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زمان تغيير محدوديت ها
 1- كرونــا به روايت رســمى در ايران 
يكساله شد و ســال دوم شيوع خود را در 
كشور آغاز كرد هرچند با روايت غيررسمى 
يــك ماهى از آغار شــيوع در ســال دوم 
گذشته است.اما گذشــته از اين روايت ها، 
آنچه اهميت دارد، واقعيت شــيوع كرونا و 

گرفتارى ها، مصيبت ها...
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نجات 1028 
كارگر از خطر 
بيكارى

جودو استان 
رئيس جديدش 
را شناخت

30 بهمن سالروز 
آسمانى شدن 
6 مجاهد نستوه

عمل طرف 
مقابل در برجام 
را ببينيم 
ما هم عمل 
خواهيم كرد
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موسسه آموزشي و پژوهشي سينا به منظور تامين منابع انسانى مورد نياز كارخانه 
سيمان هگمتان به عنوان يكى از شركت هاى تابعه بنياد مستضعفان انقالب اسالمى 

(هلدينگ صنايع معدنى كاوه پارس) جهت استخدام و فعاليت در محل كارخانه 
سيمان واقع در استان همدان، شهرستان درگزين، بخش شاهنجرين) در نظر دارد 
از بين آقايان متقاضى واجد شرايط (طبق اطالعات جدول ذيل) از طريق آزمون كتبى 

و مصاحبه علمى و تخصصي انتخاب نمايد:

حداكثر سنمقطع تحصيلىرشته تحصيلىرديف
35ليسانسمهندسى مكانيك1
35ليسانسشيمى كاربردى / مهندسى شيمى2
35ليسانسمهندسى صنايع / مديريت صنعتى3
35ليسانسحسابدارى / مالى4
35ليسانسكامپيوتر5
35فوق ديپلمبرق / الكترونيك6
35فوق ديپلممكانيك / ساخت و توليد7
35فوق ديپلمانباردارى/ بازرگانى / كامپيوتر8

  آگهي استخدام منابع انسانى

زمان برگزارى آزمون: 15 اسفند ماه 1399 
مهلت ثبت نام : 1399/11/27 لغايت 1399/12/06

www.sinainst.com : آدرس ثبت نام
همچنين مى توانيد آدرس b2n.ir/hegmatan  را در مرورگر خود وارد نموده و كليد اينتر را 

فشار دهيد.
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ون  ه را ا  و ا ا

از طرف اكبـر بهنـام جو (استاندار اردبيـل)

خاك بهانه است. جايگاه آنان كه از خاكدان تيره پرگشوده اند، بر بلنداى افالك است.
با كمال تاسف و تالم درگذشت همسر مكرمه حضرت آيت ا... حاج سيدرضا فاضليان (ره) اين ماتم جانگداز را به خانواده محترمشان 
على الخصوص فرزند گراميشان حجت االسالم حاج سيد حسن فاضليان صميمانه تسليت عرض نموده و از خداوند مّنان 
براى آن فقيده سعيده غفران و علو درجات و حشر با حضرت صديقه كبرى فاطمه زهرا(س) و براى بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل 

را خواستارم.
جزيل

خاك بهان
تال و تاسف كمال با

t

ون  ه را ا  و ا ا

از طرف خانواده خوانسارى

ضايعــه درگذشــت همســر محترمــه حضــرت آيــت ا... حــاج ســيدرضا فاضليــان (ره) را بــه فرزند گراميشــان 
حجــت االســالم حــاج ســيد حســن فاضليــان و خانــواده بزرگوارشــان تســليت و تعزيــت عــرض نمــوده 
ــدگان  ــراى بازمان ــو درجــات و رحمــت واســعه و ب ــه عل ــراى آن مرحوم ــى ب ــارك و تعال ــد تب و از خداون

ارجمنــد صبــر جميــل و اجــر جزيــل از درگاه ايــزد منــان مســئلت مى نماييــم.

ــوده 
دگان 

سيمان هگمتان

شركت سيمان هگمتان

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

روستاى اشترمل 
توليد كننده ملى منبت 

گلريز در كشور

روستاى 
بدون بيكار 

ثبت ملى شد

 فرماندار شهرســتان اســدآباد از 
انســداد مســيرهاى اصلــى و فرعى 
بهشــت زهرا تا اطالع ثانوى خبر داد 
و گفت: برپايى مراسم ختم، عروسى 
و دورهمى خانوادگى باعث شده آمار 

كرونا روز به روز بيشتر شود.
به گزارش فارس، سعيد كتابى در ستاد 
مقابله با كرونا در شهرســتان اسدآباد 
اظهار كرد: متاســفانه مردم با استناد به 
آبى بودن وضعيت، كرونا را تمام شده 
تلقى مى كنند كه اين ذهنيت و رعايت 
نكردن شيوه  نامه هاى بهداشتى فضايى 
مناســب براى شــيوع كرونا را فراهم 

مى كنند.
وى با بيــان اينكه برپايى مراســم ختم، 
عروسى و دورهمى خانوادگى باعث شده 
آمار كرونا روز به روز در اســدآباد بيشتر 
شود، گفت: هيچ اداره اى بدون هماهنگى 
ستاد مقابله با كرونا حق برپايى جلسات 

پرتجمع را ندارد.
خاطرنشان  اســدآباد  شهرستان  فرماندار 
كــرد: از آنجا كه عيد نــوروز را در پيش 
رو داريم، نگرانى ســتاد بيشــتر پيرامون 
خريدهاى آخر سال و شلوغى بازار است 

و در اين راســتا نياز به اتخاذ تصميماتى 
كاربردى خواهيم داشت.

وى بــا بيان اينكه با توجــه به وضعيت 
غيرقابل قبول بازار در صورت لزوم مجوز 
تعييــن محدوديت زمانى بــراى فعاليت 
اصناف اخذ خواهد شــد گفت: مســير 
باغ بهشــت تا 2 روز آينده كامال مسدود 
مى شود و پليس راهور نيز بعدازظهر هر 
پنجشــنبه در ورودى اين مكان مســتقر 

خواهد شد.

كتابى با تأكيد بر اينكه دانشكده علوم 
نهادها آمادگى خود  پزشكى و ســاير 
بــراى ورود احتمالــى بــه پلن B را 
گفت:  دهياران  به  خطاب  كنند  تقويت 
تجمع در روســتاها ممنوع است و در 
اين رابطه عــذرى از دهياران پذيرفته 

بود. نخواهد 
اسدآباد  پزشكى  علوم  دانشــكده  رئيس 
نيز با اشــاره به ورود كروناى انگليســى 
به كشــور و ضرورت توجــه به رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى اظهار كرد: اگر 
هوشيار نباشــيم امكان دارد ما نيز با 

اين پديده مواجه شويم.
ايرج صالحــى با بيــان اينكه طبق 
تداوم شــرايط موجــود و افزايش 
تعداد مبتاليــان، هفته بعد وضعيت 
انتقاد  با  مى شود  اعالم  زرد  اسدآباد 
از برپايى مراســم ختم و شادى در 
پزشكان  تمام  به  گفت:  شهرســتان 
تجويز  از  مى كنيم  توصيه  شهرستان 
نسخه براى افراد مشكوك بپرهيزند 
و آنان را به مراكــز منتخب معرفى 
كنند زيرا تجويز دارو ممكن اســت 
باعث اين ذهنيت اشــتباه در بيمار 
شــود و بگويد «بيمارى من با مصرف 

دارو قابل درمان است».
وى با اشاره به اينكه احتمال دارد بسيارى 
از شهروندان اسدآبادى ساكن ساير نقاط 
كشور در ايام عيد و اواخر اسفند به زادگاه 
خود برگردند افزود: مطمئنا اين حجم از 
مراجعات در ايام عيد ما را وارد چالشــى 
جديد خواهد كرد و ضرورى اســت از 
هم اكنون به فكر چاره براى اين موضوع 

باشيم.

باغ بهشت اسدآبـاد تا اطالع ثانوى بسته است

دبير ستاد انتخابات كشور:

نام نويسى داوطلبان انتخابات 
1400 الكترونيكى است

■ استاندار همدان: برگزارى انتخابات  سالم و رقابتى 
اولويت ما است

بهره بردارى از 9 طرح تعاونى 
در استان همدان

اسفند سخت در راه است

آماده باش بيمارستان ها براى هجوم بيماران 
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 رئيس اداره استعدادهاى درخشان استان 
همدان با بيان اينكه اخبار مربوط به برگزارى 
آزمون استعدادهاى درخشان از مبادى رسمى 
پيگيرى شــود از اعالم نشدن تاريخى دقيق 
توسط  درخشان  اســتعدادهاى  آزمون  براى 
سازمان ملى و پرورش استعدادهاى درخشان 

خبر داد.
رضــا هاشــمى در گفت وگو با فــارس با 
بيــان اينكه فعال ســازمان ملــى و پرورش 
اســتعدادهاى درخشــان تاريخ دقيقى براى 
ثبت نام و آزمون استعدادهاى درخشان اعالم 
نكرده اســت، اظهار كرد: متأسفانه در برخى 
ســايت ها اخبار جعلى مى شنويم كه عده اى 
ســودجو آغاز به فضاسازى كرده و مردم را 

گرفتار كرده اند كه بايد هوشيار بود.
وى با اشــاره بــه اينكه نام 2 ســايت براى 
برگزارى آزمون از ســوى آنها نام برده شده 
درحالى كه متعلق به آزمون سال هاى گذشته 
است، گفت: اين افراد مردم را دچار استرس 
و نگرانــى كرده اند زيرا آنهــا مرتب به اين 
ســايت ها مراجعه كرده و با ســايت بســته 

مواجه مى شوند.
رئيس اداره اســتعدادهاى درخشــان استان 
همــدان با تأكيد بر اينكــه اطالعيه اى را در 
گروه مديران استان در شبكه شاد قرار داديم 
و نســبت به غيرواقعى بودن اين اطالعيه ها 
هشــدار داديم، افــزود: بايــد كار از طريق 
بخشنامه هاى رسمى و از طريق سايت اداره 
كل آموزش وپرورش و مبادى رســمى مانند 

صدا وسيما پيگيرى شود.
وى بــا تأكيــد به اينكــه اخبــار مربوط به 
آزمون هاى استعدادهاى غير از مبادى رسمى 
غيرواقعى اســت و هرگاه دستورالعمل ابالغ 
و ســايت باز و امكان ثبت نام فراهم شــود 

به صورت فراگير به مديران مدارس بخشنامه 
و اطالع رســانى مى كنيــم، گفــت: اطالعيه 
در ســايت اداره كل آموزش و پــرورش هم 
جانمايى مى شود و مديركل آموزش وپرورش 
استان نيز حتما مصاحبه هايى خواهد داشت 

و ظرفيت ها اعالم خواهد شد.
هاشمى با بيان اينكه تمديد زمان هم خواهد 
بود و فرصــت كافى به دانش آمــوزان داده 
مى شود تا ثبت نام كنند، خاطرنشان كرد: فعال 
آخرين اخبارى كه سازمان ملى استعدادهاى 
درخشــان در اختيار ما قرار داده اين اســت 
كه نيمه دوم اسفندماه دستورالعمل ارسال و 

ثبت نام به فروردين 1400 موكول مى شود.
وى با بيان اينكه آزمون پايه ششــم و هفتم 
فقط تست هوش است و از كتاب هاى درسى 
پرسش داده نمى شود، گفت: تست هوش در 
زمينه هــاى مختلف مثل ادبيــات، رياضى و 

علوم طرح خواهد شد.
رئيس اداره اســتعدادهاى درخشــان استان 
همدان با اشاره به اينكه آزمون استعدادهاى 
درخشــان براى دانش آموزان پايه نهم و دهم 
كه به صورت تكميل ظرفيت انجام مى شــود 
به اين صورت اســت كه تعدادى پرســش 
هوش و تعدادى پرسش پيشرفت تحصيلى 
طرح مى شود، عنوان كرد: از دروس رياضى، 
علوم، ادبيات، علوم اجتماعى و دينى و قرآن 
70 پرســش و 30 پرســش هوش طراحى 

خواهد شد.
مــردم بــه اطالعــات تمــاس 

پيش شماره 9099 اعتماد نكنند
وى با بيــان اينكه تاريخ برگــزارى آزمون 
بستگى به تصميمات ســتاد مقابله با كرونا 
دارد كه اگر اجازه دهند ارديبهشت ماه برگزار 
مى كنيم، در غير اين صورت خرداد يا تيرماه 

برگزار خواهد شد، گفت: برنامه سازمان در 
برگزارى آزمون اواخر ارديبهشــت ماه است 
اگر ســتاد كرونا موافقت هاى الزم را داشته 

باشد.
هاشمى با اشاره به اينكه برخى با پيش شماره 
9099 تمــاس مى گيرنــد كــه ارتباطى به 
آموزش وپرورش و سازمان ملى استعدادهاى 
درخشان ندارند و شــماره هاى پولى است، 
افــزود: بــا اين شــماره ها با مــردم تماس 
مى گيرند و آغاز به صحبت مى كنند كه مقدار 
قابل توجهى هزينه مثال هر دقيقه  تقريبا 500 

هزار تومان به فيش تلفن آنها مى آيد.
وى بيان كرد: اگر افرادى با اين پيش شماره ها 
تماس گرفتند و اعالم كردند از پرســش ها، 
نحوه برگزارى آزمون و نتايج و دسترســى 
به نمونه پرسش ها اطالع دارند و يا مشاوره 

مى دهند، مردم اعتماد نكنند.
رئيس اداره اســتعدادهاى درخشــان استان 
همــدان با بيــان اينكه نمونه پرســش هاى 
آزمون هاى سال هاى گذشته در كتابفروشى ها 
در دســترس اســت و نيازى به مشاوره اين 
افراد به صورت تلفنى نيســت، تأكيد كرد: ما 
نهايت ســعى خود را بــه كار گرفته ايم و از 
طريق شبكه شــاد و كانال مديران مدارس و 
شــوراى معاونان و ... اطالع رسانى مى كنيم 
تا هجمه ها را كنترل و آگاهى بخشــى داشته 

باشيم.
وى در پاســخ به اينكه آيا بــا اين متخلفان 
برخورد شــده است، گفت: عموما مركز اين 
مؤسســات جعلى تهران است و در همدان 
برخورد نداشــتيم، البته در همدان چند مركز 
عموما كالس هايــى را در قالب كالس هاى 
آنالين تست زنى تشكيل مى دهند و برخى در 
قالب مــدارس غيرانتفاعى كه مجوز مدارس 

غيرانتفاعى دارند، فعاليت مى كنند كه برخى 
اوليا نيز از آنها استقبال مى كنند.

هاشمى با بيان اينكه خبرهاى جعلى ثبت نام 
و تلفن هايى با پيش شــماره 9099 عموما از 
داخل استان نبوده و خارج استان است كه ما 
نيز از طريق حراست پيگير بوديم، افزود: چند 
مورد نيز به روابط عمومى شركت مخابرات 
اطالع داديم و اعالم كرديم اين شماره با اوليا 
تماس مى گيرند و در شبكه هاى مجازى نيز 
فعال هستند و خواســتار انسداد آنها شديم 
اما گويا اين شماره ها براى اقدامات ديگرى 
از مخابرات خريدارى مى شــوند اما گاه در 

كالهبردارى  به كار گرفته مى شود.
وى اضافه كــرد: مردم مطمئن باشــند اين 
افراد هيــچ اطالعى از آزمون و پرســش ها 
ندارند چون آزمون اســتعدادهاى درخشان 
در باالترين سطح برگزار مى شود و هيچ كس 
اطالعــى در مــورد آن ندارد، عــده اى تنها 
به دنبال اين هســتند مــردم را متضرر كنند 
بنابراين بهتر است اخبار را از مبادى رسمى 

دريافت كنند.
رئيس اداره اســتعدادهاى درخشــان استان 
همدان در ادامه با اشاره به اينكه المپيادهاى 
علمــى نيز در 12 رشــته برگزار مى شــود، 
خاطرنشان كرد: اين آزمون ها از 15 اسفندماه 

آغاز مى شود و تا بيستم اين ماه ادامه دارد.
وى با بيان اينكه امروز آخرين مهلت تمديد 
ثبت نــام آزمون المپيادهاى علمى اســت و 
عالقه مندان تا ســاعت 24 امــروز فرصت 
ثبت نام دارند، افزود: آزمون المپيادهاى علمى 
هم توسط سازمان ملى استعدادهاى درخشان 
برگزار مى شــود، قرار بــود آزمون بهمن ماه 
برگزار شود كه با تصميم ستاد ملى مقابله با 

كرونا به اسفندماه موكول شد.

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

در پي گــزارش مواردي 
از ابتــال بــه ويــروس 
در  كرونا  جهش يافتــه 
نسبت  هشدارها  كشور، 
به وخيم شــدن وضعيت 
ديگر  همچون  همدان  در 
اســتانى هايى كه تجربه 
وضعيت قرمــز را دارند، 

همچنان ادامه دارد

زمان تغيير محدوديت ها
 1- كرونا به روايت رسمى در ايران يكساله شد و سال دوم شيوع 
خود را در كشور آغاز كرد هرچند با روايت غيررسمى يك ماهى از 

آغار شيوع در سال دوم گذشته است.
اما گذشــته از اين روايت ها، آنچه اهميت دارد، واقعيت شيوع كرونا 
و گرفتارى ها، مصيبت ها، محدوديت ها و ســختى هايى است كه اين 

ويروس ناشناخته و جديد براى ايران و ايرانى به همراه داشته است.
2- كرونا ســبك زندگى را در جهان تغيير داد و رعايت بهداشــت 
مقابله با كرونا را به يكى از اصول اصلى و اولويت دار زندگى تبديل 

كرد.
زندگى با ماسك، با فاصله، مجازى، دورى احتياطى و محدوديت ها 
و اقداماتــى ديگر كه دولت ها در همكارى با هم از طريق ســازمان 
جهانى بهداشت براى آنها پروتكل  تهيه و اجراى آن را به همه ابالغ 
كردند و بر اجراى آن نظارت شــديد اعمال داشتند و سبك زندگى 

جديدى از پايه گذاشتند.
3- در سالروز رسمى شيوع كرونا هر كس از زاويه اى نتايج مثبت و 
منفى اين شــيوع را از افزايش همبستگى تا رواج بيمارى هاى روانى 

و ... بررسى و اعالم كرده بود.
اما زاويه اى كه پنهان مانــده ضرورت اعمال تغييرات در چارچوب 
بهداشــتى با رعايت موارد بهداشتى براى كاستن از آسيب هاى كرونا 

و كاهش بارهاى منفى شيوع اين بيمارى در جامعه است.
4- در يكسال گذشــته به جز 3 دستور پيشگيرانه استفاده از ماسك، 
رعايت فاصله و شست وشــوى دســت ها، باقــى پروتكل ها دچار 
تغييرات مداوم شده و در شرايطى تصميماتى متفاوت و در تضاد با 

تصميمات قبلى نيز اتخاذ شده است.
ايــن شــرايط به دليــل ناشــناخته و جديــد بــودن ويــروس و 
بيمــارى ناشــى از آن بــوده و بــا هــر دســتاوردى، تغييــرات اعمــال 

مى شــده اســت.
از  بســيارى  تغييــرات،  تمــام  بــا  امــا  يكســال  ايــن  در   -5
كســب وكارها نتوانســتند از تعطيلــى خــارج شــوند و رونــق 

بازيابنــد. را  گذشــته 
ــار  ــخت در فش ــن كســب وكارها را س ــان اي ــه صاحب ــرايطى ك ش
اقتصــادى قــرار داد و مى تــوان گفــت، به دليــل تأثيرپذيــرى مــردم 
يــك جامعــه از هــم، ايــن فشــار اقتصــادى در قالــب فشــار روانــى 

و خســتگى در جامعــه تكثيــر شــده اســت.
ــا  ــا ب ــگ تحريم ه ــه جن ــه در عرص ــار داشــت ك ــه انتظ 6- جامع
ــه  ــاق ب ــن اتف ــد و اي ــى رخ ده ــات خوب ــئوالن اتفاق ــالش مس ت
كاهــش فشــار اقتصــادى و درنهايــت افزايــش تحمــل بيشــتر بــراى 
ــرل  ــه و كنت ــا و مقابل ــيوع كرون ــختى هاى ش ــا و س ــل رنج ه تحم

ايــن بيمــارى منجــر شــود.
ــالش  ــا ت ــا ب ــو تحريم ه ــداده و لغ ــون رخ ن ــاق تاكن ــن اتف ــا اي ام
ــر  ــه ب ــر تكي ــار ديگ ــده و ب ــق نش ــوز محق ــت هن ــس و دول مجل
ــا گــردش خــوب مالــى  اقتصــاد داخلــى در آســتانه ســال نــو و ب

ــه اســت. ــرار گرفت ــه ق ــه جامع ــورد توج ــد، م ــازار شــب عي ب
7- شــرايط نــوروز و ســال نــو امســال بــراى اقتصــاد مــردم بســيار 
اهميــت دارد زيــرا بــازارى كــه يكســال تعطيــل بــوده مى خواهــد، 
ــو، جبــران مافــات كــرده و برخــى كســب وكارها  در ايــن ســال ن
ماننــد فعاليت هــاى گردشــگرى بــه تعطيــالت نــوروز بــراى احيــا 

وخــروج از تعطيلــى اميــد بســته اند.
ــالغ  ــا و اب ــر پروتكل ه ــا تغيي ــد ب ــت مى توان ــن شــرايط دول در اي
ــخت ترين  ــال در س ــه يكس ــى ك ــا مردم ــد ب ــيوه نامه هاى جدي ش
ــد،  ــكارى كردن ــا هم ــا كرون ــه ب ــراى مقابل ــت ب ــا دول ــرايط ب ش
ــد  ــه حركــت درآي ــر ب ــا هــم چــرخ اقتصــاد بهت ــد ت همراهــى كن
هــم شــرايط روحــى جمعــى بهتــرى بــا رفــع دغدغه هــاى 

ــا ايجــاد شــود. ــا كرون ــه ب ــراى مقابل اقتصــادى ب

با حضور مديركل آموزش وپرورش استان:
از كتابچه مجازى درس تربيت بدنى 

رونمايى شد

 در آئينى بــا حضور مديركل آموزش وپرورش اســتان همدان از 
كتابچه مجازى درس تربيت بدنى رونمايى شد.

به گزارش اداره اطالع رسانى و روابط عمومى آموزش وپرورش استان، 
آئين رونمايى از كتابچه مجازى درس تربيت بدنى با حضور مديركل 
آموزش وپرورش استان، معاون تربيت بدنى و سالمت استان، همكاران 

حوزه تربيت بدنى و گروه آموزشى تربيت بدنى استان برگزار شد.
اين كتابچه با توجه به زيست بوم جديد و شرايط كرونا و اهميت درس 
تربيت بدنى در فضاى مجازى و جهت هماهنگى در تدريس دبيران و 
آموزگاران تربيت بدنى توسط گروه هاى آموزشى درس تربيت بدنى 

استان تهيه شده است.
كتابچه مجازى درس تربيت بدنــى براى هر پايه تحصيلى حاوى ده 
جلسه تدريس مهارت و آمادگى جسمانى و ده جلسه تغذيه و حركات 

اصالحى است كه در قالب 130 پوستر آماده شده است.

دستگاه قضا مانع از تعطيلى 48 واحد توليدى در همدان شد
نجات 1028 كارگر از خطر بيكارى

 رئيس كل دادگســترى استان همدان با اشاره به راه اندازى شعب تخصصى رسيدگى 
به دعاوى اقتصادى در دادسراها و محاكم استان از بررسى مشكالت 48 واحد توليدى و 
ممانعت از تعطيلى آنها، در يك ســال اخير خبر داد كه به نجات يك هزار و 28 كارگر از 

خطر بيكارى منجر شده است.
محمدرضــا عدالتخواه در گفت وگو با فارس با اشــاره به برگزارى جلســات مســتمر 
ســتاد پيگيرى اجراى سياســت هاى اقتصاد مقاومتى توسط دادگسترى استان اظهار كرد: 

اين جلســات با حضور مقامــات قضايى، مديران اجرايى و نظارتى در راســتاى اجراى 
دستورالعمل هاى ابالغى رياست قوه قضاييه درحال برگزارى است.

وى گفت: طى يك سال اخير اقدامات متعددى در راستاى شناسايى مشكالت واحدهاى 
توليدى و پيشــگيرى و پيگيرى رفع موانع حقوقى و قضايى و احصاى قوانين و مقررات 
حمايتى در بخش توليد و ابالغ آن به دستگاه هاى اجرايى، بانك ها، رؤسا و دادستان هاى 

حوزه هاى قضايى و اتاق بازرگانى و تعاون در سطح استان انجام شده است.
رئيس كل دادگســترى اســتان همدان از تبادل نظر و تعامل بــا مقامات دولتى و بخش 
خصوصى در راستاى اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى با پيگيرى موضوعى مشكالت 
واحدهاى توليدى خبر داد و افزود: به همين منظور مواردى چون بخشــنامه  منع توقيف 

ماشين آالت و مواد اوليه واحدهاى توليدى توسط بانك ها و شعب اجراى احكام دادگاه ها 
ابالغ شده و نسبت به اجراى آن نيز حساسيت وجود دارد.

وى با اشــاره به حضور فعال در كارگروه هــاى گفت وگوى بخش خصوصى و دولتى و 
كارگروه تسهيل و موانع توليد در راستاى رفع موانع حقوقى و قضايى بخش توليد از ايجاد 
هماهنگى بين هيأت هاى مشــاوره، داورى و كارشناسى اتاق بازرگانى و تعاون، حمايت 

حقوقى و قضايى از فعاليت هاى اقتصادى مجاز و مشروع در سطح استان خبر داد.
عدالتخواه بيان كرد: در نتيجه پيگيرى هاى صورت گرفته در طى يك سال اخير مشكالت 
48 واحد توليدى در سطح اســتان كه با موضوعات مختلفى درگير بودند، پيگيرى شده 

است.

اسفند سخت در راه است

آماده باش بيمارستان ها براى هجوم بيماران 

تحقق بيانيه گام دوم انقالب نيازمند جوانان 
بااخالق و سياست ورز است

 نماينده ولى فقيه در اســتان همدان بــا بيان اينكه يك جوان هيچ 
وقت درگير بن بســت نمى شــود، از نياز به جوانانى آشنا با معنويت، 
اخالق و مبانى دينى و سياست ورز براى تحقق بيانيه گام دوم انقالب 
خبر داد و اينكه نبايد فراموش نكنيم كه در مطالبه گرى درصدد اصالح 

هستيم نه سروصدا.
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا...شعبانى در مجمع جوانان همدان، 
درباره هدف و استمرار اين مجمع با اشاره به انتخابات پيش رو گفت: 
هر كس حق اين را دارد در فعاليت هاى سياســى و انتخاباتى فعاليت 
داشته باشد اما اين جمع تشكيل شده نگاه سياسى و انتخاباتى ندارد، 
در انتخابات براى شخص بنده و افراد انقالبى مشاركت حد اكثرى آرا 
فارغ از نوع انتخاب مطرح است البته نوع انتخاب هم مهم است اما در 

وهله اول ميزان مشاركت آرا اهميت دارد.
وى ادامه داد: ما براى مشــاركت آرا تبليغ خواهيــم كرد و در زمينه 
جــذب حداكثرى آرا با خدمت به مردم بايد اعتمادســازى كرد و در 
مسأله مشاركت سياسى بايد همفكرى شود اما توجه كنيد اين جمع، 
جمع سياسى و انتخاباتى نيست، اولويت اين جمع مسائل فرهنگى و 

در ادامه ديگر مسائل است.
وى با بيان اينكه حمايت و هدايت جوانان، در ابتدا مشروط به ارتباط 
گرفتن و گفت وگو با آنهاست، اظهار كرد: اين تعامل و ارتباط كه نقد، 
گفت وگو و مطالبه دوطرفه است، مى تواند ما را از مشكالت و مسائل 
پيش رو آگاه كند و در تدبير براى پيگيرى آن يارى رسان باشد و زمينه 

را براى تقويت جريان هاى فرهنگى و دوستان ما فراهم سازد.
امام جمعه همدان در ادامه با اشــاره گستره اين مجمع، تعامل و تبيين 
ارتباط با اكثريت مردم را يكى از انگيره هاى ديگر اين مجمع دانست و 
گفت: چرا در هر جمع كه حضور داريم همان خودمان هستيم؟ ممكن 
است قشرى از مردم در ظاهر با ما متفاوت باشد اما در تفكرات هم نظر 
و نزديك با هم باشــيم؛ بنابراين يكى از مسائلى كه در اين مجمع بايد 

تبيين و شكل بگيرد تعامل با اين افراد است.
شعبانى از تشكيل دبيرخانه شوراى فرهنگى و عمومى دفتر نماينده 
ولى فقيه خبر داد و بر همكارى ارتباط با اين دبيرخانه تأكيد كرد و 
گفت: پس از مطالعات فرهنگى و سندسازى و برنامه هاى فرهنگى 
ايــن دبيرخانه نياز به جبهه ســازى دارد و يكــى از اهداف مجمع 
پيشكســوتان، مجمع بانوان و مجمع جوانان ما كه تشــكيل شده، 
همين اســت. همه اين مجمع ها مرتبط با اين دبيرخانه مى تواند در 
برنامه هايى كه طراحى خواهد شــد، شركت و راهبرى داشته باشند 
و هــر طرح و ايده در عرصه ارتقاى فرهنگ حتى كادرســازى در 
عرصه اصالح مديريت استان در جايى كه امكان پذير است، به اين 
دبيرخانه ارائه دهيد، پس از بررســى تاجايــى كه امكان فعاليت و 

عملياتى شدن باشد، اجرا مى شود.
وى نقد و مطرح كردن مشــكالت اســتان را در عرصه هاى متفاوت 
اقتصادى، اجتماعى، مديريتى و فرهنگى را پسنديده دانست اما اصل 
اساســى را ارائه راهكار بيان كرد و يادآور شد: يك جوان هيچ وقت 
درگير بن بســت نمى شود، اگر قرار بر اين باشد كه همه شرايط فراهم 
باشــد كه ديگر كلمه جوان معنا پيدا نمى كند، فــرق جوان با افرادى 
كه سنى از آنها گذشــته اين است كه جوان بن بست شكنى مى كند و 
مشكالت را كنار مى زند، بايد همكارى و تعامل دوطرفه داشته باشيم 
و اين جمع نيز فقط براى كمك بنده به شما نيست بلكه كمك متقابل 

شما به بنده در شناسايى و حل مشكالت است.

1- وزير علوم همدانى در يك تبليغ انتخاباتى، تخريب شــده است. 
گويا اين تبليغ در قالب نظرسنجى درباره عملكرد وزيران دولت بوده 
كه بيشتر به نظرسازى شبيه است. گفتنى است در اين نظرسنجى وزير 
امور خارجه، بهتريــن عملكرد و وزير علوم، تحقيقات و فناورى نيز 
كمترين ميزان رضايت را در بين 19 وزير كابينه دولت تدبير و اميد به 

نام خود ثبت كرده اند.
2- كندى ثبت احوال در صدور كارت ملى هوشمند، اين بار به معضلى 
در اجراى نسخه نويسى الكترونيكى تبديل شده است. گويا افرادى كه 
كارت ملى دريافت نكرده اند، نگرانند كه خللى در درمان آنها در مراكز 
درمانى تأمين اجتماعى ايجاد شود. گفتنى است هنوز حدود 30 ميليون 

نفر از جمعيت كشور كارت ملى هوشمند دريافت نكرده اند.
3- چيــن به عنوان عامل اصلى گرانى دالر در كشــور معرفى شــده 
اســت. گويا آزاد نشــدن بدهى 20 ميليارد دالرى چين به ايران دليل 
اصلى گرانى و افزايش قيمت دالر اســت. گفتنى اســت مدتى پيش 
رئيس جمهورى اعالم كرد اگر 7 ميليارد دالر از منابع مســدود شــده 
ايران در خارج آزاد شــود نرخ دالر بــه 15 تا 16 هزار تومان كاهش 
مى يابد، وعده اى كه محقق نشد و قيمت دالر اكنون به 25 هزارتومان 

رسيده است. 
4- برخى داوطلبان رياســت جمهورى نظــرات متفاوت و به  روزى 
درباره مســائل روز مطرح مى كنند. گويا حســين دهقان در اظهاراتى 
جديد فيلترينگ را رد كرده است. گفتنى است وى گفته؛ با فيلترينگ 
مردم را خســته كرده ايم، بپذيريم دسترسى به ارتباطات بهتر، به رشد 

فناورى، اقتدار ملى، معيشت و رضايت مردم مى انجامد.
5- ممنوع الخروجى ورزشكاران زن از سوى همسران باز تكرار شده 
اســت. گويا اين بار ســرمربى تيم ملى اســكى آلپاين بانوان از سوى 
همسرش ممنوع الخروج شده و اجازه نيافته از كشور براى شركت در 
رقابت هاى ايتاليا خارج شود. گفتنى است وزارت ورزش قرار بود در 
هماهنگى با قوه قضاييه راهكارى براى حل اين مشــكل ورزشكاران 

زن تدوين كند.
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 ســال گذشــته همين وقت ها بــود كه با 
احتمال حضور گردشــگران چينى در همدان 
كه البته لغو شــد، نخستين نشــانه هاى كرونا 
خود را در همدان با ابتال مسافرى از قم نشان 
داد، اما مسئوالن با قاطعيت مى گفتند كه هيچ 
مورد از ابتال به كرونا در همدان گزارش نشده 

است.
اين روند محافظه كارانه ادامه داشــت تا اينكه 
نخســتين مورد از مرگ ومير كرونا در اواخر 
بهمن ماه در استان تأييد شد و پس از آن روز 
به طور مداوم معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشكى اطالعات مربوط به كرونا البته منهاى 
موارد مرگ را در اختيار خبرنگاران قرار داد و 
انگار از آن روز يك دفعه كرونا به استان وارد 

شده و هر روز تعدادى را قربانى مى كرد. 
حتى برخى از مســئوالن گزارش هايى را كه 
رســانه ها در اين زمينه منتشــر مى كردند را 
غرض ورزانه مى دانســتند و تأكيد داشتند كه 
اخبــار واقعى كرونا را تنها بايــد از معاونت 
بهداشت علوم پزشكى همدان دريافت كرد و 
همان زمان به شدت اطالعات را قطره چكانى 
در اختيار رسانه ها قرار مى دادند تا اينكه پس 
از چند ماه و در آســتانه يك ســالگى از بروز 
نخســتين مورد از ويروس كرونا در اســتان، 
علوم پزشــكى همدان اعالم كــرد كه از 26
بهمن98 همدان درگير شيوع كرونا بوده است. 
اين درحالى اســت كه در آستانه يك سالگى 
شيوع كرونا در همدان10هزارو347 نفر به اين 
ويروس مبتال شده و هزارو 505 نفر جانشان 

را از دست داده اند. 
امــا اين همه ماجرا نيســت و در پي گزارش 
مــواردي از ابتال به ويروس جهش يافته كرونا 
در كشــور، هشدارها نســبت به وخيم شدن 
وضعيت در همدان همچون ديگر استانى هايى 
كــه تجربه وضعيت قرمــز را دارند، همچنان 

ادامه دارد. 
از طرفــى درحالي كه شــيوع گونه جهش يافته 
انگليســي كرونا درحال افزايش اســت، وزير 
بهداشت هم خواستار آمادگي كامل بيمارستان ها 
براي هجمه احتمالي اين ويروس در سراســر 
كشور شده و گفته است «در ويروس جهش يافته 

فقط 72 ساعت وقت داريم.» 
ســعيد نمكي همچنين بارها تأكيد كرده است 

كه «اسفندماه خيلي  سختي 
را پيش رو خواهيم داشت.» 
از  به كرات  جمله  اين  البته 
زبان مســئوالن بهداشت و 
درمانى همدان نيز شــنيده 
مى شــود تاجايى كه معاون 
علوم  دانشــگاه  درمانــى 
معتقد  همــدان  پزشــكى 
اســت مقابله بــا ويروس 
مي برد  زمان  هفته  كرونا 2 
به ايــن معنا كــه از زمان 
تا  سرپايي  بيماران  افزايش 
افزايش بســتري ها 2 هفته 
فرصت وجود داشــت اما 
ويروس  بــا  مواجهــه  در 
جهش يافته اين زمان به 72
ساعت كاهش يافته است. 

ابراهيــم جليلى در مــورد وضعيت عمومي 
كرونــا در همدان نيز به خبرنگار ما گفت: در 
بهمن ماه شاهد افزايش ميزان مبتاليان هستيم و 
هم اكنون روزانه 351  بيمار با عالئم مشكوك 
به كرونا به بيمارســتان هاي اســتان مراجعه 
مى كنند كه در 24 ساعت گذشته 50 مورد از 

آنها بسترى شده اند.

وى همچنيــن افزود: موارد 
در  كوويــد-19  بــه  ابتال 
گروه هاي ســني جوان طي 
افزايش  نيز  اخير  هفته هاي 
يافته اســت كه درصورت 
رعايــت نكــردن مقررات 
فاصله گيــري بهداشــتي و 
موجب  مى تواند  اجتماعي، 
ابتالي افراد سالمند در ميان 

خانواده ها شود.
اين شرايط درحالى است كه 
براساس برآوردهاي سازمان 
بهداشت جهاني، كساني كه 
به نوع جديد ويروس كرونا 
به طور  مي شــوند،  مبتــال 
متوســط آن را به 1/5 نفر 
انتقال مي دهند، حال آن كه 
اين ميزان در مــورد ويروس قبلي كرونا 1/1

نفر بود.
در همين حال ســتاد اســتانى مقابله با كرونا 
نيز اعالم كرده اســت كه به دليل نزديك شدن 
بــه فصل بهار و عيد نــوروز احتمال افزايش 
حضور مردم در بازارهاي رسمي و غيررسمي 
تشديد مى شود و اين موضوع هم ممكن است 

به افزايش موارد ابتال منجر شود. 
متأسفانه براســاس شواهد ميدانى خبرنگار ما 
در چند روز گذشــته با وجود تأكيدات ويژه 
مسئوالن در رعايت فاصله گذارى اجتماعى و 
اعالم رسمى ســتاد كرونا در برخورد قضايى 
با برگزاركنندگان عزا و عروســى در منطقه اى 
مشــخص از شــهر همدان شــاهد برگزارى 
مراسمى مناســبتى بوديم كه به حضور گروه 
بى شمارى از مردم در يك فضاى سرپوشيده با 
تجمع بيش از صدها نفرى آنها و بدون رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى، برپا شده بود.
شــوربختانه اين ماجرا تنهــا اتفاق ممكن در 
ايــن زمينه نبــوده و نيســت، به طورى كه در 
يك هفته گذشــته شــاهد افزايش ترددها در 
نقاط پرترافيك شهر، بازارها و ميدان مركزى 
همدان هســتيم و برگزارى مراسمات پنهانى 
عزا و عروســى در گوشه و كنار شهر مزيد بر 
علت مى شود تا تعداد موارد بستري تجميعي 
در بيمارســتان هاي همدان با شيبى ماليم به 
روند افزايشــى خود ادامه دهد و در بسياري 
از بيمارســتان هاى كانون درمــان نيز افزايش 
موارد ســرپايي اتفاق افتد كه اين موضوع هم 
نگران كننده است و ترس از وقوع پيك چهارم 

كرونا در همدان را تقويت مى كند.

 مردم فريب سودجويان را نخورند

تاريخ دقيق ثبت نام آزمون استعدادهاى درخشان اعالم نشده است
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يــادآور  بهمــن   30 امــروز   
جان فشــانى 6 مجاهد نستوه و جان 
بركف است كه ابوذرانه انقالب برپا 

كردند.
 زمان خفقان بود و تاريكى، آزادگى و 
انسانيت درحال انحطاط و نابودى و 
بهائيت درحال گسترش و اوج گيرى و 

اسالم و قرآن درحال افول.
 ســال 1351 نهاوندى كه هر برگ 
پرافتخــار تاريخــش ســندى بــر 
ايســتادگي و مقاومت هــاي جانانه 
اســت، گروهي با مشــي اســالمي 
و بــا انتخاب نامي شورشــگرانه و 
فريادگر «ابوذر» قــدم در راه جهاد 
مســلحانه پنهانــي گذاشــتند و با 
تدوين ايدئولوژي و برنامه عملي به 
خودسازي و خودشناسي، آگاه سازي 

توده ها و ياريگري مشغول شدند.
گروه ابــوذر نهاوند در آبان ســال 

1351 به پيشــنهاد بهمن منشط و با استقبال 
ســاير اعضا مانند ولــى ا... ســيف، عبادا... 
خدارحمى، روح ا... سيف، حجت ا... عبدلى، 
ماشاءا... سيف تشــكيل شد، افراد اين گروه 
جوان و دانش آموز دبيرستاني بودند اما در اثر 
ارتباط با انجمن هاي ديني و سياســي همدان 
و به ويژه ارتباط با آيت ا... رباني شــيرازي به 
اســتحكام فكري و سياسي دســت يافتند و 
توانســتند امور تشــكيالت را به خوبي پيش 

 برند.
از آنجايى كه تشكيل اين گروه سرى و مخفى 
بود لذا افراد كمى از تشــكيل و نحوه فعاليت 
آن تا پيش از دستگيرى اطالع داشتند اما زمان 
شكل گيرى اين گروه همزمان بود با زمانى كه 
بهائيان در دوران حكومت پهلوي، آزادانه به 
تبليغ آئين خود مي پرداختند و در اين راســتا 

مبلغاني را به تمام نقاط كشور مي فرستادند.
اعضــاي گروه ابــوذر، اغلــب دانش آموزان 
دبيرســتاني بودند و ارتباط آنهــا با معلمان 

ارتباطشان  به  ويژه  مذهبي، 
بــا محمــد طالبيــان، در 
مبارزاتي  حركت  تســريع 
مدرســه،  و  بود  آنها مؤثر 
جايگاه هــاي  از  يكــي 
مهــم فعاليت هــاي ايــن 
مي رفت  به شــمار  گــروه 
و درس انشــا و ادبيــات، 
اعالم  بســترهاي  از  يكي 
مســائل  از  نارضايتي هــا 
سياســي و اجتماعي تلقي 

مي شد.
شــهيدمحمد طالبيــان در 
همراهى  از  خود  خاطرات 
بــا گــروه ابــوذر، آورده 
كارها  انجام  از  پس  است: 
و مقدمات اين گروه مانند 

قتل دوخــا محمود و آتش زدن ســينما تاج 
نهاوند در جريان اهداف اين گروه قرار گرفتم 
و آنها را نصيحت و دعوت به كســب علم و 
درس و انجام فرايض دينى و مبارزه از طريق 
روشــنگرى جامعه كردم اما اين نصايح مورد 

قبول اعضا قرار نگرفت.
شهيد طالبيان مى نويســد: اين گروه ضوابط 
و مقرراتــى را براى خــود تدوين كردند كه 
به عنوان اصول عملى و يا اســاس نامه گروه 
ابوذر شــناخته شــد و همزمان با برنامه هاى 
خودســازى و تالش براى اصــالح فضاى 
اجتماعى و فرهنگى شــهر نهاوند، مبارزات 
انقالبى عليــه رژيم پهلوى را طراحى و اجرا 

مى كردند.
شــهيد معلم در خاطرات خود آورده است: 
البتــه اقدامات گروه ابــوذر محدود و محلي 
بود و تنهــا در حد انجام برخي عمليات هاي 

ضدتبعيــض و فســاد در شهرســتان نهاوند 
محدود مي شد، اما دستگيري و اعدام رهبران 
گروه، به يك موضوع ملي و يك خبر جهاني 
تبديل شــد، به گونه اي كه اخبار مربوط به آن، 
حتي در ســطح راديوهــا و خبرگزاري هاي 

معتبر خارجي انعكاس يافت.
در حقيقت گروه ابوذر پس از تجربه  فعاليت ها 
و جلســات مذهبي ـ اعتقادي در توســعه و 
تبليغ ديني ، به اين نتيجه رسيدند تا زماني كه 
وارد مرحله مبارزه مســلحانه با رژيم نشوند، 
نخواهند توانســت اقدام بنيادي و مؤثري در 
اضمحالل حاكميت وقت و زمينه سازي براي 
حكومت آرماني اســالمي انجــام دهند، از 
اين رو به تدريــج از نظارت و كنترل محركان 
و مبلغان اوليه مذهبي- سياسي خارج شدند 

و در مسير عمليات مسلحانه گام گذاشتند.
انگيزه اصلي عمليات خلع سالح، تهيه سالح 
براي گروه بود و آنها راه هاي مختلفي را براي 
به دست آوردن اسلحه پيمودند اما هيچ كدام از 
نياورد.  به بار  نتيجه اي  آنها 
آنها ســرانجام بدين منظور 
بــه خلع ســالح پاســبان 
تيرماه  در  قــم  شــهرباني 
كردند  اقدام   1352 ســال 
اما اين عمليات به كشــف 
آن  اعضاي  دســتگيري  و 

منجر شد.
به رغــم  زنــدان  در 
بســيار  شــكنجه هاي 
توسط ســاواك، برخى از 
مقاومت  گــروه  اعضــاي 
خــود  از  سرســختانه اي 
نشان دادند، چنان كه بهمن 
اصلي  اعضاي  از  منشــط، 
گــروه، تا آخريــن لحظه 
حيات خود به رژيم پهلوي 
مي تاخت و كوچك ترين مماشــاتي از خود 

نشان نمي داد.
به هرصورت سرانجام در آبان ماه 1352، پس 
از بازجويي هاي مكــرر و تكميل پرونده ها، 
نخســتين دادگاه اعضاي گروه تشكيل  شد و 
ســرانجام در روز ســي ام بهمن 1352 حكم 
اعدام 6 نفر از آنها (عبدا... خدارحمي، بهمن 
منشــط، حجت ا... عبدلي، ماشــاءا... سيف، 
روح ا... سيف و ولي ا... سيف) به اجرا در آمد 
و آنها رأس ساعت پنج ونيم صبح روز مذكور 

به پادگان جمشيديه برده شدند.
رژيم شــاه تا جايي كه توانســت سعي كرد، 
جريان دســتگيري، محاكمه و شهادت گروه 
ابوذر را بي سروصدا و پنهاني انجام دهد؛ زيرا 
از اقرار به گســترش مبارزات ضدرژيمي در 
ميان توده هاي مردم بيم داشت به همين خاطر، 
از جريــان دادگاه ها و محاكمــات آنها هيچ 

خبري در رسانه ها منعكس نشد و تنها برخي 
روزنامه هاي دولتي از «اعدام 6 خرابكار» خبر 

دادند.
درنهايت بايد نوشــت با شــهادت 6 تن از 
چهره هــاي بارز گروه ابوذر اقدام مســلحانه 
گروه پايان يافت اما مشعلي كه آنها برافروخته 
بودند، تا بهمن 1357، توســط دوستداران و 
طرفداران آنان همچنان برافروخته باقي ماند. 
هرچند گروه ابوذر زود كشف شد و به ظاهر 

نتوانست به بسياري از برنامه هاي 
اما  بپوشــاند،  عمل  جامــه  خود 
پيامدهــا و تأثيراتي كــه پس از 
دستگيري و شــهادت اعضاي آن 
در نهاونــد و جامعــه ايران پديد 
آمد، تــا حدزيادي آمال و اهداف 

گروه را محقق ساخت.
هرچنــد سال هاســت وعده ثبت 
30 بهمن به عنوان روز به شهادت 
رسيدن گروه انقالبى ابوذر نهاوند 
در تقويم رسمى كشور عنوان شده 
است، با وجود اينكه ثبت اين روز، 
عمومى  فرهنگ  شــوراى  مصوبه 
شهرســتان نهاوند بوده اســت و 
در شوراى فرهنگ عمومى استان 
همدان نيز تأييد شــد، اما پاسخى 

دريافت نشده است.
آبان مــاه 1351 در  ابــوذر  گروه 
توســط 6 نفــر از جوانان مذهبى 
نهاوند با هدف مبارزه براى ريشــه كن كردن 
فساد، شناساندن اسالم راستين و ايجاد جامعه 

اسالمى شكل گرفت.
 گروه ابوذر در تيرماه 1352 پس از دستگيرى 
و تحمل شــكنجه هاى فــراوان و گذراندن 
چندين جلســه محاكمه در سحرگاه روز 30
بهمن 1352 مظلومانه در ميدان چيتگر تهران 
در مقابل گلوله ها قرار گرفتند و تكبيرگويان 

به شهادت رسيدند.

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

خبر خبر

نگاه ويژه شهردارى شيرين سو به 
مددجويان نهادهاى حمايتى در سال 1400

  كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: 
شهردار شيرين سو از تصويب دفترچه 
تعرفه عوارض محلى و بهاى خدمات 
شهردارى با رويكرد ارائه خدمات به 
نهادهاى  پوشش  تحت  خانواده هاى 
حمايتــى و افزايــش نيافتــن بهاى 
خدمات شــهردارى در سال جديد 

خبر داد.
ســيدمصطفى موســوى با اشــاره به تخفيفات پيش بينى شده براى 
مددجويان كميته امداد و بهزيســتى، بيان كرد: مددجويان اين 2 نهاد 
از شــريف ترين مردمان هســتند و رعايت حال ايشان در همه حال 
براى مســئوالن الزم است. بر اين اســاس شهردارى شيرين سو براى 
مددجويان معافيت صد درصدى عوارض ســطح شهرى سالجارى و 

تخفيفات ويژه براى عوارض معوق درنظر گرفته است.
وى افزود: همچنين درصورت اخذ پروانه ساختمانى به نام مددجوهاى 
بهزيســتى افراد مذكور از تخفيف صد درصدى كاركرد ماشين آالت 

عمرانى در ساخت واحدهاى مسكونى بهره مند مى شوند.
موســوى در ادامه به كليات تعرفه مصوب عــوارض محلى و بهاى 
خدمات شــهردارى در سال 1400 پرداخت و گفت: شرايط اقتصادى 
و اجتماعى شهروندان درنظر گرفته شده و در سال آينده افزايشى در 

تعرفه ها نخواهيم داشت.
به گفته موســوى، با توجه به شــرايط حاكم بر جامعه به دليل شيوع 
ويــروس كرونا و وجود تحريم هاى ظالمانه در راســتاى همراهى و 
مساعدت قانونى مسئوالن با مردم، به طور كلى رويكرد دفترچه تعرفه 
عوارض محلى و بهاى خدمات شــهردارى افزايشى نيست و با نگاه 

عادالنه و با رعايت انصاف تنظيم و مصوب شده است.
وى يادآورشد: منابع درآمدى شــهردارى ها در قانون مشخص است 
و عمدتــا از محل اخذ عوارض و بهاى خدمات تأمين مى شــود كه 
درآمدهاى حاصله نيز با اجراى پروژه هاى مختلف عمرانى، خدمات 
شهرى و... به خود شهروندان برمى گردد و موجبات توسعه شهرى را 

فراهم مى آورد.
وى افزود: امروزه مشــكالت و نارســايى هاى مالى براى اداره امور 
شــهرى از ملموس ترين مشكالت شهردارى هاســت، با وجود اين 
رعايت حال مردم و درك شرايط اقتصادى خانواده ها نيز حائز اهميت 

بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد.
موسوى ضمن اشــاره به معافيت هاى دفترچه تعرفه عوارض و بهاى 
خدمات در ســال 1400، بيان كرد: تعرفه بهاى خدمات شــهردارى 
عالوه بر افزايشى نبودن حتى در برخى از موارد نيز تخفيفاتى را براى 

شهروندان درنظر گرفته است.
شهردار شيرين سو ضمن تأكيد بر نقش معلمان و فرهنگيان در اعتالى 
فرهنگ شهر و تربيت آينده ســازان افزود: در سال آينده و به مناسبت 
گراميداشــت مقام معلم و بزرگداشــت هفته معلم، فرهنگيان عزيز 
درصورت اقدام به پرداخت عوارض سطح شهرى در 3 ماهه نخست 
ســال از تخفيف 50 درصدى در عوارض سطح شهرى در همان سال 

و 25 درصد در عوارض معوق بهره مند مى شوند.
وى ادامه داد: همه شهروندان نيز درصورت پرداخت عوارض كسب 
و پيشــه در نيمه نخست سال از تخفيف 50 درصدى سالجارى و 25

درصد عوارض معوق بهره مند خواهند شد.
موســوى در ادامه ضمن اشاره به نقش شهروندان در زيباسازى شهر 
بيان كرد: شــهردارى به منظور تشــويق و جلب مشــاركت عمومى 
شهروندان جهت حفظ و زيبايى شهر چنانچه مالكان امالك و اراضى 
واقع در محدوده قانونى شــهر تا پايان شــهريورماه 1400 نسبت به 
تكميل نماى ساختمان خود براساس الگوى پيشنهادى شهردارى اقدام 
نمايند از جايزه خوش حسابى به ميزان صد درصد عوارض سطح شهر 
ساليانه سال پايان نماسازى و 50 درصد عوارض معوق و ملك خود 

بهره مند مى شوند.
وى ادامه داد: همه شــهروندان كه از يكم لغايت 30 شــهريورماه به 
دريافت پروانه ســاختمانى اقدام نمايند به ميزان 25 درصد از تخفيف 
عوارض پروانه ساختمانى بهره مند شده و همچنين افرادى كه مشمول 
جريمه ماده صد شــده اند اگر جريمه خود را ظرف ده روز پرداخت 
نمايند بــه ميزان 25 درصد عــوارض ســاخت از تخفيف بهره مند 

مى شوند.
شهردار شيرين سو گفت: همه شهروندان درصورت پرداخت عوارض 
خود تا پايان ارديبهشــت ماه به ميزان 30 درصد عوارض سالجارى تا 
پايان شــهريورماه به ميزان 20 درصد عوارض ســالجارى از تخفيف 
عوارض سطح شهرى و كسب و پيشــه و پروانه ساختمانى بهره مند 

خواهند شد.
وى در پايان اظهار كرد: تمام تالش شــهردارى براى رفاه و آســايش 
شــهروندان اســت و ارائه تخفيفات به مناسبت هاى مختلف و اقشار 
مختلف مردمى نشان از حسن نيت اين نهاد محلى دارد؛ بنابراين انتظار 
داريم شــهروندان نيز نسبت به توســعه و آبادانى شهر خود حساس 
باشند و با پرداخت به موقع عوارض شهردارى را در ارائه خدمات بهتر 

و شايسته مردم يارى نمايند.

فروش اجبارى اجناس 
توسط واحدهاى صنفى ممنوع است

  رئيس اتاق اصناف اسدآباد گفت: فروش اجبارى اجناس توسط 
واحدهاى صنفى طبق نظام صنفى ممنوع بوده و در صورت هر گونه 

گزارش برخورد خواهد شد.
موســى رضا غفاريان در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: شهروندان در 
صورت مشــاهده هر گونه فروش اجبارى اجناس توسط واحدهاى 
صنفى مى توانند اين موارد را به 124 و يا به شماره تلفن 33126554 
اتاق اصناف گزارش دهند تا نســبت به تهيه گزارش و فرم و ارجاع 

موارد به تعزيرات اقدامات الزم انجام شود.
وى در پاسخ به اين پرســش مبنى بر برخى از گاليه هاى شهروندان 
در رابطه با عرضه روغن به مشــترى در برخى از ســوپرماركت ها و 
فروشــگاه هاى زنجيره اى به شــرط خريدارى كاالهــاى مختلف از 
ســوپرماركت تا سقف تعيين شــده اى كه واحد صنفى پيشنهاد داده، 
تصريح كرد: تاكنون هيچ گونه شــكايت و يا گزارشــى در اين رابطه 
به اتاق اصناف ارائه نشــده اما در صورت گزارش قطعاً با اين موارد 
برخورد خواهد شد زيرا فروش اجبارى كاال به مشترى ممنوع است.

غفاريان در ادامه با اشاره به اينكه با توجه به شيوع كرونا نمايشگاه هاى 
بهاره در شهرســتان اســدآباد برپا نخواهد بود، يادآور شد: به تمامى 
واحدهاى صنفى ســطح شهر و نيز فروشگاه هاى زنجيره اى نيز تذكر 
الزم در رابطــه با ممنوعيت فروش فوق العــاده به علت تجمعات و 
اهميت ســالمت جامعه داده شده است كه در صورت مشاهده با اين 

موارد هم برخورد خواهد شد.
وى با بيان اينكه متأســفانه بــا وجود تذكرات داده شــده برخى از 
فروشــگاه هاى زنجيره اى از اين تذكــرات تمكين نكرده و در فضاى 
مجازى نسبت به تبليغ فروش فوق العاده اقدام كرده اند، يادآور شد: در 
اين رابطه واحد بازرســى اتاق اصناف موارد را براى برخورد به ستاد 

كرونا شهرستان گزارش خواهد داد.
رئيس اتاق اصناف اســدآباد در پايان تأكيد كرد: ممنوعيت فروش فوق 
العاده تنها به واحدهاى صنفى تعميم داده نشده است و بايد فروشگاه هاى 

زنجيره اى، هفته بازارها و روزبازارها نيز از اين قاعده مستثنى نباشند.

با اهداى عضو در مالير 3 بيمار به زندگى دوباره 
برگشتند

 مسئول فراهم آورى اعضاى تيم پيوند عضو دانشگاه علوم پزشكى ابن سيناى همدان 
از دوازدهمين اهداى عضو موفق در ســالجارى در سطح استان خبر داد و گفت: اعضاى 
يك بيمار ماليرى كه به دليل خونريزى(CVA) دچار مرگ مغزى شــده بود، به 3 بيمار 

زندگى دوباره بخشيد.
مجيد حميدى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه «حاتم حاتمى»، 54 ساله، اهل و ساكن 
شهرســتان مالير بود كه به دليل خونريزى مغزى دچار مرگ مغزى شــد، تصريح كرد: با 

رضايت خانواده اين مرحوم، كبد و كليه هاى وى به 3 بيمار نيازمند عضو اهدا شد.

وى با بيان اينكه در ســالجارى 15 مورد رضايت بر اهداى عضو داشــتيم اما در 3 مورد 
موفق به پيوند عضو نشديم و 12 اهداى موفق داشتيم، خاطرنشان كرد: آمار اهداى عضو 
بيماران مرگ مغزى در سالجارى بيشتر از سال 98 است، به طورى كه در سال گذشته 11 
اهداى عضو موفق داشــتيم اما از ابتداى امسال تاكنون 12 اهداى موفق داشتيم و يك ماه 
هم تا پايان سال فرصت داريم. رئيس مجمع خيرين سالمت شهرستان مالير نيز با اعالم 
خبر اهداى عضو يك بيمار مرگ مغزى اهل اين شهرستان به ايسنا گفت: «حاتم حاتمى» 
به دليل مرگ مغزى در بيمارستان مهر مالير بسترى بود كه با رضايت خانواده اعضايش به 

چند بيمار نيازمند زندگى دوباره داد.
عباس آذرهمايون با اشــاره به اينكه پس از تأييد مــرگ مغزى و جلب رضايت خانواده 
و انتقال نامبرده به بيمارستان ســيناى تهران، كبد، كليه ها و نسوج وى به بيماران نيازمند 

پيوند عضو اهدا شــد، مطرح كرد: اين فرد هشتمين اهداكننده عضو در شهرستان مالير و 
دوازدهمين مورد در استان همدان بوده است.

وى با بيان اينكه مديران بيمارســتان مهر براى جلــب رضايت خانواده مرحوم حاتمى و 
انجام اين اقدام خداپسندانه، نقش مؤثرى ايفا كردند، يادآور شد: 35 نفر بيمار مرگ مغزى 
طى مــدت زمان فعاليت اين مجمع در مالير اقدام به اهداى عضو كرده اند و با همكارى 
شهردارى يك قطعه ويژه در بهشت هاجر مالير براى خاكسپارى بيماران مرگ مغزى كه 

اعضاى خود را اهدا كرده اند، اختصاص يافته است.
اين مقام مسئول در پايان اظهار كرد: امسال در بخش اهداى عضو مجمع خيرين سالمت 
مالير حدود 300 نفر براى دريافت كارت اهداى عضو ثبت نام كردند و تاكنون براى بيش 

از 3 هزار نفر ثبت نامى كارت اهداى عضو صادر شده است.

      
      
.  .  

    

 
 

 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139960326008000456 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى اصالن شيردل فرزند وجهه اله به شماره شناسنامه 861 و كد ملى 4371360361 صادره از رزن در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى 
به مساحت 96964 مترمربع پالك شماره فرعى 336 از اصلى 286 قريه تخت واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريداري از مالك رسمي آقاى وجيه اله شيردل دارنده 
نسق زراعى شماره 58380 دفتر 3 زنجان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

(م الف 188)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/30

حسين حيدرى - رئيس ثبت اسناد و امالك رزن

گروهى كه نام نهاوند را درتاريخ انقالب ثبت و ماندگار كرد

30 بهمن سالروز آسمانى شدن
 6 مجاهد نستوه

گروهي با مشــي اسالمي 
نامــي  انتخــاب  بــا  و 
فريادگر  و  شورشــگرانه 
جهاد  راه  در  قدم  «ابوذر» 
مسلحانه پنهاني گذاشتند 
و با تدويــن ايدئولوژي و 
برنامه عملي به خودسازي 
آگاه سازي  خودشناسي،  و 
ياريگــري  و  توده هــا 

مشغول شدند
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 روز گذشــته طرح جامع آموزش مجريان 
و دســت اندركاران انتخابات 1400 با حضور 
معاونين سياسى اســتاندارى ها، فرمانداران و 
مديران كل سياسى و انتخابات استاندارى هاى 
كردستان، ايالم، مركزى و همدان، به ميزبانى 

استاندارى همدان برگزار شد.
در اين دوره آموزشــى فرايند انتخابات سال 
1400 با حضور دبير ســتاد انتخابات كشور و 
رئيس فناورى اطالعات وزارت كشور تبيين 

شد.
دبير ســتاد انتخابات كشــور در اين همايش 
گفت: نام نويسى از نامزدهاى انتخابات 1400 
به منظور پيشگيرى از شــيوع ويروس كرونا 
به صورت غيرحضــورى و الكترونيكى انجام 

مى شود.
سيداسماعيل موسوى اظهار كرد: مردم در اين 
شرايط كرونايى به جاى مراجعه به فرماندارى 
و بخشــدارى ها براى نامنويسى در انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا و صرف وقت 
طوالنى در صف انتظار، از خانه مى توانند براى 

حضور در انتخابات ثبت نام كنند.
مديركل دفتر انتخابات وزارت كشــور اضافه 
كرد: براى نامنويســى الكترونيكى 3 شــيوه 
درنظر گرفته شده است كه ابتدا يك نرم افزار 
(اپليكيشن) موبايلى در سايت وزارت كشور 
بارگــذارى شــده و متقاضيــان حضور در 
انتخابات مى توانند با مراجعه با سايت وزارت 
كشــور و دانلود اين نرم افزار به ورود به اين 
سامانه و بارگذارى اطالعات درخواستى اقدام 

كنند.
دبير ســتاد انتخابات كشــور افزود: با توجه 
بــه اينكه آنتن دهى تلفن همــراه در برخى از 
روســتاها ضعيف و ُكند است، بنابراين نسخه 
«دسكتاب» اين نرم افزار آماده شده و بر روى 
رايانه هاى شخصى نصب و راه اندازى مى شود؛ 
همچنين ســومين شــيوه مراجعه بــه دفاتر 

پيشخوان بوده كه اين شيوه هزينه بر است.
موســوى ادامه داد: پــس از ثبت نام، وزارت 
كشــور يك پيامك حاوى كد رهگيرى براى 
داوطلب ارســال كــرده كه براى فــرد زمان 
مشــخصى به منظور مراجعه به بخشدارى يا 
فرماندارى براى تأييد نهايى ثبت نام و دريافت 

امضا از داوطلب درنظر گرفته مى شود.
وى توضيــح داد: با توجه بــه اينكه احتمال 
مى رود در نام نويسى الكترونيكى برخى مدعى 
شــوند كه فرد ديگرى با در دســت داشــتن 
اطالعات آنها و بدون اطالع اقدام به نام نويسى 
وى در انتخابات كرده اســت، دريافت تأييد 
نهايى با حضور فرد داوطلب در بخشــدارى 
يا فرماندارى براى نهايى كردن ثبت نام الزامى 

است.
دبير ستاد انتخابات كشــور ادامه داد: در اين 
راســتا به منظور جلوگيرى از تجمع و ازدحام 
مردم، روز و ساعت مشخصى براى داوطلب 
به منظــور حضور در شــعبه درنظــر گرفته 
مى شــود و فرد پس از حضور در بخشدارى 
يا فرماندارى در كمتر از 5 دقيقه تأييد مى شود.

موسوى درباره نحوه رسيدگى به صالحيت ها 
و اســتعالم ها نيز توضيح داد: همه داوطلبان 
شوراهاى شهر نياز به استعالم از مراجع مسئول 
دارند اما درباره شوراهاى روستا استعالم تنها 

درمورد افراد مظنون صورت مى گيرد. 
وى ادامــه داد: بــا توجه به اخبــارى مبنى بر 
دســتگيرى و بازداشت چندين عضو شوراى 
شهر، انحالل شوراى اسالمى شهر يك منطقه 
و زندانى شدن تعدادى از آنها بايد در بررسى 
و تأييــد صالحيــت داوطلبــان نهايت دقت 

صورت گيرد.
70 هزار صندوق اخذ رأى 
براى انتخابات 1400 نياز است

دبير ســتاد انتخابات كشــور بيان كرد: براى 
پيشــگيرى از شــيوع ويروس كرونا افزايش 
شعب اخذ رأى در دستور كار است البته بايد 
براى اين كار، شــعبه، صندوق، نيروى انسانى 
مورد نياز، نيروى پشــتيبان و نيروى انتظامى 

براى حفظ امنيت درنظر گرفته شود.
موســوى اضافه كــرد: هم اينــك 130 هزار 
صندوق اخــذ رأى وجــود دارد و 70 هزار 

صندوق ديگر نياز است كه در كشور تنها يك 
شركت توليد اين صندوق ها را عهده دار بوده 
كه براى اين شركت نيز به علت 4 سال يكبار 
بودن انتخابات و نياز به توليد اين صندوق ها، 

گسترش خط مقرون به صرفه نيست.
وى با بيان اينكــه هزينه موردنياز براى خريد 
اين تعداد صندوق 35 ميليارد تومان اســت، 
خاطرنشــان كرد: اين رقم تنهــا براى تأمين 
صندوق بوده و براى خريد 12 قلم مابقى نيز 
بايد اعتبــار درنظر گرفت به عنوان مثال هزينه 
خريد «بســت پلمــب» از 800 تومان به يك 
هزار و 400 تومان رسيده و هم  اينك 4 ميليون 

«بست» نياز است.
دبير ســتاد انتخابات كشــور به بيان شاخص 
شــعب انتخاباتى خــوب پرداخــت و اين 
شاخص ها را شــامل در دسترس مردم بودن، 
داراى پوشــش تلفن و اينترنــت براى احراز 
هويــت الكترونيك و ارســال ســريع نتيجه 
انتخابات به بخشدارى و فرماندارى و وزارت 

كشور دانست.
مديركل دفتر انتخابات وزارت كشور بيان كرد: 
نگرانى ها براى ابتالى عوامل مستقر در شعبه 
با توجه به اينكه بايد 24 ساعت در اين مكان 
حضور داشته باشند بيشــتر از رأى دهندگان 
اســت، بنابراين بايد فضاى باز براى شــعبه 
درنظر گرفت يا درصورت ســردى هوا مكان 

پيش بينى شده داراى تهويه مناسب باشد.
موســوى تأكيد كرد: بايد ميزان مشــاركت و 
حضور مردم در ُشــعب اخذ رأى براســاس 
آمار دوره هاى گذشــته را درنظر گرفت و با 
بررسى علت شلوغى يا خلوتى برخى شعبه ها 
درصــورت لزوم بــراى كاهش بــار مراجعه 
شلوغى در يك مدرسه به جاى يك شعبه چند 

شعبه داير كرد. 
2401 روستا شورا ندارد

وى بيان كــرد: هم اينك 37 هزار روســتا و 
317 تيره عشــايرى شوراى اسالمى دارند اما 
2 هزار و 401 روستا شــورا ندارند كه علت 
آن نامزد نشــدن اهالى روستا و انصراف پس 
از ثبت نام بوده كه بايد برگزارى انتخابات در 
همه روستاهاى واجد شرايط در اولويت باشد.
دبيــر ســتاد انتخابات كشــور اضافــه كرد: 
كشورمان داراى 49 هزار و 602 روستا و يك 

هزار 379 شهر است كه از فاصله انتخابات 96 
تاكنون 130 شهر اضافه شده كه اين به معناى 

كاهش روستاها است.
موســوى اظهار كــرد: 28 خــرداد 1400، 4 
انتخابــات در كشــور برگــزار مى شــود كه 
انتخابات ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى 
در حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ در استان 
همدان و تفرش، آشــتيان و فراهان در استان 

مركزى برگزار مى شود.
وى ادامــه داد: همچنيــن انتخابات ميان دوره 
مجلس خبرگان رهبــرى در 4 حوزه انتخابيه 
شامل تهران، قم، خراسان رضوى و مازندران 
برگزار شده اما انتخابات رياست جمهورى و 
شوراى اسالمى شــهر روستا در تمامى نقاط 

كشور برگزار مى شود.
دبير ستاد انتخابات كشــور خاطرنشان كرد: 
بررسى انتخابات رياست جمهورى 12 دوره 
گذشته مؤيد اين اســت كه تنها در دوره نهم 
انتخابات به دور دوم كشــيده شــد، همچنين 
كمتريــن ميزان مشــاركت مربــوط به دوره 
ششــم با 51 درصد و بيشترين دوره دهمين 
با 85 درصد مشــاركت است البته اين نوسان 
در هر دوره وجود داشــته اما در يازدهمين و 
دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى 
شــديد نبوده و هر دو حدود 73 درصد بوده 

است.
موسوى ادامه داد: 5 دوره انتخابات شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا برگزار شده كه كمترين 
ميــزان مشــاركت دور دوم بــا 50 درصد و 
بيشــترين مربوط به دور پنجــم با 69 درصد 
مشاركت است كه از دوره سوم به بعد به دليل 
همزمانى اين انتخابات با رياســت جمهورى 

سطح مشاركت افزايش يافت.
وى بيان كرد: برگزارى دوره آموزشــى در ده 
منطقه كشور برنامه ريزى شده كه نهمين دوره 
به ميزبانــى همدان و دهميــن دوره به عنوان 
اختتاميه هفته آينده در وزارت كشــور برگزار 

مى شود.
■ اســتاندار همدان  نيز در اين مراسم گفت: 
فراهم كردن زمينه حضور تمامى ســاليق در 
انتخابــات به حضور و مشــاركت حداكثرى 
مردم در اين رويداد مهم سياســى، اجتماعى 
به عنوان نماد مقبوليت و مشروعيت نظام منجر 

مى شود.
سعيد شــاهرخى اظهار كرد: همه افراد داراى 

نظام  دلسوزان  استحقاق، 
طبق قانــون بايد فرصت 
حضــور در انتخابات را 

داشته باشند.
ايرنــا،  گــزارش  بــه 
وى افــزود: بايــد همه 
نقش آفرينان در انتخابات 
عرصه را بــراى حضور 
تفكرها  و  ســاليق  همه 
كه قانون اساسى را قبول 
دارنــد و در درون نظام 
در  و  براســاس  هستند، 
فراهم  قانون،  چارچوب 

كنند.
نماينده عالــى دولت در 

اســتان همدان گفت: عملكــرد دولت تدبير 
و اميد در انتخابات برگزار شــده ســال هاى 
اخير بســيار موفق و درخشان بوده و در اين 
دوره نيــز از نظر اجرا، تأميــن منابع مالى و 
ديگر شــاخص ها به طور قطع شاهد برگزارى 

انتخاباتى باشكوه و ماندگار خواهيم بود. 
شــاهرخى تصريح كرد: انتخابــات در نظام 
جمهورى اسالمى بسيار مهم است زيرا اصل 
اســتقرار نظام برپايه رأى مردم بوده و در عين 
حال فرموده امام راحــل مبنى بر اينكه «ميزان 
رأى مردم» دكترين سياسى جمهورى اسالمى 

است.
وى ادامــه داد: بنابراين مشــروعيت نظام به 
رأى مردم گره خــورده و برگزارى انتخابات 
پرشــور، رقابتى و ســالم از برنامه هاى جدى 
دولت است زيرا ميزان حضور مردم ايران در 
پاى صندوق هاى رأى و درصد مشاركت آنها 

همواره مورد توجه جهانيان قرار دارد.
استاندار همدان گفت: مجريان انتخابات متعهد 
بــه صيانــت از آراى مردم هســتند زيرا اين 
موضوع از مؤلفه هاى اثرگذار در جلب اعتماد 
مردم و افزايش مشاركت در انتخابات است در 
اين بين ناظــران بر انتخابات هم بايد فرصت 

حضور همه افراد را فراهم كنند. 
شــاهرخى افزود: مســئوالن بايد از پرداختن 
به مسائل حاشيه اى و گفت وگوهاى بى مورد 
خــوددارى كــرده و وقت خــود را فرصت 
خدمتگــزارى به مــردم و پرداختن به متن و 
اصل كار و تعامل با افرادى كه توان كمك به 

آنها را دارند، كنند.
اســتاندار تأكيد كرد: تعامل به معناى واگذارى 
اختيارات خود به ديگــران و اجراى منويات 
آنان نيســت، بايــد در تعامــل و گفت وگو 
شاخص هاى كه رئيس جمهورى براى نحوه 

اداره كشور تعيين كرده اند را دنبال كرد.
وى با بيان اينكه حفظ اســتقالل، حمايت از 
مجموعه مديران دولــت مورد تأكيد و توجه 
است، اظهار داشت: بايد با پرهيز از وادادگى، 
از فرصت باقيمانده عمر دولت دوازدهم براى 
خدمت به مردم اســتفاده و با قدرت كارها را 

دنبال كنيم.
استاندار گفت: اگر به دور از اغراض سياسى 
و واقع بينانه نگاه كنيــم دوران تدبير و اميد 
يكى از دوران پُرافتخار جمهورى اســالمى 
اســت، يعنى دولت تدبيــر و اميد اقدامات 
بى نظيرى در حوزه هاى 
كه  داد  انجــام  مختلف 
بيان  كمتر  خدمات  اين 

شده است. 
وى ادامــه داد: يكى از 
تاريخى ترين دوران نظام 
تدبير  دولت  در  اسالمى 
و اميد شــكل گرفت به 
نحــوى كــه در عرصه 
توانســتيم  بين الملــل 
اســالمى  ايران  منطــق 
و  ثابت  جهانيــان  به  را 
ُقلــدرى  و  بى منطقــى 
اســتكبار را بــراى دنيا 

آشكار كنيم.
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روحانى در جلسه هيأت دولت:
اهل لجبازى نيستيم و براى بازگشت 

به توافق آماده ايم
 ما اهل لجبازى نيســتيم 
و براى بازگشــت بــه توافق 
آماده ايم و بــه محض اينكه 
ببينيم 1+5 به برجام بازگشته 

ما هم بازخواهيم گشت.
رئيس جمهور در جلسه هيأت 
دولت گفت: بــراى يادآورى 
اروپايى هــا و مردم مى گويم. 
وقتى ترامپ در ارديبهشــت 
97 با فشار اسرائيل، عربستان 

و تندروهاى داخلى آمريكا از برجام خارج شد در شهريور 97 من براى 
اجالس مجمع عمومى سازمان ملل به نيويورك رفتم. در صبح نخستين 
روز مجمع ترامپ صحبت كرد و بعدازظهر آن روز من صحبت كردم. 
در آن زمــان 8 بار براى من پيغــام دادند كه ترامپ مى خواهد با فالنى 

مالقات كند اما ما رد كرديم.
به گزارش ايسنا، حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى ادامه داد: 
همان شــب آقاى مكرون رئيس جمهور فرانسه به من زنگ زد و گفت 
اكنــون پيش ترامپ بــودم و مى خواهم قبول كنيــد يك مالقات چه 
به صورت 2 نفره يا 3 نفره صورت گيرد و اين خيلى مهم است اما من 
رد كردم. پس از آن چندين رئيس جمهور به هتل محل اقامت من آمدند 
و پيشنهاد كردند كه ترامپ مى گويد تنها 2 كلمه را در برجام بگذاريم آن 

وقت من اعالم مى كنم كه آمريكا به برجام باز خواهد گشت.
روحانى افــزود: آن 2 كلمه اين بود كه به برجام اضافه شــود راجع به 
موضوع موشكى ايران و منطقه بعدا مذاكره كنيم. اين پيام را هم مكرون 
بعد از طرف ترامپ آورد؛ اما من گفتم به هيچ عنوان يك كلمه به برجام 
اضافه و يا از آن كم نمى شود. رئيس جمهور فرانسه گفت كه قبول كنيد 
كه درباره اين دو موضوع فقط مذاكره آغاز شود و حاال شايد چند سال 

طول بكشد كه من باز هم قبول نكردم.
رئيس جمهور در ادامه تأكيد كرد: اروپايى ها بدانند اگر ما مى خواستيم 
اين 2 مورد موشك و منطقه را نه اينكه اضافه كنيم بلكه به عنوان، عنوان 
بحث براى آينده قبول كنيم ترامپ همان اول به برجام بازگشته بود و اين 
پيغام رســمى خود او بود. خود اروپايى ها هم مى دانند چون پيام آورنده 
خودشــان بودند پس بنابراين در برجام نه دربــاره منطقه و نه درباره 
سالح و دفاع ايران چيزى اضافه نخواهد شد. برجام همين است كه يا 

مى پذيريد و يا قبول نمى كنيد.
روحانى در ادامه بيان كرد: اما به دنبال فناورى هاى صلح آميز هســته اى 
خواهيم بود، چون اين حق ماســت و عضو NPT هستيم و با آژانس 
به صــورت پادمان قرارداد داريم و آن را اجــرا كرديم و مى كنيم. ما نه 
ديروز، نه امروز و نه فردا نمى خواهيم فعاليت مخفى داشــته باشــيم. 
آمريكا، اروپا و ســازمان ملل بخواهند يا نخواهند و يا همه دنيا بگويند 
كه خوب اســت ايران سالح هسته اى داشته باشد نظر ما تغيير نمى كند 
و اين نظر مقام معظم رهبرى اســت كه به عنوان فتوا اعالم كردند و ما 
از اين عهد كه در NPT بستيم خارج نخواهيم شد. جمهورى اسالمى 
نشان داده پاى عهدى كه امضا كند مى ايستد و در موضوع هسته اى هم 

اين چنين است.
وى همچنين اظهار كرد: ما امت وســط و به دنبال تعامل ســازنده ايم و 
برجام در سايه اين سياست با مذاكرات و شكل جديد از سال 92 آغاز 
شد و در 23 تير 94 امضا شد. دنيا بداند ما برجام را به شكل سال 2015
قبول داريم و آنچه در 23 تير 94 امضا شد غيرقابل تغيير است و ما به آن 

دست نمى زنيم و البته بر تعهد خودمان هم پابرجا ايستاده ايم.
روحانى با اشــاره به اينكه حرف ما كامال روشن است و از سال 92 تا 
امروز منطق و مسيرمان را تغيير نداده ايم، تأكيد كرد: ما در برجام خيلى 
بحث كرديم، ولى آنچه درنهايت پذيرفته شــده قابل مذاكره نيست و ما 
درباره برجام مذاكره نخواهيم كــرد اما درباره نحوه اجراى آن مى توان 
رايزنى كــرد. وى گفت: فارغ از نظر دولت چــون امروز اين موضوع 
به صورت قانون تصويب شــده دولت قانون را در چارچوب آئين نامه 
مصوب اجرا خواهد كرد. بند ششم اين قانون مى گويد از چند روز پس 
از اينكه اين قانون الزم االجراســت يعنى از پنجم اسفند ما از پروتكل 
الحاقى كه داوطلبانه قبول كرده بوديم خارج مى شويم و بين ما و آژانس 
بين المللى انرژى هسته اى آنچه اجرا مى شود براساس پادمان خواهد بود. 
رئيس جمهور همچنين اظهار كرد: بحث اين نيست كه موضوع هسته اى 
ما بدون نظارت باشــد. اگر كسى بگويد ما بازرســان آژانس را بيرون 
مى كنيم در دنيا معنايش اين اســت كه به دنبال ســالح مى رويم پس ما 
هيچ وقت بازرسان را بيرون نمى كنيم و بازرسى ها در چارچوب پادمان 

هستند. 

تعهداتى كه ايران از 5 اسفند 
ديگر انجام نمى دهد

 كاظم غريب آبادى نماينده و سفير دائمى كشورمان در سازمان هاى 
بين المللى در وين اقداماتى كه طبق مصوبه مجلس شــوراى اسالمى 
در اجراى پروتكل الحاقى از پنچم اســفند ماه متوقف خواهند شد را 

تشريح كرد.
به گزارش ايسنا، اين اقدامات شامل موارد زير مى شوند:

* مفاد پروتكل الحاقى
* كــد 3/1 اصالحى ترتيبات فرعى موافقت نامــه پادمان (براى اظهار 

زودهنگام تأسيسات هسته اى به آژانس)
* استفاده از فناورى هاى مدرن و حضور درازمدت آژانس در ايران

* اقدامات شفاف ساز درباره كيك زرد
* اقدامات شفاف ساز درباره غنى سازى

* دسترسى ها پيرو مفاد برجام
* نظارت و راستى آزمايى اجراى اقدامات داوطلبانه

* اقدامات شفاف ساز درباره ساخت قطعات سانتريفيوژ

رهبر انقالب در گراميداشت قيام تاريخى
 29 بهمن 1356:

عمل طرف مقابل در برجام را ببينيم 
ما هم عمل خواهيم كرد

 مــن مى خواهم امروز فقــط همين يك كلمــه را درباره برجام 
بگويــم؛ ما حرف و وعده خوب خيلى شــنيديم كــه در عمل آنها 
نقض شــده و ضدش عمل شــده اســت. حرف فايده نداره، وعده 
فايده نــداره، اين دفعه فقط عمل، اگر از طرف مقابل عمل ببينيم، ما 

هم عمل خواهيم كرد.
 اين دفعه فقط عمل!

رهبر معظم انقالب اســالمى در مراسم گراميداشت قيام تاريخى 29
بهمن 1356 مردم قهرمان تبريــز تأكيد كردند: من مى خواهم امروز 
فقط همين يك كلمه را درباره برجام بگويم؛ ما حرف و وعده خوب 
خيلى شنيديم كه در عمل آنها نقض شده و ضدش عمل شده است. 
حرف فايده نــداره، وعده فايده نداره، اين دفعــه فقط عمل، اگر از 

طرف مقابل عمل ببينيم، ما هم عمل خواهيم كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى دفترمقام معظــم رهبرى، حضرت 
آيت ا... خامنه اى بيان كردند: حساســيت مردم به فساد و مشكالت 

نشان مى دهد كه آرمان هاى انقالب را دنبال مى كنند.
 ضعف هاى مان را بايد با دستاوردهاى مان رفع كنيم

رهبــر انقالب افزودنــد: ناكامى هايى وجود دارد كــه بايد برطرف 
بشــود. مردم ما هم امروز از اوايل انقالب نسبت به اين نابسامانى ها 
حساس ترند. امروز مردم نسبت به فساد حساس اند، نسبت به فاصله 

طبقاتى حساس تر از اول انقالب اند. اين چيز بسيار خوبى است.
ايشان بيان كردند: اين نشــان دهنده اين است كه مردم با آرمان هاى 
انقالب آشنايند و دنبال آن آرمان هايند. لذا اعتراض مى كنند. اعتراض 
مى كنند به فساد. هرجايى كه مبارزه با فساد باشد مردم در آنجا عالقه 
نشــان مى دهند و طرفدارى نشان مى دهند و دلگرمى نشان مى دهند. 
اين خيلى مهم اســت و اين نشــان دهنده گرايش مردم است. همين 

را بايد تقويت كرد.
رهبر انقــالب گفتند: ما وظيفــه داريم با دســتاوردها، ناكامى ها و 
ضعف ها را جبران كنيم. دستاوردهايى داريم از جمله اين دستاوردها 
خــود همين جوان هاى عالقه مند و مبتكر و نيروهاى انســانى آماده 
به كارند. ما به كمك دســتاوردها بايســتى ناكامى ها را جبران كنيم. 
دشــمن عكس اين را مى گويد. دشــمن ناكامى هــا را مى آورد جلو 
مى گويد نگاه تان به ناكامى ها باشــد دســتاوردها را فراموش كنيد، 

مسير انقالب را رها كنيد.
 زيربناى فكرى نظام اسالمى بايد به روز شود و رونق يابد 

ايشــان تأكيد كردند: دشــمن اصلى براى ســلطه گر همين زيربناى 
فكرى اســالمى است، اين زيربنا از اسالم گرفته شده در بيانات امام 

به طور مبسوط اين زيربنا توضيح داده شده. 
مقــام معظم رهبــرى بيان كردنــد: نيروهاى فكرى نظام اســالمى 
روزبه روز بايســتى اين زيربناى فكر را رونق بدهند. مسائل جديدى 
پيش مى آيد، پاسخ هاى جديدى الزم دارد. اين پاسخ ها را در اختيار 

جويندگان و پويندگان و جوانان بگذارند.
ايشــان افزودند: اين زيربناى فكرى الزم است اما در مقام عمل هم 
يك چيزهايى الزم اســت. در مقام عمل چى الزم است؟ نترسيدن، 
خسته نشدن، نااميد نشــدن، تنبلى نكردن، ندانسته در نقشه دشمن 
وارد نشــدن و به او كمك نكردن، اينها در عمل الزم است. در جاى 
خود هم آماده فداكارى بودن. بايد فداكارى كرد بايد جان را به كف 
دســت گرفت، مثل شهيد ســليمانى، جان را كف دستش گرفته بود 
و وارد ميدان هاى گوناگون، و ديگر شــهداى عزيز مثل همين شهيد 

باكرى خودتان.
حضرت آيت ا... خامنه اى گفتند: البته ملت ايران خوشــبختانه از اين 
خصوصيات برخوردارند. انصافا ملت ايران خسته نشده اند كه خوب 
شــما نمونه هايش را ديديد. در اين تشييع جنازه هاى عجيب شهيد 
سليمانى، بعد هم در 22 بهمن امسال با اين شرايط كرونايى با ابتكار 

جديد چطور وارد ميدان شدند و نگذاشتند 22 بهمن تعطيل شود.
 آذربايجان؛ دژ استوار ايران 

در مقابل حمالت خارجى و تجزيه طلبى
رهبــر انقالب تصريح كردند: آذربايجان دژ اســتوار ايران در مقابل 
حمالت خارجى بوده اســت. يعنى ما با همسايه متعرض و متجاوز، 
چه روســيه تزارى و چه عثمانى ســابق، چه شــوروى، همواره با 
حمــالت مواجه بوديم. اگر چنانچــه آذربايجان نبود و تبريز نبود و 
مقاومت ها نبود و ايســتادگى ها نبود و جان فشانى ها نبود ممكن بود 
اين تعرض به مناطق مركزى كشور هم كشيده بشود. آذربايجان سد 
و دژ مستحكمى بوده است كه همواره اين حمالت را پس زده است 

و جلوى آنها را گرفته است.

واكنش ظريف به احتمال كانديدا شدنش
 وزير خارجه كشورمان نســبت به اخبارى كه درباره احتمال كانديداتورى 
وى در انتخابات رياســت جمهورى و انتشار ليســت كابينه منسوب به او در 

فضاى مجازى مطرح شده، واكنش نشان داد.
به گزارش ايســنا، محمدجواد ظريف در حاشــيه جلسه هيأت دولت در 
جمــع خبرنگاران درباره احتمال كانديداتورى وى و نيز انتشــار ليســت 
كابينه منســوب به وى در فضاى مجازى، گفت: از محبتى كه دوســتان به 
من دارند متشــكرم ولى جديت ليســت كابينه منسوب به من همان اندازه 
اســت كه يك كابينه از شــخصيت هاى كارتونى در همين فضاى مجازى 

بود. شده  منتشر 
ظريف تأكيد كرد: تصميم من همان اســت كه اعالم كرده بودم و نه دشــمنى 

با خدا و نه مردم دارم، اما هنوز تصميم من همان است كه اعالم كرده بودم.

تغييرى در راهبرد هسته اى ايران ايجاد نشده است
 نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد با تأكيد بر اينكه تغييرى در راهبرد 
هسته اى ايران ايجاد نشده اســت، گفت ايران به عنوان عضو ان.پى.تى بايد از 

مزاياى استفاده صلح آميز هسته اى بهره مند شود.
به گزارش ايرنا، مجيد تخت روانچى دربــاره ضرب االجل ايران براى متوقف 
كــردن اجراى داوطلبانــه پروتكل الحاقى، افــزود: گزارش هاى متعدد آژانس 
بين المللى انرژى اتمى نشــان مى دهد همكارى ايران با آژانس به صورت كامل 

انجام شده است.
وى ادامــه داد: وقتى كه اياالت متحده به صــورت غيرقانونى از برجام خارج 
شد، ديگر كشورهاى باقى مانده در برجام به ما اصرار داشتند كه رفتارى مشابه 
آمريكا نداشته باشــيم و از توافق خارج نشويم زيرا آنها خسارت هاى ايران را 

جبران مى كنند.

مصوبه كميسيون تلفيق 
براى بازگشت ارز 4200 تومانى

 در جريان بررســى اليحه اصالحى بودجه سال 1400، اعضاى كميسيون 
تلفيق بودجه با پيشــنهاد دولت براى بازگشــت ارز 4200 تومانى براى تأمين 

كاالهاى اساسى موافقت كردند.
عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 1400 مجلس در گفت وگو با فارس،گفت: 
براســاس اين مصوبه ارز 4200 تومانى براى تأمين كاالهاى اساسى در اختيار 
دولت قرار مى گيرد. حســينعلى حاجى دليگانى نماينده مردم شاهين شــهر در 
مجلس شوراى اســالمى اظهار كرد: پيش از اين اعضاى كميسيون در جريان 
بررسى اليحه اصالحى بودجه 1400 مصوب كرده بودند كه ارز 4200 تومانى 
حذف و اعتبــار ريالى آن كه معادل 106 هزار ميليارد تومان اســت به بخش 

هدفمندى يارانه ها اضافه شود.

دبير ستاد انتخابات كشور:

نام نويسى داوطلبان انتخابات 1400 
الكترونيكى است

■ استاندار همدان: برگزارى انتخابات  سالم و رقابتى اولويت ما است

با توجه بــه اينكه احتمال 
نام نويســى  در  مــى رود 
مدعى  برخى  الكترونيكى 
شــوند كه فرد ديگرى با 
اطالعات  داشتن  دست  در 
آنها و بدون اطالع اقدام به 
نام نويسى وى در انتخابات 
تأييد  دريافت  است،  كرده 
نهايى با حضور فرد داوطلب 
در بخشدارى يا فرماندارى 
براى نهايى كردن ثبت نام 

الزامى است

بنابراين مشروعيت نظام 
خورده  گره  مردم  رأى  به 
و برگــزارى انتخابــات 
پرشور، رقابتى و سالم از 
برنامه هــاى جدى دولت 
حضور  ميزان  زيرا  است 
پاى  در  ايــران  مــردم 
صندوق هاى رأى و درصد 
مشاركت آنها همواره مورد 
توجه جهانيان قرار دارد

همدان پیام در کنار شامست!
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مهدى ناصرنژاد »
 در اين ســال و ماه كه دغدغه هاى فراوان 
روزگار خوشــى براى مردم باقى نگذاشــته 
اســت، بايد نگران سرنوشت نسل هاى آينده 
و كيفيــت بافت جمعيتى كشــور با توجه به 
رشد بسيار ُكند و در مواردى حتى رشد منفى 

جمعيت كشورمان هم باشيم.
در خبر هــا به نقــل از يك مقام مســئول در 
ســازمان ثبت احوال آمده بود كه روند رشد 
جمعيت كشــور هم اينك به گونه اى است كه 
از بين 31 اســتان، تنها در 6 اســتان ميانگين 
جمعيت يك خانواده جوان 4 نفر است. يعنى 
اينكه زوج هاى جوان در 25 اســتان به داشتن 
بيشــتر از يك فرزند تمايل ندارند و اســتان 
همدان نيز يكى از اين نقاط كشورمان است كه 
براساس داده هاى آمارگيرى نفوس و مسكن 
سال 1395 رشــد منفى جمعيتى در خود را 
نشان داده است و قطعا چنين روندى چه در 
استان و چه در ساير نقاط كشور، زنگ خطر 
پيرى جمعيت در 3 دهه آينده و رشد معكوس 
را به صدا درآورده اســت. نياكان يك خانواده 
مستقل در تمام جوامع و در طول ادوار تمدن 
بشرى، يك عمر سعى و تالش خود را بر اين 
گذاشته اند تا با نسل آورى نام و نشانى از خود 
باقــى بگذارند و امكانات و سروســامانى در 
زندگى فراهم بسازند تا اوالد و وارثان حقيقى 
آنان از رفاه و زندگى نسبى براى ادامه حيات 
بهره مند باشند و اگر طبيعت و سرشت آدميان 
غير از اين مى بود هيچ خانه اى آباد نمى شد و 
برقرار نمى ماند و هيچ كشــورى هم صاحب 

تاريخ و فرهنگ و استقالل نمى شد. 
در يــك كشــور نيز چنيــن اســت و تمام 
سياســتگذارى ها و جنگ ها و ساخت وساز ها 
و تالش علمــى و افتخارات ملــى در تمام 
جنبه ها و بخش ها براى اين است كه هويت و 
انگيزه و الگو براى نسل هاى آينده باقى بماند 
و كشور به دست بيگانگان نيفتد و استقالل و 
آبروى ملت برقرار بماند. اگر غير از اين بود و 
تداوم نسل ها و ملت ها در يك خانواده و يك 
كشور معنى نداشــت و آفريدگار يكتا چنين 
سرشت و خوى انسانى در نهاد بشر نگذاشته 
بود، آيا تاكنون خانــه و مزرعه و كارخانه و 

دانشگاه و كشورى در عالم خاكى 
ساخته و باقى مانده بود؟! 
اساســا در يــك خانواده 

تمام تالش و شكست و 
تلخ  تحمل  و  موفقيت 
و شيرين هاى يك عمر 
زندگى و در معناى آن 
و  چيست  براى  ازدواج 

تكليف آن بعد از خودمان 
چه خواهد شد؟ 

در كدام دين و مســلك و فرهنگ 
چنين تعريف تلخ و مبهمى از حيات انســان 
شده است، كه بايد تنها زيست و تنها از جهان 
رفت؟! به يقين در هر شــهر و ديار و در بين 
همســايه و هم محلى و دوست و فاميل دور 
و نزديك كســى را مى شناسيد كه به اصطالح 
«اجاق كور» باشد، يعنى كسى كه يكه و تنها و 
بى كس و كار است! حتما سرنوشت تلخ چنين 
انســان هايى را هم دانســته ايد كه چگونه در 
غربت و تنهايى و شكســتى تلخ و تحقيرآميز 
زندگى را به پايان مى رسانند و اگر ماتركى هم 
داشته باشند به فنا خواهد رفت. حتما در يك 
لحظه غم انگيز و دردنــاك، از دهان آدم هاى 
بى كس وكار شنيده ايد كه «اگر كسى را داشتم 

و اوالدى در كنــارم مى بــود، 
تلخى  به  چنين  روزگارم 

نمى گذشت». 
حتمــا به اين نتيجه 
رســيده ايد  هــم 
كــه آدم هايــى كه 
نخواسته اند زير بار 
مسئوليتى بروند و از 
مشكالت بچه دارى و 
تشــكيل خانواده گريزان 
هســتند  همان هايى   ، بوده اند 
كه روزگار پيرى را توهم انگاشــته و غافل 
بوده اند كه براى هر كس زندگى از يك نقطه 
مشخص قطع نمى شود و زندگى تداوم دارد 

تا روزگار پيرى و فترت.
 و در ايــن مرحله از زندگى اســت كه اگر 
پيرامونــت خالى باشــد و در حســرت يك 
كانون گرم خانواده و قيل وقال ســر و همسر 
و فرزند مانده باشى و بدانى كه نام و نشانت 
با شمع عمرت براى هميشه خاموش خواهد 
شــد، آن وقت آرزو خواهى داشــت كه  اى 
كاش فرصتى دســت مى داد و جوانى و عمر 
و زندگــى را از نو آغــاز مى كردى و خانه و 
خانواده و نسلى را براى خود تدارك مى ديدى 

تا چنين در غربت و تنهايى و حسرت نمانده 
باشى! 

سرنوشت هر انســانى يك واقعيت است كه 
هيچ گريزى از آن نيســت. اگر تنها باشى در 
تنهايى و حسرت خواهى مرد و اگر فرزندت 
را هــم تنها و بى يار و يــاور بخواهى، نفرين 

نسل تنهايت را نيز بايد براى خود بخرى! 
به اين نكته نيز تأمل داشته باشيد كه بين نسل 
امروز و گذشتگان ما يك تفاوت بزرگ وجود 
دارد كه البته بخشى از ريشه آن از ساختارهاى 
فرهنگــى گذشــته و حــال آب مى خورد! 
گذشــتگان ما در عين ندارى و مشــكالت 
اقتصــادى و رنج و زحماتى كــه در زندگى 
داشــتند، تمام هم و غم شان اين بود تا صاحب 
اوالد بيشتر باشند و پيرامونشان شلوغ باشد تا 
به مشكالت زندگى غلبه كنند، اما نسل امروز 
برعكس پيشــينيان خود بر اين باور است كه 
اگر خانواده خلوتى داشــته باشد و درنهايت 
بــه يك فرزند قناعت كند، دچار مشــكالت 
نخواهد شد و رفاه بيشترى خواهد داشت. اما 
تصميم و اراده عقاليــى براى هر جامعه اين 
است كه خانه آباد خود را به صاحب خانه اى 
دلسوز و غمخوار بسپارد تا سقف خانه هماره 

آباد بماند و آوار نگردد.

خبـر

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

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

برابر رأي شماره 99/1455 مورخ 99/10/29 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى على بخش سلطانى پور 
فرزند صفرعلى به شماره شناســنامه 1 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي آبى به مساحت 65000 مترمربع در قسمتى از پالك 66 اصلي واقع در 
اســدآباد - اراضى اسدآباد معروف به قزله خريداري از مالك رسمي آقاى نريمان و 
ايرج و على و مجيد فروتن نيا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 469)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/30

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شــماره 99/1501  مورخ 1399/11/02 هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى عباس كاكائى 
فرزند محمدولى به شماره شناســنامه 1741 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك 
باب ساختمان به مســاحت 118/29 مترمربع در قسمتى از پالك 2230 اصلي واقع 
در اسدآباد، خيابان كاشانى، كوچه كاشانى 17 خريداري باواسطه از مالكان رسمي 
آقايان لطف اهللا نعمتى و وفاءاهللا فتوحى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 463)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/30

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شــماره 1399/1477 مورخ 1399/11/01 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي سهراب سوادى 
اسماعيلى فرزند محمد به شماره شناســنامه 4000129856 صادره از اسدآباد در 
ششــدانگ يك باب ساختمان به مســاحت 149/03 مترمربع در قسمتى از پالك 
باقيمانده 1 فرعى از 1701 اصلى واقع در اسدآباد محله سيدان خريداري با واسطه از 
مالك رسمي آقاى سيدحسن سجادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 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 461)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/30

كامران متقى - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

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

برابر رأي شماره139960326008000461 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى عبداله باطنى محبوب فرزند سلطانحسين 
به شماره شناسنامه 1023 و كد ملى  3991374323  صادره از رزن  در ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى ديمى به مساحت 170171 مترمربع پالك شماره فرعى 559 از اصلى 
195 قريه خورونده واقع در همدان بخش 5 حــوزه ثبت ملك رزن خريداري از مالك 
رسمي آقايان سلطانعلى فرزند قاسم دارنده نسق زارعى شماره 1732 دفتر 5 همدان و 
سلطانحسين فرزند لطفعلى دارنده نسق شماره 1694 دفتر 5 همدان محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 189)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/30

حسين حيدرى - رئيس ثبت اسناد و امالك رزن

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

تبادل بيش از 24 ميليارد پيام در شبكه «شاد»
 وزير آموزش وپرورش با اعالم اينكه از ابتداى فعاليت شبكه شاد تاكنون بيش از 24 
ميليارد پيام و بيش از 9 ميليارد فايل در شبكه شاد مبادله شده است. تبادالت آموزشى 

در يك محيط امن كه به فضاى آموزشى اختصاص دارد، انجام مى شود.
به گزارش ايسنا، محســن حاجى ميرزايى اظهار كرد: يك ميليون معلم و 15/5 ميليون 
دانش آموز بايد به نوعى ســامان مى يافتند. در چنين شرايطى بوديم كه شبكه آموزشى 
تحت عنوان «شاد» طراحى و با كمك و همراهى اپراتور همراه اول، وزارت ارتباطات و 
مركز ملى فضاى مجازى فعال شد. وى افزود: مأموريت شبكه شاد فراهم كردن امكان 
ارتباط معلمان با دانش آموزان بود. از روزى كه شــاد ايجاد شده به سرعت توسعه يافته 

و در هر هفته ظرفيت هاى فنى و نرم افزارى نسبت به هفته پيش تر توسعه يافته است.

3 مسير تأمين واكسن كرونا در دستور كار است
 رئيس ســازمان غذا و دارو با اعالم اينكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
و ســازمان غذا و دارو 3 مسير توليد داخل، توليد قراردادى و واردات را به منظور تأمين 
واكســن كرونا به موازات هم در دستور كار قرار داده است. به گزارش ايرنا، محمدرضا 
شانه ســاز افزود: در حوزه توليد داخل، 14 شــركت متقاضى توليد واكسن (صد درصد 
داخلى) هســتند كه تاكنون پرونده 3 شــركت تكميل شده و به صورت جدى در دست 
پيگيرى است. معاون وزير بهداشت با بيان اينكه شركت دارويى «شفا فارمد» در مجموعه 
دارويى بركت درحال انجام فاز يك مطالعات بالينى اســت، گفت: اين شركت به زودى 
پس از تأييد ســازمان غذا و دارو وارد فاز 2 و 3 مطالعات بالينى خواهد شد و پيش بينى 
مى شود اين فاز نيز براساس برنامه ريزى صورت گرفته تا پايان بهار 1400 به پايان برسد.

بهداشت روان «مردان» از اصلى ترين معضالت 
نظام سالمت است

 وزير بهداشت با بيان اينكه بيكارى، كمبود درآمد در شغل هاى آزاد باعث شده كه مردان 
عالوه بر فشــار اقتصادى، دچار فشار بسيار سنگين روانى  نيز شوند.به گزارش فارس، سعيد 
نمكى، با اشــاره به در پيش بودن هفته ســالمت مردان، اظهار كرد: در همه كشورها به ويژه 
كشورهاى درحال توسعه و كشورهاى توسعه نيافته، مردان محور اصلى همه زحمات خانواده 
در همه عرصه ها هستند. نمكى يادآور شد: يكى از معضالت آينده ما، جمعيت مرد سالمندى 
است كه عالوه بر آشفتگى روان و روح، مشكالت جسمى عديده اى خواهد داشت و بايد از 
امروز تالش كنيم تا نظام هاى حمايتى كشور مانند بيمه و به ويژه بيمه هاى تكميلى را براى دوران 
سالمندى مردان كشور آماده تر كنيم كه هنوز اين آمادگى را در بدنه نظام حمايتى كشور نمى بينم.

براى فرار از تنهايى ازدواج نكنيد
 ازدواج بــراى فرار از تنهايى از جمله اهداف اشــتباه ازدواج و 
عامل عدم موفقيت در ازدواج اســت. اشخاص براى فرار از تنهايى 
نبايد خــود را درگير زندگى  كنند چرا كه اينگونه در ظاهر كنار فرد 
ديگرى هستند اما در اعماق وجود خود بيش از پيش احساس تنهايى 

مى كنند.
گوهر يســنا انزانى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: احساس تنهايى 
واكنشــى طبيعى است كه اگر فردى بيش از اندازه و به گونه اى كه از 
نظر كاركردهاى اجتماعى و فردى دچار مشــكل شود، آن را تجربه 

كند بايد از كمك مشاوران و متخصص براى درمان استفاده كند.
وى ادامه داد: معموال ترس از تنهايى به دليل احســاس بى ارزشــى، 
نارضايتى فرد از خويش، نرســيدن به اهداف و... ايجاد مى شود و از 
اين رو فرد براى فرار از آن متوســل به شخص ديگرى مى شود تا با 

كمك او به شرايط ايمنى برسد.
انزانى گفت: ازدواج از جمله مهم ترين اتفاقات زندگى هر فرد است 
كه در اين پيوند نيازهاى جنســى، عاطفــى، اجتماعى، فرهنگى و... 
هر دو طرف برطرف مى شــود و انتظار مى رود در ازدواج زوجين به 
هدف نهايى نظير حس آرامش، رشــد و شكوفايى، استقالل، ايجاد 
فضاى امن و سرشار از آرامش، تكامل روحى و معنوى و... برسند.

اين روانشــناس با بيان اينكــه هدفمندى وســيله تحقق به اهداف 
واقع بينانه اســت، افزود: هر فردى اهداف متفاوتى براى ازدواج دارد 
و هيچ فردى بدون هدف نمى تواند ازدواج خوبى را پيش رو داشــته 
باشــد، اين اهداف مى تواند تحت تأثير فرهنــگ، اعتقادات، خانواده 
و انتظارات هر فردى باشــد. همچنين برخى پژوهش ها انگيزه هاى 
ازدواج را در عوامل مذهبى، زيست شناختى و اجتماعى بيان كرده اند؛ 
از سوى ديگر بسيارى از افراد عشق، محافظت، فرار از تنهايى، حس 

آرامش، امنيت مالى و عاطفى را از جمله اهداف ازدواج مى دانند.
بــه گفته انزانى، با توجه به اينكه مزاياى يك ازدواج خوب شــامل 
شادابى جســمى، روانى، جنسى و... اســت و به كاهش افسردگى، 
خشــم و اســترس و افزايش وضعيت پايدار زندگى منجر مى شود، 
مهم است زوجين تشــابهاتى در فرهنگ، سنت خانواده درونگرايى 
و برونگرايى، عالئق و تفريحات مشــترك، بلوغ فكرى و عاطفى و 

اجتماعى و استقالل مالى و... ميان خود بسيار توجه كنند.
وى بــه بيان ويژگى هاى افراد نامناســب بــراى ازدواج پرداخت و 
گفت: افرادى كه اعتياد دارنــد، عصبانيت زيادى را تجربه مى كنند، 
به تازگى از رابطه عاطفى خارج شده اند، درگير اختالالت شخصيتى 
و يا جنسى هستند، مسئوليت پذير نيستند و به بلوغ فكرى و عاطفى 
نرســيده اند، نمى توانند عواطف خود را بيان كنند و يا از نظر مالى به 
ثباتى نرسيده اند، از جمله افرادى اند كه براى ازدواج مناسب نيستند.
اين روانشناس همچنين تأكيد كرد: تشخيص اختالالت شخصيت و 
اختالالت جنســى در افراد تنها به كمك متخصصين و روانشناسان 

امكان پذير است.
به گفتــه انزانى، افراد بايــد پيش از ازدواج به خودآگاهى نســبت 
به ويژگى ها و شــخصيت خويش رســيده باشــند، توانايى كنترل 
احساسات نظير خشــم و عصبانيت را داشته باشند، انتظارات خود 
و انتظــارات رفتارى كه از شــخص مقابل خود دارنــد را بدانند و 
كمال گرايــى را كنار بگذارند، اين گونــه ازدواج هدفمندى را براى 

تكامل روحى و معنوى تجربه خواهند كرد.
همچنين وى معتقد اســت: مذاكره مناســب ميــان روجين درباره 
هيجانات، توقعات، اهداف رشد و پيشرفت، سبك زندگى، وظايف 
زن و شوهر، اعتقادات، ديدگاه مان درباره اشتغال و مسائل مالى و... 
پيش از ازدواج بسيار حائز اهميت است. از اين رو افراد بايد در ابتدا 
خود را بشناســند و به ويژگى هاى مثبت و منفى خود آگاه باشند تا 

اين گونه ازدواج را راهى براى رشد همزمان زوجين بدانند.
اين روانشــناس گفت: متأســفانه امروزه زوجين حــرف و تفريح 
مشــتركى با هم ندارند و به رفتارهاى اعتيادى نظير گوشــى و كار 
روى مى آورند و صرفا در كنار هم هســتند امــا در واقع در طالق 
عاطفى با يكديگر به ســر مى برند و در طى روز فعاليت ها و اهداف 

مشتركى با هم ندارند.
انزانى در پايان افزود: ازدواج نظير دانه اى كاشته شده در گلدان است 
كه نيازمند خاك و نور و آب مناسب است تا ميوه آرامش براى زوجين 
به همراه داشته باشد، در اين رسيدگى هر 2 طرف مسئول اند. از اين رو 
والدين عالوه بر اينكه خودشان مهارت هاى زندگى را مى آموزند بايد 
از ســنين خيلى پايين كودكان را با مهارت هاى زندگى آشــنا كنند و 
بــراى آن وقت بگذارند و فرزندان خود را به ازدواج مجبور نكنند كه 
پيامدى جز طالق عاطفى ندارد. حتى مطابق با پژوهش ها آسيب هاى 
طالق رســمى به مراتب كمتر از طالق عاطفى است. از اين رو كسب 

مهارت هاى الزم پيش از ازدواج بسيار حائز اهميت است.

دنياى اقتصاد: نفت 100 دالرى مى آيد؟
 از كجا آمده اى آمدنت بهر چه بود!!

همشهرى: يك سال با كرونا
 اين باهم بودنمون يك قرن نشه صلوات!!

آفتاب اقتصادى: مرغ گرانى يك پا دارد 
 گرانى مرغم نقص عضو كرد!!

اعتماد: در انتظار روزهاى خوب بورس
 دائما يكسان نباشد حال دوران غم مخور!!

همدان پيام: عادى انگارى مردم كرونا را پرشتاب تر مى كند
ــتى  ــرعت الك پش ــا س ــا داره ب ــود كرون ــه خ ــاال نه ك  ح

ــره!! ــش مي پي
آرمان ملى: كرونا؛ مسافِرسفرهاى نوروزى

ــم رزرو  ــاش رو ه ــه دور دني ــفر ب ــت س ــش بلي  پيش پي
ــرده!! ك

جوان: تور كرونايى فروردين بعد اسفند آتشين 
ــو رو تحويــل  ــا ســاالر ســال ن  پــس امســالم مى خوايــم ب

كنيــم!! 
شهروند: ديپلماسى با خط نستعليق

 حواستون باشه زيادى شكسته نباشه، نشه خوند!!
كليد: آينده بازار خودرو، منتظر كاهش قيمت  نباشيد 

 الكى صابون به دلتون نزنيد!!
ــات  ــا مطبوع ــم ب ــت دوازده ــى دول ــت روز: خداحافظ سياس

ــذى كاغ
ــر  ــى زي ــازى خيل ــاى مج ــن آموزش ه ــه اي ــل اينك  مث

ــرده!! ــزه ك ــون م دندونش
نوآوران: گرانى ها را رفع كنيم نه تماشا

 صرفا جهت اطالع!!
بهار: كرونا هشدار اجتماعى نشدن كودكان 

 در عوض از هر مادرى يه معلم ساخت!!
ستاره صبح: تحريم و FATF مانع جذب سرمايه

 بدون شرح!!

كالس هاى عملى در برخى مناطق 
حضورى برگزار مى شود

 معاون آموزشــى وزير علوم، تحقيقات و فناورى گفت: برگزارى 
كالس هــاى عملــى چالش جدى اســت كه براســاس همكارى و 
اعالم ســتاد ملى مقابله با كرونا با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در 

دانشگاه هاى برخى مناطق به صورت حضورى برگزار مى شود.
به گــزارش ايرنا، على خاكى صديق افــزود: در تمام مراحل آموزش 
مجازى در پاندمى كرونا با تعطيلى جدى روبه رو نشــديم و در نيمه 
اسفند برخى آموزش ها متوقف شد؛ زيرا تصور مى شد اين مسأله گذرا 
است، اما از فروردين ماه آموزش الكترونيكى در تمام مؤسسات ايجاد 

و جايگزين آموزش حضورى شد. 
وى تصريح كرد: ســتاد ملــى كرونا به برخى مناطــق مجوز داد كه 
كالس هاى عملى برگزار شود. همچنين به دنبال اين هستيم تا با رعايت 
پرتكل هاى بهداشتى كالس ها به صورت تركيبى از حضورى و مجازى 

برگزار شود.

پيش بينى ريسك حمله قلبى 
با اندازه گيرى ميزان كورتيزول موها

 نتايج يك مطالعه جديد نشــان مى دهد كه سطح هورمون استرس 
«كورتيــزول» در ماه هاى پيش از حمله قلبى افزايش مى يابد از اين رو 

استرس طوالنى مدت يك فاكتور پرخطر براى حمالت قلبى است.
به گزارش مهر، سرپرســت تيم تحقيق در اين باره مى گويد: «ســطح 
هورمون اســترس كورتيزول بين افرادى كه دچار حمله قلبى شده اند 
و افرادى كه به آن مبتال نشــده اند متفاوت اســت. اين نشان مى دهد 
كورتيــزول موجــود در موها مى تواند يك نشــانه خطر جديد براى 
حمالت قلبى باشد. ما بايد استرس را جدى بگيريم.» استرس بخشى 
طبيعى از زندگى امروزى است، اما هنوز موارد زيادى وجود دارد كه ما 
درمورد تأثيرات استرس طوالنى مدت بر بدن خود نمى دانيم. مشخص 
شــده است كه استرس هاى عاطفى يا جســمى ناگهانى مانند بالياى 

طبيعى يا حوادث جدى مشابه، مى توانند باعث حمالت قلبى شوند.

كشف پرايد سرقتي 
در اسدآباد 

 فرمانده انتظامي شهرســتان اســدآباد، از كشف خودرو 
سرقتي پرايد و دستگيري 2 سارق خبر داد.

افشين ياري، در تشريح اين خبر بيان كرد: در پي سرقت يك 
دستگاه خودرو سواري پرايد نوك مدادي در سطح شهرستان 
اسدآباد، كشف و دستگيري سارق و يا سارقان در دستور كار 

پليس قرار گرفت .
وي افــزود: با انجام كار اطالعاتي گســترده ســرنخ هايي 
از تردد روزانه اين خودرو در ســطح شــهر به دست آمد و 
مأموران كالنتري 11 شهرستان روز گذشته حين گشت زني 
نامحســوس در سطح شهر آن را مشــاهده و در يك اقدام 
ضربتي موفق به توقيف خودرو و دستگيري سارق آن شدند.
ياري بيان كــرد: متهم در بازجويي هاي فني و پليســي، به 
ســرقت خودرو مذكور و يك فقره ســرقت داخل خودرو 
ديگر با همدســتي دوســتش اعتراف كرد و همدست وي 
نيز كه در امر خريد و فروش لوازم خودرو ســرقتي فعاليت 

داشت، دستگير شد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، فرمانده انتظامي شهرســتان 
اسدآباد با اشاره به معرفي متهمان به مرجع قضايي، از مالكان 
وسائط نقليه خواست: با رعايت توصيه هاي پليسي، بيش از 

پيش در مراقبت از اموال خود كوشا باشند.

كشف 27 گوسفند 
بدون مجوز در فامنين 

ــن، از كشــف 27 ــتان فامني ــي شهرس ــده انتظام  فرمان
ــر داد. ــوز خب ــدون مج ــفند ب رأس گوس

علي حســن حيــدري، در تشــريح ايــن خبــر گفــت: 
راســتاي  در  فامنيــن  شهرســتان  انتظامــي  مأمــوران 
اجــراي طــرح مبــارزه بــا قاچــاق، بــا پايــش محورهــاي 
ــي، 27 ــي مقطع ــت و بازرس ــراي ايس ــي و اج مواصالت

رأس گوســفند بــدون مجــوز را از يــك دســتگاه كاميــون 
ــد. ــف كردن كش

بــه گــزارش پايــگاه خبــري پليــس، وى بــا اشــاره بــه اينكــه 
ــارد  ــك ميلي ــده را ي ــام كشف ش ــان ارزش احش كارشناس
ريــال ارزيابــي كرده انــد، افــزود: يــك متهــم در ايــن  زمينــه 
بــا تشــكيل پرونــده بــه مرجــع قضايــى معرفــى و احشــام 

مكشــوفه بــه اداره دامپزشــكي منتقــل شــد.
فرمانــده انتظامــي شهرســتان فامنيــن گفــت: پليــس 
بــا اقتــدار كامــل در حــوزه مبــارزه بــا قاچــاق كاال 
بــا قانون شــكنان قاطعانــه برخــورد خواهــد كــرد و 
ــماره  ــق ش ــاي پليســي از طري ــز فوريت ه ــن مرك همچني
تمــاس 110 به صــورت شــبانه روزي آمــاده دريافــت 
ــم و  ــن نظ ــاره تأمي ــط درب ــاي مرتب ــار و گزارش ه اخب

ــت. ــهروندان اس ــت ش امني

دستگيري 4 خرده فروش 
موادمخدر در رزن 

 سرپرســت انتظامي شهرســتان رزن، از دســتگيري 4
خرده فروش مواد مخدر در اين شهرستان خبر داد.

به گــزارش پايــگاه خبري پليــس، مظاهــر عليجاني، در 
تشــريح اين خبر گفت: در پي كسب خبري مبني بر فعاليت 
فروشــندگان مواد مخدر در ســطح شهرستان رزن، بررسى 
موضوع در دستور كار مأموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان 

قرار گرفت.
وي افزود: بــا انجام كارهاي دقيق اطالعاتي و اســتفاده از 
شــگردهاي خاص پليســي زمان و محل فعاليت اين افراد 
شناســايي و در يك اقدام غافلگيرانه، 2 تن از خرده فروشان 
موادمخدر بخش درگزين دســتگير و مقاديري مواد مخدر 

صنعتي كشف شد.
عليجاني خاطرنشــان كرد: همچنيــن در عمليات ديگري 
مأموران انتظامي بخش ســردرود، 2 خرده فروش موادمخدر 

را شناسايي و دستگير كردند.
سرپرست انتظامي شهرستان رزن در پايان با اشاره به اينكه هر 
4 متهم پس از تشكيل پرونده تحويل مرجع قضايي شدند، 
از عموم شهروندان خواســت: درصورت اطالع از هرگونه 
فعاليت مشــكوك به ويژه در زمينه توليد و توزيع انواع مواد 
مخدر، مراتب را به مركز فوريت هاي پليسي 110 اعالم كنند.

خانه بدون آدم آوار مى شود

سياستگذارى ها و 
جنگ ها و ساخت وساز ها و 

تالش علمى و افتخارات ملى در 

تمام جنبه ها و بخش ها براى اين است 

كه هويت و انگيزه و الگو براى نسل هاى 

آينده باقى بماند و كشور به دست 

بيگانگان نيفتد و استقالل و آبروى 

ملت برقرار بماند
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بهره بردارى از پروژه اجراى خط انتقال 
فاضالب روستاى چشين تا پايان سالجارى

 معاون بهره بردارى و توســعه فاضالب شــركت آب و فاضالب 
استان همدان از بهره بردارى پروژه اجراى خط انتقال فاضالب روستاى 
چشين و اتصال آن به كلكتور شهر همدان در آينده نزديك، خبر داد. 
به گزارش روابط عمومى آبفاى استان، فرهاد بختيارى فر ضمن اشاره 
به پروژه اجراى خط انتقال فاضالب روســتاى چشــين و اتصال آن 
به كلكتور شــهر همدان، گفت: اين پروژه درحال حاضر با پيشــرفت 

فيزيكى 80 درصدى، درحال اجرا است.
وى توضيح داد: براســاس قرارداد منعقد شــده، اجــراى خط انتقال 
روســتاى چشــين به طول 4 كيلومتر در دســتور كار قرار گرفت كه 
تاكنون 3/5 كيلومتر از آن عملياتى شده و مابقى در دست انجام است.

بختيارى فــر با اذعان به اينكه تاكنون يك ميليارد و 500 ميليون تومان 
اعتبار به پروژه مذكور تزريق شــده است، عنوان كرد: مطابق قرارداد 

منعقدشده اين پروژه تا پايان سالجارى آماده بهره بردارى است.
وى در ادامه به اجراى پروژه خط انتقال فاضالب روســتاهاى محور 
امامزاده محسن(ع) اشاره كرد و گفت: پروژه مذكور به منظور ايجاد 2

هزار و 20 متر شبكه جمع آورى فاضالب، ضمن به كارگيرى لوله هاى 
پلى اتيلن با قطر 350 ميليمتر در دســتور كار قرار گرفت كه بر همين 
اســاس تاكنون يك ميليارد و 300 ميليــون تومان در اين زمينه اعتبار 

هزينه شده است. 
بختيارى فر بــا بيان اينكه پروژه مذكور تاكنون 95 درصد پيشــرفت 
فيزيكى داشــته اســت، خاطرنشان كرد: با ايجاد شــبكه جمع آورى 
فاضالب در اين محور، روســتاهاى توييجيــن، مويجين، برفجين و 
سوالن به عنوان روستاهاى هدف در فاز بعدى از خدمات ايجاد شبكه 

برخوردار خواهند شد.
وى با اشــاره به اينكــه بهره بردارى از پروژه اجــراى خط انتقال 
فاضالب روستاهاى محور امامزاده محسن(ع) نيازمند تأمين اعتبار 
اســت، گفت: با بهره بردارى از پروژه مذكور، 5 روستاى باالدست 
محور امامزاده محســن از خدمات شــبكه جمــع آورى فاضالب 

بهره مند خواهند شد.

آغاز آمارگيرى طرح جامع 
حمل ونقل و ترافيك شهر 

 سرپرســت معاونت امور زيربنايى و حمل ونقل شهرى شهردارى 
همدان از انجام اقدامات بازنگرى مطالعات «طرح جامع حمل ونقل و 
ترافيك شهر همدان» خبر داد و گفت: براساس اين طرح، آماربردارى 
مبــدأ و مقصد ســفرهاى شــهروندان، حجم تردد خطــوط برش و 

آماربردارى دروازه اى در آذرماه امسال انجام شد.
به گــزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شــهردارى همدان؛ 
امير فتحيان نسب با بيان اينكه تكميل نمونه پرسش گرى مبدأ و مقصد 
ســفرهاى خانوار، نيازمند جمع آورى نمونه هاى بيشــتر در برخى از 
نواحى اســت، اظهار كرد: براســاس هماهنگى روش آماربردارى با 
وزارت كشور، آمارگيرى تكميلى مبدأ و مقصد سفرهاى خانوارهاى 
ســاكن محدوده طرح در هفته آخــر بهمن ماه امســال برنامه ريزى 
شده اســت كه در همين راســتا فرم هاى آمارگيرى با كمك گروهى 
از آمارگيــران آموزش ديده در محدود موردنظــر توزيع و در نهايت 

جمع آورى خواهد شد.
وى در ادامه به تشــريح اجراى اين طرح پرداخت و گفت: آمارگيران 
بــا مراجعه به نواحى موردنظر كه از پيش شناســايى شــده اند به درِ 
منزل شــهروندان مراجعه و با اســتفاده از روش نمونه گيرى تصادفى 
موارد مندرج در پرسشــنامه را براى جامعه هدف تشريح مى كنند كه 
درصورت عدم تمايل پاســخگويى هر كدام از خانواده ها، به در منزل 
ساير شهروندان در محدوده موردنظر مراجعه و فرايند كار را پيگيرى 
مى كنند. فتحيان نســب در ادامه افزود: براســاس برنامه ريزى صورت 
گرفته و درصورت تمايل شهروندان به پاسخگويى، فرم هاى موردنظر 
در بين افراد جامعه هدف توزيع مى شــود كه پرسشــنامه هاى تكميل 
شده در يك بازه زمانى مشخص جمع آورى خواهد شد و درصورت 
مشــاهده موارد ناقص، آمارگيران با پرســش دوباره از افراد فرم هاى 

موردنظر را تكميل مى كنند.
معاون شــهردار همدان تصريح كرد: در اين طرح 142 ناحيه ترافيكى 
به منظور انجام مطالعات مذكور تعريف شده است كه آمارگيران موظف 
به توزيع حدود 3 هزار فرم با توجه به اندازه نمونه مشخص شده در هر 

ناحيه و در مدت زمان تعيين شده خواهند بود.
فتحيان نسب اضافه كرد: به منظور رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى و 
هماهنگى با نهادهاى مربوط، مجوز آماربردارى از ستاد كروناى استان 
اخذ و تصوير آن همراه با كارت شناســايى معتبر، فرم ها و همچنين 
پيام شهردار همدان در اختيار آمارگيران قرارگرفته است كه در هنگام 

مراجعه به منازل شهروندان ارائه خواهد شد.
وى در پايان ضمن قدردانى از مشــاركت شــهروندان در اجراى اين 
طرح، خواستار همكارى هاى الزم از سوى خانواده ها با آمارگيران در 

جهت برنامه ريزى دقيق و ارتقاى آسايش و رفاه عمومى شد.

در ستاد تنظيم بازار تاكيد شد
برخورد بدون اغماض با اخاللگران بازار

 اســتاندار همدان با تأكيد بر اينكه اقالم اساســى بايد به دست مصرف كننده واقعى 
برســد، گفــت: هيچ گونه اغماضى در برخــورد با اخاللگران چرخــه توزيع كاالهاى 
موردنيــاز مردم به ويژه روغن و گوشــت مرغ نداريم و بــا متخلفان برخوردى قاطع و 

قانونى مى شود.
سيدســعيد شــاهرخى در جلسه ستاد تنظيم بازار اســتان همدان ضمن هشدار به افراد 
سودجو و فرصت طلب، افزود: دنبال احتكار، گرانفروشى و اخالل در نظم بازار نباشيد 
كه عالوه بر نظارت و رصد دقيق فعاليت هاى بازار، برخوردى قاطع و قانونى با متخلفان 

خواهيم داشت. 
وى خاطرنشــان كرد: تمام افراد دخيل در چرخه تأمين و توزيع گوشــت مرغ و روغن 
به شــدت كنترل و درصورت مشاهده هرگونه تخلف به شعب ويژه مستقر در تعزيرات 

حكومتى و دادگسترى معرفى و متخلفان در كمتر از 48 ساعت مجازات مى شوند. 
بــه گزارش ايرنا، اســتاندار همدان با بيان اينكه روزانــه 70 تن روغن و حدود 90 تن 
گوشــت مرغ در بازارهاى استان توزيع مى شــود گفت: راهكار موثرى براى عرضه و 
توزيع مناسب اقالم در استان تعريف شده تا كاالها به دست مصرف كننده واقعى برسد.
وى تصريح كرد: همچنين اقالم اساســى از طريــق تعاونى هاى كارگرى و كارمندى و 
نهادهاى حمايتى بين افراد تحت پوشــش توزيع مى شود تا فشار از روى بازار برداشته 

شود. 

شــاهرخى افزود: روند توزيع اقالم موردنياز مردم عالوه بر فروشگاه هاى سراسر استان 
در بين واحدهاى صنفى به ويژه ســوپرماركت هاى محالت، شهرك ها و مناطق حاشيه 

شهر نيز تقويت و بيشتر مى شود. 
اســتاندار همدان با بيان اينكه هيچ محدوديتى براى تأمين اقالم مورد نياز مردم نداريم، 
گفت: سامانه توزيع با مشكالتى مواجه است كه با تدابير انديشيده شده به زودى اصالح 

مى شود.  
به گفته وى، تا اشــباع كامل بازار و تأمين نياز مردم توزيع كاالهاى اساسى به شيوه هاى 

مورداشاره ادامه دارد و مردم هيچ دغدغه و نگرانى در اين زمينه نداشته باشند.
شــاهرخى به دســتگاه هاى متولى نيز توصيه كرد: با عملكرد درست و همكارى بيشتر 

با سازمان صمت به سالمت چرخه تأمين و توزيع كاال در سطح استان كمك كنند.

بهره بردارى از 
9 طرح تعاونى
 در استان همدان

آگهـي مزايـده

شهردارى همدان

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا اوراق 
مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/12/10  تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاه بوعلى سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت 

را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
3-برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف هفت روز كارى از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نسبت به واريز 80٪ وجه پيشنهادى اقدام و 20٪ الباقى هنگام تنظيم 

سند در دفترخانه از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 
4- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهردارى واريز نموده و هيچگونه تهاترى قابل قبول نمى باشد در صورت عدم واريز نقدى 

وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهردارى ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گرديد.   
5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 
7-شركت  در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 

8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 
9- انتقال سند بعد از انجام تشريفات قانونى (ثبتى) متعاقباً به برنده مزايده ابالغ ميگردد و برنده مزايده مكلف است ظرف مدت يكماه از تاريخ ابالغ 
شهردارى  جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه ( 20٪ باقيمانده ) اقدام نمايد در غير اينصورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد ضمنا 
سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگرى كه برنده مزايده وى را كتبا با رضايت نامه محضرى به شهردارى معرفى نمايد انتقال خواهد يافت و شهردارى 

متعهد ميگردد حداكثر ظرف مدت شش ماه نسبت به انتقال سند بنام خريدار اقدام نمايد.
10- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/12/11 ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 1670)

  شهردارى همدان با استناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمين مسكونى از پالك ثبتى 
10/8195 از طريق مزايده كتبى بفروش برساند. متقاضيان  مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند. 

يف
مساحت نوع ملك و كاربرىرد

مبلغ سپرده شركت در كل مبلغ كارشناسى (ريال)(مترمربع)
مزايده (ريال)

توضيحات
آدرس

زمين مسكونى قطعه 1
شماره 9 معبر 18مترى 

موقعيت شمالى
256/95146/461/500/00010/000/000/000

بر زمين 11/59 متر و 
شرقا 21/67ً و غربًا 

22/92  ميباشد.

استادان خيابان 
ميالد 18مترى 

كوهسار
زمين مسكونى قطعه 2

شماره 10 معبر 18مترى 
موقعيت شمالى

256/92141/306/000/00010/000/000/000
برزمين 11متر و شرقًا 
22/92 و غرباً 24/14  

ميباشد 

استادان خيابان 
ميالد 18مترى 

كوهسار

به صــورت  و  سراســرى  آئينــى  در   
ويدئوكنفرانــس با حضور وزير تعاون، كار و 

رفاه اجتماعى آغاز شد.
به گزارش روابط عمومــى اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان، مراســم 
افتتاح 286 پروژه تعاونى در سراســر كشور 
با اشــتغالزايى 8 هزار و 300 نفر و اختتاميه 

نخســتين دوره جشــنواره ملى پژوهش هاى 
برتر حــوزه تعاون روز سه شــنبه با حضور 
محمد شــريعتمدارى وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعــى و محمد كبيرى معاون امور تعاون 

به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد.
در اســتان همدان ظاهــر پورمجاهد معاون 
هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان 

به همراه احمد توصيفيان مديركل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى در اين مراسم حضور داشتند.
در اين مراســم 5 پروژه تعاونى از 5 اســتان 
به صورت نمونه از طريق ارتباط مســتقيم با 

محل برگزارى مراسم افتتاح شدند.
سهم اســتان همدان در اين مراسم از افتتاح 
نماديــن 286 طــرح تعاونــى، 9 تعاونى با 

اشتغالزايى 79 نفر و سرمايه گذارى 60 ميليارد 
ريال بود.

اين طرح ها شامل 6 طرح در بخش خدماتى، 
يــك طرح توزيعى و 2 طرح صنعتى اســت 
كه در شهرستان هاى اســدآباد، فامنين، بهار، 
تويســركان، همدان و يك نهاوند اجرا شده 

است.

 يك كارشــناس بازار سرمايه ضمن انتقاد 
از دعوت مردم به بازار سرمايه در ابتداى سال 
بدون دادن آگاهى بــه آنها، گفت: اين روزها 
افرادى كه در بورس ضرر كردند درحال خريد 

بيت كوين هستند.
روزبه شريعتى با تأكيد بر اينكه آينده بورس به 
عوامل زيادى از جمله رابطه دولت و مجلس 
بســتگى دارد، اظهار كــرد: اتفاقات مختلفى 
همســو با يكديگر درحال رخ دادن هستند و 
اين موضوع روى بازار سايه انداخته و فضاى 
بازار منفى شــده اســت. بايد ابهامات بورس 
برطرف شود. ابهاماتى از جمله نتيجه انتخابات، 
بودجه، فروش نفت، ورود ارز به كشور، برجام و... 

. وى در گفت وگو با ايســنا، ادامه داد: من از 
جمله افرادى هستم كه اعتقاد دارند بايد دامنه 
نوسان نباشد كه بازار نقدشونده معامله كند اما 
در بازارى كه 80 درصد فعاالن آن عمر بورسى 
كمتر از يك ســال دارند و فقط صف خريد 
و صف فروش مى شناســند، حركت سازمان 

درمورد تغيير دامنه نوسان به جا بوده است.
اين كارشناس بازار ســرمايه ادامه داد: اوايل 
ســال هشــدار داديم دعوت كــردن مردم به 
بورس بدون اينكه آموزش ببينند، اشتباه است. 
اما مردم دعوت شــدند و نتيجه اش اين شد. 
افرادى كه در بورس ضرر كردند درحال خريد 

بيت كوين هستند.

 در اين روزها بازار ميوه و تره بار همدان در 
ركود كامل به سر مى برد.

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان گفت: همه 
ســاله در ماه هاى پايانى سال بازار خريد ميوه 
كساد مى شــود و مردم اولويت خود را براى 
خريد پوشاك، خشــكبار و ... براى شب عيد 
قــرار مى دهند. رضا البــرزى در گفت و گو با 
تســنيم، با بيان اينكه اوج تقاضا در بازار ميوه 
و تره بار مربوط به روزهاى پايانى سال است، 
تصريح كرد: امسال نيز همانند سال هاى گذشته 
ميوه شب عيد در غرفه هاى دولتى سطح شهر 
توزيع مى شــود. رئيس اتحاديه ميوه و تره بار 
همدان با اشاره به اينكه قيمت ميوه ثبات گرفته 

و براى شــب عيد نيز انتظــار افزايش قيمت 
نمى رود، گفت: امســال نرخ انواع ميوه نسبت 
به سال گذشــته گران تر شده كه علت آن هم 
مربوط به افزايش هزينه هاى حمل ونقل، سبد، 
دستمزد كارگر و... است. البرزى با بيان اينكه 
روزانه ده تن موز وارد همدان مى شود، تصريح 
كرد: در هفته هاى گذشته قيمت هر كيلو موز 
به بيش از 40 هزار تومان رســيد كه علت آن 
مربوط به وقفه در واردات اين كاال و در نتيجه 

كمبود بوده است.

وى افزود: از روز سه شــنبه قيمت موز روند 
كاهشى داشــته و تا 35 هزار تومان پيش رفته 

است. 
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان از كاهش 
قيمت خيار خبر داد و گفت: نرخ خيار كه هفته 
گذشته تا 20 هزار تومان پيش رفته بود امروز به 
نرخ كيلويى 10 تا 14 هزار تومان رسيد. ورود 
خيار از منطق جنوبى به اســتان سبب كاهش 

قيمت اين كاال شده است.
البرزى با تأكيد بر اينكه قيمت ميوه به صورت 

روزانه و در ميدان بار تعيين مى شــود، گفت: 
فروشندگان در بازار خرده فروشى سود قانونى 
خود را اعمال مى كنند. وى اظهار داشت: براى 
پيشگيرى از ابتال به ويروس كرونا ورود افراد 
بدون ماسك به داخل مغازه ها ممنوع است و 
از ايجاد هرگونه تجمع و شلوغى در واحدها 

پيشگيرى مى شود.
رئيــس اتحاديه ميوه و تره بــار همدان با بيان 
اينكه تاكنون مشــكل حادى در زمينه ابتالى 
كاركنان بازار ميــوه و تره بار به ويروس كرونا 
وجود نداشــته اســت، افــزود: از همكاران 
خواسته ايم درصورت ابتال به عالئم تنفسى و 

سرماخوردگى در محل كار حضور نيابند.

ميوه ديگر اولويت خريد مردم نيست

افرادى كه در بورس ضرر كردند 
درحال خريد بيت كوين هستند!

رنا
س: اي

عك
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 هفته نهم رقابت هاى فوتبال دســته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كشور امروز با انجام 14 
بازى در شهرهاى مختلف برگزار مى شود و 
طبق برنامه، پاس همدان ميزبان صدرنشــين 
شهردارى  مســابقات نفت اميديه اســت و 
همــدان در ديار ســردار جنــگل به مصاف 

سپيدرود رشت مى رود.
تيــم فوتبال پــاس درحالى امــروز بايد در 
پذيراى  مريانج  حاجى بابايى  شهيد  ورزشگاه 
صدرنشــين مســابقات نفت اميديه باشد كه 
انجام اين بازى در هاله اى از ابهام قرار دارد.

پاسى ها كه چند هفته اى است كج دار  و مريز 
بازى هــا را دنبال مى كند به خاطر مشــكالت 
مالى و نرســيدن پول به بدنه باشگاه در يك 

قدمى اعتصاب قرار دارند.
ســرمربى اين تيم مسئوالن ارشــد استان را 
تهديد كرده اســت كه اگر پيش از اين بازى 
درصــدى از طلــب بازيكنــان و كادر فنى 
پرداخت نشــود آنها امروز مقابل نفت اميديه 

به ميدان نخواهند رفت.
از ســوى ديگر فدراسيون فوتبال نيز پاس 
را در منگنه قرار داده اســت. اين تيم كه 
بدهى ميليــاردى در كميته اعالم وضعيت 
بازيكنــان دارد در 8 هفته گذشــته بدون 
داشــتن كارت بازى و تنها با كارت ملى 
مســابقات را برگزار كرده اســت و حاال 
ســازمان ليگ پــاس را تهديد بــه تعليق 
كــرده و اگر  پيش از بــازى امروز پاس 
مجــوز الزم را از فدراســيون نگيرد ناظر 
فدراســيون از برگزارى مسابقه خوددارى 
خواهد كــرد و احتماالً پــاس 3 بر صفر 

بازنده خواهد شد.
مديرعامــل پاس كــه در چند ماه گذشــته 
حمايت نســبى از تيم داشــته حاال همسو با 
كادر فنى و بازيكنان اعالم كرده كه ديگر اين 
تيم را حمايت نخواهم كرد و اگر مســئوالن 
كمك نكنند مقابل حريف به ميدان نخواهيم 

رفت.

انجام  پول  پاســى ها  حتى 
تست كرونا را نيز نداشتند 
كه در آخرين ساعات روز 
گذشته اين تست را انجام 
دادند تا اگر مشكالت حل 
شود بتوانند امروز به ميدان 

بروند.
كوهى  بــا  پــاس  حــاال 
از مشــكالت امــروز بــا 
خوب  نه چندان  روحيه اى 
بايد خود را بــراى مقابله 
بــا تيــم يكه تــاز جدول 

رده بندى آماده نمايد.
پاشازاده كه از زمين و زمان 
گله منــد اســت از برخى 
هواداران خودسر نيز گاليه 
دارد و آنها را مخل آرامش 

و رشــد تيم مى داند كه اين سخنان با واكنش 
منفى اين هــواداران در فضاى مجازى همراه 
شده است و تمام اين مسائل حكايت از روز 
نه چنــدان خوب پاس در بــازى امروز دارد. 
اين تيم هر چند تمرينات آماده ســازى خود 
را دنبال كرده است اما از نظر روحى و روانى 
مشــكل دارد و اگر مسئوالن اســتان بتوانند 
مجوز بازى از سازمان ليگ و همچنين تزريق 
پول بــه بازيكنان را انجام دهند آنگاه پاس با 

اين روحيه نه چندان خوب 
به ميدان خواهد رفت.

پيــروزى پــاس در بازى 
سبزپوشان  مى تواند  امروز 
صــف  در  همچنــان  را 
مدعيــان حفــظ كنــد اما 
با  شدن  تســليم  و  ناكامى 
همراه  وحشــتناك  سقوط 

خواهد شد.
حضــور 5 تيم 11 امتيازى 
در رده پنجــم حكايت از 
دارد و  پاس  جايگاه لرزان 
اين بازى از اهميت بااليى 

برخوردار است.
تيم نفــت اميديه كه با 20 
امتيــاز فاصله خــود را با 
افزايش  روزبه روز  مدعيان 
مى دهد، درصورت كسب 3 امتياز بازى امروز 
مى تواند دست نيافتنى باشد و اميدهايش براى 

صعود افزايش يابد.
بازى امروز پاس و نفت اميديه را سجاد يارى 
به همراه معصومى و سجاد نجفى نژاد قضاوت 

مى كنند.
امــا ديگــر تيم اســتان در ايــن رقابت ها 
تا  مى شود  رشت  راهى  همدان  شــهردارى 
در ورزشگاه ســردار جنگل به مصاف تيم 

سپيدرود رشت برود.
در اين گروه فاصله تيم هــا در بازى جدول 
نزديك و فشرده اســت و بازى هاى تيم هاى 
ويســتا توربيــن، ملى حفارى، اميــد گناوه، 
شهردارى همدان و علم و ادب از حساسيت 

دوچندان برخوردار است.
شاگردان رضا طالئى منش يك بازى 6 امتيازى 
با تيم ششــم جدول دارد، بازى در ورزشگاه 
سردار جنگل براى شــهردارى سخت است 
و تيم ريشــه دار و با سابقه سپيدرود حريف 
آســانى براى شهردارى نخواهد بود، هر چند 
اين تيم در هفته هاى اخير نتايج خوبى نگرفته 
است اما سپيدرود مى تواند در خانه، حريف 

خطرناكى باشد.
شهردارى با تكيه بر جوانان خود و سود بردن 
از نيروهاى بومى نتايج خوبى گرفته و با 15 
امتياز در صف مدعيان قرار دارد اين تيم براى 
حفظ جايگاه و حتى رسيدن به صدر جدول 
در بازى 6 امتيازى امروز محكوم به پيروزى 
است. قضاوت بازى امروز شهردارى همدان 
وسپيدرود رشت را شــيهى پيروزى، حميد 
صحرايى و على فراهانى بــه عهده خواهند 

داشت.
اما در ديگر ديدارهاى امروز در دربى شــهر 
تبريز 2 تيم محتشــم و علم و ادب به مصاف 
هم مى روند و اترك بجنورد ميزبان شــهداى 

بابلسر است. 
شهردارى بم پذيراى سردار بوكان است، مس 
نوين كرمان به ميهمانى اسپاد تهران مى رود، 
نفت و گاز گچســاران ميزبــان ملى حفارى 
اهــواز خواهد بود و اتحــاد آواالن كامياران 

پذيراى ويستا توربين است.
 نيروى زمينــى تهران پذيراى مس شــهر 
بابك است، شمس آذر قزوين با شهيدقندى 
يزد بازى مى كند. شهردارى ماهشهر ميزبان 
شــاهين بندرعامرى اســت و 2 تيم فوالد 
نوين و اميــد گناوه در اهواز به مصاف هم 

مى روند.

 مجمع انتخابى هيأت جودو استان همدان 
بــا حضور رئيس فدراســيون جودو كشــور 
برگزار شــد و محسن پناهى با كسب اكثريت 
آرا به مدت 4 سال سكاندار هيأت جودو استان 

انتخاب شد.
آرش ميراسماعيلى در مجمع انتخاباتى هيأت 
جودو اســتان گفت: خوشحالم كه در خدمت 
جامعه جودو استان همدان هستم زيرا حضور 
در همــدان تداعى گر خاطرات خوب اســت 
و نخســتين مدال آورى من در سال 1371 در 

مسابقات همدان رخ داد.
وى تصريح كرد: به وزيــر ورزش و جوانان 
بابــت انتصاب ســيفى بــه مديركلى ورزش 
و جوانان اســتان همــدان تبريك مى گويم و 
ســال هاى ســال دغدغه ما اين بود كه افراد 
سياســى را از تصدى ورزش كنــار بگذاريم 
لذا خوشحاليم در رأس ورزش استان همدان 
فردى با پيشــينه و مرام قهرمانــى و پهلوانى 

حضور دارد.
ميراســماعيلى با بيان اينكــه افتخار مى كنيم 
نخســتين بانوى مدال آور جودو كشــور اهل 
همدان اســت، گفت: مريم بربط نخســتين 
مدال آور آســيايى كشورمان اســت و استان 
همدان قطب كاتاى بانوان كشــور اســت لذا 
انتظار مى رود در بحث مبارزه و مسابقه آقايان 

نيز تالش و برنامه ريزى شود. 
وى با بيان اينكه خيــال ما از لحاظ حمايت 

اســتان از جودو راحت است، گفت: حضور 
اســتاندار ورزش دوســت كــه دغدغه هاى 
فراوانــى در حــوزه ورزش و جوانان دارد 
جاى خوشحالى است و حضور شاهرخى در 
هيأت رئيسه فدراسيون جودو برگ برنده اى 
بــراى جودو اســتان همدان اســت. درحال 
حاضر جمعيت جودوكاران اســتان همدان 2 
هزار نفر اســت لذا انتظار داريم با بهره گيرى 
از همه ظرفيت هاى موجود اين عدد پس از 4 

سال به 3 هزار نفر برسد.
رئيس فدراســيدن جودو كشور با بيان اينكه 
خانه جودو همدان مى تواند ســرآغاز خوبى 
براى اســتان همدان باشــد، گفــت: زمانى 
مى توانيــم بگوييم پيشــرفت كــرده ايم كه 
جودوى دانــش آموزى يعنــى نوجوانان و 
جوانان ما فعال شــوند لذا انتظار اميد مى رود 
از ظرفيت هاى موجود در آموزش و پرورش 

نيز استفاده حداكثرى شود.

وى با اشــاره به ثبت نام 18 تيم در سوپرليگ 
جودو كشــور و حضور تيم همــدان در اين 
مسابقات، گفت: اميدواريم شاهد رقم خوردن 
بهترين سرنوشت ها براى جودو كشور باشيم.

در اين مجمع محســن پناهى تنها كانديداى 
رياست هيأت با كســب 13 رأى از 13 رأى 
مأخــوزه بــا اكثريت آرا به مدت 4 ســال به 
رياست هيأت جودو اســتان همدان انتخاب 

شد.

خبـر خبر ورزشى

ايران وجهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

واليبال ناشنوايان همدان 
در جايگاه سوم ايستاد

 تيم واليبال نشسته هيأت ناشنوايان همدان با غلبه بر هرمزگان در 
ديدار رده بندى هجدهمين دوره ليگ برتر واليبال نشسته بانوان كشور 

در جايگاه سوم ايستاد.
تيم هيأت ناشنوايان همدان در ديدار رده بندى مرحله نهايى رقابت هاى 
ليگ برتر واليبال نشســته بانوان، گراميداشت شهيد قاسم سليمانى، به 
مصاف تيم هيــأت هرمزگان رفت كه اين بازى با نتيجه 3 بر صفر به 
سود همدان به پايان رسيد و اين تيم در جايگاه سوم مسابقات ايستاد.
در ديدار فينال نيز 2 تيم فوالد مباركه سپاهان و ذوب آهن اصفهان براى 

تعيين قهرمانى ليگ به مصاف يكديگر رفتند.

داور بين المللى بسكتبال اسدآباد
 به بحرين رفت

 هادى سالم داور بين المللى بســكتبال در شهرستان اسدآباد براى 
قضاوت رقابت هاى پنجره سوم انتخابى آسياكاپ عازم بحرين شد.

قرار است اين داور 39 ساله اسدآبادى رقابت هاى پنجره سوم انتخابى 
آســياكاپ در گروه هاى D و F را در منامه، پايتخت بحرين قضاوت 

و داورى كند.

فوتبال پيشكسوتان در سامن
 مســابقات فوتبال پيشكسوتان به مناسبت گراميداشت دهه مبارك 
فجر و ياد بود شــهيد قاسم سليمانى در زمين چمن مالك اشتر سامن 

برگزار شد.
مسابقات فوتبال در رده سنى پيشكســوتان به مناسبت گرامى داشت 
چهل ودومين ســالگرد پيروزى شــكوهمند انقالب اسالمى ايران در 

زمين چمن مالك اشتر سامن برگزار شد.
دو تيم پيشكســوتان مالير و نهاوند در اين دوره از مسابقات شركت 
كردند كه در ديدارى دوســتانه به مصاف هــم رفتند و درنهايت تيم 
پيشكسوتان نهاوند موفق شد با نتيجه 2 بر يك تيم پيشكسوتان مالير 

را شكست داد.

در ليگ قهرمانان اروپا
تحقير بارسا در نيوكمپ و برترى ارزشمند 

ليورپول

 مرحلــه حذفى ليــگ قهرمانــان اروپا بــا عملكرد درخشــان 
پارى ســن ژرمن و برترى 4 بــر يك در بازى خــارج از خانه مقابل 

بارسلونا و پيروزى ارزشمند ليورپول آغاز به كار كرد.
در آغاز دور رفت مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان اروپا، 2 ديدار 
همزمان برگزار و با برترى خارج از خانه پارى ســن ژرمن و ليورپول 

همراه شد.
در ديدارى بسيار حساس و در ورزشــگاه «نيوكمپ» ايالت كاتاالن، 
بارسلوناى اسپانيا مقابل پارى سن ژرمن فرانسه قرار گرفت كه بارسلونا 

در ادامه عملكرد ضعيف خود با نتيجه سنگين 4 بر يك مغلوب شد.
با اين اوصــاف عملكرد فاجعه بار بارســلونا در مراحل حذفى ليگ 
قهرمانان اروپا تداوم يافت تا بازهم مشــخص شود كه اين تيم نياز به 

پوست اندازى و تحوالت عظيمى دارد.
در ديگر ديدار همزمان، اليپزيگ آلمان ميزبان ليورپول انگليس بود اما 
اين بازى در شهر بوداپست مجارستان برگزار شد و ليورپول توانست 

به پيروزى ارزشمند 2 بر صفر برسد.
دليل از دســت رفتن ميزبانى اليپزيگ اين بــود كه بازيكنان ليورپول 
نمى توانســتند با توجه به پروتكل هاى سختگيرانه دولت آلمان براى 

جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا به اين كشور سفر كنند. 
گل هاى اين ديدار در نيمه دوم توسط «محمد صالح» و «ساديو مانه» 

به دست آمد تا ليورپول كار راحتى در بازى برگشت باشد.

محروميت مادام العمر قهرمان كشتى جهان 
كاهش يافت

 پس از پيگيرى و رايزنى هاى فدراسيون كشتى درمورد محروميت 
مادام العمــر طالب نعمت پور قهرمان كشــتى فرنگى جهان از اتحاديه 
جهانى كشتى، محروميت اين كشتى گير لرستانى كشورمان به 8 سال 

كاهش يافت.
 به گزارش ايرنا، براســاس اعالم اتحاديه جهانى كشــتى محروميت 
طالب نعمت پور دارنده مدال طالى كشتى فرنگى جهان در سال 2013
و بازى هاى آســيايى در سال 2010 و دارنده 3 مدال طال، نقره و برنز 
قهرمانى آســيا در تاريخ 15 خردادماه 1401 به پايان خواهد رسيد و 
اين كشتى گير اسبق كشورمان كه داراى توانايى هاى باالى فنى است، 

مى تواند پس از اين تاريخ مربيگرى كشتى را آغاز كند.

همدان قهرمان جودو يگان ويژه كشور شد
 تيــم يگان ويژه همــدان قهرمان پنجمين دوره مســابقات جودو 

يگان هاي ويژه كشور به ميزباني شهرستان بهار شد.
در اين پيكارها 60 ورزشكار از 20 استان كشور شركت داشتند كه در 
قالــب 8 وزن با هم رقابت كردند و درنهايت تيم يگان ويژه همدان با 
كســب 3 مدال طال و 3 مدال برنز قهرمان شد، يگان ويژه تيپ سوم 
امام حسين(ع) در جايگاه دوم ايســتاد و يگان ويژه تيپ دوم جايگاه 

سوم را كسب كرد.
همچنين در بخش انفرادي اين رقابت ها محمدرضا ترابى زائر در وزن 
55 كيلوگرم، احمد نوروزي از يگان ويژه همدان در وزن 60 كيلوگرم، 
حميدرضا كريمي از يگان ويژه همدان در وزن 66 كيلوگرم و حسن 
طالبى از آذربايجان شرقى در وزن 73 كيلوگرم عنوان هاي قهرماني را 

تصاحب كردند.
مهدي برزگر از تيپ موسي بن جعفر تهران در وزن 81 كيلوگرم، على 
تقى لو از تيپ سوم تهران در وزن 90 كيلوگرم، عمران قراگزلو از يگان 
ســوم در وزن منفى يكصد كيلوگرم و مسعود ظرافت از تيپ دوم در 

وزن به اضافه يكصد كيلوگرم مقام هاي برتر را به دست آوردند.
مراسم اختتاميه اين رقابت ها با حضور حاج سيدعباس مصطفوى پدر 
بزرگوار شــهيد سيدميالد مصطفوى، پناهى فرمانده يگان ويژه استان، 
محرم روزبه معاون ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان، عليرضا 
صفى زاده رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان برگزار شــد و به 

تيم ها و نفرات برتر مدال و لوح قهرمانى اهدا شد.
گفتنى اســت بيشــتر مدال آوران تيم همــدان در ايــن رقابت ها را 

جودو كاران بهارى تشكيل مى دادند.

همايش ورزش صبحگاهى خانوادگى 
در مالير

 هيــأت همگانى شهرســتان مالير با برگــزارى همايش ورزش 
صبحگاهــى خانوادگى يــوم ا... مبارك فجر را در پارك ســيفيه اين 

شهرستان گراميداشت.
همايــش ورزش صبحگاهى خانوادگى به همــت هيأت همگانى و 
همكارى اداره ورزش و جوانان و شهردارى شهرستان مالير به مناسبت 
گراميداشــت يوم ا...مبــارك فجر با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
پيشگيرى از كرونا ويروس، در پارك سيفيه اين شهرستان برگزار شد.
بيش از 200 نفر از مردم ورزش دوست اين شهرستان به همراه خانواده 
خــود در اين همايش شــركت كردنــد و با انجام حــركات ورزش 
صبحگاهى زيرنظر مربيان شايســته و پيشكسوت اين رشته ورزشى 
مشــفق و ميرزايــى، چهل ودومين بهار پيروزى شــكوهمند انقالب 

اسالمى ايران را گرامى داشتند.

افتتاح شانزدهمين كالس درس تربيت بدنى 
در همدان

 كالس درس تربيت بدنى مدرســه توحيد همدان با حضور رئيس 
فدراسيون جودو افتتاح شد.

كالس درس تربيت بدنى مدرســه توحيد همــدان با حضور رئيس 
فدراسيون جودو، مديركل آموزش و پرورش استان و مديركل ورزش 

و جوانان استان و جمعى ديگر از مسئوالن به بهره بردارى رسيد.
اين كالس 180 متر مســاحت دارد كه با اعتبارى بالغ بر 150 ميليون 

تومان راه اندازى و تجهيز شده است.
گفتنى اســت تاكنون 16 كالس تربيت بدنى در راســتاى اجراى سند 
تحول بنيادين و ايجاد زمينه هاى افزايش نشــاط، بهبود سواد حركتى 
و شكل دهى عادات مفيد ســبك زندگى فعال دانش آموزان در سطح 

استان راه اندازى شده است.

شهداى زنگنه قهرمان فوتسال بخش زند شد
 مسابقات فوتسال جام فجر با قهرمانى تيم شهداى زنگنه در سالن 
ورزشى شهداى زنگنه از توابع بخش زند شهرستان مالير به كار خود 

پايان داد.
مسابقات فوتســال جام فجر بخش زند به همت هيأت فوتبال بخش 
زند و هيأت ورزش روستايى و بازى هاى بومى محلى شهرستان مالير 
با همكارى اداره ورزش و جوانان، بخشــدارى و شوراى اسالمى اين 
بخش در سالن شهداى شهر زنگنه به مناسبت گراميداشت دهه مبارك 
فجر و يادبود سيدالشــهداى مقاومت حاج قاسم سليمانى و فرمانده 
دالور مقاومت ابومهدى المهندس و شــهداى واالمقام جبهه مقاومت 
برگزار شد. شش تيم از روستاهاى بخش زند در اين دوره از مسابقات 
شركت كردند كه با رعايت پروتكل هاى بهداشتى پيشگيرى از شيوع 
ويروس كرونا براى كسب مقام و رتبه برتر در سالن ورزشى شهداى 

زنگنه به مصاف هم رفتند.
تيم هاى شهداى زنگنه و شهيد قاسم سليمانى با شكست حريفان خود 
به فينال اين مسابقات راه يافتند كه تيم شهداى زنگنه توانست در يك 
بازى ديدنى با شكست تيم مقابل مقام قهرمانى اين دوره از مسابقات 
را ازآن خود كند. در پايان و طى مراسمى به رسم يادبود و قدردانى از 
زحمات و تالش هاى تيم هاى شركت كننده به تيم هاى برتر لوح، كارت 

هديه و جام قهرمانى اهدا شد.

ايران خواهان ميزبانى مرحله مقدماتى جام جهانى شد
 فدراســيون فوتبال براى ميزبانى مرحله متمركز مقدماتى جــام جهانى 2022 اعالم 

آمادگى رسمى كرد.
به گزارش ســايت رسمى فدراسيون فوتبال، در نشست برخط سرمربى تيم ملى و رئيس 
دپارتمان تيم هاى ملى، فدراسيون فوتبال كشورمان به صورت رسمى خواهان ميزبانى ادامه 

مسابقات انتخابى مقدماتى جام جهانى شد.
قرار است مراحل رســمى جهت تكميل فرم درخواست ميزبانى در روز جمعه از سوى 

كنفدراسيون به فدراسيون هاى عضو ارسال شود.

كنفدراســيون فوتبال آسيا روز پنجشنبه هفته جارى به صورت رسمى برنامه مسابقات را 
اعالم خواهد كرد.

گفتنى است روز 5 مارس سالجارى ميالدى آخرين موعد براى اعالم ميزبانى رقابت هاى 
مقدماتى جام جهانى به صورت متمركز خواهد بود.

همچنين روز 15 مارس پس از بررســى شرايط ميزبانى توسط كنفدراسيون فوتبال آسيا 
مكان قطعى مسابقات براى هر گروه به صورت رسمى اعالم خواهد شد.

با توجه به همه گيرى و افزايش شــيوع كرونا در سطح جهان و تأكيد كنفدراسيون مبنى بر 
سالمت مربيان، بازيكنان و دســت اندركاران مسابقات و مباحث مختلف صورت گرفته 
درباره ادامه برگزارى رقابت هاى انتخاباتى جام جهانى 2022 قطر، درنهايت مقرر شد اين 

مســابقات به احتمال به صورت متمركز به ميزبانى يكى از تيم هاى گروه � برگزار شود و 
درصورت نبود ميزبان از سوى تيم هاى حاضر در اين گروه، مسابقات در كشور بى طرف 

به انجام برسد.
بر اين اساس و مطابق برنامه ريزى جديد، روز 3 ژوئن تيم ملى مقابل هنك كنگ، 7 ژوئن 
مقابــل بحرين، 11 ژوئن در برابر كامبــوج و درنهايت روز 15 ژوئن در برابر عراق قرار 

خواهد گرفت.
ـــا  ـــروج آنه ـــالدى و خ ـــالجارى مي ـــى  س ـــاه م ـــان 31 م ـــور ميزب ـــه كش ـــا ب ورود تيم ه
ـــابقات 17 روز  ـــزارى مس ـــان برگ ـــدت زم ـــن م ـــود و بنابراي ـــد ب ـــن خواه ـــم 16 ژوئ ه

ـــده اســـت. ـــن ش تعيي

سالن ورزشى جودو 
دانش آموزى استان 

افتتاح شد
 مراســم آئيــن افتتاح ســالن ورزشــى 
جودو دانش آموز شــهيد اسماعيل جعفرى 
در آموزشــگاه امام مهدى(عج) شهر بهار با 

حضور آرش ميراسماعيلى رئيس فدراسيون 
جودو، احسان قنبرى فرماندار شهرستان بهار، 
عبدا... جعفرى معاون تربيت بدنى و سالمت 
اداره كل آموزش و پرورش، صفى زاده رئيس 
اداره ورزش و جوانان و محسن پناهى رئيس 
هيأت جودو اســتان افتتاح و به بهره بردارى 

رسيد.

اين پروژه در ســالنى به مســاحت 217
متــر مربع بــا تجهيز 144 متــر تاتامى و 
ايمن ســازى محيط با 110 ميليون تومان 
پرورش  و  آمــوزش  اعتبارات  محــل  از 

شد. ساخته  استان 
در اين مراسم رئيس فدراسيون جودو از پدر 

شهيد ميالد مصطفوى تجليل كرد.

گفتنى اســت شــهيد ميــالد مصطفوى از 
جودوكاران بااخالق شهرســتان بهار بود كه 
سال 94 در دفاع از حرم در سوريه به درجه 

رفيع شهادت نائل آمد.
شهيد مصطفوى پيش از شهادت دان 3 جودو 
داشت و ميراسماعيلى به رسم يادبود، دان 5 را 

به اين شهيد اعطا كرد.

انتخاب محسن پناهى به رياست هيأت

جودو استان رئيس جديدش را شناخت

در ليگ دسته دوم كشور 

بازى امروز پاس در هاله اى از ابهام 
■ شهردارى در ديار سردار جنگل

ميلياردى  بدهى  كه  پاس 
وضعيت  اعالم  كميته  در 
هفته  در 8  دارد  بازيكنان 
داشتن  بدون  گذشــته 
كارت بازى و تنها با كارت 
برگزار  را  مسابقات  ملى 

كرده است
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«اشترمل»  روستاى  مردم 
سال هاست  تويســركان 
با  منبت  و  مبــل  توليد  به 
دست مشــغول هستند و 
در اين زمينه زنجيره توليد 
راه اندازى كرده اند، در كنار 
خانه هاى روســتايى خود 
كارگاه زده اند و از صفر تا 
مى كنند،  توليد  را  كار  صد 
از هميــن رو «اشــترمل» 
بيكار  بــدون  روســتاى 

همدان است

گزارش 

خبر

حج

فرهنگ

معاون ميراث فرهنگى استان خبر داد
پايان مرمت گنبد مقبره

 شاهزاده حسين(ع) همدان

 به منظــور جلوگيرى از تخريــب آثار تاريخى 
در استان، گنبد مقبره شــاهزاده حسين(ع) همدان 
و پــل تاريخى شــهر مريانج مرمت شــد. معاون 
ميراث فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى اســتان همدان با بيان اينكه مرمت 
اين 2 بنا با اعتبار 820 ميليون ريال به پايان رسيده 
است، اظهار كرد: بناى شاهزاده حسين(ع) متعلق به 
دوره صفويه است كه به شــماره 1707 مورخ 28 
ارديبهشت سال 1365 در فهرست آثار ملى ايران به 

ثبت رسيده است.
سيده مريم مختارى موسوى افزود: ساختمان مقبره 
شمالى است و از يك ايوان كوچك، ورودى و در 
2 حرم با پالن هاى صليبى و 8 ضلعى منظم تشكيل 
شده كه نماى ورودى در 2 طبقه و بنا داراى گنبدى 
مرتفع و 2 جداره است كه پوسته بيرونى آن در اثر 
عوامل جوى، يخ زدگى مصالح، دچار آسيب شديد 
شــده بود كه با اعتبارى افزون بر 41 ميليون تومان 
در ســالجارى توســط اداره ميراث فرهنگى استان 

همدان مرمت شد.
معــاون ميراث فرهنگــى اداره كل ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى استان همدان خاطرنشان 
كــرد: پل تاريخى شــهر مريانج هــم در فاصله 2 
كيلومترى ضلع غربى شــهر مريانج واقع شــده كه 
در 2 دهنه با مصالح سنتى و سنگ تراش هاى منظم 

ساخته شده و متعلق به دوره پهلوى اول است.
به گــزارش روابط عمومى اداره كل ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى همــدان، وى گفت: 
بخش هايى از اين بنا در اثر عوامل جوى به شــدت 
دچار آسيب شــده بود كه با اعتبارى افزون بر 310 
ميليون ريال در ســالجارى مرمت شد و اين بنا نيز 
به شــماره 33076 در تاريخ 20 مــرداد 1390 در 

فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيده است.
 6 اثر فرهنگى ناملموس نهاوند

 ثبت ملى شده است 
رئيــس اداره ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى شهرســتان نهاوند نيز با بيان اينكه 
بــا ثبت مهــارت كلواپزى نهاونــد تاكنون 6 اثر 
فهرســت  در  شهرســتان  اين  ناملموس  فرهنگى 
آثار ملى به ثبت رســيده اســت، اظهار كرد: آثار 
ناملموســى كه تاكنون به ثبت رســيده اند شامل 
لهجــه و گويش نهاوندى، آئيــن چهل منبران كه 
در ماه محرم برگزار مى شــود، مهارت پخت آش 
بادمجــان، مهــارت پخت آش وركــواز و خمير 
سنل هســتند كه از ســنت هاى آئينى و فرهنگى 

مى شوند. محسوب  شهرستان 
محســن جانجان گفت: در شهرســتان نهاوند در 
حدود 210 اثــر تاريخى و فرهنگــى وجود دارد 
كــه تاكنون تعداد صد اثــر از آنان به ثبت آثار ملى 
كشور رســيده كه مهم ترين آنها عبارت اند از حمام 
حاج آقا تراب، موزه شــهدا، مسجد جامع بازار، تپه 
گيان، قلعه ســام گبرى در روستاى باباقاسم، بازار 
سرپوشــيده و سنتى و آستان شــاهزاده محمد(ع)، 
امام زاده ابراهيم(ع)، امام زاده جعفر(ع)، مسجد حاج 
خدارحم، مــوزه فرهنگ و تاريخ و ده  ها آثار ديگر 
كه همگى ســبب رونق گردشــگرى در شهرستان 

شده اند.

دولت عقب نشينى كرد
ادامه انتشار آگهى هاى دولتى 

در نشريات
 بــا تصويــب هيأت وزيــران، چاپ و انتشــار آگهــى معامالت 

دستگاه هاى اجرايى در روزنامه هاى كثيراالنتشار مجاز اعالم شد.
در جلســه روز گذشــته هيأت وزيران كه به رياســت حجت االسالم 
والمســلمين حسن روحانى رئيس جمهورى برگزار شد، دولت ضمن 
اصالح آئين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاى اجرايى در سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت، به دســتگاه هاى اجرايى اجازه داد نسبت به انتشار 

آگهى معامالت خود در روزنامه هاى كثيراالنتشار اقدام نمايند.
همچنين دقايقى پس از نشســت، ســيدعباس صالحى در جديدترين 
توئيت خود پس از پايان جلســه هيأت دولت نوشت: با حمايت آقاى 
جهانگيرى و نظر موافق هيأت دولت، الزام ارسال آگهى هاى دولتى به 

مطبوعات به قوت خود باقى ماند. 
بــه گــزارش مركــز روابــط عمومــى و اطالع رســانى وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمى، در متــن توئيــت ســيدعباس صالحــى 

ــده اســت: آم
«بــا حمايت آقاى  جهانگيرى و نظر موافق هيأت دولت، الزام ارســال 
آگهى هــاى دولتى بــه مطبوعات به قوت خود باقــى ماند و ماده 14 
مصوب پيشــين لغو و تبصره 1 ماده 13 هم در همين راســتا اصالح 

گرديد.  
 از مديران و همكاران مطبوعاتى، كه همدالنه نگرانى هاى شان را منتقل 

كردند، سپاسگزارم.»
در هميــن راســتا، همايون اميــرزاده رئيس مركز روابــط عمومى و 
اطالع رســانى وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى گفت: اين وزارتخانه 
همواره خود را كنار اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه مى داند و براى حل 

مشكالت آنان از هيچ تالشى دريغ نمى كند.
وى گفــت: به محض اعالم خبر مصوبــه دولت مبنى بر لغو الزام درج 
آگهى هاى دولتى در رسانه ها، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى با استفاده 
از تمام ظرفيت هاى قانونى و رايزنى هاى مؤثر با هيأت دولت، در كمتر 
از 72 ســاعت از تصويب مصوبه قبلى، با ارائه توجيهات قانونى الزم 
و همراهى ســتودنى اهالى رسانه توانســت در متقاعد كردن دولت به 

اصالح مصوبه موفق شود.

معاون عتبات سازمان حج و زيارت:
اعزام به عراق شايعه است

 ســتاد ملى مقابله با كرونا هنوز پاسخ نهايى درباره اعزام ها را نداده 
است. معاون عتبات عاليات سازمان حج و زيارت با تكذيب برخى اخبار 
ضد و نقيض درباره تاريخ از ســرگيرى اعــزام زائران ايرانى به عتبات 
عاليات، گفت: سازمان حج و زيارت همواره بر زيارت همراه با كيفيت، 
معنويت، حفظ عزت، كرامت، امنيت و به ويژه ســالمت تأكيد داشته و 
اين مهم در برنامه ريزى هاى صورت گرفته لحاظ شده است. طبق تأكيد 
رئيس سازمان حج و زيارت مبنى بر توجه به سالمت زائران، از سرگيرى 

اعزام ها به تأييديه ستاد ملى مقابله با كرونا منوط شده است.
بــه گزارش روابــط عمومى ســازمان حج و زيارت، حجت االســالم 
والمســلمين صحبت ا... رحمانى درباره انتظار متقاضيان سفر به عتبات 

عاليات به ويژه در ماه رجب و شعبان، خبر داد.
 وى با بيان اينكه در يك ســال گذشــته ســفرهاى زيارتى به عتبات 
عاليات به دليل بحران كرونا تعطيل شده است، يادآور شد: پس از شيوع 
اين بحران، دستورالعمل بهداشــتى كاملى از سوى كارشناسان وزارت 
بهداشــت، ســازمان حج و زيارت و هيأت پزشكى تهيه شد كه پس از 
تدوين در اختيار وزارت بهداشت و وزارت خارجه كشورمان و كشور 
ميزبان قرار گرفته است تا درصورت از سرگيرى اعزام ها اين مهم مورد 
توجه جدى قرار گيرد، اما هنوز ســتاد ملى مقابله با كرونا پاسخ نهايى 
درباره اعزام ها را نداده و راه اندازى دوباره ســفرها به تأييديه اين ستاد 

منوط است.
رحمانى تأكيد كرد: درصورت تأييديه ستاد ملى مقابله با كرونا براى از 
سرگيرى ســفرهاى زيارتى به عتبات عاليات، برنامه هاى دقيقى از نظر 
امكانات و توجه به سالمت زائران در رفت و بازگشت تدوين شده كه 
اميدواريم مورد توجه قرار گيرد. درصورت مشخص شدن اين موضوع، 
اطالع رسانى دقيقى از سوى سازمان حج و زيارت انجام مى گيرد و مردم 

به اخبار ضدونقيض برخى رسانه ها و شايعات توجه نكنند.
پيش تر اعالم شــده بود كه ســتاد ملى كرونا با ازسرگيرى اعزام زائران 
ايرانى به عتبات عاليات موافقت كرده اســت كه اين ستاد آن را تكذيب 
كرد. به تازگى نيز اخبارى مبنى بر ازسرگيرى سفرهاى زيارتى به عراق در 

تعطيالت نوروز منتشر شده است.

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

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى
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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 هوا
پيش بيني وضع هوا: 

وزش باد - برف و بارانى

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

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

پنجشنبه  30 بهمن ماه 1399  6 رجب 1442  18 فوريه 2021  شماره 3979

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:35  
خورشيد         06:58                   طلوع 
اذان ظهر                      12:30
غروب خورشيد              18:02
اذان مغرب                   18:20 
نيمه شب شرعي           23:48

باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
سر كويت بتا چند آيم و شم                                        ز وصلت بى نوا چند آيم و شم
بكويت تا ببيند ديده رويت                                         نترسى از خدا چند آيم و شم
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■ حديث:
امام كاظم(ع):

رجب، ماه بزرگى است كه خداوند، [پاداش] نيكى ها را در آن، دو چندان و زشتى ها را در 
آن، محو مى كند. هر كس يك روز از رجب را روزه بگيرد، آتش [دوزخ] به فاصلة يك سال 

راه از او دور مى شود و هر كس سه روز را روزه بگيرد، بهشت برايش واجب مى شود..     
كتاب من ال يحضره الفقيه: ج 2 ص 92 ح 1822

فناوري

دليل اصلى «آب مرواريد» مشخص شد
 كدر شدن چشــم يعنى «آب مرواريد»، يك بيمارى شايع چشم 
است كه در لنز/عدسى چشــم ايجاد مى شود. با اين حال فرايندهاى 
دقيقى كه به اين وضعيت منجر مى شــود به طور كامل درك نشــده 

است.
به گزارش ايســنا، داليل مختلفى سبب كدر شــدن چشم مى شود. 
از آنجا كه پروتئين هاى لنزها در دوران جنينى تشــكيل مى شــوند و 
جايگزين نمى شوند، آسيب ها مى تواند در طوالنى مدت بر روى هم 
انباشته شــوند و درنهايت لنز را بپوشــانند. به همين دليل است كه 
آب مرواريد عمدتا در افراد مســن رخ مى دهد. تعداد كمى از افراد 
اســتعداد ژنتيكى براى ابتال به اين بيمارى چشمى را دارند كه در آن 

پروتئين هاى موجود در لنز جهش مى يابند. 

نسل بعدى فضانوردان 
مى توانند معلول باشند

 ســازمان فضايى اروپا و بريتانيا به دنبــال فضانوردان بعدى خود 
هســتند اما اين دفعه براى نخستين بار فقط به دنبال فردى با سالمت 

بدنى كامل نمى گردند.
به گزارش ايســنا و به نقل از ديلى ميل، برنامه  اســتخدام فضانوردان 
2 ســازمان فضايى اروپا و بريتانيا امروز آغاز شــده اســت و هدف 
آن اســتخدام و آمــوزش افراد براى اعزام به مــاه پيش از پايان دهه 

2020 است.
در اين دوره، آژانس فضايى اروپا براى نخســتين بار در تاريخ از سال 
2008 به اســتخدام افرادى با معلوليت  اقــدام مى كند و اين افراد را 

تشويق مى كند تا درخواست خود براى اين كار را ثبت كنند.

مريخ نورد «استقامت» ناسا آماده فرود است
 ناســا در جريان يك كنفرانس خبرى تأييد كــرد كه مريخ نورد 
«اســتقامت»(Perseverance) امروز (پنجشــنبه 18 فوريه) بر 

سطح سياره سرخ فرود خواهد آمد.
به گزارش ايســنا و به نقل از اســپيس، آژانس فضايى آمريكا(ناسا) 
امروز تأييد كرد كه مريخ نورد استقامت آماده فرود روى مريخ است. 
اين مريخ نورد كه تابســتان ســال 2020 به عنوان ســتاره مأموريت 
«مارس »٠٢٠" به فضا پرتاب شد، روز پنجشنبه(18 فوريه) در دهانه 
جيزرو(Jezero) كه يك دلتاى باستانى در سطح مريخ است، فرود 
خواهــد آمد. «دهانه جيِزرو» دهانه اى برخوردى در مريخ اســت كه 
قطر آن حدود 49 كيلومتر اســت و در حدود 3/9 ميليارد سال پيش 

تشكيل شده  است. 

دقيق ترين نقشه  زمين تهيه شد
 متخصصان فيزيك نجوم از دانشگاه «پرينستون» مى گويند، نقشه  
جديدى از جهان ارائه كرده اند كه به دليل گرد و دوطرفه بودن خطاى 

بسيار كمى دارد و شبيه به يك صفحه  گرامافون است.
به گزارش ايسنا، اين نقشه نيمكره هاى شرقى، غربى، شمالى و جنوبى 
زمين را در هر دو طرف خود نشــان مى دهد و خط اســتوا از لبه  آن 
رد مى شــود. اين نقشه  دوطرفه تمام 6 نوع مشكل نقشه هاى قبلى را 
حل كرده و قاره  جنوبگان و استراليا را با دقت بيشترى نشان مى دهد. 
همچنين فاصله  بين اقيانوس ها و قطب ها رعايت شده و اندازه گيرى 
 (J. Richard Gott)آن نيز راحت تر اســت. جى ريچــارد گات
اســتاد برجسته اخترفيزيك در پرينستون مى گويد: نقشه ما به نسبت 

ساير نقشه هاى تخت به زمين شباهت بيشترى دارد.

كمك جلبك ها به زنده ماندن فضانوردان 
در مريخ!

 يك زيست راكتور جديد، دانشمندان را قادر به رشد سيانوباكترى ها 
در شــرايطى مانند مريخ كرده است كه نويد حفظ بقاى فضانوردان 
در سياره سرخ را مى دهد. به گزارش ايسنا، با نزديك شدن به مهلت 
هدف تعيين شــده براى انجام نخســتين مأموريت انسانى در مريخ، 
دانشــمندان درحال انجام آزمايشاتى هستند تا سياره سرخ را هرچه 
بيشــتر براى استقرار انســان ها ميهمان نواز كنند. يك آزمايش جديد 
منتشر شده در مجله Frontiers in Microbiology كه توسط 
محققان دانشگاه برمن آلمان انجام شده براى نخستين بار نشان داده 
اســت كه «سيانوباكترى آنابينا»يا همان خزه هاى باالرو يا جلبك هاى 

سبز و آبى مى توانند در شرايط جوى مريخ با موفقيت رشد كنند.

 اشترمل در شهرستان تويســركان روز گذشته 
با منبت گلريز ملى شــد. اشــترمل كه منبت گلريز 
را بــه نام خود ثبت كرده اســت، ســال ها بود در 
انتظار شناخته شــدن به عنوان روستاى ملى منبت 
و دهكده جهانى منبت گلريز بود تا چنين عناوينى 
جوانان بيشــترى را به ماندن در زادگاه و زنده نگه 
داشــتن جريان زندگى در موطن خودشان ترغيب 
كند و مســئوالن توجه بيشــترى با چنين مردمان 
غيرتمندى داشــته باشــند. مردمانى كــه در كنار 
زراعت و دامپرورى، نان از عمل خويش مى خورند 
و حاال اين رؤياى شــيرين به واقعيت پيوســت و 
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
استان همدان روز گذشــته به رسانه ها اعالم كرد: 
طى صدور حكمى از ســوى وزير ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى كشور و براساس رأى 
نهايى چهارمين شوراى راهبردى انتخاب شهرها و 
روستاهاى ملى، روستاى اشترمل از توابع شهرستان 
تويســركان به عنوان روســتاى ملــى منبت گلريز 

معرفى شد.
على مالمير گفت: اشترمل، روستايى از توابع بخش 
مركزى شهرســتان تويســركان در استان همدان با 
رأى نهايى شــوراى راهبردى انتخاب شــهرها و 

روستاهاى ملى موفق به كسب اين عنوان شد.
وى ادامه داد: در اين روســتا، بيش از 730 نفر در 
قالــب 520 كارگاه توليد صنايــع مبل منبت فعال 
هستند و يكى از مهم ترين مزاياى ويژه و شاخص 
توليدات مبل منبت روســتاى اشترمل، توليد طرح 
گلريز اســت كه سبب شــد اين عنوان را به خود 

اختصاص دهد.
مالمير اظهار كرد: دريافت اين دست عناوين اثرگذار 
در كنار فعاليت بيشتر و اثرگذارتر مركز تخصصى 
مبل در روســتاى اشترمل مى تواند تحوالت مهمى 

در بازار صنايع دستى تويسركان ايجاد كند.
 «اشترمل» روستاى پر رمز و راز چوبى

«دهى از دهســتان قلقل رود شهرستان تويسركان، 
در 12 هزار گزى جنوب خاورى تويســركان، 8 
هزار گزى جنوب راه شوسه تويسركان به مالير؛ 
كوهستانى، سردسير، داراى 764 تن سكنه؛ شيعه، 
فارســى زبان، آب آن از چشــمه، محصول آنجا 
غالت، انگور، لبنيات، گردو؛ صنايع دســتى زنان 
قالى بافــى؛ راه آن مالرو؛ شــغل اهالى زراعت و 
گلــه دارى» از 1332 كه ايــن اطالعات در كتاب 
فرهنگ جغرافيايى ايران منتشر شده است تاكنون 
خيلى چيزها اينجا تغيير كرده است. حاال موقعيت 
جغرافيايــى اين محدوده را نه گز كه با مختصات 
 / شــرقى   ″48′29°48 شــمالى   ″٢٨′٠١°34
نشان  48٫49667°شــرقى  34٫46694°شــمالى 
مى دهند، نه راه مالروســت و نه آب از چشــمه. 
جمعيت ســكنه هم برخالف بسيارى از روستاها 
روبــه كاهش كه نرفته هيچ، بيش از 2برابر شــده 

است. روســتايى كه اگرچه گردو و غالت هنوز 
محصول آن اســت اما شــغل اهالى منبتكارى و 
مبلسازى است و مبل اشترمل ساخته شده از چوب 

گردو حاال از ثمره درخت ها معروف تر.
ماجرا از آنجا اغاز شــد كه 60 سال پيش مرتضى، 
جوان جوياى كار روستايى، به شهر مهاجرت كرد 
تا شــغلى براى خود دست و پا كند. نخستين كار، 
مونتاژكارى بود. كارگر مونتاژ كار اما با منبت كارى 
آشــنا شــد، هنرى كه جذبش كرد و به سرعت در 
آن متبحر شــد. با اين مهارت ديگــر نياز نبود او 
در شــهر بماند. حاال مى توانســت به هر كجا كه 
مى خواهد برود و شــغل و حرفه اش را هم با خود 
ببرد. پس به اشترمل بازگشت و كارگاه خودش را 
راه اندازى كرد. به جوان ترها منبت ياد داد و كار تا 
آنجا پيشــرفت كه حاال در روستايى با هزار و 874 
نفر جمعيت و 537 خانواده، 520 توليدى كوچك 
بزرگ مبل و منبت، 16 تعاونى و يك منطقه صنعتى 

قرار دارد.
 «اشترمل» روستاى بدون بيكار همدان

مردم روستاى «اشــترمل» تويسركان سال هاست به 
توليد مبل و منبت با دســت مشــغول هستند و در 
اين زمينه زنجيره توليد راه اندازى كرده اند، در كنار 
خانه هاى روســتايى خود كارگاه زده اند و از صفر 
تا صد كار را توليد مى كنند، از همين رو «اشــترمل» 

روستاى بدون بيكار همدان است. 
امروز روســتاى اشترمل، قريه  چوب هاى پر رمز و 

راز اســت و آوازه شهرتش دنيا را 
فراگرفتــه، به طورى كه در هر خانه 
يك كارگاه به صورت سنتى مبل و 
منبت توليد مى كنند، اين روســتا را 

بايد روستاى بدون بيكار دانست.
اين روستا 2 هزار جمعيت و 500 
خانوار دارد كه 90 درصد از اهالى 
روستا مشغول به توليد اقالم چوبى 
هســتند، حتى بانوان روستا هم در 
كنار همسران و خانواده هاى خود با 

ظرافت منبت كارى مى كنند.
تفاوت توليدات روســتاى اشترمل 
بــا نقاط ديگــر كار دســت اهالى 
روستاســت، تمام كارگاه ها با مغار 
و چكــش بدون دخالت دســتگاه 
منســوجات چوبى توليــد مى كنند 
و برند منبــت گلريــز را ايجاد و 

طرح هــاى متنوع توليد كرده اند، اين برند ثبت ملى 
شــده و درحال حاضر مراحل ثبــت جهانى را طى 

مى كند.
  8 هزار اشــتغال مســتقيم و 12 هزار 

اشتغال غيرمستقيم
بنابر گفته پيشكسوتان و اســاتيد هنرمند اشترمل، 
مبل و منبت در روســتاى اشترمل حدود 50 سال 
پيش با وجود آقاى كاروند آغاز شــده و به تبع كار 
اين پيشكسوت جوانان روستا هم عالقه مند شدند و 
تا به امروز اين هنر در 
روستا اســتمرار داشته 
اينكه  ضمــن  اســت، 
روستاهاى  به  هنر  اين 
همجوار هم گســترش 
پيدا كرد و 4 روستا در 
مبل  پايلوت  تويسركان 
به طور  شدند.  منبت  و 
كلى در تويســركان 4 
كارگاه   700 و  هــزار 
توليــدات  زمينــه  در 
چوب فعال اســت كه 
8 هزار اشتغال مستقيم 
و 12 هــزار اشــتغال 
كرده  ايجاد  غيرمستقيم 

است.
به صورت  كارگاه    470
روســتاى  در  ســنتى 
اشــترمل تحــت برند 
مى كنند  فعاليت  گلريز 
كه شــاخصه بارز اين 
برند كار دســت است 
و بيــش از 90 درصد 
جمعيت روستا مشغول 

به توليد مبل و منبت هســتند 
زيــرا از نيم قــرن پيش اين 
حرفه در روســتا رايج شــده 

است. 
بازار  گذشــته  ســاليان  طى 
براى توليدات سنتى و دستى 
روســتا ايجادشده و عالوه بر 
همچــون  كشــور  داخــل 
اســتان هاى تبريز، اصفهان و 
تهران در خارج كشــور هم 
مانند عــراق جايگاه خود را 
اگرچه  است،  آورده  به دست 
براى جذب بــازار بايد بيش 
از پيش فعال بوده و اقدامات 

درخورى انجام دهيم.
 فرايند توليد اســتيل مبل در 
به صورت  اشــترمل  روستاى 
زنجيره توليد اســت و اين فراينــد از تهيه چوب 
مرغوب گردو آغاز مى شــود تا نجارى كه چوب ها 
قطعه بندى شــده و شــكل اصلى مبل ايجاد و در 
مرحله بعد به منبت كار تحويل داده مى شود در اين 
مرحله نقش اصلى طراحى شده به چوب چسبيده و 

مرحله مشبك كارى انجام مى شود.
پــس از مشــبك كارى مرحلــه منبــت كارى و 
برجسته سازى نقوش صورت مى گيرد و درنهايت 
مونتاژ كالف مبل و مرحله آخر رنگ و رويه كوبى 
انجام مى شود. مشابه توليدات اين روستا در كمتر 
جايى ديده مى شــود، اغلب توليــدات از چوب 
گردو است كه نقش و نگارهاى ريز در آن با دقت 

با مغار كنده كارى مى شود.
امــروز يــك حرفــه  بــه جــز كشــاورزى و 
ــدا  ــترمل گســترش پي ــدارى در روســتاى اش دام
ــن كار  ــه همي ــى مشــغول ب ــب اهال ــرده و اغل ك
ــود  ــانه خ ــه و كاش ــار خان ــى كن ــتند، اهال هس
كارگاهــى دســت و پــا كرده انــد و در كمــال 

مى كننــد. كار  خــود  زادگاه  در  آرامــش 
 گلريز نقش خاص روستاى اشترمل 

ــوص  ــت و مخص ــوش منب ــى از نق ــز نوع گلري
شهرســتان تويســركان اســت و به طــور ويــژه 
طراحــى  اشــترمل  در  آن  نمونه هــاى  بهتريــن 
و توليــد مى شــود. نقــش گلريــز سرشــار از 
ــبب  ــا س ــن ريزه كارى ه ــت و همي ــات اس جزئي
ــه  ــد ك ــدود نقوشــى باش ــرح از مع ــن ط ــده اي ش
هنــوز تمــام و كمــال بــه مهــارت و توانايــى 
و  اســت  وابســته  منبــت كاران  سرانگشــتان 
پــس  از   CNC دســتگاه هاى مى شــود  گفتــه 
شبيه ســازى عين به عيــن ظرافتــش برنمى آينــد. 
بيشــتر كارگاه هــاى اشــترمل نيــز بــا نقــش گلريــز 
شــناخته مى شــوند. نقشــى كــه اجــراى آن به دليــل 

اســت. زمان بــر  بســيار  پيچيدگى هايــش 

روستاى اشترمل توليد كننده ملى منبت گلريز در كشور

روستاى بدون بيكار ثبت ملى شد


