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شهردار همدان خبر داد
افتتاح پل 

شهيد همدانى 
همزمـان 

با آغاز تابستان

ابراهيم رئيسى با 17 ميليون رأى مامور تشكيل دولت سيزدهم شد

هشتمين رئيس جمهور 
■ مشاركت همدانى ها 45/62 درصد 

6■ كشور 48/8 درصد 
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تداوم رأى ليستىياد

 1- انتخابات شوراى شــهر در استان به 
محلى براى بازى ليست ها تبديل شده بود.

اين ليســت ها به اندازه اى زياد ارائه شــد كه 
در مــواردى تعداد ليســت هايى كه نام يك 

داوطلب در آنها قرار دارد ..
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مديرعامل برق از مصرف باالى خانواده ها خبر مى دهد

40 هزار مشترك پرمصرف برق 
در همدان

نتيجه كامل آرا شوراى 
ششم شهرهاى استان

 مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق 
اســتان همدان با اشاره به وجود 40 هزار 
مشترك پرمصرف در بخش خانگى گفت: 
بايد نســبت به مصرف انرژى حســاس 
باشــيم، زيرا اين روزها شــرايط سختى 
داريــم و هر يك از ما بايد مروج فرهنگ 

مديريت مصرف باشيم.
شيرزاد جمشيدى افزود: با توجه به كاهش 
بارندگى ها و افزايش دما از ابتداى ســال 
تناسب بين توليد و تقاضا بر هم خورده و 
بايد در حوزه مصرف، مديريت به خوبى 

انجام شود.
وى با تأكيد بــر ضرورت ترويج فرهنگ 
مديريت مصرف بيان كــرد: بانوان جزو 
افراد تأثيرگــذار در خانواده هســتند كه 
انتظار مى رود در اين امر ياريگر ما باشند 
و بــه اصالح  در الگــوى مصرف انرژى 

كمك كنند.

جمشيدى با بيان اينكه بايد مصرف بهينه 
انرژى را از خودمان آغاز كنيم، بيان كرد: 
اگر كاهش 10 درصــدى مصرف برق را 
نداشته باشيم و مديريت مصرف نكنيم به 
طور قطع براى تأمين برق مشتركان استان 

با مشكل مواجه مى شويم.
وى گفت: خاموشــى يك المپ، استفاده 
از لوازم پر مصرف برقى در ســاعات غير 
اوج بــار، تنظيم دماى كولرگازى بر روى 
25درجه و استفاده از دور ُكند كولرآبى از 
جمله راهكارهاى ساده مديريت مصرف 

برق است.
جمشيدى با اشــاره به طرح هاى اجرايى 
شــركت توزيع نيروى برق در راســتاى 
كنترل پيك بار استان بيان كرد: انعقاد بيش 
از 10هزار و 200 تفاهمنامه با مشــتركان 
اســتان به ميــزان 60مــگاوات، اجراى 
طرح هاى تشــويقى و طــرح برق اميد از 

اقدامات انجام شده است.
وى با اشــاره به وجود 40 هزار مشترك 
پرمصرف در بخش خانگــى گفت: بايد 
درست مصرف كنيم، مسئوليت پذير باشيم 

و نسبت به مصرف انرژى حساس باشيم، 
زيرا اين روزها شــرايط ســختى داريم و 
هر يك از ما بايد مروج فرهنگ مديريت 

مصرف باشيم.
جمشيدى افزود: شــركت توزيع نيروى 
برق اســتان همدان در تمام شــاخص ها 
داراى رشد بسيار مناســبى است كه اين 
امر اتفاق نمى افتد مگر با همدلى و تالش 
همكاران، بنابراين بايد با برنامه و هدفمند 

كار كنيم.
وى گفت: در حوزه ترويج و نهادينه  كردن 
فرهنگ مديريت مصرف برق بخش هاى 
مختلفــى در تالش هســتند و در زمينه 
اطالع رســانى و آگاهى بخشى نيز روابط 
عمومى شــركت با همكارى رسانه ها به 
خوبى ورود كرده است، اما بخشى از اين 
امر نيز به خود ما برمى گردد كه بايد نسبت 

به مصرف بهينه انرژى حساس باشيم.

 مديركل امور مالياتى اســتان همدان 
از تمديــد مهلت ارائه اظهارنامه مالياتى 
اشخاص حقيقى(صاحبان مشاغل) خبر 

داد.
به  گزارش روابط عمومــى امور مالياتى 
اســتان همدان، محمد دلشادى با اشاره 
به  تمديد مهلت ارائه اظهارنامه مالياتى 
و ارســال فرم تبصره مــاده 100 قانون 
ماليات هاى مستقيم تا 15 تير ماه 1400 
گفت: تمديــد مهلت ارائــه اظهارنامه 
صاحبان مشــاغل تــا 15تيرمــاه، بنابر 
درخواست اتاق اصناف ايران و تصويب 
ستاد ملى مديريت كرونا، صورت گرفته 

است.
وى با اشــاره به مشــكالت و شرايط 
خاص ناشى از شيوع ويروس كرونا در 
كشور، گفت: صاحبان مشاغل تا 15 تير 
ماه فرصت دارند با مراجعه به ســايت 
ســازمان امور  مالياتى كشور به نشانى

 www.intamedia.ir نســبت بــه 

ارائه اظهارنامه مالياتى و يا ارســال فرم 
ماليات هاى  قانــون  مــاده 100  تبصره 
مســتقيم اقدام كرده و از تســهيالت و 

معافيت هاى قانونى بهره مند شوند.
دلشــادى درباره نحــوه تعيين ماليات 
مقطــوع و پرداخت آن نيــز بيان كرد: 
ماليــات صاحبان مشــاغل بــر مبناى 
ماليات قطعى عملكرد سال 1398(اعم 
از اصل و متمم) بدين گونه تعيين شده 
كه صاحبان مشــاغل بــا ميزان ماليات 
قطعــى تــا 30 ميليون ريــال، بدون 
افزايش نسبت به عملكرد سال 1398، 
صاحبان مشــاغل بــا ميــزان ماليات 
قطعــى از 30 ميليــون تــا 60 ميليون 
ريال بــا 4 درصد افزايش نســبت به 
مشاغل  صاحبان   ،1398 سال  عملكرد 
با ميــزان ماليات قطعــى از60 ميليون 
ريال تــا 120 ميليون ريال با 8 درصد 
 1398 سال  عملكرد  به  نسبت  افزايش 
و صاحبان مشــاغل با ميــزان ماليات 

قطعــى بيشــتر از 120 ميليون ريال با 
12 درصد افزايش نســبت به عملكرد 
سال 1398 اعمال كرده و از تسهيالت 

مى شوند. برخوردار  دستورالعمل  اين 
وى گفــت: مؤديانى كه مجموع فروش 
كاال و ارائه خدمات آنها در سال 1399 
از مبلــغ 16 ميليارد و 200 ميليون ريال 
بيشتر باشد، مكلف به تسليم اظهارنامه 
و پرداخــت ماليات متعلــق با رعايت 

مقررات مربوط هستند.
دلشــادى بيــان كــرد: صاحبان مشــاغلى 
كــه تمايــل بــه اســتفاده از شــرايط ايــن 
ــت از  ــد، مى بايس ــتورالعمل را دارن دس
طريــق سيســتم الكترونيكى(طبــق فــرم 
مربــوط) از طريــق پايــگاه اينترنتــى 
مراتــب    https://ntr.tax.gov.ir
ــور  ــى كش ــور ماليات ــازمان ام ــه س را ب
ــور  ــرم مذك ــليم ف ــرده و تس ــالم ك اع
ــت  ــدام در مهل ــن اق ــوان آخري ــه عن ب
مقــرر قانونــى توســط مــؤدى بــه منزله 

پذيــرش تمامــى شــروط دســتورالعمل 
ــود. وى  ــد ب ــؤدى خواه ــب م از جان
افــزود: بديهــى اســت ماليــات عملكرد 
ســال 1399 مؤديــان موضــوع ايــن 
دســتورالعمل در صورتى  كــه اظهارنامه 
ــود  ــال 1399 خ ــرد س ــى عملك ماليات
را در موعــد مقــرر قانونــى تســليم 
كــرده و پــس از تســليم اظهارنامــه 
ــن  ــد(1) اي ــوع بن ــرم موض ــى، ف ماليات
دســتورالعمل را پيــش از پايــان خــرداد 
ــن  ــوان آخري ــه عن ــال 1400، ب ــاه س م
ــا در مهلــت  ــد و ي ــدام تســليم نكنن اق
ــازمان  ــه س ــه را ب ــرم مربوط ــرر، ف مق
امــور مالياتــى كشــور تســليم نكننــد از 
شــمول ايــن دســتورالعمل خــارج بوده 
و بــا رعايــت مقــررات مربوطــه تعييــن 

خواهــد شــد.
پيش از اين مهلت مشــاغل براى ارائه 
اظهارنامــه مالياتى تا پايــان خرداد ماه 

سال جارى بود.

مديرعامل برق از مصرف باالى خانواده ها خبر مى دهد

40 هزار مشترك پرمصرف برق در همدان

مديركل امور مالياتى استان همدان خبر داد

تمديد مهلت ارائه اظهارنامه مالياتى صاحبان مشاغل

همدان به رنگ نارنجى

هشدار به شيوع 
موج پنجم كرونـا
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تداوم رأى ليستى
 1- انتخابات شوراى شهر در استان به محلى براى بازى ليست ها 

تبديل شده بود.
اين ليســت ها به انــدازه اى زياد ارائه شــد كه در مــواردى تعداد 
ليست هايى كه نام يك داوطلب در آنها قرار دارد از تعداد آراى وى 
بيشتر بوده و  به نظر اكثر داوطلبان اسير فضاى ليست و تالش براى 

قرار گرفتن در ليست ها شدند.
2- ايراد بزرگ ارائه اين ليســت ها ورود افراد ذى نفوذ و ايفاى نقش 

پدرخوانده براى اعضاى ليست بود.
اتفاقــى كه افراد را به غلط هم بازى احزاب نشــان مى داد و اين در 
شرايطى بود كه برخى احزاب به طور كلى در ميدان حضور نداشتند 

و ميدان را به پدرخوانده ها واگذار كرده بودند.
3- شيوه هاى تقريبًا شبيه به همى براى گزينش داوطلبان در ليست ها 
به كار گرفته شــد از مصاحبه، ســخنرانى ارائه برنامــه تا آزمون و 
گزينش توســط اعضاى ائتالف از روش هايى بود كه براى گزينش 
افراد به كار برده شــد هر چند بر تمام اينها استثناهايى چون احتمال 

رأى آورى هم وارد بود.
4- در فضايى كه اصالح طلبان اراده اى براى ارائه ليســت و معرفى 
داوطلب نداشتند، رقابت اصلى  ليست هاى موجود در بين 2 ليست 
اصولگراى شــوراى ائتالف نيروهاى انقالب اســالمى و شــوراى 

وحدت شكل گرفت.
2 ائتالفى كه در انتخابات رياســت جمهورى از سيد ابراهيم رئيسى 
حمايــت مى كردند، اما در انتخابات ميــان دوره اى مجلس در بهار و 
كبودراهنــگ جبهه انقالب حامى آبنوش و شــوراى وحدت حامى 

توسلى بود كه در نهايت توسلى به مجلس راه يافت.
5- در ششــمين دوره انتخابات شوراها مردم همدان رفتار توجه به 
ليســت هاى اصلى را ادامه دادند  و ثابت كردند در شــناخت ليست 

اصلى از بدلى تبحر و دقت خوبى دارند.
ــان  ــدان نش ــهر هم ــوراى ش ــه ش ــه ب ــامى راه يافت ــه اس ــى ب نگاه
مى دهــد كــه  جبهــه انقــالب بــا 7 داوطلب(اكبــر كاووســى، 
ســعيد حاجى بابايــى، محمــود مســگريان، مهــدى حيــدرى، 
ــوراى  ــرى) ش ــر نظ ــرى و على اكب ــعيد نظ ــر، س ــى رحيمى ف عل
ــرى،  ــعيد نظ ــى، س ــعيد حاجى باباي ــب( س ــا 6 داوطل ــدت ب وح
على اكبــر نظــرى و محمــود مســگريان، علــى رحيمى فــر و 
ناصــر صفــرى) كــه جــز آخــرى 5 داوطلــب آن بــا ليســت جبهــه 
انقــالب مشــترك هســتند داراى بيشــترين تعــداد داوطلــب مــورد 
حمايــت در شــوراى شــهر آينــده هســتند كــه ايــن آمــار حكايــت 
ــروزى  ــده و پي ــى شــوراى شــهر آين از تركيــب اصولگــرا و انقالب
ــورا و 2 ــه ش ــه ب ــب راه يافت ــا 7 داوطل ــالب ب ــه انق ليســت جبه

داوطلــب على البــدل دارد.
6- همچنين در تركيب راه يافته اكبر كاووســى، محمود مسگريان، 
على رحيمى فر، حميد بادامى نجات و على اكبر نظرى ســابقه فعاليت 
در شــوراى شــهر همدان را در دوره هاى قبلــى دارند كه اين مهم 

تركيبى از افراد با تجربه را در كنار جوان ها ايجاد كرده است.
همچنين 6 عضو شــوراى ششــم همدان از اعضاى ليســت 8 نفره 
فعاالن فرهنگى هســتند كه اين مهم وظيفه سنگين فرهنگى شوراى 
شــهر آينده با مطالبه مردم را يادآورى مى كند. ضمن آنكه برخى از 
اعضاى شوراى ششم هر چند نامشان در ليست نهايى جبهه انقالب 
نيســت، اما از راه يافتگان به مرحله انتخاب اعضاى جبهه بوده اند كه 
در اين مرحله نتوانســته اند در ليســت نهايى قرار بگيرند اما با اقبال 

مردمى مواجه شده اند.
7- با اين تفاســير شــوراى ائتالف  نيروهاى انقالب اسالمى شهر 
همدان  توانسته بيشترين داوطلبان مورد حمايت خود را با رأى مردم 

راهى شوراى ششم اين شهر كند.
ائتالفى كه شــعار آن همدان ســربلند است و انتظار مى رود با ايجاد 
هماهنگى بين اعضاى شــورا به ويژه اعضاى جبهه تحقق اين شعار 
را براى سربلندى روزافزون همدان و شعار شوراى وحدت مبنى بر 

شوراى مردمى - همدان آباد را دنبال كند.

شناسايى 240 كودك مبتال به اوتيسم در استان همدان
 معاون امور توانبخشــى بهزيستى استان همدان با اشــاره به اينكه در استان همدان 
حدوداً 240 نفر داراى اختالل طيف اويســم شناسايى شــده اند، گفت كه از اين تعداد 
120 نفر در 2 مركز روزانه شهرستان هاى همدان و نهاوند از خدمات توانبخشى بهره مند 

هستند.
سياوش رهبر با بيان اينكه غربالگرى ها در دورانى كه شاهد شيوع ويروس كرونا هستيم، 
با مشــكالتى روبه رو شده است، به وضعيت اختالل طيف اوتيسم در همدان اشاره كرد 
و افزود: نه تنها در كشــور ايران، بلكه در جهان نيز از افرادى كه داراى اختالل اوتيسم 

هستند، آمار دقيقى وجود ندارد.
وى با اشــاره به اينكه در اســتان همدان حدوداً 240 نفر داراى اختالل طيف اوتيســم 
شناســايى شــده اند، بيان كرد: از اين تعداد 120 نفر در 2 مركز روزانه شهرســتان هاى 

همدان و نهاوند از خدمات توانبخشى بهره مند هستند.
معــاون امــور توانبخشــى بهزيســتى اســتان همــدان در تشــريح اقدامــات توانبخشــى 
ــن خدمــات شــامل  ــالل طيــف اوتيســم گفــت: اي ــراد داراى اخت ــه اف ــه شــده ب ارائ
ــى  ــات حمايت ــويى خدم ــت، از س ــى و... اس ــى، رفتاردرمان ــى، گفتاردرمان كاردرمان
ماننــد مســتمرى و خدمــات توانبخشــى چــون ارائــه تجهيــزات توانبخشــى نيــز بــراى 

ايــن افــراد در نظــر گرفتــه شــده اســت.

وى با بيان اينكه در دوران شــيوع ويروس كرونا، اين خدمات قطع نشــده است، بيان 
كرد: در دوران شيوع ويروس كرونا با توجه به رنگ بندى ها(قرمز، نارنجى و زرد بودن) 
استان، دستورالعمل هاى متفاوت در مراكز اجرايى شده است و آموزش هاى مجازى نيز 

همچنان برقرار بود.
رهبــر گفــت: كرونــا، اگرچــه فراينــد توانبخشــى را دچــار مشــكل كــرد، امــا اتفــاق 
ــر فضــاى مجــازى  ــود كــه خانواده هــا درگي ــاد، ايــن ب ــى كــه در ايــن بيــن افت خوب
شــدند و در ايــن بيــن، شــاهد مشــاركت بيشــتر والديــِن افــراد داراى اختــالل طيــف 
اوتيســم بوديــم كــه در ايــن راســتا، هــم اســتقبال خــوب آنهــا را شــاهد بوديــم و هــم 

ــا رضايــت بيشــترى داشــتند. خانواده ه

حضور سبز ناوگان اتوبوسرانى همدان 
در انتخابات 28خرداد ماه

 معاونت اتوبوسرانى شهردارى همدان امسال هم مثل طبق سنوات 
گذشــته با حداكثر توان خود امر جابه جايى و حمل ونقل اشخاص و 

صندوق هاى رأى شعب اخذ رأى را بر عهده داشت.
مدير اتوبوســرانى همدان گفت: با توجه بــه اهميت امر انتخابات و 
نگاهى كه دنيا به ايران و انتخابات دارد به آمادگى معاونت اتوبوسرانى 
به منظور خدمات رسانى در امر برگزارى انتخابات 28 خرداد ماه اشاره 

كرد. 
  بابك اســدى گفت: اين معاونت با حداكثر توان و جلســات متعدد 
هماهنگى؛  پاياپاى ساير ادارات كشور فرايند سرويس دهى  انتخابات 
را آغاز كرد و همه كارها براساس تقويم زمان بندى انجام شد و كامًال 

آماده خدمات رسانى در  انتخابات بود.
وى بيــان كرد: با توجه به شــيوع كرونا و اهميــت رأى بايد تالش 
مى كرديم تا عوامل مربوطه در ساعت مقرر در شعب اخذ رأى حاضر 

و رأى گيرى را آغاز كنند.
اســدى درباره تأمين موارد فنى ناوگان اتوبوسرانى  گفت: با برگزارى 
جلســات متعدد همه جوانب فنى و هماهنگى  را به دقت مورد رصد 
قرار داديم و خودروهاى خصوصى و دولتى و نيروهاى بازرســى و 
تمامى عوامل  در باالترين ســطح آمادگى قرار گرفتند و به نحو عالى 

در اين امر ايفاى نقش كردند.

دماى هواى همدان 
به 39 درجه سانتيگراد رسيد

 با اعالم كارشــناس اداره كل هواشناســى اســتان همدان در پى 
فعاليت ســامانه آب وهوايى تابستانى در استان، بيشينه دماى هوا در 

شهر همدان به 39 درجه سانتيگراد باالى صفر رسيد.
ســيد محسن موســوى در گفت وگو با ايرنا گفت: براساس بررسى 
داده ها و نقشه هاى پيش يابى هواشناسى، آسمان بيشتر نقاط استان در 
24 ســاعت آينده، صاف و بدون ابر و همراه با غبارآلودگى و وزش 

باد پيش بينى مى شود.
به گفته وى، آسمان بيشتر نقاط استان همدان تا چند روز آينده صاف 

پيش بينى مى شود و گرماى هوا تداوم دارد.
موسوى افزود: توده هواى جنب حاره اى عامل اصلى گرما در استان 
اســت و به دنبال آن دماى هوا در بيشتر نقاط استان همدان افزايش 

يافته است.
وى بيــان كرد: در ســاعت هاى بعدازظهر امروز شــدت وزش باد 
افزايش مى يابد و ممكن اســت موجب شكسته شدن شاخه و برگ 

درختان شود.
كارشــناس اداره كل هواشناسى اســتان همدان گفت: در 24 ساعت 
گذشته نهاوند و اســدآباد با 40 درجه سانتيگراد باالى صفر و بهار 
با 12 درجه ســانتيگراد باالى صفر به ترتيب گرم ترين و خنك ترين 

نقاط استان همدان بودند.
وى بيان كرد: بيشــينه و كمينه دماى هواى همدان نيز در اين مدت 
به ترتيب 39 و 13 درجه سانتيگراد باالى صفر به ثبت رسيده است.

پرداخت 10 ميليارد تومان 
حق بيمه مددجويان كميته  امداد همدان

 بنابر اعالم معاون حمايت و ســالمت خانواده كميته امداد استان 
همدان حدود 10 ميليارد تومان حق بيمه تأمين اجتماعى مددجويان 

زير پوشش اين نهاد پرداخت شده است.
بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، على بحيرايــى با بيان اينكه 
پرداخت حــق بيمه مددجويان تضمين آينــده آنها، دريافت حقوق 
پس از دوران بازنشســتگى، خودكفا شدن و خارج شدن از چرخه 
حمايتى امداد اســت  گفت: 9 ميليارد و 880 ميليون تومان حق بيمه 
تأميــن  اجتماعى براى 4 هزار و 565 مددجوى تحت حمايت واريز 

شده است.
وى در ادامه با اشــاره به اينكه 2 هزار و 499 زن سرپرست خانوار 
داراى بيمه تأمين اجتماعى هســتند افزود: بــراى 2 هزار و 66 نفر 
از مجريان طرح هاى خودكفايى نيــز بيمه تأمين اجتماعى پرداخت 

مى شود.
بحيرايى گفت: افراد زير پوشــش داراى بيمه پس از 10سال سابقه 
پرداخت بيمه و داشتن سن 55 سال براى زنان و 60 سال براى مردان 

بازنشسته مى شوند.
وى تعداد بيمه شدگان عشاير روستايى را 991 نفر و تعداد بازنشسته، 
مســتمرى بگير و خودكفا شــده ها را 539 نفر اعــالم كرد و افزود: 
مددجويان اين نهاد پس از بازنشســتگى از مستمرى و دفترچه بيمه 

درمانى بهره مند مى شوند.
بحيرايى در پايان با اشــاره به تحت حمايــت بودن 30هزار خانوار 
ســالمند گفت: در طول سال به اين افراد ســاير خدمات حمايتى، 
ســبد غذايى، سبد بهداشــتى، آموزش هاى مختلف در زمينه تغذيه 
و بهداشــت، خدمات درمانى و انجام معاينات اوليه پزشــكى مانند 

آزمودن فشارخون و قند خون نيز ارائه مى شود.

1- درخواست بازنشستگى در استان افزايش داشته است. گويا برخى 
مديران دولتى از مدتى پيش با پيش بينى تغيير دولت درخواست استعفا 
داده اند. گفتنى است با بازنشستگى اين مديران در آينده نزديك دست 

دولت سيزدهم در استان براى تغيير بازتر خواهد شد.
2-گرانــى و چند نرخى ميوه در همدان با گاليه مردم روبه رو شــده 
اســت. گويا نظارتى بر بازار ميوه در همدان وجود ندارد. گفتنى است 

انتظار مى رود بازار در دوران انتقال مسئوليت دولت ها رها نشود.
3- رايزنى درباره شهردار آينده شهرهاى استان آغاز شده است. گويا 
مشخص شدن تركيب  شوراهاى آينده دليل اين رايزنى هاست. گفتنى 
است بر اســاس اين گمانه زنى ها اكثر شهرداران استان تغيير خواهند 

كرد.
4- از چند همدانى به عنوان داوطلب حضور در هيأت دولت آينده نام 
 برده مى شود. گويا اين افراد از چهره هاى مشهور انقالبى هستند. گفتنى 

است در دولت دوازدهم وزير علوم همدانى بود.
5- تصويب شفافيت آرا تبديل به مطالبه اى از مجلس شده است. گويا 
اين تصويب براى زمانى پيش از معرفى وزرا به مجلس توسط دولت 
مطالبه مى شود. گفتنى است دليل اين مطالبه جلوگيرى از سهم خواهى 

افراد و گروه هاى مختلف از دولت و وزرا مطرح شده است.

 اين روزها از شيوع كرونا، فقط يك ماسك 
بر روى صورت شهروندان باقى مانده و كمتر 
كسى به آمارهاى شيوع اين ويروس در كشور 
توجه دارد، اما همين آمارها مى گويد كه روزانه 
حدود 100 خانواده در كشور داغدار  و بيش 
از 10 هزار نفر به اين ويروس مبتال مى شوند. 
اين در حالى اســت كه تعداد مبتاليان روزانه 
بيمارى 300  نفر در همدان و ميانگين روزى 

91 نفر به كروناويروس مبتال شدند. 
از طرفــى رنگ بندى جديد كرونايى كشــور 
نشــان مى دهد كه 22 شهرستان در وضعيت 
قرمــز، 175 شهرســتان در وضعيت نارنجى، 
251 شهرستان وضعيت زرد قرار دارند و هيچ 

شهرستانى در وضعيت آبى نيست. 
گزارش ها همچنين نشــان مى دهد با توجه به 
اينكه الگوى قالب پيك چهارم از نوع واريانت 
انگليسى بود تا زمانى كه نوع هاى جهش يافته 
كرونا به گونه اى خاص عمل نكرده و موجب 
تغيير الگوى نوع كرونا را به دنبال داشته باشد. 
پيك پنجم هم به همان جهش ربط پيدا مى كند 
و هم اكنون با 2 خطر ويروس آفريقاى جنوبى 

و هندى مواجه هستيم.
  5 شهرستان همدان 

در وضعيت زرد كرونايى قرار گرفتند
طبق آخرين ارزيابى و گزارش ارائه شــده 5 
شهرستان فامنين، كبودراهنگ، رزن، اسدآباد و 
درگزين در وضعيت زرد و مابقى شهرستان ها 

در وضعيت نارنجى قرار گرفتند.
اســتاندار همدان در ســتاد اســتانى مقابله با 
ويروس كرونا با بيان اينكه اســتان همدان به 
شــكل مطلوب ويروس را كنتــرل كرده و به 
ســمت زرد و آبى حركت مى كنــد   گفت: 
اين وضعيت همچنان شــكننده بوده و براى 
حركت به سمتى آبى شدن وضعيت كرونا بايد 
همچنــان از حضور در تجمع و دورهمى هاى 

خانوادگى پرهيز كرد.
 سعيد شاهرخى افزود: بيشترين عامل ابتال به 
كرونا در اســتان همدان شركت در اجتماعات 
و دورهمى هاى خانوادگى است و در صورت 
رعايت اين 2 فاكتور، آمار مبتاليان به ويروس 

كرونا به شكل قابل  توجهى كاهش مى يابد.
وى با بيان اينكه همت وزارت بهداشت ودرمان 
در تهيه واكســن مورد نياز مردم به ويژه توليد 
واكســن داخلى شايسته قدردانى است گفت: 
بيش از 95 هزار نفر از مردم اين اســتان عليه 
ويروس كرونا واكسينه شــدند كه حدود 75 
درصد از آنها افراد پرخطر يعنى 70 ســال به 

باال هستند.
شــاهرخى از همــه دســت اندركاران به ويژه 
اعضاى ســتاد پيشــگيرى و مقابله با كرونا، 
مراكز بهداشتى، درمانى، تيم هاى هالل احمر و 
همكاران كه به رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
در شــعب اخذ رأى نظارت داشتند قدردانى 

كرد.
استاندار همدان همچنين در گفت و گو با ايرنا، 
افزود: براساس دستورالعمل هاى ابالغى ستاد 
ملى كرونا و به منظور پيشــگيرى از شــيوع 
ويروس، برگزارى هرگونه تجمع و گردهمايى 
از ســوى نامزدهاى پيروز انتخابات شــوراها 
ممنوع است و فرمانداران بر اجراى اين مصوبه 

نظارت كامل دارند.
وى بــا بيان اينكه فرمانداران شهرســتان هاى 
تابعــه اجازه برگــزارى ميتينــگ و تجمع از 
ســوى نامزدهاى پيروز شوراها را با توجه به 
موضوع همه گيرى ويروس كرونا نمى دهند و 
هرگونه فعاليت در اين زمينه مى بايست منطبق 
با پروتكل هاى بهداشتى باشد، گفت: همچنان 
و براساس مصوبات ستاد ملى و استانى كرونا 
برگزارى هرگونه تجمع شامل مجالس عروسى 
و عزا غير قانونى اســت و تاالرهاى پذيرايى 
نيز مشروط به اجراى پروتكل ها و با ظرفيت 
محدود مجاز بــه ارائه خدمت به مشــتريان 

هستند.
استاندار همدان بيان كرد: انتخابات 28 خرداد 
ماه در سطح استان براســاس قانون و منطبق 

بر رعايت اصلى بى طرفى با ســالمت كامل و 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى برگزار شد و 
مردم استان با مشاركت پرشور و فعال خود بار 
ديگر حماسه اى در دفاع از آرمان هاى انقالب 
و حمايت و پشتيبانى از نظام مقدس جمهورى 

اسالمى خلق كردند.
شــاهرخى افــزود: براســاس گزارش هــاى 
هيأت بازرســى و ناظريــن انتخاباتى، اجراى 
پروتكل هاى بهداشــتى شــامل فاصله گذارى 
اجتماعى و اســتفاده از ماســك بــا بيش از 

95درصد در شعب اخذ رأى رعايت شد.
وى با اشــاره بــه اينكه مصوبــات و تدابير 
اتخاذ شده ســتاد ملى كرونا كمك شايانى به 
برگزارى پر شور انتخابات و حضور گسترده 
مردم با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى مرتبط 
كرد، گفت: نتيجــه همراهى و همكارى مردم 
بخصوص  بهداشتى  شيوه نامه هاى  رعايت  در 
در ايام فعاليت هــاى تبليغاتى و روز برگزارى 
انتخاباتى منجر به تداوم روند كاهشــى موارد 
ابتال به ويروس كرونا در سطح استان همدان 
شــد كه از اين بابت بايد از عموم مردم فهيم 

استان تقدير و تشكر كنيم.
نماينده عالى دولت در استان همدان بيان كرد: 
همچنان براى تداوم اين روند كاهشى و بهبود 

شرايط تا آبى شدن وضعيت 
تمامى شــهرهاى استان(به 
همه گيرى  شــرايط  لحاظ 
ويروس) بــر رعايت دقيق 
از  بهداشــتى  پروتكل هاى 
مختلف  قشــرهاى  سوى 
حوزه هــاى  در  و  مــردم 
مختلــف خدمات رســانى 
بخش هاى عمومى و دولتى 

تأكيد داريم.
شاهرخى افزود: مردم استان 
با حضور پر شور و گسترده 
خــود همــگام بــا ديگر 
هموطنان در انتخابات روز 
گذشته، برگ زرين ديگرى 
را در تاريــخ پر افتخار اين 

ديــار ثبت و ضبط كردند كــه اميدواريم اين 
حضور مؤثر و پر شور، ســرآغاز حركتى در 
راســتاى اعتالى ارزش هاى اســالمى و رفع 

مشكالت مردم باشد.
 95 هزار نفر از مردم استان همدان 

عليه كرونا واكسينه شدند
رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان همدان نيز 
بيان كرد: 95 هزار نفر از مردم اين استان عليه 
ويروس كرونا واكسينه شــدند كه حدود 60 

هزار نفر از آنها بيش از 70 سال سن دارند.
رشــيد حيدرى مقدم بيان كــرد: 3 هزار دز از 
واكســن هاى تزريق شــده مربوط به واكسن 
كرونا نوتركيب است كه توسط انستيتو فينالى 
كوبا و با مشاركت انستيتو پاستور ايران توليد 

شده است.
وى با بيان اينكه تزريق عمومى واكسن كرونا 
بركت از اول تيرماه ســال جارى آغاز مى شود 
افزود: در 24 ساعت گذشته 116 بيمار جديد 
مبتال به كرونا در اين اســتان شناسايى شدند 
كه شــامل 30 بيمار بسترى مثبت و 86 مورد 
سرپايى مثبت بودند، همچنين يك بيمار جان 

باخت.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى استان همدان 
گفــت: تعداد مراجعان ســرپايى به اورژانس 
بيمارســتان هاى اين اســتان با عالئم تنفسى 
مشــكوك به كرونا در 24 ســاعت گذشــته 
372 مــورد بــود كه شــمارى از مراجعان به 

بيمارستان ها در بخش عادى بسترى شدند.
حيدرى مقــدم افزود: هم اينــك 400 بيمار 
مثبت و مشكوك به كرونا در بيمارستان هاى 
اســتان همدان بســترى هســتند، همچنين 
بررســى طغيان هاى صورت گرفته مؤيد اين 
اســت كه 67 درصد افــراد به علت حضور 
در دورهمى هــاى خانوادگى و 30 درصد به 
خاطر شــركت در اجتماعات به كرونا مبتال 

شدند.
وى بــا بيان اينكه شــاخص ســرايت پذيرى 
كرونــا در همدان به 87 صدم كاهش داشــته 
اســت گفت: به دنبــال برگزارى ششــمين 
دوره انتخابات شوراى اســالمى در روستاها 
نگرانى هايى مبنى بر افزايش مبتاليان به كرونا 
در روســتاها به وجود آمد 
كــه اين وضعيــت 2 هفته 

آينده آشكار مى شود.
ســپاه  فرمانده  جانشــين 
استان  انصارالحســين(ع) 
كرد: 21 بيــان  نيز  همدان 
روند  بــر  بازرســى  گروه 
پروتكل هــاى  رعايــت 
بهداشتى نظارت داشتند كه 
تبليغات  دستورالعمل هاى 
هماهنگى  بــا  و  رعايــت 
فرمانــداران از تجمــع نيز 

جلوگيرى شد.
افــزود:  فرجــى  مهــدى 
براى  شده  پيش بينى  شعب 
مناسب  انتخابات  برگزارى 

بود و مشكلى در اين زمينه احساس نمى شد.
وى بيــان كرد: وضعيت تاالرهــاى پذيرايى، 
برگزارى عروســى و عــزا در هتل هــا بايد 
مشــخص و عنوان شــود كه بــا چند درصد 

ظرفيت مى توانند فعال باشند.
  79 درصد همدانى ها ماسك مى زنند
همچنين براســاس بررسى هاى انجام شده در 
يك هفته گذشــته مشخص شد كه 79 درصد 
مردم اين اســتان براى محافظت خود در برابر 

ويروس كرونا از ماسك استفاده مى كنند.
مدير ســالمت محيط و كار معاون بهداشتى 
دانشــگاه علوم پزشكى اســتان همدان گفت: 
كمترين ميزان اســتفاده از ماســك در مراكز 
ورزشــى با 29 درصد، پايانه هاى مسافربرى 
برون شهرى با 67 درصد، رستوران ها 71درصد 
و كارگاه ها و صنايع كوچك، آرامستان، نانوايى  
و جايگاه هاى سوخت با 77 درصد بوده است.
ليدا رفعتى بيان كــرد: همچنين ميزان رعايت 
موازين بهداشــتى حفاظت فردى در اماكن و 
صنوف 85 درصد گزارش شده است كه مراكز 
ورزشــى با 71 درصد، جايگاه ســوخت 77 
درصد و پايانه هاى مســافربرى برون شهرى با 
78 درصد كمترين ميزان توجه به اين پروتكل 

بهداشتى داشتند.
پروتــكل  رعايــت  ميــزان  گفــت:  وى 
فاصله گذارى 79درصد بوده است و مراجعان 
بــه پايانه هــاى مســافربرى برون شــهرى، 
ســوپرماركت ها  و  نانوايــى  رســتوران ها، 
كمترين توجه به فاصله گــذارى فيزيكى به 
عنوان يكى از مؤلفه هاى اثرگذار در كاهش 

شيوع كرونا را داشته اند.
رفعتى با بيان اينكه 81 درصد اماكن و صنوف 
به تهويه مناســب مجهز بودند بيان كرد: 555 
مركز خدماتى، صنايع، اماكن عمومى و مراكز 
تهيه و توزيع موادغذايى به علت بى اعتنايى به 
پروتكل هاى بهداشتى به مرجع قضايى معرفى 

شدند.
وى گفــت: 17 واحد متخلــف در يك هفته 
گذشته پلمب شدند كه شامل 6 سوپرماركت 
و خواربارفروشى، 2نانوايى، يك رستوران و 8

مورد ساير مراكز و اماكن مى باشد.
 واكسيناسيون جاماندگان دز دوم 

از امروز
ســخنگوى ستاد ملى مقابله با كرونا بيان كرد: 
اگر كميته ها مجوز استفاده از واكسن كروناى 
كوو پاســتور را بدهند، از هفتــه ديگر از اين 

واكسن استفاده مى شود.
عليرضا رئيســى با بيان اينكه از امروز دز دوم 
واكسيناسيون باالى 70 سال كه باقى مانده بود، 
تكميل مى شود، افزود: از اين هفته ميزان توليد 
واكسن بركت افزايش پيدا مى كند و در تيرماه 
حجم انبوهى از واكســن بركت به دســتمان 

مى رسد.
وى گفــت: اگــر كميته ها مجوز اســتفاده از 
واكسن كروناى كووپاستور را بدهند، از هفته 

ديگر از اين واكسن استفاده مى شود.

همدان به رنگ نارنجى

هشدار به شيوع موج پنجم كرونا

مردم نگران پيامك هاى 
جريمه در روزهاى 27 و 28 

خرداد ماه نباشند
 بنابر اعالم رئيس پليس راهنمايى  ورانندگى 
مــردم نگران پيامك هاى ثبــت تخلف تردد 
شبانه از ســاعت 21 تا 3 بامداد در روزهاى 

27 و 28 خرداد ماه نباشــند، زيرا جريمه ها 
اعمال نمى شود.

براساس تصميم اتخاذ شــده شب جمعه و 
شب شنبه 27 و 28 خرداد ماه منع تردد شبانه 
لغو و خودروها جريمه نمى شــوند. ابالغيه 
معاون امنيتى، انتظامى وزارت كشور و رئيس 

كميته امنيتى، اجتماعى و انتظامى ســتاد ملى 
مقابله با كرونا مبنــى بر لغو ممنوعيت تردد 
شــبانه در شــب هاى منتهى به انتخابات به 

نيروى انتظامى ابالغ شده است.
بر اين اســاس مردم بابت ثبت تخلفات تردد 
شــبانه در 27 و 28 خــرداد مــاه هيچگونه 

دغدغه اى نداشته باشند.
بنابــر اعالم عليرضا فكرى يكــى از عوامل 
اصلــى لغو ممنوعيت تردد شــبانه در اين 2

شــب، جابه جايى صندوق هاى رأى گيرى و 
تردد عوامل اجرايى و نظارتى در حوزه هاى 

انتخابيه بود.

بررسى هاى  براســاس 
هفته  يك  در  شده  انجام 
شد  مشــخص  گذشته 
اين  مردم  درصد   79 كه 
محافظت  براى  اســتان 
ويروس  برابــر  در  خود 
استفاده  ماسك  از  كرونا 

مى كنند

براساس دستورالعمل هاى 
ابالغى ســتاد ملى كرونا 
پيشــگيرى  منظور  به  و 
ويــروس،  شــيوع  از 
تجمع  هرگونه  برگزارى 
ســوى  از  گردهمايى  و 
نامزدهاى پيروز انتخابات 
و  است  ممنوع  شــوراها 
فرمانداران بر اجراى اين 
مصوبه نظارت كامل دارند
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نيش و نـوش

خبـر

بيمه شدگان بيمه سالمت از ابتداى تيرماه نيازى به دفترچه كاغذى ندارند
 معاون بيمه و خدمات ســالمت سازمان بيمه سالمت  گفت: چاپ دفترچه كاغذى بيمه سالمت در صندوق هاى كاركنان دولت، 
صندوق بيمه سالمت ايرانيان و صندوق ساير اقشار از ابتداى تير ماه 1400 در راستاى الكترونيكى شدن خدمات سازمان بيمه سالمت 

متوقف مى شود.
به گزارش ايرنا، مهدى رضايى درباره فرايند كاهش نياز به دفترچه هاى كاغذى بيمه ســالمت كه از ابتداى ارديبهشــت ماه آغاز 
شــده است، افزود: در راســتاى تحقق قانون برنامه ششم توسعه و همچنين قانون برنامه بودجه سال 1400، سازمان بيمه سالمت 
مكلف اســت كه خدمات را به صورت الكترونيك ارائه كند كه در اين زمينه، كاهش نياز به دفترچه هاى كاغذى بيمه سالمت نيز 

بايد محقق شود.
وى بيان كرد: با فراهم شدن زيرساخت هاى خدمات الكترونيك بيمه سالمت، افراد نيازى به استفاده از دفترچه كاغذى بيمه سالمت 

ندارند، زيرا در بخش دولتى و خصوصى اين زيرساخت ها فراهم شده است.

تحريم هاى آمريكا آسيب جدى به بخش سالمت كشور وارد كرد
 مديركل روابط عمومى و امور بين الملل سازمان نظام پزشكى كشور بيان كرد كه تحريم هاى آمريكا به بخش سالمت كشور آسيب 

جدى وارد كرد و هزينه هاى دولت و مردم را در اين حوزه افزايش داد.
حسين كرمانپور در گفت وگو با ايرنا، گفت: با وجود خودكفايى كشور در توليد دارو، در بحث تأمين مواداوليه با مشكل مواجه هستيم 

و تحريم هاى آمريكا دستيابى به اين مواد را گران و زمان بر كرده است.
وى افزود: بر اثر اين تحريم ها همچنين بقيه داروهايى كه وارداتى هســتند نيز با افزايش هزينه خريد و كمبود مواجه شدند كه فشار 

آن بر بيمه ها و خانواده بيماران وارد شد.
كرمانپور گفت: تحريم هاى يك جانبه آمريكا، بخش خصوصى ســالمت كشــور را تحت تأثير قــرار داد، زيرا درآمد اين بخش به 
ريال و هزينه ها به دالر بود، عالوه  بر آســيب جدى كه به بخش خصوصى وارد كرد،  هزينه هاى ســالمت در بخش دولتى را نيز 

افزايش داد.

  شهيد چمران 
الگوى كامل براى اساتيد است 

31 خــرداد مــاه همزمــان بــا ســالروز شــهادت شــهيد چمــران 
ــه  عنــوان روز بســيج اســاتيد  ــه پاسداشــت ايــن اســتاد شــهيد ب ب
نامگــذارى شــده اســت و اســاتيد بســيجى از دانشــگاه هاى 
ــه  ــاى مختلــف ب ــزارى برنامه ه ــا برگ ــن روزى ب مختلــف در چني

ــد. ــرام مى كنن ــران اداى احت ــهيد چم ش
 در اين ايام كه دشــمنان از راه هاى مختلف براى آســيب زدن به ما 
استفاده مى كنند، به شدت نياز است اساتيد دانشگاهها؛ شهيد چمران 
را الگوى خود قرار داده و همچون اين شهيد بزرگوار براى سربلندى 

انقالب و كشورمان تالش كنند.
به گــزارش فارس، شــهيد مصطفى چمــران هــم در حوزه هاى 
علم ودانش و هم در حوزه اخالق و دين مدارى جزء برترين هاست، 
اين شــهيد بزرگوار نمونه بارز اســتاد تراز انقالب اسالمى به شمار 
مى آيد. دانشــمندى كه هرگز شــيفته برخى پيامدهاى مخرب علم 
نشــده، بلكه علم را جز به منزله وســيله در خدمت دين نپنداشــته 
است. شخصيتى كه به بيان رهبر فرزانه انقالب اسالمى(مد ظله) «در 
وجود خود تضادهاى دروغين علم و ايمان، سنت و تجدد و علم و 

عمل را بى معنا كرده بود».
در ســال 1380 مصوبه شوراى عالى انقالب فرهنگى درباره تشكيل 
بسيج اســاتيد تصويب و به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى كشور 
ابالغ شد و در همان ابتداى تأسيس آن همايشى تحت عنوان «شهيد 
چمران اســوه استاد بسيجى» با هدف شناخت ابعاد شخصيتى ايشان 

برگزار شد.
 شهيد چمران نماد ساده زيستى 

شــهيد چمران در دوران زندگى خويش نــه تنها در جبهه هاى نبرد 
عليه اســتكبار پيشــقدم بود، بلكه در جبهه هاى علــم و دانش هم 
اقدامات بســيار مؤثرى داشت و مقاالتى ارائه كرد كه براى بسيارى 

از مشكالت راهگشا بود.
شهيد چمران على رغم درجه علمى باال، زندگى ساده اى هم داشت، 
ايشان ساده  زيســت كه مى توان اين شهيد واالمقام را  الگويى براى 

ساده زيستى هم قرار داد. 
تالش هاى شــهيد چمــران در دوران تحصيل  در ايــران و چه در 
دانشــگاه هاى آمريكا ســتودنى است و ايشــان با باالترين درجات 
تحصيلى و علمى و حفظ تقوا و پرهيزگارى روزهاى خود را سپرى 

كرد.
 بازگشت شهيد چمران به ايران

اســالمى  انقــالب  شــكوهمند  پيــروزى  بــا  چمــران  شــهيد 
ــردد.  ــاز مى  گ ــن ب ــه وط ــرت، ب ــال هج ــس از 23 س ــران، پ اي
ــالب  ــى و علمــى خــود را در خدمــت انق ــات انقالب ــه تجربي هم
بــه  قاطعانــه  و  فعاالنــه  ولــى  آرام  و  خامــوش  مى  گــذارد؛ 
ــت  ــرف تربي ــود را ص ــالش خ ــة ت ــردازد و هم ــازندگى مى  پ س
ــد. ــعدآباد مى  كن ــالب در س ــداران انق ــاى پاس ــتين گروه  ه نخس

ايشــان ســپس در شــغل معاونــت نخســت  وزير در امــور انقــالب 
شــب و روز خــود را بــه خطــر مى  انــدازد تــا ســريع تر و 
ــا اينكــه باالخــره  ــد ت ــه ده ــتان را فيصل ــر مســأله كردس قاطعانه  ت
در قضيــة فرامــوش ناشــدنى «پــاوه» قــدرت ايمــان و ارادة آهينــن 

ــود. ــت مى  ش ــگان ثاب ــر هم ــان ب ــداكارى ايش ــجاعت و ف و ش
 مجلـس

شــهيد چمــران در نخســتين دور انتخابــات مجلــس شــوراى 
ــد  ــاب ش ــى انتخ ــه نمايندگ ــران ب ــردم ته ــوى م ــالمى، از س اس
ــى،  ــد انقالب ــام جدي ــن و نظ ــن قواني ــت در تدوي ــم داش و تصمي
ــد  ــود را بكن ــالش خ ــعى و ت ــر س ــش،  حداكث بخصــوص در ارت
تــا ســاختار گذشــته  ارتــش بــه نظامــى انقالبــى و شايســته ارتــش 

ــود. ــل ش ــالمى تبدي اس
نمايندگــى  انتخــاب  از  پــس  خــود  نيايش  هــاى  از  يكــى  در 
ــكر  ــدا را ش ــه خ ــن  گون ــالمى، اي ــوراى اس ــس ش ــردم در مجل م
ــد و  ــت كرده  ان ــن  محب ــه م ــدر ب ــردم آنق ــا، م ــد: «خداي مى  گوي
ــد  ــار كرده  ان ــود سرش ــت خ ــاران لطــف و محب ــرا از ب ــان م آنچن
ــه  ــم ك ــدر خــود را كوچــك مى  بين ــم و آنق ــه راســتى خجل ــه ب ك
ــه مــن فرصــت  ــا، تــو ب ــه درآيــم. خداي ــم از عهــده آن ب نمى  توان
ــن همــه  ــم و شايســته اي ــم از عهــده برآي ــا بتوان ــى ده ت ده، تواناي

ــت باشــم.» ــر و محب مه
 شــهيد چمــران ســپس بــه نمايندگــى رهبــر كبيــر انقالب اســالمى 
ــه  ــا ب ــاع منصــوب شــد و مأموريــت يافــت ت در شــوراى عالى دف

طــور مرتــب گــزارش كار ارتــش را ارائــه كنــد.
 امروز بيــش از هر زمانى نياز به الگوگيرى از شــهيد 

چمران داريم
وقتى زندگينامه شــهيد چمران اين اســتاد تراز انقالب اســالمى را 
بازخوانى مى كنيم به خوبى متوجه مى شــويم كــه چرا رهبر معظم 
انقالب اين شهيد واالمقام را به عنوان يك الگوى كامل براى اساتيد 

دانشگاه معرفى مى كنند.
در اين ايام كه دشــمنان انقالب اســالمى از راه هاى مختلف براى 
آســيب زدن به نظام و كشور ما استفاده مى كنند به شدت نياز است 
كه اساتيد دانشــگاه و دانشجويان شهيد چمران را الگوى خود قرار 
داده و همچون اين شهيد بزرگوار براى سربلندى انقالب و كشورمان 

تالش كنند.

ابرار اقتصادى: آغاز ثبتنام وام مسكن تا سقف 70 ميليون تومان 
 مهم نوع سقفش!!كاذب يا واقعى؟!!مسأله اين است!؟؟
ابتكار: سهام داران ميليونى از دولت بعد چه انتظارى دارند؟

 بيشتر روى تعداد صفراشون مانور بدن!!
اسكناس: فرش قرمز زير پاى ابر بدهكاران 
 نكنه قراره از فرش به عرش بكشونن!!
اقتصاد پويا: راحت طلبى در صنعت خودرو

 اون كه هلو بپر تو گلوعه!!
تجارت: الزامات عبور از بحران اقتصادى

 حواستون باشه موقع عبور زخمى نشيد!!
جهان صنعت: 2 برآورد از رشد اقتصادى

 فعًال 2 تا 2 تا پيش مى رن كه چشم نخوره!!
دنياى اقتصادى: پايان عصر يخبندان

 اين ديگه بستگى به گرماى وجودشون داره!! 
همشهرى: آمار واكسيناسيون در استان ها

 حواستون باشه با آمار فوتى ها جا  به جا نشه!!
شاخه سبز: صداى پاى خشكسالى منابع آب را به لرزه درآورد

  بدون شرح!! 
كسب وكار: بازار مسكن در فاز استراحت

 فعًال رفته مرخصى تا فازهاى بعدى!!
خريدار: بانك ها امسال هم  بازى درمى آورند؟

  بستگى به ميزان توانايى همبازى هاش داره!!
كسب وكار: دالر كانال عوض كرد

 حواستون باشه رنگ عوض نكنه!!
روزگار مــا: قيمت گذارى كاذب در فضاى مجــازى بالى جان بازار 

خودرو
 اينم از صدقه سرى دالالست كه رو هوا قيمت گذارى مى كنن!!

كيمياى وطن: نگران دارايى مردم در بورس هستيم
 خيالى نيست، از آب گذشتست!!

جزئيات برگزارى كنكور 1400 اعالم شد
 ســازمان ســنجش آموزش كشــور جزئيات دريافت كارت  و 
چگونگى رفع نقص كارت شــركت در كنكور سراسرى  سال 1400

را اعالم كرد.
به گزارش مهر، آزمون عمومــى و اختصاصى هر يك از گروه هاى 
آزمايشــى كنكور سراسرى ســال 1400 در روزهاى 9 تا 12 تيرماه 

1400 در 414 شهرستان و بخش مختلف كشور برگزار مى شود.
كارت هاى شــركت در آزمــون همه متقاضيان به همــراه راهنماى 
شــركت در آزمون از روز يكشنبه 4 تيرماه  تا روز سه شنبه 8 تيرماه  
براى مشــاهده و پرينت بر روى درگاه اطالع رسانى سازمان سنجش 

آموزش كشور قرار خواهد گرفت.
آن دسته از متقاضيان عالقه مند به انتخاب رشته هاى تحصيلى مراكز 
و واحدهاى دانشــگاه آزاد اســالمى كه پذيرش در آنها به روش با 
آزمون صورت مى پذيرد، بايد  براى اطالع از نحوه انتخاب رشته هاى 
تحصيلى دانشگاه آزاد اســالمى به اطالعيه اعالم نتيجه اوليه آزمون 
سراســرى ســال 1400(نيمه اول مرداد ماه) سايت سازمان سنجش 

مراجعه كنند.

آسيب هاى روانشناختى
 آزار زنان و دختران

 يك روانشــناس عمومى درباره آســيب هاى روانشناختى آزار 
زنان و دختران بيان كرد كه از جمله مشــكالت شايع در اين راستا 
افسردگى، اضطراب ماندگار آزارها، احساس ناامنى پايدار، استرس 
پس از وقوع حادثه و... اســت كه در نهايت منجر به كاهش حضور 

فعاالنه دختران در جامعه در عرصه اشتغال و تحصيل  مى شود.
بخش هــاى  گفــت:  ســودمند  محســن  ايســنا،  گــزارش  بــه 
بى دفــاع شــهر نظيــر پل هــاى هوايــى، كوچه هــاى تاريــك، 
ســاختمان هاى مخروبــه و... موقعيــت آســيب زايى بــراى دختــران 
فراهــم مى كننــد. بخش هايــى نظيــر شــركت ها، پاســاژها و...  
نيــز مســتقيمًا ايــن آزارهــا و امنيــت نداشــتن را ايجــاد نمى كننــد. 
ايــن در حاليســت كــه نبــود مكان هايــى بــراى اســتراحت موقــت 

ــان اســت. ــران خــود آزاررس ــت شــخصى دخت و فعالي
ــاص  ــا، اختص ــردن پياده راه ه ــن ك ــر، په ــور معاب ــش ن وى افزاي
پاركينگ هــاى نزديــك بــه طبقــه اول بــه زنــان و طراحــى 
ــران  ــه دخت ــر را ب ــر خط ــه مســيرهاى پ اپليكيشــن مخصــوص ك
نشــان دهــد را از جملــه راهكارهــاى كاهــش آزار شــهر بــراى زنان 
دانســت و افــزود: امنيــت روانشــناختى امــرى سياســى و اجتماعــى 
اســت و بايــد تمــام نهادهــا در ايــن راســتا تــالش كننــد. امنيــت 
از كودكــى تــا ســالمندى بــا ماســت كــه اگــر از ابتــدا ناامنــى بــر 

ــود. ــل شــود اصــالح آن ســخت خواهــد ب ــران تحمي دخت
ــرى از مصــرف  ــراى جلوگي ــى ب ــد برنامه هاي ــودمند گفــت: باي س
ــه ســمت  شــيوع مــواد داشــته باشــيم. مدل هــاى آمــوزش بايــد ب

پيشــگيرى اوليــه معطــوف شــوند.
وى در پايان با تأكيد بر لزوم پرورش شــهروندان مؤثر در شهر، بيان 
كرد: شــهروند مؤثر اصول و آداب زندگى را مى داند و حساســيت 
اجتماعى بااليى دارد و ما بايد به ســمت تربيت شهروند مؤثر پيش 
رويم. اگر طراحى شــهرها به نفع دختران باشــد به نفع تمام افراد 

شهر خواهد بود.

 شهردار همدان از افتتاح فاز نخست تقاطع 
غيرهمسطح سردار همدانى در هفته آينده خبر 

داد.
عبــاس صوفى گفــت: با توجــه به حجم 
ترافيك و جابه جايــى روزانه اى كه در تقاطع 
غيرهمســطح شــهيد همدانى (ميدان سپاه) 
در ورودى شمالى شــهر همدان وجود دارد 
ســاخت و اتمام هرچه سريع تر اين پروژه از 

اهميت بااليى برخوردار است.
وى در ادامه افزود: تقاطع غيرهمسطح شهيد 
همدانى در ورودى شــمالى شهر و در تقاطع 
بلــوار بديع الزمان، بلوار انقالب، بلوار ســيد 
جمال الدين اسدآبادى و بلوار شهداى انتظامى 
واقع شــده اســت كه به عنوان تقاطع شريان 
اصلى ارتباط با غرب و جنوب كشور و تهران 

محسوب مى شود.
صوفى  بيان كرد: حجم ترافيك ايجاد شــده 
در اين تقاطــع، تمركز صنف خدماتى، پايانه 
مسافربرى و منطقه گردشگرى باباطاهر براى 
مردم شــهر همدان مشكالت زيادى به همراه 
داشــته و حتى معيشــت اصناف مجاور اين 
پروژه نيز متأثر از مشــكالت فوق قرار گرفته 

است.
وى در رابطــه با زمان اتمام پروژه گفت: 
متأســفانه با آغاز پروژه در زمســتان 94
مالى  تأمين  كشــور  اقتصادى  مشكالت  و 
پــروژه به علــت كاهش منابــع درآمدى 
شــهردارى با مشكل مواجه شد به نحوى 
كــه در پايان زمــان 30 ماهه قرارداد در 
50 پيمانكار  مطالبــات   ،97 مــاه  خرداد 

درصد مبلغ اوليــه پيمان بود ولى از اين 
مبلغ تنها 60درصد مطالبات به مشــاركت 
پرداخت شــد كــه رونــد پرداختى هاى 
مذكور هم از يك روند ثابت و مشــخص 
كــه بتواند موجب برنامه ريزى دقيق براى 
برخوردار  نيز  شــود،  پروژه  كمى  پيشبرد 

نبود.
صوفى با بيان اينكه پروژه توانســت با وجود 
تمام مشــكالت مالى و اقتصــادى حاكم بر 
كشــور با يك برنامه ريــزى و اولويت بندى 
حساب شــده با سرعت بيشــترى ادامه راه 
دهد، به پيشــرفت فيزيكى پروژه در ماه هاى 
اخير اشــاره كرد و افزود: فاز نخست تقاطع 
غيرهمســطح ســردار همدانى در هفته آينده 

افتتاح مى شود.

معاون امور زيربنايى و حمل ونقل شــهرى 
شــهردار همدان نيز گفت: هر چند با وجود 
تمامى مشكالت مالى گروه مشاركت طرح 
و ســاخت بــا برنامه ريزى دقيــق موفق به 
حفظ تعادل پيشرفت فيزيكى و ريالى طرح 
تقاطع غيرهمســطح ســردار همدانى شده 
بود؛ خوشــبختانه از ماه 30 به بعد پروژه، با 
همت و پيگيرى مداوم عباس صوفى كه در 
آن زمان به تازگى به عنوان شــهردار جديد 
همدان منصوب  شــده بود پروژه توانست 
بــا وجود تمام مشــكالت مالى و اقتصادى 
حاكــم بر كشــور و بــا يــك برنامه ريزى 
سرعت  با  شــده  حســاب  اولويت بندى  و 

بيشترى ادامه راه دهد به نحوى كه اختالف 
دريافتى و مطالبات پيمانكار به ميزان بسيار 
زيادى نســبت به پيش از حضور صوفى در 
سمت شــهردار همدان تعديل شد و به تبع 
پيشــرفت فيزيكى پروژه نيز از آهنگ رشد 

بيشترى برخوردار شد.
وحيد على ضمير به مشــخصات فيزيكى پل 
اصلى و پل جهتى (چپگرد) نيز اشــاره كرد 
و افزود: سيستم عرشــه اين پل دال مجوف 
پيش تنيده پس  كشيده است و تعداد شمع هاى 

پل اصلى 153 عدد و تعداد 
شمع هاى پل جهتى 98 عدد 

است.
وى گفــت: همچنين تعداد 
فونداســيون ها و پايه هــاى 
پل اصلــى 20 عدد و تعداد 
پل  پايه هاى  و  فونداسيون ها 

جهتى 15 عدد است.
و  زيربنايى  امــور  معــاون 
حمل ونقل شــهرى شهردار 
همدان طول عرشه پل اصلى 
را 271 متر شــرقى و 273

متر غربى و طول رمپ هاى 
شــرقى را 329 متر و طول 
رمپ هاى غربى را 323 متر 
دانســت و افزود: همچنين 

طول عرشــه پل جهتــى 508 متــر و طول 
رمپ هاى آن 310 متر است.

وى افزود: تاريخ آغاز پروژه 25 آذرماه 94 و 
مدت اوليه پيمان 30 ماه بوده است كه مدت 
تمديد شده تاكنون 32 ماه است و مبلغ اوليه 
پيمان 426،640،941،664 ريال برآورد شــده 
بود كــه 100درصد پيشــرفت فيزيكى طبق 

برنامه داشته است.
على ضميــر گفت: پيشــرفت فيزيكى واقعى 

پروژه 88درصد است.
وى افــزود: مبلغ آخرين 
صــورت وضعيت تأييد 
شده 399,996,324,803
آخرين  مبلــغ  و  ريــال 
شــده  تأييــد  تعديــل 
289 ,462 ,101 ,714
در  كــه  اســت  ريــال 
دريافت  مبلــغ  مجموع 
حدود  پيمانــكار  نقدى 
286,313,470,200 ريال 

است.
كرد:  بيــان  على ضميــر 
دريافت  مبلــغ  مجموع 
پيمانــكار  تهاتــرى 
246,879,483,304 ريال 

است.

شهردار همدان خبر داد

افتتاح پل شهيد همدانى 
همزمان با آغاز تابستان

 سالمت روان موضوع بسيار مهمى در هر 
جامعه اى است و نبودن آن آسيب هاى زيادى 
به افراد وارد خواهــد كرد و زندگى فردى و 

اجتماعى را تحت الشعاع خود قرار مى دهد.
در اين ميان بحــث پرداخت هزينه خدمات 
روانشناسى و مشاوره به عنوان يكى از موانع 
اقبــال و روى آوردن به موضوع اســتفاده از 
خدمات مشاوره و روانشناسى همواره مطرح 

بوده است.
به طورى كه پرداخت هزينه باالى استفاده از 
مشاوران بسيارى افراد را از دريافت خدمات 
مشــاوره و روانشناســى آن هم در زمان هاى 
احســاس نياز شــديد به مشــاوره منصرف 
مى كند. بحث پوشش بيمه اى اين خدمات و 
استفاده از حمايت هاى مالى بيمه ها از خدمات 
ياد شده همواره خواسته افراد جامعه به ويژه 

جامعه مشاوران و روانشناسان بوده است.
رئيس ســازمان نظام روانشناسى گفت: قرار 
اســت براى ســال 1401 در مجلس رديف 
بودجه در نظر گيرند تا مردم از بيمه ها در ارائه 

خدمات روانشناسى و مشاوره استفاده كنند.
محمد حاتمــى در گفت وگو بــا فارس، در 

پاسخ به اين پرسش كه «تكليف بيمه خدمات 
روانشناسى به كجا رســيد؟»، بيان كرد: بيمه 
روانشناسى براساس بند «ج » ماده 102 كه در 
قانون برنامه ششــم است را به صورت جدى 
پيگيــرى كرديم و با بيمه ســالمت و هيأت 
دولت جلسه داشتيم و در نهايت قرار شد كه 
يــك رديف بودجه براى اين موضوع در نظر 

بگيرند.
وى گفت: افرادى كــه در معرض خطر قرار 

دارند كسانى هســتند كه بنيه بسيار ضعيفى 
دارند و به همين خاطر مسائل و مشكالتشان 
مزمن مى شــود و دچار اختالالتى مى شوند؛ 
در نتيجه در آن زمــان بايد 10 برابر آن مبلغ 
اوليه خرج كنند و حتى بيمه ها و مشكالتشان 

افزوده مى شود.
حاتمــى بيان كرد: بهتر اســت بيمــه پايه و 
خدمات اجتماعى و درمانى درســت كنيم تا 
افراد به مشــاور مراجعه كنند و از مشكالت 

پيشــگيرى شود تا تبديل به اختالل نشود؛ اما 
امسال در بودجه 1400 لحاظ نشده است.

وى افزود: نيروهاى مســلح كــه بيمه پايه و 
تكميلى دارنــد و خانواده هاى آنها و بانك ها 

بيشتر از بيمه تكميلى استفاده مى كنند.
رئيس ســازمان نظام روانشناســى و مشاوره 
كشور با اشــاره به درخواست اين سازمان از 
دولت ســيزدهم، گفت: در نخســتين روز از 
تشكيل دولت بيمه هاى پايه و تكميلى را براى 
مردم كم درآمد وضع كنند تا بتوانند از خدمات 
مشاوره و روانشناسى استفاده كنند. مردم كم 
درآمد و در معرض خطر در حال حاضر از اين 

خدمات بى بهره هستند.
حاتمى بيان كرد: مردم شــايد نياز زيادى به 
مراقبت هاى پزشكى نداشــته باشند، اما بايد 
در خدمات مشــاوره اى مهارت هاى زندگى 
در شــرايط كرونايى، كنترل استرس و خشم، 
مهارت هــاى ارتباطاتى را يــاد بگيرند. بايد 
فرهنگ سازى اســتفاده از خدمات مشاوره اى 
در ســطح ملى صورت بگيرد تا به ســمت 
افزايش ســطح ســواد جامعه در اين حوزه 

حركت كنيم.

تكليف بيمه «خدمات مشاوره و روانشناسى» مشخص شد

25 درصد مردم ايران 
به ريفالكس معده مبتال 

هستند
 رئيــس انجمن گــوارش و كبد ايران 
اعالم كرد كه 25درصد مردم كشور مبتال 

به ريفالكس معده(برگشــت اسيد از معده 
به بــاال و مرى) هســتند و اضافه وزن و 
چاقى ابتال به اين بيمارى را در ســال هاى 

مى كند. تشديد  اخير 
رضا ملك زاده در گفت وگــو با ايرنا گفت: 
ريفالكس معده از شــايع ترين بيمارى هاى 

گوارشــى اســت كه بر اثر خوردن غذاهاى 
فســت فود، ســس قرمز و چاى زياد كه در 
سا ل هاى اخير ميان مردم كشور افزايش يافته، 
بروز مى يابد و به دليل بازگشت اسيد و شيره 
معده به داخل مرى باعث احساس درد قفسه 

سينه ترش مى شود.

وى بيان كرد: همچنين 30 درصد مردم كشور 
كبد چرب دارند كه با رژيم غذايى نادرست 

و چاقى در ارتباط است.
همچنين افرادى كه مبتال به كرونا مى شــوند 
نيز بــه ريفالكس معده مبتال شــده كه بايد 

تحت نظر پزشك درمان شوند.

شده  ايجاد  ترافيك  حجم 
در ايــن تقاطــع، تمركز 
صنــف خدماتــى، پايانه 
منطقــه  و  مســافربرى 
باباطاهــر  گردشــگرى 
همدان  شهر  مردم  براى 
مشكالت زيادى به همراه 
معيشت  حتى  و  داشــته 
پروژه  اين  مجاور  اصناف 
نيز متأثر از مشكالت فوق 

قرار گرفته است
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نتيجه كامل آرا شوراى ششم شهر هاى استان
 ششــمين دوره انتخابات شوراهاى اســالمى در 32 شهر و 910 روستاى استان همدان 

برگزار و  منتخبين شوراهاى شهر و روستا در اين مناطق مشخص شد كه اسامى اين افراد 
از سوى فرمانداران شهرستان هاى تابعه استان به شرح ذيل اعالم شد.

در اين دوره از انتخابات يك ميليون و 425 هزار و 970 نفر واجد شــرايط در اســتان 
وجود داشــته كه از اين تعداد  650 هزار و 420 نفــر معادل 45/62 درصد اين افراد، 

در انتخابات 32 شــهر و 910 روستا شركت كردند. در جداول زير نتيجه ارا به تفكيك 
شهرها ومنتخبان منتشر مى شود.

شــايان ذكر اســت: در انتخابات ميــان دوره اى مجلس يازدهم در حــوزه انتخابيه بهار و 
كبودراهنگ نيز فتح ا...توسلى منتخب مردم شد.

مالير
تعدادآرانام خانوادگىنامرديف

266احمدبيگيمحمدمهدي1
289احمدوندحامد2
126احمدوندرضا3
231احمدوندمسعود4
129آخونديمحمدرضا5
141اسمعيل بيكياميد6
80اسمعيليفرهاد7
147آصفيمحمود8
128آقائيسعيد9
142امامي فرعلي10
71امينيشيماء11
2307بابائي توسكيميترا12
980باقريمسعود13
1247بداغيهمايون14
188بلوري فرحامد15
1160بهراميحميد16
2218بهرامي خيرآباديسعيد17
159پيرحياتيهمايون18
204تاجوكحسام19
165تقوي رادحسين20
1864جانجانمحسن21
127جعفريمحسن22
171جمشيديميثم23
1185جواديفرشته24
3070جوكارعباس*
175چگنيغالمرضا26
176چگنيمهدي27
3595چهاردولياحمد*
179چهاردوليامين29
3231چهاردوليحامد*
1960چهاردوليعلى31
1164چهاردوليمحمد32
1164حاجي علي اكبريمجيد33
60حبيبي آورزمانامين34
187حسينيسيدرضا35
189حسينيمجيد36
1361حمزه لوئىاسماعيل37
99داداشى زرينىمهدى38
228دادگرميثم39
195دماونديرضا40
304ذوالفقاري فرمحمود41
197رحيميميثم42
3062رحيمييوسف43
1675رسولي جوكارعلي44
214رضائيعلي رضا45
4028روزبهانيمظاهر*

روستائي تله زاهده47
جردي

1131

روستائي مهدي مهين48
خاني

1331

2170زندعيسي خانيرضا49
1509زندعيسي خانيمهدى50
245زنگنه بيغشاسمعيل51
1536زهره وندجواد52
247زهره وندحميد53
248زهره وندسلمان54
1718زهره وندىداريوش55
251زهره وندىفرزاد*
3404سبزى نىعلى*

257سليمانىاميرمحمد58
1208شافعيمرضيه59
1250شاملوعليرضا60
261شريفيافسانه61
137شكريمهدي62
264شهبازيحامد63
1647شهيدي فرعباس64
2000شيخعليمحمد65
2534شيرين آباديجابر66
146صارميحمزه67
1165صفرخانيانرضا68
4737صفوي زادهاسمعيل*
128طاهريمعصومه70
275عابدينيامير71
276عباسيوحيد72
70عبدالملكيمرجانه73
64عزيزياحمد74
284عليزادهمريم75
115عمارت كارامير76
1090غفاريمحمد77
73غياثوندحسين78
289غياثوندمرتضي79
1543فتحعليانيكاظم80
1345فتحي مي آباديمحمد81
294فراهانيمصطفي82
303فرجيعباس83
296فرهاديانپگاه84
297فعليمحمدصادق85
298فيضيمهدي86
167قاسميفاطمه87
414قزوينيمحمدرضا88
263قهريمريم89
416قهري صارميمصطفي90
417قياسوندفرهاد91
73كاشانيمحسن92
271كوليوندجاسم93
419كولي وندجليل94
425كوليوندطاهره95
426كوليوندمرتضى96
427كوليوندسالوكيفرج اهللا97
228كيارستميشادي98
159مؤمنيابراهيم99
456محمديعلي محمد100
458محمديمجتبي101
1452مظفريفائزه102
462مقني ازندريانيخيراله103
1932ملكيمهدي104
467نوروزيامين105
472هاشمياحمد106
2930هاشميمجيد107
1309همتيمهدي108
209ونائيوحيد109
110يارمحمدتوسكيرضا110
475ياريفرزانه111
1067ياريمجتبي112

زنگنه
نام و نام خانوادگىرديف

195ياسين فرتوت *
156حامد باللي*
144بانو آزموده*
130محمدرضا بهرامي*
127عباس زارع*
126محمد زنگنه6

119حميدرضا بيگي7
111محمد سرمستي8
110طاهر كارگر9
105محمد مرادى10
76حسن آزموده11
25فائزه فضلي12
7سياوش نوروزى13
0محمدرضا جعفرى14

اسالمشهر آق گل
راىنام خانوادگىنامرديف

313حاجي كردخورديرحيم*
359رحيميجمشيد*
570رستميعلي*
144قاسميمهدي4
273كلوشيسعيد*
269كلوشيسلمان6
285مرادعليانعلي*

ازندريان
راىنام و نام خانوادگىرديف

1219علي غفارى*
1160سجاد همتي ازندرياني*
1068محسن گرجي ازندرياني*
901حسن احمدى*
811محمد دارالمؤمنين*
681احسان غفارى6
664قربان عبدالملكي7
641حسن عبدى ازندريانى8
537فاطمه ميرزائي ازندرياني9

جوكار
نام خانوادگىنامرديف

360اكبريمحمود*
259تاجوكمحسن2
66تركمصطفي3
219ترك جوكارميثم4
83خدابخشيمهران5
260رضائيحسين6
519رضائي تركسعيد*
443رضوانيانمحمود*
177زندفاطمه9
249زندعباس آبادياحمد10
315زنگنهمحمد11
583شعبانيمحمد*
236فراهانيحبيب اله*
379فراهاني جوكارمحسن14
267محمديغالمرضا15
74مرادي جوكاراعظم16
98نظري والشجرديعلي17

سامن 
راىنام ونام خانوادگىرديف

658محمد نظرى*
631رضا صفرى سامني*
580محمد بشرى*
451علي قاسمي*
385سيد محمود كريمان*
385لقمان خدابخشي6
378رضا گل محمدى7
349محمود بداغي8
316زينب كمرى9
253علي افرا10
39محمد نوروزطجرى11
1قاسم فتحعليان12

رزن 
راىنام خانوادگىنامرديف

54خانجانى صفدرعليرضا1
720رضائى ضيائىعلى 2
284رضائى مويدآفاق 3
384سعادت رحمانى محسن 4
85سلطانى اميد 5
1241سلطانى كمال مهدى *
1320سياحت قنبرىمحمد *
192شاهدى پورسعيد 8
422شوقيان حكمتخديجه9
1007عبادىفرهاد 10
1660عليخانىعلى *
761غفارىاحمد 12
225فتحيان راسخعلى 13
569كرمى راد محسن 14
1128كريمىحبيب *
421گلىمحمد 16
1005محمدى دالورى مسعود 17
564مرادى خليقمحسن18
1249وثاقتى عزت پورشهرام*
138وفا جواد 20

دمق 
راىنام خانوادگىنامرديف

459امامىسعداله*
368ايزدىحسن 2
603ايمانى گلريزحميد *
112داودىهدايت اله 4
زيورىعلى 5
917شريفىسيدمهدى *
385عبادىسهراب 7
295قربانى مدامسيدجعفر8
564مرادىداود*
مصطفوى غمامسيدمحمود 10
491نعمتى مفرحرضا*
20هنرى روان على 12
195يمينى اشرفمجيد 13

نهاوند
راىنام ونام خانوادگىرديف

3524مومن على دارابى *
3389صفى ا...خرم آبادى *
2971قاسم سيف*
2922داود سلگى *
2801رضا كرمعلى*
2698مجيد پرويزى *
2407عبدالعلى ملكى *
2336بهروز پيرى ايرانشاهى 8
2184محمدصامد جهانيان 9
1979مسعود رضى 10
1871على شفائى 11
1853على چكنى 12
1849ميثم مولوى 13
1789فرامرز خزائى 14
1663ميثم امينيان 15
1521يارولى سيف 16
1399عبدالوحيد خزائى 17
1362سجاد ياروند 18
1286منصور صالح 19
1219حميدرضا سيف20
1022سهم الدين خزائى 21
1015مجيد قليچ تپه شراهى22
974فاطمه بالنده 23
942مينا زنگنه 24
878فاطمه مظاهرى 25
788على على بخشى 26
786ارژنگ سورى رفسنجانى 27
724محمدامين سليم پور 28
687قاسم مستوره29
639ابراهيم فلكدين 30
547زينب جاللوند 31
531فرشيد شهابى 32
479محمد جهانيان 33
467اميد سيف 34
461ماشاءا...ترابى 35
387محمد زهره وند 36
294مريم قمرپور37
281محمدابراهيم سياهوشى 38
256شهره دسته گلى 39
251احسان كريم پوريان 40
235بهروز هميانى 41
215احدا... بيات 42
201سيد سجاد كيانى 43
197پريا رضايى 44
196غالمرضا بازرگان 45
186محمدحسن گاويار 46
180مسلم سورى 47
143على كالنترى 48
129طيبه سلگى 49
112پرستو قياسى 50
96قدير كيانى 51
66سجاد رضايى پور 52

برزول 
راىنام و نام خانوادگىرديف

717نصرت اله ملكى *
491سميرا شيراوند *
481خداداد گودرزى *
460حجت اله درويشى *
451مرتضى موسيوند*
428فرهنگ كوليوند6
425مهدى موسيوند7
352محمد درويشى 8
315روح ا...مالمير 9
261ابوذر جهانيان 10
186على سلگى 11
180اسحاق فهيم پور 12
135محمد سلگى 13

گيان
راىنام ونام خانوادگىرديف

1175على كيانى *
1086محسن كيانى *
928ميالد كيانى *
730آزاد بحيرايى *
639ميثم كيانى *
635فرشيد كيانى 6
625محمدحسين كيانى7
586ناصر كيانى 8
531سلمان كيانى 9
467احسان كيانى 10
421بهنام كيانى 11
251منصوره جمشيدى 12

فيروزان
راىنام و نام خانوادگىرديف

1283مومنعلى خزائى *
1156محمد لرستانى *
1017مريم خزايى *
1011احمدرضا كريمخانى *
992على معصومى *
951عليرضا سلگى 6
832مرتضى مرادى 7
756حسين كاظمى پور 8
508سجاد نيازى پور 9
356مجيد محمدى 10
272مرتضى خزائى 11
174مسلم صرافى 12

راىنام و نام خانوادگىرديف
3308على توكلى صالح*
3177فردين جمور *
3116حميدرضا مرادى ضمير*
2884قاسمعلى شركائى *
2689رسول غالمى گواه *
2502ژيال عسگرى*
2329مهدى صفريان*
2039رسول سليمانى 8
1950سپيده كريمه9
1912ميثم صفرى10
1780ابوذر كورش عبادى 11
1712على ضحاكى راحت12
1695ابراهيم قاسمپور13
1664جواد كتابى14
1638مهدى شهريارى عابد15
1556سعيد زارعى 16
1530محمدعلى هژيردالورى17
1495حامد عباسى18
1430سعيد خرمى19
1427صمد صفريان20
1270ميثم آراسته21
1266مصطفى هوشمندى شجاع22
1249سيد ميالد هاشمى زاده 23
1146ندا مازوجى 24
1030ولى ا... نجفى25
1010عليرضا بهرامى مشعوف26
972مسعود سيفى27
962مهدى طلبى28
927على عباسى29
848محمدحسين مرسلى30
839يزدان شفيعى31
795فاطمه صادقى32
780على بهرامى33
759ناصر پوربابا34
666ميثم خلوصى شاكر35
634محمدرضا امينى36
618محمدصادق نرگسى خرم37
553احمدعلى رمضانى38
524محمود صادقى39
505مصطفى اسالمى40
478مرتضى رضايى41
423ستايش وندايى42
314كيومرث ابراهيمى شادپى43
308آرش عزيزى كيا44
303سجاد خاموشى45
302جابر فخيمى بهروز46
297مسلم حسن آبادى 47
295زينب ايمانى قويدل48
281مهدى زائرى بصير 49
234محمد توحيديان 50
202جعفر بكائى51
68ميثم شاهرضايى52
60مظاهر ترابى 53

پاليز
راىنام خانوادگىرديف

408سعيد طاهرى *
397اردشير اسفندآبادى *
383على فرمان اكبريان *
366حمدا... قاسمى جامع*
364محمدصادق سرخوش *
362فرشته طاهرى تفاضل 6
353اكبر حيدرى سپيد7
302ياسر يعقوبى 8
249اميرحسين تعبدى 9
246حسن زارعى 10
243رسول رشيدى كامكار11
237نائل عباسى 12
225رضا محمودى 13
173محمدعلى عباسى 14
152بهروز اسدى 15
150سلمان زيورى كبير 16
2اسماعيل عطائى مشهور17

آجين
راىنام و نام خانوادگىرديف

626احسان رحيمى فتح*
591وحيد تركمنى دهقان*
556جهانبخش قبادى *
520جمال معصومى *
518منوچهر معصومى *
417داود ناصرى 6
225مصطفى وفائى 7
309سياوش صفرى 8
123عليرضا كرمى 9
0ولى ا... زارعى 10

صالح آباد
راىنام خانوادگىرديف

1265جالل بهزاد مقدم *
1040اباذر طالبى *
502مهدى محموديان *
443محمدهادى درخشان *
416آرش هوشمند*
402سيروس افشار 6
357على اصغر قاسمى بيدار 7
348ميثم جعفرى صالح 8
342محمد فاضلى پرور9
329ميثم حيدرى 10
289محمدجواد بختيارى 11
257حسن عليزاده الهى 12
239زرى مرادى 13
228على رحيمى 14
222ميترا دهقانى 15
197معصومه رسولى فرخ 16
169سميه بهبودى 17

راىنام ونام خانوادگىرديف
3087حسين فيض اللهى*
2615يدا... اديب *
2138مرضيه تقى پور *
1787محسن ايوبى *
1756سعيد ماهرى پيرو*
1642مرضيه كريمى رادپور 6
1568حميدرضا شيرى 7
1177ابراهيم نجفى 8
1121مريم عارفى فرد 9
1107محسن دوستان 10
995ميالد شالبافيان 11
932مهدى رستگار12
895غالمرضا محبى مدام13
871سيد محمد موسوى 14
821محمد خانجانى 15
797مهرانگيز مهرى 16
781هادى حجتى 17
776آرش رجبى 18
716كاظم قنبرى 19
654مسعود زبردستى نيك20
541محمد سعادتى حجتى 21
508محمدرضا شريفى تبار 22
381حميدرضا پيش خورد23
369حسين صالحى منش 24
278عادل زالى 25
206يوسف فريدونى الست 26
155اكبر حيدرى 27
123مهدى سليمانى 28
40فريد جهان آرا29

مهاجران  
راىنام و نام خانوادگىرديف

949مجتبى امينى*
902روح ا... صوفى *
756امير سليمانى *
601جالل خلجى *
591ابراهيم تركمنى *
543اكبر مواليى 6
532حمزه  على نجارى 7
480بهروز مواليى 8
442رحيم حسنى 9
264هادى فرهادى 10
245حسين غفارى خسرو11
155حسين لشگرى 12
14رسول عباسى 13

اللجين 
كد نامزدنام و نام خانوادگىرديف

2013فرامرز خوش زارع *
1728ذكريا اسدى تراب *
1285مرضيه ترابى قادر *
1235ليال اكبر بهروز *
1225احمد رستمى *
1034مهدى احمدى 6
1022امير پاك رقم 7
1019زهرا سليمى اخگر8
910ناصر امينى 9
855حسن عظيمى 10
666هادى ظرافتى انور11
575محمدرضا محمدى 12
427مهدى طرالنى آذر 13

فامنين
راىنام و نام خانوادگىرديف

1799على مومنى *
1562رحيم صفرى تبار *
1538على رضا شاكرى *
1508حسن نقوى *
1373حسين چهره آزاد *
1303رضا حسينى 6
1277باقر رزاقى 7
1058رضا نعيمى 8
864على ترابى 9
711مصطفى موحدى 10
487هادى رسولى 11
341بهروز ترابى 12
10حميد سعادى خوشمرام13

 فرسفج
راىنام و نام خانوادگىرديف

295محمد بياتى *
270محمد قلخانى *
264سعيد بيات *
249حميد همدانى *
206مرتضى سورى *
203ابوذر مالمير 6
186رضا قلخانباز 7
98نصرت ا... جانجانى 8
83راحله سلطانى 9

تويسركان 
راىنام ونام خانوادگىرديف

2853على اشرف پيرى *
2445على اكبر پيرى *
2295على خزائى *
2209جواد اسمعيل بيگى *
2000مجيد حميدى *
1904مريم مراديه *
1715حسين بابائى*
1611حسين محمدظاهرى 8
1606رضا محمدظاهرى 9
1542ساسان مالمير 10
1498امير حميديان11
1466محمد مهرزاد 12
1231سيد هادى عربى 13
1149محمدرضا گودرزى 14
1131عليرضا سلطانى 15
1105يحيى خورشيدخانى 16
1042عطيه محمدظاهرى 17
1007حامد گل محمدى 18
1005جواد سليمانى 19
927زينب تيمورى 20
833حميد جليلوند 21
704محمد سليمانى 22
682اميرمحمد ظاهرى 23
681سعيد بصرى 24
558محمد سورى 25
516نرگس اسكندرى 26
504ميثم قاسم پور 27
558على تركاشوند28
516على رضا كياستى29
504محمدرضا جاويدان30
503مريم پور ولى 31
411سجاد بياتى 32
382اكبر ربيعى 33
372رضا عبدالمالكى 34
309سيد سعيد ميررضى 35
300سيد مهدى ميرمعينى 36
258حسن عبدالمالكى 37
244جواد سورى 38
239على بختيارى39
201على رضا بهرامى 40
117على جامه بزرگ41
95مصطفى عطارى 42
67محمد مالمير 43

سركان 
راى نام و نام خانوادگىرديف

578جواد اسكندرى *
561زهرا فضلى *
499مسعود مهديان *
468محمدحسين فضلعلى *
463محسن شكوهى *

444ابوالقاسم خان لرى 6
438احمد فضلعلى 7
348محسن آقايانى 8
271فرشته فضلعلى9

تعداد آرانام خانوادگىنامرديف
516احدىامين 1
169احمديانعلى 2
687اسدى حسن 3
18ايرانىبهروز4
519تقوايى پيدايش مجيد 5
71حسنى على 6
24خرقانىشهرام 7
25خرقانى شنجورىداوود 8
1049شجاعيان فرود وحيد *
880طاهرى احمد *
623طاهرى حميدرضا11
1293طاهرى فاخر امير*
223عزتىمصطفى13
303فرجىجعفر14
671قدسىمحمود15
225كبيرقراگوزلوعلى اكبر16
889مرادىاصغر*
722نورمطلوبداود*
241هژيركمالزهرا19
319يوسفى فاتح على 20

تعداد راىنام كانديداى منتخب*

راىنام خانوادگىنامرديف
487جوازى على *
-جوزىاميرحسين 2
-سكوتىسميرا3
-صفاتيمور4
399صفرىمحمد*

451قربانىعلى*
-مسعودىمحسن7
601نعمتىمحمود *
-نورىسعيده9
502همائى محمد *

كرفس 

درگزين 

تعداد آرانام و نام خانوادگىرديف
2198غالمرضا بابايى *
1746ميثم اميدى *
1710محمد يعقوبى *
1680مرتضى اسالمى *
1618مصطفى حسنى *
1606ناصر قيطاسى 6
1362عليرضا مجيدى 7
1242احمد جمشيدى 8
1231محسن صفرى *
1141هادى عبداللهى تركمانى *
1105رضا حضرتى11
1095محمدهادى اسماعيلى *
1064على بهرامى 13
937رحيم ملكى 14
884غفور كردى 15
862محمد خانى 16
716غالمرضا قلى ئى *
581عباس فرجى *

كبودراهنگ 

راىنام و نام خانوادگىرديف
539حسين على حاجى كبير*
507على بخش زيورى مراد*
488محمد بابائى دهقان*
432محمد نقى محمد على پور*
405فرامرز طاقتى آرام*

شيرين سو  راىنام و نام خانوادگىرديف

314حسين رحيمى*

304محمد شكرى صامت*

263مصطفى طاهرى زهدى*

250محسن طهماسبى*

234خليل ا... زارعى*

گل تپه

يكشنبه
30 خرداد ماه 1400
شماره 4064 44The Message Of 

 Madestan's 
                   History & Civilization & Culture

پيام تاريخ ،  تمدن 
و فرهنگ مادستان

قهاوند 
راىنام و نام خانوادگى رديف

913محمد محسن لو*

884مصطفي ياسين*

793مجيد علي جاني*

763حسين علي جاني*

754محمدرضا احمدى*

444امين عزيزى6

329وحيدمحسن لو7

بهاراسدآباد



C M

تعداد راىنام خانوادگىنام رديف

20282كاوسي اميداكبر*

15758حاجي بابائيسعيد*

15629مسگريانمحمود*

15270كرباسيانمرتضي*

14783حيدريمهدي*

12808رحيمي فرعلي*

11171صفري افالكيناصر*

10679نظريسعيد*

10229شهابي نياسعيد*

10204بادامي نجاتحميد*

9655نظريعلي اكبر*

9609رضائيعلي12

9496بالغيهادي13

9056رضوي اكملسيدعلي14

8604حمزه رستگارمجتبي15

7419روحيمحمدمهدي16

7271نوراله زادهنرگس17

7033رسوليسيدمصطفي18

6557عسگريانسيدمسعود19

5944حسينيسيدمجتبي20

5886الونديرحيم21

5746فتحيعلي22

5726علي تاجرسعيد23

5515صيفي كارمحمد24

5157ميرزائيرضا25

5077نعمتيحسين26

4499نوشادداريوش27

4305يوسفياناميررضا28

4069حسينيسيدمحمدتقي29

3712پورصالحيمسعود30

3696جهانگيريحاتم31

3623شمخانيمحمد32

3616صادقيانمحسن33

3478رستگارحسين34

3307خلج زمان آباديسعيد35

3232عزيزيمحمدجواد36

2969برزگرسارا37

2961سلطانيحجت اهللا38

2916ياريبنيامين39

2887فتاحيعلي40

2877جمشيديحميدرضا41

2507سرمديحافظ42

2411سلماسيرضوان43

2381بهمنياعظم44

2355صالحيميالد45

2354بهراميعلي46

2314فضليمهدي47

2188مستقيميمراد48

2157گلي پورحميد49

2099بهرامي همدانياعظم50

2071ايل خاني مهوارسعيد51

2069غفوريمحمدرضا52

2012رحمانيمحمد53

1971انواري بهروزاحمد54

1962الوانيانتورج55

1926قياسوندابراهيم56

1897كرميمحسن57

1897اميدي مرامباقر58

1886حضرتيايوب59

1865نوريامير60

1853ابوطالبيهادي61

1789ديباجسيدحسين62

1775عسكريرضا63

1772ربيعي افروزهادي64

1729ويسيحسين65

1722برفانمحمدعلي66

1623حميديعلي67

1559آئينياسماعيل68

1518كردوركانهرضا69

1489به زارعمحمد70

1477صيفياحمد71

1357بهادري منظورمحمد72

1287تركحميد73

1269غالميرامين74

1250قره باغيناصر75

1198نوروزيمسعود76

1152ملكيعليرضا77

1095ميرزائيسيدمسعود78

1031افشاريرضا79

تعداد راىنام خانوادگىنام رديف

1016قرباني صابرفاطمه80

1005مصطفويسيدبصير81

997ثقفيعلي82

988اليقيهادي83

982خانجانيهادي84

976احمدنيامستانه85

956قاسميحسين86

947ميرزائيعليرضا87

947زارعينعيمه88

930حجتيابوالقاسم89

915حاجي بابائيحسن90

885وزينيامير91

884پرهيزكاريسعيد92

883شمخانيشيما93

883خاكيسيدحسين94

877فعله گريمحمد95

864حيدريزهرا96

863نوروزيمصطفي97

847به خوشوحيد98

درخشاني محمد99
841درخش

833بي كينهمقداد100

812كيانيمحمود101

806حاجي محمديسعيد102

789پورمعروفيسيدصالح103

780خالقي منزهميالد104

775زارعيحاتم105

771بهمنيرجب106

756نظريعلي107

748نبويسيدمسعود108

746موسويسيدحسين109

741مومنيحسن110

701نظريشكوه111

699محرميمحمد112

692موسويسيدحسن113

688يوسفلوئيالهام114

687ترك شوندفرشته115

683خدابنده لوآرش116

681نصيراالسالميابراهيم117

678مختاري نژادانسيه118

674احمديجواد119

673رنجبراناصغر120

671اوالديانسعيد121

667حسيني پارساسيدمحمدصادق122

666رضائيعليرضا123

662عرب زادهمحمد124

650جعفريسيدمرتضي125

645جعفري حقگومريم126

639كريمي پژوسارا127

639محمدي تبارسيدجواد128

634جوانقاسم129

631مراميسحر130

629سبزيانستار131

سمواتي مهدي132
629مخصوص

626الوانجواد133

624عرب زادهمهدي134

621رحيميمحمدحسين135

613حسنيصادق136

607موالئيمژگان137

605اتابكيامير138

587باقريفرناز139

583آرين پارساليال140

570غفاريسعيد141

552جليليمحمدكاظم142

550اردالنمرتضي143

522بياتيشهرزاد144

522عزتي ذوقيالهام145

512قدمگاهيصبا146

511عالمي صبورحميدرضا147

506غفاريمصطفي148

503مصباحيمجتبي149

503رضائيحميد150

501شاه محمدينفيسه151

496عسگريسيدعلي152

492اميني اقبالغيزهرا153

491ورمزيارميالد154

488رحيمي جاويدآسيه155

485موسوي سرشتسيدمحمد156

483خوشبختامين157

479همدانيجواد158

تعداد راىنام خانوادگىنام رديف

478رحيمي منظمفرشاد159

476زارعيحسن160

470حيدريمحمدرضا161

465فروغي پورسميرا162

462عزيزي سعيدياسر163

462قادريراضيه164

455كرميمحمد165

453نوريعبدالحسين166

ميرزائي عليرضا167
451پسنديده

448معراجي فرمعصومه168

443سلگيمهدي169

437اكرمي نياجالل170

437طاهريمعراج171

428فرجيمحمد172

427پيروزاميد173

418مردانيكامران174

417زارعيسيدمصطفي175

405قجريفاطمه176

404اسماعيلي يگانهسامان177

399چهاردوليعليرضا178

393انصاريمهدي179

393خورشيدكوكبيانحسين180

393صادقيسيدهادي181

386نوروزي نژادحسين182

384زهدي جميلمهراب183

382عبدي مرادعلي184

378نيكوخويمحمدصادق185

377شهابيگيتي186

373بدرخانيمريم187

372موسويسيدمجتبي188

367قادريحسين189

363افقيسعيد190

360چهارمحاليمجتبي191

358مرمرچيفرشاد192

355شريفيمحمدامين193

355خدابنده لونگار194

355جليل وندمسعود195

347جعفري مراممهرداد196

339مدينيمحمدرضا197

نورمحمدي پروين198
335شايسته

335جوينده مهركامران199

330نوروزي شهريفريده200

325رادعباسينسرين201

316تركمان نياحسين202

310موحدي رادسميرا203

307تراويدهحامد204

302سلطانينويد205

299شمشاديفرهاد206

294فالحيانمرتضي207

293حميديهرضا208

293سپاهي قوامحميد209

290نعمتيياسر210

282كدخدامراديحبيب اله211

281موالئيصياد212

280صوفيمحمد213

279بيگدليمهدي214

272فيضيمهرداد215

271جفتاهادي216

271اسميمحمد217

270لطيفيامينه218

265تركمانيمهدي219

264چراغيجواد220

263كلهريمحمد221

262حرمتيعرفان222

261هوشيارمهدي223

261نيكوفرابوالفضل224

258موسوي انصارسيدرضا225

257گلزاري موقرمجيد226

254باروت چيرضا227

253اسديسيدمهدي228

251وثاقمحمدجواد229

249اميدي رادمحمد230

246شعباني مقصودمهدي231

246آميزهميثم232

245طهماسبيعرفان233

240خانياميد234

239لباسيفرزاد235

236صدرياميرحسين236

228شعبانلوجالل237

تعداد راىنام خانوادگىنام رديف

227سليميعلي238

226حيدريمجيد239

224زنگنهداود240

215صيرفي همتسعيد241

214شاطرخبازيناصر242

211خداكرمياميرحسين243

210سرمدي رادسيده بهناز244

209هيبتياحمد245

205علي بخشيعلي246

201حسينخاني افكارمصطفي247

197ثمريامير248

191شاديحسين249

190قره باغيبهنام250

187جديديانمحمدرضا251

184خدابنده لومرتضي252

182احمدي سيرتحامد253

175رسولي عنبرمحمد254

172اميريمنوچهر255

171ذوالفقاريسيدعلي256

165گودرزيوحيد257

162زهره وندمهدي258

151بگلريعلي259

148عسگري نيامحمدامين260

146پورباقركرديسيدمهدي261

145قربانيعليرضا262

133حجتي مشهودعلي263

133ترابي بهجوصادق264

133عبادي مسعودفرمحمدمهدي265

123محمدي فاخرمصطفي266

123سليميواحد267

123ناديمسعود268

114طهائيسيدمحمد269

108بدرحدادمهدي270

105شيريانسعيد271

105ربانياحمد272

103خان محمديجمال273

99نديمانامير274

93قمريجهانبخش275

91كهيائيشهروز276

88متوسليمهران277

84زارعيمرتضي278

74سحاب فيضعلي اصغر279

مريانج

تعداد راىنام كانديداى منتخب*

نتايج انتخابات مياندوره اى مجلس در حوزه بهار و كبودراهنگ
تعداد به رأىنام و نام خانوادگىرديف

36293فتح ا.. توسلى *
22357ساالر واليت مدار 2
8267مجيد قاسمى جمشيد 3
4370ابراهيم بختيارى4
2293مجيد بابايى5
1759مصطفى عسگرى6
1427بهزاد زارعى7
1351وحيد يادگارى سرور8
1053حسن پناهى همدانى9
1015مجتبى وجدانى وحيد 10
884رضا محرابى كاميار11
873سوسن دهقانى12
817يوسف غالمى13
784رضا لطفى14
418محمدهادى گلزار15
414اصغر رحمانى16
334حسن حيدرى نجات17
259عبدا... نعمتى18
147حسينعلى قمرى نيا19
141بهزاد دانشفر20

85256جمع آرا 
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تعداد آراء مأخوذه نام و نام خانوادگى رديف
1483معصومه افروزى *
1023ميثم مظاهرى *
919اكبر تجرى *
805مرتضى مظاهرى *
724باقر مظاهرى *
712مرتضى صالحى 6
680على اميرپور 7
531محمد معينى 8
497مقدس يوسفى 9
399ابراهيم تراويده 10
363ميثم شعبانى 11
304سميرا قادرى 12
256فرشته قدرتى 13
249صابر رشيدى 14
159محمود مسيبي15
84ميثم عابدى گلشاد16
74رضا عنايتي ضمير17
28وحيد عنايتي ضمير18

جورقان 
تعداد آراء مأخوذه نام و نام خانوادگى رديف

1143داوود احمدى *

740حامد شكرى*

723جمشيد شكرى كامروا*

630جمشيد الياسي*

590نصرا... احمدى*

458امير حسينعلي بيگي6

407سيد عباس حسيني7

386حسين خانى8

363محمد حسينعلي بيگي9

345هادى شكرى10

341غالمرضا الياسي11

336رويا انصارى12

279علي انصارى13

259حسن محمدى14

215فرهاد ديني15

128مهديه افشارى16

20مهدى حجازى17

212تعداد شعب ثبت نام و اخذ راى1
158348تعداد كل تعرفه و برگ راى تحويل شده به شعب2

158348تعداد برگهاى تعرفه مصرف شده3

149098تعداد برگهاى راى داخل صندوقها4

0تعداد راى باطله غير مأخوذه5

20453تعداد برگهاى راى باطله مأخوذه6

128645تعداد برگهاى راى صحيح7

تعداد كل برگهاى راى مأخوذه8
(مجموع برگهاى راى صحيح و باطله مأخوذه )

149098

به استناد 212 برگ صورت  جلسات شعب ثبت نام و اخذ راى 
انتخابات شوراى اسالمى شهر همدان و منضمات

مربوط كه پيوست است نتيجه انتخابات در اين شهر
 به شرح زير مى باشد

 نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان با 
بيــان اينكه حضور مردم در صحنــه رمز بقاى انقالب 
است، گفت: حضور پر شور مردم در صحنه انتخابات 
نشــان داد مردم صاحبان اصلى نظام اسالمى و كشور 

هستند.
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به برگزارى انتخابات 28خرداد و 
حضور پرشكوه مردم ايران اسالمى در پاى صندوق هاى 
راى، اظهار داشــت: مردم با لبيك به دعوت مقام معظم 
رهبرى همراهى خود را با نظام اســالمى نشان داده و 

ثابت كردند كه بين آنها و نظام دوگانگى وجود ندارد.
بــه گزارش ايرنــا، نماينده ولى فقيه در اســتان و امام 
جمعه همدان تصريح كرد: مردم با عمل به وظيفه خود 
حماسه بزرگى در انتخابات خلق كردند و چشم ناظرين 

بين المللى را بر اين حضور و مشاركت خيره كردند.
شعبانى با اشــاره به اينكه شايد برخى از اين مسائل و 
ميزان حضور براى تحليل گــران قابل پيش بينى نبود، 
گفت: برنده اصلى اين ميدان، قطعا مردم هســتند كه با 
همه مشكالت و كوتاهى ها و برخى كندى ها در روند 

انتخابات، بازهم به صحنه آمدند.
وى افزود: با وجود تمام مشــكالتى همچون ويروس 
كرونا، مشكالت معيشــتى و فضا سازى دشمن براى 
تحريم انتخابات، اما مشاهده كرديم كه ملت ايران همه 

آن ها را پس زده و حماسه ديگرى را خلق كردند.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان با اشاره 

به شكست هاى متعدد دشمن در طول 42 ساله انقالب 
اسالمى، گفت: اين افراد تا كى به دنبال دشمنى با ملت 
عزيز ايران هســتند، چرا كه ديگر بايد بدانند 42 سال 

است اين كشور استقالل خود را بدست آورده است.
شــعبانى با تاكيد بر اينكه اين اتفاق بزرگ نشان داد كه 
ملت ما مستقل اســت و تحت تاثير رسانه هاى دشمن 
نبــوده و نخواهند بود، مطرح كرد: مردم به خوبى ثابت 
كردند كه هم ميدان را مى شناســند و هم دشمن را و با 
حضــور به موقع تاكيد كردند كه دلســوزان خود را به 

درستى تشخيص مى دهند.
وى بــا تاكيد بر اينكه منافع اين انتخابات به خود مردم 
باز خواهد گشــت، عنوان كرد: بايد به تمامى منتخبان 
و افرادى كه در انتخابات رياســت جمهورى، شوراها  
مجلس شوراى اسالمى و مجلس خبرگان مورد اعتماد 
مردم قرار گرفتند تبريك گفــت و بگوييم كه حضور 

مردم به معناى اتمام حجت با آنها است.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان ادامه داد: 
به اعتبار اعتمادى كه مردم كرده و به شــما راى دادند، 
الزم اســت كه وعده هاى مطرح شــده را با تمام توان 
پيگيرى كنيد و در خدمت مردم باشــيد، چرا كه امروز 

زمان خدمت كردن است.
شــعبانى با تاكيد بر اينكه مردم ما شايســته بهترين ها 
هســتند، گفت: فــارغ از رقابت هايى كــه در عرصه 
انتخابات وجود داشت، امروز وقت آن رسيده تا از همه 

ظرفيت ها براى خدمت به مردم استفاده شود.

امام جمعه همدان: 

مردم صاحبان اصلى نظام اسالمى هستند
همدان
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خ

تبريك پيروزى مقامات داخلى و خارجى 
به رئيسى

 عرصه سياســت در هر كشــورى آداب  و رسوم مختص به خود 
را دارد، همانند قســم خوردن رئيس جمهور و يا نخست وزير پس از 
به قدرت نشســتن، مراســم هاى تحليف و... . با اين حال در اكثريت 
كشــورها شاهد اين هســتيم كه در اوج رقابت هاى انتخاباتى به فرد 
پيروز در انتخابات احترام گذاشته و به وى تبريك گفته مى شود و اين 
مســأله در جوامع بين المللى نيز حكمفرماست. به طور مثال با وجود 
اختالفات و تنش هايى كه در يك ســال گذشــته ميان ايران و اياالت 
متحده وجود داشــته رياست جمهورى كشومان در پيامى پيروزى جو 

بايدن در انتخابات رياست جمهورى اين كشور را تبريك گفت. 
در ادامــه اين گزارش پيام هاى تبريك مقامــات ايرانى و خارجى به 
آيت ا... سيد ابراهيم رئيســى به مناسبت پيروزى در سيزدهمين دوره 

انتخابات رياست جمهورى را بررسى مى كنيم: 
■ رئيس جمهور روسيه؛ در پيامى خطاب به رئيسى نوشت: روابط بين 
كشورهايمان به طور ســنتى از خصلت دوستانه و حسن همجوارى 

برخوردار است. 
■ والديمير پوتين همچنين نوشــت: اميــدوارم كه فعاليت جنابعالى 
در اين ســمت عالى به توســعه روزافزون همكارى دوجانبه سازنده 
در زمينه هاى مختلف و همچنين تعامل مشــاركتى در امور بين الملل 
مســاعدت كند. اين موضوع كامًال پاسخگوى منافع ملت هاى روسيه 
و ايران است و در مسير تحكيم امنيت و ثبات منطقه اى پيش مى رود. 
■ رئيس جمهــور ســوريه؛ در پيامى انتخاب رئيســى بــه عنوان 
رئيس جمهــور ايران را تبريك گفت.بشاراســد همچنين در اين پيام 
تأكيد كرد كــه خواهان تقويت همكارى هــاى دوجانبه با جمهورى 

اسالمى ايران است.
■  وزير امور خارجه كشــورمان؛ در پيامى نوشــت: اميدوارم كه 
رئيس جمهور منتخب و دولت برآمده از رأى مردم، در تحقق مطالبات 

مردم و تأمين منافع ملى سربلند و سرافراز باشد.
محمدجــواد ظريف همچنين افزود: حضور مردم در عرصه انتخابات 
و تعيين سرنوشــت و مســير آينده كشــور نقش بى بديلى در خلق 
فرصت هاى ارزشــمند براى تضمين امنيت، توســعه و آبادانى ميهن، 
پاســدارى از حقوق و منافع ملت و كوشــش براى رفع مشكالت و 

موانع داخلى و خارجى دارد.
- رئيس ســازمان انرژى اتمــى؛ در پيام تبريك خود با اشــاره به 
حماســه آفرينى مردم در روز انتخابات نوشت: اينجانب به نمايندگى 
از سوى مديران، متخصصان و تالشگران صنعت هسته اى كشور اين 
پيروزى بزرگ را به پيشــگاه ملت شريف ايران، رهبر معظم انقالب 

اسالمى و جنابعالى تبريك عرض مى كنم.
على اكبر صالحى در ادامه خطاب به رئيســى بيان كــرد: اميدوارم با 
اســتعانت از درگاه حضرت على بن موسى الرضا(ع) بيش از پيش در 

مسير خدمت مخلصانه و صادقانه به ميهن عزيز اسالمى توفيق يابيد.
■ معــاون اول رئيس جمهور؛ در پيامى حضور چشــمگير مردم در 
انتخابات را نشــانه احساس مسئوليت سياسى نسبت به امروز و آينده 
كشور دانست. اسحاق جهانگيرى در ادامه اين پيام براى رئيس جمهور 
منتخب در حل مسائل و مشكالت كشــور و ترسيم آينده اى روشن 

براى همه ايرانيان آرزوى توفيق كرد.
 رئيسى تيتر نخست رسانه هاى جهان 

■  سى.ان.ان: شمارش اوليه آرا حكايت از پيروزى گسترده رئيسى در 
انتخابات رياست جمهورى دارد. 

■  روزنامه فايننشال تايمز:  او توانسته به طور گسترده آراى اكثريت 
قاطع مردم ايران را به دست آورد. 

■  خبرگزارى اسپانيا: در ميان كسانى كه به وى رأى دادند، بسيارى از 
آنها مى گويند دليل حمايت آنها از وى اين است كه وى متعهد شده با 

فساد مبارزه و به قشر ضعيف جامعه كمك كند. 
■  خبرگزارى آناتولى:  ابراهيم رئيســى، رئيس جمهورى منتخب ايران در 
انتخابات رياست جمهورى 1400 با رويكرد جدى به مسأله فساد و مشكالت 

اقتصادى اطمينان داد كه اين موضوعات را در اولويت قرار مى دهد. 
■  فرانس 24: ابراهيم رئيســى با فاصله زياد نســبت به رقيبان خود، 

پيروز انتخابات است. 
■  روزنامه فرانســوى لوفيگارو: ســتاد انتخابات ايران اعالم كرد، 
ابراهيم رئيسى با اخذ 62 درصد آرا، پيروز انتخابات رياست جمهورى 

ايران شده است. 

رهبر معظم انقالب:
 فرصت خدمتگزارى به كشور و ملت را قدر بدانيد

 در پى حضور حماســى و شــورانگيز ملت بزرگ ايران در انتخابات 28 خرداد 
مــاه، رهبر انقالب اســالمى در پيامى خطاب به منتخبان مردم در مســئوليت واالى 
رياست جمهورى يا عضويت شوراها فرمودند: فرصت خدمتگزارى به كشور و ملت 

را قدر بدانيد و انگيزه هاى خدايى را همواره مّدنظر داشته باشيد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى، متن پيام رهبر انقالب اسالمى 

به اين شرح است:
حضور حماســى و شورانگيز در انتخابات 28 خرداد ماه، صفحه  درخشان ديگرى بر 
افتخارات شــما افزود. در ميانه  عواملى كه هر يك به  گونه اى مى توانســت مشاركت 
در انتخابات را كم رنگ كند، مناظر چشــم نواز اجتماعات شــما در مراكز رأى گيرى 

در سراســر كشور، نشانه  آشكارى از عزم راسخ و دل اميدوار و ديده  بيدار بود. پيروز 
بزرگ انتخابات ديروز، ملت ايران اســت كه يك بار ديگر در برابر تبليغات رسانه هاى 
مزدور دشمن و وسوســه  خام انديشان و بدخواهان، قد برافراشت و حضور خود در 

قلب ميدان سياسى كشور را نشان داد.
نه گاليه از دشــوارى معيشت طبقات ضعيف، نه دلتنگى از تهديد بيمارى فراگير، نه 
مخالف خوانى هايى كه با انگيزه  دلســرد كردن مردم از ماه ها پيش آغاز شده بود، و نه 
حتى برخى اختــالالت در جريان رأى گيرى در ســاعاتى از روزِ انتخاب، هيچ  يك 
نتوانســت بر عزم ملت ايران فايق آيد و انتخابات مهم رياست جمهورى و شوراهاى 

شهر و روستا را دچار مشكل سازد.
اينجانب جبهه ســپاس بر خاك مى سايم و خداوند عليم و قدير را بر توفيقى كه به 
ملت ايران عطا كرد و نظر رحمتى كه بر ايران و جمهورى اســالمى افكند، شــكر 
بى پايان مى گزارم. به ملت ايران شــادباش مى گويم و بــه حضرات محترمى كه با 

انتخاب مردم به مسئوليت واالى رياســت جمهورى يا عضويت شوراها در سراسر 
كشــور دست يافته اند، همراه با عرض تبريك، قدردانى از اين ملت باوفا و پايبندى 
كامل به وظابفى را كه در قانون براى آنان شــمرده شــده اســت، يادآورى مى كنم. 
فرصت خدمتگزارى به كشــور و ملت را قدر بدانيد و انگيزه هاى خدابى را همواره 

مّدنظر داشته باشيد.
الزم مى دانم از شــوراى محترم نگهبان و وزارت كشور و دستگاه هاى حافظ امنيت و 
ســالمت و رسانه  پرتالش ملى و نامزدهاى محترم و همه  كسانى كه به  نحوى به اين 

آزمون بزرگ كمك كرده اند تشكر كنم.
به حضرت ولى ا...االعظم ارواحنا فداه كه صاحب اصلى اين كشــور و اين نظام است 
سالم عرض مى كنم و درود مى فرستم، علو درجات امام عزيز كه سلسله جنبان حركت 
عظيم ملت ايران بود و شــهيدان واالمقام را كه برترين افتخارات كشورند، از خداوند 

متعال مسألت مى كنم.

 آيت ا... رئيسى 28 خرداد ماه با  61/9 درصد در انتخابات سيزدهم  پيروز شد 
 و 4 سال رئيس قوه مجريه منصوب شد

استان همدانايران
289334650420كل آراى مأخوذه
17926345440847سيدابراهيم رئيسى
341271253662محسن رضايى
242720162989عبدالناصر همتى
99971820626قاضى زاده هاشمى

ابراهيم رئيسى با 17 ميليون رأى مامور تشكيل دولت سيزدهم شد

هشتمين رئيس جمهور 
■ مشاركت همدانى ها 45/62 درصد 

■ كشور 48/8 درصد 

 آيــت ا... ســيد ابراهيم رئيســى پس از 
انتخابــات 96 خود را به عنوان پديده جريان 
اصولگــرا معرفى كرد. پــس از اعالم برائت 
اكثريــت طيف هــاى اصولگــرا از محمود 
دهم،  نهــم و  رئيــس دولت  احمدى نــژاد 
گزينه هايــى همچون محمدباقــر قاليباف و 
ســعيد جليلى توانستند از رأى مردمى بااليى 
براى رقابت در انتخابات رياســت جمهورى 

برخوردار باشند. 
رئيســى كه در ســال 96 با كناره گيرى ديگر 
كانديداهاى اصولگرا به نفع وى توانست 15

ميليون و 800 هزار رأى را به خود اختصاص 

دهد. اين مســأله موجب شــده بــود كه از 
انتخابات 96 زمزمه هاى حضور رئيســى در 

انتخابات 1400 به گوش رسد. 
از ســال گذشــته كه جريان هاى سياســى 
فعاليت هاى خود را بــه منظور آمادگى براى 
انتخابــات 28خردادماه مى كردنــد، قوى  از 
هر زمانــى گمانه زنى ها از حضور رئيســى 
گوش  به  رياســت جمهورى  انتخابــات  در 
مى رســيد. با اين حال رئيســى بــا تأكيد بر 
تمركز بــر قوه قضائيه، حضــور خود را در 
انتخابات تا روز ثبت نــام در هاله اى از ابهام 

قرار داده بود.

تا پيش از ثبت نام كانديدا ها، حسن خمينى به 
عنوان اصلى ترين رقيب  احتمالى رئيســى به 
حساب مى آمد. البته محمدجواد ظريف وزير 
امور خارجه نيز يكى از گزينه هاى اصلى بود 
كه مى توانست در انتخابات جريان ساز باشد. 
بــا اين حال ظريف و خمينــى در انتخابات 

ثبت نام نكردند. 
چشــم اميد اصالحات به اسحاق جهانگيرى 
و على الريجانى دوخته شــد. با وجود اينكه 
جهانگيــرى به عنوان يك چهره اصالح طلب 
پوششى در سال 96 و الريجانى به عنوان يك 
اصولگرا مورد اقبال اكثريت جريان اصالحات 

نبودند، با اين حال با رد صالحيت شدن آنها 
جريان اصالحات در انتخابات دســت خالى 
از حضور يك چهره شناخته شده، ماند. پس 
از احــراز صالحيت كانديداهــاى انتخابات 
رياســت جمهورى، بســيارى از كارشناسان 
رئيسى را بر روى صندلى رياست در پاستور 

تصور كردند.
عبدالناصر همتى كه از وابســتگان به جريان 
اصالحات محسوب مى شــود هم نتوانست 
فضاى انتخابــات را رقابتى كند و رئيســى 
توانســت با اقتــدار كامل صندلى رياســت 

سيزدهمين دولت را به نام خود ثبت كند. 

دولتى مردمى براى ايرانى قوى 

معرفى آيت ا...
 سيد ابراهيم رئيسى 

■ سيد ابراهيم رئيس الساداتى در 23 آذر ماه 
1339 در محله نوغان شــهر مشهد به دنيا 
آمد. با اين حال گفته مى شــود كه پدر وى 
اهل دشــتك زابل از منطقه سيستان است. 
وى در 5 سالگى پدر خود را از دست داد. 
رئيســى پس از گذراندن تحصيالت دوره 
ابتدايى دروس حوزوى را ابتدا در مشــهد 
و در ســن 15 ســالگى وارد حوزه علميه 
قم شــد و تحصيالت حــوزوى خود را تا 
ســطح 4 فقه و اصول در مدرســه حقانى 
ادامــه داد. آيــات اعظام على مشــكينى، 
حسين نورى همدانى، محمدفاضل لنكرانى، 
ابوالقاســم خزعلى، فاضل هرندى، ستوده، 
مروى خراســانى، مجتبى تهرانى، مرعشى، 
جمله  از  هاشمى شــاهرودى  محمود  سيد 
استادان وى بوده اند. رئيسى همچنين داراى 
دكتــراى فقه و حقوق بارهى از دانشــگاه 

شهيد مطهرى است.

 تأليفات و آثار
■ تأليف كتاب درباره ارث بالوارث در فقه و حقوق

■ تأليف كتاب درباره تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق.
■  كتاب تقريرات درس قواعد فقه(بخش قضايى).

■  كتاب تقريرات درس قواعد فقه(بخش اقتصادى).
■ كتاب تقريرات درس قواعد فقه(بخش عبادى).
■ تأليف كتاب سير تحول در نظارت و بازرسى.

سياست داخلى
■ مقابله با اشرافى گرى، ناكارآمدى و فساد

■  اولويت قائل شدن براى توليد و هدايت نقدينگى به طرف توليد 
■ شفافيت و صداقت با مردم در حوزه تصميم گيرى و اجرا 

■ فعال كردن ظرفيت خالى اقتصادى كشور
■ ايجاد تيم اقتصادى هماهنگ

 سوابق قضايى 
داديار دادسراى كرج سال 1359 ■

دادستان كرج، 1360 ■
دادستان استان همدان، 1361 تا 1363 ■

جانشين دادستان تهران، 1364 ■
دادستان تهران، 1368 تا 1373 ■

رئيس سازمان بازرسى كل كشور، 1373 تا 1383 ■
معاون اول قوه  قضاييه، 1383 تا 1393 ■

دادستان كل كشور، 1393 تا 1394 ■
دادستان كل ويژه روحانيت از سال 1391 ■

رياست قوه قضائيه 1397 ■

شعار ها و برنامه ها
■ ايجاد يك ميليون شغل 

■ تورم تك رقمى 
■كاهش هزينه درمانى تا 50 درصد 

انتقاد ها 
■ ضعف در مديريت اجرايى كشور
■ انحراف از آرمان هاى مبانى انقالب

■ چشــم دوختن بــه بيرون(كشــورهاى خارجــى بخصوص 
كشورهاى غربى)

■ اشرافيت خانوادگى 

 مسئوليت هاى اجرايى و نظارتى 
■ توليت آستان قدس رضوى، از 17 اسفند ماه 1394

■ عضو شوراى عالى فضاى مجازى.
■ عضو شوراى پول و اعتبار

■ عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى 

سياست خارجى 
■ تعامل با همه كشورها به ويژه همسايگان

■ تعامل با كشور هايى كه قصد دشمنى با كشورمان را نداشته باشند
■ اولويت قائل شدن در تعامل براى مسائل خارجى، توليد، معيشت 

و اقتصاد و رفع بيكارى جوانان

عضويت در  مجلس خبرگان
■  رئيســى در سال 1385، از طرف جامعه مدرسين حوزه علميه قم 
و جامعه روحانيت مبارز و به توصيه نخبگان استان خراسان جنوبى 
براى عضويت در چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبرى، خود را در 
معرض انتخاب مردم قرار داد و با نظر مثبت بيش از 80 درصد مردم 
اين استان وارد مجلس خبرگان شد، وى 2 سال پس از حضور در اين 
مجلس، با رأى خبرگان ملت به عنوان عضو هيأت رئيسه انتخاب شد؛ 
عضويت رئيسى در اين جايگاه تا اتمام دور چهارم، با رأى نمايندگان 

مجلس خبرگان تمديد شد.
وى در هيأت رئيسه مجلس، مســئوليت بخش اجرايى دبيرخانه را 
بر عهده گرفت و عالوه بر آن مســئوليت دفتر تهران كه مســئول 
ارتباط خبرگان با نهادها و سازمان هاى مختلف است به وى محول 
شد. عضويت در كميسيون آيين نامه مجلس خبرگان، عضو منتخب 
كميته تنظيم بيانيه پايانى تمامى اجالســيه ها در دوره چهارم عضو 
و دبير كميسيون تحقيق از ساير مسئوليت هاى رئيسى در اين دوره 

بود. 
وى در دوره پنجم مجلس خبرگان رهبرى نيز با كسب اكثريت قاطع 
آرا، براى دومين بار به عنوان نماينده مردم خراســان جنوبى برگزيده 
شد و عضويت وى در هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى همچنان 

ادامه داشت.

 بــا اعــالم رســمى نتايــج انتخابــات 
رياست جمهورى سيزدهم ســيد ابراهيم رئيسى 
موفق به كســب اكثريــت آرا و رئيس جمهور 

منتخب مردم شد. 
رئيسى در دوره  گذشته نيز اگرچه رئيس جمهور 
نشــد، اما رأى قابل  مالحظه اى داشت و همين 
موجب شــد تا اصولگرايان وى را كه از شانس 
بااليى نســبت به ديگر چهره هــاى اين طيف 
برخوردار بــود، به عنوان كانديداى اصلى خود 

در دوره سيزدهم معرفى كنند.
مــردم اســتان همــدان، امــا نــه فقــط در ايــن 
دوره كــه رأى بااليــى بــه ســبد رئيســى 
ريختنــد، بلكــه حتــى در دوره گذشــته نيــز وى 
رأى اول را در ايــن اســتان داشــت و انتخــاب 

ــود. ــه ب ــن خط ــردم اي اول م
البته تفاوت اين دوره با دوره دوازدهم در ميزان 

مشــاركت مردم استان است كه از 73 درصد به 
بيش از45 درصد كاهش يافته است.

اين نتيجه نشــان مى دهد كه اقبــال همدانى ها به 
رئيسى مســبوق به سابقه اســت و در اين دوره 
تقويت شده است كه تبلور آن را مى توان در رأى 
440 هزارو 847 به وى  مشاهده كرد. اين در حالى 
اســت كه 3 كانديداى ديگر با اقبال كمى مواجه 
شدند به طورى كه عبدالناصر همتى كه خود زاده 
استان است تنها 62 هزار و 989 رأى كسب كرد، 
محسن رضايى 53 هزار و 262 رأى داشت و سيد 
اميرحسين قاضى زاده هاشمى تنها 20 هزارو 626

رأى در استان به دست آورد.
در انتخابــات ميان دوره اى مجلــس در حوزه 
انتخابيه بهار و كبودراهنگ نيز «فتح ا...  توسلى» 
با كسب 36 هزار رأى و «ساالر آبنوش» با كسب  
22 هزار رأى در صدر رقابت كنندگان اين حوزه 

انتخابى قرار گرفتند كه توسلى با كسب بيشترين 
آرا به عنوان منتخب مردم در اين حوزه انتخابيه 

معرفى شد.
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا، اما با 
تغييراتى جدى و محسوس در شهرهاى مختلف 
اســتان به ويژه همدان همراه بود؛ به طورى كه 
بســيارى از اعضاى فعلى شورا كه هم شناخته 
شده بودند و هم تبليغات گسترده اى داشتند، از 

راهيابى دوباره به پارلمان شهرى بازماندند.
اين تغييرات قابل تأمل است و مى تواند پيام هاى 
روشنى را درباره عملكرد شوراى پنجم به دنبال 

داشته باشد.
***

رئيس ستاد انتخابات اســتان روز گذشته قرار بود 
در نشســتى با خبرنگاران نتايج نهايى انتخابات در 
اســتان را   اعالم كند. على رغم تأخير 40 دقيقه اى 
در برگزارى نشســت، مصطفــى آزادبخت زمانى 
كه وارد جلســه شــد ابتدا در مصاحبه تلويزيونى 
با صداوســيما از حضور مردم در عرصه انتخابات 
تقديــر كرد و فارغ از ارائه نتايــج نهايى انتخابات 
رياست جمهورى و شــوراها در استان  قصد ترك 
جلسه را داشــت كه با واكنش خبرنگاران مبنى بر 

اينكه آمارى ارائه نشــده است مواجه  شد. وى در 
پاســخ به اين واكنش ها با بيــان اينكه نتايج نهايى 
در حال حاضر آماده نيســت تنها از ميزان مشاركت 
45/62 درصــدى همدانى ها در  انتخابات ســخن 
گفت و بيان كرد: فرمانداران جزئيات آراى شورا و 

مجلس را بزودى اعالم مى كنند!
كه باالخره ســاعت 21:30 نتايج انتخابات رياست 
جمهــورى  و ميــزان مشــاركت بــه تفكيك هر 

شهرستان اعالم شد.

 آيت ا... رئيسى منتخب مردم همدان شد
رئيس ســتاد انتخابات اســتان همــدان گفت كه  
آيت اهللا سيدابراهيم رئيسى با 440 هزار و 847 رأى 
بيشترين آراء انتخابات رياســت جمهورى استان 

همدان را به خود اختصاص داد.
مصطفى آزادبخت گفت: واجدين شــرايط شركت 
در انتخابات 1400 اســتان همــدان، يك ميليون و 
425 هــزار و 970 نفر بودند كه از اين تعداد 650

هزار و 420 نفر در انتخابات شركت كردند.
وى  در رابطه با آمار مشاركت شهرستان هاى استان، 
مطرح كرد: در شهرســتان همدان 39/06 درصد، 
مالير 43 درصد، نهاوند 51/07 درصد، تويسركان 

49/07 درصد، كبودراهنگ 50/09 درصد، اسدآباد 
50/05 درصــد، بهــار 49/04 درصد، رزن 52/08 
درصــد، فامنين 56/05 درصــد و درگزين 55/03 
درصد واجدين شرايط در انتخابات شركت كردند.

 «توسلى» از حوزه انتخابيه 
بهار و كبودراهنگ راهى بهارستان شد

«فتح ا...توسلى» كانديداى يازدهمين دوره انتخابات 
ميان دوره اى مجلس شــوراى اسالمى نيز  به عنوان 
نماينده شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ به مجلس 

شوراى اسالمى راه يافت.
فرمانــدار شهرســتان بهــار در اين بــاره گفت: 
«فتح ا... توســلى» با كسب 36 هزار و 293 رأى و 
«ساالر آبنوش» با كســب  22 هزار رأى در صدر 

رقابت كنندگان اين حوزه انتخابى بودند.
ــه  ــه اينكــه در مرحل ــا اشــاره ب ــرى ب احســان قنب
نخســت 69 داوطلــب بــراى تكيــه زدن بــر 
كرســى نمايندگــى مجلــس شــوراى اســالمى در 
حــوزه انتخابيــه بهــار و كبودراهنــگ ثبت نــام 
كردنــد، افــزود: در نهايــت پــس از بررســى 
ــارت،  ــى و نظ ــاى اجراي ــا در هيأت ه صالحيت ه
ــان  ــدادى از داوطلب ــت و انصــراف تع رد صالحي
20 داوطلــب بــراى تصــدى يــك كرســى مجلــس 

ــد. ــت پرداختن ــه رقاب ب
وى در گفت وگو با ايســنا، بيــان كرد: بيش از 50
درصد واجدين شــرايط در شهرستان هاى بهار و 
كبودراهنگ در انتخابات 1400 مشــاركت داشتند 
و سقف شركت كنندگان در شهرستان بهار 50 هزار 

نفر و در شهرستان كبودراهنگ 60 هزار نفر بود.
فرماندار شهرستان بهار در پايان گفت: در انتخابات 
1400 تعداد 120 شــعبه در شهرستان بهار و 147

شعبه در شهرســتان كبودراهنگ آماده جمع آورى 
آراى مردمى براى انتخابــات ميان دوره اى مجلس 

يازدهم بود.

بيانيه رئيسى پس از پيروزى در 
انتخابات رياست جمهورى

دولتى پركار، انقالبى 
و ضد فساد را تشكيل 

خواهم داد

رئيس جمهور منتخب مردم:
مردم عزيز ايــران، انتخابات ديروز مظهر خداباورى، 
مردم باورى و خودباورى ملى و جشن بزرگ سياسى 
شما در گام دوم و آغاز قرن نو بود كه در ايام ميالد امام 

رئوف(ع) متجلى شد.

منتخب اين انتخابات براســاس قاعده مردم ساالرى 
دينى، منتخب همه ملت و خادم همه جمهور است. 
چه آنانى كه بنــده را برگزيدند و چه عزيزانى كه به 
نامزدهاى محترم ديگر رأى دادند و چه آنانى كه به هر 

دليلى در پاى صندوق هاى رأى حاضر نشدند.

آنچنان كه در اين انتخابات مســتقل وارد شــدم، به 
پشتوانه آراى باال و اعتماد كم نظير شما، دولتى پركار، 
انقالبى و ضد فساد را تشكيل مى دهم، و به سوى بسط 
عدالت، به  عنوان مأموريت محورى انقالب اســالمى 

حركت خواهيم كرد.

الزم مى دانــم از همه نامزدهاى محترم، چه آنانى كه 
به هر دليلــى تا انتهاى رقابت باقــى نماندند و چه 
كانديداهايى كه تا روز آخر با حضورشان گرمى بخش 
انتخابات بودند قدردانى نمايم و انشاء ا... از ديدگاه هاى 

ارزشمندشان براى تدبير امور استفاده خواهم كرد.

اعتراض رسمى ايران 
به برخورد با رأى دهندگان در خارج 

ــه برخوردهــاى  ــا اشــاره ب  ســخنگوى وزارت امــور خارجــه ب
صــورت گرفتــه بــا برخــى از رأى دهنــدگان در تعــدادى از 
ــاى جــدى  ــه اعتراض ه ــت ك ــكا گف ــى و آمري ــورهاى اروپاي كش
و رســمى خودمــان را بــه مقامــات محلــى و وزارت امــور خارجــه 

ــم. ــن كشــورها اعــالم كردي اي
در  گذشــته  روز  خطيــب زاده  ســعيد  فــارس،  گــزارش  بــه 
گفت وگويــى دربــاره مشــكالت ايجــاد شــده بــراى برخــى 
ــى  ــكر از تمام ــا تش ــور، ب ــارج از كش ــى در خ ــان ايران هموطن
ايرانيانــى كــه در سراســر عالــم و اقصى نقــاط ايــن گيتــى در تعييــن 
ــاى رأى  ــق صندوق ه سرنوشــت خودشــان و فرزندانشــان از طري
شــركت كردنــد، گفــت: در ســفارتخانه ها و حوزه هــاى اخــذ 

ــتيم. ــى را داش ــات خوب ــران انتخاب ــارج از اي رأى در خ
ــاى  ــى و حوزه ه ــورهاى اروپاي ــى كش ــه در برخ ــزود: البت وى اف
ــوب گرانه توســط  ــات آش ــاهد اقدام ــا ش ــكا م ــذ رأى در آمري اخ
برخــى از عناصــر اجــاره اى و توهين هــا و آزار و اذيت هايــى 
بــراى ايرانيــان محترمــى كــه تصميــم بــه رأى دادن داشــتند، 
ــدى  ــات ج ــورها اعتراض ــن كش ــى اي ــه در تمام ــم. بالفاصل بودي
ــات  ــه مقام ــفارتخانه هايمان ب ــط س ــان را توس ــمى خودم و رس
ــم. ــالم كردي ــورها اع ــن كش ــه اي ــور خارج ــى و وزارت ام محل
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كوليوند به تيم ملى آليش دعوت شد
 فاطمه كوليوند آليش كار استان به اردوى تيم ملى بانوان دعوت شد.

از سوى فدراسيون كشتى و مربى تيم ملى كوليوند آليش كار وزن مثبت 
75كيلوگرم ماليرى كشتى بانوان استان همدان به اردوى تيم ملى كشتى 

آليش بانوان دعوت شد.

5 بانوى ناشنواى همدانى به تيم ملى واليبال 
دعوت شدند

 5 بانوى واليباليســت ناشنواى همدانى به اردوى ارزيابى و انتخابى 
تيم ملى واليبال بانوان براى اعزام به  مســابقات قهرمانى جهان 2021 
ايتاليا دعوت شدند. به گفته هيأت ناشنوايان استان ليال جهانگيرى، پريسا 
حرمت شمار، خديجه دشتستانى، هانيه عبد الملكى، سيده فاطمه موسوى 
در نخستين اردوى ارزيابى و انتخابى تيم ملى واليبال بانوان جهت اعزام 

به مسابقات قهرمانى جهان 2021 ايتاليا دعوت شدند.
اين اردو از ديروز 29 خرداد ماه به مدت يك هفته به ميزبانى استان تهران 
برگزار مى شود. حسين هنرى ابراز اميدوارى كرد با پيگيرى هاى مسئولين 
مربوطه بتوانيم شاهد پيشرفت هاى هرچه بيشتر در ورزش ناشنوايان در 

سطح جهانى باشيم.

همايش ورزش صبحگاهى در مالير
 همايش ورزش صبحگاهى گراميداشت دهه كرامت به همت هيأت 
ورزش هــاى همگانى با همــكارى اداره ورزش و جوانان در محوطه 
اطراف درياچه پارك سيفيه شهرستان مالير برگزار شد. بيش از 150 نفر 
از صبحگاهى كاران اين شهرستان كه در ايستگاه هاى ورزش صبحگاهى 
مجموعه ورزشــى تختى، پارك معلم و ســيفيه و بانوان، درياچه كوثر 
و درياچه كوهســار تمرين و فعاليت مى كنند در اين همايش فرهنگى 
ورزشى شــركت كردند و با انجام حركات ورزش صبحگاهى دهه پر 

بركت كرامت را گرامى داشتند.

دعوت بانوى هندباليست استان 
به اردوى تيم ملى

 بانوى هندبال استان همدان به اردوى تيم ملى بزرگساالن دعوت شد.
مهشاد طاهرى بازيكن هندبال استان به اردوى تيم ملى هندبال جمهورى 
اســالمى ايران جهت اعزام به مسابقات آسيايى كره جنوبى و انتخابى 
مسابقات جهانى دعوت شد. اين اردو به مدت يك هفته در شهر مشهد 
آغاز شده كه بازيكن ارزنده استان در ليست نهايى تيم ملى قرار گرفته 

و به مسابقات اعزام شود.

تاريخ بازى هاى ايران در انتخابى جام جهانى 
 فيفا تاريخ بازى هاى انتخابى جام جهانى 2022 قطر در قاره آسيا را 
اعالم كرد. پس از مشخص شدن آخرين رده بندى فوتبال ملى توسط فيفا 
در تاريخ بازى هاى تيم ملى كشورمان در انتخابى جام جهانى مشخص 
شد. اين مسابقات از 11 شهريور ماه 1400 تا فروردين ماه 1401 ادامه 

خواهد داشت.
تاريخ بازى ها  به شرح زير است: 

ديدار اول: 11 شهريور ماه 1400 (2 سپتامبر 2021)
ديدار دوم: 16 شهريور ماه 1400 (7 سپتامبر 2021)

ديدار سوم: 15 مهر ماه  1400 (7 اكتبر 2021)
ديدار چهارم: 20 مهر ماه 1400(12 اكتبر 2021)
ديدار پنجم: 20 آبان ماه 1400(11 نوامبر 2021)

ديدار ششم: 25 آبان ماه 1400 (16 نوامبر 2021)
ديدار هفتم: 7 بهمن ماه 1400 (27 ژانويه 2022)

ديدار هشتم: 12 بهمن ماه 1400 (اول فوريه 2022)
ديدار نهم: 4 فروردين ماه  1401(24 مارس 2022)
ديدار دهم: 9 فروردين ماه 1401 (29 مارس 2022)

12 تيم به مرحله بعدى انتخابى جام جهانى 2022 راه يافتند و اين تيم ها 
در 6 سيد بر اســاس رتبه بندى فيفا دسته بندى شدند. كه 2 تيم اول به 
صورت مستقيم راهى جام جهانى مى شوند و تيم هاى سوم بازى پلى آف 

را انجام مى دهند. برنده تيم سوم با نماينده كونكاكاف بازى مى كند. 
طبق ســيدبندى فيفا ايران و ژاپن در سيد يك قرار گرفتند و اين 2 تيم 
با هم روبه رو نخواهند شد. همچنين تيم هاى كره جنوبى و استراليا در 
سيد دوم، امارات و عربستان در سيد سوم، عراق و چين در سيد چهارم، 
ســوريه و عمان در ســيد پنجم و باالخره ويتنام و لبنان در سيد ششم 

قرار گرفته اند.

پيروزى آلبى سلسته در كوپا آمه ريكا
 تيــم ملى فوتبــال آرژانتين با يك گل اروگوئه را شكســت داد تا 

نخستين 3 امتياز خود را در كوپا آمه ريكا به دست آورد.
در ادامه مرحله گروهى رقابت هاى كوپا آمه ريكا 2 بازى برگزار شد. ابتدا 
شيلى به مصاف بوليوى رفت و توانست با تك گلى كه بريرتون به ثمر 

رساند به پيروزى دست پيدا كند و 3 امتياز را به دست آورد.
اما آرژانتين هم كه در بازى قبلى خود برابر شيلى به تساوى دست پيدا 
كرده بود، در يكى از حساس ترين بازى ها به مصاف اروگوئه رفت. اين 
بازى كه تقابل ليونل مســى و لوئيس ســوارس بود با يك گل به سود 
آرژانتين به پايان رسيد تا آلبى سلسته نخستين 3 امتياز خود را دشت كند.

تك گل آرژانتين را رودريگز روى پاس ليونل مسى به ثمر رساند. در اين 
گروه آرژانتين با 4 امتياز صدرنشين است و شيلى هم 4 امتيازى است.

كريستين اريكسن از بيمارستان مرخص شد
 ستاره تيم ملى فوتبال دانمارك پس از چند روز بسترى، از بيمارستان 
مرخص شد. اريكسن تحت عمل جراحى براى نصب دفيبريالتور قرار 

گرفت و روز گذشته بيمارستان را ترك كرد و راهى خانه شد.
در 12 ژوئن در پايان نيمه اول بازى يورو 2020 بين دانمارك و فنالند 
در كپنهاگ، اريكسن به روى زمين افتاد. وى حدود 15 دقيقه در زمين 

كمك اضطرارى دريافت كرد و سپس در بيمارستان بسترى شد.
بعداً مشــخص شد كه اين بازيكن 29 ســاله فوتبال دچار ايست قلبى 

شده است.

پس گرفتن ميزبانى فينال از لندن تكذيب شد
 ســران يوفا مطمئن هستند ومبلى از پس ميزبانى فيفان يورو 2020

بر مى آيد.
اتحاديه هاى فوتبــال اروپا(يوفا) اطالعات مربوط به انتقال ديدار نهايى 

مسابقات قهرمانى اروپا از لندن به بوداپست را تكذيب كرد. 
روزنامه تايمز گزارش داد كه اگر مقامات لندن قادر به پذيرش حدود  2

هزار و500 مقام مسئول در مسابقات بدون نياز به قرنطينه نباشند، يوفا با 
پس گرفتن ميزبانى از لندن، بوداپست را به عنوان ميزبان معرفى مى كند.
يوفا با صدور بيانيه اى چنين واكنش نشــان داد: يوفا خوشــحال است 
كه مرحله نيمه نهايى و فينال، ومبلى با افزايش پذيرش تماشــاگران و 
مسئوالن، ميزبانى يورو را بر عهده خواهد داشت. ما در حال مذاكره با 
مقامات محلى هستيم تا هواداران بتوانند در مسابقات با استفاده از يك 
تست دقيق در آن شركت كنند. ما فشارى را كه دولت با آن روبه رو است 

را درك مى كنيم و اميدواريم كه بتوانيم نتيجه مطلوبى بگيريم.  
فينال يورو 2020 قرار است يكشنبه 20 تير ماه در ورزشگاه ومبلى شهر 

لندن برگزار شود.

اينتر به دنبال فروش حكيمى
 باشگاه اينتر با فروش مدافع مراكشى خود به پارى سن ژرمن موافقت 
كرد. مسئوالن باشگاه اينتر با فروش اشرف حكيمى مدافع مراكشى خود 

به پارى سن ژرمن موافقت كردند.
باشگاه متمول فرانسوى پيشنهاد 70 ميليون يورويى براى جذب ستاره 
تيم ملى مراكش و عضو باشــگاه اينتر داده كه در نهايت مالكان چينى 

باشگاه ايتاليايى با اين پيشنهاد خوب موافقت كردند.
طبق گزارش هاى رســيده حكيمى با قراردادى 5 ســاله راهى پاريس 
مى شود. حكيمى در سال 2019 از رئال مادريد با مبلغ 40 ميليون يورو 

به اينتر آمد و نمايش خوبى در 2 فصل گذشته براى نراتزورى داشت.

توقف چك و انگليس در يورو2020
 مســابقات فوتبال يورو 2020 با جذابيت باال در 12 شــهر اروپايى 
دنبال مى شــود. ايــن رقابت ها در 6 گروه برگزار مى شــود و تيم ها به 
بازى هاى هفته دوم رســيدند. در گروه D  تيم هر 2 بازى به تســاوى 
رســيد تى مانگلستان در داربى بريتانيا مقابل اسكاتلند به تساوى بدون 
گل رسيد وتيم جمهورى چك برابر كرواسى يك بر يك مساوى كرد. 

در جدول اين گروه انگليت و كرواسى با 4 امتياز صدرنشين هستند.
در گروه E  تيم فوتبال فوتبال ســوئد مقابل اسلواكى با يك گل پيروز 
شد و با 4 امتياز به صدر جدول صعود كرد. در ادامه اين رقابت ها امروز 
در هفته پايانى مقدماتى 2 بازى در شهرهاى رم و باكو انجام مى شود. در 
رم ايتاليا برابر ولز قرار مى گيرد و در باكو تيم سوئيس و تركيه مقابل هم 
صف آرايى مى كنند. در اين گروه ايتاليا با 6 امتياز صعود كرده و ولز با 4

امتياز دوم است، اين بازى براى سرگروهى 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 شــماره 140060326006000263 مورخه 1400/03/09 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتــي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على كرمى فرزند 
احمد به شماره شناســنامه 21657 صادره از مالير يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ 
اعيانى بانضمام قدرالسهم همان مقدار از چهاردانگ مشاع عرصه يك باب كوره آجرپزى 
به مســاحت 74332/80 مترمربع قســمتي از پالك 2 اصلي واقع در اراضى روستاى 
حرم آباد بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى آقايان على طاهرى حرم آبادى، كريم 
رضايى،محمد تقى قنبرى،رجبعلى زندى وعبداعلى روستايى وعليرضا طاهرى حرم آبادى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند 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 91)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/14

حسن ابراهيم قاجاريان - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شــماره 140060326006000260 مورخه 1400/03/09 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسين كرمى فرزند 
احمد به شــماره شناســنامه 2830 صادره از مالير يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ 
اعيانى بانضمام قدرالسهم همان مقدار از چهاردانگ مشاع عرصه يك باب كوره آجرپزى 
به مســاحت 74332/80 مترمربع قســمتي از پالك 2 اصلي واقع در اراضى روستاى 
حرم آباد بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى آقايان على طاهرى حرم آبادى،كريم 
رضايى،محمد تقى قنبرى،رجبعلى زندى وعبداعلى روستايى وعليرضا طاهرى حرم آبادى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند 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 93)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/14

حسن ابراهيم قاجاريان - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شــماره 140060326006000256 مورخه 1400/03/08 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى كاوس روســتائى 
فرزند مراد به شــماره شناســنامه 19576 صادره از مالير سه دانگ مشاع از ششدانگ 
اعيانى بانضمام قدرالسهم همان مقدار از چهاردانگ مشاع عرصه يك باب كوره آجرپزى 
به مســاحت 74332/80 مترمربع قســمتي از پالك 2 اصلي واقع در اراضى روستاى 
حرم آباد بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى آقايان على طاهرى حرم آبادى،كريم 
رضايى،محمد تقى قنبرى،رجبعلى زندى وعبداعلى روستايى وعليرضا طاهرى حرم آبادى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند 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 95)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/14

حسن ابراهيم قاجاريان - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شــماره 282 - 1400/02/25 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى وحيد كيهانى حميد فرزند عزيز به شماره 
شناســنامه 417 صادره از بهار در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 211/79 مترمربع 
پالك 11696 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع 
الواسطه از مالك رســمى آقاى حبيب اله وكيلى امجد محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 121)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/13

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

اعالم ساعت مسابقات 3 هفته پايانى
 ليگ دسته دوم

 كميته مســابقات ســازمان ليگ ســاعت مســابقات 3 هفته پايانى 
رقابت هاى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور را اعالم كرد.

رقابت هاى ليگ دســته دوم باشگاه هاى كشــور به مقطع حساس خود 
رسيده و فقط 3 هفته تا پايان اين رقابت ها زمان باقى مانده است.

تــا بدين لحظه 23 هفته از اين رقابت ها برگزار شــده  كه تا پايان هفته 
بيست وســوم صعود تيم مس شــهربابك به رقابت هاى ليگ يك فصل 

آينده مســجل شده و تيم شــهردارى همدان نيز در يك قدمى صعود به 
اين رقابت ها قرار دارد.

وضعيــت تيم ها در جدول رده بندى 2 گروه و نزديك بودن امتياز تيم ها 
چــه در باالى جدول و چه در پايين جدول ســبب شــده حساســيت 
مســابقات دوچندان شــود. به همين دليل كميته مسابقات سازمان ليگ 
تصميم گرفته اســت كه مســابقات 3 هفته پايانى ليگ دسته دوم را به 

صورت همزمان برگزار كند.
بر اين اساس؛ تمامى مسابقات ليگ دسته دوم در هفته هاى بيست وچهارم 

تا بيست وششم به صورت همزمان از ساعت 20:30 آغاز مى شود.

همچنين طبق مصوبــه كارگروه نظارت بر هفته هــاى پايانى ليگ هاى 
كشورى، نظارت و حضور مأموران كميته مبارزه با دوپينگ در مسابقات 

هفته هاى پايانى ليگ دسته دوم تشديد مى شود.
بر اين اســاس قرار اســت مأموران اين كميته در 3 هفته منتهى به پايان 
ليــگ به صورت تصادفى در محل برگزارى برخى ديدارها حضور يافته 
و از بازيكنان 2 تيم تست دوپينگ بگيرند. به همين منظور در ديدار روز 
گذشــته سپيدرود رشت و ويســتاتوربين تهران نيز مأموران كميته ضد 
دوپينگ با حضور در ورزشــگاه سردار جنگل رشت از بازيكنان 2 تيم 

تست دوپينگ گرفتند.

 افتخارآفرينــى ورزش هندبال همدان در  
يك سال اخير در عرصه هاى ملى موجب شده 
تا بار ديگر اين اســتان در رديف برترين هاى 

كشور قرار بگيرد.
به گــزارش ايرنا، ورزش هندبال همدان جزو 
رشــته هايى اســت كه در يك دهــه اخير با 
تغييــرات فراوان در حوزه مســئوليتى مواجه 
بود و همين مسأله منجر به افول اين رشته در 

سطح كشور شد.
تغييرات ايجاد شده در رأس هيأت هندبال و 
به روى كار آمدن «مهدى اســفنديارى صالح»، 
دســتاوردهاى خوبى را رقــم زده به نحوى 
كه شــاهد توفيق اين رشته ورزشى در استان 

هستيم.
اگرچه حضور وى ايــن نگرانى را ايجاد كرد 
كه به دليل مشــغله كارى امكان توجه الزم به 
مشكالت اين ورزش ميسر نشود، اما وى در 
كنار همراهان خود در هيأت توانســت مسير 

موفقيت هندبال همدان را هموار سازد.
اســفنديارى مرداد ماه سال 98 سكان رياست 
هيأت هندبال همــدان را برعهده گرفت و در 
اين مدت با ميزبانى اردوهاى تيم ملى در رده 
پايه، رايزنى براى حضور استعدادهاى هندبال 
استان در تيم ملى، حضور در ليگ يك كشور 
و  دوره هــاى مختلف آموزشــى، اقدام هاى 

چشمگيرى را به مرحله اجرا گذاشت.
اجراى اين برنامه ها باعث شد تا هندبال همدان 
از وضعيت قرمز و شــرايط نامناسب قبلى در 
مقايســه با ديگر استان هاى كشور خارج شود 
به نحوى كه استان همدان امروز در اين رشته 

ورزشى جزو مدعيان به شمار مى رود.
هندبــال همــدان در رشــته ســالنى و ســاحلى 
همــواره افتخــارات ارزنــده اى در كشــور 
ــد  ــز موجــب ش ــأله ني ــن مس ــته و همي داش
تــا انتظــار فدراســيون از ايــن اســتان در دوره 

ــد. ــاال باش ــفنديارى ب ــت اس مديري
رئيس هيأت هندبال استان همدان در اين باره 
گفت: دوره موفقى را در عرصه اردوهاى تيم 
ملــى داريم به طورى كه اكنــون 12 بازيكن 
مســتعد اين اســتان در اردوهاى ملى حضور 

دارند.
مهدى اسفنديارى صالح بيان كرد: خوشبختانه 
با كمك اركان هيأت به ويژه مربيان ســازنده 
توانســته ايم در حوزه استعداديابى و پرورش 
نخبه هاى هندبال استان مسيرى موفق را ايجاد 
كنيــم و حاصل تالش اين مجموعه دعوت از 

12بازيكن به اردوهاى تيم ملى است.
وى افــزود: در حال حاضر 12 نفر از بازيكنان 
اســتان در رده هاى ســنى مختلف در بخش 
بانــوان و آقايان به اردوهــاى تيم ملى جهت 
اعزام به مســابقات آسيايى دعوت شده اند كه 
اين موفقيت حاصل تالش مسئوالن و مربيان 

در سطح شهرستان هاى استان است.
اســفنديارى صالح از اســتان همدان به عنوان 
معدن گرانبها در استعدادهاى هندبال نام برد و 
گفت: حمايت از هندبال شهرستان ها موجب 
شده تا شــاهد ظهور نخبه هاى مستعد در اين 

ورزش باشيم.
كل  اداره  قهرمانــى  ورزش  معــاون 
ورزش وجوانان اســتان همدان نيز در اين باره 
افزود: خروجى هندبال استان در 2 سال اخير 
با وجود شيوع ويروس كرونا راضى كننده بوده 

و قدردان تالش اين مجموعه هستيم.
محــرم روزبه گفــت: خوشــبختانه هندبال 
اســتان يكى از هيأت هاى پويا و فعال اســت 
و هيأت هاى شهرســتان هاى رشته هندبال در 
سطح اســتان همگى فعال هستند و عملكرد 

خيلى خوبى دارند.
وى با بيان اينكه هندبال استان توانسته نفرات 

خوبى را در ســطح نخست اين رشته ورزشى 
معرفى كند كه ايــن موفقيت مرهون حضور 
چهره هاى شاخص و موفق در هيأت هندبال 
اســتان اســت، بيان كرد: هيأت هندبال استان 
همدان در بحث المپياد اســتعدادهاى برتر نيز 

عملكرد موفق و قابل قبولى داشته است.
روزبــه گفــت: برنامه ريــزى هدفمند هيأت 
هندبال همدان به ويژه در رده هاى ســنى پايه 
دســتاوردهاى موفقى را همراه داشــته است 
ضمن اينكه در بخش بانوان نيز ســال گذشته 
شاهد درخشش اين قشر در مسابقات كشورى 

بوديم.
وى با اشــاره بــه پيــش رو بــودن المپياد 
اســتعدادهاى برتر كشــور، بيان كرد: هندبال 
همدان با توجه به فعاليــت مؤثر در رده هاى 
ســنى پايه مى تواند عملكــرد خوبى در اين 

رويداد مهم داشته باشد.

حضور پرشور 
جامعه ورزش استان

 در انتخابات 
 جامعــه ورزش همــدان روز جمعــه 
بــا حضورى پرشــور در انتخابــات 1400

حماســه اى نو آفريدند و به طور همزمان و 
در اقدامى هماهنگ با لباس هاى يك شكل با 
طى كردن مسيرى در خيابان هاى اصلى شهر، 

حضورى گسترده در پاى صندوق هاى رأى 
داشتند.

به گزارش ايرنا، جوانان و جامعه بزرگ ورزش 
استان همدان با در دست داشتن پرچم مقدس 
ايران اسالمى و پوشش لباس هاى همرنگ از 
رشــته هاى رزمى از جمله كاراته، كونگ فو، 
پوشــش هاى  ســاير  و  رزم آوران  تكواندو، 
ورزشى در كنار مســئوالن اجرايى، نمايش 
گســترده اى در انتخابات رقــم زدند. مردم 
هميشــه در صحنه همدان بخصوص جامعه 

ورزش استان با حضور گسترده در انتخابات 
بار ديگر به دشمنان و بدخواهان ملت ايران 
و اســتقالل آن ثابت كردند كه وحدت ملى، 

واالترين ارزش هاست.
28 خرداد ماه براى ملت ايران اســالمى روز 
بســيار مهمى از نظر مشــاركت حداكثرى 
مردم و تعيين سرنوشــت بود و ملت بزرگ 
و موقعيت شناس ايران با حضور گسترده در 
پاى صندوق هاى اخذ رأى ، دشــمن را بار 

ديگر عصبانى و خشمگين كردند.

شهرستان هاى اســتان همدان با بيش از 250
هيأت ورزشى اســت كه با حضور خود در 
پاى صندوق هاى رأى مشــاركت پر شــور 
و حداكثــرى جامعه ورزش اســتان اعم از 
ورزشكاران، مربيان، پيشكسوتان و مسئوالن 
ورزش اســتان همدان بــرگ زرينى ديگرى 
را رقــم زدند و با لباس متحداالشــكل پاى 
صندوق هــاى رأى حاضر شــدند تا ميزان 
مشاركت و اســتقبال جامعه ورزش را نشان 

دهند.

 مســابقه ســوپرجام 1399-1398 بيــن 2 
ــروز  ــز ام ــور تبري ــم پرســپوليس و تراكت تي

ــود. ــزار مى ش ــگاه آزادى برگ در ورزش
مســابقه  2 تيــم پرســپوليس و تراكتــور 
ــش  ــد پي ــگى باي ــق روال هميش ــز طب تبري
از آغــاز مســابقات ايــن فصــل برگــزار 
ــب  ــى موج ــرايط كروناي ــا ش ــد، ام مى ش
ــال  ــك س ــًا ي ــازى تقريب ــن ب ــه اي ــد ك ش

ــود.  ــزار ش ــد برگ بع
تراكتــور قهرمــان جــام حذفــى فصــل 
گذشــته و پرســپوليس قهرمــان ليــگ برتــر 
ــد  ــر مى رون ــه مصــاف يكديگ ــى ب در حال
ــيا  ــان آس ــگ قهرمان ــم در لي ــر 2 تي ــه ه ك
ــه  ــه مرحل ــته اند و ب ــق داش حضــورى موف
ــود  ــيا صع ــان آس ــگ قهرمان ــتم لي يك هش

كرده انــد. 
دوئــل ايــن تيــم 2 تيــم آســيايى مى توانــد 
ــه  ــوص اينك ــد بخص ــذاب باش ــيار ج بس
هــر 2 تيــم بــه دنبــال كســب جــام هســتند 

ايــن بــازى را علــى صفايى بــه عنــوان داور  
ــى  ــرى و محمدعل ــن ظهي ــراه حس ــه هم ب
پورمتقــى بــه عنــوان كمــك ايــن ديــدار را 

ــد. ــاوت مى كنن قض

گروه بندى مسابقات 
واليبال نوجوانان جهان 

مشخص شد
 مراسم قرعه كشى مرحله گروهى مسابقات 

واليبال قهرمانى نوجوانان جهان برگزار شد.
مسابقات واليبال قهرمانى زير 19 سال مردان 
جهان از 2 تا 11 شهريور ماه به ميزبانى تهران 

برگزار مى شود. 
گروه بندى اين دوره از مسابقات به شرح زير 

است:
گروهA  :ايران، نيجريه، لهســتان، گواتماال و 

تيم 3
گروهB  :ايتاليا، جمهورى چك، برزيل، كلمبيا 

و تيم 2
گروهC : روسيه، بلغارستان، كامرون، بلژيك 

و تايلند
گروهD : آرژانتين، مصر، آلمان، كوبا و تيم يك

هندبال همدان روى ريل موفقيت

امروز پرسپوليس با تراكتور در سوپرجام آسيايى
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فنـاوري

گـزارش 

گردشگـرى

پاك كن هاى آنتى باكتريال نانويى توليد شد
 يكى از شــركت هاى صنعتى پاك كن هاى آنتى باكتريال نانويى با 

قابليت آنتى باكتريال در برابر ميكروب ها و باكترى ها توليد كرد.
به گزارش ايســنا، از آنجايى  كه افراد از ســنين بسيار كم با پاك كن 
در ارتباط هســتند و تماس با دست انســان اجتناب ناپذير است، از 
اين رو وجود خاصيت آنتى باكتريالــى در اين محصول با اهميت به 
نظر مى رســد؛ زيرا پاك كن ها را مى توان يكى از وسايل انتقال دهنده 
عوامل بيمارى زا به ويژه در مدارس دانست كه با دست به دست شدن 
آن ميان دانش آموزان يا تماس پاك كن با ســطح آلوده، امكان انتقال 
بيمارى را فراهم مى كند.با شــيوع ويروس كرونا و دغدغه مدارس، 
ايجاد خاصيت آنتى باكتريــال در لوازم التحرير مى تواند به والدين و 

دانش آموزان در مصون ماندن از گزند اين بيمارى ها كمك كند.

دستگاهى كه موجب توقف سكسكه مى شود
از حبس كردن نفس تا ترســيدن، اينها راه هاى ارائه شده براى درمان 
سكسكه هســتند! اكنون دانشــمندان ادعا مى كنند روشى بهتر براى 

درمان سكسكه يافته اند: دستگاهى مشابه يك نِى.
به گزارش ايسنا و به نقل از گاردين، سكسكه زمانى رخ مى دهد كه 
ديافراگم و عضالت بين دنده اى به طور ناگهانى منقبض شوند. ورود 
ناگهانى هوا باعث بســته شــدن دهانه ناى و ايجاد صداى سكسكه 
مى شود. در حالى كه درمان هاى خانگى زيادى براى سكسكه وجود 

دارد دانشمندان راه حل جديدى يافته اند.
اين دســتگاه كه "ابزار مكش و بلع“(FISST)  نــام دارد و با نام 
هيك اوى(HiccAway)  ثبت اختراع شــده يك دستگاه نِى مانند 

به شكل L است.

كاهش صداى هواپيماى جت 
در حد سشوار!

 محققان موفق به ســاخت ماده جديدى شده اند كه در صورت 
اســتفاده در موتور هواپيماها عالوه بر كاهــش وزن آنها مى تواند 

صداى آنها را نيز به شكل قابل توجهى كاهش دهد.
به گزارش ايســنا، اگر در يك شهر بزرگ زندگى مى كنيد، احتماالً 

كامًال از غرش هواپيماها در باالى سر خود آگاه هستيد. 
در قرن گذشــته صداى هواپيماها به شكلى باور نكردنى بلند شده 
اســت، تا اين حد كه قيمت خانه در محله هايى كه نزديك فرودگاه 
كالنشــهرها هســتند پايين مى آيد.اما اكنون يك ماده جديد ممكن 
است همه اينها را تغيير دهد و كاهش قابل توجه صداى هواپيماها 

را در پى داشته باشد.

ايجاد كريستالى كه 58 درصد سخت تر از 
الماس است

 دانشــمندان موفق به ســاخت كريستالى شــده اند كه 58درصد 
سخت تر از الماس است، اما دوام ندارد.

بــه گزارش آى اى، المــاس از جذابيت منحصر به فــردى برخوردار 
است كه توســط ثروتمندان به عنوان زيورآالت و براى جلب توجه 
استفاده مى شــود. اما از اين ماده معدنى فوق العاده قوى در ابزارهاى 
برش، مته هاى پرقدرت و حتى به عنوان ســاينده صنعتى نيز استفاده 
مى شــود. اكنون دانشــمندان موفق به ايجاد كريســتالى شده اند كه 
حتى ســخت تر از الماس اســت. گروهى از محققان ماده اى به نام 
"لونسداليت"(lonsdaleite) ابداع كرده اند كه "الماس 6 ضلعى" 

نيز ناميده مى شود.

تلسكوپ فضايى "هابل" از كار افتاده است
تلسكوپ فضايى"هابل" ناسا به دليل خراب شدن يك رايانه داخلى، 

فعًال كار خود را متوقف كرده است.
 به گزارش ديلى ميل، تلســكوپ فضايى "هابل" ناســا كه بيش از 30 
ســال در فضا بوده و به اكتشافات بيشمارى دست يافته است، به دليل 
وجود مشكلى در رايانه اى متعلق به دهه 1980 كه ابزارهاى علمى آن 
را كنترل مى كند، از كار افتاده است. آژانس فضايى اياالت متحده گفت 
اين تلسكوپ كه در سال 1990 به مدار نزديك زمين پرتاب شد، همه 
مشاهدات نجومى را متوقف كرده است. "هابل" كه يك پروژه مشترك 
بين ناسا و آژانس فضايى اروپاست، از مدت كوتاهى پس از ساعت 16 
بعدازظهر به وقت منطقه زمانى شرقى روز يكشنبه كار نمى كند و اين 

موضوع نيز احتماالً به دليل اشكال در برد حافظه آن است.

جاى خالى فرهنگ و هنر
 در برنامه كانديداها

 7 كانديداى انتخابات رياســت جمهورى بيــش از يك هفته كه آغاز 
تبليغاتشــان را در صداوسيما پشت سر گذاشــتند و 317  نفر كانديداى 
شوراى شــهر همدان در رسانه ها تبليغات را آغاز كردند و برنامه هايى را 
ارائه دادند كه تقريباً تمامشان رنگ و بوى سياسى و اقتصادى به خود گرفته 
و گاهى هم گريزى به ورزش و بهداشت و سالمت و گردشگرى مى زند؛ 

اما به غير از موارد معدود و انگشت شمار، خبرى از فرهنگ و هنر نبود !
نگاهى گذرا به برنامه هاى انتخاباتى نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى 
در ســال 1400، نشان مى دهد كه همانند چند دوره  گذشته، حلقه  اصلى 
مفقوده در اين برنامه ها، فرهنگ و هنر اســت و تمركز اصلى هر يك از 
نامزدها هم بيشــتر بر موضوعات اقتصادى، سياسى و روابط بين المللى 

است.
هرچند در شــرايط فعلى و با توجه به مشــكالتى كه مردم با آن دست و 
پنجه نرم مى كنند، تأكيد بر مباحث اقتصادى و سياست خارجى چندان هم 
دور از انتظار نيســت، اما تمركز بيش از اندازه  بر اين مشكالت، نتيجه اى 
جز ايجاد شائبه  طرح شعارهاى بى پايه، با هدف دست گذاشتن روى نقطه 
ضعف ها و كشاندن رأى مردم به سمت خود، چيزى عايد نامزدها نخواهد 

كرد.
در اين ميان اما فارغ از برنامه هاى هر يك از نامزدها براى حل مشكالت 
سياسى و اقتصادى، انتظار مى رفت كه تاكنون به گوشه اى از دغدغه ها و 
مشكالت عرصه فرهنگ و هنر كشور نيز به صورت جدى اشاره مى شد؛ 
آن  هم در شــرايطى كه فعاالن حوزه هاى فرهنگ و هنر، همچون سينما، 
تئاتر و موســيقى در دوران كرونا آســيب هاى زيادى را متحمل شدند و 

همچنان هم روزهاى دشوارى را مى گذرانند.
«عبدالناصر همتى»، يكى از نامزدهايى بود كه در اين مدت اشاره اى گذرا 
به موضوع آسيب هاى كرونا به بخش هنر داشت. وى در حساب كاربرى 
خود در توييتر عنوان كرده اســت كه «كرونا به اقتصاد فرهنگ و به ويژه 
ســينماى ايران آســيب جدى وارد كرد. همتى مى گفت در دولت من، با 
كمك سينماگران و فعاالن فرهنگى بسته  جامعى براى رونق اقتصاد  سينما 
در دوره پس از واكسيناسيون عمومى تدوين و اجرا مى شود. من سينما را 

در كنار مردم مى خواهم.»
«ابراهيم رئيســى» نيز در اين مدت برنامه هايش در حوزه گردشــگرى و 
توريسم را در راديوجوان مطرح كرد و «اميرحسين قاضى زاده هاشمى» نيز 
آنگونه كه در فيلم مستندش ديده مى شد، يكى از آخرين برنامه هايش را 

رسيدگى به دغدغه هاى فرهنگى  و هنرى عنوان كرده بود.
بر اين اســاس اگرچه در ميان صحبت هاى پراكنــده و فراوان هر يك از 
كانديداها در برنامه هاى رسمى و غيررسمى(شبكه هاى اجتماعى)، گاهى 
حرف فرهنگ و هنر هم به ميان آورده مى شد، اما نه تنها تا پايان تبليغات 
خبرى از بيان برنامه هاى مشخص و تدوين  شده در هر يك از حوزه هاى 
مجزاى فرهنگى و هنرى نشــد، بلكه نامزدها حتى زحمت طراحى يك 
شــعار ساده را هم به خود ندادند؛ آن  هم شعارهايى كه تجربه ثابت كرده 
اســت در بســيارى از موارد مطرح و پس از مدتى به فراموشــى سپرده 
مى شوند. در 4 دهه گذشته آنقدر سهم نانوشته، اندك و ناچيز فرهنگ و 
هنر يا ناديده گرفته شده يا توسط بخش هاى ديگر به ويژه بخش سياست 
مصادره شــده كه ديگر نظريه "فرهنگ و هنر وسيله نيست" و "خود يك 
هدف اصلى و مهم در راســتاى توسعه همه جانبه است"، گذشته است! و 
اين باور دارد به ورطه فراموشى مى رود. حتى امسال كانديداها در يك كالم 
و يا بند، اشــاره اى هم به فرهنگ و هنر نداشتند و نخواهند هم داشت! و 
هنر و هنرمند تنها به عنوان يك ابزار و وسيله تعريف و درك شده است 
و يا به عنوان يك ابزار سرگرم كننده و تفريحى معرفى و حمايت مى شود.
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درخت غم بجانم كرده ريشه                                                   بدرگاه خدا نالم هميشه
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■ حديث:
امام على(ع):

بر پيشواست كه به مردمان تحت حكومتش، حدود اسالم و ايمان را بياموزد ..      
غرر الحكم : ح 6199

پوسترهاى دردسرساز
 بنابــر قانــون، نظــارت بــر تخلف  
گروه هــاى تبليغاتى از ســوى فرماندارى 
انجام مى شــود و اكيپ هاى ايــن ارگان 
براى امحاى انــواع تبليغات غيرقانونى در 
ســطح شــهر حضور دارند اما شهردارى 
در اين زمينه هم نقــش اصلى را برعهده 
دارد. در طــول هفته تبليغات و بخصوص 

در پايان آن، كار شهردارى براى پاكسازى 
معابر بيشتر شد.رئيس سازمان سيماومنظر 
و فضاى ســبز شهرى شــهردارى همدان 
گفت: كار از ســاعت12 جمعه شب و از 
زمانى كه انتخابات به پايان رسيد  آغاز شد. 
اكيپ هاى مناطق و نواحى براى پاك كردن 
شهر از پوستر ها و بنر ها نصب شده و ديگر 

اقالم تبليغاتى اعزام شدند.

درباره مشكالتى كه در اين زمينه بروز كرد، 
بايد گفت بيشتر پوســتر ها با فشار آب و 
دستگاه واترجت از روى ديوار كنده شد، 
اما بعضى از اين پوستر ها با چسبى كه در 
آب محلول نيست نصب شده  بودند و پاك 

كردن آنها دشوار بود. 
شيشــه هاى  روى  كــه  پوســتر هايى   
ايستگاه هاى اتوبوس و تابلو هاى ترافيكى 

با چسب قوى نصب شده اند بيشتر از همه 
دردسرساز هســتند و براى برداشتن آنها 
بايد از كاردك استفاده كرد كه خود آسيب 
ديگرى به شيشه ها و تابلو ها وارد مى كند. 
خوشــبختانه در جريان تبليغات انتخاباتى 
ســال هاى اخير اين نــوع تخريب اموال 
عمومى كاهش پيدا كرده است، اما باز هم 

مى توان نمونه هاى آن را مشاهده كرد.

500 ميليون خرج كانديداها 
روى دست شهردارى 

■ چرا شهروندان هزينه تبليغات  را بپردازند؟
مريم مقدم  »

   در زمــان برگزارى تبليغــات انتخاباتى 
رياست جمهورى و شــوراهاى اسالمى شهر و 
روســتا برخى نامزدها بدون توجه به آلودگى 
سيماى ظاهرى شهر پوسترها و بنرهاى  تبليغاتى 
خــود را بر روى در و ديوارهاى شــهر، منازل 
مســكونى، اموال عمومى و المان هاى شــهرى 

چسبانده و خســارات زيادى را براى مديريت 
شهرى به وجود آورده اند.

اين گزارش حاصل ابراز تأســفى است كه در 
ازاى نگاه اجمالى هر شــهروند به سطح شهر از 
سيماى آشفته و آسيب ديده به جا مانده از تبليغات 

انتخابات اخير ناشى مى شود.
روزهاى تبليغات و انتخابات به خط پايان رسيد، 

اما آنچه روى دست شهردارى ماند هزينه گزاف 
پاكسازى معابر شهرى و آنچه براى شهروندان به 
يادگار ماند  ســيماى آشفته مناظر شهرى است.  
اكنون پرسش اينجاست به واقع مديريت شهرى 
چه مبلغ و چند نيروى انســانى را بايد از محل 
بودجه شــهر به كار بگيرد تا ســيماى شهر  به 

روزهاى پيش از تبليغات تبديل شود؟ 

يك هفته تبليغات يك حجم خسارت 
 تبليغات قانونى نامزدهاى انتخابات ششــمين 
دوره شــوراهاى اسالمى شهر و روســتا از بيستم 
خرداد ماه آغاز شــد، تبليغات نامزدهاى انتخابات 
شــوراها به مدت يك هفته بــه طول انجاميد و 26 

خرداد ماه نيز پايان زمان قانونى آن بود.
در راســتاى مهيا كــردن امكانات بــراى تبليغات 
نامزدهــاى انتخاباتى، 100 نقطه در ســطح شــهر 
همدان از سوى شهردارى به منظور معرفى نامزدها 
و برنامه هايشــان در نقاط مختلف شهر تعيين شد. 
على رغــم همه ايــن تالش ها هماننــد دوره هاى 
قبلى بســيارى از نامزدهاى انتخاباتى با چســباندن 
پوســترهاى تبليغاتى و بنرها بر جداره سطح شهر، 
مبلمــان پاركــى و ايســتگاه هاى اتوبوس موجب 

نارضايتى شهروندان شدند.
با پايان يافتن زمــان تبليغات نامزدهاى انتخاباتى 
چنديــن اكيــپ از واحدهاى خدمات شــهرى 
مناطق عمليات پاكســازى پوســترهاى انتخاباتى 
را از جداره معابر شــهر آغاز كردند.در كنار اين 
اتفاق همچنيــن در ايام تبليغات، چندين اكيپ از 
نيروهاى خدمات شــهرى در شــهردارى مناطق 
و نواحــى منفصل هر شــب اقدام به پاكســازى 

تبليغات غيرمجاز مى كردند.
همچنين بــا توجه به اينكه طبق قانــون نامزدهاى 
انتخاباتــى در 2 روز گذشــته مجاز بــه تبليغات 
نبودنــد، بنابراين چندين اكيپ از نيروهاى خدمات 
شهرى عمليات پاكســازى آثار تبليغاتى در معابر و 

خيابان هاى اصلى سطح شهر را آغاز كرده  بودند.

ايــن اتفاق رقم خورد تا  ظــرف 2 تا 3 روز آينده 
شــهروندان شــاهد اين مهم باشــند كه  تمام آثار 
تبليغات غيرمجاز سطح شــهر پاكسازى و تنظيف 
شده و شهرى پاكيزه براى شهر به جاى مانده است.
بالفاصله پس از پايان رأى گيرى، پاكسازى ديوار ها 

و معابر شهر از اقالم انتخاباتى آغاز شد.
در كنــار اين هر دوره پاكســازى برچســب ها و 
برگه هايى كه روى ديوار هاى شــهر چسبانده شده 
بود بيش از چند صد ميليون تومان براى شهردارى 

همدان  هزينه داشت.
 اگــر بخواهيــم هزينه هاى انتخابات را درســت 
محاســبه كنيم بايد اين رقــم ميليونى را هم به آن 
بيفزاييم وگرنه چهره نامزد هاى انتخابات تا هفته ها 
و ماه ها در مقابل چشمان شهروندان باقى  مى ماند. 
ســتاد هاى انتخاباتى هر ســال افــرادى را به  كار 
مى گيرند تا پوســتر هاى نامزد ها را در سطح شهر 
پراكنــده كنند. نتيجه تمام كارى كــه آنها در يك 
هفته يا بيشــتر از آن انجــام مى دهند، بايد در يك 
روز از شــهر پاك شود تا در روز پس از برگزارى 
انتخابات، شهر براى زندگى عادى و روزمره آماده 

شود.

كانديدا كجا و  هر منطقه 4 بنر كجا؟  
 317 كانديداى شوراى شهر و 4 كانديداى رياست جمهورى بر 
اساس موقعيت و مكان هاى تعيين شده مى توانستند در ايام تبليغات با 

نصب بنر تبليغات سطح شهر خود را به مردم معرفى كنند.
بــا توجه به منطقه بندى شــهرى همــدان به 4 ناحيه هــر كانديدا 
مى توانست در هر منطقه با نصب يك بنر تبليغات خود را انجام دهد 
يعنى 4 بنر براى 4 منطقه. اما يك نگاه اجمالى به كوچه و خيابان هاى 
شهر نشان مى دهد به هيچ وجه اين آمار مورد احترام و توجه كانديدا 
قرار نگرفت و هر كانديدا هر تعداد بنر و پوستر خواست طبق وسعت 

نگاه غيرمنصفانه به در و ديوار شهر آويخت. 
 بر اساس آمارى كه رئيس سازمان سيماومنظر و فضاى سبز  شهرى 
شــهردارى همدان در پاسخ به اين پرسش كه هزينه پاكسازى معابر 
شــهر همدان پس از تبليغات انتخابات چقدر پيش بينى مى شــود به 
همدان پيام گفت: در هر منطقه بالغ بر 150 نفر نيروى پاكبان پيش بينى 
مى شود كه حاال بايد براى پاكسازى محيطى پس از تبليغات شبانه روز 

فعاليت كنند. 
در سال هاى اخير، شهردارى 
با ايجــاد بنرهاى عريض و 
استند  تابلو هاى  همين طور 
در پياد ه راه ها، محلى را براى 
مشخص  پوســتر ها  نصب 
كرده است. در شهر همدان 
نيروى  نفــر  حــدود 850 
زحمات  شــبانه روز  پاكبان 
را  شــهرى  معابر  پاكيزگى 

مى كشند.

600 نيروى خدمات شهرى و يك سيماى   
شهرى آشفته 

 حســين خانجانى مى گويد: حدود 600 نيروى 
خدمات شــهرى در روزهاى اخير مسئول پاكسازى 

كوچه و خيابان هاى اصلى خواهند بود.
وى به رنگ آميزى و ساماندهى معابر شهرى در ايام 
پيش از نوروز 1400 اشــاره كــرد و گفت: پيش از 

آغاز ســال جديد مبلغى 
حــدود 40 ميليون تومان 
براى رنگ آميزى كافوهاى 
مخابرات و بــرق هزينه 
فعاليت  با  كه  بود  شــده 
تبليغات كانديداهاى شهر 
همدان اين هزينه ها گويا 

بايد دوباره تكرار شود. 
مديــر خدمات شــهرى 

شــهردارى همدان بيان كــرد: مبلــغ 400 ميليون 
تومان براى نصب داربســت هايى كه جهت تبليغات 
كانديداى رياســت جمهورى و شوراى شهر در نظر 

گرفته شده بود هزينه شد.
خانجانى افــزود: آنچه جاى تأســف دارد رد پاى 
ونداليست به جاى مانده از دوران تبليغات كانديداها 
در شــهر اســت. در ميان زيباســازى هاى شهرى،  
نقاشى هاى شهر همدان در پروسه تبليغات كانديداها 

مورد كم لطفى و خدشه دار شدن قرار گرفت.

وى گفــت: پيش از نــوروز 1400 بــراى هر متر 
نقاشى ديوارى در همدان 100 هزار تومان هزينه شد، 
اما  اكنون در بخشى از شهر همچون بلوار سالمت، 
پل شهيد همدانى، پل شهيد بهارى و... كه نقاشى هاى 
ديوارى روى آنها نقش بسته بود آسيب هاى به جاى 

مانده از تبليغات كانديدا خودنمايى مى كند.
خانجانــى بيان كرد: در يك حســاب سرانگشــتى 

برآورد مى شــود مبلغى حدود 50 ميليون تومان بايد 
براى پاكســازى معابر اصلى شهر هزينه شود و اين 
عين خســارتى است كه متأسفانه عامالن تبليغ براى 

كانديداها به شهر وارد كرده اند.
وى گفــت: اين آمار و خســارت ها در مورد معابر 
اصلى و تحت مديريت شــهردارى است اكنون در 
نظر بگيريد چقدر اماكنى همچون تأسيسات ادارات 
و مناطق اطراف خانه هاى شخصى مورد آسيب قرار 

گرفته است.

هزينه هاى شبانه   
براى پاكسازى 

 مدير خدمات شــهرى شهردارى همدان مى گويد: در ايام تبليغات هر شب هزينه اى 
بالغ بر 2 تا 3 ميليون هم روى دست  ما ماند كه قسمت هايى كه خارج از محدوده تبليغ 

كانديداها هست را پاكسازى كنيم.
رئيس ســازمان سيماومنظر و فضاى سبز شهرى شــهردارى همدان  گفت: 14 هزار و 
736 متــر در قالب هر نفر كانديدا (4 بنر3 در4) براى تبليغات مجاز ســيزدهمين دوره 
انتخابات شــوراى اسالمى  شــهر همدان اختصاص داده شده بود تا نامزدهاى انتخاباتى 
بتوانند تبليغات خود را در شهر همدان انجام دهند. در صورتى كه اين تبليغات موجب 
ضرر و آســيب به محيط شهرى نشــود، تدابيرى اتخاذ و بر اين اساس سازه هاى بنرى 
طراحى و در سطح شهر نصب شد تا روى اين سازه ها تبليغات صورت بگيرد. خانجانى 
افزود: با مشاركت مناطق 4گانه  شهر همدان، بيش از 100 نقطه شناسايى شد كه قابليت 

استقرار اين سازه ها را داشت.
وى  بيان كرد: انتظارى كه از ســتادهاى نامزدهاى انتخاباتى مجلس ســيزدهم  مى رفت  
اين بود  كه تبليغات خود را فقط روى اين ســازه ها نصب كنند و از نصب پوســترها و 
تراكت هاى تبليغاتى روى جداره هاى شــهرى و مبلمان شهرى پرهيز كنند؛ زيرا نصب 
تبليغات روى اين سازه ها موجب مى شد كه هزينه هاى اضافى به شهردارى تحميل نشود، 

اما در كمال ناباورى چنين نشد. 

سينماها در پايان بهار چقدر بليت فروختند؟
 ميزان فروش فيلم هاى اكران نوروزى سال 1400 كه در پايان تعطيالت 
عيد نوروز به حدود 500 ميليون تومان رسيده بود، در آستانه فصل تابستان 

به حدود 3 ميليارد تومان نزديك شده است.
به گزارش ايســنا، 5 فيلم «خورشيد»، «الله»، «هفته اى يك بار آدم باش»، 
«تك خال» و «خون شد» از اواخر اسفند ماه در نوبت نوروز اكران شدند 
و در يك موقعيتى خاص و احتماالً تكرار نشــدنى پس از 3 ماه همچنان 

بى رقيب در حال اكران هستند.
اين 5 فيلم در روزهــاى پايانى بهار و در تاريخ 29 خرداد  ماه (تا لحظه 
انتشار اين گزارش) به رقم بيش از 2 ميليارد و 900 تومان فروش رسيده 

و تاكنون بيش از 136 هزار مخاطب هم داشته اند.
اين آمار فروش سينما در 3 ماه ابتدايى سال 1400 در حالى ثبت مى شود 
كه امســال سينماها اكران عيد فطر نداشتند و هيچ تهيه كننده اى حاضر به 
اكران فيلمش در شرايط فعلى نشد. اگرچه هنوز گمانه زنى هاى مختلفى 
از اكران چند فيلم جديد به گوش مى رســيد، ولى صاحبان فيلم هايى كه 
اسم شان بيش از بقيه بر ســر زبان است مثل «ديناميت» تأكيد دارند بايد 
ضمانتى در اكران داده شــود تا تمام ضرر و زيان پخش فيلم در شــرايط 

كرونايى بر دوش تهيه كننده نباشد.

 آنچه امروز حايز اهميت است تالش شهردارى همدان در جهت ارتقاى 
آراستگى منظر شهرى و رضايت خاطر شهروندان بود. 

به همين دليل چهره شــهر كمتر از چند ساعت پس از پايان تبليغات نامزدهاى 
انتخاباتى پاكسازى شد.

براى آنكه ســيماى شــهرى به روزهاى پيش از تبليغات بازگردد پاكســازى 

پوسترهايى كه بر روى تأسيسات شهرى چســبانده شده بود تا  روزهاى ديگر 
ادامه خواهد داشت.

همزمان با اعالم رســمى پايان فرايند رأى گيرى از سوى ستاد انتخابات استان، 

پاكسازى چهره شهر از تبليغات، پوسترها و سازه هاى تبليغات انتخاباتى آغاز شد 

و روز گذشته بخش اعظمى از اين عمليات با تالش و فعاليت گسترده نيروهاى 
كارگرى به طور كامل پايان يافت.

عالوه بر كار پاكســازى  تبليغات انتخاباتى در معابر شــهرى، با هماهنگى هاى 

صورت گرفته پس از پايــان فرايند رأى گيرى انتخابات، بالفاصله نســبت به 

جمع آورى طرح هاى اكران شده انتخابات در سازه هاى تبليغات محيطى شهرى 
نيز اقدام شد.


