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كار سخت انتخاب شهردار
1-اكنون پــس از تأييد انتخابات اكثر 
شوراهاى شــهر در استان نخستين اقدامى 
كه شــوراها بــه دنبال انجام آن هســتند، 

انتخاب شهردار است...

 2021 جـــوالى    7   1442 ذى القعـــده   26   1400 تيرمـــاه   16 چهارشـــنبه  
ــان  ــا  5000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4079  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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شركت بيمه حكمت صبا در نظر دارد با رعايت مفاد آيين نامه شماره 75 «تنظيم امور نمايندگى بيمه» مصوب شوراى 
عالى بيمه و مصوبات شركت و به منظور گسترش شبكه فروش بيمه در سطح استان همدان از ميان داوطلبان واجد 

شرايط،كه داراى مدرك تحصيلى ديپلم و يا در مقاطع كارشناسى و باالتر ترجيحًا در رشته هاى مديريت بيمه، بازرگانى، 
حسابدارى،حقوق، بازاريابى،امور مالى،اقتصاد و آمار هستند نماينده فعال در زمينه فروش بيمه بپذيرد.

شرايط عمومى:
1-تابعيت دولت جمهورى اسالمى ايران 

2-اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكى از اديان رسمى كشور 
3-عدم حجر و برخوردارى از سالمت روانى 

4-عدم اعتياد به مواد مخدر 
5-نداشتن سوء پيشينه كيفرى و هم چنين نداشتن سابقه محكوميت به جرائم نامبرده شده در ماده 64 قانون تأسيس بيمه مركزى جمهورى اسالمى 

ايران و بيمه گرى 
6- داشتن گواهى پايان خدمت وظيفه عمومى و يا معافيت دائم براى آقايان 

7- موفقيت در آزمون نمايندگى بيمه مركزى جمهورى اسالمى ايران 
8-موفقيت در دوره هاى آموزش نظرى و عملى 

9-عدم اشتغال به مشاغل ديگر اعم از دولتى و خصوصى (سمت هاى آموزشى در موسسات آموزش عالى مستثنى هستند)
شرايط اختصاصى:

(INTERNET, EXCEL , WORD شامل مهارت هاى) 1- داشتن گواهى نامه رايانه اى
2- برخوردارى از قدرت بيان و روابط عمومى مطلوب 

3- داشتن حسن اخالق و توانايى برقرارى ارتباط با مشترى 
4- توانايى مالى و امكان تجهيز دفتر 
5- موفقيت در مصاحبه هاى حضورى 

6- داشتن حداقل 25 سال سن 
7- داشتن دو ضامن معتبر 

8- افرادى كه سابقه فعاليت در دفاتر نمايندگان شركت متبوع هستند در اولويت مى باشند.
9- افرادى كه اقوام سببى و نسبى آنها در شركت شاغل هستند نمى توانند درخواست نمايندگى نمايند.

از داوطلبان واجد شرايط دعوت به عمل مى آيد حداكثر تا 15 روز از تاريخ درج آگهى با مراجعه به پورتال اينترنتى شركت به نشانى www.hsinsur.com نسبت 
به ثبت تقاضاى دريافت نمايندگى اقدام نمايند.

آگهى پذيرش نمايندگى شركت بيمه حكمت صبا (سهامى عام)

شركت بيمه حكمت صبا (سهامى عام)

به حكم به حكم ««َمن لَم َيشُكِر الَمخلوَق، لَم َيشُكِر الخالَق َمن لَم َيشُكِر الَمخلوَق، لَم َيشُكِر الخالَق »»

تقدير و تشكر

ــه  بدينوســيله از زحمــات ارزشــمند و تالشــهاى صادقان
ــه همكاران،معاونيــن محترم،كارشناســان  ــى و كلي حضرتعال
ــط و  ــوزه ذيرب ــرم ح ــاى محت ــور، رؤس ــارى اداره ام اعتب
شــعبه مهديــه همــدان و همــكاران خــدوم دوايــر اعتبارات 

و صنــدوق شــعبه مذكــور تقديــر و تشــكر مــى نمايــم.
ــاى  ــه ه ــركت در عرص ــن ش ــق اي ــد توفي ــدون تردي ب
ــكارى و  ــى، هم ــتغال مرهــون همدل ــد و اش مختلــف تولي
ــد . ــى باش ــزان م ــما عزي ــه ش ــرى صميمان ــئوليت پذي مس

موفقيــت روز افــزون تمامــى شــما عزيــزان را از خداونــد 
متعــال مســألت مــى نمايــم.

جناب آقاى طوماسىجناب آقاى طوماسى
رياست محترم بانك ملى امور شعب استان همدانرياست محترم بانك ملى امور شعب استان همدان

حسيـن اكبـرى
 مديـر عامل شـركت كاسپين كـوهدشت

پنج شنبه پنج شنبه 1717 تير  تير 14001400 ساعت  ساعت 1010 الى  الى 11:3011:30

بررسى تناقضات موجود در اظهارات حاضران جلسه بازشمارى آرا

نتايج انتخابات تويسركان
بالتكليف است

علم  وادب تبريز- شهردارى همدان امشب  به ميدان مى روند 

بـازى سرنـوشت
74

چاپ تصحيح القانون، ترجمه حساب و مقاالت تفسيرى درباره ابن سينا

از از 33 كتاب در نشست هيأت امناى  كتاب در نشست هيأت امناى 
بنياد بوعلى سينا رونمايى شدبنياد بوعلى سينا رونمايى شد
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كار سخت انتخاب شهردار
 1-اكنون پس از تأييد انتخابات اكثر شــوراهاى شــهر در استان 
نخستين اقدامى كه شوراها به دنبال انجام آن هستند، انتخاب شهردار 

است.
 معاون وزير كشــور و رئيس سازمان شــهردارى ها و دهيارى هاى 
وزارت كشور اعالم كرده؛ شوراى شهر و روستا از 14مردادماه آغاز 
به كار خواهد كرد و در نخستين جلسه خودشان در بازه زمانى يك 

ماهه بايد شهردار را انتخاب كنند.
2-در واقع شوراها از امروز يك مهلت 2ماهه دارند تا شهردار را انتخاب و 

براى صدور حكم به استاندارى و وزارت كشور معرفى كنند.
فرصتى كه اگر از آن خوب استفاده شود، مى تواند از تكرار حواشى 
معمول انتخاب شهردار پيشگيرى كند و مديريت شهرى را از حاشيه 

دور نگه دارد.
3-تجربه نشــان داده كه كار انتخاب شــهردار در شوراهاى استان 

به ويژه شوراى همدان كار بسيار سختى است.
معموالً در شــوراى همدان شــهردار به ظاهر توسط شورا انتخاب 
مى شــود، اما در اصل اين انتخاب، از سوى عناصر ذى نفوذ و آنانى 

كه در اصطالح گوشى به دستان خوانده مى شوند، انجام مى شود.
4-رقابت در انتخاب شــهردار تنها به رقابــت عناصر ذى نفوذ ختم 
نمى شــود و اين رقابت در شوراى شهر همدان به رقابت جناح ها و 

گروه ها و افراد نيز مى رسد.
رقابت اين دســته ها چنان با هم سخت است كه از هر ابزار و اهرمى 
از دستگاه نمابر گرفته تا معامله با وزارت كشور براى پيشبرد اهداف 
خود و نرســيدن رقيب به شهردارى بهره  مى برند! - رقابتى كه براى 
5-انتخاب شــهردار در شوراى شهر همدان در دوره هاى قبلى بوده، 
نشــان از رقابتى نفس گير بين برخى نيروهاى بومى و غيربومى براى 

رسيدن به صندلى شهردار است.
رقابتى تمام عيار كه اعضاى شــوراى شــهر هم در برخى دوره ها از 
آن ســود برده و از معرفى و پذيرش افراد براى داوطلبى تا حمايت 
و موافق ســخن گفتن صورى در صحن شورا به دنبال منفعت خود 

بوده اند و شهر و شهردارى براى آنها اهميتى نداشته است.
6-فرصــت 2ماهــه فرصــت خوبــى بــراى دســتيابى بــه گزينــه اى 
ــد  ــهرها مى توانن ــوراى ش ــت و ش ــهردارى اس ــراى ش ــب ب مناس
ــى  ــمى، رايزن ــه كار رس ــاز ب ــا آغ ــه ت ــى در فرصــت يك ماه حت
و اقدامــات ديگــر انتخــاب شــهردار را انجــام داده و در نخســتين 
ــورا در دوره  ــه كار ش ــاز ب ــس از تشــريفات آغ جلســه رســمى پ

ــد. ــى كنن ــد، شــهردار را معرف جدي
هرچند اين كار در شــوراى شــهر همدان كه عناصــر ذى نفوذ به 
مديريت شــهرى آن نظر دارند، كار ســخت و دشــوارى است، اما 

شدنى است.
7-شــوراى شــهر همدان و ديگر شوراهاى شهر اســتان كه اكنون 
تركيب يك دســتى دارند، به شرط تعهد همه اعضا به مردم و فاصله 
گرفتن از عناصر ذى نفوذ مى توانند از تكرار تجارب سابق در انتخاب 
شــهرداران پيشــگيرى و با توجه به وعده هايى كه به مردم داده اند، 
شــهردارى مناســب براى تحقق وعده ها انتخاب و با حمايت از او 

شرايط عمل به وعده ها را ايجاد كنند.
هرچند خبرهايى كه از برخى تحركات اعضا در تحميل شــهردارى 
هم محلى يا شهردارى وابسته به عناصر قدرت به جاى پاسخگويى 
به شورا، منتشــر شده احتمال تكرار نشدن تجربه ها و سخت نشدن 

انتخاب شهردار را افزايش داده است.
با اين حال بايد در انتظار نوع عملكرد شــوراى ششم در اين مقوله 
ســخت نشست و نوع عبور آنها از اين انتخاب را با فرصتى 2 ماهه 

كه مى تواند كمتر هم باشد، مشاهده كرد.

هواى استان همدان 4 درجه گرمتر مى شود
 كارشــناس اداره كل هواشناســى استان همدان گفت كه دماى هواى برخى از نقاط اســتان با 4درجه افزايش در 72ساعت آينده به 

42درجه سانتيگراد باالى صفر مى رسد.
محمدحسن باقرى شكيب در گفت وگو با ايرنا گفت: براساس بررسى داده ها و نقشه هاى پيش يابى هواشناسى، آسمان بيشتر نقاط استان 

همدان در 24ساعت آينده، صاف و بدون ابر، همراه با وزش نسيم ماليم و غبار محلى پيش بينى مى شود.
وى افزود: به دليل تابش مستقيم آفتاب، تا روز جمعه بيشينه دماى هوا در بيشتر نقاط استان همدان 2تا4 درجه سانتيگراد افزايش مى يابد.
باقرى شكيب با اشاره به اينكه آسمان بيشتر نقاط استان همدان در روزهاى آينده صاف پيش بينى مى شود، بيان كرد: هواى بيشتر مناطق 
اســتان نيز تا چند روز آينده به طور محسوسى گرم مى شود. وى افزود: در پى گرم شدن هواى مناطق مختلف استان همدان، به منظور 

جلوگيرى از زيان احتمالى، هشدار رنگ زرد هواشناسى، صادر شده است.
باقرى شكيب گفت: بيشينه و كمينه دماى هواى شهر همدان نيز در اين مدت 37 و 13 درجه سانتيگراد باالى صفر به ثبت رسيده است.

قطعى برق، تصادفات را افزايش داده است
 بنابر اعالم رئيس پليس راهنمايى ورانندگى شهرستان همدان قطعى برق مشكالتى براى پليس راهور به وجود آورده، بار ترافيكى و 

تصادفات را افزايش داده است.
فرخ جمالى در گفت وگو با ايسنا، گفت: در روزهاى گذشته قطعى برق در برخى از ميادين مهم شهر مانند پژوهش، جهاد و پيشاهنگى 

مشكالت زيادى به وجود آورده و تردد را با مشكل مواجه كرده است، عالوه بر اين رفع اين مشكالت بسيار زمان بر است.
وى درباره تردد خودروهاى غيربومى، بيان كرد: با توجه به رنگ بندى كرونايى ممنوعيت تردد بين شهرســتانى در استان وجود ندارد، 
همچنين پليس راهور تابع تصميمات ستاد مبارزه با كروناست و اگرچه تصميمات  فعلى تاحدى بازدارنده است، اما متأسفانه برخى از 
مردم به آنها بى توجه هستند. رئيس پليس راهور شهرستان همدان با اشاره به اينكه خودروهاى غيربومى بيشتر در مراكز تفريحى شهر 
حضور دارند و تعداد آنها نسبت به گذشته كمتر شده است، گفت: در روزهاى گذشته حدود 200خودرو در همدان اعمال قانون مى شد 

كه اين تعداد امروز  به 110خودرو كاهش يافت.

برگزارى مسابقات قرآنى در استان همدان 
از 18 تيرماه

 رئيس اداره امور قرآنى اداره كل اوقاف  و امور خيريه استان همدان 
از برگزارى مرحله شهرســتانى چهل وچهارمين دوره مسابقات قرآنى 

از 18تيرماه خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، مجتبى جمالى با اشــاره به برگزارى 
چهل وچهارمين دوره مسابقات قرآنى اوقاف و امور خيريه در مرحله 
شهرســتانى، گفت: اين مســابقات از 18تيرماه آغاز و تا 14مردادماه 

سال جارى ادامه خواهد داشت.
وى با بيــان اينكه 320نفر از اســتان همدان در مرحله شهرســتانى 
چهل وچهارمين دوره مســابقات سراسرى قرآن كريم ثبت نام كرده اند، 
افزود: ثبت نام از 13ارديبهشــت ماه آغاز شــده بود كه آقايان و بانوان 

باالى 18سال مى توانستند براى ثبت نام تا 13خردادماه اقدام كنند.
جمالى با بيان اينكه شــمار شــركت كنندگان در اين دور از مسابقات 
افزايش 40درصدى داشته است، بيان كرد: سال گذشته نخستين بارى 
بود كه ثبت نام به  صورت مجازى و ســامانه اى انجام مى شد از اين رو 
بســيارى از افراد اطالع نداشتند، اما امسال با تبليغات گسترده فعاالن 
قرآنى از ثبت نام مسابقات مطلع و شاهد افزايش شمار شركت كنندگان 

بوديم.
وى گفت: اين دوره از مســابقات در رشته هاى قرائت تحقيق، قرائت 
ترتيل، حفظ 5، 10 و 20 جزء و حفظ كل قرآن كريم، تفســير عمومى 
قرآن كريم، اذان، دعاخوانى، هم ســرايى و همخوانى قرآن كريم برگزار 

مى شود.
جمالى با اشاره به اينكه مسابقات استانى 12شهريورماه در شهر همدان 
برگزار مى شود، اما تاريخ دقيق مسابقات كشورى مشخص نيست، بيان 
كرد: رشته اذان ويژه آقايان است، همچنين براى تفسير قرآن نيز از منبع 

تفسير نمونه استفاده مى شود.

اهميت ارائه گزارش ها و اتمام پروژه ها 
در استان 

 جمع بندى برنامه ها و فعاليت ها در روزهاى پايانى دولت مستقر 
امرى طبيعى و معمول اســت كه به مرور در ســطوح مختلف انجام 
مى شــود تا با روى كار آمدن دولت بعدى كه عمدتًا با شــعارها و 
برنامه هاى جديد در چهارچوب اســناد و قوانين كشور فعاليت خود 

را آغاز مى كند، روند اداره كشور و اجراى برنامه ها دنبال شود.
در اين ميان 2نكته درخصوص مديران فعلى حايز اهميت است:

يكــى اينكــه بخشــى از پروژه هــا و طرح هــاى عملياتــى بــه 
ــه  ــتند ك ــردارى هس ــتانه بهره ب ــود در آس ــى خ ــازه زمان ــاظ ب لح
دســتگاه هاى  و  برســند  ســرانجام  بــه  بايســتى  على القاعــده 
ــه در  ــد ك ــه كار بگيرن ــود را ب ــوان خ ــام ت ــط تم ــى ذى رب اجراي

هفته هــا يــا ماه هــاى آتــى از آنهــا بهره بــردارى شــود.
البته بخشى از اين طرح ها و برنامه ها نيز در مراحل ميانى اجرا هستند 
كه تكليف آنها مشخص است، اما انتظار مى رود با توجه به ظرفيت ها 

و امكانات موجود روند اجرايى آنها ادامه يابد.
نكته دوم ارائه گزارش هاى دقيق و مبســوط از فعاليت ها و اقدامات 
اســت كه اتفاقًا در شــرايط كنونى مى تواند زمينه هاى نقد و بررسى 
بهتر مسائل، آن هم به دور از حواشى و رفتارهاى احساسى ناشى از 

انتخابات را فراهم كند.
نتايج اين بررســى ها مى تواند مديران دولت جديد را براى شناسايى 
نقاط قوت و ضعف و اســتفاده بهتــر از ظرفيت ها و  امكانات براى 

توسعه كمك نمايد.
اين مهم در ســطح استان نيز از اهميت بســزايى برخوردار است و 
براساس آن انتظار مى رود در هفته ها و ماه هاى آتى هم شاهد سرعت 
بخشــيدن به روند بهره بردارى از پروژه ها و به ســرانجام رســيدن 
بســيارى از طرح ها و برنامه ها باشيم و هم مديران در ارائه گزارش 

به مردم و تشريح اقدامات و فعاليت ها اهتمام الزم را داشته باشند.
آنچه مهم اســت توسعه استان براســاس محورهاى تعريف شده و 
اولويت هاى پيش رو اســت كه توجه به 2نكتــه فوق در تداوم آن 

مؤثر است.

خشكسالى توليد علوفه در مراتع همدان را 
42 هزار تن كاهش داد

 بنابــر اعالم معاون فنى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
همدان بروز خشكسالى موجب كاهش 42هزار تن  ميزان توليد علوفه 

در مراتع استان شده است.
عباس قبادى با اشــاره به اينكه براســاس گزارش سازمان هواشناسى 
ميانگين بارش اســتان همدان در ســال جارى 43درصد نسبت به سال 
گذشــته كاهش داشته است،گفت: به ازاى هر ميليمتر كاهش بارندگى 

ميزان توليد علوفه در مراتع(هر هكتار) 700گرم كمتر مى شود.
وى با بيان اينكه خشكسالى 85ميليارد و 260ميليون تومان به مراتع اين 
استان خسارت زده است، افزود: ميانگين توليد علوفه خوش خوراك در 
مراتع اين استان از 50 تا 720كيلوگرم متغير است، اما به طور ميانگين 

ميزان توليد علوفه در هر هكتار حدود 150كيلوگرم است.
به گزارش ايرنا، قبادى خواستار آبيارى به موقع و افزايش تعداد مراحل 
آبيارى براى خروج از شــرايط فعلى شــد و گفت: مراتع نيز از تبعات 
منفى خشكسالى بى نصيب نيســتند و به ازاى هر يك ميليمتر كاهش 

بارندگى 700گرم در هر هكتار توليد علوفه كاهش مى يابد.
معاون فنى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان بيان كرد: 
كاهش توليد علوفه موجب افزايش بار و فشار براى تعليف دام مى شود 
در حالــى كه انتظار مى رود دامداران با رعايت اصول«چراى تناوبى» از 

فشار دام به مراتع كاهش دهند.

1- مصوبات ستاد كرونا براى اجاره نشين ها در استان اجرا نمى شود. 
گويا بســيارى از صاحبخانه ها يا مســتأجران را جــواب كرده اند يا 
شرايط سختى را به آنها پيشنهاد داده اند. گفتنى است در اين شرايط 
اعطاى تسهيالت وديعه مســكن به مستاجران نيز در مرحله ثبت نام 

قرار دارد.
2- شوراى نظارت بر سازمان صداوسيما به همكارى اين سازمان با 
برخى هنرمندان واكنش نشــان داده است.گويا براساس مصوبه اخير 
شوراى نظارت بر سازمان صداوســيما، اين سازمان موظف شده تا 
با هنرمندانى كه در شــبكه هاى اجتماعى، خالف شــئونات حاضر 
شــده اند، قطع همكارى نمايد.گفتنى اســت با اين مصوبه برخى از 
هنرمندان بين فعاليت در ســازمان صداوسيما يا فضاى مجازى بايد 

يكى را انتخاب كنند.
3- به آتش نشــانان همچنان حقوق كارمندى پرداخت مى شود. گويا 
ســختى كار آتش نشــانى در مجلس گير كرده اســت. گفتنى است 
آتش نشــانان معموالً روزانه در مهار 5حادثه مشاركت مى كنند و به 
دليل تورم و گرانى و فعاليت در شــغل دوم، فرصت استراحت هم 

ندارند.
4-فروش نوبت آزمون زبان هم به مشــاغل موجود در ايران اضافه 
شده اســت. گويا برخى از مؤسسات از فروش نوبت آزمون درآمد 
ميلياردى دارند. گفتنى است اين مؤسسات هر نوبت را از 500 هزار 
تومــان تا يك ميليون و 600 هزار تومان به متقاضيان كه اغلب قصد  

مهاجرت دارند، مى فروشند.
5- مســكن ملى روز به روز گران تر مى شود. گويا در اقدامى جديد 
وام ســاخت واحدهاى مســكن ملى 250ميليون تومان شده است. 
گفتنى است با افزايش هزينه هاى ساخت، امكان انصراف بسيارى از 

متقاضيان افزايش يافته است.

 مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان 
همــدان با تأكيد بر اينكه محيط زيســت بايد 
در شــوراى فرهنگ عمومــى طرح موضوع 
شود، گفت كه دستگاه هاى اجرايى در حوزه 
فرهنگى بايد برنامه هاى مؤثرى براى حفاظت 

از محيط زيست داشته باشند.
جعفرى نژادبسطامى   محسن  ايرنا،  گزارش  به 
بيان كرد: در صورت مطرح شــدن مســأله 
محيط زيســت در شــوراى فرهنگ عمومى 
بــه عنوان يك دغدغــه اجتماعى و فرهنگى 

مى توان به نتايج مطلوب دست يافت.
وى افزود: مسائل و چالش هاى محيط زيست 
در يــك روز و يــك هفته پيــش نيامده كه 
بتوان آنها را در مــدت كوتاه رفع كرد، بلكه 
اين مشكالت ناشــى از يك فرايند نادرست 
بلندمدت بوده و با وجود صرف زمان طوالنى 
براى رفع آنها بسيارى از تالش ها هم به نتيجه 

نمى رسد.
جعفرى نژاد بسطامى بيان كرد: تفكر نادرستى 
مبنــى بر اينكــه تنها محيط زيســت در قبال 
مديريت اين حوزه مسئول است شكل گرفته 
در حالى كه همه نهادها به نوعى در اين زمينه 

مسئوليت و تكاليفى بر عهده دارند.
وى گفــت: وقتى اســمى از تــاالب به ميان 
مى آيد ذهن ها همه به ســوى محيط زيســت 
معطوف مى شــود در صورتى كــه مديريت 

منابع آبى كشــور بر عهــده وزارت نيرو بوده 
هرچند مديران زيرمجموعــه اين وزارتخانه 

تاكنون اظهارنظرى درباره تاالب نكردند.
جعفرى نژادبســطامى بــا بيان اينكه مســائل 
زيســت محيطى را بايد در آمايش سرزمينى 
گنجاند بيان كرد: در حوزه پســماند و قانون 
هواى پاك 20دســتگاه از جمله شركت نفت، 
شهردارى و ديگر نهادها مسئوليت دارند، اما 
به محض آلوده شــدن هوا همــه توجه ها به 

محيط زيست معطوف مى شود.

وى افــزود: مديران دســتگاه هاى مســئول 
در زمينــه محيط زيســت بايــد در مصاحبه 
بــا خبرنــگاران آنها را در جريــان كمبودها 
و نقــش آن در به وجود آمــدن چالش هاى 

زيست محيطى قرار دهند.
جعفرى نژادبسطامى گفت: رشد شتابان توسعه 
بدون در نظر گرفتن مســائل زيست محيطى 
آثــار منفى زيادى به همــراه دارد و در آينده 
جبران خسارت وارده به اين حوزه سخت و 
دشــوار مى شود، بنابراين بايد در سند آمايش 

مســائل زيســت محيطى را به عنوان سند راه 
توسعه در نظر گرفت.

وى بيان كرد: امروزه حفاظت از محيط زيست 
عالوه بر اين سازمان و رســانه ها به دغدغه 
جدى مردم تبديل شده است، بنابراين مسأله 
محيط زيســت نه در كالم و شعار، بلكه بايد 
در عمل به عنوان هدف توســعه مورد توجه 

مسئوالن نيز قرار گيرد.
همدان  استان  محيط زيست  حفاظت  مديركل 
افــزود: بايــد مشــكالت مرتبط بــا حوزه 
محيط زيســت را با صداى بلند مطرح كرد تا 
اهميت پرداختن و حل مشــكالت اين حوزه 
همواره به عنــوان يك اولويــت در جلوى 

چشمان مسئوالن باشد.
جعفرى نژادبســطامى گفت: بسيارى از افراد 
با وجود اينكه مكرر مســأله محيط زيســت 
را مطــرح مى كننــد، اما در باطن نســبت به 
چالش هــاى پيــش روى اين حوزه دلســوز 
و نگــران نيســتند و شــمار دغدغه منــدان 

محيط زيست اندك است.
وى بيان كرد: هم اينك در فصل بودجه ريزى 
قرار داريم و محيط زيســت به تنهايى توان 
دفــاع براى جذب بودجه بيشــتر را ندارد، 
بنابراين از نماينــدگان و فرمانداران انتظار 
مــى رود بــراى جــذب اعتبار بيشــتر اين 

سازمان را يارى دهند.

محيط زيست 
نياز به حمايت شوراى فرهنگ عمومى دارد

زيرساخت هاى 
ورزش شهروندى 

كافى نيست
 فرمانــدار همــدان بــا تأكيد بــر اينكه 
زيرساخت هاى ورزش شهروندى در همدان 
كافى نيســت، زمــان آغاز كرونــا را عاملى 
دانســت كه سبب شده اســت فعاليت ها در 
زمينه ورزش شــهروندى به شــدت كاهش 

پيدا كند.

محمدعلى محمدى با اشــاره به آغاز فصل 
تابســتان و افزايــش زمان اوقــات فراغت 
دانش آموزان گفت: به عنوان متوليان فرهنگ 
بايد برنامه هاى جامعى براى پر كردن اوقات 

فراغت دانش آموزان داشته باشيم.
وى يكــى از اقدام هــاى مفيد شــهردارى 
همدان در اين راســتا را راه اندازى دبيرخانه 
ورزش محــالت عنــوان كــرد و افــزود: 
عمده فعاليت هاى ايــن دبيرخانه در مناطق 
حاشــيه اى شهر و شهرك هاى اقمارى است 

كه شاهد نتايج بسيار خوبى بوده ايم.

محمدى با بيان اينكه شــهر بايد به ســمت 
پويايى و نشــاط حركت كند، گفت: توسعه 
ورزش همگانى، استفاده از همه ظرفيت هاى 
سالن هاى ورزشى و افزايش تعداد پياده راه ها 
در شهر از جمله اقداماتى است كه مى تواند 
تعامــل اجتماعى و نشــاط را بــه جامعه 

برگرداند.
فرماندار همدان با بيان اينكه زيرساخت ها و 
امكانات موجود در زمينه ورزش شهروندى 
در شهر همدان كافى نيست، بيان كرد: براى 
حل اين مشــكل، به همكارى و مساعدت 

همه جانبه ارگان هاى مختلف نيازمنديم.
محمدى گفت: بــا توجه به اهميت ورزش 
شــهروندى در جهت افزايش ســالمت و 
نشاط شــهروندان، از همه امكانات ورزشى 

موجود ارگان هاى مختلف استفاده مى شود.
وى بيــان كــرد: بــه ايــن منظــور تــا پايــان 
هفتــه تفاهم نامــه اى بيــن فرمانــدارى و 
ارگان هــاى مختلــف از جملــه نيــروى 
ــراى  ــرورش ب ــپاه، آموزش وپ ــى، س انتظام
ــام ظرفيت هــاى  اســتفاده شــهروندان از تم

ــد. ــا مى رس ــه امض ــى ب ورزش

 مديركل بهزيستى استان همدان از اجراى 
طرح مشاركت اجتماعى نوجوانان ايران(مانا) 
در 3محور پايگاه سالمت اجتماعى، آموزش 
مهارت هــاى اجتماعــى و اوقــات فراغت 
در  اجتماعــى  آســيب هاى  از  پيشــگيرى 

تعطيالت تابستان خبر داد.
به گــزارش همدان پيــام، مهــدى دينارى 
با اشــاره به اينكــه اين طرح با مشــاركت 
آموزش  وپــرورش و ســمن هاى فعــال اين 
حوزه اجرا مى شــود،گفت: در همين ارتباط 
25كارشــناس و متخصــص در رشــته هاى 
روانشناسى، مددكارى و علوم تربيتى به عنوان 
تسهيلگر در اجراى اين طرح مشاركت دارند 
كه دوره هاى آموزشــى ويژه براى اين افراد 

برگزار شده است.
وى با تأكيد بر اينكه مشــاركت نوجوانان در 
يك همگرايى كيفى از گسترش معضل اعتياد 
در جامعــه جلوگيرى مى كند، بيان كرد: طرح 
مانا در ســال گذشته به دليل شرايط ويروس 
كرونا اجرا نشد كه امسال به صورت كارگاهى 
و عملى با هدف تقويت مهارت هاى ارتباطى 
و كارگروهى نوجوانان و آموزش شــيوه هاى 
تبديل چالش ها و تهديدهــاى دوره بلوغ به 

فرصت براى جامعه هدف، برگزار مى شود.
مديركل ســازمان بهزيستى اســتان همدان با 
تأكيد بر ايجاد حساسيت نسبت به آسيب هاى 
اجتماعــى از جمله اعتياد بــه موادمخدر در 
ســطح جامعه، گفت: اين موضــوع يكى از 

نگرانى ها و دغدغه هاى اصلى خانواده هاست 
كه بايد با ارائه آموزش و رفتارهاى درســت 
به نوجوانــان زمينه رفع اين نگرانى را فراهم 

كنيم.
نوجوانان  توانمندى هــاى  ارتقــاى  دينارى، 
در زمينه شــيوه هاى هميارى اجتماعى براى 
پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى در محله ها 
و ايجــاد و توســعه ظرفيت هاى مشــاركت 
نوجوانــان در مؤسســات خصوصــى مانند 
پايگاه هــاى ســالمت اجتماعــى را از ديگر 

اهداف اجراى اين طرح اعالم كرد.
وى با اشــاره به اينكه گسترش مصرف قليان 
و ســيگار در بين نوجوانان بسيار نگران  كننده 
اســت، گفت: خانواده ها بايد نســبت به اين 

موضوع بسيار حساس باشــند و با فراگيرى 
آموزش هاى رفتارى مناسب نسبت به اصالح 
رفتار و عادت هــاى غلط فرزندان خود اقدام 

كنند.
مديركل ســازمان بهزيستى اســتان همدان با 
اشــاره به اهميت ويژه پيشــگيرى در بحث 
آسيب هاى اجتماعى، افزود: غنى  سازى اوقات 
فراغت يكى از موضوعات مهمى اســت كه 
بايد موردتوجه مسئوالن به ويژه در حوزه هاى 
فرهنگى و اجتماعى قرار گيرد؛ زيرا اســتفاده 
درست و بهينه از فرصت ها مى تواند زمينه و 
بستر مناسب براى رشد و شكوفايى اجتماعى، 
جلوگيرى از آسيب ها و حفظ نشاط و شادابى 
افراد به ويژه جوانان و نوجوانان را فراهم كند.

احتمال تزريق واكسن
«كوو ايران بركت» از هفته آينده

 رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان از احتمال 
تزريق واكســن ايرانى«كوو ايران بركت» از هفته آينده 

در همدان خبر داد.
محمد خيرانديش با اشاره به اينكه هنوز واكسيناسيون 
عمومى واكســن ايرانى«كوو ايران بركت» در همدان 
آغاز نشده است گفت: اين واكسن تنها براى تعدادى 
از برگزاركنندگان انتخابات تزريق شد كه به ما معرفى 

شده بودند و عمومى نشده است.
وى با بيان اينكه احتماالً از هفته آينده تزريق عمومى 
اين واكسن آغاز و اطالع رسانى صورت مى گيرد افزود: 
تا واكسن وارد همدان نشود و از ميزان آن اطالع پيدا 

نكنيم نمى توانيم اظهارنظر قطعى داشته باشيم.
رئيس مركز بهداشت شهرســتان همدان با بيان اينكه 
در حال حاضر واكسيناســيون طبق گروه هاى سنى و 
از 70ســال به باال انجام مى شود افزود: بيماران خاص 
و جانبازان شــيميايى و... طبق اطالع رســانى در حال 

واكسيناسيون هستند.
وى با اشاره به اينكه تاكنون 57هزار دز واكسن كرونا 
در شهرستان همدان تزريق شده است گفت: اين ميزان 

طبق واكسيناسيون مرحله اول و دوم بوده است.

هشدار به دامداران همدان 
در خريدوفروش دام از ساير استان ها

 بنابر هشدار مديركل دامپزشكى استان 
همدان دامداران هنگام خريدوفروش دام ها 
در خارج از اســتان نسبت به جلوگيرى از 
بروز بيمارى تب برفكى با دامپزشكى بايد 

هماهنگ باشند.
محمودرضــا رســولى در گفت وگــو با 
فارس، بــا بيــان اينكه دامــداران هنگام 
خريدوفروش دام ها در خارج از اســتان با 
مجموعه دامپزشكى هماهنگ باشند گفت: 
جلوگيرى از بروز هرگونه بيمارى از جمله 
تب برفكى و شيوع آن در بين دام ها در اين 

راستا مورد توجه است.
وى با اشــاره به اســتقرار عشــاير در 
اســتان گفــت: اكيپ هاى دامپزشــكى 
نســبت به واكسيناسيون دام هاى عشاير 
اقدام هاى الزم را انجــام داده اند و در 
صورت مشــاهده هر يــك از دام هاى 
مشــكوك به بيمارى هاى واگيردار نظير 

تــب  برفكى اقدام هاى جداســازى دام 
دام هاى  ســاير  واكسيناســيون  و  بيمار 

مى دهند. انجام  را  سالم 
مديركل دامپزشــكى اســتان همــدان به 
ضدعفونــى محوطه نگهــدارى دام ها در 
جلوگيرى از شــيوع بيمــارى تب برفكى 
اشــاره كرد و افزود: دامداران و عشاير در 
صورت مشاهده هرگونه مورد مشكوك به 
بيمارى هاى دام، آن را به دامپزشكى اطالع 

دهند.
وى بيــان كرد: دامداران مى توانند از طريق 
دامپزشــكانى كه به صورت خصوصى در 
سطح شهر در حال فعاليت هستند نسبت 

به درمان دام بپردازند.
رسولى تب برفكى را يك بيمارى ويروسى 
و واگيردار در بين دام هاى سبك و سنگين 
برشمرد و گفت: عالئم اين بيمارى لنگش 
شــديد، كاهش اشتها، كاهش توليد شير و 

ايجاد زخم هاى دهانى و ريزش بزاق دهان 
است كه دامداران در صورت مشاهده آنها 

بايد به دامپزشكى مراجعه كنند.
وى با تأكيد بــر اينكه اطالع از عالئم اين 
بيمارى براى دامداران امرى ضرورى است، 
زيرا در صورت بروز بيمارى در بين دام ها 
خسارت هاى اقتصادى به همراه دارد بيان 
كرد: براى جلوگيرى از شــيوع بيمارى در 
بين ســاير دام ها، واكسيناسيون تب برفكى 

مورد توجه است.
مديركل دامپزشكى اســتان همدان با بيان 
اينكــه ضدعفونى كردن محــل نگهدارى 
دام ها در جلوگيرى از شــيوع اين بيمارى 
در بين ســاير دام ها مؤثر اســت گفت: با 
توجه به واكسيناسيون هاى صورت گرفته 
درخصوص  همدان  استان  در  خوشبختانه 
بيمــارى تب برفكى هيچ مشــكلى وجود 

ندارد.

طرح مشاركت اجتماعى نوجوانان در استان اجرا مى شود
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فرماندار كبودراهنگ:
عادى انگارى كبودراهنگى ها به كرونا 

آغاز پيك جديد را دنبال دارد

 از ابتداى شيوع كرونا تاكنون 10هزار و 125نفر با عالئم مشكوك 
به مراكز بهداشتى و درمانى شهرستان كبودراهنگ مراجعه كرده اند.

رئيس شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كبودراهنگ با بيان اين مطلب 
در ستاد پيشــگيرى و هماهنگى مقابله با ويروس كرونا گفت: از اين 
تعداد 2هزار و 849 نفر بسترى و 7 هزار و 276 نفر سرپايى بوده اند.

به گزارش همدان پيام، على احمدى بيان كرد: موارد مثبت كرونا 3هزار 
و 759 نفر و مــوارد منفى كرونا 6هزار و 265 نفر بوده اند و آزمايش 
101نفر نيز نامشخص بوده است و تعداد موارد مثبت زن هزار و 773

نفر و مرد هزار و 986 نفر در شهرستان كبودراهنگ است.
وى افزود: متأســفانه 145نفر نيز بر اثر بيمارى كرونا جان خود را از 
دست داده اند و در حال حاضر وضعيت شهرستان كبودراهنگ نارنجى 
اســت و آمار روزبه روز حالت صعــودى دارد، بنابراين از همه مردم 
تقاضــا داريم كه پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى را 
جدى بگيرند و همچنان در دورهمى ها و مراســم هاى عزا و عروسى 

شركت نكنند.
امام جمعه كبودراهنگ نيز در اين نشست گفت: در تمامى خطبه هاى 
نمازجمعه به رعايت پروتكل هاى بهداشتى توسط مرم تأكيد شده، ولى 
متأســفانه برخى از مردم هنوز كرونا را جدى نگرفته اند و آن را باور 
ندارند، بنابراين براى مقابله با ايــن ويروس منحوس بايد نگاه مردم 
تغيير كند و اين بيمارى را جدى بگيرند، زيرا كرونا تمام شده است و 

هر لحظه در كمين است.
حجت االسالم والمسلمين نقى باقرى بيان كرد: بار ديگر از همه مردم 
درخواست مى كنيم كه در تجمعات، دورهمى هاى خانوادگى، مراسم 
عزا و عروسى و... شــركت نكنند و براى ريشه كن شدن اين بيمارى 

كادر درمان را يارى كنند.
فرماندار شهرســتان كبودراهنگ نيز در اين نشســت گفت: رعايت 
شيوه نامه هاى بهداشتى و استفاده از ماسك به كمتر از 60درصد رسيده 
و همين امر موجب شــده وضعيت شهرستان از زرد به نارنجى تغيير 
كند و اين وضعيت شكننده است و حتى ممكن است به شرايط قرمز 
كرونايى هم برسد، بنابراين مردم همچنان بايد پروتكل هاى بهداشتى را 
جدى بگيرند، ولى متأسفانه در سطح شهرستان عادى انگارى مشاهده 

مى شود كه آغازكننده پيك جديد است.
حجت ا...  مهدوى افزود: كرونا همچنان شــدت دارد و ضعيف نشده 
اســت و در صورت بى توجهــى مردم به دســتورالعمل هاى ابالغى 
محدوديت هاى بيشترى در راستاى كنترل اين بيمارى اعمال مى شود و 

خيابان هاى اصلى شهر دوباره مسدود مى شوند.
وى با انتقاد از همكارى نكردن مســئوالن صمت استان همدان با اين 
شهرستان در حوزه تيم هاى بازرسى گفت: اكيپ هاى بازرسى اصناف 
چندسالى است كه ثابت هستند و عملكرد ضعيفى در شهرستان دارند 
از مسئوالن اســتانى مى خواهيم هرچه سريع تر نسبت به اين موضوع 
رســيدگى كنند. مهدوى افزود: بازرســى ها از اصنــاف نانوايى ها و 
فروشگاه هاى زنجيره اى و رســتوران ها بايد به صورت روزانه انجام 
شود و با افرادى كه در اين حوزه تخلف مى كنند طبق قانون برخورد 
مى شود. فرماندار كبودراهنگ از مردم خواست كه هرچه سريع تر افراد 
اولويت دار خود را براى تزريق واكســن كرونا به مراكز واكسيناسيون 
ببرند. مدير بهداشت ودرمان شهرستان كبودراهنگ نيز در اين نشست 
گفت: ميانگين سنى فوتى هاى كرونايى بيش از 75سال است، بنابراين 
نيازمند اين است كه افراد 70سال هرچه سريع تر براى واكسيناسيون به 

مراكز 5گانه واكسيناسيون مراجعه كنند.
ســتايش فرجى افــزود: متأســفانه در شهرســتان كبودراهنگ براى 
واكسيناســيون مشاركت پايين است و تاكنون نزديك به 7 هزار يعنى 
حدود 55درصد افراد هدف واكســينه شــده اند و خوشــبختانه تا به 
امروز ويروس  كرونادلتا در شهرســتان مشــاهده نشده است. وى در 
پايان گفت: مردم براى حفظ سالمتى خود و اطرافيانشان در مراسم ها 
شركت نكنند و پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى را 

رعايت كنند تا مجدداً شرايط قرمز كرونايى را تجربه نكنيم.

 االن حدود يك ســال ونيم اســت  كه مــا در نزديكى آرامگاه 
باباطاهــر زندگى مى كنيم. به خاطر پدر و مــادر پير و برادرم كه از 
مريضى«ام .اس» رنج مى برند بيرون نيامده ايم و يا به ضرورت با چند 
ماســك، الكل و دســتكش و رعايت پروتكل هاى بهداشتى از خانه 
بيرون مى آييم، ولى هر روز صبح كه از خواب بيدار مى شويم و چند 
لحظه مى خواهيم كه پنجره را باز كنيم كه هواى خانه و اتاق عوض 
شود با تعداد زيادى از خودروى مسافران و مسافرانى كه بدون چادر 
بر روى زمين خوابيده و يا در حال خوردن صبحانه هســتند مواجه 
مى شــويم، االن كه ما به پيك پنجم كرونا رســيده ايم و هنوز درصد 
كمى از مردم واكسن زده اند و مسئوالن هيچ تالشى براى جلوگيرى 
از ورود مسافران به شهر نكرده اند و چند روز ديگر كه شهر همدان 
قرمز و به ســياه تبديل شــود تمامى مغازه را بسته و كسبه را تا يك 
ماه ديگــر از درآوردن رزق و روزى محروم مى كنند لطفًا براى اين 

مسافران بى فكر تدبيرى انديشيده شود.
* محمدى نيا

 در اين چند روز كه با قطعى برق مواجه هســتيم در هر مكانى يا 
در فضاى مجازى، در رسانه ها، در تلويزيون، همه جا صحبت از قطعى 
برق است و قطعى برق گرفتارى هاى زيادى براى خانواده ها به وجود 
آورده، با وجود اين همه مريضى، كرونا، تورم و اجاره مسكن و اجاره 
مغازه و چك برگشــتى و... فقط مشكل استرس قطعى برق و آب و... 
كــم بود كه اين هم به دغدغه هاى فكرى مان اضافه شــده كه مبادا در 
نبودمان در منزل بچه ها در آسانســور گرفتار شوند. مبادا برق برود و 
فرزندانمان در تاريكى بمانند، مبادا دانشــجويم در زمان قطع برق از 

امتحان آنالينش جا بماند و به او نمره بدى بدهند و... 
* محمدى پارسا 

شبكه هاى برق اسدآباد كامًال پايدار است
 مدير توزيع نيروى برق شهرســتان اســدآباد اعالم كرد كه شبكه هاى توزيع برق اين 

شهرستان كامًال پايدار است و هيچگونه مشكل فنى ندارد.
نورالدين مرادى عاشور در گفت وگو با ايسنا، گفت: شركت توزيع برق استان، توزيع كننده 
برقى اســت كه به آن تحويل مى شــود و پيرو اطالع رســانى هاى مكرر در گزارش هاى 
رســانه ها و جرايد و اخبار صداوسيما خاموشى ها ناشــى از كمبود نيروى توليد شده از 
طرف نيروگاه هاى كشــور بوده، كه عمده دليل آن كمبود آب ســدها و افزايش بى سابقه 

مصرف برق مشتركان است.
وى با بيان اينكه متأسفانه در بيشتر مواقع به  دليل تنش ها و نوسانات مصرف و توليد، امكان 

پيش بينى دقيق خاموشى ها نبوده و برنامه ها با احتمال ارائه مى شود، بيان كرد: از شهروندان 
اسدآبادى درخواســت داريم با صبر و حوصله و سعه صدر و پيش بينى هاى الزم تا زمان 

رفع مشكل كشور در انجام وظايف ذاتى شركت توزيع ياريگر ما باشند.
مرادى عاشــور در ادامه يكى از معضالت موجود خاموشــى ها در سطح كشور را 
ناشــى از رمزارزها دانست و گفت: در سال گذشــته 19دستگاه ماينر ارز غيرمجاز 
و از ابتــداى ســال تاكنون نيــز 4 مورد ماينرارز غيرمجاز در شهرســتان كشــف 
شــده كه در اين رابطه در صورت اطالع رســانى اين گونه موارد تخلف از طريق 
گزارش هــاى مردمى تــا  20ميليون تومان تشــويقى به افرادى كــه اين موارد را 

مى شود. داده  كنند،  اطالع رسانى 
وى همچنين با اشــاره به افزايش مصرف 20درصدى برق شهرستان توسط مشتركان به 

نسبت سال گذشته، بيان كرد: براساس برآوردها پيش بينى مى شد 6 تا 7درصد ميزان برق 
مشــتركان اسدآبادى افزايش داشته باشد كه ميزان مصرف بيش از پيش بينى ها بوده و اين 

امر در سطح كشور نيز به همين ترتيب است.
مرادى عاشور افزود: اســدآباد داراى 40 هزار مشترك برق در سطح شهرستان بوده كه از 
اين تعداد مشتركان برق تعداد 32هزار مشترك برق خانگى و مابقى به مشتركان عمومى، 

صنايع، كشاورزى و برق تجارى اختصاص دارند.
وى در ادامه نسبت به افزايش مصرف برق در تابستان  هشدار داد و گفت: به علت كاهش 
ميزان بارندگى ها در زمستان ســال گذشته و بهار امسال و فرارسيدن گرماى زودرس، با 
افزايش مصرف برق مواجه هســتيم كه از مشــتركان درخواست داريم با اصالح الگوى 

مصرف نسبت به صرفه جويى در انرژى برق توجه ويژه اى داشته باشند.

آگهى دعوت عمومى مجمع عمومى 
عادى ساليانه

شركت تعاونى مصرف كاركنان دانشگاه 
آزاد اسالمى همدان ( نوبت اول)

بنــا بــر تصميــم هيــأت مديــره شــركت، مجمــع عمومــى عــادى 
ــح روز  ــاعت 10 صب ــور راس س ــركت مذك ــت اول ش ــاليانه نوب س
ــزار  شــنبه 1400/05/02 در محــل ســالن اجتماعــات دانشــگاه برگ

مــى گــردد. 
ــى  ــوت م ــهام) دع ــان س ــا (صاحب ــام اعض ــيله از تم بدينوس
شــود در تاريــخ و ســاعت مقــرر در مجمــع فــوق حضــور بهــم 
ــن  ــاده 19 آيي ــه م ــه ب ــا توج ــود را ب ــا وكالى خ ــانده و ي رس
نامــه نحــوه تشــكيل مجامــع عمومــى حداكثــر يــك روز قبــل 
ــه هيــأت مديــره تعاونــى كتبــا معرفــى  از تاريــخ ذكــر شــده ب

ــد. نمايي
ــت  ــدن جه ــد ش ــى كاندي ــه متقاض ــانى ك ــام كس ــا از تم ضمن
ــتند  ــى هس ــركت تعاون ــه ش ــأت تصفي ــت در هي ــدى عضوي تص
ــا در دســت  تقاضــا مــى گــردد حداكثــر تــا تاريــخ 1400/04/22 ب
ــر  ــه دفت ــى) ب ــنامه و كارت مل ــى (شناس ــدارك هويت ــتن م داش
ــيد  ــام رس ــت ن ــل ثب ــس از تكمي ــه و پ ــره مراجع ــأت مدي هي

ــد.  ــت نمايي درياف
دستور جلسه:

ــورد  ــركت در م ــازرس ش ــره و ب ــأت مدي ــى هي ــزارش كتب 1- گ
ــال 1399 ــرد س عملك

2- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 1399 
ــال 1400  ــى آن در س ــش بين ــه و پي ــب بودج ــرح و تصوي 3- ط

ــى ــركت تعاون ــه ش ــر تصفي ــام ام ــت انج جه
4- انتخاب اعضاى هيأت تصفيه شركت تعاونى

هيأت مديره شركت تعاونى مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسالمى همدان

آگهى دعوت عمومى مجمع فوق العاده
شركت تعاونى مصرف كاركنان دانشگاه 

آزاد اسالمى همدان ( نوبت اول)
بنــا بــر تصميــم هيــأت مديــره شــركت، مجمــع عمومــى فــوق العــاده 
نوبــت اول شــركت مذكــور راس ســاعت 8:30 صبــح روز شــنبه 
1400/05/02 در محــل ســالن اجتماعــات دانشــگاه برگــزار مــى گــردد. 
ــان ســهام) دعــوت مــى شــود در  ــام اعضــا (صاحب بدينوســيله از تم
ــا  ــوق حضــور بهــم رســانده و ي ــرر در مجمــع ف ــخ و ســاعت مق تاري
ــكيل  ــوه تش ــه نح ــن نام ــاده 19 آيي ــه م ــه ب ــا توج ــود را ب وكالى خ
ــه  ــده ب ــر ش ــخ ذك ــل از تاري ــك روز قب ــر ي ــى حداكث ــع عموم مجام

ــد.  ــى نمايي ــا معرف ــى كتب ــره تعاون ــأت مدي هي
دستور جلسه:

1- طرح و تصويب انحالل شركت تعاونى
2- انتخاب محل تصفيه شركت تعاونى 

هيأت مديره شركت تعاونى مصرف كاركنان دانشگاه آزاد اسالمى همدان

 كبودراهنــگ- اكرم حميــدى- خبرنگار 
همدان پيام: نان به عنــوان قوت غالب روزانه 
مصرفى مردم از اهميت بسيار بااليى برخوردار 
اســت، بنابراين توليد و توزيع آن هم اهميت 

ويژه اى دارد.
در روزهاى اخير مشــكل كمبــود آرد بهانه 
نانوايى ها در كبودراهنگ شــده اســت و در 
ساعاتى كه بايد پخت داشته باشند نان ندارند و 
مردم دچار مشكل شده اند و اين در حالى است 
كه همزمان با كاهش نان در برخى از نانوايى ها 
زمزمه شايعاتى چون افزايش قيمت نان نيز به 
گوش مى رسد و اين مسأله در شرايط سخت 

اقتصادى موجب نگرانى مردم شده است.
از طرفــى ديگر خطر شــيوع كرونــا هم در 
نانوايى ها كه به عنوان مركــز مراجعه روزانه، 
مردم به شــمار مى رود همچنان زياد است و 
رعايت نكات بهداشتى براى پيشگيرى از اين 
بيمارى بايد مورد توجه قرار گيرد كه متأسفانه 
اغلــب نانوايى ها در شهرســتان كبودراهنگ 
نســبت به رعايــت پروتكل هاى بهداشــتى 
بى توجهند حتى زدن ماسك كه ساده ترين راه 
شيوع اين ويروس منحوس است در نانوايى ها 

به چشم نمى خورد.
مشــكل ديگر بحث كيفيت نامناســب نان در 
اين شهرســتان اســت كه مى توان به جرأت 
گفــت بيش از نيمى از نانوايان به اين موضوع 
بى اهميت اند و اگر كســى هم معترض باشد 
آنهــا كيفيت نامرغوب آرد را پيش مى كشــند 
و متأســفانه نظارت بر نانوايى ها هم ضعيف 
اســت و مســئوالن مربوط براى مرتفع شدن 
اين مشكالت بايد نظارت بيش از پيش داشته 

باشند.
رئيــس صمــت شهرســتان كبودراهنگ در 
گفت وگو با همدان پيام گفت: 41واحد نانوايى 
در ســطح شــهر كبودراهنگ داريــم و چون 

تعداد نانوايى ها بيش از حد نياز اســت روزانه 
8 الى 10كيســه آرد سهميه هر نانوايى است و 
به هيچ عنوان كمبود آرد در شهرســتان نداريم 
و اگــر نانوايى ها به بهانه كمبود آرد پخت نان 
نداشته باشــند و از ساعت كارى خود بكاهند 
به شدت با آنها برخورد مى كنيم و سهميه آرد 
آن واحد كسر مى شود و پس از تذكرات الزم 

نانوايى هاى متخلف حتى پلمب هم مى شوند.
مرتضى افشار بيان كرد: هيچ مشكلى از بابت 
تخصيص سهميه آرد در نانوايى ها وجود ندارد 
و سهميه آرد براى هر شهرستان براساس تعداد 
نانوايى هاســت و ســرانه نان نيز براى هر نفر 

حدود 8كيلو و 400 گرم است.
وى در خصــوص كيفيــت آرد نيــز گفت: 
نانوايى هــا مى توانند از هــر كارخانه اى آرد 
خــود را براى پخــت نان تهيــه كنند و در 

اين خصوص هيچ منعى وجود ندارد و بيشتر 
نانوايى ها از يــك كارخانه آرد تهيه مى كنند، 
بنابرايــن نانوايــان بايد در پخــت نان دقت 
بيشترى داشته باشند و كيفيت آرد را بهانه اى 
براى كيفيــت نامرغوب نان قرار ندهند، زيرا 
برخــى ديگر از نانوايى ها با همان آرد، نان با 

كيفيتى دست مردم مى دهند.
افشــار در ادامه افزود: اگر كســى شــكايتى 
درخصــوص كيفيت نــان، رعايــت نكردن 
پروتكل هاى بهداشــتى، رعايت كردن ساعت 
كارى و يا هر مشــكل ديگــرى درخصوص 
نانوايى ها داشته باشد مى تواند با شماره 3070

و يا 124 تماس بگيرند و مشــكالت خود را 
در ميان بگذارد تا در اســرع وقت بتوانيم پيگير 

مشكالت مردم باشيم.
دادســتان شهرســتان كبودراهنــگ هــم در 

اين خصوص تذكرى به نانوايى ها داد و گفت: 
در راستاى احقاق حقوق عامه و با استناد به نامه 
اداره صمت شهرستان مبنى بر نداشتن هرگونه 
كاهش در تخصيص آرد به نانوايى هاى سطح 
شهر و شهرستان هيچگونه مشكلى درخصوص 
توزيع آرد وجود ندارد و طبق روال گذشــته 

توزيع آرد به نانوايى ها انجام مى شود.
محمد محمودوند افزود: نانوايى ها در شهرستان 
تحت هيچ شــرايطى حق تعطيلى به بهانه كم 
شــدن آرد را ندارند و بايد در 2شيفت صبح 
و بعدازظهــر پخــت داشــته باشــند و براى 
نانوايى هاى متخلف پرونده قضايى تشكيل و 

طبق قانون قاطع برخورد مى شود.
وى در پايــان گفت: شــهروندان در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف مى توانند دادستانى را 

در جريان بگذارند.

 مالير- زهرا اميرى - خبرنگار همدان پيام: 
مديركل اداره فرهنگ وارشــاد اســالمى استان 
همدان گفت: پيشرفت و تمدن هيچ منافاتى با 
حفظ خرده فرهنگ ها و ارزش هاى بومى ندارد 
و نبايد به صرف مدرنيته اين مظاهر ســنت را 

از بين ببريم.
احمدرضا احسانى  در همايش ادبى گويش هاى 
محلى استان همدان به ضرورت در نظر گرفتن 
فايل ويــژه اى براى گويش هاى محلى با توجه 
به ظرفيت استان اشــاره و بيان كرد: همدان به 
عنوان ايران كوچــك، رنگين كمانى از اقوام و 
گويش هاى مختلف است و بايد برگزارى چنين 
همايش هايى در برنامه هاى جــارى اداره هاى 
فرهنگ وارشاد اسالمى سراسر استان قرار گرفته 

و فعاالن اين عرصه نيز مورد حمايت باشند.
وى بــا تبريك به مناســبت فرارســيدن روز 
قلم، گفت: قلم وســيله عشق، خرد، انديشه و 
روشنگرى است و به عنوان وسيله اى مبارك و 
مقدس، سرگذشــت گذشتگان را تحرير كرده 

است.
احسانى افزود: قلم وسيله اى است كه انسان ها را 
از قرون گذشته به حال وصل مى كند و بهترين 
وســيله انتقال ارزش ها و انديشه ها در تعاليم 

اعتقادى و ايدئولوژى است.
وى زبان را يكى از عناصر تشكيل دهنده دولت 
در كنار سرزمين، جمعيت و حاكميت دانست 
كه سبب انسجام و يكپارچگى جامعه مى شود 
و گفت: زبان با كمــك به تحكيم وحدت، به 
هويت يك ملت معنا مى بخشد و از آن به عنوان 

عنصرى هويت بخش ياد مى شود. 
احسانى بيان كرد: زبان به عنوان درخت تنومند 
بيان، مى تواند كاركرد خود را داشــته باشــد و 
گويش هاى محلى شــاخ و بــرگ اين درخت 
محسوب مى شوند و پس حذف اين گويش ها 

به عنوان هويت يك ملت، كارى بيهوده است.
وى به 39 گويش مختلف ثبت شده در كشور و 
گويش هاى مختلف در استان همدان اشاره كرد 
و گفت: پيشرفت و تمدن هيچ منافاتى با حفظ 
اين خرده فرهنگ ها و ارزش هاى بومى ندارد و 
نبايد به صرف مدرنيته اين مظاهر ســنت را از 

بين ببريم.
مديركل اداره فرهنگ وارشــاد اســالمى استان 
همدان بــا تأكيد بر نقش رســانه در حفظ و 

تقويــت گويش هاى محلى 
افزود:  خرده فرهنگ هــا،  و 
تقويت فرهنــگ بومى هر 
منطقه به اســتقالل فرهنگ 
ملى كشــور كمك مى كند. 
خرده فرهنگ ها  و  گويش ها 
به مثابه گل هايى هستند كه 
به گلستان فرهنگ و ادبيات 

معنا مى بخشند.
احسانى بيان كرد: اميدواريم 
براى  آغــازى  همايش  اين 

پاسداشــت و تقويت گويش هاى محلى استان 
همدان باشد و برگزارى چنين همايش هايى در 
سراسر كشور به تقويت هويت ملى و دينى مان 

كمك كند.
وى در بخــش ديگــرى از ميزبانــى اســتان 
همدان در برگزارى جشــنواره بين المللى تئاتر 
كودك ونوجــوان تا ســال 1404 خبــر داد و 
افزود: طبق ايــن تفاهم نامه كه در دفتر وزارت 
فرهنگ وارشاد اســالمى به امضا  رسيد، استان 
همدان به مدت 5ســال ديگر ميزبان برگزارى 
كودك ونوجوان  تئاتــر  بين المللى  جشــنواره 
خواهد بود كه هديه اى ارزشــمند براى تمامى 

فرهنگ دوستان استان است.
مديركل اداره فرهنگ وارشــاد اســالمى استان 
همــدان فريدون محمودى را از ســرمايه هاى 
فرهنگى كشور و استان همدان دانست و گفت: 
وى سال هاســت كه در عرصــه فرهنگ قلم 
مى زند و در حوزه فرهنگ بومى و نيز فرهنگ 
و ادبيات كشور، صاحب قلم بوده و آثار بسيارى 

را به چاپ رسانده است.
به گزارش ايســنا، در اين مراســم شعرايى از 
شهرســتان هاى همدان، مالير، رزن، اسدآباد، 
فامنين، نهاوند و تويســركان اشعار خود را به 
گويش هاى محلى كردى، لرى و تركى خواندند.

در پايــان مراســم نيز از محمــودى به عنوان 
يكى از شــاعران و نويسندگان برجسته استان 
همدان تجليل شــد. يكى از ويژگى هاى بارز 
اين نويسنده، سراييدن اشعار زيباى محلى با به 
كارگيرى واژه هاى متروك ماليرى است كه به 
واسطه اين اشعار بين مردم و واژه هاى قديمى و 
اصيل ماليرى، پيوند ناگسستنى ايجاد و زبان و 
گويش ماليرى را حفظ كرده است. تدريس در 

مدرسه و دانشگاه، مسئوليت انجمن هاى ادبى، 
رياست اداره فرهنگ وارشاد اسالمى شهرستان 
و همــكارى با نشــريات مختلــف از جمله 
فعاليت هــاى فرهنگى و هنرى اين نويســنده 
و شاعر ماليرى اســت. لغات و اصطالحات 
ماليرى، گل كاسه اشــكنك، كِلك زرين و به 
پاييز دلم ِســيلى نكردى 4 اثر ارزنده وى است 
كه به چاپ رســيده است و 3 مجموعه ديگر 

زير چاپ دارد.
شعار با گويش محلى يكى از مقوله هايى است 
كه در تداوم و پويايى اجتماعى و فرهنگى هر 

نسل و جامعه اى مفيد و اثرگذار است.
فرماندار ماليــر در همايش گويش هاى محلى 

اســتان همدان كه به ميزبانى شهرستان مالير 
برگزار شــد با  اشــاره به نقش مهــم زبان در 
پويايى يك جامعه گفت: تقويت و حفاظت از 
ادبيات بومى و محلى كمك بســيارى به غناى 
فرهنگ جامعــه دارد و تداوم چنين برنامه هاى 
فرهنگى عالوه بر شناسايى ظرفيت شهرستان و 
آشنايى با شاعران گويش هاى محلى، در حفظ 
و ارتقاى شعر بومى و محلى منطقه نقش مهمى 

ايفا مى كند.
قدرت ا...ولــدى با بيان اينكه فرهنگ از طريق 
هنر بــه راحتى قابل انتقال اســت، بيان كرد: 
بدون شك حضور هنرمندان در كنار يكديگر 
با اهداف مشــترك و البته حمايــت از آنها، 
موجب رشــد و پيشــرفت جامعه در تمامى 

زمينه ها مى شود.
تالش هاى  زحمــات  همچنيــن  وى 
استان  اسالمى  فرهنگ وارشاد  مديركل 
همدان در توسعه حوزه فرهنگ و هنر 
را قابل تقدير دانســت و افزود: وجود 
شعرا و ادباى بزرگى همچون فريدون 
محمــودى در اين شهرســتان موجب 
افتخار و بالندگى است كه گويش هاى 
محلى و بومى بايد از طريق اين شــعرا 

براى آيندگان حفظ شود.

رئيس صمت شهرستان كبودراهنگ:

كمبود آرد نداريم

همايش گويش هاى ادبى در مالير برگزار شد

ين
آنال

ى 
هر
مش
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افزايش 60درصدى سهم سوابق تحصيلى
 در كنكور از 2سال آينده

 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اينكه نقش 
60درصدى سوابق تحصيلى در كنكور از سال 1402 سبب تأثيرگذارى مثبت 
بر نظام تعليم وتربيت خواهد شــد گفت: سوابق تحصيلى دانش آموزان در 
سنجش و پذيرش مورد توجه قرار مى گيرد. به گزارش ايسنا، عليرضا كمرئى 
بيان كرد: نقش 60درصدى ســوابق تحصيلــى در پذيرش كنكور از نقاط 
قوت سياست ها و ضوابط ساماندهى سنجش و پذيرش دانشجو در مصوبه 
جديد شــوراى عالى انقالب فرهنگى اســت.وى افزود: نقش 60درصدى 
ســوابق تحصيلى در كنكور از سال 1402 سبب تأثيرگذارى مثبت بر نظام 
تعليم وتربيت خواهد شــد و ســوابق تحصيلى دانش آموزان در سنجش و 
پذيرش مورد توجه قرار مى گيرد. آموزش و پرورش سال هاست كه به دنبال 
افزايش سهم ســوابق تحصيلى و دوره 12ساله آموزش و تعليم وتربيت، در 

پذيرش كنكور بوده است تا اعتبار نظام تعليم و تربيت آسيب نبيند.

توسعه سرويس ها و سامانه خدمات 
غيرحضورى شهروندى در بيمه سالمت

 معاون بيمه و خدمات ســالمت سازمان بيمه سالمت، نسبت به توسعه 
سرويس ها و ســامانه خدمات غيرحضورى شــهروندى در سازمان بيمه 
سالمت تأكيد كرد.به گزارش مهر، مهدى رضايى گفت: قابليت هاى بسيارى 
براى بيمه شدگان و شهروندان كشور در اين راستا مهيا شده است كه مى توان 
به ورود و اصالح شماره همراه بيمه شــدگان، ثبت نام افراد فاقد بيمه(فاقد 
اطالعات در ديتابيس سازمان بيمه سالمت ايران)، مشاهده اطالعات هويتى 
و بيمه اى، دريافت خدمات بيمه اى، مشاهده سوابق نسخه و جست وجوى 

مراكز درمانى اشاره كرد.
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 تغيير دولت موجب تغيير موضع ايران 
در قبال برجام نمى شود

فارس: سعيد خطيب زاده سخنگوى وزارت امورخارجه گفت: مواضع 
ايران درخصوص برجام و رفع تحريم ها، جزو مواضع اصولى نظام است 
و با تغيير دولت نيز تغييرى در آن ايجاد نمى شــود، بنابراين در صورت 
دســتيابى به توافق، دولت جناب آقاى رئيسى نيز به آن وفادار خواهد 
بود، زيرا برخالف رويكرد برخى طرف هاى ديگر، پايبندى به تعهدات 
و قول هاى داده شــده، همواره براى جمهورى اسالمى ايران يك اصل 

به شمار مى آيد.
 نخستين گزارش نظارت بر اجراى بودجه 1400

 منتشر شد
روابط عمومى ديوان محاسبات كشور: براساس وعده ارائه شده مبنى بر 
ارائه گزارش هاى 2ماهه از نظارت مستمر بر اجراى بودجه سال 1400

در فاصله 45 روز پس از اجرا، نخستين گزارش منتهى به ارديبهشت ماه 
در 15 تيرماه رسماً منتشر شد.

370 هزار ميليارد تومان معوقات مالياتى داريم
خانه ملت: محمدرضا پورابراهيمى رئيس كميســيون اقتصادى مجلس 
شــوراى اسالمى با تشــريح قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده كه به 
تازگى ابالغ شده از وجود 370هزار ميليارد تومان معوقات مالياتى خبر 

داد كه براساس قانون جديد ماليات سيگار و نوشابه افزايش مى يابد.
 ابراز نگرانى جدى رئيسى از مشكالت قطعى برق 

براى مردم و صنوف
ايلنا: آيت ا... ابراهيم رئيســى خطاب به رضا اردكانى وزير نيرو با ابراز 
نگرانــى جدى از قطعــى فراگير برق در روزهاى اخير و مشــكالت 
عديده اى كه به واسطه آن براى زندگى روزمره مردم و صنوف مختلف 
ايجاد شده، نسبت به لزوم رفع مشكالت پيش آمده تأكيد كرد و درباره 
اقدامات اين وزارتخانه براى تــداوم نيافتن اين وضعيت و تأمين برق 

موردنياز كشور، گزارش خواست.
 خرابكارى اخير در يكى از ساختمان هاى سازمان انرژى 

اتمى تلفاتى نداشت
ايرنا: على ربيعى سخنگوى دولت با تأييد اقدام خرابكارانه در يكى از 
ساختمان هاى ســازمان انرژى اتمى ايران واقع در اطراف كرج در روز 
بيست وســوم ژوئن اعالم كرد كه اين اقدام خرابكارانه منجر به آسيب 

قابل توجه انسانى و تجهيزاتى نشده است.
 تجديدنظر آمريكا در تحريم ها از جمله در قبال ايران 

روزنامه آمريكاى وال استريت ژورنال گزارش داده كه دولت بايدن تقريبًا 
تا اواخر تابســتان امسال تجديدنظر در سياست به كارگيرى تحريم در 

قبال كشورهاى ديگر از جمله ايران را به سرانجام خواهد رساند.
 زمان در مذاكرات هســته اى به سود هيچ يك از طرف ها 

نيست
فارس: يك مســئول اروپايى تأكيد كرد كه مذاكرات هسته اى ايران با 
پيچيدگى هايى رو به رو اســت، اما در نهايت توافق امكان پذير اســت. 
مذاكرات پرونده هسته اى ايران نمى تواند تا ابد ادامه داشته باشد و زمان 

به سود طرف هاى مذاكره كننده نيست.
 دومين همايش بين المللى روابط ايران و روسيه 

برگزار مى شود
ايرنا: دومين همايش بين المللى روابط ايران و روسيه در پرتو تحوالت 
نوين منطقه اى با محورهاى تحوالت ژئوپليتيكى اخير در قفقاز جنوبى، 
چشم  انداز بى ثباتى و بحران در آسياى مركزى و نقش ايران و روسيه در 

حل اين بحران ها بر گزار مى شود.

نامه رئيس قوه قضاييه 
براى پيگيرى علت قطعى  برق

 رئيس قوه قضاييه در نامه اى دادســتان كل كشــور را مأمور پيگيرى فورى 
قطعى هاى مكرر برق شهرهاى مختلف كشور در روزهاى گذشته كرد.

بــه گــزارش قوه قضاييــه، حجت االســالم والمســلمين غالمحســين 
محســنى اژه اى در نامه اى  به حجت االســالم والمســلمين منتظرى بيان 
كــرد: با توجه به قطعى هاى مكرر برق بدون اطالع قبلى در شــهرهاى 
مختلف كشــور و خســارت ها و مشــكالت ناشــى از آن، در راستاى 
احياى حقوق عامه و پيشــگيرى يا حداقل كاهش آسيب ها و خسارات 
مربــوط، با فوريت، علت قطــع برق و نداشــتن برنامه ريزى صحيح و 
اطالع نداشــتن قبلى را بررســى و اقدام الزم و مقتضى معمول و نتيجه 

نماييد. گزارش  اينجانب  به  را 

مردم براى دريافت واكسن به ارمنستان مى روند
 براى كشورى كه خودش از دانش فنى در حوزه واكسيناسيون بهره مند است 
و توانايى توليد واكســن را دارد، خجالت آور اســت كه مردمش براى دريافت 

واكسن به دبى، ارمنستان و تركيه بروند.
به گزارش مهر، نماينده مردم مشــهد در مجلس در برنامه اى گفت: مســأله ما 
وجود نداشتن سامانه مركزى مديريت است، واقعاً اينكه وزارت بهداشت سيبل 

كرونا شده، از ابتدا اشتباه بود.
سيد اميرحسين قاضى زاده هاشــمى بيان كرد: كرونا پديده سياسى، اجتماعى، 
اقتصادى، امنيتى و بهداشــتى درمانى است، وزارت بهداشت وزارت خدماتى 
محســوب مى شود، بنابراين شخص رئيس جمهور و كل هيأت دولت بايد پاى 
كار مقابله با كرونا باشند، همچنان كه در چين ارتش براى مقابله با كرونا ورود 

پيدا كرد.

مأموريت ويژه معاون اول
 براى حل معضل قطعى برق

 وزارت نيرو با همكارى همه دستگاه ها، مى بايست با جديت در اسرع وقت 
نسبت به حل معضل تأمين برق اقدام كند. به گزارش تسنيم، رئيس جمهور در 
جلسه ســتاد هماهنگى اقتصادى دولت گفت: اگرچه برخى عوامل اصلى در 
تنش برقى كشور در اثر تغييرات فصلى و عوامل طبيعى است اما عوارض اين 
پديده ها مديريت شود و به حداقل برسد و با برنامه ريزى دقيق، پيش بينى پذيرى 

پديده ها افزايش يابد.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى با تأكيد بر لزوم پاسخگويى به افكار 
عمومى، توضيح و روشــنگرى مردم، گفت: خاموشى و قطعى برق امر موقتى 
اســت و در گذشته هم سابقه داشــته و قابل مديريت است، ولى آنچه بيش از 

خاموشى ها مى تواند آزاردهنده باشد قطع ناگهانى و بدون برنامه برق است.

آگهى مزايده جايگاه CNG (مرحله اول) نوبت دوم 

روابط عمومى شهردارى صالح آباد 

شهردارى صالح آباد همدان در نظر دارد جايگاه CNG خود را از طريق مزايده كتبى و به صورت استيجارى با شرايط ذيل به مدت يك سال به پيمانكاران 
واجد شرايط (ليست تأييد شده شركت هاى مجاز شركت نفت از جايگاه هاى (CNG)) و با شرايط ذيل واگذار نمايد:

1- متقاضيان مى بايست مبلغ 72,000,000 ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده به شماره حساب 0104567590006 به نام سپرده شهردارى صالح آباد همدان 
نزد بانك ملى به صورت نقدى و يا ضمانت نامه بانكى ارائه نمايند.

2- متقاضيان مى بايست جهت شركت در مزايده و دريافت اسناد مزايده از تاريخ انتشار آگهى تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/04/26 به سايت 
setadiran.ir و يا به شهردارى صالح آباد مراجعه نمايند.

3- مبلغ پيشنهادى بر اساس اجاره ماهيانه قيمت كارشناسى مبلغ 120,000,000 ريال مى باشد.
4- به مبلغ پيشنهادى مبلغ ماليات بر ارزش افزوده اضافه گردد.

5- سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا پايان مراحل انعقاد قرارداد با برنده مسترد نمى گردد. شايان ذكر است،در صورتى كه برندگان حاضر به انعقاد قرارداد 
نگردند،سپرده آنان به ترتيب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

6- شهردارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
7- هزينه آگهى و كارشناسى به عهده برنده مزايده مى باشد.

8- شركت كنندگان در مزايده مى توانند جهت اخذ اسناد مزايده و كسب اطالعات بيشتر به سايت سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) و يا به امور 
شهردارى مراجعه فرمايند. 

(م الف 162)

كارت ملى به شماره 3930371154 صادره از مالير و كارت پرسنلى به 
شماره 78376117 مربوط به اداره آموزش و پرورش استان همدان-
منطقه جوكار به نام خانم مرضيه حاتمى شريف آبادى فرزند محمد 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مزايده عمومى يك مرحله اى
  (نوبت اول)

شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان

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

امضاء الكترونيكى (توكن) را جهت شركت در مزايده محقق سازند:
1- شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهى مزايده در سامانه: 2000001539000001 روز چهار شنبه 1400/04/16

2- نام و نشانى برگزاركننده مزايده: شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان به آدرس: همدان- ميدان امام حسين- ابتداى خيابان اراك
3- هزينه خريد اسناد مزايده: مبلغ 500/000 ريال مى باشد كه از درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت انجام مى گيرد .

4- مهلت زمانى دريافت اسناد مزايده از سامانه: از ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخه 1400/04/16 لغايت ساعت 19 روز دو شنبه مورخه 1400/04/21
5- آخرين مهلت ارائه پاكات پيشنهادى ـ بارگذارى به صورت PDF در سامانه: تا ساعت 19 روز يكشنبه  مورخه 1400/05/03

الزم به ذكر است پيشنهادات ارسالى بايد حداقل 60 روز از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشد.
6- تاريخ گشايش پيشنهادها: روز دو شنبه مورخه 1400/05/04 ساعت9:00 صبح در سالن جلسات استان ميباشد.

7- ميزان و نوع تضمين فرآيند اجراى كارمبلغ:  482/762/500 (چهارصد و هشتاد و دو ميليون و هفتصد و شصت و دو هزار و پانصد ريال) كه به  دو صورت 
ضمانتنامه بانكى و يا پرداخت نقدى (فيش واريزى) به حساب شباى شماره  IR250100004001039704005791  نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران به نام خزانه 

دارى كل از طريق دستور پرداخت ساتنا يا پايا با شناسه واريز 362039765263500650000000000006  قابل ارائه مى باشد. 
8- آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع (الف) عالوه بر بارگذارى در سامانه،ميبايستى به صورت 
فيزيكى و در پاكات دربسته و ممهور،حداكثر تا ساعت 14:00 روز يكشنبه مورخه 1400/05/03 به دبيرخانه كميسيون معامالت برگزاركننده مزايده در آدرس فوق 

الذكر تحويل و رسيد دريافت شود.
9- شركت كاركنان دولت در مزايده طبق مصوبه( قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب مورخ 22 دى 1377) منع قانونى دارد.

10- متقاضيان شركت در مزايده مى توانند قبل از ارائه نرخ پيشنهادى از ملك موضوع مزايده از ساعت 9 لغايت 13 (در روزهاى ادارى از تاريخ 1400/04/17 لغايت 
1400/04/29) بازديد نمايند.

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

شماره تماس پشتيبانى سامانه 1456( تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره كل صنعت،معدن و تجارت استان همدان به شماره 32520716 - 081
(م الف 533)

شماره : 55/36/00/866        
تاريخ  : 1400/04/16     

وزارت جهاد كشاورزى

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

بررسى تناقضات موجود در اظهارات حاضران جلسه بازشمارى آرا

نتايج انتخابات تويسركان
بالتكليف است

■  آيا صحت برگزارى جلسه بازشمارى آرا  از لحاظ قانونى مورد ترديد است؟
محمد ترابى  »

انتخابات  كانديداهاى  دوشــنبه  شامگاه   
ششمين دوره شــوراى شهر همدان در ادامه 
اعتراضات خود بيانيه اى منتشــر كردند كه 
در ايــن بيانيه اظهارات خود را مبنى بر اينكه 
آنها خواســتار بازشمارى تمامى آراى داخل 

10صندوق انتخابات شده بودند. 
رئيس  فالحى  احمدحســين  حجت االسالم 
هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى 
شهر و روستاى استان نيز شامگاه همان روز در 
صفحه شخصى خود در اينستاگرام با انتشار 
كليپى با توضيح رونــد صورت گرفته براى 

تصميم هيأت عالى نظارت استان مبنى بر پاسخ 
به تقاضاى معترضان و دستور به بازشمارى 
10صندوق درخواســت شده، اعالم كرد كه 
به علت درخواســت نمايندگان كانديداهاى 
معترض مبنى بر بازشمارى تمامى صندوق ها 
و مشخص شــدن آراى كانديداهاى پيروز و 
همچنين ترك گفتن جلسه از سوى نمايندگان 
معترضان، بازشمارى آرا روز شنبه انجام نشده 
اســت.  اين اظهارات و واكنش ها از آنجايى 
صورت گرفته كه هيأت عالى نظارت اســتان 
پــس از اعالم صحت انتخابات شهرســتان 
همدان، به درخواست فالحى(به گفته هادى 

بيگى نژاد) دستور به بازشمارى 10صندوق را 
صادر كرد. با اين حال روز شنبه هفته جارى 
بازشــمارى آرا انجام نشد و پس از آن تأييد 
صحت انتخابات شهرستان همدان اعالم شد. 

در ايــن گزارش عالوه بــر پيگيرى اخبار و 
حواشى پيرامون انتخابات شوراهاى اسالمى 
اســتان، با توجه به تناقضــى ميان اظهارات 
اعضاى هيأت نظارت و كانديداهاى معترض 
وجود دارد، در پى اين نكته هســتيم كه از 
لحاظ قانونى حق با چه كســانى اســت؟ و 
اظهارات چه گروهى جنبه قانونى داشته و به 

نتيجه خواهد رسيد؟ 

 به صورت جلسه رجوع كنيد
در اين ميان صورتجلســه جلسه مذكور مى تواند گره گشــا بوده و تناقض ميان اظهارات نمايندگان كانديداهاى معترض و اعضاى هيأت نظارت بر 

انتخابات را مشخص كند. با اين حال در اين ميان چند پرسش در ذهن ايجاد مى شود كه در اين گزارش به دنبال پاسخ هاى آن رفتيم.
1- آيا فيلم و يا صداى ضبط شده جلسه موجود بوده و يا قابل استناد است؟

2-آيا صوتجلسه جلسه مذكور كه به گفته برخى از اعضاى حاضر در جلسه، توسط نمايندگان كانديداهاى معترض امضا نشده، جنبه قانونى دارد؟
3 آيا تمامى مسئوالنى كه براى رسميت پيدا كردن جلسه مذكور حضورشان الزم بود، در جلسه مذكور حضور داشتند؟(يكى از كانديداهاى معترض 
روز گذشته در ارتباط با همدان پيام مدعى شد كه حضور يكى از اعضاى معاونت سياسى استاندارى در جلسه مذكور براى رسميت داشتن صورتجلسه 
اين جلســه الزامى بوده، در حالى كه احدى از اعضاى معاونت سياســى استاندارى در جلسه بازشــمارى آراى صندوق هاى رأى گيرى شوراى شهر 

همدان حضور نداشته است.)

 چه كسانى در جلسه مذكور حضور داشتند؟
در رابطــه با ادعاى يكى از كانديداهاى معترض از حضور نداشــتن هيچ يك از 
اعضاى معاونت سياســى اســتان و همچنين لزوم حضور وى براى قانونى بودن 
صورتجلســه جلسه مذكور ابتدا به دنبال اين مســأله رفتيم كه چه كسانى در اين 

جلسه حضور داشتند. 
يكــى از اعضاى حاضر در جلســه مذكور در رابطه با اعضاى حاضر در جلســه 

بازشمارى آرا روز شنبه گفت: 
اعضــاى هيأت اجرايــى، آقاى محمد علــى محمدى(فرماندار همــدان و رئيس 
هيأت اجرايى استان)، آقاى زارعى، خانم حبيبى، آقاى محمد باب الحوائجى، آقاى 

محمود كتابى و خانم ابراهيمى هژير، آقاى خلوجينى و آقاى بابايى.
اعضاى هيأت نظارت، آقاى حســن قهرمانى مطلق، آقاى رضوييان، آقاى صفدريان 

و آقاى حيدرى دلگرم
نمايندگان كانديداهاى معترض، خانم اعظم بهرامى، آقاى حاتم جهانگيرى و آقاى 

محمد شمخانى
با توجه به اظهارات اين فرد حاضر در جلســه در مى يابيم كه هيچ يك از اعضاى 
معاونت سياســى استاندارى در اين جلســه حاضر نبوده  اند. از اين رو با برخى از 

مسئوالن برگزاركننده جلسه و معاون سياسى استاندارى ارتباط گرفتيم. 

 فرماندار: 
مسئوليت بازشمارى آرا با فرماندار است و نه هيأت 

اجرايى استان
رئيس هيأت اجرايى اســتان در پاسخ به پرســش خبرنگار ما مبنى بر اينكه آيا تمامى 
مسئوالنى كه براى رســميت داشتن جلسه بازشمارى آرا حضورشان الزم بوده، در جلسه 

مذكور حضور داشتند؟ گفت: بله همگان حضور داشتند. هم اعضاى شهرستان و هم اعضاى 
استان در اين جلسه حضور داشتند. 

محمدعلى محمدى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه آيا تمامى افرادى كه براى صحت صورتجلسه مى بايست 
صورتجلسه را امضا مى كردند، اين اقدام را انجام دادند(امضاى صورتجلسه)؟ بيان كرد: بله همانطور كه عرض كردم 
هيأت  نظارت شهرستان، هيأت نظارت استان و همچنين هيأت اجرايى شهرستان حضور داشتند و صورتجلسه و 

شرح ماوقع  را امضا كردند. 
وى در ادامه در پاســخ به پرسش ديگرى مبنى بر اينكه برخى از كانديداهاى معترض ادعا كرده اند كه احدى از 
معاونت سياسى استاندارى در جلسه مذكور حضور نداشته كه البته حضور اين افراد الزم بوده است؟ گفت: چرا 
از معاونت سياســى استاندارى بايد كسى در جلسه شــمارش آرا حضور داشته باشد؟ وقتى رئيس هيأت اجرايى 
شهرســتان كه بنده باشــم در جلسه مذكور حضور داشــته ، ضرورتى به حضور يكى از اعضاى معاونت سياسى 
اســتاندارى در جلسه بازشمارى آرا وجود نداشته است. مسئوليت بازشمارى آرا با فرماندار بوده و هيأت اجرايى 

استان در اين ميان مسئوليتى بر عهده ندارد.

 بازشمارى با هيأت اجرايى 
است 

معــاون سياســى، امنيتى و 
در  اســتاندارى  اجتماعــى 
ارتباط بــا خبرنــگار ما در 
رابطــه با ادعاى طرح شــده 

از ســوى برخى از كانديداهاى 
معترض مبنى بر لزوم حضور نماينده 

معاونت سياسى استاندارى در روز بازشمارى آرا، بيان  
كرد: وظيفه ما هدايت ستادى است و وظيفه بازشمارى 
آرا توسط هيأت نظارت و هيأت اجرايى انجام مى شود. 
اين مسأله ارتباطى با ما نداشته و اصال ما نمى بايست در 

بازشمارى آرا حضور داشته باشيم. 
مصطفى آزادبخــت در ادامه با بيــان اينكه ما تالش 
كرده ايم كه نهايت همكارى را با كانديداها داشته  باشيم 
با اين حال برخى از كانديداها قانع نمى شوند، افزود: اين 
مسأله صحت نداشه و در قانون پيش بينى نشده است كه 

معاونت سياسى در بازشمارى آرا حضور داشته باشد. 

 فيلم و صداى ضبط شده براى مستندسازى صورتجلسه 
الزامى نيست

يكى از وكالى دادگســترى در ارتباط با خبرنگار ما در رابطه با قانونى بودن صورتجلســه جلسه بازشمارى آرا 

ت كه قانون در اين رابطه اعالم كرده كه مى بايســت مستندســازى صورت بگيرد. با اين حال در قانون براى 
گف

مستندســازى تنها به فيلم و صداى ضبط  شده اكتفا  نمى شود و در صورت امضاى صورتجلسه توسط مسئوالن 
برگزاركننده آن، مستندسازى انجام گرفته است.

 امتناى دبير جلسه بازشمارى آرا از مصاحبه
در رابطه با برخى از پرســش هاى پيش  آمده در رابطه با صورتجلســه جلسه مذكور با 
سليمان حيدرى دلگرم كه دبير جلسه بازشمارى آراى كانديداهاى ششمين دوره انتخابات 

شوراى شهر همدان بود ارتباط برقرار كرديم كه وى از مصاحبه امتناع كرد. 

 10 صندوق بازشمارى شد 
يك منبع آگاه در رابطه با صحت جلسه مذكور اعالم كرد: جلسات هيأت اجرايى با حضور نيم به عالوه يك (تعداد 
يك نفر بيشتر از نيمى از اعضاى هيأت اجرايى) رسميت پيدا مى كند كه البته در جلسه بازشمارى آرا روزشنبه اين 

اتفاق افتاده بود. 
اين عضو حاضر در جلســه بازشمارى كه خواست نامش فاش نشود در ادامه بيان كرد: نامه هيأت نظارت به هيأت 
اجرايى بر اين مبنى بود كه آراى 3 كانديداهاى مشــخص شده در 10صندوق منتخب از سوى اين افراد بازشمارى 
شود.  وى افزود: با اين حال اين افراد خواستار شمارش آراى ديگر كانديداها بودند كه از لحاظ قانونى اجازه چنين 

اقدامى را هيأت اجرايى شهرستان نداشت. 

 عضو هيأت عالى نظارت بر انتخابات: منتظر استعالم  هستيم
طبق گفته مقامات استانى و شهرستان تويسركان، ابطال يك رأى در اين شهرستان قطعى شده و 2 رأى ديگر در انتخابات 
شــوراى شهر تويســركان براى تعيين تكليف منتظر ارجاع استعالم مراجع امنيتى و قضايى اين شهرستان است. گفتنى 
است برخى از مسئولين از احتمال روشن شدن تكليف انتخابات تويسركان تا روز دوشنبه خبر داده بودند كه البته اين 

اتفاق نيفتاد. 
عضو هيأت عالى نظارت بر ششمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستاى استان در گفت وگو با خبرنگار ما 
در رابطه با وضعيت 2 رأى مذكور در انتخابات تويسركان گفت: منتظر استعالم مراجع قضايى و امنيتى اين شهرستان براى 

اتخاذ تصميم در رابطه با 2رأى مذكور هستيم. 
هادى بيگى نژاد در ادامه افزود: تاكنون خبرى از اســتعالم اين مراجع نشــده است. قرار است مراجع مذكور استعالم هاى خود را به دبيرخانه هيأت 

عالى نظارت بر انتخابات استان ارجاع دهند. 
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نيش و نـوش

حوادث

آرمان ملى: مسدودسازى فضاى مجازى به بهانه قانون 
 جاى اينكه ابروش رو درســت كنن زدن چشمش رو هم كور 

كردن!!
آسيا: چرا برق را قطع مى كنند

 بدون شرح!!
اتحاد ملت: كمبودى در عرضه مرغ نداريم

 پس صف آرايى  يه جا به دردمون خورد!!
دنياى اقتصاد: سهامداران در زمين كوچك ها

 همه چى از جاهاى كوچك به بزرگ شروع مى شه!!
آفتاب: سيستم برق اضطرارى بيمارستان ها فرسوده است

 واسه خاطر همين كه اسمش رو گذاشتن اضطرارى!!
فرهيختگان: بايدن به دنبال فشار حداكثرى و راستى آزمايى صورى

 تمام قدرتش رو يه جا جمع كرده كه بزنه تو هدف!!
مردم ساالرى: گرفتارى مردم با مثلث بحران

 يه جورى تقسيم كنيد كه هر ضلعش به يه قشر برسه!!
ابتكار: مخمصه خاموشى در گرما و كرونا 

 به به گل بود و به سبزه نيز آراسته شد!!
دنياى اقتصاد: اتاق فرمان خاموشى ها

 گويا از اتاق فرمان اشاره مى كنن كه اين داستان ادامه دارد!!
جام جم: خاموشى دولت در روزهاى بى برقى

 مثل اينكه اين بى برقى همه رو منزوى كرده!
شرق: رزومه به دستان به صف

 باز هم رونمايى از صفى ديگر!!
جمهورى اسالمى: دوگانگى معيشت و تعطيلى اصناف
 حواستون باشه ماست ها رو نريزيد تو قيمه ها!!

پيام ما: بدون برق، بدون تلفن، بدون اينترنت
 كم كم داريم به دوره پيش از مادها برمى گرديم!!

بشارت نو: خاموشى ها با برنامه و اطالع قبلى باشد
 يه طورى برنامه بدين كه  ساعت هاى روشنايى دستمون بياد!!

دستگيري باند سارقان احشام در همدان
 رئيس پليس آگاهي اســتان، از 
شناسايي و دستگيري باند سارقان 
غيربومي احشــام و كشف 7فقره 

سرقت احشام خبر داد.
به گزارش پايــگاه خبري پليس، 
علي اســدبيگي در تأييد اين خبر 
گفت: با توجه به وقوع سرقت هاي 
اسدآباد،  شهرستان هاي  در  احشام 
بهــار و كبودراهنــگ، بررســى 

موضوع در دستور كار مأموران پليس آگاهى استان همدان قرار گرفت.
وى افزود: در بررســي هاي پليسي مشخص شد، ســارقان كه 3 نفر 
هستند با خودرو پژوپارس سفيد از ساعت يك الي6 بامداد، از طريق 
بريــدن قفل، تعداد 10 الي20 رأس گوســفند را ســرقت و از محل 

متواري شده اند.
اســدبيگي در ادامه بيان كرد: با اقدام هاى خاص پليسي، شماره پالك 
مورداستفاده ســارقان كه جعلي بود شناسايي و با كنترل شبانه روزي 
مسيرهاي ورودي به استان و با همكاري خوب پليس آگاهي اسدآباد و 
سنقر خودروي آنان شناسايى و متوقف شد و 2نفر از سارقان دستگير 

و يك نفر نيز با استفاده از تاريكي شب متواري گرديد.
وي افزود: در بازرســى از اين خودرو، 11 رأس گوسفند مسروقه و 
جفت پالك دست نويس كشف و متهمان پس از انتقال به پليس آگاهي 
همدان در تحقيقات صورت گرفته تاكنون، به 7 فقره سرقت احشام در 
سطح شهرستان هاي اسدآباد، بهار و كبودراهنگ اعتراف كردند وتمامى 

محل هاي سرقت و مالباختگان شناسايي شدند.
اسدبيگي گفت: در ادامه و با همكاري متهمان دستگير شده همدست 
آنها نيز در يك عمليات دقيق و خارج از استان همدان دستگير و هر 3

متهم به دادسرا اعزام و با قرار قانوني روانه زندان شدند.
رئيس پليس آگاهي استان همدان در پايان گفت: حفاظ فيزيكي مناسب، 
استفاده از سگ نگهبان، دوربين هاي مداربسته و شبگرد راه هايي براي 

كاهش سرقت احشام در روستاها است.

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

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

برابر رأي شــماره 334-1400/02/29 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى نصراله قادرى خورشــيد فرزند على به شماره 
شناسنامه 704 صادره از بهار در 93 شعير مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى 
به مساحت 38061/25 مترمربع پالك 591 فرعى از 147 اصلى واقع در بخش چهارحوزه 
ثبت ملك بهار اراضى دينارآباد خريدارى مع الواســطه از مالك رسمى آقاى على قادرى 
خورشيد 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 است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 131)
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هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهى فقدان سند 
آقاى هادى مينانى لطفى برابر وكالتنامه 11543 مورخ 99/05/60 دفترخانه 62 بهار از 
آقاى جواد عنايتى طالئى با ارائه دو برگ استشهاد محلى مصدق به مهر دفترخانه 62 
بهار مدعى است يك جلد ســند مالكيت ششدانگ پالك ثبتى 7584  فرعى از 139 
اصلى واقع در بخش چهار كه در دفتر 221 صفحه 206 ذيل ثبت 35675 ســابقه ثبت 
دارد نزد كسى در بيع شرط هست كه در اثر سهل انگارى مفقود گرديده.لذا به استناد 
تبصره الحاقى به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت آگهى مى شود تا در صورتى كه كسى 
مدعى انجام معامله و يا وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ نشر آگهى تا 
مدت 10 روز پس از انتشار آگهى به اداره ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد. لذا چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت و يا سند معامله به اداره ثبت ارائه نگردد 
اداره ثبت اسناد و امالك سند مالكيت المثنى را طبق مقررات صادر و به متقاضى فوق 

تسليم خواهد نمود.
ضمناً ملك مذكور برابر ســند رهنى 3267 مورخ 1390/02/21 دفتر 48 بهار در رهن 

بانك مسكن است.
 (م الف 161)
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 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

آگهى فقدان سند 
خانــم قمرتــاج كشــاورز بــا ارائــه دو بــرگ استشــهاد محلــى مصــدق بــه مهــر 
دفترخانــه 78 همــدان مدعــى اســت يــك جلــد ســند مالكيــت شــش شــعير 
و بيســت صــدم شــعير مشــاع از نــود و شــش شــعير ششــدانگ پــالك ثبتــى 
ــر 50 صفحــه 95  ــه در دفت ــع در بخــش چهــار ك 744 فرعــى از 131 اصلــى واق
ذيــل ثبــت 11921 ســابقه ثبــت دارد نــزد كســى در بيــع شــرط هســت كــه در 

ــده. ــود گردي ــهل انگارى مفق ــر س اث
لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــى بــه مــاده 120 آيين نامــه قانــون ثبــت آگهــى 
مــى شــود تــا در صورتــى كــه كســى مدعــى انجــام معاملــه و يــا وجــود ســند 
ــا مــدت 10 روز پــس از  ــزد خــود مى باشــد از تاريــخ نشــر آگهــى ت مالكيــت ن
انتشــار آگهــى بــه اداره ثبــت محــل مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه 
ــرف  ــه ظ ــذا چنانچ ــد. ل ــه تســليم نماي ــند معامل ــا س ــت ي ــند مالكي اصــل س
مهلــت مقــرر اعتراضــى نرســد و يــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالكيــت 
ــالك  ــناد و ام ــت اس ــردد اداره ثب ــه نگ ــت ارائ ــه اداره ثب ــه ب ــا ســند معامل و ي
ــه متقاضــى فــوق تســليم  ســند مالكيــت المثنــى را طبــق مقــررات صــادر و ب

خواهــد نمــود. 
(م الف 166)

هادى يونسى عطوف 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

  ابن سينا جزو مفاخر بين المللى ايران است
استاندار همدان و عضو هيأت امناى بنياد بوعلى سينا 
نيز گفت: ابن سينا جزو مفاخر درجه يك و بين المللى 
همدان و ايران است و بر اين اساس مسئوالن همدان 
آمادگى دارند براى معرفى ميراث جهانى اين دانشمند 
همچون گذشته پشتيبان تقويت مالى و علمى اين بنياد 

باشند. 
ســيد سعيد شــاهرخى بيان كرد: بايستى برنامه هاى 
ميان مدت و طوالنى مدت بــراى بنياد در نظر گرفته 
شــود و از ظرفيت هاى خود استان براى اجراى آنها 
استفاده شــود. اگر بنياد برنامه هايش را ارائه كند اين 
آمادگى وجود دارد كه ســاير دستگاه هاى استان نيز 

همراهى و مشاركت كنند. 
 آرامگاه بوعلى سينا مركز ابن سيناپژوهان 

شود
رئيس بنياد علمى وفرهنگى بوعلى سينا نيز گفت: همه 
كارهايى كه در زمينه معرفى و شناخت ابن سينا انجام 

شده است در شأن اين دانشمند بزرگ نيست. 
آيــت ا... غياث الدين طه محمدى با اشــاره به ميراث 
حكمى و فلسفى شيخ الرئيس بيان كرد: اميدواريم با 
پشتيبانى وزارت ارشــاد و استاندارى همدان بتوانيم 
گام هاى محكم تــرى در بررســى و معرفى ميراث 
حكمت سينوى برداريم و آرامگاه اين حكيم الهى را 

مركزى براى ابن سيناپژوهان قرار دهيم.
 معرفى ابن سينا عمومى تر شود

معاون امور فرهنگى وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى 
نيز گفت: در زمينه پژوهش هاى ســينوى بسيارى از 
كشــورها با شــتاب در حال فعاليت هستند. به طور 
مثال مجموعه نســخ خطى ابن ســينا را در عربستان 
تحت عنوان ميــراث عربى چاپ كرده اند. با توجه به 
وضعيت بودجه، ســعى كرده ايم در سال 99، اعتبار 
حداقلى براى انتشــارات و برنامه هــاى بنياد بوعلى 

تأمين كنيم. 
محسن جوادى با اشاره به استقبالى كه عالقه مندان از 
درس گفتارهاى بوعلى سينا داشتند، بيان كرد: تاكنون 
19جلســه از در س گفتارهاى بوعلى سينا كه از بهمن 
ماه ســال 99 آغاز شده برگزار شده است. با توجه به 
استقبال عالقه مندان و انتشار مباحث مطرح شده در 
فضاى مجازى پيشنهاد مى كنيم اين درس گفتارها تا 

پايان سال جارى نيز ادامه پيدا كند. 
وى همچنين در مــورد برنامه هاى آتى براى تقويت 
ابن سيناپژوهى گفت: آموزش تصحيح متون خطى به 
نسل نو، حمايت از ادامه جايزه ديميترى گوتاس براى 
مقاالت ســينوى، و عمومى كردن ابن سينا در عرصه 
هنر از طريق سمفونى و... و تقدير از اساتيد و مدرسان 
فلسفه در حوزه علميه بخصوص استاد حشمت پور 
با همكارى انجمن آثار و مفاخر در دســتور كار بنياد 

قرار مى گيرد. 
 چاپ و نشر آثار ابن سينا رونق گرفت

مسئول دبيرخانه هيأت امناى بنياد بوعلى سينا نيز بيان 
كرد: سال گذشته على رغم مضايقى كه در اثر پاندمى 
كرونا براى انجام نشست هاى علمى و همايش ها به 
صورت حضورى بود، چندين كار عميق و ماندگار 
براى معرفى ابن ســيناى بزرگ به سرانجام رسيد. در 
بخش طب سينوى، كتاب القانون با پايمردى علمى 
آقاى دكتر حبيبى در حال انجام اســت كه كتاب دوم 
القانون با محتــواى االدويه المفرده اين روزها چاپ 
شــده و اميد مى رود تا پايان ســال قســمت اول از 
كتاب سوم نيز به چاپ برسد. با پشتيبانى و حمايت 
شوراى محترم علمى و پيگيرى و مساعدت معاونت 
محتــرم امور فرهنگى، آقاى دكتر جوادى و نيز آقاى 
دكتر اســماعيلى، چند طرح اثرگذار اجرايى شــد و 
ابن ســيناپژوهى در بين بزرگان و عالقه مندان رونقى 

دوباره يافت. 
توكل دارائى با اشــاره به برگــزارى درس گفتارهاى 
هفتگى بوعلى ســينا با مشاركت مؤسسه شهر كتاب 
افــزود: درس گفتارهاى بوعلى ســينا كــه اين هفته 
نوزدهمين جلسه آن به كتاب دوم القانون اختصاص 
دارد، جاى خــود را در بين مخاطبان اين حوزه پيدا 
كرده اســت. تنوع و تازگى و بهره مندى از اساتيدى 
كه از زاويه هاى متفاوت و جديدى به علوم ســينوى 
نگريســته اند؛ از جمله ويژگى هاى درس گفتارهايى 
اســت كه قرار است تا شهريورماه 1400 و ايام تولد 
شيخ الرئيس ادامه پيدا كند. با توجه به استقبال شايان 
توجه از اين جلســات علمى كه در فضاى مجازى 
و روزنامه هاى ملى و استانى در دسترس عالقه مندان 
قرار گرفته اســت، تقاضا مى شــود تا پايان سال اين 

برنامه ادامه داشته باشد.
وى با اشــاره به چاپ ترجمه و شرح فارسى كتاب 
حساب شفاى بوعلى ســينا پس از هزار سال گفت: 
استاد سيد عبدا... انوار –حفظه ا...- كل شفاى ابن سينا 
را به فارسى ترجمه و شرح كرده است. در سال هاى 
گذشته آنچه در بنياد مدنظر قرار گرفت، چاپ ترجمه 
فارسى رياضيات شفا شامل هندسه، مجسطى، حساب 
و موســيقى بود؛ كه كتاب موسيقى آن 6 سال پيش 

و كتاب حســاب آن نيز در ادامه حمايت هاى مالى 
در سال گذشته، بهار امســال به چاپ رسيده است. 
جالب توجه آنكه كتاب موسيقى كه براى نخستين بار 
به فارســى ترجمه شده و به زبان علمى امروز شرح 
داده شــده اســت، به تازگى در دانشگاه هاى مرتبط 
شناخته شــده و جا باز كرده است و به عنوان واحد 
درسى معرفى شده از سوى اساتيد توسط دانشجويان 

خريدارى مى شود. 
رئيس روابط عمومى و امور بين الملل بنياد بوعلى سينا 
بيان كرد: در راســتاى كارها چاپى ديگرى كه انجام 
شــده است؛ ترجمه و چاپ 2كتاب با همكارى نشر 
ترجمان با حمايت معاونت امور فرهنگى در دستور 
كار قرار گرفته اســت. كتاب اول با عنوان «مقاالت 
انتقادى تفسيرى ابن سينا» اين روزها چاپ شده است 
و كتاب ديگر هم در مراحل ترجمه است و اميدواريم 
تا پايان پاييز امســال كار ترجمه آن به پايان برسد و 
منتشر شــود. وى با اشاره به فعاليت هاى انجام شده 
در ســاير بخش هاى فرهنگى و اطالع رسانى، افزود: 
در زمينه اطالع رسانى، ســايت بنياد در سال گذشته 
صدها مقاله فلسفى و پزشكى گردآورى و در اختيار 
عالقه مندان قرار داده اســت و پاسخگوى مراجعان 
و دانشجويان براى راهنمايى در زمينه پايان نامه هاى 

دانشــجويى و كمك در پيدا كــردن منابع الزم بوده 
اســت. كتابخانه اين بنياد هرچند بايســتى از منابع 
غنى ترى درباره مكتب فلســفى و پزشــكى سينوى 
برخوردار شود، با اين حال پاسخگوى مراجعان است. 
انتظار داريم با اختصاص مكانى مناسب تر كتابخانه و 
مركز اسناد به شايستگى وظايف محوله را ايفا نمايد.

دارائى با اشاره به ساخت تنديس خردمندى «حكمتانه» 
كه نمونــه آن به وزير فرهنگ اهدا شــد، گفت: در 
سال هاى گذشته طرح بسته فرهنگى ابن سينا تصويب 
شده بود كه قســمتى از آن در زمينه ساخت تنديس 

ابن سينا عملياتى شد و در 
پايان ســال گذشته نيم تنه 
روميــزى و كتابخانــه اى 
تهيه  شيخ الرئيس  از  فاخر 

شده است. 
با  همكارى  زمينه  در  وى 
دستگاه ها و مراكز فرهنگى 
و علمى استان همدان در 
معرفى ابن ســينا نيز بيان 
كــرد: چنــد تفاهم نامه با 
منعقد  استان  علمى  مراكز 
شده اســت كه همكارى 
با شــهردارى و قســمت 
گردشــگرى  با  مرتبــط 
آن  خواهرخواندگــى  و 
عملياتى شــده اســت. با 
توجه به اينكــه روز اول 
از  سال،  هر  شــهريورماه 

ســال 1386 تاكنون به پيشنهاد بنياد، روز همدان نام 
گرفته اســت؛ شهردارى در يك هفته با برند ابن سينا 
ده هــا برنامه فرهنگى و تفريحى اجــرا مى كند و در 
اين ســال ها روز همدان و تولد ابن سينا با هم عجين 
شده اســت. در نشست با شــهردارى همدان براى 
همكارى علمى و فرهنگى در شــهريورماه امســال 
اعالم آمادگى شده اســت. دارائى در پايان با تشكر 
از همت و مساعدت استاندار همدان در پشتيبانى از 
فعاليت هاى ابن سيناپژوهى گفت: استاندارى همدان 
سال گذشته با همت و حمايت جناب آقاى شاهرخى 
و مديركل اداره فرهنگ وارشاد اسالمى همدان، 200
ميليون تومان براى چاپ و نشر كتب ابن سينا به اين 
بنياد كمك كرده اند، اميدواريم در سال جارى نيز اين 

حمايت هاى مادى و معنوى ادامه پيدا كند.
 هيچ كشورى در علوم عقلى به پاى ايران 

نمى رسد
عضو هيأت امناى بنياد بوعلى ســينا نيــز بيان كرد: 
نســخه هاى خطى زيادى از ميراث ابن سينا و ساير 
دانشمندان در ازبكستان وجود دارد و آنها نيز ادعاى 
تصاحب ابن سينا را دارند، البته ابن سينا آن گونه كه در 
ايران شناخته مى شود در ساير كشورها ناشناخته است 
و هيچ كشور و فرهنگى با توجه به اهميت بخشيدن به 

علوم عقلى به پاى ايران نمى رسد و ابن سينا به همين 
جهت كه از ايران برخاســته اســت، در جهان امروز 
اهميــت دارد.  غالمرضا اعوانى، در ادامه خواســتار 
ايجــاد مراكزى براى فروش و عرضه كتب ناشــران 
ايرانى در خارج از كشور شد تا سود زحمات ناشران 

داخلى به جيب برخى دالالن نرود. 
وى با اشــاره به لزوم همكارى دانشگاه بوعلى سينا 
با فعاليت هاى علمى و انتشــاراتى بنياد بوعلى ســينا 
افزود: بايستى از امكانات شهر همدان براى معرفى و 
چاپ آثار ابن سينا استفاده شود و دانشگاه بوعلى بايد 

پيشگام اين مسأله باشد. 
 كتاب هاى بوعلى در حمله غزنويان از بين 

رفت
رئيس انجمن آثار و مفاخر فرهنگى نيز گفت: انجمن 
آثار و مفاخر در مورد اســناد ساخت آرامگاه ابن سينا 
كتابى در دســت انتشار دارد كه در آن به ويژگى ها و 
شرايط ساخت اين معمارى ماندگار اشاره شده است. 
حســن بلخارى با توجه به اسناد ساخت آرامگاه كه 
در اين كتاب آمده اســت، افزود: بــا داليل قاطع و 
متقن مشخص شده است كه در زمان ساخت آرامگاه 
ابن سينا جمجمه او سالم بوده و از آن عكس بردارى 
شــده اســت و درگذشــت و دفــن او در همدان 

خدشه ناپذير است. 
وى با اشــاره به اينكه برخى كتاب هاى مهم ابن سينا 
در حمله مســعود غزنوى به اصفهــان به تاراج رفته 
و ســوخته است، گفت: كتاب 20جلدى االنصاف از 
تأليفات مهم ابن ســينا بوده كه در حمله غزنويان به 
اصفهان از بين رفته است و تنها مقدمه اى از آن باقى 
مانده كه در آن به حكمت المشرقين اشاره شده است. 

 ابن سينا، بنيانگذار علم جديد است
بازرس بنياد بوعلى سينا نيز بيان كرد: ابن سينا بنيانگذار 
علم جديد است، زيرا براى نخستين بار رساله ابطال 

كيمياى بوعلى به علم در جهان جهت داده است. 
محمدعلى زلفى گل، با اشاره به فعاليت هايى كه بايد 
در زمينه معرفى بنياد انجــام گيرد گفت: به نظر من 
بخش عمده اى از فعاليت هاى بنياد بايستى در راستاى 
توســعه علم وفناورى در ابعاد ملى و فراملى باشد و 
عالوه بر نيازسنجى امروز به نيازآفرينى در آينده نيز 
توجه كند.  وى در ادامه چند پيشــنهاد براى ارتقاى 
سطح فعاليت هاى بنياد بوعلى سينا ارائه كرد و افزود: 
بايستى درآمد فروش كتب در اين بنياد جدى تر گرفته 
شــود. با توجه به وضعيت بيمارى كرونا، برنامه هاى 
علمى آن مى تواند به صورت وبينار ملى و بين المللى 
برگزار شود. نيز الزم اســت از فضاهاى مجازى در 
كانال تلگرام و پيج اينستاگرام استفاده بيشترى شود و 
دامنه فعاليت هاى بنياد از اين طريق گسترش پيدا كند. 
 مجمع جهانى بوعلى سيناشناسان ايجاد 

شود
عضو هيأت امناى بنياد بوعلى ســينا گفت: با گذشت 
حدود 17سال از تأسيس بنياد بوعلى سينا با اين ساختار 
و اين امكانات امكان انجام كارهاى بزرگ حداقل در 
كوتاه مدت قابل انجام نيست. به نظر مى رسد 2كار مهم 
را مى توان در اين باره انجام داد و آن نيز مستلزم كمك 
مالى به اين بنياد اســت. يكى بحث ظرفيت  شناخت 
بوعلى سيناشناسى اســت كه در نتيجه آن مشخص 
شود در كل كشــور و ساير نقاط دنيا  ابن سيناپژوهى 
چگونه است. اين كار منوط به همكارى وزارت امور 
خارجه و سازمان فرهنگ وارتباطات اسالمى است و 
با انجام آن پايگاهى براى معرفى ابن سينا به جهانيان 

ايجاد مى شود. 
يوسف شاه حسينى در ادامه بيان كرد: تشكيل مجمع 
جهانى بوعلى سيناشناســان براى ايجاد انســجام و 
هماهنگــى در فعاليت هاى ابن ســيناپژوهى از ديگر 
ضروريات براى معرفى هرچه بيشــتر ابن سينا است. 
اگر متناســب با شخصيت و شأن ابن سينا عمل شود 
كه در حقيقت در جهان هيچ شخصيتى در تراز وى 

نداريم، مى توان كارهاى علمى و فرهنگى بزرگى را 
سامان داد. 

وى همچنين افزود: از ابتداى تأسيس بنياد بوعلى سينا 
طرح هاى كالنى در اين بنياد از جمله طرح گردآورى 
ترجمــه و تصحيح آثار ابن ســينا و نيــز مجموعه 
همايش ها و ســمينارهاى مرتبط در دستور كار قرار 
گرفت كه انجام چنين طرح هاى كالنى كارى مستمر 
و زمان بر است و به پشتيبانى مالى و اعتبارات اثربخش 

نياز دارد. 
 كتابخانــه ديجيتــال آنالين ابن ســينا 

راه اندازى شود
نماينده فرهنگستان علوم گفت: اگر بنياد بوعلى بتواند 
كتابخانه ديجيتــال آنالينى داير كند، گام مهمى براى 
معرفى ابن ســينا برداشته خواهد شد. براى انجام اين 
كار با توجه به در دسترس بودن نسخه آثار و متن هاى 
چاپ شده و مقاالت، مى توان آن را در يك وب سايت 

در اختيار عالقه مندان قرار داد. 
رسول جعفريان، با اشاره به فعاليت هاى مركز ديجيتال 
نــور بيان كــرد: مى توان آثار چاپ شــده قديمى و 
پژوهش هاى نــو را با همكارى اين مركز ارائه داد تا 
در اختيار دانشجويان و اهل علم قرار گيرد. همچنين 
صدها نسخه از آثار و تأليفات ابن سينا در دانشگاه هاى 
اروپا و تركيه به طــور رايگان در فضاى اينترنت در 
دســترس قرار دارد كه با تجميع آن در يك كتابخانه 
آنالين، پشــتيبانى قوى براى كار پژوهشــى فراهم 

مى شود.
 براى دانشــجويان خارجى برنامه ريزى 

شود
محمدحسين نيكنام، نماينده فرهنگستان علوم پزشكى 
نيز گفــت: پيشــنهاد مى شــود از ظرفيت حضور 
دانشجويان خارجى براى معرفى ابن سينا استفاده شود 
و بنياد براى دانشــجويان بين المللى نيز برنامه داشته 
باشــد. به نظر مى رســد مى توان از طريق مشاركت 
صداوسيما برنامه هاى علمى بنياد را با پوشش بهترى 

اطالع رسانى كرد. 
 موزه ابن سينا، الهام بخش بازديدكنندگان 

باشد
محمدرضا كارگــر، نماينده وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى نيز با تمجيد از شخصيت 
بزرگ ابن سينا اظهار اميدوارى كرد: موزه ابن سينا در 
خور شأن اين دانشمند چه در مكان مقبره يا در يك 
ســاختمان مجاور راه اندازى و تقويت شود تا از اين 
طريق بتوان شناختى دقيق و مستند از ابن سينا به عنوان 

شخصيتى الهام بخش به مخاطبان ارائه كرد. 
 كشورهاى همسايه، مفاخر فرهنگى ما را 

مى دزدند
نماينده بنياد ايران شناســى نيز گفت: قرار بود براى 
كرسى آرمان شهر بوعلى در سازمان ملل، در سال هاى 
گذشــته برنامه ريزى و بودجه مساعدت كند كه اين 
امر به سرانجام نرســيد. بايد رديف اعتبار ويژ ه اى را 
براى بنياد بوعلى در نظر بگيرند كه دغدغه مسئوالن 
آن دربــاره هزينه كردها حل شــود و به موضوعات 
بزرگترى، در زمينه آثار بوعلى پرداخته شود و بتوانيم 
به شخصيت واقعى بوعلى و هويت مفاخر فرهنگى 
بپردازيم.  محمد بهرام زاده، در اين باره بيان كرد: امروزه 
در كشــور هاى همسايه و حتى دورتر از حوزه ايران 
فرهنگى رويكــرد ربايش مفاخر فرهنگى در جريان 
است و نيز جايگاه ايران زمين به عنوان محل پيدايى 
اين مفاخر فرهنگى را انكار مى كنند. تقويت اين بنياد 
و اعتبــار ويژه براى آن در راســتاى اهميت دادن به 

حوزه ايران فرهنگى خواهد بود. 
 با بنياد ابن سيناى ازبكستان تفاهم نامه 

امضا شود
رئيس ســازمان فرهنگ وارتباطات اسالمى و عضو 
هيأت امناى بنياد بوعلى ســينا نيز گفت: سال گذشته 
دولت ازبكســتان يك يادداشت رســمى   از طريق 
وزارت خارجه ارسال كرده است و متقاضى امضاى 
يك تفاهم نامه بين بنيــاد بوعلى ايران و بنياد مردمى 
ابن ســينا در ازبكستان هســتند. اعضاى محترم اين 
پيش نويس را مورد ارزيابى قرار دهند و نقطه نظرات 
خــود را اعالم كنند تا آماده شــود و به طرف ازبكى 
اعالم شــود. حاال كه اين پيشنهاد از طرف ازبكستان 
ارائه شده است فرصت مناسبى است كه اقدامات به 

جايى صورت گيرد. 
ابوذر ابراهيمى تركمان، افزود: در ازبكســتان ميراث 
مكتــوب زيادى از ابن ســينا وجــود دارد؛ چون در 
شوروى ســابق كارهاى زيادى درباره ابن سينا انجام 
داده اند و ازبكستان در واقع حوزه علميه شوروى به 
حساب مى  آمد، بنابراين ارتباط 2بنياد ايرانى و ازبكى 
در راستاى معرفى و شــناخت ميراث ابن سينا مؤثر 

خواهد بود.

چاپ تصحيح القانون، ترجمه حساب و مقاالت تفسيرى درباره ابن سينا

از 3 كتاب در نشست هيأت امناى بنياد بوعلى سينا رونمايى شد
 نشست ساالنه هيأت امناى بنياد علمى و فرهنگى بوعلى سينا در دفتر وزير فرهنگ وارشاد اسالمى برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل بنياد بوعلى سينا، در اين نشست پس از بحث و بررسى درباره لزوم پشتيبانى دستگاه هاى ملى و استانى از برنامه هاى معرفى ميراث ابن سينا، از 3 عنوان كتاب انتشارات 
بنياد بوعلى سينا با اسامى تصحيح متن عربى كتاب دوم القانون توسط نجفقلى حبيبى و ترجمه و شرح قسمت حساب از كتاب شفا توسط سيد عبدا... انوار و مقاالت انتقادى و تفسيرى ابن سينا ترجمه از انگليسى 

با همكارى نشر ترجمان رونمايى شد. 
همچنين به پاس حمايت سيد عباس صالحى از ترويج حكمت و طب سينوى، تنديِس خردمندِى «حكمتانه» از سوى استاندارى همدان و بنياد بوعلى سينا به وى اهدا شد. 

وزير فرهنگ وارشاد اسالمى و رئيس هيأت امناى بنياد بوعلى سينا در اين نشست گفت: ابن سينا نماد ايران است. ايران محل تولد اوست و تنها مكانى كه ابن سينا با آن شناخته مى شود، ايران است، بنابراين اگر 
قرار باشد موزه اى در شأن اين حكيم ايجاد شود؛ بهترين جا براى آن همان بناى آرامگاه اوست.

سيد عباس صالحى، با اشاره به ظرفيت حضور دانشجويان خارجى در كشور و آشنا كردن آنها با ميراث بزرگان ايرانى بيان كرد: همانگونه كه عام ترين نماد ايران و حكمت ايرانى- اسالمى، ابن سينا است؛ و 
بقيه مفاخر ما به اندازه اين دانشمند بزرگ شناخته شده نيستند؛ بنابراين مى توان براى آشنا كردن دانشجويان خارجى با طعم ناب ترى از فرهنگ ايران، برنامه هايى در تهران و همدان براى آنها تدارك ديد تا با 
ميراث حكمت ســينوى آشــنا شوند. وى افزود: براساس گزارش هاى دبيرخانه بنياد؛ فعاليت هاى سال گذشته از جمله همايش دانشجويى، درس گفتارها، چاپ كتب و ساير برنامه ها قابل قبول بوده و الحمدا... 

قدم هاى خوبى برداشته شده است و مى توان به ادامه راه خوشبين و اميدوار بود.
صالحى سپس با تشكر از پيشنهادهاى اعضاى هيأت امنا؛ تداوم جايزه ديميترى گوتاس، ادامه درس گفتارهاى سينوى، آموزش تصحيح متون خطى به نسل جوان، ايجاد كتابخانه ديجيتال، فعال تر شدن در فضاى 
مجازى در سطح ملى و فراملى، عقد تفاهم نامه با بنياد ابن سيناى ازبكستان و فراهم كردن شرايط مالى توسط معاونت هاى توسعه مديريت و منابع و امور فرهنگى وزارت ارشاد و استاندارى در حد 13ميليارد 

ريال را از جمله مصوبات اين نشست اعالم كرد.
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خبـر نگاه

دور باطل پاسكارى وظايف 
بين وزارت صمت و كشاورزى 

 در پــى تداوم ناهماهنگى وزارت صمت و كشــاورزى در كنترل 
بازار ها از جمله مرغ، طبق جديدترين تصميمات مقرر شده تا وظايف 
مربوط به بخش كشــاورزى دوباره به وزارتخانه مربوط منتقل شــود، 
درحالى كه تجربه نشــان داده رفت وبرگشــت مداوم قانون انتزاع بين 
2وزارتخانه مذكور نتيجه اى جز تشــديد ناآرامى و اختالالت قيمتى و 
سنگين شدن بار مشكالت مردم نداشته و يك آدرس دهى اشتباه براى 

حل مشكالت است.
به گزارش اقتصادآنالين، پاســكارى مشــكالت بين وزارت صمت و 
كشــاورزى و گره وظايف 2وزارتخانه بــه يكديگر نتيجه يك قانون 
قديمى است كه در نتيجه دستكارى مداوم آن شاهد تشديد مشكالت 
بســيارى از بازار ها هستيم؛ موضوع به سال91 يعنى زمانى كه مجلس 
نهــم قانون انتزاع يا همان تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش 

كشاورزى در وزارت جهادكشاورزى را تصويب كرد، برمى گردد.
البته پيــش از تصويب قانون انتزاع، تصميم بــراى توليد محصوالت 
كشــاورزى با وزارت جهاد و مديريت بازرگانى و تجارت آن بر عهده 
وزارت صمت بود، اما اين دوگانگى موجب بروز مشكالتى براى توليد 
شده بود، زيرا برخالف شعار وزارت جهاد كشاورزى مبنى بر توسعه 
توليد و حفــظ آن، وزارت صمت به دنبال تأمين بازار به هر قيمتى از 

جمله توسعه واردات بود.
در نهايت اين قانون پس از كش وقوس هاى فراوان بين دولت، وزارت 
صمت و وزارت كشاورزى از سال93 با هدف تقويت شبكه هاى تأمين، 
فرآورى، ذخيره ســازى و توزيع و بازاريابــى محصوالت و كاالهاى 
اساســى اجرايى شــد كه طبق آن تمامى اختيارات و وظايف مربوط 
به سياســتگذارى، برنامه ريزى، نظارت و انجام اقدامات الزم در مورد 
صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلى كاالهاى اساسى، فرآورده هاى 
لبنى، روغن كشــى و  تمامى امور مربوط به پشــتيبانى دام از وزارت 
صنعت، معدن وتجارت منتزع و به وزارت جهادكشاورزى واگذار شد.

اما پس از گذشــت چند سال از اجراى اين قانون و با روى كار آمدن 
دولت يازدهم موضوع رســيدگى به قوانين بالتكليف از جمله قانون 
انتزاع در دســتور كار قرار گرفــت و در نهايت در مردادماه98 با ابالغ 
معاون اول رئيس جمهور، اين قانون لغو شد و با انتقال مجدد بخشى از 
وظايف بازرگانى بخش كشاورزى به وزارت صمت، ميان 2وزارتخانه 

مذكور تقسيم كار صورت گرفت.
در اين ميان الزم به يادآورى اســت كه با لغو قانون انتزاع، بسيارى از 
نمايندگان مجلس با انتقاد به اين اقدام اذعان داشــتند كه نفوذ مافياى 
واردات به اليه هاى باالى دولتى منجر به لغو قانونى كه مزاياى بسيارى 

براى كشور بخصوص بخش كشاورزى داشته، شده است.
بنابرايــن به موجب اين تصميم جديد، مســئوليت ذخاير راهبردى و 
تنظيــم بازار كاالهايى همچون گندم، برنج، روغن، شــكر، گوشــت 
قرمز و مرغ به وزارت صمت منتقل  شــد و وظيفه رســيدگى به امور 
مربوط به نهاده هاى دامى شــامل ذرت، انواع كنجاله و جو نيز برعهده 
وزارت جهادكشاورزى قرار گرفت،ولى به دليل بروز ناهماهنگى بين 
2وزارتخانه مذكور در رسيدگى به وظايف مربوطه و در نهايت تشديد 
التهاب و افزايش قيمت كاال هاى اساســى، آبان ماه99جلسه اضطرارى 
در وزارت صمت با حضور دســتگاه هاى مربوط برگزار شد؛ در نتيجه 
براساس مصوبه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت قرار شد كه مسئوليت 
تنظيم بازار تمامى كاالهاى اساســى و ضرورى، از جمله محصوالت 
كشــاورزى و دامى در مرحله توزيع و خرده فروشى همچنان بر عهده 
وزارت صمت باقى بماند و در مقابل مسئوليت توليد، عرضه و تنظيم 
بازار مرغ و تخم مرغ با قيمت مصوب تا مرحله عمده فروشى به وزارت 

جهادكشاورزى محول شود.
هرچنــد اين اقدام تكرارى باز هم نتوانســت جلوى ناآرامى بازار ها و 
نوســان قيمت ها را بگيرد و با نزديك شــدن به روز هاى پايانى سال، 
دوبــاره خبر افزايش قيمــت و كمبود بســيارى از كاال ها نظير برنج، 
گوشــت، مرغ، تخم مرغ، روغن، ميوه و... ســرو صدا بــه پاكرد و هر 
2وزارتخانه  متولى با انداختن توپ در زمين طرف مقابل و متهم كردن 

يكديگر از حل مشكل بازار ها شانه خالى مى كردند.
افزايش چند برابرى قيمت پياز، گوجه فرنگى و سيب زمينى و چند قلم 
ميوه در نيمه دوم سال99 نمونه هايى از آثار ناهماهنگى 2وزارتخانه بود 
كه مسئوالن مربوط به جاى رسيدگى به مشكل، صرفاً به ذكر نام دالالن 
به عنوان علت العلل آشفتگى و يا تأثير تغيير فصل بر اين موضوع بسنده 
كردند. البته اين جابه جايى وظايف بين 2وزارتخانه مذكور پايان ماجراى 
پاســكارى قانون انتزاع نبود، زيرا اواخر بهمن ماه ســال گذشته معاون 
اقتصادى رئيس جمهور دوباره از انتقال 4 مسئوليت ثبت سفارش، تعيين 
اولويت و تخصيص ارز نهاده هاى دامى، تنظيم بازار زنجيره محصوالت 
مرغ و تخم مرغ و سياست هاى حوزه صادرات نهاده هاى كشاورزى، دام 

و طيور و مرغ و تخم مرغ به وزارت جهادكشاورزى خبر داد.
اگرچه نگاهى به تداوم وضعيت نابســامان بسيارى از بازار ها حاكى از 
ناكارآمدى 2وزارتخانه مذكور در كنترل بازار هاست؛ التهاب دوباره بازار 
مرغ و افزايش سرسام آور قيمت اين كاال از اواخر سال گذشته تاكنون 
به رغم ايجاد قرارگاه ساماندهى بازار مرغ، مصداق بارز بى نتيجه بودن 
سياست هاى تكرارى دولت نظير پاسكارى وظايف بين وزارت صمت 

و كشاورزى است.
 بازگشت به عقب با كوله بارى از مشكل

اكنون پس از گذشــت 2سال از لغو قانون انتزاع و جابه جايى پى در پى 
وظايف بين وزارت صمت و كشــاورزى، اخيراً در جلســه كارگروه 
تنظيم بازار اعالم شــد كه زمان انقضاى موضوع انتزاع وظايف بخش 
كشاورزى از وزارت جهادكشاورزى به وزارت صمت كه به تاريخ 22/ 

4/ 1400 موكول شده بود، فرارسيده است.
بر اين اســاس قرار شــده كه تا چند روز آينده قانون انتزاع به وزارت 
جهادكشــاورزى بازگردد و اگرچه برخــى از حاميان وزارت صمت 
معتقدند كــه اين وزارتخانه توانايى الزم براى تنظيم بازار هاى مربوطه 
را دارد، اما برخى ديگر هم بر اين باورند كه وزارت صمت نيز كارنامه 

قابل قبولى در اين بخش به دست نياورده است.

افزايش 7 برابرى مانده تسهيالت بانكى
 در دهه 90

 مانده تســهيالت بانكى در ســال 1399 به  2 هــزار و792 هزار 
ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال 1398 با افزايش 44/3 درصدى 
همراه است. مقايسه ميزان مانده تسهيالت در سال 1399 با سال 1390
نشــان  دهنده افزايش بيش از 7برابرى آن بوده كه يكى از داليل آن  را 

مى توان به افزايش تعداد بانك ها در دوره مزبور نسبت داد.
به گزارش ايلنا، مانده تسهيالت بانكى در سال 1399 به  2 هزار و792
هزارميليارد تومان رســيده كه نسبت به ســال 1398 با افزايش 44/3

درصدى همراه است. مقايسه ميزان مانده تسهيالت در سال 1399 با 
سال 1390 نشــان  دهنده افزايش بيش از 7برابرى آن بوده كه يكى از 
داليل آن  را مى توان به افزايش تعداد بانك ها در دوره مزبور نسبت داد.
روند 10ســاله ســپرده هاى بانكى در دهه اخير همواره صعودى بوده 
و به طور متوســط، ساالنه حدود 28درصد رشــد كرده است. مانده 
سپرده هاى بانكى در سال 1399 با رشد 42/7درصدى نسبت به سال 
قبل از آن، به  3هزارو875 هزارميليارد تومان رسيده كه در دهه گذشته، 

داراى بيشترين سرعت رشد بوده است.
نســبت مانده تسهيالت بانكى به سپرده ها پس از كسر سپرده قانونى، 
در 10ســال اخير با فراز و نشــيب هايى همراه بوده و در سال 1399

به 80/2درصد رســيده كه نسبت به سال گذشته از افزايش 0/8واحد 
درصدى و نســبت به ســال 1390 از كاهــش 30/4واحد درصدى 

برخوردار است.

آخرين مهلت ثبت نام وام وديعه مسكن
 متقاضيان دريافت وام وديعه مســكن تا پايان شهريورماه فرصت دارند براى ثبت نام 

اقدام كنند و بايد حتماً افراد داراى كدرهگيرى و اجاره نامه معتبر باشند.
به گزارش اقتصادنيوز، معاون مسكن و ساختمان وزير راه وشهرسازى  با بيان اينكه ميزان 
ســقف نرخ اجاره در تهران 25درصد اعالم شده است، گفت: در صورت رعايت نكردن 
اين ســقف نرخ اجاره متقاضيان مى توانند به شــوراى حل اختالف مراجعه كنند، موارد 

استثنايى هم وجود دارد كه در اين مورد مى توان تصميماتى را براى آنها در نظر گرفت.
محمود محمــودزاده با بيان اينكه  حدود هزار متقاضى براى وام وديعه مســكن ثبت نام 
كرده اند، افزود: پس از ثبت نام  متقاضيان در نخستين فرصت پااليش و بررسى مستندات 

انجام مى شود و پس از تكميل شدن به سيستم بانكى متقاضيان معرفى مى شوند.
وى گفت: متقاضيان دريافت وام وديعه مســكن تا پايان شــهريورماه فرصت دارند براى 

ثبت نام اقدام كنند و بايد حتماً افراد داراى كدرهگيرى و داراى اجاره نامه معتبر باشند.
وى با تأكيد بر اينكه 350هزار نفر تاكنون در پنجمين مرحله از طرح اقدام ملى مســكن 
ثبت نام كرده اند افزود: مراحل پااليش از متقاضيان انجام مى شــود و پس از تأييد از طريق 

پيامك به متقاضيان براى تكميل مراحل ثبت نام به آنها اطالع داده مى شود.
 محمودزاده بيان كرد: اين ميزان از اســتقبال متقاضيان نشان دهنده مردم به طرح هاى اقدام 
ملى مســكن اســت كه اميدواريم بيش از 35هزار واحد تا پايان تيرمــاه در قالب افتتاح 

طرح هاى وزارت راه وشهرسازى به بهره بردارى برسد.
وى با اشاره به آغاز فصل جابه جايى مستأجران گفت: با اتخاذ تدابير در سال هاى گذشته 

توانستيم بازار اجاره را مديريت مى كنيم.
محمودزاده بيان كرد: در ســال گذشته ميزان نرخ ســقف اجاره را 25درصد براى تمديد 
مصوبه اعالم كرديم و مركز آمار هم نرخ تمديد و اجاره نامه جديد را 32درصد اعالم كرد 
و با توجه به آنكه بازار اجاره تابع قيمت مسكن است و با فرض اين موضوع كه همان نرخ 
32درصد مركز آمار درست بوده باشد، اما شاهد آن بوديم كه در سال گذشته و همچنين 

امسال بازار اجاره با همان نرخ اعالم  شده كنترل شد.
وى گفت: درخصوص بازار اجاره در سال گذشته بسيارى از مالكان وضعيت مستأجران 
و نرخ هــاى اجــاره را مراعات كردند كه همين موضوع خــود موجب كاهش قيمت در 
نرخ هاى اجاره شــد و امسال هم به طور قطع با تدابير در نظر گرفته شاهد بهبود وضعيت 

بازار اجاره خواهيم بود.

 معاون بهره بردارى و توسعه آب شركت 
آب وفاضالب استان همدان  گفته است قطعى 
آب در دســتور كار ما نيست و در چند روز 
گذشــته به دليل مشكالت و نوسانات شبكه 
توزيع برق، مشــكالتى در پمپاژ و آبرسانى 

صورت گرفته است.
حميدرضا نيكداد در گفت وگو با ايسنا، گفت: 
با توجه به دستورالعمل ها و سياست هايى كه 
در سطح كشور و در استان پيرامون مشكالت 
كمبود آب در نظر گرفته شده، قطعى آب در 

حال حاضر در دستور كار ما نيست.
وى بيان كــرد: برنامه ريزى ما براى مديريت 

مصرف آب، كاهش فشار آب در زمان هايى 
ماننــد ســاعت 12بامداد تــا 4 صبح 

اســت كه مردم نياز بســيار كمترى 
به آب دارند و در اين ســاعات نيز 
طبقــات اول و دوم قطعًا مشــكلى 
درخصوص تأمين آب نداشــته، اما 

ممكن است فشــار پايين آب موجب 
مشكالتى در طبقات سوم و باالتر شود.

نيكــداد دربــاره اختالالتى كه در شــبكه 
گفت:  است،  گرفته  صورت  استان  آبرسانى 
در چند روز گذشــته به دليل مشــكالت و 
نوسانات شــبكه توزيع برق، مشكالتى در 
پمپاژ و آبرســانى صورت گرفته و موجب 
قطعى آب در برخى نقاط استان شده  است 
كه براساس جلســاتى كه با شركت توزيع 

داشتيم  اســتان  برق 
قطعى  كــه  شــد  مقرر 
بــرق در نقاط اســتراتژيك ما 
را مديريت كنند تا مشــكالتى در شــبكه 

نشود. ايجاد  آبرسانى 
وى با اشــاره به كاهش 44درصدى بارش ها 
نســبت به سال گذشــته، بيان كرد: با توجه 
به كاهش بارش ها پيش بينــى ما اين بود كه 
160روستا نياز به آبرســانى سيار دارند، اما 

تاكنون به اين عدد نرســيده و تمام تالش ما 
اين اســت كه خدمات موردنياز را در اختيار 

هم استانى ها قرار دهيم.
معاون بهره بردارى و توســعه آب شركت 
آب و فاضالب اســتان همدان با بيان اينكه 
مناســبى از نظر  ســال جارى وضعيت  در 
منابع آبى نداريــم، گفت: پيش بينى ما اين 
است كه شهرســتان هاى همدان، اسدآباد، 
كبودراهنــگ، فامنين، بهار و قروه درگزين 

در تابســتان امســال با تنش آبــى مواجه 
شوند.

نيكداد در پايان بيان كرد: فرهنگ مصرف بهينه 
بهترين راهكار براى عبور از شــرايط بحرانى 
اســت و تمامى مشــتركين آب وفاضالب در 
شهرها و روســتاهاى استان در هر ساعت از 
شبانه روز مى توانند از طريق ارتباط با شماره 
موردنظر  درخواســت هاى  و  اطالعات   122

خود را پيگيرى كنند.

 كميســيون فرهنگــى مجلس«مردانه» 
ايســتاده تا از حقوق كاربــران در فضاى 
اجتماعى  پيام رسان هاى  و  صيانت  مجازى 
را ســاماندهى كند. اين در حالى است كه 
به نظر مى رسد نسبت به پيامدهاى اقتصادى 
اين طــرح كمتــر توجه شــده و ممكن 
اســت اين بى توجهى به قيمــت تعطيلى 
كســب وكارهاى فعال در حوزه مجازى و 
شركت هاى دانش بنيان تبديل شود كه پيش 
از اين نيز از محدوديت هاى ايجاد شــده 

براى فضاى مجازى ضربه خورده اند.
بــه گــزارش ايرناپــالس، طرح«صيانت 
از حقــوق كاربران در فضــاى  مجازى و 
ســاماندهى پيام رســان هاى  اجتماعى» بار 
ديگــر به دليل اظهارنظرهــاى متفاوت در 
مركــز توجه قــرار گرفته اســت. با اينكه 
هفته گذشــته محمدصالح مفتاح مشــاور 
رئيس مجلــس در صفحه شــخصى خود 
در توئيتــر درباره خارج شــدن موضوع 
اين طرح از دســتور كار مجلس خبر داده 
بــود، مرتضى آقاتهرانى رئيس كميســيون 
ديگرى  اظهارنظــر  در  مجلــس  فرهنگى 
اعالم كرد:«براى به نتيجه رسيدن اين قانون 

مردانه تا آخر ايستاده ايم.»
 مشــاور قاليبــاف از خارج شــدن طرح 
صيانــت از حقــوق كاربــران در فضاى 
پيام رســان هاى  ســاماندهى  و  مجــازى 

اجتماعى از دستور كار مجلس خبر داد.
 صيانــت از كاربــران يا محدود 

كردن كسب وكارها؟
براســاس آنچه كه تاكنون درباره صيانت 
از حقــوق كاربــران در فضــاى  مجازى 
و ســاماندهى پيام رســان هاى  اجتماعــى 
منتشر شــده، در صورتى كه پيام رسان هاى 
اجتماعى داخلى و خارجى در پنجره واحد 
رعايت قوانين كشــور ثبت نشوند، هيأت 
ســاماندهى و نظارت فعاليت آنها را تأييد 
نكند و شــركتى ايرانى به عنــوان نماينده 
پيام رســان هاى خارجى در داخل كشــور 
معرفى نشود، فعاليت آنها غيرقانونى تلقى 

شده و دسترسى به آنها مسدود مى شود.
عالوه بر اين، هيأت ســاماندهى و نظارت، 
همچون  شــاخص هايى  رصــد  وظيفــه 
تعــداد كاربران ثبت نامى، تعــداد كاربران 
فعــال ماهانــه، هفتگــى، روزانــه، ميزان 
رشــد عضويت كاربران در پيام رســان ها، 
پراكندگى كشــورى، نوع خدمت و حجم 
ترافيــك ايجاد شــده در پيام رســان ها را 
برعهده خواهد داشــت. با اينكه بررســى 
ايــن طرح از ســوى اعضاى كميســيون 
فرهنگى با جديت دنبال مى شود، پيامدهاى 
آن تنهــا در زمينه امور فرهنگى نيســت و 
كســب وكارها و فضاى اقتصادديجيتال را 
نيز تحت تأثير خود قرار مى دهد. به  عنوان 
نمونه، در صــورت تصويب و اجراى اين 

طرح، همه فعاليت هاى رسانه اى، تبليغاتى، 
مالى، تجــارى، ارتباطى و... كه بر بســتر 
پيام رســان ها انجام شــود، مشمول قوانين 
موضوعه خــاص آن فعاليت هــا از قبيل 
قانــون تجارت الكترونيــك خواهد بود و 
هرگونــه ارائه خدمات پولــى و بانكى به 
كســب وكارهاى فعال در پيام رســان هاى 

اجتماعى خارجى ممنوع مى شود.
قربانى  ايرانى،  كســب وكارهاى   

حمايت هاى غيراصولى
طرحــى كه با هــدف صيانــت از حقوق 
كاربران در حل بررســى در مجلس است 
مى تواند به تهديدى براى كسب وكارهايى 
زيرســاخت هاى  از  كــه  شــود  تبديــل 
ارتباطى براى شــكل گيرى و رشــد خود 
بهره مند شــده اند و عالوه بر اين، بازدهى 
اين  در  شــده  انجام  ســرمايه گذارى هاى 
زمينه را به دليل محدوديت هايى كه ايجاد 
مى كند، كاهش دهد. به  عنوان نمونه افزايش 
35برابرى پهناى باند در دولت روحانى كه 
ظرفيت افراد شاغل در فضاى مجازى را به 
500هزار نفر رسانده، نمى تواند به صورت 
بهينه مورداستفاده قرار گيرد و حتى برخى 
استارت آپ ها و شركت هاى دانش بنيان نيز 
با رويكرد حمايتى نادرست ناچار به توقف 

فعاليت هاى خود مى شوند.
به  عنوان نمونه، پيام رســان ايرانى بيسفون 
غيراصولى  قربانيــان حمايت هاى  از  يكى 
اســت كه با وجود دريافــت حمايت هاى 
مالى و نيــز فيلترينگ نمونه هاى مشــابه 
خارجى، 8 ســال پس از آغاز به  كار خود، 
ســال گذشــته به فعاليت خود پايان داد و 
از دسترس كاربران خارج شد و نشان داد 
حمايت هايى از نوع فيلترينگ شــبكه ها و 
پيام رسان هاى خارجى به مانعى براى رشد 

نمونه هاى داخلى تبديل مى شوند.
  تبليغــات محيطى پيام رســان 
بيست وچهارمين  در  بيسفون  داخلى 

دوره الكامپ
بيسفون سال گذشته پس از 8 سال، فعاليت 

خود را متوقف كرد.
حمايت  شكســت خورده  تجربه  وجود  با 
از شــبكه هاى مجــازى داخلى از مســير 
فيلترينــگ شــبكه هاى خارجــى و پيامد 
منفــى آن بــراى فعاليت 2گــروه، يعنى 
كسب وكارهاى اســتفاده كننده از اين فضا 
و كسب وكارهاى خدمات دهنده در آن، نه 
پاى  مجلس«مردانه»  نمايندگان  برخى  تنها 
تصويــب چنين طرحى ايســتاده اند، بلكه 
به نظر مى رســد بازوى پژوهشــى مجلس 
يعنــى مركز پژوهش ها نيــز صرف نظر از 
ماهيت علمى و پژوهشى خود، وارد بازى 
سياسى شده اســت كه در نهايت به زيان 
اقتصاد و فعاالن اقتصادى كشــور خواهد 

بود.

نوسان برق 
آبرسانى را مختل كرد

ضربه «مردانه» به كسب وكارهاى 
فعال در فضاى مجازى
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تقدير كميته المپيك
 از هيأت اسكواش استان 

 كيكاووس ســعيدى دبيركل كميته ملى المپيك با ارســال لوح 
تقديرى از تالش و عملكرد خوب ربانى مهر رئيس هيأت اسكواش 

استان همدان تقدير كرد.
در بخشى از اين لوح آمده است:

بنابر پيشــنهاد رئيس فدراسيون اسكواش كشور از تالش و همراهى 
جنابعالى به عنوان يكى از مديران پرتالش ورزش اســكواش كشور 
كه عملكرد خوب شما در مسير توسعه و گسترش ورزش اسكواش 

تأثيرگذار بوده تقدير مى شود.
اســتان همدان در ارزيابى كشورى در 2سال اخير يكى از استان هاى 

فعال كشور در توسعه ورزش اسكواش بوده است.
 

قضاوت  بيژن حيدرى در ليگ قهرمانان 
آسيا

 كنفدراسيون فوتبال آسيا با اعالم رسمى، داور بين المللى همدان 
را بــراى قضاوت ديدار نماينده ژاپن و چين در مرحله گروهى ليگ 

قهرمانان اين قاره انتخاب كرد.
بيــژن حيدرى از داوران مطرح اســتان همدان روز گذشــته ديدار 
تيم هاى گوانگژوى چين و سرزو اوزاكاى ژاپن از گروه J مسابقات 
ليگ قهرمانان آســيا را قضاوت كرد. عليرضا ايلدروم ديگر داور در 
اين مســابقه به عنوان كمك داور بيژن حيدرى را همراهى كرد.  اين 

ديدار از مرحله گروه شرق آسيا به ميزبانى كشور تايلند برگزار شد.

هندباليست ماليرى در اردوى تيم ملى 
 هندباليست ماليرى به اردوى آماده سازى تيم ملى هندبال كشور 

دعوت شد.
ســومين اردوى تيم ملى هندبال نوجوانان دختر به ميزبانى شاهرود 
برگزار مى شــود و استان همدان در اين اردو صبا زنگنه را به عنوان 

نماينده دارد.
28بازيكــن به اردوى تيم ملى هندبــال نوجوانان دختر كه از 19 تا 
25 تيرماه جارى برگزار مى شــود، دعوت شدند تا تمرينات خود را 

زيرنظر كادرفنى برگزار كنند.
صبا زنگنه هندباليست ماليرى بايد 19تيرماه با حضور در محل اردو 

در شاهرود، خود را به سرپرست اردو معرفى كند.
تيــم ملى هندبال نوجوانان دختر كشــورمان خود را براى حضور در 
رقابت هاى قهرمانى آسيا آماده مى كند كه هنوز تاريخ و محل برگزارى 

اين رقابت ها از سوى كنفدراسيون هندبال آسيا اعالم نشده است.

مسابقات پرش با اسب 
با عنوان  قضاوت به عدالت

 ششــمين رويداد مســابقات پرش با اســب با عنوان  قضاوت 
بــه عدالت به مناســبت هفته قــوه قضاييه و همزمان بــا روز مّلى 
صنعت ومعــدن و پاسداشــت تالشــگران عرصه صنعت اســب و 

سواركارى استان در مانژ سواركارى اكباتان برگزار شد.
ايــن رقابت ها در رده هاى مختلف برگزار شــد و در نهايت نفرات 

برتر معرفى شدند.
رده آزاد 

1- فرزادسهيل قاسمى با اسب سينتيا از خوشه طاليى 
2- عليرضا عليزاده با اسب كوئيك نيك از اكباتان

3- اميرحسين احمدى ثابت با اسب فرح دونا از اكباتان
*رده اسب هاى جوان 5 و 6 سال

1- ثنا شوشترى با اسب مايا از اكباتان
2- مهدى صمدى با اسب صنم از باشگاه ايثار

3- مهرداد سهيل قاسمى با اسب  ديزاين از خوشه طاليى.
*رده O١ مالكين غيرحرفه اى:

 آرمين احمدى ثابت با اســب آتالنتا از مجموعه سواركارى اكباتان 
مقام برتر را به خود اختصاص داد.

در اســب هاى گالريس، هانتر، سام كارلوس، تيام، مشكى، صنم و قل 
پــوالد در رده هاى مبتدي و E مونا ياراحمدى در رده ســوار مبتدي 
بدون خطا و مطابق مقررات مّلى فدراسيون سواركارى واجد شرايط 
رده بندى شد. در پايان نفرات برتر اين رويداد در مجموع 50ميليون 
ريال جوايز نقدى و غير نقدى از ســوى هيأت ورزشــى سواركارى 

استان اهدا گرديد.

تاجر عراقى براى حضور گاس هيدينگ 
دست به جيب شد

 يك تاجر عراقى براى آوردن سرمربى سرشناس هلندى به تيم ملى 
كشورش دست به جيب شد.

على نورى مجرى و خبرنگار سرشــناس عراقــى خبر داد يك تاجر 
عراقى مقيم آمريكا به دليل مشكالت مالى فدراسيون فوتبال اين كشور 
اعالم آمادگى كرده تا هزينه امضاى قرارداد با گاس هيدينگ سرمربى 

سرشناس هلندى را پرداخت كند.
اين تاجر عراقى اعالم كرده آماده پرداخت يك تا 5 ميليون دالر است 
تا اين ســرمربى سابق چلسى هدايت تيم ملى كشورش را در مرحله 

نهايى انتخابى جام جهانى 2022 به دست بگيرد.
عراق يكى از رقباى تيم ملى كشــورمان در اين مرحله اســت و در 
صورت توافق طرفين شــاهد رقابت هيدينگ با اسكوچيچ در مرحله 

پايانى انتخابى جام جهانى خواهيم بود.

پرچمدار زن ايرانى 
در دستور كار كميته المپيك

 معرفى پرچمدار زن براى بازى هاى توكيو در دســتور كار كميته 
ملى المپيك قرار گرفت.

كميته بين المللى المپيك در راســتاى برابرى جنسيتى از همه كشورها 
خواسته اســت براى بازى هاى توكيو از 2پرچمدار زن و مرد استفاده 
كنند، كارى كه كشــورهاى مختلف آن را انجام دادند، اما كميته ملى 

المپيك كشورمان يك پرچمدار در اين بازى ها معرفى كرده است.
البته كميته ملى المپيك در حال بررسى است تا از بين تيم هاى اعزامى 
در گروه نخســت پرچمدار زن را معرفى كنــد، اما در اين خصوص 

محدوديت هايى هم وجود دارد. 

احتمال برگزارى مراسم افتتاحيه المپيك 
با ميهمانان ويژه

 احتماالً مراســم افتتاحيه المپيك توكيو بــا حضور ميهمانان ويژه 
برگزار مى شود.

يــك روزنامه ژاپنى اعالم كرد كه توكيو بــه دنبال ممنوعيت حضور 
تماشاگران به جز(تماشاگران VIP اسپانسرها و مقامات سياسى) در 

مراسم افتتاحيه بازى هاى المپيك توكيو است. 
ــود  ــا وج ــود ب ــاده ب ــر افت ــه تأخي ــال ب ــك س ــه ي ــا ك ــن بازى ه اي
نگرانــى از هجــوم ده هــا هــزار نفــر و شــيوع كرونــا قــرار اســت از 

يكــم مردادمــاه آغــاز شــود.
روزنامــه آســاهى پيــش از مذاكــرات بــا كميتــه بين المللــى المپيــك 
و ســاير برگزاركننــدگان، گــزارش داد كــه دولــت ژاپــن بــه دنبــال 
ايــن اســت مراســم افتتاحيــه فقــط بــا تعــداد محــدود تماشــاگران 

VIP برگــزار شــود.

برزيل نخستين فيناليست كوپا آمه ريكا شد
 تيم ملى فوتبال برزيل بــا پيروزى يك بر صفر برابر پرو به فينال 

كوپا آمه ريكا راه پيدا كرد.
نخستين بازى نيمه نهايى رقابت هاى كوپا آمه ريكا 2021 برگزار شد. در 
اين ديدار كه به ميزبانى برزيل برگزار شد اين تيم موفق شد كه با يك 
گل برابر پرو به پيروزى دســت پيدا كند تا راهى فينال كوپا آمه ريكا 

شود. تك گل برزيل را پاكوئتا روى پاس نيمار به ثمر رساند.
در ديگــر ديدار اين مرحله آرژانتين امروز به مصاف كلمبيا مى رود تا 

تيم پيروز اين ديدار به مصاف برزيل در فينال برود.

ليگ فوتسال نونهاالن كشور 
در مالير آغاز شد

 پيكارهاى ليگ فوتســال نونهاالن كشــور با حضــور 11تيم از 
استان هاى مختلف كشــور در سالن ورزشى دانشــگاه آزاد اسالمى 

شهرستان مالير آغاز شد.
در اين دوره از مســابقات 11تيم شركت دارند كه در قالب 2گروه با 

يكديگر به رقابت مى پردازند.
اين دوره از مسابقات با رعايت دقيق پروتكل هاى بهداشتى در راستاى 
حفظ سالمت ورزشكاران و پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا برگزار 

مى شود.
شهرســتان مالير هفته گذشــته نيز ميزبان پيكارهاى ليگ فوتســال 

نوجوانان كشور بود.

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

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

برابر رأي شماره 140060326008000187 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ذوالفقار عقيقــى روان فرزند اميرعلى به 
شماره شناسنامه 1348 صادره از  رزن در يك قطعه زمين مزروعي ديمى به مساحت 
135000 مترمربع از پالك اصلى 156 قريه ســلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك رزن خريدارى از مالك رســمى آقاى پنجعلى عقيقــى روان و اميرعلى 
عقيقى روان دارندگان نســق شــماره 10546 مورخه 1387/01/26 و13489 مورخه 
1388/06/18 محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 32)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/16
حسين حيدرى -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن 
تكليــف وضعيــت ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي                                                                                                                                             
                      برابر رأي شــماره 338-1400/02/30 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم بتول حســنى فرزند 
رمضانعلى به شــماره شناسنامه 1379 صادره از قهاوند در اعيانى ششدانگ يك باب 
ساختمان كلنگى به مساحت 95/70 مترمربع پالك 11693 فرعى از 139 اصلى مفروز 
و مجزى شــده از پالك 1423 فرعى از 139 اصلى  واقــع در بخش چهار حوزه ثبت 
ملك بهار خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى سيدنوراله فرزند سيدهاشم محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 122)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/16
هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن 
تكليــف وضعيــت ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي                                                                                                                                             
                      برابــر رأي شــماره 140060326002000235 هيــأت موضــوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك كبودرآهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مرتضى 
افشارى فرزند حاجيعلى به شماره شناسنامه 622 صادره از كبودرآهنگ در يك باب 
مرغدارى به مســاحت 8000  مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 249 اصلى واقع 
در روستاى پيرانبار خريدارى از مالك رسمى خانم قمرتاج خدابنده لو محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو مــاه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 109)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/16

محمدصادق بهرامى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

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

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

برابر رأي شماره 287-1400/02/25 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهــار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى قاضى فرزند يداله به شــماره 
شناسنامه 3104 صادره از بهار در اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 100/66 
مترمربع پالك 11700 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك باقيمانده 991 
فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواسطه از 
مالك رسمى آقاى محمد تقى عباسى 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 تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 127)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/16
هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

مسابقات شطرنج در مالير
 هيأت شطرنج شهرستان مالير با برگزارى مسابقات شطرنج به اعتياد و موادمخدر نه گفت.

بــه مناســبت گراميداشــت روز و هفتــه مبــارزه بــا موادمخــدر يــك دوره مســابقه شــطرنج بــا رعايــت پروتكل هــاى بهداشــتى 
ــطرنج و اداره  ــأت ش ــكارى هي ــا هم ــى ب ــى تخت ــه ورزش ــطرنج مجموع ــالن ش ــروس در س ــيوع كروناوي ــگيرى از ش پيش

ــزار شــد. ــان برگ ورزش وجوان
ــن دوره از مســابقات  ــوان در اي ــان و بان ــن رشــته ورزشــى در 2بخــش آقاي ــدان اي ــر از ورزشــكاران و عالقه من ــداد 30 نف تع
در رده ســنى آزاد شــركت كردنــد و در 5 دور بــه روش سوئيســى بــا فرمــت زمانــى 10دقيقــه بــه اضافــه 3 دقيقــه پــاداش بــا 

هــم بــه رقابــت پرداختنــد.
ــن مســابقات را از آن خــود  ــى اي ــى و نايب قهرمان ــن قهرمان ــب عناوي ــه ترتي ــر ب ــبحان رنجب ــت حســام عباســى و س در نهاي
كردنــد و دينــا ســيف نيــز از ســوى داوران و ناظــران بــه عنــوان بهتريــن بازيكــن بانــوى ايــن مســابقات انتخــاب و معرفــى شــد.

حضور مشروط تماشاگران در ليگ قهرمانان آسيا
 كنفدراسيون فوتبال آسيا تكليف حضور تماشاگران در مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا را مشخص كرد.

حضــور تماشــاگران در ايــن مرحلــه تاكنــون مشــخص نبــود. در هميــن رابطــه نضــال بحــران ســخنگوى كنفدراســيون فوتبــال آســيا 
دربــاره حضــور تماشــاگران در مرحلــه يك هشــتم نهايــى ليــگ قهرمانــان آســيا، گفــت: حضــور تماشــاگران در ايــن مســابقات در 

صــورت قبــول كشــور ميزبــان ممانعتــى نــدارد و تماشــاگران مى تواننــد در ورزشــگاه حضــور پيــدا كننــد.
ــاى  ــه مصــاف تيم ه ــن بى طــرف ب ــيا در زمي ــان آس ــگ قهرمان ــى لي ــه يك هشــتم نهاي ــب در مرحل ــه ترتي ــور ب ــتقالل و تراكت اس
الهــالل و النصــر عربســتان مى رونــد و پرســپوليس ديگــر نماينــده كشــورمان نيــز بايــد در تاجيكســتان بــه مصــاف تيــم اســتقالل 

بــرود.
بديــن ترتيــب در صــورت موافقــت دولــت امــارات و تاجيكســتان مســابقات اســتقالل، تراكتــور و پرســپوليس در مرحله يك هشــتم 

پايانــى ليــگ قهرمانــان 2021 بــا حضــور تماشــاگران برگــزار مى شــود.

سليمان رحيمى »
 امشــب در آخريــن ســكانس از ليگ 
دسته دوم كشــور شهردارى همدان در بازى 
سرنوشت ســاز در ديار شــهريار به مصاف 

علم وادب مى رود.
هفته پايانى رقابت هاى فوتبال ليگ دسته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كشور در گروه نخست 
امشــب با انجام 7بازى در شهرهاى كرمان، 
گناوه، تهران، گچساران، اهواز، بندرعباس و 
تبريز دنبال مى شود و در يكى از حساس ترين 
بازى ها امشب در ديدارى سرنوشت ساز تيم 
فوتبال شهردارى همدان به مصاف تيم فوتبال 

علم وادب تبريز مى رود.
شهردارى كه 2هفته اســت در نوشيدن جام 
صعود هواداران خود را دلواپس كرده اســت 
امشــب اين جام را ســر خواهد كشيد و با 
كسب امتياز الزم در ديار تبريز جشن صعود 

برپا خواهدكرد.
تيم فوتبال شــهردارى كــه در فصل جارى 
در قامــت مدعى و قهرمان ظاهر شــد و در 
اكثر هفته هــا صدر جــدول را در تصاحب 
خود داشــت خيلى زودتر از اين مى توانست 
حكم صعود خود را دريافت كند، اما استرس 
حاكم بــر بازى ها و برخــى عوامل موجب 
شد تا جشــن به تأخير بيفتد و شايد امشب 
فوتبال دوستان همدانى پس از سال ها حسرت 

و ناكامى روى خوش فوتبال را ببينند و قدم 
به آوردگاه ليگ يك بگذارند.

تيم فوتبال شــهردارى براى آنكه به آرزوى 
چندســاله خود جامه عمل بپوشــاند امشب 
در تبريــز تنها به يــك امتياز نيــاز دارد كه 
رســيدن به آن دور از دسترس نيست و اگر 
شاگردان طالئى منش بازى روان و ساده خود 
را بــه نمايش بگذارند مى تواننــد از تبريز با 
خاطره اى خوش برگردند و كادو صعود را به 

دوستداران خود هديه بدهند.
تيم شهردارى بازيكنان جوان و خوش آتيه اى 
را در تركيــب خــود دارد. جوانانــى چون 
سورى، پورقاســمى و بازيكنان با تجربه اى 
چون خلــج، زمانى و كاظمى كــه مى توانند 
عصاى دست سرمربى تيم باشند و شهردارى 
را امشب به افق آرزوهاى همدانى ها برسانند.
همــدان در ســال هاى اخيــر در بازى هاى 
سرنوشت ســاز موفق نبوده كه آخرين نمونه 
آن به فصل قبــل برمى گردد كه تيم پاس در 
بازى سرنوشــت بازنده شــد و از صعود باز 
ماند در آن بــازى على رغم آنكــه پاس در 
بازى رفت پلى آف شــهردارى بندر آستارا را 
با يك گل مغلوب كرده بود در بازى برگشت 

شكست خورد و از صعود بازماند.
در ســال هاى گذشــته نيز همين تراژدى باز 
هم براى پاس در پلى آف صعود به ليگ برتر 

مقابــل ذوب آهن رقم خورد و بــاز نماينده 
همدان ناكام ماند.

اما امشــب متفاوت است و شــهردارى در 
مرحله گروهــى و در يك قدمى صعود قرار 
دارد و مى تواند بــا ارائه يك بازى منطقى به 
حداقل امتياز دســت يابد و بليت حضور در 

ليگ يك را در تبريز دريافت كند.
تيم علم وادب تبريز كه تا چند هفته گذشــته 
رقيب جدى شــهردارى بــراى صعود بود با 
شكست هاى متوالى از گردونه رقابت  خارج 
شد و امشب تنها كورسوى اميدى دارد كه با 
غلبه بر شهردارى و باخت ديگر مدعيان اميد 
به حضور در پلى آف را به دست آورد كه اين 

احتمال بسيار ضعيف است.
رضا طالئى منش ســرمربى تيم شهردارى كه 
سابقه صعود با الوند را به ليگ يك در كارنامه 
خود دارد به خوبــى اين بازى را آناليز كرده 
و نقاط قوت وضعــف حريف را به بازيكنان 
گوشزد كرده است و اگر اتفاق غيرمنتظره اى 
نيفتد شــهردارى امشــب ليگ يكى مى شود 
و همدانى ها پس از ســال ها حســرت طعم 

حضور در ليگ يك را خواهند چشيد.
همزمــان با اين بازى يك ديدار حســاس و 
سرنوشت ساز ديگرى انجام مى شود كه براى 
كاروان شهردارى حايز اهميت است. امشب 
در بندرگناوه تيم اميد اين شهر ميزبان مدعى 

صعود ويستاتوربين تهران است. اميد كه هفته 
گذشته با توقف شهردارى مانع صعود نماينده 
همدان شد امشب نيز مى تواند سد راه نماينده 
تهران باشــد هرچند شايعاتى وجود دارد كه 
اميد گناوه هفته گذشــته  بــا وعده برخى از 
تيم ها با انگيزه مقابل شــهردارى ظاهر شد و 
همان شــايعات حكايت از باز بى تفاوتى اين 
تيم برابر ويستا دارد كه اميدواريم بندرنشينان 
گناوه با ارائه فوتبالى جوانمردانه بر روى اين 

شايعات خط بطالن بكشند.
امشــب مس كرمان نيز در ديدار حساس و 
سرنوشت ساز مقابل آواالن كامياران به ميدان 

مى رود.
مس اندك شانســى براى رسيدن به پلى آف 
دارد، ولى آواالن بــراى بقا در ليگ در بازى 

امشب محكوم به برد است.
در ديگــر بازى هــا امشــب اســپاد تهران 
ميزبان محتشــم تبريز اســت. نفت و گاز 
ســقوط كرده از فوالد نوين اهواز پذيرايى 
مى كند. ايرانجوان بوشــهر در اهواز ميهمان 
ملى حفارى اســت. هر2 تيم اهوازى براى 
بقا در ليــگ در بازى هاى امشــب نياز به 
امتيــاز دارند و در نهايت 2تيم شــهردارى 
ديدارى  در  رشت  ســپيدرود  و  بندرعباس 
تشــريفاتى در ورزشــگاه خليج فــارس به 

مصاف هم مى روند.

 توسعه زيرساخت هاى اسكواش، همدان 
را به قطب اسكواش كشور تبديل مى كند.

رئيس هيأت اســكواش اســتان در ديدار با 
مديركل ورزش وجوانان اســتان با بيان اين 
مطلب گفت: خوشــبختانه از زمــان ورود 
ســيفى به استان همدان شــاهد تحوالت و 
برنامه هاى خوبى در راستاى تحول همه جانبه 
ورزش وجوانــان اســتان هســتيم كه جاى 

اميدوارى دارد.
اســدا... ربانى مهــر با بيان اينكــه مجموعه 
مديريتــى اداره كل ورزش وجوانان در تمامى 
امور راهگشا و پيگير هستند، بيان كرد: از بدو 
ورود به هيأت اسكواش استان برنامه ها را به 
2دســته كوتاه مدت و بلندمدت تقسيم بندى 
كرديم كه خوشــبختانه در بحث برنامه هاى 
كوتاه مدت پيگيرى هاى الزم جهت بهره مندى 
اطالع رسانى  شهردارى،  اسكواش  كورت  از 
و معرفى اســكواش از طريق فضاى مجازى 
و رســانه ملى، اجــراى برنامه هاى فرهنگ 
همچــون ديدار بــا خانواده معظم شــهدا، 
در  كــودكان  و  خردســاالن  اســتعداديابى 

بوستان هاى سطح شهر انجام شد.
وى گفــت: در بحث برنامه هاى بلندمدت به 
توسعه زيرســاخت هاى اسكواش توجه شد 

پيگيرى هاى  با  و 
فتــه  رت گر صو
اعتبــارات خوبى 
احــداث  بــراى 
اسكواش  ســالن 
بــا  همــدان  در 
سازمان  همكارى 
و  برنامه ريــزى 
استاندارى  بودجه 
در نظر گرفته شده 
است. خوشبختانه 

در تفاهم نامه همكارى با شهردارى مقرر شد 
2كورت در بوســتان هاى شهر همدان ايجاد 
شود كه امروز شــاهد آغاز عمليات اجرايى 

كورت پارك مردم همدان هستيم.
ربانى مهــر با اشــاره به توســعه آموزش ها 
و دوره هــاى اســكواش در اســتان، افزود: 
دوره  نخســتين  پيش  چندى  خوشــبختانه 
مربيگرى در اســتان همدان با حضور مربيان 
بين المللى اسكواش حاضر در استان همدان 

برگزار شد.
وى با اشاره به كسب رتبه هاى برتر كشورى 
در ارزيابى فدراسيون اسكواش، گفت: امروز 
با تمامى تالش ها و همراهى و همكارى هاى 

صورت گرفته جايگاه اسكواش استان همدان 
از 21 به جايگاه پنجم كشور رسيده است كه 
جاى تبريك به جامعه ورزش استان همدان 

دارد.
رئيس هيأت اســكواش استان همدان با بيان 
اينكه اميدواريم پروژه هاى هيأت اســكواش 
در همدان از محل اعتبارات وزارت ورزش 
تأمين اعتبار شــوند، افزود: اگر استان همدان 
باشد  داشته  مناسب  ورزشى  زيرساخت هاى 

توانايى ميزبانى مسابقات آسيايى را داريم.
وى با اشاره به اينكه راه اندازى پدل اسكواش 
يكى از مــوارد موردنياز اســكواش همدان 
است، بيان كرد: آمادگى معرفى سرمايه گذار 

بخش خصوصى براى توسعه زيرساخت هاى 
اسكواش همدان را داريم.

مديركل ورزش وجوانان استان نيز با قدردانى 
از تالش هــاى مؤثــر براى توســعه ورزش 
اسكواش در اســتان، گفت: هيأت اسكواش 
همــدان يكــى از هيأت هاى برتــر و موفق 

ورزشى در استان و سطح كشور است.
حميد سيفى با بيان اينكه بايد از ظرفيت هاى 
موجود در اســتان به بهترين شــكل ممكن 
اســتفاده كنيم، افزود: يكــى از اولويت ها و 
برنامه هاى راهبردى ما همگانى كردن ورزش 
در بين سنين مختلف و رشته هاى متنوع است 
كه خوشــبختانه اين مهم به خوبى پيگيرى 
مى شود. در سال جارى اعتبارات مناسبى براى 
توسعه زيرساخت هاى ورزشى استان جذب 
شده كه بخشــى از اين بودجه را به توسعه 

اسكواش اختصاص خواهيم داد.
وى بر ضــرورت جذب ســرمايه از طريق 
هيأت هــا تأكيد كــرد و گفــت: هيأت  هاى 
ورزشــى براســاس آيين نامه موظف هستند 
53درصد هزينه هاى خود را از طريق جذب 
حامى مالــى و يا بحث هاى ماركتينگ تأمين 
كنند و دســتگاه ورزش نيز تــا 47درصد به 

توسعه رشته هاى ورزشى كمك مى كند.

علم وادب تبريز- شهردارى همدان به ميدان مى روند 

بازى سرنوشتبازى سرنوشت

همدان قطب اسكواش كشور
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خبرگردشگـرى

سفر موشك «ويرجين گلكتيك» 
به مدار را زنده تماشا كنيد

 شــركت ويرجين گلكتيك در حال انجام آماده سازى هاى نهايى 
براى نخســتين سفر داراى خدمه خود به فضا است و اين رويداد را 

مى توانيد همزمان به صورت آنالين مشاهده كنيد.
به گزارش ايســنا و به نقل از ديجيتال ترندز، براى تماشاى نخستين 
پــرواز داراى خدمــه شــركت ويرجين گلكتيك در روز يكشــنبه 
11ژوئيه(20تير ماه) مى توانيد به وب سايت اين شركت مراجعه كنيد.

پخش زنده در ساعت 9 صبح به وقت منطقه زمانى شرقى(17:30 به 
وقت تهران) آغاز مى شود.پس از انجام بررسى هاى نهايى هواپيماى 
"WhiteKnightTwo"، هواگــرد "VSS Unity" را تا ارتفاع 

50 هزار فوتى(15كيلومتر) باال مى برد و رها مى كند.

اندازه گيرى كيفيت آب آشاميدنى و هوا 
با تلفن همراه

 مؤسسه فرانهوفر(Fraunhofer)  آلمان يك طيف سنج كوچك 
مادون قرمز ساخته است كه مى توان آن را درون تلفن همراه قرار داد 

و به وسيله آن كيفيت هوا، آب و اصالت دارو را اندازه گيرى كرد.
به گزارش اينوويشن، مؤسســه فناورى هاى نانو«فرانهوفر» موفقيت 
بزرگى در ســاخت يك طيف سنج مادون قرمز كسب كرده است كه 

مى تواند براى بررسى كيفيت آب وهوا مورد استفاده قرار بگيرد.
به گفته  محققان اين تراشه كه وزنى حدود يك گرم دارد مى تواند در 

آينده درون تلفن هاى همراه قرار بگيرد.
طيف ســنج مــادون قرمز ابزارى اســت كــه مى توانــد طيف هاى 

الكترومغناطيسى نور را اندازه گيرى كند. 

بررسى اجرام ميان ستاره اى 
به وسيله يك ماهواره كوچك

 از زمانى كه يك جرم عجيب شــبيه به ســيگار برگ موسوم به 
«اوموآموآ»(Oumuamua)  در ســال 2017 از منظومه شمسى و 
نزديك زمين عبور كرد، ستاره شناسان فرضيه هاى عجيبى نظير اينكه 
يك سفينه از جانب بيگانگان است يا يك سيارك عجيب كه از خارج 
از منظومه شمســى آمده، مطرح كردند و تاكنون نيز در حال بررسى 

و مطالعه آن هستند.
عجيــب  جــرم  دقيــق  ماهيــت  ديلى ميــل،  گــزارش  بــه 
ميان ســتاره اى موســوم بــه "اوموآمــوآ"(Oumuamua) بــه 
ــادى  ــات زي ــون فرضي ــده اســت و تاكن شــكل يــك راز باقــى مان

دربــاره آن مطــرح شــده اســت. ا

نگاهى به 30 سال فعاليت و تصاوير ثبت 
شده «هابل»

 تلســكوپ هابل به مدت 3هفته است كه به علت بروز مشكلى 
مرموز در سيســتم رايانه اى خود در خاموشى بســر مى برد، اما اين 
تلســكوپ در 31 ســال فعاليت خود چه دستاوردهايى داشته و چه 
تصاويرى ثبت كرده اســت؟ بــه گزارش اينســايدر، رايانه  داخلى 
تلســكوپ هابل در روز 13 ژوئن(23 خرداد ماه) به طور ناگهانى از 
كار افتاد. اين رايانه كه در دهه 1980 ســاخته شــده است مانند مغز 
تلســكوپ هابل عمل كرده و تجهيزات علمى آن را نظارت و كنترل 

مى كند. ناسا تاكنون 4تالش نافرجام براى احياى هابل داشته است.
تيم هابل دريافتند كه ممكن است مشكل از رايانه  اين تلسكوپ نباشد 

آنها در حال بررسى ساير بخش هاى اين تلسكوپ هستند.

وضعيت صنعت پروبيوتيك در ايران
 پژوهشــگران بــا انجام يــك مطالعه كيفــى، وضعيت صنعت 
پروبيوتيك در ايران را بررســى كرده و پيشــنهاداتى را براى توسعه 

اين صنعت ارائه كردند.
به گزارش ايســنا، بيمارى هاى غيرواگيــر مهمترين علت مرگ ومير 
زودرس و ناتوانى در ســطح جهان هستند و مصرف دخانيات، رژيم 
ناسالم، نداشــتن فعاليت بدنى و مصرف الكل؛ 4 عامل اصلى خطر 

بيمارى هاى غيرواگير هستند.
در ايــران رژيــم غذايى نخســتين عامل خطــر ابتال بــه اين نوع 

بيمارى هاست. 
رژيم غذايى ســالم نقش مهمى در تعديل تركيب ميكروبى روده و 

نقش فعالى در ايجاد برخى بيمارى ها دارد.

صنعت گردشگرى ايران 
بيمار است

 رئيس پــارك ملى علــوم و فناورى هاى نرم و 
صنايع فرهنگى گفت: هم اكنون صنعت گردشــگرى 
ايران بيمار است، اما صنعتگران و فعاالن اين حوزه 
با تدبير هســتند كه دولت جديد مى تواند با كمك 
اين متخصصان رونق دوباره اى به صنعت گردشگرى 

ايران دهد.
به گزارش ايلنا، محمدحســين ايمانى خوشــخو در 
نشســت خبرى نخســتين ســمپوزيوم يكصدسال 
گردشــگرى ايران بيان كرد: در حال حاضر صنعت 
گردشگرى به ويژه در مقوله هاى اجتماعى و فرهنگى 

از اهميت زيادى برخوردار است.
وى گذشــته را چراغ راه آينده خواند و افزود: عمر 
گردشــگرى جهان و ايران بيش از 100ســال است 
و اســناد تاريخى نشــان داده اند كه ســفر و مقوله 
جا به جايى انســان ها با هدف مشخص سابقه بسى 
طوالنــى و به قدمــت تاريخ بشــر دارد. ما در اين 
سمپوزيوم  بنا داريم با حضور جمعى از كارشناسان 
و اعضاى هيأت علمى دانشــگاه ها نگاهى علمى( نه 
صرفاً نظرى) به فراز و نشــيب هاى اين صنعت در 

100سال اخير داشته باشيم.
اين دكتراى گردشــگرى گرايش اقتصاد گردشگرى 
گفت: ما همواره منابع گردشــگرى فرهنگى، طبيعى 
و تاريخى به شكل اصيل در ايران داشته ايم. منابعى 
كه هر كدام به تناسب ايام از آنها استفاده شده اند. در 
گروه هاى مختلف اين سمپوزيوم بنا داريم  با كمك 
تمامى دست اندركاران اين حوزه ظرفيت هاى بزرگ 
اين صنعت را مورد تحليل، نقد و بررسى قرار دهيم. 
اميدواريــم تقارن برگزارى اين ســمپوزيوم با آغاز 
دولت جديد، دستمايه اى براى شناخت عميق تر اين 
حوزه باشد تا متناسب با مقوله فرهنگى و اجتماعى، 
اين صنعت توسعه يابد. قطعاً توسعه مقوله فرهنگى 
و اجتماعى در حوزه گردشگرى، رونق اقتصادى اين 

حوزه را نيز به دنبال خواهد داشت.
وى افــزود: يكى از اهــداف مهم ما از نخســتين 
روزهاى آغاز به كار اين ســمپوزيوم، بررسى و نقد 
فرازونشــيب هاى صنعت گردشــگرى در يك قرن 
اخير، شناخت نداشتن حوزه گردشگرى، برنامه ريزى 
و اجراى آن براى آينده اســت تا در وهله نخســت 
دولت و مديريت جديد بتواند از دســتاوردهاى اين 

سمپوزيوم كمال استفاده را ببرد.
به گفته ايمانى خوشــخو، در حال حاضر 30 دستگاه 
دولتــى، نهادهــا، ارگان ها، تشــكل ها و حوزه هاى 
بين المللى حامى برگزارى اين ســمپوزيوم هستند. 
قطعاً با حمايت اين دســتگاه ها، اتفــاق بزرگى در 

گردشگرى ايران رقم مى خورد.
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا مبحث گردشگرى 
سالمت نيز در اين ســمپوزيوم مورد نقد و بررسى 
قرار مى گيرد؟ گفت: مســلماً گردشــگرى سالمت 
يكى از ظرفيت هاى مهم حوزه گردشگرى محسوب 
مى شود. هرچند هم اكنون در بخش هاى مختلف ايران 
ظرفيت گردشــگرى سالمت را دارد، اما متأسفانه به 
نحواحسن نتوانسته ايم از اين ظرفيت ها استفاده كنيم 
و نسبت به ساير كشــورها عقب تر هستيم، بنابراين 
يكى از مباحث اصلى اين ســمپوزيوم نقد و بررسى 

گردشگرى سالمت در ايران است.
رئيس پــارك ملى علوم و فناورى هاى نرم و صنايع 
فرهنگى درباره شــيوع ويروس كرونا و نقش آن در 
ركود صنعت گردشگرى نيز افزود: شيوع و اپيدمى 
كرونا نه تنها در ايران، بلكه در تمام كشورهاى جهان 
ضربه هولناكى به بخش هاى مختلف به ويژه صنعت 
گردشگرى وارد كرده است. در اين ميان كشورهاى 
مختلف براى رفع اين معضل تدابيرى انديشيده اند. 
انتظار مى رفت در ايران نيز تدابيرى روشن در اين باره 
انديشــيده شود كه متأســفانه در اين بخش ضعيف 

عمل كرده ايم.
وى به ديگر چالش هاى صنعت گردشــگرى ايران 
پرداخت و گفت: هم اكنون صنعت گردشگرى ايران 
بيمار است اما صنعتگران و فعاالن اين حوزه باتدبير 
هستند. مهمترين نقد وارد شده بر اين حوزه استفاده 

نكردن از اين ظرفيت است. 

توريسم 2021 در 3سناريو
 با گذشــت نزديك به 2 ســال از آغاز همه گيرى ناشــى از شــيوع 
كوويد-19، كمتر كســى در باب زخمى كه اين ويروس بر پيكر اقتصاد 
جهان گذاشته اســت دچار شك وترديد است. در همين راستا«كنفرانس 
توســعه و تجارت سازمان ملل» موسوم به «آنكتاد» در تازه  ترين گزارش 
خود تأكيد كرده اســت آســيب هاى وارده بر اقتصاد جهان در اين ايام، 
ممكن اســت ضررى 4تريليون دالرى روى دست صنعت گردشگرى 
بگذارد. اين نهاد بين المللى تأكيد مى كند ســرعت پايين واكسيناســيون 
در كشــورهاى در حال توسعه بر شــعله هاى آتش اين بحران مى دمد. 
نويســندگان اين گزارش بر اين باورند كه بدترين پيش بينى هايى كه در 
ابتداى كوويد19 براى صنعت توريســم ارائه مى شد، نسبت به آنچه در 

عالم واقع رخ داده، بسيار خوش بينانه بوده است.
گزارش آنكتاد كه با همكارى ســازمان جهانى گردشگرى سازمان ملل 
تدوين شده اســت، تخمين مى زند گردشگرى بين المللى و بخش هاى 
وابسته به آن، تنها در  سال 2020 به صورت مستقيم و غيرمستقيم، آسيبى 
4/  2تريليون دالرى را متحمل شــده اســت. اين فاجعه در سال جارى 
ميالدى نيز در حال تكرار است و با توجه به سرعت پايين واكسيناسيون، 
مى توان برآورد كرد كه اين ميزان خســارت براى 2021 نيز تكرار شود. 
دبيــركل آنكتاد، اليزابت دورانت تأكيد كرده اســت كه اكنون جهان به 
تالشى همگانى براى واكسيناسيون نيازمند است تا از كارگران حراست 
كند، اثرات ســوء اجتماعى را كاهش دهد، تصميمات اســتراتژيك در 
راستاى گردشــگرى اتخاذ كند و زيرساخت ها را براى تغييرات فراهم 
كند، همچنين زوراب پولوليكاشويلى، دبير كل سازمان گردشگرى جهان 
نيز بر واكسيناسيون به ويژه در كشورهاى در حال توسعه تأكيد كرد، زيرا 

اين كشورها وابستگى بسيارى به گردشگرى بين المللى دارند. 
گردشــگرى بين المللى در  سال 2020 نسبت به  سال پيش از آن كاهشى 
74درصدى را تجربه كرد كه فاجعه اى تمام عيار براى اين صنعت به شمار 
مى رفت. اين در حالى اســت كه اين آمار براى بسيارى از كشورهاى در 

حال توسعه، 80 تا 90درصد بوده است. 
با وجود اين ،  سال 2021 آغازى غم انگيز براى توريسم بود، زيرا ميانگين 
گردشــگرى جهانى ركودى 88درصدى را نســبت بــه دوران پيش از 
همه گيــرى تجربه كــرد. با تأمل در اين آمار و ارقام مى توان اســتدالل 
كرد كه آثار غيرمســتقيم اين بحران بسيار فراتر بوده است، زيرا اختالل 
در عرضه و تقاضا و مصايب اشتغال كارگران آثار گسترده اى بر چرخه 

اقتصاد جهانى گذاشته است. 
 سناريوهاى پيش رو

«آنكتاد» در گزارش خود 3ســناريو را براى آنچه بر صنعت توريسم تا 
پايان  سال 2021 مى گذرد، ترسيم كرده است. براساس نخستين سناريو 
كه بدبينانه ترين برآورد براى گردشــگرى بين المللى به شــمار مى  آيد، 
كاهش گردشگرى در ســال جارى همچون  سال 2020 خواهد بود و 
جهان، كاهشى 75درصدى گردشگرى بين المللى را تجربه مى كند. در 
اين ســناريو، كاهش درآمد جهانى گردشگرى به ارزش 948 ميليارد 
دالر موجب از دست رفتن توليد ناخالص داخلى واقعى 4/ 2 تريليون 
دالرى مى شــود. به طور مثال براى كشــورى چون تركيــه كه بالغ بر 
5درصد از توليد ناخالص داخلى خود وابسته به گردشگرى بين المللى 
است، كاهش 69درصدى توريسم موجب خسارتى 33ميليارد دالرى 
به اين كشــور شده است. بنابر سناريوى دوم، ميانگين كاهش توريسم 
در خوش بينانه ترين حالت است و اين كاهش 63درصدى است. طبق 
سناريوى آخر، بسته به آنكه روند واكسيناسيون در نقاط مختلف جهان 
تا چه ميزان پيشــروى داشته باشــد، ميزان گردشگرى متغير است. در 
كشــورهايى كه روند واكسيناسيون با سرعت بااليى انجام شده است، 
گردشگرى بين المللى كاهشــى 37درصدى و كشورهايى كه سرعت 
اندكى در واكسيناســيون دارند، كاهشى 75 درصدى را تجربه مى كنند. 
در نتيجه توريسم در كشــورهايى چون اياالت متحده، فرانسه، ايتاليا، 
ســوئيس، آلمان و اسپانيا كه واكسيناســيون در آنجا با شتاب بيشترى 
رخ داده، آســيب كمترى را متحمل مى شود. با وجود اين، متخصصان 
بعيد مى دانند تا  ســال 2023 گردشــگرى بين المللى به سطح پيش از 

كوويد19 برسد. 
 دومينوى بحران

براى آنكه به تمامى ابعاد بحرانى كه كوويد19 براى گردشگرى به ارمغان 
آورده است دست يابيم بايد به زنجيره جهانى اقتصاد نيز نگاهى بيفكنيم. با 
كاهش گردشگرى بين المللى در دورانى كه همه گيرى بر تمامى كشورها 
سايه انداخته، ميزان بيكارى نيروهاى غيرماهر به طور متوسط رشدى 5/ 
5درصدى داشــته كه در برخى از كشورها به 15درصد نيز رسيده است. 
در كشورهاى توسعه يافته و درحال توسعه، بالغ بر 30درصد از هزينه هاى 
مصرفى براى گردشــگرى به نيروى كار تعلق مى گيرد و هرگونه اختالل 
و مانع در اين بخش، متوجه زنان و جوانان كم درآمدى اســت كه در اين 
حوزه مشغول به كار هســتند. درست يك  سال پيش، در جوالى 2020، 
«آنكتاد» پيش بينى كرد آســيب وارد شده به گردشگرى بين المللى حدود 
1/2 تا 3/ 3 تريليون دالر خواهد بود، اما گذشــت زمان نشــان داد اين 

بحران، گسترده تر از آن بود كه در ابتدا تصور مى شد.
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■ دوبيتى بابـاطاهـر 
خوشا آنانكه تن از جان ندانند                                        تن و جانى به جز جانان ندانند
بدردش خو گرند ساالن و ماهان                                     بدرد خويشتن درمان ندانند
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■ حديث:
امام على(ع):

در دينم سازش نمى كنم و در كارها، خوارى پيشه نمى سازم ..      
الكامل في التاريخ : ج 2 ص 306

شكوفه رنجبر »
 جشــنواره بين المللى تئاتــر كودك ونوجوان در 
همدان از سال 1400 تا 1404 به مدت 5دوره  قرار 
است بار ديگر براساس تفاهم نامه منعقد شده اى كه 
چند روز گذشته خبر آن منتشر شده در همدان و به 

ميزبانى اين استان برگزار شود.
خبرى كه نه تازگى دارد و نه حتى در ماهيت و عمل 
به آن قرار اســت اتفاق جديدى در همدان بيفتد به 
طورى كه پيش از اين هم در يك دوره 5ساله همدان 
ميزبان جشــنواره تئاتر كودك ونوجوان بوده است، 

زيرا اساساً زادگاه اين جشنواره در همدان است.
اميــد، يــا همــان جشــنواره بين المللــى تئاتــر 
كودك ونوجوان همدان نخســتين بار در سال 1370 
كار خود را در همدان آغــاز كرد و اكنون كه آماده 
برگزارى 27مين دوره خود مى باشــد انتظار مى رود 
تغييراتى اساسى را در روند اجرايى آن شاهد باشيم.

اگرچه اين جشــنواره در زمــان نوجوانى خود از 
همدان كوچ كرد و براساس سياست هايى جشنواره 
تئاتر كودك ونوجوان به زاهدان و سپس كرمان رفت 
و حتى پس از آن هم يك ســال دبيرخانه جشنواره 
تعطيل شــد، اما با استقبال اصفهان از ادامه برگزارى 
اين جشــنواره دوره هاى يازدهم تا شانزدهم در اين 
شهر برگزار شــد و در نهايت با پيگيرى هاى متعدد 
مســئوالن اجرايى و اهالى تئاتر در سال 89  مجدد 

اميد به همدان بازگشت.
برهمين اساس با پيگيرى هاى انجام شده از سال 89 
همزمان با هفدهمين دوره، همدان ميزبانى جشنواره 
بين المللى تئاتر كودك ونوجوان را به مدت 5ســال 
متوالى برعهده گرفت و مسئوليت ميزبانى جشنواره 

تئاتر كودك از اصفهان به همدان داده شد.
اكنون هم با قرار گرفتن در آســتانه 27سالگى اين 
جشــنواره بار ديگر يك تفاهم نامه 5ســاله به امضا 
رســيده است كه به نظر مى رســد فارغ از آنچه كه 
نمادين و شعارگونه است بايد همدان حق مطلب را 
در ميزبانى از فرزنــدى كه خود  آن به جامعه تئاتر 

كشور معرفى كرده است ادا كند.
در 2سال گذشته به دليل شيوع كرونا اين جشنواره 
نتوانسته چون ساليان گذشته كار خود را دنبال كند 
به همين دليل امسال انتظار از برگزارى آن با كيفيت 
بيشترى در ذهن هنرمندان و مردمان اين استان شكل 

گرفته كه نيازمند توجه جدى است.
همــواره در ادوار مختلف برگزارى اين جشــنواره 
مشكالت زيرساختى و كاستى  در كيفيت و كميت 
اجراى آن در همدان توسط هنرمندان و كارشناسان 
مطرح شــده است كه به نظر مى رسد در اين 2سالى 

كه كرونا اجازه برگزارى روتيــن آن را نداد متولى 
اصلــى برگزارى آن يعنى اداره كل فرهنگ وارشــاد 
اســالمى همدان مى توانست از شرايط استفاده كرده 
و نواقص را با شــنيدن و توجه كــردن به انتقادات 

از بين ببرد.
با اينكه اين جشــنواره رويدادى شــناخته شده در 
جهان اســت و بهترين نمايش هاى بين المللى در آن 
شركت مى كنند، اما امكانات و تجهيزات همواره در 
زمان برگزارى اين جشنواره از مهمترين چالش هاى 
گروه هاى نمايشى در سالن هاى نمايش همدان بوده 
كه متأسفانه در اين سال ها نه به توسعه آن دقت شده 
و نه در راستاى تقويت آن قدمى برداشته شده است 
به طورى كه تا پيش از شــيوع بيمارى كرونا يعنى 
در دوره هاى قبل به خاطــر ازدحام زياد مخاطبان، 
آن گونــه كه بايد همدان نمى توانســت به همه نياز 
گروه هاى نمايشى شركت كننده،  كودكان عالقه مند 

به ديدن نمايش ها و خانواده هايشان پاسخ دهد.
اگرچه مباحث ساختارى و زيربنايى در تئاتر كودك 
همواره وجود دارد و معقوله اى نيســت كه يكباره، 
يك  ماهه، يك ســاله و حتى 5ســاله عوض شود، 
اما تجربه برگزارى چندين ســاله اين جشــنواره  و 
امكاناتى كه از نظر  زيرســاختى براى برگزارى آن 
نياز است در 10سال گذشــته توسط تمامى دبيران 
اجرايى آن عنوان شده، اما متأسفانه تاكنون تغييرات 

كمى رخ نداده است.

در حال حاضر بســيارى از سالن هايى كه در همدان 
وجود دارند كوچك و غيراستاندارد هستند.

 از طرفــى نمايش هاى خارجى و همچنين كارهاى 
پرمخاطب كه در اين جشنواره حضور پيدا مى كنند و 
مى خواهند از سالن بلك باكس استفاده كنند به دليل 
نبودن اين ظرفيت در ســالن هاى نمايش نمى توانند 
آنچه را كه بايد به نمايش بگذارند و با اين شــرايط 

امكانات مناسبى براى ادامه كار ندارند. 
جشــنواره بين المللى تئاتر كودك ونوجوان به اذعان 
بسيارى از فعاالن حوزه تئاتر كودك همواره از نبود 
برنامه ريزى مناســب رنج برده و اين اتفاق موجب 
شــده است كه برگزارى آن خالصه در نوشتن چند 
تفاهم نامه نمايشى شود كه در جريان آن هم، اتفاق 
خاصى براى تئاتر  كودك ونوجوان همدان رخ نداده 

است.
گســترش ســالن هاى تئاتــرى در مركز اســتان و 
شهرســتان ها، وارد كردن جــدى بخش خصوصى 
به حمايت از برگزارى اين جشــنواره، توجه به امر 
آموزش و ســامان دادن مؤسسه هاى آموزشى تئاتر 
خاص كودكان كه متأسفانه تاكنون ناديده گرفته شده 
از جمله برنامه هاى پيشنهادى است كه به باور اهالى 
تئاتر اســتان در اين مدت زمان 2ساله هجوم كرونا 
فرصت خوبى براى تقويت آن بود كه نســبت به آن 

غفلت شد.
اين شرايط در حالى است كه جشنواره تئاتر كودك 

جزو جشــنواره هاى اصلى اســت كه يــا اداره كل 
هنرهاى نمايشــى وزارت فرهنــگ برگزار مى كند 
و يا مشــاركتى عمــده در برگزارى آنهــا دارد از 
جمله جشــنواره هاى ديگر هم جشنواره بين المللى 
تئاتر فجر، جشنواره دوســاالنه تهران مبارك(كه با 
جشنواره هاى نمايش هاى آيينى و سنتى در يك سال 
يك بار برگزار مى شوند)، و جشنواره تئاتر خيابانى 
مريوان. اينها جشنواره هايى هستند كه نشان مى دهد 
وقتى نام جشــنواره تئاتر كودك ونوجوان همدان در 
بين اين اســامى قرار دارد پــس در نهايت بايد به 
چگونگــى ميزبانى و برگــزارى آن نيز توجه دقيق 

شود.
بنابر آنچه گفته شــد با توجه بــه اينكه هنوز تا 
مدت برگزارى اين جشــنواره در ســال 1400 
فرصت باقى اســت، اما هنوز نه مكان برگزارى 
آن و نه نام دبير بيست وهفتمين دوره جشنواره اى 
كه يدك كش عنوان بين المللى اســت مشــخص 
نشــده اســت با اين حال پيشــنهاد مى شود در 
راســتاى كيفيت بخشى در اجراى اين جشنواره و 
با بررسى كارشناسى نواقض آن حداقل گام هاى 
كوچكى توسط متوليان برگزارى برداشته شود تا 
در نهايت در اين مدت زمان 5ساله تفاهم نامه اى 
كه وجــود دارد به كارها و اقدامــات بزرگتر از 
جمله ساخت ســالن هاى مجهز نمايش و تقويت 

شود. منجر  زيرساخت ها 

فرصت سوزى استان از پاندومى كرونا

جشنواره بين المللى تئاتر كودك 
نيازمند زيرساخت هاى جدى است

گردوى تويسركان 
همچنـان در انتظار 
صنــايع تبديلــى!

 تويســركان، پايتخت گردوى ايــران، گرچه از 
مرغوب ترين نوع اين محصول در كشور و يكى از 
با كيفيت ترين گردوهاى جهان برخوردار است، اما 
همچنان از فقدان توســعه در بخش صنايع تبديلى 
براى درآمدزايى اقتصــادى و بهره ورى حداكثرى، 

رنج مى برد.
به گزارش ايسنا، شهرستان تويسركان در مجموع از 
بيش از 6هــزار و 200هكتار باغ هاى گردو و توليد 
ســاليانه نزديك به 17 هزار تــن مغز اين محصول 
چندمنظوره باغى برخوردار اســت كــه مى توان با 
تدوين و اجراى برنامه هاى دقيق، بهره ورى اقتصادى 
معادل چند برابر درآمدزايى كنونى از آن ايجاد كرد.

گردوى تويسركان در سازمان مالكيت فكرى جهانى 
ثبت رسمى شده و با توجه به راه اندازى زنجيره كامل 
تولد نهال گواهى شده كشور در زمينى به مساحت 
14 هــزار مترمربع كه مى تواند در ســال هاى آينده 
پيوندك هاى گردوى موردنياز كشور را تأمين كند، 
راه براى اشتغالزايى و گسترش صنايع تبديلى از اين 

محصول هموارتر شده است.
با وجود برخوردارى از اين مزاياى ياد شده در حوزه 
توليد محصول جهانى گردو، شهرستان تويسركان در 
سال هاى گذشته گرچه چند واحد محدود مربوط به 
توليد صنايــع تبديلى و جانبى گردو را ايجاد كرده، 
اما هرگز اين واحدهاى توليدى در حد انتظار ظاهر 

نشدند و تعداد آنها بسيار كم است.
مدير اداره جهاد كشــاورزى تويســركان بيان كرد: 
فرآورى گردو و پرهيز از خام فروشى، ارزش افزوده و 
درآمدزايى از گردوى تويسركان را متحول و چندين 

برابر مى كند.

مســعود اكبرى در گفت وگو با ايســنا، گفت: بازار 
گردوى تويســركان در هر ســال ميلياردها تومان 
چرخــش مالى دارد، اين در حاليســت كه بيشــتر 
گردوهاى توليد شــده در باغ هاى اين شهرســتان 

خام فروشى مى شود.
وى بيان كرد: ايجاد و گسترش صنايع تبديلى گردوى 
تويسركان در سال هاى گذشته و اخير آنچنان كه بايد 
و شــايد رقم نخورده اســت كه همين امر موجب 
محقق نشدن بهره ورى حداكثرى از ظرفيت اقتصادى 

اين محصول در شهرستان مى شود.
اكبرى حركت به سمت وسوى محصوالت فرآورى 
مانند كلوچه هاى گردويى، ترشى گردو و محصوالت 
مرتبط ابتكارى و گسترش هدفمند صنايع جانبى و 
تبديلى گردو را عامل ايجاد فرصت هاى جديد شغلى 
و افزايش درآمدزايى در محصول بازارپســند گردو 
دانست. وى بيان كرد: اگر فرايند فرآورى و فعاليت 
صنايع تبديلى گردو در شهرستان تويسركان به ميزان 

قابل قبولى برسد، تويســركان مى تواند از محصول 
باغى منحصربه فرد و جهانى خود خيلى بيشــتر از 

شرايط فعلى بهره ببرد.
مدير اداره جهادكشاورزى تويسركان گفت: همچنين 
ايجاد و راه اندازى نهالســتان گردوى تويســركان 
به عنوان يكى از نهالســتان هاى بــزرگ و كم نظير 
خاورميانه با توليد چند هزارى پيوندك نهال گواهى 
شده كشور، مى تواند پيوندك هاى موردنياز سراسر 
كشور و حتى خارج از كشور را در آينده اى نه چندان 

دور تأمين كند.
وى بيــان كــرد: در عيــن حال طــرح اصالح، 
سرشــاخه كارى و پيوندزنى درختان گردو كه در 
شهرستان تويســركان در حال اجراست با هدف 
افزايش ســطح كمى و كيفى گردوهاى توليدى 
اين شهرســتان بى شــك بر بازار فــروش اين 
محصول جهانى از اثرگذارى بى بديلى برخوردار 

است.
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