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اگر روزى رئيس جمهور شوم 
 باتوجه به اينكه بسيارى از كودكان و نوجوانان 
همواره بــا آرزوى فرداهاى خــود روياپرورانى 
مى كنند و گاهى خود را خلبان و پزشــك و گاهى 
وزير و وكيل مى بينند بر آن شــديم تا در روزنامه 
همدان پيام فضايى را براى اين گروه از جامعه در 

نظر بگيريم...

يـادداشت روز

2

افراطى ها ميدان دار نشوند
 1- هنوز انتخابات به روزهاى اوج و مشخص 
شــدن خط و مرزها و قطب هاى اصلى نرســيده، 
برخــى بى اخالقى ها در اين عرصه شــدت يافته 
اســت. اينكه چــرا افراطى ها  يا آنچه در ســپهر 
سياســى ايران تندروها خوانده مى شــوند، در هر 

انتخاباتى به دنبال ايجاد درگيرى...

 2021 ژوئـــن    1   1442 شـــوال   20   1400 مـــاه  خـــرداد   11 شـــنبه   ســـه 
ــان  ــا  5000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4049  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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رئيس
 ستاد مركزى 
محسن رضايى 
در استان 
معرفى شد

مديريت شهرى 
در بافت تاريخى 
همدان 
يك ضرورت 
است

قليان، سمى 
كه سالمت 
خانواده ها را
تهديد مى كند

به مناسبت رحلت 
امام(ره) انجام مى شود

آزادى زندانيان 
در همدان
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شهردار همدان : 

اقدامات مديريتى در شهـر 
با هدف رضايتمندى شهروندان است

اسامى داوطلبان مجلس در بهار و كبودراهنگ اعالم شد

رقابت 37 نفر براى يك كرسى
7
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3نشان نقره و برنز بر سينه عليرضا زندى نقش بست

پوالدمرد ماليرى 
در آوردگاه جهانى

استاندار از واحدهاى فرآورى فروسيليس مالير بازديد كردنداستاندار از واحدهاى فرآورى فروسيليس مالير بازديد كردند

توليد شمش منيزيوم ماليـر توليد شمش منيزيوم ماليـر 
نخستين بار دركشورنخستين بار دركشور
■■ استاندار: با هدف بررسى مشكالت و موانع براى بازديد آمده ام استاندار: با هدف بررسى مشكالت و موانع براى بازديد آمده ام
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افراطى ها ميدان دار نشوند
 1- هنوز انتخابات به روزهاى اوج و مشخص شدن خط و مرزها 
و قطب هاى اصلى نرسيده، برخى بى اخالقى ها در اين عرصه شدت 

يافته است.
اينكه چرا افراطى ها  يا آنچه در ســپهر سياسى ايران تندروها خوانده 
مى شوند، در هر انتخاباتى به دنبال ايجاد درگيرى و چالش و تحميل 
ضرر و زيان به كشــور هستند، موضوعى اســت كه بايد براى يكبار 

تعيين تكليف شود.
2- افراطى ها نبايد ميدان دار انتخاباتى شوند كه قرار است تقويت كننده 

وحدت، امنيت و منافع ملى باشد.
زيــرا افراطى ها توان تفكر بيشــتر از منافع باند و گروه كوچك خود 

را ندارند و در قاموس آنها منافع و امنيت ملى تعريف نشده است.
3- در اين روزها كه هنوز انتخابات گرم نشــده و تنها طرفداران يك 
داوطلب رياست جمهورى احساس پيروزى مى كنند و به تقسيم غنائم 
انتخاباتى از هم اكنون مشغول شده اند، افراطى ها نيز براى رسيدن به 

غنيمت وارد ميدان شده اند.
حال سكوت در برابر اقدامات و اظهارات شاذ آنها از سوى داوطلبان 

ميدان را به افراطى ها واگذار كردن تعبير خواهد شد.
4- شــايد برخى داوطلبان به عمد و بافكر داغ شدن تنور انتخابات از 

ميدان دارى افراطيون استقبال كنند.
اما واقعيت آن اســت كه مردم به افراطيون اقبالى ندارند و هرجا آنها 

فعال باشند، مردم  آنجا نخواهند بود.
5- دادستان كشور به داوطلبان اخطار داده تا مبادا از خطوط قرمز عبور 
كنند اما شايسته تر بود كه دادستان به افراطيون هم تذكر مى داد كه وارد 

ميدان انتخابات نشوند.
قطعا ميدان دارى قانون در انتخابات با ورود افراطيون ســخت خواهد 

بود و جبران هزينه هاى آن هم آسان نخواهد بود.
6- در روزهاى اخير طرفداران يك داوطلب رد صالحيت شده تندرو 
با يك فعال سياسى تندرو با يكديگر پيام هاى تندى ردوبدل كرده اند.

آنچه در اين فضا قابل تامل اســت ســكوت دســتگاه هاى نظارتى و 
قضايى در برابر اين رفتارهاى غير اخالقى است.

7- كشور به آرامش نياز دارد و انتخابات قرار نيست از آرامش جامعه 
كاسته و  مردم را با مشاهده رفتارها و اظهارات خارج از قاعده تندروها 

دلسرد و نااميد كند.
قرار است با انتخابات، اميد به آينده ايران با تكريم اخالق و ارزش ها و 

رعايت قانون و پرهيز از تندروى و افراط، افزايش يابد.
پس انتظار از تمــام داوطلبان به ويژه داوطلبان رياســت جمهورى، 
اســتقبال نكردن از تندروى تندروها و ميــدان ندادن به افراطى هايى 

است كه همواره اخالق را قربانى مقاصد سياسى خود كرده اند.

مرغ فروشان خودسرانه گران كردند
  بر اساس گزارش ميدانى خبرنگار تسنيم امروز قميت هركيلو مرغ در بازار همدان سه 

هزار تومان افزايش يافته است .
اين در حالى اســت كه هنوز مدت زيادى از ثبات قيمت مرغ در بازار همدان نگذشته كه 

خبر افزايش نرخ آن در گوش شهر پيچيده است.
چند روزى اســت كه مرغ در بازار همدان دو نرخى شــده و بسيارى از واحدها قيمت 
مصوب 24 هزار و 900 تومانى را رعايت نمى كنند. امروز قيمت هر كيلو گوشت مرغ از 
27 هزار تومان عبور كرد و در بعضى واحدها با نرخ 27 هزار و 500 تومان به مشــتريان 

عرضه شــد. در بازار اصلى شهر هم نرخ مصوب رعايت نمى شود و تنها تعداد معدود و 
انگشت  شمارى از واحدها هر كيلو گوشت مرغ را به قيمت 24 هزار و 900 تومان عرضه 
مى كنند. متاسفانه به علت دو نرخى بودن قيمت مرغ، در فروشگاه هايى كه مرغ را با نرخ 
دولتى عرضه مى كنند صف هاى طوالنى تشكيل شده است. اگر چه قيمت هر كيلو مرغ در 
فروردين ماه امسال 5 هزار تومان گران شد اما باز هم واحدها به صورت خودسرانه اقدام 

به گرانى مرغ و زير پا گذاشتن نرخ مصوب كردند.
 عرضه مرغ به قيمت بيشتر از نرخ مصوب تخلف است

جواد عاشورى در گفت و گو با تسنيم ، اظهار داشت: قيمت مصوب هر كيلو مرغ در بازار 
همدان 24 هزار و 900 تومان است و عرضه آن به قيمتى باالتر تخلف است اظهار داشت: 

جو روانى سبب افزايش تقاضا در بازار شده است.
رئيس اتحاديه مرغ و ماهى همدان  بيان كرد: در حال حاضر خرده فروشان در ازاى فروش 

هركيلو مرغ هزار تومان سود دريافت مى كنند كه در صدد افزايش آن هستند.
عاشــورى با تاكيد بر اينكه مردم بايد هرگونه گرانفروشى در بازار مرغ را به سامانه 124 
و تعزيرات گزارش دهند، گفت: نوع برچسب و برند مرغ هيچ تاثيرى در افزايش قيمت 

آن ندارد و فروشندگان موظف به رعايت نرخ مصوب 24 هزار و 500 تومانى هستند.
بر همين اســاس نرخ هر كيلو مرغ در بازار همدان نسبت به مدت مشابه پارسال افرايش 
300 درصدى داشــته و در شرايط فعلى جاى خالى ستاد تنظيم بازار و نيروهاى نظارتى 

بيش از پيش محسوس است.

31  مركز فنى و حرفه اى مجاور كارگاهى 
در استان همدان راه اندازى مى شود

 در راســتاى ارتقاى دانش فنى و مهارتى شــاغالن صنايع در اين 
استان با همكارى شركت هاى صنعتى در سال جارى 31 مركز فنى و 

مهارت آموزى مجاور كارگاهى در همدان راه اندازى مى شود.
مديركل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان، از برنامه ريزى براى راه 
اندازى 31 مركز جوار كارگاهى در شــركت هاى توليدى، خدماتى و 
صنعتى در سال جديد خبر داد و خاطرنشان كرد: تاكنون 6 شركت و 
كارخانه موفق به اخذ مجوز جوار كارگاهى از اين اداره كل شده اند.

وهــب مختاران، در گفت وگو با ايرنا راه اندازى مراكز فنى و حرفه اى 
جوار كارگاهى را در راســتاى ارتقاى سطح مهارت نيروهاى شاغل، 
كارگران و كاركنان صنايع و صنوف دانست و ادامه داد: ارائه آموزش 
بــه نيروهاى تازه كار از ديگر اهداف  اين آموزش ها براى توســعه و 

شكوفايى مهارتى كشور است.
مديركل آموزش فنى و حرفه اى استان همدان يادآور شد: مراكز جوار 
كارگاهى به  منظور گسترش آموزش هاى فنى وحرفه اى و تأمين نيروى 

كار ماهر مورد نياز صنايع، تأسيس و راه اندازى مى شود. 
مختاران ادامه داد: آموزش در اين مراكز با نظارت و هدايت ســازمان 
آموزش فنى وحرفه اى صورت مى گيرد و ســرمايه و مشاركت يك يا 

چند كارگاه (موّسسه توليدى)، در محل كارخانه تشكيل مى شود.
وى با اشاره به اينكه مراكز جوار كارگاهى از لحاظ تجهيزات آموزشى، 
مستقل از جريان خط توليد است گفت: مراكز آموزش جوار كارگاهى 
با نظارت كارخانه و در قالب اســتانداردهاى مهارت آموزشى سازمان 

فعاليت مى كنند.

افزايش 40 درصدى پذيرفته شدگان
 آزمون وكالت در سال 1400

  رئيس كانون وكالى دادگســترى اســتان همــدان از افزايش 40
درصدى پذيرفته شدگان آزمون وكالت در سال 1400 خبر داد.

سعيد آيينه وند در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بر اساس تبصره يك 
ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه پروانه وكالت، هر سال كميسيونى 
متشكل از رئيس كل دادگسترى استان، رئيس دادگاه انقالب و رئيس 
كانون وكالى دادگسترى براى تعيين ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون 
وكالت برگزار مى شــود. وى تصريح كرد: بر اســاس صحبت هاى 
انجام شده در اين جلسه مقرر شد كه ظرفيت پذيرفته شدگان آزمون 
وكالت سال 1400 با 40 درصد افزايش از 50 نفر به 70 نفر برسد.

آيينه وند خاطرنشــان كرد: آزمون معوقه سال 99 با ظرفيت پذيرش 
50 نفر قرار اســت در مردادماه برگزار شــود و آزمون وكالت سال 
1400 نيز با ظرفيت 70 نفر طبق روال سال هاى قبل در اواخر آبان ماه 

و يا اوايل آذرماه برگزار مى شود.

معرفى بانوان مجاهد انقالب 
در قالب «لشكر فرشتگان» در همدان

 معاون واحد خواهران اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان 
استان همدان با اشاره به معرفى بانوان مجاهد مسلمان در عرصه هاى 
مختلف، تكريم آنها و ايجاد زمينه الگوســازى آنها براى نسل جوان 
از برگزارى دوره  «سرگذشت پژوهى» و يادواره «لشكر فرشتگان» در 

اين راستا خبر داد
فاطمه گيوى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه الگوسازى و معرفى 
آن ها از كارهاى مهم در امر تربيت اســت اظهار كرد: تاريخ انقالب 
سرشار از ايثارگرى و فداكارى و پايدارى مردان و زنان مجاهد است 

كه در اين ميان نقش بانوان اهميت ويژه اى دارد.
وى با اشــاره به بيانات رهبر معظم انقــالب مبنى بر اينكه «زنان در 
پيروزى انقالب اســالمى داراى دو نقش مثبت و موثر بودند، نقش 
اول آنها فعاليت مثبت و مســتقيم در مبارزه خود و نقش بعدى زنان 
كه از اهميت بيشترى برخوردار اســت صبر شكيبايى، مساعدت و 
تحمل مشــكالت ناشى از مبارزه بود» گفت: شناخت بانوان مجاهد 
مسلمان در عرصه هاى مختلف و تكريم آنها و ايجاد زمينه الگوسازى 

براى نسل جوان از اقدامات بسيار مهم است.
معاون واحد خواهــران اتحاديه انجمن هاى اســالمى دانش آموزان 
اســتان همدان گفت: اين مجموعه به عنوان يك نهاد ارزشى وظيفه 
خود مى داند نســبت به پاسداشــت مقام بانوان مجاهد و ايثارگر با 
اجراى دوره هاى «سرگذشــت پژوهى» و يادواره «لشــكر فرشتگان» 
اقدامى شايسته انجام دهد تا در مقابل هجوم سنگين دشمنان نسبت 
به كمرنگ كردن و از بين بردن اهميت جهاد و شهادت در بين نسل 

چهارم انقالب گامى موثر بردارد.
وى خاطرنشان شد: «لشــكر فرشتگان» دوره هاى سرگذشت پژوهى 
و برنامه هاى مدرسه اى و شــهرى است كه از سال 1392 در امتداد 
طرح «همكالسى آســمانى» به صورت تخصصى در حوزه دختران 
توسط اتحاديه انجمن هاى اسالمى همه ساله در كشور اجرا مى شود 
و  تقويت هويت انقالبى، پيوند قلبى و احســاس مســئوليت نسبت 
به ارزش هاى اســالمى و انقالبى در بين اعضاى انجمن اسالمى در 
پرتو ديدار و ارتباط با بانوان مجاهد مســلمان، شــناخت و تكريم 
بانوان مجاهد، تصحيح و تكميل شــناخت دانش آمــوزان دختر از 
توانمندى هــاى بانوان در عرصه هاى مجاهــدت و پايدارى، معرفى 
الگوهــاى برتر مجاهدت و مقاومت بانوان بر اســاس الگوى تعالى 
دختران، جريان سازى اين مســئله در محيط مدرسه و شهر را دنبال 

مى كند.
گيوى با اشــاره بــه اينكه از ايــن برنامه مى توان نتايــج خوبى در 
مهارت هاى علمى و عملى مرتبط با اجراى طرح «لشــگر فرشتگان» 
در فعالين و مســئولين انجمن اسالمى مدرسه داشت، گفت: تقويت 
كار گروهــى و مهارت ارتباطى دانش آموزان دختر در مواجهه با اين 
بانوان، جريان سازى موضوع شهيد و شهادت به عنوان ظرفيت تربيتى 
مناســب در مدارس دخترانه، بررسى و واكاوى ابعاد مجاهدت هاى 
يك بانوى مســلمان در عرصه هاى مختلف جهــان، تقويت روحيه 
مقاومــت، پايدارى و بردبارى در دانش آمــوزان دختر با الگوگيرى 
از اين بانوان مجاهد مســلمان از ديگر دســتاوردهاى اين طرح به 

شمار مى رود.
وى با بيان اينكه در ســال جارى با توجه به قرارگرفتن در هشتمين 
دوره اين طرح، دانش آموزان انجمن اســالمى مدارس استان همدان 
در قالب 10 تيم در حال پيشــبرد اين برنامه هستند گفت: اميدواريم 
با توكل بر خدا و استعانت از حضرت زهرا(س) در دوره هاى آتى، 
بانوان مجاهد بســيارى در استان، شناسايى، معرفى، تكريم و تجليل 
و خاطرات تالش ها و رشادت هاى ايشان به  منظور كشف الگوهاى 

مناسب دختران، بازخوانى شود.

1- كرونــا نوع نظرســنجى هاى انتخاباتى را نيز تغيير داده اســت. 
گويا  نظرســنجى انتخاباتى برخط اين روزها مورد توجه رســانه ها 
و موسسات نظرســنجى قرار گرفته است. گفتنى است در انتخابات 
ايران به اكثر نظرسنجى ها به دليل رعايت نشدن اصول علمى و انجام 

كار سياسى و تالش براى نظرسازى نمى توان اعتماد كرد.
2- ليست اعالمى اموال داوطلبان براى بيشتر مردم باورپذير نيست. 
گويا همخوان نبودن مســئوليت و درآمد  هيأت علمى يا مديريتى با 
اين ليســت ها دليل اين موضوع اســت. گفتنى است باورناپذيرى 

عمومى از داليل كاهش سرمايه اجتماعى عنوان مى شود.
3- اصولگرايــان نگــران انصراف نــدادن داوطلبــان فرعى به نفع 
داوطلب اصلى اين اردوگاه شــده اند. گويا تمام داوطلبان اصولگرا 
اعالم كرده اند تا پايان انتخابات در صحنه رقابت خواهند ماند. گفتنى 
اســت اين اقدام در شرايطى اســت كه تمامى احزاب و تشكل هاى 

اصولگرايان از يك داوطلب اعالم حمايت كرده اند.
4- تعريف ماليات هاى جديد با گاليه مردم مواجه شده است. گويا 
اين گاليه با مطرح شــدن ماليات بر عايدى سرمايه مطرح و افزايش 
يافته اســت. گفتنى است بر اساس اين قانون امسال اگر مردم خانه، 
خودرو، طال و ارز بخرند و بفروشــند، بايد بخشــى از سود آن را 

به عنوان ماليات پرداخت كنند. 
5- كاه و يونجه قاچاق مى شــود. گويا اين قاچاق در كنار بحران كم 
آبى يونجه و كاه را گران كرده اســت. گفتنى است به دليل افزايش 
قيمت علوفه برخى سودجويان كاه و يونجه را در انبارهاى خود دپو 
مى كنند تا در نيمه دوم سال با قيمت بيشترى به دامداران بفروشند. از 
اين رو دامداران دام هاى مولد و غيرمولد خود را زودتر به كشتارگاه ها 

مى برند.

 فرمانده ســپاه ناحيه همدان از برگزارى 
دســته عــزادارى  هيأت 14 خــرداد در روز 
ســالگرد رحلت امام خمينى(ره) خبر داد  به 
طوريكه از ســتاد ديه استان نيز پيگير آزادى 

تعدادى از زندانيان هستيم.
بــه گزارش فــارس ، على بقايــى در جمع 
خبرنــگاران در ســپاه ناحيه همــدان ضمن 
تســليت فرارســيدن ســالگرد رحلت امام 
خمينى(ره) اظهار كرد: هر ســاله بســيجيان 
همدان با فرارسيدن سالگرد رحلت امام(ره) 
برنامه اى در ســطح شهر اجرا مى كنند كه اين 
برنامــه  جــداى از برنامه هايى اســت كه در 

محالت و مساجد برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه بســيجيان همدان  هيأت 14

خرداد بســيجيان را در اين ايــام راه اندازى 
مى كنند ادامه داد: سال هاى گذشته تا سال 96
توفيق اعزام بســيجيان و اقشار مختلف مردم 
به مرقد حضرت امام(ره) را نيز داشــتيم اما 
به دليل همزمانى مراســم 14 خرداد و برنامه 
تجديد بيعت با آرمان هاى امام و رهبر انقالب 
بــا ماه رمضــان توفيق حضور نبود و ســال  
گذشته نيز به لحاظ شــرايط كرونا امكانپذير 

نشد.
فرمانده سپاه ناحيه همدان با بيان اينكه امسال 
نيز ايــن برنامه در حرم امــام راحل برگزار 
نمى شود گفت: ســال گذشته دسته عزادارى 
14 خردادماه را نداشــتيم ولى به مناســبت 
كمك هاى  امام(ره)  حضرت  ارتحال  سالگرد 
مومنانه و پخت صلواتى نان، آزادى زندانيان، 
فرهنگى  مسابقات  برگزارى  شهر،  فضاسازى 
از مكتــب و وصيت نامه امام در دســتور كار 

قرار داشت.
وى تصريح كرد: امسال روز 14 خرداد جمعه 
ساعت 9:30 صبح طبق سنوات گذشته تجمع 
مردم را در كانون بسيج جوانان داريم و دسته 
عزادارى ســاعت 10 صبــح از مقابل كانون 

بسيج جوانان حركت مى كند.
بقايى عنوان كرد: دســته عزادارى بسيجيان و 
اقشار مختلف مردم از كانون بسيج جوانان به 
ســمت چهارراه خواجه رشيد، بلوار خواجه 
رشــيد، آرامــگاه بوعلى و پيــاده راه بوعلى 

حركت مى كند و تجمع انجام خواهد شد.

وى ســخنران تجمــع عــزاداران رحلــت 
ــتمى  ــى رس ــالم مصطف ــام را حجت االس ام
نماينــده مقــام معظــم رهبــرى در دانشــگاه ها 
عنــوان كــرد و گفــت: رهبــر معظــم انقــالب 
ــا  ــراى م ــام (ره) ب ــد بزرگداشــت ام فرمودن
ــى، عاطفــى  ــى، انقالب ــادى، ايمان ــه اعتق جنب

ــه  ــاس از هم ــن اس ــر اي ــه ب ــى دارد ك و مل
مــردم دعــوت مى كنيــم در ايــن مراســم 

ــند. ــته باش حضــور چشــمگير داش
فرمانده ســپاه ناحيه همدان بيان كرد: از سال 
98 كه توفيق داشــتيم يكبار دســته عزادارى 
رحلت امام(ره) برگزار شــد و ســال گذشته 
اين توفيق نبود، از ســال گذشــته يك دسته 
عــزادارى تحت عنوان  هيــأت اميدان امام و 
انقالب به جمعيت ما اضافه شــد كه عموما 
نوجوانان و دانش آموزان هستند كه اميدواريم 
در دســته عــزادارى 14 خرداد امســال نيز 
حضور يابند. وى در پايان سخنانش از توزيع 
بســته هاى كمك مومنانه در سطح شهرستان 
با همكارى ســتاد اجرايى فرمان امام(ره) نيز 
خبر داد و افزود: از ستاد ديه نيز پيگير آزادى 

تعدادى از زندانيان هستيم.
برنامه هاى ســالگرد ارتحــال ملكوتى امام 
خمينــى (ره) در مركــز اســتان بــا رعايت 

دستورالعملهاى بهداشتى برگزار مى شود.
در همين راستا نيز فرماندار شهرستان همدان 
از برگــزارى برنامــه هاى ســالگرد ارتحال 
ملكوتى امام راحل با توجه به دستورالعملهاى 
بهداشــتى خبر داد و گفت : سالمت مردم در 

اولويت است و اجراى برنامه هاى جمعى در 
فضاى باز و متناســب با طرح محدوديتهاى 

هوشمند برنامه ريزى شود.
محمد على محمدى با اشــاره بــه فرمايش 
رهبرى مبنى بر اينكه اين انقالب بى نام امام 
خمينى(ره) در هيچ جا شــناخته شده نيست 
افزود : شكل گيرى جبهه هاى مقاومت امروز 
در اقصــى نقاط جهان در تفكــر امام راحل 
ريشــه دارد كه مقاومــت در برابر طاغوت و 
مســتكبران را با انقالبى مردمى و شكوهمند 

نهادينه كرد.
وى خواستار هم افزايى همه بخشهاى مسئول 
در برگزارى برنامه هاى بزرگداشــت ارتحال 
ملكوتى حضــرت  امام شــد و تاكيد كرد : 
دســتگاههاى متولى بويژه در امور فرهنگى 
متناســب با جامعه هدف خويش نســبت به 

اجراى برنامه ها اقدام كنند.
فرمانــدار همدان وصيت نامه سياســى الهى 
امام خمينى (ره) را نقشــه راه امروز دانست 
و تصريح كرد : حضور پرشــور و حداكثرى 
در انتخابــات توجه به اين فرمايش بنيانگذار 
انقالب اسالمى است كه فرمود نگذاريد اين 

انقالب به دست نا اهالن بيفتد.

  بنــا بر اعالم مديــركل كميته امداد امام 
خمينى (ره) در اســتان همــدان يك هزارو 
438 خانــوار از چرخه حمايتى كميته امداد 

اين استان خارج و خودكفا شده اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ا ، پيمان 
تركمانه، گفت: مستمرى پرداختى به منظور 
رفع بخشى از نياز هاى اساسى خانواده هاى 
تحت حمايت پرداخت مى شود كه در سال 
گذشــته 174 ميليارد تومان به حســاب 51 

هزار و 125 خانواده واريز شد.
وى افزود: در كنار پرداخت مستمرى ماهانه 
خدمــات حمايتى ديگرى ماننــد برگزارى 
دوره هاى فرهنگى و آموزشى، تأمين كمك 
هزينه تأميــن جهيزيه نوعروســان نيازمند، 
رايگان  اخذ  كارگشايى،  تسهيالت  پرداخت 

گاز  آب،  انشعابات 
و برق يه مددجويان 

ارائه مى شود.
كميتــه  مديــركل 
خمينى  امــام  امداد 
اســتان  در  (ره) 
همدان با بيان اينكه 
كميتــه امــداد يك 
امدادرســان  مكان 
رفع  بــراى  موقت 
و  مددجويان  نيــاز 

نيازمندان اســت افزود: بر اين اساس كميته 
امداد پــس از اعطاى وام مشــاغل خانگى 
و تســهيالت خودكفايى بــه مددجويان و 
اطمينــان از خودكفايى و كســب  حصول 

درآمد و استقالل اقتصادى آن ها را از چرخه 
حمايت خارج مى كند.

تركمانه با بيان اينكه مددجويان زير پوشش 
شــامل 58 هزار و 135 خانــوار كه به چند 

دســته تقســيم مى شــوند، گفت: معيشت 
بگيــران، مددجويان تبصره 14 و مددجويان 
تك خدمتى و چنــد خدمتى از جمله آن ها 
هســتند و طى اين مدت يك هــزار و 438 
خانوار به علت توانمندسازى و كسب درآمد 
ثابت از چرخه حمايتى خارج و ســريعًا به 
جايگزين  جديــد  نيازمندان  ميــزان  همين 

شده اند.
وى افــزود: توانمنــدى خانواده هــا يكــى از 
اهــداف كميتــه امــداد اســت كــه درصــدد 
ــه  ــب و ارائ ــزى مناس ــا برنامه ري ــتيم ب هس
ــراد  ــان و اف ــه مددجوي ــوع ب ــات متن خدم
در  اســتوار  و  بلنــد  گامــى  بى بضاعــت 
ــاى  ــت از خانواده ه ــازى و حماي توانمندس

ــم. ــه برداري محــروم منطق

به مناسبت رحلت امام(ره) انجام مى شود

آزادى زندانيان در همدان

يك هزار و 438 خانوار از حمايت كميته امداد خارج شدند

 دونده كم بيناى اســتان كه چندى پيش 
موفق به كسب ســهمى پارالمپيك شد براى 
دفاع از اعتبار اســتان همدان در ژاپن تالش 

خواهد كرد.
وحيد على نجيمى دونــده كم بينا همدان با 
اعالم اين مطلب به ايرنا گفت: براى كســب 
ســهميه پارالمپيك توكيو ژاپن از جان مايه 

گذاشتم و تالش فراوانى در مسابقات مختلف 
داشتم.

وى افــزود: رقابت براى كســب ســهميه 
پارالمپيك توكيو بســيار دشوار بود و پس از 
حضــور در پنج مســابقه انتخابى، در نهايت 
توانستيم با كسب ركورد آسيايى به اين ميدان 

مهم راه پيدا كنم.

نجيمى اضافه كرد: رقابت در پارالمپيك بسيار 
متفاوت با ســاير مســابقات مهم بين المللى 
اســت و همه دونده ها با بهترين آمادگى گام 
به اين رويداد جهانى خواهند گذاشت و كار 
آسانى ندارم و مى خواهم نماينده شايسته اى 
براى ورزش اســتان همدان در مســابقات 
پارالمپيك توكيو باشم و خوشحالم نخستين 
سهميه استان را در اين رويداد بزرگ كسب 

كردم.
وحيد على نجيمى خاطرنشــان كرد: البته به 
دليل تمرين فشــرده بــا مصدوميت روبه رو 
شــده ام و اكنــون در حــال فيزيوتراپــى و 
ريكاورى هستم تا با بهبودى كامل، بارديگر 

دور جديد تمرين خود را آغاز كنم.
وى افزود: زمان زيادى تا شــروع مسابقات 
پارالمپيك توكيو باقى نيست و بايد با آمادگى 
كامــل براى كســب بهترين نتيجــه در اين 

مسابقات حاضر شوم.
اين دونده كم بينا يادآور شد: همه ورزشكاران 
آرزوى كســب مدال در المپيك و پارالمپيك 
را دارند و اميدوارم جزو نشــان آوران كاروان 

ورزش كشورم باشم.
وحيد على نجيمى براى نخستين بار سهميه 
بازى هاى پارالمپيك توكيو را به دست آورده 

است.
وى در مرحله نهايى ركوردگيرى ملى پوشان 
نابينايان و كم بينايان كشور با كسب حدنصاب 
ورودى پارالمپيك، نخســتين سهميه ورزش 
اســتان همدان در اين رويداد مهم جهانى را 

كسب كرد.
ايــن دونــده در 2 ماده 400 متــر و يكصد 
متر ســرعت امكان حضــور در رقابت هاى 
دووميدانى نابينايــان و كم بينايان پارالمپيك 

توكيو ژاپن را به دست آورد.

 امســال روز 14 خرداد 
جمعه ساعت 9:30 صبح 
طبق ســنوات گذشــته 
كانون  در  را  مردم  تجمع 
و  داريم  جوانان  بســيج 
دســته عزادارى ساعت 
10 صبح از مقابل كانون 
حركت  جوانان  بســيج 

مى كند

در پارالمپيك توكيو
 از نام همدان دفاع خواهم كرد
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خبـر

تامين اعتبار كتابخانه استاندارد اسدآباد
 به كجا رسيد؟

يك دهه انتظار براى افتتاح كتابخانه

 اســدآباد-محمد جــواد كوهى-خبرنگار همــدان پيام:كتابخانه 
استاندارد اسدآباد كه سال 1390 كلنگ زنى شد هنوز به بهره بردارى 

نرسيده است.
شهرســتان اسدآباد با وجود دانشگاه هاى مختلف دولتى، آزاد و پيام 
نور فقط  يك كتابخانه دارد. يك دهه است مردم اين شهرستان انتظار 

افتتاح كتابخانه استاندارد را دارند.
اين پروژه در زمينى به مســاحت 2 هزار و 346 متر در پارك شهيد 
باهنر در ســال 90 كلنگ زنى و در سال 94 عمليات اجرايى آن آغاز 
شده است، البته دانشــجويان و افراد فرهنگى شهرستان معتقدند كه 
محل اين كتابخانه بهدرســتى جانمايى نشده است. آنها مى گويند: 
محل انتخاب اين پروژه فاقد هرگونه مركز آموزشى و دولتى است به 

طوريكه از  اين منطقه به عنوان منطقه محروم ياد مى كنند.
بعد از 6 ســال از گذشت شروع عمليات اجرايى اين پروژه در حد 
ساخت فنداســيون و بتن ريزى مانده اســت.متولى اين طرح اداره 
مسكن و شهرسازى است و نهاد كتابخانه ها تنها بهره بردار اين پروژه 

است.
 زباله دانى شده است

افرادى كه در منطقه احداث كتابخانه زندگى مى كنند بســيار گاليه 
مند هســتند كه محل تجمع معتادين و ريختن زباله هاى ساختمانى 
شده است و در فصل گرما باعث وجودى بوى بد زباله ها مى شود.
اكنون شــهر اســدآباد تنها يك باب كتابخانه عمومى دارد، كتابخانه 
شهيد رجايى واقع در پارك شهيد رجايى شهر اسدآباد فعاليت خود 

را از سال 1350 آغاز كرده است .
دانشــجويان غير بومى شهر اسدآباد ميگويند:متاسفانه در سطح شهر 
انتشارات كتاب هاى دانشــجويى براى خريد كتاب هاى تخصصى 
وجود ندارد. در ديگر شهر ها اميد دانشجويان كتابخانه هاى عمومى 
اســت كه متاســفانه در اســدآباد كتاب هاى مورد نياز خود را پيدا 
نمى كنيم و حتى 4 ســال گذشــته كه به اين شهرستان آمديم گفتند 
كتابخانه اســتاندارد به زودى افتتاح و اين مشكل حل خواهد شد و 
اكنون بعد از پايان دوره كارشناســى كه 1 ماه ديگر از شهر اسدآباد 
ميرويم و فارغ التحصيل ميشــويم همچنان دانشجويان منتظر افتتاح 

و بهره بردارى هستند.
كتابخانه ها همــواره طرفداران زيادى دارند و اغلب دانش آموزان و 
دانشــجويان براى رهايى از سر و صداهاى موجود در محل زندگى 
خــود و پرداختن به مطالعه به كتابخانه ها پناه مى برند چرا كه محيط 
كتابخانه براى مطالعه بسيار آرام و دلچسب است.اما آنچه مسلم است 
اين است كه  فرهنگ كتاب و كتاب خوانى سابقه اى تاريخى در بين 
مردم ايران زمين دارد و هميشه مكان هايى براى دستيابى به كتاب هاى 
موردنياز، چه براى علما و دانشــمندان و چــه براى تاريخ نگاران و 

محققان در تمامى دوره هاى اسالمى وجود داشته است.
دانشــجويان نيز بــراى تكميل و ارائــه پايان نامه بهتريــن مكان را 
كتابخانه ها مى دانند و با الكترونيكى شدن كتابخانه ها و تجهيز شدن 
آن به اينترنت ميزان عالقه مندى جوانان براى حضور در دانشــگاه ها 
افزايش يافتــه چرا كه آنها كتابخانه را مكانــى آرام براى حضور در 

فضاى مجازى مى دانند.
برخى از افــراد نيز جو علمى را دليل حضور خــود در كتابخانه ها 
مى دانند و مى گوينــد: فضاى علمى كه در كتابخانه ها وجود دارد نه 
در مدرسه هست و نه در هانه.  آنها سالن مطالعه كتابخانه را مكانى 

دنج و مناسب براى مطالعه خود مى دانند.
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان اســدآباد در اين باره از 
آغاز عمليات اجرايى مجدد كتابخانه استاندارد اين شهرستان در آينده 
نزديك خبر داد و گفت: در بهار ســال جارى عمليات اجرايى  مجدد 
كتابخانه استاندارد شهرســتان با اختصاص دو ميليارد تومان اعتبار از 
محل توسعه خدمات و تكميل زيرساخت مناطق كمتر توسعه يافته و 
حاشيه اى و بحرانى به كتابخانه استاندارد اسدآباد با واگذارى از راه و 

شهرسازى به كتابخانه هاى عمومى استان آغاز خواهد شد.
مهــدى مراديان افزود: ادامه عمليات اجرايى مجدد اين طرح مهم به 
عنوان يكى از مهمترين مطالبات مردم شهرســتان از نقش مؤثرى در 
راستاى ارتقاء ســرانه فضاى كتابخوانى شهرستان برخوردار خواهد 

بود.
وى خاطرنشــان كرد: طرح ميز مرجع مجازى كتابخانه هاى عمومى 
با هدف تأمين نيازهاى پژوهشــى كاربران و پژوهشگران و با امكان 
دسترســى به 1800 پايگاه معتبر خارجــى و داخلى و بيش از 125
ميليــون ركورد از جمله منابع ديجيتال شــامل مقــاالت ژورنالى و 
كنفرانســى، مقاالت فارسى و التين، منابع ديجيتال كتاب ها و فصل 
كتاب، اســتانداردهاى علمى و صنعتى، پايــان نامه ها و گزارش ها 

راه اندازى شده است.
مراديــان در پايــان گفــت: عالقمنــدان بــراى دريافــت منابــع 
اطالعاتــى مى توانند موضــوع يا عنوان درخواســتى خود را همراه 
بــا نام، نــام خانوادگى و شــماره تلفــن همراه بــه آدرس ايميل
(RS.ASADABAD@HAMADANPL.IR) ارسال كنند.

رفع مشكل 50ساله آبيارى در بام نهاوند
30 هكتار از درختان بام نهاوند زير پوشش 

آبيارى قطره اى رفت
 نهاوند-خبرنگار همدان پيام-با راه اندازى ايستگاه پمپاژ تامين آب 
بام نهاوند 30 هكتار از درختان اين منطقه زير پوشــش آبيارى قطره اى 

قرار گرفت.
شهردار نهاوند در مراسم افتتاح خط انتقال آب به بام نهاوند با بيان اينكه 
با راه اندازى ايســتگاه پمپاژ تامين آب بام نهاوند 30 هكتار از درختان 

اين منطقه زير پوشش آبيارى قطره اى قرار گرفت،گفت:ايستگاه پمپاژ 
تامين آب بام نهاوند جهت آبيارى قطره اى جنگل و درختان تازه كاشت 
حدود 4كيلومتر خط انتقال آب به همراه اســتخر و ايســتگاه پمپاژ آب 

ساخته شد.
محمد حسين پور افزود: طول آبرســانى از چاه آب روبروى استاديوم 
تا اســتخر محل ذخيره آب 7/1كيلومتر و طول آبرسانى از استخر تا بام 

7/1 كيلومتر است.
شــهردار نهاوند ابعاد اين اســتخر 6×17متر و عمق آن 3متر مكعب و 
حجم آن300متــر مكعب و 300 هزار ليتــر آب ،اعالم كرد و تصريح 

كرد:مساحت كل ديوار چينى 200 متر مربع و هزينه اجراى لوله گذارى 
400ميليون تومان و هزينه اجراى ديوار چينى صاف استخر 300ميليون 

تومان است.
حسين پور بااشــاره به اينكه براى اجراى شناور در چاه و استخر 100 
ميليون تومان و هزينه ترانس برق چاه و استخر 200 ميليون تومان هزينه 
شده است،گفت: جمع كل هزينه صورت گرفته براى ساخت  ايستگاه 
پمپاژ آب بام نهاوند يك ميليارد تومان اســت كه براى هميشــه مشكل 
كمبود آب 30 هكتار جنگل و فضاى ســبز دست كاشت بام نهاوند را 

برطرف مى كند.

 يكى از اهداف اصلى صندوق هاى بازنشستگى، 
پرداخت مســتمرى براى پوشش هزينه هاى زندگى 

مستمرى بگيران است.
مديرعامــل صندوق بيمــه اجتماعى كشــاورزان، 
روســتاييان و عشــاير كشــور در ارتباطى ويدئو 
كنفرانســى كه روز گذشته با اســتان هاى كشور از 
جمله همدان  همزمان با سالروز تاسيس اين صندوق 
برگزار شــد در پاسخ به سوال خبرنگار همدان پيام 
مبنى بر اينكه حقوق پرداختى مستمرى بگيران كفاف 
زندگيشان را نمى دهد، براى اين مهم  چه برنامه اى 
داريد،گفت: براساس محاسبات بيمه اى بنا شديم و 
تعادلى بين دريافتى ها و پرداختى ها است.صندوق 
كمك هزينه اى است براى روستاييانى كه در زمان 
بازنشستگى از كارد آنها كاسته مى شود.درصندوق 
15 درصدحقوق را به عنوان حق بيمه درنظر گرفته 
ايم درصورتى كه در ســايرصندوق هــا اين ميزان 

بيشتر است.
على شــيركانى ادامه داد: از ديگر مزاياى بيمه براى 
روستاييان اين اســت كه افراد مشمول   با 15 سال 

سابقه و 20 روزحقوق مى توانند بازنشست شوند.
وى به ديگر ســوال خبرنگار همــدان پيام مبنى بر 
اينكه چه مزايايى براى جذب جوانان درنظر گرفته 
ايد كه انگيــزه جذب در آنهارا باال ببرد.توضيح داد: 
صندوق بيمه اجتماعى صندوق شــغلى نيست، اما 
براى جوانان نيز مزايايى داشته و به دنبال جوانگرايى 
هستيم و در اين راستا تشــويق ها و خدماتى را در 
نظر گرفته كه بيمه پردازى موثر از جمله آن ها است 
و افراد باالى 35 ســال نيز امكان پرداخت حق بيمه 
دارند، همچنين خريد خدمات سربازى نيز در دستور 

كار قرار دارد.
شــيركانى خاطر نشان كرد: تمام صندوق ها بايد به 
سمت جوانگرايى بيشتر و بيمه پردازى حركت كنند.  
در اين صندوق عالوه بر تشــويقى هاى جوانان در 
آيين نامــه جديد، جوانان مى توانند از بيمه پردازى 
35 سال بيشتر هم استفاده كنند. در كنار اين موضوع 
با دســتور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى كارهاى 
اجرايــى خريد خدمات ســربازى را انجام داده ايم 
و در صورت تاييد شــوراى عالــى رفاه اين مطالبه 

دوستان پاسخ داده شد.
 توجه به بيمه زنان از برنامه هاى اصلى 

صندوق بيمه اجتماعى است
شيركانى درخصوص بيمه زنان نيز گفت: در زمينه 

بيمــه زنان نيز اين نكته را يادآور ميكنم كه صندوق 
بيمه اجتماعى بيشــترين رشــد بيمه اى را در اين 
حوزه دارد و مشوق اين اقدام هستيم حتى طرح هاى 
تشويقى را در اين ارتباط پيش بينى كردهايم.  زنان 
در جامعه روستايى يك بخش بسيار مهم محسوب 
مى شوند و نياز به يك پوشش بيمه اى مناسب دارند. 
ايــن صندوق به دنبال بنگاه دارى نيســت بلكه در 
راســتاى ماموريت اصلى خود كــه تحقق عدالت 
اجتماعى در جامعه  بويژه  قشــر محروم كشاورز، 

روستائى و عشاير است گام بر مى دارد.
مديرعامــل صندوق بيمــه اجتماعى كشــاورزان، 
روســتاييان و عشاير كشــور گفت: 2.5ميليون نفر 
سرپرســت خانواده در روســتاهاى كشور فاقد هر 

گونه پوشش بيمه اى هستند.
وى بــا بيان اينكه براى كمك بــه توليد ، منابع اين 
صندوق را از بانك ها به سمت بورس سوق داديم، 
افزود: يكى از پروژه هايى كه در آن سرمايه گذارى 
كرده ايم ســنگان خواف مى باشد كه سال گذشته 
افزايش ســرمايه آن را نيز انجــام داده و بنا داريم تا 
نيمه اول ســال 1401اين پــروژه را به بهره بردارى 
برسانيم.يكى از اســتراتژى هايى كه در سهامدارى 
بورس دنبال مى كنيم اين است كه حداكثر سهم ما 
از يك سهام خاص 5درصد باشد تا عالوه بر اينكه 
قدرت خارج شدن سريع از يك سهم را داشته باشيم 
همچنين بتوانيم پرتفوى سهام صندوق را به خوبى 

نيز مديريت كنيم.

وى تصريــح كــرد: ما از حضور همه روســتائيان، 
كشــاورزان و عشــاير در اين صندوق اســتقبال و 
حمايت مى كنيم از اين رو  براى تامين منابع بيمه اى 
آنها بايد دولت و مجلس حمايت هاى الزم را انجام 
دهند و ما نيز حاضر هســتيم در اين زمينه همكارى 
هاى الزم را داشــته باشيم به طورى كه مثال در يك 
برنامه بلند مدت ، بيمه شش ماه يا يك سال از افراد 

را رايگان محسوب نماييم.
 يك ميليون و 500هزار عضو فعال

شــيركانى اظهار كرد: مجموع اعضاى اين صندوق 
بالغ بر 2ميليون و يكصد هزار نفر اســت كه از اين 
تعداد در حال حاضر يك ميليون و 500هزار نفر آنها 
فعال هستند و مابقى به داليلى از جمله بازنشستگى 

و دريافت مستمرى، انتقال به صندوق هاى بيمه اى 
ديگر نظير تامين اجتماعى ، تغيير محل ســكونت و 
يا عــدم توانايى در پرداخت حق بيمه غير فعال مى 

باشند .
وى با بيان اينكه از ســال قبل انتقال سوابق از اين 
صندوق به ســاير صندوق هاى بيمــه اى اجرايى 
شــد و پيشنهادات و برنامه هاى خوبى براى انتقال 
ســوابق بيمه اى افــراد در اين صندوق به ســاير 
صنــدوق ها ارائه كرده ايم كــه حتى در برخى از 
مناطق كشــور نيز اين انتقال ســوابق در كمترين 
زمان ممكن رخ داده اســت، افزود: در حال حاضر 
1800كارگزارى با هدف پوشش  و دسترسى همه 
روستائيان، كشاورزان و عشاير كشور فعال هستند 
و در حال حاضر تقريبا در همه روســتاهاى كشور 
حداقل يك نفر عضو اين صندوق مى باشــند كه 
اين موضوع نشــان دهنده آن است كه توانسته ايم 
شــناخت حداقلى مردم و جامعــه هدف را از اين 
صندوق داشته باشــيم اگرچه بايد از ظرفيت هاى 
ملى و محلى براى شــناخت بهتر مردم ازخدمات 
اين صنــدوق تالش كنيم كه متاســفانه شــرايط 
كرونايى و محدوديت هــاى حضور در جوامع تا 
حدودى براين موضوع رد سال قبل تاثير گذاشت.

236هزار بيمه شده جديد
وى با اشــاره به اينكه يكــى از برنامه هاى اصلى 
ما فعال كردن بيمه شــده هــاى غير فعال صندوق 
است،  ادامه داد: على رغم اينكه سال قبل كرونا و 

افزايش تورم ، سفره روستائيان، عشاير و كشاورزان 
را كوچــك تر كرد اما حدود 236هزار بيمه شــده 
جديد به اين صندوق در سال قبل افزوده شدند كه 
باالترين افزايش طى 15ســال فعاليت اين صندوق 

بود.   
شــيركانى با بيان اينكه متوســط دريافتى مستمرى 
بگيران اين صندوق بعد از همسان سازى به حدود 
700 هزار تومان رســيده اســت، تصريح كرد: به 
طور متوســط بيمه شدگان  اين صندوق، در هنگام 
بازنشســتگى  18برابر مبلغى كه به عنوان حق بيمه 
در طول ســال هاى مختلف پرداخت كرده اند در 
دوران بازنشستگى حقوق دريافت خواهند كرد.از 
طرفى هر گونه اصالح و افزايش مســتمرى نياز به 
اصالح قانون از طريق مجلس شوراى اسالمى دارد  
همچنيــن در حال رايزنى با بخش خصوصى براى 
تهيه يك بيمه عمر براى اقشــار تحت پوشش اين 
صندوق هســتيم كه اميدواريم مورد استقبال بيمه 

شدگان نيز قرار بگيرد.
2/5ميليون سرپرست خانواده روستايى  

بدون بيمه
ــه  ــاء دفترچ ــال ارتق ــه دنب ــه ب ــان اينك ــا بي وى ب
بيمــه روســتائيان، كشــاورزان و عشــاير هســتيم، 
نفــر  2.5ميليــون  حاضــر  حــال  در  افــزود:  
ــواده در روســتاهاى كشــور فاقــد  سرپرســت خان
ــراى  ــه ب ــه پوشــش بيمــه اى هســتند ك هــر گون
ــدام  ــد اق ــس باي ــت و مجل ــوع دول ــن موض اي
ــر  ــاى اخي ــال ه ــى س ــد . ط ــام دهن اساســى انج
ــدوق  ــن صن ــدگان اي ــه ش ــد بيم ــترين رش بيش
مربــوط بــه زنــان بــوده اســت و در حــال حاضــر 
ــدوق  ــن صن ــم در اي ــده خان ــه ش ــزار بيم 489ه
حضــور دارنــد ، از طرفــى بــراى كارگزارانــى كــه 
درمــورد جــذب و رشــد بيمــه شــده زنــان پيشــتاز 

ــم. ــه اي ــر گرفت ــى را در نظ ــوق هاي ــند مش باش
شــيركانى با بيان اينكه براى مناطقى از كشــور كه 
خشكسالى باعث شده است افراد قادر به پرداخت 
حق بيمه اى خود طى سال هاى اخير نشوند و بيمه 
آنها با وقفه مواجه شده اســت برنامه هاى خوبى 
براى پرداخت حق بيمــه در نظر گرفته ايم، اظهار 
كرد: براى الكترونيك شــدن خدمات اين صندوق 
گام هــاى زيادى برداشــته ايــم و در هفته تامين 
اجتماعى نيز از اپليكيشــين اين صندوق رونمايى 

صورت خواهد گرفت.

 نــگاره هاى اســليمى و ختايــى الجوردى و 
فيروزه اى بر تن ظروف سفالينه مينا، چنان با اعجاز 
ســرپنجه و چرخش قلم هنرمندانــه و پرواز پرنده 
احساساش با ذوق به هم تنيده اند كه گويى اين هنر 
اصيل مسحور كننده و روح نواز مملو از نقش ها و 

رنگ ها با خيالت بازى مى كنند.
و آنگاه كه سرانگشــتانت را براى نوازش  و لمس 
ظرافت اين هنر اصيل  بر تن ظروف ميناكارى اين 
هنرمند خوش سليقه مى برى، بته  جقه  ها و نقوش ريز 
و چشــم نوازى كه بر گستره آبى و نيلى جا خوش 
كرده اند، بدون  اغراق چشمانت را چنان شيفته خود 
مىكند كه دمى دوســت ندارى از آن ديده بردارى! 
گويى روح هنرمند در اين هنر جارى است و حس 

زيبايى خواهانه ات را سيراب مى كند.
اين تلفيق هنــر آتش و خاك همــراه با رنگ هاى 
روحانى زالل، چون آب شــفاف است، چون آينه 
نازك اســت و ظريف چون دل، ناب است و سره 
چون مشــك و تو در اين هنر اصيــل چنان غرق 
يك حس خوب و عجيب  مى شــوى كه نگارگرى 
صراحى ســفال را  ترجمانى از يك رباعى خيام و 
جــام فيــروزه اى را برگردانى از يــك غزل حافظ 
رويا پردازى مى كنى،آرزو دارى  قلم مو ســرپنجه 
هنرمندانــه اش بودى و در اين اقليم اســليمى ها با 
چرخش قلم در دنياى مينــاكارى  رنگ ها را  معنا 

مى كردى!
على عليخانى يكى از كارآفرينان  هنرمند اسدآبادى 
اســت كه به همراه همسر خود با راه اندازى  كارگاه 
ميناكارى در روستاى بادخوره با اين هنر اصيل ايرانى 
براى تعداى از جوانان شهرستان اشتغال ايجاد كرده 
و اين هنر ارزنده از صنايع دستى ايرانى را عالوه بر 
كاشانه هاى ايرانى به ديگر كشورها نيز صادر مى كند 

و هنر  ايرانى را به رخ جهانيان مى كشد.  

اين كار آفرين اســدآبادى  در گفت و گو با ايســنا 
،اظهار كــرد: فعاليت كارگاه خود را در روســتاى 
بادخــوره  به عنوان يكــى از كارگاه هــاى بزرگ 

ميناكارى شهرستان از سال 94 آغاز كرده و با تعهد 
اشتغال ســه نفر هم اكنون 30 نفر در اين كارگاه به 

صورت مستقيم  مشغول به فعاليت هستند.
على عليخانى با بيان اينكه در حال حاضر توليدات 
كارگاه ميناكارى وى عالوه بر اســتان هاى مختلف 
سطح كشــور از جمله شــيراز ،تهران ، استان هاى 
شمالى به كشــورهاى خارجى نيز صادر مى شود، 
افــزود: ايتاليا،ارمنســتان،قطر و عــراق از جملــه 
كشــورهايى هســتند كه توليدات كارگاه ميناكارى 
بنده به اين كشــورها صادر شده و استان شيراز نيز 
ضمن خريدارى توليدات كارگاه ما، اين توليدات را 
به صورت غير مستقيم به  كشور دبى صادر مى كند.

وى با بيان  اينكه به همراه همســر خود دوشادوش 
در مديريت  كليه امور  كارگاه همكارى دارند، افزود: 
راه اندازى دومين  كارگاه ميناكارى (نقاشــى روى 
سفال ) در روستاى بادخوره از برنامه هاى آتى بنده 
و همســرم بوده كه با راه اندازى اين كارگاه با تعهد 
اشتغال چهار نفر مانند كارگاه اول  به طور قطع بيش 

از سهميه  تعهد شده  اشتغال محقق خواهد  شد.
عليخانى با اشاره به اينكه در شهر اسدآباد نيز داراى 
دو كارگاه ميناكارى است، خاطرنشان كرد: حضور 
همسرم در كالس هاى ميناكارى و آشنايى با نقاشى 
روى سفال موجب عالقه مندى بنده مانند همسرم  به 
هنر ميناكارى شد و اين هنر روح نواز بنده را هم به 

اشتغال در ميناكارى سوق داد.
وى با بيان اينكه كار نقاشى روى سفال را  پله پله و 
گام به گام  از آموزش آغاز كرده  و ســپس با مهارت 
در اين هنر نســبت به توليد  محصوالت ميناكارى  
اشتغال يافته  است، اضافه كرد: با توليد محصوالت 
ميناكارى با اســتفاده از ظرفيــت فضاى مجازى از 
طريق شــبكه هاى اجتماعى و پيج هاى اينستاگرامى 
بازاريابــى توليدات خود را  انجام مى داديم و كم كم 

بــا رونق گرفتن كارمان به فكــر ايجاد و راه اندازى 
كارگاه افتاديم و در حال حاضر در شهرستان داراى 
سه كارگاه ميناكارى كارى هستيم كه دو كارگاه در 
شهر اسدآباد و يك كارگاه در روستاى بادخوره در 
حال فعاليت بوده و  پيگير راه اندازى كارگاه چهارم  

ميناكارى خود  هستيم.
عليخانى در پاسخ به اين سوأل كه آيا شرايط كرونا 
بر اشتغال آنان تأثيرى داشته است يا خير؟، بيان كرد: 
با توجه به شــرايط كرونا و اينترنتى شدن خريد و 
فروش ها، بازار خريد محصوالت از طريق اينترنتى 
رونــق دو چندانى گرفته و حتى به نســبت قبل از 

كرونا فروش دو چندان شده است .
وى كه در حال حاضر  به همراه همسر خود با توجه 
به داشتن مجوز و  مدرك از  فنى وحرفه اى به صورت 
بيــن كارگاهى نيز به ارائه آمــوزش در كارگاه خود  
مشغول هستند، با اشاره به اينكه در راه اندازى كارگاه 
روستاى بادخوره از تسهيالت اشتغال روستايى افزون 
بر 200 ميليون تومان در سال 98 استفاده كرده است، 
خاطر نشان كرد: رياست ميراث فرهنگى شهرستان و  
رئيس صندوق كار آفرينى اسدآباد كمك و حمايتى 
بسيارى از بنده در راه اندازى كارگاه داشته اند كه قابل 

تقدير و قدردانى است.
اين هنرمند  اضافه كرد: نزديكى اين روستا به مركز 
شهر ، فضاى مناسب، ظرفيت و پتانسيل ها، دسترسى 
آســان و تردد راحت در حمل و نقــل و نيز ايجاد 
اشتغال براى جوانان روستا از جمله داليل انتخاب 
اين روستا براى راه اندازى كارگاه ميناكارى در روستا 

بوده است.
وى بــا بيان اينكه هم اكنون از 30 نيروى انســانى 
مشغول در كارگاه روستاى بادخوره تعداد 10 نفر از 
اهالى بومى روستا و مابقى از اهالى شهرستان هستند، 
يادآور شد: در حال حاضر در كارگاه ميناكارى بنده 

بيش از 500 نوع محصول مختلف از انواع ســفال  
ميناكارى مى شود .

اين كارآفرين اوج كار خود را اســفند و شــهريور 
دانســت و  اظهار كرد: در اسفند ماه با توجه به در 
آستانه سال نو بودن و عيد نوروز ميزان سفارشات به 
لحاظ  آذين سفره هفت سين با سفال ميناكارى باال 
بوده و بازار در شــهريور و اسفند رونق دو چندانى 

دارد.
عليخانى بيان كرد: براى ميناكارى ســفال توليدات 
خود را به صورت صددرصــدى از اللجين تهيه و 
تأميــن مى كنيم ضمن اينكه در حــال حاضر تغيير 
قيمت ها از سفال تا رنگ، يكى از مهمترين مشكالت 
در بحث ميناكارى بوده كه بسيار اذيت كننده است .

اين هنرمند كارآفرين در ادامه با بيان اينكه  پشتكار 
داشتن در كار از مهمترين رموز موفقيت بوده و  يك 
كارآفرين موفق بايد حوصله و پشتكار داشته باشد 
كه در مقابل سختى ها و كمبودها و... مقاومت كند، 
اظهاركرد: خالق بودن از شروط اصلى موفقيت در 
كار و كارآفرينى  به شمار مى رود چرا كه خالقيت 
انســان را از پيچ و خم هايى كه در كار پيش مى آيد 

مى رهاند و تفاوت ها را رقم مى زند.
وى با تأكيد بر اينكه مهارت موجب ايجاد اشــتغال 
بوده و  جوانان بــه توانايى و قدرت تغيير خود در 
عرصه كارآفرينى بايد ايمان داشته باشند، اظهار كرد: 
متأســفانه جوانان امروز بدون هيچ مهارتى جوياى 
كار و شغل هستند كه اين امر غيرممكن خواهد بود.
عليخانى ميناكارى را بــه عنوان يكى از اصيل ترين 
هنرهــاى ايرانى  از لــذت بخش ترين فعاليت هاى 
هنرى دانســت و تصريح كرد: اين هنر لذت بخش 
ضمن ايجاد آرامش روحى و معنوى در هنگام كار 
رونــدى را براى بروز خالقيت ها و اســتعدادها و 
مهارت هاى فردى فراهم آورده و حتى يك شــغل 

مناسب براى ايجاد آرامش در ذهن است و  فرصت 
مناســبى براى خلــق آثار هنرى جديــد به وجود 

مى آورد.
ايــن كار آفريــن هنرمند افزود: در هنــر ميناكارى 
نقوش اســليمى و ختايى و رنگ  هاى دلنشين همه 
دست به دســت هم داده اند تا اين اثر زيبا خلق شود 
و در حين خلق آن احساس آرامش زيادى دريافت 
خواهــى كرد كــه به نظر من يكــى از ويژگىهاى 

منحصربه فرد هنر ميناكارى است.
وى صنايع دســتى و هنرهاى سنتى را مادر ميراث 
فرهنگى و گردشــگرى كشــور دانســت و گفت: 
هنرمندان صنايع دســتى و هنرهاى سنتى، خالقان 

ميراث فرهنگى در همه جاى جهان هستند.
عليخانى با بيان اينكه صنايع دســتى ايران در همه 
جهان شناخته شــده بوده و فرش دست باف ايران 
و ميناكارى و ســفال ايران اعتبار و شهرت جهانى 
دارد، خاطرنشان كرد: همه اين ظرفيت ها برند ايران 
و نام ايران را در جهان داراى جايگاه شاخص كرده 
و توليد و بازاريابى صنايع دستى ايران را كم هزينه 
كرده اســت و مى تواند ظرفيت درآمدزايى خوبى 

براى توليدكننده و سرمايه گذار ايجاد كند .
رئيس اداره ميراث فرهنگى گردشــگرى و صنايع 
دســتى اســدآباد نيز اظهار كرد: شهرستان اسدآباد 
داراى 16 كارگاه صنايع دستى بوده كه از اين تعداد، 
12 كارگاه صنايع دستى به ميناكارى اختصاص دارد.
كامران اكبرى شايگان با اشاره به وجود بيش از 250

كارگاه صنايع دســتى خانگى در سطح شهرستان، 
افزود: از اين تعداد واحدهاى صنايع دستى خانگى 
در رشــته هاى مختلــف  بيــش از  100 واحد  به 

كارگاه هاى خانگى ميناكارى اختصاص دارد.
وى ميناكارى را از جمله صنايع دستى موفق و مطرح 
در شهرستان اسدآباد برشمرد و بيان كرد: توليدات 
ميناكارى شامل نقاشى روى سفال شهرستان اسدآباد 
به سراسر اســتان هاى كشــور و حتى به برخى از 
كشورهاى همسايه نيز براى فروش ارسال و صادر 

مى شود.

در نشست خبرى مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى با خبرنگاران سراسر كشور مطرح شد 

حقوق مستمرى بگيران كمك هزينه روزهاى بازنشستگى
■ 2/5 ميليون سرپرست خانواده روستايى در كشور بدون هر نوع بيمه اى هستند

ا ا آ ال ا ا ا اا ا ا ا ا ك ا ا گ الا ا ا ا ل ل ا

اعجاز سرپنجه قلم بر تن سفال
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امانتدارى سرفصل وظايف عوامل اجرايى 
انتخابات است

 فرماندار همدان صيانت از آراى اخذ شــده را وظيفه شــرعى و 
قانونى تمام عوامل اجرايى انتخابات دانســت و گفت كه امانتدارى 
فــارغ از هرگونه حاشــيه و جانبــدارى ســرفصل وظايف عوامل 

انتخابات است.
محمدعلــى محمدى در جلســه آموزشــى و توجيهــى نمايندگان 
فرماندار در شــعب اخذ راى اظهار داشت: نمايندگان فرماندار فارغ 
از هر گونه حواشى در روز انتخابات به بهترين نحو مجموعه تحت 

امر خود را مديريت كنند.
وى تاكيد كرد: نمايندگان فرماندار در شــعب اخذ راى مديران تام 
االختيار هســتند و صيانت از تك تك آراء اخذ شده وظيفه شرعى و 

قانونى همه عوامل اجرايى است. 
وى اعالم ســريع نتايج را از مزاياى برگزارى الكترونيكى انتخابات 
شوراى اسالمى شهر همدان برشمرد و گفت: هر 10 شعب اخذ راى 
به يك سر تيم با سابقه از ستاد اجرايى انتخابات سپرده شده است.

به گزارش ايرنا، مديركل دفتر امور سياســى انتخابات اســتاندارى 
همچنين در اين جلســه با بيان اينكــه فرايند انتخابات به طور كامل 
در چارچوب قانون برنامه ريزى و اجرا مى شود گفت: تمام عوامل 
اجرايــى انتخابات بايد به مقررات و وظايف خود اشــرافيت كامل 

داشته باشند.
ابوالقاسم الماســى در ادامه اظهار داشــت: انتخابات محفل اجماع 
ســليقه هاى سياسى براى خلق آينده درخشــان كشور است و همه 
اعضاى اجرايى انتخابات براى برگزارى انتخاباتى قانونى، ســالم و 
باشكوه وظيفه دارند.  وى گفت: انتخابات صحنه رقابت، تضارب آرا 
و حضور همه سليقه هاى سياسى براى رشد و پيشرفت كشور است 
و مجريان، ناظران، عوامل انتظامى، عوامل امنيتى و راى دهندگان از 

اركان انتخابات هستند.
الماسى با تاكيد بر اينكه عملكرد نمايندگان فرماندار مستقر در شعب 
اخذ راى بايد در چارچوب قانون باشــد گفت: اين افراد بايد كامال 
به وظايف و مقررات اجراى انتخابات و مديريت شــعبه اشــرافيت 

داشته باشند.

رئيس ستاد مركزى محسن رضايى 
در استان معرفى شد

 رئيس ســتاد مركزى محسن رضايى، كانديداى سيزدهمين دوره 
انتخابات رياست  جمهورى در استان همدان مشخص شد.

طى حكمى مصطفى غفارى رئيس ســتاد مركزى محسن رضايى در 
همدان منصوب شد.

در حكم محسن رضايى خطاب به مصطفى غفارى آمده است:
نظر به ســوابق و تجارب ارزشــمندتان شما را به عنوان رئيس ستاد 
استان همدان در سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى (مردم 

ياران ايران اسالمى) منصوب مى نمايم.
توجه به اين مهم ضرورى است كه ستادها و شبكه ها بايد به نحوى 

سازماندهى شوند كه،
 الف: "ســازمان راى" كســب موفقيت را در انتخابات 1400 فراهم 

نمايند.
ب: "ســازمان اقدام" با هدف اقدامــات عملياتى در امور فرهنگى ، 
اقتصادى، اجتماعى و توسعه كشور ايجاد شود، لذا الزم است تمامى 
اعضا جهت همراهى با دولت آينده، فرم استعداد و مهارت را تكميل 

نمايند.
اميــد اســت بــا تــوكل بــه خداونــد متعــال و نصــب العيــن قــرار 
ــه  ــم رهبرى(مدظل ــام معظ ــت مق ــى تحــت زعام ــواى اله دادن تق
العالــى)، برابــر شــرح وظايــف ابالغــى ، در انجــام امــور محولــه 

موفــق و مويــد باشــيد.
ســيزدهمين دوره انتخابات رياســت جمهورى و انتخابات ششمين 
دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستا 28 خردادماه 1400 همزمان با 

سراسر كشور در استان همدان برگزار مى شود.

حذف 6 گروه تبليغاتى زودهنگام 
از فضاى مجازى در اسدآباد

6 گروه تبليغاتى به نام نامزدهاى ششمين دوره انتخابات شوراى 
اســالمى شــهر اســدآباد كه اقدام به تبليغات زودهنگام در فضاى 
مجازى كرده بودند با رصد كميته اطالع رسانى و نظارت بر تبليغات 
شهرســتان اســدآباد از فضاى مجازى حذف شد كه به زودى با اين 

موارد دستگاه قضا بر خوردخواهد كرد.
ــتان  ــات شهرس ــر تبليغ ــارت ب ــانى و نظ ــه اطالع رس ــس كميت رئي
ــر اينكــه در صــورت اصــرار و تشــديد هــر  ــا تأكيــد ب اســدآباد ب
ــورد  ــوارد برخ ــا م ــگام ب ــات زودهن ــر تبليغ ــان ب ــك از داوطلب ي
ــى  ــات انتخابات ــه تبليغ ــون هرگون ــرد: هم اكن ــار ك ــود، اظه مى ش
ــون اســت و  ــوع و خــالف قان ــن شــده ممن ــان تعيي خــارج از زم

ــرد. ــان برخــورد خواهــد ك ــا متخلف ــى ب دســتگاه قضاي
مهدى سليمانى افزود: بر اساس نظارت هاى ستاد، برخى از كانديداها 
در حال تبليغ هستند و انتظار ما از كسانى كه مى خواهند در شوراى 
شــهر به عنوان پارلمان محلى قانونگذار باشند، اين است كه قانون 

انتخابات را هم رعايت كنند.
ــت در  ــت و محدودي ــه بحــث ممنوعي ــاره ب ــا اش ــن ب وى همچني
ــه ســتاد انتخاباتــى در پنــج  نقطــه  ــدازى هــر گون ــا راه ان رابطــه ب
ــه  ــا توج ــرد: ب ــان ك ــر نش ــدآباد، خاط ــهر اس ــطح ش ــردد  س پرت
ــاط  ــودن برخــى از نق ــردد ب ــلوغى و پرت ــا و ش ــرايط كرون ــه ش ب
ســطح شــهر اســدآباد در راســتاى ســالمتى شــهروندان راه انــدازى 
هرگونــه ســتاد انتخاباتــى در پنــج مســير شــهر در زمــان تبليغــات 
ــد  ــاط مى توانن ــن نق ــراى اطــالع از اي ــراد ب ــه اف ــوع اســت ك ممن

ــه گرفتــن  اســتعالم اقــدام كننــد. نســبت ب

نرم افزار شعب ياب انتخابات در اختيار 
مردم همدان قرار مى گيرد

 مدير فناورى اطالعات و شــبكه دولت استاندارى همدان گفت 
كه نرم افزار «انتخاب ايران» به منظور شناسايى شعب در دسترس و 
خلوت براى شهروندان تدارك ديده شده و در اختيار عموم مردم در 

سطح استان قرار مى گيرد.
محمد حســن ميرزايى روزگذشــته در جمع خبرنگاران افزود: 23

فرايند از 25 فرايند انتخابات به صورت الكترونيكى برگزار مى شود 
اما ششــمين دوره انتخابات شوراى اسالمى شهر در شهر همدان به 

صورت تمام الكترونيك است.
وى با بيان اينكه 212 شــعبه اخذ راى شــهر همدان در اين دوره 
از انتخابات شــوراها به صورت تمام مكانيزه است، اظهار داشت: 
به ازاى هر پنج شــعبه يك ســرگروه فنى آمــوزش ديده حضور 
دارد و همچنيــن از هفته آينده آموزش كاربران در شــهر همدان 

آغاز مى شود.
مدير فناورى اطالعات و شــبكه دولت اســتاندارى گفت: همچنين 
براى هر شــعبه در همدان به طور متوسط سه صندوق الكترونيكى 
پيش بينى شــده تا با تراكم جمعيت در شعبد مواجهه نشويم كه البته 

امكان اضافه كردن صندوق چهارم در شعب نيز وجود ندارد.
ميرزايى ادامه داد: يك هزار و 437 شــعبه اخذ راى اســتان همدان 
مجهز به دســتگاه احراز هويت هســتند و عالوه بــر احراز هويت 
شــهروندان از راى با مدارك افراد فوتى، راى تكرارى و راى دادن 
افــراد زير 18 ســال جلوگيرى مى كند، همچنين تعدادى دســتگاه 
پشــتيبان احراز هويت و صندوق الكترونيكى نيز به عنوان جايگزين 
در نظر گرفته شده تا در صورت لزوم در سريع ترين زمان جايگزين 

دستگاه ها شوند.
وى گفت: 50 نفر از كارشناســان فناورى اطالعات از فرماندارى ها 
و بخشــدارى ها اســتان همدان در كالس آموزش مربيان انتخابات 
الكترونيكى شــركت كرده و آموزش هاى الزم را كســب كرده اند 
و عالوه برآن براى كاربران و ســر گروه  هــا مانور انتخاباتى جهت 

برگزارى هر چه بهتر انتخابات برگزار ميشود.

نشست ايران با روسيه و چين 
و كشور هاى اروپايى

 كاظــم غريب آبادى ســفير و نماينــده دائم جمهورى اســالمى ايران در 
ســازمان هاى بين المللى در وين و همچنين آژانس بين المللى انرژى اتمى در 

توئيتى از برگزارى نشست سه جانبه ايران، چين و روسيه در وين خبر داد.
ــاى  ــن در چارچوب ه ــا در وي ــان گفت وگوه ــارس، در جري ــزارش ف ــه گ ب
مختلــف بعــد از نشســت ســه جانبــه ايــران، روســيه و چيــن، عراقچــى بــا 
ــه  ــده اتحادي ــن نماين ــى و همچني ــور اروپاي ــه كش ــاى س ــأى هيأت ه روس

ــو نشســت. ــه گفت وگ ــا ب اروپ
دور پنجم (دور جديد) مذاكرات در وين از چهارم خرداد ماه در شــهر وين با 
حضور هيأت هاى ايران و گروه 1+4 (آلمان، فرانسه، روسيه، چين و انگليس) 

در جريان است.

اعالم وصول 356 طرح
 در سال نخست مجلس يازدهم

 در يك ســال عمر كارى مجلس يازدهم به اندازه چهار ســال دوره دهم 
قانون  آمده اســت، در اين يك ســال 600 طرح ارائه شده كه 356 مورد اعالم 

وصول شده است.
به گزارش ايرنا، رئيس كميسيون فرهنگى مجلس در نشست روزگذشته در نطق 
ميان دستور خود گفت: به مجلس يازدهم در يك سال اخير 136 اليحه ارسال 
شــده است كه 120 اليحه اعالم وصول شده است و از اين تعداد 16 مورد آن 
بررسى شده و 82 مورد يك فويتى و دوفوريتى و 22 طرح عادى نهايى شده و 

مابقى در دست بررسى است.
مرتضى آقاتهرانى ادامه داد: پيدا است كه كار مى شود اما كميت با كيفيت بايد 

تناسب داشته باشد، بايد قدرى در كيفيت كار هم بيشتر تالش كرد.

وزارت كشور به دنبال برگزارى انتخابات رقابتى 
و مشاركتى است

 وزارت كشور به عنوان مجرى برگزارى انتخابات با سرلوحه قرار دادن دو 
اصل قانونمدارى و بى طرفى به دنبال برگزارى انتخاباتى رقابتى و مشاركتى 

است.
به گزارش ايســنا، رئيس ســتاد انتخابات كشور در همايش معاونين سياسى، 
امنيتى و اجتماعى اســتاندارى هاى سراسر كشــور اظهار كرد: برگزارى اين 
نشســت در فاصله 18 روز تا انتخابات، جهت انجام آخرين هماهنگى ها با 

ستادهاى انتخابات استان ها تدارك ديده شده است.
جمــال عرف ادامه داد: به عنوان مجرى قانــون انتخابات، وظيفه داريم به مر 
قانون عمل كنيم و تحت هر شــرايطى بر اســاس دو اصل قانونمدارى و بى 

طرفى، با انگيزه و تعهد و روحيه ويژه، انتخاباتى سالم و امن برگزار كنيم.

 با اعالم اسامى غير رســمى كانديداهاى 
ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى در حوزه 
بهار و كبودراهنگ، مردم اين حوزه تعداد قابل 
توجهــى داوطلب ورود به خانه ملت را پيش 
روى خود مى بينند كه وارد صحنه رقابت ها 

شده اند.
در ميان 37 چهره معرفى شده براى رقابت ها 
افراد مختلفى با ســاليق متفــاوت ديده مى 
شــود كه خيلى از آنها در انتخابات اسفند 98
نيز كانديدا بودنــد و حاال فرصت را غنيمت 
شــمرده، بار ديگر خود را در معرض راى و 

نظر مردم قرار داده اند.
فراوانــى كانديداهاى ميــان دوره اى مجلس 
شــوراى اسالمى نه تنها با وضعيت نامزدهاى 
انتخاباتى در ميان دوره هاى مشابه تفاوت دارد 
و حضور تعداد زياد داوطلبين در صحنه قابل 
تامل اســت، بلكه از هم اكنون گمانه زنى ها 
بــراى انصراف و كناره گيــرى برخى از آنها 
در جريــان رقابت ها و اندكــى قبل از موعد 

انتخابات شروع شده است.
اين وضعيت نشــان مى دهــد كه انگيزه ها و 
اهداف نامزدهاى انتخاباتى چندان هم يكسان 
نيست و چه بسا روند تبليغات انتخاباتى را نيز 

تحت الشعاع خود قرار دهد.
در چنين شــرايطى چنانچــه هماهنگى ها و 

ائتالف ها بين كانديداها به گونه اى باشد كه 
در جريــان رقابت ها  كاهش تعداد داوطلبين 
از يكسو و انصراف به نفع كانديداى ديگر  با 
هدف تجميع آرا و پيروزى بر رقيب مشترك 
را از ســوى ديگر شاهد باشــيم، رقابت هاى 
انتخاباتى ابعاد متفاوتى به خود خواهد گرفت.

از طرفى در نگاهى به فضاى انتخاباتى شكل 
گرفتــه در بهار و كبودراهنــگ و با توجه به 
تالش هاى كانديداهاى مطــرح براى جلب 
راى و نظر مردم، مى توان گفت شكل گيرى 

نوعى دو قطبى در اين حوزه محتمل است.
در كنار اينها بايد از تفاوت كانديداها به لحاظ 
برخوردارى از امكانات ســخت افزارى و نرم 
افزارى سخن گفت كه در مواردى به نابرابرى 
رقابت ها منجر مى شود و همين موضوع مى 

تواند در انصراف ها تاثيرگذار باشد.
موضوع ديگر اين كه وزن و جايگاه نامزدهاى 
انتخاباتــى به لحاظ تجربه كارى، ســوابق و 
تخصص ها متفاوت اســت و همين موضوع 
باعث خواهد شد تا در فضاى رقابت ها شاهد 
تقسيم بندى ها و بخش بندى هايى باشيم كه 

چه بسا در نتيجه انتخابات موثر واقع گردد.
نكتــه مهم تر اما پاســدارى و دفاع از حقوق 
و منافع مردم و اولويت هاى توســعه اى دو 
شهرســتان بهار و كبودراهنگ است كه بايد 

مورد توجه هر يك از كانديداها باشد و براى 
آن برنامه داشته باشند. ضمن اين مردم نيز بر 
اساس اين اولويت ها و ضرورت ها قضاوت 

خواهند كرد.

گفتنــى اســت ايــن اســامى بــر اســاس 
ــا  ــداران آن ه ــا  و طرف ــا كانديداه ــاط ب ارتب
و ســاير اطالعــات گــردآوردى شــده توســط 

روزنامــه منتشــر مى شــود.

اسامى داوطلبان مجلس در بهار و كبودراهنگ 
اعالم شد

رقابت 37 نفر 
براى يك كرسى

اسامى داوطلبان انتخابات ميان دوره اى مجلس 
حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ

 ثبت نام تعداد زيادى از شخصيت هاى شناخته 
شده جهت نامزدى در انتخابات رياست جمهورى 
سيزدهم، به جز اولين دوره اين انتخابات، بى نظير 
بود. اين شخصيت ها كه داراى گرايش هاى سياسى 
مختلفى هســتند، هر يــك با شــعار و برنامه اى 
خاص، وارد صحنه انتخابات شــده بودند. حال با 
تأييد صالحيت 7 نامــزد از جمع حدوداً 40 نفره 
نامزدهاى شاخص، فقط برنامه ها و شعارهاى اين 
7 نامزد، در معرض قضــاوت افكار عمومى قرار 
مى گيرد؛ اين در حالى اســت كــه در برنامه ها و 
شعارهاى نامزدهاى تأييد نشده و انصرافى، موارد 
مهم و قابل توجهى وجــود دارد كه توجه به آنها 
توســط نامزدهاى باقى مانده در عرصه رقابت ها 
و به ويژه فــرد منتخب از اين جمع، حائز اهميت 

است.
با ايــن مقدمه، در اين نوشــتار، شــعارها و اهم 
برنامه هاى نامزدهاى رد صالحيت شده و انصرافى، 
مورد بازخوانى قرار گرفته، به اين اميد كه در آينده 
نيز، دولــت بعدى با بهره گيــرى از اين برنامه ها، 
بتواند خواسته ها و مطالبات اقشار بيشترى از مردم 
كــه احتماالً در حال حاضر، جــزو حاميان دولت 

سيزدهم (بعدى) نيستند، را تأمين كند.
«الريجانى» كه عدم تأييد صالحيتش، همه ناظران 
و فعاالن سياسى و رســانه اى را غافلگير كرد، بر 
اين باور است كه: «مســائل كشور، نه با اقدامات 
پوپوليســتى، نه با كليد جادويى و نه با ســوپرمن 
بــازى، قابل حل نيســت.» او همچنين «تســهيل 
روابــط خارجى» در جهت «توســعه اقتصادى» و 
پرهيز از «روضه خانى سياســى» و «شعارهاى تند 
غريــزى» را الزمه «مديريت صحنــه بين المللى» 
دانســته و «انقالبى عمل كــردن» در اين مقطع را، 
«آزاد كردن وجوه بلوكه شــده ملت ايران از دست 
ديگر كشــورها» قلمداد نمــوده و تصريح كرده: 
«بايد كشور در دست افراطيون و سازشكاران قرار 

نگيرد.»
«جهانگيــرى» هم كه عــدم تأييــد صالحيتش، 
مورد حيرت و ســوال زيادى در جامعه شــد، بر 
«تنش زدايى داخلى و خارجى، تشكيل دولت رفاه 
فراگير، توانمندســازى توأمان نهادهاى حكمرانى 
و نهادهــاى مدنى، صيانت از حقوق و آزادى هاى 
اساسى همه شهروندان و جلوگيرى از تخريب هاى 

زيست محيطى» تأكيد دارد.
«تشــكيل دولتــى ايرانى، برنامه ريزى درســت و 
مديريت انقالبى، مردمــى، عاقالنه و دانش محور 
با كار و تالش خســتگى ناپذير همه افراد كاردان 
و صالح و بازگرداندن نشــاط و اميد به جامعه» از 
جمله مواردى است كه «احمدى نژاد» قصد داشت 
در صورت بازگشت مجدد به پاستور، در كسوت 

«رئيس جمهور» به آنها بپردازد.
«حســين دهقــان» معتقد به «برقــرارى عدالت و 
نظــارت مردمى با اســتفاده از فضــاى مجازى و 
رسانه ها» بود و بر «شفافيت دائمى» تأكيد مى كرد و 
قصد داشت «دولت شهروندان قدرتمند ايرانى» را 
تشكيل دهد كه همه شهروندان در آن، فارغ از هر 

نوع تبعيض، برابر هستند.
«لزوم اتفاق افتادن تحول بزرگ در جامعه» شــعار 
«ســعيد محمد» بود و «همه عرصه هــاى نظام را 
نيازمند اصالحات با تكيه بر اصول» مى دانســت. 
«محمدحســن نامى» هم «6 برنامه براى شش ماه 
اول دولتــش، براى برقرارى تعــادل در وضعيت 
معيشتى مردم» تدارك ديده بود كه جزو 64 برنامه 

كلى او به شمار مى آمد.
«پزشــكيان» بــراى اســتفاده از 
«ظرفيت هــاى» داخــل و خارج 
كشور» تأكيد داشــت و تكيه بر 
«علم و دانش» را حالل مشكالت 
خواند كه البته با «مشاركت مردم 
و تعامل با آنها» رهگشــا است و 
«حذف و زندان كردن و جنگ و 
محروم كــردن» را مزمت نمود و 
از پياده كــردن «FATF» داخلى 
رانت خواران  بــا  مبــارزه  جهت 
ســخن گفــت. «مردمــى كردن 
كه  بود  برنامــه اى  نفت»  صنعت 
قصد  حســينى»  «شــمس الدين 
داشــت آن را عملى كند و بدين 
ســهامدار  مردم،  «همــه  ترتيب 
شــركت ملى نفت باشــند تا از 
افزايــش قيمت نفــت، بهره مند 

شوند» و همچنين او مى خواست «صندوق ثروت 
ملى» را ايجاد كند.

«عباس آخوندى» مى خواست «گلوگاه هاى تجارى 
ايران را باز كند» و در نظر داشت به جنگ «پديده 
چند دولتــى با بى  دولتــى» برود و از «ايســتادن 
روبــه روى باندها و شــبكه هاى فســاد» و «خلق 
ظرفيت هاى جديد در درون و بيرون ايران» جهت 
«افزايش اعتبار اقتصادى ايران» ســخن گفته بود. 
«ضرغامى» هم قصد داشت تا «حلقه اول مشاوران 
و دســتيارانش، جوان باشــند» و از «تبديل همه 
موضوعات كشــور به موضوعات دو قطبى»، گله 
داشــت. او «دفع حداكثرى» را به كوچك صفتانى 
كه انقالب را صرفاً به انحصار قبيله خود درآورده 
اند، نســبت داد و قرار بــود زير ميز اين وضعيت 
ميرا و موهوم و جعلــى ِ بازماندگان تقاطع قدرت 
و ثروت كه همه مقدسات را هزينه خود كرده اند، 
بزند تا «فرصت زندگى و مبارزه» ايجاد كند و راه 

حل اساسى در مورد تحريم ها 
تحريم ها»  ســازى  «خنثى  را 

مى دانست.
رفسنجانى»  هاشمى  «محسن 
از «رفاه و عدالت» گفت و در 
كوتاه مدت، «حل مشــكالت 
معيشــتى» و در ميــان مدت 
نظر  در  را  اقتصادى»  «رشــد 
داشت. «زريبافان» مى خواست 
اگر رئيس جمهور شــود، «كم 
حــرف بزند و بيشــتر عمل 
كند» و از مديرانى استفاده كند 
كه «ذينفع» نباشــند. «عليرضا 
به  بيشــترى  اعتقاد  افشــار» 
«ديپلماسى عمومى» داشت و 
از برنامه هايــش براى «ايجاد 
شــغل» و «اينترنــت رايگان» 
براى مــردم گفته بــود و به دنبال ايجــاد دولتى 
«توانمند، جهادى و انقالبى» بود. «رســتم قاسمى» 
هم «حل فورى مشــكالت معيشتى» را وعده داده 
بود و مى خواســت دولتى «مقتــدر و انقالبى» با 

تركيبى از «جوانان» و «بانوان» تشكيل دهد.
«علــى مطهرى» خــط قرمزش را ايجاد آشــوب 
و بلــوا خوانده و اظهار نظر را تــا بى نهايت، آزاد 
مى خواست. او عالوه بر «زنان، بر استفاده از «اهل 
ســنت» در كابينه هم تأكيد داشت و با فيلترينگ 
فضاى مجازى مخالف بود. «فريدون عباسى» قصد 
تشكيل «دولت نخبگان» را داشت تا با «بازطراحى 
سيستم و ساز و كار دولت»، «آزادى را از انحصار 
خارج كند» و عرصه را براى ورود بيشتر از گذشته 
همه عاليق سياســى در چارچوب نظام به منظور 

حل مشكالت، فراهم كند.
«مهمانپرســت» براى كاهش فاصله طبقاتى، «طرح 
بنزينى» داشت و به دنبال برقرارى عدالت در زمينه 

يارانه سوخت بود و براى ساخت يك و نيم ميليون 
مسكن و خريد اقساطى سربازى، برنامه داشت كه 
ايــن برنامه ها بنا بود در دولــت «وحدت ملى» با 

عضويت «همه دلسوزان كشور» به اجرا برسند.
 «حســن سبحانى» به دنبال «اقتصاد بدون ربا» بود 
تا «طبقات پايين و متوســط» را از گرداب «فقر و 
محروميت» نجات دهد. «محمد عباســى» نگران 
«معيشت مردم و اشــتغال جوانان و از هم پاشيده 
شــدن خانواده ها» بود و قرار بود تمام تالشش را 

براى بهبود اين اوضاع انجام دهد.
«كواكبيــان» از «اختصــاص كارت رفاهى به جاى 
پرداخت مستقيم يارانه ها» به منظور «مقابله با رشد 
نقدينگى» ســخن گفته بود و حل مشــكل كاهش 
ارزش پــول، رشــد نقدينگى و مبــارزه با موازى 
كارى ها و بن بست هاى قانونى را دنبال مى كرد. او 
همچنين بــه دنبال حل موضوعاتى نظير «داوطلبى 
زنــان در انتخابات رياســت جمهــورى، حضور 
نظاميان در انتخابات، جوانگرايى، اختيارات رئيس 
جمهور و ايجــاد راديو و تلويزيــون خصوصى» 
بود. «محســن رهامى» براى «درخشيدن نام ايران 
و ايرانى» با «دولت صلح و توســعه» آمده بود كه 
دولتش، دولت «رانت، هزار دســتان، هزار فاميل، 
وزرا و مديران چند ده شركتى» نباشد و مردم ايران 
از هر قوم و قبيله، «از حقوق مســاوى و حمايت 

يكسان» برخوردار باشند.
دولــت «تحــول و عدالــت» را «فيروزآبادى» در 
نظر داشت تا تشــكيل دهد و مهمترين مشكل را 
عدم توجه به «شايسته ســاالرى» مى دانست و بر 
اســتفاده از «اقتصاد ديجيتال» و «نوسازى صنعتى» 
تأكيد داشت. او همچنين اميدوار بود «نوسازى در 
تأمين اجتماعى و بيمه آن» را عملى كند. «مصطفى 
تاج زاده» براى «رؤياى آزادى و عدالت» آمده بود و 
با قوانين تبعيض آميز عليه زنان و سلب حقوق هر 
شهروندى با هر عقيده و مذهب و قوميت و زبان 

و نيز با «سياست خارجى پرهزينه» مخالف بود.
«محمد شــريعتمدارى» آمده بود تا «امنيت شغلى 
كارگران» تضمين شــود. او مى خواســت دولت 
«گفتگوى اجتماعى فراگير، اصالحگر و كارآفرين با 
توان حل منازعات» را تشكيل دهد: «زهرا شجاعى» 
به عنوان تنها نامزد شــاخص زن اين انتخابات، از 
«عدم يكپارچگى مديريت سياسى، دولت حجيم، 
نهادهــاى اضافى، عدم تناســب مســئوليت ها و 
اختيارات در حكمرانى، وجــود نهادهاى موازى، 
نپذيرفتن مبانــى و دســتاوردهاى دنياى مدرن و 
تمركزگرايى شــديد» انتقاد داشــت و بر «كاهش 
فاصله ملت و دولت، رفع انواع تبعيض ها، تقويت 
جامعه مدنــى و عرصــه عمومى، گــردش آزاد 
اطالعات، بــاال بردن شــاخص هاى انتخاب آزاد، 

شفافيت و پاسخگويى مقابل مردم» تأكيد مى كرد.
«محمود صادقى» به دنبال بازيابى «سرمايه اجتماعى 
و اعتقاد عمومى» با تشكيل دولتى «مسئوليت پذير 
و وفــادار و خدمتگزار» بود. «حق شــناس» هم به 
«حكومت مردم بر مردم براى مردم» تأكيد نمود. و 
از «توليد ملى معطوف به صادرات و محدودسازى 
دولت و تنــوع و تكثر و آزادى هــاى فرهنگى و 
تأمين عدالت اجتماعى» دفــاع مى كرد و به دنبال 
فراهم كردن امكانى جهت «جبران عقب ماندگى ها 
و رســيدن به پيشرفت و جايگائى جهانى در خور 
مــردم ايران» بود. او همچنين پرهيز از ايجاد جو و 
فضاى اطالعاتى و امنيتى و انســدادهاى سياسى را 

خواستار بود.
اينها اهِم شــعارها و برنامه هاى نامزدهايى بود كه 
مجال عرضه برنامه هايشان به افكار عمومى و ارائه 
جزئيات اين برنامه ها را نيافتند، اما پرواضح  است 
كــه در برنامه هاى اين افــراد، موارد مهم و مفيدى 
وجود دارد كه بــه برخى از آنهــا، در برنامه هاى 
نامزدهاى تأييد صالحيت شــده، اشــاره شده اما 
بخش هاى مهمى هم وجود دارد كه تاكنون، مورد 
توجه نامزدهاى حاضر در مرحله نهايى رقابت هاى 
انتخاباتى نبوده است. بعيد نيست چنين مواردى، در 
برنامه هاى داوطلبان گمنام يا كمتر شناخته شده هم، 

وجود داشته باشد.
از آنجا كه برنامه هــاى نامزدهاى تأييد صالحيت 
شــده، همه آن چيزى نيســت كه عمــوم مردم و 
رأى دهنــدگان، انتظار دارند و ايــن ايراد، حتى بر 
برنامه هاى نامزدى كه پيروز انتخابات جارى شود، 
وارد خواهد بود، شايســته آن اســت كه از همين 
اآلن و در فرصت تبليغات و رقابت هاى انتخاباتى 
يا از فرداى برگزارى انتخابات و مشــخص شدن 
فرد پيروز انتخابات، برنامه هاى ديگر نامزدها شامل 
آنهايى كه تأييد صالحيت نشــدند و نيز آنهايى كه 
على رغــم حضور در دور پايانــى انتخابات، مورد 
اقبال عمومى رأى دهنــدگان، قرار نگرفتند، مدنظر 
رئيس دولت آينده باشد تا ضمن استفاده از تجارب 
و نظرات ديگران، منافع و مطالبات تعداد بيشترى 
از مردم ايران را تأمين كند كه در اين صورت، هم 
رضايت عمومى افزايش خواهد يافت و هم انسجام 

و وحدت بيشترى را شاهد خواهيم بود. 

لزوم بهره گيرى از برنامه هاى نامزدهاى رد صالحيت شده 

نامزدهاى تأييد نشده هم برنامه داشتند!

شعارهاى  و  برنامه ها  در 
و  نشده  تأييد  نامزدهاى 
انصرافى، مــوارد مهم و 
قابل توجهــى وجود دارد 
كه توجه به آنها توســط 
در  مانده  باقى  نامزدهاى 
عرصه رقابت ها و به ويژه 
فرد منتخب از اين جمع، 
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با شما...

آگهي حصر وراثت
آقــاى ســيد محســن كمالــى داراى شــماره شناســنامه 5029937994 به شــرح 
دادخواســت بــه كالســه 112/0000089 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصــر 
وراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان سيدابوالقاســم كمالــى بــه 
ــگاه دائمــى  ــخ 1400/02/05 در اقامت شــماره شناســنامه  5029529969 در تاري
ــت  ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
بــه: 1- ســيدمحمد كمالــى فرزنــد سيدابوالقاســم بــه شــماره شناســنامه 770 
متولــد 1344 صــادره از فامنيــن پســر متوفــى، 2- ســيد جــالل كمالــى فرزنــد 
ــن  ــادره از فامني ــد 1364 ص ــنامه 586 متول ــماره شناس ــه ش سيدابوالقاســم ب
ــماره  ــه ش ــم ب ــد سيدابوالقاس ــى فرزن ــين كمال ــى، 3- سيدحس ــر متوف پس
شناســنامه 993 متولــد 1353 صــادره از فامنيــن پســر متوفى، 4- ســيدمحمود 
كمالــى فرزنــد سيدابوالقاســم بــه شــماره شناســنامه 771 متولــد 1346 صــادره 
ــه  ــد سيدابوالقاســم ب از فامنيــن پســر متوفــى، 5- سيدمحســن كمالــى فرزن
ــى، 6-  ــن پســر متوف ــادره از فامني ــد 1364 ص ــنامه 587 متول ــماره شناس ش
ســيداحمد كمالــى فرزنــد سيدابوالقاســم بــه شــماره شناســنامه 772 متولــد 
ــد  ــى فرزن ــل كمال ــيد ابوالفض ــى، 7-س ــر متوف ــن پس ــادره از فامني 1349 ص
ــن  ــادره از فامني ــد 1354 ص ــنامه 994 متول ــماره شناس ــه ش ــم ب سيدابوالقاس
پســر متوفــى، 8- زهــرا كمالــى فرزنــد سيدابوالقاســم بــه شــماره شناســنامه 
ــيده  ــى، 9- س ــر متوف ــن دخت ــادره از فامني ــد 1355 ص 5029534581 متول
بتــول كمالــى فرزنــد سيدابوالقاســم بــه شــماره شناســنامه 677 متولــد 1341 
ــم  ــد سيدابوالقاس ــى فرزن ــه كمال ــى، 10- رباب ــر متوف ــن دخت ــادره از فامني ص
ــه شــماره شناســنامه 995 متولــد 1353 صــادره از فامنيــن دختــر متوفــى،  ب
11- ســيده طاهــره كمالــى فرزنــد سيدابوالقاســم بــه شــماره شناســنامه 947 
ــا انجــام تشــريفات  متولــد 1365 صــادره از فامنيــن دختــر متوفــى. اينــك ب
ــر  ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس مقدمات
كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر 
نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهد شــد. 

ــف 66) (م ال
مهدى رجب زاده
 قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

جامعهجامعه
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نيش و نـوش

خبـر

ايجاد 38 درصد اشتغال ناخالص كشور 
توسط كميته امداد

 معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد امام (ره) با بيان اينكه سال گذشته 197 هزار و 
249 فرصت شغلى جديد ايجاد شد كه 170 هزار نفر از طريق اجراى طرحهاى اشتغال و 
27 هزار نفر از طريق كاريابى حاصل شده است. به اين ترتيب حدود 99 درصد از برنامه 
ما محقق شــد. به گزارش ايسنا، حجت ا... عبدالملكى بيان كرد: سال گذشته براى 200 
هزار فرصت شغلى براى نيازمندان برنامه ريزى كرده بوديم. مجموع منابعى كه به لحاظ 
قانونى در اختيار كميته امداد بود 5 هزار و 800 ميلياردتومان بود. وى افزود: براى ســال 
1400 قدم بلندترى نســبت به سال گذشته برداشتيم و 50 درصد برنامه خود را افزايش 

داديم كه توانستيم برنامه ريزى براى 300 هزار فرصت شغلى فراهم كنيم.

ارسال پرونده پشت نوبتى هاى بهزيستى 
براى دريافت مستمرى به مراكز «مثبت زندگى» 

 معاون تامين و توســعه مراكز خدمات بهزيستى سازمان بهزيستى كشور از افزايش 
مراكــز مثبت زندگى به 2530 مركز خبر داد. هادى بهداد در گفت وگو با ايســنا، بيان 
كرد: طى روزهاى آتى تمام پرونده هاى افراد پشت نوبت دريافت مستمرى سازمان به 
مراكز مثبت زندگى واگذار مى شود تا با بازديد از منزل شان و بررسى مجدد مددكارى 
مقدمات ارائه خدمات مســتمر را براى آنها فراهم كنند. وى با بيان اينكه مراكز مثبت 
زندگى در مرحله اول براساس پاسخگويى به نياز مددجويان سازمان در محل زندگى 
آنها طراحى شــده، گفت: باتوجه به اصل دسترس پذيرى كه براى مراكز مثبت زندگى 

مدنظر بود مكان  اين مراكز مشخص و در مرحله اول به 2400 مركز مجوز داده شد.

ثبت نام بيش از 50 هزار ديابتى 
براى دريافت انسولين قلمى

 رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزرات بهداشت با اشاره به برنامه 
ثبت نام ديابتى ها در سامانه مديريت بيمارى هاى نادر جهت ساماندهى توزيع انسولين 

قلمى، گفت: تاكنون بيش از 50 هزار نفر در اين برنامه ثبت نام كرده اند.
مهدى شادنوش در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: تمام بيماران ديابتى كه انسولين قلمى 
استفاده مى كنند، حتما به مراكز تخصصى كه از سوى دانشگاه هاى علوم پزشكى اعالم 
شــده، مراجعه كرده و اطالعات شان را در سامانه مديريت بيمارى هاى نادر ثبت كنند؛ 
چراكه در ماه هاى آينده به مرور فقط به كســانى انســولين قلمى تعلق مى گيرد كه در 

سامانه ثبت اطالعات شده باشند.

اگر روزى رئيس جمهور شوم 
 باتوجه به اينكه بســيارى از كــودكان و نوجوانان همواره با آرزوى 
فرداهاى خود روياپرورانى مى كنند و گاهى خود را خلبان و پزشــك و 
گاهى وزير و وكيل مى بينند بر آن شديم تا در روزنامه همدان پيام فضايى 
را براى اين گروه از جامعه در نظر بگيريم و از آنجا كه چيزى به انتخابات 
نمانده اســت رئيس جمهور شدن را از زبان آنان بشنويم و بشناسيم. از 
همينرو از كليه كودكان، نوجوانان و دانش آموزان همدانى دعوت مى كنيم 

تا براى ما بنويسند كه اگر روزى رئيس جمهور شوند چه مى كنند؟
براى نخستين شماره هم رئيس جمهور شدن را از نگاه اميرعلى مصطفايى 

از كرمانشاه مى بينيم و مى خوانيم. 
اينروزها همه از رئيس جمهور حرف ميزنند . مادرم ميگويد هر 4 سال 
يكبار چند نفر آدم مهم كشور ميروند وزارت كشور خودشان را داوطلب 

ميكنند تا مردم بين آنها يكى را كه بهتر است انتخاب كنند . 
داستان اين انتخاب مثل مبصر شــدن در كالس است هميشه چند نفر 
كه از همه بهترند ميروند پايين كالس مى ايســتند تا بقيه يكى از آنها را 
انتخاب كنند . بعد آن انتخاب او خيلى مهم ميشــود و همه مثل معلم از 

قدرتش حساب ميبرند .
من هم ديروز در فكر خودم رفتم وزارت كشور و خودم را به عنوان يك 

آدم مهم معرفى كردم تا بتوانم رئيس جمهور شوم .
 فكر كردم اگر رئيس جمهور بشــوم حواسم باشد كه حتما ادم خوبى 
هستم كه مردم من را انتخاب كردند. يا حواسم باشد كه رئيس جمهور 
وقتى رئيس جمهور اســت كه مردم او را قبول دارد و خدايى چه كيفى 
ميدهد در بين آدمهاى كشــور همه مرا قبول داشــته باشند و من رئيس 
جمهور كشــورم باشم.  اصال رئيس جمهور مى شوم كه حرفهاى مردم 
كشــورم را كه آن دورتر ها زندگى ميكنند گوش كنم. بعد به وزيران و 
مديرانى كه انتخاب كردم دستور دهم سريع بروند مشكل آنها را حل كنند 
و بگويم حواستان باشد نرويد به فكر خودتان باشيد كه من ميروم چند 

روز ديگر برميگردم ببينم مشكل اينها حل شد؟
در خيالم كه داشــتم ســر وزيرم داد ميزدم به خودم گفتم فكر كردى به 
اين راحتى هاســت حاال تو نشستى براى خودت خيال بافى مى كنى؟ 
بعد دوباره پشيمان شدم و با خودم گفتم: اگر رئيس جمهور بشوم، فكر 
مى كنم كه همه ى مردم مثل خانوده ام برايم عزيز هستند. از كمبود هاى 
شان غمگين مى شدم و از خوش حالى شان پر در مى آوردم وسبك بال 

به پرواز در مى آمدم.
ولى خدا وكيلى بدون بزرگ نمايى و خيال پردازى ميگويم اگر من رئيس 
جمهور بودم به مردم فقير كمك مى كردم و نمى گذاشتم كه در كشورم 

كسى فقير باشد و به تمامى روستاها كمك مى كردم.
راه هاى روســتايى را آسفالت مى كردم و به روستاها آب و برق و تلفن 
مى كشيدم تا مردم روستا ها هم بتوانند مثل مردم شهرها زندگى راحتى 
داشته باشند. اگر من رئيس جمهور شوم دلم مى خواهد كه تمام كشورها 

با هم دوست باشند و با هم زندگى خوبى داشته باشند.
حاال يك نصيحت دارم به  رئيس جمهور بعدى كشورم كه قرار است با 

راى بزرگترهايمان انتخاب شود  .
اقاى رئيس جمهور آينده سالم لطفا حواستان به ما كه از پايتخت دورتريم 
باشــد ما هم مثل تهرانى ها  حق زندگى و شادمانى و امكانات  داريم. 
چرا هم سن و سال هاى من و خانواده هايشان در بعضى شهرها كيفشان 
كوك است اما من و خانواده ام همش نگران به قول مادرم كم و كثرى ها 

هستيم و چشممان به اين يارانه 45 هزارتومانى است .
من اميدوارم بعد رئيس جمهور شدن شما حال همه مردم كشور خوب 
شــود مثال پرايد بشــود 10 ميليون تومان ، طال بشود 30 هزار تومان و 
چلوكباب بشود 15 هزار تومان و ديگر گوشت كيلويى 120 هزار تومان 
نباشــد تا مادرم بتواند با فروش طالهايش يك پرايد بخرد و من را ببرد 
چلوكبابى و برايم هر شب يك پرس كباب بخرد و يخچال عمه و خاله و 
مادربزرگم هميشه پر از گوشت باشد و ديگر هم نگران پول اجاره خانه 
و قطع شدن يارانه نباشيم اميدوارم من هم مثل بچه هاى باالى شهر تهران 
بتوانم هر تابســتان در بهترين باشگاه ورزشى ثبت نام كنم و تمام توپ 
هاى تيم فوتبالشــان را راهى وسط دروازه كنم و هى گل بزنم اخه حاال 
مثل زمان على دايى كســى نميگردد از شهرهاى دور افتاده بچه هاى با 
استعداد در فوتبال را پيدا كند انگار آقاى رئيس جمهور حاال پول حرف 
اول را ميزند . در آخر هم اميدوارم رئيس جمهور بعدى ما مدافع دوستى 
در دنيا باشد و شاهد اين باشيم كه تمامى كشورها با هم دوست بشوند و 

ديگر در دنيا هيچ جنگى نباشد...
* اميرعلى مصطفى 
 دبيرستان عباس يوسفى كرمانشاه - سال اول راهنمايى

هاى بى قاعده آسيا: ماليات
 فعال كه سعى دارن با همين موارد نقره داغشون كنن!!

آفتاب اقتصادى: اجاره  نشين ها دست به گريبان كرونا
 اينم از عواقب خونه نشين شدن!!

اسكناس: فاز صعودى بازار سرمايه
 باالخره نفهميديم دقيقا فازش چيه؟؟!

بازى خودرو  دنياى اقتصاد: ايستگاه آخر سفته
 بدون شرح!!

ايران: هيچ مصلحتى باالتر از رضايت مردم نيست
 مگه مردم هم ميتونن نظر بدن!!

مهدتمدن: كمبود آب و برق روى خط بحران 
 حواستون باشه خط رو خط نشه بعدا داستان شه!! 

ابتكار: سايه انتخابات بر سر مذاكرات وين
 گل بود و به سبزه نيزآراسته شد!!

رسالت: چشم انداز كرونا در دولت آينده
 ديگه كرونا هم عضوى از جامعه شده حق انتخاب داره!!

حرف مازندران: از فناورى اشتباه تا كمبود گاز
 يك لحظه خطا دامن چندتا چيز رو ميگيره!!

بيان ملى: وعده كاهش تورم چه شد؟
 فعال تو آب نمك گذاشتن خيس بخوره!!
جمهور: جلوى كاسبان ضد سالمت را بگيريد
 بدون كاسبى كه چرخ زندگى نميچرخه!!

تجارت: تسهيل تجارت خارجى از طريق رمز ارزها
 اگر رمزش رو فراموش كرديد براش رمز دوم بگيريد!!

اخبارصنعت: تهديد بازه زمانى مكانيسم ماشه
 سعى كن گلوله برقى رو به جاى ماشه قرار بدى!! 

امروز: فرمان ايست به تورم و گرانى! اما چگونه؟
 با اين فرمان بريم جلو كمر تورم رو شكستيم!!

دستگيري سارق حرفه اي
 محتويات خودرو در فامنين 

 فرمانده انتظامي شهرســتان "فامنين"، از دســتگيري يك ســارق 
حرفه اي محتويات داخل خودرو با كشــف 2 فقره ســرقت در اين 

شهرستان خبر داد. 
ــرد:  ــار ك ــدري اظه ــي حســن حي ــس، عل ــگاه پلي ــزارش پاي ــه گ ب
ــات داخــل خــودرو در  ــره ســرقت محتوي ــد فق ــوع چن ــي وق در پ
ســطح شهرســتان فامنيــن ، بررســي موضــوع و دســتگيري ســارق 

ــرار گرفــت. ــا ســارقان در دســتور كار پليــس ق ي
وى بيــان كــرد: مامــوران پليــس آگاهــي بــا انجــام اقدامــات 
اطالعاتــي هويــت ســارق محتويــات داخــل خــودرو را شناســايي و 
بــا هماهنگــي مقــام قضائــي طــي عملياتــي در مخفيگاهش دســتگير 

كردنــد.
حيــدري افــزود: در تحقيقــات بــه عمــل آمــده تاكنــون 2 مالباختــه 
مرتبــط بــا ايــن پرونــده شناســايي و ســارق در بازجويــى پليســى، به 

2 فقــره ســرقت محتويــات داخــل خــودرو اعتــراف كــرده اســت.
ــده انتظامــي شهرســتان فامنيــن در پايــان گفــت: متهــم پــس  فرمان
از تشــكيل پرونــده و تحويــل بــه مرجــع قضائــي بــا قــرار مناســب 

روانــه زنــدان شــد.

خريد لوله هاى فاضالبى كار وگيت كوپلردار به قطر 250  و 315 ميليمتر با واشر 
به شماره  ج/1400/149

 شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد لوله هاى فاضالبى كار وگيت كوپلردار به 
قطر 250  و 315 ميليمتر با واشر از توليدكنندگان مطابق مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه  اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند با ارائه درخواست كتبي و فيش واريزي به مبلغ  500,000 ريال به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 بابت خريد اسناد 
مناقصه در ساعت اداري از مورخ 1400/03/11 لغايت 1400/03/18 به دفتر قراردادهاي اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000، 502،000 ريال است كه  پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده،تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به 
حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001  واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه ويا از مطالبات قطعى تائيد شده نزد شركت بلوكه 

نمايد و حسب مورد ضمانت نامه يارسيد واريز وجه يا چك بانكي و يا گواهى مطالبات قطعى تائيد شده را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
به پيشنهادهاي فاقد سپرده،سپرده هاي مخدوش،سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر،چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/03/29 بوده و پيشنهادات واصله در مورخ 1400/03/30 ساعت 9 در كميسيون مناقصه بازگشايي 
خواهد شد. 

به پيشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش وپيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. مدت 
اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.

محل دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشنهادها: همدان- ميدان بيمه - جنب اداره ثبت احوال- شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه 
تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،  پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

سايت شركت www.hww.ir  مي باشد.
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات درج شده است.

شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

 فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى 
آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى 
(نوبت اول)

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

 اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد عمليات احداث سالن 
ورزشى روستاى بابا قاسم شهرستان نهاوند به شماره 2000003398000003 
را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به پيمانكار داراى صالحيت 

واگذار نمايد. 
پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  ها  پاكت  بازگشايى  و  گران  مناقصه 
شد.  خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الكترونيكى 
(الزم به ذكر است صرفاً اسناد پاكت هاى پيشنهاد (ب) و (ج) داراى امضاء 
الكترونيكى مورد پذيرش است. در جلسه بازگشايى پاكت هاى (ب) و (ج)، 
و  مهر  (داراى  الكترونيكى  امضاى  فاقد  اسناد  و  (كاغذى)  فيزيكى  اسناد 

امضاى گرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيست.)
امضاى  گواهى  صدور  دفاتر  به  مراجعه  با  بايستى  گران  مناقصه 
الكترونيك،گواهى هاى مهر سازمانى و امضاى شخص حقيقى وابسته به غير 
دولت (براى تمامى صاحبان امضاى شركت) را به توكن خود اضافه نموده و 
فايل هاى پى دى اف موجود در پاكات ب و ج را با استفاده از نرم افزارى كه 
در منوى امضاى الكترونيكى سامانه ستاد تعبيه شده مهر و امضاى ديجيتال 
نموده و سپس جهت بارگذارى پاكات اقدام نمايند. جهت كسب اطالعات 
بيشتر با مركز تماس سامانه ستاد با شماره 1456 تماس حاصل فرماييد و 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى در اين سامانه، مراحل 
ثبت نام در سايت مذكور و  دريافت گواهى امضاء الكترونيك را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه دوشنبه مورخ 1400/03/12 مى باشد.

(م الف 328 )

نيلوفربهرمندنژاد»
 مدتى است كه شاهد فعاليت  چندين مغازه 
قليان فروشى در سطح شهر همدان هستيم كه 
اين مغازه ها در راسته صنف خرده فروشى يا 
عمده فروشى مواد دخانى قرار گرفته اند و روز 

به روز هم درحال افزايش است.
وقتى تقاضــاى يك نوع محصــول در يك 
منطقه بــاال رود ، عرضه آن نيــز باال رفته و 
وقتــى تقاضايى براى نوعــى محصول پايين 
باشــد عرضه نيز به تدريج كم مى شود اكنون 
نيز مصرف قليان  در جامعه ما مورد اســتقبال 
جوانان بسيارى قرار گرفته است.برخى عقيده 
دارند كه قليان يكى از وســايل تفريحى رايج 
به شــمار مى آيد و اصال نبايد آن را جز مواد 
دخانيــات به حســاب آورد.مصــرف قليان، 
به صــورت يــك ناهنجــارى چنددامنه، هم 
از محيط و گســتره زندگى روزمره همراه با 
ناهنجــارى تأثير مى پذيرد و هــم رفتارهاى 
چندگانه مخاطره آميــز و ناهنجار را به دنبال 

دارد.
بــه همين خاطــر تصميم گرفتم بــراى تهيه 
گزارشــى به سطح شهر بروم تا از كم و كيف 

كارقليان فروشان  جويا شوم.
يكى از اين مغازه ها كه در يكى از خيابان هاى 
اصلى شهر قرار دارد انواع قليان  را با مدل و 
رنگ هاى مختلف كنارهم چيده است وارد 
مغازه مى شوم پسر جوانى در حال صحبت 
با فروشــنده درباره انــواع طعم هاى تنباكو 
اســت گفتگويش را بــا او قطع ميكنم و از 
او جوياى انتخاب اين شغل مى شوم، او در 
پاسخ مى گويد: درست است كه تمامى افراد 
براين باورند اين شغل نوعى شغل كاذب به 
حساب مى آيد اما حداقل اين را به طور يقين 
مى گويم درجامعه كنونى در آمد اين شــغل 
نسبت به كتابفروشى هاى سطح شهر بيشتر 
اســت به دليل اينكه جوانان امروزى وقتى 
مى بينند كسانى هستند كه با مدارك تحصيلى 
باالترهنوز شغل و درآمدى ندارند كم كم از 
دنياى درس و مدرسه فاصله مى گيرند و به 
سمت شغل هايى مى روند كه درآمد بسيار و 
زحمت كمترى دارد حتى اگر آن شغل جز 

شغل هاى كاذب به شمارآيد.
  يكى از داليل اصلى گرايش بيشتر 
جوانان به قليان، كنجكاوى افراد است

پسر جوان ديگرى كه قصد خريد يكى از قليان 
هاى خوش آب و رنگ را دارد مى گويد: يكى 
از داليل اصلى كه به گرايش بيشتر جوانان به 
قليان منجر شده، كنجكاوى افراد است برخى 
نيز به دليل هيجانات درونى  كه دارند به دنبال 
آن هســتند كه هرچيزى را تجربه كنند و من 

خود جزو همان دسته از افراد هستم .
او در ادامــه مى افزايد: ازنظر من اصال نبايد با 

يك ديد منفى بــه آن نگاه كرد، االن دوره اى 
شــده است كه دانش آموزان در مدارس خود 
رو به مواد مخدر مانند گل و ماشروم مى آورند 
قليان كه در قبال آنها چيزى نيســت و من از 
همان كودكى شاهد قليان كشيدن پدرم بوده ام 
و به مــرور زمان اين رفتار پدرم بر خودم نيز 
تاثير داشــته و سبب شده است كه به قليان به 
چشم تفننى نگاه مى كنم و هميشه جز كسانى 
بودم كه به دنبال عاليقم رفته ام و اصال برايم 
مهم نيســت كه ديدگاه مردم درباره كارى كه 

انجام ميدم چگونه است.

 كشيدن قليان عادت است نشاطى 
هم ندارد صرفا سرگرمى است

س.ج دختــر جوان 24 ســاله كــه  به گفته 
خودش از زمان دوران دبيرستان كه 8 سال از 
آن زمان ميگذرد قليان مصرف ميكند و از نظر 
او قليان شكل ابزارى براى دور هم جمع شدن 
و گذران وقت است و نوعى تفريح مجاز در 
بين جوانان است. او بر اين باور است كشيدن 
قليان عادت اســت نشــاطى هم ندارد صرفا 
سرگرمى است تفريحى كه نداريم هرچندوقت 
يكبار به سفره خانه مى آييم و قليون مى كشيم 

اين را هم تاكيد ميكنم كه هيچ گونه وابستگى 
براى فرد ايجاد نمى كند،بسيارى از مردم خيال 
مى كنند زيان آن دو برابر مصرف سيگار است 
درحاليكه هيچ گونه وابستگى و اعتيادى ندارد.

 در ادامه مسير به ســراغ يكى از كتابفروشى 
هايى مى روم  كــه در همان خيابان قرار دارد 
و از اوضــاع خريد وفروش كتــاب در اين 
دورانــى كه تقريبا نوجوانــان از دنياى كتاب 
و كتابخوانى دور شــده اند جويا شوم؛ خانم 
مغازه دار از اوضاع كاهش خريد كتاب چنين 
مى گويد: زمانه ديگر تغيير كرده است دوره اى 
شده است كه براى كودى كه تازه وارد مدرسه 
شده است گوشى همراه تهيه مى كنند و او تمام 
وقتــش را صرف بازى  هاى مختلف مى كند و 
اصال شــور و اشتياقى به خواندن كتاب نشان 
نمى دهــد هرچند كه والدين هــم در اين امر 
سهم بســزايى دارند و آنها بايد كودكانشان را 
از همان دوران كودكى به خواندن كتاب هاى 

گوناگون در زمينه هاى مختلف تشويق كنند.
درپايان، براســاس مجموع مشاهدات ميدانى 
و تحليل مصاحبه ها مى تــوان گفت مصرف 
قليان، فعاليتــى اجتماعى از نــوع دورهمى 
است. بســيارى از پسران مصرف كننده قليان، 
به خود قليان زياد عالقه ندارند و از بســيارى 
از زيان هــاى آن آگاهند و حتــى جنبه هاى 
فيزيولوژيــك و عصبى آن نيز برايشــان مهم 
نبوده اســت. به نظر مى رســد آنها بيشتر به 
دنبال آن هســتند تا از اين طريــق و به بهانه 
قليان كشــيدن، با دوستان خود دور هم باشند؛ 
به عبــارت ديگــر، قليان ازلحــاظ اجتماعى 
و فرهنگــى ابــزارى براى دور هــم آمدن و 
فراهم كردن فضايى براى گفتگو و ابراز وجود 

جمعى است

قليان، سمى كه سالمت خانواده ها را
تهديد مى كند

 گزارش ويژه از شهر كرفس و 
مصاحبه با اعضاى صندوق قائم و 

كارآفرينان كرفس
شهر قروه درگزين و كرفس شهر 
بدون دخانيات معرفى شدند

 درگزينـ  يوســف امينــى خبرنگار 
(عج)  قائم  حضــرت  درگزين:صندوق 
شــهر كرفس با هدف مبارزه با دخانيات 
و تبديل تهديد به فرصت در سال 1377 
تاسيس شده است و درطول 23 سال از 
12 نفر به 60 نفر عضو فعال رسيده است

  اعضاى صنــدوق قائم با مبنا قرار دادن 
قيمت يك بسته ســيگار در روز ماهيانه 
بيش از 300 هزار تومان بابت پول سيگار 
به صندوق واريز ميكنند كه از محل جمع 
آورى پول ســيگار تا كنون 60 مورد وام 
ازدواج به زوج هاى جوان براى تشكيل 

خانواده پرداخت كرده اند
همچنين با اهــدا 20 مورد وام در جهت 
خريد  كشاورزى  بحث  در  اشــتغالزايى 
ادوات كشاورزى ، باغدارى ، زنبوردارى 

و غيره باعث ايجاد شــغل و توســعه 
كشاورزى شده اند

اعضاء صندوق قائم (عج) با شعار اندك 
اندك جمع گردد وانگهى دريا شــود ، با 
اندك پول ســيگار در طول 23 سال در 
جهت تبديــل دخانيات به فرصت ثابت 
كردند با برنامه و هدف ميشــود كارهاى 
بزرگى انجام داد الزم به ذكر است شهر 
قروه درگزين و شهر كرفس در شهرستان 
و  بودن  تأســيس  تازه   به لحاظ  درگزين 
وجود شاخص هاى شــهر بدون دود از 
طرف بهداشــت و درمان استان همدان 
به بهداشــت جهانى معرفى شده است. 
و  جمعيتى  به لحاظ  درگزين  شهرســتان 
وسعت و ســاير شاخص هاى جهانى در 
مركز بهداشت جهانى به عنوان شهر بدون 
دود و دخانيات، مشخص شده است كه 
در طرح 5 ساله قرار است با اجراى طرح 
و برنامه هاى مختلف شهر قروه درگزين و 
كرفس در سطح كشور و جهان به عنوان 

شهرهاى بدون دود معرفى شوند
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خبـر خبـر

هزار و 769 دستگاه ماينر پرمصرف 
در استان كشف شد

 مديرعامل شركت توزيع برق استان همدان گفت: يك هزار و 769
دستگاه ماينر پرمصرف (توليد رمز ارز)، از سال 1398 و به ويژه 2 ماه 

نخست امسال، در استان كشف شده است.
شــيرزاد جمشــيدى افزود: اين تعداد ماينر، در مجموع بيش از 3.2

مگاوات توان مصرفى داشتند، كه با تالش نيروهاى شركت توزيع برق 
استان، شناسايى و جمع آورى شد.

وى اظهار داشت: انرژى محاسبه شده اين ماينرها هشت ميليون و 520
مگاوات ســاعت بود كه بيش از چهار ميليارد و 400 ميليون تومان به 

اين شركت خسارت وارد كرد.
جمشيدى به دانش آموزان و والدين آنها اطمينان خاطر داد كه شركت 
برق اســتان همدان نهايت تالش خود را براى جلوگيرى از خاموشى 
و تامين كامل و مســتمر برق حوزه هاى امتحانى براى رفاه حال اين 

آنها انجام خواهد داد.
وى افــزود: از مديران و مردم انتظــار داريم تا با كاهش 50 درصدى 
مصرف بــرق ادارات در زمان فعاليت ادارى و كاهش90 درصدى در 
پايان ساعت كار ادارات، اســتفاده از دور كند كولرهاى آبى و تنظيم 
ترموستات كولر گازى بر روى 26 درجه و مصرف بهينه، وزارت نيرو 

را در ارايه خدمات و تامين انرژى پايدار يارى رسانند. 
مديرعامل شــركت توزيع برق اســتان همدان گفــت: با كاهش 10
درصدى ميزان مصرف مشــتركان، خاموشى هاى شبكه توزيع نيروى 

برق به كمترين ميزان ممكن خواهد رسيد.
وى با اشاره به اينكه ميزان مصرف برق استان همدان در 2 ماه نخست 
امسال حدود 34 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته 
است، اظهار داشــت: بر اساس آمار منتشر شده، ميانگين دماى هواى 
استان نيز نسبت به دوره بلندمدت 2.8 درجه سانتى گراد افزايش يافته 
كــه همين موضوع نيز موجب افزايش ميزان مصرف برق در ســطح 

استان شده است.
بر اســاس آخرين آمار، اســتان همدان بيش از 680 هزار مشــترك، 

خانگى، تجارى، صنعتى و عمومى برق دارد.

استمهال يكساله بازپرداخت تسهيالت 
كشاورزى استان 

 مديركل مديريت بحران اســتاندارى همــدان گفت كه به منظور 
حمايــت از فعاليــت هاى توليدى بــه ويژه در بخش روســتايى و 
كشــاورزى، بازپرداخت 67 ميليارد تومــان از وام هاى پرداختى به 
كشــاورزان خسارت ديده از خشكســالى اين استان براى مدت يك 

سال ديگر، استمهال شد.
عليمردان در گفت و گو با ايرنا افزود: 2 هزار ميليارد تومان اعتبار براى 
استمهال وام كشاورزان خسارت ديده از حوادث از جمله خشكسالى 
در سراسر كشــور پيش بينى شده كه سهم استان همدان از اين ميزان 

تسهيالت، 67 ميليارد تومان است.
وى اظهار داشت: بر اين اساس دولت فعال پرداخت 67 ميليارد تومان 
از ســود و كارمزد تسهيالت كشاورزان خســارت ديده را تقبل كرده 
و زمان پرداخت اقســاط وام از سوى كشــاورزان بر مبناى سر رسيد 

تسهيالت بانكى، يكسال ديگر تمديد شده است.
مديــركل مديريت بحران اســتاندارى همدان گفت: براســاس اين 
مصوبــه دوره تنفس بازپرداخت تســهيالت كشــاورزى مربوط به 
خشكســالى(زمان آغاز پرداخت اقساط) يكسال ديگر تمديد شده و 
دولت ســود و كارمزد اين تســهيالت را براى مدت يك سال (زمان 

استمهال) به جاى كشاورز پرداخت مى كند.
ــا حضــور  ــه اى ب ــتان كميت ــر شهرس ــرد: در ه ــح ك ــى تصري طالب
ــى و  ــراى بررس ــاورزى ب ــاد كش ــل و جه ــك عام ــدار، بان فرمان
ــالى  ــوادث و خشكس ــده از ح ــيب دي ــاورزان آس ــايى كش شناس
ــت  ــتانى، ليس ــه شهرس ــد كميت ــس از تايي ــه پ ــده ك ــكيل ش تش
ــه اســتانى اســتمهال  ارســالى از ســوى همــه شهرســتانها در كميت

ــود. ــى ش ــى م ــى و نهاي ــاورزان بررس وام كش
به گفته مديركل مديريت بحران اســتاندارى همدان، پس از بررسى و 
تاييد ليست در كميته استانى، موضوع در جلسه ستاد مديريت بحران 

استان مصوب و به كشاورزان مشمول ابالغ مى شود.
بر اساس بررســى هاى وزارت نيرو، استان همدان در شاخص هاى 

خشكسالى، رتبه سيزدهم كشور را دارد.

امكان لغو فروش سهام عدالت براى مشموالن
 در حالى كه حدود يكسال از آزاد سازى سهام عدالت گذشته است، 
بسيارى از ســهامداران از فروش نرفتن سهام عدالت خود گاليه دارند. 
درصورتى كه شــرايط بازار امكان فروش ســهام و واريز وجه حاصل 
از فــروش آن را به كارگزارى ها نمى دهد؛ بنابراين مشــموالن مى توانند 

سفارش خود را لغو كنند.
به گزارش ايسنا، ارديبهشت ماه سال 1399 بود كه فرآيند آزاد سازى سهام 
عدالت صورت گرفت و مشموالن مى توانستند يكى از دو روش مستقيم 

و غيرمستقيم را براى مديريت سهام خود انتخاب كنند.
براين اســاس، كسانى كه روش مســتقيم را انتخاب كردند مى توانستند 
در ابتدا 30 و ســپس 60 درصد از پرتفوى خــود را از طريق بانك ها يا 

كارگزارى ها به فروش برسانند.
البته اين تصميمات در زمانى گرفته شد كه شاخص بورس در محدوده 
دو ميليون واحد قرار داشــت ، بنابراين فشــار فروش در بازار وجود 
نداشت اما ناگهان ورق بازار برگشت كه يكى از عوامل آن همين فشار 
فروش هاى سهام عدالت بود. به همين دليل سهام عدالت ديگر خريدار 
نداشت و بسيارى از مشموالن كه سهام خود را براى فروش گذاشتند، 

هنوز وجه خود را دريافت نكرده اند.
البته طبق آمار، سه ميليون و 200 هزار نفر سهم خود را فروختند و بيش 

از حدود 13 هزار ميليارد تومان هم وجه دريافت كرده اند.
در اين راســتا، امكان لغو كردن ســفارش فروش ســهام عدالت براى 
مشــموالن وجود دارد و تا اواخر فروردين مــاه حدود 700 هزار نفر نيز 

سفارش فروش خود را لغو كردند.
مشــموالن بــراى لغــو كــردن ســفارش فــروش خــود بايــد بــه بانــك 
يــا كارگــزارى كــه ســفارش فــروش داده بودنــد مراجعــه و ســفارش 

خــود را لغــو كننــد. اقتصاداقتصاد
 Eghtesad@hamedanpayam.com

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم) 

روابط عمومى شهردارى اللجين

1-موضوع مناقصه: اجراى پروژه محوطه سازى پارك صنايع دستى در شهر اللجين 
2-مناقصه گزار: شهردارى اللجين 

3-مبلغ برآورد اوليه مناقصه: 14/051/464/424 ريال 
4-كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
5-مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: شركت هاى واجد شرايط مى توانند از تاريخ 1400/03/09 لغايت روز 1400/03/12 با مراجعه به سامانه تداركات 

الكترونيكى دولت نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
6-زمان تحويل پيشنهادات: آخرين مهلت بارگذارى اسناد تا تاريخ 1400/03/25 كه متقاضيان مى بايست قيمت پيشنهادى خود را در سامانه بارگذارى 

نمايند.
7-زمان بازگشايى اسناد مناقصه: در تاريخ 1400/03/26 مى باشد.

8-نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: متقاضيان مى بايست 5 درصد برآورد اوليه را به مبلغ 702/573/221 ريال به عنوان سپرده شركت در مناقصه به 
شماره 0106885349009 به نام شهردارى اللجين نزد بانك ملى شعبه اللجين واريز يا ضمانت معتبر بانكى با مدت اعتبار حداكثر 3 ماهه در وجه شهردارى 

اللجين پرداخت نمايند.
9-صالحيت الزم: اشخاص حقوقى با دارا بودن گواهينامه تعيين صالحيت و داشتن رتبه در زمينه ابنيه از ادارات مربوطه و تأييديه اعتبار سامانه ساجات، 

مجاز به شركت در اين مناقصه مى باشند.
10-هرگاه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد خوددارى كند يا پس از ابالغ قانونى حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهردارى 
ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد گرديد و در صورتى كه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونى حاضر به عقد قرارداد 
نشوند سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. (بديهى است كميسيون مناقصه در جلسه بازگشايى پاكات به تنظيم صورتجلسه نسبت به معرفى 

برندگان دوم و سوم اقدام خواهد نمود).
11-شهردارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و به پيشنهادات ناقص يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.

12-هزينه انتشار آگهى مناقصه از برنده دريافت خواهد شد.
-متقاضيان جهت اطالع از شرايط عمومى و خصوصى مناقصه و يا اطالعات بيشتر به سايت شهردارى اللجين به نشانى www.lalejincity.ir مراجعه و يا 

با شماره تلفن 2-08134522061 تماس حاصل نمايند. 
(م الف 85)

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان

نظر  در  همــدان  دام  صنعتى  كشتارگاه  مركز 
و  سبك  دام  كشتار  خط  از  بردارى  بهره  دارد 
سنگين  واقع در داخل كشتارگاه را  براى سال 1400 
اشخاص  به  مناقصه  طريق  از  يك سال  مدت  به 

حقيقى يا حقوقى واجد شرايط واگذار نمايد.
از  پس  كارى  روز  هفت  تا  توانند  مى  متقاضيان   
شنبه  پنج  روز  ادارى  وقت  (پايان  آگهى  انتشار 
1400/03/20) جهت دريافت اسناد مناقصه به مركز 
كشتارگاه صنعتى دام همدان واقع در كيلومتر 15 
روبروى   - آباد  صالح  دوراهى   - كرمانشاه  جاده 

ايست بازرسى  مراجعه نمايند.

آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان

نظر  در  همــدان  دام  صنعتى  كشتارگاه  مركز 
دارد بهره بردارى از اتاق پاك كردن كله و پاچه 
واقع در داخل كشتارگاه را براى سال 1400 به مدت 
يا  حقيقى  اشخاص  به  مزايده  طريق  از  يك سال 
واگذار  اجاره  صورت  به  شرايط  واجد  حقوقى 

نمايد. 
از  پس  كارى   روز  هفت  تا  توانند  مى  متقاضيان 
شنبه  پنج  روز  ادارى  وقت  (پايان  آگهى  انتشار  
1400/03/20) جهت دريافت اسناد مزايده به مركز 
كشتارگاه صنعتى دام همدان واقع در كيلومتر 15 
جاده كرمانشاه -  دوراهى صالح آباد - روبروى 

ايست بازرسى  مراجعه نمايند.

كارت دانشجويى به نام على رضا فتوح يگانه فرزند نعمت ا... به 
شماره ملى4020371822 و شماره دانشجويى9512283054، 

رشته علوم سياسى از دانشگاه بوعلى سينا استان همدان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهي حصر وراثت
خانم زهرا رحمن پور داراى شــماره شناســنامه 12722 به شــرح دادخواســت به كالسه 
52/1400/112 از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان معصوم رحمن پور به شماره شناســنامه 5680 در تاريخ 1331/06/04 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 1-زهرا رحمن پور 
فرزند معصوم متولد 1358 به شماره شناسنامه 12722 فرزند متوفى، 2-رضا رحمن پور فرزند 
معصوم متولد 1357 به شــماره شناســنامه 20593 فرزند متوفى. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 89)
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

 مالير- زهرا اميرى- خبرنگار همدان پيام: 
مقدمات الزم براى توسعه شهرك صنعتى امام 
رضا(ع) مالير انجام شده و با تكميل فازهاى 
بعدى، زمينه اشتغال بيش از دو هزار نفر در اين 

شهرك فراهم مى شود.
استاندار همدان در حاشيه بازديد از شهرك امام 
رضا (ع) جوكار به اشــتغال بيش از هزار نفر 
در اين شــهرك صنعتى اشاره و تصريح كرد: 
بــا توجه به حضور بســيارى از صنعتگران و 
سرمايه گذاران كشــور در اين شهرك كه همه 
افراد بومى همين منطقه هستند، مقدمات الزم 
براى توســعه شهرك انجام شــده و با تكميل 
فازهاى بعدى، زمينه اشــتغال بيش از دو هزار 

نفر در اين شهرك فراهم مى شود.
سيد سعيد شــاهرخى توجه به معادن و مواد 
معدنى و فــرآورى آنها را از ظرفيت هاى مهم 
استان همدان دانست و گفت: در گذشته مواد 
معدنى به شــكل امروز استخراج نمى شد و يا 
به صورت خام به فروش مى رســيد و ارزش 
افزوده، اشــتغال و گردش مالى براى اســتان 
به همراه نداشــت اما امروز در سراسر استان 
همدان اقدامات قابل توجهى در حوزه فرآورى 
ســنگ هاى معدنى صورت گرفته كه سرآمد 
آن در شهرســتان مالير و شهرك صنعتى امام 

رضا(ع) است.
وى ادامــه داد: ارزش افزوده ناشــى از تبديل 
ســيليس به فروسيليس و ســاير فرآورده ها، 
نشــان دهنده توان و ظرفيت باالى صنعتگران 
بومى استان همدان است. هدف بازديد امروز 
نيز بررسى مشكالت و موانع اين صنعتگران و 

تالش براى برطرف كردن آنهاست.
 فرماندار مالير نيز در اين بازديد به اشتغال بيش 
از هزار نفر در اين شهرك با سرمايه گذارى 3

هزار ميليارد تومان اشاره و تصريح كرد: طبق 
برنامه ريزى انجام شــده در دهه فجر قرار شد 
هر 6 ماه يكبار در شهرك امام رضا يك فاز را 
به بهره بردارى برسانيم كه هر يك از اين فازها 
با ســرمايه گذارى حدود 300 ميليارد تومان، 

براى 200 نفر اشتغال ايجاد مى كند.
قــدرت ا... ولدى با ابراز اميدوارى نســبت به 
بهره بردارى از اين شــهرك به طــور كامل تا 

پايان ســال 1401، افزود: ايجــاد كوره هاى با 
ظرفيــت 35 تنى و كوره هايــى با ظرفيت 50 
تن كه در ســال 1401 و در فازهاى بعدى به 
بهره بردارى مى رسند، نشان دهنده اين است كه 
توليد سيليس، فروسيليس و شمش منيزيم در 

اولويت اصلى اين صنعتگران است.
ولدى با اشاره به اينكه در حال حاضر 5 واحد 
در اين شــهرك فعال هستند، خاطرنشان كرد: 
شــركت برق باختر در حال انجــام تعهدات 
خود مبنى بــر تأمين 120 مگاوات از برق اين 
واحدها تا نيمه نخست ســال 1400 است و 
300 مگاوات از بــرق واحدهايى كه در آينده 
به بهره بردارى مى رســند، توسط نيروگاه 500

مگاواتى سيكل تركيبى تأمين خواهد شد.
بهمن 1400 در  منيزيوم  شمش  توليد 

وارد چرخه توليد مى شود
رئيس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
گفت:  نيز  همدان  استان 
پيش بينى ما اين اســت 
كه توليد شمش منيزيوم 
براى اولين بار در كشور، 
بهمن ماه 1400 در استان 
همدان وارد چرخه توليد 

شود.

حميدرضــا متيــن اظهار كرد: توليد شــمش 
منيزيوم كه براى اولين بار در كشــور صورت 
مى گيرد نيز پيشرفت مناســبى داشته و عمده 
ماشين هاى خارجى مورد نياز وارد شده، مابقى 
نيز در حال ورود به كشور هستند و پيش بينى 
ما براى وارد مدار شــدن چرخه توليد شمش 

منيزيوم در بهمن ماه سال 1400 است.
وى اظهار كرد: ايــن پروژه ها در مجموع با 2

هزار ميليارد ســرمايه آغاز به كار كردند و در 
حال حاضر پيش بينى مى شــود كه براى اتمام 
فازهاى موجود به 6 هــزار ميليارد اعتبار نياز 

داشته باشند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان با بيان اينكه پيشرفت فيزيكى پروژه ها 
بسيار مطلوب است، مطرح كرد: طرح توسعه 
آذرخــش كه امروز مــورد بازديد قرار گرفته، 
قرار است ســاالنه 20 هزار تن افزايش توليد 
فروســيليس داشته باشــد كه با ظرفيت قبلى 
خود توليد ســاالنه اين شركت به 32 هزارتن 
مى رســد كه اين حجم از توليد براى اولين بار 

در خاورميانه رخ مى دهد.
 وى در پايان گفت: شــركت آســا آذرين و 
شركت فروسيليس غرب پارس نيز قرار است 

ساالنه 12 هزار تن فروسيليس توليد كنند.

استاندار از واحدهاى فرآورى فروسيليس مالير 
بازديد كردند

توليد شمش منيزيوم مالير 
نخستين بار در كشور

■ استاندار: با هدف بررسى مشكالت و موانع براى بازديد آمده ام
■ فرماندار: هر 6 ماه يك فاز را به بهره بردارى مى رسانيم
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موفقيت نمايندگان بسكتبال استان در ليگ 2 
 نمايندگان بســكتبال اســتان همدان در رقابت هاى ليگ دسته دوم 

بسكتبال كشور با كسب نتايج مطلوب به خانه بازگشتند.
دو تيم از شهرستان هاى همدان و بهار در اين دوره از مسابقات شركت 
دارند كه در دور رفت مسابقات گروه B ليگ دسته دوم بسكتبال كشور 
با تيم هاى علوى ايالم، خانه بســكتبال اردبيل، خانه بسكتبال مريوان و 

خانه بسكتبال لرستان رقابت كردند.
در پايان دور رفت اين مسابقات كه به ميزبانى شهر مريوان برگزار شد، 
تيم خانه بسكتبال همدان از پنج مسابقه خود موفق به چهار پيروزى و 

تنها يك شكست شد.
نماينده شهرستان بهار نيز با سه برد و 2 شكست رقابت هاى دور رفت 
را به پايان برد تا با اميدوارى بيشترى براى دور برگشت مسابقات آماده 

شود.
رقابت هاى ليگ دســته دوم بســكتبال مردان كشور به صورت رفت و 
برگشــت در 2 گروه برگزار مى شود و در نهايت سه تيم راهى مرحله 

بعدى مى شوند.
رئيس هيأت بسكتبال استان با تمجيد از عملكرد نماينده هاى استان در 
ليگ 2 كشور گفت: اگرچه اين مسابقات در سطح ليگ 2 برگزار مى شود 

اما تيم هاى حريف با حمايت مالى مناسب حضور يافته اند.
پرويز ريحانى به ايرنا گفت: نمايندگان بسكتبال استان نتايج قابل قبولى 
در اين دور از مســابقات كسب كرده اند و اكنون با شناخت بهتر مقابل 

حريفان در دور برگشت حضور خواهند يافت.
وى اضافه كرد: از نزديك شاهد برگزارى اين مسابقات بودم و باتوجه 
به اهميت صعود، تيم ها با تركيبى از بازيكنان مطرح حضور داشتند كه 

سطح كيفى بازى ها را باال برده بود.
ريحانى خاطرنشــان كرد: هر 2 نماينده بسكتبال استان همدان شايسته 
صعود هســتند و اميدوارم كادر فنى 2 تيم بــا برنامه ريزى بهتر بتوانند 

حضورى قدرتمند در دور برگشت داشته باشند.

شيما صفايى به تيم ملى تنيس روى ميز 
دعوت شد

 فدراســيون تنيس روى ميز از 
«شــيما صفايى» بانوى ورزشكار 
همدانى براى شــركت در اردوى 
آماده ســازى تيم ملى بانوان براى 
شــركت در رقابت هاى آســيايى 

دعوت كرد.
سخنگوى دســتگاه ورزش استان 
با اعالم اين خبر افزود: صفايى در 
رقايت هاى انتخابى تيم ملى موفق 

به كســب برترى مقابل حريفان خود شــد و بر همين اساس بايد 24
خردادماه در اردوى آسيايى تيم ملى تنيس روى ميز كه در تهران برگزار 

مى شود، شركت كند.
حمدا... چاروســايى با بيان اينكه برگــزارى اين اردو تا زمان اعزام تيم 
به مسابقات قهرمانى آســيا ادامه دارد، گفت: مسابقات تنيس روى ميز 
قهرمانى آسيا در روزهاى 10 تا 13 تيرماه به ميزبانى كشور قطر برگزار 
مى شود. وى افزود: «ندا شهسوارى، شيما صفايى، مهشيد اشترى و مريم 
فرعى» بازيكنانى هستند كه براساس نتايج رقابت هاى انتخابى در تركيب 
تيم ملى تنيس روى ميز بانوان ايران براى حضور در مسابقات قهرمانى 
آسيا حضور دارند. اعضاى تيم ملى تنيس روى ميز بانوان ايران زير نظر 

«حميده ايرانمنش» عازم اين مسابقات خواهند شد.

ورزشكاران به احياء و ترويج فرهنگ 
پهلوانى توجه كنند

 ورزشكاران استان به احياء و ترويج فرهنگ پهلوانى توجه داشته 
باشند.

مديركل ورزش و جوانان اســتان در آيين گراميداشــت روز فرهنگ 
پهلوانى و ورزش زورخانه اى، اظهار داشت: خوشبختانه  هيأت باستانى 
اســتان همدان يكى از  هيأت هاى ريشــه دار كشور است كه پهلوانان و 
قهرمانان بزرگى را در دامان خود پرورش داده است و امروز نيز عصاره 
فضائل آن عزيزان در منش و رفتار باســتانى كاران اســتان همدان ديده 

مى شود.
حميد سيفى با اشاره به اينكه ترويج فرهنگ پهلوانى بر قهرمان شدن و 
كسب مدال هاى رنگارنگ تقدم دارد، گفت: ورزش باستانى باتوجه  به 
ريشه تاريخى آن مورد توجه رهبر معظم انقالب اسالمى است و همواره 

در خصوص بسط و گسترش آن در جامعه تأكيداتى دارند.

اگر پول برسد
پاس بحران زده ميزبان صدرنشين ليگ

 تيــم فوتبال بحران زده پاس همــدان بدون تمرين گروه و بدون 
مربى امروز در شرايطى نابرابر ميزبان صدرنشين رقابت ها مس شهر 

بابك است.
هفته بيســت و يكم رقابت هاى فوتبال دسته دوم باشگاه هاى كشور 
امشــب با انجام چند بازى در گروه دوم دنبال مى شود كه در يكى از 
اين ديدارها امشب تيم فوتبال پاس همدان در شرايطى نابرابر پذيراى 

صدرنشين گروه مس شهر بابك است.
پاس در شــرايطى امشب در ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج به 
ميدان مى رود كه در هفته گذشته تمرينات اين تيم كامًال تعطيل بود 
و بازيكنان حتى يك جلسه تمرين گروهى نداشتند. بدقولى مسئولين 
استان باعث شد تا على قربانى سرمربى پاس در آخرين بازى اين تيم 

در بابلسر حاضر نشود و تيم بدون مربى بازى را واگذار كرد.
پس از بازگشــت پاس از بابلسر تمرينات تيم به طور كامل تعطيل 
شــد و بازيكنان و كادر فنى اعالم كردند كــه تا زمانى كه درصد 
دريافتى هاى آنها به 50 درصد نرســد به تمرين نخواهند پرداخت 
به طورى كه حتى بازى كردن پاس در بازى امشب نيز در هاله اى 

از ابهام قرار دارد.
متوليان ورزش اســتان به دنبال اين اعتصاب به تكاپو افتادند و  گويا 
قرار بود تا آخر وقت روز گذشــته 10 الى 15 درصد از قراردادهاى 

بازيكنان پرداخت شود تا آنها در بازى امشب قدم به ميدان بروند.
گويا پاسى ها تمرين انفرادى خود را در شهرهاى خود دنبال كرده اند 
و از نظر بدنى مشكلى نخواهند داشت اما تمرين گروهى بالى جان 

اين تيم در بازى امشب خواهد بود.
يكى از مربيان پاس روز گذشــته در خصوص آخرين وضعيت پاس 
و بازى با مس شهر بابك به خبرنگار ما گفت: امروز در هر شرايطى 

مقابل مس بازى خواهيم كرد.
رضا كيانى تصريح كرد: مســئولين قول پرداخت را تا روز گذشته 
داده بودند كه اگر عملى شــود بازيكنان بــه همدان باز مى گردند 
و از بازيكنان خواسته شــده است كه خود را به كادر فنى معرفى 

كنند.
مربــى دروازه بان هاى پاس تأكيــد دارد كه حتى اگــر بازيكنان نيز 

بازنگردند ما با بازيكنان بومى و اميدها به ميدان خواهيم رفت.
مدير كل ورزش و جوانان نيز مدعى شــد كه مشــكالت مالى پاس 

برطرف مى شود و اين تيم با تمام قوا به ميدان مى رود.
پاس با اين شرايط امشب ميزبان مس شهر بابك است. شرايطى نابرابر 

كه اميد است با ارائه فوتبالى منطقى نتايج قابل قبولى رقم بخورد.
مربيان پاس تركيب تيم را در بازى امشــب با توجه به شناخت خود 
از هفته هاى گذشــته تيم را ارنج خواهند كرد و بايد در انتظار بازى 
سختى باشيم.اين در حالى است كه قربانى سرمربى تيم قرار داد خود 
را يك طرفه فســخ كرده واحتمال جدايى ديگر مربيان وحتى برخى 
از بازيكنان نيز وجود دارد واين شرايط را براى پاس سخت مى كند.
تيم مس شــهر بابك با اقتدار در صدر جدول قرار دارد و مى خواهد 
ازاوضاع اشفته پاس در اين بازى نهايت سود را ببرد وبا عبور از پاس 

راه خود را براى قهرمانى هموار كند.
پاســى ها كه در رده دهم قرار دارند و هنوز خيالشان از بابت سقوط 
راحت نشده اســت با اين مشكالت راه سخت و پرفراز و نشينى را 
در ادامه ليگ دارد. با توجه به شرايط جدول و احتمال كسر امتياز از 
نفت اميديه پاس اين فرصت را خواهد داشت تا بخت خود را براى 

رسيدن به پلى اف امتحان كند.
روز گذشــته با مساعدت دستگاه ورزش و هيأت فوتبال ومدير عامل 
پاس مبالقى به حســاب بازيكنان واريز شــد تا اين تيم با انگيزه اى 
مضاعف به مصاف حريف برود.به هر حال پاس امشب در شرايطى 
نابرابر به ميدان مى رود كه اميدواريم در پايان نتيجه قابل قبولى كسب 

كند.
اما امشب در ديگر شــهرها نيز اين رقابت ها دنبال مى شود تيم نفت 
اميديه تيم دوم جدول كه با خطر كســر امتياز روبرو است امشب در 
بم مقابل تيم در حال سقوط شهردارى به ميدان مى رود. تيم شاهين 
بندر عامرى راهى قزوين مى شــود تا با شــمس آذر اين شهر ديدار 
كند. شهيد قندى يزد نيز در بجنورد به مصاف اترك مى رود. در ديگر 
ديارها عقاب تهران ميزبان ســردار بوكان است، شهردارى ماه شهر از 
ميالد مهر تهران پذيرايــى مى كند و فردا نيز تيم نيروى زمينى تهران 

ميزبان شهداى بابلسر است.
در حال حاضر در جدول رده بندى و پس از 20 هفته مس شــهر 
بابــك با 43 امتيــاز يكه تاز صدر جدول رده بندى اســت و نفت 
اميديه با 37 و شــاهين بندر عامرى با 32 امتياز دوم و سوم هستند 

پاس نيز با 25 امتياز دهم است.

سرمربى پاس قرارداد خود را فسخ كرد
 على قربانى سرمربى تيم فوتبال پاس با حضور در سازمان ليگ، قرارداد خود با اين 

تيم را به صورت يك جانبه فسخ كرد.
روز گذشته قربانى در تماس خبرنگار ما با تأييد اين خبر، دليل قطع همكارى با پاس را 
اعتراض به بى توجهى مسئوالن به مشكالت تيم به خصوص پرداخت مالى به بازيكنان 
عنوان كرد. وى گفت وگو هفته است تمرين تيم تعطيل شده وهيچ مسئولى در اين مدت 
ســراغى از تيم نگرفت كه واقعاً جاى تعجب دارد. متأسفانه در همدان مسئوالن به فكر 
مداواى زخم تيم نيستند و تنها به پانسمان بسنده مى كنند و اين براى استانى چون همدان 
مناسب نيست. ســرمربى پاس تصريح كرد: در سال هاى گذشته هيچگاه پاس را چنين 

بى كس نديدم و گويا با نزديك شدن به انتخابات سرنوشت پاس در دستور كار متوليان 
اين استان نيست. وى در خصوص جلسه با مدير كل ورزش وجوانان گفت: سيفى در 
اين جلسه عنوان كرد دستگاه ورزش تنها غذا و خوابگاه و زمين مى تواند در اختيار پاس 

بگذارد ودر كمك مالى منع قانونى دارد.
در قرارداد قربانى اشاره شده بود كه در صورت عمل نكردن به تعهدات مالى، او مى تواند 
قراردادش را به صورت يك  جانبه فسخ كند. حال با جدايى قربانى احتمال جدايى ديگر 
اعضاى كادر فنى قابل پيش بينى اســت و معلوم نيست در بازى امشب چه كسى تيم را 

هدايت خواهد كرد.
گفتنى است چند بازيكن تيم پاس نيز نظير چنين قراردادى را امضا كرده اند و مى توانند 

يك طرفه فسخ قرارداد كنند.
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پيشخـوان

رئيس  هيأت بسكتبال 
بهار منصوب شد

 با پيشــنهاد رئيــس اداره ورزش و 
جوانان شهرستان بهار و با حكم رئيس 
 هيأت بســكتبال استان همدان، مرتضى 
قاسملو به عنوان رئيس  هيأت بسكتبال 
شهرســتان بهار منصوب شد.با پيشنهاد 
صفى زاده رئيس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان بهار و با حكم  پرويز ريحانى 
رئيس  هيأت بســكتبال اســتان در اين 
حكم اظهار اميــدوارى كرد كه مرتضى 
قاســملو بتواند با سود بردن از ظرفيت 
هاى پيشكســوتان وجذب عالقه مندان 
در راه توسعه بسكتبال در شهرستان بهار 

گام هاى بلندى بردارد.

سومين پيروزى تيم 
خانه بسكتبال همدان

 تيــم خانه بســكتبال همــدان در 
چهارمين بازى خود به پيروزى رسيد.

تيم خانه بســكتبال همدان در چهارمين 
مسابقه خود به مصاف ميزبان اين دوره 
از رقابت ها رفت كه در پايان اين مسابقه 
موفق شــد با نتيجه 65 - 60 تيم خانه 

بسكتبال مريوان را شكست دهد.
شــايان ذكر اســت تيم خانه بسكتبال 
همدان بعد از دو پيــروزى متوالى، در 
سومين ديدار خود در يك بازى سخت 
و حســاس به مصاف علوى ايالم رفت 
كــه در نهايت با نتيجه 69 -54  مغلوب 

اين تيم شد.

پيشرفت 80 درصدى 
سالن كشتى تويسركان

  طــرح تعمير و بهســازى ســالن 
پيشــرفت 80 الونــدى با  بهرامعلــى 

درصــدى روبرو اســت. رئيس  هيأت 
كشتى تويسركان با اعالم اين خبر اظهار 
داشــت:  نماســازى داخلى، بهسازى 
سالن  اتاق  هيأت،  نوسازى  موتورخانه، 
جلسات و احداث نمازخانه در قالب اين 
طرح قرار دارد.معصومى افزود: پيش از 
شيوع كرونا ,400 كشتى گير ساماندهى 
شده در شهرستان تويسركان فعال بودند 
كه براى رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى 
در حال حاضر تنها نخبگان اين رشــته 

در مرحله اماده سازى بدنى قرار دارند.
وى ادامه داد: در طول ســالهاى گذشته 
زيادى  حرف هاى  تويسركان  شهرستان 
در رشــته كشتى داشــت و چهره هاى 
برجسته اى را در سطح استان، كشور و 

حتى بين المللى مطرح كرده است.

رتبه دوازدهم ايران 
در ليگ ملت هاى واليبال 

 تيــم ملــى واليبال ايــران به لطف 
پيروزى بر هلند يــك پله در رده بندى 

ليگ ملت هاى واليبال صعود كرد.
در ســومين روز از مســابقات بخــش 
مردان ليگ ملت هــاى واليبال، تيم هاى 
ايران، آلمان، ژاپن، اســلوونى، فرانسه، 
آمريــكا، برزيل و صربســتان حريفان 
خود را شكســت دادند. پيروزى ژاپن 
مقابل روســيه و شكست لهستان مقابل 
اسلوونى از نتايج شگفت انگيز مسابقات 

اين روز بود.
تيم ملى ايران كه با پيروزى سه بر صفر 
مقابل هلند به نخســتين برد و سه امتياز 
خود در اين رقابت ها دست يافت، يك 
پله باالتر رفت و در مكان دوازدهم قرار 
گرفت. برزيل، فرانسه و ژاپن هم كه تنها 
تيم هايى هســتند كه هر سه بازى خود 
را با پيروزى پشت ســر گذاشته اند در 

مكان هاى اول تا سوم ايستاده اند.

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

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

برابر رأي شــماره 1860-99/12/19 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محســن غفارى فرزند رجبعلى به شماره 
شناســنامه 10 صادره از بهار در اعيانى 2 دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان 
به مســاحت 330/71 مترمربع پالك 11664 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شده از 
پــالك 1034 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهــار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى 
مع الواسطه از مالك رسمى ورثه على فرزند باقر محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 62)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/10

هادى يونسى عطوف 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شــماره 139960326006002038 مورخه 1399/12/26 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملــك مالير تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضى آقاى 
عباس ده ده سى ازندريانى فرزند پاشــا به شماره شناسنامه 22 صادره از مالير در 
ششــدانگ يك باب كارخانه سنگ كوبى به مساحت 12328/81 مترمربع قسمتى از 
پالك 35 اصلى اراضى واقع در اراضــى ازندريان بخش دو مالير خريدارى از مالك 
رســمى آقاى رضا ميرزايى محرز گرديده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

شد.  خواهد  صادر  مالكيت  سند 
(م الف 45)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/11

حسن ابراهيم قاجاريان 
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شماره 139960326006001984-1399/12/18 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك مالير تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم صغرى چراغى فرزند 
ابوطالب به شــماره شناسنامه 11 صادره از سامن ششــدانگ اعيانى بانضمام هشتاد و 
هشت شعير مشاع عرصه يك باب ســاختمان به مساحت 119/96 مترمربع قسمتى از 
پالك 20 اصلى اراضى جعفرآباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رســمى 
حاجى عزيز ولى الهى 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 داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواســت 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 41)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/11

حسن ابراهيم قاجاريان
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شــماره 121-1400/01/25 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى امير طالئى نيك فرزند جهانگير به شماره 
شناســنامه 1317 صادره از بهار در سه دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب ساختمان 
به مســاحت 224/40 مترمربع پالك 11670 فرعــى از 139 اصلى واقع در بخش چهار 
حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على اكبر پناهى محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 66)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/11

هادى يونسى عطوف 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

سليمان رحيمى »
در  گذشــته  روز  ماليــرى  پوالدمــرد   
رقابت هــاى وزنه بــردارى قهرمانى جوانان 
جهان در تاشــكند يك مدال نقره ودو مدال 

برنز كسب كرد.
مسابقات قهرمانى جوانان جهان هم اكنون در 
شهر تاشكند ازبكستان در حال برگزارى است 
و تيم ملى كشورمان در اين دوره از مسابقات 

با 6 وزنه بردار حضور دارد.
«عليرضا زندى» پوالمرد ماليرى در دسته 109 
كيلوگرم نماينده استان در اين رقابت ها بود كه 
روز گذشته برابر حريفان خود روى تخته رفت.

در ايــن مســابقات 244 وزنه بــردار حضور 
دارند كه شــامل 105 وزنه بردار دختر و 139 
وزنه بــردار مرد هســتند و هدايت تيم مردان 
ايران در اين دوره از مسابقات بر عهده «سعيد 
على حســينى» دارنده مدال برنز وزنه بردارى 

جهان است.  
عليرضــا زندى وزنه بردار ماليرى كه ســال 
گذشــته در مسابقات ليگ برتر جوانان كشور 
خوش درخشيد و توانســت در دسته مثبت 
105 كيلوگرم به نشــان طال دست يابد با نظر 

كادر فنى به تيم ملى راه يافت.
در دســته به اضافه 109 كيلوگرم مســابقات 
جهانى، كشورمان با 2 نماينده به جدال پوالد 
سرد رفت كه حاصل آن 6 مدال رنگارنگ بود.

رضا حســن پور با ركــورد 395 كيلوگرم و 
عليرضا زندى با ركورد 385 كيلوگرم اســت، 
همچنيــن وزنه بردار هلندى در اين دســته با 
ركورد 400 كيلوگــرم رقابت تنگاتنگى براى 

تصاحب مدال داشتند.

در اين رقابت ها 2 نماينده كشورمان عملكرد 
درخشــانى از خود به جا گذاشــتند و مدال 
هاى نقره وبرنــز را به خود اختصاص دادند. 
درحركت يك ضرب  عليرضا زندى به مدال 
نقره رســيد و رضا حســين پوربه مدال برنز 

دست يافت.
دالور ماليرى تيم ملى كشــورمان در حركت 
يك ضرب ابتدا وزنه 161 كيلوگرم را مهار كرد 
و در ادامه موفق شــد بر وزنه 170 كيلوگرمى 

غلبه كند. 
كادر فنى در حركت سوم وزنه 173 كيلوگرمى 
را براى زندى درخواست دادند كه وى موفق 
به مهار آن شــد. زندى با مهار اين وزنه مدال 
نقره حركت يك ضرب دســته به اضافه 109 

كيلوگرم را از آن خود كرد.
حســين پور ديگر نماينده ايران در اين دسته 
بود كه وى نيز توانســت مــدال برنز حركت 
يك ضــرب را از آن خود كند. حســين پور 
در حركت نخســت 165 كيلوگــرم را مهار 
كــرد و بعد از آن نيز موفق به مهار وزنه 172 

كيلوگرمى شد و به مدال برنز رسيد.
در اين دســته كوفى انزو از هلند با مهار 180 
كيلوگرم به مدال طال حركت يكضرب دست 

پيدا كرد.
عليرضا زندى كه در حركت يكضرب موفق 
به كســب مدال نقره شــده بــود در حركت 
نخست دوضرب ابتدا موفق به مهار وزنه 205 
كيلوگرم شد و در ادامه پشت وزنه 221 قرار 
گفت كه براى مهار آن مشــكلى نداشت. وى 
در ادامه پشت وزنه 226 كيلوگرم قرار گرفت 
كه در مهــار آن ناموفق بود و بــه مدال برنز 

دوضرب و مجموع رسيد. او با 294 كيلوگرم 
در مجموع مدال برنز را به دست آورد.

رضا حســين پور در اين دســته ابتدا موفق 
به مهــار وزنه 210 كيلوگرم شــد و در ادامه 
درخواســت وزنه 221 كيلوگرمــى را داد تا 
رقابت او با زندى و انزو هلندى براى كســب 
مدال دوضرب فشرده شود. حسين پور با مهار 
وزنه 226 كيلوگرمى به مدال نقره رسيد. وى 
همچنيــن با مهار 298 كيلوگــرم در مجموع 

مدال نقره را بدست آورد.
وزنه بردار هلندى كــه در حركت يكضرب 
توانســته بود فاصله خود را با زندى و حسن 
پــور زياد كند ابتــدا 220 كيلوگرم را مهار و 
در حركــت دوم دوضــرب 225 كيلوگرم را 
مهــار كرد تا مدال طال مجموع خود را قطعى 
كند. وى در حركت ســوم با مهار وزنه 231 
كيلوگرمى مدال طال دوضرب و مجموع خود 

را نيز قطعى كرد.
ايران با 6 ورزشــكار زن و مرد در اين دوره 
از رقابت ها حضور پيدا كرده بود كه حاصل 
آن 10 مــدال نقره و برنز بــود. الناز باجالنى 
و عبــدا.. بيرانوند در اين دوره از مســابقات 

نتوانستند مدالى كسب كنند.
در اين دســته وزنــه برداران كشــورمان در 
مجمــوع 3 مدال نقره و3 مدال برنز كســب 

كردند.
زنــدى با كســب 3 مدال ارزشــمند جهانى 
افتخارى نو براى ورزش استان كسب كرد كه 
اين پيروزى را به جامعه ورزش استان، هيأت 
وزنه بردارى استان، هيأت وزنه بردارى مالير 

وجامعه ورزش مالير تبريك مى گوييم.

3نشان نقره و برنز بر سينه عليرضا زندى نقش بست

پوالدمرد ماليرى 
در آوردگاه جهانى

 ساســان روزبهانــى مربــى خــوش 
نــام ماليــرى از ســوى فدراســيون ورزش 

ــور  ــنوايان كش ــاى ناش ه
ــتى  ــى كش ــم مل ــرى تي ــده دار مربيگ عه
در  شــركت  كشــورجهت  ناشــنوايان 
ــوت  ــه دع ــى 2021 تركي ــابقات جهان مس

ــد.  ش
ــازى  ــاده س ــه اردوى آم ــن مرحل چهارمي
تيــم ملــى كشــتى آزاد بزرگســاالن كشــور 

ــى  ــابقات قهرمان ــه مس ــزام ب ــت اع جه
جهــان 2021 تركيــه از 11 لغايــت 21 
خــرداد ماه ســال جــارى در تهــران برگزار 
خواهــد شــد . ســوى فدراســيون ورزش 
هاى ناشــنوايان كشــور ،ساســان روزبهانى 
ــوان  ــه عن ــرى ب ــام مالي ــوش ن ــى خ مرب
مربــى تيــم ملى كشــتى ناشــنوايان كشــور 
جهــت حضــور در مســابقات جهانــى 

ــد. ــى ش ــاب و معرف ــه انتخ 2021 تركي

مربى ماليرى 
دراردوى تيم ملى كشتى ناشنوايان  
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با همت نيكوكار فامنينى
كتابخانه عمومى "زنده ياد حاج ستار 
ربانى" در روستاى نگارخاتون فامنين 

احداث مى شود
 كتابخانه هاى عمومى در روســتاها يك پايگاه اجتماعى و فرهنگى 
هستند و همواره موجب رشد اهالى روستا به ويژه كودكان و نوجوانان 

شده است.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان با عنوان اين مطلب گفت: 
كتابخانه عمومى روســتاى نگارخاتون در زمينى به مساحت 180 متر 
مربع با زيربنا 120 متر مربع در نظر گرفته شــده كه تا كنون 30 درصد 
پيشــرفت فيزيكى داشته و از اين پس اتمام و تكميل آن  را خيرى از 

اهالى همان روستا بر عهده مى گيرد.
عاطفه زارعى با بيان اينكه روستاى نگارخاتون يكى از روستاهاى مولد 
استان همدان است، افزود: خيرين همواره بازوى پرتوان كتابخانه هاى 
عمومى بودند و در بســيارى از نقاط اســتان اقدام به احداث كتابخانه  

كردند كه همواره منشأ خير و بركت بوده است.
مديــركل كتابخانه هاى عمومى ادامه داد: كتابخانه هاى عمومى واقع در 
روستاها همواره به كشف استعدادها و رشد و نمو افراد  كمك كردند 
و قطعًا اين كتابخانه نيز سكوى پرتاب بسيارى از افراد به ويژه كودكان 

و نوجوانان مستعد اين روستا خواهد شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان همدان، 
صبح امروز قرارداد احداث كتابخانه عمومى در روســتاى نگارخاتون 
شهرســتان فامنين با يك نيكــوكار در اداره كل كتابخانه هاى عمومى 

استان منعقد شد.
مهدى ربانــى، نيكوكار فامنينى نيز  اظهار كرد: روســتاى نگارخاتون  
داراى مردمانى فرهيخته، علمى، صنعتى و اهل كتاب با حدود 2000 و 

100 نفر جمعيت است كه به كتابخانه عمومى نياز دارد.
وى با بيان اينكه خدا را شــاكرم كه توفيقى به من عطا كرده كه در راه 
تكميل  اين كتابخانه گام بــردارم، افزود: تقاضا كردم كه اين كتابخانه 
را به نام پدرم نامگذارى كنم تا قدردانى داشــته باشــم از اقدامات و 

خدمات وى كه در راستاى تحصيل بنده و برادرانم انجام داده است.
اين خير فامنينى تصريح كرد: اميد اســت كه اين اقدام بابى شــود كه 
خيران ديگر در كارهاى عمرانى عمومى فعال شوند و با زنده كردن نام 

پدر و مادر و خودشان جامعه را بهره مند سازند.
ربانى با تأكيد بــر اينكه اميدوارم دانش آموزان و دانشــجويان از اين 
كتابخانه اســتفاده كافى و وافى  ببرند، ادامه داد: در تالش هســتم كه 
بتوانــم به جز اين كتابخانه، 11 كتابخانه ديگر در شهرســتان فامنين و 

استان همدان احداث كنم.
وى تصريح كرد: براى كمك به تجهيز اين كتابخانه نيز از اهالى روستا 
كه در ساوه و تهران كتابفروشى دارند، درخواست كمك كردم كه آنها 

نيز موافقت كردند.
گفتنى است؛ روســتاى نگارخاتون در 55 كيلومترى شهر همدان و از 

توابع شهرستان فامنين است.

مدير كل مركز اسناد غرب كشور : 
دعوت از عموم مردم براى واسپارى
 اسناد تاريخى به آرشيو ملى ايران

 اســناد تاريخى بى شــمارى در اختيار عموم مردم است كه شايد 
ارزش مادى نداشــته باشــند اما به لحاظ تاريخى و سند پژوهى براى 
محققان مهم اســت و از همه مردم درخواســت مى كنيم اين اسناد و 
مدارك را براى نگهدارى بهتر به مركز اســناد همدان به عنوان نماينده 

سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران در غرب كشور بسپارند.
مدير كل اســناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور ضمن حضور در 
برنامــه راديويى گفتمان كــه يكى از برنامه هــاى گفتگو محور و پر 
مخاطب راديو همدان اســت با اشاره به فعاليت هاى گسترده و متنوع 
ســازمان در حوزه هاى مختلف كتاب، ســند، عكس، منابع ديجيتال 
و غير كتابى، روند تعيين تكليف اســناد دولتى از ارزشــيابى تا اطالع 

رسانى را تشريح كرد
ميثاق گودرزى به معرفى قديمى ترين اســناد، عكس و نســخ خطى 
موجود در مركز غرب كشــور پرداخت و گزارشى از اسناد موجود در 

مركز و تنوع اسنادى ارائه داد
به گفته وى، بخشى از اين اسناد مربوط به فرمان هاى حكومتى، اسناد 
خاندان هاى بزرگ همدان، وقايع و رويدادهاى سياســى و اجتماعى، 

ورزش، هنرمندان، اسناد دفاع مقدس و انقالب اسالمى است.
در پايان گفتگو،دوسوال براى مخاطبان مطرح شد كه با ارسال جواب 

به سامانه اعالم شده در برنامه، جوايزى دريافت خواهند كرد
*قديمى ترين ســند موجود در مركز اســناد غرب كشور چه سندى 

است؟
*خاندان هاى بزرگ و صاحب ســند همدان و منطقه غرب كشــور 

كدامند؟

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
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باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
نمى دانم دلم ديوانه كيست                                              كجا آواره و در خانه كيست
نمى دونم دل سر گشته مو                                                اسير نرگس مستانه كيست
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■ حديث:
امام صادق(ع):

 مرد ، در [ اداره ] منزل و خانواده اش ، به سه خصلْت نياز دارد كه بايد آنها را به كار گيرد ، 
اگر چه در سرشت او نباشد : خوش رفتارى ، گشاده دستِى به اندازه ، و غيرت و ناموسدارى.      
تحف العقول : ص 322

 بــا توجــه به محدوديتهــاى كرونا جلســات و 
هم انديشــى ها بين مســئوالن اســتانى و كشورى به 

صورت آنالين برگزار ميشود.
تازه ترين جلسه در حوزه مطبوعات استان در روزهاى 
اخير بين برخى مديران رســانه ،  اعضاء هيأت مديره 
خانه مطبوعات استان همدان با معاون امور مطبوعاتى 
و اطالع رســانى وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى به 
صورت ويدئو كنفرانس در اداره كل فرهنگ و ارشاد 

اسالمى استان برگزار شد.
معاون امور مطبوعاتى در نشستى با مديركل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى استان همدان و اعضاى  هيأت مديره 
خانه مطبوعات اين استان گفت: متاسفانه طى سال هاى 
اخير در جريان رســانه اى كشور خطاى اداراكى پيش 

آمد و آن هم كمى شدن رسانه بود.
 تهيه ليست اسامى خبرنگاران

در ابتداى اين نشســت، اعضاى  هيــأت مديره خانه 
مطبوعات و نماينده مدير مسئوالن روزنامه هاى استان 
همدان به بيان مســائل و مشــكالت حوزه رسانه در 
همدان پرداختند و سپس احمدرضا احسانى، مديركل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى هم گزارشى از فعاليت هاى 

حوزه رسانه در استان همدان ارائه كرد.
معاون مطبوعاتى از تهيه ليســت اســامى خبرنگاران 
شاغل در رسانه هاى مختلف بر اساس اولويت، براى 
دريافت واكســن كرونا خبر داد و تاكيد كرد: از هيچ 
اقدامى براى حمايت از رســانه ها و فعاالن رسانه اى 
دريغ نخواهيــم كرد. در اين نشســت ، معاون امور 
مطبوعاتى و اطالع رســانى وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى با تاكيد بر اينكه مسائل مطرح شده در اين 
جلسه پيگيرى شــده و نتايج آن به صورت گزارش 
مكتوب ارســال خواهد شــد؛ گفت: متاســفانه طى 
ســال هاى اخير در جريان رســانه اى كشور خطاى 

ادراكى پيش آمد و آن هم كمى شدن رسانه بود.
50 هزار مدعى خبرنگارى در كشور

محمــد خدادى با بيان اينكه در حال حاضر  13 هزار 
رســانه و 50 هزار مدعى خبرنگارى در كشور فعال 
هستند؛ اظهار كرد: 5 هزار نفر از خبرنگاران آزاد كه در 
رسانه هاى مختلف مشغول به كار هستند بيمه شده اند 
اما با اين آمار و رشد كمى رسانه ها عمًال هر كارى در 

اين حوزه با مشكالت مختلف مواجه است 
وى ضمــن اعالم آمادگى براى برگــزارى دوره هاى 
آموزشى مجازى، خاطرنشان كرد: با انجام هماهنگى 
هاى الزم و ارائه اولويت هاى آموزشــى توسط خانه 
مطبوعات، كالس هاى ايــن دوره در روزهاى آينده 

برگزار خواهد شد.
خدادى در خصوص توزيع كاغذ در بين نشــريات 
هم توضيحاتى ارائه كرد و با بيان اينكه مشكل حوزه 
كاغذ ارز است؛ گفت: كاغذ از رديف ارز 4200 تومان 
خارج شــده اســت؛ و به عنوان معاون مطبوعاتى نه 
ساختار واردات و صادرات داريم و نه ساختار توزيع؛ 
ولى پــاى قضيه آمديم و به هر قيمتــى كار را انجام 
داديم. معاون امور مطبوعاتى و اطالع رســانى وزارت 
ارشــاد تاكيد كرد: به هرحال واقعيت ماجرا اين است 
كه شاخص دريافت كاغذ تغيير كرده و در حال حاضر 
نشريه اى كه 80 درصد انتشــار دارد، كاغذ دريافت 

مى كند.
خدادى با اشاره به درخواست خانه مطبوعات استان 
همدان مبنى بر ساماندهى سرپرستى نشريات سراسرى 
گفت: خانه مطبوعات برنامه پيشنهادى خود را براى 

اين مسأله ارائه دهد تا موارد مرتبط بررسى شود 

وى در بخــش ديگرى از صحبت هــاى خود از تهيه 
ليست اسامى خبرنگاران شاغل در رسانه هاى مختلف 
بر اســاس اولويت، براى دريافت واكسن كرونا خبر 
داد و گفــت اين مهم در حال پيگيرى و در دســتور 

كار است .
وى همچنين  تاكيد كرد:  از هيچ اقدامى براى حمايت 

از رسانه ها و فعاالن رسانه اى دريغ نخواهيم كرد.
 توجه ويژه براى رفع مشكل كاغذ نشريات

در اين نشســت، مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
استان همدان نيز با ارائه گزارشى از وضعيت مطبوعات 
خواستار توجه ويژه براى رفع مشكل كاغذ نشريات 
شد . احمدرضا احسانى همچنين به  مشكالت سامانه 
آگهى هاى دولتى اشاره كرد و ساختار رفع موانع پيش 

روى اين مهم شد .
وى به  ظرفيت باالى رســانه هاى استان اشاره كرد و 
افزود: رسانه هاى اســتان همدان در مسائلى هم چون 
اطالع رســانى بيمارى كرونا و انتخابات با تمام توان 
وارد عرصه شــده و از هيچ كوششى دريغ نكرده اند. 
مهرداد حمــزه عضو  هيأت مديــره خانه مطبوعات 
استان همدان به نمايندگى از  هيأت مديره با اشاره به 
ظرفيت باالى رسانه هاى استان در حوزه هاى مختلف، 

خواستار ســاماندهى سرپرستى نشريات سراسرى و 
تعيين تكليف مجوز هاى غيرفعال رسانه ها شد.

احسانى  هم چنين خواستار افزايش سهم رسانه هاى 
استان از يارانه و اختصاص سهميه كاغذ به مطبوعات 

استان شد. 
 قانونى بودن نظرسنجى ميدانى 

توسط رسانه ها
مديرمســئول روزنامه همدان پيام در اين نشست به 
ممانعت بر تشــديد فشار از ســوى مراجع امنيتى و 
قضايى بر رســانه ها اشاره كرد و گفت : رسانه ها در 
زمينه اطالع رسانى بر اساس اصول تعيين شده واسط 

بين رويدادها و جامعه مخاطب هستند .
نصرت اله طاقتى احســن، بر قانونى بودن نظرسنجى 
ميدانى توسط رسانه ها تاكيد كرد و گفت : انجام اين 
نظرســنجى ها و استخراج نتايج آن ميتواند به عنوان 
مستندات رسانه اى در دسترس مخاطبان براى اتخاذ 

تصميمات قرار گيرد . 
وى همچنين افزود : رســانه هاى فعال و مجوزدار 
نيازمنــد حمايت مادى و معنــوى وزرات فرهنگ 
و ارشاد اســالمى در عرصه فعاليت هاى انتخاباتى 

هستند.

شــرايط  به  احســن  طاقتى 
اشاره  رسانه ها  اقتصادى  نامطلوب 
كــرد و گفــت : حمايــت از 
رســانه ها در قبال آسيب هاى 
جــدى وارده كه بر اثر فشــارهاى 
اقتصــادى كرونا در دو ســال اخير دامن 
فعاليتهاى آنها را گرفته است از ضروريات است . 
وى به لزوم انعقاد تفاهم نامه بين مسكن و شهرسازى 
و وزارت ارشاد اشاره كرد و گفت : رسانه ها نيازمند 
حمايت هســتند ودر اين زمينه انتظــار ميرود براى 
تخصيص زمين دولتى به اصحاب رســانه ها و دفاتر 
رســانه ها براى  فعاليت قدم هاى تاثير گذار بر داشته 
شــود  طاقتى احســن گفت : انتظار ميرود مسئوالن 
تاثيرگذار براى تغيير ســهم ناچيــز يارانه مطبوعات 
اســتان همدان كه در قياس با برخى استان ها مشهود 

است تالش الزم را مبزول دارند . 
در اين نشســت، عضو  هيأت مديره خانه مطبوعات 
استان همدان به نمايندگى از  هيأت مديره با اشاره به 
ظرفيت باالى رسانه هاى استان در حوزه هاى مختلف، 
خواستار ســاماندهى سرپرستى نشريات سراسرى و 

تعيين تكليف مجوز هاى غيرفعال رسانه ها شد.
مهرداد حمــزه هم چنين خواســتار افزايش ســهم 
رســانه هاى استان از يارانه و اختصاص سهميه كاغذ 

به مطبوعات استان شد.
حمزه در ادامه توجه به امر آموزش، واكسيناســيون 
خبرنگاران در برابر ويروس كرونا، اختصاص رديف 
بودجه به خانه هاى مطبوعات و رفع مشكالت سامانه 

خانه مطبوعات را خواستار شد.
در اين نشست مصوب شد، جلسه اى با حضور معاون 
امــور مطبوعاتى و اطالع رســانى وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى،  هيأت مديره خانه مطبوعات و مديركل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى با كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس شوراى اســالمى و آقاى دكتر حاجى بابايى 
برگزار تا مشــكالت مطبوعات پيگيرى و راه كارهاى 

برون رفت از اين مشكالت بررسى شود.
در نشســت هيأت مديــره خانه مطبوعات اســتان 
همــدان با معــاون مطبوعاتى وزارتخانه مســعود 
جوانــدل، صاحب امتياز روزنامه ســپهر غرب نيز 
ســخنانى در زمينه مشكالت روزنامه هاى محلى به 
ويژه بحث كاغذ و نحــوه توزيع آگهى هاى دولتى 
ارائه دادند و خواســتار حل مشكالت مطبوعات و 

رسانه هاى استان همدان  شدند.

 تحقق اهــداف مدنظر در گرو همــت مضاعف و جهادى 
تمامى عوامل مجموعه مديريت شهرى در ارائه خدمات مطلوب 
به شــهروندان در اموراتى از قبيل تكميل پروژه هاى نيمه تمام، 
اصالح و ســاماندهى بيشــتر معابر و شــبكه هدايت آب هاى 
سطحى، رسيدگى مضاعف به مبلمان و فضاى سبز شهرى و... 

است.
شهردار همدان در ديدار با معاونان، مديران مناطق و سازمان ها و 

مديران فنى مناطق با عنوان اين مطلب بر لزوم پيشبرد 
فعاليت ها و اقدامات مديريت شــهرى با هدف 

رضايتمندى شهروندان تأكيد كرد.
عباس صوفــى در اين جلســه ، اظهار كرد 
متأسفانه در سال هاى اخير با افزايش چندين 
برابرى هزينه ها و قيمت ها مواجه بوديم كه در 

مواقعى منجر به اجراى ُكند و يا تعطيلى موقت 
پروژه ها شــد كه با همكارى، برنامه ريزى و تالش 

شبانه روزى مجموعه مديران و همكاران؛ خوشبختانه در 
حال حاضر شاهد پيشرفت و اجراى پروژه هاى زيربنايى و روبنايى 

در تمامى مناطق شهر هستيم.
وى گفــت : پيگيرى و تســريع در اجــراى پروژه هاى عمرانى و 
خدماتى اولويت اصلى مديريت شهرى همدان در راستاى خدمات 
رسانى بهتر به شهروندان است كه نيازمند همراهى و همكارى همه 

جانبه مجموعه است.
وى در اين باره افزود: شــهردارى نهادى خدمت رسان است كه به 
دور از هرگونــه فضاى انتخاباتى صرفا بــه دنبال تحقق اهداف و 
برنامه هاى پيش رو اســت كه در اين بين تمامى مجموعه بايستى 
بــا تمام توان و ظرفيت هاى موجــود در جهت تحقق اين اهداف 
گام بردارند. شهردار كالنشهر همدان گفت: در بازديدهاى صورت 
گرفته از پروژه ها، شــاهد اجرا و پيگيرى بخش اعظم پروژه هاى 
عمرانى و فعاليت هاى خدماتى در شهر بوديم كه با برنامه ريزى ها و 
پيگيرى هاى صورت گرفته به دنبال افتتاح و بهره بردارى پروژه ها 

در موعد مقرر هستيم.
صوفى عنوان كرد: اقدام ســازمان عمران و بازآفرينى شــهرى در 
پيگيرى و اجراى سيستم تهيه شن و ماسه جهت اجراى پروژه هاى 
مديريت شــهرى بسيار ارزشمند اســت كه جاى تقدير دارد و از 
مديران مناطق درخواست دارم در جهت تهيه آسفالت معابر شهر 

با اين سازمان نهايت همكارى و مساعدت را داشته 
باشــند تا شــاهد افزايش توزيع آسفالت در شهر 

باشيم.
وى در ادامــه تأكيد كرد: مديران و مســؤوالن فنى 
مناطق از بوستان هاى مناطق بازديد داشته باشند و موارد 
و موضوعــات مورد نظر شــهروندان و نواقص و خرابى هاى 

احتمالى را پيگيرى و در كوتاه ترين زمان مرتفع كنند.
معاون مالى و اقتصادى شــهردار همدان نيز در اين جلسه گفت: 
طى سه سال اخير در شــهر و به ويژه مناطق كم برخوردار شاهد 
اجراى پروژه هاى مختلف و متنوعى در جهت ارتقاى سطح كمى و 
كيفى خدمات رسانى به مردم بوديم كه خوشبختانه منجر به افزايش 

رضايتمندى شهروندان شده است.
رضا ابرارخرم افزود: توســعه همه جانبه و رشــد متوازن شــهر، 
رسيدگى به درخواست ها و مشكالت شهروندان مهمترين برنامه 
مديريت شهرى همدان در دوره فعلى بوده است كه در اين مدت 
بودجه و منابع شهردارى صرف اجراى تنها چند پروژه خاص نشد 
بلكه اجراى پروژه هاى مختلف به ويژه در مناطق كم برخوردار در 

اولويت قرار گرفت.
وى در اين باره افزود: براى نمونه مى توان به آسفالت بيشتر معابر 
اصلى، فرعى، كوچه ها و بن بست هاى مناطق كم برخوردار اشاره 
كرد كه خوشبختانه رضايت حداكثرى مردم را به همراه داشته است.

در ابتداى اين جلســه معاونان، مديران مناطق و سازمان ها به بيان 
آخريــن وضعيت اجراى پروژه ها و مشــكالت موجود پرداختند 
كه شهردار همدان خواستار همراهى، همفكرى، پيگيرى جدى و 

تسريع در اجرا و بهره بردارى پروژه ها در زمان مقرر شد.

 موضوع تأسيس شــهردارى براى حوزه 
مركزى و هســته شــهر با هدف حفظ بافت 
تاريخى، چند ســالى اســت كه مطرح شده 
است. در دوره شوراهاى گذشته، اين موضوع 
تنها يك پيشنهاد بود اما از زمان شهردار شدن 
عباس صوفى اين مهم شكل اجرايى به خود 

گرفت. 
يك دكترى شهرسازى و كارشناس معمارى 
در همدان در اين زمينه  ميگويد :  شكل گيرى 
اين شهردارى با نگاه و ضوابطى است كه در 
وزارت كشور مطرح است اما اصل موضوع 
حفظ بافت تاريخى و فرهنگى است و شهردار 
اين منطقه تحت نظارت شهردار مركزى، اين 
منطقه را مديريت كنــد. اما در اين بين آرا و 

اختالف نظرات درباره تعيين محدوده، مشكالتى 
را براى آغاز كارهاى بعدى ايجاد كرده است.

محمد رحمانــى، گفت : در جلســات مختلف از 
ديد ميراثى، فرهنگى، شهرســازى و دانشگاهى به موضوع 

پرداخته شده است و نشاندن تمام نقطه نظرات كنار هم براى تعيين 
محدوده يك شهردارى، وقت شهردارى را در اجرا مى گيرد.

وى تاكيد كرد : ما به عنوان مشاور، وظيفه كار مطالعات براى تعيين 
شــكل كار در تهيه نقشه ها را داشتيم و با برگزارى جلسات متعدد 
ســعى كرديم نقطه نظرات را كنار هم قرار دهيم. نتيجه تمامى اين 

جلسات 4 پيشنهاد بود كه با اما و اگرهايى مواجه شد.
اين اســتاد دانشگاه افزود : شكل گيرى شــهردارى منطقه مركزى 
يك پيشرفت براى شــهر است .اگر شكل مديريت شهرى با نگاه 
انسان محور در شهردارى همدان رقم بخورد، اين مهم جزو نخستين 
اتفاقات خوب در كشور است؛ زيرا شكل شهردارى منطقه مركزى 
با شكل شهر كه در سال 1309 طراحى شده است، همخوانى دارد. 
محدوده ســال 1335 هيچ ربطى به شهردارى منطقه مركزى ندارد. 
تأســيس شهردارى جديد با وزرات كشــور است و قوانين آن نيز 

مشخص است.
اين كارشــناس امور شــهرى افــزود : حاال  يك شــهردارى به 
شــهردارى هاى مناطق شــهرى همدان افزوده شــده است .  يك 
شهردارى كه شــاكله آن با هدف مديريت شهرى به حفظ هويت 
تاريخى شــهر مى پردازد . اين مهم يك تصميم كشورى است كه 

همدان از پيشگامان ايجاد آن است.

وى گفت : بر اساس تصميم گيرى ها در اين زمينه، 
اهداف تشكيل شهردارى اين منطقه، مديريت واحد 
شهرى از حيث خدماتى و كاربرى، نگاه ويژه به بازار 
كه شاكله اصلى شهر است، زنده نگهداشتن تفكر حفظ، احيا و 
بازآفرينى آثار تاريخى، ايجاد فضاهاى بوم گردى، رونق گردشگرى 

و درآمد حاصل از اين صنعت است.
رحمانى افزود : از ديگر اهداف مى توان به بازسازى و احياى بناها، 
برقرارى ايمنى و پدافند غيرعامل در قسمت مركزى شهر و شناسايى 

نقاط حادثه خيز در قسمت مركزى همدان اشاره كرد.
گفتنى اســت ، اهداف تشكيل اين شهردارى  بر اين است تا احيا، 
بازسازى و بهســازى بافت تاريخى در همدان انجام شود.  حفظ 
ارزش هــاى هويتى معمارى و بافت واجد ارزش هدف شــورا از 
تشكيل شهردارى جديد است و بايد محدوده پيشنهادى نيز با اين 
هدف هماهنگ و ســبب انسجام بيشتر مديريت در اين بافت ها و 

محدوده ها شود.
احيــا و مرمت بافت هــاى واجد ارزش، همــكارى و تعامل بين 
مديريت شهرى و سازمان ميراث فرهنگى را مى طلبد. قدمت شهر 
همدان و آثار واجد ارزش آن بسيار زياد است، به رغم اينكه تاكنون 
نتوانســته ايم آن گونه كه شايسته است، از اين ظرفيت ارزشمند در 
راستاى معرفى شهر همدان به دنيا و حتى به ساير هموطنان  در ديگر 
شهرها استفاده كنيم؛ توجه به اين امر در رشد اقتصادى شهر و ايجاد 
اشتغال پايدار هم بســيار حايز اهميت است. راه اندازى شهردارى 

بافت براى رسيدن به مديريتى مردم محور تأثيرگذار است.

معاون امور مطبوعاتى و اطالع رسانى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى خبر داد

50 هزار مدعى خبرنگارى در كشور
■ كاغذ از شمول ارز 4200 تومان خارج شد

 محمد رحمانى:

مديريت شهرى در بافت تاريخى همدان 
يك ضرورت است

شهردار همدان : 

اقدامات مديريتى در شهـر 
با هدف رضايتمندى شهروندان است
■ تسريع در بهره بردارى به موقع پروژه هاى نيمه تمام شهر الزم است 
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از مشكالت 
رسانه ها است


