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طعم شيرين 
سرمايه گذارى 
براى سالمتى 
فرزند

عدالت 
در همه ساحت ها 
بايد گسترش 
پيدا كند

گاليه مندى 
مردم درباره  
قطعى برق به 
حق است
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شركت دانش بنيان نوين بسپار سازه

هفته صنعت و معدن را خدمت 
جناب آقاى مهندس متين 

رياست محترم سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان همدان

 و كاركنان زحمت كش اين سازمان و همچنين 
خدمت صنعتگران و كارآفرينان استان تبريك و 

تهنيت عرض مى نماييم. اميد است به پشتوانه تالش 
صنعتگران و همكارى و هميارى بيشتر مسئولين 

شاهد رشد و تعالى صنعت استان باشيم.

هفته
جناب

هفته صنعت و معدن گرامى باد

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

رضـا بيـانـاتـى  

روابط عمومى شهردارى فامنين

انتصــاب به جــا و شايســته جنابعالى به 
عنوان رئيس ســازمان حمل و نقل بار و 
مسافر شــهردارى همدان كه بيانگر تعهد، 
كارآمدى،لياقت و شايســتگى هاى شما در 
صحنه هاى خدمت صادقانه به نظام مقدس 
عرض  تبريك  را  اســت  اسالمى  جمهورى 
نموده،موفقيت و ســربلندى شما را از درگاه 

خداوند متعال مسألت داريم. 

رضـ
تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي

سيد حسين معصوم زاده 

روابط عمومى شهردارى فامنين

شايســته  انتصاب  بخــش  مســرت  نويد 
حضرتعالــى را بــه عنــوان مدير حوزه 
شــهردار همدان تبريك و تهنيت عرض 

مى نماييم.
از درگاه ايزد منان مزيد توفيقات براى خدمتى 
سرشار از شور و نشاط و مملو از توكل الهى 
در جهت رشد و شــكوفايى ايران اسالمى 

مسألت داريم.

سيد ح

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس متين 

شركت صنايع سيم و كابل همدان

رياست محترم سازمان صنعت معدن 
و تجارت استان همدان

هفته صنعــت و معـدن را خدمـت جنابعالـى 
تالشــگران  و  انــدركاران  دسـت  تمامى  و 
و  تبريــك  همــدان  اســتان  صنعــت 
تهنيــت عــرض نمــوده و از درگاه ايــزد 
در  خدمــت  روزافــزون  توفيــق  متعــال 
برايتــان  را  معــدن  و  صنعــت  حــوزه 

آرزومنديــم.

م

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

اينستاگرام  استــخدامى
bazarehamedan

پس از امضاى تفاهم نامه 
بين وزير ارشاد و استاندار همدان:

جشنواره تئاتر كودك و نوجوان 
در همدان ماندگار شد
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فقط برق نرفت!ياد

 1- با آغاز خرداد ماه وزارت نيرو از برنامه  
قطعى برق سراسرى و بدون اعالم قبلى خود 
پرده برداشــت. قطعى برق در روزهاى قبل از 
انتخابات نگرانى از تاثير منفى اين اقدام را به 

دنبال داشت...

2

صوفى در جمع رسانه ها به مناسبت روز شهردارى تشريح كرد

گزارش گزارش 55//33 سال مديريت شهرى همدان سال مديريت شهرى همدان

عضو هيأت عالى نظارت بر انتخابات استان:

انتخابات مالير تأييد شد
■ بازشمارى در همدان انجام نمى شود   ■ كانديداهاى معترض: هيچ رأيى بازشمارى نشد

صفايى و ايلوخانى ستاره هاى درخشان آسمان
 ورزش استان

تنيس روى ميز استان 
در مسير پيشرفت افتاد

مديرعامل آب منطقه اى استان اعالم كرد

اجراى 10سد با حجم مخزن 
115ميليون مترمكعب در همدان
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

سه شنبه  15 تير ماه 1400  شماره 4078
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

فقط برق نرفت!
 1- با آغاز خرداد ماه وزارت نيرو از برنامه  قطعى برق سراسرى و 

بدون اعالم قبلى خود پرده برداشت.
قطعى برق در روزهاى قبل از انتخابات نگرانى از تاثير منفى اين اقدام 
را به دنبال داشت و خيلى زود مسئوالن را وادار به واكنش كرد تا مانع 
اجراى اين برنامه شوند و حتى وعده دهند كه در روز انتخابات، هيچ 

نگرانى براى قطع برق و اينترنت وجود ندارد و چنين نيز شد.
2- پس از برگزارى انتخابات و در شرايطى كه به نظر مى رسيد مشكل 
برق حل شــده است و ديگر برنامه قطعى برق با اقتدارى كه مسئوالن 
در حمايت از مردم نشــان دادند، اجرا نخواهد شد، چند روزى است 

كه قطع برق امان مردم را بريده است.
برقى كه با رفتن خود اعتماد مردم را خدشه دار كرده و با خود اعتماد، 
اميد به آينده، ســرمايه و نشاط اجتماعى، همبستگى و انسجام ملى و 

بسيارى از دستاوردهاى ناشى از رابطه دولت- ملت را نيز مى برد.
3- اگر مى شود توزيع برق را براى انتخابات مديريت كرد و انتخاباتى 

بدون قطعى برق برگزار كرد، چرا نمى شود اين برنامه را ادامه داد؟
آيا اين رفتار منجر به اين گاليه و انتقاد جدى از سوى مردم نمى شود 

كه چرا رفتار با مردم قبل و بعد از انتخابات متفاوت است؟ 
قبل از انتخابات همه مســئوالن مهربان، مشــكالت كمتر و همه در 
دفاع از حق مردم مقتدر و به دنبال احقاق حق مردم هســتند و بعد از 
انتخابات مردم رها شده و كسى هم به فكر حق و حقوق مردم نيست!

4- چرا هيچ مســئولى به مردم توضيح نمى دهد كه چرا برق مى رود و 
در برخى مناطق برق بيشــتر قطع مى شود؟ و چراهاى ديگرى كه اين 

روزها مردم مطرح مى كنند و پاسخى دريافت نمى كنند.
آيا گفتن و نوشتن جمله قطعى برق به دليل كاهش توليد، كافى است 
و نبايد به مردم توضيح داد كه اين كاهش توليد چرا اتفاق افتاده و چرا 
در زمــان قبل از انتخابات در تامين و توزيع برق، عامل كاهش توليد، 

موثر نبوده است.
5- چرا طورى رفتار مى شــود تا ايــن فكر به ذهن خطور كند كه در 

اين كشور همه مردم را زينت البرنامه و زينت المجلس مى خواهند؟
همه از مردم و نقش آنها ســخن مى گويند اما هيچ مســئولى پيش از 
بروز بحران به ســراغ مردم نمى رود تا براى آنها وضعيت را شــفاف 
توضيح دهد و اعتمادســازى كرده و مشاركت مردم را براى عبور از 

بحران به ميدان آورد.
6- نظام پيشنهاد و انتقاد در جهان امروز در مديريت بحران هاى قابل 

پيش بينى يك رويكرد و راهبرد مهم است.
پيش از بروز بحران قطعى برق اما هيچ مســئولى ســراغ مردم نرفت 
و وضعيتــى را كه به آن گرفتار آمده ايم توضيح نداد و پيشــنهادهاى 
آنهــا براى عبور از بحران قطعى برق را دريافت نكرد، پيشــنهادهاى 
كارســازى كه اين روزها مردم در فضاى مجازى به رايگان در اختيار 
مديــران قرار مى دهند اما گويى مديران قصد دارند با برق بروند و به 

فكر روشنايى نيستند!
7- در گام دوم انقالب برخى به جاى توجه به مردم براى همراه كردن 
آنها به دنبال ايجاد فاصله بيشــتر با مردم و دلسرد كردن هرچه بيشتر 

مردم هستند.
اين رويه نادرســت بايد اصالح شــود وگرنه فاصلــه اى كه جنگ و 
فشــارها نتوانستند ايجاد كنند با بى تدبيرى هايى چون كمبود و گرانى 
كاالها در بازار، تبعيض ها، نبود و كمبود دارو ، افتتاحســيون به جاى 

واكسيناسيون و خاموشى به جاى روشنايى، اتفاق خواهد افتاد.

احتمال افزايش بيماران بسترى تا هفته آينده
  معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا همدان ورود مسافران را علت افزايش آمار بيماران سرپايى و بروز پيك هاى متعدد اين 
ويروس در استان دانست. ابراهيم جليلى در گفت وگو با همدان آنالين، با بيان اينكه پيش بينى مى شود تا هفته آينده آمار بيماران بسترى 
نيز روند صعودى به خود گيرد، بيان كرد: در حال حاضر شاهد افزايش ماليم شيب بيماران سرپايى هستيم؛ براساس افزايش آمار بيماران 
بســترى و خارج از اســتان از 2روز گذشته، پيش بينى مى شود تا هفته آينده آمار روندى فزاينده به خود گيرد. وى با تأكيدبر اينكه هنوز 
گزارشــى از كرونادلتا نداشــته ايم، گفت: دليل افزايش آمار مبتاليان و بيماران سرپايى و پيدايش پيك هاى متعدد كوويد-19 در استان، 
ورود مسافرانى است كه موجب انتقال اين بيمارى شده و به  دنبال آن موجب افزايش بيمارى مى شوند. جليلى با اشاره به ارائه هشدار 
و پيشنهادات مربوط به جلوگيرى از انتشار بيشتر بيمارى توسط مسافران به ستاد استانى مقابله با كرونا، بيان كرد: دانشگاه علوم پزشكى 
ابن سينا، هشدارهاى مربوطه را به ستاد استانى ارسال كرده است؛ از اين رو احتمال مى رود ستاد استانى با توجه به هشدارهاى دانشگاه، 

مصوبه هايى را براى كنترل ورود مسافران ابالغ كند.

شركت 5800 دانش آموز پايه نهم همدان در آزمون مدارس نمونه دولتى
   معاون آموزش متوســطه آموزش وپرورش استان همدان گفت: بيش از 5هزار و 800 نفر از دانش آموزان پايه نهم استان همدان در 

آزمون ورودى مدارس نمونه دولتى ثبت نام كرده اند.
به گزارش مهر، نعمت ا... بحيرايى بيان كرد: بيش از 5هزار و800 نفر از دانش آموزان پايه نهم اســتان همدان در آزمون ورودى مدارس 
نمونه دولتى ثبت نام كرده اند. وى افزود: ثبت نام داوطلبان شــركت در اين آزمون از روز شنبه 21 تا 31 فروردين ماه سال جارى از طريق 
ســامانه فوق انجام شــد كه به منظور ايجاد فرصت براى دانش آموزانى كه به هر دليل موفق به ثبت نام نشده بودند، اين فرايند در چند 
نوبت تمديد شــد. معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش استان همدان با بيان اينكه همزمان با سراسر كشور آزمون ورودى مدارس 
نمونه دولتى ســاعت 9 صبح روز جمعه 1400/4/18 با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در اين استان برگزار مى شود، گفت: كارت ورود 
به جلســه آزمون حداقل 3 روز قبل از تاريخ برگزارى آزمون، از طريق سامانه ثبت نام به نشانى اينترنتى hamedan.natije.ir در 

اختيار داوطلبان قرار مى گيرد.

121 نفر ديگر در استان همدان به كرونا 
مبتال شدند

 سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى استان همدان گفت كه با شناسايى 
121بيمار جديد مبتال به كرونا در 24 ســاعت گذشته در اين استان، 
مجموع بيماران بســترى مثبت به 18هزار و 429 و بيماران ســرپايى 

مثبت به 45هزار و 673 نفر رسيد.
محمدطاهرى افزود: همچنين با فوت 2نفر ديگر در 24ساعت گذشته 
آمار مرگ ومير ناشــى از كوويد 19 در استان از ابتداى اپيدمى كرونا 

تاكنون به 2هزار و 271 مورد رسيده است.
وى گفت: تعداد مراجعان سرپايى به اورژانس بيمارستان هاى استان با 
عالئم تنفســى مشكوك به كرونا در 24ساعت گذشته 488 مورد بود 

كه 86 نفر از مراجعان به بيمارستان ها در بخش عادى بسترى شدند.

درخشش معلمان همدان در جشنواره 
كشورى توليد محتواى الكترونيكى

 معاون آموزش ابتدايى اســتان همدان از درخشش معلمان ابتدايى 
اســتان در نخستين جشنواره كشورى توليد محتواى الكترونيكى خبر 

داد.
به گزارش اداره اطالع رســانى و روابط عمومى آموزش وپرورش 
اســتان، معصومــه خدابنده لو گفت: جشــنواره توليد محتواهاى 
چندرســانه اى معلمان آموزش ابتدايى براســاس برنامه درســى 
در 6پايــه تحصيلى توســط معاونت آمــوزش ابتدايى وزارت 
آموزش وپــرورش و بــا همــكارى قطب هاى توليــد محتواى 

شد. برگزار  كشورى 
وى افزود: در اين جشــنواره 17نفر از همكاران فرهنگى دوره ابتدايى 
استان در بخش هاى  چندرسانه اى، اصالحى و تكميلى موفق به كسب 

رتبه برتر كشور شدند.
خدابنده لو بيان كرد: تقويت روحيه خودباورى، شناســايى قابليت هاى 
فنــى معلمان و ارائه الگوهاى آموزشــى نوين و جــذاب در محيط 

يادگيرى الكترونيكى از جمله اهداف جشنواره بود.

كنگره بزرگداشت شهيدمدنى 
در همدان برگزار مى شود

 مديركل امور اجتماعى اســتاندارى همــدان از برگزارى كنگره 
بزرگداشت آيت ا... شهيد مدنى در روز بيستم  شهريورماه خبر داد.

به گزارش فارس، مهرداد نادرى فر در اين جلسه با اشاره به برگزارى 
كنگره آيت ا... شــهيد مدنى در روز بيستم شهريورماه گفت: در هر 
اســتانى رويكردى به حق و شايسته ايجاد شــده و آن گراميداشت 
علما و بزرگان و كســانى است كه به نحو شايسته براى مردم ديارى 

زحماتى كشيدند و خوش درخشيدند.
وى بــا بيــان اينكه هر ســال در اســتان همدان نيــز به پاس 
اقدام هاى شايســته شهيد آيت ا... مدنى مراســم بزرگداشتى با 
برنامه هاى درخــور و در قالب كنگره برگزار مى شــود افزود: 
نقش شــهيدمدنى در انقالب اســالمى و تأثيرگذارى ايشان در 
اســتان بر كســى پوشيده نيست و ايشــان حتى به يك الگو در 

شده اند. تبديل  كشور 
مديركل اموراجتماعى استاندارى همدان از تشكيل 8كميته برگزارى 
كنگره آيت ا... شــهيد مدنى خبر داد و گفت: بــراى هركدام از اين 
كميته ها شرح وظايفى تعريف شده كه ضرورت دارد مسئوالن توجه 

الزم را داشته باشند و كارها طبق آن پيش رود.
مديرعامل مؤسسه شــهيدمدنى در همدان نيز با اشاره به اينكه تراز 
شخصيت شهيدمدنى در ابعاد مختلف در اين مسأله موضوعيت دارد 
بيان كرد: ايشــان فارغ از اينكه شــخصيت روحانى جلودار حركت 

انقالب بودند انسجام بخشى نيروها را در كارنامه خود دارند.
محمدكاظم حجازى با اشــاره به تأثير شهيدمدنى در بين مردم از هر 
سن و سالى گفت: ايشان در مسير انقالب خود را مقلد امام(ره) قرار 
داده بودند و اين توفيق موجب شــده بود با ديدگاه هاى مختلف در 

مسائل سياسى، اما در مسير امام(ره)  و واليت گام بردارند.
وى با بيان اينكه شــهيدمدنى در هر عرصــه جغرافيايى كه حضور 
يافتند ماندگار شدند بيان كرد: برگزارى كنگره براى شهيدمدنى، نياز 
جامعه و فرهنگ ماســت تا با تبيين صحيح و متناسب با اقتضائات 

روز اين مرد بزرگ را به مردم بشناسانيم.
مديركل تبليغات اســالمى استان همدان نيز با بيان اينكه شهيدمدنى 
جزو شهداى شاخص انقالب اســالمى در ابعاد مختلف است بيان 
كرد: در كميته مردمى كه به عهده ســازمان تبليغات اســالمى استان 
است، برنامه هاى مختلفى طراحى شده تا با ظرفيت نهادهاى مردمى 

كارهاى اثرگذارى صورت گيرد.
حجت االسالم محمدهادى نظيرى به طراحى برنامه هايى متناسب با 
قشر كودك و نوجوان با بهره گيرى از شبكه اجتماعى شاد اشاره كرد 
و گفت: در هر 9شهرســتان برنامه محورى درخصوص بزرگداشت 
شهيدمدنى خواهيم داشت و تالش مى كنيم در بخش هاى استان نيز 

يك برنامه را پيش ببريم.
وى با اشــاره به اســتفاده از ظرفيت 280مبلغ مستقر در روستاها در 
معرفى شخصيت شــهيدمدنى افزود: در روستاهايى كه مبلغ مستقر 
نيست روحانيونى اعزام و برنامه هايى را در اين راستا خواهند داشت.

مديركل تبليغات اسالمى اســتان همدان با اشاره به اينكه گروه هاى 
جهــادى نيز بــه ياد شــهيدمدنى برنامه هايى بخصــوص در حوزه 
فرهنگى اجرا  مى كنند گفت: در روز بزرگداشــت شهيدمدنى نيز در 

صحن مسجدجامع همدان برنامه  هايى داريم.
وى بيان كرد: روز 19شهريورماه در مسجد مهديه، دعاى ندبه به ياد 
شــهيدمدنى كه فعاليت ايشان بيشــتر در اين مسجد بود و پايه گذار 
ســنت دعاى ندبه نيز بودند، برگزار و از شــبكه سراســرى پخش 

مى شود.

1- تقلب براى ثبت و معرفى  مدير در سامانه اعالم شده براى معرفى 
مديران رئيسى آغاز شده است. گويا برخى، جماعتى را اجير كرده اند 
تا اســم و   رزومه آنها را در ســامانه معرفى مديران ثبت كنند. گفتنى 
است برخى نمايندگان مجلس نيز اين سامانه را نفى رايزنى با مجلس 

ارزيابى و از آن انتقاد كرده اند.
2- وام طالق به انواع وام هاى مردم براى گذران زندگى اضافه شــده 
اســت. گويا در ماه هاى اخير گرانى تا آنجايى پيــش رفته كه تقريبًا 
مرحلــه اى در زندگى نمانده كــه بتوان بــدون وام و قرض از پس 
هزينه هاى آن برآمد و حاال براى همه چيز وام تعريف شــده اســت. 
گفتنى است وام فرزندآورى، وام نابارورى، وام سربازى، وام خريد يا 
اجاره مسكن، وام خريد كاال، وام ازدواج، وام طالق، وام بازنشستگى 
و حتى وام خريد قبر از انواع وام هايى هســتند كه هر بار با شــرايط 

جديدى، قانونى يا غيرقانونى، ارائه مى شود.
3-برخى از داوطلبان انتخابات شوراها تازه تبليغات انتخاباتى را آغاز 
كرده انــد! گويا به اين داوطلبان خبرها ديرتر مى رســد و آنها از پايان 
انتخابات خبر ندارند. گفتنى است عمده اين تبليغات در فضاى مجازى 

انجام مى شود.
4- برخــى داوطلبان انتخابات شــوراها پس از پايــان انتخابات به 
كانال گردانى در فضاى مجازى روى آورده اند. گويا اين كانال ها خبرى 
بوده و به نوعى سرمايه گذارى براى انتخابات آينده است. گفتنى است 
راه اندازى برخى از اين كانال ها با اشــتغالزايى و استخدام مدير كانال 

نيز همراه بوده است.
5- بيماران خاص استان با مشكل داروى كمياب مواجه شده اند. گويا 
اين بيمــاران در مواردى براى تأمين داروى خود مجبور به ســفر به 
اســتان هاى ديگر چون يزد و اصفهان مى شوند. گفتنى است در كنار 
مشكل واردات دارو به دليل تحريم، داروهاى توليد داخل هم به دليل 

تخصيص نيافتن ارز و تأمين نشدن مواداوليه، ناياب شده است.

همدان  آب منطقه اى  شــركت  مديرعامل   
از اجراى 10ســد با حجم مخزن 115ميليون 
مترمكعــب و بهره بردارى 16تغذيه مصنوعى 
با حجم تغذيــه 32 ميليون مترمكعب آب در 

سال خبرداد.
به گزارش روابط عمومى شركت آب منطقه اى 
استان همدان، مديرعامل شركت آب منطقه اى 
همدان گفت: اســتان همدان با متوسط بارش 
330 ميليمتر در سال، در منطقه نيمه خشك و 

كم بارش قرار گرفته است.
منصور ســتوده بيــان كرد: توزيــع نامتوازن 
زمانى و مكانى بارش، خشكســالى و كمبود 
منابع آب تأثير بســزايى بر آب هاى زيرزمينى 
همچنين تاالب ها و دشت هاى استان گذاشته 
و آنهــا را در وضعيت ممنوعه و بحرانى قرار 

داده است.
وى افزود: بر اين اســاس ضرورت مصرف 
بهينــه آب در تمامــى بخش هــا بــه ويژه 
كشــاورزى و توجه به محيط زيست به اندازه 

سالمتى مردم ضرورت دارد.
ســتوده گفت: بررسى ها نشــان مى دهد كه 
اســتفاده و مديريــت منابع آبى در گذشــته 
چنــدان مطلــوب نبــوده و در حال حاضر 
مشكالت و نارسايى هاى گوناگون در اين باره 

مشاهده مى شود.
ستوده افت سطح آب هاى زيرزمينى و كسرى 
مخازن، كاهش آبدهى چاه ها، خشــك شدن 
قنوات، افــت كيفيت منابــع آب زيرزمينى، 
كاهش آب تاالب ها، نشســت زمين و ايجاد 
فروچاله هــا را از پيامدهاى منفى كمبود آب 

دانست.

همدان  آب منطقــه اى  شــركت  مديرعامــل 
همچنين تخريب ســفره هاى آب زيرزمينى، 
آلودگى منابع آب، افزايش سيل خيزى منطقه، 
مشكل تأمين آب آشاميدنى باكيفيت و پايدار 
و بــروز پديده خشكســالى را از ديگر نتايج 

كمبود آب برشمرد.
ســتوده بيان كرد: نقش مردم و ســازمان هاى 
مردم نهــاد و انجمن هــاى بهره بــرداران در 
مديريــت منابع آبــى با شــرايط موجود و 
محيط زيست  كارشناسان  مكرر  هشــدارهاى 
در حوزه آب، حساسيت زيادى در مسئوالن 
براى برنامه ريزى و اتخــاذ تصميم هاى الزم 
در راســتاى ارتقاى بهره ورى در مصرف آب 

ايجاد كرده است.
وى افــزود: اســتان همدان نيز بــا توجه به 
حجــم آب قابل برنامه ريزى به ويژه در حوزه 
بهره بردارى آب كشــاورزى سند سازگارى با 
كم آبى را تهيه و به تصويب شوراى حفاظت 
از منابع آب اســتان و كارگروه ملى كشورى 
رســانده اســت و ضرورت دارد اين ســند 
براساس رويكرد مديريت به هم پيوسته منابع 
آب تنظيــم و منابــع و راهبردهاى آن در هر 

حوزه تعيين شود.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان بيان 
كــرد: در دولت تدبيــر و اميد در حوزه آب، 
خاك و محيط زيســت اقدام هاى بسيار خوبى 

صورت گرفته اســت كه بــا اجراى صحيح 
برنامه هاى دولت در همدان شاهد نتايج مثبتى 
در امر بهبود آب در چند سال گذشته هستيم.

ســتوده بهره بردارى و اجراى 10سد با حجم 
مخــزن 115ميليون مترمكعــب، بهره بردارى 
16تغذيــه مصنوعى با حجم تغذيه 32ميليون 
مترمكعب آب در ســال، ايجاد ظرفيت هاى 
گردشگرى در سدها و تأسيسات آبى، اجراى 
خطوط آبرســانى از سدهاى ســرابى، كالن 
و تالــوار به طــول 190كيلومتــر، تخصيص 
حق آبه  مترمكعب  رهاســازى 21ميليــون  و 
زيســت محيطى رودخانه هــا را از اقدام هاى 

صورت گرفته برشمرد.

معاونت  محيط وكار  بهداشــت  كارشناس   
بهداشتى همدان با بيان اينكه كشت سبزى هاى 
آلوده در همدان كاهش يافته است از باال رفتن 

آمار كشت سيب زمينى در اين زمينه خبر داد.
مهدى خدابخشــى در گفت وگــو با فارس، با 
بيان اينكه در راســتاى اجراى برنامه ســالمت 
و امنيت غذايى و به منظور پيشــگيرى از شيوع 
بيمارى هــاى منتقله از آب وغــذا بازديدهايى 
از سطح مزارع اســتان انجام مى شود بيان كرد: 
جلوگيرى از آبيارى سبزى ها با فاضالب مورد 
توجه ماست و مرتب بازديدهايى انجام مى شود .

وى با اشــاره به اينكــه در حال حاضر اطالع 
دقيقى نسبت به زيركشت سبزى با فاضالب در 
همدان وجود ندارد گفــت: اوايل خردادماه در 
بازديدهاى بازرسان بهداشت و اخطارهايى كه 
به كشــاورزان داده شده بود، ظاهراً سبزى هاى 
آلوده جمع آورى شده و با فاضالب نيز آبيارى 

نمى شود.

خدابخشــى با تأكيد بر اينكه طبق بازديدهاى 
صورت گرفته در حال حاضر سبزى آبيارى شده 
با فاضالب وجود ندارد افزود: اوايل خردادماه 
چند مورد مشاهده و اخطارهايى به سبزى كاران 
داده شــد و قرار شــد اگر مجدد در اين زمينه 

اقدامى كنند مزارع شخم شود.
وى بــا بيان اينكــه در اين مدت تعــدادى از 

ســبزى كاران سبزى هاى خود را جمع كردند و 
نچيدند و عده اى هم منابع آب ســالمى دارند 
و از آن آبيــارى مى كنند گفت: همكاران مرتب 
بازديدهايى دارند و در حال حاضر گزارشى از 

معدوم سازى و شخم مزارع اعالم نشده است.
خدابخشــى با اشــاره به اينكه اين بازديدها با 
همكارى سازمان جهادكشاورزى و گاهى اداره 

آب وفاضــالب انجام مى شــود و اگر موردى 
باشــد حتماً گزارش مى شــود بيان كرد: البته 
سطح زيركشت سبزى با فاضالب كم شده، اما 
متأســفانه آمار كشت سيب زمينى به شدت باال 

رفته و نگرانى در اين زمينه وجود دارد.
وى با اشــاره به اينكه اطالع رســانى نسبت به 
وجود ســبزى هاى آلوده در مناطق مورد توجه 
اســت و قطعاً بــه مردم در ايــن زمينه آگاهى 
خواهيم داد افزود: در يكى از شهرســتان ها 8

كشــاورز به خاطر كشت سبزى و توت فرنگى 
با فاضالب به دادگاه معرفى شدند؛ جلوگيرى 
از كشــت با فاضالب به طور جدى در دستور 

كار است.
كارشناس بهداشت محيط وكار معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشكى همدان بيان كرد: استفاده از 
آب ســالم در آبيارى محصوالت كشاورزى در 
آموزش چهره به چهره حين بازرسى در دستور 

كار است.

  آيين نامــه ابالغــى قــوه قضاييــه در 
ــاده،  ــه در 164م ــتقالل وكال ك ــتاى اس راس
ششــم تيرمــاه از طــرف رئيــس قــوه قضاييــه 
ــاالن  ــاد بســيارى از فع ــه اعتق ــالغ شــد ب اب
صنفــى در مــوارد متعــددى بــا مبانــى 

ــت. ــاد اس ــون وكال در تض ــتقالل كان اس
سراسرى  اتحاديه  رئيس  همين خصوص  در 

كانون هاى وكالى دادگسترى ايران از هيأت 
تدوين آيين نامه تقديمى كانون هاى وكال به 
قوه قضاييه خواســته است موارد تغيير يافته 
از ســوى قوه قضاييه را به اين اتحاديه اعالم 

كنند.
رئيس كانون وكالى دادگسترى استان همدان 
نيز در اين باره گفت: در فقره آيين نامه اليحه 

قانونى استقالل كانون وكال، نهايتًا تسليم نظر 
جمع هستيم و با انتشار بيانيه صداى واحدى 

از نهاد وكالت شنيده شد. 
گفتنى است، جلســه هيأت عمومى به طور 
كانون هاى  سراســرى  اتحاديه  فوق العــاده 
منظــور  بــه  ايــران  دادگســترى  وكالى 
اتخــاذ تصميم با حضور رؤســا و اعضاى 

هيأت مديره كانون هاى وكالى دادگســترى 
كشــور به صورت حضــورى و برخط در 
كانون وكالى دادگسترى مركز برگزار شد و 
منجر به اين شد كه با انتشار بيانيه اى اتحاديه 
قوه قضاييه  ابالغى  آيين نامه  وكال  كانون هاى 
را ناقض اســتقالل وكال بدانند و اجراى آن 

را نپذيرند.

اقامه نمازجماعت در 
23 بوستان همدان

شــهردارى  فرهنگى واجتماعى  معــاون   
همــدان از اقامه نمازجماعــت در 23 پارك  

شهر همدان خبر داد.
روح ا... وجدى هويدا در گفت وگو با فارس، 
بــا اشــاره به برگــزارى نمــاز جماعت در 
پارك هــاى همدان گفت: طبــق برنامه ريزى 
هرساله سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى همدان با مشاركت گروه فرهنگى 
و تبليغى ســراج به نمايندگى دفتر ولى فقيه 

و امام جمعه همدان اقــدام به برگزارى اقامه 
نمازجماعت در 23بوستان شهر همدان كرده 

است.
وى با بيان اينكــه اقامه نمازجماعت تا پايان 
تابستان ادامه دارد افزود: اين برنامه به منظور 
ترويج فرهنگ نماز و افزايش گرايش جوانان 
و شهروندان همدان به اين فريضه مهم الهى 

است.
معاون فرهنگى، اجتماعى شــهردارى همدان 
با اشــاره به پارك هايى كه ايــن طرح در آن 
برگزار مى شــود گفت: 7بوســتان و جايگاه 
شهر در منطقه يك شــامل پارك هاى مردم، 

ارم، شــكريه، ســعيديه، گنجنامه، نارون و 
ميدان امام(ره) در منطقه 2 شــهر 9 بوســتان 
شــامل كودك، حاج عنايت، اعتماديه، شاهد، 
نوروزى، خانواده، شهيدشمســى پور، كوثر و 

ورزش در آنها نماز اقامه خواهند شد.
وى بيان كرد: 4 بوســتان در منطقه 3 شامل 
بوستان هاى خضر، شهروند، كوى گلستان و 
بوستان پرديسان و در منطقه 4 نيز 4 بوستان 
سعدى، باباطاهر، باغ ايرانى و شهيدنفيسى از 
جمله بوستان هايى است كه اقامه نماز هر روز 

در آن برگزار مى شود.
وجدى هويدا با تأكيد بر اينكه اقامه نماز طبق 

پروتكل ها بــوده و در حال حاضر ممنوعيتى 
نداريم گفــت: صفوف نمازجماعت با توجه 
به اينكه در فضاى باز انجام مى شود مشكلى 
وجود ندارد و اگر محدوديتى از سوى ستاد 

كرونا اعمال شود، تدابير الزم اتخاذ مى شود.
وى با بيــان اينكه با توجه به شــيوع كرونا 
استقبال نسبت به ســال هاى گذشته متفاوت 
اســت و كرونا تأثير داشته اســت افزود: در 
همين راســتا برنامه هــاى فرهنگى از جمله 
بيان  فرهنگى،  مسابقات  شهروندى،  آموزش 
احكام شرعى و برنامه هايى در حوزه كودكان 
نيز  در حاشيه اقامه نماز گنجانده شده است.

آيين نامه ابالغى قوه قضاييه ناقض استقالل وكال است

كشت سبزى فاضالبى در همدان ادامه دارد

نگرانى از كشت سيب زمينى با آب آلوده

مديرعامل آب منطقه اى استان اعالم كرد

اجراى 10سد با حجم مخزن 
115ميليون مترمكعب در همدان
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توزيع شكر در فروشگاه هاى زنجيره اى
 سرپرســت اداره صمت 
اسدآباد از توزيع 60 تن شكر 
در فروشگاه هاى زنجيره اى و 
تعاونى روستايى خبر داد و 
گفت: در حال حاضر شــكر 
بدون مشكل به قيمت 8 هزار 
و 700 تومان در حال توزيع 
است و نظارت ها با افزايش 

در حال انجام است.
پيام،  همــدان  گــزارش  به 
مصطفى حيدرى افزود: بيشــترين تخلفات مشاهده شده در 3 بخش 
گرانفروشــى، درج نكــردن قيمــت روى محصول و صادر نشــدن 
صورتحساب اســت و با اين فروشــندگان به صورت قاطع برخورد 

مى شود.
از همشهريان عزيز درخواست داريم جهت رسيدگى و اطالع به موقع 

انتقادات و پيشنهادات خود را به سامانه 124 اطالع دهند.

دانش آموز ماليرى رتبه برتر كشور را 
كسب كردند

 مدير آموزش وپرورش شهرســتان مالير بيان كرد كه دانش آموزان 
ماليرى رتبه برتر كشورى در جشنواره سفيران سالمت را كسب كردند.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا بشرى از كسب رتبه 
برتر كشورى در جشنواره سفيران سالمت از سوى دانش آموزان ماليرى 
خبر داد و گفت: آيسان شــجاعى دانش آموز پايه پنجم دبســتان شاهد 
 شهيدعباس و مرادى جورابى دانش آموز شهرستان مالير با شركت در 
جشــنواره سفيران  سالمت در رشته نقاشى و پشت سرگذاشتن مراحل 

شهرستان و استانى  موفق به كسب رتبه برتر كشورى شدند. 
وى در ادامه گفت: اين جشــنواره به واسطه شــيوع بيمارى كرونا به 

صورت  غيرحضورى و در بستر شبكه شاد برگزار شد.
بشــرى بيان كرد: دانش آموان با شركت در اين جشنواره و ارائه آثار  در 
رشته هاى نقاشى، عكاسى، پوســتر، مقاله پژوهشى، فيلم كوتاه و بلند، 
 روزنامه ديوارى، مدادرنگى، نرم افزار چندرسانه اى، ايده پردازى و طرح 
 ياريگران زندگى با ساير دانش آموزان استان رقابت كردند و با  كسب 14 

رتبه برتر خوش درخشيدند. 
وى گفت: دانش آموزان دختر و پســر شهرستان مالير موفق به كسب 
11رتبه  اول، 2رتبه دوم و 2رتبه ســوم شــدند و از اين جمع 11نفر به 

مرحله  كشورى دهمين جشنواره نوجوان سالم راه يافتند. 
  بشرى بيان كرد: اين جشنواره با  مشاركت فرهنگيان و دانش آموزان و با 
هدف شناسايى قابليت ها و ظرفيت  هاى مدارس درخصوص پيشگيرى 
از اعتياد و آسيب هاى اجتماعى و  معرفى دستاوردها و ابتكارات در اين 

زمينه برگزار مى شود. 
 مدير آموزش وپرورش مالير با اشــاره به كسب 7 رتبه برتر استانى در 
جشنواره الگوى برتر تدريس مجازى از سوى همكاران مدارس استثنايى 
شهرستان مالير، گفت: جشنواره الگوى تدريس برتر مجازى، با هدف 
ارتقاى كيفى شيوه هاى تدريس معلمان و به اشتراك  گذاشتن تجربيات 

آنها به ويژه در ايام آموزش هاى غيرحضورى برگزار مى شود. 

فروش مرغ در اسدآباد كاهش يافته
اصناف  اتــاق  رئيــس   
اسدآباد از فعاليت 35 واحد 
مرغ فروشى خبر داد و گفت: 
و 10واحد  شهرى  25واحد 
روســتايى روزانه 6 تن مرغ 
توزيع مى كنند كه اين مقدار 
از 10تن به 6 تن كاهش يافته 

است.
پيام؛  همــدان  گــزارش  به 
موســى رضا غفاريان افزود: 
روزانه با خودروهاى يخچالى اين مقدار مرغ در سطح شهرستان توزيع 
مى شــود و قيمت امروز 24هزارو900تومان اســت كه در زمينه توزيع 

هيچگونه مشكلى نداريم.
وى بيان كرد: 4 متقاضى براى صدور پروانه كسب واحد مرغ فروشى در 
حال اقدام هستند كه با اين انتصاب تعداد واحدها به 39 واحد مى رسد.

گويش هاى محلى سرمايه ارزشمند فرهنگى 
هستند

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان لهجه ها و گويش هاى 
محلى را سرمايه ارزشمند فرهنگى دانست.

احمدرضا احسانى در همايش گويش هاى محلى استان، گفت: همدان، 
ظرفيت قابل توجهى در حوزه گويش هاى محلى دارد كه در برنامه هاى 

فرهنگى و هنرى بايد مورد توجه قرار بگيرد.
وى با بيان اينكه اين همايش همزمان با روز قلم برگزار شــده اســت، 
ضمن تبريك اين روز گفت: قلم جايگاه مقدســى دارد و ادبا، علما و 
فرهيختگان صاحبان قلم هســتند. احسانى قلم را بهترين وسيله انتقال 
انديشه و ارزش ها دانست و خاطرنشان كرد: زبان ديگر عنصرى است 
كه ضمن تحكيم اتحاد و انســجام ملى، هويت يك جامعه را شــكل 
مى دهد.  مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى همدان، گويش هاى محلى 
را سرمايه ارزشمند از فرهنگ و تمدن عنوان كرد و افزود: در كنار مدرن 

شدن بايد فرهنگ هاى بومى و خرده فرهنگ ها تقويت شوند.
در اين مراسم ضمن نكوداشت فريدون محمودى از شاعران شهرستان 
مالير به پاس ســال ها تالش در حوزه گويش هاى محلى، از 11 نفر از 

شاعران استان تجليل شد.

ميدان عرضه دام بهار ساماندهى مى شود
 دادستان عمومى و انقالب شهرستان بهار در راستاى پيشگيرى از 
قاچاق دام و تأمين امنيت غذايى گفت: ميدان عرضه دام شهرستان بهار 

به منظور پيشگيرى از قاچاق دام ساماندهى مى شود.
به گزارش ايســنا، احسان فرجى بيان كرد: از آنجا كه در ماه هاى اخير 
موضــوع خروج و قاچاق معكوس دام به خارج از كشــور توســط 
ســودجويان و همچنين فقدان رعايت ضابطه هاى بهداشــتى توسط 
عرضه كنندگان در ميدان عرضه دام به يك مشــكل جدى تبديل شده 
بود، بنابراين توســط اين دادستانى دســتورات مقتضى به ضابطين و 

ادارات مسئول براى ساماندهى ميدان عرضه دام صادر شده است.
وى با بيان اينكه در ســطح عرضه دام بايد اقدامات تأمينى بهداشــتى 
در راســتاى عرضه مناسب دام سالم صورت پذيرد، بيان كرد: با توجه 
به ابالغ شــيوه نامه مربوطه به پالك كوبى دام هاى ســنگين و سبك به 
سازمان جهاد كشــاورزى اســتان ها، ضابطين قضايى و دستگاه هاى 
امنيتى بايد نسبت به شناســايى مجرمين حوزه قاچاق دام اقدام كرده 
و همچنين دستگاه هاى مسئول نسبت به پالك كوبى دام ها بايد اهتمام 

بيشترى داشته باشند.
وى در پايــان گفت: در صورت ســهل انگارى و تســامح هر يك از 
دستگاه هاى مســئول برابر«دســتورالعمل مقابله با ترك فعل مديران 
و كاركنان ابالغى رياســت معزز قوه قضاييه» برخورد قضايى با آنان 

صورت مى گيرد.

نيوجرسى گردنه موجب تأخير 
در خدمت رسانى

جمعيــت  رئيــس   
از  اســدآباد  هالل احمــر 
اســتقرار 4 نيــرو در پايگاه 
گردنــه  جــاده اى  امــداد 
گفت:  و  داد  خبر  اســدآباد 
آغاز  زمان  از  خوشــبختانه 
عمليات نصب نيوجرسى در 
گردنه تصادفات به صورت 
چشمگيرى كاهش يافته، اما 
در صورت بروز حادثه زمان 

حضور امدادگران با تأخير روبه رو مى شود؛ زيرا خودرو امداد  عالوه 
بر اينكه تا انتهاى گردنه حركت مى كند در قســمت برگشت هم بايد 

حركت كند.   
به گزارش همــدان پيام، محمد اعتصــام افــزود: از رانندگان عزيز 
درخواســت داريم در زمان توقف به علت خرابى خودرو حتماً اعالم 
هشــداردهنده نصب كرده و در صورت بروز حادثه در جاده با شماره 
112 تماس حاصل كنند كه حتى اين شــماره بــا تلفن همراه بدون 

سيم كارت نيز ممكن است.
وى بيان كرد: در سال 99 بيش از 500 عمليات امدادى در سطح استان 
انجــام گرفته كه حدود 2درصد عمليات هاى امدادونجات كشــور را 
شامل مى گردد. اسدآباد داراى موقعيت خاص مكانى است و به دليل 
قرارگيرى در محور تردد اســتان هاى غربى به مركز از جايگاه ويژه اى 

برخوردار است.

كشف ميلياردى سرقت منزل در مالير

 فرمانده انتظامى شهرســتان مالير از كشف سرقت منزل به ارزش 
بيش از2ميليارد ريال و دستگيرى2سارق در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش ايســنا، محمدباقر ســلگى با بيان اينكه به دنبال وقوع يك 
فقره ســرقت منزل در شهرستان مالير، بررسى موضوع در دستور كار 
مأموران پليس آگاهى اين شهرستان قرار گرفت، گفت: با هوشمندى 
مأموران و انجام اقدامات فنى و تخصصى، ســارق شناسايى و با اخذ 
مجوز قضايى در يك عمليات غافلگيرانه در مخفيگاهش دستگير شد.
وى بيان كرد: متهم در تحقيقات و بازجويى هاى تخصصى، به سرقت 
منزل مذكور با همدستى شخص ديگرى اعتراف كرد و همدست وى 
نيز در يك عمليات جداگانه دســتگير و در بازرسى از محل اختفاى 
وى، تمام اموال مسروقه شامل طالجات، لپ تاب، گوشى تلفن همراه 
و... بــه ارزش تقريبى 2ميليارد و 500 ميليون ريال كشــف و تحويل 

مالباخته شد.
سلگى در ادامه با اشاره به كشف احشام بدون مجوز قانونى به ارزش 
2ميليارد ريال توسط مأمورين پاســگاه انتظامى جوزان مالير، گفت: 
در راســتاى مبارزه با هرگونه جابه جايى احشام بدون مجوز قانونى، 
مأمــوران اين يگان در حين گشــت زنى به يك دســتگاه خودروى 
كاميونت حامل احشام مشكوك شده كه بالفاصله با هماهنگى دستگاه 

قضايى، اين خودرو را جهت بررسى دقيق تر متوقف مى كنند.
فرمانده انتظامى مالير بيان كرد: در بازرســى صورت گرفته توســط 
مأموران از اين خودرو، تعداد 70 رأس گوسفند بدون مجوز قانونى به 
ارزش 2ميليارد ريال كشف و ضبط و با تشكيل پرونده، يك نفر متهم 

تحويل مراجع قانونى شد.
وى بــا تقدير از حمايت هاى قاطعانه دســتگاه قضايى در راســتاى 
جلوگيرى از انتقال دام زنده بدون مجوز قانونى، گفت: برخورد قانونى 
با هرگونه اقالم و يا احشام فاقد مجوز قانونى به منظور نيل به آرامش 

و ثبات اقتصادى بازار، تشديد مى شود.

نهاده هاى دامى در فامنين توزيع شد
 با توجه به نامناســب بودن بارش ها در ســال زراعى جديد و نامناسب بودن مراتع و 
چراگاه هاى دام در راســتاى حمايت از دامداران شهرستان و جهت جلوگيرى از فروش 
دام هاى مولد در اين شهرســتان در سال 1399 مقدار2 هزار و350 تن جو، 10هزار و800 
تن ذرت، 800 تن كنجاله ســويا و 2هزار و80 تن ســبوس بين دامداران صنعتى و سنتى 

توزيع شده است.
مدير جهادكشاورزى شهرستان فامنين گفت: تمامى توزيع نهاده ها براساس نصب شماره 
گوش 15رقمى و ثبت در سامانه بوده و اين امر عالوه بر نصب شماره گوش موجب بيمه 

شدن تعداد زيادى از دام ها شده است. در سال 1400 نيز روند توزيع نهاده ها در حال انجام 
است. جعفر كاويانى دلشاد با تأكيد بر اينكه به مسئوالن تصميم گيرنده درخصوص حفظ 
و صيانت از نژاد و ژنتيك دام بومى بخصوص دام هاى مولد هشــدار داده ايم، بيان كرد: با 
توجه به ناتوانى نگهدارى دام ها توســط دامداران و به علت باال بودن هزينه نگهدارى دام 
درخصوص تأمين نهاده ها و مواداوليه خوراك دام نيز درخواســت مساعدت بيشتر انجام 

شده است.
 وى گفت: با توجه به راه اندازى واحد توليد خوراك دام در شهرستان با ظرفيت 6هزار تن، 
از سال گذشته تاكنون مقدار 505تن خوراك آماده و تهيه شده توسط كارخانه هاى خوراك 

دام با نظارت همكاران و حمايت در توزيع نهاده هاى اوليه توليد و توزيع شده است.

 غارعليصدر كه عنــوان بزرگترين غار آبى 
دنيا را با خود يدك مى كشــد و ساالنه شركت 
سياحتى عليصدر درآمد هنگفتى از اين روستا 
به دســت آورده متأسفانه هيچگونه پيشرفت و 
توسعه اى در سطح روستا انجام نگرفته است با 
اينكه تمام زحمات مســافر و گردشگر اعم از 
اســكان و تأمين آب شرب و توليد زباله و... به 
عهده اهالى اين روستاست متأسفانه هيچ عايدى 

از درآمد اين غار براى روستا نشده است.
تمام اهالى اين روســتا از طريق گردشگر و به 
صورت فصلى امرار معاش مى كنند كه متأسفانه 
با تعطيلى 7ماهه غار تمامى اهالى و كسبه اين 

روستا دچار مشكالت شديد معيشتى شدند.

با شــيوع ويرس كرونا عليصدر بيشــتر از هر 
شهر يا روستاى ديگرى در كشور و بخصوص 
استان متحمل خسارت هاى شديدى شد حتى 
كمترين حق مردم عليصدر كه داشــتن ســند 

براى امالك خود هستند از آن نيز محرومند. 
منتخب ششمين دوره شوراى اسالمى روستاى 
عليصدر  با بيان  ايــن مطالب مى گويد: نبود 
كمترين امكانات اعم از ســالن هاى ورزشى، 
نبود درمانگاه مناسب شبانه روزى و... مردم اين 
روستاى گردشــگرى را با مشكالت فراوانى 

روبه رو كرده است.
على شــجاع پاك بيان كرد: بــا اينكه جمعيت 
شناور اين روستا در بعضى روزها به باالى 10

هزار نفر مى رسد متأسفانه اداره امور روستا از 
توان دهيارى خارج شده است و همچنان مردم 

چشــم انتظار ابالغيه شهرى اين روستا پس از 
سال ها تصويب هستند.

وى  در ادامه افزود: با وجود افراد تحصيلكرده 
زياد در اين روستا متأسفانه تمام كارهاى ادارى 
شــركت ســياحتى عليصدر را افراد غيربومى 
اداره مى كنند و جوانان اين روستا كه بيشتر آنها 
تحصيلكرده نيز هستند به صورت قراردادهاى 
ماهيانه مشــغول قايقرانى در محيط سخت و 
مرطوب غار هســتند، بنابراين انتظار شوراى 
اســالمى و اهالى اين روستا از دولت جديد و 
مسئوالن استانى و بخصوص نماينده شهرستان 
اين است كه نگاه ويژه اى به شرايط نامطلوب 

عليصدر داشته باشند.

 مدير تعاون روستايى استان همدان گفت: با 
همت شركت هاى تعاون روستايى در روزهاى 
آغازيــن خريــد تضمينى5717 تُــن گندم از 

كشاورزان خريدارى شد.
 مجيد مسلمى راد ، با بيان اينكه  37 مركز خريد 
گندم توسط شــركت هاى تعاون روستايى در 
سطح استان همدان آماده خريد تضمينى گندم 

مازاد كشاورزان هســتند، اظهاركرد: براساس 
مصوبه دولت هر كيلوگرم گندم امسال با نرخ  
50 هزار ريال به صورت تضمينى از كشاورزان 

خريدارى مى شود.
وى با بيان اينكه هر ســال شبكه تعاونى هاى 
روســتايى، ســيلوهاى دولتى و خصوصى در 
اســتان همدان خريد تضمينى گنــدم را انجام 

مى دهند، خاطرنشان كرد:درسال گذشته شبكه 
تعاون روســتايى بيــش از 230 هزار تن گندم 
از كشــاورزان با نرخ تضمينى خريدارى كرد 
كه حدود 60 درصد كل خريد تضمينى گندم  

استان بود.
وى  با اشــاره به اينكه شــركت هاى تعاونى 
روستايى اســتان به مباشرت از اداره كل غله و 

بازرگانى با ايجــاد مراكزى در نزديكى اراضى 
كشــاورزى خريــد تضمينى گنــدم را انجام  
مى دهند، افزود: پيش بينى مى شود به دليل وقوع 
خشكسالى در ســال زراعى جارى ميزان توليد 
گندم در استان حدود 50 درصد كاهش داشته 
باشد كه با اين وصف ميزان خريد تضمينى گندم 

نيز نسبت به سال گذشته كاهش خواهد يافت.

 دادســتان همدان با بيان اينكه مركزنشينان 
مى گويند با توجه به شــرايط خاص كنونى 
برق كافى براى توزيع بين مشــتركين توليد 
نمى شــود، باالجبار خاموشــى ها اجتناب 
ناپذير اســت، گفت: اما اين مساله نبايد با بى 
برنامگى در اطالع رسانى درباره  ساعات قطع 
برق همراه باشد، بنابراين در اين باره مالحظه 
بــا هيچ فرد يا ســازمانى نداريم و كوتاهى و 

ضعف در بى برنامگى ها را نمى پذيريم.
به گزارش روابط عمومى دادسراى عمومى و 
انقالب مركز اســتان همدان، اوايل خرداد ماه 
ســال جارى بود كه با خاموشى هاى مكرر و 
البته بى برنامه در قطع برق، گاليه مندى هاى 

مردم در استان همدان باال گرفت.
اين مسئله سبب شد تا دادستان استان همدان 
به عنوان مدعى العموم وارد ميدان شود و براى 
احقاق حقوق هم استانى ها قاطعانه و مجدانه 
مسئله را دنبال كند. باالخره در كمتر از نيم روز 
با رايزنى هاى انجام شــده از سوى دادستان 
همدان و به دستور او در نهايت به مدير عامل 
شركت برق استان همدان ابالغ شد كه هرگونه 
قطع برق ممنوع اســت و در صورت مشاهده 
قطعى با عامل آن برخورد قضايى مى شــود. 
همين گونه هم شد و مردم ديگر شاهد قطعى 
بــرق نبودند، تا اينكه به تازگى و در روزهاى 
اخير، مجددأ برق بســيارى از نقاط و البته در 
سراســر كشور با قطعى روبرو شد و باز مردم 
نجيب اســتان داد خود را به دادستان بردند و 
از او يارى طلبيدند، چرا كه اين خاموشــى ها 
هم امور مربوط به مردم به ويژه كشــاورزان 
را مختل كرده و هم صنعت و بيشــتر مردم را 

كالفه كرده است.

در اين باره حســن خانجانى دادستان عمومى 
و انقالب مركز اســتان همــدان در گفت و 
گويى عنوان كرد: مردم مــا را امين خود مى 
دانند و پيام هاى بسيارى از طريق شبكه هاى 
اجتماعى و يا تلفنى مبنى بر گاليه مندى آنان 
درخصوص قطع برق در جاى جاى استان به 

اين دادستانى اطالع داده مى شود.
وى اظهار كرد: پيام ها يكى دو تا و حتى 10 تا 
و 100 نيست، بلكه از دانشجو و اساتيد گرفته 
تا كشــاورزان، نانوايى ها و در مجموع اقشار 
مختلف مــردم و همه از بى برنامگى در قطع 

برق گاليه مند هستند.
دادســتان همدان  با بيان اينكــه مردم از اين 
خاموشى ها ناراحت هســتند، اظهار كرد:  با 
مســئوالن برق اســتان اين مشكالت مطرح 
و آنــان گفته اند كه برق مــورد نياز براى در 
دســترس قرار دادن به مشــتركان نه تنها در 
همدان بلكه در سراســر كشــور با مشكالتى 

روبرو شده است.
خانجانى افزود: در حال حاضر مشكل ايجاد 
شده و قطعى ها توسط استان انجام نمى شود 
كه بتوان جلوى آن را گرفت، بلكه قطعى ها به 
طور مستقيم از طرف مركز رخ مى دهد، با اين 
وجود پيگيرى هاى اين دادستانى ادامه دارد تا 

حقى از مردم استان تضييع نشود.
وى با اشاره به اينكه يكى از مطالبات به حق 
مردم، قطع شدن برق بر خالف ساعات تعيين 
شــده در جدول اعالمى خاموشى ها است، 
تصريح كرد: طبق پيام هاى مردمى و اسنادى 
كه موجود است برق در تعداد قابل توجهى از 
نقاط مختلف استان طبق جدول اعالمى قطع 
نمى شــود، بلكه در برخى نقاط حتى ساعت 

23 و 30 دقيقه ى شــب گذشته قطع شده كه 
اصًال در جدول اعالمى چنين ســاعتى عنوان 

نشده است.
دادســتان همدان با بيان اينكه مركزنشينان مى 
گويند با توجه به شــرايط خاص كنونى برق 
الزم بــراى توزيع بين مشــتركين توليد نمى 
شــود، باالجبار خاموشــى ها اجتناب ناپذير 
اســت، عنوان كرد: اما اين مسئله نبايد با بى 
برنامگى در اطالع رسانى درخصوص ساعات 
قطع برق از ســوى دستگاه هاى متولى روى 
دهــد. خانجانى  تأكيد كرد: انتظارات مردم به 
حق است و مى خواهند الاقل برنامه اى دقيق 
براى خاموشى ها اعالم شــود تا آنان برنامه 
ريزى هاى امور خود را مطابق با جدول تنظيم 
كنند، از اين رو پيگير هســتيم تا علت اين بى 
برنامگــى ها و مديريت نامناســب در اطالع 

رسانى ها مشخص شود.
خانجانى گفــت: در اين باره مالحظه با هيچ 
فرد يا سازمانى نداريم و كوتاهى و ضعف در 

اين بى برنامگى ها را نمى پذيريم.
وى از مردم هم خواســت تا با توجه به اوج 
گيــرى گرما و باالرفتن مصرف برق، آنان نيز 
همراهى هاى الزم را انجــام دهند و از هدر 

رفت برق خوددارى كنند.
اميد آن كه با ورود دادســتان اســتان همدان 
هرچند باالجبار با خاموشــى برق از ســوى 
مركز روبرو هســتيم، اما مســئوالن مرتبط با 
تأمين و توزيع برق استان، شرايط و مطالبات 
مردمى را درك كنند و الاقل در اطالع رسانى 
و اعمال جداول خاموشــى ها، با برنامه عمل 
كنند تا اين گونه گاليه مندى هم اســتانى ها 

را شاهد نباشيم.

خريد تضمينى بيش از5700 تن گندم از كشاورزان همدانى 

نمره قبولى بهزيستى 
به پيشگيرى از 
موادمخدر

 مديركل بهزيستى اســتان همدان با 
تأكيد بر اينكه قبول داريم معتاد متجاهر 
در اســتان همدان داريم ، از نبود معيار 
اندازه گيــرى براى اين كار خبر داد اما با 
اين حال دينارى نمره قبولى به فعاليت ها 

در حوزه پيشگيرى از موادمخدر داد.
مهدى دينارى بيان كرد: 43مركز اقامتى و 
10مركز «ام.ام.تى» شلتر، ماده 16و طرح 
جامــع درمان و ديگر مراكز دســتگاه ها 
را داريــم و تالش مى كنيــم در جهت 
پيشــگيرى از اعتياد  خدمات باكيفيت و 
قابل توجهى ارائه داده و آگاهى بيشترى 
در خانواده ايجاد كنيم تا خانواده ها درگير 

اين بالى خانمان سوز نشوند.
وى در ادامــه صحبت هــاى خــود به 
موضوع اشــتغالزايى افراد بازتوان يافته 
اعتياد نيز اشاره كرد و در اين زمينه بيان 
كرد: سال گذشــته در بحث اشتغالزايى 
77ميليارد تومان تسهيالت اشتغال در كل 
حوزه ها داشتيم كه امسال به 100ميليارد 
و 800ميليــون تومان رســيده كه از اين 
مبلغ در سال گذشته به 312نفر از افرادى 
كه اعتياد خود را ترك كردند داده شــده 

است.
وى گفــت: در مجموع 17ميليارد تومان 
براى اين افــراد يعنى بــه ازاى هر نفر 
50ميليــون تومان تســهيالت با ســود 
4درصد در نظر گرفته شــد كه اين مبلغ 
در سال جارى به 100ميليون تومان رسيد 
و از كارفرمايانى كه اين افراد را نيز وارد 
حوزه كار كنند نيز حمايت و تا ســقف 
2ميليارد و 500 ميليون تومان تسهيالتى 

با سود 4درصد به آنها تعلق مى گيرد.

دادستان همدان: 

گاليه مندى مردم درباره  قطعى برق به حق است
■ بى برنامگى در اطالع رسانى خاموشى ها قابل قبول نيست

منتخب شوراى عليصدر خواستار شد

عايدى غار براى روستائيان عايدى غار براى روستائيان 
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 طرح ســاماندهى كنكور با شــرايط نظام آموزشــى 
مطابقت ندارد

خانه ملت: مهرداد ويس كرمى عضو كميســيون آموزش، تحقيقات 
و فناورى مجلس با انتقاد از تدوين طرح ســاماندهى نظام سنجش و 
پذيرش در شوراى عالى انقالب فرهنگى، تصريح كرد: شوراى عالى 
انقالب فرهنگى نبايد قانونگذارى كند؛ ضمن اينكه طرح ســاماندهى 

كنكور با شرايط نظام آموزشى هم تطابقى ندارد.
 با اين يكدســتى قدرت، اگر اشتباه برويم، همه داخل 

چاه مى افتيم
ايلنا: سيد مصطفى هاشمى طبا كانديداى انتخابات رياست جمهورى 
96 گفت:  چه كســى مى گويد حاكميت يكدســت شود، بهتر است؟ 
هنگامى كه مى خواهند مسئله اى را ثابت كنند، بايد يك فرضيه و دليلى 
وجود داشــته باشد، ممكن است اوضاع بدتر شود، يعنى ممكن است 
با اين يكدستى همه به راه هاى اشتباهى بروند و بعد همگى در داخل 

چاه بيفتيم.
 آراى باطله نشانه اعتراض به وضع موجود است

مهر: مالك شريعتى نماينده مجلس گفت: آراى باطله، اعالم نارضايتى 
از وضع موجود اســت، يعنى فرد اعالم مى كند كــه از نظام، آرمان 
هاى نظام، اصل شركت در ســازوكار انتخابات و اصل مشاركت در 
تعيين سرنوشــت كشور جدا نشــده و قهر نكرده است اما مى خواهد 
به نوعى از وضع موجود به خصوص حوزه اقتصاد و معيشــت اعالم 

نارضايتى كند.
 ايرانى ها روزانه تا 2 هزار ميلياردتومان در بازار رمزارز 

مبادله مى كنند
تسنيم: ابوالفضل عمويى عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس با اشــاره به اينكه با توجه به چالش كمبود برق، اســتخراج 
غيرقانونى رمــزارز كاهش يافته اما در كنار آن، موضوع ســاماندهى 
تبادالت بســيار مهم اســت، گفت: طبق آمارها روزانه بين هزار تا 2
هزار ميليارد تومان در اين بازار تبادل مى شود كه از ابعاد مختلف قابل 
توجه است بخصوص اينكه بخشى از كاربران ايرانى اطالعات كافى 
از مخاطرات و ريسك هاى اين بازار ندارند چراكه با يك موج خبرى 

يا توييت در دنيا، قيمت ها به شدت باال و پايين مى شود.
 پيام رسان هاى خارجى براى فعاليت در ايران دفتر راه 

بياندازند
انتخاب: سيد على يزدى خواه عضو كميسيون فرهنگى مجلس گفت: 
تركيه اعالم كرد اگر شركت خارجى در داخل كشورش دفتر نزد، آن را 
مسدود خواهد كرد، به همين دليل پيام رسان خارجى بالفاصله نسبت 
به راه اندازى دفتر در تركيه اقدام كرد. هر شــركتى كه قوانين كشور را 
محترم بشــمارد و در داخل دفتر راه اندازى كند امكان فعاليت دارد و 

هيچ محدوديتى در اين زمينه نداريم.
28 خرداد قطعا از ايام اهللا است 

انتخاب: حجت االســالم محمد محمدى گلپايگانى رئيس دفتر مقام 
معظم رهبرى گفت: خرداد ماه با بركتى بود و 28 خرداد قطعا از ايام اهللا 
است. برخى انتظار داشتند پس از انتخابات حوادثى پيش بيايد اما آب 

از آب تكان نخورد.
 ابتكار خواســتار گسترش همكارى كارآفرينان ايرانى و 

ژاپنى شد
معصومه ابتكار معاون رييس جمهورى در امور زنان و خانواده گفت: 
مردم ايران و ژاپن اشــتراكات تاريخى و فرهنگى زيادى دارند و اين 
اشــتراكات زمينه خوبى براى گســترش همــكارى و همفكرى بين 
كارآفرينان و زنان دو كشور فراهم مى كند تا تجربياتشان را با يكديگر 

به اشتراك بگذارند.
 دولت بسته حمايتى كرونا پيش بينى كند

ايسنا: شهباز حسن پور عضو كميســيون اقتصادى مجلس: بسيارى 
از شــهرهاى كشــور به رنگ قرمز درآمده اين در حالى است كه در 
بسيارى از كشــورها در چنين شــرايطى حتى غذاى كسانى كه در 
منــازل مى مانند از طرف دولت تامين مى شــود. مــردم ما از ابتداى 
شــيوع اين بيمارى همراهى خوبى با دولت داشــتند و الزم اســت 
دولت به فوريت و با يك بســته حمايتى از همه كســانى كه متضرر 

مى شوند حمايت كند.
 جايگاه نمايندگى مجلس نيازمند بازنگرى است

ايســنا: مهرداد ويس كرمى نماينده مجلس گفت: قوه مقننه در كشور 
جايگاه بســيار مهمى دارد، معتقدم شايد در آينده با تشخيص مراجع 
مربوطه و با تكيه بر قانون اساســى بهتر باشد پس از 20 سال، جايگاه 
نمايندگى مجلس كمى مورد بازنگرى قرار گيرد و تحوالتى را در اين 

زمينه شاهد باشيم.
 وزارت نيرو نسبت به قطع برق مجموعه هاى پرمصرف 

اقدام كند
ايرنا: فريدون حسنوند رييس كميسيون انرژى مجلس گفت: وزارت 
نيرو بايد نســبت به قطع بــرق مجموعه هاى پر مصرف اقدام كند و 
فعاليت مجموعه هايى كه ضرورت ندارد، در اولويت بعدى مصرف 

قرار گيرد.
 وزير كشور: خاموشى ها با آگاهى قبلى مردم باشد

تسنيم: رحمان فضلى وزير كشور گفت: اگر قرار است خاموشى داشته 
باشيم، بهتر اســت برنامه ريزى شده، توزيع شــده و با آگاهى قبلى 

مردم باشد. 
 برجام جايگزين معقولى ندارد

فارس: ماريا زاخارووا ســخنگوى وزارت خارجه روسيه ضمن بيان 
اين كه توافق هسته اى ايران هيچ جايگزين معقولى ندارد، افزود: بدون 

آن صلح و امنيت آسيب پذيرتر خواهد شد.
 هفته سرنوشت ساز براى ماندگارى آتش بس در غزه؛ 

جنگ دوباره آغاز مى شود؟
فــارس: در ادامه مذاكرات غيرمســتقيم مقاومت فلســطين و رژيم 
صهيونيســتى، اكنون قاهره از گروه هاى فلســطينى خواسته  تا پايان 
هفته براى دريافت پاســخ تل آويو به مطالبات اين گروه ها صبر كنند؛ 

آتش بس در غزه هفته اى سرنوشت ساز را پيش رو دارد.

 محســنى اژه اى داراى روحيــه انقالبى 
اســت، تطــورات زمانــى ايشــان را دچار 
چرخش نكرده و بر مبانــى انقالبى همواره 

پايبند هستند. 
رئيس جمهــور منتخب و رئيس قوه قضائيه 
ســابق در مراســم تكريم و معارفه روساى 
پيشــين و جديد قوه قضاييــه گفت : من 36 
ســال اســت كه از نزديك با آقاى محسنى 
همكار هستم و در اين مدت، آنچه از ايشان 
ديدم، صالحيت هاى عملى و تسلط بر مبانى 
و حقوق است. ايشان قاضى توانمندى است 
و نسبت به دستگاه قضايى بسيار آشنا هستند.

آيت ا... ابراهيم رييســى افزود: در اين مدت 
كه مــن افتخار خدمت در دســتگاه قضايى 
را داشــتم، ايشــان در مســئوليت معاونت 
اول، نقش مهمــى در انتصاب مديران عالى 
و قضــات و مديريت پرونده هــاى مهم در 
كنار دادســتان كل كشور و... موجب آرامش 

مى شد.
به گزارش ايســنا، رئيس جديد قوه قضاييه 
نيز در اين مراســم اظهار كرد: از رهبر معظم 
انقالب كه بار ديگر با اعتماد به نفرات داخل 
دستگاه قضايى رئيس قوه قضاييه را انتخاب 
كردند، تشكر مى كنم.عدل و عدالت در همه 

ساحت ها بايد گسترش پيدا كند.
حجت االســالم والمســلمين غالمحســين 
محســنى اژه اى افــزود: اكنــون بــه فضل 
پروردگار، ســاير قــوا و همكارانم در قوه 

قضاييه با قدرت و قوت اين مسئوليت خطير 
را دنبال خواهم كرد و از همه كسانى كه در 
چند روز اخير با اظهار محبت هايشــان بنده 

را دلگرم كردند تشكر مى كنم.
وى خاطرنشــان كرد: از خداوند مى خواهم 
درك صحيح شرايط، ادراك در عمل و توان 
تحمل اين مســئوليت سنگين را به بنده عطا 
كنند و ان شــاءاهللا همكارى همكاران و ساير 

قوا پشتيبان ما خواهد بود.
محســنى اژه اى با بيان اينكــه محور كار ما 
ســند تحول است و اين دوره دوره تحول و 

تعالى خواهد بود، ادامه داد: بايد با وحدت و 
يكپارچگى تمام با مجلس، دولت، نيروهاى 
نظامــى و انتظامى بتوانيم قــدم هاى بلندى 

برداريم.
وى با اشــاره به برنامه هاى خود گفت: عدل 
و عدالت در همه ســاحت ها بايد گســترش 
پيــدا كند. مبارزه جدى تــر، قاطع تر و بدون 
تبعيض با فســاد در همه عرصه ها،  توســعه 
فناورى براى خدمت بهتر و ارزان تر، استفاده 
حداكثرى از ظرفيت هاى مردمى براى اقدامات 
پيش رو بايد مورد توجه قرار گيرد و سازو كار 

گسترش آزادى هاى مشروع ايجاد شود.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به ضرورت ايجاد 
ســاز و كار گســترش آزادى هاى مشروع 
گفت: اين موضوع نياز به ســازوكارى دارد 
تــا بتوانيــم از اين آزادى هــا بيش از پيش 
دفاع كنيم. اگر آزادى هاى مشــروع تبليغ و 
گســترش پيدا كند خيلى از كارهاى خالف 

انجام نمى شود.
رئيس قوه قضاييه يادآور شــد: هنوز جا دارد 
مردم، خانواده بزرگ قوه قضاييه را آنگونه كه 
هست بشناســند. بايد از قوه قضاييه صيانت 
كامل صورت گيرد چرا كــه اگر كوچكترين 
لكه اى در اين قوه وجود داشته باشد بالفاصله 
ديده مى شود. در مورد تظلم خواهان و افرادى 
كه با قوه قضاييه ســر و كار دارند بايد تكريم 
صورت گيرد. بايد بسترى فراهم شود كه بشود 
به اين افراد سرويس مناسب داد و قوه قضاييه 
ملجا و پناه هر تظلم خواه و همه مردم باشــد، 

تاكيد مى كنم همه مردم.
محســنى اژه اى گفت: بايد به كسانى كه نه 
زبان گفتن دارند و نه پاى آمدن، نگاه و كمك 
ويژه داشته باشيم. االن افرادى هستند كه نمى 
تواننــد وكيل بگيرند و از طرفى به قانون هم 
آشنا نيستند، اين افراد توان پرداخت پول به 
وكيل و كارشناس هم ندارند بنابراين ما بايد 
نگاه ويژه اى نسبت به اين قشر داشته باشيم 
و در ايــن مرحله دولت و مجلس حتما بايد 

كمك كنند.

دولت از مشاغل غيربيمه اى 
در شرايط كرونا حمايت الزم را نكرد

 اصرار بر تعطيلى شــهرها در شرايط كرونا مشكلى را حل نمى كند، 
دولت به وظايف حمايتى خود از مشــاغل غير بيمه اى به خوبى عمل 

نكرده و خيلى از خانوارها در اثر شيوع كرونا متضرر شدند.
سخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى در 
گفت وگــو با فارس، در مورد ورود كشــور به پيك پنجم كرونا اظهار 
داشــت: ميزان رعايت پروتكل هاى بهداشــتى توسط مردم پايين آمده 
اســت، اين در حالى اســت كه مردم و دولت وظايف مختلفى در اين 
باره برعهده دارند و نمى توانيم فقط دولت را مقصر ورود به پيك پنجم 

كرونا بدانيم.
حجت االسالم احمدحسين فالحى در ادامه افزود: فشار بر بخش هاى 
اقتصادى و تجارى كشور براى تعطيلى به منظور از پرهيز از شيوع بيشتر 
كرونا مى تواند مشــكالتى را ايجاد كند، اما بايد با افزايش نظارت ها و 
اصرار بر رعايت پروتكل هاى بهداشــتى مانع از شيوع ويروس كرونا 

شويم.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى با بيان اينكه 
دولت بايد براى جبران ضرر و زيان كســب و كارها در اثر شيوع كرونا 
اقدامــات حمايتى الزم را انجام دهد، اظهار داشــت: اصرار بر تعطيلى 
مى تواند مشــكالتى را براى اقتصاد كشــور به وجود آورد، اما اگر بر 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى از ســوى مردم اصرار كنيم ســريع تر 

مى توانيم از اين بحران عبور كنيم.
وى همچنين گفت: متاسفانه دولت به وظايف حمايتى خود از اصناف و 
مشاغل بيمه اى و غير بيمه اى به خوبى عمل نكرده و خيلى از خانوارها 

و كسب و كارها در اثر شيوه كرونا متضرر شدند. 
رئيس مجمع نمايندگان استان همچنين افزود: نظام آموزش و پرورش 
و تعليم و تربيت در اثر كرونا آســيب هاى زيادى ديد اما تالش شــد 
با آموش مجازى اين خال پر شــود اما چون امكانات زيرساختى براى 
آموش مجازى براى همگان فراهم نبود نتوانستيم موفق باشيم؛ يكى از 
كمبودهاى زير ســاختى عدم دسترسى 3 ميليون دانش آموز به تبلت و 

عدم اتصال تعداد بااليى از روستا ها به اينترنت بود.

اختصاص 100 ميليارد تومان 
براى طرح هاى عمرانى نهاوند

 نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى از اختصاص 100
ميليارد تومان براى طرح هاى عمرانى نهاوند خبر داد.

عليرضا شــهبازى در گفت وگو با فارس اظهــار كرد: به منظور اجراى 
طرح هاى عمرانى شهرســتان نهاوند در ســال جارى از سوى شوراى 
برنامه ريــزى اســتان، 100 ميليارد تومان اعتبــار در مرحله اول به اين 
شهرستان اختصاص يافت. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در 
ادامه افزود: طرح هاى عمرانى در دست اجراى اين شهرستان كه نياز به 
اختصاص اعتبــار دارند جاده نهاوند به گيان، جاده دهفول به برزول و 
همچنين جاده قديم دهفول راه و خانه صمصام براى ايجاد موزه نهاوند 
است. وى با بيان اينكه عالوه بر اين مقرر شد كار مطالعات جاده برزول 
به فارسبان انجام شده و موافقتنامه ماده 23 آن نيز صورت گيرد گفت: در 
شوراى برنامه ريزى كه با حضور استاندار برگزار شد مقرر شد دو سالن 

ورزشى براى اجرا در برنامه ريزى سال جارى قرار گيرد.
نماينده مردم نهاوند در مجلس با بيان اينكه از ديگر مصوبات شــوراى 
برنامه ريزى استان اجراى كريدور دوم جاده نهاوند به فيروزان در سال 
جارى اســت گفت: در اين جلســه موانع اجراى مجتمع پتروشيمى و 
معدن مس نهاوند مورد بررسى قرار گرفت و مقرر شد كميته اى در اين 

خصوص تشكيل و نسبت به رفع موانع اقدام كند.
شــهبازى تســريع در اجراى طرح هاى توليدى شهرســتان را نيازمند 
همراهــى و همكارى مــردم عنوان كرد و افزود: بــراى اجراى برخى 
طرح هاى عمرانى بايد همراهى مردم را داشته باشيم زيرا داشتن معارض 
و عدم همكارى آنان در مواقعى اجراى طرح هاى توليدى را با تاخير و 

مشكل همراه مى كند.

دليل وقفه در مذاكرات وين از ديدگاه 
نماينده روسيه

 نماينده دائم روســيه نزد ســازمان هاى بين المللى در روسيه دليل طوالنى 
شدن مذاكرات احياى برجام را انتخابات رياست جمهورى در ايران دانست و 

مدعى شد كه تهران به زمان بيشترى براى ادامه رايزنى نياز دارد.
به گزارش فارس، ميخائيل اوليانوف در حساب كاربرى خود در توئيتر نوشت: 
وقفه در مذاكرات وين براى احياى برنامه جامع اقدام مشــترك (برجام) بيش 
از حد انتظار بوده اســت. واضح اســت كه ايران باتوجه به انتخابات رياست 

جمهورى اخير در ابن كشور به زمان بيشترى براى آمادگى نياز دارد.
اوليانوف كه نماينده روسيه در مذاكرات وين است، ادامه داد: ارزيابى هاى من 
مبنى بر اينكه رايزنى ها در ششمين سالروز حصول توافق (15 ژوئيه) به نتيجه 

مى رسد، عملى نشد.

اطالعات دوربين ها در تأسيسات هسته اى
 بايد پاك شود 

 اطالعات دوربين هاى آژانس كه در تأسيســات هسته اى نصب هستند بايد 
پاك شــود و طبق قانون مجلس تعهدى براى اين كه اطالعات دوربين ها را به 
طرف مقابل بدهيم نداريم. سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلــس در گفت وگو با تســنيم، گفت: طبق قانون اقــدام راهبردى براى لغو 
تحريم ها طرف هاى غربى سه ماه فرصت داشتند به تعهدات خود عمل كنند كه 

حتى اين فرصت يك ماه ديگر تمديد شد اما اتفاق خاصى رخ نداد.
محمود عباس زاده مشــكينى اظهار داشت: غربى ها اين امكان را داشتند تا در 
فرصتــى كه به آنها داده شــده بود به تعهدات خود عمــل كنند تا ايران نيز به 
تعهدات خود عمل كند كه متأســفانه باز هم شاهد بدعهدى از سوى غربى ها 

در اين زمينه بوديم.

آغاز عمليات گزارش تفريغ بودجه سال 1399 
در ديوان محاسبات

 ديوان محاسبات كشور اعالم كرد: اولين جلسه كارگروه تفريغ بودجه سال 
1399 كل كشــور با حضور معاونين و ساير مسئوالن ديوان محاسبات برگزار 
شــد. به گزارش ايسنا، اين اقدام تحولى، از لحاظ زمانى، براى نخستين بار در 
تاريخ ديوان محاســبات رقم مى خورد و نحوه اجراى بودجه سال گذشته، در 
اواســط تيرماه آغاز شده است تا پس از ارائه رسمى به مجلس، وكالى ملت و 
نخبگان و عموم مردم با در اختيار داشــتن فرصت كافى، عملكرد دستگاه هاى 
اجرايى را با اشــراف بيشــترى واكاوى كرده و اليحه پيشــنهادى دولت براى 
ســال آينده را با دقت مضاعف مورد بررسى قرار دهند. همچنين، اين دستور 
كار انقالبى ديوان محاسبات موجب تســلط بيشتر سازمان برنامه و بودجه بر 
چگونگى عملكرد دولت و ارائه اليحه اى كارآمدتر براى سال آتى خواهد شد.

محمد ترابى»
 پس 28 خردادماه و برگزارى سيزدهمين 
انتخابات رياســت جمهورى، ششمين دوره 
انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و روستا 
و همچنين انتخابات ميان دوره اى يازدهمين 
دوره مجلس شــوراى اســالمى، شاهد اين 
مســأله هســتيم كه در هفته هاى گذشــته 
انتخابات شــوراهاى برخى از مناطق استان 

با حواشى فراوانى همراه بود. 
2تا از شوراهاى شهرستان هاى توابع نهاوند 
دستخوش تغيير شدند، انتخابات در مالير به 
حساس ترين شكل خود رسيد و آخرين نفر 
راه يافته به شــوراى اين شهر تنها با اختالف 
7 رأى از نفــر قبل خود پيشــى گرفت، در 
تويســركان از وقوع تخلفــات عميقى كه 
موجــب ابطــال برخى آراى خواهد شــد، 
صحبت در ميان است و همچنين انتخابات 
شهرســتان همدان با اعتــراض گروهى از 

كانديداها همراه شد. 
جلسه پنجشنبه  گذشته هيأت عالى نظارت بر 
انتخابات شــوراهاى شهر و روستاى استان 
كه قرار بود آخرين جلسه اين هيأت باشد، 
به علت برخى از مســائل به جلسه  ديگرى 
موكول شــد و از اين رو پرونــده انتخابات 
در اســتان بسته نشد. بازشمارى 10صندوق 
در همــدان، انتظار براى اســتعالم مراجع 
قضايــى و امنيتى براى ابطــال برخى از آرا 
در تويســركان و بازشمارى آرا در مالير از 
جلمه داليلى بود كه اتمام پرونده انتخابات 

در استان را به تعويق انداخت. 
در چند روز گذشته و از اوايل هفته جارى، 
در ادامــه پيگيرى اخبار انتخابات با مقامات 
و مسئوالن اســتانى و شــهرى، شاهد اين 
مسأله بوديم كه بازشــمارى آرا  در همدان 
با چالش هايى روبه رو شد و اين بازشمارى 

انجام نگرفت.
عضــو هيأت عالى نظــارت بــر انتخابات 
شــوراهاى اسالمى شــهر و روستاى استان 
روز گذشــته در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
در پاسخ به اين پرســش كه آيا بازشمارى 
آرا  در ماليــر تغييرى در نتايــج انتخابات 
اين شهرســتان به وجود آورده؟ پاسخ داد: 
در بازشــمارى آراى صندوق هاى شهرستان 
مالير آرا تغيير چندانى نداشــته و از اين رو 
تغييرى در انتخابات شــوراى شــهر مالير 

ايجاد نشده است. 
هــادى بيگى نژاد در ادامه در پاســخ به اين 

پرسش كه در اين صورت صحت انتخابات 
مالير تأييد خواهد شد؟، بيان كرد: بله. 

نماينــده مــردم مالير در مجلس شــوراى 
اســالمى در رابطه با انتخابات تويســركان 
و گمانه زنى ها از احتمــال ابطال 3 رأى در 
اين شهرســتان، گفت: منتظر نامه و استعالم 

مراجع ذى  صالح هستيم تا پرونده انتخابات 
اين شهرستان نيز تكميل شود. 

وى در پاسخ به خبرنگار ما كه گفته بود روز 
يكشــنبه آقاى بيات رئيس هيأت نظارت بر 
انتخابات تويسركان مدعى شده بود كه روز  
دوشنبه جواب اســتعالم ها به دست هيأت 

نظارت خواهد رســيد، گفــت: تاكنون كه 
استعالمى به دست ما نرسيده است. 

عضــو هيأت عالى نظــارت بــر انتخابات 
شــوراهاى اسالمى شــهر و روستاى استان 
در پاسخ به پرسشــى مبنى بر اينكه اعضاى 
هيأت نظارت اعالم مى كنند كه بازشــمارى 
آرا  در همــدان به اين علت صورت نگرفته 
كه كانديداهاى معترض خواستار بازشمارى 
تمامــى صندوق هاى رأى شــده اند، اين در 
حالى اســت كه كانديداهاى معترض مدعى 
هســتند كه در جلســه مذكور خواســتار 
بازشمارى تمامى آراى 10صندوق مشخص 
شــده بودند، آيا به نظر شــما با هماهنگى 
اين مسأله نمى تواند صورت پذيرد؟ گفت: 
انتخابات شــوراى شهر همدان تأييد شده و 

تمام شد. 
بيگى نژاد همچنين در پاســخ به اين پرسش 
كه پس نسبت به اظهارات شما ديگر احتمال 
بازشمارى آرا در همدان وجود ندارد؟، بيان 

كرد: انتخابات همدان تمام شده است. 
نماينــده مــردم مالير در مجلس شــوراى 
اسالمى در پاســخ به پرسشى مبنى بر اينكه 
آيا از لحاظ قانون هيأت نظارت بر انتخابات 
استان مى تواند عليه كانديداهايى كه مجدداً 
معترض مى شــوند، اقامه دعــوا كند؟، بيان 
كــرد: هنگامى كه انتخاباتى تأييد مى شــد، 
درخواست بازشمارى آرا  معنى ندارد، زيرا 

انتخابات تمام شده است. 

عضو هيأت عالى نظارت بر انتخابات استان:

انتخابات مالير تأييد شد
■ بازشمارى در همدان انجام نمى شود

رئيس جديد قوه قضاييه: 

عدالت در همه ساحت ها بايد گسترش پيدا كند

چالش هاى جدى بودجه 1400 
براى دولت مردمى

 بودجه 1400 مشــكالت عديده دارد كه ممكن است دولت را در 6 
ماهه دوم با چالش هاى جدى رو به رو كند

رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى در گفتگو با مهر، 
در مورد اولويت هاى دولت ســيزدهم گفت: دولت آينده كارهاى مهمى 
پيش رو دارد، بايد به سرعت اليحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه 

دهد زيرا اين برنامه خط مشى دولت را مشخص مى كند.
حميدرضــا حاجى بابايى در ادامه افزود: پــس از آن ارائه اليحه بودجه 

1401 و اليحه اصالح ساختار بودجه از اولويت هاى مهم دولت است.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى با بيان اينكه 
بودجه ريزى رايج پاسخگو نيست، گفت: بودجه 1400 خالءهاى فراوان 
و مشــكالت عديده دارد كه ممكن اســت دولــت را در 6 ماهه دوم با 
چالش هاى جدى رو به رو كند، درآمدها و هزينه هاى بودجه 1400 تراز 
نيســت، كسرى و رشد بى رويه بودجه از چالش هاى مهم بودجه 1400 
است. وى با بيان اينكه دولت بايد گزارشى از وضعيت خزانه ارائه كند، 
اظهار داشت: بودجه 1400 بودجه مطمئنى نيست، اگر درآمدهاى مورد 
نظر دولت در بودجه 1400 محقق نشود، دولت سيزدهم مجبور به ارائه 
اليحه متمم بودجه خواهد شــد. حاجى بابايى با تاكيد بر لزوم انتخاب 
وزراى قوى و كارآمد از ســوى آيت ا... رئيســى، تاكيد كرد: دولت راه 
ســختى را پيش رو دارد و بايد كابينه اى قوى براى طى كردن اين مسير 

سخت انتخاب كند. مجلس نيز بايد به دولت كمك كند تا موفق شود.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر لزوم هم افزايى دولت 
و مجلس، گفت: مجلس به دولت براى انتخاب افراد شايســته در كابينه 

سيزدهم كمك خواهد كرد.

كانديداهاى معترض:

هيچ رأيى بازشمارى نشد
 پيرو مصاحبه مطبوعاتى 13 و 14 تيرماه 1400 آقاى فالح نماينده مردم همدان و رئيس 
هيأت نظارت بر انتخابات شــوراها در استان همدان در خصوص صحت انتخابات شورا در 
شــهر همدان؛ موارد ذيل جهت تنويرافكارعمومى وشفافيت هر چه بيشتربه سمع ونظرمردم 

شريف همدان اعالم مى گردد.
دكتر فالحــى در مصاحبه مطبوعاتى عنــوان نمودند كه نماينــدگان كانديداهاى معترض 
خواســتار بازشمارى آراء كل صندوق ها بوده اند اين در حالى است كه اينجانبان خواستار 
بازشمارى آراء ده صندوق در خصوص كليه  كانديداها در راستاى شفافيت و صيانت از آراء 
مردم مى باشيم.از طرفى در جلسه بازشمارى مورخ 12 تيرماه ساعت 18 عصر كه با حضور 
هيأت اجرايى و نظارت در محل فرماندارى همدان برگزار گرديد گفته شد كه صرفًا آراء سه 
نماينده معترض بازشــمارى خواهد شد،كه با مخالفت اينجانبان مواجه شدند و هيچ آرايى 
شمرده نشد و صورتجلســه اى نيز تأييد نگرديد، چرا كه هدف بازشمارى آراء ده صندوق 
در خصوص كليه كانديداها بوده نه فقط سه نفراز نمايندگان كانديداهاى معترض؛ در خاتمه 
اعالم مى دارد در شــأن و جايگاه نماينده مجلس نيســت كه جوانان ارزشى و انقالبى شهر 
همدان را كه باعث ايجاد شــور و نشاط و حضور گسترده مردم در پاى صندوق هاى رأى 

شده اند؛ مورد تهديد و توهين قراردهد.
■ حاتم جهانگيرى 

■ اعظم بهرامى
■ محمد شمخانى
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بانوان

شرايط پرداخت وام 50 ميليونى به معتادان بهبوديافته
 سرپرست مركز توسعه پيشگيرى و درمان اعتياد سازمان بهزيستى كشور جزئيات 
شــرايط پرداخــت وام 50 ميليون تومانى به معتادانى كه اعتيادشــان را ترك كرده اند، 
تشــريح كرد.فاطمه رضوان مدنى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه سازمان بهزيستى 
وام 50 ميليــون تومانــى با بهره 4 درصد و بازپرداخت 7 ســاله به معتادانى كه واجد 
شرايط دريافت باشــند پرداخت مى كند، درباره شرايط دريافت اين وام گفت: حداقل 
بايد يكسال از پاكى اين افراد (متقاضى وام) گذشته باشد، آزمايش اعتياد نداشتن را در 
ســه نوبت ارائه دهند و مباحث آماده سازى شغلى شان رعايت شده باشد؛ به اين معنى 
كه فردى كه يكسال پاك شده باشد بايد حتما به اداره بهزيستى شهرستان محل زندگى 

خود مراجعه و درخواست دهد.

ثبت نام و انتخاب رشته كارشناسى ناپيوسته آزاد 
تا 22 تير ادامه دارد

 ثبت نام و انتخاب رشته پذيرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصيلى در مقطع كارشناسى 
ناپيوسته مهرماه 1400 دانشگاه آزاد اسالمى تا 22 تيرماه ادامه دارد.به گزارش مهر، دانشگاه آزاد 
اسالمى اعالم كرد ثبت نام و انتخاب رشته براى آن دسته از رشته هاى تحصيلى دانشگاه آزاد 
اسالمى كه در مقطع كارشناسى ناپيوسته نيمسال اول پذيرش آنها به صورت صرفاً براساس 
سوابق تحصيلى است تا روز سه شنبه 22 تير ماه ادامه خواهد داشت. داوطلبان مى توانند با 
 www.azmoon.org مراجعه به سامانه مركز سنجش، پذيرش و فارغ التحصيلى به نشانى
ابتدا دفترچه راهنماى ثبت نام را دريافت و پس از مطالعه و كسب آگاهى، در صورت تمايل 

و داشتن شرايط با تهيه كارت اعتبارى نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام كنند.

تصميمى براى حضورى شدن مدارس گرفته نشده است
 معاون مركز ســالمت و محيط كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بيان 
كرد كه ســتاد مديريت كرونا هنوز مصوبه اى را براى حضورى شدن يا نشدن مدارس 
اعالم نكرده اســت.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،محسن فرهادى، اظهار كرد: 
ســتاد مديريت كرونا هنوز مصوبه اى را براى حضورى شــدن يا نشدن مدارس اعالم 
نكرده است. مولفه هايى مانند پوشش واكسيناسيون دانش آموزان و معلمان، همين طور 
روند بيمارى و گســترش و مهار آن از جمله داليل اعالم نكردن اين طرح است. وى 
گفت: وزارت بهداشت، ستاد مديريت كرونا و آموزش و پرورش بيشتر تالش  مى كنند 
آموزش را به صورت حضورى سوق دهند تا بتوانند صدمات و آسيب هايى كه در طول 

تحصيل به دانش آموزان وارد شده را جبران كنند.

كرونا حريف كنكور نشد
فيض ا... مظفرپور  »

 كنكور در عمر 54ساله خود فراز و نشيب هاى زيادى را تجربه كرده 
و طرح هاى زيادى نيز از طرف دولت هاى مختلف و مجلس شــوراى 

اسالمى براى آنها مطرح، تصويب و اجرا شده يا نشده است.
آخرين قانون راجع به كنكور در مجلس هشــتم به تصويب رسيد كه 
براساس آن كنكور بايد در اوايل دهه 90 به طور كلى بساطش برچيده 
مى شــد و جايگزين آن معدل و نمرات دوره متوســطه دانش آموزان و 

برخى عوامل ديگر در نظر گرفته مى شد.
چالــش بين وزارت هاى علــوم و آموزش وپرورش بر ســر برگزارى 
آزمون هاى به اصطالح اســتاندارد و نحــوه و ميزان تأثيرگذارى معدل 
دوره متوسطه در اعمال ضرايب كنكور تاكنون به نتيجه مشخص نرسيده 
است و هرساله از تأثير مثبت 20تا 50درصدى معدل دانش آموزان سخن 
به ميــان مى آيد، ولى همچنان اما و اگرها در اين زمينه باقى اســت و 
شفاف سازى از طرف وزارت علوم و سازمان سنجش صورت نمى گيرد 
و مجلس شوراى اسالمى و كميسيون آموزش وتحقيقات نيز آنگونه كه 

انتظار مى رود نظارت مؤثر و مستمرى بر اين موضوع ندارند.
نكته ديگر نقش مخرب و منفى مافياى كنكور در حذف نشدن كامل اين 
غول 54ساله است كه با ثروتى كه از بابت كنكور و مؤسسات كنكورى 
به هم زده داراى قدرت تأثيرگذارى در بين تصميم سازان و تصميم گيران 
كنكور گشــته و مانع از اجراى طرح هاى حــذف كنكور در يك دهه 
گذشته شده اســت. درآمدهاى هزاران ميلياردى مؤسسات كنكورى و 
اشخاص و افراد مؤســس و مديران آنها توانسته همچون اختاپوس به 
همه جــاى آموزش وپرورش و آموزش عالى چنــگ زده و آنها را در 

چنگ خود اسير نمايد.
ســيد محمد بطحائى وزير اســبق آموزش وپــرورش در مصاحبه با 
صداوسيما(برنامه دست خط) شبكه 3 تلويزيون از نفوذ مافياى كنكور 
و مؤسسات كنكورى در بين تصميم گيران و تصميم سازان و مراكز مهم 
نظام تعليم وتربيت پرده برداشت گرچه به نظر مى رسد غول كنكور در 
سال هاى اخير تاحدودى تضعيف گشته است  و در حال حاضر برگزارى 
آن فقط براى 15درصد رشته هاى پرطرفدار و پرمتقاضى انجام مى گيرد. 
براى مثال در گروه آزمايشــى علوم تجربى كه با كمال تأسف هم اكنون 
50درصد شركت كنندگان كنكور در اين گروه با هم رقابت سنگينى را 
دارند و براى 3رشته پزشكى- دندانپزشكى و داروسازى رقابت مى كنند 
كه ميزان پذيرش در اين 3رشته بسيار محدود است كه بخشى از پذيرش 

نيز به سهميه ها تعلق مى گيرد.
اين رقابت ناهمگون و اين توزيع نامتوازن رشته اى مشكالت و تبعات 
منفى كنكور به شــيوه كنونى را دوچندان كرده است. سرخوردگى هاى 
ناشــى از پذيرش نداشتن در اين گونه رشته ها اثرات مخرب روحى و 

روانى بر داوطلبين و خانواده هاى آنها گذاشته است.
مهارت محور نبودن دانشگاه ها و نداشتن ارتباط صحيح و مؤثر دانشگاه ها 
با صنعت در كشور و آموزش محورى صرف نيز خود به اين مشكالت 
بيش از پيش دامن مى زند. زيرا كه نظام آموزشى مهارت محور مى تواند 
دانش آموزان و دانشــجويان را روانه بــازار كار كرده و عالوه بر ايجاد 
اشتغال براى آنان چرخ صنعت كشور را نيز به تحرك درآورده و توليد 
داخلى را تقويت نمايد و از عطش داوطلبان ورود به دانشگاه ها به چند 

رشته خاص بكاهد.
و اما برگرديم به مافياى كنكور كه در 2ســال اخير كه كشور با بيمارى 
خطرناك كرونا درگير بود  و بســيارى از آزمون هايى كه مستلزم تجمع 
بود به كلى ملغى اعالم شد، ولى تجمعات كنكورى همچنان با قدرت 
و قوت به كار خود ادامه داد و وزارت علوم و ســازمان ســنجش در 
شــرايط كرونايى نيز اقدام به برگزارى كنكور سراسرى كردند. و ستاد 
مقابله با كرونا و وزارت بهداشــت نيز كه بــراى تجمعات كوچك و 
آزمون هاى مشــابه قوانين و مقررات ســفت و سخت و دست وپاگير 
وضع مى كنند در مورد برگزارى كنكور سراسرى با حضور بيش از يك 
ميليــون نفر داوطلب با اغماض و تغافل برخورد مى كنند كه هيچ بعيد 
نيســت كه علت آن نقش مخرب مافياى كنكور در بين مسئوالن باشد  
و اين موضوع مهم وظيفه نظارتى مجلس شوراى اسالمى و كميسيون 
آموزش وتحقيقات مجلس را براى حذف قاطعانه كنكور و شكستن شاخ 
اين غول ســنگين تر مى كند. به اميد حذف كنكــور و برقرارى عدالت 

آموزشى در نظام تعليم و تربيت كشور.

دنياى اقتصاد: يكجا فروشى در بازار مسكن 
 يكدفعه مى خوان ميخشون رو بكوبن!!

هفت صبح: راهنماى اجاره منصفانه
 كروكيشم بكشيد كه اشتباه نشه!!

آفتاب: موج جديد مهاجرت افغانستانى ها به ايران؟
 احتماالً اين  دفعه كرونا مى خواد مكزيكى خودشو برسونه!!

جام جم: پوشاك ايرانى  در محاصره قاچاقچى ها
 حواستون باشه برنگرديم به دوران برگ پوشى!!

ابتكار: مستأجران در صف وام 70ميليونى
 مثل اينكه مزه صف واكسن زير دندونشون مزه كرده!!

دنياى اقتصاد: وام به روش تيرى در تاريكى 
 اينم يه روش جديد براى جايگزينى ضامن!!

اقتصادسرآمد: بازار خودرو همچنان دالل محور 
 تازه محورش رو ميخوان با نسخه هاى جديد ارتقا بدن!!

اسكناس: جنگ اقتصادى بايدن عليه ايران
 باز هم دست درازى به ديوار كوتاه!!

اقتصاد سرآمد: باز هم كرونا آمد، برق رفت
 يه طورى هماهنگ كردن كه جاى همديگر رو پر كنن!!

امروز: واكسن هاى ايرانى به مرحله توليد نرسيده اند
 فعًال تو عوارضى تهران -چالوس گير افتادن!!

جهان صنعت: وضعيت قرمز آب وبرق
 نكنه رنگ بندى كرونا هم مسرى بوده؟!!
اخبار صنعت: بدهى بى سابقه خودروسازان

 بدون شرح!!
دنياى اقتصاد: 2گردنه مسير احياى برجام 

 حواستون به پيچ هاى سر گردنه باشه موقع برگشت!!
هفت صبح: وعده هاى تخيلى واكسن 

 الوعده وفا!!

حمايت معاونت زنان از توانمندسازى 
خانواده هاى آسيب پذير در دوران كرونا

 معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهورى تالش كرده تا در 
راستاى اعتالى اهداف خود، از طرح هاى پژوهشى بررسى تطبيقى 
نقش فناورى اطالعات و ارتباطات در توانمندسازى زنان كارآفرين 
ايران و ژاپن و آگاه سازى و توانمندسازى خانواده هاى آسيب پذير 

در دوران كرونا حمايت كند.
ــت  ــواده رياس ــان و خان ــور زن ــت ام ــا، معاون ــزارش ايرن ــه گ ب
جمهــورى در جمــع بنــدى عملكــرد چهارســاله خــود در دولــت 
تدبيــر و اميــد، بــه انتشــار گزارشــى از حمايــت و بهــره گيــرى از 
پژوهــش هــاى علمــى و كاربــردى و زيربنايــى در حــوزه زنــان و 

ــه اســت. ــواده پرداخت خان
بر اســاس اين گزارش، اين معاونت ضمن ارج نهادن به دغدغه هاى 
پژوهشگران حوزه زن و خانواده تالش كرده تا ضمن رصد نيازهاى 
پژوهشــى و تعامل مثبت و ســازنده با نهادهاى پژوهشى، حفظ و 
ارتقــاء كيفيت محتــواى پژوهش ها همراه با افزايــش كمى آنها را 
مد نظر قرار داده و نتايج به دســت آمده را در سياســت گذارى ها و 

برنامه ريزى ها به كار بندد.
ايــن معاونت، با رويكردهاى متنوعى مانند آســيب هاى اجتماعى، 
توانمندسازى، حقوقى و تعميق باورهاى دينى از 38 طرح پژوهشى 
حمايت كرده است كه در حوزه خانواده طرح هايى از قبيل خانواده 
مستحكم، سبك زندگى متاهلين و تعيين كننده هاى آن، راهكارهاى 
كاهش طالق در ايران بر اساس فراتحليل پژوهش هاى طالق در دو 
دهه اخير، گفتگوى بين نســلى در جامعه با تاكيد بر مســائل زنان، 
دختران و خانواده، كشــف الگوهاى ارتباطــى در روابط زوجين و 
شناسايى موانع ارتباطى و همچنين گفتگو هاى بين نسلى «خاطرات 
جنگ در دوران صلح» از جمله طرح هاى مورد حمايت محســوب 

مى شود.
در زمينه آســيب هاى اجتماعى، فراتحليــل مطالعات ايرانى حوزه 
آســيب هاى خانواده به منظور ارائه شــاخص هاى خانواده سالم و 
تدوين برنامه كنترل و كاهش آسيب هاى اجتماعى زنان نيز به همراه 
چندين طرح ديگر با موضوعات مرتبط مورد حمايت معاونت قرار 

گرفته است.
بررســى تطبيقــى نقــش فنــاورى اطالعــات و ارتباطــات در 
توانمندســازى زنــان كارآفريــن ايــران و ژاپــن، ارائــه مــدل 
ــه پــس از انقــالب و طراحــى  ــان نخب توانمنــد شــدن سياســى زن
مــدل آگاه ســازى و توانمندســازى خانــواده هــاى آســيب پذيــر در 
دوران پاندمــى كوويــد 19 ســه عنــوان از طرح هــاى پژوهشــى در 

ــت. ــواده اس ــان و خان ــازى زن ــه توانمندس زمين
در زمينه حقوقى نيز امكان سنجى فقهى نظريه برابرى ديه زن و مرد، 
تدويــن اليحه اصالح حق طالق در قانون مدنــى و راهكارى تازه 
براى حل توامان مســائل مهريه و كاستى هاى حقوق زنان از جمله 

طرح هاى پژوهشى انجام شده است.
همچنين در حوزه تعميق باورهاى دينى اثربخشى باورهاى دينى بر 
تاب آورى فردى و اجتماعى دختران و زنان، عوامل موثر بر پايدارى 
ارزش هاى دينــى در بين دختران و زنان و تحليل روانشــناختى-
جامعه شناســى عفاف و حجاب در پژوهــش هاى داخلى از جمله 

طرح هاى حمايت شده محسوب مى شود. 

 وقتى كه مادر مى شود و طعم شيرين مادر 
شــدن را مى چشد، هميشــه آينده فرزندش 
را در بهترين حالــت تصور مى كند و تمامى 
فكرش فرزندش است كه در اوج خوشبختى 

و سالمتى باشد.
اين طعم شــيرين چه خوب است كه همراه 
با حس امنيت باشــد، اين حس امنيت تنها با 
ســرمايه گذارى امكان پذير است و چه حسى 
خوبتر از ســرمايه گذارى بر روى ســالمتى 

مى تواند باشد؟!
سرمايه گذارى بر روى سالمتى با ارزش ترين 
كارى اســت كه والديــن مى تواننــد براى 
فرزندانشان انجام دهند، جهاددانشگاهى اين 
شــرايط را براى خانواده ها در سراسر كشور 
فراهم كرده و با ذخيره ســازى ســلول هاى 
بنيادى از جفت هنگام زايمان سالمتى فرزندان 
خانواده هــاى متقاضــى را با ذخيره ســازى 

سلول هاى بنيادى فراهم كرده است.
با توجه به اينكه ذخيره سازى بندناف توسط 
خانواده ها ساالنه هزينه دارد، اما اين هزينه در 

مقابل اين سرمايه باارزش بسيار ناچيز است.
بنيادى  سلول هاى  ذخيره سازى  با   
انتظار  در  درخشــان  آينــده  فرزندم 

اوست
زهــره يكى از مادرانى اســت كــه موفق به 
ذخيره سازى سلول هاى بنيادى فرزندش شده 
اســت كه در اين باره گفت: در ســال 1396
موفــق به ذخيره ســازى ســلول هاى بنيادى 
فرزندم هنگام تولدش شدم و در حال حاضر 
احساس امنيت بيشترى نسبت به آينده فرزندم 

دارم.
وى افــزود: در صورتــى كه مــادران باردار 
توانايى و شرايط ذخيره سازى را دارند، توصيه 
دارم كه نســبت به ذخيره ســازى سلول هاى 
بنيادى فرزندانشان اقدام كنند، زيرا تحقيقات 
زيادى انجــام دادم و اطمينان دارم كه فرزندم 
آينده خوبى از نظر سالمتى دارد و ديگر نگران 

سالمتى فرزندم نيستم.
اين مادر گفت: هر مادرى بخواهد حق مادرى 
خود را نسبت به فرزندش ادا كند، مى تواند با 
ذخيره سازى اين سلول ها دين خود را ادا كند.

وى بيان كرد: هنگام موعد تاريخ تولد فرزند با 
ما تماس مى گيرند كه هزينه نگهدارى ساالنه 
را پرداخت كنيم و اين هزينه بســيار منصفانه 
بوده و در برابر اين كار باارزش بســيار ناچيز 

است.
 اظهــار پشــيمانى يك مــادر از 
ذخيره سازى نكردن سلول هاى بنيادى

مادر ديگرى كه سلول هاى بندناف فرزندش 
را ذخيــره نكــرده گفت: هــرگاه از اهميت 
ذخيره سازى سلول هاى بنيادى مطلبى بخوانم 
احساس پشــيمانى مى كنم و اگر به آن زمان 

برگردم، حتماً اين كار را انجام مى دادم.
ايــن مادر بيان كرد: خدا را شــكر مى كنم كه 
فرزندم ســالم اســت، اما در صورتى كه اين 
ذخيره سازى را انجام مى دادم احساس امنيت 
بيشترى داشتم، زيرا در آينده چيزى مشخص 

نيست.
 تشكيل بانك گسترده از سلول هاى 

بنيادى كاربردى است
يك فوق تخصص خون و ســرطان كودكان 
در همدان بر اهميت ذخيره سازى سلول هاى 

بنيادى بند ناف تاكيد كرد.
حسين اصفهانى در گفت وگو با ايسنا گفت: 
در صورتى ذخيره سازى سلول هاى بنيادى بند 
ناف كاربردى خواهد بود كه بانك گسترده اى 

از ذخيره سازى را داشته باشيم چراكه در اين 
صورت شــباهت هاى ژنتيكى بيشــترى پيدا 
مى شود و به اين ترتيب مى توان زندگى يك 
انســان را نجات داد. وى با بيان اينكه هنگام 
زايمــان جفت از بدن مادر خارج مى شــود، 
بيان كرد: اين جفت دور انداخته مى شــود در 
حالى كه اين جفت حاوى ســلول هاى بنيادى 
بوده و توصيه مى شــود خانواده ها نسبت به 
نگهدارى اين سلول هاى بنيادى از طريق دفاتر 

موجود در شهرها اقدام كنند.
تكامل  قابليت  بنيادى  ســلولهاى   

زيادى دارند
اصفهانى يادآور شــد: در داخل جفت تعداد 
زيادى از ســلول هاى بنيــادى وجود دارد كه 
قابليت تكامــل زيادى دارند همچنين قابليت 

تبديل شدن به خون سازى و پيوند دارند.
اين فوق تخصص خون و سرطان با بيان اينكه 
هنگامى كه زخم در بدن كودك خيلى سريع 
ترميم مى شود، گفت: سلول هاى بنيادى جنين 
همين حالت را داشته و با كيفيت بسيار باالتر 
توانايى ترميم و خون ســازى را دارند كه اگر 
بانك خون گســترده در ســطح كشور داشته 
باشــيم زندگى تعداد زيادى از افراد درگير با 

بيمارى نجات مى يابد.
وى با بيان اينكه ســلول هاى بنيــادى براى 
HLA افرادى قابل استفاده است كه از لحاظ
شباهت داشته باشند، تصريح كرد: سلول هاى 
بنيادى براى افرادى قابل اســتفاده است كه از 
نظر ژنتيكى شــباهت داشته باشد در غير اين 

صورت قابل استفاده نخواهد بود.
به  بنيادى  سلول هاى  ذخيره سازى   

نفع كيست؟
اصفهانــى يــادآور شــد: در مرحلــه اول 
ذخيره سازى ســلول هاى بنيادى به نفع خود 
فــرد اســت و در درجه بعــدى خواهران و 
بــرادران وى مى توانند در صورت شــباهت 
ژنتيكى از اين سلول ها در صورت نياز استفاده 
كنند همچنين افراد غريبه كه نياز داشته باشند 
در صورت شــباهت ژنتيكى مى توانند از اين 
ســلول ها بهره مند شوند و زندگى آنها نجات 

يابد.
وى گفت: در برخى موارد افرادى كه نيازمند 
پيوند سلولهاى بنيادى باشند، از نظر ژنتيكى 
مورد بررســى قرار مــى گيرند و در صورت 
وجود ژن مشابه از ســلولهاى بنيادى ذخيره 
شده استفاده مى شود كه هزينه بر خواهد بود 
اما اگر ســلولهاى بنيادى مربوط به خود فرد 

باشد، هزينه زيادى نخواهد داشت.

اين فــوق تخصص خون خاطرنشــان كرد: 
بيماريهايى كــه زمينه وراثــت دارند، پيوند 
سلولهاى بنيادى كاربردى ندارد، اما از همين 

بند ناف براى خود فرد استفاده مى شود.
 در صورت اســتفاده از سلول هاى 
بنيادى نيازى بــه درمان هاى پيچيده 

شيمى درمان نيست
وى  با بيان اينكــه در صورتى كه خواهران و 
برادران فردى كه ســلول هاى بنيادى ذخيره 
سازى كرده دچار بيمارى هاى خونى از جمله 
سرطان خون شوند، اظهار كرد: از سلول هاى 
بنيــادى ذخيره شــده اعضاى خانــواده آنها 
استفاده مى شــود و ممكن است در صورت 
اســتفاده ديگر نياز به درمان هــاى پيچيده از 
جمله شــيمى درمانى و ساير مراحل درمانى 

نباشد.
وى با بيان اينكه در تمامى نقاط كشور دفاتر 
نمايندگــى ذخيره ســازى بانــك خون بند 
ناف وجود دارد، يادآور شــد: ذخيره سازى 
سلولهاى بنيادى براى خانواده ها هزينه دارد 
چرا كه شرايط نگهدارى آنها نياز به تجهيزات 
و شــرايط خاص دارد اما اين هزينه در مقابل 
نگهدارى اين سرمايه بزرگ بسيار ناچيز است.

اصفهانى ادامه داد: اين ســلولها بايد در دماى 
منفــى 20 تا 80 درجه زيــر صفر نگهدارى 
شوند و تا بيش از ده سال قابل نگهدارى است 
كه ممكن است طى زندگى فرد، به اين سلولها 
نياز پيدا كند و با داشتن اين سلولها مى تواند به 

زندگى عادى بازگردد.
وى گفت: اگر همه مردم به ذخيره ســازى 
بانك خون بند ناف تشــويق شــوند ميزان 
درمان بيماريهاى ناعــالج خونى باالتر مى 
رود چرا كه هر چه بانك ما گســترده باشد 
شباهت هاى ژنتيكى راحت تر پيدا مى شود.

ايــن فوق تخصص خون گفــت: در برخى 
مــوارد تنهــا راه درمان برخــى بيماريهاى 
خونى پيوند است كه اگر سلول هاى بنيادى 
مشابه را پيدا كنيم مى توانيم زندگى يك فرد 
را نجــات دهيم، بنابراين اگــر مردم از اين 
موضوع آگاهى داشته باشند و به اهميت اين 
ذخيره با ارزش پى ببرند در ذخيره سازى آن  

تعلل نمى كنند.
اصفهانى بخشــيدن زندگى به يك انسان را 
باالترين درجه انســانيت برشــمرد و افزود: 
ذخيره ســازى بند ناف و تشكيل بانك خون 
گسترده در ســطح كشــور همان بخشيدن 
زندگى به يك انسان است كه در نهايت فرد 
زندگى اش نجات پيدا مى كند كه توصيه مى 

شود خانواده ها در صورتيكه شرايط ذخيره 
سازى را دارند اين كار را انجام دهند.

وى به انجام پيوندهاى اوليه  و اســتفاده از 
اين ســلولهاى بنيادى اشاره  و بيان كرد: در 
سال 1991 ميالدى بيمارستان شريعتى انجام 
امر پيوند را شــروع كــرد و در حال حاضر 
انجــام پيوند ســلولهاى بنيــادى در برخى 
شــهرها از جمله شــيراز، اصفهان، كرمان و 
برخى شهرهاى ديگر در سطح كشور انجام 

مى شود.
 ذخيره سازى 150 مورد بند ناف در 

3 ماهه نخست امسال در همدان
معاون پژوهشى جهاددانشگاهى واحد همدان 
از ثبت نام 150 نفر در ذخيره سازى خون بند 
ناف در 3 ماهه اول امسال در همدان خبر داد.
خليل ميرزايى در اين باره نيز بيان كرد: در 3
ماهه اول امسال 150 نفر در ذخيره سازى بند 
ناف ثبت نام كردنــد در حاليكه اين رقم در 
مدت مشابه 3 ماهه ســال گذشته 124 مورد 
بود و خوشــبختانه با فرهنگ ســازى ذخيره 
سازى بندناف و آگاه سازى خانواده ها نسبت 
به انجام اين امر شــاهد افزايش ميزان ذخيره 

سازى بندناف هستيم.
وى خاطرنشــان كرد:  در صورتيكه والدين 
تمايل به ذخيره ســازى بند ناف فرزندانشان 
باشد قبل از تولد فرزندشان بايد اقدامات الزم 
را انجام دهند و به نمايندگى ذخيره ســازى 
بندناف رويان شــعبه همدان، واقع در ميدان 
آرامــگاه بوعلى - ابتداى پيــاده راه بوعلى- 

روبروى بانك رفاه كارگران مراجعه كنند.
ميرزايــى بيان كرد: در كل كشــور طى چند 
ســال اخير 300 نمونه بندناف براى درمان 

بيمارى ها استفاده شده است.
وى با بيان اينكه ذخيره ســازى بند ناف در 
درمان بيماريهاى مختلف از جمله لوســمى، 
آنمى، درمــان نقص هاى ايمنــى و ژنتيكى 
مادرزادى، فلج مغزى و انواع ســرطان هاى 
خون كاربرد دارد، يادآور شــد: متخصصان 
حال  براى درمــان برخــى بيمارى هــا در 
كارآزمايى بالينى هســتند كه اميدواريم نتايج 

خوبى در اين زمينه حاصل شود.
اميدواريم با تهيه اين گزارش تمامى والدينى 
كه تصميم به فرزنــدآورى دارند در مرحله 
اول بــه ســرمايه گذارى بر روى ســالمت 
فرزندشان فكر كنند و سپس اقدام به باردارى 
كنند چراكه اين سرمايه گذارى با ارزش ترين 
سرمايه اى اســت كه والدين مى توانند براى 

فرزندانشان انجام دهند.

طعم شيرين سرمايه گذارى 
براى سالمتى فرزند

 دوره آموزشــى يكروزه «مديريــت انرژى در 
خوشه صنعتى ســفال، سراميك و چينى بهداشتى» 
ISO و براى مديران  بر اساس اســتاندارد 50001
كنترل كيفيــت صنايع توليدى مرتبط با ســفال و 
ســراميك استان اداره كل اســتاندارد استان همدان 

برگزار گرديد.
  به گزارش روابط عمومى اداره كل استاندارد استان 
همدان ، در اين دوره كه توســط شركت آموزشى 
و مشــاوره برازه (آموزشــگاه همكار سازمان مّلى 

استاندارد) برگزار شد.

اصول و مبناى بهينه ســازى مصــرف و مديريت 
تخصيص انرژى به صنايع توليدى مرتبط، براى 20

نفر از مديران كنترل كيفيت استان ارائه گرديد. 
آرام ســليمانى (مدرس دانشــگاه)، تعاريف پايه از 
انرژى، اصول توليد ســفال و سراميك با كوره هاى 
ســنتى و صنعتى، و روش هاى بهســازى مصرف 
جهت افزايش بهره ورى اســتفاده از منابع انرژى را 

در اين دوره يك روزه به مخاطبان ارائه دادند. 
مدير كل استاندارد اســتان همدان با اشاره به لزوم 
توجه به مفاهيم اساسى مديريت انرژى در راستاى 

بهبود مســتمر در بهره ورى ســازمانهاى توليدى 
و صنعتى، عنوان نمود كه مطالعه و بررســي منابع 
مختلف نشــان مي دهد كه بيشتر صنايع گروه كاني 
غيرفلزي به ويژه صنايع كاشــي و سراميك، سفال 
و آجر ماشــيني، از نظر شــاخص مصرف انرژي 
نسبت به متوسط مصرف جهاني در سطح باالتري 
قرار دارند. عدم كارآيي مصرف انرژي و هدر رفتن 
قريب به يك ســوم از كل انرژي در فرآيند صنعتي 
و اثرات زيســت محيطي ناشــي از آن، ضرورت 
بهينه ســازي مصرف انــرژي در صنايع را واضح و 
آشكار مي سازد.   محّمد مددى افزود: آموزش جزو 
الينفك برنامه هاى اداره كل استاندارد استان همدان 
بود و با كاهش محدوديت هاى ناشى از شيوع كرونا، 
با رعايت كامل الزامات ستاد مقابله با كروناى استان، 

اين دوره آموزشى را با همكارى شركت برازه كه از 
آموزشگاه هاى همكار سازمان هستند برگزار كرديم.   
وى خاطرنشــان كرد: با توجه به اســتقبال مديران 
كنتــرل كيفيت صنايع مرتبط، بــه دليل محدوديت 

در تعداد نفرات شــركت كننده (با رويكرد رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى ضرورى در زمان شــيوع 
ويروس كرونا)، دوره آموزشى مذكور مجدداً برگزار 

خواهد گرديد.

برگزارى دوره آموزشى مديريت انرژى 
در خوشه صنعتى سفال

يم
سن

س: ت
عك

/



Y K

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

سه شنبه  15 تير ماه 1400  شماره 4078

6
اقتصـاداقتصـاد

 eghtesad@hamedanpayam.com

يادداشت

ماهيگير خوب 
الزاماً بايد ماهى شناس خوبى هم باشد 

مهدى ناصرنژاد»
 اين روزها كمتــر از يك ماه مانده به پايــان كار دولت دوازدهم 
و در آســتانه آغاز كار دولت جديد، مــردم در برزخ فكرى بغرنجى 
قرار گرفته اند و بيم واميد خود نســبت به وضعيــت زندگى آينده را 
در گروى تصميمات رئيس جمهور منتخب و دولت او در ســال هاى 
پيش رو مى دانند. در چنين شــرايطى همچنين فعاليت هاى اجرايى در 
بخش هاى دولتى و ديگر دســتگاه هاى غيردولتى در تمام حوزه هاى 
اجتماعى و اقتصادى تحت تأثير نتايج انتخابات خردادماه گذشته قرار 
گرفته و حالت سكوت و سكون  دارد و مى شود با اطمينان اظهارنظر 

داشت كه بالتكليفى آشكارى بر كشور حاكم مى باشد.
در هميــن حال نبود نظارت و كنترلى كارآمد بر گردش كار اقتصادى 
و افزايش بدون وقفه قيمت ها در تمام بده وبستان هاى روزمره، چونان 
حلقــه اى خفه كننده  روزبه روز بر گردن قشــرهاى كــم درآمد مردم 
تنگ تر مى شــود و بدون شــك اين اميدوارى به شرايطى بهتر و از پا 
در آوردن ديو سياه گرانى ها توسط دولت جديد است كه باعث قوت 
قلب حماسه ســازان 28خردادماه 1400 مى باشد تا مگر روزنه نجاتى 
به روى آنان باز شــود.  قشرهاى مردم همچنين اميدوار هستند تا يك 
ماه آينده مردان عملى زمام امور كشور را به دست بگيرند كه يك بار 
براى هميشه به تمام التهاب هاى بى اســاس اجتماعى و اقتصادى در 
جامعه ايرانى پايان دهند و بيمارى مزمن و سرطانى آزمون و خطاهاى 
تكرارى در عرصه هاى تصميم گيرى كشــور را از بنيان جراحى كرده 

و درمان كنند. 
قطعاً مردم خودســاخته و فراز  و نشــيب ديده كهن سرزمين ايران كه 
به اعتبار پيشــينه غنى فرهنگى و سياســى خود ســربلندانه بين ملل 
جهان قدعلم كرده اند، از درك درســتى نيز براى قضاوت در عملكرد 
دولت هاى خود برخوردار هســتند و در اين برهه دشوار و حساس از 
تاريخ كشورمان به كارنامه دولت هاى يازدهم و دوازدهم نمره خواهند 

داد.
قطعــاً در گير و دار تغيير و تحول جــارى و جابه جايى دولت كنونى 
با دولت جديد، مجالى براى افكار عمومى كشــورمان براى قضاوت 
نمانده، اما زمانى هم فراخواهد رسيد تا در مقام مقايسه شرايط گذشته 
و حال، اذهان عمومى متوجه عملكرد دولت هاى آقاى روحانى بشود 
و دســتاوردهاى 8 ســال گذشته را در دستگاه ســنجش و قضاوت 
بگذارد، همانگونه كه در طول حداقل 40سال گذشته همواره قشرهاى 
مردم در هــر فرصت و در هر محفل رســمى و خصوصى عملكرد 

دولت ها را به قضاوت نشسته اند. 
در تاريخ نوين ايران ثبت خواهد شد كه بين سال هاى 1392 تا 1400

شمسى دوران سختى بر ملت سربلند ايرانى سپرى شد.
تاريخ خواهد نوشــت كــه مردم ايــران در اين 8 ســال مانند تمام 
ســال هاى پس از انقالب اســالمى به جرم دفاع از آرمان هاى انقالبى 
خــود و پايدارى در حفظ ارزش هاى دينــى و رفاقت با مردم مظلوم 
و ستم كشــيده مسلمان در هر گوشــه جهان، تاوان سنگينى پرداخت 
كرده و دشوارى هاى فراوانى به جان خريده است. نسل هاى آينده اين 
مرزوبوم در متون هاى تاريخى سرزمين خود خواهند خواند  كه پدران 
و نياكان آنان دورانى ســخت گذراندند و تحريم هاى طوالنى مدت و 
طاقت فرساى  اقتصادى توسط دشمنان خارجى با هدايت دولت وقت 
آمريكا و از سويى حداقل2سال بيمارى ويروسى جهان گير و كشنده اى 
بــه نام كوويد 19 چه مصايبى كه بر اين ملت تحميل نكرد و چگونه 
مردم از سنگينى اين مشكالت چونان موى باريك شدند و اما هرگز با 
اتكا به شرف ايرانى و همت و پايدارى خود نبريدند و طاقت آوردند 

تا شرايط تازه اى براى رهايى از چنين گرداب فراهم آيد.
قطعاً در  تاريخ ايرانى ثبت خواهد شــد كه ملت و جوان هاى برومند 
و خالق ايرانى چگونه در فشار محاصره اقتصادى كشور خود درهاى 
خودكفايى و استقالل و خودباورى و نوآورى هاى علمى را يكى يكى 
گشــودند و براى بقاى خود عوض اينكه از دســت بيگانگان ماهى 
بگيرند تا قوت روزانه خود را تأمين كرده و حداقل زنده بمانند، غيرت 
كردند و راه و رسم ماهيگيرى آموختند تا محتاج ديگران نباشند. اينك 
نوبت دولتمردان جديد و تازه نفس است تا به تناسب نيازهاى اساسى 
و ابزار الزم براى تكامل اســتقالل و خوداتكايى كشور، علم و تجربه 
ماهى شناســى را هم به دانش آموختگان ايرانى بياموزند تا پس از اين 
آزمون و خطايى در كار نباشــد و كشور و مردم و دولت مستقيم راه 

شناخت مشكالت و نيازها و پيشرفت و ترقى را به آخر رسانند. 

حمل 10هزار تن كاالى اساسى 
از بنادرجنوبى كشور به همدان

 شهناز كرمى - خبرنگار همدان پيام: مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى همدان اعالم 
كرد كه از ارديبهشــت ماه امسال تاكنون 10هزار تن كاالى اساسى از بنادر جنوبى كشور به 

مقصد اين استان بارگيرى و حمل شده است.
صفر صادقى راد گفت: اين ميزان كاالى اساسى با هماهنگى انجمن هاى صنفى شركت ها و 
مؤسسات حمل ونقل كاال و رانندگان وسايط نقليه سنگين در سراسر استان با 8هزار دستگاه 

كاميون به اين استان حمل شده است.
وى با بيان اينكه اين ميزان كاال براساس سهميه همدان از بنادرجنوبى كشور بارگيرى و حمل 
شده است، افزود: اين كاالها شامل كاالهاى اساسى و نهاده هاى دامى از جمله كنجاله سويا، 

جو و ذرت است كه از بندر امام خمينى(ره) خوزستان براى اين استان بارگيرى شده است.
صادقى راد در ادامه با اشــاره به اينكه موضوع حمل كاالهاى اساسى و بحث حمل چغندر 
از ارديبهشــت ماه امســال كليد خورد، گفت: با پيگيرى ها و تعاملى كه از طريق اداره كل و 
انجمن هاى صنفى اســتان انجام شد از ارديبهشت ماه خوشــبختانه روند حمل چغندر از 
خوزستان به اســتان از روند بسيار خوبى برخوردار بوده و مشكلى در زمينه حمل چغندر 

نداريم به گونه اى كه تاكنون 158هزار تن چغندر جابه جا شده است.
وى با بيان اينكه در ارتباط با حمل كاالها و نهاده هاى دامى از بنادر، خوشبختانه استان همدان 
يكى از استان هاى پيشرو است، بيان كرد: تنها دغدغه اى كه در اين زمينه وجود دارد اين است 
كه همه رانندگانى كه به بنادرجنوبى اعزام مى شوند  بار استان همدان را حمل نمى كنند و اين 

موجب  مى شود كه روند جابه جايى كاالها و نهاده هاى دامى به كندى انجام شود.

مديركل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان همدان گفت: انتظارى كه از رانندگان داريم 
اين است كه همانگونه كه در همه عرصه ها حضورى مهم داشته اند در اين زمينه هم ياريگر 
اداره باشند و اولويت كارى خود را حمل نهاده هاى دامى قرار دهند و سعى كنند در كمترين 

زمان ممكن اين كاالها را جابه جا كنند.
وى بيان  كرد: به منظور تشويق شركت ها در استان زمينه صدور بارنامه كنجاله و جو در استان 
فراهم شده كه شركت هاى حمل ونقل استان مى توانند از مبدا استان كاميون را اعزام كرده و 

بارنامه خود را هم صادر كنند.
صادقى راد گفت: در نشســتى كه اخيراً به همين منظور برگزار شد، توافق شد نماينده اى از 
انجمن صنفى شركت هاى حمل ونقل استان در بندر امام(ره) مستقر شده و بارنامه را همانجا 

صادر كنند.

آگهى مزايده عمومى نوبت دوم به تاريخ 1400/04/08

حسين بابايى- شهردار مالير

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره 192/ش/5/م مورخ 1400/03/02 شوراى اسالمى شهر بهره بردارى از جايگاه سوخت CNG خود واقع در 
ميدان نيروى انتظامى و جايگاه واقع در بلواركريم خان زند را با تمام تجهيزات و منصوبات موجود به مدت يك سال به شركت هاى (حقوقى) داراى تأييديه 
از شركت پخش و فرآورده هاى نفتى با موضوع تهيه، نگهدارى و بهره يگرى از جايگاه CNG (به صورت الكترونيك) واگذار نمايد. لذا متقاضيان مى توانند 
پيشنهاد خود را صرفاً از طريق سامانه تداركات دولت (به صورت الكترونيك) حداكثر تا پايان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1400/04/24 به همراه 5٪ مبلغ 
كل يك سال به صورت نقد (واريز به حساب 0105598672002 بانك ملى مالير) يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكى به همراه مدارك شناسايى معتبر و مجوز 
بهره بردارى و كپى اساسنامه به همراه آخرين تغييرات و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى ارسال نمايند و همچنين جهت كسب اطالعات با شماره تماس 

مستقيم 2226061-0813 تماس حاصل نمايند. ضمناً جهت دريافت اسناد به سامانه تداركات الكترونيكى دولت مراجعه فرماييد.
قيمت پايه و مشخصات: 

1- اجاره پايه جايگاه ميدان نيروى انتظامى(كوثر) به مساحت تقريبى 1500 مترمربع ماهيانه 430,000,000 ريال (تعداد 8 عدد نازل و 4 دستگاه ديسپنسر) كه 
6 عدد نازل و سه عدد ديسپنسر فعال است 

2- اجاره پايه جايگاه ميدان استقالل به مساحت تقريبى 1200 مترمربع ماهيانه 470,000,000 ريال (4 عدد نازل و سه دستگاه ديسپنسر)
3- مهلت تحويل و اخذ اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز پنج شنبه 1400/04/24 به دبيرخانه شهردارى مى باشد و شهردارى در رد يا قبول هر يك از 

پيشنهادات مختار است.
4- هزينه نشر آگهى مزايده به عهده برنده مى باشد.

5- چنانچه برنده مزايده از انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خوددارى نمايد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و به نفر دوم واگذار مى شود و به 
همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

6- پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدى به آنها مسترد مى گردد.
7- به پيشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8- تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در مورخ شنبه 1400/04/26 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردار مى باشد.
9- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشايى پاكت ها مى باشد.

10- مدت اجراى قرارداد يك سال كامل شمسى مى باشد.
11- پاكت الف (تضمين) مى بايست به صورت دربسته واصل قبل از بازگشايى به دبيرخانه شهردارى ارسال و ساير مدارك به صورت الكترونيك ارسال شوند. 

2/ص/99
تبصره: مبلغ تضمين انجام تعهدات قرارداد ده درصد مبلغ پيشنهادى پيمانكار مى باشد. و همچنين مبلغ    10,000,000,000 ريال ضمانت نامه جهت تضمين 

قطعات هر جايگاه مى باشد. (م الف 128)
ـ

كارت مجوز حمل سالح و مهمات شكارى مدل ساچمه زنى تك 
لول،نيمه خودكار،كاليبر 12 ،ساخت تركيه به شماره مجوز 91883278 
به نام على محمدى،فرزند محسن، به شماره ملى 3860486039 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

شركت آرد نهاوند

شــركت آرد نهاونــد بــه منظــور تكميــل كادر پرســنلى خود 
اقــدام بــه جــذب كارشــناس صنايــع غذايــى بــه عنــوان 

مســئول كنتــرل فنــى نمــوده اســت.
لــذا افــراد واجــد شــرايط مــى تواننــد بــا تلفــن هــاى اعــالم 

شــده تمــاس حاصــل نمايند.
اداره نظــارت برموادغذايــى همــدان- مهنــدس كمكــى     

081-38381807
ــدس ســاداتى     ــد- مهن ــى نهاون ــارت برموادغذاي اداره نظ

081-33220795
مديرعامل شركت - يوسف خزايى   

09181519325  

آگهـى جذب نيرو

مريم مقدم »
 ايــن موارد از جمله مهمتريــن  نكاتى بود كه 
شهردار همدان روز گذشــته در نشست خبرى با 
اصحاب رســانه در تاالر همايش هــاى بين المللى 
قرآن همدان مطــرح كــرد. روز چهاردهم تيرماه 
به عنوان «روز شــهردارى و دهيارى»  و روز قلم 
در ســالنامه رسمى كشور درج شــده است و اين 
مناســبت ها بهانه اى شد تا يك نشست رسانه اى و  
تور رســانه اى بازديد از پروژه هاى شهرى توسط 

شهردارى همدان برگزار شود. 
شهردار همدان در اين نشست به افزايش 4 برابرى 

بودجه شــهردارى همدان نسبت 
به ســال هاى گذشته اشاره كرد و 
گفت: بودجه شهردارى همدان در 
ســال جارى نسبت به سال 96، 4

برابر شده و به هزار و 600 ميليارد 
تومان رسيده است.

عباس صوفى در جمع خبرنگاران 
بــا بيان اينكه در 3ســال و 6 ماه 
در  متعــددى  اقدامات  گذشــته 
حوزه هاى مختلف انجام شد، بيان 
كرد: از ابتداى سال 97 قيمت  دالر 
چند برابر و مشــكالت اقتصادى 
ايجاد شد، اما با وجود بحران هاى 
مختلف، در حوزه مديريت شهرى 
تالش ما بر اين بــود كه مردم از 

اقدامات رضايت داشته باشند.
وى با اشــاره بــه فعاليت دائمى 

مركز 137در همدان، گفت: تقاضاهاى اورژانســى 
مردم در اين مركز پيگيرى مى شود.

صوفى با اشاره به اينكه بودجه سال 96 شهردارى 
همــدان 440 ميليارد تومان بود، بيان كرد: امســال 
بودجه شــهردارى هزار و 600 ميليارد تومان است 
كه در راستاى خدمت رسانى به مردم هزينه مى شود.

وى با بيان اينكه سال گذشته بودجه نسبت به ميزان 
پيش بينى شــده 125درصد و نسبت به اصالحيه با 
105درصد تحقق تأمين شد، بيان كرد: 4 برابر شدن 

بودجه در شهردارى همدان نسبت به ساير شهرها 
بى نظير است.

صوفــى افزود: 15هزار تن آســفالت ريزى و ده ها 
كيلومتر پياده راه ســازى از اقدامات مهم شهردارى 
بود و تالش ما بر اين بود كه رشد متوازن در شهر 

شكل بگيرد.
شــهردار همدان با بيان اينكه معبرگشايى در نقاط 
مختلف شــهر همــدان صورت گرفــت، گفت: 
تقاطع هاى غيرهمســطح در شهر همدان اجرا شد 
كه در اين راســتا فاز نخست تقاطع شهيد همدانى 
افتتاح شــد و عمليات عمرانى تقاطع غدير نيز در 

حال اجراست.
وى به تكميــل مطالعات طرح 
جامع ترافيك شهر همدان اشاره 
كرد و افزود: اقدامات خوبى در 
و  شــد  انجام  مطالعاتى  حوزه 
به  شهردارى  بودجه ريزى  نظام 

صورت علمى پيش رفت.
شــهردار همدان بــا بيان اينكه 
پرونده هاى  الكترونيكى  آرشيو 
نوســازى و شهرســازى يكى 
از اقدامات مهم شــهردارى در 
چند سال گذشــته است، بيان 
كرد: شهردارى هاى 4گانه اسناد 
ثبت  الكترونيكى  صورت  به  را 
كرده اند كــه پايه نرم افزار طرح 
جامع شهرى اســت و بزودى 
پياده ســازى مى شود كه اجراى 
اين نرم افزار منجر بــه كاهش 80درصدى مراجعه 

حضورى مردم به شهردارى خواهد شد.
صوفى در ادامه گفت: در راســتاى شفاف ســازى 
برنامه هاى شهردارى، نرم افزار هاى مختلفى طراحى 

و اجرا شده است.
شــهردار همدان با بيان اينكه ســاماندهى اوقات 
فراغت يكى از مشــكالت شهر همدان بود، افزود: 
عمليات عمرانى پارك 250هكتارى اكباتان و پارك 

100هكتارى واليت در حال اجراست.

وى با بيان اينكه فاز نخســت پارك اكباتان تا چند 
روز آينده به بهره بردارى مى رســد، بيان كرد: مردم 
بايد با مطالبه گرى، خواستار تكميل اين طرح باشند.
صوفــى با بيــان اينكه تكليف ورودى هاى شــهر 
مشــخص شــده اســت، گفت: در آينده شــاهد 
ساماندهى ورودى هاى شهر همدان خواهيم بود كه 
در همين راستا تا چند روز آينده ساماندهى ميدان 

فرودگاه همدان آغاز مى شود.
وى همچنيــن بيان كرد: براى نقطه  به نقطه شــهر 
برنامه ريزى شده و عمليات عمرانى در تمام مناطق 

انجام مى شود.
صوفــى با بيان اينكــه 20دســتگاه اتوبوس جديد 
خريدارى شــده اســت، گفت: هزينــه خريد هر 
اتوبوس در ســال 97، 500 ميليون تومان بود كه در 

سال گذشته به 4 ميليارد تومان رسيد. 
وى بيــان كرد: ماهيانه 30 ميليــارد تومان حقوق به 
كاركنان شهردارى پرداخت مى شود كه براى تأمين 
اين حقــوق بايد روزانه يك ميليــارد تومان درآمد 

تأمين شود.
صوفى با تأكيد بر اينكه درآمد پايدار شــهردارى در 
روز 300ميليون تومان اســت، گفت: درآمد روزانه 
بايد 4ميليارد و 700 ميليون تومان باشــد كه نياز به 

تالش فراوان دارد. 
وى با بيان اينكه ســال گذشــته 50 ميليارد تومان 
اوراق مشاركت گرفته شد، گفت: سال گذشته تمام 
بدهى هاى شهردارى همدان بالغ بر 60 ميليارد تومان 

به بانك ها پرداخت شد.
صوفى با اشاره به راه اندازى فرهنسگراهاى تخصصى 

در شــهر همدان، گفت: زنجيره سازى و برندسازى 
كسب وكار  فرهنگسراى  در  خانگى  كسب وكارهاى 

شهر همدان پيش بينى شده است.
شــهردار همدان با بيان اينكــه مركز جامع آموزش 
شهروندى در مجتمع عين القضات ايجاد خواهد شد، 
بيان كرد: تخصصى شدن پارك ها يكى از برنامه هاى 
ما بود كه در اين راســتا خانه بــازى مادر و كودك 
راه اندازى شد و پارك خالقيت نيز در حال طراحى 

است.
وى افــزود: در راســتاى ســاماندهى رودخانه ها 
قراردادى با دانشــگاه بوعلى ســينا منعقد شــده و 
در راســتاى پوشــش رودخانه هــاى فاضالب نيز 

برنامه ريزى صورت گرفته است.
صوفى همچنين بيان كرد: قراردادى با يك شــركت 
ترك منعقد شــده كه يك شــهرك وياليى در شهر 

همدان ايجاد شود. 
وى با بيان اينكه ســاماندهى بازار از ميدان باباطاهر 
تا ميدان آرامگاه بوعلى ســينا، پيش بينى شده است، 
گفت: جداره ســازى، كف ســازى و ايمن سازى در 
اين طرح انجام مى شــود كه عمليات اجرايى آن در 

سال جارى آغاز مى شود.
شــهردار همدان گفت: اميدواريم با مديريت جديد 
شوراى اسالمى شهر، بتوان از فرصت ها براى توسعه 

همدان استفاده كرد.
 وى افــزود: ما از تمام فرصت ها اســتفاده كرديم و 
نخواســتيم كه در طول اين چند سال فرصت سوزى 
شــود. شــهردار همدان با بيان اينكه 30 دســتگاه 
اتوبوس در شــهر همدان بازســازى شد، بيان كرد: 
سطح خدمات رسانى اتوبوس ها در ايام شيوع كرونا 

با توجه به استقبال كمتر مردم كاهش يافت.
وى همچنين گفت: عمليــات عمرانى موزه ميدان 
امام(ره) در مراحل پايانى اســت و تــا مردادماه به 

بهره بردارى مى رسد. 
شهردار همدان بيان كرد: قرارداد پيمانكار اين پروژه 
توسط اداره كل مسكن و شهرسازى منعقد شده بود 
و علت تأخيــر در اجراى اين طرح، همين موضوع 
بود كه سال گذشــته شهردارى، عمليات عمرانى را 
بر عهده گرفت و اقدامات با ســرعت بيشترى پيش 

رفت.
گفتنى است پايان بخش اين برنامه رسانه هاى افتتاح 
فرهنگسراى رسانه در پارك پرواز شهر همدان بود 
از جمله وعده هايى كه بيش از 3 ســال از تحقق آن 
مى گذشت. همچنين به بهانه روز قلم شهردار همدان 
از خانواده اصحاب رسانه مرحوم شده مهدى كاشى 

و سيد صدرالدين موسوى تجليل كرد.

صوفى در جمع رسانه ها به مناسبت روز شهردارى
 تشريح كرد

گزارش 3/5 سال 
مديريت شهرى همدان

■ راه اندازى فرهنگسرا و پارك هاى تخصصى در همدان 
■ سال 1400بودجه شهردارى به  هزار و 600 ميليارد رسيد

 براى نقاط مختلف شهر فكر كرده ايم 
 ما شهرى نيستيم كه از منابع ملى استفاده كنيم 

 فضاى تفريحى مردم همدان را تخصصى محور طراحى كرديم 
  شهر را موجود زنده مى دانيم و شعارمان رشد متوازن است 

 چه در مديريت شهرى باشيم چه نباشيم تالش كرديم بناى توسعه شهرى گذاشته شود 
 دغدغه ما توزيع عادالنه پروژه هاى توسعه اى در شهر است 

 توسعه هدفمند شهر براى ما مهم است
 تالش كرديم در مديريت شهرى فرصت سوزى نكنيم

 شهردارى بايد با مديران جوان اداره شود 

از ابتداى سال 97 قيمت  
دالر چند برابر و مشكالت 
اقتصادى ايجاد شد، اما با 
وجود بحران هاى مختلف، 
در حوزه مديريت شهرى 
تالش ما بــر اين بود كه 
مردم از اقدامات رضايت 

داشته باشند

# منـ  ماسكـ  مى زنم



C M

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

سه شنبه  15 تير ماه 1400  شماره 4078

7

خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

ليگ قهرمانان آسيا 2021
 به صورت تك بازى و متمركز

 مراحل حذفى ليگ قهرمانان آســيا 2021 به صورت تك بازى و 
متمركز برگزار مى شود

كميته اجرايى كنفدراســيون فوتبال آســيا نحــوه و تاريخ برگزارى 
رقابت هاى ليگ قهرمانان قاره كهن را مشخص كرد. مرحله يك چهارم 
نهايى و نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسيا 2021 در منطقه شرق و غرب به 

صورت متمركز برگزار خواهد شد.
كميته اجرايى كنفدراســيون فوتبال آسيا پيشنهاد كميته مسابقات اين 
نهاد را براى برنامه ريزى مجدد تمام مســابقات AFC Cup و ليگ 
قهرمانان آســيا 2021 (از مرحله يك چهارم نهايى به بعد) را تصويب 
كرد و از اين رو اين رقابت ها از قالب كنونى خارج و به صورت يك 

تك بازى تغيير كرد. 
كميتــه اجرايى AFC با در نظر گرفتن شــرايط ناپايدار در رابطه با 
بيمارى همه گيــر ويروس كرونا و همچنين محدوديت هاى مداوم در 
ســفرهاى مختلف، با به حداقل رســيدن بازى ها در رقابت هاى قاره 

كهن موافقت كرد. 
اين كميته همچنين پيشــنهاد برگــزارى بازى هاى مرحله يك چهارم 
نهايى و نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسيا 2021 را كه به ترتيب در مناطق 
شــرق و غرب به صورت متمركز برگزار مى شود را تصويب و تاريخ 

بازى ها را نيز اعالم كرد كه به شرح زير است: 
منطقه غرب

24 مهر و نيمه نهايى: 27 مهر يك چهارم نهايى..................................... 
منطقه شرق

25 مهر ونيمه نهايى: 28 مهر يك چهارم نهايى...................................... 
فينال: 2 آذر 1400

برنامه مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا 2021 كه در 22 و 23
شهريور 1400 پيگيرى مى شود نيز، به شرح زير است: 

استقالل تاجيكستان ...................................................  پرسپوليس ايران
استقالل ايران...............................................................  الهالل عربستان
...............................................................  تراكتور ايران النصر عربستان 
الشارجه امارات ...........................................................  الوحده امارات

برگزارى مراحل حذفى ليگ قهرمانان آسيا 2021 به صورت تك بازى 
و متمركز

عالوه بر اين، كميته اجرايى كنفدراسيون آسيا تقويم جديد مسابقات 
باشــگاهى را براى فصل 2022 تصويب و اعالم كرد كه به شرح زير 

است: 
20 ارديبهشت تا 5 خرداد 1401 دور گروهى منطقه غرب.................. 
26 فروردين تا 11 ارديبهشت 1401 دور گروهى منطقه شرق........... 
7 تا 9 شهريور 1401 يك هشتم نهايى................................................. 
21 تا 23 شهريور 1401 يك چهارم نهايى........................................... 
19 و 20 مهر 1401 نيمه نهايى............................................................. 
ديدار فينال................................................................................... 7 آبان

برنامه كامل ليگ قهرمانان تا فينال 
مشخص شد

 كنفدراسيون فوتبال آسيا با تغييرات گسترده نوع برگزارى و زمان 
ادامه مسابقات ليگ قهرمانان آسيا 2021 را اعالم كرد.

كنفدراســيون فوتبال آسيا تغييرات گســترده اى را در ادامه مسابقات 
ليگ قهرمانان آســيا 2021 انجام داد. طبق اعالم AFC ادامه مراحل 
حذفى ليگ قهرمانان آســيا 2021 حتى فينال به دليل شرايط كرونايى 

تك بازى و متمركز شد.
با اين تغييرات گســترده تكليف بازى هاى نمايندگان كشــورمان در 
مرحله يك هشــتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا 2021 و ادامه مسابقات 

به شكل زير شد:
مرحله يك هشتم نهايى غرب:

استقالل...................................... الهالل (زمين بى  طرف): 22 شهريور
......................................... تراكتور(زمين بى طرف): 23 شهريور النصر
اســتقالل تاجيكستان-پرسپوليس(ورزشــگاه خانگى استقالل): 23

شهريور
شارجه....................................الوحده( ورزشگاه شارجه): 22 شهريور

مرحله يك چهارم:
............................. ( 16 اكتبر-24 مهر) تك بازى و به صورت متمركز

مرحله  نيمه نهايى:
............................. (19 اكتبر- 27 مهر) تك بازى و به صورت متمركز

فينال:
تك بازى و در غرب آسيا.................................... ( 23 نوامبر- 2 آذر)

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 140060326006000239 مورخه 1400/03/05 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى ظهير شــيرزادى فرزند 
جهان شاه به شماره شناسنامه 2388 صادره از مالير ششدانگ اعيانى بانضمام 77 شعير 
مشاع عرصه  يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 77969/90 مترمربع قسمتي از پالك 
52 اصلي واقع در روســتاى ننج بخش دو مالير  خريدارى از مالك رسمى آقايان مسلم 
حيدرى،على خورشيدى و رضا ســالمى 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 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، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 97)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/15

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

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

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

برابر رأي شــماره 140060326005000088 مــورخ 1400/02/26هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مهرى حسين طاليى فرزند اهللا مراد 
به شماره شناسنامه 1101 و به شماره ملى 3961874353 صادره از نهاوند ششدانگ يك 
باب ساختمان به مساحت 144/16 مترمربع قسمتى از پالك باقيمانده 4034 اصلى واقع 
در آخر خيابان گلشن-پشــت كارواش حاج حسين خريداري از حسين شهبازى حقوق 
ارتفاقى ندارد تصرفات مالكانه متقاضى نســبت به مورد تقاضا محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 1081)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/15

عليرضا غالمى- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

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 344-1400/03/01 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عليرضا نورى فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 
357 صادره از بهار در اعيانى سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 
237/57 مترمربع پالك 11709 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 1029 
فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهــار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى عادى از مالك 
رسمى ورثه حسينعلى فرزند قاســمعلى 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 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، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 158)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/4/31

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

آگهى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى حوزه ثبتى تويسركان 

نظر به اينكه هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالك تويسركان به موجب رأى شماره 
139960326004000976 مــورخ 1399/10/10 تصرفات مفــروزى و مالكانه خانم فاطمه 
خانلرى به شــماره ملى 3978378906  فرزند مشــتاقعلى متقاضى پرونده كالســه 
1399114426004000025 در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 180/08 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 3806 فرعى از 727 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 تويسركان 
به آدرس تويسركان-سركان-كوچه سادات موروثى و خريدارى از وراث آقاى مشتاقعلى 
خانلرى محرز گرديده است. لذا مفاد رأى صادره باستناد ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه 
قانون مذكــور در دو نوبت به فاصله 15 روز در اين روزنامه آگهى مى گردد در صورتى كه 
شخص يا اشخاص ذى نفع به رأى صادره اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اين آگهى 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تويســركان تسليم و رسيد عرض حال جهت ارائه 
به دادگاه صالحه دريافت نمايد. ضمناً معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض به مرجع قضايى دادخواست تقديم و رسيد آن را به ثبت محل ارائه نمايند،در غير 
اين صورت متقاضى مى تواند گواهى عدم دادخواست را از دادگاه دريافت و به اداره ثبت 
تسليم نمايد كه اداره ثبت نيز بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را برابر مقررات ادامه 
خواهد داد. ضمناً صدور سند مالكيت مانع مراجع متضرر به دادگاه نمى باشد. (م الف 299)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/4/29

محمدعلى جليلوند- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تويسركان

راه اندازى آكادمى اسكيت در همدان 
 از راه اندازى آكادمى اسكيت در همدان حمايت مى شود.

مديركل ورزش وجوانان اســتان با بيان اين مطلب در ديدار با رئيس هيأت اســكيت استان با بيان اينكه همدان ظرفيت فراوانى در حوزه 
زيرساخت هاى ورزشى و استعدادهاى برتر دارد، گفت: يكى از راه هاى شناخت استعدادهاى برتر در رشته هاى ورزشى توسعه همگانى 

رشته هاى مختلف ورزشى است كه بايد در دستور كار هيأت قرار بگيرد.
حميد سيفى با بيان اينكه زيرساخت استاديوم 15هزار نفرى شهيد مفتح همدان بهترين مكان براى توسعه فعاليت اسكيت در همدان در 

فضاى باز است، گفت: اميدواريم با برنامه ريزى دقيق بتوانيم موجبات توسعه ورزش استان را فراهم كنيم.
وى با اشاره به اينكه برگزارى كالس هاى آموزشى و دوره هاى دانش افزايى ويژه مربيان و داوران يكى از مهمترين برنامه هيأت بايد باشد، 
گفت: از راه اندازى آكادمى اسكيت در همدان حمايت مى كنم. هيأت اسكيت يكى از بهترين هيأت هاى استان است، بنابراين اميدواريم 

با تداوم فعاليت هاى كارشناسانه و جهادى اين مهم هرچه بيشتر و بيش ازپيش تداوم يابد.

مدال برنز كشور براى دونده نهاوندى 
 دووميدانى كار نهاوندى مدال برنز مسابقات قهرمانى كشور را كسب كرد.

اميررضا جهانى دووميدانى كار نهاوندى در رشته پرتاب ديسك موفق به كسب مدال برنز مسابقات قهرمانى كشور شد.
رقابت هــاى دو و ميدانــى قهرمانــى جوانــان كشــور در 2بخــش پســران و دختــران بــه ميزبانــى شــهركرد در اســتان 
چهارمحال وبختيــارى برگــزار شــد. در ايــن دوره از رقابت هــا بيــش از 200 ورزشــكار از 32 اســتان سراســر كشــور بــا يكديگــر 

ــد. ــت پرداختن ــه رقاب ب
رقابت هاى قهرمانى جوانان كشور با 2 هدف پشتوانه سازى و شناخت نفرات برتر براى شركت در مسابقات قهرمانى باشگاه هاى كشور 

در رده سنى نوجوانان و جوانان و كسب حدنصاب حضور در رقابت هاى دو و ميدانى قهرمانى جوانان جهان برگزار شد.
اين مســابقات با توجه به نزديكى زمان برگزارى رقابت هاى دو و ميدانى قهرمانى جوانان جهان كه قرار اســت مردادماه به ميزبانى شهر 

نايروبى كشور كنيا برگزار شود به اجرا درآمده است و پرتابگر نهاوندى موفق به كسب مدال برنز شد.

خــانه تكانى 
در ورزش همدان

 بازار رفت وآمد در حوزه مسئوليت هاى عرصه 
ورزش اســتان همدان اين روزهــا داغ تر از فصل 

تابستان در جريان است.
به گزارش ايرنا، اســتان همدان با داشتن بيش از 
85 هزار ورزشكار سازمان يافته در قالب 50هيأت 
ورزشى جزو استان هاى پيشرو در غرب كشور به 

شمار مى رود.
اين استان داراى 10شهرســتان در حوزه رياست 
اداره ورزش وجوانان به همراه چند شهر به عنوان 
نمايندگى اســت و در دوره مديريت حميد سيفى 
در رأس ورزش اســتان دستخوش تغييرات شده 

است.

اگرچه اين اســتان در برخى از شهرستان ها و نيز 
هيأت هاى ورزشــى آنطور كه بايد در عرصه هاى 
ملى موفقيت چشــمگيرى نداشــته، اما تغيير در 
مديريت شــايد منجر به ايجاد تحول در اين دسته 

از رشته ها شود.
ايــن روزها مى تــوان مدعــى بود كــه نيمى از 
هيأت هاى ورزشــى اســتان و حوزه شهرستان ها 
همانند گذشــته در عرصه ملى پرفروغ نبوده و در 

انزوا قرار دارند.
مشــكالت مالى و وابســتگى به بودجه دســتگاه 
ورزش با توجه به شرايط اقتصادى كنونى موجب 
شــده تا برخى از هيأت ها و مديريت شهرستان ها 
آنطور كه بايد خروجى مثبت نداشــته و نيمه فعال 

باشند.
با تصميم مديركل ورزش وجوانان اســتان همدان 
و مشــورت با كارشناســان خبره و معاونان ارشد 
دســتگاه ورزش، در روزهاى اخير 2شهرســتان 

همدان دستخوش تغييرات رياستى شدند.
مهــدى صمدپناهى كه پيش از اين رئيس ســابق 
اداره ورزش اســدآباد بود پس از مدتى دورى از 
صندلى مديريت ورزش اين شهرســتان، بار ديگر 
به اين عرصه بازگشت و از سوى سيفى سرپرست 
جديد اداره ورزش وجوانان اســدآباد منصوب و 

معرفى شد.
پيــش از ايــن علــى جمــور سرپرســت اداره 
ورزش وجوانان اســدآباد بود كه با كنار گذاشتن 
از اين ســمت بــه محل خدمت اصلــى خود در 

فرماندارى اين شهرستان باز مى گردد.
دومين شــوك تغييرات مديريتى به نهاوند رسيد 
و رامين درويشــى پس از ماه ها سرپرســتى اين 
شهرستان جاى خود را به سليمان جوانمردى داد.

در اين ماه ها هر 2شهرستان به صورت سرپرستى 
اداره شد و اكنون حكم رياست براى افرادى ديگر 

صادر شده  است.

همچنين در چند شــهر نظير جورقان و مهاجران 
نيز دفتر نمايندگى ورزش وجوانان تأســيس شــد 
ضمن اينكه شــهر مريانج نيز دستخوش تغيير در 
مديريت يكى از مهمترين مجموعه هاى ورزشــى 

استان همدان شد.
سريال تغييرات در مسئوليت هاى مختلف ورزش 
همدان ادامه خواهد داشــت ضمن اينكه مديركل 
ورزش اين اســتان در حال چيدمان تخصصى از 
افراد صاحبنظر و زبده به عنوان شــوراى مشاوران 

خود است.
مديركل ورزش وجوانان استان همدان با تأكيد بر 
اينكه تغييرات در هر حوزه اى طبيعى است، گفت: 
انتصاب  مديران بر مبنــاى تخصص، توانمندى و 
تعهد افراد انجام مى شــود كه بهره مندى از توان و 
ظرفيت جوانان مستعد از محورهاى اصلى انتخاب 

مديران است.
حميد ســيفى افزود: هرگونه تغييــر مديريتى در 

استان همدان براساس ضرورت و با هدف تحول 
براى سرعت بخشــى به مسير رشد و توسعه انجام 
مى شــود و نگاه ماه بهره مندى از انگيزه، انرژى و 
تــوان فنى و مديريتى افراد كارآمد و در عين حال 

جوان است.
وى بيــان كرد: بايد به افــراد تازه نفس و با انگيزه 
فرصــت داد تا توانمندى هاى خود را ثابت كنند و 
در اين مســير به آنها نيز كمك كنيم، زيرا موفقيت 
يك مدير منجر به رشــد يك مجموعه و نيروهاى 

فعال در آن مى شود.
مديــركل ورزش وجوانــان اســتان گفــت: به 
طــور قطع تغييرات صورت گرفته در راســتاى 
پيشــرفت يك مجموعه اســت و ورزش استان 
است كه نيز نيازمند تحول و نوگرايى مى باشد و 
برهمين اساس از تمامى تغييرات و انتصاب هاى 
انجام شــده در حــوزه ورزش اســتان همدان 

مى كنيم.  حمايت 

  نسل ســتاره هاى نوظهور ورزش تنيس 
روى ميــز بانــوان همــدان در رده هاى ملى 
همچنان پابرجاست و اين بار ستايش ايلوخانى 
پديده انتخابى تيم ملى توانست با اختالف در 

صدر قرار بگيرد.
ايلوخانى با اقتدار كامل برابر حريفان انتخابى 
تيم ملى در رده نوجوانان به برترى رســيد و 

نخستين عضو اصلى تيم ملى معرفى شد.
اين بازيكن مستعد ادامه دهنده راه شيما صفايى 
ديگر نابغه تنيس روى ميز همدان اســت كه 
توانســت قاطعانه تمامى رده هاى ســنى تيم 
ملى تنيس روى ميز كشــور را به تسخير خود 

درآورد.
اكنون وى به پديــده نوظهور تنيس روى ميز 
نوجوانان كشــور تبديل شده و كارشناسان از 
وى به عنــوان يكى از چهره هاى آينده دار اين 

ورزش در ميادين بين المللى نام مى برند.
ايلوخانى در دور حذفى كه 16بازيكن حضور 
داشــتند، توانســت حريفان را يكــى پس از 
ديگرى شكست دهد و نكته مهم براى مربيان 
تيم ملى، پيروزى هاى اين بازيكن با اختالف 

خوب بود.
وى در فينال نيز آنقدر مســلط ظاهر شــد كه 
حريف بوشهرى او حرفى براى گفتن نداشت 
و به راحتى تسليم ســرعت و تكنيك ستاره 

تنيس روى ميز همدان شد.
مرحله اول انتخابــى تيم ملى نوجوانان دختر 
در آكادمى امير احتشام زاده مجموعه ورزشى 
انقالب تهران و در حضور مسئوالن فدراسيون 
برگزار شــد و ســتايش ايلوخانى با نتيجه 4

برصفــر برابر مبينا صبحانى خــواه به پيروزى 
رسيد.

خواهران صبحانى خواه جزو برترين هاى تنيس 
روى ميز كشور محسوب مى شوند و ايلوخانى 
باالتر از آنها توانست راكت اول تيم ملى را به 

نام خود تصاحب كند.
درخشــش  شــيما صفايــى در رده جوانان 
و بزرگســاالن و ســتايش ايلوخانى در رده 
نوجوانان را مى توان محصول اجراى مطلوب 

طرح هوپس در همدان دانست.
اين طرح با برنامه ريزى مناســب فدراســيون 
خيلى ســريع در سطح اســتان ها اجرايى شد 
و همــدان يكى از مناطقى بــود كه اين طرح 

دستاورد موفقيت آميز و چشمگيرى پيدا كرد.

هوپس در واقع يك طرح بين المللى است كه 
در تمامى كشورهاى جهان برگزار مى شود و 
روش بسيار خوبى براى استعداديابى به شمار 

مى رود.
هــدف اصلــى از اجــراى ايــن طــرح نيز 
اســتعداديابى و آموزش به سنين پايه است و 
در كشــورهاى مختلف توانسته دستاوردهاى 
موثــرى را در باال بردن ســطح فنى و كيفى 

ورزشكاران نخبه داشته باشد.
اجراى طرح هوپس در همدان همزمان با ساير 
استان هاى كشور آغاز شــد و در اين سال ها 
تأثير بسزايى در استعداديابى و استعدادسازى 

تنيس روى ميز داشته است.
بدون ترديد ســتايش ايلوخانى در كنار شيما 
صفايى نفر نخست تنيس روى ميز ايرانيان و 
تيــم ملى را مى توان محصول طرح هوپس در 

همدان دانست.
امروزه با تالش و برنامه ريزى مناســب هيأت 
تنيس روى ميز، همدان در قالب طرح هوپس، 
نخبه هاى اين ورزش خيلى سريع رشد كرده و 
توانسته اند به عنوان يك استعداد نخبه شناخته 

شوند.
با اجراى اين طرح افزون بر شــيما صفايى و 
ستايش ايلوخانى، ديگر ورزشكاران نظير مبينا 
اصالنــى، مطهره موقرنيكــو، بهار محمدى و 
پارسا معصومى در سال هاى اخير نام خود را 

در جمع بهترين هاى كشور ثبت كردند.
بازيكنانــى كه در طرح هوپس كشــور موفق 
مى شوند، به هوپس آسيايى و در صورت تأييد 
به هوپس جهانى اعزام مى شوند و در برگشت 
تفاوت بســيار زيادى با ساير ورزشكاران هم 
ســن و ســال خود در تنيــس روى ميز پيدا 
مى كننــد و تأثير آن به طور كامل مشــخص 

مى شود.
مربى همدانــى تيم  ملى دختــران هوپس و 
نوجوان تنيس  روى ميز كشــور با قدردانى از 
عملكرد ايلوخانى در انتخابى تيم ملى گفت: 
ستايش ايلوخانى عملكرد درخشانى را به ثبت 

رساند.
زهره ابوطالبيان بيان كرد: ســطح مســابقات 
انتخابــى تيم ملى باال بــود بخصوص مرحله 
يك شانزدهم نهايى كه چكيده استعدادهاى اين 

رشته ورزشى در آن حضور داشتند.

وى افزود: حريفان ايلوخانى هر كدام سال ها 
در رده هوپس و پايه تيم ملى فعاليت داشته اند، 
اما ايــن ورزشــكار همدانى توانســت مزد 
زحمات چند ماه خود در تمرين هاى مســتمر 

و بدون وقفه را بگيرد.
ابوطالبيان با بيان اينكه هر چند سطح آمادگى 
شركت كنندگان به نســبت دوره قبل از كرونا 
قابل مقايسه نيســت، بيان كرد: اكثر بازيكنان 

افت چنددرصدى داشته اند و اين وضعيت به 
دليل تعطيلى سالن ها و دوره آماده سازى بوده 

است.
وى گفــت: با اين حال 16بازيكــن راه يافته 
در مرحله حذفى از شــرايط خوبى برخوردار 
بودند و رقابت بسيار مطلوبى را شاهد بوديم.

اين مربى مطرح كشور بيان كرد: اين مسابقات 
با هدف انتخابى قهرمانى آســيا در 3 مرحله 
برگزار مى شــود و برترين بازيكن هر مرحله 

به عضويت تيم ملى درخواهد آمد.
ســتايش ايلوخانى درخصوص حضورش در 
انتخابى تيم ملى و كسب عنوان قهرمانى گفت: 
هدفم رســيدن به پيراهن تيم ملى تنيس روى 
ميز نوجوانان بود و با همين انگيزه توانســتم 

حريفان را شكست دهم.
وى افــزود: برايم مهم بود كه بــه عنوان نفر 
نخســت بتوانم پيراهن تيــم ملى را تصاحب 
كنم و مــزد زحمات چندماهه خــودم را از 
تمرين هاى سخت و مســتمر گرفتم و از هم 
اكنون بايد خود را براى حضور درخشــان در 

مسابقات قهرمانى آسيا آماده كنم.
ايلوخانى تازه در ابتداى مســير موفقيت قرار 
دارد و با تالش و تمرين بيشــتر بايد به دنبال 
حضورى قدرتمند در اردوهاى تيم ملى براى 

حضور در مسابقات آسيايى باشد.
مديركل ورزش وجوانان اســتان با قدردانى از 
موفقيت هاى كسب شده در رشته تنيس روى 
ميز گفت: همواره حامى استعدادهاى ورزش 
استان هســتيم و معتقدم بايد سرمايه گذارى 
الزم براى نخبه هاى قهرمان رشته هاى مختلف 

صورت بگيرد.
حميد سيفى با اشــاره به اينكه نگاه ويژه به 
قهرمانان ورزشــى و هيأت هــاى نخبه پرور 
داريم، افزود: هيأت هاى ورزشــى كه بتوانند 
در ورزش قهرمانى درخشــش الزم را داشته 
باشند، مورد حمايت مطلوب قرار مى گيرند. 
امروزه تنيس روى ميز همدان حرف نخست 
را در رده بانوان كشور مى زند و اين موفقيت 
حاصل برنامه ريزى هيأت و عملكرد درخشان 
مربيان سازنده در پرورش ورزشكاران نخبه 

است.
ســيفى بيان كرد: بايد اين روند رو به رشــد 
حفظ شــود تا بتوانيم در مسابقات بين المللى 

به موفقيت هاى ارزنده دست يابيم.

صفايى و ايلوخانى ستاره هاى درخشان آسمان ورزش استان

تنيس روى ميز استان 
در مسير پيشرفت افتاد

پيام حيدرى داور بازى حساس 
استقالل و تراكتور

 قضاوت بازى حساس استقالل تهران و تراكتورسازى تبريز به پيام 
حيدرى داور همدانى سپرده شد.

كميته داوران فدراسيون فوتبال مسئوليت قضاوت حساس ترين بازى 
هفته بيست وششم ليگ برتر بين استقالل تهران و تراكتورسازى تبريز 
را به داور همدانى ســپرد.كميته داوران اسامى داوران ديدارهاى هفته 
بيست وششــم ليگ برتر فوتبال كشــور را اعالم كرد و پيام حيدرى 
داور بين المللى همدان را مامور قضاوت ديدار حساس استقالل تهران 
و تراكتورســازى تبريز كرد.حيدرى كه هفته گذشته قضاوت هايى در 
كاپ آسيا در شرق داشــت روز گذشته نيز در ليگ دسته يك كشور 
بازى حساس و سرنوشت ساز هوادار تهران و فجرسپاسى شيراز كه با 
برترى 2 بر يك فجر همراه شــد را قضاوت كرد. پيام حيدرى امشب 
در ورزشگاه آزادى تهران با كمك سعيد على نژاديان و فرهاد مروجى 
ديدار حساس استقالل تهران و تراكتورسازى تبريز را قضاوت مى كند.

شكست بسكتبال همدان در مصاف با اردبيل
 تيم خانه بسكتبال همدان در سومين مسابقه خود در دور برگشت 
رقابت هاى ليگ دســته 2بسكتبال كشــور برابر خانه بسكتبال اردبيل 

شكست خورد.
تيم خانه بســكتبال همدان در سومين ديدار خود برابر خانه بسكتبال 
اردبيل بــه ميدان رفت و در يك رقابت نزديك و حســاس با نتيجه 
65 بر62 شكســت خورد. اين ديدار سومين مسابقه از دور برگشت 

رقابت هاى  ليگ 2 بسكتبال كشور بود.
دور برگشــت مسابقات به ميزبانى شهرستان اردبيل در حال برگزارى 
اســت و تيم خانه بســكتبال همدان در اين ليگ تاكنون 6پيروزى و  

2شكست را در پرونده خود ثبت كرده است.
در دور رفت تيم همدان توانســت در رده دوم قرار بگيرد و تيم بهار 
ديگر نماينده استان در ليگ 2 بسكتبال نيز با 2 امتياز اختالف با صدر 
جدول، چهارم شــد.نمايندگان استان همدان در تالش براى شكست 

طلسم ناكامى هايشان در ليگ 2 هستند.
2تيم از شهرســتان هاى همدان و بهار در اين دوره از مســابقات ليگ 
2حضور دارند كه در دور رفت مســابقات گروه دوم ليگ دسته دوم 
بســكتبال كشور با تيم هاى علوى ايالم، خانه بســكتبال اردبيل، خانه 

بسكتبال مريوان و خانه بسكتبال لرستان رقابت مى كنند.
تيم هاى علوى ايالم و خانه بســكتبال لرســتان از رقباى سرســخت 

نمايندگان استان همدان به شمار مى روند.
ديگر نماينده اســتان همدان، خانه بسكتبال اسدآباد در ليگ يك قرار 
دارد و براى حضورى قدرتمند در فصل جديد ليگ يك آماده مى شود.

طرح استعداديابى جودو در روستاها 
 در راستاى اجراى سياســتگذارى هاى هدفمند فدراسيون جودو 
جمهورى اســالمى ايــران و تحقق مقوله عمق بخشــى به جذب و 
پرورش استعدادهاى درخشان ورزشى روستايى، يك تيم كارشناسى 
متشكل از مشاور عالى هيأت جودو و رئيس كميته آزمون اين هيأت 
به همراه يكى از اســاتيد رزمى استان با حضور در روستاى سيمين از 
توابع شهرســتان بهار و بازديد از وضعيت سالن هاى ورزشى در اين 

منطقه با اعضاى شوراى روستا ديدار و گفت وگو كردند.
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در هشت سال گذشته
كتابخانه هاى عمومى  شمار 

استان همدان 64 درصد افزايش 
يافته است

همدان  اســتان  عمومى  كتابخانه هاى  مديركل   
گفت كه شــمار كتابخانه هاى عمومى و فضاهاى 
كتابخوانى اســتان در هشت ســال گذشته(دولت  
يازدهم و دوازدهم) 64 درصد افزايش يافته است.
به گزارش ايرنا، «عاطفه زارعى» در جلسه انجمن 
كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان با بيان اينكه 
تعداد كتابخانه هاى عمومى اســتان از 75 باب در 
هشت ســال گذشــته به 116 باب رسيده است، 
اظهار كرد: در حال حاضر هيچ شــهرى در استان 
همدان بدون كتابخانه نيست و تعداد كتابخانه هاى 
عمومى روستايى اســتان نيز دار اين مدت از 18
باب با 155 درصد رشــد به 46 مجموعه افزايش 

يافته است.
وى با بيان اينكه ســرانه زيربنــاى كتابخانه هاى 
اســتان به ازاى هر 100 نفر جمعيت نيز در هشت 
ســال گذشــته از حدود 34 متر مربع به بيش از 
45 متر مربع افزايشــه يافته اســت، تصريح كرد: 
همچنين تعداد كتاب هاى موجود در كتابخانه هاى 
استان نيز از 811 هزار و 993 جلد به يك ميليون 
و 343 هــزار  و 293 جلد رســيده به طورى كه 
ســرانه كتاب به ازاى هر 100 نفر از 43 نســخه 
به 77 نســخه ارتقا يافته و رشدى 79 درصدى را 

نشان مى دهد.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان گفت: 
همچنيــن دراين مــدت برگــزارى همايش ها و 
رويدادهاى ملى ، كســب عناوين برتر در ســطح 
كتابخانه هاى كشور، جذب و اشتغال آفرينى براى 
بيش از 95 نفر از ديگر فعاليت هاى موثر كتابخانه 

هاى استان همدان است.
زارعى ادامه داد: افتتاح اولين كتابخانه سيار شهرى 
كشــور در استان همدان،  اشتراك 22 كتابخانه در 
پايــگاه اطالعاتــى نورمگز با بيــش از 725 هزار 
عنوان مقاله، اشــتراك در پايگاه اطالعاتى مگاپيپر 
در تمامى شهرستانهاى اســتان، تجهيز 50 درصد 
كتابخانه هاى اســتان به خدمات اينترنت واى فاى 
(Wi Fi) رايگان و انجام بيش از 16 هزار برنامه 
فرهنگى در ايام كرونا  از ديگر اقدامات موثر اداره 

كل كتابخانه هاى استان همدان است.
وى اظهار كرد: در حال حاضر تعمير و بهســازى 
كتابخانــه آيت اهللا بهارى(ره) بــا زيربنا 790 متر 
مربع  در شهرســتان بهار، توسعه كتابخانه عمومى 
شهيد مطهرى با زيربنا 249 متر مربع در شهرستان 
فامنين درحال انجام اســت و كتابخانه ماماهان با 
260 متر مربع و كتابخانه عمومى شــهيد مظاهرى 
شــهر مريانج با زير بنــا 1408 نيز تكميل و آماده 

بهره بردارى شده است.
به گفته مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان، 
احداث كتابخانه با مشــاركت خيرين در روســتاى 
نگار خاتون شهرستان فامنين و روستاى عبدالرحيم 

شهرستان همدان نيز در حال انجام است.

سوگند به قلم و آنچه مى نويسد
 روز چهاردهم تيرماه در ايران به نام روز قلم نامگذارى شده است. 

روز قلم ريشه در تاريخ باستان ايران دارد. 
روز قلــم بــه احترام تالشــگران عرصه هاى علم و فرهنــگ و هنر و 
انســان هاى شريف و ارجمندى كه در سرزمين عالم و خادم پرور ايرانى 
به ترويج كرامت هاى انسانى عمر مى سپارند، نامگذارى شده و با عنايت 
به اين ارزش هاى الهى و فرهنگى است كه شوراى عالى انقالب فرهنگى 
ايران با پيشــنهاد انجمن قلم ايران در سال 1381 چهاردهم تيرماه را به 
عنوان روز قلم در تاريخ كشورمان به ثبت رسانيد. در تاريخ كهن ايرانى 
نيز ثبت اســت كه هوشنگ نامى از شاهان پيشــدادى به شادى جشن 
تيرگان نويسندگان از سراسر كشور  را گرد هم آورده و به پاس خدمات 
شايسته اى كه در عرصه هاى شعر و ادبيات و فرهنگ وهنر ايرانى به عمل 

آورده بودند از آنان جانانه و شاهانه تقدير و تجليل كرد. 
اما تمام عزت و كرامت و جايگاه شايسته خدمتگذاران دست به قلم هنر 
و فرهنگ و ادب ما ايرانيان مســلمان، اين است كه جايگاه اهل قلم در 
كتاب آســمانى و وحى الهى به صراحت و عظمت بيان شده و جز 29 
از ســوره 68 قرآن مجيد به جايگاه قلم و نقش آن در ترويج ارزش هاى 
راستين دينى و فرهنگى و رفتار و گفتار و كردار صحيح جوامع انسانى 
اختصاص دارد و مى فرمايد (نون والقلم و مايســطرون)، قسم به قلم و 

آنچه كه مى نويسد. 
امروزه با پيشرفت و گسترش بستر و ابزار اطالع رسانى و ارتباطات بين 
جوامع انسانى در دنيا و نقشى كه بخصوص رسانه ها از جمله رسانه هاى 
مكتوب در اين وادى به عهده دارند، قلم و هر آنچه كه از او مى تراود، از 
يكسو مى تواند ضامن سالمت فكر و هدف مقدس صاحب قلم آن باشد 
و از يكسو نيز مى تواند وسيله معتبرى براى ترويج فرهنگ سالم و تطهير 
مخاطبان اصلى خود و جامعه هدف از آلودگى ها و ناپلشتى هاى روزگار 

قرار گيرد و البته كه عكس اين واقعيت نيز ممكن است اتفاق بيفتد.
حواســمان باشــد كه در روزگار مــا قلم در تمــام عرصه هاى علمى، 
فرهنگى، ورزشــى و اقتصادى نفوذ و ورود تأثيرگذارى دارد و از آنجا 
كه بخصوص رسانه هاى پر مخاطب به خاطر وجهه قانونى و ثبت شده 
و رســمى خود، مورد اعتماد افكار عمومــى و مخاطبان در طيف هاى 
گســترده و اليه اليه هستند، بر عهده صاحب قلم در هر حوزه و فضاى 
انتشارى آن اســت كه جواب اعتماد و خوش باورى مردم را صادقانه و 
بدون هيچ مالحظــه جناحى و فكرى بدهد و در حق مخاطب و افكار 

عمومى خيانت روا ندارد.
قلم را وقتى در دســت دارى به هر شكل و با هر باور درست و غلطى 
مى توانى بچرخانى! و فرقى ندارد در يك رسانه و فضاى رسمى فعاليت 
دارى و يا بر امواج خروشان فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى ريز و 

درشت سوار هستى و سرگردان باشى! 
امروز قشرهاى مختلف جامعه بويژه جوانان ساده دل و نوباوگان زودباور 
به اعتبار هر عنوان رســانه و تشــكالت فرهنگى و ادبى، چشم و دل و 
احســاس در گرو گذاشته اند و سرنوشــت خويش را به راه و هدف و 
آرمــان صاحبان قلم در تمام عرصه هاى علمى و فرهنگى ســپرده اند و 
فقط خداوند اســت كه ناظر و گواه واقعى است و ديگر و ديگران هيچ! 
حواسمان باشد تا قلم به دست داريم ترك نازى نكنيم و امين و امانتدار 

مخلوق خدا باشيم.
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صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

■ آب و هـوا
پيش بيني وضع هـوا: 

صاف تا كمى ابرى- وزش باد
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باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
پسندى خوار و زارم تا كى و چند                                 پريشان روزگارم تا كى و چند
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■ حديث:
امام على (ع):

در نامه ايشان به كارگزارانش : قلم هاى خويش را تيز كنيد و ميان سطرهاتان، كم فاصله نهيد 
و سخن هاى زياده برايم ننويسيد و آنچه را مقصود است بياوريد و از زياده نويسى بپرهيزيد؛ 

زيرا دارايى مسلمانان، تحّمل ضرر رسانى را ندارد..  
الخصال : ص 310 ح 85

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى همراه با ارزيابى كيفى

اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعى استان همدان

اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعى استان همدان در نظر دارد پروژه ذيل را طبق فهرست بهاء تاسيسات 
مكانيكى،ابنيه و تاسيسات برقى سال 1400 از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت  SETADIRAN.IR به 

مناقصه عمومى بگذارد. شركت كنندگان الزم است داراى گواهينامه صالحيت پيمانكارى در رشته ابنيه باشند.

هر سه عنوان فوق در قالب يك پروژه تعريف شده است 
1- مبلغ تضمين شركت در مناقصه،بصورت ضمانتنامه بانكى (كه بايستى ضمانتنامه ارائه شده و پيشنهاد قيمت تا تاريخ 1400/07/30 اعتبار داشته باشد.) 

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 1400/04/14 لغايت 1400/04/17 تا ساعت19:00  خواهد بود.
3-مهلت ارائه (بارگذارى) پاكت ها: از تاريخ 1400/04/17 لغايت 1400/04/29 تا ساعت 14:00 خواهد بود.

4- پاكات الف وب وج و اسناد و مدارك مربوط به ارزيابى كيفى،مى بايست در سامانه تداركات بارگذارى گردد و پاكت الف نيز به طور فيزيكى تحويل گردد . 
5- تاريخ بازگشايى پاكت ها: روز دوشنبه مورخ 1400/04/31 رأس ساعت 9 صبح در محل دفتر مديركل خواهد بود.

6-نشانى دستگاه مناقصه گزار: همدان - چهاراه شريعتى - ابتداي بلوار كاشاني - اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان همدان
(م الف 530)

 
مدت (ماه) قرارداد محل تامين اعتبار 

-سررسيد اوراق تضمين (ريال) برآورد (ريال) عنوان پروژه/ شماره ستاد
رديف

8 فهرست بهاء اسناد خزانه و تسهيالت 
بانكى

2,466,000,000

2660810866
احداث ساختمان نگهبانى 

مجموعه ورزشى كارگران بهار 
(ابنيه،مكانيك،برق)

1

فهرست بهاء
8 29656692638 احداث محوطه مجموعه 

ورزشى كارگران (ابنيه،برق) اسناد خزانه و تسهيالت 2
بانكى

8
فهرست بهاء اسناد خزانه و تسهيالت 

بانكى 16990065802 احداث ديوار با نرده و بدون 
نرده 3

ن تان ھمدا ا

 بــا همكارى اســتاندارى همــدان و معاونت 
امــور هنرى وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
تفاهم نامه اى براى برگزارى تئاتر كودك و نوجوان 

همدان به امضا رسيد.
به گزارش روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمى، سيدعباس صالحى در 
اين جلســه با تاكيد بر اهميت حوزه تئاتر كودك 
و نوجوان، گفت: برگزارى جشــنواره بين المللى 
تئاتر كودك و نوجوان نيازمند توجه دقيق به همه 
جوانب و ديدگاه كارشناسى است و آسيب شناسى 
دوره هاى گذشته مى تواند در  زمينه ارتقاى كمى 

و كيفى سطح جشنواره تأثيرگذار باشد.
وى توجــه به بعــد بين المللى اين جشــنواره را 
ضرورى دانســت و بيان كــرد: از اين مزيت بايد 
در راستاى رشد سطح تئاتر كودك و نوجوان بهره 
گرفــت؛ بهبود كيفيت آثار توليد شــده در حوزه 
كودك و نوجوان، در ارتقاى سطح تئاتر بزرگسال 

هم تاثير بسزايى دارد.
صالحى در ادامه خواستار شد دبيرخانه جشنواره 
در بخش پژوهــش تئاتر كــودك و نوجوان نيز 

فعاليت دائمى داشته باشد.
در ادامه اين جلسه اســتاندار همدان نيز ضمن 
اعــالم آمادگــى همدان بــراى برگــزارى اين 
جشــنواره، گفت: اين اســتان تجربه و ظرفيت 
بااليــى در برگزارى جشــنواره ها و برنامه هاى 
بــزرگ ملى و بين المللــى دارد. توانمندى قابل 
توجه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان 
براى برگــزارى رويدادهاى بــزرگ بين المللى 
از جمله جشــنواره تئاتر كــودك و نوجوان و 

جشــنواره فيلم هــاى  كــودكان  و نوجوانان به 
خوبى گواه اين موضوع است.

در ادامــه حميدرضا حاجى بابايــى نماينده مردم 
همدان در مجلس شوراى اسالمى هم با تاكيد بر 
سابقه و تجربه درخشان همدان در حوزه فرهنگ 
و هنر، يادآور شــد: تالش اســتان براى برگزارى 
اين جشنواره بين المللى در سطح مطلوب، باعث 
افتخار بوده و قابل تقدير اســت، به همين منظور 
براى حمايت هاى همه جانبه در برگزارى جشنواره 

آمادگى الزم را داريم.
در بخش پايانى اين جلســه ســيدمجتبى حسينى 
معاون امور هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
با تاكيد بــر لزوم برنامه ريزى بــراى بهره بردارى 
حداكثرى از جشــنواره تئاتر كودك و نوجوان به 
ويژه در بخش گردشــگرى، افزود: برگزارى اين 
جشنواره شــناخته شــده، نيازمند مشاركت همه 
دســتگاه هاى اجرايى مرتبط در استان است. بايد 
تئاتر كودك  جشــنواره بين المللــى  تبديل  براى 

 و نوجــوان به عنوان يك برنــد فرهنگى و هنرى 
براى همدان، برنامه ريزى هاى كارشناسى صورت 

بگيرد.
گفتنــى اســت؛ ايــن تفاهم نامــه بــه منظــور 
ــودك  ــر ك ــى تئات ــنواره بين الملل ــزارى جش برگ
ــا 1404 و نوجــوان در همــدان از ســال 1400 ت
ــدان و  ــتاندارى هم ــان اس ــدت 5 دوره مي ــه م ب
معاونــت امــور هنــرى وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

ــه امضــا رســيد. اســالمى ب

 مديــر ســتاد هماهنگــى 
كانون هــاى فرهنگــى، هنرى 
مساجد استان همدان گفت: در 
تابستان امسال طرح غنى سازى 
اوقــات فراغــت و طرح ملى 
قرآنــى 1455 در 150محلــه 

استان اجرا مى شود.
خبرنگاران،  باشگاه  گزارش  به 
حميدرضــا ناهيدى فــرد بــا 
اشــاره به اينكه هرساله با آغاز 

فصل تابســتان، غنى ســازى اوقات فراغت 
نوجوانان وجوانــان، دغدغــه مجموعه هاى 
فرهنگى و خانواده ها است، بيان كرد: كانون 
فرهنگى، هنرى مســاجد در 4ركن خانواده، 
تعليم وتربيت، دين و رسانه كه بحث هاى مهم 
تربيت هســتند تاثيرگذار است و امسال هم 
با 150محله ارتباط گرفته و طرح غنى سازى 

اوقات فراغت را اجرا مى كند.
وى جذب حداكثــرى نوجوانان وجوانان و 
شناسايى و رشد استعداد هاى فرهنگى هنرى 
اين قشــر در محالت و ايجاد نشــاط را از 

اهداف اجراى اين طرح عنوان كرد.
فرهنگى،  كانون هاى  هماهنگى  ستاد  مدير 
هنرى مســاجد اســتان همدان، همچنين 
برگزارى محافل انس با قرآن، شــنبه هاى 
شهدا  مادران  تكريم  سه شنبه هاى  و  كتاب 
را از ديگــر برنامه هاى كانــون فرهنگى، 
هنرى مســاجد اســتان در فصل تابستان 

كرد. اعالم 
 اجراى طرح ملى قرآنى 1455 در 

سراسر استان همدان
ناهيدى فــرد افزود: اين طرح قرآنى به دليل  

هزارو455مين سال نزول قرآن كريم با اين 
عنوان نامگذارى شــد؛ كه امســال با شعار 
قرآن، اميد و زندگى، با 2بخش جشنواره و 
مسابقه پيامكى با محوريت حفظ موضوعى 
قرآن كريم اجرا مى شود و روزانه به 10نفر 
از منتخبان جوايزى اهدا خواهد شــد. وى 
گفت: مســابقه فيلم كوتاه، خوشنويســى، 
نقاشى و شعر از جمله بخش هاى جشنواره 

طرح قرآنى 1455 است.
 مدير ســتاد هماهنگى كانون هاى فرهنگى، 
هنرى مســاجد اســتان همدان بيــان كرد: 
نوجوانان وجوانان مى توانند با مراجعه به سامانه 
bachehayemasged.ir    سراسرى
در  qurantv.ir/qbesharat و سايت
اين طرح ها و جشنواره هاى مختلف مشاركت 
داشته باشند؛ و همچنين تمامى عالقه مندان 
مى توانند از طريق سامانه بيامكى 30004444

در مسابقه حفظ موضوعى قرآن كريم شركت 
كنند. ناهيدى فرد گفت: اجراى اين برنامه ها 
با رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى و گرفتن 
تأييديه هاى الزم از ستاد مقابله با كرونا انجام 

مى شود. 

چهارمين جشنواره دوساالنه "حبيب حرم" 
در همدان برگزار مى شود

 چهارمين جشــنواره دوساالنه "حبيب حرم" در رشــته هاى هنرهاى تجسمى، نمايشى، شعر، ادبيات 
داســتانى و عكس با محوريت سردار شــهيد"حاج حسين همدانى"، جبهه مقاومت، ايثار و شهادت، پدر 
و مادران و فرزندان شــهداى مدافع حرم برگزار مى شــود. چهارمين جشنواره دوساالنه "حبيب حرم" با 
ميزبانى سازمان بسيج هنرمندان همدان و با حضور پر شور هنرمندان سراسر كشور و جمعى از هنرمندان 
كشورهاى اســالمى محور مقاومت برگزار مى شود. امسال اين جشنواره در رشته هاى هنرهاى تجسمى، 
نمايشى، شعر، ادبيات داستانى و عكس با محوريت سردار شهيد "حاج حسين همدانى"، جبهه مقاومت، 
ايثار و شهادت، پدر و مادران و فرزندان شهداى مدافع حرم برگزار مى شود. به گفته مسئوالن برگزاركننده 
اين جشنواره عالوه بر هنرمندان سراسر كشور، فراخوان اين جشنواره به كشورهاى عراق، سوريه، لبنان، 
فلسطين، پاكســتان، افغانستان و يمن ارسال شده و هنرمندان اين كشورها نيز مى توانند در اين جشنواره 
شــركت كنند. به گزارش تســنيم اين جشنواره به پاس گراميداشــت ياد و خاطره سرلشگر شهيد حاج 
حسين همدانى فرمانده دالور محور مقاومت كه در تاريخ 16 مهر 1394 در استان حلب سوريه به دست 

گروه هاى تكفيرى در منطقه به شهادت رسيد برگزار مى شود.

موزه ها باز نبودند كه تعطيل شوند
 همزمان با قرمز شــدن 92 شهر كشور و گسترش دلتاى كرونا در بيشتر مناطق، مديركل موزه ها اعالم 

كرد كه تعطيلى موزه ها ادامه پيدا مى كند.
موزه ها از 18 فروردين ماه با دستور ستاد ملى كرونا در كشور تعطيل شده بودند كه درهاى آنها تاكنون بسته 
مانده و محمدرضا كارگر كه چندى پيش از احتمال بازگشــايى آنها خبر داده بود، اينك با گسترش گونه 
دلتاى كرونا در بيشــتر مناطق و افزايش شــمار شــهرهاى قرمز، به ايســنا خبر داد كه تعطيالت موزه ها 
طوالنى تر خواهد شــد. وى افزود: موزه ها از فروردين ماه كه با دســتور ستاد كرونا تعطيل شده بودند، تا 
امروز فرصت بازگشايى پيدا نكرده بودند و با وضعيت پيش آمده در تهران و ديگر شهرهاى قرمز همچنان 

بسته خواهند ماند، اما بخش هاى ادارى به فعاليت خود مطابق با دستورالعمل ستاد كرونا ادامه مى دهد.
كارگر گفت: طبق دســتورى كه از ستاد ملى كرونا گرفته شد، موزه ها از گروه سوم مشاغل به گروه دوم 
انتقال يافتند كه درصورت اعالم وضعيت نارنجى، اجازه بازگشــايى با رعايت پروتكل هاى  بهداشتى را 
دارند. در تهران نيز تصميم بر اين بود كه در هفته پيش  رو موزه ها پس از 3 ماه تعطيلى باز شوند، اما با قرمز 
شدن تهران و 91 شهر ديگر، دستور به ادامه تعطيلى آنها داده شد. مديركل موزه ها با اشاره به تعطيالت پى 
در پى موزه ها در يك سال ونيم گذشته، بيان كرد: زيان مالى ويروس و تعطيلى هاى مكرر در موزه ها رقمى 
بين 300 تا 400 ميليارد تومان در سال برآورد شده كه اين خسارت فقط از محل فروش بليت بوده است.

پس از امضاى تفاهم نامه بين وزير ارشاد و استاندار همدان:

جشنواره تئاتر كودك و نوجوان 
در همدان ماندگار شد

 
يادداشت ميهمان

قنات
 قنات يكي از پيچيده ترين فنون بومي است كه اجراي آن مستلزم آگاهي 
از رفتار طبيعي آب هاي زيرزميني و تشــكيالت زمين شناسي مي باشد. در 
بســياري از قنوات كه از صدها سال پيش حفر شده اند هيچ نوع خطايي 
ديده نمى شود كه مقنيان نيز به آن اذعان داشته و گاهي عجايب قنوات به 
حدي است كه اجراي آنها را به افراد غيرزميني نسبت مي دهند. در حالي كه 

حفر آنها توسط افراد عادي با دقت فني بسيار باال صورت پذيرفته است.
حال با اين توضيحات آيا شايســته است اين هنر پيشينيان كه حتي قبل از 
كشف رابطه رياضي فيثاغورث توسط بوميان قديمي در ساخت قنوات به 
كار مى رفته متروكه شــود و مرمت و نگهداري نگردد؟ آيا شايسته است 
اين ســازه سازگار با محيطزيســت و نه نابودگر آن، كنار گذاشته شود و 
چاه هاي عميق جايگزين آن شود؟ و آيا شايسته است اداره مستقلي براي 
حفظ و نگهداري و ســاماندهي قنوات در ســطح استان و يا نه، در سطح 

كشور، ايجاد نشود؟
بسياري از پژوهشگران، حفر قنات را به دوره هخامنشيان نسبت مي دهند. 
تاريخ قنات در ايران به طور مشخص، به دوره ما قبل كتابت و به عصر آهن 
بر مي گردد. قنات تكنيكي است كه آميخته با فرهنگ و تمدن قسمت هاي 
مهمي از جهان از جمله كشــور ما شــده است و خود، بخشي از فرهنگ 
ماست و متأسفانه در حال حاضر رو به فراموشي مي رود.  طبق نظر هانري 
گوبلو قنات در حدود ســال 800 ق.م در شمال غربي ايران در مرز تركيه 
فعلي توسط معدنچيان براي استخراج آب معادن حفر گرديد. اين تكنيك 
كم كم مورد استفاده كشاورزان واقع شد و به سراسر فالت ايران گسترش 

يافت.
حدود 500 ق.م توسط لشكركشي هاي ايرانيان اين فن در مصر رواج يافت.
با گسترش اسالم، شمال آفريقا با قنات آشنا شد و قنات يافوگا در حدود 
750 ميالدي توســط مسلمين در شهر مادريد پايتخت اسپانيا داير گرديد. 
در ســال 1520 اسپانيايي ها حفر قنات را در مكزيك آغاز كردند و از آنجا 
اين تكنيك به (pica)  لوس آنجلس برده شــد. در سال 1540 شهر پيكا 
شــيلي صاحب قنات گرديد.گســترش قنات در شرق نيز قدمت طوالني 
دارد. وجــود قنات در چين از حدود 120 ق.م گزارش شــده اســت، اما 
گســترش قنات در تركســتان به ويژه در تورفان جديد است و در حدود 
1780 مقني هاي خراســاني آغاز به احداث قنات در اين قســمت از آسيا 
كردند. قنوات ژاپن(حدود280 رشته) كه غالباً در ناحيه نارا پايتخت قديم 
ژاپن قرار داشــته و به نام منبو (مانبو) خوانده مي شوند قدمتي 300 ساله 
دارند و وجه تسميه آنها هم احتماالً ريشه در كلمات(منبع آب) دارد. قنات، 
بيشتر در مناطق خشك و نيمه خشك جهان پراكنده است، اما گاه آنها را در 
مناطق پر باراني چون منطقه نارا با باران بيش از يك متر و 20 سانتيمتر هم 
مي بينيم، بنابراين  مى خواهم بگويم كه(قنات متعلق به همه مناطقي است 
كه انســان باهوش وجود داشــته و دارد). مهم آن است كه بدون دستيابي 
به قنات به احتمال زياد انســان نمي توانست در قسمت عمده اي از مناطق 
كره زمين حداقل در وسعتي در حدود 20 ميليون كيلومتر مربع اسكان يابد 
و زندگي روستايي و شــهري بادوامي بنيان نهد. اگر قنات نبود شهرهاي 
قديمي و مهمي چون ري، نيشــابور، يزد، كاشان، سبزوار، كاشمر، مشهد، 
فــردوس، گناباد، تهران و... كه همگي در حوزه تمدن ايراني و اســالمي 
هستند، نمي توانست به وجود آيد و رشد كند و يا حداقل بخش مهمي از 

توسعه آنها مختل مي گرديد.
* اكبر تنهايى

طرح غنى سازى اوقات فراغت و طرح ملى
 قرآنى 1455 در استان اجرا مى شود
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