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شرکت تولیدی صنعتی فیلتر سرکان

دعوت به همکاری

شــرکت تولیــدی صنعتــی فیلتــر ســرکان از افــراد واجــد 
شــرایط ذیــل ) ترجیحــا آقــا( دعــوت بــه همــکاری مــی 

نمایــد:
 ۱-کارشناس شیمی )واحد کنترل کیفیت( 

2- کارشناس مکانیک )واحد طراحی مهندسی(
واجدیــن شــرایط می تواننــد تــا تاریــخ ۱400/03/۱8 
ــاده  ــر 7 ج ــع در کیلومت ــه واق ــه آدرس کارخان ــورا ب حض
کرمانشــاه مراجعــه و یــا رزومــه خــود را بــه آدرس ایمیــل 
m.taheri@serkanfilter.com ارســال و یــا جهــت 
کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن 08۱-3473۱۱۱9 

ــد. ــل فرماین ــاس حاص تم

ویزیت روزانه ۵00 بیمار کرونایی به صورت سرپایی در همدان
 در پیک چهارم ۶۵۹۹ بیمار کرونایی 
به صورت ســرپایی در بیمارستان های 
استان بستری شدند و در حال حاضر نیز 
روزانه ۴۵۰ تا ۵۰۰ نفر به بیمارستان های 

استان مراجعه می کنند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
ابن سینای همدان در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: در حــال حاضر ۵۰۰ بیمار 
مبتال به کووید ۱۹ در بیمارســتان های 
استان بســتری هســتند و روزانه ۴۵۰ 
تــا ۵۰۰ نفر بیمار به صورت ســرپایی 

ویزیت می شوند.
ابراهیم جلیلی ادامه داد: در حال حاضر 
ما پیک چهارم را پشــت ســر گذاشتیم 
و با یک شــیب مالیم، روند کاهشــی 
مراجعه بیماران به بیمارســتان و موارد 
فوتی را داریم اما اگر مردم پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت نکننــد باید منتظر 

پیک پنجم بیماری باشیم.
وی  با بیان اینکه در تمام مراکز درمانی 
بخشــی را برای بســتری موقت درنظر 
گرفتیم، توضیــح داد: ۲۰ تا ۳۰ درصد 

بیمــاران، افرادی با وضعیت متوســط 
هستند که نیاز به اکسیژن ندارند و فقط 
باید برای تزریق دارو به صورت روزانه 
تا پنج روز به این مراکز که در اورژانس 

بیمارستان ها است، مراجعه  کنند.  
بیمارستان صحرایی  جلیلی اضافه کرد: 
در محوطه بیمارســتان شــهید بهشتی 
همــدان نیــز در همین راســتا احداث 
شــده و این کار به ما کمــک کرد تا با 
بستری موقت بیماران در این بخش ها 
بتوانیم تخت ها را برای بیماران بدحال 

مدیریت کنیم. جلیلی با اشاره به اینکه از 
نظر تجهیزات بیمارستانی و دارو مشکلی 
در اســتان نداریم و می توانیم بیماران را 
پوشش دهیم، خاطرنشان کرد: در پیک 
چهارم ۶۵۹۹ بیمار به صورت موقت و 
سرپایی در بیمارستان های استان بستری 
علوم  دانشــگاه  درمان  معاون  شــدند. 
پزشکی ابن ســینای همدان در پایان در 
رابطه با واکسیناسیون کادردرمان یادآور 
شد: تمام افراد شاغل در حوزه بهداشت 

و درمان استان واکسینه شدند.

حذف قلیان 
در اماکن مسقف

 مســئول کنتــرل دخانیــات معاونت 
بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
با بیان اینکه جلوی عرضه غیرضابطه مند 
ســیگار را می گیریم به همیــن منظور به 
دنبال ساماندهی عرضه دخانیات در استان 
هســتیم گفت: همدان دو سال در حذف 
قلیان اماکن مسقف و سطوح عرضه پیشرو 

بوده است.
مهدی خدابخشــی با اشاره به اینکه »هفته 
ملی بــدون دخانیات« از چهــارم تا دهم 
خردادماه با تمرکز بر شعار سازمان جهانی 
بهداشــت تحت عنوان »تعهد برای ترک 
دخانیات« آغاز شــده اســت اظهار کرد: 
محوریت شــعار ملی این مناسبت »تعهد 
من تــرک قلیان« به دلیــل اهمیت حذف 

مصرف قلیان است. وی با بیان اینکه سال 
گذشته ابتکار روستا و شهر بدون دخانیات 
را در اســتان کلید زدیم و شــهر »قروه« و 
روســتای »نگارخاتــون« فامنین به عنوان 
شهر و روســتای بدون دخانیات انتخاب 
شدند افزود: این تصمیم اتفاق خوبی است 
که در صــورت موفقیت می توان آن را در 
سایر شهرها و روســتاها گسترش داد که 
عمده فعالیت نیز تاکیــد بر حذف پایدار 
قلیان است. خدابخشــی با اشاره به اینکه 
به دنبال حذف قلیان از جمع خانواده ها و 
سطح محله ها و خیابان ها هستیم تا خانه، 
محله و خیابان بدون دخانیات داشته باشیم 
خاطرنشــان کرد: این طرح در مدت پنج 
سال به صورت متناوب اجرایی می شود که 
امیدواریم با همکاری دستگاه های اجرایی 

استان به خوبی پیش رود.
وی بــا بیان اینکه ســال گذشــته »قلب 
فرشــچیان« به عنوان نخستین بیمارستان 

کشــور موفق به کسب گواهی بیمارستان 
بــدون دخانیات شــد افــزود: طبق این 
گواهینامه تمام چک لیست و خواسته های 

ما در این بیمارستان اجرایی شد.
خدابخشی با اشاره به اینکه در حال حاضر  
قلب فرشچیان به عنوان بیمارستانی بدون 
دخانیات در کشور نمونه است افزود: دو 
نفر از متخصصان این بیمارستان در کلینیک 
ترک دخانیات ایــن مرکز درمانی فعالیت 

دارند.
 بیمارســتان »قلب فرشچیان« 
نخستین بیمارستان بدون دخانیات 

کشور
وی بــا بیان اینکه ســال گذشــته »قلب 
فرشــچیان« به عنوان نخستین بیمارستان 
کشــور موفق به کسب گواهی بیمارستان 
بــدون دخانیات شــد افــزود: طبق این 
گواهینامه تمام چک لیست و خواسته های 

ما در این بیمارستان اجرایی شد.

خدابخشی با اشاره به اینکه در حال حاضر  
قلب فرشچیان به عنوان بیمارستانی بدون 
دخانیات در کشــور نمونه اســت افزود: 
دو نفر از متخصصان این بیمارســتان در 
کلینیک ترک دخانیات این مرکز درمانی 
دخانیات  کنترل  مســئول  دارند.  فعالیت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  معاونت 
ابن سینا با اشــاره به اینکه راه اندازی این 
مرکز قدم بسیار مهمی در ترک دخانیات 
در استان است افزود: مرکز جامع خدمات 
شهری شهدا در خیابان تختی نیز به عنوان 
مرکز پایلوت تــرک دخانیات در همدان 
انتخاب شــده اســت. وی با بیان اینکه 
پزشک و روانشــناس این مرکز آمادگی 
دارند با تدابیر اتخاذ شــده خدمات ترک 
را به مراجعین ارائه دهند گفت: امیدواریم 
این خدمات در شهرستان ها نیز گسترش 
یابد تا مردم در همه جای اســتان از این 

امکانات بهره مند شوند.

 در رقابتی تنگاتنگ ستادهای مرکزی و حامیان مردمی رئیسی در همدان راه اندازی شدند

آغاز به کار همزمان 3ستاد رئیسی  
■ نباید خودی و غیر خودی کنیم    ■ آمده ایم تا انقالبی گری در کشور حاکم باشد

 رهبر معظم انقالب در نشست تصویری 
با نمایندگان مجلس:

اگر نامزدها مردم را قانع کنند 
مشارکت باال می رود

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان:

 خاموشی ها کاهش یافت
■ مردم مدیریت مصرف را رعایت کنند

2

8

4

سرمایه گذار خارجی باغ ویالهای همدان :

روز
ت 
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آماده تغییر باشیدياد

 ۱- روند طی شده در دو انتخابات شوراها 
و ریاست جمهوری ، حکایت از تغییر حتمی 

ریل مدیریتی در بخش اجرایی کشور دارد.
این تغییر با روی کار آمدن دولت و شــورای 

جدید انجام خواهد شد...
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کیـوان  
به چرخه تولید بازگشت

در مهلت یک ماهه اعالم شده

 کیـوان  
به چرخه تولید بازگشت
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 فقط یک پاسخ قطعی
  می خواهم
■ اعتبار من در ترکیه زیر سوال است
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

آماده تغيير باشيد
 1- روند طى شــده در دو انتخابات شوراها و رياست جمهورى ، 

حكايت از تغيير حتمى ريل مديريتى در بخش اجرايى كشور دارد.
اين تغيير با روى كار آمدن دولت و شوراى جديد انجام خواهد شد.

2- فرايندى كه در بررسى صالحيت ها در دو انتخابات شورا و رياست 
جمهورى تاكنون طى شده به اين تغيير كمك كرده است.

در بررســى صالحيــت داوطلبــان رد صالحيــت تعــدادى از اعضــاى 
فعلــى شــورا و در در بررســى صالحيــت داوطلبــان رياســت 
جمهــورى رد صالحيــت داوطلبانــى كــه توفيــق آنهــا ادامــه گفتمــان  
دولــت مســتقر تحليــل مى شــد،  راه را بــراى  تغييــر همــوار كــرده 

اســت.
3- در انتخابــات ميــان دوره اى مجلــس در حــوزه انتخابيه بهار و 
كبودراهنگ نيز پيروزى هر داوطلب تداوم مســير عيســى جعفرى، 

نماينده مرحوم نخواهد بود و تغيير را نشان خواهد داد.
زيــرا داوطلبــان تائيــد صالحيــت شــده بــه لحــاظ شــخصيت فــردى 
ــرى  ــى جعف ــوم عيس ــا مرح ــى ب ــى، تفاوت هاي ــدگاه سياس و دي

دارنــد هرچنــد در شــعار و برنامــه متعهــد بــه او باشــند.
4- فضاى كلى انتخابات نشان دهنده اين است كه اين انتخابات با تغيير 

در تمامى فضاها براى استان همراه خواهد بود.
تغييراتــى كــه شــامل  حــوزه شــورا، شــهردارى و مديريــت شــهرى 
و دولــت و مديــران اجرايــى در اســتان خواهــد شــد و گريــزى از 

آن نيســت.
5- تغييــر در بســيارى از مواقــع بــا افزايــش اميــد، اعتمــاد، شــور و 
نشــاط در جامعــه همــراه اســت بــه نحــوى كــه جامعــه را بــا تحــول 
و دســتاوردهاى آن همــراه و راه را بــر تفكــرات جديــد، چرخــش 

مديــران و اصــالح روندهــا و روش هــا بــاز مى كنــد.
بــه هميــن دليــل بيشــتر افــراد جامعــه همــواره موافــق تغييــر بــوده 
و از ركــود و ســكون گريــزان هســتند و هميشــه بــا تغييــرات مثبــت 

ــوند. ــراه مى ش هم
ــت سياســى  ــت و فعالي ــر در مديري ــان تغيي ــرايط و زم 6- درك ش
اهميــت بســيارى دارد ايــن مهــم هــم در فرصــت طلبــى سياســى و 
هــم در برنامه ريــزى مديريتــى بــراى تغييــر و تحــول اهميــت دارد.
به اين معنى برخى مديران با درك اين زمان  در اولين فرصت به ظاهر 
با تغييرات همراه شــده و چراغ روشن به سمت گفتمان غالب جديد 
حركت مى كنند و برخى ديگر با درك اين شرايط خود را براى تحويل 
مديريــت به گروه پيروز آماده و از مديريت كنار مى روند تا تحوالت 

آينده را به نفع خود رقم بزنند.
7- بــا ميلى كه در جامعه به تغيير ايجاد شــده به نظر فرصت طلبى 
براى تغيير گفتمان برخى مديران در اين دوره پاســخ ندهد و مديرى 
در اين دوره موفق خواهد بود كه با محدود كردن فعاليت ها و برنامه ها 
تا پايان اين دولت و اين شــورا آمادگى تغيير و تحويل مديريت را در 

خود ايجاد كند.
با اين اوصاف، وعــده برنامه هاى بلندمــدت دادن، برنامه ريزى هاى 
بلند مدت داشــتن و تالش براى بقاى مديريتى نشان از نداشتن درك 
درســت از شرايط و ميل كشور  و مردم به تغيير است كه با روند طى 

شده انتخاباتى نيز حتمى خواهد بود.

اتصال روستاى قلعه باروداب و محور نهاوند-آورزمان 
به اينترنت پر سرعت

 نهاوند-خبرنگار همدان پام-رئيس مخابرات نهاوند از اتصال روستاى قلعه باروداب و محور نهاوند-آورزمان 
به اينترنت پر سرعت خبر داد.

محمدرضا صالحى با اعالم خبر فوق اظهار كرد: درروزهاى گذشته و قبل از پايان هفته ارتباطات و روابط عمومى 
روســتاى قلعه باروداب و مسير جاده اى نهاوند به سه راهى عشوند به همت همكاران شركت مخابرات به شبكه 

ملى اطالعات متصل و به اينترنت پرسرعت تجهيز شد.
وى ادامه داد: خوشــبختانه همزمان سالروز آزادسازى خرمشهر نيز فاز سوم نسل پرسرعت اينترنت همراه اول در 
20 سايت با پوشش 32 روستاى شهرستان به نمايندگى در روستاى چقاصراحى با حضور فرماندار نهاوند، معاون 

عمران و برنامه ريزى فرماندارى، بخشدار خزل و جمعى از مسئولين شهرستان به بهره بردارى رسيد.

هواى استان همدان 6 درجه گرم مى شود
 بنا بر اعالم رئيس اداره پيش بينى هواشناسى همدان كه با كاهش فعاليت 
موج ناپايدار محلى، دماى هواى بيشــتر نقاط استان طى سه روز آينده بين 

چهار تا 6 درجه سانتى گراد افزايش مى يابد.
محمد حســن باقرى شكيب در گفت وگو با ايرنا افزود: بر اساس بررسى 
داده ها و نقشــه هاى پيش يابى هواشناسى، آســمان بيشتر نقاط استان در 
روزهاى آينده، صاف تا قســمتى ابرى، همراه بــا غبار محلى و وزش باد 

پيش بينى مى شود.
وى با اشاره به اينكه در برخى ساعات بسرعت وزش باد به صورت مقطعى 
افزايش مى يابد، اظهار داشــت: با ايجاد پديده همرفتى و تشــكيل ابرهاى 

محلى، از روز يكشــنبه آينده شاهد بارش موقت و رگبار پراكنده باران در 
برخى از نقاط استان همدان خواهيم بود.

باقرى شــكيب گفت: با خروج سامانه بارشى و كاهش ابرناكى هوا، بيشينه 
دماى هوا در بيشتر نقاط استان طى هفته آينده تا 34 درجه سانتى گراد باالى 

صفر نيز افزايش خواهد يافت.
كارشــناس اداره كل هواشناسى اســتان همدان افزود: شهرستان بهار با 29
درجه سانتى گراد باالى صفر و گل تپه با هشت درجه سانتى گراد باالى صفر 

به ترتيب گرمترين و خنك ترين نقاط استان در پايان هفته گذشته بودند.
به گفته وى، بيشينه و كمينه دماى هواى شهر همدان نيز طى اين مدت 28

و 9 درجه سانتى گراد باالى صفر به ثبت رسيده است.

فعاليت 19 خانه هالل در نهاوند
 نهاوند-خبرنــگار همــدان پيام-بنا بر گفتــه مديرعامل جمعيت 
هالل احمر اســتان همدان 19 خانه هالل در شهرستان نهاوند فعاليت 
مى كنند، كه بــا ورود خانه هاى هالل به امــور فرهنگى، زمينه اجراى 

طرح هايى با محوريت ترويج ازدواج آسان فراهم مى گردد.
علــى ســنجربگى پيرامــون تفاهم نامه ســازمان جوانان با مؤسســه 
خيريــه الزهرا (س) در خصوص تســهيل و ترويج ازدواج آســان با 
حجت االسالم والمسلمين عباســعلى مغيثى امام جمعه نهاوند ديدار و 

گفتگو كرد.
 وى كه در معيت مســئول دفتر نمايندگى ولى فقيــه و دو معاون امور 
جوانان و داوطلبان اين جمعيت در اين ديدار حاضرشده بود به فعاليت 
گسترده جمعيت هالل احمر در حوزه هاى مختلف اشاره كرد و ضمن 
گراميداشت حماسه سوم خرداد روز آزادسازى خرمشهر قهرمان افزود: 
در دوران دفاع مقدس، نقش هالل احمر بيشــتر امدادرسانى در ميدان 
نبرد، تأمين دارو، تجهيزات پزشــكى موردنياز رزمندگان و پشتيبانى در 
پشــت جبهه ها مشــهود بود. وى ادامه داد: جمعيت هالل احمر امروز 
مأموريت هاى متعددى نظير امداد و نجات آســيب ديدگان در حوادث 
مختلف، درمان وتوان بخشى، مشاركت جوانان در فعاليت هاى اجتماعى 
و عــام المنفه، آموزش همگانــى مردم در مقابله بــا حوادث، جذب 
مشاركت هاى مردمى و نيكوكاران در خدمات حمايتى داوطلبانه و ده ها 
مأموريت ديگر را در دســتور كار دارد. مديرعامل جمعيت هالل احمر 
استان همدان گفت: جمعيت هالل احمر از نخستين ارگان هايى بود كه 
درزمينه مقابله با كرونا وارد عمل شد و در يك سال گذشته با مشاركت 
در اجراى طرح شهيد سليمانى و اجراى طرح هايى چون ناظران و آمران 
سالمت، نذر سالمت و اهداى نفس نقش مؤثرى داشت.  وى در همين 
زمينه به 330 نفر روز كار داوطلبى در بيمارستان عليمراديان نهاوند اشاره 
و عملكرد هالل احمر نهاوند را در مقابله با كرونا بســيار مثبت ارزيابى 
كرد. ســنجربگى ابراز اميدوارى كرد: بــا ورود خانه هاى هالل به امور 
فرهنگى، زمينه اجراى طرح هايى با محوريت ترويج ازدواج آســان نيز 
فراهم گردد.  مســئول دفتر نمايندگى ولى فقيه در جمعيت هالل احمر 
استان همدان نيز در اين جلسه با اشاره به درخواست مقام معظم رهبرى 
از افراد مؤثر براى ورود به موضوع تكثير جمعيت و ترويج ازدواج آسان، 
كاهش جمعيت و پير شــدن نسل كشــور در سال هاى آتى را معضلى 

دانست كه رفع آن، همت جمعى مى طلبد.

معاون بهداشتى دانشكده علوم پزشكى:
4 درصد اسدآبادى ها واكسن زدند

 اســدآباد-محمدجواد كوهى-خبرنــگار همــدان پيام-شــروع 
واكسيناسيون در شهرستان از 22 بهمن ماه99 آغاز شده است و تا اين 

لحظه موفق شدم 4 درصد جامعه را واكسينه كنيم.
 معاونت بهداشــت دانشكده علوم پزشكى اســدآباد گفت: تعدا كل 
واكســن هاى تزريق شده 3922 نفر مى باشــد كه در 9 مركز شامل 
يك مركز شــهرى و 8 مركز روستايى مى باشد. الهام عظيمى در ادامه 
از حضور مســتقيم 150 نفر در 9 مركز واكسيناســيون در شهرستان 
خبر داد و گفت: در حال حاضر 46 نفر از بسيجيان با مجموعه علوم 
پزشكى شهرستان همكارى دارند كه در بخش هاى مختلف از ظرفيت 
اين عزيزان استفاده مى شود. به گزارش همدان پيام، وى خاطر نشان 
كرد: كانكس تست سريع از اول دى ماه 99 در ميدان ساعت كه مركز 
شهر ميباشد مستقر شــده و از ابتدا تا امروز 3018 نفر مراجعه كننده 
داشته كه از اين تعداد 499 نفر آنها تست كرونا مثبت داشته اند و اين 
اقدام باعث جلوگيرى از افزايش مراجعه به بيمارستان قائم (عج) شد.

عظيمى افزود:شهرســتان اسدآباد در حال حاضر در وضعيت نارنجى 
قرار دارد و نوع جديد بيمارى كرونا كه در جنوب كشور مشاهده شده 
اســت در اسدآباد يافت نشــده و اميدواريم با هكارى مردم شهريف 
شهرســتان اين نوع بيمــارى جهش يافته در ادامه نيز در شهرســتان 
مشاهده نشود وى در ادامه افزود: در سال 1400 تا اكنون 6894 مورد 
بازرســى از اصناف و مراكز شهرستان انجام شــده كه از اين تعداد: 
60مورد پلمب،35 مورد معرفى به دســتگاه قضا و 348 مورد اخطار 
كتبى اعالم شــده وى خاطر نشــان كرد: شهرستان اسدآباد كه قطب 
ماشين ســنگين در منطقه نام دارد و اين رانندگان در سراسر كشور 
تردد ميكنند براى جلوگيرى از شيوع ويروس رانندگان قبل از ورود 
به شهرســتان از آنها تست كرونا گرفته ميشود و در همين راستا تيم 
سيار تست ســريع ما در ورودى گاراژ مستقر خواهند شد و از اين 
بزرگواران تســت خواهند گرفت كه كمك به كاهش آمار مبتاليان 
باشــد. عظيمى در پايان از مردم شهرستان درخواست داشت مطابق 
فراخوان ها در مركز هاى واكسيناســيون شــهرى و روستايى حضور 
پيدا كنند و از حضور زودهنگام جدا خوددارى فرماييند،همچنين در 
اسدآباد بدون ثبت نام اوليه نيز واكسن تزريق ميشود كه اين كار كمك 

به تسريع روند اجرا ميكند.

برگزارى آزمون فنى و حرفه اى 
ويژه مددجويان زندان نهاوند 

 پس از يك دوره آموزش فنى و حرفه اى در رشــته تعمير لوازم 
خانگى  براى  مددجويان زندان نهاوند ،آزمون دوره مذكور با حضور 
بازرس اداره  فنى و حرفه اى شهرستان و  همچنين رعايت پروتكل 
هاى بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى در اين زندان برگزار شد 
تا به افرادى كه موفق به كســب حدنصاب در آزمون شوند گواهى  

مهارت سازمان  فنى و حرفه اى اعطاء شود.
به گزارش روابط عمومى اداره كل زندان هاى همدان، همچنين يك 
دوره همايــش پياده روى و كوه پيمايى تا تپه ابوذر ، مزار شــهداى 
گمنام نهاوند توسط واحد فرهنگى زندان نهاوند و با شركت جمعى 

از پرسنل يگان حفاظت و سربازان وظيفه برگزار شد.
 شركت كنندگان در اين همايش ورزشى و فرهنگى پس از پياده روى 
و كوهپيمايى، برمزارشهداى گمنام حضور يافته و ضمن اداى احترام به 
مقام شامخ شهداء مسير بازگشت را پياده طى  كردند. گفتنى است  يك 
دوره مسابقه طناب كشى نيز براى  تقويت روحيه نشاط و رقابت سالم 

بين سربازان وظيفه در محل مورد نظر  برگزار شد.

1-وعده هاى غير كارشناســى داوطلبان رياســت جمهورى  سبب 
نگرانى شــده است. گويا كســب راى با وعده هاى نشدنى و افزايش 
نااميدى دليل اين نگرانى است. گفتنى است در مصوبه  شوراى نگهبان 
بررســى برنامه داوطلبان به لحاظ امكان اجرا و تحقق نيز آورده شده 

بود.
2- براى ستادسازى به نام يكى از داوطلبان رياست جمهورى در استان 
رقابت سختى بين فعاالن سياسى شكل گرفته است. گويا اين رقابت 
به دليل شانس بيشــتر اين داوطلب براى پيروزى شكل گرفته است. 
گفتنى اســت با پيروزى اين داوطلب رقابت ستادهاى وى به رقابت 

براى كسب كرسى هاى مديريتى تبديل خواهد شد.
3-وام 70 ميليونى فرزندآورى  در دولت فعلى پرداخت نخواهد شد. 
گويا ابالغ مصوبه اين وام به بعد از انتخابات موكول شده است. گفتنى 
اســت قرار بود بر اساس مصوبه كميســيون فرهنگى مجلس شوراى 
اسالمى، از ابتداى سال 1400 به خانواده ها براى تولد فرزند سوم وام 

خريد مسكن 70 ميليونى بدهند 
4- مجلس براى مقابله با تورم باز هم فشــار به مردم را افزايش داده 
اســت.گويا هر ميزان دولت تورم ايجاد كنــد، مجلس تاوان آن را از 

مردم خواهد گرفت. 
گفتنى است قرار است با طرح جديد نمايندگان، هر كس بيشتر از يك 
مســكن و يك خودرو و به هر ميزان طال و دالر بخرد، هنگام فروش 

آنها ماليات بدهد.
5- برخى فروشــندگان برنج را از مغازه خود جمــع كرده و به انبار 
برده اند. گويا پيش بينى كمبــود و گرانى برنج دليل اين احتكار بوده 

است. 
گفتنى است به دليل كم آبى به برخى استان هاى شمالى و جنوبى كشور 
اجازه كاشت برنج داده نشده و ذخاير برنج هاى خارجى در كشور نيز 

تا دو ماه ديگر به اتمام مى رسد.

 حضور وكيل در پرونده ها باعث تسريع 
در رســيدگى و احقاق حقوق طرفين پرونده 
مى شــود به همين دليل يكى از دغدغه هاى 
كانون هاى وكال ارائه خدمات حقوقى به افراد 

كم بضاعت در حد توان خود مى باشد.
در همين راســتا كانون وكال در بدو تأسيس 
خود اقدام به تشــكيل كميسيون معاضدت 
كرده كه در ســال 1398 بــا روى كار آمدن 
هيأت مديره جديد به دليل اهميت مســئله 
معاضدت و تســخيريه پرونده هاى حقوقى 
اين كميسيون به اداره معاضدت و تسخيرى 

تبديل شد.
در هميــن راســتا دبيــر اداره معاضدت و 
تســخيرى كانون وكالى همــدان گفت: به 
دليل آنكه پيشرفتى در رسيدگى به پرونده ها 
صورت گيرد نيازمند تصميم گيرى ها، استقالل 
و اركان ادارى در پرونده هــاى تســخيرى و 

معاضدتى بوديم به همين دليل اين كميسيون 
در دوره جديد به اداره تبديل شد.

مســعود صاحبى افزود: از مهمترين وظايف 
اين اداره مديريت مشاوره ها، امور معاضدتى 
و امور تسخيرى است كه در همين راستا در 
روزهاى شــنبه تا چهارشنبه در اتاق مشاوره 

متقاضيان مى توانند مشاوره حقوقى بگيرند.
وى با بيان اينكه شيوع كرونا محدوديت هايى 
را براى مشاوره هاى حقوقى به وجود آورده 
اســت، عنوان كــرد: بعد از پايــان بيمارى 
فعاليت هاى گسترده مشاوره هاى حقوقى اين 

اداره از سر خواهد گرفته شد.
وى در خصــوص پرونده هاى معاضدتى نيز 
گفت: اين پرونده ها مربوط به امور حقوقى و 
دعاوى حقوقى است به اين معنا كه شخص 
متقاضــى ابتدا فرم مربوطــه را تكميل كرده 
و به اداره معاضدت ارســال مــى كند تا در 

جلسات ماهيانه تقاضا بر حسب موارد قانونى 
رسيدگى شــود و وكال موافقت و مخالفت 
خود را با معاضــدت پرونده فوق اعالم كند 
كه در همين راســتا در دو سال گذشته 110 
مــورد پرونده معاضدتــى در كانون وكالى 

همدان بررسى شده است.
صاحبــى تأكيد كرد: وكالت تســخيرى نيز 
مربوط به امور كيفريســت بــه طورى كه 
كه  خاص  پرونده هــاى  در  قانــون  مطابق 
حضور وكيل در آن الزامى اســت اما متهم 
توان مالى گرفتن وكيل را ندارد بر حســب 
درخواست مراجع قضايى وكاليى از كانون 
به شعب جهت رسيدگى پرونده معرفى مى 

شود.
وى با بيان اينكه در دو ســال گذشته 1353
مــورد درخواســت وكالت تســخيرى در 
همدان انجام شده اســت گفت: در دو سال 

گذشته 1353 وكيل براى وكالت پرونده هاى 
تسخيرى به شعب معرفى شده اند.

وى همچنين تأكيد كرد: اتاق مشاوره كانون 
وكال نيــز به دليل ســهولت اســتفاده براى 
شــهروندان به مكان مناسب ترى منتقل شده 
است و در امور تســخيرى نيز از كارورزان 
جهت همكارى در پرونده ها به منظور كسب 

تجربه براى اين افراد استفاده شده است.
وى بيان كــرد: در حوزه معاضدت نيز در 
ســنوات گذشــته تفاهم نامه هاى همكارى 
بين كانون وكال با بهزيســتى و كميته امداد 
اســتان منعقد شده بود كه در اين دوره از 
فعاليــت كانون عالوه بــر همكارى با اين 
دو ارگان بــا اداره كل زندان هــا نيز وارد 
مذاكره و انعقاد تفاهم نامه شديم تا بتوانيم 
مشــاوره ها و حمايت هاى حقوقى در حد 

توان از افراد كم بضاعت داشته باشيم.

1353پرونده معاضدتى در كانون وكالى استان بررسى شد

 مديرعامل شركت توزيع برق استان درباره 
علت خاموشى ها در استان گفت: بارندگى ها 
نســبت به 40  سال گذشــته 30 درصد و از 
ابتداى ســال زراعى حدود 44 درصد كاهش 
داشــته، دماى هوا در اين مدت نسبت به بلند 
مدت 3 درجه افزايش داشــته و مصرف برق 

نيز در 2 ماهه 34 درصد افزايش داشته است.
جمشيدى ادامه داد: به دليل كاهش بارندگى و 
گرماى زودرس سدها با كمبود ذخاير مواجه 
شــدند كه همين سبب شد تا بخشى از توليد 

نيروگاه هاى برق آبى را از دست بدهيم.
وى افزود: استفاده  از برق براى استخراج رمز 
ارزها در سطح كشور نيز برق زيادى مصرف 
كردند كه همه اين داليل سبب شد تا با كمبود 
توليــد و افزايش مصرف شــويم و اين يعنى 

ميزان توليد با مصرف تناسبى ندارد.
جمشــيدى گفت: در شــرايط به وجود آمده 
ديسپاچينگ ملى مديريت بار اضطرارى را به 
عهده گرفت و خاموشــى را در بين استان ها 
ايجاد كرد. زيرا همه نيروگاه ها و شــبكه برق 
كشور توسط ديسپاچينگ مديريت مى شود و 
براى اينكه شــبكه برق كشور يكدفعه از مدار 
خارج نشــود اين خاموشى ها صورت گرفت 

تا تناسب بين مصرف و توليد به وجود بيايد.
مديرعامل شــركت توزيع برق استان همدان 
با بيان اينكه از ســال 98 تاكنون هزار و 706
دســتگاه اســتخراج ارز ديجيتال را در سطح 
اســتان جمع آورى كرده ايم، گفت: اين تعداد 
حدود 32 مگابات برق مصرف مى كردند كه 4

ميلياردو 400 ميليون تومان برق مصرف كرده 
اند كه با كمك دستگاه قضا توانسته ايم بخشى 
از آن را دريافــت كرديم و دريافت بقيه آن نيز 

در دست اقدام است.
وى اظهار كرد: نكته قابل توجهى كه شــركت 
توزيع بــرق انجام داده انعقــاد 8 هزار تفاهم 
نامه با مشــتركان صنعتى، كشاورزى، ادارى و 
تجارى است كه ســبب شد تا در ساعاتى كه 
با ما تفاهم كرده اند از برق اســتفاده نكنند و 
يا كمتر اســتفاده كنند كه در اين صورت نرخ 
برق مصرفى آنها يا كامال رايگان و يا شــامل 

تخفيف مى شود.
جمشــيدى اظهار كــرد: خوشــبختانه از روز 
چهارشنبه خاموشــى ها تقريبا صفر شده چون 
بخشى از نيروگاهاى در دست تعمير به روى كار 
آمدند و در روزهاى آينده نيز اميدواريم مشكالت 
كمترى داشته باشيم، اما خواهش مى كنم كه مردم 

مديريت مصرف را رعايت كنند.
جمشيدى درباره مديريت مصرف برق توسط 
مردم گفت: از مــردم عزيز خواهش مى كنيم 
كه در استفاده از كولرها احتياط كنند، شرايط 
آب و هوايى اســتان به گونه اى است كه نياز 

به اســتفاده از كولرهاى گازى نيست اما اگر 
اســتفاده مى كنند درجه سرمايشى آن را بين 
24 تا 26 درجه تنظيم كنند و اگر از كولر آبى 

استفاده مى كنند آن را روى دور كند بگذارند.
وى ادامــه داد: در صورت امــكان نيز از نور 
طبيعى براى روشــنايى منزل و محل كار خود 
استفاده كنند و دستگاه هاى برقى را در ساعات 

غير اوج مصرف روشن كنند.
جمشيدى در پايان سخنانش گفت: اگر مردم 
عزيز همانند گذشته به يارى ما بيايند مصرف 

به شدت كاهش مى يابد.

مديرعامل شركت توزيع برق استان:

خاموشى ها كاهش يافت
■ مردم مديريت مصرف را رعايت كنند
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 نوزدهم ارديبهشت ماه رئيس قوه قضاييه 
در جريان بازديــد از كارخانه صنايع غذايى 
كيوان در استان همدان براى راه اندازى مجدد 
توليد در اين كارخانه ضرب االجل يك ماهه 

تعيين كرد.
حاال با دستور رياست قوه قضاييه و پيگيرى ها 
و مساعدت هاى بخش هاى مختلف، يك خط 

توليد اين شركت احياء شده است.
در همين راستا رئيس كل دادگسترى همدان 
در جمع معاونان و اعضاى شــوراى قضايى 
اســتان با اشــاره  به مصوبات و دستورات 
رئيس قوه قضاييه براى رفع مشــكالت اين 
كارخانه گفت: در حال حاضر با پيگيرى هاى 
دادستان همدان، برخى از موانع برداشته شده 
و فاز نخست خط توليد آن با پيگيرى دستگاه 
قضايى راه اندازى شــده است و اميد آن كه 

پايدار بماند.
محمدرضــا عدالتخواه با بيــان اينكه يكى از 
عوامــل اصلى ركــود و تعطيلــى واحدهاى 
توليدى عدم حضور مســئوالن اجرايى براى 
بازديــد و رســيدگى به مشــكالت كارخانه 
هاســت، عنوان كرد: بى ترديد بــا بازديدها 
مشكالت شناســايى مى شود و بعد با احصاء 

مشكالت، مى توان راهكارهايى زيربنايى براى 
رفع موانع ارائه داد.

وى در ادامه به ســفر پر خير و بركت آيت ا... 
رئيسى به استان همدان در ماه مبارك رمضان 
اشاره كرد و گفت: خوشــبختانه در اين سفر 
بيــش از 110 ميليارد تومــان اعتبار به منظور 
پيگيرى و رفع مشــكالت مجموعه دســتگاه 

هاى قضايى استان اختصاص داده شد.
عدالتخــواه گفــت: در روزهــاى منتهى به 
انتخابــات احتمــال مى رود برخــى افراد 
ســودجو براى آن كه مردم را تحت فشــار 
قرار دهند با حيله و نيرنگ، دست به احتكار 
كاالهاى اساســى جامعــه و حتى اخالل در 
نظام اقتصادى بزنند، با اين وجود دســتگاه 
قضايى از تمــام ظرفيت خود براى برخورد 
قاطع با اين افراد وارد ميدان مى شود.وى با 
اشــاره به منويات رهبر انقالب مبنى بر اين 
كه خرمشــهرها در پيش است، گفت: يكى 
از اين عرصه ها انتخابات خرداد ماه ســال 
جارى اســت و وظيفه تك تك بما ه عنوان 
نيروهاى انقالب اين اســت تــا با مطالعه و 
مشــورت، اقدامات قابل قبولى براى حضور 
حداكثرى آحاد مــردم در انتخابات در پيش 

داشته باشيم.
 اولويــت نظام، حضــور حداكثرى 

براى انتخاباتى حماسه ساز است
وى اظهار كرد: آنچه كه در وهله نخست براى 
نظام جمهورى اسالمى ايران ارزشمند و مورد 
تأكيد است، حضور حداكثرى براى برگزارى 
انتخاباتى حماســه ساز است و در مرحله بعد 
انتخاب فرد اصلــح مطابق با معيارها و آرمان 
هاى اســالمى و انقالبى تا كانديدايى كه درد 
مــردم را درك مــى كند و برنامــه براى حل 
مشكالت جامعه به ويژه معيشت مردم داشته 

باشد انتخاب شود.
به گزارش عصر همدان، رئيس كل دادگسترى 
استان افزود: حسودان، منافقين، سلطنت طلب 
ها، ضدانقالب ها و فتنه گرها همه درصد اين 
هستند تا ضربه اى به اصل انتخابات بزنند، با 
اين وجود مردم ايران همچون انتخابات ديگر 
با حضور پرشــور و شــعور خود نقشه هاى 

دشمنان را نقش بر آب مى كنند.
 آمادگى دســتگاه قضا براى خنثى 
در  دشمنان  شــوم  هاى  نقشه  سازى 

انتخابات جارى
عدالتخواه تصريح كرد: دشمن براى انتخابات 

سال جارى همانند ديگر انتخابات به دنبال فتنه 
انگيزى، انحراف افكنى و ايجاد بحران و ناامنى 
اســت، بى ترديد در اين فضا براى جلوگيرى 
از هر نوع مشــكلى بايد آمادگى الزم را داشته 
باشيم تا با درايت، صبر، مشورت، همفكرى، 
همــكارى، همدلى، وحــدت و برنامه ريزى 

نقشه هاى آنان را خنثى كنيم.
 پيش بينى شــعب ويــژه قضايى 
در  احتمالى  تخلفات  به  رسيدگى  براى 

انتخابات
وى همچنين با بيان اينكه نبايد از منابع عمومى 
و بيت المال بــراى هيچ كدام از كانديداها در 
سطح استان استفاده شود، افزود: به اين منظور 
و در مجمــوع براى پيگيــرى هر نوع تخلف 
احتمالى، شعب ويژه رســيدگى به اين گونه 
مــوارد چــه در دادســراها و دادگاه ها و چه 
در دادگاه هــاى تجديدنظر پيش بينى شــده، 
تا در مواقع لزوم حتى در شــب نيز جلسات 
اضطرارى برگزار شود و اجازه تخلف به هيچ 

فرد يا گروهى داده نشود.
عدالتخواه عنــوان كــرد: در روزهاى منتهى 
بــه انتخابــات احتمال مــى رود برخى افراد 
ســودجو بــراى آن كه مردم را تحت فشــار 
قرار دهند با حيله و نيرنگ، دســت به احتكار 
كاالهاى اساســى جامعه و حتــى اخالل در 
نظام اقتصــادى بزنند، با اين وجود دســتگاه 
قضايى از تمام ظرفيت خود براى همكارى با 
سازمان بازرسى، تعزيرات، دادسرا و واحدهاى 

پيشگيرى استفاده مى كند.

در مهلت يك ماهه اعالم شده

 كيوان به چرخه توليد بازگشت
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ايميل

 در كشــور انجمن هاى بسيارى مانند انجمن بيمارى هاى كليوى، 
بيماران ام اس،  بيماران ســرطانى،  بيماران ديابت و... وجود دارد. اما  
در اين وانفســاى كرونا كه بيشترين آســيب را به ريه مى زند بيماران 
ريوى هيچ انجمنى ندارند تا شــناخته شوند تا حداقل امكانات براى 
آنها در نظر گرفته شــود. درحال حاضر براى بيماران كليوى، ام اس و 
ديابت و... شروع به تزريق واكسن كرده اند. اما بيماران ريوى و آسمى 
اصال شناخته شده نيستند كه از همه بيشتر در خطر هستند. لطفاً علوم 
پزشكى براى اين موضوع راهكارى بينديشد. يك سال و نيم است كه 
آنقدر با دلهره زندگى كرديم كه هم وضعيت جسمانى مان بدتر شده و 

هم روحيه مان خراب شده است.
0918 ***0944

 هميشه اواخر بهار تا اواخر تابستان فصل جابه جايى مستأجرين 
است من يك مستأجرم كه درحال حاضر در شهرك مدنى يك خانه 
70 مترى اجــاره كرده ام با 50 ميليون پول پيــش و350 هزارتومان 
اجاره. صاحب خانه امســال اعالم كرده اســت كه  مى خواهم اجاره 
را بــاال ببرم. وقتى به بنگاه ها ســر زدم با ارقام و قيمت هاى نجومى 
روبه رو شــدم.چند روزى اســت خواب و خوراك از ما سلب شده 
اســت. در اين تورم و كرونــا كه مغازه ها تعطيل بود و ما كاســبى 
نداشتيم درحال حاضر طبيعى است كه نه پولى دارم كه به رهن خانه 
اضافه كنم و نه توان دادن اجاره باالتر را.  خواهشــمندم مســئولين 
امر نظارتى بر اجاره  بها خانه ها داشــته باشند كه  مالكين هر طور كه 

دلشان بخواهد خانه ها را اجاره ندهند..
زيورى شايگان از همدان

 حدود دو ماه اســت كه در گروه هاى مدرســه اعالم كرده اند 
كه پول كتاب ها را براى ســال آينده پرداخت كنيد. دو فرزند دارم 
يكــى كالس دوم ابتدايى و يكى كالس هشــتم. واقعًا در ســالى 
كه گذشــت هيچكدام از فرزندانم نتوانســتند آن طور كه بايد و 
شايد از كالس هاى آموزشى كه در فضاى مجازى برگزار مى شد 
اســتفاده ببرند و يادگيرى درســتى داشته باشــند با اين وضعيت 
چطــور مى خواهند دانش آموزان رارا به كالس باالتر بفرســتند؟ 
با اين كار هم دانش آموزان بى ســواد مى شوند و هم در سال هاى 
باالتر با مشــكل روبه رو مى شوند كه آخر اين قصه ترك تحصيل 

برخى ازدانش آموزان از يك مقطع به بعد مى شود. 
محمدى توانا

احياى واحدهاى راكد در استان همدان
 به عنوان يك برنامه جدى دنبال شده است

 استاندار همدان بابيان اينكه در راستاى حمايت از توليد،راه اندازى و احياى واحدهاى 
راكد در اســتان همدان به عنوان يك برنامه جدى دنبال شــده است،گفت: اولويت تمام 

برنامه ها حمايت از واحدهاى توليدى است.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرستان بهار، سيد سعيد شاهرخى ظهر چهارشنبه 
با همراهى احسان قنبرى فرماندار شهرستان بهار و حميدرضا متين رئيس سازمان صنعت، 

معدن و تجارت از شركت نام  سراميك پيمان در شهرستان بهار بازديد كرد.

استاندار همدان در بازديد از اين واحد توليدى صنعتى از نزديك در جريان روند فعاليت 
اين كارخانه و برنامه هاى آينده و چشم انداز آن قرار گرفت.

ســعيد شاهرخى با بيان اينكه اولويت تمام برنامه ها حمايت از واحد هاى توليدى است 
كه در اين ميان يكى از واحدهاى نمونه در خاورميانه شــركت نام سراميك پيمان است، 
افزود: با توجه به سياســت هاى دولت و تاكيدات مقام معظم رهبرى مبنى بر حمايت از 
توليد و مانع زدايى ما نيز حمايت از توليد و ايجاد اشــتغال و تقويت معيشت مردم را  در 

دستور كار خود قرار داده ايم.
وى با تاكيد بر اينكه اولويت ما براى ارتقا معيشت و رفع بيكارى، حمايت از سرمايه گذارى 
و واحدهاى توليدى است، اظهار كرد: دعوت از سرمايه گذارانى كه داراى دانش و سرمايه 

هستند به منظور ســرمايه گذارى در زمينه هاى اولويت دار اســتان را به طور جدى دنبال 
مى كنيم.

شــاهرخى تاكيد كرد: حمايت از واحدهاى توليدى در استان همدان از ديگر محورهايى 
است كه در راستاى شعار سال و سياست هاى دولت تدبير و اميد در دستور كار قرار گرفته 
است. استاندار همدان افزود: ارتقا ظرفيت واحدهايى توليدى در استان همدان به خصوص 
در فازهاى بعدى براى افزايش توليدات از مهمترين اولويت هاى كنونى مســئوالن استانى 

است.
وى گفت: در راســتاى حمايت از توليد، راه اندازى و احياى واحدهاى راكد در اســتان 

همدان به عنوان يك برنامه جدى دنبال شده است.

نقش آفرينى جوانان در انتخابات
 جوانان همواره از مهمترين عناصر در برگزارى انتخابات پرشــور و همچنين 
عامل اصلى در تعيين  سرنوشــت كشور هستند. به طورى كه در بيانيه گام دوم 
انقالب مقام معظم رهبرى در بهمن 97 فرمودند جوانان به عنوان هســته اصلى 
مورد خطاب هستند كه بايد در 40 سال دوم انقالب به عنوان سكاندار اصلى در 

جامعه نقش آفرينى كنند.
جوانان بهترين نفرات و قشــرى هستند كه همه طيفى از فرهنگى و كارگرى و 

جامعه پزشــكى و... تا دانشــجويى و اقتصاد و... در آن 
وجود دارد و اين قشــر به خوبى مى تواند نقاط ضعف 
كانديدا را به مردم ارائــه دهد و انتقاد خود را در زمينه 
سازندگى و پيشرفت كشــور انجام دهد و همچنين در 

نشان دادن فرد اصلح نيز كوشش كنند.

پرورش ماهيان سردآبى و گرم آبى 
در استخر هاى ذخيره آب كشاورزى 

 در سال جارى پرورش دهندگان ماهيان سردآبى اقدام به رها سازى  بيش از 
370000قطعه بچه ماهى  قزل آال در 25 استخر دو منظوره بتونى و ژئوممبران در 
سطح شهرستان با پيش بينى توليد بيش از 450 تن گوشت سفيد و 12000 قطعه 
بچه ماهى كپور و آمور در 9 استخر خاكى ذخيره آب كشاورزى با بيش از 25 تن 
گوشت كرده اند. مدير جهاد كشاورزى شهرستان فامنين با اعالم خبر فوق گفت: 

رهاسازى ماهى ها باعث اشتغالزائى بيش از 20 نفر شده است.
جعفركاويانى دلشاد بيان كرد: در حال حاضر به علت محدوديت برداشت آبزيان 
از درياها و اقيانوس ها و هزينه هاى گاه بســيار باالى آن ، آبزى پرورى در آب 

هاى داخلى در بيشتر كشورها از جمله كشور ايران يك امر رايج دانستند.
به گزارش روابط عمومى جهاد كشاورزى شهرستان فامنين، وى با اشاره به اينكه 
با پرورش ماهى در استخرهاى ذخيره آب كشاوررزى نيازى به تامين آب اضافى 
نيست، يادآور شد: در اين روش از منابع و تاسيسات موجود مى توان به بهترين 

شكل استفاده و موجب افزايش درآمد و بهره ورى شد.
كاويانى دلشاد اضافه كرد:  درصد قابل توجه پرورش ماهى در استخر ذخيره آب 
كشاورزى ورود گوشت ماهى به عنوان يك غذاى سالم و ضرورى در سبد غذاى 

خانوار روستايى و شهرى و اشتغالزايى است.
وى در ادامه برگزارى كالس آموزشــى- ترويجى براى 
زنان روستايى و تسهيلگران زن در رابطه با طبخ و آشنايى 
بيشــتر با تنوع پخت ماهى را  جــزو زمينه هاى كارى 
اين مديريت برشــمرد و توضيــح داد: 2 دوره پرورش 
ماهى براى آقايان و 2 دوره طبخ ماهى براى خانم هاى 
شهرســتان فامنين با هماهنگى بخش خصوصى برگزار 

خواهد شد.

سامانه غربالگرى مبتاليان به كرونا در شهردارى شيرين سو 
راه اندازى شد

 از روز شــنبه اول خردادماه 1400 ســامانه شناســايى بيماران مبتال به كرونــا در درگاه اينترنتى
corona.iran.ir به منظور شناسايى افرادى كه قرنطينه را رعايت نكرده اند راه اندازى شد.

شــهردار شيرين سو با اعالم خبر فوق ضمن اشاره به تعداد مراجعين به ادارات و لزوم شناسايى افراد 
بيمار و سالم بيان داشت روزانه تعداد زيادى از افراد جامعه به ادارات و خصوصاً شهردارى ها مراجعه 

مى نمايد كه در صورت ابتالى كاركنان به بيمارى ممكن است مراجعين نيز مبتال شوند.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى شيرين سو، سيد مصطفى موسوى افزود: با راه اندازى اين سامانه 
مى توان افرادى را كه قبًال مبتال شــده و قرنطينه را نقض نموده اند شناســايى و از ورود آنها به اداره 

جلوگيرى نمود كه اين موضوع مى تواند در پيشگيرى از بيمارى بسيار موثر باشد.
وى ضمن تاكيد بر اهميت شناســايى افراد مبتال به كرونا بيان داشت افراد مراجعه كننده به شهردارى 
قبل از ورود به داخل اداره كد ملى آنها در سامانه درج و در صورت سالم بودن اجازه ورود داده شده 

و در صورت اعالم بيمار بودن شخص به مراجع ذيصالح معرفى مى گردد.
شــهردار شيرين ســو با اشــاره به اقدامات صورت گرفته براى مقابله با اين بيمارى بيان داشت: اين 
شهردارى در راســتاى مقابله با كرونا اقدامات متعددى از جمله، فضاسازى شهر، ضدعفونى معابر و 
مبلمان شهرى، تهيه و توزيع مواد ضدعفونى و ماسك براى مراجعه كنندگان، كاركنان و برخى ادارات 
سطح شــهر، رعايت فاصله اجتماعى در محل شهردارى و همكارى با ستاد كروناى شهرستانو استان 

و... انجام داده است.
وى ادامه داد به يارى خدا واكسن كرونا در مراكز بهداشتى با رعايت اولويت گروه هاى شغلى و گروه 
هاى ســنى در حال انجام است و خوشبختانه نيروهاى پاكبان و خدماتى شهردارى شيرين سو نيز هر 

دو مرحله واكسن را دريافت نموده اند.
موسوى با اشاره به روند درمان بيمارى كرونا در كشور افزود بسيارى از مردم كشور با كاهش آمار ابتال 
و فوتى ها كه در رســانه ها اعالم مى گردد تصور مى كنند كه بيمارى تمام شده و همين موضوع باعث 

كاهش رعايت پروتكل هاى بهداشتى مى شود.
وى گفت: متاســفانه كاهش رعايت فاصله اجتماعى و پروتكل هاى بهداشــتى نيز سبب شدت يافتن 

بيمارى مى گردد كه اين امر تاكنون موجب ايجاد موج گســترده بيمارى و از 
دست رفتن بسيارى از هموطنان و همشهريان گرديده است.

شهرداردر پايان بيان كرد: با توجه به جهش ويروس كرونا و ايجاد نوعى جهش 
يافته كه تاكنون چند نمونه هندى انگليسى و آفريقايى آن شناسايى شده است 
الزم است همشهريان عزيز حتى در صورت دريافت واكسن نسبت به رعايت 
فاصله اجتماعى اســتفاده از ماسك و رعايت شــيوه نامه هاى بهداشتى اقدام 

نماينــد تا اين بيمارى با همكارى مردم به صورت 
كامل در كشور ريشه كن شود.

شهردار سد معبرى هاى خيابان سعدى را 
پلمب كرد

 شهردار شهر نهاوند با اشاره به بند 20 و تبصره بند 26 قانون شهردارى ها  در 
خصوص رفع سد معبر عمومى گفت: چهار واحد تجارى ايجاد كننده سد معبر 

در خيابان سعدى پلمپ شدند.
محمد حســين پور افزود: واحدهاى تجارى(مغازه) كه معبر عمومى را اشغال و 

سد كنند، در صورت بى توجهى به اخطارها و ادامه فعاليت، پلمپ مى شود.
به گزارش روابط عمومى شهردارى شهر نهاوند، وى در ادامه به صاحبان مشاغل 
و مغازه داران ســطح شهر نيز توصيه كرد كه با رعايت حدود و حريم قانونى از 
ايجاد ســد معبر و مشكل براى شــهروندان خوددارى نمايند و هم چنين افزود: 
در صورت مشــاهده هرگونه تخلفى در اين زمينه با متخلفان به شدت برخورد 

مى شود.
حســين پور در پايان با اشاره به درخواست هاى مكرر 
شــهروندان براى جمع آورى دســت فروشان گفت: 
شــهردارى نهاوند با احداث بازار روز شــماره 1 و 2
وظيفه قانونى خود را در اين باره انجام خواهد داد و از 
همه شهروندان خصوصا اصناف تقاضا داريم همكارى 

الزم را با شهردارى داشته باشند.

رونمايى كتاب «حس غريب پروانگى»
در مالير برگزار شد

 كتاب حس غريب پروانگى كه خاطرات پروانه برازنده شهر همسر شهيد سرافراز عليرضا 
شمســى پور اســت به قلم ليال گودرزيان فرد  و توسط  انتشارات حماسه ماندگار اداره كل 

حفظ و نشر ارزشهاى دفاع مقدس استان منتشر شده است. 
سيد مهدى آخشــيك، رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان مالير افزود: خاطرات 
و دستنوشــته هاى ارزشمند اين بانوى بزرگوار متاســفانه بعد از درگذشت ايشان به دست 
نويسنده رسيده و وى  تحت تاثير حس غريب و عشق فى مابين شهيد شمسى پور و همسر 

بزرگوارشان قرار گرفته اند و ساعتها براى اين همه خلوص و عشق اشك ريخته اند.
به گزارش روابط عمومى اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان مالير، در اين مراسم فرماندار 
شهرستان مالير نيز از چاپ و انتشار كتابهاى زندگى و خاطرات شهدا استقبال كرد و افزود: 
كتابهاى خوبى در چند ساله اخير در اين زمينه به چاپ رسيده و حقيقتا اين حوزه جاى كار 
زيادى دارد و هنوز خيلى از عزيزان ،خانواده ها و حتى ايثارگرانى هســتند كه به زندگى و 

خاطرات ارزشمندشان پرداخته نشده است.
قدرت ا... ولدى افزود: ايثارگرانى هستند كه با سختى از جراحات حاصل از جنگ، روزگار 

ميگذرانند و چه نيكوســت با پرداختن به زندگيشان همگان به نقش 
سازنده و موثر رشــادتهاى اين بزرگواران در آرامش و تامين امنيت 

امروزى ما واقف شوند.
گودرزيان فرد از اســتقبال گسترده  از انتشــار اين كتاب و تجديد 
چاپ بعد از بيســت روز از اولين تاريخ انتشار اين كتاب خبر داد و 
افزود:كتاب صوتى اين اثر ارزشــمند نيز توليد و در دسترس همگان 

قرار گرفته است. 

روابط عمومى 
شهردارى بهار  
مولف برتر شد

 از مسئول روابط عمومى شهردارى 
بهار به عنوان مولف برتر و صاحب اثر 
در حــوزه روابط عمومى در نشســت 
كتابخوان كتــاب و ارتباطات با حضور 
مدير كل كتابخانه هاى عمومى استان, 
مدير كل روابط عمومــى و بين الملل 
نهــاد كتابخانه هاى عمومى كشــور و 
مديــر كل روابط عمومى اســتاندارى 
همدان در محل ســالن جلسات اداره 
تقدير شد.كل كتابخانه هاى عمومى استان همدان 

220 بناى 
غير مجاز درباغات 
استان همدان تخريب شد
 احداث هر نوع بنا به صورت غيرمجاز در 
باغ ها و اراضى كشاورزى تخلف بوده و تغيير 

كاربرى غير مجاز به حساب مى آيد.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان همدان افزود: 
بر همين اساس با هماهنگى مقام قضائى و پس 
از هشــدارهاى الزم بــه متخلفين، با همكارى 
نيــروى انتظامى و اداره راهدارى ســه فقره از 
بناهايى كه در داخل باغ هــاى نهاوند احداث 

شده بود تخريب شد.
احمــد قديمى گرجايى وى افــزود: همدان با 
داشــتن 2831 كيلومترمربع وســعت، از نظر 
مساحت ســومين شهرستان استان و داراى 90

هزار هكتار اراضى باغى و زراعى است.
وى ادامــه داد : يكــى از كارهــاى مهمــى  

ــت  ــد اس ــرى ش ــت پيگي ــن مديري ــه در اي ك
كشــاورزى  تجهيــزات  و  نــاوگان  توســعه 
شهرســتان همــدان اســت: در ايــن زمينــه 
بخــش  بــه  جديــد  تراكتــور  دســتگاه   90
همــدان  اســتان  كشــاورزى  مكانيزاســيون 
ــوان  ــد مــى ت ــا ايــن رون ــزوده شــد، كــه ب اف
شــاهد افزايــش راندمــان و در نتيجــه ارتقــاى 

ــود. ــاورزى ب ــش كش بخ
قديمى گرجائى با تاكيد بر اينكه در خصوص 
پيش روى مناســب طــرح هاى كشــاورزى 
در همــدان نياز بــه آموزش و اجــراى طرح 
هاى ترويجى اســت، تصريح كرد در راستاى 
توانمندســازى زنان روستايى تعداد 9 صندوق 
خرد زنان روستايى در حال حاظر فعال هستند 
وتا پايان ســال تعدادى نيز به اين صندوق ها 

اضافه  خواهد شد.
به گــزارش روابط عمومى جهاد كشــاورزى 
شهرســتان همــدان، قديمى گرجايــئ با بيان  

اينكه ســاالنه در 52 هــزار هكتار از اراضى 
گندم و جو به صورت ديم كشــت مى شــود، 
گفت: از اين ميان 48 هزار هكتار تحت كشت 
گندم و 4 هزار هكتار تحت كشت جو است. 

همچنين ســاالنه 5 هزار هكتــار گندم آبى و 
6 هزار هكتار جو آبى كشــت مى شــود كه در 
مجموع ساالنه 52 هزار هكتار از اراضى تحت 
كشت گندم و 10 هزار هكتار از اراضى تحت 

كشت جو قرار مى گيرد.
وى افــزود:  چهار هــزار و 500 هكتار نيز به 
كشت ســيب زمينى اختصاص دارد. شهرستان 
همــدان حدود 595 هزار تــن توليدات بخش 
كشــاورزى دارد كه در اين ميان بيش از 480

هزار تــن محصوالت زراعى توليد مى شــود، 
حــدود 74 هزار تن محصوالت دامى و حدود 

80 هزار تن محصوالت باغى مى باشد.

تجليل  از مسئول روابط عمومى 
اداره ورزش و جوانان شهرستان مالير

 به مناسبت گراميداشت روز و هفته ارتباطات و روابط عمومى از مسئول روابط عمومى 
اداره ورزش و جوانان شهرســتان مالير در دفتر رياست اين اداره تجليل و تقدير به عمل 

آمد .
گــزارش روابط عمومى اداره ورزش و جوانان شهرســتان مالير با همكارى اداره ورزش 

و جوانان و  هيأت شــطرنج اين شهرســتان به پاس قدر دانى از 
زحمات و تالشهاى  مسئول روابط عمومى اداره ورزش و جوانان 
در انعكاس اخبار فرهنگى ورزشى و آموزشى اين اداره و  هيأتهاى 
ورزشى در سايتهاى مختلف و فضاى مجازى و همكارى كامل و 
مستمر با خبرنگاران شهرستان و استان و اصحاب رسانه و صدا و 
سيما در دفتر رياست اداره ورزش و جوانان با اهداء هدايا تجليل 

و تقدير شد.

رعايت اصل بى طرفى و امانتدارى
 در انتخابات واجب است

 كميته اطالع رســانى و نظارت بر تبليغات انتخابات شهرستان اسدآباد 
در راســتاى بازرسى و كنترل جريان اتنخابات بر مدار قانون براى صيانت 

و حفاظت از آراى مردم در انتخابات فعاليت خود را آغاز كرده است.
تمامى تبليغات زود هنگام توســط اين كميته مستند سازى خواهد شد،از 

كانديد هاى محترم شوراى شهر درخواست داريم 
با توجه به مدت زمان 21 روزه تا شروع تبليغات 
از هرگونه توزيع كارت و پوستر جدا خود دارى 

نمايند.
ليســت تبليغات قانونى در اختيــار كانديد هاى 
محترم قرار داده شده است و بايد در همين راستا 

انجام شود.

روابط عمومى، خالق در پيشبرد اهداف دانشگاه
 روابط عمومى مجموعه اى از اقدامات و تالش هاى آگاهانه ،  سنجيده و برنامه ريزى شده به 
منظور برگزارى و انعكاس فعاليت ها  و كســب تفاهم متقابل بين دانشگاه  و ديگر سازمان هاى 

مرتبط است.
 مجموعه اى از اقدامات و تالش هاى آگاهانه،  سنجيده و برنامه ريزى شده به منظور برگزارى و 
انعكاس فعاليت ها و كسب تفاهم متقابل بين دانشگاه، جامعه  و ديگر سازمان هاى مرتبط است.

بايد پذيرفت كه روابط عمومى دانش، فن،  هنر و تخصص است كه با اصولى منطقى و كارآمد در 
پى پيشــبرد اهداف بلند مدت و كوتاه مدت دانشگاه بوده و داراى  انگيزه 

بااليى براى خدمتگزارى به مردم و جامعه مى باشد.
روابط عمومى  ضمن  اينكه با مشــكالت  و مســائل  زيادى  روبرو است.
بــا بهره گيرى  از دانش  و تكنيك هاى  مؤثر اطالع رســانى  و  بهره گيرى از 
ابزارهاى  نوين  ارتباطى ، وظايف  بنيادى  و اساسى  خويش  را در زمينه هاى  

مختلف ارتباطات  پيش  خواهد برد.

 باتوجــه به نقش خطير روابط عمومى ها در عرصه اطالع 
رسانى به عنوان رابطين بين خبرنگاران و مسئوالن و همچنين 
به منظور بهره گيرى مناســب از ظرفيت ها و توانمندى هاى 

آنان و اينكه  اطالع رســانى رسانه هاى جمعى براى ارتباط 
و اثربخشى از موضوعات مهمى است كه همواره در اولويت 
برنامه رســانه اى روابط عمومى هاى كارآمد قرار مى گيرد و 

اينكه روابط عمومــى هادر ايجاد كانال هــاى ارتباطى در 
درون و بيرون مجموعه هانقش مهمــى دارند، روزهاى پنج 
شنبه صفحه مادستان را به روابط عمومى هاى ادارت مختلف 

شهرستان همدان اختصاص داده ايم. باشد كه با تسلط علمى 
آنان بر برجسته سازى نقاط قوت عملكرد سازمان متبوع خود، 

نقش خطير خودرا ايفا كرده باشيم.

روابط عمومى، تركيبى از علم و هنر 

تفاهم نامه مرمت و احياء حمام تاريخى دمق 
به امضا رسيد

 رزن-خبرنگار همدان پيام-تفاهم نامــه همكارى احياء و مرمت 
و بهره بردارى حمام تاريخى دمق به امضا شــهردار و شوراى دمق و 

ميراث فرهنگى و گردشگرى شهرستانهاى رزن درگزين رسيد.
شــهردار شهر دمق استفاده از ظرفيت هاى  بخش خصوصى  و تغيير 
كاربرى حمام تاريخى  به سفره خانه سنتى خبر داد و گفت: با تبديل 
شدن اين آثار تاريخى به سفره خانه سنتى براى 5 نفر اشتغال مستقيم 

و 10 غير مستقيم ايجاد خواهد شد.
رئيــس اداره ميــراث فرهنگــى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
شهرســتان هاى رزن و درگزين هم گفت :حمــام تاريخى دمق، با 
شماره 32441 در فهرست آثار ملى ايران ثبت شد. بناى اين حمام 
با مســاحت  400 متر مربع در شهر دمق و در فاصله 22 كيلومترى 

از رزن واقع شده است.
شــهروز كهيايى افزود: مصالح به كار رفته در بناى اين حمام تاريخى 
شــامل آجر، خشــت، گل و ساروج اســت و در رختكن اين حمام 
قسمت هاى مختلفى از جمله عروس نشين، شاه نشين و دختر نشين 

ساخته شده است.
كهيايى عنوان كرد: اين حمام ستون ندارد كه بعد از اجراى پى و ديوار 

به صورت طاق ضربى درآمده است.
وى ادامــه داد: به گفتــه اهالى و بزرگان منطقه، ايــن بنا حدود 250
سال قدمت دارد و در ســال 1389 مرمت آن توسط اداره كل ميراث 

فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى همدان انجام شد.
كهيايى اضافه كرد: به دنبال مرمت اين بنا قسمت هاى بيرونى و قسمت 
داخلى و بندكشــى ديوارها تعمير و بازسازى شده است. تمامى آثار 
،بناهــا، اماكن تاريخى ومذهبى  وتپه هادر شهرســتان رزن 91 مورد 
است كه ازاين تعداد 53 مورد ثبت آثار ملى 38 مورد غير ثبتى است.

وى ادامــه داد: تمامى آثار ،بناها، اماكــن تاريخى ومذهبى  وتپه هادر 
شهرســتان درگزين هم 48 مورد است كه ازاين تعداد 20 مورد ثبت 
آثار ملى و28 مورد غير ثبتى هستند كه درمجموع آثار ثبتى وغير ثبتى 

دو شهرستان 139 مورد مى باشد .

ابراهيم سفرى،كارشناس روابط عمومى
 فرماندارى شهرستان اسدآباد

حميد صفرى روابط عمومى جهاد كشاورزى 
شهرستان فامنين

مريم كرمعلى 
روابط عمومى  شهردارى شهرنهاوند

جمشيد شعبانى
روابط عمومى شهردارى شيرين سو

مهدى رجبيان روابط عمومى جهاد كشاورزى 
شهرستان همدان

مريم هنرجو -  روابط عمومى اداره كتابخانه هاى 
عمومى شهرستان مالير

داود احمدى
 روابط عمومى اداره ورزش و جوانان مالير

مهدى سليمانى ريس كميته اطالع رسانى و نظارت 
بر تبليغات انتخابات شهرستان اسدآباد

هادى عبدكوند روابط عمومى دانشگاه سيدجمال الدين
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اتهامات  و  پراکنی  نفرت 
چنین و چنان یا شعارهای 
غیرواقــع بینانه هم داده 
نشود. شعارهای غیرواقع 
بینانه گاهی ممکن است 
بشود.  تلقی  مردم  فریب 
نه. با توجــه به امکانات 
کشــور و واقعیات کشور 
بایستی شعار داد و وعده 
داد و چه کرد. این جوری 

بایستی عمل کرد

تا انتخابات
 siasat@hamedanpayam.com

یادداشت

خبر

تاکید بربرگزاری انتخاباتی سالم و امن 
 وظیفه اصلی وزارت کشــور به عنوان مجری انتخابات, برگزاری انتخاباتی ســالم و 

امن است.
رئیس ســتاد انتخابات کشــور در گفت و گوی با بیان این موضوع که با مشخص شدن 
فهرست کاندیداهای نهایی برای رقابت های انتخاباتی ۲۸ خرداد ماه سالجاری رسماً وارد 
فضای تبلیغات انتخاباتی شــده ایم؛ گفت: انتخابات چهار مؤلفه مهم، امنیت، سالمت، 
مشــارکت و رقابت دارد و در این راســتا وظیفه اصلی وزارت کشور به عنوان مجری 

انتخابات, برگزاری انتخاباتی سالم و امن است.
به گزارش مهر، جمال عرف در این خصوص گفت: تالش در راستای مشارکت افزایی, 
وظیفه همه دستگاه های ملی است و البته وزارت کشور هم تالشی جدی برای برگزاری 

انتخاباتی مشــارکتی دارد. معاون سیاسی وزیر کشــور افزود: طی ماههای اخیر وزارت 
کشور جلسات متعددی با گروههای مرجع، رسانه ها، احزاب و فعاالن سیاسی با رویکرد 

مشارکت افزایی و تقویت زمینه های مشارکت داشته است.
معاون سیاســی وزیر کشــور با بیان اینکه امسال با توجه به شــرایط کرونایی، تبلیغات 
انتخاباتی عمدتاً در بســتر رســانه ای خواهد بود؛ گفت: امروز کشور در شرایط شکننده 
ای به لحاظ بیماری قرار دارد و به همین دلیل پروتکل بهداشــتی ویژه انتخابات تدوین 
شده که در آن تصریح شده است تجمعات و گردهمایی های انتخاباتی مثل سایر دوره ها 
نخواهیم داشت. وی اضافه کرد: در ستادهای مرکزی و استانی براساس رنگ بندی شهر, 
حضور افراد تعیین می شــود و طبق پروتکل تصویب شده در شهرهای زرد حداکثر ۳۰ 
نفر، در شــهرهای نارنجی حداکثر ۲۰ نفر و در شــهرهای قرمز, حداکثر ۱۵ نفر امکان 

حضور در ســتادها را دارند. معاون وزیر کشور در خصوص نقض کنندگان پروتکل ها 
هم گفت: نقض پروتکل ها, جز تخلفات انتخاباتی محسوب می شود و برخورد قضائی با 

ناقضین صورت خواهد گرفت.
عرف همچنین درخصوص عوامل اجرایی انتخابات هم گفت: عوامل اجرایی و نظارتی 
از ۲۴ تا ۷۲ ســاعت در شعب اخذ رأی حضور خواهند داشت و به همین دلیل موضوع 
تأمین واکسن کارگزاران را مطرح کردیم که این موضوع در ستاد ملی کرونا تصویب شده 
و تالش داریم با نظارت وزارت بهداشــت, موضوع واکسیناسیون کارگزاران انتخابات 
صورت گیرد. رئیس ســتاد انتخابات کشــور گفت: با  هیأت مرکزی نظارت مجلس که 
انتخابات شــوراها زیر نظر این  هیأت برگزار می شود درخصوص برگزاری الکترونیکی 

انتخابات در کالنشهرها توافق کردیم.

همه چی در گرو انتخاباتی مردم پسند
 قطار انتخابات همزمان ریاســت جمهوری اسالمی، میان دوره ای 
مجلس شورای اســالمی در چند شهر و مجلس خبرگان رهبری نیز 
در چند اســتان کشورمان به ســرعت دارد به ایستگاه آخر یعنی روز 
رأی گیری نزدیک می شــود. این رویداد مهم سیاســی ۲۸ خرداد ماه 

جاری به وقوع خواهد پیوست.
بزرگترین وجه تمایز انتخابات در ایران، به خصوص انتخابات فراگیر 
ریاست جمهوری با کشورهایی که انتخابات دارند، در اهمیت میزان 
مشــارکت مردمی در چنبن فرآیندســازی بزرگ سیاسی و اجتماعی 
اســت و با انتخاب فرد اصلح و مورد نظر اکثریت مردم تکمیل شده 
و دو روی سکه ای رایج و دندان گیر در معادالت داخلی و بین المللی 
را تشکیل می دهد. در صورتی که بسیاری کشورها در انتخابات خود 
سوای در نظر داشــتن اکثریت یا اقلیت آرا برای فرد برنده یا بازنده، 
به میزان مشــارکت مردمی به عنوان ضمانت مشروعیت یک نظام و 

حکومت خود دغدغه مند نیستند. 
اما چرا در جامعه اســالمی ما به میزان و کم و کیف مشارکت مردمی 
در هر انتخابات بیشــتر از فرد و جناح برنده یــا بازنده اهمیت داده 
می شود، به این دلیل که خود مردم با دیدگاه ها و گرایش های مختلف 
صاحبان اصلی انتخابات تلقی می شــوند و حضور پر رنگ مردم در 
پای صندوق های رأی گیری بیانگر صحت و مشــروعیت انتخابات از 
منظر صاحبان اصلی آن می باشــد و چنین معیاری ریشه در تفکرات 
انقالبــی هموطنان ایرانی دارد که با اتحاد و حضور حداکثری و درک 
صحیح و کامل از شــرایط روز انقالب اسالمی در عرصه های جهانی 
شــکل می گیرد. با این حال انتخابات امسال به لحاظ تحوالت زیادی 
که در تمام بسترهای سیاسی و اجتماعی کشورمان حداقل در ۴ سال 
اخیر بوقوع پیوســته اســت، مردم برای خود این حق را قایل هستند 
تا با حساســیت های بیشــتری به کار و زار انتخابات و کاندیداهای 
حاضر در رقابت های انتخاباتی چه در منظر ریاســت جمهوری و چه 
مجلس قانون گذاری و شورای اسالمی نگاه کرده و بیاندیشند. مردم 
به ویژه جوانان اینک به درجه ای از پختگی سیاسی رسیده اند که کمتر 
بنام ها اهمیت می دهنــد و کارنامه مدعییان خدمت گذاری و اخالص 
در کشــورداری و تصمیم سازی برای کشور در فرصت ها را قضاوت 
می کنند. مردم همچنین این تجربه را دارند که شعارهای دهن پرکن و 
جمله بندی های کلیشه ای در میتینگ های انتخاباتی را راحت باور نکنند 

و یا با واقعیت های جامعه محک بزنند. 
در این شــرایط کمتر فرد ایرانی با کمترین آگاهی از الفبای سیاسی و 
جایگاه کشور در بزنگاه های بین المللی است که نداند انتخابات امسال 
چه گره محکمی با سرنوشــت کشور دارد و صرف نظر از نام و نشان 
برنده انتخابات ریاست جمهوری، این میزان مشارکت عمومی است که 
پشتوانه ساز حضور قدرتمند کشورمان در معادالت بین المللی خواهد 
بود و همه چی برای چهارســال آینده در گرو انتخاباتی مردم پسند در 

۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ می باشد.

استاندار: 
انتخابات نماد جمهوریت و مقبولیت نظام 

اسالمی است
 مقبولیــت و محبوبیت نظام در جریان برگــزاری انتخابات نمود 
عینی پیدا می کند، انتخابات نماد برجسته و عینی مردم ساالری دینی، 

دموکراسی، جمهوریت و اسالمیت نظام است.
اســتاندار در نشست مشترک فرمانداران شهرستان ها و عوامل اجرایی 
ستاد انتخابات استان همدان، اظهار داشت: محبوبیت و مقبولیت نظام 
در جریــان انتخابات نمود پیدا می کنــد و در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی برگزاری متعدد انتخابات نشــانه ملموس و نماد عینی مردم 
ساالری دینی و نقش محوری مردم در تعیین سرنوشت کشور است.

به گزارش ایرنا، سیدســعید شــاهرخی با تاکید بر اینکه انتخابات به 
عنوان یک رویداد مهم سیاسی، اجتماعی باید بدون حاشیه و قانونمند 
با حضور باشــکوه ، پرشور و آگاهانه مردم برگزار شود، تصریح کرد: 
اصل و اساس برگزاری انتخابات به عنوان یک رویداد منحصر به فرد، 
ایجاد تحول، دگرگونی، پیشــرفت، توسعه، دوام و بقای کشور است 

که در نتیجه امنیت، آرامش و رفاه را برای عموم مردم به دنبال دارد.
وی افزود: میزان بهره وری نظام های سیاسی و کشورها از انتخابات به 
میزان مشارکت مردم در این رویداد مهم بستگی دارد و افزایش حضور 
و مشارکت حداکثری مردم نشانه اُنس، عالقه و مسئولیت پذیری افراد 

در مسیر توسعه و آبادانی کشور است.
شاهرخی گفت: مشارکت حداکثری و آگاهانه مردم در انتخابات دارای 
ملزومــات و پیش نیازهایی همچون گفت وگــوی چهره به چهره و 

ایجاد انگیزه برای حضور در پای صندوق اخذ رای است.
وی تاکید کرد: تکلیف قانونی و شــرعی مجریان و دست اندرکاران 
انتخابات، برگزاری این رویداد مهم و ملی منطبق بر ضوابط و مقررات 

و همچنین حفاظت و صیانت از رای و نظر مردم است.
اســتاندار همدان از فرمانداران شهرســتان های تابعه خواست تا ۲۸ 
خرداد، روند و فرایند برگزاری انتخابات را با دقت و ظرافت مرور و 
اجرا کنند چراکه وجود کوچکترین سســتی و ضعف در مسیر اجرای 

کار پذیرفتنی نیست.
شاهرخی افزود: براساس قانون نقش نمایندگان فرماندار بسیار مهم و 
تعیین کننده اســت به نحوی که تصمیم گیرنده نهایی در محل شعب 
اخذ رای هســتند، این افراد در اســتقرار اعضای  هیأت های نظارت، 
اجرایــی، نیروهای امنیتی و انتظامی و نمایندگان نامزدها مســئولیت 
مستقیم دارند و باید به گونه ای عمل کنند که هیچ تداخل و یا موازی 

کاری در فرایند اجرا بروز کند.

 رهبــر معظم انقــالب در دیــدار تصویری با 
نماینــدگان مجلس گفتنــد: اگر نامزدهــا مردم را 
قانع کنند قادر به حل مشــکالت اقتصادی هستند 

مشارکت باال می رود.
رهبر معظم انقالب اســالمی در دیــدار تصویری 
با رئیس و نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در 
ســخنان مهمی درباره مســائل اخیر انتخابات، بیان 
راه حل های عینی و واقعی درباره مشکالت اقتصادی 
و معیشــتی مردم در برنامه های انتخاباتی نامزدها را 
عامل اصلی در افزایش انگیزه مشارکت در انتخابات 
خواندند و با تبیین بایدهــا و نبایدهای رقابت های 
انتخاباتی تأکید کردند: اثر نتیجه انتخابات ســال ها 
بر زندگی مردم و کشور ســایه افکن خواهد بود و 
امیدواریم انتخابات ۲۸ خرداد بر خالف خواســته 

دشمنان مایه آبرو، عزت و سربلندی ایران بشود.
ایشــان تصویرســازی منفی از مجلس یازدهم را 
حرکتی بــدون انگیزه های دلســوزانه و اصالحی 
خواندند و افزودند: برخی انتقادات به قصد اصالح 
و تکمیل صورت می گیرد اما در تصویرسازی منفی، 
این انگیزه ها وجود ندارد، نمایندگان مجلس باید با 
بی اعتنایی به این کارها، به اجرای وظایف خود ادامه 
دهند و در رفتار و گفتار بهانه ای به دست دشمنان و 

اینگونه مخالفان ندهند.
توصیه دیگــر رهبر انقالب، آسیب شناســی رفتار 

نمایندگان بود.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم 
رهبری، ایشــان، استفاده از توانایی های قانونی نظیر 
ســؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص به نفع مسائل 
شخصی، گروهی یا قومی را از جمله این آسیب های 

احتمالی دانستند و گفتند: از این توانایی ها باید فقط 
در جهت ُمّر قانون و حقیقت استفاده کرد.

رهبر انقــالب، ورود به مســائل اجرایی و تالش 
برای سپرده شدن مسئولیت های شهری و استانی به 
اشــخاص مورد نظر را از دیگر آسیب هایی دانستند 

که نمایندگان در معرض آنها قرار دارند.
ایشــان در بخش دیگری از سخنانشان به موضوع 
انتخابات ریاســت جمهوری پرداختند و افزودند: 
دشــمنان از همه امکانات خود استفاده می کنند تا 
انتخابات مایه سرشکستگی ملت شود و برخی هم 
در داخل دانسته یا ندانسته حرف بدخواهان را ادامه 
می دهند اما من بسیار امیدوارم که به لطف خداوند 
و بــا همت ملت، این انتخابــات مایه آبرو و عزت 

کشور شود.
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به احراز صالحیت 
کاندیداهای انتخابات ریاســت جمهوری از جانب 
شــورای نگهبان، گفتند: من الزم مــی دانم از همه 
کسانی که براساس احساس مسئولیت وارد عرصه 
انتخابات شدند، تشــکر کنم و همچنین از کسانی 
که صالحیت آنها احراز نشــد و نجیبانه برخورد و 
مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کردند، بطور 

مضاعف تشکر می کنم.
حضرت آیت  ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: عدم 
احــراز صالحیت برخی افراد به معنی بی صالحیتی 
آنان نیست بلکه به این معنا است که شورای نگهبان 
با توجه به گزارشــها، امکانات و آشنایی های خود 
نتوانســته صالحیت آن فرد را تشخیص دهد، اگر 
چه ممکن است آن فرد صالحیت باالیی هم داشته 

باشد.

ایشــان با اشــاره به برخی اعتراض ها به شــورای 
نگهبــان افزودند: البتــه انگیزه این 
برخی  اســت.  متفاوت  اعتراض ها 
اعتراض ها از سر دلسوزی و به دلیل 
پایین مطرح  از مشــارکت  نگرانی 
می شــوند، و برخی هم بدلیل آنکه 
نامزد مورد نظرشان احراز صالحیت 
نشــده، گله مند و ناراحت هســتند 
که به آنها ایرادی نمی شــود داشت، 
اما برخی با اصل شــورای نگهبان 
مخالفند و با مطالب خود در فضای 
مجازی و مطبوعات، می خواهند از 
این فرصت برای انتقام از شــورای 
نگهبان اســتفاده کنند که خداوند از 

این افراد نخواهد گذشت.
انقالب اسالمی درباره برخی  رهبر 
نگرانی ها از احتمال مشارکت پایین 
مردم در انتخابات ۲۸ خرداد، گفتند: 

من معتقدم میزان مشارکت مردم ارتباطی با این اسم 
یا آن اسم ندارد بلکه مردم به دنبال فردی هستند که 
دارای مدیریت و اراده قوی و کارآمدی باال برای حل 
مشکالت کشور باشد و برای مردم هم مهم نیست 
که این فرد چه عنوانی دارد و یا از چه جناحی است، 
البته شاید این موضوع برای گروههای سیاسی مهم 

باشد ولی برای عامه اینگونه نیست.
حضــرت آیــت ا... خامنه ای خاطرنشــان کردند: 
مهم این اســت که نامزدها مــردم را اقناع کنند که 
مشــکالت جامعه را می شناسند، مدیر و مدبر و با 
صداقت هســتند و توانایی اداره کشور را دارند. در 

این صورت به لطف خدا مردم با مشــارکت باال در 
پای صندوق های رأی حاضر 

خواهند شد.
حضــرت آیــت ا... خامنه ای 
در ادامه بــه بیان چند توصیه 
کاندایداهــای  بــه  خطــاب 
انتخابات ریاســت جمهوری 
و طرفداران آنها و عموم مردم 

اختصاص دادند.
رهبــر انقــالب نامزدهــا را 
انتخابات  تبدیــل کــردن  از 
بــه »صحنه جنــگ قدرت و 
اهانت آمیــز«  برخوردهــای 
آمریکا و  آنچــه در  مشــابه 
اروپایی  کشــورهای  بعضی 
آبروریزی  معمــول و مایــه 
داشتند  بر حذر  اســت،  آنها 
و گفتنــد: در گذشــته نیــز 
هــر گاه در مناظره هــا و برنامه هــای انتخاباتی از 
اینگونه روشــهای تخریبی، تهمت زنی و ترساندن 
مردم از رقیب اســتفاده شــد، کشــور ضرر کرد. 
ایشــان تأکید کردند: میدان انتخابات میدان مسابقه 
خدمت و سبقت گرفتن در خیرات است و باید از 

نفرت پراکنی و اتهام زنی پرهیز شود.
حضــرت آیت ا... خامنــه ای با تأکید بــر پرهیز از 
شعارهای غیر واقع بینانه و فریبنده، افزودند: نامزدها 
با توجه به امکانات و واقعیات کشور، شعار و وعده 

بدهند.
»رعایت جدی مالحظات اخالقی« و »خودداری از 

هنجارشکنی و شکستن خطوط اصلی نظام« توصیه 
بعدی رهبر انقالب به کاندیداها بود.

ایشان خاطرنشان کردند: رعایت اخالق اسالمی در 
مناظره ها و مصاحبه ها، موجب ســرریز شدن آن در 

جامعه و الگوگیری مردم خواهد شد.
حضرت آیت ا... خامنــه ای افزودند: راهکار بعضی 
افراد برای بیشــتر دیده و شــنیده شــدن، شکستن 
خطوط اصلی نظام است در حالی که نظام جمهوری 
اسالمی نظامی مستقر، پا برجا و جا افتاده است که 
با همین خطوط خدایی و مردمی در مقابل دشمنی ها 
ایســتاده اســت، ضمن اینکه هنجارشکنی موجب 

ایجاد موقعیت بهتر در بین مردم نخواهد شد.
رهبر انقالب ســپس خطاب به طرفداران نامزدها، 
»نیــت خدایی« را موجب برکت و رضایت الهی در 
صورت رقم خوردن هر گونه نتیجه ای دانســتند و 
گفتند: گاهی داغ تر بودن طرفداران از خود کاندیداها 
موجب تعارض و بدگویی می شود که در این زمینه 
باید مراقبت کرد چرا کــه از برنامه های مخالفان به 
جــان هم انداختن طرفداران نامزدها و اســتفاده از 
فضای مجازی برای بدگویی و انتشــار دروغ علیه 

یکدیگر است.
حضرت آیت ا... خامنه ای از کاندیداها خواستند بین 
خود و خدا ملتزم شــوند که نتیجه انتخابات هر چه 

شد، همه آن را بپذیرند و نجیبانه تسلیم شوند.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: نبایــد انتخابات و 
جمهوریت را تا وقتی قبول داشت که به نفع ما باشد 
و اگر به نفع دیگری شد بگوییم آن را قبول نداریم 
که متأســفانه آزمون تلخی از این قضیه در سال ۸۸ 

در تاریخ انتخابات باقی ماند.

 رهبر معظم انقالب در نشست تصویری با نمایندگان مجلس:

اگر نامزدها مردم را قانع کنند 
مشارکت باال می رود

عدم احراز صالحیت به معنای 
بی صالحیتی نیست

نامزدهای انتخاباتی اخالق اسالمی 
را رعایت کنند

محمد«ترابی««
  روزگذشــته در همدان ستاد مرکزی آیت 
ا... سید ابراهیم رئیسی در کنار دیگر ستادهای 
این کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری به 
صورت همزمان مراسم افتتاحیه برگزار کردند. 

 آغاز فعالیــت همزمان ســتادهای کاندیدای 
ریاســت جمهوری سیزدهم باحضور 2 نماینده 
مجلس به صورت مجزا و یک فعال سیاســی 
اصولگرا، اگر حرکت منســجم وهماهنگ شده 
تبلیغاتی نباشــد الاقل نشــان دهنده اختالف 
نظــر حامیان و تالش گروهها وشــخصیت ها 
در ربــودن گوی رقابت از دیگــران و جایگاه 
سازی برای افزایش قدرت چانه زنی و بدست 
آوردن مناصب درصورت پیروزی این کاندیدا 
خواهدبود کما اینکه درمیان ســخنان سخنرانان 
آشکار وپنهان هرستاد خود را اوالتراز دیگران 

میدانند.
ســتاد مرکزی رئیسی به ریاســت محمد علی 
زلفی گل در حسینیه انجالسیها، قرارگاه مردمی 
انســجام نیروهای انقالب اسالمی استان همدان 
به ریاســت  فالحی ؛ نماینده همدان درمجلس 
در پارک مردم و ســتاد مردمی حامیان رئیسی 
)سحر( به ریاســت غالمرضا زاهری در تاالر 
بیمارســتان ارتش عصر روز  بزرگان روبروی 
جمعه گذشــته به صورت همزمــان  درحالی 
مراسم افتتاحیه برگزار کردند که تا لحظه تنظیم 
خبر برنامه و ستادرســمی دیگــر کاندیداهای 
حاضر دررقابت فعال نشده ویا الاقل درسکوت 
به میدان داری با شــتاب ایــن رقیب- به مدد 
اصولگرایان صاحب منصب اســتان- به نظاره 

نشستند.

  انقالبی گری را محدود نکنیم
رئیس ســتاد مرکزی آیــت ا... رئیســی در ابتدا 
مراســم افتتاحیه این ستاد که با حضور حمیدرضا 
حاجــی بابایی برگزار شــد، گفت: انقالب در ۴۰ 
سال گذشته از پیچ و خم های زیادی عبور کرده و 
سرفراز و قدرتمند به حیات خودش ادامه می دهد.
زلفــی گل با بیــان اینکه ما باید بــه این عقالنیت 

برســیم که قرار نیست که همه مثل ما فکر کنند و 
تفــاوت در تفکر میان افراد وجود داد، اظهار کرد: 
یکی از مهمترین مشکالت کشور نخبه کشی است 
و رئیس جمهور جدید باید از نخبه ها استفاده کند 

و عرصه را برای آنها تنگ نکند.
رئیس ســتاد مرکزی آیت ا... رئیســی ادامه داد: 
امیدوارم اگر آیت ا...رئیسی، رئیس جمهور شد از 

شیوه جدیدی برای مدیریت کشور استفاده کند.
زلفــی گل در ادامه تصریح کــرد: رئیس جمهور 
منتخب باید از تجربه های روســای جمهور قبلی 

برای اداره امور کشور استفاده کند.
وی بــا تاکید بر اینکه مــا نباید دایره را تنگ کنیم 
که پای خودمــان هم از آن بیــرون بماند، تاکید 
کرد: انقالبی گری را محدود نکنیم، خودی و غیر 
خودی نکنیم. خودی کیســت؟ کسی که از دست 
آوردهای نظام جمهوری اسالمی ایران خوشحال 

می شود، خودی است. 
رئیس ســتاد مرکزی آیت ا... رئیسی با بیان اینکه 
دایــره خودی هــا تنها تنها بــه ۸۰ میلیون ایرانی 
نیســت بلکه کل جهان اســالمی اســت، خطاب 
به حاجی بابایی گفت: در زمان شــهادت ســردار 
ســلیمانی طرحی را در فضای مجازی انتشار دادم 
به نام ویــزای خاتم. ویزای خاتم این اســت که 
شهروندان ۵۸ کشور اسالمی برای رفت و آمد به 
سایر کشورهای اسالمی نیاز به ویزا نداشته باشند. 
زلفی گل همچنین گفت: امســال تعداد اســاتید 
دانشگاه که برای حمایت از آیت ا...رئیسی ثبت نام 
کردند با دوره قبل قابل مقایســه نیســت و خیلی 

بیشتر از گذشته است.
وی در ادامــه تصریح کرد: در دوره گذشــته در 
استان همدان تعداد رای آیت ا...رئیسی بیشتر بود و 
از همه ی مردم خواهش میکنم در انتخابات امسال 

هم شرکت کنند.
رئیس ســتاد مرکزی آیت ا... رئیســی با تاکید بر 
اینکه عرصه انتخابات باید عرصه آموزش باشــد 
و دانایی مــردم افزایش پیدا کنــد، گفت: به این 
معنا کــه باید به مردم بگوییم که به جای توجه به 
درگیری کاندیداها در مناظره ها، برنامه کاندیداها 

را قضاوت کنید. 

زلفــی گل در پایــان ســخنانش تاکیــد کرد: در 
انتخابات نباید روبه روی هم باشــیم باید کنار هم 

باشیم و هر خانه را به یک ستاد تبدیل کنیم.

  رئیســی بــه همــدان توجــه ویژه 
دارد 

رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اســالمی نیــز اظهار کــرد:  این ســتاد از معدود 
ستاد هایی اســت که در استان ها راه اندازی شده و 

رئیس آن را آیت ا...رئیسی می شناسند.
حمیدرضا حاجی بابایی با اشــاره بــه اینکه این 
انتخابات با ســایر انتخابات های گذشته متفاوت 
اســت، گفت: بعضی از این تفاوت ها قابل گفتن 
نیست ، اما آن تفاوتی که قابل گفتن بوده این است 
که آقای رئیسی نیامده که فقط رئیس جمهور شود، 
آمده تا ســرمایه های اجتماعی جمهوری اسالمی 

افزایش پیدا کند. 
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه آقای رئیسی آمده است تا همه  
مردم را جمع کند و ملت بزرگ ایران را منسجم تر 
کند. بیان کرد:حرف اول اشــتغال و معیشت مردم 
اســت. روزنه هــای دو قطبی بــودن )اصولگرا و 

اصالح طلب( را در بین مردم راه نیندازید.
وی همچنین تصریح کــرد: مقام معظم رهبری به 
نمایندگان و ســتادهای انتخاباتی تاکید کردند که 
بد اخالقی نکنید، ما نیامده ایم که یک گروهی را 
کنار زده و گروه دیگری را پیروز کنیم، آمده ایم تا 

انقالبی گری در کشور حاکم باشد. 
حاجی بابایی افزود: رئیســی آمده است تا دولتی 
تشــکلی دهد که اگر کسی در آن مسئول شد، بعد 
از ۸ ســال، زندگی او با قبــل از دوران مدیریتش 

تفاوت نکرده باشد. 
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس تاکید کرد: فرق 
نمی کند که کسی که جیبش را پر می کند اصالح 

طلب است یا اصولگرا، این فرد انقالبی نیست. 
وی بــا تاکید بــر اینکه دو قطبی هــای گوناگون 
در جامعــه بــه راه نیندازیــم، گفــت: رهبری از 
روزپنجشــنبه)مقام معظم رهبری پنجشنبه گذشته 
برای نمایندگان مجلس سخنرانی کردند( تمام راه 

های نفوذ دو قطبی بودن را بستند. 

نماینده مردم همدان در مجلس در رابطه با مناظره 
خود با یکی از نزدیکانش گفت: به وی گفتم قبول 
داری که این مردم با رای ۴۲ ســال است که ولی 

فقیه را در راس نگه داشته اند؟ 
وی بــا قدردانی از شــورای وحدت و شــورای 
ائتــالف، تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند 
که می خواهیم عــزت بیافرینیم. اینکه مردم بیش 
از ۵۰ الی 6۰ درصــد رای بدهند این عزت خلق 

خواهد شد. 
حاجی بابایی با اشاره به اینکه اگر ما دچار ضعف 
شویم مشکالت اقتصادی و معیشتی بیشتر خواهد 
شد، گفت:"ما نمی توانیم" یک دروغ بزرگ است. 
در جمهوری اسالمی هر کس بگوید من از رهبری 

انقالبی ترم دروغ می گوید. 
وی همچنین تاکید کرد: هیچ کس از آمدن رئیسی 
وحشــت نکند، مگر اینکه طرفدار اشــرافی گری 

بوده و فرد فاسدی باشد. 
رئیــس کمیســیون برنامه و بودجه بــا بیان اینکه 
رئیســی به این شهر و این اســتان توجه ویژه ای 
دارد، گفت: آقای رئیســی در ســن ۲۰ ســالگی 
دادســتان همدان بود و ما از آن زمان با او آشنایی 

داشته و در ارتباط هستیم. 

  مشکالت مردم راه حل درونی دارد
قرارگاه مردمی انســجام نیروهای انقالب اسالمی 
اســتان همدان به ریاســت حجت االسالم احمد 
حســین فالحــی نیز همزمــان مراســم افتتاحیه 

ستادهای مردمی آیت ا... رئیسی را برگزار کرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: ایران هفتمین کشور اقتصادی در 
دنیا اســت، اما امروز در تامین مرغ و تخم مرغ به 
چالش خورده که نشــان دهنده مدیریت نامطلوب 

است.
حجت االســالم احمدحســین فالحــی در ادامه 

ســخنانش تصریح کرد: برای مدیریت کشــور به 
کســی نیاز داریم که درد مــردم را بفهمد، چون 

مشکالت مردم راه حل درونی دارد.
سخنگوی کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اســالمی همچنین اظهار کرد: مردم کسی 
را می خواهنــد که مقتدرانه با فســاد مبارزه کند، 
پرتحرک باشد و معتقد به توانمندی داخلی باشد.

رئیس مجمع نمانیدگان اســتان در پایان گفت: ۳۸ 
اصل قانون اساســی و کل بودجه در اختیار رئیس 
جمهور اســت. باالترین قدرت اجرایی را دارد و 

باید با انتخاب درست کشور را قدرتمند کنیم.

اما ســومین ســتاد حامیان آیت ا... رئیسی با نام 
اختصاری »سحر«در استان همدان نیز روزگذشته 

همزمان سخنرانان خودش را داشت.
فعالیت این ســتاد در مناطق حاشــیه ای و محروم 
شــهر همدان با معرفی رسمی غالمرضا زاهری به 
عنوان  رئیس ستاد مردمی حامیان آیت ا... رئیسی 
نشــان از هدفگذاری برای جذب آرای مناطق کم 

برخوردار وحاشیه شهر دارد.
دراین برنامه زاهری ، بر حضور پرشــور مردم در 
انتخابات و حمایت همه جانبه از رئیسی تاکید کرد.

 مســعود کردلــو مدیرعامــل مجمــع معتمدین 
والیتمدار و کارآمد محالت همدان نیزدرسخنانی 
با تبیین شــرایط موجود، بر حضــور همه جانبه 
مردم در انتخابات تاکید و انتظارات خود از رئیس 

جمهور آینده را مطرح کرد.
در پایان این مراســم علی باقر طاهری نیا به عنوان 
نماینده ســتاد مردمــی مرکزی حامیــان آیت ا... 
رئیسی  به ویژگی های شخصیتی و دالیل حضور 

وی در انتخابات پرداخت.
برگزار کنندگان این مراســم این ستاد را به عنوان 
تنها ستاد رسمی دارای مجوز از رئیسی در همدان 

خواندند. 

دررقابتی تنگاتنگ ستادهای مرکزی و حامیان مردمی رئیسی 
در همدان راه اندازی شدند

 آغاز به کارهم زمان 3 ستاد رئیسی
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حوادث

ديابتى هاى متقاضى انسولين قلمى 
در سامانه وزارت بهداشت ثبت نام كنند

 رئيس مركــز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزرات بهداشــت با بيان اينكه 
تمام بيماران ديابتى كه انســولين قلمى استفاده مى كنند، حتما به مراكز تخصصى كه از 
سوى دانشگاه هاى علوم پزشكى اعالم شده، مراجعه كرده و اطالعات شان را در سامانه 

مديريت بيمارى هاى نادر ثبت كنند.
مهدى شادنوش در گفت و گو با ايسنا گفت: در ماه هاى آينده به مرور فقط به كسانى 
انســولين قلمى تعلق مى گيرد كه در ســامانه ثبت اطالعات شــده باشند. بنابراين هر 
دانشگاه علوم پزشكى يكسرى مركز تخصصى را اعالم كرده كه ديابتى هايى كه انسولين 

قلمى دريافت مى كنند، جهت ثبت اطالعاتشان به اين مراكز مراجعه كنند.

مرخصى زايمان از 6 به 9 ماه افزايش يافت
 مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى با صدور دستور ادارى به شعب سازمان تأمين 

اجتماعى در سراسر كشور افزايش مرخصى زايمان از 6 ماه به 9 ماه را ابالغ كرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفى ساالرى اعالم كرد: بيمه شدگان زن با ارائه 
درخواست در ســامانه خدمات غيرحضورى و بارگذارى مدارك و مستندات مربوطه 
شــامل تصوير شناســنامه مادر، گواهى والدت يا شناســنامه فرزند و گواهى پزشك 
ذى ربــط، مى توانند در صــورت تمايل از افزايش مرخصى زايمــان از 6 ماه به 9 ماه 
بهره مند شوند. واحد هاى اجرايى سازمان تأمين اجتماعى موظفند با رعايت كليه شرايط 
قانونى نسبت به صدور ســند پرداخت كمك باردارى (مرخصى زايمان) موضوع اين 

دستور ادارى و ارسال آن به اداره كل امور مالى اقدام كنند.

زمان و نحوه ثبت نام آزمون استخدامى دانشگاه ها 
اعالم شد

 براساس اعالم سازمان سنجش آموزش كشور، ثبت نام و شركت در آزمون استخدامى 
دانشگاه ها، مؤسسات و پارك هاى علم و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى سال 
1400 منحصراً بصورت اينترنتى از مورخ 18 خرداد 1400 لغايت 22 خرداد 1400 پايان 
مى پذيرد.به گزارش مهر، لذا متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و 
پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما (دفترچه راهنماى ثبت نام همزمان با شروع ثبت نام بر 
روى درگاه اطالع رســانى قرار خواهد گرفت) و فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد 
www. نياز ثبت نام به درگاه اطالع رســانى سازمان ســنجش آموزش كشور به نشانى

sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام و شركت در آزمون مذكور اقدام كنند. 

نقش حيوانات درمانگر در زندگى انسانها...
 محبوبه جوشقانى- خبرنگارهمدان پيام:رفاقت ديرينه وجدايى ناپذير 
باحيوانات ساليان است كه به انسانها ثابت شده است.به دليل پيشرفت 
علم، تغييرشكل و محيط زندگى انسان ها، مزايا ومعايب ونگهداريشان 
در زندگى انســانها تغيير كرده است . شــايد تابه حال نام پت تراپى در 
پروســه درمان بيماريها را نشنيده باشــيد،وبا معنا وگستردگى آن آشنا 

نباشيد؛ يا اينكه دقيقاً ندانيد درچه حوزه اى ازاين علم استفاده مى شود. 
پت تراپــى (Therapy Pet) يــا درمان به وســيله حيوانات همدم، 
(Animal Assisted Therapy ) شامل درمان و ساير فعاليت ها 
به كمك حيوان است. اين علم از حيوانات آموزش ديده براى كمك به 
روند درمان بيماران اســتفاده مى شود. در اين راستا بدون درنظر گرفتن 
گونه حيوانات آنها را انتخاب مى كنندوبه عنوان حيوان درمانگر آموزش 
مى دهند. نوع حيوان انتخاب شده توسط بيمار به اهداف درمانى شخص 
بستگى داردكه توسط دامپزشك بررسى مى شود.همچنين در اين روند 
نيز به بيمارآموزش داده مى شــود كه چگونه با نگهدارى از يك حيوان 
خانگى درمانگر بتواند با مشــكالت جسمى و روانى خود مقابله كند 

وآنها را بهبود ببخشند. 
 تحقيقات نشــان مىدهد كودكان با عالئمى از اختالالت روان پريشى 
و افســردگى هم در درمان با حيوانات خانگى موردتوجه قرارگرفته اند 
ونشانههايى از بهبودى درآنها مشاهده شده است.در اين راستا مى توان 
براى پيشگيرى يا درمان بعضى از مشكالت اعم ازعاطفى و اختالالت 
روانى، افسردگى ،آلزايمر را به وسيله حيوانات آموزش ديده استفاده كرد. 
نتايج مثبت حاصل از به كارگيرى اين روش درمانى به افرادكم بينايا نابينا 
وكودكانى با معلوليت جسمى و حركتى ويا دچار صرع هستند، كمك 
مى كندتا زودتر از تشنج آگاه شوندو به طور قابل توجهى سبب كاهش 

درد، اضطراب، افسردگى و خستگى در اين افراد مى شود. 
حيواناتى كه از آن ها براى اين منظور استفاده مى شود، داراى ويژگى هايى 
همچون بهرهمندى از سالمتى كامل و گذراندن آموزش هاى الزم هستند، 
شــايان ذكر اســت برقرارى ارتباط با حيوانات به هيچ عنوان نمى تواند 

جايگزينى براى مشاوره با پزشكان و روان شناسان باشد.
امروزه دربيشتركشــورهاى پيشــرفته در دنيا از روش هاى پت تراپى 
در بيشتر درمانها اســتفاده ميكنند.به طور مثال در شهر توبينگن آلمان 
در بخش هاى دربســته بيمارســتان اعصاب و روان، سگ ها، بخشى از 
راهكارهاى درمانى بيماران هستند.استفاده ازاين حيوانات براى درمان 
بيمارى هاى مغز و اعصاب يكى از راهكارهاى پزشكان اين بيمارستان 

است. 
پژوهشــگاه هاى مختلفى اعالم كرده اند،لمس كردن حيوانات خانگى 
موجب افزايش ترشــح هورمون هاى مهمى در بدن از جمله اكســى 
توســين كه در بيماران با فشار خون باال اين هورمون بر روى عضالت 
قلب تاثير مى گذاردوضربان قلب و فشــار خون را كاهش مى دهدو يا 
اندورفين كه خاصيت آرام بخش ايجاد مى كندوبه كاهش درد، كاهش 

استرس و بهبود وضعيت روانى بيمار كمك مى كند. 
از حيوان خانگى درمانى مى توان به روش هاى مختلفى اســتفاده كرد. 
نوع كاردبرد اين روند درمانى به اهداف اصلى بيمار بستگى دارد.به طور 

مثال؛ در بيماران مبتال به اوتيسم هورمون استرس راكاهش دهد. 
نوعــى روش درمانى ديگرى به نام اســب درمانى وجود دارد كه براى 
افزايش ميزان ســالمت فيزيكى و احساســى افرادى كــه دچار فلج 

مغزى،صدمات تروماتيك مغزشده اند، استفاده مى شود.
حركات منظم اسب به هنگام حركت،سبب آن مى شود كه گرفتگى هاى 

عضالنى موجود در بدن بيمار كاهش يابد.
اخيرا ازسگ هاى آموزش ديده عالوه بركشف مواد مخدر در تشخيص 
بيمارى كرونا و افراد مبتال شده كمك مى گيرند. اين سگ ها با استفاده 
ازجــوراب افراد مبتال آموزش ديده اندتا بوى ويروس كرونا را با دقت 
94/3 درصد تشخيص دهند.قرار براين است از اين سگ ها در فرودگاها 

براى غربال مسافران استفاده شود.
از بعضى نژادسگ ها پس ازآموزش هاى الزم با بوكشيدن فردبيمار براى 
تشخيص بهتر بيمارى نظيرســرطان،ديابت ماالريا و پاركينسون كمك 
ميگيرند.  تــا زمانى كه يك حيوان نحوه رفتار با انســان را بداند و از 

دستورها اطاعت كند، احتماال مى تواند يك حيوان درمانگر باشد.

بهبوديافتگان كرونا 
كم آبى بدن را با نوشيدن آب جبران كنند

 متخصص تغذيه با اشــاره به ضرورت تقويت سيستم ايمنى بدن 
بهبوديافتگان كرونا بيان كرد كه  بيماران كوويد19 پس از بهبود بايد با 
مصرف آب و مايعات بدن را هيدراته نگه داشته و آب "از دست رفته"

را بازگردانند.
خديجه رحمانــى در گفت وگو با ايرنا اظهاركــرد: بهبوديافتگان اين 
بيمــارى پس از گذار از دوران نقاهت عمدتا با ضعف سيســتم ايمنى 
بدن روبرو مى شوند و تحليل اين انرژى در بدن بايد از طريق يك رژيم 

غذايى صحيح جبران شود.  
وى تصريح كرد:  رژيم غذايى اين جمعيت بايد شــامل تمام گروه هاى 
غذايى اعم از مواد مغذى، پروتئين ها، ريزمغذى ها، ويتامين و مينرال ها 

بوده و روزانه از هر 4 گروه اصلى غذايى استفاده شود.
رحمانى افزود: از گروه نان و غالت حداقل 6 تا 11 واحد بايد مصرف 
و ميزان دقيق اين نياز با توجه به سيســتم بدنى هر شخص مى تواند با 

مراجعه به متخصصين تغذيه هم تعيين شود.

جامجم: يازده نكته از كارنامه مجلس يازدهم 
 يادداشت بردارى بشه؛ ثبت با سند برابر باشه!!

ابتكار: بازار نفت چشم به راه مذاكرات وين
 گويا از اين چشمه هم آبى گرم نميشه!!

جوان: نامزدها با اقتصاد شروع كردند
 براى شروع تبليغات همين يه مورد كفايت ميكنه!!

خراسان: فرود كرونا در باند غفلت 
 البد از برج مراقبت در جزاير هاوايى!!

بشارت نو: ردپاى قارچ سياه در ايران 
 تا ديروز با ســوغات چينى دست و پنجه نرم ميكرديم؛حاال با 

سوغات هندى !!
پيشرو: واكسن راهى براى درمان  جامعه مضطرب

 فعال كه شده قوز باال قوز!!
كسب وكار: انباشت تقاضا در بازار مسكن

 قطره قطره جمع گردد وانگهى دريا شود!! 
اسكناس: اولويت هاى اقتصادى دولت آينده
 احتماال به ترتيب حروف الفباست!؟

كيمياى وطن: قطعى آب در راه است
 گل بود و به سبزه نيز آراسته شد!!
بهار: تجارتى كه قابل برنامه ريزى نيست

 رو هوا بايد شكار كرد!!
همشهرى: اجماع ملى براى تغيير مسير اقتصاد

  فعال حواستون به مسيرهاى  ورود ممنوع ها باشه 
همدان پيام: زنگ خطر خشونت به صدا دراومد 

  اينا از صدقه سرى كروناس!؟!؟
اسكناس:شكوفايى قطعه سازان لوازم خانگى در سايه تحريم 

  باالخره يه جا بايد براى شــكوفايى اســتعدادهاى نهفته پيدا 
بشه !!!

اقتصاد آينده: طالى سرخ در مخمصه
  بدون شرح!!!

اجراي طرح مشترك مبارزه با سرقت 
در همدان 

 رئيس پليس آگاهي استان از اجراي طرح مشترك مبارزه با سرقت 
پليس آگاهي با همكارى كاركنان تجسس فرماندهى انتظامى شهرستان 

همدان خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، "علي اسد بيگي"، در تشريح اين خبر 
گفت: با توجه به افزايش سرقت هاي خرد در شهرستان همدان و نظر 
به حساسيت موضوع، كاركنان پليس آگاهى استان با همكاري كاركنان 
تجســس كوپ شهرســتان با اجراي طرح مشترك به مدت 3 روز به 
منظور پيشــگيري و مقابله با اين گونه سرقت ها اقدام به اجراى طرح 

مبارزه با سرقت هاى خرد كردند.
وى افزود: تمامى پرسنل شركت كننده در طرح، با 11 اكيپ خودرويي 
و موتوري در خصوص اهداف و نحوه اجراي آن توسط رئيس پليس 

آگاهي توجيه شده و با هماهنگي مرجع قضائي مجوز الزم اخذ شد.
اسدبيگى بيان كرد: در خاتمه اين طرح، 113 فقره انواع سرقت از قبيل  
سرقت منزل، موتور ســيكلت، خودرو، اماكن، داخل خودرو و سيم 
برق كشــف و 41 سارق، 9 معتاد متجاهر و 3 خريدار اموال مسروقه 

شناسايى و دستگير شدند.
رئيس پليس آگاهي استان همدان گفت: بى اعتنايى به رفت و آمدهاى 
مشكوك در محله و فرهنگ غلط در برخى از خانواده ها در خصوص 
مصرف مواد مخدر نمونه هايى از علل افزايش ســرقت هاى خرد در 

جامعه هستند.

كشف لوازم خانگي قاچاق در اسدآباد 

 فرمانده انتظامي شهرســتان "اســدآباد"، از توقيف يك دســتگاه 
ســواري پرايد حامــل كاالي قاچاق بــه ارزش 500 ميليون ريال در 
نتيجه اجراي طرح مبارزه با قاچاق كاال و ارز در روز گذشــته در اين 

شهرستان خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس، " افشــين ياري�، در تشريح اين خبر 
بيان كرد: ماموران انتظامي پاســگاه موسي آباد، روز گذشته به منظور  
اجراي  طرح مبارزه با قاچاق كاال و ارز، با گشت زني در محور كنگاور 

به اسدآباد، به كنترل خودروهاي عبوري پرداختند.
وي افــزود: ماموران در خالل اجراي طرح، به يك دســتگاه خودرو 
سواري پرايد نقره اي رنگ مشكوك شده و پس از هماهنگي با مرجع 
قضائي آن را متوقف كردند كه در بازرســي از  آن،  2 دستگاه ماشين 

لباسشويي 10كيلويي خارجي و قاچاق كشف و خودرو توقيف شد.
فرمانده انتظامي شهرستان اسدآباد در خاتمه با اشاره به اين كه ارزش 
محموله مكشوفه برابر نظر كارشناسان 500 ميليون ريال برآورد شده، 
گفــت: خودرو به پاركينگ منتقل و متهم با تشــكيل پرونده به اداره 

تعزيرات حكومتي شهرستان معرفي شد.

 يك شخص مورد اعتماد در گروه دوستان 
خــود چنين پيامى منتشــر مى كنــد: خانمى 
بى سرپرست نظافتچى ساختمان است داراى 
يك فرزند پسر سرطانى بسترى و يك دختر 
اســت او كه با پدر نابينا خــود در يك خانه 
اســتيجارى زندگى مى كند به دليل عدم توان 

پرداخت اجاره نياز به كمك فورى دارد.
يــك فرد معتبر ديگر نيــز در فضاى مجازى 
براى مخاطبان خود چنين مى نويســد: خانم 
همســرش معتاد و بيكار اســت در يكى از 
روســتاها زندگى ميكند ، ســه بچــه دارد و 

نيازمند است.
اين روزها از اين دست پيام ها بين دوستان و 
همكاران زياد رد و بدل مى شــود دليل آن را 
مى توان چنين عنوان كرد كه با بدتر شدن روز 
افزون شرايط اقتصادى و سيل گرانى ها ديگر 
نيازمندان توان سرخ كردن صورت خود را با 
سيلى ندارند و با بيان مشكالت خود خواستار 

كمك از مردمى از جنس خودشان هستند. 
كارمند بازنشسته اى كه يكى از اين پيام ها را 
در فضاى مجازى منتشر كرده در پاسخ به دليل 
درخواســت كمك به همــدان پيام مى گويد: 
براى نظافت ســاختمان يك خانم مى آيد كه 
وقتى جوياى احوال او شديم فهميديم بدنش 
سوخته، مطلقه اســت و داراى فرزند است ، 
با توجه بــه اينكه خودمان حقــوق چندانى 
نمى گيريم بــه او كمك مى كرديــم اما حاال 
صاحب خانــه او حكم تخليــه گرفته و واقعا 
توان كمك نداشــتيم بنابراين اطالع رســانى 

كرديم شايد بقيه هم بتوانند كمك كنند.
يك خانم خانــه دار در گفتگو با خبرنگار ما 
مى گويد: من در همســايگى خودم چند خانه 
پايين تر خانواده اى را مى شناســم كه بســيار 
نيازمند هستند، به يكى از خانم هايى كه وضع 
مالى بهترى داشــت اطالع دادم مبلغى به من 
بعنوان واسطه داد تا براى آن خانواده گوشت 

تهيه كنم.
وى ادامه مى دهد: وقتى مقدار كمى گوشــت 
خريدم و براى آن خانواده بردم صحبت هاى 
زن بى سرپرســت من را تكان داد . او گفت 

شش ماهى مى شود گوشت نخورده ايم.
وى ادامه مى دهد: احساس كردم بايد من هم 

به سهم خودم كارى كنم وقتى اين دغدغه را 
پيدا كردم متوجه شــدم برخى ديگر از مردم 
ديگــر نيز اين حــس را داشــتند و در حال 
كمك رســانى به نيازمندان با حداقل ترين ها 
هستند چرا كه همه ما تقريبا شرايط اقتصادى 
ضعيفى داريم اما با پيگيرى توانســته ايم هر 
طور شــده به تعداد كمى از نيازمندان با آبرو 

كمك برسانيم.
وى ادامه مى دهد: مغازه دارى كه بدون چشم 
داشت به من حبوبات مى دهد تا به نيازمندان 
بدهم كفش فروشى كه نسيه كفش را با سود 
كمتر مى فروشــد تا اگر كسى پول نقد كمك 
كرد بــه او پرداخت كنم، زن ســالمندى كه 
بخشى از مستمرى شوهرش را براى نيازمندان 
اختصاص داده از جمله مواردى است كه من 

براى كمك با آنها سرو كار داشتم.
وى مى گويد: از وقتى من در اين كارهاى خير 
كمك اندكى مى كنم بارها پيش آمده از غصه 
نيازمندان بويژه بعد از ديدن وضعيت اقتصادى 

آنها خواب به چشمم نيامده است.
يك زن سرپرســت خانوار نيز در اين ارتباط 
به خبرنگار ما مى گويد: همسر من يك كارگر 
فصلى بود كه به دليل شيوع كرونا بيكار شده 

بود، او يك روز در ســال گذشــته من و دو 
فرزندم را به بهانه ديدار بــا خانواده به خانه 

پدرم فرستاد و خودكشى كرد.
وى ادامــه مى دهد: دليل خود كشــى او در 
حاليكه سنش به چهل سال نمى رسيد ناتوانى 
در پرداخت هزينه هاى زندگى و شــرمندگى 

او بود.
وى مى گويد:وقتى همسرم فوت شد خانواده 
خودم نيز شرايط كمك مالى به ما را نداشتند 
اين خيرين محل بودند كه پا پيش گذاشتند و 

ما را نجات دادند.
وى ادامه مى دهد: همســرم حاضر نبود با تن 
ســالم تحت پوشش باشــد اما بعد ما تحت 
پوشش قرار گرفتيم با اين حال ميزان مستمرى 
براى هزينه هاى زندگى بسيار ناچيز بود و اگر 
كمك مردم نبود نمى دانستيم بايد چكار كنيم.
خوشــبختانه در ميــان اين همه مشــكالت 
اقتصادى افراد نوع دوســت و دغدغه مند كه 
بصورت چندان چشم گير توان كمك ندارند 
اما به اندازه وسع خود وارد ميدان مى شوند كم 
نيستند چراكه شــرايط اقتصادى امروز كشور 
سبب شــده گريزى جز دســت گيرى مردم 

عادى از يكديگر باقى نماند.

هر چند مبرهن اســت بســيارى از نيازمندان 
واقعى نيز هســتند كه در شــلوغى شهر گم 
مى شوند و هم اكنون خانواده هايى هستند كه 
ممكن چند روز باشد غذا نخورده باشند اما از 

ترس آبرو به هيچ كس و نهادى رو نيندازند.
گذرى بر خبرى كه اخيرا منتشــر شد خالى 
از لطف نيست ميزان مســتمرى خانوار هاى 
تحت پوشــش كميته امداد امــام خمينى كه 
براى يك نفر با افزايش 15 درصدى نسبت به 
ســال 1398 حدود 73 هزار تومان بود امسال 

افزايش داشته است.
بــه گفته معاون حمايت و ســالمت خانواده 
كميته امداد امام خمينى(ره) هم اكنون حدود 
2 ميليون و 300 هزار خانــوار در قالب پنج 
ميليون نفر تحت حمايت كميته امداد هستند.

حسين خدرويسى در اين باره نيزگفته است: 
مســتمرى پرداختى در نظر گرفته شده براى 
يــك نفر 150 هزار تومــان، 2 نفر 500 هزار 
تومان، ســه نفر 700 هــزار تومان، چهار نفر 
900 هزار تومــان و خانواده هاى پنج نفره به 
باال يك ميليون و 100 هزار تومان تعيين شده 
اســت.(ميزان يارانه ها نيز در اين مبلغ آورده 

شده است)

 اســدآباد- كبــرى هنــرى لطيف پور-
خبرنگار همدان پيام: در دنياى امروز بسيارى 
از ما در دغدغه هاى مشــتركى از جمله غلبه 
بر اضطراب هاى درونى،ترس از آينده، مرگ، 
حسرت گذشته، كسب احساس رضايتمندى 
از خود، رسيدن به ســعادت و خوشبختى، 
حفظ روابط عاطفى و بسيارى موارد ديگربه 
سر مى بريم. نبود شناخت نسبت به توانايى ها 
مانع اصلى برخى مردم در خودباورى است. 
نبود شــناخت را نيز بايد ابتدا در خانواده و 

سپس در جامعه يافت.
برخى درغم از دست رفتن آزادى هاى خود 
به سوگ نشسته اند.سردرگرمى از اينكه چه 
كســى هســتند، هدف و معنا بودن در اين 
جهان،چگونــه غلبه كــردن بر حس خوب 
نبودن، احساســى كه هــر روزه و هر لحظه 
و چه بســا تا پايان عمر گريبــان ما را رها 
نمى كند. افسوس و حسرت از انتخاب هاى 
نادرســت خانوادگى،فــردى و اجتماعــى 
درمســير پر پيچ و خم حل مسأله كه به هر 

منبعى متوسل مى شود. 
بازار كار مراكز مشاوره هر روز داغ تر مى شود. 
هر روز افراد بيشترى را مى بينيم كه هواخواه 

پيام هاى انگيزشى به هر شكلى هستند. اين 
نوشــتار يقينا در مقام كــم ارزش كردن اين 
برنامه ها و روش ها نيست بلكه هدف اصلى 
جلب توجه خواننده به مشــكالت مشترك 

زندگى انسان در عصر مدرن مى باشد.
به عقيده من در موارد بســيارى اين برنامه ها 
مى توانند گره گشــا باشند، اما به نظر راه حل 
كليــدى در اين خصوص رجــوع به خود، 
رسيدن به درك و معناى زندگى و مهمتر از 
اين حركت به ســمت شدن و آنچه كه بايد 
شوى اســت. خداوند در نهاد هر يك از ما 
جوهرى از وجود خود به وديعه گذاشته كه 
انگار رســيدن به آن و حظ بردن از شدن و 
بودن مى تواند در حل همه دغدغه ها كفايت 
كند.البته كه نمى توان محيط زندگى و شرايط 
را ناديده گرفت.هر كدام از ما درگير حل و 
فصل مشكالت ناتمام زندگى در يك شرايط 

خاص هستيم.
اما به زعم بســيارى از انديشمندان اين عين 
زندگى است. رفتن ياماندن، تجربه و لمس 
هــر روزه و نهايتــاً به زيبايــى تمام، مرگ، 
بــه عنوان آخريــن تجربه.نگاه بــه زندگى 
و تك تــك تجربيــات زندگى،بــه عنوان 

منبعى براى رشــد و تحقق خود بسيارى از 
اضطراب ها،افسوس و حسرت هاى زندگى و 

از دست رفتن آزادى را درمان ميكند.
در ايــن جا بــاز هم يادآور ميشــوم هدف 
اين نوشــتارنه رد تالش هاى الزم براى حل 
مشــكالت زندگى اســت و نه مفيد بودن 
بســيارى از كمك هاى تخصصى موجود در 
راه حل كردن اين مشــكالت اســت هدف 
نويسنده تنها جلب توجه خواننده به اهميت 
بسيار باالى كسب شناخت و آگاهى از خود 
و در ادامه حركت به سمت رشد و بالندگى 

اين خود است.
چرا كه بسيارى از مشكالت انسان در سايه 
هميــن درك و دريافــت از خــود و نهايتًا 
خودسازى و خودشــكوفايى حل مى شود. 
خود ســازى واقعى رضايت از دســتيابى و 
تحقق يك يا چند هدف شــخصى است كه 
بخشــى از توسعه پتانســيل و ظرفيت هاى 
انســانى اســت. از طريــق تحقــق افــراد 
ظرفيت ها،توانايى ها و اســتعدادهاى خود را 
به نمايش مى گذارند تا به آنچه مى خواهند 

دست يابند.
ارسطو تحقق خود را هدف اصلى انسان در 

جستجو و دســتيابى به سعادت فردى خود 
توصيف ميكند.سعادت دستاورد نهايى تحقق 

خود است.
در پرتو تحقق خود اســت كه آزادى،ارتباط 
عاطفى با جهان اطراف،آرامش،اميد و اعتماد 
و اطمينان به دست مى آيد.يكى از بزرگترين 
رضايتمندى هــاى دوران پيرى و پايان عمر 
ارزيابى اهداف تحقق يافته و تشخيص زمان 
و تالش صرف شــده براى دستيابى به اين 

اهداف است.
فلســفه،علوم  در  مختلــف  انديشــمندان 
اجتماعى،روانشناسى وجودى به ويژه به اين 
موضوع توجــه مى كنند. تالش هاى صورت 
گرفته بيشــتر به دنبال كمك به انســان در 
جهت معنا بخشى به زندگى و تجربياتش مى 
باشــد .اين تجربيات از تجربه يك بيمارى، 
از دســت دادن عضوى از خانواده،مواجه با 
مشكالت و موانع عاطفى، اجتماعى و غيره 

را شامل مى شود.
انديشــمندان بســيارى در اين حوزه نظريه 
فعاليت داشــته اند كه در نوشــتار بعدى به 
معرفى اين انديشه ها و واكاوى دقيق تر بحث 

تحقق پرداخته خواهد شد.

با رشد فقر در خانه ها
 مردم به داد هم مى رسند

■ يك ماه مستمرى كميته امداد براى خريد يك كيلو گوشت هم كافى نيست 

خودت را بشناس تا به آرامش برسى

كشف بيش از
 23 كيلو ترياك 
در بهار 
 جانشــين انتظامي اســتان از كشف 23
كيلو و 250 گرم ترياك در شهرســتان بهار 

خبر داد . 
بــه گزارش پايــگاه خبري پليــس، " رضا 
زارعى"، در تشــريح اين خبــر اظهاركرد: 

ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
بهار پــس از اقدامات اطالعاتــي موفق به 

شناسايي يكي از سوداگران مرگ شدند .
وي افزود: در بررســي هاي پليس مشخص 
شــد، متهم قصد جابجايــي و فروش مواد 
مخدر با يك دستگاه خودرو سواري دوو از 
استان هاي غربي به شهرستان همدان را دارد 
كه مراتب دســتگيري و كشف مواد مخدر 
مربوطه در دستور كار پليس شهرستان قرار 

گرفت .

زارعــى گفت: بــا تالش و ســرعت عمل 
ماموران انتظامى شهرستان بهار و با همكاري 
كاركنــان پلس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
همدان خــودرو مورد نظر شناســايي و در 
عملياتــي ضربتي در گلوگاه شــهيد زارعي 
متوقف و در بازرسي از آن، 23 كيلو و 250

گرم مواد مخدر از نوع ترياك كشف شد.
جانشين انتظامى اســتان همدان  افزود: در 
اين عمليات 2 متهم كه در پوشــش خانواده 
قصد حمل مواد مخدر را داشــتند دستگير 

كه پس از تشــكيل پرونده به مرجع قضائي 
معرفي شدند و يك دستگاه خودرو سواري 

نيز توقيف شد .
ايــن مقام مســئول در خاتمه بيان داشــت: 
پليس با بســيج تمام امكانات در برخورد با 
ســودا گران مرگ لحظه اي درنگ نمي كند 
لذا از شــهروندان گرامي مي خواهيم اخبار 
و اطالعات خود را در رابطه با عمل مجرمانه 
افراد ســود جــو و فرصت طلــب، به مركز 

فوريت هاي پليسي 110 گزارش دهند.
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104 ميليارد وديعه مسكن در استان همدان 
پرداخت شد

 مديركل راه و شهرسازى استان همدان گفت: 2 هزار و 550 فقره 
تســهيالت با هدف تأمين بخشى از وديعه رهن مستاجران در دوران 

شيوع كرونا به متقاضيان در اين استان پرداخت شده است.
داريوش حســينى افزود: در قالب اين تعداد تسهيالت افزون بر 104

ميليارد تومان اعتبار تأمين و به مستاجران پرداخت شده است.
وى به ايرنا گفت: مدارك 6 هزار و 980 متقاضى دريافت تســهيالت 
وديعه مســكن در استان بررســى و پس از تأييد، براى پرداخت وام 

تحويل شعب بانك هاى مربوطه شده است.
حســينى تصريح كرد: متقاضيان دريافت اين تســهيالت بايد شرايط 
مندرج در ماده يك آيين نامه اجرايى قانون ساماندهى از جمله داشتن 
فرم (ج) سبز، نداشتن ســابقه مالكيت از سال 1384 به بعد، تاهل يا 
سرپرســت خانوار و همچنين سابقه 5 ســال سكونت در شهر مورد 

تقاضا را داشته باشند.
مديركل راه و شهرسازى استان همدان گفت: ارائه اجاره نامه رسمى يا 
اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت داراى 
كد رهگيرى از سوى متقاضيان براى دريافت تسهيالت اجبارى است.

وى خاطر نشــان كرد: كارگــران و حقوق بگيران ثابــت با اولويت 
ازدواج هاى جديــد و خانواده هاى پنج نفره و بيشــتر، خانواده هاى 
تحت پوشــش كميته امداد امام خمينى (ره)، سازمان بهزيستى و زنان 

سرپرست خانوار مشمول دريافت اين تسهيالت مى شوند.
99 درصد واحدهاى مسكن مهر استان همدان 

به بهره بردارى رسيده است
در خبر ديگرى مديركل دفتر فنى استاندارى همدان در جلسه شوراى 
مسكن اســتان همدان با موضوع بررسى آخرين وضعيت پروژه هاى 
مســكن مهر و طرح اقدام ملى مسكن استان، با بيان اينكه بيش از 99

درصد برنامه پروژه مســكن مهر اســتان تكميل و محقق شده است، 
گفت: از مجموع 29 هزار و 800 واحد مســكونى اين طرح، 28 هزار 

و 700 واحد آن تكميل و به بهره بردارى رسيده است.
عزيزا.. يوسفى اظهار داشت: با همكارى شركت هاى آبفا، توزيع برق 
و مخابرات، متقاضيان مسكن مهر استان همدان در منازل خود ساكن 
شده اند تا پايان خرداد نيز تعداد واحدهاى باقيمانده را تكميل و تحويل 

متقاضيان خواهيم داد.
وى با بيان اينكه ظرفيت اسمى طرح اقدام ملى مسكن در استان همدان 
50 هزار واحد است، افزود: اين پروژه با مشاركت دستگاه هاى راه و 
شهرسازى، بنياد مسكن و ستاد اجرايى فرمان امام در حال اجراست كه 
عمليات ساخت 400 واحد مسكونى براساس برنامه ريزى مشخص، 
آغاز شــده اســت. مديركل دفتر فنى استاندارى اســتاندارى همدان 
گفت: 15 هزار واحد از مجموع سهميه طرح اقدام ملى مسكن استان 
همدان براســاس تفاهم نامه با وزارتخانه هاى آموزش و پرورش، دفاع 
و بنيياد شــهيد به كاركنان اين نهادها واگذار مى شــود و واحدهاى 
احداث شده در شهرهاى كوچك كه فاقد متقاضى باشد نيز براساس 
دستور العمل هاى وزارت مسكن و بخشنامه هاى مرتبط به نحو قانونى 

به متقاضيان جديد واگذار خواهد شد.
معاون مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازى استان همدان نيز 
در اين جلسه گفت: در طرح اقدام ملى مسكن استان همدان حدود 24
هــزار نفر ثبت نام كردند كه از اين تعداد حدود 8 هزار نفر وجه اوليه 
خود را نيز پرداخت كرده اند. مجيــد صالحى امير افزود: از اين تعداد 
چهار هزار و 800 نفر در شهر همدان هستند كه عمليات ساخت 710

واحد مسكونى دراين شهر نيز آغاز شده است.
به گفنه وى، پيشــنهاد الحاق 680 هكتار زمين به محدوده طرح ملى 
مسكن استان همدان به شوراى عالى شهرسازى ارائه شده كه تاكنون 

با الحاق حدود 60 هكتار زمين به اين مجموعه موافقت شده است.
معاون مســكن و ســاختمان اداره كل راه و شهرسازى استان همدان 
افزود: عمليات اجرايى طرح اقدام ملى مســكن در شــهر مالير نيز با 
ساخت حدود 300 واحد شــروع شده كه در اين شهر حدود هشت 

هكتار زمين براى اجراى اين پروژه اختصاص داده شده است.

استاندار در نشست با بخش خصوصى:
به زودى تفاهمنامه 2300 ميليارد 

سرمايه گذارى منعقد مى شود
 تاكنون ده هزار ميليارد تومان پروژه در اســتان همدان اجرا شــده 
كه تفاهم نامه 2300 ميليارد تومان ســرمايه گذارى هم به زودى منعقد 

مى شود.
اســتاندار همدان به اجراى بيش از ده هزار ميليارد تومان پروژه در اين 
استان گفت: اين موفقيت نشان از تالش و همت جهادى تيم مديريتى 
اســتان و بى اثر بودن شرايط نامساعد اقتصادى ناشى از تحريم و كرونا 
است. به گزارش ايرنا، سيدســعيد شاهرخى در شوراى گفت و گوى 
دولــت و بخش خصوصى اظهار داشــت: پروژه هايى همچون صنايع 
فروسيليس و ســيليس حتى در خاورميانه بى همتاســت و احداث 4

گاودارى بزرگ نيز نمونه هايى از رشد سرمايه گذارى در اين استان است. 
وى از اجراى 300 طرح كوچك و بزرگ در سراســر استان خبر داد و 
گفت: اين طرح ها با پيشــرفت فيزيكى خوبى در حال اجرا هســتند و 
به زودى تفاهمنامه 2 هزار و 300 ميليارد تومان ســرمايه گذارى براى 

طرح هاى جديد را با بخش خصوصى منعقد مى كنيم. 
استاندار همدان با اشــاره به افتتاح 3 سد در دولت تدبير و اميد افزود: 
به ثمر نشستن اين طرح ها حاصل تعامل و همكارى تيم مديريتى استان 

است كه مردم اثرات آن را به وضوح لمس مى كنند. 
شــاهرخى از رشد سه درصدى پرداخت تسهيالت به فعاالن اقتصادى 
و توليدكنندگان ابراز خرسندى كرد و گفت: اين مهم حكايت از تعامل 
بانك هاى اســتان با بخش خصوصى در سال گذشــته دارد و خواهان 

استمرار و تقويت اين رابطه در سال جارى هستيم. 
او با قدردانى از فعاالن اقتصادى استان گفت: بخش خصوصى در دوران 
شيوع كرونا آسيب جديد ديد اما با صبر و شكيبايى چراغ توليد را نگه 
داشــت حتى براى توســعه و تكميل نيز اقدام كردند كه استقامت آنها 
ســتودنى است.  نماينده عالى دولت در اســتان همدان افزود: كارخانه 
شيشه و صنايع چينى آالت بهداشتى مشــتى از خروار توسعه و رونق 
توليد در اين استان هستند كه در روزهاى اخير مورد بازديد قرار داديم. 
وى خاطرنشــان كرد: حدود 2 هــزار و 800 واحد در عرصه صنعت، 
كشــاورزى و معدن در اســتان همدان فعاليت دارد كه به طور مرتب 
وضعيت آنها براى احصا موانع و مشكالت توسط تيم اقتصادى استان 

رصد و ارزيابى مى شود. 
شــاهرخى گفت: بخشى از اين مسائل در صحن شوراى گفت و گوى 
دولت و بخش خصوصى مطرح و رسيدگى مى شود كه تعداد زيادى از 

آنها حل و فصل شده و برخى هم در حال پيگيرى است. 
استاندار همدان به معاونان سياسى، اقتصادى و عمرانى خود مأموريت 
داد تمام مصوبات شــوراى گفت و گو در سال گذشته را مورد بازبينى 

قرار دهند تا هيچ مصوبه اى اجرا نشده باقى نماند.

از سوى توانير اعالم شد
الزام خاموش كردن ماينرها تا پايان شهريور 1400

 شــركت توانير به همه مصرف كنندگان غير مجاز رمز ارز اكيد هشدار داد به سرعت 
فعاليت هاى خود را متوقف كرده و تا پايان شــهريور به هيچ وجه دســتگاه هاى خود را 

روشن نكنند.
به گزارش شــركت توانير، در پى خاموش كردن مراكز اســتخراج مجاز رمزارز، شركت 

توانير اطالعيه اى صادر كرد.
متن اطالعيه به اين شرح است:

به اطالع مى رســاند مطابق مجوزات صادره وزارت صنعت معدن و تجارت تاكنون 50 

مركز اســتخراج رمز ارزها مجموع قدرت مصرفى 209 مگاوات در 14 استان با صنعت 
برق قرار داده بسته و در چهارچوب مقررات فعاليت مى كنند. با توجه به هماهنگى قبلى 
و مفاد قرارداد با توجه به اينكه در دوران اوج مصرف برق تابستان، اولويت اول صنعت 
برق، تأمين برق مراكز حياتى و حساس است، تمامى مراكز استخراج قانونى رمز ارز از 
ابتداى خرداد ماه مصرف برق خود را متوقف كرده و اين توقف فعاليت تا شهريور ماه 

و پس از كاهش نياز مصرف شبكه ادامه دارد.
با توجه به شــرايط بيمارى فراگير كرونا كه اســتمرار تأمين برق براى تمامى بخش ها 
وضعيت حياتى به خود گرفته اســت، دوباره بــه تمامى مصرف كنندگان غير مجاز رمز 
ارز كه به صورت مخفيانه و با ســو اســتفاده از اشتراك برق مردم، اين انرژى حياتى را 
مى بلعند اكيد هشدار داده مى شود به سرعت فعاليت هاى خود را متوقف كرده و تا پايان 

شهريور ســال جارى به هيچ وجه دستگاه هاى خود را روشن نكنند. در طى اين مدت 
نيز مى توانند نسبت به دريافت مجوز قانونى و بهره مندى از مشوق هاى تعرفه اى پس از 
دوران اوج مصرف برخوردار باشــند. در غير اين صورت مطابق با هماهنگى بعمل آمده 
با دســتگاه قضائى، ضمن قطع اشــتراك برق و توقيف تمامى تجهيزات آنها، خسارات 

وارده به شبكه برق از آنان دريافت مى شود.
همچنين از عموم مردم نيز خواهشمنديم كه به منظور تداوم پايدار جريان برق و جلوگيرى 
از قطع برق هموطنان، در صورت مشاهده مراكز يا افرادى كه به صورت غيرمجاز از برق 
براى استخراج رمز ارز استفاده مى كنند، مراتب را از طريق پايگاه اينترنتى سمات به آدرس 
به   https://www.tavanir.org.ir/samaat/pages/cryptocurrency.php

اطالع صنعت برق برسانند و از پاداش معرفى و همكارى نيز بهره مند شوند.
اقتصاداقتصاد

 khabar@hamedanpayam.com

غزل اسالمى »
 ســال گذشته مسئوالن اســتان از حضور 
خارجى هــا براى ســرمايه گذارى در همدان 
خوشــحال به نظــر مى رســيدند. از طريــق 
مســئوالن متعددى اعالم شد كه يك شركت 
تركيــه اى بــراى ســرمايه گذارى 72 ميليون 
دالرى و ساخت شهرك وياليى در زمين هاى 
500 هكتارى شهردارى اعالم آمادگى كرده و 
قرارداد آن بسته شده است. اما بعد از گذشت 
25 ماه از آن ســرمايه گذار آن از نامشــخص 

بودن وضعيت بودن سخن مى گويد. 
گــروه»  «ام.كا.تلــى  شــركت  مديرعامــل 
(M.K.Telli Group) در دفتر همدان پيام 
حضــور يافــت و از مشــكالت پيش روى 

شركت براى آغاز كار سخن گفت.
ســونَر تلى گفت: «25 ماه قبــل وارد ايران 
شديم و طى مذاكراتى 500 هكتار زمين را 
نشانمان دادند كه 103 هكتار از زمين هاى 

نزديك فــرودگاه را انتخاب كرديم. 
به مــا گفتند 3 هكتــار از اين 

بقيه  اما  دارد  معارض  زمين ها 
آن مشكلى ندارد. بنابراين ما 
كار را جــدى گرفتيم و چند 
طرح نوشتيم و طراحى اوليه 

را انجام داديم. 
در شــوراى شــهر همــدان 
طرح مــان را معرفــى كرديم، 

آنها بعد از مشــاهده طرح تصميم گرفتند كه 
شــهردارى تفاهم نامه اوليــه را در تاريخ 25
مرداد 98 با ما امضا كند. قرار شد اين پروژه 
به صورت مشاركتى بين ما و شهردارى انجام 
شود. ما هم بعد از امضاى تفاهم نامه تيم فنى 
خود را به ايران آورديم. مهندســان ارشد را 
هم آورديم، تعدادى سرمايه گذار ديگر هم با 
ما به همدان آمدند تا شــرايط را بســنجند و 
در صورت مســاعد بودن اوضاع آنها هم با 
عناوين مختلف در اين شــهر سرمايه گذارى 

كنند. 
در تاريخ 29 دى 98 تفاهم نامه اى با شهردارى 
امضا كرديم كه تعهد طرفين را باالتر برد. در 
دستگاه ها  برخى  معاونت هاى  تفاهم نامه  اين 
وظيفه اى را به عهده گرفتند يعنى مشــخص 
شد كه هر كدام در چه تاريخى چه كارهايى 
را بايد انجام بدهند، به ما هم شــرح وظايف 
دادنــد. همه اينها را قدم بــه قدم با هم جلو 
رفتيــم و 10 تيــپ اوليه بــراى كار معرفى 
كرديم كه دو نفر از معاونت هاى شــهردارى 
اعمال نظر كردند و به طــرح نهايى كه در 3

تيپ بود رسيديم. 
ما در اين مدت روزهاى زيادى را با مقامات 
استان جلســه داشــتيم و همه راضى بودند 
و به خوبــى حمايت مى كردنــد. در تاريخ 
28 مــرداد 99 هم مجوز ســرمايه گذارى از 
وزارت خارجه و اقتصاد و دارايى را گرفتيم. 
تا اينجــا همه چيز خوب پيــش مى رفت و 
همه متفق القول مــا را حمايت مى كردند كه 
همين ســبب شد بســيار گرم و مشتاقانه به 
ايــن كار نگاه كنيم و از همه ممنون و راضى 
بوديم. همين هم باعث شــد تــا پروژه را به 
اتــاق بازرگانى مان اعالم كرديــم. اما بعد از 
آن به يكباره چه اتفاقــى افتاد و چه موانعى 

تغيير  شــرايط  كه  آمــد  به وجود 
كرد، نمى دانم. از آن به بعد براى 
اينكه بــه ما جوابى بدهند هربار 
بعد  سه شنبه  يا  دوشنبه  مى گفتند 
جلســه مى گذاريم و به اين 
شكل ما 3 هفته سردرگم 
مانديــم.  همــدان  در 
در 25 ماه گذشــته 
بســيار  روزهاى 
در  را  زيــادى 
مانده ايم  همدان 
دليل  هميــن  به 
خودم را جزوى از همدانى ها مى دانم. اين بار 
هم كه به همدان آمده ام نمى خواهم به كســى 
بــدى كنم من براى تجــارت اينجا آمده ام و 
فقط مى خواهم جوابى بشنوم كه يا مى شود يا 
نمى شــود ما بايد تكليف خودمان را بدانيم و 
دليل انصراف را به كنسولگرى و اتاق تجارى 

خبر اطالع بدهيم.
در 3 ماه ابتدايى كــه در همدان بوديم و 
در حال مذاكــره و امضاى قرارداد بوديم 
سرمايه گذارى  اين  درباره  رســانه ها  همه 
نوشــتند، به همين شكل ما هم به رسانه ها، 
اتاق تجارى و كنســولگرى اعالم كرديم 
انجام  همــدان  در  چنيــن پــروژه اى  كه 
مى دهيم و باعث شــد كار در آنكارا نمود 
پيدا كنــد. اگر اين موضــوع را در تركيه 
اعالم نكرده بوديم مشكلى نبود و تاامروز 
به خاطر بدعهدى ها دســت از كار كشيده 
بودم اما امروز اعتبار ما در تركيه به شدت 
زير سوال است و بايد پاسخ قانع كننده اى 

براى آنها داشته باشم.
از طرفــى تعجب مى كنم كــه چطور وقتى 
قــرار اســت 72 ميليــون دالر در همدان 
سرمايه گذارى شود و براى 400 نفر اشتغال 
مســتقيم و 500 نفر اشــتغال غير مســقيم 
ايجاد شــود اين پروژه چنين ناديده گرفته 
مى شود؟! ضمن اينكه براى ساخت ويالها 
قرار است از يكسرى تكنولوژى ها استفاده 
كنيم كه در ايران وجود ندارد به همين دليل 
براى جلوگيــرى از واردات قرار بود چند 
كنيم كه  هم راه اندازى  پايين دستى  كارخانه 
اينها هم ســرمايه گذارى جداگانه محسوب 

مى شد. 
امــروز ســرمايه گذاران مرتــب نتيجه كار 
را مى پرســند اما جوابى نــدارم كه به آنها 

بدهم. هر روز كه مى گذرد بيشــتر اعتبارم را 
از دســت مى دهم. از طرفى حتما براى اينكه 
اين ســرمايه گذارى در ايران كنسل شده بايد 
جــواب قانع كننده اى به كنســولگرى و اتاق 
تجارى مان در تركيه بدهم درغير اين صورت 

كار كردن برايمان سخت مى شود.
تيم ما در مدت 25 ماهى كه به همدان مى آمد 
هزينه هاى زيادى كرديــم كه همه اينها براى 
كاسب هاى شهر درآمد محسوب مى شد حاال 
در مدت 3 سالى كه قرار بود در ايران ماندگار 
شويم و پروژه را به سرانجام برسانيم چندين 
برابــر آن دالر هزينه مى كرديــم كه اين هم 

نوعى آورده محسوب مى شد.
من 15 سال است كه در ايران فعاليت تجارى 
انجام مى دهم و تاكنون مشــكلى نداشته ام اما 
در ايــن پروژه نمى دانم چه مشــكلى وجود 
دارد و چه كســانى مخالف هستند. در اوايل 
كار يكى از مســئوالن گفــت: برايتان فرش 
قرمــز پهن مى كنيم اما امروز ما از فرش قرمز 

منصرف شده ايم و فقط مى خواهيم كار انجام 
شود و يا جواب قانع كننده اى به ما بدهند كه 

در تركيه اعالم كنيم.
به نظر من تنها مشــكلى كه وجــود دارد اين 
اســت كه طرح جامع شهر همدان هنوز ابالغ 
نشده است، من از مقامات استان تقاضا دارم 
كه پروســه طوالنى آن را كوتاه كنند و طرح 
را به نتيجه برســانند چون همه زيرساخت ها 
و مجوزها براى سرمايه گذارى در اين بخش 

آماده است.
در پايــان مى خواهــم بگويم من بــه اينكه 
روزنامه نگاران شــجاع مى تواننــد تأثيرگذار 
باشــند و برخى موانع را از ســر راه توليد و 
ســرمايه گذارى بردارند ايمان دارم به همين 
دليل ايــن مصاحبه را با شــما انجام دادم تا 
دردم را با مســئوالنى كه وجود دارند و من 
هنوز آنها را نمى شناســم و مى توانند مشكل 
ما را حل كنند از اين طريق درميان بگذارم و 

آنها اين را بخوانند. 

گفت وگوى سرمايه گذار خارجى باغ ويالها با همدان پيام:

فقط يك پاسخ قطعى مى خواهم 
■ اعتبار من در تركيه زير سوال است

■ 25 ماه در همدان وقت و هزينه زيادى صرف كرديم اما هنوز نمى دانم مشكل كجاست

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى و ساليانه (نوبت دوم) 
شركت تعاونى اعتبار فرهنگيان نهاوند و فيروزان

خدايار بحيرايى - رئيس هيأت مديره شركت تعاونى اعتبار فرهنگيان نهاوند و فيروزان 

شماره ثبت 608 و شناسه ملى 10820030828   
بنا به تصميم هيأت مديره شركت تعاونى اعتبار فرهنگيان نهاوند و فيروزان جلسه مجمع عمومى عادى و ساليانه نوبت دوم رأس ساعت 16 عصر روز 
سه شنبه مورخ 1400/3/25در محل شركت تعاونى واقع در نهاوند-كمربندى طبقه دوم شركت تعاونى مصرف فرهنگيان نهاوند با كدپستى 65917-19495 
برگزار مى گردد. لذا از كليه اعضاء و صاحبان سهام دعوت به عمل مى آيد رأس ساعت و روز مقرر در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت دوم 

حضور به هم رسانند و يا وكالى خود را طبق ماده 19 آيين نامه برگزارى مجامع عمومى مصوب وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعى معرفى نمايند.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش عملكرد هيأت مديره و بازرسان در سال 1398 و 1399
2-طرح و بررسى صورت هاى مالى سال 99 و 98 و ريز بودجه پيشنهادى سال 1400

3- انتخاب بازرسان اصلى و على البدل شركت تعاونى براى مدت يك سال مالى 
4- تغييرات سرمايه و تعداد اعضاى شركت تعاونى 

5-طرح و تصويب اخذ وام از بانك ها و موسسات 
6- همراه داشتن كارت ملى و كپى آن الزامى است

7-طرح و تصويب 10٪ از سود به عنوان پاداش به اعضاء هيأت مديره و كاركنان 

تاريخ انتشار: 1400/03/08

آگهي مزايده

اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعى استان همدان

اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعى استان همدان در نظر دارد يك فقره ملك به شماره ثبتى 6725  ، 6726 ، 6727 و 6728 
از 10اصلى بخش مركزى واقع در  از 6709 و 6727 و باقيمانده 679 فرعى  از 679 و 6729 مجزى شده  و 6729 مجزى شده 
هردو  و 139/4952  ثبتى 139/4951  شماره  به  ملك  فقره  ودو  مسكونى–تجارى  كاربرى  با  جهانما  همدان-خيابان  شهرستان 

مفروزى و مجزا از 4278 واقع در شهر بهار –خيابان امام خمينى (ره) – چهارراه فرهنگ –روبروى بانك رفاه در دو طبقه مجزا از يك ساختمان سه طبقه 
با كاربرى تجارى كه طبقه همكف آن با كاربرى تجارى قبال به غير واگذار شده را با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيرى از سامانه تداركات 

الكترونيكى دولت به آدرس www.setadiran.ir به صورت الكترونيكى با شرايط ذيل بفروش برساند :

شرايط شركت در مزايده:
مبلغ تضمين شركت در مزايده: به صورت ضمانتنامه بانكى با سررسيد سه ماهه و يا واريز وجه نقد به حساب تمركز وجوه سپرده اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعى 

استان همدان به شماره حساب 4065044107730360و ( به شماره شباى IR770100004065044107730360) نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران مى باشد.
زمان انتشار در سايت: متقاضيان مى بايست از تاريخ 1400/03/08 لغايت 1400/03/12جهت دريافت اسناد مزايده به سايت الترونيك دولت مراجعه نمايند.

آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: متقاضيان مى بايست ضمانتنامه بانكى يا فيش واريزى به حساب اعالم شده بابت دريافت اسناد مزايده و و فرم شرايط مزايده و 
پيشنهاد قيمت خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/03/29 در سامانه ارائه نمايند .( اسناد بارگذارى شده مهر و امضاء و اثرانگشت گردد).

زمان و محل بازديد موضوع مزايده: از تاريخ 1400/03/08 لغايت 1400/03/29 جهت بازديد به آدرس همدان –خيابان جهانما از ساعت 8 الى 12 مراجعه نمايند.(جهت 
بازديد از ملك مورد مزايده مى بايست با كارشناس اموال اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعى استان همدان آقاى غالمرضا مالمير با شماره تلفن 09189017960 هماهنگ 
نمايند.) وجهت بازديد امالك شهرستان بهار به آدرس بهار-خيابان امام خمينى (ره) – چهارراه فرهنگ –روبروى بانك رفاه  از ساعت 8 الى 12 مراجعه نمايند.(جهت 
بازديد از ملك مورد مزايده مى بايست با رئيس اداره تعاون،كارو رفاه اجتماعى شهرستان بهار به نام آقاى ضميرى كامل به شماره تلفن 09183079931 هماهنگ 

نمايند).
زمان و مكان بازگشايى پيشنهادات: روز يك شنبه مورخ 1400/03/30 ساعت 9 صبح به نشانى: همدان- ابتداى بلوار كاشانى- اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعى 

همدان خواهد بود.
برگزارى مزايده: از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه) ارسال پيشنهاد 

قيمت،بازگشايى پاكات،اعالم به برنده،واريز وجه مزايده و تحويل ملك مورد مزايده در بستر سامانه مى باشد.
ملك با وضعيت موجود به فروش مى رسد و بازديد از ملك الزامى است و به استناد تبصره 8 ماده 5 و ماده 11دستورالعمل اجرايى بند (د) تبصره 12 قانون بودجه 
1399 كليه هزينه ها وكسورات قانونى ازجمله عوارض و ماليات هاى مترتب به مزايده و نقل و انتقال،حق الزحمه كارشناسى،هزينه تغيير كاربرى،هزينه ثبتى بدون 

حق مطالبه از فروشنده به عهده خريدار است.
عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى(توكن) با شماره ذيل تماس حاصل فرمايند.  مركز پشتيبانى و راهبردى سامانه 

021-41934-
www.setadiran.ir اطالعات تماس دفتر ثبت نام ساير استان ها در سايت سامانه

عالقمندان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به واحد امور مالى اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعى استان همدان واقع در ابتداى بلوار كاشانى مراجعه و يا با شماره 
تلفن6- 32514773  داخلى 280 تماس حاصل نمايند. 

(م الف 302 )

مبلغ كارشناسىطبقهشماره ثبتشرح رديف
(ريال)

مبلغ تضمينمتراژ كل
 (ريال)

11واحد ساختمان نيمه كاره 1
داراى 7 جلد سند مالكيت 

(زيرزمين 1-317/6و317/6-2) 
و همكف249/70 و طبقه اول217 

و دوم 224 و سوم251/60 و 
چهارم251/60 و پنجم251/60 و  

ششم251/60و هفتم 251/60و هشتم 
255/75 و نهم 255/75 مترمربع 

6725 ،6726 و 6728 
مجزى شده از 679 
و 6729 مجزى شده 
از 6709 و 6727 و 

باقيمانده 679 فرعى از 
10اصلى

مساحت 11654/557/000/000 
طبقات3095/40 
مترمربع و ارتفاع 
مجاز37/30 متر

32/730/000/000

3/985/750/00037/25200/000/000طبقه اول 139/4951ششدانگ اعيانى با انشعابات سه گانه 1

00075037/25177/000/000//3/538طبقه دوم139/4952ششدانگ اعيانى با انشعابات سه گانه2

ن تان ھمدا ی ا ما ه ا عاون،کار و ر ل  اداره 

ـل وارد ايران 
كتار زمين را 
ز زمين هاى 

رديم. 
ن 

آمــد به وجود 
كرد، نمى دانم
اينكه بــه ما
دوش مى گفتند 
جلســه م
شكل
در 

يام
ن پ

مدا
س: ه
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

بوكس مالير در مسير تحول و پيشرفت
 جلســه تخصصى رشته ورزشى بوكس در راستاى ايجاد تحول و 

پيشرفت و احياء مجدد اين رشته ورزشى در مالير تشكيل شد.
ايجاد تحولى مطلوب , ارتقاء و احياء مجدد , توســعه و پيشــرفت و 
قهرمان پرورى و گسترش ورزش در زمان قرنطينه، پيشگيرى از كرونا 
ويروس و نيز در پســا كرونا از دغدغه هــاى اداره ورزش و جوانان 

مالير است.
به همين منظور جلســه تخصصى  هيأت بوكس با حضور رياست و 
اعضاء  هيأت بوكس اســتان و شهرســتان مالير در دفتر رياست اداره 

ورزش و جوانان تشكيل شد.
حميد ســپهرى دراين جلسه اظهار داشــت : ورزش امروز شهرستان 
نيازمند همت و تالش و پشــتكار شــما عزيزان است كه با توكل بر 
خداوند و همكارى متقابل همراه با همفكرى و همدلى و برنامه ريزى 
هاى دقيق و كارشناســى شده در مسير تحول و پيشرفت قرار خواهد 

گرفت .
رياست اداره ورزش و جوانان شهرستان مالير با بيان عملكرد  هيأت 
بوكس شهرســتان در سالى كه گذشــت از زحمات و تالشهاى خير 
ورزشــى داريوش زهره وندى كه در بازساى مجدد و تعمير و تجهيز 
ســالن بوكس شهيد حسينى اســتاديوم تختى از هيچ تالشى مضايقه 
نكرده اســت تقدير و تشــكر به عمل آورد و از رياست  هيأت استان 
خواســت تا با همكارى و حمايتهاى ويــژه خود اين  هيأت را در راه 
رســيدن به اهداف خود يارى نمايد تا در آينده شاهد تحول و احياء 
مجدد اين رشته ورزشى با وجود پتانسيلها و ظرفيتهاى بسيار خوب و 
وجود با ارزش مربيان و داوران ملى و بين المللى اين رشــته ورزشى 

در سطح شهرستان و بخشش هاى تابع آن باشيم .
حاضرين در جلسه نيز هر كدام به بيان ديدگاهها , نقطه نظرات و ارائه 
طرح ها و راهكارهاى مطلوب و مناسب خود براى هر چه بهتر شدن 
فعاليت اين رشته ورزشى در شهرستان پرداختند و همكارى رياست 

اداره ورزش و جوانان و  هيأت بوكس استان را خواستار شدند.
دهقانى رئيس  هيأت بوكس استان نيز ضمن تقدير و تشكر از تالشها 
و زحمات خير خير انديش داريوش زهره وندى , حمايت و همكارى 
كامل و مستمر خود را در ايجاد تحول و توسعه اين رشته ورزشى در 

شهرستان مالير اعالم داشت .
در پايان جلســه با تقديراز زحمات ســيد مرتضى حسينى سرپرست 
اسبق  هيأت بوكس شهرســتان مالير داريوش زهره وندى با حكمى 
از ســوى  هيأت بوكس استان به عنوان سرپرست جديد اين  هيأت در 

شهرستان مالير منصوب شد.

تست فنى از بازيكنان مستعد مينى فوتبال 
 بازيكنان مستعد همدان در تست فنى تيم ملى مينى فوتبال ثبت نام كنند

دبير كميته مينى فوتبال همدان با بيان اينكه فراخوان كشورى ثبت نام 
براى حضور در تســت فنى انتخابى تيم هاى ملى مينى فوتبال بانوان 
و آقايان آغاز شده اســت از بازيكنان مستعد خواست از اين فرصت 

طاليى استفاده كنند.
مرتضى كوكبى اظهار داشت: براى نخستين بار قرار است تيم ملى مينى 
فوتبال براى اعزام به جام جهانى تشــكيل شود و هم اكنون در مرحله 

نام نويسى از استعدادهاى برتر و سپس تست فنى از آن ها هستيم.
وى بيان كــرد: تمامى بازيكنان عالقه مند به رشــته مينى فوتبال در 
رده ســنى 17 تا 23 ســال آقايان و باالى 17 ســال بانوان مى توانند 
با مراجعه به ســايت اينترنتــى انجمن مينى فوتبال ايــران به آدرس
تا تاريخ 17 خرداد ماه جارى فرم  www. iranminifootball. ir
ثبت نام در اين طرح كشورى را تكميل و براى شركت در تست فنى 

تيم هاى ملى اعالم آمادگى كنند.
كوكبى اضافه كرد: انجمن مينى فوتبال پس از بررسى سوابق ثبت نام  
كنندگان، بازيكنان مستعد هر استان را گزينش و افراد منتخب مى توانند 
به صورت رايگان در اولين مرحله تست فنى انتخابى تيم هاى ملى در 

استان محل سكونت خود شركت كنند.

جشن قهرمانى ويارئال در ليگ اروپا
 تيم فوتبال ويارئال اسپانيا با برترى مقابل منچستريونايتد انگليس 

در ضربات پنالتى، قهرمان ليگ اروپا شد.
فينال فصل جارى ليگ اروپا، بين تيم هاى منچســتريونايتد انگليس و 
ويارئال اسپانيا و در شهر گدانسك لهستان برگزار شد كه اين ديدار در 
پايان 90 دقيقه و وقت هاى اضافه با تساوى يك بر يك همراه شد اما 

ويارئال با برترى در ضربات پنالتى، جام قهرمانى را از آن خود كرد.
بــا تصميم اتحاديه فوتبال اروپا، 10 هزار هوادار 2 تيم در ورزشــگاه 

حضور داشتند و 25 درصد ظرفيت ورزشگاه را در اختيار داشتند.
اين بازى از ســوى هر دو تيم خشــن آغاز شد و در دقايق نخستين، 

درگيرى در ميانه ميدان بسيار زياد بود.
در دقيقه 29 ارســال «دنى پارخو» را «جــرارد مورنو» مهاجم توانمند 
اســپانيايى تبديل به گل كرد تا ويارئال از حريف مطرح خود پيشــى 

بگيرد.
منچستر روندبازى در نيمه دوم را در اختيار گرفت و براى رسيدن به 

گل حمالت زيادى را انجام داد.
در دقيقــه 55 «ادينســون كاوانى» مهاجم باتجربــه اروگوئه اى، كرنر 

ارسالى را در يك رفت و برگشت به گل تساوى يونايتد تبديل كرد.
در ادامه اتفاق ديگرى رخ نداد تا بازى به ضربات پنالتى كشيده شود.

در ماراتن ضربات پنالتى، ويارئال به حســاب 11 بر 10 پيروز شد تا 
عنوان قهرمانى را از آن خود كند. 

«اونا امرى» سرمربى ويارئال براى چهارمين بار فاتح ليگ اروپا شد تا 
ركوردى جاوادنه را به نام خود ثبت كند. وى پيش از اين، سه مرتبه با 

سويا فاتح ليگ اروپا شده بود.

آزمون بهترين بازيكن ليگ برتر روسيه شد
 سردار آزمون عنوان بهترين بازيكن فصل ليگ برتر فوتبال روسيه 

را از آن خود كرد.
آزمون توانســت براى دوميــن فصل متوالى همراه بــا زنيت، عنوان 

قهرمانى ليگ برتر روسيه را كسب كند.
در نهايت با نظرســنجى از ســرمربى تيم ملى روســيه، ســرمربيان 
باشگاه هاى ليگ برتر روسيه، كاپيتان هاى تيم هاى ليگ برتر و مفسران 
ورزشــى، آزمون بهترين بازيكن فصل روسيه شد تا افتخار بزرگى را 

به دست آورد.
وى در فصل پايان يافته ليگ برتر روســيه، 19 گل به ثمر رساند و 2

پاس گل داد تا نقش عمده اى در قهرمانى تيمش داشته باشد.
اكنون او يكى از اميدها اصلى تيم ملى فوتبال ايران در ديدار مقدماتى 

جام جهانى 2022 قطر است.

كونته به طور رسمى از اينترميالن جدا شد
 باشگاه اينترميالن با انتشــار بياينه اى اعالم كرد كه آنتونيو كونته 

سرمربى اين تيم با توافق دوطرفه از اين تيم جدا شد.
در بيانيه باشگاه ايتاليايى ضمن قدردانى از زحمات كونته براى اين تيم 
در فصلى كه با قهرمانى نزاتزورى به پايان رســيد، به قطع همكارى با 
توافق دوطرفه اشــاره شده است. اينتر در اين توافق 7 ميليون يورو به 

كونته پرداخت كرد.
كونته در سال 2019 به اينتر پيوست و در نخستين فصل اين تيم را به 

نايب قهرمانى سرى و فينال ليگ اروپا رساند.
وى در فصل 2020-2021 موفق شــد با شكستن سلطه يوونتوس بر 
ســرى A ، نخستين اسكودتو را پس از سال 2010 براى نزاتزورى به 

ارمغان بياورد.
سيمونه اينزاگى و مكس آلگرى سرمربيانى هستند كه گزينه جانشينى 

كونته در اينترهستند.

آغاز ماجراجويى ايران و آلكنو 
در ليگ ملت هاى واليبال

 رونمايى از والديمير آلكنو سرمربى جديد تيم ملى واليبال مصادف 
شــد با هشــتمين حضور واليبال ايران در ليگ ملت هــا، ميدانى كه 
مى تواند بهترين فرصت براى آماده سازى تيمى باشد كه رؤياى حضور 

درخشان در المپيك را دارد.
تيــم ملى ايران پــس از پنج دوره حضور در ليــگ جهانى (2013 تا 
2017) و دو دوره در ليگ ملت ها (2018 و 2019) براى هشتمين بار 

در اين مسابقات شركت مى كند.
ليــگ ملت هايى كه در ســال المپيك برگزار مى شــود به دليل اينكه 
مســابقات تداركاتى خوبى براى تيم ها به حســاب مى آيد از اهميت 
خاصى برخوردار اســت و تجربه نشــان داده تيم هايــى كه در ليگ 
ملت هــا، چهره موفقى از خود به نمايــش مى گذارند در المپيك هم 

شانس كسب مدال دارند.
تيم ملى ايران با هدايت والديمير آلكنو ســرمربى مشــهور روسى در 
فصل پيش رو به ميدان خواهد رفت. هدف فدراسيون واليبال ايران از 
حضور تيم ملى در ليگ ملت ها، آماده سازى تيم براى حضور پرقدرت 
در المپيك توكيواست تا شايد واليبال ايران به يكى از آرمان هاى خود 

كه راهيابى به نيمه نهايى المپيك است، برسد.
تيم ملى ايران در نخستين و سخـــت ترين بازى خود در ليگ ملت ها 
روز گذشــته به مصاف ژاپن رفت. حريفى آســيايى كه در سال هاى 
گذشته در حد و قواره تيم ملى ايران نبوده، امسال ميزبان المپيك است. 

و حريفى سخت براى حريفان خواهند بود.
فدراســيون جهان براى هر مســابقه 13 هــزار دالر جايزه در نظر 
گرفته كه 9 هزار دالر ســهم تيم برنده و چهار هزار دالر نيز سهم 
تيم بازنده اســت. تيم قهرمان اما يــك ميليون دالر، تيم دوم 500
هزار دالر و تيم ســوم نيز 300 هــزار دالر ديگر دريافت خواهند 
كرد. در اين بين باارزش ترين بازيكن با 30 هزار دالر جايزه نقدى، 

تشويق خواهد شد.

دوندگان بانوى استان در كشور ششم شدند
 دوندگان اســتان همدان در رقابت هاى باشگاهى كشور با كسب 6 

مدال رنگارنگ جايگاه ششم را كسب كردند.
دبير  هيأت دو وميدانى اســتان با اعالم ايــن خبر به همدان پيام گفت: 
دوندگان بانوى استان همدان در رقابت هاى قهرمانى بانوان كشور كه در 
مجموعه ورزشــى امام خمينى(ره) اراك برگزار شد با كسب يك مدال 
طال،3 مدال نقره و2 مدال برنز جايگاه ششم را به خود اختصاص دادند.
مسعود بنوان افزود:بانوان همدانى عملكرد خوبى داشتند وبا بد شانسى 

در جايگاه ششم قرار گرفتيم.
ــاده  ــتان در م ــدگان اس ــا دون ــت ه ــن رقاب ــرد:در اي ــح ك وى تصري
10 هــزار متــر خــوش درخشــيدند وصاحــب دو مــدال طــال ونقــره 
ــان  ــط پاي ــا از خ ــر از رقب ــاده زودت ــن م ــدى در اي ــدند.زينب اح ش
عبــور كــرد وبــه مــدال طــال رســيد وفاطمــه شــعبانلو نيــز دوم شــد 

ــه مــدال نقــره رســيد. وب
بنوان ادامه داد: در ماده 800 متر سپيده صارمى جالل مدال نقره گرفت 

ودر ماده 7 گانه مريم خوش نيت دوم شد.
وى افزود: سميرا زمانى در ماده يك  هزار و 500 متر با زمان پنج دقيقه 

و پانزده ثانيه و 99 صدم ثانيه در رده ســوم قرار گرفت و نشان برنز را 
به دست آورد وهمين ورزشــكار در 3 هزار متر با مانع به مقام چهارم 
رســيد وفاطمه كنارى نيز در ماده ده هزار متر در ســكوى سوم ايستاد 

وبرنز گرفت.
دراين دوره از مســابقات 150 بانوى ورزشكار در قالب 29 تيم در 23 

ماده با يكديگر به رقابت پرداختند.
كه در نهايت اســتان هاى تهران،اصفهان ومركزى در جايگاه نخست تا 
ســوم قرار گرفتند و تيم همدان با كسب يك مدال طال،3 مدال نقره و2 

مدال برنز در رده ششم قرار گرفتند.
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پيشخـوان

استقبال از ورزشكار 
افتخار آفرين در همدان

  وحيد علــى نجيمى دونده همدانى 
كه مجوز حضور در مسابقات پارالمپيك 
توكيو را كســب كرده در ميان اســتقبال 

مسوولين به همدان بازگشت.
وحيد على نجيمــى در 2 ماده 400 متر 
و يكصد متر ســرعت امكان حضور در 
رقابت هاى دو وميدانــى نابينايان و كم 
بينايان پارالمپيك توكيو ژاپن را به دست 

آورد.
نجيمى نماينده همدان ســابقه كســب 
مدال هاى رنگارنگ آسيايى و بين المللى 

را در كارنامه خود دارد.
همدان يكــى از قطب هــاى اصلى دو 
وميدانى نابينايان و كم بينايان كشور است. 

مسابقه دوستانه 
مينى گلف در همدان

 به مناســبت ســالروز آزادســازى 
خرمشهر يك دوره مسابقه دوستانه مينى 

گلف در همدان برگزار گرديد.
اين مسابقه در ســايت تخصصى مينى 
گلف همدان واقع در مجموعه ورزشى 
سردار شــهيد عليرضا شمســى پور با 
رعايــت كامل پروتكل هاى بهداشــتى 
روش  به  مذكــور  شد.مســابقه  برگزار 
اســتروك پلى در 9 ميدان و به صورت 
انفــرادى برگزار شــد . در پايان در اين 
مسابقه دوســتانه مسيحا جبرييلى عنوان 
نخست را كســب كرد، محمد صبورى 
دوم  شــد ومحمد مهدى صلواتى نيز به 

مقام سوم رسيد.

حريم مجموعه
 شهيد مفتح همدان 
مشخص مى شود

 نخستين جلســه بررسى مشكالت 
مجموعه مفتح براى مشخص شدن حريم 
مجموعه شهيد مفتح با حضور معاونين 
و مديران ستادى اداره ورزش و جوانان 

استان برگزار شد.
در اين جلسه مدير كل ورزش وجوانان 
بــا تأكيد بر اينكه ســاماندهى مجموعه 
ورزشى شهيد مفتح يكى از اولويت هاى 
مهم دســتگاه ورزش و جوانان اســتان 
است، گفت: خوشبختانه اخيراً با همراهى 
جوانــان، اســتاندار،  وزارت ورزش و 
معاونــت برنامه وبودجه اســتاندارى و 
همچنين مجمــع نماينــدگان اقدامات 
و اعتبارات خوبى در راســتاى توســعه 
مجموعــه 15 هزارنفرى شــهيد مفتح 

اختصاص يافته است.
حميد سيفى ادامه داد: از جمله مهم ترين 
آنهــا مى تــوان بــه احــداث مجموعه 
پاراالمپيك غرب كشور ويژه جانبازان و 
معلولين اشــاره كرد كه الزمه تحقق اين 
مهــم ارتباط و تعامل بين دســتگاهى و 
رفع برخى موارد محلى است كه بايد با 
همراهى اداره كل راه و شهرســازى رفع 
شــود. وى گفت: يكــى از ظرفيت هاى 
بسيار مهم و تأثيرگذار در روند رسيدگى 
به مشكالت اين مجموعه و سامان دادن 
به آنها، مجمع نمايندگان استان خصوصًا 
نماينده تويسركان هستند كه بايد از نگاه 
مثبت آنها نيز بهره مند شويم تا بتوانيم به 

جامعه خدمات شايان داشته باشيم.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

روابط عمومى شهردارى اللجين

1-موضوع مناقصه: اجراى پروژه آسفالت معابر عمومى سطح شهر اللجين 
2-مناقصه گزار: شهردارى اللجين 

3-مبلغ برآورد اوليه مناقصه: 61/279/941/973 ريال 
4-كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
5-مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: شركت هاى واجد شرايط مى توانند از تاريخ 1400/03/05 لغايت روز 1400/03/08 با مراجعه به سامانه تداركات 

الكترونيكى دولت نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
6-زمان تحويل پيشنهادات: آخرين مهلت بارگذارى اسناد تا تاريخ 1400/03/20 كه متقاضيان مى بايست قيمت پيشنهادى خود را در سامانه بارگذارى 

نمايند.
7-زمان بازگشايى اسناد مناقصه: در تاريخ 1400/03/22 مى باشد.

8-نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: متقاضيان مى بايست 5 درصد برآورد اوليه را به مبلغ 3/063/997/098 ريال به عنوان سپرده شركت در مناقصه 
به شماره حساب 0106885349009 به نام شهردارى اللجين نزد بانك ملى شعبه اللجين واريز يا ضمانت معتبر بانكى با مدت اعتبار حداكثر 3 ماهه در وجه 

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

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

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

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

با شماره تلفن 2-08134522061 تماس حاصل نمايند. 
م الف 81)

  هيأت هاى ورزشى نبايد فعاليت همگانى 
و قهرمانــى خود را منوط بــه جذب اعتبار 

دولتى كنند.
مديركل ورزش و جوانان اســتان در ديدار با 
رئيس فدراسيون ورزش هاى سه گانه كشور، 
اظهار داشت: 95 درصد موانع و مشكالت به 
رأس هرم و سيستم بازمى گردد، اگر مديرى 
قانون مدار باشــد و در چهارچوب اختيارات 
خــود قدم بردارد قطعاً اين مهم تا پايين ترين 

رده نيز تسرى پيدا مى كند.
حميد ســيفى در ادامه با اشاره به اينكه انجام 
فعاليت ها را نبايد منوط به واريز اعتبار كنيم، 
گفت: امــروز  هيأت ها براى اجرايى شــدن 
برنامه ها بايد به دنبال جذب اسپانسر و حامى 
مالى باشند چراكه با اعتبارات محدود دولتى 
نمى تــوان از پس هزينه هــا برآمد. بايد براى 
جذب اسپانسر برنامه داشته باشيم و در بحث 

ماركتينگ به صورت برد، برد وارد شــويم تا 
خيّر يا اسپانسر ورزشــى براى سرمايه گذار 

رغبت نشان دهد.
وى از رونمايــى نخســتين ســايت كمپ 
هاى ســطح ارتفاع كشــور بــراى معرفى 
زيرســاخت هاى ورزشى استان طى روزهاى 
آينده خبر داد و گفت: امروز بايد با استفاده از 
ظرفيت هاى موجود آنچه كه در ورزش استان 
وجود دارد را براى اســتفاده دنيا در معرض 
ديد قرار دهيم. اگر بتوانيم در اين حوزه ورود 
موفق منجر به ارزآورى داشته باشيم مى توانيم 
در حوزه اشتغال، ازدواج و مسكن جوانان و 
قهرمانان نيز ورود فعال تر و گسترده تر داشته 

باشيم.
رئيس فدراسيون ورزش هاى سه گانه نيز در 
اين ديدار گفت: الزمــه موفقيت در ورزش 
فعاليت اصولى اســت به نحوى كه اگر داراى 

برنامه مدون باشيم مى توانيم بسيارى از مسائل 
و مشــكالت را رفع كنيم و امروز بايد مدل 
مديريتى ما به سمت تخصص گرايى حركت 
كند چراكــه مى تواند موجب اســتعداديابى 
حداكثرى در بين جوانان و نوجوانان باشــد، 
اميدواريــم در آينده نه  چندان دور شــاهد 
توســعه بيش ازپيش ورزش اســتان همدان 

خصوصاً  هيأت ورزش هاى سه گانه باشيم.
مهدى گودرزى با اشــاره به ايجاد ســايت 
معرفى كمپ هاى سطح ارتفاع استان همدان 
ضمن تقدير از ســيفى، گفت: فدراســيون 
ورزش هاى سه گانه آمادگى حضور يك تيم 
به صورت پايلــوت در روز رونمايى از اين 
سايت در استان همدان را دارد و آمادگى الزم 
جهت توســعه روابط و همكارى هاى هرچه 
بيشــتر با اداره كل ورزش و جوانان اســتان 

همدان را داريم.

 هيأت هاى ورزشى 
تكيه بر اعتبار دولتى نكنند

پيشكسوتان استان 
ازمفاخر ورزش هستند

 تجربه پيشكســوتان راهگشــاى مسير 
موفقيت براى قهرمانان و استعدادهاى جوان 

ورزش استان است.
مديركل ورزش و جوانان اســتان با اعالم 
اعضــاى انجمن  جمــع  در  اين مطلــب 
پيشكســوتان ورزش استان ، اظهار داشت: 
هستند  ورزش  ازمفاخر  استان  پيشكسوتان 
و آنهــا گنجينه گرانبهايى از تجربه و دانش 
هستند و جوانان به خصوص قهرمانان بايد 
از آنها براى رســيدن به قلــه هاى افتخار 

كمك بگيرند.
حميد ســيفى بــا تمجيد از تــالش ها و 
خدمات پيشكسوتان ورزش همدان، گفت: 
پيشكسوتان سرشــار از افتخار و قهرمانى 
هســتند و بدون ترديد حضــور آنها در هر 
ســطح و رشــته اى مى تواند موثر باشــد. 
تجربه و اندوخته هاى معنوى پيشكسوتان 

عرصه ورزش گنجينه اى گرانبها به شــمار 
مى رود كه مى تواند در توسعه ورزش بسيار 

اثربخش باشد.
وى با اشــاره به اختصاص فضاى مناسبى 
در مجموعه ورزشــى شهيد قاسم سليمانى 
همدان براى پيشكســوتان، گفت: اين مكان 
ادارى بــراى نشســت هــا، دورهمى ها و 
پيگيرى امور پيشكســوتان ورزش اســتان 

ايجاد شده است.
سيفى بر معرفى پيشكسوتان و تجربه هاى 
آنان از سوى رســانه ها تاكيد كرد و افزود: 
نهادينه شــدن سنت پســنديده دلجويى و 
عيادت از پيشكســوتان با توجه به جايگاه 
واالى آنــان از مهم تريــن وظايف مديران 

است.
وى بــر ضــرورت تدوين كتــاب معرفى 
ورزشــكاران و قهرمانان پيشكسوت استان 
همدان تأكيد كرد و گفــت: اميدواريم اين 
مهم نيز با همراهى همه پيشكسوتان اجرايى 

شود.

ســيفى از اختصاص قطعه ورزشكاران در 
آرامســتان خبر داد و گفت: اميدواريم اين 
مهم بــا پيگيرى هاى صورت گرفته به همراه 
دفتــر نماينده همــدان و فامنين در مجلس 
شوراى اســالمى و مســاعدت شهردارى 

محقق شود.
در ادامه اين نشســت نيــز پژمان محمدى 
بر ضرورت تدوين كتــاب جامع قهرمانان 
ورزشــى اســتان همدان از گذشته تاكنون 
و همچنيــن احداث موزه ورزشــى تأكيد 
كرد و گفت: طى جلســات مشتركى كه با 
حاجى بابايى برگزار شــد مقرر شــد كه دو 
پروژه موزه ورزشــى و ســالن باستانى در 
همدان احداث شــود كه خوشبختانه سالن 
باســتانى با اعتبار 12 ميليارد تومان در حال 

احداث است.
وى در خصــوص موزه نيز گفــت: مقرر 
شــد زمينى اهــدا و يا معرفى شــود براى 
انجــام مراحــل قانونى تملــك و غيره كه 

دراين خصوص متأسفانه اقدامى نشد.

 تيم فوتبال پاس اين روزها غرق در مشكالت 
وبى مهرى مسووالن استان است وتمرينات اين 

تيم تعطيل است.
كاپيتان تيم پاس با بيان اين مطلب اظهار داشت: 
يك هفته است تمرينات تيم پاس همدان تعطيل 
شــده اســت اما هيچكس پيگير وضعيت تيم 
نيســت، مسئوالن به فكر مشكالت پاس نيستند 
وايــن تيم را  تاكنون تــا اين حد بى كس و تنها 

نديده بودم. 
رضا كاشــفى افزود: ســرمربى پاس به حمايت 
از بازيكنــان به همراه تيم به بابلســر نيامد، اما 
هيچكس باوى تماس نگرفت تا ببيند مشــكل 

كجاست و به دنبال رفع آن باشد.
كاپيتان تيم پاس همدان با اشــاره به اين كه تيم 
پاس  چند روز ديگر بازى دارد، اما آقايان اصال 
توجهى به وضــع موجود ندارند گفت: كمتر از 
يك ماه تــا پايان ليگ باقيمانده و بازيكنان پاس 
35 درصد و كادرفنى 20 درصد از قرارداد خود 
را دريافت كردند كه اين وضعيت در شــأن تيم 

بزرگ پاس و استان همدان نيست.
وى با اشــاره به اين كه سرمربى تيم به مسئوالن 
پيام داده مطالبات خــود را نمى خواهد، اما پول 
بازيكنــان پرداخت شــود عنوان كــرد: اين از 
خودگذشــتگى در شرايطى اســت كه نيم فصل 
اول ســرمربى وقت تيم پول خــود را زودتر از 
بازيكنان گرفت و همين موضوع باعث اختالف 

و دودستگى در تيم شد.
كاشفى تصريح كرد: مسئوالن به قول هايى كه در 

بدو عقد قــرارداد به قربانى دادند عمل نكردند، 
اما وى از حق خود گذشته، چرا مسئوالن حاضر 

نيستند به تعهدات خود عمل كنند.
كاپيتان بومى تيم پاس تاكيد كرد: ما بازيكنان به 
خاطر كسب نتايجى كه در خور تيم پاس نبود از 
همه عالقمندان و هواداران عذرخواهى مى كنيم، 
اما با شرايط موجود، حواشى ومشكالت متعدد و 
نيز وضعيت پرداختى ها نمى شد عملكردى بهتر 
از اين داشت. در طول فصل بارها تمرينات تيم 
تعطيل شد و همين مســئله به آمادگى بازيكنان 

آسيب زد. 
وى با تاكيد بر اين كه مشــكل اصلى تيم پاس 
ساختار باشــگاه است اظهار داشــت: متاسفانه 
معلوم نيست پاس يك باشگاه خصوصى است 
يا دولتى. باشــگاه نه  هيأت مديره مشخص و نه 
بودجه معينى دارد و راه تزريق منابع مالى هم به 
باشگاه مشخص نيست و در اين بلبشو هيچكس 
مســئوليت مشــكالت را برعهــده نمى گيرد و 

مسئوالن توپ را در زمين يكديگر مى اندازند.
كاشــفى تاكيد كرد: هيچ يك از قول هايى كه 
مســئوالن در ابتدا به مديرعامل باشگاه دادند 
عملى نشــده و مديرعامل هــم نمى تواند به 
تعهــدات خود عمل كنــد و همين چرخه در 
اين فصل به شــدت به تيم پاس آســيب زده 

است.
كاشفى خاطرنشان كرد: از حاج بابابى خواهش 
مي كنم مثل هميشه به مشكالت پاس ورود كنند 
و با تدبير خود وضع موجود را سروسامان دهند.

پاس تا اين حد بى كس و تنها نمانده بود
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درمان كرونا با نانوبادى هاى استنشاقى
 دانشمندان موفق به درمان ويروس كرونا با استفاده از نانوبادى هاى 
قابل استنشــاق، اما فعال فقط در همسترها شده اند. به گزارش ايسنا ، 
جهانى را تصور كنيد كه به جاى كيلومترها ســفر در ســطح شهر با 
نگرانى به سوى يك مركز واكسيناسيون، به راحتى بتوان يك گجت 
نانومواد قابل استنشــاق گرفت كه بتواند بيمارى ها را در مرحله اوليه 

درمان كند و حتى از عود كردن آنها نيز جلوگيرى كند.
حــاال تصور كنيد در مورد ويروس كرونا صحبت مى كنيم و ابرى از 

مواد مبتنى بر نانوساختار را استنشاق كنيم و درمان شويم.
بر اساس مطالعه جديدى كه بر روى همسترها انجام شده است، يك 
روش درمانى مبتنى بر نانوبادى هاى قابل استنشاق مى تواند ويروس 

كوويد-19 را با دوزهاى بسيار پايين پيشگيرى و درمان كند.

29امين مجموعه "استارلينك" هم به فضا رفت
اينترنتــى  ماهواره هــاى  از  مجموعــه  جديدتريــن   
خصوصــى  فضايــى  شــركت   (Starlink)"اســتارلينك"
"اســپيس ايكس"(SpaceX) به فضا پرتاب شد تا مجموع تعداد 

ماهواره هاى پرتاب شده خود را به عدد 1737 برساند.
به گزارش ايسنا ، موشك "فالكون 9" شب گذشته 29امين مجموعه 
از ماهواره هاى اينترنتى "اســتارلينك" و 13امين مجموعه در ســال 
2021 را شــامل 60 ماهواره جديد از پايگاه "كيپ كاناورال" به مدار 

زمين برد.
شركت "اسپيس ايكس" با هر پرتاب "استارلينك" به هدف خود براى 
تبديل شــدن به يك ارائه دهنده اينترنت پرســرعت جهانى نزديك 

مى شود.

رونمايى از مفهوم جديد توربين بادى شناور
 شــركت "جنرال الكتريك"(GE) از مفهوم جديد توربين بادى 
شــناور خود رونمايى كرد كه جذاب به نظر مى رســد، اما آيا واقعًا 

مى تواند از امواج سهمگين دريا جان سالم به در ببرد؟
به گزارش آى اى، يك توربين بادى را در وسط اقيانوس تصور كنيد 
كه بسيار بلندتر از مجسمه آزادى است. اگر بر روى آن يك لوگوى 
"GE" بزنيــد، همين طراحى جديد شــركت "جنرال الكتريك" از 
توربين بادى شــناور خود مى شود. طبق مطلبى كه در وب سايت اين 
شركت به اشتراك گذاشته شده است، اين شركت طرح هاى مفهومى 
جديدى را كه ممكن اســت آينده انرژى هاى تجديدپذير را متحول 
كنند، با پيشــنهاد توسعه و ســاخت تجارى مزارع توربين هاى بادى 

شناور در وسط اقيانوس ها به اشتراك گذاشته است.

دستگاه فشارسنج باد تاير دوچرخه قابل 
اتصال به گوشى موبايل

  يك حسگر در حالى كه نيازى به باترى ندارد قادر است فشار باد 
تاير دوچرخه را به گوشى هوشمند كاربران منتقل كند.

به گزارش نيواطلس  ، بررسى مداوم فشار باد الستيك دوچرخه يك 
كار پرزحمت و دشوار است، به همين دليل مهندسان اقدام به ساخت 
يك حسگر موســوم به "PSIcle" كرده اند كه به دوچرخه سواران 
امكان مى دهد ميزان فشــار باد تايرها را به ســادگى با نگاه بر روى 

گوشى هوشمند خود بررسى كنند.
اين حسگر حتى كار را آسان تر نيز مى كند، چرا كه نيازى به باترى هم 
 "Airspy" و "TyreWiz" ندارد. برخى ممكن است حسگرهاى

را به ياد بياورند كه پيش از اين به همين منظور ساخته شده اند. 

تاثير ماده موثره زردچوبه بر كاهش عالئم 
سندرم "تخمدان پلى كيستيك"

  بررسى هاى يك مطالعه نشان داد مصرف"كوركومين"؛ ماده موثره 
زردچوبه، برخــى از عالئم مرتبط با كيفيت زندگى افراد را مى تواند 
بهبود بخشد. پژوهشــگران كشور تاثير اين ماده بر «سندرم تخمدان 

پلى كيستيك» را مورد بررسى قرار داده اند.
ــى از  ــتيك» يك ــدان پلى كيس ــندرم تخم ــنا، «س ــزارش ايس ــه گ ب
ــارورى  ــان در ســن ب ــز زن ــدد درون ري ــالالت غ ــايع ترين اخت ش
ــايع و  ــاى ش ــى از علت ه ــوان يك ــه عن ــندرم ب ــن س ــت. اي اس
اصلــى در بــروز اختــالل در ســيكل تخمك گــذارى و قاعدگــى، 
ــه (هايپرآندروژنيســم) و  ــارورى، افزايــش هورمون هــاى مردان ناب

ــان شــناخته شــده اســت. مشــكالت متابوليكــى زن

تمركز بر گردشگرى داخلى نسخه درمان سفر 
در دوران شيوع كرونا است

 كارشناســان گردشــگرى از سراســر جهان معتقدند، چاره درمان 
گردشگرى در كشورها، تمركز بر گردشگرى داخلى است؛ چون به نظر 
نمى رسد با سرعت كم تزريق واكســن بزودى مرزها براى گردشگران 

خارجى باز شود.
با شيوع كرونا در جهان نه تنها صنعت رو به رشد گردشگرى بلكه ساير 
عرصه هاى اقتصادى و تمام ابعاد زندگى افراد دچار تغييرات شده است، 
با انجام واكسيناســيون و ارتقاى ايمنى و كاهش احتمالى محدوديت ها 

انتظار مى رود سفر و گردشگرى جان دوباره يابد.
در اين رابطه آداب رفتار و نيازهاى گردشــگران در پس از كرونا به يك 
مســئله مهم و حياتى براى بسيارى از مديران و برنامه ريزان گردشگرى 
مبدل شده است از اين رو مديران شركت ها و مقاصد گردشگرى بايد 
به دنبال راهكارهايى به منظور ســاز و كارى با تغييرات احتمالى سبك 
سفر و رفتارهاى معادل ديگرى باشند در اين وبينار با نگاهى به تجربيات 
بين المللى به منظور دستيابى به راهكارهايى براى مديريت بهتر به بررسى 

الگوهاى رفتارى گردشگران در دوران پسا كرونا پرداخته شد.
تمركز بر گردشگرى داخلى

به گزارش روز پنجشــنبه خبرنگار فرهنگى ايرنا، مصطفى رسول منش 
كارشناس حوزه گردشگرى از مالزى در اين وبينار كه با عنوان تقاضاى 
سفر در پسا كرونا و تغيير الگوى رفتارى گردشگران برگزار شد با اشاره 
به اينكه گردشــگرى در مالزى از جايگاه بزرگى برخوردار بوده است، 
گفت: اكنــون 5 درصد از جمعيت كل دنيــا و تنها 3  درصد جمعيت 

مالزى واكسن زدند.  
 اســتاد دانشكاه تيلورز مالزى با بيان اينكه جمعيت كمى از مردم جهان 
موفق به زدن واكسن شده اند گفت: حاال به راحتى همه مى دانيم كه باز 
كردن مرزها براى گردشگرى تا يكى دو سال آينده ممكن نيست، و بايد 

تمركزمان بر روى گردشگرى داخلى باشد.
اين فعال حوزه گردشگرى با بيان اينكه كشور مالزى نيز در صدد است 
كه گردشــگرى داخلى را تقويت كرده و سهم آن را افزايش دهد گفت: 
توجه به گردشگرى داخلى در مالزى چالش هاى زيادى دارد كه يكى از 
آنها اين موضوع مهم اســت كه درآمد كمى از گردشگرى داخلى كسب 
مى شود. بسيارى از موارد گردشگرى همچون آژانس هاى گردشگرى و 

هتل هاى گران قيمت در گردشگرى داخلى وجود ندارد.
رســول منش در ادامه با بيان اينكه پيش از اين مســئوالن مالزى برنامه 
جدى براى گردشــگرى داخلى نداشتند و تمركز اصلى شان گردشگرى 
خارجــى بود گفت: محور قرار گرفتن تبليغات گردشــگرى داخلى از 

جمله سياست هاى جديد براى گردشگرى داخلى است.
وى از جمله سياســت هاى تشويقى براى توسعه گردشگرى داخلى را 
معاف هزينه بليط و هتل در سفرهاى داخلى مالزى عنوان كرد و گفت: 
تعريف بسته هايى براى كمك به گردشگرى از جمله ديگر سياست هاى 

دولت براى ترويج گردشگرى داخلى است.
اين فعال حوزه گردشگرى در ادامه در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه چه 
زمانى گردشگر آماده سفر مى شود، گفت: بايد به گردشگر اطمينان دهيم 

كه در محلى كه اقامت مى كند  سالم و به دور از ويروس كروناست.
گردشگرى جايگاهش را باز پس مى گيرد

ريموند رستگار كارشــناس حوزه گردشگرى از اســتراليا  با اشاره به 
شرايط سال گذشته به دليل همه گيرى كرونا در جهان گفت جهانگردى 
در طى همه گيرى كرونا نشــان داد از چــه جايگاه و قدرتى در چرخه 

اقتصادى برخوردار است.
استاد دانشگاه كويينز لند استراليا با اشاره به قدرت و توانايى گردشگرى 
در بازيابى ســريع گفت: پس از عادى شدن شرايط، گردشگرى خيلى 
ســريع به دو وران قبل  باز مى گردد هم اكنون شــاهد اين رقابت براى 

جذب گردشگر در بين استانهاى مختلف استراليا هستيم.
اين كارشناس حوزه گردشگرى با بيان اينكه اين تجربه نشان داد اگر به 
هر دليلى همچون بيمارى گردشگرى دچار خسارت شود پس از پايان 

شرايط به سرعت خسارات جبران مى شود.
رستگار درباره سياســت هاى كنونى براى جذب گردشگر گفت :بايد 

تصويرى به گردشگر نشان دهيم تا گردشگر براى حضور اعتماد كند.
وى در خصوص بازنگرى ها در شــرايط كنونى براى جذب گردشگر  
گفت:  قطعاً در شــرايط كرونا و پــس از آن نيازمند خدمات متفاوتى 
هستيم به عنوان مثال تا پيش از اين گردشگرى طبيعى بيشتر در استراليا 
مدنظر بود اما مســئوالن گردشگرى اين كشــور توانستند گردشگرى 
فرهنگى را رونق دهند. از اين رو  سرمايه گذارى بر روى بومى هاى اين 

كشور  را براى نشان دادن بخشى از گردشگرى فرهنگى آغاز كردند.
رســتگار ايجاد حباب امن ميان دو كشــور را از ديگر سياست ها براى 
جذب گردشگر در دوران شيوع كرونا دانست و گفت: االن حباب امن 
براى سفر به دو كشور ژاپن و سنگاپور وجود دارد استراليا و نيوزلند نيز 
از اين حباب اما براى مبادله گردشگر در دوره كرونا بهره مى برند، زيرا 
واقعيت اين است كه كرونا  اين زودى ها از بين مى رود و بايد استراتژى 

خاص با اين شرايط استفاده كنيم.

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

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

شنبه  8 خردادماه 1400  17 شوال 1442  29 مى 2021  شماره 4046

www.HamedanPayam.comاوقـات شرعي ■
اذان صبح               04:24   
خورشيد         06:05                   طلوع 
اذان ظهر                      13:13
غروب خورشيد              20:22
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نيمه شب شرعي           00:23

باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
چرا دايم بخوابى اى دل اى دل                                  ز غم در اضطرابى اى دل اى دل
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■ حديث:
امام هادى(ع):

اگر قبر عبد العظيم را در شهر خود زيارت كنى، چنان است كه گويى امام حسين عليه السالم 
را زيارت كرده اى.       
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مريم مقدم »
 خانه قاجارى كرد كريمى در روستاى قلعه 

آستيجان در شهرستان تويسركان ملى شد. 
در روستاى قلعه آستيجان  شهرستان تويسركان 
خانــه اى قديمى وتاريخى وجود دارد كه نام و 
نشان آن  در فهرست آثار ملى وارد شده است .

اين خانــه تاريخى كه قدمــت معمارى آن به 
دوران قاجار بازميگردد  در30 كيلومترى شهر 
تويسركان واقع شده است.  اين بنا در دو طبقه 
با دو ورودى مســتقل، با پنجره هاى اورسى و 
با چشــم اندازى زيبا مشرف به باغ و درختان 

گردو احداث شده است.  
رئيــس ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع 
دستى تويسركان در اين زمينه عنوان كرد :  مالك 
بنا در ســالهاى اخيراقــدام به حفاظت و مرمت 
اضطرارى نموده اســت كه در ســال جارى نيز 
براى مرمت و بازســازى و حفظ بنا، ديوارهاى 
در حال ريزش و بام سازى اين بنا با اعتبارى بالغ 
بر1000ميليون ريال بصورت مشــاركتى توسط 

اداره كل و مالك مرمت خواهد شد. 
تركاشوند از تبديل عمارت قديمى كرد كريمى ، 
اين خانه تاريخى به يك اقامتگاه بوم گردى در 
آينده نزديك خبر داد و گفت : در خانه قديمى و  
زيباى كرد كريمى ظرفيت اقامت گردشگران در  
10 اتاق ممكن خواهد شد ؛ البته بازسازى اين 

عمارت با ارائه تسهيالت انجام مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: اين عمارت در روستاى 
قلعه آســتيجان متعلق به دوره قاجاريه و در 4 

هزار متر مربع زيربنا احداث شده است.
با اشاره به اينكه ايجاد اقامتگاه هاى بوم گردى 
نقش زيادى در انتقال داشته هاى هر قوم از هر 
جامعه به نسل هاى بعد دارد گفت: اقامتگاه هاى 
بوم گردى ضمن ارائه خدمات به گردشــگران، 

اشتغال و رونق اقتصادى را به دنبال دارد.
رئيس ميراث فرهنگى تويسركان از راه اندازى 
دو اقامتگاه بوم گردى ديگر در اين شهرســتان 

خبر داد و گفت: 

نخســتين اقامتگاه بوم گردى در محله (ده بنه) 
منطقه ســرابى در چهار واحــد با ظرفيت 20 
نفر و ســرمايه گذارى 500 ميليــون تومان و 

اشتغالزايى براى چهار نفر ايجاد شده است 
وى با اشاره به اينكه اين اقامتگاه در باغ قديمى 
با چشم انداز بسيار خوب بازسازى شده ايجاد 
مى شــود افزود: اقامتگاه منطقه ســرابى قبل از 

هفته دولت افتتاح مى شود.
رئيس ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع 
دستى تويســركان از راه اندازى دومين اقامتگاه 
بومگردى در محله (زرهان) با سرمايه گذارى 2 
ميليارد تومانى حميدرضا تركاشوند خبر داد و 
گفت: اين اقامتگاه داراى 12 اتاق و دو سوئيت 
اســت كه هم اكنون مرمــت آن در حال انجام 

است.
وى با اشــاره به اينكه با راه انــدازى اقامتگاه 
بومگردى محله زرهان با سرمايه گذارى بخش 
خصوصى بســتر اشــتغال براى 10 نفر ايجاد 
مى شــود بيان كرد: اگر بتوانيم بــه اين پروژه 
تسهيالت دهيم  تا پايان امسال به بهره بردارى 
مى رسد؛ البته فعال تسهيالت ابالغ نشده است.

 : ميگويــد  گردشــگرى  كارشــناس  يــك 
اقامتگاه هاى بوم گردى حدود يك دهه اســت 
در ايران پــا گرفته اند، خانه هاى قديمى ايرانى 
كه بيشتر توســط صاحبانشان مرمت شده اند و 
صاحب خانه با خوراك و نوشيدنى هاى محلى 
از مهمانان پذيرايى مى كند و در شب نشينى ها، 
موسيقى و آيين هاى سنتى را به اجرا مى گذارد 
و گشت هاى بومى راه مى اندازد. خانه هايى كه 
معمارى، فرهنگ، گويش و پوشــش بومى را 
به زندگى امروزى ايران پيوند داده اند و عالوه 
بر آن نه تنهــا ميراث تاريخى را حفظ مى كنند 
بلكه كمكى نيز به صنعت گردشگرى و رونق 

اقتصادى مى كنند.
اما اقامتگاه  هاى سنتى ايران به سه گونه مختلف 
تقسيم مى شــوند؛ اولين گونه اين اقامتگاه  هاى 
سنتى خانه هاى محلى است كه در حال حاضر 

به خانه هاى خوشه ســار بوم گردى مشهورند. گروه دوم 
اقامتگاه هاى سنتى كه مى شــود نام برد خانه هاى سنتى 
اســت كه مى توان در آنها اقامت داشت، خانه ها و ابنيه 
تاريخى اســت كه پيشتر كاربرد اقامتگاهى نداشته اند اما 

حاال در آن بنا، اقامتگاهى تاسيس شده است. 
مهــرداد ميرشــاه ولــد معتقد اســت : دســته  ديگر 
اقامتگاه  هاى سنتى خانه هاى تاريخى ارزشمندى است 

كه به ثبت ملى رســيده اند اما در حال حاضر با نظارت 
دائمــى بر معمارى آنها كاربرد اقامتگاه را پيدا كرده اند. 
خانه عامرى ها يكــى از بهترين نمونه هاى تبديل خانه 
تاريخى ثبت ملى به اقامتگاه اســت. اين اقامتگاه  هاى 
سنتى در بيشتر استان هاى كشور به خصوص استان هاى 
تاريخى، براى سليقه هاى متنوع و بودجه هاى مختلف، 
خدمات ارائه مى كنند. حال فقط بســتگى به گردشگر 

دارد كــه بداند به دنبال چه چيــزى مى گردد و بر پايه 
آن يكى از اين اقامتگاه هاى ســنتى را براى سكونت در 

سفر انتخاب كند.
برخــى از اقامتگاه  هاى ســنتى ايــران بناهاى تاريخى 
هســتند كه در طول عمر طوالنى شان كاربرى ديگرى 
از جمله كاروانســرا، مدرســه، انبار، گاراژ، طويله و... 
داشته اند. نمونه اين ابنيه را مى توان در همدان   يافت. 

خانه قجرى آستيجان
 ملى شد

 چهار روز بــه پخش فيلم هاى تبليغاتى 
نامزدها باقى مانده اســت و تاكنون اسامى 
كارگردان هايى كه ســاخت اين مستندها را 
بر عهده دارند، به طور رســمى اعالم نشده 

است.
به گزارش ايســنا، با انجام مراسم قرعه كشى 
برنامه هاى تبليغاتى نامزدها در صداوســيما، 
سهم هر كانديدا دو مستند 30 دقيقه اى اعالم 
شــد كه تمامى آنها از شبكه اول سيما پخش 

مى شود.
بر اين اســاس، پخش اوليــن فيلم تبليغاتى 
به سيد اميرحســين قاضى زاده هاشمى تعلق 
دارد و اين مســتند دوشــنبه ـ دهم خرداد 
ماه ـ ســاعت 20 روى آنتــن مى رود. پس 
از اين كانديدا، مستندهاى عبدالناصر همتى 
(كانديداى شــماره 12) و محسن رضايى با 
شماره 13 در همين ســاعت و در روزهاى 
ســه شنبه و چهارشنبهـ  11 و 12 خرداد ماه 

ـ از شبكه اول پخش خواهد شد.
در ادامه، اولين فيلم تبليغاتى ديگر نامزدهاى 
انتخابات رياست جمهورى، به ترتيب متعلق 
به ســعيد جليلى، ابراهيم رئيســى، محسن 
مهرعليــزاده و عليرضا زاكانى اســت كه از 
پنجشــنبه (13 خرداد ماه) تا يكشــنبه (16 
خرداد) ـ يك روز قبــل از آغاز مناظره ها ـ 
روى آنتن مى رود.ضمن اينكه در ســه روز 
برگزارى مناظره ها شــبكه اول مســتندى را 

پخش نخواهد كرد.
پخش مســتندهاى نامزدها تــا آخرين روز 
تبليغات راديو و تلويزيونى يعنى چهارشــنبه 
ـ 26 خرداد ماه ـ ادامه خواهد داشت. ضمن 
اينكه شبكه اول مســووليت پخش برنامه با 
دوربين را هم عهده دار شــده اســت كه به 
عنوان نخستين ســاختار تلويزيونى از جمعه 
ـ هفتم خرداد ماه ـ ســاعت 19 و 15 دقيقه 

آغاز مى شود.

پخش فيلم هاى تبليغاتى كانديداها 
از 2روز ديگر
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