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مانع زدايى 
از روند توسعه 
منطقه گردشگرى 
مينى ُورلد مالير

تزريق واكسن 
به همدانى ها
كمتر از يك 
درصد!

مالك شوراى 
ائتالف پاكدستى 
و تخصص 
كانديداها است

خالقيت در شهرسازى به نام مالير و اللجين ثبت شد
8

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
روز معلم بر تمامى معلمان زحمتكش 

گرامى باد

www.HamedanPayam.com # من _ ماسك _ مى زنم
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از اهميت شوراها كم نكنيد!ياد

1- در شرايطى كه فرايند انتخابات شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا بر اساس تقويم انتخابات 
در حال اجرا است و انتخابات شوراها همزمان 
با انتخابات رياست جمهورى در 28 خرداد ماه 

برگزار خواهد شد..
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 سيد مهدى وفايى، معاون برنامه و بودجه سازمان مديريت 
و برنامه ريزى استان همدان: در قانون بودجه اولويت اول 
حمايت از فعاليت هاى توليدى است و در اين قانون براى 

حل كردن مشكالت توليد مانعى وجود ندارد.

حسين ذالفقارى، مسئول امور ادارى و مالى 
فرماندارى بهار

محمود همايونى 
رئيس اتاق اصناف بهار

على سيف كار، مدير روابط عمومى اداره كل 
استاندارد استان همدان

رحمان نادى، دبير اتاق تعاون استان همدان: ديده 
همدان  استان  در  توزيع  و  توليد  زنجيره  شدن 

سبب رونق توليد در استان مى شود. 

على حيدريان، رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت 
توليدى  واحد هاى  از  حمايت  راستاى  در  بهار: 
زمين هايى با قيمت هاى كارشناسى شده در اختيار 

توليدكنندگان قرار مى گيرد.

مهدى خدايى، مدير روابط عمومى 
فرماندارى بهار

رضا حاجى زين العابدينى، مديركل اوقاف و امور 
خيريه استان همدان:

و  اشتغال  توليد  در  رسانه  پيام  چاپخانه 
اطالع رسانى در استان پيشرو است.

عمومى  كتابخانه هاى  مديركل  زارعى،  عاطفه 
استان همدان: 

كتابخانه هاى  نهاد  سالجارى  برنامه هاى  از  يكى 
و  داخل  توليد  مصرف  براى  فرهنگسازى  استان 

حمايت و معرفى توليد و كارآفرينان استان است.

و  فرهنگ  اداره  سرپرست  شهنوازيان،  حبيب 
ارشاد بهار:

چاپخانه پيام رسانه در راستاى بهينه سازى حوزه 
نقش  مى تواند  كشور  در  چاپ  صنعت  و  فرهنگ 

مهمى ايفا كند.

 

رفاه  و  كار  تعاون  اداره  رئيس  ضميرى كمال،  امير 
اجتماعى بهار: شهرستان بهار از جمله شهرستان هايى 
كمتر  آن  در  كارفرمايى  و  كارگرى  تنش  كه  است 
ديده مى شود و همين موضوع در چاپخانه پيام رسانه 
كار  اداره  خرسندى  باعث  كه  مى شود  مشاهده  نيز 

شهرستان بهار است.

مجيد فصولى، معاون بانك سپه:
 سياست هاى نظام بانكى بر محور حمايت از 

مجموعه هاى اشتغال زا قرار گرفته است.

تجارت  و  معدن  صنعت  مديركل  متين،  حميدرضا 
استان همدان: در استان همدان افراد متفكر بسيارى 
ديده مى شود كه نتيجه توجه به اين فكر و انديشه 

صدور 1500 مجوز براى توليد استان است.

شدن  محقق  براى  بهار:  فرماندار  قنبرى،  احسان 
توليد  و  اقتصاد  درباره  موظفيم  ما  همه  سال  شعار 
تدبير كنيم تا بسيارى از مشكالت در سطح استان 

و شهرستان برطرف شود.

باقر امين پور مدير ادارى،  
مالى و پشتيبانى سازمان 
مديريت و برنامه ريزى سازمان 
مديريت و برنامه ريزى

براى  بهار  شهردارى  بهار:  شهردار  يارى،  حميدرضا 
از  مجوز  اخذ  به  اقدام  توليدى  واحدهاى  از  حمايت 
واحدهاى  براى  و  كرده  شهرستان  اسالمى  شوراى 
پروانه  عوارض  درصدى   20 تخفيف  توليدى 

ساختمانى در نظر گرفته است.

ابوالفضل برات زاده ، رئيس بسيج كارگرى 
استان همدان براى ارتقاى توليد به دنبال 

توسعه فرهنگ توليد در بين كار گران و 
كار فرمايان هستيم

روز جهانى كار با حضور مسئوالن گرامى داشته  شد

كار، كارگر، معلم
تيتر ديروز؛ موضوع امروز

■ در حالى كه برنامه ويژه اى براى روز كارگر در استان به دليل شرايط كرونايى پيش بينى نشده است. روز گذشته مسئوالن شهرستان بهار و تعدادى از مديران 
استان با حضور در «مركز چاپ و بسته بندى همدان» ضمن قدردانى از تمامى كارگران زحمت كش استان، در اين مجموعه بر رفع موانع و حمايت از توليد 

تأكيد داشتند. اين مناسبت مقارن است با روز معلم گروه ديگر از جامعه كه وظيفه انسان سازى و تربيت كودكان اين سرزمين را بر عهده دارند. 
با تبريك روز سربازان توليد و انسان سازان جامعه.

براى تحقق شعار رهبرى هم صدا هستيم
ميهمانان مركز چاپ و بسته بندى همدان:
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com
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از اهميت شوراها كم نكنيد!
 1- در شــرايطى كه فرايند انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و 
روســتا بر اســاس تقويم انتخابات در حال اجرا است و انتخابات 
شــوراها همزمان با انتخابات رياســت جمهورى در 28 خرداد ماه 
برگزار خواهد شــد، برخى به عمد نكات منفى عملكردى شــوراها 
را پررنــگ كرده و در مردم نســبت به اين نهــاد نوپا حس بدبينى 

ايجاد مى كنند.
اينكه هــدف اين افراد انتخاباتى اســت يا قصد تهديــد فعاليتهاى 
شــوراها را دارند، هر دو مى تواند متصور باشــد هرچند تحقق اين 

اهداف بسيار سخت است.
2-پنج دوره از فعاليت شــوراها در حال پايان يافتن اســت و با دو 
ســال فعاليت اضافى براى همزمان شدن انتخابات شوراها و رياست 

جمهورى اين نهاد سابقه اى بيست ساله دارد.
در اين بيست سال اما اين نهاد به عنوان يك نهاد پويا همواره مطرح 

بوده و توانسته جايگاه خود را ارتقا دهد.
3- شــورا اكنون به عنوان نهاد ابتدايــى ورود به عرصه خدمت براى 
بسيارى از افراد عالقه مند به مسئوليت و خدمت به مردم مطرح هستند.

در واقع شورا كمك كرده تا در روندى انتخابى، مردم از افراد صاحب 
صالحيت، از شورايى محلى تا مجلس و ديگر نهادها حمايت كنند.

4- آغاز چرخش نخبگان از شــورا به مجلس و ديگر مســئوليت ها 
با راى و حمايت مــردم نمونه اى دقيق از اتكا به راى مردم در نظام 

مردم ساالرى دينى است.
در اين روند بســيارى از مديران و مســئوالن امروز كشور شناسايى 
شــده و امروز و آينده سياسى خود را مديون داوطلبى در انتخابات 

شوراها هستند.
5- شــوراها با اجراى قانون از بســيارى آســيب هاى شهردارى ها 
پيشــگيرى كرده اند و توانســته اند بر اجراى ضوابط شــهرى، كار 
كارشناســى و با مطالعه، پرهيز از هزينه هــاى اضافى و امور ديگر 

مرتبط با شهردارى نظارت كنند.
در ايــن زمينه مى توان گفــت، فعاليت ها و عملكرد شــهردارى و 
دهيارى ها پس از تشــكيل شــوراها با عملكرد آنهــا در نبود اين 

نهادهاى مردمى، تفاوت اساسى در كميت و كيفيت دارد.
6- شوراها تالش كردند تا به اختيارات اين نهاد مردمى افزوده شود 
و شــوراها همچنان كه در قانون آمده بر اساس فرهنگ و شرايط هر 
شهر، تصميم گير اصلى در تمامى زمينه ها با اتكا به راى مردم باشند.
هر چند در اين زمينه شــوراها با چالش اساســى مواجه شــدند و 
دولتمردان و نمايندگان و در مواردى قوه ديگر با شــوراها همراهى 
نداشــتند اما آنچه اكنون در حوزه اختيارات شوراهاست كم نيست 
و ايــن اختيارات و مســئوليت ها با روندى كــه دارد، قطعا افزايش 

خواهد يافت.
7- در چنين شــرايطى بزرگنمايى چند تخلف توســط چند عضو 
شــوراى شــهر و كم اهميت نشان دادن شــوراها در انجام كارهاى 
اساسى، اقدامى در راستاى كاستن از نقش مردم در مديريت شهرى 
به معناى واقعــى آن يعنى مديريت تمام امور شــهر و نه تنها امور 

شهردارى است.
مشخص است، شوراها باز هم به افزايش نقش مردم در اداره جامعه 
كمك خواهند كرد و راهى غير از افزايش مشــاركت مردم در تمامى 
امور و كاســتن از نقش نهادهاى غير انتخابى نيســت و اين روندى 

است كه با حمايت مردم پيش خواهد رفت.

سال گذشته 12 نفر در همدان غرق شدند  
 مديركل پزشــكى قانونى اســتان همدان با بيان اينكه با توجه به شروع فصل بهار و 
گرم شدن هوا استفاده از استخرهاى خانگى نيز افزايش مى يابد و خانواده ها بايد مراقب 
باشــند با توجه به اينكه سال گذشته 12 مرد در استان بر اثر غرق شدگى جان خود را از 

دست دادند خبر داد.
ارتين كمالى در گفت و گو با ايرنا تاكيد كرد: از خانواده ها انتظار مى رود براى پيشگيرى 
از حادثه غرق شــدگى نكات ايمنى را رعايت كننــد و اين نكات را به فرزندان خود نيز 

آموزش دهند.
وى افزود: به تازگى پســر بچه 10 ســاله هنگام بازى كنار استخر باغ در روستاى «سيد 

شهاب» تويسركان به داخل استخر افتاد و جان خود را از دست داد.
كمالى در مورد اين حادثه توضيح داد: خواهر و برادرى در حال بازى در داخل يك خانه 
باغ بودند كه بر اثر بى احتياطى هر دو آنها داخل استخر سقوط كردند كه اعضاى خانواده 
پس از متوجه شدن اين موضوع موفق به نجات جان دختر بچه شده ولى فرزند پسر جان 

خود را از دست داد.
مديركل پزشكى قانونى استان همدان گفت: غرق شدگى زمانى اتفاق مى افتد كه مجارى تنفسى 
به وســيله هر نوع مايعى مسدود شــود يا مايعى به داخل ريه و حبابچه هاى آن راه پيدا كند 

همچنين قطع تنفس و كمبود اكسيژن اصلى ترين علت مرگ در اثر غرق شدگى است
كمالى افزود: هنگام شنا كردن يا بازى در آب عواملى مانند خستگى و ضعف، آشنا نبودن 
به محيط و آب هاى عميق، مهارت نداشــتن در شنا، تشنج و توقف بيش از حد مجاز در 

زير آب باعث مى شــود كه فرد براى تنفس به راحتى به ســطح آب نيايد و غرق شدگى 
اتفاق بيفتد.

وى با بيان اينكه هنگام غرق شــدگى فرد به علت كمبود اكسيژن دچار استرس و هراس 
مى شــود و به طــور غيرطبيعى براى نجات جان خود تقال مى كند ادامه داد: نخســتين و 
حياتى تريــن كار براى نجات يك فرد در حال غرق، خارج كردن هر چه ســريع تر او از 

آب است.
كمالى اضافه كرد: در ادامه پس از اين كار حتى اگر فرد به نظر شرايط عادى داشته باشد 
بايد به اورژانس منتقل شــود همچنين افزايش ضربان قلب و تنفس، اضطراب و كاهش 
هوشــيارى از جمله عالئمى اســت كه اغلب پس از نجات فرد به وجود مى آيد كه بايد 

آن ها را كنترل كرد.

مديركل بيمه سالمت استان همدان خبر داد
 توقف تدريجى چاپ دفترچه هاى 

بيمه سالمت و استقرار نسخ الكترونيك
 نيــر احمــدى- خبرنــگار 
همدان پيام: مديركل بيمه سالمت 
اســتان همــدان از توقف چاپ 
دفترچــه هاى بيمه ســالمت از 
ابتداى ارديبهشت ماه در صندوق 
بيمه سالمت همگانى و از ابتداى 
خرداد ماه در صندوق روستائيان 
و از ابتــداى تيرمــاه در ســاير 

صندوق ها خبر داد.  
سعيد فرجى با اشاره به اينكه سازمان بيمه سالمت ابتداى امسال در 
راســتاى اجراى قانون بودجه ســال 1400 مبنى بر كاهش كاربرد و 
حذف تدريجى دفترچه هاى بيمه سالمت دستورالعملى را صادر كرد 
كه از ابتداى ارديبهشــت ماه در صندوق بيمه سالمت همگانى ديگر 
دفترچه كاغذى نداشته باشــيم عنوان كرد: البته بخشى از دفترچه ها 
برگه دارند و بيمه شدگان مى توانند از آنها استفاده كنند هرچند تاكيد 
ما اين است تا حد امكان استفاده نشود و خدمات الكترونيكى باشد 
و برگــه براى مواقع ضرورى مثل قطعى برق و اينترنت نگه  داشــته 
شود اما وقتى شرايط فراهم بود، اولويت به نسخه نويسى الكترونيك 

باشد.
وى با بيان اينكه از ابتداى ارديبهشــت ماه چــاپ دفترچه متوقف 
مى شــود و بايد الكترونيكى باشــد اضافه كرد: اگر در مراكز درمانى 
بــه هر دليلى امكان نوشــتن دفترچــه و در نهايت نسخه نويســى  
الكترونيك نباشد، با هماهنگى صورت گرفته پزشك مى تواند روى 
برگه سرنســخه خود، دارو بنويســد و با ورود آن برگه به داروخانه 
طبق هماهنگى انجام شده، اطالعات وارد سيستم شود و ما نيز هزينه 

را پرداخت كنيم.
وى بــا بيان اينكه در صندوق روســتائيان نيز از ابتــداى خردادماه 
دفترچه چاپ نخواهد شد عنوان كرد: از ابتداى تيرماه دفترچه"ساير 
صندوق ها" چاپ نمى شــود اما تا موقعى كه دفترچه ها برگه داشته 
باشند بيمه شــدگان مى توانند از آن استفاده كنند هرچند تاكيد داريم 
حداالمكان پزشــكان و بيمه شــدگان ثبت الكترونيك را پيش گيرند 

چرا كه تسلط در كار هم پيدا خواهند كرد.
فرجى با اشــاره به اينكه در بخش خصوصى خوشــبختانه استقرار 
نسخه نويسى در اســتان مطلوب است و تاكيد ما بر استقرار نسخه 
نويسى و نسخه پيچى الكترونيكى در مراكز دانشگاهى است و براى 
فراهم كردن زمينه اجراى طرح نسخ الكترونيك در اين مراكز تاكنون 
اقدامات خوبى صورت گرفته است گفت: با تصميم به توقف صدور 
دفترچه توسط سازمان تامين اجتماعى در اسفندماه، با هماهنگى اين 
مجموعه و معاونت دانشــگاه علوم پزشــكى ابن سينا براى استقرار 
سيســتم ها و نرم افزارهاى نسخه نويسى و نسخه پيچى الكترونيك در 

مراكز دولتى و دانشگاهى جلساتى را داشتيم.
فرجى در پايان گفت : مردم مى توانند با مراجعه به ســامانه خدمات 
http//eservices.ihio. شــهروندى بيمه ســالمت به آدرس
gov.ir/esc از خدمات درمانى دريافتى و ســوابق بيمه اى خود 

مطلع شوند.

1- ستاد انتخاباتى رستم قاسمى پس از اجراى  اولين برنامه مجبور به 
عذرخواهى شــده است. گويا اين  عذرخواهى  به دليل اشتباه عوامل 
برنامه اعالم حضور در استفاده از لوگوى 5 خبرگزارى بدون حضور 
خبرنگاران آنها بوده است. گفتنى است در اين عذرخواهى، از حضور 

30 رسانه در اين برنامه نيز تشكر شده است.
2- برخــى داوطلبان جناحى قصد كناره گيرى از انتخابات رياســت 
جمهورى را ندارند. گويا اين تصميم وحدت در جناحين را ســخت 
كرده اســت. گفتنى است تاكنون فريدون عباسى از جناح اصولگرا و 
محســن رهامى از جناح اصالح طلب اعالم كرده اند به نفع كســى از 

رقابت كنار نخواهند رفت.
3- گرانى، برخى واقعيت هاى بازار طال را آشــكار كرده است. گويا 
مشــخص شــده قفل و فنر داخل گردنبند، از جنس آهن اســت كه 
طالفروشان آن را جاى طال به مردم مى فروشند. گفتنى است با گرانى 
طال قرار شــده وزن قفل گردنبند كه از آهن است از مصنوعات طال 

كسر و بعد به مردم فروخته شود!
4- انتشــار شايعه تاثير ترياك بر درمان كرونا شدت يافته است. گويا 
اين اقدام در شــرايطى اســت كه متخصصان اين تاثير را رد كرده اند. 
گفتنى است به نظر اين شايعه براى افزايش فروش يك شربت حاوى 

ترياك بوده است.
5- برخى تورها بر ممنوعيت سفر به تركيه بى توجه هستند. گويا اين 
اقدام درحالى است كه تركيه براى سه هفته وارد قرنطينه شده و هنوز 
دســتور ممنوعيت تبليغ و اجراى تور تركيه در ايران برداشــته نشده 
است. گفتنى است با نزديك شدن تعطيالت عيد فطر، بر شدت تبليغ 

تورهاى تركيه افزوده شده است.

 كرونا در همدان به قدرى سخت شده است 
كه ديگر از طغيان هــم فراتر رفته تا جايى كه 
تمام شهرستان هاى استان به غير از تويسركان 
كه نارنجى اســت در وضعيت قرمز قرار دارند 
و آن طــور كه گفته مى شــود باالترين درصد 
موارد شناسايى شده در پيك چهارم، مربوط به 

ويروس انگليسى است.
متاسفانه در حال حاضر 198 شهر قرمز، 157 
نارنجى، 84 شــهر زرد و 9 شهر آبى در كشور 
وجود دارد كه همدان نيز جزو استان هاى قرمز 
مى باشــدو با اينكه در 15 استان روند بيمارى 
نزولى شــده و 10 استان در اوج بيمارى كرونا 
هستند به نظر مى رسد با شرايط موجود همدان 

نيز جزو اين 10 استان باشد.
روزانــه بيش از 1000 نفر با عالئم مشــكوك 
مراجعه  همــدان  بيمارســتان هاى  به  بيمارى 
مى كننــد و هنوز مســئوالن علــت اصلى آن 
را شــركت در اجتماعــات و دورهمى هــاى 

خانوادگى، مى دانند.
اين شرايط در حالى است كه ميانگين رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى در استان همدان 61 
درصد گزارش شــده اســت كه بــا اين عدد 
نمى توان بــه رفع محدوديت هــاى كرونايى 
اميــدوار بود بلكه بايد اين رقــم را به بيش از 

90 درصد رساند.
استاندار همدان در ســتاد استانى كرونا درباره 
خصــوص گفت: بــه طور حتــم رعايت 90 
درصدى پروتكل هاى بهداشتى موجب تغيير 
رنگ اســتان از قرمز به وضعيــت زرد و آبى 
كرونايى شده كه در اين وضعيت بيشتر مشاغل 
گروه هاى 2، ســه و چهار مــى توانند دوباره 

فعاليت خود را آغاز كنند.
ســعيد شــاهرخى افزود: در حــال حاضر 
شهرستان تويســركان در وضعيت زرد و 9 
شهرستان مابقى اســتان همدان در وضعيت 
قرمــز كرونايى قرار دارند كه اميد مى رود با 
افزايش توجه به دستورالعمل هاى بهداشتى، 
در هفته هــاى آينده رنگ بندى ديگر مناطق 

استان نيز تغيير كند.
وى از فعاالن در گروه شغلى 2، سه و چهار 
كه همراهى خوبى با ســتاد كرونا داشــتند 
قدردانــى كــرد و گفت: بار فشــار به كادر 
بهداشــت و درمان با وفاق و همدلى كاهش 
يافته و در صورت نبود همدلى و انسجام بين 
مجموعه هاى عضو ستاد كرونا به طور حتم 
حوزه بهداشــت و درمان با مشكالت عديده 

اى مواجه مى شد.
اســتاندار همــدان تاكيد كرد: طبــق گزارش 
دانشــگاه علوم پزشكى همدان مهمترين عامل 
گســترش ويروس و گرفتارى افــراد در دام 

اين بيمارى دورهمى خانوادگى و شــركت در 
اجتماعات است بنابراين همچنان برگزار نشدن 
مراســم ها و حضور نيافتن در تجمعات مورد 

تاكيد است.
شــاهرخى با بيان اينكه كار بازرسى از صنوف 
بايد تشديد شود اظهار كرد: امروز شاهد آغاز 
مرحله ســوم تزريق واكســن ايرانى كرونا به 
صورت آزمايشى در شهر همدان هستيم و سه 
هزار نفر از اهالى اين شهر زير پوشش اين طرح 
قرار مى گيرند كه اميد مى رود با نتيجه بخش 
بودن اين واكسن همه مردم بتوانند خود را عليه 

كرونا واكسينه كنند.
 16 هزار دوز واكسن كرونا 

در استان همدان تزريق شده است
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان نيز با بيان 
اينكه مرحله سوم تزريق واكسن از روز گذشته 
در اســتان آغاز شده است و در اين مرحله سه 
هزار نفر واكســينه مى شوند گفت: تاكنون 16 
هزار دوز واكســن كرونا در اين استان تزريق 

شده است.
رشــيد حيدرى مقدم با بيان اينكه روز جمعه 
در همدان 30 نفر واكســينه شدند اظهار كرد: 
استان همدان با تالش شبانه روزى و ايثار كادر 
حوزه سالمت از پيك سهمگين چهارم در حال 

عبور است.
وى گفت: 24 ســاعت گذشته بيماران بسترى 
مثبت141، سرپايى مثبت 361 نفر و فوتى ها، 
10 نفر بوده است و هم اينك يك هزار و 300 

بيمار در بيمارستان ها بسترى هستند.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همدان افزود: 
رنگ بندى شهرســتان ها در حال تغيير است 
و تويسركان به حالت زرد بازگشته و شهرستان 
هــاى رزن، كبودراهنگ و بهار تا پايان هفته به 

رنگ نارنجى يا زرد تغيير مى كنند.
حيــدرى مقدم اظهار داشــت: ويروس كرونا 
هوشمند شده و براى مواجه با آن نياز به برنامه 
هاى هوشمند است و با ورود هر موج ساختار 
ويروس تغيير كرده كه به موازات آن ســاختار 

بهداشتى هم قوى شده است.
وى اقدامات صــورت گرفتــه در مواجهه با 
ويروس كرونا در پيك چهارم را خريد و نصب 
سه دستگاه اكسيژن ساز، 25 دستگاه ونتيالتور 
و تشكيل كميته ترخيص بيماران براى نخستين 

بار در كشور دانست.
 رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همدان بيان 
كرد: همچنين 250 دســتگاه كپسول 400 تا 
600 ليترى، 250 تخت بيمارســتانى در اين 
مدت اضافه شــده و تعداد مراكز 16 ساعته 
و ســاعت كارى 200 مركز سالمت افزايش 

يافته است.
حيدرى مقدم ادامه داد: با تشديد بازرسى هاى 
ميدانى از هفته گذشته تاكنون 939 واحد صنفى 
اخطار دريافت كرده و  107 واحد پلمب شد.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان 
نيز با بيان اينكه شــهر همــدان به عنوان محل 
اجراى مرحله ســوم بالينى ايــن كار آزمايى 
واكســن كنژوگه انتخاب شده، گفت: ثبت نام 
داوطلبان از هفته گذشــته آغاز شده است و تا 
روز گذشته يك هزار و 400 داوطلب ثبت نام 

خود را قطعى كردند.
منوچهر كرمى اضافه كــرد: كارآزمايى بالينى 
واكسن كرونا با همكارى انستيتو فينالى كشور 
كوبا و انستيتو پاســتور ايران مراحل آزمايش 
خــود در 2 مرحله با موفقيت ســپرى كرده و 
اكنون در مرحله سوم اين كارآزمايى هستيم و 
در 2 مرحله قبلى اين واكسن هيچ گونه عارضه 

شديدى مشاهده نشده است.
وى پيش بينى كرد روزهاى آينده روزانه 150 
تا 300 واكسيناســيون كارآزمايى انجام شود و  
متقاضيان مشاركت در اين طرح نيز مى توانند 
از طريق سايت دانشگاه علوم پزشكى همدان 
يا شــماره گوياى 3136 ثبت نام خود را قطعى 

كنند.
 نوبت دوم واكسن كرونا 

براى بيماران تاالسمى در همدان
در همين راستا نيز  مدير انجمن تاالسمى استان 
همدان با اشاره به قرار داشتن بيماران تاالسمى 
در زمــره گروه بيمارى هــاى خاص گفت: به 
دليل قرار گرفتن بيماران تاالسمى و هموفيلى 
در گروه نخست اولويت تزريق واكسن كرونا، 
اين رويداد در اســتان نيز به وقوع پيوسته و با 
گذشت مدت زمان مناسب از تزريق نوبت اول 
اين واكســن، دوز دوم آن نيز از 2 روز گذشته 

آغاز شده است.
محبوبــه خضريــان بابيان اينكــه تقريبا تمام 
بيماران تاالســمى در اســتان واكسن كرونا را 
دريافــت كرده اند، عنوان كــرد: از مجموع 55 
بيمار تاالسمى در شهرســتان همدان، 45 تن 
واكسينه شده اند؛ ســاير افراد نيز به دليل ابتال 
به كرونا، صالح ديد پزشــك و عدم رضايت 
اســتفاده از واكسن، نتوانستند اين دارو مهم را 

دريافت كنند.
وى با اشــاره به بروز كمبود دارو اين بيماران 
در بازده زمانى 40 روزه در پاييز سال گذشته، 
اظهار كرد: خوشبختانه پنج ماه از ورود منظم و 
بدون مشكل دارو بيماران تاالسمى و هموفيلى 
به استان مى گذرد و از پاييز تا كنون شاهد بروز 
مشــكل در تامين دارو هاى حياتى و مورد نياز 

اين بيماران نبوده ايم.

 بنا بر گفته رئيس اداره امور مراتع و بيابان 
اداره كل منابــع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
همدان بروز خشكســالى ناشــى از كاهش 
بارندگى در بلند مدت منجر به خسارت 85 

ميليارد تومانى مراتع اين استان شده است
به گــزارش پايگاه اطالع رســانى اداره كل 
منابع طبيعــى وآبخيزدارى اســتان همدان، 
سعيد الياسى افزود: ميانگين بارش هاى استان 
همدان نســبت به دوره بلنــد مدت كاهش 
چشمگيرى داشــته و بررســى 13 ايستگاه 
هواشناســى استان نشان مى دهد كه ميانگين 
332 ميلى متر بــارش دوره بلند مدت با 73 
ميلى متر كاهش به 259 ميلى متر در ســال  

جارى رسيده است.
وى اظهــار داشــت: هر ميلى متــر كاهش 
بارندگى موجب افــت توليد علوفه به ميزان 
هفت دهم كيلوگرم در هكتار مى شــود كه 
با توجه به وسعت 822 هزار هكتارى مراتع 
اســتان همدان مى توان پيش بينى كاهش 42 
هزار تنى ميزان توليد علوفه را در سال زراعى 

جارى كرد.
رئيس اداره امور مراتع و بيابان اداره كل منابع 
طبيعــى و آبخيزدارى اســتان همدان گفت: 
ميــزان توليد علوفه با ميانگيــن بارش 332 
ميليمتر به 111 هزار تن مى رســد كه امسال 
بــا كاهش بارندگى اين رقم به حدود 69 تن 

كاهش يافته است.

الياسى اضافه كرد: همچنين هر كيلوگرم علوفه 
مرتعى 2 هزار و 30 تومان قيمت گذارى شده 
كــه با در نظر گرفتن اين رقم مى توان عنوان 
كرد كاهش بارندگى و خشكسالى دست كم 
حدود 85 ميليارد تومان به سطح توليد مراتع 

استان همدان خسارت زده است.
وى، يكى از آسيب هاى جدى كاهش توليد 
علوفــه را بروز تنش و درگيرى بين دامدار و 
عشاير براى تامين علوفه مورد نياز دام عنوان 
كرد و گفت: درهمين ارتباط به تازگى شاهد 
بروز درگيرى ميان عشــاير با كشاورزان در 

اراضى شهرستان اسدآباد بوديم.
رئيس اداره امور مراتع و بيابان اداره كل منابع 
طبيعــى و آبخيزدارى اســتان همدان گفت: 
خشكســالى در نواحى خوزستان، لرستان و 
ايالم موجب تغيير تقويم كوچ با نظر كارگروه 

ملى تنظم تقويم كوچ شده و  عشاير به جاى 
نيمه ارديبهشت، اول ارديبهشت امسال وارد 

اين استان شدند.
الياســى اضافه كرد: عشاير بايد در 59 سامان 
عرفى استان همدان مستقر شوند اما به علت 
ورود زودهنگام و برفگير بودن برخى از اين 
سامان ها در شهرهاى همدان و بهار، عشاير 
كــوچ رو مجبور به ورود به مزارع و  اراضى 
كشاورزى شــده كه اين رويه موجب بروز 

تنش بين آنها و كشاورزان شده است.
وى بيان كرد: يك هزار و 290 خانوار دامدار 
كوچ رو و نيمه كوچ رو مجاز هســتند كه از 
مراتع اســتان همدان به عنوان مراتع ييالقى 
استفاد كنند و 59 سامان عشايرى با مساحتى 
افزون بر 82 هــزار و 926 هكتار ميزبان 59 
هــزار و 904 واحــد دامى مجــاز دامداران 

عشايرى است.
رئيــس اداره امــور مراتــع و بيابــان اداره 
كل منابــع طبيعــى و آبخيــزدارى اســتان 
همدان گفت: مميزى انجام شــده در زمينه 
مرتع مربوط به 2 دهه گذشته است و به طور 
مسلم مساحت زمين افزايش نمى يابد اما با 
بزرگ شــدن فرزندان عشاير و ازدواج آنها 
به تعداد خانوار و دام هاى عشــاير افزوده 

مى شود.
داراى  جديد  خانوارهــاى  افزود:  الياســى 
سامان عرفى براى اســتقرار نيستند بنابراين 
از اداره امور عشــايرى انتظار مى رود براى 
ساماندهى خانوارهاى جديد عشايرى و رفع 
اين مشكل پيشگام شده و با پيش بينى محل 
اســتقرار يا هدايت آنها به ســمت دامدارى 
صنعتى از بروز مشكل و تنش هاى احتمالى 

جلوگيرى كند.
مراتع اســتان همدان به وســعت 822 هزار 
هكتار در صورت توليد 120 هزار تن علوفه 
جوابگوى حدود 548 هزار و 29 واحد دامى 
اســت كه 64 هزار هكتار مراتع درجه يك 
بــا ظرفيت 102 هــزار و 461 واحد دامى، 
324 هزار هكتــار مراتع درجه 2 با ظرفيت 
233 هزار و 819 واحد دامى و مابقى معادل 
449 هزار و 900 هكتار مراتع درجه ســه با 
ظرفيت 211 هزار و 750 واحد دامى در يك 

فصل چرايى 6 ماهه را تشكيل مى دهند.

رعايت پروتكل ها همچنان اميد اول و آخر است

تزريق واكسن به همدانى ها
كمتر از يك درصد!

خشكسالى 85 ميليارد تومان خسارت به مراتع وارد كرد
قوانين مربوط به عابران پياده 

نيازمند بازنگرى 
 بنا بر اعالم رئيس پليس راه اســتان همدان روند فوت عابران پياده 
در اســتان افزايشى است و براى كاهش اين آمار بايد قوانين مربوط به 

عابران بازنگرى شود.
رضا عزيزى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: از ابتداى سال جارى 
تاكنون پنچ عابر پياده در سوانح جاده اى اين استان جان خود را از دست 
دادند در حاليكه اين آمار در مدت زمان مشــابه ســال گذشته 2 مورد 

فوتى بوده است.
وى اضافه كرد: انسان، خودرو و راه سه ضلع ترافيك و تصادف به شمار 
مى روند كه در اين بين نقش انسان كمرنگ ديده شده يا اصال ديده نشده 
است در حاليكه انسان به علت داشتن قوه تشخيص و درك سهم بااليى 

در بروز تصادفات دارد.
رئيس پليس راه اســتان همدان ادامه داد: در صورت برخورد خودرو با 
عابر پياده در جاده ها طبق قانون عابران هيچگاه مقصر نيستند و در هر 

حالتى راننده وسيله نقليه مقصر بوده و بايد پاسخگو باشد.
عزيزى اضافه كرد: اين در حاليست كه سرعت خودروها در جاده هاى 
برون شــهرى زياد بوده و از زمان رويت عابرى در حال عبور از عرض 
جاده تا توقف كامل خودرو 150 متر طول مى كشد كه اغلب مواقع به 
علت بى توجهى عابر به حق تقدم و ورود نابهنگام به سطح جاده، عابر 

جان خود را از دست مى دهد.
رئيس پليس راه اســتان همدان ادامــه داد: قوانين مرتبط با عابران پياده 
نقص دارد و بايد براى عابر نيز به عنوان عامل بروز تصادف سهم پيش 
بينى كرد اما حتى در صورت بى توجهى عابر و بروز سانحه رانندگى، 
راننده مقصر است. عزيزى تاكيد كرد: اگر ديه ناشى از سوانح جاده اى 
بــه عابرانى كه هنگام عبور از عرض جاده حق تقدم را رعايت نكردند 
تعلق نگيرد به طور حتم شــاهد كاهش آمار عابران متوفى در جاده ها 
خواهيم بود. وى گفت : عابران همچنين مكلف شــوند در مكان هاى 
داراى زيرگــذر و روگذر به جاى عبور از عرض جاده ها از اين محل 
ها براى پيمودن عرض جاده استفاده كنند در غير اينصورت در صورت 

بروز سانحه جاده اى مقصر هستند.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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تفكر سپاه و بسيج بر مبناى انديشه 
شهيد مطهرى است

 كبودراهنگ-خبرنگار همدان پيام-نشست حكمت مطهر با حضور 
كاركنان ســپاه ناحيه كبودراهنگ و با ســخنرانى امام جمعه در سالن 

صالحين برگزار شد.
امام جمعه كبودراهنگ گفت: تفكر ســپاه و بسيج و خط مشى اين نهاد 

مقدس بر گرفته از انديشه هاى اين فيلسوف گرانقدر است.
حجت االسالم نقى باقرى خاطرنشان كرد: انديشه شهيد مطهرى منحصر 
در خودش نيســت بلكه اين انديشــه در زمينه هاى علمى، فرهنگى و 
سياسى در مدارج علمى كشور به خصوص در برنامه هاى سپاه و بسيج 
نمايان اســت. وى افزود: آثار و كتب شهيد مطهرى بايد در جلسات و 
كالس هاى اخالقى بيشتر تبيين شــوند تا نسل امروز ما به خصوص 

جوانان بهره كافى را ببرند.
در پايان از مربيان و هاديان سياسى سپاه و بسيج قدردانى شد.

پسر بچه  ماليرى در چاه آب غرق شد
 سرپرست سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى مالير از غرق شدن 
پســر بچه 10 ساله در چاه آب كشاورزى خبر داد. محمودرضا ملكى به 
غرق شدن پسر بچه 10 ساله تويسركانى در چاه آب اشاره و اظهار كرد: 
ساعت 20 و 30 دقيقه روز پنج شنبه 9 ارديبهشت ماه در پى تماس تلفنى 
سازمان آتش نشانى تويسركان، غرق شدن پسر بچه اى حدودا 10 ساله در 
چاه آب كشاورزى روستاى خير آباد تويسركان گزارش شد. وى ادامه داد: 
بالفاصله تيم امدادونجات و غواصى سازمان آتش نشانى مالير به محل 
اعزام شدند و پس از جستجوى يك ساعته و غواصى در زير آب، با وجود 

تاريكى و گل آلود بودن آب، موفق به يافتن جسد فرد غرق شده شدند.

انتشارات دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى
 راه اندازى شد

 دانشــگاه سيدجمال الدين اسدآبادى در راستاى نقش آفرينى خود در عرصه علمى 
كشــور و منطقه، اقدام به راه اندازى و اخذ مجوز «انتشارات دانشگاه سيدجمال الدين 

اسدآبادى» كرده  است.
رئيس دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى گفت: در همين راستا از كليه اساتيد، محققان 
و پژوهشــگران كه متقاضى انتشــار كتاب (تأليف، ترجمه، گردآورى، تقرير، تحشيه و 
تصنيف) هســتند دعوت بــه عمل مى آيد در چارچوب قوانيــن و مقررات جمهورى 

اسالمى ايران و آيين نامه نشر دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى، با مركز نشر دانشگاه 
به آدرس ايميل nashr@sjau.ac.ir و يا شــماره 33117805-081 داخلى 400 

تماس بگيرند.
ــن  ــون در دانشــگاه ســيدجمال الدي ــرد: هــم اكن ــار ك ــرادى مخلــص اظه حســين م
ــاخت و  ــركت زيرس ــا ش ــه ب ــورت گرفت ــات ص ــه تفاهم ــه ب ــا توج ــدآبادى ب اس
ــه  ــه ك ــر ثاني ــت ب ــد 100 مگابي ــاى بان ــا پهن ــورى ب ــتر فيبرن ــران، بس ــرات اي مخاب
باالتريــن پهنــاى بانــد موجــود در اســتان همــدان بــه شــمار مــى رود، از اواخــر ســال 

ــده اســت. ــدازى ش ــته راه ان گذش
وى در ادامه با اشاره به اينكه در اواخر سال گذشته دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادى 

به شــبكه فيبر نورى كشور متصل شد، تصريح كرد: براى ســهولت دسترسى به منابع 
علمى شــبكه جهانى اينترنت، با پيگيرى هاى مستمر مديريت پژوهش و فناورى و پس 

از گذشت يك دهه از عمر دانشگاه اين اقدام موثر انجام گرفته است.
مــرادى مخلــص بــا تأكيــد بــر اينكــه اميدواريــم دانشــگاه ســيدجمال بتوانــد در گام 
دوم انقــالب اســالمى، توســعه پايــدار جامعــه علمــى كهــن ديــار اســداباد را فراهــم 
ــات  ــد فناورى-اطالع ــط واح ــده توس ــام ش ــاى انج ــى ه ــى بررس ــت: ط آورد، گف
دانشــگاه، ســرعت و كيفيــت ايــن ســرويس، ارزيابــى شــده و ارائــه تمامــى خدمــات 
اينترنتــى دانشــگاه از طريــق ايــن كانــال ارتباطــى پرســرعت بــراى دسترســى جامعــه 

دانشــگاهى و شهرســتان اســدآباد امــكان پذيــر اســت.

دعوت نامه مجمع عمومى عادى ساليانه

هيأت مديره شركت تعاونى كشاورزى صادركنندگان زرخيز هگمتانه   

شركت تعاونى كشاورزى صادر كننده گان زر خيز هگمتانه  به شماره ثبت 824 و شناسه ملى 14006127542
بدينويسله از كليه سهامداران شركت و يا نمايندگان آنان دعوت به عمل مى آيد تا درجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت كه در تاريخ 1400/02/29 
راس ساعت 10 به آدرس : بهار-ابتداى بلوار كشاورز-روبروى جزيره شادى-دفتر شركت تعاونى زرخيز هگمتانه و با حضور اعضاء شركت برگزار ميگردد 

حضور بهم رسانيد . 
دستور جلسه :

1 ) استماع گزارش هيأت مديره و بازرسان شركت 
 2) ارائه گزارش حسابرسى سال مالى 1398 شركت

3 ) رسيدگى و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 1398 شركت
 4 ) انتخاب بازرسان شركت براى مدت يكسال مالى 

5 ) تاييد عمليات سال گذشته و تعيين خط مشى و برنامه شركت (تصويب برنامه يكساله و سه ساله پيشنهادى هيأت مديره در راستاى دستورالعمل برنامه پذيرى)
6 ) تصويب متمم بودجه سال آتى شركت 1400 

7 ) تصميم گيرى در خصوص اخذ تسهيالت از بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى 
8 ) تعيين ميزان ابواب جمعى مديرعامل و كاركنان شركت بنا به پيشنهاد هيأت مديره و هماهنگى واحد حقوقى مديريت تعاون روستايى استان 

9 ) تصويب آيين نامه هاى : معامالتى - استخدامى - انضباطى - تنخواه گردان - تشخيص صالحيت نامزدهاى حقيقى و حقوقى سمت هاى هيأت مديره و 
بازرس و مديرعامل شركتها و اتحاديه ها - حدود وظايف و اختيارات مديران عامل - سرمايه گذارى،بهره بردارى و بهينه سازى زيرساختها- دستورالعمل 

برنامه پذير نمودن 

آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان

مركــز كشــتارگاه صنعتى دام همــــدان در نظــر دارد بهره 
بــردارى از ســالن بســته بنــدى گوشــت - بوفه -باســكول 
ــراى  ــتارگاه را  ب ــل كش ــع در داخ ــفندى واق گاوى و گوس
ــه  ــده ب ــق مزاي ــال از طري ــك س ــدت ي ــال 1400 بم س
اشــخاص حقيقــى يــا حقوقــى واجــد شــرايط بــه صــورت 

اجــاره واگــذار نمايــد.
متقاضيــان مــى تواننــد تــا هفــت روز كارى  پــس 
از انتشــار آگهــى (پايــان وقــت ادارى روز دوشــنبه 
ــز  ــه مرك ــده ب ــناد مزاي ــت اس ــت درياف 1400/02/20) جه
ــر 15  ــع در كيلومت ــدان واق ــى دام هم ــتارگاه صنعت كش
ــروى  ــاد - روب ــح آب ــى صال ــاه - دوراه ــاده كرمانش ج

ــد. ــه نماين ــى مراجع ــت بازرس ايس

آگهى مزايده عمومى (نوبت سوم)

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان

بهره  دارد  نظر  در  همــدان  دام  صنعتى  كشتارگاه  مركز 
بردارى از سالن هاى نگهدارى دام-سالن هاى جمع آورى 
آاليش -سالن شستشوى شكمبه-سالنهاى جمع آورى پيه 
سال  براى  را  كشتارگاه  داخل  در  واقع  گوسفندى  و  گاوى 
1400 بمدت يكسال از طريق مزايده به اشخاص حقيقى يا 

حقوقى واجد شرايط واگذار نمايد.
متقاضيان مى توانند تا هفت روز كارى پس از انتشار  آگهى 
(پايان وقت ادارى روز دوشنبه 1400/02/20) جهت دريافت 
اسناد مزايده به مركز كشتارگاه صنعتى دام همدان واقع در 
روبروى  آباد-  صالح  كرمانشاه-دوراهى  جاده   15 كيلومتر 

ايست بازرسى مراجعه نمايند.

 مجموعــه تفريحى و توريســتى «مينى ُورلد» يا 
جهان كوچك يكــى از شــاخص ترين پروژه هاى 
گردشــگرى مالير با پيشرفت فيزيكى 60 درصد در 
زمينى به مســاحت 48 هكتار در حال اجرا است و 
پيشانى گردشگرى اين شهرستان و استان همدان به 

شمار مى رود.
عمليات اجرايى اين پروژه مهم گردشگرى به همت 
و ايده خالقانه شــهردارى و شــوراى اسالمى شهر 
مالير در ســال 87 با هدف ايجاد 138 اثر شاخص 
تاريخى ايران و جهان آغاز شــد كه تاكنون موانع و 
مشكالت بسيارى در مســير اجراى اين پروژه قرار 
گرفت تا نتواند آنگونه كه بايد و شايد در زمان مقرر 

تكميل و به بهره بردارى برسد.
تاكنون آثار شــاخصى همچون تخت جمشيد، برج 
پيزا، پل ِورســك، آكروپليس، برج ايفل، تاج محل، 
سى وســه پل، اهرام ثالثه مصر، نيم تنه هاى شــيلى، 
آرامــگاه حافظ و خيام، كاخ خورشــيد، ديوار بلند 
چين، برج قابوس، گنبد كابوس، آبشــار نياگارا، باغ 
مشاهير و سرديس هاى مشاهير ايران و جهان، ميدان 
شهدا و المان هاى شــهداى خلبان در اين مجموعه 
نصب شــده و يا در حال تكميل اســت و مديريت 
شهرى مالير اميدوار است با تكميل بخش عظيمى از 
اين پروژه گردشگرى؛ رشد اقتصادى و فرصت هاى 
شــغلى بيشترى را در ســايه صنعت گردشگرى به 
عنوان صنعت پاك و يكى از پيشــران هاى توسعه، 

براى شهروندان ماليرى به ارمغان آورد.
از زمــان اجــراى اين پروژه عظيم گردشــگرى كه 
در امتــداد مجموعه تفريحى و توريســتى بام مالير 
و جاده ســالمت در شــمالى ترين نقطه مالير واقع 
شده، ميلياردها تومان اعتبار تاكنون صرف عمليات 
اجرايى اين طرح شاخص گردشگرى و نصب بيش 
از 20 المان ايران و جهان شــده اســت، اما موانع، 

كمبــود اعتبارات و بى توجهى ها در برخى دوره هاى 
شــهردارى و شوراى اسالمى شــهر، موجب شد تا 
عالوه بر نرسيدن اين پروژه به ايستگاه آخر، حتى به 
برخى المان هاى ســاخته و نصب شده آن نيز آسيب 
جدى وارد شــود و هزينــه اى مضاعف روى دوش 

شهردارى بگذارد.
در همين چارچوب شهردارى مالير از همان ابتداى 
دوره پنجــم عزم خــود را بــراى تكميل مجموعه 
تفريحى و توريســتى «مينى ُورلد» جــزم كرد تا با 
حمايت و پشــتيبانى مسئوالن شهرستانى، استانى و 
حتى كشــورى و در عين حــال پيگيرى نمايندگان 
مالير در مجلس شــوراى اســالمى بتوانند روبان 
اين پروژه عظيم گردشــگرى را تــا پايان اين دوره 
شوراى اسالمى شهر و شهردارى قيچى كنند و براى 
هميشه دروازه گردشگرى شهر توريستى مالير را با 
مجموعه «مينى ُورلد» در كنار 2 عنوان جهانى مبلمان 
منبت و انگور به روى گردشگران داخلى و خارجى 

بگشايند.
خبر خوشايند ديگر اينكه نامگذارى سال جديد به نام 
«توليد، پشتيبانى و مانع زدايى ها» توسط رهبر معظم 
انقالب؛ نيز محركى براى شتاب بخشى در تكميل و 

رفع موانع پيش روى اين مجموعه گردشگرى شد.
 اختصاص 2 ميليارد تومان 

براى رفع مشكل شبكه برق مينى ُورلد
در همين رابطه عصر روز پنجشنبه گذشته به منظور 
بررسى موانع و مشــكالت موجود در حوزه تامين 
شــبكه برق مجموعه مينى ُورلد، با حضور فرماندار 
ماليــر، نماينده مــردم مالير در مجلس شــوراى 
اسالمى و جمعى از مســئوالن استانى و شهرستانى 
پس از بازديد ميدانى از اين پروژه، موانع بررســى و 

تصميمات الزم اتخاذ شد.
در ايــن بازديــد ميدانى معاون اســتاندار همدان و 

فرماندار مالير تكميــل مجموعه مينى ورلد را عامل 
مهمى در رشــد و توســعه اين شهرســتان دانست 
و ضمــن تاكيد بر تكميل اين مجموعــه در برنامه 
زمان بندى مقــرر، گفت: مينى ورلد يا جهان كوچك 
مجموعه كاملى از آثار و جاذبه هاى گردشگرى براى 

گردشگران داخلى و خارجى است.
فرماندار مالير گفت: تكميل مجموعه مينى ورلد يكى 
از اهداف مهم ما در تبديل مالير به مقصد گردشگرى 
اســت و تمام تالش ما رفع موانــع پيش روى اين 
مجموعه عظيم گردشگرى و تسريع در روند ساخت 

و ساز اين پروژه است.
قــدرت ا... ولــدى با بيان اينكــه تكميل مجموعه 
مينى ورلــد يكــى از اهداف مهــم در تبديل مالير 
به مقصد گردشــگرى اســت اظهار داشــت: تمام 
تالش مارفع موانع پيــش روى اين مجموعه عظيم 
گردشــگرى و تســريع در روند ساخت و ساز اين 

پروژه است.
وى ادامه داد: در اين راستا يك ميليارد و صد ميليون 
تومان از محل اعتبارات كميته برنامه ريزى شهرستان 
براى رفع مشــكل شــبكه برق اين مجموعه كمك 
مى كنيم تا هر چه زودتر مشكل شبكه برق آن براى 

سرعت دادن به روند تكميل مينى ورلد رفع شود.
ولدى بيان كرد: با كمك هاى اعتبارى كه از ســوى 
شهردارى و شــركت توزيع برق استان همدان و در 
مجموع به مبلغ 2 ميليارد تومان به اين مجموعه تعلق 
گرفت، مقرر شــد تا يك ماه آينده مشكل شبكه برق 

آن رفع شود.
 مينى ُورلد؛ محرك صنعت گردشگرى مالير

نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى نيز 
گفت: مجموعــه مينى ورلد در كنار شــاخص هاى 
ديگــرى همچون 2 عنوان جهانــى مبلمان منبت و 
انگور، دارا بودن باالترين ســرانه فضاى سبز شهرى 

مالير در كشور، فرهنگ غنى مردم، ويژگى هاى آب 
و هوايى و جغرافيايى، نزديك بودن به مركز و توسعه 
اقامتگاه هاى بوم گردى، موجب شــده حال و آينده 

توريست پذير بودن مالير خوب باشد.
حجت االســالم احد آزاديخــواه تكميل مجموعه 
مينى ورلد را محرك توسعه صنعت گردشگرى اين 
شهرستان و استان دانست و افزود: همه عوامل دست 
به دســت هم داده تا مالير در گردشــگرى شرايط 

خوبى داشته باشد.
وى در گفتگــو بــا ايرنا، بيان كرد: در رفع مشــكل 
شبكه برق مجموعه تفريحى و توريستى مينى ورلد، 
نگاهمان بايد تعاملى باشد و از اين فضاى تعاملى و 
همدلى موجود بايد براى پيشبرد اهداف استفاده كرد.

مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان همدان 
نيز اظهار كرد: اين پروژه عظيم به يك مگاوات برق 
نياز دارد كه يك هزار و 700 متر شبكه فشار متوسط 
و 200 متر شبكه زمينى اجرا و يك پست به صورت 
ولتاژ اوليه از پست جديد 63 كيلوولت مالير تامين 

خواهد شد.
شيرزاد جمشيدى ادامه داد: در اين بازديد مقرر شد 
يك ميليارد و صد ميليون تومان با مساعدت فرماندار 
مالير از اعتبارات اين شهرستان، 500 ميليون تومان 
از اعتبــارات شــهردارى و 400 ميليون تومان نيز از 
اعتبارات شــركت توزيع برق استان و در مجموع 2

ميليارد تومان براى اجراى شــبكه برق اين مجموعه 
اختصاص يابد.

وى تاكيــد كــرد: چنانچــه موافقت نامــه بين ما و 

شهردارى مالير هر چه زودتر انجام و اعتبارات مورد 
نظر تخصيص يابد، تامين شبكه برق اين مجموعه در 

زمان مقرر اجرايى مى شود.
10 المان مينى ورلد 
در آستانه بهره بردارى 

شــهردار مالير نيز گفت: در حال حاضر حدود ده 
المان جديد بــراى نصب در اين مجموعه تكميل و 
قابل بهره بردارى است و 14 المان ديگر نيز در دست 

ساخت است.
حسين بابايى با بيان اينكه 63 المانى كه برنامه ريزى 
شده، در حال تكميل و راه اندازى است، اظهار كرد: 
كل مجموعه مينى ورلــد 60 درصد و المان هايى كه 
تكميل خواهد شد، 50 درصد پيشرفت فيزيكى دارند 
و در صدد هستيم تا آخر مرداد امسال اين المان ها به 
بهره بردارى برسد. به گزارش روابط عموى شهردارى 
مالير، وى اجراى اين مجموعه را در راستاى ايجاد و 
توسعه فضاى سبز شهرى مالير و در ادامه مجموعه 
بام مالير و جاده سالمت دانست و افزود: مينى ورلد 
يكى از شاخصه هاى فضاى سبز شهرى مالير و يكى 
از پروژه هاى مهم كشــور اســت و اين شهر با 19
مترمربع سرانه فضاى سبز شهرى، يكى از شهرهاى 

پيشرو در كشور است.
شــهردار مالير گفت: در حال حاضــر پروژه هاى 
شــاخصى همچون برج قابوس، تــاج محل، برج 
ايفل، ديوار چين، كاخ خورشيد، دروازه قرآن شيراز، 
فلك االفالك، مقبره فردوســى و بوعلى سينا در اين 

مجموعه در حال ساخت است.

 نهاوند از قديم آيين مخصــوص خود را براى طلب 
باران داشــت كه از آن با عنوان «ِشــل و مِل بارونكى» ياد 
مى شــود، اين مراســم يكى از آيين هــاى فراگير و رايج 
باران خواهى است كه گرچه امروز به فراموشى سپرده شده 

اما ياد آن در خاطره ها همچنان زنده است.
آب از ديرباز در بــاور ايرانى از تقدس خاصى برخوردار 
بوده و به همين واسطه در جغرافياى بومى كشور آيين ها 
و باورهاى مختلفى در مورد آن وجود دارد مانند «عروسى 
آب» و «دعاهاى باران» و «نماز استســقاء»، «نيايش براى 
طلب باران» و «شستن تابوت در آب»، «نهادن علم عزادارى 

براى طلب باران»، «چمچه گلين» و  «عروسى قنات».
شهرســتان نهاوند نيز آييــن مخصوص خــود را براى 
طلــب آب دارد كه از آن با عنوان «ِشــل و مِل بارونكى» 
ياد مى شود، اين مراســم يكى از آيين هاى فراگير و رايج 
باران خواهى است كه گرچه امروز به فراموشى سپرده شده 

اما ياد آن در خاطره ها همچنان وجود دارد.
اين مراســم از يك محله و با حضور كودكان و نوجوانان 
شروع مى شد به اين صورت كه يكى از آنها عروسكى را 
در دست گرفته و ساير بچه ها لباس عروسكى را كه از قبل 
آماده كرده اند به آن مى پوشانند، بعد در حالى كه به شكلى 
موزون ترانه «شل و مل بارونكى» و تمناى باران را زمزمه 
مى كردند براى دريافت هديه در كوچه هاى محله راه افتاده 

و به درب خانه ها مى رفتند.
بزرگتر آن خانه ســطل يا ظرفى آب بر ســر عروســك 

مى ريخت و مقدارى مواد خوراكى يا پول به بچه ها مى داد. 
آخــر كار هم بچه ها با موادى كه جمــع كرده بودند آش 

مى پختند و آن را بين خود و نيازمندان تقسيم مى كردند.
 ريش سفيدان نهاوند جملگى معتقدند كه آيين باران خواهى 
يا همان «شــل و مل بارونكى»، اغلب به شكل نمايشى و 
با درهم آميختن شعر، دعا، داستان و اسطوره برگزار و در 

فضايى شاد و در ميان هلهله كودكان پايان مى يافت.
يك پژوهشــگر مســائل اجتماعى در اين رابطه با بيان 
اينكه برخــى از آيين هاى طلب باران ريشــه در ايران 
باســتان دارد  مى گويد: طبق بررسى هاى صورت گرفته 
اغلب اين آيين ها با راز و نياز و تضرع به درگاه خدواند 

همراه بوده است.
محمدتقى شــهبازى با بيان اينكه بيشتر اين آيين ها را در 
قديم زنان و بچه ها اجرا مى كردند ادامه مى دهد: در نهاوند 
نيز به اين دليل كه بخش عمده اى از زمين هاى كشاورزى 
ديم بوده و معيشــت مردم به اين كشت وابسته است، در 
صورت بارش كم و يا خشكسالى، مراسم تمناى باران در 

مناطق مختلف و به شيوه هاى گوناگون برگزار مى شد.
وى با بيان اينكه پس از انجام مراسم بارندگى شروع مى شده 
و اين موضوع نشــان مى دهد پاى يك مساله اجتماعى در 
بارش باران و يا نباريدن باران وجود داشته است، مى گويد: 
براى بارش باران بايد چند عنصر دخالت داشته باشد، يكى 
رهبر يا هماهنگ كننده است و ديگرى جمعيتى دل شكسته 
كه با صداقت از نيروى ماورايى و خداوند استغاثه كنند كه 

شــايد انتخاب بچه ها براى دعا كردن به خاطر صداقت و 
پاكى آنها باشد.

اين پژوهشگر مسائل اجتماعى درگفتگو با فارس و با بيان 
اينكه اين سنت ها ريشه در باورهاى مذهبى مردم دارد كه 
تقريبا به فراموشى سپرده شده است مى گويد: ما االن هم 
به مراســم تمناى باران كه يك سبك اسالمى است و در 
زمان امام رضا(ع) نيز اين مراســم برگزار شد و مامون را 
رســوا كرد نياز داريم كه البته الزمه آن صداقت و درستى 
و نيك گفتارى، نيك رفتارى و نيك پندارى از ســوى مردم 

است.
وى با بيان اينكه مردم بايد بعضى از رفتارهاى منفى را كنار 
گذاشته و يا به رفتار مثبت تبديل كنند و بر خدا توكل كرده 
و از كائنات طلب باران نمايند مى گويد: سنت طلب باران 
در نهاوند با نام «شــل و مل بارونكى» براى بچه ها بسيار 

نشاط آور بود و آنها با انجام آن به وجد مى آمدند.
شهبازى با اشاره به اينكه اين سنت تقريبا در اغلب محالت 
قديمى شهر نهاوند انجام مى شد كه البته با حضور كودكان 
و نوجوانــان و هدايت افراد خير و نيك انديش انجام مى 
شــد، ادامه مى دهد: هرچند ســاليان زيادى است كه گرد 
فراموشــى بر اين آيين نشسته است، اما به گفته قديمى ها 
و ريش ســفيدان نهاوند، آيين تمناى باران بخشى از آيين 
سنتى و مذهبى مردم اين خطه بوده و گرچه به لحاظ شكل 
اجرا با ديگر آيين هاى مشــابه اختالفاتى داشته، اما ريشه 
مشترك آنها درخواســت بركت الهى و فراوانى براى اين 

نعمت بزرگ خداوند است.
وى اضافه مى كند: نكته قابــل توجه در اجراى اين آيين، 
رنگ و بوى مذهبى همراه با نشــاط آن بوده است كه در 
عين روحانيت فضا، موجبات شادى و سرور معنوى مردم 

را فراهم مى كرده است.
زنده ياد فريدون سيفى نويسنده نهاوندى در خاطرات خود 

كه در فصلنامه فرهنگان موسسه عليمراديان 
اين شهرستان به چاپ رسيده، اين آيين 

را اينگونه شرح مى دهد: «مراسم تمناى 
(دعــاى) باران در ســال هاى كم آبى 
توسط كشاورزان براى مزارع گندم و 
ساير حبوبات ديم اجرا مى شد كه در 

شهرستان نهاوند اين مراسم به "ِشل و 
مل بارونكى"مشهور بود، در سال 1324 كه 

من 10 سال بيشتر نداشتم و آن سال كم بارانى و 
خشكسالى بود، در اواخر ارديبهشت مراسم تمناى باران يا 
همان شل و مل بارونكى شركت كردم. هنوز پس از سال 

ها خاطره آن فضاى روحانى و عرفانى را در ذهن دارم».
او در اين مطلب مى افزايد: «نحوه اجراى آن بدينگونه بود 
كه بوســيله چند نفر از افراد خير و مردمى خبر مى دادند 
و جار مى زدند كه فالن روز و فالن ســاعت قرار اســت 
مراسم تمناى باران برگزار شود. كودكان هفت سال به باال 
با شنيدن اين خبر خود را آماده مى كردند و در روز اعالم 
شده با شــوق فراوان و با در دست داشتن عروسك هايى 
كه توسط مادربزرگ ها از پارچه ساخته شده بود و آن ها 
را باالى قطعه چوبى 80 سانتيمترى نصب كرده بودند، در 
مكانى كه جارچيان «شل و مل بارونكى» تعيين كرده بودند 

جمع مى شدند.
مادربزرگ ها به دليل آشــنايى و شناختى كه نسبت به اين 
مراسم داشتند پيشاپيش اين عروسك ها را ساخته بودند. 
به هرحال يك نفر از بچه ها كه بزرگ تر از ســايرين بود 
سرپرســتى گروه را عهده دار مى شــد و اين اشــعار را 

مى خواند:
شل و مل بارونكى                     اخدا موخام ارزونكى
اى خدا بارو بواره                         تاگنما ريشه دراره

گنما تشنه شونه                              بچه ها تشنه شونه                                                                                             

ساير بچه ها اين اشعار را تكرار مى كردند و 
در كوچه ها به گــردش مى پرداختند و 
به در منازل مى رفتنــد و صاحب هر 
منزلى ظرفى آب به روى عروسك ها 
مى پاشــيد و مى گفت «خدا مرادتان 
را بدهــد». در طول اجراى اين آيين، 
با پيوســتن ديگر بچه ها، بر تعداد آنها 

افزوده مى شد.
در ادامــه ايــن كتاب آمده اســت: كــودكان 
برگزاركننــده اين آيين پــس از گذشــتن از كوچه ها و 
محله ها، در مقابل يكى از اماكن متبركه (امامزاده يا مسجد) 
مى ايستادند و سرپرست گروه به خواندن دعا مى پرداخت 
و مى گفت: خدايا! تو را قسم مى دهيم به ناله حيواناتى كه از 
تشنگى مانند مادران فرزند مرده ناله مى كنند، باران رحمت 
را به ما عطا فرما. خدايا! تو را قسم مى دهيم به ناله كودكان 
لب تشــنه صحراى كربال، به ما كودكان ترحم فرما و آب 

چشمه ها و رودها را فراوانى ده.
نويسنده اين خاطرات اضافه مى كند: بچه ها نيز با شنيدن 
ايــن دعاها، با گفتن آمين، نزول باران را از خداوند متعال 
خواســتار مى شــدند و گاهى اوقات، هم زمان با اجراى 
مراســم، باران مى باريد كه موجبات خوشحالى بچه ها و 
مردم مى شد و در اينچنين مواقعى بچه ها به شكرگزارى 

مى پرداختند و مى خواندند:
  شكر خدا باروآما                             مرحمت ا... اما
 بارو آمار بارو آما                        بووه سلف خردراما
وقتى بارو آما                      دشت و صحرا سبز ماشه
گال همه ميشكفن                           باغا پر ميوه ماشه
 زمى پراخوشه ما                          انبارا سرريز ماشه 

سيامك شهبازى كه يكى از فعاالن فرهنگى شهرستان است 
و زمانى در دوران كودكى در اين مراسم شركت كرده بود 

و از شور و اشتياق خود در اين رابطه چنين مى گويد: تقريبا 
يك ماهى كه از بهار مى گذشت و مشخص بود كه بارش 
باران نســبت به سال هاى گذشــته كم بوده و به اصطالح 
خشكسالى وجود داشت با هماهنگى يكى از بزرگان محل 
بچه هايى كه در كوچه هاى اطراف وجود داشــتند همگى 
دور هم جمع مى شــدند و حرف از شل و مل بارونكى 

به ميان مى آمد.
وى مى گويد: براى اجراى اين مراسم در ابتدا نوعى تقسيم 
كار بوجود مى آمد بدينگونه كه تعدادى از بچه ها تهيه چند 
عروسك را بر عهده مى گرفتند برخى هم مى گفتند ما لباس 
آن را تهيه مى كنيم و حتى بعضى از بچه ها نيز سبزه تهيه 
مى كردند، در روز موعد همه در يك جا جمع مى شديم، با 
در دست داشتن يك عروسك و يا آدمك شروع به خواندن 

اشعار مخصوص اين مراسم مى كرديم.
درب تمام خانه هاى كوچه و محله رفته و مى ايســتاديم 
و اشــعار را مى خوانديم تا صاحبخانه بيرون مى آمد و با 
ريختن آب بر سر عروسك مى گفت «ان شاءا... خدا مرادتان 
را بدهــد» پس از اين به درب منــزل ديگرى مى رفتيم و 
همينطورى اين كار ادامه داشت تا اينكه غروب مى شد و 

مراسم پايان مى يافت.
وى در رابطه با فلسفه نامگذارى اين مراسم نيز مى گويد: 
شــايد "شل و مل" بر وزن "گل و شل" باشد كه  نوعى از 
حالت گل اســت كه در اثر بارش باران به وضعيت خيلى 
شلى رسيده و رفت و آمد در آن سخت مى شود و كنايه از 
اين مراسم اين است كه آنقدر باران بيايد كه يك وضعيت 

گل و شل بوجود آيد و مردم نتوانند راه بروند.
واقعا آنچه كه جاى تعجب داشــت بــا پايان يافتن اين 
مراســم باران مى باريد و ما هم از اينكــه عاملى براى 
بارش باران شــده بوديم بسيار خوشــحال بوديم و به 

خودمان مى باليديم.

مانع زدايى از روند توسعه 
منطقه گردشگرى مينى ُورلد مالير

 واقعا آنچه كه 
جاى تعجب داشت با 

ن اين مراسم باران 
پايان يافت

مى باريد و ما هم از اينكه عاملى 

براى بارش باران شده بوديم 

شحال بوديم و به 
بسيار خو

خودمان مى باليديم

«شل و مل بارونكى»، آيين «تمناى باران» در نهاوند

دست هايى كه آب طلب مى كنند
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تا انتخابات

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 140060326008000101 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان رزن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى شركت سهامى برق منطقه اى باختر به شماره ملي 10780045800 در ششدانگ يك باب پست برق به مساحت 62311 مترمربع پالك شماره 199 فرعى از 40 اصلي قريه تموزان واقع در همدان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن موضوع اســناد شــماره 64769 و 64770 و 64760 و 64761 و 64753 و 64762 و 64763 و 64765 و 64766 و 64767 و 64768 و 64747 و 64748 و64749 و 
64750 و 64751 و 64752 دفتر 6 همدان به نام متقاضى (شركت برق منطقه باختر) محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 12)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/27

حسين حيدرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

لت
دو

مان
خبرپارل

درخواست 171 نماينده از شوراى نگهبان 
براى ابالغ قانون انتخابات

 رئيس كميســيون شوراها و امور داخلى كشور در مجلس با بيان 
اينكه در قانون فعلى محدوديت سنى براى نامزدى انتخابات رياست 
جمهورى وجود ندارد، از درخواست 171 نماينده مجلس از شوراى 
نگهبــان براى ابالغ مصوبه مجلس درباره قانون انتخابات رياســت 

جمهورى خبر داد.
به گزارش خانه ملت، محمدصالح جوكار در توضيح شــرايط سنى 
نامزدهاى انتخابات رياســت جمهورى بر اســاس قانون، گفت: در 
قانون فعلى انتخابات رياست جمهورى شرايط سنى براى نامزدهاى 
انتخابات رياســت جمهورى در نظر گرفته نشده و در قانون اساسى 
نيز معيارهاى كلى درباره مديرى و مدبر عنوان شــده و به شــرايط 

سنى اشاره نشده است.
ــس  ــور در مجل ــى كش ــور داخل ــوراها و ام ــيون ش ــس كميس رئي
شــوراى اســالمى، افــزود: در طــرح اصــالح قانــون انتخابــات كــه 
بــه شــوراى نگهبــان ارســال شــده، شــرايط ســنى 40 تــا 75 ســال 
بــراى ثبــت نــام در انتخابــات رياســت جمهــورى لحــاظ شــده كــه 
ــى نظــارت مجمــع تشــخيص مصلحــت  ــات عال ــراد هي ــورد اي م

نظــام قــرار گرفتــه اســت.
جوكار يادآور شد: مجلس شوراى اسالمى ابتدا در طرح مذكور 45

تا 70 سال را شرط ثبت نام در انتخابات رياست جمهورى تصويب 
كرد ولى با توجه به ايراد شوراى نگهبان اين عدد را به سن 40 تا 75

سال را براى نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى تغيير و مجدد به 
شوراى نگهبان ارسال كرد.

وى بــا اشــاره به ايــراد هيات عالــى نظارت مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام به طرح اصالح قانون انتخابات رياست جمهورى، 
تصريح كرد: شــوراى نگهبان به طرحى كه مجددا به اين شــورا 
ارســال شــد ايرادى نگرفته منتهى از ســوى هيات عالى نظارت 
مجمع تشــخيص ايراداتى به طرح گرفته شــده اســت كه عالوه 
بر ايراد به شــرايط ســنى براى ثبت نــام در انتخابات، به ماده 2
اين طرح درباره شرايط و شــاخص هاى رجال مذهبى و سياسى 

ايرادهايى را وارد دانسته است.
ــس  ــور در مجل ــى كش ــور داخل ــوراها و ام ــيون ش ــس كميس رئي
ــدگان در  ــر از نماين ــاس 171 نف ــن اس ــر همي ــرد: ب ــح ك تصري
ــا  ــه ب ــد ك ــى درخواســت كردن ــت ا... جنت ــه آي ــه اى خطــاب ب نام
توجــه بــه اينكــه بيــش از دو ســوم اعضــاى شــوراى نگهبــان بــه 
ــر  ــى نظــارت مجمــع را مغاي ــات عال لحــاظ كارشناســى نظــر هي
ــوب  ــون مص ــناختند، قان ــان ش ــوراى نگهب ــى ش ــرات اعالم نظ
ــه  ــالغ ب ــت اب ــيده را جه ــورا رس ــد آن ش ــه تايي ــه ب ــس ك مجل

ــد. ــاع فرماين ــالمى ارج ــوراى اس ــس ش مجل

احيا مستحب و مراعات دستورالعمل ها واجب است
 حضور در شب هاى قدر مستحب، ولى مراعات دستورالعمل هاى بهداشتى 
واجب اســت. به گزارش مهر، رئيس جمهور در جلســه ســتاد ملى مقابله با 
ويروس كرونا با بيان اينكه براساس آمارها، مراعات مردم نسبت به پروتكل هاى 
بهداشــتى 61 درصد است، اظهار كرد: اين بســيار خطرناك است. اين يعنى 

مى خواهيم زمان بيشترى در موج چهارم بمانيم و ديرتر خارج شويم.
حجت االســالم و المســلمين حســن روحانى با اعالم اينكه امكان برگزارى  
مراسم شــب هاى قدر براى مناطق قرمز و نارنجى و صرفا در اماكن باز فراهم 
اســت، تاكيد كرد: مــردم در موقع خروج و ورود بايــد رعايت كنند. يكى از 
نگرانى هاى ســتاد ملى مقابله با كرونا جهش هاى ويروس كرونا اســت و اين 
ويروس به صورت ثابت باقى نمى ماند و به مبارزه خودش براى زنده ماندن و 

آزار دادنش ادامه مى دهد. وقتى داروى جديدى داده مى شود، جهش مى يابد.

دوقطبى اصالح طلب و اصولگرا شكل خواهد گرفت
 بــه احتمال قوى دو قطبى نســبى بين دو جريان شــكل خواهد گرفت. 
معموال دو قطبى نســبى ايجاد مى شــود و تفكرى كه پايبند به انقالب است 

انتخاب مى شود.
 نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا بيان كرد: 
در بحــث رقابت هاى انتخاباتى زمانى كه ما به ســال هاى قبل بر مى گرديم 
مى بينيم عمدتا حتى زمانى كه كانديداهاى متعددى در صحنه رقابت ها بودند، 
حالت دو قطبى نسبى شــكل گرفته است و اين دوره نيز از اين رويه مستثنى 

نخواهد بود.
هادى بيگى نژاد در ادامه اظهار كرد: به عنوان مثال در ســال 92 على رغم اينكه 
كانديداهاى متعددى در صحنه بودند دو قطبى جليلى و روحانى شكل گرفت. 

در سال 96 و يا 88 نيز عرف بر اين رويه بوده است.

تجمع و توهين عناصر ضدانقالب 
عليه تيم مذاكره كننده در وين

 همزمان با برگزارى مذاكرات درباره احياى برجام، جمع معدودى از عناصر 
وابســته به گروهك منافقين يا سلطنت طلب به تحركات ايذايى خود از طريق 

فحاشى عليه تيم مذاكره كننده و اعضاى تيم ادامه مى دهند.
به گزارش اداره كل اطالع رســانى و امور وزارت امور خارجه، تعداد اين افراد 
كمتر از 10 نفر اســت و به نحو كامال محسوس توسط يكى از عناصر وابسته 
به شبكه ايران اينترنشنال هماهنگ مى شوند.  استفاده از بلندگوهاى قوى تعبيه 
شده در پياده روى مقابل هتل محل مذاكرات، باعث سلب آسايش ساختمان هاى 

اطراف و عابران شده كه حتى باعث درگيرى يكى از اين افراد با پليس شد.  
پليس اتريش حفاظت كامل از محل مذاكره و هيات هاى مذاكره كننده را برعهده 

داشته و اجازه نزديك شدن اين افراد را نمى دهد.

آگهى مناقصه

شهرداري منطقه يك همدان

مدت مبلغ برآورد اوليه     (ريال)نام پروژهرديف
پيمان

مبلغ تضمين  شركت در 
مبلغ تضمين انجام رتبه پيمانكارمناقصه (ريال)

تعهدات
محل تامين اعتبار

ترميم وبازسازى رفيوژ وسط 1
پنج درصد كل مبلغ حداقل پايه پنج حقوقى ابنيه5550/000/000ماه10/463/893/896بلوار كاج

پيمان
درآمدهاي عمومي 

شهرداري

2
جمع آورى وانتقال آبهاى 

سطحى ابتداى خيابان 
جواديه

حداقل پايه پنج حقوقى ابنيه يا 5400/000/000ماه7/617/563/363
حداقل پايه پنج حقوقى آب

پنج درصد كل مبلغ 
درآمدهاي عمومي پيمان

شهرداري

3
احداث راههاى دسترسى 

و ديوار حائل بوستان 
واليت(حيدره)

125/000/000/000ماه105/734/260/587
حداقل پايه چهار حقوقى ابنيه 
وحداقل پايه پنج حقوقى راه 

وترابرى

پنج درصد كل مبلغ 
درآمدهاي عمومي پيمان

شهرداري

شهرداري منطقه يك همدان در نظر دارد اجراي پروژه   هاى عمرانى ذيل را به پيمانكاران ذيصالح واگذار نمايد. لذا از پيمانكاران واجد شرايط دعوت به عمل 
مى آيد از تاريخ (1400/02/12تا تاريخ  1400/02/22)، جهت دريافت اسناد مربوط به شركت در مناقصه، به آدرس همدان،ميدان امامزاده عبداهللا،ابتداى بلوار 

كاشانى،شهردارى منطقه يك مراجعه نمايند. 
خالصه شرايط شركت در مناقصه:

* حداكثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهردارى منطقه يك از تاريخ 1400/02/12 لغايت 1400/02/22)
چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد تضمين شركت در مناقصه ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به 

همين منوال عمل خواهد شد.
*  مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج، بصورت نقدى به حساب 2-3331333-11-7407 بانك قرض الحسنه مهر ايران شعبه مهديه در وجه 

شهردارى منطقه يك يا اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.
* متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تاييد از طرف معاونت محترم برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه نمايد. 

بديهى است در غير اين صورت تضمين شركت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام مى گردد.
* كليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

* ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
* شهردارى در رد يا قبول يك يا كل پيشنهادات مختار است. 

* شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالى شهردارى مى باشد.
* تضمين شركت در مناقصه افرادى كه در مناقصه برنده نگرديده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از يك هفته  از ابالغ صورتجلسه كميسيون معامالت مسترد 

خواهد شد.
* بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر دوم آزاد 

خواهد شد.
* ارزيابى توانمندى فنى،بازرگانى ومالى پيشنهاد دهنده بعهده كميسيون مى باشد و در صورت تاييد توسط كميسيون پاكت پيشنهاد قيمت بازگشايى خواهد شد.

به اين پيمان ها تعديل تعلق مى گيرد. 
* زمان بازگشايى پاكت ها مورخ 1400/02/22 ساعت 18 در محل شهردارى ستاد خواهد بود و حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع مى باشد.

براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231 -081 تماس حاصل نمائيد. (م الف 166 )

فراخوان اعالم آمادگي مناقصه گران
جمهوري اسالمي ايران-وزارت نيرو- شركت آب منطقه اي همدان

مناقصه عمومى  يك مرحله اي تامين لوله، اتصاالت و شيرآالت خط خروجى مخزن تصفيه خانه تويسركان
شماره  1400/1- خ    (نوبت اول)

روابط عمومى شركت آب منطقه اى همدان

1.  شركت آب منطقه اى همدان در نظر دارد با رعايت بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات –مصوب 1383 مجلس شوارى اسالمى  و آيين نامه اجرايى بند 
ياد شده (تصويب نامه شماره 84136/ت33560ه مورخ 1385/07/16 هيات وزيران) و اصالحيه شماره 22225/ت37194 ه مورخ 86/02/17 هيات وزيران  

پروژه اى با اطالعات مشروحه ذيل را به شركت هاى واجد شرايط  واگذار نمايد. 
 : تلفن  ماليات،   ميدان  به   نرسيده  جهاد،  خيابان  انتهاي  همدان-   : نشاني  به  همدان  منطقه اي  آب  شركت  مناقصه گزار:   دستگاه  نشاني  و  نام    .2

9-38220737(081)  و فاكس: 38220225(081)  
موضوع مناقصه: عمليات تامين لوله، اتصاالت و شيرآالت خط خروجى مخزن تصفيه خانه تويسركان

3.  مدت اجراي كار: 2 ماه
4.  محل اجرا: استان همدان، شهرستان تويسركان، كارگاه خط انتقال آب شرب تويسركان

5.  محل تحويل شيرآالت: همدان، شهرستان تويسركان، كارگاه خط انتقال آب شرب تويسركان
6.  نوع و مبلغ تضمين: 750,000,000 (هفتصد و پنجاه ميليون) ريال است كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير و با رعايت مفاد آيين نامه تضمين 
معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22، همراه با اسناد مناقصه درپاكت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم و همچنين 

درسامانه تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى شود.
 الف: واريز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران

ب: ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما مطابق با فرمت مندرج در آيين نامه تضمين معامالت دولتى (تصويب نامة شمارة 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 
هيأت محترم وزيران)

الزم به ذكر است كه چك شخصي، چك مسافرتي و يا چك پول قابل قبول نمي باشد.
مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد ها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد وعالوه برآن ضمانتنامه هاي 

بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول در آيين نامه تضمين معامالت دولتى، تنظيم شود.
هزار ( 850,000) ريال مي باشد كه بايد  از طريق سامانه تداركات الكترونيكى  7.قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: قيمت اسناد مناقصه هشصد و پنجاه 

دولت(ستاد) به شماره حساب  4001116404020914 بانك مركزى بنام شركت آب منطقه اى همدان واريز گردد مبلغ واريز شده غير قابل استرداد است.   
8.  مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 1400/02/13 لغايت پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1400/02/20

9.   محل دريافت اسناد: از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به ادرس www.setadiran.ir كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكات از طريق اين سامانه انجام مى گيرد.

10.   تاريخ اعالم عدم تمايل به شركت در مناقصه: آخرين مهلت براي مناقصه گراني كه اسناد را دريافت كرده و تمايلي به شركت درمناقصه ندارند حداكثر 
تا تاريخ  1400/02/30 مى باشد.

11.  تاريخ و محل تحويل اسناد: مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1400/03/03 اسناد مربوط را تكميل 
و به شرح ذيل تحويل مى نمايند.محل تحويل نسخه فيزيكى پاكت الف: دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى همدان. (ضمنا پيشنهاددهندگان موظف به 

ارائه پاكات الف ،ب،ج بصورت الكترونيكى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت نيز مى باشند.)
12.  تاريخ بازگشايي پاكات: پيشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 1400/03/04 از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) در 

كميسيون مناقصه بازگشايي و خوانده مي شود و حضور يك نفر نماينده از جانب پيشنهاد دهندگان بالمانع است.    
13.  ضمنا هزينه آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد.   

(م الف 169)              

اصالحيه آگهى مناقصه عمومى

شهـردارى نهاوند

پيــرو آگهــى نوبــت اول و دوم مناقصــه واگــذارى امــور مربــوط 
ــه  ــه خدمــات شــهرى شــهردارى نهاوند،بنــد آخــر آگهــى ب ب

شــرح ذيــل اصــالح مــى گــردد:
ساعت 11  مورخ 1400/02/11  شهرداري  معامالت  عالي  -كميسيون 
روز شنبه در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادات مفتوح و برنده 

را اعالم نمايند. (م الف 105)

اصالحيه آگهي مناقصه عمومى

شهـردارى نهاوند

پيرو آگهى نوبت اول و دوم مناقصه امور مربوط به نگهداري و ..... 
فضاي سبز بام نهاوند (تپه ابوذر)شهرداري نهاوند، بند آخر آگهى به 

شرح ذيل اصالح مى گردد:
-كميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ 1400/02/11 ساعت 11روز 
را  برنده  و  مفتوح  پيشنهادات  و  تشكيل  شهرداري  محل  در  شنبه 

اعالم نمايند. (م الف 106)

اصالحيه آگهي مناقصه عمومى

شهـردارى نهاوند

ــه  ــوط ب ــور مرب ــه ام ــت اول و دوم مناقص ــى نوب ــرو آگه پي
ــر  ــد آخ ــهرداري نهاوند،بن ــبز ش ــاي س ــداري و ..... فض نگه

ــردد: ــى گ ــالح م ــل اص ــرح ذي ــه ش ــى ب آگه
ساعت 11  مورخ 1400/02/11  شهرداري  معامالت  عالي  -كميسيون 
روز شنبه در محل شهرداري تشكيل وپيشنهادات مفتوح و برنده را 

اعالم نمايند.(م الف 107)

كارت دانشجويى به نام سياوش جاللى،به شماره ملى 
3950407545 و به شماره دانشجويى 9432500002 در رشته 

مهندسى صنايع دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 خردادمــاه 1400 چنــد انتخابات مهم 
و سرنوشت ساز در كشــور و به تبع آن در 
استان استان برگزار مى شــود به طورى كه 
در ماه خــرداد در حــوزه انتخابيه بهار و 
مجلس  ميان دوره اى  انتخابات  كبودراهنگ 
شوراى اسالمى و همزمان با سراسر كشور 
انتخابات رياســت جمهــورى و انتخابات 

شوراهاى شهر و روستا برگزار مى شود.
در همين راستا شــوراى ائتالف نيروهاى 
انقالب اسالمى استان روز گذشته به منظور 
شورآفرينى در ايام انتخابات و زمينه سازى 
براى مشــاركت حداكثرى و آگاهانه مردم 
براى انتخــاب گزينه هاى اصلــح اقدام به 
برگزارى نشست  خبرى با رسانه ها كرد و 
در اين نشست به تشريح برنامه ها، اهداف 
و فعاليت هاى شــوراى ائتــالف نيروهاى 
انقالب اســالمى اســتان بــراى انتخابات 

شوراى شهر پرداخت .
رئيس شــوراى ائتالف نيروهــاى انقالب 
اســالمى اســتان با بيان اينكه اين شورا با 
هــدف ايجاد وحدت ، انســجام و همدلى 
بين همه نيروهاى انقالب تشــكيل شــده 
است اين تشكيالت را يك تشكيالت كامال 
مردمى و از طبقــات پايين به باالى جامعه 

معرفى كرد.
محمد رضا غالمى پاك دو اولويت شــورا 
ائتــالف را توجه خاص به جوانان و بانوان 
عنوان كرد و افــزود: اين دو گروه معموال 
در انتخابات هاى گذشته نقش كمترى ايفا 
كردند اما اينبار نقششــان بسيار پررنگ تر 

خواهد بود.
وى بــا بيان اينكه انتخابــات 1400 دومين 
عمليات با نام شــوراى ائتــالف نيروهاى 
انقالب اسالمى اســت و انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى نخستين تجربه با اين عنوان 
بود. ادامه داد: پيش از آن جمنا در انتخابات 
رياســت جمهورى مشاركت داشت اما در 
حال حاضر جمنا يكى از اعضاى شــوراى 
ائتالف نيروهاى انقالب اسالمى است و به 
عبارتى شوراى ائتالف عام تر و جمنا يكى 

از اعضاى اين شورا محسوب مى شود.
رئيس شــوراى ائتالف نيروهــاى انقالب 
اســتان تصريح كرد: تشكيالت  اســالمى 
شــوراى ائتــالف در محــالت مختلف و 
با محوريت مســاجد و با اصناف و اقشار 
مختلف جامعه كار خود را آغاز كرده است.

غالمى پاك اضافه كرد: گروه ها در هر قشر 
و محله با گروه هاى 15 تا 25 نفره شــكل 
گرفته و با توجه به وضعيت كرونايى ســه 
نفــر را به عنوان نماينده گــروه در مجمع 
منتخبــان انتخاب كرده اند كه شــامل يك 
پيشكســوت، يك نفر از بانوان و يك نفر 

از جوانان است .
وى بــا اعالم اينكه طبق روال گفته شــده 
حدود 10 هــزار نفر در شــوراى ائتالف 
استان ثبت نام كرده  و سازماندهى شده اند، 
گفــت: مرحلــه دوم كار شــوراى ائتالف 
نيروهاى انقالب اســالمى استان برگزارى 
مجمع منتخبان بود، به عبارت ديگر تمامى 
نماينده هاى ســه نفره اى محالت و اقشار 

رئيس شوراى ائتالف نيروهاى انقالب اسالمى استان:

مالك شوراى ائتالف پاكدستى 
و تخصص كانديداها است
■ هدف شورا وحدت و انسجام بين نيروهاى انقالب است 
■ شوراى ائتالف وابسته به حزب يا گروه خاصى نيست

گرد هم جمع شده و شوراى ائتالف شهرستان را از بين 
خود انتخاب مى كنند.

غالمى پاك تصريح كرد: تاكنون انتخاب شوراى ائتالف 
شهرستان ها در شهرســتان هاى همدان، نهاوند و فامنين 
برگزار شــده و در ديگر شهرســتان ها نيز تا پايان هفته 
انجام خواهد شــد همچنين پس از شكل گيرى شوراى 
ائتالف شهرســتان ها اين شــوراها با يكديگر شــوراى 
ائتالف اســتان و بعد از آن شــوراى ائتالف كشــور را 

تشكيل مى دهند.
غالمى پاك با بيان اينكه شوراى ائتالف انقالب اسالمى 
وابسته به حزب و گروه خاصى نيست افزود: اين شورا 
بدون وابســتگى به ارگان هاى دولتى كامال مســتقل از 
پايين به باال در بين نيروهاى انقالبى شكل گرفته است و 

احزاب همسو مى توانند عضو اين شورا شوند.
وى در پاسخ به اين سوال كه اولويت شما كدام انتخابات 
اســت؟ گفت: در ســه انتخابات پيش رو نقش آفرينى 
خواهيم كرد اما با توجه به تاثير گذارى شــوراى ائتالف 
اســتان محوريت اصلى فعاليت بيشتر ناظر بر انتخابات 

شوراى شهر است. 
رئيس شوراى ائتالف نيروهاى انقالب اسالمى استان در 
پاسخ به ســوال ديگرى درباره اينكه راهكار شما براى 

افزايش مشــاركت چيســت؟ توضيح داد: شعار اصلى 
شــورا بعد از دعوت عموم مردم به مشاركت حداكثرى 
در انتخابات دعوت به وحدت، همدلى، انســجام و كار 
تشــكيالتى در جبهه شــوراى ائتالف نيروهاى انقالب 
اســالمى اســت . با توجه به تاييد صالحيت حدود 95 
درصد داوطلبان تاييد صالحيت شــدند انتظار مى رود 

انتخابات پرشورى را شاهد باشيم.
غالمــى پاك با بيان اينكه تالش كرديم ليســت شــورا 
تخصصى و كارآمد باشــد تاكيد كــرد: هماهنگى تعهد 
و تخصص همچنين پاكدســتى، ســالمت اقتصادى و 

تخصص كانديداها براى شوراى ائتالف مالك است.
 مطالبه گرى از اهداف شوراى ائتالف است 

رئيــس شــوراى ائتالف نيروهــاى انقالب اســالمى 
شهرســتان همدان نيز در اين نشســت گفت: شوراى 
ائتالف شهرستان درنظر دارد پس از بررسى و شناسايى 
كانديداى شوراى اسالمى شهر همدان ليست پيشنهادى 

خود را به مردم ارائه دهد.
ناصر صفايى اضافه كرد: در اين فرآيند پس از فراخوانى 
كه از طريق رســانه ها و فضاى مجازى اعالم مى شــود، 
كانديداهاى شوراى شــهر مى توانند از روز دوشنبه 13 
ارديبهشت به مدت سه روز ثبت نام خود را انجام دهند.

وى با اشــاره به اينكه يكى از وظايف شــوراى ائتالف 
مطالبه گرى اســت، ادامــه داد: كارت ملى، شناســنامه، 
آخريــن مدرك تحصيلى و ســوابق مديريتى و اجرايى 
از جملــه مدارك ثبت نام كنندگان در شــوراى ائتالف 
شهرســتان اســت و پس از انجام ثبت نام ميثاق نامه با 

كانديداها تنظيم خواهد شد.
صفايى با اشاره به اينكه در مرحله بعدى ثبت نام كنندگان 
بايد در آزمون كتبى شركت كنند، گفت: پيش بينى مى شود 
بــا توجه به تعداد مراجعه كنندگان چهار يا شــش برابر 
ليست مورد نياز به مرحله بعد راه پيدا كنند همچنين پس 
از بررسى نهايى افراد به مجمع عمومى معرفى مى شوند 
در گام بعدى افراد بايد ستاد مشتركى را تشكيل دهند و 

تبليغات را از اين طريق انجام دهند.
صفايــى با بيــان اينكه مطالبه گرى از اهداف شــوراى 
ائتالف اســت تصريح كرد: ما به عنوان شوراى ائتالف 
شهرســتان همدان مطالبه گرى خودمان را از مجموعه 

شورا خواهيم داشت.
وى افــزود: وحدت و همدلى بين نيروهاى انقالبى وجود 
دارد و تالش مى كنيم از ظرفيت هاى همه تشــكل هاى 
انقالبى براى رسيدن به ليست واحد استفاده كنيم تا ان شاا... 

از جبهه انقالب اسالمى صداى واحد شنيده شود.
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نگاه

در اين ميــان اگرچه آموزش 
مجازى تجربه جديدى بود كه 
از وزارت آمــوزش و پرورش 
گرفته تا معلــم و دانش آموز 
همــه را غافلگير كــرد زيرا 
مجازى  فضــاى  در  تدريس 
با  دارد  نياز  بسترســازى  به 
اين حال بــا وجود كمبودها و 
دارد  وجود  كه  كاســتى هايى 
هيچ معلمى از مسئوليت خود 
شــانه خالى نكــرد و همه با  
تالشى مضاعف مشغول انجام 
دانش  هيچ  تا  هستند   وظيفه 

آموزى از آموزش جا نماند

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

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

برابر رأي شماره 1399460326006001971 مورخه 1399/12/16 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى يوســف گودرزى فرزند 
محمود كد ملى 3920467485 صادره از مالير ششدانگ اعيانى بانضمام نود و دو شعير 
و پنج هشتم شعير مشاع از 96 شــعير ششدانگ عرصه يك باب ساختمان به مساحت 
150/60 مترمربع قســمتي از پالك 19 اصلي واقع در روســتاى ناميله بخش چهار مالير 
خريدارى از مالك رسمى آقاى حســين نوردى ناميه محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 17)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/12

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

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

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

برابر رأي شماره 139960326006002027- 1399/12/24 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ياسين بابائى فرزند على محمد 
به شــماره كدملى 3932788486 صادره از مالير ششــدانگ يك باب گاراژ به مساحت 
927/70 مترمربع قســمتي از پالك يك اصلي اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير 
خريدارى از مالك رسمى آقاى نظر نصيرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 20)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/12

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

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

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

برابر رأي شــماره 130-1400/01/26 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدعلى عراقى  فرد فرزند ابراهيم به شــماره 
شناسنامه 3 صادره از بهار در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 58617/28 
مترمربع پالك 110 فرعى از 166 اصلى واقــع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى 
جعفرآباد خريدارى مع الواســطه از مالك رسمى از مالكين رسمى آقايان حبيب،احسان و 
حســين زارعى و خانم ها حميده و بلقيس زارعى محرز گرديده است.  لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. 
(م الف 38)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/27

هادى يونسى عطوف -  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

يادداشت

پوشش درمان كرونا در بيمه تكميلى فرهنگيان
 مديركل رفاه و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بهره مندى فرهنگيان 
از مزايــاى بيمه تكميلى به ويژه در زمان ابتال به بيمــارى كرونا بيان كرد كه تا پنجم 

ارديبهشت تمام اسناد پزشكى رسيده پرداخت و به روز شده است.
گودرز كريمى فر در گفت وگو با ايســنا، در اين باره اظهار كرد: در ســال جارى بيمه 
تكميلى با حق بيمه 49 هزار و 500 تومان منعقد شد كه با وجود مبلغ پايين حق بيمه، 

تعهدات خوبى دارد.
وى افزود: هزينه شــمارى از خدماتى كلينكى و پاراكلينيكى، جراحى هاى تخصصى، 
نابارورى، بيمارى كرونا و بيمارى هاى خاص  در قالب خدمات بدون سقف پرداخت 

مى شود.

معتادان در اولويت دريافت واكسن كرونا قرار گيرند
 مديركل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر بيان كرد كه  به دليل سيستم ايمنى ضعيف 
معتادان از وزارت بهداشت خواستيم كه اين افراد را در اولويت دريافت واكسن قرار دهند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رضا تويسركانمن اظهار كرد: معتادان به مواد مخدر 
به دليل استفاده از مواد، شرايط زندگى و تغذيه اى كه دارند، دچار ضعف سيستم ايمنى 
هستند و افرادى كه سيستم ايمنيشان ضعف باشد مستعد ابتال به ويروس كرونا هستند. 
وى گفت: از سوى ديگر براى اينكه زنجيره انتقال ويروس را جمع آورى كنيم بايد تعداد 
زيادى از افراد را واكسينه كنيم، معتادانى كه جمع آورى مى شوند بعد از 6 ماه يا يكسال از 
مراكز رها مى شوند و مجدد به جامعه برمى گردند و با توجه به اينكه شرايط زندگى آن ها 

متفاوت است اگر واكسينه نشوند ممكن است بيمارى كرونا را انتقال دهند.

ايجاد 23 هزار شغل بركت در حوزه پوشاك
 مدير عامل بنياد بركت از  بهره بردارى 6 هزار و 600 طرح  كه باعث ايجاد 23 هزار 

شغل در حوزه پوشاك در يك هزار و 200 منطقه محروم كشور شده است، خبر داد.
به گزارش مهر، اميرحسين مدنى گفت: بنياد بركت 145 ميليارد تومان براى راه اندازى اين 
تعداد طرح در حوزه پوشــاك سرمايه گذارى كرده است و البته توانسته 275 ميليارد تومان 
از منابــع مردمــى را هم به ميدان بياورد. به گفته وى، با راه اندازى 6 هزار و 600 طرح اين 
بنياد در حوزه پوشاك، بيش از 5 ميليون دست لباس توليد و روانه بازار شده است. مدنى 
دربــاره رويداد ملى «چرخ بركت» به عنوان بزرگ ترين رويداد نوآورى كارآفرينى صنعت 
پوشاك نيز توضيح داد: 400 ايده از سوى فعاالن صنعت پوشاك به دبيرخانه رويداد رسيد 
كه 120 ايده به عنوان طرح هاى داراى قابليت سرمايه گذارى و تجارى سازى برگزيده شد.

زيست بوم جديد و نقشى كه 
معلمان ايفا كردند 

 از امروز كه ســالروز شهادت استاد بزرگ و عالمه شهيد مرتضى 
مطهرى است، به مدت يك هفته به نام زيباى معلم خوانده مى شود 
و اين فرصتى را فراهم نموده تا از كســانى كه نقشــى بى بديل در 
آينده جامعه دارند، قدردانى شــود هرچنــد هيچگاه اين قدردانى و 

قدرشناسى نبايد محدود به يك روز و هفته خاصى باشد.
امســال نيز مثل سال گذشته در شــرايطى به استقبال هفته معلم مى 
رويم كه شــرايط كرونايى همچنان بر حوزه هاى مختلف از جمله 

برنامه هاى آموزش و پرورش سايه افكنده است. 
شيوع ويروس كرونا و تاثيرگذارى آن بر ابعاد مختلف زندگى نه تنها 
بزرگ ترين چالش قرن را رقم زد، بلكه باعث شــكل گيرى ســبك 
متفاوتى از زندگى فردى و اجتماعى ما انســان ها شــد كه از آن به 

زيست بوم جديد تعبير مى شود.
ــعاع  ــت الش ــف تح ــاى مختل ــه ه ــوم عرص ــت ب ــن زيس در اي
شــرايط موجــود قــرار گرفتنــد و بــه تبــع آن اســتفاده از شــيوه هــا 

ــت. ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــاوت م ــد و متف ــاى جدي و ابزاره
ايــن رونــد در دســتگاه تعليــم و تربيــت بــا توجــه بــه ضــرورت 
ــوزش  ــرى از آم ــره گي ــورى و به ــاى حض ــوزش ه ــف آم توق
ــوان  ــه عن ــوزان ب ــه دانــش آم ــال شــد ك ــه شــكلى دنب مجــازى ب
ــى از  ــاى كروناي ــت ه ــم محدودي ــه رغ ــه ب ــازان جامع ــده س آين

ــوند. ــد ش ــره من ــل به نعمــت تحصي
ــق  ــه از طري ــر حضــورى چ ــاى غي ــوزش ه ــاس آم ــن اس ــر اي ب
ــترده اى  ــكل گس ــه ش ــازى ب ــاى مج ــه فض ــيما و چ ــدا و س ص
شــكل گرفــت. در ايــن ميــان راه انــدازى شــبكه شــاد از اتفاقــات 
ــه آمــوزش هــاى مجــازى  ــود كــه نقطــه عطفــى در ارائ مهمــى ب

ــه شــمار مــى رود. ب
نقش معلمان در زيست بوم جديد و تالش مضاعف آنها براى تداوم 
تعليم و تربيت دانش آموزان از مهم ترين مباحث در شرايط موجود 
است كه اتفاقا هفته معلم فرصت مناسبى براى بازخوانى اين تالش 

ها و مجاهدت هاى فرهنگيان است.
ــوآورى  ــكارات و ن ــا، ابت ــت ه ــاهد خالقي ــدت ش ــن م ــا در اي م
ــتفاده  ــراى اس ــى ب ــاى مختلــف تحصيل ــان در دوره ه ــاى معلم ه
از امكانــات نــرم افــزارى و ســخت افــزارى در راســتاى پوشــش 
ــه  ــا توجــه ب تحصيلــى دانــش آمــوزان بوديــم و در ايــن مســير ب
ــا و  ــت ه ــت حرك ــم و تربي ــتگاه تعلي ــاى دس ــزى ه ــه ري برنام
ــه  ــد و ارائ ــراى تولي ــف ب ــاد مختل ــترده اى در ابع ــات گس اقدام

ــت. ــكل گرف ــان ش ــط معلم ــى توس ــاى آموزش محتواه
از ســوى ديگر نگاه زيباى معلمى و هر آنچه در قالب ويژگى هاى 
بارز معلمان به عنوان انســان هاى فرهيخته و دلســوز گفته شده و 
كلمات و جمالتى كه براى ترســيم جايگاه و مقــام معلم در متون 
دينى و از زبان پيشــوايان و بزرگان به كار رفته اســت، تجلى عينى 

آن را شاهد بوديم.
معلمان در ايــن مدت جلوه هاى زيبايى از ايثــار و فداكارى را به 
نمايش گذاشــتند كه تاثيرى شــگرف در جامعه و كمك به تحصيل 
فرزنــدان اين مرز و بوم داشــت و باعث شــد از عنوان جهادگران 

آموزشى براى معلمان استفاده شود.
اكنون در هفته اى كه به نام معلم است، بايد فرصت را غنيمت شمرد 
تا چنين تالش ها و مجاهدت هايى بازخوانى شود و جامعه همواره 
قدردان انســان هايى باشد كه ركن دستگاه تعليم و تربيت هستند و 

براى آينده سازان جامعه تالش مى كنند.

هفتصبح: نشانههاى اميد در مديريت واكسيناسيون
  ديگه اگر اين نشــانه ها هم نباشــه پس دلمون رو به چى بايد 

خوش كنيم!!
جام جم: آلودگى واكسن به ويروس رانت خوارى

  ديگه كار به جايى رسيده كه خود واكسنم ويروس ميبينه ماسك 
ميزنه!!

شهروند: وام ساخت  مسكن 500 ميليونى مى شود؟
  بزك نمير بهار مياد؛ كمبزه با خيار مياد!!

بشارت: بورس در انتظار تزريق 200 ميليون دالر 
  حواستون باشه يه وقت  با واكسن كرونا قاطى نشه!!

همدان پيام: دالالن را بيرون كنيد 
  بلكه يه نفسى تازه كنيم!!

دنياى اقتصاد: نقشه كرونا چرا قرمز شد؟
  اينو بايد از عوارضى تهران چالوس پرسيد!! 

سايه: قدرت هاى  جهانى به دنبال احياى برجام
  مچ بندازين هركى زورش بيشتر بود زودتر موفق ميشه!!

تعادل: تغيير در مقصد سرمايه گذاران بورسى 
  قبلش نشونه گذارى كنيد موقع برگشت مسير رو گم نكنن!!

آسيا: صنايع غذايى، برندهاى تازه نياز دارد 
  بدون شرح!!

جهان اقتصاد: افت سنگين درآمد بانك ها در اولين ماه 1400
  اين دوتا صفر از اولين ماهش استارتش رو زده براى سراشيبى!!

ابتكار: رنگ قرمز بورس در تالطم تصميمات
  نكنه رنگ سال قرمز شده كه همه قفلى زدن روش!!
حمايت: توليد ميليونى واكسن ايرانى كرونا از خردادماه

   حواستون به تعداد صفراش باشه  يه موقع اشتباه نشه!!
پيشرو: محتكران و دالالن اين بار ركب خوردند

  كفگيرشون اين بار به ته ديگ خورد!!
كليد: داروى هندى خريدار ندارد

  مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد مى ترسه!!

واكسيناسيون شروع اميدوارى 
به توقف كرونا

مهدى ناصرنژاد»
 درحال حاضر كه حدود 15 ماه از شيوع بيمارى كرونا در كشورمان 
مى گذرد، جمعيت زيــادى از هم وطنان در مقابل اين ويروس بدقلق 
واكسينه نشده اند اما هم اينكه برنامه سراسرى و تدريجى واكسيناسيون 
توسط دولت شروع شده است، قشرهاى مردم نيز با اميدوارى بيشترى 
نسبت به توقف بيمارى و بازگشت آرامش به زندگى صحبت مى كنند.
بر اساس اعالم منابع بهداشت و درمان كشورمان، از آغاز برنامه رسمى 
واكسيناســيون عمومى، قشرهايى مانند كادر درمانى و پزشكى كه در 
مراكز پررفت وآمد بيمارســتانى به خصوص بيمارستان هاى مختص 
بيمــاران كرونايى، همچنين بيماران بيمارى هاى خاص و پاكبان ها كه 
به پاكيزگى فضاهاى شــهرى كمك مى كنند و سالمندان ظرف دو ماه 
اخير واكســينه شده اند و اين برنامه اگرچه در سطح محدود اما بدون 

وقفه ادامه دارد.
واكسيناســيون سالمندان باالى 80 ســال همزمان با سراسر كشور از 
روز چهارشــنبه هفته گذشته (هشتم ارديبهشــت ماه) در استان و از 
جمله چند مركز بهداشــتى كالن شــهر همدان به اجرا گذاشته شد و 
خانواده هاى همدانى براى واكســينه ســاختن ســالمندان خود عليه 

ويروس كرونا با شور و اشتياق به مراكز بهداشت مراجعه داشتند.
طبيعى اســت افراد زيادى از همشــهريان نيز كه هنوز در نوبت اين 
دوره از واكسيناســيون قرار ندارند بعضاً با پرونده هاى پزشكى خود 
به چند مركز بهداشــت و درمانگاه هاى مقصد مراجعه كرده و بر لزوم 
واكسيناسيون خود اصرار داشــتند كه در مواردى موجب ازدحام نيز 
شده بود. با اين حال اغلب مردم كه با اطمينان و ريسك پذيرى بيشترى 
در انتظار نوبت خود براى اســتفاده از واكســن كرونا هستند، چشم 
اميد به واكسن هاى ايرانى كرونا دارند تا با ورود محصول دانشمندان 
هموطن، مراحل بعدى واكسيناسيون در سطح وسيع و با سرعت عمل 

بيشترى انجام شود.
ايجاد تأخير در زمان ورود واكســن ايرانى به ميــدان عمل مبارزه با 
ويروس كرونا، گمانه زنى هاى زيادى بين قشرهاى مردم كه اين روز ها 
بيشــترين مباحث خود را در كنار گرانى هاى بدون توقف قيمت همه 
كاال، بــه موضوع آمار و ارقام مرگ ومير و عوارض كرونا مى دهند، به 
وجود آورده است، اما مثل اينكه قابل باورترين گمانه زنى اين باشد كه 
دولت براى واردات ابزار و تجهيزات و برخى مواد اوليه توليد واكسن 
كرونا با چالش هاى جدى روبرست و گويا كارشكنى آمريكا و برخى 
كشــورهاى مغرض مانع دستيابى به هنگام مراكز علمى و داروسازى 

كشورمان به تجهيزات خاص واكسن سازى است.
نكته آخر اينكه پزشــكان همچنان بر ضرورت اســتفاده از ماسك و 
رعايت اصول بهداشــت فردى و اجتماعى با وجود واكسينه شدن در 

مقابل كرونا تأكيد دارند.
به گفته پزشــكان، واكسن كرونا برخى عوارض زودگذر جانبى مانند 
تب و لرز و درد عضله هم ممكن اســت داشــته باشــد كه زودگذر 

خواهد بود.
خوشبختانه يك سالمند خانواده ما كه روز پنجشنبه همراه خودم موفق 
به استفاده از واكسن كرونا شده است با وجود باالى 80 سال سن، هيچ 
گونه عوارضى را تجربه نكرده اســت و درج چنين مشاهده اى ممكن 
اســت به افرادى كه براى استفاده از واكسن كرونا دچار ترديد هستند 

يا واهمه دارند، كمك كند.

 امسال دومين سال آموزشى متفاوت براى 
معلمان بود، معلمانى كه با تمام ســختى ها، 
كالس درس را تعطيــل نكردند و حاال خانه 

هر معلم كالس درس او است.
آ ن ها حتى دو ســال اســت كه متفاوت ترين 
روز معلم را تجربه مى كنند، تبريك هايى كه 
حاال از سوى دانش آموزان در فضاى مجازى 
به معلمان گفته مى شــود ، دانش آموزانى كه  
از اســفند دو ســال پيش خانه نشين هستند 
اما آموزش و  درس هايشــان در هر شرايطى 
تعطيل نشــده، چرا كه معلمان بار آموزش را 
به دوش كشــيدند و گوشى هر معلم كالس 
درس او شــده تا امروز دانش آموزان قدردان 
محبتى باشند كه آن ها به من برترشان نزديك 

مى كند.
اگرچه اســتان همدان هم چون بســيارى از 
مناطق كشــور كرونا زده اســت اما ميتوان 
گفت كه كار معلمان در اين دو ســال، بيشتر 
از هميشه شده اســت و آن ها به هر طريقى 
سعى دارند در فضاى مجازى با تهيه محتواى 
آموزشــى، فيلــم وويس، مطالــب را براى 
دانش آموزان ارســال كنند ، روندى كه هنوز 
هم ادامــه دارد و با وجود اتمام برخى كتب 
درســى، معلمان مشغول دوره كردن و مرور 

دروس هستند. 
در اين ميان اگرچه آموزش مجازى تجربه 
جديــدى بــود كــه از وزارت آموزش و 
پرورش گرفته تــا معلم و دانش آموز همه 
را غافلگيــر كرد زيرا تدريــس در فضاى 
مجازى به بسترسازى نياز دارد با اين حال 
با وجود كمبودها و كاســتى هايى كه وجود 
دارد هيچ معلمى از مســئوليت خود شــانه 
خالــى نكــرد و همه با  تالشــى مضاعف 
مشــغول انجام وظيفه هستند  تا هيچ دانش 
آمــوزى از آموزش جا نمانــد تا جايى كه 
در مدارس مناطق محروم كه دسترســى به 
اينترنت وجــود ندارد معلمــان با رعايت 
داير  بهداشــتى كالس هــا را  پروتكل هاى 
كرده انــد و در بســيارى از مناطق محروم 
تلفنى سعى  حتى با تماس  اســتان معلمان 

دارنــد تــا دانش آموزى 
را محــروم از آمــوزش 

نگذارند.
در ايــن شــرايط اگرچه 
از سامانه شــاد به منظور 
آموزش استفاده شد اما با 
فراوانى  مشكالت  وجود 
كــه داشــت از جملــه 
سرعت بسيار ُكند، ارسال 
نشــدن مطالب، فيلم ها و 
ويــس هــا  و رد و بدل 
و  معلم  بين  پيام ها  نشدن 
از  بســيارى   ، دانش آموز 
معلمــان و دانش آموزان  
تا مدت ها نتوانستند وارد 
اين فضاى آموزشى شوند

با اين حــال معلمان وظيفه خــود را انجام 
تدريــس  مشــغول  همچنــان  و  داده انــد 
هســتند اما با توجه به اينكه طبق گفته هاى 
مســئوالن آموزش و پرورش درصد بااليى 
از دانش آموزان به شــاد و عمال آموزش هاى 

مجازى دسترسى ندارند.

اين مشكالت سبب شد تا 
انتقاداتى از ســوى معلمان 
متوجه سامانه شاد و ديگر 
داخلى  رســان هاى  پيــام 
كه بــراى آمــوزش مورد 
استفاده قرار مى گيرد، شود 
مانند اينكه بســتر مناسب 
ندارند،  تدريــس  بــراى 
فايل ها  بارگــزارى  امكان 
ســختى  به  فضا  ايــن  در 
پايين  بسيار  سرعت  است، 
حاضر  حال  در  و  مى باشد 
شــاد  در  كه  افرادى  حتى 
تدريس  دارنــد  حضــور 
اصلى را در پيام رسان هاى 
چون  مى دهند  انجام  ديگر 
واقعــا زير ســاخت ضعيف شــاد ، امكان 

تدريس خوب را به معلم نمى دهد. 
معلمان گاليه مندند معلمى كه در طول هفته 
24 ســاعت تدريس داشــته است  االن كل 
روزهاى هفته درگير آموزش است و مدرسه 
مجازى تمام وقت معلم را گرفته است ولى 

باز همه آن ها نگران دانش آموزانى هستند كه 
دسترسى به اينترنت ندارند يا نياز به تدريس 
رو در رو دارند نگرانند كه مبادا دانش آموزى 
نتوانــد آنالين شــود و از مطالب و تدريس 

استفاده كند.
بــا اين وجود اما دنيا بــراى معلمان همچنان 
روى يــك پاشــنه مى چرخد و بســيارى از 
آنــان گاليه مندند كه دخل و خرشــان به هم 
نمى خواند و كســى هم توجــه اى به ميزان 
زحماتى كه بر دوش آنان نســبت به آموزش 

است ندارد.
در اين شــرايط اما با اينكه وزير آموزش و 
پرورش اعالم كرده است رتبه بندى معلمان 
از فروردين 1400 اجرايى و دريافتى معلمان 
بر اســاس نوع رتبه افزايش مى يابد در عمل 
اتفاق چندانى بــراى دريافتى ماهانه معلمان 

رخ نداده است.
معلمان البته عالوه بر رسيدگى به حقوق و رفع 
مشكالت آموزشى خواسته هاى ديگرى هم از 
جمله برخوردارى از امكانات رفاهى همه گير و 
اينكه چه زمانى باالخره جواب خواسته هايشان را 

از مسئوالن مى گيرند هم  دارند.

 «َويََرى الَِّذيَن أُوتُوا الْعِْلَم الَِّذي أُنِْزَل إِلَيَْك مِْن َربَِّك ُهَو الَْحقَّ 
َويَْهِدي إِلَى ِصَراِط الَْعِزيِز الَْحِميِد»

و كســانى كه معرفت و دانش به آنان عطا شــده، مى دانند كه 
آنچه از ســوى پروردگارت بر تو نازل شده حق است و به راه 
خداى تواناى شكست ناپذير و ستوده هدايت مى كند. (سبا/ 6)

همكاران عزيز و فرهيخته ام              
سالم و فراوان درود

  دوباره رايحه دل انگيز ارديبهشــت همراه با اقاقى هاى دانش 
و نام زيباى معلم بر تارك زمان حادث شد و رنگ و بوى اين 
مــاه رنگ معنا، صفا و ايثار، بوى مهربانى، بوى صداقت و كار 
بــه خود گرفت و اين ها به تنهايى ذره اى از اقيانوس بى كران 
صفات معلمان است كه جان روشن ما با نور باران وجود علوى 

مكان او منور و مشعشع مى شود.
هركدام از ما دانش آموزان ديروز از معلمان خويش يادمانه اى 
ســترگ در ذهن داريم كه الفباى عشــق و دانايى با آن تفسير 

مى شود.
معلم اوج شــكوه فكرت و انديشه است، او منشأ تمام خوبى 
هاســت و از آن روى كه جهل مى زدايد و زايش دانايى هديه 

مى دهد كدامين روز است كه روز معلم نيست؟
مقام بلند معلم برگرفته از اولين معلم هستى خداوند عليم است 
و به درســتى او جانشــين صالح خداوند بر روى زمين است، 
معلم الگوى اخالقى و علمى اســت، بر صدر است و كالم و 

رفتارش راهگشاى نهج صحيح است. 
اكنون كه با زيست بومى جديد مواجه شده ايم جلوه هاى نابى 

از دانش، خالقيت، ايثار و فداكارى معلمان عزيز، اين باغبانان 
بوستان تعليم و تربيت را در پرورش و آموزش فرزندان و آينده 
ســازان اين مرز و بوم به شيوه مجازى و غير حضورى شاهد 
هســتيم و همت واال و تالش هاى ستودنى همكاران فرهيخته 
ما باعث شد تا به رغم تعطيلى آموزش هاى حضورى، جريان 
آموزش و پرورش همچنان استمرار داشته باشد و دستگاه تعليم 

و تربيت در مسير شكوفايى و تعالى حركت كند . 
   اين جانب با كمال ادب و احترام ضمن گراميداشت ياد امام 
راحل عظيم الشأن(ره) و شهداى گرانقدر به ويژه نام و ياد معلم 
اخالق، اســتاد شهيد مطهرى، سعى بليغ و جهد جهيد معلمان 
دلسوز و توانمند را در پيشبرد اهداف عالى نظام تعليم و تربيت 
و ارتقاى كمى و كيفى فعاليت هاى آموزشــى و پرورشى ارج 
نهاده، تبريك قلبى خود را به مناســبت اين ايام مبارك، محضر 

معلمان عزيز پيشقراوالن عرصه علم و دانش تقديم مى نمايم.
    اميدوارم در ســالى كه مزين به نام «توليد؛ پشتيبانى ها، مانع 
زدايى ها» است،  در ســايه منويات و رهنمودهاى مقام معظم 
رهبرى(مدظله العالى) همراه با دولت تدبير و اميد رشد و تعالى 

آموزش و پرورش را شاهد باشيم.
اول از استاد، ياد آموختيم                        

پس سويداى سواد آموختيم
از پدر گر قالب تن يافتيم                    

از معلم جان روشن يافتيم 

*  محمد پورداود - مديركل آموزش و پرورش استان همدان

پيام مشترك نماينده ولى فقيه در استان و 
استاندار همدان

 به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم
  آموزش و پرورش محور توسعه پايدار و همه جانبه 
هر كشورى اســت و معلمان به عنوان ركن اصلى تعليم 
و تربيت، نقش مهم و ســازنده اى در ســاختن آينده اى 

درخشان و پيشرفته براى جامعه دارند.
  جايگاه ارزشــمند تزكيه و تعليم كــه در قرآن كريم و 
روايات اسالمى بر آن تأكيد فراوان شده است، ضرورت و 
اهميت گراميداشت و پاسداشت شأن و جايگاه ارزشمند 

معلمان را دوچندان مى كند.
در شرايط كنونى همه ما شاهديم كه چگونه معلمان عزيز 
مجاهدانه و ايثارگرانه وارد عرصه شــده و اجازه ندادند 
روند تعليم و تربيت فرزندان اين مرز و بوم دچار مشكل 
شــود و از اين جهت عنوان جهادگــران تعليم و تربيت 

زيبنده معلمان عزيز و فرهيخته جامعه است.
ضمن تبريك هفته بزرگداشت مقام معلم و گراميداشت 
ياد و خاطره امام راحل(ره)، شهداى واالمقام به ويژه استاد 
شهيد مرتضى مطهرى، سالمتى مستدام براى رهبر فرزانه 
انقالب اســالمى(مدظله العالى) و توفيق روزافزون براى 
همه خدمتگزاران پرتالش نظام در سايه توجهات حضرت 
ولى عصر(عج) از درگاه خداوند متعال مســألت داريم و 
اميدواريم در سال "توليد؛ پشــتيبانى ها، مانع زدايى ها"

همواره شاهد موفقيت معلمان فرهيخته و پيشرفت دستگاه 
تعليم و تربيت باشيم. 

* سيدسعيد شاهرخى              * حبيب ا... شعبانى                                              

چند توصيه  درخصوص مراسم شب هاى 
قدر در دوران شيوع كرونا

 معاونت بهداشــت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به 
مردم توصيه كرد زمان حضور در مراســم احيا، به هيج وجه ماســك 
خــود را برندارند، فاصله با ديگــران را حفظ كنند و تا حد امكان از 

خوردن و آشاميدن در اين مراسم بپرهيزند.
به گزارش ايرنا ، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــكى در خصوص مراسم شــب هاى قدر در دوران شيوع كرونا، 
توصيه هايى را در قالب پيام هاى بهداشــتى اعالم و تصريح كرد: با 
توجه به شــرايط نامناسب همه گيرى ويروس كرونا، امسال در شب 
هاى قدر تا حد امكان مراســم احيا برگزار نشــود و از طريق فضاى 
مجازى و راديو و تلويزيون مراســم احيا را در منزل خود برپا كنيد و 
در صورت حضور در مراســم احياء، شــيوه نامه هاى بهداشتى را به 
طور كامل رعايت و در مراســم هايى با تجمع زياد افراد و در فضاى 

بسته شركت نكنيد.

معلم؛ حرفى براى گفتن نيست!

پيام مدير كل آموزش و پرورش استان همدان به مناسبت هفته معلم
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دبير اجرايى خانه كارگر استان همدان:
دستمزدهاى كارگرى 30 تا 40 درصد

 از دستمزد واقعى عقب است
 دبير اجرايى خانه كارگر استان همدان با بيان اينكه تأمين مسكن براى 
جامعه كارگرى به رؤيا تبديل شــده است، گفت: رئيس جمهور آينده 

وزيرى را برسركار بياورد كه مدافع حقوق كارگران باشد.
چنگيز اصالنى در جمع خبرنگاران، با اشــاره به اينكه جامعه كارگرى 
با وجود اينكه خدمات و زندگى بــراى مردم به ارمغان مى آورد، اما از 
حداقل زندگى برخوردار اســت، اظهار كرد: در شرايط كرونايى جامعه 
كارگــرى با وجود تــالش براى كنترل و مديريت ويــروس كرونا در 
استان، مشغول به كار هستند و مى توان گفت نخستين خطرى كه كرونا 
خواهد داشــت، متوجه نيروهاى كارگرى بخش هاى مختلف از جمله 

بيمارستان ها و آرامستان هاست.
وى در پاسخ به ســوال ايسنا درباره وضعيت معيشت جامعه كارگرى 
استان همدان، با تأكيد بر اينكه كاگران با وجود شرايط كرونايى به جد 
تــالش كرده و براى مردم خدمات را مهيا مى كنند، تصريح كرد: جامعه 
كارگرى با وجود اينكه خدمات و زندگى براى مردم به ارمغان مى آورد 
اما از حداقل زندگى برخوردار است و امنيت شغلى و تأمين مسكن براى 
جامعه كارگرى رؤيا شــده كه انتظار داريم مسئوالن استانى و كشورى 

نهايت توجه را نسبت به حق و حقوق كارگران داشته باشند.
دبير اجرايى خانه كارگر اســتان همدان با اشــاره به قراردادهاى سفيد 
امضاى كارگران مطرح كرد: اساسى ترين مشكل كارگران امنيت شغلى 
اســت و از سال 74 به بعد تبصره يك ماده 7 قانون كار به هر علتى به 

هئيت دولت نرفته است.
وى با بيان اينكه دستمزدهاى كارگرى 30 تا 40 درصد از دستمزد واقعى 
عقب است، در پاسخ به اين سوال ايسنا كه اگر وزير مى شديد رفع كدام 
مشكل جامعه كارگرى را اولويت قرار مى داديد؟ توضيح داد: اگر وزير 
مى شدم قانون سه جانبه گرايى را حاكم مى كردم و حق را به طرف سه 
طرف مى دادم، با وجود اينكه 9 نفر در شوراى عالى كار حضور دارند، 
در نهايت كارفرما و دولت اســت كه در تعيين دستمزد كارگران تعيين 

كننده هستند.
دبير اجرايى خانه كارگر همدان با تأكيد بر اســتقالل ســازمان تأمين 
اجتماعى، خاطرنشان كرد: اگر وزير مى شدم سازمان تأمين اجتماعى را 
به صورت 100 درصد مستقل مى كردم، چراكه سرمايه اين سازمان رأى 

نيروى كار است، اما بيشترين تصرف را دولت دارد.
وى در پاسخ به سوال ايسنا درباره تأثير كرونا بر بيكارى كارگران، ادامه 
داد: اگر گشتى در بازار و هتل ها و مراكز خدماتى بزنيم مشخص است 
در جامعه كارگرى ريزش داشته ايم و برخى از مراكز خدماتى تعطيل و 

نيمه تعطيل هستند.
اصالنى درباره تعطيلى واحدهاى توليدى استان، اظهار كرد: كارخانه لُرد 
15 سال است كه به علت ضعف مديريت تعطيل شده اين درحاليست 

كه عرصه و اعيان اين شركت بيش از مبلغ بدهى است.
وى با تأكيد بر اينكه كارخانه لرد را به عمد به ورشكستگى بردند، تصريح 
كرد: اين شركت 450 نيروى كار داشت اما به عمد به ورشكستگى بردند 
كه با توجه به سياســت هاى اخير رئيس قوه قضائيه يكى از برندهايى 

بوده كه قرار است احياء شود.
وى با اشاره به اينكه شركت كيوان همدان نيز يكى از شركت هاى مطرح 
بود كه بيش از 700 نيروى كار داشت، بيان كرد: 700 نيروى كارگرى در 
سه شيفت در اين كارخانه فعاليت داشتند، اما نزديك به چند سال است 

كه با زير 50 نفر نيرو  فعال است.

اجراى طرح راهدارى محورى در استان همدان

 مديركل راهدارى و حمــل و نقل جاده اى همدان از اجراى طرح 
راهدارى محورى در جاده هاى استان خبر داد.

صفر صادقى راد هــدف از اجراى اين طرح را تســريع در طرح هاى 
راهدارى بيان كرد و گفت: طرح راهدارى محورى با هدف هم افزايى و 
بهره ورى بيشتر از نيروهاى راهدارى با مركزيت يكى از شهرستان ها و 

مشاركت شهرستان هاى همجوار و اولويت بندى انجام مى شود.
وى افــزود: طرح راهدارى محورى در مرحله نخســت در محورهاى 
پرتردد و شــريانى استان همدان با سرعت و پيشرفت مناسبى در حال 

اجراست.
بــه گزارش روابط عمومــى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
اســتان همدان، صادقى راد، عمليات راهدارى در اين طرح را شــامل 
تعريض و اصالح راههــا، لكه گيرى، درزگيرى، حذف چاله و خرابى 
آســفالت، اصالح پيــچ، رفع نقاط حادثه خير و مــواردى از اين قبيل 
برشمرد. مديركل راهدارى استان همدان ادامه داد: ايمن سازى راه هاى 
ارتباطى، تسطيح جاده ها، شانه سازى حاشيه راه، اصالح شيب شيروانى، 
آزادســازى حريم راه ها و پاك ســازى آن ها از مهمترين وظايف طرح 

راهدارى محورى است.
اين مسئول ابراز اميدوارى كرد با اجراى اين طرح شاهد افزايش ضريب 

ايمنى در محورها و كاهش تصادفات و تلفات ناشى از آن باشيم.
صادقى راد يادآور شد: طرح راهدارى محورى با مشاركت 280 دستگاه 
ماشــين آالت و 250 نفر از نيرو هاى راهدارى اســتان همدان در حال 

اجراست.
اســتان همدان در مجموع داراى پنج هزار و 438 كيلومتر راه ارتباطى 
است و در مسير چند كريدور منطقه اى، آسيايى و بين المللى قرار دارد.

مديركل سازمان تأمين اجتماعى استان خبر داد
استفاده 2400 همدانى از بيمه بيكارى

 مديركل ســازمان تأمين اجتماعى استان همدان با تأكيد بر اينكه هدف از تشكيل اين 
سازمان حمايت از نيروى كارگرى بوده است، گفت: سازمان تأمين اجتماعى هرگز بارى 

بر دوش دولت ها نبوده و اين صندوق دچار شكنندگى نخواهد شد.
شــهناز حمزه لويى به مناسبت روز جهانى كارگر در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: سازمان 
تأمين اجتماعى جمعيت بزرگى از كشور را تحت پوشش خود قرار داده به طوريكه بيش 
از 50 درصد جمعيت كشــور تحت پوشــش خدمات اين سازمان هستند كه بيش از 70 

درصد آن را جامعه كارگرى تشكيل داده است.
مديركل سازمان تأمين اجتماعى استان همدان تصريح كرد: از جمعيت يك ميليون و 776 

هزار نفرى اســتان همدان، 776 هزار معادل 45 درصد از جمعيت اســتان تحت پوشش 
سازمان تأمين اجتماعى قرار دارند.

اين مقام مســئول با اشاره به وجود 248 هزار بيمه شده اصلى در استان همدان، ادامه داد: 
نياز است بيمه شدگان از رخوت رشد تكانى خورده و افزايش يابند كه اين افزايش نيازمند 

رونق صنايع و توليد است.
حمزه لويى با اشــاره به وجود 59 هزار خانواده مســتمرى بگير و بازنشسته اين سازمان، 
يادآور شد: با متناسب سازى حقوق بازنشستگان حقوق اين قشر 1.5 برابر افزايش داشته 

كه متناسب با ساير صندوق ها به فوريت انجام گرفته و احكام نيز صادر شده است.
وى با بيان اينكه 2400 نفر از بيمه بيكارى استفاده مى كنند، اظهار كرد: 2400 نفر از بيمه 
بيكارى استفاده مى كنند كه بخش قابل توجهى مربوط به افرادى است كه به واسطه كرونا 

بيكار شدند همچنين در بهمن سال گذشته 601 ميليارد ريال بيمه بيكارى در استان همدان 
پرداخت شد.

مديركل سازمان تأمين اجتماعى استان همدان با اشاره به اينكه بيمه اجبارى در سال گذشته 
يك درصد افزايش داشــت، افزود: در سال گذشته بيمه اجبارى به علت كرونا فقط يك 
درصد رشد داشت اما در بيمه اختيارى و مشاغل آزاد از 26 هزار و 955 بيمه شده به بيش 

از 29 هزار بيمه شده رسيده است.
حمزه لويى از بخشش جرائم بدهى كارفرمايان به اين سازمان خبرداد و گفت: در راستاى 
تحقق شــعار سال اين بخشنامه صادر شده اســت به طوريكه كارفرمايانى كه از سال 98 
ليست هاى بيمه را به سازمان تأمين اجتماعى داده اند، در صورتيكه تمامى بدهى را در 12 

تا 36 قسط تقسيط كنند، جرائم آنها بخشوده خواهد شد.
اقتصاداقتصاد

 khabar@hamedanpayam.com

 توليد در اقتصادى بال و پر مى گيرد، كه «نيروى مولد» در آن ارزش و قرب داشته باشد. در اقتصاد و جامعه اى كه به كارگر ارج مى نهند مى توان 
انتظار رشــد توليد و تقويت روحيه مولد را داشت. ديروز حاميان توليد استان به ابررســانه اى پا نهادند كه يكى از صنايع مادر استان است. آنها از 
مجموعه اى بازديد كرده و كارگران آن را دلگرم كردند كه سعى دارند با رنگ ها، زيبايى و تكنولوژى، اقتصاد استان را توسعه بدهند و در صادرات 

و ارزآورى سهيم باشند. 
در روز جهانى كار و كارگر برخى از مديران استان و شهر بهار از «مركز چاپ و بسته بندى همدان» بازديد كردند؛ مجموعه اى كه در حال راه اندازى 

فاز پنجم توسعه اى خود است و عالوه بر آن تمركز خود را براى توسعه صادرات در سال جارى گذاشته است. 
در اين بازديد مديران و مسئوالن حامى توليد و اشتغال استان يكصدا بر هموار بودن مسير براى حمايت و پشتيبانى از توليد استان سخن گفتند و اهالى 

صنعت و توليد استان را به برنامه ريزى استان براى حمايت از آنها دلگرم كردند.

توليد اولويت اول بودجه 1400 است
 معاون برنامه و بودجه ســازمان مديريت و برنامه ريزى اســتان همدان گفت: توليد در قانون 
بودجه 1400 بسيار پررنگ تر از سال هاى قبل درنظر گرفته شده و همه سازمان ها و نهادهاى مرتبط 

موظف به برنامه ريزى براى حمايت و پشتيبانى و رفع موانع توليد هستند. 
ســيدمهدى وفايى ادامه داد: طبق برنامه ريزى انجام شــده تمام توان مديريتى كشــور در راستاى 

حمايت از بخش توليد و رفع موانع توليد به كار گرفته مى شود.
وى افزود: اميدوار هســتم كه با سياســت ها و برنامه هايى كه براى سال 1400 در نظر گرفته شده 
بتوانيم قدمى را در راســتاى حمايت از توليد گران و فعاالن اين حوزه بر داريم و از مشكالتشــان 

كم كنيم.
وفايــى با بيان اينكه اصل وجودى دولت و دســتگاه هاى اجرايى كمــك به بخش خصوصى و 
فعاليت هايى اســت كه در استان و كشور انجام مى شــود، گفت: دو كارگروه براى رونق توليد و 
شناســايى موانع توليد در استان فعال است كه جلسات بســيار فعالى دارند و استاندار و مديران 
مرتبط در اين جلسات حضور دارند و به طور مستمر تمام مشكالتى كه بر سر راه توليد قرار دارد 
در اين جلسات مطرح مى شود و هر فعال اقتصادى كه با مشكلى مواجه مى شود مى تواند در وقت 
تعيين شده در جلسه حضور داشته باشد و مشكلش را مطرح كرده و مصوبه عملياتى دريافت كند.
وى بيان كرد: در قانون بودجه ســال 1400 كه به استان ابالغ شده تكليف شده كه اولويت اول را 
براى حمايت از توليد بگذاريم، به نظر بنده دســت اســتان آنقدر باز است كه به راحتى مى توانيم 
مشكالت توليد را برطرف كنيم، بعيد مى دانم مشكلى وجود داشته باشد كه امكان برطرف كردن 

آن نباشد.
معاون بودجه سازمان مديريت استان ادامه داد: تمام زمينه ها براى كمك به فعاليت هاى توليدى مهيا 

شده و فقط بايد برنامه ها را به درستى اجرا كرده و از فرصت ها استفاده مناسبى ببريم.
وفايى در پايان ســخنانش گفت: چاپخانه پيام رسانه يكى از برندهاى استان است و اميدواريم به 

جايى برسيم كه واردات بسته بندى از خارج از كشور نداشته باشيم.

رسانه ها سبب جذب سرمايه گذار شدند
 مديركل صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: براى همكارى و رايزنى با بخش هاى 
مختلف توليدى استان خصوصا بخش هاى تبليغاتى برنامه هايى داريم كه اگر قصد فروش و توليد 

دارند پيش از آغاز به كار برنامه هاى خود را اعالم كنند.
حميدرضــا متين افزود: تيم هاى رســانه اى حركت هــاى مثبتى در زمينه تبليغ بــراى توليد و 
ســرمايه گذارى در استان انجام داده اند كه سبب اقبال عمومى شــده و على رغم اينكه توليد در 
يكسال اخير از سمت كرونا و تحريم تهديد شده رشد خوبى داشته است كه اگر رسانه ها نبودند 

شايد به اين موفقيت دست نمى يافتيم.
وى ادامه داد: در استان همدان افراد با فكر و انديشه بسيارى وجود دارد كه نتيجه توجه و استفاده 
از اين افراد به صدور هزار و 500 مجوز براى توليد ختم شده كه قطعا باعث اتفاقات خوبى در 

سال 1400 خواهد شد.
متين گفت: زمينه چينى براى تسهيل در سرمايه گذارى استان را انجام داده ايم و با توجه به اقداماتى 
كه سرمايه گذاران جديد در همدان مشغول به فعاليت شده اند به نظر مى رسد كه بتوانيم رشد نسبى 

موفقترى نسبت به سال 99 داشته باشيم.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان ادامه داد: يكى از مشكالت كشور اين است 
كه پول هاى سرگردان در كشور كه در بخش هاى مختلفى مانند طال، مسكن و دالر ضربات جبران 
ناپذيرى زده كه اين پول ها وقتى به سمت توليد سوق داده مى شوند توليد و اشتغال ايجاد مى كند 

كه قدرت كشور باال مى رود.
متين گفت: چاپخانه پيام رســانه در جذب ســرمايه نقش مهمى داشــته كه جذب ســرمايه به 

خودى خود باعث افزايش اشتغال و قدرت كشور مى شود.

در شهرك هاى بهار شاهد توسعه هستيم
 فرمانــدار بهار گفت: اوضاع و احوال توليد در شهرســتان بهار به دليل 
وجود شهرك هاى صنعتى مختلف مطلوب است و اقدامات مناسبى در اين 

زمينه صورت گرفته است.
احســان قنبرى ادامه داد: در 5 شــهرك و ناحيه صنعتى بهار شاهد توسعه 
بوده ايم و با توجه به شعار سال همه ما موظف هستيم در ارتباط با نامگذارى 

شعارهاى سال تدابير الزم را بينديشيم و در آن راستا حركت كنيم.
وى افزود: توليد موفق بســيارى از مشكالت در ســطح استان و كشور را 

برطرف مى كند.
قنبرى با بيان اينكه در قسمت هاى مختلف توليد موانع متعددى وجود دارد و 
احتماال با جابه جايى دولت، رفع اين موانع با تأخير موقتى مواجه شود، ادامه 
داد: توليدگران و مديران اين حوزه به واسطه تجربه و اطالعاتى كه دارند بايد 

با همفكرى هم برنامه ريزى هاى الزم را انجام بدهند. 
فرمانــدار بهار در پايان گفت وگويش گفــت: مجموعه فرهنگى همدان پيام 
اقدامات مثبتــى در حوزه بازرگانى و حمايت از توليــد داخلى انجام داده 

كه انشاا   ... با گسترده شدن اين مجموعه اين قبيل اقدامات هم افزايش يابد.

در بخش مسكن و ساخت و ساز است، زيرا قشر زيادى از مردم همدان از طريق ساخت و ساز كسب درآمد مى كنند و اشتغال حاجى زين العابدينى با بيان اينكه هدف اوقاف استان حمايت از واحدهاى توليدى است، افزود: عمده حمايت هاى اوقاف استان و دريافت مجوز هستند و طبق پيش بينى هاى انجام شده پروژه هايى كه تعريف كرده ايم در 2 سال آينده به بهره بردارى مى رسد.وى بيان كرد: حدود 100 ميليارد سرمايه گذارى در استان همدان توسط اوقاف انجام شده كه در مراحل مختلف صدور پروانه موانع را برطرف كنيم تا از اين طريق شاهد افزايش توليد در استان باشيم.آمادگى داريم تا با هر نوع سرمايه گذارى كه در استان درحال شكل گيرى است و يا با مجموعه وقف پرونده دارد، با تعامل طرفين حجت االســالم رضا حاجى زين العابدينى ادامه داد: به دســتور مقام معظم رهبرى براى حمايت از توليد برنامه ريزى كرده ايم و براى سرمايه گذارى در اسدآباد داريم كه با به نتيجه رسيدن اينها شاهد افزايش اشتغال توليد در استان همدان خواهيم بود. مديركل اوقاف و امور خيريه اســتان همدان اظهار كرد: در ســال جديد 3 پروژه در مالير، 2 پروژه در همدان و برنامه هايى 100 ميليارد سرمايه گذارى كرده ايم
و در اين زمينه در استان همدان پيشرو است.مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان گفت: چاپخانه پيام رسانه در توليد، اشتغال و اطالع رسانى اقدامات خوبى انجام داده جوانان را فراهم مى كند.

زنجيره توليد و توزيع شكل بگيرد
 دبير اتاق تعاون اســتان همدان بيان كرد: در استان 
همــدان زنجيره توزيع و توليد بايــد صورت بگيرد تا 
مصرف كنندگان از ظرفيت توليدكنندگان استان استفاده 

كنند.
رحمان نادى گفت: اتاق تعاون توجه ويژه اى به شــعار 
سال دارد؛ در همين راستا  9 كميسيون تخصصى داريم 
كه در زمينه هاى مختلف فعال هستند و مديران فعال در 
هر كميســيون با مطرح كردن موانع و مشكالت توليد 

درصدد برطرف كردن آن برمى آيند.
وى افــزود: با برخوردهايى كه با ســاير توليدكنندگان 
داخلى و خارجى داشته ام متوجه شده ام كه خوشبختانه 
چاپخانه پيام رسانه رضايت واحدهاى توليدى استان را 
جلب كرده است، هرچند در تمام توليدات نقد وجود 
دارد ولى نكته مثبت ايــن مجموعه انتقادپذيرى، نگاه 

خالقانه به آينده و پيشرفت در عرصه توليد است.
به گفته نادى، در اســتان همدان حدود 1217 شركت 
تعاونى فعال وجود دارد كه در رشته هاى مختلف فعال 

هستند.

توانســته ايم تعداد زيادى از واحدها را با ارايه تسهيالت بانك ســپه حامى توليد و اشــتغال بوده و هست، تاكنون  معاون بانك ســپه گفت: با اســتناد به اعداد و ارقام حامى مجموعه هاى اشتغالزا هستيم
سال جارى با اين سياســت و برنامه ها بتوانيم واحدهاى حمايت از مجموعه هاى اشــتغالزا بوده است و انشاا... در مجيد فصولى افزود: سياســت هاى نظام بانكى بر محور آسان حمايت كنيم.

توليدى استان را رونق دهيم.

براى استفاده توليد داخل 
فرهنگسازى مى كنيم

 مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان گفت: 

بايد با يك  نگاه كلى و فرهنگسازى، توليدات داخلى را 

معرفى و زمينه هاى كارآفرينى را به شــهروندان اطالع 
دهيم.

ـه زارعى با بيان اينكــه كتابخانه هاى عمومى در 
عاطفـ

ســطح ايران و جهان در بحث كاركرد اجتماعى فعال 

ند، بيان كرد: كتابخانه هــاى عمومى محلى براى 
هســت

اجتماع و تبادل تجربه و دانش است و بايد فرهنگسازى 

در زمينه هاى مختلف توسط كتابخانه ها انجام شود.

وى ادامه داد: چاپخانه پيام رسانه و روزنامه همدان  پيام به 

عنوان يك مجموعه فرهنگى به صورت جامع در تمام 

حوزه ها از جمله اطالع رسانى، اشتغال، توليد و توسعه 
فرهنگ استان نقش مهمى داشته است.

روز كار با حضور مسئوالن در «پيام رسانه»

مركز چاپ و 
بسته بندي همدان (پيام رسانه) به 

عنوان بزرگ ترين مجتمع چاپ در غرب كشور 
شناخته مى شود  كه در حال ايجاد فاز پنجم توسعه اى با 

اشتغالزايى براى 39 نفر است. اين چاپخانه طبق اهداف فاز 
پنجم تاكنون 19 نيروى كار را جذب كرده و در ادامه روند توسعه 

20 نيروى كار ديگر را به كار مى گيرد.
اين مركز رسانه اى زيرمجموعه روزنامه همدان پيام، مركزيت چاپ 

نشريات غرب كشور را دارا مى باشد. پيام رسانه در فاز چهارم 
توسعه خود مجهزترين تكنولوژي چاپ ليبل را نصب و 
راه اندازي كرد و در حال حاضر توليدات خود را به ساير 

كشورها صادر مى كند و در سال 1400 نيز با ادامه 
روند سال هاى گذشته تمركز ويژه اى بر 

صادرات خواهد داشت.
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

دوره آموزشى، توجيهى داورى
 در اردوى ملى پوشان 

 دوره آموزشى و توجيهى قوانين داورى براى ملى پوشان تيم كشتى 
آزاد جوانان به ميزبانى همدان برگزار شد.

نخستين اردوى تيم ملى كشــتى آزاد جوانان در سال 1400 زير نظر 
كادر فنى از 6 ارديبهشــت در شــهر مريانج اســتان آغاز شده است. 
آزادكاران بــه مدت 12 روز در اين اردو زير نظر كادر فنى تيم ملى به 

تمرين آماده سازى مى پردازند.
در جريان اين اردوى تيم ملى، دوره آموزشــى آخرين قوانين داورى 
فدراسيون جهانى كشــتى (فيال) توسط مزدك گيتى از داوران مطرح 
همدانى برگزار شد. اين داور درجه يك بين المللى كشتى آزاد كشور، 
آمــوزش داورى و كالس توجيهى را با حضور محســن كاوه مدير 

تيم هاى ملى و مربيان تيم ملى تدريس كرد.
تمرين ملى پوشان عالوه بر سالن شهيد تيمورى مريانج، در خانه كشتى 

همدان نيز برگزار مى شود.
در حاشــيه اين اردوى تيم ملى، حميد ســيفى مديــركل ورزش و 
جوانان استان به همراه محسن كاوه مدير تيم هاى ملى كشتى و فردين 
معصومى  مربى تيم ملى كشــتى آزاد جوانان با حضور در مزار سردار 
شهيد حسين همدانى، ياد و خاطره اين شهيد گرانقدر را گرامى داشتند.

پيشكسوت فوتبال نهاوند 
به برادر شهيدش پيوست

 مرحوم عبدالعلى پيرزادى برادر فوتباليست و ورزشكار شهيد على 
پيرزادى در بيمارستان به برادر شهيدش پيوست.

مرحوم پيرزادى در دهه 60 يكى از فوتباليســت هاى خوب روستاى 
تكه در نهاوند بود كه 30 سال يكى از كارمندان با اخالق اداره ورزش 

و جوانان هرمزگان و عضو تيم هاى فوتبال اين استان بود.
مرحوم پيرزادى چند سال پيش در حال سفر به نهاوند دچار تصادف 
شد و مدتى در كما بود كه بعد از يك سال بهبودى يافت ولى متأسفانه 
به دليل شدت جراحات آن حادثه در بيمارستان دارفانى را وداع گفت 
و به برادر شــهيدش پيوست. الزم به يادآورى است مرحوم عبدالعلى 
پيرزادى از خانواده اى ورزشكار و فوتباليست هستند تنها پسر ايشان 

از قهرمانان وزنه بردارى استان هرمزگان است.

استقالل كشور ميزبان را انتخاب مى كند
 بازى استقالل و الهالل در مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان 

آسيا، در زمين بى طرف برگزار مى شود.
با پايان مرحله يك هشتم نهايى رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا، تيم هاى 
راه يافته به اين دور حريفان خود را شناختند كه در اين ميان استقالل 

بايد به مصاف الهالل عربستان تيم دوم گروه نخست برود.
با وجود اينكه اســتقالل به عنوان تيم نخست راهى مرحله بعد شد و 
با توجه به حضور آبى پوشان در عربستان گمان مى رفت كه اين بازى 
به ميزبانى اســتقالل و در شهر تهران برگزار شود اما اين مسئله اتفاق 

نخواهد افتاد.
سلطان المهوس خبرنگار مشهور عربستانى با ارسال توئيتى در صفحه 
شــخصى خود اعالم كرد كه ديدار اســتقالل و الهالل در يك زمين 
بى طرف برگزار مى شود. او نوشته است: طبق تصميمى كه كنفدراسيون 
فوتبال آســيا از مارس 2016 اتخاذ كرده، اين بازى در زمين بى طرف 

برگزار خواهد شود.

اليپزيگ به فينال جام حذفى آلمان رسيد
 تيم فوتبــال اليپزيگ با غلبه بر وردربرمن بــه ديدار فينال جام 

حذفى آلمان صعود كرد.
در مرحله نيمه نهايى ليگاپوكال، ورردربرمن پذيراى اليپزيگ بود كه 
ميهمان با كسب برترى دو بر يك، فيناليست شد. اين ديدار در پايان 

90 دقيقه گلى دربرنداشت تا كار به وقت هاى اضافه كشيده شود.
در ابتداى وقت اضافــه اول، «هوانگ» براى اليپزيگ گلزنى كرد اما 
«بيتچورت» در ادامه كار را به تســاوى كشــاند.در دقيقه 120 و در 
حالى كه همگان در انتظار ضربات پنالتى بودند، «اميل فورســبرگ» 

گل دوم اليپزيگ را ثبت كرد تا تيمش راهى فينال شود.
در ديگــر ديدار مرحله نيمه نهايى، بورســيادورتموند به مصاف تيم 

شگفتى ساز هولشتاين كيل رفت.
جام حذفى آلمان از سال 1935 راه اندازى شده است كه بايرن مونيخ 

با 20 قهرمانى، پرافتخارترين تيم اين رويداد است.

پيروزى پورتو با درخشش طارمى
 تيم فوتبال پورتو با درخشش مهاجم ايرانى خود توانست مقابل 
فاماليســائو به برترى برســد و فاصله خود را با صدر به ســه امتياز 

برساند.
تيم فوتبال پورتو در چارچوب هفته ســى ام ليگ پرتغال به مصاف 
ميهمان خود، فاماليسائو رفت و موفق شد با نتيجه سه بر دو حريف 

خود را از پيش رو بردارد. 
مهــدى طارمى در اين ديدار موفق به زدن يك گل و دادن يك پاس 
گل شــد. مارتينز تونى و ماركو گروويچ ديگر گل هاى پورتو را به 

ثمر رساندند. 
تيــم پورتو با اين پيروزى 70 امتيازى شــد و اختــالف خود را با 
صدر جدول به سه امتياز رســاند. تيم فوتبال اسپورتينگ ليسبون با 
73 امتياز و يك بازى كمتر نســبت بــه پورتو در صدر جدول ليگ 

پرتغال قرار دارد. 

ترين هاى ليگ قهرمانان آسيا
 مرحله گروهى فصل 2021 ليگ قهرمانان آســيا در منطقه غرب 
با ركوردهاى تيم هاى ايرانى چه در حمله و چه در دفاع پايان يافت.

مرحله گروهى فصل 2021 ليگ قهرمانان آسيا براى نمايندگان ايران 
خيلى خوب به پايان رســيد و 3 تيم پرسپوليس، استقالل و تراكتور 

توانستند بليت حضور در مرحله يك هشتم نهايى را دريافت كنند.
در مرحلــه گروهــى اين رقابت ها طى 60 بازى، 150 گل زده شــد 
كــه ميانگين هر بازى، 2.5 گل را به ثبت رســاند. در اين بين 2 تيم 
استقالل و پرسپوليس با 14 گل زده، بهترين خط حمله را در اختيار 
داشتند و نيروى هوايى عراق و گوا هند با دو گل زده، ضعيف ترين 

آمار را به ثبت رساندند.
اولونــگا از الدحيــل قطر و شــيخ دياباته بهترين گلزنــان مرحله 
گروهى غرب آســيا بودند كه به ترتيب موفق شدند 9 و 5 گل براى 

تيم هايشان به ثمر برسانند.
همچنين اولونگا با 30 شوت به سمت دروازه بهترين آمار را در بين 
سايرين داشت و بغداد بونجاح با 19 و عمر خريبين با 17 شوت در 

رده هاى بعدى قرار گرفتند.
همچنين الدحيل با 104 شــوت، الهالل با 90 و السد با 86 ضربه به 
سمت دروازه، شوت زن ترين تيم هاى دور گروهى بودند. پرسپوليس 
ايران با 38، الدحيل قطر با 34، الهالل عربســتان و استقالل ايران با 
30 شوت در چارچوب، باالترين دقت شوت را در دور گروهى ليگ 

قهرمانان آسيا داشتند.
در عملكرد دفاعى نيز تراكتور ايران  بهترين عملكرد را داشــت و  با 
3 گل خورده در كنار الوحده امارات بهترين خط دفاعى را در اختيار 
گرفت. همچنين تراكتور با 5، الوحده با 4، استقالل ايران و پاختاكور 
ازبكستان با 3 كلين شيت، عملكرد بهترى در بسته نگه داشتن دروازه 

خود در مرحله گروهى منطقه غرب آسيا داشتند.
تيم فوتبال الهالل عربســتان با 3862، پاختاكور ازبكستان با 3131 و 
پرســپوليس ايران با 2868 پاس، آمار بهترى را نسبت به ساير تيم ها 
ثبــت كردند. همچنين الريان قطر با 101، الســد قطر با 96 و فوالد 

ايران با 92 خطا، خشن ترين تيم هاى مرحله گروهى بودند.
الوحده با 16، الريان و النصر با 15 كارت زرد بيشــترين كارت زرد 
را در ايــن مرحله دريافت كردند و نورالديــن آمرابات از النصر و 
رخمانوف از آلمااتى ازبكستان با 3 كارت زرد، ركوردداران دريافت 

كارت در دور گروهى بودند.

هتل پاسى ها جا به جا شد
 مشــكالت تيم فوتبــال پاس با اقدام انجام شــده و با هدف برقرارى 

آرامش كامل در تيم براى ادامه مسابقات برطرف شد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان با اعالم اين خبر اظهار داشــت: مشكل 
اقامــت اعضاى تيم پاس در هتل مريانج با يــك جابجايى و انتقال آن ها 
به هتل ورزشــى سعيديه حل شــد و ديگر دغدغه اى بابت محل اسكان 
ندارند. محل اقامت پاسى ها به خوبى تجهيز شده و به طور كامل در اختيار 

مجموعه تيم است.

حميد سيفى با بيان اينكه دســتگاه ورزش در حد توان و ضوابط اجرايى 
نســبت به حمايت از تيم پاس عمل كرده اســت، افزود: خوشبختانه تيم 
نيز در مســير نتيجه گيرى قرار گرفته و اميــدوارم اين موفقيت را در ادامه 

شاهد باشيم. 
وى به برپايى اردوى تيم ملى كشــتى جوانان كشور در همدان اشاره كرد 
و گفت: برپايى اردوى آماده ســازى تيم ملى كشتى جوانان فرصت بسيار 
خوب براى كشتى استان است، در اين اردو استعدادهاى كشتى همدان نيز 

حضور دارند كه در واقع كالس آموزشى بسيار خوبى به شمار مى رود.
ســيفى بيان كرد: تمرين استعدادهاى كشتى اســتان با ملى پوشان نه تنها 

به تجربه آن ها اضافه مى كند بلكه نقاط ضعف و قوت آن ها را مشــخص 
خواهد كرد. ميزبانى از تيم ملى كشــتى جوانان به بهترين شكل ممكن در 
حال انجام اســت و تمامى امكانات ورزش شهر مريانج را براى اين اردو 

مهيا كرده ايم.
وى با اشــاره به اينكه مجموعه شــهيد حاجى بابايى مريانج بهترين فضا 
را براى اردوى آماده ســازى تيم هاى ملى فراهم ســاخته است، گفت: اين 
مجموعه با داشــتن هتل، ســالن سرپوشــيده چند منظوره، استخر، سالن 
بدنسازى، سالن تمرين، چمن طبيعى و ساير امكانات، بهترين مكان براى 

برپايى اردوهاى تيم ملى است.

 تيم فوتبال پــاس همدان با غلبه بر ميالد 
مهر تهران تا رده چهار جدول صعود كرد.

هفته هفدهــم رقابت هاى ليگ دســته دوم 
فوتبال قهرمانى باشگاه هاى كشور با انجام 7

ديدار در شــهرهاى مختلف دنبال شد كه در 
يكــى از اين ديدارها تيم فوتبال پاس همدان 
ميزبان تيم ميالد مهر تهران بود پاس در حالى 
در ورزشــگاه خانگى خود شهيد حاج بابايى 
مريانج به مصاف تيــم انتهاى جدولى ميالد 
مهر رفت كه براى كسب پيروزى و به دست 
آوردن 3 امتياز اين بازى و رســاندن خود به 
جمع تيم هاى باالى جدول از انگيزه مضاعفى 

برخوردار بود.
در اين ديدار پاس با تريكب احمد محرابى، 
ميــالد داوودى، اميررضــا بيات، شــهريار 
شيروند، امين كاشفى، مســعود فاقرلو، رضا 
كاشفى، اميرحسين اميرى، مصطفى آقاجانى، 
داوود ســعادتى و موسى شــهبازى قدم به 
ميدان گذاشت و از همان ابتداى بازى فوتبال 
تهاجمى را در دستور كار قرار داد و چندين 
موقعيت خطرناك را روى دروازه ميالد مهر 
ايجاد كرد كــه با واكنش خوب ســنگربان 

حريف بى ثمر ماند.
در دقيقه 37 بــازى و به دنبال بازى هجومى 
پاس، مدافــع حريف روى مهار مهاجم پاس 
ناكام ماند و مجبور شد با خطا وى را متوقف 
كند كه داور نيز با كارت قرمز محمد رهبر را 
جريمه كرد و با اخراج اين بازيكن ميالد مهر 

10 نفره بازى را دنبال كرد.
اين برترى عددى انگيزه پاسى ها را دو چندان 
كرد و تيم ميهمان بيشتر در زمين خود به دفع 
حمالت پاس پرداخت و نيمه نخست بدون 

گل مساوى به پايان رسيد.
با شــروع نيمه دوم تيم ميهمان قصد داشت 
تا با دفاع چند اليــه در زمين خود و تجمع 
در يك ســوم زمين خود فضاى كمترى را به 
مهاجمان پاس بدهد امــا اين ترفند حريف 
بيــش از 64 دقيقه دوام نيــاورد و مصطفى 
آقاجانى به دنبــال دريافت توپ در محوطه 
6 قدم به زيبايى نخستين گل بازى را به ثمر 

رساند.

اين گل شيرازه تيم حريف را به هم ريخت و 
با فوتبالى سردرگم مقابل پاس پرانگيزه بازى 
را دنبال كرد. اميــر اميرى در دقيقه 82 بازى 
موفق شــد گل دوم پاس را به ثمر برساند تا 
شاگردان على قربانى با كسب 3 امتياز شيرين 
خــود را تا پله چهارم جــدول رده بندى باال 

بكشند.
پــاس با ايــن پيــروزى و قــرار گرفتن در 

صف مدعيان راه دشــوارى را در پيش دارد 
اما جوانان با انگيــزه و پرتالش پاس كه در 
نيم فصــل دوم متحول شــده اند و از 4 بازى 
اخير موفق به كســب 10 امتياز شــده اند با 
لغزش حريفــان خود را به حداقل به پلى اف 

برسانند.
امــا در ديگر ديدارهاى ايــن هفته در گروه 
دوم مس شــهر بابك صدرنشين رقابت ها و 

مدعى شــماره يك صعود دو بر يك شاهين 
بندرعامرى را با شكســت بدرقه كرد. اترك 
بجنــورد نيز با همين نتيجه برابر شــهردارى 
بم به برترى رســيد. دو تيم شــهداى بابلسر 
و شــهيد قندى يزد بدون گل مساوى كردند. 
نيروى زمينى تهران بــا دو گل ميهمان خود 
ســردار بودكان را مغلوب ســاخت، دو تيم 
عقــاب تهران و شــمس آذر قزويــن نيز به 
تســاوى يك بر يك رضايت دادند و دو تيم 
نفت اميديه و شــهردارى ماهشهر نيز يك بر 

يك مساوى شدند.
همچنين از گروه نخست اين رقابت ها و در 
ديدارى معوقه تيم سپيدرود رشت موفق شد 
با يك گل مس نوين كرمان را شكست بدهد.
در پايان هفته هفدهم ليگ دســته دوم و در 
گروه دوم تيم مس شــهر بابــك با 38 امتياز 
يكه تاز جدول رده بندى اســت و نفت اميديه 
با 33 و نيروى زمينى با 26 امتياز دوم و سوم 
هستند. تيم پاس همدان نيز به همراه شهداى 
بابلســر و شاهين بندر عامرى با 25 امتياز در 
رده چهارم قرار دارند. در انتهاى جدول نيز 3

تيم سردار بوكان، ميالد تهران و شهردارى بم 
براى فرار از سقوط تالش مى كنند.

 مرحله گروهى رقابت هــاى ليگ قهرمانان 
باشگاه هاى آسيا كه با حضور 20 تيم در منطقه 
غرب آســيا از 26 فروردين ماه در كشورهاى 
عربســتان، امارات و هند آغاز شده بود به آخر 
خط رسيد و 8 تيم برتر قاره به مرحله يك هشتم 

پايانى صعود كردند.
در شــب پايانى ايــن رقابت ها كــه با هيجان 
و اســترس زيادى دنبال شــد 3 تيــم از چهار 
نماينده كشورمان مجوز صعود دريافت كردند. 
پرسپوليس، اســتقالل و تراكتور راهى مرحله 

يك هشتم پايانى شدند.
پيچيدگى جدول شــرايط را حساس كرده بود 
و با توجه بــه اينكه تنها 3 تيــم از 5 تيم دوم 
گروه هــا صعود مى كردند تــا دقيقه 90 صعود 

تيم ها مشخص نبود.
در شــب پايانى تيم فوتبال استقالل با تك گل 
شيخ دياباته از نقطه پنالتى مقابل الشرطه عراق 
بــه برترى رســيد و جواز حضــور در مرحله 
يك هشــتم را كســب كرد در اين گروه دو تيم 
مدعى االهلى عربستان و الدحيل قطر مقابل هم 
به تساوى رســيدند تا هر دو تيم از صعود باز 
بمانند.و از گروه C تنها اســتقالل به عنوان تيم 

نخست صعود كرد.
در گروه B مسابقات تيم تراكتور دست به كار 
بزرگى زد و مقابل شارجه به پيروزى دو بر صفر 
رســيد و با 10 امتياز و تفاضل گل مثبت 3 به 
كار خود پايان داد. تراكتور براى صعود چشــم 
وC دوخت تا با لغزش  A به بازى هاى گــروه
تيم ها شانس صعود پيدا كند. تراكتور كه تنها تيم 
بدون شكست رقابت ها بود با بخت و اقبال بلند 
راهى مرحله يك هشتم شد. در گروه A  دوتيم 
مدعى اســتقالل تاجيكستان و الهالل عربستان 

مقال حريفان خود تن به شكست دادند.
استقالل تاجيك برابر الشارجه امارات  دو بر يك 
مغلوب شد و الهالل عربستان يكى از مدعيان و 
عنوان داران قاره در مصاف با الماآتى ازبكستان 

با دو گل مغلوب شــد تا هر دو تيم با امتياز 10
و مثبت 2 به كار خود پايان دهند اما اســتقالل 
تاجيك به دليل برتــرى در ديدار رو در رو به 
عنوان تيم نخست صعود كرد در جدول تيم هاى 
دوم گروه هــا تراكتور در گــروه B با 10 امتياز 
مثبت 3 الهالل در گروه A با 10 امتياز و مثبت 
2 و السد قطر در گروه D با 10 امتيازو مثبت 2

به كار خود پايان دادند.
با اين شــرايط تراكتور به دليل تفاضل گل بهتر 
صعود كرد و الهالل نيز به خاطر گل زده بيشتر 
نسبت به الســد راهى مرحله يك هشتم پايانى 
شــد و از گروه مرگ در گروه C تنها استقالل 

صعود كرد.
تيم فوتبال پرســپوليس نيز در بازى آخر مقابل 
الريان به برترى رســيد و به عنوان تيم نخست 

صعود كرد.
A با پايان دور گروهــى اين رقابت ها از گروه
تيم هاى استقالل تاجيكستان و الهالل عربستان، 
از گروه B تيم هاى شــارجه امارات و تراكتور 
D اســتقالل ايــران از گروه C ايران از گروه

النصر امارات و از گروه E پرســپوليس ايران و 
الوحده امارات به مرحله يك هشتم پايان صعود 

كردند.
و 23 روزهــاى 22  در  يك هشــتم  مرحلــه 

شهريور ماه برگزار خواهد شد و در اين مرحله 
تيم فوتبال پرســپوليس در تاجيكستان ميهمان 
استقالل اين كشور است، استقالل ايران پذيراى 
تيم الهالل عربســتان خواهد بود. تيم تراكتور 
راهى عربســتان خواهد شــد تا با النصر ديدار 
كنــد و دو تيم اماراتى الشــارجه و الوحده نيز 
مقابل هم قرار مى گيرنــد. در اين مرحله ايران 
با 3 نماينده، عربســتان و امارات با 2 نماينده و 

تاجيكستان با يك نماينده حضور دارند.
فشردگى و فرسايشى بودن مسابقات باعث شد 
تا تيم ها در روزهــاى پايانى افت كنند و نتايج 

غير منتظره اى به دست آيد.

پاس از برج ميالد باال رفت 

در ليگ قهرمانان آسيا 

استقـالل،پرسپـوليس و تراكتـور صعود كردند

B جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته هفدهم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

2138+171151265مس شهر بابك 1
1133+179622110نفت اميديه2
726+17683169نيروى زمينى تهران3
772525++171755101022161699پاس همدان پاس همدان 44
225+176741311شهداى بابلسر5
124+176742019شاهين بندر عامرى 6
423+175842016شهيدقندى يزد7
223-176561921شهردارى ماهشهر 8
322-175751417اترك بجنورد9

421+17566139عقاب تهران10
720-175571522شمس آذر قزوين11
1012-172691525سردار بوكان 12
1510-172411722ميالدمهر تهران13
209-171610929شهردارى بم 14

B جدول رده بندى ليگ قهرمانان آسيا گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

311+632196شارجه امارات1
310+624163تراكتور ايران2
27-614168پاختاكور ازبكستان3
42-2426-6نيروى هوايى عراق4

C جدول رده بندى ليگ قهرمانان آسيا گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

611+6321148استقالل ايران1
29+6231119الدحيل قطر2
19+623198االهلى عربستان3
93-5312-61الشرطه عراق4

D جدول رده بندى ليگ قهرمانان آسيا گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

411+632195النصر عربستان1
210+631297السد قطر2
37-621347الوحدات اردن3
35-612336فوالد ايران4

E جدول رده بندى ليگ قهرمانان آسيا گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

915+1145-65پرسپوليس ايران1
413+641173الوحده امارات2
73-3329-6گوآ هند3
62-24612-6الريان قطر4

جدول رده بندى تيم هاى دوم ليگ قهرمانان آسيا 
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

413+641173الوحده امارات1
310+624163تراكتور ايران2
210+6312119الهالل عربستان3
210+631297السد قطر4
29+6231119الدحيل قطر 5

A جدول رده بندى ليگ قهرمانان آسيا گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

210+6312108استقالل تاجيكستان1
210+6312119الهالل عربستان2
7-621366الشارجه االهلى امارات3
47-6213913آلماآتى ازبكستان4

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

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

برابر رأي شــماره 124-1400/01/25 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حســن برزگر فرزند حمداله به شماره 
شناسنامه 14029 صادره از بهار در ششــدانگ يك واحد سردخانه به مساحت 3000 
مترمربع پالك 11658 فرعــى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار 
خريدارى از مالك رســمى آقاى نبى اله برزگر محرز گرديده است.  لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
 (م الف 41)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/27

هادى يونسى عطوف- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شماره 140060326001000088 مورخه 1400/02/05 هيأت اول/ 
دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه 
يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سيدمجتبى حسينى فرزند 
سيدمصطفى به شــماره شناسنامه 4040255951 صادره از صالح آباد در 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ يك باب خانه به مساحت 198/73 مترمربع 
قســمتي از پالك باقيمانده 7 اصلي واقع در حومه بخش سه همدان به 
نشانى: شهرك الوند، 18 مترى آزادگان، روبروى 18 مترى الله، خريدارى 
از مالك رسمى آقاى سيدعلى حسينى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 164)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/28
رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

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

برابر رأي شــماره 140060326001000089 مورخه 1400/02/05 هيأت اول/ دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى سيدرضا حسينى رحمانيان فرزند سيدمعصوم به شماره شناسنامه 3048 صادره از 
صالح آباد در سه دانگ مشاع از  ششدانگ يك باب خانه به مساحت 198/73 مترمربع 
قســمتي از پالك باقيمانده 7 اصلي واقع در حومه بخش سه همدان به نشانى: شهرك 
الوند، 18 مترى آزادگان، روبروى 18 مترى الله، خريدارى از مالك رسمى آقاى سيدعلى 
حســينى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 161)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/28
رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان



 موضوع ثبت جهانى آثار تاريخى نيز يكى 
از نت هاى ملودى توسعه گردشگرى همدان 
است كه نبايد آن را از قلم بيندازيم چرا كه در 
اين راستا هم تالش و تكاپوى بسيارى انجام 

شده كه در نوع خود ستودنى است.
مديركل ميراث فرهنگى استان همدان مهمترين 
اولويت اســتان را ثبت جهانى تپه باســتانى 
هگمتانــه اعالم مــى كند كه طــى مذاكره و 
مشاوره با كارشناسان وزارت ميراث فرهنگى 
و كارشناســان يونســكو اين اولويت بسط و 
گســترش يافته و به «منظر تاريخى شهرى از 
هگمتانه تا همدان» تبديل شــده است. «على 
مالمير» در اين زمينه به ايرنا گفت :  به عبارتى 
بافت كهن شــهرى از هگمتانه تا مركز شهر 
همدان در محدوده فوق گنجانده شــده و اين 
پرونده مراحل نهايى آماده سازى براى ارسال 

به يونسكو را مى گذراند.
وى افــزود : عليصــدر بزرگتريــن غار آبى 

جهان نيز بــه گفته مالميــر در قالب يك اثر 
طبيعى در فهرســت موقت يونسكو جا گرفته 
و 2 كاروانســراى تاج آباد و فرســفج هم در 
زنجيره كاروانســراهاى ايــران در صف ثبت 
جهانى به انتظار ايســتاده انــد. مالمير عنوان 
كرد : كاروانســراى تاج آبــاد، از كمياب ترين 
كاروانسراهاى مدور ايران است كه در روستايى 
با همين نام در شهرستان بهار واقع شده است.

منظر تاريخى فرهنگى دره ارزانفود، سداكباتان 
و وركانــه پرونده ديگرى اســت كــه او از 
مطالعــات اوليه اش براى ثبــت جهانى خبر 
مى دهد و مهمتر از اينها پرونده تپه نوشــيجان 

است كه در حال تكميل است.
مديركل ميراث فرهنگى استان همدان الحاق 
قنات قاسم آباد را به قنات هاى ثبت شده ايران 
و اجراى مطالعات ثبت جهانى اين اثر طبيعى 
اشاره مى كند كه جزو ميراث با ارزش اين كهن 

ديار محسوب مى شود.
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فنـاوري

گـزارش 

گردشگـرى

راهى براى تداوم شيردهى تا پايان دو سالگى
 پژوهشگران يك مطالعه عنوان كردند كه حمايت يك نفر «همتا» 
در دوران شيردهى مادران نخســت زا و كم تجربه مى تواند در تداوم 

شيردهى تا پايان دو سالگى موثر باشد.
به گزارش ايســنا، شــير مادر بهترين و ايمن ترين غذايى اســت كه 
مواد مغذى و مواد مورد نياز براى سيســتم ايمنى شيرخوار را تامين 
مى كند. تغذيه با شيرمادر و تاثير آن بر ارتقاى سالمت جسمى، روانى 
و اجتماعى در دوران بزرگســالى، به طور گســترده اى پذيرفته شده 
اســت.در بســيارى از جوامع ميزان تغذيه انحصارى با شير مادر و 
همچنين تداوم شــيردهى كاهش يافته است. به طورى كه 40 درصد 
از شيرخواران تغذيه انحصارى با شير مادر دارند و تداوم شيردهى تا 

پايان دو سالگى كودك، فقط 45 درصد است.

تجزيه و تحليل سريع تر نمونه خون 
با كمك هوش مصنوعى

 محققــان آلمانى يــك روش جديد ايجاد كرده انــد كه مى تواند 
نمونه هاى خون را بدون اينكه آنها را به آزمايشــگاه بفرستند، سريع تر 
و ارزان تر تجزيه و تحليل كند. به گزارش liv  دريافت نتايج آزمايش 
خون به حوصله زيادى نياز دارد چرا كه اول و قبل از خوردن صبحانه 
بايد به پزشــك مراجعه كنيد و در صورت لــزوم، مدتى صبر كنيد. 
پس از گرفتن نمونه خون، آن را به آزمايشــگاه مى فرستند و شما بايد 
حداقل تا روز بعد منتظر نتيجه باشيد. اما همه اين كارها مى تواند بسيار 
ســريع تر انجام شــود چرا كه محققان مركز فيزيك و پزشكى ماكس 
پالنك(MPZPM) و پزشكان بيمارستان دانشگاه فريدريش الكساندر 

اكنون در پروژه تشخيص RAPID خود اين امر را آسان تر كرده اند.

ساخت  خانه هاى گِلى 
با استفاده از فناورى چاپ سه بعدى

 اولين خانه چاپ سه بعدى جهان كه به طور كامل از خاك ساخته 
شده در ايتاليا احداث شد.

بــه گزارش اينديپندنــت، پروژه ى "تــكال"(Tecla) با همكارى 
"ماريو كوچينال"(Mario Cucinella)، معمار و شركت چاپ 
سه بعدى "Wasp" انجام شد كه در آن بوسيله ى چاپگر سه بعدى 
خانه هايى با خاك رس ســاختند. اين ساختمان ها با الهام از كتاب 
"شــهرهاى ناپيدا" اثر ايتالو كالوينو(Italo Calvino) ســاخته 
شده اند و از دو گنبد متصل به هم تشكيل شده اند. براى ساخت اين 
خانه ها از مواد محلى موجود اســتفاده شده است و هدر رفت آنها 

نزديك به صفر است.

مدت زمان روزها در سياره زهره 
با يكديگر متفاوت است

 يك روز در سياره ى زهره برابر با 243 روز در زمين است اما تحقيقات 
جديد نشــان مى دهد كه مدت زمان اين روزهــا مى تواند تا 20 دقيقه با 
يكديگر متفاوت باشند. به گزارش ديلى ميل، سياره شناسان دانشگاه كاليفرنيا، 
لس انجلس در طى 15 سال اخير به طور مكرر سيگنال هاى رادارى از سطح 
اين سياره دريافت كردند. درحالى كه مى دانيم طول روز در زهره برابر 243 
روز در زمين و تقريبا دو سوم يك سال زمينى است. اكنون محققان دريافتند 
كه طول اين روزها مى تواند با يكديگر متفاوت باشد. اين گروه دريافتند كه 
طول روزهاى زهره تا 20 دقيقه با يكديگر متفاوت هستند و احتماال اين 
اختالف ناشى از اتمسفر غليظ آن است كه جرم آن 93 برابر زمين است كه 

باعث كند شدن يا تند شدن روند روز مى شود.

ساخت لبه هاى الماسه فوق سخت 
توسط محققان دانشگاهى

 محققان دانشــگاه صنعتى اميركبير موفق به ساخت لبه هاى برش 
(الماسه) فوق سخت تماما كامپوزيت سراميكى شدند.

بــه گزارش ايســنا، بهــزاد نايبى دانــش آموخته دكترى مهندســى 
مــواد، كامپوزيت دانشــگاه صنعتى اميركبير و مجــرى طرح «توليد 
كامپوزيت هاى ســراميكى فوق دماى باالى تقويت شــده با فازهاى 
كاربيدى درجا به روش تف جوشــى پالســما جرقه اى» گفت: توليد 
قطعات از سراميك هاى فوق دماباال به روش هاى ذوبى در دماى ذوب 
بيشتر از 3000 درجه ســانتى گراد، تقريبا غيرممكن است. از اين رو، 
روش هاى مبتنى بر متالورژى پودر، تنها راه ممكن براى توليد اين گروه 
از سراميك ها هستند كه خود با چالش هاى فناورانه گوناگونى مواجهند. 

رونق رزرو سفرهاى داخلى 
در كشورهاى واكسينه چه پيامى دارد؟
شهرهاى پيشرو در جذب گردشگر

 آمارها نشان مى دهد عالقه گردشگران در كشورهاى مختلف به رزرو 
هتل و پرواز به صورت ماهانه افزايش يافته كه اين افزايش جست وجوها 
براى تعطيالت تابســتانى گامى مثبت براى بخش گردشــگرى به شمار 

مى رود. 
تحقيقات آژانس مسافرتى باتر (Butter) تنها شركت مسافرتى «اكنون 
بخر بعدا بپرداز»(BNPL) در انگليس نشان مى دهد باتوجه به افزايش 
جســت وجوى رزرو هتل و پروازها در ماه مارس (اســفند)، مسافران 
به دنبال گذران تعطيالت تابستانى خود در مقاصد گردشگرى به ويژه در 
كنار ســواحل يا مناطق بكر هستند. براساس اين تحقيقات، ميزان عالقه 
جست وجو براى پروازها در ماه مارس به طور متوسط حدود 22 درصد 
بوده است كه در مقايســه با ماه قبل 6 درصد افزايش داشته است. اين 

روند صعودى در واقع اولين افزايش ماهانه از ماه دسامبر بوده است. 
با وجود اين ، اگرچه اين حركت مثبت، اميد به ماه هاى آينده را به همراه 
خواهد داشت اما اين رقم در مقايسه با جست وجوى پروازها در مارس 
سال 2020، كاهش 66 درصدى را نشان مى دهد. همچنين ميزان تقاضا 
براى پروازها در ســه ماه نخست امســال در مقايسه با مدت مشابه در 
سال گذشته افت 69 درصدى را تجربه كرده است. اطالعات ياتا نشان 
مى دهد خريد بليت هواپيما نيز در كل كاهش 89 درصدى را تجربه كرده 
است. در مقابل چشم انداز براى صنعت هتلدارى مثبت تر است. اگرچه 
ميانگين جست وجوى هتل براى ماه مارس به طور قابل توجهى پايين تر از 
سطح قبل از همه گيرى كرونا است، با اين حال جست وجوى هتل ها بين 
ماه فوريه و مارس حدود 12 درصد جهش يافته اســت كه اين ميانگين 
نمره ماهانه 3 درصد بيشــتر از يك سال گذشته بوده است و احتماال در 

سال 2021 اين بخش بيشترين ارتقا را خواهد داشت.
اين افزايش اگرچه بســيار ناچيز است اما منجر به اميدوارى به بازيابى 
بازار گردشــگرى شده اســت و محافظت از روند اعتمادسازى بهترين 
فرصت را براى احياى بازار گردشــگرى در ســال جارى ايجاد مى كند. 
از اين رو شــركت باتر و برخى شــركت هاى مســافرتى ديگر با هدف 
تشويق افراد به سفر و ايجاد اعتمادسازى در مسافران تسهيالتى همچون 
ضمانت هايى براى پس دادن پول در صورت كنسلى، انتخاب گزينه هاى 
منعطف بــراى پرداخت هزينه ها و انتخاب به تعويق انداختن ســفرها 
به يك تاريخ ديگر درنظر گرفته اســت. رزرو در آژانس هاى مسافرتى 
«اكنون بخر بعدا بپرداز» همچون باتر اين امكان را به مسافران مى دهد كه 
هزينه پروازها يا رزرو هتل ها را در بيش از 10 قسط بدون بهره، با وديعه 

كم و پرداخت كامل تا بعد تعطيالت پرداخت كنند.
بررســى ها نشــان مى دهد عالوه بر افزايش عالقه براى ســفر، ميزان 
هزينه كرد براى تعطيالت نيز درحال افزايش است. تحقيقات اخير شركت 
چند مليتى هتلدارى و گردشــگرى تى يــو آى (TUI)-  فعال در زمينه 
مديريت شــركت هاى هواپيمايى و خطوط چارتر، خطوط كشتى هاى 
گردشى، ارائه خدمات هتلدارى، خدمات توريستى و مسافرتى- افزايش 
20 درصدى خرج كرد خانواده ها در تعطيالت براى تامين ايمنى بيشــتر 
را نشان مى دهد. زيرا مســافران به منظور محافظت در برابر كوويد-19 
به دنبال استراحتگاه هاى بهتر، بيمه مسافرتى بهتر و كيفيت خدمات بهتر 

هستند از اين رو حاضر به پرداخت هزينه هاى بيشتر هستند.
ارتقاى وضعيت صنعت هتلدارى در برخى از كشورها بسيار چشمگير 
بوده به طورى كه در استراليا ميزان رزرو هتل ها به سطح قبل از همه گيرى 
كرونا بازگشت. براساس تحقيقات شركت سايت ماندر- فهرست جهانى 
هتل- اســتراليا بيشــترين ميزان رزرو هتل ها را داشته كه آن را به سطح 
پيش از همه گيرى رســانده است. طبق فهرست جهانى هتل، اطالعات 
14 آوريل 2021 افزايش بيش از 102 درصدى از حجم رزرو هتل هاى 

استراليا در تاريخ 14 آوريل 2019 را نشان مى دهد.
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■ حديث:
امام باقر(ع):

ــرام  ــه همســر خــود احت ــه بيشــتر ب ــد، كســى اســت ك ــزد خداون ــن شــما ن گرامى تري
بگــذارد.
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روزنامه همدان پيام 
و مركز چاپ و بسته بندى همدان (پيام رسانه)

عارفان علم عاشق مى شوند                                      بهترين مردم معلم مى شوند
علمعشق با دانش متمم مى شود                                    هركه عاشق شد معلم مى شود علمروز  روز 

بارک وار  ر تادان  علمان و ا بارک   وار  ر تادان  علمان و ا   

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان 
از انتخاب شهرهاى مالير و اللجين به عنوان شهر 

خالق خبر داد.
بــه گزارش روابــط عمومــى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اســتان همدان، احمدرضا احسانى 
با بيان اينكه مراســم اختتاميه و آيين معرفى اولين 
دوره شبكه شهرهاى خالق فرهنگ و هنر كشور با 
حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار شد، 
گفت: مرحله نخست اين طرح در تابستان 1398 با 
اعالم فراخوان و آمادگى 367 شهر براى مشاركت 
آغاز و ســپس با برگزارى كارگاه هاى آموزشــى 
برنامه نويسى فرهنگى و هنرى با حضور نمايندگان 
ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمى، شهردارى هر شهر 
و رئيس انجمن فرهنگى و هنرى همه شــهرهاى 
شــركت كننده در مراكز استان ها از جمله همدان، 

برگزار شد.
احســانى افزود: پس از برگزارى كارگاه ها، شهرها 
برنامه هاى خود را همراه با مســتندات به دبيرخانه 
مركزى ارســال و پس از چند مرحله داورى 143

شهر در 9 حوزه موضوعى موسيقى، ادبيات، صنايع 
دستى و سنتى، هنرهاى تجسمى، هنرهاى نمايشى، 
مد ولباس، سينما، رســانه و مطبوعات و چاپ و 

بسته بندى  به مرحله نيمه نهايى راه يافتند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان خاطرنشان 
كــرد: بــا توجه به شــاخص هايى چــون، توجه 
ظرفيت هــاى بومى، منطقه اى، ملــى و ارزش هاى 
اعتقــادى (دينى و مذهبــى) در طراحى و اجراى 
برنامه ها، تأثيــر پايدار در ارتقاى ســطح فرهنگ 
و هنر شــهر، مشــاركت مردمى و فعــاالن حوزه 
فرهنــگ و هنر و پشــتيبانى شــركت هاى بزرگ 

تجــارى، كارخانه ها و دســتگاه هاى اجرايى براى 
تأمين هزينه ها و سرمايه گذارى در تدوين و اجراى 
برنامه ها، خالقيت و نوآورى در برنامه ها، توجه به 
زيرساخت هاى فرهنگى و هنرى، قابليت و ضمانت 
اجرايى، پيشينه و سوابق هر شهر در حوزه مربوطه 
طبق نظر هيــأت داوران؛ در مرحله نهايى تعداد 60

شــهر انتخاب و عضو اولين دوره شبكه شهرهاى 
خالق فرهنگ و هنر در موضوعات مختلف شدند.

احســانى گفت: در حوزه صنايع دستى شهرهاى 
اللجين و مالير از اســتان همدان در كنار شهرهاى 
ميبد  از اســتان  يزد، زنجان، ســيرجان از اســتان 
كرمان، سمنان، مود از استان خراسان جنوبى، كوزه 
كنان از استان آذربايجان شرقى،  مينودشت از استان 
گلستان و كيش  از استان هرمزگان به عنوان شبكه 

شهرهاى خالق معرفى شدند.

دست همدان 
براى ثبت جهانى پر يا خالى 

خالقيت در شهرسازى به نام مالير و اللجين ثبت شد

احمد شاملو در ايتاليا
 «ابراهيم در آتش»، دفتر شعر احمد شاملو به 

زبان ايتاليايى منتشر شد.
اين كتاب با ترجمه فائزه مردانى و فرانچســكو 
اوكچتو توســط نشر آنســامبل در ايتاليا در ماه 
جارى (آوريل 2021) منتشر شده است. كتاب 
«ابراهيــم در آتش» به زبان ايتاليايى با مقدمه اى 
از داويد برولو چاپ شــده اســت. در معرفى 
اين مجموعه عنوان شــده است: مجموعه  شعر 
«ابراهيم در آتش»، منتخب 21 شــعر از ســال 
1349 تــا 1352 نخســتين بار در ســال 1352

منتشر شده و در اين ســال ها به تجديد چاپ 
دورقمى رســيده و اينك به زبــان ايتاليايى نيز 
در دســترس اســت. تصوير روى جلد كتاب 
«ابراهيــم در آتش» (به زبــان ايتاليايى) نوعى 
نقاشى اســت از مجموعه «شفاعت فرشتگان» 
آيدين آغداشــلو، هنرمندى كه نامش در چند 
وقت اخير با حاشيه هاى زيادى همراه بوده؛ از 
طرح اتهام هايى عليه او تا حذف نقاشــى اش از 
طرح جلد چاپ جديد كتاب «شازده احتجاب» 
هوشــنگ گلشــيرى تا فــروش 12 ميلياردى 
اثرش در حراج تهران ســال گذشته كه ركورد 

فروش هاى تا پيش از آن را شكست.
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