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ناهمخوانی
 وفاق و سهم خواهی 

 ۱- سید ابراهیم رئیسی به درستی و با 
درک شرایط خاص کشور از تشکیل دولت 
وفاق در مجلس و در مراسم تحلیف سخن 
گفت تا مجلــس و قوای دیگر را نیز برای 

تشکیل این دولت به یاری بطلبد...

 2021 آگوســـت    9   1442 ذی الحجـــه   29   1400 مردادمـــاه   18 دوشـــنبه  
تومـــان   5000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   4102 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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 یک منتخب 
شورا حذف و 
بقیه تایید شدند

وب سایت ثبت نام 
وام اجاره مسکن 
مجدداً فعال شد

7 مدال رنگارنگ 
سوغات
 کاروان ایران از 
المپیک 2020

 تاکنون بیش 
از 4400 واحد 
مسکن محرومین 
به بهره برداری 
رسید

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

ثبات بازار مسکن شکننده است
6

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com #من_ماسک_میزنم

تبریک وتهنیت
 جنـاب آقــاي

مهندس مجید شاکری

شرکت سیاحتی علیصدر

انتخاب به جا و شایسته جنابعالی را
به عنوان 

سرپرست محترم 
شهرداری همدان

 کــه بیانگــر تعهد،کارآمــدی ،لیاقــت و 
شایســتگی هــای بر جســته شــما دارد 
ــت  ــوده و موفقی ــرض نم ــک ع را تبری
ــد  ــما را از درگاه خداون ــربلندی ش و س

منــان مســألت داریــم. 

ــم  ــری، دو و نی ــکونی 200 مت ــزل مس ــاب من ــک ب ی
طبقــه، دو بــر واقــع در خیابــان مهدیه-خیابــان 
حق گویــان- بــن بســت شــریعتی، بــه قیمــت روز بــه 

می رســد.  فــروش 
شماره تماس: 09183070300

آگهی فروش

دومین وزیر گردشگری حضور در دولت سیزدهم را تجربه می کند

وعـده همـدان جهانی 
روی دست وزیــر   

در کنار شما هستیم
@hamedanpayam

موج جدید کرونا 
خطرناک تر از 

پیک های قبل است

روستای ایوراع بدون نانوایی است

نان روزی 300 هزار تومان!
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توصیه فرماندار مالیر به شورای شهر:

بدون سفارش شهردار انتخاب کنید

 مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
همدان با حضور در دفتر همدان پیام به 
مناسبت هفته ی خبرنگار ضمن تبریک 
این روز به اعضای تحریریه به تشریح 

برنامه های جشنواره رضوی پرداخت.
کتابخوانی  جشــنواره  دوره  یازدهمین 
رضــوی توســط نهــاد کتابخانه های 
عمومــی کشــور و با همــکاری بنیاد 
فرهنگــی هنری بیــن المللی امام رضا 
)ع( و معاونت امــور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی در راستای 
اشــاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، 
گسترش فرهنگ کتاب خوانی، شناسایی 
و معرفــی کتاب های فاخــر مرتبط با 
فرهنگ و سیره اهل بیت)ع(، با اضافه 
شدن بخش ویژه حضرت مهدی)عج( 

برگزار می شود.
اســتان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
همدان گفت: امســال ششــمین سال 
اســت که کتابخانه های عمومی افتخار 
برگزاری جشــنواره کتابخوانی رضوی 

را در سراسر کشور بر عهده دارند. 
عاطفه زارعی اظهار کرد: در ســال های 
گذشــته اســتقبال خوبــی از ســوی 
مردم اســتان همدان از این جشــنواره 
بــه عمل آمــد به طوری که در ســال 
۱398، بیش از 62 هزار نفر از اســتان 
در این جشنواره شــرکت کردند و در 
سال گذشــته با وجود بیماری کرونا و 
تعطیلــی کتابخانه های بیش از 42 هزار 
نفر به صورت مجازی در این مســابقه 

حاضر شدند. 
وی افزود: از 500 نفر در سراسر سطح 
اســتان همدان به جز برندگان کشوری 
تقدیر به عمل آمــد و جوایزی به آنها 

تقدیم شد. 
زارعــی تأکید کــرد: عاقه منــدان به 
جشــنواره  یازدهمیــن  در  شــرکت 
کتابخوانــی رضوی تــا ۱ آبان ۱400 
فرصــت دارند آثار خود را به دبیرخانه 

جشنواره ارسال کنند. 
وی تأکید کــرد: عاقه مندان می توانند 
برای دریافــت فایل منابــع به آدرس  
و  مراجعــه   www.samakpl.ir
یا به منظور دریافــت امانی – فیزیکی 
کتابخانه های  به  جشــنواره  کتاب های 

عمومی سراسر استان مراجعه کنند.
زارعی افــزود: در فراخوان یازدهمین 
 6 کتابخوانی رضوی  دوره جشــنواره 
عنوان کتاب در سه رده سنی »کودک«، 
»نوجــوان« و »جــوان و بزرگســال« 
معرفی شــده اســت. در رده »کودک« 
)4 تا ۱2 سال، متولدین ۱396-۱388( 
اثر  امــام رضا)ع(«  کتاب های »زندگی 
ســید مهــدی مهاجرانی از انشــارات 
کتابک و »مجموعــه ۱4 معصوم: امام 
زمان)ع(« اثر زهرا عبدی از انتشــارات 

جمکران معرفی شده است. 
کــودکان عاقه مند مــی توانند در دو 
رشته نقاشی و پویش کتابخوان به ازای 

هر دو کتاب، شرکت کنند.

عمومــی  کتابخانه هــای  مدیــرکل 
ایــن  از  هــدف  همــدان  اســتان 
ــاب  ــگ کت ــج فرهن ــنواره را تروی جش
و کتابخوانــی، نشــر فرهنــگ رضوی و 
آمیختــن زندگــی بــا دیــن عنــوان کــرد 
و گفــت: ایــن جشــنواره در 2 محــور 
زندگینامــه امــام رضــا)ع( و زندگینامــه 
امــام زمان)عــج( برگــزار می شــود.
اســتان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
یازدهمین  برگزیــدگان  گفت:  همدان 
جشــنواره کتابخوانی رضــوی در دو 
ســطح »ملی« و »شهرستانی« معرفی و 
تقدیر می شــوند. جزئیــات مربوط به 
جوایز در اســرع وقت اطاع رســانی 

خواهد شد.

یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی 
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شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

ناهمخوانى وفاق و سهم خواهى 
 1- سيد ابراهيم رئيسى به درستى و با درك شرايط خاص كشور 
از تشكيل دولت وفاق در مجلس و در مراسم تحليف سخن گفت تا 

مجلس و قواى ديگر را نيز براى تشكيل اين دولت به يارى بطلبد.
او در زمان بيان قصد براى تشــكيل دولت وفــاق ملى به خوبى مى 
دانســت كه وفاق اصلى براى حل مشــكالت مردم بايد در بين قوا و 
نيروهاى درون قدرت شــكل بگيرد تا بتــوان گامى عملى براى حل 

مشكالت برداشت.
2- اكنون پنج روز از مراســم تحليف ابراهيم رئيسى گذشته و با آنكه 
پيش بينى مى شد وى در همان روز تحليف ليست وزراى پيشنهادى را 
براى بررســى به مجلس ارائه كند اما تاكنون موفق به اين كار نشده و 

گويا وعده سه شنبه يا چهار شنبه را داده است.
ايــن تاخير كه هرچند با توجه به قانون تاخير نيســت و دولت هنوز 
فرصت براى ارائه ليست دارد، در شرايطى است كه برخى  از تغييرات 

اساسى در كابينه خبر مى دهند. 
3- از نگاه برخى رئيســى هنوز درباره تيم اقتصادى دولت و معرفى 
افراد انتخاب شــده به مجلس ترديد دارد و هنــوز به تركيب دلخواه 

نرسيده است.
البته اين افراد اين ترديد را نتيجه مشورت هاى مخبر معاون اول دولت 
به رييس جمهور مى دانند كه قصد دارد رهبرى تيم اقتصادى دولت را 
خود برعهده داشــته باشد و به همين دليل به دنبال اختيارات كامل در 

انتخاب اين تيم است.
4- جداى از درســتى يا نادرستى اين ادعا آنچه در عالم واقع در حال 
وقوع اســت افزايش ســهم خواهى ها و حتى تهديد رئيسى از سوى 
برخى نمايندگان براى دريافت ســهم گروه و جناح خود از كابينه و 

دولت است.
از نگاه برخى نيز مقاومت رئيسى در برابر سهم خواهى ها دليل تاخير در 

معرفى وزرا به مجلس براى طى پروسه رأى اعتماد است.
5- دعوت و حمايت بيش از دويست نماينده و اعضاى ديگر نهادها و 
دستگاه هاى انقالبى  از رئيسى در انتخابات رياست جمهورى حكايت 
از اين داشــت كه رئيسى با كسب رأى و پيروزى قابل پيش بينى، كار 
ســختى در ارتباط و تعامل با مجلس و نهادها و دستگاه هاى انقالبى 

نداشته باشد.
اما گويى اين دعوت و حمايت بيشتر  براى رساندن رئيسى به رياست 
جمهورى و در اختيار گرفتن قدرت جمهور براى جناح و همفكرانى 
بوده كه اين روزها چندان با هم وفاق ندارند و پس از كسب پيروزى 
هم تمركز بر وفاق را بى معنى دانسته و اصرار بر رقابت درون جناحى 

دارند.
6- زمانى يكى از استانداران ســابق استان با شعار همدان، دارالوفاق 
به اســتان آمد اما او هم نتوانست در  پيشبرد اين شعار كارى از پيش 
ببرد و در زمان رفتن از اســتان به استانى ديگر براى ادامه خدمت، در 

وفاق با كسى نبود!
او بر اين باور بود كه وفاق و توفيق از يك خانواده هستند و اگر وفاق 

نباشد، توفيق هم نخواهد بود.
فارغ از ديگر نظرات اين استاندار اسبق، اين باور وى درباره توفيق و 
وفاق درســت است و اگر دولت و ساير قوا و نهادها نتوانند به وفاق 
دســت يابند و سهم خواهى ها مانع وفاق شود، قطعا توفيق دولت با 

سختى مواجه خواهد شد.
7- مــردم وفاق خود با دولت را اعالم كرده اند و اميد به توفيق دولت 
دارند در اين راه نگاه سياسى به دولت و انتظار سهم و سهم خواهى  و 
حاشيه ســازى براى دولت و گرفتن فرصت  خدمت از رئيس جمهور 
تنها دســتيابى به توفيق مورد انتظار دولت را با سختى مواجه خواهد 

كرد.
به همين دليل انتظار مى رود تمامى جناح ها، فعاالن سياسى و موثرين 
در قوا و نهادها و دســتگاه ها به ويژه اصولگرايان، عوامل ، شاخص ها 
و ضوابط وفاق ملى را رعايت كنند تا شرايط توفيق ملى حاصل شود.

بخش پشتيبان اورژانس سينا همدان راه اندازى شد
 مدير مركز سينا فرشچيان شهر همدان از راه اندازى بخش پشتيبان اورژانس در مركز آموزشى درمانى سينا فرشچيان به منظور افزايش 
خدمت به بيماران سرپايى مبتال به كرونا خبر داد.به گزارش ايرنا، ابراهيم قليچ خانى در آيين راه اندازى اين مركز گفت: اين بخش با توجه 
به افزايش آمار مبتاليان كرونا و تجمع و ازدحام بيماران كوويد 19 در اورژانس مركز راه اندازى شده است.وى سرعت بخشيدن به روند 
درمان بيماران كرونايى، كاهش تعداد بيماران بســترى در بيمارســتان و استفاده از ظرفيت تخت هاى خالى براى بسترى بيماران بدحال 
را از ديگر اهداف راه اندازى بخش پشتيبان اورژانس دانست.مدير مركز سينا فرشچيان شهر همدان با بيان اينكه اين بخش با ظرفيت 9
تخت در طبقه همكف و همجوار اورژانس راه اندازى شده است، افزود: اين بخش در شيفت صبح و عصر به ارائه خدمت مى پردازد.

قليچ خانى گفت: با اجراى اين برنامه بيماران كرونايى كه بدحال نبوده و نياز به بســترى دائم و ماندن در بيمارستان ندارند، ولى نياز به 
دريافت داروى تزريقى رمدسيوير دارند با تشكيل پرونده سرپايى خدمات درمانى و داروى موردنياز براى ادامه درمان كرونا به مدت 5

روز را دريافت مى كنند و هر روز توسط متخصص عفونى يا دستياران عفونى ويزيت مى شوند.

مساعدت  512 ميليون ريالى به بيماران سخت درمان همدان
 مسئول مشاركت هاى مردمى  و امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان از مساعدت  512 ميليون ريالى مجمع خيرين سالمت 
همدان به بيماران سخت درمان همدان خبر داد.حميد شاكرى صفت در گفت وگو با فارس با اشاره به برگزارى دويست وبيست وهشتمين 
جلسه شوراى مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان گفت: در اين جلسه پرونده 9 بيمار سخت درمان بررسى شد.وى با اشاره به اينكه 
در اين جلسه پرداخت 180ميليون ريال مساعدت بالعوض به بيماران سخت درمان مورد موافقت قرار گرفت، افزود: 182ميليون ريال 

وام قرض الحسنه نيز به اين بيماران سخت درمان تعلق مى گيرد.
مســئول مشاركت هاى مردمى  و امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان با بيان اينكه از ساير مراكز 150ميليون ريال براى بيماران 

سخت درمان تخفيف گرفته  ايم، بيان كرد: در اين جلسه 2 بيمار در طرح «سخاوت» و يك بيمار در طرح«طعم مهربانى» قرار گرفتند.
وى مجموع مســاعدت ها را 512ميليون ريال عنوان كرد و گفت: از آنجا كه گروهى از بيماران ســخت درمان زيرپوشش مجمع خيرين 

سالمت از اقشار ضعيف و آسيب پذير جامعه در معرض ناامنى غذايى هستند نياز به كمك خيرين در حمايت از اين بيماران را داريم.

سانحه رانندگى در همدان 
يك كشته برجاى گذاشت

 رئيس پليس راهنمايى ورانندگى شهرســتان همدان بيان كرد: بر اثر 
برخورد يك دستگاه سوارى پژو با موتورسيكلت در چهارراه فرهنگ 
واقع در بلوار طالقانى شهر همدان سرنشين موتورسيكلت جان باخت 

و راكب آن به ُكما رفت.
فرخ جمالى در گفت وگو با ايرنا، گفت: ســاعت 22 و 30 دقيقه روز 
گذشته يك دستگاه ســوارى پژو به علت رعايت نكردن حق تقدم و 
ســرعت باال با موتورســيكلت برخورد كرد و راننده سوارى از محل 

متوارى شد.
وى بيان كرد: در اين سانحه سرنشين موتورسيكلت در دم جان باخت 
و راكب اين وســيله نقليه به علت شدت جراحت وارده به بيمارستان 

منتقل شد، اما به حالت كما رفت.
رئيس پليس راهنمايى ورانندگى شهرستان همدان گفت: موتورسواران 
در نيمى از سوانح رانندگى مقصر هستند و طبق بررسى هاى صورت 
گرفته 70درصد موتورســواران بدون گواهينامــه و 80 درصد بدون 

بيمه نامه هستند.
جمالى گفت: بيشترين تخلف موتورسواران رعايت نكردن حق تقدم، 

انجام حركات نمايشى و تردد با سرعت باالست.
وى افزود: 5 موتورسوار 4 ماهه نخست امسال جان خود را از دست 

دادند كه 3 تن از آنها مربوط به شهرستان همدان است.
جمالى گفت: 4 ماهه نخست امسال در 33 درصد تصادف فوتى و 47

درصد سوانح جرحى موتورسواران مقصر بوده اند.

قلمى كه در تراز انقالب اسالمى باشد 
مسلماً در مسير هدايت مى نويسد

 بنابرگفته مسئول بسيج رسانه سپاه همدان قلم و نوشته هم مى تواند 
سبب هدايت شــود و هم مى تواند اسباب ضاللت انسان ها را فراهم 
كند، اما قلمى كه در تراز انقالب اسالمى باشد مسلماً در مسير هدايت 

مى نويسد.
به گزارش تســنيم، ناصر قوامى مشــفق در جمع اصحاب رســانه با 
گراميداشت 17 مردادماه روز خبرنگار با بيان اينكه امروز رسانه براى 
شناســاندن حقيقت و تميز كردن ناراستى و درستى مهمترين ابزارى 
است كه انسان براى روشنى بخشيدن به دنياى پيرامون خود در اختيار 
دارد، گفت: انســان موحد از نخســتين لحظات آغاز خلقت در اين 
انديشــه بوده اســت كه چگونه خوبى ها و درستى ها را براى همگان 
روشن كند و جهان را براى زيستن به جهانى آرمانى همراه با عدالت 

و آزادى مبدل كند.
وى با اشــاره به اينكه در اين مسير رسانه به عنوان زبان ارائه حقيقت 
يكــى از مهمترين ابزارهايى اســت كه در طــول تاريخ براى خروج 
بشريت از تاريكى ها به سمت نور نقش تعيين كننده اى ايفا كرده است، 
افزود: زمانى كه به آيه مباركه(ن والقلم و ما يســطرون) نگاه ظاهرى 
مى كنيم منظور مطلق قلم و مطلق نوشته ايست كه با قلم نوشته مى شود.

مسئول سازمان بسيج رسانه ســپاه همدان گفت: در اين ميان قلم و 
نوشــته از عظيم ترين نعمت هاى هدايت بشريت به حساب مى آيند 
چراكــه قلم حوادث غايب از انظار و معانى نهفته در درون دل ها را 
ضبــط مى كند و همچنين هرحادثه اى در پس پرده مرور زمان و بعد 
مــكان را در لحظه فعلى حاضر مى كند تــا عبرت گيرندگان عبرت 

بگيرند و آينده پژوهان تجربه خوبى در دست داشته باشند.
وى افزود: آنگاه كه خداوند به قلم در قرآن قسم مى خورد به طورقطع 
اين ارزش واالى روشــنايى و آگاهى به وســيله رسانه قلم است كه 
مورد توجه همه مفسران قرار گرفته است و امروز قلم و نويسندگى با 
زندگى يك خبرنگار عجين گشته است و اين يك نعمت بزرگى است 

كه در اختيار خبرنگاران و اهالى رسانه است.
قوامى مشفق بيان كرد: قلم و نوشته هم مى تواند موجب هدايت شود 
و هم مى تواند موجب ضاللت انســان ها بشــود، اما قلمى كه در تراز 

انقالب اسالمى باشد مسلماً در مسير هدايت مى نويسد.
وى با اشــاره به اينكــه اين قلم داراى عدالت و انصاف اســت و 
آرمان هــاى انقالب اســالمى را به صورت آزادانــه و منصفانه از 
نهادهاى دولتــى و حاكميتى مطالبه مى كنــد، گفت: اين قلم روح 
انســان را جال مى دهد، انگيزه را در مخاطب چندان برابر مى كند، 
هميشــه اثرگذار بوده و محصور در زمان خود نخواهد بود همانند 
آثارى كه از انســان هاى بزرگى همچون حضرت امام خمينى(ره)، 
شــهيد مطهرى و... به يادگار مانده اســت و تا ابــد مايه هدايت 

بشريت خواهد بود.
مسئول سازمان بسيج رسانه سپاه همدان بيان كرد: انقالب اسالمى در 
مسيرى استوار بر انديشه اى مبتنى بر قلم و صداى آگاهى بخشى استوار 
بوده اســت و غالب شهداى بزرگ ما نظير بهشتى، باهنر و مطهرى و 
بسيارى از كسانى كه در لباس رزم در جبهه هاى حق عليه باطل شهيد 

شدند نيز از اين قائده مستثنى نيستند.
وى با گراميداشــت يــاد و خاطره شــهداى عرصه رســانه به ويژه 
شهيدصارمى و شهيدرهبر گفت: روشنايى و آگاهى بخشى تا آنجا در 
انديشه انقالب اسالمى تجلى دارد كه شهيدصارمى جان شيرين خود 
را در مســير آگاهى در كشــورى مظلوم و البته خارج از وطن در اين 
مسير همچون شمع براى روشنى بخشــى دنياى تاريك سياست هاى 

كثيف سرمايه دارى وحشى فدا مى كند.

فشار  به برخى شــوراها براى انتخاب شهردار مورد نظر آغاز شده 
اســت. گويا پيش از اين و در دوره هاى گذشته، فرمانداران معموالً  
با فشار به اعضاى شــوراى شهر و البى هاى گسترده دنبال انتخاب 
افراد مورد نظر خود براى شهردارى بوده اند كه با پايان يافتن دولت 
اكنون گروه هاى ديگر به دنبال اين اقدام هستند.گفتنى است استقالل 

شوراها همواره از مباحث و مسائل چالشى در كشور بوده است.
2- گمانــه زنى ها براى تعيين جايگزين رييس ســتاد اجرايى فرمان 
امام(ره) شــدت يافته است. گويا نام محســن رضايى نيز به گمانه 
زنى ها درباره رياست اين نهاد افزوده شده است. گفتنى است همتى 

همچنان گزينه جدى رياست اين ستاد است.
3-  اجاره نشــين ها براى دريافــت وام وديعه مســكن بايد دوباره 
ثبت نام كنند! گويا با به روز  رسانى سامانه مذكور، اطالعات ثبت شده 
و مدارك بارگذارى شــده در اين سامانه ديگر وجود خارجى ندارد 
و مستأجران بايد مراحل ثبت نام را دوباره طى كنند. گفتنى است اين 

مساله، فرآيند پرداخت وام وديعه را دچار تاخير خواهد كرد.
4- برخى استان ها  جابه جايى و خروج كاالهاى اساسى و ضرورى 
از اســتان خود را بدون اخذ مجوز، ممنوع كرده اند. گويا اين اقدام 
براى  پيشــگيرى از خروج و قاچاق كاالهاى اساســى و ضرورى 
از اســتان و بروز كمبود در بازارها انجام شــده اســت.گفتنى است 
در مواردى خروج برخى كاالها مانند مرغ از اســتان همدان ممنوع 
شــده اما اين ممنوعيت تاكنون براى تمامى كاالهاى اساسى تعريف 

نشده است.
5- گرانى روغن و الستيك منجر به تغيير شيوه نگه دارى خودرو از 
سوى رانندگان شده است گويا اين گرانى باعث شده راننده ها دير به 
دير براى تعويض روغن اقدام كنند و بازار الســتيك دست دوم داغ 
باشــد. گفتنى است روغن موتور و الستيك خودرو گرانى 40 تا 50

درصدى را تجربه مى كنند

 استاندار همدان هشدار داد كه موج پنجم 
جديد كرونا در اســتان همــدان خطرناك و 

گسترده تر از پيك هاى قبلى است.
به گزارش تســنيم، سعيد شــاهرخى گفت: 
حضــور در هرگونه دورهمــى و تجمعات 
سبب بدتر شــدن وضعيت بيمارى كرونا در 

استان مى شود.
وى با تأكيد بر اينكــه موج جديد كرونا، در 
استان خطرناك تر از پيك هاى قبلى است، بيان 
كرد: مردم استان در رعايت پروتكل ها نهايت 

همكارى و دقت را داشته باشند.
اســتاندار همدان با بيان اينكه عادى انگارى 

ممكن است خســارت جبران ناپذيرى را به 
آحاد مختلف جامعه وارد كند، گفت: رعايت 
پروتكل  هاى بهداشــتى در استان، به حداقل 
ممكن رسيده است و ضرورت دارد كه مردم، 
براى عبور از موج پنجم همكارى بيشترى با 

ستاد استانى داشته باشند.

شــاهرخى با اشــاره به اينكه 32درصد از 
علل ابتال بــه كرونا در اســتان مربوط به 
شــركت در اجتماعات و 67درصد نيز به 
تماس هاى درون خانوادگى مربوط اســت، 
افــزود: مــردم از دورهمى ها و شــركت 
در اجتماعــات پرهيــز كننــد. وى گفت: 
با  اســتانى،  ســتاد  زيرمجموع  كميته هاى 
احصاى نقــاط ضعف و بررســى مجدد، 
پيشنهادات جديد خود را براى تقويت در 

كنند. ارائه  ستاد  فعاليت هاى  روند 

 رئيس ستاد بازسازى عتبات عاليات استان 
همــدان بيان كرد: نذورات مردم اين اســتان 
به ستاد بازســازى عتبات عاليات در 3 سال 
گذشته هزار و 800 خشت طال بوده كه در اين 
زمينه حايز رتبه نخست در كشور شده است.

محمدعلــى بادامى در گفت وگو بــا ايرنا، با 
بيان اينكه يكى از اهداف و آرزوهاى ســردار 
شهيد سليمانى، بازسازى كامل عتبات عاليات 
در كشــور عراق بود، گفت: مردم اين استان 
در بازسازى عتبات عاليات پيشگام هستند و 
تاكنون عملكرد موفقى در اين زمينه داشته اند.

وى بيان كرد: از 18هزار خشــت طال به كار 
رفته براى ترفيع گنبد مطهر امام حســين(ع) 
در قالب(طرح معراج)، هزار و 800 خشــت 
هركدام به ارزش 3 ميليون تومان از نذورات 
مردم استان همدان تأمين شده است كه براى 
اهداكنندگان سند معنوى افتخار صادر مى شود.

بادامــى گفت: با وجود مشــكالت اقتصادى 
و شــرايط خاص كرونايى، ميزان اهداى نذر 
خيران حرم ساز در سال 1399 نسبت به سال 
پيش از آن وضعيت پربارتر و رشــد مطلوبى 
داشته و ميزان آن در گردش 10ساله نذورات 

مردمى به اوج رسيده است.
رئيس ســتاد بازســازى عتبات عاليات استان 
همدان از جمع آورى مبلــغ 2ميليارد و 100
ميليــون تومان نذورات مردمى شــامل 700
گرم طال، هــزار و 800 تن مس، يك ميليارد 
و 100 ميليون تومان وجوه نقدى اهدايى براى 
ترفيع گنبد امام حسين(ع)، فرش و سيمان در 

12ماه اخير خبر داد و افزود: براساس ارزيابى 
در شــاخص«عملكرد كلى استان» هموطنان 
همدانى بيش از ميزان پيش بينى شــده در اين 

امر خير مشاركت داشتند.
بادامى گفت: 17موكب همدانى كه در ســال 
گذشــته موفق به حضور در مســير كربال تا 
نجف نشــدند خدماتى در اســتان در قالب 
مواســات مومنانه و پويش شهيدسليمانى به 
نيازمندان و محرومان در طى ســال خدمات 
ارائه دادند.وى  از اعطاى سند افتخارى براى 
كمك كنندگان به بازسازى عتبات عاليات در 3

مــورد خبر داد و گفت: براى صحن حضرت 

زهرا(س) 4 ميليون تومان هزينه يك مترمربع، 
صحن عقيله بنى هاشــم(س) 4 ميليون تومان 
براى هر مترمربع و 3 ميليون تومان براى ترفيع 
گنبد امام حســين(ع) كه اين سند افتخارى از 

تهران تهيه و صادر مى  شود.
رئيس ستاد بازســازى عتبات عاليات استان 
همــدان بيان كرد: در طــرح ترفيع گنبد امام 
حســين (ع) (طرح معراج) 800 سند افتخار، 
صحن عقيله بنى هاشم(س) در كربال 35 سند 
و بــراى صحن حضرت زهرا(س) 15ســند 
افتخار صادر شده است.بادامى گفت: شماره 
كارت 6037991899994671 بانــك ملــى 
در سراسر اســتان و براى صحن الزهرا(س) 
صادرات  بانــك  تخصصى  شماره حســاب 
0102944597003 به نام ســتاد بازســازى 
عتبات عاليات آماده دريافت كمك هاى نقدى 

مردم استان همدان است.

استان همدان در بازسازى عتبات عاليات 
رتبه نخست كشورى را كسب كرد
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 الهه طاهريــان - خبرنگار همدان 
پيــام: در چارچوب طرح ســاماندهى 
رشــته محل هــاى دوره كارشناســى، 
جايگزينى رشــته محل هاى كم اقبال با 
رشته هاى موردنياز در دستور كار قرار 

گرفت.
رئيس دانشــگاه پيام نور مركز همدان 
روز گذشــته در نشســت خبــرى با 
اصحاب رسانه با تبريك هفته خبرنگار 
گفــت: 8 رشــته جديد اشــتغالزا به 
رشــته هاى تحصيلى دانشگاه پيام نور 
همدان در ســالتحصيلى جديد اضافه 

شــد. از ســالتحصيلى پيش رو اين رشته ها 
دانشــجو مى پذيــرد. پيام نــور به ســمت 
راه اندازى رشته هاى اشتغالزا و بين رشته اى 
رفته اســت و بر اين اساس و با پيگيرى هاى 
انجام شده مجوز 8 رشته محل دريافت شد.

صفى ا... صفايى افزود: اين رشــته ها شامل 
مديريت بيمه، مديريت اموربانكى، مديريت 

كســب وكارهاى  مديريــت  امورگمركــى، 
كوچــك، ايمنى صنعتــى، هتلدارى، آمار و 

است. آموزشى  سنجش 
  ظرفيت جذب 660 دانشجو

 در دانشگاه پيام نور همدان
وى در بخــش ديگــر صحبت هــاى خود با 
بيــان اينكــه ظرفيت جــذب 660 نفر را در 

پذيرش  گفت:  داريم،  پيش رو  ســالتحصيلى 
بدون كنكور دانشــجو در مقطع كارشناســى 
از 14مــرداد ماه آغاز شــده و تا 20 مردادماه 
ادامه دارد و دارندگان مدرك ديپلم مى توانند 
بدون مراجعه حضورى و با مراجعه به سايت 
ســازمان ســنجش نســبت به ثبت نام براى 
تحصيل در اين دانشــگاه اقدام كنند. صفايى 

همجنين بيان كرد: دانشــگاه پيام نور به 
عنوان بزرگترين دانشگاه مجازى كشور 
شناخته شــده و بيشترين ميزان قبولى و 
استخدامى از دانشــجويان اين دانشگاه 

هستند.
رئيس دانشــگاه پيام نــور مركز همدان 
تومان  ميليون  پرداخــت 500  همچنين 
تسهيالت به دانشجويان در سال گذشته، 
مجازى،  صورت  به  تحصيلى  مشــاوره 
برگزارى مسابقه كرسى هاى آزادانديشى 
دانشگاه هاى كشور به همدان را از ديگر 
ظرفيت هاى دانشــگاه پيام نــور همدان 

برشمرد.
صفايــى بيــان كــرد: دانشــگاه پيام نور با 
توجه به توانمندى هاى موجود در شــرايط 
كرونايى نيــز بدون وقفه كالس ها و آزمون 
را برگزار كرد به گونه اى كه 17هزار كالس 
درس به ميزان 220 هزار ســاعت تدريس 

داشتيم. گذشته  سال 

رئيس دانشگاه پيام نور مركز همدان:
از سال آينده 8 رشته اشتغالزا اضافه مى شود

■ ظرفيت جذب 660 دانشجو در دانشگاه پيام نور همدان

 هفدهــم مردادمــاه روزى اســت كــه 
برخــالف برنامه هرروزه، خــود خبرنگاران 
خبرساز هســتند و اين بار مسئوالن به سراغ 
رســانه ها و خبرنگاران مى روند. شايد همين 
تعامل هرساله اســت كه ركن اساسى جامعه 
و جمهوريــت را به خوبــى نمايان مى كند و 
حاصــل ايــن در كنار هم بــودن چيزى جز 
تالش همه جانبه براى پيگيرى مطالبات مردم 

و جامعه نخواهد بود.
مديركل بنيادمســكن اســتان بــا حضور در 
روزنامه همدان پيــام، از بخش هاى مختلف 
روزنامه بازديد كرد و در ديدار با خبرنگاران، 

روز خبرنگار را تبريك گفت. 
حســن ظفرى در ايــن ديدار در پاســخ به 
پرســش همدان پيــام در رابطه با بهســازى 
روســتاهاى ســطح  اســتان بيان  كرد: طرح 
احــداث واحدهاى مســكونى محرومان در 
قالب يك پــروژه ملى و با هــدف خانه دار 
كــردن خانوارهــاى كم درآمــد، خانوارهاى 
آسيب پذير ساكن مناطق روستايى و شهرهاى 
داراى ظرفيت استقرار دائم، خانوارهاى داراى 
واحدهاى مســكونى غيرمقاوم و در معرض 
خطر و خانواده هاى محروم و بدون مســكن 

شهريورماه سال گذشته در استان آغاز شد.

وى گفت: طبق آمار به دست آماده تا به امروز 
100درصد از مســاكن روســتايى محرومين 
تحقق پيدا كرده اســت و از ســال گذشــته 
تاكنون بالغ بر 150ميليارد تومان تســهيالت 
توســط سيستم بانكى پرداخت شده است كه 
بيــش از 67 ميليارد تومان آن كمك بالعوض 

در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار گرفته 
است.

ظفرى در ادامه افزود: بيش از 4 هزار و 400 
واحد نيمه تمام تكميل شــده به بهره بردارى 
رســيده اســت. به عبارت ديگر در 4 ســال 
گذشــته با كمك دولت بالغ بر 7 هزار و 400 

واحد مسكونى محرومين تكميل و در اختيار 
محرومان روستاهاى سطح استان قرار گرفته 

است.
شايان ذكر است در اين بازديد با اهداى لوح 

تقدير مشترك از خبرنگاران تجليل شد.

موج جديد كرونا 
خطرناك تر از پيك هاى قبل است

مديركل بنيادمسكن استان در بازديد از روزنامه همدان پيام:

 تاكنون بيش از 4400 واحد مسكن محرومين 
به بهره بردارى رسيد
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خبـر

ظرفیت بیمارستان های مالیر پر است
 با شرایط شکننده و لب به لبی 

دست وپنجه نرم می کنیم

 در حال حاضر ظرفیت بیمارستان های مالیر پر است و چنانچه ۱۰ 
تا ۱۵درصد دیگر به آمار بستری ها در سطح شهر افزوده شود، اوضاع 

از کنترل ما خارج می شود.
رئیس شــبکه بهداشت ودرمان شهرستان مالیر به ضرورت تسریع در 
روند واکسیناســیون اشــاره و کرد و گفت: در حال حاضر ۱۰۲بیمار 
کرونایــی در بیمارســتان دکتر غرضــی، ۱۰۵بیمار در بیمارســتان 
امام حســین)ع( و ۴۷ بیمار در بیمارســتان مهرمالیر بستری هستند، 
همچنین روند درمان تخصصی حدود ۱۰۰ بیمار به صورت ســرپایی 

روزانه در بیمارستان امام حسین)ع( انجام می شود.
محسن ترکاشوند در ستاد شهرســتانی مقابله با بیماری کرونا با بیان 
اینکه پس از تغییر وضعیت مالیر از زرد به نارنجی در اردیبهشــت ماه 
و ســپس به وضعیــت کرونایی قرمــز، این شهرســتان همچنان در 
شــرایط قرمز اســت، افزود: ما باید در این بیمارســتان ها به بیماران 
دیگــری از جمله بیماران دیالیزی و بیمارانــی در بخش ارتوپدی و 
جراحی خدمــات ارائه دهیم و با در نظر گرفتن این موضوع ظرفیت 

بیمارستان ها در حال حاضر پر است.
وی با تأکید بر اینکه با شــرایط شکننده و لب به لبی دست وپنجه نرم 
می کنیــم، گفت: ابتال برخی پرســنل درمان به بیمــاری کرونا و نیز 
درگیری برخی پرسنل با واکسیناسیون و نظارت بر آن سبب سخت تر 

شدن شرایط شده است.
ترکاشوند رعایت پروتکل های بهداشتی را عاملی اثربخش در کاهش 
روند بیماری دانســت و افزود: چنانچه ۱۰ تا ۱۵درصد دیگر به آمار 
بستری ها در سطح شهر افزوده شود، اوضاع از کنترل ما خارج می شود 
پس باید بتوانیم با مدیریت از این مقطع عبور کنیم و با تسریع در روند 
واکسیناسیون، آمار ابتال و مرگ ومیر را کاهش داده و از رسیدن به پیک 

بعدی جلوگیری کنیم.
وی به کمبود برخی داروها به ویژه رمدســیویر در بســیاری از نقاط 
کشــور اشــاره و بیان کرد: با توجه به کاهــش رعایت پروتکل های 
بهداشــتی به کمتر از ۴۰ درصد، نگرانی ما این اســت که در صورت 

تداوم این شرایط از ارائه خدمات درمانی به مردم بازبمانیم.
رئیس شبکه بهداشــت ودرمان شهرستان مالیر تنها راه کنترل بیماری 
و مرگ ومیر ناشی از کرونا را تسریع در روند واکسیناسیون دانست و 
گفت: خوشبختانه آمار واکسیناسیون در کشور با روند بسیار خوبی در 
حال انجام است در شهرســتان مالیر نیز تاکنون ۴۳ هزار نفر ُدز اول 

واکسن و ۱۱هزار نفر هر دو ُدز را دریافت کردند.
ترکاشوند به تزریق در مجموع ۵۴ هزار ُدز واکسن کرونا در شهرستان 
مالیر اشاره و بیان کرد: در صورتی که کسی نتوانست از طریق سامانه 
برای تزریق واکســن ثبت نام کند، با مراجعه به مراکز واکسیناسیون و 

بدون ثبت نام قبلی هم می تواند واکسن را دریافت کند.
وی گفت: خوشبختانه تا به حال موردی از مرگ بر اثر ابتالی اشخاص 
واکسینه شده ۲ هفته پس از تزریق ُدز دوم واکسن در شهرستان مالیر 
نداشتیم که نشان می دهد تنها راه کاهش آمار مرگ ومیر ناشی از کرونا 

واکسیناسیون است.
رئیس شــبکه بهداشــت ودرمان شهرســتان مالیر از وجود واکسن 
در زنجیره ســرد به انــدازه کافی خبر داد و افــزود: همانطور که در 
واکسیناســیون شــهری به رتبه نخست رســیدیم باید واکسیناسیون 
روستاها را سرعت ببخشیم و آمار واکسیناسیون در هر رده سنی را به 

حداقل ۷۰درصد برسانیم.
ترکاشــوند با اشــاره به اینکــه در بحث برگــزاری تجمعات و نیز 
واکسیناســیون الگوی ما مقام معظم رهبری است، بیان کرد: برگزاری 
مراســم هایی از جمله مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در محضر 
مقام معظم رهبری با رعایت پروتکل های بهداشتی و یا واکسیناسیون به 

موقع ایشان باید الگویی برای همه ما باشد.
وی به آغاز واکسیناسیون گروه های پرخطر از جمله فرهنگیان، کارکنان 
بانک ها، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، بیماران زمینه ای و خبرنگاران 
اشاره کرد و گفت: با تزریق هر واکسن، از یک مرگ جلوگیری می کنیم 
چراکه کرونا ریشه کن نمی شود، اما می توان با واکسیناسیون مرگ ومیر 
را کاهش داد. معاون سیاســی و اجتماعی فرمانداری ویژه مالیر نیز با 
تأکید بر رعایت پروتکل های بهداشــتی در مراسمات عزاداری محرم 
و اخذ مجوزهای الزم از ســازمان تبلیغات اســالمی شهرستان برای 
برپایی مراســم، افزود: طبق اخبار رسیده برخی از بیماران بستری در 
بیمارســتان های مالیر، ساکن این شهر نبوده و به علت هایی از جمله 
باال بودن هزینه ها و یا کمبود ظرفیت بیمارســتان ها در محل سکونت 

خود، در بیمارستان های شهرستان بستری شدند.

افراد 60 سال به باال زدن واکسن را در اولویت قرار دهند 

 کبودراهنگ- اکرم حمیدی- خبرنگار همدان پیام: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۱۰هزار 
و 9۳۴ نفر با عالئم مشــکوک به کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان کبودراهنگ 

مراجعه کرده اند.
رئیس شــبکه بهداشــت ودرمان شهرســتان کبودراهنگ با بیان این مطلب در جلسه ستاد 
پیشــگیری کنترل و مقابله با ویروس کرونا گفت: از این تعداد آزمایش ۳هزار و 9۴۵ نفر 

مثبت، 6هزار و 68۲ نفر منفی و ۱۰۷ نفر نیز نامشخص بوده است.
علی احمدی بیان کرد: تعداد موارد مثبت از نظر جنســیت هزار و 8۷۵ زن و ۲هزار و ۷۰ 

نفر مرد بوده اند در حال حاضر نیز ۳۱ نفر مشــکوک به کرونا در بیمارســتان امام رضا)ع( 
کبودراهنگ بستری هستند، ۴ نفر مثبت کرونا هستند و متأسفانه از ابتدای آغاز کرونا تاکنون 
۱۴6 نفر جان خود را از دست داده اند. وی گفت: ۷ هزار و ۵۷۷ نفر در شهرستان کبودراهنگ 
واکســینه شــدند که از این تعداد ۳هزار و 96۰ نفر مرد و ۳هزار و 6۱۱ نفر زن هســتند و 
از تمامی افراد باالی 6۰ســال تقاضا داریم که به مراکز واکسیناســیون مراجعه کنند و زدن 
واکسن را در اولویت کارهای خود قرار دهند. احمدی همچنین، افزود: مردم همچنان باید 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند و از تجمعات و دورهمی ها 
خودداری کنند حتی کســانی که واکسن هم می زنند باید پروتکل ها را رعایت کنند و حتمًا 
از ماســک استفاده کنند. فرماندار شهرستان کبودراهنگ نیز در این جلسه گفت: همزمان با 

افزایش خطر انتشار گسترده ویروس کرونا در این شهرستان که با تغییر وضعیت آن از زرد 
به قرمز آغاز شده است همه ما ملزم به رعایت دستورالعمل های بهداشتی هستیم و تخطی از 

این قاعده قابل پذیرش نیست چراکه سالمت مردم برای ما در اولویت قرار دارد.
حجت اله مهدوی در ادامه خواستار هم افزایی و توجه بیشتر فعاالن فرهنگی به فضای مجازی 
و رسانه ها، ادارات فرهنگ وارشاد اسالمی و تبلیغات اسالمی نسبت به فرهنگ سازی برای 

رعایت پروتکل های بهداشتی و افزایش احساس مسئولیت عمومی در این خصوص شد.
وی افزود: افزایش میزان رعایت پروتکل های بهداشتی، استقبال مناسب از روند واکسیناسیون 
و ضمانت اجرایی بیشتر مصوبات ستادهای استانی و شهرستانی در این شهرستان از عواملی 

است که می تواند موجب کاهش آمارها در سطح این شهرستان شود.

 تویســرکان- وحیــد الوندی-خبرنگار همدان 
پیام: در حالی که تقریبًا همه شوراهای شهر سراسر 
کشــور همزمــان  در روز ۱۴مردادماه ســالجاری 
مراســم تحلیف و انتخاب هیأت رئیســه را برگزار 
کردند، مراســم تحلیف شورای شهر تویسرکان به 
خاطر حواشــی به وجود آمده برگزار نشد و مدت 
زمان نسبتًا طوالنی گذشت تا نتیجه نهایی انتخابات 

به طوررسمی اعالم شود.
براســاس نتیجه نهایی اعالم شده یکی از منتخبان 
ششمین دوره شــورای شهر تویســرکان به دلیل 
محرز شــدن تخلف خریدوفروش آرا از شــورا 
سلب عضویت شد و در مورد منتخبان دیگر شورا 

تغییری حاصل نشد.
ماجرا از آنجایی آغاز شــد که رئیس هیأت نظارت 
بر انتخابات استان همدان از صورت گرفتن تخلف 
گســترده خرید آرا پس از برگزاری ششمین دوره 
انتخابات شــورای شهر در تویسرکان خبر داد و از 
احتمال سلب عضویت برخی از نامزدهای منتخب 

متخلف سخن گفت.
پس از این اظهارنظر مهــم رئیس هیأت نظارت بر 
انتخابات اســتان همدان در محافل و افکارعمومی 
گمانه زنی ها و شنیده های غیررسمی مبنی بر تخلف 
تعدادی از منتخبان مردم در ششــمین شورای شهر 

تویسرکان با ذکر مصادیق آغاز شد.
برخــی از شــنیده ها از تخلف محــرز ۳ منتخب 
شورای شــهر تویسرکان و ســلب عضویت آنها 
حکایت داشــت و برخی با قاطعیت اعالم کردند 
که شواهد و مســتندات قانونی چنین موضوعی را 

نشان می دهد.
از ســوی دیگر برخی افراد اعتقاد داشتند که۲ نفر 
از منتخبان اصلی شورای شــهر تویسرکان و یک 
عضو علی البدل به دلیل خرید گســترده آرا سلب 

عضویت می شوند.
در ایــن میان، امــا رئیس هیأت نظارت بر اســتان 
همدان از تشــکیل کمیته ای رســمی برای بررسی 
دقیق تخلفــات انتخاباتی رقم خورده در انتخابات 
شورای شــهر تویســرکان خبرداد و تغییر ترکیب 

منتخبان این شورا را به نوعی قطعی دانست.

مردم تویســرکان نیز در این گیرودار در حالی که 
اخبار مختلف و ضدونقیض به گوششان می رسید 
منتظر اعالم  نهایی نتیجه انتخابات شــورای شــهر 
خود بودند و از طوالنی شدن روند بررسی صحت 

انتخابات تویسرکان گله داشتند.
فرماندار تویســرکان در اظهارات خود اعالم کرد 
کــه اکثر گزارش های رســیده در مــورد صورت 
گرفتن تخلفات انتخاباتی و در رأس آنها خریدآرا 
از مســتندات قانونی برخوردار نیستند و براساس 
قانون چنین گزارش هایی نمی توانند موجب تغییر 

نتایج انتخابات شوند.
رئیــس هیأت نظارت بر انتخابات تویســرکان، اما 
با صراحت اعالم کرد کــه بدون تردید این هیأت 
پرونده های مربوط به تخلفات انتخاباتی در شورای 
شهر تویسرکان را با قاطعیت تا حصول نتیجه نهایی 

و قانونی پیگیری می کند.
اظهــارات مســئوالن در مورد ایــن ماجرا گاه و 
بــی گاه در میان عمــوم مردم شــنیده و مطرح 
می شــد و همچنان نتیجه نهایی و تأییدیه رسمی 
انتخابات شــورای شهر تویســرکان همچنان در 

هاله ای از ابهام قرار داشت.
در روز ۱۴مردادماه که مراســم تحلیف و انتخابات 
هیأت رئیســه شوراهای شهر بیشــتر مناطق کشور 
برگزار شــد، مردم تویســرکان تصــور می کردند 
کــه در این روز تکلیف نهایی انتخابات ششــمین 
دوره شورای شهر تویســرکان روشن می شود، اما 
برخالف انتظارات خبری از مراسم تحلیف شورای 

شهر تویسرکان نشد.
این پرســش ابهام برانگیز که نتیجه نهایی انتخابات 
تویســرکان باألخره چه زمانی اعالم می شود ادامه 
داشــت تا اینکه رئیس هیأت نظــارت بر انتخابات 
استان همدان در رســانه ها اعالم کرد ما بیش از ۷ 
روز گذشته نتیجه نهایی و رسمی انتخابات شورای 
شهر تویسرکان را به طور قانونی به معاون سیاسی 
و اجتماعــی اســتاندار همدان به عنوان مســئول 
انتخابات اســتان اعالم کردیم و می بایســت همان 
هفته گذشته این نتیجه نهایی به مسئوالن تویسرکان 

اعالم می شد.
حجت االســالم احمدحســین فالحی به صراحت 
گفت که بیشــتر از یک هفته است که نتیجه قطعی 
انتخابات شورای شــهر تویسرکان را اعالم کردیم 
و اینکه چرا مراســم تحلیف در تویسرکان برگزار 
نشده، فرماندار تویسرکان به عنوان مقام مسئول در 

این زمینه باید پاسخگو باشد و توضیح دهد.
ــرکان  ــدار تویس ــه فرمان ــت ک ــی اس ــن در حال ای
و  نداشــته  اظهاراتــی  این بــاره  در  تاکنــون 
ــن  ــر ای ــه پیگی پاســخگوی برخــی از رســانه ها ک

ــت. ــوده اس ــز نب ــد نی ــوع بوده ان موض

 مالیر-زهرا امیــری- خبرنگار همدان پیام: در 
انتخاب شهردار هیچ فردی از مجموعه فرمانداری 
حق سفارش هیچ فردی را ندارد و شورا با فراغ بال 

به دنبال انتخاب شهردار خوب باشد.
فرمانــدار مالیر در آیین تحلیف ششــمین دوره 
شوراهای اســالمی مالیر و شهرهای تابعه گفت: 
بــا فراغ بال و دید باز شــهردار را انتخاب کنید به 
طوری که بعداً پشــیمان نشــوید، هیچ فردی از 
مجموعه ما نیز حق سفارش شخص خاصی برای 

سمت شهردار را ندارد.
قدرت ا... ولدی در ادامه افزود: ۲۳۰ شــعبه اخذ 
رأی ریاســت جمهوری و ۱۰6 شــعبه اخذ رأی 
شوراهای اسالمی شــهر در این شهرستان وجود 

داشت.
 وی بیان کرد: در شهرســتان مالیر ۱9۵نفر برای 
ششــمین دوره شوراهای اسالمی شــهر کاندیدا 
شــدند که از این تعداد، صالحیت ۱6۵نفر تأیید 
شــد و ۳۲ نفر از آنان با حضور حماسی مردم در 
صحنه انتخابات، به شوراهای اسالمی 6شهر تابعه 

شهرستان مالیر راه یافتند.
ولدی با اشــاره به رقابت ۱۰6نفــر در این دوره 
از انتخابات شــوراهای اســالمی در شهر مالیر، 
گفــت: از ۵۴هــزار و 8۷۳ رأی مأخــوذه از 9۰ 
شــعبه اخذرأی در مالیر، به ترتیب سید اسماعیل 
صفوی زاده، مظاهرروزبهانــی، احمد چهاردولی، 
فرزاد زهره وندی، علی سبزینی، حامد چهاردولی 

و عباس جوکار به شورای شهر مالیر راه یافتند.
وی با بیان اینکه در شهرسامن ۱۲نفر برای ۵ کرسی 
شــورای اســالمی این شــهر به رقابت پرداختند، 
افزود: در شهر ســامن از هزار و8۷۳ رأی مأخوذه 
در ۴ شعبه اخذ رأی، به ترتیب محمد نظری، رضا 
صفری سامنی، محمد بشری، علی قاسمی و لقمان 

خدابخشی به شورای شهر سامن راه یافتند.
ولدی گفت: در شــهر جوکار با رقابت ۱۷نفر در 
ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر، از 
هزار و698 رأی مأخوذه در ۲ شــعبه اخذ رأی، به 
ترتیب محمد شعبانی، سعید رضایی ترک، محمود 
رضوانیان، محسن فراهانی جوکار و محمود اکبری 

بــه عنوان اعضای اصلی شــورای شــهر جوکار 
انتخاب شدند.

وی از رقابــت 9نفر در ششــمین دوره انتخابات 
شــوراهای اسالمی شهر در شــهر ازندریان خبر 
داد و افــزود: از  ۳هــزار و۱۷۴رأی مأخــوذه در 
6 شــعبه اخذ رأی به ترتیب علی غفاری، سجاد 
همتی ازندریانی، محســن گرجی ازندریانی، حسن 
احمــدی و محمد دارالمومنی به شــورای شــهر 

ازندریان راه یافتند.
فرماندار مالیر به هــزار و۱۱۳رأی مأخوذه در ۳ 

شــعبه اخذرأی در اسالمشــهر 
آق گل اشاره و بیان کرد: از بین ۷ 
کاندیدای ششمین دوره انتخابات 
شورای اســالمی شهر به ترتیب 
علی رســتمی، جمشید رحیمی، 
علی مراد  رحیم حاجی کردخردی، 
علیان و سعید کلوشی به شورای 
شهر اسالمشهر آق گل راه یافتند.

وی در بخــش دیگــری گفت: 
انتخابات  بازرســی  حــوزه  در 
اعضای شورای تأمین و مجریان 
با بی طرفی کامل و در  انتخابات 
ســالمت و امنیت از رأی مردم 
دفــاع کردند و خوشــبختانه در 
ایــن دوره از انتخابات حتی یک 
برگ رأی هم جابه جا نشــد که 
نشان دهنده صیانت از رأی مردم 

و رعایت قانون است.
ولدی با بیان اینکه از بین ۳۲ نفر اعضای منتخب 
شوراهای اسالمی 6 بخش تابعه شهرستان مالیر، 
۱8نفر عضو جدید هستند و ۱۴نفر سابقه عضویت 
در دوره پنجم شوراهای اســالمی شهر را دارند، 
افزود: در ۴سال گذشــته در مجموع 9۱۲ جلسه 
در دوره پنجم شــوراهای اسالمی شهرستان مالیر 

برگزار شد که  ۴هزار و6۱۰ مصوبه داشت.
وی افزود: ۴۲درصد مصوبات مربوط به شهرمالیر 
و ۵8درصد مصوبات مربوط به ۵ شهر تابعه بود. 
همچنین از ۱۴۴ جلسه ای که هیأت تطبیق تشکیل 

داد، ۵6۳ مصوبه مغایر قانون بود.
ولدی شوراهای اسالمی شهر را یک پارلمان محلی 
دانست و بیان کرد: مردم با وجود تمامی مشکالت، 
شــما را به عنوان نماینده خــود انتخاب کردند تا 
خدماتــی به آنان ارائه دهید پــس باید در انتخاب 
شهردار، تصویب بودجه شــهرداری و نظارت بر 
عملکرد مجموعه شهرداری نهایت تالش را داشته 

باشید و خدماتی خالصانه ارائه دهید.
فرماندار مالیــر دخالت افراد مختلــف در حوزه 
اختیارات شــورای شهر را ســم دانست و گفت: 
در تمامــی مســائل فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و 
قانون ورود  براساس  بهداشتی 
کنیــد و در انتخاب شــهردار 
باشید  داشــته  را  نهایت دقت 
چراکه نمود ایــن انتخاب در 
جامعه دینی مشخص می شود.

وی به ضرورت فشار نیاوردن 
اعضای شورا بر بدنه شهرداری 
برای اســتخدام افراد مختلف 
اشــاره و بیان کرد: خوشبختانه 
در پنجمیــن دوره شــوراهای 
اســالمی شهرســتان مالیــر 
افراد  اســتخدام  برای  فشاری 
سفارش شــده در شهرداری ها 
دیده نشــد، همچنین مجوزی 
که به نفع گروه یا فرد خاصی 

باشد، صادر نشد.
فرماندار مجموعه دولت و نظام جمهوری اسالمی 
را پشــتیبان اعضای منتخب شــوراهای اسالمی 
دانســت و افزود: مردم به شما اعتماد کردند پس 
شــما نیز با ارائه خدمات مناسب، این لبیک مردم 
را پاسخ دهید از روزمرگی خارج شوید و نظارت 

دقیقی بر عملکرد شهرداری داشته باشید.
 به جای کسب رضایت خواص، به دنبال 

رضایت توده مردم باشید
در ادامــه امام جمعه مالیر بیان کرد: توفیق خدمت 
به مردم به امکانات، موقعیت اجتماعی، مقبولیت، 

محبوبیت و نفوذ معنوی نیازمند اســت و خداوند 
این توفیق را شــامل حال شــما اعضای منتخب 
ششــمین دوره شوراهای اسالمی شهر کرده تا در 

مسند خدمت بنشینید و به مردم خدمت کنید.
حجت االســالم محمدباقــر برقــراری بــه نامه 
۵۳ نهج البالغــه کــه نامــه امیرالمومنیــن)ع( به 
مالک اشتر)استاندار مصر( است، اشاره کرد و گفت: 
طبق این نامه همانطور که نماز ســتون دین است، 
مردم نیز ستون دین هســتند. یعنی اگر در حوزه 
فقهی، نماز ستون دین است، در مسائل اجتماعی، 
فرهنگی و سیاســی مردم ســتون دین هســتند و 

تعبیری جامع تر و باالتر از این نیست.
وی افزود: همانطور که نمی شود بدون وضو نماز 
خوانــد، نمی توان بدون وضو نیــز نام مردم را بر 
زبان جاری کرد و طبــق فرموده امیرالمومنین)ع( 
باید کاری کنید که ستون دین تقویت شده و باقی 
بماند و به جای کســب رضایت خواص، به دنبال 

رضایت توده مردم باشید.
برقراری به ضرورت توجه به توده مردم در تمامی 
سیاســت گذاری ها اشاره و بیان کرد: به فکر رفاه، 
آرامش، آســایش و خدمت به عوام مردم باشید نه 
خواص مــردم، چراکه خواص به آســانی راضی 
نمی شوند. امام جمعه مالیر گفت: طبق آیات قرآن، 
نباید سست شوید و انگیزه خود را از دست بدهید 
و دوم اینکه با دشمنان سازش نکنید چراکه باطن 

این سازش، سوزش است.
 طبقات پایین را در اولویت قرار دهید

وی با بیان اینکه در آیین تحلیف اعضای منتخب 
شــورا به قرآن قســم می خورند کــه از خداوند 
کمــک بگیرند، گفــت: هر تصمیمی در شــورا 
گرفته می شــود باید مطابق آیات قرآن و براساس 
آموزه ها و دســتورات قرآنی باشــد. طبق فرموده 
امیرالمومنین)ع(، طبقات پایین و کسانی که مسائل 
اقتصادی آنان را زمین گیر کرده است، در اولویت 

قرار دهید.
برقراری با تأکید بر تقویت امکانات مناطق حاشیه 
شــهر، بیان کرد: عنــوان این مجموعه شــورای 
اسالمی شهر اســت پس باید در تمامی مصوبات 

و سیاست گذاری ها، مســائل اسالمی مدنظر قرار 
گرفته و برخالف اسالم کاری انجام نشود.

امام جمعه مالیــر متبرک کردن کوچه ها، خیابان ها 
و پاســاژها به نام مقدس شــهدا، علما و بزرگان 
کشور را از جمله اقداماتی برشمرد که باید مدنظر 
اعضای شــورا قرار گیرد و گفت: شورای اسالمی 
شهر برای شهرداری به مثابه شورای نگهبان است 
یعنی تمامی فعالیت های شهرداری باید رصد شود.
وی افزود: ســوگندی که شما در روز ۱۴مردادماه 
در محضر قرآن یاد می کنیــد، باید در تمام مدت 
۴ ســال همراه شما باشــد و طبق دستورات قرآن 

عمل کنید.
 رعایت قانون؛ تنها انتظار دستگاه قضا 

از منتخبان شورای شهر
در ادامه رئیس دادگســتری شهرستان مالیر انتظار 
دســتگاه قضائی از منتخبان شــورای شهر را تنها 
رعایت قانون دانست و گفت: منتخبان از تجربیات 
افرادی که قباًل در شــورای اسالمی شهر حضور 
داشــتند، استفاده کنند و مطابق تکالیف و وظایفی 
که تعیین شــده با نیت خدمت به مردم و توسعه 

شهرها و بخش ها تالش کنند.
ســعید احمدی فر با بیان اینکه امروز مردم تشــنه 
خدمــت، آبادانی و عمران هســتند، افزود: عالوه 
بر حرکت بر مدار قانون که انتظار اصلی دســتگاه 
قضائی از اعضای شــورای اســالمی شهر است، 
نظارت بر عوامل نیز بســیار مهم است چنانکه در 
دوره قبل نظارت نکردن سبب ورود دستگاه قضائی 

به برخی مسائل شورای اسالمی شهر شد.
وی به دســتگاه قضائی به عنوان پشــتوانه محکم 
اعضای شورا اشاره و بیان کرد: سعی کنید افرادی 
که قصد خدمت و توســعه دارند، انتخاب کنید و 
این دوره را دوره خدمت، آبادانی، تالش و ایجاد 

نشاط برای مردم قرار دهید.
در پایــان گفتنی اســت، با برگــزاری انتخابات 
سبزینی  علی  شوراها، حجت االسالم  هیأت رئیسه 
به عنوان رئیس شــورا، مظاهر روزبهانی به عنوان 
نایب رئیــس، عباس جــوکار به عنوان منشــی، 
حجت االسالم احمد چهاردولی به عنوان سخنگو 
و حامــد چهاردولی به عنوان خزانه دار شــورای 
اســالمی شــهر مالیر انتخاب شــدند، همچنین 
حسین بابایی به عنوان سرپرست شهرداری مالیر 

انتخاب شد.

نتیجه انتخابات تویسرکان باألخره اعالم شد!

 یک منتخب شورا حذف و بقیه تایید شدند!

توصیه فرماندار مالیر به شورای شهر:

بدون سفارش شهردار انتخاب کنید

کارت ملی به شماره 3861084481 و کارت دانشجویی به 
شماره 9612500049 رشته مهندسی صنایع از دانشگاه بوعلی 
سینا همدان به نام علی نجفی،فرزند سهراب مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کاندیــدای   ۷ بیــن  از 
انتخابات  دوره  ششمین 
شهر  اســامی  شورای 
رستمی،  علی  ترتیب  به 
رحیمــی،  جمشــید 
رحیم حاجی کردخردی، 
سعید  و  علیان  علی مراد 
به شورای شهر  کلوشی 
راه  آق گل  اسامشــهر 

یافتند

@bazarehamedan اگر به دنبال آگهی های استخدامی  هستید
 به کانال تلگرامی زیر  مراجعه نمایید

برای عضویت در کانال تلگرام نیازمندیهای همدان پیام  لطفًا عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

نیازمندیهای 

هرروز 

استان همدان
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بهـارستان

مخبر معاون اول شد
كابينه در نخستين جلسه هفته جارى مجلس معرفى نشد

 ســخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى روز گذشته در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينكه روز گذشــته فهرست وزراى پيشنهادى دولت سيزدهم به مجلس ارائه نشده، 

گفت كه ابهاماتى در مورد زمان ارائه اين فهرست به مجلس وجود دارد.
سيد نظام الدين موســوى اعالم كرد كه اگر فهرست وزراى پيشنهادى امروز(دوشنبه) از 

طرف دولت به مجلس ارسال شود در جلسه امروز اعالم وصول مى شود.
وى با بيان اينكه كميسيون هاى تخصصى مجلس يك هفته براى بررسى صالحيت وزراى 
پيشنهادى فرصت دارند، گفت: پس از اتمام مهلت بررسى صالحيت وزرا در كميسيون ها 

نوبت به بررسى صالحيت و رأى اعتماد وزرا در صحن مى رسد.
اين عضو هيأت رئيســه مجلس اضافه كرد كه احتماالً از آنجايى كه روز گذشــته كابينه 
معرفى نشــد، تا پيش از تعطيالت عاشورا و تاســوعا فرصت بررسى صالحيت وزراى 
پيشنهادى در كميسيون ها خواهد بود و بررسى رأى اعتماد در مجلس و اعالم نظر مجلس 

در اين باره به پس از تعطيالت عاشورا و تاسوعا موكول مى شود.
 مخبر معاون اول رئيس جمهور شد

رئيس جمهور روز گذشــته در حكمى محمد مخبر را به عنوان معاون اول رئيس جمهور 
منصــوب كرد. به گزارش ايســنا، محمد مخبر كه با حكم رهبر معظم انقالب از ســال 
1386 رياســت ســتاد اجرايى فرمان امام(ره) را برعهده داشــته، داراى مدرك دكتراى 
حقوق بين الملل است. وى متولد دزفول و داراى سوابق و فعاليت هاى انقالبى در دوران 

طاغوت و سوابق مديريتى پس از پيروزى انقالب است؛ مسئول بهدارى سپاه دزفول در 
زمان جنگ، مديرعامل مخابرات دزفول، معاون اســتاندارى خوزستان، معاون بازرگانى 
بنيادمســتضعفان بوده و از ســال 1386 تاكنون نيز رياست ستاد اجرايى فرمان حضرت 

امام(ره) را برعهده داشته  است.
 انتصاب اسماعيلى به سمت رئيس دفتر رئيس جمهور

آيت ا... ابراهيم رئيسى همچنين در حكمى غالمحسين اسماعيلى را به سمت رئيس دفتر 
رئيس جمهور منصوب كرد.

غالمحســين اسماعيلى داراى ســوابق متعدد اجرايى از جمله در دستگاه قضايى بوده و 
پيش از اين سخنگو و رئيس حوزه رياست قوه قضائيه بوده است. وى از جانبازان دوران 

دفاع مقدس است.

 مالير- زهرا اميرى-خبرنگار همدان پيام: در 
چند روز اخيــر مصاحبه اى از يكى از نمايندگان 
شهرســتان مالير مبنى بر دخالت دادستانى مالير 
در عزل ونصب هاى طى سال هاى اخير منتشر شد.
 نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى 
در اين باره بيان كرده بود كه يكى از موارد مطرح 
شــده دخالت دادستانى در انتخاب شهردار مالير 

بوده است .
هــادى بيگى نــژاد با بيــان اينكه من نســبت به 
عملكرد حســين بابايى انتقــادى ندارم، گفت: با 
وجود تصميم گيرى شــوراى شهر مالير مبنى بر 
استيضاح شهردار مالير بســيار پيگيرى كردم تا 
نظر شورا را تغيير دهم، اما شوراى شهر نظرشان 

بر استيضاح بود.
وى افزود: به دليل اينكه شورا قصد بر استيضاح 
داشــت ديگر پيگير موضوع نشدم و به نظر شورا 
احترام گذاشــتم، اما پس از آن متوجه شــدم كه 
آقاى دادســتان با اعضاى شــوراى شهر تماس 
مى گيرند و به آنها مى گويند كه بايد رأى خود را 
پس بگيرند و حتى كار به دادن تذكر هم مى رسد.
بيگى نژاد گفت كه چرا دادســتانى كه بايد وقتش 
را براى برخورد بــا مجرمان بگذارد و وظيفه  اش 
هم همين است چرا بايد در عزل و نصب شهردار 

ورود كند.
 وى همچنين با اشــاره به اينكه اين موضوع تنها 
در عزل و نصب شــهردار خالصه نمى شود بيان 
كرد: دادســتان در ردصالحيــت3 نفر از اعضاى 

شوراى شهر نيز ورود كرده است .
نماينده مردم مالير در مجلس گفت: حال پرسش 
اينجاست كه چرا دادستان در اين قضيه ورود پيدا 
كرده اســت؟ چرا اعضاى هيأت نظارت را تهديد 

مى كند؟
وى  افزود: اخيراً نيز براى هيأت نظارت احضاريه 
رفته اســت كه به خاطر نشــر اكاذيب در دادگاه 
حاضر شــوند و پاسخ دهند كه چرا چنين اتفاقى 

افتاده است؟
 دادســتانى به عنوان مدعى العموم در 

استيضاح شهردار ورود كرده است
دادســتان ماليــر اوايــل هفته جــارى در جمع 
خبرنــگاران در واكنش به مصاحبه بيگى نژاد بيان 
كرد: سال گذشته پس از برگزارى غيرقانونى جلسه 
استيضاح شهردار مالير، در تاريخ 20 مهرماه سال 
1399 دادستانى به عنوان مدعى العموم و عهده دار 
برخورد با اقدامات خــالف قانون، در نامه اى  از 
رئيس شوراى شهر خواست كه مستندات موجود 
درباره نحوه اجراى تشريفات قانونى استيضاح را 

براى دادستانى ارسال كند.

مســلم ســلگى با بيان اينكه تا زمانى كه مصوبه 
شوراى شــهر به تأييد  نهايى هيأت تطبيق نرسد، 
شورا اجازه معرفى سرپرســت را نداشته است، 
گفت: در نخستين نامه دريافتى از سوى شخص 
معرفى شــده بــه عنوان سرپرســت، به صورت 
رســمى و كتبى در تاريخ 27مهرماه سال گذشته 
به وى تذكر قانونى داده شــد كه به لحاظ قانونى 
نبــودن معرفى اش بــه عنوان سرپرســت، حق 

 هيچگونه مكاتبه و امضايى ندارد.
وى بيــان كرد: همچنين در تاريــخ 29مهرماه به 
حســين بابايى كتبى تذكر داديم كه  موظف است 
بــه كار خود بازگــردد و طبق قانــون، وظايف 
قانونى اش را تــا زمان انجام تشــريفات قانونى 
اســتيضاح به انجام رســاند و چنانچــه اتفاقى 
غيرقانونى در شهردارى به علت حضور نداشتن 
وى رخ  دهد، بايد در برابر قانون پاسخگو باشد.

ســلگى گفت: يــك روز پس از ارســال اين 
نامه، يعنى در تاريخ 30 مهرماه ســال گذشــته 
دســتورالعملى از طرف رياســت معظم وقت 
قوه قضائيه مبنى بر نحوه مقابله با ترك وظايف 
قانونى مديران و پيشــگيرى از آن در راســتاى 
يكصدوپنجاه وششــم  اصل  ششــم  بند  اجراى 
قانون اساسى جمهورى اســالمى، به دست ما 
رســيد كه تأييدى بر اقدام دادســتانى در بحث 

بود. مالير  شهردار  استيضاح 
وى با بيان اينكه طبق ماده يك قانون پيشــگيرى 
از وقــوع جرم، پيشــگيرى از وقوع جرم عبارت 
است از پيش بينى، شناسايى و ارزيابى خطر وقوع 
جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات الزم براى از ميان 
بــردن و يا كاهش زمينه وقــوع آن، بيان كرد: در 
راســتاى پيشــگيرى از وقوع جرم به بيش از 10
نفر از مديران شهرستانى در همين دفتر تذكراتى 
داده شــده كه از جملــه آنها پيگيــرى ماجراى 
شهرك هاى  شــركت  به  تذكراتى  خاموشــى ها، 
و  صمــت  ادارات  و  آب  شــركت  صنعتــى، 
جهادكشاورزى و نيز شهردارى درباره جلوگيرى 
از  تــداوم ساخت وســازهاى غيرمجاز و اجراى 

احكام تخريب كميسيون ماده 100 بوده است.
ســلگى با اشــاره به ادعاى بيگى نژاد در دخالت 
در تأييــد صالحيت برخى از اعضاى شــوراى 
پنجم گفت: اعضاى هيأت نظــارت بر انتخابات 
شــوراهاى اســالمى شــهر و روســتا برخــى 
شــوراى  انتخابات  دوره  ششــمين  كانديداهاى 
شــهر مالير را با اتهام تظاهر به فسق و مشهور به 
فســاد ردصالحيت كردند و با توجه به شكايات 
متعدد اين كانديداها به دادستانى در راستاى اين 
موضــوع، بنده به عنوان مدعى العموم به مســأله 

ورود كرده و تلفنى به منظور پيشــگيرى از وقوع 
جرم احتمالى با رئيس هيأت نظارت بر انتخابات 

شوراها در شهرستان صحبت كردم.
دادســتان مالير با بيان اينكه بنده شنيدم دليل اين 
اتهامات، كمك مالى شوراى شهر پنجم به برخى 
ادارات بوده است، بيان كرد: بنده تلفنى به رئيس 
و جانشــين رئيــس هيأت نظارت بــر انتخابات 
گفتم كه اگر دليل ردصالحيــت اين افراد چنين 
موضوعى بوده اســت، اطالع داشــته باشيد طبق 
بند چهارم ماده 80 وظايف شوراى اسالمى شهر، 
همكارى شوراى شــهر با نهادها و سازمان هاى 
مملكتى براساس قانون است و كار خالف قانونى 
انجام نشده اســت، پس به نحوى اقدام كنيد كه 
فردا كســى طلبكار نشــود، ولى چنانچه داليل 
ديگرى بر تظاهر كانديدا بر فســق و شهرت آنها 
به فساد در دســت داريد، به طور قطع نظر شما 
براى همه از جمله دادستانى الزم االتباع مى باشد 

و با قاطعيت اقدام و اعالم فرماييد.
وى با اشــاره به اينكه در حال حاضر نيز يكى از 
همين كانديداها نسبت به اتهامى كه به وى وارد 
شده، شاكى اســت و پرونده تشكيل داده است، 
گفت: براساس ماده 597 كتاب تعزيرات، اعضاى 
هيأت نظــارت تنها تــا زمانى كه تصميماتشــان 
بر اســاس قوانين و مقررات و مســتندات كافى 
باشــد، در انتخاب خود مختار هســتند و در غير 
اين صورت، افراد متضرر حق شــكايت دارند و 
دادستانى موظف اســت كه به موضوع رسيدگى 

كند.
الزم بــه يــادآورى اســت كه جامعه اســالمى 
دانشــجويان دانشــگاه مالير نيز در نامه اى مواد 
مطرح شــده هادى بيگى نژاد در مصاحبه خود را 
از دادســتان شهرستان مالير نيز پرسيده بودند كه 
دادستان مالير در نشست خبرى به آنها پاسخ داد.
در پايــان اميدواريــم با آغــاز كار دولت جديد 
مســئوالن حتى االمكان از طرح مسائل حاشيه اى 
بپرهيزنــد و تمام توان خود را در راســتاى حل 

مشكالت مردم به كار بگيرند.

اعتبارنامه نماينده بهار و كبودراهنگ 
تصويب شد

 اعتبارنامه 6نماينده جديد مجلس شــوراى اسالمى كه در انتخابات 
ميــان دوره اى موفق به حضور در مجلس يازدهم شــده بودند، با رأى 

نمايندگان تأييد شد و به تصويب رسيد.
به گزارش ايرنا، در جلســه علنى روز يكشنبه مجلس شوراى اسالمى، 
گزارش شعب در مورد اعتبارنامه 6 منتخب در دستور كار صحن قرار 

گرفت و به تأييد نمايندگان مجلس رسيد.
پيش از رأى گيرى، ســلمان اســحاقى سخنگوى شــعبه 4 اعالم كرد: 
اعتبارنامه ولى ا... بياتى از حوزه انتخابيه تفرش و فتح ا... توسلى از حوزه 
انتخابيه بهار و كبودراهنگ در اين شعبه مورد بررسى و تأييد قرار گرفته 

است.
پس از ارائه گزارش شعب در مورد اعتبارنامه منتخبان مجلس شوراى 
اسالمى در انتخابات ميان دوره اى، قاليباف رئيس مجلس با اعالم اينكه 
اعتراضى در مورد اين اعتبارنامه ها وجود ندارد تصويب آن را در مجلس 

شوراى اسالمى اعالم كرد.

اتهام زنى بورل عليه ايران
 مســئول سياســت خارجى اتحاديه اروپا اتهامات بى اساس رژيم 
صهيونيســتى، انگليس و آمريكا عليه ايران درخصوص حمله به يك 

كشتى صهيونيستى در آب هاى عمان را تكرار كرد.
به گــزارش فارس، جوزپ بــورل در ادامه اتهامات بى اســاس رژيم 
صهيونيســتى، انگليس و آمريكا عليه ايران درخصوص حمله ادعايى 
به يك كشــتى صهيونيستى در آب هاى عمان، در بيانيه اى به تكرار اين 

اتهامات پرداخت. 
وى در اين بيانيه كه روى پايگاه اينترنتى اتحاديه اروپا قرار گرفت، اعالم 
كرد: اتحاديه اروپا حمله غيرقانونى 29ژوئيه عليه كشتى تجارى«مرسر 

استريت» در سواحل جزيره«مصيره» عمان را به شدت محكوم مى كند.
بورل افزود: اين حمله كه منجر به كشــته شــدن يك رومانيايى و يك 
شهروند انگليسى شــد، توجيهى ندارد. ما به خانواده ها و دوستان آنها 
تسليت مى گوييم و همبستگى كامل خود را با كشور عضو آسيب ديده 

اعالم مى كنيم. 
اين مقام ارشــد اتحاديه اروپا در ادامه گفت: اين گونه اقدامات بى پروا 
و يكجانبه كه برخالف قوانين بين المللى و تهديدكننده صلح بين المللى 
است، غيرقابل قبول است و بايد متوقف شود. آزادى ناوبرى بايد مطابق 

قوانين بين المللى تضمين شود.
وى در ادامه به اتهام زنى عليه ايران پرداخت و در ادعايى بى اساس گفت 

همه شواهد موجود به وضوح به ايران اشاره مى كند.
بورل در پايان افزود: ما از همه طرف هاى مرتبط در منطقه مى خواهيم تا 
نقش سازنده اى در تقويت ثبات و صلح منطقه ايفا كنند. در اين زمينه، 
اتحاديه اروپا به تالش هاى شديد ديپلماتيك براى پيشبرد گفت وگوها و 

راه حل هاى مناسب و مؤثر ادامه خواهد داد.
پيش از اين، انگليس خواستار نشست شوراى امنيت در پشت درهاى 
بســته در روز جمعه براى بحث درباره حمله ادعايى پهپادى عليه يك 
نفتكش صهيونيستى شــده و بدون ارائه هيچ سند و مدركى ادعا كرده 
بود كه«بسيار محتمل» است ايران مسئول اين حمله باشد. واشنگتن هم 
در واكنش بــه اين حادثه با ابراز حمايت از متحــد خود، قول داد كه 
براى اطمينان از پاســخگويى و شناسايى و برخورد با ايران در شوراى 
امنيت، كار مى كند. با اين حال يك منبع سازمان ملل به شبكه روسى«آر.

تى» گفت كه برخى از اعضاى شوراى امنيت براى حمايت از ادعاهاى 
انگليس در نشست روز جمعه آمادگى نداشتند. 

اين منبع گفت: بديهى بود كه همه اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل 
حاضر نبودند از پيشنهادات اتهامى شركاى غربى حمايت كنند در حالى 

كه نتايج تحقيقات مستقل و بى طرف بين المللى را نداشتند.
پيش از اين معاون اول نماينده دائم روسيه در سازمان ملل در واكنش به 
اتهام زنى هاى اخير رژيم صهيونيستى و كشورهاى غربى به ايران درباره 
حادثه رخ داده براى كشــتى مرسر استريت بيان كرد كه اين اطالعات 

متناقض و برپايه حدس و گمان است.
نماينده انگليس در ســازمان ملل اما در ادامه اتهام پراكنى هاى بى ســند 
اين كشــور عليه ايران در نشست روز جمعه مدعى شد حمله به مرسر 

استريت با پهپاد ساخت ايران صورت گرفته است.
ســفير و معاون نمايندگى دائم جمهورى اسالمى ايران در سازمان ملل 
در جمع خبرنگاران در حاشيه نشست شوراى امنيت سازمان ملل بيان 
كرد: سخنان تحريف شده اى درباره حادثه كشتى مرسر استريت شنيديم. 
بالفاصله پس از اين حادثه، مقامات اسرائيلى، ايران را به انجام آن رخداد 
متهم كردند. اين رويه هميشگى و معمول رژيم اسرائيل است. هدف آن 
نيز منحرف ساختن افكارعمومى جهان از جنايات اين رژيم و اقدامات 

غيرانسانى آن در منطقه است.
زهرا ارشادى بيان كرد: شوراى امنيت بايد از ماجراجويى لجام گسيخته 
اسرائيل در منطقه جلوگيرى كند. شوراى امنيت بايد همچنين ثابت كند 

كه در دام فريب ها و اخبار ساختگى اسرائيل گرفتار نمى شود. 
وى در بخش ديگرى از اظهاراتــش گفت: در عين حال، ما در دفاع از 

خود و تأمين منافع ملى خويش ترديد به خود راه نخواهيم داد.
صبح جمعه هشتم مردادماه، گروه نظامى انگليسى موسوم به«عمليات هاى 
تجارى دريايى» در بيانيه اى كوتاه مدعى شــد كه يك كشــتى شامگاه 
پنجشنبه در درياى عمان هدف قرار گرفته است. بعد از آن، وزارت دفاع 
انگليس اعالم كرد كه كشــتى مذكور تحت مالكيت رژيم صهيونيستى 
بوده و در فاصلــه 280 كيلومترى بندر«الدقم» هدف حمله قرار گرفته 
است. عصر روز جمعه نيز شركت «زودياك ماريتايم» كه متعلق به«ايال 
عوفر» ميلياردر صهيونيست و مســتقر در لندن است، اعالم كرد كه 2

نفر از خدمه اين كشــتى تجارى با نام مرســر استريت در پى حمله به 
آن، كشته شدند.

مقام ها و رســانه هاى رژيم صهيونيستى تنها ساعاتى پس از وقوع اين 
حادثه بدون ارائه هيچگونه مستنداتى مدعى شدند كه ايران عامل حمله 

به كشتى تجارى مرسر استريت بوده است.

محمد ترابى »
 طرح صيانــت از حقوق كاربــران در فضاى 
مجازِى نمايندگان در مجلس شــوراى اســالمى 
از همان ابتدا با حواشــى فراوانــى مواجه بود. با 
اين حال پس از بررســى موضوع تبيين پيشنويس 
طرح حمايت از حقوق كاربــران و خدمات پايه 
كاربردى فضــاى مجازى با حضور مســئوالن و 
كارشناســان مركز پژوهش ها كه در نهايت با رأى 
موافق 121 نماينده مصوب شد، موجى از حواشى 
و انتقاد  شكل گرفت. گفتنى است كه طبق مصوبه 
مجلس بررســى اين طرح ذيل اصل 85 اساســى 

قرار گرفت.
مخالفان اين طرح به چند دســته تقسيم مى شوند. 
برخى با كليات طرح مذكور مخالف بوده و آن را 
بانى از دسترس خارج شــدن شبكه هاى مجازى 
دانســته و اين مســأله را از لحــاظ اجتماعى و 
اقتصادى به ضرر جامعه ارزيابى مى كنند با وجود 
اينكه برخى از مسئوالن و نمايندگان مجلس نيز در 
ميان اين مخالفان هستند، با اين حال مى توان گفت 

كه اين ديدگاه مخالفان در عموم جامعه است. 
از ســوى ديگر برخى نمايندگان مجلس با كليات 
طــرح مخالــف نبــوده و با نــوع تصويب طرح 
مخالف بودند. قرار گرفتــن اين طرح ذيل قانون 
85، تصويــب طرح مذكور با حداقــل آرا و تنها 
121رأى، درخواســت بررسى بيشــتر و تأكيد بر 
ناپختگى طرح مذكور از جمله داليل اين دسته از 

نمايندگان مجلس به حساب مى آيد. 
با اين حــال در اين ميان برخــى از نمايندگان و 
مقامات كشــورمان با كليات و نوع تصويب طرح 
مذكور مشكل نداشته، بلكه معتقدند كه در شرايط 
كنونى كشــور موضوع اينترنت از جايگاه اهميت 
بااليى برخوردار نيســت. اين افــراد بر اين ادعا 
هســتند كه مجلس يازدهم كه همواره بر انقالبى 

بودن و رفع مشــكالت معيشــتى تأكيد داشــته، 
مى بايســت طرح مذكــور را به دولت ســيزدهم 

بسپارد. 
بــا اين حال بايــد گفت كه بيشــترين انتقاد ها به 
اصل هشتادوپنجى شدن طرح مذكور بازمى گردد. 
براساس قانون اساســى مجلس نمى تواند اختيار 
قانونگذارى را به شــخص يا هيأتى واگذار كند؛ 
اما براســاس اصل85 در موارد ضرورى مى تواند 
اختيار وضع برخى از قوانين را با رعايت اصل 72

به كميسيون هاى داخلى خود تفويض كند، در اين 
صورت اين قوانين در كميسيون و به دور از چشم 
مردم و ديگر نمايندگان بررسى و تصويب و براى 
اجراى آزمايشى موقت توسط آن كميسيون ابالغ 
مى شود. چندى پيش حســن لطفى نماينده مردم 
رزن در مجلس با تأكيد بر اينكه در رابطه با اصل 
85 كه اين طرح در كميســيون تخصصى بررسى 
شود كامًال مخالف هســتم و مسأله به اين مهمى 
نبايد اصل 85 باشــد، افزود: اصل 85 مى گويد در 
موارد ويژه كميســيون مى تواند با تأييد شــوراى 
نگهبان، خودش تصميم بگيرد و چيزى كه مصوب 

شد در رابطه با اصل 85 بود نه كليت اين طرح.
از اوايــل هفته جارى برخــى نمايندگان مجلس 
شــوراى اسالمى خواســتار خارج شــدن طرح 
"صيانــت از حقوق كاربران در فضاى مجازى" از 

ذيل اصل 85  شدند. 
كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
اوايل هفته جــارى اعالم كرد كــه طرح صيانت  
فضاى مجازى غيركارشناســى و چالش زاســت، 
براساس تبصره 2 ماده 167 قانون آيين نامه داخلى، 
درخواســت توقف رسيدگى در كميسيون را ارائه 
كرده و آن را به صحن بــر مى گردانيم، بدان اميد 
كه با همراهى ســاير " نماينــدگان  محترم، طرح 
را مســكوت بگذاريم. اولويت كشــور، " واكسن 

و مســأله معيشــت است نه 
اينترنت.» 

جليــل رحيمى جهان آبــادى 
در ادامــه از طــرح تقاضاى 
طــرح  مانــدن  مســكوت 
صيانت از حقوق كاربران در 
فضاى مجازى و ســاماندهى 
پيام رســان هاى اجتماعــى و 
توقف رســيدگى بــه آن در 
كميســيون خبــر داد و ابراز 
اميدوارى كرد كه با همكارى 
اتفاق  اين  نمايندگان  ســاير 

بيفتد.
اصل  لغو  تقاضــاى   
هشتادوپنجى شدن طرح 
تقديم  مجــازى  فضاى 

هيأت رئيسه شد
ديجيتال  اقتصاد  كميته  رئيس 

مجلــس از تدوين طرح لغو اصل هشــتادوپنجى 
شــدن طرح فضاى مجازى توســط تعــدادى از 

نمايندگان و تقديم آن به هيأت رئيسه خبرداد.
مجتبى توانگر روز گذشته در گفت وگو با ايسنا، با 
اشاره به درخواست تعدادى از نمايندگان براى لغو 
اصل هشــتادوپنجى شدن طرح حمايت از حقوق 
كاربران در فضاى مجــازى از تقديم اين طرح به 
هيأت رئيســه مجلس خبرداد و گفت: با توجه به 
اينكه رأى گيرى براى بررســى طرح مذكور ذيل 
اصل 85 قانون اساســى زمانى انجام شد كه پس 
از وقت اســتراحت مجلس بــود و از آنجايى كه 
معموال ًبالفاصله پس از وقت اســتراحت طرحى 
براى رأى گيرى مطرح نمى شود، بنابراين تعدادى 

از نمايندگان در صحن علنى حضور نداشتند.
نماينده مردم تهــران در مجلس بيان كرد: بنابراين 

به دليل حضور نداشتن تعدادى از 
نمايندگان در جلسه علنى مجلس 
شوراى اســالمى و نيز با توجه به 
آن  شدن  هشتادوپنجى  اصل  اينكه 
فقط 121 رأى آورده اســت كه به 
نظر مى رســد نظر اكثريت مجلس 
نيســت، تعــدادى از نماينــدگان 
درخواســت لغــو اين مســأله و 
بررســى آن به صــورت عادى را 

دارند.
عضو كميســيون اقتصادى مجلس 
افزود: اين درخواست كه به امضاى 
بيش از 20 نفر از نمايندگان رسيده 
اســت تقديم هيأت رئيسه مجلس 
شده و اميدواريم با رأى آوردن اين 
طرح، بررسى طرح فضاى مجازى 
ذيل اصل 85 لغــو و اين طرح به 

صورت عادى بررسى شود.
رئيس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس گفت: با عادى 
شدن روال اين طرح، اميدواريم با آغاز كار دولت 
جديد، دولت نيز در زمان مقتضى اليحه اى تدوين 
كند تا ان شــاء ا... اين مسأله با رعايت همه جوانب 

آن مورد بررسى و قانونگذارى قرار گيرد.
 پارلمان صداى مردم است

پارلمان در جوامع مردم ســاالر، اصلى ترين حلقه 
اتصال مــردم به بدنه قدرت به حســاب مى آيد. 
مجلس شوراى اسالمى نيز در كشورمان مى بايست 
در صدر امور بوده و صداى مردم كشورمان باشد. 
اينكه نمايندگان وابســته به چه طيف و يا جريانى 
بوده و با چه ميزان رأى  به مجلس راه يافته اند، به 
هيچ عنوان در رسالت نمايندگان مبنى بر توجه به 
خواست  و نياز هاى مردم تأثيرگذار نخواهد بود.  

ايجاد حواشــى اخيــر پيرامون طــرح صيانت از 

حقوق كاربران در فضاى مجــازى مى تواند نمره 
منفى بــراى مجلــس يازدهم و نماينــدگان اين 
مجلس به حساب آيد. نخســت اينكه در شرايط 
فعلى با وجــود اينكه از زمانى كه مجلس يازدهم 
آغاز به كار كرده تاكنون هيچ مشــكل اقتصادى و 
معيشتى به صورت محسوس و ملموس حل نشده 
و يــا حتى برخى از طرح هايــى كه اكثريت قالب 
ايــن مجلس بر آن تأكيد مى كننــد همچون طرح 
شفافيت آرا، به نتيجه نرسيده است، تأكيد بر چنين  
طرح هايى و قرار دادن آن ذيل اصل 85  نمره منفى 

به حساب مى آيد. 
دوم اينكه اگــر هم طرح مذكور طرح خوبى بوده 
و مى تواند رضايت مردم را به همراه داشته باشد، 
مى توان گفــت كه نمايندگان مجلس نتوانســتند 
حساسيت عمومى بر روى اين مسأله را به خوبى 
تشخيص داده و قبل از انتشار اخبار مذكور به اين 
طرح در مجلس، به اقناى افكارعمومى بپردازند. 

به طوركلى در شــرايط فعلى كشور مى بايست از 
هرگونــه القاى انرژى منفى بــه جامعه جلوگيرى 
كــرده و تا جاى ممكن به ســمت اعتمادســازى 

عمومى حركت كرد. 
بسيارى از نمايندگان حال حاضر و ادوار گذشته بر 
بازگردانى سطح رضايت و اعتماد مردم به پارلمان 
تأكيد داشــته و برخى از طرح ها همچون شفافيت 
آراى نماينــدگان مجلس بــراى حدوث اين مهم 

موردتوجه قرار گرفته است. 
اعتماد مــردم، اعتبار پارلمان اســت. به قول يك 
ضرب المثــل قديمى "اعتماد زره زره به دســت 
آمده و خروار خروار از دســت مى رود". مجلس 
يازدهم كه به فرموده مقام معظم رهبرى مجلســى 
انقالبى است، مى بايست در كنار رسيدگى به امور 
كشورى، بازگردانى ســطح اعتماد و انتظار عموم 

مردم به پارلمان را در اولويت قرار دهند. 

اعتماد مردم، اعتبار پارلمان است

تقاضاى لغو اصل 
هشتادوپنجى بودن

طرح صيانت در مجلس

حواشى انتخابات شهردار مالير

ادعاى نماينـده و واكنش دادستان

ميان  اين  در  حال  اين  با 
و  نمايندگان  از  برخــى 
مقامــات كشــورمان با 
تصويب  نــوع  و  كليات 
مشــكل  مذكور  طــرح 
معتقدند  بلكه  نداشــته، 
كــه در شــرايط كنونى 
كشــور موضوع اينترنت 
بااليى  اهميت  جايگاه  از 

برخوردار نيست
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نيش و نـوش

همدان با 14 شهيد مدافع حرم 
نقش مؤثرى در پيروزى جبهه مقاومت ايفا كرد

  مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان بيان كرد: اين استان با تقديم 14شهيد 
مدافع حرم و در رأس آنها شهيد سرلشگر حاج  حسين همدانى  نقش مؤثرى در پيروزى 

جبهه مقاومت ايفا كرد.
«مجيد صفدريان» به مناســبت روز بزرگداشت شهداى مدافع حرم در گفت وگو با ايرنا، 
گفت: شهدا و جوانان ما در دفاع از حرمين شريفين نشان دادند كه اسالم در هر جغرافيايى 
باشد مدافعان آن نيز هستند. وى با بيان اينكه خداوند شهدا را به عنوان نشانه براى ما قرار 
داده تا راه را گم نكنيم، افزود: شهادت اين پاسداران غيور ايرانى در كيلومترها دورتر از ميهن 

اسالمى نشان از ادامه راهى است كه شهيدان انقالب و دفاع مقدس با بصيرت طى كردند.
صفدريان افزود: امروز جوانان ايران اســالمى با تبعيت از واليت با بصيرتى باال براى دفاع 
از مرزهاى اعتقادى به  پا خاسته  و جان خويش را در طبق اخالص گذاشته و از حريم اهل  
بيت (ع) دفاع كردند. مديركل بنياد شــهيد و امور ايثارگران استان همدان با اشاره به اينكه 
انقالب اســالمى موجب راه افتادن شهادت طلبى و رزمندگى در جامعه را فراهم كرد، بيان 
كرد: ملت هميشه در صحنه ايران اسالمى پس از پيروزى انقالب و در دوران دفاع مقدس 

نشان دادند كه در دفاع از مكتب پيامبر(ص) پيشتاز هستند.
صفدريان گفت: دوران دفاع مقدس عرصه جديدى را براى بروز روحيه شــهادت طلبى و 
جهاد در بين جوانان ايجاد كرده بود و برخى از ما پس از جنگ به اشتباه فكر كرديم با پايان 

جنگ پرونده ايثارگرى و شهادت طلبى بسته شده است.

وى بيان كرد: با باز شــدن جبهه دفاع از حرمين اهل بيــت(ع) و با وجود فاصله هزاران 
كيلومترى با ايران اسالمى، دوران دفاع مقدس تكرار شد.

به گزارش ايرنا، شهيد مدافع حرم سرلشگر حاج حسين همدانى ملقب به ابووهب و حبيب 
حرم از جمله شهداى مدافع حرم است كه در مهرماه 1394 به درجه رفيع شهادت نائل شد.

شهيدعليرضا شمسى پور ، شهيد محمدحسين بشــيرى، شهيد حسين معزغالمى، شهيد 
محمدرضا زارع الوانى ، شهيد مهدى قاضى خانى، شهيدمجيد صانعى ، شهيد رسول خليلى، 
شهيدمجتبى كرمى، شهيدميالد مصطفوى، شهيد محسن فانوسى، شهيد مرتضى ترابى كمال، 

شهيد حيدر ابراهيم خانى، شهيدسعيد شاملو از ديگر شهداى مدافع استان همدان هستند.
اســتان همدان نزديك به 8 هزار شهيد، بيش از 27 هزار جانباز و نزديك به هزار آزاده در 

دوران دفاع مقدس، تقديم انقالب كرده است.

رقابت 100درصدى براى 15درصد رشته ها
فيض ا... مظفرپور  »

 داستان تكرارى كنكور در 54 سال گذشته داراى فراز و نشيب هاى 
فراوانى بوده اســت كه اين داستان همچنان ادامه دارد آخرين موضوع 
بــا اهميت دربــاره كنكور و مافياى پشــت ســر آن تصويب تحقق 
و تفحص از ســازمان ســنجش از طرف مجلس يازدهم در يك  ماه 
گذشــته بود. گرچه از هم اكنون نمى توان نتيجه تحقيق و تفحص از 
كنكور را پيش بينى كرد، ولى اصل كار براى روشــن شدن بسيارى از 
حقايق پشت پرده كنكور از جمله درآمدهاى نجومى برخى اشخاص 
و مؤسسات كنكورى بسيار ضرورى و براى شفاف سازى مهم است. 
مســلماً انجام تحقيق و تفحص به عمــر وزير همدانى آموزش عالى 
نخواهد رســيد، ولى ممكن اســت وزير آينده علوم نيز يك همدانى 
باشد هرچه هســت نقش همدانى ها در موضوع تحقيق و تفحص از 
كنكور برجسته خواهد بود، زيراكه احمدحسين فالحى نماينده همدان 
عضو كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس است و در كنارش افرادى 
چون حاجى بابايى كه هم ســابقه وزارت آموزش وپرورش را دارد و 
هم هيأت علمى دانشگاه اســت و نيز بيگى نژاد كه عضو هيأت علمى 

دانشگاه مالير است نقش همدان را پررنگ كرده است.
 امــا برگرديم به موضوع اصلــى كه همان انتخاب رشــته داوطلبان 
كنكور سراســرى 1400 كه اين روزها باز بحث داغ خانواده ها هست 
و دغدغــه اين انتخاب مهم آنان را تا حدى نگران كرده اســت. يكى 
از تبعات كنكور باز شــدن مراكز انتخاب رشــته در كنار مؤسســات 
كنكورى اســت كه ارقام نجومى را از داوطلبــان دريافت مى كنند و 
برعكس تبليغات مشــاوران آنها نه تنها تخصص بااليى در اين زمينه 
ندارنــد، بلكه برخى از آنها كامًال با موضــوع بيگانه بوده و عالوه بر 
اينكه از رشــته هاى غيرمرتبط براى انتخاب رشته هستند وقت كمترى 
نيز براى مشاوره انتخاب رشته اختصاص مى دهند و همچنين در چند 
مرحله  انتخاب رشته را انجام مى دهند تا مبالغ بيشترى دريافت نمايند، 
البته در كنار اين مراكز مشاوره انتخاب رشته آموزش وپرورش كه هم 
صالحيت باالترى به لحاظ قانون و تجربه برخوردار هستند نيز در اين 

ايام به انتخاب رشته دانش آموزان اقدام مى كنند.
ايــن مراكز به لحــاظ اينكه از مشــاورين تحصيلــى مجرب خود 
آموزش وپــرورش بهره  مى گيرند عــالوه بر اينكــه از دانش آموزان 
مبالغ خيلــى پايين ترى دريافت مى كنند از هرنظــر براى داوطلبان و 
خانواده هاى آنان اطمينان بخش هســتند كه مى تواننــد دانش آموزان 
داوطلب كنكور را به بهترين شــكل ممكن در انتخاب رشــته كمك 
نمايند و بنابراين بهتر اســت والديــن و خود دانش آموزان از رفتن به 
مراكــز متفرقه كنكورى كه برخى از آنها حتــى فاقد مجوزهاى الزم 
براى انتخاب رشته هستند خوددارى كنند، زيرا كه بعداً نيز پاسخگوى 
داوطلبان نخواهند بود و به نوعى مراكز مشاوره فصلى هستند، البته در 
برخى از اين مراكز نيز مشــاورين مجرب كه سابقه مشاوره تحصيلى 
دارند وجود دارند كه الزم است داوطلبان هنگام مراجعه به اين مراكز 

از مشاورين آموزش وپرورش وقت دريافت كنند.
و نكته ديگر با كمال تأســف در سال هاى اخير رتبه همدان در كنكور 
بسيار كاهش يافته و هيچ رتبه برترى در بين داوطلبان 1400 از استان 
همدان ديده نمى شود. يعنى در 5گروه آزمايشى علوم انسانى، تجربى، 
رياضى، هنر و زبان هاى خارجى هيچ داوطلبى از استان نتوانسته رتبه 
يك تا 10 را كســب كند. اين در حاليســت كه استان همسايه زنجان 
توانســته در 2 رشته هنر و علوم انسانى رتبه هاى يك كنكور را كسب 
كند و اســتان اردبيل نيز يك رتبه برتر داشته و استان آذربايجان شرقى 

نيز 2 رتبه برتر كنكور را به دست آورده اند.
بنابراين دســت اندركاران آموزش وپرورش اســتان بايد فكرى به اين 
موضوع نمايند و در سال هاى آتى اين وضعيت استان را ارتقا بخشند، 
زيرا كه يكى از شــاخص هاى موفقيت آموزش وپرورش استان كسب 

رتبه هاى برتر كنكور است.
و نكته پايانى اينكه در حال حاضر براســاس قانون حذف كنكور 
85 درصد رشته هاى دانشــگاهى بدون توجه به رتبه كنكور و در 
حقيقت بدون آزمون دانشــجو مى پذيرند و انتخاب رشته و رقابت 
واقعى فقط براى 15درصد از رشــته هاى پرطرفدار دانشــگاه ها، 
مثل پزشكى، داروسازى و دندانپزشكى در گروه تجربى و حقوق 
و روانشناســى در علوم انســانى و كارگردانى ســينما و تئاتر در 
گروه هنر و برخى مهندســى ها مثــل برق، صنايع و هواوفضا و... 
در گروه رياضى، و در زبان هاى خارجى نيز بيشــتر دانشگاه هاى 
برتر مطرح هســتند و بنابراين خانواده هــا و داوطلبان نبايد بيش 
از حــد انتظارات خود را باال برده و انتظار داشــته باشــند حتمًا 
در اين رشــته ها پذيرفته شــوند و اگر پذيرفته نشــدند اين پايان 
راه ورود به دانشــگاه نيســت، زيرا در رشــته هاى بدون كنكور 
مى توانند به راحتى ادامه تحصيل دهند فقط كافى اســت عاليق و 
توانمندى هاى خود و بازار كار رشــته هاى دانشــگاهى را در نظر 
داشته باشــند و سعى كنند بيشتر در رشــته هاى مهارت محور كه 

دهند. تحصيل  ادامه  است  جامعه  موردنياز 

دنياى اقتصاد: آدرس زمين هموار كسب وكار
 كروكى بكشيد مسيرها اشتباه نشه!!
هفت صبح: وقتى ميوه از پشت خنجر زد
 ديگه تيزى چاقو هم حريفش نشد!!

همشهرى: سرايت خشكسالى به پاييز 
 مثل اينكه ويروس اين ُمسرى تره!!

مهدتمدن: تيغ گرانى سيمان بر گلوى صنعت ساختمان 
 گردنشون از مو باريك تره!! 

ابتكار: كارت هاى اعتبارى، ميهمان جديد اقتصاد
 كارتخوانم رفت جز وسايل مايحتاج زندگى!!

رسالت: سنجش دارا و ندار 
 بدون شرح!!

فرهيختگان: وام ازدواج را 20 ميليون تومان مى فروشند
 بايد ديد مظنه االن چقدر؟!!

تماشاگران: شاه كليد رونق اقتصادى، توجه به بخش خصوصى 
 نقد را ول كردن نسيه رو چسبيدن!!

ايده روز: افزايش جمعيت زنان سالمند در ايران 
 اينا همه از عواقب خونه نشينى!!

روزگار: اولويت كشور واكسن و معيشت است نه اينترنت!!
 فعًال كه الك پشتى داريم مى گذرونيم!!
روزگار معدن: يارانه انرژى به معادن نرسيد
 تو عوارضى تهران چالوس گير كرده!!

پيام سپيدار: كرج قرمز كرونا دلتا رو رد كرده است 
 ديگه زده سيم آخر مى خواد همه رو زخمى كنه!!

نوآوران: سفرهاى غيرضرورى؛ ممنوع
 فقط در صورت نياز؟!!

اسكناس: منافع ارز  4هزار و200 تومانى در جيب مولتى ميلياردها
 حواستون باشه از اين جيب به اون جيب نشه!!

صداى اصالحات: سفره مردم هر روز خالى تر مى شود
 با اين اوصاف هوا هم نمى شه خورد 

خريدار: تب وديعه مسكن باال گرفت
 با پرداخت ديركردش جبران شدنيه!!

مواجهه اقتصادى: اشك و لبخندهاى بورس
  خيرو شر برادرن!!

روزنامه خوب: از صف مرغ تا صف واكسن 
  مگه بد شد يه فرهنگ ديگه به فرهنگامون اضافه شد!!

آذربايجان: مسكن ملى و وعده اى تو خالى
  از دور دل مى بره از نزديك َزهره!!

آگهــي مــزايده (نـوبت سوم)

محمد شيراوند - شهردار فيروزان

شماره 
قطعه

قيمت بر اساس نظريه كارشناس رسمي كاربري ملكشماره پالك ثبتيمساحت پالك (مترمربع)
دادگستري (به ريال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده 
(به ريال)

آدرس

انتهاى بلوار شهداء3/587/000/000179/350/000صنعتىعادي135/87
انتهاى بلوار شهداء3/500/000/000175/000/000صنعتىعادي235
انتهاى بلوار شهداء3/500/000/000175/000/000صنعتىعادي435
انتهاى بلوار شهداء3/500/000/000175/000/000صنعتىعادي735

خيابان 12 مترى اول سايت مشاغل آالينده2/800/000/000140/000/000صنعتىعادي2335
بلوار 18 مترى سايت مشاغل آالينده3/048/300/000152/415/000صنعتىعادى2433/87
انتهاى بلوار شهداء3/500/000/000175/000/000صنعتىعادى2835
انتهاى بلوار شهداء3/500/000/000175/000/000صنعتىعادى2935
خيابان 12 مترى د وم سايت مشاغل آالينده3/600/000/000180/000/000صنعتىعادي6160
خيابان 12 مترى د وم سايت مشاغل آالينده3/600/000/000180/000/000صنعتىعادي6260
خيابان 12 مترى اول سايت مشاغل آالينده4/200/000/000210/000/000صنعتىعادي7160
خيابان 12 مترى اول سايت مشاغل آالينده4/200/000/000210/000/000صنعتىعادي7260
انتهاى بلوار 18 مترى سايت مشاغل آالينده4/943/500/000247/175/000صنعتىعادي12098/87
انتهاى بلوار 18 مترى سايت مشاغل آالينده6/013/500/000300/675/000صنعتىعادى121120/27
انتهاى بلوار 18 مترى سايت مشاغل آالينده4/943/500/000247/175/000صنعتىعادى12298/87
انتهاى بلوار 18 مترى سايت مشاغل آالينده4/943/500/000247/175/000صنعتىعادى12798/87
خيابان 12 مترى دوم سايت مشاغل آالينده3/550/000/000177/500/000صنعتىعادي8571
خيابان 12 مترى دوم سايت مشاغل آالينده4/000/000/000200/000/000صنعتىعادي8680
خيابان 12 مترى دوم سايت مشاغل آالينده4/000/000/000200/000/000صنعتىعادي9180
بلوار 18 مترى سايت مشاغل آالينده4/732/200/000236/610/000صنعتىعادي10178/87
كوچه 10 مترى و16 مترى سرچشمه2/046/000/000102/300/000مسكونىعادي13186

توجه : متقاضيان  محترم مى توانند با مراجعه به سايت setadiran.ir  به كليه اطالعات دسترسى پيدا كنند.
(م الف 1091)

شــهرداري فيــروزان قصــد دارد تعــداد 21 قطعــه زميــن بــا كاربــري هــاي صنعتــى و مســكوني مطابــق جــدول ذيــل از طريــق مزايــده 
عمومــى و ســامانه الكترونيــك دولــت (ســتاد) بــه آدرس اينترنتــى setadiran.ir  بــه فــروش برســاند. 

*ارائه پيشنهادات: از تاريخ 1400/05/19 لغايت 1400/05/24
*بازگشايى پاكات مزايده: روز دوشنبه مورخ 1400/05/25

*تاريخ اعالم برندگان: روز سه شنبه مورخ 1400/05/26

اســدآباد-محمدجوادكوهى-خبرنگار   
همدان پيام: روســتاى ايوراع از روســتاهاى 
بخش مركزى شهرســتان اسدآباد با جمعيت 
300 نفرى بدون نانوايى اســت و مردم اين 
روســتا مجبور به پرداخت هزينه كرايه براى 
خريد نان هســتند و برخى از روزها نيز بايد 

بدون نان سر كنند.
طاهرى يكى از كســبه روســتاى ايوراع بيان 
كرد: روزانه هرخانواده بايــد 10هزار تومان 
كرايه بابت دريافت نــان به آژانس پرداخت 
كند و روزانه اگر 30 خانوار نان بخواهد بايد 
300 هزار تومــان كرايه پرداخت كنند و اين 

حق روستانشينان نيست.
داريوش هوشيارى يكى ديگر از اهالى روستا 
به همدان پيام گفت: حداقل كار ممكن توسط 
مســئوالن اين است كه ســهميه آرد ما را به 
روستاى ســميران دهند تا ما خودمان بدون 
پرداخت كرايه و تأخير در ارسال نان ها به اين 

روستا مراجعه كنيم.
طاهرى يك بانوى روســتايى از مســئوالن 
درخواست توزيع آرد بين اهالى خود روستا 
و پخت خانگى را دارد، افزود: نان پخت روز 
قبل را بــراى ما مى آورند و خوراك اصلى ما 

نان است.
وى گفت: قبل ترها صبــح به صبح عطر نان 
محلى روستا را بيدار مى كرد تا زنان روستايى 
به بركت سفره شــان شــيرتازه و كره و پنير 
محلى را هم اضافه كنند. ماجراى ســفره هاى 
روستايى به همين ســادگى بود شبيه همين 

نشاط و صفاى روستا.
موســى رضا غفاريــان، رئيس اتــاق اصناف 
اســدآباد در اين باره بيان كرد: 6ســال پيش 
نانوايــى روســتاى ايوراع به دليــل خرابى 
مغازه تعطيل شــد و متصدى نانوايى راضى 
به راه اندازى مجدد نشد و در شوراى آرد و 
نان همان ســال سهميه اين روستا به يكى از 
نانوايى هاى داخل شــهر اختصاص پيدا كرد 
تا مردم اين روستا نان خود را از آن نانوايى 

دريافت كنند.
رضايى دهيار روستاى ايوراع هم گفت: يك 
ماه است كه نانوايى داخل شهر براى ما پخت 
نمى كند و مى گويد ســهميه ما را كم كردند و 
مردم روســتا از اين موضوع بســيار ناراحت 

هستند.

سرپرســت اداره صمت شهرستان از صدور 
جواز كســب جديــد خبر داد و افــزود: در 
صورتى كه دهيار و شوراى روستا درخواست 
فردمتقاضى احداث نانوايى را ارسال كنند در 

اسرع وقت پيگيرى مى شود.
مصطفى حيدرى گفــت: تا زمانى كه نانوايى 

شــهر موظف به پخت ســهميه آرد روستاى 
ايوراع اســت بايد طبق قيمت مصوب نان را 

در اختيار روستاييان قرار دهد.
نورى روابط عمومــى اداره صمت هم افزود: 
روستاى ايوراع 54كيســه آرد سهميه دارد و 
تعداد آردها مطابق سرشــمارى ســال 1395
اســت و اين موضوع در تعدادى از روستاها 
كه مهاجرت معكوس داشتند موجب كمبود 
آرد شــده و با سرشمارى جديد اين موضوع 

حل مى شود.
دسترســى آســان و ارزان به نان و استفاده از 
نان باكيفيت ابتدايى ترين حقوق اهالى روستا 
اســت. نان، مهمترين بخش از غذاى روزانه 
مردم اســت و الزم اســت براى توليد آسان 
اين محصول مســئوالن چاره اى بينديشــند. 
مردم اين روستا از رسانه درخواست پيگيرى 
اين موضوع را داشــتند كه اميدواريم بهترين 
تصميم كه به نفع اين مردم شريف اين روستا 

باشد، گرفته شود.

روستاى ايوراع بدون نانوايى است

نان روزى 300 هزار تومان!

رئيس اداره دامپزشكى شهرستان همدان خبر داد 
توقيف بيش از 41 تن محموله مرغ و گوشت 

منجمد توسط دامپزشكى 
 رئيس اداره دامپزشــكى اين شهرستان از كشف و توقيف بيش از 41
تن مرغ و گوشــت قرمز منجمد وارداتى در يكى از ســردخانه هاى شهر 

همدان خبرداد.
به گزارش روابط عمومى اداره دامپزشكى شهرستان همدان، على طاهرى 
گفت: در بازرسى مشترك اكيپ هاى نظارت بهداشتى ادارات دامپزشكى، 
تعزيرات حكومتى و صنعت، معدن و تجارت همدان از مراكز توليد، توزيع 
و عرضه فرآورده هاى خام دامى بيش از 22 تن گوشت منجمد وارداتى و 
حدود 19تن مرغ منجمد كشف و تا تعيين و تكليف نهايى توقيف گرديد.

 وى افزود: محموله مذكور داراى نواقص بهداشتى، قرنطينه اى و مقدارى از 
آن فاقد تاريخ مصرف مى باشد كه پرونده واحد متخلف و محموله توقيفى 

جهت سير مراحل قانونى به مراجع ذى صالح ارجاع داده شده است.
در پايان رئيس اداره دامپزشــكى شهرستان گفت: بازرسان دامپزشكى با 

متخلفان عرصه سالمت به شدت برخورد مى كند.
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پالس آرامش بخش به اقتصاد
 با گذشــت بيش از 40 ســال از انقالب هنوز نتوانســته ايم براى 
حكمرانى اقتصادى كشور نقشــه راه ايجاد كنيم كه فعاالن اقتصادى 
نيز از ســردرگمى دربيايند و بتوانند براساس آن براى خود و شركاى 
تجارى خود برنامه ريزى كنند. براى رونق اقتصاد كشور جوانان ممتاز 
انقالبى و صاحب ايده اقتصادى كم نداريم، در حال حاضر هم دنيا به 

اين واقعيت رسيده كه موسم اعتماد به جوانان فرارسيده است.
در دولت قبلى گفته مى شد عزمى براى حل مشكالت ندارد، اما دولت 
آينده چاره اى جز حل معضالت بنيادى اقتصادى بخصوص در حوزه 
تجارت خارجى و حل مسأله ارز دولتى، گمرك، بيمه، بانك، گمرك 
و ماليات ندارد كه اغلب اين اصالحات در يد دولت است و نيازى به 

مجلس و ديگر اركان نيست.
در بخــش تجارت خارجى واقعيت اعداد و ارقام در ســال 1399 و 
مقايسه آن با سال 1398 بسيارى از واقعيت ها را مشخص مى كند. سال 
گذشته در مجموع 145ميليون و 700 هزار تن كاال به ارزش 73ميليارد 
دالر از مبادى كشــور صادر و وارد شده است كه در سال 1398 اين 
عدد 169ميليون تن و به ارزش 85 ميليارد دالر بوده اســت و ســهم 
صادرات 112ميليون تن به ارزش 256/34 ميليارد دالر بوده است. اين 
در حالى است كه در سال 1398سهم صادرات 134تن به ارزش3/41
ميليارد دالر اعالم شــده بود و 4 ميليون و 400 هزار تن كاال با ارزش 
38ميليارد و 400 ميليون دالر به بخش واردات اختصاص داشته است.

تراز تجارت ســال گذشــته با تفاوت 4 ميليارد دالر در واردات منفى 
بوده اســت و در مجموع 25تن كاهش وزنى داشــته است. صادرات 
ما به شــريك سياسى و تجارى يعنى كشــور چين 8 ميليارد و 900
ميليون دالر بوده كه نسبت به ســال گذشته افت 400 ميليون دالرى 

داشته است.
اگرچه دليل اين كاهش را به پاندمى كرونا نســبت مى دهند اما برخى 
كشــورها با مديريت كرونا در همين مدت رشــد اقتصادى را تجربه 

كرده اند.
خط مشــى تيم اقتصادى دولت ســيزدهم اگرهم بر پايه توليد داخل 
باشد، نبايد فراموش كرد رشد تجارت خارجى يكى از عوامل رشد 
اقتصادى است. اشــتباه دولت گذشته در اخذ سياست هاى انقباضى 
در قبال واردات نبايد دوباره تكرار شــود كه موجب كمبود، گرانى 
و تورم مى گردد. در قبال صادركنندگان نيز سياســت هاى تشــويقى 
بيشتر جواب مى دهد. ســربازان جبهه اقتصادى خواستار آرامش در 
بازار هستند و صادر نشــدن بخشنامه هاى مكرر موجب سردرگمى 

آنها مى شود.
اقتصاد ايران نياز به ســرمايه گذارى خارجــى دارد. در وضعيت 
كنونى آمار خروج ســرمايه اعداد خوبى را به ما نشــان نمى دهد. 
جذب اعتمــاد ايرانيان مقيم خارج در جهت ســرمايه گذارى در 
داخــل ايران و به  دنبال آن، كســب رضايتمندى ســرمايه گذاران 

راهگشاست. داخلى 
در پايان اميد اســت گزينه هاى كليدى اقتصادى دولت ســيزدهم تا 
زمان معرفى به مجلس به ســمت تعالى تغيير كند؛ متشكل از مديران 
كارآمد و آشــنا با معضالت اقتصاد ايران، سالم و توانمند كه موجب 
رضايتمندى دلســوزان، منتقدين و فعاالن اقتصادى ايران عزيز شود و 

پالسى آرامش بخش به جامعه باشد.
* سعيد اشتياقى - فعال اقتصادى

مديرعامل صندوق كارآفرينى اميد خبر داد
اختصاص 90 درصد تسهيالت صندوق

 به كسب وكارها
 مديرعامل صندوق كارآفرينى اميد مجموع تسهيالت پرداختى در 
حوزه كرونا و غيركرونا تا پايان سال گذشته را  2 هزار و700 ميليارد 
تومان اعالم كرد و گفت: 90 درصد تسهيالت صندوق در حوزه تأمين 

مالى كسب وكارها و حمايت از اشتغال بوده است.
به گزارش ايســنا، اصغر نورا... زاده بيان كرد: در طول 8 سال گذشته 
يك ميليون و 70 هزار فقره تســهيالت معادل 13هزار ميليارد تومان 
پرداخت كرديم كه از اين ميزان، 750 هزار فقره تســهيالت كه رقمى 
معادل 11هزار ميليارد تومان بوده صرف حمايت از كسب وكارها شده 
و مى توان گفت كه 90 درصد تسهيالت صندوق در حوزه تأمين مالى 

كسب وكارها و حمايت از اشتغال بوده است.
وى افزود: در حال حاضر ســهم اشــتغال حوزه هاى روســتايى به 
25درصد افزايش يافته كه بخشــى از آن ناشــى از برنامه هايى بود 

كه اجرا كرديم.
مديرعامل صندوق كارآفرينى اميد در ادامه در پاسخ به پرسشى درباره 
حمايت مالى از كســب وكارها در دوران كرونا گفت: در دوران كرونا 
به منظور تأمين مالى كســب وكارها منابعى را با بانك توسعه تعاون به 
طور مشترك اختصاص داديم كه به تمام واحدهايى كه در آن شرايط 
آمادگى داشــتند محصول خود را توليــد و افزايش دهند، 50 ميليارد 
تومان از سوى صندوق و 50 ميليارد تومان توسط بانك توسعه تعاون 

اختصاص داده شد.
نورا... زاده افزود: همچنين چندين واحد توليد ماســك و كارگاه هاى 
خياطى را حمايت كرديم و به بنگاه هايى كه توليد محصوالت بهداشتى 

خود را افزايش دادند 100 ميليون تومان تخصيص داديم.
وى پرداخت تسهيالت به مراكز گردشگرى و بومگردى و باشگاه هاى 
ورزشى به شدت آسيب ديده از كرونا را از ديگر اقدامات مؤثر صندوق 

در سال گذشته عنوان كرد.
مديرعامل صندوق كارآفرينى اميد در پايان گفت: صندوق تا پايان سال 
گذشته جمعاً  2 هزار و700 ميليارد تومان تسهيالت در حوزه كرونا و 

غيركرونا پرداخت كرده است.

3 راه خانه دار شدن كارگران اعالم شد
 يك مقام مسئول كارگرى با اعالم راهكارهاى خانه دار شدن كارگران 
گفت: دولت رئيســى به شرط داشــتن يك تيم همراه بازارمسكن را 

سروسامان مى دهد.
هادى ابوى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به برنامه دولت رئيسى براى 
خانه دار شدن اقشــار جامعه به ويژه كارگران گفت: اينكه از زمين هاى 
در اختيار ســازمان ها، ارگان ها و دستگاه ها براى تأمين مسكن كارگران 
استفاده كنيم و وام و تسهيالت كم بهره در اقساط بلند به آنها بدهيم ايده 
بسيار خوبى است و اگر آقاى رئيسى اين ايده را محقق كند گام بزرگى 

در راستاى خانه دار شدن كارگران برداشته ايم.
وى افزود: ما مى توانيم تعاونى هاى مسكن كارگرى را فعال كنيم و مانند 
دهه 60 و 70 زمين هاى رايگان در اختيارشان بگذاريم و پول زمين را در 

مراحل بعدى و هنگام تحويل سند از كارگران بگيريم.
ابوى گفت: اگر كارگــر بخواهد فقط پول زمين را بدهد بايد كلى زير 
بــار قرض و بدهى برود در صورتــى كه همين حاال مالكانى داريم كه 
حاضرند زمين هايشان را در اين طرح مشاركت بدهند و از محل افزايش 
ارزش افزوده اى كه اين زمين ها برايشــان به دنبال دارد، سودشــان را 

دريافت كنند.
دبيركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگــران در ادامه به 3 راهكار 
تأمين مســكن كارگران اشاره و بيان كرد: در گام نخست دولت بايد در 
تأمين زمين كمك كند كه خوشبختانه زياد است، دوم اختصاص وام هاى 
بلندمدت و كم بهره است كه كارگران از عهده پرداخت اقساط وام برآيند 
و سوم اعمال نظارت بر طرح هاى مسكن و ساخت وساز است كه بايد 

صورت گيرد.
ابوى در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت رئيسى مى تواند به ساماندهى 
بازار مسكن كمك كند؟ گفت: با شناخت و جديتى كه از ايشان داريم 
مى تواند بازار مســكن را سروسامان دهد منتها براى انجام اين كار الزم 
اســت يك تيم همراه داشته باشد كه عزم و اراده براى ساماندهى بازار 

مسكن داشته باشد.
وى در عين حال با اشاره به تأخير بسيار در ساخت و تحويل مسكن مهر 
افزود: كارگران زيادى به اميد خانه دار شدن در اين طرح ثبت نام كردند، 
ولى با گذشــت چند دولت هنوز واحدهاى خود را تحويل نگرفته اند؛ 
مسكن مهر علناً در 4 سال نخست دولت قبل بدون نتيجه متوقف بود و 
هيچ رغبت و اقدامى را درخصوص تكميل مسكن مهر شاهد نبوديم و 
در 4 سال دوم به آن پرداخته شد كه اميدواريم با توجه به عزم و اراده اى 
كه در دولت جديد وجود دارد كارگران هرچه زودتر واحدهايشــان را 

تحويل بگيرند.

قيمت ميوه هاى تابستانى 
كام اقشار كم درآمد را تلخ كرد

 بيش از 2 ماه از ورود ميوه هاى تابســتانى و نوبرانه در بازار همدان 
مى گــذرد، اما اين محصوالت از نظر قيمتى كاهــش چندانى نيافته و 

متناسب با جيب عموم مردم نشده است.
در حال حاضر نرخ هركيلو از انواع ميوه هاى تابســتانى بيش از 15هزار 
تومان است و قيمت سبزيجات نيز نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش 

قابل توجهى داشته است.
براســاس گزارشات ميدانى، نرخ هركيلو شــليل 18 تا 25هزار تومان، 
ســيب گالب 15 تــا 20 هزار تومــان، گالبى 35تا 40 هــزار تومان، 
هلوانجيــرى 15 تا 20 هزار تومان، آلو 20 تا 23 هزار تومان، خربزه 8تا 
10هزار تومان و هويج 15 تا 18هزار تومان است. قيمت هركيلو كاهو 
نيز بين 5 تا 10هزار تومان، لوبياســبز 10 تا 13هزار تومان و بادمجان 6 

تا 8 هزار تومان است.
رئيس اتحاديه ميوه وتره بار همدان با بيان  اينكه نرخ ميوه ثابت نيست و 
براساس وضعيت عرضه و تقاضا تعيين مى شود، گفت: درجه ميوه هم 

در قيمت آن تأثيرگذار است.
رضا البرزى با تأكيد بر اينكه امســال قيمت ميوه نسبت به سال گذشته 
گران تر شــده اســت، بيان كرد: افزايش هزينه هاى توليد، نرخ دستمزد 

كارگر و حمل و نقل سبب افزايش بهاى تمام شده كاال شده است .
وى با تأكيد بر اينكه امســال سرمازدگى محصوالت را داشتيم، گفت: 

همين امر سبب كاهش توليد و در نتيجه افزايش قيمت شده است.
البرزى  افزود: هرچه توليد و عرضه محصوالت كمتر باشد قيمت باالتر 
مى رود. وى درباره كمبود و گرانى زردآلو گفت: امســال توليد زردآلو 
در باغات همدان بســيار كم بــود و فقط به مدت يك هفته عرضه اين 
محصول در بازار انجام شد. رئيس اتحاديه ميوه وتره بار همدان با تأكيد بر 
اينكه تعيين قيمت محصوالت در دست واحدهاى خرده فروشى نيست، 
بيان كرد: اين واحدها فقط سود قانونى 15 تا 35 درصد خود را بر روى 

كاالها اعمال مى كنند.

پس از حدود يك ماه
وب سايت ثبت نام وام اجاره مسكن مجدداً فعال شد

 ســامانه طرح اقدام ملى مسكن و همچنين دريافت تسهيالت وديعه مسكن كه يك ماه قبل از دسترس 
خارج شده بود، بار ديگر در دسترس كاربران قرار گرفت.

به گزارش مهر، وب سايت سامانه طرح اقدام ملى مسكن و همچنين ثبت نام دريافت تسهيالت كمك وديعه 
مسكن كه 19تيرماه به داليلى از دسترس خارج شده بود، بار ديگر به آدرس tem.erud.ir در دسترس 

كاربران قرار گرفت.
متقاضيان دريافت تســهيالت وديعه مسكن با مراجعه به اين سامانه مى توانند نام نويسى كرده و در صورت 

احراز شرايط مندرج در آيين نامه اين تسهيالت كه به تصويب ستاد ملى مقابله با كرونا رسيده، براى دريافت 
تسهيالت به بانك هاى عامل مراجعه كنند.

سقف تسهيالت وديعه مسكن براساس مصوبه ستاد ملى مقابله با كرونا در تهران 70، كالنشهرهاى مشهد، 
اصفهان، كرج، شيراز، تبريز، قم، اهواز و كرمانشاه 40 و ساير شهرها 25 ميليون تومان است.

بازپرداخت اين تسهيالت براى تهرانى ها 5ساله و براى ساير شهروندان 3ساله است؛ نرخ سود اين تسهيالت 
براى همه متقاضيان، 13درصد خواهد بود.

طبق تصويب ســتاد ملى مقابله با كرونا، 10هزار ميليارد تومان براى اجراى اين مصوبه در نظر گرفته شده 
است.

متقاضيان فرصت دارند تا پايان شهريورماه درخواست خود را در سامانه مذكور ثبت كنند.

 تويسركان-وحيد الوندى-خبرنگار همدان 
پيام: شهرستان تويســركان با برخوردارى از 
اقليم، آب وهوا و خاك مناســب و حاصلخيز 
از قابليــت بااليى براى توليد محصول ســير 

مرغوب برخوردار است.
ســير تويســركان به دليــل بهره منــدى از 
مزاياى ويژه تغذيــه اى و اثرگذار خوراكى و 
غيرخوراكى به "ســير درمانگر" مشهور است 
در حالــى كه تاكنون به ميزان ســطح كيفيت 
خــود در بازارهاى هدف كشــور و خارج از 

كشور معرفى نشده است.
 ايــن محصــول در صورت برخــوردارى از 
بســته بندى مناسب و بازارپســند مى تواند به 
كشورهاى ديگر صادر شود و اثرگذارى خود 
در بخش اقتصاد و درآمدزايى عمومى را نشان 

دهد.
 سير مرغوب تويسركان

مدير جهادكشــاورزى تويسركان با بيان اينكه 
در سال هاى گذشته سير وارداتى از كشورهاى 
چين و اوكراين به كشــاورزان ما ضرر رسانده 
اســت، گفت: سير توليد شــده در شهرستان 
تويســركان از بهترين نوع آن اســت، اما نبود 
بسته بندى مناســب و صادرات اين محصول 
در سال هاى گذشــته موجب شده كشاورزان 
به رغم زحمات زيادشــان براى كاشت، داشت 

و برداشــت در برخى ســال ها از منافع مالى 
قابل توجه و چندانى برخوردار نشوند.

مســعود اكبرى بيان كرد: ايجاد صنايع تبديلى 
و جانبى و همچنين بســته بندى هاى مناسب 
مى تواند به كمك كشاورزان بيايد تا محصول 
توليدشــده آنان در رقابت با سيرهاى وارداتى 

حرفى براى گفتن داشته باشند.
وى گفت: سير توليدشده در تويسركان با طعم، 
عطر، رنگ و ماندگارى باال قابليت صادر شدن 
به ديگر كشــورها را دارد و مى تواند به پويايى 
بيش از پيش درآمدزايى در حوزه كشــاورزى 

تويسركان كمك كند.
 اكبرى بيــان كرد: نبود صنايع تبديلى و جانبى 
بــراى توليد محصــوالت فرآورى شــده در 
شهرستان تويسركان ارزش افزوده محصول را 
كاهش مى دهد و اين در حالى اســت كه سير 
مرغوب و باكيفيت تويسركان تاكنون آن گونه 

كه بايد و شايد معرفى نشده است.
گفت:  تويســركان  جهادكشــاورزى  مديــر 
سيركاران تويسركانى تنها 30 درصد از مراحل 
كاشت، داشت و برداشت را به صورت مكانيزه 
انجــام مى دهند و مابقى كارشــان به صورت 

ســنتى اســت به همين دليل زحمت بسيارى 
براى توليد اين محصول متحمل مى شوند و اگر 
بازار توسط واردات سيرهاى كشورهايى مانند 
دانمارك و چين تســخير شود، اين كشاورزان 

متضرر مى شوند.
وى بيــان كرد: هنوز صنايــع تبديلى مرتبط با 
تويســركان  توليدى  كشــاورزى  محصوالت 
از جمله سير در اين شهرســتان وجود ندارد 
در حالى كــه وجود آنها مى تواند زمينه ســاز 
ارتقاى صنايع غذايى در تويسركان و در نهايت 

اشتغالزايى بيشتر باشد.
اكبرى گفت: سير خواص بسيارى دارد و عالوه 
بر مصرف خوراكى به صورت تازه مى تواند به 
شكل ترشى، پودر يا ديگر محصوالت جانبى 
غذايى به بازار فروش عرضه شود و منبع درآمد 
خوبى براى توليدكنندگان شود، البته اگر همه 
شــرايط الزم براى ايجــاد واحدهاى توليدى 

تبديلى در تويسركان مهيا شود.
اكبرى بيان كرد: درســت است كه تويسركان 
پايتخت طالى ســبز و گردوى ايران زمين نام 
گرفته و كيفيت اين محصول باغى آن در سطح 
بين المللى است، اما نبايد از توليد محصوالت 
زراعى و باغى باكيفيت آن مانند سير غافل شد، 
بلكه بايد بهره ورى حداكثرى از ظرفيت آنها در 

بخش اقتصاد و اشتغال ايجاد كرد.

آگهي حصر وراثت
ــه شــرح دادخواســت  ــم ناهيــد اســدى داراى شــماره شناســنامه 679 ب خان
بــه كالســه 111/9900694ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصــر وراثــت 
نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان روح ا... كاظمــى وجــه  بــه شــماره 
ــدرود  ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 1398/11/20 در اقامت ــنامه 677 در تاري شناس
ــد  ــت به:1-ناهي ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــى گفت زندگ
اســدى بــه شــماره شناســنامه 679 بــه شــماره ملــى 4031503261 و متولــد 
1354/06/03 صــادره از حــوزه 4 كبودرآهنــگ همســر متوفى،2-نازنيــن فاطمه 
ــه شــماره ملــى 4020902471 و متولــد 1397/05/15 صــادره  كاظمــى وجــه ب
از همــدان فرزنــد متوفــى،3- گلشــن علــى كاظمــى بــه شــماره شناســنامه 
ــگ  ــادره از كبودرآهن ــد 1324/05/01 ص ــى 4031235801 و متول 345 و كدمل
ــه شــماره شناســنامه 350 و  ــد متوفــى 4-ياخچــى خداخــواه ســالك ب فرزن
ــادره از كبودرآهنــگ.  ــد 1329/08/03 ص ــى 4031235852 و متول شــماره مل
ــور را در يــك نوبــت  ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزب اينــك ب
ــي  ــه از متوف ــا وصيتنام ــر كســي اعتراضــي دارد و ي ــا ه ــد ت آگهــي مي نماي
نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد 

واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 168)

قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف گل تپه 

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 1400/479 مورخه 1400/03/16 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى سيدجمال 
فاطمى فرزند ســيدعلى به شماره شناسنامه 6941 صادره از اسدآباد در ششدانگ 
يك باب مغازه و ســاختمان و محوطه متصل به آن به مساحت 2110/99 مترمربع 
در قســمتى از پالك 1 فرعى از 1828 اصلي واقع در اسدآباد-ميدان جانبازان-اول 
جاده اول اسدآباد به قروه خيابان ميدان بارخريداري از مالك رسمي آقاى سيدعلى 
فاطمى محرز گرديده اســت..لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 137)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/02

سيروس قلى زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

4 شــاخص قيمت كل، نرخ هر مترمربع، 
متــراژ و مناطــق پرتقاضا در بازار مســكن 
شــهر همــدان نشــان مى دهد كــه عمده 
متوسط  دهك هاى  توســط  خريدوفروش ها 
انجام مى شــود و اغلب ســوداگران بازار را 

ترك كرده اند.
يك كارشناس بازار مســكن درباره پيش بينى 
بازار مسكن گفت: وضعيت آينده بازار مسكن 
تا حد زيادى به تصميمات تيم اقتصادى دولت 
آقاى رئيسى بستگى دارد. اما آنچه از عملكرد 
گذشــته و ديدگاه افراد اطراف رئيس جمهور 
سيزدهم برداشت مى شود اين است كه احتماالً 
دولت آينده بخشــى از برنامه هاى خود را بر 
خلق پــول، پرداخــت يارانــه و به طور كلى 
سياست هاى انبساطى مالى مى گذارد كه اثرات 
تورمى در اقتصاد و به تبع آن بخش مســكن 

خواهد داشت.
حســن محتشــم افزود: عمده كســانى كه 
در دايره اطراف رئيســى حضــور دارند در 
دولت هاى گذشــته نيز سمت داشتند و افراد 
ناشــناخته اى نيستند نتيجه اقدامات اقتصادى 
برخــى از اين افراد در دولت هاى نهم و دهم 
خود را نشان داد با اين همه اميدواريم دولت 
سيزدهم با كســب تجربه از گذشته، شرايط 

اقتصاد را به سمت آرامش ببرد.
وى بيــان كرد: علــت ثبات قيمت هــا كه از 
اواخر سال گذشته در بازار مسكن ايجاد شده 
فروكش كردن حجم تقاضاى سرمايه اى به اين 
بخش است. تقاضاى واقعى هم به دليل كاهش 
قــدرت خريد وارد بازار نشــده و اگر دولت 
آينده مستقر شــود مى توانيم حدس بزنيم كه 
از شــهريورماه به بعد مقدارى بازار مسكن به 

تحرك برسد.
اين كارشــناس بازارمســكن گفت: شــرايط 
تحريم ها، نقدينگى بيش از حدى كه همچنان 
در حال افزايش است، ناكارآمدى بخش توليد 
و معلــق بودن برجام كامًال بر اقتصاد كشــور 
تأثير گذاشته اســت. دولت هم منابع آنچنانى 
ندارد كه بخواهد اوضاع اقتصادى را بهتر كند؛ 
حداقل در كوتاه مدت نمى توان چندان اميدوار 
بود و مسئوالن نيز به اين موضوع اشاره دارند.

وى با بيان اينكه به نظر مى رســد مســئوالن 
دولت آينده انتظار مقاومت بيشــترى از مردم 
دارنــد، افزود: اگر تيم اقتصادى دولت بتواند 
در سطوح سياســى و بين المللى گره گشايى 
كند بــه طورقطع نرخ تورم كند مى شــود و 
حتى ممكن اســت نرخ ارز كاهش پيدا كند. 
اما به نظر مى رســد انتظــار كاهش قيمت ها 

چنان به جا نباشــد. به هرحال شرايط اقتصاد 
ايران پيچيده اســت و نخســتين قدم براى 
حل مشكالت اين اســت كه اوضاع اقتصاد 

را بپذيريم.
اين فعال مســكن درباره تأثير رشــد قيمت 
سيمان و فوالد بر بازار مسكن گفت: افزايش 
نرخ نهاده هاى ساختمانى به سرعت در بازار 
مســكن نمود پيدا نمى كنــد و در ميان مدت 
خود را نشــان مى دهد. امــا به هرحال وقتى 
ســيمان از پاكتى 35 هزار تومــان به حدود 
100هــزار تومان مى رســد نمى تــوان توقع 
داشت سازندگان با ضرر، واحدهاى خود را 
بفروشــند. اثرات رشد بيش از 100درصدى 
قيمــت مصالح ســاختمانى در آينده خود را 
نشــان مى دهد، اما در شــرايط فعلى چندان 

محسوس نخواهد بود.

يك كارشناس: 

ثبات بازار مسكن شكننده است

كمبود مرغ در همدان با 
افزايش كشتار برطرف شد

 مدير طيور جهادكشاورزى استان همدان 
بيان كرد: با افزايش كشتار مرغ از 107تن به 
200تن در روز نياز اســتان به گوشت مرغ 

تأمين و كمبود مرغ برطرف شده است.
عليرضا قراگزلو در گفت وگو با ايرنا، با بيان 
اينكه مصرف گوشت مرغ در استان همدان 
روزانه 95 تن اســت، گفت: تا هفته گذشته 
كشــتار روزانه مرغ حدود 107تن بود كه از 
امروز روزانه 200 تن مرغ كشــتار شده و در 

بازار توزيع مى شود. 
وى افــزود: 524واحد مرغدارى در اســتان 
همــدان وجود دارد كــه در هر دوره تناوب 
320 واحد جوجه ريزى دارند كه در خردادماه 

تعداد واحدهاى فعال كاهش داشت.

قراگزلو علت كمبود مرغ اســتان همدان را 
خروج مرغ به استان هاى مركزى عنوان كرد و 
گفت: خردادماه 90واحد با تعويق وارد مدار 
شــد و توليد مرغ از 137تن در طول روز به 

107تن كاهش يافت. 
مدير طيور جهادكشــاورزى اســتان همدان 
افزود: تيرماه امســال 185هزار جوجه ريزى 
در مرغدارى ها انجام شــد كــه از اين هفته 
روزانه 200تن مرغ در استان توزيع مى شود 
و مشكلى در توليد و توزيع مرغ استان وجود 

ندارد.
قراگزلــو گفت: 523 واحد مرغ گوشــتى با 
ظرفيت توليد 9 ميليــون و 500 هزار قطعه 
در هــر دوره و 19واحد مرغ مادر گوشــتى 
با ظرفيــت 500 هزار قطعــه و يك واحد 
جوجه كشى با ظرفيت يك ميليون قطعه در 

استان همدان فعال است.

صادرات "سير درمانگر" تويسركان يك هدف دست يافتنى!
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رحيمى » سليمان 
 ســى ودومين دوره مســابقات المپيك 
تابستانى 2020 توكيو پس از 17روز تالش 
ورزشكاران 206 كشور جهان روز گذشته 
به آخر خط رســيد و كاروان كشورمان با 
كســب 7 مــدال رنگارنگ كارنامه نســبتًا 

قابل قبولى از خود برجاى گذاشت.
در اين آوردگاه جهانــى آمريكا در رقابتى 
شانه به شــانه با جمهورى خلق چين گوى 
سبقت را ربود و با كسب 39 نشان طال، 40 
نشــان نقره و 33 نشان برنز و مجموع112 
مدال عنوان نخســت را به خود اختصاص 
داد و چيــن با به دســت آوردن 38 مدال 
طال، 32 مدال نقره، 18مدال برنز و مجموع 
88 مدال در جاى دوم ايستاد و ژاپن ميزبان 
رقابت ها نيز با كسب 27مدال طال، 14مدال 
نقره، 17مــدال برنز و مجموع 58 مدال در 

جايگاه سوم ايستاد.
كاروان جمهورى اســالمى ايــران نيز با به 
دســت آوردن 3 مدال طال، 2 مدال نقره و 
2 مــدال برنز و مجموع 7مدال در جايگاه 
بيســت وهفتم جدول توزيع مدال ها قرار 

گرفت.
رقابت هــاى المپيــك 2020 بــه دليــل 
شــيوع ويروس كرونا با يك ســال وقفه 
و بدون حضور تماشــاگر و رعايت كامل 
پروتكل هاى بهداشــتى در توكيو انجام شد 

و به خوبى به پايان رسيد.
كاروان كشــورمان در اين رقابت ها تقريبًا 
نمره قبولــى گرفت هرچنــد در برخى از 

بيشتر  انتظار  آزاد  ُكشــتى  همچون  رشته ها 
بود، امــا تمام بضاعت ورزش كشــورمان 

هميــن بود كه در المپيــك توكيو ديديم و 
قبــل از آغاز مســابقات نيــز انتظار چنين 

نتايجى وجود داشت.
ــه دوره  ــران نســبت ب كاروان المپيــك اي
گذشــته افــت محسوســى داشــت. ايــران 
ــره  ــال، يك نق ــا 3 ط ــك 2016 ب در المپي
و 4 برنــز و مجمــوع 8 مــدال در جايــگاه 
ــا  ــال ب ــرار داشــت و امس بيســت وپنجم ق
ــرار  ــت وهفتم ق ــزول در رده بيس ــه ن 2 پل

گرفتيــم.
بهتريــن حضــور ايــران در ادوار المپيك 
مربوط به المپيك 2012 لندن مى باشد كه با 

كسب 7مدال طال، 5مدال نقره و يك مدال 
برنز و مجمــوع 13مدال در بهترين جايگاه 
يعنى دوازدهم قرار گرفــت و اين بهترين 

عنوان ايران در المپيك بود.
بــه هرحال ايــن رقابت هــاى جهانى روز 
گذشــته به پايان رسيد و مشعل المپيك در 
توكيو ژاپن خاموش شد تا 3 سال ديگر در 

پاريس فرانسه دوباره روشن شود.
المپيك  تــا  زيادى  فرصت  ايــران  ورزش 
2024 پاريــس نــدارد و از هميــن امروز 
بايد براى حضــور پررنگ در اين رقابت ها 

برنامه ريزى كند.
كارآمدن  روى  با  ورزشــى  فدراسيون هاى 
دولــت جديــد مى توانند فصــل نوينى را 
در ورزش كشــور بگشــايند و با شناسايى 
اســتعدادها و پرورش آنها بــراى حضور 

قدرتمند در المپيك آينده گام بردارد.
در رقابت هاى توكيو رشــته كاراته نخستين 
و آخرين حضور خود را داشت، زيرا ژاپن 
ميزبان، اين رقابت ها را در المپيك گنجاند، 
ولــى در المپيــك پاريــس كاراته حضور 

نخواهد داشت.
سجادگنج زاده كاراته كا خوب كشورمان كه 
در ايــن رقابت ها مــدال زرين را تصاحب 
كرد نخستين ورزشكار كاراته بود كه به اين 

افتخار رسيد.
2 مدال گنج زاده و فروغى از ارزش بااليى 
برخــوردار بــود و براى نخســتين بار در 
رشــته كاراته و تيراندازى موفق به كســب 
نشان طال شدند. تيراندازى در نخستين روز 
و كاراتــه در آخرين روز براى كشــورمان 

مدال زرين كسب كردند.
ــد  ــتگاه ورزش و وزيرجدي ــم دس اميدواري
ــه  ــالش زمين ــدون و ت ــزى م ــا برنامه ري ب
حضــور پررنــگ در المپيــك آينــده را 

ــد. ــم كن فراه
متأســفانه در كاروان المپيك توكيو اســتان 
همــدان نماينده اى نداشــت و پس از چند 
دوره حضــور پررنــگ در المپيك هــا، در 
توكيــو بدون نماينده بوديم كه اين حكايت 

از ضعف ورزش در استان دارد.
ــدال  ــك 2 م ــتان در ادوار المپي ورزش اس
ايــن  كــه  اســت  كــرده  كســب  نقــره 
ــه  ــتان ب ــراى ورزش اس ــى ب ــار بزرگ افتخ
ــوكار  ــعود مصطفى ج ــى رود. مس ــمار م ش
در المپيــك 2004 آتــن و صــادق ورمزيــار 
در المپيــك 2012 لنــدن 2مــدال ارزشــمند 

ــد. ــب كردن ــتى آزاد كس ــره را در ُكش نق
اكنــون فرصت 3ســاله تــا المپيك 2024 
پاريس باقى اســت كه زمان بسيار كوتاهى 
است و مديريت دســتگاه ورزش به همراه 
بايد  امــروز  همين  از  ورزش  هيأت هــاى 
برنامه ريــزى كنند تا انشــاءا... در المپيك 
2024 پاريس حضــور پررنگى در كاروان 
ورزش كشــورمان داشــته باشــيم. بايد از 
همين روز برنامه ريزى كرد تا با دست پر به 

استقبال المپيك آينده برويم.

خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

مسابقات ورزشى خبرنگاران
خبرنگاران همدانى در هفته خبرنگار مسابقه ورزشى دادند.

به همت روابط عمومى اداره ورزش وجوانان اســتان يك دوره مسابقه 
ورزشى به مناسبت روز خبرنگار بين اهالى خبرنگار برگزار شد.

در پايان اين رقابت ها كه در فضايى بانشاط رقم خورد نتايجى به شرح 
ذيل رقم خورد.

 *بخش بانوان
* ضربات پنالتى 

1- فاطمه غالمى از هفته نامه آواى الوند
2- هدى افالكيان از پايگاه خبرى ديده بان الوند

3- زهرا امامى از باشگاه خبرنگاران
*پرتاب دارت

1- زهرا امامى از باشگاه خبرنگاران
2- حانيه سزاواريگانه از خبرگزارى برنا

3- رابعه بيشه اى از خبرگزارى ايرنا
*بخش آقايان

 ضربات پنالتى 
1- مجيد بيات از روزنامه همدان پيام

2- سعيد صادق زاده از روزنامه همدان پيام 
3- حميد غالمى از هفته نامه آواى الوند

*پرتاب دارت
1- محمدرضا كتابى از خبرگزارى ايكنا

2- محمدهادى غياثى از باشگاه خبرنگاران
3- اميرحسين تركمن از روزنامه همدان پيام

* آمادگى جسمانى
1- مجيد بيات از روزنامه همدان پيام

2- محمدرضا كتابى از خبرگزارى ايكنا
3- امير غالمى از هفته نامه آواى الوند

دختر وزنه بردار نهاوندى در اردوى تيم ملى 
 با دعوت فدراسيون وزنه بردارى كشور، عسل كدخدايى وزنه بردار 

نوجوان نهاوندى به اردوى تيم ملى وزنه بردارى بانوان دعوت شد.
اين اردو از شانزدهم مردادماه سالجارى آغاز شده و به مدت يك ماه 
در كمپ تيم هاى ملى واقع در مجموعه ورزشى آزادى برگزار مى شود.
عســل كدخدايى از يك خانواده ورزشــى رشــد و پرورش يافته و 
تمرينــات خود را در نهاوند و زيرنظر مريم ســلگى و خديجه محبى 
انجام داده و در آينده نزديك شاهد درخشش اين وزنه بردار خوش آتيه 

در ميادين آسيايى و جهانى خواهيم بود.

در اختتاميه دوره مربيگرى فوتسال 
در مالير

 هيأت فوتبال شهرســتان مالير با برگزارى دوره مربيگرى فوتسال 
ســطح يك ايران براى نخستين بار جايگاه خود را در كشور استحكام 
بخشيد. مراسم اختتاميه نخســتين دوره مربيگرى فوتسال سطح يك 
ايران در بخش آقايان در سالن شهيدآوينى سپاه ناحيه مالير با رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى برگزار شد.
يوســفوند رئيس هيأت فوتبال مالير با قدردانى از همكارى مسئوالن 
دلســوز مالير گفت: با برگزارى اين دوره آموزشــى با اضافه شدن 
15مربى جديد به رشته ورزشى، مالير جايگاه خود را در هيأت فوتبال 
استان و همچنين فدراســيون فوتبال مستحكم تر كرده و نشان داد كه 

مهد نام آوران و قهرمانان ظرفيت بااليى در فوتبال و فوتسال دارد.

فرانسه فاتح واليبال المپيك توكيو شد
 فرانســه در جدالى سخت و تماشــايى با شكست روسيه قهرمان 

واليبال المپيك شد. 
در ديــدار نهايى واليبال المپيك توكيو 2 تيم كميته المپيك روســيه و 
فرانســه برابر هم به ميدان رفتند كه فرانسه در پايان  3 بر 2 به برترى 
رسيد و قهرمان شد. فرانســه ابتدا در 2ست نخست با نتايج 17-25 
و 25- 23 پيروز شــد. در ادامه روس ها دست از تالش نكشيدند و با 
برترى در 2 ست بعدى به بازى برگشتند. روسيه در ست هاى سوم و 
چهارم با نتايج مشــابه 25 - 21 از سد فرانسه گذشت تا همه چيز به 

ست تعيين كننده پنجم كشيده شود.
با وجود اينكه روسيه در آغاز ست پنجم با 3 امتياز اختالف از حريف 
خود پيش افتاد، ولى در ادامه فرانســه توانست اختالف را جبران كند 
و در نهايت فرانســه 15- 12 اين ست را به سود خود به پايان برد و 

عنوان قهرمانى واليبال المپيك را به خود اختصاص داد.
در ديدار رده بندى نيز آرژانتين با برترى برابر برزيل سوم شد.

برزيل قهرمان فوتبال المپيك شد
 برزيل براى دومين بار پياپى قهرمان فوتبال المپيك شد.

تيم فوتبال برزيل در ديدارنهايى فوتبال المپيك به ديدار اسپانيا رفت 
كه اين ديدار در پايان 90دقيقه با تســاوى يك بريك به پايان رسيد تا 
بازى به وقت هاى اضافه كشيده شــود و در نهايت سلسائو توانست 
طعم پيروزى را بچشد. مالكوم در دقيقه 109زننده گل پيروزى بخش 

اين تيم بود تا برزيل براى دومين بار پياپى قهرمان المپيك ريو شود.
در ديدار رده بندى نيز مكزيك توانســت با نتيجه 3 بريك ژاپن ميزبان 

رقابت ها را شكست دهد و عنوان سومى را به دست بياورد.

پاداش نجومى براى رقيب گنج زاده
 وزارت ورزش عربستان تنها مدال آور المپيك خود را جايزه باران 

كرد.
سجاد گنج زاده ورزشكار كشورمان در ديدار نهايى كاراته وزن مثبت 
75 مقابل حمدى از عربستان به پيروزى رسيد. در اين مبارزه كاراته كا 
عربستانى به دليل ضربه غيرورزشى موجب مصدوميت گنج زاده شد 
و داوران نماينده كشــورمان را برنده اين مبارزه كردند و ورزشــكار 

عربستانى هانسوكو و گنج زاده طاليى شد.
از عربستان خبر رســيد وزيرورزش اين كشور جايزه 5 ميليون ريال 
ســعودى(تقريباً 38 ميليارد تومان) و همچنين يكى از شــاهزاده هاى 
سرشــناس ســعودى نيز قرار شــده يك ميليون ريال سعودى(7/5

ميلياردتومان) به اين ورزشكار اهدا كنند.
ســعودى ها براى دلجويى اين ورزشكار كه پس از اعالم رأى داورى 
گريه و تالش زيادى كرد و همچنين تنها مدال آور عربستان در المپيك 

توكيو بود، اين جايزه 45 ميليارد تومانى را به وى اهدا مى كنند.

دونده كنيايى قهرمان دوى ماراتن شد
 دونده اهل كنيا با دفاع از عنوان خود، قهرمان دوى ماراتن المپيك 
2020 توكيو شد. اليود كيپچونگه از كنيا مسافت 42كيلومتر و 195متر 
در مسابقه دوى ماراتن المپيك 2020 توكيو را در مدت زمان 2ساعت 

و 8 دقيقه و 38 ثانيه طى كرد و قهرمان شد.
رده هاى دوم و سوم دوى ماراتن المپيك توكيو به عبدى ناگياگى(هلند) 

و بشير عبدى(بلژيك) رسيد.

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 139960326034000976 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك همدان- ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى رضا آقاجانى 
فرزند حسين به شماره شناسنامه 323 صادره از همدان در اعيانى سه دانگ مشاع 
از ششدانگ و عرصه 40/66 شعير مشــاع از ششدانگ يك باب گاراژ به مساحت 
3938/16 مترمربع قسمتى از پالك 19 اصلى واقع در همدان بخش حومه دو حوزه 
ثبت ناحيه دو خريداري از مالك رســمي آقاى على قلى دولتشاهى 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 انتشــار 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 135)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/02

موسى حنيفه - رئيس اداره 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 ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 140060326001000625 - 1400/05/11 هيأت اول/دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حــوزه ثبت ملك همدان-ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
خديجه دبيرى فرزند محمد به شماره شناسنامه 997 صادره از قروه در ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 138/72 مترمربع قسمتى از پالك 13 اصلي واقع در حومه بخش 
سه همدان،به نشانى كوى مطهرى،خيابان شهيد كوچكى،بن بست الدن 19 ،خريداري 
از مالك رسمي آقاى حسين خانجانى محرز گرديده است كه حقوق ارتفاقى ندارد. 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 اســت در صورت انقضاي مــدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 691)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/03

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

برابر رأي شــماره 139960326034001213 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك همدان - ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى محمود آقاجانى 
فرزند حسين به شماره شناسنامه 267 صادره از همدان در اعيانى سه  دانگ مشاع از 
ششدانگ و عرصه 40/66 شعير مشاع از ششدانگ يك باب گاراژ به مساحت 3938/16 
مترمربع قسمتى از پالك 19 اصلى واقع در همدان بخش حومه دو حوزه ثبت ناحيه دو 
خريداري از مالك رسمي آقاى على قلى دولتشاهى 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 137)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/02

موسى حنيفه - رئيس اداره 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 ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 140060326005000350 مورخه 1400/04/22 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى رحم  خدا ساكى فرزند 
آقاجان به شماره شناسنامه 626 و به شماره ملى 3960861354 صادره از نهاوند در 
ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 201/58 مترمربع پالك 5 فرعي از 3871 
اصلي بخش يك حوزه ثبتى شهرســتان خريداري از مالك رسمي نظرعلى ساكى 
محرز گرديده اســت كه حقوق ارتفاقى ندارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ 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 1105)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/18

عليرضا غالمى- سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

ُكشتى تويسركان شكوفا مى شود
 ُكشــتى شهرستان تويسركان با حضور شــهريار بيات در رأس هيأت 

ُكشتى، نويد شكوفايى ُكشتى در اين شهرستان را مى دهد.
براى آنكه از حال وهواى ُكشــتى تويسركان باخبر شويم با رئيس هيأت 

ُكشتى تويسركان گفت وگويى انجام داديم كه با هم مى خوانيم.
 چه برنامه اى براى ُكشتى تويسركان داريد؟

استفاده از تمام توانمندى هاى شهرستان، همدلى و هماهنگى مربيان سازنده 
و جذب ُكشتى گير در نونهاالن و نوجوانان با همكارى آموزش وپرورش از 

اهم برنامه هاى هيأت در استعداديابى است.
 چه مشكالتى در هيأت داريد؟

ُكشتى رشــته اى پر هزينه است و متأسفانه در شهرستان ها اسپانسر مطرح 

وجود ندارد، اما براى رســيدن به اهداف خود قاســم آسايش را به عنوان 
مسئول كميته بازاريابى انتخاب كرديم و توانستيم در ابتداى كار از خيرين 

مبلغ 20 ميليون تومان كمك به هيأت جذب كنيم.
 درباره انتصاب رضا اســدى پور به عنــوان مربى تيم پايه 

توضيح دهيد؟
رضا اســدى پور از قهرمانان ارزنده اســتان و كشور است كه با نظر رئيس 
هيأت اســتان وى ســابقه خوبى در ُكشــتى پايه دارد را انتخاب كرديم و 

اميدواريم آينده اى روشن براى ُكشتى شهرستان ترسيم كنيم.
 آينده ُكشتى در تويسركان را چطور ارزيابى مى كنيد؟

با حضور اســدى پور كه كالس هاى مربيگــرى را چندى پيش با نمره باال 
قبول شد و در كنار وى استفاده از ساسان مالمير زوج خوبى تشكيل شده 
است كه اميدواريم در قسمت نونهاالن و نوجوانان ُكشتى گيران مستعد را 

جذب كرده و ُكشتى تويسركان را بار ديگر به روزهاى اوج خود برسانيم.
 شهيد الوندى از ُكشتى گيران مطرح گذشته در تويسركان 
بوده اســت، اما دريغ از يادواره اى به نام ايشــان، براى زنده 
نگهداشتن نام شهيد در ورزش تويسركان چه برنامه اى داريد؟

مســابقات چندجانبه اى در برنامه هيأت ُكشــتى تويسركان گنجانديم كه 
ساليانه به نام جام شــهيدالوندى برگزار مى كنيم تا ياد وخاطره اين شهيد 

را گرامى داشته باشيم.
چه درخواســتى از مسئوالن اســتانى و شهرستانى براى 

پيشرفت ُكشتى تويسركان داريد؟
از مديركل ورزش و رياست هيأت استان و نماينده تويسركان در مجلس 
درخواســت دارم كه از ورزش نخست كشور بخصوص در بحث مالى و 

ميزبانى از مسابقات حمايت كنند.

جدول رده بندى مدال ها در المپيك 2020 توكيو
مجموعبرنزنقرهطالنام كشوررديف

33113 3941 آمريكا 1
88 18 32 38 جمهورى چين2
58 17 14 27 ژاپن3
65 22 21 22 بريتانيا4
2371 2028 ك. ا. روسيه5
46 22 7 17 استراليا6
36 14 12 10 هلند7
1133 12 10فرانسه8
37 16 11 10 آلمان9
40 20 10 10 ايتاليا10
........................................
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ُكشتى گيران برتر نونهال 
استان معرفى شدند

 كشــتى گيران تيم منتخب استان اعزامى به مسابقات 
قهرمانى نونهاالن كشــور با برگزارى يك دوره مسابقه 

معرفى شدند.
در اين رقابت ها كه كشتى گيران نونهال از شهرستان هاى 
مالير، همدان، نهاوند، اسدآباد، تويسركان و بهار شركت 
داشتند در11وزن در خانه ُكشتى همدان با هم به رقابت 
پرداختند و در نهايت همدان با 200 امتياز عنوان نخست 
را كســب كرد و نهاوند با 192 امتياز دوم شد و همدان 
«ب» با 167 امتياز در جاى ســوم ايســتاد و مالير با 90

امتياز در جايگاه هاى چهارم قرار گرفت.
در پايــان ايــن مســابقات و در اوزان مختلف عليرضا 
زارعى، محمدحســين شــعبانلو، محمدمهدى سلگى، 

يوسف مقدســى، باربد باقرى، اميرحســام بيات، طاها 
معتمدى فر، اميرعلى آقاخانى، اشكان تكلو و محمدحسن 

موسوى به مقام قهرمانى دست يافتند.
تيم منتخب همدان قرار اســت شهريورماه به مسابقات 

قهرمانى كشور اعزام شود.
رئيس هيأت ُكشتى اســتان در جمع نونهاالن ُكشتى گير 
گفت: احترام پيشكســوتان، مربيان، قهرمانان نخســتين 
وظيفه شما در ورزش ُكشتى است و بعد به فكر قهرمانى 
باشيد چراكه يك ُكشتى گير و گوش شكسته را به ادب و 

اخالق پهلوانى اش مى شناسند.
حميدرضا يارى در ادامه خطاب به مربيان استان افزود: 
ُكشــتى از ديرباز نماد اخالق مــدارى و منش پهلوانى و 
انسانيت بوده است به طورى كه خيلى از بزرگان ُكشتى 
ايران به هنگام ورود به تشــك تمرين يا مسابقه با وضو 
وارد مى شــدند و نبايد از اين مهم كه جزء شــاخصه و 

اهداف اصلى ما در پرورش ُكشتى گيران به سمت رشد و 
تعالى است فاصله بگيريم و شما مربيان عزيز بخصوص 
مربيان ســنين پايه كه نقش مهمى در شكل گيرى رفتار 
نونهاالن را داريد بايد توجه ويژه اى بر اخالق درســت 

پهلوانى بچه ها داشته باشيد.
وى در پايــان گفت: خانواده ها پيــش از اينكه به هدف 
موفقيــت در ورزش فرزندان خود را راهى ســالن هاى 
ُكشــتى كنند با هــدف آموزش اخالق و شــخصيت 
واالى يك پهلوان واقعى آنها را روانه ســالن ها مى كنند 
و خوشبختانه مربيان استان همگى الگوهاى مناسبى در 

عرصه پرورش شخصيت سالم ُكشتى گيران هستند.
رده بندى اوزان مختلف نونهاالن استان

38 كيلوگرم: 
2-محمدجــواد  همــدان،  از  زارعــى  عليرضــا   -1
شــاه ميرزايى از نهاونــد، 3- متيــن شــورينى از همــدان 

ــد. ــى از نهاون ــد داراي ومحم
41كيلوگرم: 

همدان،2-ابوالفضــل  از  شــعبانلو  محمدحســين   -1
محمدپــور از همــدان 3- نيمــا زنــدى از ماليــر و 

ابوالفضل يزدانى
44كيلوگرم:

1- محمدمهدى سلگى از نهاوند،2-متين روحى پژوه از 
همدان3 -ابوالفضل معصومــى از همدان و محمدرضا 

اسالمى از همدان
48كيلوگرم: 

1- يوســف مقدسى از همدان، محمدرضاقره عليوند از 
نهاوند 3-ابوالفضل احمدى از  نهاوند و حسين  سورى 

از نهاوند
52كيلوگرم: 

1- باربد باقرى از مالير،2-ابوالفضل ســلگى از نهاوند 

3-عليرضا مواليى از همدان و نيما لطفى از اسدآباد
 57كيلوگرم: 

1-اميرحسام بيات از همدان 2-مهدى جوزا از نهاوند3-
عليرضا هاشمى از نهاوند و اميرعباس احمدوند از نهاوند

62كيلوگرم: 
1- طاها معتمدى فر از نهاوند،2-پارســا طاووســى از 
همدان3-سعيد شاكرى از فامنين و حسن ناصرى مقدم 

از همدان
68كيلوگرم: 

1- اميرعلى آقاخانى از همدان 2-محمدطاها شكرى از 
همدان،3-اميرحسين عسگرى از اسدآباد

على قلخان باز از تويسركان
75كيلوگرم:

از  پيرى  نهاوند،2-ابوالفضل  از  تكلــو  اشــكان   -1
همدان،3-عليرضا شــهبازى از اســدآباد وحســين 

همدان از  ناصرى مقدم 
85كيلوگرم: 

1- محمدحسن موسوى از بهار،2- محمدصالح عزتى راد 
از همدان،3 - فرزان بهرامى از همدان ومحمدسام خزايى 

از نهاوند

آمريكا با 113مدال قهرمان المپيك توكيو شد

7 مدال رنگارنگ سوغات
 كاروان ايران از المپيك 2020

اكنون فرصت 3ساله 
تا المپيك 2024 پاريس باقى 

است كه زمان بسيار كوتاهى است 

و مديريت دستگاه ورزش به همراه 

هيأت هاى ورزش از همين امروز بايد 

برنامه ريزى كنند تا انشاءا... در المپيك 

2024 پاريس حضور پررنگى در 

كاروان ورزش كشورمان 
داشته باشيم.
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فنـاوري

گـزارش 

گردشگـرى

رصد "ارواح رقصان" در فضا!
 دانشــمندان دانشگاه وســترن سيدنى و ســازمان پژوهش هاى 
علمــى و صنعتــى همســود"(CSIRO) بــه عنوان بخشــى از 
نخســتين جست وجوى  عميق آسمان به وســيله  تلسكوپ راديويى 
"اســكاپ"(ASKAP) موفق به رصد "ارواح رقصان" در اعماق 
كيهان شدند. به گزارش تك اكسپلوريست، اين ارواح رقصان ابرهاى 
عجيب الكترونى در اطراف كهكشان ها هستند كه تقريباً يك ميليارد 
ســال نورى از زمين فاصله دارند. اين ابرها شبيه به 2 روح در حال 
رقص هستند و از اين جهت دانشمندان آنها را ارواح رقصان ناميدند. 
 (EMU)"اين كشف در نخستين آزمايش پروژه "نقشه تكامل جهان

انجام گرفت.
محقق اصلى اين پروژه گفت: ما به شگفت زده شدن عادت كرده ايم. 

حلقه هاى اطراف يك سياه چاله را ببينيد
 ناسا به تازگى در حساب كاربرى خود در اينستاگرام تصويرى زيبا 
از حلقه هاى اطراف يك ســياه چاله را منتشر كرد.به گزارش ايسنا، ناسا 
با انتشار اين تصوير نوشت: تلسكوپ فضايى پرتو ايكس چاندرا ناسا 
تصويرى از مجموعه اى از حلقه هاى باشكوه اطراف يك سياه چاله ثبت 
كرده و با ايــن كار  اطالعات جديدى درباره گــرد و غبار موجود در 
كهكشان راه شيرى در اختيار ما قرار داده است.در 5 ژوئن سال 2015 يك 
انفجار اشعه ايكس سبب ايجاد حلقه هايى با انرژى باال در يك سيستم شد 
كه اين پديده با نام "اكوى نور"شناخته مى شود.همانطور كه امواج صوتى 
به ديواره يك دره برخورد كرده و بازتاب دارند، اكوهاى نورى نيز هنگامى 
كه يك انفجار اشعه ايكس حاصل از سياهچاله به ابرهاى گردوغبار بين 

اين سيستم و زمين برخورد كرده و برمى گردند، ايجاد مى شود.

تصويربردارى اشعه ايكس با ابزار 
پوشيدنى!

 پژوهشــگران آمريكايى در بررسى جديد خود، ابزارى پوشيدنى 
ارائه داده اند تا تصويربردارى با اشعه ايكس را ساده تر كنند.

به گزارش نانومگزين، تصويربردارى با اشــعه ايكس، روشى سريع 
و بدون درد براى بررســى درون بدن است، اما هنگام تصويربردارى 
معموالً آشكارســازهايى زير بدن قرار مى گيرند كه صفحات سفتى 
حاوى فلزات سنگين مضر مانند سرب و كادميم هستند. پژوهشگران 
آمريكايى، يك نوع پوشيدنى از اين آشكارسازها ابداع كرده اند كه از 
"چارچوب هاى فلزى-آلى"(MOF) غيرســمى ساخته شده و بين 
الكترودهاى انعطاف پذيرى از جنس پالستيك و طال قرار گرفته است 

تا ميزان حساسيت و تصويربردارى آن افزايش يابد.

نورون مصنوعى با حافظه الكترونيكى 
ساخته شد

 دانشمندان يك نورون مصنوعى ايجاد كرده اند كه در واقع حافظه 
الكترونيكــى دارد و به جاى الكترون، مانند مغز از يون ها اســتفاده 

مى كند.
به گزارش ايســنا، مغز انســان باورنكردنى اســت. حتى با مصرف 
انــرژى معادل تنها 2 موز در روز مغز كارهــاى پيچيده را با كارايى 
چشــمگير انجام مى دهد. براســاس مطالعه جديــدى كه در مجله 
ســاينس(Science)  منتشر شده است، اكنون گروهى از محققان 
راهى براى ســاخت يك نمونه اوليه از يك نورون مصنوعى ساخته 
شده از شكاف هاى گرافنى به طور باورنكردنى نازك حاوى يك اليه 

مولكول آب طراحى كرده اند.

درمان پاركينسون با بازيابى
 مراكز انرژى سلول!

  پژوهشــگران آمريكايى در بررسى جديد خود، روشى را براى 
مهار پاركينســون ارائه داده اند كه با كمك بازيابى مراكز انرژى سلول 
صورت مى گيرد. به گزارش ايسنا، پژوهشگران آمريكايى در بررسى 
جديد خــود تالش كرده اند با بازيابى مراكز انرژى ســلول، به مهار 
 ،(Ken Nakamura)"بيمارى پاركينسون بپردازند."كن ناكامورا
استاديار "مؤسسه گلدستون"(Gladstone Institute)  آمريكا 
و از پژوهشــگران اين پروژه گفت: اين پژوهش، بينش بى سابقه اى 
را در مورد چرخه زندگى ميتوكندرى و نحوه بازيابى آن به واســطه 
پروتئين هــاى مهمــى ارائه مى دهد كه در صــورت جهش، به بروز 

بيمارى پاركينسون منجر مى شوند. 

تاوان تعيين تكليف براى بخش  خصوصى در بازار 
گردشگرى بررسى شد

سنگ اندازى در مسير توريستى
 طبيعت گردى و بوم گردى سال ها در كشــورمان رونق زيادى گرفته 
است و بسيارى از گردشگران ترجيح مى دهند به جاى شهرگردى و اقامت 
در هتل هاى لوكس چنين سفرهايى را تجربه كنند. با اين حال بسيارى از 
دوستداران محيط زيست نسبت به رشد چنين حوزه اى از توريسم نگران 
هســتند  و معتقدند ســازه هايى كه براى ارائه خدمات به اين گردشگران 
ايجاد مى شود به تخريب اين عرصه ها منجر مى شود. با اين حال كارشناس 
حيات وحش گفت: گردشــگرى ضابطه مند تنها راه نجات اين عرصه ها 

خواهد بود.
مهدى نبيان افزود: در پاســخ به ايــن نگرانى ها بايد گفت كجا طرح هاى 
مجوزدار طبيعت گردى را پياده ســازى كرده و شاهد تخريب بوده ايم كه 

اكنون با آنها مخالفت صددرصدى داشته باشيم.
وى گفت: به عنوان مثال مخالفان تله كابين بايد ابتدا داليل شان را بياورند 
كه تله كابين رامسر موجب تخريب اين عرصه شده يا باغ پرندگان تبعات 

محيط زيستى به همراه داشته است.
اين كارشــناس محيط زيست با اشــاره به اينكه به خاطر ندارم يك طرح 
گردشگرى به تخريب گسترده زيستگاه منجر شده باشد بيان كرد: نمونه 
طرح هاى گردشــگرى موفق را در متين آباد داريــم. درحالى كه اگر اين 
طرح و طرح هاى مشــابه نبود عرصه بدون متولى رها مى شد. نمونه اش 
در كوه دماوند كه خروارها زباله در آن ريخته شــده اســت. اگر اثرملى 
طبيعى كوه دماوند را به تعاونى هاى روستاى حاشيه كوه واگذار مى كرديم 
و برنامه ريزى مدونى براى آن انجام مى شــد هم اين كوه درآمدزايى براى 

روستاييان داشت و هم به اين شكل شاهد تخريب آن نبوديم.
وى در همين رابطه گفت: نمونه ديگر گردشگرى بى ضابطه و قاعده مند 
را در غارها داريم. غارنمكدان قشم يك اثر طبيعى است كه متولى ندارد؛ 
بنابراين هربار كه به آن مراجعه مى كنيد مى بينيد بخش ديگرى از قنديل هاى 

اين غار كنده شده است.
در مقابل غار ســهوالن يا عليصدر را داريم كه متوليان مشــخصى دارند. 
شما نمى  توانيد بگوييد قايق ســوارى در اين غار به آن صدمه جدى زده 
اســت، زيرا اگر همين گردشگرى را هم نداشتيم مشخص نبود اين غار 

چه وضعيتى داشت.
نبيان ساحل ها را از ديگر عرصه هايى مى داند كه به حال خود رها شده اند. 
وى گفت: اگر ســواحل ما طرح گردشگرى داشت شاهد چنين وضعى 

نبوديم. 
نبيان در پاســخ به اين پرسش كه بســيارى از اين طرح هاى گردشگرى 
با مؤلفه هاى بومى  ســازگار نيست،  افزود: اســتفاده يا استفاده نكردن از 
مؤلفه هاى بومى امرى سليقه اى است. متأسفانه فكر مى كنيم هرچيزى ما 
مى گوييم درست است. مگر در سايت هاى گردشگرى ساير كشورها اين 
مؤلفه ها لحاظ شده و همه هتل ها و بوم گردى ها در دبى يا تركيه براساس 

اين موارد بنا شده  است؟
چنــد هتل در تركيه كه جزو صدرنشــين ها در طبيعت گردى اســت را 
مى شناســيد كه همه اين مؤفه ها را رعايت كرده باشــند يا در امارات از 

معمارى عربى چقدر استفاده مى شود؟
اين كارشــناس محيط زيست گفت: ما نبايد اين تصور برايمان پيش بيايد 
كه هرچه فكر مى كنيم درســت است و انتظار داشته باشيم همه از حصير 

و گليم استفاده كنند.
 وى افزود: ســرمايه گذارخصوصى به دنبال بازگشت سرمايه است. وى 
مى تواند پولش را از كشور خارج كند يا در بانك بگذارد، اما زمانى كه اين 
پول را وارد پروســه سرمايه گذارى در حوزه اى كه ريسك دارد مى كند ما 
نبايد سليقه خودمان را به وى تحميل كنيم چون اين كار چيزى جز سنگ 
انداختن نيست. متأسفانه هرجا دولت تصميم مى گيرد اسكله يا سايت نفتى 
بزند و توسعه صنعتى ايجاد كند فعاالن محيط زيست مى گويند به جايش 
مى توان گردشگرى كرد و زمانى هم كه سرمايه گذار براى اين حوزه پيدا 

مى شود باز سنگى جلوى پايش مى اندازيم.
نبيان گفت: چشمه مرتضى على طبس يكى از قديمى ترين سدهاى قوسى 
جهان است تا چندى پيش اگر شما براى ديدن اين منطقه مى رفتيد با سايتى 
پرزباله مواجه مى شديد، اما خوشبختانه شوراى روستاى«خرو» مديريت 
گردشگرى آن را برعهده گرفت. آنها ورود گردشگر به دره را براى مدتى 
ممنوع كرده و دره را پاكسازى كردند. آنها همچنين مبلغى بابت پاركينگ 
دريافت مى كنند و مى گويند اگر كيسه زباله تان را از زباله پركنيد مى توانيد 

پول پاركينگ را پس بگيريد. 
وى افزود: اين تصور كه مردم با فرهنگ سازى زباله نمى ريزند تصورى 
كامًال اشتباه است. در دوره كرونا به واسطه محدوديت ها در يلواستون 
قديمى تريــن پارك ملى جهــان رنجرها 2 هفته حضور نداشــتند و 
زمانى كه برگشتند ناچار شــدند زباله هاى زيادى را جمع آورى كنند. 
اين درباره يلواســتون اســت چه رســد به مناطق طبيعى ما. بنابراين 
اگــر مى خواهيم يك منطقه آلوده نباشــد بايد بــراى آن هزينه كنيم. 
در برنامه هاى حفاظتى از مشــاركت جامعه محلى و مؤلفه هاى بومى  
تحت عنوان اصول پايدارى ياد مى شــود،  چطور مى توان اين اصول را 

ناديده گرفت؟
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باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
اگر دستم رسد بر چرخ گردون                     از او پرسم كه اين چين است و آن چون
يكى را ميدهى صد ناز و نعمت                                       يكى را نان جو آلوده در خون
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■ حديث:
امام على (ع):

حق مدارى ، پيروزى را به همراه مى آوَرد.  
غرر الحكم : ح 4352

مريم مقدم   »
■ همدان صاحب 2 شهر جهانى سفال و منبت شد 

■ پرونده جهانى شدن منظر تاريخى و فرهنگى هگمتانه روى دست 
همدان ماند و پايان كار را در دولت دوازدهم نديد

■ پرونده جهانى شدن كاروانســراهاى همدان همچنان بدون اعالم 
نتيجه مسكوت ماند 

■ كمبود اعتبار ميراث فرهنگى همچنان چالش دولت دوازدهم بود 
■ تبديل ســازمان به وزارتخانه براى ميراث فرهنگى همدان در حوزه 

نيروى انسانى و اعتبار تغييرى را رقم نزد 
■ هتل هــاى همــدان در دولــت دوازدهــم ظرفيــت اقامتــى خــود 

را ارتقــا داد
■ ســاخت موزه منطقه اى غرب كشور گرچه در بخش مخزن توسعه 

پيدا كرد، اما پايان را به خود نديد
■ ايجاد نمايندگى يونسكو در همدان همچنان مغفول ماند 

■ سازمان جهانى گردشگرى هرگز وعده اعطاى نمايندگى به ايران را 
پس از رويداد 2018 عملى نكرد

■ برخى خانه هاى تاريخى و ابنيه هاى نيازمند به اعتبار اورژانسى براى 
مرمت روى دست ميراث فرهنگى از بى اعتبارى ماند

■ بيش از نيمى از دفاتر خدمات مسافرتى و راهنمايان گردشگرى در 
همدان كسب وكار خود را از دست دادند

دومين وزير گردشگرى حضور در دولت سيزدهم را تجربه مى كند

وعده همدان جهانى 
روى دست وزير   

 گردشــگرى يكى از مهمترين زمينه هاى كارى 
دولت سيزدهم خواهد بود. انتخاب وزير گردشگرى 
از ســوى رئيس دولت از آن جهت مهم اســت كه 
اين صنعت با رشــد خود مى تواند كل جامعه را از 
عوايد اقتصادى اين رشــد بهره منــد كند. همچنين 
توسعه گردشــگرى مى تواند سهم بسزايى در ايجاد 
اشــتغال براى جامعه و كاهش آمار بيكاران داشــته 
باشد. گردشگرى وجه فرهنگى پررنگى هم دارد و 
مى تواند در تبادل فرهنگ ها نقش مهمى داشته باشد. 

چون ســفر به معناى مواجه شدن با  فرهنگى ديگر 
اســت و حفظ ميراث تاريخى براى هر ســرزمينى 
بيانگر ريشه هاى هويتى اســت. آنچه كارشناسان و 
فعاالن گردشــگرى، ميراث فرهنگى و صنايع دستى 
مى خواهند  توســعه هــر 3 حــوزه در وزارتخانه 
نوپاســت كه ميراث دولت دوازدهــم براى دولت 

خواهد بود.
 امروز كابينه دولت ســيزدهم معرفى خواهد شــد 
تا امروز در رســانه ها از روح ا... احمدزاده كرمانى، 

محسن منصورى، حرمت ا... رفيعى و مجيد شايسته 
به عنوان نامزدهاى تصدى وزارت گردشــگرى نام 
برده شده اســت، هرچند هنوز مشخص نيست در 
نهايت رئيســى به چه كسى اعتماد مى كند و سكان 

اداره وزارتخانه را به دستش مى دهد.
در همين قدم نخست چالش اول وزير گردشگرى، 
خســارت يــك ميليــارد و 400 ميليــون دالرى 
گردشــگرى ايران از كرونا خواهد بود. در ايران نيز 
از 30 بهمــن ماه 1398 كه نخســتين ابتال به كرونا 

به صورت رســمى اعالم شــد، صنعت گردشگرى 
و همــه زنجيره آن(گردشــگرى، صنايع دســتى و 
ميراث فرهنگى) از جمله نخستين گروه هايى بودند 

كه با خسارت روبه رو شدند.
صنايع دستى  و  گردشگرى  ميراث فرهنگى،  وزارت 
با ارزيابى حداقلى، خســارت كرونايى را«32هزار 
ميليــارد تومان» اعالم كرده اســت كــه ركود به 
بيكارى44 هزار نفر انجاميده اســت. براين اساس 
بيــش از 28هزار ميليارد تومــان زيان مالى فقط به 

مراكز اقامتى وارد شــده و بيش از 21هزار نفر تنها 
در اين بخش بيكار شده اند. دفاتر خدمات مسافرتى 
نيز با بيش از هزار ميليارد تومان خســارت و بيش 
از 6 هــزار نفر بيــكار، دومين گــروه زيان ديده در 
صنعت گردشگرى ايران از كرونا هستند. به عبارت 
ســاده تر با دالر 23هزار تومانى حداقل يك ميليارد 
و 391ميليون دالر خسارت و اين ميراث ناخواسته 
از دولت دوازدهم اســت كه به دولت ســيزدهم و 

متوليان آن منتقل شد. 

 على اصغــر مونســان نخســتين وزيــر ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى 24 تيرمــاه 1398 در حالى كه هنوز 
رئيس سازمان بود و 6ماه پيش از همه گيرى كرونا گفته بود: «امروز 
صنعت گردشــگرى جايگاه خوبى در اقتصاد كشــور پيدا كرده و 
سال گذشــته(1397) به گواه آمار بانك مركزى 11/8ميليارد دالر 
سهم گردشــگرى از GDP كشــور بوده و اين يعنى3 درصد از 
كل GDP كشــور كه هدف گذارى ما رســاندن ايــن رقم به 6 
درصد اســت براى رســيدن به اين هدف نيازمند 30 ميليارد دالر 
سرمايه گذارى در اين حوزه هستيم.» حاال دومين وزير گردشگرى 
ايران كه بر صندلى كابينه ســيد ابراهيم رئيسى مى نشيند، عالوه بر 
تالش براى بازگرداندن سهم 3درصدى گردشگرى از سرانه توليد 
ناخالص داخلى كه از كرونا آســيب ديده، كارها و چالش هاى مهم 
ديگــرى دارد كه بايــد همزمان دنبال كند. وزير گردشــگرى كار 
ســختى دارد اگر بخواهد با نگاه تمركزگرا و سياسى وزارتخانه را 
دنبــال كند اما اگر بخواهد با نگاه مشــاركتى وزارتخانه را هدايت 
كند كار راحت ترى دارد. حال مجالى دســت داد تا بر بخشــى از 
ردپاهاى مونسان در وزارتخانه نوپاى ميراث فرهنگى، گردشگرى و 

صنايع دستى كشور مرورى كنيم.

 فعاالن گردشــگرى از عملكرد وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى در دوران كرونا انتقــاد دارند و 
سياســت وزارتخانه هاى امورخارجه و بهداشت را در محدود 
كردن رواديد ايران به چالش كشــيدند و از رها كردن نيروهاى 

متخصص گردشگرى به حال خود گله كردند.
از چالش هــاى ديگر مى تــوان به كوچ بــزرگ متخصصان 
گردشــگرى، رها شدن خانه هاى تاريخى به دليل نبود اعتبار، 
نبود بازار الكترونيك براى فعاالن صنايع دســتى، مســكوت 
ماندن برخى پرونده  هاى جهانى، ناكام ماندن مصوبات برخى 
رويدادهــا كه به ميزبانى ايران در عرصه گردشــگرى برگزار 

شد، اشاره كرد.
*تغيير نكردن مديران ناكارآمد 

توجه نكردن به برخى نقدهاى رســانه پيرامون عملكرد مديران 
ميراثى در استان ها

وام هاى حمايتى كه به بدهكارى كالن گردشگرى تبديل شده،
 دخالت هاى بخش دولتى در امور بخش خصوصى،

 واگذارى مسئوليت نمايشگاه هاى خارجى با دستور حاكميتى، 
ماجــراى مقاومت بدنه وزارت خارجه با لغو رواديد ايران براى 

عمان 
بى توجهى به بهبود روال فعاليتى در گردشگرى

 از جملــه مباحث و دغدغه هايى اســت كه فعــاالن 3 حوزه 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى وقتى به فعاليت 

وزارتخانه گريز مى زنند از آنها مى گويند.

 22 مردادمــاه 1396 طــى حكمــى از 
ســوى حســن روحانى؛ على اصغر مونسان به 
عنوان«معــاون رئيس جمهور و رئيس ســازمان 
صنايع دســتى»  و  گردشــگرى  ميراث فرهنگى، 
منصوب شد و در ســن 47 سالگى، به رياست 
سازمان ميراث فرهنگى منصوب شد، وى پيش از 
اين عضو هيأت مديره و مديرعامل سازمان منطقه 

آزاد كيش بود.
پس از آنكه سازمان به وزارتخانه تبديل وضعيت 
پيــدا كرد، حســن روحانــى رئيس جمهور در 
مردادماه 1398در حكمى على اصغر مونســان را 
به سرپرستى وزارت تازه تأسيس ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى منصوب كرد. در تمام 
سال هاى حضور مونسان در ميراث فرهنگى على 
مالمير بر مسند مديركلى ميراث فرهنگى همدان 
تكيه زد و توانست با وزارتخانه و سياست هايش 

همواره قدم بردارد.

 شــهريورماه 1398 ســازمان ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى باألخره تبديل به وزارتخانه 

شد. 
تبديل شــدن سازمان به وزارتخانه و ارتقاى جايگاه آن، 
يك اتفاق مهم بود، با اين اتفاق در دولت ميراث فرهنگى 
داراى حق رأى شــد و اين موضــوع به ارتقاى جايگاه 
ادارات كل مى توانست در كشور كمك كند، اما با آنكه 
در حال حاضــر ادارات ما به  عنــوان يكى از اركان مهم 
در توسعه استان محسوب مى شــوند تغيير چندانى در 
اين زمينه محسوس نشد. توسعه نرم افزارى وزارتخانه، 
ابالغ آيين نامه ها و دســتورالعمل هاى مهم، همكارى با 
قوه قضائيــه،     4 ثبت جهانــى مهم از ديگر نكاتى بود 
كــه در وزارتخانه ميراث فرهنگى رقم خورد و نمى توان 

آنها را انكار كرد. 
در 8 سال دولت قبل 6 رئيس سازمان تغيير كردند و از 
آنجا كه ميراث به معناى انتقال تجربه است همواره ثبات 

مديريت از مطالبات مهم بود.

 ثبت راه آهن سراســرى ايران و منظر فرهنگى "هورامان/اورامانات" به  عنوان 
بيست وپنجمين و بيست وششمين آثار ملموس ايران در فهرست ميراث جهانى توسط 
مجمع كميته ميراث جهانى كميســيون فرهنگى ملل متحد، يونســكو يكى از اتفاقات 
شاخص در دولت دوازدهم بود، اما تا هميشه به سرانجام نرسيدن ثبت جهانى هگمتانه 

و كاروانسراهاى همدان در حافظه و تاريخ ميراث فرهنگى خواهد ماند.

 كرونا مقصر بود يا نبود مديريت؟ هرچه بود همزمان با وداع 
دولت دوازدهم 50 درصد فعاالن گردشگرى و صنايع دستى نسبت به 
آغاز فعاليت دولت به دليل نبود بازار كار از شغل هايشان خداحافظى 

كردند.
امروز نيمى از نيروى شــاغل مستقيم و غيرمستقيم در اين صنعت از 

دست رفته اند.

 در دولــت دوازدهــم به بهانــه نام هاى مختلفــى كه روى 
گردشــگرى گذاشته اند، همه دســتگاه ها وارد اين حوزه شده اند؛ از 
وزارت ورزش گرفته تا بهداشــت. هر گردشگرى كه به ايران مى آيد 
به طورقطع براى ســالمت روان خود سفر كرده، پس يعنى كار آن را 
بايد وزارت بهداشت انجام دهد!؟ اين دخالت ها مخل درآمد اقتصادى 

گردشگرى و معضلى براى گردشگرى به مرور زمان  شد.

 مقولــه آمــوزش در دولت مونســان بــا تعطيلــى مركزعالى 
ميراث فرهنگى با 28 سال سابقه كه منحل شد كم اهميت جلوه كرد. 
مگر نه اينكه اين حوزه نياز به تربيت نيروى انسانى دارد، اما اين مهم 
محقق نشد و دانشگاه هاى وابسته به ميراث فرهنگى در زمان رياست 

وى تعطيل شد. 

 ســال 2018 يك نقطه عطف در تاريخ ميراث فرهنگى ايران به حســاب 
مى آيــد. چراكه ميزبان رويدادهاى جهانى گردشــگرى شــد، اما همچنان تحقق 
وعده ها در اين رويدادهاى جهانى عقيــم ماند. وعده اعطاى نمايندگى و دفترى 
از ســازمان جهانى گردشــگرى به ايران به عنوان نماينده آسيا و پس از آن ايجاد 

نمايندگى يونسكو در همدان يكى پس از ديگرى به تحقق نرسيد. 

 برند گردشگرى هم ميراثى بود كه از مونسان براى ايران ماند. پروژه برند 
گردشــگرى ايران از ابتداى سال 1398كليد خورد و روند تعريف آن، 14، 15ماه 
طول كشيد و شــوراى راهبرى برند ملى گردشگرى كشور تشكيل شد. اين برند 
سيمرغ گردشگرى بود كه بارها مورد شكايت قرار گرفت و به همراه يك شعار كه 
طرح آن را وزارت ميراث فرهنگى به عنوان برند گردشگرى ايران به جهان معرفى 

كرده بود، چندبار هم شاكى خصوصى پيدا كرد.
البته وزارت ميراث فرهنگى اعالم كرده بود كه برند سيمرغ گردشگرى ايران را در 
ســازمان جهانى UNWTO نيز ثبت كرده است. سازمان جهانى گردشگرى هم 
در گزارشى كه در وب سايت خود منتشر كرد، از به رسميت شناختن نماد سيمرغ، 
به عنوان برند گردشــگرى ايران خبر داد. با اين اقدامِ UWTO ايران رسماً وارد 

فهرست كشورهاى داراى برند گردشگرى شد و اين نكته حايز اهميت است.

 و كالم پايانى اينكه، وزارتخانه ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
نيازمنــد يك بازنگرى اصولى اســت و اگر تصوير ايران در دنيا اصالح نشــود، تمام 
تالش ها در حوزه هاى ديگر تحت الشــعاع قرار مى گيرد. گردشگرى خود يك رسانه با 
اثرگذارى پايدار اســت؛ وقتى كسى به ايران مى آيد و در اين زيست بوم نفس مى كشد 
و با مردم زندگى مى كند، حتى اگر مورد هجوم هزاران رسانه قرار گيرد ذهنيتش دچار 

تغيير نمى شود. ظرفيت گردشگرى در پيشرانى فرهنگى شاخص است.
اگر رويكرد ايجاد تحول باشــد، در نظام بودجه ريزى سازمان برنامه وبودجه را موظف 
مى كند اصالح بودجه اى داشــته باشــد و ناظر بر بودجه دستگاه هاى درگير با موضوع 
گردشــگرى باشد و آنها را بازخواست كند. بايد در ارتباط با كشورها، برنامه ريزى هاى 
گردشــگرى خاص داشــته باشد؛ كشورى مثل تركيه با بســيارى از كشورها اختالف 
سياســى دارد، ولى طورى مديريت مى كند كه در گردشــگرى اختالف نداشته باشد، 
با ما روســيه در حوزه شام(ســوريه) اختالف دارد، ولى گردشگران ورودى از اين 2 
كشور مديريت  شده است، اما اگر ما با كشورى چالشى داشته باشيم به سرعت به ديگر 

بخش ها تسرى پيدا مى كند.

 مجموع آمارها نشان 
وجود  با  گردشگرى  مى دهد 
رونــد رو به رشــد، چالش 
عمــده اى دارد كه ناشــى از 
مقــررات  و  سياســتگذارى 
اســت. آخرين قانونى كه در 
و  ايرانگردى  توســعه  حوزه 
جهانگردى تصويب شــد به 
مهرمــاه 1370 برمى گردد. در 
اين 30 سال، كسب وكارها و 
مدل هاى توســعه اين حوزه 
تغييرات زيادى داشــته، ولى 
هنوز قانون توسعه ايرانگردى 
و جهانگردى مربوط به زمانى 
است كه ســازمان ايرانگردى 
زيرمجموعه  جهانگــردى  و 
بود.  فرهنگ وارشــاد  وزارت 
اين قانون به اصالح نياز دارد 
تا ناظر بر وضع موجود باشد 
و روند آينده را در اين صنعت 

ببيند.
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