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20درصد 
مشتركان برق 
اسدآبادى 
پرمصرف هستند

اعالم جزئيات 
تكميلى از 
نتايج شمارش 
آراى انتخابات 
رياست جمهورى

اصناف و بازار 
حلقه  واسط 
حاكميت و مردم 
هستند
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تبريك و تقدير
جناب آقايان 

ابوالحسن سليمى بينا و مهدى شرف اندوز و على شجاع پاك 
انتخاب شايسته شما عزيزان را به عنوان منتخبين شوراى اسالمى روستاى عليصدر تبريك عرض نموده 
وتوفيق روزافزونتان را ازخداوندمتعال خواستاريم و همچنين از زحمات ارزنده اعضاى شوراى قبلى آقايان 

هوشنگ نورى و غضنفر لطفى و حجت ا... اسدى تقدير و تشكر مى نماييم.

شركت سياحتـى عليصــدر

هنوز تابلوى«تعطيل است» 
موزه ها باالست

تبريك و تهنيت

امير ضيايى- مسلم نادرى زاده - سيد هادى حسينى اخگر- اسماعيل حبيبى - مهدى سلطانى 
اعضا هيأت مديره و مديرعامل تعاونى مرغداران شهرستان همدان

جناب آقاى

 ابوالحسن سليمى بينا 
رئيس هيأت مديره تعاونى مرغداران همدان

انتخاب حضرتعالى را به عنوان شوراى  اسالمى دهكده گردشگرى 
عليصدر تبريك عرض مى نماييم. اميد است در سايه ايزد منان همواره 

پيروز و سربلند باشيد. 

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

منازعات سياسى بر سر لفظ« انقالبى بودن»  

انقالبى ها چه  كسانى هستند؟ شير 54درصد گران مى شود

كارخانه هاى لبنى 
بيشترى در همدان 

در شرف تعطيلى هستند

با غلبه بر اترك بجنورد

بقاى پاس در ليگ 2 قطعى شد 
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انتخابــات  ويژگى هــاى  از  يكــى   -1  
رياست جمهورى در ايران ستاد محور بودن آن به 
جاى حزب محورى آن است.در واقع نبود احزاب 
فراگير دليلى شــده تا اين ســتادها با محوريت 

فعاالن سياسى به سرعت شكل گرفته...
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ورود ورود 6060وكيل تازه نفس وكيل تازه نفس 
به كانون وكالى دادگسترى همدان به كانون وكالى دادگسترى همدان 

حرفه وكالت جايگاه سياسى كارى نيستحرفه وكالت جايگاه سياسى كارى نيست
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پايان نظام ستادى!
 1- يكى از ويژگى هاى انتخابات رياست جمهورى در ايران ستاد 

محور بودن آن به جاى حزب محورى آن است.
در واقع نبود احزاب فراگير دليلى شــده تا اين ســتادها با محوريت 
فعاالن سياسى به سرعت شكل گرفته و احزاب نيز در بهترين حالت 

در قالب يك كميته در اين ستادها فعال شوند!
2- ســتادمحورى انتخابات، آسيب هاى بسيارى را تاكنون بر فضاى 
سياسى كشــور تحميل كرده و دليل اصلى دلزدگى مردم از سياست 
و حتى انتخابات همين ســتادها هســتند هر چند اين دلزدگى به نام 

احزاب ثبت شده است.
آســيب ســتاد داوطلب پيروز انتخابات معموالً در استان ها بيشتر از 

پايتخت خودنمايى مى كند.
3- درگيرى و كشمكش استانداران با ستادها، عالقه و صاحب حق 
دانستن خود براى دخالت در عزل و نصب ها، انتظار به كار گيرى در 
ســمت هاى مديريتى مهم استان و انتظار اشتغال تمام افراد همكار با 
ستاد در بدنه دولت تنها بخشى از آسيب هاى ستادمحورى انتخابات 

رياست جمهورى است.
آســيب هايى كه بارها در استان مشاهده شــده و مردم را نسبت به 

دولت ها و انتخابات بدبين كرده است.
4-  مردم اســتان همدان در آســيب ســتادها در تمامــى دولت ها 
نمونه هايى را شاهد بوده اند كه ستادها مانع پيشرفت و توسعه استان 

در دولت جديد و عاملى بر حاشيه سازى براى استان بوده اند.
آخرين نمونه اين موضوع حاشــيه ايجاد شده بين استاندار و رئيس 

ستاد روحانى در استان بود كه هنوز هم حواشى آن ادامه دارد.
5-حال در اين شرايط عده اثرگذارى از فعالين ستادهاى سيد ابراهيم 
رئيسى در استان با درك اين موضوع  مصرانه خواهان پايان فعاليت 

آشكار و زيرزمينى ستادهاى انتخاباتى شده اند.
هر چند برخى در درون اين ســتادها با اين راهكار منطقى مخالف 
بوده و مى خواهند همان راه ســتادهاى قبلى داوطلبان پيروز را ادامه 

داده و به چيدمان مديريتى استان با اتكا به ابزار ستاد وارد شوند.
6-آنچه در انتخابات رخ داد فعاليت زياد ستادهايى تحت عنوان ستاد 

انتخاباتى  ابراهيم رئيسى بود.
همچنين شــعار و باور رئيس جمهور منتخب به هر خانه يك ستاد، 

تعداد ستادهاى وى را بى شمار نشان مى داد.
در چنين شرايطى سهم خواهى ستادى و ميدان دادن به ستادها براى 
انجام فعاليت سياسى و حزبى تنها منجر به بروز هرج ومرج و حاشيه 

براى مردم و دولت خواهد شد.
7- با در نظر گرفتن اين شرايط است كه سيد ابراهيم رئيسى از زمان 
انتخابات اعالم  كرده كه چينش دولت از فعاالن ستادها نخواهد بود.

اين ســخن در كنار اعالم خبر انتشــار فراخــوان در آينده نزديك 
و نظرخواهــى از مــردم در انتصاب مديران خــط پايانى بر روش 
ميدان دارى و نظام ســتادهاى انتخاباتى در چيدمان ها و آسيب هاى 

همراه با آن است.
از اين نظــر انتظار مى رود بزودى تقدير از فعاالن ســتادها انجام و 
پايان كار رسمى ستادها اعالم و محور فعاليت هاى دولت، نظر مردم 

قرار گيرد.

نشست شوراى اقامه نماز منابع طبيعى استان همدان 
برگزار شد

 نخستين جلســه شوراى اقامه نماز اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان در 
سال1400 با حضور حجت برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطالع رسانى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان، مديركل منابع 
طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان در اين نشست با تأكيد بر اهميت نماز گفت: اگر نماز 

اولويت اول جامعه شود بسيارى از مشكالت ما حل مى شود.
اسفنديار خزايى با اشاره به اينكه شوراى اقامه نماز اين اداره كل تمامى بندهاى مصوبات سال 
1400 را در حد توان پيگيرى و اجرا مى كند گفت: بايد از ظرفيت هاى نماز بهره مند شده و در 

توسعه فرهنگ نماز نقش آفرينى كنيم. وى افزود: هماهنگى و برنامه ريزى ادارى درخصوص 
اجراى برنامه هاى نماز ضرورى بوده و پيش بينى ما بر اين اســت كه از فرصت هاى موجود 
براى ترويج و توســعه فرهنگى نماز در ادارات منابع طبيعى شهرستان ها به درستى استفاده 
كنيم. خزايى در ادامه با اشاره به اهميت برگزارى نماز جماعت در اداره كل و حضور به موقع 

رؤسا و كارمندان در هنگام نماز با رعايت پروتكل هاى بهداشتى تأكيد كرد.
 وى از همكاران مجموعه منابع طبيعى استان به خاطر اداى فريضه نماز اول وقت و كسب 
افتخار معنوى و استانى در برگزارى جلسات شوراى اقامه نماز تشكر كرد و افزود: توجه مقام 
معظم رهبرى به  نماز و مقوله منابع طبيعى و كاشت درخت در هفته منابع طبيعى  مسئوليت 

ما را در حفظ و نگهدارى انفال بيشتر كرده است. 
دبير ستاد اقامه نماز استان همدان در اين ديدار با تأكيد بر لزوم بهره گيرى از همه ظرفيت ها و 

امكانات موجود در جهت ترويج و توسعه فرهنگ نماز گفت: ستاد اقامه نماز استان همدان 
در راستاى وظايف ذاتى خود برنامه هاى متنوعى را در دستور كار قرار داد و از دستگاه هاى 
مختلف استان ازجمله اداره كل منابع طبيعى استان كه با اين ستاد همكارى تنگاتنگى دارند 
تشكر كرد و گفت انتظار مى رود همه دستگاه هاى اجرايى همكارى هاى الزم را با اين ستاد 
داشــته باشند. حجت االسالم حسنى حلم با اشــاره به  ظرفيت هاى خوب منابع طبيعى در 
پارك هاى جنگلى گفت: بايد به گونه اى برنامه ريزى شود تا صداى اذان در مناطق جنگلى و 

تفرجگاهى شنيده شود تا مردم بيشتر با صدا و طنين دلنشين اذان ملموس تر شوند.
دبير ستاد اقامه نماز استان درباره فعاليت هاى منابع طبيعى و همچنين زحمات كاركنان منابع 
طبيعى در ســخت ترين شرايط بخصوص شــيوع كرونا در خدمت رسانى به مردم همدان 

قدردانى كرد .

85 درصد واكسن هاى كروناى تحويل شده 
به استان همدان تزريق شده است

 بنابر اعالم سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى استان همدان تاكنون 
بيش از 100 هزار دز واكسن به اين استان تحويل شده كه 85 هزار و 

306 دز در مرحله اول تزريق شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمد طاهرى با بيان اينكه از 100هزار 
دز واكســن كروناى تحويلى به استان 85درصد آن در نوبت نخست 
به گروه هاى هدف تزريق شده است گفت: دوشنبه گذشته 16 هزار و 
400 دز واكســن براى تزريق مرحله دوم واكسن كرونا تحويل استان 
همدان شد كه واكسيناسيون در مراكز تجميعى و مراكز بهداشت آغاز 
شده است.وى افزود: به منظور پيشگيرى از تجمع و ازدحام، رعايت 
فاصله اجتماعى و پيشگيرى از شيوع كرونا و جلوگيرى از اتالف وقت، 
شهروندان پس از دريافت پيامك و فراخوان به محل هاى تعيين شده 

مراجعه كنند.
طاهرى گفت: روز گذشــته به دنبال آغاز تزريق دز دوم واكسن كرونا 
شاهد ازدحام و تجمع به ويژه در مركز تجميعى شهيد سردار سليمانى 
در سالن ورزشى انقالب شــهر همدان بوديم در حالى كه واكسن به 

اندازه كافى براى تزريق موجود است.
وى بيان كرد: برخى از شــهروندان پس از تزريق واكسن كرونا اقدام 
به برداشتن ماســك و ناديده گرفتن اصول بهداشت فردى و رعايت 

شيوه نامه هاى بهداشتى مى كنند كه اين رويه مورد تأييد نيست.
طاهرى گفت: در بهترين حالت اثربخشــى واكســن 92درصد است 
يعنــى احتمال 8درصد ناايمن بودن بدن در برابر ويروس وجود دارد، 
همچنين شهروندان تا زمانى كه 100درصد مردم دز اول و دوم واكسن 
را تزريق نكردند بايد همچنان شيوه نامه هاى بهداشتى را رعايت كنند.

فرهنگسراهاى شهردارى همدان
 تخصصى شد

 دبيــر ســتاد امر به معروف اســتان همدان معتقد اســت يكى از 
اقدام هاى ارزشمند ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 

همدان تخصصى شدن فرهنگسراها بوده است.
ياســر مظاهرى در بازديد از ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى همدان با اشاره به تخصصى شدن فرهنگسراهاى شهردارى 
همدان گفت: يكى از اقدام هاى ارزشــمند و تحسين برانگيز سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى همــدان تخصصى كردن 

فرهنگسراها بوده است.
وى گفت: تخصصى شــدن فرهنگسراها عالوه بر باال بردن خروجى 
كار موجب مى شــود تا جامعه هدف دچار ســردرگمى نشوند و به 

راحتى با حوزه خود ارتباط بگيرند.
دبير ســتاد امر به معروف اســتان همدان با بيان اينكــه مردم بايد به 
صورت ملموس تخصصى شــدن فرهنگسراهاى شهردارى همدان را 
حس كنند، افزود: اميدوار هســتيم در حوزه گردشگرى فرهنگسراى 
تاريخ و تمــدن و در حوزه قرآنى، تاالر قــرآن بتوانند خروجى هاى 

خوبى داشته باشند.
وى افــزود: فرهنگســراها پس از تخصصى شــدن بايد به ســمت 
برنامه محور شدن حركت كنند و بتوانند محل رفت و آمد جامعه هدف 

خود شوند.
مظاهرى با بيان  اينكه رسالت بسيار سنگينى بر دوش سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى همدان اســت، گفت: كار كردن در 

چندين حوزه به صورت تخصصى واقعاً دشوار است.
وى بيان كرد: يكى از حوزه هاى خطير اين ســازمان مبحث فرهنگى 

بوده كه بايد ظرفيت بااليى در اختيار آن قرار بگيرد.
مظاهرى با اشــاره به تأكيد مقام معظم رهبــرى گفت: فعاالن حوزه 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى تهران خدمت مقام 
معظم رهبرى رسيدند كه ايشان تأكيد ويژه اى بر مبحث حوزه فرهنگ 

شهرى داشتند.
وى افــزود: همچنين حضرت آقا به شــدت از مــوازى كارى گاليه 
داشتند و تأكيد فرمودند كه شهردارى ها بايد در بحث فرهنگ شهرى، 

آداب ورسوم گذشته ها در بحث مبانى دينى ورود كنند.
دبير ستاد امر به معروف اســتان همدان با اشاره به سرمايه گذارى در 
حوزه امر بــه معروف گفت: ما هر چقدر بتوانيــم امر به معروف را 
تقويــت كنيم و روى معروف ها ســرمايه گذارى كنيم از نهى منكرها 

كم تر خواهد شد.
رئيس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان با اشاره 
به عملكرد سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان بيان 
كرد: سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى يكى از سازمان هاى 11گانه 
شــهردارى همدان بوده و يكى از پوياترين ســازمان هاى شهردارى 

همدان است.
روح ا... وجدى هويدا افزود: بى شك فعاليت در هر يك از بخش هاى 
فرهنگى، اجتماعى، ورزشــى و گردشگرى نيازمند برنامه ريزى دقيق 
بوده و در كشور نيز شاهد آن هستيم هر يك از اين مباحث به عنوان 

يك وزارتخانه تعريف شده است.
وى بــا بيان اينكه بخش فرهنگى يكــى از خطيرترين امور در جامعه 
امروز ما اســت، گفت: چشم انداز ترسيم شــده در رسيدن به شهرى 
مشــاركت جو با رويكرد محله محورى و محتواســاز است و در اين 
راستا واگذارى فرهنگســراها به گروه ها، تشكل هاى مردمى و بخش 
خصوصى با مجوز شوراى اسالمى شهر همدان صورت گرفته است.

رئيس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان بيان 
كرد: براى رشد و شكوفايى فرهنگسراهاى شهردارى 8 فرهنگسرا به 

صورت تخصصى در يك بخش فعال شدند.
وى افزود: آماده همكارى با ســتاد امر به معروف اســتان همدان در 

جهت فرهنگ سازى و گسترش امر به معروف در شهر هستيم.

1- گمانه زنى هايى درباره سهم خواهى برخى از كابينه دولت سيزدهم 
مطرح شــده است. گويا اين ســهم خواهى  ها از سوى افراد فعال در 
انتخابات مطرح بوده اند. گفتنى است گمانه زنى درباره نقش2داوطلب 

انصرافى اصولگرا در دولت سيزدهم شدت يافته است.
2- بردن برگه رأى به خانه از ســوى رأى دهندگان پديده انتخابات 
اخير بوده اســت. گويا 238هزار نفــر رأى خود را به جاى انداختن 
به صندوق به خانه برده اند. گفتنى اســت اين موضوع نشــان دهنده 

بى نظمى در شعب اخذ رأى نيز هست.
3- كرونا هرچند ســينما را تعطيل كرده، اما به سريال ســازى رونق 
داده است. گويا با تعطيلى اجبارى سينما خيلى از فعاالن سينما  وارد 
عرصه سريال سازى  اينترنتى شده اند. گفتنى است اكنون سريال هاى 

پرتعدادى در مراحل مختلف توليد قرار دارند.
4- مردم به يارانه يك ميليون تومانى وعده داده شــده سيد ابراهيم 
رئيسى واكنش نشــان داده اند. گويا مردم از نياز خود به پول نقد به 
جاى كارت اعتبارى ســخن گفته و خواســتار تغييــر در اين يارانه 
شــده اند. گفتنى است ابراهيم رئيســى وعده اعطاى كارت اعتبارى 

معيشت خانوار از آذر ماه امسال به 5دهك اول را داده است.
5- بيمه هاى تكميلى به ســمت حذف پرداخت هزينه آزمايش چند 
ميليونى غربالگرى جنين از خدمات خود رفته اند. گويا اين اقدام در 
اســتقبال از طرح مجلس با هدف افزايش جمعيت انجام شده است. 
گفتنى است در طرح جديد مجلس كه گفته مى شود با هدف افزايش 
جمعيت تدوين شــده اســت براى ســقط جنين پس از غربالگرى 
تصميم مادر تعيين كننده نيست! بلكه شورايى متشكل از 2فقيه، يك 

قاضى و چند پزشك در اين باره تصميم مى گيرند!

 كارآمــوزان وكالــت كانون 
وكالى دادگســترى همــدان با 
حضــور مدير كل دادگســترى 
اســتان، رئيس كانــون وكالى 
همــدان و نواب رئيس، اعضاى 
كميسيون  اعضاى  هيأت مديره، 
اختبــار، اعضــاى كميســيون 
كارآمــوزى، دادســتان انتظامى 
معاونت  مركــز،  وكالى  كانون 
حقوقى قوه قضاييه، پيشكسوتان 
وكالت و خانواده هاى كارآموزان 
در هتــل اميران برگزار شــد تا 
وكالت  كارآموزان  ترتيب  بدين 
با انجام تشريفات الزم و قرائت 
ســوگندنامه وارد جرگه وكالت 

شوند.
رئيس كل دادگســترى همدان در اين مراســم 
با شــادباش ايام دهه كرامــت، گفت: يكى از 
موضوعاتى كه بايد وكال و قضات در راستاى 
آن تالش كنند فصل خصومت است به طورى 
كه در هنگامه اختالفات بين طرفين وكال بايد 
تالش كنند كه اين اختالفات زدوده شــود. در 
همين راستا براى تأمين هزينه هاى وكيل بايد 
درصدى از حق الوكال در قانون در بخش صلح 

و سازش ديده شود.
بهــروز عدالتخواه افــزود: درخصوص حرفه 
وكالــت برخى از قوانين بايــد اصالحاتى در 
آن صورت گيرد كه نيازمند ورود و بررســى 
كارگروه هــاى تخصصــى كانون هاى وكالت 
است تا در مورد آن مطالعه كنند و در صورت 

صالحديد قانون را اصالح كنند.
 وى تخصصى شــدن امر وكالــت را يكى از 
موارد اصالح قانون درباره اين حرفه دانســت 
و گفت: به نظر مى رســد بهتر است وكال در 
يك رشــته خاص متخصص شوند اگرچه در 
اين بين وكاليى هســتند كه با تجربه 20ساله 
و حتى باالتــر مى تواننــد در تمامى مباحث 
حقوقى صاحبنظر باشــند و يا اينكه وكاليى 
هســتند كه داراى مدارج عاليه علمى در رشته 
حقوق هســتند، اما اين 2گروه مستثنى هستند 

و شايسته اســت كه در مباحث مختلف وكال 
تخصصى ورود كنند و هر يك در يك بخش 

متخصص شوند.
عدالتخواه همچنين در ادامه به طرح معترضين 
اشــاره كرد و افزود: در دادگســترى همدان 
طرحى براى مجرمان نادم در حال اجراســت 
كه بسيار مطلوب به نظر مى رسد به طورى كه 
بســيارى از افراد پس از ارتكاب جرم از كرده 
خود پشــيمان مى شوند كه در طرح معترضين 
براى اين افراد حقى در نظر گرفته شــده است 
كه جدا از فرد متجرى بزهكار است به اين معنا 
كه مجرم نادم چون متوجه اشتباه خود است و 
پشيمان در جهت جبران خسارت برمى آيد و 
تمامى قوانين ارفاقى هــم از عفو، تخفيف تا 

آزادى مشروط و... شامل وى مى شود.
در ادامه نيز رئيس كانون وكالى دادگســترى 
همدان، گفت: در اين آيين شــما سوگند ياد 
مى كنيد و به معنايى خاص وارد عرصه وكالت 
مى شــويد به همين دليل خداونــد را در اين 
ســوگند شاهد مى گيريد و قســم ياد مى كنيد 

قانون را اجرا كنيد. 
سعيد آئينه وند افزود: همواره شأن يك وكيل را 
رعايت كنيد و به مفاد سوگندى كه ياد مى كنيد 

پايبند باشيد، شريف باشيد.

 به محض اينكه كارآموزان ســوگند 
يــاد مى كنند از عنــوان و حقوق وكيل 

برخوردار مى شوند
وى با بيان اينكه وكالت تنها داشــتن يك شأن 
اقتصادى نيســت، گفت: در اين مسير اخالق 
حرفه اى براى يك وكيل بســيار مهم و داراى 
اهميت اســت به طــورى كه براســاس مفاد 
سوگندنامه اى كه امروز اين عزيزان هم به مشابه 
ديگر وكالى پيشين و پس از خود ياد مى كنند 
به صراحت بيان شده است كه يك وكيل بايد ها 
و نبايد هاى بسيارى را براى آنكه بتواند احقاق 

حق كند بايد رعايت كند.
آئينه وند با بيــان اينكه حقــوق و مزايايى كه 
يك وكيل دارد مانند ســاير مشاغل و حرفه ها 
مســيئوليت هايى را هم به دنبــال دارد افزود: 
مهمترين مسئوليت يك وكيل درك الزامات اين 

شغل است كه بايد رعايت شود.
وى گفت:  بر اين اساس اگر به جامعه نگاه كنيم 
مى بينيم كه تمامى مشاغل داراى يك شأن هستند 
به طورى كه اگر متصديان اين مشاغل شأن آن 
حرفــه را رعايت نكنند جامعه آنها را مجازات 
عرفى مى كند يعنى با نرفتن و خريد نكردن در 
واقع آنان را متوجه مى كند كه بايد جايگاه حرفه 
خود را مورد توجه قرار دهند به همين علت در 

وكالت عالوه بر مجازات عرفى به دليل 
اهميت ويژه اين شغل مجازاتى ديگرى 
هم تحت عنوان مجــازات انتظامى در 

نظر گرفته شده است.
آئينه وند خطــاب به كارآموزان حاضر 
در جمــع بيان كرد: مهم نيســت نهاد 
ديگرى موازى ما عمل مى كند و يا بر 
سر مواردى تضاد آرا و نظر با مجلس 
شوراى اسالمى داريم، زيرا ما يك نهاد 
مدنى مستقل در وكالت هستيم كه بايد 
تحت هر شرايطى  مســئوليتى كه بر 
عهده داريم را  درســت انجام دهيم و 
سعى كنيم مؤلفه هاى يك وكيل خوب 

بودن را در خود تقويت كنيم.
رئيس كانون وكالى دادگسترى همدان، 
سوگندنامه قرائت شده در روز تحليف 
وكال را نقشه راه عملكرد حرفه اى آنان معرفى 
كــرد و افزود: اين ســوگندنامه  نقشــه راه و 
راهنمايى اســت كه بيش از 90درصد مى تواند 
يك وكيل را از اشتباهات و خطاها  مصون كند، 
زيرا به طور ويژه تمامى ويژگى هاى كه منشور 

حرفه اى را در رفتار يك وكيل دارد داراست.
آئينه وند با بيان اينكــه حرفه وكالت محل كار 
سياسى نيست، كارآموزان را به فعاليت صنفى 
تشويق كرد و گفت: فعاليت در راستاى حقوق 
صنفى كه بر اســاس قانون و در شــأن وكالت 
باشــد نه تنها براى هيچ وكيلى منعيت ندارد، 
بلكــه مى تواند با ايجاد اتحــاد در بين اعضاى 
كانون هاى وكال در سراسر كشور خواسته هاى 
محق و قانونى اين قشــر را به نحو مطلوبى به 

نتيجه رساند.
وى با اشــاره به اينكه دادرسى عادالنه نيازمند 
يك دادگسترى مقتدر است، گفت: از تالش هاى 
رئيس كل دادگسترى استان و تمامى همراهان و 
همكاران وى در دادگسترى استان همدان تشكر 
و اعالم مى كنيم كــه وكال را  در اجراى اهداف 
عاليه قوه قضاييه و  مبارزه با فساد در كنار خود 

بينيد. 
در ادامه اين مراســم از 3 برگزيده اول تا سوم 

آزمون وكالت قدردانى شد.

 بنابر گفتــه سرپرســت معاونت خدمات 
شهرى شــهردارى همدان، اقدامات فناورانه و 
هوشمندســازى فرايندهاى ادارى و عملياتى 
در اولويت برنامه هاى معاونت خدمات شهرى 

شهردارى همدان مى باشد.
به گــزارش روابط عمومــى معاونت خدمات 
شهرى شهردارى همدان؛ حسين مردانى با بيان 
اين خبر گفت: حوزه معاونت خدمات شهرى 
در كنار فعاليت هاى ذاتــى و قانونى، با هدف 
دستيابى به شهر هوشمند و ايجاد محيط زندگى 
هوشمند شــهرى و در راستاى هوشمندسازى 
و اســتفاده از تكنيك هــا و ابزارهاى فناورى 
اطالعات طــرح هوشمندســازى فرايندهاى 
ادارى و عملياتى معاونت خدمات شــهرى در 

حال انجام است.
وى افزود: با هدف دستيابى به مديريت و اداره 
صحيح امور، ساده سازى فعاليت ها، حرفه اى تر 
شدن كارها، سرعت بخشيدن به مأموريت ها، 
انجــام كار صحيح، كاهش مصــرف انرژى و 
هزينه ها و نيز اســتفاده حداكثــرى از منابع و 
افزايــش بهــره ورى در ارائــه خدمات، طرح 
هوشمندســازى فرايندهاى ادارى و عملياتى 

معاونت خدمات شهرى در  حال انجام است.
مردانى در ادامه به تشريح طرح هوشمندسازى 
پرداخت و گفت: تهيه سامانه هاى هوشمندسازى 
نظير SDI  و    AVL    به همراه تهيه نقشه هاى 
اطالعات مكانى موردنياز (GIS) و نيز تشكيل 
بانك هــاى اطالعاتى يكپارچــه از مهمترين 
قســمتهاى اجراى اين طرح در حوزه معاونت 
خدمات شهرى است كه با عملياتى شدن موارد 
مذكور، ساير برنامه هاى اين طرح از قبيل ايجاد 
و راه اندازى مركز پايش و مانيتورينگ معاونت 

خدمات شهرى نيز در دست اقدام است.
شهردارى  شهرى  خدمات  معاونت  سرپرست 

همدان با اشــاره به راه اندازى سامانه اطالعات 
مكانى«SDI» افزود: در راســتاي اســتفاده از 
تكنولوژي با هــدف ايجاد زيرســاخت هاي 
اطالعاتي جهت نظارت و رصد آنى با قابليت 
دسترســي لحظه اي در هر زمــان و مكان به 
اطالعــات مكانــي و داده هــاى توصيفي در 
مديريت شهري ســامانه زيرساخت اطالعات 
مكاني در حوزه هاي مختلف معاونت خدمات 
شهرى طراحى و با تجهيز ســامانه مذكور به 
موبايل اپليكيشــن، قابليت برداشت اطالعات 
از طريق موبايل و ارســال مستقيم به اليه هاى   

GIS  را نيز داراست.
مردانى در ادامه گفت: بخشي از زيرساخت هاي 
ســامانه اطالعات مكاني در حوزه فضاي سبز 
جهت مديريت و نظارت بر عملكرد پيمانكاران، 
كنترل هزينــه و تدقيق برآوردهاي مالي جهت 
هزينه هاي كاشت، حفظ و نگهداري پارك ها و 
فضاهاي سبز شهري نيازمند اطالعات دقيق از 

مكان هاي مذكور است.
وى در اين باره افزود: خوشبختانه با پيگيري هاي 
مستمر و همكاري سازمان فضاي سبز و سازمان 
فناوري اطالعات تمامي پارك ها، فضاهاي سبز 
شــهري(بيش از 140پارك)، ميادين، بلوارها و 
حتي لچكي ها و رفيوژها داراى شناسنامه شدند.

مردانى به ديگر اقدامات انجام شــده اين طرح 
اشــاره كرد و گفت: ســامانه نظارت و كنترل 
خريد گل و گياه، كاشــت و حفظ و نگهداري 
فضاي سبز شهري مبتني بر موبايل اپليكيشن و 
تحت وب جهت بهره بردارى در سازمان سيما، 
منظر و فضاى ســبز شهرى و در جهت ايجاد 
زيرســاخت سيستمى پيشــگيرى از تخلفات 
ادارى و حفظ حقوق بيت المــال راه اندازى و 
پيش بينى شده اســت كه موجب صرفه جويى 
در هزينه هــاى خريد گونه هاى گياهى و حفظ 

و نگهدارى پارك ها و فضاى سبز خواهد شد.
شهردارى  شهرى  خدمات  معاونت  سرپرست 
همــدان، راه اندازى ســامانه   ثبــت حوادث و 
رخدادهاي آتش نشاني و تشكيل اليه اطالعاتي 
نقــاط حادثه خيز شــهر همدان و نيز ســامانه 
آتش نشاني  ســازمان  امدادرساني  مانيتورينگ 
با هدف ايجاد زيرســاخت كنتــرل و نظارت 
سيســتمى را از ديگر اقدامات هوشمندسازى 
در حوزه سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى 

شهردارى همدان برشمرد.
وى افزود: در گذشــته صــدور پروانه ايمنى 
جهت اخذ پايان كار ساختمان و نيز استعالمات 
مناطق 4گانه از آتش نشــانى به صورت دستى 
و حضــورى انجام مى گرفت كــه با تالش و 
پيگيرى كارشناسان IT معاونت خدمات شهرى  
و همكارى ســازمان آتش نشــانى و نيز ايجاد 
زيرســاخت هاى نرم افزارى و ســخت افزارى 
موردنياز براى نخستين بار در شهردارى همدان 

فراهم شد.
مردانــى در ايــن رابطــه بيان كــرد: صدور 
و  آتش نشــانى  ايمنى  پروانــه  الكترونيكــى 
اســتعالمات مناطــق جهــت اخذ پايــان كار 

ســاختمان و نيز امكان صــدور الكترونيكى 
فرم تأييديه اجراى طرح ايمنى آتش نشــانى به 
صورت سيستمى با قابليت آرشيو الكترونيكى 
و ذخيره ســازى اطالعات فراهم شده است كه 
موجب تســهيل در پاسخگويى به شهروندان، 
ســهولت در دسترســى به اطالعات از سوى 
مناطق 4گانه شهردارى و آتش نشانى،  ارتقاى 
امنيت اطالعات و جلوگيرى از هرگونه جعل و 

تضييع حقوق شهروندان خواهد شد.
وى به اقدامات فناورانه و هوشمندســازى در 
حوزه مديريت پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى 
نيز اشاره كرد و گفت: عودت لوازم ضبط شده 
شــهروندان به صورت سيستمى اجرايى شده 

است.
مردانى در ادامه بيان كرد: ضمن عملياتى شدن 
برقرارى ارتبــاط راديويى با انبار مركزى و نيز 
اسكن تمامى مدارك و پرونده ها جهت ايجاد 
آرشــيو الكترونيكى و بهره بردارى در سيستم 
يكپارچه شهرســازى و نوسازى و نيز استفاده 
از امكانات اپليكيشن سامانه 137 جهت تشكيل 
پرونده تخلفات ساختمانى و طرح در كميسيون 
ماده 100، ســامانه الكترونيكى و مكان محور 
كنترل مجوز تعميرات جزئى، اساسى و باغات 
نيز جهت اســتفاده  و بهره بردارى واحد كنترل 
ســاختمان(پليس ســاختمان) در دست اقدام 

است.
وى در پايــان بــا تأكيد بر اهميــت اقدامات 
فناورانــه و هوشمندســازى در ارائه خدمات 
و جلب رضايــت حداكثرى شــهروندان، از 
راه اندازى مركز پايش و مانيتورينگ، ســامانه 
AVL  ، تجهيــز خودروهاى خدمات رســان 
شامل خودروهاى آتش نشــانى، برف روب و 
ديگر خودروهاى معاونت خدمات شــهرى به 

دوربين در آينده نزديك خبر داد.

سرپرست معاونت خدمات شهرى شهردارى همدان:
اقدامات فناورانه و هوشمندسازى فرايندهاى ادارى و عملياتى

 در اولويت قرار دارد

ورود 60وكيل تازه نفس به كانون وكالى دادگسترى همدان 

حرفه وكالت جايگاه سياسى كارى نيست
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خبـر

روابط عمومى ادارات تعامل با رسانه هاى 
مكتوب را افزايش دهند

 بايــد هــم رســانه و هــم 
تخصصى  كارهاى  روابط عمومى 
و  دهنــد  انجــام  حرفــه اى  و 
ارتباطى  سد  نبايد  روابط عمومى 

در برابر رسانه شود.
روابط عمومى ها،  كنار  در  امروزه 
رسانه ها و شهروند خبرنگاران نيز 
فعاليت مى كنند و روابط عمومى ها 
بايد فضــا را براى كار تخصصى 
بحران ها  در  بخصوص  رســانه 

فراهم كند.
همكارى و تعامل روابط عمومى ها با رسانه ها براساس اعتماد متقابل از 
نكات مهم ديگر در عملكرد مثبت و موفقيت هاى يك سازمان است؛ 
زيرا روابط عمومــى نقش هاى گوناگونى را در جايگاه هاى متفاوت و 
شــرايط متمايز از يكديگر ايفا مى كند كه رســانه ها قادر به انعكاس 

مناسب و سريع آن هستند. 
ــات و شــرايط  ــد امكان ــر روابــط عمومــى ايــن اســت كــه بتوان هن
محيــط بيرونــى را تشــخيص داده و آنــان را با امكانات درون ســازمان 
پيونــد دهــد و بنابرايــن اجــراى فراميــن درون ســازمانى را تســهيل 
كنــد و در نهايــت ارتبــاط ســازمان را بــا بيــرون از آن، بــه درســتى 

برقــرار ســازد.
از روابط عمومى ادارات شهرســتان اســدآباد درخواســت ارتباط با 

رسانه ها و بخصوص رسانه هاى مكتوب را دارم.

پرداخت زكات نيازمند توجه جدى است
 زكات مســتحبى از جملــه 
مسائلى است كه در بين مردم و 
حتى مسئولين مورد بى توجهى و 
غفلت قرار گرفته است، بنابراين 
رسانه ملى و رســانه هاى استان 
در فضاى مجــازى در اين زمينه 
وظيفه خطيرى بر عهده دارند و 
انتظار مى رود در خصوص زكات 
مســتحبى  و نحوه پرداخت آن 
نيز آگاه سازى هاى الزم به خوبى 

انجام پذيرد. 
مايحتاج فقرا جامعه از طريق خمس و زكات تأمين مى شــود. ايجاد 
طرح هاى تشــويقى براى كســانى كه در پرداخت زكات همت دارند 
الزم است. براى فرهنگ سازى هرچه بيشتر پرداخت وجوهات شرعى 
بويــژه زكات قدردانى از  مؤديان زكات و افرادى كه در اين مســير 
تالش مى كنند بايد در دستور كار قرار بگيرد ، زيرا  هم  دستور صريح 
خداوند تبارك و تعالى است و هم مى تواند در ترويج اين فرهنگ در 

جامعه نقش بسزايى داشته باشد.

20درصد مشتركان برق اسدآبادى 
پرمصرف هستند

20درصد مشتركان برق اســدآبادى پر مصرف هستند كه در اين 
رابطه تذكرات ارشــادى، كتبى و حضورى به آنان داده مى شود و در 
صورت توجه نكردن به اين تذكرات امكان قطع برق آنان وجود دارد.

مدير توزيع نيروى برق شهرستان اسدآباد با بيان اينكه از ابتداى طرح 
برق اميد از آبان ماه ســال 99 تاكنون 30درصد مشــتركان شهرستان 
مشمول برق رايگان شــده اند، گفت: اسدآباد داراى 40 هزار مشترك 
برق در ســطح شهرســتان بوده كه  از اين تعداد مشتركان برق تعداد 
32هزار مشــترك برق خانگى و مابقى به مشــتركان عمومى، صنايع، 

كشاورزى و برق تجارى  اختصاص دارند.
نورالدين مرادى عاشور در ادامه نسبت به افزايش مصرف برق در تابستان 
پيش رو هشدار داد و افزود: به علت كاهش ميزان بارندگى ها در زمستان 
سال گذشته و بهار امسال و فرارسيدن گرماى زودرس، با افزايش مصرف 
برق مواجه هســتيم كه از مشتركان درخواســت داريم با اصالح الگوى 
مصرف نسبت به صرفه جويى در انرژى برق توجه ويژه اى داشته باشند تا 

با افزايش مصرف با خاموشى برق مواجه نشوند.
وى بيان كرد: براســاس آمار بار برق شهرستان در زمستان 20مگاوات 
و در تابســتان به علت چاه هاى كشــاورزى و وسايل سرمايشى 80

مگاوات بوده كه 10مگاوات آن ناشى از وسايل سرمايشى است.
به گزارش روابط عمومى اداره  توزيع نيروى برق شهرســتان اسدآباد، 
مرادى عاشــور  در ادامه با اشــاره به واگذارى 700فقره اشتراك برق 
جديد ســال گذشــته در اسدآباد، گفت: در سال گذشــته با اعتبارى 
افزون بر3ميليارد تومان بيــش از 100كيلومتر اصالحات و تعميرات 
و نگهدارى خطوط اصلى شبكه برق در شهرستان انجام گرفته است.

وى بيان كرد: با توجه به پيش بينى افزايش دما در اغلب نقاط كشور و 
تداوم آن تا پايان هفته  جارى، همچنين محدوديت هاى ايجاد شده در 
بخش توليد به دليل تعميرات واحد نيروگاه بوشــهر  كه تا آخر هفته 
به طول مى انجامد، از عموم هموطنان عزيز و شــهروندان اسدآبادى  
درخواســت داريم  به منظور كمك به تأمين برق و جلوگيرى از بروز 
خاموشــى به ويژه  در اين شرايط، نسبت به كاهش مصرف برق خود 

در فاصله ساعت هاى 12 تا 18 اقدام كنند.
مرادى عاشور گفت: تنظيم كولرهاى گازى روى 25درجه، استفاده از 
دور كند كولرهاى آبى، اســتفاده از نور طبيعى روز و خاموش كردن 
المپ هاى اضافى، استفاده نكردن از وسايل پرمصرف برقى مانند اتو، 
بخارشور، لباسشويى، ظرفشويى و... در ساعات گرم روز(12 ظهر  تا 
18شــب)  از جمله مواردى است كه  مشــتركان در رعايت  كاهش 

مصرف برق نياز است  نسبت به آن توجه ويژه اى داشته باشند.

تزريق دز دوم واكسن در اسدآباد
ــن خصــوص  ــام اســت و در اي ــال انج ــدآباد در ح ــتان اس ــق دز دوم واكســن در شهرس  تزري
ــز واكسيانســيون  ــا حضــور در مرك ــد ب ــز مى توانن ــم و همشــهريان عزي ــه مشــكلى نداري هيچگون
در2 نوبــت صبــح و بعدازظهــر از ســاعت 8:30 الــى 13 و 17 الــى 21 در كمتريــن زمــان نســبت 
بــه تزريــق واكســن اقــدام كننــد و جهــت رفــاه حــال همشــهريان در روزهــاى جمعــه از ســاعت 

9 الــى 12 نيــز مركــز فعــال اســت،
ــاى  ــه داراى فض ــد ك ــورى مى باش ــر كش ــز برت ــدآباد از مراك ــيون اس ــز واكسيناس ــن مرك همچني

مناســب اســت.

حضــور بــراى تزريــق واكســن كرونــا تنهــا از طريــق تمــاس تلفنــى و يــا دريافــت پيامــك از ســوى 
مراكــز بهداشــتى انجــام مى شــود و افــراد از حضــور بى دعــوت و تجمــع در مراكــز واكسيناســيون 

بــراى جلوگيــرى از شــيوع ويــروس كرونــا خــوددارى كننــد.
 به زودى واكسيناسيون سالمندان باالى 65سال اعالم مى شود

ــون  ــن شــده اســت. هم اكن ــدا تدوي ــه از ابت ــى اســت ك ــدى ســند واكسيناســيون همان  «اولويت بن
در فــاز 2، پــس از كادر درمــان، ســالمندان بــاالى 60ســال قــرار دارنــد كــه حتــى بــا آغــاز تزريــق 
واكســن ايرانــى هــم ايــن گــروه در اولويــت هســتند. پــس از آن بــا اتمــام واكسيناســيون بيمــاران 
خــاص، بيمــاران زمينــه اى در اولويــت واكســن قــرار مى گيرنــد و ســپس تزريــق بــراى گروه هــاى 

ــود. ــالم مى ش ــر اع ــنى پايين ت س

 قرار گرفتن قله «كوبرى» در شهرســتان 
تويســركان موجب مى شود هرساله بين 3 تا 
4هــزار كوهنوردى كه براى دريافت نشــان 
ويژه ســيمرغ و كوهنوردى و طبيعت گردى 
در اين بخش به شهرســتان تويسركان بيايند 
كه موجب رونق بخش گردشــگرى ورزشى 
و گردشــگرى طبيعــت در اين شهرســتان 
مى شــود. اين قلــه به عنوان يكــى ديگر از 
قله هاى شهرســتان مورد استقبال قرار گرفت 
به طورى كه روزانه   400 نفر ورزشــكار به 

كوه مى روند .
 ثبت قله كوبرى به عنوان بام استان همدان 
رونق  را  ورزشى  گردشگرى  تويسركان  در 
داده و ســالمت عمومى ارتقــا پيدا كرده 

است.
تويســركان  ورزش وجوانان  اداره  رئيــس 
گفت: هم اكنون 48 هيأت فعال در شهرهاى 
تويسركان، سركان و فرسفج وجود دارد كه 
از اين تعداد 20هيأت مختص خانم هاست.

به گزارش روابط عمومى اداره ورزش وجوانان 
تويسركان، محسن شايسته با اشاره به بهترين 
رتبه دووميدانى ســال گذشــته كه توســط 
آينه وند در تويســركان  كســب شد، گفت: 
اين تنهــا تيمى از چندين افتخاراتى اســت 
كه جوانان در رشــته هاى مختلف ورزشــى 
تويســركان كســب كرده اند. جوانــان اين 
شهرستان سال گذشــته افتخارات زيادى را 

براى شهر كسب كرده اند.
وى افزود: امســال هم  يكى از ورزشكاران 
تويسركانى  به مسابقات كشورى كشتى اعزام 
شده است. سال گذشته شهرستان تويسركان 
در رشته كشتى فرنگى در استان مقام نخست 

را كسب كرد. 
شايســته همچنين گفت: تنها شهرستانى كه 
در اســتان 2تيــم ليگ برتر فوتبــال را دارد 
تويســركان اســت با نام هاى  ستاره سرخ و 

كوالم سرخ.
وى با اشــاره بــه اينكه مســئوالن در حوزه 
جوانان مســئوليت زيادى بر عهــده دارند، 
افزود: راه اندازى خانه جوانان در دســتور كار 
اداره ورزش وجوانان تويســركان اســت كه 

اميدواريم سريع تر تهيه شود.
شايســته با تأكيــد بر اينكــه هدفمند كردن 
جوانــان را در اولويــت قــرار داده ايم، بيان 
كرد: از سال گذشته با جذب خيرين  مجمع 

خيريــن ازدواج را تشــكيل داديم و تا پايان 
تيرماه اعتبارنامه آن ارسال مى شود.

وى گفت: مجمع خيريــن ازدواج پايگاهى 
اســت براى كمك به جوانــان. راه اندازى و 
توســعه ســازمان هاى مردم نهاد در روستاها 
از ديگر اقداماتى بود كه در راســتاى جذب 

جوانان انجام شد. 
خانه جوان نيمه دوم تيرماه افتتاح مى شــود. 
ايــن مجمــع محــل اجتمــاع ســمن ها و 
سازمان هاى مردم نهاد است كه آماده  دريافت 
ايده ها و برنامه هايى اســت كه مى شــود در 

سطح شهر براى جوانان اجرا كرد.
شايســته افزود: در واقع مجمع جوانان اتاق 
فكرى است  براى جوانان با ايده هاى خوب 
كــه  هدف اصليش ايجاد اشــتغال و كاهش 
آســيب هاى اجتماعى اســت. اميدواريم  با 
فعال كردن ســازمان هاى مردم نهاد بخشــى 
از مشــكالت جامعه حل شــوند. هم اكنون 
تعداد ســمن ها  در روســتاهاى  با جمعيت 
باال افزايش يافته است به طورى كه 8روستا 
داراى ســمن و 2روســتا به دنبــال دريافت 

اعتبارنامه هستند. 
وى با اشاره به راه اندازى پارك بانوان در شهر 
ســركان گفت: درصدد هستيم  در پارك هاى 
شهر سبد بسكتبال و تور واليبال نصب شود؛ 
همچنين  جاده سالمت در بلوار ابن سينا هم 

در حال راه اندازى است.

عملكرد اهالى رسانه در انتخابات 
ستودنى بود

 حضور پر شور ملت ايران در انتخابات 28 خرداد ماه بى گمان 
يكى از صفحات زرين تاريخ پرافتخار انقالب اسالمى است.

عملكرد اهالى رســانه در اميدآفرينى، آگاهى بخشى و دعوت 
مردم به مشــاركت حداكثرى حقيقتًا ســتودنى بود و مصداق 
وعــده الهى ولينصــرن ا... من ينصره گرديــد. اينجانب ضمن 
تبريك اين پيروزى بزرگ ملــت، از همه مديران، خبرنگاران 
و فعاالن رســانه اى همدان 
پيام به جهــت نقش آفرينى 
مؤثــر و بــه يادماندنى در 
صميمانه  ملى،  موفقيت  اين 

تقدير و تشكر مى نمايم.

مانور پاكسازى زمين هاى باير 
در سطح شهر

 اراضى باير و زمين هاى خالى رها شده در شهر فامنين توسط 
عوامل معاونت خدمات شهرى پاكسازى شد.

شــهردار شهر فامنين گفت: با توجه به اينكه برخى از زمين هاى 
خالى موجود در ســطح شــهر به مكان تخليه انواع پســماند و 
نخاله هاى ســاختمانى تبديل شده و مناظر نامناسبى ايجاد كرده 
است، عوامل معاونت خدمات شهرى شهردارى به طور مستمر 

اقدام به پاكسازى اين زمين ها مى كند.
پيام رفتارى افزود: تخليه خاك و نخاله هاى ساختمانى و ريختن 
پسماندهاى شهرى در زمين هاى باير اين منطقه موجب نارضايتى 

بسيارى از شهروندان شده بود.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى شــهر فامنيــن، وى  بيان 
كرد: تخليه خاك و نخاله هاى ســاختمانى و ريختن پسماندهاى 
شهرى در زمين هاى باير اين منطقه موجب نارضايتى بسيارى از 

شهروندان شده است.

محوريت شوراى ششم مشاركت 
اجتماعى باشد

 محوريت شــورا در نظام اســالمى بر مبناى پرهيز از تمركز 
قدرت و روى آوردن به مشــاركت اجتماعى اســت. مشاركت 
اجتماعى را مى تــوان به معناى حضور جــدى، فعال، آگاهانه 
مردم در فعاليت هاى اقتصادى، اجتماعى دانســت. يكى از ابعاد 

مشاركت اجتماعى مشاركت در مديرت شهرى است.
مديريت شــهرى، مفهوم نوينى است كه پس از پيروزى انقالب 
اسالمى و مطرح شدن شورا ها در فصل هفتم قانون اساسى وارد 

گفتمان سياسى و اجتماعى جامعه ايران شد.
شوراهاى شهر به عنوان مهمترين عامل اداره هر شهر، مى توانند 
تضمين كننده منافع شــهروندان باشــند و نقش مهمى در بهبود 

عملكرد شهرى بازى كنند.
از تمام نامزدهاى ششمين دوره شــوراى اسالمى شهر اسدآباد 
كــه در اين عرصه حضور يافتند تقدير و تشــكر كرده و ضمن 
تقدير و سپاس از اعضاى گرانمايه دوره  پنجم، تبريك صميمانه 

خود را به شما منتخبين مردم 
در ششــمين دوره شــوراى 
اعالم  اسدآباد،  شهر  اسالمى 
مى دارم و اميدوارم در ســايه 
هم افزايــى و تعامــل متقابل 
ميان خادمين مــردم در نهاد 
شــوراى اســالمى شــهر و 
شــهردارى، بتوانيم به سمت 
تحقق اهداف متصور در سند 

چشم انداز توسعه شهرى گام برداريم.

 5 مركــز جهــت خريد گندم مــازاد نياز 
كشاورزان در شهرســتان  اسدآباد اختصاص 
يافته اســت؛ كارخانه آرد، ســيلوى ظفرى، 
تعاونى روســتايى موسى آباد، تعاون روستايى 
ايمان و تعاون روســتايى طويالن ســفلى در 
مجموع با ظرفيــت 73 هزار و 500تن تعداد 
مراكز اختصاص داده شده براى خريد امسال 
تضمينى گندم كشاورزان اين شهرستان خواهد 

بود.
مدير جهاد كشاورزى اسدآباد از آغاز برداشت 
گندم از مزارع اين شهرستان خبر داد و گفت: 
از چند روز گذشته برداشت گندم از مزارع اين 
شهرستان آغاز شده كه با آغاز برداشت گندم 
منطقه مراكز خريد گندم شهرستان هم فعاليت 

خود را آغاز كرده اند.
محمدكرم مرادى با اشاره به پيش بينى توليد و 
برداشت 45هزار تن گندم از مزارع شهرستان، 
افزود: در حال حاضر  95 كمباين در ســطح 
مزارع اين شهرستان مشغول به برداشت گندم 
هســتند كه تا پايان برداشت  تعداد كمباين ها 

افزايش خواهد داشت.
وى با بيان اينكه ســاليانه 150 تا 170 كمباين 
سبك، ســنگين و نيمه ســنگين كار برداشت 
غالت شهرستان را برعهده دارند، بيان كرد: به 
نسبت سنوات گذشته برداشت گندم از اراضى 
اين شهرســتان 2 هفته زودتر آغاز شده و تا 
اوايل مردادماه برداشت گندم در مناطق كليايى 

ادامه خواهد داشت.

مرادى سطح زيركشت غالت شهرستان را در 
مجموع 33 هزار هكتار برشــمرد و گفت: از 
اين ميزان ســطح زيركشت غالت شهرستان 
17هزار و 415 هكتار شــامل  9 هزار و420 
هكتار به گندم آبى،  8 هزار و995 هكتار گندم 
ديم و مابقى به جو ديم و آبى اختصاص دارد.

وى تعــداد گندم كاران اين شهرســتان را  2 
هــزار و500 تا 3هزار نفر اعالم كرد و افزود: 
در سال گذشــته در بيش از 34 هزار و 500 
هكتار از مزارع شهرستان كشت جو و گندم 
ديم و آبى توسط كشاورزان اسدآبادى انجام 
گرفــت كه از ايــن ميزان كشــت افزون بر 
16هزار و 500هكتار به كشت جو ديم و آبى 
و 18 هزار هكتار به كشت گندم  ديم و  آبى 

اختصاص داشت.
مرادى  همچنين با اشاره به اختصاص 5مركز 
خريــد تضمينى گندم  در شهرســتان، گفت: 
كارخانه آرد، سيلوى ظفرى، تعاونى روستايى 
موســى آباد، تعاون روســتايى ايمان و تعاون 
روستايى طويالن سفلى در مجموع با ظرفيت 
73هــزار و 500تن تعــداد مراكز اختصاص 
داده شــده براى خريد امسال تضمينى گندم 

كشاورزان اين شهرستان هستند.
به گزارش روابط عمومى اداره جهاد كشاورزى 
شهرســتان اسدآباد، وى  با بيان اينكه ظرفيت 
سيلوهاى اســدآباد 3برابر ظرفيت توليد گندم 

شهرستان است، بيان كرد: مجموع كل ظرفيت 
سيلوهاى ســطح شهرستان 107هزار تن بوده 
كه در حال حاضر از مجمــوع 5 مركز خريد 
تضمينى گنــدم اختصاص داده شــده و در 
مجموع 13هزار تن ظرفيــت اين مراكز پر و 
داراى موجــودى بوده و 60هــزار و 500 تن  
ظرفيت مراكــز اختصاص داده شــده خالى 

هستند.
از كشاورزان عزيز شهرستان درخواست داريم 
در سال 1400 دست دالل ها را از محصوالت 
كشاورزى كوتاه كنند و به صورت مستقيم با 

مراكز خريد ارتباط بگيرند.

 در ايــام مبارك دهه كرامــت و در روز ميالد 
با ســعادت شمس الشــموس حضــرت على ابن 
موســى الرضا (ع) اداره كتابخانه هــاى عمومــى 
شهرســتان مالير بــا همــكارى كتابخانه عالمه 
امينى(ره) اقــدام به برگزارى آييــن رونمايى از 
كتاب "ســقف كوتاه  ســقف بلند" تأليف محمد 

احمدوند كرد.
ــتان  ــى شهرس ــاى عموم ــس اداره كتابخانه ه رئي
ماليــر گفــت: در ايــن نشســت محمــود خليلــى 
از نويســندگان و اهالــى قلــم شهرســتان در 
ــه قــول رضــا براهنــى:  ابتــداي ســخن گفــت: ب
ــس از  ــه پ ــت ك ــه اي اس ــه، قص ــن قص «بهتري
ــد و وى را  ــه ياب ــده ادام ــن خوانن ــان، در ذه پاي
بــه تفكــر دربــاره زندگــى وادارد و... تخيــل وى 
را چنــان مشــتعل كنــد كــه او حــوادث ديگــري 
ــه در  ــده از قص ــه ش ــوادث نتيج ــب ح در تعقي
ــًا كشــف  ــى را دقيق ــاي زندگ ــر آورد و زواي نظ

ــد.»   كن
ســيد مهــدى آخشــيك بــا برشــمردن ويژگى هــا 

و تفــاوت داستان نويســان، افــزود: تنهــا بخشــى 
از نويســندگان هســتند كــه از همــان ابتــدا، 
ــا  ــه ب ــود ك ــد خ ــل نيرومن ــتفاده از تخي ــا اس ب
ســال ها تمريــن و ممارســت جــدي و مطالعــات 
بســيار بــه دســت آمــده، مى تواننــد از صفــر تــا 
صــد يــك داســتان را بنويســند. ايــن گونــه افــراد 

نيــز، هرجــا كــه نيازمنــد گســترش داســتان باشــد 
بــا بهره گيــري از تجربيــات و مشــاهدات خــود، 

ــد.   ــش  مى برن ــتان را پي داس
وى تم اصلى مجموعه داستان سقف كوتاه، سقف 
بلند را «تنهايى انســان» دانست، و با بررسى تك 
تك داستان ها گفت: تمامى اين مجموعه، ماحصِل 

تالش نويسنده براي نمايِش تنهايِى غمباري است 
كه انسان امروز به واســطه اتفاقات و گسست و  
شكســت روابط عاطفى در هميــن دوران به آن 
دچار شــده و در تارهاي چسبنده آن گرفتار شده 

است.  
آخشيك پس از اشــاره به بخشى از نقاط ضعف 
مجموعه داستان، افزود: هنر ساده نويسى و پرهيز 
از مغالطــه و غلوگويــى يكى از شــاخصه هاي 
نوقلم هاي عرصه داستان نويســى اســت. در اين 
كتــاب نيز جناب احمدوند به همان شــيوه رفتار 
كرده اند، رفتاري كه معقول اســت و براي جذب 

مخاطب عام ضروري است 
وى گفت: مورد مســائل اجتماعى در نشــريات، 
همچنــان وي را ملزم كــرده تا ايــن دغدغه ها 
را در داســتان هاي خود بروز دهد. داشــتن اين 
دل مشغولى ها نشان از تعهد و احساس مسئوليتى 
اســت كه وي نسبت به جامعه دارد و بر اين باور 
است كه با نمايش معضالت به خوانندگان خود، 
مى تواند گامى در جهت آگاهى بخشــى و اصالح 

امور بردارد.  
در ادامه نويســنده كتــاب در صحبت هايى كوتاه 
افزود: كتاب «ســقف كوتاه، سقف بلند» مجموعه 

8 داســتان اســت كه در آنها دغدغه هاى ذهنى و 
اجتماعى خود را بيان كرده ام. اســم كتاب از اسم 
يكى از داستان ها گرفته شده كه در جشنواره 4گاه 

اصفهان رتبه اول را كسب كرده است.  
محمــد احمدوند گفت: توالى موضوعى يا زمانى 

در انتخاب داستان ها وجود ندارد. 
ناشــر ايــن كتــاب  مشــهدى اســت و رونمايــى 
كتــاب را در روز والدت امــام رضــا(ع) بــه فــال 

نيــك گرفــت.

مهدى سليمانى 
كميته اطالع رسانى ستاد انتخابات اسدآباد

رضا ويسى
روابط عمومى شهردارى اسدآباد

ابراهيم سفرى
كارشناس روابط عمومى فرماندارى 

اسدآباد

محمد بيژنى
روابط عمومى دفتر امام جمعه

 اسدآباد

مريم هنرجو
 روابط عمومى اداره كتابخانه هاى عمومى 

شهرستان مالير

حجت االسالم محمد داوريان
روابط عمومى جهاد كشاورزى اسدآباد

حسين سليمانى
روابط عمومى دانشكده علوم پزشكى اسدآباد

رئيس اداره ورزش وجوانان تويسركان:

خانه جوانان بزودى افتتاح مى شود
■ ثبت قله كوبرى استقبال از ورزش را چند برابر كرد

اختصاص 5 مركز براى خريد تضمينى گندم كشاورزان

آيين رونمايى كتاب "سقف كوتاه سقف بلند" در مالير برگزار شد
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نماينده ولى فقيه در استان:
دولت منتخب قدر مردم را بداند

 از حضور حماســى مردم در انتخابات گذشــته قدردانى مى كنم، 
اميدواريم دولت منتخب قدر اين مردم را به خوبى بداند و به وعده هاى 

داده  شده عمل كند.
نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان روز گذشــته در جمع 
مردم همدان و جشــن ميالد امام رضا(ع) گفــت: مردم با وجود همه 
گاليه مندى هايى كه نســبت به وضعيت موجود داشتند، اما بار ديگر با 

حضور خود، حماسه ديگرى را خلق كردند.
حجت االسالم حبيب ا... شعبانى موثقى با تبريك ميالد امام رضا(ع) افزود: 
امام رضا(ع) تنها براى گرفتن حاجت و برطرف كردن مشكالت نيست، 
بلكه حضرت، امام معصومى است كه اگر فردى به ايشان متوسل شود 

به طور قطع مى تواند زندگى سعادتمندى داشته باشد.
وى با اشــاره به اينكه امروز الزم اســت حرف اهل بيت(ع) را به مردم 
برسانيم، گفت: اگر مردم حرف اهل بيت(ع) را بشنوند و به آموزه هاى 
دينى و قرآنى عمل كنند، مشكالت خانوادگى، آسيب هاى اجتماعى و 

اقتصادى نيز كمتر خواهد شد.
امام جمعه همدان افزود: اگر امروز با مشكلى روبه رو هستيم، به اين دليل 
است كه با حرف امام رضا(ع) پيش نرفتيم و براساس تعاليم و آموزه هاى 

قرآن و اهل بيت(ع)  عمل نكرديم.

اقدام خرابكارانه در يكى از ساختمان هاى 
سازمان انرژى اتمى ناكام ماند

 اقدام خرابكارانه روز گذشته در يكى از ساختمان هاى سازمان انرژى 
اتمى ناكام ماند و هيچگونه خسارت مالى و جانى به همراه نداشت.

به گزارش فارس، بامداد روز گذشته دوم تيرماه اقدام خرابكارانه اى  در 
يكى از ســاختمان هاى سازمان انرژى اتمى ناكام ماند و براساس اعالم 
منابع مطلع، اين اقدام خرابكارانه هيچگونه خسارت مالى و جانى نيز به 

دنبال نداشته است.
الزم به يادآورى است هوشيارى نهادها و سازمان هاى حفاظتى و امنيتى 
در زمينه شناســايى، كشف و مقابله با اقدام هاى خرابكارانه براى ضربه 
زدن به فعاليت هاى هســته اى صلح آميز ايران نتوانسته خللى در تداوم 

برنامه هاى ايران در حوزه هسته اى ايجاد كند.
گفتنى اســت كه اين اقدام خرابكارانه و شناســايى عوامل آن از سوى 

مراجع ذى ربط در دست بررسى است. 
بامداد يكشنبه  22 فروردين ماه نيز اقدامى خرابكارانه ديگرى در بخشى 
از شــبكه توزيع برق تأسيسات غنى سازى نطنز (شهيد احمدى روشن)  
رخ داد. بهروز كمالوندى سخنگوى سازمان انرژى اتمى صبح يكشنبه  
22 فرورديــن ماه در گفت وگو با فارس، از وقوع حادثه در بخشــى از 
شبكه توزيع برق تأسيسات غنى ســازى نطنز خبر داد و گفت كه اين 

حادثه تلفات انسانى و آلودگى به همراه نداشته است.
رئيس سازمان انرژى اتمى نيز عصر همان روز در واكنش به اين حادثه 
در تأسيسات نطنز، بيان كرد: ايران با محكوم كردن اين حركت مذبوحانه 
و تأكيد بر ضرورت برخورد جامعه بين المللى و آژانس با اين تروريسم 
هسته اى، حق خود را براى اقدام عليه عامالن، آمران و مباشران محفوظ 
مى دارد. على اكبر صالحى همچنين در اظهاراتى اين اقدام را خرابكارى 
برشــمرد و كاظم غريب  آبادى نماينده دائم ايران در آژانس از ارســال 
نامه اى به گروســى در پى حادثه نطنز خبر داد و رژيم صهيونيستى را 

مسئول اين حادثه خواند.

رئيس ستاد انتخابات كشور:
اعالم جزئيات تكميلى از نتايج شمارش آراى 

انتخابات رياست جمهورى
 رئيس ســتاد انتخابات كشــور، با اعالم جزئيات تكميلى از نتايج 
شمارش آراى انتخابات رياست جمهورى، از تكميل نتايج قبلى با وصول 

آخرين صورتجلسات از 91 صندوق باقى مانده اين انتخابات خبر داد.
جمــال عــرف در ادامه اعــالم نتايج انتخابــات ســيزدهمين دوره 
رياست جمهورى بيان كرد: با وصول تمامى صورتجلسات صندوق هاى 
اخذ رأى انتخابات رياست جمهورى و همچنين انطباق صورتجلسات 
هيأت هاى اجرايى و نظارت بخش ها و شهرســتان هاى سراسر كشور، 
و اعمال جملگى آنها در سامانه جامع انتخابات، نتايج تكميلى شمارش 
آراى انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهورى، مورد جمع بندى قرار 
گرفت. به گزارش ايرنا، رئيس ستاد انتخابات كشور اين نتايج را به شرح 

ذيل اعالم كرد:
1. كل تعرفه هاى مصرفى(تحويل شــده به مراجعه كنندگان شــعب): 

28/989/529 برگ
2. آراى داخل صندوق هاى اخذ رأى.......................  28/750/736 برگ
3. آراى باطله غير مأخوذه درون صندوق......................  100/231 برگ
4. آراى مأخوذه......................................................... 28/650/5058 رأى
5. آراى باطله مأخوذه...................................................  3/740/688 رأى
6. آراى صحيح...........................................................  24/909/817 رأى

■ آراى  هر يك از نامزدها:
آقاى سيد ابراهيم رئيسى............................................  18/021/945 رأى
آقاى محسن رضايى ميرقائد.........................................  3/440/835 رأى
آقاى عبدالناصر همتى...................................................  2/443/387 رأى
آقاى سيد اميرحسين قاضى زاده هاشم........................   1/003/650 رأى

رئيس ستاد انتخابات كشور بيان كرد: در اجراى تبصره 8 ماده 31قانون 
انتخابات رياست جمهورى، نتايج كامل شمارش آرا به شوراى نگهبان 
اعالم شــده است و مطابق همين تبصره، تأييد نهايى صحت انتخابات 

برعهده شوراى نگهبان است.
گفتنى است، تفاوت عدد مربوط به كل تعرفه هاى مصرفى (تعرفه هاى 
تحويل شده به مراجعه كنندگان شعب) با عدد  آراى داخل صندوق هاى 
رأى، مربوط به افرادى اســت كه  در انتخابات شركت كردند، اما به هر 

دليلى، رأى خود را داخل صندوق ها نيانداختند.

عضو كميسيون اجتماعى مجلس:
تمكين از رأى مردم هيچ گاه از ذهن مردم 

پاك نمى شود
 تمكيــن از قانــون، تمكيــن از رأى مردم و اعتقــاد به وحدت 

حركت هاى مثبتى است كه هيچ گاه از ذهن مردم پاك نمى شود.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا، 
در مــورد نتايج انتخابات رياســت جمهورى 1400 گفت: مردم ايران 
همواره هنگام حضور در بزنگاه ها و مقاطع مهم تاريخى بسيار جلوتر 
از بســيارى از مسئولين هســتند. حضور مردم ايران همواره دشمنان 

خارجى و توطئه گران داخلى را غافلگير كرده است.
كيومرث ســرمدى با اشاره به مشــكالت اقتصادى كشور، بيان كرد: 
دشمنان داخلى و خارجى همه تالششــان را كردند تا مردم را نااميد 
كرده و القا كنند كه حضور مردم ايران پاى صندوق هاى رأى ضعيف 
بوده اســت. طبيعى بود كه اين اتفاق نمى افتد و داليل مشخصى هم 
دارد. مردم ايران به كشورشان، جمهورى اسالمى و واليت مقام معظم 

رهبرى عالقه ديرينه دارند.
وى آخرين بيانات مقام معظم رهبرى پيــش از برگزارى انتخابات را 
در ميزان مشاركت تأثيرگذار دانست و گفت: سخنان دلسوزانه ايشان، 
آمار مشــاركت را باال برد. البته جا دارد كه ما مشاركت بيشترى را در 
انتخابات هاى رياست جمهورى داشــته باشيم، اما با اين حال به نظرم 

مردم بار ديگر به وظيفه دينى و ملى خود جامه عمل پوشيدند.

سخنگوى كميسيون آموزش مجلس: 
تاكنون ستاد كرونا درباره تعويق كنكور 

اظهارنظر نكرده است
 ســتاد ملى كرونا درباره تعويق كنكور تاكنون اظهارنظرى نكرده 

است و بر همين اساس، كنكور به قوت خود باقى است.
به گزارش فارس، ســخنگوى كميســيون آموزش وتحقيقات مجلس 
شوراى اســالمى در برنامه اى با اشاره به موضوع فروش صندلى هاى 
دانشگاه علوم پزشكى، گفت: برخى دانش آموزان با معدل پايين وارد 
رشته هاى پزشكى شده و براى ادامه تحصيل به خارج مى روند و پس 

از مدتى ماجراى تبديل مدركشان را دارند.
حجت االسالم احمدحسين فالحى در مورد تعويق نيفتادن كنكور نيز 
بيان كرد: امسال تصميم گيران كنكور، ستاد ملى كرونا هست و مجلس 
ناظر بر رعايت شدن پروتكل هاســت؛ ستاد ملى كرونا درباره تعويق 

كنكور تاكنون اظهارنظرى نكرده و كنكور به قوت خود باقى است.
وى درباره تقاضاى زياد در 2رشــته دانشــگاهى، گفت: تقاضا براى 
2رشته پزشكى و حقوق هيچگاه كم نمى شود، ولى با نگاه تجارى به 

آنها همواره شاهد خروجى هاى بى كيفيت بوده ايم.

سخنگوى كميسيون كشاورزى در مجلس: 
بازگشت اختيارات بازرگانى 
به وزارت جهادكشاورزى

 ســخنگوى كميسيون كشــاورزى مجلس مى گويد وزير صنعت، 
معــدن و تجارت مجلس با اذعان به اين مســأله كه ارز 4هزار  و200

تومانى عامل گرانى و آســيب به توليد است اعالم آمادگى كرد تا در 
صورت ارسال نامه از ســوى وزير جهادكشاورزى شركت بازرگانى 
دولتى را با تمامى ساختمان ها و نيروهاى فعال در آن را در اختيار اين 

وزارتخانه قرار دهد.
حجت االسالم والمســلمين احد آزادى خواه در گفت وگو با ايسنا، در 
مورد جلسه اخير كميسيون، كشاورزى مجلس با اشاره به حضور وزير 
صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه گفت: وزير صمت اعتقاد دارد 
كه در توزيع ارز 4هزار و 200 تومانى فساد، مديريت نكردن، گرانى و 
آسيب به توليد وجود دارد. وزير صمت قول داد هر زمانى كه بتوانيم 

از تخصيص اين ارز جلوگيرى مى كنيم.
وى از اعــالم آمادگى وزيــر صمت در مورد برگردانــدن اختيارات 
بازرگانى وزارت جهاد كشاورزى خبر داد و افزود: وزير صمت اظهار 
كرد تا در صورت ارســال نامه از سوى وزير جهاد كشاورزى شركت 
بازرگانــى دولتى را با تمامى ســاختمان ها و نيروهاى فعال در آن در 
اختيار اين وزارتخانه قرار دهد.  آزادى خواه با اشاره به اينكه مقرر شد 
نشســتى در كميسيون كشاورزى مجلس با مسئوالن بانك مركزى در 
زمينه تخصيــص ارز موردنياز واردات گندم و نهاده هاى دامى برگزار 
شود، بيان كرد: معاون توليدات دامى وزير جهادكشاورزى اعالم كرد 
كه براساس جوجه ريزى صورت گرفته تا پايان شهريورماه مشكلى در 

زمينه تأمين مرغ و تخم مرغ وجود ندارد.

سخنگوى كميسيون برنامه  و بودجه مجلس:
حل مشكالت اقتصادى كشور يك رؤياى دور 

از ذهن نيست
 حل مشكالت اقتصادى و معيشتى كشور يك رؤياى دور از ذهن 

نيست و راه حل آن در داخل كشور وجود دارد.
ســخنگوى كميســيون برنامه وبودجه و محاســبات مجلس شوراى 
اســالمى در گفت وگو با ايسنا، گفت: شــكل دهى اقتصاد غيرمتكى 
بــه نفت و مقاوم در برابر تكانه هــاى معادالت جهانى و در عين حال 
ديپلماسى فعال و روابط مؤثر با كشورهاى مختلف دنيا در چارچوب 
سياست هاى نظام، راهگشــاى معضالت كنونى حوزه اقتصاد كشور 
اســت. محمدمهدى مفتح در ادامه افزود: اگــر نگاهمان براى ايجاد 
تحوالت مثبت و اساسى در حوزه اقتصادى كشور صرفاً به معادالت 
سياســى و اقتصادى خارج از كشور باشــد، موفق به حل ريشه اى و 

پايدار مشكالت اقتصادى نمى شويم.
وى بيــان كرد: توســعه و تقويت اقتصــاد درون محور بــا تكيه بر 
ظرفيت هاى داخلى، مهمترين راهبرد حل معضالت اين بخش و بهبود 

شاخصه هاى اقتصادى و معيشتى است.
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ب طرح ممنوعيت مذاكره مسئوالن ايرانى

 با آمريكايى ها اعالم وصول شد
 26طــرح و 3 اليحه از جملــه طرح ممنوعيت مذاكره مســئوالن ايرانى 
با آمريكايى ها در جلســه علنى روز گذشته مجلس شــوراى اسالمى اعالم 

وصول شد.
به گزارش ايرنا، طرح قلمرو اســتقالل شــركت هاى تجــارى در حدود 
مسئوليت مديران آنها، طرح ســامانه ثبت زراعت، طرح ممنوعيت مذاكره 
مســئوالن و مقامات جمهورى اســالمى ايران با مقامات آمريكايى، طرح 
الزام وزارت فرهنگ وارشــاد اسالمى و ســازمان صداوسيماى جمهورى 
اســالمى ايران به حمايت از توليد آثار فرهنگى و هنرى ضد اســتكبارى 
از جمله ديگر طرح هاى اعالم وصول شــده در جلســه علنى روزگذشته 

مجلس شوراى اسالمى بود.

صحت انتخابات رياست جمهورى تأييد شد
 سخنگوى شوراى نگهبان از تأييد صحت انتخابات رياست جمهورى خبر داد.

عباســعلى  كدخدايــى  در گفت وگويــى بــا موضــوع بررســى انتخابات 
رياست جمهورى سيزدهم گفت: گزارش وزير كشور را سه شنبه دريافت كرديم 
و نســبت به نتايج نهايى موضوع بررسى شــد و همكاران ما در ستاد نظارت 
انتخابات گزارشــات واصله را بررسى كردند و صبح  چهارشنبه موضوع را به 
بحث گذاشتيم و اعضاى شوراى نگهبان با توجه نتايج اعالمى به استناد ماده 78 
قانون انتخابات و تبصره 8 ماده 31 قانون انتخابات، صحت ســيزدهمين دوره 

انتخابات رياست جمهورى را مورد تأييد قرار دادند.
وى افزود: ما گزارش موثرى كه بر سرنوشــت انتخابات اثر گذاشــته باشــد، 
نداشتيم و بر همين اساس  اعضاى شــوراى نگهبان صحت سيزدهمين دوره 

انتخابات را تأييد كردند.

واكنش ايران به توقيف دامنه وب سايت هاى 
ايرانى از سوى آمريكا

 سخنگوى نمايندگى دائمى ايران در سازمان ملل در واكنش به توقيف دامنه 
برخى وب ســايت هاى ايرانى توســط آمريكا، آن را تالش براى محدودسازى 

آزادى بيان تلقى كرد.
به گزارش ايســنا، شــاهرخ ناظمى گفت: با رد كردن ايــن اقدام غيرقانونى و 
زورگويانه كه تالشــى اســت براى محدودســازى آزادى بيان، اين مسأله از 
مجارى قانونى پيگيرى مى شود.  اظهارات ناظمى در پى اين مطرح مى شود كه 
دولت آمريكا روز سه شنبه دامنه وبسايت شبكه خبرى پرس تى وى، وابسته به 
صداوسيماى جمهورى اســالمى ايران به آدرس Presstv.com را توقيف 
كرد. همچنين دامنه وب ســايت هاى العالم و المسيره نيز توسط آمريكا توقيف 

شده است.

محمد ترابى»
 اســتفاده از لفظ «انقالبــى» و يا «انقالبى 
بودن» عمرى به قدمت عمر انقالب اسالمى 
دارد. در اوايل انقالب اسالمى، مى توان گفت 
كه اين لفظ در مقابل وابســتگان به سلطنِت 

شاه پهلوى اطالق مى شد. 
گروهك هايى همچون كومله ها، فداييان خلق 
و... پس از پيروزى انقالب اسالمى و رهبريت 
بيانگــذار كبير انقالب امام خمينى (ره)، نقطه 

مقابل انقالبى  و انقالبى گرى قرار داشتند. 
با اين حال پس از تثبيت انقالب اســالمى با 
كنــار زدن گروهك ها و ايجاد ثبات و امنيت 
در كشــور و پس از عبور از 8 ســال جنگ 
تمــام عيار كه به كشــورمان تحميل شــده 
بــود، بدنــه حكومت در كشــورمان به يك 
اتحاد رويه و مديريتى رســيد. اين مســأله 
موجب شــده بود كه انقالبــى بودن فارغ از 
بدنه حاكميت و مســئوالن اســتفاده شده و 
جريان هــاى ضدانقالب همچــون برخى از 
شــبكه هاى معاند كه با آمدن شــبكه ها و به 
اصطــالح ديش هاى ماهواره اى در كشــور، 
آغاز به فعاليت كــرده بودند، در نقطه مقابل 

لفظ انقالبى قرار بگيرند. 
با اين حال تقريبًا در يك ســال گذشته تأكيد 
بر انقالبى بودن و اســتفاده از اين لفظ بيش 
از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. شاهد 
اين مسأله هســتيم كه لفظ مذكور عالوه بر 
معنــاى عام آن كــه در برابــر مخالفان نظام 
مقــدس جمهورى اســالمى بــه كار گرفته 
مى شــود، معناى خاص نيز پيــدا كرده و در 
جدال هــاى انتخاباتى و نزاع هــاى حزبى-

سياسى مورد استفاده قرار گرفته است. 
طبق تحليل كارشناســان و فعاالن سياســى 
داخلــى، «انقالبــى» بــودن را مى توان يك 
جريان نوظهــور يافته از دل جريان اصولگرا 
دانست، كه در يك سال  ونيم گذشته و پس از 
انتخابات اسفند ماه 98 (انتخابات يازدهمين 
دوره مجلس شــوراى اســالمى) به عرصه 

قدرت در كشور وارد شده اند. 
طبق گفته اين كارشناسان بدنه اصلى مجلس 
يازدهم را اصولگرايان وابســته به اين طيف 
تشكيل داده و از اين رو هم محمدباقر قاليباف 
توانست در سال اول ورود خود به مجلس بر 
كرسى رياست در مجلس در صورت حضور 
نمايندگان شناخته شده و با تجربه اى همچون 

حميد رضا حاجى بابايى، تكيه زند.  

البته برخى ديگر از كارشناسان بر اين باورند 
كه در عرصه انتخابات رياست جمهورى 96
و در رقابت ميان حجت االســالم والمسلمين 
حسن روحانى و آيت ا... سيد ابراهيم رئيسى 
اين جريان نوظهور اصولگرا شــكل گرفته و 
نخســتين ورود اين جريان بــه بدنه قدرت، 
انتصاب رئيســى به عنوان رئيس قوه قضاييه 

توسط مقام معظم رهبرى بوده است. 
در رابطه بــا علت شــكل  گيرى اين جريان 
نوظهور اصولگرا (انقالبى ها)، گفته مى شــود 
كــه دوقطبى شــدن انتخابــات 96 و به تبع 
افزايش اختالفات ميان 2جريان اصالحات و 
اصولگرايان در كشور، موجب تعميق فاصله 
فكرى-سياسى ميان اين 2جريان اصلى شده 
و اين طيف در اين ميان شكل گرفته است. 

مى توان گفت كه افراد وابســته به اين جريان 
غالبًا تــا اندازه اى منتقــد عملكرد مديران و 
مســئوالن اصولگراى ادوار گذشــته بوده و 
مخالف پايه هاى فكرى و عملكردى جريان 
اصالحات در طول تاريخ انقالب هســتند، و 
از ايــن رو مى توان گفت كــه لفظ انقالبى و 
انقالبى گرى در معناى خاص كلمه، توســط 
افراد نزديك به اين طيف غالبًا در مقابل افراد 
و وابستگان به جريان اصالحات مورداستفاده 

قرار گرفته مى شود. 
در  كشورمان  سيزدهم  منتخب  رئيس جمهور 
نخستين نشست خبرى خود به عنوان رئيس 

قوه مجريه كشور، در پاسخ به پرسشى مبنى 
بر اينكه با توجه به حمايت گروه هاى مختلف 
از شــما، مالكتان براى تعيين اعضاى  كابينه 
و به دســت آوردن  رضايــت همه گروه ها 
چيســت؟ آيا به تشــكيل كابينه فراجناحى 
معتقديد؟ يــا براى جنابعالى شايســتگى و 
كارآمدى فارغ از گرايش هاى سياســى مهم 
اســت؟ و يا گرايش هاى سياســى به همراه  
كارآمــدى؟» گفت: همانطور كــه من بارها 
اعالم كردم به صورت مستقل وارد انتخابات 
شــدم و از همه احزاب و اشــخاصى كه  از 
من حمايت كردند صميمانه تشــكر مى كنم، 
اما من براى تشكيل دولت خود را در مقابل 
خداوند متعال مسئول مى دانم و فقط وامدار 
مردم خواهم بود؛ در تشكيل دولت نگاهم به 
«انقالبى بودن»، كارآمد بودن، فسادستيز بودن 

و مردم دار بودن است.
اســتفاده رئيســى از لفظ انقالبــى بودن در 
چند روز اخير مورد توجه برخى رســانه ها 
و مسئولين قرار گرفته، و برخى منظور وى از 
اين لفظ انقالبى  بودن را در رابطه با تفكرات 

طيف نوظهور اصولگرا مى دانند.   
رئيس جمهور روز گذشته در جلسه اى  بيان 
 كرد: انقالبى يعنى تابع امام هشتم(ع) بودن و 
مصالح دنياى اسالم را مراعات كردن. انقالبى 
بــودن يعنى اهداف مهــم را از ياد نبردن. ما 
نبايد هدف هاى اصلى مان را كه براى انقالب، 

نظام و ايران بود به خاطر انتخابات فدا كنيم.
روحانــى در ادامه افــزود: مى خواهم تاريخ 
سياسى امام هشــتم(ع) را نسل جوان بخواند 
و روى آن دقت كند. اينكه مى گوييم مسلمان 
و انقالبى هســتيم يعنى مصالح دنياى اسالم 
را رعايــت كردن و اگر جايــى هم اگر الزم 
اســت با حاكم وقت حــرف زدن و با حاكم 
وقت همسايه شــدن. خانه امام هشتم(ع)  را 
كنار خانه مامون قرار دادند. براى اينكه مسأله 
دنياى اسالم حفظ شود حتى امام(ع)  سمتى را 
كه نمى خواهد، با شرايطى مى پذيرد. اين موارد 

نكاتى از تاريخ زندگى امام هشتم(ع)  است.
وى همچنين گفــت: جمهوريت ركن نظام 
اســت و جمهوريت بدون انتخابات حاصل 
نمى شــود. جمهوريت پايه مهمــى در كنار 
اســالميت اســت و تمام توان ما بايد حفظ 
اين پايه ها باشد؛ زيرا اگر اينها متزلزل شوند 
كل نظام ما متزلزل مى شــود. همه تالش ها، 
فداكارى هــا و خــون شــهدا بــراى حفظ 

اسالميت و جمهوريت بود.
برخى اين اظهارات روحانى را در واكنش به 
اظهارات رئيســى مى دانند. البته گفتنى است 
كه در 2سال اخير افراد از جريان اصالحات 
در اظهاراتى مشابه با اظهارات رئيس جمهور 
انتقاد خود را مطرح كرده اند و نمى توان اين 
اظهارات روحانى را مســتقيمًا در واكنش به 

اظهارات رئيسى دانست. 

 وظيفه تك تك اعضاى دولت است تا روز 
13 مرداد ماه تــالش كنند يك انتقال قدرت 
آرام داشــته باشيم. همه گزارش ها، اطالعات 
و برنامه هــاى آينده بايد صادقانه و شــفاف 
در اختيار شــخص رئيس جمهور منتخب و 
مجموعه ايشان قرار گيرد و در آينده به وزرا 

و مديران دولت سيزدهم منتقل شود.
رئيس دفتر رئيس جمهور در حاشــيه جلسه 
روز گذشته هيأت دولت گفت: بايد گام هايى 
برداريم و براى ماه هاى اول تشــكيل دولت 
ســيزدهم مقدماتى فراهم كنيم كه معاونين و 

وزرا راحت تر بتوانند به فعاليت بپردازند.
محمود واعظى بيان كرد: من فكر مى كنم هم 
در رابطه با مســائل داخلى و هم خارجى و 
اقتصادى همــه بايد تــالش و كمك كنيم. 
طبيعى اســت تا فشــارهاى خارجى هست 
دولت سيزدهم هم مشــكل دارد. اميدواريم 

مردم پس از انتخابات هم همراهى كنند. 
وى گفــت: خواهش مى كنم همه تفكرات و 
نحله ها و گروه هاى سياســى رقابت را كنار 
گذاشته و در كنار دولت سيزدهم قرار بگيريم. 
هرچه بــه دولت ســيزدهم و رئيس جمهور 
منتخب كمــك كنيم به مــردم خود كمك 

كرده ايم.
  مشكلى براى دز دوم واكسن وجود 

ندارد 
واعظى با اشــاره به آخريــن اقدامات دولت 
براى تأمين واكســن كرونا بيان كرد: تا پايان 
دولت 8 ميليون دز وارد مى كنيم. ضمن اينكه 
2واكسن كوبركت و پاستور مراحل پايانى را 

طى مى كنــد و هر آنچه بتوانند توليد كنند را 
استفاده مى كنيم. اميدواريم 2واكسن ديگر به 

اين 2اضافه شود.
وى گفت: عالوه بر اين يكى از شركت هاى 
ايرانى همه كارهاى كشت واكسن روسى را 
انجام داده است و از 2 هفته آينده اين واكسن 

هم به مرحله توزيع مى رسد.
واعظى در ادامه افزود: مشكلى براى دز دوم 
واكسن وجود ندارد و از حيث علمى مشكلى 
براى فاصلــه زمانى 2دز وجود نــدارد. در 
تهران متأسفانه تعدادى از افرادى كه دز اول 
را تزريق كــرده بودند،  بدون دريافت پيامك 
به مراكــز مربوطه مراجعه كردنــد. وزارت 
بهداشت در 2روز گذشــته تقاضا كرد مردم 
خودشان نيايند به اندازه كافى واكسن هست 

و يكى 2روز تأخير مشكلى ايجاد نمى كند.
 اساس مذاكره ما از سال 94

در رابطه با موضوعات هسته اى بود
رئيس  دفتر رئيس جمهورى در رابطه با نهايى 
شــدن متن توافــق گفت: مذاكــرات خيلى 
پيشرفت كرده است. بر تمام مسائل اقتصادى 
توافق شــده كه تحريم ها برداشــته شــود. 
اكنون بحثــى در رابطه با بانك، بيمه، نفت و 
كشتيرانى نداريم. همه اينها توافق شده است. 
حدود هزار و 40 تحريم دوران ترامپ طبق 
اين توافق برداشته مى شود. در رابطه با تحريم 
افراد و دستگاه هاى مربوط به بيت  مقام معظم 

رهبرى هم  توافق شده برداشته شود.
واعظى افزود: اســاس مذاكره ما از سال 94
در رابطه با موضوعات هســته اى بود. تمام 

تحريم هاى هســته اى در آن ســال برداشته 
شد. چون تيم مذاكره كننده ما اجازه نداشت 
در رابطــه با مســأله منطقه، حقوق بشــر و 
تســليحاتى و موشكى صحبت كند، بنابراين 
تحريم هايى كه در اين ارتباط بوده اســت از 
سال 94 هم بوده است. االن صحبت مى كنيم 
كه تحريم هاى باقى مانــده كدام به برجام و 
كــدام به قبل 94 ربــط دارد. االن هم ممكن 
است برخى از تحريم هاى مربوط به اشخاص 
و موضوعات پيش از مذاكرات سال 94 باقى 

بماند؛ كه آنها را هم دارند مذاكره مى كنند.
 وى گفــت: در ارتبــاط بــا مســأله برجام 
رئيس جمهور در نشســت هيأت دولت روز 
يكشنبه به وزرا دستور دادند كه هر تصميمى 
كه مى گيريم و اين تصميــم به دولت آينده 
تســرى پيدا مى كنــد حتماً با آن مشــورت 
كنيــم. ما نمى خواهيم در ايــن 40روز آينده 
كارى بكنيم كه دولت ســيزدهم و شــخص 
رئيس جمهور منتخب با مشكل روبه رو شود 

يا راضى و موافق نباشد.
رئيس دفتر رئيس جمهور افزود: ما تصميماتى 
را در گذشــته گرفتيم، در ســال هاى قبل كه 
ادامه اش مى دهيم امــا تصميماتى كه از االن 
به بعــد مى خواهيم بگيريم اخالق و معرفت 
حكم مى كند كه ما با مشورت و با تفاهم پيش 

برويم.
 گزارش وين در اختيار رئيسى

 قرار گرفته است
واعظــى بيان كــرد: در رابطه بــا برجام كه 
موضوع بســيار مهمى اســت رئيس جمهور 
دســتور داد عراقچى به محض رســيدن به 
تهران با ظريف خدمت آقاى رئيســى برسند 
و گزارش كاملى بدهند و بگويند پيشرفت ها 
چقدر بوده و محدوديت ها را اعالم كند. اين 
گزارش يك ســاعت ونيم طول كشيد و همه 
موارد اعالم شد. وى گفت: روز شنبه پس از 
انتخابات قبل ساعت 8 رئيس جمهورى پس 
از اعالم خبــر انتخابات تلفن زدند و تبريك 
گفتند، بعد براى تبريك خدمت آقاى رئيسى 
رفتند. در اين جلسه كه تشريفاتى نبود مطالب 

مهمى مطرح شد.
واعظى در پاســخ به پرسشــى درباره پايان 
مهلت آژانــس اتمى افزود: آقــاى عراقچى 
دوشنبه صبح بازگشتند. گزارشى را خدمت 
آقايان رئيس جمهور و رئيس جمهور منتخب 
دادند و هم در دبيرخانه شورايعالى امنيت ملى 
بحث كردند. يكى از موضوعات بحث شــان 
اين بود. طبق معمول اين جلسه در روزهاى 

خاص خودش برگزار مى شود.

رئيس دفتر رئيس جمهور:

نحوه انتقال قدرت به دولت سيزدهم
■ عراقچى و ظريف گزارش وين را به رئيسى دادند

منازعات سياسى بر سر لفظ«انقالبى بودن»  

انقالبى ها چه  كسانى هستند؟
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يادداشت

آگهى مزايده ملك توقيفى (نوبت اول)
در پرونده كالسه 9901194 شــعبه چهارم اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب 

همدان برابر دستور صادره از دادستان عمومى و انقالب همدان 
محكوم عليه: حميد چايى چى فرزند هادى، جرم: كالهبردارى از طريق انتقال مال غير، مبلغ 

وثيقه: بيست ميليارد ريال 
با توجه به اينكه وثيقه گذار خانم مژگان ميتن خواه فرزند باقى با سپردن پالك ثبتى شماره 
1790 فرعى از 10 اصلى بخش يك ناحيه 99 مورد ثبت شماره 6250 در صفحه 75 دفتر 25 
جهت ضمانت محكوم عليه با توجه به ابــالغ قانونى صورت گرفته و عدم معرفى وى ظرف 
مهلت مقرر قانونى به دستور دادستان محترم همدان در تاريخ 1399/11/23 در اجراى ماده 
231ق.آ.د.ك قرار ضبط وثيقه توديعى صادر شــده اســت. مبلغ قرار وثيقه بيست ميليارد 

ريال معادل دو ميليارد تومان مى باشد.
مشخصات ملك: ششدانگ يك دســتگاه آپارتمان مسكونى واقع در همدان-خيايان آزاد 
غربى-كوچه صبا-پالك 15 به مســاحت 231/96 مترمربع داراى دو طبقه هر يك به متراژ 
130 مترمربــع و حيــاط داراى يك درب در حياط و يك درب ورودى به ســاختمان،بدون 
پاركينگ مى باشد. هر طبقه مشتمل بر دو اتاق خواب ،سرويس بهداشتى، حمام و آشپزخانه 
با كابينت MDF پوشــش كف ها پاركت و ديوارها كاغذ ديوارى و نماى آن از نوع سنگ آجر 
است. ملك مذكور داراى يك انشــعاب آب، يك برق، يك گاز و دو خط تلفن مى باشد.كف 
واحدها سراميك بوده و وضعيت دكوراسيون ملك مطلوب مى باشد. قدمت ملك حداقل 30 
سال داراى سه بر نور و به شكل بازسازى شده و مرتب مى باشد. ملك از سمت كوچه حدوداً 
داراى يك متر تعريض مى باشد. كارشناسى ملك به تاريخ 1400/02/06 مبلغ 90/000/000/000 

ريال (نود ميليارد ريال) معادل نه ميليارد تومان تعيين گرديده است.
لذا اين اجرا به تاريخ روز پنج شــنبه مورخ 1400/04/24 ساعت 9 تا 9:30 اقدام به برگزارى 
مزايده مى نمايد. مورد مزايده 5 روز قبل از تاريخ مزايده قابل مشــاهده است و فروش در 
مزايده (نوبت اول) به ميزان محكوم به و هزينه هاى اجرايى اســت. كســى برنده است كه 
باالترين قيمت پيشــنهادى را ارائه و ده درصد را پس از پايان مزايــده و الباقى را نيز در 
مهلت يك ماهه واريز نمايد.در غير اين صورت ده درصد به نفع دولت ضبط مى شــود. محل 
برگزارى شــعبه چهارم اجراى احكام كيفرى دادسراى همدان واقع در خيابان طالقانى است 
و شــركت براى عموم آزاد و حضور درجلسه فقط با ارائه كارت ملى امكان پذير است. هزينه 
دارايى و شــهردارى و كليه هزينه هاى مربوط به ثبت سند بر عهده خريدار و برنده مزايده 

مى باشد.(م الف 457)

سيد سعيد حسنى حلم 
 داديار شعبه چهارم اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب همدان 

آگهي حصر وراثت
آقاى محرم جمشيدى داراى شماره شناسنامه 8466 به شرح دادخواست به كالسه 111/0000281ح از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان غالم جمشيدى به شماره شناسنامه 6944 در تاريخ 1396/02/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به:1-بهمن 
جمشــيدى فرزند غالم به شماره شناسنامه 357 پسر متوفى، 2- شهال جمشيدى فرزند غالم به شماره شناسنامه 12047 دختر متوفى، 3- مريم جمشيدى فرزند غالم به 
شماره شناسنامه 13067 دختر متوفى، 4- الهام جمشيدى فرزند غالم به شماره شناسنامه 3060 دختر متوفى، 5-مهرى همتى فرزند نصرا... به شماره شناسنامه 7671 همسر 
دائمى متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 111)
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آگهي حصر وراثت
آقــاى محــرم جمشــيدى داراى شــماره شناســنامه 8466 بــه شــرح 
ــى  ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 111/0000283ح از اي ــه كالس ــت ب دادخواس
حصــر وراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان ريحــان 
در  تاريــخ 1386/04/03  در  شناســنامه  287  شــماره  بــه  جعفرى بهفــر 
اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفيــه 

ــه: ــت ب ــر اس منحص
1-حســين جمشــيدى فرزنــد نادعلــى بــه شــماره شناســنامه 4030084656 

پســر متوفيــه
ــنامه 8466 پســر  ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد نادعل ــرم جمشــيدى فرزن  2-مح

ــه متوفي
ــر  ــنامه 6944 پس ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد نادعل ــيدى فرزن ــالم جمش  3-غ
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد نادعل ــيدى فرزن ــى جمش ــه، 4-محمدعل متوفي
ــماره  ــه ش ــى ب ــد نادعل ــيدى فرزن ــى جمش ــه، 5- صراح ــر متوفي 6945 پس
ــي  ــريفات مقدمات ــام تش ــا انج ــك ب ــه. اين ــر متوفي ــنامه 5907 دخت شناس
درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي 
دارد و يــا وصيتنامــه از متوفيــه نــزد او باشــد،از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي 

ــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.  ــاه تقدي ظــرف يــك م
(م الف 110)
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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 آراء صادره هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى رزن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضيان و 
امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
1- برابر رأى شماره 140060326008000182 و پرونده كالسه 1399114426008000073 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عباس يوسفى مجذوب به شناسنامه شماره 2045 كدملى 3991528789 صادره از رزن فرزند قاسم در يك مميز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب گلخانه به مساحت 

5202,00 مترمربع پالك شماره فرعى 593 از اصلى 156 قريه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن موضوع سند شماره 14928 مورخ 1398/03/18 دفتر 57 رزن به نام متقاضى محرز گرديده است.
2- برابر رأى شماره 140060326008000183 و پرونده كالسه 1399114426008000077 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مجتبى يوسفى مجذوب به شناسنامه شماره 25 كدملى 3992311449 صادره از رزن فرزند قاسم در يك مميز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب گلخانه به مساحت 

5202,00 مترمربع پالك شماره فرعى 593 از اصلى 156 قريه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن موضوع سند شماره 14928 مورخ 1398/03/18 دفتر 57 رزن به نام متقاضى محرز گرديده است.
3- برابر رأى شماره 140060326008000184 و پرونده كالسه 1399114426008000076 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مرتضى يوسفى مجذوب به شناسنامه شماره 2344 كدملى 3991531771 صادره از رزن فرزند قاسم در يك مميز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب گلخانه به مساحت 
5202,00 مترمربع پالك شماره فرعى 593 از اصلى 156 قريه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن موضوع سند شماره 14928 مورخ 1398/03/18 دفتر 57 رزن به نام متقاضى محرز گرديده است.

4- برابر رأى شــماره 140060326008000185 و پرونده كالســه 1399114426008000074 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى كاظم يوســفى مجذوب به شناســنامه شماره 99 كدملى 3992539873 صادره از رزن فرزند قاسم در يك مميز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ يك 
باب گلخانه به مســاحت 5202,00 مترمربع پالك شــماره فرعى 593 از اصلى 156 قريه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن موضوع سند شماره 14928 مورخ 1398/03/18 دفتر 57 رزن 

به نام متقاضى محرز گرديده است.
5- برابر رأى شماره 140060326008000186 و پرونده كالسه 1399114426008000075 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مصطفى يوسفى مجذوب به شناسنامه شماره 2140 كدملى 3991529734 صادره از رزن فرزند قاسم در يك مميز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب گلخانه به مساحت 
5202,00 مترمربع پالك شماره فرعى 593 از اصلى 156 قريه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن موضوع سند شماره 14928 مورخ 1398/03/18 دفتر 57 رزن به نام متقاضى محرز گرديده است. 

(م الف 24)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/03

حسين حيدرى - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن 
آگهي حصر وراثت

آقاى مصطفى نعمتى وكيل پرونده داراى شــماره شناســنامه  15473 به شرح دادخواست به كالسه 
112/191/1400ح  از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
فاطمه دستمرد به شماره شناسنامه  در تاريخ 1400/02/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر است به: 1-قربانعلى دستمرد فرزند رمضان شماره شناسنامه 6614 
پدر متوفيه، 2-مدينه قنبرى فرزند گالبعلى شماره شناســنامه 7760 مادر متوفيه، 3-محمدحسام 
بخشى گوهر فرزند مرتضى به شماره شناسنامه 4040572599 فرزند متوفيه. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 149)
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

خبـر

تأثير سوابق تحصيلى در پذيرش دانشگاه 
به 60درصد ارتقا يافت

 وزير آموزش وپرورش در توئيتى درباره تصميمات كنكورى شوراى عالى انقالب 
فرهنگى توضيح داد.

به گزارش ايرنا، محسن حاجى ميرزايى در اين توئيت نوشت: با تصميم امروز شوراى 
عالى انقالب فرهنگى، تأثير ســوابق تحصيلى در پذيرش دانشــگاه به 60درصد ارتقا 
يافت. نتايج امتحان نهايى پايه دوازدهم سهم عمده اى در قبولى در رشته هاى پر متقاضى 
خواهد داشــت. يعنى اهميت يافتن اهداف دوره هاى تحصيلى و كاســتن از تأثيرات 
آســيب زاى كنكور بر نظام آموزشــى تربيتى . براســاس مصوبه شوراى عالى انقالب 

فرهنگى، برگزارى 2كنكور در سال 1402 اجرا مى شود.

راه اندازى 180 هزار طرح اشتغالزايى
 مديرعامل بنياد بركت با اشاره به اينكه در سال جارى 180هزار شغل ايجاد مى شود، گفت: 
با توجه به نوع مشــاغل، به آنها تسهيالت پرداخت مى شود و ميزان وام پرداختى 15ميليارد 
تومان است. به گزارش مهر، اميرحسين مدنى افزود: در حال حاضر 118هزار طرح اشتغالزايى 
در كشــور اجرا شده و تا پايان ســال تعداد اين طرح ها به 180هزار مى رسد. وى با اشاره به 
اينكه 8هزار و 35روستا تحت پوشش بنياد بركت براى اجراى طرح هاى اشتغالزايى قرار دارند، 
گفت: در سامانه «بنياد بركت» به تفكيك ميزان اشتغال، نوع شغل، طرح هاى اجرايى و... وجود 
دارد. مدنى به طرح ويژه كولبران اشاره و بيان كرد: 3 هزار و 814طرح ويژه كولبران در 3 استان 
كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربى اجرايى شده و تاكنون 11هزار و 442طرح براى كولبران 

ايجاد شده است كه 85درصد سهم مردان و 14درصد سهم زنان بوده است.

ثبت نام بيماران ديابتى تا 20 تير ماه تمديد شد
 معاونت درمان وزارت بهداشــت در خصوص ثبت نام جهت دريافت داروى انسولين 
قلمى توضيحاتى بيان كرد.معاونت درمان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش  پزشــكى 
در اطالعيه شــماره 2 خود در خصوص ثبت نام جهت دريافت داروى انســولين قلمى، 
گفت: در حال حاضر اطالعات بيماران تحت پوشش"ســازمان بيمه ســالمت"در سامانه 
مديريت بيمارى هاى نادر بارگذارى و اطالعات بالغ بر 50درصد از بيماران مصرف كننده 
انســولين قلمى پيش بينى شده در كشور ثبت شده است.براساس اين اطالعيه، با اقدامات 
صورت پذيرفته نيازى به مراجعه"بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت" به مراكز ديابت نيست 
https://rda.behdasht.)و بيماران صرفاً با مراجعه به سامانه مديريت بيماريهاى نادر
gov.ir)  مى توانند از ثبت كدملى و صحت اطالعات درج شده خود اطمينان حاصل كنند.

قوه قضاييه به مردم قوت قلب بدهد
مهدى ناصرنژاد »

 هفته اول تيرماه در بزرگداشت شهادت آيت  ا... بهشتى و 72شهيد 
همراه و هم مسلك اين عالم عاليقدر كه هفتم تير ماه سال 1360  در 
انفجــار دفتر مركزى حزب جمهورى اســالمى اتفاق افتاد، هفته قوه 

قضاييه عنوان گرفته است .
قــوه قضاييه با اهداف راهبردى و اســتراتژيك خــود براى برقرارى 
عدالت و دفاع از مردمى كه به هر دليل در جامعه ســتم ديده و مظلوم 
واقع مى شوند، به منزله دستگاه نظم دهنده و زندگى بخش جامعه عمل 
مى كند  و امنيت و سالمت و آرامش قشرهاى مردم در گروى سالمت 

و قدرت و عدالت قوه قضاييه است .
 اول تيرمــاه مصادف با 11 ذى القعــده و روز مبارك ميالد حضرت 
ثامن الحجج امام رضا(ع)، حجت االســالم والمســلمين سيد ابراهيم 
رئيسى، رئيس جمهور منتخب مردم در شهر مقدس مشهد و در جمع 

پرشمار زائران و مجاوران امام رضا (ع) سخنرانى داشت.
ســخنان داغ و پرشــور رئيس جمهور منتحب هر شنونده اى را به ياد 
سال هاى رياست آقاى رئيســى در قوه قضاييه مى انداخت، سخنانى 
اميدبخش و دلگرم كننده نســبت به درمان پيكره بحران زده و نابرابر 
و عدالت باخته جامعه ايرانى كه موجب خدشــه و آسيب فراوان در 
باور و ايمان مردم مسلمان كشورمان در تمام سال هاى گذشته نسبت 
به عدالت و ارزش هاى واقعى انقالب اســالمى شــده است. سخنان 
اميدواركننده رئيس جمهور منتخب در  انتخابات 28خرداد ماه امسال 
در اجتمــاع زائران امام رضــا(ع)، نويدبخش روى كار آمدن مديرانى 
دلسوز، متعهد و كاربلد در شالوده تمام دستگاه هاى اجرايى كشورمان 
براى اســتفاده صحيح از سرمايه هاى ملى و پشــتوانه هاى انسانى در 
راه هدايت و رســاندن كشتى طوفان زده مرز و بوم اسالمى به ساحل 

رستگارى و سازندگى و آبادانى است.
در واقــع انگيزه بزرگى كه هموطنان ايرانى را در 28خرداد ماه به پاى 
صندوق هاى رأى گيرى كشانيده و رئيس سابق قوه قضاييه كشورمان 
را براى رياست جمهورى آينده برگزيدند، نياز به عدالت كامل و كوتاه 
ســاختن دست نابخردان و فرصت طلبان از امور تصميم گيرى و منابع 

حياتى كشور است. 
امروزه در جامعه ايرانى و در اين شــرايط حساس، فقط قوه قضاييه 
اســت كه مى تواند با ضربان منظم خــود در كانون حيات جامعه، 
ســاير دســتگاه هاى اجرايى كشــور را براى به حركت در آوردن 
ماشــين توسعه و شــكوفايى اقتصادى، با خود همراه سازد و اين 
رئيس جمهورى اسالمى و شخص آقاى رئيسى است كه با آشنايى 
كامل از توان و سرمايه هاى انسانى ارزشمند قوه قضاييه،  مى تواند 
بستر عدالت گســترى در جامعه و مايه قوت قلب مردم قدرشناس 

كشورمان را فراهم سازد.
تمام

شــهروند: آب معدنى هاى ســوئدى و دانماركى در سوپرماركت هاى 
تهران

 آب خارجى بخوريد كرونا نمى گيريد!!!!
همدان پيام: شوراى شهر ششم تويسركان  تلخى هاى شوراى پنجم را 

از خاطره ها پاك مى كند
  چه پاكن هايى اختراع شده!!!

آفتاب: پيك پنجم كرونا در كمين است
  قايم باشك بازى كرونا و كووبركت!!!

اطالعات: موظفيم مشكالت مردم را فارغ از گرايش هاى سياسى حل 
كنيم

 نوبت خوش گذرانى مردم هم رسيد!!
ابتكار: بحران كرونا و نفت زير صفر دالرى

 كارتون نباشه اينا با هم شراكت اقتصادى دارن!!!
همدان پيام: گندم توليدى در مالير 50درصد كاهش يافت

 قبــل اين هم ما گندم خارجى مى خورديم پس ســرمان منت 
نزاريد!!

جمهورى اســالمى: آدرس هاى غلط در مسير مشاركت 49درصدى 
در انتخابات

 آدرس درسته احتماأل اسم كوچه ها تغييركرده!؟!؟
 همشهرى: سهم زنان از صندلى هاى شورا

 نــه اينكه كرونا اومده صندلى زنان رو برچســب زده فاصله 
اجتماعى رعايت بشه!!!

اقتصاد: احياى برجام در كدام دولت
 بدون شرح!!

خراسان: سونامى گرانى لبنيات در راه است
  نگران نباشيد سونامى هم كليد داره!!
شرق: صادرات معكوس در فوتبال ايران

 باألخره ورزشكارا هم خارج نشين شدن!!
كيهان: محموله بزرگ لوازم خانگى خارجى تهديدى براى توليد داخلى

 وظيفه و اولويت  ايرانيا اشتغالزايى خارجى هاست!!!
خراسان: واكسن ايرانى جان و نان مردم را نجات مى دهد

 چه كروناى مردم دارى؟؟؟

 مســئول هماهنگــى خانه هــاى هالل 
اســتان همدان خطاب به رؤســاى شــعب 
اين جمعيت، خواســتار شد  تهيه شناسنامه 
خطرپذيرى خانه  هاى هالل  در دســتور كار 

قرار گيرد.
مشاور مديرعامل جمعيت هالل احمر استان 
همدان در نشســت شــوراى مديــران اين 
جمعيت با اشاره به اينكه هم اكنون 174خانه 
هالل فعال در ســطح اســتان داير كرده ايم، 
گفت: 23خانه هالل نيز در شهرســتان هاى 

استان در دست افتتاح است.
جــالل نانكلى بــا بيان اينكــه از نظر كّمى 
پيشــرفت خوبى در افتتاح خانه هاى هالل 
داشــته ايم، توجه به كيفى سازى را مهمترين 
برنامه اين خانه ها در سالجارى عنوان كرد و 
افزود: الزم است رؤساى شعب در هماهنگى 
با مسئولين خانه هاى هالل، روند اقدامات و 
فعاليت هاى پيش بينى شده براى اين  خانه ها 

را تشريح كنند.
وى در همين زمينه به جذب و ســازماندهى 

اعضاى داوطلب، تشــكيل تيــم  امدادى در 
هر خانه هالل، ارائــه آموزش هاى همگانى 
و برگــزارى دوره كمك هــاى اوليــه براى 
اعضاى خانه هاى هالل به عنوان برنامه هايى 
اشــاره كرد كه الزم است از سوى مسئولين 

خانه هاى هالل در دستور كار قرار گيرد.
نانكلــى همچنيــن از لزوم تهيه شناســنامه 
خطرپذيــرى خانــه  هالل ســخن گفت و 
خواستار اهتمام رؤساى شعب نسبت به تهيه 

اين شناسنامه شد.
 معــاون امدادونجــات جمعيت هالل احمر 
استان همدان نيز در سخنانى به دستورالعمل 
انتخاب و معرفى داوطلب فداكار اشاره كرد 
و خواستار توجه معاونين و رؤساى شعب به 

اين آيين نامه شد.
 حميــد عرفى يگانه حمايت مادى و معنوى 
از كاركنان و اعضــاى داوطلب هالل احمر، 
تقويت روحيــه فداكارى و ايثــار، تقويت 

تعهد در خدمات داوطلبانه و ارتقاى سالمت 
روانى داوطلبــان و كاركنان هالل احمر را از 
جمله اهداف تهيه اين دســتورالعمل عنوان 
كرد و افــزود:  از آنجا كه «داوطلب فداكار» 
كســى اســت كه با دعوت و ابالغ جمعيت 
هالل احمر در مأموريت هــاى محوله دچار 
فــوت يا نقص عضو گــردد»، بنابراين الزم 
اســت پيش از اعزام نيروها حتماً نسبت به 
صــدور ابالغ ادارى، اقدام گــردد تا خداى 
نكرده در صورت بروز حادثه، بتوان پاسخگو 

بود.
در ادامه اين جلســه كه با حضور مديرعامل 
جمعيت هالل احمر اســتان همدان، نماينده 
ولى فقيــه  معاونين و رؤســاى شــعب اين 
جمعيــت برگــزار شــد، رئيــس جمعيت 
هالل احمر شهرستان نهاوند به ارائه گزارش 
عملكرد اين شعبه در سال گذشته پرداخت 
و رؤســاى شــعبى كه متولى اجراى طرح 
توانمندسازى محالت كم برخوردار بودند نيز 

به ارائه گزارش پرداختند.

پايان واكسيناسيون عليه كروناى 
دانشجويان تا آذر ماه 1400

معاون دانشجويى  و فرهنگى 
وزارت بهداشت، از واكسيناسيون 
عليه كرونا 3ميليون دانشــجو تا 

پايان آذر ماه1400 خبر داد.
به گزارش مهر، سيما سادات الرى 
در يك برنامه تلويزيونى با اشاره 
معلمان،  واكسيناسيون  شرايط  به 
دانشجويان  و  دانشگاه ها  استادان 
و بازگشايى مدارس و دانشگاه ها 

گفت: آموزش براى ما خيلى مهم اســت. در آموزش وپرورش مقاطع 
ابتدايى مهمتر است.

وى بيان كرد: آموزش مجــازى همچنان ادامه دارد، اما ما مى خواهيم 
آموزش حضورى باشد. كيفيت آموزش مجازى به آموزش حضورى 

نمى رسد و همه اذعان دارند كه كيفيت آموزش افت كرده است.
ســادات الرى گفت: مردادماه معلمان مدارس واكســينه مى شوند تا 

دانش آموزان بتوانند از مهر ماه به مدرسه بروند.
وى افزود: جلساتى با وزارت علوم در زمينه واكسيناسيون دانشگاهيان 
داشــته ايم. حدود 200هزار نفر از استادان و كاركنان دانشگاه ها نيز از 

مرداد ماه واكسينه مى شوند.

دود سيگار و آلودگى هوا 
با بيمارى آرتروز مرتبط هستند

 شواهد زيادى وجود دارد كه نشان مى دهد آلودگى هواى محيطى با 
ابتال افراد به آرتروز التهابى مرتبط است.

به گزارش مهر، نتايج يك مطالعه گســترده بر جمعيت زنان فرانســوى 
نشــان مى دهد قرار گرفتن در معرض دود ســيگار در دوران كودكى يا 
بزرگســالى، خطر ابتال به روماتيسم مفصلى را افزايش مى دهد. مطالعه 

دوم در ايتاليا نشان داد كه آلودگى هوا نيز تأثير مشابهى دارد.
روماتيسم مفصلى، يك بيمارى خودايمنى التهابى است كه موجب درد، 

تورم و سفتى مفاصل مى شود. 
همچنين مى تواند موجب خستگى شود و التهاب زمينه اى ممكن است 
ساير سيستم هاى بدن را تحت تأثير قرار دهد. اين بيمارى در زنان بيشتر 

از مردان شايع است.
اين نتايج نشان مى دهد كه دود ناشى از سيگار كشيدن مى تواند حداقل 
نســبت به آنتى ژن هاى درگير در پاتوژن هاى دخيل در آرتروز مفصلى، 

خودايمنى ايجاد كند.

 اسدآباد-كبرى هنرى لطيف پور -خبرنگار 
همــدان پيام: در طول ده هاى گذشــته به رغم 
دســتاوردهاى زنــان در زمينــه تحصيلى و 
اجتماعى، همچنان وضعيت آنها در بازار كار 
بهبود پيدا نكرده و بســيارى از آنها ســهمى 
از بازار كار رسمى كشــور در اختيار ندارند.

گزينه هاى شــغلى آنها همچنان محدود مانده  
و تالش هايشــان در بازار كار با توفيق همراه 

نبوده است.
بر اين اساس آمارهاى منتشره از سوى وزارت 
كار و رفــاه اجتماعى با وجود افزايش درصد 
مشاركت زنان در بازار كار جامعه، اما همچنان 
درصد خيلى پايين تر از متوسط جهانى داشت. 
ساختار بازار كار در كشــور از نظر جنسيتى 
بســيار نامتقارن و عرضه نيروى كار مردان به 

مراتب بيشتر از زنان است. 
بر اســاس آمارى كه از طــرف وزارت كار و 
رفاه اجتماعى منتشر شده است، جمعيت فعال 
مردان از 19/9 ميليون نفر در ســال 1392 به 
22ميليــون نفر در ســال 1398 رســيده، در 
حالــى كه در دوره مذكور جمعيت زنان فعال 
از 3/9درصد به 5/3 درصد رســيده اســت. 
وضعيت حاكم در خصوص شهرهاى كوچك 

نظير اسدآباد به مراتب بدتر است.
اسدآباد به داليل مختلف اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگــى همچنان در زمينه هاى بســيارى 
نتوانســته به ظرفيت هاى واقعى خود براى در 
اختيار داشتن سهم بااليى از نيروى كار كشور 
دست پيدا كند. به واقع استفاده چندان مناسبى 
از قابليت هاى جغرافيايــى، مالى، فرهنگى و 
اجتماعى اين شــهر جهت رشــد و بالندگى 
وضعيت اشتغال و اقتصاد آن صورت نگرفته و 
به همين جهت شاهد باال بودن نرخ جمعيت 

بيكار هستيم. مسأله اى كه به ويژه در مورد زنان 
بيشتر به چشم مى خورد. 

زنان اســدآباد هم به مانند زنان كل كشور به 
داليل مختلف فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى 
فرصتى در كسب ســهم مطلوب و منطقى از 
بازار كار نداشته اند .در چند سال اخير با وجود 
موفقيت هايى كه كسب شده، اما مسأله مهمى 
مورد غفلت قرار گرفتــه و آن وضعيت زنان 
خانه داراست. اين مسأله همانند وضعيت كلى 
جامعه از ديد برنامه ريزان، مسئولين و متوليان 

امر پنهان مانده است.
 بسيارى از زنان جامعه ما اداره امورات خانه را 
عهده دار هستند و بدون داشتن شأن و منزلت 
تعريف شــده و نه داشــتن حقوق و مزاياى 
مشــخص. اين قشر از جامعه را بايد از جمله 

جمعيت بيكار پنهان در نظر داشــت. زنان  به 
داليل مختلف كه تا حد زيادى ريشه در باورها 
و برداشت هاى مردساالرانه جوامع دارد دچار 
تبعيض در زمينه در اختيار داشــتن سهمى از 

بازار كار هستند. 
از يــك طرف جامعه فرصتى براى آنها جهت 
حضور مثبت و مؤثر فراهم نكرده و از طرفى 
تعريف كننده  باورهــاى  درخصوص  تغييرى 

زنان رخ نداده است. 
به تعبير سيمون دوبووار نويسنده جامعه شناس 
فمينيست زنان در طول تاريخ به عنوان جنس 
دوم تعريف شده و به راحتى به حاشيه رانده 
شده اند. اين مســأله قطعاً در جوامع در حال 

توسعه پررنگ تر است. 
در جامعه ما و بخصوص شــهرهاى كوچكى 

نظير اســدآباد بســيارى از زنــان و دختران 
تحصيلكرده امكان در اختيار داشــتن شغل و 
موقعيت رسمى با مزاياى مشخص اجتماعى 
و اقتصادى را پيدا نمى كنند و هر روز شــاهد 
اضافه شدن به شمار بيشتر زنان خانه دار بدون 
داشتن موقعيت تعريف شده مشخص هستيم. 
وضعيتى كه قطعاً نتيجه اى جز رخوت  بيشتر و 
در ادامه امكان  نداشتن رشد و بالندگى جامعه 
در پى ندارد. بدون شــك بايــد فعاليت هاى 
تخصصى براى توانمندســازى زنان و ايجاد 
عرصه بيشــتر براى حضور بهتــر و قوى تر 
آنها صورت گيرد. در اين شــرايط آسيب هاى 
فردى، خانوادگى و اجتماعى كمترى به جامعه 
وارد مى شود و در مقابل شاهد سالمت بيشتر 

جامعه خواهيم بود.

بيكارى پنهان زنان خانه دار

تهيه شناسنامه خطرپذيرى خانه هاى هالل
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غزل اسالمى »
 طبق مصوبه بزودى قيمت 
شير تا 54درصد گران مى شود.

وزارت جهادكشــاورزى بــا 
همــكارى انجمــن دامدارى 
ايران مصوبه اى را به تصويب 
آن  براســاس  كــه  رســانده 
54درصد به قيمت شير افزوده 
مى شود  گفته  كه  آنطور  شود. 
اين مصوبه احتماالً بزودى در 
ســتاد تنظيم بازار به تصويب 

رسيده و به اجرا درمى آيد.
قيمت  54درصدى  افزايش  با 
70درصد  حدود  خام،  شــير 
فــرآورده لبنــى نيــز گرانتر 
خواهنــد شــد، زيــرا هزينه 
بسته بندى و حمل  ونقل به آن 

افزوده مى شود.
هيأت مديره  رئيــس  ظفــرى،  على احســان 
اتحاديه هاى تعاونى لبنى ايران در گفت وگويى 
اين مصوبه را يك شبه، بدون كار كارشناسى و 
در نظر گرفتن عواقب آن دانسته و گفته است 
افزايش قيمت شــير موجب باال رفتن قيمت 
فرآورده هــاى لبنى، كاهــش توليد و تعطيلى 
كارخانه ها مى شــود و چون مردم منابع مالى 
و توانايى براى جبــران اين افزايش قيمت را 

ندارند مصــرف خانوارهــا در بخش لبنيات 
كاهش مى يابد كه نتيجه آن به خوابيدن چرخ 

توليد و تعطيلى كارخانه ها مى انجامد.
اســتان همــدان در زمينــه توليــد لبنيات و 
فرآورى آن در بين 10استان برتر كشور قرار 
دارد، امــا با وجود گرانى هاى پى درپى قيمت 
شــير كارخانه هاى استان يكى پس از ديگرى 
تعطيل مى شــوند. تا جايى كه افزايش 3باره 

قيمت شير و رسيدن قيمت آن از  هزار و900
تومــان به  4 هزار و500 تومان در ســال 99

بســيارى از دامداران و كارخانــه داران را با 
مشكل فروش مواجه كرد. طبق آمار سازمان 
جهاد كشــاورزى 46واحد لبنى تا ســال 99

داراى پروانه بهره بردارى بوده اند، اما به علت 
مشــكالتى از جمله تأمين نشــدن نقدينگى 
60درصد آنان تعطيل شــده و 18 واحد باقى 

مانده نيز كج دار و دست و 
پا شكسته پيش مى روند.

نداشــتن توجيــه اقتصادى 
لبنــى،  كارخانه هــاى 
نداشــتن قــدرت رقابت با 
كارخانه هاى بــا تكنولوژى 
جديد و بــه روز، اختالف 
شــركا، حذف توليدات اين 
واحدها از ســبد خانوار به 
سرســام آور  افزايش  علت 
تورم و بدهى هاى ســنگين 
بانكى اين واحدها از جمله 
مشــكالتى به شمار مى رود 
كه سال هاست گريبان صنايع 

لبنى استان را گرفته است.
ارزش افــزوده اى  امــروز 
ايجاد  لبنيــات  صنعت  كه 
پوشيده  كســى  بر  مى كند 
نيســت. اين بخش يكــى از صنايع مهم و 
اســتراتژيك در دنيا به شمار مى آيد، بخش 
لبنيات با توليد شــير، ماســت، دوغ، پنير و 
كره مى توانــد منبع بســيارى از ويتامين ها 
باشــد، از اين رو اگــر در ســبد خانوارها 
لبنيات ســهم قابل قبولى داشــته باشد عمًال 
پوكى استخوان  مانند  بيمارى ها  بســيارى  از 

مى شود. پيشگيرى 

اقتصـاداقتصـاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

خبـر خبـر

فناورى

تفرجگاه هاى شيالتى در همدان 
راه اندازى مى شود

 سياســت گذارى، برنامه ريزى و نظارت بــر بهره بردارى پايدار از 
ذخاير و منابع آبزى در چارچوب برنامه هاى توســعه كشور، توسعه 
مديريت و نگهدارى زيرساخت هاى موجود از جمله اقدامات حوزه 
شيالت كشور است و در راستاى تحقق اين موارد فعاليت هايى انجام 

مى شود.
از طرفى رشــد فزاينده جمعيت و نياز روزافزون بشر به موادغذايى، 
محدود بودن ذخاير طبيعى آبزيان و توجه به اشتغال زايى، لزوم توسعه 
آبزى پرورى پايدار را نمايان مى كند، بنابراين با مكان يابى مناطق مستعد 
آبزى پرورى مى توان عرصه هاى مناســب براى احداث اســتخرهاى 
پرورش ماهى را مشخص كرد، تا تداخل كاربرى هاى مختلف اختاللى 

در امر توسعه به وجود نياورد.
طبق آمارهاى موجود، در استان همدان كه يكى از قطب هاى شيالت 
در كشور به شمار مى رود بيش از هزار مزرعه و استخر 2منظوره تكثير 
و پرورش انواع ماهى وجود دارد و در برخى از موارد مانند توليد تخم 
چشم زده ماهى و بچه ماهى قزل آال از استان هاى پيشرو در كشور است.

مدير شيالت سازمان جهاد كشــاورزى استان همدان گفت: 11مكان 
براى تفرجگاه شيالتى شناســايى و معرفى شده است كه سراب هاى 
فارسبان و گاماسياب از جمله اين مناطق هستند كه اميدواريم بزودى 

راه اندازى شوند.
به گزارش ايســنا، احمد بختيارى در حاشــيه بازديــد خبرنگاران از 
واحدهاى شــيالت استان همدان، با اشاره به اينكه شيالت در 2حوزه 
توليــد و مصرف فعاليت دارد، بيان كرد: در اســتان همدان ماهى هاى 

پرورشى به 2گروه گرمابى و سردابى تقسيم مى شوند.
وى افزود: در ســال 99 تعداد 252واحد ســردابى در همدان فعاليت 
داشت كه به طور عمده شامل استخرهاى 2منظوره خرد، استخرهاى 
خاكى، يك مجتمع سايت در نهاوند و مزارع پرورش ماهى است كه 
95درصد توليد مزارع مربوط به شهرستان نهاوند است و ميزان توليد 

آنها  4 هزار و450 تن بوده است.
بختيارى با بيان اينكه پرورش ماهى گرمابى به طور عمده در اســتان 
همدان شــامل كپور معمولى و كپور علف خوار است، گفت: در سال 
گذشــته  420واحد مزرعه يا توليد ُخرد اين نوع از ماهى را داشــتيم 
كه شــامل مزارع بزرگ و استخرهاى خرد است و ميزان توليد آن  2

هزارو240 تن بوده است.
وى با بيان اينكه مجموع توليد ماهيان سردابى و  گرمابى سال گذشته 
در اســتان همدان  6 هزار و690 تن بوده اســت، بيان كرد: در استان 
همدان ماهى هاى غيرخوراكى هم توليد مى شوند كه شامل ماهى هاى 
زينتى و آكواريوم هســتند كه در سال گذشته حدود 56واحد فعال در 
اين زمينه وجود داشت و ميزان توليدات آنها 4ميليون و 510 قطعه بود.
بختيارى با اشاره به اينكه استان همدان در زمينه ساير آبزيان نيز فعال 
اســت، گفت:  2واحد تكثير پرورش زالــو با توليد 250هزار قطعه و 
يك واحد پرورش كروكوديل در مالير با 53 سر توليد فعاليت دارند.

وى درباره واحدهاى تكثير و توليد تخم چشــم زده ماهى، بيان كرد: 
اين واحد از 2ســال گذشته به داليلى توليد ندارد و اميدواريم امسال 

وارد مدار توليد شود.
بختيارى با بيان اينكه 9واحد توليد بچه ماهى قزل آال در استان فعاليت 
مى كند و توليد آنها 3ميليون و 200هزار قطعه توليد است، گفت: استان 
همدان حدود 11ميليون بچه ماهى نياز دارد و كســرى آن به اســتان 
وارد مى شود. به گفته وى جايگاه استان همدان در رابطه با ماهى هاى 
سردابى رتبه 12كشور،  در زمينه ماهى هاى گرمابى رتبه 15 در كشور 
و در رابطه با تكثير، دوم كشور بوديم كه در سال هاى اخير كمى نزول 
كرده و به رديف 3 يا 4 رســيده اســت، همچنين در زمينه ماهى هاى 

زينتى در رتبه ششم كشور قرار داريم.
بختيارى ميزان مصرف ماهى در اســتان همدان را پايين تر از ميانگين 
كشورى دانست و بيان كرد: اين ميزان 8كيلو و 300گرم است و ذائقه 
مــردم، قيمت باال، بوى بد ماهى، طريقه پخت و دسترســى كمتر آن 

نسبت به گوشت قرمز از داليل كمبود اين ماده خوراكى است.

معاون اقتصادى استاندار:
665 واحد صنفى در سامانه 

توسعه تجارت استان همدان ثبت شدند
  معــاون هماهنگــى امــور 
اقتصــادى اســتاندارى همدان با 
اشاره به ثبت نام 665 واحد صنفى 
در ســامانه توسعه تجارت استان 
گفت: همــه واحدهــاى صنفى 
بايد هرگونــه معامله و موجودى 
اجنــاس خود را در اين ســامانه 

ثبت كنند.
به گزارش ايرنا، ظاهر پورمجاهد 

در ستاد تنظيم بازار استان سرپيچى واحدهاى مرغ دارى و كشتارگاه ها 
از قوانيــن را تخلف دانســت و افزود: اين واحدهــا بايد در هنگام 
خريدوفــروش از محموله هاى مرغ، فاكتور صادر كــرده و آن را در 

سامانه جامع انبارها ثبت كنند و گرنه مجازات مى شوند.
وى گفــت: عوامل دخيل در چرخه تأمين و توزيع گوشــت قرمز و 
مرغ در سراسر استان بايد با نظم و دقت به وظايف خود عمل كنند تا 

مشكلى براى اين اقالم مصرفى مردم به وجود نيايد.
پورمجاهد با بيان اينكه تأمين مرغ اســتان با جهادكشاورزى و توزيع 
آن با سازمان صمت اســت بيان كرد: كشتارگاه ها بايد وظيفه خود را 
در توزيع گوشت به خوبى ايفا كنند. معاون هماهنگى امور اقتصادى 
استاندارى همدان گفت: واحدهاى مرغدارى بايد در موقع فروش مرغ 
فاكتور صادر كرده و آن را در سامانه توسعه تجارت استان ثبت كنند و 

كشتارگاه ها نيز بايد اين فرايند را طى كنند.
پورمجاهد به مرغدارى ها و كشــتارگاه هاى اســتان هشدار داد صادر 

نكردن فاكتور جرم است و با متخلفان برخورد قانونى مى شود.
بــه گفته وى قيمت مرغ زنده در بــازار براى مصرف كننده 24هزار و 
900 تومان است و عرضه باالتر از اين نرخ تخلف محسوب مى شود.

پورمجاهــد  بيان كرد: در حال حاضر كمبودى در تأمين و توزيع مرغ 
نداريم و در صورت نياز از سهميه مرغ وارداتى استفاده مى كنيم.

افزايش غيرقانونى قيمت بليت هواپيما
 قيمت بليت هواپيما با وجود مخالفت  و برخورد ســازمان هواپيمايى كشورى، افزايش 
يافته و شــركت هاى هواپيمايى نرخ آن را باالتر از ســقف تعيين شــده و با قيمت دلخواه 

افزايش داده اند.
به گزارش ايسنا، قيمت بليت هواپيما در روزهاى اخير افزايش يافته است و با وجود اينكه 
مسئوالن سازمان هواپيمايى كشورى و شخص وزير نسبت به آن موضع گرفته و آن را غير 
قانونى دانسته اند، شركت هاى هواپيمايى به نظر توجهى به اين اظهارات و سقف تعيين شده 

براى نرخ پروازهاى داخلى ندارند.
البته در ماه ها و روزهاى گذشــته اظهارات مختلفى از سوى مســئوالن سازمان هواپيمايى 

كشورى و حتى وزير راه و شهرسازى مطرح شده كه با اين افزايش قيمت ها مخالفت كرده اند، 
ابوالقاسم جاللى، معاون هوانوردى و امور بين الملل سازمان هواپيمايى كشورى، در اين باره 
به ايسنا گفت: در حال حاضر هيچ برنامه اى براى افزايش قيمت بليت هواپيما در پروازهاى 
داخلى وجود ندارد. وى افزود: براى پيشگيرى و جلوگيرى از بروز تخلفات احتمالى در اين 
زمينه، نظارت هاى الزم در اين زمينه مانند گذشته انجام مى شود و ادامه پيدا خواهد كرد تا نرخ 
مصوب اعالم شده به درستى اعمال شود. اما اين مخالفت ها به جايى نرسيده و شركت هاى 
هواپيماى نرخ نامه مصوب آبان ماه سال گذشته را رعايت نمى كنند، زيرا به عنوان مثال براساس 
نرخ مصوب اعالم شده، حداكثر قيمت بليت براى پرواز تهران-مشهد 771 هزار و 200 تومان 

است اما شركت هاى هواپيمايى آن را تا يك ميليون و 78 هزار و 500 تومان مى فروشند!
يا آنكه سقف نرخ مصوب براى پرواز تهران-شيراز 673 هزار و 700 تومان است اما قيمت 

بليت اين پرواز تا 870 هزار و 400 تومان افزايش يافته است. اين افزايش قيمت در مسيرهاى 
ديگر نيز اتفاق افتاده، اما مشخص نيست چرا سازمان هواپيمايى كشورى به عنوان دستگاه 
حاكميتى به اين مسأله ورود پيدا نمى كند و خبرى از اصالح قيمت ها و برخورد با متخلفان 
در اين زمينه نيســت. البته 2روز پيش محمدحسن ذيبخش، سخنگوى سازمان هواپيمايى 
كشــورى، در اين باره گفته بود كه با دستور وزير راه وشهرسازى، تالش سازمان هواپيمايى 
كشــورى و پيگيرى رسانه ها قيمت بليت هواپيما به نرخ گذشته بازگشت و افزايش قيمت 
بليت منتفى شد. ايرالين ها موظف شدند مابه التفاوت قيمت بليت را به مسافرانى كه بليت 
را گران خريدند، پرداخت كنند. در اين رابطه مســافران بايد ابتدا به شركت هاى هواپيمايى 
مراجعه كرده و در صورت دريافت نكردن پاسخ، شكايت خود را در سامانه شكايات مردمى 

سازمان هواپيمايى كشورى ثبت كنند تا سازمان اين موضوع را پيگيرى كند.

 در مراسمى كه روز سه شنبه به مناسبت 
روز ملى اصنــاف با حضــور امام جمعه 
همدان، رئيس كميسيون برنامه  و بودجه و 
جمعى از مســئوالن برگزار شد همدان از 
جمله استان هايى نام برده شد كه واحدهاى 
صنفى زيادى  دارد و اين تعداد از متوسط 
كشورى هم باالتر است و همچنين بازار و 
حمايت از توليد داخلى را از جمله مواردى 
نام بردند كه مى تواند در رشــد اقتصادى 

كشور مؤثر باشد.
نماينــده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 
همدان در اين مراسم گفت: 25درصد توليد 
ناخالص ملى ما مربوط به بازارى هاســت، 
20 تا 25ميليون نفر از جمعيت كشــور ما 
به صورت مســتقيم با درآمد بازاريان در 

ارتباط است.
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى 
يكى از مشكالت اصلى اقتصاد و اصناف را 
درست اجرا نشدن اصل 144قانون اساسى 
نام برد و گفت: اگر اين اصل رعايت شود 
بســيارى از مشــكالت قابل حل است، 
بسيارى از مشكالت اقتصادى ما مربوط به 
مديران و بى تدبيرى و تنبلى هايى است كه 
گاهى در كارهايشان دارند و برخى ديگر از 
مشكالت، مشكالت كالنى است كه مرتبط 
به مديران نيست و به برخى سازوكارهاى 

ما مرتبط است.
وى افزود: در كشور ما 7برابر ميانگين دنيا 
واحد صنفى وجــود دارد و در همدان از 

متوسط كشورى هم باالتر است.
شعبانى با بيان اينكه همدان از استان هايى 
اســت كه واحدهاى صنفــى زيادى دارد، 
گفت: اصناف و بازار حلقه  واسط حاكميت 
و مردم هستند. بازار، حمايت از توليدات 
داخلى و تبليغ توليدات داخلى در رشــد 

اقتصادى كشور مؤثر است.

امام جمعــه همدان به نقش بازار و اصناف 
در انســجام اجتماعــى و ايجاد و تقويت 
اعتماد عمومى اشــاره كرد و افزود: دنيا به 
ســمت مدرنيته حركت مى كند و بازار هم 
بافت قديمى خودش را از دست مى دهد، 
اما بايد مراقب باشيم كه به هنجارها آسيب 

وارد نشود.
نماينــده ولى فقيه در اســتان با اشــاره به 
گله مندى هاى بازاريــان گفت: در اين باره 
با مســئوالن بارها صحبت شده است، اما 
متأسفانه گاهى بى توجهى شده و گاهى هم 

همدلى كردند.
رئيس ســتادهاى انتخاباتى آيت ا... رئيسى 
در اســتان همدان با تشكر از حضور مردم 
همدان در انتخابات 1400 بيان كرد: مردم 
همدان با حماسه و مشاركت شايسته اى كه 
در روز انتخابات داشــتند، اتفاق مهمى در 

عرصه ملى كشور رقم زدند.
محمدعلــى زلفى گل افــزود: در اين بين 
اصناف و بازاريان نقش كليدى داشــتند، 
چون 25درصــد جمعيت شــهر همدان 
مربــوط به اصنــاف و خانواده آنهاســت 
در نتيجــه حضــور اصنــاف مختلف در 
عرصه هاى اجتماعى و فرهنگى تأثيرگذار 
است، وى گفت: توجه ويژه به اصناف بايد 
جزو برنامه هاى هر مديرى باشد. انشاءا... 
در دولت جديد قانون مدارى و شــفافيت 
اصل مهم باشد و به آن توجه ويژه اى شود.

زلفــى گل افزود: مردم نيــاز دارند به يك 
ثبات برسند در صورتى كه اين ثبات نباشد 
آســيب هم به مردم مى رسد و هم كسبه و 
اميدوارم رئيس جمهورى منتخب بتواند اين 

ثبات را براى مردم برقرار كند.
در پايان اين مراسم از 5 نفر از بازاريان كه 
نماد كســب روزى حالل و تالش هستند 

قدردانى شد. 

شير 54درصد گران مى شود

كارخانه هاى لبنى بيشترى در همدان 
در شرف تعطيلى هستند

اصناف و بازار حلقه  واسط 
حاكميت و مردم هستند

امكان ارسال توييت به استورى اينستاگرام 
راه اندازى شد

 توييتر امــكان ارســال توييت به 
كاربران  براى  را  اينســتاگرام  استورى 

iOS فعال كرد.
به گزارش ايســنا، توييتر در پايان سال 
2020 تســت قابليتى را آغاز كرد كه به 
كاربران سيستم عامل iOS اجازه مى داد 
از قابليت اشــتراك گذارى استفاده كرده 
و توييت ها را به اســتورى اينســتاگرام 
اضافه كنند. اكنون با گذشــت نيمى از ســال 2021 اين ابزار براى همه 
كاربران iOS عرضه شده اســت. كاربران مى توانند با زدن روى گزينه 
اشتراك گذارى كه پايين هر توييتى وجود دارد، گزينه استورى اينستاگرام را 

كه در پايين فهرست ظاهر شده قابل مشاهده است، انتخاب كنند.
در وضعيت فعلى اين قابليت، توييت هايى كه در اينستاگرام به اشتراك 
گذاشته مى شــوند، عنصر غيرتعاملى در استورى هستند و كاربران با 
زدن روى آنها نمى توانند متن اصلى را در توييتر مشاهده كنند؛ بنابراين 
اين قابليت افراد بيشترى را به توييتر برنمى گرداند، اما توييت ها را در 

شكل نهايى شان در استورى خواناتر مى كند.
براساس گزارش انگجت، همچنين اين قابليت به معناى آن است كه 
كاربران ديگر نيازى به گرفتن اسكرين شــات از توييت هايشان براى 

اشتراك گذارى در اينستاگرام ندارند.

مركز داورى سازمان صنعت افتتاح شد
 مركز داورى صنعت ومعدن افتتاح شــد. در اين مركز تالش مى شــود تا ورودى پرونده هاى 
حوزه صنعت و معدن به دادگسترى كاهش بيابد و شرايط تسريع در حل اختالفات حوزه صنعت 
توسط كارشناسان فراهم شود. افتتاح اين مركز گام مهمى در ارتباط با حل وفصل مسائل در حوزه 

توليد، اشتغال واحدهاى توليدى و صنعتگران برمى دارد.
به گزارش ايرنا، رئيس صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: تشكيل مركز داورى صنعت 

معدن موجب كاهش بار اختالفات حوزه صنعت در دادگاه ها مى شود.
حميدرضــا متين افــزود: حل اختالفات واحدهاى توليد در راهروهاى دادگســترى در شــأن 
توليدكنندگان نيست و بهتر است توسط كارشناسان در تشكل هايى همچون خانه  صنعت استان 
بررســى شــود. وى گفت: در مركز داورى عمده اختالفات واحدهاى توليدى پيش از ارجاع به 

دادگسترى حل مى شود. 
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مسابقه طناب كشى
 در روستاى موسى آباد 

 مسابقات ورزشى در رشته هاى طناب كشى ومچ اندازى به مناسبت 
دهه كرامت در حوزه شهيد شهبازى موسى آباد برگزار شد.

به همت تربيت بدنى ســپاه ناحيه اســدآباد مســابقات ورزشــى در 
رشته هاى طناب كشــى و مچ اندازى به مناسبت دهه كرامت در حوزه 

شهيد شهبازى موسى آباد برگزار شد.
در مســابقات مچ اندازى ميالد فتحيان، رضا نعمتى نهاد و محمدمهدى 
كارگر عناوين نخست تا سوم را كسب كردند و در مسابقه طناب كشى 
رضا نعمتى، محمدامين جعفــرزاده، حميدرضا نعمتى، محمدمهدى 
ســردارى و اميررضا غضنفرى جعفرى به عنــوان نفرات برتر معرفى 

شدند.

همايش پياده روى خانوادگى 
در بخش سامن 

 همايش پياده روى خانوادگى مهرواليت به مناســبت گراميداشت 
دهه پرخير و بركت كرامت در بخش ســامن شهرستان مالير برگزار 

شد.
بــه همت هيــأت همگانــى و همكارى مســئول نمايندگــى اداره 
ورزش وجوانان و بســيج حــوزه مقاومت محالت بخش ســامن به 
مناسبت والدت با ســعادت حضرت معصومه(س) و دهه پر خير و 
بركت كرامت همايش پياده روى خانوادگى مهرواليت در بخش سامن 
شهرســتان مالير با رعايت پروتكل هاى بهداشتى پيشگيرى از شيوع 
ويروس منحوس كرونا برگزار شد. شركت كنندگان در اين همايش با 
پخش گل و شيرينى و شكالت والدت باسعادت آن حضرت را گرامى 

داشتند و مسير 3كيلومترى مخابرات تا پارك مصلى را طى كردند.
در پايــان به 16نفر از شــركت كنندگان به قيد قرعــه جوايزى چون 
2كمك هزينه ســفر به مشهد مقدس به مبلغ 5ميليون ريال و 14كارت 

هديه 500 هزار ريالى اهدا شد.

آزادكار همدانى در جام ياشاردوغو 
 كشــتى گير آزادكار همدانى در مسابقات كشــتى بين المللى جام 

ياشاردوغو تركيه شركت مى كند.
دبير هيأت كشــتى اســتان با بيان اين خبر گفت: مهدى حاجيلوييان 
آزادكار مستعد و جوان استان براى حضور در مسابقات بين المللى جام 

ياشاردوغو كشور تركيه انتخاب شده است.
قاســم ربيعيان بيان كرد: رقابت هاى بين المللى كشتى آزاد بزرگساالن 

جام ياشاردوغو، 4 تا 6تيرماه در شهر استانبول تركيه برگزار مى شود.
وى افزود: وى به عنوان يكى از اعضاى تيم منتخب كشتى آزاد جوانان 
براى حضور در رقابت هاى بين المللى جام ياشــاردوغو، روز گذشته 

راهى كشور تركيه شد.
حاجيلوييان قرار است در وزن 92 كيلوگرم به مصاف حريفان خارجى 

خود در اين دوره از رقابت ها برود.
دبير هيأت كشــتى همدان گفت: براساس برنامه اعالمى، رقابت هاى 
اوزان 57، 65، 74، 86 و 97كيلوگــرم روزهــاى جمعــه و شــنبه و 
مســابقات اوزان 61، 70، 79، 92 و 125 كيلوگرم در روزهاى شــنبه 

و يكشنبه برگزار مى شود.

خيز ايتاليا براى گرفتن ميزبانى فينال 
از انگليس

 نخست وزير ايتاليا درخواست كرد تا فينال مسابقات يورو 2020 به 
ميزبانى اين كشور برگزار شود.

شــرايط كرونايى در كشور انگليس موجب شده تا مسابقه فينال يورو 
2020 كه قرار بود در اين كشــور برگزار شود به جاى ديگرى منتقل 
شود. در اين زمينه ماريو دراگى نخست وزير ايتاليا اعالم كرد كه براى 
ميزبانى از فينال يورو 2020 در شــهر رم پايتخت اين كشور مشكلى 
وجود ندارد و مى توانند در صورت نياز از اين بازى مهم ميزبانى كنند.

دراگى در ديدار اخيرش با مركل صدراعظم آلمان گفته بود نبايد فينال 
يورو 2020 در كشورى برگزار شــود كه آمار كرونا باالست و خطر 

زيادى براى هواداران و ورزشكاران دارد.

سقف حضور 10هزار تماشاگر 
در بازى هاى المپيك

 كميته برگزارى بازى هــاى المپيك 2020 پس از كش وقوس هاى 
فراوان در آخرين نشست خود با ساير تصميم گيرندگان، سقف حضور 

10هزار تماشاگر را در هر ورزشگاه تأييد كردند.
برگزاركنندگان بازى هاى المپيك و پارالمپيك توكيو توافق كردند كه 
حداكثر 10هزار تماشاگر اجازه ورود به هر محل بازى را داشته باشند، 
مشروط بر آنكه اين تعداد از 50درصد ظرفيت يك مكان بيشتر نشود. 
نماينــدگان 5نهاد ســازمان دهنده از جمله توماس بــاخ رئيس كميته 
بين المللى المپيك و يوريكو كويكه فرماندار توكيو، راهبرد محدوديت 
تماشاگران را نهايى كردند. با اين حال انتظار مى رود در صورت بدتر 
شــدن وضعيت عفونت قبل يا پس از آغــاز بازى هاى المپيك گزينه 

برگزارى بازى هاى بدون تماشاگر را همچنان باز بگذارند. 
ســى ودومين دوره بازى هاى المپيك توكيو اول مرداد ماه امســال در 
توكيو آغاز مى شــود. اين رويداد به دليل شــيوع كوويد 19 يك سال 

به تأخير افتاده بود.

 صعود كرواسى به مرحله حذفى
 كرواسى با عبور از سد اسكاتلند 4امتيازى شد و به عنوان تيم دوم 

به مرحله يك هشتم نهايى يورو 2020 صعود كرد. Dگروه
تيم هاى اسكاتلند و كرواسى در چارچوب هفته سوم و پايانى مرحله 
گروهى رقابت هاى يورو2020 در گروه چهارم در ورزشــگاه همپدن 
پارك شهر گالسكو به مصاف هم رفتند كه در پايان كروات ها با نتيجه 

3 بر يك به برترى رسيدند.
در پايان كرواسى با دشت نخستين پيروزى در يورو 2020، 4 امتيازى 
شــد و به واسطه گل زده بيشتر نسبت به جمهورى چك در رده دوم 

قرار گرفت و به صورت مستقيم راهى دور يك هشتم نهايى شد.

پروژه 3سالن استاديوم شهيد شمسى پور 
كليد خورد

 تجهيز كارگاه پروژه 3سالن استاديوم شهيد شمسى پور همدان 
توسط پيمانكار آغاز شد.

مديركل ورزش وجوانان اســتان با بيــان اين مطلب به خبرنگار ما 
گفت: پيمانكار پروژه 3سالن در حال تجهيز كارگاه است و در آينده 

نزديك شاهد تغييرات و تحوالت ارزنده اى در آن خواهيم بود. 
حميد ســيفى افزود: هدف ما خدمت به ورزش و جوانان اســتان 
اســت و تا آخرين روز حضور در استان از هيچ كوششى فروگذار 

نخواهــم بود. وى با بيان اينكه خوشــبختانه امروز با پيگيرى هاى 
انجام شــده و همچنين حمايت استاندار و مجمع نمايندگان استان 
همدان اقدام هاى خوبى در بحث زيرســاخت هاى ورزشى استان 
انجام شده است، گفت: از ابتداى ورود به استان تاكنون 105ميليارد 
تومان اعتبار ويژه پروژه هاى ورزشــى استان از محل هاى مختلف 

جذب شده است.
سيفى با بيان اينكه تيم هاى نظارتى اداره كل ورزش وجوانان استان 
همدان به  صورت محسوس و نامحسوس از تمامى اماكن بازرسى 
مى كنند، افزود: ســالن هاى ورزشى بايد در بحث نظارت بر اماكن 
تحت اختيار خود فعال باشــند و در اجراى پروتكل هاى بهداشتى 

جديت داشــته باشند.وى در ادامه با اشاره به ايجاد ساختار به  دور 
از فســاد در اداره كل ورزش وجوانان اســتان، گفت: در انتخابات 
هيأت هاى ورزشــى دموكراســى را به معناى واقعــى كلمه اجرا 
مى كنيم، زيرا دخالت در انتخابات هيأت هاى ورزشــى در شــأن 

اداره كل ورزش وجوانان نيست.
ســيفى بيان كرد: من در اســتان خودم كار مى كنم و آنچه در توان 
داشته باشم براى پيشبرد ورزش استان به كار خواهم گرفت. ما براى 
مردم كار مى كنيم و در هر نقطه از كشور اين كار را انجام مى دهيم.
وى در پايان گفت: اميدوارم در دورانى كه در اســتان انجام وظيفه 

مى كنم بتوانم كارهاى ماندگارى از خود به يادگار بگذارم.

پروانه ساختمانى مسكونى به نام غالمعلى رنجبر، فرزند على،به 
شماره شناسنامه 25 ، به پالك ثبتى 10/10390 و شماره پروانه 
1/93/72/93 واقع در استادان مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

ر
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه 

شركت خدماتى شهرك صنعتى ويان 
(نوبت اول)

ساليانه   عادى  عمومى  مجمع  جلسه  رساند  مى  اطالع  به  احتراماً 
روز  صبح   10 ساعت  رأس  ويان  صنعتى  شهرك  خدماتى  شركت 
چهارشنبه مورخ 1400/04/16 در محل شركت واقع در شهرك صنعتى 

ويان برگزار مى گردد. 
لذا بدينوسيله از كليه سهامداران و اشخاصى (حقيقى يا حقوقى) كه به 
منظور راه اندازى واحد صنعتى، توليدى يا خدماتى در شهرك صنعتى 
ويان با شركت شهركهاى صنعتى همدان قرارداد منعقده نموده اند، 
اتخاذ  جهت  كتبى  نامه  معرفى  داشتن  دست  در  با  شود  مى  دعوت 

تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور بهم رسانيد. 
دستور جلسه:

1- گزارش عملكرد هيأت مديره و بازرسان قانونى 
2- تصويب صورت هاى مالى منتهى به 1397 و 1398 و 1399

3- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيأت مديره 
4- انتخاب بازرسان اصلى و على البدل

5- بررسى و تصويب مبلغ شارژ و آب بهاى مصرفى و فاضالب بهاء 
بودجه  و  عملياتى  هاى  برنامه  به  نسبت  تصميم  اتخاذ  و  بررسى   -6

سال 1400
مجمع  صالحيت  در  تجارت  قانون  موجب  به  كه  مواردى  ساير   -7

عمومى عادى ساليانه مى باشد.
هيأت مديره شركت خدماتى شهرك صنعتى ويان

آگهى مناقصه

شركت فروشگاه هاى زنجيره اى اتكا 

ــدان  ــتان هم ــكا اس ــره اى ات ــگاه هاى زنجي فروش
در نظــر دارد جهــت حفاظــت پيرامونــى و نگهبانــى 
ــتان  ــود در اس ــش خ ــت پوش ــگاه هاى تح فروش
همــدان را از طريــق مناقصــه عمومــى بــه يكــى از 
شــركت هاى تحــت نظــر ناجــا (نيــروى انتظامــى) 
ــه مــدت يــك ســال واگــذار نمايــد. متقاضيــان  ب
ــه از  ــناد مناقص ــت اس ــت درياف ــد جه مى توانن
ــه آدرس:  ــى 1400/04/05 ب ــى ال ــر آگه ــخ نش تاري
ميــدان باباطاهر-فروشــگاه مركــزى اتــكا مراجعــه 

نماينــد. 
كارفرمايان گرامى مى بايست درخواست خود را درسامانه غيرحضورى سازمان تامين اجتماعى به نشانىتلفن: 081-34222551

    www.es.tamin.irwww.es.tamin.ir  ثبت و پيگيرى نمايند.

ميزان بخشودگى جرائم بيمه اى كارگاه هاى مشمولپرداخت اصل حق بيمه وبيمه بيكارى در... ماه
100 درصد12 ماه
85 درصد18ماه
75 درصد24ماه
60درصد30ماه

50 درصد36

براى كسب اطالعات بيشتر از شرايط بخشودگى جرائم بيمه اى به سايت اداره كل تامين اجتماعى استان همدان به نشانى  ذيل مراجعه فرماييد .   براى كسب اطالعات بيشتر از شرايط بخشودگى جرائم بيمه اى به سايت اداره كل تامين اجتماعى استان همدان به نشانى  ذيل مراجعه فرماييد .   

نياز به مراجعه حضورى نياز به مراجعه حضورى 
به شعب وكارگزاريهاى تامين اجتماعى نمى باشدبه شعب وكارگزاريهاى تامين اجتماعى نمى باشد

بخشودگى جرايم كارفرمايان واحدهاى توليدى
نصنعتى ، معدنى ،خدماتى و اصناف تان ھمدا ل ا اداره 

كارفرمايـان گرامى :كارفرمايـان گرامى :
براى بهره مندى از تسهيالت قانون بخشودگى جرائم بيمه اى

نحوه احتساب بخشودگى جرائم بيمه اى كارگاه هاى مشمولنحوه احتساب بخشودگى جرائم بيمه اى كارگاه هاى مشمول

مهم : آخرين فرصت استفاده از بخشودگى جرائم بيمه اى 1400/04/31 مى باشد

www.hamedan.tamin.irwww.hamedan.tamin.ir

 تيم فوتبال پاس همــدان با غلبه بر اترك 
بجنورد بقاى خود را در ليگ دسته دوم قطعى 

كرد.
هفته بيســت وچهارم ليگ فوتبال دســته دوم 
قهرمانى باشــگاه  هاى كشــور در گروه دوم با 
انجام 7بازى در شــهرهاى مختلف دنبال شد 
و تيم فوتبال پاس همدان در ديدارى خانگى 
با غلبه بر اترك بجنورد بقاى خود را در ليگ 

دسته دوم قطعى كرد.
تيم فوتبال پاس همدان در ايســتگاه 24ليگ 
در ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج ميزبان 
اترك بجنورد بود. پاســى ها كه پيش از بازى 
به دليل پرداخت نشــدن پول حاضر به بازى 
نبودند با ميانجيگرى مديركل ورزش وجوانان 
و رئيس هيأت فوتبال اســتان و قول مساعد 
آنها براى پرداخت بخشى از قرارداد بازيكنان 
اعضاى تيم مجاب شدند تا برابر اترك بجنورد 

بازى كنند.
در ايــن ديدار به دليل بدهى باشــگاه به يكى 
از هتل هاى همدان و گرو نگه داشــتن كارت 
داوران موجــب شــد تا عوامل باشــگاه با پا 
درميانى برخى از مسئوالن مشكل را حل كنند، 
همچنين در اين بازى اعضاى كانون هواداران 
راه بــه ورزشــگاه پيدا نكردنــد و آنطور كه 
مديركل ورزش وجوانان گفته اين كانون منحل 
و اعضاى آن تا يك سال از ورود به ورزشگاه 
ممنوع شده اند. تيم فوتبال پاس كه براى بقاى 
خود به پيروزى در اين بازى سخت نياز داشت 

با چهره اى هجومى قدم به ميدان گذاشت.

جايــگاه  2تيم در جــدول حكايــت از آن 
داشــت كه 2 تيم بدون اســترس بازى روانى 
را به نمايش بگذارنــد. در اين بازى با توجه 
به شــرايط تيم و بازى پــاس بابك صمديان 
در تركيب 18نفــره خود نام 7بازيكن آكادمى 
باشــگاه را گنجاند تا جوانان نيز اميد به بازى 

داشته باشند.
پاس در اين ديدار بــا تركيب احمد مهرابى، 
على عزيزى، امين كاشــفى، شهريار شيروند، 
اميرحســين اميرى، اشــكان واحــدى، رضا 
كاشفى، شــاهين اخوى، فرشــيد عبدل زاده، 
سروش حيدرى و مسعود فاقانلو قدم به ميدان 

مسابقه گذاشت.

در اين بازى على رغم آنكه پاســى ها در هفته 
گذشته به دليل مشكالت مالى تمرين مستمرى 
نداشتند بهتر از ميهمان خود ظاهر شدند و در 
طول نيمه نخســت برترى محسوسى نسبت 
به حريف داشــتند كه حاصل آن گل فرشيد 
عبــدل زاده بود كه با شــوتى ديدنى از فاصله 
20متــرى درون دروازه اترك جاى گرفت و 

پاس نيمه نخست را با برترى سپرى كرد.
بــا آغاز نيمه دوم باز هــم اين پاس بود كه بر 
توپ و ميدان حاكم شــد و از اين برترى در 
همان دقايق نخست نهايت سود را برد و گل 
دوم را به ثمر رســاند. فرشيد عبدل زاده كه در 
نيمه نخست گلزنى كرده بود در دقايق آغازين 

نيمه دوم نيز گلزنى كرد تا پيروزى پاس تكميل 
شود.

پــس از اين گل اترك كه ديگر چيزى براى از 
دست دادن نداشــت حمالتى را روى دروازه  
پاس تدارك ديــد و دقايقى پس از گل پاس، 
مهاجم اترك با شوتى سركش و غيرقابل مهار 

گلزنى كرد و فاصله را به حداقل كاهش داد.
پــس از اين گل پــاس بازى را بــه تعادل 
رساند و صمديان مربى نام آشناى همدانى با 
تعويض هاى به موقع و سود بردن از بازيكنان 
جوانى چون متين قائمى، كامبير محمودى و 
باربد صمديان مانع از كاميابى حريف شــد و 
در نهايت تيم پاس پس از 6 هفته ناكامى مزه 
شيرين پيروزى را چشيد و 3 امتياز شيرين به 
اندوخته هاى خــود اضافه كرد تا با 30 امتياز 
و با يك پله صعود به رده دهم جدول صعود 

كند.
در ديگر ديدارهاى انجام شده تيم مس شهر 
بابك كــه صعود خود را مســجل كرده بود 
مقابل ميهمان خود شــمس آذر قزوين بدون 
گل متوقف شــد. تيم فوتبال شــهيد قندى 
تيم دوم جدول نيــز در مصاف با تيم عقاب 
در يــك بازى جنجالى يك بر يك مســاوى 
كرد. تيم شاهين بندرعامرى كه خود را براى 
رســيدن به پلى آف آماده مى كند با 3 گل تيم 
نگون بخت شــهردارى بم را شكســت داد. 
جدال 2تيم قعرنشــين ميالد تهران و سردار 
بوكان نيز به تســاوى 2 بــر 2 انجاميد. نفت 
اميديــه نيز در مصاف با نيروى زمينى يك بر 
يك متوقف شــد و شهردارى ماه شهر با غلبه 
بر شــهداى بابلسر براى رســيدن به پلى آف 

اميدوار شد.
هم اكنون در جدول رده بندى مس شــهر بابك 
با 55امتيــاز قهرمان گروه اســت و تيم هاى 
شهيد قندى يزد و شــاهين بندرعامرى با 39 
امتياز از بخت بااليى براى رســيدن به پلى آف 
برخوردارند و تيم هاى شــهردارى ماه شــهر، 
عقــاب تهران، نيروى زمينى و نفت اميديه نيز 
چشم به 2هفته پايانى و اتفاقات جدول دارند 

تا به رسيدن به پلى آف اميدوار باشند.
در انتهاى جدول نيز تيم شهردارى بم و ميالد 
تهران به ترتيب با 17 و 18امتياز در لبه پرتگاه 
قرار دارند و ســردار بوكان نيز كابوس سقوط 
را احساس مى كند. پاس در 2هفته پايانى ليگ 
ابتداى هفته آينده به ميهمانى شمس آذر قزوين 
مى رود و در هفته پايانى پذيراى تيم شهردارى 

ماه شهر خواهد بود.

با غلبه بر اترك بجنورد

بقاى پاس در ليگ 2 قطعى شد 

B جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته24) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

3055+241676344مس شهر بابك 1
1439+2491233117شهيدقندى يزد2
1039+2410953323شاهين بندر عامرى 3
1034+249783020عقاب تهران4
636+2410683428شهردارى ماهشهر 5
534+1062116 248نيروى زمينى تهران6
1434-24104101832نفت اميديه7
331-248791619شهداى بابلسر8
432+248892521اترك بجنورد9
629-2461172228شمس آذر قزوين10
430-247982319پاس همدان 11
1420-2448122438سردار بوكان 12
2417-2438131539شهردارى بم 13
2318-2446141740ميالدمهر تهران14

آگهي ماده 10 قانون الحاقي موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 شهرستان كبودراهنگ 
1-اداره ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ بنا به دســتور ماده 10 آئين نامه اجرايي قانون مذكور اسامي كساني كه درخواست ثبت پالك هاي ذيل را آگهى نموده اند را آگهي 

مي نمايد.
-رأي شــماره 161مورخ 1400/03/22 كالسه 4174 ق.ال به نام معراجعلى شريفى نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت 16/168 مترمربع پالك 908 فرعي از 277 
اصلي واقع در بخش چهار همدان واقع در شــيرين سو. مراتب در يك نوبت منتشــر مي گردد لذا شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه نسبت به درخواست هاي مندرج 
در اين آگهي اعتراض دارند ظرف مدت 20 روز از تاريخ انتشــار مي توانند اعتراض خود را به صورت مكتوب به اداره ثبت اســناد و امالك كبودراهنگ تسليم نماييد و پس 
از آن نســبت به ارائه دادخواســت اعتراض به دادگاه كبودراهنگ و ارسال رسيد دادخواست به اداره ثبت اقدام نمايد. در غير اين صورت برابر مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 114)
محمدصادق بهرامى -  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كبودرآهنگ
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

نجات حيات وحش با توليد غذا از هوا!
 پژوهشگران آلمانى باور دارند كه توليد غذا از هوا، روش خوبى 

براى نجات حيات وحش خواهد بود.
به گزارش نيوساينتيست، جنگل ها در سراسر جهان به منظور پرورش 
ســويا براى غذا دادن به حيوانات قطع مى شوند. بررسى هاى جامعى 
كه تا به امروز انجام شــده اند، نشــان مى دهند كه استفاده از انرژى 
خورشــيدى براى تبديل دى اكسيد كربن به موادشيميايى براى رشد 
باكترى هايى كه مى توانند خورده شوند، اين امكان را فراهم مى كند كه 

همان ميزان پروتئين را در يك دهم زمين توليد كنيم.
«دوريان لگر»(Dorian Leger)، پژوهشــگر «مؤسســه ماكس 
پالنــك»(Max Planck Institute) آلمــان گفت: اين روش 

مى تواند تأثيرات مفيدى را بر محيط زيست داشته باشد.

ارتباط زوال شناختى ناشى از پيرى
 با يك پروتئين مهم در سلول هاى خونى

 تحقيقات جديد نشــان داده است كه كاهش سطح پروتئينى كه 
به انتقال اكســيژن از گلبول هاى قرمز خون به بافت ها كمك مى كند، 

مى تواند با پيرى مغز و زوال شناختى ارتباط داشته باشد.
 PLOS به گزارش نيواطلس، تحقيقات جديد منتشر شده در مجله
Biology، كشــف ارتباط بين زوال شــناختى و يــك پروتئين در 

گلبول هاى قرمز خون را توضيح داده است.
ايــن تحقيــق نشــان داد موش هــاى تخليــه شــده از ايــن پروتئيــن 
ــد  ــورت تأيي ــد و در ص ــج مى برن ــناختى رن ــريع ش ــت س از اف
هميــن مشــاهده در انســان، يــك هــدف درمانــى بالقــوه ضدپيــرى 

مى توانــد امكان پذيــر باشــد.

مصرف آلوخشك و كاهش خطر بيمارى هاى 
قلبى عروقى در زنان يائسه

 نتايج تحقيقات جديد نشــان مى دهد، مصرف روزانه آلوخشك 
مى تواند عوامل خطر بيمارى قلبى عروقى (CVD) از جمله افزايش 
ظرفيت آنتى اكســيدانى و كاهش التهاب در زنان سالم يائسه را بهبود 
بخشــد. به نقل از مديكال نيوز، بيمارى  قلبى عروقى، علت شــماره 
يك مرگ ومير در سراســر جهان و چالشى قابل توجه براى بهداشت 
عمومى اســت. نتايج تحقيقات انجام شــده توســط دانشگاه ايالتى 
ســن ديگو نشان مى دهد كه آلوخشك مى تواند تأثير مثبتى بر كاهش 
خطر بيمارى هاى قلبى بگذارد.وقتى نتايج تحقيقات قبلى ما و ديگران 
با اين داده هاى جديد مقايســه شود، شواهد ثابت مى كند كه خوردن 

آلوخشك مى تواند سالمتى را تقويت كند.

ناسا به طور جدى در فكر كاوش «زهره» 
است

 ناســا چندى پيش اعالم كرد كه 2 مأموريت جديد را براى بررسى 
نزديكترين همسايه زمين يعنى سياره زهره انتخاب كرده است. حال در 
آخرين گزارش ها نيز آمده كه اين سازمان فضايى قصد دارد از نوع خاصى 
از بالون براى كشف هرگونه لرزه در سياره زهره استفاده كند.به گزارش 
ايسنا، با توجه به اينكه ناسا و آژانس فضايى اروپا قرار است در آينده اى نه 
چندان دور 3 مأموريت به سياره زهره بفرستند، محققان مشتاقند اطالعات 
بيشترى در مورد فعاليت لرزه اى اين"دوقلوى شيطانى زمين" كسب كنند.

محققان براى اندازه گيرى زمين لرزه هاى سال 2019 ريج كرست، كاليفرنيا 
كــه بيش از 10هزار پس لــرزه را در يك دوره 6هفته داشــت، 2بالون 

استراتوسفر هليوتروپ مجهز به چند ابزار به پرواز در آوردند.

8 پرواز موفق در مريخ
 آزمايشــگاه پيش رانش جت ناسا اخيراً در حساب كاربرى خود 
در توييتر با انتشار تصويرى از هشــتمين پرواز موفقيت آميز بالگرد 

مريخى «نبوغ» خبر داد.
به گزارش ايسنا، آزمايشگاه پيش رانش جت ناسا با انتشار تصويرى 
نوشــت: پرواز موفقيت آميز ديگر نبوغ. بالگرد مريخى نبوغ هشتمين 
پرواز خود را روز دوشــنبه انجام داد. اين بالگرد به مدت 77/4 ثانيه 
پرواز كرد و 160متر به ســمت يك محل فرود جديد كه در فاصله 
حدود 133/5 متر از مريخ نورد استقامت قرار دارد، طى كرد و سايه 

خود را در اين تصوير ثبت كرد.
اين بالگرد «مريخى» تاكنون 8 پرواز موفق در سياره سرخ داشته است 
و با كمك دوربين هاى خود موفق به ثبت تصاوير جذابى شده است.

باليى كه كرونا 
بر سر ميراث جهانى آورد

 يونســكو در گزارشــى جديــد از تبعات منفى 
همه گيرى كرونا بر بيش از هزار محوطه جهانى خبر 
داده و اعالم كرده پيش بينى مى شود اين تأثيرات منفى 

ماه ها و حتى سال ها همچنان ادامه داشته باشد.
به گزارش ايســنا، يونســكو با بررســى گســترده 
محوطه هاى حاضر در فهرســت ميراث جهانى و از 
طريق گفت وگو و نظرسنجى از مديران اين مكان ها، 
گزارشــى را با عنوان «ميراث جهانــى در مواجهه با 

كوويد-19» منتشر كرده است. 
در اين گزارش آمده است: بسيارى از شركت كنندگان 
در اين بررســى پيش بينى كرده اند تبعات منفى ناشى 
از همه گيرى ويروس كرونا تا ماه ها و حتى ســال ها 
همچنان گريبانگير ميراث جهانى يونســكو باشــد، 
همچنان كــه در دوران اوج اين بيمارى اعالم شــد 
90درصد از كشورها محوطه هاى جهانى خود را يا به 

صورت كامل و يا نسبى تعطيل كرده اند.
در فوريــه 2021 بــه طــور متوســط 71درصد از 
محوطه هاى ثبت  شــده در فهرســت ميراث جهانى 

يونسكو تعطيل بودند.
همچنين براســاس يافته هاى اين بررســى، شــمار 
بازديدكنندگان از ميراث جهانى يونســكو در ســال 
2020 با كاهش 66درصدى همراه بوده اســت و به 
طور متوســط 40درصد از كاركنان دائم و 53درصد 
از كاركنــان موقت اين محوطه ها شــغل خود را از 
دســت داده اند. شــركت كنندگان در اين بررسى از 
تأثيرات چشــمگير همه گيرى كرونا بر جوامع محلى 
ابراز نگرانى كرده انــد، زيرادرآمدهاى حاصل از اين 
محوطه ها به دليل كاهش بازديدكننده نزول شديدى 
داشــته و برخى از ايــن محوطه ها بــا حفارى هاى 
غيرقانونى، غارت آثار و ونداليسم آثار تاريخى همراه 
بوده كه در نتيجه كاهش نظارت بر اين محوطه ها ايجاد 
شده است. ايتاليا با 54محوطه ثبت  شده در فهرست 
ميراث جهانى، بيشترين تعداد محوطه هاى ثبت  شده 
در يونسكو را داراست و پس از آن چين با 53محوطه، 
اســپانيا با 47 و  آلمان و فرانسه هر 2 با 44 محوطه 
قرار دارند. هند، مكزيك، انگلســتان، روسيه، آمريكا، 
ايران(23 محوطه) و ژاپن نيز به ترتيب داراى بيشترين 
شمار محوطه هاى ثبت  شده در فهرست ميراث جهانى 

يونسكو هستند.

صف حج طوالنى تر شد

 با به تعويق افتادن حج براى دومين سال پياپى، سازمان حج وزيارت 
وضعيت زائرانى را كه از 2ســال پيش در نوبت انتظار حج ايستاده اند 

هنوز مشخص نكرده است.
به گزارش ايســنا، طبق آخرين آمارى كه نماينده ولى فقيه در امور حج 
اعالم كــرده هم اينك حدود يك ميليون و 200هزار نفر در نوبت حج 
هســتند كه تاكنون نوبت انتظار آنها براى اين ســفر به 14 تا 15 سال 
رســيده است. اگر ســهميه اى كه به طور معمول عربستان هر سال به 
ايران اختصاص مى دهد، در نظر گرفته شــود بعضى از اين زائران كه 
در آخرين سال ها (اواخر دهه80) براى حج ثبت نام كرده اند تا 14 سال 

ديگر بايد منتظر رسيدن نوبت سفرشان بمانند.
عربســتان پس از توسعه حرم ها سهميه ايران را به حدود 85 هزار نفر 
رساند. اين سهميه در سال هاى 97 و 98 ثابت مانده بود و پيش بينى بر 
اين بود كه در ســال 99 نيز سهميه ايران همين ميزان باشد، اگرچه هر 
ســال سهم اضافى درخواست مى شود. سهميه حج هر كشور براساس 
مصوبه ســازمان همكارى هاى كنفرانس اســالمى و بنابر جمعيت هر 
كشــور تعيين مى شــود كه به ازاى هر  هزار نفر يك حاجى براى هر 

كشور است.
در ســال 98، از بين جمعيت منتظر بنابر اعالم ســازمان حج وزيارت، 
حــدود 74هزار و 800 زائر براى حج 99 ثبت نام خود را تكميل كرده 
و هزينــه آن را كامل پرداخته بودند كه حج به دليل همه گيرى ويروس 
كرونا بدون حضور زائران خارجى و محدود برگزار شــد و آن زائران 

هم به صف انتظار برگشتند.
رئيس ســازمان حج وزيارت در همان سال با تعليق حج، با اين وعده 
كه اگر انصراف ندهند، ســهميه آنها براى حــج بعد محفوظ مى ماند، 
درباره سرنوشــت پول آنها گفته بود در صورت برگزار نشــدن حج، 
ســازمان حج وزيارت به جاى ســرمايه گذارى ريالى به نيابت از اين 
زائران، قراردادهاى مسكن و حمل ونقل و تداركات را با لحاظ شرايط 
اضطرارى در عربســتان مى بندد و اين خدمات در ســال بعد بر مبناى 
قراردادهاى امسال(1399) به زائران ما ارائه مى شود و تحوالت اقتصاد 
جهانى و نرخ برابرى ارز و ريال و هرگونه افزايشــى در نرخ ها متوجه 

هزينه هاى اعزام حجاج ما در سال آينده نمى شود.
در ســال 1400 با احتمال افزايش هزينه حج به دليل محدوديت هايى 
كه تحت تأثير كرونا حاكم شــده است، ايران منتظر برگزارى حج حتى 
با حضور تعداد محدودى از زائران بود كه عربســتان در دقيقه90، حج 
را براى دومين ســال پياپى براى زائران خارجى تعليق كرد و قرار شد 
همانند ســال گذشــته با جمعيتى محدود اين مراسم را برگزار كند كه 
اين تصميم با اعتراض ايران مواجه شد. نماينده ولى فقيه در امور حج 
و زيارت هفته گذشته در نمازجمعه قم گفت: عربستان مى توانست با 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى حج را با ظرفيت محدود برگزار كند، 
اما متأســفانه براى دومين ســال حج براى حجاج خارج از عربستان 

تعطيل شد.
حجت االسالم والمسلين سيد عبدالفتاح نواب، با اشاره به تعطيلى هاى 
حــج در طول تاريخ، بيان كــرد: اين تعطيلى ها بــه خاطر ناامنى ها و 
مشــكالت بوده كه به طور كامل تعطيل شــده است. پس از پيروزى 
انقالب اســالمى شاهد 2بار تعطيلى حج يكى چند سال بعد از جمعه 
خونين و ديگرى پس از حادثه منا در سال 95 بوديم كه اين 2سال هم 

به دليل شيوع ويروس كرونا تعطيل شده است.
وى گفت: امسال قرار شــده 60هزار نفر در مراسم حج شركت كنند، 
از ايــن تعداد، 15هزار نفر را براى مردم عربســتان در نظر گرفتند، در 
حالى كه اين مردم فرقى با ديگر مسلمانان جهان در كشورهاى مختلف 
ندارند، اما ســرانه شركت مسلمانان از كشــورهاى مختلف با كشور 

عربستان يكسان نيست.
نماينــده ولى فقيه در امور حج گفت: يــك ميليون و 200 هزار نفر از 
ايران در نوبت حج هســتند كه برخى از اين افراد 14 يا 15سال  است 

در اين نوبت قرار دارند.
ســازمان حج وزيارت اكنون با پيش بينى طوالنى تر شدن نوبت انتظار 
حج و تعليق آن براى دومين ســال، الزم اســت تكليف زائرانى را كه 
از ســال گذشته براى حج ثبت نام كرده اند و زائران كهنسالى كه نوبت 
انتظار آنها به 14ســال رســيده و در وضعيت نامعلومى قرار گرفته اند، 
مشخص كند و درباره وضعيت آنها و شرايط انصراف و محفوظ ماندن 

سهميه توضيح دهد.
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■ حديث:
امام رضا(ع):

 در تفسير آيه : «ما را به راه راست، راهنمايى فرما»  :درخواست ارشاد به آداب اوست و چنگ 
زدن به ريسمان او و تقاضاى شناخت فزون تر پروردگارش و عظمت و كبريايى او .        

عيون أخبار الرضا عليه السالم : ج 2 ص 107 ح1 

مريم مقدم  »
 پس از گذشت حدود تقريباً 15ماه از شيوع كرونا 
در كشــور، هنوز هم بسيارى از مراكز گردشگرى و 
اماكن ديدنى از جمله موزه ها تعطيل هستند. وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى براى 
نخســتين بار 20 اسفند ماه ســال 1398 در نامه اى 
با قيد «آنى-حائز اهميت» دســتور تعطيلى موزه ها، 
كاخ موزه ها و اماكن تاريخى و فرهنگى در تعطيالت 

نوروز 99 را صادر كرد.
آن روز كمتر كســى تصور مى كــرد اين تعطيلى تا 
امــروز 3 تيرماه 1400 به طــول بيانجامد، تعطيلى 
كــه همچنان ادامــه دارد و حتى موزه هــا و مراكز 
گردشــگرى كه به درخواســت خود و بــا اجازه 
ستادملى مقابله با كرونا آغاز به  كار كردند هم دوباره 
در ماه هاى اخير با افزايش آمار مرگ ومير ناشــى از 

كرونا دوباره تابلو«تعطيل است» را باال برده اند.
برخــى از موزه داران هم بــه معرفى فضاى موزه اى 
در صفحات مجــازى پرداخته و تــالش كردند با 
انجام گپ وگفت هاى آناليــن در فضاى مجازى و 
بيشتر اينستاگرام با هم صنفى هاى خود كه دستى بر 
آتش دارند، مشــكالت موزه ها در شرايط كرونايى 
را بررسى كنند. آســماِن جهان موزه دارى در جهان 
درست مشــابه آســمان موزه دارى در ايران است. 
موزه هاى چين در 25فوريه به طور رســمى تعطيل 
شــدند و زمان فعاليت دوباره را«تــا اطالع ثانوى» 

اعالم كردند.
كره جنوبى موزه هاى خود را 25فوريه و با تأكيد 
بر «تا اطالع ثانوى» تعطيل كرد. كشــور ژاپن هم 
موزه هاى خود را 21فوريــه تعطيل و اعالم كرد 
كه همه نمايشــگاه هاى موزه اى نيز لغو شــده اند 
و در زمــاِن ديگرى بــاز مى شــوند. موزه هاى 
بزرگ مصر فقط در وب ســايت خود تأكيد كرده 
بودند«موزه ها تعطيل هستند» و حتى افتتاح موزه 
رســمى 100هزار ويترينى خود را تا سال 2023 

انداختند.  تعويق  به 
مديران موزه اى كشــورهاى ديگــر مانند انگليس، 
آفريقاى جنوبى، استراليا و تركيه نيز با ايجاد هشتگ ِ 

«#در_خانه_بمانيــد» مردم را براى اين كار ترغيب 
كردند و برخى نيز بــه  دنبال يافتن راه هاى ارتباطى 
جديد بين مخاطبان و موزه هــا رفتند. 8 خرداد ماه 
هم با ابالغ پروتكل بهداشــتى اعالم شد كه موزه ها 
پذيراى بازديدكنندگان هستند. به اين ترتيب، موزه ها 
پس از 3 ماه تعطيلى بازگشــايى شدند. روندى كه 
خيلى تداوم نداشــت و دوبــاره در روزهاى اخير 
خبرهاى تعطيلــى اين مراكز ديدنــى يكى پس از 

ديگرى منتشر مى شود.
به دنبــال تعطيلى ادامه دار موزه هاى همدان مديركل 
استان  صنايع دستى  ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
همدان در پاســخ به اين پرسش كه آيا در كنار فعال 
شــدن عليصدر ديگر موزه هاى همدان هم فعاليت 
خود را آغاز  مى كنند يا خير گفت: موزه هاى استان 
همچنان  تعطيل خواهند بود، اما فعاليت محوطه هاى 
گردشگرى در صورتى كه جنبه انفرادى داشته باشد، 

بالمانع است.

على مالمير  با اشــاره به مصوبه اخير ستاد مركزى 
كرونا بيان كرد: همه تصميم گيرى ها در زمينه فعاليت 
موزه هاى استان منوط به مصوبات ستاد كرونا خواهد 

بود.
 وى گفــت: فعاليت بخش هايى كــه تجمع در آنها 
اتفاق نمى افتد، مشــكلى ايجاد نمى كنــد. در واقع 
فعاليت هايى كه مستلزم تجمع است تعطيل شده اند. 
به طور مثال، هتل ها باز هستند، اما هرآنچه مصداق 

تجمع را داشته باشد، تعطيل است.
مالمير همچنين بيان كرد: تعطيلى موزه هاى استان كه 
براساس نظر ستاد ملى كرونا انجام شد، در فواصل 
مشخصى براى بازديد گردشگران و مردم با رعايت 
كامل شــيوه نامه هاى بهداشــتى و محدوديت ورود 

افراد در هر دوره بازديد باز شده بودند. 
وى بــا اشــاره به كاهش چشــمگير مســافران و 
گردشــگران به دليل شــيوع بيمارى كروناويروس 
افــزود: هم اكنون تمامى 15هتل، 2هتــل آپارتمان، 

29مركز بوم گردى و 4مجتمع اقامتى و گردشــگرى 
اســتان براى اســكان و خدمات دهى به مســافران 
آماده اند، اما كاهش مســافران و گردشگران موجب 
شده تا اين مراكز امسال نزديك به 10درصد ظرفيت 

موجود را به كار گيرند.
مديركل ميراث فرهنگى،گردشگرى و صنايع دستى 
همــدان  از اعمال محدوديــت در حضور مردم در 
گروه هــاى پر جمعيت گردشــگرى  هم خبر داد و 
گفت: بنابــر تصميم گيرى هاى ســتاد ملى كرونا با 
توجه به اينكه همه  شهر هاى استان در وضعيت زرد 
همه گيرى ويروس كوويد 19 قــرار دارند، هتل ها 
مى توانند ميهمان و مسافران را در رستوران هاى خود 

پذيرايى كنند. 
گفتنــى اســت، تصميم گيــرى دربــاره تعطيلى يا 
بازگشايى مراكزى از جمله موزه ها و بناهاى تاريخى 
و تأسيسات گردشگرى به ستاد استانى واگذار شده 

است. 

 متأســفانه تصميمــات اشــتباه مســئوالن به 
گردشگرى آسيب زده است. 

رئيــس هيأت مديره انجمن صنفــى دفاتر خدمات 
مســافرتى اســتان همــدان گفــت: در اين مدت 
گردشگرى همدان بيشــتر از هر جاى ديگر دچار 
آســيب شد و عالوه بر آسيبى كه از كرونا ديديم به 

تعطيلى اين حوزه نيز دامن زديم.
على مرادى پور در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به 
اينكه با همه گيرى كرونا، گردشــگرى دنيا و به تبع 
آن ايران آسيب ديد، بيان كرد: عمده مشكل در اين 
زمينه باور مسئوالن اســت كه هنوز گردشگرى را 
قبول ندارند و نمى پذيرند كه اين صنعت مى تواند 
پيشــران حل مشكالت استان باشــد، بنابراين اين 
باور موجب مى شود مســئوالن استانى تصميمات 

اشتباهى بگيرند.
وى  افزود: پروازها در بعضى از اســتان ها مانند 
كرمانشــاه، گلستان و مشــهد نه تنها كنسل نشد، 
بلكه پروازهاى بين المللى هم اضافه شد به همين 
دليل اين اســتان ها توانستند گردشگر جذب كنند 
و گويا تنها همدان در پذيرش گردشــگر مشكل 

دارد.
مرادى پور با بيان اينكه مســئوالن استان ساده ترين 
كار كــه تعطيلــى گردشــگرى اســت را انتخاب 
كرده اند، گفــت: فعاليت نكردن فرودگاه همدان به 

گردشگرى آســيب زده است، از طرفى تصميماتى 
كه در اين مدت گرفته شد موجب نشده كه جلوى 

شيوع كرونا گرفته شود.
 گردشگرى نابود شد

اين فعال حوزه گردشــگرى با اشاره به اينكه تمام 
تأسيسات گردشگرى ورشكسته شده اند، بيان كرد: 
متأسفانه گردشگرى نابود شــد، فعاالن اين حوزه 
آواره و متخصصــان از اين صنعت خارج شــدند 
و تنها اميد شــاغالن اين حوزه به واكسن كرونا و 

واكسينه شدن مردم است.
مرادى پــور راهــكار برون رفت از اوضــاع فعلى 
گردشــگرى را تصميمات درســت ســتاد كرونا 
و مســئوالن دانســت و افزود: تصميمات اشــتباه 
مســئوالن به گردشگرى آسيب بيشــترى مى زند، 
بنابراين بهتر اســت تصميمات مسئوالن درست و 

با هماهنگى هم باشد.
 سفر در چارچوب قانونى انجام شود

وى گفــت: اگر مســئوالن ســفر را در چارچوب 
قانونى انجــام دهند هيچ  مشــكلى پيش نمى آيد، 
اما تصميماتى مثل محدوديت ســفر نه تنها راه حل 
مشكل نيســت، بلكه ضرر بيشترى به اين صنعت 

مى زند.
 مرادى پور در ادامه بيــان كرد: دولت موضع خود 
در رابطــه با گردشــگرى را به صورت رســمى 

اعــالم نمى كند، از يك طرف جاده هــا را مى بندد 
و محدوديت ســفر ايجاد مى كند و از طرف ديگر 
به صورت رسمى گردشگرى را تعطيل نمى كند و 
به عبارت ديگر نمى خواهد مســئوليت هيچ يك را 

قبول كند.
 اعضاى شوراى ششم گردشگرى را باور 

داشته باشند
 وى دربــاره انتظــارات فعاالن حوزه گردشــگرى 
همدان از شوراى شــهر دوره ششم، گفت: نخستين 
خواســته فعاالن گردشگرى از اعضاى شوراى شهر 
اين است كه گردشــگرى را باور داشته باشند، زيرا 
اين صنعت مى تواند جــاى خالى صنايع بزرگ در 
استان و كشاورزى كه با مشكل خشكسالى دست به 
گريبان است را پر كند و به توسعه استان كمك كند.
رئيــس هيأت مديره انجمن صنفــى دفاتر خدمات 
مســافرتى اســتان همدان افزود: خواســته بعدى 
اين اســت كه به توسعه زيرســاخت هاى شهرى 
و گردشــگرى كمك كنند نمونه اين مسأله، جاده 
راه آهن همدان است كه جاده ايمنى نيست و يكى 

از مطالبات جدى اين بخش است.
مرادى پــور بيان كرد: اعضاى شــوراى شــهر در 
نامگذارى معابر و كوچه ها بخش گردشگرى را در 
نظر داشته باشند، همدان نام تاريخ و تمدن را يدك 
مى كشــد، اما دريغ از يك خيابان كه به گردشگرى 

مرتبط باشــد، بنابراين شعار با عمل يكى نيست و 
شعار دادن مشكلى را حل نمى كند.

وى با اشاره به اينكه المان هاى شهرى مى تواند در 
جذب گردشــگر مؤثر باشد، افزود: خواسته بعدى 
فعاالن گردشــگرى تسهيل اســتفاده تأسيسات و 
امكانات شــهردارى اســت مثًال تابلوهاى محيطى 
مى تواند در تبليغات و معرفى جاذبه هاى شــهر و 

استان به تأسيسات كمك كند.
مرادى پور بــا بيان اينكه اقدام خوبى كه شــوراى 
پنجم در اين رابطه انجام داد اين بود كه تسهيالتى 
به گردشگرى و به ويژه مراكز اقامتى اختصاص داد 
كه تخفيف در عوارض از آن جمله اســت، گفت: 
شوراى شهر دوره پنجم، گردشگرى را باور داشتند 
و ارتباط خوبــى با بخش خصوصــى گرفتند كه 
دلگرمى براى اين حوزه محسوب مى شد، همچنين 
از تشــكل ها اســتفاده كردند كه نقطــه مثبتى در 
پرونده شــان بود و اميدواريم شوراى ششم نيز اين 

اقدامات را ادامه دهد.
 نقش مهم گردشگرى در دوران تحريم 

مغفول ماند
وى با اشــاره به اينكه گردشگرى در دوران تحريم 
مى توانست نقش مهمى داشته باشد اما مغفول ماند، 
افزود: متولى گردشگرى كه وزارت ميراث فرهنگى 
اســت ضعيف عمل مى كند، اين دستگاه بايد ديگر 

دســتگاه ها را  به اين باور برســاند كه گردشگرى 
اهميت دارد.

مرادى پور گفت: مسئوالن مى توانند با آمار و اسناد 
و گردش مالى اين حوزه به گردشگرى كمك كنند، 
وقتى گردشــگرى فعال باشــد ده ها شغل در اين 
چرخه فعال مى شــود، بنابراين به يك متولى قوى 

نياز داريم كه يك اطلس در اين زمينه ارائه دهد.
بر  گردشــگرى  تأثير  آمار  مســئوالن   

آسيب هاى كرونا را اعالم كنند
مرادى پــور افزود: به عنــوان نمونه دربــاره تأثير 
گردشگرى بر آســيب هاى كرونا هيچگونه آمارى 
اعالم نشــد، هيــچ گاه اعالم نكردند گردشــگرى 
قانونمند كه در چرخه تأسيســات است چقدر در 
شــيوع كرونا تأثير داشــت، بنابراين تا گردشگرى 

بيش از اين نابود نشود بايد فكر اساسى شود.
رئيــس هيأت مديره انجمن صنفــى دفاتر خدمات 
مسافرتى اســتان همدان با بيان اينكه فعاالن حوزه 
گردشــگرى كه وام دريافت كرده اند در بازپرداخت 
آن مشــكل دارند، زيرا به هرحال مهلت امهال سر 
مى رســد، بيان كرد: احداث جاده اى كه از پليس راه 
همدان- تهران به ســمت جاده كرمانشــاه در حال 
احداث اســت كريدور غرب كشــور را از همدان 
حذف مى كنــد و مى تواند به جــذب و ماندگارى 

گردشگر در همدان صدمه بزند.

هنوز تابلوى«تعطيل است» موزه ها باالست

مسئوالن، گردشكرى را باور ندارند

آسيب به گردشگرى با تصميمات اشتباه 


