
C M

2

 2021 آوريـــل    25   1442 رمضـــان   12   1400 مـــاه  ارديبهشـــت   5 يكشـــنبه  
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|ISNN: 2322-4665|

خبر

8

رى
شگ

گرد

تان
دس

ما

3

ش
ورز

7

صنايع دستى 
اللجين 
برنامه بلند مدت 
مى خواهد

اسناد تاريخ 
انتخابات 
در همدان 
رونمايى مى شود

برزخ 
ماندن و رفتن 
مديرعامل
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آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده به روش الكترونيكى(نوبت دوم)
شركت سرمايه گذارى استان همدان

                                                                                       نماد: وسهمدا
                                        شماره ثبت: 6689                                      شناسه ملى: 10820067317

الف - زمان و آدرس تارنماى برگزارى مجمع عمومى :
ــى ايشــان  ــه اطــالع كليــه ســهامداران محتــرم و نماينــدگان قانون ب
ــاده شــش آييــن نامــه  ــه تبصــره پنــج م ــا عنايــت ب مــى رســاند ب
اجرايــى آزاد ســازى ســهام عدالــت مصوبــه شــوراى عالــى بــورس و 
اوراق بهــادار مــورخ 1399/05/04 بدينوســيله جلســه مجمــع عمومــى 
ــورخ  ــان ســهام در روز يكشــنبه م ــاده صاحب ــوق الع عــادى بطــور ف
ــاى   ــى در آدرس تارنم ــه روش الكترونيك ــاعت 13:00 ب 1400/02/12 س
ــذ  ــت اخ ــذا جه ــود، ل ــى ش ــزار م https://dima.csdiran.ir  برگ
ــر  ــوق الذك ــاى ف ــه تارنم ــه ب ــات جلس ــورد موضوع ــم در م تصمي

ــد. ــه نماين مراجع

 ب -  دستور جلسه :
انتخاب اعضاى هيأت مديره

ج - نحوه و زمان حضور در مجمع الكترونيكى  :
روش  به  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع  در  حضور  اعالم  جهت 
الكترونيكى خواهشمند است از روز يكشنبه مورخ 1400/02/12 به تارنماى 

https://dima.csdiran.ir  مراجعه نمايند.
د - برگزار كننده و فراهم كننده زيرساخت الكترونيكى :

شركت سپرده گذارى مركزى اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات)
هـ – دعوت كننده مجمع :

هيأت رئيسه مجمع شركت سرمايه گذارى استان همدان
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ون  ه را ا هللا و ا ا

روابط عمومي روزنـامه همـدان پيام 
و چاپخانه پيـام رسانـه

همكارمحترم جناب مهندس

سجــاد  شاطــريان
درگذشت پدرگراميتان را به شما و خانواده محترم 

تسليت عرض نموده و از خداوند منان براى آن مرحوم 
علو درجات و براى شما و ساير بازماندگان صبر 

جزيل مسالت داريم.

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

همدان، رتبه دار مبتاليان كرونا دركشور
■ نسبت به ماه گذشته مرگ كرونايى 2 برابر؛ بسترى 4 برابرشده است
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بام نهاونـد 30 ساله 
به شهـردارى واگـذار شد
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تا دير نشدهياد

 استان را تعطيل كنيد
 1- روز شــنبه در ستاد اســتانى مقابله با 
كرونا كه در اين مقابلــه عملكرد قابل بحثى 
دارد، پس از دو هفته اعمال محدوديت هاى...
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مصرف آب همدانى ها 20 درصد بيشتر شد

بحران آب 
بيخ گوش همدان

هشدار اتاق اصناف به صاحبان مشاغل

تعطيل نكنيد
 پلمب مى كنيم
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

كرونا  وضعيت  كه  ازآنجا 
كشور  اســتان  هفت  در 
گفت   بايد  است  صعودى 
همدان رتبه اول را در بين 
اين هفت استان دارد كه 
نياز است براى كنترل اين 
وضعيت چــاره اى عاجل 

انديشيد

تا دير نشده استان را تعطيل كنيد
 1- روز شــنبه در ستاد اســتانى مقابله با كرونا كه در اين مقابله 
عملكرد قابل بحثى دارد، پس از دو هفته اعمال محدوديت هاى شرايط 
قرمز، سخن هاى اميدبخشى زده نشده و شرايط روزهاى آينده استان 

شرايط سختى توصيف شده است.
در دو اظهارنظر نااميدكننده از اعضاى اين ســتاد كه در واقع اعتراف 
به شكســت در مقابله با كرونا اســت، رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
ابن سيناى همدان در اين ستاد هشــدار داده ؛ در همه  بيمارستان هاى 
اســتان حتى يك تخت خالى براى بيمــاران كرونايى وجود ندارد و 
معاون سياســى، امنيتى اســتاندارى همدان هم اعالم كرده؛ طبق آمار 
وزارت بهداشــت، استان همدان جزء هفت  اســتان پرخطر كرونايى 

كشور بوده و اين يك خطر و هشدار است.
2- موج چهارم كرونا به بدترين شــكل در همدان رخ داده و جوالن 
مى دهد و در اين شــرايط مردم هم گويى از محدوديت هاى كرونايى 

خسته شده اند.
وقتى ميزان رعايت پروتكل ها در همدان در رده پايين ترين اســتان ها 
ارزيابى و اعالم مى شــود در واقع اين موضوع از نفوذ بى اعتمادى به 

ستاد مقابله با كرونا در جامعه حكايت دارد.
3- اينكــه همدان 3 موج قبلى را با شــرايط بهترى و با فوتى كمترى 
پشت سر گذاشت، در كنار فداكارى كادر درمان و پرستاران دليل مهم 

ديگرى چون همراهى مردم داشت.
اما حاال تنها فداكارى كادر درمان و پرســتاران اســت كه در صحنه 
مبارزه با ويروس وحشى شده كرونا مشاهده مى شود و همراهى مردم 

كم رنگ شده است.
4- دليل اصلى كمرنگ شــدن همراهى مردم در اجراى محدوديت ها 

خستگى نيست بلكه دليل آن ريشه در رفتار مسئوالن دارد.
مســئوالنى كه به نوعى عضو ستاد بوده و مســئوليتى در ستاد دارند 
و محدوديت هــا را تنها بــراى مردم مى خواهند و خــود تن به هيچ 

محدوديتى نداده و هيچ پروتكلى را رعايت نمى كنند.
5- وقتى گفته مى شــود برخى مسئوالن ســتاد كروناى استان در اوج 
شيوع كرونا و در شرايطى كه اســتخرها تعطيل است، نتوانسته اند از 

خير استخر خود بگذرند و استخر قرق كرده اند!
يا در شــرايطى كه دعوت به ســفر نرفتن مردم مى كنند، سفر را ترك 
نكرده و به ســفر مى روند يا به مــردم مى گويند تجمع نكنيد اما خود 
جلسات تجمعى همچون شوراى ادارى برگزار و بر اساس شنيده ها 
براى جمعى از مدعوين ضيافــت ناهار تدارك مى بينند و رفتارهاى 
ديگــرى كه هيچ يك در محدوديت ها نمــى گنجند انجام مى دهند، 
باور كنيد مردم هم به دين همين مســئوالن بوده و در رعايت نكردن 
محدوديت ها و كنار گذاشــتن پروتكل ها از مسئوالن تبعيت خواهند 

كرد كه كرده اند.
6- زمانى در استان ستاد مقابله با كرونا و دستگاه هاى مسئول، انتشار 
خبرى متفاوت دربــاره مبتاليان و فوتى هاى كرونا را برنمى تابيدند و 
از هيچ كارى براى اثبات آمار پايين اســتان ابا نداشتند اما اكنون خود 
اعتراف مى كنند كه تخت خالى نداريم و از استان هاى پرخطر كرونايى 

هستيم و...
اين روند ثابت كرد كه با مسائل اجتماعى نبايد با نگاه امنيتى برخورد 
كرد زيــرا تا ابد نمى توان ابعاد آن را با ژســت امنيتى كنترل كرد و 
بهتر است در آينده ســتادهاى مقابله با بحران هايى اينچنينى توسط 
متخصصان فن و نه افرادى كه تنها به كارنامه هاى غير واقعى افتخار 
مى كنند،  تشــكيل شــود متخصصانى كه با صداقت بتوانند با مردم 
ارتباط برقرار كرده و مردم را در راستاى كسب توفيق با ستاد همراه 

كنند.
7- گذشــت دوهفته از وضعيت قرمز در همدان و بدتر شدن شرايط 
نشــان مى دهد كه استان همدان نيازمند سياست جديدى براى بهبود 

وضعيت در ارتباط با كرونا است.
در اين شــرايط به نظر، راهكار تعطيلى كامل استان و اعمال قرنطينه 
از درب منــزل به مدت دو هفته و خــروج از منزل فقط براى خريد 

مايحتاج ضرورى، منطقى باشد.
راهكارى كه توجه به آن از ســوى استاندار براى نجات جان هم 
اســتانى ها به عنوان مهمترين وظيفه او در اين شــرايط ضرورى 

است.

افزايش تصاعدى تصادف موتورسيكلت در جاده هاى روستايى همدان
 رئيس پليس راه استان همدان از افزايش تصاعدى تصادف موتورسيكلت در جاده هاى روستايى استان خبر داد.

رضا عزيزى در گفت وگو با ايسنا، ادامه داد: در يك ماهه نخست سال جارى روند تصادف موتورسوار و فوتى هاى ناشى از آن افزايشى 
بوده و در اين مدت هشت موتورسوار جان خود را از دست دادند.

وى بيان كرد: طى 24 ســاعت گذشته دو دستگاه موتورسيكلت در جاده روستايى هيزج- احمدآباد قهاوند از توابع شهرستان همدان با 
هم برخورد كرده و اين حادثه ســه كشــته بر جاى گذاشت. عزيزى با اشاره به اينكه هر دو وسيله نقليه داراى نقص فنى و بدون چراغ 
بودند، افزود: متأســفانه بيشتر موتورسيكلت ها در مناطق روستايى داراى نقص فنى به ويژه در سيستم روشنايى هستند و موتورسواران 

هم از  كاله ايمنى استفاده نمى كنند.
وى با اشاره به اينكه بيشتر موتورسيكلت سواران در مناطق روستايى گواهينامه و بيمه نامه ندارند، تصريح كرد: افرادى كه با موتورسيكلت 

و بدون روشنايى در قسمت جلو و چراغ ترمز تردد مى كنند، مرگشان حتمى است.

پيش بينى بارش هاى رگبارى، موقتى و پراكنده در همدان
 بنا براعالم كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان اين هفته بارش هايى به صورت پراكنده، موقتى و رگبارى در ساعات 

بعدازظهر در استان خواهيم داشت.
روح ا... زاهدى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در روز گذشته بارش هايى به صورت رگبار موقتى در استان داشتيم كه بيشترين ميزان 

بارش با 4 ميلى متر در شهرستان مالير گزارش شده و در ايستگاه فرودگاه همدان نيز 2 دهم ميلى متر بارش داشتيم.
زاهدى تصريح كرد: انتظار داريم امروز هم بارش هايى در ساعات بعدازظهر براى نيمه شمالى به ويژه شمال شرق استان داشته باشيم

وى با بيان اينكه رشد ابر در ساعات بعدازظهر اين هفته و امكان بارش هاى پراكنده و رگبارى وجود دارد، ادامه داد: اين بارش ها در واقع 
بارش هاى خوبى نيستند اما در شرايط موجود فقط همين بارش ها را داريم.

 اين كارشناس هواشناسى استان همدان خاطرنشان كرد: در ساعات بعدازظهر اين هفته همراه با رشد ابر، وزش باد موقتى را هم شاهد 
خواهيم بود

پويش «نذر نان» در همدان اجرا مى شود
 دبير خانه مطبوعات اســتان همدان از اجــراى پويش «نذر نان» 

همزمان با ميالد كريم اهل بيت امام حسن مجتبى (ع) خبر داد.
مهرداد حمزه، گفت: پويش «نذر نان» و توزيع بســته هاى حمايتى در 
بين خانواده هاى نيازمند در ماه مبارك رمضان و ميالد كريم اهل بيت 

امام حسن مجتبى (ع) انجام مى گيرد.
وى افزود: امســال سومين ســالى اســت كه هيأت زينبيون، فعاالن 
رســانه اى اســتان همدان، پويش نذر نان و كمك به خانواده هاى كم 

برخوردار را در نيمه ماه مبارك رمضان انجام مى دهد.
دبير عضو هيأت مديره عنوان كرد: در ســال گذشــته قريب به 120
هزار قرص نان از ســوى اين هيأت تهيه و در تمام شهرســتان هاى 
اســتان در ميان خانواده هاى نيازمند توزيع شــد كه در نوع خودش 

كم سابقه بود.
حمزه بيان كرد: در آســتانه عيد نوروز نيز 60 بسته حمايتى كه ارزش 
هر يك به 4 ميليون ريال مى رســيد از سوى اعضاى هيأت تهيه و در 

ميان نيازمندان توزيع شد.
وى با اشاره به اينكه نان در فرهنگ ايرانى-اسالمى نماد بركت است 
و حرمت و قداست خاصى دارد، افزود: در روايات داريم كه از جمله 
ويژگى هاى كريــم اهل بيت (ع) توزيع نان در ميــان نيازمندان بوده 
است، هيأت زينبيون فعاالن رسانه اى استان نيز به تأسى از اين ويژگى 
بارز امام حســن مجتبى (ع) اقدام به تهيه و توزيع نان در ميالد ايشان 

خواهند كرد.
حمزه عنوان كرد: با اين اقدام هم اين فرهنگ غنى احيا خواهد شد و 
تلنگــرى براى افرادى خواهد بود كه توانايى مالى الزم را براى كمك 
به مستمندان دارند تا با هزينه هاى كم بتوانيم به مستمندان كمك كنيم.
وى گفت: عالقمندان مى توانند كمك هاى خود را به شــماره كارت 

5022291088260227 به نام خسرو نوروزى منعم واريز كنند.

برداشت گونه هاى دارويى
 از مراتع همدان ممنوع

 به گفته مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان برداشت 
گونه هاى دارويى از مراتع اســتان همدان ممنوع و حمل و جابجايى 

آن قاچاق است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، اسفنديار خزائى، گفت: با توجه 
به شرايط خشكسالى در كشــور و استان همدان اين ممنوعيت براى 
برداشــت گياهان دارويى ايجاد شده تا فرصتى دوباره براى تقويت و 

تجديد پوشش گياهى اين نوع گياهان فراهم شود.
وى افزود: گونه هاى گياهى داراى سه طيف ممنوعه، برداشت آزاد و 
مجاز مشروط هستند كه برداشت گونه هاى گروه نخست از جمله الله 
واژگون ممنوع و برداشــت گونه دوم شامل غازياقه (قازياغه) و گياه 

شنگ به علت فراوانى آزاد است.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان گفت: گونه هاى 
مجاز مشــروط شامل گونه هايى نظير ريشه شــيرين بيان و موسير 
هســتند كه در بخش كشــاورزى يا منابع طبيعى كشت مى شوند و 
كاشت، برداشت و حمل و جابجايى آن ها بايد با مجوز اين 2 نهاد 

صورت گيرد.
خزائى ادامه داد: امسال به علت كاهش بارندگى و خشكسالى مجوزى 
براى برداشــت گونه هاى گياهى از مراتع اســتان همدان صادر نشده 
اســت البته تنها در بخش مجاز مشروط كه بهره بردار اقدام به كشت 
گياهى كرده مى تواند با مجوز منابع طبيعى نسبت به برداشت و حمل 

آن به مكان ديگر اقدام كند.

1- گفته هاى يكى از داوطلبان احتمالى انتخابات رياست جمهورى 
در حوزه سياســت خارجى براى كشور هزينه ساز شده است. گويا 
رستم قاســمى ادعاى كمك نظامى ايران به حوثى ها را مطرح كرده 
اســت. گفتنى است اين ســخنان كه به عنوان ســند مورد استقبال 
دشــمنان كشــور قرار گرفته ، واكنش و تكذيب انصارا.. يمن را نيز 

در پى داشته است.
2- تخمه آفتابگردان نيز به جمع تنقالت لوكس پيوســته است. گويا 
تخمه براى زمان فيلم و ســريال در حال حذف شدن است و مردم 
سراغ تنقالت ارزان ترى مى روند. گفتنى است گرانى آجيل با گرانى 

تخمه حاال ديگر فقط به پسته و بادام و گردو مربوط نيست.
3- ميوه هاى تنظيم بازارى شب عيد روى دست دولت مانده است. 
گويا با گرم شدن هوا تمام پرتقال هاى در انبار مانده با هدف فروش 
با قيمت باالتر فاســد شده اند . گفتنى اســت پرتقال و سيب ديگر 

مشترى ندارد و تاريخ مصرف پرتقال تا پايان فروردين است.
4- تنوع قيمتى و الكچرى بازى به ماســك رســيده است. گويا در 
فروشگا هاى اينترنتى ماسك هايى با قابليت و ويژگى هاى مختلف  از 
ماسك هاى شيشه اى گرفته كه صورت افراد هنگام صحبت مشخص 
است تا ماسك هايى با فيلترهاى مختلف عرضه مى شود. گفتنى است 
قيمت ماسك  اين فروشگاه ها از 70 هزار تومان تا يك ميليون تومان 

متغير است.
5- تزريق واكسن كرونا خارج از نوبت براى مسئوالن و نزديكان آنها، 
در وعده انجام نشــده برخورد با متخلفين، همچنان ادامه دارد. گويا 
شــهردار اصفهان براى دريافت واكسن خارج از نوبت اقدام كرده اما 
در لحظه آخر در مشــورت با پزشك خود از تزريق واكسن منصرف 
شده است كه صحت اين ادعا در دست بررسى است. گفتنى است در 
گلستان نيز همسر معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى گلستان خارج 

از اولويت واكسن كرونا دريافت كرده است.

 بر اســاس اعالم وزارت بهداشت هفت 
اســتانى كه بيشترين ميزان شــيوع كرونا را 
رضوى،  خراسان  تهران،  اســتان هاى  دارند، 
خراسان شمالى، گلســتان، لرستان و همدان 
هســتند كه اســتان ما با هزار و 828 قربانى 
مرگ در موج چهارم شيوع ويروس، بيشترين 
ميزان و آمار ابتال به كرونا را در كشور دارد.

از طرفى آمار علوم پزشــكى اســتان نشان 
مى دهد تصميمــات و محدوديت هاى گرفته 
شده در 2 هفته گذشته هيچ تاثيرى در كاهش 
ورودى بيمارســتان ها نداشته است به گونه 
اى كه در روز جمعه گذشــته آمار بســترى 
هاى بيمارســتان بهشتى شهر همدان به 235
نفر رســيده اســت و هم اينك حتى تخت 
خالى براى بسترى يك بيمار در هيچ يك از 

بيمارستان هاى اين استان وجود ندارد.
بر همين اساس ازآنجا كه وضعيت كرونا در 
هفت استان كشور صعودى است بايد گفت  
همدان رتبه اول را در بين اين هفت اســتان 
دارد كه نياز اســت براى كنترل اين وضعيت 

چاره اى عاجل انديشيد.
از طرفى جلســات مقابله با ســتاد كرونا در 
اســتان در حالى برگزار مى شــود كه ديگر 
مسئوالن نيز اعتقاد دارند عادى انگارى كرونا 
از سوى مســئوالن و مردم بالى جان استان 
شــده است تا جايى كه معاون سياسى امنيتى 
اســتاندار همدان اعالم كرده است براى مهار 
اين ويروس بايد از خودمان شــروع كرد به 
گونه اى كه ابتدا در نامه اى به دســتگاه هاى 
اجرايــى بر ضرورت رعايــت پروتكل هاى 
بهداشــتى و دوركارى كاركنــان تاكيد كرده 
سپس تيم بازرســى روند توجه به مصوبات 

توسط دستگاه هاى اجرايى را بررسى كنند.
مصطفــى آزاد بخت تجمــع و دورهمى را 
مهمتريــن عامل شــيوع كرونا بــه ويژه در 
روستاها دانست و گفت: براى جلوگيرى از 
تجمع در روســتاها بايد افرادى را به عنوان 
مســئول انتخاب كرد كه بهتريــن كار بهره 
گيرى از توان دهياران و بخشــداران بوده و 
در ايــن باره ناجا و كادر بهداشــت و درمان 

هم كمك كنند.
وى تاكيد كرد: در صــورت كنترل تجمع و 
دورهمــى به ويژه مديريــت و جلوگيرى از 
برگزارى مراســم ترحيم و عروسى مى توان 
آمــار مبتاليان بــه اين ويــروس و ورودى 

بيمارستان هاى همدان را كاهش داد.
وى بيــان كــرد: بانك ها به علــت مراجعه 
شــهروندان براى دريافت وجه و پاس كردن 
چك يكى از اماكن پر تردد و تجمع به شمار 
مى رود به گونه اى كه به كانون شيوع كرونا 

تبديل شده است.
آزادبخت ابراز اميدوارى كرد: همچنين براى 
پيشگيرى از تجمع مردم در تامين اجتماعى و 

امور مالياتى هم تدبيرى انديشيده شود.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همدان با تاييد پيشــنهاد رئيس دانشگاه علوم 
پزشكى مبنى بر تعطيلى يك هفته اى همدان 
گفت: در صورت تاييد اين موضوع از سوى 
اســتاندار مى توان در قالب نامه اى موضوع 
را به تهــران اطالع داد تا در اين باره تصميم 

نهايى را بگيرند.
اين شــرايط باعث شــده تا رئيس دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان خواستار تعطيلى يك 
هفته اى اين اســتان به منظــور كنترل روند 
صعــودى اپيدمى كرونا شــود و اعالم كند: 
شــاخص اســتفاده از ماســك در شهرها و 
روستاها بســيار نزولى است و پروتكل هاى 
بهداشــتى رعايت نشــده و بيشتر صنوف از 
جمله بنگاه ها، آرايشــگاه ها، باشــگاه هاى 
ورزشى، فروشــگاه هاى ابزار يراق، پوشاك 
، آموزشگاه هاى رانندگى، فروشگاه موبايل و 
پارك ها و تفرجگاه ها، در اين شرايط قرمز 

كرونايى همانند گذشته باز هستند.
رشــيد حيدرى مقدم گفــت: پروتكل هاى 
بهداشــتى به ويژه فاصله گذارى فيزيكى در 
ناوگان حمل و نقل عمومى، مطب پزشكان، 
داروخانــه ها و بانك ها رعايت نمى شــود 
بــازار روز نيمه تعطيل بوده و در هيچ يك از 
دستگاه هاى اجرايى دوركارى و حضور يك 

سوم از نيروها در ادارات رعايت نمى شود.
وى تاكيد كرد: دانشگاه علوم پزشكى با تمام 
توان با ويــروس كرونا جنگيده با اين وجود 
2 هفتــه ســخت را نيز پيــش رو دارد و در 
صورت رسيدن آمار بيماران كرونايى بسترى 
در بيمارستان ها به بيش از يك هزار و 700

نفر  به علت محدوديت نيرو، دستگاه اكسيژن 
ساز، تخت بيمارستانى و تجهيزات نمى تواند 
هيچ بيمارى را در بيمارستان ها پذيرش كند.
وى گفت: حدود 48 ســاعت گذشــته سه 
دستگاه اكسيژن ساز 600 ليترى و 20 تخت 
آى.ســى.يو به تعداد دســتگاه هاى موجود 

اضافه شــده است و تعداد 
تخت هاى آى.سى.يو اين 
اســتان از 140 تخــت به 

280 تخت رسيده است.
رئيــس دانشــگاه علــوم 
اضافه  همــدان  پزشــكى 
كرد: آمار مــرگ و مير در 
روزهاى پيش رو نســبت 
به 2 هفته گذشته به شدت 
افزايش مى يابــد بنابراين 
درخواســت مــى شــود 
راهكارى عاجل براى مهار 
كرونــا در اســتان همدان 

پيش بينى شود.
حيدرى مقدم  با بيان اينكه 
مصوبات جلسه هاى قبلى 
ســتاد كرونا اجرا نشــده 

است اظهار داشت: همه دستگاه اجرايى اين 
استان دست كم 20 درصد از نيروهايشان به 
كرونا مبتال شدند و همه اين افراد به واسطه 
حضــور در ســر كار به اين ويــروس مبتال 

شدند.
وى افزود: مجموع فوتى هاى كرونايى و غير 
كرونايى در اسفند سال گذشته 377 نفر بود 
كه اين رقم در فروردين امسال به 704 مورد 
رسيد يعنى در اسفند سال گذشته 32 درصد 
مجموع متوفيان استان بيماران كرونايى بودند 
كه در فروردين امسال اين رقم به 66 درصد 

افزايش يافته است.
وى بــا بيان اينكــه آمار مرگ و مير ناشــى 
از ابتال به كرونا اســتان همدان در روزهاى 
پيش رو نســبت به 2 هفته گذشته به شدت 
افزايــش مى يابد، گفت: مجموع مراجعان به 
بيمارســتان هاى استان تا اسفند سال گذشته 
163 هــزار نفر بود كه در فروردين امســال 

اين رقم به 224 هزار نفر رســيد  كه شــمار 
مراجعــان در فروردين 40 درصد افزايش را 

نشان مى دهد.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان افزود: 
تعداد مراجعــان ســرپايى از 146 هزار نفر 
در اسفند سال گذشــته به 204 هزار نفر در 
فرورديــن 1400 رســيده، همچنيــن تعداد 
بســترى ها از 16 هزار و 652 نفر در اسفند 
پارسال به 19 هزار نفر و مراجعه كنندگان با 
وضعيت حاد تنفســى از هفت هزار و 200

نفــر با چهار برار افزايش به بيش از 25 هزار 
و 500 نفر رسيده است.

حيدرى مقدم بيان كرد: شمار بيماران جديد 
كرونايى كــه در بخش هاى ويژه بســترى 
هستند نيز از 356 نفر در اسفند سال گذشته 
به 602 نفر در فروردين امســال رسيده و در 
بخش عادى هم از يــك هزار و 125 نفر به 

چهار هزار و 792 بيمار افزايش يافته است.
وى با اشاره به اينكه ميانگين ماهيانه بيماران 
سرپايى اســتان همدان در 
اسفند ســال گذشته هفت 
هزار و 200 نفر بود كه در 
فرورديــن 1400 به افزون 
بــر 25 هزار نفر رســيده 
ميانگين  افــزود:  اســت، 
با  كنندگان  مراجعه  روزانه 
عاليم حاد تنفسى از 241

نفر در اســفند 99 به يك 
هزار و 65 نفر در فروردين 
ســال جــارى رســيده و 
ميانگين بســترى ها نيز از 
49 نفر در روز به 225 نفر 

افزايش يافته است.
رئيــس دانشــگاه علــوم 
گفت:  همــدان  پزشــكى 
تعداد بيماران بســترى در 
بيمارستان هاى استان همدان از 225 نفر در 
اول فرورديــن 1400 به يك هزار و 600 نفر 
در روز جارى رســيده كه نشان دهنده روند 
بشدت صعودى بيماران سرپايى در فروردين 

ماه است.
حيدرى مقدم افزود: بررســى طغيان شــيوع 
و ابتــال به ويروس كرونا در اســتان همدان 
نشان مى دهد كه 56.5 درصد ابتالها به دليل 
شــركت در اجتماعات و 42.5 درصد نيز به 

علت تماس هاى درون خانگى بوده است.
فعاليت مشــاغل گروه يك در همدان نوبت 

بندى شد
فرماندار شهرستان همدان نيز در ادامه جلسه 
روز گذشته ستاد كرونا گفت: فعاليت مشاغل 
گروه يك در اين شهرستان با توجه به روند 
افزايشــى آمار ابتال و مرك و مير ناشــى از 
كرونا و به منظور پيشــگيرى از تجمع براى 
كنترل اين روند صعودى، در قالب روزهاى 

زوج و فرد، نوبت بندى شد.
محمد على محمدى با اشاره به اينكه مشاغل 
گروه يك كه طبق مصوبه ســتاد ملى كرونا 
مجاز به فعاليت در شهرهاى قرمز و نارنجى 
هستند، اظهار داشت: 90 واحد گل فروشى، 
110 قنادى، 55 واحد فــروش عينك، 360
واحــد موبايل فروشــى و خدمــات تلفن 
همراه و حــدود 400 واحد عرضه كاالهاى 
الكتريكى در شهرستان همدان وجود دارد كه 
براى كنترل شــيوع ويروس كرونا و كاهش 
آمار مبتاليان، به ناچار مجبور به نوبت بندى 
فعاليت ايــن واتحدها در قالب روزهاى فرد 

و زوج شديم.
فرمانــدار همدان بــا بيان اينكــه مديريت 
اين شهرســتان بــا 700 هــزار نفر جمعيت 
متفاوت از ديگر شهرستان هاى استان است، 
گفت: مهمترين معضل شــيوع كرونا در اين 
شهرســتان عادى انگارى عمومى اســت و 
تدوين و اجراى هر برنامه اى بدون همكارى 
مردم در رعايت شــيوه نامه هاى بهداشــتى 

نتيجه بخش نخواهد بود.
محمــدى افزود: پــس از شناســايى اماكن 
تجمع از جمله شــهر ماشين(خريد و فروش 
خودرو)، بــازار روز، بازار پرنده فروشــى، 
مكان هاى فروش لباس مســتعمل و شــب 
بازارها، نســبت به تعطيلى آنها اقدام شــده 

است.
وى از نحــوه فعاليــت ادارات و بانك هاى 
شهرســتان همدان در زمينــه اجراى مصوبه 
ســتاد ملى كرونا براى حضور 30 درصدى 
كاركنان در شــرايط قرمز نيــز انتقاد كرد و 
گفت: در اين وضعيت نبايد شــاهد فراخوان 
از سوى برخى ادارات از جمله امور مالياتى 
براى حضور جامعه هدف و تكميل فرم هاى 

مربوطه مالياتى باشيم.
فرماندار همــدان ادامه داد: مصوبه دوركارى 
كاركنــان ادارات بــا توجه به شــرايط قرمز 
شهرســتان همدان اجرا نمى شود و نظارتى 
هم دراين زمينــه وجود نــدارد هرچند كه 
برخــى از كاركنان دوركار نيز به جاى ماندن 
در خانه به دنبال انجام كارهاى شخصى خود 

در سطح شهر و استان هستند.
محمدى اضافه كرد: هر چند گروه هاى شغلى 
به جز گروه يك مجاز به فعاليت نيستند، اما 
متصديان صنــوف در مدت زمان تعطيلى به 
پيگيرى امــور ادارى، بانكــى و قضايى مى 
پردازند كه اين موضوع خود منجر به تجمع 

در ديگر بخش هاى شهر مى شود.
وى گفــت: محدوديت تردد شــبانه با بهره 
گيرى از ظرفيت دوربين هاى هوشمند ثبت 
تخلف و همكارى نيروهاى بســيج با عوامل 
انتظامى و راهور در حال اجرا است و پليس 
دراين زمينه اقدام به مسدود كردن مسيرهاى 

گردشگرى شهر كرده است.

همدان، رتبه دار مبتاليان كرونا دركشور
■ نسبت به ماه گذشته مرگ كرونايى 2 برابر؛ بسترى 4 برابرشده است

كتاب نقش موثرى 
در حفظ زمين پاك 

دارد
 مديركل حفاظت از محيط زيست استان 
همدان بــا بيان اينكه فرهنگســازى يكى از 
ابزارهاى مهم محيط زيســت است مهمترين 
آسيبى كه در محيط زيســت وجود دارد، را 
نبود فرهنگســازى الزم دانســت و يكى از 

روش هايى كه مى تواند اين فرهنگ را تقويت 
كند، كتاب و كتابخوانى معرفى كرد

محسن جعفرى نژاد بسطامى با اشاره به اينكه 
هرچه در ترويج فرهنگ مطالعه بيشتر تالش 
كنيم، در حوزه توســعه پايدار و حفظ محيط 
زيســت ومنابع طبيعى موفق تر خواهيم بود 
تصريح كــرد: مهمترين كتابى كــه مى تواند 
معرفى شــود، قرآن كريم اســت كه در اين 

جلسه به آن اشاره شد.
وى با بيان اينكه انســان بايــد از منابعى كه 

خداوند در اختيــار آن قرار داده، به خوبى از 
آن استفاده كند ادامه داد: زيبنده نيست زمين 
كشور ما با مشــكالتى چون سموم و آفات 

درگير باشد.
مديركل حفاظت از محيط زيســت اســتان 
همدان با تأكيد بر اينكه انســان بخشــى از 
زنجيره حيات است، نه مالك آن خاطرنشان 
كرد: آنجا دچار مشــكل شــديم كه خود را 
خارج از اين زنجيره ديديم و به آن دســتور 

داديم.

وى با اشــاره به اينكه با توجه به ظرفيتى كه 
در كتابخانه هاى عمومى استان همدان وجود 
دارد، برنامه هاى فرهنگى مرتبط مى تواند تأثير 
گذار باشــد گفت: ما اگر جامعه و نسل آينده 

را آگاه كنيم مى توانيم موفق باشيم.
جعفرى نژاد بســطامى اظهار كرد: روز «زمين 
پاك» يك نماد براى يادآورى اين مهم است 
و بايد هر روز به زمين و محيط زيســت فكر 
كنيم و در هفته محيط زيست با كتابخانه هاى 

عمومى برنامه هاى بيشترى برگزار كنيم.

آزادى 3 زندانى جرائم غيرعمد
 از سوى يك خير همدانى

 مدير عامل ستاد ديه استان همدان از آزاد سازى سه زندانى جرائم 
غيرعمد از سوى يك خير گمنام در استان خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ، يدا... روحانى منش، گفت: هفته گذشته 
يك خير همدانى با مراجعه به ستاد ديه مبلغ 50 ميليون تومان جهت 

آزادسازى زندانيان جرائم غيرعمد هزينه كرد.
وى افزود: اين خير همدانى هيچ اطالعاتى از قبيل نام، محل كار، شغل 

و حتى نيت خود را از اهداى اين مبلغ اعالم نكرد.
مدير عامل ســتاد ديه اســتان همدان اضافه كرد: بــا اهداى اين مبلغ 

موجبات آزادسازى سه زندانى جرائم غير عمد فراهم شد.
روحانى منش در ادامه اظهار داشت: هفته گذشته يك پيرزن كه توان 
راه رفتن نداشــت با مراجعه به مركز ستاد ديه با ابراز شرمندگى مبلغ 
صد هزار تومان را به اين مركز اهدا و تقاضا داشــت نامى از ايشــان 

برده نشود.
وى تأكيد كرد: مردم اســتان با هر مبلغى مى توانند در امر آزادســازى 
زندانيان جرائم عيرعمد ســهيم باشند، اهداى مبلغ صد هزار تومان از 

طرف اين پيرزن براى ستاد ديه ارزش زيادى داشت.
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بام نهاوند 30 ساله به شهردارى واگذار شد

 دســتور واگذارى بام نهاوند به شهردارى به مدت 30 سال صادر 
شد. بنا به درخواست شهردار نهاوند براى تأمين شرايط سرمايه گذارى 
بخــش خصوصى براى تبديل به مكان تفريحى و گردشــگرى براى 
همشــهريان و با پيگيرى هاى مســتمر، مالقات و برگزارى جلسات 
متعدد توســط نماينده شهرستان با مسئوالن كشورى دستور واگذارى 
بام نهاوند به شــهردارى به مدت 30 سال توسط معاون وزير و رئيس 

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور صادر شد.
با توجه به احداث پروژه بزرگ ساماندهى بام نهاوند بنا به درخواست  
شهردار نهاوند براى تأمين شــرايط سرمايه گذارى بخش خصوصى 
بــراى تبديل به مكان تفريحى و گردشــگرى براى همشــهريان و با 
پيگيرى هاى مستمر، مالقات و برگزارى جلسات متعدد توسط نماينده 
شهرستان با مسئوالن كشورى دستور واگذارى بام نهاوند به شهردارى 
به مدت 30 ســال از معاون وزير و رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخيزدارى كشور صادر شد. 
شــهردار شــهر نهاوند اظهار كرد: اميد است با توجه به پيگيرى هاى 
نماينــده نهاونــد در مجلس و رئيس ســازمان جنگل هــا، مراتع و 

آبخيزدارى كشور دستورات الزم نيز در استان صورت گيرد.
محمد حســين پور گفت: بام نهاوند قبال به صورت 15 ساله واگذار 
شــده بود و تا پايان سال 1405 مهلت داشــت و اكنون با تبديل اين 
فرصت به 30 ســال و فراهم شدن زيرســاخت ها و زمينه هاى الزم 
توسط شهردارى براى ورود سرمايه گذار و بخش خصوصى به مكان 

تفريحى گردشگرى تبديل خواهد شد.
وى اظهار اميدوارى كرد: بــا توجه به پيگيرى هاى نماينده نهاوند در 
مجلس و رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور دستورات 

الزم نيز در استان صورت گيرد.

قطعه كاربردى و مهم سيستم 
تصفيه خانه سد سرابى تامين شد

 نماينده مردم تويسركان در مجلس 
گفت: تصفيه خانه ســد سرابى براى 
بهره بــردارى كامــل و تكميل نهايى 
مراحل اجرايى به يك قطعه كاربردى و 
بسيار مهم نياز داشت كه كشور "هلند" 
به بهانه تحريم هــاى ظالمانه آمريكا 
عليه ملت ايــران با وجــود دريافت 
پيش پرداخت از ارســال آن به كشور 

ما خوددارى مى كرد.
محمد مهدى مفتح ادامه داد: با پيگيرى هاى مستمر در نهايت اين قطعه 
اثر گذار فنى از كشور اسپانيا تامين شد و اكنون آماده شده و در آستانه 

نصب در تصفيه خانه سد سرابى قرار دارد.

طرح هاى نظارتى ماه رمضان
 در مالير تشديد شد

 تشديد نظارت و بازرسى بر عملكرد واحدهاى توليدى، توزيعى و 
خدماتى، برخورد با تخلف احتمالى و تسريع در رسيدگى به شكايات 
مردمى با همه امكانات و با استفاده از توان ظرفيت تشكل هاى صنفى 

و نهادهاى مردمى در دستور كار قرار گرفته است.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان مالير با اشاره به ماه 
مبارك رمضان و افزايش تقاضاى عمومى براى خريد برخى كاالها از 
قبيل مواد لبنى، قند و شكر، خرما، مواد پروتئينى، برنج، روغن، زولبيا 

و باميه اظهار كرد: در اين راستا كنترل بازار ضرورى است.
كامران زنگنه وى با بيان اينكه در طرح نظارتى ويژه ماه مبارك رمضان 
1400 با برقرارى اكيپ هاى ويژه كنترلى و تشديد اقدامات نظارتى به 
اجرا درمى آورد افزود:اين طرح با هدف پيشــگيرى از هرگونه كمبود 
و افزايــش غيرمنطقى قيمت كاالها و خدمات و پايش مســتمر بازار 
و توجــه ويژه به موضــوع تامين و توزيع به موقــع كاال و خدمات 

پرتقاضاى اين ماه، انجام مىشود.
وى تصريح كرد: هماهنگى و استفاده از توان دستگاه هاى ديگر شامل 
دامپزشــكى، تعزيرات حكومتى، بازرسان اتاق اصناف و... با تشكيل 
اكيپ هاى بازرسى در دســتور كار قرار دارد و بازديدهاى مشترك با 
هدف صيانت از حقوق مصرف كننــدگان و رفع التهاب بازار و اقالم 

پرمصرف اين ماه تمهيدات و اقدامات كنترلى مناسب انجام مى شود.
زنگنه در ادامه با اشــاره به ســهميه 200 تن برنج تايلندى به قيمت 
مصوب دولتى در شهرستان گفت: اين ميزان برنج نيز در فروشگاه هاى 
شهرســتان در حال توزيع اســت كه در اختيار گروه هاى هدف قرار 

مى گيرد.
وى با بيان اينكه در ســاير اقالم مانند شــكر، قند، روغن و.. نيز هيچ 
كمبودى در شهرستان وجود ندارد و به ميزان الزم اقالم مورد نياز در 
اختيار مردم است گفت: با توجه به وضعيت قرمز كرونا بازرسى هاى 

ويژه در حوزه بهداشتى در حال انجام است.
رئيــس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان مالير با بيان اينكه 
اين طرح تا پايان ماه مبارك رمضان ادامه دارد از شــهروندان خواست 
هرگونه تخلف در زمينه عرضه كاال، احتكار و گرانفروشــى و... را از 

طريق تلفن گوياى 124 در ميان بگذارند.

پرداخت بيش از 11 ميليارد تومان
 مستمرى به مددجويان كبودراهنگ

 كبودرآهنــگ خبرنگار همدان پيام رئيس كميته امداد شهرســتان 
كبودراهنگ با اشاره به اينكه در سال گذشته به 3343 خانواده با 6781 
نفر، مســتمرى پرداخت شده اســت، گفت: در اين زمينه بيش از 11 

ميليارد و 850 ميليون تومان مستمرى پرداخت شده است.
على جعفرى، رئيس كميته امداد شهرستان كبودراهنگ گفت: مستمرى 
پرداختى در راستاى رفع بخشى از نيازهاى اساسى خانواده هاى تحت 
حمايت پرداخت مى شــود كه در سال گذشــته بيش از 11 ميليارد و 
850 ميليون تومان به حساب 3343 خانواده واريز گرديد؛ و همچنين 
ادامه داد: در كنار پرداخت مســتمرى ماهانه خدمات حمايتى ديگرى 
مانند برگزارى دوره هاى فرهنگى و آموزشى، تأمين كمك هزينه تأمين 
جهيزيه نوعروسان نيازمند، پرداخت تسهيالت كارگشايى، اخذ رايگان 

انشعابات آب، گاز و برق به مددجويان ارائه مى شود.
رئيس كميته امداد شهرســتان كبودراهنگ ادامه داد: كميته امداد يك 
مكان امدادرسان موقت براى رفع نياز مددجويان و نيازمندان است كه 
پس از اعطاى وام مشاغل خانگى و تسهيالت خودكفايى به مددجويان 
و حصول اطمينان از خودكفايى و كســب درآمد و استقالل اقتصادى 

آن ها را از چرخه حمايت خارج مى كند
جعفرى بابيان اينكه مددجويان تحت پوشــش به چند دســته تقسيم 
مى شــوند، گفت: معيشت بگيران، مددجويان تبصره 14 و مددجويان 
تك خدمتى و چند خدمتى ازجمله آن ها هستند و طى اين مدت 104

خانوار به علت توانمندسازى و كسب درآمد ثابت از چرخه حمايتى 
خارج و سريعاً به همين ميزان نيازمندان جديد جايگزين شده اند.

توزيع11 هزار بسته حمايتى 
بين آسيب ديدگان كرونا در اسدآباد

 فرماندار اسدآباد از توزيع 11 هزار بسته حمايتى بين اقشار آسيب 
ديده از كرونا در اين شهرستان خبر داد و گفت: اين بسته هاى حمايتى 
از سوى گروه هاى جهادى بسيج از ابتداى شيوع كرونا تاكنون توزيع 

شده است.
به نقل از روابط عمومى فرماندارى اسدآباد «سعيد كتابى» با بيان اينكه 
اين كمك هاى مومنانه همچنان ادامه دارد خاطرنشان كرد: گروه هاى 
جهــادى در زمينه هاى مختلف به ويــژه در بحث محروميت زدايى 

خدمات ارزنده اى در سطح شهرستان انجام داده اند.
وى اظهار داشــت: زمينه سازى براى شكل گيرى هر چه بيشتر گروه 
هاى جهادى و  الگوى گيرى از اين گروه ها مســيرى روشــن براى 
صرفه جويى در منابع عمومى و پياده شدن مؤلفه هاى اقتصاد مقاومتى 
را فراهم مى كند. وى در ادامه از آغاز پذيرش بيمار در مركز ام.ار.اى و 
مجتمع تصويربردارى شهيد سپهبد حاج قاسم سليمانى در بيمارستان 

حضرت قائم(عج) شهرستان اسدآباد خبر داد.
كتابــى با بيان اينكه دســتگاه ام.ار.اى  پس از آموزش كاركنان بخش 
تصويربردارى پذيرش بيماران را به صورت رســمى آغاز كرده است 
افزود: راه اندازى اين دســتگاه شهرســتان اسدآباد را به سمت توسعه 
توريست درمانى و قطب درمانى پيش مى برد و در اين راستا پذيراى 

بيماران شهرستان هاى همجوار خواهد بود.

موردى از آنفلوآنزاى پرندگان 
در تاالب هاى رزن نداشتيم

 تاكنون موردى از آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در تاالب هاى رزن 
مشاهده نشده است.

رئيس اداره دامپزشــكى شهرستان رزن  با اشــاره به بازديد مشترك 
كارشناسان اداره دامپزشكى و محيط زيست رزن از تاالب هاى موجود 
اين شهرستان اظهار كرد: خوشبختانه تاكنون موردى از آنفلوآنزاى فوق 

حاد پرندگان در اين  مكان ها مشاهده نشده است.
بهروز شــيرزادى در گفت وگو با فارس با تاكيد به اينكه امسال شاهد 
تلفات ناشى از ويروس آنفلوآنزا در تاالب هاى شهرستان رزن نبوديم 
اما بايد از دســت زدن به پرندگان پرهيز كــرد چرا كه انتقال بيمارى 
وجود دارد گفت: احتمــال ناقل بودن پرندگان مهاجر به اين بيمارى 
باالست و بنابراين افراد به ويژه شكارچيان بايد از دست زدن به آنها و 

انتقال به منزل پرهيز كنند.
رئيس اداره دامپزشكى شهرستان رزن با بيان اينكه واحدهاى پرورش 
طيور و مرغدارى هاى نزديك زيستگاه هاى آبى نيز بيشتر بايد مراقب 
باشــند گفت: رعايت نكات و مولفه هاى ايمنى و زيســتى از سوى 
شــهروندان و پرورش دهندگان طيور باعث جلوگيرى از اشــاعه و 

سرايت بيمارى آنفلوآنزا مى شود.

افتتاح 3 حوزه مقاومت بسيج خواهران 
در نهاوند

 به مناسبت ســالروز تشكيل سپاه پاسداران ســه حوزه مقاومت 
خواهران در شهرستان نهاوند افتتاح شد.

فرمانده سپاه نهاوند با اشاره به افتتاح سه حوزه مقاومت خواهران در 
سطح شهرستان اظهار كرد: مراكزى كه امروز به طور همزمان در نهاوند 
به بهره بردارى رســيدند حوزه مقاومت حضرت مريم شــهر برزول، 
حوزه مقاومت ريحانه النبى(ع) در شهر برزول و حوزه مقاومت آسيه 

در روستاى شعبان هستند.
على مختارى بســيج را عظيم ترين شبكه فرهنگى اجتماعى و نظامى 
برشمرد و تأكيد كرد: چنين شبكه اى در هيچ كجاى جهان وجود ندارد 

و فقط مختص نظام جمهورى اسالمى ايران است.
وى بيان كرد: بسيج از بدنه انقالب به وجود آمده و منشأ خير و بركت 
بوده اســت و اين روند با حضور و تالش بســيجيان در عرصه هاى 
مختلف و به خصوص در طرح كلى شــهيد «حاج قاســم سليمانى» 

ادامه دارد.

ممنوعيت برداشت «الله واژگون »
 از مراتع اسدآباد

 هر ساله در اوايل فصل بهار منطقه سيردره و كوه كركس از مناطق رويش 
الله هاى واژگون در اين شهرســتان به شمار مى رود  كه با توجه به كمياب 
بودن اين نــوع از گل هاى فصلى خودرو و جلوگيــرى از خطر انقراض، 
برداشــت آن ممنوع بوده و اين دو منطقه مهم توسط منابع طبيعى و محيط 
زيست شهرســتان تحت نظارت قرار دارد كه با افراد متخلف در اين رابطه 

برخورد مى شود.

رئيــس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان اســدآباد از ممنوعيت 
برداشت الله واژگون و گونه هاى گياهان دارويى از مراتع اين شهرستان خبر 
داد و با اشاره به ممنوعيت برداشت گياهان دارويى از عرصه منابع طبيعى و 
ملى شهرستان افزود: شهرستان اسدآباد داراى 43 گونه گياهان دارويى مرتعى 
اســت كه برداشت اين گونه ها كامًال ممنوع بوده و موردى از برداشت آزاد 

گياهان دارويى از مراتع شهرستان نداريم.
بهزاد شــاهمرادى خاطرنشان كرد: هر ساله به صورت مزايده اى برداشت 
كتيرا در عرصه منابع طبيعى شهرســتان انجام مى گرفت كه امسال به علت 
ســير قهقرايى مراتع و خشكســالى هر گونه تيغ زدن و برداشت كتيرا از 

گون ممنوع است.
وى در ادامه با اشاره به ورود عشاير به شهرستان اسدآباد نيز توضيح داد: هر 
ساله 15 ارديبهشت ماه عشاير وارد سامانه هاى عشايرى شهرستان مى شدند 
كه امسال به علت شرايط خشكســالى و وضعيت جوى براساس توافقات 
انجام شده عشاير 10 روز جلوتر از موعد مقرر وارد شهرستان شده اند و در 

مسير ورود به سامانه هاى عشايرى خود هستند.
به گزارش روابط عمومى اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان اسدآباد 
وى در پايان بيان كرد: هر ســاله عشاير در چهار سامانه عشايرى شهرستان 
شامل چيچك لو، چپقلو، شيالندر عليا و حسين آباد خنداب استقرار مى يابند.

 اللجين داراي پتانســيل هاي زيادي براي 
توســعه در ســطح محلي، ملي و بين المللي 
دارد كه در عصر رقايت پذيري هاي شهري و 

منطقه اي ضرورتي انكارناپذير است.
  فرماندار شهرســتان بهار در جلســه بررسى 
مشكالت ســوخت بخش اللجين گفت: اين 
شهرستان پتانسيلهاى زيادى در راستاى توسعه  
دارد. به ويژه پيشرفت در زمينه توليدات صنايع 
سفال و سراميك كه  نياز است با آينده نگرى و 
برنامه ريزى هاى بلند مدت و كوتاه مدت در 
صدد فراهم كردن امكانات و زيرساخت هاى 

الزم جهت رشد و توسعه اين بخش باشيم.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرستان 
بهار، احســان قنبرى به آينده نگرى و برنامه 
ريزى براى  توســعه بخش اللجين اشاره كرد 
و افزود: در اللجين ظرفيت هاى بســيارى در 
بخش هاى مختلــف اقتصادى وجود دارد كه 
مى توان با شناسايى دقيق اين ظرفيت ها زمينه 
استفاده و سرمايه اى بهتر از آنها را فراهم آورد.

وى افزود: صنعت ســفال ايران ســال هاست 
كه به داليل مختلفى رشــد كرده و كاربردهاى 
متنوعى دارد كه به ديگر كشــورها نيز صادر 
مى شــود. از ميان تمام صادركنندگان سفال، 
شــهر اللجين مهمترين مركز در كشور است 

كه براى مدتى اســت كه ايــن صنعت را در 
خود جاى داده اســت. سفال اللجين جزو آن 
دسته هنرهايى است كه در خانه هاى بسيارى 
از ما ايرانيان وجود دارد و شــهر اللجين يكى 
از شهرهاى گردشگرى استان همدان است كه 

به پايتخت سفال ايران معروف است.

قنبرى گفت: يكى از حوزه هاى مهم در مفهوم 
توسعه، رشــد شهر به لحاظ عمرانى است كه 

الزم است بيش از پيش تقويت شود.
شــايان ذكر اســت، در اين جلســه برخى از 
مشكالت سوخت گاز بخش از جمله صدور 
مجوز حفارى، جايگزين كردن سوخت كارگاه 

هــا از نفت به گاز، نحوه و مديريت واگذارى 
انشعاب گاز به كارگاه هاى جديداالحداث و 
فراهــم كردن  مقدمات ايجــاد منطقه صنعتى 
كارگاه هاى سفال مطرح و مقرر شد اقدامات 
و پيگيريهاى الزم براى حل اين موضوع توسط 

دستگاه هاى ذى ربط انجام شود.

 ثبت نام روســتاييان و عشاير فاقد بيمه 
در ســال 99 نزد صندوق بيمه روســتاييان 
و عشاير در 15 ســال گذشته صندوق بى 
نظير بوده است و رشدى معادل 73 درصد 

نسبت به سال 98 داشت.
مدير صنــدوق بيمه اجتماعى در اســتان 
همــدان گفــت: با تــالش همــكاران و 
كارگزارى هاى صندوق در ســطح اســتان 
موفق شــده ايم، 117 هــزار و 173 نفر را 
تحت پوشــش بيمه صندوق بيمه اجتماعى 
درآوريــم. ايــن تعداد حــدود 40 درصد 

جمعيت مشمول را شامل مى شود.
مهدى سماواتى افزود: طبق آمار استخراج 
شده، شمار اعضاى تحت پوشش صندوق 

در همدان در ســال 99 نسبت به سال 98، 
35 درصد افزايش داشته است كه صندوق 
استان توانست با ثبت نام تعداد 14709 نفر 
در سال 99 با توجه به شرايط كرونا ركورد 
جديدى را در 15ســال اخير صندوق ثبت 

كند.
به گزارش روابط عمومــى صندوق بيمه 
اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير، 
ســماواتى اشاره كرد : ســهميه سال 99

استان همدان 8,500 نفر بود كه با تالش 
همه همكاران تعــداد 14709 نفر جذب 
شد و اســتان توانســت فراتر از سهميه 
برتر كشورى پيش رود و 73 درصد رشد 

باشد. داشته 

 ماليــر -خبرنــگار همدان پيــام:  دومين 
دســتگاه اكسيژن ســاز با ظرفيــت 600 ليتر 
براى بيمارســتان امام حســين(ع) شهر مالير  

خريدارى و نصب شد.
مدير شــبكه بهداشــت و درمان شهرســتان 
ماليردر اين رابطــه گفت: با توجه به افزايش 
تعداد مبتاليان و بســترى بيماران كرونايى در 
بيمارســتان هاى مالير و نياز آن ها به اكسيژن 
دومين دستگاه اكسيژن ســاز با ظرفيت 600

ليتر براى بيمارستان امام حسين(ع) شهر مالير 
خريدارى و نصب شد.

 «محســن تركاشوند»  اظهار داشت: 2 ميليارد 
و 600 ميليــون تومــان براى خريد دســتگاه  

اكسيژن ساز 600 ليترى هزينه شد .
وى بــا بيان اينكــه در بيمارســتان هاى امام 
حســين(ع) و مهر در تامين اكسيژن مورد نياز 
براى بيماران كرونايى مشــكلى نداريم افزود: 
سال گذشته نيز با مســاعدت رئيس دانشگاه 
علوم پزشكى همدان يك دستگاه اكسيژن ساز 
600 ليترى با اعتبار 2 ميليارد تومان براى تامين 
اكســيژن مورد نياز بيمــاران كوويد19 به اين 

بيمارستان اختصاص يافت.

مدير شبكه بهداشت و درمان مالير ادامه داد: 
با توجــه به حجم باالى بيماران بســترى در 
بيمارستان امام حســين(ه)، در حال حاضر 2 
دســتگاه 110 ليترى و 2 دستگاه 600 ليترى 
اكسيژن ســاز در اين بيمارستان مجهز شده و 

مورد استفاده قرار گرفته است.
تركاشــوند با تاكيد بر اينكه با افزايش تعداد 
بيماران بســترى ميزان استفاده از اكسيژن هم 
در ســطح بااليى قرار دارد بيان كرد: در حال 
حاضر بيش از 300 بيمار در سه بيمارستان امام 
حسين(ع)، مهر و تامين اجتماعى دكتر غرضى 
مالير بســترى هستند و ظرفيت تخت هر سه 

بيمارستان پر شده است.
وى ضمن هشــدار تكميل ظرفيــت بيماران 
گفت:  ماليــر  بيمارســتان هاى  در  بســترى 
بيمارســتان مهــر را براى مــوارد ضرورى و 
بحرانى گذاشــته بوديم، در حالى كه با افزايش 
تصاعدى بيمــاران، ظرفيــت تخت هاى اين 
بيمارســتان نيز تكميل شده و هم اكنون بيش 
از 70 بيمار كرونايى در بيمارستان مهر بسترى 

هستند.
مدير شــبكه بهداشــت و درمان مالير با بيان 

اينكــه اين شهرســتان در پررنگ ترين حالت 
كرونا قــرار دارد و وضعيت همــواره رو به 
وخامت است، از شــهروندان خواست: پيك 
چهارم كرونا را جدى بگيرند چراكه هيچكس 

از اين بيمارى در امان نيست.
وى روند مــوارد مثبت بيماران كرونايى را در 
پيك چهارم تــا 200 مورد در روز عنوان كرد 
و گفــت: عامل اصلى روند صعــودى تعداد 
مبتاليــان و بســترى بيمــاران، بى توجهى به 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى، عادى انگارى 
كرونا، افزايش ترددها، دورهمى هاى خانوادگى 

و فاميلى و تجمع ها است.
تركاشوند گفت: با روندى كه هم اكنون شاهد 
هســتيم، احتمال تغيير رنگ كرونايى تا پايان 
ارديبهشــت وجود ندارد و تنها خواهش ما از 
شهروندان اين است كه پروتكل هاى بهداشتى 

را جدى بگيرند.
كادر بهداشــت و درمــان شهرســتان مالير 

واكسينه شدند
مدير شبكه بهداشت درمان شهرستان مالير از 
واكسينه شدن بخش اعظمى از كادر بهداشت 
ودرمــان اين شهرســتان خبــر داد و گفت: 

واكسيناســيون كادر درمان از هفته گذشته در 
شهرستان مالير آغاز شده است .

محســن تركاشوند با اشاره به اينكه 1200 نفر 
از اعضاى كادر بهداشت و درمان در شهرستان 
مالير واكسينه شدند افزود: حدود 3000 دوز 
واكســن تاكنون وارد شهرســتان مالير شده 

است.
وى با اشــاره به اينكه دوز دوم واكسن براى 
پاكبانان را آغاز كرديــم افزود: براى 230 نفر 
واكســن آماده داريم كه هماهنگى براى ثبت 
نام افراد ســالمند، بيماران خاص  و ... انجام 

شده است.
وى هم چنين به واكسيناسيون كادر درمان در  
بخش خصوصى اشــاره كرد و گفت: حدود 
100 پزشــك ، دانپزشــك و داروساز بخش 

خصوصى نيز واكسينه شدند.
تركاشوند گفت: زير ســاخت ها و تيم هاى 
تزريق واكسن در شهرستان مالير آماده هستند 
تا با شــروع واكسيناسيون گســترده با توجه 
به اعالم وزارت بهداشــت و درمان در تير و 
خرداد ماه براساس پروتكل روزانه چند هزار 

دوز واكسن را تزريق كنيم.

فرماندار بهار:

صنايع دستى اللجين برنامه بلند مدت مى خواهد

رشد 73 درصدى ثبت نام روستاييان 
و عشاير بدون بيمه

دومين دستگـاه اكسيژن ساز مالير
در بيمارستان امام حسين(ع) نصب شد

جذب داوطلب 
اورژانس 115 اسدآباد
 مســئول روابط عمومى دانشــكده علوم 
پزشكى شهرستان اسدآباد از جذب داوطلب 

اورژانس 115 در اين شهرستان خبر داد.
حسين سليمانى اظهار كرد: اورژانس اسدآباد 
درنظر دارد از اقشار مختلف جامعه به عنوان 
هميــار اورژانس و دانــش آموختگان علوم 
پزشــكى به عنوان اورژانس يار به صورت 
داوطلبانه در مواقع بحران اســتفاده و جذب 

كند.

وى ادامــه داد: بــراى داوطلبــان به صورت 
رايگان دوره هاى كمك هاى اوليه و تخصصى 
مرتبط با فوريت هاى پزشكى برگزار و بعد از 
پايان دوره، به داوطلبان از اورژانس اســدآباد 

گواهينامه ارائه مى شود.
ســليمانى افــزود: عالقمندان براى كســب 
اطالعات بيشــتر براى ثبت نــام در اين امر 
خيرخواهانه مى توانند در ســاعات ادارى با 
آى دى تلگرام @E_Shenagar  تماس 
گرفته و يا به منظور كسب اطالعات بيشتر به 
اداره اورژانس پيش بيمارستانى علوم پزشكى 

به آدرس ميدان دانشگاه مراجعه كنند

مسئول روابط عمومى دانشكده علوم پزشكى 
MRI اســدآباد در ادامه از راه انــدازى مركز

بيمارستان قائم(عج) اين شهرستان خبر داد و 
تصريح كرد: هفته گذشته با حضور مسئوالن 
واحــد بخــش MRI بيمارســتان حضرت 
قائم(عج) به طور رسمى كار خود را آغاز كرد.
وى خاطرنشــان كرد: دســتگاه MRI پس 
از آمــوزش كاركنان بخــش تصويربردارى 
بيمارســتان پذيرش بيمــاران را آغاز كرده و 
اين دســتگاه مى تواند عالوه بر پوشش كامل 
ارائه خدمات MRI به همشهريان در جذب 
توريسم درمانى از شهرهاى اطراف شهرستان، 

سهم بسزايى را ايفا كند.
ارتقاى تخت هاى ICU بيمارستان اسدآباد

معاون توسعه دانشكده علوم پزشكى اسدآباد 
ICU هــم  از ارتقــاى تخت هاى بخــش
بيمارســتان قائم (عــج) از چهار تخت به 14

تخت خبر داد.
اسالمعلى مولوى از ارتقاى تخت هاى بخش 
ICU بيمارستان قائم (عج) از چهار تخت به 
14 تخت تا تابستان آينده خبر داد و اظهار كرد: 
چهار تخت پاسخگوى اسدآباد نبود  و بعد از 
بررسى هاى الزم تصميم گرفتيم  تا فاز جديد 

در مكان فعلى ايجاد شود.
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اجراى قانون شفافيت و نظارت 
بر تأمين مالى فعاليت هاى انتخاباتى 

 بــا توجه به برگــزارى انتخابات ميان دوره اى مجلس شــوراى 
اســالمى در حوزه  هــاى كبودرآهنــگ و بهــار ضــرورت دارد 
نامزدهابراســاس قانون شفافيت و نظارت بر تأمين مالى فعاليت هاى 

انتخاباتى در انتخابات مجلس اسالمى عمل كنند.
معاون قضايى دادگسترى كل استان همدان در جمع اصحاب رسانه 
با بيــان اينكه عدم شــفافيت منابع مالى تبليغــات نامزدها يكى از 
مشــكالت و معضالت مطرح شده در دوره هاى قبل انتخابات است 
افزود: در گذشــته هيچ محدوديت هزينــه اى براى كانديداها وجود 
نداشــت و فرد مى توانســت به هر ميزان و به هر نحوى منابع مورد 
نيــاز  خود را تأمين و صرف هزينه تبليغاتى انتخاباتى كند اما عالوه 
بر عدم شــفافيت اين مسئله سبب وابستگى و مشكالت ديگر براى 

نمايندگان مى شد.
به گزارش تســنيم، عباس نجفى با اشــاره به اينكه قانون شفافيت و 
نظارت بــر تأمين مالى فعاليت هاى انتخاباتــى در انتخابات مجلس 
شوراى اســالمى در دى ماه ســال 1398 به تصويب مجلس رسيد 
گفت: متأســفانه با وجــود تأكيــد در قانون به دليــل عدم وجود 
سازوكارهاى موردنياز، در انتخابات همان سال اين قانون اجرا نشد.
وى با بيان اينكه مطابق قانــون داوطلبان حضور در انتخابات، زمان 
ثبت نام در فرماندارى ها بايد يك شــماره حســاب مشخص و يك 
نماينده مالــى معرفى كنند كه اين نماينده وظيفه پيگيرى هزينه ها را 
از زمــان ثبت نام تا پايان انتخاب را به عهده دارد عنوان كرد: در اين 
قانون پيش بينى شــده وزارت كشور با توجه به وسعت جغرافيايى و 

جمعيت بايد سقف هزينه هاى تبليغاتى را مشخص كنند.
معاون اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگســترى كل استان 
همدان ادامه داد:همچنين در راستاى تأمين هزينه هاى مالى تبليغاتى 
عالوه بر هزينه هاى كه خود شخص تأمين مى كند، اشخاص حقيقى 
نيــز مى توانند 20 درصد از كل هزينه انتخاباتى نامزد تقبل كنند البته 
دربــاره احزاب و گروه ها به دليل اينكــه نماينده يك طيف و تفكر 

هستند محدوديتى در تأمين هزينه ها وجود ندارد.
نجفى اظهار داشت: در ماده 6 اين قانون هزينه هاى انتخاباتى و ضوابط 
قانونى در 4 بخش احصاء شــده كه شــامل هزينه هاى مربوط به داير 
كردن محل ستاد انتخابات مانند اجاره بها ستاد، خدمات، حمل و نقل 
و ساير هزينه هاى متعارف؛ هزينه هاى برپايى تجمع عمومى در راستاى 
معرفى اهداف نامزد، هزينه تبليغــات مجاز مانند اياب ذهاب، چاپ 
پوســتر و بنر با ابعاد مشخص و قانونى و تأمين هزينه و حق الزحمه 
نماينده مالى، عوامل اجرايى و كارشناســى ســتادها در فعاليت هاى 

انتخاباتى براساس قانون و ساير قوانين حاكم كار مى شود.
وى با بيان اينكه براســاس ماده 11  قانون مذكور انجام هرگونه هزينه 
تبليغاتى بر خالف احكام اين قانون جرم محسوب مى شود و مرتكب 
به يكى از مجازات هاى تعزيرى درجه 6 يعنى از6 ميليون تا 25 ميليون 
تومان به اســتثناء حبس و محروميت آن نامــزد از يك تا دو دوره از 
نامزدى هر گونه انتخابات با رأى مرجع قضايى محكوم مى گردد مطرح 
كرد: اگر هزينه هاى نامزدى خارج از موارد قانونى و ذكر شــده باشد 
مشمول عنوان خريد و فروش راى بوده و فرد به مراجع قضايى معرفى 
مى شود همچنين از حيث تخلفات انتخاباتى نيز ممكن است منتج به 

ابطال آراء يا حتى ابطال انتخابات يك حوزه شود.
نجفى بيان كرد: نامزدها مكلف هســتند ظــرف 20 روز بعد از پايان 
انتخابات صورت حســاب كامل هزينه كرد خود را همراه با اســناد و 
مدارك توســط نماينده امور مالى بــه فرماندارى ها ارائه كنند كه اين 
استاد توســط ناظرين مربوطه بررسى و در صورت احراز تخلف در 
قسمت اعتبار نامه مالى فرد در مجلس به دليل تخلف تأييد نمى گردد.

معاون قضايى دادگسترى همدان با اشاره به اينكه اميدواريم در انتخابات 
پيش رو يعنى انتخابات ميان دوره اى در حوزه هاى كبودرآهنگ و بهار 
اين قانون توســط كانديداها رعايت و اجرا شــود گفت: الزم است 
هيأت هاى نظارت و دادســتان هاى محترم حــوزه قضايى به جد اين 
موضوع را پيگيرى كنندكما اينكه در صورت بروز انحراف قطعا با فرد 

خاطى برخورد خواهد شد.

مجلس به دنبال تشكيل دو وزارتخانه جديد
 طرح تشكيل وزارتخانه هاى انرژى، آب و محيط زيست از سوى 
جمعى از نمايندگان تدوين و اخيراً نيز در جلســه علنى اعالم وصول 

شد.
به گزارش جماران، عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس شوراى 
اسالمى در تشريح جزئيات طرح تشكيل وزارتخانه هاى «انرژى، آب و 
محيط زيســت» گفت: طبق اين طرح دو بخش آب و برق در وزارت 
نيرو جدا مى شوند، در واقع حوزه آب زيرنظر وزارتخانه «آب و محيط 
زيست» قرار گرفته و حوزه برق آن نيز زيرنظر «وزارت انرژى» خواهد 

رفت.
هــادى بيگى نژاد در همين راســتا ادامه داد: تاســيس وزارت انرژى 
مى تواند به شفافيت و انسجام حوزه نفت كمك كند كه با الحاق بخش 
برق و انرژى هاى غيرفسيلى از جمله انرژى هاى بادى و خورشيدى به 

وزارت جديد، مجموعه متمركزى در حوزه انرژى ايجاد شود.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: بنابراين با 
توجه به اينكه اين طرح چند وزارتخانه را در بر مى گيرد براى بررسى 
آن نياز به تشكيل كميسيون مشترك است كه اين كار به زودى توسط 

هيأت رئيسه انجام و رسيدگى به طرح آغاز مى شود.
وى با بيان اينكه طرح تشكيل وزارتخانه هاى «انرژى و  آب و محيط 
زيست» با توجه به اهميت مقوله انرژى و آب در اقتصاد ايران و عدم 
مديريت متمركز در اين دو حوزه،  تدوين شــده است، افزود: كشور 
با مشــكالت جدى در حوزه انرژى رو به رو است كه مهمترين اين 
مشكالت اسراف بســيار باال در مصرف انرژى است كه اين مصرف 
باال براى اقتصاد ملى هزينه هاى بســيار سنگينى را به دنبال داشته و از 
طرفى موجب شــده مبالغ بسيار زيادى در قالب يارانه پنهان و آشكار 
براى حوزه انرژى پرداخت كنيم كه الزم است به اين مسئله رسيدگى 

و آن را مديريت كرد.
انتخاب 7 تن از اعضاى كميسيون انرژى براى عضويت در كميسيون 
مشترك بررسى طرح تشكيل وزارتخانه هاى «انرژى» و «آب و محيط 
زيســت» در دستور كار جلسات هفته گذشته قرار داشت كه با توجه 
به عدم برگزارى جلســات كميســيون هاى تخصصى به دليل شيوع 
ويروس كرونا و رعايت پروتكل هاى بهداشــتى ، انتخاب اعضا براى 
عضويت در اين كمسيون مشترك به جلسات بعدى موكول شد البته 
كميسيون هاى ديگرى از جمله كشاورزى، آب و منابع طبيعى و برنامه 
بودجه و هر كميسيون ديگرى كه در حوزه اين طرح باشد بايد اعضاى 

خود را براى عضويت در كميسيون مشترك انتخاب و اعالم كند.

روحانى: 
دو هفته آينده حساس است

■ خطر ويروس هندى پيش روى ماست
 دو هفته آينده حســاس اســت و امكانات بهداشــتى و درمانى ما 
نامحدود نيست و محدوديت دارد. نيروى انسانى ما هم توان مشخصى 
دارد و سطح تحمل مردم نيز سطح خاصى است. پس هم دولت و هم 

مردم وظايفى دارند و بايد باهم پيش روند.
به گزارش ايرنا، رئيس جمهور در جلسه ستاد ملى مديريت بيمارى كرونا 
با بيان اينكه همه آنانى كه نظارت و كنترل را به دست دارند بايد كارشان 
را تشديد كنند، اظهار كرد: اگر جز اين باشد نمى توانيم به راحتى از اين 
موج خالص شــويم؛ البته مردم هم آنطور كه بايد پروتكل ها را رعايت 
نمى كنند كه الزم است در اين زمينه هم مردم توجه بيشترى داشته باشند.

حجت االســالم و المسلمين حسن روحانى يادآور شد: مردم هم بايد 
مراقبت را باال ببرند. امروز گزارش داده شد كه مردم هم مراقبت نمى كنند 
و سرجمع رعايت پروتكل هاى بهداشتى زير 60 درصد است در حالى 
كه رعايت پروتكل ها بايد باالى 80 و 90 درصد برســد تا از اين موج 

عبور كنيم.
وى بــا تاكيد بر اينكه متاســفانه به طور روشــن مســائل براى مردم 
توضيح داده نمى شــود، تصريح كرد: عده اى هســتند كه از هر فرصتى 
مى خواهند سوءاستفاده مى كنند. ما براى اين كه بتوانيم از يك واكسن 
از سبد كواكس كه مرجع ما هست، استفاده كنيم، 178 ميليون دالر پول 
مى خواهيم. ما پول داريم، اما انتقال آن مشكل است. اينكه ما مى گوييم 
تحريم روى همه زندگى مردم تاثير مى گذارد بعضى ها باور نمى كنند و 

خبر ندارند كه اداره كشور چگونه است.
رئيس جمهورى ادامه داد: اگر 24 ساعت يكى از اين تالش ها را روى 
كاغذ بياوريم مردم مى بينند كه پول واكسن فالن كشور شرقى يا غربى را 
مى خواهيم پرداخت كنيم، چه مشكالتى وجود دارد؛ واقعا تحريم يك 

جنايت بزرگ است.
رئيس جمهــورى با بيان اينكه امروز خطــر ويروس هندى پيش روى 
ماست، تاكيد كرد: ويروس هندى از ويروس انگليسى، برزيلى، آفريقاى 
جنوبى بدتر است. اگر اين ويروس وارد كشور شود، ما مشكل بزرگى 
پيدا مى كنيم. از اســتاندارهاى خراســان رضوى، خراســان جنوبى و 
سيستان و بلوچستان و حتى استان هاى جنوبى مانند كرمان و هرمزگان 
مى خواهم مراعات كنند و بدانند تكليف بزرگى بر عهده شان است كه 
اين ويروس خطرناك وارد كشور نشود. روحانى افزود: نيروهاى مسلح، 
مرزبانى، استاندارى ها، هالل احمر، وزارت بهداشت، وزارت راه و همه 
دستگاه ها امروز بعد از ظهر قرارگاه در اين زمينه تشكيل جلسه مى دهد 
و چارچوبى براى همه دســتگاه ها تصويب مى شود. ان شاءاهللا نيروهاى 

مسلح هم كمك كنند تا مردم دچار گرفتارى مجدد نشوند.
وى در پايان تصريح كرد: لطفاً حاشيه ســازى را كنار بگذاريم و با لسان 
انســانى و اخالقى با هم حرف بزنيم تا با يــارى همديگر از اين موج 
عبور كنيم. مردم مطمئن باشــند دولت براى ساخت واكسن داخلى و 
وارد كردن واكســن خارجى همه توان و اولويت خود را به كار گرفته 

و خواهد گرفت.

پيشنهادهاى به ايران بر اساس پايبندى
 در مقابل پايبندى است

ــت  ــره گف ــا الجزي ــو ب ــكا در گفت وگ ــه آمري ــخنگوى وزارت خارج  س
ــل  ــدى در مقاب ــر اســاس پايبن ــران ب ــه اي ــدن ب ــت باي ــنهادات دول ــه پيش ك

ــدى اســت. پايبن
به گزارش فارس، ند پرايس در اين مصاحبه گفت: بر ديپلماسى با ايران متمركز 

هستيم و توافق هسته اى بسيار مهم بوده است.
وى اضافه كرد: با اسرائيل درباره موضوعات منطقه اى گفت وگو داريم و با آنها 

درباره چالش هاى ناشى از ايران نيز صحبت كرده ايم.
پرايس گفت: در جريان مذاكرات وين درباره كيفيت از سرگيرى پايبندى ايران 
به تعهدات برجامى و تحريم هايى را كه امكان برداشتن آنها وجود دارد مذاكره 

مى كنيم.

ظريف امروز به دوحه و بغداد مى رود
 ســخنگوى وزارت امور خارجه از ســفر امروز محمدجواد ظريف به قطر 
و عراق خبر داد و اين ســفرها را در چارچوب توســعه مناســبات فيمابين، 

گفت وگوهاى منطقه اى و فرامنطقه اى خواند.
به گزارش فارس، ســعيد خطيب زاده در اين رابطه گفت: ســفر به دو كشور 
قطر و عراق در چارچوب توســعه مناسبات فيمابين، گفت وگو هاى منطقه اى 
و فرا منطقه اى انجام مى شــود و وزير امور خارجه كشورمان در هر دو كشور با 

مقامات عاليرتبه آنها ديدار و تبادل نظر خواهد داشت.
گفتنى است محمدجواد ظريف در هفته گذشته نيز به منظور ديدار و گفت وگو 
با مقامات اندونزى به جاكارتا سفر كرد و با رئيس جمهور و وزير خارجه اين 
كشور ديدار و درباره مناســبات دوجانبه و تحوالت منطقه اى و بين المللى به 

رايزنى پرداخت.

رسيدگى به تغييرات بودجه پس از تصويب
 بيــش از100 نماينده مجلس در نامه اى خطــاب به رئيس مجلس با طرح 
ايــن ادعا كه ارقام جداول بودجه و برخــى تبصره ها بعد از تصويب مجلس، 
تغييرات گســترده كرده، آن را ركوردى جديــد در عدم تمكين به قانون آيين 
نامه و ايجاد رانت براى چند نفر عنوان كرده و خواســتار اقدام رئيس مجلس 

در اين زمينه شدند.
بــه گــزارش ايســنا، در ايــن نامــه آمــده اســت: " بررســى جــداول بودجــه 
حاكــى از تغييــرات گســترده ارقــام و اعــداد نســبت بــه جــدول ارائه شــده از 
ســوى دولــت اســت كــه در صحبــت بــا اعضــاى كميســيون تلفيق مشــخص 
شــد كــه جــداول صرفــاً توســط يــك يــا چنــد نفــر و در نهايــت بــا تاييــد 
رئيــس كميســيون تلفيــق و چنــد روز پــس از راى گيــرى اليحــه در صحــن 

مجلــس در 29/12/99 نهايى شــده اســت".

محمد ترابى »
 28 خــرداد مــاه همراه بــا انتخابات 
ســيزدهمين دوره رياســت جمهــورى، 
انتخابات ششــمين دوره شوراهاى شهر  و 
روستا نيز برگزار مى شود. به اعتقاد برخى از 
به خصوص  شورا ها،  انتخابات  كارشناسان 
شوراى شهر ها به نسبت زيادى تحت تاثير 
انتخابات رياســت جمهورى بوده است. به 
بيان ديگر اين كارشناسان بر اين باورند كه 
اولويت اول مردم براى انتخابات، رياســت 
جمهــورى بوده و از اين رو ميزان تمايل و 
گرم بودن تنور انتخابات رياست جمهورى 
تاثير مستقيمى در حضور و مشاركت مردم 
در انتخابات شوراها (در اينجا بيشتر شوراى 

شهر مد نظر است) خواهد داشت. 
اين در حالى اســت كه با توجه به شرايط 
نابسامان معيشتى و شيوع ويروس كرونا از 
يك و از سوى ديگر احتمال رد صالحيت 
و يا حضور نيافتن برخى از چهره ها، برخى 
انتخابات خرداد ماه پيش رو را با انتخابات 

اسفند 98 قياس مى كنند.  
از ايــن رو براى بررســى گمانه زنى هاى 
پيرامــون انتخابات خرداد مــاه باالخص 
انتخابات شوراى شــهر در همدان، با سيد 
على اكبــر فاميل روحانى عضــو دو دوره 
شــوراى شــهر همدان(دوره اول و دوم) 

گفت وگو كرديم كه در ادامه مى خوانيم:
 به نظر شــما حدالقــل راى مورد 
همدان  شهر  شوراى  كانديداهاى  نياز 
در انتخابات پيــش رو چند هزار راى 

خواهد بود؟
اين مســئله به اينكه ما تا چه ميزان مى توانيم 
زمينه مشاركت مردمى را فراهم كنيم بستگى 
دارد. نيازمنــد به تبليغات ســازنده سياســى 
و فرهنگــى بــراى عالقمند كــردن مردم به 
انجام اين وظيفه اجتماعى هســتيم، تا بتوانيم 
مشــاركت مردمى را افزايش داده تا شــوراى 

شهر از پشتوانه مردمى بيشتر برخودار باشد. 

با اين حال عدد و رقم مشخصى را نمى توانيم 
براى حدالقل ورود يك كانديدا به شــوراى 

شهر پيش بينى كرد. 
 برخى بر اين باورند كه با توجه به 
اسفند  انتخابات  شرايط  تكرار  احتمال 
مشاركت  پيش رو،  انتخابات  براى   98
يازدهمين  انتخابــات  همانند  مردمى 
دوره مجلس شــوراى اسالمى خواهد 
بود، از ســوى ديگر تعدد كانديدا هاى 
شوراى شهر، باعث مى شود كه حداقل 
راى الزم بــراى ورود به ســاختمان 
واقع در خيابــان بهنام جو پايين تر از 
دوره هاى قبل شــود. نظر شما در اين 

رابطه چيست؟
تحقق اين مســئله محتمل اســت. شرايط به 
نحوى است كه تعداد افراد زيادى مى توانند در 
عرصه رقابت انتخابات شوراها ورود كنند اين 
مشــكالت وجود دارد. از اين رو  يك سرى 
ضوابــط و ويژگى هايى را مى بايســت براى 
كانديدا  در نظر گرفته شود كه تعداد كانديداها 

انقدر زياد نشود. 
اگر تعــداد نامزدها كمتر شــود، تعداد آراى 
مردمى نيز ميان آن ها تقسيم شده و از اين رو 
ميزان راى كانديداها افزايش خواهد يافت. از 

اين رو مى بايست براى افرادى كه مى خواهند 
در انتخابات ورود كنند فكرى انديشيده شود 
تا نتوانند با كمتريــن ويژگى ها در انتخابات 

حاضر شوند. 
در رابطــه بــا پيش بينى هــاى از مشــاركت 
مردمى در انتخابات(مقايسه مشاركت مردمى 
انتخابــات پيش رو با انتخابات اســفند 98)، 
اميدوارم كه اين اتفاق رخ ندهد و مســئولين 
با سياست هايى كه اتخاذ كرده و با استفاده از 
تبليغات ويژه، زمينه را براى مشــاركت بيشتر 

مردم فراهم آورند. 
ايــن تبليغــات احتمال مشــاركت پايين در 
انتخابات كه اغلــب مخالفين از آن صحبت 
مى كنند، با تدابير مقامات كشــورمان خنثى 
شــده و مردم چه براى انتخابات رياســت 
جمهورى و چه براى انتخابات شوراى شهر 
حضور پيدا كرده و با انتخابات آبرومندانه اى 
رئيس جمهــور آينــده مســئوليت دولت را 

برعهده گيرد.
 آيــا ميزان مشــاركت در انتخابات 
رياســت جمهورى در انتخابات شوراها 
تاثير مستقيم دارد/ آيا مى شود كه مردم 
تنها به هدف حضور در انتخابات شورا ها 

پاى صندوق هاى راى حاضر شوند؟

بله تاثيرگذار اســت. از ايــن رو بنده اعتقاد 
دارم كه مى بايســت از ابتدا پيشگيرى كرده و 
زمينه سازى كنيم كه مردم با عالقه بيشترى در 
انتخابات حضور يابند. نبايد اين پيش فرض را 
داشته باشيم كه مشاركت پايين خواهد بود و 
بايد زمينه سازى مشاركت هرچه بيشتر مردم 

را فراهم كنيم. 
برخالف اقــدام مخالفان كه ســعى مى كنند 
مردم را از حضــور در انتخابات نا اميد كنند، 
مى بايســت براى حضور پر رنــگ مردم در 
انتخابات تبليغات خوب و معنا دارى صورت 

گيرد. 
 در كنار وظيفه رسانه ها براى تبليغ 
و تشويق مردم براى حضور پر رنگ تر 
در عرصه انتخاباتى، حضور چه افرادى 
در انتخابات، فضاى رقابتى و انتخاباتى 

را گرم مى كنم.
ــده و  ــوابق ارزن ــه از س ــرادى ك ــور اف حض
ــد  ــاع برخوردارن ــراى اجتم ــى ب ــل قبول قاب
ــات  ــه انتخاب ــردم را ب ــه م ــد عالق مى توانن
بيشــتر كننــد، نــه افــرادى كــه ســابقه خيلــى 

ــد.  ــانى ندارن درخش
 اگــر بخواهيم مصداقــى به اين 
قضيه ورود كنيم، به نظر شــما حضور 
همانند  شده اى  شناخته   چهره هاى  چه 
و  احمدى نژاد  قاليباف،  رئيسى،  آقايان 

... مى تواند اين امر را محقق كند.
تــا زمانى كه افراد تعيين صالحيت نشــوند 
نمى تــوان در  رابطــه با حضور افــراد در 

انتخابات نظر دهيم. 
از ســوى ديگر اين افرادى كه نام آن ها گفته 
شــد، هنوز اعالم نكرده اند كه ورود رسمى 
در انتخابــات پيش رو خواهند داشــت. با 
اينكه اخبارى از فعاليت برخى از چهره هاى 
شناخته شــده به گوش مى رسد، با اين حال 
تا زمانى كه ليست اســامى افرادى كه تاييد 
صالحيت شده اند، انتشار نيابد نمى توان روى 

افراد به صورت مصداقى نظر داد. 

گفت و گو با عضو اسبق شوراى شهر:

مردم بايد عالقه به انتخابات را 
داشته باشند

سيد على اكبر 
فاميل روحانى 
■ عضو شوارى شهر همدان 
در دوره اول و دوم 
■ عضو هيأت علميه 
دانشگاه آزاد اسالمى 
■ بازنشسته 
آموزش و پرورش

 امروز ســال روز شكســت نيروى دلتا 
اياالت متحــده آمريــكا در صحراى طبس 
اســت. 5 ارديبهشت ماه 1359 ارتش آمريكا 
در علمياتــى با نام پنجه عقاب كه توســط 
نيروى دلتــا براى آزادســازى گروگان هاى 
سفارت اين كشور در ايران اقدام كرده بود با 
شكست مواجه و 8 تن از نظاميان اين كشور 

جان خود را از دست دادند.
گفتــه مى شــود، چندين هليكوپتــر در اين 
عمليــات پــس از ورود به حريــم هوايى 
كشــورمان دچار نقص فنى مى شوند. پس از 
اين اتفاق نيروى دلتاى اياالت متحده مجبور 
مى شــود كه در صحراى طبس متوقف شود 
و پس از تماس بــا مركز و گزارش اتفاقات 
پيش آمده دســتور بازگشــت نيروها صادر 
مى شــود. در اين ميان طوفان شن آغاز شده 
و باعث مى شــود كه يكــى از هواپيماها با 
يكى از هليكوپتر ها برخورد كرده و منجرب 
به انفجار آن شــود. اين اقدام نظامى اياالت 
متحــده عليه كشــورمان بــدون هيچ گونه 
درگيرى با نيرو هاى امنيتى-دفاعى كشورمان 
با تلفات جانى و مالى با شكست رو به رو شد. 
اما اين شكست پايان كار نبود؛ اياالت متحده 
آمريكا و ســاير متحدان اين كشــور همواره 
اقدامات اينچنينى عليه كشــورمان را مقدمه 
چينى كرده اند كه تا كنون به اهداف خود نيز 

نرسيده اند. 
8 ســال جنگ تمــام عيار(دفــاع مقدس) 
كشــورمان در مقابل عراقى كه از پشــتيبانى 
همجانبــه آمريــكا و متحدانــش برخوردار 
بــود را مى توان يكى ديگر از شكســت هاى 
كشــورهايى كــه قصــد تعرض بــه خاك 

كشورمان داشتند، دانست. 
ــس از  ــه پ ــتيم ك ــئله هس ــن مس ــاهد اي ش
ــالب،  ــر انق ــه از عم ــن ده ــته چندي گذش
قــدرت نظامــى كشــورمان روزافزون بيشــتر 
جمهــورى  رياســت  دوران  در  مى شــود. 

ــاالت متحــده شــاهد  ــد ترامــپ در اي دونال
اوج گيــرى تنش هــاى نظامــى كشــورمان 
ــال  ــن ح ــا اي ــم. ب ــور بودي ــن كش ــا اي ب
ــه خوبــى نشــان داد كــه هيــچ  كشــورمان ب
بى پاســخ  را  كشــورمان  عليــه  اقدامــى 
ايــن  اوج  در  كشــورمان  نمى گــذارد. 
آمريكايــى  نظامــى  پايــگاه  درگيرى هــا 
ــورد  ــدى م ــدون هيــچ تردي عين االســد را ب
حملــه موشــكى خــود در پاســخ بــه اقــدام 

ــرار داد.  ــت، ق ــن دول ــه اي جنايتكاران
امروزه در عرصه بين الملل تعامل و ديپلماسى 
را حرف اول دانســته و بر آن تاكيد مى كنند. 
اولويت رويكرد به ديپلماســى كه ساز و كار 
سياسى بعد از جنگ سرد و فجايع جنگ هاى 
جهانى به حســاب مى آيد، امروزه از جايگاه 

بااليى در عرصه بين الملل برخوردار است. 
همانطور كه شــاهد اين مسئله بوديم كه طى 
يك ســال گذشته دولت كشــورى همچون 
اياالت متحــده آمريكا كه از باالترين  قدرت 
نظامى و اقتصادى در دنياى امروز برخوردار 
است، در برابر كشورمان در عرصه بين المللى 
به انزوا كشــيده شــده و تحت فشــار قرار 

گرفت. 

از اين رو مى توان گفت كه دســت كشورمان 
براى استفاده از ديپلماســى در برابر اياالت 
متحده، در شرايطى كه آمريكا تالش مى كند 
به برجام بازگردد، بازتــر بوده و از حمايت 
نســبى ديگر اعضاى برجام برخوردار بوده 

است. 
با اين حال نكته اى كه در اين ميان مى بايست 
مورد بررســى قرار گيرد اين اســت كه آيا 
كشورى مى تواند بدون داشتن قدرت نظامى 
و اقتصــادى از قــدرت ديپلماســى نهايت 

استفاده را كند/
قدرت نظامى و باالتر از آن قدرت اقتصادى 
از ويژگى هاى مهم و اصلى يك كشور براى 
داشتن دست باال در عرصه ديپلماسى است. 
البته در اين ميان اينكه تا چه اندازه آن كشور 
بر اصل ديپلماسى تاكيد داشته و يا نه در اين 

جا مورد نظر ما نيست. 
تــوازن قدرت چه از لحــاظ نظامى و چه از 
لحاظ اقتصــادى از ســطح كالن جهانى تا 
منطقه و ميان كشــورهاى همســايه، همواره 
اصلى ترين فاكتور كشــور ها بــراى تعامل و 

ديپلماسى بوده است. 
از ايــن رو مى توان گفت كــه افزايش توان 

اقتصادى و نظامى براى هر كشــورى بعد از 
تامين امنيت خود، براى داشتن دست باال در 

ديپلماسى امرى ضرورى است. 
به طــور مثال گمانه زنى هــا و پيش بينى هاى 
صورت گرفته بر اين مبنى است كه عربستان 
پــس از اتمام كار دولــت ترامپ در اياالت 
متحده و از دست دادن حامى بى چون چراى 
خود و اســرائيل، حال به فكر تغيير مواضع 

خود در منطقه افتاده است. 
مى توان گفــت كه اگر مذاكــرات برجام و 
احتمال بازگشــت آمريكا بــه برجام وجود 
نداشت و تنش ها ميان ايران و اياالت متحده 
نسبت به زمان ترامپ ادامه داشت، عربستان 
با وجود فشار هاى بايدن بر اين دولت باز به 

فكر تغيير مواضع خود در منطقه نمى افتاد. 
در اين جا نكته اى كه بايد به آن اشــاره كرد 
اين است كه از دســت دادن متحد عربستان 
يك سمت ماجرا قرار دارد، و رفع تحريم ها 
و كاهش تنش  ميان ايران و آمريكا نيز طرف 

ديگر. 
گفته  مى شود كه در سياســت براى افزايش 
قــدرت و نفوذ در عرصه قــدرت، عالوه بر 
قدرت نظامــى و اقتصادى، چيدمان متحدان 
و رقباى نيز بســيار اهميــت دارد. همانطور 
كه طى چند ســال گذشته، اسرائيل با معرفى 
كشورمان به عنوان دشمن مشترك و خطر در 
منطقه، توانست به سمت تعامل هرچه بيشتر 
با كشور هاى عربى حركت كند. اين درحالى 
است كه اشتراكات كشور هاى عربى با ايران 
بيشتر بوده و برخى از اين كشورها با اسرائيل 

از اختالفات ماهيتى برخوردارند. 
با گذشــت دهه ها از عمر انقالب شاهد اين 
مســئله هســتيم كه عالوه بر افزايش قدرت 
در منطقه بخصــوص در بخش نظامى، طى 
دهه گذشته استفاده كاربردى تر از ديپلماسى، 
تاثيرگــذارى در عرصه بين المللى و منطقه را 

براى كشورمان افزايش داده است.  

سالروز شكست نيرو هاى آمريكايى در حمله اى موسوم به طبس
افزايش قدرت نظامى و اقتصادى لزوم قدرت ديپلماسى

سيد حسن خمينى نشان داد 
در مسير نظام با رهبرى همدل و همراه است

 عضو هيأت اجرايى شوراى وحدت، درباره تدبير مناسب سيد حسن 
خمينى براى انصراف از رقابت انتخابات 28 خرداد، معتقد است نوه امام 
(ره) بايد يادگار انقالب بماند و معتقدم عرصه رياست جمهورى قطعا 
آقا سيد حسن را دچار چالش مى كرد و او نشان داد در مسير نظام با رهبر 

انقالب همدل و همراه است.
محمد جواد محمدى نورى در گفت و گو با ايرنا با اشــاره به اســامى 
افرادى كه اين روزها از سوى رسانه ها به عنوان نامزد رياست جمهورى 
نام برده مى شــود، گفت: هر دو جريان در طول اين 4 دهه با چالشها و 
خطاهــاى راهبردى فراوانى روبرو بودند و مردم از وعده هاى دروغين 
خســته شــده اند و در پى رئيس جمهورى صــادق، كارآمد و عملگرا 

هستند.
دبيركل جمعيت جوانان انقالب اسالمى افزود: با همه فرصت سوزى ها 
و اشــكاالت موجود در جريان اصولگرايى،  اينكه فكر كنيم بدون هيچ 
بازى، برنده مســابقه شويم سخت در اشتباه اســت و اين جريان بايد 

عقالنيت را سرلوحه كارشان قرار دهد.
محمدى نورى با اشــاره به توانايى و ظرفيت ســازى و كارآمدى سيد 
ابراهيم رئيســى و عملكــرد بهينه و موثر او در مدت مســووليت قوه 
قضاييه، پيش بينى كرد او تنها فردى اســت كه مى تواند با تحقق اجماع 

اصولگرايان،  اين جناح را از اين حالت نجات دهد.
وى افزود: معتقدم شــانس رئيســى بيش از ساير گزينه هاست هر چند 
بناى شــوراى وحدت حتى با اولويت قراردادن رئيسى، ادامه مذاكره با 
ساير نامزدهاى اين جريان و دعوت از آنان و استماع برنامه و تيم مورد 

نظر آنان است.
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آموزش مجازى در مدارس 
مانند  و  نيســت  زمان  مند 
زمان  حضــورى  آموزش 
سراســرى  پايان  و  آغاز 
معلمان  و  ندارد  مشخصى 
بعد از ســاعت رســمى 
زيادى  بخــش  تدريس 
از وقت شــخصى خود را 
صرف آمــوزش مى كنند و 
شرايط دشــوارى را براى 

آن ها رقم زده است

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

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

برابر رأي شماره 139960326008000703 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسين صبوريان فكور فرزند ابراهيم به شماره 
شناسنامه 5061 شماره كد ملى 3871210846 صادره از همدان در ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي آبى به مســاحت 60143/10 مترمربع پالك شماره فرعى 568 از اصلي 
195 قريــه خورونده واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبــت ملك رزن خريدارى از مالك 
رسمى آقاى ميرزاعلى طيبى مزين دارنده سند شماره 1723 مورخ 1350/05/30 دفتر 5 
همدان و ابراهيم صبوريان فكور دارنده شماره 1702 مورخ 1350/05/30 دفتر 5 همدان 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 9)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/20

حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن 

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

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

برابر رأي شــماره 1974-99/12/28 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على بلورى نوين فرزند تيمور  به شــماره 
شناســنامه 1690 صادره از بهار در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 
41981/15 مترمربع پالك 1031 فرعى از 124 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك 
بهار اراضى بهادربيگ خريدارى از مالك رســمى اقاى تيمور بلورى نوين محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (
م الف 16)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/05

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

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

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

برابر رأي شماره 140060326008000062 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابوالحسن صمدى نصرت فرزند بهرامعلى 
به شماره شناسنامه 2723 شماره كد ملى 3991137771 صادره از سردرود در ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي آبى به مســاحت 88000 مترمربع پالك شماره فرعى 1485 از 
اصلي 183 قريه بابانظر واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى از مالك 
رسمى آقاى ســعداله رضائيان قراگوزلو دارنده سند شماره 20891 مورخ 1363/02/11 
دفتر 14 كبودراهنگ محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 10)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/20

حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن 

آگهي حصر وراثت
آقاى محمود رجبى داراى شــماره شناسنامه 5029495991 به شرح دادخواست به 
كالســه 112/0000003ح از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان نرگس رجبى به شماره شناسنامه 5029455760 در تاريخ 
1399/12/17 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفيه 

منحصر است به: 
1- رجبعلى رجبى فرزند ولى اله به شــماره شناســنامه 41 متولد 1337 صادره از 
فامنين برادر متوفيه،2- محمود رجبى فرزند ولى اله به شــماره شناسنامه 70714 
متولد 1356 صادره از فامنين برادر متوفيه،3- ربابه رجبى فرزند ولى اله به شماره 
شناســنامه 5879 متولد 1343 صادره از فامنين خواهر متوفيه،4- نرگس رجبى 
فرزند ولى اله به شــماره شناســنامه 4737 متولد 1332 صادره از فامنين خواهر 
متوفيه،5- على محمد رجبى فرزند فدايعلى به شماره شناسنامه 622 متولد 1349 
صادره از فامنين همسر متوفيه. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفيه 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 19)
مهدى رجب زاده 
 قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

خبـر

سامانه جامع واكسيناسيون كرونا راه اندازى مى شود
 سخنگوى ستاد ملى مقابله با كرونا از راه اندازى  سامانه جامع واكسيناسيون كرونا 
به زودى در كشور خبر داد و گفت: افراد مى توانند در اين سامانه شغل و بيمارى خود 
را اظهار كرده و از زمان تزريق واكسن خود مطلع شوند. عليرضا رئيسى در گفت  وگو 
با ايرنا افزود: در اين سايت همه افراد مى توانند وارد شده و خود اظهارى كنند. به طور 
مثال شــغل و بيمارى زمينه اى خود را در سايت مشخص مى كنند. اين موارد استعالم 
شده و راستى آزمايى مى شود. سپس اين سايت به افراد اعالم مى كند كه در فاز چندم 
واكسيناسيون قرار دارند. وى خاطرنشان كرد: از اواخر تير و مرداد سال 1400 نيز حدود 
زمانى تزريق واكسن هم به افراد اعالم مى شود. به طور مثال به فرد اعالم مى كنيم كه در 

نيمه دوم تير ماه يا نيمه اول مرداد ماه نوبت واكسيناسيون خواهد داشت.

كاهش تبانى احتمالى پزشكان و داروخانه ها 
با نسخه الكترونيك 

 معاون اداره كل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعى اعالم كرد كه اجراى طرح 
نسخه نويسى الكترونيك از سوءاستفاده هاى احتمالى جلوگيرى مى كند.

به گزارش ايســنا، فرهاد خدايى افزود: رويكرد نسخه نويسى و نسخه پيچى الكترونيك 
كاهش تخلفات احتمالى ناشى از مراودات و تبانى احتمالى پزشكان و داروخانه ها است. 
وى گفت: در گذشته اگر يك داروخانه از يك نسخه، يك يا چند قلم دارو را نداشت، نسخه 
پيچيده مى شد و از بين مى رفت و بيمار بايد بقيه داروها را به صورت آزاد تهيه مى كرد اما 
اكنون با استفاده از سيستم نسخه الكترونيك اگر داروخانه اى چند قلم داروى يك نسخه را 

نداشت، مى تواند نسخه را براى بيمار بپيچد و داروهاى موجود را ارائه كند.

ميانگين افزايش كرايه تاكسى 25 تا 35 درصد 
در كشور است

 مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى شهرى كشــور از افزايش  25 تا 35 درصدى كرايه 
تاكسى در شهرهاى كشور در سال جارى كه در شهرهاى مختلف اين ميزان بستگى به 
مصوبات مربوط به شوراهاى اسالمى شهر دارد، خبرداد. مرتضى ضامنى در گفت وگو 
با ايرنا افزود: افزايش قيمت كرايه تاكســى از سوى شهردارى ها كه به عنوان مصوب 
شوراهاى اسالمى شهرها اعالم مى شود به صورت برچسب در داخل تاكسى ها نصب 
مى شود و الزم االجرا است.  وى تاكيد كرد : چنانچه در اين زمينه تخلفى مشاهده شود 
شهروندان مى توانند در شهرها با استفاده از شماره هاى تلفن و درگاه هاى ارتباطى كه 

از طريق شهردارى ها و سازمان هاى تاكسيرانى اعالم شده است، اعالم تخلف كنند.

محمد نيكبخت
 شهيد سال سپاه ناحيه همدان شد

 محمــد نيكبخت، رزمنده اى كه خود را ســرباز در گهواره امام 
خمينى(ره) مى دانســت، از سوى ســپاه ناحيه به عنوان شهيد سال 

1400 همدان معرفى شد.
درســت يك هفته مانده به ميالد حضرت زهرا(س) در هجدهمين 
روز از گرماى مردادماه ســال 44 هجرى خورشــيدى نوزادى پا به 
جهان گذاشــت كه قرار بود جزء سربازانى باشد كه امام خمينى(ره) 

آنان را سربازان در گهواره اش خوانده بودند.
به گزارش فارس، ســال 59 ســالى بود كه او در پايه اول دبيرستان 
مشغول به تحصيل بود. آن سال را در دبيرستان شريعتى با رتبه دوم 
به پايان رســاند اما چون در همان روزها گروهك ها سعى در جلب 
نظر وى داشتند و در برابر مقاومت هاى او موجبات نگرانى خانواده 
اش را فراهم مى كردند. تصميــم گرفت بقيه تحصيالت خود را در 

دبيرستان علويان ادامه دهد.
پس از سال دوم دبيرســتان براى اولين بار از طرف هيأت كشتى 
به اردوى  فرهنگى ورزشــى وحدت كه در تهران برگزار مى شد 
اعزام شــد، اما داشــتن اســتعداد و روحيه پركار در آنجا نيز او 
را به خوبى نســبت به ديگران متمايــز كرد در اردوهاى وحدت 
بــود كه از نظر كار هاى رزمى ورزشــى و هنرى آموزش ديد و 
خطاطى را نيز از همان جا با خود براى انجمن اســالمى دبيرستان 

به ارمغان آورد.
فعاليت هاى وى در زمينه هاى مختلف هر روز بيشتر و بيشتر  مى شد 
و گروهك ها نيز هر روز با ترفندى ســعى در شناسايى وى و خانه 
و خانواده اش داشــتند تا اينكه شــبى در همدان كه براى تمرين به 
باشگاه كشتى رفته بود پسرخاله هايش كه وى را همراهى مى كردند 
متوجه مى شوند دو نفر مسلح دنبال او مى گردند و از هر كسى كه مى 
توانند ســراغش را مى گيرند يكى از آنها سعى مى كنند سر صحبت 
را با افراد مســلح باز كند اما قبــل از آن از صحبت هاى آنها متوجه 
مى شــود كه آنان قصد ترور محمد را دارند با هوشيارى و همراهى 
بــرادرش، او را متوجه كرده و از محل دور مى كنند و خانواده او را 

در جريان  مى گذارند.
همين اتفاق باعث مى شــود كه محمــد حضور در جبهه را به ماندن 
در همدان ترجيح دهد و در پاسخ بى تابى هاى مادرش بگويد: جبهه 

براى من امن تر است، نگران نباش.
مــادرش تعريف مى كند «آن ســال هاى آخر بود كــه آمده بود چند 
روزى را در كنارمــان بماند لباس هاى نويــى برايش خريده بودم و 
مدام تاكيد مى كردم كه حداقل حتى هنگام ســال تحويل، لباس هاى 
قديمى را با لباس هاى نو عــوض كند اما در نهايت تنها لباس هاى 
خــود را با لباس هاى قديمى پدرش عوض كرد و گفت: خيلى ها را 
مى شناسم كه همين را هم ندارند عيد واقعى زمانى كه جنگى در كار 

نباشد و جنگ تمام شده باشد».
محمد در كنار همه فعاليت هايش در ســتاد بازســازى سرپل ذهاب 
مســتقر در اســتاندارى همدان مشغول به فعاليت شــده بود. در آن 
زمان به اســم عزيمت به سرپل ذهاب سر از جبهه در مى آورد و در 

عمليات شركت مى كرد. 
دوســتانش مى گويند يادمان نمى رود ماه رمضــان و روزهاى داغ 
تابستان در اهواز تا ساعت 8 شب افطار باز نكرده و همچنان مشغول 

پر كردن گونه ها براى سنگرسازى بود.
پس از مدتى كه در ستاد بازسازى سرپل ذهاب مشغول بود به جاى 
عمل به توصيه ديگران براى گرفتن معافيت از ســربازى كه شــامل 
حالش مى شد دفترچه اعزام به خدمت گرفت و در نهايت به عنوان 
مشمول خدمت ســربازى در تيپ انصارالحسين همدان به خدمت 
رســمى ســپاه درآمد تا اين بار نيز ثابت كند كه لباس سربازى را به 

قامت مردانگى دوختند.
در دوران ســربازى همواره به حضور در جبهه عالقه داشت و از هر 
فرصتى براى اعزام استفاده مى كرد و اگر از او مى خواستند تا با تكيه 
بر تجربه هايش در  همدان مشــغول سربازى شود با صراحت اعالم 
مى كرد: «كه من آدم پشت ميزنشين نيستم و نمى توانم از جبهه دست 
بردارم، من همان سرباز در گهواره سال چهل و دويى هستم كه امام 

مى گفت.. پس بايد سربازى كنم.
آخريــن عملياتى كه در آن حضور داشــت ...عمليات والفجر 8 در 
ســال 64 بود. على چيت ســازيان فرمانده اطالعات عمليات لشكر 
32 انصارالحســين در خصوص آن روزها گفته است: محمد آنقدر 
از دشمن كشــته گرفته بود و ارابه هاى آنها را از كار انداخت كه ما 
قادر به شــمارش آن نبوديم و هر جا نياز به شكار تانك هاى بعثى 
بود محمدنيازمندى ما را برطرف مى كرد..با شــهادت محمد ســتون 

لشكر ما فرو ريخت.

هفتصبح: سقوط تاريخى بيت كوين
 يعنى همه رشته ها پنبه شد!!

اقتصاد پويا: معماى كاهش نرخ سود بانكى 
 بايد ديد كه از كجا آب ميخوره!!

كليد: فاز دوم واكسيناسيون شامل چه كسانى مى شود؟
 اينم شدسوال؟از ما ديگه!!

آرمان ملى: سيماى واقعى كاسبان تحريم
 ديگه وقتشه كه نقاب رو از چهرشون بردارن تا ديده بشن!!

آفتاب: فروردين تورم زده
 برى ديگه برنگردى!!

دنياى اقتصاد: قطب نماى سياسى مسكن
 چه زود از اقتصادى به سياسى رسيد؟!
ايران: صفآرايى واكسنها در جدال با كرونا

 اينا همون كسانى هستند كه تو صف آرايى مرغ خبره شدن!!
مهدتمدن: انكار و اصرار نامزدهاى احتمالى 

 نياز به زمان دارن براى شكوفا كردن استعدادهاى درونيشون!!
خراسان: خرداد پُر واكسن

 پُر يا واكسن پَر؟!!
پيامما: نجات گردشگرى از مسير واكسيناسيون

 حواستون ياشه يه موقع نزنن تو جاده خاكى؟!!
اتحاد ملت: دالر و طال روى ريل كاهش قيمت

 باز افتادن تو دست انداز؟!!
همشهرى: سهام چگونه از سكه افتاد

 بدون شرح!!
بهار: هجوم ايرانى ها براى خريد خانه در تركيه

 از جوج زدن تو خونه هاى وياليى رسيد به جزاير هاوايى!!
روزنامه خوب: قطار برجام كى به مقصد مى رسد؟

 وقِت گل نى!!

تاثير رانندگى َنرم 
بر پيشگيرى از تصادف

معــاون اجتماعى و فرهنگ ترافيك پليس راهــور ناجا نَرم رانندگى 
كردن را يكى از عوامل كاهش حجم ترافيك و جلوگيرى از تصادفات 

برشمرد.
عين ا... جهانى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به اصطالح رانندگى 
نَرم گفت: نحوه و شــكل رانندگى ما عالوه بر اينكه در پيشگيرى از 
وقوع تصادفات و افزايش حجم ترافيك تاثير دارد، در بروز خشم در 
حين رانندگى نيز موثر اســت. در اين ميان گاهى انجام اقداماتى مانند 
تعويض ناگهانى دنده، رها كردن ســريع كالچ، ترمز ناگهانى، تخت 
گاز رفتن، شتاب گيرى ســريع و شوك دادن به فرمان موجب ايجاد 
تكان هاى شديد در خودرو شده و اصطالحا از جمله مواردى است كه 

رانندگى نَرم محسوب نمى شود. 
وى با بيان اينكه اين اقدام  ضمن افزايش استهالك خودرو،  مصرف 
ســوخت خودرو را نيز باال مى برد، گفت: اين نوع از رانندگى آرامش 
روانى سرنشينان وسيله نقليه و ساير رانندگان و كاربران ترافيكى را نيز 
برهم مى زند و در ميزان قابل توجهى از تصادفات هم موثر بوده است. 
معاون اجتماعى و فرهنگ ترافيك پليس راهور ناجا با بيان اينكه بهترين 
راننده ها كســانى هســتند كه نَرم و يكنواخت رانندگى مى كنند، گفت: 
متاســفانه برخى از رانندگان حاضر در يك معبر، ناخودآگاه تحت تأثير 
رفتارهاى تند و ناهنجار رانندگى راننده اى ديگر قرار گرفته و حتى دست 
به اقدامات مشــابه آنان هم مى زنند و همين موضوع سبب بروز حوادث 

جبران ناپذيرى مى شود و عبور و مرور را نيز به بى انضباطى مى كشاند.

 از يك ســال و اندى كه ويروس كوويد 
19 كالس هاى درس را به تعطيلى كشــانده 
و مديران آموزش و پرورش را بر آن داشــته 
تا ميز ها و نيمكت هاى دانــش آموزان را به 
فضاى مجازى انتقال دهند بر همين اســاس 
برنامه شــاد را راه اندازى كرده اند معلمان و 
مديران به دليل افرايش حجم كار تنها توانسته 
اند برنامه هاى آموزشــى را در فضاى مجازى 
به ســمع دانش آموزان برســانند و در زمينه 

پرورش كارى انجام نمى شود.
گويا موضوع به حاشــيه رفتــن پرورش در 
كالس هاى مجازى شــاد، را خود معلمان و 
دســت اندر كاران آموزش و پرورش نيز  به 
فراموشى سپرده اند و يا اينكه بستر پرورش 
در برنامه شــاد مهيا نيست و برنامه ريزى در 

اين باره صورت نگرفته است.
به گفته پدر دانش آموزى در روســتاى قباق 
تپه برنامه شــاد هيچ وقــت نمى تواند جاى 
كالس حضورى را درباره آموزش بگيرد كه 

بگوييم جاى پرورش خالى هست.
مجتبى بهرامى گفت: بــا توجه به خأل ها و 
كاســتى هايى كه برنامه شاد در بحث سخت 
افزارى سختى هايى كه براى مادران در طول 
يك ســال گذشته داشــت جاى بسى تأمل 

هست و به يك نحوى آثار منفى داشت.
بهرامــى در ادامه افزود نقطــه ضعفى كه در 
برنامه شــاد هســت اگر كانــال هايى براى 
موضــوع پرورش در نظر گرفته شــده براى 
والدين اطالع رســانى نشده بر همين اساس 
مادران و دانش آمــوزان موضوع پرورش در 

برنامه شاد را خالى مى بينند.
اين پدر دانش آموز و  شهروند كبودراهنگى 
گفت درباره طراحى برنامه شاد  از دست اندر 
كاران وزارت آموزش و پرورش خيلى بهتر و 

بيشتر از اين انتظار
 مى رود  چراكه مى توانست با به كار گيرى  
يك تيم قدرتمند و بهره گرفتن از  افراد نخبه 
و با تجربه و اپليكيشــن شــاد را جامع تر و 

كامل طراحى كند.
بهرامــى گريزى نيز به يكــى از نقاط ضعف 
برنامه شــاد زد و گفــت: در يك نصفه روز 
وقت دانش آمــوز به طوركامــل در اختيار 
مباحث آموزشى هست و زمانى براى برنامه 

هاى پرورشى باقى نمى ماند.
مادرى  در روستاى عليصدر با انتقاداتى كه از 
برنامه شاد داشت، انتقال كالس هاى درس به 
فضاى مجازى را فرصت بزرگى دانست چرا 
كه  عموم والدين دانش آموزان توانســته اند 
اوأل معلمــى را در حالت حقيقى تجربه كنند 
و در اين فرايند آموزشــى حضور پيدا كنند 
همچنين تجربه معلــم بودن را با همه وجود 
خود حس كنند و  عــالوه بر اين به  قدر و 

منزلت معلم ها بيشتر پى ببرند.
يكى از دبيــران زبان كــه در منطقه گل تپه. 
مدرسه بنت الهدى مشغول به تدريس درس 
زبان هست  د ر خصوص مزاياى نرم افزار شاد 
به خبرنگار همدان پيــام گفت:  اين نرم افزار 
در مورد حفظ حريم شــخصى دانش آموران 
و دبيران عملكرد مناســبى دارد و در يك سال 
اخير موردى كه برهم زننده ى حريم شخصى 

باشد در آن مشاهده نشده است. 
براى مثال شماره افراد در آن مشخص نيست 
و تا كنون مزاحمتى يا سواستفاده  هايى از اين 

قبيل رخ نداده است. 
الهه خدابنده لو افزود: مســئله ى بعد ارتباط 
مســتمر دانش آمــوزان با معلمان اســت،

به گونه اى كه بعد از اتمام ساعت كالس دانش 
آموزان مى توانند با معلمان خود در خصوص 
مباحث درسى گفتگو كنند و اشكاالت خود 
را رفع نمايند. اين مزيتى است كه در آموزش 
حضورى وجود نــدارد و همين عدم ارتباط 
گاه باعث عقب ماندن دانش آموران از مباحث 

درسى و يادگيرى نامناسب آن ها مى شد. 
خدابنده لــو قابليت ديگر ايــن نرم افزار را 
ذخيــره اطالعات و تدريس ها دانســت  كه 
مى تواند به دانش آموزان كمك كند تا با رجوع 
به آن ها مجددا مطالب درســى را مرور كنند 

و اگر مطالب را در كالس 
ياد نگرفته اند ايرادات خود 
را برطرف كننــد و دبيران 
مى توانند براى آموزش هاى 
خــود عــالوه بر ارســال 
صوت و مطالب كتاب هاى 
و  پويا نمايــى  از  درســى 
ساير  و  تصويرى  فايل هاى 
بهره  خالقانــه  روش هاى 
ببرند كــه عاملى تاثيرگذار 
در بهره ورى آموزش است.

وى  امــكان  ارتباط دانش 
آمــوزان  بــا يكديگر را از 
ديگر مزاياى شــاد برشمرد 
و خاطر نشان كرد:  گفتگو 

دانش آموزان بــا  يكديگر عالوه بر بهتر ياد 
گرفتن دروس باعث تقويت  روحيه مباحثه و 

همكارى خود آنها مى شود.
خدابنــده لو  اظهار كرد: در خصوص ارتباط 
اوليا و مربيان كه در آموزش حضورى گاهى 
شــاهد وقفه ى طوالنى مدت در آن بوديم و 
والدين از وضعيــت تحصيلى فرزندان خود 
كم تر آگاه بودند با كمك نرم افزار شاد ارتباطى 
مســتمر و بى واسطه بين آن ها وجود دارد و 
به راحتى مى توانند از وضعيت فرزندان خود 

كسب اطالع كنند. 
در ضمــن اين برنامه برنامه خوش ســاختى 
اســت و اعضاى اين گــروه از رابط كاربرى 
مناســب و جذابى بهره  مى بــرد و كار كردن 
با آن بــراى دانش آموزان على الخصوص در 
سنين پايين به آســانى صورت مى گيرد در 
اين برنامه فضايى تحت عنوان «فضاى ابرى 
شخصى» در نظر گرفته شده است كه كاربران 
مى توانند مطالب و آموزش ها را ذخيره كنند.

اين دانش آموخته زبان انگليســى از دانشگاه 
فرهنگيان تهران  گريزى نيز به كاســتى هاى 

برنامه شــاد زد و گفت:آمــوزش مجازى به 
خاطر حــذف ارتباط رو در رو (چشــمى) 
و عاطفــى بين دانش آمــوزان و معلمان مانع 
شــكل  گيرى فضايــى آرام و مســاعد براى 
آموزش اســت. به گونه اى كه دانش آموران 
احســاس تعلــق كم ترى بــه كالس درس 
مى كنند و ممكن اســت موجــب ايجاد  بى 
انگيزگى و ودر مواردى بى مسئوليتى نسب به 

امر آموزش  شود. 
خدابندلو ادامــه داد  موضوع ضعف اينترنت 
در مناطــق محروم را نيز مطرح كرد و افزود: 
گاهى باعث كاهش بازده 
از  شــد  خواهد  تدريس 
طرف ديگر به خاطر اينكه 
دانش آمــوزان در فضاى 
نيســتند  درس  كالس 
عواملى كه حواسشــان را 
در  شــده  بيان  مطالب  از 
بيشــتر  كند  پرت  كالس 
اســت و گاه بايد مطالب 
تكرار  كالس  در  چندباره 

شود.
اين  ديگــر  معايــب  از   
نام  تغيير  قابليــت  برنامه 
و تصويــر پروفايل براى 
دانش آمــوزان اســت كه 
معلمــان را در شناســايى آن هــا دچار خطا 
مى كند. ربات هايى بــراى حضور و غياب و  
هم چنين سنجش دانش آموزان در نظر گرفته 
شــده اند كه اين ربات ها يا عمل نميكنند و يا 
همه كالس ها را پوشش نمى دهند و امور مهم 
حضور و غياب و سنجش وضعيت تحصيلى 
دانش آموزان  را با اختالل رو به رو كرده اند و 

باعث اتالف وقت زيادى مى شوند.
خدابنده لو  مشــكالت دبيران را نيز اينگونه 
عنــوان كرد: آمــوزش مجــازى در مدارس 
زمان  مند نيســت و ماننــد آموزش حضورى 
زمان آغاز و پايان سراســرى مشخصى ندارد 
و معلمــان بعد از ســاعت رســمى تدريس 
بخش زيادى از وقت شخصى خود را صرف 
آموزش مى كنند و شــرايط دشوارى را براى 

آن ها رقم زده است. 
وى اظهار كرد: در برنامه شــاد  براى دبيران 
تربيت بدنــى ،كار و فناورى ، آزمايشــگاه 
علوم و به طــور كلى دروس عملى، چاره اى 
انديشــيده نشــده اســت و صرفا مطالب به 
صورت تئورى ارائه مى شــوند و اين دبيران 

شاهد بازدهى مناسب از تدريس خود نيستند. 
وى درباره مشكالت رشــته خود نيز گفت:  
براى رشــته مــورد تدريس بنده كــه زبان 
انگليسى ، بستر مناســبى براى ارتباط دانش 
آمــوزان با يكديگــر در زبان مقصــد ايجاد 
نميشــود و اكثر تعامل هاى كالس بين دبير 
و دانش آموز اســت و تعامالت دانش آموز 
با دانش آموز كه در كالسهاى حضورى بسيار 
مورد توجه قرار مى گيرد دچار اختالل شــده 
است با توجه به اينكه هدف اصلى درس زبان 
انگليسى برقرارى ارتباط در زبان مقصد است.

خدابندلــو گريــزى نيز به كاســتى هاى امر 
پرورش در اپليكشــن شــاد زد و اظهار كرد: 
پــرورش بيشــتر نيازمند حضــور فيزيكى 
دانش آموزان در محيط مدرســه اســت و در 
واقع يكــى از پيامد هاى نامناســب آموزش 
مجازى بى توجهى به مسائل پرورشى است و 
نمى توان آن را فقط محدود به برنامه شاد كرد. 
در نتيجــه  با محروم شــدن دانش آموزان از 
حضور در فضاى مدرسه خواه نا خواه مسائل 
پرورشى در يك ســال اخير به حاشيه رانده 

شده است.
 بايد به عنوان زبان گوياى مردم كاستى هاى 
اپليكشن شاد در شهرستان كبودراهنگ را هم  
اينگونه  مطرح كنيم كه گر چه بســتر ضعيف 
برنامه شاد مانند نبود پوشش اينترنت در همه 
نقاط شهرســتان كبودراهنگ و مناطق محروم 
كشور بســيارى  از دانش آموزان را با نگرانى 
و اســترس همراه كرده كه نمونه آن  نداشتن  
گوشــى هوشــمند و اينترنت هســت و اين 
موضوع  نشــانگر كارشناسى ضعيف دست 
اندر كاران  اين اپليكيشــن آموزشى بيان مى 
كند ،  ولى بى انصافى فوايد آن است را مطرح 
نكنيم چرا كه اين برنامه شاد  مزايايى نيز دارد، 
مانند افزايش سواد فضاى مجازى و رسانه  اى 
پدر ها و مادرها كــه در مصاحبه با آنها خود 

والدين به اين موضوع اشاره مى كردند.
به دنبــال ضعف باال آمــدن و قطع و وصل  
اپليكيشن شاد، در اين شــرايط خانه نشينى 
دانــش آمــوزان در برخى مــوارد  آموزش 
معلمان با مشكل برخورده است و اين يعنى 
عدم تدبير و ضعف زيرســاختى در سيستم 
آموزش و پرورش كشور...! همين مهم باعث 
خستگى و فرسودگى  معلمان و دانش آموزان 
شده است و در برخى موارد نيز موضوع ترك 
تحصيــل دانش آموزان در اين يك ســال بر 

مشكالت برنامه شاد افزوده است.

وقتى آموزش ديجيتالى مى شود

جاى« پرورش» در شاد خالى مى ماند
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مسكن خبـر

برنامه امسال
 براى توسعه اقتصاد هوشمند

 رئيس مركز مديريت فناورى اطالعات و توسعه اقتصاد هوشمند 
ضمن اعالم اقدامات انجام شــده در ســال گذشته، برنامه امسال اين 

مركز را نيز بيان كرد.
على عبدالهى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: سال گذشته معادل 25

پروژه در راستاى توسعه دولت الكترونيك و اقتصاد هوشمند عملياتى 
شــد و در ارزيابى دولت الكترونيك نيــز وزارت اقتصاد رتبه نهم را 

كسب كرد.
وى افزود: خزانه دارى الكترونيك و ســامانه مديريت بدهى و تسويه 
اسناد خزانه در سال گذشته به سرانجام رسيد و در زير مجموعه هاى 
وزارتخانه نيز پروژه هايى چون پنجره واحد خدمات مالياتى، دريافت 
كــد يكتا براى بيمه، اســتفاده از تجهيزات هوشــمند براى رديابى و 
ارزشيابى كاالها، سجام و توزيع ســود سهام به صورت الكترونيكى 

محقق شد. 
رئيس مركز مديريت فناورى اطالعات و توسعه اقتصاد هوشمند ادامه 
داد: امســال هم مبتنى بر ســند اقتصاد هوشمند، به زير مجموعه هاى 
وزارت اقتصــاد نامه زده شــده كه پروژه و طرح هــاى خود را اعالم 
كنند تا برنامه اجرايى شــكل بگيرد. هدف در ســال گذشته اين بود 
كه بخش هايى كه به ســمت الكترونيك شــدن حركت نكردند را به 
اين ســمت ببريم و امسال سعى مى شود تا به سمت هوش تجارى و 
بيگ ديتا حركت كنيم و از فناورى هاى هوش مصنوعى استفاده كنيم. 
عبدالهى بيان كرد: در اين زمينه مطالعاتى را مبنى بر بكارگيرى بالكچين  
در زير مجموعه هاى وزارتخانه ِآغاز شــده كه مى خواهيم با دو مركز 

بزرگ در اين زمينه، تفاهم نامه امضا و به اين سمت حركت كنيم. 
وى در ادامه با اشــاره به پنجره واحد فرصت ســرمايه گذارى گفت: 
پنجــره واحد براى كل متقاضيان داخل كشــور و ذى نفعان خارجى 
اســت كه تمامى فرصت هاى سرمايه گذارى در سطح ملى و فراملى 
را بــه صورت مكانيزه در اختيار افراد قــرار مى دهد. اطالعاتى چون 
ابعاد پروژه، مشــخصات فنى پروژه، ميزان سرمايه مورد نياز و ساير 
اطالعات در فرم هاى مربوطه اين پنجره قرار مى گيرد و امكان مقايسه 
و جســت وجو فرصت سرمايه گذارى براســاس معيارهاى ديگر و 

درخواست سرمايه گذارى را نيز فراهم مى كند.

آخرين مهلت به صادركنندگان
 افغانستان و عراق

 سازمان توسعه تجارت آخرين مهلت ايفاى تعهد صادركنندگان به 
عراق و افغانستان را اعالم كرد.

به گزارش ايســنا، از سال 1397 و همزمان با از سرگيرى تحريم هاى 
امريكا عليه ايران، دولت براى صادركنندگان غيرنفتى يك تعهد ارزى 
در نظر گرفت تا با بازگشــت ارز، تامين نياز وارداتى كشور تضمين 

شود.
با وجود آنكه طبق آمارهاى رســمى، بخــش مهمى از ارز حاصل از 
صادرات در طول اين ســال ها به كشــور بازگشــته اما هنوز هستند 
صادركنندگانى كه در سه سال گذشته بنا به داليل مختلف نتوانسته اند 
تعهد خود را ايفا كنند و البته بررســى ها نشان مى دهد كه اين افراد به 
دنبال دور زدن قوانين نبوده و نيازى به معرفى شــان به مراجع قضايى 

وجود نداشته است.
در كنار تعهد ارزى، در رابطه با دو كشــور عراق و افغانستان، برخى 
صادركنندگان به شكل ريالى كاال به اين كشورها انتقال داده اند كه اين 
افراد نيز بعضا در ايفاى تعهدات خود با مشكل مواجه شده اند. از اين 
رو سازمان توسعه تجارت در كنار تعيين تكليف صادركنندگان ارزى، 
در توضيحاتى جديد، آخرين مهلت صادركنندگان ريالى را نيز اعالم 

كرده است.
قمرى، دبير كميته اقدام ارزى اين ســازماناعالم كرده: بر اســاس بند 
1 بخش الف بســته سياستى برگشت ارز حاصل از صادرات سالهاى 
1400-1397صادركنندگانــى كه نســبت به فــروش ريالى كاالهاى 
صادراتى در بازه زمانى 22 فروردين 97 تا 16 مردادماه سال  1397 به 
عراق و افغانستان اقدام كرده و در موعد مقرر نسبت  اطالعات فروش 
ريالى خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نكرده اند، حداكثر تا تاريخ 
31خردد ماه سالجارى فرصت دارند تا صرفا با ثبت اطالعات فروش 
ريالى خود در سامانه جامع تجارت، تعهدات ارزى خود را رفع كنند. 
رفع تعهــدات ارزى اين گروه از صادركننــدگان ارتباطى به معافيت 
مالياتى و اســترداد ماليات بر ارزش افزوده نداشته و مشمول استفاده 

از نرخ صفر مالياتى و استرداد ماليات بر ارزش افزوده نخواهند بود.
اقدام ارزى در خصوص  برنامه ريزى هاى انجام شــده در خصوص 
ثبت اطالعات فروش ريالى به ساير كشورها غير از عراق و افغانستان 
در بازه زمانى 22 فروردين تا 16 ارديبهشت  1397 گفت: ضوابط اين 

موضوع از طريق دبيرخانه كميته اقدام ارزى اعالم خواهد شد.
اين ســازمان همچنين اعالم كرده: بر اســاس مكاتبه انجام شده از 
ســوى معاون وزير و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران، مركز 
توســعه تجارت الكترونيكى   زيرساخت الزم جهت ثبت اطالعات 
فروش ريالى توسط مركز توسعه تجارت الكترونيكى فراهم خواهد 
شــد و در چند روز آينده صادركنندگان قادر خواهند بود نسبت به 
ثبت اطالعات فروش ريالى به عراق و افعانستان مربوط با بازه زمانى 

ياد شده اقدام كنند.

يك كارشناس:
ماليات خانه خالى، توهم است

 يك كارشــناس بازار مســكن با بيان اينكه اگر برنامه بزرگ براى 
احداث ســاالنه 1.2 ميليون واحد نداشته باشيم رشد قيمت مسكن تا 
20 سال آينده ادامه پيدا مى كند گفت: تصور اينكه 2.6 ميليون مسكن 
خالى داريم و با اعمال ماليات وارد بازار مصرف مى شود، توهمى بيش 
نيســت و زمانى مى توانيم طرح هاى مالياتى بدهيم كه سهم مسكن در 

سبد خانوار به 8 درصد برسد.
بيت ا... ســتاريان در گفت و گو با ايســنا اظهار كرد: طرح راه اندازى 
ســامانه امالك و اســكان از نظر جمع آورى اطالعــات و در اختيار 
گذاشتن برنامه ريزان و تحليل گران، مناسب است. خيلى از كشورهاى 
دنيــا هم از اين امكان برخوردارند. ايــن داده ها مى تواند به آناليز بهتر 
شرايط بخش مسكن كمك كند كه مفيد و قابل تقدير است. اما ورود 
خانه هــاى خالى به بازار مصرف از طريــق جريمه هاى مالياتى هرگز 

محقق نخواهد شد.
وى افزود: ســال 1395 مشخص شــد كه حدود 2.6 ميليون واحد 
مســكونى خالى در كشــور داريم. از اين تعــداد تقريبا 1.9 ميليون 
واحــد، ضريب خانه هاى ذخيره اســت كه بين 5 تــا 8 درصد كل 
واحدهاى موجود را شــامل مى شود. هر جاى دنيا را در نظر بگيريد 
و مطالعه كنيــد اين مقدار خانه خالى را دارنــد. بين 5 تا 8 درصد 
واحد خالى از ســكنه از ملزومات جامعه اســت؛ زيرا براى هر نوع 
جابه جايى و فرصت فروش بايد باشــد و به شدت هم متغير است. 
حدود 90 درصد اينها دو ســه بار در سال با تغيير ساكن مواجه مى 
شوند. يعنى واحد داراى سكنه تبديل به خانه خالى ديگرى مى شود 

و خانه خالى، پر مى شود.
اين كارشــناس بازار مسكن، تعداد واحدهاى مسكونى خالى كشور را 
حدود 700 هزار تخمين زد و گفت: بعد از سال 1394 كه برجام امضا 
شــد با يك ركود طوالنى در بخش مسكن مواجه شديم. يكباره تمام 
پروژه هايى كه بيش از 70 درصد پيشــرفت فيزيكى داشــتند با شتاب 
و سرعت به بازار عرضه شــدند؛ با اين تصور كه سال 1395 با رونق 
بخش مسكن مواجه مى شويم. يكدفعه حدود 700 هزار واحد در سال 
1395 وارد بازار شــد كه تا پايان سال 1396 همه اش به فروش رسيد. 

لذا معتقدم هم اكنون 2.6 ميليون واحد خالى نداريم.
ستاريان با بيان اينكه حل مشــكالت بازار مسكن از طريق خانه هاى 
خالى، جنبه تبليغاتــى و فرافكنى دارد گفت: وقتى بيان مى كنند تعداد 
خانوارها با تعداد واحدهاى مسكونى، مساوى است يعنى واحد خالى 
نداريــم. با اين جمله داريم اين حرف را مى زنيم كه در ســبد خانوار 
ما ســهم مسكن 10 تا 15 درصد شــده، رشد حاشيه نشينى و اسكان 
غيررســمى به صفر رسيده و سهم مسكن در سبد خانوار به 8 درصد 
رســيده است. يعنى يك كارمند با 45 دقيقه كار روزانه مى تواند اجاره 
خانه اش را بپردازد. حاشيه شهرها نيز تا يك سال ديگر تخليه مى شود. 
سوال اين است كه كدام يك از اين اتفاقات در كشور ايران افتاده كه ما 

مدعى هستيم خانه خالى داريم؟
وى تصريح كــرد: از طرف ديگر اين صحبت را مطرح مى كنند كه ما 
خانه خالى داريم ولى احتكار شــده؛ در حالــى كه صرف نظر كردن 
از اجاره غيرممكن اســت. اگر كشور چنان توسعه پيدا كرده كه سهم 
مسكن در ســبد خانوار به 8 درصد رسيده يعنى اجاره بها آنقدر نازل 
شــده كه پول اجاره براى صاحب خانه ارزشــى ندارد. مثال اجاره يك 
آپارتمان از ماهيانه 4 ميليون تومان به يك هشــتم برســد و 500 هزار 
تومان شــود. اين اتفاق كه نيفتاده پس از نظر اقتصادى منطقى نيست 
كه صاحبخانه واحدش را خالى بگذارد؛ مگر اينكه عقلش را از دست 

داده باشد!
ستاريان با بيان اينكه ممكن است 40 تا 50 هزار واحد مسكونى با طرح 
ماليات بر خانه هاى خالى وارد بازار شود گفت: واحدهاى خالى عمدتا 
از نوع لوكس يا ويال هستند. كسانى كه از اجاره خانه خود صرف نظر 
مى كننــد آنقدر پول دارند كه ماليات دولت را هم مى پردازند، پس باز 
هم شما به هدف خود براى ورود اين خانه ها به بازار نخواهيد رسيد. 
با اين خيال كه بين 2 تا 2.6 ميليون خانه خالى داريم خودمان را فريب 
ندهيم. شكست اين ايده را هشت ماه ديگر در مقام اجرا خواهيم ديد.

وى تاكيد كرد: حداقل تا 20 ســال آينده بازار مســكن با مقدار رشد 
كنونى حركت مى كند مگر اينكه يك طرح بزرگ براى آن بنويســيم. 
برنامه را بر توليد 1.2 ميليون واحد مسكونى قرار دهيم و از آن حمايت 
كنيم. وقتى سهم مسكن در سبد خانوار كاهش پيدا كرد و رشد قيمتش 
صفر شد آن موقع برمى گرديم به طرحهايى مثل اينكه 40 تا 50 هزار 
واحد خالى را چگونه ساماندهى كنيم. هم اكنون با توجه به اينكه چنين 
چشم انداز و برنامه اى نداريم درباره واحدهاى خالى بحث مى كنيم. 
بعد مى فهميم كه آنچه در موردش صحبت مى كنيم توهم و ســرابى 

بيش نيست.
اين كارشناس اظهار كرد: در هيچ جاى دنيا ماليات خانه هاى خالى را 
به عنوان درآمد مالياتى در نظر نمى گيرند؛ چون مقدارش چندان زياد 
نيست. آنجا مشكل مسكن حل شده و دولت طرح هاى مالياتى را مى 
گذارد تــا صاحب خانه از ترس ماليات، واحد خود را وارد بازار كند. 
پيش نياز چنين طرحهايى آن اســت كه به اندازه نياز جامعه، مســكن 
توليد كنيد و جلوى احتكار آن را بگيريد. در حالى كه ما هنوز با كسرى 

مسكن در بخش تقاضاى واقعى مواجهيم.
به گفته ســتاريان، كسرى مسكن باعث حاشيه نشينى شده است. پس 

ما آنقدر مسكن در اختيار نداريم كه بخواهيم وارد بازار مصرف كنيم.

پروازهاى هند و پاكستان به ايران 
ممنوع شد

 ســخنگوى ســازمان هواپيمايى كشــورى از ممنوعيت كليه 
پروازهاى كليه پروازها به و از كشــورهاى هندوستان و پاكستان 

به ايران خبر داد.
به گزارش ايسنا، محمدحسن ذيبخش درباره ممنوعيت پروازهاى 
هندوستان و پاكستان اظهار كرد: براساس تصميم وزارت بهداشت 
در خصوص پروتكل هاى مراقبت بهداشتى مرزى در مسافرت هاى 
هوايى و همچنين شناســايى ويروس جهــش يافته كرونا در آن 

كشورها، كليه پروازها به و از دو كشور هند و پاكستان از ساعت 
24 ديشب ممنوع شد.

وى با تأكيد بر اينكه پرواز برنامه اى بين ايران و هند وجود ندارد 
و در حــال حاضر پروازها محدود و به صورت موردى انجام مى 
شــود، افزود: پذيرش مسافر كانكشن از كشــورهاى مذكور نيز 

ممنوع خواهد بود.
سخنگوى سازمان هواپيمايى كشورى با بيان اينكه در حال حاضر 
محدوديت پروازى به 41 كشــور وجود دارد، تصريح كرد: پرواز 
از مبدأ و مقصد كشــورهايى كه در ليست شرايط ويژه قرار دارند 
ممنوع بوده و كشــورهايى كه در ليســت كشورهاى پرخطر قرار 

دارند ملزم به انجام تست مجدد در ايران هستند.
 PCR وى خاطرنشــان كرد: عدم منع تردد مســتلزم ارائه تست
منفى با اعتبار 96 ساعته در مبدا و انجام تست مجدد پس از ورود 
به كشور براى مسافران باالى 8 سال در كشورهاى پر خطر است 
و تردد در ساير كشورها با الزام ارائه تست PCR منفى با اعتبار 
96 ساعته در مبدا و انجام مراقبت هاى سندروميك پس از ورود به 

كشور و انجام تست مجدد در صورت نياز بالمانع است.
به گفته ذيبخش، ارائه تست PCR فقط در آزمايشگاه هاى مورد 
تأييد وزارت امورخارجه ايران در كشــورهاى مبدأ داراى اعتبار 

است.
اقتصاداقتصاد

 khabar@hamedanpayam.com

غزل اسالمى »
 بحث بحــران آبى در همدان از اواســط 
نوروز آغاز شد. درست زمانى كه معاون وزير، 
خطــر بحران آب را براى 7 كالنشــهر مطرح 
كرد و همدان را جزو كالنشهرهاى مواجهه با 

بحران آبى در تابستان 1400 اعالم كرد.
تاكنون كاهش نزوالت آسمانى مهمترين دليل 
كم آبى در همــدان اعالم مى شــد اما به نظر 
مى رسد عالوه بر بارش كم، الحاق روستاها به 
شهر همدان و افزايش مناطق و تعداد مشتركان  
هم يكى ازعوامل تعيين كننده در سطح ذخاير 

آبى است. 
در زمان برنامه ريزى براى الحاق 3 روســتاى 
حســن آباد، قاســم آباد و على آبــاد اغلــب 
كارشناســان مخالــف تصويــب آن بودند و 
شــهردارى نيز موافق الحاق هــا نبود. حرف 
كارشناســان بر ســر اين بود كه مشاور طرح 
جامع نمونه هاى موفق و شكســت خورده در 
خصوص الحاق روســتاها به شهر را مطالعه 
كرده و آن را در جلســات كارشناســى ارايه 
بدهد تــا ضوابط و مشــكالت آن براى همه 
مشخص شود اما آن طور كه پيش بينى مى شد 
براساس برخى سياســت ها كار جلو رفت و 
براى اين 3 روســتا مصوبه الحاق از شــوراى 
عالى شهرسازى و معمارى صادر شد. باوجود 
همه مشكالتى كه در يك سال گذشته رويت 
شد و ســاكنان اين 3 روستا را در اعتراض به 
الحاق ها تا تشــخيص مصلحت نظام كشاند 
برخى ها به دنبال آن هســتند تا موافقت الحاق 
چند روستاى ديگر از جمله جورقان، حيدره، 
ســيلوار و ... را هم از استان بگيرند و آن را به 
تصويب شــوراى عالى شهرسازى و معمارى 
برســانند! اين تالش ها براى الحاق ها، ظاهرا 
بى توجه به عواقب بعدى آن اســت، چنانچه 
امروز يكى از ده ها مشــكلى كه كارشناســان 
از آن نام مى بردنــد خودنمايى كرده و بحران 
جــدى آب را بــراى تابســتان 1400 همدان 
رقم زده است. به طورى كه حميدرضا نيكداد 

معاون بهره بردارى و توسعه آب شركت آب و 
فاضالب استان همدان روز گذشته از افزايش 
20 درصدى مصرف آب در همدان خبر داده و 
گفته كه مصارف آب در همدان نسبت به سال 

گذشته 20 درصد افزايش يافته است. 
اين درحالى اســت كه همدان سال هاست كه 
با كمبود بارش و در نتيجه خشكسالى مواجه 
است. اين خشكسالى هرچند در سراسر كشور 
در حال ُرخ دادن اســت و هر روز نام استانى 
به اين ليســت اضافه مى شود اما با كنترل ها و 
مديريت هاى به جا مى توانســت نام همدان در 
ليست استان هاى مواجهه با بحران آبى يا استان 
داراى خشكسالى نباشــد. و همانند سال هاى 
گذشته كه شهروندان بســيارى از استان ها با 
قطعى آب منازل مواجه مى شدند و همدانى ها 
همچنان بدون قطعى تابســتان خود را ســر 
مى كردند امســال هم دچار بحران آبى نشويم. 
توجه به تمام عوامل تأثيرگذار در ايجاد بحران 
آب نشان مى دهد الحاق روستاها به همدان هم 

بى تأثير نبوده كما اينكه پيش از اين هم چنين 
بحرانى قابل پيش بينى بود.

نيكداد گفته است: امسال سال كم بارشى است و 
ميزان مصرف آب به علت رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى افزايش يافته اما از طرفى با الحاق 
روستاها به شهر همدان گسترش مناطق شهرى 
و افزايش ساالنه 10 تا 11 هزار مشترك جديد 
به مشــتركين اين شــركت مى تواند دليلى بر 

افزايش مصرف آب شده باشد.
وى در يك مــاه اخير بارها اعالم كرده كه در 
صورت ايجادنشدن منابع جديد آبى با بحران 
جدى آب در همدان مواجه مى شويم زيرا در 
حال حاضر حدود 40 درصد از ســد اكباتان 
خالى اســت و ســد آبشــينه و رودخانه هاى 
عباس آبــاد و خاكو هم كــه بخش ديگرى از 
ذخاير آبى ما را تشــكيل مى دهند در صورت 
عدم بارش، ذخاير رودخانه اى نيز از دسترس 

خارج خواهند شد.
 وى تأكيد كــرده كه وضعيت منابع آبى اصًال 

خوب نيست و در حال حاضر ميزان مصرف 
آب در همــدان 1800 ليتر در ثانيه اســت كه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 20
درصدى دارد و با افزايش دماى هوا و روشن 

شدن كولرها قطعاً افزايش خواهد داشت.
نيكداد با اشاره به شناسايى مشتركين پرمصرف، 
يادآور شد: مشتركين پرمصرف شناسايى شده 
و در مرحله اول به آنها اخطار داده مى شــود 
و در صورت تــداوم مصرف و عدم توجه به 
اخطار مشتركين به شــركت آب و فاضالب 

فراخوانده مى شوند.
معاون شــركت آبفاى اســتان همدان درباره 
وضعيــت آب روســتايى، بيــان كــرد: اكثر 
روستاهاى استان از منابع چاه، چشمه و قنات 
اســتفاده مى كنند كه كاهش بارندگى به طور 
قطع منجر به كاهش توليد آب روستاها خواهد 
شد كه درخواســت ما هميشه از روستائيان و 
مشتركين شهرى اين است كه مديريت مصرف 

را در برنامه خود قرار دهند.

مصرف آب همدانى ها20 درصد بيشتر شد

بحران آب بيخ گوش همدان

هشدار اتاق اصناف 
به صاحبان مشاغل
تعطيل نكنيد 
پلمب مى كنيم

 در پى تمديــد محدوديت هاى كرونايى 
شــهرهاى قرمز و نارنجى، اتاق اصناف ايران 
طى اطالعيه اى هشــدار داده كه مشــاغل در 
صورت تخلف از اين محدوديت ها دو هفته 

پلمب مى شوند.
به گزارش ايســنا، در اين اطالعيه با اشــاره 
به آخرين اصالحيه طرح مديريت هوشــمند 
محدوديت هاى متناســب با وضعيت و روند 
بيمارى كوويد-19 در شــهرهاى كشــور و 
همدان، اعالم شده كه مشــاغل گروه 1، در 
شهرهايى كه در وضعيت قرمز قرار گرفته اند 
مجــاز به فعاليت بــوده و تعطيلى گروه هاى 
شــغلى 2، 3 و 4 به مدت يك هفته از شنبه 
4 ارديبهشت ماه تا جمعه 10 ارديبهشت ماه 
1400 (قابل تسهيل و تشديد در صورت تغيير 
شرايط با تشخيص وزارت بهداشت) تمديد 
و واحدهاى صنفى متخلف به مدت 15 روز 

پلمب خواهند شد.
مســئول پيگيرى اجراى ايــن محدوديت ها 
نيز وزات صمت، وزارت بهداشــت، نيروى 
انتظامى، اتــاق اصناف و اتحاديه هاى صنفى 

است.
گفتنى اســت كه طبق اعالم فرماندار همدان، 
مشــاغل گروه 1 در همدان به صورت زوج و 

فرد فعاليت مى كنند.
اين در حالى اســت كه طى روزهاى اخير 
مســئوالن صنفــى كشــور بارها به بســته 
بودن واحدهاى صنفــى و فعاليت بانك ها 
و ســازمان امــور مالياتى و غيــره با توجه 
به شــرايط اقتصادى ســخت اصناف انتقاد 
كرده اند. البته وزارت بهداشــت نيز چندين 
بار خواهــان تعطيلى كامل ادارات و بخش 
مشــخص  اما  شــده،  تهران  در  خصوصى 
نيســت كه چرا با وجود تداوم تعداد باالى 
مبتاليان و فوتى ها، محدوديت هاى بيشــتر 

اجرا نمى شود.

در ادامه ليست گروه هاى شغلى آمده است:
گروه شغلى 1:

1- داروخانــه هــا و كارگاه هــاى توليدى، 
مراكز صنعتى و معدنى، كشاورزى، شيالت، 

كشتارگاه، انبار و سردخانه عمومى
2- مراكز زير ساختى و حياتى، مراكز تامين 
و توزيــع آب، برق، گاز، مديريت پســماند، 
فاضالب و فعاليت هاى تصفيه و تهويه هوا، 

پااليشگاه ها و جايگاه هاى سوخت
3- حمل و نقل عمومى كاال و مسافر برونشهرى 

شامل ريلى، هوايى، جادهاى و دريايى
4- كرايه خــودرو بدون راننــده، پاركينگ 

عمومى
5- مراكز نظامى، انتظامى و امنيتى

6- فروشــگاههاى مواد غذايى، زنجيرهاى، 
ســوپرماركت ها، ميوه فروشــى ها و سبزى 

فروشى ها، ميادين ميوه و تره بار
7- مراكز توليــد، نگهدارى، توزيع و فروش 

محصوالت پروتئينى و خدمات وابسته
8- مراكز توليد و عرضه فرآورده هاى لبنى و 

نانوايى (توليد فراورده هاى نانوايى)
9- مراكز بهداشتى، درمانى، اورژانس و تامين 
آمبوالنس دولتى و خصوصى و مشاغل مشابه
10- داروخانــه ها، مراكز و فروشــگاههاى 
دامپزشــكى، پخش دارو، عطارى و داروهاى 

سنتى و بذر
11- مراكز تهيــه، توليد و طبخ مواد غذايى و 
خوراكى آماده و صرفا بيرون بر (شــامل تمام 
گروه هاى غذايى سرد، گرم، آشاميدنى، بستنى 

و آبميوه، خشكبار، شيرينى و مشاغل مشابه)
12- خدمــات اپراتورهاى ارتباطى، خدمات 

الكترونيك و فعاليت هاى پستى
13- شــركت هاى خدمــات اينترنتى (اعم 
از تاميــن كنندگان اينترنت، فروشــگاه هاى 
اينترنتى و شــركت هاى خدماتــى مبتنى بر 

اينترنت)
14- رســانه هاى مكتوب و بر خط و مشاغل 

مشابه
15- مراكــز نگهدارى خدماتى ســالمندان، 
معلوالن، جانبازان، مراكز توانبخشى و مراقبتى 

و آسايشگاه ها
16- تعميرگاه هــاى انواع خــودرو، لوازم 
كامپيوتر،  الكترونيكى،  الكتريكــى،  خانگى، 

تاسيساتى، كليه خدمات فنى و كارواش
17- فروشگاه هاى انواع قطعات، لوازم يدكى، 
الكتريكى، الكترونيكى، صيادى، كشاورزى و 

تاسيساتى و ساير ملزومات مورد نياز توليد
18- فروشگاه هاى انواع مصالح ساختمانى از 
قبيل گچ، سيمان، سراميك، لوله و اتصاالت)، 
محصوالت فــوالدى (آهــن و آلومينيوم) و 
پاســاژهاى تخصصى نظير الستيك، قطعات 
يدكــى، آهــن آالت، كامپيوتر (به اســتثناء 

پوشاك، كيف، كفش و موبايل)
19- كارگاه هاى صنعتى و ساختمانى (مانند 

جوشكارى و تراشكارى و مشابه آن)
20- چاپخانه هــا، ليتوگراف، تايپ و تكثير 
و دفاتر فنــى مرتبط، دفاتــر آگهى تبليغاتى 

فروشندگان كاغد و مقوا
21- خشكشويى ها

22- مراكز فروش عينك هاى طبى
23- فــروش گل و گيــاه تزيينى و طبيعى و 

مواد اوليه كشاورزى، باغبانى و دامدارى
24- فروشگاه هاى لوازم ايمنى و آتش نشانى

25- سينما خودر/ تئاتر خودرو
26- مراكــز اقامتــى (شــامل هتــل، متل، 

مهمانپذير، پانسيون و مشاغل مشابه)
27- فروشــگاه هاى مواد شيميايى با كاربرد 

صنعتى و كشاورزى
28- فعاليت تيم هاى ملى و ليگ هاى وابسته 

در رشته هاى مختلف
29- غــذا و ملزومــات حيوانــات خانگى، 

ملزومات و تجهيزات دامپزشكى
گروه شغلى 2:

1- بوستان ها و مراكز تفريحى
2- پاســاژهاى سرباز و سربســته، بازارهاى 
سرپوشــيده، مراكز خريد و فروش بزرگ و 

بازارهاى موقت (بازارهاى روز و محلى
3- فروش انواع خودرو، موتور و دوچرخه

4- مراكز شماره گذارى اتومبيل
5- آرايشگاه هاى مردانه و زنانه

6- مراكز فروش لوازم آرايشى و بهداشتى
7- مراكز فروش فرش و موكت، كف پوش 
ها، لوازم خانگى، تشك، پتو و رو انداز، حوله 
و ملحفــه، پارچه پرده، مبلمــان و ملزومات 
مرتبط (ادارى- منزل) لوستر و چراغ، كابينت، 
در و پنجره، تهويه، صنايع دســتى، تزئينات 

داخلى ساختمان
8- مراكــز فروش كادويى، اســباب بازى و 
ظــروف (چينى،  التحرير،  ســرگرمى لوازم 
كريستال، پالستيك، بلورجات، مالمين) لوازم 
التحرير، كتاب و مجله، محصوالت فرهنگى 
و كمك آموزشى تجهيزات مهندسى و نقشه 

بردارى
9- مراكز فروش انواع پوشاك، كيف و كفش، 
چرم و مصنوعات چرمى، خرازى و خياطى
10- آتليه و عكاسى و خدمات فيلمبردارى

11- آژانس مشاور امالك
12- مراكــز تهيه، توزيع و طبخ مواد غذايى، 
خوراكى كافى شــاپ، با پذيرش مشــترى 
(شامل تمام گروه هاى مواد غذايى سرد، گرم، 

آشاميدنى، بستنى، آبميوه، خشكبار، شيرينى)
13- ظروف يكبار مصرفى

14- فروشندگان پرنده و ماهى هاى تزئينى
15- وسايل ابزار و ملزومات شكار و صيادى
16- فروشــگاه هاى ملزومات و تجهيزات 

بدنسازى و ورزشى
17- فروشندگان طال، جواهر، نقره، سنگهاى 

قيمتى، بدليجات و ساعت
18- رنگ ساختماتى، صنعتى و خودرو

19- ظروف، صندلى، ميز و ســاير ملزومات 
كرايهاى

20- ابزار و يراق، قفل و لوال و وسايل توزين
21- فروش كاالهاى دست دوم و سمسارى

22- آموزشگاه هاى رانندگى
گروه شغلى 3:

1- تاالرهاى پذيرايى
2- اســتخرهاى سرپوشــيده و باشگاه هاى 

ورزشى
3- چايخانــه ها و قهوه خانه ها بدون عرضه 
مواد دخانى (اين گروه در كل ساعات شبانه 

روز تعطيل مى باشند)
4- آموزشگاه هاى موسيقى و زبان با حضور 

10 نفر
5- موزه ها، سينما ها، تئاترها

6- مهدهاى كودك
گروه شغلى 4:

1- باغ وحش ها و شهرهاى بازى
2- مراكز تفريحى آبى

3- گيم نتها
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

همدان ميزبان ملى پوشان جوان
 اردوى تيم ملى كشــتى آزاد جوانان كشــور روزهــاى 6 تا 18 

ارديبهشت ماه در همدان برگزار مى شود.
 فدراســيون كشتى، اسامى نفرات دعوت شــده به اين اردو به شرح 

زير است:
مهدى ويســى، محمدعلى عموزاد، پيمان نعمتــى، رحمان عموزاد، 
حسن عبادى، محمد قاسمعلى، عرفان الهى، على اكبر فضلى، محمد 
بخشى، احســان نصيرى، محمد كريمى، محمد نخودى، اميرحسين 
فيروزپور، عليرضا اكبرپور (مازندران) على قليزادگان، محمد حيدرى، 
حسين نورى، محمد غالمى پويان، عليرضا عبدالهى، اميرعلى آذرپيرا، 
ساالر حبيبى (تهران) احمد محمدنژاد، اميرحسين متقى، طاها خمينه، 
ســهيل يوسفى، مصطفى طغانى (خراســان رضوى) داريوش وليزاده، 
محمدحاجيلوئيان(همدان) سبحان يارى (كرمانشاه) محسن كوچ نژاد 
(قزوين) محمدصادق ســلطان زاده (كرمان) اميرعلى صياد (گيالن) 
محمدمبين عظيمى (كردستان) اميررضا سهيلى (البرز) محمد شهبازنژاد 

(آذربايجان شرقى) عليرضا كريمى (البرز)
مدير تيم هاى ملى كشتى آزاد..........................................  محسن كاوه

مربيان: حامد ميرعماديان - فردين معصومى- احسان امينى- مصطفى 
آقاجانى و اميديوسفى(همدان)

ماساژور.....................................................................  ميالد بندانى پور
.......................................................................  نويد لطفى مربى بدنساز
سرپرست...........................................................  محمدجواد يزدانى نيا
كشــتى گيران دعوت شــده صبح روز دوشــنبه 6 ارديبهشت ماه در 

استاديوم شهيد حاجى بابايى پايان پذيرش مى شوند.
قابل ذكر اســت ايــن اردوى به ميزبانى همــدان در قرنطينه كامل و 
انجام تســت كرونا بدون ورود و خروج افــراد برگزار مى گردد، لذا 
از عالقمندان به كشــتى درخواست مى شــود به هيچ عنوان در محل 

برگزارى اردو حاضر نشوند.

3 كشتى گير استان در اردوى تيم ملى
 ســه كشــتى گير همدانى از سوى فدراسيون كشــتى به اردوى 
آماده سازى تيم هاى ملى كشتى آزاد نوجوانان و جوانان دعوت شدند.

سخنگوى هيأت كشتى استان با اعالم اين خبر به  ايرنا اظهار داشت: 
اردوى تيم ملى كشتى آزاد نوجوانان روزهاى 6 تا 18 ارديبهشت ماه 
جارى در شهر ساوه استان مركزى برگزار مى شود و يك كشتى گير به 
همراه  يك مربى  از استان همدان در اين اردو حضور خواهند يافت.
ياسر نصرتى افزود: در اين اردوى آماده سازى عباس زنديه كشتى گير 
ماليرى استان در وزن 80 كيلوگرم حضور خواهد يافت.و على لطيفى 
نيز از مربيان مســتعد و سازنده كشتى استان در تركيب كادر فنى تيم 

ملى در اردوى نوجوانان قرار دارد.
وى خاطرنشــان كرد: همچنين اردوى تيم ملى كشــتى آزاد جوانان 

روزهاى 6 تا 18 ارديبهشت ماه در همدان برگزار مى شود.
نصرتى يادآور شــد: داريوش ولى زاده و محمد حاجيلوئيان دعوت 

شدگان كشتى همدان به اين اردوى آماده سازى تيم ملى هستند.
وى افزود: اين 2 كشــتى گير در رقابت هاى انتخابى تيم ملى كه هفته 
قبل در تهران برگزار شد، خوش درخشيدند و عناوين نخست و دوم 

اوزان خود را كسب كردند

جريمه ا 20 هزار دالرى 
پرسپوليس و مغانلو

afc احتماال باشگاه پرســپوليس افغانها با جريمه 20 هزاردالرى 
روبرو شوند.

شهريار مغانلو، مهاجم پرسپوليس به عنوان بهترين بازيكن مقابل گواى 
هند انتخاب شــد؛  مغانلو بايد در كنفرانــس مطبوعاتى پس از بازى 

شركت مى كرد ولى  عاليشاه به اين كنفرانس رفت. 
حاال پرســپوليس براساس قوانين afc  ممكن است با جريمه مواجه 
مى شــود؟ در بند 3 ماده 35 قوانين فصل 2021 ليگ قهرمانان آســيا 
آمده است: "ســرمربى تيم  شركت كننده و بهترين بازيكن زمين بايد 
در كنفرانــس بعد از هر بازى كه شــركت كردند، حضور پيدا كنند."
اين مــاده از قوانين ليگ قهرمانان مى گويد كــه در كنفرانس پس از 
بازى پرسپوليس و گوا، شهريار مغانلو حتما بايد شركت مى كرده ولى 
مشخص نيست كه چرا اميد عاليشاه از سوى باشگاه در اين كنفرانس 
مطبوعاتى شــركت كرد. در بند 5 ماده 35 قوانين ليگ قهرمانان آسيا 
آمده است: " هر شخصى كه نتواند در يك كنفرانس مطبوعاتى الزامى 

شركت كند حداقل 10 هزار دالر جريمه خواهد شد. 

زمان ديدارهاى حذفى ليگ قهرمانان
 اعالم شد

 از ســوى كنفدراسيون فوتبال آســيا زمان برگزارى مرحله يك 
هشتم تا فينال ليگ قهرمانان آسيا اعالم شد.

بنا بر اعالم afc ديدارهاى مرحله 8/1 نهايى ليگ قهرمانان آسيا 22 
و 23 شهريور و به صورت تك بازى برگزار خواهد شد و تيم هاى 

سرگروه ميزبان هستند.
ديدارهاى مرحله 4/1 نهايى با قرعه كشى و به صورت تك بازى 5 

و 6 مهر انجام مى شوند.
مرحله نيمه نهايى: 28 و 27 مهر / 5 و 4 آبان (رفت و برگشت)

فينال: 30 آبان و 6 آذر (رفت و برگشت)
كنفدراســيون فوتبال آســيا در مراسم قرعه كشــى مرحله گروهى، 
قوانين مســابقات را شرح داد كه بر اساس آن، قرعه كشى در مرحله 
8/1 نهايى انجام نمى شــود و تيم ها براساس فرمت خاصى كه تعيين 

شده به مصاف رقبا خواهند رفت.

استراماچونى در ليگ قطر
  آندره آ اســتراماچونى كه در نيم فصل اول ليگ نوزدهم هدايت 
اســتقالل را برعهده داشــت و نتايج خوبى همراه با اين تيم كسب 
كرد احتماال ســرمربيگرى تيمى از باشــگاه هاى قطرى را به عهده 

خواهد گرفت.
رســانه ايتاليايى كالچومركاتو در خبرى حضور اســتراماچونى در 
فوتبال قطر را تاييد كرده بود، اما طبق بررســى ها مشخص شده كه 
مقصد نهايى سرمربى اسبق استقالل باشگاه الغرافه قطر است؛ تيمى 

كه در دو فصل اخير هيچ بازيكن ايرانى را در اختيار نداشته است.
ليگ ستارگان قطر در يك سال اخير سرمربيان سرشناس اروپايى مثل 
ژاوى، لورن بالن، هيمير هالگريمســون و ... را داشته كه احتماال در 
فصل آينده به اين تعداد اضافه مى شود و استراماچونى نيز به صورت 

قطعى راهى اين كشور خواهد شد
اســتراماچونى كه سابقه ســرمربيگرى اينتر ميالن را هم در كارنامه 
دارد، با باشــگاه الغرافه قطر به توافق نهايى دست يافته و اگر مشكل 
خاصى در انتقال طرفين به وجود نيايد، قرارداد آنها به زودى رسمى 
مى شود.كه با اين اتفاق احتمال تقابل دوباره استراماچونى با تيم هاى 

ايرانى در فصل آينده رقابت هاى آسيايى وجود دارد.

در دور چهارم ليگ قهرمانان آسيا رقم خورد
پيروزى پرسپوليس و تراكتور 

 و شكست فوالد
 دور چهارم رقابت هاى فوتبال ليگ قهرمانان آســيا دنبال شــد 

ونمايندگان كشورمان دو درد و يك باخت كسب كردند.
تيم پرسپوليس با اقتدار 4 گل به تيم تازه وارد گوا هند زد وبا 12 امتياز 
صعود خود را مســجل كرد.تيم تراكتور نيز پس از 3 تساوى سرانجام 
مزه شــيرين برد را چشــيد وبا گل زود هنگام خود با يك گل نيروى 

هوايى عراق را مغلوب كرد تا اميدهاى براى صعود برادر شود.
اما تيم فوالد ايران در شــبى كه اســتحقاق باخت نداشت با دو گل 

مغلوب النصر عربستان شد تا اميدهاى براى صعود رنگ ببازد.
هفته چهارم مرحله گروهى مســابقات ليگ قهرمانان آســيا، برگزار 
شــد كه دو نماينده ايران به پيروزى رســيدند و يك  تيم نيز دومين 

شكست نمايندگان ايران را در اين رقابت ها متحمل شد.
در گروه B مسابقات همه نتايج به سود شاگردان خطيبى رقم خورد. 
تراكتور با غلبه بر نيروى هوايى عراق موفق شد اولين پيروزى خود 
را در ليگ قهرمانان آســيا 2021 به دســت بياورد و با كسب شش 
امتياز، به صعود به يك هشــتم نهايى اميدوار بماند. شارجه هم مقابل 
پاختاكور متوقف شد تا هشت امتيازى شود و تراكتور به صدرنشينى 
گروه B اميدوار بماند.در گروه D، فوالد در ديدارى شــش امتيازى 
مغلوب النصر شــد تا به جايگاه سوم جدول سقوط كند. السد هم با 
برترى مقابل الوحدت 7 امتيازى شــد و جاى فوالد را در رتبه دوم 
جــدول گرفت. در اين گروه النصر، الســد و فــوالد همچنان براى 
صعود مستقيم تالش مى كنند و الوحدات از بخت كمى براى صعود 

برخوردار است..
در گروه E نيز پرســپوليس روند  پيروزى هاى خود را ادامه داد و 
يك تســاوى در ديدار مقابل الوحده، شاگردان يحيى گل محمدى را 
به يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا مى رساند. نماينده امارات بيش 
از ساير تيم هاى گروه شانس كسب رده دوم جدول گروه و راهيابى 

به جمع 16 تيم برتر مسابقات را دارد.

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

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

برابر رأي شــماره 139960326006001956-1399/12/13 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه 
علوى نژاد فرزند عزيزاله به شماره كد ملى 3920878701  صادره از مالير ششدانگ 
يك باب ساختمان به مساحت 77/84 مترمربع قسمتي از پالك يك اصلي اراضى 
دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رســمى آقاى ملك ابراهيم 
روستايى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 1)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/05
حسن ابراهيم قاجاريان - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهي حصر وراثت
خانم سكينه رستمى داراى شماره شناسنامه 5029588884 به شرح دادخواست به 
كالسه 112/9900561ح  از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان احمد جعفرى به شماره شناسنامه  5029777423 در تاريخ 
1395/07/07در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى 
منحصر اســت به: 1- ابراهيم جعفرى فرزند احمد به شماره شناسنامه 4051 متولد 
1357صادره از فامنين پسر متوفى،2- على جعفرى فرزند احمد به شماره شناسنامه 
3584 متولد 1354 صادره از فامنين پسر متوفى،3- طاهره جعفرى فرزند احمد به 
شماره شناســنامه 3583 متولد 1351صادره از فامنين دختر متوفى،4- خوشقدم 
جعفرى فرزند احمد به شماره شناسنامه 2729 متولد 1343صادره از فامنين دختر 
متوفى،5- شهال جعفرى فرزند احمد به شماره شناسنامه 41 متولد 1363 صادره از 
فامنين دختر متوفى،6- معصومه جعفرى فرزند احمد به شــماره شناسنامه 2728 
متولد 1342صادره از فامنين دختر متوفى،7- مهرى جعفرى فرزند احمد به شماره 
شناســنامه 2911 متولد 1345 صادره از فامنين دختر متوفى،8- سكينه رستمى 
فرزند محمدآقا به شــماره شناســنامه 1973 متولد 1326صادره از فامنين همسر 
متوفى. اينك با انجام تشــريفات 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 20)

مهدى رجب زاده - قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

صعود به ارتفاعات بدون مجوز ممنوع
 هرگونــه برنامــه صعــود بــه ارتفاعــات خــارج از كشــور بــدون مجوز 
رســمى ممنــوع اســت و مســووليت آن برعهــده فــرد يــا گــروه اعزامــى 

ــد بود. خواه
رئيــس هيــأت كوهنــوردى و صعودهــاى ورزشــى اســتان بــا اعــالم ايــن 
خبــر گفــت:  عزيمــت بــه مناطــق كوهســتان خــارج از كشــور بــا هدف 
صعودهــاى كوهنــوردى نيــاز بــه مجــوز قانونــى و معرفــى نامــه رســمى 
ــه موافقت هــاى  ــد نســبت ب ــوردى باي ــا كوهن ــن رو گروه ه دارد و از اي

الزم اقــدام كننــد.
عليرضــا گوهــرى افــزود: در روزهــاى اخيــر نيــز ارمنســتان ممنوعيــت 
هرگونــه صعــود غيرقانونــى بــا مناطــق كوهســتانى ايــن كشــور را ابــالغ 
كــرده و مــا نيــز نامــه ارســالى كــه بــه تاييــد فدراســيون كوهنــوردى نيــز 
ــس  ــتان منعك ــوردى اس ــگاه هاى كوهن ــا و باش ــه گروه ه ــيده را ب رس

كرده ايــم.
ــا اخــذ  ــد ب ــود باي ــه صع ــن اســاس هرگون ــرد: براي وى خاطرنشــان ك
ــام قلــه، زمــان حركــت، تعــداد افــراد  مجــوز قانونــى و نيــز معرفــى ن
گــروه، مســير حركــت و تعــداد روزهــاى برنامــه باشــد تا كشــور مقصد 

ــد. ــام ده ــاى الزم را انج هماهنگى ه
گوهــرى بــا تاكيــد بــر اينكــه صعودهــاى داخلــى گروه هاى كوهنــوردى 
ــزود: زمانيكــه هيأت هــاى  ــا ايــن شــيوه هدايــت شــود، اف ــد ب ــز باي ني
كوهنــوردى اســتان ها از صعودهــاى گروهــى و فــردى افــراد غيربومــى 
اطــالع داشــته باشــند، هماهنگى هــا بــراى روان ســازى مراحــل صعــود 

بــه مراتــب بهتــر انجــام خواهــد شــد.
وى وضعيــت صعــود در ارتفاعــات همــدان را مســاعد دانســت و گفت: 
ــا از  ــر شــدن وضعيــت شــيوع كرون ــا بهت ــوردان خواســته ايم ت از كوهن

صعــود اجتنــاب كننــد و شــيوه نامه هــاى بهداشــتى را رعايــت كننــد.
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پيشخـوان

لطيفى مدير آكادمى 
شهردارى شد

 مجيد لطيفــى به عنوان مدير آكادمى 
باشگاه شهردارى همدان انتخاب شد.

به پيشنهاد عباس صوفى شهردار ورزش 
دوست همدان و با حكم روح ا... وجدى 
هويدا رئيس سازمان فرهنگى اجتماعى و 
ورزشى شهردارى همدان، مجيد لطيفى از 
مربيان با دانش تيم هاى پايه شــهردارى 
و اســتان به عنوان مدير آكادمى باشگاه 

شهردارى همدان منصوب شد.
براى اين مربى جوان و آينده دار باشگاه 

شهردارى آرزوى موفقيت داريم.

كاپيتان شهردارى 
مصدوم شد

  حســين كاظمــى كاپيتــان خوش 
اخالق تيم فوتبال شــهردارى همدان به 
دليل مصدوميــت يك ماه از ميادين دور 

خواهد بود.
كاظمى كــه نقش تعيين كننــده اى در 
قلب دفاعى تيم شهردارى داشت با اين 
مصدوميت از همراهى تيم شهردارى باز 
ماند و حداقل 5 بازى شــهردارى را در 

ليگ دسته دوم را از دست داد.

آزاردهنده كودك 
استقاللى دستگيرشد

  فرد كودك آزار توسط پليس فتا در 
سبزوار دستگير شد.

 فردى كه اقدام به آزار كودك هوادار تيم 
استقالل در شهرســتان داورزن سبزوار 
كــرده بود،  توســط پليس فتا ســبزوار 
دســتگير و به مرجع قضايى شهرستان 

داورزن تحويل داده شد.
باشگاه استقالل نيز  در واكنش به انتشار 
كليپى از آزار يك كودك هوادار استقالل 
ضمن اظهار تاســف  خواستار شناسايى 
و برخــورد قانونى مراجع ذى ربط با فرد 

كودك آزار شده بود

يازده شهرميزبانى 
يورو 2020

 يوفا با حذف يك شــهر، در نهايت 
يازده شــهر را براى ميزبانى يورو 2020

انتخاب كرد.
 قبل از شــيوع ويروس كرونا يوفا اعالم 
كرد بازيهــاى يورو 2020 بــه ميزبانى 
دوازده شهر در سراسر قاره اروپا برگزار 

مى شود. 
شيوع ويروس كرونا و محدوديت هايى 
كه در شهرها اعمال مى شود باعث شد 

تا يوفا در تصميم خود تجديدنظر كند. 
مســابقات اكنون فقط در يازده شهر به 
جاى دوازده شهر برنامه ريزى شده انجام 

خواهد شد. 
ميزبانى يورو از شهر دوبلين گرفته شد.

قرار بود ديدارهاى  (لهستان - اسلواكى ، 
سوئد - اسلواكى و سوئد - لهستان) در 
دوبلين برگزار شود ولى  اكنون اعالم شد 
كه اين بازيها در ســن پترزبورگ برگزار 
مى شود. كالنشهر روسيه پيش از اين با 
ميزبانى سه مسابقه گروهى و ميزبانى يك 
ديدار يك چهارم نهايى از شهرهاى شلوغ 

يورو بود.
آخرين شــهرى كه براى ميزبانى يورو با 
حضور محدود تماشاگران اعالم آمادگى 
كرد،  مونيخ آلمان بود و بر اين اســاس 
15 هزار نفر در هر بازى مى توانند وارد 

ورزشگاه شوند. 

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 ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى رزن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات 
متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح 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 140060326008000008 پرونده كالسه 1399114426008000070 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 جعفرعلى رسولى فكور به شماره شناسنامه 24 كدملى 3992256510 صادره از رزن فرزند على اكبر در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى  زار به استثناء ثمنيه 
اعيانى انتقالى موروثى مرحوم محمد بهرامى به مساحت 211201 مترمربع پالك شماره فرعى 3 از اصلى 162 قريه آغچه حصار واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى از آقاى مجتبى رستمى فرح 
برابر سند شماره 12875 مورخ 1388/02/12 دفتر 1 رزن سند به شماره ملك 162 به شماره ثبت 191/7 دفتر 9 صفحه 19 و آقاى مرتضى رستمى فرح برابر سند شماره 12876 مورخ 1388/02/12 دفتر 1 رزن سند 

به شماره ملك 162 به شماره ثبت 77980 دفتر 186 صفحه 361 محرز گرديده است.
2-برابر رأى شماره 140060326008000010و پرونده كالسه 1399114426008000071 هيأت موضوع قانون تعيين وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جعفرعلى رسولى فكور به شناسنامه شماره 24 كدملى 3992256510 صادره از رزن فرزند على اكبر در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديم  زار به استثناء ثمنيه اعيانى 
انتقالى موروثى مرحوم محمد بهرامى به مساحت 338448 مترمربع پالك شماره فرعى 5 از اصلى 162 قريه آغچه حصار واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى از آقاى على رضايى فرخ زاد برابر 

سند شماره 5715 مورخ 1384/11/11 دفتر 1 رزن سند به شماره ملك 162 به شماره ثبت 191/7 دفتر 9 صفحه 19 محرز گرديده است.
3- برابر رأى شماره 140060326008000011و پرونده كالسه 1399114426008000072 هيأت موضوع قانون تعيين وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جعفرعلى رسولى فكور به شناسنامه شماره 24 كدملى 3992256510 صادره از رزن فرزند على اكبر در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديم  زار به استثناء ثمنيه اعيانى 
انتقالى موروثى مرحوم محمد بهرامى به مساحت 305523 مترمربع پالك شماره فرعى 6 از اصلى 162 قريه آغچه حصار واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى از آقاى على رضايى فرخ زاد برابر 

سند شماره 5716 مورخ 1384/11/11 دفتر 1 رزن سند به شماره ملك 162 به شماره ثبت 191/7 دفتر 9 صفحه 19 محرز گرديده است.
4- برابر رأى شماره 140060326008000009و پرونده كالسه 1399112226008000071 هيأت موضوع قانون تعيين وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جعفرعلى رسولى فكور به شناسنامه شماره 24 كدملى 3992256510 صادره از رزن فرزند على اكبر در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديم  زار به استثناء ثمنيه اعيانى 
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تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/05
حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

 شــرايط قهرمــان آســيا آنقــدر خــراب 
اســت كــه پاســى ها در بــرزخ بالتكليفــى 
نكــردن  حمايــت  و   كرده انــد  گيــر 
ــان را درآورده و  ــتگاه ورزش صدايش دس
طبــق معمــول نيــز دســتگاه ورزش اســتان 
در تعطيــالت محــض كرونايــى فــرو 

ــه اســت. رفت
به گزارش فــارس ، پس از تغيير و تحول 
گســترده در تيم پاس و حضور كادر فنى 
جديد و همچنين تعداد بازيكنان تازه وارد، 
خوشبختانه دو برد متوالى در كارنامه خود 
ثبت كردند و شــرايط كمى به سود پاس 

تغيير كرد.
ــاس  ــم پ ــه تي ــى ب ــى توجه ــگار ب ــا ان ام
ــر  ــا امي ــد ت ــبب ش ــدن آن س ــا ش و ره
روزهــاى  ايــن  مديرعامــل  عظيمــى 
ديگــر  بــار  هگمتانــه  ســبزقباهاى 
اســتعفاى خــود را بــه طــور رســمى 

اعــالم كنــد.
هرچند اين اســتعفا از ســوى مسئوالن و 
تصميم گيــران اصلى تيم پاس رد شــد و 
قرار اســت بــار ديگر عظيمــى در نقش 
عابربانك بــه فعاليت خودش ادامه دهد و 
طبق معمول، وى در برزخ بالتكليفى قرار 

بگيرد.
گويــا روابــط مديرعامل فعلــى پاس با 

دستگاه ورزش اســتان حسابى تيره و تار 
شده و شرايط بدجور قمر در عقرب است 
و پايبندنبــودن به تعهدات ورزشــى  ها به 

عظيمى سبب اين مناقشه شده است.
گويا قرار است امير عظيمى بودجه امسال 
تيم را شخصًا هزينه كند و طى چند مدت 
با ارائــه مدرك و فاكتور آن را از ســوى 
دستگا ورزش دريافت كند كه تا به اينجاى 
كار او هيچ دريافتى نداشــته و فاكتورهاى  
مديرعامل نيز از ســوى بازرسى اداره كل 

ورزش رد شده است.
حــال بازيكنان و كادر فنى تيم پاس نيز به 
خوبى مى دانند در صورت جدايى عظيمى 
از تيم، پولى وجود نــدارد كه حتى خرج 
سفر به شهرستان ها را بدهند و قطعًا خود 

آنها نيز دريافتى مالى نخواهند داشت.
ــتگاه ورزش  ــى دس ــردن مال ــت نك حماي
از تيــم پــاس عــالوه بــر مديرعامــل ايــن 
تيــم، صــداى بهره بــردار هتــل ورزش 
مريانــج را نيــز درآورده، زيــرا هزينــه 
ــان  ــذاى بازيكن ــه و غ ــد ماه ــكان چن اس
ــازار تهديــد اخــراج از  ســبب شــده تــا ب
ــد. ــوش برس ــه گ ــر روز ب ــز ه ــل ني هت

بــازار  ايــن  در  نيــز  بازيكنــان  حــال 
تهديــدات و اســتعفا، تهديــد كردهانــد 
ــاع  ــه امتن ــه ارومي ــا هــم از ســفر ب كــه م

ــا  ــد ت ــا را بدهي ــول م ــرد و پ ــم ك خواهي
ــى از  ــى برخ ــادر ميان ــا پ ــه ب ــم، ك بروي
ــه  ــه ارومي ــد ب ــى ش ــم راض ــتان تي دوس
ســردار  مقابــل  گذشــته  شــود  بــرود 
بــوكان بــازى كــرد تــا در برگشــت 

مطالبــات خــود را دنبــال كننــد.
متأسفانه نبود يك ساختار اساسى براى تيم 
پاس باعث بروز اين مشــكل هرساله شده 
و همين امر ســبب شده تا هزينه كرد ده ها 
ميليارد تومانى براى اين تيم جوابگو نباشد 

و هر سال ناكام تر از پارسال!
باشگاه پاس به لطف تنى چند از مسئوالن 
هدايت  على اصغرى  سيســتم  با  اســتان، 
مى شود و مشخص نيست بودجه اين تيم 
چگونه تأمين مى شود و اصًال صاحب اين 

تيم قانونًا چه كسى است.
ــره درســتى  ــه هيــأت مدي ايــن باشــگاه ن
دارد كــه سياســتگذار باشــد و نــه درآمــد 
ــاس  ــر اس ــه ب ــخصى ك ــه مش ــا بودج ي
ــد  ــى خــرج كنن آن در يــك فصــل فوتبال
تــا باالخــره بــراى يكبــار هــم كــه شــده 

ــد! ــى ها بياي ــه پاس ــه كوچ ــى ب عروس
اميدواريم بحران فعلى پاس فعًال برطرف 
شــود زيرا بحران ها و چالش هاى اين تيم 
متداوم و ادامه دار اســت و تنها براى مدت 

كوتاهى فروكش مىكند.

 باتوجه به محدوديت هاى اعمال شــده 
و تعطيلى گروه هاى شــغلى از جمله حوزه 
ورزش، باشگاه ها زير ذره بين بازرسان اداره 

ورزش وجوانان استان قرار دارند.
پاسخگويى  و  ارزيابى  حوزه  سرپرســت 
به شــكايات دســتگاه ورزش بــا اعالم 
ايــن مطلــب به ايــران گفت: هــر چند 
تعطيلــى باشــگاه هاى ورزشــى منجر به 
باشــگاه هاى  به  ســنگين  اقتصادى  لطمه 
ورزشــى به ويژه بخش خصوصى شــده 
اما تعطيلى آن ها در شرايط كنونى دستور 
ســتاد مقابله با كرونا اســت و بايد تابع 

قانون بود.سركشى از باشگاه هاى ورزشى 
ســطح اســتان به صورت مســتمر و در 
و  مى شود  انجام  بازرسى  گروه هاى  قالب 

مى كنيم. برخورد  تخلف  باهرگونه 
محمدتقى رحيمى بــا تاكيد بر اينكه حفظ 
ســالمت عمــوم ورزشــكاران در اولويت 
دستگاه ورزش استان قرار دارد، خاطرنشان 
كرد: همه در برابر قانون مســوول هســتيم 
و اين تصميم در راســتاى حفظ ســالمت 
ورزشكاران و پيشــگيرى از شيوع ويروس 

كرونا اتخاذ شده است.
وى با اشاره به اينكه براساس قانون برخورد 

با باشگاه هاى متخلف در دستور كار خواهد 
بود، گفت: ورزشــكاران و مربيان مى توانند 
شــكايت خود را به حوزه بازرسى و يا امور 
باشــگاه هاى اداره ورزش و جوانان اســتان 

همدان ارايه دهند.
رحيمى افزود: همه روزه در ساعات ادارى 
آماده دريافت شــكايات و انتقادها پيرامون 
وضعيت اعالم شده و تخلف هاى احتمالى 

در اين زمينه هستيم.
وى خاطرنشان كرد: قانون براى همه يكسان 
اســت و دليلى نمى شــود برخى باشگاه ها 
فعاليت مغاير با اطالعيه صادره داشته باشند.

قهرمان آسيا بازهم گرفتار بى سر و سامانى شد

برزخ ماندن و رفتن 
مديرعامل

باشگاه هاى ورزشى زير ذره بين بازرسان



 

Y K

 

فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگخبـر

ناسا تصاوير خيره كننده اى از ايستگاه 
فضايى "دروازه ماه" منتشر كرد

 ناسا به تازگى تصاويرى از طرح مفهومى ايستگاه فضايى"دروازه ى 
ماه" به اشتراك گذاشته است كه نشان مى دهد اين ايستگاه فضايى كه 

در سال 2024 پرتاب مى شود چه ظاهرى خواهد داشت.
به گــزارش ديلى ميل، اين آژانس فضايى گفته كه ايســتگاه فضايى 
دروازه ى ماه محلى براى اسكان فضانوردانى است كه به ماه مى روند. 
ظرفيت اين ايســتگاه فضايى چهار نفر است و شركاى ناسا از جمله 

كانادا، اروپا و ژاپن در آن كار خواهند كرد.
بخش هاى بزرگ اين ايستگاه فضايى توسط شركاى تجارى ساخته 
مى شوند و داراى يك اتصال براى فضاپيماى استارشيپ اسپيس ايكس 

است كه فضانوردان را از اين ايستگاه به ماه مى برد و بازمى گرداند.

كشف قابليت جديد سلول هاى ايمنى در 
ترميم بافت هاى آسيب ديده

 پژوهشگران سوئدى در بررسى جديد خود دريافته اند كه گروهى 
از ســلول هاى ايمنى، نقش مهمى در ترميم بافت هاى آســيب ديده 
بــر عهده دارند. به گزارش نيوزبريك، بيمــارى قلبى-عروقى كه از 
متداول ترين علل مرگ و مير به شمار مى روند، نتيجه كمبود اكسيژن 
هستند زيرا از پرفيوژن خون به بافت آسيب ديده پيشگيرى مى كنند. 
براى متوقف كردن گســترش بيمارى و بهبود ترميم بافت، برقرارى 
دوباره جريان خون، مهم است. پژوهشــگران "دانشگاه اوپساال"در 
ســوئد دريافته اند كه يكى از متداول ترين سلول هاى ايمنى در بدن 
انسان، "ماكروفاژها"(Macrophages) هستند كه نقش مهمى در 

برقرارى دوباره و كنترل جريان خون بر عهده دارند. 

ترسيم نقشه سفر 22 ميليون ساله 
يك سيارك به سمت زمين

 دانشمندان نقشه مسير سفر 22 ميليون ساله يك سيارك را ترسيم 
كرده اند كه اين اولين بارى اســت كه محققان نقشــه كل سفر يك 

سيارك را كه در سال 2018 به زمين برخورد كرد، ترسيم مى كنند.
به گزارش ايسنا ، يك سيارك موسوم به "2018LA" در تاريخ دوم 
ژوئن 2018 به صحراى كاالهارى در بوتســوانا سقوط كرد و اكنون 
براى اولين بار گروهى از دانشــمندان كل سفر اين شهاب سنگ را از 
محل قرارگيرى آن در منظومه شمســى تا لحظه برخورد آن به زمين 

ترسيم كرده اند.
دانشمندان مى گويند، سفر اين سيارك تا برخورد به زمين 22 ميليون 

سال به طول انجاميده است.

بالگرد "نبوغ"براى بار دوم به پرواز در آمد
 بالگرد "نبوغ" دومين پرواز خود را با موفقيت به انجام رســاند.  
بالگرد "نبوغ" ناسا در روز صبح روز 22 آوريل(دوم ارديبهشت)، تنها 
سه روز پس ازنخستين پرواز تاريخ  سازش در سطح سياره ى سرخ، 

براى بار دوم بر فراز دهانه  جزرو به پرواز درآمد.
نخستين پرواز اين بالگرد كه روز دوشنبه(30 فروردين) انجام شد و اين 
بالگرد مسير عمودى مستقيمى را طى كرد و در اين پرواز كه 39 ثانيه به 
طول انجاميد "نبوغ" سه متر از سطح مريخ فاصله گرفت. گروه مسئول 
اين بالگرد در روز پنجشــنبه "نبوغ" را براى بار دوم به مدت 52 ثانيه 
به پرواز درآوردند.مقامات ناسا در آزمايشگاه پيشرانه جت در جنوب 
كاليفرنيا در توييتى نوشتند: بالگرد مريخ دومين پرواز خود را با موفقيت 

به انجام رساند و تصوير سياه  و سفيد ديگرى ثبت كرد.

كنترل اشتها 
با هدف قرار دادن يك گيرنده در مغز

 پژوهشگران آمريكايى در بررســى جديدى دريافته اند كه شايد 
بتــوان با هدف قــرار دادن يك گيرنده در مغز، اشــتها و اختالالت 

خوردن را كنترل كرد.
به گزارش ايســنا ، پژوهشــگران آمريكايى با هدف قرار دادن يك 
گيرنده در مغز موش ها، تغذيه و رفتارهاى شبيه به اضطراب را كه با 

بى اشتهايى مرتبط هستند، با موفقيت تغيير دادند.
اگرچه بايد بررســى هاى بيشــترى در مورد اين موضوع در انسان ها 
صورت بگيرد اما اين پژوهش نشــان مى دهد كه تنظيم دقيق فعاليت 
گيرنده مى تواند عادات غذا خوردن و افزايش وزن را در بيماران مبتال 

به اختالل خوردن تغيير دهد.

9 كتابخانه سيار روستايى 
به كودكان همدانى خدمات 

ارائه مى دهد
 اين اســتان با فعاليت يك كتابخانه سيار شهرى 
و 9 كتابخانه ســيار روستايى به كودكان و نوجوانان 
مناطق كمتر توســعه يافته، حاشيه شــهر و مناطق 

روستايى بدون كتابخانه خدمات ارائه مى دهد.
 مديركل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
اســتان همدان گفت: امداد فرهنگــى از طرح  هاى 
سازنده و اثربخش كانون است كه با هدف گسترش 
عدالت فرهنگى و خدمات  رســانى بــه كودكان و 
نوجوانان مناطق روســتايى و مناطق كم  برخوردار 

شهرى اجرا مى  شود.
بهناز ضرابى زاده فراهم كــردن امكان امانت كتاب 
براى كودكان و نوجوانان روســتايى در مناطق بدون 
كتابخانــه ثابت را مهم ترين هــدف مراكز فرهنگى 
هنرى ســيار دانست و گفت: توسعه و ترويج كتاب 
و كتابخوانى از ماموريت هاى كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان اســت كــه در اين زمينه تالش 

گسترده اى در مراكز استان همدان انجام شده است.
مديركل كانون پــرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
اســتان همدان خاطرنشــان كــرد: كتابخانه ســيار 
روســتايى، مركزى اســت كه در آن مربى به منظور 
تحقق اهداف كانون با يك دستگاه خودرو و كتاب و 
امكانات فرهنگى مربوطه به مناطق روستايى مراجعه 
و فعاليت هاى مندرج در شــيوه نامه را به مخاطبان 
خود (كودكان و نوجوانان 7 تا 17 ســال) ارائه مى 

دهد.
ضرابــى زاده بــا بيان اينكه هر مربى 20 روســتا را 
پوشــش مى دهد عنوان كرد: مربيان كتابخانه هاى 
ســيار به فعاليت هاى فرهنگى، هنرى و ادبى مانند 
آموزش ســفالگرى، قصه گويى، خوانش داســتان، 
انجــام بازى هاى محلى، نمايش فيلم و انيميشــن، 

ساخت كاردستى و اريگامى مى پردازند.

اسناد تاريخ انتخابات در همدان 
رونمايى مى شود

 همزمان با برگزارى ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهــورى و ششــمين دوره انتخابــات 
شوراهاى اسالمى، گزيده اى از اسناد تاريخ برگزارى 
انتخابات در استان همدان رونمايى و منتشر مى شود.
مديركل اسناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور از 
رونمايى اســناد تاريخ انتخابات در همدان خبر داد 

و گفت:
«ميثاق گودرزى» اظهار داشت: اسناد قابل توجهى از 
برگزارى انتخابات در دوره هاى مختلف قبل و بعد 
از انقالب در اين مركز نگهدارى مى شود كه بيانگر 
حضور مستمر مردم استان و ميزان مشاركت آنان در 

دوره هاى مختلف انتخاباتى است.
وى اضافه كرد: نمونه برگه هاى راى، صورتجلســه 
شمارش آرا، اطالعيه هاى عمومى، بيانيه ها و اعالن 
هاى حمايت سياســى و صنفى از كانديداها، نمونه 
پوسترهاى تبليغاتى و موضوعات امنيتى و حفاظتى 
در برگزارى انتخابات سالم و امن از جمله اين اسناد 

است.
 مديركل اسناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور 
گفت: در اين مجموعه گوشــه اى از رويدادهاى 
مربوط به انتخابات مجلس شــوراى ملى، مجلس 
ســنا، انجمن هــاى شــهر و روســتا، رفراندوم 
جمهورى اســالمى ايــران، ادوار مختلف مجلس 
شــوراى اســالمى، رياســت جمهورى، مجلس 
خبرگان و شــوراهاى اسالمى شهر و روستا منتشر 

و بازگو خواهد شد.
گودرزى با تاكيد بر مشــاركت همه جانبه مردم در 
انتخابات پيش رو خاطرنشان كرد: به طور حتم مردم 
استان همدان با حضور حداكثرى خود در انتخابات 
1400 بار ديگر برگ زرينــى در تاريخ اجتماعى و 

سياسى استان رقم خواهند زد.
انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهورى همزمان 
با ششمين دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستا 28 

خردادماه 1400 در سراسر كشور برگزار مى شود.

فرياد تغيير شغل!
 هرچند صداى وعده هاى مســئوالن نيز همزمان با پرواز قيمت كاغذ 
باالتر مى رود، اما با ادامه اين وضع ظاهرا راهى به جز تعطيلى براى خيلى 
از ناشران نمى ماند. كاغذ در حالى به كتاب نمى رسد يا با بهايى نفس گير 

مى رسد كه از ديگر كشورها هم به ايران مى آيد.
در اوايل بهمن ماه ســال گذشته بود كه خبرهايى از كاهش واردات كاغذ 
رسيد؛ آمار تجارت تا پايان آذرماه سال 99 نشان مى داد كه 153.4هزار تن 
كاغذ چاپ و تحرير به ارزش 142.6 ميليون دالر وارد شــده، اما اين در 
حالى  بود كه در مدت مشــابه سال 98، 253.4 هزار تن از اين نوع كاغذ 
بــا ارزش 255.1 ميليون دالر وارد شــده بود، كه اين كاهش 40درصدى 

واردات كاغذ چاپ و تحرير را در سال 99 روايت مى كرد.
در همان روزها بود كه عباس قبادى، دبير كارگروه ســتاد تنظيم بازار، در 
جلسه ستاد تنظيم بازار از افزايش قيمت كاغذ در هفته هاى پيش از آن خبر 
داد و گفت كه واردات اين كاال تسهيل خواهد شد و در اين زمينه اقداماتى 
از سوى بانك مركزى براى تسهيل واردات مواد اوليه توليد كاغذ و خود 
محصول نهايى انجام شــده است. اما اين وعده ها نتوانست مانع سركشى 
قيمت كاغذ در بازار شــود؛ پس از پايان تعطيالت نوروز و در حالى كه 
ناشران توانايى تهيه كاغذ مازاد بر دريافت دولتى خود را نداشتند، قيمت 
اين كاال در بازار آزاد براى آن ها به بندى حدود 700 هزار تومان رســيد؛ 
عددى حدودا سه برابر زمان مشابه سال گذشته!  با اين حال در روزهايى 
كه از يك طــرف از تخصيص پيدا نكردن اعتبار ارز كاغذ يارانه اى گفته 
مى شود و از طرف ديگر عده اى نسبت به دريافت كاغذ با نرخ دولتى، آن 
هم بيش از مقدار معمول  توسط عده اى از ناشران انتقاد دارند و زمزمه هايى 
هم حاكى از تك نرخى شدن قيمت كاغذ (البته با تخصيص قيمت دولتى به 

گروهى از ناشران) به گوش مى رسد، وعده ها همچنان ادامه دارد. 
به گزارش ايسنا ، در روزهاى پايانى فروردين ماه سال جارى و در حالى كه 
از ورود نخستين محموله رول كاغذ  (722 رول) به بندر كاسپين از روسيه 
خبر رســيد، همايون اميرزاده، رئيس مركز روابط عمومى و اطالع رسانى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى نيز از «پيگيرى جدى موضوع تخصيص 
سهميه ارزى كاغذ از ســوى اين وزارتخانه» خبر داد و گفت: «عالوه بر 
رايزنى هاى مكرر انجام شده در اين پيگيرى ها ضمن تشريح شرايط موجود 
و نياز ضرورى كشور به برقرارى سهميه ارزى كاغذ مخاطرات احتمالى 
عدم تخصيص و تامين ارز كاغذ بر فضاى كار و كسب هاى حوزه نشر و 
مطبوعات با صراحت مورد اشــاره قرار گرفته است. در اين نامه ها كه از 
خرداد تا اسفند سال 1399 ارسال شده، ارز مورد نياز براى سال هاى 1399

و 1400 به مبلغ حداقل 80 ميليون دالر برآورد شده است».
محسن جوادى، معاون فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى نيز ضمن 
تشــريح پيگيرى هاى اين وزارتخانه براى حل مسئله كمبود و گرانى كاغذ 
و نامه نگارى هاى انجام شــده، تغيير وزراى صمت و از طرف ديگر استناد 
مديران مربوطه در آن وزارتخانه به مصوبه قبلى كه كاغذ را از گروه كااليى 
مشمول ارز دولتى خارج كرده است موجب بى نتيجه ماندن اقدامات وزارت 
فرهنگ در اين زمينه دانســت و گفت: «به نظر من ســتاد اقتصادى دولت 
بايد هرچه زودتر در اين خصوص مساعدت كند تا بازار كاغذ كه در اوج 
تحريم ها در قياس با كاالهاى مشابه كه از ارز دولتى استفاده مى كردند، ثبات 
نســبى داشت و نيازهاى نشــر و مطبوعات را در حداقل تامين كرد، دچار 
آشفتگى نشود». جوادى همچنين وعده داد كه عالوه بر پى گيرى تامين ارز 
سال جارى براى كاغذ، با تشويق واردكنندگان به استفاده از ارز نيمايى اين 

بازار را مديريت مى كنند تا نياز نشر و مطبوعات برآورده شود.  
هر چند وضعيت كاغذ اين روزها تيرى شــده است بر جان كتاب و نشر 
اما ناشران درحالى از اين وضعيت گله مندند كه مسائل ديگرى نيز نمك 

بر زخم شان شده است. 
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■ حديث:
امام رضا(ع):

«پاكيزه بودن از اخالق انبياست».
بحاراالنوار، ج 78، ص 335؛ تحف العقول، حكمت 4

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

مديركل اداره ثبت احوال 
استان همدان

جناب آقاى 

سعيد محمدى دوست
مديريت محترم شعب بانك سپه منطقه همدان 

t

ا

ارتحال شهادت گونه يادگار هشت سال دفاع مقدس 
"حاج اژدر محمدى دوست" كه پس 
از سال ها تحمل رنج جانبازى به ياران شهيدش 

پيوست،را خدمت جنابعالى و خانواده محترم 
ايشان تسليت عرض مى نمائيم.

مريم مقدم  »
 يك مناسبت از راه ميرسد و نقشى 
را به تصوير ميكشد كه شايد جديت در 
پرداختــن و تحليل آن  گاهى مورد كم 

توجهى قرار ميگيرد . 
در راســتاى شعار روز جهانى بهداشت 
" سال جهانى مدافعان سالمت"،  2021
شعار هفته سالمت امسال(يكم الى هفتم 
ارديبهشت )"ساخت جهانى عادالنه تر 

و سالم تر" انتخاب شده است.  
به همين مناســبت، از ســوى وزارت 
پزشكى،  آموزش  و  درمان  بهداشــت، 
بنا بر روز شــمار هفته سالمت  ، امروز 
يكشنبه پنجم ارديبهشت1400  با عنوان 
"رســانه ها، آموزش و فرهنگ سازى 

"نامگذارى شده است .
فرهنگسازى براى اصالح  سبك زندگى 
همزمــان بــا پاندومى كرونــا يكى از 

مواردى است كه حاال ميتواند نقش تاثيرگذار رسانه 
ها را به خوبى متذكر شود .

اصالح  ســبك زندگى يكى از واژه هايى است كه 
در علوم اجتماعى و جامعه شناســى بســيار يافت 
مى شــود و منظور از آن روش زندگى افراد اســت. 
طى سال هاى متمادى انســان ها همواره كوشيده اند 
روش زندگى خود را بشناسند و آن را مديريت كنند 
و حتى دولت ها گاهى تالش كرده اند بر اين ســبك 

هاى زندگى تاثير بگذارند. 
در ســال گذشــته نيز شــيوع كرونا در كشورهاى 
مختلف ســبب شده  موضوع سبك زندگى و تغيير 
آن اهميت يابد؛ زيرا عدم هماهنگى ســبك زندگى 
پيشــين با شــرايط جديد و نيز عدم رعايت برخى 
نكات بهداشــتى ممكن اســت باعث شود عوامل 
بيمارى  زا تشــديد شــده و پيامدهاى ناخوشايندى 

براى افراد جامعه رقم بخورد.
 ابزار قدرتمند رسانه و فرهنگسازى 

رسانه ها بعنوان ابزار قدرتمند اطالع رسانى در اكثر 
كشورها، نقش برجسته اى در توسعه سالمت جامعه 
ايفا مى كنند. رسانه يك منبع مهم جهت انتقال پيام 
سالمت به همه مردم است. بخشى از رسالت رسانه 
ها، آگاهى بخشى عمومى و باال بردن كيفيت زندگى 
شــهروندان است. لذا با توجه به اهميت رسانه ها و 
نقش آن ها در توسعه سالمت جامعه، هدف مطالعه 
مرورى حاضر، بررســى نقش رسانه ها در توسعه 

سالمت جامعه است.
معــاون امــور مطبوعاتى و اطالع رســانى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمى بابيان اينكه اهالى رسانه 
دغدغه محور، دو موضوع مهم اطالع رسانى درباره 

كرونا پيگيــرى كردند گفت: 
رسانه ها در اين بحران نقش 
يك پزشــك بربالين بيمار را 

داشــتند و با آگاهى رسانى و 
اطالع رســانى جامعه را هوشيار 

كردند و هرجا الزم بود به ميدان آمدند.
محمد ُخدادى درباره نقش رسانه ها در بحران 

كرونا، با اشاره به اينكه جريان رسانه اى ما جريانى 
است كه در خط مقدم هر بحران فارغ از مشكالت 
متعدد قــرار دارد، افزود: به خاطر ندارم كه در هيچ 
بحرانى، رســانه اى به خاطر منافــع خود از ميدان 
عقب نشينى كرده باشد. خروجى آن را هم در همين 

بحران كرونا شاهد بوديم.
وى بابيان اينكه اهالى رســانه دغدغــه محور، دو 
موضــوع مهم اطالع رســانى و آگاهى رســانى را 
پيرامون بيمارى كرونا پيگيرى كردند گفت: رســانه 
ها در اين بحران نقش يك پزشــك بربالين بيمار را 
داشتند و با آگاهى رسانى و اطالع رسانى جامعه را 

هشيار كردند و هرجا الزم بود به ميدان آمدند.
 تغيير رفتارها زمانبر است 

«سيد حسن حســينى» جامعه شناس در خصوص 
تغيير ســبك زندگى افراد در دوران كرونا ميگويد : 
هرچند تغيير رفتارهــا براى كناره گيرى از عادات 
پيشــين، زمانبر است اما با مشــاركت رسانه ها و 
اطالع رسانى هاى موثر در سطوح مختلف مى توان 

نسبت به تغيير عادتواره ها اميدوار بود.
ســبك زندگى يكــى از واژه هايى اســت كه در 
علوم اجتماعى و جامعه شناســى بســيار يافت 
مى شــود و منظــور از آن روش زندگــى افراد 

اســت. طى سال هاى 
انســان ها  متمــادى 
كوشــيده اند  همواره 
روش زندگــى خود را 
بشناسند و آن را مديريت 
كنند و حتــى دولت ها گاهى 
تــالش كرده اند بر اين ســبك هاى 
زندگــى تاثير بگذارند. در ماه هاى گذشــته نيز 
شــيوع كرونا در كشــورهاى مختلف سبب شده  
موضوع ســبك زندگى و تغيير آن اهميت يابد؛ 
زيرا عــدم هماهنگى ســبك زندگى پيشــين با 
شــرايط جديد و نيز عــدم رعايت برخى نكات 
بهداشتى ممكن است باعث شود عوامل بيمارى  
زا تشديد شــده و پيامدهاى ناخوشايندى براى 

افراد جامعه رقم بخورد.
راهبــرد مهم در ارتقاى شــاخص هاى ســالمت 
جامعــه و امنيت غذايى، فرهنگ ســازى و اطالع 

رسانى از واقعيت هاى جامعه به مردم است. 
بهره گيرى از سازمان هاى مردم نهاد

در ارائه شاخص هاى سالمت جامعه بايد آمارهاى 
واقعى گزارش شــود، چرا كه بعضى از تناقضات 
و تعارضات در آمارها نســبت بــه واقعيت هاى 
جامعه مانــع اتخاذ تصميم و برنامه ريزى صحيح 
مى شود. نياز است از ظرفيت سازمان هاى مردم 
نهاد و تشــكل هاى غير دولتى در فرهنگ سازى 
و اطالع رســانى حوزه سالمت بهره گيرى شود. 
تهيه و تدوين ســند امنيــت غذايى نقش مهم در 
تعيين شرح وظايف دستگاه ها در راستاى ارتقاى 
ســالمت و امنيت غذايى دارد و در اين سند ساز 

و كارهاى هر دستگاه و سازمان 
تعريف و مشخص مى شود.

وزارت بهداشــت و درمــان تنها 
ســالمت  تامين  در  درصــد   25
جامعه نقش دارد و 75 درصد را 
دستگاه و متوليان حوزه سالمت و 
مردم برعهــده دارند، بنابراين نياز 
است، خودمراقبتى و پيشگيرى از 
بيمارى، در جامعه تبيين و ترويج 

گردد.
فرهنگســازى براى نهادينه شدن 
فرهنگ خودمراقبتى، پيشــگيرى 
از بيمــارى ها و  آموزش به مردم 
در تامين امنيت غذايى و آســيب 
هاى حوزه سالمت در كانون هاى 
سالمت توســط رسانه ها ميتواند 

يك راهكار تاثيرگذار باشد .
آن  نقش  و  خودمراقبتى 

بر سالمت افراد جامعه
شهرام رفيعى فر، در كتاب راهنماى توانمندسازى 
ويژه  (سالمت  براى  خودمراقبتي  ها  خانواده 
پزشك خانواده و تيم ) عنــوان كــرده اســت : 
خودمراقبتى قسمتى از زندگى روزانـــه اســـت. 
خود مراقبتى شامل اعمالى است اكتسابى، آگاهانه 
و هدفدار كه مردم براى خود، فرزندان و خانواده 
شان انجام مى دهند تا تندرست بمانند، از سالمت 
ذهنى و جســمى خــود حفاظت كننــد، نيازهاى 
اجتماعــى و روانى خود را برآورده ســازند و از 
بيمارى ها يا حوادث پيشــگيرى كنند، ناخوشى ها 
و وضعيت هــاى مزمن را مراقبــت كنند و نيز از 
ســالمت خود پس از بيمارى حاد يا ترخيص از 
بيمارســتان حفاظت كنند؛ خودمراقبتى به وضوح 
باعــث افزايش كارآيــى و مهارت هــاى فردى 
مى شــود و يكى از مفاهيم اصلى بــراى تأكيد بر 

رفتار سالم است.
 علل اقبال عمومى به خودمراقبتى

در اين كتاب علل زيادى براى توضيح اقبال عمومى 
بـه خـودمراقبتى كـــه تـا سـال 1990 همچنان در 
حال توسعه بود، ذكر شـده اسـت. بـه اعتقـاد ديـن 
وپادوال اين علل مشــتمل بر تغييــر الگوى بيمارى 
هــا از حاد به مزمن، تغييـــر رويكردهــا از"درمان 
قطعى"به"مراقبت" ، افزايش نارضـايتى حاصـل از 
توســعه فناورى ها و تخصصى شدن مراقبت هاى 
پزشكى، رشد دانش افراد غيرمتخصص، تمايل مردم 
به كنترل شخصى مسايل بهداشتى و همكـــارى با 
متخصصان خودمراقبتى و نيــاز به كنترل هزينه ها 

است.

فراخوان جايزه كتاب 
سال الوند به زودى 

اعالم مى شود
 هفته گذشــته پس از بررسى ها و تجميع نظر 
داوران در 3 بخــش مختلــف جايزه، برگزيدگان 
ســومين دوره جايزه كتاب ســال الوند مشخص 
شدند و بزودى شاهد اعالم فراخوان دوره چهارم 

جايزه خواهيم بود. 
دبير جايــزه كتاب ســال الوند گفــت: يكى از 
مهمترين داليلى كه جايزه الوند در همدان برگزار 
مى شــود اين اســت كه ما منتقد مــدل «مركز –
پيرامونى» در فرهنگ هســتيم. بر همين اســاس، 

اتــاق فكر و دبيرخانه جايــزه بر اين اصل تالش 
دارند كه اين جايزه هر ســال در همدان به عنوان 
پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين برگزار شــود؛ 
اما متاســفانه به دليل محدوديت هاى كرونايى و 
رعايــت دســتورالعمل هاى بهداشــتى اين دوره 
نتوانســتيم آيين پايانى را در قالب مراسم برگزار 

كنيم.
به گزارش ايرنا ، گوهرپور با اشاره به برگزيدگان 
ايــن دوره و بخش هاى مختلف اين جايزه گفت: 
جايزه ادبى الوند يك جايزه خصوصى ســت، در 
دوره اول ايــن رويــداد فرهنگــى، تنها 2 بخش 
داشــتيم، اما در دوره دوم و اين دوره يك بخش 
افزوده شــد و حاال 3 بخــش دارد كه عبارتند از 
جايزه «كتاب ســال الوند»، جايزه «انجمن علمى 
نقــد ادبى ايــران» و جايزه «بخش اســتانى» (كه 

مربوط به شــاعران اســتان همدان است). ما در 
هــر كدام از ايــن بخش ها يك برگزيــده داريم 
كه تنديس ويژه جايــزه را دريافت مى كنند و به 
فراخور انتخــاب داوران در هر بخش يك يا دو 

نفر هم لوح تقدير مى گيرند.
 اين عضو انجمن علمى نقد ادبى ايران با اشــاره 
به حمايت هــاى انجمن هم گفت: در هر 3 دوره 
جايــزه، انجمن علمى نقد ادبى ايــران و ابراهيم 
خدايــار رئيس انجمن بــا اين نــگاه كه «نقش 
نهادهاى علمى دانشــگاهى در شناسايى شاعران 
موفــق و معرفى آنان به جامعه ى مخاطب بايد پر 
رنگ باشد» در داورى هاى جايزه حضور داشتند و 
به طور مستقل آثار را مورد بررسى قرار دادند. در 
دوره ســوم هم داوران بخش برگزيده انجمن، از 
اعضاى هيأت علمى دانشگاه هاى كشور در حوزه 

ادبيات بودند.
گوهرپــور همچنين در مورد رويكــرد جايزه و 
نگاه هايــى كه به ادبيات دارد و آن ها را نمايندگى 
مى كند عنوان كرد: اين جايزه مى كوشــد چندان 
تحديــد به مرزهاى مشــخص بيــن چهره هاى 
شاخص ادبى و جريان هاى ادبى در كشور نباشد؛ 
البته اين كار در شــعار ســاده است و زمان عمل 
مى ببنيد بســيار مسير صعب و دشوارى است، اما 

غير ممكن نيست. 
گوهرپور در مورد فراخوان دوره چهارم جايزه هم 
گفت: انشــاهللا به زودى فراخوان چهارمين دوره 

هم منتشر خواهد شد. 
در دوره چهارم اميد دارم شــرايط جهان و به تبع 
آن كشور، عادى شــود تا ما بتوانيم مراسم پايانى 

براى جايزه داشته باشيم.

به بهانه عنوان امروز در هفته سالمت 

 رسانه،آموزش و فرهنگ سازى
■ يك جامه شناس : با مشاركت رسانه ها مى توان نسبت به تغيير عادت واره ها اميدوار بود
■  معاون امور مطبوعاتى : رسانه ها در اين بحران نقش يك پزشك بربالين بيمار را داشتند

رسانه ها بعنوان ابزار 

قدرتمند اطالع رسانى در اكثر 

كشورها، نقش برجسته اى در توسعه 

سالمت جامعه ايفا مى كنند. رسانه يك 

منبع مهم جهت انتقال پيام سالمت 

به همه مردم است


