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زمان تحول در زمامداری
 ۱- آنچه تاکنون از اخبار تحرکات سید 
ابراهیم رئیسی پس از پیروزی در انتخابات 
منتشر شــده، حکایت از رویکرد متفاوت 
وی دارد. رویکردی که برای بســیاری از 
فعاالن سیاسی تازگی داشته و از طرفی آنها 

را با پدیده ای متفاوت و...
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حواستان 
به خاموشی ها 
باشد

صنایع دستی 
مسیری به سوی 
جهانی شدن 
روستاها

اگر بایدن 
در اجرای برجام 
تسامح کند 
به خود 
خیانت کرده
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تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

مهندس متین

شرکت تعاونی معدنی زرین ماسه 

ریاست محترم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان 

فــرا رســیدن 10 تیرمــاه روز صنعــت و معــدن 
را خدمــت جنابعالــی و تمامــی فعــاالن، 
تالشــگران  و  صنعتگــران  معــدن کاران، 
ــت  ــک و تهنی ــدان تبری ــتان هم ــت اس صنع
عــرض نمــوده و از درگاه ایــزد متعــال توفیــق 
روزافــزون خدمــت در حــوزه صنعــت و 

ــم. ــان آرزومندی ــدن را برایت مع

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

 مهندس حمیدرضا متین

شرک شیمی معدنی همدان 
و تولیدی پودراکباتان

ریاست محترم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان 

دهــم تیرمــاه روز صنعــت و معــدن را خدمــت 
جنابعالــی و تمامــی دســت انــدر کاران و 
تالشــگران عرصــه صنعــت اســتان صمیمانــه 
نموده،امیــد  عــرض  تهنیــت  و  تبریــک 
اســت در پیشــبرد اهــداف صنعتــی و رشــد 
اقتصــادی اســتان همچــون گذشــته بیــش از 

ــید. ــق باش ــش موف پی

تبریک و تهنیت 
 جنـاب آقــاي

 مهندس متین 

شرکت نما پوشش پاسارگاد
 مدیریت علیپور 

ریاست محترم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان 

و  روز صنعــت  تیرمــاه   10 فــرا رســیدن 
تمامــی  و  جنابعالــی  خدمــت  را  معــدن 
صنعــت  تالشــگران  و  دســت اندرکاران 
ــرض  ــت ع ــک و تهنی ــدان تبری ــتان هم اس
نمــوده و از درگاه ایــزد متعــال توفیــق 
روزافــزون خدمــت در حــوزه صنعــت و 

آرزومندیــم. برایتــان  را  معــدن 

تبریک و تهنیت 
 جنـاب آقــاي

 مهندس متین 

هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی 
کشاورزی گاوداران صنعتی تالشگر همدان

تبریک و تهنیت 
 جنـاب آقــاي

مهندس حمید رضا متین 

خزائی )شرکت روغن نگین نهاوند(

تبریک و تهنیت 
 جنـاب آقــاي

مهندس متین

شرکت تعاونی آروین دی

تبریک و تهنیت 
 جنـاب آقــاي

مهندس متین

مجتمع کشتارگاهی طیور گوشت آوران
 استان همدان

ریاست محترم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان 

ــرای  ــت ب ــدن بهانه ایس ــت و مع ــه صنع هفت
تالش هــای  و  زحمــات  بــه  نهــادن  ارج 
ــه  ــران عرص ــگران و کارگ ــبانه روزی تالش ش
تولیــد و صنعــت اســتان ضمــن گرامیداشــت 
خدمــت  را  مناســبت  هفته،ایــن  ایــن 
تولیدکننــدگان  و  همــکاران  حضرتعالــی، 
اســتان تبریــک و تهنیــت عــرض می نماییــم.

ریاست محترم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان 

ــت  ــاه روز صنع ــر م ــم تی ــیدن ده فرارس
ــی  ــی و تمام ــت حضرتعال ــدن را خدم و مع
تالشــگران،کارگران عرصــه تولیــد و صنعــت 
اســتان تبریــک و تهنیــت عــرض نموده،امید 
ــئوالن  ــاری مس ــکاری و همی ــا هم ــت ب اس
ــکوفایی  ــد و ش ــاهد رش ــدان ش ــتان هم اس
ــیم. ــدان باش ــتان هم ــع در اس ــتر صنای بیش

ریاست محترم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان 

ــت  ــدن را خدم ــت و مع ــه صنع ــاز هفت آغ
ــدر کاران و  ــت ان ــی دس ــی و تمام حضرتعال
تالشــگران عرصــه صنعــت اســتان تبریــک و 
تهنیــت عــرض نمــوده و از درگاه ایــزد متعال 
توفیــق روز افــزون خدمــت در حــوزه صنعــت 

ــم. ــان آرزو مندی را برایت

ریاست محترم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان 

ــت  ــدن را خدم ــت و مع ــه صنع ــاز هفت آغ
حضرتعالــی و تمامــی دســت انــدرکاران 
بــا  کــه  صنعــت  عرصــه  تالشــگران  و 
ــه  ــود چرخ ــر خ ــی نظی ــای ب ــدی ه توانمن
ــش  ــی پی ــود کفای ــمت خ ــه س ــاد را ب اقتص
ــوده  ــرض نم ــت ع ــک و تهنی ــی برند،تبری م
ــزون  ــق روز اف ــال توفی ــزد متع و از درگاه ای

برایتــان آرزومندیــم.
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شرکت کاسپین کوهدشت

ریاست محترم 
سازمان صمت استان همدان 

روز صنعــت و معــدن فرصــت مغتنمــی بــرای ارائــه زحمــات تالشــگران عرصــه 
صنعــت و معــدن و تجلیــل از فعالیت هــای مدبرانــه  شــما و همــکاران صدیــق و 

ــد. ــوزتان می باش دلس

هفته صنعت و معدن گرامی باد

هفته صنعت و معدن گرامی باد

هفته صنعت و معدن گرامی باد

هفته صنعت و معدن گرامی باد

هفته صنعت و معدن گرامی باد

هفته صنعت و معدن گرامی باد

هفته صنعت و معدن گرامی باد

هفته صنعت و معدن گرامی باد

جناب آقای مهندس متین 

تیرماه   ۱۰ گرامیداشت 

ملی روز                                
معدن  و   صنعت 
باد  گرامی 

روابط عمومی شرکت شیشه همدان روابط عمومی شرکت بتون صنعت بریس

10 تیرماه
 روز صنعت و معدن

 بر تمامی صنعتگران 
مبارک

تبریک و تهنیت

جناب آقای مهندس متین 
ریاست محترم سازمان صنعت و معدن و تجارت استان همدان 

دهم تیرماه روز صنعت و معدن را خدمت حضرتعالی و تمامی دســت اندرکاران 
و تالشگران عرصه صنعت و خود کفایی استان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

شرکت ذوب ریزان همدان

در کنار شما هستیم
@hamedanpayam

پوست اندازی 
کالبد شهری با 

نهضت پیاده راه سازی
 در همدان

■ شهردار: توجه به زیرساخت ها 
و نیاز شهروندان اولویت است

اعتیاد زنان زشت؛ اما درمان شدنی 

مدیراِن 
بدون گزارش عملکرد

توسعه کبدی 
در دستور دستگاه های اجرایی 

7

 به کارگیری ظرفیت ورزشی دستگاه های اجرایی 
و نهادها برای توســعه کبدی الزامی است. مجمع 
ســالیانه هیأت کبدی استان همدان با حضور رئیس 

ایران، مدیرکل  فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی 
ورزش وجوانان اســتان همدان، رئیس هیأت کبدی 

استان و اعضای مجمع برگزار شد...

راه و شهرسازی نیاز به تجدید نظر دارد
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

زمان تحول در زمامدارى
 1- آنچــه تاكنون از اخبار تحركات ســيد ابراهيم رئيســى پس 
از پيروزى در انتخابات منتشــر شــده، حكايت از رويكرد متفاوت 

وى دارد.
رويكردى كه براى بســيارى از فعاالن سياســى تازگى داشــته و از 
طرفى آنها را با پديده اى متفاوت و رويكردى غيرقابل انتظار مواجه 

كرده است.
2- دعوت روز گذشــته رئيســى از رقبا و اعالم پايان فصل رقابت 
و آغاز فصل همــكارى و همفكرى و فراخوان بــه رقبا براى ارائه 
برنامه هــا براى خدمــت هرچه بهتر  به مردم يكــى از رويكردهاى 

متفاوت رئيس جمهور منتخب است.
اين دعوت كه با پاسخ مثبت رقبا همراه شده مى تواند گامى مهم در 
پيشبرد وحدت، افزايش اعتماد مردم و ايجاد دولتى مقتدر با افزايش 

حس مشاركت فعاالنه همه ديدگاه ها در اقدامات دولت باشد.
3- دعوت رقبا پيش از اين نيز انجام شده است و تصاوير آن منتشر 
شده، اما آنچه دعوت رئيسى را متفاوت مى كند، دعوت قبل از آغاز 
رسمى كار و فعاليت دولت و برداشت صداقت در بيان آمادگى براى 

همكارى و خدمت به مردم است.
در ديدارهــاى قبــل وحدت نمايشــى و همكارى هم در ژســت 
عكاسى خالصه شــد، اما به نظر مى رسد اين ديدار هم در محتواى 
اطالع رســانى شده و هم در برداشت رقبا از صداقت ميزبان و قصد 

انجام آن متفاوت است.
4- در كنــار اين، روز گذشــته يكى از فعاالن سياســى كه نگاه و 
انديشه متفاوتى از انديشه رسمى حاكم بر كشور دارد از تماس دفتر 

رئيس جمهور با خود خبر داده بود.
تماســى كه بــراى دريافت نظرات و پيشــنهادها بــراى كمك به 
رئيس جمهور منتخب گرفته شده و اين فعال سياسى را دچار حيرت 
كرده بود، زيرا او انتظار اين تماس را نداشــته، هرچند  از اين طرح 
كه تنها مختص به او نبوده و با بســيارى افراد متفاوت انديش تماس 

گرفته شده، با ميل و عالقه استقبال كرده است.
5- معمــوالً فرد پيروز در انتخابات به پشــتوانه قانون و رأى مردم 
مجاز به اجراى برنامه ها با آوردن گروه مديران و مشاوران و... خود 
براى پيشبرد برنامه ها است. اما رئيسى قصد كرده اين عرف را تغيير 
دهد و به ضرورتى كه دريافته اســت، دولت را به دولتى براى همه 
ايرانيان تبديل كند، در واقع شعارى كه ديگران دادند و اجرا نكردند 

را رئيسى بدون هياهو و شعار دارد، اجرا مى كند.
6- رئيسى به ضرورت افزايش سرمايه اجتماعى، اعتماد بين ملت با 
هــم و اعتماد دولت و ملت و همچنين ضرورت افزايش پيوند مردم 
با حاكميت به گســترش دايره افراد درون دولت رســيده و در حال 

اجراى آن است.
محدود نكردن دولت به ســتادها، اســتقبال و مهياســازى شــرايط 
بازگشــت ايرانيان، اولويت به كرامت و شايسته ساالرى و كار، همه 
حكايت از آغاز دوران زمامدارى متفاوت در دولت ســيزدهم دارد، 
دورانــى كه مى تواند به دليل افزايش همبســتگى ايرانيان به دورانى 

برجسته با دستاوردهاى بسيار در تاريخ ايران تبديل شود.
7-شرايط سياسى كشور، خستگى مردم از چپ و راست و وعده هاى 
مســئوالن و فشار عقب ماندگى هايى چون كمبودها در اوج پيشرفت 
علمى كشور  بر زندگى مردم و فشار تحريم ها، رئيسى را سياستمدار 
هوشمندى معرفى مى كند كه بهترين روش زمامدارى در اين شرايط 
را براى بازيابى اعتماد عمومى و زدودن دلخورى و گاليه هاى مردم 

انتخاب كرده است.
البته هر راهى موانعى دارد و ممكن اســت تندروها مانع رئيسى در 
پيشبرد ايده دولت وحدت ملى شوند، اما تاريخ ثابت كرده با وحدت 
ملــت هيچ تندرويى نمى تواند مقابله كند و ملت همواره با وحدت، 

در هر صحنه اى به ويژه صحنه اجرا و دولت موفق خواهد بود.

28 هزار و 715 داوطلب همدانى در كنكور 1400
رقابت مى كنند

بنابر گفته نماينده تام االختيار ســازمان سنجش و آموزش كشور در استان همدان 28هزار 
و 715 داوطلب از سراســر استان همدان امسال در آزمون سراسرى ورود به دانشگاه ها با 

يكديگر رقابت مى كنند.
سيد مهدى مسبوق در گفت وگو با ايرنا گفت: كنكور سراسرى 1400 در 5گروه تجربى، 
انسانى، رياضى، هنر و زبان انگليسى همزمان با سراسر كشور در روزهاى   پنجشنبه،  جمعه 

و شنبه تا دوازدهم تيرماه در 2 نوبت صبح و بعدازظهر برگزار مى شود.
وى افزود: براى نخســتين بار در 11حوزه انتخابى شــامل همدان، رزن، درگزين، فامنين، 

اسدآباد، مالير، نهاوند، بهار، كبودراهنگ، تويسركان و خزل اين آزمون برگزار مى شود.
مســبوق بيان كرد: داوطلبان رشــته علوم تجربى با 12هزار و 634 تن، معادل 44درصد، 

بيشترين تعداد شركت كنندگان در اين آزمون هستند.
وى گفت: رشته علوم انسانى با 4هزار و 341تن پس از رشته تجربى بيشترين شركت كننده 
را دارد. مسبوق افزود: دانشگاه بوعلى سينا، دانشگاه مالير، دانشگاه آزاد اسالمى، دانشگاه 

پيام نور و آموزش وپرورش استان مسئوليت برگزارى اين آزمون را برعهده دارند.
وى بيان كرد: در كنكور 1400 تعداد شركت كنندگان استان نسبت به كنكور 1399 نزديك 

به 3درصد كاهش يافته است.
مســبوق گفت: كارت شــركت در آزمون همه داوطلبان 5گروه آزمايشى به همراه برگ 
راهنماى شــركت در آزمون از بعدازظهر شــنبه پنجم تيرماه براى مشــاهده و پرينت در 

 www.sanjesh.org پايگاه اطالع رسانى سازمان ســنجش آموزش كشور به نشانى
قرار گرفت.

وى بيــان كرد: باجه رفع نقص كارت ورود به جلســه آزمون داوطلبان در مركز چاپ و 
انتشارات دانشگاه بوعلى سينا در روزهاى سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت 

8و30 دقيقه تا 12 در نوبت صبح و بعدازظهرها از ساعت 14 الى 18 فعال است.
نماينده تام االختيار ســازمان ســنجش و آموزش كشور در اســتان همدان گفت: بيشتر 
داوطلبان براساس استعداد و سوابق تحصيلى در دانشگاه ها پذيرش مى شوند كه اين طرح 

براى سومين سال پياپى است كه اجرا مى شود.
نتيجه اوليه آزمون سراســرى ورود به دانشــگاه ها در مردادمــاه و نتيجه نهايى در اواخر 

شهريورماه اعالم مى شود.

گرماى هوا علت آبيارى فضاى سبز در روز

 رئيس سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى همدان علت آبيارى 
پوشش هاى گياهى در اواسط روز را گرماى بيش از حد هوا و پژمرده 

شدن گياهان دانست.
حســين خانجانى در گفت وگو با همدان آناليــن، گفت: در برخى از 
شبكه هاى مجازى برخى از انتقادات به آبيارى فضاى سبز در ساعات 
روز وارد شده است كه اين اقدام به علت گرماى بيش از حد هواست 

كه هر روز در 2نوبت گياهان آبيارى مى شوند.
وى افزود: ساعات آبيارى گياهان در 2نوبت ظهر و شب انجام مى شود 

كه اين فرايند معموالً تا كاهش گرماى هوا ادامه دارد.
خانجانى بيان كرد: آبيارى در 2 نوبت معموالً تا اواســط تيرماه ادامه 
دارد و پــس از آن با فروكش گرما آبيارى گياهان در يك نوبت و در 

ساعات شب انجام مى شود.
وى در پايان گفت: انتقادات وارد شــده در فضاى مجازى براســاس 

اطالعات ناقص از علت آبيارى گياهان در اواسط روز است.

جانمايى بيش از يك ميليون هكتار
 از اراضى ملى در همدان

 بنابر گفتــه معاون قضايى، اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
دادگســترى همدان تا پايان ســال 99 يك ميليون  و180 هزار و 605 
هكتار از اراضى ملى و عمومى جانمايى شده و در شرف صدور سند 

تك برگى است.
به گزارش مهر، عباس نجفى بيان كرد: نزديك به يك دهه اســت كه 
معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم در قوه قضاييه و به تبع 
آن در كل اســتان ها شكل گرفته است و هدف آن اجراى بند 5 اصل 
156 قانون اساسى تحت عنوان پيشگيرى از وقوع جرم و احياى حقوق 

عامه است.
وى گفــت: در همين راســتا اين معاونت 45ســرفصل برنامه را در 
سال هاى اخير و قريب به 18برنامه شوراى فرهنگى، اجتماعى كشور 

را كه به استان ها محول شده است پيگيرى مى كند.
معاون پيشگيرى، قضايى و اجتماعى دادگسترى همدان افزود: از جمله 
اين اقدام ها طرح آموزش فرزندان آفتاب ويژه سربازان است كه توسط 
كارگاه هاى متعدد و مربيان آموزش ديده سبك زندگى ايرانى اسالمى 
و مهارت زندگى آموزش داده شده كه حدوداً 25 كارگاه برگزار شده 
است و 615نفر از سربازان آموزش ديده اند و همين طور طرح فرزندان 
آفتاب ويژه بســيجيان كه قريب به 75كارگاه برگزار شــده اســت و 

183نفر در شهرستان هاى مختلف همدان آموزش ديده اند.
وى گفت: برنامه اى تحت عنوان هور انجام شــده است كه در موضوع 
اصالح و بازيابى هويت اجتماعى مرتكبين جرايم است، يعنى افرادى 
كه به نحوى مرتكب جرمى شــده اند و در زندان ها هستند و يا ممكن 
است حتى در زندان هم نباشند و با همكارى دادستانى شناسايى شده 

باشند كه 7كارگاه برگزار شده و 195 نفر آموزش ديده اند.
نجفــى افزود: طرح مهارت آموزش فرزند يكى ديگر از اقدام هاى در 
حال انجام اســت كه در زمينه فرزندپرورى و پيشگيرى از آسيب هاى 
اجتماعى مى باشــد و مخاطب آن مدرسان آموزش وپرورش و والدين 
داراى فرزندان 7تا 12سال هســتند كه بيشتر مبتنى بر پيشگيرى هاى 
رشــدمدار بوده كه در اين زمينه 38 كارگاه برگزار شــده و 800 نفر 

آموزش ديده اند.
وى گفت: برنامه ديگرى تحت عنوان آموزش ضمن خدمت فرهنگيان 
با موضوع ارتقاى توانمندى ها و توانمندســازى فرهنگى انجام شده 
است كه با همكارى آموزش وپرورش 38 كارگاه برگزار شده است و 
21هزار نفر آمــوزش ديده اند كه بعضى از اين كارگاه ها مجازى بوده 

است.
معاونت قضايى، اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى همدان 
افزود: برنامه ديگرى تحت عنوان مصلحين انجام شــده كه رسالت آن 
ايجاد الگوى حكميت، مصلحين و فرهنگ صلح وسازش طبق مبانى 
دينى و ارزشى است و از طريق تفاهم نامه با مؤسسات بنياد قرآنى در 
حوزه تخصصى آنها در سال گذشته قريب به 25 كارگاه تشكيل شده 

است و 629نفر آموزش ديده اند.
معاون قضايى، اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى همدان 
بيان كرد: در ســال گذشــته با همكارى و پيگيرى بسيار خوبى كه با 
مديركل ثبت اســناد و امالك داشته ايم در اراضى عمومى و دولتى تا 
پايان ســال99 يك ميليون و 180 هزار و 605 هكتار از اراضى ملى و 
عمومى جانمايى شده است و در شرف تثبيت و صدور سند تك برگى 
است و از اين ميزان 315هزار و971 هكتار ثبت و اسناد تك برگى آنها 
صادر و ارائه شــده است، در حالى كه در سال 98 مجموعاً جانمايى 
ادارات و دستگاه هاى دولتى 279هزار و 563هكتار بوده است كه كًال 
23هكتار تثبيت شــده بوده است كه اين اقدام ادامه دارد و اميدواريم 

تا پايان سال كل اراضى عمومى و دولتى جانمايى و تصويب شود.

1- گمانه زنى درباره آينده سياســى همتى شــدت يافته است. گويا 
در آخرين گمانه زنى همتى به مديريت ستاد اجرايى فرمان امام(ره) 
خواهد رفت. گفتنى است اين گمانه زنى به شرط انتصاب مدير فعلى 

ستاد به معاون اولى رئيسى مطرح شده است.
2- ميزان اموال نامشروع مسئوالن مشخص شده است. گويا يكى از 
نمايندگان مجلس ميزان اموال نامشــروع مسئوالن كه بايد به خزانه  
برگردد را  200هزار ميليارد تومان اعالم كرده اســت. گفتنى است با 
برگشت اين پول مى توان مشــكل اشتغال جوانان كشور را كمرنگ 

كرد.
3- كابينه رئيســى را افراد غيــر تندرو تشــكيل مى دهند. گويا در 
گمانه زنى هــا نامــى از تندروها مطرح نيســت. گفتنى اســت در 

گمانه زنى ها نام اميررضا خادم به عنوان وزير ورزش مطرح است.
4- برنامه ريزى براى اينترنت ملى تأييد شده است. 

گويا رئيس ســازمان صداوسيما اين برنامه ريزى را تأييد كرده است. 
گفتنى اســت هدف از اين اقدام مقابله بــا اينترنت آمريكايى مطرح 

شده است.
5-احمدى نژادى هــا براى حضور در دولت آينده خيز برداشــته اند. 
گويا نام چند احمدى نژادى براى مديريت در ســازمان هاى اســتان 
زودتر از موعد بر سر زبان ها افتاده است. گفتنى است احمدى نژاد در 

انتخابات به دليل رد صالحيت مشاركت نكرد و رأى نداد.

 بنابر اعالم سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى 
اســتان همدان افزايش مراجعان ســرپايى به 
اورژانس بيمارســتان ها صرف نظر از مثبت يا 
منفى بودن نتيجه آزمايش، نشانگر شكل گيرى 
موج جديد همه گيرى كرونا در اين استان است.

محمد طاهرى در گفت وگو با ايرنا گفت: ميزان 
متوفيان ناشى از ويروس كرونا در استان همدان 
نيز يكســان نيست هرچند، چند روز پيش اين 
عدد به صفر رســيد، اما هــم اينك بين 3 تا 4

فوتى در روز متغير است.
وى بيان كرد: بســيارى از اســتان هاى جنوبى 
كشور در شرايط قرمز كرونايى قرار گرفتند و 
در صورت وخيم شدن وضعيت آمار مبتاليان 
به كرونا در استان هاى مجاور به ويژه قم احتمال 
قرمز شدن وضعيت استان همدان دور از انتظار 
نيست. سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى استان 
همدان گفــت: روند توجه به شــيوه نامه هاى 
بهداشــتى از جمله رعايت بهداشــت فردى، 
فاصله گذارى فيزيكى و استفاده از ماسك براى 
ايمن ماندن از ويروس كرونا در اين استان رو 

به كاهش است.
طاهرى افزود: شمار زيادى از مردم شهر همدان 
در بازار و خيابان هاى شــهر به ويــژه پياده راه 
بوعلى بدون رعايت فاصله فيزيكى 2متر تردد 
و اجتماع مى كنند گويى ويروس به طور كامل 

مهار شده يا از بين رفته است.
وى بيان كرد: برخى نيز از ماسك استفاده نكرده 
يا به طور صحيح ماسك نمى زنند يعنى ماسك 
را تنها بر روى دهان يا روى چانه قرار مى دهند 
در حالى كه شيوه صحيح آن قرار گرفتن ماسك 

بر روى دهان و بينى است.
طاهرى گفت: زمانبر و طوالنى شــدن اپيدمى 
ويروس كرونا موجب خستگى مردم از ماندن 
در خانه و رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى شده 
و به اين علت شــاهد كمرنگ شــدن رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى در جامعه هستيم.
وى افــزود: با توجه به شــكل گيرى اعتماد به 
نفــس كاذب و بى توجهى به شــيوه نامه هاى 
بهداشــتى ابالغــى به طور حتم با تــداوم اين 

وضعيت نمى توان ويروس كرونا را مهار كرد.
طاهــرى با بيان اينكه تاكنــون كروناى هندى 
در همدان گزارش نشــده اســت گفت: طبق 
تصميم هــاى صــورت گرفتــه از ايــن پس 
ويروس ها به اسم كشور نامگذارى نمى شوند، 
بلكــه از حروف يونانى آلفا، بتا و... براســاس 
ترتيب ظهور و بروز ويروس، براى نامگذارى 

استفاده مى شود.
وى افزود: ويروس ها براســاس مناطق اقليمى 
هر منطقه دچار تغييرات ژنتيك شده و بيمارى 
خفيف يا شــديد در آن منطقه ايجاد مى كند و 

در صورت ورود مســافران و افراد غيربومى به 
محل شيوع يك ويروس، بالفاصله اين افراد را 
درگير و بيمار كــرده و آثار منفى آن به مراتب 

بيشتر است.
90درصد مشموالن در همدان مرحله 

دوم واكسن كرونا را تزريق كردند
رئيس مركز بهداشــت شهرســتان همدان نيز 
گفت: 90درصد مشــموالن برنامه ايمن سازى 
در اين شهرستان طبق شيوه نامه هاى بهداشتى 

مرحله دوم واكسن كرونا را تزريق كردند.
محمد خيرانديش بيان كرد: مشــموالن برنامه 
ايمن ســازى شــامل گروه هاى جمعيتى باالى 
70 سال، كادر بهداشــت و درمان، مددجويان 
گروه هاى  دانشــجويان،  بهزيستى،  كاركنان  و 
پزشكى و پيراپزشكى و بيماران واجدين شرايط 

برنامه واكسيناسيون هستند.
وى افزود: از 12 بهمن  ماه ســال گذشته زمان 
آغاز دريافت واكسن كرونا تاكنون نوبت اول و 
دوم برندهاى مختلف واكسن  به ميزان 56 هزار 
و 752 دز بــراى گروه هاى مختلف جمعيتى، 
بيماران خاص، پاكبانان، كادر بهداشت ودرمان 

در سطح شهرستان همدان تزريق شده است.
رئيس مركــز بهداشــت شهرســتان همدان 
گفت: در نوبــت اول براى گروه هاى جمعيتى 
23هزار و 73 دز و ساير گروه ها شامل پرسنل، 

دانشجويان، بهزيســتى و... 16هزار و 603 دز 
تزريق شد. به گفته وى همچنين در نوبت دوم 
براى گروه هاى جمعيتى 7هــزار و 578 دز و 
براى ســاير گروه ها 9 هــزارو 498 دز در اين 

شهرستان دريافت شده است.
خيرانديــش بيان كــرد: 2مركــز تجميعى در 
حال تزريق نوبــت دوم واكسن«ســينوفارم» 
براى جمعيت باالى 70ســال هستند در عين 
حال بيمــاران خاص جــزو گروه هاى هدف 
شــامل بيماران«ام.اس»، «پيوندى»، «دياليزى»، 
«تاالسمى» و امثالهم هم مى توانند با مراجعه به 
مركز بهداشت شهرستان همدان براى دريافت 

و تزريق واكسن نوبت اول و دوم اقدام كنند.
وى گفت: 2ســرى ســهميه واكسيناســيون 
براى خانواده ايثارگران، جانبازان و شــهدا در 
شهرستان همدان پيش بينى و سرى نخست آن 
در پايگاه بهداشتى«الزهرا» تزريق شد، همچنين 
تزريق سرى دوم واكســن از شنبه هفته آينده 
در مركز خدمات جامع ســالمت كوى«خاتم» 

صورت مى گيرد. 
رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان بيان كرد: 
گروهى كه اقدام به دريافت واكسن«استرازينيكا» 
كردند با توجه به ضرورت رعايت فاصله 3 ماه 
بين تزريق نوبت اول و دوم واكسن كرونا، هنوز 

نوبت تزريق دوم آنها فرانرسيده است.

افزايش مراجعان سرپايى
 نشانه شكل گيرى موج جديد كرونا در همدان است

 مريم مقدم»
 رشد جمعيت شهرها به نوبه 
ترافيك،  همچون  مســائلى  خود 
ســروصدا، افزايــش كارگاه هاى 
صنعتــى و مزاحمت شــهرى را 
همــراه داشــته و از اين رو يكى 
از راهكارهــا براى حل مســائل 
هرچه  تبديل  و  زيســت محيطى 
بهتر محيط شهرى به محلى قابل 
ايجاد  شــهروندان،  براى  زيست 
سبز  فضاى  مناسب،  پياده راه هاى 
شــهرى، به ويژه ايجاد پارك هاى 

درون شهرى شده است.
پياده راه ها در بيشــتر جوامع جزء 
اصلى شبكه معابر شهرى و محلى 
براى استراحت، تفرج و پياده روى 

شهروندان محسوب مى شوند و از آنجايى كه 
معبر پياده راه  در فضاى عمومى شــهرى براى 
حركت عابرپياده است مى تواند موجب تقويت 
رابطه اجتماعى و معنوى شهروندان تلقى شود. 
در كالنشهرها حدود نصف و در ساير شهرها 
تا 2ســوم سفرهاى درون شــهرى كامًال پياده 

انجام مى شود.
برخــالف كم توجهــى در دهه هــاى اخير به 
بهســازى پياده راه هاى شــهرى در چند سال 
گذشته همدانى ها شاهد ساماندهى پياده راه هاى 
شهرى بودند. امروزه در فرايند پياده راه سازى 
در  همدان؛ اســتفاده از موزاييك هاى برجسته 
كه عالمــت و راهنمايى براى عبور و هدايت 
حركت نابينايان در ســطح شهر هستند، مورد 
توجه شــهردارى همدان قرار گرفته اســت و 
بازسازى معابر پياده راه براساس ضرورت هاى 
بهره بــرى نابينايان  و دوچرخه ســواران و... 

مدنظر گرفته شده است .
تحول در پياده راه سازى همدان  آنچنان مشهود 
است كه اكنون اگر از اغلب خيابان هاى اصلى 
شهر عبور  كنيد شــاهد تغيير پوشش ظاهرى 
و يا انجام ساخت وســاز در پياده راه هاى شهر 
مى شــويد و اين حاصل اجــراى پروژه هاى 
متعدد در  هزار و100 روز مديريت شــهرى 

همدان است  .
شــهردارى همدان در ماه هــاى اخير  اقدام به 
سنگفرش كردن تعدادى از پياده راه هاى سطح 

شهر كرده است.
 چهره شهر عالوه بر شيوع ويروس منحوس 
كرونا و نداشتن مســافرپذيرى مثال سال هاى 
گذشــته تغييرات محسوســى داشــته است. 
شهردارى و ســازمان زيباسازى همدان دست 

و  نكشــيده  تــالش  از 
پيشرفت فيزيكى مناسبى 
را از لحاظ ايمن سازى و 
در  پياده راه ها  كف سازى 

سطح شهر داشته اند.
انجام  اقدام هاى  جمله  از 
گرفته در ســطح شــهر 
مى تــوان به كف ســازى 
و  تره بار(ســرگذر)  بازار 
پياده راه سازى بلوار شهيد 
احمدى روشن اشاره كرد.

اين اتفاقات  موجب شد گفت وگويى كوتاه با 
شهردار همدان انجام دهيم كه مشروح آن را در 

ذيل مى خوانيد .
بازســازى  ضــرورت  و  هــدف   
پياده راه هاى شــهر همدان را توضيح 

دهيد.
سفرهاى درون شهرى كه به صورت پياده انجام 
مى شوند به دليل افزايش نقش اجتماعى افراد 
و افزايش ســالمت جامعــه از اهميت بااليى 
برخوردار هستند و اقداماتى كه بتواند موجب 
ترغيب هرچه بيشتر شــهروندان به پياده روى 
شــود گامى مؤثر در ارتقــاى كيفيت زندگى 

شهرى است.
  با وجود قوانين طراحى معابر براى 
نابينايان و معلولين ســال ها  شــاهد 
در  آنها  براى  نامناســب  پياده راه هاى 
بهسازى  فرايند  در  بوديم  شهر  سطح 
اين معابر شهرى آيا حق و حقوق آنها 

نيز محفوظ مانده است؟
منظر شهرى مطلوب از نگاه شهروندان منظرى 
است كه شبكه هاى شهرى، اجتماعى، فرهنگى 

و ارتباطــى آن بــراى 
همــه شــهروندان از 
ســالمندان  و  كودكان 
ناتوانان  و  كم توانان  و 
افراد  تا  گرفته  جسمى 
معمولــى و ســالم و 
تندرست تعريف شده 
با  هيچ كس،  و  باشــد 
خاصى  ويژگــى  هيچ 
قــرار  آن  از  خــارج 
نگيرد. از ســويى معلوالن و نابينايان گروهى 
از شــهروندان هســتند كــه مناسب ســازى 
نداشــتن فضاهاى شــهرى منجر به كمرنگ 
شــدن حضورشان در جامعه شــده است، اما 
در پروژه هاى پياده راه ســازى به اين موارد به 

صورت ويژه توجه شده است .
چه  استانداردســازى  پــروژه  در   
مواردى اهميت بيشترى داشته است؟

افزايــش  عبورومــرور،  و  تــردد  تســهيل 
و ارتقــاى ســالمت شــهروندان، افزايــش 
ــداف  ــواره راه از اه ــه س ــاده راه ب ــت پي حاكمي
ــودگى  ــت فرس ــه عل ــازى اســت. ب پياده راه س
ســاختار پيــاده راه خيابــان بوعلــى، شــهروندان 
بــراى گــذر از ايــن معبــر بــا مشــكالتى 
ــى  ــداف مهم ــى از اه ــد و يك ــه رو بودن روب
ــاده راه  ــروژه استانداردســازى ايــن پي كــه در پ
بــه دنبــال آن بوديــم افزايــش ضريــب ايمنــى 
ــد  ــهروندان بتوانن ــه ش ــه هم ــود ك ــاده راه ب پي
ــن  ــد و همچني ــى از آن اســتفاده كنن ــه راحت ب
خوشــبختانه بــا هماهنگــى ادارات مختلــف از 
ــدا  ــرق و گاز در ابت ــالب، ب ــه آب وفاض جمل
تمامــى زيرســاخت هاى قديمــى جمــع آورى 

شــد و بــا به روزرســانى آنهــا 
بــه  كــه  حفارى هايــى  ديگــر 
را  كنــد  وارد  آســيبى  پيــاده راه 

ــود . ــم ب ــاهد نخواهي ش
از  كلــى  آمــارى  اگــر   
بخواهيد  را  پياده راه ســازى 
از  درصد  چنــد  كنيد  مطرح 
شده  پروژه  اين  شامل  شهر 

است؟
براســاس آمار موجود بيشــتر از 
60درصد شهر شامل پياده راه سازى 
شده است و بقيه فضاهاى شهرى 

شاهد انجام اين پروژه است .
قيمت هاى  تغييــر  آيــا   
مصالــح بــر روى روند كار 
پياده راه سازى  پروژه  اجراى 

تأثير نگذاشت؟
در اين مدت بنابر ضــرورت نواحى مختلف 
شهر پروژه پياده راه سازى در همدان اجرا شد 
و در اين فرايند با اســتفاده از مصالح مختلف 
اجراى جاليز، ســنگ فرش و گرانيت به همان 
تركيب و ترتيب پيش بينى شــده انجام شد و 
حتــى باال رفتن قيمت ها توقفى در كار را رقم 
نزد. ساماندهى پياده راه ها در مناطق برخوردار 

و كم برخوردار به تناسب اجرا شد .
با  مناطق  شــهردارى  اخير  ســال هاى  در   
اجراى پروژه هاى پياده راه  ســازى توانستند  
و  شــهر  زيباســازى  در  بســزايى  تأثيــر 
استانداردســازى محل حركت عابران پياده 

باشد. داشته 
با توجه به اينكه پياده روى يكى از عمده ترين 
نوع حركت افراد در جوامع است، ايجاد فضاى 
مناســب براى عابران پيــاده از لحاظ ايمنى، 
زيباســازى، تعامالت اجتماعى و... بسيار مهم 
و حايز اهميت اســت. از اين رو بهبود ايمنى 
پياده راه ها عاملى تعيين كننده در ساماندهى يك 

شهر محسوب مى شود.
پياده روى جزو الينفك زندگى هر يك از افراد 
جامعه به  شــمار مى رود، با استانداردســازى 
هرچه بيشــتر پياده راه ها مى توان شــهروندان 
را ترغيب به پياده روى بيشــتر كــرد كه اين 
مهم اثرات بســيار زيادى بر سالمت، زندگى 

اجتماعى، تعامالت و... دارد.
گفتنى اســت، مصالح مرغوب ســرماپذير در 
روند پياده راه سازى ها در شهر همدان ضامن بقا 

و كيفيت عمليات اجرايى بوده است.
مهمتــر اينكه در روند اين اقدامات از دريافت 

خوديارى از شهروندان پرهيز شده است.

پوست اندازى كالبد شهرى 
با نهضت پياده راه سازى در همدان

■ شهردار: توجه به زيرساخت ها و نياز شهروندان اولويت است

همدان پيام كنار شماست!
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 هزار و877 دانش آموز اسدآبادى در 
كنكور 1400 با هم رقابت مى كنند

  هــزار و877دانش آموز اســدآبادى كنكور1400با رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى مطابق با دســتورالعمل هاى ستاد ملى 
كرونا و ســازمان ســنجش  به رقابــت مى پردازند. دانشــگاه 
سيدجمال الدين اســدآباد به عنوان حوزه خواهران ميزبان اين 

عزيزان خواهد بود.
عوامل اجرايى و مراقبين در 4 روز 
كنكــور رأس ســاعت 5صبح در 
محل حوزه حضور خواهند داشت 
كه با تمام توان بــه دنبال برگزارى 
يك كنكــور بدون اســترس براى 

دانش آموزان اسدآبادى هستيم.

* هادى عبدكوند
(روابط عمومى دانشگاه سيد جمال الدين)

رشد قارچ گونه 
فروشگاه هاى زنجيره اى در شهر

 فروشگاه هاى زنجيره اى در ســطح شهر اسدآباد به  صورت 
قارچ گونه و متعدد از هرگوشــه شهر سر برآورده اند و به نحوى 
شــهر اسدآباد از فروشــگاه هاى زنجيره اى اشــباع شده كه اين 
موضوع نيز بايد توسط دســتگاه هاى ذى ربط مورد بررسى قرار 
گيرد. ضمن اينكه پروانه كسب فروشگاه هاى زنجيره اى كشورى 
بوده و اگر اين امر با اتاق اصناف بود بدون شك با صدور پروانه 

كسب با فروشگاه هاى زنجيره اى شهرستان مخالفت مى كرديم.
ماليات و عوارض اين فروشــگاه ها نيز به لحاظ داشــتن پروانه 
كسب كشورى به شهرســتان پرداخت نشده و اين سودى براى 

شهر نداشته و تنها واحدهاى صنفى 
شهر به دليل نداشتن مشترى و كساد 
بودن بازار متضرر و حتى با تعطيلى 

روبه رو  مى شوند.

*محسن ياراحمدى
(روابط عمومى اتاق اصناف)

سمن ها بهتر معرفى شوند
 كار گروهى نياز بــه آموزش دارد و نبايد گمان كرد كارهاى 
تك نفره از گروهى موفق تر است، اين تفكر يك نقطه ضعف به 
دنبال دارد، افرادى كه وارد يك سمن مى شوند بايد بدانند كه وارد 
يك ســازمان شده اند نهادى كه اساسنامه و قوانينى دارد و به اين 
دليل كه در برخى مواقع اين قوانين ناديده گرفته مى شود ممكن 
اســت اين ســرمايه اجتماعى از قدرت هم افزايى و هم انديشى 

بى بهره بماند.
پيشنهاد مى شــود اين اجازه وجود داشته باشد كه نام سمن هاى 

موفق در خبرگزارى ها و مطبوعات 
ذكر شود كه اين امر موجب معرفى 

بهتر آنها مى شود.

* ابراهيم سفرى
(كارشناس روابط عمومى فرماندارى 
اسدآباد)

پرداخت تسهيالت 2ميلياردى به 
بهبوديافتگان از اعتياد

 وى با تبريك هفته مبارزه با موادمخدر گفت: 2ميليارد و 250
ميليون تومان تسهيالت اشتغالزايى به بهبوديافتگان از اعتياد اين 

شهرستان در 3 ماه ابتداى سال جارى صورت گرفته است.
تعداد كمپ هاى ترك اعتياد  شهرســتان  اسدآباد 4 كمپ است. 
با توجه به شــرايط كرونا و محدوديت هاى كرونايى كمپ هاى 
ترك اعتياد شهرســتان به تبع سراســر كشــور با تقليل ظرفيت 
مشغول به فعاليت بودند و در برخى به خاطر شرايط كرونايى با 
تعطيلى مواجه شدند كه اين امر اين كمپ ها را متضرر كرد و در 

همين رابطه براى جبران آسيب هاى 
كرونايــى پرداخت يارانه به 4 مركز 

ترك اعتياد پرداخت شد.

* مريم مهربانى وقار
(روابط عمومى اداره بهزيستى اسدآباد)

بيمارستان قائم اسدآباد درجه يك شد
 با ارزيابى صورت گرفته توسط نماينده وزارت بهداشت ودرمان 
كه در چند روز گذشــته صورت گرفت، بيمارستان قائم اسدآباد 
براى نخســتين بار موفق شد درجه يك شــود. الزم به يادآورى 
اســت از زمان تأســيس بيمارســتان تاكنون كه حدود 13سال 
مى گذرد، بيمارســتان موفق به كسب اين درجه نشده است. اين 
افتخــار بزرگ را به همه مردم شــريف اســدآباد تبريك عرض 

مى كنيــم، همچنيــن  از رياســت، 
مديريت و پرنسل بيمارستان كمال 

تشكر را دارم.

* حسين سليمانى
(روابط عمومى دانشكده علوم پزشكى 
اسدآباد)

شوراى جديد نويدبخش 
تعامل بيشتر است

 صحت انتخابات رياست جمهورى و انتخابات شوراى اسالمى 
شهرستان اسدآباد تأييد شد. با آمادگى كامل و پيش بينى تمهيدات 
الزم بــر مبناى 4 مؤلفــه قانونمندى، بى طرفــى، توجه به موارد 
پروتكل هاى بهداشتى و  مشــاركت حداكثرى به نحو قانونمند 
و ســالم بدون هيچ اختاللى در  روند شعبات با همكارى 3هزار 
نفــر از عوامل  اجرايى، نظارت، بازرســى و انتظامى  انتخابات 
1400 برگزار شد و اين دوره يكى از بهترين انتخابات شهرستان 
بود كه با مشــاركت50/5 برگ ديگرى بر افتخارات مردم شريف 

اسدآباد افزود.
منتخبين شوراى اسالمى شهرهاى اسدآباد، آجين و پاليز در هفته 

جارى بــا فرماندار اســدآباد ديدار 
داشــتند كه نويدبخش شــوراى با 

تعامل خواهد بود.

* مهدى سليمانى
انتخابات  ســتاد  اطالع رســانى  (كميته 

اسدآباد)

نظارت روزانه از نانوايى ها انجام 
مى شود

 در خردادماه امســال 60مورد بازرســى مشترك از نانوايى ها 
صورت گرفت كه 7واحد نانوايى هم با تخلفات گرانفروشــى، 
رعايت نكردن موارد بهداشتى، تعطيلى غيرمجاز و عرضه خارج 

از شبكه به تعزيرات معرفى شدند.
از همشــهريان درخواســت داريم در صورت مشاهده هرگونه 

تخلف آن را به واحد بازرسى اداره 
صمت اطالع دهند و در اسرع وقت 

از نتيجه آن مطلع  شوند.

* مهدى نورى
(روابط عمومى اداره صمت شهرستان 
اسدآباد)

آسفالت 30 نقطه شهرى
 ترميم مى شود

  در حال حاضر آســفالت 30 نقطه شهرى ترميم مى شود كه 
اكيپ هاى مختلف در حال انجام اين برنامه هستند.

وى گفت: هزار تن آســفالت براى ترميم خيابان پر تردد در نظر 
گرفته شده است.

از طريق سامانه 137 انتقادات از طريق مردم به ما منتقل مى شود 
كه از زمان راه اندازى اين سامانه مراجعه حضور در ايام كرونا به 

حداقل رسيده است. اميدواريم اين 
موضوع ادامه داشته باشد و با كمك 
مردم عزيز بتوانيم خدمات مطلوبى 

را ارائه بدهيم

* رضا ويسى
(روابط عمومى شهردارى اسدآباد)

جلسه شوراى برنامه ريزى نهاوند 
با حضور استاندار همدان 

  جلسه شوراى برنامه ريزى استان به دعوت نماينده نهاوند در مجلس شوراى اسالمى روز 
شنبه در سالن باهنر برگزار مى شود.

 پس از جلســه هفته گذشته شوراى برنامه ريزى اســتان كه با حضور مجمع نمايندگان استان، 
برگزار شد هم اكنون با دعوت عليرضا شهبازى نماينده مردم نهاوند از  شاهرخى استاندار و ساير 
اعضاى شوراى برنامه ريزى استان، جلسه آتى اين شورا روز شنبه آينده در نهاوند برگزار مى شود.
در اين جلســه  بررسى و رفع مشكل پروژه هاى در دست اقدام و نيمه تمام شهرستان از جمله 
4خطه كردن و آسفالت جاده نهاوند به گيان، آسفالت و تعريض جاده دهفول به برزول، آسفالت 

جاده دهفول (جاده قديم دهفول) و خريد كامل خانه صمصام جهت موزه نهاوند انجام مى شود.
 عليرضا شهبازى و سرمدى نمايندگان نهاوند و اسدآباد عضو ناظر شوراى برنامه ريزى استان از 

طرف مجلس هستند.
گفتنى است، در اين ســفر افتتاح پروژه هاى زيرساختى و ساماندهى سراب فارسبان هم انجام 

مى شود.

تبريك و تهنيت 
 جنـاب آقــاي

مهندس متين 

شركت توليدى چينى بهداشتى
 ترك فريال 

رياست محترم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان 

ــدن را  ــت و مع ــه صنع ــيدن هفت ــرا رس ف
ــگران  ــى تالش ــى و تمام ــت حضرتعال خدم
ــد و صنعــت اســتان  ــران عرصــه تولي وكارگ
همــدان تبريــك و تهنيــت عــرض نموده،اميد 
ــاه الطــاف الهــى در راه خدمــت  اســت در پن

ــيد. ــربلند باش ــالمت و س ــواره س هم

م
هفته صنعت و معدن گرامى باد

تبريك و تهنيت 
 جنـاب آقــاي

مهندس متين 

شركت الماس بتن غرب 

رياست محترم سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان 

ــى  ــت مغتنم ــدن فرص ــت و مع ــه صنع هفت
اســت بــراى ارج نهــادن بــه تالش هــا و 
ــه  ــدگان عرص ــران و توليدكنن ــات كارگ زحم
صنعــت و توليد،ضمــن تبريــك ايــن مناســبت 
اميــد اســت در ســايه الطــاف الهــى و هميــارى 
و همــكارى مديــران اســتان شــاهد پيشــرفت 

ــيم. ــدان باش ــتان هم ــع اس ــزون صناي روزاف

م
هفته صنعت و معدن گرامى باد

 مالير-زهــرا اميرى-خبرنگار همدان پيام:  
سند راهبردى  3ساله كه در شهرستان مالير نيز 
در حال اجراست، در حوزه هاى مختلف است 
كه در حوزه اشــتغال براســاس سهميه سرانه 
اشــتغالى كه بالغ بر 3 هزار نفر بود در سال 98 
با ايجاد اشتغال بيش از 5 هزار نفر  163درصد 
و در سال 99 نيز با اشتغال بيش از 4 هزار نفر  

156درصد تحقق پيدا كرد.
فرماندار شهرستان مالير  در جلسه كارگروه 
اشتغال شهرســتان مالير با تقدير از حضور 
حداكثرى مردم مالير در حماسه 28خردادماه 

اين حماســه را برگ زرينى از افتخارات 
مردم در  كتاب انقالب اســالمى دانست 
و گفت:  اين حماسه موجب شادى قلب 

مقام معظم رهبرى و سردار دل ها شد.
قدرت ا...ولــدى همچنين از همه عوامل 
برگزارى انتخابات در برگزارى انتخابات 
ســالم و پر شــور در شهرســتان تقدير 

كرد و افــزود: انتخاب آيت ا... رئيســى را نيز 
بــه عنوان منتخب مردم براى  دوره ســيزدهم 

رياست جمهورى تبريك مى گويم.
وى در ادامه با اشــاره به اجراى سند راهبردى 
اســتان همدان با اشــاره به همكارى و تعامل 
دســتگاه هاى خدمات رسان با  صنعت، معدن، 
مجموعه   و  جهادكشــاورزى  ميراث فرهنگى، 
اداره كار گفت: اين تعامل و همكارى ها موجب 
شد تا سرانه اشتغالى كه مشخص شده بود باالتر 

از سهميه انجام شود.
ولــدى در ادامه افزود: از مهرماه ســال 98 تا 
مهرماه ســال1399  با اجراى طرح ابتكارى  با 
عنوان 200 طرح در 200روستا  اتفاق خوبى در 
سطح روستاهاى شهرستان افتاد كه در اين زمينه 
3دستگاه بنياد شــهيد، كميته امداد و بهزيستى  
در حوزه سرمايه گذارى در روستاها ورود پيدا 

كردند تا در هر روستا يك طرح اجرا شود.
وى با بيان اينكه با وجود 215روستايى كه در 
شهرســتان داريم و در هر روستا ظرفيت هاى 
مختلفى از جمله مبل ومنبت و حوزه كشاورزى 
به ويژه انگور وجود دارد  گفت: در اين زمينه  
بيش از 555طرح در روســتاها انجام شــد كه 
بيشــتر از آنچه كه در طرح پيش بينى شده بود 

است.
ولدى بيــان كرد: در اين زمينــه در طرح هاى 
اقتصادى  بيش از 23ميليارد تومان در روستاها 
انجام شــد كه در برخى روستاها 3 تا 4 طرح 

نيز انجام شد.
وى  با بيان اينكه بانك هاى مالير نيز همكارى 
خوبى در ارائه تسهيالت در اين حوزه داشتند و 
ما راضى هستيم  افزود: البته  مردم مالير به دنبال 
توليد و اشتغال هستند و به دنبال اين هستند كه 

ارزش افزوده آنها به سمت مثبت برود.
ولدى بــا تقدير از اقدام هاى بنيــاد بركت در 
حوزه هاى مختلف كشــور گفــت: در مالير 
طرح هاى بنيادبركت قطعــاً با موفقيت همراه 
خواهد بــود، زيرا مردم ماليــر مردمى كارى 

هستند.
وى با اشــاره به ارائه گزارش مســئوالن بنياد 
بركت در راســتاى اجراى طرح هاى اين بنياد 
در روستاهاى شهرســتان با تأكيد بر اينكه در 
راســتاى ارائه تسهيالت  مسئوالن بنياد بركت 
تعامل خود را با بخشــداران و دســتگاه هاى 
شهرستان از جمله جهاد كشاورزى داشته باشند 

افزود: با توجه به شناخت 
و ظرفيتى كه دستگاه ها 
اين  دارند  روستاها  از 
نتايج  مى تواند  تعامل 
را  موفق ترى  و  مثبت 

در اجراى طرح ها به همراه داشته باشد.
ولدى گفت: نياز اســت در ارائه تســهيالت 
نظارت هــا  و مراحل قانونى طى شــود تا در 
اجراى طرح هــا با توجه  به ارائه تســهيالت 
راست آزمايى و اعتمادسازى  همراه طرح باشد.
فرماندار مالير با توجه به گزارش ارائه شــده 
توســط مســئول بنياد بركت با تأكيد بر ارائه 
تســهيالت بيشــتر  به طرح هاى شهرستان و 
همكارى با كميته امداد، بهزيستى و بنياد شهيد 
در ارائه اين تسهيالت افزود: از نظر اعتبارى اگر 
اعتبارى  بيشتر باشد  ظرفيت و فعاليت بيشتر 

شده و اشتغالزايى بيشترى را به همراه دارد.
معاون مديركل ســتاد اجرايى فرمان حضرت 
امام(ره) در اســتان همدان هم در اين جلســه 
گفت: بنياد بركت و ستاد اجرايى فرمان امام(ره) 
در حــوزه محروميت زدايى و توانمندســازى 
اقتصادى و توســعه عدالت اجتماعى در استان 
فعاليت خود را از  سال گذشته آغاز كرده است.

علــى چهاردولــى در ادامه افــزود: در حوزه 
توانمندســازى اقتصادى و توسعه كارآفرينى 
و اشــتغالزايى 792طرح اقتصــادى با ظرفيت 
اشــتغال2هزار و500 نفر در ستاد بنياد بركت 
اجرا شده است كه اين طرح ها با سرمايه گذارى 
يك ميليارد و 600ميليون تومان صورت گرفته 

است.
وى در ادامه به طرح اشــتغال آفرين سحاب كه 
مخصوص توانمندسازى روستاييان است اشاره 
كــرد و گفت: 2هزار و  355  نفر را با اعتبارى 
بالغ بر 73ميليارد تومان زيرپوشش قرار داده ايم 
و 7 طرح كارگاهى با اشتغال 139نفر و اعتبارى 
بالغ بر 18 ميليارد تومان در سطح استان انجام 

گرفته است.
چهاردولى در ادامه به بحث كمك هاى مومنانه 
در اســتان اشاره كرد و افزود: پارسال در سطح  
روســتاهاى اســتان همدان  120 هزار بســته 
كمك هاى مومنانه بــه ارزش 36ميليارد تومان 
بين گروه ها و قشــرهاى آسيب ديده از كرونا و 

نيازمندان توزيع شده است.
وى با اشاره به تسهيالت خرد روستايى در ستاد 
بنياد  بركت فرمان امام(ره) در اســتان همدان 
گفت: اين ستاد از سال 98 در راستاى فعاليت 
اشــتغال روســتايى خرد فعاليت خود را آغاز 
كرده و در ســال 98 اين بنياد 400 شغل را در 

شهرستان اسدآباد ايجاد كرده است.

چهاردولى افزود: دعــوت  از هزار و 400 
طرح روستايى خرد با پرداخت وام 40 
ميليون تومانى و بهــره 4درصد اجرا 

شده است.
وى گفت: در شهرستان هاى نهاوند و 
اسدآباد 56ميليارد 

تومان از محل اعتبارات اشتغال خرد روستايى 
به مردم روســتاهاى اين شهرستان ها پرداخت 
شده است و براى سال 1400 در شهرستان هاى  
مالير، كبودراهنگ و تويسركان طرح هاى خود 

اشتغالزايى را اجرايى خواهيم كرد.
چهاردولى ابــراز اميدوارى كرد: در فاز اول در 
شهرستان مالير 150شــغل با اعتبارى بالغ بر 

66ميليارد تومان ايجاد شود.
معاون مديركل ستاد اجرايى فرمان امام(ره) گفت: 
اين طرح ها شامل پرورش دام سبك وسنگين، 
پرورش شــترمرغ، پرورش بوقلمون، پرورش 
ماكيان، پرورش قارچ، گلخانه، مشاغل خدماتى 
زنبــوردارى، صنايع دســتى، آرايش وپيرايش، 
سوپرماركت و كشت گياهان دارويى است  و 
بنياد بركت  تســهيالتى را در اختيار افراد قرار 
مى دهد تا بتوانند كسب وكار خود را راه اندازى 

كنند.
نماينده بنياد بركت نيز در اين جلسه بيان كرد: 
بنيــاد بركت فعاليــت خود را از ســال 1386

زيرمجموعه ستاد فرمان اجرايى امام(ره)  آغاز 
كرده اســت  و در زمينه هاى مختلفى از جمله 
ساخت مساجد، مراكز فرهنگى، ساخت مسكن 
آبرسانى  جاده ســازى،  پل سازى،  محرومان، 
به مناطــق محروم، ســاخت مراكــز جامع 
سالمت و خانه بهداشت، ساخت بيمارستان، 
مراكــز درمانى ســرطان، ســاخت مدارس 
بركــت، اشــتغالزايى و كارآفرينى در حوزه 
داروهاى  انواع  ســاخت  بنگاه محور،14سال 
مختلف موردنياز براى بيماران صعب العالج، 
طرح درمان نابارورى، طرح مشــق احسان و  
پويش احسان كه اين طرح در سراسر استان 

انجام شده است فعاليت داشته است.
بهنام بيگ محمــدى در ادامه افزود: ســاخت 
ماســك  توليد  كارخانه  بزرگتريــن  يك ماهه 
خاورميانه در ايران توســط بنياد بركت و توليد 
واكسن كوو ايران بركت كه رهبر معظم انقالب 
اســالمى نيز از اين واكســن اســتفاده كردند 
گوشــه اى از اقدام هاى ســتاد اجرايى فرمان 

امام(ره) در كل كشور بوده است.
وى با اشــاره به اينكه در گذشته بنياد بركت به 
صورت بنگاه محور فعاليت هاى خود را در كل 
كشور انجام مى داد، گفت: 90درصد فعاليت هاى 
ما به صــورت بنگاه محور بوده اســت، اما در 
مطالعاتى كه در واحد تحقيق و توســعه بنياد 

بركت انجام شد تصميم بر آن شد در راستاى 
منويات مقام معظم رهبرى، كه فرمودند در ذهنم 
حل مشكالت محرومان است كه خوب است 
كه هزار نقطه آباد شود و مشكالت روستاييان 
حل شــود تصميم به فعاليت در ســطح خرد 

گرفته شد.
بيگ محمدى در ادامه افزود: بنياد بركت و واحد 
تحقيق و توســعه وارد عمل شدند و طرحى 
را تدويــن كردند به نام طرح ســحاب(طرح 
سرمايه گذارى حمايتى اشتغال و بركت) ما در 
اين طرح افراد را به صورت خرد يعنى انفرادى 
تأمين مالى مى كنيم كه اينهــا در آينده به يك 

توليدكننده تبديل شوند.
نماينده بنياد بركت در اســتان گفت: يكى 
از بزرگترين مشــكالتى كه امروز جامعه 
ما گريبانگير آن اســت اين اســت كه در 
ســال هاى گذشــته 68درصــد جمعيت 
روستانشــين بودند، اما در آمار ســال 95

به 28درصد رسيده است و هدف بنياد بركت 
توانمندســازى اقتصادى و اجتماعى در حوزه 
روســتايى و جلوگيرى از مهاجرت اســت و  
با تســهيالتى كه ما پرداخت كرديم مهاجرت 
معكوس به روستاها اتفاق افتاده است و طرح 

سحاب در 12مرحله انجام مى شود.
بيگ محمدى با اشاره به اين موضوع كه عالوه 
بر20شــغلى كه بنياد بركت بــراى پرداخت 
تســهيالت روســتايى در نظر گرفته اســت، 
افزود: تسهيلگر ما مى تواند با نيازسنجى روستا  
مشــاغل ديگرى را هم براى گرفتن تسهيالت 
بــه ما معرفى كنــد و براى دريافــت اين وام 
بروكراســى ادارى را به حداقل رســانده و در 
آسان ترين شرايط ممكن اين وام به توليدكننده 
پرداخت مى شــود و مبلغ ايــن وام بين 8 تا 
40ميليون تومان نسبت به شغلى كه مى خواهد 

ايجاد شود متغير است.
وى با اشاره به آغاز فعاليت بنياد در شهرستان 
مالير، گفت: به دنبال اين هستيم كه 300 شغل 
را در ســال 1400 با اعتبارى بالغ بر 12ميليارد 

تومان در شهرستان مالير اجرا كنيم.
بيگ محمدى افزود: در استان همدان بسيار در 
اين حوزه موفق عمل كرديم و بنياد بركت در 
استان همدان در حوزه اشتغالزايى جزو 5 استان 
برتر كشور بوده اســت، اين بنياد در سال 98

،90 هزار شــغل در كشــور ايجاد كرده است 
كه از اين ميزان 400 شــغل در استان همدان و 
مربوط به شهرستان اسدآباد بوده است. در سال 
99، 120هزار شــغل ايجاد كرده است كه هزار 
شغل مربوط به استان همدان و شهرستان هاى 
اسدآباد و شهرستان نهاوند بوده است. در سال 
1400 اين بنياد 2هزار سهميه  در اختيار ما قرار 
داده اســت  كه در شهرستان هاى كبودراهنگ، 
مالير، نهاوند و اسدآباد اين 2هزار طرح را اجرا 
مى كنيم و اگر اســتان ظرفيت داشته باشد اين 

ميزان به  2هزار و 500 طرح  نيز مى رس د.
وى در پايــان گفت: روســتاهايى را كه براى 
شهرستان مالير در حال حاضر پيشنهاد داده ايم 
در بخش مركزى 3روستاى اوج تپه، توتل وقره 
تگينيو در بخش زند   طائمه و گرجايى و  در 
بخش جوكار بوربورالفاوت و  در بخش سامن 
روستاى دهلق 8روســتاى پيشنهادى ما براى 
اجراى طرح هاى بنياد بركــت در حوزه خرد 

روستايى است.

 مسابقات قهرمانى بوكس  استان در رده هاى نوجوانان 
و جوانان جهت اعزام به مسابقات كشورى(انتخاب تيم 

ملى) در محل خانه بوكس همدان برگزار شد.
سرپرســت جديد هيــأت بوكس شهرســتان مالير از 
درخشش  ورزشــكاران ماليرى در مسابقات قهرمانى 
بوكس استان همدان خبر داد و گفت: در اين رقابت ها 
50بوكسور نوجوان و جوان با انجام 60مسابقه در خانه 

بوكس شهر همدان به پيكار پرداختند.
بــه گــزارش روابط عمومــى اداره ورزش وجوانان 
شهرســتان مالير، داريوش زهره وندى بيان كرد: در 
اين مســابقات و در رده سنى نوجوانان محمدصالح 
بيگلريــان در وزن 49كيلوگــرم از مالير مدال طال، 
محمدامين روســتايى در وزن 60 كيلوگرم نوجوانان 
مدال طــال و محمدرضا عظيمــى جوانان وزن 81

كيلوگرم مــدال طال و اميرمحمــد خاصان در وزن 
60كيلوگرم جوانان مدال نقــره از مالير عنوان هاى 

قهرمانى را كسب كردند.
وى افــزود: جعفر روســتايى از مالير سرپرســتى تيم 
اعزامى بوكس اســتان همدان به مســابقات كشورى را 

برعهده خواهد داشت.
زهره ونــدى گفت: نفــرات برتر با نظــر كميته فنى و 
هيأت بوكس اســتان همدان به مســابقات انتخابى تيم 
ملى نوجوانان و جوانان كه قرار اســت در شهر بيجار 

كردستان برگزار شود، اعزام مى شوند.
وى اســامى منتخب بوكس شهرستان مالير را به شرح 

ذيل اعالم كرد:
محمدامين روستايى وزن 60كيلوگرم نوجوانان
محمدصالح بيگلريان وزن 49كيلوگرم نوجوانان

اميرمحمد خاصان وزن 60كيلوگرم جوانان
محمدرضا عظيمى وزن 81كيلوگرم جوانان

رئيــس هيأت بوكس 
شهرستان مالير گفت: 
مســابقات  ايــن  در 
احمد خــرم به عنوان 
داوران،  كميته  رئيس 
به  حســينى  مرتضى 
و  سرپرســت  عنوان 
مهــدى مفتاحــى به 
عنوان مربــى، تيم را 

همراهى كردند.
* داود احمدى
( روابط عمومى اداره ورزش و جوانان مالير)

با حضور استاندار همدان شنبه انجام مى شود
افتتاح بام نهاوند
 و پياده راه سعدى

 روز شــنبه بــا حضــور اســتاندار همــدان و مســئولين شهرســتانى بام نهاونــد 
ــردارى مى رســد. ــه بهره ب ــاده راه ســعدى ب و پي

بــام  ســاماندهى  نهاونــد  شــهردارى  روابط عمومــى  گــزارش  بــه 
ــا  ــع ب ــزار مترمرب ــراژ 100ه ــه مت ــد ب ــهر نهاون ــتى ش ــى توريس تفريح
ــه  ــاده راه ســعدى(قيصريه) ب ــال و پي ــارد ري ــر 120ميلي ــغ ب ــارى بال اعتب
ــال  ــارد ري ــر 55ميلي ــغ ب ــا اعتبــارى بال ــراژ 3هــزار و 500 مترمربــع ب مت

احــداث مى شــود.

فرماندار مالير در كارگروه اشتغال عنوان كرد

تحقق 156درصدى  سند توسعه 
■ نماينده بنياد بركت دراستان: 300شغل جديد ايجاد مى كنيم

■ معاون مديركل ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) در استان: اجراى  طرح هاى خوداشتغال زايى در 3 شهرستان
ام:  
يز 
ت 
نه 
98
صد 
ر  

ه 
ر 
 

افزود: با توجه به شناخت 
و ظرفيتى كه دستگاه ها 
اين دارند  روستاها  از 
نتايج  مى تواند  تعامل 
را  موفق ترى  و  مثبت 

چهاردولى افزود: دعــوت  از هزار و 400
طرح روستايى خرد با پرداخت وام 40
4درصد اجرا  ميليون تومانى و بهــره

شده است.
وى گفت: در شهرستان هاى نهاوند و 
اسدآباد 56ميليارد 

بر
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ح
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درخشش ورزشكاران ماليرى در مسابقات قهرمانى بوكس 
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رئيس جمهور: 
اگر بايدن در اجراى برجام تسامح كند 

به خود خيانت كرده 
 درباره عمل به برجام اگر بايدن ذره اى تســامح كند به رأى خود 
خيانت كرده اســت. مرتب هم تأكيد كرده اند كه برجام را قبول داريم 

و مى خواهيم برگرديم.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، رئيس جمهور روز گذشــته در 
جلســه هيأت دولت گفت: مى دانيد كسى كه با همه توان مى خواست 
نگذارد برجام به وجود بيايد و پس از ايجاد برجام نگذارد زنده بماند 
در رأس اش صهيونيست ها بودند. اسرائيل و صهيونيست ها مى دانستند 
برجام چيســت و معنى برجام را خــوب مى فهميدند. ارتجاع هم در 
كنارشان بود و با تندروهاى آمريكا كه ترامپ هم جزوى از آنها بودند 
قاطى شــدند و از برجام خارج شدند و اين جنگ اقتصادى را عليه ما 

به راه انداختند.
 حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى در ادامه افزود: البته مردم 
در اين مدت زجر و ســختى زيادى را تحمل كردند. به هرحال جنگ 
بدون شهيد، مجروح و ويرانى نيست، اما ملت تسليم نشد و مقاومت 
كرد و امروز هم اين مقاومت را ادامه مى دهد. نتيجه اين ايستادگى اين 
شد كه دولت جديد آمريكا كه مى خواست روى كار بيايد در تبليغات 
انتخاباتى خود گفت كه اين كار ترامپ غلط بوده و مردم آمريكا با اين 

ايده به وى رأى دادند.
وى همچنين بيان كرد: امروز اگر بايدن ذره اى در اجراى برجام تسامح 
كنــد به رأى ملت خودش خيانت كرده اســت. آنها مرتب هم تأكيد 
كردنــد كه برجام را قبول داريــم و مى خواهيم برگرديم. مردم ما هم 
متوقع هســتند كه اين كار سريع تر اجرايى و عملياتى شود، چه از آن 
طرف و چه از اين طرف. دولت دوازدهم در اين مسير هيچ كوتاهى، 
تسامح و تساهلى نداشته و با قدرت و دقت از تمام فرصت ها و ثانيه ها 
استفاده كرده است. اكنون يكسرى مسائلى وجود دارد كه اميدواريم از 

آن عبور كنيم و مردم به حق مسلم شان برسند.
رئيــس دولت تدبير و اميد با تأكيد بر اينكه ما هيچ گاه دنبال ســالح 
كشــتارجمعى، ميكروبى، شــيميايى و هســته اى نبوده ايم، نيستيم و 
نخواهيم بود، گفت: در اين مدت مشــخص شــد كه تهمت ها عليه 
ما بى دليل بوده اســت. برجام سندى است كه نشان مى دهد جمهورى 
اســالمى به دنبال ســالح كشتارجمعى نيســت و ما به دنبال مقاصد 

صلح آميز هسته اى هستيم.

رئيس جمهور منتخب: 
دوران رقابت هاى انتخاباتى تمام شده است

 دوران رقابت هاى انتخاباتى پايان يافته و دوره رفاقت و همكارى 
و همدلى براى مشكالت مردم آغاز شده، احساس مردم بايد اين باشد 
كه همه نگاه هاى سياسى و ديدگاه ها منتهى به رفع مشكالت و گره ها 

از زندگى آنها مى شود.
به گزارش تســنيم، رئيس جمهــور منتخب روز گذشــته با 6نامزد 
انتخابات ســيزدهمين دوره رياســت جمهورى ديــدار كرد. در اين 
ديدار كه به دعوت آيت ا... ابراهيم رئيســى برگزار شد، كانديداهاى 
انتخابات رياســت جمهورى درباره وضعيت كشــور و راه هاى حل 
مشــكالت موجود با رئيس جمهور منتخب هم انديشــى و تبادل نظر 

كردند.
سيد اميرحسين قاضى زاده هاشمى، محسن مهرعليزاده، عليرضا زاكانى، 
عبدالناصر همتى، ســعيد جليلى و محسن رضايى كانديداهايى بودند 
كه در رقابت هاى انتخاباتى سيزدهمين دوره رياست جمهورى حضور 
داشتند و امروز با پايان يافتن رقابت ها، براى تبريك به رئيس جمهور 
منتخب  و اعالم همكارى با دولت آينده، با سيد ابراهيم رئيسى مالقات 

كردند.
رئيس جمهور منتخب در پايان اين نشســت، ديدار 2ســاعته خود با 
كانديداهاى انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهورى را جلسه اى 
بسيار خوب توصيف كرد و گفت: دوستان در اين جلسه ديدگاه ها و 
نظرات خود را مطرح و اولويت هايى كه فكر مى كنند دولت آينده بايد 

در اين يك ماه پيگيرى كند بيان كردند.
وى افزود: در اين جلســه راهكارهاى مختلفى كه براى حل مســائل 
كشور وجود دارد و بخشــى از آنها در مناظرات انتخاباتى نيز مطرح 
شد، مورد بحث و بررســى قرار گرفت. مسلماً همه دوستان دغدغه 
كشــور، انقالب، رفع مشكالت و گره گشايى از زندگى مردم را دارند 

كه اين خيلى مهم است.

انتقاد روسيه از تمديد نكردن 
توافق ايران و آژانس 

 نمايند روسيه در وين در انتقاد از تمديد نكردن تفاهم نامه فنى ميان 
ايران و آژانس بين المللى انرژى اتمى براى تداوم بازرسى ها در ايران، 

گفت كه هيچ دليلى براى اين كار وجود ندارد.
به گزارش ايســنا، ميخائيل اوليانوف با توجه بــه پايان يافتن تاريخ 
تفاهم نامــه ايــران و آژانــس بين المللى انــرژى اتمى بــراى تداوم 
بازرسى هاى آژانس از تأسيســات ايران در صفحه توييترش نوشت: 
صراحتــاً، هيچى دليلى نمى بينم كه چــرا تفاهم نامه فنى ميان ايران و 
آژانس بين المللى انرژى اتمى به نفع 2 طرف تمديد نمى شــود. چرا 
به مدت 4ماه قابل قبول و مفيد است اما روز 24 ژوئن مسأله برانگيز 

شده است؟ 
اظهارات اوليانوف در پى اين مطرح مى شود كه دولت ايران اسفندماه 
سال گذشته براساس مصوبه مجلس شوراى اسالمى دسترسى بازرسان 
آژانس بين المللى انرژى اتمى به تأسيســات هســته اى را محدود و 
اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى را متوقف كرد، ولى پس از آن تهران 
و آژانس اوايل اسفندماه پارسال به توافقى 3 ماهه دست يافتند كه برپايه 
آن دوربين هاى نظارتى آژانس در تأسيســات هسته اى به مدت 3 ماه 
فعاليت كند ولى دسترسى به اطالعات آن تنها در صورتى ممكن شود 

كه تحريم هاى آمريكا عليه ايران لغو شده باشد.

رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس:
اليحه رتبه بندى جعبه خالى است

فراكســيون  رئيــس   
فرهنگيــان مجلس شــوراى 
اسالمى گفت كه«اليحه كنونى 
رتبه بندى ارسال شده از طرف 
دولت، خواسته هاى معلمان را 
غيرقابل  و  نمى كنــد  برآورده 

قبول است.»
حميدرضا  ايلنــا،  گزارش  به 
حاجى بابايى در برنامه اى بيان 
از  خارج  بايد  كرد:«رتبه بندى 

قانون مديريت خدمات كشورى اعمال شود.» 
به گفته  وى معلمان بايد حداقل80درصد حقوق هيأت علمى همتراز 

خود در دانشگاه را دريافت كنند.
رئيس كميســيون برنامه وبودجه مجلس شوراى اسالمى همچنين در 
پايــان گفت: «هيچ معلمى نبايد از رتبه بندى و افزايش ناشــى از آن 

محروم باشد.»

سخنگوى كميسيون برنامه وبودجه مجلس:
تحقيق از نحوه هزينه كرد يك ميليارد يورو 

ستاد كرونا 
و  تحقيــق  درخواســت   
اختصاص  نحــوه  از  تفحص 
ميليارد  يك  مبلغ  هزينه كرد  و 
يورو براى مبــارزه با بيمارى 
مســئوالن  حضور  بــا  كرونا 
و  بررسى  بهداشــت  وزارت 
محاســبات  ديوان  نهايت  در 
مأمور تدوين گزارشى در اين 

مورد شد.
برنامه،  كميســيون  سخنگوى 
بودجــه و محاســبات مجلس شــوراى اســالمى در گفت وگو با 
خانه ملت، با اشــاره به نشست اخير كميسيون متبوع خود بيان كرد: 
درخواســت تحقيق و تفحص از نحوه اختصاص و هزينه كرد مبلغ 
يك ميليارد يورو از محل صندوق توسعه ملى براى مبارزه با بيمارى 
كرونا در اين نشســت با حضور تقوى نژاد معاون توســعه وزارت 
بهداشــت، كارشناســان ســازمان برنامه وبودجه و ديوان محاسبات 
و اميرآبادى فراهانــى نماينده قم و نــوروزى نماينده على آباد كتول 

نمايندگان درخواست كننده، بررسى شد.
محمدمهدى مفتح گفت: مقام معظم رهبرى در ابتداى شــيوع كرونا 
با توجه به ضرورت مقابله ســريع با اين بيمارى با تأييد درخواست 
وزارت بهداشت، اجازه برداشت يك ميليارد يورو از صندوق توسعه 
ملــى را صادر كردند. البته در اين مــدت برخى از جمله تعدادى از 
نمايندگان نســبت به نحوه هزينه كرد اين مبلغ انتقاداتى را داشته اند 
كه امروز مسئوالن حاضر در جلسه توضيحاتى را در اين مورد ارائه 

كردند.
نماينــده مــردم تويســركان در مجلــس شــوراى اســالمى بيان كــرد: 
كميســيون برنامه وبودجــه در پايــان جلســه پــس از اســتماع 
اظهــارات نماينــدگان درخواســت كننده تحقيــق و تفحــص و 
ــه،  ــازمان برنامه وبودج ــئوالن وزارت بهداشــت و س ــات مس دفاعي
ــن  ــى و تدوي ــه بررس ــور ب ــور را مأم ــبات كل  كش ــوان محاس دي
ــك  ــغ ي ــرد مبل ــى از  نحــوه اختصــاص و هزينه ك ــزارش جامع گ

ــرد. ــى ك ــدوق توســعه مل ــورو از محــل صن ــارد ي ميلي
وى افزود: براين اســاس پس از ارائه گزارش ديوان محاســبات به 
اين كميسيون، در صورت اقناع نشــدن نمايندگان درخواست كننده 
از اقدامات وزارت بهداشــت و ســازمان برنامه وبودجه، كميسيون 
برنامه وبودجــه با درخواســت تحقيق و تفحــص موافقت كرده و 

گزارش آن را به صحن علنى مجلس ارائه مى كند.

نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراى اسالمى: 
دامداران در حال كشتن دام هاى مولد هستند

 نماينده مردم اسدآباد با اشاره به معضل تأمين خوراك دام گفت 
كه دامداران در حال كشتن دام هاى مولد هستند.

به گزارش ايســنا، كيومرث ســرمدى در اخطارى در جلسه علنى 
ديروز مجلس مستند به اصل 43 قانون اساسى بيان كرد: دامداران و 
كشــاورزان در حال نابودى هستند و امروز تأمين نهاده ها و خوراك 

دام تبديل به يك معضل بزرگ در كشور شده است.
وى افزود: مســئوالن اعالم كرده اند كه چندين هــزار تن كاالهاى 
اساســى در بنادر شمال و جنوب كشــور دپو شده و در حال فاسد 
شــدن و نابودى است، اگر به موقع نســبت به ترخيص اين كاالها 
اقدام نشــود بايد كاالهايى را كه موردنياز مردم و دامداران است را 

معدوم كرد.
اين نماينده مجلس يادآور شــد: مقادير زيــادى از نهاده هاى دامى و 
روغنى در انبارهاى بنادر شمال و جنوب به اظهار مسئوالن دپو شده و 
امروز دام ها و طيور گرســنه هستند و دامداران در حال كشتن دام هاى 
مولد هســتند. حدود 4/5ميليون تن ذرت دامى و كنجاله هاى سويا و 
جو دپو شده و به علت تخصيص نيافتن به موقع ارز و ناهماهنگى در 
بستر نظام توزيع نهاده هاى دامى و محدوديت هاى ناوگان حمل ونقل 

داخلى، در حال نابودى است.
على نيكزاد نايب رئيس مجلس كه رياست جلسه را برعهده داشت، 
در اين بــاره گفت: اگر وزير جهادكشــاورزى و رئيس كميســيون 
كشاورزى، آب و منابع طبيعى در اين مورد فكرى نكنند، در زمان نه 
چندان دور ما دچار مشكالت عديده اى خواهيم شد كه تبعات آن به 

دولت جديد خواهد افتاد.

منتظر حمايت رئيس جمهور منتخب ايران
 از وين هستيم 

 وزير امورخارجه آلمان با بيان اينكه مذاكرات وين در مرحله حساسى قرار 
دارد، تأكيد كرد كه حصول موفقيت در اين رايزنى ها مى تواند بر وضعيت يمن 
تأثيرگذار باشد. به گزارس فارس، هايكو ماس، در كنفرانس خبرى گفت: دست 
يافتن به يك نتيجه موفقيت آميز در رايزنى ها با ايران مى تواند بر وضعيت يمن 
تأثير داشته باشد. وى افزود: اگر مذاكرات هسته اى موفقيت آميز باشد مى تواند 
يك پيش زمينه براى گفت وگو با ايران در خصوص نقش اين كشور در يمن با 

اين هدف باشد كه تضمين شود چيزهايى در آنجا تغيير خواهد كرد.
ماس گفت: با اين حال، رايزنى ها به صورت گام به گام در حال پيشــروى است 
و بايد ببينيم آيا رئيس جمهور منتخب ايران از مذاكراتى كه تاكنون انجام داده ايم 

حمايت خواهد كرد يا نه.

كميجانى به سمت رئيس كل بانك مركزى 
منصوب شد

رئيس جمهور على اكبر كميجانى را به سمت رئيس كل بانك مركزى جمهورى 
اسالمى ايران منصوب كرد.

ــر  ــى بناب ــن روحان ــلمين حس ــالم والمس ــا، حجت االس ــزارش ايرن ــه گ ب
ــران،  ــب هيأت وزي ــى و تصوي ــادى و داراي ــور اقتص ــر ام ــنهاد وزي پيش
ــالمى  ــورى اس ــزى جمه ــك مرك ــس كل بان ــمت رئي ــه س ــى را ب كميجان

ــرد. ــران منصــوب ك اي
به موجب بند(6) مصوبه مجمع تشــخيص مصلحت نظام(مصوب 1393) در 
صورت عزل، استعفا يا فوت رئيس كل بانك مركزى، حداكثر ظرف مدت يك 
ماه بايد نسبت به تعيين رئيس جديد اقدام شود و قائم مقام بانك مركزى حداكثر 

يك ماه حق تصدى بانك را دارد.

نامه رئيسى به رهبر انقالب
 رئيس قوه قضاييه در نامه اى به رهبر معظم انقالب اســالمى اجازه خواست 
تا در زمان باقى مانده تا آغاز به كار دولت جديد، در تمهيد مقدمات اســتقرار 
دولت ســيزدهم متمركز شــود. به گزارش اداره كل روابط عمومى قوه قضاييه، 
آيت ا... ســيد ابراهيم رئيسى در نامه اى به رهبر معظم انقالب اسالمى با تشكر 
از اعتماد، حمايت ها و راهنمايى هاى حكيمانه معظم له در دوره مسئوليت خود 
در دستگاه قضايى و همچنين الطاف ويژه ايشان نسبت به عملكرد2سال گذشته 
قوه قضاييه در ديدار اخير با مســئوالن اين قوه، با اشاره به اهميت امور دولت 
آينده و فرصت زمانى محدود براى تمهيد مقدمات اســتقرار دولت، از ايشان 
درخواست كرد در صورت صالحديد اجازه فرمايند در فرصت باقى مانده، در 
تمهيد مقدمات تشكيل دولت جديد متمركز شده و معظم له درخصوص رياست 

قوه قضاييه، به نحو صالحديد اتخاذ تصميم فرمايند.

ادامه حواشى انتخابات شوراها در استان

احتماًال امروز چند رأى باطل اعالم شود
■ ادامه اعتراض ها، اين بار به تأييد صالحيت انتخابات همدان

■ جلسه هيأت عالى نظارت استان امروز براى بستن پرونده انتخابات شوراها در همدان تشكيل مى شود
■ نامه اعتراض كانديداهاى شوراى شهر همدان به فرماندارى همدان

محمد ترابى»
 اعتراض كانديداها به برگزارى و نتيجه 
انتخابات در قانون پيش بينى شــده است. 
شاهد اين مسأله نيز هستيم كه پس از اعالم 
نتايج انتخابات همواره كانديداهاى معترض 
به انتخابات شكايات و اعتراض هاى خود 
را به صورت مكتوب و با ارسال مستندات 
خود به هيأت هــاى ناظر و اجرايى ارجاع 

مى كنند. 
ــالمى  ــورا هاى اس ــات ش ــمين انتخاب شش
شــهر و روســتاى اســتان همــدان نيــز بــا 
ــده  ــه  ش ــا مواج ــاى كانديداه اعتراض ه
و شــاهد ايــن مســأله هســتيم كــه طبــق 
اظهــارات مســئولين در برخــى از شــهر ها 
همچــون نهاوند(بــرزول و گيــان) اعضــاى 
ــمارى آرا  ــس از بازش ــا پ ــوراهاى آنه ش

دســتخوش تغييــر شــده اســت. 
از ســوى ديگــر انتخابــات بــه گفته 
رئيس  فالحى  احمدحسين  حجت االسالم 
هيأت عالى نظارت اســتان، آراى گل تپه، 
مالير و فامنين نيز با جابه جايى محدودى 
مواجه بود، ولى همواره تأكيد مى شود كه 
تخلفات عميقى در انتخابات تويسركان به 

وقوع پيوسته است. 
انتخابات شــوراى شــهر همــدان نيز با 
اعتراضــات زيادى از ســوى كانديداها 
مواجه شــده اســت. با اين حال به گفته 
اعضــاى هيأت اجرايــى و هيأت نظارت 
همدان، احتمال جابه جايى آرا در همدان به 

علت الكترونيكى برگزار شدن انتخابات در 
همدان، بسيار پايين است. 

در ايــن ميان نيــز از ســوى برخى از 
كانديداهاى معتــرض درخصوص برخى 
از تخلف هــا در روز رأى گيــرى و نحوه 
برگزارى اتهام هايى به برخى از مســئولين 
هيأت اجرايى زده  شد كه البته اين اتهام ها 
هيأت  رئيس  محمدى  محمد على  سوى  از 

اجرايى و فرماندار همدان رد شد. 
روزسه شــنبه هفته جــارى رئيس هيأت 
رأى گيرى  بازشمارى 4صندوق  از  نظارت 

در همــدان خبر داد و بيان كرد كه تغييرى 
در شمارش آرا ايجاد نشده است. در همين 
روز نيز رئيس هيأت اجرايى اســتان نيز از 

تأييد صحت انتخابات همدان خبر داد. 
چنــدى پيــش هــادى بيگى نــژاد و حســن 
لطفــى از ديگــر اعضــاى هيأت عالــى 
نظــارت بــر انتخابــات اســتان اعــالم كرده 
بودنــد كه امروز(پنجشــنبه) آخرين جلســه 
ــژاد  ايــن هيــأت برگــزار مى شــود. بيگى ن
همچنيــن بيــان كــرده بــود كــه در صورت 
رؤيــت مســتندات قابــل اســتناد انتخابــات 

در شهرســتان هايى كــه صحــت انتخابــات 
ــدداً بررســى  ــز مج ــده ني ــد ش ــا تأيي آنه

مى شــود. 
روز گذشته چندى از كانديداهاى معترض 
به نتايج و نحوه برگزارى انتخابات شوراى 
شــهر همدان، در ارتباط با همدان پيام از 
اعتراض خود نســبت بــه اعالم صحت 
انتخابات شهرســتان همــدان خبر دادند. 
در ادامه اظهــارات و داليــل برخى از 
كانديداهــاى معترض به ششــمين دوره 
انتخابات شوراى شهر همدان را مى خوانيم:

 مسعود پورصالحى: 
ما يكســرى مستندات و ادله قضايى داريم كه آنها را تحويل مراجع قضايى و دادگاه  داده ايم و اين ادله 
تا زمانى كه توسط دادگاه بررسى نشود را نمى توانيم در اختيار هيأت نظارت قرار دهيم. زيرا اين مسأله 

بحث جرم است(در رابطه با ميثاق نامه شوراى فعاالن فرهنگى) و نه تخلف انتخاباتى.
ما به مراجع ذى صالح(هيأت نظارت و هيات اجرايى) اعالم كرده ايم كه چه نوع مدرك و ادله الزم است 
كه در اختيار شــما بگذاريم كه ثابت شــود در انتخابات تخلف صورت گرفته است؟ در دوره گذشته 
كانديداهاى معترض چه ادله اى آورده اند كه بازشــمارى صورت گرفت، بفرماييد كه ما هم همان ها را 

ارائه دهيم؟ 
 اعظم بهرامى:

پس از اينكه ما اعتراض خود را اعالم كرديم، به ما گفته شــد كه در 5روز پاسخ اعتراض ما را جواب 
خواهند داد، با اين حال و پس از گذشت 10روز از اعتراض ما هنوز پاسخى از سوى مراجع ذى  صالح 
به ما داده نشــده اســت. مدارك ما شامل فيلم، صوت، عكس بوده كه در اختيار اين مراجع قرار گرفته 
است. من و جمعى ديگر از كانديداها در نامه اى به فرماندارى شهرستان همدان مراتب اعتراض خود را 

نسبت به تأييد صالحيت انتخابات همدان اعالم كرده ايم. 
 سارا برزگر:

ما به اين مسأله اعتراض داريم كه چرا هيچ كدام از كانديداهاى معترض و يا نمايندگان آنها در روز بازشمارى 
آرا حضور نداشته اند. من فكر مى كنم اين حق ما بود كه هنگام بازشمارى آرا حضور داشته باشيم. 

 يكى از كانديداها  كه خواست نامش فاش نشود:
يكــى از متصديان صندوق هاى رأى در يك مكالمه تلفنى كه فايل صوتى آن  هم موجود اســت، ادعا 
كرده كه برخى از تخلفات در انتخابات صورت گرفته است. اين متصدى كه در يكى از شعب حاضر 
در منطقه خزريان حضور داشــته، مدعى شده كه صورتجلسه شمارش آرا در اين شعبه را سفيد امضا 

كرده اند.
البته گفتنى اســت كه بســيارى از اين اظهارات و اعتراض ها در روز هاى گذشته توسط مسئولين امر 
پاسخ داده شده است. به طور مثال مصطفى آزادبخت رئيس ستاد انتخابات استان درخصوص حضور 
كانديداهــاى معترض پاى صندوق هاى رأى براى بازشــمارى بيان كرده بود كــه قانون در اين رابطه 

سكوت كرده و اين مسأله بستگى به نظر هيأت اجرايى و هيأت نظارت خواهد داشت.

 پس از اســتماع اظهــارات كانديداهاى 
معتــرض پــس از تأييد صحــت انتخابات 
شــهر همدان، با رئيس هيأت عالى نظارت بر 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستاى 

استان ارتباط برقرار كرديم. 
فالحى در ابتــدا در گفت وگو با خبرنگار ما 
در رابطه با اعتراض كانديداهاى معترض از 
حضور نداشتن هنگام بازشمارى آرا، گفت: 
اين مسأله را بررسى كرديم و متوجه شديم كه 
طبق قانون اين افراد نمى توانند حضور داشته 
باشــند(كانديداى معترض هنگام بازشمارى 
آرا). اين مسأله به اين دليل است كه اگر يك 
نفر بيايد، بقيه كانديداها نيز خواهان حضور 
خواهند شد و اين در حالى است كه انتخابات 

همدان 350كانديدا داشته است. 
مجلس  در  همدان وفامنيــن  مــردم  نماينده 
شــوراى اســالمى بار ديگر بيان كرد: خودم 
در روز بازشمارى آرا باالى سر صندوق هاى 
رأى گيرى ايســتادم و حتى برخى از آنها را 

خودم شمارش كردم. 
وى افزود:  مــا قانون را رعايت و به صورت 

بازشــمارى  را  رندومى 4صندوق 
كرديم و هيچ مشــكلى نبود. 

كانديداهــا فكــر مى كنند 
مــردم در روز رأى گيرى 
تمام ليست را پر كرده اند 
اين در حالى اســت كه 
ليســت هاى  از  95درصد 

رأى گيرى يك الى 2اسم در 
آن  نوشته شده بود. 

رئيــس هيأت نظــارت بــر انتخابات 
اســتان در رابطه با ادعاى برخى از كانديداها 
نسبت به صداى  ضبط  شده يكى از مسئولين 
صندوق(يكى از شعبات رأى گيرى در منطقه 
خضريان) و ادعــاى وى بر تخلف صورت 
گرفته در اين حوزه بيان كرد: اين مسأله مورد 
بررسى دادســتان قرار گرفته است. اين ادعا 
هم مطرح اســت كه ليستى(ليست شوراى 
فعاالن فرهنگــى) در روز انتخابات و يا در 
زمان ممنوعيت تبليغات انتشــار يافته است. 
اين مســائل كه به عنوان تخلفات انتخاباتى 
محسوب مى شوند بايد به دادستان ارائه شود. 

فالحى در ادامه گفت: اما آيا اين 
مســائل در نتايج شــمارش 
بايد  است؟  تأثيرگذار  آرا 
گفــت كــه خيــر. اين 
مسائل در نتايج شمارش 
و  نبوده  تأثيرگــذار  آرا 
افرادى كه رأى آورده اند 
صرفاً از يك ليســت نبوده 
و كانديداهاى پيــروز از ميان 
ليســت  متعــدد بوده اند. مــا جلوى 
ليســت ها را نمى توانيم بگيريــم اگر ادعاى 
اين افراد صحيح اســت و در روز رأى گيرى 
اين ليست ها انتشار يافته به دادستانى مراجعه 

كنند. 
وى در پاســخ به اين پرســش كــه آيا اگر 
اين تخلف توســط دادستانى تأييد شود، اما 
در ميزان شــمارش آرا تأثير زيادى نداشــته 
باشــد، صحت انتخابات پــا برجا مى ماند؟ 
بيان كرد: برخى از كانديداها ادعا مى كنند كه 
كانديداهاى پيروز به علت انتشار اين ليست 
پيروز شده اند، اما بايد بگويند كه چند درصد 

از رأى آنها به اين ليســت ها وابســته است. 
مشخص كنند تا ما همان درصد رأى را باطل 
اعالم كنيم. بايد به شما بگويم كه هيچ كدام 
از ايــن افراد آمار نداشــته و ادعاى آنها كلى 
اســت. به طور مثال فردى كــه 20هزار رأى 
آورده است ، بيايند و بگويند كه چند درصد از 
اين 20 هزار رأى به علت ليست انتشار يافته 
بــوده تا ما آن ميزان رأى را باطل اعالم كنيم. 
ما به صورت كلى نمى توانيم قضاوت كنيم، 
زيرا در اين ميان حقوق بسيارى از افراد ضايع 

مى شود.    
نماينده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى در پايان در رابطه با جلسه 
امروز هيأت عالى نظارت بر انتخابات استان 
بيــان كــرد: در حال حاضر در تويســركان 
تخلفات جدى اســت و ما اين مسأله را با 
تهران نيز در ميان گذاشــته ايم. احتمال دارد 
در رابطه با انتخابات تويســركان چند رأى 
را باطــل اعالم كنيم. ما بايد از حقوق مردم 
و كانديداهــا صيانت كنيم و بــه انتخابات 

شبه دار اكتفا كنيم. 
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نيلوفر بهرمندنژاد»
 قصه اعتيــاد، قصه پــردرد و رنج جامعه 
اســت. قصه اى كه در نهايت مرگ تو را انتظار 
مى كشــد، تلخى داستان زندگى  زنان و مردانى 
اى  ندارد. به  اســت كه احتياج به هيچ مقدمه
گفته خودشان ماجراى اعتياد  ابتدايش همه چيز 

خوب پيش مى رود و فارغ از هرگونه درد و غم 
است، ماجرايى كه تا با خواست خودت نباشد به 

سرانجام نمى رسد.
برهمين اساس تصميم گرفتيم  به سراغ تنها كمپ 
ترك اعتياد زنان در شــهر برويم و با افرادى كه 

تجربه ترك مواد را داشتند مصاحبه اى كنيم.  

كمپ ارمغان نويدمهــر در يكى از خيابان هاى 
شهر واقع شده كه دور تا دور آن را فروشگاه هاى 
لوازم يدكى خودرو گرفته است وارد ساختمانى 
2 طبقه قديمى شديم و با 2 نفر از كاركنان آنها 
هم صحبت شــديم ما را به طبقه باالتر راهنمايى 
كردند. 10نفر از زنان در كنار در ايستاده بودند به 

چهره تك تك آنها  نگاهى كردم حالتى مضطرب 
و نگران كننده در چشمانشان موج مى زد گويى 
بار غم يك زندگى بى حاصل و بى هدف در آنها 

شكسته باشد.
زنان و دخترانى كه بيشــتر موادمخدر و هروئين  
و شيشــه مصرف مى كنند و اغلب آنها ساكن 

روستاهاى اطراف همدان هستند و سابقه مصرف 
موادمخدر در خانواده هايشان وجود دارد.

دوست داشتم پاى صحبت تك تك آنها بنشينم 
و از شــرايط كنونى شان باخبر شوم، اما به دليل 
محدوديت زمانى با 5نفر از آنها موفق به مصاحبه 

شديم.

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

ثبت نام وام بازنشستگان تأمين اجتماعى از شنبه
 مديــركل امــور فرهنگى واجتماعــى ســازمان تأميــن اجتماعــى بــا اشــاره بــه اينكــه ثبت نــام وام بازنشســتگان ســازمان از روز 

شــنبه آينــده آغــاز مى شــود، گفــت: حــدود 400هــزار نفــر وام 7ميليــون تومانــى دريافــت مى كننــد.
ــى  ــازمان تأمين اجتماع ــش س ــتگان تحت پوش ــام وام بازنشس ــورد ثبت ن ــر، در م ــا مه ــو ب ــى در گفت وگ ــى جهان عل
ــام وام  ــاه ثبت ن ــده 12تيرم ــه آين ــنبه هفت ــده و از روز ش ــى نش ــوز قطع ــتگان هن ــام وام بازنشس ــرد: ثبت ن ــان ك بي

نهايــى مى شــود.
وى گفــت: افزايــش تعــداد وام گيرنــدگان و همچنيــن افزايــش ســقف وام نيــاز بــه توافــق، هماهنگــى و برنامه ريــزى بيشــترى 
ــا  ــت، ام ــده اس ــام وام آم ــتم ثبت ن ــازى سيس ــزارى و پياده س ــات نرم اف ــى امكان ــر تمام ــل دارد و در حال حاض ــك عام ــا بان ب
براســاس توافقنامــه اى بــا بانــك، ضــرورت دارد فراينــد ثبت نــام و پرداخــت وام اصــالح و روان شــود و همچنيــن دسترســى 

ــرد. ــر صــورت گي راحت ت

خشونت خانگى را به اورژانس اجتماعى 123 اطالع دهيد
 سرپرســت كل دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعى اعالم كرد كه گروه هاى دچار و يا در معرض خشونت در شرايط بحرانى براى 

دريافت كمك مى توانند با اورژانس اجتماعى و خط تلفنى 123 تماس بگيرند.
محمــود علــى گــو در گفــت و گــو بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان، گفــت: كــودكان و همســران آزار ديــده، ســالمندان و معلــوالن 
آزارديــده، زنــان و دختــران در معــرض آســيب اجتماعــى، افــرادى كــه قصــد خودكشــى دارنــد يــا اقــدام بــه خودكشــى كــرده اند، 
كــودكان خيابانــى، دختــران و پســران فــرارى از منــزل ، ســاكنين ســكونتگاه هاى غيــر رســمى و مناطــق حاشــيه نشــين بــا تاكيــد 
بــر گروه هــاى هــدف اورژانــس اجتماعــى و ســاير افــرادى كــه در شــرايط بحرانــى قــرار دارنــد،  مشــمول دريافــت خدمــات 

برنامــه اورژانــس اجتماعــى هســتند.
وى عوامل موثر بر خشــونت زنان را ويژگى هاى فردى و خانوادگى، محيط و طبقه اجتماعى، قدرت مردان در بعد اقتصادى، ميزان 

حمايت سازمان هاى پشتيبانى كننده از زن، نقش رسانه ها و حمايت هاى قانونى در جامعه دانست.

آرمان ملى: ادامه تحريم خوشايند چه كسانى است؟
 بستگى به اندازه جيبشون داره!!

دنياى اقتصاد: نقطه كور وام هاى ارزان 
 يه موقع از هول حليم نيفتن تو ديگ!!

اسكناس: مردم در محاصره گرانى
 دورچينى كنيد تا بيشتر از گليمش دراز نكنه!!

سازندگى: رقابت واكسن ها 
 توراشون پهن كردن هركى زودتر گرفت برنده اس!!

هفت صبح: انفجار طبقه ثروتمندان ايران 
 براى اينكه يه تكونى به خودشون بدن الزمه!!

آفتاب: كنكور يا كرونا كدام مهمتر است
 هر كدوم كه زورش بيشتر است!!

جام جم: 15سال وقت كشى به نفع اعتياد 
 فرصت ها رو بايد غنيمت بشماريم!!
كيمياى وطن: اوج گيرى نامحسوس كرونا

 آسه مى ره، آسه مى ياد تا گربه شاخش نزنه!!
صبح ايران: شرايط عرضه خودرو در بورس فراهم نيست 

 حواستون باشه ماست ها رو نريزيد تو قيمه ها!!
جوان: دلتاى كرونا در چله تابستان 

 كم كم كرونا داره به مثلث برمودا هم ورود مى كنه!!
اقتصادپويا: حقوق كارگران در گروى تورم 

 كرونا كار بلد مى دونه دست رو كيا بزاره!!
تماشاگران: ايران به جرگه واكسن سازان بزرگ دنياپيوست 
 اين نشون مى ده كه قدرت ريسك پذيريش باالست!!
نوآوران: موج خانه نشينى كارگران زير سايه سنگين كرونا

 ديگه ديوارى كوتاه تر پيدا نكرده!!
امروز: بنزين نه گران مى شود و نه سهميه بندى جديد

 حرفش يك كالمه!!

آگهي مزايده (نوبت اول)

محمد شيراوند - شهردار فيروزان

شماره 
قطعه

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

مبلغ سپرده شركت در مزايده 
(به ريال)

آدرس

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

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

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

ــري هــاي صنعتــى و  ــا كارب ــروزان قصــد دارد تعــداد 21 قطعــه زميــن ب شــهرداري في
مســكوني مطابــق جــدول ذيــل از طريــق مزايــده عمومــى و ســامانه الكترونيــك دولــت 

(ســتاد) بــه آدرس اينترنتــى setadiran.ir  بــه فــروش برســاند. 

* تاريخ بازديد از سايت: از تاريخ انتشار آگهى
 تا 1400/04/13

* ارائه پيشنهادات: از تاريخ 1400/04/14 لغايت 
1400/04/19

* بازگشايى پاكات مزايده: روز يكشنبه مورخ 
                 1400/04/20

مورخ  دوشنبه  روز  برنده:  اعالم  تاريخ   *
1400/04/21

اعتياد زنان زشت؛ اما درمان شدنى 

ميترا 48 ساله:
 «مــن از همــان ابتــداى دوران كودكــى ام با 
موادمخدر آشــنا شدم و در يك خانواده اى خالفكار 
كه اعضايش با اعتياد همنشــين بودند رشد كردم و 
هميشه موادمخدر را به چشــم  داروى ُمسكن نگاه 
مى كردم تــا زمانى كه با فرد معتــاد ديگرى زندگى 
مشــتركم را آغاز كردم و هر 2 بــا هم در دام اعتياد 
افتاديم تا زمانى كه به خــودم آمدم و ديدم كه تمام 
زندگى ام ، فرزندانم را پاى بســاط اعتياد گذاشتم  و 
ديگر چيزى از زندگى نمى دانســتم و روزبه روز به 
مشــكالت و اختالفاتم افزوده مى شــد و حدود 30
ســال من با موادمخدر همخانه بــودم كه در نهايت 
با اين انجمن آشــنا شــدم و خدارو شكر مى كنم كه 
اكنون نزديك3 سال است كه به زندگى برگشته ام و 
به عنــوان يكى از مددكاران اجتماعى در اين انجمن 
مشــغول به كار هســتم، من معتقدم كــه يك معتاد 
بهبوديافتــه مى تواند به معتاد ديگرى كمك كند و از 
اينكــه بااراده خود توانســتم زندگى پاك ديگرى را 

براى خودم از نو بسازم خدارو شكر مى كنم.»

مريم27ساله:
 «پدرم خودش ساقى بود و به دليل اينكه به زاهدان سفر مى كرد 
موادمخدر را هم از آنجا تهيه مى كرد و هميشه مصرف ترياك در خانه 

ما حالت  پذيرايى براى ميهمانان را داشت.
در سن پايين ازدواج كردم  و يك ماه پس از ازدواجم به دليل  فشار 
كارى زيادى كه  بر دوشم بود پدربزرگم براى رفع خستگى هايم من 
را به سمت مصرف موادمخدر سوق داد و شروع به مصرف كردم كه 
اى كاش هيچ وقت قبول نمى كردم و اكنون در كنار همســر و فرزند 

3ساله ام بودم. 
خوشــبختانه همســرم پــاك اســت و تاكنــون هيــچ موادمخــدرى را 
مصــرف نكــرده اســت  و بــه دليــل اعتيــادم از هــم جــدا شــديم و 
ديگــر اجــازه مالقــات بــا دختــرم را نــداد و ايــن برايــم حســرت 

بزرگــى شــده اســت.»

   فعاليت يك مركز ترك اعتياد زنان در همدان
  هم اكنون يك مركــز و كمپ ترك اعتياد زنان در همدان وجود 

دارد كه به درمان زنان و دختران معتاد مى پردازد.
مدير مركز ترك اعتياد بانوان در گفت وگو با همدان پيام گفت: نزديك 
10سال است كه در زمينه مددكارى فعاليت دارم، اما حدود 3سال است 
اين مركز را به همراه ســاير كاركنان خود راه اندازى كرده ايم. دوره هاى 
اين مركز 21روزه است كه هزينه اين مركز در سال گذشته طبق تعرفه 
750 هزار تومان بود در حالى كه امســال نسبت به سال گذشته افزايش 

داشته و حدود يك ميليون و450هزارتومان است. 
  زهرا نصيرپور به عمده مشكالت اساسى اين مركز پرداخت و افزود: 
يكى از اساسى ترين مشــكالت اين كمپ قديمى بودن ساختمان آن 
اســت كه بيش از چند بار ســقف آن ريزش كرده است ديگرى نبود 
فضاى باز و هواخورى براى بيماران اســت و اينكه هيچگونه وسيله 
بازى و تفريحــى براى اين افراد وجود نــدارد، نبود فضاى كافى به 
طورى كه تمامى كاركنان اعم از روانشناس، پزشك و مددكار همگى 
در يك اتاق هســتيم و اين شــرايط برايمان دشــوار است.   وى در 
ادامه بيان كرد: اينجا تحت حمايت هيچ ارگانى نيســت و در بسيارى 
مواقع هم شده كه بيشتر مخارج اين كمپ توسط هزينه شخصى خود 
و هزينه اى كه توســط والدين براى درمــان بيماران صورت مى گيرد 

انجام مى شود.
    نصيرپــور در پايــان گفت: در همدان زنان و دختران معتاد بيشــتر 
موادمخدر هروئين و شيشــه مصرف مى كننــد، زيرا زنانى كه در مركز 
ترك اعتياد اقدام به ترك مى كنند مواد مورد مصرف خود را  " هروئين 
و شيشه" ذكر مى كنند و اغلب آنها ساكن استان هاى همجوار هستند كه 

در رده سنى 18 تا 60 ساله قرار دارند. 

اكرم 35 ساله: 
  «من از سال 97 دچار بيمارى قند شدم و هميشه از ناحيه پا احساس 
درد مى كردم در آن سال همسرم در زندان بود و هر زمانى كه براى مرخصى 
مى آمد مصرف ترياك را به من پيشنهاد مى داد و همين موضوع موجب شد 
كــه من در هفته حدود3 الى 4بار ترياك مصرف كنم تا اينكه ديگر ترياك 
جوابگويم نبود و رو به مصرف هروئين آوردم و در زمانى كه همســرم در 
زندان بود به دليل اينكه دسترسى كافى به مواد نداشتم دوباره همان پادرد و 
بدن درد به سراغم مى آمد. در زندگى با مشكالت بسيارى دست وپنجه نرم 
كردم و سختى هاى بسيارى كشيدم از طرفى ديدن فرزند معلولم زندگى را 
به كامم تلخ كرده بود و فكر مى كردم  تنها چيزى كه مى توانســت من را از 
اين همه  مشكالت نجات دهد همان مصرف هروئين بود.« نئشگى حالتى 
است كه خوشى سراسر وجودت را فرامى گيرد و فراموش مى كنى كه رنجى 
در كره خاكى وجود دارد». تا زمانى كه مورد آزار و اذيت همسر و اطرافيانم 
قرار گرفتم كه عرصه زندگى به من تنگ شــد  و كم كم كارتن خواب شدم 
و آنقدر در دام اعتياد گرفتار شــده بودم كه اجازه ندادند در تشــييع جنازه 
فرزند معلولم شركت كنم و اين براى من درد بزرگى شد، اما اكنون خدا را 
شكر مى كنم كه حدود 13روز است كه پاك هستم و دوباره به زندگى روى 
آورده ام و تصميــم گرفته ام ديگر هيچ وقت به ســراغ اعتياد نروم تا بتوانم 

طعم خوشبختى را بچشم.»

محبوبه 32ساله:
 «من 12ســال اســت كه درگير اين بيمارى اعتياد هستم. در زندگى هيچ وقت از لحاظ مالى 
دچار مشكل نشده بودم. چند بارى مواد را كنار گذاشتم، اما دوباره لغزش داشتم و به هر بهانه اى 
به سراغش رفتم و از نو شروع كردم و دليل اصلى آن هم وسوسه هاى همسرم بود كه سعى مى كرد 
من را قانع كند كه  با 2، 3بار مواد كشــيدن هيچ كســى معتاد نشده است. پس از گذشت 3سال 
همســرم  اعتيادش را كنار گذاشــت، ولى من همچنان درگير بودم و در زمان هايى كه او بود مواد 
نمى كشيدم و سعى مى كردم تب ولرز و بدن درد خود را با مصرف شربت آرام كنم، كارم به جايى 
رسيده بود كه ديگر در ميان خانواده و اهالى روستا هيچ آبرو و اعتبارى نداشتم و به دليل اينكه در 
محيط كوچكترى قرار داشتم از طرف خانوادم هيچگونه حمايتى نمى شدم و اكنون نزديك 9روز 
اســت در اين كمپ هستم و جا دارد از مشكالت و ســختى هاى اين كمپ بگويم؛ «نبود فضاى 
باز و هواخورى، وســيله بازى» كه بتواند در مدتى كه در اين مكان بســر مى بريم سرگرم باشيم. 
از مســئوالن تقاضا دارم كه توجه بيشــترى به ما داشته باشند و محيط بهتر با امكانات بيشترى را 

برايمان فراهم كنند.

ستاره 29 ساله:
   «7 ســال است كه معتاد هستم و از همان  ابتدا در كنار همسرم هروئين و شيشه 
مصرف كرديم. از داليل اصلى معتاد شدنم اين بود كه همسرم از سر عشق و عالقه اى 
كه به من داشــت دوست داشــت حالت خوش خمارى و نئشگى را تجربه كنم و اما 
به واســطه همين نئشــگى و موادمخدر تمام زندگيم را از دســت دادم، اما به كمك 
خانواده همســرم و براى اينكه زندگى ام از هم پاشــيده نشود وسايل موردنياز زندگى 
را برايمان فراهم كردند، اما باز هم به ســراغ موادمخدر رفتيم زندگيمان بدتر از دوره 
گذشته شد. زمانى كه شيشه مصرف مى كردم دچار توهم مى شدم به طورى كه كه تمام 
پتوها را از هم مى شــكافتم و در خانه مى ريختم. بــه خاطر مواد گدايى  و از زباله هاى 
شــهرى ضايعات جمع كردم و اما خوشحالم كه هيچ وقت روى به كارهاى غيرشرعى 
نياوردم. اگر به گذشــته برگردم به خاطر مادرم هم كه شــده ديگر ســمت هيچگونه 
موادمخــدرى نمــى روم، البته اين نكته را هم بگويم كه هيــچ وقت معتادى نمى تواند 

بگويد كه 100درصد به سراغ مواد نمى رود.»

ادامه توزيع بدون محدوديت انسولين
 مديرعامل ســازمان تداركات پزشكى جمعيت هالل احمر با اشاره 
به اين كه توزيع انسولين بدون محدوديت ادامه دارد، از تامين و توزيع 

داروهاى مرتبط با كرونا در داروخانه هاى هالل احمر خبر داد.
به گزارش ايسنا، عليرضا عسكرى در خصوص واردات دارو به كشور 
گفت: با توجه به اعالم نياز سازمان غذا و دارو جهت واردات داروهاى 
فوريتى و تك نســخه اى، پس از اخذ مجوز از اين سازمان، به صورت 
مستقيم و غيرمســتقيم از توليدكنندگان و عمده فروشان دارو استعالم 

قيمت و خريدارى مى شود.
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نقش افزايش نرخ ارز و كمبود قطعات 
در تصادفات جاده اى

 متأســفانه در چند ماه گذشــته با توجه به رونــد كاهش قرنطينه 
و افزايش مســافرت هاى كارى و شخصى كشــور ما شاهد افزايش 
تصادفات و حوادث جاده اى بسيار مهلكى بوده ايم كه در بررسى هاى 
كارشناســان عوامل مختلفى از جمله خطاى راننده، مشكالت جاده، 
نقص فنى و غير اســتاندارد بودن خودرو در اين حوادث نقش داشته 

است.
اگر بــه نمودارهاى تصادفات با توجه بــه قرنطينه هاى موجود و كم 
شدن سفرهاى تفريحى در كشور در طى يك سال ونيم گذشته نگاهى 
بياندازيم خواهيم ديد ســطح تصادفات و تلفــات على رغم كاهش 
مســافرت ها بســيار باالســت؛ زيرا اگر محدوديت هاى سفر نبود و 
با حجم وســيعى از سفرها مواجه بوديم چه بســا با فاجعه اى بسيار 

هولناك تر رو به رو بوديم.
اگر به آمار كارشناســان پليس راه توجه كنيــم صرف نظر از خطاهاى 
انســانى و جاده اى متوجه نقش بسيار بزرگ نقص فنى خودرو بابت 
قطعات و غير ايمن بودن و نداشــتن استاندارد كافى در توليد خودرو 
خواهيم شد. متأسفانه در تصادفات جاده اى نقش خودروهاى داخلى 
بخصوص تصادفات منجر به فوت بسيار پررنگ است و خودروهاى 
ژاپنى، كره اى و يا اروپايى نقش بسيار كمترى در تصادفات و يا تلفات 

دارند.
 حال اگر مشــكل بســيار مهم ديگرى نيز به اين شرايط اضافه كنيم 
فاجعه بيشتر نمايان مى شود؛ كمبود و گرانى قطعات در حال حاضر و 
ثبت نشدن ســفارش و يا روند كند آن و تخصيص ارز براى قطعات 
خودرو كه معموالً از خارج وارد مى شــود و در گذشته نيز بسيارى از 
قطعه ســازان بدون مارك آنها را وارد مى كردند و ليبل و مارك خود را 
به آن الصاق مى كردند موجب شــده كه ناوگان شخصى و تجارى در 
كشور در تمامى سطوح دچار فرسودگى وحشتناكى شوند و مردم چه 
در بخش تجارى و چه غيرتجارى قدرت خريد لوازم يدكى را ندارند 

و معموالً سعى مى كنند با آن قطعه معيوب زندگى را سپرى كنند.
فرسايش الســتيك، جلوبندى، گيربكس، موتور، سيستم ترمز و برق 
نقش بســيارى در اين تصادفات داشــته و قيمت قطعات و سرويس 
دوره اى به صورت چند برابر افزايش يافته اســت و بخش وســيعى 
از مــردم كه شــغل كارمندى و يــا پايينى از لحاظ درآمــد دارند و 
حقوق هايشــان در حد 5 تا 10ميليون تومان نيز اســت به هيچ عنوان 

توانايى تعمير و تعويض قطعات را ندارند.
در بخــش حمل ونقل جــاده اى تجارى نيز اتوبوس هــا، كاميون ها و 
كاميونت ها با فرســودگى وحشــتناكى روبه رو بوده و از فرســايش 
الســتيك، لنت، جلوبندى و... به شــدت رنج مى برند و اين معضل 
در حال حاضر نقش اساســى در تصادفات جاده اى و تلفات داشــته 
و مسئوالن مى بايســت هرچه زودتر تا تلفات جاده اى افزايش نيافته 
فكرى به حال تأمين لوازم يدكى اورجينال و با قيمت پايين كنند وگرنه 
با كم شــدن قرنطينه و باز شدن فضاى مسافرت شاهد افزايش تلفات 
و تصادفات خواهيم بــود كه هم از لحاظ جانى و هم از لحاظ مادى 
هزينه هــاى زيادى را به بخش هاى مختلــف از جمله مردم، دولت و 
شركت هاى بيمه اى وارد خواهد كرد. وارد نشدن خودروهاى خارجى 
كه داراى تكنولوژى هاى بسيار در ساختار بدنه و موتور و آيروديناميك 
و همچنين ترمز و سيستم سوخت رسان بوده نيز موجب شده كه سطح 
تكنولوژى توليدات داخل حداقل 30ســال از سطح تكنولوژى خارج 
عقب باشد كه اين موضوع با توجه به جان و مال مردم مى بايست مورد 

توجه مسئولين تصميم گير كشور در مجلس و دولت باشد.
* محمد خوشنام
 كارشناس اقتصادى

اطالعيه وزارت رفاه درباره شرايط 
ثبت نام جاماندگان يارانه نقدى

 شرايط ثبت نام جاماندگان يارانه بزودى اعالم مى شود.
 به گزارش خبرآنالين، با توجه به شيوع موج جديد ويروس كرونا و 
نگرانى هاى جدى در اين خصوص، شرايط ثبت نام جاماندگان يارانه 

پس از هماهنگى هاى الزم با ستاد ملى كرونا اعالم مى شود.
در اطالعيه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى آمده اســت: براساس  
قانــون بودجه 1400و آيين نامه مصوب دولت كســانى كه در ســال 
1393از ثبت نام يارانه ها جا مانده  يا افرادى كه خانواده آنها يارانه بگير 
نبوده،  اما با ازدواج از خانواده جدا شــده اند چنانچه متقاضى دريافت 
يارانه هســتند، مى توانند طبق شرايطى كه  اعالم مى شود براى ثبت نام 

اقدام كنند. 
بنابر اين اطالعيه؛ پس از هماهنگى هاى الزم با ستاد ملى كرونا نحوه 
مراجعه حضورى به مراكز مربوطه براى ثبت نام در شهرهايى كه خطر 

گسترش كرونا وجود نداشته باشد اعالم مى شود.
در اين اطالعيه تأكيد شــده اســت؛ تا اعالم شــرايط از ســوى اين 
وزارتخانه، افــراد متقاضى ثبت نام يارانه،  از مراجعه حضورى به اين 

وزارتخانه و سازمان هدفمندى يارانه ها خوددارى كنند.

حواستان به خاموشى ها باشد
 شــركت توانير در پى تداوم افزايشى دماى هوا در كشور جهش 
مصرف برق، اطالعيه دوم خود را در هفته جارى منتشر و از همه مردم 

درخواست كرد كه به مديريت مصرف توجه بيشترى داشته باشند.
به گزارش ايسنا، در اطالعيه شركت توانير آمده است كه سامانه هواى 
گرم، اكثر نقاط كشور را فراگرفته و مصرف برق شديداً افزايش يافته 
است. همزمانى اين موضوع با برگزارى كنكور سراسرى، همراهى و 

صرفه جويى مشتركان گرامى در سراسر كشور را مى طلبد.
در حال حاضر بيش از 3 هزار اكيپ عملياتى آماده خدمت رســانى به 
مراكز برگزارى آزمون هستند و از همه هموطنان گرانقدر تقاضا داريم 
براى ايجاد آرامش فرزندانمان در اين شرايط نسبت به كاهش مصرف 

خود اقدام كنند تا از قطع برق جلوگيرى شود.
راهكارهاى ســاده كاهش مصرف برق شامل كاهش مصرف بارهاى 
سرمايشــى از جمله تنظيم كولرهاى گازى روى 25درجه، اســتفاده 
از دور كند كولرهاى آبى، كاهش روشــنايى غير ضرورى و اســتفاده  

نكردن از وسايل پرمصرف برقى در ساعات 12 تا 18 مى شود.

زمان واريز يارانه معيشتى تيرماه 1400 
اعالم شد

 سازمان هدفمندســازى يارانه ها با صدور اطالعيه اى زمان واريز 
يارانه معيشتى تيرماه سال 1400 را اعالم كرد.

به گزارش خبرآنالين، بيســتمين مرحله يارانه معيشتى ساعت 24:00 
روز پنجشــنبه مورخ 1400/04/10به حساب سرپرستان خانوار واريز 
مى شود. همانند دوره هاى گذشته، خانواده هاى يك نفره 55هزار تومان، 
خانواده هاى 2نفــره 103هزار تومان، خانواده هــاى 3 نفره 138هزار 
تومان، خانواده هاى 4نفــره 172 هزار تومان و خانواده هاى 5 نفره  و 

بيشتر 205 هزار تومان يارانه معيشتى دريافت مى كنند.
الزم به يادآورى اســت، ششمين قسط از پرداخت دومين مرحله وام 
يك ميليون تومانى كرونايى از حساب سرپرستان خانوارهايى كه اين 

وام را دريافت كرده اند كسر مى شود.

خبر عضو كميسيون انرژى مجلس درباره قيمت بنزين
 عضو كميسيون انرژى مجلس گفت: نبايد به جامعه القا كنيم كه سوخت گران مى شود 
و يا مصرف مردم محدود مى شــود، اگر طرحى در مجلس بررسى مى شود حتماً بايد در 

راستاى مصرف بهينه بوده و قيمت ها با زندگى مردم سازگار باشد.
فريدون عباســى درباره برنامه هاى ســاماندهى يارانه هاى پنهان بيان كرد: چند طرح در 
مجلس درباره يارانه پنهان انرژى مطرح اســت؛ نخست اينكه بنزين به هر نفر اختصاص 
داده شود. طرح ديگر اينكه چگونه كسى كه بنزين بيشترى مصرف مى كند هزينه بيشترى 
بپردازد و در مقابل اين اضافه پرداخت بين كســانى خودرو نداشــته و از سوخت استفاده 
نمى كنند، توزيع شــود و ديگرى طرح وان(جايگزين سهميه بندى بنزين) است، البته اين 

طرح ها خام است و بايد اشكاالت اجرايى آنها برطرف شود.  
وى به ايلنا گفت: ما تمامى طرح هاى مطرح شــده درخصوص يارانه سوخت را بررسى 
اوليه كرده و نظر كارشناســان مختلف و مشاوران كميسيون را دريافت كرده و پاسخ هم 
داده ايم. عضو كميســيون انرژى مجلس بيان كرد: در هرحال مردم نبايد دچار استرس و 
تب وتاب شوند و اين طرح ها زندگى شــان را تحت تأثير قرار دهند، طرح ها بايد پخته و 
جامع بوده و دولت هم قبول داشــته باشد. نبايد شتاب زده كار كنيم، با دقت بررسى كنيم 

تا به يك طرح جامع برسيم.  
وى گفت: بايد به گونه اى عمل كنيم كه تمام حامل هاى سوخت را تحت پوشش قرار دهيم 

و به مردم اجازه دهيم خودشان مصرف را مديريت كنند.
عباســى افزود: ديدگاه ما بررسى كارشناسى بدون شتاب است حتماً درست بررسى كنيم 

و گردش را كامل در نظر بگيريم يعنى بدانيم اگر احياناً قيمت و ميزان مصرف تغيير كند 
روى چه موارد ديگرى تأثيرگذار اســت، زيــرا يك تصميم كوچك در حامل هاى انرژى 
روى خيلى از مراكز اقتصاد تأثيرگذار اســت، بايد حتماً نظام حقوق و دستمزد كشور هم 

در كنار آنها در نظر گرفته شود.
وى بيان كرد: تغيير در يارانه هاى پنهان ســوخت فقط در راستاى اين است كه مردم خود 

كمك كنند مصرف بهينه شود، قرار نيست قيمت و ميزان سوخت تغيير كند.  
اين نماينده مجلس گفت: بايد قدرت صادرات فرآورده براى كشــور حاصل شــود و از 
صادرات مردم هم نفع ببرند يعنى كســى كه خودروى شخصى ندارد هم در يارانه سهيم 
باشــد. درواقع وقتى دارندگان خودرو يارانه ســوخت دريافت مى كنند و كسانى هم كه 

خودرو ندارند در اين يارانه سهيم باشند، ما بايد به يك راه حل درست برسيم.

غزل اسالمى »
 مهمترين اقدامى كه در يك سال اخير بايد 
در راه وشهرســازى همدان صورت مى گرفت 
تصويب طرح جامع شــهر همدان در شوراى 
برنامه ريزى و ارســال آن به شــوراى عالى 
شهرســازى و معمارى بود. اما اين طرح پس 
از گذشت 5سال هنوز به نتيجه نرسيده است. 
كار مطالعاتى طرح جامع شهر همدان از سال 
95 آغاز شد و قرار بود پس از يك سال ونيم 
به پايان برســد، اما به دليــل اختالف نظر بين 
برخى سياســيون و مسئوالن استانى تهيه اين 
طرح توسط مشــاور تا ماه هاى ابتدايى سال 

1400 طول كشيد. در آخر 
فروردين ماه بود كه استاندار 
اعالم كرد كــه طرح جامع 
به پايان رســيده و بزودى 
شهرسازى  عالى  شوراى  به 
و معمارى ارســال مى شود 
بعد در ايــن برهه كه طرح 
زيربنايى  كميته  تصويب  به 
و فنى اســتان رســيده بود 
انتظار مى رفت در شــوراى 
برنامه ريــزى اســتان نيــز 
ســپس  و  شــده  تصويب 
ارســال  عالى  شــوراى  به 
شــود، امــا با ايــن وجود 
برخى اطالعات به دســت 
دســتكارى  از  حاكى   آمده 
كردن  اضافه  و  طــرح  اين 

بلندمرتبه ســازى در مناطــق ممنوعه و باغى 
شــهر بود كه ظاهراً پس از تصويب در كميته 
فنى رخ داده بود و مسئوالن مربوطه اطالعى 
از آن نداشتند. اين موضوع توسط معاون امور 
عمرانى اســتاندار هم رد شــد، اما يك منبع 
آگاه پس از مدتى كوتاه خبر حذف مصوبات 
بلندمرتبه ســازى از اين طــرح را به خبرنگار 

همدان پيام داد. 
بعد از آن بود كه طرح جامع ســكوت خبرى 
را از ســرگذراند تا اينكه حدود يك ماه پيش 
مديركل راه وشهرســازى استان همدان اعالم 
كرد طرح جامع از دســتور كار خارج شــده 

است.
يك منبع آگاه اطالع داد كه برخى سياســيون 
به خاطر اختالف نظر با گروه ديگر ايراداتى از 
طرح جامع گرفته و در نهايت اجازه تصويب 
آن را به اســتان نــداده و كار را به نظارت و 
بازرسى رســانده اند كه در حال حاضر طرح 

جامع به اين سازمان ارجاع شده است.
عالوه بر همدان، طرح جامع 26شــهر مالير، 
نهاوند، اســدآباد، تويسركان، بهار، صالح آباد، 
اللجيــن، رزن، ازندريان، جورقــان، مريانج، 
كبودراهنگ، گيــان، برزول، فيروزان، قهاوند، 
دمق، زنگنه، ســاكن، جوكار، گل تپه، سركان، 
فرسفج، فامنين، شيرين سو و قروه ابالغ شده، 
اما وضعيت نامعلومى دارند. به نظر مى رســد 
طرح جامع اســدآباد تنها طرحى است كه به 

پايان رســيده و چند ماه است كه به شوراى 
عالى شهرســازى و معمارى ارسال شده، اما 
هنوز به مرحله بررســى نرسيده است. طرح 
جامع تويســركان نيز يك سال قبل از همدان 
و در ســال 94 ابالغ شده، اما هنوز به مرحله 
آخر مطالعاتى نرسيده است و آنطور كه گفته 
مى شــود پس از انجــام مطالعات به تصويب 
نرســيده و قرار اســت مطالعات آن مجدداً 
توسط مشاور انجام شود. برخى شهرستان ها 
نيز كار مطالعاتى را هنــوز آغاز نكرده اند در 
صورتى كه ســال گذشــته بود كه داريوش 

حســينى، مديركل راه وشهرسازى از ابالغ 
شــهرهاى  جامع  طرح 
كه  داد  خبــر  نام بــرده 
سال ها  از  شهرها  اغلب 
قبــل و حتــى پيش از 
همدان آغاز به كار كرده 

بودند. 
تخليه  قانــون  اجــراى 
خانه هاى سازمانى استان 
ديگرى  موضــوع  نيــز 
اســت كه در ســال 97 
مطرح  جدى  به صورت 
گذشت  از  پس  اما  شد، 
ظاهراً  پروژه  اين  3سال 
با شكســت مواجه شده 

است. 
راه وشهرسازى  بود  قرار 
را  ســازمانى  خانه هاى 
تخليــه و آنها را از افرادى كه ســال ها در 
آن ساكن هستند و همانند برخى كارمندان 
راه وشهرســازى كــه خانه هاى شــخصى 
داشــته و آن را اجاره داده انــد و هنوز در 
خانه سازمانى زندگى مى كنند، پس بگيرد و 
آنها را به مزايده بگذارد، اما وقتى مسئوالن 
اين خانه ها خود در اين مســاكن ســاكن 
هســتند چگونه مى توانند اين قانون سخت 
را به اجرا دربياورند؟ در اوايل اجراى طرح 
بسيارى از خانه ها تخليه شدند و كارمندان 
بســيارى از ادارات ديگر كه در اين منازل 
ســاكن بودند خانه ها را تحويل دادند، اما 
تعدادى از اين خانه ها هنوز در اختيار افراد 
بانفوذى است كه به شكلى قدرتى در دست 

دارند.
برنامه ريزى در راســتاى ارزان  كردن قيمت 
زمين و مسكن در همدان و تكميل مسكن 
مهــر 2مورد ديگرى اســت كــه مديركل 
راه وشهرســازى در بدو ورود به همدان در 
گفت وگويى با همدان پيام، قول  انجام آنها 
را داد، اما پس از آن عالوه بر اينكه خبرى از 
اقدام در بخش مسكن مهر منتشر نشد، بلكه 
در بخش قيمت مسكن هم با رشد بيشترى 
نســبت به ساير اســتان ها مواجه شديم و 
از رتبه ششــم به رتبه اول رســيديم. طبق 
اطالعات به دست آمده از منبع آگاه برخى 
از كارمندان ايــن اداره در باال بردن قيمت 

زمين و مسكن دخالت داشــتند تا جايى كه 
زمانى كه قرار بود بخشــى از زمين هاى زمين 
شــهرى تفكيك و نرخ گذارى شوند يكى از 
عوامل مؤثر گفته بود«تا جايى كه امكان دارد 

قيمت ها را باال تعيين كنيد.»
طوالنى  شدن روند مطالعاتى طرح هاى جامع 
در شهرهاى استان همدان و به نتيجه نرسيدن 
هيچكــدام از آنها، به پايان نرســيدن پروژه 
مســكن مهر، افزايش قيمت مســكن بيش از 
حد نرمال و باالتر از متوســط كشورى نشان 
مى دهد كه در راه وشهرسازى مشكل نفوذِ غير 

و دخالت در امور توســط ذى نفوذان وجود 
دارد. شكست در تخليه خانه هاى سازمانى و 
حمايت مديركل از خالى  نشــدن آنها، وجود 
پرونده هايى در اين اداره كل و انجام  نشــدن 
كارهاى مربوط بــه آن، ناراضى بودن تعداد 
زيادى از مراجعان به اين اداره و برخوردهاى 
دور از شــأن با ارباب رجوع توســط برخى 
كارمندان همه نشان مى دهد اين اداره مديركل 
مقتدر و متخصصى مى خواهد كه منافع عموم 
را ارجح بداند. مديركل فعلى نيز در 20ماهى 
كه از لرســتان به همدان آمده تاكنون گزارش 
عملكردى در هيچ  يك از بخش ها ارائه نكرده 
است و آنطور كه برآيند رفتارها و عملكردش 
نشان مى دهد و برخى شــنيده ها از مسئوالن 
و كارشناســان وجود دارد وى بيش از اقدام 
در جهت توســعه اســتان، تمايل به تعامل با 
افرادى دارد كه سعى مى كنند اين اداره كل را 

در سيطره خود بگيرند.
اداره كل راه وشهرســازى يكى از پر خبرترين 
و همينطور پر چالش ترين دستگاه هاى دولتى 
است و در حدود 10ســالى كه پس از ادغام 
راه وترابري  و  مسكن وشهرســازي  2وزارت 
در ســال 1390 و بــه تبع تشــكيل اداره كل 
راه وشهرســازى در استان، عمر مديران آن در 
استان كمتر از 2سال بوده است به نظر مى رسد 
مديرى كــه در رأس آن قــرار مى گيرد بايد 
توانمندى مقابله با عوامــل بيرونى و درونى 
كه به  دنبال منافع شخصى و يا گروهى خاص 

هستند را داشته باشد. 

مديراِن بدون گزارش عملكرد

كار مطالعاتى طرح جامع 
شــهر همدان از ســال 
95 آغاز شــد و قرار بود 
به  سال ونيم  يك  از  پس 
دليل  به  اما  برسد،  پايان 
برخى  بين  اختالف نظــر 
مسئوالن  و  سياســيون 
اســتانى تهيه اين طرح 
ماه هاى  تا  مشاور  توسط 
ابتدايى سال 1400 طول 

كشيد

@bazarehamedan
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2955+251677356مس شهر بابك 1
1742+2511954023شاهين بندر عامرى 2
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1142+2512673827شهردارى ماهشهر 4
1339+2510962916نيروى زمينى تهران5
1438+2510873420عقاب تهران6
638-2591153125شمس آذر قزوين7
135+259882019شهداى بابلسر8
132-258892526اترك بجنورد9
30-257992323پاس همدان 10
1824-2566132139ميالدمهر تهران11
2020-2548132444سردار بوكان 12
2020-2548131838شهردارى بم 13
4812-253319755نفت اميديه14

خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

مسابقات انتخابى المپياد استعدادهاى برتر
 مسابقات انتخابى المپياد استعدادهاى برتر شهرستان همدان به همت، 

هيأت دوچرخه سوارى شهرستان همدان برگزار مى شود.
مسابقات اســتعداديابى در بين متولدين سال هاى 85، 86 و 87 برگزار 
مى شــود تا برترين ها انتخاب و پس از حضور در تمرينات با راهنمايى 

مربيان مجرب به مسابقات استعداديابى كشور اعزام شوند.
مســابقات شهرستان همدان در بين پسران امروز 10 تيرماه و مسابقات 

دختران فردا 11 تيرماه سال جارى در بلوار جوان برگزار مى شود.

مسابقه دوستانه مينى گلف 
 به مناســبت هفته مبارزه با موادمخدر مسابقه دوستانه اى در بخش 
بانوان و به صورت انفرادى در سايت تخصصى مينى گلف همدان واقع 

در مجموعه ورزشى سردار شهيد عليرضا شمسى پور برگزار شد.
اين مسابقه در رده سنى آزاد و به روش استر وك پلى در يك راند برگزار 

شد.
اين رقابت بســيار نزديك و حساس بود و براى مشخص شدن نفرات 
برتر ناگزير به انجام رقابت پلى آف در 3ميدان شدند كه در پايان كيميا 
حسين زاده، آيدا جهانى و آذر طهراندوست توانستند عناوين نخست تا 

سوم را به ترتيب كسب كنند.

احتمال دارد امتيازات كسر شده به نفت 
اميديه بازگردد

 شــنيده مى شــود پس از اعالم رأى اوليه و ثانويه كميته انضباطى 
درخصوص شكايت بسيارى از باشگاه ها از باشگاه نفت اميديه مبنى بر 
اســتفاده اين باشگاه از يك بازيكن غيرمجاز كه منجر به كسر امتيازات 
و در نهايت سقوط نماينده اميديه به ليگ دسته سوم شد اكنون باشگاه 
نفت اميديه با استخدام وكالى درجه يك كشور نسبت به آراى صادره 
از كميته انضباطى معترض شده و درخواست تجديدنظرخواهى به كميته 

استيناف داده است.
در اين ميان گفته مى شود باشگاه نفت مستندات و مدارك محكمه پسندى 
را براى اثبات بى گناهى خود به كميته استيناف ارائه داده و احتمال دارد 
اين كميته با ابطال آراى كميته انضباطى باشگاه نفت را تبرئه و فقط براى 

بازيكن خاطى محروميت سنگينى را در نظر گرفته و لحاظ كند!

قايقرانان همدانى در آزمون انتخابى آسيا
 فدراســيون قايقرانى از 3پاروزن همدانى بــراى حضور در اردوى 

انتخابى تيم ملى روئينگ اعزامى به مسابقات آسيايى دعوت كرد.
نخستين مرحله اردوى انتخابى تيم ملى روئينگ بانوان با هدف بازى هاى 
آسيايى هانگژو از  امروز پنجشنبه در درياچه آزادى تهران برگزار مى شود.
رئيس هيأت قايقرانى استان با بيان اين خبر به ايرنا، گفت: اردوى انتخابى 
تيم ملى روئينگ با هدف حضور موفق در بازى هاى آســيايى 2022در 

درياچه آزادى تهران برگزار مى شود.
محمد ضرورى افزود: مريم اميدى پارسا، كيميا زارعى و مريم كرمى از 

همدان براى حضور در اين اردو دعوت شده اند.
وى بيان كرد: اين اردو با دعوت از 14پاروزن كه نفرات برتر مسابقات 
قهرمانى كشور و ليگ سال 1399 هستند آغاز مى شود و در پايان تست 

انتخابى براى تعيين نفرات حاضر در اردوهاى بعد برگزار خواهد شد.
ضرورى گفت: ســولماز عباسى سرمربى و هماخاتمى كمك مربى تيم 

ملى از همدان در اين اردو حضور دارند.

نظارت بر اماكن ورزشى كبودراهنگ
 فعاليت باشگاه هاى ورزشى كه ارتباط فردى زيادى ندارند با رعايت 
دســتورالعمل هاى بهداشتى براى تمامى شهر ها و روستا هاى شهرستان 

كبودراهنگ آغاز شده است.
رئيس اداره ورزش وجوانان شهرســتان كبودراهنگ با اشــاره به آغاز 
فعاليت برخى از رشته هاى ورزشى گفت: باشگاه دارانى كه كدرهگيرى 
وزارت بهداشت را دريافت نكرده اند بايد با مراجعه به سايت اين وزارت 
كدرهگيــرى دريافت و فعاليت خود را برابــر مقررات ابالغى وزارت 

بهداشت ودرمان و رعايت فاصله اجتماعى آغاز كنند.
حسين قراگوزلو بيان كرد: كارشناسان و بازرسين اداره ورزش وجوانان 
شهرستان كبودراهنگ به صورت محسوس و غيرمحسوس بر عملكرد 
و فعاليت باشگاه ها و اماكن ورزشى دولتى و بخش خصوصى نظارت 
مى كنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف كه سالمت شهروندان و 

مراجعين را به خطر بياندازند با آنها برخورد مى شود.

«دى بوئر» از هدايت تيم ملى هلند كنار رفت
 «فرانــك دى بوئر» ســرمربى تيــم ملى فوتبال هلند از ســمتش 

كناره گيرى كرد.
با اعالم فدراسيون فوتبال هلند، فرانك دى بوئر سرمربى تيم ملى اين 
كشور پس از باخت شــوكه كننده مقابل جمهورى چك در مسابقات 

يورو 2020، از سمتش كنار رفت.
اين مربى 51ســاله، 10ماه پيش و پس از جدايى «كومان» هدايت تيم 

ملى هلند را در اختيار گرفته بود.
در قرارداد دى بوئر با فدراســيون هلند آمده بود كه در صورتى كه وى 
نتواند اين تيم را به مرحله يك چهارم نهايى يورو برساند، بند خروج 

از اين تيم براى 2طرف اجرايى شود.

صعود اوكراين 
به مرحله يك چهارم نهايى شد

 تيم ملى فوتبال اوكراين با غلبه بر سوئد به مرحله يك چهارم نهايى 
مسابقات جام ملت هاى فوتبال اروپا يورو2020راه يافت.

در آخرين ديدار از مرحله يك هشتم نهايى جام ملت هاى فوتبال اروپا 
تيم هاى سوئد و اوكراين در ورزشگاه همپدن پارك اسكاتلند به مصاف 
هم رفتند كه اين بازى پس از تســاوى يك بريك در وقت قانونى در 
وقت هاى اضافه اوكراين با نتيجه 2بريك ســوئد را شكســت داد  و 

صعود كرد.
تيم اوكرايــن در مرحله يك چهارم نهايى يورو2020 حريف تيم ملى 

انگليس شد.

صعود سه شيرها در شِب وداع آلمان
 جدال ُســنتى و حســاس تيم هاى ملى انگليس و آلمان با برترى 
2برصفر انگليس همراه شــد تا سه شــيرها به يك چهارم نهايى يورو 

2020برسند.
اين ديدار حســاس در ورزشــگاه ويمبلى شــهر لندن برگزار شد و 
انگليــس با گل هايى كه در نيمه دوم به ثمر رســاند صاحب برترى 2

برصفر شد.
با اين اوصاف انگليس پس از 20ســال توانست در يك ديدار رسمى 

برابر آلمان به برترى دست يابد و به مرحله يك چهارم نهايى برسد.

برنامه مرحله يك چهارم نهايى يورو
 مرحله يك هشــتم نهايى يورو به پايان رسيد و تيم هاى اوكراين، 
انگليس، دانمارك، جمهورى چك، اســپانيا، سوئيس، ايتاليا و بلژيك 
بــه اين مرحله صعود كردند و تيم هاى بزرگى چون فرانســه قهرمان 

جام جهانى و هلند و پرتغال از گردونه رقابت ها كنار رفتند.
در مرحله يك چهارم نهايى يورو كه از فردا جمعه آغاز مى شــود ابتدا 
اسپانيا با سوئيس ديدار مى كند و سپس ايتاليا به مصاف بلژيك مى رود.

روز شنبه نيز ابتدا تيم ملى فوتبال دانمارك به مصاف جمهورى چك 
مــى رود و در آخرين بازى اين مرحله اوكراين و انگليس با هم ديدار 

مى كنند.

زيدان در يك قدمى هدايت خروس ها
 به دنبال حذف فرانســه احتماالً ديديه دشــان از هدايت اين تيم 
كنار مى رود و احتمال هدايت خروس ها توسط زيدان بسيار باالست.

رئيس فدراســيون فوتبال فرانسه اعالم كرد كه در حال حاضر درباره 
ماندن و يا اخراج ديديه دشان تصميم نگرفته است و پس از جلسه با 

دشان تكليف سرمربى فرانسه را مشخص مى كنيم.
تيم ملى فوتبال فرانســه با شكست برابر سوئيس وداعى زود و تلخ با 
يورو 2020 داشــت. پس از اين نمايش ضعيف فرانسه گمانه زنى ها 
درباره اخراج دشان و انتخاب زيدان به عنوان جايگزين وى زياد است.

دشــان از سال 2012 هدايت تيم ملى فوتبال فرانسه را برعهده دارد و 
توانست با اين تيم قهرمانى در جام جهانى 2018 را كسب كند.

استقالل، دوحه را براى ميزبانى از الهالل 
معرفى كرد

 اســتقالل ايران، شهر دوحه را براى ميزبانى از الهالل عربستان در 
ليگ قهرمانان آسيا انتخاب كرده است.

طبق اعالم كنفدراسيون فوتبال آسيا بايد ديدارهاى نماينده هاى ايران 
برابر عربســتان در ليگ قهرمانان آسيا در زمين بى طرف برگزار شود. 
براين اســاس استقالل در يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان آسيا بايد به 

مصاف الهالل عربستان برود و النصر هم ميزبان تراكتور خواهد بود.
AFC به تيم هاى اســتقالل و النصر كه ميزبان هستند 2هفته فرصت 
داده است تا كشور ميزبان را انتخاب كنند. روزنامه الراى قطر نوشت، 
اســتقالل ايران، شــهر دوحه قطر را به عنوان ميزبان بازى از الهالل 

عربستان به كنفدراسيون فوتبال آسيا معرفى كرده است.

«سردار» همبازى طارمى مى شود؟
  يك ســايت پرتغالى اعالم كرد سردار آزمون به ليست خريد تيم 

فوتبال پورتو اضافه شده است.
اين ســايت كه ارتباط نزديكى با باشگاه پورتو دارد اعالم كرد پورتو 
همچنان به دنبال يك جايگزين براى جاى خالى«موســى ماره گا» در 
خط حمله است و «آلفردو مورلس» گزينه اصلى تيم پرتغالى است، اما 

سردار آزمون هم به ليست خريدهاى پورتو اضافه شده است.
زوج طارمــى و آزمون در تيم ملى ايران هم همواره خط حمله ايران 
را زهردار كرده اســت و همكارى احتمالى آنها در تيم پورتو مى تواند 

جذاب باشد.

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

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

برابر رأي شماره 139960326008000528 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان 
رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضــى آقاى يزدان قلندرى فرزند عباس على به 
شماره شناسنامه 0440113946 صادره از تهران در يك قطعه زمين مزروعي ديمى به 
مساحت 102104/65 مترمربع قسمتي  پالك 670 فرعى از 19 اصلي قريه شوند واقع 
در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن  خريدارى با واســطه از مالك رسمى آقاى 
جعفرعلى سليمان رسولى دارنده سند شماره 4395 مورخه 1353/09/02 دفترخانه 
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 تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 34)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/25
حسين حيدرى 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن 

اسكواش همدان رشد قابل توجهى داشته است
 اســكواش همدان به همت مديران هيأت رشد قابل توجهى در يك 
ســال گذشته در استان همدان داشته اســت به نحوى كه پيشرفت هاى 

خوبى را شاهد بوده ايم.
رئيس فدراســيون اسكواش كشــور در ديدار با رئيس هيأت اسكواش 
اســتان همدان، گفت: اسكواش همدان در يك سال اخير با رشد خوبى 
مواجه بوده و به طور قطع در آينده نيز شاهد خبرهاى خوبى از اسكواش 

همدان خواهيم بود.

مسعود سليمانى بيان كرد: نخستين حضور اسكواش همدان در مسابقات 
ليگ، پيگيرى براى توسعه زيرساخت ها، تفاهم با ادارات دولتى و بخش 
خصوصى و افزايش ورزشــكاران اين رشته در استان همدان و حضور 

فعال در فضاى مجازى جهت معرفى اين ورزش قابل تقدير است.
وى گفت: اين فدراسيون از برنامه هاى توسعه گرايانه استان ها در جهت 
جذب و استعداديابى و توسعه زيرساخت ها حمايت مى كند و رويكرد 

ما كمك به رشد اسكواش در استان هاى فعال و مستعد است.
رئيس هيأت اســكواش استان همدان نيز با تشريح عملكرد يكساله اين 
هيأت گفت: از فدراســيون درخواست داريم استان ها را مورد حمايت 

قرار دهند و در برنامه هاى آموزشى نگاه ويژه اى به استان همدان داشته 
باشند.

اســدا... ربانى مهر افزود: توسعه زيرساخت ها و ايجاد كورت اسكواش 
به عنوان يك اقدام زيربنايى و اساســى در كنار جشنواره هاى فرهنگى 
و اســتعداديابى و جذب از مهمترين برنامه هاى هيأت اسكواش استان 

همدان است.
وى همچنين آمادگى اســتان همدان جهت برگزارى نشســت ساليانه 
هيأت هاى اســكواش كشــور را اعالم كرد و گفت: آماده ميزبانى اين 

رويداد مهم در فصل تابستان هستيم.
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پيشخـوان

استقالل، پيگير ماجراى 
انتقال صيادمنش

 باشــگاه اســتقالل پرونــده انتقال 
اللهيار صيادمنش به باشگاه اوكراينى را 

پيگيرى مى كند.
با دســتور احمد مددى و پيرو انتشار 
خبر انتقال صيادمنش به زوريا اوكراين، 
اســتقالل  بين الملل  و  حقوقى  2كميته 
مؤظف به رســيدگى بــه اين موضوع 
شــدند تا درباره حقوق استقالل از اين 
انتقال با بررســى قرارداد اين بازيكن، 
اقدام هاى  باشگاه  حقوق  احقاق  جهت 

الزم انجام شود.

نفت اميديه به ليگ دسته 
سوم سقوط كرد!

 كميته انضباطى آراى قطعى خود را 
درخصوص تخلفات باشگاه و بازيكن 
نفت اميديــه اعالم كرد كــه به دنبال 
صدور ايــن آرا نتايج تمامى ديدارهاى 
نفت اميديه تا پايــان هفته هفدهم 3بر 

صفر به سود حريفان اين تيم شد.
درخصوص  قطعــى  آراى  صــدور  با 
تخلفات باشگاه و بازيكن نفت اميديه 
و بازنده اعالم شــدن تيم نفت اميديه 
در 7ديــدار ديگر و اعمــال نتايج اين 
مسابقات در جدول رده بندى گروه دوم 
رقابت ها و كســر 24امتياز از تيم نفت 
اميديــه در جدول رده بنــدى رقابت ها 
12امتيازى شده و با قرارگيرى در قعر 
جدول رسمًا به رقابت هاى ليگ دسته 

سوم باشگاه هاى كشور سقوط كرد.

2 همدانى به اردوى 
تنيس روى ميز هوپس 

آسيا دعوت شدند
 بازيكــن و مربى همدانى به اردوى 
تمرينى آنالين تنيس روى ميز رده سنى 

هوپس آسيا دعوت شدند.
ايــن اردوى تمرينــى بــا حضــور 4 
پينگ پنگ بــاز ايرانى برگزار مى شــود 
و نازنين زهــرا مرتضايــى جزو نفرات 

دعوت شده است.
همچنين زهره ابوطالبيان مربى سازنده 
و باتجربه تنيــس روى ميز همدان نيز 
به اين اردوى تمرينــى آنالين دعوت 

شده است.

توفان، آيين شعر المپيك 
را نيمه تمام گذاشت

 آيين اختتاميه جشنواره شعر و ترانه 
المپيك با آغاز توفان، نيمه تمام ماند.

مراســم اختتاميه جشنواره شعر و ترانه 
المپيــك كه در پرديس ســينمايى باغ 
كتاب با حضور مسئوالن ارشد ورزش 
كشــور آغاز شــده بود، به دليل وزش 

توفان نيمه تمام ماند.
ــى،  ــيقى محل ــراى موس ــن اج در حي
ــد و وزش  ــاز ش ــديدى آغ ــان ش توف
ــن مراســم  ــه اي ــود ك ــه حــدى ب آن ب
ــه محــل  ــام گذاشــت و هم را نيمه تم

ــد. ــرك كردن ــزارى را ت برگ
مســئوالن وزارت ورزش، كميته ملى 
و  مختلف  فدراســيون هاى  المپيــك، 
تنــى چند از چهره هاى مطرح هنرى از 

حاضرين در مراسم فوق بودند.

محكوميت 300 هزار 
يورويى«شكارى»

 با اعــالم دادگاه عالى ورزش، رضا 
شكارى و باشــگاه روبين كازان روسيه 
بــه پرداخت 300هزار يــورو غرامت 
به عــالوه جريمه ديركرد به باشــگاه 

ذوب آهن ايران محكوم شدند.
رضــا  جنجالــى  پرونــده  تكليــف 
ــال  ــم فوتب ــابق تي شــكارى بازيكــن س
ذوب آهــن اصفهان ســرانجام مشــخص 
ــا جدايــى از  شــد. ايــن بازيكــن كــه ب
ذوب آهــن راهــى روبيــن كازان روســيه 
شــده بــود، ســرانجام پــس از شــكايت 
باشــگاه ايرانــى بــه دادگاه عالــى ورزش، 
ــت  ــه پرداخ ــن دادگاه ب ــوى اي از س
بــه  يورويــى  300هــزار  غرامــت 
محكــوم  ديركــرد  جريمــه  عــالوه 
شــد. باشــگاه روبيــن كازان هــم در 
ــد  ــت شــريك اســت و باي ــن غرام اي
ــه  ــول را ب ــن پ ــكارى اي ــار ش در كن

ــد. ــن بده ذوب آه

 تيم فوتبال پاس همدان شكست سنگينى 
را در هفته بيســت وپنجم ليگ دسته دوم در 

قزوين متحمل شد.
هفته بيســت وپنجم رقابت هاى فوتبال ليگ 
دســته دوم قهرمانى باشــگاه هاى كشور با 
انجام 7 بازى در گروه دوم دنبال شــد. ليگ 
2در ايستگاه 25با بازى هاى پرگلى همراه بود 
كه در مجمــوع 24بار توپ از خط دروازه ها 
گذشت و معدل 3/4 گل براى هر بازى را بر 

جاى گذاشت.
در اين هفته تيم فوتبال پاس در حالى راهى 
قزوين شــده بود كه چند بازيكن خود را به 
همراه نداشــت و بدون انگيزه قدم به ميدان 

گذاشت.
در اين بازى تيم پــاس با مربى جديد خود 
حرفى براى گفتن نداشت و خيلى زود تسليم 
تيم شمس آذر قزوين شــد. پاس كه در رده 
دهم قرار دارد و بقاى خود را در ليگ قطعى 
كرده اســت در اين ديدار نتوانســت فوتبال 
قابل قبولى ارائه دهــد و با نمايش يك بازى 
ضعيف و پر انتقاد سنگين ترين شكست فصل 

را پذيرفت. 
اين تيم كه نه مديرعامل دارد و نه پول و كسى 
به فرياد اين تيم نمى رسد روحيه چندانى براى 

ادامه ليگ ندارد.
تيــم فوتبال پاس در اين ديدار 4بار تســليم 
حريف خود شد و حتى يك پنالتى شمس آذر 
نيز از دســت رفت و پاس با قبول شكست 

سنگين به همدان بازگشت.
امــا در ديگــر رقابت ها جــدال تيم ها براى 
رسيدن به مرحله پلى آف جذاب است و3تيم 
شاهين بندرعامرى، شهيدقندى يزد و شاهين 

بندر ماهشهر رقابت فشرده اى را براى رسيدن 
به پلى آف با يكديگر دارند.

تيم فوتبال شــهيد قندى يزد اين هفته موفق 
شــد تيم ســقوط كرده شــهردارى بم را با 
2گل شكست بدهد. تيم شهردارى ماهشهر 
تيم صعود كرده مس شــهربابك را 2 بر يك 

مغلوب كرد تا از گردونه رقابت  عقب نماند.
اما تيم شاهين بندرعامرى در بوكان جشنواره 
گل به راه انداخت و با 7گل ســردار بوكان 
را در هــم كوبيد. بوكان با اين باخت در يك 

قدمى سقوط قرار گرفت.
در ديگــر ديدارهاى گــروه دوم تيم فوتبال 
عقاب مقابل شهداى بابلسر يك بريك متوقف 
شــد. ســربازان نيروى زمينى با 5گل اترك 
بجنورد را شكســت دادند و تيم ميالد تهران 
نيز با يك گل نفت اميديه را مغلوب كرد تا به 

بقا در ليگ اميدوار باشد.
 رقابت ها در اين گروه بسيار پيچيده 

است
 پس از آنكه كميته 
فدراسيون  انضباطى 
اميديه  نفت  فوتبال 
را در چنــد بــازى 
و  كرد  اعالم  بازنده 
12امتياز  با  تيم  اين 
جــدول   قعــر  در 
اكنون  گرفت  جاى 
كه  مى رســد  خبر 
احتمــال دارد كــه 
اين  استيناف  كميته 
آرا را باطــل كند و 
دوباره  اميديه  نفت 

به جمع مدعيان ليگ برگردد.
از طرفى ديگر شنيده مى شود كه داستان نفت 
اميديه اين بار قرار اســت براى شــهردارى 
ماهشهر تكرار شود و اين تيم به دليل داشتن 
بازيكن غيرمجاز احتماالً در چند ديدار بازنده 

شود. 
در حالى كه تنها يك هفته به پايان رقابت ها 
باقى است هنوز تكليف تيم ها در باال و پايين 

جدول مشخص نيست.
در حال حاضر مس شــهربابك بــا 55امتياز 
قهرمان گروه دوم شده است و 3 تيم شاهين 
بندرعامرى، شــهيد قندى يزد و شــهردارى 
ماهشهر با 42امتياز چشم به صعود دارند كه 
هفته پايانى سرنوشت تيم حاضر در پلى آف را 
روشن مى كند در انتهاى جدول نيز با توجه به 
آراى كميته انضباطى نفت اميديه با 12امتياز 
سقوطش قطعى است و 2تيم سردار بوكان و 
شهردارى بم با 20امتياز در يك قدمى سقوط 

قرار دارند.

 به كارگيرى ظرفيت ورزشــى دستگاه هاى 
اجرايى و نهادها براى توســعه كبدى الزامى 

است.
مجمع ســاليانه هيأت كبدى استان همدان با 
حضور رئيس فدراســيون كبــدى جمهورى 
اسالمى ايران، مديركل ورزش وجوانان استان 
همدان، رئيس هيأت كبدى اســتان و اعضاى 

مجمع برگزار شد.
اسالمى  جمهورى  كبدى  فدراســيون  رئيس 
ايران بــا بيان اينكــه همدان از اســتان هاى 
برتر كبدى در زمينه هاى ورزشــى، داورى و 
مربيگرى است، گفت: استان همدان ظرفيت 
بااليــى در كبدى دارد و قطعــاً در ادامه كار 

آينده اى درخشان تر خواهد داشت.
عباس اورسجى بر ضرورت برنامه محورى 
هيأت ها، افزود: امكان ندارد بدون داشــتن 
برنامه عملياتى به توســعه و رشد الزم در 
ورزش رســيد. يكى از اهداف ما در برنامه 
كسب  عناوين  حفظ  فدراســيون  راهبردى 
شــده گذشــته بود، اما در جاكارتا نشــان 
داديــم مى توانيم فراتر از ايــن عنوان قدم 

برداريم.
وى بــا اشــاره به ضرورت توســعه همگانى 
گفت:  كبــدى،  ورزش  بخصــوص  ورزش 
در 4ماهــه اخير به 15هيأت اســتانى تاتامى 
اهدا كرديم و در آينده نيز به مابقى اســتان ها 
اختصاص خواهيم داد. توســعه همگانى بايد 
با بهره گيرى از ظرفيت ورزش دانشــگاهى، 
كارگرى، آموزش وپرورش و نيروهاى مسلح 
باشــد، بنابراين توصيه مى شــود هيأت هاى 
اســتانى از ظرفيت اين ارگان ها استفاده كنند، 
زيرا مى توانند منشــأ خير براى ورزش كبدى 

باشند.
اورسجى با بيان اينكه سرمايه تنها منابع مالى 
نيست، بلكه منابع انســانى متخصص است، 
بيان كــرد: بحث آموزش در همــه فعاليت ها 
مؤثر و حايزاهميت است كه بايد اين حركت 
خوب استارت خورده در استان همدان تداوم 

داشته باشد.
وى گفت: مربيان براى پيشرفت هرچه بيشتر 
و همچنيــن ارتقاى جايگاه خــود بايد علوم 

ورزشى همه جانبه در ورزش را فرابگيرند.
مديــركل ورزش وجوانان اســتان نيز در اين 
مجمع با اشــاره به حضور رئيس فدراسيون 
كبدى در فدراســيون جهانى كبدى بيان كرد: 
كسب كرسى هاى جهانى مى تواند در پيشبرد 
و ارتقــاى جايگاه ورزش كشــور مفيد واقع 
شود و از بروز برخى رخدادهايى كه گاهاً حق 

ورزشكاران نيست جلوگيرى و يا دفاع شود.
حميد سيفى با اشاره به اينكه ارتباطات يكى از 
محورى ترين نيازهاى امروز بشر است، گفت: 
نبايــد در حوزه ارتباطــات بين الملل ضعف 
داشته باشــيم تا بتوانيم در كنار كسب افتخار 
بــراى ورزش كشــور در تصميم گيرى هاى 

بزرگ سهيم باشيم.
وى با بيــان اينكه بايد ارتباط صنعت ورزش 
با دانشگاه گســترش پيدا كند، افزود: ورزش 
تنها بــه 2موضــوع قهرمانى و مــدال آورى 
معطوف نمى شــود، بلكه بايد در حوزه هايى 
اقتصادى  جامعه شناسى،  روان شناختى،  چون 

و اجتماعى نيز به آن پرداخت.
سيفى با بيان اينكه موانع و كمبودهاى جامعه 
ورزشــى را درك مى كنم، گفت: خوشحاليم 
كه يــك جوان پيگير و توانمند تصدى هيأت 

كبدى استان همدان را عهده دار است.
وى با اشــاره بــه اينكه هيأت كبدى اســتان 
همدان يكى از هيأت هاى فعال است، افزود: 
استان همدان به لحاظ موقعيت جغرافيايى از 
ظرفيت هاى خوبى از  جمله ارتفاع مناسب از 
سطح دريا برخوردار است كه بايد به  درستى 

از آن استفاده شود.
در ادامــه رئيس هيأت كبدى اســتان همدان 
گفت: آنچه در ســال جارى بيش ازپيش به آن 
توجه شده اســت بحث برگزارى دوره هاى 
مربيگــرى، داورى و كارگاه هاى دانش افزايى 
ويژه مربيان و داوران اســت كه با حمايت ها 
اداره كل  و  فدراســيون  همراهى هــاى  و 

ورزش وجوانان برگزار مى شوند.
ســيد مصطفى موســوى برگزارى مسابقات 
قهرمانى استان براى اعزام به مسابقات كشورى، 
برگزارى ليگ هاى استانى، ليگ كبدى ساحلى 
و استاندارد را از ديگر برنامه هاى هيأت كبدى 
اســتان همدان عنوان كرد و گفت: باتوجه  به 
سال جارى  در  صورت گرفته  برنامه ريزى هاى 
برگــزارى ليگ محالت به صورت پايلوت در 
همدان و روستاهاى اســتان استارت خواهد 

خورد.
وى بــا بيان اينكــه اســتعداديابى از مدارس 
و محــالت در دســتور كار اســت، افزود: 
خوشــبختانه در يك سال اخير بحث توسعه 
ورزش كبدى در استان و شهرستان هاى تابعه 
صورت گرفته است و اكثر شهرستان ها داراى 
هيأت مستقل هستند كه اميدواريم با همراهى 
جامعه ورزشكاران، مربيان، داوران و مسئولين 
ورزشى بتوانيم جايگاه ورزش كبدى استان را 

متعالى كنيم.

شكست سنگين پاس در قزوين 

توسعه كبدى 
در دستور دستگاه هاى اجرايى 
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

روسيه چاپگر «دى.ان.اى» مى سازد
 روسيه تصميم دارد يك چاپگر«دى.ان.اى» مخصوص خود بسازد 
و احتماالً در 2024 ميالدى آن را رونمايى كند.به گزارش اسپوتنيك، 
محققان روس در سيبرى مشغول توسعه نخستين چاپگر«دى.ان.اى» 
اين كشور هستند. به گفته دانشگاه ايالت تومسك پيش بينى مى شود 
نمونه اوليه اين دســتگاه در 2024 ميالدى رونمايى شود.آلكســى 
ســازونوف هماهنگ كننده مركز پزشكى زيســتى و فناورى زيستى 
دانشگاه تومسك در بيانيه اى در اين باره اعالم كرد: چاپ زيستى ژن 
يكى از جديدترين تحوالت حوزه علمى است. پيشگامان اين حوزه 
نيز آمريكا و چين هستند. برخالف سيستم هاى معمول تركيب كننده 
«دى.ان.اى» در جهان، تعداد اندكى سيســتم براى چاپ بخش هايى 

از«دى.ان.اى» با عملكرد مناسب وجود دارد.

رفع عفونت گوش كودكان در 15دقيقه
 با تزريق پالسما

 محققان دانشگاه ايلينويز دستگاهى ساخته اند كه با تزريق پالسما 
به مجارى گوش مى تواند عفونت هاى مجارى داخلى آن را بخصوص 
در كــودكان برطرف كنــد. به گزارش نيواطلــس، رفع عفونت هاى 
باكتريايى  بخصوص در گوش ميانى كودكان و افراد بزرگســال كار 
ساده اى نيست، ولى يك دستگاه جديد تزريق پالسما اميدها در اين 
زمينه را زنده كرده است. عفونت هاى گوش ميانى معموالً با مصرف 
آنتى بيوتيك درمان مى شــوند. اما اين روش در 30درصد بيماران و 
بخصوص كودكان مفيد نيست، زيرا آنتى بيوتيك ها براى نفوذ به اليه 
باكتريايى شــكل گرفته در درون گوش مشكالتى دارند و گاهى در 

اين زمينه موفق نيستند.

تجهيزات ايرانى صنعت نوشيدنى
ساخته شد

 شــركت هاى دانش بنيان موفق به ساخت تجهيزات كاربردى در 
توليد نوشــيدنى شدند؛ اين دســتگاه در يكى از كارخانه هاى توليد 

نوشيدنى در گروه بنياد مستضعفان به بهره بردارى رسيد.
به گزارش روابط عمومى مؤسسه دانشمند بنياد مستضعفان، مديرعامل 
مؤسســه تحقيق و توسعه دانشمند گفت: دســتگاه بادكن پريفرم از 
تجهيزات پيشرفته موردنياز در خط توليد بطرى هاى نوشيدنى است 

كه شركت هاى دانش بنيان موفق به ساخت آن شدند.
على خطيبى افزود: اين دستگاه ها كه مختص كارخانه هاى نوشيدنى 
است، پس از طراحى و توليد، در يكى از كارخانه هاى توليد نوشيدنى 

در گروه بنياد مستضعفان، به بهره بردارى رسيد.

توليد باترى برقى سبز 
با عمر مفيد 900 هزار كيلومتر

 يك شركت نوپاى آلمانى از توليد باترى هاى برقى جديدى براى 
نصب بر روى خودروها خبر داده كه ضمن سازگارى با محيط زيست 

از سرعت و توان شارژ باال برخوردار هستند.
به گزارش مهر،  شــركت سونو موتورز مى گويد باترى هاى ياد شده 
ســفرهاى طوالنى را با خودروهاى برقى ممكن مى كنند و در ضمن 

در توليد آنها از فلزهاى گرانقيمت استفاده نشده است.
با نصب باترى ياد شده بر روى يك خودروى برقى به نام سيون برد 
آن از 255 به 305 كيلومتر افزايش يافته و نرخ شارژ آن هم از 50 به 
75 كيلووات ساعت رسيده است. سونو موتورز مى گويد اين باترى 

امنيت بااليى نيز دارد و مى توان آن را 3 هزار بار شارژ كرد.

قطب نورد برقى هم از راه رسيد
 توليد انواع خودروهاى برقى روزبه روز در حال افزايش اســت و 
در آخرين تحول يك قطب نورد برقى توليد شده  است كه مخصوص 

رفت وآمد در نواحى سردسير يخ زده و قطب جنوب يا شمال است.
به گزارش ايسنا، اين قطب نورد كه توسط شركت ونتورى توليد شده، 
آنتاركتيكا وى 2 نام دارد، ظاهرى شبيه به يك تانك داشته و قابليت 

رفت وآمد در نواحى يخ زده و برفى را دارد.
خودروى ياد شــده براى حمل ونقل 6 نفر ظرفيت دارد كه 4 نفر در 
عقب و 2 نفر در جلو مى نشــينند. 2صندلى رديف عقب به صورت 
تاشــو طراحى شــده اند و با تعدادى ميله فلزى از رديف جلو جدا 
مى شوند.اين خودروى برقى با يك بار شارژ مى تواند 55 كيلومتر راه 

را طى كند و داراى برف روب نيز هست.

مديركل تبليغات اسالمى همدان:
رسانه ها در گام دوم انقالب بايد 
در كنار مردم و نخبگان باشند

 در گام دوم انقالب رســانه ها بايــد با پرورش 
روحيه خودباورى در جامعه در كنار مردم و نخبگان 

جامعه در همه عرصه ها باشند.
به گزارش مهر، مديركل تبليغات اســالمى اســتان 
همدان در آيين رونمايى از مســتند عباى خاكى در 
نهاوند گفت: نقش رســانه و تبليغات و توليد محتوا 
در بســتر فضاى مجازى بايد بيشتر از گذشته مورد 
حمايت معنوى و مادى قــرار بگيرد، زيرا معتقديم 
در جنگ فرهنگى امروز رســانه ها و نهادهاى متولى 

فرهنگى در صف اول مبارزه قرار دارند.
محمدهادى  نظيــرى بيان كرد: با تشــكيل قرارگاه 
رسانه اى منســجم در سطح اســتان و شهرستان ها 
بايد كمك كنيم تا ضمن توليد محتواهاى متناســب 
با وضعيــت جامعه به بحث معضــالت اجتماعى، 
فرهنگى و پاســخ به شــبهات هم توجه كنيم چون 
اعتقاد داريم كه بايــد از فضاى مجازى بهتر از اينها 
در راستاى همه گيرى دولت جوان اسالمى در منطقه 

بيشتر استفاده كرد.
وى افزود: رســانه ها بايد ظرفيت هاى كمتر شناخته 

شده و گمنام را به جامعه معرفى كنند.
تهيه كننده عباى خاكى و فعال رسانه اى در نهاوند در 
آيين رونمايى از اين مستند گفت: در گام دوم انقالب 
وظيفه همه نهادها و سازمان هاى فرهنگى بخصوص 
رسانه ها و صداوسيما از همه سنگين تر است و بايد 
تالش خــود را در معرفى ظرفيت هاى پنهان جامعه 

بيشتر كنيم.
على ســهرابى، افزود: رســانه هاى شهرستان نهاوند 
در شناخت نخبگان و معرفى ظرفيت هاى فرهنگى، 
هنرى، مذهبى، اقتصادى و ورزشــى به خوبى ورود 
كرده اند، ولى هنوز به ظرفيت مناسب و خيلى عالى 

نرسيده ايم و جاى كار بيشترى داريم.
وى بيان كــرد: توليد مســتند عبــاى خاكى براى 
نخستين بار در شهرستان نهاوند انجام شد و چندين 
ماه مراحــل توليد و تدوين آن بــه طول انجاميد و 
اين نخســتين كار با موضوعات متنوع در مورد يك 
شخصيت روحانى در بين شهرستان هاى استان است 
كه نسخه اى از آن در اختيار شبكه هاى همدان و قرآن 

سيما و شبكه مستند قرار گرفت تا پخش شود.
ســهرابى افزود: با تشكيل كانون و قرارگاه رسانه اى 
اداره تبليغات اســالمى نهاوند در كنار بسيج رسانه 
بيشــتر از فعاالن رسانه اى و مستندســازان استفاده 

خواهيم كرد.
مسئول قرارگاه رسانه اى اداره تبليغات اسالمى نهاوند 
بيان كرد: مستند عباى خاكى روايتى از حضور مردم 
غيور نهاوند در صحنه هاى حماسى در دوران جنگ 
تحميلى به روايت امام جمعــه نهاوند كه با تصاوير 
آرشــيوى و عكس هاى متنوعى كــه تاكنون از هيچ 

رسانه اى منتشر نشده است مى باشد.
وى افزود: اين مســتند با توجه به حضور بيش از 4 
دهه حجت االســالم والمسلمين عباسعلى مغيثى در 
نهاوند كه با حكم حضرت امام خمينى(ره) به عنوان 
امام جمعه نهاوند منصوب شــد و در تمامى سختى 
و خوشــى ها در كنار مردم نهاوند بوده است روايت 

زيبايى از حماسه مردمان اين ديار دارد.
در اين آيين رونمايى مديركل تبليغات اسالمى استان 
همدان، امام جمعه نهاوند و مسئوالن استانى حضور 

داشتند.
اين مستند با موضوع وصف حماسه هاى مردم نهاوند 
در دوران دفــاع مقدس بــا محوريت 4دهه زندگى 
منصوب  امام جمعه  مغيثى،  عباسعلى  حجت االسالم 
حضرت امام خمينى(ره) در شهرستان نهاوند است. 
اين اثر 37 دقيقــه اى به كارگردانى على كاظم نادرى 
مستندساز شــبكه هاى ســيما با تهيه كنندگى على 
سهرابى، همراهى بسيج رسانه و كانون شهيد نادرى 
اداره تبليغات اسالمى شهرستان نهاوند ساخته شده 

است.
در پايان اين مراسم از كرم سهرابى به عنوان دونده و 
توليدكننده اقتصاد مقاومتى و فعال فرهنگى ورزشى 

با اهداى هدايايى قدردانى شد.

سازمان جهانى گردشگرى از «مهر سفرهاى ايمن» 
رونمايى كرد

نرمال جديد در بازار گردشگرى
 ســازمان بين المللى«اســكال» پس از همكارى با ســازمان جهانى 
گردشــگرى اينك به كمك شوراى جهانى ســفر و گردشگرى جهت 

ايجاد سفرهاى امن با استفاده از«مهر سفرهاى ايمن» مى رود.
وضعيت فعلى جهان با توجه به همه گيرى كرونا با چالش هاى بسيارى 
همراه شده و بازار گردشگرى بيشترين تأثير را از آن پذيرفته است. تنها 
راه رهايى از اين بحران ضرورت همكارى جمعى، اتحاد بين سازمان ها 
و ايجاد پيمان بين تمامى جوامع اســت. ساختن پل هاى ارتباطى امرى 
ضرورى و همكارى ها ســنگ بناى اجماع سراســرى به شمار مى رود، 
از همين رو سازمان بين المللى اســكال (Skal International) به 
ارتقاى روابط و ترويج همكارى مشترك با سازمان هاى برجسته بخش 
بازسازى صنعت گردشگرى ادامه مى دهد. اين سازمان عالوه بر همكارى 
مداوم با ســازمان جهانى گردشگرى، اينك با پيوستن به شوراى جهانى 
سفر و گردشگرى اتحادى جديد را ايجاد كرده كه مهمترين اقدامات آن 
حمايت از زنان در سفر و گردشگرى بوده است. اين سند بر سهم زنان 
در سراســر جهان با توجه به اهميت حضور آنان در يك محيط عادالنه 
تأكيد دارد و پيشرفت زنان به  عنوان مديران و كارآفرينان را به رسميت 
مى شناسد. يكى از مهمترين اهداف ســازمان بين المللى اسكال ترويج 
دوستى و توسعه صنعت گردشگرى در سراسر جهان از طريق مشاركت 
جهانى است و اتحاد با ديگر سازمان ها از اهميت استراتژيكى برخوردار 
است تا در مسير بازيابى و بهبود اين صنعت از بحران كرونا قرار بگيرد.
سازمان بين المللى اسكال، بزرگترين شبكه جهانى متشكل از متخصصان 
جهانگردى با حدود 13هزار عضو در سراسر جهان در بيش از 100كشور 
اســت كه از سال 1934در جهت ارتقاى گردشگرى، تجارت و دوستى 
آغاز به فعاليت كرده اســت. اين سازمان به عنوان يك گروه بين المللى، 
متحدكننده تمام حوزه هاى صنعت گردشگرى است كه بازوى ديپلماسى 
سازمان جهانى گردشــگرى به شمار مى رود. همچنين يكى از مهمترين 
مراجع بين المللى گردشــگرى و سازمانى حرفه اى براى ترويج دوستى 
با توسعه گردشگرى محســوب مى شود. سازمان جهانى اسكال پس از 
عضويت در انجمن وابســته شوراى جهانى سفر و گردشگرى به دنبال 
ارائه ابتكار عمل از شــعار ســفرهاى امن (#SafeTraveles) اين 
شــورا حمايت كرده است. در مارس 2021سازمان بين المللى اسكال به 
عضويت رســمى انجمن وابسته به شــوراى جهانى سفر و گردشگرى 
درآمده اســت. البته اين سازمان از بدو شــيوع كرونا در جهان در سال 
2020 همكارى نزديك خود را با شوراى جهانى سفر آغاز كرد. شوراى 
جهانى سفر و گردشگرى (WTTC) نيز مرجعى جهانى در زمينه سهم 
اقتصادى و اجتماعى ســفر و جهانگردى است كه رشد پايدار را براى 
بخش سفر و گردشگرى، همكارى با دولت ها و نهادهاى بين المللى براى 
ايجاد شــغل، ايجاد صادرات و رفاه ايجاد مى كند. اعضاى شورا شامل 
پارلمان ها، رؤساى جمهور و مديران ارشد مشاغل مسافرتى و گردشگرى 

بخش  خصوصى جهان هستند.
در چارچوب اين توافق نامه همكارى، سازمان هاى بين المللى درصدد 
بازسازى صنعت گردشگرى برمى آيند و از هشتم ژوئن 2021، اسكال 
به  شريك رســمى شوراى جهانى سفر و گردشگرى براى صدور«مهر 
ســفرهاى ايمن» براى تمامى اعضاى خود تبديل شــده اســت. مهر 
ســفرهاى ايمن شــوراى جهانى سفر و گردشــگرى براى كمك به 
مسافران ايجاد شــده است تا مقاصد و مشــاغلى را كه پروتكل هاى 
بهداشتى استاندارد جهانى براى سفرهاى ايمن را پذيرفته اند شناسايى 
كننــد. تمامى فعاالن گردشــگرى واجد شــرايط همچــون هتل ها، 
رســتوران ها، خطوط هوايى و مسافرتى، تورهاى مسافرتى، جاذبه ها و 
مراكز تفريحى باز، آژانس هاى اجاره خودرو و ساير وسايل حمل ونقل 
و فرودگاه ها مى توانند از اين مهر پس از تأييد شــوراى جهانى سفر و 

گردشگرى استفاده كنند.
 «مهر ســفرهاى ايمن» قصد دارد بخش  خصوصى را با استانداردها ى 
مشــترك جهان هماهنگ سازد تا  از ايمنى نيروى كار و مسافران خود 
و حركت هر كشور يا منطقه به«وضعيت عادى جديد» اطمينان حاصل 

كند.
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■ حديث:
امام على (ع):

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

معرفى  و  صنايع دستى  اقتصادى  رونق   
مقصدهاى جديد گردشگرى

توحدى درباره ثبت ملى و جهانى شدن شهرها و 
روستاهاى صنايع دستى گفت: ثبت جهانى شهرها 
و روستاهاى صنايع دستى جدا از برندسازى براى 
صنايع دســتى و مناطقى كه يــك هنر-صنعت در 
آنجا خاســتگاه دارد و همچنان پويا و زنده است، 
به معرفى ظرفيت ها و زواياى فرهنگى آن شهرها 
و روســتا و همچنين استوار شدن پايه هاى صنايع 
فرهنگى جامعه در ســطح ملى و بين المللى كمك 

مى كند.
مديركل دفتــر آموزش و ترويج صنايع دســتى 
و  گردشــگرى  ميراث فرهنگــى،  وزارت 

صنايع دســتى افزود: ثبت شــهرها و روستاهاى 
صنايع دســتى عالوه بر معرفى صنايع دستى در 
ســطح ملى و جهانى، منجر به حفظ و توســعه 
صنايع دســتى موجود در يــك منطقه و تقويت 
ســطح درآمــد و تقويــت معيشــت و اقتصاد 
هنرمندان مى شــود و به ســاماندهى كارگاه ها، 
كارگاه هاى  احيــاى  و  تعاونى ها  فروشــگاه ها، 
صنايع دســتى كه در حال فراموشــى يا منسوخ 

شدن هستند، كمك مى كند.
 وى گفــت: ثبت شــهرها و روســتاهاى ملى و 

امكان  اين  همچنيــن  جهانى 
را فراهم كرده كه محصوالت 
فرهنگى ايــن مناطق با تمركز 
شوند  معرفى  كشور  در  بيشتر 
تــا در ميان مدت مســيرهاى 
جديد گردشگرى به ســمت مناطق صنايع دستى 
ايجاد و ورود گردشــگر به اين شهرها و روستاها 

افزايش و منجر به رشد و رونق اقتصادى شود.
مديــركل دفتر آمــوزش و ترويج صنايع دســتى 
وزارت ميراث فرهنگى، با اشاره به قدمت، تنوع و 
كيفيت صنايع دستى ايران در جهان گفت: طراحى 
مســيرها و مقصدهاى جديد گردشگرى به سوى 
شهرها و روســتاهاى ملى و جهانى صنايع دستى، 
عالوه بر رونق و تقويت گردشــگرى و افزايش 

رفت وآمــد گردشــگر خارجى، زمينــه تجارت 
در ســطح بين المللى و افزايش جــذب منابع و 
ســرمايه گذارى خارجى در حوزه صنايع دســتى 
را ايجاد مى كند، البته بــراى معرفى و تثبيت اين 
مقاصد جديد در گردشگرى هنرى بايد ظرفيت ها 
و فرصت هايشــان توســط بخش خصوصى در 
نمايشــگاه هاى خارجى تخصصى صنايع دستى و 

گردشگرى معرفى و تبيين شود.
وى افــزود: اميدواريــم ثبت جهانى شــهرها و 
روستاهاى صنايع دستى همچنين موجب بهتر ديده 
شــدن ظرفيت هاى فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، 
آداب ورســوم، آيين ها و مردم اين مناطق در كنار 
توليدات صنايع فرهنگى آنها با كيفيت و شــكل 

بهترى به مخاطبان معرفى شود.

 كاج در شــهر رزن جزو روستاهايى است 
كه از طرف ميراث فرهنگى و صنايع دســتى به 
عنوان خوشه صنعتى محسوب شده و در توليد 
محصوالتى مانند قاب عكس، آيينه و ميز كنسول 
در غرب كشور بى نظير و در ايران كم نظير است، 
روســتاى اشترمل، سيد شهاب  و مبارك آباد  از 
توابع شهرستان تويســركان، مروار در روستاى 
گوراب مالير از جمله روســتاهايى هستند كه 
مى توانند همــدان را جهانى كننــد، اما هرگز 
برنامه ريزان حوزه صنايع دستى به احتمال محقق 
شدن مسير جهانى شــدن اين روستاها عينيت 

نبخشيدند و اين مهم مغفول مانده است. 
وزارت  صنايع دستى  ترويج  و  آموزش  مديركل 
ميراث فرهنگــى در گفت وگو با همدان پيام،  با 
اشــاره به اهميت برندسازى و جهانى  شدن يك 
شهر يا روستا به نام صنايع دستى گفت: اين امر 
موجب تقويت وضعيت اقتصادى و ســهولت 
معيشت مى شود و به رشد و ثروت هم مى انجامد 

كه چهره اجتماع را دگرگون مى كند.
    World Crafts) شوراى  جهانى صنايع دستى 
Council) به اختصار .CC، در ســال 1964 
تأســيس شــده و از زيرمجموعه هاى سازمان 

آموزشى، علمى و فرهنگى و ملل متحد(يونسكو) 
است و در مقام مشورتى اين سازمان جهانى در 
حوزه تخصصى صنايع دســتى هم ايفاى نقش 

مى كند.
برپايــى جنبــش صنايع دســتى بــراى ارائه 
آينده اى بهتر براى ســازندگان يا توليدكنندگان 
صنايع دستى در سراسر جهان، توانبخشى جايگاه 
صنايع دستى به عنوان بخشى حياتى از فرهنگ 
و زندگى اقتصــادى، ارتقاى همــكارى ميان 
سازندگان صنايع دستى در جهان، تشويق، كمك 
و راهنمايى آنها و توســعه اقتصادى از طريق 
فعاليت هاى درآمدزا از مهمترين اهداف شوراى 

جهانى صنايع دستى است.

اجراى طرح هاى خــاص و بزرگ مقياس در هر 
يك از مناطق 5 گانه آفريقا، آســيا- اقيانوسيه، 
اروپا، آمريكاى التين و آمريكاى شــمالى، ايجاد 
تعامل و همــكارى اعضا بــا يكديگر با همه 
اشــتراكات و تفاوت هاى فرهنگــى، اقتصادى 
و اجتماعى در اين مناطق، فراهم  كردن بســتر 
مشــاركت عمومى براى فعاليت هاى داخلى و 
بين المللى، از مهمترين تالش ها و مأموريت هاى 
شوراى جهانى صنايع دستى در چند دهه گذشته 

است.
ثبت شهرها و روســتاهاى جهانى صنايع دستى 
در شوراى جهانى صنايع دســتى كه از 7 سال 
گذشــته 1394(2015) آغاز شده هم برنامه اى 

يونسكوست؛  خالق  شــهرهاى  از  گرفته  الهام  
روند اين ثبت ها  تا پيش از شيوع كرونا در جهان 
اواخر سال 2019 به صورت عادى و طبق روال 
انجام مى شد و ايران حتى براى سال 1399پرونده 
چند منطقه كمتر شناخته شده از جنوب كشور 
را آماده كرده بود، اما شــيوع كرونا مانع از سفر 
و حضور و بازديد ارزيابــان بين المللى از اين 
مناطق و منجر به توقف اين فرايند شــد. اكنون 
11شهر و 3روستا با عناوين صنايع دستى منحصر 
به همان مناطق، ثبت جهانى شده اند و ايران در 
ثبت جهانى شهرها و روستاهاى صنايع دستى از 

سردمداران دنياست.
از طرفــى از ســال 96 كه شــوراى راهبردى 
انتخاب شهرها و روستاهاى ملى صنايع دستى 
تشكيل شده، 52شــهر و روستا هم با عنوان 
صنايع دســتى به نام و منحصربه فرد خود در 
فهرســت ملى قرار گرفته اند كه به گفته پويا 
محموديان معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى 
وزارت ميراث فرهنگى، اين فرايند مسير جهانى  
شدن و ثبت شهرها و روستاهاى كشور را در 
شوراى جهانى  صنايع دستى، تسهيل و تسريع 

مى كند.

مديركل آموزش و ترويج صنايع دستى مطرح كرد:

صنايع دستى 
مسيرى به سوى جهانى شدن روستاها
■ منبت، قاب سازى و سفال هنرى كه زمينه ساز جهانى شدن روستاهاى همدان هستند

صنايع دســتى؛  جهانــى  شــوراى   
اعتباربخشــى به دست ســاخته هاى كمتر 

شناخته شده
مديركل دفتر آموزش و ترويج صنايع دستى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى در 
گفت وگو با ايرنا، به نقش و جايگاه شوراى جهانى 

صنايع دستى اشاره كرد و گفت: تشويق، كمك و راهنمايى صنعتگران و هنرمندان همچنين باال بردن سطح اطالعات تخصصى و 
حرفه اى آنها با توجه به زمينه هاى متفاوت فرهنگى موجود در هر يك از كشورهاى عضو از اقدامات اثربخش اين شورا در ارتقاى 

شأن صنايع دستى و هنرمندان اين رشته در جهان است.
ويدا توحدى بيان كرد: حفظ و تقويت صنايع دســتى و تجلى آن به عنوان يكى از اركان اساسى حيات فرهنگى هر ملت و ايجاد 
همبستگى ميان صنعتگران دست ساخته هاى سراسر جهان را مى توان از مهمترين دستاوردهاى شوراى جهانى صنايع دستى عنوان 
كرد. وقتى كارشناســان ارشــد شــوراى جهانى صنايع دستى به مناطق خاستگاه يك هنر بى بديل ســفر مى كنند و بديع، اصيل و 
منحصربه فرد بودن يك هنر و صنعت در يك روســتا و شــهر را ارزيابى و تأييد مى كنند، نوعى اعتباربخشى به آن هنر صنعت و 

دست ساخته ها است.
وى ارتقاى جايگاه صنايع دســتى را هدف اصلى شوراى جهانى صنايع دستى دانست و گفت: اقداماتى كه از سال هاى گذشته در 
حوزه صنايع دســتى در سطح جهانى مانند برگزارى نمايشگاه ها و جشنواره ها و نشست هاى تخصصى انجام شده موجب معرفى 
بيشتر و بهتر صنايع دستى، توسعه اقتصاد فرهنگى صنايع دستى محور و حتى ايجاد بازارهاى مشترك محلى و منطقه اى شده است.

توحدى افزود: نمى توان با ساده انديشــى و اين تلقى 
كه شوراى جهانى صنايع دستى نهادى صرفاً غيردولتى 
اســت، ثبت شــهرها و روســتاهاى صنايع دستى را 
كم ارزش و فاقد اعتبار دانســت. همين كه بسيارى از 
كشــورهاى جهان رقابت جدى در اين زمينه دارند و 
عالقه بســيارى نشان مى دهند كه شهرها و روستاهاى 
كمتر شناخته شده خود را در زمينه صنايع دستى ثبت و 
به جهان معرفى كنند و البى هاى سياســى، اقتصادى و 
دولتى هم انجام مى دهند. ارزش كارى كه در اين 7سال 
اتفاق افتاده و ايران را با 14شهر و روستاى صنايع دستى 

در صدر جهان قرار داده، مشخص مى شود.

مأموريت هاى  و  برنامه هــا  واگذارى   
جهانى  شــوراى  بــه  يونســكو  ويژه 

صنايع دستى
وى با بيان اينكه شــوراى جهانى صنايع دســتى 
يك شوراى تخصصى و متولى صنايع دستى در 
جهان است، گفت: اين شورا از زيرمجموعه سازمان بين المللى يونسكو محسوب 
مى شــود كه در ســال هاى اخير همه وظايف  و مأموريت هاى يونسكو در حوزه 
صنايع دســتى از جمله اعطاى گواهينامه مهر اصالت بين المللى صنايع دســتى به 
عنوان يكى از طرح هاى ويژه اين ســازمان بود به اين شــورا واگذار شده است؛ 
در حال حاضر ثبت شــهرها و روستاهاى صنايع دستى هم يكى از طرح هاى ويژه 
اين شوراســت كه از همان آغاز ايران در اين روند مشاركت جدى داشته و حتى 
نخستين روستاى جهانى صنايع دستى(سفال كلپورگان استان سيستان وبلوچستان) 

به نام ايران ثبت شده است.
مديركل دفتر آموزش و ترويج صنايع دســتى بيان كرد: مباحث اقتصادى، به ويژه 
توليد و فروش محصوالت براى شوراى جهانى صنايع دستى اهميت فراوانى دارد 
و كميت كارگاه هاى توليدى در كنار كيفيت محصوالت، شــاخص بسيار اساسى 
محسوب مى شــود؛ اما از آنجا كه صنايع دستى، بالذات داراى جنبه هاى فرهنگى 
و اجتماعى بسيارى اســت، نمى توان پيشرفت هر يك را بدون ارتقاى وضعيت 

ديگرى انتظار داشت.
 شوراى جهانى صنايع دستى باالترين و معتبرترين مرجع جهانى براى كشورهاى 
فعال در صنايع دستى است كه شبكه اى بسيار منسجم از متخصصان، عالقه مندان 
حرفه اى و فعاالن صنايع دســتى را تشــكيل داده است، از طرفى ارتباطات بسيار 
گســترده و تعامالت تخصصى ميان اعضاى آن، موجب شــده گردش اطالعات 
و كارشناســى آثار و نقد نظرات با ســرعت و دقت بى نظيرى انجام شود، همين 
موارد موجب كسب اعتبار و ارتقاى اين شورا در مجامع علمى، نظرى و اجرايى 

فرهنگى و اقتصادى جهان شده است. »

درگذشت نوازنده برجسته ويولن و كمانچه 
كشورمان

 نوازنده پيشكسوت ويولن و كمانچه پس از يك دوره بيمارى ششم 
تيرماه در سن 79سالگى درگذشت.

به گزارش ايســنا، محمدحسن اسدپوريان، در سال 1319 در شهرستان 
بروجرد متولد شــد. وى تحصيــالت خود را تا مقطــع ديپلم در اين 
شهرســتان گذراند. عالقه و استعداد اســدپوريان در امر اندوخته هاى 
موسيقى از سال ســوم دبيرستان وى را واداشت كه با تهيه يك دستگاه 
ويولن در محضر حريرى يكى از نوازندگان آن زمان بروجرد به يادگيرى 
اين ساز بپردازد و در اين راستا كتاب اول و دوم استاد خالقى را نزد اين 

استاد آموخت و سپس رديف هاى استاد صبا را به اتمام رسانيد.


	01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

