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همدان می تواند 
طالیه دار 
خوشنویسی 
باشد

شهـرداری 
امشب به دنبال 
جام قهرمانی

شورای نهاوند 
شهردار قوی 
انتخاب کند

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
والدت با سعادت امام هادی)ع( 

را تبريک می گوييم

www.HamedanPayam.com علی رغم حمایت های جدی استان از رئیسی#من_ماسک_میزنم

نامی از همدانی ها 
در کابینه احتمالی نیست

قانون تسهیل ازدواج 
سیاست های جمعیتی را 

تقویت می کند؟
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و سرمایه انسانی استان
 ۱- در آمارهایی که از ســهم اســتان ها از 
رؤســای جمهور و مدیران ارشد کشور پس از 
انقالب اسالمی منتشر می شود به ظاهر همدان 
جایگاه خوبی دارد و توانسته در این مدیریت ها 

نقش داشته باشد...
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آزمایشگاه جامع کرونا غرب کشور 
در همدان راه اندازی می شود

قیمت مصوب مرغ پاسخگوی هزینه های تولید نیست 

زنگ خطر ورشکستگی 
صنعت مرغداری

■ قیمت واقعی مرغ بین 30 تا 34 هزار تومان است

مدیرعامل آب منطقه ای همدان: 

همدان وارد تنش آبی شده است
■ حاجی بابایی: تکمیل طرح اضطراری آبرسانی به همدان تا پایان شهریورماه 
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
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شنيده هـا
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جوابيه

دولت سيزدهم و سرمايه انسانى استان
 1- در آمارهايى كه از سهم استان ها از رؤساى جمهور و مديران ارشد 
كشور پس از انقالب اسالمى منتشــر مى شود به ظاهر همدان جايگاه 

خوبى دارد و توانسته در اين مديريت ها نقش داشته باشد.
معرفى يك رئيس جمهور وراى عاقبت آن، به همراه نقش آفرينى تعداد 
مناسبى مدير ارشد در سطح ملى از توانايى هاى استان در تربيت نيروى 

انسانى در گام نخست انقالب حكايت دارد.
2- در سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى نيز عبدالناصر همتى 

يكى از داوطلبان  با اصالت كبودراهنگى و از استان همدان بود.
اين حضور وراى نتيجه از نقش آفرينى ســرمايه هاى استان همدان در 
حد رجل سياسى و شايسته رياست جمهورى از ديدگاه نهادهاى ناظرى 

چون شوراى نگهبان حكايت داشت.
3- در دولــت دوازدهم حضور منصور غالمى به عنوان وزير علوم در 
هيأت دولت و نقش آفرينى 3 اســتاندار همدانى در اســتان هاى كشور 
در كنار ديگر مديران همدانى كشــورى جلــوه ديگرى از نقش آفرينى 

سرمايه هاى انسانى استان در سطح ملى را  به نمايش گذاشت.
اين نقش آفرينى جداى از نقش آفرينى ســرمايه هاى انســانى استان در 
نهادهاى مهم اما غيردولتى و در ديگر قوا و نهادهاى انقالبى كشور است.

4- در گام دوم انقالب اما گويى شــرايط متفاوت شده و قرار نيست از 
سرمايه هاى انســانى استان در سطح ملى استفاده شود، البته هنوز براى 
قضاوت در اين زمينه زود است و بايد در انتظار عملكرد دولت سيزدهم 
ماند كه آيا در اســتفاده از سرمايه هاى انسانى به عدالت رفتار مى كند يا 

شرايط ديگرى رقم مى خورد.
5- در روزهاى اخير كه بحث تشــكيل هيأت دولت سيزدهم در حال 
انجام اســت و گمانه زنى ها در اين زمينه شدت يافته است، متأسفانه از 

سرمايه هاى انسانى استان در اكثر ليست هاى منتشره خبرى نيست.
هر چند رئيس جمهور منتخب اين گمانه زنى ها را رد كرده است، اما روند 

سياسى تاكنون از تأثير اين گمانه زنى ها حكايت داشته است.
6- با توجه به ســابقه مديريت رئيس جمهور منتخب در استان همدان 
و ابراز عالقه وى به مردم استان در مناسبت هاى گوناگون انتظار بر اين 
است كه وى از نيروهاى انسانى شايسته استان در مديريت هاى كشورى 

به ويژه در هيأت دولت استفاده مناسبى داشته باشد.
چنانچه در گمانه زنى هاى اوليه نام حداقل 2 وزير از سرمايه هاى انسانى 

استان همدان مطرح بوده است.
7- جداى از انتظار از رئيس جمهور منتخب، از فعاالن سياســى استان 
به ويژه طرفداران رئيس جمهور منتخب كــه قصد دارند در انتصابات 
نقش ايفا كنند انتظار مى رود فراتر از استان در مطرح كردن سرمايه هاى 
انسانى استان نقش  ايفا كنند و بى توجهى به سرمايه هاى انسانى استان را 
پايان داده و شــرايط رشد و ارتقا و تربيت مدير در استان با استفاده از 

سرمايه هاى انسانى استان را ايجاد كنند.
اين روند اگر به درســتى انجام نشــود، توان مديريتى استان محدود به 
مديريت هاى داخل استان خواهد شد كه در آن شرايط چالش  بومى و 

غيربومى همچنان چالش اصلى انتصابات خواهد بود.

همدان پايان هفته جارى خنك مى شود
 كارشناس اداره كل هواشناسى استان همدان با بيان اينكه آسمان استان در 24 ساعت آينده صاف تا قسمتى ابرى است از اينكه دماى 

هواى همدان تا پايان هفته بين 2 تا 4 درجه سانتيگراد خنك مى شود خبر داد.
محمدحسن باقرى شكيب در گفت وگو با فارس، گفت: بر اساس نقشه هاى ماهواره اى، آسمان اكثر نقاط استان در 24ساعت آينده، صاف 

تا قسمتى ابرى و در ساعت هاى بعدازظهر وزش باد و افزايش ابرناكى همراه با غبار محلى پيش بينى مى شود.
وى گفت: به دنبال پايدارى وضعيت جوى و تابش مستقيم آفتاب، دماى هواى برخى از شهرهاى استان چون نهاوند و فامنين در روز 

گذشته به 40 درجه سانتيگراد رسيد.
كارشــناس اداره كل هواشناســى همدان با اشاره به اينكه از فردا تا پايان هفته دماى هوا بين 2تا 4 درجه سانتيگراد خنك مى شود افزود: 
از هفته آينده مجدداً دماى هوا افزايش مى يابد. وى بيان كرد: در 24 ســاعت گذشــته نهاوند و فامنين با 40درجه سانتيگراد باالى صفر 

گرمترين و شهرستان بهار با 16 درجه سانتيگراد خنك ترين نقاط استان گزارش شده است.

مديران كنترل كيفيت موظف به حضور تمام وقت شدند
 شهناز كرمى - خبرنگار همدان پيام: در جلسه كميته تأييد صالحيت مديران كنترل كيفيت استان همدان، با صدور 4 فقره پروانه تأييد 

صالحيت مديران كنترل كيفيت استان موافقت گرديد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل اســتاندارد اســتان در اين جلسه ســيد على مليحى بيان كرد: مديران كنترل كيفيت موظف به حضور 

تمام وقت در يك نوبت كارى واحد بوده و مى بايست وظايف خود را مطابق قوانين و مقررات در زمان حضور انجام دهند .
بر اين اساس با صدور 4 فقره پروانه تأييد صالحيت مديران كنترل كيفيت به شرح ذيل موافقت شد

1- واحد توليدى محمد هاديان(شيما افشار) جهت محصول آب معدنى بسته بندى شده
2 - واحد توليدى ناصر خاكپورنژاد (شكوفه نجفيان) جهت محصول شوريجات و ترشيجات

3 - واحد توليدى قاسم نوبخت(آذين كرمى) جهت محصول كنسرو تن ماهى
4 - واحد توليدى حسن صالحى پيمان(سيمين ملكى) جهت محصول شوريجات و ترشيجات و انواع سس

3 نفر در همدان غرق شدند
 در 24 ســاعت گذشته 3 نفر در شهرستان هاى رزن، تويسركان و 

نهاوند بر اثر غرق شدگى جان باختند.
مديركل پزشكى قانونى استان همدان بيان كرد: سانحه نخست مربوط 
به مرد 45 ســاله اى اســت كه هنگام شنا در باغ دوست خود واقع در 

تويسركان غرق شد.
ارتين كمالى در گفت وگو با ايســنا، گفت: همچنين جوان 24ساله اى 
در سد«سنگر» واقع در قروه درجزين از توابع شهرستان رزن به همراه 

دوستانش در حال شنا بود كه غرق شد و جان باخت.
وى افزود: شــامگاه شــنبه هفته جارى نيز جوان 18ســاله به همراه 
دوستانش در گاماســياب نهاوند در حال شنا بود كه به علت نداشتن 

مهارت و قرار گرفتن در محل عميق غرق شد.
كمالى بيان كرد: 3 ماهه نخســت امسال 4 مرد بر اثر غرق شدگى جان 
خود را از دســت دادند كه اين آمار نسبت به مدت زمان مشابه سال 

گذشته تغييرى نداشته است.
وى با بيان اينكه ســال گذشــته 12 نفر بر اثر غرق شــدگى در استان 
همدان جان باختند، افزود: غرق شدگى زمانى اتفاق مى افتد كه مجارى 
تنفسى به وسيله هر نوع مايعى مسدود شود و يا مايعى به داخل ريه و 

حبابچه هاى آن راه پيدا كند.

شوك وزارت علوم به 3 نفر از اعضاى 
هيأت علمى پيام نور همدان

 رئيس دانشگاه پيام نور اســتان همدان از تبديل وضعيت 3 نفر از 
اعضاى هيأت علمى دانشگاه پيام نور به حالت كارمندى خبر داد.

صفــى ا... صفايــى در گفت وگو با ايســنا، گفت: پيــرو نامه وزارت 
علوم، تحقيقات و فناورى به دانشــگاه هاى پيام نور، افرادى كه شرايط 
هيأت علمى را نداشتند به حالت كارمندى باز مى گردند، اين افراد در 

كل كشور 115 نفر بوده و از اين تعداد 3 نفر متعلق به همدان است.
وى افزود: در گذشــته در دانشگاه پيام نور تعدادى از اساتيد به عنوان 
هيأت علمى پذيرفته شــدند كه وزارت علوم محدوديت ها و شرايطى 
را براى عضو هيأت علمى بودن اعالم كرد و به اين ترتيب افرادى كه 

شرايط الزم را نداشتند به حالت كارمندى باز مى گردند.
صفايى گفت: اين نامه از سوى وزارت علوم دريافت شده و در حال 

رايزنى و ارائه راهكار براى اين افراد هستيم.
وى بــا بيان اينكه اين افراد از حالت عضو هيأت علمى بودن به حالت 
كارمند تبديل وضعيت مى شــوند، بيان كرد: شرايط شغلى آنها تغيير 
قابل توجهى ندارد. صفايى گفت: در دوره هاى گذشــته برخى افراد با 
مدارك فوق ليســانس به عنوان هيأت علمى پذيرش شدند كه وزارت 
علوم با بررســى هاى انجام شده برخى افراد كه مربى و داراى مدرك 
فوق ليســانس بودند و يا معدل آنها پايين بوده و صالحيت الزم براى 
هيأت علمى بودن را نداشتند به حالت كارمندى تغيير وضعيت مى دهد.

1- اجراى اينترنت ملى در كشــور روز به روز جدى تر مى شود. گويا 
اظهارات رئيس ســازمان صداوسيما درباره راه اندازى اينترنت ملى در 
حال عملى شــدن است. گفتنى اســت در قطعى اينترنت چند شهر، 
اينترنت موبايل ها فقط سايت ها و پيام رسان هاى داخلى را باز مى كرده  

است.
2- كمبود ســيمان و فوالد ساخت مسكن ملى را متوقف كرده است. 
گويا پيمانكاران پروژه مســكن ملى در تأمين ســيمان مشكل اساسى 
دارنــد و به همين دليل فعاليت خود را تعطيل كرده اند. گفتنى اســت 
كارخانه هاى ســيمان و فوالد با قطع مداوم برق توليد خود را كاهش 

داده اند  و سيمان و فوالد در بازار كمياب شده  است.
3- در اكثر ليســت هاى گمانه زنى منتشر شــده درباره تركيب هيأت 
دولت سيزدهم هيچ نامى از گزينه هاى همدانى نيست. گويا بى توجهى 
به ســرمايه هاى انسانى استان همدان در سطح ملى در دولت سيزدهم 
بيشــتر از دولت هاى قبلى خواهد بود. گفتنى اســت پس از انتخاب 
رئيسى با سابقه كار در همدان به رياست جمهورى، پيش بينى در استان 
بر عضويت 2 همدانى در كابينه بود كه به نظر با توجه به گمانه زنى ها 

درست نبوده است.
4- ارائــه طرح و بى توجهى به لوايح دولت همچنان در مجلس ادامه 
دارد. گويا هم اكنون 300 طرح اعالم وصول شــده و در نوبت اعالم 
وصول هم همين مقدار طرح، حتى هم بيشــتر  در مجلس هســت. 
گفتنى اســت اگر كل جلســات صحن علنى مجلس فقط به بررسى 
طرح هاى ارائه شده نمايندگان  در 380 جلسه مجلس اختصاص يابد، 

بررسى اين 300 طرح پايان نمى يابد.
5- ضعف پشتيبانى كميته المپيك كشور از ورزشكاران مشهود است. 
گويا تهيه نكردن ماســك يكدست در مراسم رژه براى كاروان كشور 
و تهيه نكردن كفش مناسب و تجهيزات الزم براى برخى ورزشكاران 
از موارد روشــن اين كم كارى است. گفتنى است در آخرين انتقاد از 
اين دســت نازنين ماليى، قايقران المپيكى ايران، گفته؛ ورزشــكاران 
كشورهاى ديگر به محض اينكه مسابقه  تمام مى شود جليقه هاى يخ 
دارند و مربيانشان سريع آن جليقه ها را  مى آورند تا تنشان كنند و  در 
اين گرماى شــديد هوا زودتر ريكاورى شــوند، اما مربى من مجبور 

است حوله را در آب سرد خيس كند و آن را به من بدهد.

 آمار مرگ و مير ناشــى از كرونا در استان 
از ابتداى اپيدمى ويروس تاكنون 2هزارو 324
مورد و همچنين مجموع بيماران بسترى  مثبت 
به 19 هزار 535 و بيماران سرپايى مثبت به 49

هزار و 324 نفر رسيده است.
 علوم پزشــكى همدان اعالم كرده اســت 85

درصد فوتى هاى كرونايى اين اســتان بيش از 
70 ســال سن داشــته اند، با اينكه در صورت 
واكســينه كردن افرادى باالى 60 سال موجب 
كاهــش 95 درصد مرگ ومير بــر اثر ابتال به 
كرونا مى شــود كه البته تاكنون 72درصد افراد 
باالى 70 ســال در استان همدان عليه ويروس 

واكسينه شده اند.
از طرفــى بنابر همين آمــار 70درصد بيماران 
سرپايى، بسترى و مرگ ومير ناشى از كرونا در 
اســتان همدان را جمعيت شهرى و 30درصد 
نيز جمعيت روستايى تشكيل مى دهند كه البته 
در روزهــاى اخير اين رونــد با كاهش ميزان 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى در حاشيه شهرها 

و روستاها در حال تغيير است.
اين شرايط سبب شده است كه بار ديگر ستاد 
استانى كرونا احســاس خطر كند و در جمع 
خبرنگاران به تأييد آنچه پيرامون كرونا و روند 

واكسيناسيون آن مى گذرد بپردازد.
از همين رو معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى 
اســتاندارى همدان در جمع خبرنگاران با بيان 
اينكه واكســن كرونا به اندازه كافى و بيش از 
نياز براى اســتان تأمين شده اســت، از مردم 
خواست با ثبت نام در سامانه پيش بينى شده در 
موعد مقرر نسبت به تزريق واكسن اقدام كنند.
مصطفى آزادبخت گفــت: بيش از 90 درصد 
علت ابتال به كرونا در اســتان همدان، حضور 
اجتماعات  و  خانوادگــى  دورهمى هــاى  در 
اســت كه اميد مى رود شاهد تجمع در شرايط 
كرونايى نباشيم. وى افزود: با توجه به مصوبه 
ستاد كرونا مبنى بر بستن ورودى ها، اين طرح 
با محوريــت فرماندارى، توســط پليس و با 
همكارى بســيج و هالل احمر اجرا مى شود و 
در صورت ورود خودروها به محدوده شــهر 
براى مالكان آنها پيامك هشدار ارسال مى شود.

آزادبخــت با بيــان اينكه تــردد خودروهاى 
غيربومى در همدان كاهش داشته است گفت: 
3هــزار و 800 همدانى داراى خودروى پالك 

تهران هستند.

استان  انصارالحسين(ع)  سپاه  فرمانده  جانشين 
همدان و رئيس كميته بازرســى ســتاد مقابله 
با كرونا اســتان همدان نيز بيان كرد: در همين 
ارتباط تالش كرديم با استفاده از همه امكانات 
و همراهى مطلوب رسانه ها، همه گيرى ويروس 
در ســطح اســتان را به بهترين شــكل ممكن 
مديريت كنيم تا ضمــن تأمين آرامش جامعه، 

سالمت و بهداشت مردم نيز حفظ شود.
مهدى فرجى نظارت بر عملكرد دســتگاه ها، 
مديــران مرتبط و نهادهاى دولتى و خصوصى 
را از وظايف اصلى حوزه بازرسى در راستاى 
مقابله بــا همه گيرى ويروس كرونا عنوان كرد 
و گفت: آمار بيماران بســترى اســتان همدان 
در مــوج چهارم همه گيرى ويروس به هزار و 
700 نفر رسيد با اين وجود به علت مديريت 
درست ســتاد، هيچ حاشــيه و زحمتى براى 

كشور ايجاد نكرديم.
جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان 
همدان بيان كــرد: 75 درصد بيماران كرونايى 
استان به نوع جديد ويروس(دلتا) مبتال هستند 
كه اين نشــان از چرخش سريع ويروس دارد 
هرچند كه پايين بودن آمار مرگ ومير در استان 
همدان نيــز بيانگر كيفيت ســطح خدمات و 

مراقبت هاى بهداشتى و درمانى است.
در ادامه نيز رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان 
دربــاره آخرين وضعيــت همه گيرى ويروس 

كرونا در اين اســتان نيز گفت: بررسى آمارها 
بسترى  بيماران  افزايشــى  روند  نشــان دهنده 
و ســرپايى مبتال به كرونا از اول تيرماه امسال 
اســت به نحوى كه شــمار بيماران بسترى در 
بيمارســتان ها از 380 نفر در اول تيرماه با 300
نفر افزايش به 680 نفر در روزهاى اخير رسيده 
است. رشــيد حيدرى مقدم بيان كرد: همچنين 
شاخص سرايت پذيرى ويروس كرونا در استان 
همدان از 93. درصد بــه 1/32 درصد افزايش 
يافته كه مهمترين علت اين طغيان همه گيرى نيز 
با 61 درصد تماس هــاى درون خانگى و  38

درصد شركت در اجتماعات است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان همچنين از 
راه اندازى بزرگترين آزمايشگاه جامع مرتبط با 
ويروس كرونا در غرب كشور تا پايان مردادماه 
جارى در اين اســتان خبــر داد و افزود: اين 
آزمايشــگاه به صورت روزانه ظرفيت انجام 5
هزار نمونه تست و آزمايش مرتبط با ويروس 
كرونــا را دارد.وى با بيان اينكــه نگران بروز 
موج هاى جديد همه گيرى كرونا هستيم، گفت: 
تزريق واكسن ايرانى بركت از 3هفته پيش در 

استان آغاز شده است.
حيدرى مقدم بيان كرد: تزريق واكسن به طور 
100درصد ايمنى ايجاد نمى كند و با ايجاد يك 
ايمنى نسبى شرايط مناســب را براى زندگى 
اجتماعى فرد فراهم مى كنــد كه البته رعايت 

دقيــق پروتكل هاى بهداشــتى همچنان براى 
همه افراد(حتى دريافت كنندگان واكســن) نيز 

ضرورى است.
 جريمه بازدارنده نيست

 اما تنها راه است
همچنين دبير هماهنگى ستاد مديريت كروناى 
استان همدان جريمه پالك هاى غيربومى را تنها 

راه بازدارنده ورود مسافر خواند.
بــا  گفت وگويــى  در  نادرى فــر  مهــرداد 
همدان آنالين، جريمــه خودروهاى غيربومى 
را در راســتاى جلوگيرى از ورود مسافر مؤثر 
نداســت و گفت: تنها راهكار بازدارنده ورود 
مســافر برگه هاى جريمه است؛ چراكه همدان 
ورودى مجــزا و كناره گذر ويژه نداشــته و از 
اين رو نمى توان مسافران را شناسايى و از ورود 
آنــان جلوگيرى كرد. وى با اشــاره به اپيدمى 
بى توجهى مردم نسبت به ويروس كوويد-19،  
بيان كــرد: متأســفاه اپيدمــى بى توجهى به 
پروتكل ها در سطح اســتان به صورتى حاكم 
شده كه اكنون شاهد كاهش رعايت پروتكل ها 
به زير 42 درصد هستيم. دبير هماهنگى ستاد 
مديريت كروناى اســتان همــدان در رابطه با 
نظارت بر تعطيلى گروه هاى شــغلى 2 و 3 در 
روزهاى قرمز همدان نيز گفت: از روز گذشته 
تيم بازرســى در اين راستا به رياست استاندار 

تشكيل و از امروز فعاليت آن آغاز شد.

آزمايشگاه جامع كرونا غرب كشور 
در همدان راه اندازى مى شود

 يكى از مســائلى كه كشور ما با آن دست 
به گريبان است مشــكل كم آبى، خشكسالى 
و تغيير اقليم اســت؛ اين امر كيفيت زندگى 
بشر و ساير زيست مندان را تحت الشعاع قرار 
مى دهد و لــزوم صرفه جويى در مصرف آب 
و بهره ورى در اســتفاده از اين نعمت الهى را 
پررنگ تر مى ســازد. شــهر همدان نيز از اين 
امر مســتثنى نبوده و به دليل كاهش نزوالت 
جوى و افزايش مصرف آب با معضل كم آبى 
روبه رو است كه در واقع درخصوص تأمين 
آب و آبرسانى به فضاهاى سبز دچار بحران 

آب هستيم. 

سرپرست معاونت خدمات شهرى شهردارى 
همــدان بيان كــرد: در اين راســتا معاونت 
خدمات شهرى شهردارى همدان راهبردها و 
سياست هايى را جهت جلوگيرى از هدررفت 
آب و استفاده بهينه از منابع آب موجود دنبال 

كرده است. 
حســين مردانــى در ادامه افــزود: يكى از 
اســتراتژى ها و راهبردهاى مقابله با شرايط 
خشكسالى در فضاى ســبز همدان كنترل و 
بازرســى در نحوه آبيارى فضاى سبز شهرى 

است.
وى درخصوص مديريت صحيح و بازرسى 

و كنترل نحوه آبيارى فضاى ســبز شــهرى  
بيان كرد: اين معاونت اقدام به تشكيل اكيپ 
نظارت با عنوان " گشــت بازرسى و كنترل 
آبيارى فضاى ســبز شهرى"كرده كه متشكل 
از اكيپ هــاى نظارتى مســتقر در چاه ها و 
همچنين بازرســان ســيار جهت پيگيرى و 
كنترل نحوه آبرســانى به كارگاه هاى فضاى 

سبز است.
مردانى با اشاره به  شناسايى تعداد حلقه هاى 
چاه هاى  فعال موجــود  گفت: در اين اقدام 
با  ثبت و گزارش گيــرى از تعداد دفعات و 
زمان هــاى آبگيرى تانكرهــا در هر كدام از 

چاه ها، نسبت به كنترل دقيق و تقسيم صحيح 
آب توســط تانكرهاى آبرســان بر اســاس 
كارگاه هــاى موردنياز نيز اقدام شــده كه از 
هدررفت آب و  تخليه آب در مواردى خارج 
از كارگاه هاى فضاى ســبز شهرى جلوگيرى 

مى شود. 
سرپرست معاونت خدمات شهرى شهردارى 
همدان در نهايت با تأكيد بر رهگيرى و كنترل 
تانكرها از مبدأ آبگيرى تا كارگاه هاى فضاى 
ســبز از راه انــدازى اين ســامانه به صورت 
گســترده و كامًال برنامه ريزى شده در طول 

شبانه روز خبر داد.

اجراى بيش از 10 برنامه به مناسبت عيد غديرخم
 رئيس شوراى هيأت هاى مذهبى استان همدان از پيش بينى اجراى 10 عنوان برنامه شاخص 
به مناســبت عيد غديرخم در سطح اســتان خبر داد به طورى كه خط قرمز برادران هيأتى در 

مراسم هاى غدير حفظ سالمت و جان محبان اهل بيت(ع) است.
فرامرز لطيفى در گفت وگو با ايســنا، گفت: برنامه هاى عيد بزرگ غديرخم با محوريت شوراى 
هيأت هاى مذهبى در ســطح استان اجرا مى شــود و در اين رابطه جلسات متعددى با هيأت هاى 
مذهبى، سازمان تبليغات اسالمى و كانون مداحان و جامعه ايمانى مشعر استان برگزار شده است.

وى سنت حســنه عقد اخوت بين فعاالن فرهنگى، مذهبى و اجتماعى در روز عيدغدير را در 
استان و در تمامى شهرستان ها از شاخص ترين برنامه عيد غدير دانست و بيان كرد: جشن شادى 
به  صورت دســته روى و كاروان شــادى با مولودى خوانى مداحان و على على گويان مرشدان 
باستانى با اجراى ضرب كاروان خودرويى در سطح شهر، نورافشانى، برپايى ايستگاه صلواتى و 

پذيرايى از جمله برنامه هاى پيش بينى شده به مناسبت اين عيد بزرگ خواهد بود.
لطيفى همچنين از طبخ  و اطعام 10 هزار پرس غذا و توزيع در نقاط مختلف شهرستان اسدآباد 
در عيد غدير خم خبر داد و گفت: جشــن شادى در شب عيد غديرخم در ميدان غدير و شام 
عيدغدير در پارك ملت شــهر اسدآباد با برنامه هايى شاد و متنوع همراه با اهداى جوايز برگزار 
مى شــود. وى بيان كرد: برنامه هاى پيش بينى شده به مناســبت عيد غديرخم در سطح تمامى 
شهرســتان ها نيز برگزار بوده و ايــن اطمينان را مى دهيم مانند برنامه ها و مراســم هاى از قبل 
برگزار شده با همكارى خوب مردم قدرشناس، تمام برنامه ها با رعايت كامل دستورالعمل ها و 

پروتكل هاى بهداشتى برگزار شود.

30 زندانى جرائم غيرعمد عيد غدير آزاد مى شوند
 بنابر گفته مديرعامل ستاد ديه استان همدان 30 زندانى جرائم غيرعمد از عيد قربان تا غدير 

در استان با حمايت خيرين به آغوش خانواده ها باز مى گردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، يدا... روحانى منش گفت: بدهى 750 ميليون تومانى، 30 زندانى 
جرايم غيرعمد از عيد قربان تا غدير در اســتان با حمايت خيرين پرداخت شــد تا به آغوش 
خانواده ها بازگردند. وى با بيان اينكه با آزاد شدن اين افراد از ابتداى امسال 100نفر از زندانيان 
جرائم غيرعمد استان آزاد شــده اند، افزود: براى آزادى اين زندانيان 25ميليارد تومان پرداختى 
داشته ايم كه 5 ميليارد تومان آن كمك بالعوض خيرين، بقيه آن بخشش شاكيان و يا پرداخت 

تسهيالت بلندمدت و كم بهره به زندانيان براى تسويه بدهى است.
مديرعامل ســتاد ديه استان همدان از همكارى قرارگاه غدير اســتان براى آزاد كردن زندانيان 
غيرعمد اســتان همدان هم خبر داد و افزود: بدهى 500 ميليون تومانى، 18 نفر از زندانيانى كه 

در روز عيد غدير آزاد مى شوند را اين قرارگاه پرداخت كرده است.
روحانى منش گفت: از بين زندانيان جرائم غيرعمد آزاد شــده امســال در اســتان 5 نفر خانم  
هســتند و ســتاد اجرايى فرمان امام خمينى(ره) هم در تأمين اعتبار و رضايت شاكيان اين افراد 
همكارى داشته است. وى از وجود 210 زندانى غيرعمد در زندان هاى استان خبر داد و افزود: 
مردم مى توانند از طريق شــماره حساب هاى 0106329555001 سيبا بانك ملى، شماره كارت 
6037991199530712 بانك ملى، شــماره حســاب جام بانك ملت 2030303037 و شماره 
كارت بانك ملت 6104337770115184 به نام ســتاد ديه اســتان همدان براى آزادى زندانيان 

كمك كنند.

توضيحات به يك يادداشت
مديرمسئول محترم روزنامه وزين همدان پيام

 پيرو درج يادداشتى با عنوان "از بزرگراه فرهنگى افتاديم به بيراهه هاى 
بداخالقى" در آن روزنامه به تاريخ  1400/5/3موارد زير به منظور تنوير 

افكارعمومى ارائه مى شود.
خواهشمند است عين مطالب در شماره بعدى روزنامه منتشر گردد.

1-نويســنده محترم در اين يادداشــت با نوعى دغدغه به مســائل و 
مشكالت فرهنگى و اجتماعى پرداخته اســت، اما در اين راستا دچار 
كلى گويى شده و فرهنگ عمومى جامعه را به گونه اى ترسيم كرده كه 
گويا هيچ نقطه مثبتى وجود ندارد. چنين نگاهى براى افكار عمومى قابل 

پذيرش نيست.
2-اين نگاه يك ســويه و كل نگر در پرداختن به داليل بروز مشكالت 
بيشــتر نمايان شده و اقشار مختلف به ويژه معلمان فرهيخته و شريف 
جامعه را از مسببان شــكل گيرى به زعم خود خراب آباد!!  تلقى كرده 
است. بدون ترديد چنين نگاه سطحى و قضاوت نادرست در خصوص 
معلمان كه مرجع علمى و اخالقى جامعه و از مورد وثوق ترين اقشار و 

البته ركن ركين تعليم وتربيت هستند، قابل تأمل است.
نقش و جايگاه سازنده معلمان به داليل عقلى و نقلى بر همگان روشن، 
مسجل و مبرهن اســت و تجربه نشان داده است كه معلمان به جهت 
تربيت نســل هاى آينده بيشترين نقش را در  توسعه همه جانبه و پايدار 

جامعه داشته و دارند. 
در زيست بوم جديد و شرايط سخت كرونايى كه در يادداشت مذكور 
نيز به آن اشــاره شده است، همگان ديدند كه چگونه معلمان فرهيخته 
جامعه براى اســتمرار روند تعليم وتربيت به ميدان آمدند و جلوه هاى 
زيبايى از جهاد را در اين عرصه در مرئى و منظر گذاشتند و از اين جهت 

عنوان جهادگران تعليم وتربيت زيبنده آنان است.
3-اشــتباه فاحش نويسنده مطلب آنجاست كه قشر آگاه و تأثيرگذارى 
چون معلمان كه پيشــرفت هاى جامعه در عرصه هاى مختلف حاصل 
تالش آنان اســت را با اســتفاده از واژگان توهين آميز در زمره عوامل 
مشكالت فرهنگى آورده است و اين در حالى است كه تجربه نشان داده 

است كه بسيارى از اين معضالت به دست فرهنگيان رفع شده است.
4-آموزش وپرورش دســتگاه انسان ساز اســتعاليى و زيربناى توسعه 
همه جانبه كشور و معلمان عناصر فكور، تحول آفرين و اثرگذار اصلى 
تعليم وتربيت هســتند، از اين رو شايسته اســت در تكريم و تجليل از 
معلمان به عنوان پدران و مادران معنوى فرزندانمان كه خود نيز شاگرد 

آنان بوده ايم بكوشيم و به رسم ادب همواره قدردان آنان باشيم.
از پدر گر قالب تن يافتيم / از معلم جان روشن يافتيم

سرپرست معاونت خدمات شهرى شهردارى همدان :
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خبـر يادداشت

خبـر

جدى بودن خطر كرونا از بين رفته است
محمد كشاورزيان»

  موج جديد گســترش ويروس جهش يافته كرونا به دليل رعايت 
نكردن پروتكل هاى  بهداشتى و در سايه كم توجهى  ها روند مبتاليان 

و قربانيان را گسترش خواهد داد. 
در حال حاضر رعايت شــيوه نامه هاى بهداشــتى در بين شهروندان به 
پايين ترين سطح رســيده، گويى خطر ويروس كرونا در نظر بسيارى 
از همشــهريان از بين رفته و يا فراموش شده اســت، ناديده گرفتن 
ويروس كرونا  از سوى همشهريان منجر به سرايت بيشتر و خطرات 

جبران ناپذير در بين آحاد مردم مى شود.
در حال حاضر بسيارى از مراكز فروشــگاهى، رستوران ها، خدماتى، 
پمپ بنزين هــا و... خطر ويروس را ناديده گرفته و بدون ماســك در 
محل كار خود حاضر مى شوند، على رغم اينكه شهرستان در وضعيت 
قرمز قرار دارد و مســئوالن هم خيلى جــدى ورود نمى كنند به نظر 
مى رســد بيشتر در حد توصيه و اعالن هشدار است و از طرفى شاهد 
برپايى برخى مراســم ها  چون عروســى و ختم با تجمعات گسترده 

هستيم.
متأسفانه اين كم توجهى ها موجب افزايش قربانيان و سرايت ويروس 
در بخش هاى مختلف جامعه مى شود كه اين خود موجب خسارات و 

تبعات جبران ناپذيرى در جامعه مى شود.
 گسترش بازرسى هايى از فروشــگاه هاى زنجيره اى و درخواست از 
مديران و صاحبان فروشــگاه ها، پمپ بنزين ها، ترمينال مسافربرى به 
حفظ رعايت فاصله گذارى و اجبارى كردن ماســك و خدمات ندادن 
و محروميــت به متناقضان، تعطيلى هر گونه كالس هاى آموزشــى و 
تقويتــى، محدود كردن فعاليت هاى ورزشــى و مخالفــت با برپايى 
هرگونه تجمعات از طرف ستاد كرونا و اتاق اصناف، موجب محدود 
شدن سرايت ويروس شده و از گسترش آن جلوگيرى مى كند در غير 
اين صورت همانطور كه گفته شد شاهد گسترش ويروس و خطرات 
جبران ناپذير آن خواهيم بود، بنابراين تا تزريق  كامل واكســن در بين 
آحاد جامعه ضروريســت عالوه بر رعايت كامل دســتورالعمل هاى 
بهداشــتى از حضور در دورهمى ها به هر شكل پرهيز شود تا با لطف 
ايزد منان و يارى همگان ريشــه اين ويروس بركنده شــود و مردم به 

زندگى عادى برگردند.

نخستين معاون زن فرماندارى برگشت
 اســدآباد -خبرنگار همدان پيام: ليال اميدى معاون سياسى، امنيتى 
و اجتماعى فرماندارى شهرســتان اســدآباد به اداره آموزش وپرورش 

برگشت.
اميدى پس از مصوبه اســتاندارى مبنى بــر انتصاب يك زن به عنوان 
معاون فرماندار در دولت از اداره آموزش وپرورش به فرماندارى آمد و 

سمت معاونت برنامه ريزى و هماهنگى امور عمرانى شد.
وى در سال 1398 پس از استعفاى كريم حميدوند از سمت فرماندارى 
اسدآباد به عنوان سرپرست فرماندارى معرفى شد اين در حالى بود كه 

يزدان آزرمى در سمت معاون سياسى شانس نخست فرماندارى بود.
پس از حضور مجيد درويشــى در فرماندارى اميدى در جايگاه قبلى 
خــودش آغاز به فعاليت كرد و در روز نخســت ثبت نام كانديداهاى 
شوراى شــهر يعنى 20اسفندماه 99 به عنوان معاون سياسى، امنيتى و 
اجتماعى منصوب شد. اميدى در روزهاى پايانى عمر دولت با ارسال 
نامه اى از معاون سياســى استاندار درخواست موافقت با انتقال وى به 

آموزش وپرورش را خواستار شد.
وى در مدت زمان كمتر از يك سال تا بازنشستگى و كمتر از 2 هفته 
تــا پايان عمر دولت اين تصميم را گرفت و پيش از انتصاب به عنوان 
معاون برنامه ريزى هيچگونه كار عملياتى به جز كارهاى فرهنگى انجام 

نداده بود.
اميدى ســال 1398 به عنوان نخستين زن در سطح استان همدان بود 
كه«سرپرســت يك فرماندارى مى شود» در روز نخست انتصاب خود 
در سمت سرپرســتى فرماندارى اقدام به درج بيانيه اى مبنى بر نصب 
نكردن بنر تبريك شــد اين اقدام پس از گذشــت 2 سال همچنان در 
ياد مردم اسدآباد است. حال بايد ديد در مدت زمان باقى مانده معاون 
سياسى منصوب مى شــود يا بايد منتظر روى كار آمدن دولت جديد 

باشيم.

فرماندار درگزين :
استقبال مردم از كتابخانه ها زياد است

 جلسه انجمن كتابخانه هاى عمومى 
شهرستان به رياست فرماندار درگزين 

برگزار شد.
در اين جلسه فرماندار شهرستان درگزين 
گفت: در يكى، 2 ســال اخير اقدام هاى 
بسيار مناســبى در بحث كتابخانه ها و 
درگزين  شهرستان  در  نهادعمومى  اين 
اتفاق افتاده اســت و همچنين فضاى 

فرهنگى شهرستان و اقبال مردم به مباحث فرهنگى موجب شده كه نهاد 
كتابخانه هاى استان توجه ويژه اى به درگزين داشته باشد.

على اصغــر ناظرى پور افزود: در بحث سيســتم گرمايشــى كتابخانه 
شــاهنجرين، توسعه و تجهيز كتابخانه دهخدا شــهر قروه درگزين و 
كتابخانه نير، اقداماتى انجام گرفته و تا حدودى مشكالت اين كتابخانه ها 
برطرف شده، اما به يك كتابخانه جديد در شهر قروه درگزين نياز است 
كه با همكارى اداره كل  كتابخانه هاى استان و شهردارى در بحث تأمين 

زمين، اين موضوع در دستور كار شهرستان قرار دارد.
وى در ادامــه گفت: خدمــات جديدى در كتابخانه هــاى درگزين به 
مراجعان داده مى شود كه برخى از اين خدمات براى نخستين بار است 

كه به كتابخانه هاى  شهرستان ارائه مى شود.
در ادامــه رئيــس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان هم از تجهيز 
همه كتابخانه ها به اينترنت رايگان خبر داد و افزود: درگزين نخســتين 
شهرستانى است كه همه كتابخانه هاى آن مجهز به اينترنت رايگان است 
كــه مراجعان مى توانند با مراجعه به كتابخانه ها از اين خدمات بهره مند 

شوند.

90 درصد آتش سوزى ها منشأ انسانى دارد
 رزن- فاطمه كوكبى جالل- خبرنگار همدان پيام: سردرود 3 ايستگاه 

آتش نشانى فعال دارد كه شهر دمق و روستاها را پوشش مى دهند.
شــهردار دمق  با بيان اين خبر كه 90 درصد آتش سوزى هاى مزارع و 
مراتع عوامل انسانى اســت گفت: آتش نشانى دمق در سال گذشته 73

مورد امداد و اطفاى حريق انجام داده اســت كه 23 مورد اطفاى مزارع 
كشــاورزى، انبارى و كاه 9 مورد، مراتع 9 مورد، باغ و جنگل 17مورد، 
منزل 3 مورد، خودرو و موتورســيكلت 4 مورد، امدادونجات 8 مورد 

بوده است.
رضا هادى ذاكر با بيان اينكه در سالجارى  49 درصد كاهش نسبت به 4
ماهه سال گذشته وجود دارد افزود: 13مورد امداد و اطفاى حريق توسط 
ايستگاه آتش نشــانى شهردارى دمق انجام شده است كه 3 مورد مزارع 
كشــاورزى، كارگاه و انبارى 3مورد، مراتع 5 مورد، خودرو يك مورد، 

امداد و نجات يك مورد گزارش شد.
در ادامه  دهيار روستاى بابانظر كه مسئول ايستگاه آتش نشانى روستاست 
گفت: نبود نيروى راننده عمده مشكل ايستگاه آتش نشانى بابانظر است.

 جليل صادقى با اشــاره به اينكه از ســال 98 تاكنون از نيروى امريه به 
عنوان راننده اســتفاده شده اســت افزود: با توجه به افزايش 6 برابرى 

حقوق و بيمه امريه دهيارى توان پرداخت را ندارد.
وى با توجه به اينكه اين ايستگاه به 13روستاى همجوار خدمات رسانى 
مى كنــد بيان كرد: طبق دســتورالعمل اســتاندارى همدان مقدر شــد 
دهيارى هاى تحت پوشش دهستان بقراطى مبلغى را با توجه به جمعيت 
روستاى خود پرداخت كنند كه متأسفانه دهياران و شوراها با اين موضوع 
مخالفت كردند و كل هزينه نگهدارى و خدمات رسانى ايستگاه به عهده 

دهيارى بابانظر قرار گرفت.
دهيار روستا  به گوشه ايى از  مشكالت ايستگاه آتش نشانى  بابانظر اشاره 
كرد و گفت: كمبود اعتبار براى امورات آتش نشانى از جمله قبوض آب، 
برق، تلفن و گاز، كمبود اعتبار براى تعميرات كلى و جزئى ايستگاه، نبود 
اعتبارات براى حصاركشى ايستگاه، تأمين نيروى انسانى، از جمله عمده 

مشكالت ايستگاه آتش نشانى بابانظر است.
صادقى به عملكرد ايستگاه در يك سال گذشته اشاره كرد و افزود: 13

مورد اطفاى حريق گزارش شده است كه سال گذشته 9 مورد و امسال 
4 مورد گزارش شده است كه  با اقدام به موقع حريق مهار شده است.

در ادامه دهيار روستا سلطان آباد نيز گفت: ايستگاه آتش نشانى اين روستا 
كه ســال 97 تأسيس شده  فعال است كه حتى يك مورد اطفاى حريق  
خارج از استان نيز انجام داده ايم. مجتبى عقيقى با توجه به اينكه ايستگاه 
آتش نشانى سلطان آباد روستاهاى سردرود عليا و سفلى را تحت پوشش 
قرار دارد  افزود: ســال گذشــته 14 مورد اطفاى حريق توسط ايستگاه 

آتش نشانى روستاى سلطان آباد انجام شده است.

12درصد از جمعيت هدف شهرستان مالير واكسينه شدند
 مالير-زهرا اميرى-خبرنگار همدان پيام: تاكنون 12درصد از جمعيت هدف شهرستان 

مالير در برابر ويروس كرونا واكسينه شده اند.
رئيس مركز بهداشت شهرستان مالير در نشست خبرى و در جمع خبرنگاران  با بيان اينكه 
تاكنون 12درصد جمعيت  هدف در شهرســتان واكسيناسيون شده اند بيان كرد: در مجموع 
تاكنون 34هزار دز واكسن كرونا در شهرستان تزريق  شده است كه از اين ميزان 25هزار نفر 

دز نوبت اول را دريافت كرده اند.
نيكو امجدى گفت: در شهرستان مالير جمعيت گروه هدف افراد باالى 18سال  197هزار و 

848 نفر است كه با توجه اعالم وزارت كشور تزريق واكسن انجام مى شود.
وى با اشاره به آمار تزريق واكسن كرونا در مالير بيان كرد: در جمعيت باالى80 سال به باال  

76 درصد جمعيت هدف واكسن كرونا زده اند، اما در رده سنى60تا 70سال درصد استقبال 
عمومى پايين بوده است و 45 درصد افراد واكسيناسيون شده اند.

امجدى افزود: واكسيناســيون كرونا در 5 مركز در شهرستان انجام مى شود و پس از اعالم 
رده سنى افراد مى توانند با مراجعه به سايت ثبت نام كنند و پس از دريافت پيامك به مراكز 

تزريق واكسن مراجعه كنند.
وى بيان كرد: واكسن به  اندازه كافى براى گروه هدف موجود است و كسانى كه در دز اول از 

هر نوع واكسن تزريق كرده اند در دز دوم نيز همان واكسن برايشان تزريق مى شود.
امجدى با اشــاره به قرارگيرى در پيك پنجم كرونا گفت: اين پيك نبايد توســط مردم 
عادى انگارى شــود و مردم بيش از هفته هاى گذشــته پروتكل هاى بهداشتى را رعايت 

كنند.

رئيس مركز بهداشــت شهرستان مالير با اشاره به افزايش تعداد نمونه هاى مثبت و بيماران 
بسترى كرونا در تيرماه بيان كرد: در آمار تيرماه به نسبت خردادماه تست هاى مثبت 10درصد  

و تعداد بسترى ها 8 درصد افزايش داشته ايم.
وى گفت: در صورت عادى انگارى اين پيك توسط مردم بيمارستان ها دچار مشكل مى شوند 
چراكه قدرت سرايت ويروس كرونا با جهش هاى مختلف چندين برابر شده است. رئيس 
مركز بهداشت مالير افزود: ويروس كروناى هندى يا همان كرونادلتا پالس نسبت به كروناى 

انگليسى قدرت سرايت چندين برابرى دارد و افراد با رنج سنى پايين تر را درگير مى كند.
وى با بيان اينكه عالئم ويروس كرونادلتا همانند سرماخوردگى است بيان كرد: با توجه به 
مشابهت اين ويروس با سرماخوردگى بسيارى از مردم به آن توجهى نمى كنند و در عين حال 

درصد ابتال كودكان را باال برده است.

روی  وز  ر  ی  و ط ع روی روا وز  ر  ی  و ط ع نروا تان ھمدا نق ا تان ھمدا ق ا

آگهى دعوت به مجمع عمومى ساليانه
احترامــاً بــه اســتحضار اعضــاى محتــرم مى رســاند عطــف بــه مصوبــه اعضــاى محتــرم هيــأت مديــره و در پــى بــه رســميت نرســيدن مجمــع 
عــادى نوبــت اول و دوم،مجمــع عمومــى فــوق العــاده در تاريــخ 1400/05/12 ســاعت 17 بــه شــرط موافقــت ســتاد كرونــا بــه صــورت حضــورى و 

ــه صــورت مجــازى برگــزار مى گــردد.  در غيــر آن ب
ــر داشــته و در حــال تعليــق نباشــند  ــه كارشناســى معتب ــد پروان ــا باي ــن در جلســه مجمــع الزام ــون حاضري ــق قان ــر اســت مطاب ــه ذك الزم ب
ــانى ــه نش ــون ب ــايت كان ــق وب س ــازى و از طري ــورت مج ــه ص ــع ب ــور در مجم ــوه حض ــت و نح ــار نيس ــا داراى اعتب ــت از اعض ــذ وكال و أخ

 http://karshenasan-hamedan.ir اطالع رسانى خواهد شد.
دستور جلسه مجمع:

* گزارش عملكرد كانون در سال 1399
* گزارش بازرسان از عملكرد كانون در سال 1399

* بررسى و تصويب عملكرد مالى كانون در سال 1399
* بررسى و تصويب بودجه پيشنهادى سال 1400

* بررسى و تصويب موارد كه قابل طرح در مجمع عمومى است.
هيأت مديره كانون كارشناسان رسمى دادگسترى استان همدان

كمالوند-خبرنگار  معصومــه  نهاونــد-   
همدان پيــام: صحبت از توســعه و خدمت 
است و شــفافيتى كه برخى اعضاى شوراى 
منتخب در دوران تبليغات از آن سخن راندند 

و به مردم وعده ها دادند!
اما حاال آنچه مى شنويم قسم و آيه هايى است 
كه برخى مى خواهند با آن وحدت را تعريف 

و تقويت كنند!
در اين مجال همين كافيســت كه اعالم كنيم 
وحدت و توســعه با قرآن و قسم  دادن رخ 
نمى دهد، بلكــه با خرد جمعى، تفكر خالق، 
ايده، و اصل خدمت اســت كه زمينه توسعه 

را مى چيند!
در حالى كه تا آغاز به كار شوراى ششم شهر 
زمانى نمانده است، يك جلسه ارائه برنامه از 
جانب حســين پور شهردار فعلى شهر نهاوند 
به شوراى شهر بروجرد، و واكنش شهروندان 
در فضاى مجازى، جهش مطالبات را سمت 

شوراى منتخب سرعت داد!
شوراى منتخب ششم شــهر نهاوند پيش از 
آنكه خودشان برنامه بدهند گويا قدم نخست 

را انتخاب و تغيير شهردار تعيين كرده اند!
محمد حســين پور شــهردارى كه در 4 سال 
مديريــت شــهرى مصوبــات و مطالبــات 
زمين مانده اى كه ســال ها در تاريخ جلسات  
شــوراهاى سابق و اســبق خاك مى خورد را 
روى كار آورد و بــه مرحلــه اجرا درآورد و 

اغلب را هم به اتمام رساند و تحويل داد.
 اين اقدام ها با تعامل شوراى پنجم 

به ثمر رسيد
اگرچه شــوراى پنجم اهل تعامل با رســانه 
نبود، اما شــهردار تالش كــرد اين خأل را با 

اطالع رسانى اقداماتش پر كند.

حاال هم برخى از ايــن پروژه ها ناتمام مانده 
است و وقفه در اين ميان جايز نيست.

هرچند به نظر مى رســد عجله بــراى تغيير 
مديريت شهرى در شرايط فعلى كه كارهاى 
نيمه تمامى در حوزه مديريت شــهرى وجود 
دارد، شــايد صبورى به تغيير اولويتش بيشتر 
باشــد تا اين پروژه ها اتمام برســد و تحويل 

داده شود.
شوراى منتخب ششــم تازه وارد و تازه نفس 
اســت، اغلب اعضا هم ســابقه كار اجرايى 
هم نداشــته اند نياز اســت در كنار صاحبان 
تجربه و ســابقه حضــور در اين عرصه قرار 
بگيرند و تقويت وحدت را كه سال هاســت 
حلقه مفقوده در شهرستان است از شورا جان 

بدمند!
بيــش از آنكــه فكــر كنيم فرصت ســوزى 
و حاشــيه ها رمق توســعه را از اين شــهر 
پرظرفيت، امــا راكد گرفته اســت، بنابراين 

نخست بايد به شــوراى منتخب اعالم كرد؛ 
زمان فرصت ســوزى نيست، شوراى پنجم و 
مديريت شــهرى فعلى برخالف همه دوره ها 
اندك  بسيار  فرصت ســوزى  در  حواشى اش 

بود.
فرصت هايى كه مدام صرف تغيير در مديريت 
شهرى مى شــد و گاهًا به تغيير 7 شهردار در 
يك دوره خدمت مى رســيد و اين فرصت ها 
بود كه در بهترين شرايط اقتصادى كه مى شد 
اقدامــات مؤثرى اجرايى شــود، يك به يك 

سوخت مى شد.
اگرچه از شوراى منتخب هنوز به طور رسمى 
خبرى مبنى بر تغيير منتشــر نشده است، اما 
تنش زايى و منفعت طلبى  ســابقه  افرادى كه 
در شهر بر پيشانى آنها حك شده است گويا 
محرك برخى اعضاى شورا شده تا به اهداف 

اختالف افكنى خود برسند!
از طرفى هم اخبارى از فشــارهايى خارج از 

استان براى اعمال برخى تغييرات در مديريت 
شهرى شنيده مى شــود كه چندان خوشايند 

اين شهر نيست.
در ميان گزينه هاى مطرح مديريت شهرى نام 
افراد مســتعفى يا گزينه هايى با كارنامه هايى 
ضعيف و نه قوى تر از شــهردار فعلى شنيده 
مى شــود، گزينه هايى كه در دوره هاى پيش 
هم آمدن وى مطرح شد، اما مورد قبول واقع 

نشده است!
با دعوت شوراى منتخب به تفكر و تأمل بيشتر 
و  استقالل براى انجام تعهد و مسئوليت شان 
نسبت به آراى مردم، اولويت را وحدت بين 
اعضا، توسعه شــهر و ارتقاى موقعيت فعلى 
آن قرار دهند و ناخواسته با انتخاب مهره هاى 
ســوخته و گزينه هاى ضعيف و ناكارآمد پله 
دسترسى منفعت طلب ها و افرادى كه معرفى 
گزينه هــاى ضعيف و ايجاد حواشــى دنبال 

تسويه حساب هستند، نشوند!

 مالير - ســحر يوســفى-
خبرنــگار همــدان پيــام : پل 
كشــاورزى و بين مزارع گالل 
2 بــا همــكارى و مســاعدت 
هميــارى  و  جهادكشــاورزى 

خيران شهر زنگنه ساخته شد.
رئيس شــوراى اســالمى شهر 
زنگنــه بيــان كــرد: در جريان 
ســيالب هاى گذشته 2دهنه پل 
كه بــر روى گالل(رودخانه ايى 
كه با خود گل مى آورد) ساخته 
شــده بود تخريب شد، با توجه 
به اهميت اين پل ها در تسهيل و 
تسريع عبور و مرور شهروندان 
احداث اين پل ها دستور كار قرار 

گرفت.
ياســين فرتوت گفت: پلى كه 
قســمت شــمالى را به جنوبى 
زنگنه متصل مى كند با همكارى 
و مســاعدت جهادكشاورزى و 
نيز خيران شهر زنگنه ايجاد شد.

وى افــزود: بــراى احداث اين 
پــل، 150ميليون اعتبــار هزينه 
شــد كه 70 ميليون آن توســط 
توسط  مابقى  و  جهادكشاورزى 

خيران تأمين شده است.
فرتوت با بيــان اينكه به منظور 

ايمنى بيشــتر پل در برابر خطر 
ســيالب ارتفاع آن را نسبت به 
گفت:  داديم،  افزايش  گذشــته 
سعى شــد پل با استانداردهاى 
فنى و مهندســى با مشخصات 
ارتفاع 4 متر، دهنه 4 متر، پهناى 
عرشه 10متر و ضخامت عرشه 

70 سانتيمتر ساخته شود.
وى با اشــاره بــه ظرفيت هاى 

بى نظير زنگنه از لحاظ كشاورزى، 
توريستى و گردشگرى بيان كرد: 
اين اقدام سبب تحول بزرگى در 
شهر بخصوص از حيث كمك 
به عبور و مرور كشاورزان شده 

است.
 ضرورت احداث

پل گالل 3
فرتــوت با تأكيد بــر ضرورت 
احداث پل ديگر در فاصله 600
متــرى پــل گالل 2 ، گفت: در 
حال حاضر با كار گذاشتن چند 
حلقه لوله تــردد اندكى از اين 
منطقه انجام مى شود، اما با آغاز 
بارش ها مخاطــرات فراوانى در 

كمين مردم است.
رئيس شــوراى زنگنه با اشاره 

بــه اينكه ايــن پــل يكى از 
پروژه هاى راهبردى اســت كه 
قســمت شرقى بخش زنگنه را 
به قسمت غربى متصل مى كند 
افــزود: اجراى اين پروژه يكى 
از مطالبات جدى مردم اســت 
در صورتى كه جهادكشاورزى 
دســت به كار شــود حتى 30 
درصد كار را بــه عهده بگيرد 
مــردم زنگنــه مابقــى كار را 

تكميل مى كنند.
اداره  از  پايــان  در  فرتــوت 
آبخيــزدارى  و  منابع طبيعــى 
خواســت با احداث سد در اين 
منطقه از حجم و دبى آب گرفته 
شود و نيز به غنى شدن  و تغذيه 

سفره هاى زيرزمينى كمك كند.

شوراى نهاوند شهردار قومى انتخاب كند
■ گزينه هاى ضعيف فرصت سوزى يا تسويه حساب؟!

15گزينه تصدى 
شهردارى اسدآباد 

معرفى شدند

اســدآباد-محمدجوادكوهى-خبرنگار   
همدان پيام: با بررسى هاى انجام شده 15 گزينه 
براى هدايت شهردارى اسدآباد معرفى شدند 

كه در حال بررسى رزومه اين افراد هستيم.
يكى از منتخبان ششــمين دوره شوراى شهر 
اســدآباد از مذاكره با 15 گزينه شــهردارى 
اسدآباد خبر داد و گفت: همه اين 15نفر سابقه 
عضويت در شوراى شهر يا شهردارى را دارند.
حميدرضا مرادى ضمير افــزود: از اين تعداد 

11نفر غيربومى و 4 نفر بومى هستند.
وى گفــت: تــا 10 روز آينــده فرصت ارائه 
برنامه ها براى گزينه هاى شهردارى وجود دارد 

و به طور قطع بهترين گزينه انتخاب مى شود.
مرادى ضميــر بيان كرد: عليرضا فعله گرى نيز 
يكى از گزينه هاى ماست كه عملكرد و برنامه 
كاريش نيز در حال بررســى توسط اعضاى 

شورا است.

پل گالل 2 در زنگنه ساخته شد
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ورودى هاى همدان زيبنده يك شهر تاريخى نيست
مخروبه ها فضا را نازيبا كرده است

 نماينــده مــردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى از 
نامنظمى و ساماندهى نشدن ورودى هاى شهر گاليه كرد و با بيان اينكه 
ظرفيت هاى گردشگرى همدان مغفول مانده است گفت كه معلوم نيست 

كى قرار است يك بار براى هميشه اين مشكالت رفع شود.
حجت االسالم احمدحسين فالحى در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه 
ظرفيت هاى از دســت رفته گردشگرى اســتان باالست و موضوعات 
مغفول مانده زيادى در اين حوزه داريم بيان كرد: وضعيت شهر همدان 
با وجود قدمت تاريخى طورى است كه وقتى مسافرى وارد آن مى شود 

خبرى از تداعى گردشگرى ديده نمى شود.
وى با بيان اينكه آســفالت خيابان ها و بلوارها بسيار نامناسب است و 
پروژه هاى نيمه كاره اى چون پل هاى عجيب هوايى و ناقص كه سال ها 
به طول مى انجامد نيز مزيد بر علت شده است گفت: 15سال است كه 
چاله چوله هاى ميدان عاشورا، ميدان سپاه و آرامگاه بوعلى تكرارى شده 
و كسى هم به فكر رفع آن نيست به طورى كه در زمان بارندگى گل والى 

تمام خيابان را مى گيرد و با سيالب شهر به هم مى ريزد.
سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به پراكندگى 
ساخت وســازها بيان كرد: نامنظم بودن بافت هاى شــهرى نيز ذهنيت 
گردشــگر را به هم مى ريزد. نماينده مردم همدان در مجلس دسترسى 
به مناطق گردشگرى را از ديگر مشكالت دانست و گفت: ظرفيت هايى 
كه مى توانستيم براى مناطق گردشگرى ايجاد كنيم مغفول مانده كه يكى 
از آنها ورودى هاى شــهر است. وى با تأكيد بر اينكه ورودى هاى شهر 
نامرتب اســت و در نقاطى فاضالب رها شده است بيان كرد: يكى از 
مشكالت فراموش شــده اينكه ظرفيت هاى شهر از ورودى ها  معرفى 

نشده و مسافر در برخى مواقع سرگردان مى شود.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس با بيان اينكه معلوم نيست كى 
قرار است يك بار براى هميشه اين مشكالت رفع شود گفت: جلوه هاى 

تاريخى همدان را آن طور كه بايد و شايد معرفى نكرديم.
وى افزود: مخروبه ها در داخل شهر باقى مانده و محدوده بازآفرينى هاى 
شهرى اجرا نشده اســت، از سال گذشــته 85 هزار ميليارد تومان در 

صندوق بازآفرينى بوده كه مى شد در اين راستا هزينه كرد.

تشكيل كميته ساماندهى زنجيره مرغ در مجلس
واردات مرغ منجمد براى مقابله با گرانى

 سخنگوى كميسيون كشاورزى مجلس از تشكيل كميته ساماندهى 
زنجيره مرغ در مجلس براى بررسى داليل افزايش قيمت مرغ خبر داد.

به گزارش اقتصادآنالين، حجت االسالم والمسلمين احد آزادى خواه در 
گفت وگويى گفت: بين 4تا 6ميليون تن نهاده در بنادر و گمركات كشور 
دپو شده كه با توزيع مناسب آنها مى توان نوسانات قيمتى در بازار مرغ 

را مهار و آرامش را به اين بازار بازگرداند.
نماينده مردم مالير در مجلس درخصوص واكنش كميسيون كشاورزى 
مجلس به گرانى مرغ گفت: پس از بروز مشكالت عديده در بازار مرغ و 
افزايش قيمت اين محصول، كميته ويژه ساماندهى زنجيره توليد مرغ در 
كميسيون كشاورزى مجلس با مشاركت مسئوالن ارشد وزارتخانه هاى 
صمت، جهادكشاورزى، بانك مركزى و تعزيرات تشكيل شد تا مجموعه 
مسائل مرتبط با اين حوزه در قالب يك ساختار ويژه تقنينى مورد بررسى 
قرار بگيرد. آزادى خواه در تبيين مهمترين ســرفصل هايى كه در دستور 
كار اين كميته قرار دارد، افزود: در وهله نخست، پيگيرى ميزان و حجم 
نهاده هاى دپو شده در بنادر مدنظر كميته قرار دارد. در واقع على رغم تمام 
پيگيرى هاى كميسيون، هنوز آمار دقيقى درخصوص نهاده هاى دپو شده 
و چرايى ترخيص نشــدن آنها در بنادر ارائه نشده است، بنابراين يكى 

از نخستين برنامه هاى كميته ساماندهى، رصد دقيق آمار نهاده هاست.
سخنگوى كميسيون كشاورزى مجلس درخصوص آمارهاى نهاده هاى 
دپو شــده در بنادر گفت: برخى آمارها حاكى از آن اســت كه بين 4تا 
6ميليون تن نهاده در بنادر و گمركات كشور دپو شده است. نهاده هايى 
كه با توزيع مناسب آنها مى توان نوسانات موجود در بازار مرغ كشور را 

مهار كرد و آرامش را به بازار مرغ بازگرداند.

اگر جنگ اقتصادى و كرونا نبود امروز دالر 5 
هزار تومان بود

 با اقدامات و سياست گذارى هاى بانك مركزى و اجراى برنامه هاى اقتصادى 
تا حدود زيادى توانستيم فشارهاى جنگ اقتصادى را از روى مردم كم كنيم.

به گزارش ايرنا، رئيس جمهور روز گذشته در مجمع ساليانه بانك مركزى گفت: 
پس از اينكه در سال 1394توانستيم از تحريم عبور كنيم آثار اقتصادى مثبت آن 
در سال 95 مشاهده شد به طورى كه در اين سال از رشد اقتصادى 12/5درصدى 
برخوردار شديم.حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در بخش ديگرى از 
ســخنان خود افزود: براى اينكه بتوانيم به جاى نفت كه تأمين كننده اصلى ارز 
كشور است جايگزين پيدا كنيم فعاليت هاى خوبى در راستاى صادرات غيرنفتى 
انجام داديم و در اين راستا اقدامات بانك مركزى بسيار مؤثر بود و تقريباً كشور 

بدون نفت، بدون قحطى و كوپنى شدن كاالها اداره شد.

طرح ساماندهى پيام  رسان هاى  اجتماعى 
در دستور كار امروز مجلس

 بررسى درخواست عده اى از نمايندگان به منظور رسيدگى به طرح صيانت 
از حقوق كاربران در فضاى  مجازى و ســاماندهى پيام  رســان هاى  اجتماعى بر 
اساس اصل هشتادوپنجم قانون اساسى در دستور كار جلسه علنى امروز مجلس 
قرار دارد. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى 
امروز(دوشنبه) مجلس نمايندگان به بررسى گزارش كميسيون برنامه وبودجه 
و محاسبات مبنى بر تصويب تقاضاى تحقيق و تفحص از پرداخت حقوق هاى 
نامتعارف در دســتگاه هاى اجرايــى(در اجراى مــاده«212» آيين نامه داخلى 
مجلس)، بررســى گزارش كميســيون اقتصادى در مورد بررسى مغايرت هاى 
قانونــى در نحوه انتخاب و انتصاب رئيس ســازمان بورس و اوراق بهادار(در 

اجراى ماده(234) آيين نامه داخلى مجلس) مى پردازند.

طرح شفافيت آراى نمايندگان در چه حالى است؟
 در رأى گيــرى كليات طرح، تنها 3 رأى كمتر از دوســوم حدنصاب الزم 

كسب كرد.
نماينده مردم تهران در مجلس شــوراى اســالمى در صفحه شخصى خود در 
توئيتر، نوشــت: بالفاصله درخواســت بيش از 100نماينده براى بازگشت به 
دســتور، ارائه و تصويب شــد. طبق تبصره يك ماده 100، رأى گيرى شــد تا 
در اولويت صحن قرار گرفته، به صورت دوشــورى بررســى شود. با بيش از 

70درصد تصويب شد و به كميسيون بازگشت.
مالك شــريعتى در ادامه نوشت: اول  طرح شــفافيت در دستور كميسيون قرار 
گرفت، اما طــرح دوفوريتى آقاى صباغيان(الزام دولت به پاســخگويى تذكر 
نمايندگان) طبق آيين نامه اولويت يافت و اكنون به صحن رسيد. شفافيت دوباره 

در دستور كار اين هفته كميسيون آيين نامه قرار گرفته است.

آگهي مناقصه شماره 1400/08

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهردارى همدان

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در نظر دارد اجراي عمليات ساماندهى و مرمت جداره خيابان بوعلى پايين ضلع شرقى 
(از كوچه سريخچال تا پاساژ هما) را (با برآورد اوليه 13/494/947/792 ريال) بر اساس فهارس بهاي سال 1400 ،برابر نقشه ها و جزييات اجرايي از 

طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد.لذا مجموعه اسناد مناقصه جهت شركت كنندگان حقيقى و حقوقي به شرح ذيل ارائه ميگردد:
* مبلغ سپرده شركت در مناقصه كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير باشد:

الف) مبلغ 1/400/000/000 ريال به صورت فيش واريزي به حساب شماره 5-3331333-11-7405 نزد بانك مهر ايران شعبه صدف  در وجه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي 
شهري شهرداري همدان.

ب) اسناد خزانه يا اوراق مشاركت  
پ) ضمانت نامه بانكي به نام سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.

* محل دريافت و تحويل اسناد و پيشنهادات: همدان-خيابان تختى-جنب بانك سپه-دبيرخانه سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.
تلفن: 32514444-081 و      نمابر:  081-32527999 

* مهلت دريافت و تحويل اسناد و پيشنهادات: از تاريخ انتشار آگهي 1400/05/04 لغايت ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/05/16 مورخ مي باشد.
* زمان بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 17 روز دوشنبه  مورخ 1400/05/18 مي باشد.

* مدارك شامل: تضمين(پاكت الف) - اسناد مناقصه ،مشخصات فني و رزومه كاري (پاكت ب) - پيشنهاد قيمت (پاكت ج) مي باشد. 
تبصره 1: سازمان در رد يا قبول يك يا تمامى پيشنهادات مختار است.

تبصره 2: تمامى هزينه هاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تبصره 3: ساير اطالعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

تبصره 4: بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ،مشخص،معين و بدون ابهام بوده و مي بايستي در فرم مخصوص و با خط خوانا، بدون خط خوردگي و يا گذاشتن شرط و الك 
گرفتگي و با امضاء متعهد،تا پايان مهلت قانوني مناقصه مذكور در پاكت الك و مهر شده به سازمان تسليم شود و براي تعيين برنده مناقصه ارقامي كه به حروف نوشته شده 

مالك عمل خواهد بود.
تبصره 5: مبلغ سپرده شركت در مناقصه برنده اول،هرگاه پس از ابالغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان ضبط خواهد شد.در خصوص 

نفر دوم نيز درصورت ابالغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.
تبصره 6 : شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.

تبصره 7: ضمانت حسن انجام تعهدات مورد قبول كارفرما،معادل 5٪ مبلغ پيشنهادي برنده مناقصه بوده كه پس از اتمام كار و تحويل موقت و ارائه و تصويب صورت وضعيت 
قطعي پروژه، عودت داده مى شود.

تبصره 8: نحوه پرداخت از منابع و اعتبارات داخلى شهردارى منطقه دو همدان  مي باشد كه مطابق با درصد هاي فوق و پيشرفت پروژه قابل محاسبه و پرداخت است .
* ضمناً متن آگهي فوق در سايت شهردارى همدان و سازمان عمران وبازآفريني فضاهاي شهري شهرداري به آدرس ذيل موجود مي باشد.

http://ets.hamedan.ir
تاريخ انتشار آگهي:  1400/05/04   

(م الف 619)

تجديد آگهى مزايده عمومى نوبت دوم به تاريخ 1400/04/28

حسين بابايى- شهردار مالير 

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره 192/ش/5/م  مورخ 1400/03/02 شوراى اسالمى شهر بهره بردارى از جايگاه سوخت CNG خود واقع در 
ميدان نيروى را با تمامى تجهيزات و منصوبات موجود به مدت يك سال به شركت هاى (حقوقى) داراى تأييديه از شركت پخش و فرآورده هاى نفتى با موضوع 
تهيه، نگهدارى و بهره گيرى از جايگاه CNG (به صورت الكترونيك) واگذار نمايد. لذا متقاضيان مى توانند پيشنهاد خود را صرفاً از طريق سامانه تداركات 
دولت (به صورت الكترونيك) حداكثر تا پايان وقت ادارى روز يك شنبه مورخ 1400/05/17 به همراه 5٪ مبلغ كل يك سال به صورت نقد (واريز به حساب 
0105598672002 بانك ملى مالير) يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكى به همراه مدارك شناسايى معتبر و مجوز بهره بردارى و كپى اساسنامه به همراه آخرين 
تغييرات و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى ارسال نمايند و همچنين جهت كسب اطالعات با شماره تماس مستقيم 2226061-0813 تماس حاصل نمايند. 

ضمناً جهت دريافت اسناد به سامانه تداركات الكترونيكى دولت مراجعه فرماييد.
قيمت پايه و مشخصات: 

1- اجاره پايه جايگاه ميدان نيروى انتظامى(كوثر) به مساحت تقريبى 1500 مترمربع ماهيانه 430,000,000 ريال (تعداد 8 عدد نازل و 4 دستگاه ديسپنسر) كه 
6 عدد نازل و سه عدد ديسپنسر فعال است. 

2- مهلت تحويل و اخذ اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز يك شنبه 1400/05/17 به دبيرخانه شهردارى مى باشد و شهردارى در رد يا قبول هر يك از 
پيشنهادات مختار است.

3- هزينه نشر آگهى مزايده به عهده برنده مى باشد.
4- چنانچه برنده مزايده از انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خوددارى نمايد،سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و به نفر دوم واگذار مى شود و به 

همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
5- پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدى به آنها مسترد مى گردد.

6- به پيشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ا- تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در مورخ شنبه 1400/05/18 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردار مى باشد.

8- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشايى پاكت ها مى باشد.
9- مدت اجراى قرارداد يك سال كامل شمسى مى باشد.

10- پاكت الف (تضمين) مى بايست به صورت دربسته  واصل قبل از بازگشايى به دبيرخانه شهردارى ارسال و ساير مدارك به صورت الكترونيك ارسال شوند. 
2/ص/99

تبصره: مبلغ تضمين انجام تعهدات قرارداد ده درصد مبلغ پيشنهادى پيمانكار مى باشد. و همچنين مبلغ    10,000,000,000 ريال ضمانت نامه جهت تضمين 
قطعات هر جايگاه مى باشد. 

(م الف 145)

محمد ترابى»
 كار دولت دوازدهم به رياســت حجت االســالم 
والمسلمين حسن روحانى سه شــنبه هفته آينده در 
تاريخ 12 مردادماه به پايان مى رسد و دولت سيزدهم 
به رياست آيت ا... ســيد ابراهيم رئيسى فرداى همان 
روز يعنى در 13مردادماه پس از برگزارى مراسم تنفيذ 

و تحليف آغاز به فعاليت مى كند.
رئيس جمهور منتخب از زمان پيروزى در انتخابات تا 
آغاز رسمى دوره 4 ســاله رياست جمهورى خود بر 
پايه قانون اساسى وظايف و مسئوليت هايى را برعهده 
مى گيرد كه تمامى آنها با امضاى مقام معظم رهبرى و 
خوانده شــدن حكم تنفيذ به وى سپرده مى شود و او 
مى پذيرد كه تمام استعداد و صالحيت خويش را در 
راه ايفاى مسئوليت هايى كه برعهده گرفته  به كار گيرد.

تحليف رئيس جمهور ايران پس از مراسم تنفيذ حكم 
او از سوى رهبر معظم انقالب با حضور رئيس ديوان 
عالى كشور، اعضاى شوراى نگهبان قانون اساسى و 
رئيس قوه قضائيه انجام مى شود. در اين مراسم كه در 
مجلس شوراى اسالمى انجام مى گردد، رئيس جمهور 
منتخب بر طبق اصل 121 قانون اساســى سوگند ياد 
مى كند كه همه استعداد و صالحيت خويش را در راه 
ايفاى مســئوليت هايى كه برعهده گرفته  است، به كار 

گيرد و در پايان سوگندنامه را امضا مى كند.
اين مراسم به فاصله كوتاهى پيش از مراسم تحليف 
در مجلس شوراى اســالمى برگزار مى شود. در اين 
مراسم رئيس جمهور پيشــين و اعضاى اصلى كابينه 
او، ســران قوا و نهادهاى اصلى حكومت، مقام هاى 
سياسى، نظامى و مذهبى و همچنين جمعى از سفراى 
مقيم تهران حضور دارند. رئيس جمهور منتخب پس از 
مراسم تحليف در مجلس شوراى اسالمى، كار خود 

را آغاز مى كند.
 انتخاب چراغ خاموش كابينه

گمانه زنى ها بر اين اساس است كه پشت پرده كابينه 
دولت سيزدهم، گزينش ها به صورت چراغ خاموش 
در حال انجام اســت. از داليل اين مسأله، فشار هاى 
زياد بر رئيس جمهور منتخب براى سهم خواهى و يا 
تأثيــر در گزينش كابينه وى بيش از همه مورد توجه 

است.اين اقدام دولت منتخب تاكنون با واكنش هايى 
از ســوى فعاالن سياسى و مقامات همراه بوده است. 
برخى اين اقدام رئيسى را مثبت ارزيابى كرده و اعتقاد 
دارند كه اين اقدام مى تواند دســت دولت سيزدهم را 

براى گزينش هاى تخصصى و اصلح باز گذارد. 
از سوى ديگر برخى معتقدند كه رئيس دولت سيزدهم 
به علت  فشار هاى زيادى كه براى انتخابات كابينه خود 

متحمل بوده به اين اقدام ايجاب شده است. 
در استان ما زمان انتخابات نماينده هاى همدان هر كدام 
به طورجدى پيگير فعالسازى ستاد انتخاباتى رئيسى 
بودند و ديگر مسئوالن و ذى نفوذان نيز براى تبليغات 
وى صف آرايى و رقابت جدى را آغاز كرده بودند اما 
حاال كه ليستهاى مختلف از جمله آخرين ليست كابينه 
احتمالى ســيزدهم منتشر شده است. گويا همدانى ها 
ســهمى در كابينه نداشــته و قدرت چانه زنى براى 
انتصاب همدانى ها در دولت جديد كمتر از آن بوده 

است تا رئيس جمهور منتخب را قانع كند.

 علت فشار ها بر دولت منتخب 
براى گزينش كابينه

همواره پس از هر انتخاباتى، منتخبانى كه توانسته اند 
به پيروزى رســند، تحت فشار برخى از افرادى كه در 
راه پيروزى وى تأثيرگذار بوده اند، براى سهم خواهى 
قرار مى گيرند. البته گفتنى است كه اين مسأله در بدنه 
احزاب به عنوان مسأله اى جا افتاده به حساب مى آيد. 
پرسشــى كه در اينجا مطرح اســت اين است كه آيا 
فشــار ها براى سهم خواهى بر دولت سيزدهم بيش از 

دولت هاى گذشته است؟ 
مى توان در پاســخ به اين پرســش جواب مثبت داد. 
چراكه شرايط پيروزى رئيس دولت سيزدهم با رؤساى 

جمهور ادوار قبل متفاوت بود. 
ــار رفتــن چهره هــاى شــاخص اصالحــات و در  كن
ــدرت در  ــه ق ــان از بدن ــن جري ــن اي ــار رفت كل كن
كشــور، موجــب شــد كــه انتخابــات 28 خردادمــاه 
انتخابــات مطمئنــى بــراى اصولگرايــان بــه حســاب 
آيــد.  بــا ايــن حــال ايــن مســأله موجــب نشــد كــه 
ــه  ــود ب ــنتى خ ــاى س ــاب رقب ــان در غي اصولگراي

رقابــت بــا يكديگــر بپردازنــد و شــاهد يــك اتفــاق 
همه جانبــه از ســوى ايــن جريــان بــر ســر حمايــت 
از رئيســى بوديــم. ايــن در حالــى اســت كــه جريــان 
ــد و  ــر متعه ــال 1392، غي ــرا خــود را در س اصولگ

ــاره نشــان داد.  چندپ
احتمال باالى پيروزى رئيســى در انتخابات به علت 
نداشتن رقيب جدى در انتخابات اخير، موجب شده 
بــود كه او مورد حمايت3 طيــف و يا 3 جريان قرار 
گيرد، كه يكى از اصلى ترين عوامل فشــار بر دولت 
منتخب ســهم خواهى اين 3 طيف از وى است. البته 
گفتنى است كه دولت سيزدهم در وعده هاى انتخاباتى  
خــود بار ها تأكيد كرده كه عملكــرد و انتخاب هايى 

فراجناحى خواهد داشت. اين 3 طيف عبارتند از: 
 نواصولگرايان يا انقالبى ها

در دهــه گذشــته در كنــار ضعيف شــدن جريان 
اصالحات در كشــورمان شاهد ظهور طيف جديدى 
از بدنه جريان اصولگرا هستيم كه مى توان از اصطالح 

"انقالبى ها" براى خطاب ايشان استفاده كرد. 
انقالبى هــا يا طيف نوظهور جريــان اصولگرا را نيز 

مى توان نسل دوم جريان راست در كشور دانست. 
اين طيف كه غالباً از مديران و مسئوالن جوان تشكيل 
شده، سطح اختالفاتشان با عقايد جريان چپ عميق تر 
بــوده و حتى آنهــا را مى توان منتقد دولت گذشــته 

اصولگرا يعنى دولت احمدى نژاد هم دانست. 
شايد بتوان گفت كه انقالبى ها نزديك ترين خط فكرى 
را به رئيس دولت منتخب دارند، اين در حالى اســت 
كه حتى برخى رئيســى را نخســتين چهره شاخص 
انقالبى ها دانســته و اين رئيس جمهــور منتخب را 
يكى از پايه هاى اصلى ظهور اين طيف در ســال هاى 
اخير مى دانند. همانطور كه اشــاره شــد عمق سطح 
اختالف نظر ميــان طيف انقالبى و جريان اصالحات 
بيش از اختالف نظر هاى گذشته ميان 2جريان اصلى 
در كشورمان است. از اين رو مى توان گفت كه جريان 
انقالبى در كنار ســهم خواهى براى حضور در دولت 
ســيزدهم، مخالف حضور افراد نزديــك به جريان 
اصالحات و حتى افراد نزديك به دولت احمدى نژاد 

در كابينه دولت آينده هستند.

 اصولگرايان و چهره هاى شاخص 
در دولت اصولگراى گذشته

با وجود نزديك بودن تفكرات رئيسى به طيف انقالبى، 
با اين حال اين اصولگرايان قديمى بودند كه وى را در 
راه رسيدن به صندلى رياست در پاستور كمك كردند. 
در زمان انتخابات رياســت جمهورى خردادماه شاهد 
اين مسأله بوديم كه بســيارى از چهره هاى شاخص 
اصولگــرا پس از قطعى شــدن حضور رئيســى در 
رقابت هــاى انتخاباتى، از حضور در عرصه انتخابات 
خوددارى كردند. اين چهره هاى شــاخص عالوه بر 
ورود نكردن به انتخابات و رقابت با رئيســى، براى 
پيروزى وى در انتخابات در كارزارهاى تبليغاتى نقش 

بازيگران اصلى را ايفا كردند. 
حال از يكسو دولت رئيســى از نظر سياسى-حزبى 
ملزم به اســتفاده از اين چهر ه هاست و از سوى ديگر 
كارشناســان بر اين عقيده هســتند كه دولت نوپاى 
رئيســى حداقل در ســال هاى ابتدايى به حضور اين 

مديران باتجربه در كابينه خود نياز دارد. 
 استفاده از مديران برتر 

از جريان اصالحات
يكــى از انتقاد هايــى كه در ســال هاى گذشــته به 
رؤساى جمهور اسبق وارد بوده اولويت نگاه حزبى  آنها 
براى انتخابات كابينه دولت خود بوده است. گزينش 
حزبى همواره موجب مى شود كه بسيارى از مديران 
با تجربــه و اليق تنها به علت نگاه سياســى حذف 
شده و از مديران ســطح پايين تر در حوزه موردنظر 
استفاده شود. رئيسى خود يكى از منتقدان اين مسأله 
به حســاب آمده و همواره در چند ماه گذشته، يعنى 
از زمان تبليغات انتخابات رياست جمهورى تاكنون بر 

عملكرد و گزينش هاى فراجناحى تأكيد كرده است. 

البته گفتنى است كه تعداد معدودى از افراد نزديك به 
جريان اصالحات در كارزار رقابت هاى انتخاباتى در 
ستاد هاى تبليغاتى رئيسى فعاليت هاى چشمگيرى از 

خود نشان دادند. 
كدام طيف سهم بيشترى خواهد داشت؟

همانطور كه به گفته رئيس دولت سيزدهم بيش از همه 
نزديك به خط فكرى طيف انقالبى به حساب مى آيد 
از اين رو احتماالً اكثريت كابينه وى از افراد نزديك به 

جريان نوظهور اصولگرا خواهند بود. 
شــايد در اين ميان اين پرســش پيش بيايد كه پس 
سهم چهره هاى شــاخص اصولگرا از دولت رئيسى 
چه مى شود؟در پاسخ به اين پرسخ مى توان گفت كه 
احتمال زياد ســهم اين چهره هاى اصولگرا از دولت 
رئيسى مديريت هاى ارشد در كشور بوده، نه راه يابى 

به كابينه و وزارتخانه هاى اين دولت. 
اما سهم مديران نزديك به جريان اصالحات از دولت 
رئيسى به چه اندازه بوده و انتخاب هاى فراجناحى تا 

چه اندازه در بدنه دولت تأثيرگذار خواهد بود؟
در اينجا بايد گفت كه يكى از پايه هاى طيف نوظهور 
"انقالبى" تأكيد آنها بر فراجناحى بودنشــان اســت. 
بسيارى از افراد نزديك به اين طيف معتقد هستند كه 
هر دو جريان اصالحات و اصولگرا در اين ســال ها 
عملكرد رضايت بخشى نداشــته و از اين رو خود را 
وابســته به هيچ كدام از اين2 جريان اصلى در كشور 
نمى دانند. از ايــن رو احتماالً منظور از انتخاب كابينه 
فراجناحى، اشاره به گزينش كابينه از ميان چهره هاى 

نزديك به جريان انقالبى باشد. 
با اين حال كمتر از 2هفته به آغاز كار دولت سيزدهم 
باقى نمانده و مى بايست منتظر اتفاقات روز هاى آتى 

باشيم. 

على رغم حمايتهاى جدى استان از رئيسى

نامى از همدانى ها 
در كابينه احتمالى نيست

اعطاى اعتبارنامه 
نماينده 

بهار و كبودراهنگ 
 مراســم اعطــاى اعتبارنامه نماينــده منتخب 
شهرســتان هاى مــردم بهــار و كبودراهنــگ در 
يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى با حضور 
فرماندار و دادستان شهرستان بهار، اعضاى هيأت 
اجرايى، اعضــاى هيأت نظــارت، اعضاى هيأت  
بازرسى، بخشداران و معاونان فرماندارى در محل 

سالن جلسات فرماندارى برگزار شد.
ــدار  ــدا احســان قنبــرى فرمان در ايــن جلســه ابت
ــار و  ــتان هاى به ــت: شهرس ــار گف ــتان به شهرس
ــدار  ــم، واليتم ــى فهي ــگ داراى مردمان كبودراهن

ايــن  بــه  خدمــت  و  هســتند  ســختكوش  و 
عزيــزان فراتــر از يــك وظيفــه اســت و تاكنــون 
ــن  ــئوالن اي ــردم و مس ــن م ــى بي ــى خوب همدل
اميدواريــم  و  داشــته  وجــود  شهرســتان ها 

ــن  ــن ويژگى هــاى مثبــت موجــب شــود اي همي
2 شهرســتان بــه جايــگاه واقعــى خــود و آنچــه 
كــه در شــأن مــردم انقالبــى ايــن خطــه اســت، 

ــد. دســت يابن

فرمانــدارى  روابط عمومــى  گــزارش  بــه 
شهرســتان بهــار، ســپس ســيد عبــاس خلوصــى 
رئيــس هيــأت  نظــارت بــر يازدهميــن دوره 
در  اســالمى  شــوراى  مجلــس  انتخابــات 
ــاط  ــت ارتب ــرد: تقوي ــان ك ــار بي ــتان به شهرس
بيــن مــردم و نماينــده يكــى از مؤلفه هــاى 
مهمــى اســت كــه بايــد شــرايط آن بــه بهتريــن 
نحــو مهيــا شــود و ايــن مهــم بــا رفتــار و گفتــار 
صادقانــه و توجــه بيــش از پيــش بــه قشــر 

مى شــود. محقــق  جامعــه  آســيب پذير 
نماينــده منتخب مــردم بهــار و كبودراهنگ در 
مجلس در ادامه پيگيــرى مطالبات مردم و توجه 
به خواسته هاى بر حق مردم را از مهمترين اهداف 
و برنامه هــاى خود بيان كرد و افــزود: وظيفه و 
رســالت نمايندم مردم در مجلس شوراى اسالمى 

بســيار خطير و بزرگ است و با تمام توان در راه 
خدمت به مردم عزيز ميهن عزيزم بخصوص مردم 
واليتمدار 2شهرستان بهار و كبودراهنگ تمام وقت 
پيگير  مطالبات بوده و در راســتاى رفع مشكالت  

و نيازها هستم. 
ــارات در  ــع اعتب ــت: توزي ــلى گف ــح ا... توس فت
اســتان بايــد بــه طــور متــوازن بيــن شهرســتان ها 
انجــام شــود و بــه دور از هرگونــه نــگاه سياســى 
و يــا منطقــه اى و يــا هرگونــه مالحظــه، در دفــاع 
ــه  ــهرى و چ ــه ش ــز چ ــردم عزي ــوق م از حق
ــغ  ــى دري ــى و كوشش ــچ تالش ــتايى از هي روس

نمى كنــم.
در پايان مراسم اعتبارنامه توسلى به عنوان نماينده 
مردم شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ در مجلس 

به وى اعطا شد.
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مناسبت

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

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

برابر رأي شــماره 1400/456 مورخ 1400/03/12 هيــأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي جعفر كوهى 
فرزند قربان به شماره شناسنامه 9974 صادره از  در ششدانگ يك باب ساختمان 
به مســاحت 163/06 مترمربع در پالك 6  فرعى از 843 اصلي واقع در اسدآباد-
محله ميدان-كوچه اسفنديارى خريداري از مالك رسمي آقاى وراث مرحوم حسن 
فرزانه محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 96)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/04

سيسروس قلى زاده - رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

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

اصالحــى  رأى  و   1400/01/05  -140030326006000004 شــماره  رأي  برابــر 
140060326006000474-1400/04/22  هيــأت اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك مالير تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضى آقاى رضا پيرحياتى فرزند 
محمدمراد به شــماره شناسنامه 3933087538 صادره از مالير در ششدانگ يك 
باب عمارت و مغازه به مساحت 253/69 مترمربع قسمتي از پالك يك اصلي اراضى 
دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رســمى آقاى حسن جاللى 
محرز گرديده اســت.  لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 148)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04

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

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

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

برابر رأي شماره 140060326006000397-1400/04/02 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى منصور سليمانى فرزند 
على رضا به شماره شناسنامه 247 صادره از مالير در ششدانگ اعيانى بانضمام 4 دانگ 
مشاع از ششــدانگ عرصه يك باب گاراژ به مساحت 1237/93 مترمربع قسمتي از 
اراضى پالك2 اصلي واقع در روســتاى حرم آباد بخش چهار مالير خريدارى از مالك 
رسمى آقاى ميرزاحسين ترك 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 131)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/04

حسن ابراهيم قاجاريان 
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شماره 601-1400/04/07 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على خاشــع فرد فرزند شاحسين به 
شماره شناسنامه 1 صادره از بهار در 44 و يك چهارم شعير مشاع از ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى آبى به مســاحت 52789/16 مترمربع پالك 16 فرعى از 158 
اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى هارون آباد خريدارى از مالك 
رســمى آقاى حاج آقا فضلى 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 190)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/20

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

كرونادلتا در كمين كودكان و نوجوانان
 دكتراى ويروس شناسى پزشــكى بيان كرد كه ويروس كرونادلتا با افزايش قدرت 
بيمارى زايى همه گروه هاى جمعيتى از جمله كودكان و نوجوانان را هم درگير مى كند.

مهرداد روانشاد در گفت وگو با ايرنا، گفت: ويروس كرونا با گذشت زمان و تكثير در 
جوامع انسانى دچار موتاسيون(جهش) و تغيير مى شود.

وى بيان كرد: اين تغييرات عمدتاً در قســمت اتصال ويروس به ســلول ميزبان بيشتر 
است، زيرا ويروس كرونا درصدد سازگار شدن با شرايط بدن انسان است.

ــى  ــدرت بيمارى زاي ــبندگى، ق ــدرت چس ــش ق ــا افزاي ــاً ب ــت: طبيعت ــاد گف روانش
ــودكان و  ــه ك ــى از جمل ــاى جمعيت ــى گروه ه ــد تمام ــده و مى توان ــز تشــديد ش ني

ــد. ــر كن ــز درگي ــان را ني نوجوان

اعالم نتايج اوليه كنكور 1400 تا دوشنبه آينده
  ســخنگوى سازمان ســنجش آموزش كشــور از اعالم نتايج اوليه كنكور 1400 
تا دوشــنبه هفته آينده خبر داد و گفت: همزمان با اعالم نتايج، ســامانه انتخاب رشته 
«مجازى» توسط اين ســازمان فعال مى شود. فاطمه زرين آميزى در گفت وگو با ايسنا، 
بيان كرد: پس از اعالم نتيجه اوليه آزمون سراسرى 1400، مشاهده نمرات و رتبه كسب 
شــده توسط داوطلب در آزمون و همچنين انتشار دفترچه راهنماى انتخاب رشته هاى 
پذيرش با آزمون و با سوابق تحصيلى، داوطلبان مى توانند نسبت به انتخاب رشته خود 
اقدام كنند. وى گفت: همزمان با اعالم نتايج، ســامانه انتخاب رشــته «مجازى» براى 
داوطلبان كنكور 1400 هم در ســايت اين سازمان فعال مى شود و داوطلبان مى توانند 

براى انتخاب رشته از خدمات اين سامانه بهره مند شوند.

زمان واكسيناسيون رانندگان سرويس مدارس اعالم شد
 مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى هاى شهرى كشــور در رابطه با بازگشايى مدارس 
و لزوم واكسيناســيون رانندگان ســرويس مدارس گفت: طبق اعالم وزارت بهداشت 
رانندگان سرويس مدارس از اوايل شهريورماه در اولويت تزريق واكسن قرار مى گيرند.
به گزارش تســنيم؛ مرتضــى ضامنى بيان كرد: به دنبــال پيگيرى هاى صورت گرفته، 
رانندگان فعال در ناوگان حمل ونقل عمومى براساس اعالم وزارت بهداشت در اولويت 
سوم دريافت واكسن كرونا قرار گرفته اند. وى افزود: شهردارى ها و مديران سازمان هاى 
حمل ونقل بار و مسافر و تاكسيرانى بايد از طريق دانشگاه هاى علوم پزشكى و مديريت 
واكسيناسيون در هر استان پيگيرى الزم را انجام داده تا در اسرع وقت نسبت به اجراى 

طرح واكسيناسيون رانندگان اقدام الزم به عمل آيد.

امام هادى(ع)
گنجينه اى پايان ناپذير از دانش

 نيمه ماه ذي  الحّجه، آن هنگام كه بَْدر زيبايش، بر عرصه آســمان، 
حكمفرمايي و جلوه گري مي كرد، بدري ديگر در مدينه درخشيد كه 
پرتــو نورش، همه را واله و حيران كرد و معشــوقان مجازي را  از 

خودنمايي باز داشت.
امــام هادي(ع)؛ آمد، مدينه روشــن شــد و دل هاي دوســت داران 
روشن تر. شادي، ميهمان دل ها شــد و تبسم، همراه لب ها. مقدمش 

مبارك!
 والدت 

ايشان در سال 212 ق به دنيا آمده است، اما  بزرگان درباره ماه و روز 
والدت، بــا هم اختالف دارند، برخي آن را در 15 و 27 ذي الحجه و 

برخي ديگر در سيزدهم و سوم رجب ذكر كرده اند.
محل تولد ايشان در«بصريا» ـ روستايي كه امام موسي كاظم(ع)؛ در 
نزديكــي مدينه به وجود آورده بود ـ اســت. همچنين آن حضرت، 
نخســتين فرزند امام جواد(ع)؛ مي باشند كه از بانويي به نام «َسمانه» 
متولد شد. عمر شريف آن حضرت، 41 سال و چند ماه بوده است.

لقب هــاي گوناگوني بــراي امام هادي(ع)؛ نقل شــده كه هر كدام، 
گوياي دريچه اي از شــخصيت تابناك آن بزرگوار است؛ لقب هايي 
چون«ناصح»، «مرتضي»، «فقيه»، «عالم»، «امين»، «طيب»، «رشــيد»، 
«ُمَوّضح»؛ «روشن كننده احكام»، «خالِص؛ پاك از هر عيب»، «وفي»، 
«شــهيد»، «فتاح؛ گره گشــا»، «تقي»، «نجيب» و «متــوكل» ـ كه آن 
حضرت، از لقب آخر، به دليل مشــابهت با لقب خليفه وقت، بيزار 

بوده و دوست نداشتند به آن لقب خوانده شوند.
 دانشگاه امام شناسي

ــت.  ــه» اس ــارت جامع ــادي(ع)؛ «زي ــام ه ــاي ام ــي از يادگاره يك
امــام هــادي(ع)؛ در ايــن زيــارت، بــه توصيــف جايــگاه امــام و در 
واقــع، بــه امام شناســي بــراي تمامــي دوســت داران اهــل بيــت(ع)؛ 
پرداختــه و آنهــا را بــا مقــام آن بزرگــواران آشــنا مي ســازد. يكــي 
ــن  ــودن آن اســت؛ بدي ــه، عمومــي ب ــن زيارتنام از ويژگي هــاي اي
ــه 12 ــوط ب ــاي مرب ــي زيارت ه ــوان آن را در تمام ــه مي ت ــا ك معن

ــد شــد.  ــد و بهره من ــام خوان ام
 تبيين مقام شــامخ امامت از طريــق زيارت غديريه و 

زيارت جامعه
در زمــان امام هادى(ع)؛ اصــل امامت بايد معرفى مى شــد؛ چون 
ائمه(ع)؛ و فضايل و جايگاه ايشــان رو به فراموشــى مى رفت. امام 
هــادى(ع)؛ پدران و اجــداد گرامى خود را با بيــان زيارات معرفى 
مى كردند. مجموعه اين زيارات و ادعيه به عنوان يك دائرة المعارف 
شيعه به حساب مى آيد و دربردارنده داليل بسيار استوار در حقانيت 

ائمه اطهار(ع)؛ و اهل بيت(ع)؛ است.
 تربيت نيرو و افراد شايسته

ــاگردان  ــرورش ش ــه(ع)؛ پ ــاى ائم ــات و فعاليت ه ــى از اقدام يك
ــه  ــا توج ــز ب ــادى (ع)؛ ني ــام ه ــت. ام ــوده اس ــته ب ــراد شايس و اف
ــبهات  ــود ش ــف و وج ــق مختل ــيعيان در مناط ــى ش ــه پراكندگ ب
و انحرافــات، نيروهايــى را كــه اســتعدادهاى الزم را داشــتند 
شناســايى كــرده و آنــان را جهــت پيشــبرد اهــداف اســالمى 

مى فرمودنــد.  تربيــت 
* منابع:
*ارفع، سيدكاظم، امام علي النقي(ع)؛ فيض كاشاني، تهران، 1370.
*رفيعي، علي، دفتر تبليغات اسالمي، قم، 1370.
* سازمان تبليغات اسالمي، امام هادي(ع)؛ 
*سحاب، ابوالقاسم، زندگاني حضرت امام علي النقي(ع)؛ اسالميه،

هفت صبح: باران؛ شايد آذرماه
 بى خبر در بزن و از راه برس!!
آرمان ملى: تهران از«قرمز» گذشت.

 كرونا قراره از اين به بعد تركيبى پيش بره!! 
ابتكار: پرواز كاالهاى اساسى از سفره هاى مردم 

 با پرواز مرغ راه براى بقيه هم باز شد!!
آفتاب: پشت پرده توليد مشترك واكسن با روسيه

 از قديم گفتن آشپز كه 2 تا بشه غذا شور مى شه يا بى نمك!!
اعتماد: تورم در حال پرواز

 حواستون باشه بال هاشو نچينن!!
بهار: خشكسالى و بحران آب در ايران 

 ديگه ما پِى همه چيز رو به تنمون ماليديم!!
راه مردم: ثبت باالترين فوتى هاى كرونا در پيك پنجم

 هر چى پيك بيشتر فوتى بيشتر؛ يه قانونه!!
نقش اقتصاد: دوراهى اقتصاد ايران 

 به بيراهه ختم نشه صلواااااات؟!!
دنياى اقتصادى: 3 مسير عبور از تنش آبى

 بدون شرح!!
اقتصاد پويا: حلقه هاى مفقود توليد در ايران

 به خاطر همينه كه چرخه اقتصادى ديگه چرخش نمى چرخه!!
تعادل: رشد 3برابرى تورم در 5سال

 يه طورى داره رشد مى كنه كه لوبياى سحرآميز رشد نكرد!!
يادگار امروز: زخم كارى به بازار مسكن 

 ديگه كارد به استخون رسيده!!
اقتصاد سرآمد: بچه بيار، مسكن ببر!
 مگه مبادله كاال به كاالست؟!!

جهان صنعت: تقويت سرمايه اجتماعى از 4 مسير
 يه GPS  هم ببريد مسيرها را رو اشتباه نريد!!

آگهي مزايده شماره   07/ 1400

سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان  

مبلغ سپرده شركت در مزايده بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير همراه با اسناد مزايده در پاكت الف و بصورت الك ومهر شده به دستگاه مزايده گزار 
تسليم شود.

الف: رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره 5-3331333-11-7405 نزد بانك مهر ايران شعبه صدف در وجه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي 
شهري شهرداري همدان.

ب: ضمانت نامه بانكي به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهي شهري شهرداري همدان (مدت اعتبار پيشنهاد قيمت و ضمانت نامه حداقل سه ماه باشد.)
پ: اسناد خزانه يا اوراق مشاركت

همدان.        شهرداري  شهري  فضاهاي  آفريني  باز  و  عمران  سازمان  خانه  قوامين-دبير  بانك  تختى-جنب  همدان-خيابان  اسناد:  تحويل  و  دريافت  محل 
تلفن32514444 -081   فكس: 081-32527999 

مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات: از تاريخ انتشار آگهي مورخ 1400/05/04 لغايت ساعت 14 روز شنبه مورخ   1400/05/16 مى باشد.
زمان بازگشايي پاكت هاي مزايده: ساعت 17 روز دوشنبه مورخ  1400/05/18 در محل شهردارى مركزى همدان مي باشد.

حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكت ها بالمانع مي باشد.
تبصره 1: سازمان در رد يا قبول يك يا تمامى پيشنهادات مختار است.

تبصره 2: هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد .
تبصره 3: ساير اطالعات و جزييات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

تبصره 4: تمامى اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در مزايده شركت نمايند.
تبصره 5: پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار است.

تبصره 6: شرايط پرداخت: جهت رديف هاى 1 تا 14 به صورت  (80٪) نقدي پس از اعالم برنده (كتبي) و (20 ٪) الباقي در زمان تحويل،وصول مي گردد.ضمنًا 
زمان تحويل واحدها پايان سال 1400 مي باشد. انتقال سند به نام خريدار بعد از آماده شدن سند انجام خواهد شد. جهت رديف هاى 15 و 16 پرداخت به 

صورت 100٪ نقدى خواهد بود.
تبصره 7: پرداخت به صورت نقدي و همزمان با انعقاد قرارداد و يا تهاتر فقط با پيمانكارانى كه داراى قرارداد جارى در سال 1399 و 1400 با  سازمان عمران 

مى باشند.
تبصره 8: روي پاكت ها،مشخصات پيشنهاد دهنده شامل؛مشخصات ملك مورد نظر، نام، نشاني و شماره تماس پيشنهاد دهنده درج گردد.

تبصره 9: مبلغ سپرده شركت در مزايده برنده اول،هرگاه پس از ابالغ قانوني، ظرف حداكثر هفت روز كارى حاضر به انعقاد قرارداد نشود.به نفع سازمان عمران 
و باز آفريني فضاهاي شهري ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابالغ سازمان، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره 10: به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مزايده و يا پس از مهلت قانوني باشند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 11: شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مزايده مي باشد. ضمناً متن آگهى فوق در سايت شهردارى همدان و 

  http://ets.hamedan.ir     .سازمان عمران وبازآفرينى شهرى به آدرس ذيل موجود مى باشد
تاريخ انتشار آگهي: 1400/05/04

(م الف 618)

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در نظر دارد در راستاى اجراى مصوبات قانونى،واحدهاى 
ذيل را از طريق مزايده عمومي با شرايط زير واگذار نمايد.

ف
متراژ موقعيت واحدشماره واحد عنوانردي

(مترمربع)
مبلغ پايه 

كارشناسي(ريال)
مبلغ سپرده شركت در 

آدرسمزايده (ريال)

آرامگاه بوعلى27/5415/422/400/000780/000/000همكف ازآرامگاه9واحد تجارى1
آرامگاه بوعلى35/2119/717/600/000990/000/000همكف ازآرامگاه12واحد تجارى2
آرامگاه بوعلى35/6524/955/000/0001/250/000/000همكف ازآرامگاه24واحد تجارى3
آرامگاه بوعلى46/0123/925/200/0001/200/000/000همكف ازآرامگاه5/2واحد تجارى4
آرامگاه بوعلى13/348/000/000/000400/000/000همكف ازكوالنج63واحد تجارى5
آرامگاه بوعلى19/349/670/000/000500/000/000طبقه اول92واحدتجارى6
آرامگاه بوعلى24/4212/120/000/000610/000/000طبقه اول101واحد تجارى7
آرامگاه بوعلى18/229/100/000/000500/000/000طبقه اول114واحد تجارى8
آرامگاه بوعلى14/847/865/200/000400/000/000طبقه دوم 132واحد تجارى9
آرامگاه بوعلى22/3510/504/500/000530/000/000طبقه دوم 134واحد تجارى10
آرامگاه بوعلى9/655/307/500/000270/000/000طبقه دوم 134/1واحد تجارى11
آرامگاه بوعلى9127/300/000/0001/400/000/000طبقه چهارم411واحد ادارى12
آرامگاه بوعلى58/5820/503/000/0001/100/000/000طبقه چهارم413واحد ادارى13
آرامگاه بوعلى6331/500/000/0001/580/000/000طبقه پنجم506واحد ادارى14
جانبازان- ابوذر18103/7110/371/000/000520/000/000مترى19/76/2157زمين 15
جانبازان- ابوذر18201/6919/350/000/000970/000/000 و 12 مترى18/19/78زمين 16

 يكــى از موضوعاتى كه بــه وفور به آن 
پرداخته شــده اســت مســأله«قانون تسهيل 
ازدواج جوانــان» اســت كه حدود 16ســال 
از تصويب آن مى گــذرد و تاكنون نيز اتفاق 

خاصى در اجراى آن نيفتاده است.
به نظر مى رســد كه تصويب قانون تســهيل 
ازدواج جوانــان را مى تــوان اقــدام مؤثرى 
براى ترغيب جوانان به ازدواج دانســت، ولى 
پيش از اينكه اين قانون اجرا شــود، نيازمند 
رفع يكسرى مشــكالت زيرساختى از جمله 
فرهنگى، اجتماعى و رفاهى جامعه است كه 
بايد در حوزه ازدواج به آن رســيدگى شود تا 
شاهد اثربخشــى تأثيرات اين قانون بر ميزان 

آمار باالى ازدواج باشيم.
هدف اصلى اين قانون افزايش نرخ جايگزينى 
جمعيت و تالش براى شناسايى موانع مسير 
ازدواج جوانان و در اختيار قرار دادن تسهيالتى 
چون تسهيالت بانكى، آموزشى و اشتغال و... 
مى باشــد. قانونى كه در صورت فراهم كردن 

امكانــات حمايتــى براى 
جوانان از جملــه ازدواج، 
مناسب،  مســكن  اشتغال، 
سياست هاى جمعيتى را به 
خوبى پيش ببرد و بسيارى 
والديــن  نگرانى هــاى  از 
ازدواج  درخصــوص  را 

جوانان شان برطرف سازد.
عوامل  مهمترين  از  يكــى 
مســتقيم  تعيين كننــده 
است  ازدواج  فرزندآورى، 
متأســفانه با افزايش ســن 
ازدواج در دهه هاى اخير با 
آن مواجه هستيم به گونه اى 
كه مى توانــد نقش مؤثرى 
جمعيت  رشــد  نــرخ  در 
داشته باشد، همچنين رهبر 
اســالمى  انقالب  معظــم 

از ســال 90 تاكنون بيش از 42 بار نسبت به 
موضوع جمعيت و فرزندآورى نيز در اين باره 
تأكيد داشــته اند به طورى كه در تيرماه سال 
گذشته درباره مسأله ازدواج جوانان و راه هاى 
تســهيل آن و مسأله فرزندآورى و جلوگيرى 
از حركت كشور به سمت پيرى جمعيت نيز 

تذكر داده اند. 
همچنين نايب رئيس اول كميسيون اجتماعى 
مجلس، با بيان اينكه مجلس در حال پيگيرى 

تســهيل  قانون  اجــراى 
اســت،  جوانــان  ازدواج 
كاهــش ســن ازدواج در 
طريق  از  را  جوانــان  بين 
بهره مندى  كردن  مشروط 
به  اجتماعى  خدمــات  از 

ازدواج امكانپذير دانست.
علــى بابايى كارنامى مبنى 
بــر اينكه ســن تمايل به 
ازدواج در جوانان باال رفته 
اســت و آنها سن مناسب 
براى ازدواج را در پسران 
دختران  براى  و  30ســال 
ســال   27 تقريباً  ميانگين 
است، گفت: مجلس براى 
سن  افزايش  از  پيشگيرى 
ازدواج در بين جوانان در 
حال پيگيرى اجراى قانون 
تسهيل ازدواج جوانان مصوب سال 84 است. 
به طورى كه در ايــن قانون تمام موانع پيش 
 روى ازدواج جوانان برداشــته شده و مفاد آن 
به نفع تشكيل خانواده در كشور طراحى شده 

است.
در رابطه با مغفول ماندن قانون تسهيل ازدواج 
فاطمه قاسم پور رئيس فراكسيون زنان مجلس 
يازدهم معتقد اســت كه يكى از موانع اجراى 
اين قانون تصويب نشــدن آيين نامه براى آن 

از سوى دولت اســت و به دليل اينكه دولت 
براى بخش هاى مختلف آن آيين نامه تصويب 
نكرده اســت، امكان اجراى آن وجود ندارد. 
به همين علت ممكن است تصويب آيين نامه 
از ســوى دولت زمان بر باشد، برنامه مجلس 
ارائه چندين طرح براى اجراى ســريع تر اين 

قانون است.

به طور كلــى مى توان نتيجه گيــرى كرد كه 
تسهيل شــرايط ازدواج تنها منجر به افزايش 
آمــار ازدواج نمى شــود، بلكــه در صورت 
اجرايى شدن اين قانون بسيارى از آسيب هاى 
اجتماعى  و فرهنگــى كاهش  پيدا مى كند و 
سالمت اجتماعى جامعه را نيز در پى خواهد 

داشت.

قانون تسهيل ازدواج 
سياست هاى جمعيتى را تقويت مى كند؟

از سال 90 تاكنون بيش از 
موضوع  به  نسبت  بار   42
نيز  فرزندآورى  و  جمعيت 
در اين باره تأكيد داشته اند 
تيرماه  در  كــه  طورى  به 
سال گذشته درباره مسأله 
ازدواج جوانــان و راه هاى 
مســأله  و  آن  تســهيل 
از  جلوگيرى  و  فرزندآورى 
سمت  به  كشــور  حركت 
تذكر  نيز  جمعيــت  پيرى 

داده اند
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چند وقــت پيش يكى از 
تعزيرات  بــه  را  دالالن 
كار  همين  كردم  معرفى 
توليدكنندگان  شد  سبب 
ماه  تا 6  مرغ مادر من را 
در ليست سياه قرار بدهند

اقتصـاداقتصـاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

يادداشت

يادداشت ميهمان

براى حل مشكل مسكن يك وزارتخانه 
مستقل هم كم است 

مهدى ناصرنژاد»
 قــوه مجريه در نظام جمهورى اســالمى بــراى حل وفصل تمام 
كارهــاى كشــور در ارتباط بــا نيازها و رفاه حــال عمومى در تمام 
حوزه هاى اجتماعى، و وزارتخانه هاى مختلف در ساختار دولت و قوه 

مجريه به همين منظور تشكيل شده است. 
قوه مجريه وقتى در اداره امور كشور موفق خواهد بود كه توان اجرايى 
از نيروى انســانى تا بودجه عمومى و زيرساخت هاى سخت افزارى و 
سرمايه اى خود را متناسب با نيازهاى واقعى كشور و مردم تقسيم كرده 

و مديريت كند.
كمتر وزارتخانه اى در نظام اجرايى كشور ما وجود دارد كه در مقايسه 
با ســاير وزارتخانه ها اولويت پايين ترى داشته باشد، وليكن موقعيت 
جامعه ما به لحــاظ تحوالت فرهنگى و اجتماعى عميقى كه در چند 
دهــه اخير به خود ديده اســت، برخى حوزه هاى اجرايى را بيشــتر 
درگير پاسخگويى به نيازهاى اساســى مردم  ساخته و طبيعتاً برخى 
وزارتخانه ها پاســخگوى مخاطبان بيشترى هستند كه شايد در مقاطع 
زمانى خاص نيز نتوانند به درســتى پاسخگوى مطالبات جامعه هدف 

باشند. 
به طورقطع با توجه به تركيب ســنى جمعيت كشــورمان و رسيدن 
اكثريت قشــر جوان به سن ازدواج و تشكيل خانواده، تأمين سرپناه و 
مسكن براى اين قشر پرجمعيت از اولويت هاى جامعه به شمار مى آيد 

و دولت ها در اين ارتباط عهده دار مسئوليت بزرگى هستند.
شــايد در برهه اى از تاريخ كشورمان، خانه و ســرپناه براى مردم در 
اولويت نخست قرار نداشــته و يا حوزه راه وترابرى و حمل ونقل در 
كشــورمان آنچنان پر مخاطب و پركار نبوده است كه با حوزه مسكن 
و شهرســازى ادغام شــده و وزارتخانه عريــض و طويلى به وجود 
آمده و متأســفانه مصداق يك دســت و 2 هندوانه در عمل در بخش 
وسيعى از ساختار دولت عينيت يافته است به نحوى كه شاهد هستيم 
حوزه مســكن كه در اين برهه از نان شــب هم براى قشر گسترده اى 
از هموطنان واجب تر مى باشد، شديداً دچار بحران شده است و يقينًا 
مشكل كمبود مســكن به جاى خود مولود مشكالت بسيار تلخ ترى 
براى خانواده هاى ايرانى شــده است. در واقع با قاطعيت مى توان نظر 
داد كه در حال حاضر و در اوضاع و احوال فعلى جامعه، مشكل مسكن 
شده است ام الفساد و بسيارى آتش فتنه ها و بداخالقى هاى اجتماعى از 

كار مشكل مسكن بلند مى شود.
به طور يقين با اجراى طرح هــاى ضربتى و با حذف موارد آزمون و 
خطا براى خانه سازى در كشور، زنجيره مشكالت اجتماعى هم از هم 
مى گسلد، چراكه اجراى طرح ســاخت مسكن ارزان قيمت چه براى 
قشــرها و زوج هاى جوان و چه براى خانواده  هاى محروم و كم توان 
كه با گذشت ســال هاى فراوان از عمر و زندگى خود، صاحب خانه 
نشــده اند، نخستين قدم مفيد براى ترويج ازدواج جوان هاى پا به سن 
گذاشته ايرانى هم برداشته مى شود و بدين گونه به خيلى نگرانى هاى 

مرتبط با گريزانى جوان ها از ازدواج پايان داده مى شود!!! 
در خبرها آمده بود طرح جداســازى حوزه مسكن وشهرســازى از 
بدنه وزارت راه  ومســكن و شهرســازى و حمل ونقل عمومى كه از 
ســال 1396 در مجلس شوراى اســالمى كليد خورده است، امسال 
با جديت بيشــترى در مجلس و با پيگيرى تعدادى از نمايندگان در 

حال انجام است.

نياز به پوشش هاى حمايتى بيمه
 بيش از پيش احساس مى شود

  با وجود پيشرفت هاى گسترده در 
حوادث  با  مقابله  فن آورى هاى  عرصه 
ناگوار، نياز انســانها به پوشــش هاى 
احســاس  پيش  از  بيش  بيمه  حمايتى 
مى شــود.با وجــود نياز مبرم انســان 
بيمه اى  خدمات  از  اســتفاده  براى  ها 
همچنــان عوامــل متعددى  توســعه 
صنعــت بيمه را به چالش مى كشــند. 
بســيار گفته شده اســت كه پيشرفت 

و توســعه بيمه با توسعه اقتصادى كشــورها متقارن است. ترميم 
وضع اقتصــادى، افزايش مبادالت، بهبود ســطح اســتاندارهاى 
زندگى، موجب پيشــرفت و توســعه بيمه خواهد شــد و متقابًال 
پيشــرفت و اشاعه بيمه نيز در بهبود وضع معيشت افراد و توسعه 

اقتصادى موثر خواهد بود.
مى توان گفت كه اگر اقتصاد يك كشور متكى به بيمه و تامين ناشى 
ازآن نباشد، قطعًا در معرض تهديد خطرهاى بى شمارى قرار خواهد 
گرفت.انديشــمندان، نقــش بيمه در اقتصاد را از ديد كالن،شــامل 
حفظ ثروت ملى، تضمين و توســعه سرمايه گذارى ها، ايجاد اعتبار 
و توســعه مبادالت و بهبود موازنه هاى ارزى دانســته اند. همچنين 
در اقتصاد خرد شــامل؛ افزايش ميل به پــس انداز،افزايش كارايى 
بازرگانــان، ايجاد امنيت مالى براى فعاليت هــاى بازرگانى و كمك 

موثر در توزيع نسبى هزينه ها دانسته اند.
مســلم اســت كــه بيمــه در كشــورهاى مختلــف بــه چنــان 
جايگاهــى رســيده كــه مى توانــد بــا ايجــاد اطمينــان در مجموعــه 
ــدى را در توســعه اجتماعــى و  ــاى اقتصــادى نقــش كلي فعاليت ه
اقتصــادى ايــن كشــورها ايفــا كنــد. درايــران نيزصنعــت بيمــه بــا 
قدمتــى بيــش از هشــتاد ســال بــه تدريــج توانســته دامنــه حضــور 
و فعاليــت خــودر را در مناطــق مختلــف كشــور و در بخش هــاى 

مختلــف اقتصــادى گســترش دهــد.

كنترل نقشه در نظام مهندسى به يك ماه تقليل يافت
 مسئول نظام مهندســى اداره كل راه وشهرسازى همدان بيان كرد: مدت زمان متوسط 

كنترل نقشه 3 ماه بود كه اكنون به يك ماه تقليل يافته است.
ابوالقاســم ابراهيمى در گفت وگو با فارس، گفت: مدت زمان متوســط كنترل نقشه در 
ســازمان نظام مهندسى همدان در ســال هاى گذشــته 3 ماه بوده كه با جلسات متعدد 
همكاران اين اداره و رئيس ســازمان نظام مهندسى و همكارانشان طبق اعداد سازمان در 

حال حاضر حدود يك ماه است.
وى افزود: با وجود اينكه كنترل نقشــه از سال 1391 در سازمان نظام مهندسى همدان 

انجام مى شــده است تاكنون هيچگونه نظام نامه كنترلى نداشته است كه در 3 ماه گذشته 
با تالش بى وقفه واحد نظام مهندســى اين اداره و همكاران در سازمان نظام مهندسى در 

حال حاضر داراى نظام نامه مدون و بسيار مفيد است.
ــن  ــه در اي ــان اينك ــا بي ــدان ب ــازى هم ــى اداره كل راه وشهرس ــئول نظام مهندس مس
ــراى كنتــرل وجــود نداشــت گفــت: در حال حاضــر  10ســال چك ليســت مناســبى ب
بــا همــكارى طرفيــن چك ليســت متعــادل و خوبــى بــه منظــور كنتــرل نقشــه آمــاده 

شــده اســت.
وى بيان كرد: براى رفع مشكالت احتمالى و پاسخگويى مناسب به مهندسان، كارگروهى 
متشكل از كميســيون تخصصى و كارشناسان اين اداره به صورت هفتگى تشكيل و به 

صورت موردى به فرايند كنترل نقشه نظارت مى كنند.
ابراهيمــى گفــت: يــك كارگــروه متشــكل از رئيــس ســازمان نظام مهندســى، اعضــاى 
كميســيون تخصصــى، كميتــه كنتــرل نقشــه، رئيــس واحــد كنتــرل ســازمان، مســئول 
ــكيل  ــن اداره تش ــان اي ــدان و كارشناس ــازى هم ــى اداره راه وشهرس اداره نظام مهندس
شــده و به طــور مســتمر راهكارهايــى جهــت كاهــش زمــان و رضايــت مهندســان و 

ــود. ــردم بررســى مى ش م
وى با تأكيد بر اينكه ظرفيت علمى همكاران ســازمان نظام مهندسى نسبت به كشور در 
ســطح بااليى قرار دارد بيان كرد: ســاختمان هاى طراحى شده از نظر فنى و مطابقت با 

مقررات ملى و همچنين اقتصادى در وضعيت مطلوبى است.

 كشور ما در منطقه خشــك و نيمه خشك دنيا 
قرار گرفته و از طرفى، توزيع بارش نيز در كشور به 

لحاظ مكانى و زمانى ناهمگون است. 
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان در جلسه 
شــوراى حفاظت از منابع آب استان كه با حضور  
مديران دســتگاه هاى اجرايى در سد اكباتان برگزار 
شد، گفت: با خشكسالى هاى سنوات گذشته، شاهد 
خشكسالى هواشناسى و هيدرولوژيكى بى سابقه اى 
در سال آبى جارى هستيم به نحوى كه ايستگاه هاى 
باران ســنجى شــركت آب منطقه اى همدان نشان 
مى دهد در ســال آبى جارى در استان 280 ميليمتر 
بارندگى داشــته ايم كه در مقايســه با 469 ميليمتر 
بارش سال گذشته 40 درصد كاهش يافته است و 
استان وارد تنش آبى شده است كه صرفه جويى در 
مصرف آب در همه بخش ها در مقطع كنونى امرى 

ضرورى تلقى مى شود. 
منصور ســتوده افزود: رواناب بخصوص منابع آب 
ورودى به ســدهاى اســتان كاهش شديدى داشته 
و ســدهاى اكباتان و آبشــينه به  عنوان تأمين كننده 
آب شــرب، از مهرماه قادر بــه تأمين آب نبوده و 
احتماالً در آبان ماه خشك مى شوند، بنابراين با ادامه 
روند موجود تأمين آب شــرب با مشكالتى مواجه 

مى شوند.   
وى با بيان اينكه سد اكباتان همدان با كاهش ذخيره 
آبى نســبت به ماه هاى گذشــته مواجه شده است، 
گفت: حجم سد اكباتان در حال حاضر به 14ميليون 
كاهش يافته و42 درصد از ذخيره سد پر شده است. 

ســتوده افزود: حجم رواناب ورودى به سد اكباتان 
نسبت به ســال گذشته به يك ســوم كاهش يافته 
به طورى كه در ســال گذشــته حدود 64 ميليون 
مترمكعب آب وارد درياچه سد اكباتان شده كه اين 
ميزان در سالجارى به 24 ميليون مترمكعب كاهش 

پيدا كرده است. 
وى گفت: وضعيت منابع آبى استان همدان نسبت 
به سال هاى گذشته با كاهش جدى مواجه است كه 
انتظار مى رود صرفه جويى الزم براى جلوگيرى از 
بروز بحران توســط مصرف كنندگان آب در بخش 

شرب، كشاورزى، صنايع و خدمات انجام شود. 
مديرعامل آب شــركت منطقه اى همدان افزود: به 
دليل كمبود بارندگى در ســال آبى جارى و وقوع 

خشكسالى كشــت دوم محصوالت كشاورزى در 
استان به ويژه كشــت پاييزه در اراضى پايين دست 
ســد هاى اكباتان و ساير ســدهاى تأمين كننده آب 

شرب ممنوع است. 
وى با اشــاره به اينكه همدان امسال از ذخاير آبى 
مناســبى برخوردار نيســت و بايد صرفه جويى و 
رعايــت الگوى مصرف در اولويت قرار گيرد، بيان 
كرد: تالش بر اين اســت تا براى تابســتان امسال 
عالوه بر تأمين منابع آب جايگزين ذخيره مناسبى 
را در ســدهاى اســتان همدان نگه  داريم تا دچار 

مشكل نشويم. 
ســتوده افزود: براى حراســت و حفاظت از منابع 
آب هــاى زيرزمينى نيز بايد با نگرشــى جدى تر و 

اساســى تر به قانون احيا و تعادل   بخشى توجه كنيم 
تا بتوانيم در پايان ســالجارى مطابق تكليف تعيين 
شده از سوى شركت مديريت منابع آب، ذخيره و 

صرفه جويى در مصرف آب داشته باشيم.
مديرعامل آب شــركت منطقه اى همدان بيان كرد: 
بيشــترين ميزان مصرف آب در استان به 2 بخش 
كشــاورزى و خانگى اختصــاص دارد كه اين امر 
نشان از ضرورت اصالح جدى الگوى مصرف آب 
در اين بخش و جلوگيرى از كشت محصوالت پر 

آب بر و كشت دوم را دارد.
ســتوده در ادامه گفت: براســاس طرح اضطرارى 
آبرســانى به همدان، موضوع تأمين آب از چاه هاى 
منطقه خالــق وردى و دره مرادبيــگ مدنظر قرار 
گرفت، گفت: اين طرح چند ســال گذشته مطرح 
شد و پس از ظرفيت يابى و شناسايى چاه ها در 70
كيلومترى منطقه خالق وردى حفارى آن آغاز شد. 

وى افزود: منابع تأمين و توزيع آب شــرب شــهر 
همدان شامل ســدهاى اكباتان و آبشينه، رودخانه 
عباس آباد، چشــمه دره مرادبيگ و چاه هاست كه به 

 ميزان هزار و700 ليتر در ثانيه مى باشد. 
مديرعامــل شــركت آب منطقــه اى از مهمترين 
برنامه هاى اين شــركت را در جريان خشكســالى 
به هدايت آب هاي سرشــاخه ســيمين و ارزانفود 
باالدســت ســد اكباتان به مخــزن درياچه براي 
مصارف شرب، اطالع رسانى به  منظور آگاهى رسانى 
به مردم شــهر همدان درخصــوص وضعيت آب 
همدان و درخواست رعايت صرفه جويى و تحويل 
آب كشــاورزى روستاهاى شــورين سنگستان و 
آبشــينه حداقل به ميزان 2/2 ميليــون مترمكعب 
عنوان كرد.  در ادامه حسينى بيدار مديرعامل آبفاى 
استان برنامه هاى شركت آب وفاضالب استان را در 
مواجهه با خشكسالى كف شكنى، تعميق، اليروبى و 
تغيير محل چاه هاى آب شرب فعلى براى افزايش 
آب دهى، حفــر چاه جديد آب شــرب در مناطق 
داراى ظرفيت، اســتفاده از چاه هاى كشــاورزى و 

تحويل پســاب به آنها، ادامه تأمين آب شــرب از 
رودخانه خاكو و چشــين، ادامه تأمين آب شــرب 
از رودخانه دره مرادبيگ، شناســايى مشــتركان پر 
مصرف و صدور اخطاريه و يا قطع موقت انشعاب 

آنها عنوان كرد.
حســن خانجانــى دادســتان همدان نيــز گفت: 
اطالع رسانى وضعيت كم آبى و خشكسالى بى سابقه 
به مردم جهت همكارى در رعايت الگوى مصرف 
بسيار ضروريســت. نماينده مردم همدان و فامنين 
در مجلس شوراى اسالمى نيز در اين نشست بيان 
كرد: طرح اضطرارى آبرســانى بــه همدان تا پايان 

شهريورماه به بهره بردارى مى رسد. 
حميدرضا حاجى بابايى افزود: تأمين كســرى آب 
شــرب شــهر همدان از طريق آب هاى زيرزمينى، 

سطحى و انتقال آب و... انجام مى شود. 
وى گفــت: برنامه ريزى و تعريف پروژه هاى تأمين 
آب شهر همدان از طريق رودخانه هاى داخل شهر 
به صورت پكيج كامل در ميان مدت انجام مى شود.   
حاجى بابايى افزود: بنده پيگيرى تخصيص اعتبارات 
تنش آبى شركت هاى آب منطقه اى و آبفا را از خزانه 

كشور انجام مى دهم. 
 وى در پايــان گفت: بازنگرى مطالعات فاز يك و 
آغاز فاز 2 آبرسانى به همدان از سد قوچم پيگيرى 

شود تا به سرانجام برسد.  
در ادامــه معاون امورعمرانى اســتاندار همدان هم 
بيــان كرد: حدود 25 جلســه مختلف در اســتان 
درخصوص مديريت منابع آبى در شــرايط بحران 
ظرف 6 ماه گذشته در سال 1399و 1400 تشكيل 

شده است. 
 فرهاد فرزانه با تأكيد بر لزوم جداسازى آب شرب 
از آبيارى فضاى ســبز توسط شــهردارى، گفت: 
برگزارى جلســات شوراى حفاظت از منابع استان 
براى پيشــبرد برنامه هاى مديريت منابع آبى به ويژه 
شرب شهر همدان و استان بايد به  صورت مستمر 

برگزار شود.

 مالير- سحر يوســفى - خبرنگار همدان پيام: با 
وجود تشــكيل صف هاى طوالنى مردم براى تأمين 
مرغ و التهــاب در بازار اين كاالى اساســى، اما اين 
روزها صنعت مرغدارى حال خوشى ندارد؛ شواهد 
از تعطيلــى تعداد زيــادى از مرغدارى ها و غيرفعال 
شدن روند توليد آنها حكايت دارد. طيف وسيعى از 
شــاغالن در اين صنعت از نبود انگيزه و رغبت براى 
ادامه فعاليت مى گويند و معتقدند اگر چالش هاى پيش  
روى اين واحد هاى توليدى تــداوم يابد و چاره ايى 
انديشيده نشــود ادامه اين وضعيت منجر به تعطيلى 
گسترده تر مرغدارى ها و افزايش قيمت مرغ خواهد 
داشــت موضوعى كه هم به زيــان توليدكننده و هم 

مصرف كننده تمام مى شود.
يكــى از مرغداران بخش ســامن ماليــر كه پس از 
سال ها فعاليت در اين صنعت، 3 سال مداوم نتوانسته 
است مرغ توليد كند به خبرنگار ما گفت: مشكالت 
مرغدارى هــا زياد اســت يك روزه كه مــا به اينجا 
نرسيديم، چندين دوره پشت ســر هم ضرر كرديم 
در نهايت با مواجه شــدن ضررهاى هنگفت از گود 

خارج شديم.
رضا سليمانى بيان كرد: براى اينكه مرغدارى ام خالى 
نمانــد و در، پنجره،  كابل و لوله هــا و دودكش و... 
دزديده نشود مجبورم آن را به صورت دوره اى اجاره 

دهم كه حداقل سرمايه اوليه ام حفظ شود.
 توليد به واسطه ها وابسته است

وى گرانى و تأمين نشدن به موقع نهاده ها و وجود 
واسطه ها از صفر تا 100 توليد را از جمله معضالت 
مرغداران برشمرد و افزود: در زمان فعاليتم بار سويا 
ســفارش داده بودم چون دير آمد از جاى ديگرى 
تأميــن كردم زمانى كــه بار اولى را مى خواســتم 
برگشــت دهم در عرض 20دقيقه 19دست گشت، 
اكنون حســاب كنيد هركدام مبلغى جزئى روى بار 
ســود كنند در نهايت ســويا با چه قيمتى به دست 

مصرف كننده مى رسد!
سليمانى كمبود نقدينگى را از ديگر داليل ورشكستگى 
در اين صنعت عنوان كرد و گفت: مرغدارى ام مكانيزه 
و مجهز است، اما نقدينگى الزم جهت جوجه ريزى 
ندارم. براى تأمين نقدينگى از برج 8 سال 1399براى 
اخذ تسهيالت اقدام كرده ام، پرونده ام تكميل شد حتى 

وثيقه هم به بانك بردم آخر كار گفتند اعتبار نداريم، 
اگر اعتبار نداريد چرا مى گوييد درخواست وام بدهيد 

و اكنون پس از چند ماه پيگيرى اين را مى گوييد؟!
وى افزود: يكى از مشــكالت عمده ما اين است كه 
در زمــان جوجه ريزى هيچ كس كارى با ما ندارد، اما 
به محض فروش از پاسگاه و تعزيرات و... مى رسند 
مى گويند به قيمت آزاد نفروشيد اين در حالى است كه 
تمام هزينه هاى توليد به قيمت آزاد بوده است، قيمت 
مصوب حاشيه سود اندكى دارد و پاسخگوى اين  همه 

زحمت و هزينه نيست.
سليمانى گفت: مجبوريم مرغ را 
در ازاى دريافــت چك 70 روزه 
به كشــتارگاه بفروشــيم اين در 
حاليست كه تمام مؤلفه هاى توليد 
را نقــدى مى خريم، اگر بخواهيم 
به صــورت نقدى به كشــتارگاه 
بفروشــيم كيلويــى 250 تا 300 

تومان از قيمت مرغ مى كاهند. 
وى افزود: مِن توليدكننده كه اين 
همه زحمت كشــيدم تازه پس از 
70 روز تنها يك چك در دســت 
دارم، با اين همه مشــكل 3 سال 

است كه خانه نشين شده ام و به خاطر چنين مشكالتى 
نمى توانم به فعاليت ادامه دهم. 

سليمانى بيان كرد: براى رونق توليد، دولت مى بايست 
توليدكننده را حمايت و پشتيبانى كند، اما متأسفانه يك 
مرغدار عمًال از هيچ حمايت و پشتوانه ايى برخوردار 
نيست و نتيجه اش اين مى شود كه يكى پس از ديگرى 

ورشكسته مى شوند.
يكــى ديگر از توليدكنندگان مــرغ در مالير كه پس 
از 40 ســال توليد مداوم حدود يك ســالى اســت 
مرغدارى اش را تعطيل كرده است به همدان پيام گفت: 
در حال حاضــر مرغدارها نهادهــاى طيور را به نرخ 
آزاد تهيه مى كنند، امــا در زمان فروش اگر بخواهند 
به نرخ آزاد بفروشند با تعزيرات و جريمه هاى سنگين 
مواجه مى شوند و اگر بخواهند با نرخ مصوب دولتى 

بفروشند هم ورشكسته مى شوند. 
تركاشــوند با بيان اينكه هزينه هاى توليد چند برابر 
افزايش داشــته اســت، افزود: كســى نيست بگويد 

مرغدارى كه 20هزار جوجه ريخته، دان دولتى به او 
بدهيد، اما موقع فروش مى گويند بايد به نرخ دولتى 

بفروشد.
وى با اشاره به اينكه سرمايه اش در بيابان به مخروبه 
مبدل شده است، گفت: اكنون كه كار نمى كنم و ضرر 
مى دهم خيالم راحت تر است تا جوجه بريزم و با هزار 

مشكل روبه رو شوم.
تركاشــوند با بيان اينكه تعاونى هم ديگر كارى براى 
مرغداران نمى كند، افزود: چندسال پيش يك تعاونى 
مرغداران  كــه  داشــتيم  معتبرى 
از طريــق آن بــه اندازه ســهميه 
جوجه ريزى حوالــه دان و ذرت 
و سويا مى گرفتند و بازرگانى نيز 
برابر حواله مذكور گوشت مرغ از 

مرغداران تحويل مى گرفت.
 مــرغ را بايــد صــادر 

مى كرديم 
نايب رئيس هلدينــگ طيور ايران 
هم بيــان كــرد: زيرســاخت و 
ظرفيــت توليد حــدود 3 ميليون 
و 700 هزار تن گوشــت مرغ در 
كشــور وجود دارد و نياز مصرفى 
بالغ بر 2ميليون و 200 هزار تن است، با وجود اينكه 
مى توانســتيم حدود يك ميليون و 500 هزار تن مرغ 
به كشورهاى همسايه مانند عراق و افغانستان صادر 
كنيم، اما متأسفانه به دليل سوء مديريت وضعيت مرغ 
در كشــور طورى است كه مردم بايد براى خريد در 

صف بايستند.
حســن روزبهانــى قيمت دســتورى مــرغ را دليل 
مشــكالت به وجود آمده دانســت و گفت: قبل از 
عيد، دولت قيمت هركيلو ذرت را 400 تومان، قيمت 
هر كيلو ســويا را 700 تومان و هزينه حمل ونقل را 
36درصد افزايش داده است از طرفى ساير هزينه ها نيز 
افزايش يافته است. به عنوان مثال هزينه كارگرى براى 
يك واحد 20 هزارتنى از 6 ميليون تومان به 14ميليون 
تومان در هر ماه رسيده و قيمت واكسن و ريزمغذى ها 

نيز چند برابر شده است. 
وى با ابراز گاليه از اينكه مشكالت صنعت مرغدارى 
يكى، دو تا نيست افزود: نهاده ها را از سامانه بازارگاه 

مى خريم، اما 40 روز بعد به دستمان مى رسد، با قطعى 
برق مواجه هستيم كه طبق دستور استاندارى بايد به 
مرغدارى ها سوخت بدهند، اما شركت نفت به شركت 

گاز پاس مى دهد و شركت گاز به اداره برق و... .
 جوجه يك روزه 4200 تومانى 

در بازار نيست
دبير انجمن مرغ گوشتى همدان گفت: دولت قيمت 
جوجه يك روزه را  4 هزار و200 تومان تعيين كرده 
اســت، اما عمًال يك سال است كه در بازار جوجه با 
اين قيمت پيدا نمى شود و من مرغدار مجبورم جوجه 

را با قيمت 9 هزار تومان بخرم.
  با معرفى دالل به تعزيرات

 6 ماه در ليست سياه رفتم 
روزبهانى در ادامه با اشاره به وجود واسطه ها و نظارت 
ضعيف دولــت افزود: دولت اگر قيمت جوجه را  4 
هزار و200 تومان گذاشته بايد آن را كنترل كند نه من 
توليدكننده كه دســتم به جايى بند نيست، چند وقت 
پيش يكى از دالالن را به تعزيرات معرفى كردم همين 
كار سبب شد توليدكنندگان مرغ مادر من را تا 6 ماه 

در ليست سياه قرار بدهند.
  وى با تأكيد بر اينكه بازار دســتورى نيست و تابع 
عرضه وتقاضاســت، گفت: دولت با توجه به آناليزى 
كه قبل از افزايش قيمت ها وجود داشته است قيمت 
هر كيلو مرغ را براى مرغدارى 17هزار و 100تومان 
و براى خرده فروشى ها 24هزار و 900 تومان مصوب 
كرده است اين در حاليست كه با توجه به افزايش تمام 
هزينه هاى توليد اين قيمت منطقى نيست و منجر به 

ضرر مرغدارى ها مى شود.
  توليد مرغ توجيه اقتصادى ندارد

روزبهانى با بيان اينكه دولــت به مؤلفه هاى ورودى 
توليد مرغ كارى ندارد، اما خروجى مرغ را دستورى 
نگه داشته است، بيان كرد: با توجه به اين شرايط توليد 
براى مرغدار توجيه اقتصادى ندارد، نتيجه اين اقدام 
به ضرر توليدكننده و به تبع آن مصرف كننده مى شود. 
اين توليدكننده مرغ گفت: مسئوالن حمايت خاصى 
از توليدكنندگان مرغ نمى كنند، حتى گاهى چوب الى 
چرخ ما مى گذارند به اين خاطر انگيزه ايى براى توليد 
باقى نمى ماند، به شــخصه اگر ترس از دزديده شدن 

امكانات مرغدارى ام نبود تعطيل مى كردم. 

 با شعار نمى توان مديريت كرد 
روزبهانى با تأكيد بر اينكه با شعار نمى توان توليد را 
مديريت كــرد، افزود: دولت وقتى كه قيمت مصوب 
براى هر كيلو مرغ از مرغــدار 17هزار و 100 تومان 
تعيين كرده است بايد جوجه  4 هزار و200 تومانى به 
دست مرغدار برساند و هزينه هاى توليد را به قيمت 

قبل برگرداند.
 بارها شدن توليد 

دودش به چشم مصرف كننده مى رود
دبير انجمن مرغ گوشتى همدان گفت: وقتى توليد رها 
شــود دود آن به چشم مصرف كننده مى رود، چنانچه 
زمانى توليدكنندگان مرغ مادر مى توانستند جوجه را 
توليد و صادر كنند، اما اكثراً ورشكسته شدند و امروز 

تاوانش را توليد كنندگان مرغ گوشتى مى دهند.
 قيمــت مرغ گرم بايد بين 30 تا 34 هزار 

تومان باشد
روزبهانى بيان كرد: براســاس آناليز هزينه تمام شده 
واقعى قيمت هر كيلو مرغ زنــده بين 21 تا 23هزار 
تومــان و براى مرغ گرم بين 30 تــا 34 هزار تومان 

بايد باشد.
 تعييــن قيمــت دســتورى حمايت از 

مصرف كننده نيست
وى گفــت: تعييــن قيمــت دســتورى حمايت از 
مصرف كننده نيست فشــار بر توليدكننده است و با 
خارج شدن توليدكننده از چرخه توليد، مصرف كننده 
آســيب مى بيند و همين مرغ را مجبور مى شــود 50 
هزار تومان بخرد.  دبير انجمن مرغ گوشــتى همدان 
با بيان اينكه به هيچ كدام از جلساتى كه در اين زمينه 
برگزار مى شود دعوت نمى شود، افزود: به طور قطع 
تصميمات اتخاذ شده بدون حضور دست اندركاران 
واقعــى، خروجى مثبت و مؤثرى نخواهد داشــت. 
روزبهانى با تأكيد بر اينكه نمايندگان واقعى مرغداران 
بايد در تشكل ها باشــند، راهكار حل معضل امروزه 
مرغداران را در ســپردن مسئوليت به اين تشكل ها و 

قيمت گذارى توسط آنها دانست.
 دبير انجمن مرغ گوشــتى همــدان در پايان گفت : 
دولت بايد تصدى گرى را به بخش خصوصى واگذار 
كند و با مانع زدايــى و دخالت نكردن به رونق توليد 

كمك كند.

قيمت مصوب مرغ پاسخگوى هزينه هاى توليد نيست 

زنگ خطر ورشكستگى 
صنعت مرغدارى

■ قيمت واقعى مرغ بين 30 تا 34 هزار تومان است

مديرعامل آب منطقه اى همدان: 

همدان وارد تنش آبى شده است
■ حاجى بابايى: تكميل طرح اضطرارى آبرسانى به همدان تا پايان شهريورماه 

حاتم شكرى
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مسابقات ورزشى خبرنگاران 
در هفته خبرنگار

 ظرفيت هاى ورز ش وجوانان اســتان همدان براى هفته خبرنگار به 
كار گرفته مى شود.

مديركل ورزش وجوانان اســتان در جمع انجمن صنفى مديران رسانه 
اســتان با تقدير از زحمات رسانه ها و خبرنگاران فعال استان همدان، 
گفت: مجموعه اصحاب رسانه استان بخصوص ورزشى نويسان استان 
همواره و در همه حال ياروياور اداره كل ورزش وجوانان اســتان بوده 

و هستند.
حميد ســيفى با اشاره به  سختى حرفه خبرنگارى در جامعه امروزى، 
بيان كرد: خبرنگاران مســئوليت بسيار خطيرى دارند كه بايد بسيار به 
آن توجــه كنند چراكه با اندكى ســهل انگارى و كم توجهى مى توانند 

افكارعمومى يك جامعه را تحت تأثير خود قرار دهند.
وى افزود: انسجام بخشــى قشر مديران رســانه ها و اصحاب رسانه 
موجبات توســعه همه جانبه اســتان را فراهم مى كند و همواره آماده 
شنيدن انتقادها و پيشنهادهاى سازنده از سوى اصحاب رسانه هستيم.

ســيفى با تأكيد بر ضرورت راه اندازى اتاق فكرى با مديران مســئول 
رســانه هاى استان گفت: جهت همفكرى و اتخاذ تصميمات راهگشا 
در راستاى توسعه خدمت رسانى به جامعه ورزشكاران و جوانان استان 
همدان، به دنبال تشــكيل اتاق فكر هستيم تا زمينه رشد و توسعه را با 

خرد جمعى گسترش بدهيم.
وى با اشــاره بــه در پيش بودن هفته خبرنــگار و ضرورت تقدير از 
مجاهــدت اين عزيزان كــه به حق در تمامى امور در كنار مســئوالن 
هســتند، افــزود: اداره كل ورزش وجوانــان آمادگى برگــزارى انواع 
مسابقات ورزشى در رشته هاى فعال را براى اصحاب رسانه زحمتكش 

استان همدان دارد تا بتوانيم گوشه اى از زحمات آنها را جبران كنيم.

دوچرخه سوارى كوهستان غرب كشور
 در همدان

 ركوردگيرى دوچرخه سوارى كوهستان، رشته دانهيل غرب كشور، 
به همت هيأت دوچرخه سوارى استان و شهرستان همدان برگزار شد.
اين رقابت ها با شركت 10ورزشكار در قالب 2رده سنى بزرگساالن و 
جوانان و با حضور 6داور كشورى، به ميزبانى هيأت دوچرخه سوارى 
شهرستان همدان، در ارتفاعات كوهستان الوند، مسير ميدان ميشان به 

دهكده تفريحى، توريستى گنجنامه برگزار شد.
در پايان از سوى مديريت دهكده تفريحى، توريستى گنجنامه جوايز 

نفيسى به همراه حكم و مدال به برترين ها اهدا شد.
در ركوردگيرى رشته دانهيل رده سنى بزرگساالن: باسط جاسميان از 
سنندج، مهدى خدابنده لو از همدان و امين سلگى از تويسركان عناوين 

نخست تا سوم را به خود اختصاص دادند.
در رده ســنى جوانان نيز به ترتيب رســول ابراهيمى از سنندج، مانى 
شــريفى از همدان و آرين بشــيرى از همدان به مقام نخست تا سوم 

رسيدند.

جودوكاران برتر استان شناخته شدند
 مســابقات جودو قهرمانى نوجوانان و جوانان اســتان به ميزبانى 

شهرستان بهار برگزار شد.
مسابقات انتخابى جودو با معرفى نفرات برتر در خانه جودو شهرستان 

بهار به پايان رسيد.
مســابقات انتخابى جودو براى اعزام به كمــپ تيم ملى براى تمرين 
مشترك و همچنين مسابقات قهرمانى كشور در رده سنى نوجوانان و 
جوانان در خانه جودو شهرستان بهار برگزار شد. در پايان اين رقابت ها
نفرات نخســت براى حضور در كمپ تيم ملى براى تمرين مشترك 
و مسابقات جايزه بزرگ كشور به نمايندگى از استان همدان انتخاب 
شدند. اين رقابت ها در 8 وزن نوجوانان استان و 8 وزن جوانان برگزار 
شــد و در پايان نفرات برتر براى اعزام به مســابقات قهرمانى كشور 

انتخاب شدند.

باخت ايران در ديدار افتتاحيه بسكتبال 
 تيم ملى بسكتبال ايران در ديدار افتتاحيه رقابت هاى بسكتبال المپيك، 

مقابل تيم جمهورى چك تن به شكست داد.
تيم ملى بســكتبال ايران در ديدار افتتاحيه رقابت هاى بسكتبال المپيك 
2020 توكيــو، به مصاف تيم جمهورى چك رفت كه در پايان با نتيجه 

84 - 78 شكست خورد.
تيم ملى ايران با تركيب حامد حدادى،  صمد نيكخواه بهرامى(كاپيتان)، 
محمد جمشيدى، بهنام يخچالى و ارسالن كاظمى بازى را آغاز كرد. در 
اين بازى ايران كوارتر نخست و آخر را خوب ادامه داد، ولى در نهايت 

با ارائه بازى پاياپاى با نتيجه 84 - 78 جمهورى چك به برترى رسيد.

صعود نازنين ماليى به نيمه نهايى 
 دختر قايقران ايران راهى نيمه نهايى A و Bبازى هاى المپيك 2020 
توكيو شد. مرحله يك چهارم نهايى قايقرانى رويينگ بازى هاى المپيك 

توكيو برگزار شد و نازنين ماليى به نيمه نهايى A و B صعود كرد.
در ادامه مســابقات روئينگ المپيك توكيو، ديروز نازنين ماليى قايقران 
كشورمان در مرحله يك چهارم نهايى به مصاف قايقرانانى از مكزيك، 
نيوزيلند، سوئيس، ناميبيا و چين تايپه رفت و  با زمان 8 دقيقه و 7 ثانيه 
سوم شد و به نيمه نهايى A و B راه يافت. قايق هاى نيوزيلند، سوييس 
و ايران اول تا سوم شدند و راهى نيمه نهايى A و B شدند. رقابت هاى 

B فردا سه شنبه برگزار مى شود. نيمه نهايىA و

حذف تكواندوكاران ايران در توكيو
2 تكواندوكار ايرانى روز گذشته با قبول شكست مقابل حريفان از 

گردونه رقابت ها كنار رفتند.
كيميا عليزاده تكواندوكار ســابق كشــورمان كــه در المپيك براى تيم 
پناهندگان مسابقه مى دهد در نخستين مسابقه مقابل هموطن خود ناهيد 
كيانى قرار گرفت و به راحتى برنده شد و سپس با بردهاى پياپى به سود 
نماينده كشورمان مبارزه كرد. تا شايد با رسيدن به فينال بخت خود را در 

شانس مجدد امتحان كند.
كيميا عليزاده تكواندوكار سابق ايران كه در بازى هاى ريو نخستين مدال 
برنز تاريخ ورزش زنان ايران را در المپيك كســب كرد، پس از پيروزى 
18 بر 9 مقابل ناهيد كيانى نماينده كشورمان، در دومين مسابقه خود زير 
پرچم المپيك و تحت عنوان تيم پناهندگان، توانســت 16 بر 12 جيد 
جونز بريتانيايى قهرمان 2 دوره المپيك و چهره افســانه اى تكواندوى 
زنان را شكســت دهد و در ادامه مسير تكواندوكار چينى را از سر راه 
برداشت. اما كيميا عليزاده در ماقبل فينال در مصاف با حريف روسى تن 

به شكست داد تا عمًال كيانى از دور مسابقات حذف شود.
در بخش مردان ميرهاشمى حسينى ابتدا حريفى از چين تايپه را شكست 
داد و در مسابقه دوم برابر حريف قدرتمند ازبك تن به شكست داد، اما با 
رسيدن اين تكواندوكار ازبك به فينال، ميرهاشمى حسينى فرصت يافت 

تا در شانس مجدد به كسب مدال برنز اميدوار باشد.
ميرهاشــمى در شانس مجدد مقابل حريف كره جنوبى قرار گرفت و با 

شكست 30 بر21 از گردونه رقابت ها كنار رفت.

ركورد طوالنى ترين مسابقه واليبال تاريخ 
المپيك شكست

 بازى ايران و لهســتان در المپيك 2020 توكيو 2 ساعت و 37 دقيقه 
طول كشيد تا اين رقابت به عنوان طوالنى ترين مسابقه واليبال در تاريخ 

المپيك نام بگيرد.
تيم ملى واليبال ايران در نخستين بازى خود از رقابت هاى المپيك 2020
توكيو به مصاف تيم لهستان رفت كه در پايان اين بازى ايران موفق شد 3
بر 2 به پيروزى برسد. شاگردان آلكنو در اين بازى ست هاى دوم، سوم 
و پنجم را با نتايج 25-22، 25-22 و 23-21 پيروز شــدند و ست هاى 

اول و چهارم را با نتايج 18-25 و 22-25 واگذار كردند.
در جريان مســابقات واليبال المپيك، 2 بار ركورد طوالنى ترين مسابقه 
واليبــال در تاريخ المپيك از زمانى كه سيســتم هاى امتيازدهى رالى ها 

معرفى شده است از بازى هاى المپيك 2000 سيدنى) شكسته شد.
ركورد طوالنى ترين بازى ابتدا در بازى بين تيم هاى ايتاليا و كانادا با ثبت 
2ســاعت و 17 دقيقه شكسته شد و با پيروزى 3 بر 2 ايتاليا همراه بود، 
اما جدال تيم هاى ايران و لهستان كه با برد 3 بر 2 تيم ايران همراه بود، 2

ساعت و 37 دقيقه طول كشيد تا عنوان طوالنى ترين مسابقه واليبال در 
تاريخ المپيك نام بگيرد.

ركورد قبلى به صورت مشترك 2 ساعت و 16 دقيقه ميان تيم هاى آمريكا 
و يونان در مرحله يك چهارم نهايى المپيك 2004 آتن و روسيه و لهستان 

در مرحله گروهى المپيك 2012 لندن ثبت شده بود.
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 

سند رسمى
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شــماره 593-1400/04/07 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى كامران عزيزى فرزند عيسى به شماره شناسنامه 
525 صادره از بهار در ششدانگ يك باب سوله به مساحت 500 مترمربع پالك 550 فرعى 
از 128 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى آبرومند خريدارى از مالك 
رســمى آقاى سيدهادى قاسمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 196)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/20

هادى يونسى عطوف 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

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

برابر رأي شــماره 140060326005000355 مورخه 1400/04/23 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى احمد ســلگى فرزند يارمراد به شماره شناسنامه 1231و به شماره ملى 3960579365 صادره از نهاوند در ششدانگ يك قطعه باغ به 
مساحت ششدانگ17175/32 مترمربع قسمتى از پالك 58 اصلي بخش سه حوزه ثبتى شهرستان نهاوند اراضى روستاى گنبد كبود كه حقوق ارتفاقى ندارد خريدارى از مالك رسمي 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 1111)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/20

عليرضا غالمى- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

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

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

برابر رأي شــماره 140060326005000327 مورخه 1400/04/17 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى خدارحم موميوند فرزند حجت اله 
به شماره شناسنامه 14 و به شماره ملى 3962468171 صادره از نهاوند در ششدانگ يك 
باب عمارت مخروبه به مساحت 120/21 مترمربع قسمتى از پالك 2048 اصلي بخش يك 
حوزه ثبتى شهرســتان نهاوند واقع در بخش يك نهاوند خريداري از مالك رسمي كبرى 
قبادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 1108)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/19

عليرضا غالمى
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

آگهى فقدان سند 
ــدق  ــى مص ــهاد محل ــرگ استش ــه دو ب ــا ارائ ــح ب ــى صال ــواد قياس ــاى ج آق
بــه مهــر دفترخانــه 76 بهــار مدعــى اســت يــك جلــد ســند مالكيــت ســه 
ــع  ــى واق ــى از 156 اصل ــى 831  فرع ــالك ثبت ــگ مشــاع از ششــدانگ پ دان
ــل ثبــت 33954 ســابقه  ــر 218 صفحــه 187 ذي ــه در دفت ــار ك در بخــش چه
ثبــت دارد نــزد كســى در بيــع شــرط نيســت كــه در اثــر ســهل انگارى مفقــود 
گرديده،لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــى بــه مــاده 120 آيين نامــه قانــون ثبــت 
آگهــى مى شــود تــا در صورتــى كــه كســى مدعــى انجــام معاملــه و يــا وجــود 
ــا مــدت 10 روز  ــزد خــود مى باشــد از تاريــخ نشــر آگهــى ت ســند مالكيــت ن
پــس از انتشــار آگهــى بــه اداره ثبــت محــل مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن 
ارائــه اصــل ســند مالكيــت يــا ســند معاملــه تســليم نمايد.لــذا چنانچــه ظرف 
مهلــت مقــرر اعتراضــى نرســد و يــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالكيــت 
و يــا ســند معاملــه بــه اداره ثبــت ارائــه نگــردد،اداره ثبــت اســناد و امــالك 
ســند مالكيــت المثنــى را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــى فــوق تســليم 

خواهــد نمــود. 
(م الف 204)

هادى يونسى عطوف
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شــماره 140060326005000326 مورخه 1400/04/17 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضــي آقاى عباس بحيرائى فرزند پوردل به 
شماره شناسنامه 486 و به شماره ملى 3961785392 صادره از نهاوند در ششدانگ يك 
باب ساختمان به مساحت 43/20 مترمربع قسمتى از پالك 73 فرعي از 4051 اصلي بخش 
يك حوزه ثبتى نهاوند واقع در بخش يك نهاوند خريداري از مالك رسمي على شجائيان 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 1109)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/19

عليرضا غالمى
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

ورزش باستانى و فرهنگ پهلوانى 
گسترش مى يابد

 بسط و گســترش ورزش باستانى و فرهنگ پهلوانى در دستور كار 
دستگاه ورزش استان قرار گرفت.

مديركل ورزش وجوانان اســتان در نشســت با رئيس، اركان و جمعى 
از پيشكسوتان هيأت باســتانى استان با بيان اينكه ورزش باستانى رشته 
ورزشى همراه با فرهنگ ناب ايرانى، اسالمى است، گفت: همچنان كه 
درگذشــته امام خمينى(ره) بر معنويت گود زورخانه و تأثير اين ورزش 

بر فرهنگ تأكيد داشــتند امروز نيز رهبرمعظم انقالب اسالمى تأكيدات 
ويــژه اى در اين زمينه دارند كه بايد نســبت به اجراى آنها اهتمام ويژه 
داشته باشيم. حميد ســيفى افزود: ورزش باستانى از تاريخ كهن ايران 
اســالمى به  يادگار مانده است و خوشــبختانه امروز در استان با توجه 
 به عالقه رده هاى مختلف ســنى به فرهنگ غنى موجود در اين رشته و 
حس وحال معنوى كه از آن به انسان منتقل مى شود استقبال خوبى از اين 

ورزش وجود دارد كه بايد آن را ارج نهيم.
وى گفت: يكى از اقدامات فاخر صورت  گرفته در مركز اســتان كه به 
همت نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى، استاندار 

و ساير مسئوالن انجام شــده است احداث مجموعه بين المللى ورزش 
باستانى يا زورخانه همدان اســت كه تاكنون اعتبارات خوبى براى آن 

جذب شده است.
سيفى افزود: زورخانه بين المللى همدان مى تواند محلى براى برگزارى 
مسابقات بين المللى باشد چراكه از استانداردهاى الزم برخوردار است، 
خوشبختانه در سفر معاون رئيس جمهور به استان با پيگيرى انجام شده 
شــاهد جذب 10ميليارد تومان اعتبار براى تسريع در روند ساخت اين 
پروژه بوديم كه اميدواريم با همدلى و هم افزايى هرچه بيشــتر شــاهد 
بسط و گسترش هرچه بيشتر اين رشته ورزشى در استان همدان باشيم.

1

2

3

پيشخـوان

مسابقات تكواندو بانوان 
در بخش جوكار 

 مســابقات تكوانــدو ويــژه بانوان 
گراميداشــت دهه امامــت و واليت در 
شــهر ازندريان از توابــع بخش جوكار 

شهرستان مالير برگزار شد.
يك دوره مسابقه تكواندو ويژه بانوان در 
رده هاى پايه در آستانه گراميداشت دهه 
امامت و واليت توسط هيأت تكواندو با 
همكارى مسئول نمايندگى بخش جوكار 
و مربى توانمند اين رشته ورزشى ساناز 
آئينه در ســالن شهداى ازندريان برگزار 

شد.
با توجه به رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
تعداد 10 نفر از ورزشــكاران اين رشته 
ورزشى در بخش بانوان در اين مسابقات 
شركت كردند و براى كسب مقام و رتبه 

برتر با هم به رقابت پرداختند.
در نهايت اســرا باقــرى، زهرا گرجى 
و فاطمه همتى بــه ترتيب به مقام هاى 
نخســت تا سوم اين مســابقات دست 

يافتند.

تيراندازى در مالير
 به همت هيأت تيراندازى شهرستان 
مالير در هفته عفاف وحجاب يك دوره  
مسابقات تيراندازى ويژه بانوان در سالن 

تيراندازى شهيد تاجوك برگزار شد.
بــا همــكارى هيــأت تيرانــدازى و 
اداره  بانــوان  ورزش  امــور  مســئول 
ورزش وجوانان به مناسبت گراميداشت 
هفته عفاف وحجاب يك دوره مســابقه 
تيرانــدازى با تفنگ بــادى ويژه بانوان 
در ســالن شــهيد تاجوك كانون بسيج 
اين شهرســتان با رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى برگزار شد.
بيــش از 15نفر از ورزشــكاران بانوى 
ماليــرى در اين مســابقات شــركت 
كردنــد و در رشــته هاى تفنگ بادى و 
تپانچه براى كسب مقام و رتبه برتر اين 

مسابقات با هم به رقابت پرداختند.
در نهايت زهرا فارســى، زهــرا زنگنه 
و شيرين شــاهرخى به ترتيب عناوين 
نخست تا سوم اين مسابقات را به خود 

اختصاص دادند.

مسابقات تكواندو 
در اسدآباد

 به مناســبت عيد ســعيد قربان يك 
دوره مســابقات تكوانــدو در بخــش 
هانمادانــگ ويژه آقايان در شهرســتان 

اسدآباد برگزار شد.
به مناسبت عيد ســعيد قربان يك دوره 
مسابقات تكواندو در بخش هانماندانگ 
ويــژه آقايان در رده ســنى نونهاالن در 
خانــه تكوانــدو ســالن وليعصر(عج) 
شهرســتان اسدآباد برگزار شد. در پايان 
اين مسابقات مهدى راستاد، على متقى، 
محمدجواد هاديان، محمدعلى جمالى، 
الوندى،  اميرمحمد  جاللونــد،  عليرضا 
مهدى  مراديــان،  رضا  متين شــيرازى، 
قسمتى، آرش شريفى، طاها محمودى، 
عليرضــا قدميان، بنياميــن فالح، طاها 
محمــدى، محمدپارســا كيميايى، رضا 
شمس، متين محمودى، اميرپارسا فالح، 
پارســا صادق زاده در اوزان مختلف به 
مقام نخست دســت يافتند و به نفرات 

برتر لوح قهرمانى اهدا شد.

كارت دانشجويى به نام محمدپويا ربيعى دولت آبادى، فرزند على رضا،به 
شماره ملى 1272833054 و به شماره دانشجويى 9612507029 ، 

رشته مهندسى كامپيوتر در مقطع كارشناسى از دانشگاه بوعلى سينا 
واحد تويسركان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 پرونــده فصل جــارى رقابت هاى ليگ 
دسته دوم فوتبال قهرمانى باشگاه هاى كشور 
با شناخت قهرمان فصل امشب بسته مى شود.

رأى تعييــن تيــم قهرمان در حالــى امروز 
دوشنبه بسته مى شــود كه شهردارى همدان 
در فينال اين مســابقات بايد به مصاف مس 

شهربابك برود.
هر 2تيم شــهردارى همدان و مس شهربابك 
صدرنشــين گروه هاى الف و ب ليگ دسته 
دوم فوتبال كشور امشــب در تك بازى كه 
در زمين بى طرف ورزشگاه دستگردى تهران 

برگزار مى شود. به مصاف هم مى روند.
شــهردارى همدان در جدول رده بندى گروه 
يك از 26بازى صاحب 13برد، 9 تســاوى و 
4 باخت و صاحب 48 امتياز شد تا با كسب 
عنوان قهرمانى اين گروه، مستقيم راهى ليگ 

دسته يك كشور شود.
شهردارى همدان با سرمربيگرى طاليى منش 
در اين 26 بازى 25 گل زده و 12گل خورده 

را ثبت كردند، 
امــا در گــروه دوم ايــن مســابقات تيــم مــس 
شــهربابك بــا ســرمربيگرى وحيــد رضايــى 
فصــل درخشــانى را پشــت سرگذاشــت و 
ــرد، 7 تســاوى  ــازى 17 ب توانســت در 26ب
و تنهــا 2 شكســت را در كارنامــه خــود 
ثبــت كنــد و بــا كســب 58 امتيــاز بــه 

ــد. ــالم كن ــك س ــگ ي ــاى لي رقابت ه
مســى ها با 38 گل زده و تنها 6 گل خورده، 
آمار بســيار خوبــى را در فصل جارى ليگ 

دسته دوم فوتبال كشور برجاى گذاشتند.
وقتى به آمار نگاه مى كنيم تيم مس شهربابك 
به مراتب برتر از شهردارى همدان در مرحله 
گروهى عمل كرده و يكى از بهترين تيم ها در 

فصول گذشته ليگ 2 به شمار مى رود.
تيمى كه با اعتماد به وحيد رضايى در 3سال 
گذشته توانست عملكرد مطلوبى داشته باشد 

و اين ثبات در كادر فنى موجب شد تا امسال 
فراتر از ليگ 2 ظاهر شوند.

در آن سوى ميدان نيز شــهردارى در فصل 
جارى ليــگ 2 با اتكا بــه رضا طاليى منش 
مربى بومى و باتجربه فوتبال همدان، ســال 
درخشــانى را رقم زد و بار ديگر توانمندى 

بومى ها را ثابت كرد.
شهردارى همدان در حالى امشب در مصاف 
با مس شــهربابك نماينده كرمان مى رود كه 
خود را براى كســب عنــوان قهرمانى آماده 

كرده است.
مسى ها بخصوص در نيم فصل دوم با جذب 
بازيكنان كليدى از جمله چند مهره باتجربه و 
مطرح تيم پاس در شرايط ايده آل قرار گرفتند 
و تا پايان مسابقات به عنوان مدعى صعود به 

كسب نتايج درخشان خود ادامه دادند.
همين مسأله ســبب شد تا مس شهربابك به 
لحاظ آمارى باالتر از همه حريفان گروه الف 
و ب قرار بگيرد و حريف سرســختى براى 

شهردارى در ديدار فينال باشد.
تيمى كه از بازيكنان باتجربه و باســابقه در 
ليگ هاى برتر يك ســود مى بــرد و هفته ها 
قبل از پايان مســابقات فصل جارى ليگ 2، 

صعودش را مسجل كرده بود.
ــه  ــم مــس در نيم فصــل دوم مســابقات ب تي
هيــچ تيمــى نباخــت و توانســت بــا اقتــدار 
بــه صدرنشــينى خــود ادامــه بدهــد و 
هفته هــاى پايانــى نيــز بــه جهــت اختــالف 
ــاى  ــا، ديداره ــر تيم ه ــا ديگ ــاد ب ــاز زي امتي
خــود را بــا جنبــه دســتگرمى برگــزار كــرد، 
ــه لحــاظ  ــا شــهردارى همــدان اگرچــه ب ام
ــرار  ــهربابك ق ــس ش ــطح م ــارى در س آم
نــدارد، امــا ايــن تيــم بــا انگيــزه دوچنــدان 
بــراى تصاحــب جــام قهرمانــى راهــى 

ــران شــد. ته
رضا طاليى منش يــك بار تجربه حضور در 

فينال ليگ 2 كشور را با الوند همدان داشته، 
اما هرگز نتوانســت به جام قهرمانى دســت 
يابد و اين بار در تالش براى كسب قهرمانى 

است.
تيم تحــت هدايت وى را اغلــب بازيكنان 
مســتعد بومى تشكيل مى دهند و با كادر فنى 

بومى خود توانست شگفتى خلق كند.
ســرمربى كهنه كار فوتبال همدان در حالى به 
اين افتخار رسيد كه در سال هاى اخير به دور 
از فوتبال، به دنبال زندگى شخصى خود بود.
وى انتخاب پرحرف و حديث عباس صوفى 
شهردار همدان بود كه در نهايت با كارنامه اى 
درخشــان ســكوت را بر لبان منتقدان خود 
نشــاند تا شــهردارى با تالش وى و ساير 

دست اندركاران بتواند تاريخ سازى كند.
اكنون طاليى منش و شــاگردانش مى خواهند 
براى نخســتين بار در فوتبال همدان به يك 
نشان مهم برســند و جام قهرمانى را به خانه 

بياورند.
همدان در ســال هاى اخير همــواره يكى از 
استان هاى ناكام در سطح ليگ فوتبال كشور 
بوده و اكنون اين فرصت طاليى براى جبران 

تلخى هاى گذشته مهيا شده است.
ديــدار فينال ليگ دســته دوم باشــگاه هاى 
كشور امشب از ســاعت19:30در ورزشگاه 

دستگردى تهران 
تيم داورى از اســتان البرز قضاوت خواهند 

داشت.
عنايــت قوچ كانلو بــه عنوان داور وســط 
ايــن ديدار خواهــد بود و ميــالد قنبرى و 
امين اســماعيل آزاد وى را در امــر قضاوت 

يارى مى كنند.
هر 2 تيم شهردارى همدان و مس شهربابك 
پيــش از اين با قهرمانى در گروه هاى الف و 
ب ليگ دسته دوم فوتبال كشور، صعود خود 

را به ليگ يك مسجل كرده اند.

سوت پايان ليگ دوم امشب به صدا در مى آيد

شهـردارى 
به دنبال جام قهرمانى
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ساخت نخستين راكتور هسته اى 
بدون آب جهان توسط چين

 چين نخستين راكتور هسته اى بدون آب جهان را مى سازد و اين 
راكتور به اين كشــور امكان ســاخت راكتورها را در مناطق كويرى 

مى دهد.
به گزارش آى. اى، گزارش خبرگزارى دولتى SCMP چين نشــان 
مى دهد كه محققان دولتى در چين از طرح خود براى راكتور هسته اى 
نمك مذاب تجارى رونمايى كرده اند كه انتظار مى رود براى نخستين 

بار در جهان از آب براى خنك سازى خود استفاده نكند.
از آنجا كه اين راكتور به آب نياز نخواهد داشــت، مى توان آن را در 
مناطق بيابانى مســتقر كرد و بــه اپراتورها اجازه مى دهد از فضاهاى 

متروكه استفاده كنند تا انرژى زيادى براى مردم فراهم كنند.

فراموشى ناشى از پيرى در موش ها 
معكوس شد!

 دانشمندان دانشگاه"كمبريج" از دست دادن حافظه ناشى از پيرى 
را در موش هــا معكوس كردند و مى گويند يك داروى داراى مجوز 

نيز مى تواند همين كار را براى انسان انجام دهد.
به گزارش ايســنا، دانشمندان دانشــگاه كمبريج علت از دست دادن 
حافظه مربوط به افزايش ســن و پيرى را در موش ها يافتند. آنها در 
تحقيقات خود دريافتند كه در آزمايش هاى آزمايشگاهى حتى مى توان 

از دست دادن حافظه را در موش هاى پير برطرف كرد.
دانشــمندان همواره به دنبال داليل از دســت رفتن حافظه ناشى از 
افزايش ســن بوده اند. آنها يكى از اين داليل را در داربستى يافتند كه 

سلول هاى عصبى مغز را در جاى خود نگه مى دارد.

نقش بسزاى فناورى چاپ 3 بعدى
 در المپيك توكيو

 تجهيزات چاپ ســه بعدى شــده براى كمك به ورزشكاران و 
برگزاركنندگان در المپيك توكيو نقش بسزايى دارند و از اين فناورى 
نوآورانه هم در مســابقات و هم در مراســم مختلــف المپيك نظير 
افتتاحيه استفاده مى شــود. به گزارش مهر،  فناورى "توليد افزودنى" 
كه معموالً با عنوان "چاپ ســه بعدى" شناخته مى شود به سرعت از 
يك روش آزمايشــگاهى تحقيقاتى به ابزارى خالقانه براى مبتكران 
در سراســر جهان تبديل شده است و مى بينيم كه در المپيك در حال 

برگزارى توكيو 2020 نيز حضور ويژه اى دارد.
به عنوان مثال يك ورزشكار فرانسوى تجهيزات چاپ سه بعدى شده 

سفارشى خود را به المپيك توكيو مى برد.

كپسول بويينگ براى دومين آزمايش پرتاب 
آماده مى شود

 قرار اســت 5روز ديگر كپسول استارالينر بويينگ براى دومين بار 
به طور آزمايشى به فضا پرتاب شــود. اگر اين عمليات موفقيت آميز 
باشد كپسول بى سرنشين 24 ساعت بعد به ايستگاه فضايى بين المللى 
مى رسد. به گزارش اسپيس، بويينگ و ناسا مشغول آماده سازى هستند 
تا كپسول استارالينر را براى دومين بار آزمايش كنند. اين كپسول قرار 

است فضانوردان را از آمريكا به ايستگاه فضايى بين المللى ببرد.
در همين راستا قرار است كپسول بى سرنشين CST-100 استارالينر 
همراه يك موشــك اطلسV روز 30 جوالى (5 روز ديگر) در ساعت 
18:53 دقيقــه گرينوويچ از مقر فضايى كيــپ كاناورال در فلوريدا به 

فضا پرتاب شود.

ساخت موتوربرقى 
با توان حفظ تعادل و تعقيب مالك

 يك شركت چينى از توليد موتور برقى جديدى به نام دى سى 100 
خبر داده كه هم قادر به حفظ تعادل خود به صورت خودكار اســت و 

هم مالك خود را تعقيب مى كند.
به گزارش نيواطلس، شركت داوينچى ديناميكس مى گويد موتور ياد 
شده با يك بار شارژ قادر به پيمودن 400كيلومتر مسافت است كه در 

ميان محصوالت مشابه رقم قابل توجهى محسوب مى شود.
قدرت موتور اين موتورسيكلت به 137 اسب بخار مى رسد و گشتاور 
آن نيز 850 نيوتون متر عنوان شده است. يكى از توانمندى هاى خاص 
اين موتورســيكلت شتاب صفر تا صد آن اســت كه بين 3 تا 4 ثانيه 

اعالم شده است.

رونمايى از پوستر يازدهمين 
جشنواره كتابخوانى رضوى 

 با حضــور نماينده ولى فقيه در اســتان و رئيس 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى 
اسالمى از پوستر يازدهمين دوره جشنواره كتابخوانى 

رضوى رونمايى شد.
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل كتابخانه  هاى 
عمومى اســتان همدان،  نماينده ولى فقيه در استان 
و امام جمعه همدان در اين آيين گفت: جشــنواره 
كتابخوانــى رضوى يك رويــداد وزين و مهم در 
حوزه فرهنگ اســت كه به همت نهاد كتابخانه هاى 
عمومــى در سراســر كشــور برگزار مى شــود و 
مشاركت و استقبال مردم در اين حوزه جاى بسيار 

خوشحالى دارد.
آيت ا...حبيب ا... شــعبانى با اشــاره بــه اينكه ميزان 
مشــاركت مردم در دوره هاى گذشــته اين جشنواره  
با توجه به آمار كتابخوانى در كشور بسيار چشمگير 
بوده اســت، افزود: امســال به دليل 2ميالد حضرت 
وليعصر(عــج) در ابتــدا و انتهاى ســال بخش ويژه 
جشــنواره به امام زمان(عج) اختصاص يافته است و 

اين اتفاق بزرگ و مهمى است.
وى بيان كرد: در اين جشنواره كتاب هايى با محتواى 
مناســب و مرتبط با موضوع رضوى و مهدويت در 
سنين مختلف در نظر گرفته شده است و خوشبختانه 
فايل ها الكترونيكى اســت و كتاب ها نيز در دسترس 

همگان قرار دارد.
شــعبانى گفت: امســال ششــمين دوره اى است كه 
نهاد كتابخانه هاى عمومى كشــور عهده دار برگزارى 
جشنواره كتابخوانى رضوى در سراسر ايران و به تبع 

استان همدان است.
عاطفــه زارعى افــزود: در پنجمين دوره جشــنواره 
كتابخوانى رضوى در استان همدان 5 هزار نفر شركت 
كردند و اين تعداد هرسال افزايش يافت تا در نهمين 
دوره اين جشــنواره پيش از بيمارى كرونا به 62هزار 
نفر رســيد و در سال گذشــته با وجود اين بيمارى 
42 هزار نفر به صــورت الكترونيكى در اين رويداد 
فرهنگى كه بزرگترين مسابقه كتابخوانى در كشور به 

حساب مى آيد، شركت كردند.
وى بيان كرد: در اين جشنواره امكان شركت براى 3 
گروه ســنى كودك، نوجوان و بزرگسال به شيوه هاى 
مختلف از جمله پرسش هاى 4 گزينه اى، پويش هاى 

فردى و گروهى و نقاشى فراهم است.
زارعــى گفــت: كتاب هاى ايــن دوره جشــنواره 
كتابخوانى رضوى به مانند دوره گذشــته در سايت

 samakpl.ir   به صورت رايگان قابل دانلود است 
و بــه صورت فيزيكى نيز در كتابخانه هاى عمومى به 

امانت داده مى شود.

راهنمايان گردشگرى اين حرفه را رها كرده اند 
 رئيس انجمن صنفى راهنمايان گردشگرى استان همدان با بيان اينكه 
بســيارى از راهنمايان گردشگرى اين حرفه را رها كرده اند و وارد بازار 
كارى ديگرى شده اند، گفت: براى آموزش اين نيروها ساعت هاى زيادى 
كالس آموزشــى صرف شده بود، اما در حال حاضر از اين صنعت دور 

شده اند.
مهــرداد ضيائى مهر بيــان كرد: پس از حدود 2ســال از شــيوع كرونا 
فعاالن حوزه گردشــگرى و بخش خصوصى با ناماليماتى كه ديدند و 
حمايت هايى كه نشدند سرپا بودند و اميدواريم پس از پايان كرونا بتوانيم 

خدمات دهى مناسبى در اين حوزه داشته باشيم.
وى گفت: درحوزه شــهرى همدان با وجود زيرساخت هاى خوبى كه 

دارد هموطنان عالقه مندند تجربه سفر به اين شهر را داشته باشند.
ضيائى مهر با اشاره به اينكه جاده غارعليصدر به همدان يكى از راه هاى 
بسيار مهم استان اســت كه وضعيت مناسبى ندارد، افزود: مردم همدان 
از مســئوالن غيربومى خسته شــده اند و مى خواهند مديران و مسئوالن 
شهرشان بومى باشــد چراكه به عنوان مثال مسئول غيربومى جاده هاى 
اســتان را به درستى نمى شناســد كه بخواهد درصدد رفع ايرادات آنها 

باشد.
اين فعال حوزه گردشــگرى با بيان اينكه مدير ناآشنا به گردشگرى به 
اين صنعت آســيب مى زند، بيان كرد: مديريت استان همدان در حوزه 
ميراث فرهنگى و گردشــگرى بايد از بدنه اين اداره باشــد تا شناخت 
خوب و كاملى از وضعيت گردشگرى استان داشته باشد، همچنين بهتر 
اســت اين تخصص گرايى در وزارت ميراث فرهنگى نيز لحاظ شود تا 
حوزه هاى گردشــگرى، ميراث فرهنگى و صنايع دستى در مسير درست 

پيش بروند.
وى با اشــاره به اينكه اســتان همدان بيش از  هزار و100 اثر ثبت شده 
و  هــزار و800 اثر واجد ارزش تاريخى دارد، گفت: ظرفيت هايى مانند 
2شــهر جهانى و يك شهر ملى در حوزه صنايع دستى اهميت زيادى در 

حوزه گردشگرى و جذب گردشگر دارند.
رئيس انجمن صنفى راهنمايان گردشــگرى استان همدان با بيان اينكه 
انتظار داريم واكســن كرونا براى فعاالن حوزه گردشگرى در نظر گرفته 
شود، افزود: اين درخواســت بايد در اولويت دولت باشد، اما متأسفانه 
تا به حال عملى نشده اســت. ضيايى مهر با اشاره به اينكه خوشبختانه 
موضوع بيمه راهنمايان گردشــگرى پس از 10سال انجام شد، به همراه 
ديگــر راهنمايان همدانى بــه نمايندگى از اين صنف گردشــگرى از 
حاجى بابايى نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى اسالمى به دليل 

پيگيرى درخواست بيمه آنها و به ثمر رساندن آن قدردانى كردند. 

منتظريم كرونا برود 
تا براى گردشگرى كارى بكنيم

 متأسفانه در دوران همه گيرى كرونا هيچ كارى در حوزه گردشگرى 
نكرديم و منتظريم كرونا برود تا براى گردشگرى كارى بكنيم.

رئيس كميته گردشگرى مركز مطالعات و پژوهش هاى شوراى اسالمى 
شهر همدان با بيان اين مطلب گفت:

مقصد گردشــگرى در حوزه گردشگرى بســيار مهم است و تمام دنيا 
تالش مى كنند شهر خود را به عنوان مقصد گردشگرى معرفى كنند.

ملكى افزود: همدان از زمان تشكيل دولت ماد يعنى حدود2هزار و700 
ســال پيش به عنوان مقصد گردشگرى شــناخته شده است و اين يك 
حســن به شمار مى آيد و نشان مى دهد شــهر ظرفيت ها و ويژگى هاى 

خوبى در اين زمينه دارد.
وى بيان كرد: در دنيا توسعه گردشگرى شتاب زيادى گرفته است، اما ما 
در اين حوزه خوب عمل نكرديم و مشاهده مى كنيم كشورهايى باسابقه 
تمدنى كم كه حرفــى براى گفتن ندارند اقدام هاى خوبى در اين حوزه 

انجام داده اند.
رئيــس كميته گردشــگرى مركز مطالعــات و پژوهش هاى شــوراى 
اسالمى شهر همدان با اشــاره به اينكه 99 درصد آثار موزه دوحه قطر 
ايرانى اســت، گفت: اين كشــورها از خود هويتى ندارند، اما با ساخت 
جاذبه هاى گردشگرى سعى در جذب گردشگر كردند و هم اكنون آمار 

گردشگرانشان از ما بيشتر است.
ملكى با بيان اينكه در دوران كرونا برخى از مديران و مسئوالن پيشنهاد 
تعطيلى گردشــگرى را دادند، بيان كرد: بــا اينكه همگى بيمارى كرونا 
را مى شناســيم و به آن بــاور داريم، اما نبايد خودزنــى مى كرديم و با 
تعطيلى ها، گردشگرى در روزهاى كرونا را از دست داديم در صورتى كه 
مى توانستيم كارهاى مانند تكميل سخت افزار گردشگرى، به روز كردن 

آرشيو صداوسيما و فعال كردن سايت ها را انجام دهيم.
وى بــا تأكيد بر اينكه در دوران همه گيــرى كرونا هيچ كارى در حوزه 
گردشــگرى نكرديم و منتظريم كرونا تمام شود، گفت: در اخبار اعالم 
شده 7 هزار ميليارد تومان بودجه خارج از مصوبه براى حوزه گردشگرى 
و صنايع دستى در نظر گرفته شده است و در راستاى اين خبر خواستاريم 

سهم همدان از اين بودجه مشخص شود.
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■ دوبيتى بابـاطاهـر 
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■ حديث:
امام على(ع):

كسى كه دنيا او را با آمال ُمحال، فريفته و با آرزوهاى دروغين، فريب داده است، ميراث 
بى بينشى برايش بر جا گذاشته و [جامه] كورى بر او پوشانده است و از آخرت محرومش 

ساخته و او را به جايگاه هاى هالكت و تباهى مى آورد .       
غرر الحكم : ح 3532

هنرمند خوشنويس:

همدان مى تواند طاليه دار خوشنويسى باشد

زهرا زنگنه »
 خوشنويسى به معنى زيبانويسى يا نوشتن همراه با خلق زيبايى است. گاهى درك خوشنويسى به عنوان يك هنرمشكل است. به 
نظر مى رسد براى درك و لذت بردن از تجربه بصرى خوشنويسى بايد بدانيد كه خوشنويس افزون بر نگارش يك متن، سعى دارد 
اثرى هنرى با ارزش هاى زيبايى شناختى خلق كند.  هنر خوشنويسى هم در ثبت و نشر پيشرفتهاى علمى و فرهنگى و همين طور 

در حوزه هنرهاى كاربردى به صورت گسترده اى مورد بهره بردارى هنرمندانه قرار گرفته است.
به صورت كلى هنر خوشنويسى در استان همدان كمتر به آن بها داده شده است و به پاى صحبت هاى هنرمندان آن كه مى نشينى 
كامًال مشــهود است كه گاليه هايى دارند. در چند روز اخير كارگاهى آموزشى براى يادگيرى عالقه مندان به هنر خوشنويسى 
برگزار شد؛ در حاشيه اين كارگاه گفت وگويى كوتاه با چند خوشنويس انجام داديم و آنها از گذشته خود و اينكه چگونه پا به 

اين عرصه گذاشتند صحبت كردند كه با هم مى خوانيم.

■ مصطفى تاجيان كه 38ساله و تقريباً 15 سال از عمرش را 
براى يادگيرى و تدريس خوشنويســى گذرانده است درباره 
نحوه ورودش به اين عرصه گفت: مغناطيس هنر، تمايالت 
درونى هر شخص را به فراخور حال درونيش به سمت خود 
جذب مى كند. خوشنويســى اين لطيفه زيباى بشريت مرا به 
سمت خود كشــاند، هرچند ارتباط اين هنر با ادبيات غنى 

ايران در اين كشش مؤثر بوده است.
وى درباره جايگاه خوشنويســى همدان در ايران بيان كرد: 
به گواه ديگران نسبت به سال هاى گذشته جايگاه بهترى در 
سطح كشور داريم، اما با توجه به تاريخ غنى فرهنگى همدان 
راه زيادى بايد طى شــود تا به يك تعادل در خوشنويســى 

برسيم.
تاجيان در پاســخ به پرســش خبرنگار ما دربــاره اينكه آيا 
مى شــود به خوشنويسى به عنوان يك شغل نگاه كرد گفت: 
اگر ارتباط فرهنگى و هنرى بهترى بين ايران و كشــورهاى 
هدف(عموماً اســالمى) برقرار شود، مى شود ديد درآمدزايى 
به آن داشــت، يا اينكه اين فرهنگ جــا بيفتد كه آثار هنرى 
هنرمندان توسط افرادى كه تمكن مالى دارند خريدارى شود، 

اما متأسفانه اكنون از هر دوى اين  شرايط بى بهره هستيم.
وى در پايــان بــه همدان پيام، گفت: اگــر روزى در جهان 
صلحى برقرار شــود بخش زياد آن مرهون هنر خواهد بود 
و هر انســانى در مســير زندگى نيازمنــد يادگيرى يكى از 

هنرهاست.

■ محمدجواد شــكوهى فر كه 32 سال دارد، يكى ديگر 
از خوشنويسان مطرح كشــورمان است، با وجود اينكه 
اصالت همدانى ندارد و اهل شهســوار اســت، اما براى 
آموزش خوشنويسان همدانى چند روزى را ميهمان شهر 

ما بود.
وى درباره ســوابق خوشنويسى خود اين گونه گفت: 
عالقه وافرى كه به خط داشــتم سبب شد كه از شغل 
كارمنــدى اســتعفا بدهم و حرفه اى به خوشنويســى 
بپردازم و از ســال 1382وارد انجمن خوشنويســان 

شدم.
شكوهى فر درباره شهر همدان و جايگاه خوشنويسى آن 
بيان كرد: همدان مهدتمدن ايران است  و هنر خوشنويسى 
قدمتى چند هزار ساله دارد. پس بديهى است كه شهرى 
مثــل همدان در ايــن زمينه جزو طاليه داران باشــد كه 
خوشبختانه با حضور خوشنويســان مطرح همدانى به 

جايگاه واقعى خود رسيده است.
وى درباره نگاه درآمدزايى به خوشنويسى گفت: مى توان 
به خوشنويسى به عنوان راهى براى درآمدزايى نگاه كرد، 
اما مسير دشوارى است، طى طريق بايد كرد و خطر مالى 
را بايد پذيرفت، اما اگر خوشنويس به عيار مطلوب خود 

برسد، به طور يقين موفق خواهد بود.
اين خوشنويس جوان در پايان براى همه عالقه مندان به 
هنر به ويژه خوشنويسان آرزوى پيروزى و بهروزى كرد.

■ يكى ديگر از هنرمندان خوشنويس كه اصالتى تويسركانى دارد با 41سال سن و با شور 
و شوقى زياد همچنان مشغول به هنر خوشنويسى است.

احســان خدابخشى خوشنويسى را به صورت مقدماتى از سال 1374 آغاز كرده، اما به 
صورت حرفه اى از سال 1392 وارد دنياى خوشنويسى شده است.

وى درباره نحوه آموزش خود بيان كرد: نخستين برخورد بنده با خوشنويسى و به ويژه 
خط نســتعليق بــه دوران راهنمايى برمى گردد. معلم هنر ما آقــاى بختيارى براى بنده 
شــعر«چو بد كردى مباش ايمن ز آفات  كه واجب شــد طبيعت را مكافات» به خط 
نســتعليق به يادگار نوشتند كه اشتياق بنده را به خط بيدار كرد، در روزهاى نخست به 
صــورت خودآموز و از روى آثار بزرگان آغاز به تمرين كردم و مدرك ممتاز را ســال 

1394 و مدرك فوق ممتاز را در سال 1396 دريافت كردم. 
خدابخشــى با تأكيد بر اينكه همدان در خوشنويسى حرف براى گفتن بسيار دارد و در 
چند سال گذشته به ويژه در خط نستعليق شاهد رشد روزافزون و حركتى رو به جلو در 
اين خط بوديم، گفت: هنرمندان همدانى در جشنواره هاى كشورى خوش درخشيدند و 
موجب شدند همدان در جشنواره هاى كشورى ديده شود، اما رسيدن به نتيجه مطلوب 

نياز به برنامه ريزى، تعهد و پشتكار دارد.
وى با اشــاره به اينكه در گذشته خوشنويسى در ايران هم منزلت اجتماعى به همراه 
داشته و هم از مشاغل پر اهميت به حساب مى آمده است، بيان كرد: در دوران گذشته 
خوشنويســان معروفى مانند عليرضا عباسى در دوره شــاه عباس به رياست كتابخانه 
شــاهى كه از واالترين مشاغل دربارى بوده است گمارده مى شدند، در دوران معاصر 
هم استاد اميرخانى از اساتيد نام آشناست كه صرفًا به كار خوشنويسى پرداخته است، 
اين افراد نشــان دادند كه خوشنويسى نه تنها يك هنر ملى تنيده شده در فرهنگ ملى 
ايران اســت، بلكه مى توان با سختكوشى و ايمان به خوشنويسى به  عنوان يك حرفه 

مقدس نگريست.

احسان خدابخشى مصطفى تاجيانمحمدجواد شكوهى فر

چهارمين جشنواره حبيب حرم 
در همدان برگزار مى شود 

 ■  گراميداشــت ياد و خاطره سرلشگر 
شهيد حاج حسين همدانى و شهداى مدافع 

حرم
■ توليد آثــار هنرى بــا موضوعات محور 
شــهادت،  و  ايثــار  فرهنــگ  مقاومــت، 
استكبارستيزى و خانواده هاى معظم شهداى 

مدافع حرم
■ شناســايى، حمايت و معرفــى هنرمندان 

متعهد كشور به جامعه
مواردى كه مطرح شد از جمله اهدافى است كه 
برگزارى چهارمين جشنواره سراسرى فرهنگى 

و هنرى حبيب حرم دنبال خواهد كرد.
اين جشــنواره با موضوعات فرهنگ ايثار 
و شــهادت، جبهه مقاومت(ســوريه، يمن، 
عراق، لبنان، فلسطين، افغانستان، پاكستان)، 
استكبارستيزى و خانواده هاى معظم شهداى 

مدافع حرم برگزار مى شود.
مســئول ســازمان بســيج هنرمندان استان 
همــدان و دبير جشــنواره حبيب حرم  در 

حالى كه از برگزارى چهارمين جشــنواره 
دوســاالنه«حبيب حرم» در همدان خبر داد 
گفت: طبق ســال هاى گذشــته، جشنواره 
ملى«حبيب حرم» كه به همت سازمان بسيج 
هنرمندان استان همدان به صورت دوساالنه 
برگزار مى شــد امســال نيز با ميزبانى اين 
ســازمان و حضور پرشور هنرمندان سراسر 
كشــور و جمعى از هنرمندان كشــورهاى 
اســالمى محور مقاومت با فراخوان آثارى 
از كشورهاى عراق، سوريه، لبنان، فلسطين، 

پاكستان، افعانستان و يمن برگزار مى شود.
امير تركاشــوند افزود: در جلسه هماهنگى 
نســبت به موضوعــات و محورهاى اين 
جشــنواره كه در آســتانه دوميــن كنگره 
سرداران، اميران، فرماندهان و 8 هزار شهيد 
اســتان همدان در سال 1402 است بحث و 

تبادل نظر صورت گرفت.
وى گفــت: اين فراخــوان از آثار هنرى در 
رشته هاى هنرهاى تجسمى، نمايشى، شعر، 

ادبيات داستانى و عكس با محوريت سردار 
شهيد«حاج حسين همدانى»، جبهه مقاومت، 
ايثار و شــهادت، پدر و مــادران و فرزندان 

شهداى مدافع حرم برگزار مى شود.
تركاشــوند افزود: اين جشــنواره با هدف 
گراميداشــت مقام واالى سرلشــگر شهيد 
حســين همدانى و با رويكرد ايجاد بسترى 
براى توليد محتواى آثار هنرى با موضوعات 
محــور مقاومت، فرهنگ ايثار و شــهادت، 
خانواده و پرداختن به مقام شــهدا، شناخت 
هنرمندان فعال در اين حوزه برگزار مى شود.

دبير جشــنواره حبيب حــرم گفت: در اين 
جشنواره امسال شهيد بهروز مرادى به عنوان 
شهيد سال 1400 توســط بسيج هنرمندان 
كشــور انتخاب شده است و در عرصه ملى 
پرداختن به مقام شهيدمرادى در بخش ويژه 
قرار گرفته اســت آغاز ارســال آثار از روز 
3 مردادماه 1400 آغاز شــده است و تا 15 

مهرماه امسال ادامه خواهد داشت.

تركاشــوند همچنيــن بيان كرد: بررســى 
آثار ارســالى تــا نيمه دوم آبان مــاه 1400 
ادامــه خواهد داشــت و برنامــه افتتاحيه 
ايــن رويداد فرهنگــى در دهــه دوم آبان 
ماه 1400 برگزار مى شــود. گفتنى اســت، 
عالقه مندان براى ثبت نام مى توانند به سايت 
٧honar-hmd.ir.www مراجعه كنند، 
البته دبيرخانه اين جشــنواره در بلوار مفتح 
در مجتمع فرهنگى، هنرى بوعلى سينا فعال 

است.
دبير اجرايى اين جشــنواره رســول كرمى، 
دبير شــعر رضا ابوذر، دبير علمى و ادبيات 
محسن صيفى كار، دبير عكس ليال يوسفى، 
دبير هنرهاى تجســمى مينــا كرمى و دبير 
تئاترمحيطى حميدرضا كاظمى خواهند بود.

قضاوت و داورى آثار توسط داوران ملى و 
اســتانى در 2 مرحله انجام  و  اختتاميه اين 
جشــنواره نيز در آبان ماه سالجارى برگزار 

مى شود.
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