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بستان كار يا بدهكار
 1. طنز نيســت آيا؟ بــه احترام قتيلى 
گرد هم مى آييم كه با خشونت متحجرانه 
طالبان جان داده اســت و از ســويى اين 
روزهــا به صفت "جنبــش اصيل منطقه" 
مفتخر شده است.چرخش در امر سياست 
آنجا كه به امنيت ملى مرتبط است، طبيعى 

مى نمايد...

يـادداشت

2

آزادى مطبوعات
 مانع فساد

1- چنــد روز پيش ســالروز امضاى 
فرمان مشــروطيت در ســال 1385 توسط 
شاه قاجارى بود كه اگر به اختيار خود بود 
هرگز اين فرمان را امضا نمى كرد، اما اجبار 
اجتماعى و خواست عمومى چاره اى ديگر 

براى او نگذاشته بود....

 2021 آگوســـت    8   1442 ذى الحجـــه   28   1400 مردادمـــاه   17 يكشـــنبه  
ــان  ــا   5000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4101  12 صفحــــــــــ ــال هفدهـــم  شـ سـ
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كارمندان 
بازنشسته منطقه 
2 شهردارى 
تجليل شدند

سد كالن 
باز هم قربانى 
گرفت

خط اضطرارى 
آبرسانى 
پايان بحران 
نيست

تجليل از 47 
بازنشسته نمونه 
صندوق

 بازنشستگى 
كشورى
 استان همدان

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

مطب ها در همدان نسخه نويسى كاغذى ندارد
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مجيد شاكـرى

روابط عمومى شركت نمايشگاه هاى بين المللى 
استان همدان

ى 

 انتخــاب بــه جــا و شايســته جنابعالــى 
رابــه عنــوان 

سرپرست محترم شهردارى همدان
ــت و  ــدى ،لياق ــر تعهد،كارآم ــه بيانگ  ك
شايســتگى هــاى بــر جســته شــما دارد 
ــت و  ــوده و موفقي ــرض نم ــك ع را تبري
ســربلندى شــما را از درگاه خداونــد 

ــم. ــان مســألت داري من

مهندس
تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي

محمود مسگريان

روابط عمومى شركت نمايشگاه هاى بين المللى 
استان همدان

ى 

انتخاب شايسته جنابعالى به عنوان
 رياست محترم شوراى اسالمى 

شهر همدان 
ــم.  ــى نمايي ــرض م ــك ع را تبري
الطــاف  پرتــو  در  اســت  اميــد 
حضــرت حــق، بيــش از پيــش 

موفــق و پيــروز باشــيد. 

مح

شركت صنايع سيمان نهاوند (سهامى خاص)

شــركت صنايــع ســيمان نهاونــد (ســهامى خــاص) در 
ــداد دو عــدد پوســته غلتــك مســتعمل  نظــر دارد تع
آســياب مواد خــود را بــه وزن تقريبــى 13,500 كيلوگرم 

از طريــق مزايــده عمومــى بــه فــروش برســاند. 
ــه  ــردد ب ــى گ ــوت م ــان دع ــى متقاضي ــذا از تمام ل
ــاپ  ــخ چ ــده از تاري ــناد مزاي ــت اس ــور درياف منظ
آگهــى بــه مــدت 10 روز كارى بــه نشــانى هــاى ذيــل 

ــد: ــه نماين مراجع
1- دفتــر تهــران: خيابــان فردوســى- خيابــان شــهيد 

تقــوى- كوچــه انوشــيروانى- پــالك 5
 تلفن: 66749369 

ــد- ــتان نهاون ــتان همدان-شهرس ــه: اس 2- كارخان
ــه بروجــرد  ــد ب كيلومتــر 15 جــاده نهاون

  تلفن: 08133653238 
www.nahavandcement.com -3

ضمنــا جهــت هماهنگــى بــراى بازديــد از اقــالم مزبــور 
بــا آقــاى ابوالفتحــى بــه شــماره 6103803-0912 تماس 

ــل فرماييد. حاص

آگهي مزايده 
(نوبت دوم)  

شــركت صنايــع ســيمان نهاونــد (ســهامى خــاص) در 
نظــر دارد آجرهــاى نســوز ضايعاتــى كارخانــه خــود را 
بــه وزن تقريبــى 500,000 كيلوگــرم از طريــق مزايــده 

عمومــى بــه فــروش برســاند. 
ــه  ــردد ب ــى گ ــوت م ــان دع ــه متقاضي ــذا از كلي ل
ــاپ  ــخ چ ــده از تاري ــناد مزاي ــت اس ــور درياف منظ
آگهــى بــه مــدت 10 روز كارى بــه نشــانى هــاى ذيــل 

ــد: ــه نماين مراجع
1- دفتــر تهــران: خيابــان فردوســى- خيابــان شــهيد 

تقــوى- كوچــه انوشــيروانى- پــالك 5
تلفن: 66749369

ــد- ــه: اســتان همــدان- شهرســتان نهاون 2- كارخان
كيلومتــر 15 جــاده نهاونــد بــه بروجــرد

تلفن: 08133653238
www.nahavandcement.com -3

ضمنــا جهــت هماهنگــى بــراى بازديــد از اقــالم مزبــور 
بــا آقــاى ابوالفتحــى بــه شــماره 6103803-0912 تماس 

ــل فرماييد. حاص

آگهي مزايده 
(نوبت دوم)  

شركت صنايع سيمان نهاوند (سهامى خاص)

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

به نام خبرنگاربه نام خبرنگار

پيش بينى ها از حضور 4 همدانى در كابينه دولت خبر مى دهند

نامزدى يك كبودراهنگى 
براى وزارت ارشاد

وضعيت مطالعه 
مطبوعات در همدان
■ 58 درصد مردم روزنامه كاغذى مى خوانند

اطالع رسانى در انتخاب نوع و عوارض 
واكسن كرونا ضعيف است

دو به َشك واكسن زدن
642

نماينده ولى فقيه در استان در جمع خبرنگاران:نماينده ولى فقيه در استان در جمع خبرنگاران:

عدالتخواهى را 
به مطالبه جدى 

تبديل كنيد
■ ويژه نامه ديجيتالى روزخبرنگار منتشر شد
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خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

بستان كار يا بدهكار
توكل دارائى »

 1. طنز نيست آيا؟ به احترام قتيلى گرد هم مى آييم كه با خشونت 
متحجرانه طالبان جان داده اســت و از ســويى اين روزها به صفت 

"جنبش اصيل منطقه" مفتخر شده است.
چرخش در امر سياســت آنجا كه به امنيت ملى مرتبط است، طبيعى 
مى نمايــد؛ اما به نظر مى رســد بها دادن و احيانــاً تقويت طالبان در 
افغانســتان كارى نابخردانه است كه دود آن بزودى و اول از هرجا به 
چشم ملك و ملت افغانســتان و هم زبانان ما، سپس خودمان خواهد 

رفت.
2. روز خبرنــگار، كه در تقويــم ملى با يادكــرد آن فرزند ايران نام 
گرفته اســت، پيش از آنكه محصور در مليت خاصى باشد، برگرفته 
از ميوه هاى تمدن جديد اســت و نمى تــوان آن را با تفكرات ماقبل 
مدرن و شبيه ســازى هاى برون تاريخى، محدود و  در دايره اى مدنظر 

حكومت ها محصور كرد.
 به طور مشــخص رسالت اين قشر برآمده از تحوالت پسارنسانس و 
انقالب صنعتى، مكملى براى اشكاالت احتمالى تفكيك قوا به شمار 

رفته است.
كار ويژه خبرنگارى ســرك كشــيدن قانونى در پستوهاى ناديدنى و 
اطالع رسانى و نقد و بررســى هاى مبتنى بر حقوق عمومى است كه 

بدون حصر و حبس قدرت دولتى انجام مى گيرد.
تصور اشتباهى كه اين سال ها در شهرهاى دور از پايتخت قوت گرفته 
اســت، به خدمت گرفتن قدرت و اختيــار و اعتبار خبرنگارى براى 
تثبيت مديريت هاى دولتى و پروپاگانداى هدايت  شده است و به نوعى 

سطح آن را در حد روابط عمومى پايين آورده است.
مقايســه حــال و روز خبرنگارى در شــهرهاى بســته و با فرهنگى 
امنيتى محور، با اصل مطلــوب خبرنگارِى آزاد از قدرِت فائقه دولت، 
فاصله اى كهكشــانى دارد. در بســيارى از موارد چنــان عرصه را بر 
اســتقالل خبرنگار تنگ كرده اند و در صنف سازى موازى و نفوذ در 
بدنه اين قشــر چنان پيش رفته اند كه كاريكاتــورى از خبرنگارى و 
اطالع رسانى ترســيم شده اســت. با نگاهى كوتاه به اوضاعى چنين 
فِسرده و انگيزه ُكش، چشم انداز ظهور و بروز صنفى مستقل و آگاه و 

از سويى پيشرو در تحوالِت مردم پايه، تيره و تار مى نمايد.
3. با اين توصيف چرا دســت به قلم مى برم؟ شــايد در تأييد آن قول 

باشد كه "قلم توتم من است" و مرا از آن گريزى و گزيرى نيست.
و آن عهد ازلى با من مى گويد كه اگر نتوانستى حقيقتى را بيان كنى بِه 
آن اســت كه زبان در كِشى و سكوت پيشه كنى تا ستمى را بيارايى و 

فريبى را آذين ببندى.
 و اگر بگويم كه توبه ها الزم اســت از پيشينه اى كه به بطالت و آلوده 
دامنى به غنج و آرايش نامردمى ها گذشــته است، سخنى رو راست و 
از ســر صدق اســت و بادا كه گاه جبراِن كفران براى چو منى فراهم 

آيد. همين.

مشكالت كنونى جامعه نتيجه حضور افراد بى تخصص 
و بى تعهد در عرصه مديريتى بود

 نماينده ولى فقيه در همدان با بيان اينكه نبايد انتخاب مســئوالن كشور بر اساس منافع 
حزبى يا برخى سهم خواهى ها صورت گيرد، گفت: مشكالت كنونى جامعه نتيجه حضور 

افراد بى تخصص و بى تعهد در عرصه مديريتى كشور بوده است.
 به گزارش تسنيم، حجت االسالم والمسلمين حبيب ا.. شعبانى افزود: اينكه كسى به مسئوليتى 
برسد و فكر كند اين فضا براى رانت خوارى، فخرفروشى و... است اشتباه است چراكه وقتى 

انسان مسئوليتى را قبول مى كند بايد بداند اين مسئوليت امانت الهى است.
وى خطــاب به مســئوالن و اعضاى كابينه دولت جديد گفت: امام علــى(ع) در نامه خود 

مى فرمايد اگر كســى به امانتى كه در دســت او است خيانت كند بداند تا قيامت مورد لعن 
خدا خواهد بود. شعبانى افزود: اعضاى شوراهاى شهر"رياست جمهورى و برخى ديگر از 
مسئوالن هنگام گرفتن مسئوليت قسم مى خورند كه قانون را رعايت كنند،" در كنار مردم بوده 

و منافع آنها را تأمين كنند پس بايد بدانند اين مسئوليت بزرگى است.
وى گفت: مديران فعلى و مسئوالن آينده بايد اين مهم را موردنظر داشته باشند و مبادا كسى 
تا زمانى كه مسئوليتى بر دوش دارد در انجام آن كوتاهى كند و يا اينكه با رها كردن كار فضا 

به جايى برسد كه شرايطى مانند صف مرغ در همدان ايجاد شود.
امــام جمعه همدان با بيان اينكه هنگام انتخاب مســئوالن بايــد منافع مردم محور اين 
تصميم گيرى قرار گيرد، بيان كرد: نبايد انتخاب مســئوالن كشور براساس منافع حزبى يا 
برخى ســهم خواهى ها صورت گيرد كما اينكه همه جريان ها، گروه ها و اقشار مختلف 

مردم وظيفه داريم دولت را كمك كنيم تا موفق شود. 
وى با بيان اينكه يكى از مشــكالت امروز جامعه مديريت نداشــتن و ناكارآمدى مسئوالن 
است، بيان كرد: مشكالت كنونى جامعه نتيجه حضور افراد بى تخصص و بى تعهد در عرصه 

مديريتى كشور است.
شعبانى همچنين خواستار توجه اعضاى شوراى اسالمى شهر به مناطق كم برخوردار شهر 
شد و گفت: گاهى موارد از اتاق شيشه اى خود خارج شده و جلسات را در مناطق حاشيه اى 

و كم برخوردار برگزار كنيد تا متوجه شويد مردم با چه مشكالتى رو به رو هستند.
وى افزود: مردم از اعضاى شوراى شهر انتظار تحول آفرينى قرار دادن شهر در مسير عدالت 
و رفع مشــكالتى مانند مســكن را دارند چراكه همدان جزو گران ترين شهرها در بخش 

مسكن است.

برگزارى رويداد رقابتى مسأله محور روشنا 
با موضوع اربعين

 بنابرگفتــه رئيــس بنياد نخبگان اســتان همدان رويــداد رقابتى 
مسأله محور«روشــنا» بــا هدف رشــد و پرورش ايده هــاى خالقانه 
دانشجويان براى حل مسائل كنشگران و فعاالن مرتبط با حركت الهى 

اربعين برگزار مى شود.
حميــد باللــى در گفت وگــو بــا مهــر، گفــت: رويــداد رقابتى 
مسأله محور«روشــنا» به همت مركز نوآورى و انديشــكده راهبردى 
دانشــگاه امام صادق(ع) و با حمايت بنيادملى نخبگان با هدف رشــد 
و پرورش ايده هاى خالقانه دانشجويان براى حل مسائل كنشگران و 

فعاالن مرتبط با حركت الهى اربعين برگزار مى شود.
وى افزود: دانشــجويان مى توانند با تشكيل تيم هاى رقابتى و با توجه 
به مسائل مطرح شــده در 4 محور اربعين نورانى، اربعين الهام بخش، 

اربعين شيرين، و بازگشت به اربعين به رقابت بپردازند.
رئيس بنيادنخبگان اســتان همدان گفت: دانشجويان در مسير رويداد 
عــالوه بر دريافت آموزش هاى تخصصى به صورت آنالين، با كمك 
خالقيت خود به پرورش ايده، طراحى بوم كســب وكار مى پردازند و 

آمادگى براى شركت در مرحله نهايى رويداد به دست مى آورند.
وى بيان كرد: در پايان تيم هاى برگزيده عالوه بر بهره مندى از مزاياى 
ويژه برگزيدگان طرح شــهيدبابايى بنيادملى نخبــگان، مى توانند از 
حمايت ويژه 150ميليون تومانى اعتبار براى 3 تيم با انگيزه در مرحله 

عملياتى ايده بهره مند شوند.

رگبار پراكنده باران در همدان
 تا روز دوشنبه ادامه دارد

 بنابر اعالم كارشــناس اداره كل هواشناســى استان همدان در پى 
افزايش رطوبت هوا، رگبار پراكنده باران در همدان تا روز دوشــنبه 

ادامه دارد.
محمدحســن باقرى شــكيب در گفت وگــو با ايرنا، گفــت: در پى 
فعاليت يك موج ناپايدار محلى و نفوذ رطوبت از ســمت شــمال 
و جنوب شــرق، بــارش پراكنده باران و وزش باد بــه عنوان پديده 
غالب جوى براى استان پيش بينى مى شود. وى افزود: به دليل افزايش 
رطوبت هوا و تشكيل ابرهاى محلى، احتمال بارش پراكنده باران در 

مناطق كوهستانى و شمالى استان همدان وجود دارد.
باقرى شكيب گفت: ميزان بارش ها به صورت قطره اى و بسيار اندك 

است و طورى كه بيشتر موجب خاك گرفتگى خودروها مى شود.

آزادى مطبوعات؛ مانع فساد
1- چند روز پيش سالروز امضاى فرمان مشروطيت در سال 1385

توســط شــاه قاجارى بود كه اگر به اختيار خود بود هرگز اين فرمان 
را امضا نمى كرد، اما اجبار اجتماعى و خواست عمومى چاره اى ديگر 

براى او نگذاشته بود.
اين خواســت عمومــى نتيجه آگاهى و روشــنگرى حاصل از ورود 
مطبوعات به ايران توســط اميركبير بــود كه ايران را مقتدر و قوى در 

تمام اعصار مى خواست و در اين راه كوشيد.
2- ورود مطبوعات به ايران موجب شد كه ايرانيان با جهان آشنا شده 
و بدانند كه روش سعادت در مشروطه كردن قدرت و افزايش قدرت 

مردم در تعيين سرنوشت و حاكميت است.
اين مهم البته آســان به دســت نيامد و بســيارى از خبرنگاران و فعاالن 
مطبوعاتى همراه با مشــروطه خواهان جان خود را بر سر آرمان ميهن و 
سربلندى وطن و هم وطن از دست دادند كه مبارزه با استبداد و استكبار و 

خفقان با آرمان استقالل و آزادى هزينه اى كمتر از خون ندارد.
3- مشــروطه پايه اى براى انقالب اســالمى بود در واقع انقالبى كه 
ملت با مشروطه آغاز كردند در انقالب اسالمى 1357 به نتيجه رسيد.

انقالب اســالمى، بنيانگذارى نظامى اســت كه قدرت را به مردم در 
چارچوب اســالم منتقل مى كند و بقا و اقتدار آن به اتكا و مشاركت 

مردم است.
4- در پيروزى انقالب نقش مطبوعات همان نقشى بود كه در انقالب 

مشروطه ايفا شده بود و منجر به پيروزى ملت شده بود.
نقش آگاهى بخشــى به ملت، روشــنگرى، تعميق هويت و وحدت، 
شفاف ســازى و پررنگ كردن مطالبــات و آرمان ها همان نقش هاى 
آشــنايى اســت كه مطبوعات ايران و خبرنگاران در دوره هاى پس از 

انقالب به ويژه در دفاع مقدس نيز به خوبى ايفا كرده اند.
5- مطبوعات پس از انقالب دوره هايى متفاوت با عملكردهايى قابل 
ارزيابى ارائه داده اند كه هر عملكرد متناســب با دوره آن قابل بحث و 

تأمل است.
اما آنچه در تمامى دوره ها مشترك است سربلندى خبرنگاران دلسوز، 
مردمى، فسادســتيز، واقع بين آرمان گرا، متعهد، مستقل، تحول خواه و 

آزاده در انجام مسئوليت و رسالت خبرنگارى بوده است.
6- در گام نخســت انقالب در مواقعى مانند دفاع مقدس اولويت با 
امنيت بــوده هرچند مطبوعات و خبرنــگاران آزادانه عمل كرده و با 
پيشرفت جامعه و تحقق اهداف مشترك جامعه همراه بوده اند. اما در 
دوره هايى افراط و تفريط در برداشت از آزادى مطبوعات منجر به بهار 

و خزان هايى براى خبرنگاران و مطبوعات شده است.
با اين حال مى توان گسترش فساد در جامعه به ويژه در بين مديران را 

نتيجه تهديد آزادى مطبوعات و خبرنگاران دانست.
7- اكنــون در گام دوم انقالب و در آغاز به كار دولتى كه قصد دارد 
دولت وفاق ملى باشــد و مبارزه با فساد را از اولويت هاى خود اعالم 
كــرده، تجربه مطبوعات در گام نخســت انقالب براى ادامه مســير 

ارزشمند است.
وفاق ملى و مبارزه با فســاد در آزادى مطبوعات در چارچوب قانون 
با همراهى مردم و نظارت خبرنگاران قابل تحقق اســت تا جمهورى 
اسالمى به عنوان آرمان مشترك انسان هاى آزاده جهان به نام ايران قوى 

با اقتدار و انسجام پيش رود.

-1 مراسم تحليف رئيس جمهور با حاشيه هايى همراه بوده است. گويا 
غيبت الريجانى ها رؤساى سابق مجلس و قوه قضائيه مهمترين حاشيه 
اين مراسم بوده است. گفتنى اســت در كنار اين، انتقاد از هزينه ها و 
ســخنرانى با محوريت داخلى رؤســاى مجلس و قضا در اين مراسم 

بين المللى از حواشى ديگر اين مراسم بوده است.
2- على الريجانى از شــوراى نگهبان براى انتشــار داليل عدم احراز 
صالحيت خود اســتمداد طلبيده اســت. گويا وى خواســتار حذف 
طبقه بندى محرمانه نامه دريافتى از شــوراى نگهبان در اين زمينه شده 
اســت. گفتنى اســت الريجانى وعده داده در صورت حذف عنوان 

محرمانه اين نامه  را براى اطالع عموم منتشر خواهد كرد.
3- شــهردار ســابق همدان هم به جمع گزينه هاى استاندارى همدان 
اضافه شده است. گويا پس از اتمام مأموريت صوفى در شهردارى اين 
اتفاق رخ داده است. گفتنى است هم اكنون سمت استاندارى همدان در 

گمانه زنى ها نزديك 20 گزينه دارد كه در حال افزايش هستند.
4 - بازنشستگى يكى از معاونان استاندار در حال اجرايى شدن است. 
گويا اين معاون قبل از انتخابات بازنشســته شده و مجوز كار فقط تا 
پايان انتخابات داشــته است. گفتنى اســت بايد منتظر عملكرد ديوان 

محاسبات استان درباره ادامه فعاليت اين مدير بازنشسته بود.
5-هيــچ گزينه خانمى بين گزينه هاى شــوراى شــهر همدان براى 
شــهردارى نيست. گويا شــوراى  همدان هيچ زنى را براى مصاحبه 
درباره اين ســمت هم به شــورا دعوت نكرده است. گفتنى است، با 
آنكه شــهردارى در ايران كمتر به زنان داده مى شود، اما استثنائاتى هم 

بوده است.

 با اعالم خبر واكسيناســيون فرهنگيان 
از 9 مردادمــاه كه تا 25 همين ماه هم ادامه 
دارد و هم زمانى آن با تزريق سهميه واكسن 
خبرنگاران در كنار ساير گروه هاى سنى كه 
براساس ســال تولد خود مشمول دريافت 
واكسن مى شــوند حجم بااليى از جمعيت 
مردم همدان را راهى مراكز واكسيناســيون 

كرده است.
واكسنى كه بازار شايعات عوارض دريافت 
آن بسيار داغ است به طورى كه افرادى كه 
براى دريافت دز ســهميه اى خود به مراكز 
مراجعه مى كنند دلواپسى دارند كه كدام نوع 
از واكسنى كه براى آنان در نظر گرفته شده 

است را انتخاب كنند.
سينوفارم با 60درصد اثربخشى، آسترازنكا 
بــا بيش از 90 درصــد و كووبركت ايرانى 
در رقابتــى تنگاتنگ با آســترازنكا حدود 
80 تــا 90 درصد اثربخشــى دارد و 3 نوع 
واكســنى هســتند كه متقاضيان در استان 
همدان مى توانند براى تزريق يكى از آنها را 
انتخاب كنند، البته در برخى مراكز تجميعى 
واكسيناسيون همدان واكسن انستيتوپاستور 
هم قابل تزريق است كه هر يك عوارض و 

اثربخشى خود را دارد.
در اين ميان حدود زيــادى از مردم كه در 
همدان آســترازنكا را دريافــت كرده اند از 
عوارض جانبى اين واكســن كه در بين آن 
تب ولرز شديد گزارش شده بيشترين گاليه 
و ابــراز نارضايتى را دارند، اما مســئوالن 
درمانى اســتان معتقدند واكسن هاى كوويد 
19 اگرچــه ممكن اســت داراى عوارضى 
باشند، اما داراى خود ويروس كرونا نيست 

و نمى تواند دريافت كننده را بيمار كند.
اين شــرايط در حالى اســت كــه تجربه 
متقاضيان پيشين دريافت واكسن در همدان 
نشان مى دهد 37 درصد از واجدين شرايط 
واكسن در دز نخســت عارضه هاى جانبى 
مانند تهوع، ســردرد، كوفتگــى و تب را 
تجربه مى كنند كه اين ميزان پس از دريافت 
دز دوم ممكن اســت بيشتر و يا كمتر شود 
كــه پس از چند روز به طــور كامل از بين 

مى رود.
آســترازنكا همان واكسنى است كه لختگى 
خون يكى از عــوارض آن در دنيا گزارش 
شده اســت و همين اتفاق سبب شد تا در 
مراحل اوليه واكسيناســيون جهانى بسيارى 
از كشــورها از جمله آلمان، كانادا و فرانسه 
تزريق آن را براى گروه هاى ســنى زير 60

ساله و 55 ساله تعليق كنند.
هميــن اخبــار ضــد و نقيــض در كنار 
شكل گيرى حواشــى مختلف در عوارض 
دريافت واكســن سبب شــده است كه در 
بين 3 واكســن آســترازنكا، ســينوفارم و 
كووبركت، نوع چينى آن يعنى سينوفارم در 
بين مردم اقبال باالترى داشته باشد و اعتماد 
همدانى ها به دريافت اين نوع واكسن بيش 

از انواع ديگر باشد.
نكتــه مهــم در روند تزريق ســينوفارم به 
متقاضيــان در همــدان اين اســت كه تنها 
پس از ساعاتى كوتاه از آغاز واكسيناسيون 
در روز ســهميه آن به دليل تمايل مردم به 
دريافت اين نوع واكســن تمام مى شــود و 
ساير افراد مجبور به انتخاب بين آسترازنكا 

و كووبركت مى شوند.
تزريــق  بــا  همــدان  در  واكسيناســيون 
اسپوتنيك وى كه ساخت كشور روسيه بود 
با هدف پوشــش گروه هاى خاص، شامل 
پرســنل بخش عفونى و ايزوله بيمارستان 
ســينا، بهشــتى و بعثــت كــه كانون هاى 
درمانى كرونا در همدان هســتند اسفندماه 
سال گذشته آغاز شــد تا آن زمان 10هزار 
و 255 همدانى به كرونا مبتال شــده بودند 
كه شوربختانه هزار و 494 نفر آنان قربانى 

مرگ بودند.
 بــر همين اســاس ســهميه واكســن در 
روزهايــى وارد همدان شــد كــه درصد 
مرگ ومير نســبت به جامعــه بيماران مبتال 
به كرونا حــدود 14/5درصد بود در همين 

شرايط روند واكسيناسيون با واكسينه كردن 
پاكبانان دنبال شــد كه متأســفانه در برخى 
شهرســتان هاى همدان با شايعاتى مبنى بر 
دريافت اين ســهميه براى مسئوالن ادارى 
به جــاى پاكبانان واكنش هاى مختلفى را از 

سوى مردم دريافت كرد.
در هميــن حيــن واكســن پاســتور كه با 
همكارى مشترك ايران و كوبا وارد فاز سوم 
خود شده بود در قالب طرح بالينى واكسن 
پاستور ارديبهشــت ماه امسال اجرا شد كه 
به شــكل داوطلبانه تزريق مى شد در همين 
مرحله 24هزار نفر در 8 اســتان كشور كه 
معين اجراى اين طرح بودند واكسن پاستور 
را دريافت كردند و سهم استان همدان هم 

از آن 3هزار دز سهميه گزارش شد.
در اين بازه زمانــى و با ادامه روند همه گيرى 
كرونا در اســتان، واكسيناسيون با حساسيت 
بيشترى دنبال شد و افراد مختلفى از گروه هاى 
هدف منتظر ماندند تا زمان دريافت دز سهميه 
آنان هــم اعالم شــود در اين ميان اســاتيد، 
كادرآموزشى، كارمندان صداوسيما و بانكى ها 
قرار داشــتند كه بــا آغاز انتخابــات اعضاى 
اجرايى ســتادها هم به اين گروه اضافه شدند 
تا واكسيناســيون براى آنان در كنار متقاضيان 

سهميه سنى انجام شود.
ســهميه ســنى با اعالم واكسيناسيون 80
ساله ها و پس از آن 75 ساله ها در استان كار 
خود را دنبال كرده و در نهايت به ســهيمه 
فرهنگيان و خبرنگاران رســيده است، اما 
متأســفانه در طول 2 سال و نيم اخير كرونا 

بيش از 2هــزار و 400 همدانى را به مرگ 
محكوم كرده است.

در اين شرايط رئيس دانشكده علوم پزشكى 
همدان اميدوار است با اجراى واكسيناسيون 
در همدان بتواند مانعى براى بزرگ شــدن 
زنجيــره مرگ ومير در اســتان ايجاد كند، 
اطالع رســانى  ضعف  هنوز  متأســفانه  اما 
نادرست و ضعيف اين سازمان در پاسخ به 
پرسش هايى كه در ذهن مردم است و ايجاد 

حواشى مى كند همچنان وجود دارد.
متقاضيان واكســن در همدان ترديد دارند 
كه بــا آنچه پيرامون واكســن ها خوانده و 
شنيده اند بهتر اســت كدام يك را انتخاب 
كنند؟ آيا واكســن تمام گروه هاى سنى را 
ايمن مى كند؟ بــا دريافت آن به طور كامل 

ايمن مى شوند؟
 اقدامات پيش و پــس از دريافت 

واكسن چه است؟
 كوفتگى هاى بدن و تب كردن هايشــان كه 
عوارض واكســن اســت طبيعى است و يا 
نشانه بيمارى؟آيا حقيقت دارد كه دريافت 
دز واكســن كرونا ممكن اســت برخى را 
نابارور كند؟ با ترس از لخته شــدن خون 
چه كنند؟ و بســيارى ديگر از پرسش هاى 
اين چنينى كه همگى به دليل اطالع رســانى 
ناقص از سوى دســتگاه بهداشت و درمان 
استان بى پاســخ مانده و با داغ كردن بازار 
شــايعات و محتواى بــدون اعتبار فضاى 
دريافت  بــراى  آنان  چندگانگى  مجــازى 

واكسن ها را دوچندان كرده است.

اطالع رسانى در انتخاب نوع و عوارض واكسن كرونا ضعيف است

دو به َشك واكسن زدن

 آيين اختتاميه نخستين دوساالنه طنز مطبوعات 
غرب كشور با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى 
در خرم آباد برگزار و برگزيدگان اين جشنواره در 

بخش هاى مختلف معرفى شدند.
خــدرى، حســن  رضــا  مختاريــان،  محمــود 
حيــدرى و مصطفــى اشــترى از دفتــر مطالعــات 
وزارت  مطبوعاتــى  معاونــت  برنامه ريــزى  و 

فرهنگ وارشــاد اســالمى هيــأت داوران دوســاالنه 
ــد. ــور بودن ــرب كش ــات غ ــز مطبوع طن

در اين جشــنواره و در بخــش طنز مكتوب الهام 
خوشــناموند از هفته نامه ســيمره لرستان، مهرى 
پهلوانى از روزنامه يادگار امروز لرســتان و وحيد 
حاج سعيدى از هفته نامه سيمره لرستان به ترتيب 

اول تا سوم شدند.

همچنين در بخش يادداشت آرش كاظمى، شيرزاد 
بســطامى و امين جعفرى از پايگاه تحليلى خبرى 

يافته لرستان اول تا سوم شدند.
در بخش كاريكاتور ياسر دلفان از هفته نامه سيمره 
لرســتان، مصطفى جهانبخــت از هفته نامه بامداد 
لرستان و بابك شاكرى از استان كرمانشاه رتبه هاى 

نخست تا سوم را كسب كردند.

در همين راســتا و در بخش كاريكلماتور هيأت 
داوران صغرى ســپهوند از هفته نامه افالك امروز، 
اســتان لرســتان را به عنــوان منتخــب برگزيد، 
همچنين در بخش شــعر هيــأت داوران منوچهر 
حافظى از هفته نامه آريا، استان لرستان را به عنوان 

منتخب برگزيد.
در بخــش ويژه(كرونــا) عطــا شــعبانى از نشــريه 

باباعلى مقــدم  محدثــه  همــدان،  همدان پيــام 
ــدس  از هفته نامــه صــداى رســا لرســتان و اق
فيضــى از هفته نامــه آريــا لرســتان اول تــا ســوم 

شــدند.
گفتنى اســت، در بخــش ويژه(گزارش ســيل) 
هيأت داوران فاطمه نيازى از خبرگزارى تســنيم 
نمايندگى استان لرستان را به عنوان منتخب برگزيد 
و در بخش ويژه(محيط زيست) هيأت داوران اكبر 
بابايى مفرد از ماهنامه حرف دل استان لرستان را به 

عنوان منتخب برگزيد.

همدان پيام، برگزيده بخش ويژه جشنواره طنز لرستان

كارمندان بازنشسته منطقه 2 شهردارى تجليل شدند

 مديرمنطقه 2 شــهردارى همــدان گفت: 
تكريــم و تعظيــم بازنشســتگان بــه عنوان 
گنجينه هاى گرانبهاى شهردارى بايد به خوبى 
صورت پذيرد و در اين مسير، شهردارى منطقه 

2 از هيچ كوششى دريغ نمى كند.
به نقل از روابط عمومى منطقه 2 شــهردارى، 
حامد جليلوند در جلســه اى كــه با حضور 
مدير و مسئوالن واحدهاى شهردارى منطقه 2

برگزار شد از زحمات همكاران بازنشسته اين 
منطقه كه به افتخار بازنشستگى نائل آمده اند با 

اهداى لوح از آنها تقدير كرد.
وى با تقدير و تجليــل از تالش همكاران 
بازنشســته بيان كرد: بزرگترين سرمايه هر 
مجموعه نيروى انســانى اســت و بهترين 
بازنشستگان  و  پيشكسوتان  كشور  نيروهاى 
هســتند و هر خالقيت و ابتــكارى كه در 
يــك مجموعه شــكل مى گيــرد محصول 
ســخت افزار نيست، بلكه انسان هاى خالق، 
مســتعد و متخصص هستند كه آن را شكل 

مى دهند.
جليلوند افزود: فعاليت شــما بازنشســتگان 
خدمت بزرگى به ايــن مجموعه بوده و اين 
امر همواره مايه خير و بركت و پيشــرفت در 

اين مجموعه شده است.
 مديــر منطقه 2 شــهردارى همــدان تكريم 
بازنشســتگان، حفظ حرمــت و كرامت هاى 
انســانى آنان، ارائه خدمات سريع و باكيفيت 

به بازنشســتگان را مهمتريــن اولويت بيان 
كرد و گفت: ما معتقديم بازنشســتگان، اين 
گنجينه هاى سرشــار از تجربــه و تخصص 
مى تواننــد با بهره گيرى مفيــد از تجربه هاى 
كارى خود كه حاصل يك عمر تالش و تعهد 
اســت به جامعه و به ويژه شهردارى خدمات 

مفيدى را ارائه نمايند
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«معصومه افروزى»
 رئيس شوراى شهر مريانج شد

 در نخستين جلسه رسمى شوراى دوره ششم شهر مريانج و پس 
از مراسم تحليف، با انتخاب اكثريت آرا، «معصومه افروزى» به عنوان 

رئيس اين شورا انتخاب شد.
مراســم تحليف شوراى دوره ششم شــهر مريانج با حضور معاون 
برنامه ريــزى و امور عمرانى فرماندارى همدان و بخشــدار مركزى 

همدان، در صحن شوراى اين شهر برگزار شد.
پس از اتمام اين مراسم، رأى گيرى براى انتخاب هيأت رئيسه برگزار 
شــد كه در نهايت«معصومه افروزى» با كســب 5 رأى توانست به 

عنوان رئيس شورا انتخاب شود.
افروزى در دوره پنجم شــوراى اســالمى مريانج نيز عضو بود و به 
مدت 2 ســال نيز به عنوان ســخنگوى شوراى اســالمى شهرستان 

همدان منصوب شده بود.
در ادامه اين جلســه«مرتضى مظاهرى» با كســب هر 5 رأى اعضاى 
ششــمين دوره شــوراى اسالمى شــهر مريانج توانســت به عنوان 
نايب رئيس و «باقر مظاهرى» نيز با 5 رأى به عنوان منشــى شــورا 

انتخاب شدند.
همچنيــن بــا رأى اعضــاى شــوراى دوره ششــم، «محســن 
معصوم عليزاده» شــهردار دوره گذشــته شــهر مريانج به عنوان 
سرپرســت اين شهردارى منصوب شــد تا اعضاى شوراى جديد 
شــهر مريانج در نخســتين فرصت نسبت به بررســى و انتخاب 

نمايند. اقدام  جديد  شهردار 
گفتنى است كه انتخاب رؤســاى كميسيون ها و نمايندگان شورا در 

كميسيون هاى مختلف نيز در هفته جارى برگزار مى شود.

رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نهاوند 
مطرح كرد

شناسايى ساخت وسازهاى غيرمجاز 
در بستر رودخانه گاماسياب نهاوند

 نهاوند-خبرنــگار همــدان پيــام: در عمليات گشــت و كنترل 
كارشناســان اين اداره، ساخت وساز مراكز تفريحى غيرمجاز و فاقد 

مجوز در بستر و حريم كمى رودخانه گاماسياب مشاهده شد.
شناســايى  از  نهاونــد  شهرســتان  محيط زيســت  اداره  رئيــس 
ساخت وسازهاى غيرمجاز در بســتر رودخانه گاماسياب و برخورد 
با متخلفان خبر داد و گفت: همچنين در اين بازديدها طرح توســعه 
يك واحد در بستر رودخانه كه مغايرت با ضوابط زيست محيطى را 

داشت در گزارشى به دادستانى شهرستان اعالم شد.
 مهرداد ســلگى افزود: اراضى محدوده بستر و حريم هاى منابع آبى 
جزو انفال بوده و براســاس قانون توزيع عادالنه آب مصوب ســال 
1361 و آيين نامه مربوط به بســتر و حريم رودخانه ها، مســيل ها و 
نهرها مصوب 1379 هيچ اشــخاص حقيقــى و حقوقى حق ايجاد 
اعيانــى و دخل و تصرف و حفارى در بســتر و حريم منابع آبى را 

ندارند.
وى گفت: با توجه به اين قوانين مى بايســت قبل از هرگونه عمليات 
اجرايــى و يا صدور پروانــه بهره بردارى مجــوز الزم را از مراجع 

مربوطه اخذ نمايند.
سلگى افزود: بازديدها توسط كارشناسان اين اداره در مناطق مختلف 
شهرســتان ادامه دارد و با اشخاص متخلف بر اساس قانون برخورد 

مى شود.
وى با قدردانى از همكارى هاى دادســتان شهرستان از مسئوالن امر 
خواســتار نظارت بر ساخت وسازها، اســتقرار و طرح توسعه هاى 

غيرمجاز شد.
 تزريق روزانه 1200 دز واكسن كرونا در نهاوند

رئيس مركز بهداشت شهرستان نهاوند گفت: روزانه بيش از  هزار و 
200 دز واكسن كرونا در نهاوند تزريق مى شود.

على احسان خويشــوند با بيان اينكه روزانه كار تزريق واكسن براى 
بيش از  هزار و 200 نفر در مراكز واكسيناسيون انجام مى شود، افزود: 
به منظور تسريع كار واكسيناسيون و جلوگيرى از تجمع افراد تعداد 
مراكز واكســن در روز گذشــته افزايش يافت و مراكز روستايى نيز 

فعال شدند.
وى گفت: با توجه به آغاز واكسيناســيون فرهنگيان و همچنين ساير 
گروه هاى آسيب پذير يك آموزشــگاه با همكارى آموزش وپرورش 
به عنوان مركز تجميعى تزريق واكســن تجهيز شــد كه به صورت 

آموزشگاهى معلمان در آنجا تزريق مى كنند.
رئيس مركز بهداشــت نهاوند افزود: با اضافه كــردن اين مراكز در 
حال حاضر نزديك به 20 مركز تزريق واكســن در ســطح شهرستان 

فعال است.
وى گفت: البته ما درخواســت يك مركز ديگر در شــهر نهاوند را 
به اســتان اعالم كرده ايم كه در صورت راه اندازى آن مى توان تعداد 

واكسن هاى روزانه را به هزار و 500 دز در روز رساند.
خويشــوند افزود: تاكنون بيش از 25 هزار دز واكسن براى واجدين 
شــرايط تزريق شــده كه شــامل متولدان ســال 1345 و ماقبل آن، 
كادردرمان، گروه هاى پرخطر و ديگر گروه هاى اعالم شده از سوى 

وزارت بهداشت بوده است.

چترحمايتى 3 هزار و 620 حامى بر سر ايتام كبودراهنگى
 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: در حال حاضر 737 كودك يتيم و طرح محسنين تحت حمايت امداد اين شهرستان هستند 

كه از اين تعداد 238كودك يتيم و 499 كودك طرح محسنين هستند كه بيش ازپيش نيازمند حمايت حاميان هستند.
رئيــس كميتــه امــداد شهرســتان كبودراهنــگ از حمايــت 3 هــزار و620 حامــى از ايتــام و فرزنــدان خانــواده محســنين ايــن 

شهرســتان خبــر داد.
على جعفرى با اشــاره به اينكه در 3 ماهه نخســت حاميان 900 ميليون تومان به ايتام و محسنين تحت حمايت خود در شهرستان 

كبودراهنگ كمك كرده اند، گفت: 90 درصد از اين كمك ها كاال و 10درصد به  صورت نقدى بود.
وى بــا قدردانى از مردم نوع دوســت و نيكوكار در پايان بيان كرد: مردم خيــر و نيكوكار مى توانند در جهت كمك به نيازمندان و 
يا حمايت از فرزندان ايتام و محســنين فاقد حامى، با مراجعه به كميته امداد شهرســتان كبودراهنگ شــماره تلفن 35227699 و 

35227666 يا از طريق ثبت نام در سايت اكرام به آدرس ekram.emdad.ir نسبت به اين امر اقدام كنند.

برگزارى نشست ستاد هماهنگى كنگره شهداى كبودراهنگ
 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: نخستين نشست هماهنگى كنگره شهداى گرانقدر شهرستان كبودراهنگ در سالن جلسات فرماندارى 

برگزار شد.
 فرماندار شهرســتان كبودراهنگ با گراميداشت ياد و خاطر شهدا گفت: كنگره ملى شهدا موجب تداوم راه شهدا و فرهنگ شهادت مى شود، 
بنابراين با برگزارى كنگره ملى شــهدا نســل هاى جوان با اين دالورمردان آشنا مى شــوند و در نهايت موجب مى شود راه و فرهنگ شهادت 
در جامعه تداوم يابد. حجت ا... مهدوى از تشــكيل ســتاد استانى كنگره شهداى استان با 20كميته تخصصى خبر داد و افزود: نخستين جلسه 
استانى اين ستاد در استاندارى به رياست استاندار برگزار شد و مسئوالن كميته ها نيز مشخص شده اند و دستگاه هاى اجرايى متناظر شهرستان 
نيز موظفند در اين راستا برنامه ريزى و پيگيرى كنند. وى افزود: زنده نگه داشتن ياد شهدا يك وظيفه عمومى است كه برعهده تك تك مردم 
بخصوص مسئوالن كشور است و مى بايست اين وظيفه را به نحواحسن و بدون هيچ منتى به انجام برسانيم و اين كار بدون اجر باقى نخواهد 

ماند. در پايان اين نشست حكم مسئوالن كميته ها به آنها اهدا شد.

 مالير - سحريوســفى- خبرنــگار همدان پيام: 
هرســاله با آغاز فصل تابســتان شــاهد خبر تلخ 
غرق شــدگى گردشگران و مســافران در منابع آبى 

شهرستان مالير بخصوص سد كالن هستيم. 
ســدكالن كه بــه يكــى از مكان هــاى تفريحى و 
گردشــگرى مالير مبدل شــده بخصوص در فصل 
گرما به دليل هواى خنك و دلنشــين اطراف ســد، 
پذيراى شمار زيادى از گردشگران است، اما برخى 
از آنها با وجود اطالع رسانى ها و نصب تابلوهايى با 
مضمون خطر غرق شــدگى و شنا كردن ممنوع، اين 
هشدارها را جدى نمى گيرند و براى تفريح و رهايى 
از گرما با شــنا كردن در آب پشــت سد جان خود 
را بــه خطر مى اندازند و خود را به دســت حوادث 
مى ســپارند. اين افراد اگر بدانند در پشت ظاهر آرام 
آب هاى مناطق غيرمجاز مانند سدها چه حوادثى در 
انتظار آنهاست هرگز حاضر نمى شوند در اين مسير 

قدم بردارند.
متأسفانه روز جمعه گذشته ناپديد شدن جوانى 35 
ساله در سد كالن سناريوى تلخى بود كه تكرار شد 
و خبرى كه در شــبكه هاى مجازى دست به دســت 

مى چرخيد.
به گفته شــاهدان حادثه، 2 نفر با قايق بادى بر روى 
آب هاى پشت سد در حال حركت بودند و يك نفر 
پشت قايق شنا مى كرده كه با وزش باد شديد، موج 
بزرگى در ســطح آب ايجاد مى شــود و قايق را به 
فاصله دورى مى برد به اين ترتيب شناگر از محدوده 

ديد دوستان خود خارج و ناپديد مى شود.
در پــى تماس با آتش نشــانى، عمليات تجســس 
غواصان ســازمان بالفاصله با حضور در محل آغاز 
مى شود، تالش بى وقفه غواصان تا تاريكى هوا ادامه 
پيدا مى كند، اما متأسفانه نتيجه اى نداشته است. روز 

شــنبه نيروهاى غواصى شهرستان بروجرد نيز براى 
يافتن فرد ناپديد شــده به كمك آتش نشــانى مالير 
مى شــتابند، تا آن لحظه تالش غواصان نتيجه ايى در 
پى نداشــت و كماكان تا پيدا شدن فرد مذكور ادامه 

داشت.
همچنين هفته گذشته تفريح نوجوان 15ساله ماليرى 
بازگشــتى نداشت و شنا در آب هاى پشت سدكالن 
وى را به كام مرگ كشــاند و خانواده اش را داغدار 

كرد.
ماه گذشــته نيز جوان 28ساله اى در حال شنا كردن 
در ســد منگاوى دچار غرق شدگى شد كه با كمك 
اعضــاى خانواده از داخل ســد خارج و توســط 
نيروهاى امدادى به بيمارســتان بعثت همدان منتقل 
شد، اما تالش پزشكان براى احياى وى بى نتيجه ماند 

و در نهايت شناى وى منجر به مرگش شد.
موارد ذكر شــده تنها بخشــى از افرادى هستند كه 
تاكنون در رودخانه ها و سدها جان خود را از دست 
داده اند، عموماً اين افراد فكر مى كنند كسانى كه غرق 
مى شوند شناكردن بلد نيستند اين در حالى است كه 
شــناگران ماهر و غريق نجات هاى بسيارى نيز در 

آب هاى پشت سد و رودخانه ها غرق شده اند.
 داليل غرق شدن در آب هاى پشت سد، 

كانال و بندهاى كشاورزى
 رئيــس ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ايمنى 
شهرســتان مالير با بيان اينكه با تعطيلى استخرهاى 
شنا به دليل شيوع كرونا و گرماى هوا اشتياق به شنا 
كردن افزايش مى يابد، گفت: آب هاى پشت سدها، 
كانال ها و بندهاى كشاورزى به هيچ وجه براى شنا 

كردن مناسب نيست و نبايد شهروندان اين مناطق را 
براى شنا و تفريح انتخاب كنند.

محمودرضا ملكى با اشاره به اينكه در سطح زيرين 
آب هاى ذخيره شــده پشت ســدها شرايطى وجود 
دارد كه قابل پيش بينى نيســت، افزود: اگرچه سطح 
آب آرام است، اما در اليه هاى زير آب فشار زيادى 
وجود دارد كه به بدن فشار مى آورد و نفس كشيدن 
شــناگر را مشــكل مى كند و وى را بــه كام مرگ 

مى كشاند.
وى در ادامه گفت: از موارد ديگر خطرناك بودن شنا 
اين است كه سيالب ها با خود رسوبات زيادى حمل 
مى كنند كه در نهايت به مخزن سدها سرازير و انباشته 
مى شود، اين رســوبات در پشت سد تشكيل باتالق 

داده و سبب گرفتار شدن شناگر در آن مى شود. 

ملكى همچنيــن بيان كــرد: كف مخزن ســدها از 
ناهموارى هاى مختلفى تشــكيل شــده اســت اين 
اختالف سطح از عوامل تهديدكننده اى است كه سبب 
مى شود زير پاى شــناگر خالى شود و وى را به كام 

مرگ بكشاند.
وى اختالف دما را از ديگر عوامل برشــمرد و افزود: 
در سطح هاى زيرين آب سردتر است اين اختالف دما 
سبب گرفتگى عضالت، از دست رفتن تعادل و حتى 

سكته شناگر مى شود.
ملكى بيان كرد: پوشش گياهى و علف هايى كه در آب 
زير سد رشد كرده اند نيز از عوامل خطرساز است كه 
ممكن اســت به دست وپاى شناگر بپيچد و عملكرد 
درســت شناگر را مختل كند و سبب غرق شدن وى 
شــود. وى گفت: گاهاً اين افراد در وسط آب با هم 
شوخى مى كنند و ممكن است خسته شوند يا آسيب 
ببينند اين موضوع سبب مى شود توانايى برگشت را از 

دست داده و در آب غرق شوند.
ملكى نبود ديدكافى و برخورد با اجســام سخت زير 
آب را از ديگر عوامل ايجاد خطر براى شــناگران در 
آب هاى غيرمجاز عنوان و بيان كرد: هركدام از عوامل 
مذكور مى تواند به تنهايى ســبب غرق شدن و مرگ 

افراد شود.
با توجه به تعدد غرق شــدگى ها در ســدهاى كشور 
اطالع رسانى بيشتر و فرهنگ سازى اقدامى ضرورى 
اســت كه بايد توسط متوليان امر بيشتر به آن اهميت 
داده شــود. به عقيده نگارنده متن، طراحى تابلوهايى 
كه نشان دهنده شرايط حاكم در سطح زيرين آب باشد 
و نصب آنها در حاشــيه آب سدها مى تواند در ايجاد 
آگاهى بيشتر مؤثر باشد و نيز استقرار نيروى انتظامى 
و اكيپ امدادونجات در روزهاى تعطيل اقدامى است 
كه مى تواند در پيشگيرى از اين اتفاقات مفيد باشد تا 

كمتر شاهد اين اتفاقات تلخ و ناگوار باشيم.

سنجاب ها، سارقان 
حرفه اى گردوهاى 

تويسركان!
 تويسركان-وحيد الوندى-خبرنگار همدان پيام: 
اين روزها و در آســتانه نزديك شــدن به فصل 
برداشــت گردو، برخى از باغداران تويسركانى از 
سنجاب هايى كه گردوهاى آنها را يا مى خورند يا 

نابود مى كنند، شكايت دارند.
شهرســتان تويســركان با برخوردارى بيش از 6

هزار و 100 هكتار باغات گردو و توليد محصول 
بازارپســند باكيفيتى در سطح بين المللى، پايتخت 
گردوى ايران نام گرفته و ساليانه بيش از 17هزار 

تن گردو توليد مى كند.

عوامــل متعددى ماننــد خشكســالى و كم آبى، 
آفت رسانى  تگرگ زدگى و سرمازدگى گسترده و 
كرم هــاى خراط در برخى ســال هاى گذشــته و 
اخير به روند توليد گردو تويســركان خســارت 
و آســيب هاى جــدى وارد كــرده، امــا اكنون 
ســنجاب هاى پر تعداد نيز به ايــن عوامل اضافه 

شده است.
 سنجاب ها، گردوخورهاى حرفه اى

مديــر اداره محيط زيســت تويســركان گفــت: 
ســنجاب ها از گروه جانوران جونده به حســاب 
مى آيند و از دندان هــاى تيزى برخوردارند كه به 

صورت دائم در حال رشد هستند.
كرمعلى گيالنه افزود: زيان رســانى سنجاب ها به 
برخى باغات گردوى تويسركان به ويژه در منطقه 
سرابى تنها به خوردن مغز گردو منحصر نمى شود، 
بلكه اين جانور جونده براى جلوگيرى از رشــد 

فزاينــده دندان هاى خود به ناچار دندان هاى خود 
را به گردوها مى مالد و عمًال موجب از بين رفتن 

گردوها مى شود.
وى بيان كرد: ســنجاب هايى كه در برخى باغات 
گردوى تويســركان و بخصوص ســرابى وجود 
دارند بــه صورت طبيعــى از مــكان خاصى به 
تويســركان نيامده اند، بلكه واقعيت اين است كه 
افرادى كه اقدام به نگهدارى سنجاب هاى خانگى 
مى كنند پس از اينكه متوجه هزينه باالى نگهدارى 
از اين جانور مى شــوند، آنهــا را در طبيعت رها 

مى كنند.
گيالنه با بيان اينكه قدرت و سرعت سنجاب ها در 
فرايند توليدمثل، در مدت زمان نه چندان طوالنى 
موجــب افزايش حيرت آور آنها مى شــود، گفت: 
دشمنان و شكارچيان طبيعى سنجاب ها جانورانى 
ماننــد مارها، كالغ ها، جغدهــا و برخى پرندگان 

شكارى مانند قرقى هســتند كه به داليل مختلف 
در زيست بوم تويســركان به دست انسان ها يا به 
سرعت فرارى داده مى شوند و يا كشته مى شوند.

وى افزود: آب وهواى معتدل متمايل به ســرد در 
تويسركان و برخوردارى اين شهرستان از درختان 
كهنسال گردو در فضاهايى به دور از هياهو، زمينه 
را براى ماندگارى و زاد و ولد سنجاب ها مساعد 

كرده است.
گيالنه گفت: البته وجود سنجاب ها از يك جهت 
يــك امتياز براى باغات گردو به حســاب مى آيد 
چون اين جانور تعــدادى از گردوها را به عنوان 
ذخيره در زيرخاك پنهان مى كنند و در ســال هاى 
آينده شــاهد رويش درختان جديد گردو خواهيم 

بود.
وى افزود: ســنجاب يك جانور باهوش و زرنگ 
است و اگر احساس كند فضايى براى زندگى وى 

ناامن است به تدريج شاهد كاهش و مهاجرت آنها 
از آن منطقه مى شويم.

مدير اداره محيط زيســت تويســركان گفت: سر 
و صدا و جنب وجوش، شــكار شــدن به دست 
شــكارچيان طبيعى و استفاده از فويل آلومينيومى 
كه بــه روش صحيح دور درخــت گردو پيچيده 
راهكارهــاى اثربخش براى  مى شــود، مهمترين 
كاهش تعداد سنجاب ها در يك منطقه و مهاجرت 

آنها به شمار مى روند.
گيالنه بيان كــرد: خريد و نگهــدارى جانورانى 
مانند ســنجاب ها در خانه هاى مســكونى خالف 
قانون اســت و خريداران سنجاب ها پس از مدتى 
كه متوجه ســختى ها و هزينه هاى باالى نگهدارى 
از ايــن جانور به دليل لــزوم تأمين غذاى آنها كه 
خوراكى هايى مانند پسته و فندق است، آنها را در 

طبيعت رها مى كنند.

كمالوند-خبرنــگار  نهاوند-معصومــه   
همدان پيام: با روى كارآمدن شوراى ششم و 
برگزارى آيين تحليف و معرفى سرپرست در 
شهردارى ها، شــوراى پنجم به كار خود پايان 
داد و ادامه مســير در راه توسعه شهرى را به 

شوراى ششم سپرد.
14مردادماه روز تحليف شوراهاى ششم شهر 
بود تا با مشــخص شــدن هيأت رئيسه جديد 
سرپرســت شــهردارى هم تا تعيين شهردار 

مشخص و معرفى شود.
به نظر مى رسد راه مشخص است و مسير هم 
هموار. آنچه در دوره پنجم انجام شــده است 
اجراى پروژه هاى بزرگى اســت كه يا به اتمام 
و بهره بردارى رســيده است يا در حال انجام 

است.
از همين رو بود كه برخى از صاحبان انديشه و 

فعاالن مدنى در شهر خواستار ماندن حسين پور 
توسط شوراى ششم براى اتمام كارهاى ناتمام 
شدند و توان و قابليت وى را موردتأييد قرار 
داده بودند، كه اكنون بايد ديد پاســخ شوراى 
ششــم با حق انتخابى آزاد و قدرتى تام به اين 

مطالبه مردم چه خواهد بود؟!
شوراى ششــم در شــهرهاى برزول و گيان 
هم همزمان معرفى شــدند، اما در فيروزان به 

حدنصاب نرسيد و تشكيل نشد!
 شوراى ششم نهاوند 

شــوراى ششــم در شــهر نهاوند صفــى ا... 
خرم آبادى كه از جمله 2 نفر باقى مانده شوراى 
پنجم در شوراى جديد است را به عنوان رئيس 

معرفى كرد.
خرم آبــادى در چنديــن دوره حضــور خود 
نخســتين بار اســت كه مســئوليت رياست 

هيأت رئيسه شورا را مى پذيرد.
همچنين داوود ســلگى به عنوان نايب رئيس 
و قاسم ســيف هم به عنوان خزانه دار انتخاب 

شدند.
 مجيــد پرويزى ديگر عضو شــورا به عنوان 
ســخنگو، عبدالعلى ملكى، مومنعلى دارابى به 
عنوان عضو و رضا كرمعلى به عنوان منشــى 
و عضو در سال نخست فعاليت شورا فعاليت 

مى كنند.
شوراى ششم شــهر نهاوند محمد احمدوند، 
كارشناس مالى اين نهاد را به عنوان سرپرست 

شهردارى نهاوند معرفى كرده است.
اسالمى  شــوراهاى  تحليف  مراسم  همچنين 

شهرهاى گيان و برزول نيز برگزار شد.
با توجه به حضور نداشتن تعدادى از اعضاى 
منتخب و به حدنصاب نرسيدن، جلسه تحليف 

در شهر فيروزان تشكيل نشد و گويا قرار است 
امروز هيأت رئيســه مشخص و سرپرست هم 

تعيين شود.
اعضاى هيأت رئيسه ششمين شوراى اسالمى 
شــهر برزول هم نصرت ا... ملكــى به عنوان 
رئيس و نايب رئيس هم  ســميرا شــيراوند و 
خزانه دارى هم به  فرهنگ كوليوند واگذار شد.

همچنين اين شورا مرتضى درويشى كارشناس 
عمران شهردارى را به عنوان سرپرست معرفى 

كرده است.
اعضاى هيأت رئيســه ششــمين دوره شوراى 
اســالمى شــهر گيان هم رئيس، على كيانى، 
نايب رئيس ميالد كيانى و خزانه دار هم محسن 

كيانى معرفى شدند.
همچنين اين شــورا محمد كيانى را به عنوان 

سرپرست شهردارى معرفى كرده است.

يك فوتى و يك ناپديد در كمتر از يك هفته 

سد كالن باز هم قربانى گرفت
■ چرا نبايد در آب سد شنا كرد؟

تحليف شوراها در نهاوند
سرپرست شهردارى گيان، برزول و نهاوند معرفى شد

■ فيروزان امروز انجام مى شود

دانشگاه مالير ظرفيتى بى نظير براى 
توسعه همه جانبه شهرستان است

 مالير-خبرنگار همدان پيام: دانشگاه مالير ظرفيتى بى نظير براى 
توسعه همه جانبه شهرستان مالير در حوزه هاى مختلف است.

  نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به ظرفيت 
و توانمندى بى نظير دانشــگاه ملى ماليــر در حوزه هاى مختلف، 
خواستار اســتفاده از ظرفيت هاى اين دانشگاه به نحومطلوب براى 
توســعه همه جانبه اين شهرستان شــد و گفت:   بخش كشاورزى، 
موقعيت جغرافيايى، تنوع آب وهوايى، وجود نيروى كار مناســب و 
تحصيلكرده و مزيت هاى خدادادى در زمينه محصوالت كشاورزى 
همچون انگور، گردو، زعفران و داروهاى گياهى را از شاخص هاى 

مهم براى توسعه برشمرد.
حجت االســالم احد آزادى خواه با اشــاره به ضرورت بازنگرى در 
قوانين بخش كشاورزى، در نامه اى مكتوب از خسروسايوند رياست 
دانشگاه مالير درخواست كرد: با توجه به ارتباط اين دانشگاه جامع 
با دستگاه ها و نهادهاى تصميم ساز و براساس توانمندى هاى موجود 
در دانشــكده منابع طبيعى و محيط زيســت، دانشكده كشاورزى و 
دانشــكده علوم انســانى، كارگروهى با محوريت دانشگاه مالير و 

همراهى دستگاه هاى مرتبط در اين زمينه تشكيل شود.
وى گفت: در همين ارتباط دانشگاه مالير با همكارى دستگاه هايى 
از جمله محيط زيســت، منابع طبيعى، امور آب و جهادكشاورزى به 
طريق ممكن نســبت به بازنگــرى در قوانين موجود در حوزه هاى 
منابع طبيعى و آبخيزدارى، آب، خاك، محيط زيست و در حوزه توليد 
اقدام و نظرات و پيشــنهادات اين كارگروه جهت بهره بردارى براى 

اينجانب ارسال شود.
آزادى خواه همچنين به دعوت رئيس دانشگاه مالير از سفير كشور 
جمهورى خلق چين براى بازديد از اين دانشــگاه و ايجاد تعامالت 
بين المللــى مطلوب تر درخصوص صــادرات مبل ومنبت، انگور و 

كشمش شهرستان مالير اشاره كرد.

آغاز برداشت 
سيب زمينـى 

در شهرستان بهار
 برداشت سيب زمينى از 6 هزار هكتار از 

اراضى كشاورزى شهرستان بهار آغاز شد.
مديرجهادكشاورزى شهرستان بهـار با اشاره 

به آغاز برداشت ســيب زمينى از 6 هزار ( 5
هــزار و300 تابســتانه و 700 هكتار پاييزه) 
هكتار از اراضى كشــاورزى اين شهرســتان 
گفت: برداشت سيب زمينى هرساله از اواخر 
تيرماه آغاز شــده و تا پايان شــهريورماه در 

مناطق مختلف شهرستان ادامه دارد.
عبدالحســين اكبــرى درباره ارقام كشــت 

شــده ســيب زمينى افزود: ارقام كشت شده 
سيب زمينى در اين شهرستان، آگريا، مارفونا  
بانبا، جلى و ســانته بوده كه در اســفندماه تا 
اواخر فروردين ماه در اين شهرســتان كشت 
مى شود. وى در ادامه گفت: پيش بينى مى شود 
از مزارع ســيب زمينى اين شهرستان حدود 

290 هزار تن محصول برداشت شود.

اكبــرى در پايان بيان كرد: اســتفاده از ارقام 
اصالح شــده، استفاده مناســب از كودهاى 
دامى، شيميايى و ريزمغذى و مبارزه به موقع 
با آفات و بيمارى ها و كنترل علف هاى هرز 
سبب گرديده در سالجارى محصول توليدى 
از نظــر كمى و كيفى در وضعيت مناســبى 

باشد.
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مهلت رئيسى براى طرح تحول مقابله 
با كرونا

 ضرورى است كه سازوكارهاى متناسب براى بسيج نيروهاى 
داوطلب و نهادهاى مردمى طراحى شود.

رئيس جمهور در جلسه ســتاد ملى مقابله با كرونا، با بيان اينكه 
براى تغيير اين وضعيت نيازمند اقدام جهادى و جهشى هستيم، 
بيان كرد: كار مســئوالن اجرايى كشور فقط توصيه نيست و بايد 
ضمانت اجراى مناســب هم براى تصميمات اتخاذ شده در نظر 
گرفته شود. بايد از انفعال در نحوه مقابله با كرونا خارج شويم و 

رويكردهاى فعاالنه اتخاذ شود.

به گزارش ايســنا، آيت ا... ابراهيم رئيســى با اشاره به ضرورت 
دريافت پيشــنهادات تخصصى دانشــگاه هاى علوم پزشــكى و 
تجربيات عملى دســتگاه هاى اجرايى سراسر كشور براى نهايى 
كردن طرح تحــول در مقابله با كرونا، بيان كرد: دانشــگاه هاى 
علوم پزشــكى و اســتاندارى هاى سراسر كشــور هرچه زودتر 
تجارب يك ســال ونيم اخير در مقابله با كرونا، موانع پيش رو و 
پيشــنهادات تحولى خود را به وزارت بهداشت و وزارت كشور 

ارسال نمايند.
وى همچنين گفت: طرح جامع تحول در نحوه مقابله با ويروس 
كرونا با استفاده از تجربيات يك سال ونيم اخير كشور در كميته 

ويژه اى تدوين و هفته آتى در دســتور كار جلسه ستاد ملى قرار 
خواهد گرفت.

رئيســى افــزود: طــرح جامع تحــول شــامل پروتكل هاى 
بهداشــتى، ســازوكارهاى درمانــى، فرايند تأميــن و توليد 
واكسن، ســازوكار واكسيناســيون عمومى، برآورد وضعيت 
آينــده كرونــا و راهكارهاى پيشــگيرى و نحــوه مواجهه 
بــا انــواع جهش يافته ويــروس، ســازوكارهاى حمايت از 
كســب وكارهاى متضرر از كرونا، نحوه حمايت شايســته از 
كادر درمان و افزايش مشــاركت مردم و نهادهاى مردمى در 

بود. خواهد  مختلف  بخش هاى 

وى بــا بيان اينكه تدوين طرح تحول در نحــوه مقابله با كرونا 
بالفاصله پس از پايــان انتخابات، زيرنظــر دفتر رئيس جمهور 
آغاز شــده بود، گفت: با دريافت نظرات كارگروه هاى تخصصى 
و فراخوان پيشــنهادات نو و اخذ تجربيــات از مجامع علمى و 
تخصصى سراسر كشور، اين طرح وارد مرحله نهايى و تصويب 

در ستاد ملى كرونا خواهد شد.
رئيس جمهــور با بيان اينكه بايد خودمــان را مجهز كنيم كه اگر 
كرونا ادامه داشت چگونه كشور را اداره كنيم، بيان كرد: در عين 
حمايت از توليد داخلى واكسن، براى واردات واكسن از خارج 

نيز از هيچ اقدامى فروگذارى نخواهيم كرد.

هدف گذارى دولت سيزدهم
 با محوريت تحول 

 با تنفيذ رياست جمهورى ابراهيم رئيسى توسط مقام معظم رهبرى 
و پس از آن تحليف رئيس جمهور در مجلس شوراى اسالمى، دولت 
سيزدهم رســماً كار خود را آغاز كرد. دولتى كه به لحاظ چالش هاى 
پيش روى جامعه در عرصه هاى مختلف شــرايط متفاوتى را پيش رو 

دارد.
رهبر انقالب در مراســم تنفيذ بر وفاق، همدلى و استفاده حداكثرى 
از ظرفيت هاى فوق العاده كشــور براى غلبه بر مشكالت و پيشرفت 
كشــور تأكيد كردند و رئيس جمهور منتخب نيــز از تحول به عنوان 
خواســت مردم سخن گفت. تحولى كه مستند به سند ارزشمند بيانيه 
گام دوم انقالب اســالمى باشد. با توجه به سخنان مقام معظم رهبرى 
مى توان گفت شكل گيرى تحول واقعى و رسيدن به نقطه مطلوب در 
گروى انسجام ملى و وفاق در جامعه از يكسو و بهره گيرى از تمامى 
ظرفيت ها و توانمندى هــا در بخش هاى مختلف به منظور جامه عمل 

پوشاندن به برنامه هاى تحولى از سوى ديگر است.
نكات ارزشــمندى كه رهبر انقالب بر آنها تأكيد داشــتند، نياز امروز 
كشور است؛ چراكه ما بيش از پيش نيازمند وفاق و همدلى در جامعه 
هستيم تا بتوانيم بر مشكالت فائق آييم. وفاقى كه دولت سيزدهم بايد 

مظهر آن باشد و مردم تجلى آن را در بين دولتمردان مشاهده كنند.
بهره گيرى از ظرفيت هاى فوق العاده براى عبور از مشكالت موجود و 
دستيابى به پيشرفت و توسعه همه جانبه كشور نيز موضوع مهمى است 
كه انتظار مى رود دولت جديد در ابعاد نرم افزارى و سخت افزارى آن 
را مورد توجه قرار دهد تا بهتر بتواند چالش ها را مهار و از فرصت ها 

به نحو مطلوب استفاده كند.
بر اين اســاس دولت ســيزدهم كه در شرايط حساســى آغاز به كار 

مى كند، مسئوليت هاى سنگينى برعهده دارد.
الزمه انجام اين مسئوليت ها شكل گيرى كابينه اى كارآمد با حضور افراد 
توانمند اســت تا تحول واقعى در ابعاد مختلف شكل بگيرد و آينده 

بهترى براى كشور رقم بخورد.
به هر حال هدف گذارى دولت ســيزدهم با كليــدواژه تحول كه هم 
خواست مردم است و هم مورد تأكيد رئيسى قرار گرفته است،  ايجاب 
مى كند كه حركت اين دولت با هماهنگى و وفاق و استفاده حداكثرى 

از ظرفيت ها شكل بگيرد.

قدردان رهبرى از مدال آوران المپيك 
 با پايان كار كاروان وزرشــى ايران در المپيك 2020 توكيو، 
مقــام معظم رهبرى در پيامى از مدال آوران كشــورمان تشــكر 

كردند.
به گزارش ايسنا، حضرت آيت ا... العظمى خامنه اى در اين پيام آوردند: 
از مدال آوران المپيك كه با تالش خود ملت ايران را خوشحال كردند، 

تشكر ميكنم.
كاروان ايران در المپيك 2020 توكيو موفق به كســب هفت مدال (3

طال، 2 نقره، 2 برنز) در رشــته هاى تيراندازى، كشتى آزاد و فرنگى، 
وزنه بردارى و كاراته شد.

تأكيد ايران بر خروج نظاميان بيگانه 
از عراق

 دبير شوراى عالى امنيت ملى در ديدار فالح الفياض رئيس الحشد 
الشعبى عراق بر تسريع در اجراى دقيق و كامل مصوبه مجلس عراق 
مبنــى بر خروج نظاميان بيگانه از اين كشــور تأكيد كرد و آن را گام 

بلندى در استقرار ثبات و امنيت بيشتر در منطقه خواند.
بــه گزارش فارس، على شــمخانى در اين ديدار بــا تجليل از نقش 
تعيين كننده الحشد الشعبى در تامين امنيت و ثبات در عراق، اين نهاد 
مردمى را يادگار ارزشمند و ماندگار فرماندهان بزرگ مقاومت اسالمى 

شهيدان حاج قاسم سليمانى و ابومهدى المهندس توصيف كرد.
نماينده مقام معظم رهبرى شمخانى، ضرورت حفظ و تقويت الحشد 
الشعبى عراق و لزوم هماهنگى و هم افزايى اين نيروى توانمند مردمى 
با ارتش اين كشــور را مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد: وحدت و  
انســجام مردم، دولت و نيروهاى مسلح عراق زمينه ساز امنيت پايدار 

در اين كشور خواهد بود.
 تسريع در اجراى مصوبه مجلس عراق

دبير شوراى عالى امنيت ملى كشورمان با اشاره به مصوبه مجلس ملى 
عراق در خصوص خروج نظاميان بيگانه از اين كشــور گفت: تسريع 
در اجراى دقيق و كامل اين مصوبه عالوه بر كاهش چشــمگير تنش 
هاى امنيتى و حتى سياســى در عراق، گام بلندى در استقرار ثبات و 

امنيت بيشتر در منطقه است.
شمخانى انتخابات آتى در عراق را ميدان مهمى براى تداوم مردمساالرى 
و تثبيت نقش موثر سياســى مردم عراق در تعيين سرنوشت خود ذكر 
كرد و اظهار داشــت: هوشمندى و انسجام گروههاى سياسى،دينى و 
قومى يكى از الزامات اجتناب ناپذير در برگزارى انتخاباتى ســالم و 
جلوگيــرى از دخالت بيگانگان در اين فرآيند مهم سياســى درعراق 

است.
  الحشدالشــعبى موجب نااميدى دشمنان براى ايجاد 

ناامنى در عراق شده
فالح الفياض نيز در اين مالقات با تبريك برگزارى موفق و باشــكوه 
انتخابات رياســت جمهــورى در ايران، ثبات سياســى و امنيتى در 
جمهورى اســالمى را در تداوم امنيت پايدار در منطقه بســيار مهم و 

تاثيرگذار عنوان كرد.
وى ضمن تجليل از نقش ارزنده شــهيدان حاج قاســم ســليمانى و 
ابومهدى المهندس در شــكل گيرى و بالندگى حشدالشعبى در عراق 
افزود: امروز عراق با هدايت مرجعيت عالى و فداكارى نيروهاى مسلح 

و حشدالشعبى به امنيتى قابل قبول و رو به توسعه رسيده است.
فالح الفياض حشدالشــعبى را سازمانى قانونمند و مكمل ارتش عراق 
عنوان كرد و اظهار داشت: وجود الحشدالشعبى كه نماد مشاركت مردم 
در تامين امنيت كشورشان است موجب نااميدى دشمنان و گروههاى 

تروريستى براى ايجاد ناامنى و بى ثباتى در عراق شده است.

شوراى امنيت حاضر به حمايت از اتهامات 
انگليس عليه ايران نشد

 يك منبع مطلع سازمان ملل در گفت وگو با شبكه راشا تودى تاكيد 
كرد كه اعضاى شوراى امنيت بدون وجود نتايج يك تحقيق بى طرف 
بين المللى درباره حادثه كشتى اسرائيلى، حاضر به حمايت از ادعاى 

اعضاى غربى شورا عليه ايران در اين باره نشدند.
به گزارش فارس، اين منبع كه نخواســت نامش فاش شود، به شبكه 
راشا تودى گفت: برخى اعضاى شوراى امنيت در حمايت از اتهامات 
مطرح شــده توسط شركاى غربى شان [عليه ايران] درباره «حمله» به 
يك كشتى اسرائيلى در آب هاى بين المللى در سواحل عمان احتياط 
به خرج داده و مى گويند بايد يك تحقيق مســتقل در اين باره انجام 
شــود.  راشا تودى نوشــت: انگليس كه يكى از شهروندانش در اين 
حادثه جان باخته در نشســت غير علنى روز جمعه شــوراى امنيت 
سازمان ملل خواســتار به بحث گذاشته شدن حمله به اين كشتى به 
نام مِِسر استريت شــد كه گفته مى شود حمله اى پهپادى بوده است. 
انگليس مدعى شــد كه «به احتمال زياد» ايران مسئول اين حمله بوده 

است، ادعايى كه تهران آن را قويا رد كرد.
اين منبع در اين باره گفت: معلوم بود كه همه ى اعضاى شوراى امنيت 
در حالى كه نتيجه اى از يك تحقيق مســتقل، بى طرفانه و بين المللى 

موجود نيست، حاضر به حمايت از  اتهامات شركاى غربى نبودند.
 اتهامات اخير از ســوى رژيم صهيونيستى، انگليس و آمريكا درباره 
حادثه كشتى مرسر اســتريت عليه ايران در حالى مطرح مى شود كه 
زهرا ارشــادى، سفير و معاون نمايندگى دائم جمهورى اسالمى ايران 
در سازمان ملل در حاشيه نشست شوراى امنيت سازمان ملل با اشاره 
بــه اين كه بالفاصله بعد از اين حادثه، مقامات اســرائيلى ايران را به 
انجــام آن رخداد متهم كردند، گفت: اين رويه هميشــگى و معمول 
رژيم اســرائيل است. هدف آن نيز منحرف كردن افكار عمومى جهان 
از جنايات اين رژيم و اقدامات غير انســانى آن در منطقه است. بدين 
منظور، آنها ديگران را به انجام كارهاى نادرست متهم مى كنند. تقريبا 
بعد از تمام حوادث در خاورميانه، اسرائيل ايران را متهم مى كند. آنها 

بالفاصله و بدون هيچ مدركى اين كار را انجام مى دهند.

پيش بينى ها از حضور 4 همدانى در كابينه دولت خبر مى دهند

نامزدى يك كبودراهنگى 
براى وزارت ارشاد

محمد ترابى»
 گمانه زنى ها پس از پيروزى  ســيد ابراهيم رئيسى در 
انتخابات 28 خردادماه حكايت از آن داشــت كه وى به 
صــورت چراغ خاموش در حال گزينــش كابينه دولت 
سيزدهم است. طبق قانون رئيس جمهور پس از تحليف 
2 هفته فرصت دارد كه كابينه خود را معرفى كند. با اين 
وجود مقام معظم رهبرى در مراسم تنفيذ رئيسى كه 2 روز 
قبل از مراســم تحليف در روز 12مردادماه برگزار شــد، 
فرمودند: شرايط كشور اقتضا نمى كند كه تشكيل دولت 
به تأخير بيفتــد، بنابراين رئيس جمهور محترم در معرفى 
وزراى پيشــنهادى و مجلس نيز در بررســى صالحيت 

وزيران شتاب به خرج دهند.
نسبت به فرمايشات مقام معظم رهبرى، احتمال مى رفت 
كه رئيسى در مراسم تحليف خود كابينه دولت سيزدهم 
را معرفى كند. با اين حال در اين مراســم كه پنجشــنبه  
گذشته برگزار شد اتفاق نيفتاد و رئيسى از معرفى كابينه 

خود در اوايل هفته جارى خبر داد. 

امروز كابينه رئيسى معرفى مى شود
 محمد باقر قاليباف رئيس مجلس در مراســم تحليف رئيسى اعالم كرد 
كــه امروز(17 مردادماه) جلســه بعدى مجلس برگزار مى شــود و از اين رو 
گمانه زنى ها بر اين اساس است كه امروز كابينه دولت رئيسى معرفى مى شود.

در رابطه با نحوه معرفى كابينه بايد گفت كه احتمال حضور رئيسى در صحن 
مجلــس پايين بوده و احتماالً كابينه از ســوى رابط پارلمانى وى به مجلس 

معرفى خواهد شد. 

اسماعيلى محتمل ترين گزينه وزارت ارشاد
 طبــق شــنيده ها و گمانه زنى هــا محمدمهدى 
اسماعيلى كه اصالتى كبودراهنگى دارد، محتمل ترين 
گزينه  همدانى ها براى وزارتخانه هاى دولت رئيسى به 
حساب مى آيد. اسماعيلى كه در كارنامه خود معاونت 
اســتاندارى اصفهان را دارد، در زمان حضور رئيسى 
در قوه قضائيه مدير دفتر وى بود، البته گفتنى اســت 
كه برخى از خبرگزارى ها محمد مهدى اســماعيلى 
را با غالمحســين اســماعيلى رئيس دفتر رئيســى 
در قوه قضائيه اشــتباه گرفتــه و وى را گزينه دولت 
سيزدهم براى وزارت ارشــاد معرفى مى كنند كه اين 

مسأله صحت ندارد.
با اين حال براى وزارت ارشاد نام عزت ا... ضرغامى 
نيز مطرح است ، ولى همانطور كه گفته شد چهره هاى 
نزديك به دولت اصولگراى قبلى احتمال حضورشان 
در كابينه دولت ســيزدهم كمرنگ تر شده است، البته 
گفتنى اســت در صورت معرفى ضرغامى به عنوان 
وزيرارشــاد، گزينش اسماعيلى به عنوان رئيس دفتر 

يا معاون پارلمانى دولت رئيسى نيز محتمل است.  

شانس خوب زلفى گل براى وزارت علوم 
 محمد علــى زلفــى گل اســتاد و دبير انجمن 
شيمى، دانشمند برگزيده بين المللى و رئيس سابق 
دانشگاه بوعلى سينا همدان يكى از ثابت ترين  نام ها 
در ليست هاى منتشر شده از پيش بينى كابينه دولت 
ســيزدهم بوده اســت، البته در اين ميان نام فرهاد 
رهبر، تهرانچى، مهدى نژادنورى نيز مطرح شــده 
كه با اين وجود شانس زلفى گل براى وزارت علوم 

محتمل تر از آنهاست.
گزينش افرادى همچون زلفى گل در رابطه با ادعاى 
رئيســى نســبت به گزينش فراجناحى و توجه به 
تخصص است. با اين حال در ماه هاى گذشته براى 
جلوگيرى از چنين گزينش هايى از ســوى برخى 
از جريان هاى اصولگرا بر دولت رئيسى فشار هايى 

بوده است. 
انتخابــات  تبليغــات  مهلــت  در  زلفــى گل 
رياســت جمهورى به عنوان رئيس ستاد انتخاباتى 

رئيسى در همدان انتخاب شده بود. 

احتمال گزينش حاجى بابايى 
در وزارت آموزش وپرورش

اســبق  وزيــر  حاجى بابايــى  حميدرضــا   
آموزش وپــرورش در دولــت احمدى نــژاد در 
ماه هاى گذشــته به عنوان يكى از گزينه هاى اين 
وزارتخانه در دولت ســيزدهم به حســاب آمده 
است. با اين حال همانطور كه گفته شد فشار ها 
بر دولت ســيزدهم احتمال حضــور چهره هاى 
بيشتر شــناخته شــده اصولگرا را كمرنگ كرده 

است. 
حيــدرى  احمــد  و  حاجى ميرزايــى  محســن 
ــراى وزارت  ــده ب ــرح ش ــاى مط ــر گزينه ه ديگ
آموزش وپــرورش در كنــار حاجى بابايــى بــه 

مى آينــد.  حســاب 

هاشمى مورد توجه تر از ساير گزينه ها 
براى وزارت ورزش

 گزينــه همدانى بعدى براى حضــور در كابينه 
دولت ســيزدهم كيومرث هاشمى است. هاشمى كه 
اصالتى ماليرى دارد به عنــوان گزينه محتمل براى 
وزارت ورزش وجوانان به حســاب مى آيد. البته نام 
عليرضافارســى و عبدا... ارجائى نيز در كنار هاشمى 

براى وزارت ورزش نيز به گوش مى رسد. 
كيومرث هاشمى در هر 2 دوره اى كه ابراهيم رئيسى 
در انتخابات رياســت جمهورى شركت كرد، رئيس 
ســتاد ورزش وى بود. هاشمى سابقه رياست كميته 

ملى المپيك را هم در كارنامه دارد.

تا قبل از تاســوعا كابينه مشــخص 
مى شود

 مجلس يــك هفته فرصــت دارد كه 
اقدامات الزم را بــراى رأى اعتماد دادن به 
كابينه معرفى شــده انجام دهد. محمدباقر 
قاليباف رئيس مجلس پنجشــنبه گذشته در 
مراسم تحليف رئيسى اعالم كرد كه مجلس 
با 2 شــيف يا 3 شــيف كارى براى تسريع 
در مشــخص شــدن كابينه دولت سيزدهم 
اقــدام خواهد كــرد. عضو هيأت رئيســه 
مجلس شــوراى اســالمى روز گذشته در 
گفت وگو با ايســنا، گفت كــه در صورت 

ارائه فهرست كابينه پيشنهادى دولت جديد 
تا امروز(يكشنبه)، بررسى صالحيت وزراى 
پيشنهادى در جلســات هفته آينده مجلس 
حاجى دليگانى  حســينعلى  مى شود.  انجام 
در ادامــه بيان كرد: پيش بينى ما اين اســت 
كه مجلس از شــنبه آينده يعنى 23مردادماه 
تا سه شنبه 26مردادماه حداقل در 2 شيفت 
كارى و شايد در 3 شيفت كارى كار بررسى 
و رسيدگى به صالحيت وزراى پيشنهادى 
را انجام خواهد داد و در نهايت نظر خود را 
درخصوص كابينه پيشنهادى اعالم و اعمال 

مى كند.

حضور وزراى كابينه احمدى نژاد 
در كابينه دولت سيزدهم كمرنگ تر از هميشه

 مى توان گفت كه تا به امروز فشار هاى علنى و غيرعلنى بر رئيس دولت 
سيزدهم براى سهم خواهى از گزينش كابينه بوده است. ابراز نگرانى در صحن 
مجلس از گزينش افراد نزديك به طيف هاى ديگر تا فشــار و ســهم خواهى 
براى گزينش از جريان حامى رئيســى در انتخابات، موجب شده كه در اين 
مــدت نام برخى از افراد كه به   عنوان گزينه اصلــى يكى از وزارتخانه ها به 

گوش مى رسيد، كنار گذاشته شود. 
در كل مى تــوان گفت كــه هرچه به اعالم كابينه دولت ســيزدهم نزديك 
شــده ايم نام اصولگرايانــى كه در كابينه احمدى نژاد بــوده و يا نزديك به 
دولت وى بودند به حاشــيه رفته، اين در حالى است كه در يك ماه گذشته 
اين افراد به عنوان گزينه هاى اصلى كابينه رئيســى از جمله معاون اولى و 

وزارتخانه به حساب مى آمدند.
 به طور مثال على نيكزاد رئيس ستاد تبليغاتى رئيسى در زمان انتخابات به 
عنوان اصلى ترين گزينه معاون اولى به حســاب مى آمد. با اين حال محمد 
مخبر رئيس ســتاد اجرايى فرمان امــام(ره) در حال حاضر گزينه اصلى به 
حســاب آمده و نشســتن وى در رديف اول ميهمان ها در مراسم تحليف 
رئيســى، گمانه زنى ها از احتمال گزينش وى به عنــوان معاون اول دولت 
ســيزدهم را تقويت كرده است. گفتنى است نيكزاد كه چندين سال سابقه 
وزارت را نيز در كارنامه خود دارد، اكنون حتى به عنوان گزينه وزارتخانه ها 

نيز به حساب نمى آيد. 
از آنجايى كه اســتان همدان به عنوان يك استان اصولگرا به حساب مى آيد، 
شاهد اين مسأله هستيم كه در دولت هاى اصولگرا همدانى ها شانس بيشترى 
براى كســب سمت مديريت هاى ارشد كشورى داشته اند. براى كابينه دولت 

سيزدهم نيز حضور 4 نفر همدانى محتمل است. 

آگهى مزايده عمومى اجاره امالك تجارى شهردارى مالير 
(نوبت اول) به تاريخ 1400/05/10

حسين بابايى - سرپرست  شهردارى مالير 

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره 346/ش/5/م  مورخه 1399/04/08 يك واحد از واحدهاى تجارى خود را از طريق نشر 
آگهى مزايده به اشخاص حقيقى و حقوقى واجد صالحيت عمومى در قالب اجاره دو ساله واگذار نمايد لذا متقاضيان مى توانند پيشنهاد كتبى 
خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى سه شنبه مورخه 1400/05/26 به همراه 5٪ مبلغ كل پايه به صورت نقد (واريز به حساب 0105598672002 
بانك ملى مالير) يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكى به همراه مدارك شناسايى معتبر (جهت اشخاص حقيقى كپى تمام صفحات شناسنامه و 
كارت ملى و اشخاص حقوقى كپى اساسنامه به همراه آخرين تغييرات) و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى از طريق سامانه تداركات دولت 
ارسال نمايند و الزاماً مى بايست اصل ضمانتنامه شركت در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد. همچنين جهت كسب اطالعات 
بيشتر مى توانند با شماره مستقيم 32226061-081 داخلى 179 تماس حاصل نمايند و صرفاً مى توانند اطالعات مورد نياز جهت شركت در 

مزايده را از سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانى setadiran.ir دريافت دارند.
قيمت پايه و مشخصات: 

1- فروشگاه واقع در مسكن مهر به مساحت 129/36 مترمربع،اجاره ماهيانه سال اول مبلغ 40,000,000 ريال با پيش پرداخت 200,000,000 
ريال با افزايش 20 درصد براى سال دوم 

2- مدت اجاره از تاريخ انعقاد قرارداد 2 سال شمسى مى باشد.
3- مهلت تحويل و اخذ اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1400/05/26 از طريق سامانه تداركات دولت ارسال نمايند و 

الزاماً مى بايست اصل ضمانتنامه شركت در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد.
4- هزينه نشر آگهى مزايده به عهده برنده مى باشد.

5- چنانچه برنده مزايده از واريز وجه و 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.
6- پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدى به آنها مسترد مى گردد.

ش- به پيشنهادات مخدوش،مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمى شود.
8- تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در مورخ شنبه 1400/05/30 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردارى مى باشد.

9- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشايى مى باشد. 
(م الف 155)

در دفاع از حقوق حاكميتى مان
 ترديد نخواهيم كرد

 بيانيه بى اساس وزراى خارجه گروه 7 و نماينده عالى سياسى خارجى 
اتحاديه اروپا را كه طى آن اتهامات بى اساسى را متوجه جمهورى اسالمى 

ايران كرده است، به شدت محكوم مى كنيم. 
به گزارش ايرنا، ســخنگوى وزارت امور خارجــه در واكنش به بيانيه 
وزراى امــور خارجه كشــورهاى گروه7 افزود: قابل توجه اســت كه 
ايــن حادثه تنها چند روز قبل از مراســم تحليف رييس جمهور جديد 
جمهورى اسالمى ايران كه جلوه اى از انتقال دموكراتيك قدرت در ايران 

است، سناريوسازى شده است. 
ســعيدخطيب زاده در ادامه خاطر نشان كرد: اينگونه سناريوسازى هاى 
بى پايه كه غالبا رژيم صهيونيستى در پشت آن قرار دارد، با هدف مشوه 
ساختن فضا طراحى ميشــود و متاسفانه مشتريانى را كه بالفاصله آماده 
نتيجه گيريهاى غير واقعى و نابخردانه هســتند را نيز به همراه دارد.  در 
واقع براى اهل فن و آشــنايان به تاريخ اين منطقه، طراحى چنين توطئه 

هايى در مقاطع مختلف  از سوى رژيم صهيونيستى تازگى ندارد. 
ســخنگوى وزارت امور خارجه در پايان تاكيد كرد: جمهورى اسالمى 
ايران بــه تامين امنيت آبراه راهبردى خليج فــارس و تنگه هرمز كامال 
متعهد است و آنرا جزيى از امنيت خود دانسته و كماكان آماده مشاركت 
با كشــورهاى منطقه در زمينه ايجاد، اســتقرار و تضمين پايدارى نطام 
امنيت دسته جمعى در منطقه مى باشد و در عين حال در دفاع از حقوق 

حاكميتى خود در اين حوزه حتى اندكى ترديد نخواهد كرد.

براى ايجاد جهانى امن، تمامى سالح هاى 
اتمى بايد به طور كامل نابود شوند

ــت  ــن گف ــى در وي ــازمان هاى بين الملل ــزد س ــورمان ن ــم كش ــده دائ ــفير و نماين  س
كــه اســتفاده از ســالح هســته اى در هيروشــيما و ناكازاكــى، نســل كشــى و جنايــت 

عليــه بشــريت بــود.
كاظم غريب آبادى در توييتى نوشــت: هفتاد و ششمين سالگرد بمباران اتمى هيروشيما و 
ناكازاكى اســت كه منجر به كشته شدن تا 226 هزار غير نظامى گرديد. اين، جنايت عليه 
بشــريت و نسل كشــى بود. آمريكا اولين كشورى بود كه از سالح هاى هسته اى استفاده 
كرد، همچنان زرادخانه اتمى خود را توســعه مى دهد و ديگران را نيز به اســتفاده از اين 

سالم ها تهديد مى كند. 
غريب آبادى افزود: براى ايجاد جهانى امن، تمامى سالح هاى اتمى بايد بطور كامل نابود 

شوند.

كيومرث هاشمى محمدمهدى اسماعيلى حميدرضا حاجى بابائى  محمد على زلفى گل
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خبـر

فعاليت 270 مركز تحصيلى تربيتى بهزيستى
براى كمك داوطلبان كنكور

 كارشناس مسئول خط مشاوره تلفنى سازمان بهزيستى كشور از فعاليت 270 مركز 
تخصصى تحصيلى تربيتى در كشور خبر داد و بيان كرد: اين مراكز كه تحت نظر سازمان 

بهزيستى فعاليت دارند مى توانند در انتخاب رشته به داوطلبان كنكور كمك كنند.
ليال كريمى فرشى در گفت وگو با ايرنا، گفت: همچنين حدود هزار و933 مركز مشاوره 

عمومى در كشور فعاليت دارند كه اكثر آنها در مشاور تحصيلى نيز فعاليت دارند.
وى افزود: متأســفانه در اين شرايط عده اى در فضاى مجازى و با تبليغات مى خواهند 
درباره انتخاب رشته داوطلبان كنكور مشاوره بدهند در حالى كه بايد از سازمان بهزيستى 

كشور مجوز داشته باشند.

فرايند انتخاب رشته كنكورى ها از طريق
 "سامانه انتخاب رشته مجازى"

 سخنگوى سازمان سنجش آموزش كشور به تشريح فرايند انتخاب رشته كنكورى ها 
از طريق ســامانه انتخاب رشته مجازى اين ســازمان پرداخت و بيان كرد: اين نرم افزار 
با اســتفاده از اطالعات داوطلبان ســالجارى و اطالعات رشته محل هاى سال گذشته، 

رشته هايى كه شانس قبولى آنها بيشتر است را معرفى مى كند.
فاطمــه زرين آميزى در گفت وگو با ايســنا، گفت: فرايند گزينش آزمون سراســرى، 
فرايندى علمى و مبتنى بر داده و اطالعات مستند و معتبر است و مشاوران انتخاب رشته 
در مؤسسات به طور احتمالى و در بهترين حالت براساس اطالعات تعداد محدودى از 

داوطلبان سال گذشته نسبت به مشاوره و انتخاب رشته اقدام مى كنند.

شرايط دريافت وام 25 ميليون تومانى ازدواج فرزندان 
بازنشستگان

 فرزندان بازنشســتگان كشورى مى توانند وام ازدواج 25ميليون تومانى با نرخ سود 
10درصد دريافت كنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اين تسهيالت با دوره بازپرداخت 60 ماهه(5ساله) 
اســت و پيش بينى مى شــود امكان پرداخت وام به واجدين شــرايط حداكثر تا پايان 

شهريورماه سالجارى فراهم شود.
كســانى مشمول دريافت وام ازدواج هســتند كه دريافتى خالص آنها در تيرماه 1400 
حداقل يك ميليون تومان باشد. اين وام مشمول افرادى مى شود كه تاريخ ثبت عقدنامه 

آنها بين بازه زمانى اول فروردين ماه 1399 تا 20مردادماه 1400 باشد.

اقتصادملى: ميوه هاى رنگارنگ با قيمت هاى سياه
   وقتى كرونا داره سياه مى شه چرا ميوه ها جا بمونن؟

امروز: خسارت زنجيره وار اصناف در ايران 
  به نفع اعصابته كه حرفى از گرونى نزنى!!!

بهار: اجاره خودروهاى«گذرموقت» براى عكس يادگارى 
  به اين مى گن اوقات فراغت مفيد!

پيام ما: جهان در گريز از آتش 
  داريم به تحويل ســال كرونايى نزديك مى شيم آتش بازى از 

اولويت هاست!
جهان صنعت: برزخ كرونا

  خيلى بدبين شده برو واكسن بزن!!!
روزگارمعدن: افق فوالد روشن نيست

   براى اينكه قطعى برق زياد شده!
آسيا: فروش 24ميليارد تومان كتاب در 6روز

   بدون شرح!
اخبارصنعت: رانده شدن اجاره نشين ها به حاشيه شهرها

  با واكسن يا بدون واكسن؟
اسكناس: فرارهاى مالياتى ترمز توسعه اقتصاد

   براى حل مشكل روغن ترمزشو عوض كنيد!!
اقتصادآينده: چرا قيمت مرغ همچنان افزايشى است؟

   چون همچنان مرغ يه پا داره!
پيام سپيدار: مسافران از سفرهاى غيرضرورى خوددارى كنند 

  اگه با تاكسى پرنده باشه چى؟
اعتماد: هر3 ثانيه يك ابتال، هر 4 ثانيه يك مرگ

  كرونا هم داره فيناليست مى شه؟!!
ايران: تخت خالى براى كرونا نيست

   كرونا خودش سرپا وايساده شما انتظار تخت دارى؟؟!
آرمان ملى: واكسن رايگان براى دولت پولى شد؟

  بستگى به ميزان ُدزش داره!!

جزئيات "تمديد بيمه " بيمه شدگان 
سازمان بيمه سالمت

 مديركل بيمه گرى و درآمد ســازمان بيمه سالمت، جزئيات تمديد 
پوشش بيمه اى بيمه شدگان در صندوق هاى بيمه سالمت را تشريح كرد.

به گزارش ايســنا، داوود حاج قاسمعلى درباره آخرين وضعيت تمديد 
پوشش بيمه اى در صندوق هاى ســازمان بيمه سالمت، گفت: پس از 
توقف چاپ دفترچه، مردم براى دريافت پوشش بيمه اى و تمديد اعتبار 
مســيرهاى متفاوتى در اختيار دارند. افراد بــراى اطالع از تاريخ اعتبار 
پوشش بيمه خود مى توانند با كد دستورى #1666* با پاسخ دهى به چند 

پيام، تاريخ اعتبار پوشش بيمه اى خود را مشاهده كنند.
وى افزود: از ســوى ديگر مى توان بــراى تمديد اعتبار به پنل خدمات 
غيرحضورى ســازمان به آدرس bimehsalamat.ir  مراجعه كرد 
و در اين ســايت افراد گزينه تمديد پوشش خدمات بيمه اى را انتخاب 
مى كنند، البته اين مسير براى افرادى فراهم است كه بيمه رايگان دارند؛ 
يعنى حدود 20 ميليون روستايى و 7ميليون نفر از افرادى كه داراى بيمه 
سالمت همگانى هستند؛ مى توانند از اين طريق به تمديد پوشش بيمه اى 

خود اقدام كنند. 
حاج قاسمعلى افزود: براى افرادى كه خواهان بيمه ايرانيان يا بيمه شدگان 
صندوق كاركنان دولت براى تبعه 3هســتند، بايد جهت تمديد اعتبار 
پوشــش بيمه اى بــه دفاتر پيشــخوان مراجعه كننــد، همچنين براى 
بيمه شدگان ساير اقشار شامل خانواده شهدا، جانبازان، مددجويان كميته 
امداد و بهزيســتى قراردادهاى يك ســاله وجود دارد و جهت تمديد 
اعتبار پوشــش بيمه اى اين گروه ها، اقدام و نيازى به مراجعه همه افراد 

به پيشخوان نيست. 
وى در پايان، گفت: جمعيت حدود 28 ميليون نفرى روســتايى و بيمه 
سالمت همگانى كه دفترچه رايگان داشته و تاريخ اعتبار دفترچه ابتداى 
سالجارى تمام شد، سازمان بيمه سالمت پوشش بيمه اى را تا تاريخ 31

شهريورماه ســال 1400 تمديد كرده است، اين افراد پيش از پايان اين 
تاريخ مى توانند با مراجعه به پنل خدمات غيرحضورى سازمان براى 6

ماه بعد پوشش بيمه اى خود را تمديد كنند.

تقاضاى توقف طرح صيانت 
 عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس از طرح تقاضاى مسكوت ماندن 
طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاى مجازى و ساماندهى پيام رسان هاى اجتماعى و 

توقف رسيدگى به آن در كميسيون خبر داد.
 به گزارش ايســنا، جليل رحيمى جهان آبادى در صفحه توييتر خود نوشت:  طرح صيانت  
فضاى مجازى غيركارشناسى و چالش زاست، براساس تبصره 2 ماده 167 قانون آيين نامه 
داخلى، درخواســت توقف رســيدگى در كميســيون را ارائه كــرده و آن را به صحن 
برمى گردانيم، بدان اميد كه با همراهى ساير نمايندگان محترم، طرح را مسكوت بگذاريم. 
اولويت كشور واكسن و مسأله معيشت است نه اينترنت. گفتنى است كه تصويب تقاضاى 
اصل 85 در طرح صيانت از حقوق كاربران، واكنش هاى عمدتاً انتقادى را به دنبال داشت.

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 140060326002000210 هيأت موضوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملــك كبودرآهنگ تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضى آقاى على بهمنى 
فرزند شعبانعلى به شماره شناســنامه 2658 صادره از كبودرآهنگ در يك باب 
مغازه به مساحت 22/80 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 579 فرعى از 268 
اصلى واقع شهر كبودرآهنگ خريدارى عادى از مالك آقاى سيفعلى نجارى 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 تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 194)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/01

محمدصادق بهرامى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

مدرك شناسنامه به نام اشكان اسكندرى، فرزند على رضا،به شماره 
ملى 3862112330،متولد 1390 صادره از همدان مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام آرمين انجميان، فرزند سهراب،به شماره ملى 
3860705466، و به شماره دانشجويى 9512286012 در رشته علوم 

اقتصادى مقطع كارشناسى از دانشگاه بوعلى سيناهمدان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 مديركل نوسازى مدارس استان همدان، گفت: در 
حال حاضر 188 پروژه در دست اجرا داريم كه حدود 
210ميليارد تومان براى آنها هزينه شده و براى تكميل 

آنها 160ميليارد تومان اعتبار الزم است.
از  بازديــد  حاشــيه  در  مــرادى  محمدحســين 
ــان  پروژه هــاى اداره كل نوســازى مــدارس اســتان، بي
كــرد: طراحــى ســازه، معمــارى و آزمايشــگاه تمامــًا 
توســط همــكاران مــا انجــام شــده و كامــًال خودكفــا 

ــتيم. هس
وى گفت: ســال گذشــته نزديك به 89 ميليارد تومان 
از اعتبــارات ملى و 12ميليارد تومــان نيز از اعتبارات 
اســتانى براى تكميل طرح هــاى عمرانى اين اداره كل 

واگذار شد.
مرادى بيان كرد: از سال 1385 حدود 220 پروژه را با 
700 كالس درس، ساختيم و در حال حاضر 188پروژه 
در دست اجرا داريم كه حدود 210 ميليارد تومان براى 
آنها هزينه شــده و براى تكميل آنها 160ميليارد اعتبار 

الزم است.
وى گفت: در سال 1399 با وجود شيوع بيمارى كرونا 
و محدوديت هــاى ايجاد شــده، 17 طرح عمرانى در 
فضايى به مساحت 13هزار مترمربع و با اعتبارى افزون 

بر 30 ميليارد تومان، به بهره بردارى رسيد.
مديركل نوســازى مدارس اســتان همدان در رابطه با 
استانداردســازى مدارس، افزود: از سال1392، هزار و 
450 مدرسه با 7 هزار كالس را در زمينه سرمايشى و 

گرمايشى استانداردسازى كرديم.
مرادى با اشــاره به بازديد خبرنــگاران از 5 طرح در 
دست ساخت اين اداره كل، بيان كرد: مدرسه 12كالسه 
زنده ياد موســى پور، بــه عنوان حيات طيبه شــهرك 
شهيدمدنى محســوب مى شــود و با اعتبار 5 ميليارد 

تومان نزديك به 75 درصد پيشرفت ساخت دارد.
وى گفت: با توجه به تراكم جمعيتى شــهرك مدنى، از 
ســال 1398 آغاز به ساخت يك مدرسه 24 كالسه در 
اين منطقه كرديم و اين ساختمان آموزشى در دهه فجر 

بهره بردارى مى شود.
مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس استان همدان 

بيان كرد: فاز سوم حيات طيبه ميرسيدعلى همدانى نيز 
در 12كالس و بــا زيربناى 2هزار و 565 مترمربع، 90 
درصد پيشرفت فيزيكى و براى بهره بردارى كامل از آن 

به 3 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
*ساخت مدرسه كودكان اوتيسم در همدان

 محمدحســين مرادى با اشاره به ساخت مدرسه ويژه 
دانش آموزان اوتيسم در منطقه ششصددستگاه، گفت: 
اين مدرســه 18كالس درس دارد و تاكنون 4 ميليارد 
تومان براى آن هزينه شــده و 5 ميليارد ديگر موردنياز 
اســت و از ظرفيت 2 ميليــارد تومانى بنياد بركت هم 

استفاده كرديم.

اعتبار 160 ميليارد تومانى الزمه تكميل پروژه هاى نوسازى 
مدارس همدان 

بازار گوشت قرمز نيازمند كنترل شديد
 در حال حاضــر قيمت هركيلو گوشــت گوســفندى بين 165 تا 

185هزار تومان و گوشت گوساله نيز 165 تا 177هزار تومان است.
گوشــت منجمد هم كه سال گذشته با نرخ 50 هزار تومان به فروش 
مى رسيد امسال با قيمت 130هزار تومان عرضه مى شود. خشكسالى و 
مشــكل در تأمين خوراك دام و علوفه سبب رنجش دامداران شده كه 
اين امر چراغ سبزى براى كاهش توليد و گرانى گوشت در آينده است.

رئيس اتحاديه قصابان همدان با بيان اينكه اگر كنترل و نظارت نشود 
احتماالً قيمت گوشــت قرمز تا ماه آينده افزايش مى يابد، بيان كرد: در 
صورت كنترل نكردن و نظارت بر بازار توسط مسئوالن مربوطه، قيمت 
گوشــت قرمز در ماه آينده به طورقطع افزايش 10هزار تومانى دارد و 
در صورت ادامه همين روند افزيش قيمت در ماه هاى آينده نيز اتفاق 

مى افتد.
على اكبر ســپهرى وفا در گفت وگو با ايسنا با اشــاره به علت گرانى 
گوشــت قرمز، گفت: عوامل مختلفــى مانند كمبود نهــاده، افزايش 
هزينه هاى توليد،  تعلق نداشــتن نهاده هاى 4هــزار و200 تومانى به 
توليدكنندگان همگى دست به دست هم دادند تا قيمت گوشت قرمز 

افزايش يابد.
وى در ادامه بيان كــرد: همچنين كمبود مرغ در بازار موجب افزايش 
تقاضا براى گوشــت قرمز شــده و همين موضوع بر قيمت آن تأثير 

گذاشته است.
سپهرى وفا گفت: قيمت گوشت قرمز مخلوط 130هزار تومان و نرمه 
165هزار تومان است، اما هرگونه فروش خارج از اين نرخ با توجه به 

افزايش روزانه قيمت، تخلف محسوب نمى شود.
رئيس اتحاديه قصابــان همدان بيان كرد: با توجه به اينكه فريز كردن 
گوشت موجب كاهش كيفيت و در نهايت كاهش قيمت آن مى شود، 
بنابراين امكان احتكار گوشت قرمز توسط همكاران ما وجود نداشته 
و تخلفى از جانب آ نها صورت نمى گيرد. ســپهرى وفا در ادامه افزود: 
قيمت گوشت قرمز در سطح شهر از 85 هزار تومان تا 185هزارتومان 
متغير بوده كه خريدار با آگاهى از تفاوت كيفيت اين گوشت ها اقدام 
بــه خريد مى كند. وى در پايان با اشــاره به راهكارهاى كنترل قيمت 
گوشت قرمز، گفت: جهادكشاورزى مسئول تأمين نهاده هاى دامى و در 
اختيار گذاشتن دامداران است و سازمان صمت نيز بايد بر شبكه توزيع 

گوشت قرمز نظارت هاى الزم را در نظر گيرد.

حادثه  در كارخانه هگمتانه و قطعى برق، 
عامل كمبود سيمان در همدان

 معاون هماهنگى و امور عمرانى استاندارى همدان، گفت: مشكل 
كمبود سيمان در استان به دليل از بين رفتن مقدارى سيمان در حادثه 

كارخانه هگمتانه و مسائلى مانند كمبود برق است.
فرهاد فرزانه در حاشيه بازديد از پروژه هاى اداره كل نوسازى مدارس 
استان همدان، بيان كرد: بيش از 400 پروژه كوچك و بزرگ در استان 
در حال اجراســت و حدود 90 پروژه شــاخص و مهم را شناسايى 
كرديم و پيگير انجام آنها هســتيم. وى گفت: ســال هاى سختى را به 
واسطه تحريم و كمبود نقدينگى پشت سر گذاشتيم، اما تالش مديران 
به صورتى بوده كه خللى در پروژه ها نباشد. فرزانه افزود: در مردادماه 
مشــكل برق داشــتيم و به همين دليل در هفته هاى اخير با چالش در 
تأمين ســيمان مواجه شــديم. وى بيان كــرد: اميدواريم با هماهنگى 
صورت گرفته براى كمبود ســيمان، در ايــن پروژه هاى بزرگ، كنار 
پيمانكاران باشــيم . فرزانه در رابطه با مشكل كمبود سيمان در استان، 
گفت: در كارخانه ســيمان هگمتانه اتفاق ناگوارى افتاد و مقدارى از 
سيمان استان را از دست داديم و در حال حاضر ميزان تقاضا و عرضه 
متعادل نيست، اما اميدواريم با حل مسأله برق، محدوديت كارخانه ها 

برداشته و مشكل كمبود سيمان، حل شود.

 با كمبــود آب به  دليــل كاهش نزوالت 
آسمانى طرح اضطرارى آبرسانى به همدان در 
حال انجام است. اين طرح به  طول 70كيلومتر 
جهت انتقال بخشــى از منابع آب زيرزمينى 
براى جبران كســرى آب شــرب ذخاير سد 
اكباتان است كه در حال اجرا توسط قرارگاه 
ســازندگى خاتم االنبيــا به  عنــوان پيمانكار 
شركت آب منطقه اى مى باشد. برخى مسئوالن 
نيز از روند پيشرفت كار آن بازديد كردند كه 
مديرعامل آب منطقه اى اســتان همدان درباره 
اين طرح گفت: با بهره گيرى مؤثر از ظرفيت 
مقدور طرح كه شامل 70 كيلومتر خط انتقال 
و 45 هزار مترمكعب مخزن مى باشــد امكان 
انتقال آب شــرب بين 200 تــا 300 ليتر در 
ثانيه به شــهر همدان وجود دارد. بيشــترين 
حجــم اجرايى پــروژه اضطرارى آبرســانى 
همدان شامل لوله گذارى فوالدى با قطر هزار 
و400 ميليمتر، ساخت مخازن، حوضچه هاى 
فشارشــكن، حوضچه هــاى تخليــه، نصب 
شيرآالت و اتصاالت طرح، آب بندى مخازن، 
تست فشــار هيدرواســتاتيك خط، عمليات 
ســيويل و مكانيكال تصفيه خانه آب شرب و 
خط انتقال انجام شده است و باقى مانده طرح 

نيز بزودى به پايان مى رسد.
آب منطقه اى  روابط عمومــى  گــزارش  بــه 
همدان، منصور ســتوده با اشــاره بــه اينكه 
طرح اضطرارى آبرســانى تأمين كننده حدود 
15درصد آب موردنياز شــهر همدان است، 
بيان كرد: گذر از كم آبي اســتان همدان تنها با 
همكاري شهروندان و صرفه جويي در مصرف 

امكان پذير است.
دادســتان همدان نيز در ايــن بازديد گفت: 
اگرچه اين طرح تــا حدودى مى تواند كمك 
كند تا كســرى آب شرب همدان تأمين شود، 
اما اجراى آن به معناى پايان بحران آبى استان 

نيست.
حســن خانجانى افزود: متأسفانه خشكسالى 
حادث شــده از كمبود بارش ها موجب شده 
است اســتان همدان در شرايط بحرانى تأمين 
آب قرار داشته باشد و چنانچه مردم همكارى 
الزم را در صرفه جويــى از ايــن منبع حياتى 
زندگى نداشــته باشند همدان با چالش جدى 

مواجه مى شود.
وى همچنيــن به نقش رســانه ها در  افزايش 
اطالعات و آگاهى به مردم نســبت به شرايط 

آبى موجود در اســتان اشــاره كرد و گفت: 
اگرچه شــرايط تأمين و توزيع آب در همدان 
در وضعيت مناسبى نيست، اما اقدامات خوبى 
از جانب شركت آب منطقه اى و آب وفاضالب 
استان شكل گرفته كه نيازمند اطالع رسانى به 

مردم از سوى رسانه ها است.
خانجانى بيــان كرد: اطالع رســانى به مردم 
مى تواند آگاهى از شــرايط موجود را در بين 
افراد جامعه باال ببــرد و كمك كند تا تمامى 
آحاد يــك جامعه در مديريت و صرفه جويى 

آب گام بردارند.
معــاون امور عمرانــى اســتاندار همدان نيز 
گفت: طرح اضطرارى آبرســانى به همدان با 
همكارى قرارگاه خاتم االنبيا، پيمانكار شركت 
آب منطقه اى اســتان در حال انجام است كه 
انتظار مــى رود با تأمين مالــى موردنياز اين 
طرح هرچه زودتر پروژه فوق وارد مدار شود.

فرهاد فرزانــه افزود: ارزش وجــود آب به 
عنــوان حيات بخش زندگى در شــرايطى كه 
استان در وضعيت خشكسالى قرار دارد بيش 
از گذشــته احساس مى شــود، بنابراين لزوم 
توجه افراد به بحــران آب از جمله مواردى 
است كه همواره بايد در جامعه اطالع رسانى 
شده و حساس سازى هاى الزم درباره اين امر 

انجام شود.
وى همچنين با اشــاره به طــرح اضطرارى 
آبرســانى همدان، بيان كرد: بايد توجه داشت 

كه اجراى اين طــرح هرگز به معناى خروج 
استان از شــرايط خشكسالى و كم آبى نيست 
و بالعكــس بايد توجه جدى ترى از ســوى 
مردم، كشــاورزان و صنايع آب بر همدان به 

اين شرايط صورت گيرد.
محدود  همدان  شــرب  آب  ذخاير   

است
مديرعامل آب وفاضالب استان همدان گفت: 
با كاهش ميزان بارش ها نسبت به سال 1399
و افزايش دماى هوا ميزان ذخاير آب شــرب 
همدان محدود شده و نيازمند توجه جدى به 
مديريت مصرف و صرفه جويى در آن هستيم.

ســيد هادى حســينى بيدار بيان كرد: دغدغه 
اصلى در اين شــرايط اين اســت كه چنانچه 
پيش بينى ســازمان هواشناســى درست باشد 
شدت خشكســالى در همدان بيشتر مى شود 
و با مشــكل جدى در بخش كشــاورزى و 

مصرف خانگى مواجه مى شويم.
وى با بيان اينكه بيــش از 94درصد مصرف 
آبى اســتان متعلق به بخش كشاورزى است، 
گفت: خوشــبختانه با توافــق صورت گرفته 
تعدادى از روســتاييان حاضر به اجاره برخى 
از چاه هاى خود شــده اند كه در مسير اجراى 
طرح آبرسانى اضطرارى به همدان قرار دارند 

كه جاى تشكر دارد.
حسينى بيدار همچنين افزود: با بهره بردارى از 
طرح ضربتى آبرســانى از تالوار به همدان در 

تالش هســتيم تا برداشت از آب سد اكباتان 
كاهش  يابد تا به منظور مديريت مصرف، آب 

اين سد براى ماه هاى آينده ذخيره شود.
وى همچنيــن به لزوم همــكارى مردم براى 
مقابله با بحران پيش آمــده در وضعيت آبى 
اســتان اشاره كرد و گفت: مردم اگر مديريت 
مصرف را در سياســت زندگــى خود به كار 
گيرند و بيش از مقدار موردنياز مصرف نكنند 
مى توانيم تا حدودى كســرى آب شرب شهر 
همدان را با اجراى طرح ضربتى آبرســانى از 

تالوار جبران كنيم.
حسينى بيدار همچنين از مسئوالن فنى اجراى 
اين پروژه خواســت تا روزهاى باقى مانده به 
بهره بردارى از اين طرح را هرچه بيشتر كوتاه 
كنند و افزود: انتظار داريم قرارگاه خاتم االنبيا به 
عنوان پيمانكار اين پروژه نواقص باقى مانده را 
تكميل و هرچه زودتر خبر بهره بردارى از اين 

پروژه را اعالم كند.
مديرعامــل شــركت آب وفاضالب اســتان 
همدان با بيان اينكه رسانه ها نقش ارزشمندى 
در اطالع رســانى وضعيت كنونى آب و ارائه 
وضعيــت موجود بــراى مديريــت مصرف 
مشــتركان را دارند، گفت: استفاده از ظرفيت 
رسانه اى استان مى تواند آگاهى بخشى به مردم 
درخصوص شــرايط بحرانى آب در استان را 
افزايش دهد و منجر به همكارى بيشتر و بهتر 

افراد در مديريت منابع آبى استان باشد.

دادستان همدان: 

خط اضطرارى آبرسانى 
پايان بحران نيست

مديرعامل آب منطقه اى: گذر از كم آبي همدان تنها با 
همكاري شهروندان و صرفه جويي امكان پذير است

معاون استاندار: لزوم توجه به بحران آب همواره 
بايد اطالع رسانى شود

مديرعامل آبفا: اگر پيش بينى سازمان هواشناسى درست 
باشد شدت خشكسالى در همدان بيشتر خواهد شد
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يادداشت

خبـر

صفر تا 100 نحوه فروش سهام عدالت
 در حالى كه مشــموالن ســهام عدالت كه روش مستقيم را براى 
مديريت سهام خود انتخاب كرده بودند همچنان و پس از گذشت يك 
سال امكان فروش سهام خود را ندارند، غيرمستقيم ها مى توانند با طى 

كردن چند مرحله سهام خود را به فروش بگذارند.
به گزارش ايســنا، حدود يك ســال و 2 ماه از آزادســازى ســهام 
عدالت گذشــته است، فرايندى كه موجب شــد مشموالن اين سهام 
به 2 دسته مســتقيم، شامل 19ميليون ســهامدار و غيرمستقيم شامل 
30 ميليون ســهامدار تقسيم شوند و در حالى كه در روزهاى نخست 
آزادسازى مستقيم ها به دليل شرايط آن روزهاى بازار سرمايه به راحتى 
مى توانســتند 30 يا 60 درصد ســهام خود كه آن روزها بيش از 20
ميليون تومان قيمت داشت را بفروشند، روند نزولى بازار بر اين افراد 
سايه انداخت و نه تنها اين افراد شاهد سقوط آزاد ارزش واقعى سهام 
عدالت خود بودند، بلكه حق فروش ســهام عدالت نيز از آنها گرفته 
شد و به نظر مى رسد قرار است فروش سهام عدالت ازسر گرفته شود!

در اين ميان 30 ميليون نفرى كه روش غيرمســتقيم را براى مديريت 
سهام خود انتخاب كرده بودند ســهامدار شركت هاى سرمايه گذارى 
ســهام عدالت شدند و هر فرد به اندازه دارايى خود در سهام عدالت، 
مالك بخشى از سهام شركت ســرمايه گذارى استانى است. نماد اين 
شركت ها در بازار ســرمايه نيز در حال معامله است. براى مثال نماد 
شركت سرمايه گذارى خوزستان وسخوز و نماد شركت سرمايه گذارى 

قزوين، وسقزوين است.
اين افراد براى فروش سهام خود، اگر سجامى نيستند، در ابتدا بايد با 
ورود به سامانه WWW.SEJAM.IR سجامى شوند و كدبورسى 
WWW.DDN.CSDIRAN.IR دريافت كنند. سپس به سايت

مراجعه كرده تا دارايى سهام عدالت خود را مشاهده كنند.

مديركل بيمه سالمت استان:
مطب ها در همدان نسخه نويسى 

كاغذى ندارد
 مديركل بيمه سالمت استان همدان با اشاره به اجراى 100درصدى 
نسخه نويســى در مطب هاى طرف قرارداد بيمه سالمت، گفت: استان 
همدان جزء استان هاى برتر در زمينه نسخه نويسى الكترونيك بوده به  

طورى كه در اين استان هيچ مطبى نسخه نويسى كاغذى ندارد.
سيد سعيد فرجى در جمع خبرنگاران، با تبريك روز خبرنگار، گفت: 
هر شغلى ويژگى هاى خاص خود را دارد به طورى كه برخى مشاغل به 
عنوان مشاغل سخت و زيان آور تعريف مى شوند و برخى رنگ تقدس 
داده مى شــود كه هركدام در جايگاه خود ارزشمند هستند، اما در اين 
ميان نقش و جايگاه خبرنگاران جايگاه ويژه اى بوده چراكه در افزايش 

خرد مرد مؤثر هستند.
وى با اشــاره بــه بحث برجام و طرح تحول نظام ســالمت به عنوان 
2رويكرد اساسى دولت يازدهم و دوازدهم، بيان كرد: طرح تحول نظام 
سالمت طرح بزرگى بود كه در سال هاى اوليه رضايت نسبتاً زيادى را 

براى مردم ايجاد كرد اگرچه حرف و حديث هايى به همراه داشت.
فرجى با تأكيد براينكه شرايط بيمارستانى ما قبل از سال 1392 به هيچ 
عنوان قابل مقايسه نبوده و در سال هاى آخر دولت مباحث الكترونيك 
مطرح شــد، افزود: طرح تحول اساســى در نظام سالمت به نظر بنده 
بحث الكترونيكى كردن نظام سالمت كشور است تا هر مراجعه اى به 
نظام درمانى ثبت شود و پزشك بتواند با حداكثر اطالعات در خدمت 

بيماران باشد.
وى با بيان اينكه پرونده الكترونيك ســالمت طبق قانون ششم برعهده 
وزارت بهداشت است كه تا پايان سال 1398بايد پرونده كامل مى شد 
كه به داليل متعددى محقق نشــده است، گفت: خدمات بسترى بيمه 
ســالمت تا پايان ســال 1398به صورت الكترونيك انجام گرفته و در 

بخش سرپايى حجم اسناد و مراجعات باال بود.
 عضويــت 204هزار همدانى در صندوق بيمه ســالمت 

همگانى
 مديركل بيمه سالمت استان همدان با اشاره به اينكه بيشترين بيمه شده 
استان در صندوق بيمه سالمت همگانى با 280هزار نفر مربوط به سال 
1395 بود، بيان كرد: در ســال 1395در استان همدان 280هزار نفر در 
صندوق بيمه سالمت همگانى عضو شدند درحالى كه  در سال 1400
افزون بر 204هزار نفر در اين صندوق عضو هســتند و از سال 1393

تاكنون خدمات بيمه اى رايگان دريافت مى كنند.
وى بــا بيان اينكه 70 تا 80 ميليارد تومان به  صورت يارانه اى خدمات 
بيمه اى به افراد تحت پوشــش بيمه سالمت همگانى ارائه شده است، 
گفت: در ســال 1395 هزينه ســاليانه اين صنــدوق 65ميليارد تومان 
بوده اســت. فرجى با تأكيد بر اينكه كل طلب دانشــگاه علوم پزشكى 
تسويه شده است، بيان كرد: يكى از داليل پرداخت هاى به موقع بحث 
الكترونيكى شــدن و همچنين شرايط خاص كشور بود. دغدغه ما اين 
بود كه دانشگاه علوم پزشــكى دغدغه مالى نداشته باشند و بتوانند به 

بيماران به ويژه بيماران كرونايى خدمات ارائه دهند.
اين مقام مســئول با اشــاره به اينكه در خردادماه تمام هزينه هاى سال 
گذشته دانشگاه علوم پزشكى تسويه شد، افزود: استان همدان نخستين 

دانشگاهى بود كه مطالبات سال 1399به طور كامل تسويه شد.
مديركل بيمه ســالمت استان همدان با بيان اينكه بيمه سالمت از نظر 
مالى مشــكلى ندارد، بيان كرد: در حال حاضر هزينه هاى فروردين ماه 
دانشــگاه پرداخت شده است و در يك ماه گذشته به دنبال اسناد سال 

گذشته براى پرداخت بوديم.
وى با اشــاره به اينكه تغيير در تعرفه ها موجب شد امسال مقدارى با 
تأخير پرداخت ها صورت بگيرد، گفت: به محض اينكه سندها تكميل 
شــد فروردين ماه دانشگاه را تســويه كرديم و در حال حاضر سند كم 

داريم.
 بيمه سالمت در پرداخت پزشكان به روز است

فرجــى با تأكيد بر اينكه در پرداخت حق ويزيت پزشــكان نيز به روز 
هستيم، افزود: از اواخر اسفندماه اسناد ماه گذشته را تا حداكثر پانزدهم 
مــاه قبل پرداخت مى كنيم به  طورى كه تا دهم مردادماه اســناد تيرماه 
پزشــكان پرداخت شده و هيچ بدهى به پزشــكان بخش خصوصى 

نداريم.
وى با بيان اينكه در بحث نسخه نويســى الكترونيك از لحاظ آمارى 3
تا 4 ماه اســت كه جزء استان هاى برتر از لحاظ استقرار مطب هسيم، 
گفت: با وجود مشــكالتى كه در بحث اينترنت و برق وجود دارد، در 
اســتان همدان هيچ مطب طرف قرارداد بيمه سالمت وجود ندارد كه 

نسخه نويسى الكترونيك را انجام ندهد.
اين مقام مســئول با اشــاره به حذف دفترچه بيمه سالمت، افزود: 
از ابتداى تيرماه در هيچ يك از صندوق هاى ســازمان بيمه سالمت 
دفترچــه چاپ نمى شــود. در بخــش خصوصى از آبان ماه ســال 
گذشــته نسخه نويسى كاغذى نداشــتيم و از تيرماه نيز به طور كامل 
چاپ دفترچه متوقف شــده و 100درصد مطب هاى طرف قرارداد 

نسخه نويسى الكترونيك دارند.
فرجــى با تأكيد بــر اينكه در بخش دولتى- دانشــگاهى نيز از لحاظ 
نسخه نويسى الكترونيك جزء استان هاى برتر هستيم، بيان كرد: با وجود 
اينكه در شــرايطى قرار داريم كه كرونا اوج گرفته، جزء اســتان هايى 

هستيم كه از لحاظ نسخه نويسى الكترونيك برتر بوده است.

استاندار:
نقش خبرنگاران در فراهم كردن زمينه  خدمت به مردم 

بى بديل است
 اســتاندار همدان با صدور پيامى به مناسبت فرارسيدن روز 
خبرنگار، گفت: اصحاب رسانه با انعكاس مشكالت مردم استان 
در شــهرها و روستاها با ايفاى نقشى ارزشمند و بى بديل زمينه 

خدمت رسانى بيشتر به مردم را فراهم مى كنند.
سيد سعيد شاهرخى در اين پيام كه يك نسخه از آن به ايرنا نمابر شد، 

مدد بيان كرده: خبرنگاران با هدف اعتمادآفرينى در جامعه در چالش ها و بحران ها  به 
سيســتم مديريتى آمده  اند. به گفته استاندار همدان، 17مردادماه سالروز شهادت مظلومانه 
شهيد«محمود صارمى» ظرفيتى منحصربه فرد براى قدردانى از زحمات فرهيختگانى است 
كه دانســتن را حق مردم مى دانند و مجاهدانــه براى بازگويى و انعكاس حقيقت، پرچم 
رسالت بزرگ اطالع رسانى را بر دوش گرفته و براى نهادينه شدن حقوق شهروندى و تنوير 
افكارعمومى، چراغ راه جامعه خويش شده اند. شاهرخى افزود: امروز نقش خبرنگاران در 
انعكاس ظرفيت ها و توانمندى هاى استان همدان به  عنوان يكى  از استان هاى توسعه يافته، 
حايز اهميت است. اســتاندار همدان با گراميداشت ياد و خاطره شهيد محمود صارمى، 
17مردادماه روز خبرنگار را به اصحاب رســانه، مديران، خبرنگاران و عكاســان كه در 
همه ايام سال با تالش بى وقفه و فداكارى  بخصوص در ايام شيوع كرونا، همگام با كادر 
بهداشت ودرمان در عرصه مبارزه با ويروس كرونا حضور داشتند، تبريك گفت. شاهرخى 
در ادامه اين پيام افزوده است: تالش و همكارى خوب خبرنگاران در پوشش خبرى 
گســترده انتخابات 28خردادماه 1400 براى جلب مشاركت حداكثرى مردم را ارج 
مى نهيم و اميدواريم در ســايه وحدت، همدلى و همراهى همه مجموعه ها و تالش 
اصحاب رسانه شاهد خدمت رسانى بيشتر به مردم كشور ايران و استان همدان باشيم.

رئيس كل دادگسترى استان:
تكليف اصحاب رسانه خطيرتر از هر زمان است

رئيس دادگسترى استان همدان در پيامى روز خبرنگار را به عرصه 
خبر و اطالع رسانى تبريك گفت.

محمدرضا عدالتخواه گفت: پروردگار هســتى بخش و 
متعــال، آخرين معجزه عالــم خلقت را كتاب وحى و 
شــرط ورود به اســالم را اداى عبارات شهادتين قرار 
داد تا حجتى بــر ارزش و جايگاه منحصربفرد كالم و 

سخن در ابنابشر باشد و بر همين سياق كالم صادق مبتنى 
بــر معرفت و علــم را از اعظم فضائل ســالكان صراط حقيقت 

و ســياهى قلم علما را با سرخى دماء شــهدا برابر عنوان كرد؛ و اكنون 
نيز كه در عصر غفلت زده حاكميت رســانه هاى دروغ پرداز نظام سلطه، 
وسواســان خناس بر چهره نورانى حقيقت حجاب افكنده و پليدى را با 
لباس نيكى بر قلوب جهانيان مسخر مى نمايند، وظيفه و تكليف اصحاب 
راســتين قلم و معرفت الهى، از هر برهه اى خطيرتر و سرنوشت سازتر 
اســت تا در مصاف دشوار و پيوســته جبهه هاى فرهنگى و تميز حق از 
باطــل در اذهان و افكارعمومى با بصيرت و مــالك قرار دادن منويات 
مقام عظماى واليت، دين خود را به ملت و پيشــگاه حضرت سبحان به 

شايستگى ادا نمايند.
در اين مجــال و مقارن با روز 17 مردادماه ســالروز بزرگداشــت مقام 
خبرنــگار بر خود فرض مى دانم تا مراتب ســپاس و قدردانى خود را از 
تمامى مجاهدان نســتوه عرصه رسانه و خبر كه مخلصانه به اطالع رسانى  
صحيح و ســليم و ارتقاى دانش، آگاهى و بصيرت جامعه اسالمى اهتمام 
مى نمايند ابراز و از خداوند منان براى ايشــان سالمت، بهروزى، عزت و 

تزايد توفيقات معنوى و مادى را خواستارم.

سرپرست شهردارى همدان:
خبرنگاران آگاه، مطالبه گر و مروج اميدآفرينى در جامعه هستند

 مجيد شــاكرى سرپرست شــهردارى همدان با صدور پيامى روز خبرنگار را به 
تالشگران عرصه خبر و اطالع رسانى تبريك گفت.

متن اين پيام به شرح زير است:
"ن والقلم و ما يسطرون"

منزلت و ارزش قلم از باالترين درجاتى است كه پروردگار عالميان بر آن قسم ياد 
كرده و پيامبران، امامان و تمامى بزرگان اخالق و معرفت بر آن صحه گذاشته اند و به 

راستى كه اين جايگاه واال براى اهل آن فخر دنيوى و اجر معنوى به همراه دارد.
هفدهم مردادماه يادآور بزرگ مردانى چون شــهيد واالمقام محمود صارمى اســت كه عاشقانه، آگاهانه و 
شجاعانه در عرصه اطالع رسانى با نثار جان خويش به كار و حرفه وزين خبرنگارى ارزشى واال بخشيده اند.
رســالت خبرنگارى با آگاهى بخشى افكارعمومى عجين شده اســت تا مردم در قضاوت سره از ناسره و 
تشــخيص واقعيت هاى جامعه به آن اعتماد كنند و چقدر اين عرصه پرتالطم، حســاس و در عين حال 
زيباســت. خبرنگار امين مردم و مسئوالن است و در بيان وقايع تنها به اطالع رسانى اخبار بسنده نمى كند، 
بلكه با آگاهى و مطالبه گرى خود اميدآفرينى را در جامعه ترويج مى دهد كه فعاليت در اين عرصه خطير؛ 

ايثار، شهامت و شجاعتى مثال زدنى را مى طلبد و چه سعادتى از اين باالتر و ارزشمندتر.
حضور خبرنگاران و عكاســان آگاه، متعهد، توانمند، متخصص و از همه مهمتر منصف در ديار همدانيان 
فرصتى بى نظير براى مردم همدان است كه در مسير آرمان هاى امام(ره) و شهدا و فرمايشات رهبر انقالب 

از هيچ تالشى فروگذار نبوده و نيستند و هميشه بايد قدردان اين عزيزان بود.
لذا فرصت را مغتنم شــمرده و از تالش خســتگى ناپذير و صادقانه خبرنگاران عزيز و گرانقدر تشكر و 
قدردانى مى نمايم و اين روز پاسداشــت حق گويى و حق جويى و پاسداشت قلم را به همه آنان تبريك و 
تهنيت عرض مى نمايم. اميد اســت با استعانت و توكل به خداوند متعال در انجام رسالت آگاهى بخشى و 

شفاف سازى و ارتقاى سطح فرهنگى جامعه موفق و مؤيد باشيد.

 روز خبرنــگار بــه دليل شــيوع ويروس 
كرونا و رعايت پروتكل هاى بهداشتى امسال 
در همدان به صــورت محدود برگزار شــد. 
روز گذشته به مناســبت بزرگداشت شهادت 
خبرنــگار فقيد شــهيد صارمى، تعــدادى از 
خبرنگاران همدان در مزار شهداى گمنام پارك 
مردم با شهدا ميثاق بستند. در اين مراسم ياد و 
خاطره سيدصدرالدين موسوى و مهدى كاشى 
دو خبرنــگار فقيد همدانى كه به دليل ابتال به 

كرونا درگذشتند نيز گرامى داشته شد.
در اين مراســم نماينده ولى فقيه در استان و 
امام جمعه همدان با بيان اينكه خبرنگاران بايد 
تخصصى و حرفه اى بنويســندگفت: در بيانيه 
گام دوم مقام معظم رهبــرى، عدالت خواهى 
است. تالش خبرنگاران باعث شد كه عدالت  
به يك مطالبه جدى تبديل شود و قطعا چنين 

جامعه اى به سمت عدالت حركت مى كند.

حجت االســالم و المسلمين حبيب ا... شعبانى 
افــزود: به نظرم خبرنــگاران در ايجاد روحيه 
عدالت خواهى در بين موفــق عمل كرده اند. 
امروز بايد در كنــار ايجاد اين مطالبه گرى در 

راستاى ايجاد نشاط و اميد هم تالش كنند.
وى بيان كرد: جامعه در اميد به زندگى و اعتماد 
به نفس دچار مشكالتى است كه خبرنگاران در 
ايجاد اميد، نشاط و ايجاد حس مطالبه گرى در 

عدالت مى توانند موثر باشند.
شــعبانى ادامه داد: اگر جامعــه اى مى خواهد 
به بلوغ برســد بايد در كنار بيان مشكالت و 
پيگيرى از مسئوالن  در جهت نشاط اجتماعى 

هم حركت كند.
امــام جمعه همــدان گفت: در هفتــه امر به 
معروف و نهى از منكر قرار داريم، خبرنگاران 

بايد معروف را بشناسد و مبلغ آن باشد.
احمدرضــا احســانى مديــركل فرهنگ و 
ارشــاد اســالمى هم با تبريك 17 مرداد به 
خبرنگاران گفت: خبرنگاران با همه تنگناها 
و كمبودهاى موجــود و كار در اين عرصه 
جهاد مى كنند.  محمدرضا خوش گفتار رئيس 
خانه مطبوعات استان همدان نيز در اين مراسم 

17 مرداد را به خبرنگاران تبريك گفت.
در پايان مراسم از زوج هاى خبرنگارى كه در 

يك سال گذشته ازدواج كرده اند تقدير شد.

نماينده ولى فقيه در استان در جمع خبرنگاران:

عدالتخواهى را به مطالبه جدى تبديل كنيد

و روزى هم به نام بازنشستگان 
مهدى ناصرنژاد»

 بين تمام 365 روز از ســال شمســى،  روزى را بــه  خانواده و 
بازنشستگان اختصاص داده و نامگذارى كرده اند. به همين منظور روز 
پنجشــنبه 14مردادماه پيامك هاى تبريكى از سوى برخى دوستان به 
بازنشستگان ارسال شد. در برخى شبكه هاى اجتماعى نيز عكس هاى 
فتوشاپ شده و تزيينى كه پيرمرد به ظاهر بازنشسته شده اى را در جمع 
خانواده نسبتاً پرجمعيت و شاد خود نشان مى داد بازنشر دادند و پيام 

تبريكى هم ضميمه آن كردند.
خبر ندارم سازمان ها و نهادهايى كه بازنشستگانى دارند، به بهانه چنين 
روزى با كاركنان بازنشســته و جدا افتاده خود چه كردند، شــايد اگر 
اين سال هاى سياه كرونايى نبود بهانه اى هم براى كم لطفى و نامردمى 
در حق كاركنان بازنشســته توسط خيلى از اين مديران تازه به دوران 
رسيده باقى نمى ماند، وليكن خود من كه 8 سال است بازنشسته يك 
ســازمان پرطمطراق و فرهنگ ساز هســتم و حدود 33 سال طوالنى 
دوران خدمت و فعاليت در بسيارى نقاط كشور عزيزمان انجام وظيفه 
كرده ام و مأموريت هاى دشوارى هم خارج از كشور به انجام رسانده ام، 
قبل از كرونا هم چيزى از سازمان خود نديده ام و حاال ديگر باورم شده 
است، واقعيت بازنشستگى يعنى مهجور و مغفول ماندن و ديگر هيچ، 
هيچ!، عالوه بر اين گيريم كه، كرونايى هم نباشد و 4تا مدير مردم دار و 
آينده نگر هم به فكر بيفتند تا در روزى چون امروز  و به پاس سال ها 
خدمت و مرارت نســل هاى قبل از خود در سازمان متبوعه، برنامه اى 
و مراســمى براى بازنشستگان  تدارك ببينند، دستشان درد نكند، اين 
كار خوب و خداپسندانه  اى است چون هرچه باشد، شاكله هر سازمان 
و نهادى حاصل حدود 30 ســال از بهترين سال هاى عمر اسالف آن 
ســازمان است و خدا مى داند ميراث گذاران دستگاه هاى خدمت رسان 
و اين ميزها و مقام هايى كه اكنون در حيطه اختيار نســل هاى حاضر 
در دواير و ســازمان ها و نهادهاست، صاحبان چه دل هاى خون شده 
و چه بغض هاى فروخورده شــده اى هســتند. گيريم كه در بين خيل 
بازنشستگان جامعه افرادى هم بوده باشند كه در دوران كار و اشتغال 
30 ساله خود، چندان احساس مسئوليت و بهتر بگوييم، وجدان كارى 
نداشــته اند، مطمئناً حساب و كتاب آنان نيز با خداست و چگونگى و 
احوال دوران پيرى و بازنشستگى هر كس در گروى اعمال نيك و بدى 
اســت كه داشته است. بارى به هر جهت نبايد انتظار داشت، توجه اى 
گذرا و نمادين  به جامعه بازنشستگان به بهانه روزى نشانه گذارى شده 
در تقويم ايرانى، موجب بهبود يا بد بودى زندگى و حال و روز خيل 
بازنشستگان ايرانى شود و يك لوح تقدير و كارت هديه كليشه اى هم 
چيــزى را عوض نخواهد كرد. واقعاً مگر مى شــود حال و روز  يك 
بازنشسته مستمرى بگير سازمان تأمين اجتماعى را با برگزارى يك روز 

مناسبتى و پيام تبريك تغيير داده و بهبود بخشيد.
اكنون شرايط زندگانى بازنشستگان جامعه ما همچون ساير قشرهاى 
جامعه متأثر از شــرايط اجتماعى و اقتصــادى و دگرگونى هاى غلط 
فرهنگى اســت. اگر مردم از هر قشــرى در جامعه مــا داراى رفاه و 
آســايش نسبى بوده باشند، شــامل حال بازنشستگان نيز خواهد شد 
و عكس اين قضيه هم صادق اســت كه مى بينيم هســت، چراكه در 
جامعه اى كه به علت اوضاع و احوال پريشــان اقتصادى و گرانى هاى 
كمرشــكن و عذاب آور و همچنين درآمد و مســتمرى هاى نارســا، 
بازنشســتگان آن مجبور به كار دوباره و كســب درآمد ثانويه باشند، 
چطور مى توان نتيجه گرفت كه دوران بازنشســتگى، دوران خوش به 

حالى باشد؟ 
اساســاً در هر جامعه اى كه  نمادهاى طبقاتى دارد و رفاه و آسايش در 
اختيار همه قشرها نيست، نبايد انتظار داشت بازنشستگان حال و روز 
خوشــى داشته باشند، مگر استثناهاى آن كه بسيار اندك مى باشند و با 

توانمندى مالى پا به دوران بازنشستگى و پيرى مى گذارند!

مجيد فروتن »
 اينكه مردم همدان چقــدر وقت خود را 
با نشــريات مى گذرانند و بــراى اين كاالى 
فرهنگــى هزينــه مى كنند و اصــوالً در نزد 
خانواده هــا مطبوعات چــه جايگاهى دارد و 
معموالً مردم همدان به چه نشريات و مباحثى 
عالقه مند و گرايش دارند؟ بيشتر نشريات را 
در كجا مطالعه مى كنند؟ مهمترين پرسش هايى 
اســت كه امروزه در اين روزگار بى توجهى 
بــه مطالعه فرهنگ مكتــوب ذهن همگان را 
درگير خود كرده است. با اين حال در ابتداى 
اين مطالب بايد اشــاره كــرد حصول به اين 
پرســش ها شــايد به اطالعات برنامه ريزان و 
مجريــان فرهنگى كمك نمايد، اما تنها درمان 
اين مشكل بزرگ فرهنگى نيست و بر حسب 
اين  براى  چندگانــه اى  راهكارهــاى  داده ها 
موضوع مهم بايد انديشــيده شــود تا شاهد 
جامعه اى كتابخوان و روزنامه خوان باشيم. با 
توجه به آخريــن نتايج پيمايش ملى مصرف 
كاالهاى فرهنگى كه به صورت كشــورى از 
سوى پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى در سال 1398
با عنوان موج ســوم پيمايش آغاز و نتايج آن 
در ســال 1399 منتشر گرديد، مى توان به آمار 
و وضعيت مطالعه جرايد در همدان دسترسى 
پيدا كرد. در اين نوشــتار ابتــدا آمارهاى اين 
پيمايش در هر قسمت بيان و سپس مشكالت 
و پيشنهادات ارائه مى گردد. الزم به يادآورى 
است كه مخاطبان اين پيمايش از ساكنان شهر 
و روســتا، جمعيت باالى 15ســال، متأهل و 
مجرد در سطوح مختلف تحصيلى، اقتصادى 
و اجتماعى، مرد و زن و افراد شــاغل و بيكار 

انتخاب شده اند:
در پاســخ به اين پرســش كه آيا شما نشريه 
و روزنامــه مطالعه مى كنيــد: 25/3 درصد از 
پاسخگويان اعالم داشته اند كه روزنامه و مجله 
مى خوانند و 74/4 درصد نيز اعالم داشــته اند 
كــه هرگز روزنامه نمى خواننــد. در اين آمار 
افراد ميانسال و جوان بيشتر از ديگر سنين به 
مطالعه نشريات مى پردازند و افراد شاغل بيشتر 
از افراد بيكار و افراد متوســط بيشتر از ديگر 
افراد روزنامه و مجلــه مى خوانند. در ارتباط 
با اين پرسش 42/3درصد افراد روزنامه خوان 
اعالم داشــته اند كه نشــريات را به صورت 
الكترونيكى هم مى خواننــد. از اين جمعيت 
41/5درصد نشريات را به صورت الكترونيكى 
و 58/5 درصــد به صورت كاغذى و فيزيكى 
مورد مطالعه قــرار مى دهند. آمارفوق هرچند 
نشان از افزايش تمايل مردم همدان به مطالعه 
نشريات به صورت الكترونيكى دارد، اما نشان 
مى دهد كه اســتقبال مردم از نشريات كاغذى 
بيشتر از الكترونيكى است و همچنان مطالعه 

جرايد به صورت فيزيكى 
و ســنتى را بــر ابزارهاى 
ترجيح  اطالع رسانى  نوين 
مى دهند. ايــن گرايش در 
نزد افراد ميانســال به باال 
بيشتر از ديگر سنين است 
و جوانان بيشتر از مطالعه 
نشــريات  الكترونيكــى 

استقبال مى كنند. 
در بين افرادى كه به مطالعه 
نشــريه مى پردازند حدود 

5/7 درصد به صورت روزانه، 17/1درصد، 2
يا 3 بار در هفته، 30/5 درصد يك بار در هفته، 
22/9درصد 2 يــا 3 بار در ماه و 15/2درصد 
ماهى يــك بار براى مطالعه نشــريات وقت 
مى گذارند. آمار فوق حاكى از آن اســت كه 
مطالعه نشريات در همدان به صورت حرفه اى 
و جدى پيگيرى نمى شود و نشريات سراسرى 
و محلى يك جريان سازى حرفه اى و مستمر 
در اين حــوزه انجام نــداده و اغلب مطالعه 
نشــريات از سوى مخاطبان به صورت تفننى 
و تصادفى انجام مى-گيرد و چندان اين افراد 

پيگير دائم مطالب نشريات نيستند. 
در پاســخ به اينكه چند ساعت از وقت خود 
را در هفته صرف خوانــدن روزنامه و مجله 
مى كنيــد؛ 31/4 درصد تا نيم ســاعت، 32/4
درصد تــا يك ســاعت، 21/9درصــد تا 2
ســاعت و 14/3درصد بيشتر از 2 ساعت در 
هفته را اعالم كرده اند. هرچه سن، تحصيالت 
و منزلــت شــغلى و اقتصادى افراد بيشــتر 
مى شود ميزان ساعت مطالعه در نزد اين افراد 
افزايش مى يابد. مردان بيشــتر از زنان و افراد 
شاغل بيشتر از افراد بيكار وقت براى مطالعه 

مى گذارند. 

و  روزنامه  تمايــل  بيشــترين 
مجله خوان هــاى همدانــى به 
نشريات سراسرى و پرمخاطب 
نشــريات  آن  از  پس  اســت. 
اقتصادى،  حوادث،  ورزشــى، 
جوانــان و روزنامه هاى محلى 
محلى  نشــريات  دارد.  قــرار 
بــا حــدود 2درصــد در بين 
نشــريات در پايين ترين سطح 
گرايــش مخاطبان قــرار دارد. 
اين آمار مشــخص مى كند كه 
نشريات محلى با وجود توسعه كمى و كيفى 
نتوانســته اند نقش و كاركرد خود را به خوبى 
تبيين و از لحاظ محتوا و شــكل بر مخاطب 
تأثيرگذار باشــند. مردم اســتان كمتر با اين 
نشريات محلى آشــنا هستند. 32/1 درصد از 
افرادى كه به مطالعه نشريات مى پردازند بيشتر 
به صفحه اول نشريه توجه دارند. 14/2درصد 
بيشــتر به صفحه حوادث گرايش داشــته و 
27/4درصد به صفحه سياسى، 8/5 درصد به 
صفحه اجتماعى، 5/7درصد به صفحه ورزشى 
و فرهنگــى و 1/9درصد به صفحه اقتصادى 
و آگهى ها توجه دارند. اين ســاليق گوناگون 
مخاطب مى طلبد نشريات بخصوص نشريات 
محلى توجه بيشــترى به اين موضوع كرده و 
در ذكر اخبار بهنگام و موثق توأم با جذابيت و 

تنوع مطالب اقدام مناسبى داشته باشند.
در بين مكان هاى متعدد براى مطالعه نشريات 
72/9 درصــد از افــراد اعالم داشــته اند كه 
روزنامه و مجالت را در خانه مطالعه مى كنند. 
21/5درصد محــل كار خــود را ذكر كرده، 
2/8درصد در كيوسك مطبوعات و 1/9درصد 
در اماكــن عمومى بــه مطالعه ايــن كاالى 
فرهنگى مى پردازند. آنچه كه در اين آمار قابل 

ذكر و توجه است مطالعه نكردن نشريات در 
كتابخانه هاى عمومى بــا توجه به فراوانى آن 
مى باشــد. آمار مطالعه نشريات در اين مكان 
صفر بوده است. براى اينكه كتابخانه ها بيشتر 
به يك مركز مطالعه نشــريات تبديل گردند، 
نيازمند دسترسى آسان مخاطب به اين مراكز و 
تبليغ و اطالع رسانى از سوى متوليان مى باشد.

در بين افراد روزنامه و مجله خوان 11/5درصد 
يك تا 2 هزار تومان در مــاه هزينه مى كنند. 
38/5 درصــد 3 تا 5 هزار تومان، 26درصد 5

تا 10هزار تومان، 15/6درصد 10 تا 20 هزار 
تومان، 7/3درصد 20 تا 50 هزار تومان و يك 
درصــد بيش از 50 هزار تومــان در ماه براى 
خريد نشــريات مورد عالقه هزينه مى كنند. 
ميانگين هزينه كرد براى نشــريات در حدود 
10هزار تومان در ماه اســت. در بحث مطالعه 
نكردن نشريات بخصوص در نزد خانواده هاى 
همدانى آنچه كه از ســوى اين افراد به عنوان 
مهمترين مشــكل اعالم شده: گرانى نشريات 
و تقبل هزينه هاى زياد بر ســبد خريد ماهيانه 
خانواده بيان شده است در حالى كه آمار فوق 
نشــان مى دهد هزينه كــرد خانواده ها و افراد 
عالقه منــد درخصوص مطبوعــات رقم كم 
و ناچيزى در مقابــل هزينه كرد خانواده ها در 
حوزه رســانه هاى ديجيتال و فضاى مجازى 
مى باشــد. اين بدان معنى است كه خانواده ها 
حاضر به پرداخت هزينه هاى ســنگين براى 
رسانه هاى نوين هستند، اما حاضر نيستند نيمى 
از آن را براى خريد و مطالعه نشريات هزينه 
و خرج نماينــد. در اين رابطه مطالعه نكردن 
مطبوعات از ســوى مردم مشــكل اقتصادى 
نيست، بلكه مشكل فرهنگى مى باشد كه نياز 
بــه تغيير نگرش افراد و گرايــش آنها به اين 
حوزه در كنار استفاده از ديگر رسانه ها دارد. 

وضعيت مطالعه مطبوعات در همدان
■ 58 درصد مردم روزنامه كاغذى مى خوانند
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مسابقات دوستانه مينى گلف 
براى خبرنگاران

 به مناسبت گراميداشت هفته خبرنگار يك دوره مسابقات دوستانه 
مينى گلف براى اهالى رسانه برگزار شد.

اين مسابقات با همكارى روابط عمومى اداره كل ورزش وجوانان استان 
و با شركت تعداد قابل توجهى از خبرنگاران و تالشگران عرصه خبر 

و اصحاب رسانه در استان در 2 بخش بانوان و آقايان برگزار شد.
ايــن رويداد در محل ســايت تخصصى مينى گلف همــدان واقع در 
مجموعه ورزشــى سردارشهيدعليرضاشمســى پور بــا رعايت كامل 
پروتكل هاى بهداشتى برگزار شد و عوامل صداوسيماى مركز همدان 

مسابقه مذكور را به طور كامل تحت پوشش تصويرى قرار دادند.
مسابقات در 2 بخش جداگانه بانوان و آقايان بود و پس از آموزش هاى 
مقدماتى در فضايى كامًال پرنشــاط به صورت انفرادى با يكديگر به 

رقابت پرداختند و در پايان نفرات برتر معرفى شدند.
*بخش بانوان

1- نخست هانيه سزاواريگانه، 2- فاطمه غالمى،3-ليال نادعلى فر
*بخش آقايان

 1- بهروز حيات بخش،2-محمدمهدى فاميل فيضى، 3- حميد غالمى
در پايان جوايزى از ســوى اداره كل ورزش وجوانان اســتان به رسم 
يادبود توسط حميد ســيفى، مديركل ورزش وجوانان به نفرات برتر 

اهدا گرديد.

بانوان ركابزن برتر استان معرفى شدند 
 به مناســبت يادواره سردار شهيد عليرضا شمسى پور ركوردگيرى 
دوچرخه سوارى رشته كوهستان رشته كراس كانترى در همدان برگزار 

شد.
اين دور از ركوردگيرى ها در 3 رده سنى بزرگساالن، جوانان و نونهاالن 
با شــركت 15ورزشــكار در بخش بانوان در پيست دوچرخه سوارى 
كوهســتان انتهاى بلوارجوان همدان انجــام گرفت و در پايان نفرات 

برتر معرفى شدند.
در رده سنى بزرگساالن شيرين ميرزاجانى قهرمان شد و سحر كالنترى 

و هانيه خوش نيت نيز دوم و سوم شدند. 
در رده ســنى جوانان پانتــه آ قلى پور و جاللى بــه ترتيب قهرمان و 

نايب قهرمان رده سنى خود شدند.
در رده سنى نونهاالن باران فياض، پرستش حكيمى و ريحانه زاهدى 

توانستند جايگاه نخست تا سوم را كسب كنند.
الزم به يادآورى اســت، نفرات برتر رده سنى بزرگساالن و جوانان به 
مسابقات قهرمانى كشــور در تاريخ 16 لغايت، 17مردادماه 1400 به 

ميزبانى استان تهران، پارك چيتگر برگزار شد، اعزام شدند.

بيژن حيدرى داور فينال جام حذفى شد
 قضــاوت ديدار فينال جام حذفى فوتبال كشــور، جام حماســه 
آزادســازى خرمشهر به بيژن حيدرى داور بين المللى از استان همدان 
سپرده شد. كميته داوران فدراسيون فوتبال تيم داورى فينال جام حذفى 
بين تيم هاى فوالد خوزستان و اســتقالل تهران را انتخاب كرد كه بر 
اين اســاس بيژن حيدرى به عنوان داور اصلى اين مســابقه انتخاب 
شده اســت، همچنين محمدرضا منصورى و حسن يوسفى به عنوان 

كمك داور، قضاوت اين مسابقه فوتبال را برعهده دارند.
اين ديدار امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار مى شود و تيم 
برنده به طور مستقيم به رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا راه پيدا مى كند.

تكميل پروژه هاى نيمه تمام در كبودراهنگ 
 پروژه هاى نيمه تمام شهرســتان كبودراهنگ در دستور كار دستگاه 

ورزش استان قرار دارد.
مديركل ورزش وجوانان اســتان از روند تكميلى خانه پروژه كبدى و 

خانه جوان شهرستان كبودراهنگ بازديد كرد.
حميد ســيفى در بازديــد از اين پروژه ها گفــت: تكميل پروژه هاى 
نيمه تمام ورزشى در شهرســتان كبودراهنگ اولويت اساسى است و 
در حال حاضر پروژه هاى بســيار خوب ورزشى در اين شهرستان در 
حال اجراســت كه اين پروژه ها پيشرفت قابل توجهى دارند و در حال 

تكميل شدن هستند.
وى در حاشــيه اين بازديد بر تسريع در ساخت و تكميل پروژه هاى 
نيمه تمام ورزشى واقع در اين شهرستان تأكيد كرد و افزود: مهمترين 

ضرورت اداره كل، پيگيرى و اتمام پروژه هاى نيمه تمام استان است.

آمريكا قهرمان بسكتبال المپيك شد
 تيم ملى بســكتبال آمريكا با درخشش فوق ستاره هاى خود، براى 

شانزدهمين بار قهرمان المپيك شد.
ديدار پايانى رقابت هاى بســكتبال در بازى هاى المپيك 2020 توكيو 
برگزار شــد كه در پايان، تيم ملى آمريكا موفق شد با نتيجه 87 - 82 
تيم ملى فرانسه را شكست داده و براى شانزدهمين بار عنوان قهرمانى 
مسابقات بســكتبال در المپيك را كســب كند. اين در حالى بود كه 
فرانســه در دور مقدماتى آمريكا را شكســت داده بود و هر 2تيم در 

گروه ايران قرار داشتند.
تيم هاى اســتراليا و اســلوونى نيز ديدار رده بندى را برگزار كردند كه 

استراليا با غلبه بر اسلوانى سوم شد و مدال برنز را كسب كرد.

كانادا قهرمان فوتبال زنان المپيك شد
 تيم فوتبال زنان كانادا براى نخستين بار در المپيك قهرمان شد.

ديدار فينال فوتبال المپيك 2020 توكيو در بخش زنان برگزار شــد و 
تيم كانادا به عنوان قهرمانى دست پيدا كرد. كانادا با شكست سوئد در 

فينال اين مسابقات براى نخستين بار در المپيك قهرمان شد.  
در ديدار رده بندى هم كه بين آمريكا و اســتراليا برگزار شد، آمريكا با 

حساب 4 بر 3 پيروز شد و در جايگاه سوم قرار گرفت.

ميزبانى ژاپن فراتر از انتظارات بود
 ميزبانى ژاپن در رقابت هاى المپيك 2020 توكيو فراتر از انتظارات 

كميته بين المللى المپيك بود.
رئيس كميته بين المللى المپيك در آستانه مراسم اختتاميه المپيك توكيو 
كه امروز يكشــنبه برگزار مى شود در يك كنفرانس خبرى گفت: من 
هرگز در مورد آمادگى ژاپن، كميته ســازماندهى و مردم ژاپن شــك 
نداشتم توكيو بهترين شهر المپيكى است كه تا به حال آماده شده است 

در واقع بايد تأكيد كنم ميزبانى ژاپن فراتر از انتظارات ما بود.
توماس باخ افزود: من نمى خواهم قضاوتى داشــته باشم، اما آنچه ما 
اكنون مى توانيم ببينيم اين اســت كه بازى هاى المپيك در زمانى اتفاق 
مى افتــد كه جهان در آرزوى چنين نمادى از اميد اســت و همچنين 
كارآمدى نشــان مى دهد كه حتى در اين شرايط، شما مى توانيد چنين 
رويداد جهانى با اين عظمت را سازماندهى  كنيد، به همين خاطر تاريخ 

درباره ما و اين دوره قضاوت مى كند.

يزدانى پاداش معادل مدال طال گرفت
 كميته ملى المپيك در راســتاى احتــرام به افكارعمومى و تجليل 
ملت از رشادت و تالش هاى حسن يزدانى در بازى هاى المپيك 2020

توكيو، پاداش پاى ســكوى وى را 10هزار يورو و معادل پاداش مدال 
طال پرداخت كرد.

پاداش آزادكار با اخالق ايران با حضور صالحى اميرى رئيس كميته ملى 
المپيك در محل دهكده بازى ها به اين قهرمان شايسته پرداخت شد.

طبق مصوبه هيأت اجرايى كميته ملى المپيك به مدال آوران طال، نقره 
و برنز كاروان اعزامى ايران در بازى هاى المپيك 2020 توكيو به ترتيب 
10هزار ، 5هزار و 3هــزار و500 يورو پاداش نقدى به عنوان پاداش 
پاى سكو در همان محل دهكده بازى ها به مدال آوران اهدا مى شود كه 
كميته المپيك پاداش معادل مدال طال يعنى 10هزار يورو را به يزدانى 

پرداخت كرد، البته اين پاداش جدا از پاداش وزارت ورزش است.
براســاس تصميــم وزارت ورزش وجوانــان، به مــدال آوران طالى 
بازى هاى المپيك توكيو 2 ميليارد تومــان، براى مدال آوران نقره يك 
ميليارد و 200 ميليون تومان و براى مدال آوران برنز 800 ميليون تومان 
از سوى دولت در مراسمى با حضور رئيس جمهور پرداخت مى شود.

زنيت با انتقال آزمون به بايرلوركوزن 
موافقت كرد

 يك رسانه روسى از موافقت باشگاه زنيت سن پترزبورگ با انتقال 
مهاجم ايرانى اش به بايرلوركوزن آلمان خبر داد.

اين رسانه نوشت: ســردار آزمون بزودى زنيت را ترك مى كند، زيرا 
ســران اين تيم با انتقالش به بايرلوركوزن آلمــان موافقت كرده اند و 
پرونده انتقال سردار آزمون به بايرلوركوزن در آستانه به نتيجه رسيدن 

است.
سردار آزمون در 2 بازى ابتدايى زنيت در فصل جديد ليگ برتر روسيه 

به ميدان رفت. وى يك فصل ديگر با زنيت قرارداد رسمى دارد.

 سجاد گنج زاده قهرمان المپيك شد
 كاراتــه كاى وزن مثبت 75 كيلوگرم ايــران به مدال طالى المپيك 
توكيو دســت يافــت. وى در فينال و در حالى كــه با ضربه پاى چپ 
مبارز عربســتانى بيهوش شده بود با ديسكاليفه شدن حريفش، قهرمان 

المپيك شد.
در آخرين روز بازى هاى تابســتانى المپيك2020 توكيو و رقابت هاى 
كاراته، ســجاد گنج زاده تنها كاراته كاى مردان ايران در المپيك توكيو و 
دارنده يك مدال طال و 2 نقره جهان، در ديدار فينال برابر طارق حامدى 
از عربســتان در حالى كه پس از يك دقيقه با نتيجه 4 بر يك عقب بود 

با ضربه محكم پاى چپ حريف عربســتانى بر روى صورتش به روى 
تاتامى افتاد و در حالت بيهوشى قرار گرفت. گنج زاده سپس با برانكارد 

از تاتامى خارج شد.
ــت  ــدان وارد شــور شــدند و در نهاي ــاق 5 داور مي ــن اتف پــس از اي
ــه  ــه محكــم ب ــردن ضرب ــل وارد ك ــه دلي ــه كاى عربســتانى را ب كارات
ــجاد  ــال از آن س ــدال ط ــا م ــد ت ــالم كردن ــكاليفه اع ــج زاده ديس گن

ــود. ــج زاده ش گن
گنج زاده پيــش از اين در مرحله گروهى در مجمــوع با 3 پيروزى و 
يك تســاوى به عنوان ســرگروه راهى مرحله نيمه نهايى شد. وى در 
اين مرحله مقابل اوگور آكتاش دارنده مدال برنز جهان و نفر نخســت 

رنكينگ از تركيه به روى تاتامى رفت و در پايان در ديدارى ســخت 
و حساس با نتيجه 2 بر 2 و با امتياز سانشو به برترى رسيد و به فينال 

راه يافت.
هدايت ســجاد گنج زاده در اين رقابت ها برعهده ســيد شهرام هروى 

سرمربى تيم ملى كاراته ايران است.
پيش از اين سارا بهمنيار در رقابت هاى وزن منفى 55 كيلوگرم المپيك 
توكيو با يك پيروزى و 2 شكست از دور رقابت ها كنار رفت و حميده 
عباسعلى ديگر نماينده كاراته بانوان ايران نيز با 2 پيروزى و 2 شكست 
حذف شــد تا تيم 2 نفره بانوان ايران بدون كسب مدال به كار خود در 

المپيك توكيو پايان دهد.
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پيشخـوان

دعوت 2 همدانى 
به تيم ملى پاركور

اردوى  بــه  همدانــى  بازيكــن   2 
آماده سازى پاركد تيم ملى جوانان دعوت 
شــدند. 16 بازيكــن پاركو بــه مرحله 
نخســت رقابت هاي انتخابــي تيم ملي 

جوانان كشور دعوت شدند.
فدراســيون انجمن هاى ورزشى مرحله 
نخســت رقابت هاى تيم ملــى جوانان 
كشورمان را در تيرماه برگزار و 16بازيكن 
برتر را به اردوى تيم ملى جوانان دعوت 
محمدحسين  و  موليوند  كرد.محمدرضا 
خوشسوارد، 2 پاركو باز همدانى هستند 
كه با درخشــش در اين اردو در تركيب 

نهايى تيم ملى حضور دارند. 

شطرنج باز همدانى 
در مسابقات آسيايى 

 شطرنج باز همدانى جواز حضور در 
مسابقات آسيايى را كسب كرد.

محمدصدرا شــجاعى نژاد شــطرنج باز 
همدانى جــواز حضور در مســابقات 

آسيايى 2021 معلوالن را كسب كرد.
ســخنگوى هيأت شــطرنج با بيان اين 
مطلب گفــت: 7 ورزشــكار ايرانى در 
اين دوره از رقابت ها شــركت مى كنند 
كه شــجاعى نژاد از اســتان همدان نيز 
براى شــركت در اين مسابقات انتخاب 
شــده است.سينا بيدمشــكى بيان كرد: 
اين مســابقات به صورت آنالين از روز 
جمعه 22 مردادماه با حضور شطرنج بازان 
كشورهاى مختلف آسيايى آغاز مى شود.

وى حضور اين شــطرنج باز همدانى در 
مسابقات آسيايى را افتخارى ارزنده دانست 
و گفت: شجاعى نژاد از استعدادهاى نخبه 

شطرنج معلوالن كشور است.

دختر وزنه بردار نهاوندى 
در اردوى تيم ملى 

 بــا دعوت فدراســيون وزنه بردارى 
كشــور، عســل كدخدايــى وزنه بردار 
نوجــوان نهاوندى بــه اردوى تيم ملى 

وزنه بردارى بانوان دعوت شد.
اين اردو از شانزدهم مردادماه سالجارى 
آغاز شــده و به مدت يك ماه در كمپ 
تيم هاى ملى واقع در مجموعه ورزشى 
آزادى برگزار مى شود.عســل كدخدايى 
از يك خانواده ورزشى رشد و پرورش 
يافتــه و تمرينات خــود را در نهاوند و 
محبى  خديجه  و  مريمســلگى  زيرنظر 
انجــام داده و در آينده نزديك شــاهد 
درخشــش اين وزنه بردار خوش آتيه در 

ميادين آسيايى و جهانى خواهيم بود.

همدان در مرحله پايانى 
ليگ بسكتبال

 تيم خانه بسكتبال همدان با اقتدار به 
مرحله نيمه نهايى ليگ دسته دوم بسكتبال 
كشــور راه يافــت. مرحلــه نيمه پايانى 
و نهايــى رقابت هاى ليگ دســته دوم 
باشگاه هاى كشور با حضور 4 تيم برتر 
روز سه شنبه هفته جارى برگزار مى شود. 
4 تيــم برتــر مســابقات گروهى خانه 
بسكتبال همدان، خانه بسكتبال زنجان، 
شــهداى بابل و شاهين شهر اصفهان در 
اين مرحله حضور دارنــد كه ابتدا روز 
سه شــنبه 19مردادماه تيم خانه بسكتبال 
همــدان در مرحله نيمه پايانى به مصاف 
تيم شاهين شــهر مى رود و سپس 2  تيم 
شهداى بابل و خانه بسكتبال زنجان با هم 

ديدار مى كنند.
ديدارهــاى پايانــى نيــز روز جمعــه 

21مردادماه انجام مى شود. 

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

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 571-1400/03/30 هيأت پنجم موضــوع 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 صفر مهرجو فرزند حسن 
به شماره شناسنامه 973 صادره از بهار در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به 
مســاحت 52197/66  مترمربع پالك 267 فرعى از 12 اصلى واقع در بخش چهار 
حوزه ثبت ملك بهار اراضى آقبالغ 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 ســند 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 179)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

هادى يونسى عطوف
 رئيس 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 576-1400/03/30 هيأت پنجم موضــوع 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 بيرام فريد يوسفى فرزند 
حسين به شماره شناســنامه 568 صادره از بهار در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك قطعه باغ به مساحت 25136/61  مترمربع پالك 301 فرعى از 99 اصلى واقع 
در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى گنده جين خريدارى از مالك رســمى 
آقاى 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 داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، 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 184)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17

هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

 براى كاروان ايــران در بازى هاى المپيك 
توكيو تقريبا مى شــود نمــره قبولى داد واين 
كاروان همچنــان نتايج المپيك 2016 ريو را 
با كســب 3 مدال طال،2 مدال نقره و2 مدال 
برنز تكرار كرد، اما در رشته هايى نظير ُكشتى 
بخصوص ُكشتى آزاد كه توقع عملكرد بهتر و 
اميد به مدال آورى بود، انتظارها برآورده نشد.

بــه گزارش ايرنا، اين روزهــا در اقصى نقاط 
كشــور و در هر محفلى كه سخن از المپيك 
توكيو مى شــود، خنده و شــادمانى در نگاه 
مردمان ورزش دوست نيست و نشان از حال 

ناخوش آنها از نتايج به دست آمده دارد.
«جواد فروغى» ملى پوش تيراندازى كشورمان 
در دوميــن روز از آغاز بازى هــاى المپيك 
تك مدال طــالى كاروان ايران و محمدرضا 
گرايــى دوميــن طــالى كاروان ايــران در 
بازى هاى المپيك را كســب كردودر آخرين 
روز مســابقات نيز ســجاد گمجزاده سومين 
طالى كشــورمان را در رشــته كاراته كسب 
كرد و علــى داودى در وزنه بردارى نيز يك 
مدال نقره به دســت آورد و ديگر مدال هارا 
در ُكشتى به دست آورديم. ساروى در كشتى 
فرنگى برنز و رضا يزدانى در ُكشتى آزاد نقره 
و اميرحسين زارع در كشتى آزاد برنز كسب 
كردند تا ُكشــتى كشــورمان همچون ادوار 

گذشته آبرودارى كند.
هر چند از كســب 7 مدال رنگارنگ شــاد و 
ورزشكاران  عملكرد  اما  هســتيم،  مســرور 
در رشــته هايى نظير تكواندو، وزنه بردارى و 
ُكشتى كه بيشتر انتظار مدال بود، چهره ملى را 

مغموم كرده است.
تيرانــدازى،  رشــته  در 3  تاكنــون  ايــران 
كاراته،ُكشتى و وزنه بردارى 3 طال و 2 برنز و 
2 نقره كسب كرده، در حالى كه انتظارات از 

ورزش ُكشتى آزاد بيش از اين بود.
به اعتقاد كارشناسان، تيم ملى ُكشتى آزاد در 
آوردگاه توكيو فن نداشت و شاهد ُكشتى هاى 
جذاب و تماشاگرپســند از ملى پوشــان در 
اين مســابقات نبوديم.حتى حسن يزدانى كه 
شايسته رســيدن به مدال طال بود، به خوبى 
آماده فينال نشــده بود و نتوانســت ثانيه هاى 
پايانى برترى خود مقابل حريف امريكايى را 

مديريت كند.
المپيك جنگ ثانيه ها اســت و يزدانى به اين 

مهم توجه نكرد تــا اينكه حريف تنومندش 
ديويد تيلور توانســت در يك لحظه وى را 

غافلگير كند.
ضعف بدنــى و زيرگيرى از ُكشــتى گيران 
آزادكار در المپيك توكيو بارها مشــاهده شد 
كه نشــان مى دهد كادرفنى تيم ملى آنچه كه 
انتظار مى رفت، در آماده سازى فنى و آمادگى 

ملى پوشان خوب عمل نكردند.
ُكشــتى آزادكاران ايرانى در المپيك توكيو آن 
جذابيت، هيجان و صالبت قبل را نداشــت 
و اگر نام حســن يزدانى را قلــم بگيريم در 

مابقى اوزان شاهد ارائه مبارزه 
باكيفيت نبوديم.

حتــى نوع ُكشــتى 
يزدانــى  حســن 
حريف  مقابــل 
تمنــد  ر قد
با  هم  آمريكايى 
قبلى  ُكشتى هاى 

وى متفــاوت بود 
و در اوج خســتگى، 

خيلى راحــت برابر تيلور 
امتياز داد و خاك شد.

اين نشان مى دهد كه ُكشتى براى آماده سازى 
المپيــك، در ماه هاى اخير برنامه ريزى خوبى 
نداشــته و عالوه بر افت بدنى ملى پوشــان، 
برنامــه تكنيكــى و فنــى مناســبى را براى 

ُكشتى گيران اتخاذ نكرده است.
به واقع اگر ُكشتى ايران، يزدانى دالور مازنى 
خود را نداشــت، با چه افتخارى در رسيدن 
به خــوش رنگ ترين مدال مى توانســت به 

كشورمان بازگردد.
شــاگردان غالمرضا محمدى تنها يك مدال 
نقره توسط حســن يزدانى و يك مدال برنز 
توسط اميرحسين زارع در سنگين وزن كسب 

كرده اند.
ُكشــتى فرنگى به دليل عملكرد خوبش در 2
دهه گذشته، انتظارات را در بين عالقه مندان 
افزايش داده بود بخصوص اينكه كســب 3
مدال طــال در بازى هاى المپيك 2012 لندن، 
اين انتظــار را دوچندان كرده بــود، اما بايد 
توجه داشــت كه تيم ملى ُكشتى فرنگى 40
سال قبل از المپيك2012 لندن صاحب مدال 

نشده بود. 

در بازى هــاى المپيك 2012 لندن بود كه تيم 
ملى با سرمربيگرى«محمد بنا» با 3 مدال طال 
حميد سوريان، اميد نوروزى و قاسم رضايى 
چشم ها را خيره ســاخت. در المپيك 2016

ريو نيز سعيد عبدولى و قاسم رضايى 2 مدال 
برنز كســب كردند تا جمــع همه مدال هاى 
المپيكى ُكشتى فرنگى به 7 برسد. 3 طال، يك 

نقره و 3 برنز.
تيــم جــوان و آينــده دار ُكشــتى فرنگى با 
سكاندارى آقاى خاص ُكشــتى فرنگى گام 
به المپيك توكيو گذاشــت. تيم 5 نفره ايران 
با يك مدال طــالى محمدرضا گرايى در 
وزن 67 كيلوگرم و يك مدال برنز 
محمدهادى ســاروى در وزن 
97 كيلوگــرم و 2 عنــوان 
پنجمى محمدعلى گرايى و 
امين ميرزازاده در اوزان 77
و 130كيلوگرم به كار خود 
توكيو   2020 المپيــك  در 
پايان داد و نتيجه اى قابل قبول 

كسب كرد.
تيم ُكشتى فرنگى كشورمان با كسب 
4 مدال طال ، يــك نقره و 3 برنز در 3 دوره 
بازى هاى المپيك با ســرمربيگرى محمد بنا 

نتيجه اى ماندگار و تحسين برانگيز داشت. 
اينكه ُكشــتى در كنار وزنه بردارى همواره بار 
مــدال آورى كاروان ايران را در ميدان بزرگى 
همچون المپيــك در ادوار مختلف به دوش 
مى كشــد امرى انكارناپذير است و البته ساير 
رشــته ها همچــون دووميدانــى، تكواندو و 
تيراندازى نيز در ســال هاى اخير توانسته اند 
مدال بگيرند، اما انتظار از ُكشــتى هميشگى 
اســت و بر همين اســاس اين رشته نيازمند 
توجه ويژه اى اســت كه بتواند با فراغ بال و 
بــدون دغدغه بودجه براى 4 ســاله المپيك 

برنامه ريزى كند.
بــا حضور«عليرضــا دبير» به عنــوان رئيس 
فدراسيون، ُكشتى كشور از لحاظ زيرساخت 
و بازســازى خانه هاى ُكشتى اقدامات خوبى 
انجام داده و به نظر مى رسد از اين نظر ُكشتى 
كشورمان تا سال ها مشــكل خاصى نداشته 
باشد، اما اگر انتظار مدال از كشتى در المپيك 
است از همين االن بايد برنامه ريزى الزم براى 

المپيك 2024 پاريس انجام شود.

حال خوش ورزش كشور 
در المپيك
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■ آب و هـوا
پيش بيني وضع هـوا: 

صاف تا كمى ابرى- وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هنگامى كه به غير عدالت حكم كنند، بركت ها از بين مى روند.
[معدن الجواهر، ص 73]

 به مناسبت فرارسيدن 25 ذى الحجه روز خانواده 
و تكريم بازنشســتگان از 47 نفر از بازنشستگان استان 
كه در حوزه هاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، آموزشى، 
كارآفرينى، اشــتغال، ورزشى، ايثار و فداكارى به عنوان 

بازنشسته نمونه شناخته شده بودند، تجليل شد.
به گزارش همدان پيام، مدير صندوق بازنشستگى استان 
همدان در حاشــيه مراســم تكريم بازنشستگان كه در 
باغ فجر برگزار شــد، گفت: به مناسبت فرارسيدن  25 
ذى الحجه روز خانواده و تكريم بازنشستگان از 47نفر 
از بازنشستگان استان كه در حوزه هاى مختلف فرهنگى، 
اجتماعى، آموزشى، كارآفرينى، اشتغال، ورزشى، ايثار و 
فداكارى به عنوان بازنشسته نمونه شناخته شده بودند، 

تجليل شد.
روح ا... افشــار بيان كــرد: تعداد كل بازنشســتگان و 
موظفين مشــترك صندوق بازنشســتگى استان همدان 
تعداد 35 هزار و 448 نفر است كه از اين تعداد 29هزار 
و 443 نفر بازنشسته و تعداد 477 نفر از كارافتاده است.

وى گفت: تعداد هزار و403 نفر شــاغل فوتى و تعداد 

4 هــزار و125نفر بازنشســته فوتى و تعداد شــاغلين 
دســتگاه هاى اجرايــى كه مشــترك صنــدوق بوده و 
كسورات بازنشستگى آنان به صندوق پرداخت مى شود 

22هزار و781 نفر مى باشد.
افشــار بيان كرد: ميانگين ســن بازنشســتگى در زمان 
بازنشســتگى 51سال و ميانگين سن فعلى بازنشستگان 

62سال در استان است.
وى از افزايــش حقوق بازنشســتگان خبر داد و گفت: 
ميانگين حقوق پرداختى در سالجارى حدود 7 ميليون 
تومان است كه نسبت به ســال گذشته 25درصد رشد 

داشته است.
مدير صندوق بازنشســتگى استان همدان در ادامه بيان 
كــرد: يكى از شــاخص ترين اقدامــات صورت گرفته 
در ســالجارى پرداخت بيــش از 22 ميليارد تومان وام 
ضرورى10ميليون تومانى به تعداد حدود 2 هزار و279 
نفر از بازنشستگان و وظيفه بگيران بدون اخذ وثيقه بوده 

است كه به حساب متقاضيان واريز شده است.
افشار با بيان اينكه 38 فقره وام ازدواج 250 ميليون ريالى 

به فرزندان بازنشســتگان در ســالجارى پرداخت شده 
است، افزود: تســهيالت 10ميليون ريالى جهت خريد 
ســهام ETF و مديريت ثروت صندوق بازنشستگى 

كشورى نيز پرداخت شده است.
وى در ادامــه گفت: به منظــور ارتقاى خدمات رفاهى 
در بخــش درمــان و كاهش هزينه هــاى درمانى براى 
بازنشســتگان و وظيفه بگيــران صندوق بازنشســتگى 
كشــورى، امكان بهره مندى از خدمــات بيمه تكميلى 
وجود دارد كه خدمات بيمه تكميلى به صورت جبران 

بخشى از هزينه هاى درمانى بيمه گذاران ارائه مى شود.
افشــار از افزايش ســقف تعهدات بيمه تكميلى درمان 
بازنشستگان و موظفين و استفاده تعداد 18هزار و 416 

نفر از خدمات بيمه اى در استان همدان خبر داد.
مديرصندوق بازنشستگى استان همدان گفت: به منظور 
رفاه حال بازنشستگان و وظيفه بگيران گرامى و كاهش 
مراجعه حضورى آنان به صندوق بازنشستگى كشورى 
و ذى حســابان دســتگاه هاى دولتى و نيز تحقق دولت 
الكترونيكى، صندوق بازنشســتگى كشورى، خدمات 

مربوط به ثبت درخواســت و صدور گواهى، ضمانت 
كسر از حقوق را به صورت الكترونيكى انجام مى دهد.

افشار بيان كرد: صندوق بازنشستگى كشورى و سازمان 
آمــوزش فنى وحرفــه اى به منظور ارائــه آموزش هاى 
مهارتى به بازنشستگان و خانواده هاى آنان تفاهم نامه اى 
را به امضا رسانده اند كه بر پايه آن بازنشستگان ارجمند، 
همســر و فرزندان آنــان مى تواننــد از خدمات مراكز 
فنى وحرفه اى دولتى به صورت رايگان و آموزشگاه هاى 
آزاد با تخفيف 5 تا 30 درصدى شهريه مصوب ساليانه 

استفاده كنند.
وى گفــت: تعداد 14هزار و 994 نفر از بازنشســتگان 
و موظفين از طرح تســهيالت خريد از فروشــگاه هاى 
زنجيره اى رفاه تا ســقف مبلغ 20 ميليون ريال استفاده 

كردند.
افشــار در ادامه افــزود: بيمه ملــت در تفاهم نامه اى با 
صندوق بازنشستگى كشورى با گام  برداشتن به سمت 
رفع نيازهاى بيمه اى بازنشستگان و توسعه توان خريد 
آنان به ويژه در شرايط اقتصادى ناشى از بيمارى كرونا؛ 

خريــد انواع بيمه نامــه را براى اين قشــر از جامعه، با 
تخفيف ويژه و به صورت اقساط 12ماهه فراهم آورده 
اســت. در اين تفاهم نامه انــواع   بيمه نامه هاى خودرو، 
آتش ســوزى منازل مسكونى، آتش ســوزى صنعتى و 
غيرصنعتى، بيمه عمر و حادثه انفرادى با پوشش بيمارى 
كرونا و بيمه نامه عمر و ســرمايه گذارى(ويژه منتسبين) 
با تخفيف هاى ويژه عالوه بــر تخفيف هاى موجود به 
اعضاى صندوق بازنشســتگى كشــورى، بازنشستگان 
آموزش وپرورش، بازنشستگان ساير ارگان ها و منتسبين 

آنان ارائه مى شود.
مدير صندوق بازنشســتگى اســتان همدان بيان كرد: 
تفاهم نامه ســه جانبه طرح خريد اقساطى لوازم خانگى 
از سوى صندوق بازنشستگى كشورى، بانك صادرات 
ايــران و گروه صنعتى امضا شــد و طى آن 644 نفر از 
بازنشســتگان و موظفين اســتان همدان از طرح خريد 
قســطى لوازم خانگى ايرانى تا ســقف مبلغ 50 ميليون 

ريال به صورت اقساط 60ماهه استفاده كردند.
افشار گفت: 86 فقره تســهيالت وام 30 و 50 ميليون 

ريالــى جهت حمايــت از پايان نامه هــاى فرزندان 
بازنشستگان كه در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى در 

حال تحصيل هستند، پرداخت شد.
وى بيان كرد: با هدف خدمت رســانى بيشتر در زمينه 
مراقبت هاى بهداشــتى دهان و دندان بازنشستگان اين 
صندوق، طرح ارائه خدمات دندانپزشــكى به صورت 
تخفيفى و تقســيطى تا ســقف 3 ميليون تومان براى 
بازنشستگان و افراد تحت تكفل ايشان كه تحت پوشش 

بيمه تكميلى بودند اجرايى  و در استان انجام شد.
افشــار ارائه خدمات گردشــگرى با تخفيفات ويژه و 
ارائه خدمات امداد خودرو ايران به صورت اقســاطى 
و بــا تخفيفات ويژه را از ديگر خدمات ارائه شــده به 
بازنشستگان در استان دانست و گفت: دريافت حكم و 
فيش حقوقى؛ ثبت نام وام ضرورى و وام درون استانى؛ 
ثبت نام تورهاى مسافرتى؛ ثبت تقاضاى دريافت گواهى 
كسر از حقوق؛ ارائه خدمات بيمه ملت و دريافت اسناد 
پزشــكى بازنشستگان نيز از خدماتى است كه در خانه 

اميد همدان انجام مى شود.

تجليل از 47 بازنشسته نمونه صندوق بازنشستگى كشورى
 استان همدان

احمد اسكندرى

حبيب رضايى پور

زهرا رنجبران

محمد اسدى

مهدى غنى پارسا

حسين سركانيان محمد حسن طائفى رنجبر

احمد حميدى

حاجعلى جواهرى افخم

روح ا... بيگلرى

قاسم نهاوندى 

منصور على صالحى

يوسف رضا تركمان 

زهرا شكوهى فر

جواد غايبى

رضا عباسى

غالمرضا مهرابى 

محمد تقى كاظمى

وحيد شربتى

احمد ذوقيان حكمت

جالل سمواتى

حميد گرجى

عليرضا مجيدى

عباس معينى

نورمحمد آق داغى

احمد سيدان

بيژن روزبهانى

حشمت اله بختيارى

على الماسى

عبدالرضا روشناس

خانم عزيزياننعمت اله نمازى

احمد ياورى طلب

بهمن مسلميان

آيت اله روزبهانى

عشرت اصفهانى

عبداله طالبيان

محمدرضا اصفهانى

حسينعلى خدنگ

سليمان سلطانى

شعبانعلى معظمى 

مهرابعلى بهرامى نويد

على اكبر سورى

اسد اله شاكرى

سليمان طالع فاضل

سهراب نيك فرجاد 

موسى رسولى پايدار


