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تعطيلى به بهانه تغيير 
1- بدترين شكلى كه مى شود يك مدير با 
تغيير دولت رفتار كند، تعطيل كردن كارهاى 

اجرايى و در انتظار روى كار آمدن...
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تا پايان دولت
6000 شغل 
در همدان
 ايجاد مى شود

تسهيالت 
مسكن روستايى 
دو برابر شد

طرح هاى انقالبى 
سرگردان
 در مجلس انقالبى

آموزش از راه دور 
استان همدان 
برتر كشورشد
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برگزيده هاى جشنواره «دوست من كتاب»معرفى شدند
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
سالروز ازدواج حضرت على(ع) و 
حضرت فاطمه(س) مبارك باد

www.HamedanPayam.com # من _ ماسك _ مى زنم

سالروز ازدواج حضرت على(ع) و 
حضرت فاطمه(س) مبارك باد

زن

پس از 2 دهه از آغاز 

ساخت مخزن موزه منطقه اى 
غرب كشور به پايان رسيد

 سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
به مناســبت فرارســيدن روز عفاف و 

حجاب بيانيه اى صادر كرد.
در متن اين بيانيه آمده اســت: بار ديگر 
در گذر تاريخ مبارزاتى كشــور ايران، 
دفتر تقويم ايام را ورق زديم. 86 ســال 
پيش در چنين روزى، مردم غيرتمند و 
حماسه ســاز ميهن اسالميمان همگام با 
روحانيت، مبارز، متحد و همدل شدند 
و در پاســخ نقض به قانون پوشــالى و 
تحميلى كشــف حجاب رضاخانى قيام 

آگاهانهاى را به يادگار گذاشتند.
ســالروز ملى عفاف و حجاب، پيام آور 
شــهادت بيــش از  هــزارو500 نفر از 
مبارزان انقالبى اســت كــه در روز 21

تيرماه 1314(ه.ش) در صحن مســجد 
گوهرشاد و در جوار مضجع شريف امام 
خونين  پيمان  على بن موســى الرضا(ع)، 
حمايت از حجاب را امضا كردند. آنان 
وقتى دريافتند كــه رضاخان پهلوى از 
ســرزمين تركيه، كاله شاپو براى مردان، 
كشــف حجاب از زنان و حذف لباس 
از روحانيون معزز بــه ارمغان آورده و 
با تحميل نقشــه فرنگ نخست، غيرت 
مردان و ســپس عفت زنان را نشــانه 

گرفته، ســكوت را جايز ندانســتند و 
مدافعــان حريم حيا و غيــرت، پرچم 
علوى و فاطمى را برافراشته نگه داشتند.

اين بيانيــه مى افزايد: اكنــون در عصر 
انقالبــى و گذشــت قريــب بــه 43

ســال از پيروزى حجاب بــر برهنگى، 
عداوت هاى دشــمنانه همچنــان ادامه 
داشــته و الگوپردازان قدرت رسانه اى 
غرب با اســتفاده از ابــزارى همچون 
مســيح على نژاد در ماهواره، رسانه ها و 
شبكه هاى اجتماعى ضدانقالب، انديشه 
مردان و زنــان، نوجوان و جوانانمان را 
به چالش هاى كذايى كشيده است؛ ولى 
قلب ملت ما به عشق واليت و شهادت، 
تپنده تر از هر زمان، خونابه معرفت را در 

شريان جامعه پمپاژ مى كند.
در ادامــه اين بيانيه آمده اســت: اينك 
سبزپوشــان ســپاه انصارالحســين(ع) 
همــدان، ضمــن هماهنگى بــا نهادها 
از  مجدانــه  ذى ربــط،  ارگان هــاى  و 
شوراى انقالب فرهنگى، معاونت زنان 
رياست جمهورى، كميسيون هاى خاص 
زنان در مجلس شوراى اسالمى و همه 
تشــكالت مطالبه گرى زنان انقالبى در 
استان همدان، درخواست نهادينه سازى 

و اجرايــى كردن قوانيــن جامع مبتنى 
بر ارتقاى فرهنــگ عفاف و حجاب با 
رعايت پروتكل هاى ســالمت و امنيت 

روانى جامعه را داريم .
از اهالى رسانه و انديشمندان اين عرصه 
هم استمداد مى طلبيم با ارائه طرح هاى 
نوين آگاه ســازى ســعى كنند مرداب 
مجــازى موجــود را از آلودگى و لوث 
خائنانه جبهه شــرق و غــرب، تحت 
زعامــت رهبر حكيم انقالب اســالمى 
و ارشــادات معظم له در اين راســتا به 
اقيانوســى زالل و هستى بخش، تحول 
ببخشند. مسئول ســازمان بسيج جامعه 
زنان ســپاه انصارالحسين(ع) همدان از 
اجراى برنامه هــاى فرهنگى همزمان با 
هفته حجاب وعفاف در همدان خبر داد.

فرزانه رضيان با تبريك فرارسيدن هفته 
عفاف و حجــاب گفت: رويكرد اصلى 
ســازمان بســيج جامعه زنــان تقويت 
عفت درونى همزمان با رعايت حجاب 

ظاهرى است.
وى با بيان اينكه مواجهه با مردم در امر 
حجاب و عفاف متفاوت اســت، افزود: 
بايد توجه داشــت كه عفــاف يك امر 
باطنى اســت و الزمه داشــتن حجاب، 

عفاف اســت و شــخص بايد در باطن 
خود به حجاب رســيده باشد، برخى از 
مردم جامعه حجــاب دارند، اما عفاف 
را فراموش كرده اند. مســئول ســازمان 
بسيج جامعه زنان سپاه انصارالحسين(ع) 
همدان گفت: اگر مى خواهيم كســى را 
به صراط مســتقيم دعوت كنيم، الگو و 
مدل رفتارى بايد حكيمانه باشد، بنابراين 

حجاب يك ضرورت دينى است.
وى گفت: بايد به دنبال برنامه هاى علمى 
نو و اثرگذار باشــيم و به اهميت نقش 
حجاب و عفاف در ســالمت روحى و 

روانى جامعه بپردازيم.
رضيان از اجــراى برنامه هاى فرهنگى 
همزمــان با هفته حجــاب و عفاف در 
همدان خبر داد و بيان كرد: در اين راستا 
برنامه هــاى فرهنگى، مذهبى و هنرى با 
همكارى حوزه ها و پايگاه هاى مقاومت 
و جمعيت بانوان فرهيخته با محوريت 
جامعه زنان اســتان برنامه ريزى شــده 

است.
 وى با اشاره به برنامه هاى پيش بينى شده 
براى ايــن هفته بيان كرد: اين برنامه ها با 
مشاركت جمعيت بانوان به بهترين شيوه 

برگزار مى شود.

اجراى برنامه هاى فرهنگى 
همزمان با هفته حجاب و عفاف در همدان
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مردم مالير از شوراى شهر
 شفافيت مى خواهند

 مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان 
گفت كه 60مزرعه اســتخراج رمزارز(ارز ديجيتال) از 
ابتداى ســال جارى تاكنون در اين استان كشف شده 

است.
به گزارش ايرنا، شيرزاد جمشيدى افزود: با هماهنگى 
و همكارى بين بخشى و همراهى دستگاه هاى مسئول، 
60مزرعه اســتخراج رمز ارز غيرمجاز با 395 دستگاه 
ماينر در سال جارى در سطح استان همدان شناسايى و  

جمع آورى شده است.
وى با اشاره به اينكه متخلفان مزارع غيرمجاز استخراج 
رمزارز تحويل مقامات قضايى شدند، گفت: در همين 
ارتباط طرح ضربتى شناســايى و كشــف اين مزارع 
هفته گذشــته با همكارى دادستانى، نيروهاى انتظامى 
و امنيتى و شــركت توزيع نيروى برق اســتان همدان 
در راستاى برخورد با توليدكنندگان غيرمجاز رمز ارز 

اجرا شد.
جمشيدى افزود: با اجراى اين طرح 19 مورد گزارش 

در 4شهرستان استان داشــتيم كه پيگيرى آن منجر به 
شناسايى و كشف 8 مزرعه غيرمجاز رمزارز شد.

به گفته وى، در مزرعه هاى كشــف شــده تعداد 40
دســتگاه ماينر با توان مصرفى 68 كيلووات، كشف و 

تحويل مراجع قضايى شد.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان همدان با 
بيان اينكه برخورد با توليدكنندگان غيرمجاز رمز ارز با 
جديت در ســال جارى دنبال مى شود، افزود: از ابتداى 
خردادماه جارى اين ســومين طرح ضربتى شناسايى و 

جمع آورى مزارع رمزارز است.
جمشيدى بيان كرد: حجم قدرت و مصرفى 60 مزرعه 
استخراج رمزارز غيرمجاز كشف شده در استان همدان 
806 كيلــووات برق بود كه تمامــى عوامل اين مزارع 

تحويل مقامات قضايى شده اند.
وى بــا بيــان اينكــه مصــرف بــرق ايــن تعــداد ماينــر 
ــزار و 321 مشــترك خــوش مصــرف  ــا 2 ه ــر ب براب
اســت، گفــت: بــا توجــه بــه شــرايط فعلــى صنعــت 

بــرق و مصــرف بــاالى ايــن دســتگاه ها، برخــورد بــا 
ايــن پديــده مى توانــد ســهم بســزايى در تأميــن بــرق 

پايــدار مشــتركين خانگــى داشــته باشــد.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق اســتان با بيان 
اينكــه مديريت مصرف برق يك ضــرورت و وظيفه 
ملى اســت، افزود: از عموم مردم اســتان درخواست 
مى كنيــم در صورت مشــاهده هرگونــه فعاليتى در 
رابطه با اســتخراج رمزارز، مراتب را سريعًا به ادارات 
شهرستانى و دفتر حراست اين شركت در سطح استان 

گزارش كرده و پاداش دريافت كنند.
رمزارز(يا رمزپول، يا ارز رمزپايه) گونه اى پول ديجيتال 
است كه در آن توليد واحد پول و تأييد اصالت تراكنش 
پــول با اســتفاده از الگوريتم هاى رمزگــذارى كنترل 
مى شــود و معموالً به طور نامتمركز(بدون وابستگى به 

يك بانك مركزى) كار مى كند.
براى استخراج رمز ارز، سرورهاى قدرتمند كامپيوترى 

نياز است كه اين سيستم مصرف برق بااليى دارد.

60 مزرعه استخراج رمز ارز در استان كشف شد

حذف تشريفات عروسى در سايه كروناحذف تشريفات عروسى در سايه كرونا

آمار ازدواج در استان آمار ازدواج در استان 
1515 درصد رشد داشت درصد رشد داشت

وعده 20 روزه نمكى 3 ماهه شد

بالتكليفى 
تزريق واكسن 

در استان
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تعطيلى به بهانه تغيير 
 1- بدترين شــكلى كه مى شــود يك مدير با تغيير دولت رفتار 
كند، تعطيل كردن كارهاى اجرايى و در انتظار روى كار آمدن دولت 

جديد و روشن شدن بقا يا تداوم در مديريت ماندن است.
اين روش نه تنها ركود را بر اســتان حاكم خواهد كرد، بلكه توسعه 
اســتان را معطل تعيين تكليف مديران اســتان خواهد كرد كه ممكن 

است چند ماه پس از روى كارآمدن دولت سيزدهم انجام شود.
2- معموال رئيس جمهور پس از اســتقرار در پاســتور ابتدا معاونين 
خود را انتخاب مى كند، ســپس در هماهنگى با مجلس ليست وزرا 
را به مجلس پيشــنهاد مى دهد و اگر مشــكلى از ناحيه رأى اعتماد 
متوجه افراد پيشنهادى نشود، آنها پس از استقرار در وزارتخانه اقدام 

به تعيين تكليف مديران وزارتخانه و سپس مديران استانى مى كنند.
روندى كه ممكن است در بهترين حالت نوبت تغيير مديران استان را 
به اواسط پاييز منتقل كند و از آن زمان شايد تغييرات مديران استانى 
اتفاق افتــاده و مديران دولت جديد جايگزيــن مديران دولت قبل 

شوند و در اين راه برخى هم تثبيت شده و تغيير نكنند.
3- با اين حســاب به انتظار تغيير نشستن يعنى حداقل 4 ماه دست 
از كار كشيدن و توســعه استان را به بهانه تغيير دولت تعطيل كردن 

امرى پسنديده نيست.
4 ماه فرصت كمى در توســعه نيست و در4 ماه مى شود بسيارى از 
برنامه هاى كوتاه مدت توســعه را پيش برد و توسعه استان را تسريع 

كرد.
4- هــر مديرى روزى منصوب و روزى تغيير خواهد كرد و بهترين 
رويكرد مديريتى آن است كه مدير به دور از حواشى و بهانه تا زمانى 
كه در پستى مديريتى است، شبانه روز و جهادى براى مردم كار كند.

با اين تعريف مديرى كــه كار را تعطيل مى كند تا مدير بعدى بيايد 
و از نو  كار را آغاز كند، مدير دلســوزى نيســت و از مديريت تنها 

انديشيدن به مزاياى آن و پرستيژ آن را ياد گرفته است.
5- رقابت بين استانى در ايران يك واقعيت است و استان هاى رقيب 
براى اســتفاده از لحظه لحظه فرصت ها برنامه ريزى دارند و به دنبال 

اجراى آن هستند.
حال اينكه در اســتان به بهانه تغيير دولــت كارها و برنامه ها تعطيل 
شود و برنامه در حال اجرا ديگر دنبال نشود، تنها فرصت پيش افتادن 

به استان هاى رقيب است.
6- نظارت در هر مقطعى الزم است و دستگاه هاى ناظر كه در ايران 

كم هم نيستند در هر شرايطى بايد به وظيفه خود عمل كنند.
قرار نيســت اين دستگاه ها فعاليت هاى توســعه اى  استان را تعطيل 
كنند، بلكه الزم است در اين شــرايط از ترك فعل احتمالى مديران 
به بهانه تغيير و سپردن كار به مديران دولت بعدى پيشگيرى كرده و 

مانع زيان و اخالل در توسعه استان شوند.
7- اين چند ماه هم ســپرى خواهد شد و هر چند مشخص نيست 
كه رويكرد دولت ســيزدهم به تغييرات مديريتى چگونه است و آيا 
واقعــا به كارآمدى و كاربلدى مديران بها خواهد داد يا نه؟ اما آنچه 
مشخص است دولت سيزدهم كرامت مديران را حفظ خواهد كرد.

اين مهم شاخصى است كه مى تواند مديران را به كار دلگرم و آنانى 
را كه به دنبال كرامت در دولت ســيزدهم هستند به پيگيرى كارها و 

برنامه ها در شرايط تغيير دولت اميدوار كند.

ثبت نام 1700 دانشجو در ترم تابستان 
دانشگاه بوعلى سينا

 بنابر اعالم معاون امور آموزشى و تحصيالت تكميلى دانشگاه بوعلى سينا  
هزار و700 دانشجو در ترم تابستان دانشگاه بوعلى سينا ثبت نام كردند.

حسن ســارى خانى در گفت وگو با ايســنا، گفت: ترم تابستانى در دانشگاه 
بوعلى سينا از 19تيرماه آغاز شده و تا 6 هفته ادامه دارد.

وى بيان كرد: با توجه به برگزارى ترم تابســتان در بيشتر دانشگاه هاى كشور، 
انتظار داشتيم حدود 500 نفر در ترم تابستان دانشگاه بوعلى سينا شركت كنند، 
اما حدود  هزارو700 نفر در اين ترم، ثبت نام كردند. ســارى خانى گفت: ترم 

تابستان مانند يك ترم عادى، تركيبى از آموزش آفالين و آنالين است، اما به 
 دليل برخى مشــكالت ماننند قطعى برق، اجازه داديم بخش زيادى از برخى 
دروس به  صورت آفالين برگزار شــود. معاون امور آموزشــى و تحصيالت 
تكميلى دانشــگاه بوعلى سينا با اشاره به اينكه ارزشــيابى ترم تابستان مانند 
ترم هاى عادى است، بيان كرد: بيشــتر دروس ارائه شده در اين ترم، دروس 
عمومى و پايه اســت و برخى دروسى كه تعداد متقاضيان آنها به حدنصاب 
نرسيدند هم توسط آموزش، حذف شــدند. سارى خانى در پايان، گفت: هر 
دانشــجو در ترم تابســتان مى تواند حداكثر 6 واحد درسى را اخذ كند و در 
موارد خاص مانند فارغ التحصيلى دانشــجو، با نظر شوراى آموزشى دانشگاه، 

اين تعداد به 8 واحد درسى افزايش پيدا مى كند.

مرگ4 شهروند در سدهاى همدان
 در 3ماهه نخست امسال 4نفر بر اثر غرق شدن در اين استان جان خود را از دست دادند.

مديركل پزشــكى قانونى استان همدان، با اشاره به اينكه در 3ماهه نخست امسال 4 نفر بر اثر غرق شدگى در اين 
استان جان خود را از دست دادند گفت: اين آمار نسبت به مشابه سال گذشته تغييرى نداشته است. آرتين كمالى 
با بيان اينكه ســال گذشته 12نفر بر اثر غرق شدن جان باختند افزود: غرق شدگى زمانى اتفاق مى افتد كه مجارى 
تنفسى به وسيله هر نوع مايعى مسدود شود و يا مايعى به داخل ريه و حبابچه هاى آن راه پيدا كند. وى با بيان اينكه  
روز گذشته جوان 28ساله اى در سد خاكى واقع در روستاى منگاوى از توابع شهرستان مالير غرق شد، گفت: پسر 
جوان در حال شنا كردن در سد منگاوى دچار غرق شدگى و جسم نيمه جان او بالفاصله با كمك اعضاى خانواده 
از داخل سد خارج شد. كمالى بيان كرد: با حضور تيم هاى امدادى در محل، پيكر نيمه جان اين جوان به بيمارستان 
بعثت شهر همدان منتقل شد، اما تالش پزشكان براى احياى او نتيجه نداد و پسر جوان جان خود را از دست داد.

انجام بيش از هزار مورد تعميرات و 
كاليبراسيون در شركت گاز استان 

گاز  شــركت  مديرعامــل   
اســتان همدان از انجــام هزار 
و  تعميــرات  مــورد   166 و 
كاليبراسيون كنتورهاى توربينى، 
تصحيح كننده حجــم، گيج دما 
و گيج فشــار در ســال 99 در 
شــركت گاز استان همدان خبر 

داد.
روابط عمومــى  گــزارش  بــه 
ــرد  ــد عملك ــاض در تأيي ــدا... في ــدان، عب ــتان هم ــركت گاز اس ش
ــرى و  ــد اندازه گي ــت: واح ــع گاز گف ــرى و توزي ــد اندازه گي واح
توزيــع گاز يكــى از واحدهــاى مهــم و كليــدى در جهــت مديريت 
ــم  آن  ــف مه ــه از وظاي ــت ك ــت گاز اس ــزى در صنع و برنامه ري
ــال  ــى از خطــوط انتق ــل و برداشــت گاز طبيع ــه تحوي ــوان ب مى ت
ــم   ــا وحج ــار، دم ــون فش ــى همچ ــرى پارامترهاي گاز و اندازه گي
در نقــاط برداشــت و  نقــاط توزيــع، به روزرســانى، تعميــر و 

ــرد. ــاره ك ــود و... اش ــزات موج ــيون تجهي كاليبراس
وى از انجام 97 مورد تعمير و كاليبراســيون كنتورهاى توربينى، 33

مورد تعمير و كاليبراســيون تصحيح كننده حجم،  874 مورد تعمير 
و كاليبراسيون گيج فشــار، 164مورد تعمير و كاليبراسيون گيج دما 
در ســال 99 در واحد اندازه گيرى و توزيع گاز شــركت گاز استان 

همدان خبر داد.

شهردار انتخاب  از  فراتر 
 پنجمين دوره شــوراى اســالمى شــهر همدان به پايان خود 
نزديك شــده و بزودى شوراى ششــم فعاليت خود را با تركيب 

جديد و متفاوت آغاز مى كند.
اين روزها كه پرونده انتخابات شــوراها در استان با تمام حواشى 
بسته شده اســت، بحث هاى مختلفى درخصوص انتخاب شهردار 
آينده در فضاى رسانه اى مطرح شــده و بعضًا گمانه زنى هايى نيز 

صورت گرفته است.
ايــن گمانه زنى ها تا جايى پيش رفته كه حتى اســامى و مصاديق 
نيز موردتوجه قرار گرفته اســت تا به نوعــى هم  افكار عمومى 
تحت تأثير قرار گيرد و هم منتخبان شــوراى ششــم وارد فضايى 
شــوند كه نه طرف هاى مشــورت آنها، بلكه ديگران آن را ترسيم 

كرده اند.
انتخاب شــهردار يكــى از اصلى ترين وظايف و مســئوليت هاى 
شــوراى اسالمى شهر اســت و انتظار مى رود كه اعضاى شورا با 
دقت الزم و نگاه همه جانبه به سمت تصميم گيرى درست در اين 
زمينه حركت كنند؛ زيرا با وجود شــهردارى اليق و كارآمد است 
كه مى توان به تحوالت مثبت در حوزه مديريت شــهرى و توسعه 

همه جانبه و پايدار شهرى دست يافت.
پس انتخاب شــهردار به عنوان يك مسئوليت بزرگ براى اعضاى 
شــوراى شهر از اهميت بااليى برخوردار است، اما مهمتر و فراتر 
از آن برنامه محورى شورا و داشتن برنامه جامع و همه جانبه براى 
توسعه شهرى اســت تا براساس آن بتوان افق هاى آينده مديريت 

شهرى را مشخص كرد.
اينكه هدفگذارى شــوراى ششــم بــراى رفع مشــكالت فعلى، 
ســرعت بخشــيدن به روند توسعه شهرى و دســتيابى به شرايط 
مطلــوب در ابعاد مختلف چيســت و چه برنامــه راهبردى براى 
دستيابى به اين اهداف روى ميز شوراى اسالمى شهر همدان قرار 
خواهد گرفت، هنوز مورد بحث قرار نگرفته و پاســخ روشنى نيز 

دريافت نشده است.
اين در حالى اســت كه الزمه توســعه در هر ســطحى داشــتن 
برنامه جامع و دقيق در ســطوح مختلــف بلندمدت، ميان مدت و 
كوتاه مدت اســت تا مديران توانمند و شايسته اين برنامه ها را به 

بگذارند. اجرا 
 توسعه شــهرى نيز در گروى حركت برنامه محور مديران شهرى 
اســت و صد البته كه شوراى شهر در ترســيم چشم انداز آينده و 

ارائه برنامه راهبردى نقش كليدى دارد.
   بر اين اســاس انتخاب شــهردار موضوع مهمى اســت و دقت 
در اين انتخاب مى تواند در توســعه شــهرى مؤثر واقع شــود و 
آينده روشــنى را رقم بزند مشروط بر آنكه شوراى شهر با برنامه 
مشــخص كار خود را آغاز كند و براســاس آن فردى توانمند را 

براى مديريت شهرى انتخاب كند.
در بحث مطالبه گرى و يا ارائه مشاوره نيز اينكه ما صرفًا به بحث 
انتخاب شــهردار بپردازيم و نگاه خود را محدود به آن ســازيم 
اگرچه حركتى ارزشــمند و ضرورى اســت، اما كافى نيست و با 

ايــن كار به نوعى از اهم عبور كرده و به مهم پرداخته ايم.
بــا اين اوصــاف انتظار مى رود كارشناســان، نخبــگان و فعاالن 
رســانه اى با نگاه همه جانبه مباحث مديريت شهرى را دنبال كنند 
و درخصوص اعضاى منتخب شوراى ششم ارائه برنامه راهبردى 
توسعه شــهرى و پس از آن انتخاب شهردارى قوى و كارآمد را 

دهند. قرار  مدنظر 

1- احتمــال كمبــود در انتظــار بازار خــودرو اســت. گويا صنايع 
خودروســازى به معضل نقدينگى گرفتار شده اند و اگر نتوانند راهى 
براى عبور از اين معضل پيدا كنند، بازار خودرو آشفته تر خواهد شد. 
گفتنى اســت پيــش از اين كمبود برق، مرغ و برخــى كاالها بازار و 

زندگى مردم را متالطم كرده بود.
2- بخشــى از اصولگرايان از نياز به 2سال فرصت براى آواربردارى 
دولت دوازدهم  سخن مى گويند. گويا اين سخنان آغاز فرافكنى هاى 
اصولگرايانه و جايگزينى حمله به دولت روحانى با شعار"ما مى توانيم"

ارزيابى شــده است. گفتنى اســت اين فرافكنى در شرايطى است كه 
اصولگرايان در انتخابات از حل يك شبه مشكالت در برخى حوزه ها 

سخن مى گفتند.
3- پرداخــت يارانه پنهان انرژى به ثروتمندان باز هم موردتوجه قرار 
گرفته است. گويا مردم خواســتار اصالح يارانه هاى انرژى و اجراى 
عدالت در بهره بردارى از انرژى براى همگان هســتند. گفتنى اســت 
يكى از بازيكنان ســابق فوتبال قبض نجومى منزل خود را در اقدامى 
اعتراضى منتشــر كرده كه مشخص شده وى در اين قبض بيش از 50

ميليون تومان يارانه پنهان انرژى دريافت مى كند.
4- برخى نمايندگان خواســتار ابطال مصوبه اصالحى دولت درباره 
افزايش حقوق ســنواتى شــده اند. گويــا اين مصوبه امــكان تكرار 
حقوق هاى نجومى را ايجاد مى كند. گفتنى اســت دولت در توجه به 
كارگران عملياتى شــركت نفت  در مصوبه اى اصالحى ســقف 2/5

ميليون تومانى افزايش حقوق ها را برداشت كه اين مصوبه بيشتر به نفع 
مديران دولت و نجومى بگيران شركت نفت  شده است.

5- پرداخت حقوق بدون كاركردن و حضور در محل كار در شســتا 
مورد اعتراض قرار گرفته اســت. گويا بيشــتر افراد شناسايى شده با 
عنوان مشــاور مديرعامل به كار گرفته شده اند. گفتنى است در شرح 
وظايف يكى از اين مشاورين با حقوق ماهانه 20 ميليون  تومان، تهيه 

پاورپوينت براى مديرعامل ذكر شده است!

 مديركل آموزش وپرورش اســتان همدان 
بيان كرد كه اين استان با عملكردى مطلوب 
و مؤثــر در زمينه آموزش از راه دور موفق به 

كسب رتبه برتر كشور شده است.
محمد پــورداود در گفت وگو با ايرنا، گفت: 
حــوزه آموزش از راه دور اســتان همدان به 
دليل تأثيرگــذارى بر امــور تخصصى اين 
بخش، مورد تقدير وزارت آموز ش وپرورش 

قرار گرفته است.

وى بيان كرد: براســاس ارزيابى هاى وزارت 
آموزش وپرورش و بررســى شــاخص هاى 
مختلف عملكرد، حــوزه آموزش از راه دور 
اســتان همدان با عملكردى مناسب با كسب 
امتياز عالى، رتبه برتر كشــور را از آن خود 

كرده است.
پورداود گفت: جذب دانش آموزان بازمانده از 
تحصيل و افزايش پوشش تحصيلى، نظارت 
بر فرايند برنامه ريزى و تدوين برنامه ساالنه 

ارزيابى  شــاخص هاى  مهمترين  از  مدارس 
فعاليت هاى حوزه آموزش از راه دور است.

وى بيان كرد: برگزارى دوره هاى آموزشــى 
و دانش افزايــى، اجراى برنامــه طرح جامع 
نظارت در سطوح عمومى، تخصصى و عاليه، 
اجراى مطلوب دستورالعمل ارزيابى عملكرد 
مدارس، اســتفاده از ظرفيت شوراى نظارت 
بر مدارس غيردولتى، برگزارى جشــنواره ها 
و نمايشــگاه ها، استفاده از فناورى هاى نوين 

و توســعه آموزش الكترونيكى و استفاده از 
ظرفيت شــوراى هماهنگى مؤسسان نيز از 
ديگر شاخص هاى بررسى عملكرد اين حوزه 

است.
همدان  اســتان  آموزش وپرورش  مديــركل 
با اشــاره به ضــرورت بسترســازى براى 
آموزش هاى مجازى، از برگزارى كالس هاى 
الكترونيكى در بيشتر مدارس آموزش از راه 

دور اين استان خبر داد.

 مديــر كل فنى  و حرفه اى اســتان از 
ارائه مهارت هاى فنى و حرفه اى به 335
زن سرپرســت خانوار طى سه ماه نخست 

سال جارى در استان خبر داد.
وهب مختاران در گفت وگو با ايرنا  افزود: 
اشتغالزايى  و  ســازى  توانمند  راستاى  در 
زنان سرپرســت خانوار تعــداد 208 نفر 
در بخش دولتى آمــوزش هاى مهارتى را 

فراگرفتند.
وى بــا بيان اينكــه اداره كل فنى و حرفه 
اى اســتان همدان براى كاهش مشكالت 
اقتصادى زنان سرپرســت خانوار و بهبود 
زندگى آنان طرح توانمندسازى و مهارت 
آموزى را اجرا مــى كند، گفت: در بخش 
خصوصــى نيــز بــه 127 نفــر از بانوان 
سرپرســت خانوار در آموزشگاه هاى آزاد 
آموزش هاى فنى و حرفه اى ارائه شــده 

است.
مديركل فنى و حرفه اى استان خاطرنشان 

كرد: در ايــن مدت دوره هــاى آموزش 
مهارتــى مانند مانتــودوزى، قالــى بافى 
تابلويى، كارآفرينــى، دوخت كيف چرم، 
و  آرايش  زنانــه،  خودآرايى  ســفالگرى، 
پيرايش زنانه و خياطى نيز در استان برگزار 

شده است.
مختاران اظهار كرد: براى حمايت از بخش 
خصوصى طــرح توانمند ســازى بانوان 
سرپرســت خانوار با مشاركت آموزشگاه 

هاى خصوصى اجرا مى شود.
وى عنوان كرد: ســازمان فنى و حرفه اى 
با مهيا كــردن زمينه ورود بانوان به عرصه 
اشتغال به ويژه مشــاغل خانگى توانست 
عالوه بر برداشــتن گام هــاى بلند براى 
خانوار،  سرپرســت  زنان  توانمندســازى 

كارنامه موفقى را نيز از خود ارائه دهد.
اســتان همدان داراى 22 مركز و شــعبه 
دولتى و 198 آموزشــگاه خصوصى ويژه 

آموزش هاى فنى و حرفه اى است.

 معاون آموزشى جهاد دانشگاهى همدان 
گفت: امسال هزار و 975 نفر در سامانه جهاد 
دانشگاهى اســتان براى آموزش و مشاغل 

خانگى نام نويسى كرده اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، معاون 
آموزشى جهاد دانشگاهى همدان گفت: سهم 
امسال استان در اجراى طرح مشاغل خانگى 
2 هزار و 100 نفر اســت كــه هزار و 975

نفر تاكنون براى اين مشاغل در سامانه جهاد 
دانشگاهى ثبت نام كرده اند.

ميــرزا بيگى افــزود: جهاد دانشــگاهى در 
قالب طرح ملى توســعه ى مشاغل خانگى 
اســتعداد هاى افراد جوياى كار را به مهارتى 

براى كسب درآمد تبديل مى كند.
 وى گفــت: دوره هــاى آموزشــى جهاد 
دانشــگاهى را در رشته هاى مورد نياز استان 
شــامل خياطــى، كيك و شــيرينى، قالى و 
تابلو فــرش، مبل و منبت، ويراســتارى و 

پويانمايى(انيميشن )ثبت نام كرده ايم.

ايــن طرح در ســه مرحله ى نياز ســنجى 
آمــوزش عمومــى (مباحــث اقتصــاد و 
كارآفرينى) و تخصصــى، و اتصال به بازار 
كار انجام مى شود كه مهمترين مرحله كه اين 
طرح را منحصربه فرد كرده مرحله ى ســوم 
اســت كه با استفاده از پيش ران ها انجام مى 
شود به اين ترتيب كه جهاد دانشگاهى با 90

صاحب حرفه ى توليد كننده قرارداد بسته كه 
خود دوره ها را با امكانات جهاد دانشگاهى 
برگزار مى كنند ســپس از طريق ســفارش 
كار به مهارت آمــوزان آن ها را به بازار كار 
متصل مى كنند و بــه اين ترتيب كارخود را 

هم توسعه مى دهند.
گفتنى است؛ قراردادى هم با صندوق بيمه ى 
روستايى بسته شده كه متقاضيان مى توانند از 
اين طريق تحت پوشــش بيمه قرار بگيرند. 
در اواسط اجراى طرح در جهاد دانشگاهى 
همدان 272 نفر درمرحله ى اتصال به بازار و 
540 نفر در پايان مهارت آموزى قرار دارند.

  براســاس آمارهاى علوم پزشكى تاكنون 
بيش از 96 هزار و 650 دز ســهميه واكســن 
در مرحله نخســت اجراى طرح واكسيناسيون 
همــدان و 59 هــزار و 513 در مرحلــه دوم 
تزريق شده اســت كه اگر به اين آمار 3 هزار 
دز تزريقى واكسن پاستور را هم اضافه كنيم در 
اســتان چيزى حدود 150هزار دز واكسن هاى 
مختلف عليه كرونا توزيع و تزريق شده است.

از طرفى با وجود اينكه بيش از90درصد افراد 
باالى 70سال در همدان واكسينه شده اند يعنى 
چيزى حدود 63هزار نفــر، اما هنوز تكليف 
تزريق واكسن توليد داخل (كوو ايران بركت) 

در همدان به درستى مشخص نيست.
با اينكه حدود يك مــاه از خبر توليد داخلى 
2 واكســن مقابله با كرونــا مى گذرد و مجوز 
اضطرارى استفاده داخلى از آن نيز صادر شده 
است و با اينكه در اســتان همدان اعالم شده 
بود كه از نخســتين روز تيرماه واكسيناسيون 
با واكســن كوو ايران بركت آغاز مى شود، اما 
در عمل هنوز به صورت گســترده تزريق اين 

واكسن در همدان صورت نپذيرفته است.
اين بدان معناســت كه با وجود وعده هايى 
چون انجام واكسيناســيون دانشــجويان تا 
پايان شــهريورماه و قرار گرفتن گروه هاى 
در خطر در ليست اضطرارى تزريق واكسن 
كرونــا، اما روند واكسيناســيون در همدان 
كندتر از چيــزى كه بايد پيــش مى رود و 
بنــا بر اعالم رئيس مركز بهداشــت همدان 
برخى  مختص  تنها  كووايران بركــت  تزريق 
از افراد برگزاركننده انتخابات 1400 اســت 
و هنوز دســتورالعملى از وزارت بهداشت 
براى تزريق گســترده آن به اســتان اعالم 

است. نشده 
اين شــرايط در حالى است كه برخى از منابع 
آگاه بــه همدان پيام گفته اند مقــدارى از اين 
واكسن ايرانى به استان سهميه داده شده است 
كه هنوز در انبارهاى داروى همدان نگهدارى 
مى شود تا دستورالعمل وزارت بهداشت براى 

چگونگى تزريق آن صادر شود.
اين شرايط سبب شده تا بسيارى از گروه هاى 
هدف و در انتظار دريافت واكسن از روند كند 
واكسيناسيون عليه كرونا در استان گاليه كنند 
و از آغــاز موج پنجم ايــن بيمارى كه رئيس 
دانشگاه علوم پزشكى همدان موعود آن را در2

هفته آينده داده است نگران 
باشند.

اگرچه مســئوالن بهداشت 
و درمان اســتان علت اين 
اولويت بنــدى  را  كنــدى 
دوره  اتمام  و  واكسيناسيون 
كامل واكســن ســالمندان 
ســال  باالى 70  افــراد  و 
بررســى ها  اما  مى داننــد، 
نشان مى دهد نبود مديريتى 
يكپارچه ســبب اين اتفاق 
شده است تا جايى كه حتى 
در اعــالم آمارهاى مربوط 
بــه واكسيناســيون هم در 
مديران  صحبت هــاى  بين 
استان تضاد اطالعاتى ديده 
مثال  عنــوان  به  مى شــود 

محمد خيرانديش رئيس مركز بهداشت همدان 
ديــروز در مصاحبه اى ميــزان دز تزريقى در 
مرحله نخست و دوم واكسيناسيون را 57هزار 
دز اعالم مى كند در حالى كه رئيس دانشــگاه 
علوم پزشكى همدان عدد 150هزار دز واكسن 

تزريق شده در استان را صحيح مى داند.
واكسيناسيون عليه كرونا در همدان با گروه هاى 
هدفى از كادر درمان و پرســنل بخش عفونى 
بيمارستان سينا و در مراحل بعد بيمارستان هاى 

بعثت و بهشــتى آغاز شده 
آخرين  براســاس  و  است 
اطالعــات موجــود عمده 
همدان  در  تزريقى  واكسن 
و  ســينوفارم  نــوع  دو  از 

اسپوتنيك مى باشد.
بر همين اســاس در مرحله 
دوم واكسيناســيون اين دو 
واكســن براى افــرادى كه 
در مرحله نخســت واكسن 
چينــى را دريافت كرده اند 

تزريق مى شود.
وضعيت  آخريــن   

كرونا در استان
بنابــر اعــالم ســخنگوى 
دانشگاه علوم پزشكى استان 
همــدان با شناســايى 132

بيمار جديد مبتال به كوويد 19 در اين استان، 
مجموع بيماران بسترى مثبت به 18هزار و 651
و بيماران سرپايى مثبت به 46هزار و 396 نفر 

رسيد.
محمد طاهرى گفت: همچنين با فوت 2 بيمار 
ديگر در 24 ســاعت گذشــته (ديروز) آمار 
مرگ ومير ناشــى از كرونا در استان از ابتداى 
اپيدمى ويروس تاكنون به 2هزار و 285 مورد 

رسيده است.

وى افزود: تعداد مراجعان سرپايى به اورژانس 
بيمارستان هاى استان با عالئم تنفسى مشكوك 
به كرونا در 24ســاعت گذشته 383 مورد بود 
كه 86 نفر از مراجعان به بيمارستان ها در بخش 

عادى بسترى شدند.
طاهــرى گفــت: 17بيمار مبتال بــه كرونا در 
بخش «آى.سى.يو» مراكز درمانى استان بسترى 
هستند و در مجموع وضعيت جسمى 21 بيمار 
بسترى در بيمارستان هاى استان وخيم گزارش 

شده است.
مدير روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى استان 
همدان درباره آخرين وضعيت بيماران كرونايى 
در شهرستان هاى استان نيز افزود: شمار بيماران 
كرونايى بسترى(از ابتداى همه گيرى ويروس 
كرونا تاكنون) در بيمارستان هاى اسدآباد 828، 
بهار 994، تويســركان هزار و 32، رزن 791، 
درگزين 291، فامنين 320 و كبودراهنگ هزار 

و 49 نفر است.
طاهرى گفت: همچنين تاكنون 3 هزار و 397
نفــر در مالير، 2هزار و 342 نفر در نهاوند و7
هــزار و 170 نفر نيز در شهرســتان همدان به 

ويروس كرونا مبتال و بسترى شده اند.
با اين شــرايط، از مجموع 10 شهرستان استان 
همدان تنها شهرستان فامنين در وضعيت زرد 
كرونايى بوده و مابقى در وضعيت نارنجى قرار 

دارند.

وعده 20 روزه نمكى 3 ماهه شد

بالتكليفى تزريق واكسن در استان

در  تزريقــى  دز  ميــزان 
مرحلــه نخســت و دوم 
57هزار  را  واكسيناسيون 
در  مى كنــد  اعــالم  دز 
حالى كه رئيس دانشــگاه 
عدد  همدان  علوم پزشكى 
150هزار دز واكسن تزريق 
شــده در استان را صحيح 

مى داند

آموزش از راه دور استان همدان برتر كشورشد

335 زن سرپرست خانوار مهارت 
فنى و حرفه اى دريافت كردند

س
فار

س: 
عك

/

همدان پيام كنار شماست!

ثبت نام هزار و 975 نفر 
در سامانه جهاد دانشگاهى 
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تغيير در نمايندگى صداوسيماى اسدآباد
 مرتضى كرمى به عنوان نماينده 
صداوســيما شهرســتان اســدآباد 
معرفى شد. وى پيش از اين نماينده 
صداوسيما در شهر آجين به مدت 
3 ســال بود. پيــش از اين حميد 
گوهرى 10ســال به عنوان نماينده 
فعاليت  شهرســتان  در  صداوسيما 
داشــت و در سال 99 به مأموريت 
اعزام شــد و ظرف مدت 3 ماه موســى طالبيان به عنوان سرپرست 
فعاليت داشت كه پس از 3 ماه مجدد حميد گوهرى آغاز به فعاليت 

كرد.
همچنين مرتضى كرمى با حكم شــعبانى راد مدير خبر صداوسيماى 
اســتان اكنون در شهرســتان اســدآباد به عنوان نماينده صداوسيما 

فعاليت مى كند.
شــايان ذكر اســت، عمده مراجعه ارباب رجوع شهرســتان به دفتر 
نمايندگى صداوسيما در خصوص قطعى راديو و تلويزيون در سطح 

روستاهاى شهرستان است.

دستگيري 40 متهم در كبودراهنگ
انتظامــي  سرپرســت  همدان پيــام-  خبرنــگار  كبودراهنــگ   
شهرســتان«كبودراهنگ»، از اجراي طرح ارتقاى امنيت اجتماعي و 

دستگيري 40 متهم در اين شهرستان خبر داد.
ــرح  ــراي ط ــت: اج ــر گف ــن خب ــد اي ــب، در تأيي ــادى پوررج  ه
ــت و  ــطح امني ــش س ــور افزاي ــه منظ ــي ب ــت اجتماع ــاى امني ارتق
ــوان يكــي از  ــه عن ــم ب ــي و كشــف جراي احســاس امنيــت عموم
مهمتريــن اولويت هــاي مأموريتــي و اجرايــي در دســتور كار 

ــت. ــرار گرف ــگ ق ــتان كبودراهن ــس شهرس پلي
 وى در ادامــه افــزود: در ايــن راســتا بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــي 
ــع  ــاي جام ــتاي اجــراي طرح ه ــي در راس ــن طــرح انتظام و تدوي
حوزه هــاي  در  اجتماعــي  امنيــت  ارتقــاى  طــرح  منطقــه اي، 
ــاي  ــي يگان ه ــت و تواناي ــتفاده از ظرفي ــا اس ــرم ب ــف ج مختل

ــد. ــرا درآم ــه اج ــه مرحل ــي ب ــي و اجراي عمليات
پوررجــب بيــان كــرد: در ايــن طــرح اولويت بنــدي جرايــم 
و همچنيــن اشــرافيت اطالعاتــي توســط يگان هــاي مجــري 
ــرار گرفــت كــه از مهمتريــن دســتاوردهاي ايــن  طــرح مدنظــر ق
ــي  ــواع موادمخــدر صنعت ــرم ان ــه كشــف 105گ ــوان ب طــرح مي ت
و ســنتي، 3دســتگاه موتورســيكلت و 2دســتگاه خــودرو ســرقتي 
ــارق  ــتگيري 2س ــي و دس ــن خصوص ــرقت از اماك ــره س و 12فق
ــي  ــن خصوص ــارق اماك ــودرو، 9س ــارق خ ــيكلت و 2س موتورس
ــكام  ــر داراي اح ــدر و 21نف ــروش موادمخ ــتگيري 6خرده ف و دس

ــرد. جلــب اشــاره ك
 وى در پايان اين خبر با تقدير از تالش كاركنان انتظامي و با اشــاره 
به اينكه اجــراي طرح هاي انتظامي و پيشــگيرانه پليس به صورت 
مستمر و در مقاطع زماني و مكاني مختلف به مرحله اجرا در خواهد 
آمد از شهروندان خواست كه با رعايت نكات پيشگيري، در صورت 
مشاهده هرگونه موارد مشــكوك  موضوع را از طريق شماره تلفن 

110 با پليس در ميان بگذارند.

اجراى 2 مرحله 
افزايش حقوق بازنشستگان

 اجراى 2مرحلــه افزايش حقوق بازنشســتگان از اهم اقدامات 
معاونت بيمه اى ســازمان تأمين اجتماعى است كه در سال هاى اخير 

محقق شد.
به گزارش ايرنا، مرحله نخســت متناسب سازى حقوق بازنشستگان 
تأميــن اجتماعــى در مردادماه ســال 99 اجرايى و حقــوق ماهانه 
مســتمرى بگيران اين ســازمان از 400 تا 800 هزار تومان افزايش 

يافت.
مرحله دوم اين متناسب ســازى نيز در پرداخت حقوق فروردين ماه 
اين جمعيت لحاظ شد و براساس اين متناسب سازى، بازنشستگان با 
30سال ســابقه از فروردين ماه 1400، 4ميليون و 200 تا 4ميليون و 

300 هزار تومان دريافت مى كنند.
بازنشستگان با بيش از 30 سال سابقه نيز با توجه به سنوات بيش از 
اين مبلغ و بازنشستگان كمتر از 30 سال سابقه هم كمتر از اين ميزان 

را(با توجه به سنوات) دريافت خواهند كرد.

ارتقاى فرهنگ اسالمى
 مؤثر در پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى

 ترويج و ارتقاى فرهنگ اسالمى و ايرانى مى تواند در پيشگيرى 
از آسيب هاى اجتماعى در جامعه تأثير بسزايى داشته باشد .

شوراى فرهنگ عمومى شهرستان بهار با موضوع غدير و نمازجمعه 
در سالن اجتماعات فرماندارى بهار برگزار شد.

در اين جلسه امام جمعه بهار دفاع از حريم واليت را وظيفه همگانى 
دانســت و گفت: ســتاد غدير با هدف ترويج فرهنگ علوى در بين 

مردم تشكيل شده است.
حجت االســالم  محمدعلى ارزنده افــزود: برنامه هاى عيدغدير در 
ســال جارى پررنگ تر از گذشــته و با محوريت جوانان در راستاى 
تبيين فرهنگى غدير و با رعايت دســتورالعمل هاى بهداشتى برگزار 

مى شود.
وى بيــان كرد: امــروزه احياى غدير متفاوت تر از گذشــته صورت 
مى گيــرد و در فضاى مجازى نيز بايد به تبليــغ غدير بپردازيم و با 
پيام هاى كوتاه و جوان پســند و با روايــت و صحبت كوتاه به دنبال 

احياى غدير باشيم.
ارزنده گفت كه  احياى نمازجمعه يكى از مســائلى است كه موجب 
ادامه حيــات انقالب و ادامه راه شــهدا خواهد شــد و خطبه هاى 
نمازجمعه بلندگوى خواســته هاى مردم و اعتقادات آنان اســت و 
موجب حركت در مملكت اســالمى خواهد شد و اقامه نمازجمعه 

منوط به احياى مساجد و هيأت هاى مذهبى است.
وى اطعــام فقرا، برگــزارى مراســم هاى محلى غديــر، برگزارى 
كارناوال هاى شــادى در شهرســتان، برگزارى ايســتگاه صلواتى، 
برگزارى مراسم منسجم در پارك الله بهار و برگزارى چند جشنواره 
در نقاط محروم شــهر با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى، برگزارى 
مســابقه با محتواى خطبه غدير ديدار با سادات و فضاسازى شهر را 

از ديگر برنامه هاى عيد غدير برشمرد.
در ادامه فرماندار شهرســتان بهار بيان كرد: توجه به نيازهاى حوزه 
فرهنگ و رفع مشــكالت ناشــى از مســائل اقتصادى كه در همه 
بخش هاى جامعه تأثيرگذار اســت، همت و تالش همه مســئولين 
و مــردم را مى طلبد و با همفكرى و تعامــل دولت و مردم مى توان 
مشــكالت را يك به يــك برطرف كرد و بى شــك  بدون تعامل و 
همــكارى مردم به راحتى نمى توان همه نيازهاى فرهنگى، اجتماعى 

و اقتصادى را برطرف كرد.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى بهار؛ احســان قنبرى افزود: در 
حوزه فرهنگ عمومــى بايد تمهيداتى اتخاذ شــود كه ارزش هايى 
كه از گذشــته وجود داشته و كم رنگ شــده مجدداً احيا و در حفظ 
ارزش هاى موجود نيز تالش صورت پذيرد و قطعًا ترويج و ارتقاى 
فرهنگ اســالمى و ايرانى مى  تواند در پيشــگيرى از آســيب هاى 

اجتماعى در جامعه تأثير بسزايى داشته باشد.

بهره بردارى از 15واحد مسكن مددجويى 
در هفته بهزيستى در كبودراهنگ

 كبودراهنگ - خبرنگار همدان پيام: 15 واحد مســكن مددجويى 
در هفته بهزيستى در شهرستان كبودراهنگ به بهره بردارى مى رسد.

 رئيس بهزيســتى شهرستان كبودراهنگ با اشــاره به برنامه هاى قابل 
اجرا در چهل ويكمين ســالروز تأسيس سازمان بهزيستى بيان كرد: با 
توجه به فرارســيدن هفته بهزيســتى 25تيرماه و با توجه به ويروس 
كرونا برنامه هاى پيش بينى شده با رعايت پروتكل هاى بهداشتى اجرا 

مى شود.
رضا جعفرى نيكو با اشاره به افتتاح 15طرح مسكن مددجويى شهرى 
و روســتايى به صورت همزمان گفت: در حوزه مســكن تالش شده 
است با پرداخت وام مســكن، پرداختى بالعوض از سوى سازمان و 
با مشــاركت خيرين و خود مددجو در راســتاى خانه دار شدن اقشار 

نيازمند گامى برداشته شود.
وى بيــان كرد: يك واحد مســكن مددجويى دومعلوليتى در شــهر 
شيرين ســو و يك واحد تك معلوليتى در روستاى اورقين با حضور 

مسئولين به بهره بردارى مى رسد.
جعفرى نيكــو گفت: ديدار بــا نماينده مجلس شهرســتان، ديدار با  
امام جمعه و فرماندار، غبارروبى مزار شــهداى گمنام، سركشــى به 
منــزل مددجويان و دلجويى از خانواده معلولين و زنان سرپرســت 
خانوار، اهداى ســبدغذايى به مددجويان تحت پوشــش، بازديد از 
مراكز غيردولتى توانبخشــى، پيشــگيرى و مثبت زندگى، برگزارى 
دوره هاى آموزشــى غيرحضورى از ديگر برنامه هاى هفته بهزيستى 

است.

سهميه آرد نانوايى هاى نهاوند كاهش نيافته است
  رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند با بيان اينكه سهميه آرد نانوايى ها كاهش 
نيافته است گفت: فروش آرد سهميه اى دليل عمده كمبود آرد در برخى نانوايى هاست كه 

باعث تعطيلى زودهنگام و در نتيجه كاهش پخت نان مى شود.
نقى كاكاوند در گفت وگو با فارس، گفت: برخى از نانوايى ها عنوان مى كنند علت تعطيلى 
زودتر از موعد مقرر برخى نانوايى ها در شهرستان نهاوند به دليل كمبود آرد است در حالى 

كه سهميه آرد آنها مطابق با روال گذشته در اختيارشان گذاشته مى شود.
وى گفت: علت كمبود آرد در نانوايى ها ممكن اســت دو دليل داشته باشد كه يا سهميه 
آردشــان را به صورت غير قانونى به نرخ آزاد به فروش مى رســانند و يا اينكه بيشتر از 

سهميه روزانه خود نان پخت مى كنند.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان نهاوند گفت: البته به نظر ما فروش آرد 
ســهميه اى دليل عمده كمبود آرد در برخى نانوايى هاست كه باعث تعطيلى زودهنگام و 
در نتيجه كاهش پخت نان مى شود. وى افزود: البته تعدادى از افرادى كه اقدام به فروش 
ســهميه آرد خود كرده اند را شناسايى و به تعزيرات حكومتى معرفى كرده ايم اما متاسفانه 

برخى على رغم جريمه هاى سنگين اقدام به انجام اين كار مى كنند.
كاكاوند با بيان اينكه با وجود محدوديت تعداد بازرسان با تمام توان به دنبال جلوگيرى از 
انجام اين كار هستيم اما برخى متاسفانه شبانه و يا در ساعاتى از روز كه خلوت باشد آرد 
را به فروش مى رســانند تأكيد كرد: از مردم تقاضا داريم در اين رابطه چنانچه مواردى را 

مشاهده كردند به اداره صمت گزارش كنند.

وى با تاييد چگونگى خريد ســهميه آرد توســط نانوايى ها گفت: با توجه به اينكه دو 
نوع سيســتم خريد در شهرستان وجود دارد كه يكى نانوايى هاى يارانه اى يا دولتى و 
ديگرى نانوايى هاى نيمه يارانه اى يا آزادپز هســتند، سهميه آنها نيز به دو شيوه انجام 

مى گيرد.
رئيــس اداره صنعت، معــدن و تجارت نهاوند افزود: ســهميه آرد نانوايى هاى دولتى در 
3نوبت 10 روزه انجام مى پذيرد كه البته آن هم در تاريخ هاى مشخصى بايد صورت گيرد.
وى با بيان اينكــه نانوايى هاى آزادپز هم فقط در يك نوبت مى توانند خريد ماهيانه خود 
را انجام داده و به مدت يك ماه از آن اســتفاده كنند گفت: با وجود اين سيســتم توزيع ، 
نداشتن آرد در نانوايى ها به محض خريد توجيه قانونى ندارد و اين موضوع قابل بررسى 

و پيگيرى است.

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

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

 مالير - ســحر يوسفى - خبرنگار همدان 
پيام: شــوراى اســالمى دوره پنجــم با تمام 
حواشى و اتفاقات خوب و بدش در هفته هاى 
پايانى عمر خود بسر مى برد و شوراى ششم از 
14مردادماه آغاز به كار مى كند تا فصل جديدى 

در مديريت شهر و روستا رقم بخورد .
در ايــن دوره انتخابات شــوراى اســالمى 
شهرستان مالير شامل 6 شهر مالير، ازندريان، 
ســامن، جوكار، زنگنه و اسالمشــهر آق گل 
بود كــه از مجموع 195داوطلبــى كه ثبت نام 
كــرده بودنــد  9 نفر انصــراف دادند، 15نفر 
ردصالحيــت و در نهايت صالحيت 173نفر 
تأييد شــد كه 112نفر مربوط به شهر مالير، 7

نفر اسالمشهر آق گل، 9 نفر ازندريان،  14نفر 
شهر سامن، 14نفر زنگنه و 17نفر شهر جوكار 

بود.
براى انتخابات شــوراهاى اسالمى روستا نيز 
959 نفر ثبت نام كــرده بودند كه از اين تعداد 
27نفر انصــراف دادنــد و صالحيت 32نفر 
نيــز احراز نشــد و در نهايــت 900داوطلب 
صالحيت شان نهايى شد و براى كسب كرسى 

شورا با هم به رقابت پرداختند.
در ايــن دوره از انتخابات در 169روســتاى 
شهرســتان مالير انتخابات شوراهاى اسالمى 
برگزار شد و همه روستاهاى باالى 20خانوار 

صاحب شورا شدند .
پــس از يك ماراتــن ســخت و نفس گير و 
رقابتى تنگاتنگ، ســكانداران هدايت شــهر 
و روســتا مشخص شــدند. در شهر مالير به 
اســمعيل صفوى زاده با 4هــزار و737 رأى، 
مظاهرروزبهانــى با 4هــزار و28رأى، احمد 
چهاردولــى بــا 3هــزار و595رأى، فــرزاد 
زهره وندى با3 هزار و515 رأى، على سبزينى با  
3 هزار و404 رأى، حامد چهاردولى با 3هزار 
و231 رأى، عباس جوكار با 3 هزار و 70 رأى 
توانستند اعتماد مردم را براى ورود به صحن 
شورا جلب كنند و راهى شوراى ششم شوند. 
در  ميان منتخبين 2نفر از اعضاى شــورا براى 
سومين بار و يك نفر براى دومين بار است كه 
به عنوان نمايندگان مردم بر كرســى شوراى 

شهر مالير تكيه مى زنند.
اســمعيل صفوى زاده پيش از اين دوره، با  6

هزار و330 رأى به عنوان نفر اول در شــوراى 

ســوم و با  7 هــزار و116 رأى به عنوان نفر 
دوم در شوراى چهارم به صحن شورا راه يافته 
بــود، عباس جوكار با 55 هزار و552 رأى نفر 
سوم در شــوراى دوم و با  6هزار و397 رأى 
به عنوان نفر دوم شوراى پنجم و على سبزينى 
با 5 هــزار و 368 رأى به عنوان نفر هفتم در 
شــوراى پنجم تجربه حضور در شــورا را به 

دست آورده اند.
 شعارهاى منتخبين مردم 

در شوراى ششم 
اعضاى شــوراى ششــم با شــعارهاى ذيل 
توانســتند اعتمــاد مردم را جلــب كنند و به 

پارلمان محلى راه پيداكنند:
اسمعيل صفوى زاده ؛ همه با هم براى هم 

مظاهــر روزبهانــى؛ عدالت شــهرى، توازن 
خدمات رسانى

احمد چهاردولى؛ شفافيت، عدالت در خدمات 
شهرى، گفتمان شهر اسالمى

فرزاد زهروندى؛ استيفاى حقوق شهروندى
على سبزينى؛ ادامه تكميل پروژه هاى نيمه كاره 
حامــد چهاردولى؛ مديريت شــهرى، عدالت 

اجتماعى
عباس جوكار؛ خدمتگزارى

 انتظارات مردم از شوراى ششم 
و اما در اين بين مردمى كه ســعى كردند با 

انتخاب خود روند توســعه شهر را تسريع 
بخشــند و در سرنوشــت شــهر خويــش 
سهيم  باشــند از منتخبين خود انتظارات به 
نخستين  كه  شــهردار  انتخاب  دارند،  حقى 
گام پارلمــان محلى براى مديريت شــهرى 
به شــمار مى آيد مــردم در اين خصوص 
از نماينــدگان خــود انتظــار دارند به دور 
از نگاه هــاى شــخصى، سياســى و حزبى 
متعهد،  توانمند،  كه  كنند  انتخاب  شهردارى 
قوى  برنامه ايى  داراى  و  خالق  پاكدســت، 

براى مديريت شهرى باشد.
از آنجايى كه اختالف و تفرقه در درون شورا 
مانعى بزرگ در پيشــبرد اهداف و پيشــرفت 
همه جانبه شهر است يكى از انتظارات اساسى 
مردم اين اســت كه اعضاى شــورا همدلى و 
انســجام و كارگروهى را سرلوحه برنامه هاى 
خود قرار دهند و نيز از تجربيات تلخ و شيرين 
دوره هاى گذشــته بهره ببرند تا با چالش ها و 
فرصت هاى فراروى شــورا آشــنا و در اتخاذ 

تصميم هاى بهتر استفاده كنند .
مردم مى خواهند اعضاى شــورا پيگير حقوق 
شهروندان باشــند و از منافع فردى و فاميلى 

چشم پوشى كنند .
شــفافيت در عملكــرد و تعامل با رســانه و 
اطالع رســانى يكى ديگــر از مطالبات به حق 

مردم است كه متأسفانه در دوره گذشته از آن 
غفلت شد و نارضايتى مردم را در پى داشت .

عدالت اجتماعى خواســته ديگر مردم است و 
انتظار دارند تمام نقاط شهر از خدمات شهرى 

برابرى برخوردار باشند .
ساخت وســاز،  پروانه  صدور  روند  تســهيل 
كوچه و خيابان هاى آســفالت شــده و بدون 
چاله وچوله، حذف ســرعت گيرهاى متعدد و 
بدون برنامه ريزى، تعريــض خيابان ها، ايجاد 
پاركينــگ طبقاتى در هســته مركزى شــهر، 
مناسب ســازى شــهر براى معلــوالن، نصب 
المان هايى متناسب با عنوان هاى جهانى مالير، 
جــذب ســرمايه گذار براى بخــش عمرانى، 
ســاماندهى دستفروشان شــهر و اختصاص 
مكانى براى آنها، تكميل پروژه هاى نيمه كاره، 
تعيين تكليف هتل نيمه كاره پارك ســيفيه  نيز 
از جمله مطالبات جدى مردم از شوراى ششم 

است.
در پايــان الزم به يادآورى اســت كه مردم از 
منتخبين خود انتظار دارند اينطور نباشــد كه 
فقط در زمان انتخابات آنها را بشناسند و پس 
از آن ناديده گرفته شوند، انتظار دارند امانتدار 
رأى شــان باشــند، پاى وعده و شعارهايى كه 
دادند بايســتند و براى توسعه همه جانبه شهر 

از هيچ كوششى دريغ نكنند.

مردم مالير از شوراى شهر
 شفافيت مى خواهند

 شــهردار شيرين ســو در پيامــى افتخارآفرينــى 
حسنااســكندرى كودك اهل  شيرين ســو در ششمين 
المپيــاد هنــرى بنيــاد بين المللى هنر كــودك ايالت 
واشنگتن در كشــور آمريكا را به خانواده وى و اهالى 

فرهنگ دوست شيرين سو تبريك گفت.
به گزارش روابط عمومى شهردارى شيرين سو متن پيام 

سيد مصطفى موسوى به شرح ذيل است:
اشتغال به كار هنر ذكر ثناى حضرت حق است و زهى 
ذكر كه از زبان بگذرد و به دســت آيد و گوشــه اى از 
جمــال مذكور را بر پرده اى نقــش كند و يا در پرده اى 
بنوازد و چشم ها و گوش ها را از فراموشى به ذكر آورد  

مى باشد.
شــهر شيرين ســو از ظرفيت هاى كم نظيرى در حوزه 
فرهنگ و هنر برخوردار اســت و گــواه آن مدال هاى 
رنگارنگ هنرمنــدان خوش ذوق اهل شيرين ســو در 

عرصه هاى مختلف هنرى در ســطح ملى و بين المللى 
است.

اينجانب افتخارآفرينى فرزند دلبند شــهرمان سركار 
خانم حســنا اســكندرى و كســب ديپلم افتخار از 
ششمين المپياد هنرى بنياد بين المللى هنر كودك در 
ايالت واشــنگتن كشــور آمريكا به مربيگرى سركار 
خانم ســتاره طاقتى احسن را خدمت خانواده محترم 
ايشــان، مربيان زحمتكش و جامعه هنرى شيرين سو 
تبريك عرض كــرده و موفقيت هاى روزافزون وى 
و همه كودكان سرزمينم را از خداوند قادر و متعال 

مى نمايم. مسألت 
اميد اســت با برنامه ريزى هدفمند و منسجم نهادهاى 
ذى ربط شاهد رشد و شكوفايى همه جانبه استعدادهاى 

كودكان عزيز ميهن اسالمى باشيم.
* سيد مصطفى موسوى
شهردار شيرين سو

ديپلم بين المللى به هنرمند خردسال شيرين سو اعطا شد
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زنجيره  حلقــه  دولت  هر 
يك نظام سياســى است 
هر  كه  اســت  ضرورى  و 
دولتى چه دولت قبل و چه 
بعــد، در اتصال اين حلقه 
اهتمــام كنند چرا كه قطع 
ايــن زنجيره يــا خلل در 
اتصال دولت ها به يكديگر، 
مى تواند منجر به هدر رفتن 
تالش ها و منقطع شــدن 

خدمات و امور گردد

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com
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بررسى بودجه شركت هاى دولتى 
از طريق مجمع عمومى 

قوانين نظارتى كافى بايد به درستى 
اجرايى شود

 سخنگوى كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است 
كه در بحث بودجه شركت هاى دولتى قوانين نظارتى و كنترل هاى الزم 
پيش بينى شده، اما بايد به درستى اعمال شود و اين اقدام از طريق مجمع 

عمومى شركت ها و سپس مجلس انجام مى شود.
محمدمهدى مفتح در گفت وگو بــا خانه ملت، با بيان اينكه در بحث 
بودجه شــركت هاى دولتى قوانين نظارتى و كنترل هاى الزم پيش بينى 
شده، اما تنها بايد به درستى اعمال شود، گفت: بودجه از نظر محاسبات 
ريالى به دو بخش بودجه دولتى و بودجه شــركت هاى دولتى تقسيم 

مى شود كه قوانين حاكم بر آنها متفاوت است.
وى با اشــاره به اينكه نظارت در بخش بودجــه دولتى برعهده ديوان 
محاســبات بوده و وظيفه دارد، نظارت الزم را بر دســتگاه هاى دولتى 
انجام دهد، افزود: ديوان محاسبات در بررسى هايى بايد مشخص كند، 
تا چه ميزان بودجه مصوب مجلس به مصارف تعيين شده، تخصيص 
يافته و در نهايت گزارش تفريغ بودجه را به مجلس ارســال كند. البته 
خود دســتگاه هاى دولتى هم سلسله مراتب مالى دارند و حساب هاى 

آنها بايد تأييد الزم را بگيرد.
مفتح بيان كرد: نحوه حسابرسى در شركت هاى دولتى متفاوت بوده و 
ماهيت كارى آنها شركتى است و طبق قوانين بخش هاى خصوصى و 
دولتى و از طريق مجمع عمومى انجام مى شود. هر كدام از شركت هاى 
دولتى حســابرس هايى در مجمع عمومى دارند كه اين حســابرس ها 
موظف به تدوين گزارش پس از رســيدگى به حساب هاى شركت ها 
هستند تا در صورت بروز تخلفات، در مجمع صاحبان سهم شركت ها 

مطرح و بررسى شود.
 ساختار قانونى الزم براى بررسى بودجه شركت هاى دولتى 

سخنگوى كميسيون برنامه وبودجه مجلس گفت: در مجمع شركت هاى 
دولتى نمايندگان دستگاه هاى دولتى مانند دارايى، وزرا و يا معاونانشان 
هم حضــور دارنــد. در حقيقت بررســى نحوه هزينه كــرد بودجه 
شــركت هاى دولتى در مجمع عمومى به صورت بســيار جزئى انجام 
مى شود كه اگر به درســتى انجام شود، مى تواند دقيق ترين گزارش را 
ارائه كند كه سرجمع اين گزارش در مجلس مطرح و در فصل بررسى 

بودجه بررسى مى شود.

40 درصد مصرف برق كشور
 براى سيستم سرمايشى است

 نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى در رابطه با اختالف 
موجود ميان مصرف و توليد برق در كشور اظهارنظر كرد. 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران، نماينده مردم مالير در مجلس شوراى 
اســالمى در جريان بازديد از روند ساخت مركز ديس پاچينگ مالير 
گفت: حجم مصرف برق كشور در 2 هفته گذشته نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشته 20درصد افزايش يافته كه تداوم خشكسالى ها و گرماى 

بى سابقه از جمله عوامل مهم در اين امر است.
حجت االسالم والمســلمين احد آزاديخواه در ادامه افزود: طبق اظهار 
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق كشور، حدود 40درصد از مصرف 
برق مربوط به سيستم هاى سرمايشى است كه اين امر موجب شد بين 

ميزان توليد و مصرف فاصله بيفتد.

دولت با افتتاح طرح هاى نيمه كاره به دنبال 
هزينه تراشى براى دولت آينده است

 اقدامات دولت فعلى براى كلنگ زنى ها و افتتاح طرح هاى نيمه كاره 
تنها هزينه سازى براى دولت آينده است كه بايد جلوى آن گرفته شود.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
اين روزها اقداماتى توسط برخى مسئوالن اجرايى صورت مى گيرد كه 
به هيچ وجه به صالح دولت آينده نيســت گفت: با وجود اينكه يك 
ماه بيشــتر از عمر دولت فعلى باقى نمانده اســت، اما برخى مسئوالن 
مى گويند 100طرح قرار است در مدت يك ماه آماده بهره بردارى  شود 

كه نكته عجيبى است.
حجت االســالم احمدحسين فالحى با اشاره به اينكه بايد ديد چرا در 
طول اين مدت اين طرح ها انجام نشــده و چگونه قرار اســت ظرف 
309 روز آماده بهره بردارى شود افزود: بسيارى از كلنگ زنى ها و افتتاح 
طرح هاى نيمه كاره در چنين شرايطى تنها هزينه سازى براى دولت آينده 

است و الزم است از اين گونه كارها پرهيز شود. 
وى گفت: از ســازمان بازرسى و ديوان محاسبات درخواست دارم به 
مســأله افتتاح اين گونه پروژه ها كه واقعاً كارى غيركارشناسانه بوده و 

به صورت ناقص  در حال انجام است به صورت جدى ورود كند.
فالحى بيان كرد: افتتاح اين طرح هــاى نيمه كاره و ناقص در آينده به 
اعتراضات مردمى تبديل مى شود مانند استخرهاى شنايى كه مسئوالن 
مربوطه افتتاح كردند و اما تا امروز يك نفر از آنها استفاده نكرده است.
وى گفت: چنين كارهايى نه تنها خدمت به مردم نيست بلكه خيانت به 
مردم است به همين دليل اين موارد را  شخصاً پيگيرى مى كنم كما اينكه 
ســازمان بازرسى وظيفه دارد جلوى چنين اقداماتى را بگيرد تا آسيبى 

بيشتر از اين به نظام وارد نشود. 
فالحى بيان كرد: با اقدامات دولت فعلى مطالبات ســنگينى به وجود 
آمده كه دولت آينده بايد ظرف امسال و سال آينده آنها را پرداخت كند.

نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى گفت: امسال زمان سر 
رسيد اوراق قرضه با 200 هزار ميليارد است كه  سال آينده اين رقم به 
400 هزار ميليارد خواهد رسيد و دولت سيزدهم بايد آنها را پرداخت 

كند، اوراقى كه دولت فعلى آنها را توزيع كرده است. 
وى بيان كرد: رسانه ها الزم است اين موارد و اقدامات را بررسى كرده 
و از اين گونه اقدامات دولت  پشتيبانى نكنند كما اينكه در صورت نياز 

مردم را در جريان امور مى گذارم.

امروز جلسه فوق العاده كميسيون امنيت ملى 
درباره قطعى برق 

ــس  ــى مجل ــت خارج ــى و سياس ــت مل ــيون امني ــخنگوى كميس  س
شــوراى اســالمى در رابطــه بــا موضــوع برگــزارى جلســه ايــن 

كميســيون خبــر داد.
محمــود عبــاس زاده در گفت وگــو بــا خانــه ملــت گفــت كــه 
امــروز كميســيون امنيــت ملــى و سياســت خارجــى مجلــس شــوراى 
اســالمى جلســه فوق العــاده اى دربــاره موضــوع قطعــى بــرق برگــزار 

مى كنــد.
وى افــزود: ايــن جلســه مربــوط بــه بررســى ميــزان تأثيــر قطعــى بــرق 
ــود كــه مســئوالنى از  ــگاه امنيــت زا خواهــد ب ــا ن ــر مبــادالت امنيتــى ب ب

ــده اند. ــوت ش ــور در آن دع ــراى حض ــف ب ــاى مختل بخش ه

سهم خواهى در قاموس مجلس و دولت انقالبى 
نيست

 ســخنگوى  هيأت رئيســه مجلــس بــا اشــاره بــه نامــه دعــوت 220نماينــده 
از رئيســى گفــت كــه امضاكننــدگان ايــن نامــه دنبــال ســهم از كابينــه آتــى 

نبــوده و نيســتند.
به گزارش ايسنا، ســيد نظام الدين موسوى در صفحه شخصى خود در توييتر 
نوشت: بنده نويسنده نامه دعوت 220نماينده مجلس از آيت ا... رئيسى بوده و 
بسيارى امضاها را اينجانب اخذ كردم. امضاكنندگان نامه هيچگاه دنبال سهم از 

كابينه آتى نبوده و نيستند.
 وى در ادامــه اين پيــام بيان كرد: رئيس جمهور طبق قانــون وزرا را معرفى و 
نمايندگان طبق قانون بررسى مى كنند. سهم خواهى در قاموس مجلس و دولت 

انقالبى نيست.

قدردانى رهبر معظم انقالب از پيام جمعى
 از فلسطينيان اردوگاه هاى سوريه

 رهبر انقالب اســالمى در پى پيامى از قدردانى فلسطينيان براى حمايت رهبر 
انقالب اسالمى و ملت ايران از جهاد ملت فلسطين قدردانى كردند.به گزارش ايرنا، 
معــاون ارتباطات بين الملل دفتر مقام معظم رهبرى در نامه اى به محمد البحيصى 
رئيس جمعيت دوســتى فلســطين و ايران، با ابالغ تشكر رهبر انقالب اسالمى، 
نوشت: عمليات سيف القدس تجلى بخش كوچكى از قدرت و اقتدار انباشته جبهه 
مقاومت بود. حجت االسالم والمسلمين محســن قمى در اين نامه افزوده است: 
دفاع قهرمانانه مردم غيور فلســطين از مســجداالقصى و سرزمين قدس، اين بار 
با يكپارچگى و هم افزايى مردم همه مناطق فلسطين و هماهنگى تحسين برانگيز 
همــه گروه هــاى مقاومت به خوبى نشــان داد روزگار تحكــم و قدرت نمايى 
صهيونيست هاى غاصب و نژادپرست پايان يافته و دوره شكست غاصبان سرزمين 

مقدس، عهد آزادى فلسطين و نوبت رهايى قدس شريف فرا رسيده است.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى خريد و نصب 10 دستگاه آب شيرين كن(اسمز معكوس)به شماره ع/1400/189
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد و نصب 10 دستگاه آب شيرين كن(اسمز معكوس) از 

توليدكنندگان يا عرضه كنندگان  مربوطه مطابق مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه واز طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) اقدام نمايد.
آدرس دولت(ستاد)به  الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  پاكات  بازگشايى  و  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
 www.setadiran.ir   به شماره فراخوان  2000007001000034  انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت 
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محمد ترابى »
 طرح شفافيت آراى نمايندگان به طرح مشترك 
محمدجواد فتحى و حسينعلى حاجى دليگانى گفته 
مى شود كه با نام اصلى«طرح الحاق 2تبصره به ماده 
119 قانون آيين نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى» 
در مركز پژوهش هاى مجلس شــوراى اسالمى به 
ثبت رسيده  اســت. هيأت رئيســه مجلس شوراى 
اسالمى در تاريخ 14شهريورماه 1397 اين طرح را 

با حمايت رسمى 160 نماينده اعالم وصول كرد.
برخى از اين نمايندگان بر ايــن ادعا بودند كه اين 
طــرح مى تواند نماينــدگان را در قبــال آراى آنها 
مسئوليت پذير كند، چرا كه در حال حاضر نمايندگان 
در قبال رأيى كه در مجلس مى دهند، هيچ مسئوليتى 
ندارند. آنان حتى مســئوليت مدنى هم در قبال آن 
ندارند و اگر رأى آنها موجب خســارت به جامعه 
شود، نه تنها توسط هيچ نهادى مواخذه نمى شوند، 
بلكه مردم و موكالن آنها نيز از آراى نمايندگان خود 

باخبر نمى شوند.
 شفافيت آرا 

در مجلس يازدهم هم بالتكليف ماند
با اين حال اين طرح در مجلس دهم به نتيجه نرسيد. 
اما طرح شــفافيت آرا به يكى از اصلى ترين شعار ها 
و وعده هاى كانديداهــاى يازدهمين دوره مجلس 

شــوراى اســالمى تبديل شــد. نمايندگان مجلس 
شوراى اســالمى خود را انقالبى معرفى مى كنند و 
از ايــن رو برخى از طرح هاى ايــن مجلس همانند 
طرح شفافيت آراى نمايندگان را جزئى از طرح هاى 

انقالبى مى دانند. 
با اين حال و با وجود تأكيد بســيارى از نمايندگان 
مجلس شــوراى اسالمى به طرح شــفافيت آراى 
نمايندگان، طرح مذكور پس از گذشت يك سال از 

عمر مجلس همچنان بالتكليف مانده است. 
بررسى كليات گزارش كميســيون آيين نامه داخلى 
مجلــس در مورد طــرح اصالح مــوادى از قانون 
آيين نامه داخلى مجلس شــوراى اسالمى با عنوان 
"شفافيت آراى نمايندگان" در نشست علنى مجلس 
15 بهمن ماه سال گذشته مورد بررسى قرار گرفت و 
با 153رأى موافق و 63 رأى مخالف و 12رأى ممتنع 

از 228رأى مأخوذه تصويب نشد.
پس از مخالفت نمايندگان با كليات طرح شــفافيت 
آرا، تعدادى از نمايندگان در نامه اى به هيأت رئيسه 
خواستار در دستور كار قرار گرفتن دوباره اين طرح 
شدند. اســتناد اين نمايندگان به ماده 130 آيين نامه 
داخلى اســت كه اگر طرحى مورد تصويب مجلس 
واقع نشــد با تقاضاى كتبى 50 نماينده و تصويب 

مجلس مى تواند دوباره مورد رسيدگى قرار گيرد.

در  درخواســت  اين 
28بهمن ماه  نشســت 
پارلمان مطرح شــد و 
موافقت  نماينــدگان 

كردند كــه طرح شــفافيت آراى نمايندگان مجدداً 
در دســتور كار مجلــس قرار گيرد. بــا اين مجوز، 
هيأت رئيسه طرح را براى بررسى دوباره به كميسيون 

آيين نامه داخلى ارجاع داد.
كميسيونى  جلســات  برگزارى  احتمال   

براى بررسى شفافيت آرا در هفته آينده
از آخرين اخبــار پيرامون طرح شــفافيت آرا بايد 
گفت كه كميسيون آيين نامه داخلى مجلس شوراى 
اســالمى در آخريــن هفته  قبل از آغــاز تعطيالت 
تابســتانى 2هفته اى مجلس اعــالم كرد كه به طرح 
شفافيت آراى نمايندگان(ارجاع مجدد از صحن به 
كميسيون مستند به ماده 130 قانون آيين نامه داخلى) 
با حضور يكى از طراحان، نمايندگان پيشنهاددهنده، 
كارشناس مركز پژوهش ها و ساير مدعوين رسيدگى 
كرده اســت و از اين رو احتمال دارد ادامه جلسات 

كميسيون مذكور در هفته آينده برگزار شود. 
 تصويب شــفافيت آرا تا قبل از تشكيل 

كابينه دولت سيزدهم
البته گفتنى اســت كه پس از برگزارى سيزدهمين 

دوره انتخابات رياســت جمهورى در 28خرداد ماه، 
برخى از فعاالن سياسى به مطالبه گرى طرح شفافيت 
آراى نمايندگان برخواســته و درخواستشــان اين 
اســت كه طرح مذكور در صورت اراده نمايندگان 
به تصويب آن، تا قبل از تشكيل كابينه دولت بعدى 

به نتيجه رسد. 
دليل اين گروه اين است كه برخى از نمايندگان در 
روز هاى معرفى وزراى كابينه دولت جديد، اقدام به 
ســهم خواهى مى كنند. اين در حالى است كه دولت 
ســيزدهم و مجلس يازدهم هــر دو از يك طيف و 
جريان بوده و به اعتقاد اين كارشناسان اين امر حتى 
لزوم تصويب طرح شفافيت آرا تا قبل از رأى اعتماد 
گرفتن كابينه دولت آينده از مجلس را بيشتر مى كند. 
 شفافيت آرا جلوى تندروى هاى حزبى را 

خواهد گرفت
فارغ از تحليل و بررســى محاســن و معايب طرح 
مذكــور، بايد گفت كه تصويب نشــدن و يا معطل 
ماندن طرحى كــه اكثريت نماينــدگان مجلس بر 
آن تأكيد مى كنند تاكنــون، نمره منفى براى كارنامه 

عملكردى مجلس يازدهم و نمايندگان آن محسوب 
خواهد شد. 

طرح شــفافيت  آراى نماينــدگان مجلس با وجود 
وارد بــودن برخــى از انتقــادات بــه آن از جمله 
افزايش طرح هاى پوپوليستى(عوام گرايانه) از سوى 
نمايندگان، در شرايط حال حاضر كشور كه ساحت 
قدرت در دســت يك جريان سياســى قرار گرفته، 
مى توانــد جلوى برخى از تندروى هــاى حزبى را 

بگيرد. 
در اين رابطه مى بايســت گفت كه جريان كنار رفته 
اصالحات، همانند رقيب خود از حمايت اجتماعى 
طيف گسترده اى از مردم برخوردار است. از اين رو 
حضور نداشتن نمايندگان اين قشر از مردم در حوزه 
قدرت، نبايد موجب شود كه نظارت ها و سليقه آنها 

ناديده گرفته شود. 
همانطور كه بار ها از سوى مقامات عاليه كشورمان به 
آن اشاره شده است، مجلس و دولت براى تمام مردم 

بوده و نه تنها براى طرفداران جريان پيروز.

طرح هاى انقالبى 
سرگردان در مجلس انقالبى
■ شفافيت آراى نمايندگان در مجلس يازدهم 
به كجا رسيد؟

 گردش قدرت، ذات جمهوريت است، 
اكنون روزهايى اســت كه دولتى مى رود و 
دولتى ديگر در ايــران مى آيد و قدرت در 
حــال انتقال از دولــت دوازدهم به دولت 

سيزدهم است.
هر دولت حلقه زنجيره يك نظام سياســى 
است و ضرورى اســت كه هر دولتى چه 
دولــت قبل و چه بعد، در اتصال اين حلقه 
اهتمــام كنند چــرا كه قطع ايــن زنجيره 
يا خلــل در اتصال دولت ها بــه يكديگر، 
مى توانــد منجر به هــدر رفتن تالش ها و 

منقطع شدن خدمات و امور گردد.
بنابراين دولت ها بايد دســت به دست هم 
مشعل رشــد جامعه را تضمين كنند و اين 

زنجيره را از گسستن مصون نگه دارند.
اكنون دولت، از بســيج همه اركان براى 
انتقال بهينه قدرت و نيز انتقال اطالعات، 
آمــار و گزارش هــا به دولت ســيزدهم 
خبــر داده تا اين انتقــال، بدون باركردن 
هزينه هاى اضافه به كشــور و مردم انجام 

شود.
دولت دوازدهم مقرر كــرده انتقال و ارائه 
اطالعات مدنظر رئيس جمهور منتخب، در 
سطح وزرا باشد و آنان اطالعات مدنظر را 

در اختيار رئيسى قرار مى دهند.
دولت عالوه بر ارائــه اطالعات موردنياز 
دولت آتى در دوران انتقالى، گزارشــى از 
مهمترين مشــكالت فعلى كشور همچون 
موضوع تأمين كاال و ضرورت تأمين مقدار 
ارز بيشــتر از مصوب براى آن را به دولت 

منتخب رئيسى ارائه كرده است.
 تشريح وضعيت به رئيسى

به گزارش ايرنا، ربيعى گفته كه از نخستين 
روز پس از مشخص شدن نتيجه انتخابات 

رياســت جمهورى، دولت خود را مكلف 
دانسته كه كمال همكارى را با رئيس جمهور 
منتخب به منظور آماده شــدن براى تكميل 
فرايند انتقال قدرت صورت دهد و در اين 
راستا، رئيس جمهور دســتور داده كه همه 
وزرا نهايت همكارى را از جمله در انتقال 
تجربيات و تشريح وضعيت موجود به تيم 

رئيس جمهور منتخب به عمل آورند.
در همين راســتا وزراى دولــت دوازدهم 
منتخب   رئيس جمهــورى  بــا  ديدارهايى 
انجام داده انــد كه به منظور انتقال داده ها و 

اطالعات مهم به رئيسى بوده است.
ربيعى گفته دولــت كماكان به وظيفه خود 
و مطابق بــا نيازهاى دولــت آينده متعهد 
است و از هيچ سطحى از همكارى با آقاى 
رئيسى و نمايندگانى كه وى در زمينه هاى 
مختلف معرفى كرده اند، دريغ نخواهد كرد.

 انتقال تجارب گرانقدر
گفته مى شــود يكى از آسيب ها در برخى 
ادوار گذشــته، فقــدان تــداوم ميــراث 
دولت هــاى گذشــته بود. ربيعــى در اين 
زمينه اظهار داشــته هر دولتى قطعًا داراى 
آثار مثبت و منفى در كارنامه خود هســت، 
امــا در كنار آن تجارب گرانقدرى دارد كه 
دولت دوازدهم اين تجــارب را به دولت 

آقاى رئيسى انتقال خواهد داد.
اين موضوع در دو جلســه هيأت دولت و 
جلسه ســتاد هماهنگى اقتصادى به بحث 
گذاشــته شــد و دولت در برنامه اى منظم 
انتقال ايــن تجربه را انجــام مى دهد. وى 
ادامــه داده همانطور كه قبًال هم گفته ام اگر 
رئيس جمهور منتخب دولــت را به عنوان 
يك شخصيت حقوقى مورد مشورت قرار 
دهنــد، دولت خود را مكلــف مى داند كه 

برادرانه و دلســوزانه نظرات خــود را در اين خصوص 
ارائه كند، اما تاكنون دولت مستقًال وارد اين فرايند نشده 

و چنين قصدى هم ندارد.
 در مورد مذاكرات

ربيعى در مورد مذاكرات نيز توضيح داده بود اينكه چه 
كســى و در كدام دولت مذاكره نهايى انجام خواهد شد 
بســتگى به تأمين نظر جمهورى اســالمى ايران و اراده 
سياســى طرف آمريكايى دارد. در حال حاضر، تغييرى 
در تيم مذاكره كننده رخ نداده و مى توانم بگويم كه روند 
مذاكرات به ويژه در خصوص مســائل دشوار و فنى به 

پايان رسيده است.
وى بيان كرده جمهورى اســالمى ايران برخالف دولت 
آمريــكا، دولت را بــه عنوان يــك موجوديت حقوقى 
يكپارچه و مســتمر مى بيند كــه در برابر همه تعهدات 

بين المللى كه دولت هاى پيشين سپرده اند، پايبند است.
بــه اين ترتيب، اگــر توافق در دولــت دوازدهم انجام 
بگيــرد، بدون ترديد دولت ســيزدهم بنابــر اين قاعده 

حقوقى به همه تعهدات پايبند خواهد بود.
 امورى كه بايد ادامه يابد

سخنگوى دولت با اشاره به اينكه از قبل پيش بينى شده 
كــه اطالعات مدونى تهيه كنيم، گفته اســت: در دولت 
هم از مدت ها قبل به همه وزرا تأكيد شــد تا مهمترين 
مســائل و اولويت هاى خود را بــراى انتقال به دولت 

بعدى، مشــخص كنند. مثًال گفته شــد 
اگــر قرار بود كارهايى ادامه دهيد تداوم 
چه كارهايى مدنظر اســت كه همه اينها 
مدون شد و  روحانى اين موضوعات را 
به رئيس جمهــور منتخب گفت و مورد 

استقبال قرار گرفت.
 مهمترين چالش هاى دولت بعد
مركــز  در  اينكــه  بيــان  بــا  ربيعــى 
حــال  در  كار  ايــن  هــم  تحقيقــات 
بــزودى  و  اســت  جمع بنــدى 
رو  پيــش  چالش هــاى  مهمتريــن 
ــال  ــب ارس ــور منتخ ــراى رئيس جمه ب
ــران  ــرده در اي ــد ك ــد، تأكي ــد ش خواه
ــه  ــى ك ــد دوندگان ــد مانن ــا باي دولت ه
ــده  ــار دون ــدن را در اختي ــوب دوي چ
ــه مقصــد  ــا ب ــد ت ــرار مى دهن ــدى ق بع

ــده و از  ــل ش ــارب، منتق ــد تج ــالش كنن ــند، ت برس
شــود. اســتفاده  برنامه هــا 

رئيس دفتــر رئيس جمهورى نيــز توضيحاتى در مورد 
انتقــال قدرت ارائه داده و گفته اســت: وظيفه تك تك 
اعضاى دولت اســت تا روز 13مردادمــاه تالش كنند 
يك انتقال قدرت آرام داشــته باشــيم. همه گزارش ها، 
اطالعــات و برنامه هاى آينده بايد صادقانه و شــفاف 

رئيس جمهورى  شخص  اختيار  در 
منتخب و مجموعه وى قرار گيرد 
و در آينده به وزرا و مديران دولت 

سيزدهم منتقل شود.
 كمك به دولت ســيزدهم 

كمك به مردم است
به گفته محمود واعظى، حتى بايد 
گام ديگرى برداريم، براى ماه هاى 
ســيزدهم  دولــت  تشــكيل  اول 
مقدماتى فراهــم كنيم كه معاونين 
و وزرا راحت تر بتوانند به فعاليت 

بپردازند.
وى بيان كرده در رابطه با مســائل 
داخلــى و هم خارجى و اقتصادى 
همــه بايد تالش و كمــك كنيم. 
خارجى  فشارهاى  تا  است  طبيعى 
هســت دولت سيزدهم هم مشكل دارد. اميدواريم مردم 

پس از انتخابات هم همراهى كنند.
واعظــى خواهــش كرده همــه تفكــرات و نحله ها و 
گروه هــاى سياســى رقابت را كنار گذاشــته و در كنار 
دولت ســيزدهم قرار بگيريم. هرچه به دولت سيزدهم 
و رئيس جمهور منتخب كمك كنيم به مردم خود كمك 

كرده ايم.

انتقال انتقال 
آرام قدرت آرام قدرت 
به دولت سيزدهمبه دولت سيزدهم
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

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

برابر رأي شــماره 140060326006000148 مورخه 1400/02/19 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا عزيزى 
فرزند حسين مراد به شماره شناسنامه 3920708180 صادره از مالير سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ يك باب مغازه و خانه به مساحت 147/05 مترمربع قسمتي از پالك 1 اصلي 
واقع در اراضى دولت آباد بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمعلى چوبين 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 119)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/21

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

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

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

برابر رأي شــماره 140060326006000247 مورخه 1400/03/05 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى عليرضا عزيزى 
فرزند حسين مراد به شماره شناســنامه 3920515668 صادره از مالير سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يك باب مغازه و خانه به مساحت 147/05 مترمربع قسمتي از پالك 1 اصلي 
واقع در اراضى دولت آباد بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمعلى چوبين 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 117)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/21

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

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

برابر رأي شماره 140060326008000216 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد نقوى فرزند حيدرعلى به شماره شناسنامه 791 صادره از رزن در يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 122705 مترمربع پالك فرعى 1268 
از اصلي 88 واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى از مالك رســمى آقايان حسينعلى و على رسولى برابر نسق شماره 19486 دفتر 2 رزن مورخ 1398/05/27 محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار 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 36)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/05
حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

خبـر

تبعات بسته  شدن«پنجره جمعيتى ايران» 
در 30 سال آينده 

عضو ســابق شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان از بسته شدن پنجره جمعيتى ايران در 
30 ســال آينده خبر داد  به طورى كه در آن شــرايط ما با بحران هاى گوناگونى روبه رو 

خواهيم شد.
فرشــته روح افزا در گفت وگو با تســنيم، گفت: تمام اقدامات جمعيتــى بايد مطابق با 
سياست هاى ابالغى رهبر انقالب در اين حوزه باشد، دستگاه هاى مختلف مبتنى بر اين 
مهم بايد برنامه هايى داشته باشــند و آن را انجام دهند، تاكنون اين برنامه وجود نداشته 

است. وى برخورد سليقه اى با حوزه جمعيت را يكى از آسيب هاى مهم دانست و افزود: 
وجود نداشــتن يك نهاد متولى در اين زمينه و پرداخت پراكنده به آن توسط گروه هاى 
مختلف نيز از جمله آسيب هاى اين حوزه است؛ اكنون ما مركز اصلى و خاصى كه متولى 

و ناظر بر حوزه جمعيت باشد نداريم.
اين فعال سياســى و اجتماعى با بيان اينكه در زمان حاضر قشــرهاى گوناگون در بحث 
جمعيــت مداخله مى كنند،گفت: مداخله گرى قشــرهاى مختلف مهم اســت، يكى از 
پايه هاى اصلى حوزه جمعيت وزارت بهداشــت اســت؛ مباحث جامعه شناسى، امنيتى، 
پايش امكانات بايد مدنظر قرار داده شود؛ سوءمديريت سبب مشكالت بسيارى در زمينه 
جمعيت شده است. وى افزود: مطابق پيش بينى هاى سازمان ملل، در 30 سال آينده پنجره 

جمعيتى ايران بســته مى شود و در آن شرايط ما با بحران هاى گوناگونى روبه رو خواهيم 
شد. روح افزا گفت: برخى دانسته يا ندانسته به  دنبال كاهش جمعيت هستند و با عملكرد 
نادرســت، كشور را به  سمت نابودى سوق مى دهند اين در حالى است كه مردم ما براى 
حفظ استقالل و امنيت اين كشور از هيچ چيزى فروگذارى نمى كنند، اما مديران ما قادر 
به مديريت صحيح منابع براى مردم نيستند و با امضاى اسناد بين المللى نظير سند پاريس، 

ظرفيت ها را از ميان مى برند.
وى بيان كرد: دولت سيزدهم بايد در حوزه جمعيت براى همه نهادها برنامه مجزا و قابل 
اجرا داشته باشد و وزارتخانه ها فعاالنه بايد در اين زمينه وارد عرصه شوند تا سياست هاى 

ابالغى به  صورت يك پازل و سيستماتيك اجرايى شود.

دنياى اقتصاد: راه گريز از بيراهه مسكن 
 بلكه از اين بيراهه ها يه سرو سامانى بگيره!!

هفت صبح: محدوديت ايرانى ها در تجارت بيت كوين
 تو شرايط سخت كه بايد خودتو نشون بدى!!

اعتماد: داستان قطعى برق
 هنوز عموبرقى به خونش نرسيده!!

مهدتمدن: حذف دفترچه هاى درمانى، از شعار تا عمل
 اومدن ابروش رو درســت كنند، زدن چشــمش رو هم كور 

كردن!!
ابتكار: بازارها در مسير ريزش قيمت ها؟

 فقط حواستون به ورود ممنوع هاى بين مسير باشه!!
جوان: افزايش 5 درصدى ازدواج پس از17 سال

 باالخره يكى پيدا شد براى جوانان آستين باال بزنه!!
شهروند: طب ايرانى عليه كرونادلتا

 اين دفعه ايرانى ها براى نابوديش وارد ميدان شدند!!
فرهيختگان: صدور فله اى 23 ميليون كارت بانكى در 3ماه 

 موجودى كافى هست يا خير!؟!
وطن امروز: پشت پا به برجام

 بدون شرح!!
عجب شير: فروشگاه هاى زنجيره اى به نام كارگران به كام واردكنندگان 

 اين ديگه بستگى به جايگاه حلقه هاى زنجيره داره!!
كيمياى وطن: اقتصاد را برق گرفت

  خوبه رسانا نيست به مابقى اتصالى كنه!!
بهار: تن بى جاِن ايراِن بى آب

 نگران نباشين!! عوارض بعد كروناست!! 
كليد: ماليات به  جاى توقف خودروهاى دودزا

 ريه مردم كه چندساله شانسى كار مى كنه، پول مهمه!!
سايه: آمادگى براى واكسيناسيون  روزانه 500 هزار نفر

 طورى شده كه خود كرونا اول همه رفته تو صف واكسيناسيون!!

شركت در آزمون كارشناسى ارشد رشته هاى 
غيرمرتبط از سال 1401 ممنوع شد

كنكور  در  داوطلبــان  شــركت   
رشــته هاى  در  كارشناسى ارشــد 
غيرمرتبط با مقطع ليســانس از سال 

1401 ممنوع شد.
شــوراى  اخير  مصوبــه  براســاس 
ســنجش و پذيرش كشــور از سال 
1401 ســنجش و پذيرش داوطلبان 
در آزمون كارشناسى ارشــد فقط از 

بين دانش آموختگان دوره كارشناســى رشــته هاى مرتبط امكان پذير 
خواهد بود. رشته هاى مرتبط براى هر يك از رشته  هايى كه در آزمون 

كارشناسى ارشد پذيرش دانشجو دارد، قرار است بزودى تعيين شود.
 بــه گزارش ايرنا، در هميــن ارتباط، محمدرضــا آهنچيان مديركل 
دفتــر برنامه ريزى آموزش عالى وزارت علــوم،  تحقيقات و فناورى 
در نامــه اى خطاب بــه مديران كارگروه هاى تخصصى گســترش و 
برنامه ريزى آموزش عالى از آنها خواســت تا روز پنجشنبه 24 تيرماه 
1400 رشــته  هاى مرتبط براى هريك از رشــته  هايى كــه در آزمون 

كارشناسى ارشد پذيرش دانشجو دارد، تعيين كنند.

آگهي مزايده عمومى اجاره اماكن شهردارى بهار

شهــرداري بهـار

شهرداري بهار در نظر دارد در اجراى مصوبه شماره 1400/15 مورخ 1400/01/28 و 1400/62 مورخ 1400/03/06 شوراى محترم اسالمى شهر بهار نسبت به 
اجاره اماكن خود به شرح ذيل:

1- يك باب مغازه تجارى به مساحت تقريبى 67 متر مربع به انضمام نيم طبقه به مساحت 12 متر مربع واقع در بهار- ميدان شهدا - جنب ساختمان ادارى 
شهردارى.

2- يك باب مغازه تجارى دو دهنه به مساحت تقريبى200 متر مربع واقع در بهار - پليس راه سابق به طرف همدان.
3- يك دستگاه كانكس واقع در روبروى پليس راه سابق.

4- يك دستگاه كانكس شيشه اى واقع در ميدان بهار - ابتداى بلوار كشاورز - جنب مسجد امام خمينى (ره).
5- اتاقك مستقر در ورودى پارك الله.

6- يك باب مغازه تجارى جنب نمازخانه آيت اله بهارى واقع در بلوار باهنر - نرسيده به ميدان سردار سليمانى.
را از طريق آگهى مزايده عمومى با سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) برگزار نمايد.تمام مراحل برگزارى مزايده از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد و 
بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است شركت كنندگان 
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 وجود 100زن به ازاى هر 122
مرد متقاضى ازدواج

آمارها نشــان از ازدواج بيشتر جوانان به 
نســبت سال هاى گذشــته دارد به طورى 
كه بــا وجود تعطيل شــدن بســيارى از 
سالن هاى پذيرايى و پرهيز از دورهمى هاى 
خانوادگى در ايــام  كرونا آمار ازدواج در 
ســال 99 حدود 4/4درصد نسبت به سال 
قبل از آن رشد داشته كه روندى افزايشى 

و مثبت تلقى مى شود.
همچنين از مشــكالت كشــور در حوزه 
ازدواج، موضوع جنسيت جمعيت  است 
كه به گفته محمدمهدى تندگويان، معاون 
امــور وزارت ورزش وجوانان كشــور  به 
طــور ميانگين از هر 122 مــرد متقاضى 
ازدواج تنهــا 100خانــم آمــاده ازدواج، 
انتخاب و تشــكيل زندگــى را دارند كه 
خود آمار قابل توجهى اســت و تأثير بدى 
بر آمارهــاى ازدواج مى گذارد و همچنين  
مى توانــد بر كاهش فرزنــدآورى و تولد 

فرزندان دختر اثر بگذارد.
 افزايش 15درصدى ازدواج 

در استان همدان
خوشبختانه در اســتان همدان نيز  نسبت 
به ســال گذشــته با افزايش 15درصدى 
ازدواج روبه رو بوده ايم كه از ابتداى ســال  
تا آخر خردادماه تعداد  3 هزار و890 مورد 
ازدواج و همچنين تعداد 891 مورد واقعه 
طالق به ثبت رســيده كــه در واقع طالق 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد 
كاهش 7/1درصدى هستيم.

تجمالت و تشــريفات از مهمترين موانع 
ازدواج جوانان اســت، اما از زمان شيوع 
ويروس كرونا اين پديده ها كمتر و تمايل 
به ازدواج آسان بيشتر شده، زيرا همه گيرى 
كرونا توانست تا حدودى تجمل گرايى در 
ازدواج را كاهش دهد و زوج هاى جوان را 
بدون انبوهى چك و قســط مراسم عقد و 

ازدواج راهى خانه بخت كند.
شــايد اين نخستين بارى است كه ازدواج 
در ايران بيشتر از هميشه به معناى واقعى 
خود نزديك و از پوسته پر رنگ و لعابش 
آداب ورسوم  كه  مراسمى  مى گيرد؛  فاصله 
زيادى در ايران حول آن شكل گرفته است. 
 پاندمــى كوويد 19 كه با حذف 

تشريفات ازدواج را آسان كرد
مرتضى يكى از همان زوج هايى اســت 
خانه  راهى  مراســم  برگزارى  بدون  كه 
بخــت شــده اســت، در گفت وگو با 
همدان پيام گفــت: من فكر مى كنم يكى 
از بهتريــن تصميمات را در طول عمرم 
گرفتم و بدون هيــچ دغدغه اى زندگى 
مشــترك خود را آغاز كرديــم اگرچه 
كرونا صدمات زيادى را در اين 2ســال 
وارد كرده اســت اما در كنار تمام اينها 
مزايايى هم داشــته است كه يكى از آن 
موارد دورى از تجمالت و قسط مراسم 
ازدواج است كه همين عامل  سبب شد 

در زندگى مشترك يك قدم جلو بيفتيم.
شبنم و همسرش كه قصد دارند با هزينه اى 
كه براى مراســم عروسى در نظر گرفته اند 
خانه اى كوچك خريدارى كنند بيان كرد: 
هر دخترى آرزو دارد كه شب عروسى اش 
به بهترين شــكل برگزار شــود، اما من و 
همســرم با همفكرى يكديگر براى آينده 
خود برنامه ريــزى كرديم و هزينه مخارج 
ازدواج را براى خريد خانه كنار گذاشتيم 
كه اكنون بدون دغدغه زندگى مشــترك 

خود را آغاز خواهيم كرد.
از نظر وى آداب و رسوم هاى غلط سبب 
به تأخير افتادن ازدواج بسيارى از جوانان 
شده است كه  بســيارى از خانواده ها به 
دليل چشــم و هم چشــمى آغاز زندگى 
جوانــان را با چالش هاى مختلف روبه رو 

مى كنند.
ســهيل كه در سن ازدواج است تمايلى 
بــه ازدواج نــدارد و مجــرد ماندن را 
ترجيح مى دهد در گفت وگو با خبرنگار 
ما گفــت: موانع زيادى بــراى ازدواج 
وجود دارد از اشــتغال و مسكن گرفته 
تا فراهم كردن وســايل ابتدايى زندگى. 
زندگى طورى شده است كه ديگر هيچ 
جوانى تمايل به تشكيل زندگى مشترك 
ندارد. مشــكالتى از قبيل نداشتن خانه 
مستقل و يا نداشتن شغل ثابت و درآمد 
مشــخص بــراى ازدواج مانع تراشــى 

مى كند.

حذف تشريفات عروسى در سايه كرونا

آمار ازدواج در استان 
15 درصد رشد داشت
 ازدواج و تشكيل خانواده از عوامل مختلفى تأثير مى پذيرد كه از مهمترين داليل آن مى توان به شرايط اقتصادى، 
تغيير ســبك زندگى و كم رغبتى جوانان به ازدواج اشاره كرد  كه به نگرانى ها  درباره  تشكيل خانواده دامن زده 

است.
در زمان حاضر بخش زيادى از جوانان كشــور به دليل مشكالت اقتصادى، ناتوانى در تأمين هزينه هاى ازدواج و 

تأمين مسكن نمى توانند به راحتى ازدواج كنند.
با توجه به اينكه اينكه ميل و رغبت جوانان به ازدواج  نســبت به دهه هاى گذشته كاهش چشمگيرى داشته جاى 

ترديدى نيست به طورى كه در كنار آمار جمعيتى، كاهش ميل به ازدواج هم مسأله اى نگران كننده است. 
براســاس نظرسنجى هاى انجام  شده بين جوانان در آستانه ازدواج، 33درصد جوانان حتى با وجود پيدا شدن فرد 
مناسب و فراهم  بودن شرايط اقتصادى تمايلى به ازدواج ندارند. 34/9درصد جوانان باال بودن هزينه هاى ازدواج، 
30درصد جوانان نداشتن شغل، 26/3درصد جوانان هم ترس از ازدواج ناموفق را از داليل تأخير در ازدواج اعالم 

كرده اند.
 اما به  راستى چرا جوانان در جامعه امروزى از ازدواج سرباز مى زنند كه سبب افزايش تجرد قطعى برخى از زنان 

و مردان شده است.

 اســدآباد- كبرى هنرى لطيف پور- 
خبرنــگار همدان پيام: امروزه شــاهد 
ظهور نشــانه هاى الگــوى جديدى از 
روابط زن و مرد بــا عنوان هم خانگى 
بدون ازدواج(هم بالينى) هستيم كه در 
ادبيات برخى از جوانان ازدواج ســفيد 
خوانده مى شــود. مفهــوم هم خانگى، 
روابــط كــم دوام ناشــى از تضــاد 

ارزش هاى مدرن و سنتى است.
جامعــه ما هم از ايــن تغييرات مصون 
نمانده است. به گونه اى كه خانواده هاى 
ايرانى نيز در 100ســال اخيــر با قرار 
گرفتن در فرايند نوسازى در عرصه هاى 
گوناگون و از جمله مناســبات بين دو 
جنس در فرايند كشمكش فرهنگى ميان 
الگوهاى ســنتى و مدرن وارد مرحله 
انتقالى شده اند و ضمن حفظ برخى از 
عناصر سنتى خود، برخى از ويژگى هاى 
جامعه جديد را نيز دريافت كرده اند  كه 
يكى از اين ويژگى ها پيدايش الگوهاى 
نوين غربــى از جمله هم خانگى بدون 
هم خانگى  بى ترديــد  اســت.  ازدواج 
بدون ازدواج به عنوان رابطه زناشــويى 
ثبت نشــده، غيررســمى و غيرمشروع 
در جامعــه مــا الگويــى ريشــه دار و 
فراگيــر به شــمار نيامــده و در واقع 
پديده اى نوظهور اســت كه برحســب 
گفت وگوهاى  و  رسانه اى  گزارش هاى 
انجــام شــده در محافــل گوناگون به 
عنوان پديده اى مطــرح و تا حدى رو 
به گســترش به ويژه در كالنشــهرها و 
مناطق مهاجرپذيــر و احتماالً در ميان 
نسل جوان طبقات برخوردارتر شهرى 

احساس مى  شود.  براى ترسيم مرزهاى 
مفهومــى هم خانگى بــدون ازدواج با 
ازدواج رســمى، ابتدا بايــد ازدواج را 
كرد.  تعريف  جامعه شــناختى  منظر  از 
گيدنز،  جامعه شناختى  ديدگاه  براساس 
ازدواج را مى توان رابطه جنسى دونفر( 
از جنس مخالف) تعريف كرد كه از نظر 
اجتماعى به رسميت شناخته شده است. 
به عبارت ديگر ازدواج واحدى اســت 
كه به لحاظ اجتماعى شناخته شده و به 
لحاظ قانونى تأييد شده باشد. همانطور 
كه پيش تر اشــاره شد، گاهى در جامعه 
ما در ادبيات رسانه اى در بين برخى از 
جوانان در سال هاى اخير به جاى واژه 
هم خانگى و هم بالينــى بدون ازدواج، 
ازدواج سفيد رايج شده است و منظور 
از آن ســبكى از رابطه است كه دختر و 
پسر بدون تعريف رابطه خود به صورت 
رسمى و جارى شدن خطبه عقد دائم، 
زندگــى خود را زير يك ســقف آغاز 
مى  كنند. وجه تســميه اين نوع ازدواج، 
ســفيد بودن شناســنامه دختر و پسر و 
درج نشدن نام آنها در شناسنامه يكديگر 
است . در علت يابى اين پديده بايد به آن 
دســته از رويدادها و وقايعى اشاره كرد 
كه سبب ساز اين پديده شده اند. از جمله 
اين علت ها مى توان به ديد منفى ايجاد 
شــده در مردم و بخصوص جوانان به 
شيوه ازدواج مرسوم و سنتى اشاره كرد، 
به اين معنى كه شــيوه آشنايى زوجين 
در ازدواج مرســوم مناسب نيست و از 
طرفى شاهد شكســت ازدواج طرفين 
هســتيم، و شــيوه هاى جديد آشنايى 

ريسك شكست ازدواج را كاهش داده 
و احتمال شكســت آن را كم مى كند . 
گسترش باورهاى فمينيستى هم از ديگر 
شرايط علت پيدايش اين پديده است. 
باورهاى فمينيستى به اين معناست كه 
فرد از يكســو بر اين نظر است كه زن 
بايد مســتقل باشد و الگوهاى جنسيتى 
رايج در ازدواج به شــيوه مرسوم مورد 
پذيرش او نيست و طرفدار آزادى زنان 
اســت. از جمله شرايط ديگر زمينه ساز 
ايجاد اين مشــكل مى تــوان به نظارت 
نكردن در حريم خصوصى و همچنين 
در ســطح جامعه اشــاره كرد. وجود 
احساسى  عاطفى،  عميق  شــكاف هاى 
و فكرى  بين زوجين، باور نادرســت 
مرســوم  ازدواج هاى  بودن  ناكارآمد  و 
را تقويت مى كند. مســأله بعدى ايجاد 
نشدن شــناخت عميق و صحيح افراد 
قبل از ازدواج اســت. وجود مشكالت 
عديده اقتصادى هــم به عنوان يكى از 
علت هاى اصلى در تشــكيل خانواده، 
خود مى تواند مزيد بر علت باشــد. به 
طور قطع ظهور و گسترش هرچه بيشتر 
اين سبك از ازدواج و زندگى مى تواند 
زمينه ساز مشكالت فراوانى در جامعه، 
خانوادگى و فردى باشد. به نظر مى رسد 
سست شدن باورهاى اخالقى و مذهبى 
و به نوعى عوامــل بازدارنده از جمله 
علل اصلــى اين پديده باشــد. در اين 
راســتا بايد تالش و همت تخصصى از 
سوى متوليان امور فرهنگى، اجتماعى و 
اقتصادى براى حل وفصل اين مشكالت 

صورت گيرد.

ازدواج سفيد تقليدى ناهمگون از فرهنگ غربى

نرخ باسوادى 
به 96/6درصد رسيد

 رئيس ســازمان نهضت ســوادآموزى به اعالم 
آخرين وضعيت باســوادى در كشــور پرداخت و 
بيــان كرد كه باتوجــه به مجموع اقدامــات انجام 
شــده پيرامون كاهش آمار بيسوادى در كشور، نرخ 

باسوادى از 94/7درصد در سال 95 به 96/6 درصد 
در سال 99 رسيده است.

شــاپور محمدزاده در گفت وگو با ايسنا، در اين باره 
گفت: براساس سرشمارى ســال 1395، تعداد كل 
جمعيت 10تا49 ساله 51 ميليون و 731هزار و 334
نفر بوده اســت كه از اين تعداد 49 ميليون و 6 هزار 
و796 نفر باســواد، 2ميليون و 692هزار و 389 نفر 

بيســواد و 32هزار و 149 نفر نيز وضعيت خود را 
اعالم نكرده اند. وى افزود: درصد باسوادى در گروه 

سنى 10 تا 49 سال در سال 95، 94/7درصد است.
 رئيس سازمان نهضت سوادآموزى با بيان اينكه از 
سال 95 به اين سو ساالنه 185هزار نفر از بيسوادان 
تحت پوشش برنامه هاى سوادآموزى قرار گرفته اند 
بيان كرد: به طور ميانگين ساالنه 50درصد افرادى 

كــه ثبت نام كرده بودند دوره خــود را با موفقيت 
گذرانده اند. محمــدزاده افزود: با توجه به مجموع 
اقدامات انجام شــده پيرامون كاهش آمار بيسوادى 
در كشور، نرخ باسوادى از 94/7درصد در سال 95

به  96/6 درصد در سال 99 رسيده است.
به گفته  رئيس سازمان نهضت سوادآموزى، فاصله 
درصد باسوادى مناطق شهرى و روستايى در گروه 

ســنى 10 تا 49 ســال، 5/6درصد و فاصله  درصد 
باســوادى زنان و مردان نيز  2/1درصد كاهش يافته 
است. وى گفت: اگر بخواهيم سرشمارى سال 95 را 
مبنا قرار دهيم، قدر مطلق بيســوادى در حال حاضر 
حدود 1/5ميليون نفر اســت، البته براســاس پايگاه 
اطالعات ثبتى كه در دســت داريم، سطح بيسوادى 

كمتر از يك ميليون نفر است.
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خبـر خبـر

پيش بينى خريد تضمينى 1500 تن كلزا 
در همدان

  مديركل غله و خدمات بازرگانى استان همدان از خريد تضمينى 707
تن محصول به ارزش بيش از 77ميليون ريال از كلزاكاران اين اســتان 
خبر داد. به طورى كه براساس پيش بينى و برآورد جهادكشاورزى استان 
همدان امسال بيش از هزار و500 تن از محصول كلزا توسط كشاورزان 

به مراكز خريد تضمينى تحويل داده مى شود .
مسعود بكايى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به آغاز فعاليت مراكز خريد 
تضمينى گندم و كلزا اســتان همدان از چهارم تيرماه، گفت: 52 مركز 
خريد تضمينى گندم در ســطح اســتان همدان فعاليت دارند كه از اين 
تعداد مراكز 2مركز خريد به  صورت دولتى، يك مركز مربوط به دانه هاى 
روغنى و مابقى مراكز مربوط به بخش خصوصى و مباشــرين تعاونى 

روستايى هستند.
وى بــا بيان اينكه تاكنون بيــش از 58هزار و 448 تــن گندم مازاد از 
كشــاورزان و گندم كاران خريدارى شده است، بيان كرد: ارزش ريالى 
اين ميزان گندم خريدارى شــده افزون بر 2ميليارد و 952 ميليون ريال 
بوده كه تاكنون از اين ميــزان خريد تضمينى بيش از 31درصد مطالبه 
پرداخته شده است. بكايى با اشاره به پرداخت بيش از  933 ميليون ريال 
از مطالبــه گندم كاران، افزود: با خريد تضمينى 58هزار و 448 تن گندم 
از گندمكاران استان، در حال حاضر بيش از  2ميليارد و 19ميليون ريال 
از مطالبه گندم كاران تا به امروز باقى مانده كه پرداخت اين مطالبات به 

تناوب در دست اقدام قرار دارد.
وى گفــت: در مدت 14 روز گذشــته از  چهارم تيرماه تا 18 تيرماه از 
58هزار و 448 تن گندم تحويل داده شــده توسط دهقانان و كشاورزان 
به مراكز خريد تضمينى ســطح اســتان همدان به تفكيك مقدار خريد 
شهرســتان همدان 2تن و 935 كيلوگرم، مالير يك تن و 322كيلوگرم، 
نهاوند 12تن و 710 كيلوگرم، تويســركان 3 تن و 982، كبودراهنگ 6
تن و 964 كيلوگــرم، رزن 7تن و 151كيلوگرم، فامنين يك تن و 431

كيلوگرم، اســدآباد 19تن و 465 كيلوگرم و بهار 2تن و 489 كيلوگرم 
بوده است. بكايى همچنين ميزان خريد تضمينى گندم در 18 تيرماه را  
7/384 تن برشمرد و افزود: ظرفيت كل سيلوهاى سطح استان همدان 
افزون بر 800 هزار تن بوده كه در حال حاضر بخش اعظم اين ســيلوها 

آماده ذخيره سازى گندم امسال قرار دارد.
وى بيان كرد: سال گذشــته مراكز خريد تضمينى سطح استان همدان 
440 هزار تن گندم مازاد از كشاورزان گندم كار استان خريدارى كردند 
كه با توجه به كاهش توليد امسال گندم پيش بينى مى شود در سال جارى 
گندم كاران 200 تا 250هزار تــن از گندم مازاد خود را به مراكز خريد 
تحويل دهند. بكايى در ادامه گفــت: از 58هزار و 448 تن گندم مازاد 
خريد تضمينى ســطح اســتان، مقدار خريد گندم به تفكيك توســط 
مراكز دولتى 682 تن، خريد گندم توســط سيلوهاى بخش خصوصى 
41/177تن، توســط مباشر(تعاونى هاى روستايى) 14/371تن و توسط 
كارخانجات آرد 2/219تن بوده است. وى  با بيان اينكه خريد تضمينى 
گنــدم و كلزا ادامه دارد، بيان كرد: خريد تضمينى تا زمانى كه محصول 
برداشت نشده در  سطح مزارع استان وجود دارد، مراكز خريد نيز داير 

هستند. 

موقع قطع برق در آسانسور چه كنيم؟
 رئيس سنديكاى صنايع آسانسور و پله برقى ايران و خدمات وابسته 
گفت كه كابين آسانســورهاى جديد عموماً هنــگام قطع برق به طور 
اتوماتيك به نزديك ترين طبقه هدايت مى شوند، اما اگر به هر دليل اين 
امر محقق نشد و فرد آموزش ديده اى كه بتواند مطابق دستورالعمل هر 
آسانسور، فرد را خارج كند در ساختمان نبود بايد با آتش نشانى تماس 

گرفته شود.
به گزارش ايسنا، در هفته هاى اخير استان هاى مختلف با قطعى گسترده 
برق مواجه شــدند و به نظر مى رســد گيرافتادن در آسانسور به هنگام 

قطعى برق به يكى از نگرانى هاى مردم تبديل شده است.
در ايــن رابطه محمدرضــا زهره وندى در گفت وگو با ايســنا، گفت: 
آسانسورهاى جديد سيستمى به نام «يو.پى. اس» دارند كه اگر در زمان 
قطعى برق آسانســور بين دو طبقه مانده باشد، به طور اتوماتيك كابين 
را به نزديكترين طبقه هدايت مى كند. اين سيســتم فقط مربوط به قطع 
برق است و در صورت خراب شدن آسانسور اين كاركرد وجود ندارد.

وى با بيان اينكه اگر امكان اضافه كردن اين سيستم به تابلوهاى آسانسور 
قديمى وجود داشــته باشد نيز بايد اين اقدام انجام شود، بيان كرد: اين 
سيســتم با باترى كار مى كند كه طول عمر مشخصى دارد. اگر در حين 
ســرويس به اين موضوع توجه نشده باشــد كه باترى عوض شود يا 
مديران ســاختمان به اين دليل كه در گذشته نيازى به اين سيستم نبوده 
هزينه تعويض باترى را پرداخت نكرده اند، ممكن است آسانسورهاى 
جديد نيز با مشكل مواجه شده باشند كه اين موارد به شركت آسانسور 
و مديران ساختمان برمى گردد. زهره وندى گفت: معموالً نحوه خروج 
سرنشين از يك دستورالعمل پيروى مى كند و براى تمام آسانسورهاى 
اســتاندارد تابلويى درباره نحوه خروج سرنشين از آسانسور به هنگام 
قطعى برق و خرابى در موتورخانه آسانســور نصب شده است اما اگر 
به هر دليل فردى كه آموزش ديده در ساختمان حضور نداشته باشد يا 
گروه سنى افراد ساختمان باال باشد و نتوانند اقدامى انجام دهند، بايد با 

آتش نشانى تماس بگيرند.

معاون اشتغال استان همدان:
تا پايان دولت، 6000 شغل در همدان

 ايجاد مى شود
  معــاون اشــتغال اداره كل 
تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى 
اســتان همدان از ايجــاد 6هزار 
شــغل از ابتداى امسال تا پايان 
دولت دوازدهم در استان همدان 

خبر داد.
مصطفى قربانفر در گفت وگو با 
ايســنا، گفت: در 3ماهه ابتدايى 
ســال جارى 3هزار و 150 شغل 

در اســتان همدان ايجاد شــده كه اين آمار تا پايــان دولت به 6 هزار 
شغل، مى رسد.

قربانفر با بيان اينكه بيشــتر اشتغال ايجاد شــده در استان، در حوزه 
مشــاغل ُخرد و خانگى مانند ســفال و صنايع دستى است، بيان كرد: 
استان همدان، قطب صنايعى مانند سفال، سراميك، مبل ومنبت است و 
با ايجاد خوشه هايى در اين زمينه ها مى توانيم بيش از واحدهاى بزرگ 
توليدى، اشــتغالزايى كنيم. وى با اشاره به پرداخت 132ميليارد تومان 
تسهيالت به مشاغل آســيب ديده در ايام كرونا، گفت: اين تسهيالت 
ويژه مشــاغل آســيب ديده مانند پوشاك، صنايع دســتى، كانون هاى 

تبليغاتى، هتل ها و اماكن ورزشى است.
قربانفر افزود: اين تسهيالت4 ماه تنفس دارد و سود آن 12درصد است 
و بسته به نوع مشاغل و آسيب هايى كه ديده اند از 50 ميليون تومان تا 

يك ميليارد تومان به آنها تسهيالت پرداخت مى شود.
وى بيان كرد: مشاغل آسيب ديده در ايام كرونا كه هنوز براى دريافت 
وام، اقــدام نكرده اند مى تواننــد با مراجعه به ســامانه كارا به آدرس

kara.mcls.gov.ir   براى دريافت تسهيالت، ثبت نام كنند.
قربانفــر در رابطه با افرادى كه از بيمه بيكارى در اســتان، اســتفاده 
مى كنند، گفت: به صورت كلى در اســتان 2هــزار و 700 نفر از بيمه 
بيكارى استفاده مى كنند و هر سال تعدادى ورودى و خروجى داريم.

سهام عدالت گرو بگذاريد، وام 7 ميليونى بگيريد
 با توجه به بخشنامه بانك مركزى، دارندگان سهام عدالت و همه سرپرستان خانوار كه 
حداقل يكى از يارانه هاى نقدى يا معيشتى را دريافت مى كنند، مى توانند تا سقف 7 ميليون 

تومان كارت رفاهى دريافت كنند.
به گزارش ايسنا، حدود 2 هفته پيش، بانك مركزى شيوه نامه صدور كارت رفاهى را به 5 
بانك ملت، ملى، تجارت، صادرات و رفاه كارگران ابالغ كرده است كه طبق آن هريك از 

اين بانك ها بايد تا سقف 200هزار فقره كارت رفاهى صادر كنند.
بر اين اساس، همه اشخاص حقيقى از جمله دارندگان سهام عدالت كه تاكنون هيچ ميزان 
از سهام خود را نفروخته اند و همه سرپرستان خانوار كه حداقل يكى از يارانه هاى نقدى يا 

معيشتى را دريافت مى كنند، مى توانند تا سقف 7 ميليون تومان كارت رفاهى دريافت كنند.
در واقع درصد ارزش روز ســهام عدالت(براساس اعالم شركت سپرده گذارى مركزى و 
تســويه وجوه) و حساب هاى يارانه نقدى و معيشــتى طبق اعالم سازمان هدفمندسازى 
يارانه ها و با در نظر گرفتن كسورات مربوط به اقساط وام هاى پرداخت شده قبلى، مى تواند 

به عنوان وثيقه هاى  قابل قبول از مشترى مورد پذيرش قرار گيرد.
نرخ سود تسهيالت كارت رفاهى 18درصد و مهلت بازپرداخت آن نيز 18ماهه است كه 
با احتساب سود يك ميليون و 200 هزار تومان براى مبلغ 7 ميليونى كارت رفاهى هر يك 

از دريافت كنندگان اين كارت بايد ماهانه تقريباً 458 هزار تومان بپردازند.
البته مشموالن سهام عدالت بايد توجه داشته باشند كه قبل از تقاضاى وام حتماً اطالعات 

هويتى خود را در سامانه سجام ثبت كنند.

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه 162 ب ــماره شناس ــز داراى ش ــزارى عزي ــن گل ــاى حس آق
دادخواســت بــه كالســه 224/1400 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى 
حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان ســلطه اميــن آزاد 
بــه شــماره شناســنامه 3444 در تاريــخ 1400/02/05 در اقامتــگاه دائمــى خــود 
ــه:1-  ــه حين الفــوت آن متوفيــه منحصــر اســت ب ــدرود زندگــى گفتــه ورث ب
ــد  ــنامه 6952 متول ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد عل ــز فرزن ــزارى عزي ــه گل رباب
ــه  ــى ب ــد عل ــز فرزن ــزارى عزي ــه،2- حســين گل ــد متوفي 1339/03/02 فرزن
شــماره شناســنامه 77 متولــد 1347/10/20 فرزنــد متوفيــه،3- بــاال گلــزارى 
عزيــز فرزنــد علــى بــه شــماره شناســنامه 6775 متولــد 1338/2/2 فرزنــد 
متوفيــه،4- حســن گلــزارى عزيــز فرزنــد علــى بــه شــماره شناســنامه 162 
ــد علــى  ــز فرزن ــزارى عزي ــه،5- احمــد گل ــد متوفي ــد 1364/06/01 فرزن متول
ــا  ــك ب ــد متوفيه.اين ــد 1350/10/01 فرزن ــنامه 9972 متول ــماره شناس ــه ش ب
ــي  ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــت مزب ــي درخواس ــريفات مقدمات ــام تش انج
ــزد  ــه ن ــه از متوفي ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت مي نماي
او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال 

گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 175)

قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

كارت دانشجويى به نام شبنم بارانى حسين آبادى، فرزند: محمدمهدى، به 
شماره ملى 3920852982 و به شماره دانشجويى 9812507004 در رشته 

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

 مديركل بنيادمسكن انقالب اسالمى استان 
همدان از افزايش سقف تسهيالت اين بخش 
بــه يك ميليــارد ريال با كارمــزد 5درصد و 

بازپرداخت 20ساله خبر داد.
حسن ظفرى با اشــاره به افزايش دو برابرى 
سقف  گفت:  روســتايى  مســكن  تسهيالت 
تســهيالت مســكن روســتايى كــه تاكنون 
500ميليون ريــال بود با مصوبه هيأت وزيران 
و ابالغ بنياد مسكن كشور، تسهيالت بهسازى 
و نوسازى مسكن روســتايى به يك ميليارد 
ريال با كارمزد 5درصد و بازپرداخت 20ساله 

افزايش يافت.
وى بيــان كــرد: ايــن تســهيالت بــراى 
نوســازى  و  بهســازى  خدمــات  ارائــه 
واحد هــاى كــم دوام و بــى دوام و تأميــن 
در  شــرايط  واجــد  قشــرهاى  مســكن 
ــت  ــا اولوي ــتان  و ب ــتا هاى اس ــطح روس س
مى شــود. پرداخــت  جــوان  زوج هــاى 

انقالب  بنيادمسكن  روابط عمومى  گزارش  به 
اسالمى اســتان؛ مديركل بنياد مسكن انقالب 
استان بيان كرد: براساس پيگيرى هاى  اسالمى 
انجــام شــده از مجمــوع 200هــزار واحد 
مسكونى ســهم استان همدان 12هزار سهميه 

مصوب شده است.
ظفــرى گفــت: تاكنون بيــش از 4 هــزار و 805

ــاى  ــه بانك ه ــهيالت تخصيصــى ب ــره تس فق

ــه بانك كشــاورزى، صــادرات،  ــل از جمل عام
تجــارت، رفــاه و ملــت معرفــى شــده اند كــه 
متناســب بــا ايــن ظرفيــت ابــالغ شــده تاكنون 
بــراى بيــش از 3هــزار و 982 متقاضــى واجــد 
ــزان   ــن مي ــكيل و از اي ــده تش ــرايط پرون ش
642پرونــده جهت بررســى و عقد قــرارداد در 
چنــد روز گذشــته بــه بانك هــا ارســال شــد.
وى افــزود: هم اكنــون بيــش از هــزار و 

193 پرونــده آمــاده ارســال بــه بانك هاى 
شهرستان هاى استان هستند كه بالفاصله پس 
از ابالغ بــراى عقد قرارداد به بانك ها آن هم 
برابر ميزان ســهميه تعيين و ابالغ شــده هر 

شهرستان ارسال مى شوند.
ظفــرى بــا تأكيــد بــر اينكــه ســاخت مســكن 
بــه عنــوان يكــى از نياز هــاى اساســى مــردم 
ــه  ــى ك ــت و از آنجاي ــتان اس ــطح اس در س

يكــى از شــاخص هاى مســكن مناســب، 
ايمــن بــودن و اســتحكام ســاختمان ها بــوده 
اســت، ابــراز اميــدوارى كــرد كــه بــا تــالش 
ــازى  ــگ مقاوم س ــردم، فرهن ــئوالن و م مس
جهــت  در  تســهيالت  از  اســتفاده  و 
مقاوم ســازى و بهســازى مســكن روســتايى 

ــد. ــدا كن ــتاييان رواج پي ــن روس در بي

 معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
همدان از هدف گذارى يــك ميليارد و 300 
ميليون دالر صادرات براى سال جارى خبر داد 
به طورى كه براى تحقق اين هدف اقتصادى 

تالش مى كنيم.
ظاهــر پورمجاهــد در گفت وگو بــا ايرنا، 
گفت: سال گذشته نيز همين ميزان صادرات 
برنامه ريزى شده بود كه با وجود محدوديت ها 
و مشــكالت فراوان براى فعــاالن اقتصادى 

استان بخش عمده اى از آن محقق شد.
وى تحقــق برنامــه صادراتــى امســال را 
ــاخت هاى  ــن زيرس ــعه و تأمي ــد توس نيازمن
موردنيــاز دانســت و افــزود: ارتبــاط مالــى با 
كشــورهاى خارجــى و تجــارت بين المللــى 
دو بــال توســعه صــادرات هســتند كــه بايــد 

تقويــت شــوند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
همدان بيان كرد: توســعه ارتباط با خارج بايد 
جزو سياست هاى كشور باشد و در اين راستا 
مى توان از شــيوه هاى مختلف بهــره برد تا 

مراودات بهترى داشته باشيم.
پورمجاهد داشــتن برنامه منظم را ضرورى 
دانست و گفت: اگر خواهان برقرارى ارتباط 
با كشورهاى اوراسيا هستيم بايد مراودات ما 
ساماندهى شــود، زيرا هر چقدر توليدكننده 
و صادركنندگان مقتدر داشــته باشيم باز هم 
نيازمند مســيرهاى مناســب و هموار براى 

فعاليت هستيم.
وى با اشــاره به اقداماتــى در زمينه تقويت 
زيرســاخت هاى صادراتى در اســتان افزود: 

درخصــوص پايانــه صادراتى، تشــكل ها، 
حمل ونقــل و گمرك برنامه هايــى در حال 

اجراست كه به طور مرتب رصد مى شود.
به گفته پورمجاهــد يك ميليارد تومان يارانه 
صادراتى به اســتان همدان اختصاص يافت 
كه به تازگى 2واحد صنايع تبديلى و تكميلى 
و پايانــه صادراتى كه واجد شــرايط بودند 

توانستند از آن بهره مند شوند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
همدان از روند افزايشى صادرات در 3 ماهه 
نخست امسال خبر داد و افزود: اميدواريم در 
سال جارى فضاى اقتصادى كشور و به تبع آن 
اســتان همدان بهتر شود تا بتوانيم به اهداف 

تعيين شده برسيم.
ســفال، فروســيليس، ســراميك، كشمش، 
چينــى آالت بهداشــتى، وازليــن صنعتى و 
ســيمان مهمترين محصوالت سبد صادراتى 
همدان هستند كه به كشورهاى مختلف صادر 

مى شوند.

مديركل بنيادمسكن انقالب اسالمى استان همدان:

تسهيالت مسكن روستايى 
دو برابر شد

معاون اقتصادى استاندار خبر داد
هدف گذارى يك ميليارد و 300 ميليون دالر 

براى صادرات استان
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

مالير ميزبان اردوى ووشو استان 
 اردوى تيم ووشو استان در راستاى آمادسازى اين تيم براى حضور 
در مسابقات قهرمانى كشور در ســالن شهيدندافى مجموعه ورزشى 

سردار شهيد حاج حسن تاجوك مالير برگزار شد.
ايــن اردو با رعايــت كامل پروتكل هاى بهداشــتى پيشــگيرى از 
كروناويــروس و با هدف آمادگى تيم ووشــو اســتان براى حضور 
قدرتمند در مسابقات قهرمانى ووشو كشور با همكارى هيأت ووشو 
شهرستان و استان در سالن شهيدندافى مجموعه ورزشى سردار شهيد 
حاج حســن تاجوك برگزار شد. ورزشــكاران ماليرى به مربيگرى 
حســن كرمى فر در اين اردو شــركت كردند و با هم استانى هاى خود 
براى حضور در مسابقات ووشو قهرمانى كشور به رقابت پرداختند و 

توانايى ها و آموزش هاى خود را محك زدند.
5 تيم از ووشوكاران انتخابى اســتان از شهرستان هاى همدان، مالير، 
نهاوند و اســدآباد در اين اردو شــركت كردنــد و در پايان طبق نظر 
كارشناســان و ناظران هيأت، ايليا محمودنــژاد از مالير، رضا ظفرى، 
اميرعبــاس نوابــى و احمدرضا جعفرى از نهاوند بــراى حضور در 
مسابقات قهرمانى ووشو كشور انتخاب شدند تا در تركيب تيم استان 

همدان در مسابقات قهرمانى كشور شركت كنند.

همايش ورزش صبحگاهى در مالير
 همايش ورزش صبحگاهى در راستاى مبارزه با موادمخدر و بالى 
خانمانسوز اعتياد و ترويج فرهنگ ورزش در بين خانواده ها و اجراى 
طرح نشاط اجتماعى براى ايجاد انگيزه و تشويق جوانان و خانواده ها 
به ورزش و ملزم كردن آن در سبد خانوار در جوامع ماشينى امروز با 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى به همت هيأت ورزش هاى همگانى و 
همكارى اداره ورزش وجوانان و شهردارى در پارك درياچه كوثر اين 

شهرستان برگزار شد.
رئيــس هيأت ورزش هاى همگانى و شــهردار خوب و مردمى مالير 
با خيرمقدم و قدردانى از شــركت كنندگان در اين همايش ورزش را 
مهمترين ابزارى دانســت كه مى توان از آن در پيشــگيرى و مبارزه با 
موادمخدر و اعتياد اســتفاده كرد و فرهنگ سازى آن در بين خانواده ها 
و جامعه موجب تندرستى و نشاط مى شود گفت: اگر فرهنگ ترويج 
ورزش در بين جامعه و مردم غنى شود سالمتى و نشاط به آنها هديه 

مى شود و ثمرات آن را در زندگى روزمره خود خواهند ديد.

تنديس پدر كوهنوردى ايران
 ناپديد نشده است

 شايعه ناپديد شدن تنديس پدر كوهنوردى ايران تكذيب شد.
رئيس هيأت كوهنوردى و صعودهاى ورزشــى استان با تكذيب اين 
خبر گفت: تنديس محمود اجل، پدر كوهنوردى ايران ناپديد نشــده 

است.
عليرضا گوهرى با اشــاره به اينكه اين تنديس در ميدان گنجنامه شهر 
همدان نصب شــده بود، به ايسنا، گفت: پايه اى براى زير اين تنديس 
در نظر گرفته شــده كه تنديس باالتر قرار بگيرد و شناسنامه تنديس 
روى پايه درج شــود. وى با بيان اينكه در حال حاضر تنديس جابه جا 
شــده تا پايه آن جانمايى شود و دوباره تنديس نصب شود، بيان كرد: 
خبر ناپديد شدن تنديس محمود اجل صحت ندارد و متأسفانه فضاى 

مجازى هم به انتشار خبرهاى اشتباه دامن مى زند.
گوهرى با اشاره به اينكه اطالع رسانى جابه جايى تنديس بايد از طريق 
شهردارى انجام مى شد، گفت: هيأت كوهنوردى نيز پس از جابه جايى 

و پيگيرى متوجه اين قضيه شد.

تمرين مشترك كاراته كاها در كبودراهنگ
 كمپ تمرين مشترك كاراته كاها با حضور قهرمانان و تيم هاى نامى 

كشور در شهرستان كبودراهنگ برگزار شد.
كمپ تمرينــى كاراته بين تيم هاى نامى كشــور از جمله پاس ناجا، 
رعدپدافنــد هوايى ارتش، عقاب بروجرد، تيم اصفهان، تيم ايالم، تيم 
كاراته همدان، تيم كاراته كبودراهنگ و چند تن از قهرمانان بنام كشور 
كه عنوان داران مسابقات آسيايى و جهانى بودند به ميزبانى هيأت كاراته 
كبودراهنگ و به نمايندگى از ســبك شــيتوريو كن شى كان ايران در 

استان همدان در خانه كاراته كبودراهنگ برگزار شد.
رئيس هيأت كاراته كبودراهنگ و نماينده ســبك شيتوريوكن شى كان 
ايران در اســتان همدان درباره اين كمپ گفــت: در اين اردو بالغ بر 
60كاراته كا حضور داشــتند و تمامى پروتكل هاى بهداشتى از جمله 

تست pcr و تب سنجى در اين اردو انجام شد.

آرژانتين قهرمان كوپا آمه ريكا شد

 چهل و هفتمين دوره مسابقات جام ملت هاى آمريكاى جنوبى (كوپا 
آمه ريــكا 2021) با پيروزى تيم ملى فوتبال آرژانتين برابر برزيل پايان 

يافت.
بازى نهايى جام ملت هاى آمريكاى جنوبى موسوم به كوپا آمه ريكا در 
سال 2021، در ورزشگاه ماراكاناى شهر ريودوژانيروى برزيل برگزار 
شــد كه اين بازى با نتيجه يك بر صفر به سود تيم ملى آرژانتين پايان 
يافت. تنها گل اين بازى توســط آنخل دى ماريا در دقيقه 22 به ثمر 

رسيد.
آرژانتين با كســب پيروزى در خانه رقيب ديرينه اش در تورنمنتى كه 
ابتدا خودش قرار بود ميزبان آن باشــد، اما به دليل شيوع كرونا از آن 
انصراف داد، نه تنها براى پانزدهمين بار فاتح كوپا آمه ريكا شــد، بلكه 
حاال در كنار اروگوئه در صدر جدول تيم هاى داراى بيشترين قهرمانى 
در اين رقابت ها قرار دارد، هرچند تعداد حضورهاى آلبى سلســته در 

فينال كوپا 9 بار بيشتر از اروگوئه اى هاست.
آرژانتين در حالى با غلبه بر برزيل قهرمان شد كه آخرين قهرمانى اش 

در كوپا آمه ريكا در سال 1993 بود. 
اين بازى بيســت و نهمين حضور آرژانتين و بيســت و يكمين حضور 
برزيل در فينال كوپا آمه ريكا بود كه در آن باالخره طلسم ناكامى هاى 
ليونل مسى براى كســب جام در رده ملى شكسته شد. مسى كه صد 
وپنجاه  و يكمين بازى اش را براى تيم ملــى آرژانتين انجام داد، براى 
پنجميــن بار به همراه اين تيم به فينــال يك تورنمنت بزرگ راه پيدا 
مى كرد سرانجام توانست يك افتخار ملى را نيز به كارنامه درخشانش 

در رده باشگاهى اضافه كند.

3جايزه بزرگ كوپا آمه ريكا براى مسى
 فوق ســتاره تيم ملى فوتبال آرژانتين 3جايزه مهم كوپا آمه ريكا را 

به خود اختصاص داد.
تيم ملى فوتبال آرژانتين در ديدار پايانى با يك گل برزيل را شكست 
داد تا جام قهرمانى را باالى ســر ببرد. مسى بيشترين نقش را در اين 
قهرمانى آرژانتين داشت. وى با زدن 4 گل عنوان آقاى گلى را به دست 
آورد. اين فوق ســتاره آرژانتينى 4پاس گل هم داد تا از اين حيث هم 
بهترين باشد. مسى با 4 گل و 4 پاس گل به عنوان بهترين بازيكن جام 
هم انتخاب شد تا وى به تنهايى عنوان آقاى گل، آقاى پاس و بهترين 

بازيكن جام را به دست آورد.

پرسپوليس و سپاهان 
همچنان در كورس قهرمانى

 پرســپوليس و ســپاهان با پيروزى مقابل رقباى خود، به رقابت 
تنگاتنگ در صدر جدول ليگ برتر براى كســب عنوان قهرمانى اين 

مسابقات ادامه دادند.
ليگ برتر فوتبال با انجام 5بازى از هفته بيســت وهفتم مسابقات دنبال 

شد كه با پيروزى تيم هاى باالى جدول همراه گرديد.
در اين هفته اســتقالل با غلبه بر ســايپا، 50 امتيازى شــد و به لطف 
شكســت گل گهر، صعود خود را به فصل آينده ليگ قهرمانان آســيا 
قطعى كرد. نارنجى پوشــان هم با 23امتياز، در جايگاه پانزدهم جدول 
ماندنى شدند، همچنين شكست شــاگردان قلعه نويى مقابل تراكتور 
موجب سقوط آنها به رده ششم شد. تراكتور هم به رتبه پنجم رسيد و 

رقابت نزديكى با فوالد براى كسب رتبه چهارم جدول دارد.
در ديگر بازى سپاهان در يك بازى پرگل 4 بر يك از سد صنعت نفت 
گذشت و با 56 امتياز، به رقابت قهرمانى با شاگردان گل محمدى ادامه 
داد. پرسپوليس هم پيروزى ارزشمندى مقابل آلومينيوم به دست آورد 
و با 2امتياز بيشــتر از طاليى هاى اصفهــان، همچنان در صدر جدول 
ايستاده است. فوالد خوزستان هم با غلبه بر ماشين سازى، 39 امتيازى 
شــد و با تفاضل گل بهتر از تراكتور، به جايگاه چهارم جدول صعود 
كرد.به اين ترتيب تيم هاى پرسپوليس، سپاهان و استقالل راهى فصل 

آينده مسابقات ليگ قهرمانان آسيا شدند.

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 140060326006000382-1400/03/30 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى جانعلى حيدرى اوچ تپه فرزند 
خانعلى به شــماره شناسنامه 12 صادره از خنداب ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 
50000 مترمربع قسمتي از پالك 98 اصلي واقع در بخش 2 مالير قريه اوچ تپه خريدارى 
از خانعلى حيدرى و سيف اله عزيزى 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 انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 135)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/21

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

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

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

برابر رأي شــماره 140060326006000408-1400/04/06 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه و بالمعــارض متقاضى آقاى خدايار زنگنه فرزند 
محمد به شــماره شناســنامه 331 صادره از مالير در ششدانگ اعيانى يك باب خانه به 
مساحت 129/19 مترمربع قســمتي از پالك 2043 اصلي واقع در بخش يك مالير برابر 
قرارداد 2902000060205-1400/01/31مالك رسمى اداره اوقاف و امور خيريه مالير 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 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 139)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/21

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

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

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

برابر رأي شــماره 540-1400/03/26 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى منصور طالئى فرزند اسمعيل به شماره شناسنامه 
84 صادره از بهار در اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 136/33 مترمربع پالك 
11710 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 425 فرعى از 139 اصلى واقع در 
بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواســطه از مالك رسمى آقاى اسماعيل 
طالئى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 141)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/16

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 442-1400/03/13 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى طاهره ســلطانمرادى فرزند براتعلى به شماره 
شناسنامه 166 صادره از كبودراهنگ در اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 
149 مترمربع پالك 11713 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 1071 فرعى 
از 139 اصلــى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواســطه از مالك 
رســمى آقاى فتح اله و بانوگالبتون محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

(م الف 147)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/16

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

اسكواش همدان در ارزيابى فدراسيون خوش درخشيد
 براساس ارزيابى فدراسيون اسكواش در دو بخش همگانى و قهرمانى و در مجموع امتيازات كسب شده استان همدان 

در بين 34 استان و منطقه آزاد كشور رتبه سوم كشور را كسب كرد.
رئيس هيأت اســكواش استان با بيان اين مطلب گفت: ارزيابى فدراســيون به صورت فصلى است و عملكرد هيأت ها 
براســاس اجراى مســابقات، دوره آموزشى، تفاهم نامه ها، ثبت نام در ســامانه مبين، فعاليت هاى فرهنگى، دانش آموزى، 

استعداديابى و حضور در رسانه و فضاى مجازى ارزيابى مى شود.
اسدا...ربانى مهر افزود: استان همدان در 2 سال اخير معموالً يكى از 5 استان برتر كشور در رشته ورزشى اسكواش بوده 
است. وى گفت: برگزارى نخستين دوره آموزشى، جذب بازيكنان جديد، تفاهم نامه با بعضى ادارات، اجراى فعاليت هاى 
فرهنگى، حضور اسكواش استان در مسابقات ليگ كشورى و اجراى چندين جشنواره و برنامه فرهنگى از جمله مهمترين 

اقدام چندماه اخير هيأت اسكواش استان بوده است.

ركاب زن همدانى در تور دوچرخه سوارى تركيه
 بانوى ملى پوش همدانى در تور بين المللى دوچرخه سوارى رياست جمهورى تركيه با رقباى 

آسيايى و اروپايى خود هم ركاب مى شود.
پريسا مجنونى به همراه تيم ملى دوچرخه سوارى بانوان ايران، در تور بين المللى رياست جمهورى 

تركيه شركت مى كند و با رقباى آسيايى و اروپايى خود هم ركاب مى شود. 
وى در رشــته جــاده، به همراه 4 بانــوى ركاب زن ديگر از ايران بــا مربيگرى محمد پراش، 
اردوى تداركاتى از تاريخ 15تيرماه 1400 آغاز شــده  و تا پايان مسابقات تور دوچرخه سوارى 

رياست جمهورى تركيه 28تيرماه در كشور تركيه حضور خواهند داشت.
مجنونى ســومين بانوى لژيونر تاريخ فدراســيون دوچرخه سوارى كشــور و نخستين دختر 

همدانى است كه سال گذشته موفق به حضور در ليگ هاى خارجى شد. 
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پيشخـوان

دونده كبودراهنگى 
استعداد برتر كشور شد

 دونــده كبودراهنگى در مســابقات 
قهرمانى نوجوانان كشور به عنوان يكى 
از 100 استعداد برتر دو و ميدانى كشور 

قرار گرفت.
مســابقات دووميدانى نوجوانان كشور 
كــه به ميزبانى شــهركرد برگزار شــد 
با درخشــش متيــن شــهبازى دونده 
كبودراهنگــى در مــاده 800 متر همراه 
شــد و به عنوان يكى از 100 اســتعداد 
برتــر دووميدانــى كشــور در طــرح 

100فدراسيون دووميدانى قرار گرفت.
گفتنى است هيأت دووميدانى شهرستان 
برگزارى  بــا  ســال  هر  كبودراهنــگ 
روستاهاى  در  اســتعداديابى  دوره هاى 
پرجمعيت شهرستان نسبت به شناسايى 

افراد مستعد مسابقاتى برگزار مى كند.

هندبال نوجوانان قروه 
درگزين در كشور سوم 

شد
 تيم هندبــال قــروه درگزين كه به 
نمايندگى از استان همدان در مسابقات 
قهرمانى هندبال 5 نفره كشــور حضور 
داشت، توانست مقام سوم را كسب كند.

اين مســابقات با حضور 16تيم در شهر 
اراك انجام شد كه تيم قروه درگزين در 
بازى رده بندى با غلبه بر تيم تربت جام 

به مقام سوم كشور دست يافت.
اميرحســين  حيدريان،  محمدمهــدى 
رشــيدى، محمدرضا غفرانــى، مهران 
بختيارى، متين طاهرى، مهدى رشيدى 
و اميررضــا كيانــى بازيكنــان تيــم و 
شــهرام خرقانى به عنوان مربى و عادل 
سياحت هاشــمى سرپرست تيم در اين 

دوره از مسابقات بودند.

كبدى كبودراهنگ به 
مسابقات منطقه اى

 تيــم كبــدى كبودراهنــگ قهرمان 
مسابقات بزرگســاالن كبدى استان شد 
و به عنوان نماينده اســتان به مسابقات 

منطقه اى راه يافت.
مسابقات كبدى بزرگســاالن استان در 
ســالن امام على(ع) همدان برگزار شد. 
در اين مســابقات تيم كبدى شهرستان 
كبودراهنگ در بازى فينال به مصاف تيم 
تويســركان رفت كه با شكست اين تيم 
قهرمان استان شد و به عنوان تنها نماينده 

استان، به مسابقات منطقه اى راه يافت.
گفتنــى اســت مســابقات منطقه اى 5
مردادمــاه به ميزبانى كرمانشــاه برگزار 
مى شــود و تيم هــاى حاضــر در اين 
مسابقات از استان هاى همدان، كرمانشاه، 

ايالم و كردستان مى باشند.

انجام مسابقات تنيس 
اليت كاپ در همدان

 هفته نخســت مسابقات تنيس آدينه 
آقايان به مناســبت گراميداشت سالروز 
ازدواج حضــرت علــى (ع) و حضرت 
فاطمه(س) برگزار   شــد. اين مسابقات 
به صورت هفتگى توسط آكادمى تنيس 
اليــت و زيرنظــر هيأت تنيس اســتان 

همدان برگزار مى گردد.
در هفته دوم اين مسابقات محمدحسين 
زمانى و ســهراب نورخمامى به ترتيب 
مقام نخســت و دوم را كســب كردند 
و اميدســامى و ميثم اعتمــادى به طور 
مشترك سوم شــدند. اين مسابقات در 
2بخش آقايان و بانوان آغاز شــده و تا 

پايان فصل ادامه خواهد يافت.

مهدى ناصرنژاد  »
 ورزش و در ايــن ميان بــازى فوتبال در 
دنياى امروز شــده آمال آرزوهاى جوان هاى 
ما، غيرجوان ها نيز حتــى افرادى كه در تمام 
عمرشان فرصت يك نيمه فوتبال بازى كردن 
نداشته اند، از فوتبال و قهرمانى تيم موردعالقه 
خــود در هر تورنمنتى لــذت مى برند و يك 
جورايى احساس غرور به آنان دست مى دهد .

همدان با وجود اينكه جمعيت جوانى دارد و 
در رشته هاى مختلف ورزشى داراى سبقه اى 
درخشــانى مى باشــد، اما در فوتبال كارنامه 
خوبى ندارد و به جز 2، 3 سالى كه با تيم پاس 
از تهران ارجاع داده شــده، توى رقابت هاى 
ليگ سراســرى كشــورمان حضور داشت و 
نشــد، بقيه فصل هاى فوتبالى را در دستجات 
پايين تر سر كرده و در مجموع مى توان گفت، 
ورزش همدان تاكنون از فوتبال خير چندانى 
نديده است. با اين حال چهارشنبه شب هفته 
گذشــته(16 تيرماه)،  شب خوبى براى فوتبال 
همدان و خيل مردم و جوان هاى عالقه مند به 
فوتبال در اين شهر بلكه استان بود. يك شب 
به ياد ماندنى در فوتبال كه خبر رســيد، تيم 
شهردارى همدان به نمايندگى از فوتبال استان 
موفق شده اســت با يك گام بزرگ از دسته 
دوم فوتبال كشورمان  به دسته يك صعود كند. 
تيم فوتبال شهردارى همدان در فصلى كه تمام 
شد، به رغم تمام مشكالتى كه داشت در بين 

14تيم از استان هاى مختلف، امتيازهاى الزم را 
دانه به  دانه و 3 دانه 3 دانه(امتياز) جمع آورى 
كــرد و با وجــود حضور تيم هــاى پرادعا و 
پرامكانات در رقابت هاى گروه نخســت اين 
فصل دسته دو كشور، به يك دسته باالتر يعنى 
دسته يك كشور و هيجان و حوادث آن كمتر 
از مســابقات ليگ برتر نيست، صعود كرد و 

فوتبال همدان را يك پله قشنگ باال برد .
لطف قهرمانى و صعود شــهردارى همدان در 
گروه الف از ليگ 2كشــور در اين اســت كه 
اين تيم با مجموعه اى از جوان هاى شهرمان و 
برخوردارى از يك سرمربى شش دانگ بومى، 
بدون هيچ ادعا و حاشيه سازى، حق خود را از 
فوتبالى پر آشــوب زنده كرد و فعل خواستن 
را كه مى تواند بــراى جوان هاى عالقه مند و 
ســختكوش اين خطه كهن سرمشق باشد، به 

خوبى صرف كرد . 
شهردارى همدان در عرصه ورزش و فوتبال 
كشــور و بخصوص استان ثابت كرد كه براى 
به آغوش كشــيدن موفقيت نيازى به هياهو و 
قايم بودن به اسم هاى پرطمطراق نيست و تنها 
انضباط تيمى و پرهيز از حاشــيه هاى معمول 
الزمــه موفقيت و چشــيدن طعم دلچســب 

پيروزى است.
شــهردارى همــدان كه خــود را ملــزم به 
فرهنگ سازى و كمك به رشد ورزش شهرمان 
مى داند، شايد بودجه كالنى براى تيم دارى در 

عرصه فوتبال كشــورمان كنار نگذاشته باشد، 
مردم مدار  ســازمان هاى  خصلت  اين  وليكن 
و پرمخاطب و مســئوليت پذير اســت كه با 
مديريتى حساب شده و دقيق، ورود و خروج 
ريال هاى ســازمانى خود را خوب رصد كند 
و با پرهيز از ريخت وپاش هاى بى حســاب و 

كتاب هزينه هاى مربوطه را مهندسى كند.
صعود تيم فوتبال شهردارى همدان به دسته اى 
باالتر در فوتبال طبقه بندى شــده و پرشــمار 
ايــران در اين دنياى وانفســاى يكنواختى و 
بيــكارى و گرانى و بيمارى و سياســت زده، 
دل هاى زيادى از مردمان ســاده و قدرشناس 
و فهيم شــهرمان را شاد كرد. بدون شك يك 
تيم از اســتان همدان در دســته يك فوتبال 
كه براى رسانه هاى سراســرى نيز قابل اعتنا 
مى باشــد، مى تواند براى جامعه ورزش استان 
موجب خودباورى و اعتماد به نفس بيشــتر 
باشــد، مضافاً اينكه همدان قطب گردشگرى 
ايران اســت و گردشــگر در انتخاب هدف 
گردشگرى خود به مؤلفه هاى مختلفى توجه 
دارد و ورزش ســرزنده هر شهر و هر استان 

يكى از مؤلفه هاى تأثيرگذار است.
بايد براى حضور پررنگ در مسابقات فوتبال 
دســته يك، بدون هيچ حركت شــتابزده اى، 
برنامه ريزى اصولى و حرفه اى داشــته باشيم. 
ليگ دسته يك بســيار حساس تر و مشكل تر 

از فضاى حاكم بر ليگ برتر است.

ساخت خانه بدمينتون استان همدان 
در دستور كار است

 هيأت بدمينتون اســتان در گذشته از هيأت هاى مطرح و برتر در 
سطح كشور بود كه به  واســطه برخى موارد اين جايگاه تنزل يافته 

است.
رئيس هيأت بدمينتون اســتان همدان به تدوين برنامه توسعه 4ساله 
هيأت اشاره كرد و گفت: تأسيس و فعال سازى هيأت هاى شهرستانى، 
توســعه بدمينتون در 2بخش همگانى و قهرمانى، تدوين 22برنامه 
در قالب برنامه هاى زمانــى كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت با به 
كارگيرى افراد عالقه مند و متخصص در حوزه هايى همچون آمار و 
عملكرد و خزانه دارى سعى بر ايجاد شفافيت در عملكرد داشته ايم. 
محمد بداغى با اشاره به اينكه به دنبال كسب جايگاه هاى واال براى 
بدمينتون استان همدان هستيم، افزود: خوشبختانه با ارتباط گيرى مؤثر 
با مسئولين ارشد استان و همچنين خيرين نامى استان اقدام هاى خوبى 
در راســتاى جذب اعتبارات انجام شــده است. وى در پايان گفت: 
احداث خانه بدمينتون در شــأن و جايگاه ورزش اســتان همدان با 
بهره گيرى از همه ظرفيت هاى ملى و اســتانى در دستور كار است 

و اميدواريم بتوانيم قدمى مثبت براى توسعه ورزش استان برداريم.

انتخابات هيأت فوتبال استان اواخر تيرماه
 انتخابات هيأت فوتبال اســتان همدان اواخر تيرماه براى تعيين 

رئيس جديد هيأت برگزار مى شود.
عضو هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب گفت: اساسنامه 
هيأت هاى اســتانى در حال نهايى شدن است و تا اواخر ماه جارى 

مجمع انتخاباتى استان همدان را برگزار مى كنيم.
طهمورث حيــدرى افــزود: در آينده اى نزديك اساســنامه جديد 
هيأت هاى اســتانى آماده مى شــود كه با توجه به اصالح اساسنامه، 
فدراسيون بين المللى فوتبال(فيفا) تأكيد دارد اساسنامه و آيين نامه هاى 
ديگر فوتبال ايران هم بايد منطبق بر اساســنامه به تأييد آنها برسد. 
وى بيان كرد: به دنبال تقويت استان ها هستيم و طبق مصوبه جديد 
5درصد از درآمد فدراســيون به هيأت هاى استانى كم برخوردار و 
3درصد به هيأت هاى برخوردار اختصاص داده مى شود، البته چندين 
طرح بزرگ ديگر براى توســعه فوتبال در اســتان ها در نظر داريم. 
حيدرى در ارتباط با بحث برگــزارى انتخابات چند هيأت فوتبال 
اســتانى هم گفت: در بعضى از هيأت هاى استانى مشكالتى وجود 
دارد كه در حال بررسى و رفع آنها هستيم، البته مجمع استان همدان 

در پايان ماه جارى انتخاباتش برگزار مى شود.

به قدر بضاعت خودمان در فوتبال 
حق داريم شادى كنيم
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درمان ورم كليه با «َبسفايج»
 عضــو گــروه پژوهشــى مجتمع تحقيقــات گياهــان دارويى 
جهاددانشگاهى خراسان جنوبى با اشــاره به اينكه بَسفايج در درمان 
سرفه و تنگى نفس مؤثر است، بيان كرد: اين گياه براى بيمارى لقوه 
كاربرد دارد، دم كرده آن براى ســرماخوردگى نيز مؤثر بوده و براى 

ورم كليه از آن استفاده مى شود.
بــه گــزارش ايســنا، ســاره حســينى بــا اشــاره بــه اينكــه بســفايج 
ــتيوان،  ــاز، تش ــاز، دارحم ــپايك، دارچم ــون بس ــى چ ــا نام هاي را ب
قمــى، اشــتران و پوليپــود مى شناســند، گفــت: طبيعــت ايــن گيــاه 
ــد و  ــش مى ده ــرا را افزاي ــح صف ــت و ترش ــك اس ــرم و خش گ
ــيرى  ــه بواس ــادن تكم ــراى افت ــاب ب ــا عن ــرده آن ب مصــرف دم ك

مفيــد اســت.

تأثير پيروى از يك رژيم غذايى خاص 
بر سرطان مغز

 محققان"آكادمى عصب شناســى آمريــكا"(AAN) در مطالعه 
اخيرشان بيان كرده اند، پيروى از رژيم غذايى كتوژنيك ممكن است 

براى بيماران مبتال به سرطان مغز مفيد باشد.
به گزارش ســاى تك ديلى، نتايج مطالعه اخير محققان نشان مى دهد 
رژيم غذايى كتوژنيك اصالح شــده ممكن است براى افراد مبتال به 
تومور مغزى مفيد باشــد، زيرا اين رژيم غذايى سرشــار از چربى و 

داراى كربوهيدرات كم است.
يافته هاى اين مطالعه نشــان داد كه اين رژيم غذايى براى افرادى كه 
تومورهاى مغزى به نام "آستروسيتوما"(astrocytomas)  دارند 

ايمن و مفيد است. 

شناسايى مكان هاى مخفى برخورد 
شهاب سنگ ها توسط پهپادها

 پهپادهاى خودران با شناسايى مكان هاى پنهان برخورد شهاب سنگ ها 
بر روى زمين مى توانند نور بيشــترى روى سنگ هاى فضايى بيندازند.

به گزارش انگجت، يافتن شهاب ســنگ هاى بــزرگ يا محل برخورد 
آنها موســوم به «دهانه هاى برخوردى» آسان است، اما شهاب سنگ هاى 
كوچكتر اغلب مورد غفلت قرار مى گيرند. دانشمندان كمتر از 2درصد 
آنها را بازيابى مى كنند، اما بزودى اين مشكل با پهپادها قابل حل خواهد 
شد. شهاب سنگ يا سنگ آسمانييك تكه جامد بازمانده از جرم هايى مانند 
يك دنباله دار، سيارك يا شهاب واره است كه در اصل در فضاى بيرونى 
ساخته شده و توانسته پس از گذر از جو و تاب آوردن بازخورد اين گذر، 

بر روى سطح زمين يا يك سياره ديگر فرود آيد.

نقش ويتامين«دى» در كيفيت اسپرم
 پژوهشگران با بررسى ميزان ويتامين«دى» در افراد نابارور و افراد 
ســالم عنوان كردند كه ميزان ويتامين«دى» در مردان با كيفيت اسپرم 

در ارتباط است.
به گزارش ايســنا، يكى از مشكالت بهداشــتى در جامعه امروز كه 
همواره هزينه زيادى را به نظام ســالمت تحميــل مى كند، نازايى و 

مشكالت ناشى از آن است.
حدود 10 تا 15درصد از زوج ها به اين مشــكالت مبتال هســتند و 
در 40درصد مــوارد، نابارورى مردان، علت اصلــى نابارورى و در 

20درصد موارد هر دو عامل زنانه و مردانه مطرح است.
يكى از داليل نابارورى در مردان كاهش حركت اسپرم يا نبود حركت 

اسپرم در مايع منى است كه منشأ آن نامشخص است. 

رونمايى از قلم فضايى مخصوص پرواز 
امروز«ريچارد برانسون»

 خدمــه پــرواز فضايــى تاريخــى امــروز شــركت "ويرجين 
گلكتيك"گزارش هــاى اين پرواز را با يك قلم فضايى مخصوص پر 
خواهند كرد، زيرا شركت "قلم فضايى فيشر" قلم هاى فضايى موسوم 

به "اينفينيوم"(Infinium) را براى استفاده آنها ساخته است.
بــه گزارش ايســنا و به نقل از اســپيس، شــركت "قلــم فضايى 
فيشــر"(Fisher Space Pen) شركتى سازنده ابزار نوشتارى 
تحت فشار است كه فضانوردان از آن براى يادداشت بردارى روى ماه 
و امضاى چك ليســت ها استفاده مى كنند و اكنون قلم فضايى جديد 
اين شركت در آستانه ورود به مرز ديگرى به نام "پروازهاى فضايى 

تجارى" است.

تخفيف 50 درصدى اقامت در هتل هاى 
ايرانگردى براى افراد كم توان جسمى

 مديرعامل شركت ســرمايه گذارى ايرانگردى و جهانگردى از ارائه 
تخفيــف 50درصدى اقامــت در هتل هاى ايرانگردى بــراى كم توانان 

جسمى به  همراه خانواده، در تمامى شعبات سراسر كشور خبر داد.
بــه  گزارش روابط عمومى گــروه هتل هاى ايرانگــردى و جهانگردى، 
محمدرضا پوينده با اشــاره به اينكه گنجاندن برنامه ســفر در زندگى 
روزمــره و توجه به مقوله  گردشــگردى از موضوعات مهم در ارتقاى 
سالمت جســم و روان است گفت: خانواده بزرگ هتل هاى ايرانگردى 
افتخار دارد از طريق آسان ســازى ســفر، گامى بــراى كمك به ارتقاى 

سالمت اجتماعى هموطنان كم توان جسمى بردارد.
وى افزود: در مذاكرات انجام شده بين شركت سرمايه گذارى ايرانگردى 
و جهانگــردى و انجمن تخصصى معلوالن ايــران، با هدف حمايت از 
افراد داراى معلوليت مقرر شد در طى سال تعداد معينى از اتاق هتل هاى 
تحت پوشــش ايرانگردى با تخفيف 50درصدى براى استفاده كم توانان 

جسمى در اختيار انجمن تخصصى معلولين ايران قرار گيرد.
پوينــده در ادامه بيان كرد: از اين پس، افراد داراى معلوليت در ســنين 
مختلف مى توانند با معرفى انجمن تخصصى معلوالن ايران از تخفيفات 
50درصدى اقامت در هتل هاى ايرانگردى به همراه خانواده شان بهره مند 

شوند.
گفتنى اســت براســاس ماده(8) قانون حمايت از حقــوق افراد داراى 
معلوليت، اســتفاده افراد داراى معلوليت از مراكز، تأسيسات و خدمات 
ورزشى دستگاه هاى دولتى رايگان است و مجموعه ايرانگردى به  عنوان 
يكى از شركت هاى غيردولتى وابسته، به  منظور حمايت از افراد كم توان 

خود را در زمره اين گروه قرار داده است.

كشف اثر هنرى كه«نئاندرتال ها» خلق كردند

 يك اثر هنرى كه توســط«نئاندرتال ها» خلق شــده است در يكى از 
غارهاى آلمان كشف شد.

بــه گزارش ايســنا، باستان شناســان موفق شــدند اثرى هنــرى را كه 
توسط«نئاندرتال ها» خلق شده است در غارى واقع در آلمان كشف كنند 
كه در قرون وســطى به عنوان غارى شناخته مى شــد كه در آن بقاياى 
اســب هاى تك شــاخ قرار دارد.  اين اثر هنرى با حكاكى كردن خطوط 
مورب و با اســتفاده از اســتخوان نوعى گوزن غول پيكر منقرض  شده 

ساخته شده است.
محققــان معتقدند قدمت اين اثر به 51هزار ســال پيــش يعنى زمانى 
كه«انســان هاى خردمند» هنوز وارد اين منطقه نشده بودند بازمى گردد، 
بنابراين مى توان نتيجه گرفت «نئاندرتال ها» بى آنكه از گونه ديگرى الهام 

گرفته باشند اين اثر را خلق كرده اند.
كشــف اين اثــر هنــرى نشــان مى دهــد ظرفيت هاى شــناختى و 
ادراكى«نئاندرتال ها» بيشــتر از آن چيزى بوده اســت كه پيش تر تصور 
مى شد.» لدر، باستان شناس و محقق ارشد اين اكتشاف گفت:«نئاندرتال ها 
بســيار باهوش بودند. آنها قادر بودند ارتباط برقرار كنند و خودشان را 
با نمادها ابراز كنند. آنها احتماالً از نظر درك به ما انســان ها شــباهت 

بسيارى داشته اند».
بــا اين حــال هنــور برخــى از باستان شناســان درباره ايــن موضوع 
كه«نئاندرتال ها» هنر نمادين را به تنهايى خلق كرده باشــند ترديد دارند. 
غارى كه اين اثر در آن كشف شده است با نام «Einhornhohle» يا 

«غار تك شاخ ها» شناخته مى شود.
 به گفته وى در قرون وســطى جويندگان گنج مدعى شدند در اين غار 
اســتخوان هاى تك شاخ ها را كشف كرده اند.«لدر» بيان كرد: «مطمئناً اين 
استخوان ها به خرس ها تعلق داشته اند، اما اين جويندگان استخوان ها را 

به عنوان دارو به داروسازان مى فروختند تا سودى عايدشان شود.»
در سال 1985 باستان شناسان توانستند در اين غار ابزارهاى سنگى را كه 
توســط«نئاندرتال ها» ساخته شده بودند كشف كنند.«لدر» و تيم او براى 
انجام كاوش بيشتر در سال 2014 به اين غار بازگشتند، اما اين اثر هنرى 
در ســال 2019 كشف شد. در وهله نخست باستان شناسان فقط متوجه 
يك خط مورب بر روى اين اســتخوان شــدند، اما با بررسى بيشتر اين 
اثر باستان شناسان به اين نتيجه رسيدند كه اثر خاصى را كشف كرده اند.

 اين اثر به راحتى در دست انسان جاى مى گيرد  و اندازه آن حدود 5/6 
در 4 سانتيمتر است. دليل خلق اين اثر هنوز مشخص نيست، اما محققان 

اعالم كرده اند اين اثر كاربردى نبوده است.
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■ حديث:
امام جواد(ع):

پافشارى بر گناه، ايمن شمردن خويش از مكر خداست.        
گزيده تحف العقول، ص 64

 اســتاندار همدان در حاشــيه  بازديد از پروژه هاى 
اســتان، با بازديــد از پروژه در حال ســاخت حوزه 
ميراث فرهنگى و گردشــگرى  همدان  با حضور در 
موزه منطقه اى غرب كشور و هگمتانه با بيان اين خبر 
گفت: تكميل و بهره بردارى از پروژه منطقه اى غرب 
كشــور يك نقطه قوت براى همدان است و بى ترديد 
در آينده نزديك از شــاخصه هاى  توسعه گردشگرى 
در استان مى شود.سعيد شاهرخى بيان كرد: اين پروژه 
مكانى امن براى  حفظ و نگهدارى آثار باستانى همدان 
در ادوار تاريخى خواهد بود. اگرچه اين پروژه از سال 

85 آغاز شده، اما قسمت مهم و قالب كار در سال هاى 
اخير تســريع شده و  امروز شاهد آن هستيم كه روند 

تكميلى آن به سرعت در حال پيشرفت است.
وى  در بازديــد از پــروژه درحــال ســاخت موزه 
منطقه اى غرب كشــور در گفت وگــو با همدان پيام، 
هدف خود از بازديد از اين پروژه را، بررسى آخرين 
وضعيت پيشــرفت پروژه هــاى در دســت اجراى 
حوزه ميراث فرهنگى و گردشــگرى اســتان، و ديگر 
فعاليت هــاى مربوطه عنوان كرد و گفت: مخزن موزه 
منطقه اى غرب كشور كم نظير و از نياز جدى استانى 

اســت كه به پايتخت تاريخ وتمدن ايران زمين شهرت 
دارد و امروز فاز دوم موزه 50درصد پيشرفت فيزيكى 
دارد.  وى بيــان كرد: با توجه بــه اينكه پروژه داراى  
مكانى مناســب، اســتاندارد، منحصربه فرد و از همه 
مهمتر اينكه جايى امن براى نگهدارى اشياى تاريخى 
و ميراث فرهنگى استان همدان است مى توان تأثير آن 

را بر توسعه گردشگرى همدان مشهود دانست.  
شــاهرخى گفت: در ســاخت مخزِن امــن و براى 
حفظ و نگهدارى آثار باســتانى استان، از جديد ترين 
تكنولوژى اســتفاده شده  است. اين مخزن هم مكانى 

براى نگهدارى و هم مركزى براى ســاماندهى و احيا 
و ترميم آثار باستانى اســتان در ادوار مختلف تاريخ 

خواهد بود.
 تسريع در ساخت موزه 

مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع  دستى 
اســتان همدان به اختصاص 34ميليــارد و 500 هزار 
تومان اعتبــار به مــوزه منطقه اى غرب كشــور در 
سال جارى اشاره كرد و افزود: با توجه به افزايش نرخ 
مصالح در 2 ،3 ســال گذشــته كه 5 يا 6 برابر شده، 
قيمت و برآورد اعتبارات موردنياز نيز به همين نسبت 
افزايش پيدا  كرده اســت؛ همچنيــن اگر پروژه با اين 
شتاب پيش برود بزودى شاهد اتمام آن خواهيم بود.

على مالمير با بيان اينكه معمارى داخلى و تجهيزات 
آن حدود 20ميليارد اعتبار نيــاز دارد، افزود: تاكنون 
حدود نيمــى از پروژه موزه منطقه اى غرب كشــور 

پيشرفت كرده است.
وى در ادامه گفت: اســتانى مانند همدان در جايگاه 

پايتخت تاريخ وتمدن ايران و با وجود 23 هزار شــى 
موزه اى حاصل از كاوش هاى ســال هاى گذشــته و 
همچنين وجود اشياى موزه اى در ديگر موزه ها مانند 
موزه ملــى اقتضا مى كند كه از يك موزه اســتاندارد 

بين المللى در حوزه باستان شناسى برخوردار باشد.
مالمير با اشاره به اينكه وجود 2 پروژه موزه منطقه اى 
و مخزن امن در كنار هــم از لحاظ تجهيزات و فضا 
مى توانــد به منطقه غرب كشــور خدمات ارائه  دهد، 
افــزود: موزه منطقه اى يك ضــرورت فرهنگى براى 
حفظ و مرمت آثــار مهم تلقى مى شــود و عالوه بر 
شأن فرهنگى بر كيفيت زيرساخت هاى فرهنگى براى 

همدان بسيار مهم است.
مخــزن مــوزه منطقه اى غرب كشــور بــا 8 هزار و 
500مترمربع فضــاى موزه و هــزار و 800 مترمربع 
مخزن امن، يكى از مهمترين پروژه هاى ميراث فرهنگى 
اســتان همدان براى حفظ آثار ميراث منقول استان و 

غرب كشور است.

شــعر  ملــى  جشــنواره  نخســتين  اختتاميــه   
كودك ونوجوان«دوست من كتاب» روز شنبه 19 تيرماه 
با حضور دبيركل نهاد كتابخانه هاى عمومى كشــور، 
معاون سياســى، امنيتى اســتاندارى همدان، مديركل 
كتابخانه هاى عمومى استان همدان و جمعى از مسئوالن 

برگزار شد.
جشــنواره ملى«دوست من كتاب» در هفته كتاب سال 
گذشــته به همت اداره كل كتابخانه هاى عمومى استان 
همدان و محفل ادبى هگمتانه  اين اداره كل آغاز شــد 
كــه 2هزار و 911 نفر آثار خود را ارســال كردند و از 
اين ميان 24نفــر به عنوان برگزيدگان جشــنواره در 
رده هاى سنى مختلف توسط هيأت داوران كه تك تك 
آنها موجب افتخار اين حركت بزرگ فرهنگى هستند؛ 

انتخاب شدند.
دبيركل كتابخانه هاى عمومى كشــور در اين مراســم 
ويژگى هاى جشــنواره شــعر و داستان«دوســت من 
كتــاب» را برشــمرد و گفــت: كتــاب و كتابخوانى 
نخستين ويژگى اين جشــنواره است. دومين ويژگى 
اين جشنواره خاستگاه آن يعنى كتابخانه هاى عمومى 
اســت. كتابخانه هاى عمومــى  در واقع مركز مطالعه، 
نور و دانش بخشى هستند، اما در كشور ما در تبليغات 

و برنامه هاى مســتقيم و غيرمستقيم به اين مسأله مهم 
كم توجهى مى شود.

عليرضامختارپور ســومين ويژگى اين جشــنواره را 
حضور اســاتيد برجســته  دانســت و افزود: وجود 
اســاتيدى چون مصطفى رحماندوســت، محمدرضا 
يوسفى، محمد پوروهاب، بيوك ملكى، كمال شفيعى 
موجب اعتبار جشــنواره و دلگرمى همه اهالى ادبيات 

كودك ونوجوان بود كه در آن شركت كردند.
وى با بيان اينكه ويژگى چهارم اين جشنواره حضور 
تعداد قابل توجه افراد  از 19استان كشور است گفت: 
ويژگى پنجم اين جشنواره حضور چشمگير بانوان 
و دختران است كه دوســوم  برگزيدگان را تشكيل 
مى دهنــد و ايــن نشــان مى دهد كــه همانطور كه 
دختران و زنان پله هاى ترقى و رشد را طى مى كنند 
نقش آفرينى در حوزه ادبيات و قلم را بانوان برعهده 

مى گيرند.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان در اين آيين 
بيان كرد: همدان به عنوان قطب ادبيات كودك و نوجوان 
اين افتخار را پيدا كرده اســت تا اختتاميه نخســتين 
جشــنواره ملى شعر و داستان كودك ونوجوان دوست 
من كتاب را برگزار كند. اين جشنواره مولود خالقيت، 

پويايى، دغدغه مندى و رسالت جوانانى است كه خود 
را مديون فرهنــگ ايران زمين و پايتخت تاريخ وتمدن 
آن مى دانند، تاريخى كه فرهنگ چهره بارز آن است و 

ادبيات كودك و نوجوان نقطه قوت آن.
عاطفــه زارعى گفت: جشــنواره ملى«دوســت من 
كتاب» در 3گروه ســنى كودكان، نوجوانان، جوانان و 
بزرگساالن با موضوع كتاب و كتابخوانى(نقش مطالعه 
در زندگى فردى و تعيين سرنوشت جامعه) و كتابخانه 
چشمه هميشه جوشان دانش(تأثير كتابخانه هاى عمومى 

در رشد فرهنگ كتابخوانى) برگزار شد.
وى افزود: ما به دنبال ترويج فرهنگ مطالعه هستيم و 
در اين راه شكى نيست كه ادبيات بهترين محمل براى 
پيشــبرد مقاصد در به ثمر نشستن اين اهداف مقدس 

است. 
دبير جشنواره ملى شعر و داستان دوست من كتاب نيز 
در اين آيين بيان كرد: مســير ما تا رسيدن به اين نقطه 
رفيع با تمام ســختى ها و با همه  مشقت ها به راستى 

مسيرى هموار بود.
مســعود طاهرى عضد افزود: يكى از عوامل مهمى 
كه بســتر را براى اين همايش ملى به شايســتگى 
هرچــه تمام تــر مهيا كــرد، خاســتگاه و وجود 
زمينه  مناسب در اســتان همدان بود، زيرا همدان 
بــه تنهايى با درخشــش بيــش از  صدها چهره 
شــكوفا در حوزه ادبيــات كودك ونوجوان  بين 
فارســى زبانان جهان، اين ژانــر ادبى را به نكويى 
هرچه تمام تر به معرض شــهود رســانده اســت. 
استقبال چشــمگير شــاعران و نويسندگان حوزه 
كودك ونوجوان از اين جشــنواره مى تواند نشــان 
دهد كه همدان مى تــوان دبيرخانه دائمى خود را 

در اين حوزه برقرار كند.
مصطفى رحمان دوســت، سرپرســت داوران بخش 
شعر و داســتان كودك ونوجوان جشنواره دوست من 
كتــاب با بيان اينكه زمانى در همدان كتابخانه عمومى 
نداشتيم و كتاب كرايه مى كرديم، بيان كرد: خوشحاليم 

كه امروز براى كودكان و نوجوانان فرصت مناســبى 
فراهم شده اســت تا استعدادهاى خود را نشان دهند. 
امروز امكانات بيشمارى توسط كتابخانه هاى عمومى 
براى كودكان ونوجوانان فراهم شــده و نيازى به كرايه 

كتاب نيست.
معاون سياسى، امنيتى استاندار همدان نيز با بيان اينكه 
استان پرآوازه و افتخارآميز همدان در تمام صحنه هاى 
فرهنگــى خوش درخشــيده اســت، گفــت: امروز 
افتخار داريم كه در اهالــى ادب و هنر به ويژه ادبيات 
كودك ونوجوان حضور داريم و اين جشنواره يك اقدام 
فرهنگى تأثيرگذار در حــوزه ترويج فرهنگ كتاب و 

كتابخوانى است.
مصطفى آزادبخت افــزود: امروز كتابخوانى از اهميت 
بســيار زيــادى برخــوردار اســت و ســبب كاهش 
آسيب هاى اجتماعى در جامعه مى شود. برگزارى چنين 
جشنواره هايى كودكان و نوجوانان را به سمت كتابخوانى 

هدايت مى كند و موجب پويايى و نشاط مى شود.

اسامى برگزيده ها
آرنيكا فروتن- آذين عينعلى- مصطفى دهگان- 
الهه فريدى- شــكيبا خاكزاد - مهديه بياتى- 
مهدى عصاره- ريحانه آبشاهى- زهرا داورى- 
پگاه نيك طلب- زينب توقع همدانى- معصومه 
ديــن محمدى- ژيال طاهرى تيــزرو- آروين 
حيدرى- اميررضا شــيخى پور- سميه بابايى- 

پيوند فرهادى- مريم اسالمى

 مريم مقدم  »
 پس از 12 ســال كه ساخت موزه منطقه اى غرب كشور با چالش هاى 
متعدد نبود اعتبار و تغيير پيمانكار دست وپنجه نرم كرد باألخره ساخت وساز 

مخزن خود را در خط پايان ديد.
ســال ها ســاخت اين موزه درگير تأمين اعتبار و پاى كار نبودن پيمانكار 
بود، اما اكنون با اختصاص 5ميليارد تومان اعتبار از بخش موزه ها و وعده 
اختصاص 35ميليارد تومان اعتبار از ســازمان برنامه وبودجه كشور به نقل 

از مسئوالن مرتبط اين پروژه هيچ مشكلى براى تأمين منابع مالى ندارد.
تعدد آثار تاريخى با ارزش در كاوش هاى باستان شناسى و قدمت تاريخى 
و فرهنگى، همدان را به يكى از بهترين گزينه ها براى ساخت موزه منطقه اى 

غرب كشور تبديل كرد.
همدان ميراث دار عهد ساسانى، اشكانى، سلوكى، هخامنشى، ماد، صفويه ، 
قاجار و پهلوى است و بهره مند از اليه هاى متفاوت تاريخى و مأمن بيش 

از 23هزار شىء تاريخى.

 اين ويژگى ها به عالوه دسترسى آسان استان هاى غربى كشور به اين منطقه، 
سبب شد تا داستانى مبنى بر ضرورت موزه اى با نام و عنوان  منطقه اى در 

غرب كشور، استان همدان عنوان شود.
موزه اى كه گفته مى شود يكى از 14 موزه منطقه اى است كه در جاى جاى 

ايران براساس يك برنامه كالن ملى در حال ساخت است.
از زمان آغاز پروژه تا امروز هشــدار توقف مانع پيشــرفت ساخت موزه 
شــد و  به دليل اين اتفاق چيزى نبود جز تأمين نبودن اعتبار كافى و تغيير 

پيمانكار و....
نقطه آغاز  اين مجموعه فرهنگى در همدان به 12ســال پيش باز مى گردد 
يعنى زمانى كه موزه در جوار ســايت تاريخى«تپــه هگمتانه» با پالن و 
نقشــه اى مشتمل بر 3طبقه در زير سطح زمين«موزه در خاك» به مساحت 
10هزار مترمربع آغاز شد تا ويترينى باشد براى به نمايش گذاشتن عظمت 
تاريخ، تمدن و فرهنگ كهن ديار همدان و نيمه غربى كشور و مجموعه اى 

بى بديل كه ريشه در آثار و اشياى تاريخى اين ديار دوانده است.

پس از 2 دهه از آغاز 

ساخت مخزن 
موزه منطقه اى غرب 
كشور به پايان رسيد 
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