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دفاع از کارنامه
 ۱- برخــاف برنامه هفتــه دولت در 
سال های گذشــته این بار نشست خبری 
اســتاندار با تاخیر برگزار شــد تا شــائبه 
بی اهمیت بــودن اولین هفتــه دولت در 
دولــت ســیزدهم برای مســئوالن دولت 
دوازدهم پررنگ شــود. ایــن اقدام باعث 
شــد تا به جای آنکه قبــل از هفته دولت 
مردم و رســانه ها در جریان اقداماتی که 
در استان انجام شده یا قرار است در هفته 
دولت انجام شود، قرار بگیرند این بار در 
آخریــن روزهای هفتــه دولت در جریان 
سخنان استاندار قرار گرفته و گزارش وی 

را نظاره کنند...

یادداشت
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چراغی که به خانه رواست 
به مسجدحرام است

 اهالــی منطقه درنامه ای به مســئوالن 
استان ضمن هشــداربه عواقب انتقال آب 
خواســتار پیگیــری موضوع هســتند که 
نســخه ای از آن توسط شعبانعلی معظمی 
پژوهشگر به دفتر روزنامه ارائه شئه است 
که عینا مــی آید: »متاســفانه بی توجهی  
مســئوالن امر اســتان وکاهــش نزوالت 
بارانی که در این چندسال گریبانگیر استان 
همدان شده ومردم شهرستان کبودراهنگ 
هم سالهاست منتظرند که از خط آبرسانی 
تالوار سیراب گردند، ولی درروزتاسوعای 
حسینی شــنیدیم که وزارت نیرو به اتفاق 

استاندار و نماینده شهر همدان...
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وحید عظیمی 
شهردار 
کبودراهنگ شد

سکان 
شهرداری مالیر 
به غالمرضا 
کرمی رسید

پیشنهاد همدان 
برای لیگ کشتی 
غرب کشور

آب اداره های 
دولتی پر مصرف 
قطع می شود
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زیرساخت۵۰۰ هکتار مجتمع گلخانه ای در همدان فراهم شده است

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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ربای هفدهمین  سال متوالی     
ن   ایپم  ویژه هفته دولت                                                 همدا

منتشر می کند

با ما تماس بگیرید: 38264433

مصاحبه  تحلیل  گزارش  عملکرد  رپرتاژ   آگهی

نگاهی به عملکرد 8ساله
                بخش دولتـی و خصوصـی 

                                           به مناسبت هفته دولت

جناب آقای 

علی فاضل همــدانی
سردبیرمحترم هفته نامه سراسری صبح امید 
و پیشکسوت محترم خبرنگاران استان همدان

تسلیت تسلی کوچکی است در برابر غم بزرگ شما
مصیبت درگذشت برادرگرامیتان و همسرمحترمشان را خدمت شما وخانواده محترم صمیمانه تسلیت عرض می نماییم

از درگاه خداوند متعال برای آنان رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری مسألت داریم. 
ما را هم در غم عزیزان از دست رفته تان شریک بدانید

روزنامه همدان پیام

 در نشست خبری دبیرخانه اجرایی 
ســمپوزیوم ملی مداخله در بحران )با 
تاکید بر خودکشــی( با اصحاب رسانه 
که روز یکشنبه هفتم شهریورماه برگزار 

شد مطرح شد.
ابتدای جلسه، رییس دانشگاه سید  در 
جمال الدین اسدآبادی ، ضمن عرض 
خیر مقدم و تقدیر از اصحاب رســانه 
و دســتاوردهای  اخبار  انعــکاس  در 
دانشگاه، با اشاره به ماموریت دانشگاه 
هــا و تبیین نقش آن هــا در گام دوم 
انقاب اســامی دانشــگاه ماموریت 
محور ســید جمال الدین اسدآبادی با 
ماموریت علوم انســانی را دانشگاهی 
پیشــرو و همگام با دانشگاه های نسل 
از کارهای  چهارم خواند که بخشــی 
پژوهشــی و علمــی خــود را به رفع 
مشکات شهرستان اسدآباد اختصاص 

می دهد.
حسین مرادی مخلص از تمامی دست 
اندرکاران و مســئوالنی که در برگزاری 
سمپوزیوم به نحوی نقشی ایفا می کنند 
قدردانی کرده و ابــراز امیدورای کرد: 
ماحصل این سمپوزیوم نقش بسزایی بر 
کاهش آسیب های اجتماعی شهرستان 

اسدآباد داشته باشد.
در ادامه مدیر  مرکز مشاوره و سامت 
دانشــگاه و دبیر اجرائی ســمپوزیوم با 
اشاره به گسترش روزافزون آسیب های 
اجتماعی، اقدام به خودکشــی را جزء 
خشن ترین و دردناک ترین این آسیب 

ها برشمرد.
ابراهیم فهلی گفت: از یک طرف هیچ 
کس درمقابل آســیب هــای روانی- 

عاطفی مصونیت ندارد و از سوی دیگر 
این  مشکات قابل پیشگیری هستند، 
نــگاه علمی به پدیده هــای اجتماعی 
تنهــا راه کاهش آســیب هایــی مانند 
خودکشی است، خیلی از مواقع آگاهی 
نسبت به نشانه ها، عائم ساده و افکار 
خودکشی، می تواند جلو مرگ عزیزان 
مــا را بگیرد، این آگاهــی می تواند از 
طرف، والدیــن، معلمان و اســتادان، 
دوستان و همســاالن، پزشکان و کادر 
درمان ایجاد شــود، ایــن آگاهی باید 
توسط روان شناســان، روان پزشکان، 
مشــاوران و جامعه شناسان و عالمان 

دینی به مردم داده شود.
فهلی گفت دانشــگاه سیدجمال الدین 
اســدآبادی با نگاه جامعه محور اقدام 
بــه برگــزاری ســمپوزیومی علمی با 
حضور اســاتید بنام و صاحب نظر از 
بهترین روان شناســان، روان پزشکان، 
مشاوران و جامعه شناسان دانشگاه های 

و مراکز درمانی معتبر کشــور در حوزه 
پیشگیری از خودکشی نموده است، این 
سمپوزیوم در تاریخ های یک شنبه ۱4 
و دوشنبه ۱5 شهریورماه جاری برگزار 

می شود.
دبیر اجرایی ســمپوزیوم گفت در روز 
اول، مباحــث تخصصی مطرح خواهد 
شــد و در روز دوم با هدف آگاه سازی 
مردم و گروه های اجتماعی، کارگاه های 
تخصصی برگزار خواهد شد و  فرصت 
علمی خوبی در اختیار شهروندان عزیز 
ما قرار خواهد گرفت تا سواد سامت 
خود را در زمینه شناخت عائم، نشانه 
ها و افکار خودکشی باال ببرند و مددکار 
خوبی برای خود، خانواده و بستگان و 

عزیزان خود باشند.
وی گفــت خروجی این ســمپوزیم و 
جمع بندی مباحث علمی طرح شــده 
توســط صاحب نظران، در یک بســته 
توصیه های سیاســتی آمــاده خواهد 

شد که این بســته توصیه ای نقشه راه 
مســئولین ذی ربــط در حــوزه های 
مختلــف طی چند ســال آینده خواهد 
شد، تا برنامه های کاما علمی و روشنی 
را در جهت پیشــگیری از خودکشی به 
اجراء دربیاورنــد. به معنای دیگر پایان 
آن  علمی  دســتاوردهای  و  ســمپویم 
آغازی بر فعالیت های علمی و کاربردی 
در جهت پیشــگیری از خود کشی در 

شهرستان خواهد بود.
وی در پایــان از همه اصحاب رســانه 
خواســت که بــا انجــام فعالیت های 
منســجم تبلیغی، تا زمان باقی مانده به 
سمپوزیوم مشــّوق مردم عزیز و گروه 
های مختلف اجتماعــی برای حضور 

فعال در این رویداد علمی باشند.
گفتنی اســت پس از تشــریح مسائل 
مربوط به برگزاری ســمپوزیوم توسط 
دبیر اجرایی، به سواالت اصحاب رسانه 

پاسخ داده شد.

پس از برگزاری سمپوزیوم ملی مداخله در بحران انجام شد

آغاز ماموریت دانشگاه سید جمال الدین در کاهش آسیب های اجتماعی

آخرین دفاعیه های استاندار در نشست خبری

سهم 30هزار میلیاردی همدان 
در دولت تدبیر

■ هیچ نهاد و ارگانی نباید دامنه الوند را محصور کند
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همایش اتحاد مسئوالن  و مردم برگزار شد

تأکید بر تعیین تکلیف 
مدیران استان

5و64

انتقال آب از کبودراهنگ زیر ذره بین انتقادات 

روستاها بی آب
 همدان سیراب
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

دوشنبه  8 شهريور ماه 1400  شماره 4114
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غزل اسالمى »
 شــاهرخِى اســتاندار پــس از 7 مــاه از 
تصدى گريش بر اين صندلى، برنامه راهبردى 
توسعه اســتان همدان را براى 3 سال تا پايان 
ســال 1400 تدوين كرد. پــس از آن بود كه 
شــاهرخى را به عنوان استاندارى برنامه محور 

مى شناختند.
شــاهرخى خودش را فردى سياســى معرفى 
مى كند، ديروز در نشســت خبرى هم همين 
موضوع را عنوان كرد و وقتى قرار شد درباره 
برنامه آينده كاريــش صحبت كند گفت: «در 
امور اقتصادى كه نه اما در حوزه هاى سياسى، 
اجتماعى و عمرانى تخصص هايى دارم كه در 
آينــده در اين حوزه ها ادامــه فعاليت خواهم 
داد». اما با اين وجود بسيارى از كارشناسان و 
مسئوالن وى را در توسعه اقتصادى استان موفق 
مى دانند و دليل اين موفقيت را برنامه محورى و 
استفاده از كارشناسان و مشاوره هاى اقتصادى 

خبره عنوان مى كنند. 
اكنون شاهرخى در روزهاى پايانى كار مديران 
دولت تدبير و اميد بر عملكرد برنامه محورش 
تأكيــد دارد و مى گويد «اقدامــات اجرايى و 
فعاليت هاى مديريتى اســتان در مسير توسعه 
استان براساس سند راهبردى انجام شده است. 
اين مسير آنقدر با دقت و براساس كار علمى 

و كارشناســى ريل گذارى شــده كه غيرقابل 
بازگشــت اســت و مسير توســعه استان در 
سال هاى آينده را نيز به خوبى روشن و ترسيم 
كرده و مى تواند محور كار و تالش دولت هاى 
بعدى نيز باشــد». آنطور كه مطرح مى شــود 
توسعه اســتان همدان بر اســاس برنامه هاى 

كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت ريل گذارى 
شــده و دولت و مديران آينــده نيز مى توانند 
بر اين اســاس در راستاى توسعه استان عمل 
كنند. وى براى اثبات برنامه محور بودن استان 
يك زمانبدى 100 روزه از تيرماه تا شهريور را 
براى بهره بردارى از 287 پروژه در بخش هاى 

مختلف تعييــن كرد كه تاكنون تعدادى از اين 
پروژه ها به مرحله بهره بردارى رسيدند و بقيه 

آن تا پايان شهريور به سرانجام خواهد رسيد.
در ادامه، استاندار در نشست خبرى با اصحاب 
رسانه، مهمترين اقدامات 8 ساله استان را عنوان 
كرد و به برخى سواالت خبرنگاران پاسخ داد.  

يـادداشت روز

كوتاه از استان

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

دفاع از كارنامه
 1- برخالف برنامه هفته دولت در سال هاى گذشته اين بار نشست 
خبرى استاندار با تاخير برگزار شد تا شائبه بى اهميت بودن اولين هفته 
دولت در دولت سيزدهم براى مسئوالن دولت دوازدهم پررنگ شود.

اين اقدام باعث شــد تا به جاى آنكه قبل از هفته دولت مردم و رسانه 
ها در جريان اقداماتى كه در اســتان انجام شده يا قرار است در هفته 
دولت انجام شود، قرار بگيرند اين بار در آخرين روزهاى هفته دولت 

در جريان سخنان استاندار قرار گرفته و گزارش وى را نظاره كنند.
2- اســتاندارى در زمان شاهرخى تا به امروز در اطالع رسانى ضعف 

مديريتى و تشكيالتى داشته و نتوانسته اين ضعف را برطرف كند.
شــايد دليل نشســت خبرى در پايان هفته دولت بــه جاى پيش از 
هفته دولت و ناتوانى در فضاســازى اين هفته نيز در ضعف دستگاه 
اطالع رســانى اســتاندارى شــاهرخى به ويژه در روابط عمومى اين 
تشــكيالت كه به نوعى ميراث برجاى مانــده از مديريت نيكبخت، 

استاندار قبلى است، ريشه دارد.
3- اين روزها كه بحث انتصاب اســتاندار در دولت جديد داغ شده 
و هر كس بدون توجه به نياز اســتان و سابقه الزم خود را مدعى اين 
سمت مهم نشــان مى دهد، رويدادهاى اين روزهاى استاندارى بسيار 

عبرت آموز و درس مديريتى است.
اگر سيســتم اطالع رســانى اســتاندارى از چينش اصولى و حرفه اى 
برخوردار بود امروز شاهرخى با گزارشى كه در نشست خبرى داده به 
عنوان گزينه اصلى اســتاندارى مطرح بود و مردم با اطالع از اقدامات 
و عملكــرد وى حامى او بودند اما ضعف اطالع رســانى و اقدامات 
ديرهنــگام در اين عرصه ، شــاهرخى را به عنوان اســتاندارى بدون 
كارنامه و عملكرد در اســتان معرفى كرده است و كسانى هم كه او را 
به عنوان مديرى دلســوز و ساعى مى شناسند به خاطر روابط عمومى 

خاص خود  وى و اطالع رسانى هاى شخصى او است.
4- شاهرخى با اطالع از اين وضعيت بيشتر وقت نشست با خبرنگاران 
را به دفاع از كارنامه خود با تبيين اقدامات انجام شده و اطالع رسانى از 

اقدامات اختصاص داده است.
حاصل نشست نشان مى دهد كه وى در اجراى اين هدف موفق بوده و 

توانسته از عملكرد و كارنامه خود با مستندات دفاع كند.
5- شــاهرخى در اين نشست ثابت كرده كه مديرى با برنامه بوده و با 
تدوين برنامه توســعه استان، محور حركت توسعه اى استان را برنامه 

توسعه قرار داده است.
اين اقدام يعنى مشــخص شــدن راه در آغاز و پايان برنامه، كارنامه 
شــاهرخى را قابل قضاوت براى همگان كرده اســت. كارنامه اى كه 

شاخص هاى آن توسط شاهرخى در اين نشست ارائه شده است.
6- شاهرخى در استان كارهاى ناتمامى را نيز تمام كرد كه پتروشيمى 
هگمتانه كه اين روزها بحث توســعه آن مطرح اســت، از مهمترين 

آنهاست.
در كنار اين اقدامات، نتيجه برخى تالش هاى شــاهرخى در سال هاى 
آينده در استان مشخص خواهد شد. اقداماتى چون دريافت مجوزهاى 
ســرمايه گذارى و تامين آب  براى طرح ها و ريل گذارى توســعه در 

بسيارى از حوزه ها كه در آينده نتيجه خواهد داد.
7- عملكرد شاهرخى مانند هر مدير ديگرى نقاط مثبت و منفى دارد 
و اگر سيســتم اطالع رسانى اســتاندارى نقص نداشت و انتقادات به 
خوبى دريافت مى شــد امروز نقاط منفى كمترى بر كارنامه شاهرخى  

سايه مى انداخت.
اما با اين همه، اطالع رســانى شاهرخى و دفاع وى از كارنامه خود در 
نشســت خبرى هفته دولت، اقدامى مثبت در اين روزها به ويژه براى 
تفكر بيشتر از سوى تمامى تصميم گيرانى است كه بحث تغيير استاندار 
را داغ كرده اند و بايد بدانند كه استاندار بعدى بايد كارنامه اى درخشان 
تر از شاهرخى در توسعه داشته باشد و  براى نيل به اين مقصود الزم 
است از ابتدا اطالع رسانى تشكيالتى و حرفه اى  را سرلوحه كار خود 

قرار دهد.

زيرساخت500 هكتار مجتمع گلخانه اى در همدان 
فراهم شده است

 رئيس  سازمان جهادكشــاورزى استان  همدان از احداث ساليانه 36 هكتار گلخانه در 
اين استان خبرداد و گفت: زيرساخت هاى احداث500 هكتار مجتمع گلخانه اى در استان 

فراهم شده و اين پروژه در دست اجرا و بهره بردارى است.
منصور رضوانى جالل در جمع خبرنگاران، با اشاره بر ميزان بهره برداران حوزه كشاورزى 
در سطح استان، بيان كرد: 117هزار بهره بردار حوزه كشاورزى در يك  ميليون و 950هزار 

هكتار اراضى كشاورزى در حال فعاليتند.
وى با بيان  اينكه تمركز ســازمان جهادكشــاورزى بر روى بهره ورى است، افزود: در اين 
راستا براى بهره بردارى بهينه از نهاده هاى موجود مانند آب، خاك، بذر، كود و... تالش شده 

تا بتوانيم محصول با كيفيت و سالم را به اندازه نياز جامعه توليد كنيم.
رئيس  ســازمان جهادكشاورزى اســتان  همدان در ادامه به  توسعه گلخانه ها اشاره كرد و 
گفت: تاكنون 186هكتار گلخانه در ســطح اســتان احداث شده و رشد خوبى نسبت به 
ســال هاى گذشته داشته  است چراكه در سال هاى اخير به طور ميانگين ساليانه 7/5 هكتار 
گلخانه احداث مى شد، اما در 2 سال گذشته اين مقدار به 36هكتار در سال رسيده است.

 مكانيزاسيون 85 درصدى سيستم هاى آبيارى در همدان
اين مقام مســئول با اشــاره  به مكانيزه كردن آبيارى، گفت: تاكنــون 168هكتار از اراضى 
كشاورزى داراى سيستم آبيارى نوين بوده و استان  همدان از پيشتازان اين حوزه بوده است 
چراكه ميانگين كشورى 45 درصد مكانيزاسيون سيستم هاى آبيارى بوده است در حالى كه 

در استان همدان 85 درصد مكانيزاسيون صورت گرفته است.
وى افزود: در راســتاى اســتفاده بهينه از آب، توسعه كشت هاى نشائى در استان صورت 

گرفته كه در بهره ورى آب بســيار مؤثر است و همچنين اراضى  آبى كاهش و در عوض 
عملكرد در واحد سطح افزايش پيدا كرده  است.

 ظرفيت 210 هزار تنى سردخانه هاى همدان
وى با تأكيد بر لزوم ايجاد صنايع تبديلى، بيان كرد: 331 واحد در حال حاضر در اين حوزه 
فعال بوده و سردخانه هاى استان ظرفيت نگهدارى 210هزارتن محصول را داشته كه البته 

سردخانه هايى با ظرفيت نگهدارى 220هزار تن محصول نيز در دست احداث است.
اين مقام مســئول به طرح مشترك سازمان جهادكشاورزى و ستاد اجرايى فرمان حضرت 
 امام(ره) اشــاره كرد و گفت: در اين طرح اقداماتى در راستاى جهش توليد در ديم زارها 

صورت گرفت كه محصوالت تناوبى مانند حبوبات در اين اراضى كشت شد.
وى  بيان كرد: در 5 ماه گذشته 13ميليون جوجه ريزى انجام شده كه نسبت به مشابه سال 

گذشته كه اين مقدار 11ميليون بوده، افزايش 18درصدى داشته ايم.

افتتاح طرح  آبخيزدارى حوزه گل زرد 
با حضور فرماندار تويسركان

 در ششمين  روزازهفته دولت،پروژه بندهاى كنترل سيل ورسوب 
حــوزه گل زرد باحجم 700مترمكعب و بــا اعتبار4هزارميليون ريال 
باحضورفرماندارورئيس منابع طبيعى شهرستان تويسركان، جمعى از 

مسئولين و اهالى منطقه افتتاح گرديد
فرماندار شهرستان تويسركان در اين آيين ضمن گرامى داشت ياد و 
خاطره شــهداى دولت و تبريك هفته دولت افزود: بابت همه تالش 
هــا و فعاليت هاى صورت گرفته براى خدمت رســانى به مردم كه 
بخشــى از آنها امروز آغاز مى شــود يا به بهره بردارى مى رسد از 
يكايك مســئولين و كارگزاران دولت وهمراهى مردم تقدير و تشكر 

مى كنيم.
 به گزارش اداره كل منابع طبيعى وآبخيزدارى اســتان، ســيد رسول 
حسينى گفت : اقدامات آبخيزدارى كه با هدف كنترل سيل و رسوب 
در حوزها ى آبخيز شهرستان انجام مى شود بسيار حائز اهميت وتاثير 

گذار در حفظ آب وخاك است
وى اجــراى پروژه هاى آبخيــزدارى را دركنترل ســيالب و كاهش 
خسارت هاى احتمالى بســيار مؤثر دانست و در اين خصوص اظهار 
داشت: اجراى اين گونه پروژه ها تاكنون توانسته تأثير زيادى در كنترل 

سيالب و جلوگيرى از خسارت به مناطق پايين دست داشته باشد.
حســينى به ديگرمزاياى اقدامات آبخيزدارى وآبخوان دارى اشــاره 
كردوبيان داشــت: اين اقدامات عالوه بر كنترل ســيالب و فرسايش 
خاك، موجب تقويت سفره هاى آب زيرزمينى و بهبود پوشش گياهى 

مى شود

راه يافتن دانش آموزان پژوهشگر 
پژوهشسراى دكتر اذكايى به مرحله كشورى

 در دومين جشــنواره علمى - پژوهشــى پژوهش سراهاى كشور 
بيش از دوهزار نفر دانش آموزناحيه  در سامانه همگام ثبت نام شدند 

و ازاين تعداد 12نفر از دانش آموزان به مرحله كشورى راه يافتند.
اين پژوهشسرا بيشتر در باره  قطب سلولهاى بنيادى فعاليت دارد.

آب اداره هاى دولتى پر مصرف قطع مى شود
 مديركل مديريت بحران اســتاندارى همدان گفت: به 10 سازمان 
دولتى پرمصرف اين اســتان به علت رعايــت نكردن الگوى مصرف 

اخطار قطعى آب داده شده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ، عليمــردان طالبى بيان كرد: با 
توجــه به كاهش نزوالت جوى و بروز بحران كم آبى، دســتگاه هاى 

ادارى و دولتى مكلف به كاهش 25 درصدى مصرف آب شده اند.
وى افزود: با وجود ابالغ اين موضوع، اما ميزان مصرف آب برخى از 
ادارات و سازمان ها بدون تغيير همانند ماه هاى گذشته بوده يا افزايش 
هم داشــته است كه براى 10 ســازمان پرمصرف اخطاريه قطع صادر 

شده است.

قطعى برق سوانح درون شهرى رانندگى
 در همدان را افزايش داد

 رئيس پليس راهنمايى و رانندگى شهرســتان همدان گفت: قطعى 
برق و تاريكى معابر ســبب افزايش شــمار تصادف فوتى، جرحى و 

خسارتى در معابر درون شهرى شده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، فرخ جمالى بيان كرد: روزانه به 
طور ميانگين 70 سانحه جرحى و خسارتى در شهرستان همدان روى 
مى دهد كه سهم شب و تاريكى هوا از اين ميزان 15 درصد است، اما 
امسال اين عدد به علت قطعى چراغ هاى برق معابر در هنگام شب 12

درصد افزايش و به 27 درصد رسيده است.

دستگاه اكسيژن ساز بيماران كرونايى 
تامين مى شود

 جانشين فرمانده ســپاه انصارالحسين (ع) اســتان همدان گفت: 
دستگاه اكسيژن ساز خانگى با كمك سپاه براى بيماران مبتال به كرونا 

تامين و تحويل شهرستان ها مى شود.
مهدى فرجى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: 15 دستگاه اكسيژن 
ســاز خانگى هر يك به ارزش تقريبــى 32 ميليون تومان روز جمعه 
گذشــته تحويل سپاه همدان شــد كه اين كپســول هاى پرتابل در 

شهرستان ها با هدف تحويل امانى به مردم توزيع شد.

كسب رتبه اول نهضت سوادآموزى نهاوند 
در استان همدان

 مدير آموزش و پرورش نهاوند گفت: اداره ســواد آموزى نهاوند 
مطابق شــاخص هاى عملكردى در بين ادارات استان همدان توانست 

مقام اول را به دست آورد.
محمدحســين دارايى در گفت وگو بــا فارس اظهار كرد: در ســال 
تحصيلى گذشته حجم ابالغى از سوى استان در سه دوره سوادآموزى، 
انتقال و تحكيم، 550 سوادآموز بود كه شهرستان نهاوند موفق شد از 
حجم ابالغى نيز فراتر رفته و 582 ســوادآموز را شناســايى و تحت 

پوشش قرار دهد.

1- موج جديدى از قطعى برق در اســتان آغاز شــده اســت. گويا 
مشــكل برق كشــور كه پيش بينى شــده بود تا پايان مردادماه طول 
خواهد كشيد، رفع نشده است.گفتنى است از نگاه برخى دليل قطعى 

ها صادرات برق كشور به كشورهاى همسايه است.
2- رايزنى با مديران سياســى اســبق و با سابقه استان براى پذيرش 
اســتاندارى در استان هاى همجوار آغاز شــده است. گويا انتصاب 
يك همدانى به اســتاندارى يكى از استان هاى همجوار استان، قطعى 
شده است. گفتنى اســت يكى از آسيب هاى مديريتى در استان اين 
اســت كه برخى مديران سياسى اســتان همدان در بيرون از استان 

شناخته شده تر هستند. 
3- دســتگاه  هاى كارت خوان از عوامل عمده فرار مالياتى هستند. 
گويا 40 تــا 45 درصد از حدود 10 ميليون دســتگاه كارتخوان در 
كشور كه كار نقل و انتقال پول را انجام مى دهند، مورد هيچ نظارتى 
از سوى ســازمان هاى مالياتى قرار نمى گيرند كه اين خود مى تواند 
باعــث فرار مالياتى شــود. گفتنى اســت ســهل الوصول ترين و در 

دسترس ترين ماليات براى دولت، ماليات كارمندان است.
4- خريد تضمينى دام تنها به نفع دولت است. گويا  دولت دام زنده 
را از دامــداران كيلويى 26 هزار تومان يعنــى به يك چهارم قيمت 
واقعى خريدارى مى كند. گفتنى اســت كمبود و گرانى نهاده دامى، 
دامداران را  مجبور كرده كــه دام خود را به اين قيمت تضمينى  به 

دولت بفروشند. 
5- زير ســوال قرار گرفتن واكسن هاى موجود در كشور دليلى شده 
تا واكسيناسيون با اســتقبال گروه هاى هدف واقع نشود. گويا از هر 
چهار سالمند يك نفر واكسن نزده كه  25 درصد از سالمندان باالى 
50 سال كه حدود 4 ميليون نفر هستند را شامل مى شود. گفتنى است 

مديريت واكسيناسيون در كشور نيز از ابتدا نابسامان بوده است.

 دل پر شاهرخى از دخالت 
در طرح جامع

وقتى صحبت مســكن ملى در نشست خبرى 
استاندار شــد وى براى نخســتين بار درباره 
دخالــت برخى ذى نفعان و داليل مســكوت 
شدن روند تصويب طرح جامع شهرى همدان 
را مطرح كرد. شاهرخى گفت: استان نماينده اى 
مانند آقاى مفتح در تويســركان دارد كه براى 
به سرانجام رسيدن طرح جامع شهرش تالش 
مى كند تا تصويب شود، اما در همدان افرادى 
هســتند كه مى روند راه وشهرسازى و ذهنيت 
وزارتخانه اى ها را تغيير مى دهند و طرح جامع 
را متوقــف مى كنند. به نظــرم اين از عجايب 
اســت كه پس از حدود 3 سال و هزار ساعت 
نفر كار كارشناسى طرح به دستگاه قضا ارجاع 
شــود و در حال حاضر به دليل شيوه تصويب 
بين ديوان محاســبات و دادســتانى اختالف 
وجــود دارد. توقف اين طــرح يعنى متوقف 
كردن طرح براى50 هــزار خانوار در همدان، 
يعنى متوقف كردن طرح ملى مسكن كه براى 
آن 650 هزار هكتار زمين دولتى ديده شــده 

است كه اين به نفع مردم و شهر نيست.
وى افــزود: بنده تحصيالتــم با طرح جامع و 
مطالعات شهرى مرتبط است به همين دليل در 
جريان جزئيات طرح هستم و تمام سعى ام اين 
بود كه كار كارشناسى انجام شود. نظرات همه 
افــرادى كه براى طرح نظر مى دادند را مطالعه 
مى كرديم و آنها كه مناســب بودند را استفاده 

مى كرديم.
شاهرخى گفت: منافع عموم مردم را بر منافع 
اشــخاص و افرادى كه نفــوذ دارند ترجيح 
نمى دهــم، بنابرايــن حفظ باغــات و دامنه 
الوند مهم اســت و اگر افرادى بخواهند براى 
ساخت وســازهاى غيرقانونى كه پشت بلوار 
جوان انجام داده اند مجوز بگيرند و آن منطقه 

را به محدوده شهر اضافه كنند قبول نمى كنم.
وى  افــزود: از بلــوار جوان بــه بعد هرچه 
ساخت وساز انجام شــده مجوز ندارد و بايد 
تخريب شود. بعد از اين هم اگر ديديد در آن 
منطقه ساخت وسازى صورت گرفت بدانيد كه 
چه رانتى پشــت آن وجود دارد، زيرا از دامنه 

الوند هيچ مجوزى وجود ندارد.
شــاهرخى با بيان اينكه از پشت پرده ها خبر 
دارم و مى دانم چه كسى اين زمين ها را خريده، 
گفت: افرادى هستند كه در مناطقى چند هكتار 
زمين خريده انــد و مى خواهند كه آنها را وارد 
حريم شهر كنند از اين رو از طريق چند واسطه 
فرد ذى نفوذى را واسطه كرده اند تا اين مناطق 
وارد حريم شــوند، اما ما نپذيرفتيم. به آن فرد 
هم گفتم شــما ناخواســته آلت دست كسى 
شــده ايد كه در آن مناطق زميــن خريده و به 

دنبال منافع خودش است.
وى با بيان اينكه مشــكل طرح جامع به خاطر 
اين دعواهاست و بايد فردا در قيامت پاسخگو 
باشيم، افزود: دامنه الوند متعلق به عموم مردم 
است و اگر كسى مى خواهد سرمايه گذارى كند 
بايد در محل ديگــرى اين كار را انجام بدهد 
حتى هيــچ نهاد و ارگانى هم نبايد اين نعمت 

خدادادى را براى خود محصور كند.
اســتاندار با تأكيد بر اينكه بــه عنوان نماينده 
دولت بايد از منافع مردم حمايت كنم، افزود: 
طرح جامع بايد طبق ضابطه تصويب شود اگر 
تمام دستگاه هاى نظارتى هم بيايند حرف من 

تغيير نمى كند.
وى گفت: بنده نه يك وجب زمين در همدان 
دارم و نه مى خواهم كه داشــته باشم فقط به 

دنبال منافع عموم هستم. بنده در دوران آقاى 
احمدى نژاد يك منزل مســكونى در خرم آباد 
براى خودم ســاختم كه شــايد در آينده هم 
بتوانم خانه ديگرى بسازم، اما تمام سرمايه من 

مردم هستند.
 از هر نقطه كه الزم باشد 

به نقطه ديگر آب مى بريم
اســتاندار در پاســخ بــه پرســش خبرنگار 
همدان پيام درباره دليل بهره بردارى از آبرسانى 
اضطرارى از كبودراهنگ به همدان در غياب 
خبرنــگاران چه بوده و تا چــه زمانى از اين 
چاه ها آب برداشت مى شود، افزود: بنا نداريم 
آب همــدان را از اين چاه ها تأمين كنيم، بلكه 
تنهــا در مواقع بســيار ضــرورى انتقال آب 
صورت مى گيــرد. در حال حاضر همدان در 
شرايط اضطرارى قرار دارد كه انتقال براى اين 

منظور صورت مى گيرد.
شاهرخى با بيان اينكه توصيه مى كنم به مردم 
اعالم كنيد نهايت صرفه جويى را داشته باشند، 
زيرا نمى توانيم شاهد باشيم مهرماه و آبان ماه 
همدان آب نداشــته باشد، گفت: به دنبال اين 
بوديم در اين شــرايط اضطرارى 250 ليتر در 
ثانيه آب وارد همدان كنيم كه نياز شهر تأمين 

شود.
وى با اشــاره به اينكه ايــن چاه ها با مجوز 
امور آب انجام گرفته كه نياز ضرورى 600 
هزار نفر در شــهر همدان را تأمين مى كند، 
افــزود: در انتقــال آب شهرســتان همدان، 
فامنيــن و بهار را ديده ايم كه در اين مســير 
روســتاها را هم شــامل مى شــود،  بنابراين 

هيچ كسى نگران آب نباشد. 
شاهرخى با بيان اينكه آبرسانى اضطرارى يك 
طرح بزرگ است كه كارشناسان وزارت نيرو 
روى آن مطالعــات زيادى انجام داده و بخش 
عمده آن اجرا شده است، گفت: ممكن است 
بخش هاى ديگرى هم به آن اضافه شود اما تا 

اجراى كامل اعتبار زيادى مى خواهد.
وى افزود: منبع اصلى ما تالوار اســت و منابع 
ديگرى را در استان هاى ديگر درنظر گرفته ايم.

 گران كمبود آب در اســتان همدان 
نباشيد

وى در پاســخ به پرســش خبرنگار ديگرى 
مبنى بر اينكه كبودراهنگ با مشــكل كم آبى 
مواجه اســت به طوريكه به 21روســتاى آن 
با تانكر آبرســانى مى شــود چرا انتقال آب از 
اين شــهر صورت گرفته، گفت: كبودراهنگ 
همانقدر براى ما مهم است كه همدان و ساير 
شهرستان ها و روستاها مهم هستند ما در قبال 
همه آنها مسئول هستيم و از هر نقطه كه الزم 

باشد به نقطه ديگر آبرسانى مى كنيم.
شاهرخى در پاسخ به پرسشــى درباره اينكه 
آبرسانى اضطرارى به منابع آبى عليصدر  هم 
آســيب مى زند، افزود: ايــن فرهنگ بايد در 
جامعه نهادينه شود كه اظهارنظرها كارشناسى 
باشند و اينكه انتقال آب از كبودراهنگ براى 

غارعليصدر مضر است، مبناى علمى ندارد.
وى گفت: جاى نگرانى هم نيســت و نبايد به 
حرف هاى غيرعلمى توجه كرد، اگر اين انتقال 

صورت نگيرد با كمبود آب مواجه مى شويم.
شاهرخى بيان كرد: براى تمام نقاط استان نيز 
تأميــن آب خواهيم كرد، بنابراين هيچ يك از 
مردم اســتان نگران آب نباشند، حتى شده با 

تانكر آب برسانيم اين كار را انجام مى دهيم.
استاندار در پاسخ به پرسش ديگر همدان پيام 
دربــاره برنامــه سياســى اش بــراى آينده، 
گفت: فعًال كه اســتاندار هســتم اما انســان 
پرجنب وجوشــى هســتم و نمى توانــم آرام 
بنشينم، بنده تخصص هايى در حوزه سياسى، 
اجتماعى و عمرانى دارم كه از آنها اســتفاده 

مى كنم.
وى بــا بيان اينكــه تعامل بســيار نزديكى با 
نمايندگان مجلس داشته و دارم و تاكنون بسيار 
روان باهم كار كرده ايم، افزود: اين طور نيست 
كه براى همــدان ماندن تبليغ كنم، كه حداقل 
هر 8 ســال يك بار طبيعى است كه استانداران 
و وزرا تغيير مى كنند در اين مدت مشــى من 
تعامل بوده است و در جاهايى همراهى كردم 
كه به خاطر منافع مردم باشــد، برايم كار براى 

مردم مهم بوده و هست.
 سند اطالع رسانى

 يادگارى من براى همدان است
اســتاندار در پاسخ به پرسش ديگر همدان پيام 
مبنى بر اينكه يادگارى شاهرخِى استاندار براى 
همدان چيســت؟ گفت: در قالب تنظيم سند 
اطالع رسانى ســعى كردم كه جايگاه اصحاب 
رسانه و نقش رســانه را نهادينه و ضابطه مند 
كنم و دستگاه ها را موظف به برقرارى ارتباط 
با رسانه ها كنم تا به طور منظم از كانال رسانه ها 

به مردم اطالع رسانى كنند.
شاهرخى افزود: قبل از اينكه در همدان معاون 
سياسى و استاندار شوم در استان هاى لرستان 
و قزوين معاون سياسى بودم كه براى آنها هم 
سند اطالع رسانى را تهيه كرديم كه پس از اين 
مدت هنوز به دليل اين ســند بــا بنده ارتباط 
دارند و در تالش هســتند تا كمبودها و نقاط 
ضعف آن را حل كنند. اين سند در همدان هم 
مى تواند در سال هاى آينده كيفيت بخشى شود.

وى گفت: اينكه در هر جلســه از رســانه ها 
نام مى برم ممكن اســت موجب دلخوشــى 
شــما شــود، اما اين باور قلبى من است كه با 
حضور رسانه ها طى كردن مسير توسعه استان 

اثربخش تر خواهد بود.
شــاهرخى درباره اينكه نقاط ضعف و قوت 
اســتان را در چه مى دانيد؟ افزود: كسانى كه 
دلشان براى استان مى سوزد كمك كنند تا فضا 
را براى نخبگان بيشــتر باز كنيم. مردم بايد در 
انتخابات و افراد در حضورشان به نخبگان بها 

بدهند.
وى با بيان اينكه بايد روحيه مطالبه گرى از نوع 
صادقانه باشــد و نه سياســى گفت: در پيچ و 
خم هاى ادارى، پروژه پيچ زندان متوقف شده 
كه براى شــهر همدان مى تواند پروژه 4 هزار 
ميلياردى شيكى باشد و اشتغالزايى ايجاد كند.

اســتاندار همدان با بيان اينكه ده ها پروژه نيز 
همينطور بوده و همدان بايد جهش يابد افزود: 
بايد براى ســرمايه گذار كه پــول خود را به 

همدان مى آورد فرش قرمز پهن كرد.
++

مهمترين اقدامات استان همدان در طول 8 سال دولت تدبير و اميد
■ اجراى 30 هزار ميليارد تومان طرح در 8 سال

■  تهيه و تدوين برنامه راهبردى توسعه استان همدان تا پايان سال 1400 
■ تهيه برنامه 100روزه براى بهره بردارى از 287 طرح از تيرماه تا شهريورماه سالجارى

■  راه اندازى خط آهن همدان به تهران و مشهد
■  ايجاد راه آهن مالير 

■  بهره بردارى از 3 سد سدهاى شنجور، سرابى و نعمت آباد 
■  2 سد در دست ساخت 

■  تكميل در 3 سال 
■  آبرسانى از سدكالن به شهر مالير 

■  در حال ساخت سدهاى خرمرود و گرين با حدود 700 ميليارد تومان اعتبار 
■  افتتاح پتروشيمى هگمتانه پس از 18سال

■  تأمين آب موردنياز پتروشيمى ابن سينا با 4/5 ميليون مترمكعب از طريق مجتمعى در آينده آغاز به كار خواهد كرد.
■  اخذ مجوز احداث پتروشيمى نهاوند و تأمين آب موردنياز آن از محل تصفيه فاضالب شهر نهاوند 

■  تدوين برنامه راهبردى 3 ساله توسعه استان
■  اجراى بيش از هزار و 200 ميليارد تومان پروژه در زمينه زيرساخت ها بخصوص در حوزه برق 

■  احداث بيش از 350 مركز جامع خدمات بهداشتى روستايى در استان 
■  راه اندازى مركز جامع سرطان غرب كشور در همدان

■  بيمارستان 217 تختخوابى فرشچيان، 84 تختخوابى بهار، 128 تختخوابى قائم اسدآباد، 50 تخت بخش سوختگى بيمارستان بعثت همدان، 
85 تختخوابى نهاوند، بيمارستان بزرگ و مجهز شهيد سردار سليمانى تويسركان 

■  اجراى پروژه هاى بيمارستان اكباتان، رزن، 290 تختخوابى مالير و مركز درمانى تخصصى فاطميه همدان 
■  آغاز عمليات اجرايى بيمارستان هزار تختخوابى همدان و گرفتن رديف اعتبار ملى بودجه 

■  تبديل همدان به قطب پزشكى غرب كشور با همكارى برنامه وبودجه
■  ساخت و تحويل 3 هزار واحد مسكونى محرومان در استان 

■  بزودى از 560 واحد مسكن مهر در استان بهره بردارى خواهد شد.

آخرين دفاعيه هاى استاندار در نشست خبرى

سهم 30هزار ميلياردى همدان در دولت تدبير
■ هيچ نهاد و ارگانى نبايد دامنه الوند را محسور كند
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بخش دندانپزشكى مركز خدمات جامع 
سالمت آورزمان افتتاح شد

 ماليــر- خبرنــگار همدان پيــام: همزمان با هفتــه دولت بخش 
دندانپزشكى مركز خدمات جامع سالمت آورزمان(مالير) افتتاح شد.

 فرماندار مالير در آيين افتتاح بخش دندانپزشكى مركزدرمانى روستاى 
آورزمان گفت: در شهرستان مالير امكانات بهداشتى و درمانى گرفتيم 

و در مقابل خدمات خوبى ارائه شد.
قــدرت ا... ولدى افزود: خيرين در تمامــى عرصه ها همراه مجموعه 
شهرســتان بودند و حضور آنها هميشه موجب تحول، خير و بركت 

است.
وى تــالش خيرين اين شهرســتان در تأميــن نيازمندى هاى حوزه 
بهداشــت ودرمان و به ويژه مقابله با كرونا را ستودنى دانست و گفت: 
تالش و مجاهدت كادردرمان در دوران مقابله با كرونا همانند دوران 

دفاع مقدس است و مردم بايد همراه آنان باشند.
ولدى افزود: در ســال هاى اخير رشــد حوزه بهداشت و درمان اين 
شهرســتان شتابان است و حدود 98 طرح بهداشتى و درمانى از محل 

اجراى طرح تحول نظام سالمت در اين شهرستان اجرا شد.
وى گفــت: تالش همه ما در دولت و مجموعه قواى ســه گانه، ارائه 
خدمات به مردم است و تمام هّم و غّم ما بر تكميل و بهره بردارى از 

طرح هاى نيمه كاره و استفاده از ظرفيت خيرين است.
فرماندار مالير افزود: دولت و نظام جمهورى اسالمى تاكنون خدمات 
خوبى در روستاها ارائه كرده كه آورزمان با بهره مندى از اين خدمات، 
به عنوان يكى از روســتاهاى بزرگ مالير اســت و بايد به دنبال شهر 

شدن آن باشيم.
نماينــده مــردم ماليــر در مجلــس شــوراى اســالمى نيــز بــه 
همچــون  مختلفــى  حوزه هــاى  در  شهرســتان  ايــن  توســعه 
بهداشــت ودرمان، راه آهــن، راه روســتايى، آب شــرب، مجتمع هــاى 
آبرســانى، بهســازى روســتايى و واحدهــاى توليــدى و صنعتــى در 
ســال هاى گذشــته اشــاره كــرد و گفــت: ايــن اقدامــات به ويــژه در 

ــت. ــر اس ــتاها بى نظي روس
ــدان-  ــن هم ــرد: راه آه ــان ك ــواه بي ــد آزاديخ ــالم اح حجت االس
ماليــر كــه امســال 60 ميليــارد تومــان اعتبــار بــراى آن اختصــاص 
يافــت، يــك موقعيــت اســتراتژيك بــراى ايــن شهرســتان اســت كــه 
ــه راه آهــن  ــر ب ــه هــم متصــل و درنهايــت مالي 2 خــط ريلــى را ب

ــود. ــز متصــل مى ش ــدرو مرك تن
وى بــه اجــراى پــروژه 4خطــه محــور ماليــر- آورزمــان بــه 
ــر  ــوان يكــى از پروژه هــاى مهــم راه ســازى در مالي ــه عن ــد ب نهاون
ــوزه  ــزات در ح ــانى تجهي ــم به روزرس ــزود: حج ــرد و اف ــاره ك اش
بهداشــت ودرمان در 4 ســال گذشــته انجــام شــده و از محــل طــرح 
ــه عنــوان يــك طــرح جامــع، امكانــات و  تحــول نظــام ســالمت ب

ــد. ــذ ش ــتان اخ ــن شهرس ــراى اي ــى ب ــاى خوب طرح ه
عضــو هيأت رئيســه كميســيون كشــاورزى مجلــس گفــت: در 
زمينــه احــداث مجتمع هــاى آبرســانى ماليــر ســهمى از ايــن حــوزه 
نداشــت و در 20 ســال گذشــته از 71 مجتمع آبرســانى روســتايى در 
اســتان همــدان، تنهــا يــك مجتمــع ســهم ايــن شهرســتان بــود كــه 
بــا تالش هــاى انجــام شــده در 3 ســال گذشــته، مجــوز احــداث 8

مجتمــع آبرســانى بــا رديــف اعتبــارى مشــخص بــراى ماليــر اخــذ 
شــد.

حجت االســالم آزاديخــواه افــزود: درطــول 40 ســال از عمــر 
ــتا)  ــرمايه گذارى تأمين اجتماعى(شس ــركت س ــون ش ــالب تاكن انق
ــا  ــه ســال گذشــته ب ــن شهرســتان ســرمايه گذارى نداشــت ك در اي
ــزار  ــدارى 6ه ــى دام ــات اجراي ــده، عملي ــام ش ــاى انج پيگيرى ه
رأســى در منطقــه آورزمــان بخــش ســامن توســط شــركت شســتا 

آغــاز شــد.
وى گفت: اين پروژه هم اكنون با ظرفيت اشتغالزايى 300 نفر و حجم 
ســرمايه گذارى بيش از 500 ميليارد تومان در دست اجراست كه يك 

واحد بومى و متناسب با اقليم منطقه احداث مى شود.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى بــا تأكيد بر اينكه 
خدمات دولت و نظام را بايــد براى مردم بازگو كنيم، افزود: حضور 
خيران در كنار دولت فرصت مغتنمى است كه بايد از ظرفيت و توان 
آنها در تكميل پروژه ها و طرح ها به ويژه در حوزه بهداشــت ودرمان 

بهره بگيريم.
 نامگذارى مركز درمانى آورزمان به نام شهيد ساكى

مدير شــبكه بهداشــت ودرمان مالير نيز گفت: خيران اين شهرستان 
همــواره در انجــام كار خير و اجراى طرح هاى بهداشــتى و درمانى 
و خريد تجهيزات پيشــتاز بوده اند و هــر مبلغى خيران براى امر خير 
اختصاص داده اند، حوزه بهداشت ودرمان و دانشگاه علوم پزشكى 2 تا 

3 برابر اين مبلغ را تخصيص داده است.
محسن تركاشوند با قدردانى از خدمات رئيس مجمع خيران سالمت 
مالير افزود: براى خريد يونيت دندانپزشكى مركزدرمانى جامع سالمت 
روستاى آورزمان مبلغ 450 ميليون تومان به همت بلند فرزندان خير 
مرحوم «حاج صفدر ملكى» و «حاجيه خانم گرجى خانجانى» و كمك 

دانشگاه علوم پزشكى همدان هزينه شد.
وى با اشاره به پيگيرى چارت سازمانى بخش دندانپزشكى اين مركز 
در روســتاى آورزمان بيان كرد: عالوه بر مركز جامع سالمت روستاى 
آورزمان، 5 خانه بهداشــت نيز در اين منطقه با حدود 12روستاى قمر 

در حال فعاليت است.

بوجارى 3 هزارتن بذر گندم گواهى شده 
در نهاوند

 با هدف توليد محصول باكيفيت و بيشــتر گندم توسط كشاورزان 
نهاوندى ســاليانه بيــش از 3هزار تن گندم بوجارى شــده در يكى از 

واحدهاى اين شهرستان توليد مى شود.
 امروزه توليد محصول باكيفيت و افزايش مقدار توليد شــده در واحد 
ســطح نيازمند اســتفاده از روش هاى علمى و بذرهاى اصالح شده و 

بوجارى شده است.
شهرستان نهاوند با داشتن زمين هاى مرغوب و آب نسبتاً بيشتر نسبت 
به ساير نقاط استان همدان، مستعد كشت محصول مهم گندم است كه 

با توجه به خشكسالى امسال توليد اين محصول كاهش يافته است.
هرچقدر بذر توزيع شــده بين كشــاورزان شهرستان با كيفيت تر باشد 

طبيعتاً محصول و در نهايت آرد با كيفيت ترى توليد مى شود.
اســتفاده از بذر بوجارى شده موجب افزايش محصول، كيفيت بهتر و 

استفاده كمتر از انواع سموم و مقاومت بيشتر در مقابل آفت هاست.
يكى از واحدهاى توليد بذر اصالح شــده و بوجارى شده در نهاوند با 
توجه به نياز شهرســتان اقدام به بوجارى و توزيع بذرگواهى شده در 

ارقام مختلف كرده است.
مديرعامل شــركت توزيع بذر ثمين نهاوند در گفت وگو با خبرنگار ما 
گفت: اين واحد ساليانه بيش از 3 هزار تن بذر را بوجارى مى كند و در 

اختيار كشاورزان قرار مى دهد.
شمس ا...پاراد افزود: بيش از 10نفر در اين واحد مشغول كار هستند و 4

نوع بذر گواهى شده در اين واحد توليد مى شود.
وى گفت: در اين واحد عالوه بر تأمين بذر كشاورزان شهرستان نهاوند 

از ديگر شهرها هم براى دريافت بذر به اين واحد مراجعه مى كنند.
پاراد در پايان بيان كرد: كارشناســان كشــاورزى به كشاورزان توصيه 
مى كنند براى اينكه محصول بيشتر و سالم ترى توليد كنند از اين بذرها 

استفاده كنند.
40هزار تن گندم از مزارع نهاوند برداشت شد

مدير جهادكشاورزى شهرستان نهاوند از برداشت بيش از 40 هزار تن 
گندم از مزارع نهاوند خبر داد.

كريم حاج باباعلى با اشاره به برداشت بيش از 40 هزار تن گندم از مزارع 
بيان كرد: از اين ميزان محصول توليدى 26هزار تن تحويل مراكز خريد 
گندم شهرستان، 4 هزار تن تحويل مراكز توليد بذر و 10هزار تن نيز به 

عنوان بذر خودمصرفى نزد كشاورزان مانده است.
وى با بيــان اينكه گندم توليدى اين شهرســتان يكى از باكيفيت ترين 
محصوالت اســتان است افزود: در شهرستان نهاوند درمجموع 14هزار 
از اراضى كشــاورزى زيركشــت گندم آبى و ديم قرار دارد كه ســهم 

قابل توجهى از مجموع توليد استان را به خود اختصاص مى دهد.
مديرجهادكشــاورزى شهرستان نهاوند گفت: امسال با توجه به كمبود 
بارش هاى جوى و خشكســالى ميزان توليد گندم در مقايســه با سال 

گذشته تا حدودى كاهش داشته است.
وى افــزود: به منظور نظارت بر كار برداشــت و خريد گندم 6 اكيپ 

متشكل از كارشناسان جهاد بر فرايند توليد آن فعاليت دارد.
حاج باباعلى گفت: كار خريد گندم در نهاوند از طريق 2 مركز كوثرخزل 
و كارخانه آرد انجام شــده و تمام محصوالت توليدى در شهرســتان 

نگهدارى مى شود.
وى در پايان بيــان كرد: گندم توليدى نهاوند يكــى از با كيفيت ترين 

محصول استان و ارقام آن شامل پيشگام، ميهن و سايونز است.

عجله اى براى انتخاب شهردار نداريم
مرادى ضميــر  حميدرضــا   
اسدآباد  شهر  شوراى  سخنگوى 
از بررسى 6 گزينه نهايى انتخاب 
شــهردارخبر داد و گفت: براى 
انتخاب شــهردار هيچ عجله اى 
نداريم و هــدف انتخاب گزينه 

مطلوب است.
آغاز  همدان پيــام،  گــزارش  به 
بررســى برنامه هــاى انتخــاب 

شهردار با 15گزينه آغاز شد و به دليل مختلف 9 گزينه حذف و تعداد 
6 گزينه باقى مانده است. 

از اين تعداد 3 نفر بومى و 3 نفر غيربومى هســتند كه همه آنها ســابقه 
شهردارى يا حضور در شوراى شهر را در كارنامه خود دارند.

4 واحد صنفى خريد و فروش گردوى 
پوست سبز در نهاوند پلمب شد

 فرمانده نيــروى انتظامى نهاوند از پلمب 4 واحد خريد و فروش 
گردوى پوست سبز و كشف 50 تن كود احتكار شده در اين شهرستان 
خبر داد.  احمد ساكى در اين رابطه گفت: حسب دستور دادستان نهاوند 
مبنى بر ممنوعيت و برخورد با افرادى كه قبل از 15شهريورماه اقدام به 
خريد و فروش گردوى پوســت سبز مى كنند، 4 واحد صنفى  به علت 

خريد و فروش گردوى پوست سبز در نهاوند پلمب شد.
وى افزود: خريد و فروش گردوى پوست سبز تا 15شهريورماه ممنوع 

مى باشد و با متخلفان برخورد مى شود.
50تن كود كشاورزى احتكار شده در يكى از روستاهاى  

نهاوند كشف شد
ساكى همچنين بيان كرد: با تالش و هوشيارى مأموران پليس اطالعات 
نيروى انتظامى و دستور دادستان نهاوند 50 تن كود شيميايى احتكار شده 

در يك انبار روستاهاى  شهر نهاوند كشف ضبط شد.
فرمانــده انتظامى نهاوند گفت: اين اقالم پس از صدور حكم و جريمه 
توســط اداره تعزيرات حكومتى با همكارى جهادكشاورزى در داخل 

شبكه توزيع مى شود.
 ساكى افزود: در اين ارتباط يك نفر متهم دستگير شده است.

فوريت پزشكى رزن و درگزين استاندارد جهانى گرفت 
 رزن - فاطمه كوكبى جالل -خبرنگار همدان پيام: نماينده مردم شهرســتان هاى رزن 
و درگزين در مصاحبه با همدان پيام گفت: در حوزه بهداشــت ودرمان فوريت پزشــكى 

شهرستان هاى رزن و درگزين استاندارد جهانى گرفت.
حسن لطفى با بيان اين خبر افزود: شهرستان هاى رزن و درگزين 6 فوريت  پزشكى دارد 
كه در شعاع 40 كيلومترى قرار دارند و هركدام با 7 پرسنل و آمبوالنس مجهز و به روز به 
مردم خدمات رايگان ارائه مى كنند. 6 فوريت پزشكى شامل(روستاى غينرجه، شهر دمق، 
شهر رزن، شهر قروه، شــهركرفس و روستاى سارجلو(كه در همين هفته به بهره بردارى 

مى رسد) به صورت شبانه روزى به مردم خدمات ارائه مى كنند.
وى گفت: در حوزه فناورى و مخابرات تلفن ثابت، همراه اول و ايرانســل پس از مالير 
رتبه دوم را داريم به طورى كه با اعتبار 5/14 ميليارد تومان مشــكل اينترنت 31 روستا به 

۴G ارتقا پيدا كرده است و تمام روستاهاى 2 شهرستان به فيبرنورى متصل شده است.
لطفى افزود: در حوزه آســفالت معابر روستايى 31 ميليارد تومان كه 9 ميليارد قير رايگان 
از منابع ملى و استانى اخذ كرديم كه 24روستا به بهره بردارى  رسيد و 4 روستاى سردرود 

بزودى عمليات اجرايى آنها آغاز مى شود.
وى درخصوص تأمين مشــكل برق روســتاى مالبداغ گفت: با پيگيرى هاى انجام شده 

دستگاه  اتوبوس تر نصب شده است كه 2 روز آينده افتتاح مى شود.

در ادامه فرماندار شخرستان رزن گفت: 5/14 ميليارد تومان در حوزه ارتباطات و  مخابرات 
بوده كه 5/11 ميليارد آن در شهرستان رزن هزينه شده است.

سيد رضا سالمتى با اشاره به اينكه 20ميليارد تومان با پيگيرى نماينده مردم شهرستان هاى 
رزن و درگزين براى حوزه بهســازى و آسفالت روستاها اعتبار جذب شده است افزود: 

5/16 ميليارد تومان آن در شهرستان رزن و عمدتاً در بخش سردرود هزينه شده است.
رئيس بنيادمسكن شهرستان رزن  نيز گفت: در 5 ماهه ابتداى سال 12پروژه در شهرستان رزن 
اجراى بهسازى داشــته كه 6پروژه در بخش مركزى و 6پروژه در بخش سردرود انجام شده 
است. مددى افزود: اعتبار هزينه شده براى 12پروژه 5/16 ميليارد تومان از محل اعتبارات ملى و 

قير رايگان بوده است كه با پيگيرى هاى نماينده تخصيص اعتبار شده است.

وحيد عظيمى از ميان 10گزينه نهايى 
شهردار كبودراهنگ شد

 گروه شهرســتان: از بين 
اسالمى  شــوراهاى  10گزينه 
باألخره  كبودراهنــگ  شــهر 
وحيــد عظيمى انتخاب نهايى 
شــهردارى  ســكان  و  شــد 
كبودراهنگ را برعهده گرفت.

و   1367 متولــد  وى 
برق  مهندســى  فارغ التحصيل 
دانشگاه صنعتى همدان است. 
6ســال كارمند نهادرهبرى در 
حال حاضر  در  و  دانشــگاه ها 
قائم مقــام معاونــت فرهنگى 
اتحاديه انجمن هاى اســالمى 

دانش آموزان كشور است.
از ســوابق عظيمى مى توان به 
دبير قرارگاه جهادى پيشرفت 
منطقه اى ســتاد اجرايى فرمان 
امام(ره) در اســتان همدان، عضو اتاق فكر مركزى ستاد پيشرفت ستاد اجرايى 
فرمان حضرت امام(ره) در كشور، مسئول گروه جهادى شهيدهمدانى از سال 
1388 تا به حال و ســاخت و مشاور 5 عضو شوراى شهر همدان در دوره هاى 

چهارم و پنجم اشاره كرد.
وى تكميــل بيش از 100واحد مســكونى محرومان تا به حــال را در كارنامه 

خود دارد.
 يكى از اعضاى شــوراى اسالمى شــهر كبودراهنگ گفت: با توجه به اينكه 
يكى از وعده هاى شــوراى شــهر كبودراهنگ بحث شفاف سازى در مباحث 
مهم براى مردم بود و نخستين وظيفه اعضاى شوراى شهر كه انتخاب شهردار 
است، بنابراين با مشــاوره از تمامى دوستانى كه درخصوص مديريت شهرى 
صاحبنظر بودند و همچنين تجميع مباحث خود به 10گزينه نهايى رسيديم كه 
حداقل با گزينه هاى ســكان شهردارى 2 جلسه برگزار كرديم گزينه ها عبارت 
بودند از شهرام جمشيد، جمشيد پايانى، شــهرام ذوالفقارى، حسن رضائيان، 
روح ا... رســتمى، وحيدعظيمى، على فالح، ناصر قياسى، رحيم ملكى، احمد 
محمدى راستى كه با بررسى سوابق دوستان، رزومه، سطح تحصيالت، ويژگى 
تعامــل با مردم و ادارات مقبوليت مردمى و همچنين رأى گيرى و نظر اعضاى 
شورا على فالح و وحيد عظيمى به مرحله نهايى راه يافتند و پس از برگزارى 
چند جلســه وحيد عظيمى با اكثريت آرا به عنوان شهردار كبودراهنگ معرفى 

شد.
يكى ديگر از اعضاى شوراى شــهر كبودراهنگ نيز افزود: سوابق كارى، رزومه، 
ســطح تحصيالت، ويژگى تعامل با مردم و ادارات، مقبوليت مردمى و همچنين 
رأى گيــرى و نظر اعضاى شــوراى شــهر از جمله معيارهاى انتخاب شــهردار 
كبودراهنــگ بود كه "وحيد عظيمى" بــا 3 رأى موافق و 2 رأى مخالف به عنوان 

شهردار كبودراهنگ انتخاب شد.
  محمد يعقوبى بيان كرد: شفاف ســازى در مباحث مهم شــهرى و تصميمات 
در شــهردارى براى مردم يكى از شعارهاى اعضاى شــوراى شهر در قبل از 

انتخابات بود كه اميد است بتوانيم در اين امر مهم خدمتگذار مردم باشيم.
شــايان ذكر است، رئيس شوراى شــهر كبودراهنگ يكى از مخالفان انتخاب 
"وحيد عظيمى" به عنوان شــهردار كبودراهنگ بــود كه داليل مخالفت خود 
را اســتخدام نبودن وى در نهاد دولتى، نداشــتن سابقه كار اجرايى، غيرمرتبط 
بودن رشــته تحصيلى وى با مديريت شهرى، نداشتن سابقه كار در شهردارى 

برشمرد.

غالمرضا كرمى با كســب رأى اكثريت اعضاى شوراى 
اسالمى شهر مالير براى تصدى گرى شهردارى انتخاب 

شد.
سخنگوى شــوراى اسالمى شــهر مالير گفت: 8 نفر 
براى كسب كرسى شهردارى مالير برنامه هاى خود را 
در صحن شــورا ارائه كردند پس از بررسى سوابق و 
برنامه هاى اين افراد، غالمحسين تقوى، حسين بابايى، 
محمد حسين پور و غالمرضا كرمى به عنوان گزينه هاى 

نهايى براى رأى گيرى انتخاب شد.
حجت االســالم احمد چهاردولى با بيــان اينكه نياز به 
تغيير و تحول در شــهردارى احســاس مى شد افزود: 
شرايط موجود شرايط مطلوبى براى ما نبود و از طرفى 
ديگر مردم نيز از ما درخواســت داشتند كه اين تغيير 

اتفاق بيفتد.
وى با اشــاره به اينكــه انتخاب گزينه هــاى بومى به 
غيربومى اولويت داشــت، بيان كرد: در بين افراد بومى 
نيز تخصص، كارآمــدى و انقالبى بودن براى اعضاى 

شورا اهميت ويژه داشت.
چهاردولى گفت: در نهايت پس از برگزارى جلســات متعدد براى انتخاب شــهردار اصلح، در نشست 

عصر روز شنبه شوراى شهر، غالمرضا كرمى با 5 رأى موافق به عنوان شهردار مالير انتخاب شد.
وى با بيان اينكه كرمى در بين گزينه هاى مطرح شده برنامه قابل اجرا و قوى ترى داشت، افزود: شهردار 
منتخب از بدنه شــهردارى اســت عالوه بر تخصص و كارآمدى تجربه خوبى نيز با فعاليت در تهران 

كسب كرده است.
چهاردولى يكى ديگر از ويژگى هاى بارز كرمى به عنوان شــهردار مالير را جهادى بودن دانست و بيان 
كــرد: با توجه به 2 صنعت جهانى و ظرفيت هاى موجود در مالير كرمى مى تواند در پيشــبرد مالير به 

سمت جلو موفق عمل كند.
گفتنى اســت، غالمرضا كرمى، متولد 1350 داراى مدرك كارشناسى مهندسى عمران، كارشناسى ارشد 

مديريت اجرايى و نيز دانشجوى دكتراى مديريت بحران است.
از ســوابق ادارى وى مى توان كارشناس شهردارى مالير در سال 1379-1377، شهردار جوكار در سال 
1379-1385، كارشــناس شهردارى مالير در ســال 1386-1385، بخشدار زند در سال 1386، معاون 
مسكن و شهرسازى مالير در ســال 1390-1389، مدير فنى وعمرانى شهردارى مالير در سال 1391-

1389، معاون اجرايى منطقه يك شــهردارى مالير 1392-1391، سرپرســت شهردارى مالير، مشاور 
شــهردار مالير از سال 1393 به بعد، مدير سرمايه گذارى شهردارى سال 1394، مدير بحران شهردارى 
مالير ســال 1395، جانشين شهردار منطقه 14 شهردارى تهران سال1397 و مسئول امور سرمايه گذارى 

و امالك معاونت شهرسازى منطقه  5شهردارى تهران سال 1398 را نام برد.
كرمى عضو نظام مهندسى ساختمان، مهندس طراح و ناظر پايه يك از سال 1377 تاكنون، عضو شوراى 
آموزش وپرورش بخش جوكار، مهندس ناظر افتخارى حوزه علميه خواهران مالير 1387-1386، مسئول 
عمران ونوســازى ستاد برگزارى نمازجمعه و مصلى 1388-1385، عضو كميسيون عمران و شهرسازى 
شوراى شهر1392-1382، كارشناس خبره دادگسترى مالير 1388-1377، كارشناس رسمى دادگسترى 
از ســال 1389 تاكنون، مشاور مؤسسه حمايت از ايثارگران كشور از ســال 1393تاكنون، مشاورعالى 
شوراى شهرستان از سال 1391 تاكنون، عضو كميسيون عمران شوراى شهر از سال 1385 تاكنون، عضو 
كميســيون خدمات شهرى شوراى شهر از ســال 1390 تاكنون، عضو كميسيون برنامه وبودجه شوراى 
شــهر، عضو كميسيون امورشاهد و ايثارگران از سال 1390 تاكنون، مدرس دانشگاه آزاد و ملى از سال 

1393-1390، عضو اتاق فكر شهردارى مالير از سال 1393 تاكنون را در كارنامه اجرايى خود دارد. 
و نيز از ســوابق علمى وى مى توان به كار پژوهشى كارشناسى ارشد در خصوص مديريت بحران زلزله 
در مالير، مقاله توسعه شهرنشينى در شهر جديد، مقاله مديريت بحران هنگام زلزله در مالير(فصلنامه)، 
مقاله ارزشــيابى ميزان سنجش كيفيت مسكن با اســتفاده دلفى(فصلنامه)، كنفرانس رشد بافت درونى 

شهرى با استفاده از تكنيك آيدا، مشاركت ساكنان در توسعه پايدار شهرى اشاره كرد.
شــايان ذكر است، فرايند صدورحكم شهردار بايد طبق قانون طى و از طريق استاندارى به تأييد برسد 

تا شهردار جديد بتواند امور شهردارى را در دست بگيرد

 در ششمين روز از هفته دولت با حضور 
مسئوالن شهرستان 3 طرح آبرسانى روستايى 

در اسدآباد افتتاح و كلنگ زنى شد.
بهره بردارى و تجهيز چاه آب شرب روستاى 
دوبراله با اعتبــارى افزون بر 10ميليارد ريال 
نخستين طرح افتتاح شــده ششمين روز از 

هفته دولت در شهرستان بود.
فرمانــدار شهرســتان اســدآباد در افتتــاح 
طرح فوق با بيان اينكه مســأله آب يكى از 
اولويت هاى شهرستان بوده و اقدامات خوبى 
در اين رابطه در دست انجام است، گفت: در 
سالجارى اعتبارات مناسبى از محل اعتبارات 
محروميت زدايى و اعتبارات  استانى  به بخش 

آب  شهرستان اختصاص يافته است.
سعيد كتابى با اشاره به طرح آبرسانى روستاى 
دوبرالــه، افزود: در اين طرح تجهيز چاه آب 
شــرب به عمق 150متر و اجــراى فنس و 
تســطيح محوطه به طول 60متر با اعتبارى 

افزون بر 10ميليارد ريال انجام گرفته است.
وى بيان كرد: روســتاى دوبراله در دهستان 
چهاردولى از توابع بخش مركزى شهرستان 

داراى 203نفر جمعيت با 53 خانوار است.
روســتاى  آب  انتقال  خط  افتتاح   

حسن آباد امام
خط انتقال آب روستاى حسن آباد امام دومين 

طرح افتتاح شده ششمين روز از هفته دولت 
در اســدآباد بود كه در افتتــاح اين طرح نيز 
فرماندار اســدآباد گفت: بــراى اجراى خط 
انتقــال آب شــرب از روســتاى پيرملو به 
حســن آباد اعتبارى افزون بر 15ميليارد ريال 

هزينه شده است.
كتابى طول خط انتقال طرح را 6 كيلومتر از 
نوع لوله پلى اتيلن 160ميليمترى برشــمرد و 
گفت: در هفته دولــت  امور  آب وفاضالب 
شهرســتان داراى 2 طرح قابل افتتاح شامل  
پروژه آبرســانى  دوبراله و حسن آباد امام در 
مجموع با اعتبارى افزون بر 17ميليارد و 500

ميليون ريال از محل اعتبارات ملى بود كه به 
بهره بردارى رسيدند.

وى بيان كرد: روستاى حسن آباد امام از توابع 
بخش مركزى واقع در دهســتان چهاردولى 
داراى 542 نفر جمعيت با 161خانوار است.

 كلنگ زنى نوســازى شبكه توزيع 
آب روستاى محمدآباد

طرح نوســازى شــبكه توزيع آب روستاى 
محمدآباد به عنوان آخرين طرح ششمين روز 
از هفته دولت در اســدآباد بود كه با حضور 

فرماندار اسدآباد كلنگ زنى شد.
كتابــى در كلنگ زنى و آغاز عمليات اجرايى 

طــرح فوق بيان كرد: عمليــات اجرايى اين 
طــرح با اعتبارى افزون بر 10ميليارد ريال از 
محل اعتبارات اســتانى با كارفرمايى شركت 
آب وفاضالب اســتان همدان و نظارت امور 

آب وفاضالب شهرستان آغاز شد.
بــه گــزارش روابط عمومــى فرمانــدارى 
شهرســتان اســدآباد، وى طول خط اصالح 
شبكه طرح را 4 كيلومتر با لوله هاى پلى اتيلن 
به اقطار 63 و 110 و 160 ميليمتر برشمرد و 
گفت: روستاى محمدآباد نيز واقع در دهستان 
چهاردولى از توابع بخش مركزى شهرستان 
داراى 430 نفر جمعيت با 138خانوار است.

فرماندار اسدآباد با بيان اينكه 100درصد شهر 
اسدآباد و آجين و 74روستاى شهرستان به غير 
از 28 روستا تحت پوشــش خدمات آبفا قرار 
دارند، افزود: در حال حاضر امور آب وفاضالب 
شهرستان اسدآباد داراى 33 هزار و 500 اشتراك 
بوده كه از اين تعداد 21هزار و 500مشترك در 

شهر و 12هزار مشترك در روستاست.
اســدآبادى  شــهروندان  از  پايــان  در  وى 
درخواست كرد با توجه به تنش آبى موجود 
شهرستان به تبع سراسر كشور به دليل كاهش 
نزوالت و بارندگى و نيز خشكسالى نسبت 
به مديريت مصرف و اصالح الگوى مصرف 

خانوارهاى خود توجه ويژه اى داشته باشند.

3 طرح آبرسانى روستايى در اسدآباد افتتاح شد

سكان شهردارى مالير به غالمرضا كرمى رسيد

شوراى همدان هنوز جام حذفى برگزار مى كند

پيشتازى شهرستان ها در انتخاب شهردار
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يادداشت

چراغى كه به خانه رواست 
به مسجدحرام است

 اهالى منطقه درنامه اى به مسئوالن استان ضمن هشداربه عواقب 
انتقال آب خواستار پيگيرى موضوع هستند كه نسخه اى از آن توسط 
شعبانعلى معظمى پژوهشگر به دفتر روزنامه ارائه شئه است كه عينا 

مى آيد:
«متاســفانه بى توجهى  مسئوالن امر اســتان وكاهش نزوالت بارانى 
كه در اين چندسال گريبانگير اســتان همدان شده ومردم شهرستان 
كبودراهنگ هم سالهاست منتظرند كه از خط آبرسانى تالوار سيراب 
گردند، ولى درروزتاسوعاى حسينى شنيديم كه وزارت نيرو به اتفاق 
استاندار و نماينده شــهر همدان شروع پروژه آب رسانى همدان از 
منطقه خالق وردى كبودرآهنگ كرده اند، در غفلت مســئوالن آب و 
نماينــده مجلس كبودرآهنگ ، اين خط لوله قرار بود ،اميد و آبادانى 
شهرستان كبودرآهنگ باشــد ، ولى متاسفانه با بى تدبيرى و ضعف 
مديريت آبى اســتان همدان مواجه شديم ، آغاز اين پروژه با مكيدن 
خون حيات كبودرآهنگ همراه است، يادمان نرود پروژه نگون بخت 
نيروگاه مفتح لكه ننگى بر منطقه شرقى كبودرآهنگ هست كه باعث 
خشكســالى و مهاجرت افراد منطقه و مهم تر از همه ايجاد فروچاله 
هايى كه در كشــور و جهان بى نظير اســت ، گذشته از اين پروژه 
آبرسانى خالق وردى اثرات زيست محيطى ، اين پروژه نتايج جبران 
ناپذيرى به جاى مى گذارد ، مهم  ترين آن خشــك شدن تدريجى 

تنها غار آبى بزرگ جهان است ، والى آخر........
كاش مســئوالن آبى اســتان و اســتاندار محترم همدان و مسئوالن 
باالدســتى و نمايندگان مجلس كمى دورانديش باشند و تصميمات 
مقطعى كه اثرات جبران ناپذيرى در ســطوح مختلف استان به جاى 

مى گذارد نگيرند.
مهمترين اثرات مخرب اين پروژه آبرسانى 

- مهاجرت بيش از 60 آبادى از محل سكونت خود
- بيكارى كشاورزان و دامداران منطقه 

- خشك شدن بزرگترين غار آبى جهان ( غار  عليصدر)
- ايجاد اثرات مخرب زيست محيطى هكچون فروچاله هاى بزرگ 

- تخريب بافت خاكى منطقه»

همدان در گذر از سال هاى كم آبى
 ماه رمضان سال 1387 بود كه مردم روزانه 18ساعت قطعى آب را تجربه مى كردند، در اين شرايط مسئوالن براى 
تأمين آب شرب استان همدان به سراغ منابع آب زيرزمينى رفتند و طرح ضربتى استحصال آب از 7 چاه در دشت بهار 

مطرح شد تا نجات بخش تشنگى همدانى ها باشد، نتيجه اين تصميم بركنارى مديرآب وقت استان بود.
امروز اين سناريو 80 كيلومتر دورتر در دشت خالق وردى و كيتو درحال تكرار است، حوزه آبريزى كه خود تشنه 

است، 8 چاه در دشتى ممنوعه شيره جان زمين را مى كشند تا همدان تشنه نماند.
اواســط دهه 90، مديرعامل وقت شركت آب منطقه اى، برداشت بى رويه از منابع زيرزمينى تمامى دشت هاى استان 

همدان را ممنوع و دشت كبودراهنگ را منطقه ممنوعه بحرانى اعالم كرد.
منابع آبى شهرســتان كبودراهنگ در 3 حوزه مطالعاتى كبودراهنگ، قروه- دهگالن و گل تپه - زرين آباد قرار دارد، 
كه محدوده مطالعاتى گل تپه - زرين آباد با وســعت حوزه آبريز 8/5164 كيلومتر مربع در اســتان همدان واقع و يكى 
از دشــت هاى حوزه آبريز درياى خزر محســوب مى گردد. دليل ممنوعيت توسعه بهره بردارى از آب هاى زيرزمينى 
دشــت گل تپه - زرين آباد از ســال 1392 به علت بروز پديده افت در سطح آب هاى زيرزمينى آغاز و در حال حاضر 
اين دشت ممنوعه مى باشد حتى در اين محدوده ايستگاه تبخيرسنجى(واقع در روستاى كيتو) به منظور كنترل كمى و 

كيفى منابع آب هاى سطحى راه اندازى شده است.

تالواره پروژه اى به قدمت 2 دهه
  ســال 1383بود كه با ســفر مقام معظم رهبرى به همدان پروژه طرح انتقال آب از سد تالوار زنجان به همدان براى حل معضل 
كم آبى در استان مطرح شد و اين پروژه با تأخيرى 3 ساله در سال 1386 كليد خورد، پروژه اى كه قرار بود با اعتبارى 500ميليارد 

تومانى در عرض 5 سال به نتيجه برسد، در خط پايانى ناتمام ماند. 
طول كل خط انتقال آب از سد تالوار 140كيلومتر است كه در حدود 122 كيلومترى آن، به دليل مشكالت اعتبارى و نبود آب در 

تالوار و پيش بينى نكردن حقابه همدانى ها از ادامه مسير باز ايستاد، سدى كه نياز زنجانى ها و سنندجى ها را تأمين مى كند. 
 روستاهاى خالق وردى با 400 و كيتو با 300 نفر جمعيت تشنه آب هستند. به گفته اهالى روستاى كيتو، تنها چشمه آب شرب 
روستا توان تأمين آب موردنياز روستاييان را ندارد، در چنين وضعيتى در حدفاصل زمين هاى اين 2 روستا چاه هايى حفر شده كه 

آب هاى زيرزمينى اين منطقه را به همدان انتقال دهد.

مهاجــرت  ببرنــد  را  آب 
مى كنيم

 عضو شــوراى روستاى كيتو در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: 
درآمد مردم روستا بر دامدارى و كشاورزى استوار است كه به علت 
خشكسالى هاى اخير و كاهش نزوالت آسمانى شاهد كاهش درآمد 

روستاييان در اين 2 بخش هستيم.
مهدى مهربانى در ادامه افزود: از گذشته 2چشمه در روستا داريم 
كه هر 2 كم آب شــده اند و كفاف آب شرب روستا و آبيارى باغ ها و 
مزارع روستا را هم نمى دهد و با استخراج بيش از حد سفره هاى آب 
زيرزمينى به طورقطع شاهد وضعيت بحرانى و كاهش سطح آب هاى 

منطقه خواهيم بود. 
عضو سابق شوراى روستاى كيتو نيز به خبرنگار ما گفت: روستاى 
كيتو از نظر آب هاى ســطحى فقير اســت و با وجود خشكسالى و 
برداشت بى رويه آب و حفر چاه هاى غيرمجاز موجب كاهش همين 
مقدار كم آب سطحى هم شده است كه خشك شدن پوشش گياهى 

منطقه را در پى داشته است.
ابراهيم كيهانى با بيان اينكه تضعيف پوشش گياهى منطقه دامدارى 
روســتا را تهديد مى كند افزود: ما بهترين نژاد گوســفندان را در اين 
منطقه پرورش مى دهيم و اين روســتا ظرفيت خوبى براى دامدارى 
دارد كه با وجود برداشــت آب از منطقه و كاهش نزوالت جوى در 

سال هاى اخير شاهد از بين رفتن آن هستيم.
وى در ادامه با اشــاره به اينكه خوشبختانه چند سال است شاهد 
كوچ معكوس به روستاها هســتيم، اما با ادامه كم آبى در منطقه اين 
روند كوچ درحال كند شــدن اســت، بيان كرد: حقابه چاه هاى حفر 
شــده در اطراف روستاى كيتو، متعلق به روستاييان است و بيشترين 
تخريب انتقال آب متوجه ساكنان اين روستاست، در حالى كه اهالى 

روستا حقى از اين آب ندارند. 
دهيار روستاى كيتو نيز در ادامه گفت: پس از پايان ارديبهشت ماه 
شــاهد كاهش بارندگى در منطقه هســتيم و با حفر اين تعداد چاه 
در زمين هاى اطراف كيتو بايد منتظر از بين رفتن ديمزارهاى روســتا 

باشيم.
فرهاد معظمى در ادامه افزود: قرار بود براى ما سيل بند بزنند كه تا 

به امروز محقق نشده است. 
در ادامه تيم خبرى همدان پيام با مراجعه به روســتاى خالق وردى 
پيگير موضوع از اين روســتا شدند كه دهيار روســتا گويا به دليل 
تهديدهــا و وعده هاى باالدســتى حاضر به مصاحبــه درباره پروژه 

آبرسانى نشد.
يكــى از اهالى روســتاى خالــق وردى به خبرنگار مــا گفت: با 
خشكســالى هاى سالجارى و خشك شدن مزارع، براى تأمين علوفه 
براى دام هاى خود دچار مشــكل هســتيم و اگر آب هاى زيرزمينى 
اين منطقه اســتخراج شود پوشــش گياهى بيشترى در اين منطقه از 
بين مى رود درنتيجه مجبوريم براى تأمين زندگى خود و خانواده به 

شهرها مهاجرت كنيم .
فرد ديگــرى در گفت وگو با خبرنگار ما بيان كــرد: آب يكى از 
چاه هاى حفر شــده در اين منطقه به روســتاى عليصدر انتقال داده 
مى شــود درحالى كه خود ما در روستا با مشكل انشعاب آب مواجه 

هستيم.
 وى گفت: يك چاه عميق در منطقه حفر شــده است كه قرار بود 
حقابه آن به اهالى روســتا تعلق گيرد، اما با گذشت 4 سال هنوز اين 
اقدام صورت نگرفته اســت و اهالى روستا همچنان منتظر مساعدت 

دولت در اين زمينه هستند.
يكى ديگر از كشاورزان هم به خبرنگار ما بيان كرد: برخى از اهالى 
اين روستا ساكن شهر همدان هستند و براى كار كشاورزى به روستا 
مراجعت مى كنند، مردم دلشان به اين آب خوش است، با وجود اين 
حجم از برداشت آب از سفره هاى زيرزمينى شاهد از بين رفتن منبع 
درآمد اين افراد خواهيم بود، تمام زندگى و معيشت ما وابسته به اين 
آب اســت و آقايان درحالى كه تمامى ترددها را ممنوع كرده اند روز 

تاسوعا براى افتتاح پروژه مى آيند.

نگاه مثبت فرماندار
 با اين وضعيت بحرانى، فرماندار همدان گفت: طرح اصلى آبرســانى از ســد قوچم كردستان اســت كه در كنار اين خط تعدادى حلقه چاه توسط شركت آب وفاضالب حفارى شده تا در شرايط 

اضطرارى وارد خط آبرسانى شود كه با توجه به كاهش 40درصدى بارش و حجم باالى مصرف آب در شهر همدان وارد خط آبرسانى شده اند.
 محمدى در ادامه افزود: نگاه به اين موضوع از نظر حوزه آبريز است و بحث تقسيمات شهرى مطرح نيست و در اين موضوع نبايد حوزه شهرستان به شهرستان مطرح شود، ما مكلفيم از تمام حوزه هاى 

آبريز همدان آب شرب شهروندان را تأمين بكنيم، بايد توجه داشت مشكل تأمين آب شرب يك مشكل استانى است.
وى در ادامه گفت: در حال حاضر بخشى از آب شرب شهرستان بهار هم از همدان تأمين مى شود. 

فرماندار همدان افزود: ساليانه 120ميليون مترمكعب آب تصفيه شده از پساب فاضالب شهر همدان براى نيروگاه شهيدمفتح تزريق مى شود كه 4 برابر حجم سد اكباتان است تا هم ترميم كننده آب هاى 
زيرزمينى منطقه باشد و هم براى برج خنك كننده نيروگاه شهيدمفتح استفاده شود، پيش از اين 92 حلقه چاه براى خنك كردن نيروگاه استفاده مى شد كه در حال حاضر تمامى اين چاه ها مسدود شده اند. 

 در پايان محمدى گفت: نگاه مثبتى به طرح اضطرارى آبرسانى از منطقه خالق وردى دارد. 

مديركل بى خبر از اجراى طرح
اما مديركل حفاظت محيط زيست استان كه از پروژه انتقال آب خالق وردى به همدان بى اطالع است، بيان كرد: مجوز و تأييديه الزم براى انتقال 

آب از روستاى خالق وردى از طرف وزارت نيرو صادر شده است و محيط زيست هيچگونه مجوز و تأييديه اى صادر نكرده است. 
محســن جعفرى بسطامى نژاد در ادامه بيان كرد: اداره كل محيط زيست تا زمانى كه اين پروژه مشمول مجوز محيط زيستى نباشد، اجازه ورود 

به پروژه را ندارد.

اول بايد آب منطقه تأمين 
شود

 نماينده بهار و كبودراهنگ در مجلس شــوراى اسالمى 
در گفت وگو بــا همدان پيام گفــت: كبودراهنگ در وضعيت 
فــوق بحرانى آب قرار دارد و 24روســتاى اين منطقه با تانكر 
آب رسانى مى شــود، در برخى مناطق روستايى مردم تنها يك 
ساعت در روز آب دارند و در شرايط سخت تأمين آب هستند.
توسلى افزود: در قســمت ديگرى از شهرستان كبودراهنگ 
به دليل وجود نيروگاه و تخليه كامل سفره هاى آب زيرزمينى، 

چندين فروچاله ايجاد شده است.
وى در ادامــه بيان كرد: از طريق رســانه ها در جريان افتتاح 

پروژه اضطرارى آب در روستاى خالق وردى قرار گرفته ام. 
توســلى در ادامه گفت: به مسئوالن اســتان تأكيد كرده ام تا 
زمانى كه آب منطقه كبودراهنگ تأمين نشود، حق انتقال آب به 

ساير بخش هاى استان را ندارند.

تهديد 
به استعفاى نماينده

 وى افزود: من در مقابل خدا و قرآن قسم ياد كرده ام تا از حقوق مردم كبودراهنگ 
دفاع كنم و اگر در موضوع طرح اضطرارى آبرســانى نتوانم به تعهدات خود در مقابل 

مردم پايبند باشم، از مسئوليت خود استعفا مى دهم.
نماينده كبودراهنگ در مجلس شوراى اســالمى در ادامه گفت: در روز تاسوعا بدون 
اطالع بنده كه نماينده مردم كبودراهنگ در مجلس شــوراى اســالمى هســتم، پروژه 
آبرسانى روستاى خالق وردى، كليد خورده است و در هر ثانيه240 ليتر آب از روستاى 
خالق وردى به همدان انتقال داده مى شود كه به هيچ وجه قابل قبول نيست و بنده مراتب 
اعتراض خود را به اين موضوع اعالم كرده و مى كنم. قرار بود آب پايدار براى اســتان 

تأمين شود نه اينكه با طرح اضطرارى آب منطقه را خشك كنند. 
 وى در ادامه بيان كرد: مردم شهرســتان هاى بهــار و كبودراهنگ حق دارند از همه 
امكانات برخوردار باشند و آب هم يك نياز اساسى است، آب خالق وردى نخست بايد 

به مصرف مردم منطقه برسد و بعد براى ساير مناطق استان انتقال داده شود. 
توسلى با تأكيد بر اينكه در رابطه با طرح اضطرارى آبرسانى از منطقه خالق وردى هيچ 
نوع شفاف سازى صورت نگرفته است، گفت : مطلع شديم كه در ابتدا كل 8حلقه چاه 
حفرشده در مدار بهره بردارى قرار گرفته است، ولى به علت پايين بودن كشش شبكه و 

اعتراض نماينده، تنها 2 حلقه چاه فعال مانده است. 
 نكته اينجاست درحالى كه شهرستان كبودراهنگ خود نماينده دارد چرا بايد نماينده 
همدان درباره حوزه انتخابيه ايشــان تصميم بگيرد و براى افتتاح پروژه در خالق وردى 

حاضر شود آن هم بدون حضور رسانه ها؟

آب همدان در كدام بخش ها مصرف مى شود؟
 12دشت در استان همدان وجود دارد كه 7 دشت در محدوده اختصاصى استان همدان قرار دارد و از اين 7 دشت در حال حاضر 4 دشت رزن- قهاوند، كبودراهنگ، اسدآباد و مالير ممنوعه بحرانى است.

دشت هاى ممنوعه كه زمانى چاه هاى كشاورزى شيره اش را مى كشيد اكنون انتقال بيش از حد آب آنها را بى رمق كرده است. 
 كشاورزى، خانگى و صنعت، حوزه هاى اصلى مصرف آب در همدان هستند، درحالى كه 92درصد مصرف آب استان در حوزه كشاورزى است و اين حوزه يكى از موارد چهارگانه توسعه استان است پس از 

2 دهه هنوز برنامه اى براى مديريت مصرف ندارد و تاوان آن را كشاورزان و روستاييان مى دهند.

 ساكنان 2روستاى خالق ور دى و كيتو نگرانى هايى دارند، آنها مى خواهند بدانند با اين حجم برداشت آب هاى زيرزمينى از منطقه خالق وردى و كيتو، كشاورزى منطقه را با مشكل مواجه نمى كند؟ در 
صورت بروز مشكل، چه تدبيرى انديشيده شده است؟ 

ستوده در پاسخ به اين پرسش ها بيان كرد: از 6حلقه چاه حفر شده تنها 2 چاه وارد مدار بهره بردارى شده است و طرح اصلى ما پروژه آبرسانى از سد تالوار و يا حتى سد قوچم كردستان است.
وى در ادامه افزود: به مدت 3 الى 4 ماه تا تكميل خط اصلى پروژه تالوار، مجبوريم از طرح اضطرارى براى تأمين آب شــرب همدان اســتفاده كنيم و اين طرح دائمى ما در منطقه خالق وردى نيســت، با 
توجه به محدوده زمانى برداشــت آب، تأثيرى بر كشــاورزى و ميزان آب شرب منطقه نخواهد داشت، ولى در صورت كمبود آب شــرب روستاى خالق وردى، وزارت نيرو وظيفه دارد آب شرب را براى 

ساكنان منطقه تأمين كند.

در صورت بروز خشكســالى در سال هاى آينده شركت آب منطقه اى چه برنامه اى براى تأمين 
آب شرب همدان دارد؟

 ستوده گفت: طرح بلندمدت ما انتقال آب شرب از سد تالوار و سد قوچم به 12شهر و 159روستاى استان همدان مى باشد كه نيازمند تأمين اعتبار كافى است.
وى در ادامه با اشاره به طرح هاى ميان مدت آب منطقه اى افزود: برداشت 6 ميليون مترمكعب آب از رودخانه هاى دره مرادبيگ، خاكو در دستور كار قرار گرفته است  كه در فصول غيرزراعى يعنى اول مهرماه 
تا ارديبهشت ماه انجام مى گيرد و به تصفيه خانه ها هدايت مى شود. در حال حاضر سالى 4 الى 5 ميليون مترمكعب آب از باالدست رودخانه هاى عباس آباد و دره مرادبيگ، از بند سيلوار وارد تصفيه خانه شهيدبهشتى 

مى شود و كار بندزنى رودخانه هاى خاكو و چشين از ديگر كارهاى ميان مدت است. 
مديرعامل آب منطقه اى با تأكيد بر اينكه حفر چاه ها از طرح هاى كوتاه مدت اســت گفت: احداث ســدگرين نهاوند، خرمرود تويسركان و سدسرابى كه قبًال احداث شده و تصفيه خانه اين شهر از ديگر اقدامات 

وزارت نيرو در بحث تأمين و ذخيره آب شرب است. ما درشهرستان هاى مختلف با ايجاد سد، سعى در جمع آورى و مديريت آب را داريم. 

مديرعامل آبفا همدان و نماينده شهرستان بهار و كبودراهنگ در يك قاب
 مديركل آبفاى همدان در پى مطالبات نماينده مردم بهار و كبودراهنگ درخصوص چاه هاى تأمين آب و برداشت آب از روستاى خالق وردى كبودراهنگ گفت: برنامه آبرسانى از خالق وردى 
در ذهن مردم و نماينده بهار و كبودراهنگ ابهاماتى را ايجاد كرده است، براى روشن شدن موضوع بايد عرض كنم كه در سال 1393 نزديك به 5حلقه چاه در منطقه دشت خالق وردى حفارى 

شد كه در 27مردادماه امسال تنها 2 حلقه از آنها، براى قرار گرفتن در خط آبرسانى تالوار افتتاح و تجهيز شد. 
حسينى بيدار در ادامه افزود: با هماهنگى توسلى و تخصيص اعتبار، يك حلقه از اين چاه ها براى مصرف اهالى روستاى خالق وردى(هنوز تجهيز نشده است) اختصاص مى يابد و براى حل 

مشكل آب شهرستان كبودراهنگ نزديك به 50ميليارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است.
وى درباره اينكه آب چاه هاى خالق وردى نخست به اين روستا انتقال مى يابد يا نه گفت: وظيفه تأمين آب استان برعهده شركت آبفا نيست، بلكه با شركت آب منطقه اى است. 

حسينى بيدار افزود: ما توزيع كننده آب هستيم و طرح آبرسانى اضطرارى از خالق وردى يك طرح ضربتى و موقتى است. 

 آيا طرح انتقال آب مشكل كم آبى همدان را 
رفع مى كند؟ 

پرســش هايى كه اينجا ذهن هر مخاطبى را درگير مى كند اين اســت كه آيا طرح انتقال آّب مشكل كم آبى 
همدان را حل مى كند؟ اگر ســطح آب هاى زيرزمينى در زمين هاى روســتاى خالق وردى و كيتو فروكش كند 
مقصد بعدى براى تأمين آب شرب كجاست؟ آيا استفاده مستمر از چاه ها و آب هاى زيرزمينى به كاهش سطح 

آب و خشك شدن اين منابع آبى نمى انجامد؟
پديده كم آبى و خشكســالى در اســتان همدان موضوع جديدى نيست، خردادماه سال 1387 نماينده مردم 
همدان با ارسال نامه اى به رئيس جمهور خواستار رسيدگى به وضعيت نابسامان آب در همدان شد، حاجى بابايى 
به پيشــرفت نداشتن مناسب آبرسانى از ســد تالوار زنجان و اختصاص بودجه به اين پروژه در سفر استانى 
رئيس جمهور خبر داد اما با گذشــت بيش از 10ســال از اين موضوع نه تنها مشكل آب شرب استان همدان 
حل نشــده، بلكه ميلياردها تومان اعتبار در راه آبرســانى از طريق سد تالوار از بين رفته است، البته نبايد تنها 
مسئوالن و مديران را مخاطب قرار داد، مردم استان نيز بايد با صرفه جويى در مصرف ياريگر مسئوالن باشند. 
در كمبود آب اســتان عوامل زيادى دخيل هستند كه عبارتند از: مديريت آب نداريم، سند آمايش، طرح و 

برنامه براى صرفه جويى آب نداريم.
با تغيير هر مدير برنامه هاى مدير قبلى درســت پيگيرى نمى شــود و در آخر شهرى تشنه كه روزبه روز بر 
مشكالتش افزوده مى شود بر روى دستمان مى ماند. اين شهر به برنامه ريزى مسئوالن و همراهى مردم نياز دارد، 
بايد به جاى مقصر دانســتن شرايط جوى و خشكسالى، روى برنامه ريزى هاى بلندمدت و كوتاه مدت تمركز 

كنيم، آنگاه مى توان به آينده اميدوار بود، منتظر مى مانيم ببينيم چه مى شود؟

معصومه معظمى »
 طرح اضطرارى آبرسانى روز 27مردادماه امسال، همزمان با تاسوعاى حسينى(ع) با حضور نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى، معاون هماهنگى امورعمرانى استاندار همدان، فرماندار همدان و جمعى از مديران استان به بهره بردارى رسيد، اين طرح با اعتبارى بالغ 

بر هزار ميليارد تومان در روستاى خالق وردى و كيتو به اجرا درآمد.
استفاده از طرح اضطرارى آبرسانى قرار است به مدت 3 الى 4 ماه تا تكميل خط اصلى پروژه سدتالوار ادامه داشته باشد.

اين طرح اضطرارى با مشاركت مؤسسه بعثت قرارگاه خاتم االنبيا و شركت آب وفاضالب با حفر 8 حلقه چاه در 75 كيلومترى شهر همدان در روستاى خالق وردى و كيتو درحال انجام است.
همدان تشنه است و اين نخستين تشنگى اين شهر نيست، اما آيا مى تواند آخرين تشنگى باشد؟ سابقه تأمين و انتقال آب براى همدان به دهه 40 برمى گردد، در آن زمان كه شهر درحال توسعه بود و نياز به آب احساس مى شد، سد شهناز يا اكباتان امروزى ساخته شد، در سال هاى 1382 و 
1383 ارتفاع اين سد تا 50 درصد افزايش يافت. سداكباتان تنها سد ساخته شده پيش از انقالب در همدان بود. تا يك دهه پيش اين سد تأمين كننده آب همدان بود، اما ظرفيت اين سد براى تأمين آب شرب همدان كافى نيست. ديگر سدهاى موجود در استان همدان از قبيل سد آبشينه، 

سدكالن مالير، سد نعمت آباد اسدآباد، سد شيرين سو ، سد شنجور رزن، سد خرمرود تويسركان و سد گرين نهاوند هستند كه پس از سال 1374 در همدان ساخته شده اند.

حال پرسش اينجاست آيا اداره 
محيط زيست نبايد در پروژه نظر مى داد؟

آب منطقه اى : چاره اى نداريم!
 مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان گفت: از ابتداى سال آبى جارى(اول مهرماه1399) تاكنون به طور متوسط 267متر باران در استان همدان باريده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44 درصد و در 

مقايسه با دوره بلندمدت 20درصد كاهش را نشان مى دهد.
حدود 77درصد آب موردنياز شــهر از ســد اكباتان و آبشينه تأمين مى شود، به گفته مديرعامل شركت آب منطقه اى استان ميزان ذخيره اين سدها به حدود 40 درصد كاهش يافته كه با روند فعلى مصرف، در مهرماه به 

پايان مى رسد.
طبق اظهارنظر مديرعامل شركت آب منطقه اى استان ميزان آب ذخيره شده سد اكباتان از 19ميليون مترمكعب به 9/5 ميليون مترمكعب كاهش يافته است و مخزن سد اكباتان تقريباً خالى شده است. 

طبق آخرين آمار شركت آب منطقه اى استان همدان آب ذخيره شده در پشت سدهاى استان تا تيرماه 1400 به قرار زير است:

انتقال آب از كبودراهنگ زير ذره بين انتقادات 

روستاها بى آب، همدان سيراب
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آزمون دفتريارى 26شهريورماه 
برگزار مى شود

 آزمون دفتريارى 26شهريور ساعت 9 صبح در كانون سردفتران و 
دفترياران استان مربوطه برگزار مى شود.

به گزارش فارس، براســاس اطالعيه اى توسط اداره كل امور اسناد و 
ســردفتران سازمان ثبت اسناد و امالك كشــور صادر گرديد، آزمون 
دفتريــارى روز جمعه مورخ 26 /6 /1400 رأس ســاعت 9 صبح در 

كانون سردفتران و دفترياران استان مربوطه برگزار مى شود.
متن اطالعيه به شرح ذيل است:

بــا عنايت به اينكه آزمون كتبى جــذب دفتريارى، روز جمعه مورخ 
26 /6 /1400 رأس ســاعت 9 صبح در كانون سردفتران و دفترياران 
اســتان مربوطه برگزار مى شــود، بنابراين متقاضيانــى كه در اجراى 
ماده 3 قانون دفاتر اسنادرســمى و كانون ســردفتران و دفترياران از 
ناحيه سران دفاتر اســناد رسمى به عنوان دفتريار اول يا دفتريار دوم 
معرفى شده اند الزم اســت از تاريخ 6/13 /1400 لغايت 20 /6 /1400
با مراجعه به درگاه الكترونيكى مؤسسه معين اداره به نشانى اينترنتى 
WWW.SAAZMOON.COM نســبت به ثبت نام و دريافت 
كدرهگيرى اقدام نمايند. كارت ورود به جلســه آزمون دفتريارى از 
تاريخ 23 /6 /1400 لغايت 25 /6 /1400 با كدرهگيرى، از طريق سايت 

مذكور قابل دريافت خواهد بود.
تذكرات مهم:

1- تمامى سران دفاتر اسنادرسمى فاقد دفتريار اول مى بايست نسبت 
به معرفى دفتريار اقدام نمايند.

2- اشخاص مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون دفتريارى هستند كه 
از ناحيه سردفتر اسنادرسمى معرفى شده باشند.

3- متقاضيــان در زمان ثبت نام بايد واجد شــرايط مواد 7 و 9 قانون 
دفاتر اسناد رسمى باشند.

4- چنانچه در هر مرحله از آزمون خالف اظهارات و مدارك ارسالى 
از ســوى متقاضيان اثبات گردد از ليست پذيرفته شدگان حذف و در 

صورت ابالغ نيز لغو ابالغ خواهند شد.
مواد امتحانى: 1 - احكام و معارف اســالمى 2 - ادبيات فارســى 3 - 
حقوق ثبت 4 - حقوق مدنى 5 - آيين نامه و مقررات دفاتر اسنادرسمى

لزوم تخصصى و هوشمندسازى
 فرايند كارشناسى ها

 رئيس مركز وكال، كارشناســان رسمى و مشاوران خانواده گفت: 
نظام كارشناسى به نسبت اهميتى كه دارد، ساماندهى نشده است.

به گزارش مهر، على بهادرى جهرمى در هشتمين جلسه ستاد راهبرى 
اجراى سند تحول قضائى كه به منظور بررسى«هوشمندسازى ارجاع 
و ساماندهى زمان فرايند كارشناسى» برگزار شد، گزارشى از اقدامات 
اين مركز براى تحول در نظام كارشناســى رسمى ارائه كرد و گفت: 

نظام كارشناسى به نسبت اهميتى كه دارد، ساماندهى نشده است.
وى افزود: سيستمى نبودن اعالم تخلفات كارشناسى، فقدان وحدت 
رويه در ارزيابى ها، صدور قرارهاى غيرضرورى توسط برخى قضات، 
توازن نداشتن در توزيع كارشناسى ها و ارجاع كارشناسى به افراد فاقد 

صالحيت مهمترين چالش هاى حوزه كارشناسى است.

90 هزار نفر متقاضى رشته هاى بدون 
آزمون سال 1400 شدند

 90 هزار و 876 نفر متقاضى تحصيل در رشته هاى صرفاً براساس 
سوابق تحصيلى با معدل كتبى يا كل ديپلم در دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالى شــده اند. متقاضيان تا ساعت 24 جمعه 5 شهريورماه 
فرصت داشتند با مراجعه به سايت سازمان سنجش، دفترچه راهنماى 
انتخاب رشته صرفاً با سوابق تحصيلى آزمون سراسرى سال 1400 و 
اصالحيه هاى آن رشــته هاى بدون آزمون را مطالعه كنند و كدرشته 

محل هاى انتخابى خود را ثبت كنند.
به گزارش ايرنا، انتخاب رشته بدون آزمون و پذيرش صرفاً براساس 
ســوابق تحصيلى همزمان با انتخاب رشته كنكور سراسرى آغاز شده 

بود و پس از 2 بار تمديد، جمعه 5شهريورماه به پايان رسيد.
براساس شناســنامه كنكور سراسرى سال 1400 كه از سوى سازمان 
سنجش منتشر شده است ميزان ظرفيت پذيرش با سوابق تحصيلى در 
سال 1400 به تعداد 329 هزار و 50 نفر است كه با انتخاب رشته 90

هزار نفر تقريباً بيش از دوسوم ظرفيت اين بخش خالى ماند.

پاداش پايان خدمت فرهنگيان و بازنشستگان كشورى چه زمانى پرداخت مى شود
 مسئوالن ادعا مى كنند در تالشند اعتبار موردنياز براى پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان فراهم شود.

بيش از 33 هزار بازنشسته فرهنگى 1399در انتظار دريافت پاداش پايان خدمت خود هستند؛ ماه گذشته، رئيس سازمان برنامه وبودجه 
بارها ادعا كرد كار تأمين اعتبار و اختصاص به استان ها به سرانجام رسيده، اما اكنون دوباره مسئوالن از تالش براى تأمين اعتبار مى گويند.
معاون مالى وزير آموزش وپرورش، در گفت وگو با صداوسيما درباره پاداش بازنشستگان سال 1399 گفت: به دنبال تأمين نقدينگى براى 

پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان بازنشسته سال 1399 هستيم.
اللهيار تركمن، افزود: در اين زمينه تخصيص صورت گرفته و اعتبارى بالغ بر  5 هزارو900 ميليارد تومان نياز است تا پاداش به صورت 
نقدى به حساب فرهنگيان بازنشسته واريز شود، بنابراين ليست افراد تهيه شده و به خزانه دارى كل ارسال شده، اما هنوز اعتبار آن تأمين 
نشده است، بنابراين به محض تأمين نقدينگى پاداش پايان خدمت اين عزيزان واريز مى شود.، بنابراين هنوز زمان دقيق پرداخت پاداش 

پايان خدمت مشخص نيست و بازنشستگان بايد باز هم منتظر بمانند تا تأمين اعتبار شوند.

تصاوير منتشر شده ربطى به اوين ندارد
 معاون اول قوه قضائيه اعالم كرده است بسيارى از تصاوير پخش شده مونتاژ است و اصًال ربطى به زندان ندارند.

حجت االسالم والمسلمين محمد مصدق گفت: در جلسه اى كه با رئيس قوه قضائيه داشتيم، ايشان به دادستان كل كشور دستور داد كه با 
قيد فوريت موضوع را بررسى كنند و پاسخ دهند. هنوز دادستان كل كشور موعدش نرسيده كه در اين رابطه پاسخ دهد و فكر كنم تا 
فردا يا پس فردا پاسخ دهند. وى افزود: بسيارى از تصاوير پخش شده مونتاژ است و اصًال ربطى به زندان ندارد. برخى از جاهاى ديگر 
اينها را گرفته اند- نمى گويم همه اش- و اصًال ربطى به قوه قضائيه ندارد. معاون اول قوه قضائيه بيان كرد: رئيس قوه قضاييه تأكيد دارد و 
ديروز هم گفت كه  قوه قضائيه مصمم است اگر در داخل زندان توسط هركسى اعم از كارمند، قاضى و مسئول و...  تخلفى از مقررات 
نسبت به متهم و محكوم صورت گرفته باشد 100درصد قوه قضاييه برخورد مى كند.   به گزارش ايرنا، در روزهاى اخير تصاويرى از 
دوربين هاى مداربسته امنيتى زندان اوين منتشر شده كه حاوى تصاويرى از برخورد و ضرب وشتم زندانيان است و گروهى از هك شدن 
اين دوربين ها خبر داده است. اين موضوع اهتمام مقامات  عالى رتبه قضايى را براى بررسى كم و كيف ماجرا و رفع آن برانگيخته است.

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

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

برابر رأي شــماره 140060326002000233 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
كبودرآهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى غالمعلى فروزان فرزند قربانعلى 
به شماره شناســنامه 110975 صادره از همدان در يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
120000 مترمربع مفروز و مجزى شــده از پالك 195 اصلي واقع در روســتاى طراقيه 
حوزه ثبت ملك شهرســتان كبودرآهنگ خريدارى با واسطه از مالكين رسمى آقايان 
غالمحســين كاتبى و قربانعالى فروزان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص 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، دادخواســت 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 209)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/08

محمدصادق بهرامى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

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 اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 668-1400/04/16 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابراهيم  نيك  نام فرزند اسمعيل به شماره 
شناســنامه 370 صادره از بهار در ششدانگ يك باب ســاختمان به مساحت 180/68 
مترمربــع پالك 11765 فرعى از 139 اصلى واقــع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار 
خريدارى مع الواسطه از مالك رســمى آقاى ابراهيم قربانى 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 
انتشــار 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 اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م آلف 235)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/24

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 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 اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 140060326006000507-1400/04/29 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم خديجه چهاردولى فرزند 
قاسمعلى به شماره شناسنامه 581 كد ملى 3931659305 ششدانگ يك باب ساختمان 
به مساحت 68/79 مترمربع قسمتي از پالك يك اصلي اراضى دولت آاباد واقع در بخش 
چهار مالير خريدارى از مالك رســمى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص 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، دادخواســت 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 171)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/23

حسن ابراهيم قاجاريان - رئيس 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 اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 670-1400/04/16 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عليرضا كريمى فرزند على به شــماره 
شناســنامه 16602 صادره از بهار در اعيانى ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 
242/23 مترمربع پالك 11754 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 742 
فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواســطه از 
مالك رسمى آقاى اكبر فرزند محمدعلى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشــخاص 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، دادخواســت 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 238)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/24

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار

نيش و نـوش

آرمان: تكرار خاموشى، وسط كرونا؟
 پس وسط دربى استقالل و پرسپوليس!

آسيا: راه جديد ورود به آسياى ميانه
 از همون قديمش برو دورتره اما امن تره

آفتاب: دستوراتى كه فراموش مى شوند
 آلزايمر داره بيداد مى كنه مى بينى؟

ايتكار: داروى كرونا در دستان سياه سوداگران
 سوداگران دستاشون قارچه يعنى؟

اعتماد: شاخص 2 ميلونى برس باز مى گردد
 انشاهللا

اطالعات: افغانستان صحنه ناكامى آمريكاست
 عجب صحنه تلخى

ايران: احتمال بازگشايى حضورى مدارس از آبان ماه
 پس اين دوراهى باالخره به آبان رسيد
جام جم: نقشه راه بازساى مديريت كشور

 از زير خاك پيداش كردين؟
جمهورى اسالمى: به وعده هايتان عمل كنيد

 چشم
خراسان: فرمول ايرانى براى امنيت منطقه اى

 دست مريزاد
دنياى اقتصاد: سكته واردات در ماه مرداد

 حاال خوب شده يا هنوز تحت نظره؟
شرق: مالقات با اوين

 مواظب باش عكسات پخش نشه
شهروند: رنج خشكسالى
 درد بزرگيه داداش

سبزينه: كارگران به نانوايى هم بدهكار شدند
 چك بدن قسطيش كنن خب

بازگشايى مدارس
 همراه با آموزش هاى تركيبى

 سرپرست وزارت آموزش وپرورش از آموزش حضورى و مجازى 
در سالتحصيلى جديد خبر داد.

به گزارش تســنيم، عليرضا كاظمى درباره بازگشايى مدارس گفت: 
بازگشايى آرام، تدريجى، مطمئن و باكيفيت را با 11برنامه در دستور 

كار داريم كه يكى از مهمترين برنامه ها شبكه شاد است.
وى افزود: رويكرد بازگشــايى مدارس تركيبى اســت و با توجه به 
تغييرات در فضاى جغرافيايى كشور، مى توان در بخش هايى كالس هاى 
حضورى داشت، 100هزار كالس درس كمتر از 15دانش آموز دارد، 
همچنين 50 درصد مدارس، كمتــر از 75 دانش آموز دارند، بنابراين 
مى تــوان در اين مناطق كالس هــاى درس را با رعايت پروتكل ها به 

صورت حضورى برگزار كرد.
سرپرســت وزارت آموزش وپرورش گفــت: در بخش ديگر فضاى 
تعليم و تربيت كشــور بايد به ســمت رويكرد تركيبى و استفاده از 

فضاى مجازى و آموزش حضورى با رعايت پروتكل ها برويم.

پرداخت «وام ضرورى»
 بازنشستگان كشورى

 بنابــر اعالم مديركل امورمالى صندوق بازنشســتگى كشــورى 
پرداخت نوبت سوم وام ضرورى بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول 
انجام مى شــود. به گزارش اداره كل روابط عمومــى و امور بين الملل 
صندوق بازنشستگى كشــورى، على خدامى با بيان اين خبر گفت: با 
هماهنگى بانك عامل، ســومين نوبت وام ضرورى 10ميليون تومانى 
بازنشســتگان و وظيفه بگيران اين صندوق به حساب 23هزار و 650

نفر از مشموالن واريز مى شود.
ثبت نام اينترنتى اين مرحله از وام ضرورى به مبلغ 10ميليون تومان در 
ارديبهشت ماه 1400 به صورت اينترنتى انجام و 129هزار و 750 نفر 

واجد شرايط دريافت اين نوع تسهيالت شدند.

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

ياسر زارعى»
 همايــش اتحــاد و همدلى مســئوالن و 
تشكل هاى مردمى اســتان همدان در راستاى 
تبيين اهــداف و ايجاد وحدت رويه به منظور 
توسعه و تعالى استان همدان با حضور نماينده 
ولى فقيه، نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى، 
تشكل هاى  همدان،  شــهر  شــوراى  اعضاى 
انديشه ورز و مديران و مسئوالن استانى شامگاه 

شنبه در اردوگاه ابوذر تشكيل شد.
اين جلســه كه با حضور مسئوالن استانى و با 
توجه به آغاز به كار دولت سيزدهم برگزار شد 
سخنرانان در راستاى تحقق اهداف انقالب و 
تببين رهنمودهاى رهبرى براى ساختن ايرانى 

قوى سخنرانى كردند.
مهمتريــن بخش از صحبت هايــى كه در اين 
جلسه هم انديشــى بيان شــد عبارت بود از 
همفكرى و مطالبه گرى تشكل هاى انديشه ورز 
در جهت توســعه و تعالى استان و تسريع در 
انتخاب مديران جهادى و انتظاراتى كه مردم از 

مسئوالن جديد خواهند داشت.
در اين جلسه امام جمعه همدان با تبريك هفته 
دولت گفت: هرچه ســريع تر بايد مسئوالن و 
مديران ميانى استان تعيين تكليف شوند و اگر 
تغييرى قرار اســت رخ دهد مجمع نمايندگان 

سريعاً تصميم گيرى كنند.
حجت االسالم حبيب ا... شعبانى بيان كرد: اگر 
نظام را يك شــجره طيبه در نظر بگيريم همه 
اين شاخه ها وصل به يك تنه هستند و اگر بن 
و تنه درخت آسيب ببييند كل آن نابود مى شود.

وى در ادامه گفت: در برخى مواقع شــاخه ها 
در هم تنيده مى شــوند و مسئوالن فرهنگى و 
گروه هاى جهادى كــه مطالبه مى كنند همه به 
يك تنه وصل هستند و اختالف سليقه در اينجا 

طبيعى است.
شعبانى بيان كرد: از تمام مجموعه هاى انقالبى 
خواهش مى كنم كه تشكل هاى انقالبى مكمل 
يكديگر باشند نه اينكه همديگر را خنثى  و يا 

در جهت تضعيف هم عمل كنند.
امام جمعه همــدان با بيان اينكه در قرآن كريم 
67 بار تعبير امت به كار رفته اســت و جامعه 
اسالمى بايد به صورت واحد و امت پيش رود، 
گفت: مطالبه گرى بايد همراه با عقالنيت و به 
دور از هياهــو و مبتنى بر مبانى فقهى صورت 

گيرد و نبايد از اين مبانى پيشى گيريم.
نماينده ولى فقيه در ادامــه افزود: براى تحقق 
عدالت نمى شود از مرز عدالت رد شد و بايد 
قواعد فقهى ارتباطات اجتماعى را ياد بگيريم، 
اينكه چگونه با هم تعامل كنيم و اگر اشتباهى 
از مسئوالن رخ مى دهد بايد مطالبه و نقد كرد 
كه هيچ اشــكالى هم ندارد.وى در ادامه بيان 
كرد: گاهى ممكن اســت به اسم مطالبه گرى 
تخريب كنيم و موجب تضعيف نظام اسالمى 

شويم كه بايد مواظبت كرد.
شــعبانى گفت: برخى مسائل  حجت االسالم 
جزيى در شهر وجود دارد كه به سادگى قابل 
حل است و مربوط به سازمان هاى شهرى، كه 
گره هاى كوچك و حل شدنيست كه مى  تواند 

اعتماد عمومى در جامعه ايجاد كند.
وى در پايان سخنان خود افزود: رضايت الهى 
نيز در اين  است كه با همفكرى و هم مشورت 

مسائل داخلى حل و برطرف شود.
 فرصــت طاليى همــدان در جهت 

توسعه
نماينده مردم همــدان و فامنين در مجلس نيز 

بيان كرد: فرصتى طاليى تر و مناسب تر از االن 
نيست، همدان با قدرت درحال توسعه است و 
هزاران ميليارد تومان پروژه در اين استان قابل 

انجام است.
حميدرضا حاجى بابايى گفت: اشــكال ما اين 
اســت كه فقط نواقص را مى بينيم و هر زمانى 
كــه خواســتيم كارى انجام دهيم، مســئولى 
مصاحبه كرد و كار امنيتى شــد و آن پروژه به 

تأخير افتاد.
وى با بيان اينكه امروز در كشور براى گرفتن 
بودجه استان ها مسابقه اســت، بيان كرد: كل 
بودجه استان 350 ميليارد تومان است و فقط 
پروژه راه آهن 375 ميليارد و باالتر از بودجه اى 

است كه بايد در استان تقسيم شود.
حاجى بابايــى در رابطــه با طــرح اضطراى 
آبرسانى به همدان گفت: اين طرح چند روزى 
است كه با هزينه بااليى افتتاح شده و همچنين 
معترضانى نيز داشــته، اما با مسئوالن در اين 
رابطه صحبت شده كه آب همدان زودتر تأمين 
گردد تا مسأله خوزســتان در اين شهر تكرار 

نشود.
وى در ادامــه افزود: از همدان  تا تالوار 3 هزار 
ميليارد لوله زير خاك است تا پروژه انجام شود 
اكنون به علت مشــخص آب كمتر از چيزى 
كه پيش بينى شده اســت از تالوار انتقال داده 

مى شود.
 در اداره كشــور بايــد بگوييــم با 
تقواتريــن و عاقل ترين فرد را انتخاب 
كنيم تا مردم در مســير درســت قرار 

گيرند
حاجى بابايى گفت: من به عنوان نماينده مردم 
جز وظايفم است كه از حقوق اين ملت دفاع 
كنم و اگر نتوانم بايد استعفا دهم و همه مديران 

نيز در هر سمتى بايد اين گونه عمل كنند.
وى با بيان اينكه ممكن اســت در تصميمات 
اشتباهى صورت گيرد، ولى مهم اين است كه 
پاى كار اين نظام باشيم، بيان كرد: بايد به دولت 
جديد كمك كنيم تا بتواند كشور را از وضعيت 
موجود به وضعيت مطلوب تبديل كند، اما اين 
دولت و هر دولت ديگر اولويت دوم من است 

و اولويت اولم نظام و رهبرى است.
رئيس كميســيون برنامه وبودجه و محاسبات 
مجلس گفت: هيچ كارى نيســت كه عقالنى 
باشــد و اين كار در مسير درســت انسان را 

هدايت نكند.
حاجى بابايى در ادامه افزود: عقلى كه انسان را 
به عبوديت برساند، به طورقطع همه كارهايش 

انقالبى خواهد بود.

حميدرضا حاجى بابايى شــاخصه هاى انقالبى 
بــودن را برشــمرد و بيان كرد: غيــر انقالبى 
اصولگــرا و اصالح طلب ندارد مى تواند با هر 
نوع گرايشى باشد، غير انقالبى كسى است كه 

نظام و انقالب را فداى خود مى كند.
 نياز كشور، هم انديشى و همفكرى 

در همه امور با انديشه ورزان
در ادامه ديگر نماينده استان در مجلس شوراى 
اسالمى به ايراد سخنرانى پرداخت و بيان كرد: 
در همه امور كشور هم انديشى و همفكرى در 
مسائل اجتماعى، اقتصادى، سياسى نياز است.

فتح ا... توســلى گفت: موقعيــت جغرافيايى 
استان همدان به علت دسترسى به بازار غرب 
و شــمال غرب هنوز نتوانسته جايگاه خود را 

كسب كند.
وى توســعه نامتــوازن اســتان را از جملــه 
مشكالت مهم برشمرد و افزود: در اين سال ها 
استان همدان از توسعه نامتوازن برخوردار بوده 
و اين يعنى تهديد امنيت ملى كه براى كشــور 
بسيار خطرناك است.توسلى بيان كرد: توسعه 
نامتوازن يعنى شــهرى در استان از امكانات و 
شهرت خوب بهره مند باشد و شهرى مثل بهار 

و كبودراهنگ در محروميت بسر برد.
نماينده مردم بهار و كبودراهنگ گفت: آنچه كه 

در آغاز به كار مجلس دنبال كرده ايم
توصيه به توسعه متوازن استان بوده و به جد آن 

را پيگيرى خواهيم كرد.
وى در رابطه با انتخاب استاندار افزود: با كمك  
نمايندگان، استاندارى انتخاب خواهد شد كه 
در بين مردم با مردم و از مردم باشد و خود را 

فداى انقالب و مردم كند.
توسلى در ادامه بيان كرد: پيشنهاداتى در رابطه 
با انتخاب اســتاندار مطرح شده كه قرار است 
روز پنجشــنبه اين هفته بــا مجمع نمايندگان 
در رابطه با اين موضوع صحبت شود و حتما 
نيازهاى استان و توان فرد را براى انتخاب اين 
شخص خواهيم گرفت. وى در پايان گفت: از 
انديشه ورزان خواهش داريم كه براى رسيدن 
به تعالى ايده هاى خود را به ما ارائه دهند و اين 
ايده ها در موضوعاتى كشور را نجات خواهد 
داد و يك نظر و پيشنهاد ممكن است موجب 

توسعه استان شود.
در ادامــه مدير كانــون تشــكل هاى مردمى 
انديشه ورزان استان همدان بيان كرد: انتظار از 
كســانى كه در عرصه هاى اجتماعى، سياسى، 
فرهنگى فعاليت دارند اين است كه با روحيه 

جهادى و انقالبى عمل كنند.
على اصغر ســليمانى گفت: اگر قبًال روزى 8

ســاعت كار مى كرديم اكنــون بايد روزى 16
ساعت كار كنيم و خألهاى موجود را پر كنيم.

وى در ادامــه افزود: مجموعه انديشــه ورزان 
انقالبى از ســال 1391 فعاليــت خود را آغاز 
كــرده و هم اكنــون در عرصه هــاى مختلف 

فعاليت دارد.
ســليمانى فعاليت هاى كانون را اين گونه بيان 
كرد: اين تشــكل تالش دارد تا در عرصه هاى 
فرهنگى، خيريه ها، سبك زندگى، اشتغال ورود 
كرده تا مشــكالت را شناسايى و مطالبه گرى 

كند.
وى در ادامه افزود: رهبرى بر اتحاد شــيعه 
و ســنى همواره تأكيد داشته و از انقالبى ها 
توقعشــان بيشتر اســت كه ظرفيت ها را در 
شناســايى  خوبى  به  گوناگون  عرصه هــاى 

كنند.
ســليمانى بيان كرد: كانون هم انديشى داراى 
چندين تشكل است كه هدف آن مطالبه گرى 
اســت و اين مطالبات شامل موضوع محالت، 
زيرســاخت ها و ايجاد اشــتغال پرداخته كه 

تاكنون 2هزار شغل ايجاد كرده است.
ــدان  ــتان هم ــه ورز اس ــون انديش ــر كان مدي
گفــت: مطالبــات از گروه هــاى مختلــف 
زمانــى پذيرفتــه مى شــود كــه ســازنده و 
راهگشــا باشــد و در ايــن صــورت مى توانيــم 

بگوييــم مطالبه گــر واقعــى هســتيم.
وى در پايــان بيــان كرد: ايــن مجموعه در 
ســازمان تبليغات اســالمى ثبت شــده و به 
عنوان مجموعه هاى شــاخص استانى معرفى 
و اســتان هاى ديگر از مجموعه به عنوان الگو 
و پايلوت اســتفاده مى كنند، ما بايد دست در 
دست هم ســعى كنيم نقاط قوت را شناسايى 
تا استان را در جهت توسعه و تقويت همراهى 

كنيم.
فعال و جهادگر همدانى نيز گفت: تمام وحدت 
و همگرايى حول اين  است كه خروجى مثبتى 
براى مردم  داشــته باشــد و كار آسان شود و 

آنچنان كه شايسته مردم است خدمت كنيم.
ــرايط  ــرد: در ش ــان ك ــى بي ــا زمان عبدالرض
ســخت و دشــوار سيســتان كارهــاى جهــادى 
در  كار  ايــن  گرفتــه،   صــورت  بزرگــى 
ــا  ــد، ام ــاق بيفت ــد اتف ــز مى توان ــدان ني هم
ــتانى اســت. ــران اس ــى مدي ــه همراه ــاز ب ني

وى در ادامــه گفــت: كار جهــادى نيــاز به 
همســويى همه افراد و ارگان ها دارد تا بتوان 
اعتماد مردم را جلب كرد بايد روحيه جهادى و 
انقالبى در بين مسئوالن باشد تا اتفاقات خوبى 

انجام گيرد.

همايش اتحاد مسئوالن  و مردم برگزار شد

تأكيد بر تعيين تكليف مديران استان
يام
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مديرعامل باشگاه پاس:
با رأى كميته استيناف 

چيزى عايد باج خواهان نشد
 اطمينــان داشــتم هيــچ 
تخلفــى در باشــگاه پــاس 
اتفاق نيفتاده اســت و با رأى 
كميته اســتيناف چيزى عايد 

باج خواهان نشد. 
مديرعامــل باشــگاه پاس با 
تبريك تبرئه تيم پاس همدان 
بــه هواداران اين باشــگاه در 
پرونده تبانى در ليگ 2، گفت: 
به تمام اركان باشــگاه اعم از 
بخــش اجرايى، سرپرســتى، 

مربيان و بازيكنان اطمينان داشــتم و مطمئن بودم در كميته اســتيناف 
رأى بدوى كميته اخالق شكسته مى شود و حق به حق دار مى رسد.

اميرعظيمى افزود: در فصلى كه گذشــت در اركان مختلف باشــگاه 
از افرادى ســالم و شناخته شده اســتفاده كرديم كه سالمت كارى و 
اخالقى شــان براى جامعه ورزش روشن بود و از اينكه هيچ تخلف يا 

جرمى در باشگاه اتفاق نيفتاده اطمينان داشتم.
وى با قدردانى از حمايت ها و رهنمودهاى مسئوالن استان گفت: اتحاد 
خوبى بين مسئوالن استان و باشگاه شكل گرفت و همين امر موجب 
شد كه دفاع مناسبى از باشگاه پاس در كميته استيناف صورت بگيرد.

عظيمى با اشاره به اينكه به شدت نگران وضعيت 3 بازيكن محروم 
شده تيم بودم بيان  كرد: اين بازيكنان در طول فصل از هيچ كوششى 
بــراى كمك به تيم پاس دريغ نكردند و با همه مشــكالت موجود، 
جز با اخالق ترين و متعهد ترين بازيكنان تيم بودند و از اينكه اين 3

بازيكن هم تبرئه شدند بسيار خوشحالم.
 وى با اشاره به اينكه در فصلى كه گذشت برنامه ريزى مناسبى براى 
صعود پاس به ليگ يك داشــتيم، افزود: اگر برخى بدقولى ها اتفاق 

نمى افتاد اكنون يكى از تيم هاى صعودكننده به ليگ يك بوديم.
عظيمــى با بيان اينكه يكى از معدود دفعاتى اســت كه يك رأى در 
فدراســيون فوتبال به نفع تيم پاس صادر مى شــود بيان كرد: از همه 
هواداران و نيز خبرنگاران عزيز كه در اين روزهاى سخت حامى تيم 

شهرشان بودند تشكر مى كنم.
وى افزود: متأســفانه برخى افراد معلوم الحال كه يا منافعشــان در 
باشــگاه به خطر افتاده بود و يا در باج گيرى از مســئوالن استان 
نــاكام بودند، پس از رأى بدوى كميته اخالق براى عقده گشــايى 
در فضــاى مجــازى موج ســوارى كردنــد و اتهاماتى بــه افراد 
زحمتكش در باشــگاه پاس زدند و اكنون با حكم كميته استيناف 
جز شــرمندگى چيزى عايدشان نشــد. فصل سختى را پشت سر 
گذاشتيم و خوشــحالم كه در اين پرونده حق به حق دار رسيد و 

نزد هواداران شرمنده نشديم.

دونده همدانى از كسب مدال پاراالمپيك 
بازماند

 دونــده كم بيناى همدانى 
توكيو،  پاراالمپيك  به  اعزامى 
مقدماتى  مرحله  در  نتوانست 
Tدوى 100متــر كالس ١٣
فينال  صعود به مرحله  مجوز 
كسب  را  مدال  دريافت  براى 

كند.
دوى  در  نجيمــى  وحيدعلى 
 ،T100متــر و در كالس ١٣
مصــاف  بــه  گذشــته  روز 

حريفان خود از كشورهاى كلمبيا، ناميبيا، گينه، كانادا و بوركينافاسو 
رفت و در نهايت با زمان 18/11ثانيه، به مقام سوم رسيد.

با توجه به اينكه از هركدام از گروه هاى ســه  گانه فقط 2دونده راهى 
فينال  شــدند و همچنين 2 ركورد برتر نيز به فينال راه پيدا كرد، وى 

موفق به صعود به مرحله فينال نشد.
اين دونده همدانى با وجود ثبت بهترين ركورد شــخصى  خود، فقط 

4صدم ثانيه تا رسيدن به فينال فاصله داشت.
نجيمــى تنها نماينــده ورزش همدان در ايــن دوره از رقابت هاى 
پاراالمپيــك بود. وى امروز در ماده 400 متر بار ديگر روى پيســت 

مى رود.

شكست يوونتوس بدون رونالدو
 تيم فوتبال يوونتوس در نخســتين ديدار پس از رفتن كريســتيانو 

رونالدو شكست خورد.
در ادامه ديدارهاى هفته دوم ســرى A ايتاليا، چند ديدار برگزار شد كه 
در يكــى از اين بازى ها يوونتوس به ديدار آمپولى رفت و با نتيجه يك 

بر صفر شكست خورد. 
به اين ترتيب نخســتين ديدار پس از رفتن كريســتيانو رونالدو ستاره 
پرتغالى از تورين، با شكست اين تيم همراه شد تا يوونتوس در رده هاى 

پايين جدول رده بندى ليگ قرار گيرد.

خطيبى سرمربى آلومينيوم  اراك شد
 رسول خطيبى سرمربى تيم فوتبال آلومينيوم اراك شد.

پس از برگزارى جلسه هيأت مديره باشگاه فرهنگى ورزشى آلومينيوم 
اراك، رســول خطيبى به عنوان سرمربى تيم فوتبال اراك انتخاب شد و 

بار ديگر هدايت اين تيم را برعهده گرفت.
وى به مدت 2سال به  عنوان سرمربى جديد تيم فوتبال آلومينيوم اراك 

انتخاب شد و سكان هدايت تيم را به صورت رسمى برعهده گرفت.

برترى رئال با گل كارواخال 
 تيم فوتبال رئال مادريد توانســت در هفته سوم الليگا، رئال بتيس را 

شكست دهد.
هفته سوم الليگاى اسپانيا با ديدار رئال بتيس و رئال مادريد پيگيرى شد 
كه شاگردان كارلو آنجلوتى توانستند در شهر سويا، ميزبان خود بتيس را 

شكست دهند و 7 امتيازى شوند و به جمع 4 تيم برتر برسند.
تك گل اين ديدار را دنى كارواخال در دقيقه 61 روى پاس زيباى كريم 

بنزما به ثمر رساند.

پيروزى پورتو با گل زنى طارمى
 تيم فوتبال پورتو با گلزنى مهدى طارمى توانســت 3 امتياز بازى را 

به دست بياورد.
در هفته چهارم رقابت هاى ليگ پرتغال تيم فوتبال پورتو به مصاف آروكا 
رفت و با 3 گل برابر اين تيم به برترى رسيد. مهدى طارمى مهاجم تيم 

ملى فوتبال ايران توانست گل دوم تيمش را به ثمر برساند.

سردارآزمون در راه ليون
 رســانه معتبر فرانسوى از انتقال 
قريب الوقوع مهاجــم تيم ملى ايران 
به تيم فوتبال المپيك ليون فرانســه 

خبر داد.
اكيپ در اين باره نوشــت: باشــگاه 
ليــون با مهاجــم ايرانى بــه توافق 
رسيده و با زنيت سن پترزبورگ هم 
براى نهايى كــردن اين انتقال با رقم 
15ميليون يورو نزديك شــده است. 
پيتربوس(سرمربى ليون) در تابستان چندبار با آزمون تماس داشته و وى 
را متقاعد كرد. اين مهاجم ايرانى تمامى پيشنهادهاى خود را براى تمديد 
قرارداد با زنيت رد كرده است. زنيت هم براى اينكه مبلغى از فروش او 
به دست بياورد، بايد او را تا قبل از بسته شدن پنجره نقل وانتقاالتى(10

شهريورماه) بفروشد.
آزمون ممكن است تست پزشكى خود را پيش از ملحق شدن به اردوى 
تيم ملى ايران امروز سپرى كند. اين بازيكن در ليون جاى ژان لوكاس را 

پُر مى كند كه به موناكو ملحق شد.

يك مدال نقره ديگر براى كاروان ايران
 عليرضا مختارى پرتابگــر وزنه ايران در پاراالمپيك توكيو صاحب 
مدال نقره شد. در ادامه رقابت هاى دووميدانى پاراالمپيك توكيو و در ماده 
پرتاب كه در اســتاديوم المپيك توكيو برگزار شد، روز گذشته عليرضا 
مختارى نماينده ايــران با 8 حريف رقابت كرد و با پرتاب 8 متر و 48

سانتيمتر صاحب مدال نقره شد. 
در اين ماده الوين آستانوف از آذربايجان با پرتاب 8 متر و 77 سانتيمتر 
قهرمان شــد و ركورد پاراالمپيك را 5 سانتيمتر ارتقا داد. آلس كيسى از 
جمهورى چك هم با 8 متر و 25سانتيمتر عنوان سوم را از آن خود كرد.

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

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

برابر رأي شــماره 140060326001000706 مورخ 1400/06/06 هيأت اول/دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان - ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى ســعيد قربان پور فرزند على به شماره شناســنامه 2194 صادره از همدان در 
ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 252/84 مترمربع قسمتى از پالك 7 اصلى واقع 
در حومه بخش يك همدان به نشــانى كوى محمديه،باالتر از سه راهى،بر خيابان 18 
مترى خريدارى از مالك رســمى آقاى يداهللا فرزند حبيب محرز گرديده است. لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. (م آلف 783)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/24

رضا شيرخانى خرم 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك همدان

باشگاه پاس همدان از اتهام تبانى تبرئه شد
 هــواداران عزيز تيم پاس همدان؛ به اســتحضار مى رســاند پس از 
اعتراض باشگاه پاس همدان به رأى كميته اخالق، و ارسال اليحه دفاعى 
مناســب و مدارك و مستندات الزم از سوى باشگاه و همچنين بررسى 
مجدد پرونده مشهور به "تبانى 6 تيم ليگ دويى" در اين كميته، تيم پاس 
همدان و 3 بازيكن اين تيم از تمام اتهامات مطرح شــده تبرئه شدند تا 
عالوه بر احقاق حق باشگاه و بازيكنان، َمثَل معروف"سر بى گناه تا پاى 

چوبه دار مى رود، اما باالى دار نه" عينيت پيدا كند.
بى شك تالش هاى مسئوالن باشــگاه پاس همدان از جمله اميرعظيمى 

مديرعامل، محمــد آرتيمانى مدير اجرايى و محمد حســامى نماينده 
سرپرستى و روابط عمومى و پيرنظر وكيل باشگاه در احقاق حق نماينده 

فوتبال همدان ستودنى است.
 حكم كميته استيناف فدراسيون فوتبال

الف) تبانى بين تيم هاى سردار بوكان و شاهين بندرعامرى در بازى هفته 
بيست وپنجم و تيم هاى ســردار بوكان و شهيدقندى يزد در بازى هفته 
بيست وششم محرز است و مســلم است، بنابراين نظر به لزوم رعايت 
اصــل انصاف در تعيين تنبيهات با اعالم كســر 9 امتياز از تيم ســردار 
بوكان در فصل آينده و كســر 6 امتياز از تيم هاى شاهين بندرعامرى و 

شهيدقندى يزد در فصل فعلى و بقاى جريمه هاى نقدى 5 ميليارد ريالى 
حكم معترض با اصالح انجام شده تأييد مى گردد درخصوص تيم هاى 
پاس همدان و شهردارى ماهشهر به لحاظ احراز نشدن تخلف با وصف 
مالحظه نظريه غالب هيأت كارشناسان ضمن نقض دادنامه معترض عنه 

حكم برائت آنان صادر مى شود.
ب) درخصوص احكام صادره نسبت به اشخاص حقيقى تخلف آقايان 
ســروش حيدرى، على عزيزى و امين كاشفى پســنديده بازيكنان پاس 
همدان احراز نمى گردد، بنابراين ضمن نقض دادنامه معترض عنه حكم 

برائت نام بردگان صادر و اعالم مى شود.

1

2

3

پيشخـوان

شهردارى ماهشهر به 
پلى آف صعود كرد

 با راى كميته اســتيناف فدراسيون 
اتفاقات  پرونــده  خصوص  در  فوتبال 
هفتــه پايانى رقابت هاى ليگ دســته 
دوم باشــگاه هاى كشــور و تبرئه تيم 
هاى شــهردارى ماهشهر وپاس همدان 
وبا توجــه به تاييد محروميت شــهيد 
قندى يزد وشــاهين بنــدر عامرى تيم 
فوتبال شهردارى بندرماهشهر به مرحله 

پلى آف اين رقابت ها صعود كرد.
بــا توجــه بــه راى صادره از ســوى 
شهردارى  فوتبال  تيم  اســتيناف  كميته 
بندرماهشــهر به مرحله پلى آف ليگ 
دســته دوم كشور صعود كرد و در اين 
مرحله به مصاف ويســتاتوربين تهران 
خواهد رفــت تا برنده اين ديدار جواز 
حضور در ليگ دسته يك را كسب كند.

احداث 80 سالن ورزشى 
چندمنظوره توسط 

سپاه در استان
 سپاه پاســداران استان همدان بيش 
از 80 ســالن ورزشــى چندمنظوره در 
راستاى همگانى شدن ورزش در استان 

احداث كرده است.
سازمان  تربيت بدنى  معاونت  مســئول 
بســيج در ديدار با مديــركل ورزش 
وجوانــان با اعــالم اين خبــر اظهار 
داشت: اقدامات بســيار خوبى پس از 
انقالب تا كنــون در حوزه هاى ورزش 
همگانى و قهرمانى و همچنين توســعه 
زيرســاخت هاى ورزشــى كشــور و 
همچنين استان همدان انجام شده است.

ابوالفضــل خدا قلى پورگفــت: امروز 
بســيج افتخار دارد در بحث توســعه 
بيش  كشور  ورزشــى  زيرساخت هاى 
از 3 هزار ســالن ورزشى چندمنظوره 
و 600 پايگاه اســتعداديابى در كشور 
را دايــر و در اختيار عموم جامعه قرار 

داده است.
مســئول معاونــت تربيت بدنى ســپاه 
انصار الحسين (ع) اســتان نيز، گفت: 
خوشبختانه ســپاه انصار الحسين (ع) 
استان همدان طى 5 سال اخير موفق به 
احداث 80 سالن ورزشى در حوزه هاى 
مقاومت بسيج سراسر استان شده است.

امروز  كــرد:  تصريح  كرمــى  عليرضا 
(ع)  الحسين  انصار  ســپاه  تربيت بدنى 
استان همدان در كنار اداره كل ورزش 
و جوانان آماده همكارى همه جانبه در 
حوزه هاى مختلــف را دارد تا موانع و 

نارسايى هاى احتمالى را رفع كند.

سه دونده نابيناى 
همدانى به انتخابى 

پاراآسيايى
 ســه دونده نابينا و كم بينا از استان 
همدان به مســابقات انتخابى تيم ملى 
بازى هاى  بــه  اعزام  براى  كشــورمان 

پاراآسيايى بحرين راه يافتند.
بنا بر اعالم فدراســيون نابينايان و كم 
بينايــان كشــور محمد صالــح نادرى 
، مهدى ســيارى و مهــرداد نجفى از 
همدان در ايــن اردو حضور دارند.در 
ضمن ايمــان طالبى به عنــوان دونده 
همراه و مهدى موســوى نيز به عنوان 
مربــى تيم ملى در مســابقات انتخابى 

حضور خواهند داشت.
نخســتين مرحلــه اردوى آمادگــى و 
آخريــن مرحلــه انتخابــى تيــم ملى 
دووميدانى نوجوانــان و جوانان نابينا و 
كم بيناى ايران براى حضور در مسابقات 
پاراآسيايى جوانان بحرين، از روز شنبه 
سيزدهم شهريورماه جارى باحضور 24

ورزشكار برگزار خواهد شد.

آگهي مزايده

اداره كل آموزش و پرورش استان همدان 

ــتناد  ــه اس ــدان ب ــتان هم ــرورش اس ــوزش و پ اداره كل آم
مزايــده شــماره 1000000211000001  قصــد دارد محصــول گــردو 
اردوگاه اميرالمومنيــن(ع) را بــه صــورت ســردرختى بــه فروش 

ــا 1400/06/17) ــد: 1400/06/09 ت ــخ بازدي ــاند. (تاري رس
ــوق  ــل ف ــد از مح ــس از بازدي ــد پ ــان مى توانن ــذا متقاضي ل
ــه آدرس  ــتاد) ب ــت (س ــك دول ــايت الكتروني ــق س از طري
اينترنتــى setadiran.ir نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام نمايند.

آدرس: ميــدان عباس آباد-كوچــه گرده پــزى (فخرآبــاد)- 
ــن(ع) اردوگاه اميرالمومني

ــل  ــاس حاص ــل تم ــماره ذي ــا ش ــتر ب ــات بيش ــت اطالع جه
ــد: نمايي

آقاى ابوذر محبى نظر (مدير اردوگاه): 09339612690
(م الف 786)

88 شهريـور  شهريـور 
سالروز سالروز 

شهادت مظلومانهشهادت مظلومانه
 شهيد رجايى و شهيد باهنر  شهيد رجايى و شهيد باهنر 

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

 پيشــنهاد ارائه شده همدان مبنى بر اجراى 
ليگ كشتى رده هاى سنى پايه استان هاى غرب 

كشور مورد موافقت قرار گرفت.
رئيس هيأت كشتى اســتان همدان با بيان اين 
خبــر گفت: از ماه ها قبــل برنامه ريزى الزم را 
براى برگزارى ليگ پويــا و باكيفيت با هدف 
شكوفايى استعدادهاى نخبه رده هاى سنى پايه 
تدوين كرديم و اكنون با توافق صورت گرفته 
با رؤســاى استان هاى كردســتان، كرمانشاه و 
لرستان، اين مسابقات را به صورت منطقه غرب 

كشور برگزار مى كنيم.
حميدرضا يارى بيان كرد: به طورقطع برگزارى 
اين مســابقات ميدان مهــم تجربه اندوزى و 
ارتقاى ســطح كيفى و كمى كشتى گيران هر4

استان خواهد بود.
وى با تأكيد بر اينكه اســتان هاى غرب كشور 
سهم بسزايى در افتخارآفرينى كشتى در ميادين 
مختلف ملــى و بين المللى داشــته اند، افزود: 
برگزارى ليگ رده هاى پايه منطقه غرب كشور 
دســتاوردهاى مهمى را در آينــده اى نزديك 
نصيب جامعه ورزش كشتى كشور خواهد كرد 
و خدمت بزرگى در شكوفايى نخبه ها خواهد 

بود.
يارى با تأكيد بر اينكه شهرســتان هاى همدان 
بايد نسبت به آماده سازى الزم براى حضورى 
قدرتمنــد در ليــگ منطقــه غرب كشــور 
برنامه ريزى كنند، گفت: هدف از برگزارى ليگ 
پشتوانه سازى در كشــتى است و به طور قطع 
سكوى پرتاب خوبى براى كشتى گيران مستعد 

در رسيدن به قله هاى افتخار خواهد بود.
وى پيرامون چگونگى برگزارى اين مسابقات 
افزود: در راســتاى همين تصميم ســازنده و 
برنامه ريزى هــاى الزم بــراى برگــزارى اين 
مسابقات و تدوين و تصويب آيين نامه، رؤساى 
4 هيأت كشتى استان هاى غرب كشور بزودى 

نشستى را برگزار مى كنند.
رئيس هيأت كشتى استان با اشاره به روز كشتى 

گفت: كشتى ورزش پيشرو در 
ايران اســت و اگر اين ورزش 
نباشد، كشــور ما حرفى براى 

گفتن در المپيك ندارد.
وى با اشــاره به ظرفيت خوب 
اســتان در كشــتى آزاد، افزود: 
اگر حواشــى را كنار بگذاريم 
و همــدل باشــيم مى توانيم در 
المپيك 2024 و 2028 نماينده 

داشته باشيم.
رئيس هيأت كشتى استان بيان كرد: مشكل ما 
در ورزش كشــور اين است كه نگاه حرفه اى 
بــه ورزش ندارند، پول را خرج زيرســاخت 
مى كنند، اما به ورزشــكاران پــول نمى دهند 
به طورى كه بســيارى از ســالن هاى ورزشى 
ما خالى اســت و خاك مى خــورد، اما براى 

ورزشكاران و مربيان، هزينه نمى شود.
يارى با بيان اينكــه بايد به ورزش حرفه اى به 
عنوان يك شــغل نگاه كرد، گفت چرا ورزش 
حرفه اى بايد االن تعطيل باشــد؟ ورزشكاران 
كجا تمرين كنند؟ تعطيلى باشگاه ها در نتيجه 

يك ديد غيرحرفه اى به ورزش است.
وى با بيان اينكه همدان از استان هاى كشتى خيز 
كشور است، بيان كرد: آزادكاران ما 2 مدال نقره 
در المپيــك و مدال هاى زيادى در مســابقات 
جهانى و بازى هاى آســيايى به دست آوردند. 
دانش فنى ما در كشتى آزاد بسيار باالست، اما 
از سال 1390 كشتى همدان به حاشيه رفته بود 
و مدال جهانى نداشــتيم كه در 2 سال گذشته 
تالش كرديم مشكالت حل شود و مسابقات 
و اردوهــاى زيادى برگزار كرديم تا امســال 
توانستيم نتايج خوبى در مسابقات انتخابى تيم 
ملى نوجوانان و جوانان كســب كنيم و در اين 

مسابقات فقط به تيم استان مازندران، باختيم.
يارى گفت: مهدى حاجيلوئيان از استان همدان 
كه در اين مســابقات قهرمان شــده بود هفته 
گذشته توانست در مسابقات جوانان جهان به 

مدال نقره برسد و نشان دهد كه 
همدان دوبــاره مى تواند مدعى 

كسب مدال جهانى باشد.
وى بيان كرد: حمايت هاى خوبى 
ورزش وجوانــان  اداره كل  از 
اســتان، دريافــت كرديــم، اما 
مانند  سازمان هايى  داريم  انتظار 
شهردارى همانطور كه به فوتبال 
ورود كرده به كشــتى هم توجه 
داشته باشد. سرمايه هاى خوبى 
در اســتان داريم، اما بايد همدل باشــيم و به 
حاشيه نرويم چون ما توانايى اينكه در المپيك 

2024 و 2028 نماينده داشته باشيم را داريم.
يارى در رابطه با مربيان كشــتى استان، گفت: 
در زمينه مربيان نيز ظرفيت هاى خوبى داريم و 
آقايان لطيفى، جاللى، مصطفى جوكار، ابراهيمى، 
گودرزى و مالمير تجربه مربيگرى در تيم ملى 
را دارنــد، همچنين تالش ما اين اســت كه از 
ظرفيت پيشكسوتان هم استفاده كنيم به همين 
دليل تعدادى از پيشكســوتان كشتى استان در 

اتاق فكر هيأت، حضور دارند.
رئيس هيأت كشتى استان همدان بيان كرد: در 
2 سالى كه بنده در هيأت حضور دارم، ميزبان 
مسابقات كشــورى و اردوهاى تيم ملى بوديم 
كه اين مســأله موجب پويايى ورزشكاران ما 
شد و توانســتيم از دانش فنى مربيان تيم ملى 

استفاده كنيم.
يــارى در رابطه با داليل حضور نداشــتن تيم 
كشتى همدان در مســابقات ليگ برتر كشور، 
گفت: شــركت در ليگ برتر هزينه بااليى دارد 
و ليگ سال گذشــته به صورت متمركز در 2

روز برگزار شــد و شعفى نداشت از طرفى ما 
مهره فيكس در تمام وزن ها نداشــتيم. امسال 
نيز احتمال دارد كه ليــگ به صورت متمركز 
باشد و ممكن است ما با تيم جوانانمان در اين 
مسابقات، حضور داشته باشيم و مطمئن هستم 

نتايج خوبى مى گيريم.

اردوى وزنه برداران 
نوجوان كشور در همدان 

 اردوى انتخابى تيم ملــى وزنه بردارى 
نوجوانان كشور به مدت سه هفته در همدان 

برگزار خواهد شد.

ــعيد  ــت س ــازيبا هداي ــن اردو آماده س اي
علــى حســينى بــه عنــوان ســرمربى و بــا 
حضــور 9 وزنــه بــردار در همــدان برگزار 
ــه نفــرات اردو  ــرار اســت ب مى شــود و ق
ــه  ــى اضاف ــى نفرات ــا تشــخيص كادر فن ب

شــود.

اردوى تيم ملى جهت آماده ســازى نفرات 
برتر بــراى حضــور موفق در مســابقات 
قهرمانــى نوجوانان جهان كــه از 13 تا 20 
مهرماه سال جارى در جده عربستان برگزار 
مى شود از روز گذشته تا روز 26 شهريور در 

همدان داير است.

پيشنهاد همدان 
براى ليگ كشتى غرب كشور
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شناسايى كانون دقيق صرع در حين 
عمل جراحى با روش محققان كشور

 بــه منظور تكميل روش درمان صرع با جراحى، محققان يكى از 
شركت هاى دانش بنيان دستگاهى را به جامعه پزشكى كشور معرفى 
كردند كه قادر به شناسايى كانون صرع در حين عمل جراحى است.

بــه گزارش ايســنا، بيمارى صرع نوعى بيمــارى مزمن و چهارمين 
بيمارى شــايع در جهان اســت كه در طبقه بندى بيمارى هاى مغز و 
اعصاب قرار مى گيرد. بيشتر مبتاليان به اين بيمارى، سن پايين دارند 

يا در سنين سالمندى خود به  سر مى برند.
به طور معمول اگر بيمار طى 10 سال گذشته تشنج نداشته و از اين 10 
سال، پنج سال بدون مصرف دارو، با توقف تشنج مواجه بود، مى توان 

گفت كه صرع بهبود يافته است.

انتقال دانش فنى توليد محرك رشد 
اختصاصى گوجه  فرنگى

 رئيس پژوهشگاه بيوتكنولوژى كشــاورزى از انتقال دانش فنى 
تكثير، فرموالسيون و استفاده از ســويه هاى اكتينوميستى براى تهيه 

محرك رشد اختصاصى گوجه فرنگى خبر داد.
ــرد  ــر رويك ــد ب ــا تاكي ــكارى ب ــر گل ــنا، صاب ــزارش ايس ــه گ ب
راهبــردى ايــن پژوهشــگاه در اجــراى طرح هــاى كاربــردى و قابــل 
ــاورزى،  ــش كش ــكالت بخ ــع مش ــتاى رف ــازى در راس تجارى س
اظهــار كــرد: اميدواريــم در قالــب قراردادهــاى انتقــال دانــش فنــى 
ــاورزى از  ــش كش ــدى بخ ــكان بهره من ــى ام ــكارى پژوهش و هم
دســتاوردهاى محققــان پژوهشــگاه بيوتكنولــوژى كشــاورزى 

فراهــم شــود.

پناهجوى افغان با بطرى نوشابه ربات ساخت
 ناراحتى در چشم مردم افغانســتان موج مى زند. بسيارى از آنها 
با نااميدى و تنها با در دســت داشــتن يك چمدان از كشورشــان 
رفتند. چندى پيش گروه طالبان با ورود به شــهرهاى افغانســتان و 
در دســت گرفتن حكومت و انجام اعمالى مانند سلب حقوق اوليه 
زنان و دختران از جمله تحصيل ســبب فرار بســيارى از مردم اين 
كشور به ديگر كشورها شدند.به گزارش ايسنا نيويورك تايمز، سيداهللا 
كريمى(Saidullah Karimi) تكنســين ارتوپدى افغان است كه 
با اســتفاده از ضايعات موفق به توسعه ربات"آتنا"(Athena) شده 
است.  وقتى ســيداهللا كريمى وارد اتاق مى شود، چشم هاى آبى آتنا 
روشن مى شود. وقتى آقاى كريمى بازوى خود را صاف مى كند، آتنا 

نيز همان كار را انجام مى دهد. 

راهبرد جديد درمان سرطان با استفاده از 
پاشنه آشيل تومورهاى سرطانى

 پژوهشــگران "دانشــگاه بريتيش كلمبيا" در بررسى جديد خود 
دريافته اند كه با اســتفاده از پاشنه آشيل تومورهاى سرطانى مى توان 

راهبرد جديدى را براى درمان سرطان ارائه داد.
 (UBC)"به گزارش نيوز تايمز، پژوهشگران "دانشگاه بريتيش كلمبيا
و موسســه پژوهش ســرطان "BC Cancer"، ضعفى را در يك 
آنزيم كليدى كشــف كرده اند كه سلول هاى ســرطانى تومور جامد 
براى ســازگارى و زنده ماندن هنگام كاهش ســطح اكسيژن، به آن 
تكيه مى كنند.  يافته هاى اين پژوهش به پژوهشــگران كمك مى كند 
تا راهبردهــاى درمانى جديــدى را براى محدود كردن پيشــروى 

تومورهاى سرطانى جامد ارائه دهند.

روند ساخت شگفت انگيز و رباتيك 
خودروى "تسال"

 شركت تسال ويديويى از نحوه ساخت خودروى برقى تسال مدل 
Y را در ابركارخانه رباتيك تسال در در شانگهاى چين منتشر كرد.

به گزارش ايسنا ، هر چند كه توليد و عرضه وانت برقى تسال موسوم 
به "ســايبرتراك"(Cybertruck) به تعويق افتاده است، اما توليد 
شاسى بلند سايز متوسط تسال موسوم به "مدل Y" در ابركارخانه اين 

شركت در چين با جديت در حال پيشرفت است.
اين شركت به تازگى ويدئويى را منتشر كرده است كه مراحل ساخت 
اين خودروى برقى را كه غالبا توسط ربات هاى شگفت انگيز انجام 
مى شــود، نشان مى دهد. تسال مدل Y يك شاسى بلند متوسط است 

كه داراى دو موتور برقى و چهار چرخ محرك است.

فراخوان جشنواره ملى 
«نداى آسمانى» منتشر شد

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان از 
انتشار فراخوان جشنواره ملى فرهنگى و هنرى «نداى 

آسمانى» خبر داد.
حمدرضا احسانى گفت: اين اداره كل با همكارى ستاد 
اقامه نماز استان همدان جشنواره ملى فرهنگى هنرى 

اذان با عنوان «نداى آسمانى» را برگزار مى كند.
وى با بيان اينكه اين جشنواره در دو بخش فرهنگى 
و هنرى برگزار مى شود، اظهار كرد: توسعه و ترويج 
فرهنگ نورانــى اذان در قالب هاى فرهنگى و هنرى، 
شناســايى، معرفــى و حمايت از هنــر متعهدانه و 
هنرمندان متعهــد در زمينه توليد آثار مرتبط با اذان و 
تجليل از فعاالن فرهنگى، هنرى و رسانه اى مرتبط با 

فرهنگ اذان از اهداف برگزارى جشنواره است.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســتان تصريح كرد: اين 
جشــنواره در دو بخش هنرى با رشــته هاى مستند، 
كليپ كوتاه، موشن گرافيك، خوشنويسى، نقاشى و 
عكاسى و فرهنگى در رشته هاى خاطره، مقاله، شعر و 

داستان برگزار مى شود.
وى با اشــاره به اينكه جزئيات و شرايط شركت در 
اين جشنواره در فراخوان منتشر شده است، ادامه داد: 
عالقمندان براى دريافت اطالعات بيشتر مى توانند به 
نشانى Hamedan.farhang.gov.ir  مراجعه 
كنند. احســانى گفت: 15 آبان آخرين مهلت ارسال 
آثار به جشــنواره بوده و مراســم اختتاميه و معرفى 

برگزيدگان 30 آبان ماه برگزار خواهد شد.

فراخوان بخش استانى 
جايزه ادبى الوند منتشر شد

 پس از انتشار فراخوان بخش ملى چهارمين دوره 
«جايزه ادبى الوند» در روزهاى گذشــته (كه مختص 
شاعران داراى كتاب است)، فراخوان استانى هم (كه 

ويژه شاعراِن بدون كتاب استان همدان) منتشر شد.
در فراخوان بخش استانى چهارمين دوره «جايزه ادبى 
الوند» كه ويژه شاعران استان همدان است، آمده است:

«جايزه ادبى الوند» (كتاب ســال شعر الوند) در سال 
چهــارم برگزارى، غير از دو بخِش «كتاب ســال» و 
جايزه ويژه به انتخاب «انجمن علمى نقد ادبى ايران»، 
بخش سومى هم براى «شاعران استان همدان» خواهد 
داشت. بر همين اســاس؛ آيين نامه، شرايط و ضوابط 
جايزه و ارسال اثر به دبيرخانه جايزه به شرح زير اعالم 

مى شود:
■ جايزه توســط بخش خصوصى اداره مى شــود و 
فرايند انتخاب ها براساس سياست هاى دبيرخانه جايزه 

خواهد بود.
■ جايزه در بخش شــاعران اســتان همــدان بدون 
محدوديت جنسيتى، سنى، قالب شعر و ... خواهد بود.

■ هر شاعر بايد 10 اثر از سروده هاى اخير خود را به 
دبيرخانه جايزه ارسال كند.

■ آثار بايد به صورت فايل حروفچينى شــده به ايميل 
   jayezeyeadabiealvand@gmail.com
  @Ketabesaalealvand  يا پيام رسان تلگرام

ارسال شود.
■ اطالعات شاعر، اعم از نام و نام خانوادگى، سن (به 
خاطر وجود اســتعداد ويژه در سنين پايين و انتخاب 
شاعر اميد)، شهرســتان، تلفن تماس در همان فايل 
شعرها ارسال شود، آثارى كه اطالعات تكميلى همراه 

نداشته باشند، داورى نخواهند شد.
■ اشــعار در كتابى به صورت مجــزا، يا به صورت 

گروهى با شعر ديگر شاعران منتشر نشده باشد.
■ مهلت ارســال اثر به جايزه تا پايان شهريور 1400 

خواهد بود.
■ همچنيــن در اين فراخوان خطــاب به متقاضيان 
شــركت در بخش استانى چهارمين دوره جايزه ادبى 
الوند، تأكيد شده است: در صورت انتشار كتاب شعر 
در ســال 99 و تمايل به حضور در بخش ملى جايزه 
(كتاب ســال شــعر الوند يا جايزه انجمن علمى نقد 
ادبى ايران)، مى توانيد فراخــوان را از كانال جايزه به 
  @jayezeyeadabiealvand آدرس تلگرامى
دريافت و كتاب را به شيوه هاى اعالم شده ارسال كنيد.

ضرغامى وزارتخانه اش را تحويل گرفت
نگاه ضرغامى به روز كوروش

 عزت ا... ضرغامى با حضور در وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى 
و صنايع دستى، رسما از روز گذشته اين وزارتخانه را تحويل گرفت.

ضرغامى روز گذشته (چهارشنبه سوم شهريورماه) با 262 رأى موافق از 
مجلس شوراى اسالمى، وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
شــد و امروز، پنجشنبه (چهارم شهريورماه) با حضور در اين وزارتخانه، 
درحالى كه على اصغر مونسان، وزير پيشين، او را همراهى مى كرد، رسما 

وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى را تحويل گرفت.  
وى همچنين نشستى با على اصغر مونسان و رئيس فراكسيون گردشگرى 
مجلس در محل اين وزارتخانه داشت. محمدرضا دشتى اردكانىـ  رئيس 
فراكسيون گردشــگرى مجلس ـ در اين نشست به سوابق وزير ميراث 
فرهنگى اشاره كرد و گفت: مهندس ضرغامى مى تواند گفتمان فرهنگى را 
براى ارتقاى جايگاه وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
با كمك قواى سه گانه و تعامل و گفت وگو با آن ها به مرحله اجرا برساند.

مراسم تكريم على اصغر مونســان و معارفه عزت ا... ضرغامى، همچنين 
با حضــور معاونان و مديــران كل اين وزارتخانه و رئيس فراكســيون 
گردشــگرى، زيارت و ميراث فرهنگى مجلس شــوراى اسالمى، بدون 

اطالع به رسانه ها برگزار شد.
 برنامه هاى قبلى را ادامه مى دهيم مگر اقتضا پيش آيد

ضرغامى در نشســتى هم كه در محل اين وزارتخانه برگزار شد، پس از 
گزارش عملكرد چهارســاله مونسان، گفت: صد شكر كه اين آمد و صد 
حيف كه آن رفت. اين شعر درباره آقاى مونسان صادق است. خوشحال 
هســتم امروز توفيق خدمت كردن را دارم، دكتر مونسان را من از گذشته 
مى شناسم و با اسم و فعاليت هاى او در بنياد مستضعفان، سازمان دفاع و 

مناطق آزاد آشنا هستم.
وى در ادامه بيــان كرد: اين وزارتخانه بدنه كارشناســى قوى و خوبى 
دارد و اين يك مزيت نســبى براى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و 

صنايع دستى است، مديران او سطح توانمندى شان باالست.
ضرغامى همچنين گفت: اين وزارتخانه سه حوزه تخصصى دارد كه نگاه 
من به هر ســه بخش مساوى و متعادل اســت. در تمام اين حوزه ها در 
سراسر كشور گنجينه اى از كارشناسان، نخبگان، فعاالن بخش خصوصى 
و.. وجــود دارد. وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى، 
وزارتخانه اى كم نظير است كه سازمان هاى مردم نهاد و بخش خصوصى 
جــدى دارد. وى  همچنين اظهار كرد: بنا بــر فرمايش هاى مقام معظم 
رهبــرى بايد جهش اتفاق بيافتد. يكى از جاهايى كه مى توان اين جهش 
را انجام داد وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى است. با 
تغيير نگاه و هماهنگى ميان دستگاه هاى مختلف مى توان آن را محقق كرد.

ضرغامى با بيان اين كه در جلســه پنجشنبه هيأت دولت، وزير بهداشت 
براى توســعه گردشگرى ســالمت اعالم آمادگى كرده است، بيان كرد: 
زمانى كه وزارت بهداشت با تمام توان خود پاى كار بيايد و ساير بخش ها 

كمك كنند مى توانيم به توسعه گردشگرى سالمت كمك كنيم.
او گفــت: اين حوزه هم از لحــاظ اقتصادى و هم فرهنگى و نيز صدور 
انقالب بســيار بااهميت است و همين سه حوزه در اين وزارتخانه كافى 
اســت براى ايده هاى صدور انقالب به شرطى كه همه دست اندركاران 

متوجه شوند كه اين حوزه بسيار مهم است.
 نگاه ضرغامى به روز كوروش

بنا بر گزارش منتشرشــده از اين نشســت در وب سايت خبرى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى، صنايع دســتى، ضرغامى همچنين تاكيد 
كرد: بايد به نيازهاى مردم و آن چه دوســت دارند توجه كنيم. اگر امروز 
خرابه هاى تخت جمشيد براى ما مانده به نفع ماست و نبايد اين ها را به 
دوقطبى تبديل كنيم. مثال در روزى كه منتسب هست به روز كوروش، بد 
است كه اين موضوع به دليل برخى اشتباهات به جاى يك روز وفاق ملى، 

تبديل شود به دوقطبى هاى بد.
در ادامه نيزگفت: در اين دوره ضمن اســتفاده از پرسنل داخلى و اضافه 
نكردن مديران از خارج هيچ كدام از انتصابات رنگ سياســى نداشــت. 
مالك  ما در انتخاب تنها شايسته ســاالرى و شايسته گزينى بود.» پس از 
مونســان، عزت ا... ضرغامى دومين وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دســتى به شمار مى آيد. تا ســال 1398 اين وزارتخانه، در قالب 
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، يكى از معاونت هاى 
رياســت جمهورى بود. ســاختار و رويكرد برنامه و همچنين دفاعيات 
ضرغامى در روز رأى گيرى، در فضاى مجازى با واكنش هاى بســيارى 
از باستان شناسان، فعاالن گردشگرى و ميراث فرهنگى مواجه شد. او در 
جلسه دفاعيه مجلس گفته بود: گروهى كه همراه رئيس جمهور پيشين به 
ايتاليا رفته بودند شــاهدند كه آن ها را برپاى مجسمه سردار رومى خود 
برده اند. اگر يك تصوير از نقش رســتم نشان مى دادند كه در آن پادشاه 
رومى به پاى داريوش اول افتاده و تقاضاى عفو مى كند عظمت ايران را 
به رخ آن ها مى كشــيدند. بعد از آن باستان شناسان، مورخان و راهنمايان 
گردشــگرى در واكنش هايى، اشتباه تاريخى رخ داده را اصالح كردند كه 
در آن كتيبه، نام پادشاهى كه رومى ها (فيليپ عرب) جلو او زانو زده اند، 

داريوش هخامنشى نبوده، بلكه شاپور اول ساسانى بوده است.
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■ حديث:
امام على(ع):

در هنگامى كه قدرت دارى، باگذشت بـاش، و در گاِه تنگ دستى ات بخشنده، و در وقت 
نيازمندى ات، ايثارگر باش تا فضل تو كامل گردد.        

غرر الحكم : ج 4 ص 611 ح 7179

 گردشــگرى از صنايعى اســت كه نه تنها در 
ايــران بلكه در ابعــاد جهانى صدمــه زيادى از 
پاندمى كرونــا ديد،  با اين حال برخى كشــورها 
توانستند با سياستگذارى درست درهايشان را به 
روى گردشــگران باز كرده و در كنار آن توريسم 
داخلى خود را توسعه دهند. در ايران شرايط اين 
صنعت به ويژه اكنون كه در ميانه موج پنجم كرونا 
هســتيم چندان مساعد نيســت و همين موضوع 
انتظارات را از وزير جديد گردشــگرى باال برده 
اســت. اما آيا مى توان انتظار يك تحول سريع را 
در صنعت گردشــگرى ايران داشت يا بايد بهبود 

پلكانى را در اين حوزه مدنظر قرار داد؟
از همــان روزهاى ابتدايى انتخاب ســيد ابراهيم 
رئيســى به عنــوان ســيزدهمين رئيس جمهور،  
بحــث درباره كابينه آغاز و ليســت هاى مختلفى 
هم منتشر شــد. در اين بازه زمانى در فهرست ها 
نامــى  از  وزيــر گردشــگرى برده نمى شــد و 
گمانه زنى در اين حوزه بيشــتر بين كارشناســان 
و در شــبكه هاى اجتماعى و نشست هاى آنالين 
جريان داشــت. انتخاب عزت ا... ضرغامى  رئيس 
پيشــين صدا و سيما به عنوان وزير جديد ميراث 
فرهنگى،  گردشــگرى و صنايع دستى در نهايت 
تكليف اين حوزه را مشــخص كــرد. او پيش از 
راى اعتماد برنامه هايش را در 22 صفحه منتشــر 
كرد كه «دنياى اقتصاد» هم به شــكل مفصل و از 
جوانب مختلف از ديدگاه كارشناسان حوزه هاى 
مختلــف بــه آن پرداخت. حال كــه ضرغامى  با 
گرفتن راى اعتماد از مجلس بر كرســى وزارت 
ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
نشسته و كار خود در اين حوزه آغاز كرده است،  
اولويت هايى كه بايد در اين حوزه به آن پرداخت 

از جمله موضوعاتى است كه كارشناسان و فعاالن 
اين حوزه در حال پرداختن به آن هســتند. آرش 
نورآقايى از چهره هاى مطرح گردشــگرى ايران 
اســت و ســابقه فعاليت صنفى در اين حوزه را 
دارد  و به عنوان تورليدر به كشــورهاى مختلفى 
ســفر كرده اســت. وى در يك گفتگوى رسانه 
اى مى گويــد: دربــاره معيارهــاى انتخاب وزير 
جلســه هاى متعددى از ســوى بخش خصوصى 
و فعــاالن اين حوزه برگزار شــد كــه در نهايت 
رئيس جمهور از بدنه مديران قبلى تصميم گرفت 
وزيــر اين حــوزه را انتخاب كــرده و عزت ا... 
ضرغامى  بر كرســى وزارت صنعت گردشگرى 
قرار گرفت. اين كارشــناس گردشگرى با اشاره 
به اينكه برنامه اى كه از ســوى وزير پيشنهاد شده 
آنچنان كامل نيست، مى افزايد: صحبت هاى وزير 
جديد در مجلس هم داراى نكات مثبت و نكات 
ديگرى بود كه چندان خوب به آنها پرداخته نشد 
با اين حال نه برنامه پيشنهادى و نه سخنان او در 
مجلس تمام آن چيزى نيســت كه وزير جديد به 

آنها بپردازد.
وى  مى گويد: به عنوان كســى كه هم مسووليت 
صنفى داشــته و هم تور داخلى و خارجى برگزار 
كرده ام پيشنهادم به وزير جديد اين است معاونان 
و مشــاورانى را به كار بگيرد كه آشنايى كافى با 
اين صنعت داشــته باشــند و به دنبال يك تحول 
خيلى خاص و شــگفت انگيز در اين وزارتخانه 
نباشــند كه بخواهند در يك بــازه زمانى محدود 

تغييرات وسيعى ايجاد كنند. 
نورآقايــى اضافه مى  كند: برخــى تصور مى كنند 
بايــد به دنبال اتفاق عجيــب و غريب يا تحولى 
عظيم باشيم در حالى كه بهتر است روى قدم هاى 

كوچــك ولى پيوســته،  منطقــى و اميدواركننده 
متمركز شــويم.   گردشگرى از زمان شيوع كرونا 
تاكنــون روزهاى بــدى را گذرانده و شــاغالن 
و فعاالن بخش هــاى مختلــف وزارتخانه يعنى 
گردشــگرى،  صنايع دســتى و ميراث فرهنگى 
مى خواهند از اين وضعيت خالص شوند،  با اين 
حال نورآقايــى مى گويد: ما راه حل ميانبرى براى 
بهبود حال گردشــگرى نداريــم و نمى توانيم با 
تحول انقالبى شــرايط را بهتر كنيم بلكه بايد اين 

كار را با درايت و طمانينه پيش ببريم. 
 او با بيان اينكه گردشگرى يك صنعت فرابخشى 
و داراى دو بخــش فرهنگى و اقتصادى اســت، 
مى افزايد: در حال حاضر و به واســطه شــرايط 
كشــور درباره وجه اقتصادى گردشــگرى بيش 
از بخش فرهنگى گردشــگرى صحبت شــده و 
از گردشــگرى به عنوان صنعتى نــام مى برند كه 
قرار اســت جاى نفت را بگيرد،  طبيعى اســت 
در جامعه اى كه درگير مســائل اقتصادى اســت 
و زندگــى مردم در تنگنا قــرار دارد اين جنبه از 
گردشگرى برايشان از اهميت بيشترى برخوردار 
است اما چنانچه ما عملكردمان روى اين وجه از 
صنعت توريسم متمركز شود ممكن است در دراز 

مدت دچار مشكل شويم.
نورآقايى اضافه مى  كند: بخش فرهنگى گردشگرى 
نبايــد مغفول بماند، زيرا ايــن بخش مى تواند به 
شكل غيرمستقيم اثرات سياسى، ديپلماتيك،  ايجاد 
نشاط و شادابى در جامعه و... را به همراه داشته و 
اقتصاد را هم بهبود بخشد. از اين روست كه نبايد 
نگاه تك بعدى به اين حوزه داشــت چون ممكن 
است ساير ابعاد گردشگرى كه در درازمدت منافع 

اقتصادى به همراه دارد را ناديده بگيريم.

 زيــارت زائــران ايرانى در عتبــات عراق در 
اربعين، در جريان مذاكرات وزير امورخارجه ايران 

با نخست وزير عراق مطرح و پيگيرى شد.
سازمان حج وزيارت كه تأييد سفر زائران ايرانى به 
عتبات عاليات عراق را از ســتاد ملى كرونا گرفته 
اســت، در هفته هاى گذشــته از ادامه رايزنى ها با 
دولت عراق براى حضور زائران ايرانى در اربعين 

خبر داد. 
حسين اميرعبداللهيان، وزير جديد امورخارجه نيز 
در حاشيه نشســت منطقه اى حمايت از عراق، در 
ديدار با مصطفى الكاظمى نخست وزير اين كشور،  
درباره زيارت زائــران ايرانى در اربعين گفت وگو 

كرد.
پيش تــر در خردادمــاه، خطيب زاده، ســخنگوى 
وزارت امورخارجــه پس از ديــدارى كه با وزير 
فرهنگ عراق داشــت، از توافق هــاى اوليه براى 
به صورت  ايرانى ها  زيارتى  ســفرهاى  ازسرگيرى 
محدود و با رعايت پروتكل هاى بهداشتى خبر داد 
قرار بود پس از تفاهمى دوجانبه، اين ســفرها از 

سر گرفته شود.
در تيرماه نيز ديدارهايى بين ســفير ايران در عراق 
و وزير فرهنگ، گردشــگرى و آثار باستانى عراق 
با همراهى معاون ســازمان حج وزيارت و نماينده 
اين ســازمان در عــراق و رايــزن فرهنگى ايران 
صورت گرفت و ايرج مســجدى، سفير ايران در 
عراق پيشنويس يادداشت تفاهم اعزام كاروان هاى 
زيارتى را به طــرف عراقى تحويل داد و از طرف 
مقابل براى ســفر بــه ايران و امضــاى نهايى اين 
يادداشــت دعوت كــرد. اين ديدار پيــش از ماه 

محرم انجام شد و اميد ايران به برقرارى سفرهاى 
زيارتى در دهه نخست ماه محرم بود، درحالى كه 

يادداشت تفاهم 2كشور هنوز امضا نشده است.
به گزارش ايســنا، عراق حــدود يك ماه پيش در 
بخشــنامه اى ورود اتباع خارجى به اين كشور را 
در صورتى كه 2ُدز كامل واكسن كرونا را دريافت 
كرده باشــند، آزاد كرد، اما همزمان با دهه نخست 
ماه محرم و آغاز مراســم هاى مذهبى در شهرهاى 
زيارتى اين كشور، در بخشنامه ديگرى به شركت 

هواپيمايى اين كشور تأكيد كرد از جابه جايى اتباع 
خارجى كه بدون رواديد قصد ســفر به اين كشور 
را دارند، خوددارى كند و صدور رواديد را متوقف 

كرد.
ســازمان حج وزيارت در آخرين اظهارنظر اعالم 
كرده همچنان درحال پيگيــرى، مذاكره و رايزنى 
با طرف عراقى با هدف ازســرگيرى اعزام محدود 
كاروان هاى زيارتى عراق است و نماينده ولى فقيه 
در امور حج و زيارت نيز با اشاره به گزارش هايى 

كه از ســفرهاى آزاد و كنترل  نشده به عراق وجود 
دارد، تأكيد كرده كه برنامه ريزى و پيگيرى ســفر 

زيارتى به عتبات عاليات در اربعين تسريع شود.
ســفرهاى زيارتى ايرانى ها به عتبات عاليات عراق 
از اواخر سال 1398 همزمان با همه گيرى ويروس 
كرونا به زور رســمى متوقف شده است. هرچند 
در اين ميان، برخى به صورت آزاد و شــخصى از 
طريق مرزهاى زمينى و هوايى براى اين ســفرها 

اقدام كرده اند.

ازسرگيرى پذيرش تمام 
گردشگران واكسينه شده 

در امارات
 امــارات متحده عربى اعــالم كرد صدور 
ويزاى گردشــگرى را براى مســافرانى كه به 
طور كامل دربرابر ويروس كرونا واكسينه شده 

باشند از سر مى گيرد.
بــه گــزارش نشــنال، بر اســاس تصميم 
عربى،  متحــده  امــارات  مقامات  جديــد 
اين كشــور صدور ويزاى گردشــگرى را 
دربرابر  كامل  طور  به  كه  مســافرانى  براى 
 30 از  شــده اند  واكســينه   كرونا  ويروس 

مى گيرد. سر  از  اوت 
بر اين اســاس تمام كسانى كه هر دو دوز از 
واكســن هاى كرونا مورد تاييد سازمان جهان 
بهداشــت را دريافت كرده باشــند مى توانند 
براى دريافت ويزا اقدام كنند.مســافران براى 
ورود به امارات متحده عربى بايد در فرودگاه 

آزمايش اجبارى كرونا را انجام دهند.
امارات در ماه هاى آوريل و مى به دليل شيوع 
ويروس كرونا پروازها از هند، پاكستان، نپال، 
ســريالنكا، اوگاندا و نيجريه را ممنوع كرده 
بود.محدوديت هاى ســفرى امارات در اوايل 
اوت كاهش پيدا كرد و ساكنان اين كشور كه 
در خارج از مرزها مانــده بودند اجازه ورود 
به كشــور را پيــدا كردند. با ايــن حال فقط 
كسانى كه ساكن امارات بوده و در اين كشور 
واكسينه  شــده بودند امكان ورود به كشور را 

پيدا كردند.
گردشــگران بــراى بازديد از امــارات بايد 
اطالعات واكســينه بودنشــان را در پلتفورم 

«ICA » يا اپليكيشن «الحصن» ثبت كنند.

اصالح تدريجى در سياست هاى توريسم

تالش ايران 
براى بازگشت به پياده روى اربعين


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

