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كرونا فرصت درآمدزايى براى آزمايشگاه ها

نيازى به تست كرونا نيست
با توجه به كانديداهاى فعلى

اجماع درون گفتمانى
 تكليف انتخابات را روشن مى سازد
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چرخه معيوب انحصار پسماند 
زير ذره بين مسئوالن رفت

روز
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 1- فرصــت ثبت نام در انتخابات رياســت 
جمهورى روز گذشته به پايان رسيد و آنچنان كه 
پيش بينى مى شد تمام شخصيت هايى كه ثبت نام 
آنها قطعى بود، يا ثبت نام كردند يا به نفع داوطلبى 

يا گروهى از ثبت نام صرف نظر كردند...

2

فرماندار رزن: 
اشتغال 209 درصدى تحقق يافت
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 اصولگرايان اعالم كرده انــد كه با كمپينى پر قدرت مى خواهند در همان دور اول 
كار را يكسره كنند اما تعدد كانديداهاى مستقل و منتسب به جريان اصولگرايى كار را 
پيچيده مى كند. اگر افرادى با سابقه مديريتى راس قوا به رقابت نهايى بروند احتمال اين 
كه يكى به نفع ديگرى كنار برود وجود دارد اما اگر رقابت درون جناحى بين افرادى از 

سطوح مختلف مسئوليتى دربگيرد، احتمال آن كه آرا اصولگرايان خرد شود وجود دارد. 
در عين حال وزن ســبد كانديداهاى اصالح طلب به گونه اى نيست كه همانند برخى 
مقاطع قبل خرد شدن آرا به نفع آنها تمام شود و از اين منظر در صورت استمرار تشتت 

در جناح اصولگرايى امكان اين كه انتخابات درون جناحى شده...

كارآفرين و خير نمونه كشورى 
در بازديد از مركز 

چاپ و بسته بندى همدان:

كارگــران 
مى توانند 

كارآفرينان آينده 
باشند
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 براساس گزارش ستاد ملى كرونا و رئيس 
دانشگاه علوم پزشكى همدان، آمار و روند ابتال 
به ويروس در اين اســتان به طرز محسوسى 

نزولى شده است.
استاندار همدان در جلسه ستاد مقابله با ويروس 
كرونا استان همدان، ابراز اميدوارى كرد كه اين 
روند نزولى همچنان در اين استان تداوم داشته 
باشد، البته تداوم اين وضعيت نيازمند همراهى 
و همكارى بيشتر و مستمر مردم براى اجراى 

شيوه نامه هاى بهداشتى است.
سعيد شاهرخى، اظهار داشت: علت ابتالى 98 
درصد افراد به كرونا شــركت در اجتماعات و 
تماس هاى درون خانگى اســت به اين معنى 
كه در صورت عدم حضور فرد در اجتماعات، 
به حداقل رســاندن دورهمى هاى خانگى و 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى، كار ستاد براى 
مهار همه گيرى ويروس كرونا بسيار آسان مى 

شود.
اســتاندار همــدان تصريح كرد: شــاخص 
ســرايت پذيرى كرونا در اين استان به 73 
صدم درصد كاهش يافته كه اين آمار بسيار 
اميدواركننــده و نويد بخش اســت، با اين 
وجود انتظار مــى رود روند كاهش آمارها 
موجب عادى انگارى و بى توجهى به شيوه 

نشود. بهداشتى  هاى  نامه 
شاهرخى از دستگاه هاى مسئول، مديران شبكه 
هاى بهداشت و درمان و  فرمانداران خواست 
نظــارت جدى بر اجــراى شــيوه نامه هاى 
بهداشتى داشته باشند ضمن اينكه كميته اطالع 
رســانى ســتاد كرونا بيش از پيش به موضوع 
اطالع رسانى و آگاهى بخشى به مردم در زمينه 

رعايت پروتكل ها توجه و تاكيد كند.
وى ادامــه داد: هر چند هــم اينك وضعيت 
شهرستان هاى اســتان همدان، نارنجى است 
اما رعايت پروتكل هاى بهداشتى براى بهبود 
شــرايط و قرار گرفتن در وضعيت زرد براى 
فراهم شــدن زمينه فعاليت مشاغل و صنوف 

مختلف، الزامى است. 
 حدود 45 هزار نفر در استان همدان 

عليه كرونا واكسينه شدند
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى استان همدان 
گفت كه حدود 45 هــزار نفر تاكنون در اين 
استان دوز نخست واكســن كرونا را دريافت 

كرده اند.
رشيد حيدرى مقدم ، اظهار داشت: 41 هزار و 

388 دوز واكســن تا روز گذشته دراين استان 
تزريق شده ضمن اينكه سه هزار دوز واكسن 
توليد داخل(انستيتو پاستور) نيز در به متقاضيان 

همدانى تزريق شده است.
وى با بيان اينكه اســتان همدان رتبه نخست 
اجراى مرحله اول فاز ســوم كارآزمايى بالينى 
واكسن انستيتو پاســتور را كسب كرده است، 
افــزود: حدود 100 درصد كادر بهداشــت و 
درمــان، دانشــجويان علوم پزشــكى، بخش 
خصوصى زير مجموعه نظام پزشكى، پاكبان ها 
و زير مجموعه بنياد شهيد و امور ايثارگران و 
افراد آسيب پذير استان همدان واكسن كرونا را 

دريافت كرده اند.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى استان همدان 
اظهار داشــت: اين اســتان داراى 585 خانه 
بهداشــت و  200 مركز جامع سالمت است 
كه در صورت تامين و فراهم شــدن واكسن 
موردنياز، ظرفيت كافى براى تزريق روزانه 25 

هزار دز واكسن در استان وجود دارد.
حيدرى مقدم ادامه داد: سياه نمايى در فضاى 
رســانه اى و اجتماعى عليه ايــران در رابطه 
با تزريق واكســن كرونا كامــال غيرمنطقى و 
غيرعلمى است، چراكه 110 كشور جهان حتى 
يك دز واكسن كرونا را نيز تزريف نكرده اند.

شــمار بيماران بســترى در بيمارستان ها 50 
درصد كاهش يافت

رئيس دانشگاه علوم پزشــكى همدان گفت: 

آمار بيماران بسترى استان در اول ارديبهشت، 
يك هــزار و 600 نفر بود كه اينك به كمتر از 
800 نفر كاهش يافتــه و اميدواريم با رعايت 
شيوه نامه هاى بهداشــتى از سوى صنوف و 

مردم،روند كاهش آن همچنان ادامه يابد.
حيدرى مقــدم افزود: شــمار روزانه بيماران 
بسترى در بيمارستان هاى استان همدان نيز از 
250 نفر به 70 بيمار و شــمار بيماران سرپايى 
مثبت نيز از 850 نفــر به كمتر از 100 نفر در 

روز رسيده است.
وى اظهار داشــت: تعداد مراجعان سرپايى به 
اورژانس بيمارستان هاى استان همدان با عالئم 
تنفسى مشكوك به كرونا در 24 ساعت گذشته 
736 مورد بود كه 83 نفر از مراجعان در بخش 

عادى بسترى شدند.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى استان همدان با 
بيان اينكه 90 نفر از بيماران كرونايى استان در 
24 ســاعت گذشته ترخيص شدند، افزود: در 
حال حاضر وضعيت جسمى 58 بيمار كرونايى 
بسترى در بيمارستان هاى استان وخيم گزارش 
شده است. وى گفت: شاخص سرايت پذيرى 
ويروس كرونا به 73 صدم درصد كاهش يافته 
و بررســى طغيان ها نشــان مــى دهد كه 36 
درصد بيماران به علت شركت در اجتماعات و 
62 درصد نيز به دليل تماس درون خانگى به 

كوويد 19 مبتال شدند.
وى بيــان كــرد: طى يك هفته گذشــته 737 

واحد متخلف اين اســتان به علت بى اعتنايى 
به پروتكل هاى بهداشــتى به مراجع قضايى 

معرفى و 42 واحد پلمب شد.
 آخرين وضعيت بيمارى كرونا

 در همدان
در همين راســتا ســخنگوى دانشــگاه علوم 
پزشــكى استان همدان گفت كه با فوت چهار 
بيمار مبتال به كرونا در 24 ساعت گذشته، آمار 
متوفيان اســتان از ابتداى شــيوع اين ويروس 

تاكنون به 2 هزار و 80 نفر رسيد.
محمد طاهرى افــزود: 174 نفر ديگر در 24 
ساعت گذشته در اين استان به بيمارى كوويد 
19 مبتال شدند كه در مجموع بيماران سرپايى 
مثبت از ابتداى اپيدمى ويروس كرونا تاكنون 
به 40 هزار و 931 نفر و بيماران بسترى مثبت 

به 16 هزار و 639 نفر رسيد.
وى دربــاره آخرين وضعيت بيماران كرونايى 
در شهرستان هاى استان همدان نيز گفت: شمار 
بيماران كرونايى بسترى(از ابتداى همه گيرى 
ويروس كرونــا تاكنون) در بيمارســتان هاى 
اسدآباد 734، بهار 913، تويسركان 968، رزن 
722، درگزين 268، فامنين 299 و كبودراهنگ 

975 نفر است.
وى افزود: همچنين تاكنون 2 هزار و 988 نفر 
در ماليــر، 2 هزار و 170 نفــر در نهاوند و 6 
هزار و 212 نفر نيز در شهرستان همدان به اين 

ويروس مبتال و بسترى شده اند.

يـادداشت روز
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شور ثبت نام
 1- فرصت ثبت نام در انتخابات رياســت جمهورى روز گذشته 
به پايان رســيد و آنچنان كه پيش بينى مى شد تمام شخصيت هايى كه 
ثبت نام آنها قطعى بود، يا ثبت نام كردند يا به نفع داوطلبى يا گروهى 

از ثبت نام صرف نظر كردند.
در اين ميان چندين داوطلب هم آمدند كه كسى كه نمنتظر آنها نبود 

اما ثبت نام كردند تا شايد پديده اين دوره انتخابات شوند.
2- اســتقبال از ثبت نام بــه حدى بود كه گويى همــه قصد دارند 
به جمع انتخاب شــوندگان بپيوندند و بــزودى  براى نبود انتخاب 

كنندگان دغدغه جدى ايجاد خواهد شد!
طنزى كه برخى فعاالن سياســى با لطيفه  احتمال زياد شــدن تعداد 

داوطلبان از راى دهندگان از اين وضعيت استقبال كردند.
3- ويژگى ثبت نام هاى اين دوره اين است كه هر دو جناح، مستقلين 
و حتى اپوزوســيون نيز براى ثبت نــام در انتخابات داوطلب معرفى 

كرده اند.
اين ويژگى به اين معنى اســت كه صنــدوق رأى به عنوان بهترين 
روش بــراى جابه جايى قدرت براى همه فعاالن سياســى در ايران 

نهادينه شده و اين مهم براى امنيت ملى بسيار ارزشمند است.
4- مناقشه بين شوراى نگهبان و رياست جمهورى هر چند تا پايان 
ثبت نام وجود داشت اما وزارت كشور و شوراى نگهبان سعى داشتند 

هماهنگى بين هم را بيشتر از اين مناقشه نشان دهند.
از اكنون تا انتخابات رياست جمهورى بعدى فرصت هست تا قانون 
شــرايط داوطلبان رياســت جمهورى در مجلس و شوراى نگهبان 
تصويب و تبديل به قانون شود تا ديگر زمينه اى براى مناقشه نباشد.
5- برخى از داوطلبان مطرح به ويژه در آخرين روز، رقابت با رقيب 

را از همان  تريبون پس از ثبت نام آغاز كردند.
رقابت براى شــور انتخاباتى الزم است اما به شــرط اينكه از دايره 

اخالق و امنيت و منافع ملى خارج نشود.
تهديد به افشاگرى و تخريب  و حتى فحاشى به رقيب  راه به اخالق 

و امنيت ملى ندارد.
6- ازديــاد داوطلبان احتمال ائتالف در هر دو جناح و مســتقلين را 

باال برده است.
از آخريــن روز ثبت نــام كنار كشــيدن برخى از داوطلبــان به نفع 

داوطلب هاى با شانس پيروزى بيشتر آغاز شده است.
البته داوطلبان الزم اســت انصراف و كنار كشــيدن به نفع داوطلب 
ديگر را تا قبل از اعالم نظر شــوراى نگهبــان انجام دهند تا به اين 
شورا نيز در رسيدن به صالحيت داوطلبان و معرفى داوطلبان نهايى 

كمك كرده باشند.
7-  داوطلبانــى كه براى انتخابات ثبت نام كردند توانســتند شــور 
انتخاباتى را با ثبت نام ها به انتخابات رياســت جمهورى وارد كرده 

و جامعه را نسبت به اين انتخابات حساس كنند.
حاال نوبت شوراى نگهبان اســت تا به شور انتخاباتى ايجاد شده با 
تاييد صالحيت داوطلبانى كه رجل سياســى، مذهبى هســتند و در 
ســاليق مختلف درون نظام تعريف مى شوند، افزوده و زمينه رقابتى 
سالم، با نشــاط و قانونى در چارچوب منافع و امنيت ملى را فراهم 

كند.

885 واحد صنفى همدان پلمپ شدند
 رئيس مركز بهداشــت شهرســتان همدان از پلمب 885 واحد صنفى همدان به علت 

رعايت نكردن شيوه نامه هاى بهداشتى در حدود 6 ماهه گذشته خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران ،دكترمحمد خيرانديش، گفــت: 885 واحد صنفى در 
شهرستان همدان به علت رعايت نكردن شيوه نامه هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى 

پلمب شده است.
وى اظهار داشت: طرح شهيد سليمانى با هدف كنترل و قطع زنجيره كرونا از آذر ماه سال 

گذشته در همدان آغاز شده و گام چهارم آن در حال اجرا است.
رئيس مركز بهداشــت شهرستان همدان با بيان اينكه در طرح شهيد سليمانى چندين تيم 

در قالب تيم مراقبتى، نظارتى، آموزشى و حمايتى به راه افتاده است تصريح كرد: تاكنون 
601 ماموريت توســط تيم هاى مراقبتى انجام شده و آن ها براى مراقبت و ويزيت بيماران 
ناتوان به منازل اعزام شــده اند. خير انديش افزود: تيم هاى مراقبتى متشكل از يك پزشك 
و مراقبان سالمت است كه اقداماتى نظير معاينه بيمار، ويزيت، انجام تست سريع كرونا و 
رهگيرى بيماران مثبت كرونايى و اطرافيانشــان را انجام مى دهند. 135 هزار و 228 مورد 

رهگيرى بيماران كرونايى و اطرافيان آن ها انجام شده است.
خيرانديش با اشــاره به اينكه تاكنون 42 هزار و 216 مورد بازرســى از اصناف و اماكن 
مختلف همدان به عمل آمده اســت گفت: 6 هزار و 166 نيروى بســيجى و بيش از يك 

هزار نيروى داوطلب هالل احمر در اين طرح شركت كردند.
وى با بيان اينكه 5 هزار و 382 مورد اخطاريه براى واحد هاى متخلف صادر شــده است 

افزود: 885 مركز نيز به دليل عدم رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى 
پلمب شدند.

رئيس مركز بهداشــت شهرســتان همدان گفت: 43 تيم نظارتى، 36 تيم حمايتى، 6 تيم 
مراقبت در منزل و 128 تيم رهگيرى در طرح شهيد سليمانى به منظور قطع زنجيره ابتال 

به كرونا در همدان همكارى مى كنند.
خير انديش با بيان اينكه 5 هزار و 382 مورد اخطاريه براى واحد هاى متخلف صادر شده 
اســت افزود: 885 مركز نيز به دليل عدم رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى و فاصله گذارى 

اجتماعى پلمب شده است.
وى گفــت: 43 تيم نظارتى، 36 تيم حمايتى، 6 تيم مراقبت در منزل و 128 تيم رهگيرى 
در طرح شهيد سليمانى به منظور قطع زنجيره ابتال به كرونا در همدان همكارى مى كنند.

شكل گيرى قرارگاه «تبليغ نوين» در همدان
استان  اسالمى  تبليغات  مديركل   
همدان از شكل گيرى قرارگاه «تبليغ 

نوين» در همدان خبر داد.
حجت االســالم محمدهادى نظيرى 
در گفت وگو با فارس از شكل گيرى 
ســازمان  در  بانوان  تبليــغ  نهضت 
تبليغات اســالمى خبر داد و اظهار 
كرد: قصد داريم ظرفيت ممتازى از 

حضور بانوان در اثرگذارى اجتماعى شناسايى و سازماندهى شوند.
وى بــا بيان اينكه اين مهم در راس برنامه هاى ســازمان تبليغات 
اســالمى طى سال 1400 تعريف شده اســت افزود: پيش از اين 
در ســازمان تبليغات اسالمى زيرســاخت فعاليت بانوان به طور 
جدى وجود نداشــته اما با توجه ويژه رئيس اين مجموعه به طور 
جــدى به عنوان برنامه اثرگذار و در قالب نهضت، امســال دنبال 

شد. خواهد 
مديركل تبليغات اسالمى اســتان همدان  با تاكيد به اينكه اين بانوان 
اجتماعى در تمام استان ها سازمان دهى شده اند گفت: قبل از ماه رمضان 
اردوى مشهد برگزار شد و از هر استان پنج نفر در نشست تخصصى 

شركت كرد تا توجيه و سازماندهى صورت گرفت.
وى با بيان اينكه در حال حاضر  استانها مشغول شناسايى ظرفيت هاى 
گروه دوم و سوم اين افراد و سازماندهى آنها هستند در ادامه از فعاليت 
قرارگاه تبليــغ نوين خبر داد و بيان كرد: اين قــرارگاه از دهه محرم 
ســال گذشته آغاز شده و تبليغات چهره به چهره و آن هم در بازار و 

فضاهاى بيرونى را در برنامه دارد.
مديركل تبليغات اسالمى همدان با اشاره به اينكه در اين راستا ارتباط 
با عموم مخاطبين و توســعه فرصت هاى تبليغى مورد توجه است، به 
استفاده از قالب هاى مختلف و متنوع در فضاى تبليغ مانند بهره مندى 
از قالب هنر و رسانه پرداخت و گفت: خوشبختانه قرارگاه تبليغ نوين 
كار خود را در اين راستا از شهرستان همدان آغاز كرده و بسيار موفق 

بوده است.
 وى تاكيد كرد: تمام شهرســتان هاى استان قرارگاه تبليغ نوين خود را 

براى انجام فعاليت هاى تدوين شده گسترش داده اند.

چرخه معيوب انحصار پسماند 
زير ذره بين مسئوالن رفت

 پس از انتشــار گزارشــى مبنى بر آنچه از انحصار پســماند در 
همدان حكايت دارد مســئوالن از ورود جدى خود به موضوع خبر 
دادند تا جايى كه مدير كل محيط زيســت همــدان به خبرنگار ما از 
ارســال نامه اى به شهردارى كه خواســتار توضيح براى چرايى اين 
اتفاق اســت خبر داد و گفت: محيط زيســت يك دستگاه نظارتى 
است كه موضوعات و چالش هاى مرربوط به زباله از مهم ترين خط 

قرمزهايش است.
در همين راستا رئيس كميسيون خدمات شهرى، حمل و نقل و ترافيك 
و محيط زيست شورا نيز خواستار مهلت زمانى براى پيگيرى موضوع 
شد تا در نهايت در اين خصوص اطالعات جديدى را در اختيار رسانه 

قرار دهد.
كامران گردان در همين زمينه اما پيشنهاد داد اگر قرار باشد با فسادى كه 
عنوان مى شــود درجمع آورى ضايعات و پسماند وجود دارد برخورد 
شــود الزم است تا تعاونى در اين خصوص تشكيل شود و همه اعضا 
عضو آن باشــند تا اگر ســودى در اين مسير وجود دارد متوجه تمامى 
افرادى باشــد كه در جمع آورى پسماند و زباله فعاليت دارند.متاسفانه 
خبرها گوياى آن است كه معضل پسماند در همدان رفته رفته تبديل به 
چالشى بزرگ شده است كه باوجود اينكه مى تواند يك منبع درآمد براى 
شهر باشد اما از آن غفلت شده است بر همين اساس به نظر مى رسد دو 
مانع اصلى انحصار شكل گرفته پسماند در همدان و روزمرگى مديريتى 
در شــهر براى ايجاد تحولى بنيادين در سيستم پسماند شهرى عواملى 

هستند كه سبب شده مافياى زباله در همدان شكل گيرد.
برخى از منابع آگاه از آنچه پيرامون زباله و پســماند شــهر همدان رخ 
داده است معتقدند نبود نظارت دقيق و واگذارى مجوز جمع آورى به 
پيمانكارانى كه بيشتر با استثمار افرادى كم بضاعت فضاى انحصارى به 

دست گرفته اند، سبب شكل گيرى اين چرخه فاسد شده است.

آزمايش سريع همو گلوبين از بانوان
 قبل از اهداى خون

 بنا بر گفته مديركل ســازمان انتقال خون استان همدان گفت براى 
اطمينان از عدم كمبود خون در بانوان تست سريع همو گلوبين گرفته 

مى شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ، افشين محمدى گفت : اهداى خون در 
دوران قاعدگى زنان هيچ مشــكلى از جمله كمبود خون را براى آن ها 
به دنبال ندارد و اين موضوع يك باور غلط اســت و علت مهم عدم 

اهداى خون، ترس آن ها از خونگيرى است.
وى در ادامه افزود: افرادى كه براى اهداى خون به ســازمان مراجعه 
مى كنند پيش از خونگيرى معاينه مى شــوند تا صالحيت الزم را براى 
اهداى خون داشته باشــند و اين در حالى است كه جهت اطمينان از 
عدم كمبود خون در زنان تســت ســريع هموگلوبين از آن ها گرفته 
مى شود. محمدى ادامه داد: فردى كه كمبود خون داشته باشد نمى تواند 
خــون با كيفيت باال را اهدا كند و همچنين دريافت كننده بايد از يك 

واحد خون با كيفيت مناسب استفاده كند.
مديركل ســازمان انتقال خون اســتان همدان با تأكيد بر اينكه خون 
اهداكننده بايد غلظت الزم را داشــته باشــد بيان كرد: در حال حاضر 
شاخص اهدا خون در زنان در سطح كشور 4 درصد ثبت شده است و  
شاخص ميانگين اهداى خون در زنان كردستان و كرمانشاهى 8 درصد 
و باالتر از ميانگين كشورى  است در حالى كه  اين شاخص در دوران 

دفاع مقدس بين زنان 45 درصد ثبت شده است.
محمدى ياد آور شــد: بهترين زمان براى اهداى خون زنان يك هفته 
پس از اتمام عادت ماهيانه اســت و خونگيرى در اين دوران توصيه 

نمى شود.

1- ثبت نام يك جوان اسدآبادى در انتخابات رياست جمهورى مورد 
توجه قرار گرفته اســت. گويا لهجه شيرين اين جوان و سخنان وى 
در هنگام ثبت نام دليل اين توجه اســت. گفتنى اســت نبود قانون 
مشــخص درباره شاخص و شــرايط داوطلبى در انتخابات رياست 
جمهورى موجب ثبت نام افرادى بدون ســابقه فعاليت سياسى شده 

است.
2- جبهه اصالحات اســتان رئيس و مســئوالن كميته هاى خود را 
شناخته است. گويا مهرآبادى به عنوان رئيس اين جبهه معرفى شده 
است. گفتنى است مسئوليت كميته سياسى اين جبهه بر عهده ابراهيم 

الهى تبار، معاون سياسى اسبق استاندارى قرار داده شده است.
3- جمعى از طنزپردازان به ثبت نــام يكى از داوطلبان در انتخابات 
رياســت جمهورى واكنش نشــان داده اند. گويا ايــن طنزپردازان، 
حركات و سخنان اين داوطلب را موجب رونق طنز مى دانند. گفتنى 
است برغم اســتقبال طنزپردازان، احتمال ردصالحيت اين داوطلب 

زياد است.
4- يكى از داوطلبان انتخابات رياســت جمهورى براى هر اســتان 
يك صفحه اينســتاگرامى راه اندازى كرده اســت. گويا اين داوطلب 
مى خواهد با توجه به فرهنگ هر استان به توليد محتوا و تبليغات در 
اين صفحات بپردازد. گفتنى اســت اين داوطلب قبل از داوطلبى از 

مخالفان اينستاگرام بوده است.
5-برگزارى آزمون براى ايحاد ائتالف در انتخابات شوراهاى استان 
مد شــده اســت. گويا داوطلبان شــوراها اكنون بيش از هر زمانى 
اســترس امتحان و آزمون دارند. گفتنى اســت برخــى از داوطلبان 
تصوير خود در جلســه آزمون ائتالف را منتشــر و از اين اقدام هم 

استفاده تبليغاتى دارند.

سعيده آقاخانى»
 توقف فعاليت اپليكيشن بهروب به عنوان 
يك اســتارت آپ محيط زيستى در همدان 
اكنون بــه واقعيتى فراتر از شــايعه و زمزمه 

تبديل شده است. 
از ابتداى ســال 1400 اين اپليكيشن در شهر 
همدان فعاليت نداشته و دليل اين اتفاق عدم 
همكارى شــهردارى همدان عنوان مى شود. 
موضوعى كه تعجب همگان را در شهرى كه 
مدعى عنوان شهر سبز پايدار است برانگيخته 
و ما را با اين ســوال مواجه كرده است كه آيا 
در مديريت پسماند شهرى در همدان جريانى 
فعال اســت كه با ســامانه هاى نوين جمع 
آورى پســماند و كاهش معضالتى همچون 
زباله گردى و نهادينه شــدن فرهنگ تفكيك 
زباله از منزل مخالف اســت؟ و چرا؟ آيا پاى 

منافع مالى در ميان است؟
چگونه اســت كــه فرايند خريــد و فروش 
پسماند در همدان اين قدر غير شفاف است؟ 
و مردم چه ســهمى از درامد پســماندهاى 

خشك توليدى خود دارند؟
روزانه بيش از 400 تن زباله در همدان توليد 
مى شود كه 35 درصد آن قابل بازيافت است 
و هم اكنون تنهــا 10 درصد آن بازيافت مى 

شود. 
يعنى روزانــه 120 تن زباله قابل بازيافت در 
همدان توليد مى شــود كه تنهــا 40 تن آن 
توسط زباله گردها و مراكز پسماند شهردارى 
جدا و بازيافت مى شــود و 80 تن زباله قابل 
بازيافت در همدان به بدون هيچ اقدامى دفن 

و دفع مى شود. 
با يك حساب سر انگشتى مشخص است كه 

سرمايه عظيمى بيش از 640 ميليون تومان در 
روز(233 ميليارد و 600 ميليون تومان در سال 
به ازاى هر كيلو پســماند خشك مخلوط به 
قيمت حداقل 8هــزار تومان) در حال از بين 
رفتن و نابودى اســت و سهم بزرگى نيز در 

آلودگى محيط زيست دارد.
زباله هايى كه جدا نمى شوند در اماكن دفن 
زباله مخلوط مى شوند.خطر اين امر اين است 
كه آنها طى يك دوره زمانى نشــت كرده و با 
شــيرابه آلوده يا سمى خود آبهاى زير زمينى 
را آلوده كرده و گاز انفجارى متان را آزاد مى 

كنند.
متان گاز سبز خانگى است كه وفور و زيادى 
آن در نهايت به تغييرات شديد آب و هوايى 
و خشكى اقليم مى انجامد.و به گفته مسئوالن 
شــهردارى همدان حجم توليد زباله اســتان 
همدان بسيار باال است و شيرابه حاصل از اين 
حجم زباله اصلى ترين تهديد محيط زيســت 

است.
از سوى ديگر براى كاهش مواد آالينده محيط 
زيست و كمتر اســتفاده شدن مواد معدنى و 
فلزات نيازمند بازيافت زباله ها هســتيم و در 
اســتان همدان كارخانه هــاى بازيافت كاغذ، 
خردكن شيشه هاى پت پالستيكى و بازيافت 
فلزات وجود دارد و عالوه بر آن شيشه ها هم 

در ساير استان هاى كشور بازيافت مى شوند.
لذا ضــرورت وجود و گســترش ســامانه 
هاى جع آورى پســماند خشــك و تفكيك 
پســماندهاى خانگى از درب منازل هر روز 
بيش از گذشته احســاس مى شود. امرى كه 
تاكنون ناباورانه توســط مســئوالن شــهرى 
همــدان مغفول مانــده و در جمــع آورى 

پسماندهاى خشك تنها به فعاليت زباله گردها 
، تفكيك كاغذ در ادارات و 14 غرفه بازيافت 
با فعاليت جسته و گريخته اكتفا شده است كه 
چند ماه پيش اپليكيشن بهروب هم در همدان 

راه اندازى شد.
 اپليكيشن بهروب يك سامانه نو براى جمع 
آورى پسماندهاى خشك از درب منازل است 
كه در شهرهاى مشهد، كرج، همدان،اروميه، 
زابل  و چند شــهر ديگــر فعاليت خود را از 

سال گذشته آغاز كرد.
اين كسب و كار محيط زيستى و نوپا توانست 
در مدت محدود فعاليت خود در همدان نظر 
1500 نفر از شهروندان را به خود جلب كند 
و در حال گســترش فعاليت بود كه متاسفانه 
به گفته شــركت بهروب، بر خالف مديريت 
شهرى مشهد كه همراه  و مشوق اين فرايند 
اســت، عدم همراهى مديران شهرى همدان 

اين روند را متوقف كرده است.
از مزاياى فعاليت اين كســب و كار مى توان 
به مشاركت شهروندان در امر بازيافت، ترويج 
فرهنــگ تفكيك زباله هاى تر و خشــك از 
منزل، درامدزايى مردم از پسماندهاى توليدى 
خانه، ايجاد ارزش اقتصادى براى كشــور و 
كاهش چشمگير هزينه هاى مديريت اجرايى 
پســماند و حفاظت از محيط زيســت اشاره 

كرد.
وجود اين استارتاپ و ساير استارت آپ هاى 
جمع آورى پسماند خشك به كاهش فعاليت 
زباله گردها و بهره گيرى از روش هاى نوين 
در ارائه خدمات به شــهروندان نقش دارد و 
استفاده از آن بسيار ساده است. به طورى كه 
شهروندان با نصب اپليكيشن بر روى گوشى 

همراه خود درخواست براى اعزام خودروهاى 
جمع آورى و دريافت پسماندهاى خشك در 
هر زمان و مكان را به آســانى اعالم مى كنند 
و در ازاى تحويل پسماند خشك شامل انواع 
پســماندهاى كاغذى، پالســتيكى، فلزى و 
الكترونيكى ، كيف پول مجازى خود را شارژ 
مى كنند كه در نهايت يا پول را به حســاب 
شــخصى خود واريز و درامد هفتگى كسب 
مى كنند و يا از ســاير خدمات بهره مند مى 
شوند. همچنين در اين نرم افزار بخشى وجود 
دارد كه شهروندان مى توانند مبلغ موردنظر را 

به مؤسسات خيريه اختصاص دهند.
نه تنها ســامانه بهروب، بلكه ســامانه هاى 
پاكزى، اكو، درشو،بازماند، جارو، هايپرماركت 
هاى پســماند خشك، ديجى بازيافت و ...در 
كشور فعاليت مى كنند كه هم به درامد مردم 
از پسماندهاى توليدى خود كمك كرده و هم 
فرهنگ تفكيك زباله از مبدا را جا مى اندازند 
و همچنين به اقتصاد كشور و صنعت بازيافت 

و محيط زيست كمك شايانى مى كنند.
بى مهرى به اين ســامانه هاى اســتارت آپى 
كه فعاليتشــان براى محيط زيســت، مردم و 
شــهردارى ها حكم برد برد را دارد پذيرفتنى 
نيست و از مديريت شهرى همدان انتظار مى 
رود غافله را به ساير شهرهايى كه ادعاى شهر 
سبز پايدار را هم ندارند نبازد  و نه تنها مسير 
را براى فعاليت مجدد اپليكيشــن بهروب كه 
اعتماد شهروندان همدانى را جلب كرده بود 
فراهم كند، بلكه زمينه را براى فعاليت ســاير 
شركت هاى نوين و ســامانه هاى هوشمند 
جداســازى پســماند براى بازيافــت مهيا و 

فرهنگ تفكيك زباله از منزل را نهادينه كند.

برگشت همدان به وضعيت كنترل بيمارى

سنگ اندازى مديريت شهرى همدان بر راه تفكيك زباله از مبدا

فعاليت اپليكيشن جمع آورى پسماند خشك از منازل 
در همدان متوقف شد
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پايان عمليات بهسازى روستاى دهبور

 اسدآباد-خبرنگار همدان پيام-عمليات بهسازى  روستاى دهبور به 
همت مديريت بنياد مسكن اسدآباد در راستاى خدمات رسانى به اهالى 
اين روســتا و در جهت توسعه  و آبادانى روستاهاى دهستان كليايى از 

توابع بخش پيرسلمان انجام شد.
بخشدار پيرســلمان با بيان اينكه  درحال حاضر ماشين آالت عمرانى 
بنياد مسكن در روستاى ده سفيد مستقر و در حال اجراى طرح بهسازى 
هستند افزود: هم اكنون عمليات جدول گذارى و بهسازى در روستاهاى 

مختلف بخش  با تالش  دهياران  در حال انجام است.
به گــزارش همدان پيام، محمود فيروزبخت از  احداث دو فقره پل در 
بين اراضى كشاورزى روستاى طويالن سفلى خبر داد و گفت: اين دو  
پل  در ســيل  98 تخريب  شده بود كه با پيگيرى هاى الزم  به كمك 
مديريت و اداره امور زيربنايى جهاد كشاورزى ، شركت آب  و فاضالب 
شهرستان و همكارى دهيارى روستا و مشاركت اهالى دوباره  احداث و 

موجب رفع مشكالت و تسهيل عبور و مرور كشاورزان شد.

جزئيات برگزارى ترم تابستانى
 در دانشگاه مالير

 مدير امور آموزشى دانشگاه مالير از آغاز پيش ثبت نام دهمين دوره 
ترم تابستانى دانشگاه مالير از تاريخ 17 خردادماه خبر داد.

على نهاوندى به برگزارى دهمين دوره ترم تابستانى در دانشگاه مالير 
اشاره و اظهار كرد: ترم تابستانى سال 1400 در دانشگاه مالير به صورت 
مجــازى با ارائه دروس عمومى، پايه و تخصصــى از 9 مردادماه آغاز 

مى شود.
وى با بيان اينكه كليه دروس عمومى و تخصصى در رشــته هاى فنى 
و مهندســى، منابع طبيعى و كشــاورزى، ادبيات و علوم انسانى، علوم 
پايه، علوم رياضى و آمار و ...در اين ترم تابستانى ارائه مى شود، گفت: 
دانشــجويان سراسر كشــور مى توانند براى اطالع از ليست و شهريه 
دروس و شــهريه ثبت نام به صفحه ويژه ترم تابســتان 1400 دانشگاه 
 https://malayeru.ac.ir/term-tabestan مالير به نشــانى
مراجعه كنند. به گزارش روابط عمومى دانشگاه مالير ، نهاوندى به پيش 
ثبت نام از تاريخ 17 خرداد تا 19 تيرماه اشــاره و خاطرنشان كرد: ثبت 
نام از تاريخ 26 تير آغاز مى شود و تا 5 مرداد ماه ادامه دارد، كالس ها 
نيز از تاريخ 9 مرداد آغاز خواهد شد و تا 4 شهريور ماه ادامه مى يابد، 

امتحانات نيز در تاريخ 6 تا 10 شهريورماه برگزار مى شود.

نگاه جمعيت هالل احمر 
صد درصد جهادى است

 مالير-خبرنگار همــدان پيام-نگاه مديرعامل جمعيت هالل احمر 
استان را صد درصد نگاه جهادى و ستودنى است و معدل اين جمعيت 
را در سفرهاى شهرستانى، نظارت ها؛ ارائه خدمات و كيفى سازى امور 

مطلوب ارزيابى كرد.
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى در ديدار با مديرعامل 
جمعيت هالل احمر استان همدان،"شهاب عظيمى" رئيس جمعيت 
هالل احمر مالير و جمعــى از داوطلبان و امدادگران اين جمعيت، 
جمعيت هالل احمر را بزرگترين شبكه مردمى بشردوستانه با كمك 
آحاد مردم دانســت اظهار كرد: اين مجموعه با احساس مسئوليت، 
ايثار و ازخودگذشــتگى از جان و دل بــراى كمك به نيازمندان مى 

شتابند.
حجت االسالم و الســملمين احد آزادى خواه با اشاره به  تالش ها و 
زحمات جمعيت هالل احمر استان همدان و شهرستان مالير بيان كرد: 
نگاه مديرعامل جمعيت هالل احمر استان را صد درصد نگاه جهادى و 
ستودنى است  و معدل اين جمعيت را در سفرهاى شهرستانى، نظارت 

ها؛ ارائه خدمات و كيفى سازى امور مطلوب ارزيابى كرد.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى  با تاكيد بر اينكه امروز 
شاهد خدمات ملموس جمعيت هالل احمر استان براى مردم هستيم، 
تصريح كرد: مجموعه نمايندگان اســتان از هيچ تالشى براى كمك به 

جمعيت هالل احمر دريغ نمى كند.

آغاز چهارمين مرحله مرمت 
حمام تاريخى درگزين

 چهارمين مرحله مرمت حمام تاريخى روستاى درجزين شهرستان 
درگزين آغاز شد.

حمام تاريخى روستاى درجزين با بيش از 200 سال قدمت در روستاى 
هدف گردشگرى درجزين واقعه شده است.

اين حمام به متراژ 400 متر داراى 4 ستون اصلى بوده كه در سال 97 در 
فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيده است

مرحلــه چهارم مرمت حمام درجزين با اليه بردارى از ســطوح با 60
ميليون تومان در دست اجرا است.

براى تمكيل اين پروژه همچنين نيازمند بيش از 700 ميليون تومان اعتبار 
است. اين حمام تاريخى در سال 97 در فهرست آثار ملى ايران به ثبت 

رسيده است.

مشكل نبود خانه پزشكان بيمارستان 
شهيد سليمانى تويسركان برطرف شد

 نماينده مردم تويسركان در مجلس با اشاره به آغاز مراحل اجرايى 
ســاخت خانه پزشكان بيمارستان شهيد سليمانى در آينده اى نزديك 
گفت: در حال حاضر با تخصيص اعتبار الزم، مجتمع مسكونى جنب 

اين بيمارستان براى استقرار پزشكان اجاره شده است.
شــايان ذكر است، بيمارستان شهيد ســليمانى تويسركان با ظرفيت 
آسمى 154 تخت خوابى و خدمات دهى عملى نزديك به 200 تخت 
بيمارستانى و برخوردارى از بخش هاى متنوع تخصصى و درمانى در 

23 بهمن ماه سال 99 آغاز به كار كرد.
آغــاز بــه كار ايــن بيمارســتان بــراى مــردم تويســركان كــه ســال ها 
تنهــا از يــك بيمارســتان قديمــى بــه نــام ولــى عصر(عــج) خدمات 
درمانــى دريافــت مى كردنــد يــك تحــول اميــد بخــش ايجــاد كــرد 
ــر ســاخت هاى حــوزه بهداشــت و درمــان ايــن شهرســتان  ــا زي ت

ارتقــا كمــى و كيفــى پيــدا كنــد.
اما يكى از نواقص اين بيمارستان عدم برخوردارى از خانه هاى ويژه 
اســتقرار پزشكان بود كه موجب مى شــد پزشكانى كه در خانه هاى 
پزشكان بيمارستان ولى عصر(عج) ســكونت دارند با توجه به بعد 
مســافت، براى حضور به موقع در بيمارستان شهيد سليمانى دچار 

مشكل شوند.
نماينده مردم تويسركان در مجلس از انديشيدن تدابير الزم براى حل 
اين مشكل خبر داد و اظهار داشت: در آينده اى نزديك طرح ساخت 
خانه پزشكان بيمارستان شهيد سليمانى مراحل اجرايى خود را آغاز 
مى كند و تا تكميل نهايى اين طرح، مجتمع هاى مســكونى مجاور 

بيمارستان براى استقرار پزشكان اجاره گرفته مى شود.
محمد مهدى مفتح اظهار داشــت: بيمارســتان شــهيد ســليمانى 
يك بيمارســتان مجهز به لحــاظ برخــوردارى از امكانات درمانى 
و بخش هاى مختلف تخصصى اســت كه بدون ترديد بســيارى از 
مشكالت حوزه بهداشــت و درمان شهرستان تويســركان را براى 

هميشه برطرف مى كند.
وى با اشــاره به استقرار دستگاه سى.تى.اســكن در بيمارستان ولى 
عصر(عج) تصريح كرد: بر اســاس قانون و اســتانداردهاى وزارت 
بهداشت و با توجه به ميزان جمعيت شهرستان تويسركان دستگاه ام 
آر آى به بيمارستان شهيد سليمانى اختصاص نمى يافت اما با پيگيرى 
رايزنى هاى متعدد، تا پايان امسال شاهد فعاليت دستگاه ام آر آى در 

اين بيمارستان خواهيم بود.
ــى بخــش  ــر مربع ــش 300 مت ــركان از افزاي ــردم تويس ــده م نماين
كنونــى اورژانــس بيمارســتان شــهيد ســليمانى بــا تجهيــزات به روز 
ــن بيمارســتان  ــزود: اي ــر داد و اف ــى و پزشــكى خب ــن درمان و نوي
از يــك سيســتم اكســيژن ســاز نويــن و كارآمــد برخــوردار اســت 
كــه در شــرايط بحرانــى كرونــا بــه كمــك مــردم تويســركان آمــد 
ــى  ــاران كروناي ــه بيم ــتان ب ــن بيمارس ــار بخــش اي ــا چه و ســه ت

ــه كردنــد. خدمــات درمانــى ارائ
مفتح برخــوردارى از بخش زايمان نوين و مجهز ال دى آر و ديگر 
بخش هاى تخصصى به عنوان مزاياى ويژه بيمارستان شهيد سليمانى 
دانســت و تاكيد كرد: براى ساخت اين بيمارستان اعتبارى افزون بر 

317 ميليارد تومان هزينه شد.
مدير شــبكه بهداشــت و درمان تويســركان نيز به نقش بسيار اثر 
گذار بيمارســتان شهيد ســليمانى در مديريت شرايط بحرانى كرونا 
در تويســركان اشــاره كرد و گفــت: اين بيمارســتان وارد چرخه 
خدمات رسانى نمى شــد بدون ترديد در شرايط بحرانى كرونا براى 

خدمات دهى به بيماران دچار مشكل مى شديم.
ابراهيم طواف زاده از آماده شدن داروخانه بيمارستان شهيد سليمانى 
براى خدمات رســانى بــه مردم خبــر داد و اظهار داشــت: اكنون 
تويســركان نيازمند جذب چند پزشــك عمومى بيشــتر براى ارائه 

خدمات در بيمارستان شهيد سليمانى و ولى عصر(عج) است.
وى از رونــد نزولــى ابتــال به كرونا در شهرســتان تويســركان و 
بهبود قابل توجه بســيارى از مبتاليان به كرونا و بســترى شده در 
بيمارســتان هاى تويســركان خبر داد و تاكيد كرد: يكى از مهمترين 
دغدغه هاى حوزه بهداشــت و درمان تويســركان تامين خانه هاى 
پزشكان براى بيمارستان شهيد ســليمانى بود كه با انديشيدن تدابير 
الزم از ســوى مسئوالن شهرستان و به ويژه نماينده مردم تويسركان 

در مجلس برطرف شد.

ابراز همدردى دختران ماليرى 
با شهداى دختر افغان

 جمعى از دختران ماليرى با در دســت گرفتن نوشــته هايى با 
خانــواده هاى شــهداى حادثه تروريســتى هزاره افغانســتان ابراز 

همدردى كردند.
آخرين ديكته، من ديگر جان ندارم، افغانســتان يك دنيا حســرت 
نداشتن قاسم سليمانى و ظلوميت دخترانه فرياد دخترانه از مهمترين 
نوشته هايى بود كه در اين تجمع دختران ماليرى به چشم مى خورد.
دختران ماليرى در اين نوشته ها با تاكيد بر اينكه انتقام خون دختران 
مظلوم افغان قطعا گرفته مى شود عنوان كردند كه اقدام تروريست ها 

مرگ عدالت و انسانيت است.

جمع آورى 600 ميليون زكات در سال99
 رزن-خبرنگار همدان پيام-زكات در ســال 1399 به مبلغ 600 ميليون تومان از بخش 

سردرود از قبيل زكات مال، فطريه و كفارات از مردم متدين منطقه جمع آورى شده است.
در جلسه شوراى زكات بخش سردرود مسئول زكات شهرستان و بخش سردرود عملكرد 
دبيرخانه شــوراى زكات گفت: ديدار چهره به چهره با كشــاورزان جهت تبليغ و فرهنگ 
سازى زكات،توزيع اقالم تبليغى زكات از قبيل كتابچه زكات آقاى قرائتى،كيسه زكات جهت 
جمع آورى زكات كشاورزان منطقه، تجليل از عاملين نمونه و موديان برتر زكات انجام شد.

حجت االسالم و المسلمين على اوسط خورشيد ادامه داد: هزينه در قالب پروژه هاى عمرانى 

در روستاها جهت نياز نيازمندى هاى محرومين در قالب جهيزيه، مسكن، درمان و فرهنگى 
انجام شد.

وى افزود:هزينه زكات هر منطقه در همان روســتا يعنى در همان محل جهت نيازمندان و 
عمران وآبادانى همانجا توسط شوراى زكات روستا هزينه شد.

خورشيد گفت: شــوراى زكات روستا متشكل از عالم روستا شــورا و دهيار و معتمدين 
هم تشــكيل شــد. همچنين در روز عيد ســعيد فطر يك صندوق مشترك از طرف كميته 
امداد و بهزيســتى با آرم دبيرخانه شوراى زكات جهت جمع آورى زكات فطريه و كفارات 

استقراريافت.
رئيس كميته امداد اداره سردرود از توزيع 6680 بسته غذاى گرم ميان نيازمندان در ماه رمضان 

خبر داد و گفت: كميته امداد بر اســاس تكاليف ذاتى خود درزمينه ترويج فرهنگ خير و 
احسان و تعامل با خيران و مؤسسات خيريه ضمن پيوستن به پويش ملى ايران همدل، طرح 

اطعام مهدوى را با هدف اطعام نيازمندان در ماه مبارك رمضان آغاز كرد.
رضا صادقى مصورگفت: توزيع بســته هاى مواد غذايى، غذاى گرم و افطارى ســاده ويژه 
خانواده هاى نيازمند تحت حمايت و غير تحت حمايت از اهداف اجراى مرحله سوم پويش 
ايران همدل ـ اطعام مهدوى در آستانه ماه مبارك رمضان است كه تا روز گذشته با رعايت 
تمامى پروتكل هاى بهداشتى حدود 6000 وعده غذاى گرم به نيازمندان ارائه شده و تا پايان 
ماه رمضان، 6680 پرس غذاى گرم و 1277 بسته سبد غذايى، بين نيازمندان بخش سردرود 

توزيع خواهد شد.

 رئيس دانشــكده علوم پزشكى اسدآباد 
از بســترى 19 بيمار با عاليم كرونا در اين 
شهرســتان خبر داد و گفت: نگران برگزارى 
دورهمى هايى هســتيم كه منجر به افزايش 

مبتاليان به كرونا مى شود.
بسترى 19 بيمار با عاليم كرونا 

در اسدآباد
ايرج صالحى اظهار كرد: تا ظهر روز گذشته 
19 بيمار با عالئم مثبت و مشكوك در بخش 
كرونا بسترى هســتند و متاسفانه يك بيمار 

نيز فوت كرده است.
به گــزارش روابط عمومى دانشــگاه علوم 
پزشــكى شهرســتان اســدآباد، وى با ابراز 
گاليه منــدى از برگزارى مراســم نوعيد از 
سوى برخى از افراد در روز عيد فطر گفت: 
متاســفانه با وجــود همه هشــدارها بازهم 
تعدادى از همشــهريان اقدام بــه برگزارى 
نوعيد كردنــد كه مبتاليان در اين مراســم 
در روزهاى آينده مجبــور به تحمل درد و 

عوارض ناشى از ويروس خواهند بود.
رئيس دانشكده علوم پزشكى اسدآباد بيان كرد: 
برخى كانديداهاى شوراى شهر نيز در شرايط 
كنونى به مشــكل تبديل شده اند و با برگزارى 

جلسات به افزايش ابتال كمك مى كنند.
وى در پايان خاطرنشــان كــرد: با توجه به 
پايان مــاه رمضان امكان برگزارى مراســم 
عروسى نيز وجود دارد و از افراد مى خواهيم 
فعــال و با توجه به شــرايط وخيم كنونى از 

برپايى اين مراسم  بپرهيزند.
 اسدآباد «نارنجى» شد

وى ادامــه داد: در رنگ بندى هاى كرونايى 
امروز شهرستان اسدآباد نارنجى اعالم شده 
كه ايــن رنگ بندى ها به معناى پايان كرونا 
نبوده و تنهــا گردش ويروس كمتر شــده 

است.
صالحى با بيان اينكه اسدآباد ديرتر از ديگر 
شهرســتان هاى اســتان همدان وارد پيك 

چهارم شد و اين علت موجب شد تا ديرتر 
از ديگر شهرســتان هاى اســتان از قرمز به 
نارنجــى تغيير يابد، افــزود: در حال حاضر 
با ســرازيرى وضعيت كرونا در پيك چهارم 
تعداد بيماران كرونايى بســترى شهرستان به 
زير 50 نفر رســيده و تعداد بيماران سرپايى 

كمتر شده است.
وى بــا بيــان اينكه هــم اكنــون يكى از 
علوم  دانشــكده  هــاى  نگرانى  مهمتريــن 
دورهمى  و  انتخاباتــى  تجمعات  پزشــكى 
هاى خانوادگى و تجمعات و مراســم هاى 
عروســى در شهرســتان با پايان ماه رمضان 
اســت، اضافه كرد: در كل استان همدان 98

درصد علــت ابتال دورهمى هاى خانوادگى 
و تجمعات بوده كــه از اين آمار 32 درصد 
به تجمعــات و 66 درصد به دورهمى هاى 

خانوادگى اختصاص داشته است.
رئيس دانشــكده علوم پزشــكى شهرستان 
اســدآباد با تأكيد بر تداوم رعايت پروتكل 
هاى بهداشتى خاطرنشان كرد: به طور قطع 
با تداوم رعايت پروتكل ها ميزان سرازيرى 
وضعيت گردش كرونا در شهرســتان كمتر 
شــده و وضعيت بهتــرى را تجربه خواهيم 

كرد.
وى با اشــاره به اينكه تاكنــون 92 درصد 
افراد باالى 80 ســال در شهرستان اسدآباد 
واكسيناسيون شــده اند، بيان كرد: از امروز 
-شــنبه 25 ارديبهشــت ماه- واكسيناسيون 
افراد ســنين 75 ســال تا 80 سال شهرستان 
آغاز شده اســت و افراد با در دست داشتن 
كارت ملى خود مى توانند به محل مشخص 

شده براى واكسيناسيون خود اقدام كنند.

صالحــى با تأكيد بر اســتفاده از ماســك 
توسط افراد واكسينه شــده گفت: اگر چه 
كرونا ديگر براى افراد واكســينه شده خطر 
نيست اما الزم است اين افراد براى سالمتى 
ديگران نســبت به زدن ماسك خود حتمًا 
اقدام كرده و ســالمت شهروندان را مدنظر 

داشته باشند.
وى در رابطه با وضعيت كپســول  اكسيژن 
نيــز در بيمارســتان قائم(عج) اســدآباد در 
بخش كرونا خاطرنشــان كرد: با دارا بودن 
دو دســتگاه اكسيژن ســاز در حال حاضر 
خوشــبختانه مشــكلى در اين رابطه وجود 
ندارد ضمن اينكه 150 كپســول اكسيژن 30
تا 40 ليترى نيز بــراى مواقع نياز خريدارى 
شــده كه به صورت اتوماتيك به دســتگاه 
اكسيژن ساز بيمارســتان وصل مى شوند و 
عالوه بر آن خيرين و اوقاف نيز كمك هايى 
در رابطه با كپسول اكسيژن براى افراد بيمار 

شهرستان  داشته اند.
 سهميه واكسن افراد باالى 

75 سال هنوز نرسيده
معاون بهداشــتى دانشــكده علوم پزشكى 
اســدآباد با بيان اينكه تاكنــون هزار و 309

نفر افراد باالى 80 ســال معادل 83 درصد 
در برابر كرونا واكســينه شدند، گفت: على 
رغم اعالم واكسن افراد باالى 75 سال هنوز 
ســهميه اى به ما نرسيد كه فراخوان عمومى 

بدهيم.
الهــام عظيمى، بــا اشــاره به اعــالم آغاز 
واكسيناســيون افراد باالى 75 سال در سطح 
كشور، اظهار كرد: قرار بود روز گذشته جمعه 
واكســن براى افراد باالى 75 سال هم برسد، 

تاكنون نرسيده كه فراخوان عمومى بدهيم.
وى گفت: البته ما از ســهميه واكســن افراد 
باالى 80 ســال كه باقى مانده بود براى افراد 
باالى 75 سال روســتاها تزريق كرده ايم تا 

رسيدن سهميه براى آنان جايگزين شود.
معاون بهداشــتى دانشــكده علوم پزشكى 
اســدآباد يادآور شــد: فراخــوان كلى كه 
همه اين افراد 75 ســال مراجعه كنند، فعال 
نداده ايم چراكه ممكن اســت آن واكسنها به 
اتمام برسد بنابراين به محض رسيدن واكسن 
براى اين افراد فراخوان عمومى خواهيم داد.

وى  بابيان اينكه بيشــتر افراد باالى 80 سال 
در شهرستان واكسينه شدند و برخى از آنان 
به دليل عدم مراجعــه باقى مانده اند، افزود: 
برخى از افراد 80 ســال در بســتر بيمارى 
در منزل هســتند كه ما فعال برنامه اى براى 
واكســن آنها نداريــم چراكه اين دســتور 
وزارت بهداشــت است كه واكسيناسيون در 

منزل انجام نشود.
عظيمى خاطرنشــان كرد: در صورت اجازه 
وزارت و در اختيــار گذاشــتن اورژانــس 
مى توانيم واكسيناســيون افراد در بستر منزل 
را انجام دهيم چراكه اين امر ممكن اســت 

مشكالتى را براى فرد پيش بياورد.
وى بــا بيان اينكه تاكنون هــزار و 309 نفر 
افراد باالى 80 ســال معــادل 83 درصد با 
تزريق واكســن كرونا واكسينه شدند، گفت: 
تاكنون حدود 350 نفر 75 تا 80 ســال نيز 

واكسينه شدند.
معاون بهداشــتى دانشــكده علوم پزشكى 
اول  مرحلــه  در  شــد:  يــادآور  اســدآباد 
واكسيناســيون نيز كادر بهداشت و درمان، 
پاكبانان،  خــاص،  بيمارى هاى  آرامســتان، 
فوريت هاى پزشكى، جانبازان، درصد باال ، 
نظام پزشكى  و بيمارى هاى خاص به تعداد 
هزار و 150 نفر واكسينه شدند كه عمدتا هر 

دو دوز واكسن را دريافت كردند.

جالل-خبرنگار  كوكبــى  رزن-فاطمــه   
همدان پيام-شهرســتان رزن رتبه نخســت 
ايجاد اشتغال اســتان همدان در سال 1399 

بين 10 شهرستان كسب كرد.
فرماندار شهرســتان رزن گفت: اين موفقيت 
در ســايه همدلى،وحدت و هم افزايى تمام 
مردم،مسولين كسب شده است. برابر گزارش 
اداره كل تعــاون كار ورفاه اجتماعى اســتان 
همدان،شهرستان رزن با تحقق 209 درصدى 
اشــتغال در ســال 1399 رتبه اول عملكرد 
اشتغال استان را در سامانه رصد كسب كرد.

سيد رضا سالمتى اظهار كرد: تعهد و سهميه 
اشتغال شهرستان 775 نفر بوده كه 1621 نفر 
اشتغال ايجادى شهرستان بوده كه توانسته در 
ســامانه رصد با احتساب بخش مسكن 209 
درصد تحقق اشتغال و رتبه اول استان را در 

بين 10 شهرستان داشته باشد.
وى بــا بيــان اينكــه شهرســتان رزن همــواره 
ــدان در  ــتان هم ــتانهاى اس ــان شهرس در مي
ــى،امنيتى،اجتماع ــاخصهاى سياس ــر ش اكث
ــاى  ــتغال رتبه ه ــى و اش ى،اقتصادى،عمران
برتــر را كســب كــرده اســت،ادامه داد: 
الزم ميدانــم بــا تبريــك ايــن دســتاورد 

ــولين و  ــم، مس ــردم فهي ــى م ــم از تمام مه
ــدان  ــتاندار هم ــتان در راس اس ــران اس مدي
ــى  ــتان و از تمام ــى اس ــتگاههاى اجرائ دس
توليــد  صنايــع،  صاحبــان  كارآفرينــان، 
كننــدگان، ســرمايه گــذاران ســخت كــوش 
و  شهرســتان  ادارات  ايثارگر،مســئوالن  و 
پشــتيبانى هاى  و  حمايــت  از  همچنيــن 
همــه جانبــه ائمــه جمعــه، روحانيــون، 
مســؤلين محتــرم قضايــى، اعضــاى محتــرم 

ــوراى  ش
تامين،شــهرداران، اعضــاى محتــرم شــوراى 

ــم. ــكر كن ــاران تش ــالمي و دهي اس
وى تصريــح كــرد: توجــه و حمايــت از 
طرح هاى مشــاركتى نقش مؤثرى در ايجاد 
اشــتغال و همچنين افزايش توليدات خواهد 

داشت كه به تبع آن شاهد كاهش بيكارى در 
سطح جامعه خواهيم بود.

واحدهاى  از  ماليات  دريافت  عدم   
صنفى تعطيل شده در كرونا

فرماندار رزن گفت: ماليات از واحدها صنفى 
كــه در پيك چهارم كرونا تعطيل شــده و با 
ســتاد مديريت كرونا همكارى كرده اند، اخذ 

نمى شود.
ســالمتى بــا قدردانــى از همراهى خوب 
اصناف شهرستان رزن در موج چهارم كرونا 
و بسته نگه داشــتن واحدهاى صنفى خود، 
اظهار كرد: نظارت بيشــترى بايد بر كيفيت 
نان صورت بگيرد و نان باكيفت بهترى بايد 

به دست مردم برسد.

وى افــزود: بــا قاچاق مرغ زنده به شــدت 
برخورد خواهد شــد و جهاد كشــاورزى و 
دامپزشكى در اين موضوع مهم اطالع رسانى 

الزم را به مرغ داران انجام بدهند.
فرماندار رزن ادامه داد: رعايت فاصله گذارى 
دســتورالعمل هاى  اجتماعــى و  هوشــمند 
بهداشتى در گروه هاى شغلى و عدم شركت 
در تجمعات و دورهمى ها تا ريشــه كن شدن 
ويروس كرونا، مورد انتظار واحدهاى صنفى 

است.
وى گفت: كرايه تاكســى ها طبق تعرفه اعالم 
شد افزايش خواهد داشت و چنان چه افزايش 
بيشــتر از ميزان تعيين شده باشد، با متخلفين 

برخورد جدى خواهد شد.

 مدير آموزش وپــرورش نهاوند، گفت: 
4 ســوادآموز نهاوندى به مسابقات كشورى 

پرسش مهر راه يافتند.
محمدحســين دارايــى بــا اعــالم ايــن 
ــد  ــز مانن ــال ني ــار داشــت: امس ــر، اظه خب
ــى  ــابقات كتابخوان ــل، مس ــاى قب ــال ه س
و همچنيــن پرســش مهــر رئيــس جمهــور 

، بــا شــركت ســوادآموزان دوره انتقــال 
ــه  ــد ك ــزار گردي ــد برگ ــتان نهاون شهرس
4 نفــر از ايــن ســوادآموزان، بــا توجــه 
ــق  ــتند، موف ــه داش ــى ك ــه توانمندى هاي ب
ــن  ــورى اي ــه كش ــه مرحل ــى ب ــه راهياب ب

ــدند. ــابقات ش مس
وى گفت: در مســابقات كتابخوانى "خانواده 

ســالمت" و"راز موفقيت"، خانم ها نرجس 
فريــادرس، شــيرين ابوالفتحــى و زليخواه 
ذوالفقارى موفق به راهيابى به مرحله كشورى 

شدند.
مدير آمــوزش وپــرورش نهاونــد، افزود: 
همچنين در مســابقه پرسش مهر 21 رياست 
محترم جمهورى در ســال تحصيلى 1400-

1399، خانــم خانم گل ســورى بــه مرحله 
كشورى اين مسابقه راه يافت.

وى كســب ايــن موفقيــت ها را بــه اين 
ســوادآموزان گرامى، آموزش دهندگان آن ها 
و حوزه ســوادآموزى نهاونــد تبريك گفت 
و بــراى آن ها آرزوى موفقيــت در مرحله 

كشورى كرد.

رزن برتر در اشتغال
■ فرماندار رزن: اشتغال 209 درصدى تحقق يافت

4 سوادآموز نهاوندى به مسابقات كشورى پرسش مهر راه يافتند

بسترى 19 بيمار با عاليم كرونـا 
در اسدآبـاد
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تا انتخاباتتا انتخابات

 siasat@hamedanpayam.com

فرماندار همدان خبر داد 
بازنگرى كارشناسى شعب اخذ رأى 

 رئيس هيأت اجرايى انتخابات شهرستان همدان از بازنگري شعب اخذ راي با نگاه علمي و پيش 
بيني مالحظات بهداشتي خبر داد.

محمد علي محمدي با اشاره به برخي از شاخص هاي مد نظر در انتخاب شعب اخذ راي گفت: در 
دسترس بودن براي مردم، پوشش مناسب خدمات ارتباطي و امنيت از جمله اين شاخص ها است.
فرماندار همدان افزود : با توجه به شــرايط فعلي و شــيوع ويروس كرونا برخورداري از فضاي 
فيزيكي با متراژ مناسب، ورودي هاي متعدد، امكان تهويه مناسب هوا و رعايت فاصله گذاري در 

بازنگري شعب اخذ راي مد نظر قرار مي گيرد.

وي اضافه كرد: در برخي از شعب اخذ راي شهري در دوره هاي قبلي انتخابات كمتر از 130 راي 
و در برخي حدود 3 هزار راي داشتيم كه در اين راستا با مالحظه تراكم جمعيت،فاصله جغرافيايي 

و تعداد آرائ ماخوذه تغييراتي در محل شعب اخذ راي در دستور كار قرار گرفته است.
محمدى با بيان اينكه سالمت انتخابات بايد براى همه نصب العين باشد تصريح كرد : براى كليه 
رده هاى اجرايى انتخابات آموزشهاى الزم و جلسات توجيهى با زمانبدى مشخص در قالب تقويم 

آموزش تدوين شده است.
وى افزود: با توجه به وضعيت شــيوع كرونا تعداد جلســات آموزش را افزايش داديم و ناچاريم 

جلسات را با نفرات محدودترى برگزار كنيم.
فرماندار همدان در پايان گفت: 314 شعبه اخذ راى شهرستان در حال بررسى دقيق با مالحظات 

ذكر شده هستند و تا نيمه خرداد ماه كار جانمايى شعب به پايان خواهد رسيد.

 محسن هاشمى رفسنجانى
محســن هاشمى رفسنجانى با شــعار «رفاه و عدالت» قدم به ميدان 
گذارده، آگاهان، انديشــه سياسى اين كانديدا را دنباله مدرن نظرگاه 
پدر او مى دانند، محســن هاشمى در بين برخى از طيف هاى اصالح 
طلب دهه 60 و همچنين حزب كارگزاران سازندگى طرفدارانى دارد 
اما بعيد اســت كــه بتواند اجماع اصالح طلبان را كســب كند و در 
مورد اصولگرايان هم كه تكليف مشخص است، جالب اين كه فائزه 
هاشمى خواهر او هم براى كانديداتورى ثبت نام كرده كه بعيد است 
كه طبق تعريف «رجال» بتواند وارد گردونه رقابت شــود، پس از آن 
كه فائزه از برخى اقدامات ترامپ تجليل كرد مورد عتاب محسن قرار 

گرفت و بسيارى اين موضع محسن را انتخاباتى دانستند.
 سعيد محمد

مشاور فرمانده كل سپاه پاسداران و فرمانده پيشين قرارگاه سازندگى 
خاتم االنبياء در بين بدنه جوان اصولگرايى بســيار محبوب است تا 
بدان جا كه رخى تشــكل هاى اصولگرا در حمايت از وى خواستار 
عدم حضور آيت ا... رئيسى در انتخابات شدند، او به طور قطع يكى 
از رقباى اصلى درون جناحى اصولگرايان اســت و اگر در انتخابات 
بمانــد كار را پيچيده خواهد كرد، ايــن كانديدا در همين ابتداى كار 
حمالت خود را متوجه الريجانى كرده و به نظر مى رســد بخشى از 

وظيفه كوبيدن رقيب به وى محول شده است.
 على الريجانى

گفته مى شــود كه برخى از اصالح طلبــان كهنه كار الريجانى را تنها 
كســى مى دانند كه مى تواند آنها را در بازى نگاه دارد، الريجانى اما 
به صــورت علنى قولى به اصالح طلبان نداده و از نظر شــخصيتى 
هم نحوه تبليغات وى به گونه اى نيست كه بتواند بدنه اصالح طلبى 

را تهييج كنــد با اين وصف او در روز ثبت نام بــا كليدواژه هايى از 
قبيل «نجات اقتصاد از سياست زدگى»، «افراطيون» و «روضه خوانى 
سياســى» خواستار بيرون آمدن وضعيت مذاكرات از بن بست و حل 
مشكل ســرمايه هاى بلوكه شده كشور شــد، بدين ترتيب الريجانى 
صف خــود را از اصولگرايان راديكال جدا كــرده اما هنوز يكى از 
كانديداهاى جدى اســت كه قادر است بخشى از آراى اصالح طلبى، 

آراى خاكسترى و بدنه اصولگرايى را بگيرد.
 حسين دهقان

مشاور رهبر معظم انقالب در صنايع دفاعى و وزير دفاع و پشتيبانى 
دولت يازدهم كه در زمان اســتفاده نيروهاى روسى از پايگاه هوايى 
همدان براى حمله به ســوريه مورد انتقــاد جدى نمايندگان اصالح 
طلب مجلس قــرار گرفت، برخى افراد او را گزينه جدى طيف هاى 
اثرگذارى مى دانند كه در زمره اصولگرايان دسته بندى مى شوند با اين 
وصف مشخص نيست كه او بتواند شور الزم را در بدنه اصولگرايان 

ايجاد كند.
 على مطهرى

نماينده ادوار هشــتم، نهم و دهم مجلس شــوراى اسالمى در بين 
اصالح طلبان به عنوان اصولگرايــى حق طلب و در بين اصولگرايان 
به عنوان اصالح طلبى با تقوى مشــهور شده و جالب اينجاست كه 
تاكنون هم توســط ليست اميد حمايت شــده و هم در ليست هاى 
اصولگرايان جاى گرفته، با اين وصف در شــرايط فعلى و با توجه 
به برخى اظهارنظرهاى ساختارشكنانه حتى اگر تاييد صالحيت شود 
نمى تواند راى اصولگرايان را جذب كند و در مورد بدنه اصالح طلبى 
هم مطهرى به سبب پاره اى اظهارات در مورد زنان و مسائل فرهنگى 

و اجتماعى به هيچ عنوان فرد محبوبى نيست.

 سيدشمس الدين حسينى
دكتــرى اقتصاد و وزير امور اقتصاد و دارايى دولت نهم و دهم كه به 

سبب پرونده اختالس 3 هزار ميليارد تومانى استيضاح شد.
 عليرضا افشار

از فرماندهان دوران دفاع مقدس و يكى از گزينه هاى دولت نهم براى 
تصدى وزارت دفاع بود.

 محسن مهرعليزاده
سياستمدار اصالح طلب و اســتاندار خراسان در دولت سيد محمد 
خاتمى بود و در دولت دوم خاتمى هم از منظر تصدى سازمان تربيت 

بدنى معاون رئيس جمهور محسوب مى شد.
 رامين مهمانپرست

پيش از حســن قشقاوى ســخنگوى وزارت خارجه بود و از منظر 
رسانه اى فردى داراى جذابيت اســت با اين وجود بسيارى او را به 
جريان احمدى نژاد منتسب مى كنند و از اين نظر معلوم نيست برنامه 

انتخاباتى او چندان موفق پيش برود.
 محمد عباسى

وزيــر جوانان دولــت دهم و وزير تعــاون در دولــت اول و دوم 
كابينه محمود احمدى نژاد با همان مســائلى مواجه است كه رامين 
مهمانپرست و ســاير افراد منتســب به جريان احمدى نژاد مواجه 
هستند، از طرفى كســى نمى داند كه آيا احمدى نژاد كه اساسا بازى 
جمعى سياسى را قبول ندارد خود اين افراد را به ميدان رقابت فرستاده 
يا اين كه مستقل از احمدى نژاد وارد ميدان شده اند، مشخص شدن 
اين نسبت مى تواند ميزان جذب راى افراد منتسب به احمدى نژاد را 
مشخص كرده و در نهايت سبد راى كانديداهاى اصلى اصولگرايان 

را پر و پيمان تر سازد.

 اميرحسين قاضى زاده
نماينــده اصولگراى دوره يازدهم مجلــس از افراد نزديك به طيف 
پايدارى اســت، پايدارى چى ها اگرچه پس از حواشــى ايجاد شده 
توســط احمدى نژاد و درگذشــت آيت ا... مصباح ضربه ســختى 
خورده اند اما همچنان اين قابليت را دارند كه از طريق ايجاد هيجان 

در بدنه جوان اصولگرايى، معادالت را بر هم بزنند.
 شاهين محمد صادقى

عضــو هيأت رئيســه مجلــس در دوره هاى هفتــم و نهم مجلس 
طرفدارانى در جامعه دانشگاهى اصولگرايان دارد.

 محمد حسين قديرى ابيانه
ديپلمات ســابق ايران در ايتاليا كه ذيل جريانــات «ادواردو آنيلى» 
مشهور شــد او بارها و بارها نقدهاى تندى را بر اصالح طلبان وارد 
كرده و حتما از پتانسيل وى براى زمين گير كردن رقباى اصالح طلب 
اســتفاده خواهد شد، در شرايط فرضى باقى ماندن او و تاج زاده در 

رقابت مى تواند بر تند كردن تنور بيافزايد.
 قدرتعلى حشمتيان

نماينده دوره پنجم مجلس شوراى اسالمى بوده و ريشه كنى فساد را 
شعار خود مى داند.

 محمد زارع فومنى
دبير كل حزب مردمى اصالحات و مدير مســئول روزنامه «صداى 
اصالحات» است و در انتخابات دوازدهم هم كانديدا شد و در ادامه 

راه انصراف خود را اعالم كرد.
 حسن سبحانى

نماينده دوره هاى پنجم، ششــم و هفتم مجلس از دامغان بود كه در 
انتخابات رياست جمهورى دوازدهم و يازدهم رد صالحيت شد.

 مسعود پزشكيان
مسعود پزشكيان نماينده مردم تبريز در دهمين دوره مجلس به دليل 
اظهارنظرهاى صريح خود طرفدارانى در طيف اصالح طلب دارد اما 
اصولگرايان او را كانديداى پوششى نفر اصلى اصالح طلبان مى دانند.

 سيد مصطفى تاجزاده
او به ســبب اظهارنظرهاى راديكال و سوابق سياسى احتماال توسط 
شــوراى نگهبان رد صالحيت شــود اما در صورت باقى ماندن در 
انتخابــات مى تواند از توان ســخنورى خود بــراى منكوب كردن 
اصولگرايان اســتفاده كرده، فضا را براى نفرات اصلى اصالح طلب 

هموار سازد.
 آيت ا... رئيسى

برخــى از اصالح طلبان دعوت آيت ا... رئيســى را به مثابه پوســت 
خربزه اى زير پاى وى براى حذف او از معادالت كالن تر دانستند اما 
واقعيت اين است كه اصولگرايان جز طيف جوانان راديكال همه بر 
روى او اجماع دارند و وى حتى قادر است آرايى را از خاكسترى ها 
و بدنه اصالح طلبان هم جذب كند، تنها مشــكل رئيسى با توجه به 
تركيب كانديداهايى كه تاكنون اعالم حضور كرده اند، خرد شدن آراى 

احتمالى توسط افرادى از جناح هم سو است.

 ابوالحسن فيروز آبادى
دبير شوراى عالى فضاى مجازى و داراى دكتراى مديريت استراتژيك 
است، او سابقه روزنامه نگارى دارد و در برخى از هلدينگ هاى شستا 

هم عضو هيأت مديره بوده است.
 عباس آخوندى

وزير مستعفى راه و شهرسازى دولت روحانى دشمنان سرسختى در 
اصولگرايان دارد تا بدانجا كه حضور وى در همدان حواشى را ايجاد 
كرد و منش وى چندان مورد پســند اصالح طلبان هم نيست، هنوز 
هم برخى افراد نوع تفكر آخوندى را عامل پاره اى اتفاقات اقتصادى 

مى دانند كه منجر به تضييع حقوق افراد آسيب پذير شد.
 عليرضا زاكانى

سياســتمدار اصولگرا و پاى ثابت بسيارى از سخنرانى ها و مناظره ها 
بوده و توان سخنورى خوبى دارد، او نماينده مردم تهران در دوره هاى 
هفتم، هشتم، نهم و نماينده دوره يازدهم مردم قم در مجلس بوده و 

ممكن است بتواند وزن سبد اصولگرايان را سنگين تر كند.
 مصطفى كواكبيان

اصالح طلبان تندرو اساســا وى را اصالح طلب نمى دانند، اما حزب 
مردم ساالرى كه كواكبيان آن را تاسيس كرده توانسته در بزنگاه هايى 
از فيلترها عبور كند، وى در دوره هاى هشــتم و دهم نماينده مجلس 

بوده و مى تواند در پيشبرد نقشه انتخاباتى اصالح طلبان موثر باشد.
 عزت ا... ضرغامى

رئيس اســبق صدا و سيما، ســعى كرده خود را چهره اى مستقل از 
اصولگرايان نشــان دهد، پاره اى اظهارنظرها و اقدامات اجتماعى او 
مــورد اعتراض اصولگرايان قرار گرفته و از نظر اصالح طلبان هم در 

بسيارى از مسائل سياسى سالهاى 88 مورد نقد است.
 مسعود زريبافان

رئيس پيشــين بنياد شهيد و امور ايثارگران بالفاصله در زمان ثبت نام 
خود را از اتهام كانديداى ســايه بودن جريــان احمدى نژاد رهايى 

بخشيد و از اقدامات احمدى نژاد اظهار برائت كرد.
 اسحاق جهانگيرى

در غيــاب ظريــف و آذرى جهرمى برخــى او را جدى ترين كانديداى 
اصالح طلبان مى داننــد با اين وصف تجربه نشــان داده فرمول پوتين-
مدودف در ايران كار نمى كند و افرادى كه به دولت مستقر منتسب شوند 
شــانس چندانى براى پيروزى ندارند. در همين شرايط خبر مى رسد كه 
بادامچيان، نيكنام، ميرسليم، آل اسحاق و ترقى گزينه هاى حزب موتلفه 
اســالمى در حمايت از آيت ا... رئيسى انصراف داده اند و بدين ترتيب راه 
براى كانديداى اصلى اصولگرايان هموارتر شده است. از آن سو محد رضا 
عارف و صادق خرازى هم از انصراف خود خبر داده اند و با توجه به اين 
كه «زهرا شجاعى» و «محمد شريعتمدارى» وزن ديگر كانديداهاى اصالح 
طلب را ندارند، نگاه اصالح طلبان به سمت جهانگيرى و الريجانى معطوف 
شده است.در روزهاى آتى حتما شاهد «نذر روغن ريخته براى امامزاده» از 
سوى كانديداهاى غير جدى خواهيم بود و اكنون به نظر مى رسد كه رقابت 

اصلى بين كانديداهايى با سابقه مديريت بر راس قواست.

با توجه به كانديداهاى فعلى

اجماع درون گفتمانى
 تكليف انتخابات را روشن مى سازد

 اصولگرايان اعالم كرده اند كه با كمپينى پر قدرت مى خواهند در همان دور اول كار را يكسره كنند اما تعدد كانديداهاى مستقل و منتسب به جريان اصولگرايى كار را پيچيده مى كند.
اگر افرادى با ســابقه مديريتى راس قوا به رقابت نهايى بروند احتمال اين كه يكى به نفع ديگرى كنار برود وجود دارد اما اگر رقابت درون جناحى بين افرادى از ســطوح مختلف مسئوليتى دربگيرد، احتمال 

آن كه آرا اصولگرايان خرد شود وجود دارد.
در عين حال وزن سبد كانديداهاى اصالح طلب به گونه اى نيست كه همانند برخى مقاطع قبل خرد شدن آرا به نفع آنها تمام شود و از اين منظر در صورت استمرار تشتت در جناح اصولگرايى امكان اين كه 

انتخابات درون جناحى شده و به دور دوم كشيده شود، وجود دارد مگر اين كه حالت اول رخ داده و رقباى درون گفتمانى از طريق اجماع به نفع هم كنار بروند.
براى بررسى دقيق تر وضعيت انتخابات بايد نگاهى به سوابق كانديداهايى كنيم كه شناخته شده هستند و البته ممكن است پس از تدوين اين مطلب همچنان از طريق راه هايى كه وجود دارد، افرادى به رقابت 

افزوده شوند كه معادالت را بر هم بزند.

 سعيد محمد (53 ساله)
مشاور فرمانده كل قوا

فرمانده اسبق قرارگاه خاتم 
اصولگرا

برنامه ها:
■ بر سر مسائل هسته اى و موشكى 

مذاكره نخواهيم كرد
■ هدايت نقدينگى به سمت توليد

شعار:
(رمز موفقيت ما تكيه بر مردم است)

 على الريجانى (64 ساله)
رئيس چندين دوره مجلس شوراى 

اسالمى
مستقل (نزديك به جريان اصولگرا)

برنامه ها:
■ تسهيل روابط خارجى براى توسعه 

اقتصادى
شعار:

(شعار كمتر و قدرت اجرايى قوى)

محسن هاشمى رفسنجانى 
( 60 ساله)

رئيس پنجمين شوراى شهر تهران
اصالح طلب

برنامه ها:
■ تنش زدايى براى ارتباط با همسايگان 

شعار:
(دولت رفاه و عدالت)

عباس آخوندى (64 ساله)
وزير اسبق راه و شهرسازى 

در دولت روحانى
اصالح طلب

برنامه ها:
بازگشت به قانون اساسى و سياست هاى 

ابالغى مقام معظم رهبرى
شعار:

(همه با هم دولت ملى ايران را شكل  
دهند)

عبدالناصرهمتى (63 ساله)
رئيس بانك مركزى ايران 

مستقل(اصالح طلب)
اهداف:

تمركز بر برنامه هاى اقتصادى اولويت 
دولت من خواهد بود

جزئيات برنامه هاى اقتصادى در اختيار 
مردم قرار خواهد گرفت

شعار:
قدرت و آينده ايران در گرو اصالح 

حكمرانى اقتصادى و ايجاد زمينه 
اشتغال مولد است

  رستم قاسمى (57 ساله)
وزير نفت دولت دهم

فرمانده اسبق قرارگاه خاتم 
اصولگرا

برنامه ها:
■  هدف اصلى رفع تحريم ها 

شعار: 
(دولت برنامه و كارنامه)

 محمود احمدى نژاد 
(65 ساله)

عضو تشخيص مصلحت نظام
رئيس دولت نهم و دهم 

اصولگرا
برنامه ها:

■ پرداخت يارانه 40 دالرى
شعار: 

همه ما خود را براى يك اصالح 
اساسى و خانه تكانى بزرگ آماده 

كنيم

مسعود پزشكيان (67 ساله)
وزير بهداشت دولت خاتمى/ نماينده 

چندين دوره مجلس
اصالح طلب

شعار:
(بدون مشاركت و تعامل با مردم 

امكان خروج از مشكالت وجود 
ندارد)

 حسين دهقان (65 ساله)
مشاور فرمانده كل قوا/ وزير اسبق 

دفاع در دولت روحانى
اصولگرا

برنامه ها:
■ جداسازى بودجه ارزى از بودجه 

ريالى
■ مخالفت با فيلترينگ اينترنت

شعار:
دولت من دولت شهروندان قدرتمند 

ايرانى است؛ آنها همه برابرند

مصطفى كواكبيان 
(59 ساله)

نماينده چندين دوره مجلس 
اصالح طلب

برنامه ها:
اختصاص كارت رفاه ملى به مردم 

تحقق جمهوريت سوم با موضوعيت قانون 
اساسى 

شعار:
(دولت من مردم ساالر و شعار من صداقت 

با مردم است)

سيد عزت ا... ضرغامى 
(62 ساله)

عضو شوراى عالى انقالب 
فرهنگى/رئيس اسبق صدا و سيما 

اصولگرا
برنامه ها:

(استفاده از سفرا براى ترويج 
سياست خنثى سازى تحريم)

آيت ا... سيد ابراهيم رئيسى 
(61 ساله)

رئيس قوه قضائيه  
مستقل (اصولگرا)

برنامه ها:
بازگرداندن اميد و نشاط به زندگى 

مردم
شعار:

(دولتى مردمى براى ايرانى قوى)

 اسحاق جهانگيرى (64 ساله)
معاون اول رئيس جمهور در دولت 

يازدهم و دوازدهم   
اصالح طلب

برنامه ها:
پيگيرى ادامه مدبرانه مسير رفع 

عزتمندانه تحريم ها 
واكسيناسيون رايگاِن همگانى و 

سريع تر
شعار:

(دولت رفاِه فراگير)

محمدحسن قديرى ابيانه 
(67 ساله)  

ديپلمات پيشين 
اصولگرا

شعار: 
(در راستاى اهداف و آرمان هاى 

نظام حركت خواهيم كرد)

محمود صادقى (59 ساله) 
نماينده اسبق مجلس 

اصالح طلب
برنامه ها: 

دخالت دادن اقشار مردم در دولت 
شعار: 

(دولت پاسخگو و شفاف)

على مطهرى (64 ساله)
نايب رئيس مجلس دهم  

  اصالح طلب
برنامه ها: 

تقويت بخش خصوصى و كنترل 
شركت هاى دولتى و نيمه  دولتى

شعار: 
(دولت مقتدر)

مصطفى تاجزاده (65 ساله)   
فعال سياسى/معاون سياسى پيشين 

وزارت كشور  
  اصالح طلب

برنامه ها: 
استقرار دمكراسى در ايران، صلح در 

منطقه و تعامل با جهان
شعار:

(براى گفت وگو، تعامل و همكارى آمده ايم)

ثبت نام داوطلبان نامزدي در انتخابات رياست جمهوري 28 خرداد 1400، از روز 
21 ارديبهشت آغاز شد  و روز گذشته به پايان رسيد 

شــوراي نگهبان در فاصله روزهاي 26 تا30 ارديبهشت صالحيت داوطلبان را 
رسيدگي مي كند. از روز 31 ارديبهشت تا 4 خرداد نيز شوراي نگهبان فرصت 
دارد تا به شكايت داوطلبان ردصالحيت شده رسيدگي كند و روز پنجم خرداد 

ليست داوطلبان تاييد صالحيت شده اعالم خواهد شد. 

سعيد جليلى (56 ساله)
عضو تشخيص مصلحت/ ديپلمات 

ارشد در دولت احمدى نژاد
اصولگرا

شعار:
بايد به مردم نتيجه و فرجام 

برنامه هاى ارائه شده را توضيح 
داد

محمد شريعتمدارى (61 ساله)
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى

اصالح طلب
برنامه ها:

برنامه كامل و هفت محورى، 
واكسيناسيون عادالنه و شفاف بيمه 

درمانى براى ايرانيان را به جاى 
بيمه هاى تكميلى گروه هاى خاص 

محقق سازم
شعار:

دولت گفت وگوى فراگير

محسن رضايى (67 ساله)
دبير تشخيص مصلحت نظام

اصولگرا
برنامه ها:

واكسينه كردن كشور ظرف 6 ماه
تشكيل صندوق جبران ضرر 

مالباختگان بورس
شعار:

آمده ام تا صادقانه با مردم حرف 
بزنيم و دوباره خوشى را به چهره ملت 

ايران برگردانيم

 اميرحسين قاضى زاده 
هاشمى (51 ساله)

نائب رئيس اول مجلس يازدهم
اصولگرا

برنامه ها:
■ اجراى ابرپروژه ها براى اصالح  ساز 

و كار هاى اقتصادى
شعار:

■ گفتمان دولت و مردم با شعار 
دولت سالم
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يك  ســاخت  كلنــگ 
ايــن  در  را  ورزشــگاه 
روســتا به زمين زده ايم 
ساخت  با  اميدواريم  كه 
اين  از  بهره بــردارى  و 
ورزشگاه اين استعدادها 

به شكوفايى برسند

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

شرايط ثبت نام مدارس براى سال تحصيلى جديد اعالم شد 
 وزير آموزش و پرورش دستورالعمل اجرايى ثبت نام دانش آموزان در مدارس در سال تحصيلى 1401-1400 را ابالغ كرد و بر 

اساس آن ثبت نام سال تحصيلى جديد در تمام دوره ها، الكترونيكى است.
به گزارش ايســنا، ثبت نام مدارس براى ســال جديد بجز پايه يكم ابتدايى، به صورت غير حضورى و الكترونيكى در سامانه پادا به 
نشانى http://pada.medu.ir انجام خواهد شد و زمان ثبت نام دوره هاى مختلف تحصيلى بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه 

در سامانه سيدا اعالم خواهد شد.
ثبت نام ميان پايه ها به صورت خودكار انجام مى شــود و دانش آموز در پايه باالتر در همان مدرســه ثبت نام مى گردد و نيازى به 

مراجعه دانش آموز يا اولياى آنها به مدرسه نيست.
برگزارى آزمون ورودى، مصاحبه و تعيين شرط معدل براى ثبت نام دانش آموزان و با توجه به رايگان بودن ثبت نام دريافت هر گونه 

وجه (به جز وجوه مربوط به بيمه حوادث و كتاب هاى درسى) در زمان ثبت نام مجاز نيست.

مستمرى ماهيانه مددجويان كميته امداد 62 درصد افزايش يافت
 معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد امام خمينى (ره) از افزايش 62 درصدى سرانه پرداختى به مستمرى بگيران مددجوى 

اين كميته خبر داد.
حســين خدرويســى در گفت و گو با ايرنا افزود: بر اين اساس مستمرى پرداختى در نظر گرفته شده براى يك نفر 150 هزار تومان، 
2 نفر 500 هزار تومان، ســه نفر 700 هزار تومان، چهار نفر 900 هزار تومان و خانواده هاى پنج نفره به باال يك ميليون و 100 هزار 
تومان تعيين شــده اســت. وى با تاكيد بر اينكه افزايش ياد شده از ارديبهشت ماه جارى انجام مى شود، افزود: ما به تفاوت مستمرى 
فروردين ماه نيز پس از تامين اعتبار در ماه هاى آينده پرداخت ميشود. خدرويسى با بيان اينكه افزايش اعالم شده شامل همه مدجويان 
از جمله مددجويان تبصره 14 خواهد شد، افزود: در حال حاضر كميته امداد 120 نوع خدمات در حوزه هاى مختلف به مددجويان 
ارائه مى دهد.  وى گفت: برخى از خدمات ارائه شده به مددجويان در حوزه بهداشت و درمان كمك هزينه تحصيلى، آموزش، اشتغال، 

جهيزيه، تسهيالت قرض الحسنه و ساير خدمات است.

آفتاب اقتصادى: بورس مستقل مىشود
 ميخواد ديگه خودش رو پاهاى خودش وايسه!!

ابرار اقتصادى: بازار به كاهش قيمت دالر اهميت نمى دهد
 اين دالر كه بايد گوش به فرمان بازار باشه!!

ابتكار: آزمون زمان براى مذاكرات وين
 يه جورى مديريت بشه كه ديگه كم و كاستى نباشه!!

پيامما: نجات گردشگرى از مسير واكسيناسيون
 حواستون ياشه يه موقع نزنن تو جاده خاكى؟!!

اخبارصنعت: خواب زمستانه خودرو در بهار
 ديگه بودنش چنگى به دل دالل ها هم نميزنه!!

اسكناس: چالش اقتصاد مقاومتى در پسا تحريم
 اينم يه روشى براى سنجش آستانه تحمل مردم!!

اقتصادپويا: اختالل در معيشت مردم با افزايش قيمت نان 
 يعنى ميخوان به اندازه ُسفره ها، نون توليد كنن!؟

بهار: بازارهاى مالى تحت تاثير فضاى انتخابات
 چشم بازار به دهن كانديداست تا تير آخر بزنه!!

همشهرى: پاى چينى ها به آزادراه تهران-شمال باز مى شود
 بزاريد هنوز جا پاى ويروسشون خشك بشه تا بعد!!

ثروت: دو ُمسكن جديد براى بازار سرمايه
 هر چهار سال يك عدد!!

دنياى اقتصاد: نسخه واكسيناسيون بدون مرز
 بدون شرح!!

فرهيختگان: ضربه كرونا به اشتغال زنان 9 برابر مرد
 پس باالخره تركشش به بانوان خورد!!
همشهرى: آماده جنگ با خشكسالى شويد

 اين بحرانم پشت سر بذاريم فينال رو رد كرديم!!
مهدتمدن: انكار و اصرار نامزدهاى احتمالى 

 نياز به زمان دارن براى شكوفا كردن استعدادهاى درونيشون!!

آگهـي مناقصـه (نوبت دوم)

 محمد حسين پور - شهردار نهاوند

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و به استنادصورتجلسه شماره 449 شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط به 
نگهداري و ..... فضاي سبز بام نهاوند (تپه ابوذر)شهرداري نهاوند را به صورت حجمي و به مدت يكسال و از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد صالحيت 
آدرس به  دولت  الكترونيكي  تداركات  طريق سامانه  از  صرفا  مناقصه  برگزاري  واگذار نمايد.  ذيل  شرايط  با  و  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون  اداره  تاييد  مورد  و 

 www.setadiran.ir  مى باشد و كليه مراحل مناقصه شامل:خريد ودريافت اسناد مناقصه،پرداخت تضمين شركت در مناقصه ،ارسال پيشنهاد قيمت واطالع 
از وضعيت برنده بودن مناقصه گران ازاين طريق امكان پذير مي باشد.

* متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست از طريق سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيكي دولت) به آدرس www.setadiran.ir ثبت نام نموده 
و اسناد مناقصه را بصورت فايل پي دي اف در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 

* متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند از طريق شمار تماس 7-33237445-081 داخلي 208 تماس حاصل نمايند.
* متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از مورخ  1400/02/16لغايت 1400/02/26 از طريق سامانه ستاد دريافت نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ 1400/03/06

در سامانه به صورت فايل پي دي اف اسناد را بارگذاري نمايند.
* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

* به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و شركت در مناقصه و همچنين شركت هاي شركت كننده در مناقصه مؤظف است به ارائه عدم گواهي عدم 

منع انعقاد قرارداد و فعاليت از اداره كار،رفاه و تامين اجتماعي و ساير مراجع مي باشد.
* كليه كسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

* در صورتيكه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذيصالح صادر شود پيمانكار مكلف بر اجراي آن از تاريخ تنفيذ بخشنامه 
خواهد بود.

متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 بانك مهرايران واريز وفيش واريزي را در سامانه 
بارگذاري نمايند .متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي ويا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند 

وضمانتنامه بانكى شركت درمناقصه را درمهلت مقرر تحويل دبيرخانه شهردارى نهاوند نمايند.
-صرفا اسناد پاكتهاى (ب) و(ج) داراى امضاى الكترونيكى مورد پذير است ودر جلسه بازگشايى پاكتهاى (ب) و(ج) ،اسناد فيزيكى كاغذى واسناد فاقد امضاى 

الكترونيكى (داراى مهر گرم) به هيچ وجه مورد پذير نيست.
* هزينه انتشار و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

*چنانچه نفراول حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد ميگردد وتا نفرسوم به همين منوال خواهد بود.
*متقاضيان جهت دريافت اسناد پيش نويس قرارداد ميبايستى به شهردارى نهاوند واحد امور قرارداد ها مراجعه نمايند

* به اين قرارداد به هيچ  عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايايي كه بر اساس بخشنامه 1400 محاسبه و پرداخت مي گردد.
* پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به صورت جزئي و كلي به ديگري را ندارد.

* پيمانكار مي بايست توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي كارگران فضاي سبز خود را داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي 
و اخالل در اجراي مفاد قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.

*تهيه كليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودروهاي مورد نياز و مواد مصرفي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
* از آنجايي كه موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده لذا مدارك كارفرما در قرارداد ميزان كيفيت مي باشد.

* پيمانكار در ارائه قيمت پيشنهادي، سود مورد نظر خود و تمامي هزينه هاي احتمالى  وكسورات مربوطه را درنظر گرفته وبعداز آن تحت هيچ عنواني حق 
درخواست اضافه بها راندارد

* كميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ  1400/03/08ساعت 11 روز شنبه در محل شهرداري تشكيل و چنانچه پيشنهادى رسيده باشد مفتوح و برنده را 
اعالم مى نمايند./غ (م الف 1027)
چاپ آگهي نوبت اول: 1400/2/16

چاپ آگهي نوبت دوم : 1400/2/26    

مبلغ سپرده شركت در مناقصهمدت اجراى قراردادمبلغ كارشناسى به ريالشرح (موضوع مناقصه)رديف
واگذارى امور مربوط به نگهدارى و ... فضاى سبز 1

شهردارى نهاوند در محدوده قانونى بام شهر 
(تپه ابوذر)  شامل: حفظ و نگهدارى تأسيسات 
وابسته اعم ازنيروى انسانى،تجهيزات وماشين 

آالت مورد  نيازنگهدارى،چمن كارى،انواع 
گل كارى،درختكارى،مبلمان پاركى،وسايل 

ورزشى،سرويس بهداشتى،چاه هاى شبكه آبرسانى

يكسال 8/721/263/726 ريال
12ماه

450/000/000 ريال

آگهي مزايده عمومي محدوده هاي معدني 
سازمان صنعت،معدن و تجارت استان همدان

روابط عمومي سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان

سازمان صنعت،معدن و تجارت استان همدان درنظردارد نسبت به برگزاري مزايده عمومي تعدادي ازمحدوده هاي اكتشافي و معدني درسامانه 
تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir اقدام نمايد. 

متقاضيان مي توانند از روز جمعه مورخ 1400/02/31 لغايت روز پنج شنبه مورخ 1400/03/13 نسبت به اسكن و بارگذاري اسناد و ارائه 
پيشنهاد در سامانه مذكور اقدام نمايند. زمان بازگشايي پاكات و اسناد مزايده روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 راس ساعت 10 صبح در محل 
سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مي باشد. متقاضيان محترم مي بايست جهت شركت درمزايده نسبت به ثبت نام درسامانه مذكور و تهيه 
گواهي امضاء الكترونيكي (توكن) از دفاتر منتخب پيشخوان دولت اقدام و در مزايده بصورت الكترونيكي از درگاه سامانه تداركات الكترونيكي 
پشتيبانى   021-41934 تماس  شماره  با  توانند  مي  سامانه  اين  درخصوص  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  متقاضيان  نمايند.  شركت  دولت 
الكترونيكي آدرس  به  مورخ 1400/02/31  جمعه  روز  از  مزايده"  اطالعات  ومشاهده  اطالع  جهت  و"صرفا  نموده  حاصل  تماس  ستاد  سامانه 

 http://hmd.mimt.gov.ir سازمان صنعت،معدن و تجارت استان همدان مراجعه نمايند. 
متقاضيان مي بايست تمامي مدارك مورد نياز را با امضا ديجيتال و از طريق سامانه ستاد بارگذاري و ارسال نمايند. ضمنًا نقشه محدوده هاي 

معدني براساس كد كاداستر اعالم شده در مزايده درسامانه كاداستر معادن كشور به نشاني
www.cadastre.mimt.gov.ir درقسمت نقشه قابل مشاهده مي باشد.

تذكر : كليه فرايند برگزاري مزايده به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ستاد مي باشد.
(م الف230)

آگهى ثبت نام كانديداهاى هيأت مديره هشتمين دوره انتخابات 
سازمان نظام پزشكى جمهورى اسالمى ايران

ستاد اجرايى هشتمين دوره انتخابات سازمان نظام پزشكى شهرستان اسدآباد

بدينوسيله به اطالع كليه كادر پزشكى مشمول ماده 4 قانون سازمان نظام پزشكى مى رساند:
هشتمين دوره انتخابات سازمان نظام پزشكى در روز جمعه مورخ 1400/05/24 به طور همزمان در سراسر كشور برگزار خواهد شد.

لذا متقاضيان ثبت نام در هيأت مديره نظام پزشكى شهرستان اسدآباد مى توانند از تاريخ 30 ارديبهشت 1400 لغايت 5 خرداد 1400 با توجه 
به شرايط ذيل و در دست داشتن مدارك الزم به هيأت اجرايى انتخابات شهرستان واقع در ميدان امام (ره)-دانشكده علوم پزشكى-طبقه 

دوم ستاد مركزى- اداره امور مراكز تشخيصى و درمانى معاونت درمان مراجعه و ثبت نام نمايند.
مدارك الزم جهت ثبت نام داوطلبين در هيأت مديره ها:

1- فتوكپى شناسنامه (تمام صفحات در دو نسخه)
2- تصوير كارت ملى

3- 6 قطعه عكس 4*3
4- تصوير كارت عضويت معتبر در سازمان نظام پزشكى كه برابر اصل شده باشد.

5- تكميل پرسشنامه داوطلبى عضويت در هيأت مديره سازمان نظام پزشكى
6- تاييديه 3 سال سابقه عضويت در سازمان نظام پزشكى 

كارت دانشجويى به نام سجاد گمار مكربى، فرزند اكبر،با شماره 
ملى: 3860794493 و شماره دانشجويى 9332117027 ، در 

رشته رياضيات كاربردها از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود 
گرديده و از درجه اعتيار ساقط مى باشد.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

 حاج حسين حيدرى كارآفرين و خير نمونه 
كشورى است كه نامش در بين كارآفرينان بزرگ 
برگردان  عكس  شــركت  مى درخشــد.  خوش 
گل سرخ به نام وى است وهم اكنون اين شركت 
محصوالت خود را به 14 كشــور جهان صادر 
مى كند، از طرفى بخشى از نياز بازار داخلى ايران 
را هم توليد مى كند و تاكنون توانســته توليدات 
بــا كيفيت خود را با  نازلترين قيمت روانه بازار 

كند.
اين خير و كارآفرين نمونه كشــورى به مناسبت 
روز كارگر  ازبزرگترين چاپخانه غرب كشــور 

" مركز چاپ و بسته بندى همدان" بازديد كرد.
حاج حسين حيدرى طى اين  بازديد ضمن ارج 
نهادن به زحمات كارگران تالشگر عرصه جهاد 
اقتصادى كشــور بيان كرد: كارگران در چرخه 
اقتصاد كشور و در مســير توسعه پايدار جامعه 
نقــش كليــدى و حياتى دارند.هريك از شــما 
كارگران با تالش و پشــتكار مى توانيد درآينده 
يك كارآفرين موفق شــويد همچنين اين قشــر 
نقش بســزايى را در جهش توليــد براى آينده 

كشور خواهد داشت.
 وى در ادامــه به نقش مؤثــر مديران كارآفرين 
در رشــد اقتصادى كشور اشــاره كرد و گفت: 
هنر مدير كارآفرين، استفاده از خالقيت ديگران 
و پيدا كــردن ذهن هاي خالق و نوآوراســت، 
بطوريكه مدير كارآفريــن بايد فضايي را ايجاد 

كند كه افراد در سازمان را به خالقيت و نوآوري 
تحريك و ترغيب كند.

اين كارآفرين نمونه كه بيش از سى سال سابقه 
فعاليت در زمينه چاپ عكس برگردان گل سرخ 
دارد، خاطرنشــان كرد: از سال 1363 كار خود 
را بــا 3 تا 4 نيرو آغاز كــردم و با كارآفرينى و 
پشــتكار توانستم به سوى موفقيت پيش روم و 
اكنون خوشــبختانه اين شركت عكس برگردان 
گل سرخ به دليل دارابودن  دستگاهاى معتبرى 
همچون دستگاه ساكورايى ژاپن وsps آلمانى 
توانسته محصوالت با كيفيت بااليى  توليد كند 
كه با محصوالت تركيه از لحاظ كيفيت برابرى 

مى كند.
وى در حيــن بازديد از بخش هــاى مختلف 
اين چاپخانه نيــز اظهاركرد: من به عنوان يك 
خيــر و كارآفرين وظيفه دارم با انجام كارهاى 
خير و سرمايه گذارى از دولت حمايت كنم و 
اميدوارم كه محصوالت بيشترى را صادر كنم 
كــه بتوانم در زمينه كارآفرينــى بيش از پيش 

شوم. موفق  
همچنيــن اين كارآفرين و خير مدرســه ســاز 
كشــورى به دليل عالقه زيادى كه به روســتاى 
بخــش  در  خــود  پــدرى  زادگاه  آبمشــگين 
اغلب  دارد  كبودراهنگ  شهرســتان  شيرين سو، 
كارهاى خيريش را در اين ديار از جمله ساخت  
مدرســه درمانگاه كمك به محرومان و... انجام 

كــه  اســت  داده 
مى توان به ساخت 
مدرســه راهنمايى الغدير و دبيرستان پسرانه و 
دخترانه در آبمشــگين، ساخت يك مدرسه در 
اللجين، ساخت مشــاركتى 2 مدرسه در طالقان 
ســاخت كتابخانــه در يكى از شهرســتان هاى 
خراســان جنوبى (بجستان)، ســاخت درمانگاه 
يا ابا صالح در روســتاى آبمشگين، مشاركت در 

ســاخت انيستيو پاســتور در 
روســتاى اكنلو، مشاركت در 
ســاخت مدرســه در نظرآباد 
 2 ســاخت  (قارپوزآبــاد)، 
كتابخانــه در منطقه 16 تهران 
(دبيرستان معرفت و دبيرستان 

شريعتى) و... اشاره كرد.
كرد:  خاطرنشــان  حيــدرى  
وقتــى اغنيا اموالــى را كه به 
اند  آورده  دســت  به  زحمت 
خيرى  كارهاى  چنين  براى  را 
جز  چيــزى  مى كنند  هزينــه 
انگيزه الهى نمى تواند مشــوق 
آنان باشد و آنها اين ثروت را 
فقط متعلق به خود و خانواده 
خــود نمى دانند بلكــه به اين 
مسئله ايمان دارند كه خداوند 

حق مستضعفان را در اموال ثروتمندان قرار داده 
است.

وى افزود: ما انسان ها با هر عمل خيرى كه انجام 

مى دهيم به خدا نزديك مى شويم و اگر در برابر 
امر خداوند تسليم شويم و سپاسگزار نعمت هاى 
او باشيم، حقوق مردم را پايمال نكنيم و به ايتام 
و نيازمندان يارى رســانيم به طور حتم به خدا 

خواهيم رسيد.
حيدرى در حالى كه اشــك در چشمانش حلقه 
بســته و بغض گلويش را مى فشــارد، بيان كرد: 
آرزوى من خوشــبختى و موفقيت دانش آموزان 
است و وقتى كه شور و نشاط 
مى بينــم  دانش آمــوزان  در  را 
بســيار خرسند مى شــوم و از 
خــدا مى خواهم تــا وقتى كه 
زنده هســتم يارى ام كند تا در 
كارهاى خير پيشــقدم باشم و 
براى  بيشــترى  خدمت  بتوانم 
مملكتــم به ويژه مناطق محروم 

داشته باشم.
وى در ادامه گفــت:  با توجه 
روســتاى  بچه هاى  اينكــه  به 
زمينه هــاى  در  آبمشــگين 
تحصيلى و ورزشــى بسيار با 
ساخت  كلنگ  هستند،  استعداد 
يك ورزشگاه را در اين روستا 
به زمين زده ايم كه اميدواريم با 
ســاخت و بهره بردارى از اين 
ورزشــگاه اين استعدادها به شــكوفايى برسند 
و همان طــور كه جوانــان تحصيلكرده زيادى 
توانسته اند به موفقيت هاى خوبى دست يابند در 

زمينه ورزشى نيز ورزشكاران اين روستا حرفى 
براى گفتن داشته باشــند و افتخارات زيادى را 

كسب كنند.
حيدرى بيان كرد: خداوند را بســيار شاكرم كه 
خانواده ام نيز هميشــه در كارهاى خير شركت 
مى كنند و مشوق اصلى من هستند و 4 فرزند و 
مادر و همسرم همه خير هستند و تا حد توانشان 
كارهاى خير انجام مى دهند كه مايه افتخارم من 

است.
ايــن خيــر نام آشــنا يادآورشــد: اگــر امــروز 
مــن كارخانــه دار موفقــى در ايــران هســتم همــه 
اين هــا مرهــون حمايت هــاى پــدر ، مــادر 
ــان  ــر مردم ــاى خي ــم و دع ــر و فرزندان ، همس
محرومــى هســتند كــه از ثروتــى كــه خداونــد در 
اختيــار مــن قــرار داده بــه آنهــا كمــك كــرده ام و 
واقعــاً بــه جايــى رســيده ام كــه پــول و ثــروت و 
مقــام برايــم مهــم نيســت و فقــط نيازمنــد دعــاى 

خيــر بــراى ســفر آخرتــم هســتم.
همچنين درپايان با توصيه به جوانان تاكيد كرد: 
همه جوانان بايد قدردان پدر و مادرشــان باشند 
چرا كه پدر و مادر گوهرهاى نايابى هســتند كه 
با هيچ چيز ديگرى قابل مقايســه نيست و اگر 
كسى مى خواهد به موفقيت برسد بايد به پدر و 

مادرش احترام بگذارد.
ناگفتــه نماند كه حاج حســين نــه تنها خود و 
خانواده اش خير هستند بلكه از بازاريان تهران و 
دوستان و آشنايان هم براى كارهاى خود دعوت 

و آنان را در اين زمينه تشويق مى كند.

كارآفرين و خير نمونه كشورى 
در بازديد از مركز چاپ و بسته بندى همدان:

كارگران مى توانند 
كارآفرينان آينده باشند

تزريق واكسن به بخشى از دانشجويان 
قبل از سال تحصيلى جديد

 رئيس ســازمان امور دانشــجويان اظهار اميدوارى كرد تا با افزايش 
واكسيناســيون در تابستان بخشى از دانشــجويان قبل از سال تحصيلى 
جديد واكســن بزنند. مجتبى صديقى در گفتگو با مهر گفت: اميدواريم 
واكسيناســيون در تابستان به ميزان قابل قبولى افزايش يابد تا بخشى از 
دانشجويان هم قبل از ســال تحصيلى واكسن بزنند و شاهد تحول در 

زمينه حضور دانشجويان در سطح دانشگاه ها باشيم.
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مديركل امور مالياتى استان اعالم كرد:
ابالغ الكترونيك اوراق مالياتى 

براى رفاه مؤديان مالياتى
 مديركل امور مالياتى استان همدان گفت: يكى از مهمترين مراحل در 
وصول ماليات، مرحله ابالغ اوراق مالياتى است و بر اين اساس، تاريخ 
و نوع ابالغ اين اوراق به مؤدى مالياتى مبناى مهمى براى انجام ســاير 
تكاليف قانونى اســت و انجام درست آن نقش عمده اى در رعايت هر 

چه بيشتر عدالت مالياتى دارد. 
به گزارش روابط عمومى اداره كل امور مالياتى اســتان همدان، محمد 
دلشادى كه در جمع معاونين و رؤساى ادارات مالياتى سخن ميگفت، 
افزود: تا پيش از اين، ابالغ اوراق مالياتى فقط به شــكل فيزيكى انجام 
مى گرفت، لذا در ماه هاى  اخير و در پى شيوع ويروس كرونا، ضروت 
اســتفاده بيشــتر از خدمات الكترونيكى و كاهش مراجعات حضورى 
تشديد شده است و بر اين اساس سازمان امور مالياتى كشور نيز برنامه 
هايى را براى ابالغ اوراق مالياتى به صورت الكترونيكى اجرا كرده است.
دلشــادى بيان داشت: سازمان امور مالياتى كشــور در راستاى توسعه 
خدمات الكترونيك مالياتى و تسهيل امور مربوطه، امكان دريافت اوراق 
مالياتى به صورت الكترونيكى را براى  مؤديان مالياتى فراهم نموده است. 
وى افزود: مؤديان محترم مالياتى كه جهت استفاده از ابالغ الكترونيكى 
اوراق مالياتى مى بايست با مراجعه به درگاه عمليات الكترونيكى مالياتى 
به آدرس: tax.gov.ir گزينه درخواست ابالغ الكترونيك را تأييد و 
انتخاب كنند، و در اين صورت آنها خواهند توانست از طريق حساب 
كاربــرى خود به تمامى اوراق مالياتى مربــوط به پرونده مالياتى خود 
دسترســى داشته باشند.  دلشــادى ادامه داد: يكى ديگر از قابليت هاى 
سامانه ابالغ الكترونيك اوراق مالياتى اين است كه به محض بارگذارى 

اوراق مالياتى جديد، مؤدى از طريق پيامك از آن مطلع خواهد شد. 
مديركل امور مالياتى اســتان با تأكيد بر اين كه ابالغ الكترونيكى با اين 
روش در حكم ابالغ واقعى خواهد بود و تمامى پيامدهاى قانونى ابالغ 
فيزيكى را به همراه خواهد داشــت افزود: نكته مهم درخصوص ابالغ 
الكترونيكى اوراق اين است كه چنانچه مؤدى ظرف دو هفته از تاريخ 
بارگذارى اوراق، نسبت به مشاهده اوراق به صورت الكترونيكى اقدام 
كند، تاريخ مشــاهده به عنوان تاريخ واقعى ابــالغ اوراق مالياتى ثبت 
خواهد شد و اين تاريخ مبناى محاســبه مواعد قانونى مرتبط با انجام 

تكاليف قانونى قرار خواهد گرفت. 
مدير كل امور مالياتى استان در ادامه گفت: ابالغ اوراق مالياتى به شيوه 
الكترونيكى گام مهمى در مسير افزايش اثربخشى نظام مالياتى است، چرا 
كه از يك طرف از هزينه هاى ناشى از ابالغ فيزيكى اوراق مالياتى مى 
كاهد و از طرف ديگر، كاهش ترددها و مراجعات حضورى مؤديان را 
در پــى دارد و اين امر نيز به نوبه خود از احتمال ترافيك، آلودگى هوا 
و ابتال به بيمارى هاى واگيردار بويژه كرونا مى كاهد. وى افزود: مزيت 
مهم ديگر در ابالغ الكترونيكى اوراق مالياتى اين است كه مؤديانى كه 
اين شيوه را انتخاب مى كنند، به سابقه اوراق مالياتى خود نيز دسترسى 
خواهند داشت و عالوه بر اين، چون مؤديان به صورت آنى و از طريق 
پيامك از بارگذارى اوراق مالياتى خود در ســامانه مطلع خواهند شد، 
احتمــال عدم آگاهى از ابالغ اوراق از بين خواهد رفت و اين امر نيز از 

تضييع حقوق مؤديان مالياتى جلوگيرى خواهد نمود.
مديركل امور مالياتى استان در پايان از مؤديان محترم مالياتى كه تاكنون 
فرم درخواست خود را براى فعال نمودن ابالغ الكترونيك ارسال ننموده 

اند تقاضا نمود جهت ارسال درخواست خود اقدام نمايند.

راه اندازى نخستين باشگاه تعاون و كارآفرينى 
در استان همدان

 مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان از راه اندازى نخستين باشگاه تعاون 
و كارآفرينى در اين استان خبر داد.

ســيداحمد توصيفيــان در گفتگو بــا خبرنگار بــازار از ايجاد باشــگاه تعاون و 
كارآفرينى در اســتان همدان خبر داد و گفت: باشــگاه تشكلى غير رسمى متشكل 
از چند شــركت تعاونى و تعاونگران در هر اســتان است كه به صورت حضورى 
و مجازى تشــكيل شــده و به منظور تبــادل نقطه نظرات و ديــدگاه ها پيرامون 
موضوعات دانشــى، مسائل و مشــكالت و ارائه راهكارها و هم انديشى و برنامه 

ريزى درخصوص فعال ســازى زنجيره تامين و همچنين سرمايه گذارى در حوزه 
تعاون فعالى مى كند.

وى در خصوص هدف از ايجاد باشگاه تعاون و كارآفرينى گفت: برقرارى تعامالت الزم 
بين تعاونگران اســتان همدان، زمينه سازى ايجاد شبكه تعاونگران در كشور، بهره مندى 
از تجربيات طرفين براى بهبود و توسعه سازمانى، شناسايى پتانسيل بخش تعاون، فراهم 
كردن زمينه هاى ارتباط بين كارآفرينان و سرمايه گذاران و توسعه تعاونيهاى دانش بنيان 

و هدايت آنها از جمله اهداف است.
 باشگاه تعاون و كارآفرينى استان همدان فعال است

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان افزود: باشگاه تعاون  و كارآفرينى استان 
همدان فعال است و افراد در صورت داشتن هرگونه نياز به مشاوره كارى و عالقه مندى 

به فعاليت در بخش تعاون توسط فعاالن اين مركز راهنمايى مى شوند.
توصيفيان همچنين از برگزارى دوره هاى آموزشى مجازى در دوران شيوع ويروس كرونا 
براى تعاون گران و عالقه مندان بخش تعاون خبر داد و گفت: 42 هزار و 238 نفر ساعت 

آموزش مجازى براى تعاون گران برگزار شده است.
احمد توصيفيان گفت: با توجه به شــيوع ويروس كرونــا و محدوديت هاى موجود در 
برگــزارى دوره هاى حضورى آموزش تعاون و به منظور ارتقاء ســطح دانش و مهارت 
اعضاء، مديران و بازرسان اتحاديه ها و شركت هاى تعاونى، دانشجويان، فارغ التحصيالن 
دانشگاهى و همچنين آشــنايى عالقمندان به ورود و فعاليت در بخش تعاونى، اداره كل 
تعاون، كار ورفاه اجتماعى استان همدان در دوران پاندمى كرونا  دوره هاى متنوع آموزشى 

را به صورت غير حضورى برگزار كرد.
اقتصاداقتصاد

 khabar@hamedanpayam.com

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه هاى ذيل را بر اساس فهارس بهاى سال 1400 به پيمانكاراني كه 
داراى گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور (حداقل پايه 5) و گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى با 
سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25٪ مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نيز دو رضايت نامه از باالترين 
مقام دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين طي 5 سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه 5 )، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذار نمايد. 
آدرس به  دولت(ستاد)  الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  پاكات  بازگشايى  و  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 

 www.setadiran.ir   در سامانه ستاد انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى 
امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1400/02/26
هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ 500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان همدان از 

طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.
مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1400/02/26 لغايت 1400/02/30 تاپايان وقت ادارى.

آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1400/03/10 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)
تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/03/11 در سالن جلسات مناقصه گزار.

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 
123402/ت50659ه  مورخ 1394/09/22 و اصالحيه آن به شماره 5211/ت57592ه مورخ 1400/01/22 ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر 
بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/03/10 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى 

مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.

نشانى مناقصه گزار: همدان  ميدان بيمه جنب اداره ثبت احوال شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 
7:45 تا 13:15)

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 41934-021    دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات  و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.
 شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه هاى عمومي يك مرحله اى

شماره 
شماره فراخوانموضــــــــــــــوعمناقصه

مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد (ريال)در سامانه ستاد
فرآيند ارجاع كار (ريال)

ساعت 
بازگشايى

ع/1400/127
اجراى بخش اول خط انتقال آب مجتمع 
اشترمل (اجراى خط لوله چدن داكتيل از 

تصفيه خانه سرابى)
200000700100000341,173,485,8782،058,674,29410

اجراى بخش دوم خط انتقال آب مجتمع ع/1400/128
200000700100000461,655,273,3003،082,763,66510:30اشترمل (اجراى خط پلى اتيلن تا مخزن مادر)

معاون وزير ارتباطات تاكيد كرد
در هيچ فرآيند دولتى نياز به دريافت 

كپى شناسنامه نيست
 معــاون وزير ارتباطات و فنــاورى اطالعات با بيان اينكه در هيچ 
فرآينــد دولتى نياز به دريافت كپى شناســنامه نيســت، گفت: اينكه 
دســتگاه ها از طريق وب سرويس هاى موجود به مردم خدمات دهند، 
به توان ارائــه خدمات الكترونيكى برنمى گردد و بســتگى به تمايل 

دستگاه ها دارد.
به گزارش ايســنا، امير ناظمى با اشاره به رونمايى از سامانه سماوا و 
پيام ايران، بيان كرد: ســامانه احراز هويت معتبر (سماوا) و سامانه پيام 
ايران با هدف توسعه زيرساخت خدمات دولت الكترونيكى راه اندازى 
شده است و اميد مى رود كه براى استفاده از دستگاه ها، مطالبه گرى از 
ســوى نهادهاى مرتبط انجام شود و دستگاه هاى دولتى به جاى تبادل 
اطالعات ميان بخش هاى دولتى، اين داده ها را به سمت كاربر و كسب 

و كارها نيز سوق دهند.
خدمات سجلى در سال هاى گذشته الكترونيكى شده است

وى با بيان اينكه ميل و اراده به توســعه و دانش فنى باعث مى شــود 
سازمان ها از خدمات الكترونيكى استفاده كنند، گفت: در حل حاضر 
نياز به دريافت كپى شناسنامه در هيچ فرآيند دولتى وجود ندارد و اين 
سرويس كامًال الكترونيكى است، اما اينكه دستگاه ها از طريق اين وب 
ســرويس به مردم خدمات دهند، به تــوان ارائه خدمات الكترونيكى 

برنمى گردد و بستگى به تمايل دستگاه ها دارد.
رئيس ســازمان فناورى اطالعات با بيان اينكه اين سازمان ارائه دهنده 
خدمات دولت الكترونيك نيســت و تنها وظيفه دارد زيرساخت هاى 
الزم را فراهــم كند تا دســتگاه ها بهانه اى براى عــدم ارائه خدمات 
الكترونيكى به مردم نداشــته باشــند، اظهار كرد: خدمات سجلى در 
ســال هاى گذشته الكترونيكى شده اما سوال اين است كه چند درصد 
كســب و كارها و دستگاه ها و بانك ها از آن استفاده مى كنند؟ بنابراين 
عدم توســعه دولت الكترونيك در كشــور به ضعف دســتگاه هايى 

برمى گردد كه از اين زيرساخت ها استفاده نمى كنند.
ناظمى  بيان كرد: اين طرح نشــان دهنده عدم تسلط طراحان بر ساختار 
ادارى كشــور است و به نظر مى رســد طراحان آن ايده اى در خصوص 
حكمرانى داده ندارند. در اين طرح، تصور نمايندگان مجلس از سازمان 
فناورى اطالعات، تنها مركز ملى تبادل اطالعات است. در حالى كه سازمان 
فناورى پنج محور عملياتى از جمله دولت الكترونيك، امينت سايبرى و 
شبكه ملى اطالعات، استارت آپ ها و بخش برنامه ريزى دارد و اينكه در 
طرحى ساير محورهاى يك سازمان را ناديده بگيريم، داراى اشكال است.

وى گفت: مركز ملى تبادل اطالعات فوايد بســيارى طى ســال هاى 
اخير داشــته و بسيارى از خدمات دولت و كسب وكارهاى عمومى و 
غيردولتــى به ويژه در ايام كرونا از طريق اتصال به اين مركز صورت 
گرفته است. اگرچه ساختار فعلى دولت الكترونيك در كشور نيازمند 
بازطراحى اســت، اما اگر قرار باشــد اين ســاختار تنها فرآيندهاى 
بروكراتيك فعلى را الكترونيكى كند، شاهد بهبود ساختار نخواهيم بود 

و تنها يك نظام بروكراسى الكترونيكى خواهيم داشت. 
معاون وزير ارتباطات و فناورى اطالعات خاطرنشــان كرد: داده هاى 
اصلى كشور تنها در يك سازمان وجود ندارد كه دنبال بازسازى نظام 
ادارى آن باشيم. طراحان اين طرح معتقدند كه داده شهروندان و دولت 
الكترونيك فقط مربوط به اطالعات ســجلى مى شود. مجموعه اى از 

نابلدى و عدم تسلط، منجر به ارائه اينگونه طرح ها مى شود.

آگهي مناقصه عمومي خريد قير (شماره : 01 /1400)

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در نظر دارد در راستاي اجراي مصوبات قانونى نسبت به خريد قير  PG 58-22پااليشگاهي 
مورد نياز كارخانه آسفالت به ميزان 3000 تن از طريق مناقصه با شرايط زير اقدام نمايد: 

شرايط فني: قير خالص مورد نظر از نوع PG 58 -22 پااليشگاهي بوده واز بابت استانداردهاي مربوطه مورد آزمايش قرار مي گيرد. 
نحوه پرداخت: منابع مالي از اعتبارات داخلي و شرايط پرداخت به صورت ذيل مي باشد :

■ نقدى يا به صورت تبديل تعهد (بااستناد به ماده 292 قانون مدني) با امالك سازمان از طريق شركت در مزايده مربوط به آن و يا به صورت تبديل تعهد 
با بدهي به شهرداري هاي مناطق و شهرداري ستاد از بابت اخذ پروانه ساختماني و يا ساير بدهي ها . 

مبلغ سپرده شركت در مناقصه:
1- مبلغ سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 5/000/000/000 ريال (پنج ميليارد ريال) بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه در پاكت 

الف و بصورت الك و مهر شده به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.
2- الف: رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره 5-3331333-11-7405  بانك مهرايران شعبه صدف در وجه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي 

شهري شهرداري همدان.
3- ب: ضمانت نامه بانكي به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان

4- پ: اسناد خزانه يا اوراق مشاركت
5- محل دريافت و تحويل اسناد: همدان-  خيابان تختى- جنب بانك قوامين- دبير خانه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان.      

تلفن:  32514444 -081           فكس:   081-32527999 
6- مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات: از تاريخ انتشار آگهي مورخ 1400/02/26 لغايت ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1400/03/06 مي باشد.

7- زمان بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 1400/03/10 مي باشد.
8- حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بالمانع مي باشد.

9- سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
10- هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

11- ساير اطالعات و جزييات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.
12- روي پاكتها مشخصات پيشنهاد دهنده شامل: عنوان مناقصه مورد نظر،نام،نشاني و شماره تماس پيشنهاد دهنده درج گردد.

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

14- به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مناقصه و يا پس از مهلت قانوني باشند،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
15- ميزان تضمين حسن انجام معامله معادل ده درصد كل مبلغ قرارداد مي باشد كه بايد قبل از انعقاد قرارداد و به يكي از صورتهاي ذكر شده شامل 
1- رسيد بانكي وجه مزبور 2- ضمانت نامه بانكي 3- اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان 

تسليم شود و استرداد آن پس از تحويل قطعي و تسويه حساب نهايي صورت مي پذيرد .
16- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مناقصه مي باشد.

17- ضمناً متن آگهي فوق در سايت شهرداري همدان و سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان به آدرس ذيل موجود مي باشد:    
    http://ets.hamedan.ir

تاريخ انتشار آگهي:  1400/02/26 
(م الف 220)

غزل اسالمى »
 كرونــا هزينه زيادى روى دســت مردم 
گذاشــت. در اين دوران كســى راهكارى 
براى كاهش هزينه خانوارها نداد اما با ارايه 
مدل هايى براى مقابلــه با آن هر روز به اين 
هزينه ها  افزودند. بعضى از مشاغل از جمله 
آزمايشگاه ها، برخى داروسازى ها و تعدادى 
از پزشكان نيز ســود سرشارى از وضعيت 
به وجود آمده كســب كردند. يك پرســتار 
مطلع در گفت وگو با خبرنگار همدان پيام در 
اين باره گفت: تعدادى از پزشكان هستند كه 
هر بيمار كرونايى كه جــواب آزمايش آنها 
مثبت اســت و به آنها مراجعه مى كند تعداد 
زيادى آزمايش و سپس دستور بسترى براى 
بيمارستان مى نويســند كه پزشك اورژانس 
هم مى گويد ما فقط آزمايش هاى خودمان را 
قبول داريم و به اين شكل تعدادى آزمايش 
ديگــر به بيمار كرونايى تحميل و پس از آن 

بسترى مى شود.
 يكــى از كارمنــدان هم مى گفــت: درآمد 
آزمايشگاه ها بعد از كرونا عالى شده و برخى 
پزشــكان هم تجويزهاى بى مورد به بيماران 
مى كنند. بعضى ها براى هــر بيمار كرونايى 
كه به آنها مراجعه مى كنند دســتور بســترى 
مى دهند و تخت بيمارستان ها را پر مى كنند. 
تا جايى كه زن وشــوهرى بــر روى تخت 
خود در حال تخمه خوردن بودند كه پزشك 
ديگرى آنها را ديد و دســتور ترخيص داد و 
به پزشك قبلى گفت ديگر حق بسترى كردن 
بيماران كرونايى را ندارد. وى ادامه داد: البته 
پزشكانى هســتند كه بى جهت براى بيماران 
آزمايش و دارو نمى نويسند و آنها را بسترى 

نمى كنند و فقط قرنطينه را تجويز مى كنند. 
يكى از كارمندان بيمارســتان هم گفت: برخى 
پزشــكان هســتند كه به بيمارانى كه زعم ما 
اغلب نيازى به دارو و بســترى ندارند اما بعد 
از نوشتن كلى آزمايش به آنها آمپول 4 ميليون 
و 200 هزار تومانى تجويز مى كنند و تا همراه 
او آن را نخرد دستور بسترى نمى دهند در اين 
شرايط همراه بيمار كه نگران سالمتى و زندگى 
بيمار خود است خود را موظف مى داند كه با 
قــرض و يا حتى وام پول آمپول را جور كرده 

و آن را تهيه كند. 
اســفندماه سال گذشــته بود كه يك پزشك 
فوق تخصــص در گفت وگويــى دوســتانه 
گفت: كسى كه دچار ويروس كرونا مى شود 
متوجه آن مى شــود و عاليمى هرچند ناچيز 

اما اطرافيان را هم متوجــه مى كند، بنابراين 
نيازى به تســت كرونا نيست. اما ذهنيتى در 
بين مردم ايجاد شــده كه حتما بايد تســت 
كرونا بدهند. حتى بســيارى از افراد با اينكه 
مطمئن هستند دچار اين ويروس هستند اين 
تســت را انجام مى دهند، برخى ها هم بدون 
داشــتن عاليم اما براى اطمينان از سالمتى 
خود بارها اين تســت را داده اند. درصورتى 
كه به بســيارى از اين آزمايش ها و هزينه ها 

نيازى نبوده است.
 اين بايد فرهنگســازى شود كه مردم ب در 
بيمارستان هم بيماران زيادى براى تشخيص 
و تســت مراجعه مى كنند كــه وقتى درباره 
عاليــم ناچيز آن توضيح مى دهد پيشــنهاد 
مى كنيم در صورت بروز عاليم شديد براى 
تست كرونا مراجعه كنند درغير اين صورت 
نيازى نيســت. اما اغلــب به خاطر ترس و 

نگرانى مصر بر انجام تست كرونا هستند. 
يك پزشــك متخصص داخلــى هم گفت: 
به نظــر مى رســد اســتفاده از الــكل براى 
شستشوى هر نيم ســاعت يكبار و يا حتى 
بيشتر به يك عادت تبديل شده و بسيارى از 
افراد بدون اينكه نيازى باشد اين كار را انجام 
مى دهند. شايد تا امروز صحبت هايى مبنى بر 
اينكه ويروس كرونا از ســطوح قابل انتقال 
اســت، مى شد و بســيارى از مردم با شدت 
زيادى آن را اجرا مى كردند اما مدتى اســت 
كه از سوى ســازمان جهانى بهداشت اعالم 
شــده كه اين ويروس به خاطر ساختارش از 

طريق سطوح قابل انتقال نيست اما با توجه 
به اينكه فرهنگســازى زيــادى بر روى اين 
موضوع شــده امروز مى بينيــم كه ترك آن 
به ســختى امكان پذير است و هنوز هم وقتى 
خريــد مى كنيم و مدتى را در بيرون از منزل 
ســر مى كنيم با احتياط زيادى دست هايمان 
و اجنــاس خريدارى شــده را بارها با الكل 
شستشــو مى دهيم در صورتى كــه اين كار 
عــالوه بر تحميــل هزينه عــوارض بعدى 
خواهد داشــت. هرچند كه رعايت بهداشت 
در هنگام خريد و شســتن دســت ها قبل از 

استفاده از دست ها كار درستى است.
يك پرســتار هم مى گفت: به نظر مى رســد 
انجام تست هاى كرونا در اين وسعت نيازى 
نباشــد اما انجام آن حتــى در بين همكاران 
خودمان و پزشــكان هم به يــك عادت و 
احساس نياز تبديل شده است كه سبب شده 
روزانه تعدادى زيادى تســت انجام بشــود 
درصورتى كه به نظرم شــايد 90 درصد آن 

نياز نباشد.
وى ادامــه داد: با توجه به اينكه از ســوى 
وزارت بهداشت بارها به شيوه هاى مختلف 
اعالم شــده كه ســرماخوردگى، آنفلوآنزا و 
حساســيت نداريم و هر ســرفه و عاليمى 
مربوط به كروناســت پس وقتى كســى در 
خود عاليمى مى بينــد بايد خود را در خانه 
قرنطينه كند و اگر در مدت 2 يا 3 روز رفع 
شد كه هيچ اگر نه اين عاليم حدود 3 هفته 
در فرد باقى مى ماند كه نشــان دهنده كرونا 

است و احتياجى به داروى خاصى هم ندارد 
فقط بايد خود را قرنطينه و موارد بهداشتى و 

تغذيه اى را رعايت كند.
مدتى است كه درآمدزايى برخى از مشاغل از 
جمله آزمايشگاه هايى كه تست كرونا مى گيرند 
مورد بحث برخى محافل است. محمد طاهرى، 
ســخنگوى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا هم 
چندى پيش اعالم كرد كه روزانه 300 ميليون 
تومان در همدان هزينه انجام تســت كرونا از 
مراجعه كنندگان مى شود كه مى توان اين مبلغ 
را بــه عنوان كمك هزينه به خانوارها پرداخت 
كرد و از آنها خواست به مدت 14 روز از خانه 

خارج نشوند.
اين متخصص ميكروب شناسى بهترين راهكار 
براى كنترل ويــروس كرونا را در كنار اجراى 
دقيق شــيوه نامه هاى بهداشتى، تزريق گسترده 
واكسن و قرنطينه كامل خانگى به مدت 2 هفته 
دانست و تأكيد كرد: كشورهايى نظير نيوزلند 
و ونزوئال با قرنطينه كامل خانگى توانستند اين 
ويــروس را مهار كنند بنابراين براى توفيق در 
اين زمينه بايد به مدت 2 هفته از خروج مردم 

از منزل جلوگيرى كرد.
در مدت اخيــر اغلب متخصصــان بر اين 
عقيده هســتند كه انجام تســت كرونا براى 
افراد ضرورى نيست اما قرنطينه روشى است 
كه بــا آن مى توان وضعيت را كنترل كرد. از 
اين رو بســيارى از افراد بايــد در رفتارهاى 
مقابله با كرونا از جمله انجام تســت كرونا 

و استفاده از الكل تجديدنظر كنند.

كرونا فرصت درآمدزايى براى آزمايشگاه ها

نيازى به تست كرونا نيست
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خبـرورزشى يادداشت

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

بانوى كنگ فو ماليرى طاليى شد
 مدال طالى مســابقات آنالين كونگ فو گنگ توان بانوان كشور در 

بخش اوسيما از آن ورزشكار ماليرى شد.
هما فقيهى ورزشكار شايسته ماليرى مدال طال و مقام قهرمانى مسابقات 
آنالين كونگ فو گنگ توان بانوان كشور در بخش اوسيما (نانچيكو) را 

از آن خود كرد.
هما فقيهى ورزشكار ماليرى كه توانســته بود با هماهنگى هاى انجام 
شــده از سوى فدراسيون كونگ فوى كشور در بخش اوسيما (نانچيكو 
) در مســابقات آنالين كونگ فو گنگ توان بانوان كشــور در رده سنى 
بزرگساالن شركت كند كه با انجام حركات حرفه اى نانچيكو مدال طال 

و مقام قهرمانى اين دوره از مسابقات را از آن خود كرد.
اين مســابقات در اواخر اسفند ماه ســال گذشته به ميزبانى فدراسيون 
كونگ فو كشــور برگزار شد كه نتايج آن در ارديبهشت ماه سال جارى 

اعالم و احكام مربوطه صادر شده است.

تنيس روى ميز  
در مسير توسعه قرار گرفته است 

 اسدآباد-محمد جوادكوهى-خبرنگار همدان پيام: در حال حاضر در 
رشــته تنيس روى ميز در شهرستان اسدآباد 100 ورزشكار در 2 بخش 

آقايان و بانوان درحال فعاليت هستند.
رئيس هيأت تنيس روى ميز اســدآباد با اعالم اين خبر گفت: با توجه 
به اســتقبال جوانان از اين رشته، به دنبال توسعه فضاى ورزشى در اين 
رشته هستيم. شاهين سميعى افزود: در سطح شهرستان اسدآباد تنها يك 
سالن ورزشى مختص رشته تنيس روى ميز وجود دارد كه كفاف خيل 

ورزشكاران اين خطه نيست.
وى در خصوص عواملى كه مى تواند باعث پيشرفت تنيس در اسدآباد 
شــود اظهار كرد: مهمترين مسأله اى كه مى تواند باعث تحول در تنيس 

روى ميز  شود سرمايه گذارى روى خردساالن و نونهاالن مى باشد.
سميعى خواســتار حفظ وفاق و همدلى موجود در استان جهت ادامه 
حركت رو به جلو پينگ پنگ شــد و گفت: برگزارى مسابقات تنيس 
روى ميز در رده هاى ســنى مختلف و جذب خيران براى تقويت اين 
رشته ضرورى است. وى در پايان خاطر نشان كرد: رشته ورزشى تنيس 
روى ميز در كشــور وضعيت خوبى دارد و كسب رتبه هاى بين المللى 
توسط ورزشكاران اين رشته گواه بر اين گفته است و اميدواريم با كمك 

مسئوالن اين رشته جذاب همگانى شود.

5 بازيكن استان در اردو تيم ملى هندبال 
 پنج بازيكن به اردوهاى تيم ملى هندبال جمهورى اســالمى ايران 

دعوت شدند.
از ســوى فدراسيون هندبال كشور 5 هندباليست استان به اردوهاى تيم 
ملى دعوت شــدند.  بنا بر اعالم هيأت تنيس روى ميز استان 5 بازيكن 
هندبال از اســتان همدان در اردوهاى تيم هــاى ملى در رده نوجوانان  
حضور دارند. محمدرضا غفرانى و محمد مهدى حيدريان در اردوى تيم 
ملى نوجوانان هندبال ساحلى كه در شهر كرمان برگزار مى شود حضور 

دارند كه خود را براى اعزام به مسابقات آسيايى قطر دآماده مى كنند.
همچنين الناز يارمحمدى توســكى و صبا زنگنه نيز به اردوى تيم ملى 
نوجوانان بانوان دعوت شــدند كه اردوى خود را در شهر اراك برگزار 
مى كنند. و اميرعباس سلطانى نيز به صورت پيوسته در اردوى تيم ملى 

جوانان كشور جهت اعزام به مسابقات آسيايى حضور دارند.

«اخالق سياه» در زمين سبز!
 بازيكنان و از همه بدتر برخى از پيشكســوتان دو تيم پرسپوليس 
و اســتقالل، با به راه انداختن يك درگيرى خشن و پر از صحنه هاى 
تأســف برانگيز، ضعف هاى اخالقى و حرفه اى فوتبال ايران را به رخ 

تماشاگران كشيدند.
به گزارش ايســنا، داربى 95 تهران يك بار ديگر روى زشــت خود 
را درســت چندين ثانيه قبل از اتمام زمان قانونى مســابقه به نمايش 
گذاشت. بازيكنان و از همه بدتر برخى از مربيان و عوامل باتجربه دو 
تيــم با فرارهاى تند و تيز و مشــت و لگد خود، هواداران و بينندگان 
تلويزيونى را انگشــت به دهان گذاشــتند و نشــان دادند كه اوضاع 

خراب تر از چيزى است كه تصور مى شود.
مدتى تصور غالب اين بود كه مشــكل اصلى تقابل دو تيم، هواداران 
دو آتشــه است كه با شــعارها و حركات خود باعث تهييج بازيكنان 
مى شــوند و آن ها را به يك درگيرى تمام عيار سوق مى دهند ولى به 
لطف ويروس كرونا(!!) مشخص شد كه مشكل از جاى ديگرى است.
آخرين پرده از درگيرى در بازى دو تيم به شــامگاه بيســت وچهارم 
ارديبهشــت بازمى گردد كه بعد از 90 دقيقه بازى نه چندان زيبا و اما 
كامال خشــن كه با داد و فريادهاى بى مورد بازيكنان موجب افت فنى 
مسابقه شده بود، همه در انتظار دميده شدن سوت پايان مسابقه بدون 
هيچ حرف و حديثى خاصى بودند ولى يك جرقه براى روشن شدن 
چاشــنى درگيرى ها كافى بود تا بازيكنان و برخى مربيان به جان هم 

بيفتند و بزرگ و كوچك به همديگر حمله ور شوند.
اين اتفاق در شرايطى رخ داد كه شواهد نشان مى دهد مشكلى جدى 
در طول مسابقه وجود نداشت و دوران حضور برخى از حاشيه سازها 
هم در اين مســابقه حساس به سر آمده اما چند حركت كودكانه براى 

شروع تنش و درگيرى كافى بود.
اگر چه خطاى محمد نادرى خشن بود اما قوانين فوتبال براى اين قبيل 
حركات خشــن تنبيه قانونى را در نظر گرفته ولى برخى از بازيكنان 
متعصب نمــا، با آغاز درگيرى، يك غائله بــزرگ را به راه انداختند تا 
توده اى انســان بالغ در قرن بيســت ويكم به جان هم بيفتند و بيهوده 
هياهو به راه بياندازند؛ آن هم در شــرايطى كــه هيچ دليلى براى اين 

اتفاق وجود نداشت.
اگر چه قياس فوتبال اروپا با فوتبال آماتورى ايران درست نيست ولى 
براى درك تفاوت كافى اســت نگاهى به بازى هاى حساس روزهاى 
اخير در فوتبال اروپا بياندازيد: رئال مادريد - چلســى، بارســلونا - 
اتلتيكو مادريد، ميالن - يوونتوس، منچستر يونايتد - ليورپول و... كه 
همگى در اوج حساسيت و اهميت برگزار شد، بدون كمترين درگيرى 
و با كيفيت فنى نســبتاً باال برگزار و تمام شد اما الكالسيكوى وطنى 
به محلى براى زورآزمايى فوتباليســت ها بدل شده تا بعد از ماجراى 
بازى پرسپوليس و سپاهان، همچنان ضعف اخالقى در فوتبال ايران در 

وخيم ترين وضعيت خود قرار داشته باشد.
اين حال فوتبال ايران اســت. اميد اســت كه كميته انضباطى و كميته 
اخالق فدراســيون درد را درست بشناسد درست عمل كند و درست 

درمان نمايد. 

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

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

برابر رأي شماره 140060326009000006 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فامنين تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى بهروز يوسفى فرزند ابراهيم به شماره 
شناسنامه 323 صادره از قهاوند در يك باب خانه به مساحت 1468/65 مترمربع مفروز 
و مجزى شده از پالك 236 اصلي واقع در روستاى خواجه حصار خريدارى با واسطه از 
مالك رسمي آقاى نجاتعلى چهره قانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 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  الف 45)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/09

رضا بيات - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فامنين

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

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

برابر رأي شــماره 139960326034001213 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك همدان- ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى محمود آقاجانى 
فرزند حسين به شــماره شناسنامه 267 صادره از همدان در اعيانى سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ و عرصه 40/66 شعير مشاع از ششــدانگ يك باب گاراژ به مساحت 
3938/16 مترمربع قســمتى از پالك 19 اصلى واقع در همدان بخش حومه دو حوزه 
ثبت ناحيه دو خريداري از مالك رسمي آقاى على قلى دولتشاهى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ 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 الف 135)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/26
موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابر رأي شماره 140060326002000056 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
كبودرآهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مجتبى طاهرى حجت فرزند 
مرادعلى به شماره شناســنامه 988 صادره از كبودرآهنگ در يك واحد پرواربندى 
گوساله به مساحت 2391/86 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 307 اصلي واقع 
در روســتاى كندبالغى خريدارى از مالك رسمى آقاى على اصغر كاوسى كيان محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 52)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/09

محمدصادق بهرامى - رئيس 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 و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 140060326009000005 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فامنين تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عباسعلى يوسفى چهرقانى فرزند 
سلطانعلى به شماره شناسنامه 204 صادره از فامنين در  يك باب خانه به مساحت 
716/74 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 236 اصلي واقع در روستاى خواجه 
حصار خريدارى با واسطه از مالك رسمي آقاى سلطانعلى چهره قانى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م  الف 44)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/09

رضا بيات - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فامنين

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

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

برابر رأي شماره 140060326009000008 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي واحد ثبت فامنين 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى يوســفى فرزند اسماعيل به شماره 
شناسنامه 0373064454 صادره از قم در يك باب خانه به مساحت 345/15 مترمربع 
مفروز و مجزى شــده از پالك 236 اصلي واقع در روستاى خواجه حصار خريدارى 
با واسطه از مالك رسمى آقاى نجاتعلى چهره قانى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ 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 الف 47)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/09

رضا بيات - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فامنين

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

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

برابر رأي شــماره 139960326034001213 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبــت ملك همدان - ناحيه دو تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضي آقاى محمود 
آقاجانى فرزند حسين به شماره شناسنامه 267 صادره از همدان در اعيانى سه  دانگ 
مشاع از ششدانگ و عرصه 40/66 شعير مشاع از ششدانگ يك باب گاراژ به مساحت 
3938/16 مترمربع قســمتى از پالك 19 اصلى واقع در همدان بخش حومه دو حوزه 
ثبت ناحيه دو خريداري از مالك رسمي آقاى على قلى دولتشاهى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ 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 الف 137)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/26
موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو همدان

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

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

برابر رأي شــماره 121-1400/01/9 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى امير طالئى نيك فرزند جهانگير به شماره 
شناســنامه 1317 صادره از بهار در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان 
به مســاحت 224/40 مترمربع پالك 11670 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار 
حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على اكبر پناهى محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 66)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/11

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شماره 1400603260009000007 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فامنين تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اســماعيل يوسفى فرزند ابراهيم 
به شماره شناســنامه 231 صادره از فامنين در يك باب خانه به مساحت 1400/43 
مترمربع مفروز و مجزى شــده از پالك 236 اصلي واقع در روستاى خواجه حصار 
خريدارى با واسطه از مالك رسمي آقاى سلطانعلى چهره قانى 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 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 46)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/09

رضا بيات - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فامنين

همدان صاحب مجموعه پارالمپيك مى شود
 بدنبال مطالبه اصلى ورزشكاران جانباز و معلول استان، همدان به زودى 

صاحب مجموعه پارالمپيك مى شود.
رئيس هيأت ورزش هاى جانبازان و معلوالن اســتان با اعالم اين خبربه 
ايرنا گفت: احداث مجموعه ورزشى پارالمپيك مطالبه اصلى ورزشكاران 
جانباز و معلول استان است كه به زودى نسبت به احداث آن اقدام مى كنيم.

پروين قربانيان روز جمعه در گفت وگو باخبرنگار ايرنا با اشــاره پيگيرى 
مسئوالن اجرايى براى رفع مشكل ورزش جانبازان و معلوالن استان همدان، 

اظهار داشت: در همين راستا، خواسته جامعه جانبازان و معلوالن ورزشكار 
براى داشتن يك مجموعه اختصاصى به صورت جدى مطرح و پيگيرى 
شده است. وى افزود: هدف از احداث مجموعه ورزشى پارالمپيك، ايجاد 
مركزى مطابق با استانداردهاى كامل براى اجراى برنامه هاى استانى، ملى و 
بين المللى ويژه جانبازان و معلوالن در شهر همدان است.قربانيان با تأكيد 
بر لزوم تقويت و توانمندســازى ورزش جانبازان و معلوالن، خاطرنشان 
كرد: با احداث اين مجموعه ورزشــى بســيارى از دغدغه هاى اين قشر 
ورزشــكار برطرف خواهد شد ضمن اينكه مى توانيم ميزبان رويدادهاى 

مهم ملى و بين المللى باشيم.

وى بــا بيان اينكه اين هيأت جزو افتخارآفرينان ميادين ملى و بين المللى 
است، يادآور شد: ورزشكاران جانباز و معلول استان همدان در سال هاى 

گذشته همواره جزو افتخارآفرينان ميادين ملى و بين المللى بوده اند.
قربانيان تصريح كرد: توســعه و تقويت ورزش هاى جانبازان و معلولين 
هدف اصلى هيأت اســت و در تالش هســتيم تا با حمايت مســئوالن 

مشكالت و موانع زيرساختى اين ورزش را برطرف كنيم.
استان همدان در رشته هايى نظير واليبال، دووميدانى، تنيس روى ميز و شنا 
در مياديــن مهم بين المللى صاحب مدال هاى رنگارنگ در حوزه ورزش 

جانبازان و معلوالن است.
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پيشخـوان

بانوى تيرانداز همدانى 
عازم كشور مجارستان 

شد
 بانوى تيرانداز همدانى براى حضور 
در اردوى تيــم ملــى كشــور، راهــى 
مجارستان شــد.مه لقا جام بزرگ نماينده 
اســتان همدان در تيم ملى براى حضور 
در اردوى آماده ســازى رشــته تفنگ به 
آماده سازى  اردوى  كرد.  سفر  مجارستان 
تيــم ملى تيراندازى ايــران تا 13 خرداد 
ماه در كشــور مجارستان برگزار مى شود 
و پس از آن ملى پوشــان كشــورمان در 
مســابقات قهرمانى اروپا در كرواســى 
شــركت مى كنند. ملى پوش همدانى در 
ماده تفنگ در اين اردو شركت دارد.جام 
بزرگ بانوى ورزشــكار همدانى دارنده 
مدال هاى نقره و برنز بازى هاى آســيايى 

است.

مربى و كشتى گير همدانى 
در اردوى تيم ملى 

 مربى و كشــتى گير برگزيده اســتان 
براى حضور در اردوى آماده ســازى تيم 
ملى كشتى آزاد نوجوانان كشور به اردو 

دعوت شدند.
دومين مرحله از اردوى تيم كشــتى آزاد 
نوجوانان روزهاى 27 ارديبهشــت تا 7
خردادماه امســال در شهر كرمان برگزار 
مى شــود. برهمين اساس «عباس زنديه» 
آزادكار مستعد استان همدان براى حضور 
در اين اردو دعوت شده است.همچنين 
جالل لطيفى از مربيان ارزنده و ســازنده 
كشتى استان نيز به عنوان عضو كادر فنى 

تيم ملى در اين اردو حضور دارد.

سرپرست هيأت هاكى 
همدان معرفى شد

 ميثم مشــهدى به عنوان سرپرست 
هيأت هاكى شهرستان همدان معرفى شد.

ميثم مشــهدى كه از بازيكنان با ســابقه 
و مربيان هيأت هاكى همدان مى باشــد 
با ابالغى از ســوى حسين ترابى رئيس 
هيأت هاكى اســتان به عنوان سرپرست 
شهرستان همدان معرفى شد. اميد است با 
و بهره گيرى از همه ظرفيت هاى موجود 
استان وى بتواند در تحقق اهداف و ارتقاء 

جايگاه ورزش مهيج هاكى موفق باشد.

مسابقه آنالين شطرنج 
در اسدآباد

 به مناسبت هفته معلم مسابقه شطرنج 
آنالين ويژه فرهنگيان در اسدآباد برگزار 
شد. اين مسابقه آنالين با همكارى اداره 
آموزش و پرورش شهرســتان اســدآباد 
وبه همت هيأت شطرنج شهرستان ويژه 
فرهنگيــان و خانواده هــاى فرهنگيان با 
حضور جمعى از عالقمندان اين رشــته 

مفرح برگزار گرديد.

 تيم فوتبال شــهردارى همــدان امروز به 
دنبال اســتحكام صدرنشينى خود برابر شهيد 

قندى يزد است.
هفته هجدهم رقابت هاى فوتبال ليگ دســته 
دوم قهرمانى باشگاه هاى كشور امروز با انجام 
6 بازى در شــهرهاى مختلف دنبال مى شود 
كه در يكى از اين ديدارها امروز شــهردارى 
همدان براى استحكام صدرنشينى خود ميزبان 

ايرانجوان بوشهر است.
شــاگردان رضا طالئى منش كه بــا 33 امتياز 
يكه تاز جدول رده بندى هســتند در اين بازى 
خانگى به دنبال كســب پيروزى و مستحكم 

كردن جايگاه خود هستند.
تيم شهردارى از مدعيان شماره يك صعود به 
ليگ دسته نخست فوتبال باشگاه هاى كشور 
محسوب مى شود و اختالف 4 امتيازى با تيم 
دوم كه اســترس را از اين تيم دور مى كند و 
اگر شــهردارى روال بازى هاى گذشته خود 
را پيش بگيرد پس از ســال ها ناكامى فوتبال 
اســتان مى تواند در سطح باالى فوتبال كشور 

خود را مطرح كند.
اين تيــم از بازيكنان جوان و بــا انگيزه اى 
برخوردار است و كادر فنى تيم نيز به درستى 
تيــم را هدايت كرده و از همــان آغاز ليگ، 
شهردارى خود را به عنوان مدعى مطرح كرده 
است. همدانى ها توانسته اند اختالف خود را با 
ديگر مدعيان افزايش دهند و در حاشيه امنيت 

قرار گرفته اند.

حريف امروز شــهردارى هر چند از جايگاه 
مناســبى در جدول برخوردار نيست اما اين 
تيم از تيم هاى ريشه دار جنوب است و سابقه 

بااليى در فوتبال كشور دارد.
ايرانجوان بوشهر كه از مشكالت مالى رنج مى 
برد و در انتهاى جدول كابوس تلخ سقوط را 
احساس مى كند در بازى امروز محكوم به برد 
اســت و اين مى تواند يك امتياز مثبت براى 

شهردارى همدان باشد.
طالئى منشى با آناليز حريف امروز مى تواند 3

امتياز ديگر به اندوخته هاى خود اضافه كند و 
يك گام ديگر به قهرمانى گروه و صعود خود 

را نزديك كند.
بازيكنان شهردارى اگر در بازى هاى باقى مانده 
ليگ مغرور نشوند مى توانند به راحتى صعود 
كنند و كسب امتيازات بازى ها ضريب اطمينان 
خوبى براى آخر فصل خواهد بود تا به اگر و 

اما دچار نشود.
مجموعــه شــهردارى در ماه هــاى اخير به 
خوبى اين تيم را حمايت مى كند و شاگردان 
طالئى مــش به دور از حواشــى در هر بازى 
براى كسب پيروزى قدم به ميدان مى گذارند.

بازى امروز در ورزشگاه حاجى بابايى مريانج 
مى تواند آينده اين تيم را ترسيم كند و همچنان 

فاصله خود را با مدعيان حفظ كند.
شــهردارى در بازى امروز ساسان جعفرى 
را بــه دليل مصدوميــت در اختيار ندارد و 
اين بازيكن فصل فوتبالى را از دســت داد 

اما ســاير بازيكنان قبراق و ســرحال آماده 
رويارويى با ايرانجوان هستند. تيم همدانى 
در فصــل اخير بارها توســط داوران ضربه 
خورده كه از اين موضوع طالئى منش بسيار 
شــاكى است و اميدوار اســت كه در ادامه 

مسابقات از اين ناحيه آسيب نبيند.
شهردارى بايد بداند كه صدر جدول را راحت 
به دست نياورده و قدر اين موقعيت را بداند و 
به راحتى اجازه ندهد حريفان نزديك شوند. 
يكه تازى شهردارى زمانى ارزش خود را پيدا 
مى كند كه ســاير مدعيان با صرف هزينه هاى 
باال پشت سر تيم اســتان حركت مى كنند و 
شهردارى با حداقل امكانات بهترين نتايج را 

كسب كرده است.
در ديگر ديدارهــاى امروز تيم فوتبال علم و 
ادب تبريــز تيم دوم جــدول و نزديك ترين 
تعقيــب كننده شــهردارى، ميزبان مس نوين 
كرمان است هر دو تيم مدعى صعود هستند و 
تيم بازنده از كورس رقابت ها خارج مى شود. 
تيم سوم جدول ويســتاتوربين نيز امروز در 
ديدار 6 امتيازى ميزبان اســپاد تهران است و 
ايــن دو بازى و نتايج آن براى فوتبال همدان 
بسيار حائز اهميت است. تيم فوتبال شهردارى 
بندرعباس پذيراى ملى حفارى اهواز اســت. 
آواالن كامياران به ميهمانى فوالد نوين اهواز 
مى رود. سپيدرود رشت ميزبان محتشم تبريز 
است و اميد گناوه نيز از نفت و گاز گچساران 

پذيرايى مى كند.

شهردارى به دنبال 
استحكام صدرنشينى

اخذ مربيگرى پاراگاليدر براى نخستين بار 
در همدان

 همدان براى نخســتين با موفق شــد مدرك مربيگرى پاراگاليدر را 
كسب كند. رضا سرمد و اميرحسين صادقيان براى نخستين بار در استان 

همدان موفق به كسب مدرك مربيگرى پاراگاليدر شدند.
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

ستاره اى در ميان يك پرده نقره اى!
ــك  ــل"، ي ــى هاب ــكوپ فضاي ــا "تلس ــده ب ــت ش ــر ثب  تصوي
ــان آن در  ــتاره اى در مي ــه س ــذارد ك ــش مى گ ــه نماي ــحابى را ب س

ــت. ــال درخشــش اس ح
 Hubble)"به گزارش ايسنا ، تصويرى كه با "تلسكوپ فضايى هابل
Space Telescope) ثبت شــده است، يك سحابى گسيلشى 

موسوم به "NGC 2313" را نشان مى دهد.
سحابى هاى گسيلشــى، ابرهاى درخشــانى از گازهاى يونيزه شده 

هستند كه نور خود را منتشر مى كنند.
در مركز اين تصوير، ســتاره "V۵۶۵" قرار دارد كه پرده اى نقره اى 

رنگ از گاز و غبار را مشخص مى كند. 
نيمه راست اين تصوير، با ابر ضخيمى از غبار پوشانده شده است.

قرارداد ابرى"گوگل" 
با سرويس اينترنت "استارلينك"

 شــركت "گوگل" در همكارى جديد خود با ســرويس اينترنت 
"استارلينك" شركت "اســپيس ايكس" قصد دارد به مشاغل راه دور 
راهى براى استقرار و عملياتى كردن سريع برنامه هاى خود در فضاى 

ابرى گوگل بدهد.
ــركت  ــن دو ش ــد بي ــق جدي ــق تواف ــر   ، طب ــزارش مه ــه گ  ب
ايســتگاه هاى  فضايــى  شــركت  و"اســپيس ايكس"،  "گــوگل" 
زمينــى "اســتارلينك"(Starlin) درون مراكــز داده گــوگل نصــب 
خواهــد كــرد. تجــارت ابــرى ايــن غــول فنــاورى بــا بهره گيــرى 
از اينترنــت "اســتارلينك" بــه يــك همــكارى منجــر شــده اســت 

ــد. ــه ياب ــال ادام ــا هفــت س ــد ت ــه مى توان ك

مولكول هايى كه مى توانند به درمان لوسمى 
حاد كمك كنند

 پژوهشــگران آمريكايــى در بررســى جديد خود، بــه ايجاد 
مولكول هاى كوچكى پرداختند كه مى توانند به درمان لوســمى حاد 

كمك كنند.
به گزارش مديكال اكســپرس، پروتئين ســاخته شــده توســط ژن 
"ASH١L"، نقش مهمى را در بروز لوسمى حاد و ساير بيمارى ها 
بر عهده دارد. در هر حال، هدف قرار دادن پروتئين ASH١L از نظر 

درمانى، چالش برانگيز است.
پژوهشگران "دانشگاه ميشــيگان"(UMich) آمريكا، مولكول هاى 
كوچكى ابداع كرده اند كه بــا مهار ASH١L مى توانند از تعامالت 

مهم مولكولى در بروز و پيشروى لوسمى پيشگيرى كنند.

سفر "استارشيپ" از تگزاس به هاوايى
 (Starship)در حال آماده سازى استارشيپ (SpaceX)اسپس ايكس 

براى اولين پرواز خود در مدار است.
به گزارش اسپيس، براساس مداركى كه در كميسيون فدرال ارتباطات 
اياالت متحده آمريكا(FCC) ثبت شــده و توســط پايگاه "ورج" 
گزارش شده است، شركت اســپيس ايكس قصد دارد نمونه ى اوليه 
فضاپيماى استارشــيپ را از تاسيســات خود در نزديكى بوكاچيكا، 
تگزاس به مدار پرتاب كند تا سفر بدون سرنشين خود در مدار را به 

انجام برساند و در نزديكى جزاير هاوايى در آب فرود بيايد.
زمان اين پرتاب هنوز اعالم نشده است اما ايالن ماسك، بنيانگذار و 
مديرعامل اسپيس ايكس اميدوار است تا پايان سال 2021 استارشيپ 

را به مدار بفرستد.

مارمولكى كه با يك حباب هوا 
زير آب نفس مى كشد

 يــك مطالعــه جديد دريافته اســت كــه حباب هــاى بينى به 
مارمولك هاى "آنول" اجازه مى دهند تا در زير آب تنفس كنند.

بــه گزارش نيو اطلس، مارمولك آنول(anole) ممكن اســت يك 
حيوان خانگى محبوب باشــد، اما احتماال خيلى ها نمى دانند كه آنها 
مى توانند در زير آب نفس بكشند.يك مطالعه جديد توانايى آنول ها را 
براى انجام اين كار تاييد كرده است و توضيح مى دهد كه چه چيزى 

اين امكان را براى آنها فراهم مى كند.
اول از همــه اينكه آنول ها پوســتى آب گريز دارنــد، بدين معنى كه 
پوست شان آب را دفع مى كند. اين ويژگى در زندگى روزمره آنها به 

محافظت از آنها در برابر باران و انگل ها كمك مى كند.

برنامه هاى ميراثى 
در هفته ميراث فرهنگى همدان  

 «در هفته ميراث فرهنگى از 28 ارديبهشت لغايت 
3 خــرداد ماه بيش از 32 برنامه مرتبط با اين هفته در 

استان همدان اجرا مى شود.» 
مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
اســتان همدان گفت: «آغاز عمليات مرمت پنج بناى 
تاريخى در همدان ، برپايى نمايشگاه عكس ناگفته هاى 
هگمتانــه در باغ نظرى به مدت يــك هفته از ديگر 

برنامه هاى اين روز است.» 
به گــزارش روابط عمومــى اداره كل ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى همدان، على مالمير، شنبه 
25 ارديبهشت ماه در آســتانه روز موزه و آغاز هفته 
ميراث فرهنگى گفت: «چهارشــنبه 29 ارديبهشت با 
عنوان ميراث فرهنگى و مرمت آثــار و بناها، گزارش 
معــاون ميراث فرهنگى اداره كل، گــزارش فعاليت 
يكســاله را شــاهد خواهيم بود و مصاحبه در برنامه 
راديويــى صبح الوند از شــبكه اســتانى با موضوع 
هفتــه ميراث فرهنگى، برگزارى نشســت خبرى در 
كاروانســراى تاج آباد با حضــور جمعى از اصحاب 
رسانه با محوريت ثبت جهانى و پخش قسمت دوم 

معرفى موزه هاى استان را شاهد خواهيم بود.» 
مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
اســتان همــدان به برنامــه هاى روز پنجشــنبه 30 
ارديبهشت اشاره كرده و گفت: «روز پنجشنبه با عنوان 
ميراث فرهنگى و دســتكندها، گــزارش مدير پايگاه 
ســامن و ارزانفود از اقدامات يك ساله اين پايگاه در 
اين دستكندها را در فضاى مجازى شاهد خواهيم بود 
و جمعى از مديران اســتان نيز  از دســتكند ارزانفود 
بازديد خواهند كرد و قسمت سوم بازديد مجازى از 
موزه هاى استان در بستر اينستاگرام و توييتر نيز پخش 

خواهد شد.» 
 او گفــت: «روز شــنبه يكــم خــرداد، بــا عنوان 
ميراث فرهنگى و كاوش، گزارشى تصويرى از اقدامات 
يك ساله كاوشگران استان را در فضاى مجازى شاهد 
بوده و در نشستى با همكاران حوزه ميراث فرهنگى، 
از فعاالن اين حوزه تجليل خواهد شــد و چهارمين 
قسمت بازديد مجازى از موزه هاى استان را در فضاى 

مجازى به نظاره مى نشينيم.» 
مالمير گفت: «در روز يكشنبه دوم خردادماه، با عنوان 
ميراث فرهنگى و بافت شهرى و روستايى گزارشى نيز 
از كارشــناس معاونت  ميراث فرهنگى و مدير پايگاه 
روســتاهاى تاريخى در خصوص اهميت روستاهاى 
تاريخى پخش و پنجمين قســمت بازديد مجازى از 
موزه هاى اســتان در فضاى مجازى نيزپخش خواهد 

شد.» 
مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
اســتان همــدان گفــت: «در آخريــن روز هفتــه 
ميراث فرهنگى و در روز دوشنبه سوم خرداد، با عنوان 
ميراث فرهنگى و تشكلها، مسئول تشكل هاى مردم نهاد 
معاونــت ميراث فرهنگى در فضاى مجازى به گفتگو 
نشسته و نقطه نظرات و ديدگاههاى كارشناسى حوزه 

سمن ها و ميراث فرهنگى را شاهد خواهيم بود.» 

كدام كشورها به مسافران واكسن كرونا 
مى زنند؟

 توزيع ناعادالنه و ســرعت كند واكسن كرونا در بسيارى از كشورها 
بعضى  از شــهروندان جهانى را بر آن داشــته به كشورهاى ديگرى كه به 

توريست ها خدمات واكسن مى دهند، سفر كنند.
به گزارش ايســنا، روســيه اولين كشــور عرضه كننده واكسن كوويد به 
گردشگران است. Enno Lenze، يك كارآفرين، روزنامه نگار و مدير 
يك موزه در آلمان حاضر بود به خاطر واكســن سفر كند، او نخست از 
پزشكان محلى در شهر برلين، درباره واكسن اضافه پرس وجو كرد، براى 
تزريق واكسن در صربستان درخواست داد و درباره گزينه هاى موجود در 
امارات متحده عربى، عراق و... تحقيق كرد و حتى خواست شانس خود 
را با ويزاى امريكا امتحان كند. ســرانجام يك شركت توريستى در نروژ 
پيدا شد كه بسته سفر شــامل پرواز به مسكو و واكسن «اسپوتنيك وى» 

را عرضه مى كرد.  
لنز به همراه 50 آلمانى ديگر اولين دوز واكسن كوويد را در روسيه تزريق 
كرده اند و به زودى براى تزريق دوز دوم به مســكو خواهند رفت. دولت 
روسيه موظف است اين مسافران را سه روز تحت نظر داشته باشد، اما به 
اعتقاد اين كارآفرين آلمانى، فرصت خوبى براى گشت وگذار در مسكو و 

آشنايى با سفينه هاى فضايى در دوران جماهير شوروى است.
اين آژانس مســافرتى نروژى به دنبال تقاضاى زياد براى ســفر به خاطر 
واكسن، يك تور سه هفته اى با عنوان «سالمت» عرضه كرده كه گردشگران 
فاصله بين دو دوز واكســن را مى توانند در آبگرم هاى تركيه سپرى كنند. 
اين شركت توريستى همچنين تور سفر سيبرى با قطار همراه با واكسن را 
عرضه كرده اســت كه تا به حال 600 نفر از آلمان، سوئيس و چند كشور 

اروپايى ديگر در آن ثبت نام كرده اند.
در امريكا، با ســرعت گرفتن تزريق واكسن به افراد بالغ، برخى ايالت ها 
كه واكســن بيشترى دارند، برنامه تزريق به مسافران را آغاز كرده اند. مثال 
از ماه ژوئن، يعنى يك ماه ديگر، در آالســكا كه بخشــى از ايالت متحده 
آمريكا است تزريق واكسن كوويد به مسافران در فرودگاه پيشنهاد مى شود. 
در داكوتاى شــمالى، ايالت هم مرز با كانادا نيز تزريق واكســن كرونا به 
راننده هاى ترانزيتى كاميون كه از كانادا وارد آمريكا مى شوند، شروع شده 
است. در فلوريدا افرادى كه به صورت موقت يا براى تجارت به اين ايالت 

سفر مى كنند، امكان تزريق واكسن كرونا را دارند.
در ميامــى نيز مقررات آزاد اين اجازه را مى دهد به افرادى كه از امريكاى 
جنوبى و مركزى با ويزا وارد مى شوند واكسن تزريق شود. دنيل كوردوا، 
يك اقتصاددان اهل پرو كه در دانشــگاه فلوريدا كار مى كند موفق شده با 
ويزاى امريكا، واكسن كوويد را دريافت كند. او با يك پرواز از شهر ليما به 
ميامى رفته و مستقيم به كمپ تزريق واكسن مراجعه كرده و با ارائه مدارك 
شغلى خود، اين واكسن را تزريق كرده است. او گفته خيلى ها را در پرو و 

ليما مى شناسد كه به همين منظور به امريكا سفر كرده اند.
روزنامه مكزيكى «ريفورما» هم گزارش داده كه آدم برها (Coyotes) ـ 
قاچاقچيانى كه افــراد را از مرز مكزيك و امريكا رد مى كنند ـ اين بار به 
افرادى كه قصد دارند براى تزريق واكسن كوويد به امريكا بروند، كمك 

مى كنند.
اما مالديوـ  جزيره اى در اقيانوس هندـ  كه سياست افزايش گردشگر را در 
پيش گرفته شده، با استراتژى 3V (تعطيالت، واكسن، بازديد) گردشگران 
را براى سفر به اين كشور همراه با تزريق واكسن كوويد تشويق مى كند. 
عبداهللا ماســوم، وزير گردشــگرى مالديو به CNBC گفته در حالى كه 
فقط حدود 13 درصد از مالديو واكســينه شده اند، اما حدود 90 درصد از 
كارگران خط مقدم گردشــگرى واكسن كوويد را دريافت كرده اند كه از 

اهميت اين كشور به صنعت گردشگرى ناشى مى شود.
صربستان نيز تجربه تزريق واكسن به مسافران بين المللى را دارد، اين كشور 
حدود سه ميليون واكسن فايزر، آســترازنكا، اسپوتنيك وى و سينوفارم 
براى شهروندانش خريده كه بيشتر از حد مورد نياز بوده، بنابراين واكسن 
اضافه را به مليت هاى ديگرى كه به صربســتان سفر كنند، تزريق مى كند. 
به گزارش يورونيوز، تا كنون بيش از 22 هزار نفر خارجى واكسن كوويد 
را در صربستان دريافت كرده اند. بيشتر اين افراد از همسايگان صربستان 
و حوزه بالكان بوده اند، شهروندانى از كانادا نيز به انگيزه تزريق واكسن به 

صربستان سفر كرده اند.
چالشى كه بسيارى از كشورها با آن روبه رو هستند نابرابرى جهانى در تهيه 
و توزيع واكسن است. بر اساس مطالعه انجام شده در دانشگاه آكسفورد، 
82 درصد از واكســن هاى كوويد به كشــورهايى با درآمد باال و اقتصاد 
متوســط رو به باال رســيده و فقط 0.2 درصد واكسن ها براى كشورهاى 

كم درآمد خريدارى شده است. 
بــراى كاهش اين مشــكل، تالش هايى كوواكس (نهــاد هماهنگ كننده 
تهيه واكسن زير نظر سازمان بهداشــت جهانى) درحال انجام است، اما 
كشورهاى ثروتمند سهم بيشترى را براى عرضه واكسن در اختيار گرفته اند 
و اكنون كه موج سفر به خاطر واكسن شكل گرفته، با توجه به اقتصاد از 
دست رفته بخش گردشگرى در برخى كشورها، نگرانى هايى از بابت نگاه 
سرمايه دارى به واكسن كوويد كه شانس آن را نصيب افراد ثروتمند مى كند 

و نه فقير، مطرح است.
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صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى : سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)
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■ حديث:
امام صادق(ع):

سه چيز است كه همه مردم به آنها نياز دارند: امنّيت، عدالت و رفاه.. 
[تحف العقول، ص 320]

آگهي مزايده (نوبت اول)  

روابط عمومى شهرى تويسركان

شــهردارى تويســركان قصــد دارد بــر اســاس مجوز 
ــن  ــه زمي ــورخ 99/09/15 دو قطع ــماره 7/449 م ش
ــهرك  ــع در ش ــكونى واق ــرى مس ــا كارب ــود را ب خ
ــه  ــى ب ــك غرب ــه آريافر-ي ــروى انتظامى-كوچ ني
مســاحت 23/49 مترمربــع و 11/77 مترمربــع جهت 
ــده  ــق مزاي ــاور آن از طري ــالك مج ــه پ ــاق ب الح

ــد.  واگــذار نماي
از متقاضيــان دعــوت مى شــود كــه از طريــق 
ــه  ــبت ب ــت نس ــى دول ــتاد الكترونيك ــامانه س س

ثبت نــام اقــدام نماينــد. 
(م الف 289)

 امروز سالروز افتتاح فرودگاه امام خمينى است ، 
اين مناسبت وقتى در تقويم خود نمايى كرد آه از نهاد 
ما همدانى ها برخواست . فرودگاه بين المللى همدان 
كه نام بلند آوازه اش روى همان تابلوى ورودى پايانه 

حمل و نقل هوايى شهر جا خوش كرده است .
در حالى كه هــر روز فرودگاه هاى كشــور برنامه 
پروازى خــود را گســترش ميدهند و فــاز به فاز 
زيرساختها را محيا ميكنند فرودگاه همدان سالها در 
انزوا و ســكوت جا خوش كرده است و آب از آب 
آنجا تكان نميخورد و پرنده در آســمان بى پرواز آن 

پر نميزند  . 
در حالى طى سال هاى گذشته ميلياردها تومان اعتبار 
به اميد رونق گرفتن فرودگاه بين المللى همدان خرج 
اين مجموعه شــده كه نه تنهــا  همچنان خبرى از 
برقرارى پروازها نيست بلكه كرونا هم به يارى بهانه 

هاى موجه براى تعطيلى فرودگاه همدان آمد .
فرودگاه همدان كه در سطح بين الملل با كد شناسايى 
OIHH تعيين شــده توســط ســازمان بين المللى 
هواپيمايى كشورى شناخته مى شود با توجه به جايگاه 
منحصربه فرد خود يكــى از مهم ترين فرودگاه هاى 

غرب كشور به شمار مى رود.
اين فرودگاه يكى از قديمى ترين فرودگاه هاى ايران 
با قدمتى حدود هشــت دهه اســت تا جايى كه در 
سال 1345 شمسى پروژه ساخت فرودگاه جديد كه 
در فاصله هشــت كيلومترى ضلع شمال شرقى شهر 
همدان در كنار جاده اصلى تهران و به مساحت حدود 
250 هكتار و در حوالى فرودگاه قديم واقع شده بود، 
مورد مطالعه قرار گرفت و در سال 1349 ساخت اين 
فرودگاه آغاز شــد و پروژه در سال 1351 به اتمام و 

به بهره بردارى رسيد.
اين فرودگاه در حالى امتيازدار قدمت در كشور است 
كه در برقرارى پروازها همچنان لنگ مى زند و نه تنها 
شاهد برقرارى پروازهاى بين المللى از اين فرودگاه 
نيستيم، بلكه از برقرارى پروازهاى داخلى نيز خبرى 
نيست. نماينده سابق مردم همدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى سال گذشــته عنوان كرده بود براى 
رونق فرودگاه همدان اعتبــارات كالنى در مجلس 
تصويب و از طريق وزارت خانه جذب استان شده كه 
با هزينه اين اعتبارات بايد نام اين فرودگاه در كنار نام 

فرودگاه هاى فعال كشور قرار بگيرد.
امير خجســته با اشاره به هزينه بيش از 80 ميلياردى 
براى توسعه فرودگاه بين المللى همدان، گفت: همدان 
بايد در زمينه برقرارى پروازها در كشور حرف براى 

گفتن داشته باشد.
نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى هم 
در مصاحبه هاى رســانه اى خود ،  با بيان اينكه از 
سال 1384 به موازات پيگيرى هاى الزم براى احداث 
اتوبان تهران-همدان و راه آهن تهران-همدان؛ ايجاد 
فرودگاه همدان نيز در كنار خطوط ارتباطى جاده اى و 
ريلى در دستور كار بوده است، افزود: در سال 1387

تأمين اعتبار برج مراقبت فــرودگاه همدان صورت 
گرفت و عمليات اجرايى اين زيرســاخت ارتباطى 

هوايى در اولويت هاى برنامه همدان قرار گرفت.
حميدرضــا حاجى بابايى ادامه داد: فــرودگاه فعال 
همدان يكى از زيرســاخت هاى توسعه گردشگرى 
براى جذب گردشــگران داخلى و خارجى است و 
با فعاليت فرودگاه همدان مى توانيم شــاهد توسعه 
همدان باشــيم، چراكه پروژه هــاى كالنى كه براى 
توسعه همدان برنامه ريزى و در حال اجرا است، نياز 
به زيرساخت هاى ارتباطى مانند محورهاى ارتباطى 

هوايى، ريلى و جاده اى دارد.
و امــا آخرين صحبت ها از فرودگاه همدان به دوران 
پيش از كرونا مربوط اســت؛ دى ماه سال 1398 بود 
كه استاندار همدان در ديدار با مديرعامل يك شركت 
هواپيمايى، با بيان اينكه برقرارى پروازهاى جديد بايد 
اولويت مديران اجرايى استان باشد، افزود: براى ادامه 
فعاليت پروازهاى فرودگاه بين المللى همدان نيز بايد 

تسهيالت و تمهيداتى فراهم شود.
سيد سعيد شــاهرخى با تصريح بر اينكه عزم، اراده 
و هماهنگــى براى جــذب گردشــگر و راه اندازى 
پروازهــاى همدان ضرورى اســت، گفت: فرودگاه 
همدان زيرســاخت بااليى براى برقرارى پروازهاى 
داخلى، خارجى و حتى فرود هواپيماهاى پهن پيكر 

دارد و بايد از ظرفيت هاى آن بهره برد.
وى گفــت: تبليغات بخش جدايى ناپذير توســعه 
به ويــژه در حوزه گردشــگرى اســت و فرودگاه 
همدان ظرفيت آن را دارد كه به اســتان هاى همجوار 

خدمات رسانى كند.
وى با بيان اينكه نبايد همه تبليغات بر عهده شركت 
چارتر كننده پرواز باشــد، افــزود: اداره كل ميراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى، شركت ها، 

شهردارى و رسانه ها بايد در اين بخش كمك كنند.
همواره شــاهديم كه مسئولين استان همدان بر لزوم 
توجــه به صنعت گردشــگرى در همــدان تاكيد و 
ادعــا دارند كه نام همدان در ليســت جديد مقاصد 
گردشــگرى ورود پيــدا كــرده و اســتان همدان، 
ظرفيت هــاى حمــل و نقلى مناســبى دارد و حتى 
فرودگاه همدان را در صحبت هايشان فرودگاه بزرگ 

خطاب مى كنند!
با اين حال شــاهديم كه اين روزها اگرچه شــيوع 
ويروس كرونــا حتى فرودگاه هاى بيــن المللى در 
كشــورهاى ديگــر را هم دچار چالــش و تا حدى 
سوت و كور كرده اســت؛ اما اين نيمه تعطيلى ها و 
سكوت ها در فرودگاه همدان در دوران پيش از كرونا 
نيز وجود داشــت و به نوعى مــردم به تعطيلى هاى 
طوالنى مدت فرودگاه همدان عادت كرده اند بنابراين 
نمى توان در پِس تمامى هزينه ها و وعده هاى محقق 
نشــده در فرودگاه همدان، تنها دليل خاك خوردن 
آن را شــيوع ويروس كرونا دانســت. اما به راستى 
برنامه اى براى احياى اين فرودگاه وجود دارد يا قرار 
است در دوران پســاكرونا كه شايد يكسال و بيشتر 
هم ادامه داشــته باشد شاهد پرواز وعده و وعيدهاى 
مسئولين در فرودگاه همدان باشيم، نه پرواز مسافران 

و گردشگران؟!
 شركت فرودگاه ها چه اقداماتى 

براى مهار كرونا انجام داد؟
اكنــون اين پرســش مطرح مى شــود كــه جدا از 
برنامه ريزى هاى انجام شــده براى افزايش پروازهاى 
داخلى و عبورى، چه اقداماتى را مى توان براى انجام 
سفر سالمت كه از اهميت بســيار بااليى برخوردار 

است، مد نظر قرار داد؟
رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت فرودگاه ها و 
ناوبرى هوايى ايران در اين باره به اين موضوع اشاره 
مى كند كه ACI (اتحاديه جهانى فرودگاه ها) «تجربه 

سفر سالمت» از طريق مسافرت با كمترين تماس يا 
بدون تماس را براى جلب اعتماد مســافران هوايى، 

شعار خود قرار داده است.
وى در خصوص اين شعار توضيح داد: در كشور ما 
نيز با وجود فشارهاى مسئوالن و نمايندگان استانى و 
كاهش پرواز و مسافر، هيچ فرودگاهى غير عملياتى 
و تعطيل نشد. مسئوالن كشــور تشخيص دادند كه 
مسافرت هاى هوايى با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
يكى از مسيرهاى امن براى جابه جايى در زمان شيوع 
ويروس كروناســت و ما نيز رعايت اين اصل را در 

دستور كار قرار داديم.»
اين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازى مى گويد: 
سه ســرفصل شــامل «اقدامات بهداشــتى و ارائه 
تسهيالت»، «ارائه خدمات بدون تماس يا با كمترين 
تمــاس» و نيز «فاصلــه گذارى فيزيكــى در قالب 
مى شود؛  عملياتى  فرودگاه ها»  هوشمندسازى  برنامه 
ســرفصل هايى كه هر يك از آنهــا بخش مهمى از 

«تجربه سفر سالمت» را تبيين مى كنند.
 هوشمندسازى فرودگاه ها در برابر كرونا 

به چه معناست؟
بــه گفته اميرمكرى، بــراى به نتيجه رســاندن اين 
سرفصل ها و تحقق برنامه هوشمندسازى به همكارى 
تمام دســت اندركاران فرودگاهى، نهادهاى نظامى 
و انتظامى، شــركت هاى هواپيمايى و شــركت هاى 
خدمات فرودگاهى (هندلينگ كننده ها) نياز اســت. 
هدف از هوشمندسازى فرودگاه ها به حداقل رساندن 

ارتباط فيزيكى با مسافران است.
 كرونا پروژه هاى عمرانى، زيرســاختى و 
نكرده  متوقف  را  فرودگاه ها  شركت  ارتباطى 

است
اميرمكرى در پاسخ به اين سوال كه برنامه هاى ارتقاى 
فرودگاه ها در اين شــرايط چگونــه پيش مى رود؟، 
توضيــح داد: ارائه ســرويس هاى عملياتى با وجود 
كرونا بدون وقفه دنبال مى شــود. نصب سوئيچينگ 
مهرآباد، 28 پروژه عمرانى در فرودگاه ها و ســاخت 
ســايت رادار «تنگ ريز» شــيراز، از نمونه هاى اين 

اقدامات است.
به گفته مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبرى هوايى 
ايران، با كاهش پروازها، عمليات عمرانى در برخى از 
فرودگاه ها حتى سرعت هم گرفته است. به طور كلى 
شيوع كرونا باعث كاهش تقاضاى سفرهاى هوايى، 
كاهش فركانس پروازى شركت هاى هواپيمايى و در 
نتيجه كاهش اســتفاده از امكانات و زيرساخت هاى 

فرودگاهى شده است.
حمل و نقل هوايى از اساســى ترين زيرساخت هاى 
جذب گردشــگر اســت كه در همدان محقق نشده 

است

گذشــته از مباحث عنوان شــده نمى تــوان از نقش 
فرودگاه در توسعه گردشگرى غافل شد، كما اينكه 
مســئولين اســتان همدان همواره اين استان را يكى 
از مقاصد ســفر معرفى و بر لزوم توجه به اين مهم 
تأكيددارند، اما بااين وجود حمل ونقل هوايى يكى از 
اساسى ترين زيرساخت هاى جذب گردشگر است كه 

در همدان محقق نشده است!
به راســتى فرودگاه همدان كه بارها بارقه هاى اميد را 
در رونق دوباره ســفرهاى هوايى در دل مردم ايجاد 
كــرده و بارها نيز اين اميدهــا را خاموش كرده چه 
زمانى قرار اســت رونق بگيرد؟ اگر در حال حاضر 
موضوع كوتاهى مســير همدان تا تهران و برعكس 
مطرح اســت پس چــرا پروازها به ديگر اســتان ها 
و مقاصد گردشــگرى داخلى مهيّا نمى شــود تا در 
گردشــگرى هاى داخلى همدان هم ســرى در ميان 

سرها داشته باشد؟
اگر موضوع شيوع كرونا است پس چرا در اين روزها 
قدمى برداشته نمى شود و برنامه اى براى احياى دوباره 
اين فرودگاه نيست؟ آيا در همدان عزم راسخى براى 
رونق فرودگاه همدان بــا هزينه كردها و خرج هاى 
بــاالى 80 ميليارد تومان وجود ندارد و قرار اســت 
مادام شاهد خاموشى ها و امتداد خواب زمستانى در 

اين فرودگاه باشيم؟
اســتان همدان در صورت برنامه ريزى هاى مناسب 
مى تواند رونق بخش گردشگرى سالمت، گردشگرى 
ورزشى،  گردشگرى  زمســتانه،  گردشگرى  پاييزه، 
گردشگرى روســتايى و... با توجه به پروتكل هاى 
بهداشتى و البته گردشــگرى ايمن و سالمت محور 

به طورى كــه  باشــد 
تورهــاى  مى تــوان 
بــه  را  گردشــگرى 
روانه  اســتان  سمت 
ســاخت كمــا اينكه 
هم اكنون در استان هاى 
ير  پذ شــگر د گر
كشــورمان و البته در 
كشورهاى  از  بسيارى 
جهــان به ايــن مهم 
اما  است،  شده  توجه 
بازهم همدان مانده و 
از  وعده ووعيدهايى 
گردشــگرى،  جنس 
اشــتغال و توسعه كه 
ديگرى  از  پس  يكى 
فــرودگاه  بانــد  در 
همــــــدان پــرواز 

مى كنند!

اين بار كرونا دليلى براى موجه شدن تعطيلى فرودگاه همدان 

درآسمان فرودگاه پرنده َپر نمى زند


