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تالش براى مشاركت حداكثرى 
1- برخى همدانى هاى باالى 80 ســال 
از تزريق واكســن كرونا امتناع كرده اند. گويا 
نگرانى از وضعيــت فرزندان دليل اين امتناع 
بوده اســت. گفتنى اســت دغدغه سالمت 
فرزندان هرگز والدين را در هيچ ســنى رها 

نمى كند.
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رئيس خانه احزاب استان: 

احزاب در انتخابات اثر گذار نيستند
■  جريان هاى سياسى  بدون شناسنامه مقابل خانه احزاب هستند

بيمارستان شهيد سليمانى تويسركان
به كمك مديريت كرونا آمد
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پرچم««القدس لناالقدس لنا»»   پرچماهتزاز  اهتزاز 
بر فراز  همـدانبر فراز  همـدان

دبير جمعيت جانبازان انقالب اسالمى استان خبر داد
 راه  اندازى پويش دعوت از 

آيت ا... رئيسى
 براى حضور در انتخابات
■ پاكدستى و  شفافيت مالك كانديداى اصلح است

■ نتوانسته ايم فرهنگ پذيرش احزاب را در كشور جا بى اندازيم
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تالش براى مشاركت حداكثرى 
 1- سرانجام وزير كشور و بعد از آن رئيس ستاد انتخابات كشور و 
بعد از آنها مسئوالنى از ستاد انتخابات استان ها به موضوع ردصالحيت 

بدون مستندات وارد شده و اقداماتى داشتند.
ايــن ورود كه پس از باال رفتن انتظارات از دولت براى واكنش به اين 
موضوع مهم رخ داد، باز هم نشان داد وزير كشور دولت تدبير تنها در 
مواقعى به حقوق شــهروندى كه از شعارهاى اين دولت است توجه 

مى كند كه مجبور شود!
2- جلسه وزير كشور با رئيس مجلس را نزديكان وزير كشور جلسه 

اى موثر ارزيابى كرده اند.
پس از آن جلسه بود كه خبر تاييد آن دسته از داوطلبان كه استعالم هاى 
آنها مشــكل ندارد، منتشر شده است، هر چند اين اتفاق هنوز فقط در 

اطالع رسانى رخ داده و براى تحقق آن بايد منتظر روزهاى بعد بود.
3- انتخابات در ايران با فتواى رهبر انقالب با حق الناس گره خورده 
است و اين حق الناس تنها در مراقبت از راى مردم نيست بلكه مراقبت 

از حقوق داوطلبان نيز حق الناس است.
در اين دوره از انتخابات شوراها هم هيأت نظارت و هم هيأت اجرايى 

هر دو بر رعايت حق الناس تاكيد داشته اند.
4- مشاركت حداكثرى نيازمند يك فضاى رقابتى و عادالنه است.

اگر احساس شود داوطلبانى از يك طيف فكرى بدون هيچ سندى رد 
صالحيت شــده اند تا فضا براى پيروزى طيف ديگر آماده شود، اين 

ناعدالتى منجر به كاهش مشاركت خواهد شد.
5- مراقبت از فضاى عادالنه وظيفه هر دو هيأت بازرسى و اجرايى در 

انتخابات شوراها است.
اين دو هيأت در مراحل مشخص شده انتخابات  به ارزيابى صالحيت 
داوطلبــان مى پردازند  و اگر بخواهند ناعدالتى را وارد كار كرده و حق 

الناس را رعايت نكنند، به مشاركت در انتخابات ضربه زده اند.
6- در شــرايطى كه مركز افكار  سنجى صدا و ســيما  اعالم مى كند ؛ 
درصد قابل توجهى از مردم در انتخابات رياســت جمهورى شركت 
نمى كنند. مهمترين وظيفه هر مســئول انتخاباتى تالش بيشــتر براى 
فراهم شدن شرايط مشاركت حداكثرى در تمامى انتخاباتى  است كه 

قرار است با هم و در يك روز، امسال برگزار شود.
شــرايطى كه يك شرط آن امكان رقابت و وجود فضاى عادالنه براى 

همه ديدگاه هاى درون نظام است.
7- بر اســاس اعالم دبير ســتاد انتخابات اســتان، حدود 18 درصد  
داوطلبان شوراها در استان همدان رد صالحيت شده اند كه انتظار مى 

رود با توافق مجلس و وزارت كشور اين درصد كاهش يابد.
عمل به اين توافق عالوه بر تاكيد مجدد بر قانون قطعا مى تواند، زمينه 
ساز  مشاركتى حداكثرى در انتخابات مهم امسال  و در شرايط خاص 

كشور باشد .

مرگ 2003 همدانى از ابتداى كرونا
  بنا برگفته سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى استان همدان با فوت 10
بيمار مبتال به كرونا در 24 ساعت گذشته آمار متوفيان اين استان از ابتداى 

شيوع اين ويروس تاكنون به 2 هزار و سه نفر رسيده است.
محمد طاهرى افزود: 418 نفر ديگر در 24 ساعت گذشته در اين استان 
به بيمارى كوويد 19 مبتال شــدند كه در مجموع بيماران سرپايى مثبت 
از ابتداى اپيدمى ويروس كرونا تاكنون به 39 هزار و 394 نفر و بيماران 

بسترى مثبت به 15 هزار و 946 نفر رسيد.

مدير روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــكى استان همدان اضافه كرد: 
همچنين تعداد مراجعان ســرپايى به اورژانس بيمارستان هاى اين استان 
با عالئم تنفسى مشكوك به كرونا در 24 ساعت گذشته 853 مورد بود 

كه 174 نفر از مراجعان به بيمارستان ها در بخش عادى بسترى شدند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى استان همدان اضافه كرد: در عين حال 
هم اينك 19 بيمار مبتال به كوويد 11 در بخش آى.سى.يو مراكز درمانى 
اين استان بسترى هســتند و وضعيت جسمى 64 بيمار وخيم گزارش 

شده است.
طاهرى درباره آخرين وضعيت بيماران كرونايى در شهرستان هاى استان 

همدان نيز گفت: شــمار بيماران كرونايى بسترى(از ابتداى همه گيرى 
ويروس كرونا تاكنون) در بيمارســتان هاى اســدآباد 691 ، بهار 879، 
تويســركان 951، رزن 689، درگزين 257، فامنين 294 و كبودراهنگ 

949 نفر است.
وى افزود: همچنين تاكنون 2 هزار و 863 نفر در مالير، 2 هزار و 88 نفر 
در نهاوند و پنج هزار و 901 نفر نيز در شهرستان همدان به اين ويروس 

مبتال و بسترى شده اند.
طاهرى اظهار داشت: هم اينك شهرستان هاى بهار و اسدآباد در وضعيت 

قرمز و ساير شهرستان هاى اين استان در وضعيت نارنجى قرار دارند.

اهل قلم براى روايت ناگفته هاى دفاع مقدس 
همت كنند

 نماينــده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همــدان با بيان اينكه 
ناگفته هاى بســيارى از جبهه و جنگ در ســينه رزمندگان و خانواده 
شــهدا نهفته است از صاحبان قلم و انديشــه دعوت كرد براى پياده 

سازى و نگارش اين داشته هاى ارزشمند همت كنند.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى در آئين 
گشــايش مسابقه كتابخوانى «حاج جالل» اظهار داشت: استان همدان 
در روايتگرى و شرح حال شهدا در كشور پيش قدم است و صاحبان 

قلم و روايتگران توانمندى در اين خطه پرورش يافته اند. 
وى اضافــه كرد: هنــوز روايت هاى بســيارى در ســينه ايثارگران، 
رزمندگان و خانواده هاى آنها نهفته است كه روايت نشده و صاحبان 

قلم و انديشه در اين راستا بايد همت بيشترى داشته باشند. 
امام جمعه همــدان گفت: دوران دفاع مقدس سرشــار از هنجارها، 
ارزشــها و نيكى ها بود و بايد اين داشــته هاى گرانقدر به شيوه هاى 
نوين براى جوانان بازگو شود.  حجت االسالم والمسلمين شعبانى از 
هنرمندان استان خواست وارد گود شده و حقايق و خدمات اين ملت 

در برهه هاى مختلف را در تاريخ بنويسند. 
 كتابهاى دفاع مقدس سرمايه اى ارزشمند هستند

معاون سياســى امنيتى واجتماعى اســتاندارى همدان نيز در اين آئين 
كتاب را يك ســرمايه ارزشمند براى ارتقاى فرهنگ بشرى دانست و 

گفت: كتابهاى دفاع مقدس جايگاه ويژه اى در اين ميان دارند. 
مصطفــى آزادبخت تصريح كرد: كتاب«حاج جــالل» يكى از همين 
سرمايه هاى ارزشمند است كه زندگى خانواده شهيدان حاج بابايى را 
به شــيوايى روايت مى كند، خانواده اى كه چهار عضو آن در راه دفاع 

از وطن شهيد شده است. 
وى خاطرنشــان كرد: انقالب اسالمى ريشــه در خون اين شهدا دارد 
و هرآنچه در اين رابطه قلم بزنيم و بنگاريم بازهم ســوژه هاى بكر و 
بى بديل فراوانى وجود خواهد داشــت.  آزادبخت با بيان اينكه امروز 
رسالت سنگينى را به عهده داريم افزود: زمانى موفق هستيم كه فرهنگ 
شهدا و رسم و منش آنها را در زندگى هايمان جارى و سارى كنيم. 

معاون سياسى امنيتى واجتماعى استاندارى همدان يادآورى كرد: يكى 
از توصيه هاى مهم شــهدا در وصيت نامه هايشان تبعيت از ولى فقيه 

است كه اكنون بيش از هر زمان ديگرى بايد مورد توجه قرار دهيم. 
كتاب «حاج جالل» به قلم ليال نظرى گيالنده به تازگى منتشــر شده 
كه شامل خاطرات حاج جالل پدر شهيدان عليرضا و ابوالقاسم حاج 
بابايى اســت. مسابقه سراســرى كتابخوانى با برداشتى آزاد از اين اثر 
امروز به ميزبانى فرهنگ و ارشاد اسالمى با حضور جمعى از هنرمندان 

و  فرهيختگان همدان برگزار شد.

10 درصد عفوهاى كشور مختص همدان است
 200 زندانى حافظ قرآن كريم

 مديركل زندان هاى استان همدان با بيان اينكه به واسطه حفظ آيات 
نورانى قرآن كريم 10 درصد عفو هاى كشــور مختص همدان است از 
اينكه سال گذشته استان همدان بيشترين آمار عفو زندانيان كشور را به 

خاطر حفظ قرآن كريم داشت خبر داد.
رضا ذوالفعلى نژاد در گفت وگو با فارس با بيان اينكه 200 زندانى حافظ 
نيم تا 30 جزء قرآن كريم در اســتان هستند اظهار كرد: در حال حاضر 

بسيارى از مددجويان در زندان نيز شروع به حفظ قرآن كريم كرده اند.
وى با بيان اينكه اگر مددجويى بخواهد مشمول عفو هاى موردى شود كه 
از افتخارات رياست دادگسترى همدان بوده حتما بايد حافظ قرآن كريم 
باشد گفت: آزادى به شرط حفظ قرآن كريم اقدام بسيار ارزشمندى بوده 
كه به اين منظور  سال گذشته استان همدان بيشترين آمار عفو زندانيان 

كشور را داشت.
مديركل زندان هاى استان همدان با اشاره به اينكه سال گذشته به واسطه 
حفظ آيات نورانى قرآن كريم بيش از 10 درصد عفو هاى كشور مختص 
زندانيان همدان شد افزود: خوشبختانه در حال حاضر مددجويان و حتى 

خانواده هاى آنها به حفظ قرآن كريم عالقه زيادى يافته اند.
وى با اشــاره به اينكه يكى از آســيب هاى جامعه بيكارى است و در 
حوزه اشــتغال و حرفه  آموزى مددجويان اقداماتى صورت گرفته است 
گفت: بر اساس نيازسنجى و نياز بازار با همكارى سازمان فنى  حرفه اى، 
ميراث فرهنگى و جهاد كشاورزى آموزش ها  برگزار و كارت مهارت به 

مددجويان ارائه مى شود.
ذوالفعلى نژاد با بيان اينكه از طريق ســازمان فنى حرفه اى به مددجويان 
كارت مهارت داده مى شــود بدون اينكه نام زندان برى روى كارت آنها 
باشد تا بتوانند در بيرون از زندان نيز به فعاليت خود ادامه دهند خاطرنشان 
كرد: يكى از اولويت هاى سازمان زندان ها اشتغال است كه سال گذشته 
48 درصد زندانيان  در داخل و بيرون از زندان مشــغول فعاليت شدند. 
وى با اشاره به اينكه اشتغال زندانيان را در سه حوزه تعريف كرده ايم و 
يكى اشتغال نشسته است گفت: با توجه به محدوديت هاى كارگاه هاى 
موجود در زندان شرايطى فراهم كرديم كه زندانيان در كنار تخت يا روى 
تخت خود داخل بند با توانمندى خود يا آنچه با آموزش ياد گرفته اند 
صنايع دستى بســازند و از محل فروش آنها نيازهاى خود را در داخل 

زندان برطرف كنند.
مديركل زندان هاى اســتان همدان دومين اشــتغال موجود در زندان را 
كارگاهى دانســت و افزود: در داخل زندان كارگاه هايى نظير خياطى و 
سفالگرى  راه اندازى شده و مددجويان با فعاليت در اين زمينه براى خود 

درآمدى كسب مى كنند.
وى با بيان اينكه بخشى از اشتغال مربوط به زندانيانى است كه شرايط 
راى بازشــدن را دارند يعنى كسانى بر اساس قوانين بخشى از حبس را 
در زندان بسته گذرانده اند و بعد از آن مدت مى توانند با سند و موافقت 
مرجع قضائى در خارج از زندان مشغول كار شوند گفت: قريب به 450
نفر از زندانيان اســتان به اين واسطه در كارخانه ها و كارگاه هاى سطح 

استان مشغول به كارند.
ذوالفعلى نژاد خاطرنشــان كرد: طبق قراردادهاى بنياد تعاون با متوليان، 
كارفرمايان و پيمانكاران مددجويان مشــغول به كار مى شوند و ماهانه 
حقوقى دريافت مى كنند كه هم خود و هم خانواده هايشان بهره مند شوند.

1- برخى همدانى هاى باالى 80 ســال از تزريق واكسن كرونا امتناع 
كرده اند. گويا نگرانى از وضعيت فرزندان دليل اين امتناع بوده است. 
گفتنى است دغدغه ســالمت فرزندان هرگز والدين را در هيچ سنى 

رها نمى كند.
2- تقاضا براى برنج در كشــور كم شده است. گويا كمبود تقاضا به 
نحوى است كه برنج  سال گذشته هنوز در فروشگاه ها موجود است. 
گفتنى است تداوم اين وضعيت كه به دليل كاهش قدرت خريد مردم 

است، كشور را از واردات برنج بى نياز خواهد كرد.
3- يك هنرمند خواستار تغيير سرود ملى ايران شده است. گويا على 
رهبرى، موســيقيدان و آهنگساز برجســته ايرانى در نامه اى به وزير 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى، سرود جمهورى اســالمى ايران را «كپى» 
سرود ملى كره جنوبى دانســته و خواستار ساخت سرودى جديد با 
استفاده از بن مايه موســيقى ايرانى شده است. گفتنى است در دوران 
پس از انقالب ايران در ســال 1357، ابتدا سرود «پاينده بادا ايران» و 
از ســال 1371 سرود «مهر خاوران» به عنوان سرود ملى به كار گرفته 

شده است.
4-  2 اپراتور موبايل بر اينترنت كشــور تســلط كامل يافته اند. گويا  
دسترســى 80 ميليون كاربر به اينترنت پهن باند در كشــور به وسيله 
2 اپراتور موبايل اســت كه مانند ماجراى كالب هاوس به آنها قدرت 
كنترل و مديريت شبكه ارتباطى كشور را مى دهد. گفتنى است اپراتور 
اول بــا 43ميليــون و 771هزار و 383كاربر و دومــى با 36ميليون و 
742هزار و 410كاربر توانسته اند بازار اينترنت سيار را به انحصار خود 

درآورند.
5- مصوبه شوراى نگهبان درباره شرايط داوطلبان رياست جمهورى 
با واكنش حقوقدانان مواجه شده است. گويا برخى حقوقدانان بر اين 
باورند كه مرجع تعيين شرايط كانديداهاى رياست جمهورى شوراى 
نگهبان نيست. گفتنى است يكى از اين حقوقدانان گفته است؛ با توجه 
به تقسيم وظايف، مرجع تعيين معيار و  شرايط شوراى محترم نگهبان 
نخواهــد بود. بلكه يا بايد با مراجعه بــه افكار عمومى و به رفراندوم 
گذاشــتن شرايط افراد جهت  داوطلبى، براســاس آراى اكثريت مردم 
در اصالح قانون اساســى اقدام شــود و يا در قانون عادى به گونه اى 
كه با روح قانون اساسى  مغايرت نداشته باشد مجلس بايد اقدام كند؛ 

نه شوراى نگهبان!

 روز گذشــته به مناسبت فرا رسيدن 
آخرين جمعه ماه مبارك رمضان و روز 
جهانى قدس، آيين اهتزاز پرچم حمايت 
از آزادى قدس شريف در ميدان پژوهش 

شهر همدان برگزار شد.
اين پرچم با ابعاد 150 متر مربع، يادآور 
انزجــار تمامى شــهروندان همدانى از 
سياست هاى رژيم صهيونيستى است كه 
توسط شهردارى منطقه يك و با جمله " 
القدس لنا" بر فراز شهر همدان به اهتزاز 

در آمده است.
رئيــس شــوراى هماهنگــى تبليغات 

اسالمى با اشاره به اينكه قدس و فلسطين يكى 
از مهم ترين مسائلى است كه جهان اسالم با آن 
روبرو است گفت: روز قدس يكى از بهترين 
فرصت ها براى دفاع و حمايت از مردم مظلوم 
فلســطين است. حجت االســالم سيد حسن 
فاضليان در ادامه اظهار داشت: امسال با توجه 
به شــيوع ويروس كرونا و بــا در نظر گرفتن 
سالمت مردم و پرهيز از عادى انگارى ويروس 
كرونا همچون سال گذشته راهپيمايى نخواهيم 
داشت اما  ازظرفيت فضاى مجازى، فضاسازى 
تبليغــى و فرهنگى شــهرى بــراى ترويج و 

بزرگداشت اين روز استفاده خواهد شد.
رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى در 
ادامــه از به اهتزاز درآمدن پرچــم " القدس لنا"
بر فراز شــهر همدان استقبال كرد و از اقداماتى 
كه شهردارى منطقه يك طى يكسال گذشته در 
ترويج شــعائر دينى و فضاسازى شهرى داشته 

است تقدير و تشكر كرد.
  اهتزاز پرچم« القدس لنا »

اســالم  امت  تظلم خواهى  فرياد  براى 
است

شــهردار همدان نيز دراين بــاره گفت: اهتزاز 
پرچــم «القدس لنــا» در همدان بــراى فرياد 

تظلم خواهى مسلمين
عباس صوفى با اشــاره به روز جهانى قدس 
اظهار داشــت: نامگــذارى روز جهانى قدس 
براى تظلم خواهى جهان اسالم بوده كه بايد به 

گوش تمام جهانيان برسد.
وى افــزود: اين روز ميراث گــران بهاى امام 
خمينى (ره) بنيانگذار جمهورى اسالمى ايران 
بوده تا حمايت از مظلومــان جهان در تاريخ 

براى هميشه نهادينه شود.
شهردار همدان با اشاره به اقدامات شهردارى 
همــدان بــراى روز جهانــى قــدس گفت: 
فضاسازى شهرى نصب بيلبورد، نصب بنر با 
مشــاركت مناطق 4 گانه، سازمان سيما منظر 
و فضاى ســبز شــهرى و ســازمان فرهنگى 
اجتماعى و ورزشــى شهردارى همدان از اين 
اقدامات خواهد بود. صوفى خاطرنشــان كرد: 
اهتزاز پرچم القدس لنا توســط شهرى منطقه 
يك در ميــدان پژوهش، توزيع يك هزار عدد 

پوســتر، نصب پرچم در ناوگان حمل و 
نقل عمومى و فضاسازى شهرى از جمله 
اقدامات شهردارى به مناسبت روز جهانى 

قدس است.
 مدير منطقه يك نيز با اشاره به اينكه 
يكى از وظايف مهم شهردارى ها تعظيم 
شــعائر دينى، مذهبى، انقالبى و اسالمى 
است عنوان كرد شهردارى منطقه يك در 
تمامى مراسمات مذهبى طى ساليان اخير 
سعى كرده است تا با فضا سازى مناسب 
و برگزارى مناســب اين رويدادها جلوه 

اى ويژه به آنها ببخشد.
مســعود دهبانى صابر  با اشاره به اينكه آخرين 
جمعــه ماه مبارك رمضان كه ابتكار امام خمينى 
(ره) معمــار بزرگ انقالب اســالمى به عنوان 
روز قدس نامگذارى شــد اظهــار كرد تمامى 
مسلمين جهان اين روز را به عنوان روزى عليه 
رژيم منحوس و سياســتهايى كه جهان خواران 
عليه مظلومين اتخاذ كــرده اند به پا مى خيزند 
كه متاسفانه در ســال جارى با توجه به رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى راهپيمايى ها صورت 
نپذيرفت و نياز بود تا با فضاسازى گسترده ترى 

اين به جهانيان منعكس گردد.
وى گفت با توجه به ديد مناســبى كه در اكثر 
نقاط شهر به پرچم ميدان پژوهش وجود دارد 
سعى شده است تا در تمامى مناسبتهاى مذهبى 
و فرهنگى از اين پتانســيل استفاده شود و در 
حال حاظر با توجه به فرا رسيدن آخرين جمعه 
ماه مبارك رمضــان و روز قدس نيز پرچمى 
با جمله "القــدس لنا" نيز در اين مكان نصب 
گرديد اميدواريم تا همگام با تمامى مســلمين 
جهان شاهد محو شدن كامل اسراييل از روى 

نقشه جغرافيايى باشيم.

 مطالبه گرى و توجه به جانبازان  وايثارگران 
دو مطالبــه اصلى جمعيت جانبــازان انقالب 

اسالمى است.
دبير جمعيت جانبازان انقالب اســالمى استان  
در نشســتى با خبرنگاران شاخص ها و مالك 
هاى كانديداى اصلح  و مورد تاييد اين جمعيت 
را تعهــد، تخصص، مقبوليــت مردمى ،صالح 
مقبول، كانديداهاى بازماندگان شهدا جانبازان و 

ايثارگران برشمرد.
محمد احديان همچنين پاكدستى، شفافيت در 
تبليغات انتخاباتى  و اموال شخصى را از ديگر 

شاخصه ها عنوان كرد .
وى درباره فعاليت احزاب در شــب انتخابات 
هــم گفت:  اينكه احــزاب  از اثرگذارى كمى 
برخورداند به اين دليل است كه ما قوميت هاى 
مختلفى در سطح كشــور داريم يعنى احزاب 
ناخودآگاه به ســوى پدر خواندگى و قوميت 

وخويشاوندى چرخش پيدا كردند.
از سوى ديگر هنوز نتوانسته ايم فرهنگ پذيرش 
حزب و احزاب را در كشــور جــا بى اندازيم 
اما  در كشــور هاى اروپايى احزاب هستند كه 
تمام مســائل سياسى، اجتماعى  و  فرهنگى را 
بنيان گذارى و پيگيرى مى كنند يا بايد جوابگو 
باشند در حاليكه در كشور ما اينگونه نيست. البته 
فعاليــت در اين زمينه  و رصد عملكرد احزاب 
از ســوى رسانه ها مى تواند در ارتقاى جايگاه 

احزاب موثر باشد.
احديــان در ادامه از  راه  اندازى پويش دعوت از 

آيت ا... رئيســى براى حضور در انتخابات خبر 
داد و گفــت: تالش خواهيم كرد اين پويش در 

سطح كشور مطرح شود.
وى افزود:  در خصــوص جريان اصولگرايى 
چون تعداد احزاب اصولگرا و انقالبى در سطح 
كشور باالســت و فرآيندهايى در حال  شكل 
گيرى است احزاب اصولگرا زير يك چتر قرار 
خواهند گرفت.  انشــاا...  در پايان ارديبهشت 
ماه احــزاب انقالبى ما به يك وحدت و تفاهم 

مى رسند و حداكثر سه كانديدا معرفى مى كنند.
احديان درباره نحوه فعاليت حزب در ايام سال 
هم توضيح داد: از اوايل زمســتان سال گذشته 
جمعيت جانبازان انقالب اسالمى موفق شد در 
سطح شهرستان هاى اســتان دفاتر خود را راه 

اندازى كند.
وى ادامه داد: يكــى از ماموريت هاى احزاب 
حضور فعال در برنامه هاى سياسى و اجتماعى 

است  و يكى از اقدامات شاخص ما نيز حضور 
مقتدرانه در انتخابات رياست جمهورى خواهد 
بود. احديــان  افزود: 3 حزب رهپويان انقالب 
اســالمى، حزب جمعيت جانبــازان و حزب 
ايثارگران انقالب پايلوت اصلى شوراى ائتالف 

هستند.
عضــو جمعيت جانبازان انقالب اســالمى نيز 
در اين نشســت اظهار داشــت: اين جمعيت 
تنها حزبى است كه در تمام شهرستان ها دفاتر 
رسمى و دبير  دارد و جمعيت جانبازان انقالب 
اســالمى صرفا براى جانبازان نيســت  تمامى 
نيروهاى انقالبى مى توانند در  جمعيت عضو  

جانبازان انقالب اسالمى شوند.
جواد محققــى درباره فعاليت حــزب در ايام 
انتخابات هم توضيح داد: سوابق و برنامه هاى 
حدود 320 كانديداى شــوراى شهر را در يك 
جمع كارشناسى بررسى كرديم 45 نفر انتخاب 

شدند تا تاريخ 20 ارديبهشت ماه از اين افراد را 
دعوت مى كنيم  پس از تكميل و ارائه اطالعات 
خواســته شــده  در مرحله دوم، دو چهارم  از 
نيروهاى انقالبى گزينش مى شوند زمانى كه  به 
22 نفر يعنى دو برابر اعضاى فعلى  رســيديم  
به صورت دوره اى با حضور ســه تيم ارزياب 
و كارشناس با داوطلبان بحث و تبادل نظر مى 
كنيم، در نهايت ليست غربال شده شامل 11 نفر 
به عنوان نامزدهاى مورد تاييد شــوراى ائتالف 

انقالب اسالمى معرفى مى شوند.
محقق در ادامه با بيان اينكه  تحزب گرايى يك 
تجربه نوين در نظام هاى مردم ســاالرى است 
افزود:  بيش ار 42 ســال از اين نظام گذشــته،  
نســبت به عمرش بسيار در اين حوزه كارآمده 
بود چنانچــه  357 حزب در وزارت كشــور 
مجوز دارند پس ما در ابتداى آموزش و آزمون 
و خطاى  مردم ســاالرى دينى آن هم از نوعى 
بى بديل هستيم با اين حال توانسته ايم احزاب 

خوبى را معرفى كنيم. 
محقق با بيان اينكه نظــام اين دوره در رابطه با 
انتخابات رياست جمهورى با  مشت بسته وارد 
شده است گفت:  چون قضاوت افكار عمومى 
و رسانه ها در تخريب چهرها يد بيضايى دارد بر 
همين اساس براى اينكه تخريب ها اتفاق نيفتد 
و زود هنگام شاهد قضاوت پيش داورانه نشويم 
يك حركت چراغ خاموش الزمه كار سياســى 
است كه  اميدورايم در ايام باقى مانده به شفافيت 

منجر شود.

 نياز به گروه خونى O منفى 
در استان همدان

 بيشتر است
 بنا بر گفته مســئول واحد جذب اداره كل 
انتقال خون اســتان همدان نياز اين مركز به 
گروه خونى O منفى با توجه به افزايش شمار 
بيماران، بيش از ساير گروه هاى خونى است.

فاطمه يادگارى در گفت و گو با ايرنا افزود: 
شمار بيماران بسترى در بيمارستان ها نيازمند 
به گروه خونى O منفى رو به افزايش اســت 

و برهمين اساس دريافت اين گروه خونى از 
اهداكنندگان براى درمان بيماران بيش از ساير 

گروه ها محسوس و موردنياز مى باشد.
وى اظهــار داشــت: از ابتداى ســال جارى 
تاكنون يك هزار و 527 واحد خونى اهداى 
شده اســت كه 24 واحد مربوط به بانوان و 

مابقى متعلق به آقايان است.
مســئول واحد جــذب اداره كل انتقال خون 
اســتان همدان اضافــه كــرد: همچنين در 
نوزدهمين روز ماه مبارك رمضان 133 واحد 
و بيست و يكم رمضان 165 واحد خون اهدا 

شد كه تا حد قابل توجهى افزايش يافت.
ــه منظــور پيشــگيرى از  ــادگارى گفــت: ب ي
ازدحــام مراجعــان بــه مراكــز انتقــال خــون 
ــا  ــدر، ب ــى ق ــاى ليل ــب ه ــژه در ش ــه وي ب
اهــدا كنندگانــى كــه ســال گذشــته در ايــن 
ــاس  ــد تم ــرده بودن ــه ك ــا مراجع ــب ه ش
حاصــل شــد تــا اهــداى خــون خــود را بــه 

ــد. ــان موكــول كنن ديگــر زم
وى اضافه كرد: با اين وجود شــاهد افزايش 
شــمار مراجعه كنندگان به مراكز انتقال خون 
بوديم كه براى مديريت اهداكنندگان، شــمار 

پزشكان شيفت شب افزايش يافتند تا اهداى 
خون با شتاب بيشترى صورت گرفته و مردم 
معطل نشوند. مســئول واحد جذب اداره كل 
انتقال خون استان همدان بيان كرد: همچنين 
بخشــى از مراجعان به جاى سالن انتظار به 
فضاى باز هدايت شــدند تا شــاهد كاهش 
فاصله فيزيكى به علت ازدحام و شــلوغى و 

در ادامه شيوع بيمارى كرونا نباشيم.
 33 هزار و 408 همدانى سال گذشته با وجود 
شــيوع ويروس كرونا نسبت به اهداى خون 

اقدام كردند.

دبير جمعيت جانبازان انقالب اسالمى استان خبر داد
 راه  اندازى پويش دعوت از آيت ا... رئيسى براى حضور در انتخابات

■ پاكدستى و  شفافيت مالك كانديداى اصلح است
■ نتوانسته ايم فرهنگ پذيرش احزاب را در كشور جا بى اندازيم

اهتزاز پرچم «القدس لنا» 
بر فراز همدان 
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 تويســركان- وحيــد الوندى-خبرنــگار 
همــدان پيــام- نماينده مردم تويســركان در 
مجلس شوراى اسالمى در حالى اعالم كرد كه 
بيمارستان ولى عصر(عج) به عنوان بيمارستان 
قديمى تويســركان تعطيل نمى شود كه مردم 
اين شهرستان پس از بهره بردارى از بيمارستان 
جديد شهيد سليمانى نگران تعطيلى بيمارستان 

قديمى شهر خود بودند.
 در سال هاى گذشته و اخيرگسترش كمى و 
كيفى زير ساخت هاى حوزه بهداشت و درمان 
يكى از مهمترين دغدغه هاى مردم تويسركان 
بوده و اكنــون با بهره بردارى از بيمارســتان 
جديد شــهيد ســليمانى كه در 23 بهمن ماه 
ســال99 انجام گرفت، مردم اين شهرســتان 
نگران تعطيلى بيمارســتان قديمى شهر يعنى 

بيمارستان ولى عصر(عج)  هستند.
بخش زيادى از مردم تويســركان معتقدند كه 
تعطيلى بيمارســتان ولى عصر(عج) به عنوان 
اولين بيمارستان شهرستان تويسركان كه سال 
ها به عنوان تنهــا مركز خدمات دهى درمانى 
شبانه روزى فعاليت مى كرده در روند خدمات 
دهى درمانى به مردم شهرستان اختالل ايجاد 

مى كند.
نماينده مردم تويســركان در مجلس اما تاكيد 
كرده كــه مراحل قانونى بــراى ادامه فعاليت 
بيمارستان ولى عصر(عج) طى شده و ادامه به 
كار اين بيمارستان  با اخذ مجوز از مسيرهاى 

قانونى تضمين شده است.
با اين حال اما برخــى نگرانى و دغدغه هاى 
مردمى پس از بهره بردارى از بيمارستان شهيد 
سليمانى تويسركان مبنى بر انتقال كادر درمان 
و تجهيزات درمانى بيمارستان ولى عصر(عج) 
به بيمارســتان تــازه افتتاح شــده و تعطيلى 
بيمارستان ولى عصر(عج) دوباره اوج گرفت 

و به نقل محافل تبديل شد.
تعطيلــى بيمارســتان قديمى تويســركان در 
حقيقــت موجب محروميت بخش گســترده 
اى از مردم  تويســركان ازدريافت خدمات به 
هنگام درمانى به دليل دورى راه، ايجاد تراكم 
باالى جمعيتى در بيمارســتان شهيد سليمانى 
در ايام مختلف ســال و نامتــوازن بودن ارائه 
خدمات درمانــى به دليل بافــت جغرافيايى 
خــاص و پراكندگى جمعيت در شهرســتان 

تويسركان مى شود. 
اكنــون مطالبه و درخواســت بــه حق مردم 
تويسركان از مســووالن خود، تداوم خدمات 
دهى درمانى بيمارســتان ولــى عصر(عج) با 
برخوردارى از تجهيزات، بخش ها و نيروهاى 

كارى كافى و گسترده است. 

نماينده مــردم تويســركان در مجلس اظهار 
داشــت: در تصميمات كالن وزارت بهداشت 
مقرر شــده بود كــه پس از بهره بــردارى از 

بيمارســتان 154 تختخوابــه 
شــهيد ســليمانى به فراخور 
جمعيت شهرستان تويسركان، 
عصر(عج)  ولى  بيمارســتان 
اين شهرســتان تعطيل و همه 
تجهيــزات و كادر درمانى آن 
به بيمارســتان شهيد سليمانى 

منتقل شوند.
كرد:  بيان  مفتح  مهدى  محمد 
ايــن تصميم عمــًال موجب 
محدوديت  و  مشــقت  ايجاد 
استفاده  مسير  در  زيادى  هاى 
بخشــى قابل توجهى از مردم 
رسانى  خدمات  از  تويسركان 
درمانى به هنگام مى شــد و 
بنابراين از ماه ها پيش تالش 
تعطيلى  از  جلوگيــرى  براى 

كامل بيمارستان ولى عصر(عج) آغاز شد.
وى با تاكيد بر اينكه با پيگيرى هاى مســتمر 
و اخذ مجوزهاى قانونى الزم، بيمارستان ولى 
عصر(عج) تويســركان خدمات دهى خود را 
تعطيل نمى كند، افزود: به دنبال استفاده به جا 
و درست از ظرفيت خدمات دهى بيمارستان 
ولــى عصر(عج) و گســترش خدمات دهى 
درمانى در ســطح شهرستان هستيم و اين امر 

تا كنون محقق شده است.
مفتح تاكيد كرد: آزمون استخدامى براى تامين 
سليمانى  شهيد  بيمارســتان  درمانى  نيروهاى 

تويســركان برگزار شــده و با تصويب طرح 
در اولويت قرار دادن بومى گزينى در مجلس 
سعى كرديم تا تعداد بيشترى از نيروهاى حوزه 
بومى  درمان  و  بهداشت 
تويسركان جذب كار در 
بيمارستان شهيد سليمانى 

شوند.
وى تصريــح كرد: تمام 
سطح  افزايش  ما  تالش 
كمــى و كيفــى زيــر 
در  درمانى  هاى  ساخت 
شهرســتان تويسركان و 
رفع معضالت اين بخش 
ظرفيت  تمام  از  و  است 
هاى موجود براى تحقق 
مطلوب  هــدف  ايــن 

استفاده مى كنيم.
تويسركان  مردم  نماينده 
در خانــه ملــت متذكر 
شــد: بيمارســتان 154
تختخوابه و تازه افتتاح شده شهيد سليمانى از 
بخش هاى متنوع درمانى و پزشكى برخوردار 
اســت و براى ســاخت و تمكيل آن اعتبارى 
افزون بر 317 ميليارد تومان هزينه شده است.

مفتح بيان كرد: با هماهنگى هاى انجام شــده، 
300 متــر مربع به مســاحت بخش اورژانس 
كنونى بيمارستان شهيد سليمانى با برخوردارى 
از تجهيزات نوين و به روز درمانى اضافه مى 

شود.
به گزارش همدان پيام، مدير شــبكه بهداشت 
و درمان تويســركان نيزگفت: بيمارستان تازه 

افتتاح شده شهيد سليمانى با افزايش ظرفيت 
تخت هاى بيمارستانى و به ويژه دستگاه نوين 
و به روز اكسيژن ساز در شرايط بحرانى كرونا 

به كمك مردم تويسركان آمد.
ابراهيــم طــواف زاده افــزود: در عيــن 
از  عصر(عــج)  ولــى  بيمارســتان  حــال 
ظرفيــت خوبى بــراى اســتفاده بهينه در 
تاميــن نيازهاى حوزه بهداشــت و درمان 
تويسركان برخوردار است و تعطيلى كامل 

نيست. مردم  نفع  به  آن 
وى اظهــار داشــت: عمــًال با ادامــه به كار 
بيمارســتان ولى عصر(عج) مى توان اميدوار 
بود كه خدمات دهى درمانى به هنگام به مردم 

ارتقا يابد.
وى با اشــاره به اينكه در ســال هاى گذشته 
به دليل كمبود زير ســاخت هاى الزم درمانى 
و پزشــكى بخش زيادى از مردم شهرســتان 
تويســركان به ناچار براى درمان به شهرهاى 
ديگر مراجعــه مى كردند، تاكيد كرد: همچين 
فضاى بيمارســتان ولى عصر(عج) كه بخش 
هايى از آن در قالب طرح تحول نظام سالمت 
بهســازى و حتى نوســازى شــده مى تواند 
پشــتوانه قابل اتكا براى مديريت بحران هايى 

مانند شيوع كرونا باشد.
طواف زاده تصريح كرد: داروخانه بيمارستان 
شهيد سليمانى با جذب شش نيروى انسانى و 
تامين داروهاى مورد نياز آماده خدمات رسانى 
به مردم شــده و اكنون تامين پزشك عمومى 
براى خدمات دهى در دو بيمارستان تويسركان 
يكى از مهمترين دغدغه هاى حوزه بهداشت 

و درمان تويسركان است.

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

خبـر خبـر

نخبگان سدى بزرگ درمقابل حربه هاى 
دشمنان  هستند

خبرنگار  كبودرآهنــگ-   
همدان پيام- مدير كل تبليغات 
اسالمى استان در جمع نخبگان 
گفت:  كبودراهنگ  شهرستان 
دشــمن به فكر مايوس كردن 
جامعه نخبگانى ما در سطوح 
مختلف است و شما به عنوان 
تشــكل هاى شاخص جامعه 
اســالمى بزرگ ترين سد در 
مقابــل حربه هاى دشــمنان 

هستيد.
حجت االسالم نظيرى با اشاره به نقش مهم نخبگان در فرهنگ سازى 
اقتصاد درون ســاز افزود: متاسفانه امروز هيچ برنامه ريزى درستى  در 
حوزه هاى  اقتصادى و كشــاورزى نداريم و وطيفه شما تشويق نسل 
جوان به توليد و فرهنگ ســازى جهت اتكا به توان داخلى در كشــور 
اســت. وى نقش نخبگان در تبيين بيانيه گام دوم انقالب را بسيار حائز 
اهميت دانست و گفت: بيانيه گام دوم انقالب گفتمانى است كه نخبگان 

وظيفه خطيرى در خصوص تحقق اين بيانيه در جامعه دارند.
نظيرى با تاكيد بر روحيه مطالبه گرى نخبگان در جامعه امروزى اضافه 
كرد: نخبگان با نقد علمى و تخصصى چالش ها و موضوعات موجود 
در جامعه موارد مختلف را مورد بررسى و تا حصول نتيجه پيگيرى كنند.

مدير كل تبليغات اســالمى استان همدان ســه حلقه نخبگان مردم و 
مسئولين را عامل پيشرفت و توسعه كشور دانست و بيان كرد: پيشرفت 
تمامى كشورها در گرو اتحاد و انسجام و تعامل اين سه حلقه در سطح 
جامعه است. وى با اشاره به نقش نخبگان به عنوان رابطين حلقه هاى 
ميانى در ســطح جامعه عنوان كرد: نقش حلقه هاى ميانى و نخبگانى 
خيلى مهم هست حلقه هاى ميانى كســانى هستند كه فهم درستى از 
انقالب به دست آوردند و مى توانند نقش رابط با توده هاى مردم و قشر 

خاكسترى را ايفا كنند.
در ادامه اين نشســت نخبگان اقشار مختلف شهرستان در حوزه هاى 
هنرى،علمى،فرهنگى و ورزشى به بيان ديدگاه ها و نظرات خود پرداخته 

و در موضوعات مختلف به بحث و گفتگو پرداختند.

سقوط كوهنورد 52 ساله
 از ارتفاعات روستاى «سيردره»

 رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان اسدآباد از سقوط كوهنوردى 
52 ساله از ارتفاعات روستاى سير دره اين شهرستان خبر داد.

محمدرضا اعتصام اظهار كرد: با اعالم مركز كنترل و فرماندهى  عمليات 
جمعيت هالل احمر استان، نجاتگران اين جمعيت در سريع ترين زمان 

خود را به محل حادثه رساندند.
وى  با بيان اينكه در اين حادثه كوهنورد دچار آسيب شديدى شده بود، 
افزود: نخستين تيم ساعت 18.45 دقيقه خود را به محل حادثه رساند و 
با درخواست پشتيبانى تيم دوم در قالب مسئول امدادونجات شهرستان و 
پنج نفر نجاتگر در ساعت 19.15 دقيقه در محل حاضر شدند و عمليات 

امدادرسانى را با مشاركت فوريت هاى پزشكى شهرستان آغاز كردند.
اعتصام خاطرنشان كرد: ارزيابى اوليه نجاتگران و عوامل فوريت پزشكى 
حاكى از مصدوميت شديد ناحيه سر، ستون فقرات و اندام هاى تحتانى 
اســت كه با آتل بندى و فيكس كردن اندام ها و انجام ســاير اقدامات 
الزم، با استفاده از بسكت و پياده روى طاقت فرسا در مسير كوهستانى، 
مصدوم را تا محل استقرار آمبوالنس هاى هالل احمر حمل كرده و پس 
از انتقال به روســتا شخص آسيب ديده در ساعت 20.30 دقيقه تحويل 

آموالنس اورژانس 115 و به بيمارستان اعزام شد.
رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان اســدآباد با قدردانى از زحمات 
نجاتگران يادآور شــد: در صورت مواجهــه با هر گونه مصدوميت در 
كوهستان عالوه بر حفظ خونسردى موارد به شماره 112 يا 115 اعالم 

كنيدو از هر گونه اقدام غيراصولى براى مصدوم اكيداً خوددارى شود.

تزريق 900 دز واكسن كرونا به افراد باالى 
80 سال اسدآباد

ــتاد  ــاالى هش ــر ب ــه 900 نف ــته ب ــه گذش ــنبه هفت ــا چهارش  ت
ســال در اســدآباد واكســن كرونــا تزريــق شــده اســت بيــان كــرد: 
ــن  ــون واكس ــد و تاكن ــن دارن ــال س ــاالى 80 س ــه ب ــانى ك كس
نزده انــد هرچــه ســريعتر بــه مراكــز بهداشــتى - درمانــى مراجعــه 

ــد ــق كنن ــود را تزري و واكســن خ
ــدآباد  ــتان اس ــكى شهرس ــوم پزش ــكده عل ــاون بهداشــت دانش مع
ــا  ــت كرون ــاس وضعي ــر اس ــهرها ب ــدى ش ــه رنگ بن ــاره ب ــا اش ب
ــتان  ــاى شهرس ــت كرون ــگ وضعي ــاوت رن ــت تف ــرد: عل اظهار ك
ــداى  ــا در ابت ــه م ــن اســت ك ــهرهاى همجــوار اي ــا ش ــدآباد ب اس
ســال مــدت زمــان بيشــترى را در حالــت آبــى ســپرى كرديــم و 

ــز شــد. ــر قرم اســدآباد ديرت
ــودى  ــداوم و بهب ــا ت ــم ب ــان اينكــه اميدواري ــا بي ــام عظيمــى ب اله
ــگ  ــت رن ــريع تر وضعي ــه س ــز هرچ ــدآباد ني ــود اس ــد موج رون
بهتــرى پيــدا كنــد و از قرمــز خــارج شــود گفــت: رعايــت 
ــن راه  ــى در اي ــذارى اجتماع ــتى و فاصله گ ــاى بهداش پروتكل ه

ــرد. ــد ك ــا را كمــك خواه م
وى بــا اشــاره اينكــه مولفــه تغييــر رنــگ كاهــش ميــزان مبتاليــان 
مثبــت و بــه طبــع ميــزان بســترى اســت افــزود: آزمايــش بســيارى 
از بيمــاران بســترى فعلــى اســدآباد بيــن دو هفتــه تــا 10 روز پيــش 

مثبــت بــود كــه هــم اكنــون در بيمارســتان بســترى هســتند.
عظيمــى خاطرنشــان كــرد: از دهيــاران روســتاها نيــز انتظــار داريــم 
ــه  ــود را ب ــكونت خ ــل س ــاط مح ــال نق ــاالى 80 س ــاكنين ب س

ــد. ــق واكســن تشــويق كنن تزري
ــن  ــد اي ــاى جدي ــروز نوع ه ــا و ب ــش كرون ــه جه ــبت ب وى نس
ــوع جهــش  ــروس، ورود ن ــه علــت گــردش وي بيمــارى گفــت: ب
ــه شــهر اســدآباد دور از  ــى ب ــدى و آفريقاي ــاك هن ــه و خطرن يافت

ذهــن نيســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــى دانشــكده علــوم پزشــكى شهرســتان 
اســدآباد، عظيمــى بــا بيــان اينكــه اگــر پيــك جديــدى پــس از آرام 
شــدن اوضــاع فعلــى آغــاز شــود مجبــور بــه تحمــل روزهايــى بــه 
مراتــب ســخت  تر از شــرايط كنونــى خواهيــم بــود تاكيــد كــرد: از 
همــه شــهروندان انتظــار داريــم نســبت بــه حضــور در هــر گونــه 

مراســم پرتجمــع بپرهيزنــد.
 واكسيناسيون بيش از 500 نفر از افراد باالى 80 سال 

در نهاوند
از ابتــداى اجــراى طــرح واكسيناســيون افــراد بــاالى 80 ســال در 
كشــور، بيــش از 500 نفــر از افــراد ايــن گــروه ســنى در نهاونــد 

ــده اند. ــيون ش واكسيناس
ــه در  ــان اينك ــا بي ــد ب ــتان نهاون ــت شهرس ــز بهداش ــر مرك مدي
مجمــوع 3500 نفــر از جمعيــت شهرســتان نهاونــد را گــروه ســنى 
بــاالى 80 ســال تشــكيل مى دهنــد، افــزود: بــا توجــه بــه اولويــت 
اجــراى واكسيناســيون عمليــات تزريــق واكســن بــراى ايــن گــروه 
هــدف از هفتــه گذشــته آغــاز شــده اســت و تاكنــون بيــش از 500

نفــر واكســينه شــده انــد. 
علــى احســان خويشــوند بــا بيــان اينكــه تزريــق واكســن همچنــان 
ادامــه دارد و ســه مركــز در ســطح شهرســتان بــراى تزريــق 
ــه اينكــه اعــالم  ــا توجــه ب ــاده شــده اســت، گفــت: ب واكســن آم
عمومــى بــراى تزريــق واكســن باعــث تجمــع و بــروز مشــكالتى 
مــى شــود بنابرايــن بــه افــراد واجــد شــرايط بــه صــورت تلفنــى 
ــز اجــراى  ــه مراك ــه صــورت تدريجــى ب ــا ب اطــالع داده شــده ت

ــد. طــرح واكســن مراجعــه كنن
به نقــل از روابــط عمومى مركز بهداشــت شهرســتان نهاوند، 
خويشــوند يادآور شــد: در ســطح شهرســتان ابتدا دو مركز در 
درمانگاه شــهيد طالبيان و در محل بخشدارى سابق براى اجراى 
طرح واكسيناســيون منظور شده بود كه براى جلوگيرى از تجمع 
و اجراى ســريع تر طرح يك مركز ديگر در شهر گيان راه اندازى 

شده كه اقدام به تزريق واكسن مى كند.

آتش ُبردر 330 هكتار از اراضى جنگلى شهرستان بهار 
ايجاد شد

 260 هكتار آتش بر در منطقه جنگلكارى «آقبالق لتگاه» و 70 هكتار در حاشيه جاده 
بهار ايجاد شد.

رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان بهار گفت: با توجه به افزايش دما و گرم 
شــدن هوا خطر وقوع آتش ســوزى دور از انتظار نيست بنابراين براى ايمن ماندن منابع 

طبيعى از حريق ايجاد «آتش بُر» در دستور كار قرار گرفته است.
مهدى محمدى اضافه كرد: با ايجاد «آتش بُر» مى توان در صورت بروز حريق از سرايت 
آن به ديگر اراضى جلوگيرى كرد بنابراين مناطق بحرانى مســتعد آتش سوزى شناسايى 

شده و نسبت به ايجاد «آتش بُر» در اين نقاط تالش شده است.
وى بيان كرد: ايجاد «آتش بُر» در فصل بهار و پيش از توليد بذر از سوى گياهان صورت 
مى گيرد تا هنگام ايجاد «آتش بُر» زمينه ساز پخش بذر بر روى زمين و رشد گياه در اين 
نقاط نباشيم. محمدى اظهار داشت: 260 هكتار از اراضى جنگلى «آقبالق لتگاه» پاييز سال 
گذشــته كشت صورت گرفت و با توجه به باال بودن حساسيت  در اولويت ايجاد «آتش 
بُر» قرار گرفت و براى پيشــگيرى از بروز آتــس در مابقى مناطق از توان جوامع محلى، 

كشاورز و چوپان نيز استفاده مى شود.
وى گفت: حاشــيه جاده بهار نيز به وسعت 70 هكتار درختكارى صورت گرفته است و 
براى مصون ماندن اين درختان از حريق با مشاركت اداره راهدارى و به كارگيرى «گريدر» 

علف هاى هرز حاشيه جاده از بين رفتند.

رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان بهار بيان كرد: به منظور پيشــگيرى از 
حريق دوره هاى توجيهى و آموزشى براى روستائيان، دهياران و شوراهاى اسالمى برگزار 
شده است و از توان محيط بانان، هالل احمر و جوامع محلى براى مهار آتش نيز استفاده 

مى شود.
محمدى از شهروندان خواست در صورت مشاهده دود يا حريق در منابع طبيعى موضوع 
را از طريق تماس با شماره هاى 139 و 1504 به يگان حفاظت منابع طبيعى اطالع رسانى 

كنند تا با حضور به موقع بتوان حريق را مهار كرد.
وى يكى از عوامل بروز حريق را آتش زدن كاه و كلش از سوى كشاورزان پس از برداشت 
محصول دانست و گفت: جهاد كشاورزى نسبت به توجيه كشاورزان در زمينه آتش نزدن 

كاه و ُكلش باقى مانده از برداشت محصول اقدام الزم را انجام داده است.

 اللجين شــهر جهانى ســفال است كه در 
كارگاه هاى آن 5 هزار سفالگر فعاليت مى كنند. 
اما مدتى است كه سفال هاى اين شهر از رنگ 
و رو افتاده و دليل آن تعطيل شــدن كارخانه 
توليد لعــاب و ناكافى بودن لعــاب وارداتى 

است.
ميراثى كه از بيش از دو هزار و 500 سال پيش 
و از زمان ماد ها نسل به نسل و دست به دست 
به مردمان امروز همدان انتقال يافته است؛ اما 
اين روز ها با كمبود مواد اوليه براى توليد لعاب 

مواجه هستند.

اللجين داراى بيش از يك هزار كارگاه ســفال 
اســت كه زنان و مــردان در كنار يكديگر در 
اين هنر مشغول به كار هستند و رزق و روزى 

ساالنه خود را از اين راه كسب مى كنند.
به گزارش نشاط شــهر، سفال كه روزگارى 
ســود و آورده اى داشــت، ايــن روز هــا با 
دســت  اقتصادى  وضعيت  شــدن  دگرگون 
ســفالگران را نيز در پوست گردو گذاشته و 
آن ها براى تأمين مواد اوليه خود با مشــكل 

مواجه هستند.
با گران شدن قيمت ارز، مواد اوليه توليد سفال 

نيــز افزايش يافته و همين امر موجب شــده 
كه قيمت تمام شده ســفال نيز رو به افزايش 
باشد. اين روز ها رنگ و لعاب كه از مايحتاج 

اصلى ساخت سفال است به سختى به دست 
هنرمندان اين شهر مى رسد و توليد و صادرات 

آن ها با مشكل مواجه شده است.

بايدها و نبايدهاى 
تغذيه 

در رمضان كرونايى
 پيروى از يك برنامه غذايى درســت در ماه 
رمضان با توجه به شرايط كرونايى حائز اهميت 
است، در واقع با رعايت تعادل و تنوع در برنامه 
غذايى روزانه و با استفاده از گروه هاى غذايى 
و جايگزين هاى آنها، سيستم ايمنى بدن تقويت 

مى گردد.
وعــده هاى اصلى غذايى در ماه مبارك رمضان 
وعده هاى سحرى، افطار و شام هستند. افرادى 
كــه در طول روز فعاليت بيشــترى دارند، بايد 
غذاهايى را در وعده سحر بخورند كه با تامين 

انرژى و مواد مغذى مورد نياز بدن نقش مهمى 
در حفظ كارايى و جلوگيرى از كم آبى، ضعف 

و خستگى داشته باشد.
در وعده سحرى بهتر است از غذاهاى كم حجم 
و غنــى از مواد مغذى كه كم نمك، كم چرب و 
كم شــيرين هستند استفاده شود چرا كه مصرف 
زياد قند، نمك و چربى موجب تضعيف سيستم 
ايمنى بدن مى گردد. تركيبات غذايى شــيرين با 
تحريك ترشح انسولين و در نتيجه افت قند خون 
موجب گرسنگى زودرس در وعده سحرى مى 
شــوند و با توجه به اينكه كم آب شــدن بدن و 
خشكى گلو مى تواند زمينه را براى ابتال به كرونا 
فراهم كند، در وعده سحر بايد از سبزى هايى كه 
آب بيشــترى دارند و در طول روز از تشنگى و 
كم آبى بدن جلوگيرى مى كنند نظير كاهو، خيار 

و گوجه فرنگى مصرف شود.

نوشــابه هاى گازدار، شربت ها و چاى شيرين 
و چــاى پررنگ هم موجب دفع آب بدن و كم 
آبى، تشنگى، خشكى دهان و گلو در طول روز 
مى شــوند و توصيه مى شــود در وعده سحر 

مصرف نشوند. 
غذاهايى مانند انواع كباب ها، ماهى و غذاهاى 
خشك و پرروغن نظير كتلت و كوكو، سوسيس 
و كالباس، پيتــزا، كله پاچه و همچنين غذاهاى 
چرب و سرخ شده و پر ادويه موجب احساس 
تشنگى و خشكى دهان در طول روز مى شوند 
و در شرايط كرونايى بهتر است در وعده سحر 

مصرف نشوند.
در وعــده افطار بايد با پرهيــز از پرخورى، از 
غذاهاى سبك و در عين حال پرانرژى استفاده 
و سعى شود غذا به آرامى جويده شود. مصرف 
يك ليوان آب گرم، چاى كم رنگ يا يك ليوان 

شير گرم همراه با خرما يا عسل در شروع افطار، 
اســتفاده از غذاهاى سبك مثل فرنى، شيربرنج، 
نان و پنير و ســبزى، انواع ســوپ كم چرب، 
آش كم حبوبات و ســبك، سيب زمينى آب پز، 
سبزى هاى پخته مثل كدو، كلم، گل كلم، هويج 
و نخــود فرنگى، تخم مرغ آبپز، كره و عســل 

غذاهاى مناسبى براى افطار هستند.
خرمــا منبع خوبى از مواد مغــذى، قند، فيبر و 
پتاسيم اســت و در تنظيم قند خون بسيار مفيد 
بوده و توصيه مى شــود كه در وعده افطار در 
صورت امكان ســه عدد خرما مصرف شــود. 
مصرف آب زياد در وعده افطار و همچنين بين 
صرف غذا ســبب اختالل در هضم مواد غذايى 
مى شود. مصرف زولبيا و باميه كه داراى قند و 
چربى، اسيدهاى چرب اشباع و ترانس هستند، 
موجب تضعيف سيستم ايمنى بدن مى شوند و 

توصيه نمى گردد. 
پس از افطار، داشتن تحرك و فعاليت با شدت 
متوســط كه موجب مصرف كالرى مى شــود، 
توصيه شده اســت. بنابراين در صورت امكان 
بهتر اســت در فاصله زمانى بين افطار و شــام، 
پياده روى يا فعاليــت فيزيكى مختصرى انجام 

شود.
به نقل از دستورالعمل معاونت بهداشتى وزارت 
بهداشت، خوردن غذاهاى چرب و شور، انواع 
تنقالت شور، انواع كنسروها، شوريجات، انواع 
سوسيس، كالباس و ســاير فست فودها سبب 
تضعيف سيستم ايمنى و ايجاد تشنگى مى شود. 
توصيه مى شــود به جاى نمك از سبزى هاى 
خشــك و معطر و محلى براى طعم دار كردن 

غذا استفاده شود.
*گروه بهبود تغذيه جامعه مركز بهداشت 
شهرستان كبودرآهنگ

بيمارستان شهيد سليمانى به كمك مديريت كرونا در تويسركان آمد

 بيمارستان قديمى شهر تعطيل نمى شود

بخــش زيــادى از مــردم 
كه  معتقدنــد  تويســركان 
ولى  بيمارســتان  تعطيلــى 
اولين  عنــوان  به  عصر(عج) 
شهرســتان  بيمارســتان 
تويســركان كه ســال ها به 
عنوان تنها مركز خدمات دهى 
فعاليت  روزى  شبانه  درمانى 
مى كرده در روند خدمات دهى 
درمانى به مردم شهرســتان 

اختالل ايجاد مى كند

با تعطيلى كارخانه توليد لعاب

سفال هاى اللجين بى رنگ شدند
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اكرم چهاردولى »
 انتخابات ششمين دوره شوراى اسالمى شهر و روستا و يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى كم كم به روزهاى تبليغات و اخذ رأى براى نامزدها و گروه هاى سياسى 

نزديك مى شود. در اين ميان بررسى و واكاوى نقش احزاب در خصوص هدايت بخشى از آراء مردم به سوى نامزدهاى انتخاباتى نيازمند بررسى كارشناسانه است.
يكى از اقدامات ويژه  احزاب مشاركت سياسى در امر انتخابات است و مراد از مشاركت سياسى، فعاليت آگاهانه و ارادى مردم جهت تأثير بر نظم سياسى به طور 

مستقيم و غيرمستقيم است كه انتخاب نامزدها يكى از اين تأثيرات تحزبى است.
در همين راستا با حميد خاورزمينى رئيس خانه احزاب استان درباره  نقش و برنامه احزاب در سه انتخابات پيش رو گفت وگو كرديم.

خاورزمينى بيش از 40 سال است كه با انديشه و گرايش سياسى آشناست البته اوج فعاليت سياسى وى به دهه 80 و 90 باز مى گردد. 
رئيــس خانه احزاب وجود حزب را در جامعه يك ضرورت مى داند و معتقد اســت اگر با نگاه فانتزى به احــزاب نگاه كنيم يا  احزاب فقط 

زينت المجلس باشند قطعاً به نتيجه مدنظر نخواهيم رسيد.
به اعتقاد خاورزمينى در قانون اساســى اختيارات چندانى براى احزاب در نظر گرفته نشده همان اختيارات موجود  در اجرا با موانعى مواجه 
مى شود. اين فعال سياسى حزب را  خانواده سياسى يك كنشگر سياسى مى داند و مى گويد:  كسانى كه كار حزبى نمى كنند و سياست را از 
طريق جريان هاى سياسى غيرحزبى دنبال مى كنند در به دست آوردن مناسب انتخابى، انتسابى و در به دست آوردن  قدرت بسيار موفق ترند. 

اما كسانى كه موضع سياسى خود را خيلى شفاف اعالم مى كنند هميشه هزينه مى دهند.

تا انتخاباتتا انتخابات
 siasat@hamedanpayam.com

خبـر

نصب پوستر تبليغاتى 
در  اماكن دولتى و عمومى ممنوع است

 بنا بر ماده 61 انتخابات مجلس شوراى اسالمى نصب هرگونه اعالميه و پوسترهاى 
تبليغاتى در محل هاى عمومى، دولتى و خصوصى مگر با رضايت افراد ذى حق ممنوع 

مى باشد.
معاون قضايى، اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگســترى كل استان بيان كرد: 
مطابق ماده 57  قانون انتخابات مجلس شــوراى اســالمى استفاده از هرگونه پالكارد، 
پوســتر، ديوارنويسى و كاروان هاى تبليغاتى، اســتفاده از بلندگوهاى سيار (به استثناء 
عكس براى تراكت، زندگينامه، همچنين ســخنرانى پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاى 

انتخاباتى و طرفداران آنان) در خارج از محل هاى تعيين شده ممنوع مى باشد.
عباس نجفى، با اشــاره به ماده 61 انتخابات مجلس شوراى اسالمى مبنى بر غيرقانونى 
بودن نصب اعالميه و پوســترهاى تبليغاتى حتى داراى مجــوز قانونى، در محل هاى 
عمومى و دولتى، اظهار كرد: الصاق اعالميه، پوســتر و هرگونه آگهى تبليغاتى بر تابلو 
مدارس، بيمارستان ها، ساير موسسات آموزشى و سازمان هاى عمومى و ادارت دولتى، 
سازمان هاى وابسته به دولت و خودروها دولتى، اتوبوس هاى شركت واحد، تأسيسات 

عمومى و صندوق هاى پست، باجه هاى تلفن و... ممنوع مى باشد.
   معاون قضايى، اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان اظهار كرد: 
در اماكــن خصوصى نيز كانديداها و طرفداران آنان، تنها بــا رضايت مالكين و افراد 

ذى حق مجاز به الصاق اعالميه و پوستر در اينگونه اماكن هستند.

   نجفى افزود: در صورت احصاء جرائم مذكور توســط هيأت هاى اجرايى، نظارت و 
كنترل؛ تيم متشــكل از نمايندگان فرماندارى ها و شهردارى ها  نسبت به امحاء و اعمال 
تذكر به كانديداها در همان زمان اقدام خواهند كرد همچنين متخلفين به مجازات هاى 
درجه 7 و در برخى موارد به مجازات هاى درجه 6 (شــامل حبس و جزاى نقدى) نيز 

محكوم مى گردند.
   وى بيــان كرد: در راســتاى اجــراى ماده مذكــور، شــهردارى ها، فرماندارى ها و 
بخشــدارى ها مى توانند با اســتفاده از امكانات محلى مكان هاى مناسبى براى الصاق 
يا ارائه اقالم تبليغاتى نامزدها تعيين نمايند لذا اين طرح در جلســه ستاد پيشگيرى از 
جرائم انتخاباتى مطرح گرديده و به فرمانداران نيز ابالغ شــد تا با هماهنگى نامزدهاى 

و ستادهاى تبليغاتى آنان اجراء شود.

 احــزاب چــه برنامه اى بــراى تحقق 
مشاركت حداكثرى مردم دارند؟

احــزاب با توجه به شــرايط عمومى جامعه و نوع 
جهت گيرى و گرايشــى كه دارند كــم و بيش در 
عرصه انتخابات وارد شدند. البته احزاب اصولگرا 
با فعاليت چشــمگيرترى وارد اين عرصه شــدند، 
احزاب اصالح طلب هم پيرو ســنت چند ساله اى 
كه بر اســاس يك اجماع خــرد جمعى بايد اتفاق 
بيفتد به دنبال برنامه هســتند. پــس هر دو جريان 
اصالح طلب و اصولگرا بــا روش هاى مختلف بر 
اســاس آن رصدى كه شــخصا انجام دادم دغدغه 
انتخابــات را دارند و تــالش مى كنند با روش هاى 

خود در انتخابات نقش آفرينى كنند.
 چرا مطالبه گرى احــزاب در جامعه ما 
مستمر نيســت و فعاليت ها محدود به شب 

انتخابات است؟
احزاب يكى از وجوه انتخابات هستند اما متأسفانه 
به خاطر تبليغــات منفى و برخــى تجربيات تلخ 
تاريخى نه اينكه نمى خواهند، نمى توانند رســالت 

خود را به نحوه كامل انجام بدهند.
 چون برخى از افراد نگران برچســبى به نام حزبى 
بودن هستند بنابراين اســتفاده از عنوان مستقل را 

براى خود يك امتياز مى دانند.
به عقيده من اينكه اعالم كنند از هيچ جناحى نيستند 
يــا خود را فراجناحى بدانند اين ديدگاه پاك كردن 
صورت مساله است به هر حال هر جريان سياسى 
بايد اهــداف و برنامه  خود را اعالم كند تا مردم بر 

اين اساس به او رأى بدهند.
 شــهيد مظلوم بهشتى جمله بســيار خوبى داشتند 
مبنى بر اينكه"كســى كه خط دارد دشمن هم دارد" 
اينكه فرد بگويد من خطــى ندارم به نوعى ناديده 
گرفتن هويت سياســى خودش اســت و اين يكى 
از مشكالتيســت كه با آن مواجه هستيم. همانطور 
كه اشــاره كردم همه اين داستان ها به عهده احزاب 
نيســت امــا احزاب همــواره تــالش مى كنند كه 
تأثيرگذار باشند البته افراد حزبى هم در جريان كار 
با مالحظاتى مواجه مى شــوند يا در شرايطى قرار 
مى گيرند كه نمى توانند پاســخگو حزبى كه از آنها 

حمايت كرده باشند.
در واقع بايد ايــن گونه تعبير كنيم اكثريت احزاب  
از ســال 76 به بعد مجوز گرفتند جــز يك يا دو 
حزب همه بعد از اين تاريخ با تالطم و ناماليماتى 
مواجه شدند كه بخشى سياسى، اقتصادى و بخشى 
بحران هايى است كه در اين دوران پيش آمده است.
پس با توجه به اينكه اجازه شكل گيرى احزاب قوى 
و تأثيرگذار را ســلب كردند برخى به احزاب نگاه 
منفى دارند در حالى كه حزب ارگانيسم و سازمان 
سياسى هر جامعه هستند يعنى به جاى اينكه بحث  
و جدل هاى سياسى را به داخل سازمان هاى اجرايى 
ببريم بهتر اســت اينهــا را در داخل احزاب حل و 
فصل كنيم تــا اينكه درگيرى هــا را به رقابت  بين 

حزبى تبديل كنيم.
 چرا احزاب نتوانســته اند نقش واقعى 
خود را ايفا كنند و اصوال چرا ما نظام حزبى 

قوى نداريم؟
براى اينكه اوالً در قانون اساسى اختيارات چندانى 
بــراى احزاب در نظر گرفته نشــده اســت، همان 
اختياراتى هم كه در قانون اساســى مطرح شده در 

اجرا با موانعى مواجه مى شود.
 طبيعتــاً زمانيكه احــزاب با روش هــاى عقاليى 
مى خواهند به كســب قدرت در جامعه بپردازند يا 
وقتى با موانع و ســختى مواجه مى شوند مجبورند 
موضع راديكال بگيرند كه  خواسته مردم، حاكميت 
و نيروهاى سياسى نيست يا مجبورند منفعل باشند 
تا اينكه فضاى فعاليت برايشــان مهيا شــود. البته 
همانطور اشاره كردم اين موضوع به تاريخ سياسى 

ما برمى گردد يعنى بســيارى از مشــكالت امروز 
مخصوصاً مشــكالتى كه در ساختارهاى زيرين و 
اساسى جامعه وجود دارد را بايد در گذشته تاريخى 

خودمان جستجو كنيم.
 برنامه احزاب براى انتخابات شــوراها 
چيست، ليســت ها چگونه و بر چه اساسى 

بسته مى شود؟
به نظر مى رســد كه در ايــن دوره احزاب به دنبال 
بستن ليســت هستند برخى مستقل و برخى هم به 
صورت جبهــه اى و ائتالفى كه خود اين امر اتفاق 

خوبى است.
 با توجــه به اينكه برخى از احزاب از يك ماه قبل 
فراخوان دادند و با كسانى كه تمايل دارند در ليست 
آنها قرار بگيرند مصاحبه كردند اين حركت را يك 
حركت خوب ارزيابى مى كنيم، همين كه افراد طى 
يك مكانيســم باال بيايند و به عنوان مطلوب ترين 
افراد پيشــنهاد شــوند خودش يك امر مطلوب و 

خيرى ست.
  به نظر مى رســد درون احزاب اصولگرا 
به رغم شكل گيرى شوراى ائتالف و شوراى 
وحدت، همچنان اختــالف وجود دارد. دليل 
اين چالــش آن هم در آســتانه انتخابات 
چيست؟ گفته مى شود احتماال چندين ليست 

به اسم احزاب اصولگرا ارائه خواهد شد.
الزم است اشاره كنم كه على رغم پيگيرى هاى زياد، 
احــزاب اصولگرا به خانه احزاب نپيوســتند اما به 
آن هــا خدمات ارائه مى دهيــم و از اين جهت هم 
افتخار مى كنيم، شايد در جهت تقويت تحزب اقدام 
بى نظيرى باشد كه حداقل در اين استان انجام شده 

است.
به عنوان يك كارشناس عرض مى كنم ما دو جريان 
فكــرى در جامعــه نداريم، نگرش هــاى متفاوتى 
در زمينه هــاى اقتصادى، سياســى و  فرهنگى در 
بين اصالح طلب ها و اصولگرايــان وجود دارد اما 
وقتى ايــن جريان ها در قالب يك رقابت كلى قرار 
مى گيرد همين افراد در جبهه هايى شركت مى كنند 
كه اختالفات بين خودشــان را ناديده مى گيرند از 
جهت اينكه حس همبســتگى مثبتى ايجاد مى شود 
خوب اســت اما در جهت پاسخگوى به  مطالبات 
مردم مثبت نيســت در كل تعدد ليست ها به عقيده  

نمى تواند  امر پسنديده اى باشد.
همچنان  استان  در  طلب  اصالح  احزاب   
منفعل هستند و برنامه خاصى فعًال مشاهده 
نشــده اســت. دليل اين امر چيست؟ آيا 
همچنان اوضاع رصد مى شــود تا فعاليت ها 

برنامه محور پيش رود؟
به غير از احزاب اصالح طلــب بقيه احزاب هم با 

اين قضيه مواجهنــد زمانى  مى توانيم 
برنامه ريــزى دقيــق و منظمى 

داشته باشــيم كه يا در يك 
شــرايط كامًال بــا ثبات 

قرار گرفته باشيم يا از  
اتفاقات  رصد  قابليت 
آينده برخوردار باشيم 
شرايط  اســاس  بر  تا 
آينده براى آينده برنامه 

حال  در  اما  كنيم.  ريزى 
حاضر با بحران هايى چون 

بحران اقتصادى، كرونا و بحران  
زيست محيطى مواجه هستيم و اين 

شرايط اجازه برنامه ريزى با ثبات را نمى دهد.
 زمانيكــه در بحران قرار بگيريــم همه تالش ها و 
برنامه ريزى هاى كوتاه مدت و بلند مدت معطوف 
بر اين اســت كه از اين بحران خارج شويم. طبيعًا 
امروز اين برنامه ها چندان كارايى ندارد.  در حاليكه 
اگر حاكميت فرصت بيشــترى به احزاب بدهد تا 

مردم  به  كــه  كانديداهايى  مســئوليت 
معرفى مى كنند را بيشتر به عهده 

بگيرند همچنين اين افراد در 
آينــده از تعهداتــى كه به 
نشوند  خارج  دادند  مردم 
خيلى بهتر اســت به هر 
سياسى  جريان هاى  حال 
كه در خــارج از احزاب 

هســتند تعهــدى بــراى 
كانديداهاى  كردن  پاسخگو 

خود ندارند. 
در واقع با توجه به شرايط موجود 

به نفــع حاكميت، عامه مــردم، نخبگان 
سياسى جامعه، طبقات مختلف اجتماعى مخصوصًا 
طبقه متوســط جامعه است كه نقش احزاب چه به 
صــورت حقوقى و چه به صورت واقعى توســط 

حاكميت پررنگ تر شود.
به اعتقاد من پرهيز از كانديداهاى حزبى كه مالك 
ارزيابى قرار مى گيرد امر پسنديده اى نيست. چرا كه 

حزب خانواده سياسى يك كنشگر سياسى است.
  موانع پيش روى فعاليت احزاب را 

چه مى دانيد؟
همانطور كه اشــاره كردم برخــى مواقع احزاب با 
موانع ســليقه اى كه  قانون يا مجريان قانون ايجاد 
كردند برخورد مى كنند اگر ايــن افراد با قانون در 
بيفتند ساختارشــكنى يا قانون شكنى تلقى مى شود 
و اگر نه ســكوت كنند و كنار بايستد به اميد اينكه 
يك روزى قانون اصالح شود به او منفعل مى گويند 
حاال شــما بگوييد آيا راه سومى براى اين موضوع 

وجود دارد؟
معتقدم كســانى كه كار حزبى نمى كنند و سياست 
را از طريــق جريان هاى سياســى غيرحزبى دنبال 
مى كننــد در به دســت آوردن مناصــب انتخابى ، 
انتسابى و دست يافتن به قدرت بسيار موفق ترند. 
اما كســانى كه موضع سياسى خود را خيلى شفاف 

اعالم مى كنند هميشه هزينه مى دهند.
 و از دســتيابى به قدرت كه يكى از اهداف احزاب 
سياســى اســت جا مى مانند بعضى هاى مى گويند 
خدمت، اگر بحث خدمت باشد همه جوره مى شود 

خدمت كرد اما خدمت بايد همراه با قدرت باشد.
ازســوى ديگر  دائماً در هر اتفاقى كه رخ مى دهد 
مى گويند چرا احزاب فعال نيستند و منفعلند، خوب 
اجازه فعاليت داده شود مسيرهايى كه قانون اساسى 
براى فعاليت احزاب باز گذاشــته باز شــود ببينيد 

احزاب فعالند يا منفعل.
تا اينجاى مصاحبه مشتركات را گفتم سعى كردم با 
نگاه كارشناسى به موضوع نگاه كنم جدا هم نكردم. 
به عنوان رئيــس خانه احزاب وظيفه 
دارم حركت صنفى و حزبى را 
تقويت كنــم حاال براى هر 
جريانى مى خواهد باشد.

 بــه اعتقاد مــن نقطه 
مقابــل مــا در خانه 
جريان هاى  احــزاب 
بــدون  سياســى 
شناســنامه هستند،  با 
مشــكل  جريان ها  اين 
داريــم حاال چــه نزديك 
به اصالح طلبان باشــد و چه 
نزديك به اصولگرايان، خانه احزاب 
وظيفه اش اين اســت كه  كمــك بكند احزاب در 

عرصه سياست فعاليت داشته باشند.
 دقيقــاً مانند اصناف، اصناف مى گويد كســانى كه 
پرونــده فعاليت دارند مى تواننــد فعاليت كنند در 
حال حاضر  50 حزب در استان براى فعاليت اعالم 
آمادگى كردند اين احزاب بايد شــرايط سياســى 

اســتان را رقم بزننــد نه افرادى 
با  مجموعه  ايــن  خــارج 
البى، جريان سازى و با 
عدم شفافيت در اين 

عرصه ورود كنند.
مجــوز  وقتــى 
انحصار  مى دهيم، 
مى كنيــم  ايجــاد 
انحصــار،  ايــن  و 
يك انحصــار قانونى 
اســت بايد به آن احترام 

بگذاريم.
 NGOهــا ، بنــگاه اقتصادى و 
بنگاه هاى فرهنگى نيز حق ندارند كار سياسى كنند 
بايد بر اســاس اساســنامه فعاليت كنند. مگر اينكه 
رسماً اعالم كنند كه ما مى خواهيم كار سياسى انجام 

دهيم.
 چرا رسيدن به كانديداى واحد در بحث 
رياست جمهورى چه اصولگرايان چه اصالح 
طلبان به پروســه اى طوالنى تبديل شــده 

است؟
دليلش اختالفى اســت كه داخل جريان ها از نظر 
مبانى فكرى وجود دارد وقتى جريانى به طور كامل 
در اختيار مجموعــه اى مانند مجلس قرار مى گيرد 
اختالف داخلى خودش را نشان مى دهد كه داستان 
چيســت؟ يكى مبانى اولى و مبانى فكرى اســت 
كه اختالف در اين مســائل  زياد است در مسائل 
فرهنگى، اقتصادى، در روابط سياســى، روابط بين 
الملل، شيوه هاى مديريت خيلى تفاوت وجود دارد. 
علت ديگرش اين اســت كه جريان هاى سياسى ما 
چه در بين اصالح طلب ها و چه در بين اصولگرايان 
حزبى نيســتند و چون حزبى نيســتند بحث ها به 
سمت شخصى شــدن پيش مى رود به جاى اينكه 
جمعى باشد شخصى و فردى مى شود و نقش فرد 
تأثيرگذار از جريان هايى كه دارند يك ايده را دنبال 
مى كنند بيشتر مى شود. دليل ديگرش خواسته هاى 
متنوعى اســت كه در جامعه و در بين كنشــگران 
سياسى وجود دارد چراكه  قاعده انتخابات ما نيز به 
سمت دوقطبى شدن پيش رفته است  در حالى كه 
هم عامه مردم و هم نخبگان سياســى بيش از چند 
گرايــش دارند پس با توقــع و تكثر زيادى مواجه 
هســتيم  وقتى قرار شده انتخابات به صورت چند 
قطبى و دو قطبى پيش برود حساســيت روى اين 
هست كه  چه كسى بتواند خواسته هاى يك قطب 
و يا يك جريان را پوشــش بدهد بنابراين فرد بايد 
جميــع ويژگى هاى طيف مورد نظر را  در خودش 

داشته باشد طبيعتاً  كار سخت مى شود.
 در انتخابــات ســال 84 ما 7 كانديداى رياســت 
جمهورى داشتيم و كامًال طيف ها از هم جدا شده 
بودند حتى اصالح طلبان با 3 كانديدا و اصولگرايان 
با 3 كانديدا و يكى هم مرحوم هاشمى رفسنجانى كه 
هميشه حد وسط بود در آخر  هم ديديم انتخابات 
دو قطبى  شد وقتى مى خواهيم دو قطبى باشد چون 
خواسته هاى مردم زياد است جمع كردن خواسته ها 
در زير يك شعار و دادن اين پرچم دست يك نفر 
كار ســاده اى نيست جامعه ما خواسته هاى متنوعى 
دارد ممكن است بســيارى از اين خواسته ها چيز 
زيادى نباشد به غير از دغدغه اقتصادى كه دغدغه 
همه اســت دغدغه هاى ديگر با هم فاصله دارند و 
در بين نخبگان سياسى نمايندگان خودشان را دارند 

كه مى تواند تأثيرگذار باشد.
 شــما گفتيد نگاه مستقل نداريم ولى ما 
در انتخابات ممكن اســت جريان سوم هم 
موثر  مى توانند  چقدر  اينها  باشــيم  داشته 

باشند.
زياد. كانديداهاى مستقل بايد گفتمان جديدى ارائه 

بدهند آقاى روحانى خواست گفتمانى به نام اعتدال  
را در جامعــه جا بياندازد اما اعتدال به گفتمانى در 
جامعه ايرانى تبديل نشد گفتمان  ابزار است اگر راه 
سومى پيشنهاد مى شود اين راه سوم بايد قابليت هاى 
راه اول و دوم را داشــته باشد چيزى اضافه بر آنها 
بياورد با نفى مشكل حل نمى شود مسأله اين است 
در اين شرايط بعضى افراد با نفى گذشته  موجى به 
نفع خودشان ايجاد مى كنند در حالى كه نفى گذشته 
بخش كوچكى از كار اســت هر چيزى كه مربوط 
به انسان اســت قابل نقد است هر چه در مديريت 
جامعه افتاده قابل نقد اســت اما شما بايد برنامه اى 
بدهيد كه از برنامه قبلى بهتر باشد و نقدهاى كمترى 
بر آن وارد شود اين كه ما با روش نفى وارد شويم 
و يك جريانى راه بياندازيم اين جريان پوپوليستى 

خواهد بود كه  به نتيجه هم نمى رسد.
همــه رئيس جمهورها خودشــان را فــرا جناحى 
مى دانســتند آقاى هاشــمى، آقاى خاتمــى، آقاى 
احمدى نــژاد و آقاى روحانى كــه حزبى را بنيان 

گذاشته بود خودشان را غير حزبى مى دانستند.
در حالى كــه جريان هاى سياســى وحزبى به نام 
آبادگــران بودند كه آقاى احمــدى نژاد را احمدى 
نژاد كردند يا جريان  سياسى چپ خط امامى بودند 
كه آقاى خاتمى را به جامعه پريزنت كردند در واقع 
جريان سياسى كه پشت سر آقاى روحانى ايستادند 
نقش زيادى داشتند پس اين حزب هراسى و حزب 
گريزى در فرهنگ جامعه قرار دارد و براى تغييرش 

هم الزم است حكومت فكرى بكند.
 نظرتان در خصوص كانديداهاى نظامى 

چيست؟
 مســأله مهم دخالت نظاميان در سياست هست، 
اينكه فــرد در رزومه اش كار نظامــى كرده اگر 
بخواهيــم به عنوان يــك پارامتر منفــى در نظر 
بگيريم اصال قابل قبول نيســت بلكــه مى تواند 
پارامتر مثبتى هم باشــد نشــان دهنده مسئوليت 
پذيرى فرد اســت امــا تمامى مبانى كالســيك 
مى گويند كــه نيروهاى نظامى بايــد از ورود به 
سياســى اجتناب كنند به خاطر اينكه اول از همه 
خودشــان آسيب مى بينند و از ســوى ديگر اين 

افراد قدرت هاى دفاعى جامعه هستند.
از آنجايى كه همه مشــكالت ما مشكالت داخلى 
نيســت پاره اى از مشــكالت خارجــى هم داريم 
اين افراد قدرت بازدارندگى ما در مقابل دشــمنان 
خارجى محسوب مى شوند پس بايد چنين افرادى 

در فضاى امنى قرار بگيرند.
از سوى ديگر ادبيات و ماهيت يك ساختار سياسى 
با ســاختار نظامى كامًال متفاوت است در ساختار 
سياســى كالسيك ما به خرد جمعى، نقد و بررسى 
اعتقاد داريم در ادبيات نظامى چنين چيزى نيست و 
تبعيت از فرمانده يك اصل است پس از نظر مبانى 

با هم متفاوت هستند.
 پس يك ســاختار نظامى نبايد وارد كار سياســى 
شود. در عين حال كسى كه مى خواهد وارد عرصه 
سياست شــود قطعاً با تجربه صنف نظامى قابليت 
تبديل شدن به يك مدير سياسى را نخواهد داشت 
لذا آنچه طبق قانون اساسى صراحتاً تأكيد شده اين 
اســت فردى كه مى خواهد رياست جمهورى را به 
عهده بگيرد بايد از افراد سياســى باشد و در رزومه 
خودش فعاليت سياسى هم داشــته باشد. البته در 
شرايط اضطرار در همه كشــورهاى دنيا ممكن از 
شخصيت نظامى براى مديريت جامعه استفاده شود 

كه اين بحث جداگانه اى است.
به عقيــده من داشــتن تجربه سياســى و پرهيز 
از حضور ســازمان هاى نظامــى در فعاليت هاى 
سياســى يك ضرورت است اما حضور در جنگ 
را هم مى تــوان به عنوان يــك پارامتر مثبت در 

نظر گرفت.

 انتخابات ششمين دوره شور
نزديك مى شود. در اين ميا
يكى از اقدامات ويژ
مستقيم و غيرمس
در همين را
خاورزم
رئيـ
ز

رئيس خانه احزاب استان در گفت وگو با همدان پيام: 

احزاب در انتخابات اثرگذار نيستند
■ نقطه مقابل خانه احزاب جريان هاى سياسى بدون شناسنامه هستند

■ حزب خانواده سياسى يك كنشگر سياسى است

با توجه به شرايط 

موجود به نفع حاكميت، 

عامه مردم، نخبگان سياسى جامعه، 

طبقات مختلف اجتماعى مخصوصاً 

طبقه متوسط جامعه است كه نقش 

احزاب چه به صورت حقوقى و 

چه به صورت واقعى توسط 

حاكميت پررنگ تر شود

در قانون اساسى 
اختيارات چندانى براى 

احزاب در نظر گرفته نشده 
است، همان اختياراتى هم كه 
در قانون اساسى مطرح شده 

در اجرا با موانعى مواجه 
مى شود

رهبر انقالب در سخنرانى روز جهانى قدس:
مبارزه مشروع با رژيم غاصب را ادامه دهيد

  رهبر معظم انقالب اســالمى روز گذشته در آخرين جمعه 
از ماه مبارك رمضان و روز جهانى قدس با اشاره به تغيير جدى 
موازنــه قوا به نفع دنياى اســالم و جبهه مقاومت، و در مقابل، 
افول آشــكار قدرت آمريكا و رژيم صهيونيستى، عادى سازى 
روابط با چنــد دولت ضعيف را مانع حركت رو به زوال رژيم 
اشغالگر ندانستند و با تأكيد بر اجراى مطالبه منطقِى همه پرسى 
از همه ســاكنان اصلى فلســطين براى تعيين نظام سياسى اين 
كشــور، خطاب به مجاهدان فلسطينى گفتند: مبارزه مشروع و 
اخالقى خود با رژيم غاصب را به قدرى ادامه دهيد كه ناچار به 

قبول اين مطالبه مترقى شود.
به گزارش ايســنا، حضرت آيت ا... خامنه اى ماجراى فلسطين 
را مهمترين و زنده ترين مسئله مشترك امت اسالمى دانستند و 
گفتند: سياست هاى نظام سرمايه دارى ظالم، دست يك ملت را 
از خانه خود كوتاه كرده و رژيمى تروريست و مردمى بيگانه را 

در آن نشانده است.
رهبر انقالب با اشــاره به منطق عميقاً سســت تأســيس رژيم 
صهيونيستى افزودند: اروپايى ها به ادعاى خودشان در سالهاى 
جنگ جهانــى دوم به يهوديــان ظلم كرده انــد، اما مى گويند 
انتقــام يهوديان را بايد با آواره كردن يك ملت در غرب آســيا 
و كشــتارهاى فجيع در آن كشــور گرفت و به اين شكل، همه 
ادعاهاى دروغين شان درباره حقوق بشر و دموكراسى را تخطئه 

كرده اند.
ايشــان با يادآورى اين واقعيت كه «صهيونيســتها از روز اول 
فلسطين را به پايگاه تروريسم تبديل كردند»، افزودند: اسرائيل 
نه يك كشــور كه يك پادگان تروريستى عليه ملت فلسطين و 
ديگر ملتهاى مسلمان است، بنابراين مبارزه با آن، مبارزه با ظلم 

و تروريسم و وظيفه اى همگانى است.
حضرت آيت ا... خامنه اى با اشــاره به حوادث قبل از تأسيس 
رژيم غاصب يعنــى «دخالت فعال غرب در منطقه و به قدرت 
رســاندن دولتهاى مستبد يا دست نشــانده»، ضعف و تفرقه در 
امت اسالمى را زمينه ســاز غصب فلسطين دانستند و افزودند: 
در آن مقطــع، هــر دو اردوگاه ســرمايه دارى و كمونيســم با 
قارون هاى صهيونيســت به هم افزايى رســيدند؛ انگليس اصل 
توطئه را طراحى كرد، ســرمايه داران صهيونيست اجراى آن را 
با پول و ســالح برعهده گرفتند و شوروى اولين دولتى بود كه 
با به رسميت شناختن دولت نامشروع، انبوه يهوديان را به آنجا 

اعزام كرد.
رهبــر انقالب وضع امروز جهــان و موازنه قوا را به نفع دنياى 
اسالم برشــمردند و با اشــاره به حوادث سياسى و اجتماعى 
در اروپــا و آمريكا مانند «انتخابات آمريكا و رســوايى مديران 
پرمدعــاى آن» و «مواجهــه ناموفق آمريــكا و اروپا با كروناى 
همه گير و حواشى شــرم آور آن» افزودند: اينها نشانه هاى سير 

نزولى و افولِى اردوگاه غرب است.
ايشــان نقطه مقابل اين اختالالت غــرب را افزايش اميدواركننده 
توانايى هاى ملتهاى اسالمى دانستند و گفتند: رشد نيروهاى مقاومت 
در حساس ترين مناطق اسالمى و رشد توانايى هاى دفاعى و هجومى 
آنان، رشد خودآگاهى و اميد در ملتهاى مسلمان، رشد گرايش به 
شــعارهاى اسالمى، رشد علمى و استقالل طلبى و خوداتكايى در 

ملتها، نويدبخش آينده اى بهتر است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر لزوم هم افزايى كشورهاى 
مســلمان حول قضيه فلســطين و سرنوشــت قدس شريف، 
خاطرنشان كردند: اين هم افزايى كابوس دشمن صهيونيست و 
حاميان آمريكايى و اروپايى آن است و طرح ناكام معامله قرن و 
تالش براى عادى سازى روابط چند دولت ضعيف عربى با رژيم 

غاصب، تالش هاى مذبوحانه براى فرار از آن كابوس است.
رهبر انقالب اســالمى تأكيد كردند: مــن قاطعانه مى گويم اين 
تالش ها به جايى نخواهد رسيد و حركت نزولى و رو به زوال 

رژيم صهيونيستى آغاز شده و وقفه نخواهد داشت.
ايشان، «تداوم مقاومت در داخل سرزمين هاى فلسطين و تقويت 
خــط جهاد و شــهادت» و «حمايت جهانــى دولتها و ملتهاى 
مســلمان از مجاهدان فلســطينى» را دو عامل مهِم تعيين كننده 
آينــده خواندند و افزودند: اين حركت سراســرى، باطل كننده 
توطئه دشــمنان اســت و همگان از دولتمردان، روشــنفكران، 
عالمان، احزاب، گروههــا و جوانان بايد جايگاه خود را در آن 

بيابند و نقش ايفا كنند.
حضرت آيت ا... خامنه اى بخش ديگرى از سخنانشان را به زبان 

عربى، خطاب به جوانان عرب اختصاص دادند.
ايشان به همه آزادگان عرب بويژه جوانان، مردم مقاوم فلسطين و 
قدس، مرابطون در مسجداالقصى و همچنين شهداى مقاومت بويژه 
شيخ احمد ياسين، سيدعباس موسوى، فتحى شقاقى، عماد مغنيه، 
عبدالعزيز رنتيســى، ابومهدى المهندس و چهره برجسته شهيدان 

مقاومت شهيد قاسم سليمانى سالم و درود فرستادند.
رهبر انقالب، مجاهدت فلســطينيان و خون پاك شــهيدان را 
عامل برافراشته ماندن پرچم مقاومت و صدها برابر شدن قدرت 
درونى جهاد فلسطينى دانستند و گفتند: جوان فلسطينى كه يك 
روز با پرتاب سنگ از خود دفاع مى كرد، امروز با پرتاب موشك 

نقطه زن به دشمن پاسخ مى دهد.
ايشان با تأكيد بر اينكه 70 ســال اشغالگرى، نژادپرستى، قتل، 
غارت، حبس و شــكنجه انســانهاى شــريف، نتوانسته اراده 
فلســطينيان را شكست دهد، گفتند: فلســطين زنده است و به 
جهاد ادامه  مى دهد و قدس شريف و همه فلسطين به مردم آن 
برخواهد گشت. حضرت آيت اهللا خامنه اى همه دولتها و ملتهاى 
مسلمان را در قضيه فلسطين داراى مسئوليت دانستند و افزودند: 
البته محور مجاهدت خود فلســطينى هايى هستند كه امروز در 
درون سرزمين و بيرون آن حدود 14 ميليون نفرند و وحدت و 

عزم آنان مى تواند كار بزرگى را صورت دهد.
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حوادث

معاون درمان دانشكده علوم پزشكى اسدآباد:
سير كاهشى رشد جمعيت در اسدآباد نگران كننده است
 معاون درمان دانشــكده علوم پزشكى اسدآباد كاهش مواليد و به تبع آن گرايش به 
تك فرزندى و سزارين يكى از تهديدهاى جدى است، گفت: در چهار سال اخير رشد 

جمعيت در اسدآباد سير كاهشى داشته و اين نگران كننده است.
ــان اينكــه طــى چهــار ســال اخيــر و بعــد از ادغــام برنامــه  ــا بي عاطفــه ســمايى، ب
غربالگــرى در شــبكه بهداشــت در شهرســتان اســدآباد رشــد جمعيــت ســير كاهشــى 
نگران كننــده اى داشــته، اظهــار كــرد: در ســال 99، تعــداد 976 نفــر متولــد شــدند و 

در قيــاس بــا ســال 94 كــه بيــش از هــزار و 700 مــورد بــوده، دچــار ســير نزولــى 
شــده اســت.

وى كاهــش مواليد و به تبع آن گرايش به تك فرزندى و ســزارين يكى از تهديدهاى 
جدى دانست كه نيازمند اقدام عاجل است.

به گزارش روابط عمومى دانشــكده علوم پزشــكى اســدآباد بر بهره مندى از ظرفيت 
گروه مامايى در فرهنگ سازى و تغيير نگرش جامعه به عنوان مهم ترين اولويت كنونى 
سالمت كشور تأكيد كرد و گفت: جمعيت يكى از مهم ترين مؤلفه هاى قدرت است و 
ارتباط تنگاتنگى با نوع نگرش زنان جامعه به بارورى و نوع زايمان دارد كه متأســفانه 
در سال هاى اخير هم به دليل سياست هاى غلط تحديد نسل و هم غفلت از برنامه هاى 

راهبــردى در جهــت نقش پذيرى حقيقى زنان دچار چالش جدى در رشــد جمعيت 
شديم.

وى با اشــاره به ظرفيت ارزنده گروه مامايى در دانشكده اين شهرستان، تصريح كرد: 
در حال حاضر 25 ماما در سطح معاونت بهداشت و 21 ماما در سطح معاونت درمان 

فعاليت دارند كه همگى از سطح دانش و تجربه الزم برخوردار هستند.
ســمايى با اشاره به ارائه مراقبت هاى باردارى به بهترين نحو احسن در اين شهرستان، 
گفت: اميدواريم با توجه به موضوع جمعيت و با برقرارى دوره هاى آموزشى بتوانيم به 
همت اين عزيزان گام هاى مؤثرى در بهبود نگرش جامعه، ترغيب جهت فرزند آورى 

و كاهش زايمان سزارين برداريم.

به مناسبت رسيدن روز جهانى صليب سرخ و هالل احمر:
هالل احمر

 نشانش سفيدى صلح و سرخى مهر است

  ســازمان جمعيت هالل احمر  از بدو تاســيس تاكنون يك قرن 
خدمات داوطلبانه مقايسه نشــدنى در حوزه فعاليت هاى نيكوكارانه، 
انسان دوستانه و خيرخواهانه در قالب كمك به محرومان و نيازمندان، 
كاهش مرگ و مير، تلفات، خسارات و ساير پيامدهاى مخرب سوانح 

و بحران ها در داخل و خارج ارائه داده است.
صليب ســرخ و هالل احمر مجموعه اى از ســازمان هاى با اهداف و 
اساسنامه مشترك مى باشد كه در بيش از 190 كشور دنيا نمايندگى هاى 

بومى دارند و به صورت بين المللى عمل مى كنند.
با فرا رســيدن 18 ارديبهشت روز جهانى صليب سرخ و هالل احمر، 
نا خودآگاه چهره هاى نگران، مسئوليت پذير و تواناى افرادى از نظر 
مى گذرد كه امدادگرى را عشــق به انسانيت و خالق خود، توصيف 
كرده و با جديت مسير هدفمند و سازمان يافته اى را پيگير مى شوند.

در جنگ و درگيرى هاى مســلحانه خونين، اتفاقات ناگوار، حوادث 
پيش بينى نشــده و بالياى طبيعى و غير طبيعى كه در گوشــه و كنار 
جهان رخ مى دهد، با انســانهايى روبه رو مى شويم كه با شجاعت و 
از خود گذشــتگى به كمك همنوعان خود مى شتابند و مصداق بارز 

شعرمشهور سعدى هستند كه بنى آدم اعضاى يكديگرند.
امدادگــران، جوانان و داوطلبان جمعيت هاى ملى هالل احمر و صليب 
سرخ فارغ از هرگونه مناقشات سياسى، قومى، مذهبى و نژادى در پيچ و 
خم هاى ســخت و دشوار حوادث، بحران ها، سوانح و جنگ ها تنها به 

گره گشايى از كار دردمندان و گرفتاران در دام ناماليمات مى انديشند.
از جمله اهداف اين ســازمان ها مى توان به برقرارى صلح و تفاهم و 
دوستى ميان ملت ها و مذاهب، تسكين آالم بشرى، تامين احترام انسان 
ها و حمايت از زندگى و سالمت انسان ها، بدون در نظر گرفتن هيچ 

گونه تبعيض ميان آن ها اشاره كرد.
در سال هاى اخير به دليل حوادث طبيعى كه در كشور ما رخ داده، نقش 

جمعيت هالل احمر ايران بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.
در حوادثى نظير زلزله ســال 96 كرمانشــاه، سيل سراسرى سال 98، 
آنچه كه به چشــم  مى آمد از يك ســو انتظار از جمعيت هالل احمر 
براى امدادرسانى به موقع و كامل به همه نقاط بود و از يك سو دست 
به كار شــدن نهادهاى مردمى براى امدادرسانى به مناطقى كه به نظر 
مى آمد امداد رســانى كاملى هنوز انجام نشــده است؛ اما اين تجارب 
نشان دادند با توجه به گستردگى حوادث رخ داده در كشور، همكارى 
بين جمعيت هالل احمر و نهادهاى مردمى بسيار مى تواند امدادرسانى 

سريع تر و كامل ترى را ميسر سازد.
آموزش هاى همگانى به مردم قبل از رخ دادن حوادث مى تواند بسيارى 

از آسيب ها و مشكالت را در زمان حوادث كاهش دهد.
با توجه به تغيير شرايط اقليمى و احتمال وقوع بيشتر حوادث طبيعى، 
انتظار اين اســت كه جمعيت هالل احمر ايــران، فعاليت هاى قبل از 
حوادث از جمله آموزش همگانى را مورد توجه قرار دهد، در مناطق 
محروم كشور حضور بيشتر و پررنگ تر داشته باشد، در رفع بسيارى 
از محروميت ها در يك برنامه ى بلندمدت به صورت پيشگيرانه عمل 

كند و منتظر وقوع حوادث طبيعى براى ورود به يك منطقه نباشد.
همچنين ميتوان به اقدامات اين ســازمان در ايام كرونا اشاره كرد كه 
از ابتداى شــيوع كرونا، جمعيت هالل احمر در كنار ديگر سازمان ها 
از جمله وزارت بهداشــت و ستاد ملى كرونا براى مقابله با شيوع اين 

ويروس تالش كرد.
از مجموعــه اقدامات و طرح هاى  مؤثر هالل احمر در اين ايام طرح 
«آمران ســالمت» و «ناظران سالمت» بود كه آمران سالمت از پنجم تا 
پانزدهم آبان ماه در ســطح كشور اجرا شد و پس از آن، طرح «ناظران 
سالمت» را در كنار طرح «شهيد سليمانى» آغازشد. نتايج اين طرح ها 
را نيز در كاهش آمار مبتاليان به كرونا  و خارج شدن شهرهاى كشور 

از وضعيت قرمز نقش موثرى داشت.
يكى ديگر از اقدامات شاخص جمعيت  هالل احمر دز طى چند ماه 
اخير  راه اندازى بانك امانات در اســتانها  بود كه در راستاى اهداف 
بشردوســتانه و خيرخواهانه خود و كمك به خانواده هايى كه قدرت 
خريــد تجهيزات الزم جهت نگهدارى از بيماران خود را ندارند اقدام 
به تشــكيل اين بانك و جمع آورى اقالم، تجهيزات، ويلچر، كپسول 
اكسيژن، اكسيژن ساز و غيره با كمك خيرين نموده است تا در مواقع 
ضرورى بصورت امانى و رايگان در اختيار افراد كم بضاعت قرار دهد.

همچنين اقدامات و فعاليت هاى آموزش همگانى جمعيت هالل احمر 
با بهره مندى از همكارى بين بخشــى و برون بخشى در بيش از يك 
سال گذشــته و همزمان با اولين روزهاى شــيوع اپيدمى كرونا آغاز 
شــد و تاكنون نيز ادامه دارد كه بخشى از اين فعاليت ها گرد آورى و 

منتشر مى شود.
 رونمايى از طرح هاى نوين كانون هاى دانشجويى 

هالل احمر
يكــى ديگــر از اقدامات اين ســازمان رونمايــى از طرح هاى نوين 
تشكيالتى و تعليماتى كانون هاى دانشــجويى هالل احمردردانشگاه 
فرهنگيان است كه بر اســاس اين تفاهم نامه، جمعيت هالل احمر با 
برگزارى دوره هاى مختلف آموزشــى، دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
را مورد آموزش قرار مى دهد ودر فاز بعدى اين دانشــجويان آموزش 
ديــده، آموخته هاى خود رابه عنوان معلــم و مربى با دانش آموزان در 

مدارس درقالب طرح دادرس به اشتراك مى گذارند.

دنياى اقتصاد: ارزآوران عصر بى برجامى
  ديگه داره به عصر يخبندان تبديل ميشه!!

ايران: تلخى صف و شيرينى تزريق واكسن
  بكش و خوشگلم كن!!

ابتكار: اقتصاد روى خط انتظار
  حواستون باشه خط رو خط نشه به درازا بكشه!!

خراسان: شرايط جديد براى نامزدهاى 1400
  زياد عرصه رو تنگ نكنيد بعدا داستان ميشه!!

اتحاد ملت: تورم با سفره مردم چه كرد؟
  هرروز كوچكتر از ديروز!!

بشارت نو: زيان هاى توليد داخلى از افت قيمت دالر 
  پس سردرگمى بازار خودرو از اينجا آب ميخوره!!

توسعه ايران: اعطاى تسهيالت به دالالن بازار خودرو 
  اينم از آپشن هاى دالل شدن!!

تعادل: دوج كوين مى تازد
  مثل اينكه بيت كوين اسم مستعارم پيدا كرده!!

كائنات: هزارتوى تهيه واكسن
  حاال چندتا خان از 7 خان واكسن مونده!!!

همشهرى: شكست تحريمها
  بدون شرح!!

تجارت: بى اعتنايى بازار به ريزش قيمت ارز
  زياد تحويل نگيرى حساب كار دستش مياد!!

تفاهم: به دنبال انحصار در صنعت لوازم خانگى نيستيم
  صرفا جهت ذخيره براى روز مباداست!!
بهار: بحران اصلى اقتصاد ايران تحريم است

  از بحران گذشته به فاجعه رسيده!!
رسالت: 100 روزى كه 3هزار روز شد

  مى گذره ولى سخت مى گذره!!

اجراي طرح پاكسازي سطح شهر همدان 
از وجود خرده فروشان و معتادان متجاهر 
 رئيــس پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان همــدان از اجراي 2

طرح پاكســازي سطح شهر همدان ازوجود خرده فروشان و معتادان 
متجاهر از آغاز هفته جاري و دستگيري تعداد 82 نفر معتاد متجاهر 
و 6 نفــر توزيع كننده و كشــف بيش از يك كيلو گــرم انواع مواد 

مخدر خبر داد. 
به گــزارش پايگاه خبري پليس، محمد تقي حاجيلويي در تشــريح 
اين خبر گفت: از آنجايي كه يكــي از دغدغه ها و مطالبه مردمي در 
حوزه امنيت اجتماعي، جمع آوري معتادان متجاهر و پاكسازي اماكن 
عمومــي و خيابان ها از وجود اين دســته از افراد مي باشــد و برابر 
ســوابق موجود، بخشي از جرائم خرد مانند ســرقت ها و .. توسط 
آنها صورت مى گيرد ، پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان با همكاري 
فرماندهي انتظامي شهرستان همدان، اقدام به اجراي 2 طرح پاكسازي 
و دستگيري معتادان متجاهر و خرده فروشان در سطح شهر همدان از 

آغاز هفته جاري كرد.
ــر  ــداد 6 نف ــا تع ــرح ه ــن ط ــراى اي ــتاي اج ــزود: در راس وى اف
ــاك و  ــدار يــك كيلوگــرم تري ــا مق ــواد مخــدر ب ــده م ــع كنن توزي
ــواع موادكشــف و تعــداد 82 نفــر  11 گــرم هروئيــن و 8 گــرم ان
معتــاد متجاهــر از ســطح شــهر جمــع آوري كــه پــس از غربالگــري 

ــاده 16 شــدند. تحويــل مراكــز م
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان بيان كرد: جمع آوري معتادان 
متجاهر به عنوان يك اولويت ماموريتي در دستور كار پليس مبارزه با 
مواد مخدر قرار دارد كه در اين راستا توفيقات قابل توجهي حاصل 

شده است .

دستگيري سارق كابل و دكل مخابراتي 
و كشف 3 فقره سرقت در مالير 

 فرمانده انتظامي شهرســتان "مالير" از دســتگيري سارق كابل و 
دكل مخابراتي و كشف 3 فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد. 

به گزارش پايگاه خبري پليس، "محمد باقر ســلگي"  در تشريح اين 
خبر گفت: در پي وقوع سرقت كابل برق، ماموران كالنتري 11 شهداء 

پيگيري موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
وي افــزود: پس از بررســي جغرافيايي زماني و مكاني ســرقت ها 
و اعزام گشــت هاي هدفمند در صحنــه و پيگيري اطالعاتي دقيق، 

سرانجام موقعيت هر 2سارق شناسائي شد.
فرمانــده انتظامي شهرســتان مالير افــزود : ماموران ايــن يگان با 
هوشــمندي و تعقيب مجرمــان، هر 2 ســارق را در حين انتقال و 
جابجايي 20 متر كابل مســروقه برق و دكل مســروقه مخابراتي به 
ارزش 100 ميليون ريال كه به وســيله يك دستگاه خودروي پيكان 

وانت در حال انجام بود، شناسايي و دستگير كردند.
وي در ادامه گفت: متهمان در بازجويي هاي پليسى به 3 فقره سرقت 

كابل هاي مخابراتي اعتراف كردند.
سلگى افزود: هر 2 متهم پس از تكميل پرونده تحويل مراجع قضائي 

شدند .
اين مقام انتظامى خاطر نشــان كرد: حضور ميداني و هوشــمندانه 
ماموران انتظامي شهرســتان مالير، جهت شناســائي و دســتگيري 

مجرمان در دستور كار قرار دارد .

 رئيس شوراى شــهر همدان بيان كرد؛ در 
بازديدى كه روز گذشــته از برخى پروژه هاى 
عمرانى شهردارى منطقه سه داشتيم بلوار قدر 
طرحى شايسته و اثرگذار براى همدان خواهد 
بود و عملكرد شهردارى منطقه 3 بسيار قابل 
تقدير اســت و اميدواريم هرچه زودتر شاهد 

بازگشايى اين معبر باشيم.
سيدمســعود عســگريان با بيان اينكه روند 
عمليات ساخت بلوار قدر با سرعت پيشرفت 
و هم اكنــون نيز در حال انجام اســت، افزود: 
اگر شــرايط كرونايى مناسب شــود در آخر 
ارديبهشت ماه شاهد بهره بردارى از بلوار قدر 
خواهيم بود كــه در مجموع اين بلوار تاكنون 
از پيشــرفت خوبى برخوردار بوده اســت و 
ســبب رضايتمندى در بين ساكنين آن منطقه 

شده است. 
وى با اشــاره به اينكه بلوار قدر معبر ارتباطى 
بزرگراه حضــرت امام(ره) بــه كوى خضر 
خواهد بود، گفت: اين امر با تالش مســتمر 
مدير شــهردارى منطقه سه و همكاران ايشان 

در اجراى مطلوب اين طرح حاصل شد.
مدير منطقه 3 شــهردارى همــدان در ادامه 
با اشــاره به اجراى پروژه پرحجم اين طرح 
عمرانى گفت: طول ايــن طرح يك كيلومتر 
اســت كه در انتهاى بلوار ميدانــى بزرگ با 
مساحت 3500 متر و با قطر 66 متر طراحى و 

اجرا شده است.
محمدرضا فيضى منش با بيان اينكه همكاران 

مــا در اداره امالك شــهردارى منطقه ســه 
زحمات زيادى را متحمل شــدند، ادامه داد: 
دراين طرح براى تملك با مالكين بســيارى 
جهت توافق مذاكرات مطلوبى صورت گرفته 
و در اين مدت كوتاه پيشــرفت 95 درصدى 
را بــه دنبال داشــت و به دليــل قولى كه به 
شــهروندان داده بوديم سعى كرديم كه روند 
عمليات اجرايى آن را ســرعت ببخشــيم و 
نهايتًا در اواخر ارديبهشت و با مناسب بودن 

شــرايط كرونايى اين طرح بــه بهره بردارى 
مى رسد.

مدير منطقه 3 شــهردارى همــدان نيز افزود: 
ســاير طرح ها ى ايــن منطقه هم كه شــامل 
فرهنگسراى كســب وكار، بوستان پرديسان، 
معبر 24 مترى پرديسان، تعريف بلوار سردار 
همدانــى، احداث معبر صنعتگــر و احداث 
پارك و ده ها پروژه ديگر عمرانى كه وضعيت 
بهبود كيفيت زندگى در ســطح منطقه سه را 

افزايش خواهد كرد.
وى افزود: همچنين در نظر داريم درآينده اى 
نزديك اقدامات اتصال بلوار قدر به ميدان امام 
حسين(ع) (ســيلو) و از سمت ديگر به بلوار 
شهداى ســالمت و ادامه آن به ميدان سردار 
همدانى(ميدان فرودگاه) را انجام دهيم و اين 
موضوع به عنوان يــك معبر درجهت پدافند 
غيــر عامل و رفع معضــالت ترافيكى اثرات 

مثبت زيادى را دارد.

باب الحوائجــى-  فاطمه الســادات   
خبرنــگار همدان پيــام: بيمارى هاى خاص 
و صعب العالج در گــروه بيمارى هايى قرار 
مى گيرند كه شــرايط درمانى ويژه اى را نياز 
دارند زيرا كمياب بــودن داروهاى موردنياز 
مبتاليان به اين دسته از بيمارى ها و پرداخت 
هزينه هاى باال موجب مى شود كه گاهى اين 
بيمــاران از درمان منصرف شــوند. در واقع 
اين بيمارى ها هزينه هاى ســنگين اقتصادى، 
روانى و اجتماعى بــر خانواده ها، بيماران و 
نظام ســالمت تحميل مى كنند كه از طريق 
پوشش بيمه اى تا حد زيادى از سنگينى بار 

آن ها كاسته مى شود.
رئيــس انجمن خيريه حمايــت از بيماران 
كليــوى اســتان همــدان در گفت وگو با 
خبرنــگار همدان پيام گفــت: اين انجمن با 
هدف اصلى و مهــم حمايت همه جانبه از 
بيماران دياليزى و پيوند كليه و پيشگيرى از 
بيمارى براى عموم مردم تشكيل شده است 
كه در حال حاضر هزار و 337 بيمار كليوى 
خــاص (دياليزى، پيوند كليــه، دارويى) را 

تحت پوشش دارد.
ابوالفتــح ميرزايى افزود: 
متأسفانه با توجه به شيوع 
بيماران  كرونــا  بيمارى 
مشــكالت  با  كليــوى 
شده اند  مواجعه  بيشترى 
درمان،  رونــد  در  كــه 
پيشــگيرى  كليه،  پيوند 
و معيشــت مشــكالت 
بيماران بــه وضوح قابل 
مشاهده مى باشد. يكى از 
مشكالت عمده  تعطيلى 

بخش پيوند كليه بيمارســتان شهيد بهشتى 
همدان در ايام كرونا بود كه در سال گذشته 
اتفاق افتادكه به اعــزام 23 نفر بيمار واجد 
شــرايط پيوند كليه به تهران منجرشد و از 
ايــن تعداد 13 مورد فــرد زنده و 10 مورد 
از مرگ مغزى پيوند شــدند كه نســبت به 
سال هاى گذشته كاهش تقريبًا 50 درصدى 

پيوند را شاهد بوده ايم.
ميرزايى خاطرنشــان كرد: متأسفانه با مبتال 

شدن 106 نفر از بيماران كليوى به ويروس 
كرونــا 95 نفر از اين بيمــاران جان باختند 
و اكنــون نيز بــراى خدمات رســانى بهتر 
و جلوگيرى از مبتال شــدن ســاير افراد در 
ايــن ايام كرونــا نيز در تالش هســتيم. به 
همين منظــور با كمك و همــكارى افراد 
خير و نيكوكار، ســتاد اجرايى فرمان امام، 
علوم پزشكى  دانشگاه  مردمى  مشاركت هاى 
مقدار  اســتان  هالل احمر  جمعيت  همدان، 

قابل توجهى ماسك، مواد ضدعفونى كننده، 
دســتكش و ســبد غذايى تهيه و در اختيار 

بيماران قرار گرفت.
وى در ادامــه خاطرنشــان كــرد: عالوه بر 
كمك هاى مؤمنانه مبلغ 2 ميليارد و 16ميليون 
و 227هزار و 200ريال وجه نقد به حساب 
بانكــى تعــدادى از بيمــاران نيازمند واريز 

گرديده است.
ميرزايى در پايان ضمن تشكر و قدردانى از 
همه عزيزانى كه به طرق مختلف اين انجمن 
را يارى نموده اند يادآور شــد: همشــهريان 
گرامى مى توانند بيماران  و حفظ ســالمت 

جامعه  را از طريق: 
1- شماره حساب 0203759190008 بانك 

ملى شعبه خيابان پاسداران 
2- شماره كارت 6037991899509180

3- كد دستورى 1881#*780*
4- حضــور در دفتــر انجمــن از طريــق 
كارت خــوان و يا وجه نقد در قبال رســيد 
رسمى مورد لطف و محبت وحمايت خود 

قرار دهند.

رئيس شوراى اسالمى شهر همدان:

بلوار 35 مترى قدر 
پروژه اثرگذارى در منطقه سه خواهد بود

 ترنم محبت ســقفى كه حاال بيش از يك 
دهه اســت كه سقفى براى نگهدارى دختران 

زير 18 سال شده است.
مركزى كه بيــش از 50 دختر نوجوان را در 
حريم امن خود به آغوش گرفته اســت تا از 
گزند آســيب هاى دردناك زير پوســت اين 

شهر در امان بمانند.
ترنم محبت يكى از صدها موسسات خيريه 
اى اســت كه در سطح كشور جهت حمايت 
از دختران بدسرپرست و بى سرپرستى ايجاد 
شــده اند تا براى دخترانى كه داراى آسيب 
هاى مختلف اجتماعى هســتند مامن باشند 
و آنها بتوانند پس از رفع مشــكالت و روان 

درمانى، مجدد به جامعه برگردند
به همين علت  از ســال راه اندازى موسسه 
تا كنون حدود 150فرزند ترخيص شده و از 
مركز خارج شده اند كه نزديك به 17 نفر از 
اين دختر ان ازدواج كرده اند و تمام جهيزيه 
اين اتفاق فرخنده را هم موسســه انجام داده 

است.
آن طــور كه مديــر عامل اين موسســه به 
خبرنــگار ما گفته اســت تعــداد 12 نفر از 
والدين فرزنــدان مركز كه دچــار اعتياد يا 

كارتن خواب بوده اند كه اين والدين توسط 
موسســه در كمپ اعتياد بســترى شده اند 
و از دام اعتياد رها شــده و شــرايط زندگى 
برايشان فراهم گرديده و 9 تن از فرزندان با 
هماهنگى اداره كل بهزيستى استان و معاونت 

مربوطه به خانواده عودت داده شده اند.
احمــد صلواتيان افزود: موسســه در همدان 
داراى 4 خانــه اســت كه تعــداد 6 واحد 
آپارتمان براى فرزندان در سنين مختلف راه 
اندازى شده كه هر واحد داراى 8 فرزند مى 

باشد.
وى در ادامه خاطر نشــان كرد: كلينيك مدد 
كارى ترنــم محبت از ســال 1397 تحويل 
موسســه گرديد كه در ارائــه خدمات مدد 
كارى به اقشــار نيازمند استان از هيچ تالشى 
فرو گــذارى نكرد و تعــداد 162خانوار از 
كلينيــك مــدد كارى مورد حمايــت قرار 

گرفتندكــه بطور ماهيانه از موسســه  ارزاق  
دريافت مى كردند .

مدير عامل موسسه گفت:  با توجه به افتتاح 
مراكــز مثبت زندگى كلينيــك مددكارى در 
ســال 1399از موسســه توســط اداره كل 
بهزيســتى تحويل گرفته شــد و تعداد 25
نفر از طرف مراكز مثبت زندگى به موسســه 
معرفى شده كه اطعام بطور ماهيانه از موسسه 

دريافت مى كنند.
صلواتيان در مورد وام و تسهيالت ارائه شده 
افزود:طبق قراردادى كه در ســال گذشته با 
بانك امداد واليت زير نظر بانك ملى منعقد 
گرديد موسســه مبلغ 2 ميليون تومان بعنوان 
ســپرده تنظيم قرار داد شد كه موسسه بتواند 
به اقشــار نيازمند تسهيالت بپردازد كه مبالغ 
تســهيالت بصورت 36ماهه و بدون ســود 
2ميليــون تومان،3 ميليون تومــان ،5 ميليون 

تومان، و ده ميليون تومان با توجه به نياز مدد 
جويان در نظر گرفته شد.

احمد صلواتيان  از مشــاركت و كمك هاى 
خيرين خبر داد و افــزود: مبلغ 248 ميليارد 
و946 ميليــون و 368 هزار و هشــت ريال 
مبلغ نقدى و مشاركت هاى غير نقدى 329
ميليارد و103 ميليون و 866 هزار و پنج ريال 
و مشاركت هاى مردمى از قبيل گوشت مرغ 
،برنج ،سيب زمينى و البسه و ديگر مايحتاج 

زندگى به موسسه اهداء شده است.
 مدير عامل موسسه ترنم محبت  ضمن قدر 
دانى از خيرين و نيكوكاران گرامى در جهت 

حمايت از كودكان
 بى سرپرســت و بد سرپرســت واحدهاى 
شــبانه روزى و همچنيــن خانــواده هاى 
نيازمند، زنان سرپرست خانوار و ايتام تحت 
پوشش اين موسسه خيريه  افزود: در صورت 
تمايل و مشاركت در تامين معاش نيازمندان 
اســتان ميتوانندوجوهات نقــدى خود را به 
شماره كارت شتاب 5029081008973691
واريز و جهت ارائه كمــك هاى غير نقدى 
با شــماره تلفن 32525565يا با تلفن همراه 

9188131526 تماس حاصل فرمايند.

اى كه دستت مى رسد كارى بكن
■ رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى همدان: هزار و 337 بيمار كليوى خاص تحت پوشش انجمن قرار دارند

ترنم محبت 17 عروس در خانه دارد

سقفى براى دختران 
بى سرپرست مادستان
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نفت خبـر

پلمپ رستوران در همدان 
رعايت نكردن بهداشت 
دليل پلمپ رستوران بود

 يك رســتوران به علت تخلفات بهداشتى از قبيل بهداشت محيط 
و بهداشــت فردى با همكارى و هماهنگى مركز بهداشــت همدان و 

به دستور تعزيرات حكومتى همدان پلمپ شد.
مديركل تعزيرات حكومتى اســتان گفــت: در اجراى طرح ضيافت 
حسب گزارش يكى از شهروندان مبنى برعدم رعايت ضوابط بهداشت 
در يكى از رستوران هاى همدان و وجود سوسك در غذاى اين واحد، 
اكيپ گشت مشترك تعزيرات حكومتى باهمكارى و هماهنگى مركز 
بهداشــت در محل حاضر و با توجه به وضعيت نامناسب آشپزخانه 

تعداد زيادى سوسك در محيط آشپزخانه مشاهده شد.
به گزارش روابط عمومى تعزيرات حكومتي همدان، داريوش جودكى 
افزود: با توجه به تهديد ســالمت جامعه، اين رســتوران به دســتور 
تعزيرات حكومتى توســط مركز بهداشــت تا اطالع ثانوى پلمپ و 

پرونده تخلف تشكيل شد. 
وى ادامه داد: حســب حساســيت موضوع و تهديد سالمت جامعه 

پرونده جداگانه اى نيز به محاكم عمومى ارسال شد.
جودكــى در پايان گفت: از مردم عزيز بابت ارســال گزارشــات و 
همكارى با ما قدردانى مى كنيم و تقاضا داريم در صورت مشــاهده 
هرگونــه تخلف مراتــب را از طريق تلفــن 32523442 اداره كل، 
www.124.irســازمان صنعت، معدن  تلفن گوياى 124 وســامانه 
وتجارت، ســامانه پيامكى 300000135 وتارنماى t۱۳۵.ir اعالم 

كنيد.

واكنش وزير صمت به افزايش قيمت خودرو 
توسط شوراى رقابت

 شــوراى رقابت بــا جايگاه 
قانونى كه دارد مى تواند كاالهاى 

انحصارى را قيمت گذارى كند.
وزيــر صمــت رزم حســينى 
درباره افزايــش قيمت خودرو 
اظهــار كرد: شــوراى رقابت با 
جايگاه قانونى كه دارد مى تواند 
قيمت  را  انحصــارى  كاالهاى 
گذارى كند. ســال گذشــته با 
ارز  نرخ  درصدى  افزايش 400 
و افزايش قيمت اقالم مورد نياز توليد خودرو، شوراى رقابت حداقل 

افزايش قيمت را براى خودروها در نظر گرفت. 
شــوراى رقابت مى تواند به حذف رانت بين كارخانه و بازار كمك 
كند و مى تواند با اعمال درســت قيمت رانــت بين كارخانه و بازار 

را بشكند.
به گزارش خبرآنالين، عليرضا رزم حسينى افزود: رقابتى كردن بازار 
خودرو تا حدودى به واردات و فعاليت شــركت هاى خصوصى نياز 
دارد. در شــرايط كرونا و شرايط ســخت تحريم توليد خودرو ادامه 
پيدا كرده اســت. اميدوار هستيم قيمت ها واقعى شده و وضعيت بازار 

بهبود پيدا كند.

آيا قيمت نفت تابستان امسال
 به 80 دالر خواهد رسيد؟

 قيمت هاى نفت از ابتداى ســال ميالدى جارى تاكنون تحت 
تأثير محدوديت عرضه توليدكنندگان بزرگ و رشــد مصرفى كه 
براى فصل ســفرهاى تابســتانى پيش بينى مى شــود، بيش از 30
درصد رشد داشته است هر چند ريسك هايى براى روند صعودى 

نفت وجود دارند.
به گزارش ايسنا، گروه اوپك پالس بنا بر اقتضاى خود با محدوديت 
توليــد، در بازار نفت مداخله كرد تا فروپاشــى تقاضا بر اثر شــيوع 
ويروس كرونــا و قرنطينه هاى مرتبط با آن را جبــران كند. با وجود 
موفقيت نســبى اين گروه در اجراى محدوديت عرضه نفت به منظور 
جلوگيرى از از اشــباع سطح ذخاير، پيش از اينكه بازار به طور كامل 
احيا شــود افزايش آمار ابتال در هند مانع از احياى سريع تر قيمت هاى 

نفت شده است.
ايــن امر اوپك پــالس را براى اقدام جهت عمل بــه انتظارات بازار 
تحت فشار بيشترى قرار داده اســت. اما ترديدى وجود ندارد كه در 
روند بازارهاى نفت تغييرى روى داده است. در واقع قيمت هاى نفت 
در ماه هاى اخير تا حدودى بهبود پيدا كرده اند و اكثر كارشناســان و 

تحليلگران نفت بر اين باورند كه روند مذكور ادامه پيدا خواهد كرد.
سوال اين نيســت كه آيا بازار بهبود پيدا خواهد كرد بلكه سوال اين 
اســت كه چقدر سريع بهبود پيدا خواهد كرد و اين بهبود كجا به اوج 

خود خواهد رسيد.
قرنطينه هــا در اروپا عامل نامعلوم ديگرى را به عوامل تأثيرگذار بر 
قيمت نفت اضافه كرد. يك ماه پيش اروپا بسيارى از محدوديت هاى 
قرنطينــه را تجديد كرد و روند احياى قيمت نفــت به تاخير افتاد. 
امــا اكنون كه هنــد در بحبوحه مبارزه با بدترين شــيوع كوويد 19

از زمــان آغاز پاندمى قرار دارد، اروپا آماده برداشــتن محدوديت ها 
مى شود. مقامات اتحاديه اروپا هفته جارى پيشنهادى را براى كاهش 
محدوديت هاى ســفرهاى تابســتانى به 27 كشــور اين بلوك ارائه 
كردند. اين برنامه در صورت اجرايى شــدن تقاضا براى ســوخت 
جــت كه بخش مهمــى از تقاضا براى نفت را تشــكيل مى دهد را 

افزايش خواهد داد.
در آمريكا هم آمار ابتال به كوويد 19 رو به كاهش است و شمار افراد 
واكسينه شــده افزايش پيدا مى كند در نتيجه چندين ايالت آمريكا از 
جمله نيويورك در حال تسهيل محدوديت هاى كرونايى هستند. همه 

اين موارد تاثير عميقى روى قيمت نفت خام خواهد داشت.
نيازى نيست بگوييم همه تحليلگران موافقند كه تسهيل محدوديت ها 
چه تاثيرى روى تقاضــا و به نوبه خود روى قيمت هاى نفت خواهد 
داشــت. آژانس بين المللى انرژى دورنماى تقاضا براى نفت در سال 
2021 را در جديدترين گــزارش خود بازبينى كرد و باالتر برد. بنابر 
برآورد اين آژانس، تقاضا براى نفت امسال به ميزان 5.7 ميليون بشكه 
در روز رشد خواهد كرد و به 96.7 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. 
دليــل اين بازبينى صعودى اين بوده كه آژانس بين المللى انرژى پيش 
بينــى تقاضا براى نفت در آمريكا و چين كه دو واردكننده بزرگ نفت 

در جهان هستند را افزايش داده است.
آژانس بين المللى انرژى تا ششم آوريل انتظار داشت تقاضاى جهانى 
براى نفت امســال به 97.7 ميليون بشكه در روز مى رسد. در مقايسه 
با قيمت نفت كه در مارس نزديك 65 دالر در هر بشكه قرار داشت، 
آژانس بين المللى انرژى رشــد چندان قيمت نفت برنت را  پيش بينى 
نكرد و برآورد كرد قيمت هر بشكه نفت برنت در سه ماهه دوم سال 
2021 به 65 دالر و در نيمه دوم ســال به 61 دالر و در سال 2022 به 

60 دالر خواهد رسيد.
امــا همه تا اين حد بدبين نيســتند. بانك آمريكايى گلدمن ســاكس 
خوش بينى بيشــترى به اوضاع نشان مى دهد و انتظار دارد قيمت هر 
بشــكه نفت تابستان امسال به 80 دالر در هر بشكه صعود كند. منطق 
تحليلگران اين بانك براى چنين دورنماى مثبتى درباره قيمت هاى نفت 
ســاده بوده و عبارت از تغيير ميزان حجم تقاضاست كه ميزان عرضه 

ممكن است نتواند پاسخگوى آن باشد.

شكر در يك سال 85 درصد گران شد
 در ســال جارى بيش از 128 هزار تن شــكر وارد كشور شده كه در 
مقايسه با پارســال بيش از 30 درصد افزايش دارد ولى اين محصول در 

بازار گران شده است. 
به گزارش ايســنا، اخيرا اتحاديه بنكداران مواد غذايى از 5 نرخى شــدن 
شــكر در بازار و گرانفروشى در اين محصول تا بيش از 90 درصد، انتقاد 
كرده بود. البته دليل اين گرانى را كمبود شكر ندانسته و نحوه توزيع را در 

ايجاد وضعيت موجود مورد تأكيد قرار داده بود. 

به اين بهانه جريان واردات و قيمت شــكر بر اســاس آمارهاى رسمى 
گمرك ايران و مركز آمار مورد بررسى قرار گرفت. 

افزايش واردات شكر 
اين در حالى است كه مجموع واردات 25 قلم كاالى اساسى در فروردين 
امسال 1.3 ميليون تن به ارزش 856.6 ميليون دالر گزارش شده است كه 
از اين ميزان 128.8 هزار تن به ارزش 55.3 ميليون دالر به واردات شكر 

اختصاص دارد.
 در فروردين سال گذشته 97.5 هزار تن شكر به ارزش 34.7 ميليون دالر 
واردات انجام شــده بود. بر اين اســاس واردات شكر از لحاظ وزنى 32 

درصد و ارزش 59 درصد نسبت به پارسال افزايش دارد. 
شكر 85 درصد گران شد

اما مرورى بر آمار قيمتى و تورم شكر در فروردين امسال از اين حكايت 
دارد كه هر كيلوگرم از اين محصول به طور متوسط 13 هزار 100 تومان 
قيمت خورده و تا 16 هزار تومان هم فروش رفته است. حداقل قيمت اين 
محصول در ماه ابتدايى امسال 11 هزار و 800 تومان گزارش شده است. 
براين اســاس هر كيلوگرم شكر در مقايســه با فروردين سال گذشته كه 
7100 تومان بوده 85 درصد و در مقايســه با اســفند ماه نيز 4.8 درصد 

گران شده است. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

آگهــي مزايــده

 شهردارى منطقه دو همدان

1-  متقاضيان مى بايستى مبلغ سپرده هاى تعيين شده را به صورت نقدى به حساب 74051133313332 بانك قرض الحسنه مهر ايران و يا بصورت ضمانتنامه 
بانكى با مدت اعتبار سه ماهه و يا اوراق مشاركت بى نام در پاكت الف قرارداده و فرم آگهى مزايده و نمونه قرارداد تنظيمى را امضاء نموده و براى اشخاص حقوقى 
تصوير آخرين آگهى تعميرات و اشخاص حقيقى كپى كارت ملى را در پاكت ( ب) قرارداده و فرم پيشنهاد قيمت را تكميل در پاكت ( ج) قرارداده و حداكثر تا پايان 

وقت ادارى مورخه  1400/2/29   ( 10 روز ) تحويل دبيرخانه شهردارى منطقه دو به آدرس همدان خيابان تختى شهردارى منطقه دو نمايند.
3- به پيشنهادات مخدوش فاقد سپرده و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد .

4- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
5- انتقال اسناد پس از طى مراحل ثبتى از طريق شهردارى انجام خواهد شد .

6- در صورت انصراف نفر اول از انجام معامله سپرده وى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد در مورد نفرات بعدى نيز به همين صورت عمل خواهد شد .
7- برنده مزايده مكلف است ظرف 7 روز از تاريخ ابالغ شهردارى نسبت به واريز وجه اقدام نمايد در غير اينصورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد .

8- سند مالكيت صرفاً به نام شركت كننده در مزايده و پس از انجام مراحل قانونى و اجراى عمليات ثبتى انتقال مى يابد. 
9- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را به صورت نقد به حساب شهردارى واريز نموده و هيچگونه تهاتر قابل قبول نمى باشد 

10- شركت در مزايده به منزله قبول شرايط آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند.
11- مبلغ سپرده شركت در مزايده 5٪ قيمت پايه كارشناسى مى باشد. 

12- متقاضيان جهت دريافت فرم شركت در مزايده به كارپردازى شهردارى منطقه دو مراجعه نمايد. 
13- پيشنهادات رسيده در مورخه  1400/3/2  در دفتر معاونت اداى و مالى م ورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 180)

 شهردارى منطقه دو همدان در نظر  دارد نسبت به فروش امالك خود از طريق مزايده كتبى اقدام نمايد لذا متقاضيان مى توانند با رعايت شرايط ذيل در 
مزايده شركت نمايند.

مبلغ سپرده  شركت قيمت كارشناسى ( ريال ) مساحت ( مترمربع)كاربرىمشخصاترديف
آدرس ملكدر مزايده 5٪ ( ريال )

221/0216/576/000/000مسكونى پالك عادى 1
نايب احمد ، كوچه فلسطين830/000/000( 6 دانگ )

220/4718/740/000/000مسكونى پالك عادى 2
نايب احمد ، كوچه فلسطين940/000/000( 6 دانگ )

مبلغ پايهمبلغ سپرده شركت در مناقصه فراخوانشرح
مبلغ پايه كارشناسى براى اجاره هر ماه 100/000/000 ريالمديريت و نظارت بازار روز موقت

100/000/000 ريال

سپرده شركت در مناقصه فراخوانشرح پايهمبلغ مبلغ
وموموموقتقتقتقت روروروززززز ببابااززازازاررر تتت رارارا نظنظنظ ووو يديديريريريتتت مبلغ پايه كارشناسى براى اجاره هر ماه 100/000/000 ريالمم

100/000/000 ريال

آگهي فراخـوان عمومي(حضورى) - نوبت دوم

محمد حسين پور -  شهـردار نهـاوند

-متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند به معاونت خدمات شهري مراجعه و يا با شماره تلفن 33237445-081  تماس حاصل نمايند.
- شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار مي باشد.

- متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را تا پايان وقت اداري مورخ 1400/02/22 به شماره حساب IR  170600740901109663562012 نزد 
بانك  مهرايران بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند واريز و فيش واريزي را در زمان شركت در فراخوان به همراه داشته باشند در غير اينصورت از حضور 
وي جهت شركت در مناقصه ممانعت به عمل خواهد آمد. متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبارآن از تاريخ ارائه 

پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.
-مديريت و نظارت بازار روز موقت مي بايست تحت نظارت شهرداري نهاوند (معاونت خدمات شهري) باشد.

-برنده مناقصه مي بايست مبلغ اجاره ماهيانه هر غرفه را به حساب درامد شهرداري واريز نموده و رسيد فيش واريزي غرفه ها را تحويل معاونت خدمات 
شهري تحويل دهند. در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده شركت در فراخوان آنها به نفع شهرداري ضبط مي گردد.

-هزينه كارشناسي، هزينه چاپ آگهي و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده فراخوان مي باشد .
-در صورتيكه كارفرما (شهرداري نهاوند) از مديريت و نظارت پيمانكار بر بازار روز موقت راضي نباشد پس از سه بار اخطار قرار داد جاري يك طرفه فسخ 

خواهد شد.
-مدت قرار داد با برنده فراخوان از تاريخ شروع قرارداد به مدت يك سال مى باشد. 

-متقاضى مى بايست هزينه اجاره ماهيانه هر غرفه را طبق نظركارشناس رسمى دادگسترى از دستفروشان اخذ نمايد.
-كميسيون عالى معامالت مورخ 1400/02/25 در محل شهردارى تشكيل و چنانچه حداقل سه پيشنهاد رسيده باشد،مفتوح و برنده اعالم خواهد گرديد. 

(م الف 1023) 
آگهى نوبت اول: 1400/02/11 - آگهى نوبت دوم: 1400/02/18

شهرداري نهاوند در نظر دارد طبق بند يك  از 458  جلسه شوراي اسالمي شهر نهاوند مديريت و نظارت بازار روز موقت احداث شده در خيابان ابوذر 
كوچه حاج خدارحم را به مساحت تقريبي 600 متر مربع را كه تعداد 50 غرفه مي باشد را از طريق فراخوان عمومي و به صورت حضوري به افراد حقيقي يا 

حقوقي واجد صالحيت و با شرايط ذيل واگذار نمايد .

 از زمان ورود ويروس كرونا به كشــور 
تاكنــون با هر بار شــدت گرفتــن تعداد 
مبتاليــان و فوتى هــا، اصناف و مشــاغل 
كشــور و اســتان همدان با تعطيلى مواجه 
شــده اند اما ادارات مالياتــى و هم بانك ها 
بــراى نقل و انتقال مالــى فعاليت  كرده اند. 
اين درحالى اســت كه بســيارى از مشاغل 
بر اثر محدوديت هــا و تعطيالت كرونايى 
با كاهش درآمدهاى خود متضرر شــده اند 
و در پرداخــت هزينه هاى خود با مشــكل 

مواجه هستند.
طى هفته هاى اخير مسئوالن صنفى كشور و 
استان همدان بارها به بسته بودن واحدهاى 
صنفــى و فعاليت بانك ها و ســازمان امور 
مالياتى و غيره با توجه به شرايط اقتصادى 
ســخت اصناف انتقاد كرده اند. البته وزارت 
بهداشت نيز در روزهاى ابتدايى آغاز موج 
چهارم كرونــا، چندين بار خواهان تعطيلى 

كامل ادارات و بخش خصوصى شده اند.  
با وجود مشــكالت اصناف و انتقادات آنها 
در هــر دوره از تعطيــالت اما تســهيالت 
اندكى براى صنوف در نظر گرفته شــد كه 
بسيارى از اصناف اســتان مى گويند همان 
حداقل ها هم يا اعمال نشــد و يا به درستى 

اجرا نشد. 
طبــق اعــالم معــاون اقتصــادى رئيس 
جمهــورى، بــراى بــازه از اول تــا 20

ارديبهشــت ماه تنفســى به مبــادالت با 
چك داده و قرار شد بانك ها و موسسات 
اعتبارى از صــدور گواهى عدم پرداخت 
چــك اجتنــاب كنند و مهلــت پرداخت 
ماليات بــر عملكــرد و ماليات بر ارزش 
افزوده سال  1399 تا پايان خرداد 1400

امهال شــد. مواردى كه ابراهيم درســتى، 
نماينده وزير صنعت، معدن و تجارت در 
اتاق اصناف ايران معتقد اســت براى حل 

نيست. كافى  اصناف  مشكالت 
 او همچنيــن با اشــاره به اجــاره اى بودن 
از  صنفى،  واحدهــاى  درصــد  حدود 40 
ارائه پيشنهاد تشديد پروتكل هاى بهداشتى، 
تداوم فعاليت مشــاغل و تشديد نظارت ها 
به ســتاد ملى كرونا خبــر داده و گفته بود 
كه نمى تــوان محدوديت هاى نظارت را رد 
كرد، اما يا بايد بســته حمايتى براى مشاغل 
آســيب ديده در نظر گرفته يا قرنطينه كامل 

اعمال شود.
طبــق قانــون مالياتى، پرداخــت ماليات و 
تعيين نرخ آن براســاس ميزان درآمد افراد 
و بــه صورت پلكانى اســت؛ يعنى هر چه 
بر ميزان درآمد افراد افزوده شــود، ماليات 
بيشترى هم بايد پرداخت كند و در صورتى 
كه فردى درآمدى نداشته باشد، آن شخص 
از پرداخت ماليات معاف مى شود كه با اين 

حســاب، افراد و فعاالن اقتصادى آســيب 
ديده از كرونا نيز بايد مشــمول اين قانون 
باشــند اما ســازمان مالياتى تاكنون در اين 
زمينه تنها به امهال مالياتى اكتفا كرده است.

در عوض ســازمان امور مالياتى بايد براى 
صاحبان مشــاغلى كه فعاليت اقتصادى آنها 
در مــاه  و روزهاى محدويت ها و تعطيالت 
كرونايى به تعطيلى رفته اســت، ماليات آن 
زمان را بــراى اين افراد محاســبه نكند و 
صرفا بــراى زمان هايى كه فعاليت اقتصادى 

صورت گرفته، ماليات درنظر گرفته شود.
عالوه براين، طبق گفته كارشناسان اقتصادى 
راهكار موثر ديگر براى جبران ضرر صنوف 
و حمايت از آنها در اين زمان قســط بندى 

پرداخت هاى مالياتى است.
امهال مالياتى دردى از صنوف دوا نمى كند 
اين موضــوع بارها صداى اعتراض صنوف 
و فعاالن اقتصادى استان را بلند كرده است، 
مســئوالن اتاق اصناف همــدان هم بارها 
تأكيــد كرده اند كه بســيارى از واحدهاى 
صنفى اجاره اى هستند و صاحبان آنها براى 
اجاره مغــازه و اجاره منزل دچار مشــكل 
هســتند و خواســتار درنظر گرفتن بســته 
حمايتى براى مشاغل آسيب ديده يا اعمال 
قرنطينه كامل شــد. حتى در تعطيالت اخير 
صنوف نهاوند برخالف مصوبه ستاد كرونا 
اســتان مغازه هاى خود را باز كردند كه بعد 

از روز مجبور به تعطيلى مجدد شدند. 
بســيارى از بازاريــان اســتان مى گوينــد: 
برخــالف مصوبه ســتاد كرونا، برگشــت 
نخــوردن چك ها و حمايت هــاى مالياتى 
اجرا نشــده اســت درصورتى كــه معتقد 
هستيم سازمان امور مالياتى هم در روزهاى 
تعطيلى صنوف بايد پرونده مالياتى را بسته 

حســاب كند زيرا، امهال دو ماهه پرداخت 
ماليات ها به صنوف كمكى نمى كند.

اما دولت در طول شــيوع ويــروس كرونا 
نه تنها دســت به اقــدام حمايتى موثرى از 
صنوف نزده اســت بلكه اكنــون نيز براى 
حمايــت از بازار ســرمايه طــى مصوبات 
جديدى شــركت هاى بورسى را با شروطى 

معاف از ماليات كرده است.
جزئيــات مصوبــات جديد دولــت براى 
حمايــت از بــورس بيانگر اين اســت كه 
ماليات آن بخش از سود انباشته شركت هاى 
بورسى كه به حساب افزايش سرمايه منظور 

شود، صفر محاسبه مى شود.
اين درحالى است كه طبق آخرين آمارها در 
9 ماهه سال گذشته از 417 شركت بورسى 
كه صورت هاى مالى خود را منتشــر كردند 
معادل43 شركت زيان ده وجود داشته است 

كه سود تجميع شــده شركت هاى فعال در 
صنعت خودروســازى و ســاخت قطعات 
بدترين وضعيت را از نظر سودآورى دارند.
همچنين، افزايش موجودى انبار شركت هاى 
توليــدى در ماه هاى اخيــر و روند با ثبات 
متمايــل به كاهش در رشــد توليد صنعتى 
مى تواند نشــان از ادامه روند نزولى رشــد 

توليد در ماه هاى آتى باشد.
شركت ها  عملكرد  معافيت  جاى  به   

را بهبود دهيد 
در ايــن زمينــه، كامــران نــدرى - يك 
كارشــناس اقتصــادى - معتقد اســت كه 
مصوبات جديــد ارزش واقعى و عملكرد 
شــركت ها بهبود نمى دهند و مى گويد بايد 
بازدهى شــركت هاى توليدى زياد شود كه 

سودآورى و توليد آن ها افزايش يابد.
بنابرايــن، اين ســواالت در ذهن شــكل 
مى گيرد كه چرا شركت هايى براى مدتى از 
ماليات معاف خواهند شد كه زيان ده هستند 
و عملكرد و بازدهى مناسبى ندارد اما براى 
حمايت از فعاالن اقتصادى و صنوف كشور 
تنها به امهال هاى ناكارآمد كفايت مى شود؟

با ايــن تفاســير، دولت حاضر اســت از 
بخشــى از درآمــد مالياتى بــراى تقويت 
بــورس بگــذارد اما بــه فكر پيــدا كردن 
راهــكارى براى الزام شــركت ها به منظور 
بهبود عملكرد و بازدهى شــان نيست تا از 
اين بســتر، هم چرخ توليــد بچرخد و هم 
ارزش واقعى شــركت هاى موجود در بازار 
ســرمايه به صورت واقعى بهبود و افزايش 
يابد تا بورس نه تنها بــراى كوتاه مدت با 
آثار تورمى بسيار بلكه در بلند مدت تقويت 
شــود و با هدايت نقدينگى به توليد آن را 

رونق دهد.

اعمال محدوديت هاى كرونايى مشاغل استان را متضرر كرد

صنوف به حمايت هاى مالياتى و بانكى 
نياز دارند

ســتاد  مصوبه  برخالف 
نخوردن  برگشت  كرونا، 
حمايت هاى  و  چك هــا 
است  نشده  اجرا  مالياتى 
درصورتــى كــه معتقد 
هســتيم ســازمان امور 
مالياتى هــم در روزهاى 
بايد  صنــوف  تعطيلــى 
پرونده مالياتى را بســته 

حساب كند
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خبـرورزشى ايـران و جهـان
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لشكركشى آزاد كاران همدانى 
در جام بين المللى تختى

 از سوى فدراسيون كشتى اسامى كشتى گيران واجد شرايط براى 
حضور در رقابت هاى بين المللى كشتى آزاد و فرنگى جام تختى اعالم 
شد كه در ميان آنها نام چند كشتى گير استان همدان نيز ديده مى شود.
اسامى كشتى گيران واجد شرايط براى حضور در رقابت هاى بين المللى 
كشــتى آزاد و فرنگى جام تختى اعالم و رقابت هاى بين المللى كشتى 

آزاد جام تختى اواخر ارديبهشت ماه برگزار مى شود.
بر اســاس تصميم كادر فنى، اين رقابت ها به عنــوان يكى از مراحل 
اصلى گزينش نفرات به جهت اعزام به رقابت هاى جهانى 2021 نروژ 
محسوب مى شود و در صورت عدم حضور، كشتى گير غايب شانسى 
براى پوشــيدن دوبنده تيم ملى در مســابقات جهانى نروژ را نخواهد 

داشت.
در بين اسامى اعالم شــد از استان همدان 4 كشتى گير حضور دارند 
كه در وزن 61 كيلوگرم: داريوش ولى زاده در 86 كيلوگرم: حميدرضا 
على بخشى در 92 كيلوگرم: محمد حاجيلوئيان ودر97 كيلوگرم: دانيال 
شريعتى نيا مى باشــند البته  تعدادى سهميه ديگر نيز به استان ها داده 

خواهد شد.
اسامى كشــتى گيران واجد شرايط حضور در اين رقابت ها بر اساس 
اولويت بنــدى (جام تختى، مــدال آوران آســيايى و جهانى جوانان، 
مدال آوران آسيايى و جهانى اميدها و تيم ملى جوانان و نفرات حاضر 

در اردو) به شرح زير است: 
كشتى آزاد:

57 كيلوگرم: عرفان جعفريان، رضا عليجان زاده، عرفان آئينى، افشين 
رحمانــى، صابر خانجانى، محمد كابلى، پوريا تركمان، امير پرســته، 
مهدى ويســى (معرفى جوانان) محمدعلى عموزاد (معرفى جوانان) 

على قلى زادگان (معرفى جوانان) رضا مومنى (جوانان)
61 كيلوگرم: مجيد داســتان، محمدباقر يخكشى، عباس ابراهيم زاده، 
محمد رمضان پور، محمد خدابخشى، داريوش حضرتقلى زاده، محمد 
نامجو مطلق، پيمان نعمتى (معرفى جوانان) رحمان عمو زاد (معرفى 

جوانان) داريوش ولى زاده (معرفى جوانان از همدان)
65 كيلوگــرم: ايمان صادقى، خيــر اله قهرمانى، عليرضا اشــكيور، 
ابوالفضل حاجى پور، كيان محمودجانلو، على عليزاده، شايان حمزه، 
مهدى شيرازى، پيمان بيابانى، محمد حيدرى (معرفى جوانان) محمد 

قاسمعلى (معرفى جوانان)
70 كيلوگرم: اميرحسين مقصودى، مهدى عشقى، اميررضا اكبر زاده، 
على اكبــر زرودى، على اكبر فضلى (معرفى جوانان، محمد بخشــى 

(معرفى جوانان) محمد كريمى (معرفى جوانان)
74 كيلوگرم: محمدصادق فيروز پور، اميرحســين حســينى، جمال 
عبادى، حســين ابوذرى، ايمان رحمانى زاده، ســبحان يارى (معرفى 
جوانان) محســن كوچ نژاد (معرفى جوانان) اميرحسين متقى (معرفى 
جوانان) محمد شــهباز زاده (معرفى جوانان) احسان نصيرى (معرفى 

جوانان)
79 كيلوگرم: بهمن تيمورى، على سوادكوهى، حميدرضا زرين پيكر، 
عبداهللا شــيخ اعظمى، على شــكورى، رضا ابراهيم نژاد، اميرحسين 
كاووسى، بابك جعفرى، عليرضا كريمى (معرفى جوانان) محمدصادق 

سلطان زاده (معرفى جوانان)
86 كيلوگرم: ســجاد غالمى، حميدرضا على بخشى(همدان)، سجاد 
حبيبــى، مرصاد مرغزارى، محمد بخشــى، مجتبــى اصغرى، آرش 
نيرآبادى، حســين نورى (معرفى جوانان) اميررضا ســهيلى (معرفى 

جوانان)
92 كيلوگرم: محمدجواد ابراهيمى، محمدحســين مير باغبان، احمد 
بذرى، حســين جاللى نژاد، محمدعلى تبار، حسين شهبازى، ارشك 
محبى، مبين عظيمى (معرفى جوانان) محمدرضا پويا (معرفى جوانان) 
سهيل يوسفى (معرفى جوانان) محمد حاجيلوئيان (معرفى جوانان از 

همدان)
97 كيلوگرم: مجتبى گليج، دانيال شــريعتى نيا(همدان)، ميثم عبدى، 
عليرضا ركابى، حســين رمضانيان، عليرضا عبدالهى (معرفى جوانان) 

اميرعلى آذرپيرا (معرفى جوانان)
125 كيلوگــرم: يــدا... محبى، عباس فروتن، نعيم حســن زاده، جابر 
صادق زاده، مهدى هاشمى، وحيد يوسف وند، اميررضا اميرى، عرفان 
جعفريــان، اميررضا صحرايى، على اكبرپور (معرفى جوانان، مصطفى 

طوقانى (معرفى جوانان)

فينال ليگ قهرمانان اروپا تمام انگليسى شد
 تيم فوتبال چلســى انگليس با عبور از ســد رئال مادريد اســپانيا 
بــه فينال ليــگ قهرمانان اروپا راه يافت تا بــراى فتح جام به مصاف 

منچسترسيتى، ديگر نماينده انگليس برود.
در دومين ديدار از دور برگشت مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا، 
چلسى در ورزشگاه «استمفوردبريج» شهر لندن ميزبان رئال مادريد بود 

و با ارائه نمايشى تحسين برانگيز به برترى دو بر صفر دست يافت.
بــازى رفت در مادريد با تســاوى يك بر يك همراه شــده بود و در 
مجموع، شــاگردان «توماس توخل» به برترى ســه بر يك رسيده و 

فيناليست شدند.
رئال كه براى صعود بايد به گل مى رسيد، كار را تهاجمى آغاز كرد و 
ميزبان نيز روش تدافعى را در دســتور كار داشت و در ضد حمالت 
به حركات «ميسون مونت»، «تيمو ورنر» و «پوليسيچ» اميد داشت. اما 
پس از گذشت دقايق ابتدايى، عملكرد بى نظير «كانته» و «جورجينو» در 
ميانه ميدان چلسى موجب شد تا اين تيم بر توپ و ميدان مسلط شود.
در نهايت اين بازى با نتيجه دو بر صفر به سود آبى هاى لندن تمام شد.
با اين اوصاف چلسى با شايستگى توانست تيم پرافتخار رئال مادريد را 

مغلوب كرده و راهى فينال شد.
پيش از اين هم منچسترسيتى انگليس با برترى مقابل پارى سن ژرمن 
فرانسه براى نخســتين بار جواز حضور در اين تورنمنت معتبر را به 

دست آورد.
ديدار پايانى فصل جارى ليگ قهرمانان اروپا در ورزشــگاه آتاتورك 
شهر اســتانبول تركيه برگزار خواهد شد تا نبردى تمام انگليسى بين 

چلسى و منچسترسيتى براى فتح جام صورت بگيرد.

منچستر بدنبال خريد «ِكين»
 ســران باشــگاه منچســتريونايتد براى آرام كردن هواداران خود، 
پيشنهادى 90 ميليون پوندى جهت خريد كاپيتان تاتنهام آماده كرده اند.

به گزارش نشريه سان انگليس، اعتراضات گسترده روز يكشنبه گذشته 
هواداران خشمگين منچستريونايتد باعث شــده تا سران اين باشگاه 

سعى كنند تا ميزان خشم طرفداران را پايين بياورند. 
از اين رو مالكان منچســتر قصد دارند براى جلب رضايت هواداران، 
پيشنهادى 90 ميليون پوندى براى جذب «هرى كين» كاپيتان و مهاجم 

گلزن تاتنهام ارائه دهند.   
هرچند كه باشــگاه تاتنهام عالقه اى به فــروش كين ندارد اما اين 
پيشــنهاد وسوســه انگيز مى تواند آن ها را براى فروش كاپيتان خود 
متقاعد كند زيرا اين باشــگاه براى بازســازى تيــم، نياز به بودجه 

زيادى دارد.  
مهاجم 27 ســاله تاتنهام در اين فصل 31 گل زده و 16 پاس گل نيز 
داده است. او چندى پيش اعالم كرد كه مى خواهد با تاتنهام افتخارات 

زيادى را بدست آورد و قصد دارد در اين تيم بماند. 

تعويق يك ساله بازى هاى كشورهاى 
اسالمى

 بازى هاى كشورهاى اســالمى يك سال به تعويق افتاد و در سال 
2022 برگزار مى شود.

هيأت اجرايى بازى هاى كشورهاى اسالمى جلسه اى را با تركيه ميزبان 
بازى ها برگزار كرد در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه اين رويداد را به 

مدت يك سال به تعويق بيندازند.
 بر اين اساس بازى هاى كشــورهاى اسالمى به جاى سال 2021 در 
ســال 2022 برگزار مى شود و تاريخ دقيق آن 9 تا 18 آگوست(18 تا 

27 مرداد 1401) است.
اين تصميم به اين منظور گرفته شــد كه كشــورهاى بيشترى بتوانند 
مشاركت داشته باشند همچنين با زدن واكسن بازى ها در رشايط ايمن 

برگزار شود.
بازى هاى كشورهاى اسالمى قرار است در قونيه تركيه برگزار شود.

آگهي حصر وراثت
آقاى سياوش مرادى داراى شماره شناسنامه  45 به شرح دادخواست كالسه 1400/112/ 85 از 
اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان هادى مرادى 
به شماره شناسنامه  1398 در تاريخ 1400/1/4 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به:1-معصومه كرمى فرزند محمدقلى متولد 1368 
به شــماره شناسنامه صفر همسر متوفى 2- ماه سلطان حمزه اى صفا فرزند اكبر متولد 1322 
به شماره شناسنامه 5208 مادر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از 

تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 44)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك رزن 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هيأت موضوع قانونى تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى رزن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضيان و 
امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع رسانى در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محلى تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
1-برابر رأى شماره 139960326008000714 و پرونده كالسه 1398114426008000037 هيأت موضوع قانونى تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مجتبى يوســفى مجذوب به شناسنامه شماره 25 كدملى 3992311449 صادره از رزن فرزند قاسم در يك مميز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديمى به 
مساحت 90000 مترمربع پالك شماره فرعى 591 از اصلى 156 قريه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن موضوع سند شماره 14928 مورخ 1398/03/18 دفتر 57 رزن به نام متقاضى محرز گرديده است.

2- برابر رأى شماره 139960326008000717 و پرونده كالسه 1398114426008000039 هيأت موضوع قانونى تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عباس يوسفى مجذوب به شناسنامه شماره 2045 كدملى 3991528789 صادره از رزن فرزند قاسم در يك مميز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديمى به 
مساحت 90000 مترمربع پالك شماره فرعى 591 از اصلى 156 قريه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن موضوع سند شماره 14928 مورخ 1398/03/18 دفتر 57 رزن به نام متقاضى محرز گرديده است.

3- برابر رأى شماره 139960326008000713 و پرونده كالسه 1398114426008000041 هيأت موضوع قانونى تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مصطفى يوسفى مجذوب به شناسنامه شماره 2140 كدملى 3991529734 صادره از رزن فرزند قاسم در يك مميز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديمى به 
مساحت 90000 مترمربع پالك شماره فرعى 591 از اصلى 156 قريه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن موضوع سند شماره 14928 مورخ 1398/03/18 دفتر 57 رزن به نام متقاضى محرز گرديده است.
4- برابر رأى شماره 139960326008000715 و پرونده كالسه 1398114426008000044 هيأت موضوع قانونى تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى كاظم يوسفى مجذوب به شناسنامه شماره 99 كدملى 3992539873  صادره از رزن فرزند قاسم در يك مميز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديمى به 
مساحت 90000 مترمربع پالك شماره فرعى 591 از اصلى 156 قريه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن موضوع سند شماره 14928 مورخ 1398/03/18 دفتر 57 رزن به نام متقاضى محرز گرديده است.
5- برابر رأى شــماره 139960326008000716 و پرونده كالســه 1398114426008000045 هيأت موضوع قانونى تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مرتضى يوسفى مجذوب به شناسنامه شماره 2344 كدملى 3991531771  صادره از رزن فرزند قاسم در يك مميز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى ديمى به مســاحت 90000 مترمربع پالك شــماره فرعى 591 از اصلى 156 قريه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن موضوع ســند شماره 14928 مورخ 1398/03/18 دفتر 57 رزن به نام 

متقاضى محرز گرديده است.(م الف 17)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/02

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن 

فردين معصومى: 
همدان ويترين قهرمانان كشتى است

 حضور در اســتانى كه ويترين پرافتخار از نام آوران كشتى المپيك، 
جهانى و آسيايى است، جاى بسى خوشحالى دارد

مربى تيم ملى كشــتى آزاد تيم ملى جوانــان با بيان اين مطلب گفت: 
اردوى تيم ملى كشــتى در اســتانى كه ويترين پرافتخــار از نام آوران 
كشــتى المپيك، جهانى و آســيايى است، بســيار راضى كننده است. 
به خصوص اينكه مديريت دســتگاه ورزش استان همدان نيز از جنس 

كشتى است.
فرديــن معصومى در حاشــيه اردوى تيم ملى كشــتى آزاد جوانان به 
ميزبانى همدان اظهار داشــت: تا شروع مســابقات قهرمانى آسيا سه 
اردوى آماده ســازى ديگر را برگزار مى كنيــم تا با تمام قدرت در اين 

رويداد مهم گام برداريم.
وى اضافــه كرد: حضور قدرتمند در مســابقات قهرمانى آســيا گام 
نخست جوانان ملى پوش در سال جارى است و مى خواهيم از جايگاه 
ارزشمند كشورمان در كشتى آسيا با كسب مدال هاى مهم و خوشرنگ 

دفاع كنيم.

معصومى با تمجيــد از ميزبانى همدان گفت: حضور در اســتانى كه 
ويترين پرافتخار از نام آوران كشــتى المپيك، جهانى و آسيايى است، 
جاى بسى خوشحالى دارد به خصوص اينكه مديريت دستگاه ورزش 
اين اســتان نيز از جنس كشــتى اســت. اردوى همدان بيشــتر جنبه 
آماده سازى عمومى و استقامتى دارد و قطع به يقين با گذشت زمان و 
برگزارى اردوهاى متعدد به مرز آماده سازى الزم دست خواهيم يافت.

وى افزود: تا قبل از شــروع مسابقات قهرمانى آسيا تركيب اصلى تيم 
ملى را شناسايى خواهيم كرد و به صورت دقيق عملكرد كشتى گيران 

حاضر در اردوى تيم ملى را زيرنظر داريم.
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پيشخـوان

تهران ميزبان رقابت هاى 
كشتى جام تختى شد

 پيكارهاى كشــتى جام  جهان پهلوان 
تختى كه قرار بود در چابهار برگزار شود 
لغو و اين پيكارها در سالن 12 هزار نفرى 

آزادى تهران برگزار خواهد شد.
چهل ويكمين دوره رقابت هاى بين المللى 
كشــتى آزاد و فرنگى جام جهان پهلوان 
تختى پيش از ايــن قرار بود با همكارى 
هيأت كشتى استان سيستان و بلوچستان 
در روزهاى 27 تا 31 ارديبهشــت سال 

آينده در چابهار برگزار شود.
ميزبانى اين پيكارها با توجه به اختالف 
نظر منطقه آزاد چابهار با مسوالن برگزار 

كننده لغو و به تهران واگذار شد.
رقابت هاى كشــتى جام تختى در تقويم 
اتحاديه جهانى كشتى نيز ثبت شده است.

ساعت ديدارهاى تيم ملى 
اعالم شد

 ســاعت ديدارهاى باقــى مانده تيم 
ملــى فوتبال ايــران در مرحله مقدماتى 
جام جهانى 2022 اعالم شد.كنفدراسيون 
فوتبال آسيا، ساعت برگزارى ديدارهاى 
گروه سوم مرحله مقدماتى را اعالم كرد. 
بازى هاى باقى مانده اين گروه به صورت 

متمركز در بحرين برگزار مى شود.
زمان و ساعت مسابقات

پنجشنبه 13 خرداد
 ايران....................  هنگ كنگ، ساعت 19
 بحرين ....................  كامبوج  ساعت 21

دوشنبه 17 خرداد
عراق ........................  كامبوج  ساعت 19
ايران ...........................  بحرين ساعت 21

جمعه 21 خرداد
كامبوج ..........................  ايران ساعت 19
هنگ كنگ ....................  عراق ساعت 21

سه شنبه 25 خرداد
بحرين..................  هنگ كنگ  ساعت 21
ايران .............................  عراق ساعت 21

در اين گروه هم اكنون عراق با پنج بازى 
و 11 امتياز صدرنشــين است و بحرين 
با پنج بــازى و 9 امتياز در رتبه دوم قرار 
دارد.ايران نيز با چهار بازى و 6 امتياز در 

جايگاه سوم است.

كيميا زارعى يك قدم به 
المپيك نزديك شد

 كيميــا زارعى قايقــران همدانى در 
مسابقات گزينشــى المپيك كه در ژاپن 

برگزار مى شود به فينال راه يافت.
تيــم 2 نفره قايق ســبك وزن ايران در 
رقابت با حريفان توانست جواز حضور 
در فينال رقابت هــاى روئينگ ژاپن را 

كسب كند.
در ادامه مســابقات روئينــگ انتخابى 
المپيــك در توكيــو ژاپن تيــم دونفره 
سبك وزن ايران با تركيب كيميا زارعى 
و زينــب نوروزى در جايگاه نخســت 
مقدماتى قرار گرفت و مســتقيماً راهى 

فينال شد.
 تيــم ايران در ايــن دور با رقبايى از 
اندونــزى، فيليپين، كويت، چين تايپه 
و ازبكستان رو به رو شد و در نهايت 
بــا كســب زمــان 8:14.36 دقيقه به 
عنوان قايق نخســت مســتقيمًا راهى 

شد. فينال 

اطالعيه فراخوان 

ستاد مجامع انتخابات رياست هيأت هاى ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان 

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد بر اساس تبصره 2 ماده 7 آيين نامه هيأت هاى ورزشى از متقاضيان احراز تصدى رياست 
هيأت ورزشى: همگانى، سه گانه، ژيمناستيك، كاراته طبق شرايط ذيل ثبت نام به عمل آورد. لذا از عالقمندان واجد شرايط دعوت مى گردد 
جهت ثبت نام و ارائه مدارك از تاريخ نشر آگهى روز شنبه مورخ 1400/02/18 لغايت روز يكشنبه مورخ 1400/02/26 به مدت يك هفته كارى 

به دفتر امور مجامع مستقر در اداره كل ورزش و جوانان استان مراجعه نمايند.
شرايط احراز:

1-اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ايران 2-تابعيت جمهورى اسالمى 
ايران 3-اعتقاد به يكى از اديان رسمى كشور 4-عدم اعتياد و سوء 
سابقه كيفرى 5- دارا بودن حداقل 25 سال سن 6-دارا بودن حداقل 
قبًال  كه  افرادى  براى  ديپلم  فوق  (مدرك  ليسانس  تحصيلى  مدرك 
يك دوره رئيس هيأت استان بوده اند. قابل قبول مى باشد) 7-عدم 
(استثناى  به  شده  بازخريد  يا  بازنشسته  افراد  از  نام  ثبت  امكان 
فرزندان  و  اسارت  سال  باالى 3  آزادگان  درصد،  باالى 50  جانبازان 
شهدا) 8-لزوم سكونت دائمى در استان همدان 9-ارائه معرفى نامه 

كتبى و رسمى از سازمان ورزش و آمادگى جسمانى نيروهاى مسلح 
صرفاً جهت پرسنل نيروهاى مسلح 

شرايط ثبت نام:
1-تكميل فرم ثبت نام به صورت حضورى 2-ارائه اصل مدرك و تصوير 
برابر اصل از صفحات شناسنامه، كارت ملى، كارت پايان خدمت يا 
معافيت دائم يا عضويت رسمى در نيروهاى مسلح، مدرك تحصيلى 
3- ارائه گواهى  عدم اعتياد و سوء سابقه كيفرى 4- دو قطعه عكس 
3×4 پشت نويسى شده 5- ارائه برنامه پيشنهادى شامل (ميان مدت 

و بلند مدت) و نحوه تأمين منابع مالى هيأت به صورت مكتوب 

مجوز سالح شكارى به نام اصغر محمودى دارابى فرزند حيدر 
به شماره مجوز 2439802 و شماره اسلحه 17858 تك لوله 

چخماقى ساخت تركيه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.

مجوز سالح شكارى به نام فريدون منور كپورچالى فرزند نادر 
 KSH 4052307 به كد ملى 2649815752 به شماره مجوز
دو لول روى هم مدل كوسه ساخت ايران مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

تلــگرام استــخدامى
@bazarehamedan@bazarehamedan

 تمام بازى هاى باقى مانده تيم شهردارى در 
رقابت هاى ليگ دسته دوم حكم فينال را دارد 

و ما محكوم به پيروزى در آنها هستيم.
مربى دروازه بان هاى باشگاه  شهردارى همدان 
با اعالم اين مطلب در گفت وگوى اختصاصى 
با همدان پيام اظهار داشت: باشگاه شهردارى 
در نيم فصل نخست رقابت ها عملكرد خوبى 
را به نمايش گذاشــت و با كســب امتيازات 
الزم صدرنشــين رقابت ها شد و اميدوارم كه 
در بازى هاى باقى مانده نيز با حمايت مديران 
شهردارى و تالش بازيكنان و كادر فنى بتوانيم 
به ســرمنزل مقصود برســيم و دل هواداران 

فوتبال همدان را شاد كنيم.
مصطفى كاشــى افزود: هر بازى براى ما حكم 
فينال را دارد و در اين گروه سخت 8 تيم براى 
صعود مى جنگيد و شهردارى نيز گزينه نخست 
اين رقابت ها است. شهردارى از نظر كار تيمى 
و شــخصيتى و با ارائه فوتبالــى زيبا يكى از 
تيم هاى برتر گروه هستيم و اميدوارم كه همين 

روند را در بازى هاى باقى مانده نيز ادامه 
بدهيم و به خواسته خود برسيم.

اين مربى ريــز نقش كه فوتبال خود را 
از محالت و يا تيم هاى اســتقالل سيلو 
و اميدواران شروع كرد و الفباى فوتبال 
را در محالت آموخت ســپس جذب 
باشــگاه هاى همدان شد و در كارنامه ورزشى 
خود ســنگربان تيم هاى هالل احمر، شيشــه، 
مقاومت پرسپوليس، همدان ترانس و استقالل 
را دارد كه پس از جدايى از دنياى قهرمانى و با 
آمدن پاس به همدان مدتى در بدنه باشگاه پاس 
مشغول شد و آنگاه با سپرى كردن كالس هاى 

متعدد مدارك مربيگرى دريافت كرد.
وى در اين خصوص گفت: از سال 87 تا سال 
90 موفق شــدم مدارك مربيگرى خود را در 
را زيرنظر على اكبر پورمسلمى،  B,C,D رده

بهروز معين و پورنعمت سپرى كنم.
كاشــى ادامه داد: با توجه به عالقه به پســت 
تخصصى خود دروازه بانى دو دوره مربيگرى 
دروازه بانــى قاره آســيا را زيــر نظر جالل 
شيرزاد با موفقيت سپرى كردم و اكنون مربى 

دروازه بان هاى تيم شهردارى هستم.
اين مربى محجوب در سال هاى گذشته مربى 
ســنگربان الوند، پاس و شــهردارى بوده و 
در اين ســال ها عملكرد قابل قبولى داشته و 

توانايى خود را نشان داده است.
وى در خصوص دروازه بان هاى تيم شهردارى 
گفت: شهردارى 4 دروازه بان دارد كه همگى 

بومى هستند. 
محمد صابرى سنگربان شماره يك در آكادمى 
باشــگاه  پاس در سال 88 اســتعداديابى شد 
و اكنــون از دروازه بانان بــزرگ در ليگ دو 
اســت كه آينده روشنى را پيش رو دارد. ديگر 
دروازه بان شهردارى عليرضا مالمير نيز 4 سال 
پيش در ليگ اســتان خود را نشــان داد و در 
باشگاه پاس به شكوفايى رسيد. و از استعداد 
بااليى برخوردار است دو دروازه بان جوان نيز 

داريم كه در حال كسب تجربه هستند.
كاشى مربيگرى دروازه بانى را سخت توصيف 
كرد و گفت: مربيگرى گلرها از حساس ترين 
و سخت  ترين پست هاى فوتبال است و يك 
مربى بايد با دانش روز و علم روان شناســى 
آشنايى داشته باشد و از آمادگى بدنى مطلوبى 

برخوردار باشد.
وى در پايــان بــا تقديــر از گــروه ورزش 
همدان پيــام گفت: اين روزنامه نقش پررنگى 
در شكوفايى جوانان استان دارد و به جوانان 
انگيزه مى دهد و اميدوارم كه با صعود تيم هاى 
پاس و شــهردارى به ليگ يــك بتوانيم دل 
هواداران و مردم شايسته همدان را شاد كنيم.

 به كارگيرى بازنشســتگان در هيأت هاى 
ورزشى استان و شهرستان ها ممنوع است.

اين روزها حضور بازنشستگان در هيأت هاى 
ورزشى مورد انتقاد اهالى ورزش شده است 
و با آنكه بخشــنامه هاى اداره بازرســى از 
ممنوع الكار بودن آنهــا در بدنه هيأت هاى 
ورزش حكايــت دارد اما عمــال اين افراد 
به عنوان رئيس، دبيــر، نايب رئيس وغيره 
همچنان چرخ ورزش استان را مى چرخانند 
و اداره كل ورزش و جوانان برخورد جدى 

با اين موضوع ندارد.
روزگذشــته ســرانجام مديــر كل ورزش 
وجوانان اســتان به اين انتقــادات واكنش 
نشــان داد ودر نخســتين شــوراى ادارى 
دستگاه ورزش استان كه با حضور معاونين 
و مديران ستادى اداره كل و رؤساى ادارات 
ورزش و جوانان شهرســتان ها برگزار شد 
تالش هاى  و  زحمــات  از  قدردانى  ضمن 
اين عزيزان در ســال گذشته اظهار داشت: 
كناره گيــرى افــراد بازنشســته حاضر در 

هيأت هاى ورزشى امرى قانونى است 
كه بر ما تكليف شــده لذا رؤساى 

شهرستان ها بايد اين مهم را در 
دســتور كار خود قرار دهند و 
افرادى را كــه از قبل حضور 
دارند را با تكريــم و احترام 

كنار بگذارند.
 حميد ســيفى با تأكيد بر اينكه 

براى رهايى از فساد بايد صداقت 
داشته باشــيم، گفت: حضور كاركنان 

هيآت هــاى  اركان  و  رأس  در  كل  اداره 
ورزشى نيز ممنوع است و همه عزيزانى كه 
در حال حاضر حضــور دارند براى مصون 
ماندن خود بايد هرچه ســريع تر كناره گيرى 

كنند.
وى افزود: خدمات و زحمات دوســتان در 
حوزه اعتالى ورزش و جوانان استان همدان 
در سالى كه گذشت بر كسى پوشيده نيست. 
و براى ســال جارى بايد برنامه محورتر به 
سمت آينده حركت كنيم تا بتوانيم به اهداف 

ترسيم شده دست پيدا كنيم.
ســيفى بــا تأكيد بــر تقويت 
شهرستان ها  رؤساى  روابط 
با معاونت ها و قسمت هاى 
مختلــف اداره كل، گفت: 
بــا  شهرســتان ها  ادارات 
برخى  وجــود  بــه  توجه 
مــوارد در عــزل و نصب 
ورزشى  هيأت هاى  رؤســاى 
حتمًا با اداره كل و مبادى مربوط 
همراهى و هماهنگى الزم را داشته باشند 

تا از حواشى پيرامون آن پيشگيرى شود.
وى با اشــاره به اينكــه 70 درصد موانع 
و مشــكالت موجود در شهرســتان ها با 
ارتباط  از  بهره گيــرى  و  رئيــس  درايت 
بين دســتگاهى قابل  حل و فصل اســت 
و نيازى به طرح در سطوح باالتر ندارد، 
شاهد  جارى  ســال  در  اميدواريم  گفت: 
ارتقاء كمى و كيفى در ورزش و جوانان 

باشيم. همدان  استان 

مصطفى كاشى: 

تمام بازى هاى 
شهردارى 

حكم فينال دارد 

بازنشستگان در  ورزش استان ممنوع الكار شدند
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگخبر

ساخت نرم ترين ايمپلنت مغز با سوزن قندى
 محققان موفق به ابداع يك ايمپلنت مغزى بســيار نرم شده اند كه 

سوزن آن قندى است و پس از ورود به بدن، حل مى شود.
به گزارش نيو اطلس، اگرچه ايمپلنت هاى عصبى نقشــى حياتى در 
نظارت يا تحريك قسمت هايى از مغز دارند، اما اغلب توسط سيستم 

ايمنى بدن مورد حمله قرار مى گيرند.
 اكنــون يــك دســتگاه جديــد بــا نــرم بــودن بســيار، ايــن مشــكل 
ــا اســتفاده از يــك ســوزن ســاخته شــده  ــد و ب را برطــرف مى كن
ــه  ــد، درون مغــز كاشــته مى شــود كــه ســپس ايــن ســوزن ب از قن

ــود. ــل مى ش ــدن ح ــرعت در ب س
اگرچه برخى از ايمپلنت هاى عصبى فعلى نسبتاً انعطاف پذير هستند، 

اما هنوز بسيار سخت تر از بافت طبيعى مغز هستند. 

استارشيپ SN15 از همتايان خود جلو زد
 استارشيپ SN۱۵ شركت اسپيس ايكس با موفقيت بر روى سكو فرود 
آمد. به گزارش اســپيس، جديدترين نمونه ى اوليه ى استارشيپ ها در روز 
چهارشنبه 5 مه(بامداد 16 ارديبهشت) با موفقيت آزمايش خود را به پايان 
رســاند و بر روى سكوى فرود نشست. اين آزمايش در شصتمين سالگرد 
اولين پرواز فضايى سرنشين دار اياالت متحده آمريكا انجام شد. اگرچه اين 
تداخــل تصادفى بود اما موفقيت استارشــيپ SN۱۵ گامى بزرگ براى 
اسپيس ايكس در جهت رساندن انسان ها به فضاست. اين فضاپيما در ساعت 
6:24 بعدازظهر به وقت منطقه زمانى شرقى(2:54 بامداد به وقت تهران) از 
مركز فضايى اين شــركت در جنوب تگزاس برخاست و 10 كيلومتر در 
آســمان اوج گرفت، چندين مانور انجام داد و ســپس به سالمت به سكو 

بازگشت و شش دقيقه پس از برخاستش روى سكو فرود آمد.

صدها كهكشان در يك تصوير
 تلســكوپ هابل تصويرى حيرت انگيز از خوشــه ى كهكشانى 
"Abell 3827" ثبت كرده اســت. به گزارش ايسنا ، در اين تصوير 
خوشه اى از صدها كهكشان با شــكل ها و اندازه هاى مختلف ديده 
مى شــود كه برخى از آن ها 1.4 ميليارد ســال نورى از زمين فاصله 
دارند. كهكشــان بيضوى "ESO 146-5" در مركز اين خوشــه ى 
كهكشانى قرار دارد و تصور مى شود يكى از بزرگ ترين كهكشان هاى 
شــناخته شده در جهان باشد كه علت اين بزرگى همگرايى گرانشى 
قوى آن اســت. براى ثبت اين تصوير خيره كننده از چهار طول موج 
مختلف نور استفاده شده و هابل براى ثبت اين عكس هر دو دوربين 
خود يعنى دوربين پيشــرفته نقشــه بردارى(ACS) و دوربين ميدان 

باز(WFC3) را به كار گرفته است.

ارسال دارو به بدن با سوزن هاى يخى!
 محققان دانشگاه "شهر" هنگ كنك در مطالعه اخيرشان از توسعه 
پچ هاى ميكروســوزنى يخى خبر داده اند كه مى توان توسط آن دارو 
را به بدن بيماران ارســال كرد.به گزارش مهر  ، هيچ كس استفاده از 
سوزن را دوست ندارد اما بايد گفت گاهى چاره اى جز استفاده از آن 
براى ارسال دارو  نيست اما پچ هاى ميكروسوزنى كه اخيرا به عنوان 
يك جايگزين بدون درد در حال ظهور هستند مى توانند گزينه مناسبى 
باشند. اكنون محققان دانشگاه شهر هنگ كنگ نسخه جديدى از اين 
فناورى را ساخته اند كه از يخ ايجاد شده و ساخت و استفاده از آن نيز 
آسان تر است.پچ هاى ميكروسوزنى طورى طراحى شده اند كه مانند 
چسب زخم روى پوست قرار مى گيرند با اين تفاوت كه طرف رو به 

پوست حاوى آرايه اى از سوزن هاى ريز است.

ساخت يك مزرعه بزرگ خورشيدى در 
صحراى كاليفرنيا

 يك مزرعه بزرگ خورشيدى با ظرفيت فوق العاده 350 مگاواتى 
در صحراى كاليفرنيا ســاخته خواهد شــد كه قادر به تأمين انرژى 
نزديك بــه 90 هزار خانه خواهد بود. به گــزارش آى اى، صحراى 
كاليفرنيا ميزبان يك مزرعه عظيم خورشــيدى ديگر در سطح شنى و 

آفتاب گير خود خواهد بود.
وزارت كشــور اياالت متحده روز دوشــنبه 3 مه اعالم كرد كه دفتر 
مديريت سرزمين(BLM) پروژه جديد و بزرگ خورشيدى ديگرى 
را به نام "پروژه خورشــيدى كريمسون" امضا كرده است. اين پروژه 
550 ميليون دالرى پس از اتمام، ظرفيت تأمين انرژى 87 هزار و 500 

خانه را در منطقه خواهد داشت. 

واحدهاى صنايع  دستى اخطار 
پلمب و تعطيلى دريافت نمى كنند

 «براســاس تبصــره 1 ماده 3 قانــون حمايت از 
هنرمندان، استادكاران و فعاالن صنايع دستى مصوب 
سال 1396 مجلس شوراى اسالمى، صنايع دستى از 

شمول قانون نظام صنفى خارج شده است.»
مديركل دفتر حمايت از توليد وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى گفت: «با همكارى بسيج 
اصنــاف، هيچ گونه اخطار پلمــب و تعطيلى براى 
واحدهاى صنايع دستى صادر نمى شود و مراجعه اى 

براى پلمب اين واحدها نيز انجام نخواهد شد.»
فرهــاد فالح با اعــالم اين خبر افــزود: «در همين 
رابطه و با توجه به اين كه ســال 1400 كه از سوى 
رهبرمعظــم انقالب با عنوان"توليد، پشــتيبانى ها و 
مانع زدايى ها" نام گذارى شــده اســت به منظور رفع 
مشكل صنعتگران و كارگاه هاى توليدى كه از طرف 
اتحاديه ها يا اصناف در سراسر كشور اخطار پلمب يا 
تعطيلى دريافت كرده اند با رئيس كارگروه تخصصى 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى و سازمان 
بســيج اصناف و بازاريان جلسات مكرر برگزار شد 
و بر اساس دســتور رئيس بسيج اصناف و موافقت 
رئيــس مركز اصناف و بازرگانــان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت دستور منع مراجعه و صدور اخطار 
پلمب و تعطيلى واحدهاى صنايع دستى صادر شده 

است.»
وى  اضافــه كرد: «فعاالن صنايع دســتى كه در اين 
خصــوص از قبل با مشــكالتى روبــه رو بوده اند 
مى توانند درخواســت كتبى خــود را به ادارات كل 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى استان ها 
ارائه دهند تا مشــكالت مربوط به پلمب و يا اخطار 

پلمب واحدهاى آنان رفع شود.»
مديركل دفتر حمايت از توليد وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى ضمن تشكر و قدردانى از 
همكارى مركز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و سازمان بسيج اصناف، خاطرنشان 
كرد: «صنايع دستى به عنوان منبع درآمد ميليون ها نفر 
در كشور نيازمند حمايت تمام دستگاه ها و نهادهاى 

دولتى و خصوصى است.»

واكسن هنرمندان پيشكسوت 
چه مى شود؟

 مديرعامــل موسســه هنرمندان پيشكســوت با 
بيان اين كــه تا كنون تعداد محــدودى از هنرمندان 
پيشكسوت باالى 80 سال موفق به دريافت واكسن 
كرونا شــده اند، اظهار كرد: در تالش هستيم شرايط 
دريافت واكســن كرونا براى هنرمندان پيشكسوت 

هرچه سريع تر فراهم شود.
نيكنام حســينى پور، مديرعامل موسســه هنرمندان 
پيشكسوت در گفت وگو با ايســنا درباره وضعيت 
واكسن هنرمندان پيشكسوت با بيان اين كه «نزديك 
بــه 150 نفر هنرمند باالى 80 ســال داريم»، گفت: 
تالش ما اين است كه هرچه زودتر واكسن هنرمندان 
پيشكسوت تزريق شــود. در همين راستا مكاتباتى 
با وزارت بهداشــت انجام داديم كه با فراهم كردن 
شــرايط رفت و آمد، واكسن اين هنرمندان در محل 

موسسه هنرمندان پيشكسوت تزريق شود.
او خاطرنشــان كرد: وزرات بهداشت هنوز جواب 
مشخصى به اين درخواست ما نداده است و پس از 
پيگيرى نيز اين گونه عنوان شد كه با توجه به اين كه 
تزريق واكســن ممكن اســت براى برخى از افراد 
تبعات داشته باشد، بهتر است تزريق حتما در مراكز 

درمانى انجام شود.
حسينى پور درباره تسهيل شرايط تزريق واكسن كرونا به 
هنرمندان نيز توضيح داد: در اين زمينه با آقاى حسينى 
(معاون هنرى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى) هماهنگ 
شده است كه شرايط حضور هنرمندان در مراكز درمانى 
تسهيل شود و تاكنون نيز موفق شده ايم تعداد محدودى 
از هنرمندان در مراكز درمانى حضور پيدا كنند و واكسن 
بزنند. اين قول به ما داده شــده است كه كمك كنند تا 
در روزهاى آينده نيز ساير هنرمندان هم بتوانند هرچه 

زودتر واكسن بزنند.

آغاز گردشگرى بدون قرنطينه در يونان
 يونان محدوديت هاى قرنطينه را براى گردشگرانى كه واكسينه شده  

و يا گواهى منفى كرونا همراه داشته باشند، برداشت.
در ادامه مرور اقدامات و ابتكارات كشــورها براى رونق گردشگرى در 
دوران كرونا، به ايسنا گفت كه يونان شهروندان كشورهايى را كه در برابر 
كرونا واكسينه شــده اند و يا قبل از ورود، پاسخ آزمايش كروناى آن ها 
منفى باشــد، به مدت يك هفته از قرنطينه معاف مى كند. انگيزه يونان از 

اين كار فقط رونق گردشگرى است.
وى ادامه داد: البته اين مقــررات فعال براى اتباع اياالت متحده آمريكا، 
كشورهاى حوزه شينگن، انگلســتان، امارات متحده عربى، صربستان، 
اسرائيل، روســيه، اســتراليا، نيوزيلند، كره جنوبى، ســنگاپور و اتباع 
كشــورهاى داراى اقامــت دائم در اتحاديه اروپا برقرار شــده اســت. 
شهروندان اين كشورها با ارائه كارت واكسن كوويد ـ با دو دوز كامل ـ 
و يا جواب منفى تست كرونا، ديگر ملزم به رعايت قرنطينه يك هفته اى 

در يونان نخواهند بود.
يورونيوز نيز در گزارشــى اعالم كرد شهروندان ساير كشورها از 15 ماه 
مى (25 ارديبهشت ماه) امسال مى توانند با در دست داشتن كارت تزريق 
واكسن و يا جواب منفى تست كرونا بدون قرنطينه و صرفا براى اهداف 

گردشگرى وارد كشور يونان شوند.
عباسى با اســتناد به گزارش ها و اخبار موجود و با اشاره به مرگ بيش 
از 10 هــزار نفر در يونان بر اثر كرونا، گفت: اين كشــور كه اقتصاد آن 
عمدتا به صنعت گردشــگرى وابسته اســت و به دليل اقدامات اپيدمى 
متحمل خســارات اقتصادى زيادى شــده، قصد دارد در فصل تابستان 

ميزبان گردشگران خارجى بى شمارى باشد.
پيشنهاد پذيرش گردشگران واكسينه شده نيز به تازگى روى ميز اتحاديه 
اروپا گذاشــته شده است. كشورهاى اين حوزه بيشتر از يك سال است 
رفت و آمدهاى درون منطقه اى داشــته اند و ورود گردشگران خارج از 
اين حوزه را محدود كرده اند. بنا بر گزارش يورونيوز، 27 كشور اروپايى 
طبق مقررات حاكم، تنها به شهروندان هفت كشور اجازه مى دهند براى 
تعطيــالت يا به داليل غيرضرورى ديگر به خاك آن ها ســفر كنند، اما 
كميسيون اروپا پيشــنهاد كرده است آن دسته از شــهروندان خارج از 
اتحاديه كه به طور كامل در برابر كرونا واكســينه شده و نيز افرادى كه 
از كشــورهايى با وضعيت همه گيرى كم خطر مى آيند، بدون محدوديت 

اجازه سفر به اتحاديه اروپا را پيدا كنند.

 «تارهاى ممنوعه» در 2 جشنواره جهانى

  فيلــم مســتند «تارهاى ممنوعه» بــه كارگردانى حســن نورى و 
تهيه كنندگى افسانه ساالرى در تازه ترين حضور جهانى خود به چندين 

جشنواره در آمريكا راه پيدا كرد.
به گزارش ايســنا، مســتند «تارهاى ممنوعه» هم اكنون در جشنواره در 
حال برگزارى «Mother Tongues» حضور دارد و همچنين به دو 
جشنواره «Queens World» و فونيكس نيز راه پيدا كرده كه طى دو 

ماه آينده برگزار خواهند شد.
در جريان برگزارى جشنواره «Mother Tongue»، «ان پدرسون» از 
برگزاركنندگان اين جشنواره با تمجيد از مستند «تارهاى ممنوعه» گفت: 
فيلم نگاه شــگفت انگيزى به خوشى ها و چالش هاى چهار عضو يك 
گروه و ابراز وجود از طريق موســيقى دارد. اين مستند داستانى مهم از 
احساس ارتباط با يك مكان را تعريف مى كند، حتى اگر شما هرگز آنجا 
نبوده باشيد. ما اعتقاد داريم بســيارى از افراد مى توانند با اين موضوع 
ارتباط برقرار كنند و گفتن اين داستان درمانى دارد. از اين رو فيلم براى 

موضوع امسال ما ، "قدرت شفابخشى داستان" مناسب بود.
اين مستند كه ساخته حسن نورى فيلمساز افغانستانى ساكن ايران است 
پس از حضور در جشــنواره بين المللى سينما حقيقت، نخستين نمايش 
جهانى خود را در IDFA (جشنواره بين المللى مستند آمستردام) داشت.
«تارهاى ممنوعه» كه پخش بين المللى آن را Venera Films برعهده 
دارد چندى پيش در جشنواره بين المللى سانتا باربارا به صورت آنالين 
و همچنين ســينما ماشــين به نمايش درآمد كه به دنبال استقبال خوب 

مخاطبان تمامى بليت هاى آن فروخته شد.
«تارهاى ممنوعه» روايت چهار جوان افغانســتانى ساكن ايران است كه 
به دنبال روياى ســتاره  راك شدن و برگزارى اولين كنسرت، سفرى از 
ايران به سوى افغانســتان آغاز مى كنند. سفرى كه با خطرهاى بسيارى 

همراه است.
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■ حديث:
امام على(ع):

هركس از يارى رسانى به دوستش غفلت ورزد، با گام هاى دشمنش، هشيار مى گردد . 
غرر الحكم : ح 8673

  اطراف همدان پر است از روستاهاى توريستى 
به طورى كه جاذبه هــاى متنوع همچون هواى تميز 
و متفاوت، فرهنگ بومــى، طبيعت منطقه و حتى 
منظر –چيدمان خانه ها- روستاهاى حومه، آنها را 
براى گردشگران جذاب كرده است اما نيروى دافعه 
مشتركى در اين روستاها وجود دارد كه باعث شده 
اين مناطق به نقاط يكبار مصرف براى گردشگران 

تبديل شود.
 انباشــت ســرمايه در مركز اســتان و سياســت 
تمركزگرايــى منجر به توســعه نيافتگى و رشــد 
نامساعد برخى روستاهاى اطراف شده كه در نتيجه 
اين امر، به  رغم دارا بودن پتانســيل و ظرفيت هاى 
الزم روســتاها در بخش گردشــگرى به دليل نبود 
زيرساخت ها و سرمايه گذارى هاى كالن و همچنين 
نداشتن برنامه هاى كاربردى، تفاوت هاى شهرى و 
روســتايى به تضاد و تقابل مركز- پيرامون تبديل 

شده است.
در يك جمله ميتوان گفت متوليان امور گردشگرى 
«دافعه» روســتاهاى پرجاذبه اطراف همدان براى 
توريســت ها را جــدى نميگيرندو ايــن از عدم 
توازن زيرساختهاى رفاهى و خدماتى و اقامتى در 

روستاها كامال مشهود است. 
 بازار گردشــگرى جهان كه بــا همه گيرى كرونا 
به شدت مورد آســيب قرار گرفت به منظور جبران 
خسارت هاى وارده و بازگشت دوباره اين صنعت 
به دنبال تغييراتى اساســى در ســبك سفرها برآمد. 
گردشــگرى روســتايى و طبيعت گردى مهم ترين 
تغييرات در سبك سفرها به شمار مى رود كه طى يك 
سال اخير در بسيارى از كشورها مورد استقبال مردم 
قرار گرفت. در ايران نيز با توجه به محدوديت هاى 
تردد بين اســتانى، سفرها به روســتاهاى اطراف 
شــهرها مورد توجه قرار گرفت و سفرهاى كوتاه 
بــه مناطق اطراف شــهر جايگزين ســفرهاى بين 
استانى و طوالنى شد. باتوجه به اينكه حجم عمده 
سفرها ممنوع شده است و درحال حاضر با اجراى 
محدوديت ســفرها، روســتاهاى اطــراف همدان 
بيشتر مورد توجه شــهروندان همدانى قرار گرفته 
اســت. اما اين درحالى اســت كه با سفرى كوتاه 
به روســتاهاى اطراف همدان متوجه عقب ماندگى 
شديد روســتاهاى همدان در توسعه يافتگى به ويژه 
در بازار گردشگرى مى شويم كه اين امر تضادهاى 

اساسى مركز-پيرامون را كامال نشان مى دهد.
با توجه به اســكان بخش عظيمــى از جمعيت در 
شــهرها، زندگى روســتايى بخشــى جذاب براى 

به شــمار  شهرنشــينى  جمعيت 
مى رود كه اين امر نقش اساسى 
در تبديل شــدن روستا به يك 

مقصد گردشگرى دارد. 
از اين رو توســعه گردشــگرى 
روستاها،  سطح  ارتقاى  به  منجر 
افزايــش تــوان مالــى مردمان 
روســتا، بهبود اوضاع اقتصادى 
روستاييان و حفظ محيط فرهنگ 

روستايى مى شود. 
با اين حال توســعه روســتاها 
و  هماهنگ  روابــط  بــر  مبتنى 
متعادل بين شــهر و روســتا در 
راســتاى دســتيابى به توســعه 
اقتصادى اســت. اما در همدان  
مركز  در  سرمايه  انباشت  به دليل 
منجــر به روابــط نابرابر به نفع 

شهر و مهاجرت و جارى شدن سرمايه ها از روستا 
به همدان شــده و اين امر به عقب ماندگى روستاها 

منجر شده است.  
به عنوان مثال روســتاى سيمين يكى از روستاهاى 
منطقــه امامــزاده محســن در همــدان  به دليــل 
برخوردارى از ظرفيت هاى الزم بخش گردشگرى 
همچون داشــتن باغ هــا، رود خانه ها و كوچه هاى 

سنگى ، پتانسيل تبديل شدن به 
يكى از جاذبه هاى گردشــگرى 
همــدان را دارد. اما به دليل عدم 
به كارگيرى راهبردهاى مناســب 
و برنامه هــاى كاربردى در زمينه 
مهم ترين  كه  روســتايى  توسعه 
زيرســاخت هاى  ايجــاد  آن 
گردشــگرى همچون تاسيسات 
اقامتى و خدماتى  اســت، منجر 
به عقب ماندگى سطح اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى روستا شده 

است .

بررســى هاى  همدان پيام  نشان 
مى دهــد داليل متعــددى براى 
ايجاد اين حجم از تضاد و تقابل 
بين مركز و پيرامون وجود دارد 
كه شايد بتوان اولين و مهم ترين دليل را در شناخت 
ناكافى از پتانســيل ها و ظرفيت هاى گردشــگرى 
پيرامون همدان دانست كه اين امر ناشى از تعريف 
نادرست از گردشگرى در گردشگران همدان است 
كه گردشگرى صرفا سفر به مناطق دور طى مدت 
زمان نســبتا طوالنى تعريف شده و سفرهاى يك 

روزه و كوتاه را مورد توجه قرار نداده اند. 

بنابراين اقداماتى در راســتاى ايجاد زيرساخت ها 
و ســرمايه گذارى جهت توســعه روستايى به ويژه 
در بخش گردشــگرى صورت نگرفته است. وقوع 
بحران كرونا و محدوديت هاى ســفر طى يك سال 
اخير اين وجهه از ســفر را مــورد توجه قرار داده 
كه منجر به نمايان كردن توســعه نيافتگى و رشــد 

نامساعد پيرامون همدان شده است.
 زمانى پيرامون يك شــهر  به سمت رشد مساعد 
پيش مى رود كه مركزاســتان با سرمايه گذارى هاى 
كالن در اين مناطــق ، خريد مواد اوليه ، گذراندن 
اوقات فراغت و خريد محصوالت پيرامون توسط 

مركز نقش اثربخشى را ايفا كند.
 در واقع تعــادل و تعامل اين دو گــروه منجر به 
ايجاد يك مركز جديد در پيرامون مى شــود كه به 
رشد و توسعه روســتاها خواهد انجاميد كه يكى 
از مهم ترين عوامل رشــد و توسعه روستاها، رونق 
بازار گردشگرى و ايجاد زيرساخت هاى الزم براى 

جذب گردشگر در روستاها است.
 اما آنچه ما شاهد هستيم رشد نامساعد در روستاها 
اســت كه به مهاجــرت نيروى كار و ســرمايه از 
روســتاها به همدان يا ديگر شــهرها  به دليل بازده 
بهتر و مطلوب تر به ويژه در بخش درآمدى و سطح 
زندگى، ناتوانى فعاليت هاى اقتصادى روســتاها در 
رقابت با محصــوالت مركز، عقب ماندگى پيرامون 
و ســرخوردگى از ناديده گرفته شدن ارزش هاى 
پيرامون از سوى مركز مى انجامد كه اين امر همان 

اثر قطبى شدن رشد است.
 اين درحالى اســت كه در توســعه منطقه اى تنها 
تعــادل اين دو نيــرو وجود دارد و تــا زمانى كه 
قطبى شدن غالب باشد پيرامون به صورت ناحيه اى 
عقب مانده و كامال وابســته به مركز باقى مى ماند. 
تقسيم نامتوازن سرمايه و امكانات و نابرابرى ميان 
همدان و روستاهاى اطراف آن منجر به بى توجهى 
به جاذبه هاى گردشــگرى و ايجاد زيرساخت هاى 
الزم همچــون رفع يا كاهش فقر، ايجاد اشــتغال، 
بهداشــت، تاميــن امنيــت غذايــى و پايــدارى 

محيط زيست شده است.
بنابراين درصورتى روســتاهاى  اســتان همدان  
به ويژه روســتاهاى گردشــگرى مى تواند به يك 
مقصــد مهم گردشــگرى در راســتاى توســعه 
اقتصادى تبديل شود كه فاصله بين شهر و روستا 
كاهــش يابد و برنامه ريزان در حوزه كاركردهاى 
اقتصادى شــهر و روستاها بايد بين شهر و روستا 
وابســتگى دوطرفــه و متقابل ايجــاد كنند تا هر 
كدام عملكردهاى متنــوع و متفابل ويژه خود را 
بشناسند و از شكاف درآمدى مركز و پيرامون و 
تفاوت هاى موجود در خدمات و كيفيت معيشت 

بكاهند. آن  بين 

دافعه روستاهاى پرجاذبه براى توريست ها را جدى نمى گيرند 

نقاط يكبار مصرف گردشگرى روى دست همدان

عكس روز

عكس: مريم مقدم غروب رنگى بلوار ارم شهر همدان در قرنطينه

به  كوتــاه  ســفرى  با 
روستاهاى اطراف همدان 
متوجــه عقب ماندگــى 
شديد روستاهاى همدان 
در توسعه يافتگى به ويژه 
گردشــگرى  بــازار  در 
امر  اين  كه  مى شــويم 
اساســى  تضادهــاى 
كامال  را  مركز-پيرامون 

نشان مى دهد


