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كرونا از ما آدم ها 
لجبازتر است

شهردارى يكه تاز 
ليگ دسته دوم 

تجربه گرايى
 ابن  سينا 
در رياضيات

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

گازكشى به « گنجنامه» آسيبى به طبيعت وارد نمى كند
8

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

مركز چاپ و بسته بندى همدان (پيام رسانه) جهت تكميل كادر نيروى انسانى خود از افراد ذيل با شرايط مندرج 
در جدول دعوت به همكارى مى نمايد. متقاضيان محترم درصورت تمايل مى توانند با روش هاى مندرج در پايان 

آگهى هر روزه از ساعت 8 لغايت 16 تماس حاصل نمايند. 
مراجعه كنندگان محترم مى بايست رزومه كارى خود را هنگام مراجعه جهت تحويل به واحد كارگزينى همراه 

داشته باشند و يا با روش هاى ارتباطى ذيل نسبت به ارسال آن اقدام نمايند.

دعوت بـه همكـارى

* اولويت سنى با افراد بين 23 تا 30 سال مى باشد.
* حقوق و مزايا: براساس قوانين اداره كار + بيمه تامين اجتماعى + توافقات فى مابين

■ راه هاى ارتباطى:
info@anichap.com :تلفكس: 34586649 (081)                           * ايميل  *

* واتس آپ: 09183175899
* آدرس: شهرك صنعتى بهاران، خيابان بهارصنعت، خيابان نهم، پالك 180/179

شرايطتحصيالتتجربه كارىجنسيتتعدادسمت

مسلط به نرم افزارهاى اكسل، سپيدار حداقل ديپلمحداقل 3 سالآقا1 نفرانباردار
و ساير نرم افزارهاى مرتبط

آشنايى به نرم افزارهاى اكسل، حداقل ديپلمحداقل 1 سالآقا1 نفركمك انباردار
سپيدار و ساير نرم افزارهاى مرتبط

حداقل ديپلمحداقل 2 سالخانم / آقا3 نفرفروش
آشنا به فنون مذاكره
روابط عمومى باال

اولويت با رشته هاى بازرگانى

حداقل ديپلمحداقل 1 سالخانم / آقا2 نفرطراح

مسلط به نرم افزارهاى گرافيكى 
از جمله  اينديزاين، فتوشاپ، 

Illustrator
خالق و ايده پرداز
روابط عمومى باال

حداقلحداقل 3 سالخانم / آقا1 نفرمدير بازرگانى
اولويت با رشته هاى مرتبط فوق ليسانس

حداقل ديپلمحداقل 1 سالخانم / آقا1 نفرمسئول دفتر
روابط عمومى باال

Word مسلط به نرم افزارهاى
Excel و 

كارمند كنترل 
حداقل حداقل 2 سالخانم / آقا2 نفركيفيت

ليسانس
اولويت با رشته هاى فنى، گرافيكى 

و طراحى
كارمند واحد 
حداقل حداقل 2 سالخانم / آقا2 نفربرنامه ريزى

ليسانس
 IT ،اولويت با رشته هاى كامپيوتر

و صنايع
حداقل ديپلم-آقا4 نفركارگر ساده

توان پخت انواع غذاهاى ايرانى حداقل ديپلمحداقل 2 سالخانم / آقا1 نفرآشپز
و فرنگى براى 50 نفر

حداقل ديپلمحداقل 3 سالآقا1 نفرمكانيك صنعتى
اولويت با افراد آشنا به تراشكارى

آشنايى به سيستم هاى فنى، مكانيكى و 
پنوماتيك

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

اينستاگرام  استــخدامى
bazarehamedan

استاندار همدان: 

سليقه شخصى مالك بررسى صالحيت داوطلبان نباشد
■ اولويت اصلى مجريان انتخابات مشاركت حداكثرى مردم است

كسبه و صنوف تعطيل 
ماليات نمى دهند

■ بيمارستان صحرايى به يارى همدان آمد
■ بيش از 66 درصد مرگ هاى استان در اثر كرونا است 

مردم از نحوه شناسايى 
گارانتى هاى تقلبى خبر دارند؟
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شرايط انتخاب خوب ياد

مهيا شود
 1- انتخابات شــوراها به مرحله حســاس 
بررســى صالحيت ها در هيات هــاى نظارت 
رسيده است. يكى از اصلى ترين مراحل فعاليت 

هيات هاى نظارت در مسير برگزارى...

2

مديرعامل 
شركت گاز استان:

استقبال بام نهاوند از سرمايه 
گذارى بخش خصوصى با تمديد 

واگذارى به شهردارى

افتتاح پروژه 
ساماندهى بام نهاوند 

با12ميليارد هزينه 
پايان ارديبهشت

همدان پیام در کنار شامست!
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

دوشنبه  6 ارديبهشت ماه 1400  شماره 4020
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

شرايط انتخاب خوب مهيا شود
 1- انتخابات شــوراها به مرحله حساس بررسى صالحيت ها در 

هيات هاى نظارت رسيده است. 
يكــى از اصلى ترين مراحــل فعاليت هيات هاى نظارت در مســير 
برگزارى انتخابات، رســيدگى به شــكايات و بررسى صالحيت ها 

است.
اين بررســى مى تواند سخت گيرانه و ســليقه اى باشد يا با توجه به 

قانون، شرايط حضور افراد بيشترى در انتخابات را فراهم كند.
2- روز گذشــته اســتاندار همدان كه با بازيابى سالمتى از قرنطينه 
كرونايى خارج شــده بر اساس اخبار منتشره از جلسات استاندارى، 

انتخابات و كرونا را به عنوان دو اولويت پيگيرى كرده است.
اين اتفاق خوب و بازگشت استاندار به روند اجرايى و تأثيرگذارى 
مثبت مديريتى بر امــور ، اتفاقى اميدبخش به ويژه در ارتباط با اين 

دو اولويت است.
3-  اســتاندار همدان در جلسه ستاد انتخابات استان عالوه بر اعالم 
آمادگى اســتان همدان براى برگزارى انتخابات ســالم و قانونمند، 
فصل الخطاب مجريــان و ناظران انتخابات را  قانون دانســته و بار 
ديگــر  تاييد صالحيت بيش از 5/95درصــد از داوطلبان انتخابات 

شوراى شهر در هيات هاى اجرايى را يادآورى كرده است.
ايــن يادآورى از آن جهت اهميــت دارد كه تعداد كمى از داوطلبان 
در هيات هاى اجرايى با اســتعالم از مراجع چهارگانه رد صالحيت 
شــده اند و اكنون انتظار مى رود هيات هاى نظــارت نيز چنين رفتار 

كنند.
4- پيش از اين سيدحميدرضا كاظمى، رييس هيات مركزى نظارت 
بر انتخابات شوراهاى اسالمى كشــور، درباره بررسى صالحيت ها 
گفتــه بود؛ ما به عنوان قاضى انجــام وظيفه مى كنيم و بايد قانون  و 

خدا را در نظر بگيريم.
اما وى تحليلى نگران كننده هــم ارائه داده و چنين تحليل كرده كه 
آمارها نشــان مى دهد كه مردم چندان به شــوراهاى شهر و روستا 
اعتماد نداشــته و نگاه مثبتى به عملكرد آنان ندارند. آينده وابســته 
بــه نتيجه اين دوره از انتخابات خواهد بود و اميد اســت با نظارت 

صحيح افراد صالح و كارآمدترى وارد شوراها شوند.
5- روشــن اســت اين تحليل نمى توانــد به انتخابات پرشــور با 
حضور تمام ســالئق كمك كند و اگر بنا باشــد ايــن تحليل مبناى 
عمل هيات هاى نظارت بر انتخابات شــوراها باشد، آنها به قانون هم 

نخواهند توانست عمل كنند.
بايــد همــه بپذيرند كه انتخاب حق مردم اســت و قرار نيســت با 
پيشــداورى از حضور داوطلبانى در انتخابات پيشــگيرى كرد كه به 

زعم ما و نه قانون، كارآمد و صالح نيستند.
6- انتخــاب مردم اســت كه افــراد كارآمد و صالح را به شــوراها 
مى فرســتد و ممكن اســت در اين روند افرادى كه خود را به مردم 
صالح معرفى كرده بودند ، صالح نباشند و در شوراها تخلفاتى انجام 
دهنــد كه در آن صورت قانون روش برخورد را مشــخص كرده و 
مردم هم در انتخابات بعدى فرصت رأى به تغيير را خواهند داشت.
اين ذات دموكراسى است كه براى تشكيل نشدن گروه هاى فساد بر 
تغييرهاى چهار ســاله با راى و انتخاب مردم در انتخاباتى با حضور 

همه سالئق درون قانون استوار است.
7- شــوراهاى شــهر با توجه به چالش افزايش قدرت آنها و تبديل 
به پارلمان محلى شــهرى يا كاهش اختيارات و تبديل به شــوراى 

شهردارى، نيازمند حضور افراد شجاع، كاربلد و كاردرست هستند.
در اين راه انتظار مى رود قدرت انتخاب مردم از ســوى هيات هاى 
نظارت محدود نشود و همه سالئق با متخصصان در صحنه انتخابات 

حاضر و داوطلب براى حمايت و معرفى به مردم داشته باشند.
حال تنها مى توان در انتظار نتيجه بررسى صالحيت ها در هيات هاى 
نظــارت بــود تا فاصله آن بــا درصد كم ردصالحيت شــدگان در 
هيات هاى اجرايى مشخص شود كه اميد است فاصله زيادى نباشد.

مراتع همدان كفاف 4 ماه چراى دام ها را نخواهد داد
 مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان با اشاره به كاهش چشمگير بارش 
هاى بهاره، از اينكه امسال مراتع استان كفاف چهار ماه چراى دام ها را نخواهد داد خبر داد.

اســفنديار خزايى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه افزايــش درجه حرارت و كاهش 
بارندگى باعث شــده مراتع از لحاظ رويشــى جلوتر از فصل قــرار بگيرند، اظهار كرد: 
افزايش حرارت و كاهش بارندگى باعث شــده گياهان به بذر نشســته و بيوماس گياهى 

مراتع كاهش يابد.
وى با تأكيد بر اينكه در حال حاضر كاهش بيوماس گياهى را در سطح مراتع استان داريم، 
تصريح كرد: كاهش نزوالت جوى در كاهــش علوفه، بذردهى و كاهش زادآورى مرتع 

تأثير زيادى دارد و دامدارانى كه مى خواهند دام هاى خود را در مراتع چرا كنند با مشــكل 
روبرو خواهد كرد.

اين مقام مسئول با اشاره به اينكه وضعيت مراتع به دست عوامل انسانى تشديد مى شود، 
افزود: چراى بيش از ظرفيت مراتع و زودهنگام و فشــار دام مى تواند خســارت وارده به 
مراتع را بيشــتر كند، از طرفى با توجه به اينكه در بخش كشــاورزى ديم زارهاى استان 
وضعيــت خوبى ندارند و توليد علوفه و كاه و كلش اين مــزارع كاهش دارد، بايد براى 

تأمين علوفه دام ها فكرى شود.
خزايى درباره كوچ عشاير نيز ادامه داد: كوچ عشاير انجام مى شود اما در كنار آن برنامه هاى 
آموزشــى، تروجى و احيايى نيز انجام خواهد گرفت؛ به طورى كه در حال حاضر 2000 

هكتار عمليات اجرايى و احيايى و قرق در استان در دست اجراست.

مديركل منابع طبيعى اســتان همدان با تأكيد بر اينكه خشكسالى خسارت زيادى به مراتع 
و طبيعت وارد نمى كند چراكه گياهان قدرت حفظ و بقا در شــرايط خشــكى را دارند، 
خاطرنشان كرد: آنچه خســارت خانمانسوزى به طبيعت مى زند خشكسالى نيست بلكه 

آتش سوزى بالى خانمانسوز طبيعت ومراتع است.
وى با بيان اينكه از همين االن برنامه ريزى هاى الزم براى كنترل و پيشگيرى از آتش سوزى 
در مراتع استان صورت گرفته است، اظهار كرد: در فروردين امسال 200 هميار طبيعت در 

استان ثبت نام كردند اما مهم است مردم بدانند و رعايت كنند.
مديركل منابع طبيعى استان همدان افزود: سال گذشته ميزان آتش سوزى مراتع در استان 
نسبت به ســال 98 كه 213 هكتار بود، با كاهش چشمگيرى روبرو شد، به طورى كه 84 

هكتار از مراتع استان دچار حريق شد.

ميزان بارندگى ها در استان همدان 40 درصد 
كاهش يافت

 بنا بــر اعالم رئيس پيش بينى اداره كل هواشناســى همدان ميزان 
بارندگى هاى استان در سال زراعى جارى نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 40 درصد كاهش داشته است.
محمدحســن باقرى شــكيب در گفت و گو با ايرنا افزود: درهمين 
ارتباط از ابتداى ســال زراعى جارى (مهر ماه 99) تاكنون در شــهر 
همدان(ايستگاه فرودگا ژه) 218 ميلى متر بارش ثبت شده كه نسبت به 

ميانگين بلند مدت 22 درصد كاهش را نشان مى دهد.
وى با بيان اينكه ميزان بارش هاى مدت مشــابه سال قبل شهر همدان 
362 ميلى متر بوده است، اضافه كرد: ميانگين بارش هاى استان همدان 
نيز نســبت به بلند مدت 25 تا 30 درصد كاهش داشــته كه بيشترين 
ميزان كاهش بارندگى اســتان نسبت به ميانگين بلند مدت مربوط به 

شهرستان نهاوند با 28 درصد است.
باقرى شــكيب گفت: پيش بينى هاى فصلى هواشناسى نشان مى هد 
كه در ارديبهشــت ماه هم بارش ها كمتر از حد طبيعى(نرمال) است 
و بيشــتر بارش ها نيز به صورت رگبارى و در مناطق شــمالى استان 

همدان خواهد بود.
وى ادامه داد: بر اســاس بررسى نقشــه هاى ماهواره اى، آسمان بيشتر 
نقاط استان در 24 ساعت آينده، صاف تا قسمتى ابرى، از بعد از ظهر 

با افزايش ابر رگبار و رعد و برق پيش بينى مى شود.
باقرى شكيب افزود: كمينه دماى هواى همدان در 24 ساعت گذشته 
سه درجه سانتى گراد باالى صفر و دماى بيشينه هواى اين شهر نيز 27

درجه سانتى گراد باالى صفر به ثبت رسيده است.

 مســئول كانــون فرهنگى هنرى شــهيد 
دستغيب در همدان با اشــاره به اجراى طرح 
«دختران آســمانى» گفت: در روز پانزدهم ماه 
مبارك رمضان مصادف با ســالروز ميالد امام 
حســن مجتبى(ع) دختــران روزه اولى هديه 

مى گيرند.
روزه اولى ها هديه روزه دارى مى گيرند

زهــرا بهراميان امــروز در گفت وگو با فارس 
از اجراى طرح «دختران آســمانى» خبر داد و 
اظهــار كرد: اين طرح ويژه دختران روزه اولى 
اســت و پنج سال اســت كه اجرا مى شود اما 

سال گذشته به علت شيوع كرونا متوقف شد.
وى با بيان اينكه هر سال برنامه مفصلى براى 
روزه اولى هاى دختر داشتيم گفت: در روز 15
ماه رمضان مراســم افطار، شام به همراه هديه 
براى دختران در نظر مى گرفتيم و نشريه اى هم 
به عنوان هديه به مادران تقديم مى شد كه طى 

دو سال اخير برنامه تغيير كرده است.
مسئول كانون فرهنگى هنرى شهيد دستغيب 
در همــدان با بيان اينكــه معتقديم اين طرح 
ترييتى نبايد متوقف شــود، بنابراين امسال به 
شكل ديگرى اجرا مى شود تصريح كرد: امسال 

به خاطر شرايط سخت كرونايى در يك برنامه 
نمادين، افطار و هديه توســط «فرشته جشن 
تكليف» به در خانه هــاى دختران روزه اولى 
ارسال مى شود تا براى روزه دارى خود تشويق 

شوند.
وى در خصوص چگونگى اطالع رســانى اين 
برنامه بيــان كرد: اين طــرح از طريق فضاى 
مجازى اطالع رسانى مى شــود و عالقمندان 
ثبت نام مى كنند و پس از دريافت آدرس هديه 

و افطار آنها به درب منازل ارسال شود
بهراميــان با بيان اينكه هر ســال 150 تا 170

نفر مهمان طرح «دختران آســمانى» هســتند 
خاطرنشــان كرد: اين طــرح از حايى مورد 
حمايت نيســت و هزينــه آن را خود اعضاى 

كانون به همراه خيرين تامين مى كنند.
وى با بيــان اينكه طرح »دختران آســمانى» 
توســط 25 تــا 30 دختــر نوجــوان انجام 
مى شــود كه عضو كانون هستند تصريح كرد: 
عالوه بر اين طرح، «سه شــنبه هاى مهدوى»، 
«برگزارى دعــاى ندبه» در روزهاى جمعه و 
«هديه به مادران شهدا» در روز مادر از ديگر 

فعاليت هاى اين گروه است.

به همت سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان  
انجام شد:

برگزارى هشتمين مسابقه بزرگ 
دانش آموزى به مناسبت روز پاك

 در سال 1970 روز 22 آوريل مصادف با دوم ارديبهشت، به عنوان 
روز زمين پاك انتخاب شــد. روزى براى ارتقاء آگاهى و آموزش در 
مورد مســائل زيســت محيطى و ترويج فرهنگ حفاظت و پاسدارى 

از زمين.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت پسماند، روز زمين پاك يك 
روز نيســت بلكه يك جنبش محيط زيستى است، امسال نيز مانند هر 
ســال در ايران همراه با سراسر دنيا اين روز گرامى داشته مى شود تا 
همــگان از اهميت زمين و موهبت هاى آن و گام هايى كه مى توانند 

براى حفظ آن بردارند آگاه شوند.
روز جهانى زمين پاك فرصتى مغتنم است براى ترويج فرهنگ حفاظت 
و نگهدارى از زيســت بوم و زيســتگاهى كه در آن زندگى بشرى به 
رشد و بالندگى خواهد رسيد و توجه به آن نقش انكارناپذيرى را در 
نهادينه ســاختن باور و اراده انسان براى داشتن و حفظ محيطى سالم  

به دنبال خواهد داشت.
امسال شــعار جهانى روز جهانى زمين پاك احياى زمين تعيين شده 
كه سازمان حفاظت محيط زيســت با توجه به شرايط اقليمى كشور  
افزايش بهره ورى براى توسعه  پايدار را به آن اضافه كرده است و شعار 
ملى كشــور)) احياى زمين، افزايش بهره ورى براى توســعه  پايدار(( 

تعيين شد.  
سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان در طى سنوات گذشته و به 
دنبال آموزش هاى شــهروندى ارائه شده در اين سازمان هشت دوره 
مسابقه با محوريت هاى متفاوت بين دانش آموزان شهر همدان برگزار 
نموده اســت.  زيرا اين اعتقاد وجود دارد كه دانش آموزان، به عنوان 
زنان و مردان آينده ســاز اين كشــور بايد دوستى با محيط زيست  را 
بياموزند و در جهت پاكسازى ســياره  زمين به عنوان زيستگاه خود  
تالش كنند. الزم است، بدانيم كه هر يك از ما با فعاليت هايى به ظاهر 
كوچك مى توانيم دوســتى خود را با اين ســياره  اثبات كرده و اين 
احســاس را در روز جهانى زمين پاك به اشتراك بگذاريم و با نهادينه 
ساختن باور، پاك بودن و پاك زيستن نقش خود را در پاسداشت زمين 
ايفا نمائيم.بر اين اساس ســازمان مديريت پسماند شهردارى همدان 
در طى سال تحصيلى گذشــته از طريق ارتباط با آموزش و پرورش 
همدان و استفاده از ظرفيت فضاى مجازى اقدام به برگزارى هشتمين 
مسابقه بزرگ دانش آموزى اين سازمان نمود و آثار ارسال شده دانش 
آموزان پس از دريافت بررســى و مورد داورى قرار گرفت و برندگان 

ذيل انتخاب گرديدند:
زهرا و اســرا عبدى ، شــكيال رفيعى، محيا صادقى ، زهرا پور حمزه، 
آرين باباخانيان ، محمد مهدى الله صفت، محمد رضا بهزادى خواه ، 

امير على جاللى، بهار كامرانى، خورشيد اكبرى زعيم 
الزم به ذكر اســت هم زمان با روز و هفته زمين پاك از برندگان اين 

مسابقه توسط سازمان مديريت پسماند تقدير به عمل آمد.

1- باالخره يك مســئول به دليل تزريق غير قانونى واكســن كرونا از 
كار بركنار شد. گويا فشار افكار عمومى دليل اين بركنارى بوده است. 
گفتنى است معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى 
درمانى گلســتان  پس از اثبات تخلف صورت گرفته از سوى وى در 

تزريق خارج از نوبت واكسن كرونا به همسرش بركنار شده است.
2- يكى از داوطلبان احتمالى انتخابات رياست جمهورى در مواضع 
خــود درباره حجاب تخفيف داده اســت. گويا ايــن تخفيف با نظر 
مشاوران و در راســتاى جلب اعتماد بانوان كم حجاب جامعه انجام 
شــده است. گفتنى اســت على مطهرى گفته حجاب در ايران تقريبا 
اختيارى است و اگر يكى هم روسرى اش را برداشت، آشكارى ندارد.

3-  ســود وام  برخى توليدكنندگان 2 برابر شــده است. گويا شرايط 
دشــوار اقتصادى اين روزها موجب شــده تا تســهيالت با سود 10
درصدى كشاورزان و صنعتگران از صندوق توسعه ملى به تسهيالت 
24 درصدى (18 درصد ســود تســهيالت و 6 درصد ســود جريمه 
ديركرد)شــبكه بانكى تبديل شــود. گفتنى اســت اين اتفاق ظاهرا 
متقاضيان وام را در ســيكل بى پايان تســويه يك وام با دريافت وامى 

ديگر گير انداخته است.
4- جايگاه قاليباف در مجلس روز به روز ضعيف تر مى شــود. گويا  
اعتراض 100نماينده به پيوســت 100صفحه اى تغييرات در جداول 
بودجه 1400بدون اطالع نمايندگان، دردسرســاز شده است و نوك 
انتقادها از دستكارى در بودجه سال جارى به سمت محمدباقر قاليباف  
است  گفتنى است به نظر مى رسد درصورتى كه قاليباف نتواند منتقدان 

را قانع كنند،جايگاه وى در مجلس به خطر خواهد افتاد.
5- مراكز بهداشــتى روز يكشــنبه با هجــوم مردم بــراى ثبت نام 
واكسيناسيون كرونا مواجه شــده اند. گويا ناهماهنگى و اطالع رسانى 
نادرست دليل اين تجمع و ايجاد صف هاى ثبت نام بوده است. گفتنى 
است قرار است براى ثبت نام واكسيناسيون كرونا سامانه اى ايجاد شود.

43 هزار دانش آموز 
سفير سالمت در استان 

آموزش ديدند
 مديركل آموزش و پرورش استان همدان 
از آموزش 43 هزار دانش آموز سفير سالمت 
در اســتان با استفاده از ظرفيت شبكه شاد در 

سال تحصيلى 1400-1399 خبر داد.
بــه گــزارش اداره اطالع رســانى و روابط 
عمومــى آموزش و پرورش اســتان، محمد 

پورداود گفت: با توجه به شرايط كرونايى و 
تعطيلى آموزش حضورى در مدارس، فعاليت 
مراقبان سالمت مدارس در شبكه شاد پررنگ 
بــوده و تاثير فراوانى بر تغيير رفتار و اصالح 
شيوه زندگى دانش آموزان و حتى خانواده ها 

گذاشته است.
وى با اشاره به شــعار هفته سالمت در سال 
1400 با عنوان "ساخت جهانى عادالنه تر و 
ســالم تر"، تصريح كرد: شبكه شاد عالوه بر 
ادامه روند آموزش دروس، زمينه مناســبى را 
براى انتقال مفاهيم ســالمت و ارتقاى دانش 

ســالمت و بهبود وضعيت بهداشــت فردى 
دانش آموزان فراهم كرده است.

كبودراهنگى  سوادآموز   2 راهيابى   
به مرحله كشورى مسابقه كتابخوانى

مديرآموزش وپرورش شهرستان كبودراهنگ 
گفت: 2 نفر از سواد آموزان اين شهرستان به 
مرحله كشورى مسابقه كتاب خوانى خانواده 

سالمت راه يافتند.
احمــد رســتمى افــزود: اين مســابقه بــا هدف 
ترويــج فرهنــگ مطالعــه در بين ســواد آموزان 
و خانــواده هــاى آنــان برگــزار شــد كــه ســه 

نفــر از ســوادآموزان كبودراهنگــى بــه مرحلــه 
اســتانى راه پيداكردنــد كــه از بيــن ايــن ســه 
ــعبانى  ــه ش ــارى و معصوم ــكينه غف ــر س نف
ــن  ــورى اي ــه كش ــه مرحل ــدند ب ــق ش موف

مســابقه راه پيــدا كننــد.
وى اظهار داشت: مسابقه «خانواده سالمت» 
ويژه ســوادآموزان دوره انتقال بــوده كه با 
شد  برگزار  ســوادآموزان  خانواده  مشاركت 
و ســوادآموزان در اين مسابقه با ارائه دست 
نوشــته از كتاب خانواده ســالمت به رقابت 

پرداختند.

دانشگاه فرهنگيان بايد 
كمى و كيفى توسعه يابد
و  گفتمان ســازى  معاونــت  جانشــين   
مطالبه گرى دانشگاه فرهنگيان همدان با بيان 
اينكه طبق فرموده رهبرى دانشگاه فرهنگيان 
بايد كمى و كيفى توسعه يابد شرايط فعلى، را 
زمان مناسبى براى رفع مشكالت زيرساختى 
در پرديس شهيد باهنر عنوان كرد كه تاكنون 
جز تغييرات جزئى، اقدام چشمگيرى صورت 

نگرفته است.
راضيه ترابيان در گفت وگــو با فارس با بيان 
اينكــه دانشــگاه فرهنگيان، عرصــه ظهور 
نخبگان، توانمندسازى و تربيت نيروى انسانى 
متخصص براى نقش آفرينى به عنوان افسران 
سپاه پيشرفت كشور است اظهار كرد: رسالت 

خطير اين دانشــگاه بر كسى پوشيده نيست؛ 
چراكه معلمان تربيت شــده در اين مجموعه 
فرهنگيى، پرورش و رشــد انســانى هايى را 
تضميــن مى كنند كه بقا و تــداوم كنونى اين 
سرزمين به حضور موثرشان گره خورده است.
وى با بيان اينكه تقويت و ارتقاى جايگاه فعلى 
دانشگاه فرهنگيان، منجر به ارتقاى سطح دانش 
و توســعه علم و فناورى خواهد شد گفت: 
يكى از دغدغه هاى صاحبنظران حوزه تعليم 
و تربيت، تاســيس دانشگاهى است كه بتواند 
انســان هايى فرهيخته در تراز انقالب اسالمى 
براى اداى رسالت خطير معلمى، تربيت كند

جانشين معاونت گفتمان سازى و مطالبه گرى 
دانشــگاه فرهنگيان همدان بــا تأكيد بر لزوم 
توجه به توسعه همه جانبه اين دانشگاه افزود: 
با اســتناد بــه بيانات حكيمانه رهبــر فرزانه 

انقالب، الزم است دانشگاه فرهنگيان هم كمى 
و هم كيفى توسعه يابد كه براى رسيدن به اين 

مهم، بايد مسووالن امر پاى كار باشند.
وى تأكيد كرد: دانشــگاه فرهنگيان به عنوان 
مولفه مهم و مطرح در تربيت نيروى انســانى 
كشور حائز اهميت است، بنابراين الزم است 
كه نگاه ويژه و هدفمندى به مســئله توسعه 
كمى دانشگاه شود چراكه در صورت حل اين 
مسئله، ديگر شــاهد كاهش ظرفيت دانشگاه 
فرهنگيان بــه دليل عــدم تخصيص فضا و 

ظرفيت هاى موجود نخواهيم بود.
ترابيان بــا بيان اينكه در دانشــگاه فرهنگيان 
شــهيد باهنر همدان، به دليل فضا و امكانات 
حداقلى، جذب دانشــجو به نسبت سال هاى 
اخير با كاهش مواجه شده است گفت: اين در 
حالى است كه اين شغل انتخاب اول نخبگانى 

با رتبه هاى دورقمى و ســه رقمى است و بايد 
توجه شايانى نسبت به اين مسئله شود.

وى گفت: شــرايط فعلــى و وجود ويروس 
منحوس كرونا، زمان و موقعيت مناسبى براى 
رفع مشــكالت زيرساختى مطرح در پرديس 
شهيد باهنر بود، اما تاكنون جز تغييرات جزئى، 
اقدام چشــمگير و مطلوبى در خصوص اين 

پرديس صورت نگرفته است.
جانشين معاونت گفتمان سازى و مطالبه گرى 
دانشــگاه فرهنگيان همدان افزود: در راستاى 
تحــول و تعالى نظام تعليم و تربيت، شــاهد 
همت عالى مسئولين در خصوص توسعه كمى 
و كيفى دانشگاه فرهنگيان باشيم و بتوانيم در 
راستاى بهبود اوضاع و عملكرد هرچه بيشتر 
اين نهاد گامى در راســتاى تحــول بنيادين 

گذارده باشيم.

 وضعيــت در  همدان بحران زده شــده و 
شمار مبتاليان به 49 هزار و 708 مورد رسيده 
اســت و عرصه را براى رســيدگى و پذيرش 
بيماران تنگ كرده اســت تا جايى كه به دليل 
تكميل شده ظرفيت تخت هاى بيمارستانى در 
همدان و محوطه بيمارستان بهشتى قرار است 

بيمارستان صحرايى برپا شود.
شوربختانه براساس آخرين آمار با مرگ 22 نفر 
در 24 ساعت گذشته متوفيان كرونا در همدان 
هزار و 850 مورد گزارش شده است كه نشان 
مى دهد در سال جارى ، 66 درصد آمار مرگ 
و مير اين اســتان مربوط به  بيماران كرونايى 

مى شود.
مستند بر اطالعات منتشر شده از علوم پزشكى 
همدان مجمــوع فوتى هــاى كرونايى و غير 
كرونايى استان در اسفند سال گذشته 377 نفر 
بــود كه اين رقم در فروردين امســال به 704
مورد رسيد يعنى در اســفند سال گذشته 32
درصد مجموع متوفيان استان بيماران كرونايى 
بودند كه در فروردين امســال اين رقم به 66

درصد افزايش يافته است. 
با شــرايط پيش آمده روز گذشته ستاد استانى 
كرونا جلســه فوق العاده تشكيل داد و در اين 
جلســه تصميمات جديدى از جمله اينكه از 
اصنافى  كه به خاطر شــرايط كرونايى تعطيل 
مى شــوند، در چند ماهى كه تعطيل هســتند 
ماليات اخذ نشــود، كنترل ورودى و خروجى 
اســتان براى برخورد بــا پالك هاى غيربومى، 
معرفــى متخلفان به مراجع قضايى، مســدود 
شــدن ارك ها و فضاهاى ســبر استان در كنار 
تشــكيل تيم هــاى نظارتى برخــورد كننده با 
برگزاركننــدگان عزا و عروســى اتخاذ شــد 
تا شــايد بتواند همدان را از اين وان افســاى 

كرونايى نجات دهد.
اين در حالى اســت كه استاندار همدان معتقد 
اســت رعايت نكردن قرنطينه نيــز از عوامل 

مهِم افزايش شــيوع كرونا در استان است كه 
دانشــگاه علوم پزشكى استان بايد به آن توجه 

جدى كنند.
ســعيد شــاهرخى بــا بيــان اينكــه رعايت 
ناوگان هــاى  در  بهداشــتى  پروتكل هــاى 
خودرويى اســتان الزامى است، اظهار تاسف 
از شــرايط موجود در اســتان كرد و گفت: با 
كســانى  كه پروتكل  هاى بهداشتى را رعايت 
نمى كنند، برخــورد جدى و به مراجع قضايى 

معرفى شوند
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان نيز ديروز 
در ستاد كرونا اعالم كرد: مجموع مراجعان به 
بيمارستان هاى اســتان تا اسفند سال گذشته 
163 هزار نفر بود كه در فروردين امســال اين 
رقم به 224 هزار نفر رسيد  كه شمار مراجعان 
در فروردين 40 درصد افزايش را نشــان مى 
دهد. رشــيد حيدرى مقــدم، افــزود: تعداد 
مراجعان ســرپايى از 146 هزار نفر در اسفند 

ســال گذشــته به 204 هزار نفر در فروردين 
1400 رسيده، همچنين تعداد بسترى ها از 16
هزار و 652 نفر در اســفند پارسال به 19 هزار 
نفر و مراجعه كنندگان با وضعيت حاد تنفسى 
از هفت هزار و 200 نفر با چهار برابر افزايش 
بــه بيش از 25 هــزار و 500 نفر در فروردين 

امسال رسيده است.
وى عنوان كرد:  شمار بيماران جديد كرونايى 
كه در بخش هاى ويژه بســترى هستند نيز از 
356 نفر در اسفند سال گذشته به 602 نفر در 
فروردين امســال رسيده و در بخش عادى هم 
از يك هــزار و 125 نفر به چهار هزار و 792

بيمار افزايش يافته است.
وى با اشــاره به اينكه ميانگين ماهيانه بيماران 
سرپايى اســتان همدان در اسفند سال گذشته 
هفت هــزار و 200 نفر بود كــه در فروردين 
امســال به افزون بر 25 هزار نفر رسيده است، 
افزود: ميانگين روزانه مراجعه كنندگان با عاليم 

حاد تنفســى از 241 نفر در اسفند 99 به يك 
هزار و 65 نفر در فروردين سال جارى رسيده 
و ميانگين بســترى ها نيز از 49 نفر در روز به 

225 نفر افزايش يافته است.
رييس دانشگاه علوم پزشــكى همدان گفت: 
قرنطينه خانگى به طور كلى در اســتان همدان 
رعايت نمى شود و شاخص استفاده از ماسك 

در شهرها و روستاها بسيار نزولى است.
حيــدرى مقدم اضافه كرد: بيشــتر صنوف از 
جمله بنگاه ها، آرايشــگاه ها، باشــگاه هاى 
ورزشى، فروشگاه هاى ابزار و يراق، پوشاك ، 
آموزشگاه هاى رانندگى، فروشگاه هاى موبايل 
و پارك ها و تفرجگاه ها، به رغم شرايط قرمز 

كرونايى استان، باز هستند.
وى بيان كرد: بــراى مديريت اين ويروس در 
روســتاها بايد كميته كرونا در دهيارى ها نيز 
تشكيل شود و دهياران و بخشداران مكلف و 

ملزم به پاسخگويى شوند.

روزه اولى ها هديه روزه دارى مى گيرند

كسبه و صنوف تعطيل ماليات نمى دهند

بيمارستان صحرايى به يارى همدان آمد
■ بيش از 66 درصد مرگ هاى استان در اثر كرونا است 
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واكسيناسيون پاكبانان خدمات شهرى 
درگزين در برابر كرونا

 درگزين-يوسف امينى-خبرنگار 
همدان پيام-واكسيناســيون پاكبانان 
برابر  در  درگزين  شــهرى  خدمات 
كرونــا با حضور مفــرح ذات مدير 
شبكه بهداشــت و درمان شهرستان 

درگزين انجام شد.
گفت:  درگزيــن  قــروه  شــهردار 
واكسيناســيون اولين گروه پاكبانان 

خدمات شهرى دربرابر ويروس كرونا انجام شد. 
مهدى اســفنديارى صالح افزود: با توجه بــه اينكه پاكبانان خدمات 
شــهرى جزو گروه هاى پرخطر هســتند، بحث اختصاص ســهميه 

واكسن براى اين قشر در برنامه كارى قرار گرفته است.
وى ادامــه داد: در مرحله اول  9 دوز واكســن به شــهردارى قروه 
درگزين اختصاص داده شــد و نيروهاى پاكبان و مسئول آرامستان 

بهشت منظريه واكسينه شدند.
اسفنديارى صالح خاطر نشان كرد: گفتنى است باقى مانده نيروهاى 
زحمت كش پاكبان در اولويت واكسيناسيون هستند كه در روزهاى 

آينده واكسينه خواهند شد.
وى گفت: با توجه به ماهيت شــغلى پاكبانان و نيروهاى حمل زباله 
و مواجهه آنان با زباله ها و پســماندهاى عفونى و گروه هاى پرخطر، 
براى پيشــگيرى از ابتالى اين قشر زحمتكش به بيمارى كوويد 19، 
تزريق واكســن كرونا براى اين گروه ها در دســتور كار قرار گرفته 

است.
شــهردار افزود: به منظور پيشگيرى از تجمع افراد با توجه به شرايط 
كرونايى، براى انجام واكسيناســيون چند محــل در مناطق مختلف 

شهردارى در نظر گرفته شده است.
شــهردار تاكيد كرد: با توجه به توزيع تدريجى واكســن، اولويت 
اول براى تزريق اين واكســن، نيروهاى كارگرى مســن و داراى 
بيمارى هاى زمينه اى اســت و به تدريج با قول مساعد دانشگاه 
علوم پزشكى، پيگير هســتيم تا متناسب با تحويل گيرى واكسن، 
تمامــى نيروهاى كارگرى خدمات شــهرى شــهردارى درگزين 

شوند. واكسينه 

شهردار اسدآباد:
جداول و فضاى سبز ميدان آزادگان

 بازسازى شد
 فضاى ســبز شهرى به عنوان بخش جاندار محيط شهرى مكمل بخش 
بى جان شــهر اســت كه عالوه بر تامين بهداشــت جو و محيط مكانهاى 
مســكونى ، نقش مثبتى در سالمت روحى و روانى ، ايفا مى كند در همين 
راستا واحد فضاى ســبز اقدام به مرمت و بازسازى جداول اطراف باغچه 
هاى پارك پرچم (شــهربازى) و كاشــت گلها و گياهان جديد در محوطه 

ورودى پارك كرد.
ــا كمــك  ــام، شــهردار شــهر اســدآباد گفــت: ب ــدان پي ــزارش هم ــه گ ب
واحــد عمــران شــهردارى جــداول و فضــاى ســبز ميــدان آزادگان 

ــد. ــازى ش بازس
عليرضا فعله گرى افزود: اين اقدام شهرداري و شوراي شهر، يك جنبش در 

راستاي افزايش سرانه فضاي سبز محسوب مي شود.
وى اذعان كرد: پروژه هاى اجرايى شده در قالب ساماندهى معابر، با توجه 
به اولويت اجرا در مناطق مختلف ســطح شــهر توسط شهردارى اجرايى 

مى شود.

 كبودرآهنگ- اكرم حميدى- خبرنگار همدان 
پيام پايگاه مقاومت بســيج شهيد محسن فخرى 
زاده بــا رعايت كامل پروتكل هاى بهداشــتى در 

شهردارى شيرين سو افتتاح شد.
شهردار شيرين ســو در حاشيه اين مراسم، اصلى 
ترين هدف از راه اندازى پايگاه مقاومت بســيج 
شهردارى را تقويت روحيه ايثار و شهادت، اشاعه 
فرهنگ بســيجى و خودســازى معنوى كاركنان 

عنوان كرد.
ســيد مصطفى موسوى با اشــاره به انديشه هاى 
بنيانگــذار كبيــر انقالب و رهبــر معظم انقالب 
اسالمى در خصوص بسيج بيان داشت: شجاعت، 
واليتمدارى، آگاهى و شناخت، دشمن شناسى و 
حريت از شــاخص هاى فرهنگ و تفكر بسيجى 
در بيانات و فرمايشات حضرت امام خمينى (ره) و 

مقام معظم رهبرى  است.
وى ضمن اشاره به آثار و بركات نهاد مقدس بسيج 
در جامعه اسالمى افزود: مسئوالن بايد بكوشند با 
حمايت از بســيج، حضور و اثرگذارى اين شجره 

طيبه را در جامعه زنده نگهدارند.
ســيد مصطفى موســوى ادامه داد: بسيج مولود 
انقالب اسالمى، افتخار نظام و يادگار ارزشمند 
امام راحل است كه در تمام بزنگاه هاى حساس 
كشــور عزيزمان ايــران طى چهل و دو ســال 
گذشــته خوش درخشيده و پشتيبان آرمان هاى 

انقالب بوده است.
شهردار شــيرين سو با اشــاره به به فعاليت هاى 
عمرانى شهردارى بيان داشت شهردارى در حين 
خدمات رســانى در حوزه هــاى تخصصى خود، 
محلى مناسب براى توسعه فعاليت هاى فرهنگى و 
معنوى بسيج است و اميدواريم بتوانيم در اين راستا 

گام هاى موثرى را برداريم.
موسوى با اشــاره به جايگاه بسيار حساس بسيج 
در جامعه اضافه كرد: بســيج در نشان دادن چهره 
نظام مقدس جمهورى اسالمى و ايجاد جاذبه در 
درون جامعه براى مشاركت و جذب هرچه بيشتر 
جوانان و نوجوانان به ســمت الگوهاى ســازنده 
مبتنى بر هويت ملى و مذهبى از جايگاه بســيار 

مهمى برخوردار است.
وى تاكيد كــرد: امروز ما در 
جنگ اقتصــادى و فرهنگى 
قرار داديم و استكبار با تمام 
قوا ســعى در ضربه زدن به 
نظام اسالمى و مردم ما دارد 
لذا در راستاى مقابله با آن بايد 
از ظرفيت پايگاه هاى مقاومت 
بسيج براى كارهاى فرهنگى 

استفاده كرد.
شهردار شيرين ســو در ادامه 

ضمن اشــاره به اقدامات علمى و عملى شــهيد 
محسن فخرى زاده بيان داشت شهيد فخرى زاده 
يكى از مفاخر مديران و نمونه يك بسيجى واقعى 
بودند كه خدمات اين شهيد بزرگوار بر هيچ كس 

پوشيده نيست.
وى ادامه داد شهردارى شيرين سو نيز به منظور ارج 
نهادن به خدمات علمى آن شهيد بزرگوار و زنده 
نگه داشتن ياد و خاطره ايشان بسيج شهردارى را به 
نام شهيد محسن فخرى زاده معين نمود تا به بركت 

نام ايشان منشا اثر و خير براى مردم باشد.
در ادامــه رئيــس ســازمان بســيج كارگرى و 
كارخانجات اســتان همدان ضمن تبريك حلول 
ماه مبارك رمضان بيان داشــت پنجم الى يازدهم 

هفته  به  ماه  ارديبهشــت 
كارگــر نامگذارى شــده 
كارگران  بســيج  و  است 
نيز برنامه هاى مختلفى را 
براى اين هفته پيش بينى 

نموده است.
برات زاده ادامه داد: افتتاح 
پايــگاه بســيج كارگرى 
شــهردارى شيرين سو نيز 
به عنــوان اولين برنامه در 
هفته  براى  اســتان  سطح 

كارى پيش بينى گرديده است.
برات زاده در ادامه با اشاره به نامگذارى سال جديد 
از سوى مقام معظم رهبرى بيان داشت با توجه به 
ماهيت بسيج و شعار سال بسيج كارگرى استان در 
حوزه هاى مختلف از جمله رونق توليد، رفع موانع 
توليد، برندســازى كاالى ايرانى، ترويج فرهنگ 
توليد، توزيع و استفاده از كاالى ايرانى و .... ورود 

پيدا كرده است.
رئيس ســازمان بسيج كارگرى اســتان در ادامه با 
اشاره به طرح شهيد برونسى و طرح شهيد كريمى 
افزود در اين طرح ها بســيج كارگرى در راستاى 
رونق توليد و رفع موانع با شناســايى واحدهاى 
توليدى داراى مشــكل آنها را بــه كارگروه هاى 

استانى و كشــورى معرفى نموده تا اقدامات الزم 
در خصوص حل مشكالت ايشان معمول گردد.

وى افزود: همچنين سازمان در حوزه هاى اجتماعى 
از جملــه راه انــدازى مركز مشــاوره حقوقى به 
كارگران و نيز حل مشــكالت خانواده كارگران از 
جمله مشــاوره  و روانشناســى و ... نيز اقدامات 

موثرى را انجام داده است.
ســپس امام جمعه شيرين ســو ضمن تشــكر از 
توضيحات رئيس سازمان بسيج كارگرى و اقدام 
شهردارى شيرين ســو در افتتاح پايگاه بسيج بيان 
داشــت ماهيت بســيج و اقدامات آن در ســطح 
جامعه بر هيچ كســى پوشــيده نيســت و تقريبًا 
مى توان در همه حوزه هاى كشــور رد پاى بسيج 
را مشــاهده نمود. حجت االسالم ملكى در ادامه 
افزود: اميدوارم اين پايگاه منشاء خير و بركت براى 
منطقه و نيز براى كارگران محترم شهردارى باشد و 
بتوان با روحيه بسيجى مسئوالن، بارى از مشكالت 

متعدد حوزه كارگرى را برداشت.
در پايان ضمن افتتاح پايگاه بســيج شهيد فخرى 
زاده شهردارى شيرين ســو، طى حكمى از سوى 
رئيس سازمان بسيج كارگرى و كارخانجات استان 
سيد مصطفى موسوى شهردار شيرين سو به عنوان 
فرمانده پايگاه مقاومت بســيج شهيد فخرى زاده 

منصوب شد.

 المان بناى مسجد تاج محل هندوستان كه يكى از عجايب هفت 
گانه ى جديد دنيا به شمار مى رود، با پيشرفت 80 درصدى در حال 

اتمام فعاليت عمرانى است.
 شهردار مالير با اعالم خبر فوق گفت: ساخت اين بنا در هندوستان 
از ســال 1632 ميالدى مقارن با ســال 1042 شمســى آغاز شد و 
طى 15 ســال تكميل و ساخته شــد و معمارى اين ساختمان زيبا 
تركيبى از معمارى ايرانى و معمارى گوركانى است كه هنرمندانى به 
رهبرى يك معمار ايرانى به نام «احمد الهورى» آن را ساخته است. 
خوشنويسى كتيبه ها و در و ديوارها نيز توسط فردى به نام « امانت 

خان شيرازى» انجام گرفته است.
حســين بابايى افزود: اين بنا يك ســازه بزرگ از جنس مرمر سفيد 

است و داراى يك بناى متقارن همراه با يك ايوان است كه با گنبدى پوشيده شده است و همچون اكثر مقبره هاى گوركانى، عناصر پايه اى اين 
بنا، ريشه در فرهنگ فارسى دارند.

وى ادامه داد: سازه اصلى، به شكل يك مكعب چندطبقه ساخته شده كه با زاويه هايى برش خورده، يك ساختمان هشت ضلعى نامتقارن را ايجاد 
كرده اســت. هر كدام از اضالع چهارگانه طويل اين بنا تقريباً 55 متر طول دارد و هر يك از اضالع ايوان داراى يك پيش طاق بزرگ يا قوســى 
شكل است. چهار مناره در اطراف مقبره وجود دارد كه هر يك حدود 40متر ارتفاع دارند  و هر كدام در يكى از گوشه هاى پايه قرار گرفته اند.
بابايى در ادامه از ساخت اين المان به وسعت يك هشتم وسعت واقعى در مجموعه ى جهان كوچك (مينى ورد) خبر داد و گفت: عرض سازه 

و بالكن اين المان را 5/12 متر و ارتفاع ستون ها را 6 متر و همچنين ارتفاع گنبد را 50/7 متر در نظر گرفته ايم.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى مالير، شــهردارافزود: جنس سنگ نماى به كار رفته در المان ساخته شده در مجموعه مينى ورد مالير از 
ســنگ مرمريت چينى است و طرح هاى ســنگ نگاره در اكثر قسمت هاى اين سازه اجرا شده است و بر كتيبه اين سازه، سوره ى مباركه ى 

قرآنى ياسين نقش خواهد بست.
  وى در پايان ابراز اميدوارى كرد: اين سازه تا پايان ارديبهشت ماه سال جارى تكميل خواهد شد.

استقبال بام نهاوند از سرمايه گذارى بخش خصوصى با تمديد واگذارى به شهردارى

افتتاح پروژه ساماندهى بام نهاوند 
با12ميليارد هزينه پايان ارديبهشت

 نهاوند-معصومه كمالوند-خبرنگار همدان پيام: واگذارى 30ساله بام نهاوند 

به شــهردارى راه را براى جذب و گسترش سرمايه گذارى بخش خصوصى ، 

تقويت گردشــگرى و مهمتر، ايجاد مشاغل مرتبط و بهبود درآمدها با تقويت 

ريســك ســرمايه گذارى در اين موقعيت بكر باز كرد و حاال ســرمايه گذار 

براحتى مى تواند با افق 20،10 و البته سى ساله براى توسعه اقتصاد گردشگرى 

و تقويت درآمد اين حوزه با ارائه خدمات باكيفيت و متنوع در ايجاد نشــاط 
اجتماعى در شهر اقدام به فعاليت كند.

بدنبال آن بخش اشــتغالى كه سال هاست خط قرمز شده اما عمال اتفاقى رخ 
نداد،جان تازه بدمد و  كمكى مضاعف كند.

از هر نظر كه تفســير كنى واگذارى  بلند مدت بام با اولويت سرمايه گذارى 

بخش خصوصى و تقويت ريســك پذيرى ســرمايه گذار براى شــهرنهاوند 
سودمند خواهد بود.

و كمتر مديرى اين قدرت را داشت كه اين موقعيت پنهان و پتانسيل فراموش 

را بر شانه هاى شهر بشناسد و براى زنده كردن آن در اوج مشكالت اقتصادى 

و كاهش درآمدها، كلنگ توسعه را برزمين بزند و در كوتاه مدت با كيفيت قابل 
توجه به قيچى افتتاح برساند.

چه بسا پيش از اين با توجه به هزينه قابل توجه شهردارى براى تبديل موقعيت 

و پتانســيل رها شــده بام به وضعيت فعلى و قلب توريستى در شهر نهاوند، 

كوتاه مدت بودن واگذارى بام، مانعى براى تعريف سرمايه گذارى بلند مدت 
و اميدوار شدن به نتايج اين افق محسوب مى شد.

در حقيقت كوتاهى مدت اجازه تعريف افق گردشگرى اقتصادى و سودآورى 

را نمى داد و بيشتر ريسك محسوب مى شد و هر سرمايه گذارى هم با شرايط 
فعلى اين ريسك را نمى توانست كه بپذيرد

 پيگيرى ها به 30سال رسيد
نماينده نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى با استقبال 
از اين رخــداد مهم و تالش براى تامين اين مطالبه كه 
از ســوى شهردار مطرح شــده بود، گفت:  با توجه به 
اجراى پروژه بزرگ ســاماندهى بام نهاوند و اقدامات 
قابل توجهى كه در چند وقــت اخير در اين موقعيت 
گردشــگرى و توريستى شــهر نهاوند كه سال ها رها 
شــده بود و حتى تامين آب براى تغذيه فضاى سبز و 
درختان بام ســال ها بود كه با مشگل مواجه شده بود 
و  بنا به درخواست شهردار نهاوند براى تامين شرايط 
ســرمايه گذارى بخش خصوصى براى تبديل به مكان 
تفريحى و گردشــگرى براى مــردم نهاوند، با پيگيرى 
هاى مســتمر ،مالقات و برگزارى جلســات متعدد با 
مسئولين كشــورى موفق به دريافت دستور واگذارى 
بام نهاوند به شــهردارى به مدت ســى سال  از معاون 
وزير و رياســت ســازمان جنگلها مراتع و آبخيزدارى 

كشور شديم.

 شكوفايى اشتغال باتوسعه صنعت توريسم
عليرضا شهبازى تصريح كرد: اقدامات بسيار خوب و قابل توجهى در 
بام نهاوند اجرا شــده اســت و توجه به اين موقعيت رها شده و گنج 
پنهان نشان از توانمندى مديريت شهرى نهاوند است و انتظار مى رود 
با هموار شــدن مسير ســرمايه گذارى بخش خصوصى شاهد توسعه 

اقتصاد گردشگرى و البته اشتغال در صنعت توريسم نهاوند باشيم.

پيشــرفت  تا  بام  هزينه  12ميليــارد 
90درصدى

محمد حسين پور درباره جزئيات طرح ساماندهى 
بــام نهاوند هم با بيان اينكه ايــن پروژه تاكنون با 
اعتبــارى بالغ بر دوازده ميليــارد تومن به صورت 
امانى و پيمانى اجرايى شده است ،از پايان پروژه و 
بهره بردارى آن تا پايان ارديبهشت امسال (1400) 

خبرداد.

  بام نهاوند افقى روشن در صنعت توريسم
محمد حسين پور ســاماندهى بام نهاوند را ترسيم افقى 
روشــن براى اين شــهر با قابليت ها و پتانســيل هاى 
خاص دانست وگفت؛  با ايجاد مكان هاى تفريحى مثل 
درياچه بزرگ، شهربازى ،هتل ،رستوران ها و حتى ايجاد 
ويالهاى اجاره اى اين مكان به يك قطب گردشگرى در 

كشور تبديل خواهد شد.

 همه اقدامات در بام نهاوند
شــهردار نهاوند همچنين پروژه را  شامل3 فاز  عنوان كرد كه اجراى فاز 

نخست بيش از 90 درصد انجام شده است.
حســين پور اقدامات انجام شده را شــامل درياچه، آبشار، محوطه سازى 
اطراف ميادين ورودى درياچه، ســاماندهى و كف سازى و كوهبرى جاده 
هاى متنوع ســالمت براى تشويق و ترغيب شهروندان به پياده روى و كوه 
پيمايى در اين مكان، ايجاد سكوهاى نشيمن براى استفاده خانواده ها، تكميل 
نورپردازى و مصب برجهاى نورى ،نصب ست هاى ورزشى ،كاشت گونه 
هاى متنوع و درختهاى گوناگون ،تكميــل پارك بلوط و پاركينگ ،نصب 
سرويســهاى بهداشتى، ايجاد سينماى تابســتانه و روباز و تكميل و نصب 
مبلمان اعم از صندلى سطل هاى زباله و ست هاى ورزشى افزايش سه مسير 

در  تسهيل دسترسى مردم به صورت پياده و سواره ، عنوان كرد.
شــهردار مى گويد: با توجه به وجود تپه هاى مختلف و هم چنين دره 
در اطراف بام كه مالكيت منابع طبيعى اســت، بــا برنامه ريزى دقيق و 
حمايت دولت از شــهردارى و وجود ظرفيت آب گاماســياب در كنار 
اين تپه ها، چشــم اندازى بكر و محصور كننده را در قاب چشــمان هر 

بيننده آفريده است.

 تمديد واگذارى بام از 15به 30سال
شــهردار نهاوند هم با قدردانى از با توجــه و پيگيرى هاى نماينده 
نهاوند در مجلس  و  معاون وزير و رياســت سازمان جنگلها مراتع 
و آبخيزدارى كشــور، نســبت به اجرا و روى ريل افتادن اين مطالبه 
محقق شده در استان با توجه به دستورات الزم در اولين فرصت، ابراز 
اميدوارى كرد. حسين پور گفت: پيش از اين واگذارى بام به صورت 
پانزده ســاله و تا پايان ســال 1405 مهلت باقى مانده بود و در حال 
حاضر با تبديل اين وضعيت به سى سال و فراهم شدن زيرساخت ها 
توسط شهردارى براى ورود سرمايه گزار و بخش خصوصى به مكان 

تفريحى گردشگرى تبديل خواهد شد.

شهردار مالير خبرداد:
ساخت المان تاج محل 

هند در مينى ورد

افتتاح پايگاه مقاومت بسيج 
در شهردارى شيـرين سو
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تا انتخابات تا انتخابات

كدخدايى: 
مشاركت در انتخابات

 احساس مسئوليت به آينده ايران است
 از لحاظ سياسى، مشــاركت در انتخابات يعنى احساس مسئوليت 
نسبت به آينده ايران و با اين مشاركت است كه حمايت و پاسدارى از 
نظام اسالمى و قدردانى خود را از شهداى انقالب اسالمى نشان مى دهيم 
و اگر در پاى صندوق حاضر نشــويم يعنى نسبت به سرنوشت كشور 

بى تفاوت هستيم.
سخنگوى شــوراى نگهبان در نشســت اتحاديه انجمن هاى اسالمى 
دانشجويان در اروپا كه به مناســبت انتخابات رياست جمهورى سال 
1400 به صورت مجازى برگزار شــد، اظهار كرد: توصيه اول من اين 
است بايد در سنگر علم و دانش و آموزش تالش كنيد و در هر رشته اى 

كه هستيد انشاا... بتوانيد براى پيشرفت كشور مثمرثمر باشيد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى شــوراى نگهبان، عباسعلى كدخداى 
افزود: فقط نفس درس خواندن كافى نيســت بايــد خودتان را درگير 
مســائل سياسى، اجتماعى و ... كشور كنيد و در فرصت ممكن بتوانيد 
با كوله بارى از دانش به كشــور بازگرديد و بتوانيد با چشمانى باز براى 

پيشرفت جامعه اسالمى تالش كنيد.
وى تصريح كرد: از لحاظ سياسى، مشاركت در انتخابات يعنى احساس 
مسئوليت نســبت به آينده ايران و با اين مشاركت است كه حمايت و 
پاسدارى از نظام اسالمى و قدردانى خود را از شهداى انقالب اسالمى 
نشــان مى دهيم و اگر در پاى صندوق حاضر نشــويم يعنى نسبت به 

سرنوشت كشور بى تفاوت هستيم.
سخنگوى شوراى نگهبان خاطرنشــان كرد: كسانى كه صالحيت شان 
احراز نمى شود، قانون اجازه نمى دهد كه شوراى نگهبان مسائل مرتبط با 
پرونده شان را بازگو كند. كدخدايى گفت: شوراى نگهبان نفعى از منظر 
حزبى ندارد و مثل قاضى بى طرف است و چون حزب نيستيم نمى توانيم 

شرايط رأى آورى نامزدها را در بررسى صالحيت ها لحاظ كنيم.
وى ادامه داد: شوراى نگهبان بر اساس وظيفه اى كه برعهده دارد انجام 
وظيفه مى كند و ممكن است كه خطا هم كرده باشد و معصوم نيست اما 
طبق مر قانون عمل كرده و مى كند و بايد دقت كرد كه بررسى شرايط به 

شكل صحيحى انجام شود.
 سندى دال بر سوءاستفاده كاركنان نهاد شوراى نگهبان 

وجود ندارد
سخنگوى شــوراى نگهبان عنوان كرد: هرگز ســند يا اسنادى دال بر 
سوءاستفاده اعضاء و كاركنان نهاد شوراى نگهبان وجود نداشته و ندارد 
و هنگامى كه گزارش هاى واصله را پيگيرى كرديم مشخص شده افرادى 
به اسم شوراى نگهبان كالهبردارى مى كنند كه سخنگوى قوه قضاييه نيز 

اين مسأله را تأييد و احكام كالهبرداران را اعالم كردند.
كدخدايى بيان كرد: درخصوص بررسى صالحيت ها قيد قانون آن است 
كه داليل رد صالحيت بايد مستقيم به خود داوطلب گفته شود كه ما اين 
كار را مى كنيم اما با وجود فضاسازى هاى سياسى طبق قانون نمى توانيم 

داليل رد صالحيت را عمومى كنيم.
وى تصريــح كرد: از دانشــجويان خارج از كشــور دعوت مى كنم در 
برگزارى و نظارت بر انتخابات رياســت جمهورى در شعب خارج از 
كشور همكارى و كمك كنند و مسئوالن اجراى انتخابات در خارج از 

كشور از ظرفيت دانشجويان نيز استفاده كنند.

انتخابات در 24 شهر به صورت الكترونيكى 
برگزار مى شود

 رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شوراها از موافقت هيأت 
مركزى نظارت بر انتخابات شــوراهاى اســالمى كشــور با برگزارى 

انتخابات الكترونيك در 24 شهر خبر داد.
سيد حميدرضا كاظمى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به برگزارى جلسه 
اعضاء هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى كشور، بيان 
كرد: در اين جلسه درخواست وزارت كشور درباره برگزارى الكترونيك 
انتخابات در برخى شهرها بررسى شد. هيأت مركزى نظارت بر انتخابات 
شوراها بنا به درخواست وزارت كشور و با توجه به ظرفيتى كه وزارت 
كشور براى برگزارى انتخابات الكترونيك در اختيار داشت با برگزارى 
الكترونيك انتخابات در 8 كالن شــهر و 16 مركز استان موافقت كرده 
است. وى در ادامه اظهار كرد: بر اين اساس انتخابات در شهرهاى مشهد، 
شيراز، كرج، اهواز، كرمانشاه، قم، اصفهان، تبريز، بوشهر، بيرجند، قزوين، 
بندرعباس، شــهركرد، زنجان، ياسوج، همدان، اروميه، رشت، بجنورد، 
ســمنان، گرگان، ايالم، خرم آباد و ســارى به شيوه الكترونيك برگزار 

خواهد شد.
رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شوراها در ادامه تصريح كرد: 
پيش از اين و در جريان نام نويســى داوطلبان انتخابات شوراهاى شهر 
و روستا، هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى كشور با 
خواست وزارت كشــور براى ثبت نام مجازى داوطلبان موافقت كرده 
بود.در عين حال، اين هيأت با برگزارى انتخابات الكترونيك در شــهر 
تهران به دليل برگزارى همزمان 4 انتخابات رياست جمهورى، شوراى 
شهر، مياندوره اى مجلس شوراى اسالمى و مياندوره اى مجلس خبرگان 

رهبرى مخالفت كرده بود.

جبهه اصالحات و پازل به هم ريخته 
احزاب استان

 نشست جبهه اصالحات استان همدان با تبعيت از تهران با حضور 
محسن تركاشوند نماينده و رابط احزاب تهران با اين استان به صورت 

مجازى تشكيل شد.
بنابر تصميمات شــوراى تهران و مركزيت احزاب، مقرر شده است كه 
تا زمان فعاليت اين جبهه كه البته پايان كار آن مشخص نيست و معلوم 
نيســت كه آيا براى مقطل انتخابات شكل گرفته است يا...، تمام امور و 
تصميم گيرى هاى سياســى اصالح طلبان، از شوراى هماهنگى به اين 

جبهه منتقل شود.
 پيش از اين نيز اصالح طلبان كشــور در اقدامى هم راســتا با شوراى 
هماهنگى، شوراى اصالح طلبان را در تهران و استانها تشكيل داده بودند 
كــه با مخالفت هايى همراه بوده و پس از دو ســال ركود و ســكوت 

منحل شد.
شــوراى اصالح طلبان در اســتان همدان پس از كش و قوس هايى 
كه براى تشكيل آن بوجود آمد عمال باعث دودستگى و انشقاق بين 
اعضا شده و در نهايت با درگذشت رابط استانى و موسس اين شورا 
در همدان( مرحوم صفى ا... صفايى) به نوعى به كار خود پايان داد.

حال با تشكيل اين جبهه كه آخرين راهكار و تير خالص اصالح طلبان 
براى ايجاد وحدت، همدلى، اعتماد مردمى از دســت رفته و انشقاق و 
دودســتگى حاصل شده بين خودشــان و اعضايشان كه هر دم خبر از 
استعفاى جمعى و انفرادى آنها مى رود، بايد ديد كه در فصل سياسى و 
بهار انتخابات آنان چه برنامه اى براى جبران مافات و اعتماد از دســت 

رفته خواهند داشت.
 بنا بر شنيده ها اين نهاد اجماع ساز، شامل اعضاى حقوقى و به نسبت 
تعداد اعضا، يك ســوم اعضاى حقيقى ( افراد سياستمدار و بانفوذ غير 
حزبى با تفكر اصالح طلبى) خواهد بود و بايد منتظر بود تا اصالح طلبان 
استان كه بر خالف اصالح طلبان به نام كشور، اصوال چراغ خاموش و 
بعضا محافظه كارانه و به دور از جامعه خبرى حركت مى كنند و تاثير 
چندانى در مســائل سياسى و مسائل روز ندارند، براى اين دور چگونه 
وارد كارزار انتخابات خواهند شــد و چه شگفتى براى استان و كشور 
خواهند آفريد كه انتخاب بين "بد و بدتر" آنان را در ســالهاى گذشته 

جبران نمايد.

«سواد انتخاباتى»
 مى تواند تعقل را جايگزين احساس كند

 براى دادن يك رأى با كيفيت، بايد عرصه انتخابات را دقيق و عميق 
تجزيه و تحليل كرد و با شناخت ژرف و عميقى از آنچه كه در رقابت 
هاى انتخاباتى مى گذرد، بدون توجه به موضوعات سطحى و زودگذر، 

به مصالح كشور رأى داد.
يك مدرس دروس روابط عمومى و روزنامه نگارى با تأكيد بر اينكه سواد 
انتخاباتى مناسب مى تواند تعقل را جايگزين احساس كند، گفت: موضوع 
انتخابات در همه كشورها به ويژه كشورهايى كه ادعاى دموكراسى دارند، 
بسيار حائز اهميت است، بنابراين با توجه به اهميتى كه انتخابات رياست 
جمهورى دارد، ضرورى اســت مردم به طرق مختلف به دانش و ســواد 
انتخاباتى دست پيدا كنند، بدون توجه به مقتضيات زمان، شعارها و پيام هاى 

رسانه هاى جمعى، آگاهانه به كانديداى اصلح رأى دهند.
داود زارعيان در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به انتشــار كتاب 
«ســواد انتخاباتــى» در ســال جارى تصريح كرد: مفهوم «ســواد 
انتخاباتــى» مورد توجه و عالقه گروه زيادى از مردم قرار خواهد 
گرفت، مردم ما هنوز به معيار درســتى در انتخاب كردن نرسيده 
اند. طى ســال هاى بعد از انقالب يك دوره در ميان، يك كانديدا 
از جنــاح مقابل را انتخاب كــرده اند، به درســت و غلط بودن 
آن كارى ندارم اما واقعيت اين اســت كــه تصميم مردم تصميم 
احساســى و و هيجانى بوده اســت و عقالنيت در آن ديده نمى 
شــود. به نظرم همانطور كــه انتخاب آقاى خاتمــى يك تصميم  
هيجانى بود، انتخاب آقاى احمدى نــژاد هم يك تصميم هيجانى 
و احساســى بود، بر همين اســاس فكر مى كنم مردم بايد با اين 

مفهوم آشــنا شوند و در انتخابات تصميم درست بگيرند.
وى با تأكيد بر اينكه اگر در جامعه اى مثل ايران سواد انتخاباتى گسترش 
پيــدا كند مى توان اميدوار بود به ارتقاء كيفيت آراء كمك كند، توضيح 
داد: «انتخاب اصلح» يكى از مهمترين تاكتيك هاى انتخاباتى نامزدهاى 
انتخابات، گزينش ادبيات خاص و متناســب با فضاى انتخابات است. 
در اين ادبيات ديده مى شــود كه «مغالطه»ها و «شــعار»هاى خارج از 
واقعيت، بخش عمده اى از مواضع نامزدها را شكل مى دهند و متأسفانه 
خيلى وقت ها برخى رأى دهندگان نيز اسير همين اصطالحات و ادبيات 
جذاب، جنجالى و چالشى مى شوند و احساسى تصميم مى گيرند و به 
كانديداى صاحب همين ادبيات رأى مى دهند بنابراين سواد انتخاباتى 

مناسب مى تواند تعقل را جايگزين احساس كند.
اين مدرس دانشگاه «هژمونى يا سلطه بر شبكه هاى اجتماعى» را از ديگر 
راهكارهاى ارتقاء كيفيت آراء دانســت و مطرح كرد: يكى از فضاهايى 
كه به اين ســطحى نگرى و دور شدن از توجه به عمق موضوعات مى 
تواند دامن بزند، شــبكه هاى اجتماعى است. «هربرت شيلر» دانشمند 
نامدار و منتقد آمريكايى معتقد است، رسانه هاى غربى با تكه تكه كردن 
و دستكارى اخبار و اطالعات و فوريت بخشى به آنها باعث مى شوند 
مخاطب درك درستى از اخبار نداشته باشند و در نهايت آنطور فكر كنند 

كه رسانه ها و نظام سلطه مى خواهد. 
وى افزود: با توجه به محدوديت هاى اين شــبكه هــا در ايجاد اقناع 
براى مخاطبان خود و نيز محدوديت ها در ارائه حجم پيام ها و عادت 
مخاطبــان به خالصه خوانى، مخاطب نمى توانــد به اليه هاى اصلى 
و كارســاز اظهارات و وعده هاى نامزدها دســت يابد بنابراين يكى از 
مهمتريــن نكاتى كه بايد در كوران تصميم گيرى انتخاباتى به آن توجه 
كرد، مراقبت نسبت به محتوايى است كه در فضاى مجازى ارائه مى شود 
يا حداقل افزايش سواد انتخاباتى مردم به نحوى كه به يك رسانه يا منبع 

خبر در تصميم گيرى اعتماد نكنند.

 مالك اصلى در بررسى صالحيت افراد با 
توجه به تصريح قانون و وزارت كشور، بايد 
ُمر قانون باشــد، يعنى عوامل دست اندركار 
حق ندارند براســاس سليقه و نظر شخصى 
در ايــن زمينه اقدام كننــد و تنها مالك در 
بررســى صالحيت افراد، ضوابط قانونى و 

نظر مراجع چهارگانه است.
اســتاندار همدان بــا بيان ايــن مطلب در 
جلسه ســتاد انتخابات استان، اظهار داشت: 
طبق قانون اعالم نظر رســمى چهار مرجع 
انتظامى  نيــروى  دادگســترى،  «اطالعات، 
و ثبــت اســناد» مالك بررســى صالحيت 

نامزدهاى انتخابات است.
سيد سعيد شــاهرخى گفت: در فرايند ثبت 
نام و بررســى صالحيت داوطلبان، سليقه، 
نظر شــخصى و ديدگاه هــاى فراقانونى به 
هيچ عنوان مالك و معيار نيست و تنها مالك 
بررسى صالحيت، اعمال قانون براساس نظر 

مراجع چهارگانه است.
وى خواســتار تعامل و همــكارى نزديك 
هيأت هــاى اجرايــى و نظارت بــا رعايت 
حدود قانونى در رونــد برگزارى انتخابات 
شــد و گفت: هيأت نظارت به ما در اجراى 
قانونمند كارها كمك مى كند با اين اوصاف 
در اعمال و اجراى برنامه ها نظر شــخصى 
اعضــاى هيأت هاى اجرايى و نظارت مالك 
نيست و مالك اصلى براى همكارى اين دو 

مجموعه، قانون است.
اســتاندار همــدان تاكيد كرد كــه اولويت 
محــورى و فصل الخطاب مجريان در روند 
برگزارى انتخابات، اجراى ُمر قانون با هدف 
جلب اعتماد و فراهم كردن زمينه مشاركت 
پرشور و حداكثرى مردم در اين رويداد مهم 

سياسى، اجتماعى است.
شاهرخى با تاكيد بر ضرورت تداوم آمادگى 
مجريان براى برگــزارى انتخاباتى قانونمند 
و حداكثــرى در اســتان همــدان، تصريح 
كرد: ســوابق و تجارب ارزنده اعضاى ستاد 
انتخابــات و انگيزه بــاالى معتمدان عضو 
هيأت هاى اجرايى، شرايط و زمينه آمادگى 
مناســب براى برگزارى انتخاباتى ســالم و 

قانونمند با امنيت باال را فراهم كرده است.
اســتاندار همدان به مردم اطمينان داد كه در 
روزهاى باقى مانده تــا برگزارى انتخابات 
28 خــرداد 1400 عوامل حــوزه هاى اجرا 
و نظارت انتخابات در اين اســتان همه توان 
خود را براى مشــاركت حداكثرى و پرشور 

مردم به كار خواهند گرفت.
شاهرخى گفت: بر اساس تعهدى كه به مردم 
داده ايم انتخابات پيــش رو را  100 درصد 
قانونمند و ســالم برگزار كــرده و به عنوان 
امانتدارى صديق از راى و نظر مردم صيانت 

خواهيم كرد.
وى گفــت: هيــأت هــاى اجرايــى بــه 
شــكل قانونمنــد صالحيــت نامزدهــاى 
انتخابات(شــوراها و مياندوره اى مجلس) 
را مســتند به قانون و مدارك متقن بررسى 
كردند كه تاييد صالحيت اكثريت داوطلبان 
در اين هيأت ها، موجب خرســندى است 
ضمــن اينكه زمينه ســاز حضور ســاليق 
مختلف براى مشاركت حداكثرى و فعاالنه 

مردم نيز خواهد شد.
به گــزارش ايرنا، اســتاندار همدان گفت: 
براســاس نتايــج حاصله از گزارش ســتاد 
انتخابات اســتان همــدان، صالحيت 95/5 
درصد نامزدهاى انتخابات شوراهاى اسالمى 

شهر در استان تاييد شده 
كه اين نشان از دقت نظر 
و توجه مجريان انتخابات 

است.
شاهرخى افزود: همچنين 
از مجمــوع 69 داوطلب 
دوره  ميــان  انتخابــات 
شــوراى  مجلــس  اى 
حــوزه  در  اســالمى 
كبودراهنــگ،  و  بهــار 
صالحيــت 95/7 درصد 
نامزدها تاييد شــده كه با 
رد صالحيت ســه نفر و 
انصراف پنــج نفر ديگر، 
شــمار نامزدهــاى تاييد 
صالحيــت شــده براى 
به  حوزه  ايــن  انتخابات 

61 نفر رسيده است.
 امنيت ميتينگ هــاى انتخاباتى را 

فراهم كنيم 
وى در ادامه تصريح كرد: كميته امنيتى ستاد 
انتخابات اســتان همدان مكلف به برقرارى 
امنيت براى برگزارى نشســت ها و ميتينگ 
هاى انتخاباتــى با اجراى دقيق پروتكل هاى 
بهداشــتى براى همــه گروه ها و ســليقه 
هاى نقش آفريــن در انتخابات براى تحقق 

مشاركت حداكثرى مردم است.
شــاهرخى افزود: شــاخص مهم انتخابات 
در كنار ســالمت، قانونمدارى و مشاركت 
حداكثرى، امنيت انتخابات اســت كه همه 
متوليان امر در اين زمينه تالش و كوشــش 

الزم را خواهند داشت.
وى با بيان اينكه فلســفه هيأت بازرســى، 
نظارت بــر روند اجراى قانونــى انتخابات 
است، تاكيد كرد: هيأت بازرسى به دنبال مچ 
گيرى نيست بلكه ياريگر مجريان و ناظران 
انتخابات با ارائه به موقع مســائل و گزارش 

ها خواهد بود.
 همدان در اجراى فرايند انتخابات 

رتبه دوم كشور را كسب كرد
رئيــس ســتاد انتخابات اســتان همدان نيز 
در اين نشســت گفــت: انتخابــات داراى 
فرايندهــاى مختلفى اســت كه براســاس 
ارزيابى وزارت كشــور، اســتان همدان در 
اجراى اين فرايندها، رتبه دوم كشــور را به 

خود اختصاص داده است.
مصطفى آزادبخت بيان كرد: فرايند انتخابات 
با تدبير وزارت كشــور و مديريت استاندار 

همــدان در اين اســتان بر 
اساس زمان بندى و با نظم 
و برنامه مشخص آغاز شد.
و  امنيتى  سياســى،  معاون 
اجتماعى استاندارى همدان 
اضافــه كــرد: دوره پنجم 
انتخابات شوراهاى اسالمى 
شــهر و روســتا برخى از 
مناطــق از حد نصاب الزم 
انتخابات  برگــزارى  براى 
برخــوردار نبودنــد اما در 
دوره ششــم با تالش ستاد 
انتخابــات، فرمانــداران و 
بخشــداران همه شهرها و 
روســتاهاى الزم از نصاب 

الزم برخوردار شدند.
آزادبخــت اضافــه كــرد: 
عملكرد مطلوب همــدان در اجراى فرايند 
انتخابات و كســب رتبه دوم كشــورى در 
اين زمينه ســبب شــد كه هاشم جهانگيرى 
بخشــدار گيان در شهرســتان نهاوند براى 
ســخنرانى در جلســه معاون سياسى وزير 
كشور انتخاب شده و وى به بيان جمع بندى 
مطلوبــى از وضعيت انتخابات شــوراها در 

همدان بپردازد.
دبير هيأت بازرسى ستاد انتخابات استان نيز 
گفت: هيأت هاى بازرسى استان و شهرستان 
با حساسيت، حسن اجراى فرايند انتخابات 
را از ابتدا تــا انتها رصد و كنترل كرده و در 
صــورت بروز تخلف از ســوى مجريان يا 
داوطلبان، مراتب را از طريق مراجع مسئول 

پيگيرى مى كنند.
احسان شــهابى اضافه كرد: مردم مى توانند 
شــكايات و نقطــه نظر پيشــنهادى خود و 
يا تخلف هــر يك از داوطلبــان انتخابات 
(شــوراها و ميــان دوره اى مجلــس) و يا 
مجريان و دســت اندر كاران انتخابات را از 
فرماندارى ها،  بــه  حضورى  مراجعه  طريق 
پورتال اســتاندارى (لينك شكايات مردمى 
انتخابات )، شــماره پيامك 9830008529 
و تماس با شــماره تلفن 38256005 براى 
رسيدگى و بررســى دقيق به هيأت بازرسى 

گزارش كنند.
وى با بيــان اينكه يك هزار و 600 بازرس، 
ســربازرس و بازرس ويژه، رصد و نظارت 
بــر روند برگزارى انتخابات اســتان همدان 
را عهده دار هســتند افزود: در هر شعبه يك 
بازرس ثابت و به ازاى هر 15 شعبه يك سر 

بــازرس و به ازاى هر 150 شــعبه يك نفر 
به عنوان بازرس ويــژه به منظور صيانت از 
آراى مــردم، فرايند كنترل و رصد برگزارى 

انتخابات را به خوبى انجام مى دهند.
مديركل دفتر بازرســى اســتاندارى همدان 
يادآورى كرد: هيأت بازرســى انتخابات به 
موازات ستاد انتخابات شكل گرفت و از 14 
فروردين فعاليت خود را به صورت رسمى 

آغاز كرد.
شهابى افزود: 13 فرايند براى هيأت بازرسى 
تعريف شده كه تا كنون 6 فرايند آن اجرايى 
شــده اســت كه همه فعاليت هاى صورت 

گرفته در سامانه ثبت مى شود. 
اسدا... ربانى مهر رئيس كميته اطالع رسانى 
ســتاد انتخابات استان نيزگفت: كميته اطالع 
رســانى با حضور اعضا تشــكيل و رايزنى 
هاى الزم براى فراهم كردن زمينه انتخابات 
پرشــور صورت گرفت و تاكنون 2 نشست 
خبــرى براى آگاه ســازى مــردم از فرايند 
انتخابــات و فعاليت هاى صــورت گرفته 

برگزار شده است.
گفتنى اســت عيســى جعفرى نماينده مردم 
شهرستان هاى بهار و كبودرآهنگ در مجلس 
شوراى اســالمى تيرماه سال 99 به دليل ابتال 
به ويروس كرونا درگذشــت و انتخابات ميان 
دوراى مجلــس براى انتخــاب نماينده مردم 
درايــن حوزه انتخابيه 28 خــرداد برگزار مى 

شود.
اســتان همدان با 10 شهرســتان، هفت حوزه 
اصلى و 19 حوزه فرعى (شامل سه شهرستان 
و 16 بخشــدارى) داراى 9 كرسى در مجلس 

شوراى اسالمى است.
ششــمين دوره انتخابات شــوراى اســالمى 
روســتا در 917 روستاى اســتان همدان و 2 
تيره عشــايرى «جمور» و «تركاشوند» برگزار 

مى شود.
در اين دوره از انتخابــات 2 هزار و 966 نفر 
به عنوان اعضاى شــوراى روستاها و 174 نيز 
به عنوان عضو شوراى شهر و در مجموع سه 
هــزار و 140 نفر به عنوان منتخبان ششــمين 
دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا 

در استان همدان برگزيده خواهند شد.
رياست جمهورى،  انتخابات  دوره  سيزدهمين 
ششمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر 
و روستا، انتخابات ميان دوره اى مجلس يازدهم 
شــوراى اســالمى و ششــمين دوره مجلس 
خبرگان رهبرى 28 خرداد امســال برگزار مى 

شود.

استاندار همدان: 

سليقه شخصى 
مالك بررسى صالحيت داوطلبان نباشد

■ اولويت اصلى مجريان انتخابات مشاركت حداكثرى مردم است

ســتاد  امنيتى  كميتــه 
همدان  استان  انتخابات 
امنيت  برقرارى  به  مكلف 
براى برگزارى نشست ها 
و ميتينگ هاى انتخاباتى با 
اجراى دقيق پروتكل هاى 
بهداشــتى بــراى همه 
هاى  ســليقه  و  گروه ها 
نقش آفرين در انتخابات 
مشــاركت  تحقق  براى 

حداكثرى مردم است

لل
 الم

ين
ب

مان
لتپارل
دو اسرائيل موضع آمريكا درباره برجام را تغيير 

نمى دهد
 سخنگوى كاخ سفيد مدعى شد كه هيأت رژيم صهيونيستى كه قرار است 
به زودى به واشــنگتن ســفر كنند، بر مواضع دولت بايدن براى بازگشــت به 
برجام تأثير نخواهند گذاشت. به گزارش فارس، مقام هاى رژيم صهيونيستى در 
جريان مذاكرات كميسيون مشترك برجام در «وين» به تكاپو افتاده و براى بحث 
درباره ايران قصد سفر به واشنگتن را دارند به اميد آن كه بتوانند در فرايند اين 
مذاكرات اخالل ايجاد كنند. با اين حال جن ساكى در پاسخ به سؤال كه آيا سفر 
اسرائيل بر موضع دولت بايدن در خصوص بازگشت به برجام تاثير دارد، گفت: 
«خير، تأثير ندارد. تا جايى كه به اسرائيل مربوط مى شود، ما آن را به عنوان يك 
شــريك كليدى در جريان اين بحث ها يا قصد و نيات خود قرار داده ايم و در 

ديدارهاى آينده نيز همين روند را ادامه خواهيم داد».

«قاليباف» قصد رقابت با «رئيسى» 
در انتخابات رياست جمهورى را ندارد

 آقاى دكتر قاليباف اعالم آمادگى كرده اند كه برنامه و تيم اقتصاديشان براى تحول 
اقتصادى كشور در اختيار آقاى رئيسى باشد تا بتوان شاهد اتفاقات خوب اقتصادى 
در دولت آينده باشــيم. عضو كميسيون اقتصادى مجلس در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينكه قاليباف قصد رقابت با رئيســى در انتخابات رياست جمهورى 1400 را 
ندارد، گفت: به جز برخى افراد كه مشخص است جزو گزينه هاى اصلى انتخابات 
نيستند و بعضا حرف ها و مواضع اقتصادى مطرح مى كنند كه چندان قابل تامل هم 
نيست. مجتبى توانگر افزود: دليلش هم اين است كه فعال تكليف گزينه هاى اصلى 
مشخص نيست. چه در ســمت اصول گرايان و چه در سطح اصالح طلبان و چه 
مدعيان اعتدال؛ مشخص نيست كدام يك از چهره هاى اصلى مطرح مى آيند؟ لذا در 

چنين شرايطى اصال بحثى درباره مسائل اقتصادى شكل نمى گيرد.

همه گيرى جهانى كوويد-19 بايد با واكسيناسيون 
جهانى پاسخ داده شود

وزير امور خارجه جمهورى اســالمى ايران با انتقاد از تحريم هاى آمريكا عليه 
كشورمان در شــرايط همه گيرى كرونا تاكيد كرد كه اين وضعيت در دنيا تنها 

نيازمند واكسيناسيون جهانى است.
محمدجــواد ظريف در پيامى توئيترى تحريم هاى آمريكا عليه كشــورمان در 
شــرايط همه گيرى ويروس كرونا را تروريســم پزشكى خواند و به عالوه از 
اقدامات غيرانسانى رژيم صهيونيستى عليه فلسطين در شرايط اين همه گيرى 
انتقــاد كرد. وى در پيام خود نوشــت: همه گيرى جهانــى كوويد-19 بايد با 
واكسيناســيون جهانى پاسخ داده شود اما بسيارى به دليل تحريم ها و تروريسم 
پزشــكى عليه ايران و يا به دليل بدخواهى ها عليه فلسطينيان، (براى مقابله با 

كرونا) به خود متكى بوده اند. اياالت متحده، مازاد واكسن دارد.

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

مفتح: 
قدرت موشكى 
ايران به هيچ وجه 
قابل مذاكره نيست
 قدرت موشكى، از مؤلفه هاى اصلى بازدارندگى 
مقابل تهديدات دشــمنان جمهورى اسالمى ايران 
اســت، اينكه قدرت موشــكى ايران، به هيچ وجه 

قابل مذاكره نيست.
ــس  ــه مجل ــه و بودج ــيون برنام ــخنگوى كميس س
ــا  ــزان، ب ــا مي ــو ب ــالمى در گفت وگ ــوراى اس ش
ــالمى  ــورى اس ــى جمه ــدرت دفاع ــه ق ــاره ب اش
ايــران، گفــت: بعــد از پيــروزى انقــالب اســالمى 
شــاهد تحولــى چشــمگير اساســى در حــوزه 
دفاعــى كشــور و همچنيــن نيروهــاى مســلح 
بوديــم و ايــن توانمنــدى بــاال، بــا گذشــته چهــار 
دهــه از عمــر جمهــورى اســالمى بــه شــكل 
قــدرت و اقتــدار در حــوزه دفاعــى و امنيتــى 

ــت. ــده اس ــتر ش ــتر و بيش ــور بيش كش

محمدمهدى مفتح با اشــاره به پيشروى نيروهاى 
مســلح در دوران هشت سال دفاع مقدس با اتكا 
به ســالح ايمان و به ويژه فــداكارى رزمندگان 
اســالم با برخوردارى از دامنه اى وسيع در جنگ 
اسالم  رزمندگان  شــهادت طلبى  و  ايثار  تحميلى، 
در ايــن ميدان نبرد حق عليه باطــل را زير بناى 
توفيقات نيروهاى مســلح در حوزه علم، فناورى 
و ســاخت تجهيــزات نظامى و ســاير عرصه ها 
برشــمرد و تصريــح كــرد: توفيقات مــا امروز 
به حدى اســت كه در باالترين ســطح ســاخت 

داريم. قرار  نظامى  تجهيزات 

 دنيا بروى اين قدرت جمهورى اسالمى 
ايران حساب باز كرده است

نماينــده مردم تويســركان در مجلــس فرماندهى 
مقتدرانه فرمانده معظم كل را مؤلفه اصلى ســاختار 
قدرتمند دفاعى دانست و تأكيد كرد: دنيا بروى اين 
قدرت جمهورى اســالمى ايران حســاب باز كرده 
اســت و در برنامه ريزى هايشان قدرت دفاعى ايران 

را لحاظ مى كنند.
وى بر غير قابل مذاكره بودن قدرت دفاعى ايران به 
عنوان يكى از مؤلفه هاى اصلى بازدارندگى تأكيد و 
عنوان كرد: فصل الخطاب بيانات مقام معظم رهبرى 

است و به عنوان يك ايرانى و عالقه مند به جمهورى 
اسالمى مى گويم، قدرت موشكى ايران به هيچ وجهه 

قابل مذاكره نيست.
سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره 
به «برو قوى شو اگر راحت جهان طلبى؛ كه در نظام 
طبيعت ضعيف پامال اســت»، به عنــوان مصداقى 
حكيمانه بــر ضرورت ادامه مســير افزايش قدرت 
دفاعى كشــور، اضافه كرد: در دنيايى كامًال وحشى 
زندگى مى كنيم و دشمنان ما با بيشترين وحشى گرى 
در دنيا جنايت مى كنند، طبيعتاً كوچك ترين ضعفى را 

ببينند، بيشترين حمله را خواهند داشت.
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توليد و تحويل 30 ميليون دوز واكسن 
بركت تا آخر مرداد

 رئيس ستاد اجرايى فرمان امام از جزئيات توليد واكسن كووايران 
بركت طــى ماه هاى آتى خبر ئائ و اعالم كرد كــه تا آخر مرداد 30

ميليون دوز واكسن را توليد و تقديم وزارت بهداشت مى كنيم.
به گزارش ايســنا، محمد مخبر در حاشيه مراسم آغاز مطالعات بالينى 
فاز 3 واكسن كووايران بركت با بيان اينكه تمام خطوط توليد در حال 
زيربار رفتن است گفت: ارديبهشت يك ميليون دوز واكسن را تقديم 

وزارت بهداشت مى كنيم.
وى افزود: خرداد بين سه تا 3.5 ميليون دوز را توليد و تقديم مى كنيم، 
در تيرمــاه به 10 تا 12 ميليون دوز در ماه و مرداد به 12 تا 15 ميليون 
دوز مى رســد و به اين ترتيب تا آخر مرداد 30 ميليون دوز را توليد و 
تقديم وزارت بهداشت مى كنيم. در شهريور نيز راندمان توليد به 20

ميليون دوز در ماه خواهد رسيد.
رئيس ستاد اجرايى فرمان امام با بيان اينكه طبق وعده اى كه داده بوديم 
چندماه آينده مشــكل واكسن نخواهيم داشت گفت: با تالش جوانان 
نخبه و مجاهد و متدين اين عدد به ميزان مورد نظر مى رســد و اميد 

است اين بال از جامعه بشرى محو شود.
وى ادامــه داد: در چندمــاه آينده جزو كشــورهايى خواهيم بود كه 
باالترين ميزان واكســن را توليد و تزريق كرده است كه از مسيرها و 
شركت هاى مختلف داخلى و واردات تامين مى شود. دغدغه عمومى 

واكسن ظرف چندماه آينده رفع خواهد شد.
رئيس ستاد اجرايى فرمان امام در پاسخ به پرسشى درباره تاثير تحريم 
ها بر تامين مواد اوليه و زيرســاختى مورد نياز تهيه واكسن، گفت: دو 
فاز توليد نيمه صنعتى و صنعتى داشــتيم كه فاز نخست ظرفيت توليد 
در حد 3 تا 3.5 ميليون دوز بوده كه اكنون خط توليد كامل زيربار است 
و از همين خط است كه يك ميليون دوز در ارديبهشت توليد مى شود.
مخبر ادامه داد: در فاز صنعتى تجهيزات در حال نصب اســت و ظرفيت 
توليد 15 ميليون دوز در ماه وجود دارد. درباره مواد اوليه براى تامين بخش 
زيادى كه نياز داشتيم، شركت هاى دانش بنيان بسيج شدند و مشكل حل 
شد و بخشى را وارد مى كنيم. به هرحال تحريم ها بى تاثير نيست. تمام 
تمركــز ما بر توليد بوده و بر واردات متكى نبوديم و نقشــى در واردات 
نداشتيم. وى همچنين در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه شنيده شد در 
مقطعى از فاز سوم با مشكل مواجه شديد؟ گفت: چنين چيزى كذب 
محض اســت. از ابتدا هر روز وضعيت بهتر شده و توفيقات روزانه 
داشتيم و كار به طور غيرقابل تصورى خوب پيش رفته و راندمان 10

تا 15 برابر شده است. در هيچ مقطعى مشكلى نداشتيم.
رئيس ستاد اجرايى فرمان امام درباره علت راه اندازى كارخانه جداگانه 
اى براى توليد واكسن گفت: همين االن هم جاى ديگرى نيست، اگر 
اين ظرفيت در كشــور بود اين خطوط توليد را راه نمى انداختيم در 

مجموع تالش هاى خوبى در حال انجام است.

خبـر

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

خبـر

بهـداشتنكتـهدانشگـاه
دانشگاهها ملزم به صدور مدرك فارغ التحصيلى

با امضاى الكترونيك شدند
 مديركل امور دانش آموختگان ســازمان امور دانشــجويان از تصويب الزام تمام 
دانشگاه ها به صدور مدرك فارغ التحصيلى با امضاى الكترونيكى در كارگروه تعامل  
پذيرى دولت الكترونيكى كشور خبر داد. به گزارش مهر، سيد عبدالحميد انگجى با 
تأكيد بر اينكه در راستاى تسهيل و ارتقا امور دانش  آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش  عالى، اداره كل امــور دانش  آموختگان تصميم گرفت روند صدور امضاى 
الكترونيكى مدارك تحصيلى را آغاز نمايد گفت: اين امر خطير از ابتداى ســال 98
از طريق سامانه سجاد براى مدارك تحصيلى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى 

غيردولتى- غيرانتفاعى و در بخش دانش آموختگان خارج از كشور نيز از ابتداى سال 
99 براى كليه دانش آموختگان خارج از كشور فراهم و به اجرا در آمد؛ و هم اكنون بر 
اساس مصوبه كارگروه تعامل پذيرى دولت الكترونيكى تمام دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالى بايد از امضاى الكترونيك در مدرك فارغ التحصيلى استفاده كنند.

ورزش حين روزه دارى 
سبب تسهيل سوخت وساز بدن مى شود

 رئيس كميته ســالمت فدراسيون پزشكى ورزشى با بيان اينكه ورزش نه تنها با 
روزه منافاتى ندارد بلكه درصورت انجام صحيح آن، فرد روزه دار را در مقابل سختى 
روزه دارى مقاوم تر مى كند، بيــان كرد كه ورزش در ماه رمضان، از تجمع چربى در 

بدن جلوگيرى و عمل سوخت و ساز را تسهيل مى كند.
اللــه حاكمى در گفت وگو با ايرنا با توصيه بــه روزه داران مبنى بر اينكه زمانى را 
انتخاب كنيد كه بيشترين ميزان انرژى را داريد و ورزش لطمه اى به روزه شما نمى 
زند، خاطرنشان كرد: بهترين زمان انجام حركات ورزشى 2 تا 3 ساعت بعد از افطار 
اســت.  وى ادامه داد: ورزش روزانه در اين ماه، باعث حفظ ســالمتى و تسهيل در 
بازگشــت فرد به انجام ورزش هاى مداوم در پايان ماه رمضان مى شــود البته براى 
جلوگيرى از ضعف بدنى، بايد از انجام حركات ســنگين و جلسات متعدد ورزشى 

دورى كرد. 

ارتباط مصرف بيشتر قارچ 
با كاهش خطر ابتال به سرطان

 طبق نتايج يك تحقيق جديد، مصرف زياد قارچ با كاهش ريسك سرطان مرتبط 
است.

قارچ سرشــار از ويتامين ها، مواد مغذى و آنتى اكسيدان است. يافته هاى تيم تحقيق 
نشان مى دهد كه اين سوپرخوراكى همچنين مى تواند به محافظت در مقابل سرطان 
كمــك كند. به گزارش مهر، محققان دريافتند افــرادى كه هر نوع قارچ را در رژيم 
غذايى روزانه خود قرار مى دهند، با خطر كمتر ابتالء به سرطان مواجه هستند. طبق 
يافته هــا، افرادى كه روزانه 18 گرم قارچ مى خورند در مقايســه با افرادى كه قارچ 

مصرف نمى كنند، 45 درصد كمتر با خطر ابتالء به سرطان روبرو هستند.
محققان با بررســى سرطان هاى خاص، به قوى ترين ارتباطات با سرطان سينه اشاره 
كردند زيرا افرادى كه به طور منظم قارچ مى خورند، خطر ســرطان سينه در آنها به 

طور قابل توجهى كمتر بود.

25 هزار نفر از كادر درمان تأمين اجتماعى 
واكسينه شدند

 معاون درمان سازمان تأمين اجتماعى از واكسينه شدن 25 هزار نفر از كادر درمان اين 
ســازمان در برابر ويروس كرونا خبر داد. به گزارش ايرنا، اميرعباس منوچهرى اظهار كرد: 
مراكز درمانى سازمان تأمين اجتماعى با بيش از 40 هزار نفر كادر درمان، از آغاز شيوع كرونا 
به صورت شــبانه روزى، با همه توان و ظرفيت در سراسر كشور در كنار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكى خدمت گذار مردم بوده اند.وى افزود: اين همكاران بيش از سايرين 
در معرض ويروس كرونا و بيمارى قرار دارند، به همين منظور با پيگيرى هاى مستمر و مداوم 
مديرعامل سازمان و همكارى وزارت بهداشت، 25 هزار نفر از كادر درمان سازمان موفق به 

دريافت واكسن شده  و 15 هزار نفر ديگر هم ظرف چند روز آينده واكسينه خواهند شد.

توزيع بسته هاى معيشتى ماه رمضان 
ميان زنان سرپرست خانوار

 رئيس بســيج جامعه زنان كشور از اجرايى شدن طرح مواسات با محوريت بانوان 
سرپرست خانوار و نيازمندان همزمان با فرارسيدن ماه مبارك رمضان خبر داد.

مينــا بيابانى، در گفتگو با مهر بيان كرد: همزمان با فرارســيدن ماه رمضان و همچون 
ســال هاى گذشته، بســيج جامعه زنان اقدام به توزيع بسته هاى معيشتى و اقالم مورد 

نياز خانواده ها كرد.
وى افزود: توزيع اين بسته ها با تمركز بر خانواده هاى زنان سرپرست خانوار، هموطنان 
نيازمند و خانواده هاى كرونايى نيازمند بوده اســت كه اين بســته ها توســط خواهران 

بسيجى در سطح كشور و پايگاه هاى بسيج توزيع شده است.

جزئيات بارم بندى و طراحى سواالت امتحان نهايى
 مديــركل دفتر آموزش متوســطه نظرى وزارت آموزش و پــرورش ضمن اعالم 
جزئيات طراحى ســواالت و بارم بنــدى امتحانات نهايى بيان كرد كه تاثير ســوابق 
تحصيلى در كنكور سراســرى تغييرى نسبت به سال گذشته ندارد و همان 30 درصد 
اســت كه با تاثير مثبت اعمال مى شود. عباس سلطانيان در گفت وگو با ايسنا، افزود: 
بارم بندى در وضعيت قرمز در همه جاى كشور مالك طراحى سواالت است. با توجه 
به اينكه امتحانات نهايى يك بار در  سال براى همه كشور برگزار مى شود و وضعيت 
مناطق مختلف استان ها با همديگر متفاوت بوده است، به استناد نامه سازمان پژوهش 
براى مركز ســنجش آموزش وزارتخانه، مالك طراحى سواالت، برنامه درسى و بارم 

بندى «وضعيت قرمز در شرايط همه گيرى بيمارى كرونا » است.

چگونه موقعيت هاى تنش زاى خود را
 كنترل كنيم؟

 عدم توانايى در كنترل هيجانات منفى نظير اســترس و اضطراب 
به دو عامــل ژنتيك و آموزش الگوهاى رفتــارى مبتنى بر ترس و 
اضطراب باز مى گردد. گاهى به دليل وراثت و ژنتيك زمينه اخالالت 
اضطرابــى در فــرد وجــود دارد و گاهى كنترل ايــن هيجانات در 
موقعيت هاى تنش زا از ســوى والدين به فرزندان آموزش داده نشده 

است.
 يك روانشــناس بابيان اينكه سبك مقابله با موقعيت هاى استرس زا 
و تنش زا براى هر فردى متفاوت اســت، اظهار كرد: به طور كلى دو 
سبك مواجهه با موقعيت هاى استرس زا اعم از رويكرد هيجان مدار 

و رويكرد مساله مدار  وجود دارد. 
فرنگيس شــريفى باستان در گفت وگوبا ايســنا، بيان كرد: طبيعتا هر 
فردى هنگام مواجهه با شــرايط تنش زا كه بقاى او را تهديد مى كند 
به تخليه هيجانات نيازمند اســت. گاها افراد با گريه كردن در همان 
موقعيت، ترك كردن محيط، پياده روى، نوشتن مسائل بر روى كاغذ 
و... اين هيجانات را وى با اشــاره به غريزه بقا در انسان ها، تصريح 
كرد: به طور كلى تمامى انســان ها در مواجهه با چنين موقعيت هاى 
تنش زايى ســعى در مقابله دارند و ايــن عكس العمل را يا از طريق 

جنگ با مساله و يا از طريق گريز نشان مى دهند. 
به گفته اين روانشــناس، با فعال شــدن سيستم سمپاتيك تمام افراد 
(عالئمى نظير تپش قلب باال، ســرخ شــدن چهره، افزايش جريان 
خون در عضالت پيرامونى و...)  در مواجهه با چنين شرايطى، افراد 
آماده جنگ با مســاله و حل آن مى شوند. در عين حال در مقابل آن 
با فعال شــدن سيستم مهارى، بدن شــروع به كاهش استرس و آرام 

كردن فرد مى كند.
شريفى باســتان ادامه داد: برخى افراد چالش را دوست دارند، وارد 
مســاله مى شوند و سعى در رفع آن دارند. برخى نيز راهكار گريز از 
مساله را انتخاب مى كنند و اين فرار را به اشكال مختلفى نظير گريه 
كردن، فرار كردن، تسليم شدن و... نشان مى دهند كه سطح اضطراب 
باال هنگام پاســخ دادن و حل كردن موقعيــت تنش زا  علت چنين 

واكنشهايى است.
اين روانشــناس افزود: در چنين شرايطى ســطح اضطراب افراد به 
قدرى باال مى رود كه واكنشــهاى هيجانى صرف نظير گريه كردن از 
خود نشــان مى دهد چراكه تنظيم هيجانــى را نياموخته اند. مديريت 
هيجانات منفى نظير اســترس و اضطراب مهارتى است كه بايد افراد 
بياموزند. افراد ابتدا بايد عالئم هيجانى نظير خشم و غم و نگرانى و 
ترس، عالئم شناختى نظير اينكه آيا من توانمند هستم يا يك بازنده؟ 
و عالئم رفتارى نظير گريز از مواجهه با مســاله را در خود شناسايى 

كنند و سپس به رفع آنها بپردازند. 
ــرار  ــا ق ــت روان ب ــراد داراى بهداش ــه اف ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــد  ــى مى كنن ــدا بررس ــز ابت ــد آمي ــت تهدي ــك موقعي ــرى در ي گي
كــه آيــا ايــن تهديــد واقعــى و يــا خيالــى اســت، تصريــح كــرد: 
ابتــدا بايــد آن موقعيــت تهديــد آميــز را بررســى كــرد كــه درصــد 
و ميــزان خطــر زايــى و اضطــراب واقعــى آن چقــدر اســت، ســپس 
ــكار  ــردن اف ــن ك ــر جايگزي ــدت نظي ــاه م ــى كوت ــا راهكارهاي ب
مثبــت بجــاى افــكار منفــى، نفــس عميــق، نوشــتن مســائل، پيــاده 
روى و... هيجانــات خــود را تخليــه كــرد تــا بتــوان پاســخ متناســب 
بــا موقعيــت را ابــراز كــرد. ايــن راهكارهــاى كوتــاه مــدت كمــك 

ــى داشــته باشــند. ــراد در لحظــه عملكــرد مثبت ــد اف مى كن
اين روانشناس در پايان با بيان اينكه آموزش فرد و خانواده در ارائه 
پاســخ مناســب در مواجهه با موقعيت تنش زا بسيار حائز اهميت 
است، گفت: بسيار مهم است كه افراد با مراجعه به روانشناس سطح 
اضطراب خود هنگام مواجهه با چنين شــرايطى را تشخيص دهند تا 
متناســب با همان، راهكارهايى به آنها ارائه شود. به طور كلى روان 
درمانى شــناختى رفتارى و حل اضطراب افراد بســيار در اين زمينه 

موثر است. 
حتــى افراد مى تواننــد از ورزش كردن به عنوان يــك راهكار بلند 
مدت استفاده كنند. در شرايط حساس تر از دارو درمانى هم استفاده 
مى شود. اين بسيار اهميت دارد يك روانشناس سطح اضطراب افراد 

را تشخيص دهد.

همشهرى: كنكور كمرنگ مىشود
 باالخره يكى پيدا شد كه دست كنكور رو از پشت ببنده!! 

اعتماد: تغيير پنهانى قانون بودجه؟
 خواستن يه موقع ريا نشه!!

مهدتمدن: تيغ دو لبه مذاكره و مقاومت
 بريد كنار زخمى نشيد!!

ابتكار: راهى براى نجات بورس از باتالق سرخ
 بدون شرح!!

جام جم: دوپينگ كرونا در هند
 ويروس بامرامى؛ هرجا ميره سوغاتى يادش نميره!!

شهروند: راه اندازى سامانه جامع واكسيناسيون كرونا
 فقــط اينم بگيد كه تا اجراش چندتا بهار و تابســتون رو بايد 

رد كنيم!!
سراج: چوب ناكارآمدى صدا ندارد

 اون كه يك دست صدا نداره، دلبندم!!
كارو كارگر: تابستان امسال سخت نيست، بسيار سخت است

 كم كم داريم رو مياريم به زندگى نباتى!!
همدلى: چراغ سبز«وين» به چهارراه استانبول 

 با چراغ سبز سريع عبور ميكنه؛ زرد بهتره!! 
تفاهم: اگر تحريم لغو شود اقتصاد ايران به كجا مى رسد؟

 ناكجاآباد!!
قدس: گامى به سوى عدالت مالياتى

 يه جورى گام هاتون رو برداريد كه تا تهش نفس كم نياريد!!
اتحادملت: رنجش سهامداران از تصميمات غلط

 حواستون باشه روحيه شون خدشه دار نشه!!
افكار: شتاب مرگ هاى كرونايى در كشور

 كرونا ترمز بريده يه تنه داره تخته گاز ميره!!
امتياز: كاسبان تحريم ازثروت هاى نجومى دل نمى كنند

 آش اينجا، لواش اينجا، كجا بهتر از اينجا!!

مهدى ناصرنژاد »
 بنــا بر تازه ترين اظهارات و آمار رســمى 
مقامات وزارت يهداشت و درمان كشورمان، 
ميزان رعايت پروتكل هاى بهداشــتى توسط 
مردم براى پيشگيرى از ابتال به بيمارى كرونا 
در سطح كشور به ميانگين 58 درصد كاهش 
يافته اســت كه چنين رويكــرد مردمى براى 
عقب راندن اين بيمارى كشــنده نه تنها كافى 
نيســت، بلكه زمينه گســترش بيمارى را هم 

فراهم مى سازد.
 در اين ارتباط متأسفانه وضعيت رعايت اصول 
توصيه شــده بهداشت هاى فردى و اجتماعى 
در اســتان همدان نااميدكننده تــر از ميانگين 
كشورى است و روز شنبه (چهارم ارديبهشت 
ماه) اعالم شــد، همدان جزو 7 استان بسيار 
بحرانــى و رو به افزايش تعــداد مبتاليان به 
ويروس كرونا است كه واقعاً جاى تأمل دارد 
و اين سوال در ذهن هر فرد عاقل پيش مى آيد 
كه چرا نمى خواهيم وجود منحوس كرونا را 
باور كنيم؟ چرا فكر مى كنيم اين بال بر سر ما 
نخواهد آمد؟ چه تصور غلطى باعث شده فكر 
كنيم ما در برابر نيش كشــنده ويروس كرونا 
رويين تن هستيم؟ و باالخره اينكه چرا مرگ 
فقط سراغ همســايه هاى ما مى رود و ما براى 
هميشــه مصون از هر حادثــه و اتفاق ناگوار 

هستيم؟. 
بياييــد باور كنيم اينها همــه تصورات غلطى 
اســت كه خودمــان در ذهن خودمــان بافته 
ايــن و بدون اينكه بدانيم، تمــام رنج هايمان 
از تصورات غلطى است كه داريم. بايد قبول 
كنيم، كسانى كه بلد هستند واقعيت هاى هستى 
را بپذيرند و بر علت ها آشــنا هســتند، كمتر 
اذيت مى شوند و با مصايب روزگار راحت تر 

كنار مى آيند. 
هميــن چنــد روز پيــش بــود كــه از يك 
پزشــك متخصص و سرشــناس در يكى از 

بيمارستان هاى همدان سوال كردم، دكتر جان 
باالخره اين كرونا به كجا ختم خواهد شد؟ و 
احســاس كردم چندان از سوال من خوشش 
نيامد! شايد بشود علت عصبانيت اين پزشك 
محترم را از پاســخى كه به من داد، استخراج 
كرد. او گفــت، اگر(تاكنون) مــردم را عليه 
ويروس كرونا واكســينه كرده بودند، در حال 
حاضر حتى نيازى هم به اســتفاده از ماسك 

نبود!!!.
 اين دكتر عزيز نگفت، چطور ممكن اســت 
با اينكه چند ماهى بيش نيست واكسن كرونا 
به طور نصفه نيمه در كشــورهاى پيشــرفته 
ســاخته شده، ابتدا فقط حدود 85 ميليون نفر 
جمعيت كشور ما واكسينه بشوند. او نگفت، 
چرا هنوز در كشورهاى متمول و پيشرفته اى 
نظير آمريكا، روســيه، انگلستان، حتى چين، 
هندوســتان و خيلى از كشــورهاى اروپايى 

كه بســيار زودتر از ايران ما به واكسن كرونا 
دســت يافته اند، هنوز كرونا در كشورهايشان 
بيداد مى كند و بيشــترين بيمارى و مرگ ومير 

را مى دهند!.
شايد هم اين تصور نزد بسيارى وجود داشته 
باشد، چون واكســن كرونا در جهان ساخته 
شــده اســت، ديگر نيازى به مثًال پوشــيدن 
ماســك صورت نباشد و يا به راحتى مى شود 
ظرف چند روز يك كشور را برابر هر ويروس 
بيمارى زا واكسينه كرد و در غير اين صورت 

بايد مقصر معرفى شود. 
امروز دنيا درگير ويروس كرونا است، بنابراين 
دنيا در اين حادثه مقصر است. اگرچه در اين 
شــرايط هر كشــور و هر دولتى با برقرارى 
محدوديت هــاى اجتماعــى و ارتباطــى با 
كشور هاى همســايه و بين الملل، براى كنترل 
بيمــارى تالش مى كند، اما اگــر قطعا دنيا در 

مقابل اين دشمن مشترك متحد بود و اختالف 
نظر هاى شوم سياســى وجود نداشت، اكنون 
اثرى از كرونا در جهــان باقى نبود و از هدر 
رفتن سرســام آور منابع ملــى نيز جلوگيرى 
مى شد. البته ما دام كه دراين قضيه اتفاق نظر 
جهانى وجود ندارد و كشور هاى مستبد سهم 
واكســن ديگر ملت ها را راهزنى مى كنند و از 
سويى نيز واكســن كرونا به كاالى پرسود و 
درآمد براى ســازندگان آن تبديل شده است، 
خيمه سياه و شوم كرونا هم در سرزمين هاى 

جهان برپاست.
 حداقل كار ممكن در اين شــرايط، اتحاد و 
يكدلى و باورپذيرى هر ملتى در حريم كشور 
خود براى سركوب ســاختن ويروس است. 
الزمه اين هدف حماسه وار نيز جدا شدن از 
تصورات نامعقول و فرار از سياست زدگى در 

اين ارتباط است.

 معاون رئيس جمهــورى در امور زنان و 
خانواده سهل انگارى مجلس شوراى اسالمى 
در بررســى اليحه حمايت از زنــان در برابر 
خشــونت را خالف رويه قانونگذارى كشور 

و اصول قانون اساسى دانست.
معصومه ابتكار ضمن تشريح عملكرد دولت 
يازدهــم و دوازدهم و معاونــت امور زنان و 
خانواده در ارائه لوايح مورد نياز اصالح قوانين 
حمايتى از زنان و كودكان يادآور شد: موضوع 
خشونت عليه زنان و كودكان يكى از مسائل 
مهم همه جوامع است و بر همين اساس ساز 
وكارهاى مداخله در آسيب ها و تمهيداتى از 
بعد فرهنگــى، حقوقى و اجتماعى طراحى و 

اجرايى كرده شده است.
وى افزود: در دولت يازدهم و دوازدهم هم به 
طور خاص و كامل به موضوع خشونت عليه 
كــودكان و نوجوانان و زنان پرداخته و تالش 
شد در زمينه گفتمان سازى براى اين موضوع 
گام هاى موثرى برداشته شود تا اينكه سرانجام 
اليحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان 
در مجلس دهم تصويب شد كه درحال حاضر 
هم در ابعاد مختلف به اين قانون توجه شده و 
قوه قضاييه دوره هاى آموزشى در ارتباط با آن 

را براى قضات برگزار كرده است.
ابتكار افزود: وزارت دادگســترى هم به طور 
گسترده براى اجراى اين قانون تدابير الزم را 

تدوين و كار كرده تا آنجا كه آيين نامه اجرايى 
قانــون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان 
مراحل آخر را در كميســيون فرهنگى سپرى 

مى كند و بزودى به دولت ابالغ مى شود.
ابتكار يادآور شد: اجرايى كردن سازوكارهاى 
مداخلــه در بحران هاى اجتماعــى يكى از 
راهكارهاى اجراى بهينه اين اليحه اســت كه 
يكى از دســتگاه هايى كه هــم در مورد اين 
قانون و هم پيرامون اليحه كرامت و صيانت از 
زنان در برابر خشونت همكارى خوبى انجام 
داده اســت، اورژانس اجتماعى 123 است كه 
خوشبختانه از ابتداى دولت دوازدهم به طور 
خــاص مورد حمايت معاونــت امور زنان و 

خانواده بوده و است.
ابتكار يكى از كارهاى انجام شــده در دولت 

دوازدهــم از ســوى معاونت امــور زنان را 
همكارى مشــترك با وزارت ارتباطات عنوان 
و افزود:  با اين همكارى مشترك، دو پيامك 
سراســرى در جهت معرفى اورژانس و خط 
مشــاوره ارســال شــد؛ كار بزرگى بود زيرا 
اقشــارى از مــردم با اين خدمات گســترده 
اورژانس اجتماعى در شــرايط كودك آزارى، 
همسرآزارى، خودكشــى و مسايل و آسيب 

هاى داخل خانواده آشنايى نداشتند.
وى تنظيــم و تدوين اليحه كرامت و صيانت 
از زنان در برابر خشونت را از ديگر اقدامات 
مهم دولت دوازدهم دانســت و يادآور شــد: 
ايــن اليحه با همگرايى و وفــاق قوه مجريه 
و قضاييه به ابعاد مختلف خشــونت در همه 
ســنين و ابعاد آن پرداخته است. به اين معنا 
كه قوه قضاييه هم در همه جلسات هماهنگى 
كه در معاونــت امور زنان پيرامون اين اليحه 
برگزار شــد و هم هنگام طرح در كميسيون 
لوايح مشــاركت و حضور داشته تا سرانجام 
در دى ماه سال گذشته به مجلس ارسال شد.

معاون رئيس جمهورى با ابراز تعجب از اينكه 
اليحه مورد وفاق دو قوه چرا بايد از دى سال 
گذشته تاكنون كه به مجلس ارسال شده اعالم 
وصول هم نشده باشد، تاكيد كرد: اين خالف 
رويه قانونگذارى كشور و خالف اصول قانون 
اساسى اســت و مجلس نمى تواند با وجود 

اينكــه دولت بر يك اليحه فوريت گذاشــته 
اســت، آن را اعالم وصول نكنــد تا آنجا كه 
اعالم كنند اين اليحه براى ما اولويت نيست!

ابتــكار بــا تاكيد بــر اينكــه كار نمايندگان 
غيرقانونى است و همه نظام هاى قانونگذارى 
كشور را زير سوال مى برد، تصرح كرد: ادامه 
اين رونــد، مردم بخصوص نســل جوان را 
نسبت به قابل اصالح بودن فرايندهاى قانونى 
نااميد مى كند كه اين تبعات سنگينى به دنبال 
دارد كه تقاضا داريم رييس مجلس شــوراى 
اسالمى شخصا به اين امور رسيدگى و ورود 
كنند و از اختيارات خود براى اعالم وصول و 
آغاز فرايند بررسى و تصويب اين اليحه بسيار 
مهم بكوشــند. ضمن اينكه در شرايط كرونا 
موارد خشــونت هاى خانگى و همسرازارى 

هم تشديد شده است
وى افزود: اين پيشــنهاد عالوه بر اينكه مورد 
ايــراد همه متخصصــان و صاحــب نظران 
قرار گرفته، عمــال در بحث تعالى و افزايش 
جمعيت كمكى نخواهد كرد و فقط معضلى به 
اسم كودكان معلول را تشديد مى كند؛ باعث 
تعجب است كه موضوعى كه در دنياى امروز 
با فناورى ها و پيشــرفت هاى علم پزشكى 
سالها است حل شده و هيچ گونه ايراد شرعى 
بر آن متبادر نيســت و وفاق ملى بر ســر آن 

است، به شكل غير كارشناسى رد شود.

كرونا از ما آدم ها لجبازتر است

سهل انگارى مجلس در بررسى اليحه حمايت از زنان 
غيرقانونى است
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بورس خبـر

مردم عطاى بورس را به لقايش بخشيده اند!
 بتى كه ســال قبل از بازار ســرمايه براى مردم ســاخته شده بود، 
اكنــون درحال فرو ريختن اســت و دومينوى اتفاقات مختلف باعث 
شــد در نهايت آخرين مهره كه همان اعتماد ســهامداران به اين بازار 

بود نيز بيفتد.
ابتداى ســال گذشته كه شــاخص  كل بورس كار خود را با شاخص 
500 هزار واحدى آغاز كرد، كمتر كســى گمان مى كرد روزهاى سبز 
بازار مقدمه بهترين و بدترين ســال بازار ســرمايه در تاريخ 54 ساله 

خود در ايران باشد.
به گزارش ايســنا، در همان روزها بود كه بانك مركزى دستورالعمل 
شفاف سازى تراكنش بانكى اشخاص را صادر و در آن اعالم كرد كه 
"انتقال وجه با مبلغ باالتر از 200 ميليون تومان براى اشخاص حقيقى 
بوســيله كليه تراكنش هاى بانكى مشروط به درج بابت و در صورت 

نياز منوط به ارائه اسناد مثبته شد."
 بازخوانى اين بخشنامه نشــان مى دهد كه مستندات مورد نياز براى 
موضوع "امور ســرمايه گذارى در بورس" اين اســت كه يك طرف 

حساب نهادهاى مالى مجاز باشد.
درواقع سهامدار بورسى مى توانست هرميزانى كه در توان دارد، حتى 
اگر بيش از 200 ميليون تومان باشــد، به بازار سرمايه تزريق كند. اين 
درحالى است كه در مقابل، افرادى كه مى خواستند در بازار سكه يا ارز 
كه بازارهاى موازى بازار ســرمايه محسوب مى شوند، سرمايه گذارى 

كنند، اين امكان را نداشتند.
اين موضوع بيش از چراغ هاى سبز پى در پى بازار به مردم سيگنال مثبت 
داد و باعث شد بسيارى از افراد گمان كنند بازار سرمايه در مقابل بازار سكه 
و ارز، محل امن ترى براى سرمايه گذارى است. از سوى ديگر در همان 
روزها، سود بين بانكى به زير 10 درصد كاهش و به تبع آن، سود سپرده 
گذارى نيز تا 15 درصد كاهش يافت و همين موضوع باعث شــد مردم 
سرمايه گذارى در بازار سرمايه را كه به روزهاى اوج خود نزديك مى شد، 

به سپرده گذارى در بانك ترجيح دهند.
عــالوه بر اقدامات مذكور، عبدالناصر همتى، رئيس كل بانك مركزى 
هم در 12 ارديبهشت ماه سال گذشته و در حالى كه شاخص بورس با 
افزايش تقاضاى از سوى فعاالن بازار سهام با رشد قابل توجهى همراه 
شده بود، در پست اينستاگرامى خود نوشت:"با توجه به اقبال مردم به 
حضور در بازار ســرمايه، عرضه سهام شركت هاى دولتى و بانك ها و 
تكميل سهم شناور شركت هاى بورسى از ضرورت هاى ايجاد تعادل 
در عرضه و تقاضا و عمق بخشيدن به بازار سرمايه است. در راستاى 
اجراى ضوابط قانونى كاهش بنگاه دارى بانك ها، بخشــنامه اى را در 
خصوص ضرورت واگذارى ســهام شــركت هاى وابسته به بانك ها 
در بورس صادر كردم. نحوه اقدام و عملكرد بانك ها، شــاخص مهم 
ارزيابى عملكرد مديران بانك ها در همراهى با سياست هاى اقتصادى 

دولت است."
او همچنين پستى در 19 ارديبهشت سال گذشته با اين مضمون منتشر 
كرد كه شــرايط بازار ســرمايه امكان خوبى براى بهبود شرايط تامين 
مالى در كنار تامين كســرى بودجه از راه عرضه سهام بنگاه ها و اموال 
مازاد و مهم تر از همه، انتشار هدفمند و مديريت شده اوراق بدهى  كه 
هر دو ضد تورمى هســتند را فراهم كرده كه اميد اســت دولت از آن 

استفاده كند.
شــايد مهم ترين دليل بانك مركزى بــراى هدايت نگاه مردم به بازار 
ســرمايه اين بود كه نقدينگى موجود در كشور به سمت ساير بازارها 
از جملــه بازار ارز حركت نكند و به تورم دامن نزند؛ بنابراين بورس 

به نوعى سد راه تورم شد.
موضوعى كــه محمدعلى دهقان دهنوى، رييس ســازمان بورس در 
سخنانى كه اخيرا در كالب هاوس داشت به آن اشاره و اعالم كرد كه 

بازار سرمايه كشور را از مصيبت بزرگ تورم نجات داد!
 مردم همه چيز خود را بدون دانش، به بورس سپردند!

همه اين اقدامات در كنار ســوددهى بى نظير بازار سرمايه در ماه هاى 
ابتدايى سال گذشــته و همچنين تشويق شدن وقت و بى وقت مردم 
از ســوى مســئوالن - از رئيس جمهور گرفته تا وزير اقتصاد - قرار 
گرفت تا مردم كه جذابيتــى در بازارهاى موازى نمى ديدند و نگران 
حفظ ارزش پول خود در برابر تورم بودند، سرمايه خود را وارد بازار 
ســرمايه كنند. در اين ميان نيز برخى به واســطه سهام عدالتى بودن، 
بورسى شدند و شرايط وسوسه كننده اين بازار باعث شد حتى افرادى 
كه دانش و آگاهى الزم را ندارند، براى كســب ســود بيشتر، دارايى 
هاى مهم خود از جمله مســكن را بفروشند و پول خود را وارد بازار 

سرمايه كنند.
 فروش حقوقى ها و هشدار مجلس

پس از ورود حجم زيادى نقدينگى سرگردان به بازار سرمايه، حقوقى 
ها مشــغول فروختن سهم در قيمتهاى باال شدند اما اين پول ها را به 
بازار برنگرداندند. در واقع پــول از بازار به عناوين مختلف از جمله 
فروش دارايكم و پااليشــى يكم يا فروش ســهم هاى پتروشيمى از 

بازار خارج شد.
شــرايط به گونه اى شده بود كه نمايندگان مجلس نيز هشدار دادند و 
در گزارشى كه در پنجم آبان سال گذشته منتشر شد، اعالم كردند كه 
از نيمه دوم مردادماه ســال 1399، به دليل ارســال عالمت نااطمينانى 
به بازار، ناشــى از ناهماهنگى دســتگاه "هاى مجرى در عرضه سهام 
صندوق دوم دولتى (مشــخصاً وزارت اقتصاد و وزارت نفت) و نيز 
نقش آفرينى سرمايه گذاران حقوقى، بازار سرمايه ريزش قابل توجهى 
را تجربــه كرد؛ به نحوى كه در فاصله يك ماهه، نزديك به 450 هزار 

واحد از شاخص كل اصالح شد.
كميســيون اقتصادى بارها و از ماه ها قبل ايــن اتفاق را پيش "ينى و 
تذكرات الزم را به مسئوالن اجراى ذى"ربط ارائه كرده بود، لكن عدم 
توجه به اين تذكرات موجب شــد تا نه تنها لطمات قابل توجهى در 
بعد اقتصادى به كشــور وارد شود، بلكه موجب پديدآمدن پيامدها و 
نارضايتى هاى اجتماعى از سرمايه"داران خرد كه اكثراً در ماه هاى اخير 
وارد اين بازار شــده و بخش قابل توجهى از سرمايه خود را از دست 

داده بودند، شد.

آيا ريزش بيت كوين 
قيمت طال را باالتر خواهد برد؟

 تحليلگران مى گويند تالش هفته گذشته اونس طال براى عبور از 
مرز 1800 دالر كه پيش از اين شكسته شده بود، مى تواند كمك كند 

اين فلز ارزشمند به باالى مرز 1900 دالر بازگردد.
به گزارش ايســنا، اگرچه يورش اونس طال براى شكستن مرز 1800

دالر تا اين لحظه ناموفق بوده اســت اما تحليلگران نســبت به روند 
قيمت كوتاه مدت طال خوشبين مانده اند. اين دورنماى مثبت تا حدود 
زيادى تحت تاثير دو عامل شامل ريزش اخير بيت كوين و برنامه جو 
بايدن، رئيس جمهور آمريكا براى افزايش نرخ ماليات آمريكايى هاى 

پولدار است.
دانيل پاويلونيس، كارگزار ارشد كاال در شركت آر جى او فيوچرز در 
اين باره به كيتكونيوز گفت: پس از اين كه طال از پايينترين قيمت اخير 
خود بهبود پيدا كرد، مى توانيم شاهد روند صعودى طال باشيم و هفته 
جارى به دليل ريزش بيت كويــن و تصميم مالياتى بايدن، مى تواند 

محركى براى باال بردن قيمت اين فلز ارزشمند باشد.
 ريزش بيت كوين

 اين رمز ارز محبوب روز جمعه بيش از 9 درصد ريزش كرد و بدترين 
ركورد هفتگى خود در دو ماه گذشته را به ثبت رساند. بيت كوين روز 
جمعه در پايين مرز 50 هزار دالر ايستاد. تجديد نوسان منفى در بيت 
كوين مى تواند به نفع طال باشد كه محبوبيت خود را در رقابت با بيت 

كوين از دست داده است.
چارلى ندوس، استراتژيست ارشد بازار در گروه السال فيوچرز اظهار 
كرد: نمودار بيت كوين اندكى منفى به نظر مى رسد. بيت كوين يكى 
از داليلى بوده كه طال را از صعود بازداشته است. بعضى از خريداران  
طبيعى طال، خريدار بيت كوين شــدند و اگر بيت كوين پايين بماند، 
تالش بعدى طال براى صعود ممكن اســت حمايت شــود و اين فلز 
ارزشــمند ممكن است بعضى از خريداران را از بيت كوين به سمت 
خود جلب كند. سطح 48 هزار دالر بيت كوين سطح مهمى است كه 
بايد زير نظر داشــت. اين سطحى است كه در آن حمايت فنى وجود 
دارد. بيــت كوين مى تواند تا مرز 43 هزار دالر عقب نشــينى كند كه 
ميانگين قيمت 200 روزه اســت. اين رمــزارز از زمانى كه قيمت 45

هزار دالر را در فوريه شكست، پايين اين قيمت معامله نشده است.
برنامه بايدن براى افزايش ماليات ثروتمندان

طبق گزارش بلومبرگ به نقل از منابع آگاه، پيشنهاد بايدن به معناى آن 
است كه نرخ هاى ماليات فدرال براى بعضى از سرمايه گذاران مى تواند 

به ميزان باالى 43/4 درصد باشد.
به گفته پاويلونيس، بعضى از باالترين ماليات هاى رشــد ســرمايه در 
جهان 30 درصد بوده و عمدتا در حدود 20 درصد اســت. اين نرخ 
بســيار باالست و با برنامه هاى هزينه زيرساخت بايدن ممكن است با 
ركود تورمى روبرو باشيم. ركورد تورمى دوره اى است كه تورم با افت 

توليد ناخالص داخلى همراه مى شود.
برنامه بايدن بر با بازارهاى سهام، رمزارزها و مهمتر از همه دالر آمريكا 

تاثير مى گذارد كه رابطه معكوسى با قيمت طال دارد.
اورت ميلمان، كارشناس فلزات ارزشمند شركت گينزويل كوين گفت: 
به نظر مى رسد دالر چندان به سياستهايى كه از سوى واشنگتن اعالم 
مى شود از جمله پيشنهاد افزايش ماليات رشد سرمايه كه توسط دولت 
بايدن پيشنهاد شده است، عالقمند نيست. همچنين يكى از ابتكارهاى 
بزرگ بعدى هزينه زيرســاخت اســت. هر دوى اين عوامل به دالر 

آسيب مى زند و اين وضعيت براى طال مثبت خواهد بود.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: اگر ساختار مالياتى براى سرمايه گذارانى 
كه ســرمايه زيادى به دالر آمريكا نگه مى دارند، جذابيت كمترى پيدا 
كند، آنها مكان هاى ديگرى را براى سرمايه گذارى پيدا مى كنند. اگر 
ماليات جديد محبوبيت آمريكا به عنوان يك مقصد ســرمايه گذارى 
جــذاب را كمتر كند، مردم انگيزه كمترى براى نگهدارى پول به دالر 
آمريكا خواهند داشت. اين مسئله به قدرت خريد دالر به صورت كلى 
آسيب خواهد زد. همچنين بازارها تورم را فراموش نمى كنند كه گفته 
مى شود محرك بزرگى براى رشد قيمت طال در اواخر امسال خواهد 
بود. ميلمان افزود: انتظارات تورمى به باالترين حد در سال هاى اخير 
رسيده است. ما تورم زيادى مشاهده نكرده ايم اما با هزينه زيرساخت 
كه در پيش اســت، بازارها تصور مى كنند كه در مقطعى اين امر تورم 

را افزايش خواهد داد.
 عبور از مرز 1800 دالر

پاويلونيس اظهار كرد: به محض اينكه اونس طال به باالى 1800 دالر 
صعــود كند، حركت طال به قيمت باالتر مى تواند بزرگتر شــود زيرا 
ســطوح مقاومتى كمترى وجود خواهند داشت. طال و نقره عملكرد 
بسيار خوبى خواهند داشت و در مسير صعود در بلندمدت قرار دارند. 
اگر طال باالى 1800 دالر بســته شــود، مى تواند به سرعت به سمت 

1900 دالر حركت كند.
ندوس هم پيش بينى كرد: براى اين كه اونس طال از سطح 1800 دالر 
عبور كند، شاخص دالر آمريكا بايد به پايين 90 واحد نزول كند. طال 
هفته گذشــته عملكرد بدى نداشــت و تا زمانى كه باالى 1765 دالر 
بسته شود، هفته مثبتى خواهد داشت. دليل اين كه 1800 دالر به سطح 
مقاومتى قوى تبديل شــده اين است كه ســطح 1806 دالر ميانگين 
قيمت 100 روزه براى طال اســت و احتمال اين كه طال به 1800 دالر 
صعود كند، وجود دارد و با اين همه صحبتى كه از تورم مى شود، اين 

كه طال عملكرد بهترى نداشت، تعجب برانگيز است.

تصويب حق مسكن كارگران در هفته كارگر
 رئيس كانــون عالى انجمن هاى صنفى كارگران با ابراز اميدوارى از تصويب مصوبه 
افزايش حق مسكن كارگران در هفته كارگر، تدوين آيين نامه تبصره 2 ماده 7 قانون كار 
را خواســتار شد و گفت: انتظار داريم با تصويب اين آيين نامه، انعقاد قراردادهاى موقت 
در كارهاى مستمر را شاهد نباشيم و هيچ كارگرى بعد از 25 سال كار همچنان با قرارداد 

موقت به كار گرفته نشود.
ناصر چمنى در گفت وگو با تابناك، با تبريك هفته كارگر به كارگران شريف و زحمتكش 
كشــور اظهار كرد: انتظار داريم در هفته كارگر كه بــه بيان مطالبات جامعه كارگرى مى 

پردازد حداقل برگزارى برنامه ها با رويكرد دولتى نباشد تا مشكالت و مطالبات كارگران 
به بهترين شكل و فارغ از نگاه دولتى مطرح شود.

وى ادامه داد: در حال حاضر يكى از بزرگترين مشكالت كارگران نداشتن تريبونى براى 
رساندن خواسته ها و مشــكالت خود به گوش مسئوالن است. جامعه 48 ميليون نفرى 
كارگــرى قبل از آنكه حقوقش را دريافت كند ماليــات مى پردازد و اين كمترين توقعى 
است كه وقتى در صف اول ماليات دهندگان قرار دارد حداقل خواسته ها و مطالبات خود 
را بدون هيچ دغدغه اى مطرح كند لذا اميدواريم رسانه ها  و صدا و سيما در جهت بيان 

مشكالت كارگران گام بردارند.
رئيس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران، امنيت شغلى را يكى از اولويتهاى جامعه 

كارگرى برشــمرد و گفت: امنيت شــغلى از جمله موضوعاتى است كه بر امنيت روانى 
خانوارهاى كارگرى تاثيرگذار است. در شرايطى كه كرونا كارگران و واحدهاى توليدى و 
خدماتى را هدف گرفته و بسيارى از كسب و كارها را تعطيل يا راكد كرده الزم است كه 
به مقوله امنيت شغلى كارگران بيش از پيش توجه كنيم و براى جبران هزينه هاى درمان 

و پيشگيرى از اين بيمارى در جامعه كار و توليد چاره انديشى كنيم.
چمنى در عين حال تصويب حق مســكن كارگران در هيات دولت را خواســتار شد و 
گفت: يك ماه از ســال گذشته و حق مسكن 450 هزار تومانى كه مبلغ زيادى هم نيست 
هنوز تصويب نشده و اميدواريم در هفته كارگر خبر تصويب افزايش حق مسكن كارگران 

را بشنويم. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

 رواج كارت هاى تقلبى گارانتى و نارضايتى 
مصرف كننــدگان از خدمات پــس از فروش 
موجب شــد تا وزارت صمت ســاماندهى و 
نظارت هوشــمند بر صــدور و ارائه خدمات 
گارانتــى كاالهاى بــادوام و مصرفى همچون 
موبايل و لوازم خانگى را در دســتور كار خود 

قرار دهد.
بر همين اســاس سال گذشته ســامانه جامع 
گارانتى شــروع بــه كار كرد و طبق دســتور 
ســازمان حمايت از مصرف كنندگان، ثبت نام 
و تشــكيل پرونده در سامانه جامع گارانتى از 
17 تيرماه 1399 بــراى واردكنندگان و توليد 
كنندگان اجبارى شــد. هم اكنون سامانه جامع 
گارانتى با آدرس https://irangs.ir و كد 
دستورى #7777*4* در دسترس عموم مردم 
براى تشــخيص اصالت گارانتــى قرار گرفته 

است.
ســيد جواد احمدى معاون ســازمان حمايت 
مصرف كننــدگان و توليدكننــدگان، پيش از 
اين اعالم كرده بــود، امتيازبندى و رتبه بندى 
نصابان  مديريت  گارانتى كننده،  شــركت هاى 
درباره كاالهاى نصبى و مشــاهده مراكز ارائه 
خدمات و نمايندگى هاى مجاز از ويژگى هاى 
ســامانه گارانتى و خدمات قابل ارائه به مردم 

است.
با مراجعه به ســامانه جامع گارانتى مى توان از 
اطالعــات مربوط به كاال، نظيــر «مدل، برند، 
مرجع سازنده، شــركت گارانتى كننده، نحوه 
فعالسازى گارانتى، شــرح كاال، تاريخ شروع 
گارانتى، تاريــخ اعتبار گارانتى، مدت گارانتى 

و شناسه كاال» اطالع يافت.
همچنين، پيش از ايــن حميدرضا دهقانى نيا 
سخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با 
اشــاره به اينكه با راه اندازى و استقرار سامانه 
جامع گارانتى، فعاليت كارت هاى گارانتى كه 
خدمات نامطلوبى ارائه مى دهند خاتمه مى يابد 
اعــالم كرده بود كه ســامانه جامع گارانتى به 
عنوان يك سامانه مكمل در كنار سامانه جامع 
تجارت و شناســه كاال قرار مى گيرد تا از يك 
سو ورود اجناس قاچاق به كشور كنترل شود 
و از سوى ديگر گارانتى حقيقى و غيرتقلبى در 

اختيار مصرف كنندگان قرار بگيرد.
چه كســانى از ســامانه جامــع گارانتى بهره  

مى برند؟
كاربران اين سامانه به 2 گروه مصرف كنندگان 
و شركت هاى گارانتى كننده تقسيم مى شوند. 
اين شــركت ها با ثبــت شناســنامه گارانتى 
محصوالتى كه تحت پوشش خود قرار دارند، 
به نوعى باعث مى شــوند مصرف كنندگان از 
اصالت و اعتبار گارانتى كاالى خريدارى شده 

خويش آگاهى پيدا كنند.
مطابــق با مــاده 4 قانون حمايــت از حقوق 

مصــرف كننــدگان؛ كاالهاى ســرمايه اى از 
جمله خودرو (سنگين يا سبك)، ماشين آالت 
خانگى،  لوازم  راهسازى،  كشاورزى،  صنعتى، 
مصنوعات الكتريكــى و الكترونيكى، صوتى، 
تصويرى و وســايل ارتباطى مكلف به داشتن 
نمايندگى رســمى و تعميــرگاه مجاز، تأمين 
قطعات يدكى و ارائه سرويس و خدمات بعد 

از فروش هستند.
در حال حاضر تلفــن همراه و ديگر كاالهاى 
داراى شناســه رهگيــرى (يخچــال فريزر، 
فريزر، ماشــين لباسشويى، ماشين ظرفشويى، 
مايكروويو، كولر گازى و اسپليت، جاروبرقى، 
تلويزيون) در اين سامانه قابل استعالم هستند.

 شناسايى گارانتى هاى تقلبى 
به وسيله كد رهگيرى 

مردم مى توانند با مراجعه به صفحه نخســت 
ســامانه گارانتــى و يا بــا ورود بــه كارتابل 
اختصاصى خويش، با درج شناســه رهگيرى 
مندرج بــر روى كاال، از اصالت گارانتى خود 

اطمينان يابند.
شناسه رهگيرى شناسه اى 13 رقمى به منظور 
منحصربه فــرد نمودن هر واحد كاالســت كه 
بــه كليه كاالهــاى داراى بســته بندى با ابعاد 
مشــخص اختصاص مى يابــد. اخذ و نصب 
شناسه رهگيرى بر روى بسته بندى، بدنه كاال 
و كارت گارانتــى آن در گــروه لوازم خانگى 
و برقى تاكنون بــراى يخچال، يخچال فريزر، 
فريزر، ماشــين لباسشويى، ماشين ظرفشويى، 
مايكروويو، كولر گازى و اسپليت، جاروبرقى، 
تلويزيون و تلفن همراه و تبلت الزامى شــده 
اســت. الزم به ذكر اســت كه در گروه تلفن 
همراه و تبلت، شناسه رهگيرى در واقع همان 

IMEI دستگاه است.

گــروه لوازم خانگــى و برقى تاكنــون براى 
يخچــال، يخچــال فريــزر، فريزر، ماشــين 
لباسشويى، ماشين ظرفشويى، مايكروويو، كولر 
گازى و اسپليت، جاروبرقى، تلويزيون و تلفن 
همراه و تبلت الزامى شــده است. الزم به ذكر 
است كه در گروه تلفن همراه و تبلت، شناسه 
رهگيرى در واقع همان IMEI دستگاه است.

همچنين در كارتابل اين ســامانه يك صفحه 
اختصاصى براى مصرف كننــدگان كاال ايجاد 
شده كه از طريق آن تمامى گارانتى هايى كه به 
نام فرد فعال شده، قابل مشاهده است؛ همچنين 
خريداران كاال مى توانند از نظرات مشــتريان 
شــركت هاى گارانتى و ميزان رضايت افراد از 

آن ها اطالع پيدا كنند.
 مشاهده اسامى گارانتى هاى تقلبى

بخش منحصر به فردى كه در اين ســامانه به 
چشــم مى خورد، صفحه مربــوط به معرفى 
گارانتى هــاى نامعتبر و جعلــى رايج در بازار 

است.
سيد محمدحســين موالخواه سرپرست اداره 
كل نظــارت بر خدمــات ســازمان حمايت 
مصرف كننــدگان و توليــدگان در گفت وگو 
بــا مهر، بــا بيــان اينكــه در حــال حاضر 
زيرساخت هاى ســخت افزارى و نرم افزارى 
سامانه جامع گارانتى كامًال تكميل شده و آماده 
بهره بردارى است، عنوان كرد: در حال حاضر 
شركت هاى توليدكننده و واردكننده براى اخذ 
گارانتى معتبــر براى اجناس خــود، موظف 
هســتند تا به شكل مســتمر شناسه رهگيرى 

كاالها را در اين سامانه ثبت كنند.
وى با اشاره به اينكه از شهريوماه سال گذشته 
تاكنــون حدود 9 هــزار شــركت توليدى و 
وارداتى در ســامانه ثبت نام و تشكيل پرونده 

داده اند، خاطر نشــان كرد: تمامى شركت هاى 
واردكننده و توليدكننده منتخب، ملزم به ثبت 
اطالعات اجناس خود هستند تا از اين طريق 
اطالعات كاالى قانونى از كاالى قاچاق احصا 
شــده و به تبع آن فقط به كاالهــاى قانونى، 

گارانتى معتبر تعلق پيدا كند.
موالخــواه ادامه داد: طبق ضوابط تعيين شــده 
حداقــل زمان گارانتى براى يــك كاال 12 ماه 
است و حداكثر يك محصول مى تواند 10 سال 

خدمات پس از فروش داشته باشد.
فقدان اطالع رسانى تنها نقطه ضعف سامانه

معاون نظارت بر كاالهاى سرمايه اى و خدمات 
سازمان حمايت با بيان اينكه در حال حاضر هر 
خريدارى كه به فروشگاه هاى لوازم خانگى در 
سراســر كشور مراجعه كند به راحتى مى تواند 
توسط كد دســتورى #7777*4* از اصالت 
گارانتى آن كاال اطالع پيــدا كند، عنوان كرد: 
متأســفانه در حال حاضر عمــوم مردم با اين 

سامانه پركاربرد آشنايى پيدا نكرده اند.
وى افزود: به وســيله اين ســامانه به سرعت 
گارانتى هاى تقلبى و اجناس قاچاق كشــف و 
ضبط خواهد شــد. همچنيــن در حال حاضر 
تنها نقطــه ضعف اين ســامانه، فقدان اطالع 
رسانى آن به شــكل عمومى و همگانى است 
كه بايد از طريق نهادهاى اطالع رسانى همچون 

صداوسيما پيگيرى و اجرايى شود.
، مصرف كنندگان مى توانند هرگونه شــكايت 
راجع بــه خدمات پس از فــروش را در اين 
ســامانه ثبت نمايند و بعد از بررســى توسط 
كارشناســان فنى اين سامانه، اين شكايات در 
مرحله اول بــه اتحاديه هاى مربوطه ارســال 
خواهد شد و در صورت عدم پاسخ، پرونده به 

سازمان تعزيرات ارجاع داده مى شود.

 يــك مقام مســئول بــا بيــان اينكه اگر 
كارتخوان ها كرايه داده شده و حساب پشتيبان 
آن تغيير كند، اطالعــات مغاير با موارد ثبت 
شده در شــاپرك خواهد بود، گفت: در اين 
صــورت، ترمينال پذيرنــده غيرفعال خواهد 

شد.
محمدرضا عباســى، معاون توسعه و نظارت 
شــبكه الكترونيكــى پرداخــت كارت بانك 
مركزى (شــاپرك) گفت: تأخيــرى در ارائه 
اطالعــات دارنــدگان ترمينال هــاى پذيرش 
كارت هاى بانكى به ســازمان امور مالياتى رخ 
نداده و اين سازمان در حال بررسى انطباق اين 

اطالعات با بانك هاى اطالعاتى خود است.
وى افــزود: پس از مصوبه مجلس شــوراى 
در  بازنگرى هايــى  و  تغييــرات  اســالمى، 
بخشــى از قوانين مالياتى كشور بوجود آمده 
و عالوه بر ســازمان امــور مالياتى، نهادها و 
دستگاه هاى ديگرى از جمله بانك مركزى و 
شركت هاى حاكميتى مرتبط با بانك مركزى 
مســئوليت هايى در راســتاى اجراى قوانين 
جديد مالياتى عهده دار شده اند.به گفته عباسى، 
از جمله اين مسئوليت ها، برقرارى رابطه يكتا 
ميــان ترمينال ابزارهاى پذيرش كارتها اعم از 

درگاه هــاى اينترنتى 
و كارتخوان هــا بــا 
مالياتــى  پرونــده 
ترمينال  هــر  دارنده 
تصريح  اســت.وى 
راســتاى  در  كــرد: 
بخش  ايــن  اجراى 
شــركت  قانون،  از 
شــاپرك بــه عنوان 
نهاد ناظر بر شــبكه 
پرداخت الكترونيكى 
كشــور در دو فــاز 

اقدامات الزم را كليد زد؛ در فاز نخست مقرر 
شــد هر متقاضى دريافت ترمينال پذيرندگى 
جديد از بيستم دى ماه سال 99 به بعد صرفًا 
در صورت ثبت نام در سامانه مؤديان مالياتى 
و دريافت كد رهگيــرى امكان ثبت تقاضاى 

ترمينال را داشته باشد.
عباســى اظهــار داشــت: در فــاز ديگر نيز 
اطالعات اشــخاصى كه پيش از بيســتم دى 
ماه 99 ترمينال پذيرشــى در ســامانه جامع 
پذيرندگان شاپرك به نام آن ها ثبت شده بود، 
در اختيار ســازمان امور مالياتى قرار گرفته و 

اين اطالعات از سوى ســازمان امور مالياتى 
در حال بررســى با اطالعات ثبت شــده در 

بانك هاى اطالعاتى اين سازمان است.
اين مقام مسئول در واكنش به اين موضوع كه 
در مواردى ابزارهاى پذيرش قديمى از سوى 
متقاضيان اين ابزارها اجاره گرفته مى شــود، 
گفت: اگر فردى براى كسب و كار خود ابزار 
پذيرشى را كه پيش از بيستم دى ماه 99 ثبت 
و فعال شده اســت، اجاره كند، ناگزير است 
حساب پشــت اين ابزار را نيز تغيير دهد كه 
در ايــن صورت در پى ايجــاد مغايرت ميان 

اطالعات فردى كه ترمينال به نام او در سامانه 
جامع پذيرندگان شــاپرك ثبت شده با شماره 
حساب اجاره كننده ابزار، اين ترمينال از كار 

خواهد افتاد و غيرفعال مى شود.
وى تصريح كرد: در شرايطى كه اجاره كننده 
اين ريســك را بپذيرد كه حســاب متصل به 
ترمينــال همچنان حســاب فردى باشــد كه 
ترمينال به نام او در سامانه شاپرك ثبت شده، 
باقى بماند در واقع در مظان اتهام پولشــويى 
قرار گرفته اســت؛ چرا كــه در واقع ابزار و 
حســاب را از فرد ديگرى اجاره كرده است 
و حســب مقررات اين كار عــالوه بر اينكه 
ريسك بســيار بااليى براى او به دنبال دارد، 

رفتارى خالف قانون تلقى مى شود.
به گزارش مهر، شــروط در نظر گرفته شده 
براى تخصيص ترمينال هــاى جديد پذيرش 
كارت هاى بانكى، بر اســاس قوانين مالياتى 
برخى پذيرنــدگان جديد را به اين ســمت 
ســوق داده كــه ابزارهــاى پرداخــت را از 
پذيرندگان قديمــى اجاره كنند؛ به نحوى كه 
مشــاهده رفتارهاى از اين دست، سواالتى را 
درباره شيوه اجراى قوانين مالياتى را در حوزه 

پرداخت الكترونيكى بوجود آورده است.

مردم از نحوه شناسايى 
گارانتى هاى تقلبى خبر دارند؟

پرونده دستگاه هاى كارتخوان به سازمان امور مالياتى رفت
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شكايت استقالل از داور
  بدنبال قضاوت بحث برانگيز داور ديدار اســتقالل برابر الدحيل 
باشگاه استقالل شكايت رسمى خود را در خصوص داورى اين ديدار 

تسليم كنفدراسيون فوتبال آسيا afc كرد.
تيم هاى فوتبال اســتقالل ايران و الدحيل قطــر  در چارچوب هفته 
چهارم ليگ قهرمانان آسيا برابر يكديگر قرار گرفتند و در پايان دو تيم 
به تســاوى دو بر دو رضايت دادند. در جريان اين نبرد نزديك داور 
ديدار در دقايق تلف شده نيمه نخست در صحنه اى بحث برانگيز در 
محوطه جريمه استقالل به سود تيم قطرى اعالم پنالتى كرد؛ پنالتى كه 
در نهايت اولونگا آن را تبديل به گل كرد و جريان بازى را تغيير داد.

پس از پايان ديدار و بدنبال داورى ضعيف ديدار برگشــت استقالل 
برابر الدحيل قطر، باشگاه استقالل شكايت خود را از داور اين بازى، 

به طور رسمى تحويل مقامات  afc داد.

استقالل صاحب بهترين خط حمله 
 تيم فوتبال اســتقالل ايران صاحب بهترين خــط حمله در ليگ 
قهرمانان آســيا و در منطقه غرب اســت. استقالل كه از زمان حضور 
فرهاد مجيدى روى نيمكت ســرمربيگرى اين تيم چهره اى هجومى 
بــه خود گرفته، با 2 گلى كه مقابل الدحيل به ثمر رســاند، تعداد گل 
هاى زده خود را به عدد 13 رساند تا عنوان قدرتمندترين خط حمله 

در ليگ قهرمانان آسيا و در منطقه غرب را به خود اختصاص دهد.

 دردسر جديد براى ليگ برتر
  پرسپوليس پس از در بازگشت از هند بايد كامال قرنطينه شوند.

سعيد نمكى وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در نامه اى فورى 
به رئيسى معاون بهداشت اين وزارت خانه، بر ضرورت قرنطينه كامل 
و انجام تســت هاى مربوطه تيم فوتبال پرســپوليس پس از بازگشت 
از هند تاكيد كرد.در اين نامه آمده اســت:  تيم فوتبال پرسپوليس در 
قالب يك گروه 50 نفره در شــهر گوا كشور هندوستان حضور دارد. 
لذا ضرورى ســت با توجه به شيوع ويروس موتاسيون يافته هندى و 
آمار باالى ابتال و مرگ و مير در كشــور مذكور، كليه افراد اين تيم و 
همراهان آن به محض بازگشت تحت قرنطينه كامل و انجام تستهاى 

مربوطه قرار گيرند.

با راى كميته انضباطى نفت اميديه 
برنده شد

 كميته انضباطى راى خود را در خصوص ديدار نا تمام دو تيم نفت 
اميديه و سردار بوكان اعالم كرد.

 بازى دو تيم نفت اميديه و ســردار بوكان از ســرى رقابت هاى ليگ 
دســته دوم فوتبال كشــور، 15 فروردين ماه برگزار شد و تيم سردار 
بوكان به دليل سوءرفتار تيمى ناشى از پنج اخطار و ترك زمين مسابقه 
منتهى به نيمه تمام ماندن مسابقه شد كه كميته انضباطى نتيجه اين بازى 
را سه بر صفر به سود نفت اميديه اعالم كرد و تيم سردار بوكان را به 

پرداخت مبلغ 50 ميليون ريال جريمه نقدى محكوم  كرد.

پرسپوليس شانس اول قهرمانى 
در آسيا است

 پرســپوليس شانس اول قهرمانى در ليگ قهرمانان آسيا به حساب 
مى آيــد زيرا هيچ تيمى به اندازه ما در اين ســال ها در ليگ قهرمانان 

موفق نبوده است.
پيشكسوت باشگاه پرسپوليس در گفت و گو با ايرنا در خصوص شرايط 
پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا اظهار كرد: پرسپوليس امسال به دليل 
تجربه خوبى كه در ليگ قهرمانان آســيا دارد، بسيار منظم تر و با برنامه 
تر از هميشــه ظاهر شده و خوشــبختانه در تمامى نقاط ضعف خود، 
بازيكنان خوبى را جذب كرده اســت. حميد استيلى ادامه داد: مديريت 
جديد پرسپوليس با كادرفنى بسيار هماهنگ شده و توانسته خواسته هاى 
«يحيى گل محمدى» را مهيا كند و همچنين از لحاظ روحى روانى نيز 
توانســته تيم را در شــرايط خوبى قرار دهد كه اين اتفاق بسيار مهمى 
اســت. سرمربى اسبق تيم فوتبال پرسپوليس گفت: كادر مديريتى، فنى 
و بازيكنان باشــگاه به خوبى مى دانستند كه به چه شيوه بايد در ليگ 
قهرمانان موفق شــوند و خوشبختانه دست گل محمدى هم باز بود و 
توانست به بازيكنان خود به خوبى استراحت دهد. اين ها مى تواند بيانگر 
اين باشد كه ما براى هر تورنمنت و مسابقه ايى برنامه ريزى كامل داشته 
باشيم و خوشبختانه االن هم پرسپوليس خيلى مقتدرانه كار كرده است.

توقف استقالل در گروه مرگ
 مسابقات فوتبال ليگ قهرمانان با توقف تيم استقالل ايران در گروه 
مرگ مقابل الدحيل قطر دنبال شد و سرنوشت صعود در اين گروه به 

هفته پايانى كشيده شد.
هفته چهارم رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا با انجام دو بازى در گروه 
C به پايان رسيد و در يك بازى حساس و سرنوشت ساز تيم استقالل 
ايران مقابل تيم تا دندان مســلح الدحيل قطر به تساوى 2 بر 2 دست 

يافت.
اســتقاللى ها كه در ديدار رفت مغلوب حريف شده بودند براى آنكه 
اميدهاى خود را براى صعود بيشتر كنند به كسب پيروزى در اين ديدار 

سخت نياز داشتند.
استقالل با تركيبى تهاجمى قدم به ميدان گذاشت و فوتبال قابل قبولى 
ارائه داد كه حاصل آن ضربه پنالتى شــيخ ديابانه بود اما در حالى كه 
بازى مى رفت در نيمه نخســت با برترى اســتقالل تمام شــود داور 
ســنگاپورى ديدار به اشتباه خطاى وريا غفورى روى مهاجم حريف 
را در واپســين ثانيه هاى وقت تلف شده پنالتى تشخيص داد و دو تيم 

مساوى راهى رختكن شدند.
در نيمه دوم باز هم استقالل براى زدن گل فوتبال خوبى را به نمايش 
گذاشت اما اين تيم الدحيل بود كه از اشتباه خط دفاعى استقالل سود 
برد و مهاجم بلند باالى اين تيم با ضربه به ســر گل برترى را به ثمر 
رســاند. در ادامه استقاللى ها با حمالت پر تعداد روى دروازه حريف 
خطرناك ظاهر شــدند و در يكى از اين حمالت وريا غفورى با پاس 
عمقى مهــدى قائدى را صاحب توپ كرد تــا اين مهاجم ريز نقش 
اســقاللى با ضربه اى بغل پا گل تساوى را به ثمر برساند و اميد را به 

اردوى استقالل بياورد.
در ديگــر ديدار اين گــروه تيم االهلى دو بر يك الشــرطه عراق را 

شكست داد تا سايه به سايه استقالل قرار بگيرد.
تيم الدحيل با 9 امتياز صدرنشــين اســت و اســتقالل و االهلى با 7
امتيــاز در جاى دوم قرار دارند و ديدار دو تيم اســتقالل و االهلى در 
بامداد چهارشنبه فينال گروه مرگ لقب بگيرد. استقاللى ها چهارشنبه 
شب محكوم به پيروزى هستند. فردا شب اين رقابت ها در گروه هارى 
E,D,B,A دنبال مى شــود و نمايندگان كشورمان به مصاف حريفان 
مى رونــد. در گروه B تيم تراكتور 6 امتيــازى به مصاف پاختاكور 3
امتيازى مى رود كه شاگردان رســول خطيبى با پيروزى در اين ديدار 
راه خود را بــراى صعود هموار خواهند كرد. تيم الشــارجه نيز با 8

امتياز در صــدر جدول با نيروى هوايى عراق كــه تنها 2 امتياز دارد 
بازى خواهد كرد.

در گروه D فوالد ايران يك فينال تمام عيار با السد قطر دارد. فوالد با 
5 و السد با 7 امتياز به مصاف هم مى روند كه فوالد براى بقا در جدول 
فقط به پيروزى و كسب 3 امتياز نياز دارد. دوئل ديدنى نكونام و ژاوى 
كه در ديدار رفت به تســاوى كشيده شد در اين ديدار سرنوشت دو 
تيم را رقم خواهد زد و فوالد اگر مى خواهد كه شانســى براى صعود 
داشــته باشد امشب حتماً بايد الســد را ببرد در ديگر بازى اين گروه 
النصر عربستان 8 امتيازى با الوحدات اردن يك امتيازى ديدار مى كند.

اما در گروه E كه تيم پرسپوليس قرار دارد نماينده كشورمان بازى هاى 
آسان ترى را در پيش دارد. پرسپوليس كه با 4 پيروزى و 12 امتياز بخت 
نخست صعود است امشب با الوحده امارات ديدار مى كند. پرسپوليس 
كه صعودش قطعى شده است براى سرگروهى به يك تساوى در بازى 
امشــب نياز دارد. در ديگر ديــدار اين گروه گوا هند و الريان قطر كه 
C شانسى براى صعود ندارند به مصاف هم مى روند. ديدارهاى گروه

نيز سه شنبه شب و بامداد چهارشنبه برگزار مى شود.

سرمربى شهردارى همدان
مقابل دفاع اتوبوس حريف پيروز شديم

 بازى در برابر دفاع چند اليه و اتوبوســى سخت است اما شهردارى با 
هوشيارى به پيروزى رسيد و 3 امتياز حساس اين ديدار را تصاحب كرد.

ســرمربى شهردارى همدان در پايان ديدار با نفت و گاز گچساران با اعالم 
اين مطلب گفت: هميشه بازى در برابر تيم هاى انتهاى جدول سخت است 
و تيم نفت و گاز گچســاران نيز با دفاع مطلــق و چند اليه مقابل ما قرار 
گرفت و عبور از دفاع اتوبوســى واقعاً سخت است كه شكر خدا موفق به 

پيروزى شديم و سه امتياز ارزشمند اين ديدار را كسب كرديم.

هميشــه بازى با تيم هاى آخر جدول سخت است زيرا آنها انتهارى بازى 
مى كنند و فوتبال بسته و تدافعى ارائه مى كنند.

رضا طالئى منش يادآور شد كه در بازى هاى خانگى بايد زود به گل برسيم 
تا با استرس كمترى بازى را دنبال كنيم. هر گاه در همدان در نيمه نخست 
به گل رســيديم موفق بوديم اما گر چنين نشود بازى گره مى خورد و زدن 
گل سخت مى شود. وى افزود: تيم نفت و گاز در انتهاى جدول براى كسب 
حداقل امتياز به همدان آماده بود و با دفاع فشرده و چند اليه قصد داشت 
كه به اهداف خود برسد كه چنين نشد و موفق به شكست اين تيم شديم.
طالئى منش در خصــوص محروميت بازيكنان شــهردارى گفت: نبود 3

بازيكــن اصلى تاثير منفى روى تيم گذاشــته بود كه شــكر خدا بازيكنان 
جايگزيــن فوتبال قابل قبولى ارائه دادند و اجــازه ندادند جاى خالى آنها 

احساس شود.
وى قضــاوت داورى را معمولى توصيف كرد و افزود: در اين ديدار داور 

اشتباه تأثيرگذارى نداشت و راضى كننده بود.
سرمربى شهردارى در پايان با ابراز رضايت از بازى بازيكنان گفت: فوتبال 
قابل قبولى ارائه دادند و در اين بازى ســنگين خوب بودند و اميدوارم كه 
ســال فوتبالى خوبى براى همدان باشد و با صعود خود مزد تالش استان 

را بگيريم.

 تيم فوتبال شــهردارى همدان با غلبه بر نفت و 
گاز گچساران يكه تاز جدول رده بندى گروه نخست 

شد.
هفته شــانزدهم رقابت هاى فوتبال ليگ دسته دوم 
قهرمانى باشــگاه هاى كشــور در گروه نخست با 
انجام 7 بازى دنبال شــد كه در يكى از اين بازى ها 
شــهردارى همدان صدرنشين جدول ميزبان نفت و 
گاز گچســاران قعرنشين گروه بود كه در يك بازى 
سخت تيم همدانى موفق شد با تك گل ميثم زمانى 

يكه تاز جدول رده بندى گردد.
اين ديدار با قضاوت سياوش خالقى، حسن يعقوبى 
و مرتضى باغبان در ورزشگاه شهيدان حاجى بابايى 
مريانج برگزار شد. شــهردارى كه موقعيت خود را 
در صدر جدول متزلزل مى ديد و با شكســت هفته 
قبل در كرمان سايه مدعيان را احساس مى كرد براى 
كســب پيروزى قدم به ميدان گذاشت و على رغم 
محروميــت عباس تبــار و ســورى و مصدوميت 
كاظمى بازى را با تركيب محمد صابرى زاده، مجيد 
شعبانى، ساسان جعفرى كيا، اميرحسين پورقاسمى، 
ميثم زمانى، مهدى خلــج، امير ابراهيم بيگى، آرمين 
طالئى منــش، پيمان حشــمتى، محمــد بيرانوند و 

اميرمحمد نسائى بازى را آغاز كرد.
شهردارى همدان براى تثبيت جايگاه خود در صدر 
جدول و فراموش كردن شكست تلخ هفته گذشته 
مقابل مس نوين كرمان بــا تركيب تهاجمى مقابل 
نفت و گاز گچســاران كه در انتهاى جدول كابوس 
سقوط را احساس مى كند بازى را آغاز كرد و سعى 
داشت تا در همان نيمه نخست به گل برترى دست 
يابد. اما هر چه زد به در بسته خورد. دفاع چند اليه 
و اتوبــوس نفت و گاز ابتكار عمل را از شــاگردان 
طالئى منش گرفت و تيم شهردارى در پشت ديوار 
دفاعى حريف ناكام ماند و نيمه نخست بدون رد و 

بدل شدن گل  مساوى خاتمه يافت.
تيم نفت و گاز كه گل نخوردن و كسب حداقل امتياز 
در همدان را دنبــال مى كرد نيمه دوم را نيز تدافعى 
آغاز كرد و در آن ســوى ميدان رضا طالئى منش با 
آناليز نيمه نخســت راه رسيدن مهاجمان به دروازده 
حريف را به بازيكنان نشان داد و تيم شهردارى پس 
از آنكه چند بــار در عبور از خط دفاعى ناكام ماند 
سرانجام در دقيقه 57 بازى به خواسته خود رسيد و 
توپ ارســالى به روى دروازه حريف را ميثم زمانى 
مهاجم فرصت طلب شــهردارى با ضربه سر به گل 
تبديل كرد تا فشار روانى از روى بازيكنان شهردارى 

برداشته شود.
پس از اين گل تيم همدانى با آرامش فوتبال بهترى 
را ارائه داد و چند بار تالش كرد تا به دروازه حريف 
نزديك شود اما دفاع چند اليه حريف اجازه نداد تا 
ســرانجام اين ديدرا با تك گل ميثم زمانى به سود 

شــهردارى خاتمه پيدا كرد و تيم همدانى با كسب 
3 امتياز اين بــازى جايگاه خود را در صدر جدول 
تحكيم بخشيد. شهردارى با اين پيروزى 32 امتيازى 
شد و با 3 امتياز اختالف صدر جدول را حفظ كرد.
مزه اين بازى زمانى دو چندان شد كه ساير مدعيان 
متوقف شــدند. اما در ديگر ديدارهاى اين گروه دو 
تيم مدعى ويســتا توربين تهران و مس نوين كرمان 
مقابل هم به تســاوى يك بر يك رضايت دادند و 
تيم اســپاد تهران ديگر مدعى گروه مقابل سپيد رود 
رشــت به تساوى يك بر يك رسيد. ديگر مدعى و 
نزديك ترين تيم به شهردارى همدان نيز در مصاف با 
حريف خود متوقف شد. علم و ادب تبريز در خانه 
مقابل تيم ملى حفارى اهواز بدون گل مساوى شد تا 
فرصت نزديك شدن به شهردارى را از دست بدهد.

در ساير ديدارها نيز شهردارى بندرعباس با يك گل 
اميد گناوه را مغلوب ســاخت و فوالد نوين اهواز 
نيز بدون گل مقابل محتشــم تبريز متوقف شــد و 
ايرانجوان بوشــهر و آواالن كامياران نيز به تساوى 

رضايت دادند.
در پايان هفته شانزدهم شهردارى همدان با 32 امتياز 
به تنهايى صدرنشــين است و تيم علم و ادب تبريز 
بــا 29 امتياز در يك قدمى شــهردارى در رده دوم 

قرار دارد.
تيم ويســتا توربين نيز با 25 امتياز سوم است و دو 
تيم اسپاد تهران و مس نوين كرمان هم 24 امتيازى 
هســتند. تيم هاى ايران جوان بوشــهر و نفت و گاز 
گچســاران نيز در انتهاى جدول كابوس سقوط را 

احساس مى كنند.
تيم فوتبال شهردارى همدان هفته آينده راهى تهران 

مى شود تا با تيم اسپاد ديدار كند.

جدول رده بندى ليگ دسته دوم كشور گروه B هفته شانزدهم
امتيازتفاضلخوردهزده باختمساوىبردبازىنام تيم رديف 

2035+161051244مس شهر بابك 1
1132+16952209نفت اميديه 2
225+166731917شاهين بندر عامرى 3
224+166641311شهداى بابلسر4
523+16583149نيروى زمينى تهران 5
522+164102149پاس همدان 6
422+165742016شهيد قندى يزد 7
222-166461820شهردارى ماهشهر8
420+16556128عقاب تهران 9
419-164751216اترك بجنورد10
719-165471421شمس آذر قزوين 11
1310-162410720ميالد تهران 12
812-162681523سردار بوكان 13
199-16169827شهردارى بم 14

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

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

برابر رأي شماره 139960326005001407 - مورخه  1399/12/12 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي سيروس 
يزدانى به شماره شناسنامه 738 شماره ملى 3931865770 صادره ازمالير فرزند 
عين اله در ششدانگ يك باب ساختمان به مســاحت 447/80 مترمربع قسمتى 
از پالك 1574 فرعى از 3871 اصلى بخش يك حوزه ثبتى شهرســتان نهاوند كه 
حقوق ارتفاقى ندارد خريدار مالك برابر ســند مشاعى، محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 994)
تاريخ انتشار نوبت اول: روز شنبه 1400/01/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه 1400/02/06
عليرضا غالمى - كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

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

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

برابر رأي شماره 1787-99/12/12 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى مهدى اميرى صيام فرزند محمدعلى 
به شــماره شناســنامه 4040169247 صادره از بهار در اعيانى ششدانگ يك باب 
ساختمان به مســاحت 166/15 مترمربع پالك 11645 فرعى از 139 اصلى مفروز و 
مجزى شده از پالك 388 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك 
بهار خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى ورثه قربان دايى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 24)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/21

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

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

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

برابر رأي شماره 139960326005001406 - مورخه  1399/12/12 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي سيروس 
يزدانى به شماره شناســنامه 738 و به شماره ملى 3931865770 صادره از مالير 
فرزند عين اله در ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 1121 مترمربع قسمتى 
از پالك 1574 فرعى از 3871 اصلى بخش يك حوزه ثبتى شهرســتان نهاوند كه 
حقوق ارتفاقى ندارد خريدار مالك برابر ســند مشاعى، محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 993)
تاريخ انتشار نوبت اول: روز شنبه 1400/01/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه 1400/02/06
عليرضا غالمى- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

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

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

برابر رأي شــماره 139960326009000738 هيأت موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
شهرستان حوزه ثبت ملك فامنين تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسين 
اميرى فرزند يداله به شماره شناسنامه 6053 صادره از فامنين در يك باب خانه به 
مساحت 198,25 مترمربع واقع در بخش پنج همدان اراضي فامنين پالك 104 اصلى 
خريداري از مالك رسمي آقاى يداله اميرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 10)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/06

رضا بيات - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

شهردارى يكه تاز ليگ دسته دوم 
شهردارى همدان يك..................................................................................................... نفت و گاز گچساران صفر

جدول رده بندى ليگ دسته دوم كشور گروه A هفته شانزدهم
امتيازتفاضلخوردهزده باختمساوىبردبازىنام تيم رديف 

1032+16952177شهردارى همدان 1
1229+16781197علم و ادب تبريز 2
625+166731711ويستا توربين تهران 3
524+166641813اسپاد تهران 4
324+156631310مس نوين كرمان 5
221+165651513اميد گناوه 6
120+16484109ملى حفارى اهواز 7
519-165471520فوالد نوين اهواز 8
118+144641211سپيد رود رشت 9
317-154561215آواالن كامياران 10
317-164571114محتشم تبريز 11
516-164481318شهردارى بندر عباس 12
1115-153661122ايران جوان بوشهر 13
1311-153210619نفت و گاز گچساران 14

پـاس مقابل 
سردار متوقف شد

پاس همدان يك- سردار بوكان يك 
 تيم فوتبــال پاس همدان در واپســين دقايق 
مســابقه، بازى برده را مســاوى كــرد و 2 امتياز 

حساس را از دست داد.
هفته شــانزدهم ليگ دســته دوم فوتبال قهرمانى 
باشگاه هاى كشــور در گروه دوم با انجام 7 بازى 
در شهرهاى مختلف دنبال شد و تيم فوتبال پاس 
همدان در اروميه مقابل ســردار بوكان با تساوى 

يك بر يك متوقف شد.
تيم فوتبال پاس كه اين روزها حال و روز چندان 
خوشــى ندارد و با بى تفاوتى مســئوالن افكارش 

منسجم نيســت در اروميه به ديدار سردار بوكان 
رفت و در يك ديــدار جنجالى كه ضعف داورى 
كامًال مشــهود بود در دقايق پايانى دروازه اش باز 
شــد و بازى برده را مساوى به پايان رساند و تنها 

يك امتياز از اروميه كسب كرد.
على قربانى تيــم پاس را با تركيب احمد مهرابى، 
ميــالد  داوودى، رضا كاشــفى، سيداميرحســين 
اميرى، شهريار شــيروند، وحيد جاللى نيا، داوود 
ســعادت، وحيد نجفى، مســعود باقرلــو، عرفان 

فتاحى و اميررضا بيات روانه ميدان كرد.
در اين ديدار اشتباهات داورى حرف اول را مى زد 
و همزبانــى داوران با تيم حريف باعث شــد تا 
سوت اغلب به سود حريف به صدا درآيد و ميالد 
كهزاد قاضى بازى با سوت هاى اشتباه تمركز را از 
تيم پاس گرفت و تيم پاس و كادر فنى با اعصابى 

به هم ريخته بازى را دنبال كردند.

پاسى ها بازى را خوب شــروع كردند و در خانه 
حريف تيم ســردار را در زمين خود حبس كردند 
و پس از آنكه چند بــار در زدن گل ناكام ماندند 
ســرانجام در دقيقه 32 بازى توپ ارســالى روى 
دروازه ســردار را ميالد داوودى مدافع پيش تاخته 
پاس با ضربه ســر به گل تبديل كرد تا شاگردان 
قربانى با آرامش بيشــترى بــازى را دنبال كنند و 
نيمه نخســت با نتيجه يك بر صفر به ســود پاس 

خاتمه يافت.
در نيمه دوم پاس باز هم تهاجمى بازى را آغاز كرد 
اما اشتباهات داورى مانع از كاميابى همدانى ها شد 
و بارها با ســوت هاى پراشتباه بازى را متوقف كرد 
و ســرانجام در حالى كه پاسى ها با پيروزى فاصله 
چندانى نداشتند به دنبال يك ضربه ايستگاهى گل 
تســاوى را پذيرفتند و اين گل در شرايطى به ثمر 
رســيد كه ميالد داوودى زننده گل مساوى به دليل 

مصدوميت در زمين حضور نداشت و پاس 10 نفر 
گل تساوى را پذيرفت و به كسب يك امتياز قناعت 
كرد. پاس كه وضعيت چندان مناســبى در جدول 
ندارد اين تســاوى نيز حكم شكست را داشت و 
باز هم فاصله اش از تيم هاى مدعى بيشــتر شد و 

اين تيم ديگر شانس چندانى براى صعود ندارد.
پاس با اين تســاوى يك پلــه صعود كرد و با 22 

امتياز در رده ششم جدول ايستاد.
ــك  ــم مــس شــهر باب ــا تي ــاير ديداره ــا در س ام
مدعــى شــماره يــك قهرمانــى و صعــود در 
تهــران بــا دو گل ميــالد را شكســت داد تــا 
اختــالف خــود را بــا مدعيــان بيشــتر كنــد. تيــم 
ــل  ــزد مقاب ــم دوم جــدول در ي ــه تي نفــت اميدي
ــاهين  ــف شــد و ش ــر 2 متوق ــدى 2 ب ــهيد قن ش
ــه  ــز در خان ــدول ني ــوم ج ــم س ــرى تي بندرعام
مقابــل شــهداى بابلســر بــه تســاوى يــك بــر يك 

دســت يافــت تــا ليــگ بــه كام مــس شــهر بابــك 
ــد. باش

در تهران عقاب با دو گل اترك بجنورد را شكست 
داد و شــمس آذر قزوين نيز دو بر يك شهردارى 
ماه شهر را مغلوب ساخت و شهردارى بم و نيروى 

زمينى نيز يك بر يك مساوى كردند.
در پايان هفته شــانزدهم تيم مس شهر بابك با 35 

امتياز صدرنشين است.
و تيم نفت اميديه با 29 امتياز دوم و شــاهين بندر 
عامرى با 25 امتياز ســوم هســتند دو تيم شهداى 
بابلسر و نيروى زمينى تهران نيز به ترتيب با 24 و 
23 امتياز باالتر از پاس در رده چهارم و پنجم قرار 
دارند. در انتهاى جدول نيز ميالد تهران و شهردارى 
بم فانوس به دســت چشم به ديدارهاى باقى مانده 
دارد. پاس در هفته هفدهم و در همدان ميزبان تيم 

اترك بجنورد است.
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شماره تماس:
081-38279011 
واتساپ:
09226404490 
تلگرام:
09226404490 

اوقات شرعى همدان - رمضان 1400 شمسى /1442 قمرى
اذان تاريخ

نيمه شباذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتابصبح
5:196:4613:1619:4720:060:33چهارشنبه 25 فروردين – 1 رمضان
5:176:4413:1619:4820:070:33پنجشنبه 26 فروردين – 2 رمضان
5:166:4313:1619:4920:070:32جمعه 27 فروردين – 3 رمضان
5:146:4213:1619:5020:080:32شنبه 28 فروردين – 4 رمضان

5:136:4013:1519:5120:090:32يك شنبه 29 فروردين – 5 رمضان
5:116:3913:1519:5120:100:31دوشنبه 30 فروردين – 6 رمضان
5:106:3813:1519:5220:110:31سه شنبه 31 فروردين – 7 رمضان

5:086:3713:1519:5320:120:30چهارشنبه 01 ارديبهشت – 8 رمضان
5:076:3613:1419:5420:130:30پنجشنبه 02 ارديبهشت – 9 رمضان
5:056:3413:1419:5520:130:29جمعه 03 ارديبهشت – 10 رمضان
5:046:3313:1419:5520:140:29شنبه 04 ارديبهشت – 11 رمضان

5:026:3213:1419:5620:150:29يك شنبه 05 ارديبهشت – 12 رمضان
5:016:3113:1419:5720:160:28دوشنبه 06 ارديبهشت – 13 رمضان
4:596:3013:1419:5820:170:28سه شنبه 07 ارديبهشت – 14 رمضان

4:586:2913:1319:5920:180:28چهارشنبه 08 ارديبهشت – 15 رمضان
4:576:2813:1319:5920:180:27پنجشنبه 09 ارديبهشت – 16 رمضان
4:556:2713:1320:0020:190:27جمعه 10 ارديبهشت – 17 رمضان
4:546:2613:1320:0120:200:27شنبه 11 ارديبهشت – 18 رمضان

4:536:2513:1320:0220:210:27يك شنبه 12 ارديبهشت – 19 رمضان
4:516:2313:1320:0320:220:26دوشنبه 13 ارديبهشت – 20 رمضان
4:506:2213:1320:0320:230:26سه شنبه 14 ارديبهشت – 21 رمضان

4:496:2213:1320:0420:240:26چهارشنبه 15 ارديبهشت – 22 رمضان
4:476:2113:1320:0520:240:26پنجشنبه 16 ارديبهشت – 23 رمضان
4:466:2013:1320:0620:250:25جمعه 17 ارديبهشت – 24 رمضان
4:456:1913:1220:0720:260:25شنبه 18 ارديبهشت – 25 رمضان

4:436:1813:1220:0720:270:25يك شنبه 19 ارديبهشت – 26 رمضان
4:426:1713:1220:0820:280:25دوشنبه 20 ارديبهشت – 27 رمضان
4:416:1613:1220:0920:290:24سه شنبه 21 ارديبهشت – 28 رمضان

4:406:1513:1220:1020:300:24چهارشنبه 22 ارديبهشت – 29 رمضان

از پيله تا پروانگىاز پيله تا پروانگى
در ماه مبارك رمضان مشترى ويژه ما باشيد
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گـزارش  

تحليل

تجربه گرايى ابن  سينا در رياضيات
 فلســفه رياضيات ابن سينا در قياس 
با ســاير كارهايى كه ابن سينا انجام داده 
بيشتر مغفول مانده و كمتر درباره آن كار 
شده اســت چون عالوه بر اين كه افراد 
زيادى به اين مســاله شكاك هستند كه 
ابن ســينا فلســفه رياضيات داشته، بين 
رياضيات و فلسفه رياضيات هم خلطى 
صورت گرفته اســت. در آثار بسيارى از 
كسانى كه در حوزه تاريخ فلسفه اسالمى 

كار مى كنند مرز روشنى بين رياضيات و فلسفه رياضيات وجود ندارد 
و وقتى درباره فلســفه رياضيات ابن ســينا ســخن مى گويند در واقع 

درباره كارهاى رياضياتى ابن سينا صحبت كنند.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى شــهر كتاب، در  هشتمين نشست از 
مجموعه درس گفتارهايى درباره بوعلى ســينا به «فلســفه رياضيات 
ابن ســينا» اختصاص داشت(پژوهشگر پسادكترى در دانشكده فلسفه 
دانشــگاه بيرمنگام)  با عنوان اين مطلــب گفت :  در اين درس گفتار 
فلســفه رياضيات معرفى و نشان داده  شد كه اگر چه هيچ يك از آثار 
ابن ســينا دربردارنده همه وجوه اين فلسفه رياضيات نيست اما نسبت 

دادن آن به ابن سينا پذيرفته شده است.
محمدصالــح زارع پــور در اين نشســت كه به صــورت مجازى از 
اينســتاگرام مركز فرهنگى شهر كتاب پخش شــد تاكيد كرد : همه ما 
كم و بيش به دليل تجربه هايى كه داريم به مساله مرگ و وجود خدا و 
مسائل شناخته شده در فلسفه دين، فكر كرده ايم اما لزوما سراغ مساله 

رياضى نرفته ايم و با آن ها درگير نبوده ايم. 
در اين جلســه بيشــتر مى خواهم يك تصوير كلى از فلسفه رياضيات 
ابن ســينا ارائه بدهم و بگويم اصول و مبانى فلسفه رياضى چيست و 
چه شــباهت هايى با فلسفه هاى رياضى شناخته شده اى دارد كه درباره 

آن ها خوانده ايم. 
مطالبى كه عنوان مى شــود عمدتا مواردى است كه در ساليان گذشته 
درباره آن ها نوشــته ام و عمدتا برداشــت ها و نظريات شخصى من از 

فلسفه رياضيات ابن سينا است. 
بنابراين در اين جلســه از ايــن نظرها در برابر نظــرات رقيبى كه 
وجــود دارد دفــاع نمى كنــم و وارد اين جزئيات نمى شــوم بلكه 
تصوير كلى ام از فلســفه رياضيات ابن ســينا را ارائه مى  كنم. اما به 
طور خاص آثار ديگرى در اين بــاره وجود دارند كه مهم ترين آن 
مقاله اى درخشــان از دكتر محمد اردشــير، اســتاد دانشگاه صنعتى 
شــريف، اســت كه در مجموعه اى با عنوان منطق، معرفت شناسى 
و وحدت علم در ســنت اســالمى منتشر و براى اولين بار به مساله 
فلســفه رياضيات ابن سينا پرداخته  شد. اين مقاله  زمينه اى را فراهم 
كرد كه به فلســفه رياضيات ابن ســينا بپــردازم و تز دكترى را در 

بدهم. ارائه  كمبريج  دانشگاه 
 آيا ابن سينا فلسفه رياضيات دارد؟

در ســال هايى كه كار كرده ام از ســوى متخصصان و غيرمتخصصان 
همواره اين ســوال مطرح شده كه آيا ابن سينا فلسفه رياضيات دارد يا 
خير؟ و اين ســوال همواره طورى پرسيده شده كه گويى جوابش اين 
بوده كه ابن ســينا فلســفه رياضيات ندارد. براى اين كه توضيح بدهم 
چرا ابن ســينا فلسفه رياضيات دارد ابتدا بايد توضيح بدهم كه فلسفه 
رياضيات چيســت و براى توضيح فلسفه رياضيات بايد تمايز آن را با 

رياضيات توضيح دهم.
مســاوى  دو  اضافــه  بــه  دو  كــه  مى شــويم  متوجــه  چگونــه 
ــم  ــات عل ــكام رياضي ــا و اح ــه قضاي ــه ب ــود؟ چگون ــار مى ش چه
مقولــه  در  كــه  اســت  پرســش هاى  اين هــا  مى كنيــم؟  پيــدا 
ســواالت معرفت شناســانه قــرار مى گيرنــد. بــه طــور كلــى در 
ــواالت  ــته س ــك دس ــم ي ــوال داري ــوع س ــات دو ن ــفه رياضي فلس
ــداد را  ــى و اع ــكال رياضيات ــه طبيعــت اش ــانه اســت ك هستى شناس
ــدد  ــاره ع ــه درب ــى ك ــا چيســت. موقع ــت آن ه ــه هوي ــند ك مى پرس
ــم  ــع و مجموعــه صحبــت مى كني ــا يــك تاب ــا شــكل مثلــث ي دو ي
ــواالت  ــر س ــته ديگ ــم و دس ــت مى كني ــزى صحب ــه چي ــاره چ درب
معرفت شناســانه هســتند كــه مربــوط بــه ايــن مى شــوند كــه 
ــه  ــم و چگون ــه دســت مى آوري ــم و معرفــت رياضــى ب ــه عل چگون
ــه  ــواى معرفتــى ب ــم و كــدام ق ــى را كســب مى كني ــم رياضيات مفاهي
مــا كمــك مى كننــد كــه در عالــم اشــياء رياضــى ســرك بكشــيم و 
كشــف كنيــم كــه چــه ارتباطــى بيــن آن هــا وجــود دارد. بــا توجــه 
ــود  ــى مى ش ــفه رياض ــواالت فلس ــاره س ــيم بندى درب ــن تقس ــه اي ب
ســوال «آيــا ابــن ســينا فلســفه رياضــى داشــته يــا نداشــته؟» را بــه 
ــچ  ــواالت هي ــن س ــاره اي ــينا درب ــا ابن س ــه آي ــرد ك ــه ك ــن ترجم اي
ــاره ســواالت معرفت شناســانه و  وقــت صحبــت كــرده و اثــرى درب

ــت؟ ــته اس ــات نوش ــفه رياضي ــانه فلس هستى شناس
 پاســخ ايــن اســت كــه ابــن ســينا هيــچ اثــر مســتقلى دربــاره ايــن 
ســواالت نداشــته اســت و هيــچ اثــرى نداشــته كــه بــه طــور مجــزا 
در يــك كتــاب و رســاله فقــط دربــاره ايــن ســواالت صحبــت كــرده 
باشــد و هميــن باعــث مى شــود عــده اى رويكــرد شــكاكانه  اى 
ــوف  ــك فيلس ــه او را ي ــت ك ــه نيس ــد موج ــد و بگوين ــاذ كنن اتخ
رياضــى بدانيــم. امــا ايــن قضــاوت بــه نظــرم ناموجــه اســت زيــرا 
اگــر ايــن را معيــار در نظــر بگيريــم ارســطو نيــز فيلســوف رياضــى 
نيســت زيــرا ارســطو هــم هيــچ كتــاب مســتقلى نداشــته اســت كــه 
بــه شــكل مســتقل و مجــزا بــه پرســش هاى هستى شناســانه و 

ــردازد.  ــات بپ ــاره رياضي ــانه درب معرفت شناس
آنچــه بيــان شــد تصويــر اجمالــى ازديدگاه هــاى اصلــى ابــن ســينا 
ــوده و  ــرا ب ــات تجربه گ ــاره رياضي ــينا درب ــد. ابن س ــه مى ده را اراي
ــه  ــوده و نســبت ب ــف ب ــات مخال ــاره رياضي ــى درب ــا افالطون گراي ب
رياضيــات متناهى گــرا بــوده اســت و وجــود مجموعه هــاى نامتناهــى 
را انــكار مى كــرده اســت. شــايد اين هــا بخشــى از مهمتريــن اصــول 
فلســفه رياضيــات ابــن ســينا باشــند. ابــن ســينا حرف هــاى عميــق و 
جــدى دربــاره فلســفه رياضيــات و ســواالت هستى شناســانه فلســفه 
ــته  ــات داش ــفه رياضي ــانه فلس ــواالت معرفت شناس ــات و س رياضي
ــه  ــرد و چ ــرار بگي ــه و پژوهــش ق ــه مطالع ــد زمين اســت و مى توان
بســا بشــود از آن هــا چيزهــاى را اســتخراج كــرده كــه بــه درد فلســفه 

معاصــر بخــورد.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

اگــر بنــدگان مــى دانســتند كــه در رمضــان چــه [بركاتــى] هســت، آرزو مــى كردنــد كــه 
رمضــان، يــك ســال باشــد .
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مريم مقدم  »
 مناطق نمونه گردشــگرى به عنوان يكى از 
تأسيسات گردشگرى،بر اســاس ماده 8قانون 
تشكيل سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى،به 
منظور ارايه خدمات به گردشگران و كاهش يا 
حذف عدم تعادل منطقه اى و نابرابرى درآمد 
ها وفرصتهاى اشتغال، توسعه بخش خصوصى 

و غيردولتى تأسيس و اداره ميشوند.
اين مناطق محدوده اى هستند كه به دليل وجود 
جاذبه هاى مهم گردشــگرى و پتانســيل هاى 
توســعه، قابليــت احــداث مجموعــه اى از 
تاسيسات گردشــگرى را به منظور ارائه كليه 
خدمات و كاالهاى مورد نياز گردشگران مانند 
خدمات اقامتــى، پذيرائى، تفريحى، فرهنگى، 

ورزشى و... در يك مكان واحد دارد.
از ايــن رو، نهادهاى اجرايــى محلى، بايد در 
جهــت ارتقاى وضعيــت بافــت اجتماعى- 
اقتصــادى فعاليت كننــد، به نحــوى كه در 
ســرمايه گذاران منطقه براى سرمايه گذارى در 
زيرساخت هاى مربوط به خدمات گردشگرى 
و گسترش و رونق گردشــگرى در همدان و 
لزوم متنوع كردن انواع فعاليت هاى گردشگرى، 
لزوم توجــه به ايجاد بازار جديدى در صنعت 
جهانگــردى، كه هم منافع انبوه اقتصادى براى 
مناطق شهرى و روستايى داشته باشد و هم بر 
اساس اصول توسعه پايدار بنا شده باشد بيش 

از پيش احساس مى شود.
منطقه نمونه گردشــگرى الونــد هم يكى از 
همين مناطق اســت كه بــا محوريت مجتمع 
تفريحــى توريســتى و ورزشــى تلــه كابين 
گنجنامه مجموعه اى براى آرامش و آســايش 
گردشگران به عنوان زيست بوم ييالقى عشاير 
و در مجاورت كتيبه هاى كهن گنجنامه با چشم 
انداز زيبا در دشــت ميشان است كه با رعايت 

استانداردهاى جهانى ايجاد شده است .
مجتمع تفريحى توريستى- ورزشى تله كابين 
گنجنامه در جهت توســعه صنعت گردشگرى 
شهرستان همدان از سال 79 آغاز به كار كرد و 
هم اكنون در حال بهره بردارى اســت و هدف 

آن بهره بردارى از مواهب طبيعى، تفرج گاه ها و 
طبيعت بكر همــدان با بهره گيرى از تجهيزات 
نوين جهانى اســت. اما در اين سالها همچنان 
بهره بردارى از ظرفيتهــاى اين منطقه به دليل 
تامين نبــودن برخى زيرســاختها عقيم مانده 

است . 
در روزهــاى اخير گاز كشــى در گنجنامه كه 
بخشــى از تامين زيرساختها در اين منطقه بود  
، موجب بروز دغدغه هايى بين برخى فعاالن 

گردشگرى و محيط زيست شد . 
موضــوع از اين قــرار بود كه  شــركت گاز 
اقدام به لوله كشــى در اين منطقه كرده اســت 
تا تأسيسات گردشگرى اين منطقه از انشعاب 

گاز برخوردار شوند. 
موضوع مورد انتقاد نيز اين بود كه گفته مى شد 
بــراى اين كار مطالعات محيط زيســتى انجام 
نشده و اجراى آن آســيب هاى محيط زيستى 
زيادى براى كوهستان الوند ايجاد خواهد كرد .

ميراث فرهنگى و گنجنامه 
مجوزهاى الزم را اخذ كرده   اند

در اين زمينه روز گذشــته مديرعامل شركت 
گاز اســتان همدان با تأكيد بر اينكه گازكشى 
به گنجنامه در كنار حريم جاده بوده و آســيبى 
بــه طبيعت وارد نمى كند، گفت: شــركت گاز 
براساس درخواست مجتمع تفريحى توريستى 
گنجنامه و مجتمع رفاهى فرهنگيان و با مجوز 
از راه وشهرســازى اقــدام به گازرســانى به 

گنجنامه كرده است.
عبــدا... فياض در گفت وگو با ايســنا، با بيان 
اينكــه ميراث فرهنگى و مجتمع گردشــگرى 
گنجنامــه مجوزهــاى الزم را اخــذ كرده   اند، 
افزود: ميــراث فرهنگــى 290 ميليون تومان 
هزينه گازرســانى را به شــركت گاز پرداخت 
كرده و مجتمع گردشــگرى گنجنامه نيز هزينه 

انشعاب را پرداخت كرده است.
وى در ارتبــاط بــا ضرورت رعايــت قوانين 
و مقــررات زيســت محيطــى در طرح ها و 
پروژه هــاى بزرگ توليدى، خدماتى و عمرانى 
تصريح كرد: در اين زمينه شــركت گاز براى 

مديرعامل شركت گاز استان همدان:

گازكشى به «گنجنامه» 
آسيبى به طبيعت وارد نمى كند

■ گاز طبيعى سازگارترين سوخت با محيط زيست است
■ گنجنامه منطقه نمونه گردشگرى است و الزمه اين مناطق تامين زيرساخت هاست 

خطــوط انتقــال گاز با فشــار 1050psl كه اصطالحًا 
خطوط فشــار قوى ناميده مى شــود، مطالعات زيست 

محيطى را انجام مى دهد.
فياض با بيان اينكه گاز طبيعى ســازگارترين ســوخت 
با محيط زيســت اســت كه كمترين آاليندگى را ايجاد 
مى كند، خاطرنشان كرد: توسعه گازرسانى ضمن ايجاد 
رضايت متقاضيان به علت اســتمرار در ارائه و يارانه اى 
بودن نرخ آن نســبت به نرخ ســاير حامل هاى انرژى 

فسيلى محافظ محيط زيست و عدم استفاده از جنگل ها 
براى تأمين هيزم است.

وى تأكيــد كرد: اجــراى خطوط تغذيــه و توزيع بين 
روســتايى و يا خطوط اختصاصــى واحدهاى صنعتى، 
گردشــگرى و خدماتى همانند خطــوط اجرايى داخل 
محدوده خدماتى شــهر و روســتا بــوده و فاقد حريم 
است و اجراى آنها در محدوده حرائم راه بين شهرى و 
روســتايى و در جوار راه هاى مذكور و با اخذ مجوز از 

اداره راه و شهرسازى صورت مى پذيرد.
مديرعامل شــركت گاز اســتان همــدان درباره وجود 
اين شــاعبه كه ممكن است اين گازرســانى به منطقه 
گردشگرى گنجنامه ســبب متوقع شدن مالكان باغ هاى 
شــخصى در زمينه گازكشى به باغات شود، خاطرنشان 
كرد: شــركت گاز براساس مجوز اقدام به گازرسانى به 
گنجنامه كرده و فعًال برنامه اى براى گازرسانى به باغات 
شخصى ندارد ضمن اينكه مراكز شخصى نيز بايد مجوز 

داشته باشند.
گردشــگرى به عنوان يكــى از ابزارهاى دســتيابى به 
توســعه مطرح اســت،به طوريكه اين فعاليت باتركيب 
وبه ه كارگيرى همزمــان منابع داخلى وخارجى، منافع 
اجتماعى،اقتصادى،زيســت محيطــى وفرهنگى زيادى 

دارد. در اغلب كشــورها، به منظور هويت بخشــى و 
عينيت بخشــى به فعاليتهاى گردشگرى، براى دستيابى 
به اهداف توســعه اى، مكانهايى براى ايجاد تأسيسات 
گردشــگرى و خدمات رسانى به گردشــگران، درنظر 

گرفته ميشود.
گفتنى اســت ، عدم همكارى الزم دستگاههاى اجرايى 
مرتبط با بخش زيرســاختهاى اوليه يكــى از تعهدات 
ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
به ســرمايه گذار، انتقال زيرســاختها تا ورودى محل 
منطقه نمونه ميباشــد. براى اجرايــى نمودن اين تعهد، 
دســتگاههاى اجرايى مرتب  با بخش زيرساختها مانند 
آب، بــرق، راه، و گاز بايــد همكارى نماينــد؛ اما اين 
دســتگاهها، هم در بخش ارائه اســتعالمهاى الزم براى 
تســريع فعاليتها و هم تعامل براى تأمين زيرساختهاى 
الزم، همــكارى چندانى با ســازمان ميــراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى ندارند. از ســوى ديگر 
،سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى نيز 
به دليل كمبود اعتبارات زيرسهاختى وتعهدد پروژهها و 
حجم مورد نياز اعتبــارات از محل اعتبارات طرحهاى 
تملك داراييهاى سرمايه اى، به شدت در انجام تعهدات 

خود با مشكل مواجه است.

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
همدان از ارسال 714 اثر به دبيرخانه پويش 
توليد محتواى مجــازى همدان با موضوع 
تصويرسازى از ظرفيت هاى نشاط و شادى 
مثبت در آداب و سنن اقوام و جامعه ايرانى 

خبر داد.
احمدرضا احســانى اظهار كرد: فراخوان 
اين پويش در سه بخش متن شامل مقاله، 
قطعه ادبى، شــعر، داستان)، تصوير شامل 
عكس، پوستر، اينفوگرافى و ويدئو شامل 
فيلــم كوتاه، پويانمايى، موشــن گرافى با 
موضوع ظرفيت شــادى و نشــاط مثبت 

شد. منتشر 
وى بــا تأكيد بــر اينكه آثار توليد شــده 
با هشــتگ هاى ايرانى شــاداب و ايرانى 
اميدوار در فضاى مجازى منتشــر شــده 

اســت، افزود: با تصميم شوراى برگزارى 
پويش، بخش نقاشــى كودكان با موضوع 
شــادى و نوروز، فيلــم وعكس آداب و 
رســوم نوروز، عكس و فيلم از بازى ها 
و غذاها و شــيرينى هــاى محلى، آداب 
وسنن اقوام در نوروز و فصل بهار و... به 

محورهاى اين پويش اضافه شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اســالمى استان همدان، احسانى با 
بيان اينكه داورى آثار در بخش هاى مختلف 
از امــروز آغاز شــده و حداكثر تا 10 روز 
آينده نتايج مشــخص خواهد شــد، گفت: 
مراســم اختتاميه پويش 25 ارديبهشت ماه 
همزمان با روز پاسداشــت زبان فارسى و 
فردوسى  ابوالقاســم  حكيم  بزرگداشــت 

برگزار مى شود.

مديركل ارشاد استان خبر داد
ارسال 714 اثر به دبيرخانه پويش 

توليد محتواى مجازى همدان

محمدصالح زارع پور 
پژوهشگر پسادكترى در دانشكده 
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