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یادداشت روز
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مجاهدان شنبه 
 ۱- تاریخ ایران حکایت از میدان داری مجاهدان 
شــنبه،  فارغ از بار معنایی مثبــت مجاهد، پس از 
هر اقدام مردمی دارد.هرچند اصل این صفت پس 
از مشــروطه و نجات مشــروطه از استبداد توسط 
مجاهدین واقعی و میدان داری مجاهدان شنبه پس 

از پیروزی و انحراف در مشروطیت ایجاد شده...

یادداشت

5

روز بعد از بیست وهشتم
 بیست وهشــتم خردادماه سال ۱400 هم سپری 
شــد و یک روز پر هیجــان و تاریخــی در ایران 
رقم خورد. مردم کشــورمان در ایــن روز تاریخی 
ســیزدهمین رئیس جمهوری اســامی دوران پس 
از انقاب خــود را از بین 4 نامــزد باقی مانده در 

رقابت های انتخاباتی برگزیدند.

 2021 ژوئـــن    19   1442 ذی القعـــده   8   1400 مـــاه  خـــرداد   29 شـــنبه  
ــان  ــا   5000 تومـ ــه +نیازمندیهـ ــه روزنامـ ــماره 4063  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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جذب 100 میلیارد 
تومان اعتبار 
برای ورزش 
استان

علی شریعتی
 روشنفکری 
آزادی خواه

برخی طرح های 
زمین مانده 
حوزه گردشگری 
همدان در انتظار 
شورای جدید  

روز انتخابات
 روز ملت ایران 
است

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com #من_ماسک_میزنم

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

کنار شما هستیم در

تلفن دفتر مرکزی:  38264433 - 081

پیش بینی بازار مسکن پس از انتخابات
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شورای ششم، صندلی خالی محیط زیست را پر کند

سرسبزی همدان 
قربانی شهرنشینی

 تا ساعت 21:30 دیشب 38درصد همدانی ها رأی دادند 

اعالم نتایج امروز
 ■  آمار لحظه ای نتایج انتخابات را در کانال تلگرامی همدان پیام دنبال کنید

■ استاندار: انتخابات همدان در امنیت کامل انجام شد
■ امام جمعه: دولت آینده مقصر وضع فعلی نیست 
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

شنبه  29 خرداد ماه 1400  شماره 4063
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
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شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

مجاهدان شنبه 
 1- تاريخ ايران حكايت از ميدان دارى مجاهدان شنبه،  فارغ از 

بار معنايى مثبت مجاهد، پس از هر اقدام مردمى دارد.
هرچنــد اصل اين صفت پس از مشــروطه و نجات مشــروطه از 
استبداد توســط مجاهدين واقعى و ميدان دارى مجاهدان شنبه پس 
از پيروزى و انحراف در مشــروطيت ايجاد شــده اما ميدان دارى 
مجاهــدان شــنبه به همــان رويداد محــدود نشــده و در تمامى 

رويدادهاى مردمى به نوعى بارز بوده و جلوه كرده است.
2- در انتخابات نيز مجاهدين شنبه منتظر اعالم نتيجه مانده و پس 
از اعالم نتيجه به ميدان آمده و پيروزى را نتيجه جهاد و تالش خود 
مى دانند و با ميدان دارى مردم را از رأى داده شده پشيمان مى كنند.

اين اتفاق در چند انتخابات رياســت جمهورى گذشــته رخ داده و 
مجاهدين شنبه رأى مردم به داوطلب پيروز را نتيجه همت، تالش، 
فداكارى و از جان گذشــتگى خود ارزيابــى و پس از انتخابات به 

دنبال جبران هزينه از بيت المال رفته اند!
3- بخــش زيادى از دلســردى و گاليه هاى مردم از مســئوالن و 

منتخبين به دليل عملكرد مجاهدين شنبه است.
افرادى كه در انتخابات به اصطالح در تمام ستادها سبد مى گذارند 
تا پس از انتخابات و پيــروزى يك داوطلب نقش خود را تبليغ و 
فرياد كنند و داوطلب پيروز را از مردم دور كرده و به رانت خوارى 

از اين ناحيه مشغول شوند.
4- بخش زيادى از فســاد در دولت ها توســط مجاهدين شنبه 
اتفاق افتاده اســت. مجاهدينــى كه آمده اند تا بــدون توجه به 
مردم، ســبد خود را از بيت المال پر كرده و با تبليغ نقش نداشته 
خــود در پيروزى، از امتيازات قانونى و غير قانونى گروه پيروز، 

شوند. بهره مند 
5- توجه بيش از اندازه به اعضاى ســتادها و استفاده از آنها فارغ 
از توانايى مديريت و شايســتگى از موارد ديگرى است كه استفاده 
حتــى از مجاهدين جمعــه بدون ضابطه و توجه بــه قوانين را به 
رفتارى نادرســت بين مردم و عاملى براى بى انگيزگى تبديل كرده 

است.
در واقع حضور در ســتاد نبايد عاملى براى اعطاى پست و مزاياى 
ديگر به افراد باشد و مردم در سوابق مديران نبايد دوره اى با عنوان 

پوستر چسبانى داوطلب پيروز! را مشاهده كنند.
6- پيــروز تمام رويدادهاى مردمى و انقالبى مردم هســتند و اگر 
حضور مردم نباشد هيچ رويدادى با منافع عمومى رخ نخواهد داد.

ــه  ــى و ب ــاى مردم ــع حاصــل از رويداده ــل مناف ــن دلي ــه همي ب
ــه  ــد ب ــالب باي ــزرگ انق ــن ب ــوان جش ــه عن ــات ب ــژه انتخاب وي
مــردم تعلــق يابــد و هيــچ فــردى خــارج از قانــون، نبايــد 
ــردن  ــردى و دور ك ــى ف ــراى منفعت طلب ــه اى ب ــات را بهان انتخاب

ــد. ــردم كن ــروز از م ــب پي داوطل
7- داوطلبان پيروز الزم اســت به داليل سردى مردم در اين دوره 
نسبت به انتخابات توجه جدى داشته باشند. اينكه تا روز رأى گيرى 
تالش دلســوزان ايران براى افزايش مشــاركت مردمى باشد كه از 
عمل نشــدن بــه وعده هــا و فرصت طلبى ها به نام آنان و فســاد 
رانت خواران گاليه دارند، اتفاقى قابل تأمل و نيازمند اصالح است.
به همين دليل نياز اســت داوطلبان بــا همراهان خود اعم از آنانى 
كــه خود را مجاهد جمعه مى دانند و آنانى كه مردم مجاهد شــنبه 
مى خوانند، تذكر دهند كه با درس گرفتن از گذشــته قرار نيســت 
منافع يك انتخابات مردمى به نام آنها سند زده شود و مردم باز هم 

به كنار رفته و ناراضى شوند.

116 نفر ديگر در استان همدان به كرونا
 مبتال شدند

 ســخنگوى دانشگاه علوم پزشكى استان همدان گفت كه با شناسايى 
116 بيمار جديد مبتال به كرونا در 24 ســاعت گذشــته در اين استان، 
مجموع بيماران بسترى مثبت به 17 هزار و 951 و بيماران سرپايى مثبت 

به 44هزار و 386 نفر رسيد.
محمد طاهرى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: همچنين با فوت يك بيمار 
مبتال به كوييد 19 در 24 ســاعت گذشــته، آمار متوفيان كرونايى استان 

همدان از ابتداى شيوع اين ويروس تاكنون به 2 هزار و 231 نفر رسيد.
وى گفت: تعداد مراجعان سرپايى به اورژانس بيمارستان هاى اين استان 
با عالئم تنفســى مشكوك به كرونا در 24 ساعت گذشته 376 مورد بود 

كه 63 نفر از مراجعان به بيمارستان ها در بخش عادى بسترى شدند.
طاهرى افزود: 11 بيمار مبتال به كرونا در بخش آى.سى.يو مراكز درمانى 
اين استان بسترى هستند و در مجموع وضعيت جسمى 31 بيمار بسترى 

در بيمارستان هاى استان وخيم گزارش شده است.
مدير روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشكى استان همدان درباره آخرين 
وضعيت بيماران كرونايى در شهرســتان هاى اســتان نيز گفت: شــمار 

بيماران كرونايى بسترى (از ابتداى همه گيرى ويروس كرونا تاكنون) در 
بيمارستان هاى اسدآباد 795، بهار 967، تويسركا هزار و 13، رزن 758، 

درگزين 286، فامنين 316 و كبودراهنگ هزار و 18 نفر است.
وى افزود: همچنين تاكنون 3 هزار و 231 نفر در مالير، 2 هزار و 285 
نفر در نهاوند و 6 هزار و 859 نفر نيز در شهرســتان همدان به ويروس 

كرونا مبتال و بسترى شده اند.
از مجموع 10 شهرستان استان همدان، «فامنين، اسدآباد و تويسركان» 
در وضعيت زرد و 7 شهرســتان ديگر در وضعيت نارنجى كرونا قرار 

دارند.

4 عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا
 در فهرست سرآمدان علمى سال 1400 

 با اعالم فدراســيون ســرآمدان علمى ايــران معاونت علمى و 
فناورى رياست جمهورى اسالمى ايران، 4 عضو هيأت علمى دانشگاه 

بوعلى سينا در فهرست سرآمدان علمى سال 1400 قرار گرفتند.
به گزارش بســنا، فدراسيون سرآمدان علمى ايران، تحت حمايت و 
مديريت معاونت علمى  و فناورى رياست  جمهورى، در سال 1400

تعداد 100 نفر از محققان كشور را به عنوان سرآمد علمى و همچنين 
تعداد 15 نفر را به عنوان سرآمد علمى جوان (زير 45 سال) انتخاب 

كرده است.
بــه اين افراد با توجه به اعتبار علمى حمايت هايى شــامل پژوهانه، 
اعتبار خدمات شــبكه آزمايشگاهى و امتياز جذب محقق پسادكترى 

تعلق مى گيرد.
بنا بر اين گزارش، دانشــگاه بوعلى ســينا با كسب اعتبار علمى 514
حايز رتبه 30 شده و تعداد 4 نفر از اعضاى هيأت علمى اين دانشگاه، 

به شرح زير در فهرست سرآمدان سال 1400 قرار دارند:
1- طيبه مدركيان، اســتادتمام شــيمى تجزيه، رتبه 57، اعتبار علمى 
179، گروه ب، پژوهانه نقدى 35 ميليون تومان، اعتبار آزمايشگاهى 

8 ميليون تومان، محقق پسادكترى يك نفر.
2- سعيد عزيزيان، استادتمام شــيمى فيزيك، رتبه 62، اعتبار علمى 
156، گروه ب، پژوهانه نقدى 35 ميليون تومان، اعتبار آزمايشگاهى 

8 ميليون تومان، محقق پسادكترى يك نفر.
3- داود نعمت اللهى، استادتمام الكتروشيمى، رتبه 83، اعتبار علمى 
119، گروه ب، پژوهانه نقدى 35 ميليون تومان، اعتبار آزمايشگاهى 

8 ميليون تومان، محقق پسادكترى يك نفر.
4- محمد ملك جانى، دانشــيار فيزيك گرايش كيهان شناســى، رتبه 
113، اعتبار علمى 59، گروه جوان، پژوهانه نقدى 25 ميليون تومان، 

اعتبار آزمايشگاهى 5 ميليون تومان، محقق پسادكترى يك نفر.

اتمام واكسيناسيون كادر درمان استان
 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا همدان از تزريق هر 
2 دز واكســن كرونا به تمامى كادر درمان و اتمام واكسيناسيون اين 

گروه در استان خبر داد.
ابراهيم جليلى در گفت وگو با همدان آنالين، با اشاره به ايجاد تأخير 
در تزريق دز دوم واكسن كرونا در برخى از استان هاى كشور، گفت: 
خوشبختانه اين اتفاق براى كادر درمان استان همدان مشكل ساز نشد 
و توانســتيم در موعد مقرر دز دوم واكســن كرونا را در اختيار اين 
افراد قرار دهيم؛ با احتســاب تزريق دز دوم واكسن به اين دسته از 
افراد، بايد گفت كه ديگر نگرانى در مورد واكسن كادر درمان وجود 

نداشته و تمامى آنها واكسينه شده اند.
وى با بيان اينكه در حال حاضر وضعيت بيمارى كرونا در اســتان به 
ثبات رسيده است، بيان كرد: در حال حاضر تعداد مراجعين سرپايى 
روزانه بين 120 تا 150 تن متغير است؛ الزم به ذكر است ايجاد ثبات 
در روند گســترش بيمارى به معناى عادى ســازى نبوده و همچنان 

رعايت دستورات بهداشتى الزامى است.
جليلى با اشاره به برگزارى انتخابات گفت: حضور در انتخابات امر 
مهم و ضرورى اســت، اما بايد به ياد داشت كه در صورت رعايت 
نكردن فاصله گــذارى اجتماعى و بى توجهى به تمامى دســتورات 

بهداشتى، احتمال افزايش بيمارى وجود دارد.
وى با بيان اينكه بايد حواســمان به ورود پيك پنجم كرونا ويروس 
باشد، توصيه كرد: خواهشمنديم براى شركت در انتخابات با جديت 
تمام به نكات بهداشــتى توجه كرده و اســتفاده از ماسك و رعايت 

فاصله گذارى اجتماعى را فراموش نكنيم.

موفقيت ثبت نام الكترونيكى دانش آموزان 
استان در سامانه استانى

 بنابر اعــالم معاون آمــوزش ابتدايى اســتان همــدان ثبت نام 
الكترونيكى دانش آموزان اســتان از طريق سامانه استانى با موفقيت 

انجام شده است.
به گزارش اداره اطالع رســانى و روابط عمومــى آموزش وپرورش 
اســتان، معصومه خدابنده لو گفت: موضــوع ثبت نام دانش آموزان از 

اولويت هاى دستگاه تعليم وتربيت در راستاى پروژه مهر است.
وى افزود: ثبت نام دانش آموزان به 2 شيوه حضورى و غيرحضورى 
از طريق ســامانه الكترونيكــى http://pada.medu.ir انجام 
مى شــود و ثبت نام ميان پايه ها نيز پس از اعالم نتايج نهايى در سيدا، 
به صورت خودكار انجام مى شــود و نيازى به مراجعه دانش آموز يا 

اولياى آنها به مدرسه نيست.
خدابنده لو بــا بيان اينكه جهت تســهيل ثبت نــام در تعدادى از 
مدارس استان، ســامانه استانى پيش ثبت نام الكترونيكى به آدرس
http://reg.hedu.ir راه اندازى شــد، گفت: ثبت نام در 57
مدرسه شــامل 25  مدرســه ابتدايى و 33 مدرسه دوره متوسطه 
از طريق اين ســامانه در شــهرهاى همدان، مالير و نهاوند انجام 
مى شــود كه دوره ابتدايــى پايان يافته و دوره متوســطه در حال 

است. انجام 
معاون آموزش ابتدايى استان بيان كرد: ثبت نام دانش آموزان مدارس 
غير دولتى، شــاهد، استعدادهاى درخشــان، نمونه دولتى و مدارس 

استثنايى براساس دستورالعمل هاى مربوط انجام مى شود.

1- شــوراى نگهبان ويدئوى جلسه بررسى صالحيت مرحوم آيت ا... 
هاشمى رفســنجانى را منتشــر مى كند. گويا اين اقدام براى رفع ابهام 
ايجاد شده پس از اظهارات وزير اسبق اطالعات از نقش خود در اين 
ردصالحيت انجام مى شــود. گفتنى است شوراى نگهبان اين نقش را 

رد كرده است.
2- همدان باز هم كالنشــهر محسوب نشــد. گويا وام وديعه مسكن 
مستاجران كالنشهرها به همدانى ها اختصاص نيافته است. گفتنى است 
با اين اوصاف به جاى 40 ميليون تومان سهميه كالنشهرها، 25 ميليون 

تومان تسهيالت وديعه مسكن در همدان پرداخت مى شود.
3- واكسيناسيون عوامل اجرايى انتخابات به پس از برگزارى انتخابات 
موكول شــده اســت. گويا براى برخى از عوامــل پيامك دعوت به 
واكسيناسيون پس از انتخابات ارسال شده است. گفتنى است اين اقدام 

با واكنش طنز افرادى مواجه شده است.
4- اســتفاده از ســربرگ محل كار براى اعالم انصراف يك داوطلب 
رياست جمهورى با واكنش مردم مواجه شده است. گويا اين اقدام به 
باقى بودن در كار فعلى و معامله نكردن بر ســر پست براى انصراف 
تحليل شده است. گفتنى است متن انصراف ها از سوى مردم با دقت 

دنبال و به آنها واكنش نشان داده مى شد.
5- پيامك شخصى و تماس تلفنى، آخرين تالش داوطلبان و ستادهاى 
آنها براى تبليغ در روز ممنوعه تبليغات بوده است. گويا سكوت قانون 
در اين زمينه دليل استفاده اكثر داوطلبان از اين شيوه تبليغى بوده است. 
گفتنى اســت در قانون، تبليغات 24 ســاعت پيش از آغاز رأى گيرى 

ممنوع شده است.

 دور ششــم انتخابات شوراى شهر همدان 
ديــروز پايان يافت تا 11 چهــره جديد روانه 
بزرگترين پارلمان شــهرى همدان در خيابان 

بهنامجو شوند.
همان 11 نفرى كه قرار است توسعه دهنده شهر 
باشند اما اين نكته را همواره بايد در ياد داشته 
باشند كه شهرها به محيط طبيعى خود وابسته اند 
و عالوه  بــر آنكه از آن تأثير مى پذيرند، بر آن 
تأثيرگذارنــد، بنابراين ضرورى اســت كه در 
نقشه  راه هاى خود براى رشد و توسعه همدان 
به محيط زيست آن توجه ويژه اى داشته باشند، 
زيرا در غير اين صورت شــهر با آســيب هاى 

جبران ناپذيرى روبه رو مى شود.
از طرفى بايد گفت با جدى تر شــدن مســأله 
حفظ محيط زيست و لزوم توجه بيشتر به ابعاد 
اين مســأله از ديدگاه  مديريت شهرى، به نظر 
شهردارى  قانونى  وظايف   شــناخت  مى رسد 
و شــورا در اين زمينه، كمك شايانى به  بهبود 
برنامه ريزى و ارتقاى كيفيت خدمات رسانى در 

بخش محيط زيست شهرى خواهد كرد.
در همين راستا، يك استاد دانشگاه و كارشناس 
خبره شهرســازى گفت: بــه همدانى كه در 
حال حاضر در آن زندگــى مى كنيم نگاه  كنيد 
چيزى از سرسبزى و خروش روددره هايى كه 
زمانى اساس تشكيل شهر همدان بودند ديده 

نمى شود.
سعيد ايزدى با بيان اينكه در انتخاب شهرنشينى 
تصور بر اين اســت كه يك شــهر بايد تمام 
مؤلفه هاى شهرنشينى را داشته باشد، بيان كرد: 
به عبارتى همدانى كه ما در حال حاضر در آن 
زيســت مى كنيم تمام مؤلفه هاى ايجاد شهر را 
داشته است و جالب است كه از آن به نام شهر 

هزار چشــمه بارها در كتب تاريخى ياد شده 
اســت به اين ترتيب مى توان ادعا كرد زمانى 
همدان برترى خاصى از نظر زيســت بوم ها و 
فضاى ســبز طبيعى در منطقه داشته كه روز به 
روز تحت تأثير شتاب زدگى جريان شهرنشينى 
از بيــن رفته اســت اين در حالى اســت كه 
شهرهايى كه امروزه در كشور به وجود مى آيند 
خيلى از اين مــوارد را ندارد و در آن رعايت 

نشده است.
وى به رودخانه هاى جارى در همدان اشــاره 
كرد و افزود: اين شــهر  داراى رودخانه و آب 
 و هوايى بوده كه به آرامش و آســايش انسان 
براى زندگى در يك منطقه كمك ويژ ه اى كرده 
اســت، اما امروزه هر كدام از اينها به شكلى از 
بين رفته است، بنابراين خسارت هاى زيادى به 
شهر وارد شده كه به نظر مى رسد برخاسته از 
يك تفكر به اصطالح مدرن است كه نه معنايى 
از مدرنيته دارد و نه به فكر حفظ داشــته هاى 

طبيعى اين شهر است.
ايزدى گفت: متأسفانه زمانى كه به آنچه بر سر 
رودخانه هاى شــهر آمده نگاه مى كنيم با اينكه 
رودخانه مى تواند يكى از مناظر زيباى شهرى 
باشد به اجبار بايد پوشانده شود ، زيرا مديريت 
شهرى برنامه و توانى براى احياى آن ندارد و 
با توجيه مديريت در فاضالب شــهرى آنها را 

محكوم به مرگ كرده است.
ايــزدى بيان كــرد: در هر صورت نداشــتن 
مديريت كــه در يكى 2 دهه اخير اتفاق افتاده 
است سبب شده تا مســكن وار با موضوعات 
زيست محيطى و طبيعى شــهر برخورد شود 
بــه اين معنا كه وقتــى از معضل فاضالبى در 
يك محل صحبت مى شود نخستين اقدامى كه 

مى شود پوشاندن آن است.
وى گفت: از طرفى چــون برنامه اى وجود 
نــدارد، بنابراين براى حفظ محيط زيســت 
مردم در پايين دســت همــدان  و به منظور 
جلوگيــرى از آلودگى و امنيتــى كه براى 

ســالمتى ســاكنان منطقه در معرض خطر 
قرار گرفتــه وجــود دارد، بنابراين مجبور 
به اجراى برنامه پوشــاندن هستيم كه باعث 
شــده است به شــدت به روددره هاى شهر 

همدان آسييب وارد شود.

 بنابــر اعــالم، رئيس ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى همدان از 
رؤســاى هيأت هاى ورزشى استان همدان كه 
ظرفيت ورود به ورزش شهروندى شهردارى 

همدان را دارند استقبال مى شود.
روح ا... وجدى هويدا در جمع رئيس انجمن 
و جوجيتسوكاران همدان گفت: در چند سال 
گذشته يكى از سياســت هاى مديريت ارشد 
شــهردارى و شوراى اسالمى شــهر همدان 

توجه و توسعه ورزش بوده است.
وى افــزود: اقدامات مانــدگارى در ورزش 
شــهروندى شــهردارى همدان رقم خورد و 
براى نخســتين  بار شــاهد افتتــاح دبيرخانه 

ورزش شهروندى شهردارى همدان بوديم.
وجدى هويــدا با بيان اينكه به دنبال توســعه 
ورزش شــهروندى شهردارى همدان هستيم، 
بيان كرد: با ساختار جديدى كه براى ورزش 
شــهروندى شــهردارى همدان تعريف شده 
آمادگــى حضور هر رشــته ورزشــى را در 

ورزش شهروندى شهردارى همدان داريم.
وى گفــت: همچنيــن به دنبال اين هســتيم 
عدالت اجتماعى با توســعه در تمام محالت 

همدان اجرا شود.
وجدى هويــدا با بيان اينكــه حضور جوانان 

با اســتعداد در ورزش جوجيتســو ارزشمند 
است، افزود: تا جايى كه در توان داشته باشيم 
در جهت توســعه اين رشــته ورزشى كمك 

مى كنيم.
اجتماعى و ورزشى  رئيس سازمان فرهنگى، 
شــهردارى همدان گفت: شــهردارى همدان 
همــواره حامى ورزشــكاران و ورزش بوده 

است.
حميد رحيمــى در ديدار با رئيس ســازمان 
شــهردارى  ورزشــى  و  اجتماعى  فرهنگى، 
همــدان با اشــاره به توجه ويژه شــهردارى 
همدان به ورزش افزود: شهردارى همدان در 

توجه به ورزش فراتر از وظايف خود حركت 
كرده و سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى همدان به خوبى توسعه ورزش را 

رقم زده است.
وى افــزود: ورزش شــهروندى شــهردارى 
همدان در كشــور به عنوان يك الگو و برند 
بوده و در 2 ســال گذشــته بــا مديريتى كه 
صورت گرفت دبيرخانه ورزش شــهروندى 
شــهردارى همدان هم افتتاح شد كه موجب 

خوشحالى جامعه ورزش شد.
رئيس انجمن جوجيتسو همدان با بيان اينكه 
جوجيتسو مى تواند حركت نوينى در ورزش 

شهروندى شهردارى همدان ايجاد كند، گفت: 
از ورود و حمايت رياست سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى همدان براى 
مجوز ورود جوجيتسو به ورزش شهروندى 

تشكر مى كنيم.
رحيمى بيان كرد: جوجيتسو يكى از رشته هاى 
بســيار پر مخاطب رزمى بوده و سرشــار از 
استعدادهاى ناب در اين رشته ورزشى است.

وى با بيان اينكه توجه شــهردارى همدان به 
رشته هاى كم برخوردار ارزشمند است، گفت: 
جوجيتسو يكى از رشــته هاى با قدمت و پر 
مدال بوده كه همدان در اين رشته حرف هاى 

زيادى براى گفتن دارد.
ــزود:  رئيــس انجمــن جوجيتســو همــدان اف
ــوده  ــاخت ب ــود زيرس ــى كمب ــكل اصل مش
ــاخت هاى  ــم از زيرس ــم بتواني ــه اميدواري ك
شــهردارى همــدان براى توســعه جوجيتســو 

اســتفاده كنيــم.
گفتنى است؛ در پايان رئيس سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان از زهرا 
رحيمى، شــهال مغربى قهرمان كشور و مربى 
بانوان ســيده حنانه عقيليان و يونس رستمى، 
حسين افشارى و مربى آقايان حميد رحيمى 

تقدير كرد.

 بنابر گفته معاون آبخيزدارى اداره كل منابع 
طبيعى استان همدان طرح هاى آبخيزدارى در 
25 حوزه آبخيز اســتان با 90 درصد پيشرفت 
فيزيكى در حال اجراســت به نحوى كه اين 
طرح ها همگــى در مراحل نهايــى تكميل و 

بهره بردارى قرار دارند.
محمدمهدى آرتيمانــى در گفت وگو با ايرنا، 
بيان كرد: 26 ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار 
از محل اعتبارات صندوق توســعه ملى براى 
اجــراى طرح هاى آبخيزدارى اســتان همدان 
هزينه شده و امسال نيز  28 ميليارد تومان اعتبار 
از محل طرح هاى ملى براى تكميل پروژه هاى 
آبخيزدارى و آبخوان دارى اســتان اختصاص 

يافته است.

وى گفت: عمليات اجرايى در 25 حوزه آبخيز 
و 10 شهرســتان استان همدان به مساحت 20

هزار هكتار از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملى در دست اجراست.

آرتيمانى افــزود: تاكنون مطالعات آبخيزدارى 
در سطح 700 هزار هكتار از عرصه هاى منابع 
طبيعى استان انجام شده و عمليات آبخيزدارى 

در 230 هزار هكتار آن اجرايى شده است.
به گفتــه وى، در هميــن ارتباط و تــا پايان 
ســال جارى حــدود 20 هزار هكتــار طرح  
آبخيــزدارى براى حفظ منابع پايه آب و خاك 

در 25 نقطه استان همدان اجرا مى شود.
آرتيمانى ذخيره نزوالت آسمانى، كنترل سيل 
و فرســايش خاك، افزايش پوشش گياهى و 

تغذيه آبخوان ها، چشمه ها 
و قنــوات را از اهــداف 
طرح هاى  اجــراى  اصلى 
آبخيزدارى برشــمرد و بر 
عمليات  اجــراى  تــداوم 
مشــاركت  با  آبخيزدارى 
مردم محلى در سطح استان 

همدان تأكيد كرد.
اداره كل  آبخيزدارى  معاون 
منابع طبيعى استان همدان 

گفت: اجــراى طرح هاى آبخيــزدارى مقدمه 
رسيدن به توسعه پايدار اقتصادى و اجتماعى 
در حوزه هاى آبخيزنشــين است، در عين حال 
اجراى طرح هاى آبخيــزدارى و آبخوان دارى 

مقرون به صرفــه و داراى توجيــه اقتصادى 
اســت، زيرا با كمترين هزينه تا حد زيادى از 
خســارت هاى جانى و مالى سيل و فرسايش 

خاك پيشگيرى مى كند.

شوراى ششم، صندلى خالى محيط زيست را پر كند

سرسبزى همدان قربانى شهرنشينى

رئيس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان:

توسعه ورزش شهروندى در رشته هاى مختلف 
در دستور كار شهردارى همدان است

 طرح هاى آبخيزدارى استان 90 درصد پيشرفت فيزيكى دارد

همدان پيام كنار شماست!
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تأسيس،تغييرات شركت
تأسيس شركت با مسئوليت محدود داروســازى دايان آرينا ماد در تاريخ 1400/03/26 به شماره ثبت 1783 به شناسه ملى 14010098700 ثبت و امضا 
ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع عموم آگهى مى گردد. موضوع فعاليت : فعاليت و ســرمايه گذارى در زمينه تهيه، 
توليد، بســته بندى، عرضه، خريد، فروش، واردات و صادرات مواد اوليه دارويى و داروهاى آماده مصرف اعم از داروهاى مخدر و تحت كنترل، داروهاى 
Orphan (داروهاى كم كاربرد، داروهاى نادر و داروهاى كمياب)، داروهاى فوريتى و داروهاى يارانه اى، شيرخشك، غذاهاى كمكى شيرخواران، مكمل 
هاى غذايى رژيمى و ســاير ملزومات دارويى مجاز مورد استفاده براى انسان و دام فعاليت و سرمايه گذارى در زمينه تهيه، توليد، بسته بندى، عرضه، 
خريد، فروش، واردات و صادرات تجهيزات پزشــكى، لوازم مصرفى(يكبار مصرف) پزشكى و فرآورده هاى آرايشى بهداشتى انجام تحقيقات كاربردى 
محدود و ســاخت فرآورده هاى دارويى، غذايى و آرايشى بهداشتى از منشا شيميايى و گياهى مورد استفاده براى انسان و دام ارائه ايده هاى تجارى، 
حمايت، سرمايه گذارى و مشاركت در خصوص موضوعات فعاليت شركت و همچنين آمادگى در جهت جلب همكارهاى گروهى و استفاده از ظرفيت هاى 
موجود در صنايع جهت توليد فرآورده هاى دارويى نو تركيب و نو ســاختار در راستاى ارتقا توليد ملى و حفظ سالمت جامعه تحقيق و توسعه محدود 
از طريق ارتباط و مشــاركت با شركت هاى دانش بنيان و همچنين تجارى ســازى ايده هاى دانش بنيان محققين و برنامه ريزى براى ورود به صنايع و 
بازارهاى مربوطه تهيه عصاره هاى استاندارد گياهى مورد نياز صنايع مختلف غذايى، دارويى و آرايشى بهداشتى و همچنين تحقيقات محدود در زمينه 
تهيه فرآورده هاى طب سنتى و مكمل ايران فعاليت در زمينه انجام امور تهيه، توليد، خريد، فروش، واردات و صادرات، ارائه خدمات نصب، راه اندازى، 
تعمير، ســرويس و نگهدارى تجهيزات پزشــكى، كلينيكى، پاراكلينيكى در مراكز درمانى و بيمارستانى انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقى يا حقوقى در 
بخش دولتى يا خصوصى جهت اداره نمودن مراكز درمانى، بيمارســتانى، كلينيكى و پاراكلينيكى از طريق مشاركت، سرمايه گذارى و اجاره برگزارى، 
برنامه ريزى و شــركت در همايش ها، سمينارها و نمايشگاه هاى تخصصى و عمومى در داخل و خارج از كشور برقرارى ارتباط كارآمد ميان دانشگاه ها 
و مراكز پژوهشــى مرتبط با صنعت، تعامل با نهادها، اتحاديه ها، انجمن ها، تعاونى ها، شركت ها، موسسات و صاحبان مشاغل فعال در حوزه مرتبط با 
موضوعات فعاليت شــركت مشاركت در ساير شركت ها از طريق تآسيس يا تعهد سهام شركت هاى جديد و يا خريد و تعهد سهام شركت هاى موجود 
اخذ و اعطاى شعب نمايندگى داخلى و خارجى مشاركت، سرمايه گذارى و عقد قرارداد با اشخاص حقيقى يا حقوقى در بخش خصوصى و دولتى شركت 
در مناقصات و مزايده هاى بخش خصوصى و دولتى در داخل و خارج از كشــور اخذ كد معامالتى بورس اوراق بهادار و اقدام به فعاليت هاى مجاز بازار 
سرمايه نزد كارگزارى هاى مجاز توزيع وجوه به حساب هاى جارى، قرض الحسنه سپرده بلند مدت و كوتاه مدت شركت نزد بانك ها و موسسات مالى و 
اعتبارى معتبر تامين منابع مالى، ضمانت ها و اخذ وام و تسهيالت ريالى و ارزى واريزى از بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى در داخل و خارج از كشور 
و هرگونه فعاليت مجاز مطابق قانون تجارت اخذ وام قرض الحســنه و ســاير تسهيالت اعتبارى از منابع بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى و اشخاص 
حقيقى و حقوقى ديگر اخذ كمك و هداياى نقدى و غير نقدى از دولت، اشــخاص حقيقى و حقوقى خريد، فروش يا واردات و صادرات تمامى دســتگاه 
هاى مرتبط با موضوع فعاليت شــركت به همراه اجزاء منفصله، لوازم جانبى و قطعات يدكى، فناورى ها و نرم افزارهاى مرتبط مبادرت به انجام عمليات 
و معامالت مالى، تجارى، خدماتى، آموزشى و صنعتى كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به تمام يا هريك از موضوعات فعاليت شركت مربوط مى شوند 
در خصوص مسئوليت هاى اجتماعى(به اختصار CSR) شركت مى تواند بر طبق تعاريف اخالق كسب و كار، نسبت به انجام مجموعه وظايف، نقش ها و 
تعهدات جهت حفظ، مراقبت و كمك به جامعه اى كه در آن فعاليت مى كند، پس از اخد مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط راسا يا از طريق شركت، نهاد يا 
تشكل وابسته اقدام نمايد. *ثبت موضوعات فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد و در صورت ضرورت قانونى انجام موضوعات 
فعاليــت پس از اخذ مجوز هاى الزم از مراجع ذيربط خواهد بود* درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــاى الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى: استان همدان،شهرستان نهاوند،بخش مركزى ، شهر نهاوند،محله خيابان شهيددستغيب،كوچه قيصار،خيابان بيست 
مترى شــهيد دستغيب، پالك 0 ، طبقه همكف كدپستى 6591674190 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ريال نقدى ميزان سهم 
الشركه هر يك از شركا آقاى محمدحســين رضائى به شماره ملى 3950375414 دارنده 960000 ريال سهم الشركه آقاى محمد رضائى به شماره ملى 
3962540911 دارنده 20000 ريال سهم الشركه آقاى ابوذر رضائى به شماره ملى 3962792864 دارنده 20000 ريال سهم الشركه اعضا هيأت مديره آقاى 
محمدحســين رضائى به شماره ملى 3950375414 و به سمت رئيس هيأت مديره به مدت نامحدود آقاى محمد رضائى به شماره ملى 3962540911 و 
به ســمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هيأت مديره به مدت نامحدود آقاى ابوذر رضائى به شماره ملى 3962792864 و به سمت 
نايب رئيس هيأت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : كليه نامه هاى عادى و ادارى منفردا با امضاء مديرعامل يا رئيس هيأت مديره يا احدى از 
اعضاى هيآت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد و هم چنين كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اســالمى منفردا با امضاء رئيس هيأت مديره همراه با مهر شركت و يا متفقا با امضاء مديرعامل و يكى از اعضاى هيأت مديره همراه با مهر شركت 
معتبر مى ياشــد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه روزنامه كثير االنتشــار همدان پيام جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد.ثبت موضوع 

فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند (1151014)

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 140060326001000354 مورخ 1400/03/09  هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى قاسم محمودى ياوند فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 1070 صادره از كبودراهنگ 
در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 98/76 مترمربع قسمتى از پالك 13 اصلى واقع در حومه بخش سه همدان به نشانى حصار مطهرى، خيابان كوچكى،كوچه امير حسنى 
خريداري از مالك رسمي آقاى حسين خانجانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت 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 322)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/29

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

پيرترين و جوان ترين رأى دهندگان 
كبودراهنگ

  ديروز با حضور در شــعبه هاى اخذ رأى شهرستان شاهد انگيزه 
مثال زدنى بانويى از شــيرزنان كبودراهنگ شديم كه در پاى صندوق 

آمده بود.
ــر  ــه تصوي ــراى ب ــم ب ــراه همكاران ــه هم ــه ب ــه ك ــاعات اولي در س
كشــيدن شــور و اشــتياق همشــهريان كبودراهنــگ در پــاى 
ــگ  ــهر كبودراهن ــذ رأى ش ــعبه هاى اخ ــه ش ــاى رأى ب صندوق ه
ــه  ــان شــد، برخــالف گفت ــه مثال زدنــى برايمــان نماي رفتيــم صحن
آنهايــى كــه بــا جنــگ روانــى مى گفتنــد، مــردم بــه ويــژه جوانــان 
ــاله اى در  ــيرزن 90 س ــد، ش ــد آم ــاى رأى نخواهن ــاى صندوق ه پ
روســتاى طاهرلــو، بخــش مركــزى كبودراهنــگ در ســاعات اوليــه 

ــود. صبــح در محــل شــعبه اخــذ رأى حاضــر شــده ب
ــه گــزارش ايســنا، قبــل از اينكــه از او ســؤالى بپرســيم، گفــت:  ب
ــوم رأى  ــرز و ب ــن م ــان اي ــم بدخواه ــروز رأى نده ــن ام ــر م اگ
ــن رأى  ــر م ــرد. اگ ــد ك ــال خواهن ــرا پايم ــد داد و حــق م خواهن

ــوند. ــلط مى ش ــور مس ــن كش ــر اي ــان ب ــم نامحرم نده
ــرى  ــام مظف ــديم. اله ــه رو ش ــى روب ــك رأى اول ــا ي ــل ب در مقاب
دانش آمــوزى كــه خــود را بــراى شــركت در كنكــور آمــاده 
ــره  ــربلندى نم ــدار و س ــون اقت ــا در آزم ــود ت ــده ب ــد، آم مى كن
20 بگيــرد و كاپ اخــالق را از آن خــود كنــد  و شــايد هــم 
ــزرگ  ــه دم از ب ــى ك ــانى آنهاي ــر پيش ــرم ب ــرق ش مى خواســت ع
ــود را در  ــات خ ــه انتخاب ــده ب ــد روز مان ــا چن ــد ام ــدن مى زنن ش
ــمردند و  ــك مى ش ــر كوچ ــران حقي ــت اي ــان مل ــر بدخواه براب

ــد. ــارى كن ــد داد، ج ــران رأى نخواهن ــردم اي ــد م مى گفتن
صحبــت كردن بــا رأى اولى ها انرژى مثبــت را دوچندان مى كرد، 
نرگــس محمدى ديگــر رأى اولى در يكى از شــعبه هاى اخذ رأى 
گفت: من تنها بــه علت اينكه وظيفه ام اســت، رأى نمى دهم بلكه 
حس بزرگ شــدن و مشاركت در انتخاب سرنوشت ملت و كشورم 
را امســال براى نخســتين بار حس كرده ام و مى خواهم با رأى دادن 

معادالت دشمنان ايران اسالمى را بر هم بريزم.
در يكى ديگر از شــعبات شهر كبودراهنگ در مدرسه سميه نيز رأى 
اولى ها به صورت گروهى آمده بودند تــا به كانديداها بياموزند كه 
ايرانيان با هر تفكر سياسى پاى نظام و انقالب كه در ميان باشد، نبايد 
اجازه دهند نامحرمان به حريم خصوصى كشورشان نفوذ پيدا كنند.

امام جمعه كبودراهنگ نيز گفت: مردم شهرستان كبودراهنگ ديروز 
با رأى خود جواب بدخواهان نظام را كه به خيال خامشان مردم پاى 

صندوق هاى رأى نخواهند آمد را دادند.
حجت االسالم نقى باقرى با قدردانى از ملت ايران و مردم شهرستان 
كبودراهنگ گفت: هم ميهنان كبودراهنگى بار ديگر حماسه آفريدند 
و با حضور در پاى صندوق هاى رأى معادالت دشــمنان اين مرز و 

بوم را به هم زدند.
وى بيــان كــرد: مــردم شهرســتان كبودراهنــگ از ديربــاز بــه 
ــه  ــكا ب ــا ات ــن ب ــتند، بنابراي ــوده و هس ــروف ب ــردى مع جوانم
نصايــح مقــام معظــم رهبــرى بــا رأى هــاى قاطــع خــود پهلوانانــه 

ــد. ــعور آمدن ــور و ش ــه، ش ــدان حماس ــه مي ب

افزايش 100 درصدى كشت گشنيز در نهاوند
ايجاد كارگاه هاى فراورى گشنيز

 مدير جهاد كشاورزى نهاوند از افزايش 100 درصدى كشت گشنيز در اين شهرستان 
خبــر داد و گفت: زمينه اســتقرار كارگاه هاى فراورى اين محصــول براى جلوگيرى از 

خام فروشى مهيا شده است.
كريم حاج باباعلى بيان كرد: شهرستان نهاوند يكى از مراكز عمده كشت گشنيز در كشور 
اســت كه تا سال گذشــته بيش از 60 درصد مجموع توليدات كشــور را انجام داده و با 

افزايش 100 درصدى اين ميزان به    90درصد مى رسد.

وى با بيان اينكه بيش از 95 درصد ســطح زيركشت گشنيز در استان مربوط به شهرستان 
نهاوند و مابقى به ديگر شهرســتان ها مربوط مى شــود گفت: متأسفانه گشنير توليدى به 
علت نداشتن دستگاه و كارخانه هاى فرآورى مناسب در استان، به شكل خام به خارج از 
كشور صادر و ســود آن نصيب ديگر كشورها مى شود كه البته زمينه استقرار كارگاه هاى 
فراورى در شهرستان فراهم شده است. مدير جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند از افزايش 
100درصدى كشت اين محصول در سال زراعى گذشته خبر داد و افزود: در سال گذشته 
5 هزار و 600 هكتار از مزارع شهرســتان به كشت گشنيز اختصاص يافت كه امسال اين 

رقم با افزايش 100 درصدى به 11 هزار و 500 هكتار رسيده است.
وى از آغاز برداشــت گشــنيز در نهاوند خبر داد و گفت: در راســتاى باال بردن كيفيت 

محصول امســال برداشت محصول در اين شهرستان به صورت  مكانيزه صورت مى گيرد 
كه پيش بينى مى شود بيش از 25 هزار تن توليد شود.

حــاج باباعلى در رابطه با اثرگذار نبودن بارش هاى كم ســال جارى بر اين محصول بيان 
كرد: گشــنيز يكى از محصوالت كم آب بر و كم هزينه اســت كه در طول مدت كشت تا 
برداشت 3 بار آبيارى مى شود، بنابراين ميزان بارش هاى كم امسال تأثير چندانى در توليد 
محصول نداشته است. وى با بيان اينكه استفاده از بذر جديد گشنيز در نهاوند باعث باال 
رفتن اســانس و كيفيت محصول مى شــود   گفت: به منظور باال بردن كيفيت محصول و 
افزايش اسانس آن در سال زراعى گذشته بذرهاى جديد وارد شهرستان شده كه مى تواند 

در توسعه و فراورى  اين محصول اثر قابل توجهى داشته باشد.

 گروه شهرســتان- جمعه 28خرداد ماه 1400به 
وقت حضور و حماســه مردم مادستان هم آمدند تا 
بگويند با همه ســختى ها و فشارها و تحريم ها هنوز 
پاى انقالبشــان پاى نظام و عهد و پيمانشان به امام 

شهدا و مقام معظم رهبرى ايستاده اند.
مادســتانى ها از همان لحظات نخستين آغاز فرايند 
رأى گيرى در شــعبه ها و مراكــز مختلف اخذ رأى 
حاضر شــدند تا براى شهر و روســتاى آباد، براى 
داشتن كشورى مستقل و آزاد اصلح را انتخاب كنند 
و امور اجرايى و شهرى  در كشور و شهرشان را به 

اين افراد بسپارند.
مادســتانى ها در مدت يك هفته تبليغات رســمى 
وعده هاى كانديداها را شــنيدند و با روزنه هايى از 
اميد و رســيدن به حاِل خوب پاى صندوق هاى رأى 
رفتند تا قدم نخستين را براى اين رسيدن ها بردارند.

مردم نهاوند از صبح جمعه با حضور در 187 شعبه 
آراى سرنوشت ساز خود را به صندوق انداختند.

 حضور پر شور مردم كبودراهنگ 
پاى صندوق هاى رأى

مردم هميشه در صحنه و انقالبى كبودراهنگ با حضور 
در پاى صندوق هاى رأى يك بار ديگر اتحاد و همدلى 

خود را به جهانيان ثابت كردند.
 فرماندار كبودراهنگ با حضــور در پاى صندوق هاى 
رأى گفــت: بيــش از 108 هزار نفــر از جمعيت اين 
شهرســتان واجد شــرايط رأى دادن بودند كه حدود 

2هزار و 660 نفر از واجدان، رأى اولى ها بودند.
وى گفت: 3 هزار نفر شامل عوامل اجرايى، بازرسان و 
ناظران انتخابات در 147 شعبه اخذ رأى دست اندركاران 
رياست جمهورى،  انتخابات  دوره  سيزدهمين  برگزارى 
ششــمين دوره شــوراهاى اسالمى شــهر و روستا و 
يازدهمين ميان دوره اى  مجلس شــوراى اســالمى در 

شهرستان بودند برگزار شد.
ســيد رضا سالمتى فرماندار  شهرستان رزن  هم گفت: 

انتخابات با روند خوبى برگزار شد.

 مشاركت نسبتاً خوب بود.
86 شــعبه ثابت در سطح شهرســتان رزن فعال بود و 
تخلفات انتخاباتى در شهرســتان گزارش نشد.حضور 
پرشور و گسترده مردم يأس و نااميدى را براى دشمنان 

رقم زد.
حضور پرشور مردم در پاى صندوق هاى رأى  بار ديگر  
يأس و نااميدى  را براى دشــمنان رقم زد و شكســت 

سختى را متحمل شدند.
فرماندار مالير روز گذشــته با حضور در پاى صندوق 
رأى در شــعبه 78 مسجد سيدالشــهدا(ع) مالير  بيان 
كــرد: مردم مالير با مشــاركت حداكثرى خود در پاى 
صندوق هاى رأى نشــان دادند كه گوش به فرمان رهبر 

معظم انقالب و پيرو واليت فقيه هستند.
قدرت ا... ولدى حضور مردم مالير در پاى صندوق هاى 
رأى را پرشــور توصيف كرد و افزود: ملت ايران چون 
حامى و پشــتيبان نظام و انقالب هســتند، بار ديگر با 
حضور در انتخابات، به دشــمنان ثابت كردند كه نظام 

مقدس جمهورى اسالمى ايران مقتدر است.
وى با بيان اينكه مالير آماده خلق حماســه اى ديگر بود 
بيان كرد: مردم هميشه در صحنه مالير ديروز با حضور 
گســترده و مشــاركت حداكثرى خود بدون توجه به 
ياوه گويى هاى دشمنان، مشت محكمى بر دهان دشمنان 

و ايادى كفار و آمريكا زدند.
ولدى گفت: مردم اين شهرســتان همزمان با هموطنان 
خود در سراســر كشــور بــا حضور پرشــور در پاى 
صندوق هاى رأى عشق و ارادت خود را به رهبر معظم 
انقالب، امام راحل، شــهداى انقــالب و هزار و 100

شــهيد شهرستان مالير و شهيد ســردار سليمانى نشان 
دادند و اعالم كردند كه هميشه در صحنه حضور دارند.

 صندوق هاى رأى خط روشنى 
براى آينده كشور است

امام جمعــه مالير نيز با حضور در يكى از شــعب اخذ 
رأى مالير  گفت: حضور پرشــور و مشاركت گسترده 
مردم در پاى صندوق هاى رأى خط روشنى براى آينده 
كشــور و يك خط و نشان براى دشــمنان اين مرز و 

بوم است.
 حجت االســالم محمدباقر برقرارى  افــزود: حضور 
پر شــور و گســترده مردم شهرســتان ماليــر در پاى 

صندوق هاى رأى نشان از شور و شعور و حماسه بود.
وى  افزود: ملت هميشــه در صحنه ايران با اين حضور 
و مشــاركت حداكثرى خود همه تبليغات دشمن را با 
حضور خود خنثى كردنــد و ثابت كردند كه عالقه مند 
به نظام جمهورى اسالمى و آينده فرزندان خود هستند.
برقــرارى  بيان كرد: اين راهى را كه ســال 1357 آغاز 
كرده ايم، زير ســايه و رهنمودهاى رهبر معظم انقالب 
ادامه مى دهيم و صداى دشمن را در نطفه خفه خواهيم 

كرد.
امــام جمعه مالير گفــت: ديروز يوم ا... اكبر سياســى 

ديگرى بود و ملت ايران پيروز اين ميدان بودند.

 حضور مردم با تمام كارشكنى ها 
در پاى صندوق هاى رأى بى نظير بود

نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى نيز با 
حضور در يكى از شــعب اخذ رأى گفت: اســتقبال و 
حضور گسترده و پر شــور مردم در پاى صندوق هاى 
رأى با وجود تمامى كارشكنى هاى دشمنان بى نظير بود.
حجت االســالم احد آزاديخواه افزود: بــا وجود تمام 
هزينه هايى كه اســتبداد و استكبار عليه نظام و كمرنگ 
جلوه دادن حضور مــردم در انتخابات انجام دادند، اما 

استقبال مردم براى رأى دادن باشكوه بود.
وى گفت: اســتقبال مــردم و صفوف به هم فشــرده 
رأى دهندگان و انتظار آنهــا در اين صفوف براى رأى 
دادن يــك معجزه بود و اين اتفاق بى نظير در آســتانه 

ورود به دهه پنجم انقالب در حال شكل گيرى است.
رئيس مجمع نمايندگان اســتان همدان بيان كرد: مردم 
ارزش انقالب اسالمى را مى دانند و وظيفه شناسند و به 
اهميت حضور در انتخابات 28 خرداد ماه و مشــاركت 
در پاى صندوق هاى رأى به خوبى واقف و آگاه بودند.

حجت االســالم آزاديخواه گفت: مســتكبران از طريق 
شبكه هاى معاند اســتبداد و استكبار تالش هاى زيادى 
كردند تا بتوانند مردم ايران را از رأى دادن و حضور در 

پاى صندوق هاى رأى منصرف كنند.
وى بيان كرد: دشمنان قســم خورده نظام اين صفوف 
به هم فشرده و حجم جمعيت را ببينند و متوجه شوند 
كسانى كه پشت ســر پيكر پاك شهيد سردار سليمانى 
حركــت كردند، وظيفه خود را حتى با وجود ســردار 

سليمانى به خوبى انجام دادند.

 حضور و مشاركت پرشور مردم امنيت آفرين 
است

 ديگر نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى 
ديروز با حضور خود در پاى صندوق هاى رأى  گفت: 
حضور و استقبال مردم مالير در پاى صندوق هاى رأى 
كم نظير بود و بدون شــك هر يك از آراى مردم و اين 

حضور و مشاركت پرشور، امنيت آفرين است.
هادى بيگى نژاد افزود: ديروز به عنوان يكى از مهمترين 
عرصه هاى سياســى كشــور قرار بود حماسه ديگرى 

توسط مردم ايران رقم بخورد.
وى انتخاب درســت را براى كشور راهگشا دانست و 
گفت: مردم مالير در كنار ســاير هموطنانمان مشاركت 
پرشــور و بااليى در انتخابات داشتند اميدواريم جشن 

پيروزى ملت و انتخاب فرد كارآمد را با هم بگيريم.
در شهرســتان مالير 238 هزار و 475 نفر واجد شرايط 
رأى دادن بودند كه 5 هزار و 393 نفر رأى اولى بودند.

در اين دوره از انتخابات 230 شــعبه اخذ رأى و 290
صندوق اخذ رأى در اين شهرستان تعيين شد كه از اين 

تعداد 155 شعبه ثابت و 75 شعبه سيار بود.
به گزارش همدان پيام، فرماندار اسدآباد با بيان اينكه در 
برگــزارى انتخابات بى طرفى و اجراى قانونمند را جزء 
اصول خدشه ناپذير خود در انتخابات دانستيم و امانتدار 
رأى مردم به عنوان حق الناس بوديم، بيان كرد: با توجه 
به حساســيت انتخابات 1400 با برگزارى انتخابات در 
شأن جمهورى اسالمى موجب يأس و نااميدى دشمنان 

انقالب شديم.
ســعيد كتابى  تعداد شــعبه هاى اخذ رأى شهرستان را 
117 شعبه شامل 61 شعبه ثابت و 51 شعبه سيار اعالم 
كرد و افزود: از 117شــعبه انتخابى شهرستان 46 شعبه 
شامل 44 شعبه ثابت و 2شعبه سيار به شهر اسدآباد، 46
شعبه شامل 23 شــعبه ثابت و 23 شعبه سيار به بخش 
مركزى، 4 شعبه ثابت به شــهر آجين، 4 شعبه به شهر 
پاليز و 17 شعبه شامل 4 شعبه ثابت و 13 شعبه سيار به 

بخش پيرسلمان اختصاص داشت.
وى بــا بيان اينكه 86 هــزار و 225 نفــر از جمعيت 
شهرستان واجد شرايط رأى دادن بودند كه از اين تعداد 
هــزار و 900 نفر رأى اولى بودند، بيــان كرد: 3 هزار 
نفر عوامل اجرايى، نظارت، بازرســى و انتظامى با ستاد 
برگزارى انتخابات به صورت مستقيم همكارى داشتند.

كتابى افــزود: از 86 هزار و 255 نفــر جمعيت واجد 
شرايط شهرستان تعداد 43 هزار و 278 نفر را آقايان و 
42 هزار و 947 نفر را زنان و از  هزار و900 رأى  اولى 

973 نفر را مردان و 927 نفر را زنان تشكيل دادند.
 نماينــده مــردم اســدآباد در مجلس با بيــان اينكه 
انتخابات هديه و فرصتى اســت كــه اين انقالب را 
در اختيار ما قرار داده اســت، گفــت: بايد قدر اين 
فرصت را بدانيم و با هر عالقه و ســليقه اى كه داريم 

كنيم. شركت  انتخابات  در 
كتابى  بيان كرد: برخى دشمنان  با فريب خواستند حق 
مشاركت سياسى و اجتماعى و شركت در انتخابات را 
از مردم ما بگيرند، اما مردم ما آگاه تر و بصيرت تر از اين 
بودند كه گول تبليغات دروغين دشمن را بخورند و به 
اين شايعات توجه نكردند و با حضور پرشور خود در 

انتخابات دشمن را ناكام گذاشتند.
وى همراهى و همگامى همه آحاد جامعه در انتخابات 
ملى و ميهنى را  ســبب حماســه بزرگ و بيمه كشور 
دانست و بيان كرد: مشاركت در انتخابات امر كوچكى 
نيست و براى شركت در اين حركت بزرگ ملى همه به 

پاى صندوق هاى رأى آمدند.

 حضور اميدبخش مردم تويسركان 
در پاى صندوق هاى سرنوشت ساز رأى

مــردم تويســركان از آغازيــن دقايق آغــاز انتخابات 
ششــمين  و  رياســت جمهورى  دوره  ســيزدهمين 
دوره شــوراى شــهر، حضور اميدبخش خود در پاى 

صندوق هاى رأى را رقم زدند.
شهرستان تويسركان از پيشينه اى درخشان و گنجينه اى 
ارزشــمند در تاريخ ادوار مختلف انتخابات و حضور 
مردم در پاى صندوق هاى رأى برخوردار اســت و اين 

روند اثرگذار در انتخابات سال 1400 هم ديده  شد.
به گفته فرماندار تويسركان، در اين شهرستان 87 هزار 
و 590 واجد شرايط رأى دادن بودند و در مجموع 138

به وقت حضور و حماسه مردم مادستان هم آمدند
شعبه اخذ رأى براى جمع آورى آراى مردم 
شوراهاى  و  رياست جمهورى  انتخابات  در 
شهر و روســتا در اين شهرستان برپا شده 

بود.
همچنين ســيد رسول حســينى تعداد رأى 
اولى ها در اين شهرستان را هزار و 796 نفر 
گفت كه از اين تعداد، 953 نفر را آقايان و 

843 نفر را خانم ها تشكيل دادند.
در شــهر تويســركان بــراى عضويت در 
ششمين دوره شوراى اسالمى شهر، 45 نفر 
با يكديگر رقابت كردند و تعداد نامزدهاى 
انتخاباتــى در 2 شــهر ديگر شهرســتان 
تويسركان يعنى سركان و فرسفج هر كدام 

9 نفر است.
آنگونه كه از شواهد و قرائن و حضور پر 
شور مردم تويسركان در پاى صندوق هاى 
رأى به نظر رســيد، ميزان مشاركت مردم 
تويســركان در ايــن دوره از انتخابــات 
اميدبخش و قابل قبول ارزيابى شــد. در 
اين ميان، حضور نيروهاى حوزه بهداشت 
رأى گيرى  فرايند  برگزارى  براى  درمان  و 
با رعايت شــيوه نامه هاى بهداشتى نسبت 
به دوره هاى پيشــين انتخابات به چشــم 

آمد.
مردم تويســركان به سطح خوبى از درك و 
بلوغ سياسى رســيده اند و ديروز با حضور 
اميدواركننده آنها در پاى صندوق هاى رأى، 
اثربخشى آنها در سرنوشت كلى كشور و در 
مرحله بعدى ســاختن شهرها و روستاهاى 

بهتر در مجموعه شهرستان را نويد دادند.
فرمانــدار فامنيــن گفت: 55 شــعبه براى 
انتخابــات  دوره  ســيزدهمين  برگــزارى 
رياست جمهورى و ششمين دوره انتخابات 
شــوراى اسالمى شــهر و روســتا در اين 

شهرستان پيش بينى شده بود.
سيد مجيد شماعى در گفت وگو با ايرنا بيان 
كرد: 21 شعبه اخذ رأى در بخش مركزى، 
21 شعبه در بخش پيشخور و 13 شعبه در 
شــهر فامنين در 28 خرداد ماه سال جارى 

داير شد.
وى افزود: طبق آخرين سرشــمارى نفوس 
و مسكن در ســال 95 جمعيت شهرستان 
فامنيــن 39 هزار و 393 نفر اســت، اما بر 
واجدين  ميــزان  آمار  جديدترين  اســاس 
شــرايط رأى دهندگان در اين شهرستان 31

هزار و 690 نفر شامل 16 هزار و 583 مرد 
و 15 هزار و 107 زن بود.

فرماندار فامنين بيان كرد: همچنين 780 نفر 
رأى اولى اين شهرستان در انتخابات 1400

شــركت كردند كه شامل 386 پسر نوجوان 
و 394 دختر بود.

شــماعى گفت: شهرستان فامنين داراى 62
روستا بوده كه 54 روستا حايز شرايط الزم 

براى انتخابات شورا بودند.
انتخابــات  دوره  پنجميــن  افــزود:  وى 
شــوراهاى اسالمى در 52 روســتا برگزار 
شد، اما امســال با توجه به استقبال نامزدها 
2 روســتاى جديد ديگر شامل «سراى» در 
بخش مركزى و «ازناو» در بخش «پيشخور» 
حايز شــرايط الزم براى برگزارى انتخاب 

شدند و شمار روستاها به 54 مورد رسيد.
فرماندار فامنين بيــان كرد: البته با انصراف 
يكى از كانديداهاى شوراى اسالمى روستا 
و كاهش حد نصاب الزم شــمار داوطلبان، 
در اين دوره، انتخابات در روستاى «امامزاده 

پيرنهان» برگزار نشد.
شــماعى گفت: 298 داوطلب براى حضور 
در ششــمين دوره انتخابــات شــوراهاى 
روستايى شهرستان فامنين ثبت نام كردند كه 
با انصراف رد صالحيت ها شــمار داوطلبان 

به 285 نفر كاهش يافت.
وى افزود: همچنين 25 نفر براى شــوراى 
شــهر فامنين ثبت نام كردند كه با انصراف 
9 داوطلب، 16 نامزد باقى مانده براى تكيه 
زدن به 5 كرسى شــوراى شهر و3 كرسى 

رقابت كردند.
فرمانــدار فامنيــن بــا بيان اينكــه هزار و 
222 نفــر كار اجرايــى انتخابات را در اين 
شهرســتان عهده دار بودند گفت: بسته هاى 
بهداشتى شــامل الكل، ماسك، دستكش و 
دســتمال كاغذى براى كاربــران حاضر در 
شــعب اخذ رأى در نظر گرفته شــده بود، 
همچنين در هر شــعبه اخذ رأى يك ناظر 

بهداشت حضور داشت.
شــماعى بيان كرد: يكــى از اولويت هاى 
مشــاركت هاى  جلب  انتخابات  مجريــان 
مردمى بوده كه با فراهم كردن زمينه ثبت نام 
داوطلبان شــورا اين امــكان براى حضور 
حداكثرى مــردم در پاى صندوق هاى اخذ 

رأى فراهم شد.
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بازتاب انتخابات رياست جمهورى 1400 
در رسانه هاى خارجى

 انتخابات رياست جمهورى در كشور هاى مردم ساالر همواره از 
اهميت بااليى برخوردار بوده است. اين مسأله نه تنها مورد توجه 
مردم و حكومت كشــور مذكور بوده، بلكه از لحاظ بين المللى نيز 
مورد توجه قرار مى گيرد. البته گفتنى است كه توجه ساير كشور ها 
و جامعه بين  المللى به نوع برگزارى و پيروز انتخابات، به درجه و 

جايگاه كشور ها نيز بستگى خواهد داشت. 
از آنجايى كه كشــورمان ايران به عنــوان يك قدرت منطقه اى در 
سرنوشــت منطقه تأثيرگذار بوده، همواره انتخابات در كشورمان 
مورد توجه رســانه هاى بين المللى بخصوص رسانه هاى غربى و 

كشور هاى همسايه قرار گرفته است. 
ميــزان مشــاركت مردمى، حضــور مقامات عاليه كشــورمان در 
انتخابات، نحوه برگزارى و حواشى انتخابات بخصوص انتخابات 
رياست جمهورى در كشورمان مورد توجه اين رسانه ها قرار داشته 

 است. 
در اين گزارش مى خواهيم توجه رســانه هاى خارجى را نســبت 
به ســيزدهمين دوره انتخابات رياســت جمهورى (ششمين دوره 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا و انتخابات ميان دوره اى 
مجلس يازدهم) كشورمان كه روزگذشــته (جمعه 28 خرداد ماه 

1400) برگزار شد را بررسى كنيم: 
 رويترز (خبرگزارى بريتانيايى): ايــن خبرگزارى با بازتاب 
حضــور رهبر انقالب اســالمى پــاى صندوق هــاى رأى گيرى 
به اظهــارات حضرت آيــت ا... العظمى خامنــه اى درباره اهميت 
مشــاركت گســترده رأى دهندگان در انتخابات سيزدهمين دوره 
رياســت جمهورى كشــورمان پرداخت و به نقل از ايشان نوشت: 
يك رأى هــم قطعًا داراى اهميت اســت. بياييــد رأى بدهيد و 
رئيس جمهورتان را انتخاب كنيد. اين براى آينده كشــور شما مهم 

است.
 تــاس (خبرگزارى روس): ايــن خبرگزارى نيز نوشــت: 
ايرانى ها در 7 صبح امــروز به وقت محلى پاى صندوق هاى رأى 
رفتند تا رأيشــان براى انتخابات رياست جمهورى را در صندوق 
رأى بياندازنــد. بيش از 66 هزار مركز رأى گيرى در سراســر اين 

كشور برقرار شده است.
تــاس در ادامــه گزارشــش بــه كناره گيــرى برخــى از كانديداهــا 
ــمارى  ــنبه، ش ــت: روز چهارش ــه و آورده اس ــت پرداخت از رقاب
ــن  ــا اي ــه ب ــد ك ــرى كنن ــد كناره گي ــم گرفتن ــا تصمي از كانديداه
ــراى مديريــت اجرايــى  وجــود، 4 مشــاركت كننده در  رقابــت ب

كشــور باقــى مانــد.
اين خبرگــزارى در رابطه   ترنــد (جمهورى آذربايجــان):
بــا انتخابات رياســت جمهورى كشــورمان نوشــت: انتخابات 
رياســت جمهورى قرار است تا 12 نيمه  شــب ادامه داشته باشد. 
اگر الزم باشــد، انتخابات مى تواند تا ساعت 2 بامداد تمديد شود. 
31 اســتان و 450 شهرســتان در ايران وجــود دارد. به طور كلى 
59/3 ميليون رأى دهنده واجد شــرايطند كه در سيزدهمين دور از 

انتخابات رياست جمهورى ايران شركت كنند.
*( تى.آر.تى) شــبكه تلويزيون دولتى تركيه: اين رســانه ترك 
زبــان در خبرى در زمينه انتخابات كشــورمان با تيتر" مردم ايران 
به پاى صندوق هاى رأى رفتند" نوشــت: مردم ايران براى انتخاب 
رئيس جمهور جديد از صبح امروز به پاى صندوق هاى رأى رفتند.
تى.آر.تــى در ادامــه اين گزارش افزود: در ايــران 59 ميليون نفر 
جايز شرايط رأى دادن هســتند و از 7 نامزدى كه صالحيت آنان 
مــورد تأييد شــوراى نگهبان قرار گرفته بــود، 3 نفر از انتخابات 

كناره گيرى كردند.
 المياديــن (خبرگزارى لبنان): اين خبرگزارى عرب زبان در 
گزارشى اعالم كرد: هر چه به ساعات وسط روز نزديك مى شويم، 
اســتقبال از رأى گيرى افزايش مى يابد. رونــد انتخابات به خوبى 
پيش مى رود و مشــكلى تا اين لحظه بروز نكرده اســت. 6 هزار 

مركز رأى گيرى در تهران و حومه آن وجود دارد.
 فرانس24 (شبكه تلويزيونى فرانسوى: اين شبكه خبرى كه 
به 4 زبان انگليســى، عربى، اســپانيايى و فرانسوى پوشش خبرى 
انجام مى دهد، در گزارشــى نوشــت: رأى ايرانيان بر سرنوشــت 
مذاكرات وين و تحريم ها اثرگذار است. در تصاوير خبرى پخش 
شده از شبكه تلويزيونى فرانس24، رأى دهندگان ايرانى با رعايت 
شيوه نامه هاى بهداشتى و زدن ماسك و داشتن فاصله اجتماعى در 
حالى نشــان داده مى شوند كه در صف و در انتظار باز شدن شعب 

اخذ رأى و دادن آراى خود هستند. 
  ســى. ان. ان (شــبكه آمريكايى): فردريك پلتن خبرنگار 
اين رســانه تصويرى آمريكايى در حســينيه ارشاد گفت: حضور 
رأى دهندگان در پاى صندوق هاى رأى در اين ساعت از روز قابل 
توجه اســت. بسيارى از ايرانيان با در دست داشتن پوسترهايى از  
شــهيد سردار قاسم سليمانى فرمانده ارشد سپاه قدس ايران كه در 
بغداد به دســتور رئيس جمهورى وقت آمريكا ترور شد، در مقابل 

صندوق هاى رأى صف كشيده  اند.
خبرنــگار  قطــرى):  تلويزيونــى  (شــبكه  الجزيــره   
انتخابــات  از  خــود  گــزارش  در  نيــز  خبرگــزارى  ايــن 
ــه وى  ــرى ك ــز رأى گي ــه مرك ــران گفــت ك رياســت جمهورى اي
در آن قــرار دارد، از ســاعات 7 صبــح امــروز بــا آغــاز رأى گيــرى 
ــت.  ــوده اس ــدگان ب ــوب رأى دهن ــبتًا خ ــتقبال نس ــاهد اس ش

به گفته اين شــبكه، مراكز رأى گيرى براى انتخاب رئيس جمهور 
جديد به جاى "حسن روحانى" رئيس جمهورى كنونى گشوده شد 
و وى در ســخنانى از رأى دهندگان خواست تا اختالفات را كنار 

گذاشته و به طور گسترده رأى دهند.
الجزيره همچنين افزود كه اين انتخابات در سايه بحران اقتصادى و 
اجتماعى ناشى از تحريم هاى آمريكا برگزار مى شود كه همه گيرى 

كرونا بر شدت آن افزوده است.

4 هزار و974 تخلف انتخاباتى گزارش شده است
 از زمان آغاز رسمى فرايند رأى گيرى تا ساعت 16 روز جمعه 28 خرداد ماه، 4 هزار و974 مورد گزارش مردمى از تخلفات 
انتخاباتى در سامانه مردم ناظر ثبت شده كه از اين ميان تعداد  2 هزار و 536 شكايت از عوامل اجرايى گزارش شده كه توسط 

كارشناسان ستاد مركزى نظارت بر انتخابات پيگيرى و دنبال شده است.
طبق گزارش شوراى نگهبان، شكايت از تأخير در آغاز فرآيند رأى گيرى، ُكندى عملكرد دستگاه هاى الكترونيكى احراز هويت، 
درج نام داوطلبان انصرافى رياســت جمهورى در آگهى هاى شعب اخذ رأى، پرسش عوامل اجرايى از مردم درخصوص اينكه 
قصد شــركت در كدام انتخابات را دارند، ارســال نكردن صندوق سيار به برخى مراكز بيمارســتانى و روستاها، از عمده ترين 
شكايات و گزارش هاى ثبت شده در سامانه مردم ناظر بود. دبير شوراى نگهبان در اين رابطه در نامه اى به رحمانى فضلى وزير 
كشــور نوشت: با عنايت به گزارش هاى متعددى از استان هاى مختلف، صندوق هاى اخذ رأى الكترونيكى به كارگيرى شده در 
انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و روســتا موجب كندى رأى گيرى و تشكيل صف هاى طوالنى و اخالل در فرايند اخذ رأى 
شــده بود. آيت ا... احمد جنتى در ادامه اين نامه نوشت: لذا مستدعى است ترتيبى اتخاذ گردد تا به منظور رعايت حقوق مردم، 

رأى گيرى در انتخابات شوراها در حوزه هاى مربوطه از طريق تعرفه كاغذى انجام شد.

نامشخص بودن پايان دوره ششم مذاكرات وين 
 ســخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا اعالم كرد كه پيشــرفت هايى در مذاكرات وين درباره از سرگيرى پايبندى به توافق 
هسته اى وجود داشته است، اما چالش ها پابرجا هستند و نمى تواند بازه زمانى مشخصى را براى پايان دور ششم مذاكرات اعالم 

كند.
به گزارش ايســنا، ند پرايس در يك كنفرانس خبرى تلفنى به خبرنگاران گفت: ما توانســته ايم به پيشرفت هايى دست بيابيم اما 

چالش ها پابرجا هستند. من بازه زمانى مشخصى ندارم كه براى پايان دور ششم از مذاكرات ارائه كنم. 
بر اساس اين گزارش، مذاكرات ميان اعضاى كميسيون مشترك برجام درباره احياى توافق هسته اى در وين و با حضور آمريكا 

در مقر مذاكرات از ماه گذشته برگزار شده است. 
آمريكا و ايران مذاكرات مســتقيم يا غيرمستقيمى نداشته اند و نمايندگان دولت آمريكا با نمايندگان ساير اعضاى برجام در اين 
زمينه رايزنى مى كنند.   اقدامات الزم براى احياى توافق هسته اى از طريق بازگشت دوجانبه تهران- واشنگتن به آن در 2 كارگروه 
مجزا بررسى مى شود كه شامل بازگشت ايران به اجراى كامل تعهدات برجامى اش و لغو تحريم هاى يك جانبه آمريكا عليه ايران 

است. اين تحريم ها پس از خروج دولت پيشين آمريكا از توافق هسته اى عليه ايران اعمال يا بازگردانى شدند. 

ــان  ــا بي ــدان ب ــتان هم ــدار شهرس  فرمان
ــا  ــتان ب ــات شهرس ــت انتخاب ــه وضعي اينك
ــت و  ــاس نيس ــل قي ــتان ها قاب ــاير شهرس س
ــرى و 4 ــزار نف ــا جمعيــت 700 ه همــدان ب
شهرســتان وضعيــت خــاص خــود را داشــت 
گفــت: 213 شــعبه اخــذ رأى در ســطح 
ــعبه  ــه 11 ش ــد ك ــى ش ــتان پيش بين شهرس

ــود. ــت ب ــى ثاب ــيار و مابق س
محمدعلــى محمدى با بيــان اينكه جمعيت 
شهرنشــين همدان بيش از 80 درصد اســت 
افزود: در شــهر جورقان 6 شعبه، در مريانج 3
شــعبه و در جورقان نيز 2 شعبه در نظر گرفته 
شــده بود گفت: در روســتاها نيز 86 شــعبه 
پيش بينى شــده بود كه 57 شــعبه در بخش 
مركزى و  29 شــعبه در بخش شــرا در نظر 

گرفته شده بود.
وى با بيان اينكه 2 شعبه سيار نيز براى روستاها 
پيش بينى شــده بود بيان كــرد: با وجود اينكه 
شــعب اخذ رأى در همدان مشخص بود اما  
33 شــعبه را نيز تغيير مــكان داديم تا در يك 
فضاى گسترده تر و داراى محوطه باز باشد اما 
باز شاهد رفتارهاى سليقه اى و تنگ نظرى هايى 

بوديم.
محمدى با بيان اينكه 8 درصد به تعداد شعب 
اضافه شده بود گفت: امسال يك صندوق سيار 
عشايرى هم داشــتيم كه از طايفه «نيازى» بود  
كه در 3 نقطه همدان ســاكن هســتند كه اخذ 

رأى داشتيم.
گزارش قابل  توجهى از 
تخلفات انتخاباتى در 

همدان نداشتيم
 دادســتان همدان نيز با بيان اينكه 
گــزاش قابــل توجهــى از تخلفات 
نداشــتيم به اين نكته اشاره كرد كه 8

درصد داوطلبان انتخابات در شوراى 
شهر  همدان ساكن هستند.

حســن خانجانى گفت: حضور مردم در پاى 
صندوق هاى رأى بيانگر اين بود كه مردم اين 
اســتان از ديرباز به دنبال آن هستند كه بيش از 
گذشته براى تحقق مشاركت گام بردارند، البته 
اســتان در اين زمينه نيازمند آن است كه براى 

رسيدن به مشاركت حداكثرى تالش كند.
خانجانى افزود: در مجموع از حيث قانونمندى 
گزارش قابل  توجهــى از تخلفات در همدان 

نداشتيم كه مستلزم پيگيرى باشد.
استان در امنيت كامل 

برگزارى انتخابات قرار داشت
 رئيــس كميته امنيتــى و انتظامى ســتاد 
انتخابات استان، بيان كرد: سازوكارهاى الزم به 
منظور تعامــل و هم افزايى با نهادهاى قضايى، 
اطالعاتى  نظامــى  و اجرايى در حوزه امنيت 
و ايجــاد فضاى امن براى حضــور  مردم  در 

انتخابات در استان لحاظ شد.
مهدى اخــوان افزود: در مجمــوع 4 هزار و 
682 نفــر از نيروهاى نظامى و انتظامى وظيفه 
حفاظت از صندوق هاى اخذ آرا را در اســتان 

برعهده داشتند.
گفتنى اســت روز گذشــته 230 خبرنگار و 
عكاس اخبار انتخابات در اســتان را پوشــش 

دادند.
 به گفتــه اســدا... ربانى مهر مســئول كميته 
اطالع رســانى ســتاد انتخابات اســتان 230

خبرنــگار، عــكاس از رســانه هاى مختلف 
ديدارى، شــنيدارى و نوشتارى كار پوشش و 
انعكاس اخبار مربوط به اين دوره از انتخابات 

در سطح استان را برعهده داشتند.

38درصد همدانى ها رأى دادند 

اعالم نتايج امروز
■ استاندار: انتخابات همدان در امنيت كامل انجام شد            ■ امام جمعه: دولت آينده مقصر وضع فعلى نيست 

■   آمار لحظه اى نتايج انتخابات را در كانال تلگرامى همدان پيام دنبال كنيد
 حضــور و مشــاركت مردم در ســيزدهمين 
دوره انتخابات رياســت جمهورى و ششمين دوره 
شــوراهاى اسالمى شهر و روســتا عالوه   بر اينكه 
نمايش اقتــدار ملى و تجلى مردم ســاالرى دينى 
بود، زمينه را براى آغاز كارها و اقدامات بزرگ در 
راستاى گره گشايى از مشكالت، رفع گرفتارى ها و 

سرعت بخشيدن به روند توسعه فراهم كرد.
مردم پاى صندوق هاى رأى آمدند و نقش خود را 

ايفا كردند. كارى كــه همواره در عرصه انتخابات 
انجام مى شود و اقشار مختلف به صحنه مى آيند.

ديروز نيز شــاهد نمونه ديگــرى از حضور مردم 
بوديم تا مسير پيشــرفت و تعالى كشور همچنان 

استمرار داشته باشد.
رويداد سياســى 28 خرداد ماه برگ زرين ديگرى 
از افتخــارات ملت ايران بود كــه با حضور  مردم 

ثبت و ضبط شد.

مهمتريــن و اصلى ترين مؤلفــه در انتخابات نيز 
مشاركت مردمى است و اصوالً انتخابات با شركت 
مــردم در پاى صندوق هاى رأى معنا و مفهوم پيدا 
مى كند.  بر اين اساس آنچه ديروز در كشورمان رقم 
خورد جلوه ديگرى از نقش آفرينى مردم و انتخاب 
آنها بود كه به عنوان يك حق براى شــهروندان در 

قانون اساسى تعريف شده است.
حق تعيين سرنوشــت متعلق به ملتى اســت كه 

نظامات و مناسبات خود را بر مبناى اصل مشاركت 
بنا نهاده اند. حضور در پاى صندوق هاى رأى نمونه 
بارزى از اين مشــاركت و نقش آفرينى اســت و 
مردم با توجه به حق شــهروندى و البته مسئوليت 
اجتماعى به صحنه آمدند تا آينده اى روشن را براى 

جامعه رقم بزنند. 
طبيعى اســت منتخبان و برگزيــدگان ملت در هر 
انتخاباتى بايد ضمن شــكرگزارى فرصت خدمت 

كه با رأى و نظر مردم در اختيار آنها قرار مى گيرد، 
خود را براى گره گشــايى از مشــكالت جامعه و 

خدمت خالصانه و صادقانه به مردم آماده كنند.
امروز نام كســانى كه به عنــوان منتخب مردم از 
صندوق ها بيرون مى آيد، متعلق به آحاد جامعه اعم 
از رأى دهندگان به وى و سايرين هستند و در قبال 
همگان مسئوليت دارند و اين مهم چه در خصوص 

رياست جمهورى و چه شوراها مصداق دارد.

 در انتخابات 1400 يك ميليون و 425 هزار و 970 نفر از جمعيت استان  شامل 722 هزار و 733 مرد و 703 هزار و 207 زن واجد شرايط 
شركت در اين دوره از انتخابات بودند.

در انتخابات 28 خرداد، 30 هزار و 902 رأى اولى اســتان همدان كه ســرمايه هاى واقعى سياسى و اجتماعى اين ديار هستند با داشتن 18 سال 
تمام، امكان راى دادن در انتخابات را به دست آورده اند تا با انديشه ها، مطالبات، خواسته ها و هيجانات خود قدم بر عرصه فعاليت هاى سياسى 

گذاشته و با منطق و عقالنيت در مسيرى سرنوشت ساز گام بردارند.
راى اولى ها كه تنها مشاركت در انتخابات شوراهاى دانش آموزى(در سطح مدارس) را تجربه كرده اند، نگاهى ژرف و عميق به انتخابات دارند 

چرا كه آنان نسل جديدى از انقالب با ديدگاه ها و ساليقى متفاوت هستند.
براساس قانون، متولدين خرداد 1382(18 سال تمام) و قبل از آن امكان شركت در انتخابات و حضور در پاى صندوق هاى راى را داشتند.

هزار و 437 شعبه اخذ رأى براى جمع آورى آراى مردم استان همدان در سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى و ششمين دوره شوراهاى 
اسالمى ايجاد شد.

ششــمين دوره انتخابات شــوراهاى اسالمى نيز در 917 روستاى استان  و 2 تيره عشايرى «جمور» و «تركاشوند» نيز برگزار شد. در اين دوره از 
انتخابات 2 هزار و 966 نفر به عنوان اعضاى شوراى روستايى و 174 نفر نيز به عنوان عضو شوراى شهر و در مجموع 3 هزار و 140 نفر به عنوان 

منتخبان ششمين دوره انتخابات شوراهاى ا سالمى شهر و روستا در استان همدان برگزيده مى شوند.

شمار تعرفه هاى اخذ رأى استان 30 درصد افزايش يافت
 رئيس ستاد انتخابات استان  نيز از افزايش  30 درصدى شمار تعرفه هاى اخذ رأى پيش بينى شده در اين استان نسبت به دوره هاى 

گذشته سخن گفت.
مصطفــى آزادبخــت گفــت: هــزار و 437 شــعبه اخــذ رأى در اســتان همــدان دايــر شــده كــه 2 شــعبه بــا مشــكل ارتبــاط اينترنتــى 

ــدند.  مواجه ش
وى افزود: استكبار جهانى، سران استكبار، دولت هاى مرتجع منطقه و گروهك هاى ضد انقالب از مدت ها پيش دنبال دلسرد و نااميد 

كردن مردم هستند و پيوسته بى تأثير بودن رأى مردم را تبليغ مى كنند.
آزادبخــت گفت: 29 هزار نفر كار اجرايى انتخابات را برعهده داشــتند و ديروز مردم 

همدان با خلق حماسه اى ماندگار، برگ زرين ديگرى بر اوراق خود افزودند.
انتخابات الكترونيكى شوراى شهر همدان 

بدون اخالل برگزار شد
 مســئول كميته فناورى اطالعات ســتاد انتخابات استان هم به  

تدابير اتخاذ شده  براى برگزارى انتخابات الكترونيكى اشاره كرد.
محمدحســن ميرزايى  با بيان اينكه انتخابات الكترونيكى شــوراى 
شــهر همدان بدون اخالل برگزار شــد بيان كرد: الكترونيكى شدن 

انتخابات تخلفات را كاهش مى دهد.
وى افزود: هزار و 437 شــعبه اخذ رأى در استان داير شده كه هزار 
و 567 دستگاه احراز هويت براى اين شعب در نظر گرفته شده بود.
ميرزايى درباره مشــكل پيش آمده در آغازين ســاعات رأى گيرى 
گفــت: كارت هاى مختص ناظران شــعب پيش بينى شــده كه در 
شمارى از شعب شهرهاى همدان و تويسركان رمز اختصاص يافته 

به كارت ناظران توسط دستگاه احراز هويت شناسايى نمى شد.
وى بيــان كرد:  اين مشــكل به ســرعت رفع شــد و اخاللى  در 

رأى گيرى به وجود نيامد.

 روز گذشــته 28 خرداد مــاه 1400 ملت فهيم و با 
بصيرت ايران اســالمى با حضور پرشور و آگاهانه خود 
از نخستين ســاعات آغاز انتخابات در پاى صندوق هاى 
رأى، حماسه ديگرى را با شعار «سربلندى و اقتدار ايران» 

خلق كردند.
به گزارش همدان پيام، رأى گيرى از واجدين شــرايط 3 
انتخابات رياست جمهورى، شــوراهاى اسالمى شهر و 
روستا، ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى از ساعت 7 

صبح روز جمعه 28 خرداد ماه 1400 آغاز شد.
مردم استان همدان از ســاعات اوليه با در دست داشتن 
شناســنامه و كارت ملــى خــود در شــعب اخذ رأى 
حاضر شــدند. حضور مرد و زن، پيــر و جوان  در پاى 
صندوق هاى رأى نشان از آن داشت كه همه آمده بودند 

تا نشاط سياسى ايجاد كنند. 
مردمانى كه قلبشــان براى ســرزمين مــادرى مى تپد و 
از روزهــا و هفته ها پيش اعالم كــرده بودند «مى آييم تا 
ســربلندى ايران و اقتدار نظام جمهورى اسالمى را رقم 
بزنيم» حضورى گسترده در پاى صندوق هاى رأى داشتند. 
محمد ظفرى كه براى شــركت در انتخابات به شــعبه 
اخذ رأى در شــركت مخابرات آمــده بود  درباره هدف 
از شــركت در عرصــه انتخابات به خبرنــگار ما گفت: 
براى تحكيم مبانى موفقيت و پيروزى ايران اسالمى پاى 
صندوق رأى آمده ام تا با انتخابى اصلح و آگاهانه، ســهم 
خود را در زمينه سازى براى رشد كشور و استقرار دولتى 
خادم و مخلص در راســتاى خدمت به مردم و ميهن ايفا 

كنم.
شهروند ديگرى هم اين گونه اظهارنظر كرد: شركت در 
انتخابات به معناى احســاس مسئوليت در قبال كشور و 
ملت است، زيرا همه ما در برابر آينده و سرنوشت كشور 
و حكومت مســئوليم و بايد نقش خود را در اين زمينه 

ايفا كنيم.
يك معلم آموزش وپرورش هم معتقد بود حضور نيافتن 
در انتخابات مشــكلى را حل نمى كند، اگر به دنبال تغيير 
در شــرايط و بهبود اوضاع هستيم بايد رأى و نظر خود 
را از اين طريق اعــالم كرده و با حضورى حداكثرى در 
انتخابات زمينه استقرار دولتى مقتدر با پشتوانه مردمى را 
براساس آنجه كه مى خواهيم و مطالبه داريم، فراهم كنيم. 
براى ساختن آينده اى بهتر و درست شدن شرايط و همه 
مشكالت بايد دست به دست هم بدهيم و همه افراد در 

اين عرصه حضور پيدا كنند.
 بــه اعتقاد من با رأى ندادن مشــكالت حل نمى شــود 
انشاءا... با رأى درست و انتخاب دقيق بتوانيم در انتخاب 

اصلح كمك كنيم.
شهروند ديگرى هم رأى دادن را وظيفه همگانى دانست 

و گفت: ميزان رأى ملت است.

انتخابات همدان در امنيت كامل 
انجام شد

 اســتاندار همدان نيــز گفت: انتخابــات در اين 
اســتان در امنيت، آرامش كامــل و قانونمند با رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى انجام شد  و همه تدابير به ويژه 
رعايت دستورالعمل هاى  بهداشتى ديده شد تا مردم با 

خيال راحت و بدون نگرانى رأى دهند. 
سيد ســعيد شــاهرخى بيان كرد: امروز با رأى مردم، 
مسئوالن اركان كشور به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
انتخاب مى شوند، بنابراين رأى مردم در تمامى شئونات 
مردم چه در تعيين مسير و انتخاب نخبگان مؤثر است.
به گفته وى حضور و مشاركت حداكثرى سبب محقق 
شدن انتخاب اصلح شده، همچنين انتخاب با رأى باال 
سبب شتاب گرفتن توسعه كشور، اقتدار نظام، قدرت 

باالى منتخبان مى شود. 
استاندار همدان افزود: مشاركت حداكثرى پشتوانه اى 
براى انجام امور بوده و ســبب بــاال رفتن امنيت ملى 
مى شــود و دشــمنان هم نمى توانند چشــم طمع به 

آرمان ها و ارزش هاى ما داشته باشند.

دولت قوى به رأى باال نياز دارد
 حضــور قوى مردم در انتخابات موجب تشــكيل 

دولتى قدرتمند مى شود.
نماينــده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان  روز 
گذشــته در جمع خبرنگاران در ستاد انتخابات استان 
در سخنانى با اشــاره به حضور گسترده مردم در پاى 
صندوق هاى رأى، گفت: حضور حداكثرى و پر شــور 
مردم در انتخابات موجب تشكيل يك دولت مقتدر و 

توانمند در عرصه داخلى و خارجى مى شود.
حجت االســالم والمسلمين حبيب ا...شــعبانى  گفت: 
ســختى ها و مشكالت نبايد مانع از انجام وظيفه شود، 
هر چند تاكنون هيچ مسأله اى نتوانسته اراده مردم را در 

حمايت و پشتيبانى از نظام اسالمى سست كند.
وى افزود: حضور در انتخابات كارى از جنس شــهيد 
سردار ســليمانى اســت، حضور در انتخابات تقويت 
امنيت ملى را به دنبــال دارد. امام جمعه همدان گفت: 
دولت آينده مقصر وضع فعلى نيست  و بايد همه براى 

حل مشكالت به آن كمك كنيم.

 آمار نتايج سيزدهمين دوره انتخابات رياست 

جمهورى و پنجمين دوره انتخابات شوراى اسالمى 

شهر و روستا و ميان دوره اى مجلس  امروز مشخص 
مى شود.

همدان پيام امروز نيز  نتايج انتخابات را لحظه اى  منتشر 

خواهد كرد.  بنا به گفته وزارت كشــور آمار رياست 

جمهورى به صورت كلى و شــوراها پس از آن اعالم 
خواهد شد.

■ مشاركت 38 درصدى همدانى ها در انتخابات

اســدا... ربانى مهــر  رئيــس كميتــه اطــالع رســانى ســتاد 

ــر مشــاركت  ــم خب ــه تنظي ــا لحظ ــتان ت ــات اس انتخاب

همدانــى هــا در عرصــه انتخابــات را 38 درصــد اعــالم 

كــرد و گفــت: تــا ايــن ســاعت تعــداد 541 هــزار و 512 

نفــر تعرفــه در اســتان همــدان مصــرف شــد.
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روز بعد از بيست وهشتميا
مهدى ناصرنژاد »

بيست وهشتم خردادماه سال 1400 هم سپرى شد و يك روز پر 
هيجان و تاريخى در ايران رقم خورد. مردم كشــورمان در اين روز 
تاريخى سيزدهمين رئيس جمهورى اسالمى دوران پس از انقالب 

خود را از بين 4 نامزد باقى مانده در رقابت هاى انتخاباتى برگزيدند.
امــروز 29 خرداد ماه و يك روز پس از انتخابات اســت. نتايج اين 
دوره انتخابات هنوز قطعى نيست و شمارش آرا همچنان ادامه دارد، 
وليكن هر چه كه هســت، مردم رئيس جمهور 4 سال آينده خود را 
انتخاب كرده اند و مى توان گفت، كشور ايران و ملت مقاوم و صبور  

اين ســرزمين از امروز (29 خرداد ماه) با يك چرخش تند سياسى 
وارد مدار تازه اى از سرنوشــت خود شدند. 8 سال طوالنى، دشوار، 
پر تالطم و پر حوادثى با سكان دارى دولتى دنباله رو از طيف متمايل 
به اصالح طلبان بر كشور و مردم گذشت و با اينكه در طول 8 سال 
گذشــته انتقادهاى تند و ويرانگرى از اين دولت به رياســت آقاى 
حسن روحانى از جانب جناح هاى مختلف به عمل آمد، اما شاكله 
تمام مشــكالت و جنگ سردى كه با طراحى بهانه تراشان داخلى و 
دولت هاى زياده خواه بيگانه  ســر راه دولت هاى يازدهم و دوازدهم 
حســن روحانى قرار داشــت، به گونه اى بود كــه با يك قضاوت  
منصفانه نمى توان دولت هاى روحانى را 100 درصد  مقصر دانست. 

در اين ارتباط صرف نظر از تحريم هاى سخت و پيچيده اى كه آمريكا 
در ســر راه حركت روان مردم كشورمان گذاشته است، همين بالى 
سياه كرونا كافى است تا هر دولت و كشورى را در منگنه بحران ها 
قرار دهد، كما اينكه بسيار دولت هاى قدرتمند و كشورهاى صاحب 
امكانات در چندين نقطه جهان تاكنون در مقابل فشار بيمارى كرونا 
كم آورده اند و آينده كرونا هم با وجود ســاخت واكسن و گسترش 

آن هنوز معلوم نيست. 
به هر حال تقدير انتخابات 28 خرداد ماه 1400 چراغ پايان خط دولت 
دوازدهم را باال برد و مسير جديدى را با رئيس جمهورى جديد در 
قامت دولت سيزدهم در ايران به مردم كشورمان و جهانيان نشان داد 

و اين نداى جاودان و تكرار شدنى كه در هر آمدن، رفتنى هم هست!!! 
امروز 29 خرداد ماه ســال 1400 سرآغاز بدعتى جديد در كشورى 
اســت كه تاريــخ مدون حدود 3 هــزار ســاله دارد و قدرت ها و 
دولت هاى بسيارى را در قامت هاى گوناگون و متفاوت به خود ديده 
است، اما نام ايران هميشه ايران بوده و مانده و نسل هاى اين سرزمين 

همواره هويت ايرانى دارند.
تاريــخ عملكرد تمام دولت ها را قضاوت خواهد كرد و آن نام و آن 
نشــانى در يادها و قلوب اين مردم باقى خواهد ماند و به نيكى ياد 
خواهد شد كه از جنس اين مردم و از نسل اين سرزمين باشد و به 

مردم نيكى و خدمت كرده باشد.

 من اگر رئيس جمهور شــوم تمــام آدامسهاى كــودكان كار را 
مىخرم و هميشه به اين فكر مى كردم كه اى كاش يك چراغ جادو در 
دســت داشتم و با اين چراغ جادو مى توانستم تمام خواستههاى مردم 
را برآورده كنم حاال كه انتخابات شــده اســت به اين فكر مى كنم كه 
اگر روزى برســد و رئيس جمهور شوم كارى مى كنم كه دل مردم شاد 
شــود و درد بى پولى بر دل هيچ پدر و مادرى ســنگينى نكند و ديگر 
هيچكس هيچگونه كمبودى را در زندگى خود احساس نكند. من اگر 
رئيس جمهور شوم كارى مى كنم كه تمامى مردم كشورم از من رضايت 
كافى داشته باشند، ســعى مى كردم قلب مهربان و رئوفى داشته باشم 
و به فكر مردم كشورم باشم، دلسوزانه و با مهربانى براى مردم عزيزم 

كارى انجام دهم تا هميشه مرا دوست داشته باشند.
 من اگر رئيس جمهور شــوم تمامى اجناس كودكان كار را مى خرم تا 
با دلى شــاد و چهرهاى خندان به اســتقبال خانوادههاى خود بروند و 
ديگر هيچ كودكى با شكم گرسنه شب را صبح نكند و  سعى مى كردم 
اختالف طبقاتى و فقر را از بين ببرم. افرادى كه هميشــه براى فقر و 
تنگدستى در عذاب و رنج هستند، كمى احساس راحتى كنند و زندگى 

خوبى داشته باشند. 
بهطور مثال؛ مواد غذايى، اســباب بازى را با قيمتى پايينتر در اختيار 
اين كودكان قرار مىدادم تا هيچ وقت با چشــم حســرت به كودكان 
ديگر نگاه نكنند، اميدوارم روزى كه رئيس جمهور شوم بتوانم با تمام 
قدرت به مردم كشورم خدمت كنم تا عدالت را در كشور برقرار كنم و 
همه افراد در يك سطح باشند، زيرا زن و مرد، فقير و پول دار و... هيچ 
فرقى با هم ندارند و همه ما انسان هستيم و مى توانيم در كنار يكديگر 

زندگى زيبايى را بسازيم.
* مانيا راشدى 
9 ساله از همدان

 روزگذشته (جمعه 28 خرداد ماه) سيزدهمين 
دوره  انتخابات رياســت جمهورى، ششمين دوره  
روستا،  و  شــهر  اسالمى  شــوراهاى  انتخابات 
انتخابات ميــان دوره اى پنجميــن دوره  مجلس 
خبرگان رهبرى و انتخابات ميان دوره اى يازدهمين 

دوره مجلس شوراى اسالمى برگزار شد. 
در پى تأكيد مقامات و مســئوالن كشورمان به 
برگزارى انتخابات ســالم و پرشور انتخابات در 
كشورمان، روز گذشــته حضور اين مقامات در 
پاى صندوق هاى رأى و ســخنرانى ايشــان در 
حاشيه برگزارى انتخابات مورد توجه رسانه هاى 

داخلى و خارجى قرار گرفت. 
در ادامه اين گــزارش به خالصه اى از اظهارات 
مقامات و مسئوالن ارشــد كشورمان در حاشيه 

برگزارى انتخابات 28 خرداد ماه مى پردازيم: 
 رهبر انقــالب:  روز انتخابات، روز ملت 

ايران است
رهبر انقالب در نخســتين دقايق آغاز رأى گيرى با 
حضور در محل صندوق سيار 110 در حسينيه امام 
خمينى(ره) رأى خود را به صندوق انداختند و پس 
از آن فرمودند: امروز ميدان دار و صحنه گردان اصلى 
مردم هستند كه با رأى خود سرنوشت و تكليف كلى 
و اساسى كشور را براى سال هاى بعد معين مى كنند، 

بنابراين امروز متعلق به مردم است.
حضــرت آيت ا... خامنه اى افزودند: بر اســاس اين 
واقعيت خرد انسانى حكم مى كند همه در اين آزمون 
بزرگ ملى و سراسرى شركت كنند و علت دعوت 
مكرر مــا از مردم براى حضور در انتخابات نيز اين 
است كه در درجه اول خود مردم از اين حضور نفع 
مى برند و جمهورى اسالمى نيز امتيازات بزرگى در 

عرصه بين المللى به  دست مى آورد.
ايشــان رأى تك تك مردم را داراى اهميت دانستند 
و فرمودند: همه بياييد، تشــخيص و رأى بدهيد و 
هيچ كــس نگويد با يك رأى مــن اتفاقى نمى افتد، 
زيرا همين تك رأى هاست كه آراى ميليونى ملت را 

تشكيل مى دهد.
حضرت آيت ا... العظمى خامنه اى با اشاره به توصيه 
هميشــگى خود يعنى تســريع در رأى دادن، بيان 
كردنــد: هر چه زودتر با نيــت خدايى و ثواب اين 

وظيفه و تكليف را انجام دهيد بهتر است.
ايشان با ابراز اميدوارى از اينكه به بركت ايام والدت 
حضــرت على بن موســى الرضا(ع)، امروز جشــن 
ملت ايران و مايه خير و بركت باشــد، افزودند: از 
دست اندركاران انتخابات تشكر و تأكيد مى كنم كه 
كار را با اتقان كامل در سراســر كشور انجام دهند 
و به شــما خبرنگاران و عكاسان محترم نيز سالم و 

خداقوت مى گويم.
مشكالت  همه  على رغم  رئيس جمهور:    

در انتخابات شركت كنيد
رئيس جمهــور پــس از شــركت در انتخابــات 
گفــت: اين انتخابات مهم اســت؛ انتخابات مهم ما 
رياست جمهورى است كه يكى از مهترين انتخابات 
در 4 ســال يك بار است كه با توجه به اختيارات و 
مسئوليت هاى وسيع و سنگينى كه در قانون اساسى 
براى رئيس جمهور مشخص شده، از اهميت بااليى 

برخوردار است.
حســن روحانــى افــزود:  كاش از روز ثبت نام در 
انتخابات هيچ مشــكلى نداشــتيم و امروز شــاهد 
حضور بيشــتر مردم بوديم، اما مــردم مى دانند اين 
انتخابات براى كشــور، سرنوشت خودشان و نظام 

جمهورى اســالمى ايران چقــدر اهميت دارد. من 
فكر مى كنم در دنيا تنها چند كشــور وجود دارد كه 
انتخابات آنها مورد توجه جهانيان است، وگرنه اكثر 
كشورهاى دنيا وقتى انتخابات برگزار مى كنند عمدتًا 

براى مردم خودشان اهميت دارد.
وى گفت: اما چند كشور در دنيا هستند كه انتخابات 
آنها مــورد توجه همه جهان اســت و مى خواهند 
بفهمند حضور مردم و فردى كه انتخاب مى شــود 
كيست و چگونه خواهد بود؛ يكى از آن كشورهاى 
مهم جمهورى اسالمى ايران است و در طول مدت 
42 ســال همينطور بوده و امروز هم اينطور است. 
مردم بايد توجه داشته باشند كه همه جهانيان امروز 
به صنــدوق آرا، صف هاى مردم بــراى ريختن آرا 

توجه مى كنند. 
 رئيس قــوه مقننــه: انتخابات فرصت 
بزرگى براى مردم اســت تا چهره مديريت 

كشور را تغيير دهند
رئيس مجلس شــوراى اســالمى پس از رأى دادن 
در يكــى از حوزه هاى رأى گيرى در تهران در جمع 
خبرنگاران بيان كرد: انتخابات ثمره مردم ســاالرى 
دينى در كشــور ماســت و مردم ما با مجاهدت و 
تالش خود توانســتند جمهوريت و اسالميت نظام 

را حفظ كنند.
محمدباقــر قاليبــاف افــزود: صندوق هــاى رأى 
بزرگترين و مهمترين ســرمايه سياسى و اجتماعى 
كشور هســتند، همانند شوراهاى شهر كه در سطح 
محلى و رئيس جمهور در سطح رياست قوه مجريه 

براى مردم انجام وظيفه مى كنند.
وى در ادامه بيان كرد: انتخابات فرصت بزرگى براى 
مردم اســت تا چهره مديريت كشــور را نسبت به 

نقدهايى كــه دارند، تغيير دهند، بنابراين اين وظيفه 
برعهده آنهاست كه انتخاب و بررسى دقيقى در اين 
مورد انجام دهند، زيرا به هرحال مى خواهند 4 سال 
اداره كشــور را در سطح ملى و محلى به نمايندگان 

خود واگذار كنند.
بيشتر  نگهبان:  شــوراى  ســخنگوى   
تخلفات گزارش شــده مربــوط به احراز 

هويت بود
عباسعلى كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان پس 
از انداختن رأى خود در صندوق 1594 مســتقر در 
ستاد مركزى نظارت درباره گزارش هايى كه پيرامون 
تخلفات احتمالى به دســت شوراى نگهبان رسيده، 
گفت: ما از طريق ســامانه مــردم ناظرى كه اعالم 
كرده بوديم گزارش هاى تخلف را دريافت كرده ايم 
كه عمدتاً مربوط به تأخير در آغاز كار رأى گيرى و 

مشكالت دستگاه هاى احراز هويت بوده است.
  وزير امور خارجه: صندوق رأى بهترين 

جا براى تعيين سرنوشت كشور است
وزير امور خارجه كشــورمان كه به تركيه سفر كرده 
براى انداختن رأى در صندوق به شــعبه اخذ رأى 
در آنتاليــا رفت و بيان كرد: حق تعيين سرنوشــت 
از مهمترين حقوقى اســت كه مردم ما با انقالب به 
دســت آوردند و جمهوريت نظام يكى از مهمترين 
دستاوردهاى انقالب ماســت. ضرورت دارد كه ما 
اگر هم ناراحتى داريم و اگر هم مشــكلى هست و 
اگر كمبودى هســت كه من به ســهم خودم نسبت 
بــه همه اين كمبودها از مردم شــرمنده هســتم و 
عذرخواهى مى كنم، الزم است در تعيين سرنوشت 

خود مشاركت كنيم.
محمدجــواد ظريف بــا بيان اينكه صنــدوق رأى 

بهترين جا بــراى تعيين سرنوشــت و براى تعيين 
آينده فرزندان و تعيين مسير كشور است، بيان كرد: 
اميدوارم اين كار با عالقه توســط همه هموطنان كه 
هميشه اشتباه پيشگويان سياسى را ثابت كردند اين 
بار هم ثابت شود. ما در وزارت امور خارجه به سهم 
خودمان تمام تالش خود را كرديم كه در هرجا كه 
امكان وجود داشــته، شعبه اخذ رأى داشته باشيم و 
مردم بتوانند با مشاركت فعال، اين حق خودشان را 

كه حق مردم ايران است را اعمال كنند.
وى گفت: البته در كانادا به دليل مقابله دولت كانادا 
على رغم تالش ما اين امكان فراهم نشــد و دولت 
كانادا بايد به ايرانيان مقيم كانادا پاســخگو باشد كه 
چرا اجازه نداده حق خودشان را اعمال كنند، ولى در 
ساير جاها به خوبى اين اقدام صورت گرفته است و 

اميدواريم نتيجه خوب آن را مردم ما ببينند.
 وزير كشور: از رأى مردم كه تجلى اراده 
آنها در انتقال قدرت و اداره كل كشور است، 

صيانت شود
 وزير كشــور در روز انتخابات پس از رأى دادن در 
جمع خبرنگاران گفت: اميدواريم خداوند متعال به 
همه ما توفيق بدهد كه بتوانيم تكليف خودمان را در 
امانــت دارى رأى مردم و صيانت از آن در برگزارى 
انتخابات قانونى سالم و در شرايط بهداشتى با توجه 

به شيوع كرونا انجام دهيم. 
عبدالرضــا رحمانى فضلى با بيــان اينكه از ناظرين 
محترم تقاضا داريم كه با دقت، نظارت را انجام دهد، 
بيان كرد: با توجه به اينكه رأى مردم كه تجلى اراده 
مردم در انتقال قدرت و اداره كل كشور است حتمًا 
بايد به خوبى صيانت شــود و به عنوان هيأت هاى 

نظارت به خوبى اين كار را انجام دهند.

اظهارات مقامات ارشد كشورمان در روز انتخابات: 

رهبر انقالب:روز انتخابات
 روز ملت ايران است

■ كسى نگويد با رأى من چه اتفاق مهمى خواهد افتاد
■ يك رأى نبايد جابه جا شود

گـزارش گـزارش 
تصويـرى تصويـرى 
ر  حضو ز  ر ا حضو ز  ا

مردم  ر  مردم پرشو ر  پرشو
بات  نتخا ا ر  بات د نتخا ا ر  د

1 4 0 014 0 0

     عكس ها: اميرحسين تركمن - مهدى كلوندى

توصيه انتخاباتى پليس فتا 
به مديران شبكه هاى اجتماعى

 رئيس مركز تشخيص و پيشگيرى از جرائم سايبرى پليس فتاى ناجا 
با اشاره به نقش فضاى مجازى در حضور گسترده مردم در انتخابات، به 
مديران كانال ها و گروه ها در شبكه هاى اجتماعى و فضاى مجازى گفت 
كه محتوا و تبليغات انتخاباتى در فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى 

بايد منطبق بر قوانين انتخاباتى باشد.
على محمد رجبى در گفت وگو با ايسنا،گفت: فضاى مجازى در راستاى 
حضور پرشور مردم در انتخابات نقش غيرقابل انكارى دارد، از اين رو 

محتوايى كه در آن منتشر مى شود هم داراى اهميت بااليى است.
وى ادامه داد: به همين دليل نيز مديران كانال ها و گروه ها در شبكه هاى 
اجتماعى و فضاى مجازى بايد توجه داشــته باشــند كه انتشار محتوا و 
تبليغات انتخاباتى در فضاى مجازى و شــبكه هاى اجتماعى بايد منطبق 
بر قوانين انتخاباتى باشد. از جمله اين مقررات اين است كه شبكه ها به 
هيچ وجه نبايد پيش از اعالم رســمى نتايج انتخابات نســبت به انتشار 

نتايج احتمالى اقدام كنند.
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خبـر خبـر

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

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

برابر رأي شــماره 139960326008000712 و پرونده كالسه 13999114426008000001 
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى سيف اله بوستان فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه 111 كد ملي 3992121259 
صادره از رزن در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 47800 مترمربع 
پالك شــماره فرعى 1441 از 25 اصلي قريه كرفس واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك رزن كه مورد تقاضا قسمتى از سند شماره 4262 مورخ 1387/04/17 دفتر 2 رزن 
به نام ولى اله بوستان مى باشد،محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ 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 22)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/29

حسين حيدرى
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

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

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

برابر رأي شــماره 140060326034000278 هيأت اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك همدان- ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى جواد همتى اكبر 
فرزند صفرعلى به شماره شناسنامه 25 صادره از همدان در ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 37985/86 مترمربع قســمتى از پالك132اصلى واقع در بخش 
پنج همدان خريداري از مالك رســمي آقاى غالمعلى خوش اندام محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 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 423)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/13

موسى حنيفه 
 رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

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

برابر رأي شــماره  هيأت اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه 
دو تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضي آقاى مصطفى همتى اكبــر فرزند صفرعلى 
به شــماره شناسنامه 165صادره از همدان در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 47232/39 مترمربع قســمتى از پالك132 اصلى واقع در بخش پنج همدان 
خريداري از مالك رســمي آقاى غالمعلى خوش اندام محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، 
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 424)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/13

موسى حنيفه
 رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

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

موضوع  اول/دوم  هيأت  مورخ 1400/03/11  رأي شــماره 140060326001000378  برابر 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
ليال شمشيرى فرزند جواد به شماره شناسنامه 1257 صادره از همدان در ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 249/90 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى باقيمانده 5/62 اصلى واقع 
در حومه بخش يك همدان، به نشــانى دره مرادبيگ، بلوار شــهيد شمسى پور، كوچه 
الوان، خريداري از مالك رســمي آقاى صمد ســاده محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، 
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 345)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/29

رضا شيرخانى خرم -  رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

رفع  هزار و625 كانون خطر با اجراى 
مانورهاى عملياتى برق در استان همدان

 مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان با اشاره به انجام 
34 هزار و 220 مورد اصالح و رفع ضعف ولتاژ در سطح استان گفت: 
هزار و 625 كانون خطر نيز در اجراى مانورهاى عملياتى برق رفع شد.

به گزارش روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان همدان، شيرزاد 
جمشيدى با اشاره به اجراى اقدامات  فراگير در قالب مانورهاى عملياتى 
برق در سال 1399 و 1400  بيان كرد: اين مانورها در راستاى اقداماتى 
از جمله تعميرات اساســى، تعديل بار، جلوگيرى از مصرف رمز ارز ، 

جمع آورى برق هاى غيرمجاز  و عبور از پيك برگزار شده است.
وى افزود: مانورهاى برنامه ريزى شــده با محور تعديل روشنايى معابر 
با آرايش يك در ميان، ايجاد نقاط مانور و انجام تعميرات شــبكه فشار 
متوســط و  رفع اتصاالت سست و شناسايى و جمع آورى دستگاه هاى 

رمز ارز و برق هاى غيرمجاز برگزار شد.
وى بيان كرد: بازآرايى و تعديل بار فيدرهاى فشــار متوســط و فشار 
ضعيف، نصب تجهيزات حفاظتى مانورى جهت مديريت بهتر بار، باال 
بردن قابليت اطمينان شــبكه با تعويض تجهيزات معيوب وكاور كردن 
نقاط پرنده خيز و مكاتبه با ادارات راه و ترابرى براى كاهش مصرف برق 
در روشــنايى بين شهرى از ديگر محورهاى اجراى مانورهاى عملياتى 

برق است.
جمشيدى در ادامه مديريت عبور از پيك بار سال 1400، افزايش قابليت 
اطمينان و بهبود شاخص ها و افزايش پايدارى و رفع كانون هاى خطر و 

مقاوم سازى شبكه را از اهداف برگزارى مانورها برشمرد.
وى بيان كرد: در مجموع 650 نفر در قالب 322 اكيپ عملياتى با 416

دستگاه خودروى سبك و سنگين در اجراى مانورها حضور داشتند.
جمشيدى با اشاره به حجم اقدامات انجام شده گفت: در راستاى كاهش 
مصرف روشنايى معابر، جلب همكارى هزار و 96 مشترك تجارى به 
منظور مديريت مصرف انرژى و تعديل روشنايى با برآورد انرژى 391

كيلووات ساعت انجام شد. مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان 
همدان افزود: همچنين در اين زمينه 27 هزار و 797 دستگاه چراغ معابر 
شــهرى، 3 هزار و 88  دستگاه چراغ معابر بين  شهرى، 2 هزار و 959
دستگاه چراغ معابر پارك ها و فضاى سبز و هزار و 431 برج نورى در 

مجموع به ميزان 7هزار و 15 كيلووات تعديل شده است.
وى با اشاره به شناسايى و جمع آورى انشعابات غيرمجاز گفت: با اجراى 
اين مانورها 438 انشــعاب غيرمجاز به ميزان هزار و 251  كيلووات در 

سطح استان همدان شناسايى و جمع آورى شد.
جمشيدى از ديگر اقدامات مهم را شناسايى و جمع آورى دستگاه هاى 
استخراج ارز ديجيتالى عنوان كرد و افزود: با بررسى روند مصرف تمام 
مشتركين، تعداد 436 مورد مشترك مشكوك به استخراج ارز ديجيتال 

شناسايى شد.

يارانه مالكانى كه اطالعاتى ملكى خود را 
ثبت نكنند، قطع مى شود

 اگرچه در سامانه امالك و اسكان فرصت 2 ماهه براى ثبت اطالعات 
ملكى خانوارها تعيين شده بود، اما به دليل ضعف اطالع رسانى وزارت 

راه، ستاد ملى كرونا اين فرصت را تا پايان مهر ماه تمديد كرد.
به گزارش مهر، نگاهى به جزئيات مصوبه ســتاد ملى كرونا كه محور 
آن حمايت از مســتأجران از طريق تمديد خودكار قراردادهاى اجاره و 
پرداخت تسهيالت وديعه مسكن از سوى بانك هاست، نشان مى دهد در 
اين مصوبه عالوه بر اعطاى تسهيالت وديعه مسكن و نيز تعيين سقف 
اجاره بها (در تهران 25، كالنشــهرها 20 و ساير شهرها 15 درصد) الزام 
به درج اطالعات ســكونتى در سامانه امالك و اسكان نيز تا پايان مهر 
ماه تمديد شده است. بر اساس ماده 54 مكرر قانون ماليات هاى مستقيم، 
فاز خوداظهارى سرپرستان خانوار از 19 فروردين  ماه سال جارى آغاز 
و مهلت 2 ماهه براى آن تعيين شد كه اين مهلت در روز چهارشنبه 19
خرداد ماه به اتمام مى رسيد اما بر اساس مصوبه ستاد ملى كرونا در روز 
شنبه 22 خردادماه، مهلت اعالمى تا پايان مهرماه سال جارى تمديد شد.

بر اساس تبصره 8 الحاقى به ماده 169 مكرر قانون ماليات هاى مستقيم 
(مصوب آذرماه 1399 در مجلس يازدهم)، مالكان واحدهاى مسكونى 
تمام كشــور اعم از شهرى و روستايى مؤظفند، اطالعات امالك تحت 
تملك خود را با تعيين نوع بهره بردارى، حداكثر ظرف مدت 2 ماه پس 
از انتشار دســتورالعمل مربوطه، در سامانه ملى امالك و اسكان كشور 
ثبت كنند. در همين رابطه، وزارت راه وشهرسازى ابتداى سال  جارى در 
اطالعيه اى با اشاره به آغاز بازه زمانى فاز خوداظهارى در سامانه امالك 
و اسكان از 19 فروردين  ماه ســال جارى بيان كرد: «تمامى سرپرستان 
خانوارها اعم از شــهرى و روستايى، مالك و مستأجر و تمامى مالكين 
واحدهاى مسكونى مكلفند اطالعات محل سكونت (اقامتگاه) و امالك 
تحت مالكيت خود (با مالكيت هاى رســمى، وكالتى، تعاونى شهرى و 
روستايى) را ظرف مدت 2 ماه از تاريخ 19/ 01/ 1400  در سامانه امالك 

و اسكان كشور درج كنند.»
كارشناسان معتقدند، در كنار امكان بهره بردارى از داده هاى سامانه امالك 
و اســكان به منظور شناســايى خانه هاى خالى و عملياتى  كردن قانون 
ماليات بر خانه هاى خالى، پايگاه داده مذكور، ابزار مؤثرى در برنامه ريزى 
حوزه مسكن و شهرسازى و نيز اخذ ساير پايه هاى مالياتى نظير ماليات 

بر ثروت و خانه هاى لوكس محسوب مى شود.
محمد اسالمى وزير راه و شهرسازى پيش تر درباره اهميت اين سامانه 
گفته بود: مردم اطالعات ملكى خود را در سامانه امالك و اسكان درج 
كنند تا وزارت راه و شهرسازى يك بار براى هميشه بتواند نيازمندى هاى 
بخش مسكن اعم از تعداد واحدهاى موجود، تعداد خانوارهاى مستأجر، 
تعداد واحدهاى مســكونى مورد نيــاز و... را احصا و براى اين بخش 

(مسكن)، برنامه ريزى كند.

ايران بيش از هر كشورى به رمزارزها نياز دارد
 يك فعال حوزه رمزارز و بالك چين معتقد اســت در شــرايط تحريمى، ايران شايد 
بيشــتر از كشورهاى ديگر به بيت كوين نياز دارد و دولت مى تواند با بهره گيرى از آن به 

رشد اقتصادى خويش كمك كند.
در چند ماه اخير استخراج بيت كوين جنجال هاى بيشترى به پا كرده است. از طرفى نبود 
قانون مشــخص براى برخورد با فعاالن اين حوزه كه از سوى بانك مركزى فعاليتشان 
غيرقانونى اعالم شــده در مقابل آن دسته كه استفاده از ارز ديجيتالى را راهى براى دور 
زدن تحريم هــا و ارزآورى مى دانند و از طرف ديگر واكنش مســئوالن وزارت نيرو كه 

افزايش مصرف برق را در فصل گرما به گردن استخراج كنندگان انداخته و هر روز يك 
مزرعه استخراج را با اين ادعا شناسايى مى كنند.

پيــش از ايــن ابوالحســن فيروزآبــادى، دبيــر شــوراى فضــاى مجــازى بــا بيــان اينكــه 
ــزار  ــوان اب ــه  عن ــال ب ــود: ارز ديجيت ــه ب ــال بحــث مفصلــى دارد، گفت ارزهــاى ديجيت
ــرمايه گذارى  ــدوزى و س ــوان ثروت ان ــه عن ــه ب ــك موضــوع اســت و اينك ــه ي مبادل
ــد و  ــا تولي ــور م ــًال در كش ــت. فع ــر اس ــوع ديگ ــك موض ــم، ي ــگاه كني ــه آن ن ب
اســتخراج رمزارزهــاى جهــان روا بــه  عنــوان يــك فرآينــد مثبــت در حــال ســاماندهى 
اســت. در حــوزه مبادلــه هــم مقــدارى كــه بــه دور زدن تحريم هــا كمــك  كنــد، بايــد 

مــورد حمايــت قــرار گيــرد.

در اين راستا يك فعال حوزه رمزارز در گفت وگو با ايسنا گفت: در شرايط تحريمى كه 
نمى توانيم صادرات و واردات داشته باشيم، مى توانيم  از اين امكان استفاده كنيم؛ انرژى 
را بــه بيت كوين تبديل كرده و با آن بيت كوين كاال و خدمات وارد كنيم، يا خدماتى كه 
داخل ايران توليد مى شود مثل نرم افزارهاى توليدى كه مى توانيم به صورت مجازى ارائه 

كنيم را صادر كنيم و رمزارز دريافت كنيم.
ــراى ماســت و شــايد بيشــتر از  ــى ب ــان كــرد: ايــن فرصــت خوب ياشــار راشــدى بي
هــر كشــور ديگــرى ايــران بــه رمزارزهــا نيــاز دارد و اگــر دولــت جديــد بــه ايــن 
موضــوع دقــت كنــد كــه مى توانــد از ايــن فرصــت اســتفاده كنــد و بهــره بگيــرد، بــه 

اقتصــاد ايــران كمــك خواهــد كــرد.

آگهى مزايده فروش زمين (نوبت اول)

روابط عمومى شهردارى اللجين

شهردارى اللجين باستناد ماده 13 آيين نامه مالى شهردارى ها و مجوز شماره 2096/م/ش شوراى شهر اللجين در نظر دارد نسبت به فروش چهار قطعه 
از زمين هاى خود اقدام نمايد. شركت كنندگان مى توانند با توجه به شرايط ذيل پيشنهاد خود را با انضمام فيش واريزى سپرده به حساب سيباى شماره 

0106885349009 در پاكت در بسته و الك و مهر شده تا سه شنبه مورخه 1400/04/08 به دبيرخانه شهردارى تحويل و رسيد اخذ نمايند.
شرايط:

قسمت پايه كارشناسى به شرح ذيل مى باشد.
شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

كليه هزينه هاى آگهى، كارشناسى و غيره كه در اثر مزايده حادث گردد به عهده رنده مزايده خواهد بود.
به پيشنهاداتى كه فاقد سپرده، مشروط، مخدوش يا بعد از مهلت مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

برنده مزايده موظف است ظرف مدت يك هفته پس از اعالم كتبى يا تلفنى شهردارى جهت واريز مبلغ كل بهاى ملك مورد نظر به صورت نقد به حساب 
شهردارى مراجعه در غير اين صورت سپرده واريزى شركت در مزايده به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. پيشنهادات واصله در روز چهارشنبه در مورخ 0909//0404//14001400 بازگشايى و قرائت خواهد شد.
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 2-4522061(081) تماس حاصل نماييد. 

(م الف 135)
نوبت اول: 1400/03/29
نوبت دوم: 1400/04/05

قيمت پايه بر حسب هر مترمربعمتراژمبلغ سپردهزمين مورد نظررديف
95,000,000 ريال1,282,025,000269/90 رياليك قطعه زمين در بلوار معلم1
95,000,000 ريال1,175,767,500247/53 رياليك قطعه زمين در بلوار معلم2
100,000,000 ريال967,050,000193/41 رياليك قطعه زمين در بلوار معلم3
101,858,581 ريال981,000,000192/62 رياليك قطعه زمين در بلوار معلم4

غزل اسالمى»
 افزايش قيمت مسكن از سال 96 آغاز شد 
و بســيارى از كارشناســان در سال 98 منتظر 
رســيدن به ثبات قيمت بودند، اما ريسك هاى 
غيراقتصادى كه به اقتصاد كشور تحميل شد، 
باعث  شد تا بازار كل دارايى ها ملتهب شود و 
اين التهاب در بازار مسكن نيز نمود پيدا كند. 
روند افزايش ادامه يافت تا در نيمه نخســت 
ســال 99 به  صورت كنترل  نشده باال رفت. در 
نيمه دوم 99 نيز بسيارى سخن از تخليه حباب 
قيمت مسكن و تعديل قيمت ها مى گفتند اما تا 
پايان ســال قيمت ها ثبات پيدا كرد تا اينكه در 
3 ماه نخست سال 1400 بازار با كاهش قيمت 

مواجه شد.
هر چند كــه ميانگين قيمت هــاى معامالتى 
كه بانك مركزى منتشــر مى كنــد آمار دقيق و 
قابل اتكايى نيســت و براى پى بردن به روند 
دقيق بازار بهتر اســت منتظر شاخص قيمت 
مســكن كه مركز آمار محاسبه مى كند بمانيم. 
اما تحقيقات ميدانى همدان پيام از مشــاوران 
امالكى نشــان مى دهد كه كاهش 3 درصدى 
متوســط قيمت مسكن در فروردين ماه امسال 
سرآغاز توقف رشد جهش گونه قيمت مسكن 
تاكنون شده است. معامله گران از حدود 2 ماه 
پيش از انتخابات دســت از فعاليت كشيده و 
منتظــر نتايــج انتخابات مانده انــد. اما به  نظر 
مى رســد ركود فعلى بيش از آنكــه متأثر از 
نتايج انتخابات رياست جمهورى باشد نمايانگر 
عبور از يك دوره گذار است. عواملى همچون 
ترديد فعاالن بازار، موضوع برجام و انتخابات 
منجر  معامالت  كاهش  به  رياســت جمهورى 
شــده اما تورم عمومى به عنــوان يك عامل 
بازدارنده در پايين آمدن قيمت ها عمل مى كند.

يك كارشناس اقتصاد مسكن هم پيش از اين 
گفتــه كه در ماه هاى گذشــته حجم معامالت 
مســكن به شــدت كاهش پيدا كــرده و اين 
چند علــت دارد؛ يكى اينكه بــه طور طبيعى 

و  فروردين  ماه هــاى  در 
ارديبهشت بازار در حالت 
ترديــد به ســر مى برد و 
كه  نيروهايى  توازن  هنوز 
در جهت باال بردن و پايين 
رفتن قيمت عمل مى كنند 
برقرار نشده است. اپيدمى 
تعطيلى  و  كرونا  ويروس 
هم  امــالك  بنگاه هــاى 
عامل ديگر افت معامالت 
بحث  به  سوم  مسأله  بود. 
برجــام مربوط مى شــود 
كه تغيير چشــم اندازى به 
احتمال  و  آورده  وجــود 
اما  اســت.  زياد  توافــق 
بازار، تحليلى درخصوص 
و  ندارد  توافــق  جزئيات 

همين موضوع، تصميم گيرندگان بازار مسكن 
در بخش عرضه و تقاضــا را تحت تأثير قرار 

داده است.

مهــدى ســلطان محمدى به 
ايســنا بيان كرد: مسأله ديگر 
رياســت جمهورى  انتخابات 
تصور  خيلى هــا  كه  اســت 
در  كلــى  تغييــر  مى كننــد 
اقتصــادى  سياســت هاى 
اتفاق مى افتد و اين مســأله 
بــه نااطمينانى هــا دامن زده 
است. انواع هزينه هاى بخش 
ماليات  ساخت وســاز، طرح 
بــر خانه هاى خالى و ماليات 
بر عايدى ســرمايه كه اخيراً 
مطرح شــده بازار مسكن را 
به يكى از مقاطــع پر ترديد 
رسانده كه در طول دهه هاى 
گذشــته كمتر ســابقه داشته 
اســت. وضعيت فعلى بازار 
نمى تواند نشــان دهنده شكل گيرى يك تعادل 
جديد باشد و بيشتر حالت دوره انتقالى است 
تا به يك بازآرايى مجــدد نيروهاى عرضه و 

تقاضا برسيم.
پيش از اين معاون وزير راه وشهرســازى هم 
اعــالم كرد: اقدامات دولت و مجلس شــامل 
طرح اقدام ملى مســكن، ماليات بر خانه هاى 
خالــى و كنترل بــازار اجــاره، در ثبات بازار 
مســكن مؤثر بوده است و دليلى براى افزايش 
قيمت مسكن پس از انتخابات نيز وجود ندارد.

محمود محمودزاده گفت: بازار مســكن يك 
بازار چندوجهى است كه نوسانات آن چندان 
به موضوعات درون بخشى مربوط نمى شود و 

بازارهاى موازى روى آن تأثير مى گذارد.
بر اين اساس بســيارى منتظر ريزش قيمت ها 
در بخش مسكن هســتند اما اين نكته را بايد 
در نظــر گرفت كــه به طور ســنتى و در اكثر 
اقتصادهاى دنيا قيمت مسكن به سختى پايين 
مى آيد. با توجه به دشوارى و قطعيت نداشتن 
قيمت گذارى دقيق هر ملك و گريز اشخاص 
از زيان اســمى، مالكان معموالً تمايل ندارند 
كه ملك را با قيمت هاى ارزان تر بفروشــند در 

نتيجه معموالً قيمت ها ثابت مى ماند.

پيش بينى بازار مسكن پس از انتخابات

ثبات محتمل تر از كاهش قيمت

ريزش  منتظر  بســيارى 
قيمت ها در بخش مسكن 
هســتند اما اين نكته را 
كه  گرفت  نظــر  در  بايد 
به طور ســنتى و در اكثر 
قيمت  دنيا  اقتصادهــاى 
پايين  سختى  به  مسكن 

مى آيد

 آگهى مزايده جمع آورى ضايعات (نوبت دوم)

روابط عمومى شهردارى اللجين

شهردارى اللجين به استناد ماده 13 آيين نامه مالى شهرداريها و مجوز شماره 2103/م/ش شوراى شهر اللجين در نظر دارد نسبت به مزايده جمع آورى نان 
خشك و ضايعات خانگى سطح شهر اللجين در سال 1400 اقدام نمايد. شركت كنندگان مى توانند با توجه به شرايط ذيل پيشنهاد خود را با انضمام فيش 
واريزى سپرده به حساب سيباى شماره 0106885349009 در پاكت در بسته و الك و مهر شده تا چهارشنبه مورخه 1400/04/02 به دبيرخانه شهردارى 

تحويل و رسيد اخذ نمايند.
شرايط: 

*قيمت پايه به شرح ذيل مى باشد.
*شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

*تمامى هزينه هاى آگهى،كارشناسى و غيره كه در اثر مزايده حادث گردد به عهده برنده مزايده خواهد بود.
*به پيشنهاداتى كه فاقد سپرده،مشروط، مخدوش يا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتيب اثر داده نخواهد شد.

*برنده مزايده موظف است ظرف مدت يك هفته پس از اعالم كتبى يا تلفنى شهردارى جهت واريز مبلغ كل بهاى ملك مورد نظر به صورت نقد به حساب 
شهردارى مراجعه در غير اين صورت سپرده واريزى شركت در مزايده به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

*اين مزايده مشمول قانون ارزش افزوده مى باشد.
*سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصرافى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.پيشنهادات واصله در روز پنجشنبه در مورخه 1400/04/03 بازگشايى و 

قرائت خواهد شد.
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 2-4522061(0813) تماس حاصل نماييد.

نوبت اول: 1400/03/23
نوبت دوم: 1400/03/29

(م الف 107)

قيمت پايه مبلغ سپرده  محل جمع اورى ضايعات رديف
3/700/000/000 ريال 185/000/000 ريال سطح شهر اللجين 1
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

رئيس هيأت پزشكى استان 
عضو هيأت رئيسه فدراسيون شد

 رشيد حيدرى مقدم رئيس هيأت پزشكى ورزشى استان همدان در 
حكمى به عنوان عضو هيأت رئيسه فدراسيون پزشكى كشور منصوب 

شد.
حيدرى مقدم رئيس هيأت پزشــكى استان عضو هيأت علمى و استاد 
تمام دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى، درمانى همدان است  

و در حال حاضر رياست اين دانشگاه را بر عهده دارد.
وى همچنين از صاحبنظران و پيشكســوتان عرصه ورزش و پزشكى 
ورزشى اســت كه سال ها سابقه رياســت بر هيأت پزشكى ورزشى 

استان هاى ايالم و همدان را در كارنامه مديريتى خود دارد.
حمدا... چاروسايى سخنگوى اداره ورزش وجوانان استان در اين باره 
به ايرنا گفت: مسعود ســلطانى فر، وزير ورزش وجوانان به استناد بند 
6 ماده 8 اساسنامه فدراسيون هاى ورزشى آماتورى، طى ابالغى رشيد 
حيدرى مقدم را به عنوان عضو هيأت رئيسه فدراسيون پزشكى ورزشى 

كرد.

  3 قايقران همدانى به اردوى رويينگ بانوان 
دعوت شدند

 3 قايقران مستعد استان همدان به نخستين اردوى انتخابى تيم ملى 
رويينگ بانوان كشور دعوت شدند.

رئيس هيأت قايقرانى اســتان با بيان اين خبر به ايرنا، گفت: نخستين 
مرحلــه از اردوى انتخابــى تيم ملى رويينگ بانــوان جهت حضور 

قدرتمند در بازى هاى آسيايى 2022 هانگژو برگزار مى شود. 
محمد ضرورى بيان كرد: كادر فنى تيم ملى مريم اميدى پارســا، كيميا 
زارعى و مريم كرمى 3 قايقران همدانى را براى حضور در اين اردوى 

آماده سازى دعوت كرده است.
وى بيان كرد: اردوى آماده ســازى تيم ملى از چهارم تيرماه امسال به 

ميزبانى درياچه آزادى تهران برگزار مى شود.
هر 3 قايقران همدانى جزو نفرات برتر كشور با سابقه كسب مدال هاى 
رنگارنگ ملى و بين المللى هستند. رئيس هيأت قايقرانى همدان گفت: 
14 قايقران به اردوى تيم ملى دعوت شــده اند كه استان هاى همدان و 

تهران بيشترين دعوت شده را در بين شركت كنندگان دارند.
همدان يكى از قطب هاى اصلى قايقرانى كشــور است و اكنون 120 

قايقران به صورت حرفه اى در اين استان فعاليت مى كنند.

يك همدانى سرپرست 
فدراسيون شطرنج شد

 اميرعرفان هاشــمى با حكم رئيس فدراســيون شطرنج به عنوان 
سرپرست دبيرى اين فدراسيون منصوب شد.

اميرعرفان هاشــمى رئيس هيأت شطرنج استان همدان با حكم حسن 
تامينى ليچائى رئيس فدراسيون شطرنج به عنوان سرپرست دبيرى اين 

فدراسيون منصوب شد.
در اين حكم است: نظر به تجربه و تعهد جنابعالى به سمت سرپرست 
دبيرى فدراســيون شــطرنج كشور منصوب مى شــويد اميد است با 
بهره گيرى از توان كارشناســان و ظرفيت هــاى موجود در انجام امور 

محوله موفق و مؤيد باشيد. 

قرارداد اسكوچيچ و تيم ملى به پايان رسيد
 با اتمــام مرحله انتخابى جام جهانى صعود ايــران، قرارداد دراگان 

اسكوچيچ و فدراسيون فوتبال به پايان رسيد.
با برگــزارى ديدار تيم ملى فوتبال ايران و پيروزى ايران مقابل عراق و 
صعود به مرحله سوم انتخابى جام جهانى، قرارداد دراگان اسكوچيچ و 
فدراسيون فوتبال پايان يافت و اين مربى ديگر هيچ تعهدى نسبت به تيم 
ملى ندارد. اين مربى كروات اواسط بهمن ماه 98 قراردادى را به مدت 
6 مــاه با تيم ملى منعقد كرده بود، اما به علت شــيوع كرونا، مأموريت 
اســكوچيچ عقب افتاد و باالخره پس از يك سال ونيم پايان يافت. در 
صورتى كه فدراســيون فوتبال از عملكرد اين سرمربى رضايت داشته 
باشــد، مى تواند براى ادامه همكارى به اسكوچيچ درخواست بدهد و 
در صورت توافق طرفين، وى در مرحله ســوم انتخابى جام جهانى هم 
هدايت ايران را بر عهده خواهد داشــت. پس از شيوع كرونا و به علت 
طوالنى شدن مرحله انتخابى جام جهانى و به تعويض افتادن مأموريت 6 
ماهه سرمربى تيم ملى، زمزمه هاى زيادى مبنى بر بركنارى اين سرمربى 

وجود داشت، اما فدراسيون فوتبال به اين همكارى ادامه داد.

راموس از رئال مادريد جدا شد
 «سرخيو راموس» كاپيتان باشگاه رئال  مادريد  پس از 16 سال بازى 

از تيم كهكشانى ها جدا شد.
باشگاه رئال مادريد پنجشنبه گذشته در مراسمى با حضور فلورنتينو پرز 

رئيس باشگاه از كاپيتان سرخيو راموس تقدير كرد.
راموس 16 سال اخير را در باشگاه رئال مادريد سپرى كرده  بود و اين 
دوران درخشــان ترين روزهاى فوتبالى وى محسوب  مى شود؛ وى در 
ايــن برهه 4 بار ليگ قهرمانان اروپا و 5 بار الليگا اســپانيا را فتح كرد. 

قرارداد راموس با رئال در پايان ماه جارى ميالدى به اتمام  مى رسد.

در يورو2020
 ايتاليا ،هلند وبلژيك صعود كردند

 مســابقات فوتبال يورو 2020 با جذابيت باال در 12 شــهر اروپايى 
دنبال مى شــود. اين رقابت ها در 6 گروه برگزار مى شود و تيم ها قدم به 

بازى هاى هفته دوم گذاشتند.
ايتاليا ،هلند وبلژيك نخســتين تيم هاى صعودكننده به مرحله حذفى 
شدند. اين 3 تيم با كسب 2 پيروزى و 6 امتياز جواز حضور در مرحله 
حذفى يورو 2020 را دريافت كردند. الجوردى پوشــان ايتاليايى كه در 
نخستين بازى تركيه را با 3 گل مغلوب كرده بود ند در دومين ديدار خود 

نيز با 3 گل سوئيس را شكست دادند و صعود خود را مسجل كردند.
در ديگــر ديدار اين گروه تيم ولز با 2 گل تركيه را شكســت داد و 4 
امتيازى شد تا شانس صعود را داشته باشد. در گروه دوم تيم بلژيك دو 
بر يك در كپنهاك دانمارك ميزبان را برد وصعود كردو روسيه نيز با يك 

گل مقابل فنالند به برترى رسيد.
در گروه ســوم  هلند با دو گل اتريش را برد وبا 6 امتياز صعود خود را 

مسجل كرد واوكراين نيز دو بر يك مقدونيه شمالى را شكست داد.
در ادامه اين رقابت ها امروز 3 بازى در شهرســتان بوداپست، مونيخ و 
سوبل انجام مى شــود. در بوداپست مجارستان و فرانسه به مصاف هم 
مى روند. فرانسه با عبور از سد مجارستان به مرحله حذفى صعود مى كند 
و در ديگر ديدار پرتغال و آلمان يكى از حساس ترين بازى ها را برگزار 

مى كنند. در ديگر ديدار امروز لهستان به مصاف اسپانيا مى رود.

بسكتبال همدان شانس صعود دارد
ــه ليــگ  ــود ب ــوان صع ــدگان بســكتبال اســتان همــدان در ليــگ 2 كشــور ت  نماين

ــد. يــك را دارن
رئيس هيأت بسكتبال استان با اعالم اين خبر به ايرنا گفت: تيم هاى بهار و همدان در دور 
رفت ليگ دسته دوم بسكتبال باشــگاه هاى كشور نتايج خوبى كسب كردند و اميدواريم 

همين عملكرد مطلوب را در دور برگشت نيز داشته باشند.
پرويز ريحانى بيان كرد: تيم هاى بهار و همدان در گروه B ليگ دسته دوم بسكتبال كشور 
با تيم هاى علوى ايالم، خانه بسكتبال اردبيل، خانه بسكتبال مريوان و خانه بسكتبال لرستان 

با هم رقابت مى كنند و در دور رفت نمايندگان اســتان رتبه هاى دوم و چهارم جدول را 
به خود اختصاص دادند.

وى گفت: در دور رفت تيم همدان توانســت در رده دوم قرار بگيرد و تيم بهار نيز با 2 
امتياز اختالف با صدر جدول، چهارم شد و اكنون براى حضور قدرتمند در دور برگشت 

مسابقات مصمم هستند.
ريحانى افزود: دور برگشت مسابقات قرار است از چهارشنبه نهم تيرماه امسال به ميزبانى 
شــهر اردبيل برگزار شود و علوى ايالم و خانه بسكتبال لرستان حريفان اصلى نمايندگان 

استان همدان به شمار مى روند.
وى گفت: نمايندگان همدان فصل قبل در رقابت هاى ليگ دســته يك و 2 كشور حضور 

داشــتند و در اين بين تيم اســدآباد براى حضور قدرتمند در فصل جديد ليگ يك آماده 
مى شود.

رئيس هيأت بســكتبال همــدان با بيان اينكه اين هيأت در عرصه باشــگاهى و تيم دارى 
ليگ هاى كشــورى جزو برترين هاســت، افزود: در هر 2 بخش بانوان و آقايان در تمامى 

رده هاى سنى داراى تيم هستيم.
وى گفــت: شهرســتان ها در جــذب حامــى مالــى بــراى حضــور در ليگ هــاى كشــور 
ــدآباد،  ــد، اس ــتان هاى نهاون ــه در شهرس ــحاليم ك ــته اند و خوش ــى داش ــالش فراوان ت
ــم دارى در ســطوح مختلــف كشــورى  ــه لحــاظ تي ــى ب ــار و همــدان شــرايط خوب به

فراهــم اســت.

مناقصه عمومى خريد ،حمل و پخش آسفالت 
به صورت مكانيكى در شهر فامنين

شهردارى فامنين

جمع كل پروژه مبلغ واحد (ريال)مقدار (تن)نام پروژهرديف
(ريال)

مبلغ تضمين شركت در 
مناقصه (ريال)

خريد،حمل و پخش آسفالت 1
به صورت مكانيكى همراه با 
قير پاشى در شهر فامنين

330011,800,00038,940,000,0001,947,000,000

شهردارى فامنين در نظر دارد نسبت به واگذارى پروژه ذيل به پيمانكاران/شركت هاى حقيقى و حقوقى واجد شرايط از طريق مناقصه عمومى اقدام نمايد.
لذا كليه متقاضيان مى توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) مراجعه نمايند. (مالك عمل شهردارى در اين مناقصه 

سامانه ستاد مى باشد)
شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000050122000003

شركت كنندگان مى بايست 5 درصد قيمت پايه را به صورت اسناد خزانه بى نام/ ضمانت نامه بانكى سه ماهه و يا واريز نقدى به حساب شماره  0105755046007 
بانك ملى به نام شهردارى فامنين به عنوان سپرده شركت در مناقصه ارائه نمايند.

سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانونى مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوندTسپرده آنها به ترتيب 
ضبط خواهد شد.

كليه كسورات قانونى اعم از (بيمه و ماليات) و غيره بر عهده پيمانكار مى باشد.
كليه هزينه هاى نشر آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

مهلت دريافت و تحويل اسناد مناقصه از زمان انتشار آگهى دوم به مدت10 روزكارى از تاريخ 1400/03/29تا تاريخ 1400/04/08 مى باشد .
به پيشنهاد هايى كه بعد از مهلت مقرر تحويل داده شود،ترتيب اثر داده نخواهد شد.

رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت الزامى مى باشد.
به پيشنهادات قلم خورده ، مبهم و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مقدار 10٪ پيمان به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانكى در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.
در صورت مشاهده هر گونه تبانى، مناقصه باطل اعالم مى گردد.

برنده مناقصه موظف است حداكثر ظرف مدت 7 روزكارى پس از اعالم شهردارى نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد.در غير اين صورت سپرده واريزى به نفع 
شهردارى ضبط و با رعايت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

كميسيون معامالت شهردارى در روز سه شنبه مورخ 1400/04/09 ساعت 10 صبح در دفتر شهردار تشكيل خواهد شد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

براى دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاى 3-36822020 -081 با واحد عمران شهردارى تماس حاصل فرماييد.
(م الف 90)

اصالحيه شهردارى منطقه يك همدان

شهردارى منطقه يك همدان

بدينوسيله اعالم مى گردد آگهى مناقصه شهردارى منطقه يك همدان كه 
در تاريخ 1400/03/22 در روزنامه همدان پيام به چاپ رسيده ،مبلغ برآورد 
اوليه معادل 812,188,795,029 ريال صحيح مى باشــد و آخرين مهلت 
قبول پيشنهادات و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهردارى 

منطقه يك به تاريخ 1400/04/05 تغيير يافته و اصالح مى گردد. 
(م الف 406)

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

 100 ميليارد تومــان اعتبار براى تكميل و 
توسعه زيرســاخت هاى ورزش استان همدان 

جذب شد.
مديركل ورزش وجوانان اســتان در نشست با 
ورزشى نويسان استان با اعالم اين خبر با اشاره 
به توفيقات اداره كل ورزش و جوانان اســتان 
در حوزه جذب اعتبارات و پيگيرى ســاخت 
پروژه هاى نيمه تمام، گفت: در ســال جارى 
براى تكميل و توسعه زيرساخت هاى ورزشى 
اســتان بيش از 100 ميليــارد تومان براى 52 
پروژه ورزشــى از محل هــاى مختلف اعتبار 

جذب شده است.
حميد ســيفى با بيان اينكه مناقصه پروژه سه 
ســالن در روزهاى پايانى خــرداد ماه برگزار 
مى شود، گفت: احياء اين پروژه پس از گذشت 
14 ســال بى توجهى يك افتخار بزرگ براى 

استان همدان است.
وى در ادامه با اشاره به آخرين وضعيت تيم پاس 
و شهردارى همدان، گفت: خوشبختانه هر دو تيم 
هاى استان با هدايت هاى مربيان و كادرفنى آن ها 
در شرايط خوبى هستند ما نيز هر آنچه در توان 
داشته باشيم براى صعود اين دو تيم به جايگاه هاى 

باالتر به كار خواهيم گرفت.
سيفى با اشاره به اينكه در چند ماه اخير در رشته 
هاى ورزشى ديگر با مطالبه گرى ورزشكاران و 
مربيان اقدامات خوبى انجام شده است، گفت: 

مطالبه گرى يك موضوع پيچيده است كه اگر در 
قالب عملياتى به آن توجه نكنيم حقوق بانوان ما 

تضييع خواهد شد.
وى تصريح كرد: رويكرد ما به موضوع بانوان 
چند وجهى اســت چراكه بانــوان مى توانند 
در زمينه هاى فرهنگى، ورزشــى، تحصيلى، 
خانوادگى و قهرمانى فعال باشــند. بانوان ما با 
فعاليت خود در حوزه ورزش و كســب مدال 
هاى رنگارنگ ثابت كرده اند كه اگر بخواهند 

مى توانند مدال هاى ارزشمندى كسب كنند و 
از آقايان نيز پيشى بگيرند.

مديــركل ورزش و جوانان اســتان همدان با 
اشاره به اينكه براى حمايت از قهرمانان برنامه 
داريم، گفت: تنها با تزريق منابع مالى نميتوانيم 
افــراد را از خود راضى نگــه داريم بلكه بايد 
روابط انســانى و عاطفى را نيز در نظر داشته 
باشيم. ســيفى با تقدير از مديرعامل تيم پاس 
همــدان به پاس خدمات و حمايت هاى مالى 

از تيــم ، گفت: ابقا پاس در ليگ دســته 2 با 
همكارى، همراهى، تعامل و تالش بازيكنان و 
كادر فنى صورت گرفته كه ارزشمند و شايسته 

تقدير است.
وى در ادامه با بيان اينكه هيات هاى ورزشــى 
بايد به صورت فنى و تخصصى كيفى ســازى 
شوند، گفت:هيات ها بازوان توانمند اداره كل 
هســتند كه بايد ايده محور باشند تا نتيجه آن 

درخشش ورزشكاران شود.

 تيم ملى واليبــال ايران همچنان در ليگ 
ملت هــاى واليبال 2021 ايتاليــا روى ريل 
شكســت حركت مى كندو ايــن بار مقابل 
دو قــدرت بزرگ برزيل واســلواكى تن به 

شكست داد.
تيــم ملى واليبال ايــران در يازدهمين بازى 
خود در ليگ ملت هاى واليبال با نتيجه ســه 

مقابل  يــك  بر 
شكست  برزيل 
ست هاى  خورد. 
و  ســوم  اول، 
چهارم ايــن بازى با امتيازات 25 بر 19، 25
بر 19 و 25 بر 21 به سود برزيل رقم خورد 
و ايران فقط در ست دوم با امتياز 25 بر 23

به برترى رسيد.
در اين بازى برزيل عملكــرد فوق العاده اى 
در توپ گيــرى داشــت و كســب امتياز را 
براى تيم ايران بســيار دشوار كرد. بازيكنان 

اين تيم در حمله بســيار كم اشتباه بودند و با 
سرويس هاى خوب خود دريافت تيم ايران 

را دچار مشكل كردند.
ــازى  ــن ب ــورمان در آخري ــروقامتان كش س
هفتــه چهــارم مقابــل اســلواكى قــرار گرفت 
ودر حالــى كــه ســت نخســت را بــا اقتــدار 
بــا پيــروزى ســپرى كــرد امــا در ســت هاى 
ــدك  ــالف ان ــا اخت ــارم ب ــوم وچه دوم،س
ــان در  ــا همچن ــرد ت ــذار ك ــازى را واگ ب

ــردارد. ــاده شكســت گام ب ج
بــا ايــن باخت هــا، ايــران بــا 5 بــرد و 

18 امتيــاز در رده نهــم ليــگ ملت هــاى 
واليبــال قــرار دارد.

در اين رقابت ها تيــم ايران مقابل تيم هاى 
هلند، كانادا، ايتاليا، بلغارســتان و آمريكا به 
پيروزى رسيد ودر مصاف با تيم هاى ژاپن، 
روسيه، صربستان، استراليا، برزيل و اسلواكى 
شكســت خورد.در ادامه اين رقابت ها تيم 
ملى هفته آينده ابتدا دوشــنبه 31 خرداد ماه 
برابر تيم قدر فرانســه قرار مى گيرد وسپس 
ســه شنبه يكم تير با لهستان و دوم تير ماه با 

آرژانتين بازى خواهد كرد.

زيرساخت ها تكميل مى شوند؟

جذب 100 ميليارد تومان اعتبار 
براى ورزش استان

واليبال ايـران 
مقابل برزيل واسلواكى هم شكست خورد

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

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

برابر رأي شــماره 288-1400/02/25 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم مريم قاســملو فرزند محمد به شــماره 
شناسنامه 120 صادره از بهار در اعيانى ششدانگ يك باب كلنگى به مساحت 116/58 
مترمربع پالك 11697 فرعى از 139 اصلى واقــع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار 
خريدارى مع الواســطه از مالك رسمى آقاى سليمان فرزند مهدى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 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 112)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/12

هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

برابر رأي شــماره 140060326006000224 مورخه 1400/03/04 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حســن ســايه وند فرزند رضاحسين به شماره شناسنامه 266 صادره از مالير در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
به مســاحت 75393/80 مترمربع قسمتي از پالك 59 اصلي واقع در روستاى خان آباد بخش دو مالير خريدارى از مالك رسمى آقاى اسمعلى راج، رضا حسين سايوند، محمد ربيع 
ســايوند، على سايوند، رسول سايوند، على حوله حوله و نجفعلى حوله حوله محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 84)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/13

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

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

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

برابر رأي شــماره 293-1400/02/26 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهــار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد قراخانى فرزند محمدحســن به 
شماره شناسنامه 10986 صادره از بهار در ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 
295/66 مترمربع پالك 11692 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك 
بهار خريدارى مع الواســطه آقاى محمد اسدى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 116)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/12

هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار
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 پايان بهارانه كتاب 
 پايان اجراى طرح بهارانه كتاب 1400 و معرفى برگزيدگان جايزه 
پوليتزر 2021 از جمله مهمترين خبرهاى حوزه كتاب و نشــر در اين  

هفته بودند.
همانطور كه گزارش «يك  هفته با كتاب» هفته گذشته تيتر «آغاز بهارانه 
كتاب» را بر پيشــانى خود داشت، گزارش اين  هفته خبر پايان بهارانه 

كتاب 1400 را در متن و تيتر خود جا داده است.
جالب اســت كه گزارش اين  هفته مانند 2 هفته پيش، دربرگيرنده 12 
خبر است. در اين  ميان گزارش هفته پيش به  دليل تعطيلى هاى ابتداى 
هفته، كم خبــر و در برگيرنده 7 خبر برگزيده از رويدادهاى مربوط به 

كتاب و نشر بود.
ــاز  ــاب آغ ــه كت ــرح بهاران ــان ط ــر پاي ــا خب ــه ب ــزارش اين هفت گ
ــذ  ــعب اخ ــاى ش ــاره كتابخانه ه ــارى درب ــه اخب ــود و در ادام مى ش
ردى بــراى انتخابــات، تمديــد مهلــت جايــزه «داســتان  مــا و كرونــا»، 
انتشــار فراخــوان جايــزه ترانــه تهــران و اختتاميــه جشــنواره يلــداى 
ــى  ــر رونماي ــه 4 خب ــن  هفت ــزارش اي ــوند. گ ــرور مى ش ــان م بى پاي
كتــاب را هــم شــامل مى شــود و پــس از آنهــا، خبــر اعطــاى 
ــرور  ــفندقه م ــه مرتضــى اميرى اس ــرى ب ــك هن ــه درجــه ي گواهينام
ــى اعضــاى شــوراى سياســت گذارى كنگــره ششــم  مى شــود. معرف
ــن   ــى اي ــر داخل ــن خب ــم آخري ــورايى ه ــان عاش ــار و زن ــعر ايث ش
گــزارش اســت و پــس از آن، خبــر مربــوط بــه معرفــى برگزيــدگان 

ــم. ــرور مى كني ــزر را م ــزه پوليت جاي
 پايان اجراى طرح بهارانه كتاب در كشور

ايوب دهقانكار، مديرعامل خانه كتــاب و ادبيات ايران با پايان يافتن 
طرح بهارانه كتاب 1400 (هفدهمين دوره طرح هاى توزيع يارانه كتاب 
از طريق كتابفروشــى ها) گفت: در بهارانــه كتاب 1400، 561 هزار و 
893 نســخه كتاب به ارزش 220 ميليــارد و 836 ميليون و 543 هزار 

و 549 ريال رسيد.
معرفى كتابخانه هاى شعب اخذ رأى براى انتخابات

پنجشنبه گذشته طبق خبرى كه نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور منتشر 
كرد، تعداد 196 باب كتابخانه عمومى در 28 اســتان كشــور به عنوان 

شعب اخذ رأى انتخابات معرفى شدند.
 انتشار فراخوان جايزه  ترانه  تهران

فراخوان ارســال اثر براى «جايزه  ترانه  تهران» روز سه شــنبه اين  هفته 
منتشر شــد. در خبر مربوط به اين  فراخوان همچنين اعالم شد مهلت 

ارسال آثار براى اين جشنواره 31 تير ماه است.

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

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

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

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

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هـوا
پيش بيني وضع هـوا: 

صاف تا كمى ابرى- وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

شنبه  29 خردادماه 1400  8 ذى القعده 1442  19 ژوئن 2021  شماره 4063

www.HamedanPayam.comاوقـات شرعي ■
اذان صبح               04:18   
خورشيد         06:03                   طلوع 
اذان ظهر                      13:17
غروب خورشيد              20:32
اذان مغرب                   20:53 
نيمه شب شرعي           00:25

باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
هر آنكس عاشق است از جان نترسد                           يقين از بند و از زندان نترسد
دل عاشق بَُود گرگ گرسنه                                  كه گرگ از هى هى چوپان نترسد
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■ حديث:
امام على(ع):

گوش خود را به شنيدن خوبى ها عادت بده و به آنچه كه به صالح و درستى تونمى افزايد 
گوش مسپار، زيرا اين كار، دل ها را زنگار مى زند و موجب سرزنش مى شود...      

[غررالحكم، ح 6234]

مبلغ تضمين فرآيند مبلغ برآورد اوليه (ريال)موضوع مناقصه
ارجاع كار (ريال)

مهلت دريافت 
اسناد از سامانه 

ستاد

مهلت بارگذاري 
اسناد در سامانه 

ستاد
تاريخ بازگشايي تاريخ جلسه توجيهي

پاكتها

تهيه ، طبخ و توزيع غذاي گرم 
كاركنان انبارهاي نفت ايثارگران 
همدان ، نوشيجان مالير و مركز 
سوختگيري هواپيمايي همدان

24/427/440/0001/221/372/000
از تاريخ 1400/03/26

لغايت
1400/04/02

تا ساعت 14 روز
شنبه

مورخ 1400/04/12

ساعت 10 صبح روز چهارشنبه
مورخ 1400/04/09

در سالن جلسات 
ساختمان ستاد منطقه همدان

ساعت 10 صبح 
روز

يكشنبه
مورخ 1400/04/13

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه هيآت محترم وزيران و يا واريز 
سپرده نقدي به حساب شماره 9200030173 بانك ملت شعبه جهان نما و با شناسه واريز 30126 به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد.(اعتبار ضمانت نامه هاي صادره به مدت 

3 ماه از آخرين مهلت بارگذاري اسناد و تا تاريخ 1400/07/12) توضيح اينكه تحويل فيزيكي پاكت حاوي تضمين تا قبل از جلسه بازگشايي پاكت ها به دبيرخانه كميسيون مناقصات به 
آدرس همدان،آرامگاه بوعلي سينا،جنب شركت مخابرات استان،شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان الزامي است . 

مدت قرارداد:يك سال شمسى از تاريخ 1400/05/01 لغايت 1401/04/31 مي باشد .
شرايط متقاضي و مدارك مورد نياز: 

- بارگذاري گواهي تأييد صالحيت معتبر از اداره كار و امور اجتماعي در خصوص امور آشپزخانه و رستوران (جهت شركت ها)
- بارگذاري پروانه كسب و تأييديه از صنف مربوطه در زمينه امور آشپزخانه و رستوران (جهت رستورانها،تاالرها و هتل ها)

- بارگذاري گواهينامه تائيد صالحيت معتبر ايمني صادره از سازمان تعاون،كار و رفاه اجتماعي (براي كليه شركت كنندگان در مناقصه) 
- بارگذاري تصاوير كارت ملي و شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شركت،تصوير صفحات اساسنامه شركت،آگهي تأسيس شركت به همراه آخرين تغييرات 

آن ثبت شده در روزنامه رسمي (جهت شركت ها) 
- بارگذاري تصاوير كارت ملي،شناسنامه مديريت رستوران، تاالر و يا هتل (جهت رستوران ها،تاالرها و هتل ها)

- بارگذاري تصاوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي (جهت شركت ها) 
- بارگذاري تصاوير قراردادهاي انجام كار مشابه و تصاوير رضايت نامه از كارفرمايان در خصوص كيفيت پيمان هاي قبلي و جاري با ساير ادارت و ارگانها در 5 سال 
گذشته (حدأقل دو مورد) (مضافاً اينكه مناقصه گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملكرد شركت كنندگان در مناقصه از ادارات و ارگان هاي مربوطه اقدام و 
از نتيجه آن در ارزيابي مناقصه استفاده نمايد.)همچنين در صورت داشتن قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار،بارگذاري رضايت نامه در تمام قراردادهاي منعقده 

با كارفرما الزامي مي باشد)
- بارگذاري گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي(جهت شركت ها) 

- بارگذاري گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات (چاپ شده در روزنامه رسمي) مجاز 
به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند و همچنين براي مديريت رستوران،تاالر و هتل 

* تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بندهاي فوق در طول مدت فرآيند تشريفات برگزاري مناقصه و اجراي كارالزم و بر عهده شركت كننده در مناقصه مي 
باشد.

- شركت كنندگان مي بايست اسناد مناقصه را با استفاده از توكن هاي مربوطه،مهر و امضاي ديجيتال نموده و بارگذاري نمايند. الزم به ذكر است صرفاً اسناد پاكت 
هاي پيشنهاد (ب) و (ج) داراي مهر و امضاي الكترونيكي مورد پذيرش است و در جلسه بازگشايي پاكت هاي (ب) و (ج) اسناد فيزيكي (كاغذي) و اسناد فاقد مهر و 

امضاي الكترونيكي (داراي مهر و امضاي گرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيست . 
- مناقصه گران بايستي با مراجعه به دفاتر صدور گواهي امضاي الكترونيكي،گواهي هاي "مهر سازماني" و " امضاي شخص حقيقي وابسته به غير دولت (براي تمامي 
صاحبان امضاي شركت)" را به توكن خود اضافه نموده و فايل هاي پي دي اف موجود در پاكت هاي (ب) و (ج) را با استفاده از نرم افزاري كه در منوي "امضاي 
الكترونيكي" سامانه ستاد تعبيه شده ، مهر و امضاي ديجيتال نموده و سپس جهت بارگذاري پاكت ها اقدام نمايند.جهت كسب اطالعات بيشتر با مركز تماس سامانه 

ستاد به شماره 1456 تماس حاصل فرمائيد.
- ضمناً بازگشائي پاكت ها با هرتعداد شركت كننده انجام خواهد شد .

* مسئوليت صحت و سقم مستندات ارائه شده بر عهده مناقصه گر مي باشد و در صورت مغايرت و اثبات خالف آن،عواقب بعدي بر عهده مناقصه گر مي باشد. سپرده 
شركت در مناقصه شركت هايي كه در سطح كليه شركت هاي تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله مي باشند،در صورت شركت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد 

گرديد. ضمناً به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
* الزم بذكر است مناقصه گر بايستي داراي سالن غذاخوري مناسب بوده و يا نسبت به معرفي سالن غذاخوري مورد تأييد مناقصه گزار جهت فراگيران دوره هاي 

آموزشي و مأمورين اين شركت اقدام نمايد .
مناقصه گران محترم در صورت لزوم مي توانند با شماره تلفن 38262140-081 داخلي 242 و 126 تماس حاصل نمايند.    

تاريخ انتشار آگهي نوبت اول : 1400/03/26
تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : 1400/03/29

روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان بعنوان مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به درخواستها و مداركي كه غير از سامانه مذكور ارسال گردند،ترتيب اثر داده 

نخواهد شد. 

دوم
 علــى شــريعتى چهره اى روشــنفكر، 
اســالمى و انقالبــى  بــا تفكــرى در راه 
دموكراسى و آزادى بود كه  الهام بخش طيف 
وســيعى از جوانان و نيروى محركه اصلى 
انقالب اســالمى ايران شــد و انديشه هاى 
وى به طور مستقيم و غيرمستقيم در افكار 
و اعمال اين اقشار تأثيرگذارى خاص خود 
را داشــت به گونه اى كه تا دست كم سال ها 
پس از درگذشــتش هم همچنان نفوذ خود 

را حفظ كرد.
 امروز 44 سال از درگذشت 

على شريعتى مى گذرد 
بــه گــزارش ايرنا، مــام وطنى كه ســينه 
گســترده اش رمز و رازهاى قصه پر غصه 
تاريخ تلخ و شيرين و سرشار از شكست ها 
و عظمت ها، خوشى ها، داغ ها و مرارت هاى 
اين سرزمين پهناور را در خود پنهان داشته، 
قصه شريعتى نيز يكى از اين اندوخته هاست 
كه تأثير شــگرف و اساسى حركت وى در 
تاريخ معاصر كشورمان امرى است كه مورد 

توافق همه موافقــان و مخالفانش قرار 
گرفته اســت. اين نقش تا بدانجاست 
كه به وى القابى همچون معلم انقالب، 
متفكر انقالبى شيعه، ايدئولوگ انقالب 

اســالمى، فرانتس قانون انقالب اسالمى 
و... داده اند.

 انديشه هاى شريعتى 
نيروى محركه اصلى انقالب ايران

فعاليت هاى سياسى شــريعتى از سال هاى 
پس از كودتاى 1332 خورشيدى در مشهد 
با عضويت در شاخه نهضت مقاومت ملى 
آغاز شد. وى يكى از سخنگويان و فعاالن 
نهضت مقاومت ملى بود كه در تابســتان 
1336 خورشــيدى بــه همــراه پدرش و 
چند تن ديگر از رهبران نهضت دســتگير 
و مــدت 8 ماه در زنــدان قزل قلعه تهران 

محبوس شد.
پر بارترين دوران زندگى وى 6 ســالى بود 
كه در حسينيه ارشاد با سخنرانى ها و نوشتن 
مقاله هايى درباره اسالم شناسى براى هزاران 

دانشجو 
اين ســخنرانى ها، فعاليــت و در 

تعريف مجددى از اسالم ارائه كرد.
هدف اساسى شريعتى در تمام سخنرانى ها 
و نوشته هايش، برانگيختن و به حركت در 
آوردن تمامى جامعه بخصوص نسل جوان 
بود. وى در نامه اى به پســرش مى نويسد: 
صحبت از جامعه اى اســت كــه نيمى از 
آن خوابيده اند و افســون شــده اند و نيمى 
ديگر كه بيدار شــده اند، در حال فرارند. ما 
مى خواهيم اين خوابيده هاى افسون شده را 
بيدار كنيم و واداريم كه «بايستند» و هم آن 
فرارى ها را برگردانيم، و واداريم كه بمانند.

حامــد الــگار اســتاد كرســى مطالعات 
خاورميانــه و ايران در دانشــگاه بركلى 
كاليفرنيا درباره وى مى گويد: به نظر من، 
كار دكتر شريعتى مهمترين عامل در روند 
زمينه سازى انقالب بود. صرف نظر از اينكه 
چــه قضاوتى درباره فــالن گفته، يا فالن 
نظريه شــريعتى داشته باشيم، اين موفقيت 
وى را نمى توان انكار كرد كه وى به بخش 
عظيمــى از طبقه متوســط از خودبيگانه، 

هويت اسالمى بخشيد.
بنابراين شريعتى الهام بخش طيف وسيعى 
از جوانــان و نيروى محركه اصلى انقالب 
ايــران بوده و انديشــه هاى وى تاكنون به 
طور مســتقيم و غيرمســتقيم در افكار و 
اعمال اين اقشار تأثيرگذارى خاص خود 
را داشته است. اين تأثيرگذارى در بخشى 
از اين اقشــار پر رنگ تر و مســتقيم و در 
بخشى كمرنگ تر و غيرمستقيم بود و اين 
حكايت همچنان به طور متناوب و متغير، 

ادامه دارد.

برخى طرح هاى زمين مانده 
حوزه گردشگرى همدان

 در انتظار شوراى جديد  
 همدان يكى از مهمترين اســتان هاى كشور در حوزه گردشگرى است و مى تواند 
مهمترين استان كشور در زمينه گردشگرى باشد. يكى از موضوعاتى كه مى توان همدان 
را به عنوان شــهرى جهانى در جهان معرفى كند وجود ابنيه تاريخى و مذهبى است 
كه در اين شهر و استان وجود دارد از اين رو مى توان با استفاده از پتانسيل هاى موجود 

نسبت به معرفى همدان در عرصه جهانى اقدام كرد.
شــوراها به عنوان يكى از منابع مهم سرمايه اجتماعى بستر گسترده حضور مردمى 
است كه در تعميم حقوق شهروندى و فرهنگ نظم و احترام به قانون سهم عمده اى 
در تحقق توسعه ملى به خود اختصاص مى دهد و با ارتقاى فرهنگ مسئوليت پذيرى 
افراد ورزيده براى اداره امور محلى تربيت مى كند شــورا و شهردارى ها به عنوان يك 
نهاد تصميم گير و اجرايى نه تنها قادر به ارائه و هماهنگى در زمينه تســهيالت و نيز 
ســازماندهى امكانات در اين زمينه هستند، بلكه قادرند حلقه اتصال بين مردم و نيز 

گردشگرى در راستاى ارتقا و توسعه شهر شوند. 
بى ترديد در دنياى امروز توسعه گردشگرى بدون مشاركت مديريت هماهنگ شهرى 
ميسر نيست در صنعت گردشگرى نقش شورا و شهردارى ها در ساماندهى گردشگران 

بسيار برجسته است.
مهمترين مسأله اى كه در حوزه گردشگرى وجود دارد مسأله توجه به زيرساخت هايى 
است كه در حوزه گردشگرى وجود دارد از اين رو شهردارى و شوراى شهر مى تواند 
به عنوان يكى از متوليان اين بخش زمينه الزم براى توســعه گردشــگرى را در شهر 
همــدان فراهم كند. در شــوراى پنجم خيلى طرح ها مطرح شــد كه براى به نتيجه 
رساندنش تالش شــد اما عقيم ماند، مواردى همچون برند گردشگرى، گردشگرى 
شبانه، مستقر شدن دفتر يونســكو در همدان، ساماندهى هدفمند ورودى هاى شهر، 
شــهر الكترونيك  و... . اين طرح ها كه برخى از آنها در دوره پنجم شــوراى اسالمى 
شهر با همكارى كميته گردشگرى مركز مطالعات مورد تصويب قرار گرفت و اجرايى 
نشد اميدواريم در دوره ششم دنبال شود. در اين دوره شايد شاهد حمايت هاى كمتر 
شهردارى و شوراى اسالمى شهر همدان از واحدهاى گردشگرى نبوديم اين در حالى 
است كه نمى توان به شوراى شهر يا شهردارى همدان گاليه كرد، زيرا شايد اين حوزه 

به عنوان اولويت در اين شورا مالك نبوده است. 
زيربناى فرهنگى يكى از اصلى ترين زيرشاخه هاى اجتماعى است و اين موضوع حتى 
از مسأله اقتصاد نيز در جامعه با اهميت تر است. از اين رو بايد زيرشاخه هاى فرهنگى 
در استان همدان  بخصوص در كالن با سابقه چندين هزار ساله فرهنگى تقويت و پس 
از آن استوار شود تا شاهد توسعه فعاليت هاى اقتصادى در اين شهر باشيم الزم به ذكر 

است كه مى توان با تكيه بر زيربناى فرهنگى، توسعه اقتصاد را دنبال كرد.
يكى از مسائلى كه در موضوع شهردارى ها حايز اهميت است مسأله جايگاه اشخاص 
در مديريت شــهرى است و اين وظيفه بر عهده شــوراى اسالمى شهر و شهردارى 
همدان اســت از اين رو اگر شوراى شهر بعدى شورايى مقتدر باشد مى توان  اميدوار 

بود گردشگرى همدان در شوراى ششم راه پيش روى را باز ببيند.

على شريعتىعلى شريعتى
 روشنفكرى  روشنفكرى 
آزادى خواهآزادى خواه

شريعتى الهام بخش 
طيف وسيعى از جوانان و 

نيروى محركه اصلى انقالب ايران 
بوده و انديشه هاى وى تاكنون به 
طور مستقيم و غيرمستقيم در افكار 

و اعمال اين اقشار تأثيرگذارى 
خاص خود را داشته 

است
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