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سفر پر دستاورد
 1- ســفر رئيس قوه قضائيه به اســتان 
همدان سرانجام اتفاق افتاد و اين بار كرونا 
هم نتوانست مانع سفر شود و تنها برنامه ها 
تحــت دســتورالعمل و محدوديت هــاى 
كرونايى، بيشتر جنبه ادارى داشت و كمتر 
ديدارهاى مردمى در آن گنجانده شده بود...

مـــى  2021  رمضـــان 1442  11  مـــاه 1400  28  ارديبهشـــت  شـــنبه  21  ســـه 
ــان  ــا  5000 تومـ ــه +نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4032  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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اختصاص
 110 ميليارد 
بودجه براى رفع 
مشكالت واحدهاى 
قضايى استان

آغاز 
واكسيناسيون 
افراد 75 سال 
به باال 
از شنبه 

كوچ برخى 
همدانى ها 
از بورس 
به ارزهاى 
ديجيتال

سفر به همدان 
ممنوع شد

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

جستجوى برندگردشگرى در دقيقه 90 
8

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

آگهي مزايده (نوبت اول)  

شركت صنايع سيمان نهاوند (سهامى خاص)

شــركت صنايــع ســيمان نهاونــد (ســهامى خــاص) در نظــر دارد تعــداد 
ــه وزن  ــواد خــود را ب ــدد پوســته غلتــك مســتعمل آســياب م دو ع
ــروش  ــه ف ــى ب ــده عموم ــق مزاي ــرم از طري ــى 13/500 كيلوگ تقريب
ــور  ــه منظ ــردد ب ــوت مى گ ــان دع ــه متقاضي ــذا از كلي ــاند. ل برس
دريافــت اســند مزايــده از تاريــخ چــاپ آگهــى بــه مــدت 10 روز كارى 

ــد: ــه نماين ــل مراجع ــانى هاى ذي ــه نش ب
ــه  ــهيد تقوى،كوچ ــى،خيابان ش ــان فردوس ــران: خياب ــر ته 1. دفت

021-66749369 تلفــن:    5 انوشــيروانى،پالك 
2. كارخانــه: اســتان همــدان، شهرســتان نهاونــد، كيلومتــر 15 جــاده 

نهاونــد بــه بروجــرد   تلفــن:  08133653238
www.nahavanddcement.com .3

ــاى  ــا آق ــور ب ــالم مزب ــد از اق ــراى بازدي ــى ب ــت هماهنگ ــاً جه ضمن
ــد. ــل فرمايي ــاس حاص ــماره 09126103803 تم ــه ش ــى ب ابوالفتح

آگهى مناقصه عمومى شركت 
توسعه معدنى و صنعتى صبانور

شركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور

موضوع: انتخاب پيمانكار ماشين آالت سنگين (كاميون)
ــاره 4  ــر دارد اج ــور در نظ ــى صبان ــى و صنعت ــعه معدن ــركت توس ش
ــت  ــكارى جه ــرارداد پيمان ــب ق ــرخ را در قال ــون 10 چ ــتگاه كامي دس
ــع در اســتان همــدان  ــه كنســانتره خــود واق ــى تيــل كارخان جابجاي
ــه  ــى ب ــه عموم ــزارى مناقص ــق برگ ــدآباد از طري ــتان اس - شهرس

ــد. ــذار نماي ــرايط واگ ــد ش ــكار واج پيمان
لــذا متقاضيــان مى تواننــد جهــت دريافــت اســناد مناقصــه بــه آدرس 
www.sabanour.com مراجعــه و پيشــنهاد خــود را در پاكــت درب 
بســته و مهــر و مــوم شــده حداكثــر از زمــان چــاپ ايــن آگهــى بــه 
مــدت 10 روز كارى بــه واحــد بازرگانــى شــركت در ســايت همــدان و يا 

دفتــر تهــران تحويــل نماينــد. 
ــن  ــماره تلف ــا ش ــد ب ــتر مى توانن ــات بيش ــت اطالع ــان جه متقاضي

ــد. ــل فرماين ــاس حاص ــى 3117 تم 33545401-081 داخل

سوداگران زمين 
درحاشيه توريستى همدان 
■ ويالسازى در روستا به جاى زيرساخت گردشگرى توسعه يافته است

 نمــاز عيد فطــر به امامــت آيت ا... 
شعبانى، امام جمعه همدان اقامه خواهد 
شد. رئيس ستاد اقامه نماز استان همدان 
از اقامه نماز عيد فطر در پياده راه اكباتان 
خبر داد و گفت: طبق هماهنگى با ستاد 
اســتانى مقابله با كرونا نمــاز عيد فطر 
امســال در همدان با رعايت دقيق شيوه 

نامه هاى بهداشتى برگزار مى شود.
حسنى حلم  مرتضى  سيد  حجت االسالم 
در گفتگــو با فارس ،  با بيان اينكه نماز 
عيد فطر با نظارت متوليان و به صورت 
محدود برگزار خواهد شــد افزود: اين 
مراســم معنــوى مطابق بــا مالحظات 
ستاد  مصوبات  و  بهداشــت  مســئوالن 

مقابله با كرونا برگزار خواهد شد.
رئيس ســتاد اقامه نماز اســتان همدان 
بــا بيان اينكه نماز عيــد فطر در خيابان 
اكباتــان، جنب مســجد جامــع همدان 
در فضــاى باز اقامه خواهد شــد گفت: 

همچنين با توجه به شرايط موجود مردم 
مى تواننــد نماز عيد فطر را در مســاجد 
محالت خود و در هواى آزاد اقامه كنند.
وى با بيان اينكه نماز عيد فطر به امامت 
آيت ا... شــعبانى امام جمعه همدان اقامه 
خواهد شد گفت: نمازگزاران براى اقامه 
نماز وســايل شــخصى همچون مهر و 

سجاده به همراه داشته باشند.
حســنى حلم با بيان اينكه نماز عيد فطر 
ساعت 7:30 صبح روز عيد اقامه مى شود 
افــزود: با توجه به شــرايط بهداشــتى 
موجود بنــا داريم برنامــه نماز طوالنى 
نشــود و برنامه   هاى طوالنــى نخواهيم 

داشت.
سخنگوى ســتاد مديريت كروناى استان 
همــدان نيز  در رابطه با مناطق برگزارى 
نماز عيدفطر اعالم كرد: نماز عيدفطر در 
فضاى باز تمام مســاجد سراســر استان 

برگزار خواهد شد.

مهرداد نادرى فر ،  از ممنوعيت تردد بين 
شــهرى در تعطيالت عيد فطر خبر داد 
و اظهار كرد: افرادى كه اين محدوديت 
را رعايــت نكنند، شــامل اعمال قانون 

مى شوند.
سخنگوى ســتاد مديريت كروناى استان 
همدان خاطرنشــان كرد: از ساعت 14
روز سه شنبه 21 ارديبهشت ماه تا ساعت 
14 روز شنبه 25 ارديبهشت ماه تردد بين 

استانى ممنوع است.
وى ادامه داد: افرادى كه با پالك مناطق 
زرد ممنوعيــت تردد را ناديده بگيرند به 
مبلــغ 500 هزار تومــان و پالك مناطق 
قرمز به مبلغ يك ميليــون تومان اعمال 

قانون مى شوند.
نادرى فر با اشــاره بــه اينكه مدت زمان 
وكالت نامه هاى خريد و فروش به تعداد 
روزهاى تعطيل تمديد شــد، بيان كرد: 
كليه  آزمون هايى كه قرار بود برگزار شود 

به غير از آزمون كارشناســى ارشــد، در 
زمان مقرر برگزار مى شود.

ــاى  ــت كرون ــتاد مديري ــخنگوى س س
ــوه  ــا نح ــه ب ــدان در رابط ــتان هم اس
برگــزارى امتحانــات نهايــى پايــه نهم و 
دوازدهــم، مطــرح كــرد: ايــن امتحانــات 
ــت  ــا رعاي ــورت حضــورى و ب ــه ص ب
ــزار  ــاى بهداشــتى برگ ــل پروتكل ه كام

مى شــود.
نادرى فر اضافه كرد: كد ملى افراد در اين 
آزمون ها بررسى مى شود و كسانى كه در 
14 روز گذشــته منتهى به آزمون دچار 
بيمارى كوويد 19 شــده بودند، بايد در 

مكان مجزايى آزمون بدهند.
سخنگوى ســتاد مديريت كروناى استان 
همــدان در پايان در رابطــه با برگزارى 
نماز عيدفطر يادآور شــد: نماز عيدفطر 
در فضاى باز تمام مساجد سراسر استان 

برگزار خواهد شد.

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

رئيس ستاد اقامه نماز استان همدان :

  اقامه نماز عيد فطر در پياده راه اكباتان

مدير منطقه يك مطرح كرد

آغاز احداث فاز جديدى از بوستان ارم

ثبت نام ثبت نام 
كانديداى رياست جمهورى از امروزكانديداى رياست جمهورى از امروز

خشكسالى و تغيير سبك زندگى

دام عشاير 
امسال درهمدان مرتع ندارند
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استاندار 
همدان: حماسه 

پرشور ديگرى در 
انتخابات 28 خرداد 
خلق خواهد شد

دستور مهم 
رئيس جمهور به 
وزارت كشور

 درباره مصوبه اخيرا 
شوراى نگهبان

فرمانده 
سپاه ناحيه همدان: 

معيارهاى انتخاب اصلح  
براى مردم 
تبيين شود

4
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سه شنبه  21 ارديبهشت ماه 1400  شماره 4032
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

سفر پر دستاورد
 1- سفر رئيس قوه قضائيه به اســتان همدان سرانجام اتفاق افتاد 
و اين بار كرونا هم نتوانســت مانع سفر شــود و تنها برنامه ها تحت 
دســتورالعمل و محدوديت هاى كرونايى، بيشتر جنبه ادارى داشت و 

كمتر ديدارهاى مردمى در آن گنجانده شده بود.
البته دســتاوردهاى اين ســفر اهميت دارد كه مردم بيشتر از آن منتفع 

خواهند شد.
2- قرار گرفتن سفر رئيس قوه قضائيه به استان در رديف  26 سفرها 

شايد به دليل وضعيت خوب مديريت قضايى در استان بوده است.
اما جداى از آن بنا به وجود برخى مسائل كهنه اقتصادى در استان كه 
نيازمند دستورات مستقيم رئيس قوه قضائيه بود، اين سفر مى توانست 

زودتر انجام شود.
3- همچنان كه پيش بينى مى شــد در اين ســفر تاكيــد بر صيانت از 

بيت المال و حقوق عامه به بهترين شكل رخ داد.
دستور آيت اهللا رئيسى براى تعيين تكليف كارخانه كيوان در ده روز و 
استفاده از اختيار خلع يد به نفع توليد و اشتغال، شايد بارزترين نمونه 

از اقدامات انجام شده در سفر براى صيانت از حقوق عامه باشد.
4- در اين سفر شرايطى ايجاد شد تا توليدكنندگان و بخش خصوصى 
و فعاالن زيست محيطى و ... دغدغه هاى خود را با رئيس قوه قضائيه 

مطرح كنند.
طرح اين مسائل در ســال مانع زدايى از توليد بسيار اهميت دارد زيرا 
با شــخصيتى كه نشان داده عزم جدى براى مانع زدايى دارد و در كنار 
توليدكننده هست، مطرح شده و نتيجه آن بزودى مشخص خواهد شد.

5- در آســتانه انتخابات رياســت جمهورى و تشكيل دولت جديد، 
يــادآورى وظايف دولــت در واگذارى ها اعــم از هدايت، نظارت و 
حمايت در استان همدان، پيامى به تمامى داوطلبان است تا بدانند اگر 

اين اصول رعايت نشود ، گرفتارى در واگذارى ها بيشتر خواهد شد.
 در استان نيز هم براى كيوان و هم براى واگذارى هاى ديگر اين اصول 

بايد مورد توجه باشد تا اشتغال و توليد استان آسيب نبيند.
6- حضور يك تيم كارشناســى از مدتها قبل در اســتان براى انجام 
اقدامات كارشناســى و بررســى و جمع بندى موارد با مطالعه و دقت 
، دليل انجام بى حاشيه سفر و همچنين دستاوردهاى درست و خوب 

آن است.
حضورى كه براى دادگسترى استان 110 ميليارد تومان آورده داشت تا 

با اولويت هايى چون اشتغال زندانيان آن را هزينه كند.
7- در اين ســفر نامه هاى زيادى در مكان هاى اعالم شده، جمع شده 
اســت. انتظار مى رود روند بررسى و پاســخگويى به اين نامه ها نيز 
سريع و كارشناسى باشد تا مردمى كه با هزار اميد با رئيس قوه قضائيه 

مكاتبه داشته اند، از اين اقدام اميدوار و خرسند باشند.
در مجموع سفر رئيس قوه قضائيه به استان توانست در شرايط كرونا ، 
نشاط و اميد و پويايى را در استان به ويژه در حوزه اقتصادى و توليد 
افزايش دهد و  روند توسعه استان را با مانع زدايى از توليد و حمايت 

از ريسك پذيرى مديران تسريع كند.

راه اندازى 744 صندوق قرض الحسنه مردمى در همدان
 بنا بر گفته مســئول بسيج ســازندگى سپاه انصارالحسين(ع) اســتان همدان راه اندازى 
صندوق هاى قرض الحسنه مردمى يكى از فعاليت هاى جهادسازندگى است و طى دو سال 

گذشته 744 صندوق قرض الحسنه مردمى با هدف تسهيل گرى راه اندازى شد.
علــى قره باغى در جمع خبرنگاران، ادامه داد: در اين مدت 20 تعاونى از بطن صندوق هاى 
قرض الحســنه مردمى بيرون آمد كه تا پايان سال 1400 بايد به 200 تعاونى برسد همچنين 
33 هزار نفر عضو اين صندوق ها هستند و عمده فعاليت  آنها صيانت از منابع طبيعى، محيط 
زيست و منابع آبى است. وى با اشاره به اينكه توسعه اخالق معنويت براى همه گروه هاى 
جهادى ضرورى است، گفت: در سيل سال 98 استان همدان 17 هزار و 400 واحد مسكونى 

آســيب ديد كه بسيج سازندگى نوسازى و  بازســازى 500 واحد را بر عهده گرفت و اين 
واحدها براى ضعيف ترين اقشــار جامعه بود تا پايان سال 98 احداث و نوسازى 80 درصد 

واحدها به اتمام رسيد و تا خردادماه سال 99 تعداد 500 واحد تكميل شد.
قره باغى با اشاره به جابه جايى و بازسازى روستاى برفيان تويسركان خاطرنشان كرد: تاكنون 
60 درصد از عمليات بازسازى اين روستا انجام شده و اميدواريم تا پايان شهريورماه 1400 
ساخت روستا تكميل شود همچنين برفيان 44 خانوار دارد و طى عمليات بازسازى روستا 

2 كيلومتر جابه جا مى شود.
وى ادامه داد: در يك سال گذشته 214 هزار بسته معيشتى به ارزش 61 ميليارد تومان توسط 
گروه هاى جهادى، خيرين و سپاه انصارالحسين(ع) و 278 هزار بسته به ارزش 78 ميليارد و 
922 ميليون تومان با همكارى ديگر نهادها و ارگان ها تهيه و توزيع شد همچنين در مدت 

ياد شده 57 نوع خدمات مختلف، تهيه و توزيع 600 هزار وعده غذاى گرم، 526 پرداخت 
اجاره بها، 835 ذبح قربانى و توزيع يك و نيم ميليون ماسك انجام شد.

وى با بيان اينكه 85 درصد گروه هاى جهادى اســتان همــدان در مواجهه با بيمارى كرونا 
فعاليت داشــته اند، تصريح كرد: 1700 گروه جهادى شناســنامه دار در استان وجود دارد كه 
985 گــروه در حوزه محروميت زدايى، 31 گــروه در حوزه فرهنگى و اجتماعى، 92 گروه 
در زمينه شــهرى و حاشيه شــهر، 772 گروه در حوزه مناطق روستايى و محروميت زدايى 
روستايى فعال هستند. قره باغى با بيان اينكه در سال گذشته 500 سرى جهيزيه 14 قلمه در 
اســتان تهيه و توزيع شــد، گفت: همچنين 500 سرى جهيزيه 3 قلمه، 43 سرى جهيزيه 5 
قلمه، 18 سرى جهيزيه 5 قلمه و بيش از 200 سرى جهيزيه توسط گروه هاى جهادى تهيه 

و توزيع شده است.

كرونا جان 12 نفر ديگر را در استان همدان 
گرفت

 بنا بر گزارش سخنگوى دانشــگاه علوم پزشكى استان همدان با 
فوت 12 بيمار مبتال به كرونا در 24 ساعت گذشته آمار متوفيان استان 
از ابتداى شيوع اين ويروس تاكنون به 2 هزار و 47 نفر رسيده است.

محمد طاهرى افزود: 256 نفر ديگر در 24 ســاعت گذشــته در اين 
استان به بيمارى كوويد 19 مبتال شدند كه در مجموع بيماران سرپايى 
مثبت از ابتداى اپيدمى ويروس كرونا تاكنون به 39 هزار و 993 نفر و 

بيماران بسترى مثبت به 16 هزار و 185 نفر رسيد.
مدير روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى استان همدان اظهار داشت: 
شمار بهبود يافتگان كرونا از ابتداى اپيدمى ويروس كرونا تاكنون 13

هزار و 76 نفر ثبت شده است.
وى گفت: همچنين تعداد مراجعان سرپايى به اورژانس بيمارستان هاى 
اين اســتان با عالئم تنفسى مشــكوك به كرونا در 24 ساعت گذشته 
851 مورد بــود كه 165 نفر از مراجعان به بيمارســتان ها در بخش 

عادى بسترى شدند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى اســتان همدان اضافه كرد: در عين 
حال هم اينك 11 بيمار مبتال به كوويد 19 در بخش آى.سى.يو مراكز 
درمانى اين اســتان بسترى هستند و وضعيت جسمى 56 بيمار وخيم 
گزارش شــده است. طاهرى درباره آخرين وضعيت بيماران كرونايى 
در شهرســتان هاى اســتان همدان نيز گفت: شــمار بيماران كرونايى 
بسترى(از ابتداى همه گيرى ويروس كرونا تاكنون) در بيمارستان هاى 
اســدآباد 708، بهار 895، تويســركان 955، رزن 702، درگزين 264، 

فامنين 296 و كبودراهنگ 957 نفر است.
وى افــزود: همچنين تاكنون 2 هزار و 895 نفــر در مالير، 2 هزار و 
118 نفر در نهاوند و 6 هزار و 11 نفر نيز در شهرستان همدان به اين 

ويروس مبتال و بسترى شده اند.

آغاز مطالعات ژئو الكتريكى و ژئوفيزيكى 
در سايت زباله مديريت پسماند شهردارى 

 ســازمان مديريت پسماند شــهردارى همدان در اقدامى جديد 
جهت مديريت اصولى سايت دفن پسماندهاى شهر همدان و كنترل 
آلودگى هاى احتمالى ناشــى از دفن پســماند در سايت مذكور، با 
جذب مشاور نســبت به  انجام مطالعات ژئوفيزيك (ژئوالكتريك) 
محل دفن پســماند (landfill) شــهر همدان و انجام بررسي هاي 
ژئوفيزيكي با استفاده از روش مقاومت ويژه الكتريكي (ژئوالكتريك) 
Vertical Electrical) به دو صورت ســونداژ الكتريكي قائــم
Electrical) و توموگرافي مقاومت ويژه الكتريكي (sounding

Resistivity) در محــدوده دفن زباله همدان  Tomography
اقدام نموده است.

رئيس سازمان مديريت پسماند شهردارى همدان افزود: هدف از انجام 
اين مطالعات تعيين ليتولوژي و محدوده احتمالى انتشار پولوم آلودگي 
با اســتفاده از مقاومت الكتريكي به دســت آمده بدون حفر چاه هاى 
گمانه و اسكن اعماق زمين بوده و اين طرح براى اولين بار در سطح 

كشور در سايت دفن پسماندهاى شهر همدان انجام مى پذيرد.
مهدى آزاد با اعالم اين خبر گفت: سايت دفن پسماندهاى شهر همدان 
يكى از بهترين ســايت هاى دفن پســماند در ايران است كه با لحاظ 
نمودن پارامترهاى زيســت محيطى مورد نياز انتخاب شده و در حال 
حاضر به عنوان سايت دفن پسماند منتخب ناحيه شمالى استان توسط 
كارگروه مديريت پسماند استان تعيين شده است و اين طرح و ساير 
پروژه هاى  اجراشــده در اين سايت به منظور حفظ محيط زيست و 

باالبردن پتانسيل دفع اصولى پسماندها خواهد بود.

رگبار باران همدان را فرا مى گيرد
 در پى افزايش دماى هوا 
همرفتى،  ابرهاى  تشكيل  و 
ضعيف  بارشــى  موج  يك 
استان  نقاط  بيشــتر  آسمان 
همــدان را تا جمعــه، فرا 
پراكنده  رگبــار  و  مى گيرد 
باران و رعــد و برق، نقاط 
پوشش  را  اســتان  مختلف 

مى دهد.
پيش بينــى  اداره  رئيــس 

اداره كل هواشناسى اســتان همدان گفت: بر اساس بررسى داده ها و 
نقشه هاى پيش يابى هواشناسى، آسمان بيشتر نقاط استان ، نيمه ابرى 
تــا تمام ابرى، همراه با رگبار پراكنده باران، رعد و برق، غبار محلى و 

گاهى وزش باد پيش بينى مى شود.
محمد حســن باقرى شكيب با اشاره به اينكه در ساعت هايى از روز 
ســرعت وزش باد افزايش مى يابد، اظهار داشت:  با تشكيل ابرهاى 
همرفتى، موج ضعيف بارشــى وارد استان مى شود و تا روز جمعه در 

آسمان بيشتر نقاط فعال است.
باقرى شــكيب با بيــان اينكه رگبار پراكنده بر اثر گرم شــدن زمين، 
افزايش رطوبت و تشكيل ابرهاى همرفتى حاصل مى شود، گفت: اين 
موج در آســمان همدان ضعيف و فعاليت آن در مناطق شمال و شرق 

استان بيشتر است و انتظار بارش هاى سامانه اى از آن نداريم.
وى با اشاره به اينكه در 2 روز آينده شاهد غبار رقيق در آسمان بيشتر 
نقاط استان هستيم، تصريح كرد: تا پايان هفته جارى دماى بيشتر نقاط 

استان تغييرات محسوسى ندارد.

1- احمدى نژاد به مصوبه شــوراى نگهبان واكنش تند نشــان داده 
اســت. گويا وى در اين واكنش پيشگويى هايى هم بر سبك خود از 

آينده كشور داشته است. 
گفتنى است  رئيس جمهور نيز از وزارت كشور خواسته اين مصوبه 
را اجرا نكنند و در ثبت نام از داوطلبان انتخابات رياســت جمهورى 

، قوانين موجود مالك عمل باشد.
2- كاركنــان دولت كه در ســال اخذ راي فعاليــت خواهند كرد، 
خواستار واكسيناسيون عوامل شــعبه هاى  رأى گيرى شده اند. گويا 
اين مطالبه از رئيس ســتاد انتخابات كشور تقاضا شده  است گفتنى 
است رئيس ستاد انتخابات كشور در آخرين گفت و گو تنها بر رعايت 

پروتكل ها و فاصله گذارى در شعب اخذ راى تاكيد كرده است.
3-  مردم، پيش بينى واريز نشــدن سود سهام عدالت را دارند. گويا 
امروز و فردا كردن زمان واريز، دليل اين  نگرانى و پيش بينى مردم از 
واريز نشــدن سود سهام عدالت است. گفتنى است پيش از اين اول 
ماه رمضان يه عنوان زمان واريز  ســود سهام عدالت اعالم شده بود 

كه اكنون به عيد فطر موكول شده است.
4- يــك اتحاديه صنفى پيش بينى گرانــى 40 درصدى تخم مرغ را 
داشــته اســت. گويا قاچاق تخم مرغ نطفه دار از ايــران به خارج در 
بهمن ماه ســال گذشــته دليل اين پيش بينى است. گفتنى است اين 
اتحاديه اعالم كرده؛ با شرايط فعلى توليد تخم مرغ از طرف مرغداران 
ادامــه پيدا نمى كند و پيش بينى مى شــود قيمت تخم مرغ 40 درصد 

گران شود.
5- آمــوزش و پرورش 200 هزار معلم براى ســال تحصيلى آينده  
كــم دارد. گويا اين كمبود زنگ خطر كالس هــاى بى معلم در تمام 
استان هاى كشور در ســال تحصيلى آينده را به صدا درآورده است. 
گفتنى است كارشناسان منابع انسانى اين كمبود معلم را آغازگر يك 
سونامى و بحران بزرگ در دل بزرگ ترين وزارتخانه كشور مى دانند.

 بار و بنه چارپايان، آواى چوپانان، صداى 
ممتد گله هاى گوســفندان، آهنگ گام هاى 
ســواران و... همه و همــه از زندگى و زنده 
بودن و حركت و تالش بى پايان  مردمانى در 

بهار حكايت دارد كه غيورند و دالور.
با رســيدن ارديبهشــت به نيمه رحيل كوچ 
عشاير براى رفتن به ييالق به گوش مى رسد 
بر همين اساس هر ســاله 15 ارديبهشت ماه 
مردمانى كه اغلب كرد هســتند و ترك زبان 
از چهــار گلوگاه مالير، نهاوند، اســد آباد و 
توســيركان وارد همدان مى شــوند تا فصل 

ييالق را در دامان مادستان سر كنند.
بــا اينكه تنها 10 درصــد از مراتع همدان را 
به آنان اختصاص داده اند اما هر ســاله گروه 
بزرگى از ايالت تركاشــوند، ترك يارم طاقلو 
و طوايف مســتقل شاهســون، مگسه، بنفشه 
خزايى و زوله وارد همدان مى شوند تا نه تنها 
در اقتصاد اســتان نقش داشته باشند بلكه در 
فرهنگ، تمــدن و زيبايى هاى طبيعت همدان 

ردپايى از حضور خود را به جا بگذارد.
   اما اين يك روى سكه است روى ديگر آن 
رنج و سختى و است كه در حق آنان شده و 
مى شود عشــاير قرن هاست كه رنج كوچ را 
بر خود هموار مى كنند و مســيرهاى طوالنى 
را در ييالق و قشالق طى مى كنند تا زندگى 
و ســرزندگى و توليد و تكاپــوى طبيعت را 
زنده نگاه دارند و نه تنها بارى بر دوش استان 
نبودند بلكه در سال گذشته با توليد 2500 تن 
شــير خام و 25 درصد سهم توليدى گوشت 
اســتان به اقتصاد اســتان كمك كرده اند و در 

هنگامه بحران ها نيز به ميدان آمده اند.
بــر همين اســاس كــوچ و چــراى دام، از 
مهم تريــن ويژگى هاى زندگى عشــايرى در 
همدان  اســت، اما متاسفانه امسال بارش هاى 
كم و خشكســالى كه در انتظار اســتان است 
ســبب شــده تا مراتعى كه پيش از اين محل 
چــراى دام هاى عشــاير بوده امــروز ديگر 

جوابگوى نياز عشاير نباشد.
اين شــرايط در حالى اســت كه متاســفانه 
بارش ها هميشه مشــكالتى را براى عشاير 
بــه دنبال دارد كه هــم در اثر بارش فروان 
و هم كاهشــى شــدن روند آن دامنگيرشان 
مى شــود به طوريكه در سال 98 بارش هاى 
زياد و ايجاد سيل ســبب شد تا در همدان 
ايل راه هايى كه زمانى محل عبور عشاير از 
يالق به قشــالق و بلعكس بــوده تا حدود 

شود. تخريب  كيلومتر   200
از طرفى هميت ايل راه ها در گذر ســال ها در 
اســتان تغيير كاربرى داده و به باغات، جاده ها 
و خانه هايى تبديل شــده است كه ديگر مجال 
حركت و زندگى به عشاير را نمى دهند و حتى 
سبب شده تا انگشــت اتهام به سمت عشاير 
گرفته شود كه از حريم خود فرا رفته و؟؟؟؟

اما زندگى عشايرى از كجا آغاز شد؟
به گفته كارشناســان، زندگى كوچ نشينى در 
ايران پيشــينه اى دراز دارد، اين نوع ســبك 
زندگــى در تاريخ طوالنى خــود فرهنگ و 
ســنت هاى ويــژه اى ايجاد كــرده و اكنون 
به راحتى و بدون توجه به ريشه هاى پيدايش 
اين فرهنگ نمى توان با اســكان همه چيز را 
پايان يافته تلقى كرد، حفظ و پاسداشــت اين 

ميراث برنامه ريزى خاصى مى طلبد.
اين كارشناســان مى گويند: عشــاير با شيوه 
خاص زيست خود فرهنگ و سنن كهن اين 
سرزمين را پاســدارى كرده اند، آنها در كنار 
توليد اقتصادى از جملــه در بخش دامدارى 
خالق ســبك هايى از هنر و صنايع دستى نيز 
بــوده اند كه اقتصــاد را در هنر پيوند زده كه 
حفاظت از اين ميراث را ضرورى كرده است.

به گفته آنها ، شــيوه زندگى عشيره اى بويژه 
كوچ عشاير در دنياى امروزى كه گردشگرى 
به محور توسعه اقتصادى تبديل شده مى تواند 
به يكى از ابزارهاى توســعه اقتصادى مناطق 
عشايرنشين تبديل شود و برنامه ريزان از اين 

قابليت مى بايست استفاده بهينه كنند.
بر اســاس آمارهــا ، امروز جمعيت عشــاير 
همدان حدود 12 هزار و 577  نفر در ســال 
99 اســت كه نحوه زندگى آنها با شتاب در 
حال تحول و دگرگونى است كه كاهش مراتع 
و نبود مرتع براى عشاير در حال حاضر يكى 
از اين تغييرات اســت كه تبديل به چالشــى 

جدى شده است.
 استان همدان مرتعى 

براى چراى دام عشاير ندارد
در همين راستا مدير امور عشاير استان همدان 
با بيان اينكه مرتعى براى چراى دام عشــاير 
در اين اســتان وجود ندارد ، اظهار داشــت: 
90 درصد عشــاير در 72 سامانه عرفى استان 
همدان ساكن شــده است و تا دو ماه در اين 

مراتع حضور دارند.
حســين محمدى با بيان اينكه امسال به علت 
خشكسالى عشــاير زودتر وارد مراتع شدند، 
درباره نياز دام هاى عشاير به علوفه، افزود: دام 
عشاير اســتان به طور متوسط 20 تا 25 هزار 
تن علوفه نياز دارند، اما امســال مراتع استان 
ظرفيت ندارند و اصــًال مرتعى وجود ندارد 
كه دام عشاير در آن چرا كند بر همين اساس 
به 50 هزار تن جو و 30 هزار تن كنســانتره 
نياز خواهند داشت كه به ستاد بحران سازمان 

جهادكشاورزى اعالم شده است.
اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه عشاير استان 
داراى 470 هزار رأس دام هســتند، در پاسخ 

به اينكه فشار دام بيش از ظرفيت مراتع استان 
است، يادآور شد: فقط 10 درصد از كل مراتع 

استان در اختيار عشاير استان قرار دارد.
محمــدى درباره اينكه به گفتــه منابع طبيعى 
مراتع استان كفاف چهار ماه دام هاى استان را 
نخواهد داد نيز خاطرنشان كرد: عشاير استان 
همدان 45 روز تا دو ماه در مراتع ســكونت 
دارند و مابقى ايام در اراضى كشــاورزان به 

صورت اجاره اى ساكن مى شوند.
با اشــاره به اخــذ اعتبــارات عمرانى براى 
رســيدگى بــه وضعيت چشــمه هاى مناطق 
عشــايرى، اظهار كرد: در اســتان همدان 72

سامانه عشايرى وجود دارد كه 95 درصد اين 
سامانه ها داراى چشمه بوده و در حال بررسى 
وضعيت چشــمه هاى اين مناطق هستيم البته 
در برخى نقاط لوله كشى براى تأمين آب مورد 

نياز عشاير صورت گرفته است.
مدير امور عشاير استان همدان در گفت و گويى 
كه با باشــگاه خبرنگاران داشته است با بيان 
اينكه براى آبرســانى ســيار و تأمين علوفه و 
نهاده هاى دامى به عشــاير در حال رايزنى با 
سازمان جهادكشاورزى و شركت هاى تعاونى 
هســتيم، اظهار كرد: با هماهنگى شركت برق 
استان همدان مقرر شده 600 پنل خورشيدى 
به عشاير اســتان تحويل داده شــود تا برق 
عشاير تأمين شــود چراكه عشاير استان برق 
نداشته و برخى خانواده هاى عشاير از موتور 

برق استفاده مى كنند.

 آمارهــا نشــان مى دهد كــه در دهه هاى 
اخير مرگ و مير ناشــى از آتش سوزى بطور 
چشمگيرى افزايش يافته است در همين راستا 
مديركل پزشكى قانونى استان همدان هم اعالم 
كرده اســت كه 25 مرد و هشت زن يعنى 33
همدانى در سال گذشته بر اثر سوختگى جان 
باختند كه اين آمار در سال 98، كمتر گزارش 
شده است يعنى 26 نفر شامل كه 15 نفرشان 

مرد 11 نفر هم زن هستند.
امــا قصه آتــش و آنچه بر جــان تاريخ باقى 
مى گذارد تنها در يــك آمار و گزارش عددى 
خالصه نمى شــود به طوريكه مى توان گفت 
حداقل در چنــد دهه اخيــر زبانه هاى آتش 
در كشــور ما و به تبع آن در اســتان همدان 

خانواده هاى زيادى را داغدار كرده است.
برخى از اين مرگ ها در اثر آتش ســوزى بوده 
اســت كه حادثه گزارش شده و برخى هم بر 
اثر بى توجهى هاى است كه به طور معمول در 

مساكن شخصى روى مى دهد.
بر همين اســاس مى توان گفت مشهورترين 
آتش ســوزى كه مرگ چنــد صد نفرى يعنى 
چيزى حــدود 600 نفر ارا به دنبال داشــت 
مربوط به خرين سانس شب 28 مرداد 1357

خورشيدى در سينما ركس آبادان بود.
بعد از اين اتفاق بهمن 1383 خورشــيدى و 

آتش سوزى مسجد ارگ بود كه تعداد زيادى 
از هموطنان را در شعله هاى خود سوزاند.

در اين اما تلخ  ترين آتش ســوزى كه مرگ به 
دنبال داشت، زبانه كشيدن آتش درمدرسه شين 
آباد و سوختن دانش آموزان بى گناهى بود كه 
در 15 آذر 1391 منجر به مرگ  37 دانش آموز 
مقطع ابتدايى شد. فاجعه بار ترين مرگ آتشين 
در ســال هاى اخير هم پالسكو بود كه بعد از 
آن دباله مرگ هاى آتشين به پتروشيمى بوعلى 
ماهشــهر به عنوان پرهزينه ترين آتش سوزى  
تاريخ ايران رسيد.در همين راستا در همدان هم 
آتش سوزى هاى مرگ بار كم نيست و فجايعى 
كه آتش به دنبال داشته است از شعله ور شدن 
ميدان مركزى شــهر، مقبره اســترو مردخاى، 
تركيدن كپســول تا برخورد ماشــين هايى كه 

جرقه هايشان در آتش جان مى گيرد.
حاال هم كه به تازگى بــر اثر انفجار گاز يك 
منزل مسكونى در كبودراهنگ بانوى 60 ساله 
را به علت شــدت جراحت و سوختگى پس 

از يك روز ماندن در بيمارســتان روانه مرگ 
رده است.

در اين شرايط است كه مديركل پزشكى قانونى 
اســتان همدان خواســتار توجه شهروندان به 
نكات ايمنى براى جلوگيرى از آتش ســوزى 
منــزل در هنگام پخت  و پز، آتش ســوزى از 
طريق اتصال برق، از طريق وسايل گرمايشى 

و نصب سيستم هشدار حريق شد.
آرتين كمالى با بيان اينكه سهم سوختگى هاى 
منجر به مرگ بيشــتر در منازل است، گفت: 
بهتريــن كار براى جلوگيرى از آتش ســوزى 
در منــزل اســتفاده و نصب سيســتم اعالم 
حريق اســت و نصب اين سيستم در اتاق ها 
و آشپزخانه باعث مى شود تا در لحظات اوليه  

آتش سوزى، سيستم هشدار دهد.
وى همچنين توصيه كرد: هنگام اســتفاده از 
اجاق گاز، فر و لــوازم برقى پخت  و  پز نبايد 
اين وسايل را ترك كرد همچنين هنگام آشپزى 
از پوشيدن لباس هاى ُگشاد با توجه به احتمال 

برخورد با شــعله و بروز آتش سوزى، پرهيز 
شود.

مديركل پزشــكى قانونى همــدان گفت: اگر 
از وسايل گرمايشــى همچون بخارى گازى، 
شــومينه، بخــارى برقى، بخــارى هيزمى  و 
بخارى هاى نفتى براى گرم كردن فضاى خانه 
استفاده مى  شود براى پيشگيرى از آتش سوزى 
در منازل بايد قبل از شــروع فصل سرما يك 
كارشناس سيستم گرمايشى منزل را بررسى و 

مشكالت احتمالى را رفع كند.
كمالى افزود: همه  اشــياء و اجسام داخل خانه 
بايد تا يك متر از سيســتم گرمايشــى فاصله 
داشته باشند همچنين دودكش لوازم گرمايشى 

قبل از شروع فصل سرما تميز شود.
وى ادامه داد: لوازم الكترونيكى و وسايل برقى 
نيز جزو شايع ترين عوامل ايجاد آتش سوزى 
در منزل هستند چراكه سيستم هاى الكترونيكى 
و مدارهاى برق فرســوده، جرقه زده و باعث 

آتش سوزى مى شوند.
كمالــى اضافه كرد: براى پيشــگيرى از بروز 
حريق بايــد ابتدا همه  كابل ها و ســيم ها را 
بررســى و از نبود خوردگى و پوســيدگى 
اطمينان حاصل كرد همچنين از يك پريز چند 
خروجى نگرفت و براى لوازم برقى خانه از 

محافظ استفاده كرد.

سفر به همدان 
ممنوع شد

 بنا بر اعالم فرماندار همدان با توجه به در 
پيش بودن تعطيالت عيد سعيد فطر و دستور 
ســتاد ملى مقابله با كرونا تردد بين اســتان ها 

ممنوع خواهد بود.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى همدان،  
محمدعلــى محمدى، بــا بيان اينكــه تردد 
خودرو هــا با پالك غير بومى از ســاعت 12

روز ســه شنبه 21 ارديبهشــت تا ساعت 12
روز شــنبه 25 ارديبهشت ممنوع است گفت: 
تردد در روز هــاى منتهى به عيد فطر با پالك 
غير بومى در همه شــهر هاى قرمز، نارنجى و 

زرد ممنوع است.
وى گفــت: در روز هاى ذكر شــده هيچگونه 
مجوز تردد براى خودرو ها صادر نمى شــود و 
ســامانه صدور مجوز تردد هاى ضرورى غير 

فعال خواهد بود.
فرماندار شهرستان همدان با بيان اينكه برخى 

از شهروندان ساكن همدان نيز داراى خودرو 
با پالك غير بومى هستند و تردد اين خودرو ها 
شائبه حضور مسافر را براى شهروندان ايجاد 
مى كند عنوان كرد: هر گونــه تردد خودرو با 
پالك غيــر بومى ممنوع و مشــمول جريمه 
خواهد شد.محمدى همچنين درباره تردد هاى 
شبانه بيان كرد: تردد شبانه كليه خودرو ها نيز 
از ساعت 22 تا 3 بامداد همچنان ممنوع است 
و خودرو هاى متخلــف جريمه و در صورت 

تكرار، توقيف خواهد شد.

طبق اعالم فرماندارشهرستان همدان شناسايى 
تخلفات تردد ها هم با دوربين و هم از ســوى 
تيم هاى گشــت پليــس راه و راهــور انجام 
مى شود. جريمه يك ميليون تومانى براى ورود 
به شــهر هاى قرمز و 500 هــزار تومانى براى 
ورود به شهر هاى نارنجى براى پالك هاى غير 
بومى اعمال مى شود؛ همچنين به ازاى هر 24

ســاعت تردد غير مجاز در شهر هاى قرمز و 
نارنجى يك بــار ديگر بر مبلغ جريمه افزوده 

خواهد شد.

خشكسالى و تغيير سبك زندگى

دام عشاير امسال درهمدان مرتع ندارند

دنباله مرگ هاى آتشين به 33 همدانى رسيد
زبانه هاى افزايشى مرگ هاى سوزنده 

در استـان
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دومين خانه هالل خبرنگاران كشور 
در مالير افتتاح شد

 مالير-خبرنگار همدان پيام: با همكارى اصحاب رسانه شهرستان 
دومين خانه هالل خبرنگاران كشور در مالير افتتاح شد.

 سرپرســت جمعيت هالل احمر مالير در حاشيه افتتاح برنامه هاى 
هفتــه هالل احمــر  در  جمع خبرنــگاران اظهار كرد: در ســالرور 
يكصدمين ســال تاسيس هالل احمر كشــور برنامه هاى متنوعى در 

شهرستان برگزار مى شود.
شهاب عظيمى افزود: نخستين خانه هالل خبرنگاران در استان همدان 
و دومين خانه هالل خبرنگاران كشــور با همكارى اصحاب رســانه 

شهرستان در مالير افتتاح شد.
وى   افتتــاح خانــه هالل خبرنگاران را نشــان  از اهتمام و همراهى 
اصحاب رســانه با جمعيت هالل احمر دانست و بيان كرد: نخستين 
خانه هــالل خبرنگاران در يزد افتتاح شــد و  دومين خانه در مالير 

افتتاح مى شود
عظيمى گفت: افتتاح خانه هاى هالل در راستاى تحقق شعار "هر خانه 
يك امدادگر"  اســت و اميد است  از اصحاب رسانه شهرستان كمال 

بهره و استفاده را براى كمك و پيگيرى از حوادث ببريم.
عظيمى با بيان اينكه از استان افتتاح 20 خانه هالل در شهرستان ابالغ 
شده اســت، تصريح كرد: تا كنون 43 خانه هالل در شهرستان افتتاح 
شده است كه تا پايان هفته هالل احمر اين آمار به 45 خانه مى رسد.

وى تصريــح كرد: خانه هاى هالل در جهت توانمند ســازى و تاب 
آورى جامعه در مناطق مختلف بخصوص در مراكز دهســتان افتتاح 

مى شوند.
سرپرســت جمعيت هــالل احمر مالير با بيان اينكه در روســتاهاى 
داوطلــب نيز خانه اى هالل افتتاح مى شــوند، تصريح كرد:  اموزش 
كمك هاى اوليه به مردم و تشكيل تيم هاى عملياتى براى مواقع بحران 

از مهمترين اهداف در خانه اى هالل است.
وى گفت: تا كنون 43 خانه هالل روســتايى و دو خانه شهرى شامل 
خانه هالل خبرنگاران و خانه هالل شــهيد ابراهيم خانى در محله كم 

برخوردار ولى بخشى در مالير افتتاح شده است .

اشتغال 30 بانوى سرپرست خانوار 
توسط بسيج سازندگى مالير

  مالير- خبرنگار همدان پيام: اشــتغال 30 نفر از بانوان بى سرپرست و 
بدسرپرســت در دو كارگاه خياطى و قاليبافى كه با همت بسيج سازندگى 

توسعه يافتند.
مهين نظرى  در حاشيه بازديد از كارگاه هاى خياطى و قاليبافى به مناسبت 
روز بســيج ســازندگى اظهار كرد: يك كارگاه خياطى واقع در مسجد نبى 
اكرم(ص) در بلوار 15 خرداد با 50 ميليون تومان سرمايه گذارى اوليه ايجاد 
شده كه با دوخت لباس بچگانه و صادرات آن به افغانستان براى 15 خانم به 

طور مستقيم و غيرمستقيم اشتغال ايجاد كرده است.
مهين نظرى با بيان اينكه نيروهاى مشــغول به كار در اين كارگاه بانوان 
بدسرپرست و يا بى سرپرست هستند، افزود: 10 ميليون تومان از سرمايه 
گذارى اوليه كارگاه از طريق وام قرض الحســنه مردم يار به كمك سپاه 
ناحيــه مالير تأمين شــده و با خريد 15 چرخ خياطــى، براى 15 خانم 
اشتغالزايى ايجاد شده است كه چهار نفر از آنها در منزل و بقيه در كارگاه 

مشغول به كار هستند.
وى به كمبود سرمايه براى خريد چرخ خياطى هاى بيشتر و توسعه كارگاه 
اشاره و خاطرنشان كرد: در حال حاضر اين كارگاه در محل پايگاه مقاومت 
مسجد نبى اكرم(ص) مستقر است و در صورت درنظر گرفتن مكان بزرگتر 

مى توان براى زنان بيشترى اشتغالزايى ايجاد كرد.
نظــرى در بخش ديگرى با اشــاره به راه انــدازى كارگاه قاليبافى در مركز 
آموزش فنى حرفه اى مالير، تصريح كرد: يك كارگاه قاليبافى داراى 10 دار 
قالى 9 مترى دو پود، با سرمايه گذارى اوليه 200 ميليون تومان توسط كارفرما 
در مركز آموزش فنى وحرفه اى مالير ايجاد شد كه سپاه ناحيه مالير در زمينه 
معرفى نيروى كار و نيز سرمايه گذارى در قالب 10 ميليون تومان وام قرض 

الحسنه مردم يار به توسعه اين كارگاه كمك كرده است.
فرمانــده حوزه مقاومت فاطمه الزهرا(س) مالير با اشــاره به اينكه در حال 
حاضــر 50 نفر در اين كارگاه، قاليبافى را آموزش ديدند، مطرح كرد: از اين 
تعداد 20 نفر براى گرفتن گواهى مهارت به مركز فنى حرفه اى معرفى شدند. 

 نماينده مردم شهرستان نهاوند در مجلس 
در ديدارهــاى جداگانه اى بــا وزير ورزش 
و جوانــان، معاونين وزير جهاد كشــاورزى 
و مســئوالن وزارت بهداشــت در خصوص 
مشكالت شهرســتان ديدار كرد. در اين ديدار 
نيازهاى وزرشى شهرستان و جامعه ى ورزشى 

نهاوند مورد مطالبه قرار گرفت.
نماينــده نهاونــد در مجلس گفــت: در اين 
ديدار تامين اعتبار مورد نياز به منظور تكميل 
سالن هاى ورزشى، سالن بانوان، زمين چمن 
شهرهاى فيروزان، گيان و برزول، زمين چمن 
روســتاى زرامين سفلى، زمين چمن روستاى 

باباقاسم پيگيرى شد.
عليرضا شــهبازى ادامــه داد: همچنين تامين 
اعتبار مورد نياز هيأت هاى ورزشى شهرستان 
به تعداد 38 هيأت به منظور تربيت ورزشكاران 

حرفه اى مورد موافقت قرار گرفت.

وى افــزود: تاميــن وســايل و امكانــات 
ورزشــى مــورد نياز هيأت هاى ورزشــى 
شهرســتان اعم از تشــك، پوشاك، توپ و  
تور و ديگر تجهيزات و همچنين اختصاص 
حداقل سه ســهميه جذب قهرمانان و مدال 
آوران تحصيلكــرده ى نهاونــدى به حوزه 
ى ورزش شهرســتان نهاوند از ديگر موارد 
مطــرح شــده در اين ديدار بــود كه مورد 

گرفت. قرار  موافقت 
به گزارش پايگاه خبــرى  تحليلى گرو، وى 
همچنين از ديدار با معاونين و مديران وزارت 
كشاورزى  توسعه  راستاى  در  جهادكشاورزى 
شهرستان نهاوند با توجه به پتانسيل هاى اين 

شهرستان خبر داد.
شــهبازى گفت: در اين ديدار ضمن تأكيد بر 
ظرفيت هاى باالى شهرستان نهاوند در بحث 
كشاورزى، ظرفيت هاى مختلف در اين حوزه 

و بحث صنايع تبديلى مورد بّررسى ويژه قرار 
گرفت.

وى ادامــه داد: در اين ديــدار وفامنش معاون 
وزارت، ضمن تأييد پتانســيل باالى شهرستان 
نهاونــد در حوزه كشــاورزى و ايجاد صنايع 
تبديلى قول ويژه جهت مساعدت به كشاورزان 

را داد.
ــث  ــن بح ــت: همچني ــد گف ــده نهاون نماين
رفــع مشــكل چغنــدركاران از مرحله كاشــت 
ــز مطــرح و  ــول ني ــل و دريافــت پ ــا تحوي ت

ــرى شــد. پيگي
وى اظهار داشــت: همچنيــن بحث پيگيرى 
ســاخت و راه اندازى هرچه سريعتر كارخانه 
چغندرقنــد نهاوند كــه از اولويت هاى ويژه 
شهرســتان است نيز پيگيرى شــد كه با قول 
مســاعد معاون و مديران مرتبــط در وزارت 

كشاورزى همراه بود.

تحويل تجهيزات پزشكى به روز و مورد نياز به 
بيمارستان هاى نهاوند

نماينده نهاوند در مجلــس همچنين به ديدار 
با معاونين وزير بهداشت در روزهاى گذشته 
اشــاره كرد و گفت: پيــرو پيگيرى هاى قبلى 
با دســتور مســتقيم رئيس هيأت امناى ارزى 
وزارت بهداشــت و درمان، دســتور تحويل 
تجهيــزات مورد نياز بيمارســتان هاى نهاوند 

صادر شد.
وى افــزود: ايــن تجهيزات كه بــا توجه به 
شرايط كرونايى و نياز بيمارستان  هاى نهاوند 
از الزامات مى باشــند كمك بزرگى به بخش 

بهداشت و درمان هستند.
شهبازى اظهار داشــت: اين تجهيزات شامل 
اتوكالو روميزى، راديولوژى پرتال، سى آرم، 
الپاراسكوپ، الرينگوسكوپ، ماشين بيهوشى 

و مانيتور سانترال است.

كشف بيش از 95 كيلوگرم موادمخدر 
در بار هندوانه

اســتان  انتظامى  فرمانــده   
همدان از كشــف 95 كيلوگرم 
و  حشــيش  زاى  توهــم  مواد 
موادمخدر تريــاك در عمليات 
مواد  با  مبارزه  پليس  مشــترك 
مخدر اســتان همدان و گيالن 

خبر داد.
سردار سلمان اميرى در تشريح 
ايــن خبر گفت: بــا همكارى 
اطالعاتــى پليس مبارزه با موادمخدر گيالن و تالش هاى عملياتى 
پليس مبارزه با موادمخدر استان همدان بر روى يك باند قاچاق و 
توزيع مواد توهم زا از نوع حشــيش مشخص شد باند مورد اشاره 
با شــيوه و شگردهاى پيچيده قصد انتقال موادمخدر از استان هاى 

جنوبى به استان همدان را دارد.
وى افزود: با توجه به اشــراف اطالعاتى ايجاد شــده مشخص شد 
باند موصــوف اقدام به انتقال يك محموله مواد توهم زا حشــيش 
كرده اســت كه در يك عمليات مشترك، پليس مبارزه با موادمخدر 
اســتان همدان و استان گيالن خودروى كاميون آنها را كه حاوى بار 
هندوانه بود، در شهرستان همدان شناسايى و متوقف كردند و مورد 

بازرسى قرار دادند.
فرمانده انتظامى اســتان همدان ادامه داد: در بازرســى از خودروى 
مذكور، مقدار 95 كيلو و 50 گرم حشــيش و  340 گرم موادمخدر 
ترياك و 6 گرم شــيره سوخته كه در زير بار هندوانه جاسازى شده 

بود، كشف شد.
به گزارش ايســنا و به نقل از پايگاه خبرى پليس، وى با بيان اينكه 
دو متهم در اين رابطه دســتگير و يك دســتگاه خودرو كاميون نيز 
توقيف شد، خاطرنشان كرد: استمرار عملياتى مشترك پليس با ساير 
اســتان ها به منظور ضربه زدن به قاچاقچيان از برنامه هاى تعريف 

شده است كه نشانه همدلى و همگرايى و هم پوشانى ناجا است.

در ديدار نماينده نهاوند با وزير ورزش مطرح شد

تأمين اعتبار مورد نياز 
هيأت هاى ورزشى 

■ مشكل چغندركاران و احداث كارخانه قند شهرستان 
پيگيرى شد
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خبـر

تا انتخاباتتا انتخابات
 siasat@hamedanpayam.com

خبـر

دستور مهم رئيس جمهور به وزارت كشور درباره مصوبه اخيرا 
شوراى نگهبان؛

در ثبت نام از داوطلبان
 قوانين موجود مالك عمل باشد

 در پى ابالغ مصوبه شــوراى نگهبان درخصوص شــرايط داوطلبــان ثبت نام در 
انتخابات رياست جمهورى به وزارت كشــور؛ رئيس جمهور به وزارت كشور دستور 
داد كه در برگزارى انتخابات بر اســاس جمع بندى نظريه تفســيرى معاونت حقوقى 

رياست جمهورى و طبق قوانين موجود عمل نمايد.
در جمع بندى نظريه معاونت حقوقى رياســت جمهورى تاكيد شده است كه «وزارت 

كشــور مكلف اســت وظايف اجرايى خود در زمينه انتخابات رياست جمهورى را بر 
اساس قوانين موجود و آئين نامه ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»

به گزارش پايگاه اطالع رســانى دولت، معاونت حقوقى رياست جمهورى در پى ابالغ 
مصوبه اخير شوراى نگهبان به وزارت كشور، طى نامه اى در 7 بند تفسير حقوقى خود 
از اين مصوبه را ارائه كرد. اين نامه صالحيت وضع معيارهاى نوعى يا قانونگذارى را 
بر اســاس اصل 71 قانون اساسى، صرفا بعهده مجلس شوراى اسالمى دانسته و تاكيد 
كرده اســت كه در صورت تصويب قانون از ســوى مجلس هم ابالغ آن براى اجرا با 

رئيس جمهور است.
معاونت حقوقى رياســت جمهورى، در نظريه خود آورده اســت كه به موجب اجزاى 
(1و2) بند (10) سياست هاى كلى انتخابات ابالغى مقام معظم رهبرى، شناسايى اوليه 

توانايى و شايســتگى داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طريق « شــيوه هاى مناسب 
قانونى» مجاز است و اين يعنى در صورت خالء و لزوم تعيين شرايط، اين مسئله بايد 

در قانون مصوب مجلس پيش بينى شود نه هيچ مصوبه ديگرى.
معاونت حقوقى در جمع بندى نظريه خود وزارت كشــور را مكلف دانسته تا وظايف 
اجرايى خود در انتخابات رياست جمهورى را بر اساس قوانين موجود و آئين نامه ها و 

قوانين مربوطه انجام دهد.
در پى اعالم اين نظريه از ســوى معاونت حقوقى رياست جمهورى، رئيس جمهور به 
وزارت كشــور دســتور داد طبق جمع بندى نظريه معاونت حقوقى عمل نمايد. دكتر 
روحانى همچنين به وزارت كشــور متذكر شده اســت كه الزامات بايد در چارچوب 

قانون و با ابالغ رئيس جمهور عملى گردد.

استاندار همدان:
 حماسه پرشور ديگرى در انتخابات

 28 خرداد خلق خواهد شد

 ملت فهيم و بابصيرت ايران اسالمى همچون ادوار گذشته با حضور 
پرشور و آگاهانه خود در انتخابات 28 خرداد، خالق حماسه ماندگار و 

ارزشمند ديگرى در تاريخ سراسر افتخار ايران اسالمى خواهند شد.
استاندار همدان تاكيد كرد: در همين ارتباط مردم استان همدان نيز همپاى 
ساير هموطنان با حضور حماسى در پاى صندوق هاى راى، برگ زرين 
ديگــرى را به افتخارات خود در حمايت و پشــتيبانى از نظام مقدس 

جمهورى اسالمى اضافه مى كنند.
سيدسعيد شاهرخى در گفت وگو با ايرنا افزود: به طور قطع مردم آگاه 
و فهيم ايران اســالمى براى ايفاى نقش و مداخله در اداره امور كشور 
و ترســيم مسير رشد و توسعه ايران اســالمى، حضورى حداكثرى و 
هوشمندانه براى انتخاب اصلح ترين فرد در انتخابات رياست جمهورى 

خواهند داشت. 
به گفته وى، حضور گســترده، پرشــور، آگاهانه و حداكثرى مردم در 
انتخابات پيش رو عالوه بر اعالم و اثبات مقبوليت و مشروعيت باالى 
نظام، بار ديگر توطئه ها و ترفندهاى استكبار جهانى عليه ايران اسالمى 

را نقش بر آب خواهد كرد.
شــاهرخى با بيان اهميت حضور حداكثرى مردم در انتخابات 1400، 
افزود: توجه به قانون، بى طرفى، شــفافيت، عدالت انتخاباتى و فراهم 
ســازى زمينه هاى حضور مردم در پاى صندوق هاى راى از عوامل مهم 
برگزارى انتخابات اســت كه به طور حتم مجموعــه برگزار كنندگان 
انتخابات در اســتان همدان همچون گذشته اين مولفه ها را براى خود 

سرلوحه قرار مى دهند.
استاندار همدان تاكيد كرد: انتخابات سالم و قانونمند با همراهى، وحدت 
و همدلى مجريان انتخابات و هيأت هاى نظارت و بازرسى در اين استان 
برگزار مى شــود. نماينده عالى دولت در استان همدان گفت: با برنامه 
ريزى ها و هماهنگى هاى انحام شــده بين مجريان و ناظران انتخابات، 
شرايط براى برگزارى انتخاباتى ســالم و قانونمند با حضور پرشور و 

حداكثرى مردم در اين استان فراهم شده است.
وى تاكيد كــرد كه اولويت محورى و فصل الخطاب مجريان در روند 
برگزارى انتخابات، اجراى ُمر قانون با هدف جلب اعتماد و فراهم كردن 
زمينه مشاركت پرشــور و حداكثرى مردم در اين رويداد مهم سياسى، 
اجتماعى است. شاهرخى با اشاره به برگزارى همزمان انتخابات رياست 
جمهورى و شوراهاى اسالمى، تاكيد كرد: الزمه حضور حداكثرى مردم 
در پاى صنــدوق هاى راى فراهم كردن زمينــه رقابت همه جانبه در 
انتخابات است بنابراين عوامل اجرايى و نظارتى بايد با رعايت انصاف، 

قانون و مقررات زمينه اين رقابت را فراهم كنند.
وى تصريح كرد: مالك كار همه دســت اندركاران انتخابات، برگزارى 
انتخاباتى سالم براســاس قانون و صيانت از آراى مردم است و در اين 
راستا به هيأت هاى اجرايى و فرمانداران تاكيد شده كه با بى طرفى كامل، 

اعتماد آحاد مردم، انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان را جلب كنند.
شاهرخى گفت: بر اساس تعهدى كه به مردم داده ايم انتخابات پيش رو 
را  100 درصد قانونمند و سالم برگزار كرده و به عنوان امانتدارى صديق 

از راى و نظر مردم صيانت خواهيم كرد.
نماينده عالى دولت در استان همدان گفت: كميته امنيتى ستاد انتخابات 
اســتان همدان مكلف به برقرارى امنيت براى برگزارى نشســت ها و 
ميتينگ هاى انتخاباتى با اجراى دقيق پروتكل هاى بهداشتى براى همه 
گروه ها و ســليقه هاى نقش آفرين در انتخابات براى تحقق مشاركت 

حداكثرى مردم است.
شاهرخى افزود: شاخص مهم انتخابات در كنار سالمت، قانونمدارى و 
مشــاركت حداكثرى، امنيت انتخابات است كه همه متوليان امر در اين 

زمينه تالش و كوشش الزم را خواهند داشت.
وى با اشاره به لزوم زمينه سازى براى مشاركت حداكثرى مردم دراين 
انتخابات، گفت: رســانه ها كمك كنند تا انتخاباتى پيشرو، پرشور و با 

حضور و مشاركت حداكثرى مردم در استان برگزار كنيم.

رئيس كميته حقوقى ستاد انتخابات استان:
رعايت قانون، ضامن سالمت انتخابات و 

حق الناس است
 مديــر كل دفتر بازرســى و رئيس كميته حقوقى ســتاد انتخابات 
استان با تاكيد بر ضرورت تســلط اعضاى كميته بر قوانين و مقررات 
انتخابات گفت: رعايت قانون توســط تمامى دست اندركاران انتخابات 
اعم از مجريان، بازرسان، ناظران، داوطلبين، حاميان و مسؤولين ستادهاى 
انتخاباتى، امرى ضرورى و ضامن سالمت انتخابات و صيانت از آراى 

مردمى، يعنى حق الناس است.
احسان شهابى در چهارمين جلسه كميته حقوقى ستاد انتخابات استان با 
اشاره به اهميت و نقش فضاى مجازى درخصوص تبليغات زودهنگام، 
افزود: انجام هرگونه تبلبغات، خارج از مهلت 7 روزه تعيين شده توسط 
قانون، مصداق تخلف بوده و برخورد قانونى با متخلفين توسط ناظرين 

و مراجع قانونى صورت خواهد گرفت.
وى از رابطين كميته حقوقى ســتاد انتخابات اســتان در شهرســتان ها 
خواست ابهامات و چالش هاى حقوقى در ستاد انتخابات شهرستان ها 
را احصا و به اين كميته منعكس كنند تا كارشناسان معين شهرستان ها، 

راهنمايى هاى حقوقى الزم را به آنها ارائه دهند.

رئيس قوه قضاييه در نشست خبرى پايان سفر استان:
اختصاص 110 ميليارد تومان بودجه 

براى رفع مشكالت واحدهاى قضايى استان 

25 نفر از همكاران ما در ســطح اســتان همدان مشكالت استان 
را بررســى كردند و در جلسه اى كه با مسئوالن قضايى استان همدان 
داشتيم هم نيازها و هم راهكارها مطرح شد و مبلغ 110 ميليارد تومان 
از بودجه قوه قضاييه و بودجه عمومى و منابع استانى اختصاص داديم 
تا با اين مبلغ در وهله اول مشــكالت ســازمان زندان ها به ويژه در 

خصوص اشتغال زندانيان حل شود.
رئيس قوه قضاييه در نشســت خبرى پايان ســفر به استان گفت: اين 
سفر بايد زودتر انجام مى شد و در شرايط رعايت اصول بهداشتى در 
رابطه با كرونا تالش شد تا با كمترين ظرفيت جلسات را داشته باشيم.

آيت ا...  سيدابراهيم رئيسى افزود: يكى از مسائل مهم امروز در پرتوى 
تاكيدات رهبر معظم انقالب اســالمى موضوع توليد است كه در اين  
رابطه نشستى را با مديران و برخى از توليدكنندگان داشتيم و با حضور 
مسئوالن اجرايى و استاندار موانع و مشكالتى مطرح شد كه بخشى از 
اين مشكالت به نظر ما حتما در استان قابل رفع  و برخى ديگر نيز در 
مركز قابل حل اســت. مجموعه اين اقدامات مى تواند به رونق توليد، 

ايجاد اشتغال و رفع بيكارى در استان حتما كمك كند.
به گزارش اداره كل  روابط عمومى قوه قضاييه وى ادامه داد: بازديدى 
كه از كارخانه صنايع غذايى داشــتيم گواه بر همين بود كه بايد اقدام 
متفاوتــى انجام داد كه ما در آنجا اعالم كرديم ظرف يك ماه كارخانه 
كيوان راه بيفتد. برداشــت ما بر اســاس صحبت هايى كه با مسئوالن 
اســتانى و  استاندار محترم داشتيم اين اســت كه ظرف 10 روز  آينده 
چرخ هاى توليد اين كارخانه به حركت بيفتد و  انشــاءا... روز  به روز 

رونق پيدا كند.
رئيس قوه قضاييه بر ضرورت حفظ ذخاير و ثروت هاى  استان همدان 
تاكيد كرد و گفت: بخش هــاى مربوطه بايد در اين رابطه به صورت 
فعاالنه عمل كنند. مثًال در رابطه با مسئله اراضى و تغيير كاربرى اراضى 
مقرراتى داريم كه در اين مورد در آنجايى كه مى شــود برابر مقررات 
تغيير كاربرى انجام شود، ما به سهولت افراد، اشخاص، كشاورز و فعال 

اقتصادى را نبايد متخلف تلقى كنيم.
رئيســى افزود: مســئوالن اجرايى و دســتگاه هايى كه در اين رابطه 
مســئوليت دارند و كميته هاى مربوط به مسكن و شهرسازى و جهاد 
كشــاورزى در آنجايى كه ممكن است به شكل قانونمند اقدام كنند تا 
مردم در انجام يك فعاليت اقتصادى و يا در انجام يك كار كشاورزى 

به سهولت متخلف تلقى نشوند.
رئيس دســتگاه قضا ادامه داد: مســئوالن مربوطه بايد راه هاى قانونى 
را بگشــايند تا با گشــودن اين راه هاى قانونى مردم، دست اندركاران 
و فعاالن اقتصادى و كشــاورزى متخلف تلقى نشــوند؛ بايد در اين 
خصوص ســاز و كارى وجود داشــته باشد كه در جلسه مورد بحث 

قرار گرفت.

معيارهاى انتخاب اصلح
 براى مردم تبيين شود

فرمانده سپاه ناحيه همدان با بيان اينكه معيارهاى انتخاب اصلح براى 
مردم تبيين شود گفت: بايد دولتى در راس كار قرار گيرد كه انقالب را به 
مسير اصلى خود برگرداند، به توان داخلى تكيه زده و مجموعه اى كارآمد 

را رقم بزند.
على بقايى در در جمع فرماندهان پايگاه هاى بسيج همدان، انتخابات پيش 
رو را بســيار با اهميت خواند و اظهار كرد: انتخابات رياست جمهورى و 
شوراى اسالمى پيش رو از جهاتى حائز اهميت است كه بايد به آنها توجه 

ويژه اى كرد.
به گزارش فارس ، وى با بيان اينكه يكى از موضوعات مهم اين است كه 
اين انتخابات، اولين انتخابات در چهل ســال دوم انقالب اسالمى، براى 
تشــكيل دولت اسالمى و استقرار شــوراى كارآمد است گفت: دشمنان 
به دنبال آن هســتند كه به بهانه كرونا با عمليات روانى، حضور مردم در 
پاى صندوق هاى راى را كمرنگ كنند، لذا بايد مراقبت هاى بهداشــتى و 

پيش بينى هاى الزم را براى اين موضوع داشته باشيم.
فرمانده سپاه ناحيه همدان گفت: نكته ديگرى كه بسيار حائز اهميت بوده 
اين است كه ما به سمت قله در حركت هستيم و ضرورت دارد بتوانيم با 

انسجام بيشتر انشاءاهللا كارآمدى بيشتر نظام اسالمى را تثبيت كنيم.
وى با بيان اينكه بحث بعدى، محور مقاومت و جبهه مقاومت اســت كه 
روز به روز به پرچمدارى ايران اسالمى در حال قدرت گرفتن است افزود: 
دشــمنان درصدد تخريب اين موضوع هستند لذا تشكيل دولت انقالبى 

نقشه دشمنان را نقش بر آب خواهد كرد.
بقايى با اشاره به اينكه بايد دولتى در راس كار قرار گيرد كه انقالب را به 
مسير اصلى خود برگرداند، به توان داخلى تكيه زده و مجموعه اى كارآمد 
را رقم بزند گفت: بسيج بايد اين موضوعات را براى عموم مردم تبيين كنند 
تا در انتخابات شوراها و رياست جمهورى، شاهد حضور حداكثرى باشيم.
وى با بيان اينكه اميد اســت نخبگان، متخصصين، افراد پويا، با نشاط و 
انقالبى در راس كار قرار گيرند خاطرنشــان كرد: وظيفه بسيج تنها تبيين 
و روشــنگرى بوده و به هيچ وجه ورود مصداقى و حمايت از كانديداى 
خاصى چه در بحث شوراها و چه در بحث رياست جمهورى را نخواهد 

داشت.

داوطلبان نامزدى در انتخابات 1400
وضعيت سياسىتحصيالتسنسمت فعلىنام

 يا نظامى
نحوه ورود به انتخاباتگرايش سياسىسوابق

دبير مجمع تشخيص محسن رضايى
پيشنهاد شوراى وحدت اصولگراياناصولگرافرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى (1360-1376)نظامىدكترى اقتصاد66 سالمصلحت نظام

محمدرضا عارف
عضو حقيقى مجمع تشخيص 

مصلحت نظام، رئيس بنياد 
اميد ايرانيان

سياستمداردكترى برق مخابرات69 سال
نماينده مجلس دهم، معاون اول رئيس جمهور (1384-1380)

 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى (1380-1379)
 وزير پست، تلگراف و تلفن (1379-1376)

 رئيس دانشگاه تهران (1376-1373)
پيشنهاد جبهه اصالح طلبان ايراناصالح طلب

سياستمداركارشناس ارشد مهندسى برق79 سالبازنشستهسيد محمد غرضى
وزير پست، تلگراف و تلفن (1376-1364)

وزير نفت (1364-1360)
 نماينده مجلس اول، استاندار خوزستان و كردستان

مستقلاعتدالگرا

عضو شوراهاى عالى فضاى سيد عزت ا... ضرغامى
مستقلاصولگرارئيس سازمان صداوسيما (1383-1393)سياستمداركارشناس ارشد مديريت صنعتى61 سالمجازى و انقالب فرهنگى

مشاور صنايع دفاعى فرمانده حسين دهقان
نظامىدكترى مديريت64 سالكل قوا

وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح (1396-1392)
رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران (1388-1383)

فرمانده نيروى هوايى سپاه (1370-1369)
مستقلاصولگرا

وزير نفت (1390-1392)نظامىمهندس عمران57 سالمشاور اقتصادىرستم قاسمى
پيشنهاد شوراى وحدت اصولگراياناصولگرافرمانده قرارگاه سازندگى خاتم االنبياء (1390-1386)

نماينده ادوار هشتم تا دهم مجلس و نايب رئيس اول مجلس دهم (1395 تا 1399)سياستمداردكترى پزشكى (متخصص قلب)66 سالنماينده مجلس يازدهممسعود پزشكيان
مستقلاصالح طلب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى (1380 تا 1384)

عضو هيأت مديره انتشارات على مطهرى
مستقلاعتدالگرانماينده ادوار هشتم تا دهم مجلس، نايب رئيس دوم مجلس دهم (1395-1398)سياستمداردكترى فلسفه63 سالصدرا

رئيس كميسيون انرژى مجلس فريدون عباسى دوانى
مستقلاصولگرارئيس سازمان انرژى اتمى (1389-1392)سياستمداردكترى فيزيك هسته اى62 ساليازدهم

سياستمداركارشناس ارشد علوم سياسى63 سالبازنشستهسيد مصطفى تاجزاده
مشاور رئيس جمهور (1384-1383)

سرپرست وزارت كشور (1377)
معاون سياسى وزير كشور (1377-1376)

 معاون امور بين الملل وزير فرهنگ (1367-1363)
پيشنهاد جبهه اصالح طلبان ايراناصالح طلب

مستقلاصالح طلبنماينده مجلس پنجمسياستمداردكترى حقوق بشر58 سالعضو حزب كارگزاران سازندگىفائزه هاشمى رفسنجانى
سيد اميرحسين 
دكترى پزشكى 50 سالنايب رئيس اول مجلس يازدهمقاضى زاده هاشمى

پيشنهاد شوراى وحدت اصولگراياناصولگرانماينده ادوار هشتم تا دهم مجلسسياستمدار(تخصص گوش و حلق و بينى)

پيشنهاد جامعه اسالمى مديراناصولگراوزير تعاون دولت نهم، رئيس سازمان ثبت احوال دولت هاى دهم و يازدهمسياستمداردكترى مديريت منابع انسانى66 سالدبير كل جامعه اسالمى مديرانمحمد ناظمى اردكانى

عضو هيأت امناى بنياد محمد عباسى
سياستمداردكترى مديريت آموزش عالى62 سالمستضعفان انقالب اسالمى

وزير ورزش و جوانان (1392-1390)
وزير تعاون (1390-1385)
 نماينده مجلس هفتم

مستقلاصولگرا

مشاور فرمانده كل سپاه سعيد محمد
پيشنهاد شوراى وحدت اصولگراياناصولگرافرمانده قرارگاه سازندگى خاتم االنبياء (1397-1399)نظامىدكترى مهندسى عمران53 سالپاسداران

پيشنهاد حزب مردمساالرىاصالح طلبنماينده ادوار هشتم و دهم مجلسسياستمداردكترى علوم سياسى59 سالدبير كل حزب مردمساالرىمصطفى كواكبيان

سياستمداردكترى تاريخ و سياست59 سالدبير كل حزب نداى ايرانيانسيد صادق خرازى
سفير ايران در فرانسه (1385-1381)
مشاور رئيس جمهور (1381-1376)

 معاون نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد (1374-1368)
پيشنهاد حزب نداى ايرانياناصالح طلب

مستقلاعتدالگرانماينده ادوار پنجم تا هفتم مجلساقتصادداندكترى اقتصاد68 سالاستاد دانشگاهحسن سبحانى

وكيل دادگسترى و نايب دبير محسن رهامى
مستقلاصالح طلبنماينده ادوار اول و دوم مجلسروحانىدكترى حقوق68 سالانجمن اسالمى مدرسين

سخنگوى وزارت امور خارجه (1388-1392)سياستمداركارشناس ارشد مديريت دولتى60 سالبازنشستهرامين مهمانپرست
مستقلاصولگرا سفير ايران در كشورهاى لهستان، قزاقستان و تايلند

مستقلاصولگراوزير جهاد كشاورزى (1388-1392)سياستمداردكترى اقتصاد كشاورزى62 سالبازنشستهصادق خليليان
پيشنهاد حزب موتلفهاصولگرانماينده ادوار دوم و هشتم مجلسسياستمداردكترى روابط بين الملل79 سالدبير كل حزب موتلفه اسالمىاسدا... بادامچيان

وزير ارتباطات و فناورى اطالعات (1391-1392)نظامىدكترى جغرافياى سياسى68 سالبازنشسته ارتشمحمدحسن نامى
مستقلاصولگرامعاون وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح

معاون امور اجتماعى، فرهنگى و شوراهاى و معاون سياسى وزير كشور در دولت نظامىمهندس مكانيك70 سالبازنشسته سپاهعليرضا افشار
مستقلاصولگرااحمدى نژاد

رئيس سازمان بسيج جامعه شاهين محمدصادقى
دكترى پزشكى (جراحى پالستيك، 58 سالپزشكى، مشاور وزير بهداشت

مستقلاصولگرانماينده ادوار هفتم و نهم مجلسسياستمدارزيبايى و فك و صورت)

دبير كل حزب اسالمى ابوالقاسم رئوفيان
مستقلاصولگرافعال سياسىسياستمداركارشناس ارشد مديريت71 سالايران زمين

دبير كل جمعيت مستقل ايران قدرتعلى حشمتيان
مستقلاعتدالگرانماينده مجلس پنجمسياستمداركارشناسى ارشد حقوق خصوصى65 سالاسالمى

پيشنهاد حزب مردمى اصالحاتاصالح طلبفعال سياسىروحانىتحصيالت حوزوى48 سالدبير كل حزب مردمى اصالحاتمحمدزارع فومنى

 ثبت نام كانديداهاى انتخابات 
در  سيزدهم  رياســت جمهورى 
حالى از امروز آغاز مى شود كه 
هنوز آمدن يا نيامدن تعدادى از 
اين كانديداهــا در  هاله از ابهام 
قرار دارد و بــا اين كه برخى از 
افراد چند ماه قبل به طور رسمى 
اعالم كرده اند كه نامزد انتخابات 
هستند، اما اين وضعيت در مورد 
شــاخص  چهره هاى  از  تعدادى 

متفاوت بوده است.
بــه گــزارش همدان پيــام: اين 
شــرايط باعث شد تا جريان هاى 
سياســى هم نتواننــد كانديداى 
نهايــى خود را به مــردم معرفى 
كننــد و با وجود آغاز ثبت نام ها 
از امروز، هيچ كدام از گروه هاى 

سياســى از نامزد نهايى خود براى انتخابات 
پيش رو رونمايى نكرده اند.

از طرفــى حركت هــا و فعاليت هــاى احــزاب 
ــه  ــانى ك ــام كس ــاى سياســى و تم و گروه ه
ــته اند،  ــات را داش ــور در انتخاب ــزه حض انگي
احتمــال شــكل گيرى رقابت هــاى تنگاتنــگ 
ــالف  ــد برخ ــت؛ هرچن ــش داده اس را افزاي
دوره هــاى پيشــين تنــور انتخابــات آن طــور 
كــه انتظــار مى رفــت گــرم نشــد و ســردى 
نيــز  را  دغدغه هايــى  انتخابــات  فضــاى 

ايجــاد نمــود.
با تمام اين احوال از امروز داوطلبان رياست 
جمهــورى به وزارت كشــور مى روند تا با 
ثبت نــام در انتخابات، بخــت خود را براى 

ورود به پاستور بيازمايند.
ورود بــه اين عرصه در حــال حاضر كه 
كشور شرايط حساســى را تجربه مى كند 
و پس از بروز و حتى تشــديد ســختى ها 
و مشــكالت فراوان ناشــى از تحريم ها، 
كرونــا و ... اكنــون در آســتانه انتخاباتى 
منزله  بــه  گرفته ايم،  قرار  سرنوشت ســاز 

آمادگى براى پذيرش مســئوليتى سنگين و 
خطير اســت؛ از اين رو مردم انتظار دارند 
افرادى پاى در اين عرصه بگذارند كه هم 
توان الزم را از هر لحاظ داشــته باشند و 
هم از انگيــزه كافى براى مديريت اجرايى 

باشند. برخوردار 
از سوى ديگر با ثبت نام كانديداها و شكل 
گيرى رقابت ها انتظار مى رود شور و نشاط 
انتخاباتى تقويت شود و در نهايت مشاركت 
حداكثرى مردم را در انتخابات شاهد باشيم. 
نــوع ورود به رقابت ها و ارائــه برنامه هاى 

مشخص از سوى كانديداها، 
جريان هــاى  نقش آفرينــى 
رسانه ها  تالش  و  سياســى 
در شكل گيرى چنين فضايى 

تأثيرگذار است.
البتــه تعــدد كانديداها در 
طيف هاى مختلف سياســى 
باعث شده تا شرايط قدرى 
اين  دهــد.  نشــان  پيچيده 
فضاى  مى تواند  وضعيــت 
تحت الشــعاع  را  رقابت ها 
قرار دهــد هرچند برخى ها 
بــا توجه بــه انگيــزه باال 
قطبى  دو  رقابت هــا،  براى 
شــدن انتخابات را محتمل 
تعداد  تأكيد  اما  دانســته اند 
قابل توجهى از كانديداها بر 
مانــدن در عرصه رقابت ها و پرهيز از كناره 
گيرى در هر شرايطى، مى تواند رقابت ها را 

پيچيده كند. 
بــه هرحال بــا آغاز ثبــت نــام نامزدهاى 
انتخابات رياســت جمهورى سيزدهم برگ 
ديگرى از روند اين انتخابات گشــوده شده 
اســت. روندى كه با اعالم اســامى نهايى 
از ســوى شــوراى نگهبان و شــكل گيرى 
رقابت هاى انتخاباتى ابعــاد تازه اى به خود 

خواهد گرفت.

 ثبت نام داوطلبان نامزدى در انتخابات رياست جمهورى 28 خرداد 1400، از روز 21 ارديبهشت آغاز خواهد شد و به مدت پنج روز تا 25 ارديبهشت ادامه خواهد 
يافت. شوراى نگهبان  در فاصله روزهاى 26 تا30 ارديبهشت صالحيت داوطلبان را رسيدگى مى كند. از روز 31 ارديبهشت تا 4 خرداد نيز شوراى نگهبان فرصت دارد تا به شكايت 

داوطلبان ردصالحيت شــده رسيدگى كند. روز پنجم خرداد ليست داوطلبان تاييد صالحيت شده اعالم خواهد شد. با اين وجود تنها چند سياستمدار و نظامى سرشناس براى حضور 
در اين انتخابات به صورت رسمى اعالم آمادگى كرده اند.

هنوز تكليف برخى سياســيون مثل سيدابراهيم رئيسى، اسحاق جهانگيرى، محمدجواد ظريف، على الريجانى، محمدباقر قاليباف، سعيد جليلى، على اكبر صالحى و... براى حضور در 
انتخابات رياست جمهورى سيزدهم به صورت رسمى مشخص نشده است و تا روز پايان ثبت نام بايد منتظر ماند و ديد كدام يك از بزرگان پا به عرصه رقابت ها خواهند گذاشت.

جدول زير مشخصات كسانى را كه به صورت رسمى اعالم كرده اند در انتخابات رياست جمهورى 1400 ثبت نام خواهند كرد، نشان مى دهد:

ثبت نام كانديداى رياست جمهورى از امروز
■ ثبت نام ها در فضاى متفاوت 

سنا
ع: اي

منب
 ■

منا
س: اي

عك
/
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خبـر

درمان رايگان بيمه شدگان تامين اجتماعى در شهرهاى فاقد مراكز ملكى
 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اشاره به اقدامات سازمان تامين اجتماعى در حوزه درمان از رايگان شدن درمان بيمه شدگان 

در بيمارستان هاى دولتِى شهرهاى فاقد مراكز ملكى تامين اجتماعى خبر داد.
به گزارش ايسنا، محمد شريعتمدارى بيان كرد:  اقدامات بزرگ سازمان تامين اجتماعى در حوزه سالمت منحصر به حذف  دفترچه هاى 

درمان نيست.
وى افزود: نه تنها ســهم آورده ســازمان در  بيمه تكميلى بازنشستگان نسبت به سال قبل هفت برابر شد، بلكه درمان بيمه شدگان در 

شهرهاى فاقد مراكز ملكى در بيمارستان هاى دولتى كامال رايگان شد
به دنبال اجراى نســخه نويســى الكترونيك از روز 21 اسفند ماه 1399 در تمام شهرهايى كه فاقد بيمارستان تامين اجتماعى هستند، 
درمان بيمه شــدگان در مراكز درمانى دولتى «رايگان» و فرانشــيز صفر شد. همچنين در تمامى شهرها ارائه خدمات درمانى به بيمه 

شدگان باالى 65 سال در بيمارستان هاى دانشگاهى رايگان اعالم شده است.

30 درصد از حجم كتاب هاى درسى براى آزمون هاى پايانى كاهش يافت
ــا 30 درصــد از حجــم  ــرورش ت ــم وزارت آموزش وپ ــر اســاس تصمي ــه ب ــرد ك ــالم ك ــرورش اع ــر آموزش وپ  مشــاور وزي
كتاب هــاى درســى بــراى آزمون هــاى پايانــى دانــش آمــوزان كاهش يافــت كــه بــراى پايــه دوازدهــم ايــن كاهــش 30 درصــدى 

ــز اعمــال مى شــود. در كنكــور ني
بــه گزارش ايرنا، غالمرضا كريمى تاكيد كرد: با توجه به اين كه نمــره دانش آموزان پايه دوازدهم هم تا 30 درصد در نتايج كنكور 
آن ها تأثير خواهد داشــت، بنابراين براى اين كه در اين دوپايه حق دانش آموزان ضايع نشــود، بايد آزمون هاى استاندارد و كشورى 

داشته باشيم.
وى افزود: امتحانات پايان ســال تحصيلى در تمام 12 پايه، به جز پايه «نهم و دوازدهم» به صورت غيرحضورى انجام مى شــود و در 
پايه هاى نهم و دوازدهم به دليل حساسيت اين پايه ها و تأثير نمرات اين دو مقطع در آينده دانش آموزان، امتحانات با پيشنهاد وزارت 

آموزش وپرورش و موافقت ستاد ملى مقابله با كرونا، به صورت حضورى و طبق مقررات برگزار مى شود

مسأله اين است، مى خواهيم زندگى كنيم
مهدى ناصرنژاد »

 اوضاع و احوال كنونى مردم و كشــورمان شايد يكى از مهمترين 
و حســاس ترين برهه از تاريخ چند هزار ساله اين كشور و اين مردم 
است. هيج دوره اى از تاريخ يك ملت را نمى توان با هم مقايسه كرد، 
چه بسا تاريخ يك ملت در ادوار مختلف به نسبت كوتاهى يا طوالنى 
بــودن مدت آن پر از تحوالت گوناگون اســت و هر حكومت و هر 
سلسله ويژگى هاى خاص خود را داشته و دارد كه در البالى آن اوج 

و فرودهاى بسيارى براى ملت ها رقم مى خورد. 
مسأله اين اســت كه همه انسان ها در شاكله يك جامعه واحد و همه 
ملت ها در جســتجوى خوشبختى هســتند و تالش دارند سرنوشت 
خوبــى براى خويش رقم بزنند و در اين رهگذر كتاب تاريخ ملت ها 
هم در پيچ وخم تمام حوادث راه خود را مى پويد و پيش مى رود و هر 
ورقش سندى از خير و شر صاحبان قدرت و حكومت و كشورداران 

خواهد بود.
كتاب ها و اسناد جورواجور تاريخى براى ملل جهان سواى استفاده هاى 
موردى براى اصحاب تحقيق، اگر مايه عبرت سردمداران قرار نگيرد، 
در جمع كاغذ پاره هايى بيش نخواهد بود، كما اينكه گورستان هر شهر 
بزرگ و كوچك كه فقط محل تفرج و دفع تكليف بازماندگان اموات 
نيست و بايد صحنه و عرصه  عبرت و تأمل بر زندگى و عاقبت انسان 
قــرار گيرد، در غير اين صورت، چــه بهتر كه براى تفرج عازم كوه و 

دشت و گلزار شد!
مى گفتيم كه هموطنان ايرانى با تغيير مسير زندگى سياسى و اجتماعى 
خود در حدود نيم قرن اخير فصل جديدى از تاريخ چندهزار ساله در 
اين مرز و بوم را تجربه مى كنند و خواه و ناخواه در فرم جديد تاريخ 
كشور بايد مشاركت بيشــترى در ترسيم سرنوشت خود و نسل هاى 
آينده داشته باشــند و نظام جمهوريت اين فرصت را در اختيار مردم 

قرار داده است. 
تا پيش از وقوع انقالب اســالمى و تأسيس نظام جمهورى اسالمى، 
مردم و جمعيت اين كشور كهن چندان شاكله سياسى نداشتند و باالى 
سر مردم حكومتى بود و به دلخواهش مى بريد و مى دوخت و به قولى 
خود مى گفت و خود مى خنديد و از خود هم ابراز رضايت داشــت و 
در زمانــه اش مجال نظرخواهى و آگاهــى از دل مردمش هم نبود. به 
همين و در آن شرايط شايد عادت ناخودآگاه مردم به يكنواختى جاى 
چالش كمترى هم باقى گذاشــته بود! نــان و آبى هم به هر طريق در 
طبقه بندى عوام و خواص فراهم بود و كمتر كسى شايد سوال مى كرد، 

پس كو سرنوشت؟، آيا اين است زندگى؟!
پدرى تا وقتى هســت و ســايه اش بر ســر خانواده برقرار، شكم ها 
هم كم وبيش ســير مى شوند و كســى نمى فهمد پدر چه مى كشد؟!!! 
اما وقتى ســايه پدر جمع شد و مســئوليت ها هم در خانواده تقسيم 
گرديد، آن وقت است كه همه ناگزير در جستجوى راه زندگى خود 
خواهند بود و سرنوشت هر كس بدست خودش رقم خواهد خورد. 
هم اينك اين داســتان زندگى يك ملت اســت، ملتى زير پرچم سه 
رنگ و خوش رنگ ايران كه مى خواهند سرنوشت خود را با دست 
خودشان رقم بزنند! البته اين كار ساده اى هم نيست و سايه مسئوليت 
آن ممكن اســت شانه هاى انســان را آزار دهد، اما شدنى و شيرين 

است.
وقتى مى خواهى آن طور كه خودت دوســت دارى زندگى كنى، پس 

نبايد كنار بكشى تا كس ديگرى برايت تصميم بگيرد! 
حدود يك ماه ديگر پاى صندوق انتخابات رياست جمهورى فرصتى 

براى يك گام بزرگ به سوى اين سرنوشت خواهد بود.

آرمان ملى: رانت ميلياردى فوالد، كجا آب مىشود؟
 همانجا كه 6 تن طال آب شد؟!!

اقتصاد سرآمد: نوبت به ارزان فروشى مسكن هم مى رسد
 آسياب به نوبت!!

امروز: كاهش نرخ ارز موقتى است 
 اما افزايش نرخ ارز و مسكن دائمى است!!

خراسان: بزرگان رقابت همچنان پردهنشين
 كنج عزلت گزيده اند!!

سياست روز: واكسيناسيون كرونا چرا اجبارى نيست؟
 نكنه كرونا براشون نفع داره!!

كسب وكار: قيمت نجومى ميوه هاى نوبرانه
 توت فرنگى با شكل و شمايل سيب زمينى!!

همشهرى: زنگ خطر كالسهاى بىمعلم
 هشدار كبرى11 !!

جام جم: افزايش حقوق به بازنشستگان هم مى رسد؟
  كى داده و كى گرفته؟؟

همدان پيام: هشتك نه به امتحانات حضورى به كجا رسيد؟
 بليد ببينم فاز دانش آموزا چيه!!

روزگارما: دالر به كانال 15 هزار تومان مىرسد؟
 ازدالر4 هزار تومانى چه خبر؟

راه مردم: بانك مركزى وكيل مدافع بانك ها شد
 بدون شرح!!

خريدار: آينده بازار خودروى كشور روى موج وين
 خودروهاى خارجى سوار بر جاده هاى ايرانى!!
رويش ملت: هيجانات ويروس كرونا مسرى هستند 

 شوخى بردار نيست جديش بگيريد!!
فرصت امروز: 30 ريسك كسب وكار 1400

 الكى كه نيست ميگن زندگى خرج داره!!

آغاز واكسيناسيون افراد 75 سال به باال 
از شنبه 

 رئيس مركز مديريت شــبكه وزارت بهداشت از ورود محموله 
جديد واكسن كرونا به كشور در پايان هفته جارى خبر داد و گفت: 
با رســيدن محموله جديد، از روز جمعه يا شنبه واكسيناسيون افراد 

75 سال به باال را اعالم مى كنيم.
به گزارش از ايســنا، صادق تبريزى درباره وضعيت واكسيناســيون 
كرونا در كشــور اظهار كرد: تا 18 ارديبهشــت امسال يك ميليون و 
656 هزار نفر در كشور واكســينه شدند كه از اين تعداد 420 هزار 

نفر باالى 80 سال بودند.
وى گفت: در كشــور يك ميليون و 100 هزار نفر شهروند باالى 80
ســال داريم كه از اين تعداد 420 هزار نفر طى اين مدت واكســينه 

شده اند.
تبريزى افزود: در زمينه واكسيناسيون افراد باالى 80 سال داريم طبق 
برنامــه پيش مى رويم و با توجه به تامين واكســنى كه طى دو هفته 

آينده انجام مى شود، با سرعت بيشترى پيش خواهيم رفت.

آزمون جامع دوره دكترى دانشگاه آزاد 
به تعويق افتاد

 سخنگوى دانشگاه آزاد اســالمى از تعويق زمان برگزارى بخش 
كتبى آزمون جامع دوره دكترى دانشگاه آزاد اسالمى خبر داد.

به گزارش مهر ، احمد حيدرى دربــاره نحوه برگزارى آزمون جامع 
دوره دكترى سال 1400 دانشگاه آزاد اسالمى، گفت: با توجه به تشديد 
وضعيت قرمز كرونايى در كشــور و به دليل اهميت حفظ ســالمتى 
دانشــجويان و اســاتيد، بخش كتبى آزمون جامع دكترى سال 1400

دانشگاه آزاد اسالمى به تعويق افتاد.
وى ادامه داد: زمان دقيق برگــزارى بخش كتبى آزمون جامع دكترى 
سال 1400 دانشگاه آزاد اسالمى متعاقباً اعالم خواهد شد، اما براساس 
پيش بينى هاى اوليه، اين آزمون در تيرماه سال جارى برگزار مى شود.

 شــهرها مراكــز اصلى فعاليت انســان ها 
مى باشند كه انسان ها بخشى عظيمى از زندگى 
خود را در آن ســپرى مى كننــد كه عالوه بر 
ايجاد محيطى براى تعامالت اجتماعى محلى 
براى تبــادل فرهنگى و گذران اوقات فراغت 
نيز مى باشــند. ســرزندگى، فضاهاى عمومى 
شــهرى را به يك فضاى امن تر، مطلوب تر و 
جذا ب تــر كه ظرفيت بــراى ارائه گزينه هاى 
بيشــتر براى فعاليت هاى اجتماعى و انتخابى 

افراد فراهم مى كند ارائه مى دهد.
افزايش جمعيت و رشد شتابان شهرى در دهه 
گذشته، آثار ســوئى را در پى داشته، تا آنجا 
كه امروزه، اغلب مردم احســاس مى كنند كه 
مناطق شهرى براى زندگى و فعاليت مطلوب 
نيســت. رشد جمعيت شــهرها به نوبه  خود 
مسائلى همچون ترافيك، سر و صدا، افزايش 
كارگاه هاى صنعتى و مزاحمت شهرى را در 
پى داشته است. يكى از راه حل ها براى حل 
مســائل زيست محيطى و تبديل هر چه بهتر 
محيط شــهرى به محلى قابل زيســت براى 
شهروندان، ايجاد فضاى سبز شهرى، به ويژه 

ايجاد پاركهاى درون شهرى است.
پــارك ارم همدان در ضلع شرقى بلوار ارم 
قرار گرفته اســت و تاكنون دو فاز از پارك 
مذكور در ساليان گذشته اجرا شده است كه 
بسيار مورد استقبال شــهروندان قرار گرفته 
است. حال شهردارى منطقه يك كه در سال 
گذشته عمليات پياده روسازى بلوار ارم را به 
اتمام رساند هم اكنون فاز جديدى از احداث 

بوستان ارم را آغاز كرده است.
در همين رابطه مدير منطقه يك با بيان اينكه 
شهرها به عنوان كانون هاي تمركز فعاليت و 
زندگي انســان ها براي اينكه بتوانند پايداري 
خود را تضمين كنند چــاره اي جز پذيرش 
ســاختار و كاركردي متأثر از سيســتم هاى 
طبيعي ندارند عنوان كرد: دسترســي عادالنه 
بــه فضاي ســبز، حفظ و نگهــداري آن، از 
مؤلفه هاي اساسي در توسعه پايدار و عدالت 
اجتماعي مي باشند و شهردارى منطقه يك با 
افزايش هرچه بيشتر فضاى سبز به دنبال اين 

مهم است.
وى با اشــاره اينكه پس از گذشــت يكسال 
از اتمام پروژه پياده روسازى بلوار ارم شاهد 
رغبت و عالقه بســيار زياد شــهروندان به 
پياده روى در اين منطقه هستيم ابراز كرد: با 
تعريف هرچه بيشتر پروژه هاى انسان محور 
در شــهر هم مى توان رضايت شهروندان از 
شــهرى كه در آن زندگى مى كنند را افزايش 
داد هم باعث رشــد ورزش شــهروندى و  

به تبع سالمت شهروندان شد.
دهبانى صابر گفت: در سالجارى بيش از 236
ميليارد ريال جهت توسعه و نگهدارى فضاى 

سبز در بودجه شــهردارى منطقه يك لحاظ 
شده است كه نشان دهنده نگاه ويژه و توجه 
هر چه بيشــتر به مقوله فضاي سبز و اهميت 

آن در اين منطقه است.
وى در ادامــه يكــى از مهمترين پروژه هاى 
فضاى سبز ســالجارى را احداث فاز جديد 
بوســتان ارم دانست كه از ابتداى سال آغاز 
شــده است و عمليات اجرايى آن با سرعت 
مناســبى در حال پيشــرفت اســت كه اين 
پروژه با توجه به حضور شهروندان همدانى 
از تمامى مناطق شــهر در بلوار و بوســتان 
ارم مى توانــد باعــث رضايــت حداكثرى 

شهروندان باشد.
عمليات  ادامــه  همچنيــن  صابر  دهبانــى 
اجرايــى پــارك واليت و اتمــام عمليات 
اجرايــى در پارك هاى محلــه اى قهرمان با 
مســاحت ده هزار و200 متر مربع و كمال 
آباد با مساحت 7 هزار متر مربع را از ديگر 
پروژه هاى مهم فضاى ســبز در منطقه يك 
شهردارى دانســت كه عمليات اجرايى در 
پارك هاى قهرمان و كمال آباد به زودى به 
اتمام مى رسند و در اختيار شهروندان عزيز 

مى گيرند. قرار  همدانى 

مدير منطقه يك مطرح كرد

آغاز احداث فاز جديدى از بوستان ارم

 بار ديگر افغانســتان در ماتم كودكان در 
خون غلتيده رفت. هنوز از جان پدر كجاستى 

نگذشته كه 
كه روز شنبه ســاعت 16:30 به وقت كابل، 
مدرسه دخترانه سيدالشــهدا(ع) غرب كابل 
كه شــيعيان هــزاره در آن درس مى خوانند، 
هنگام تعطيلــى دانش آموزانش، هدف حمله 
خودرو بمب گذارى شده قرار گرفت كه در 
آن 55 نفر كه بيشــترين آن هــا دانش آموزان 
دختر اين مدرسه هســتند، كشته و 151 تن 
ديگر هم زخمى و راهى بيمارستان ها شدند 
كه وضعيت شــمارى از آن ها وخيم گزارش 
شده است. رئيس جمهورى افغانستان پس از 
ايــن انفجار طالبان را مســئول ايــن انفجار 
دانســت و اعالم كــرد اين گــروه در ادامه 
جنايت هــاى خود عصر روز شــنبه با انجام 
حمله تروريســتى در دروازه ورودى مدرسه 
دخترانه ســيد الشــهدا(ع) در منطقه دشت 
برچى شــهر كابل تعدادى از دانش آموزان را 
شــهيد و مجروح كرد. محمداشرف غنى در 
اين اطالعيه اضافه كرد كه طالبان با تشــديد 
جنگ نامشروع و خشونت، يكبار ديگر نشان 
داد كه نه تنها به حــل بحران كنونى به گونه 
صلح آميز و اساســى تمايل نــدارد، بلكه با 
پيچيده كردن وضعيت، فرصت فراهم شــده 

براى صلح را از بين مى برد. 
وى اين اقدام را ضد انسانى دانست و گفت 
كه گروه طالبان حتى در شــب هاى قدر كه 
لحظات نزول قرآن اســت، دست به كشتار 
جمهورى  رئيــس  مى زنــد.  بى گناه  مــردم 
افغانســتان گفت كــه طالبان كــه در ميدان 
جنــگ توان مقابله با نيروهاى افغان را ندارد 
بــا بى رحمى تمام غيرنظاميــان و دختران را 
هدف قساوت و بى رحمى خود قرار مى دهد. 
سخنگوى وزارت كشور افغانستان نيز گفت: 
«هرگاه حمــالت طالبان با نفــرت مردم و 
جامعــه جهانى مواجه مى شــود، طالبان اين 

حمالت را منتسب به داعش مى كند.»
 آريــن اظهار كــرد: «هرگاه طالبــان به غير 
نظاميان حمله مى كند از طريق سايت اعماق، 
داعش را مسئول اين حمالت معرفى مى كند. 
حمله به مدرســه دخترانــه، از نظر تكنيكى 
مشابه حمالت طالبان به دانشگاه كابل است 
و هيچ شكى در دست داشتن طالبان در اين 

حمله وجود ندارد.»
اين در حالى است كه سخنگوى گروه طالبان 
اقدام تروريســتى در غرب كابل را كار گروه 
تروريســتى داعش ارزيابى كرد. به گزارش 
تســنيم، ذبيح ا... مجاهد ســخنگوى گروه 
طالبــان در واكنش به انفجــار مرگبار كابل 
كه به شــهادت ده ها نفر انجاميد در صفحه 
توئيتر خود نوشــت: «ما انفجارات در منطقه 
دشــت برچى كابل را محكوم مى نماييم كه 
عليه مــردم ملكى انجام شــد و متاســفانه 
تلفات زياد وارد كرد. اين اعمال شــوم، كار 
حلقات منحوسى مى باشد كه تحت پرورش 
و حمايت استخباراتى اداره كابل بنام داعش 

فعاليت دارند.»
به دنبال اين اتفاق تعدادى از سفارتخانه هاى 
خارجى در كابل از جمله سفارت جمهورى 
اســالمى ايران با صدور اطالعيه اى حمله به 
مدرسه دخترانه در كابل را به شدت محكوم 

كردند. 
اطالعيه سفارت جمهورى اسالمى ايران، اين 
حمله را فرقه گرايانــه خوانده و تاكيد كرده 
است كه تروريست ها هرگز به اهداف خود 
بــراى راه اندازى جنگ فرقــه اى و قومى در 
افغانستان  مســئوالن  و  نمى رسند  افغانستان 
عامالن ايــن حمالت را مجــازات خواهند 
كرد. دفتر هيأت ســازمان ملل متحد در كابل 
بمب گذارى در دشــت برچى كابل را اقدام 
وحشيانه خوانده اســت. نمايندگى اتحاديه 
اروپا در افغانســتان هــم در توئيتى، هدف 
ناجوانمردانه،  را  دخترانه  مدرســه  قراردادن 

زشــت و حمله به آينده افغانستان دانست. 
ســفارت انگليــس در كابل نيــز در توئيتى 
بــا محكوم كــردن حمله نوشــته اســت: 
«خشــونت ها پيش ازكشته شدن تعداد بيشتر 
كودكان بى گناه بايد متوقف شــود.» وزارت 
امور خارجه پاكســتان انفجار تروريستى در 
كابل پايتخت افغانستان را به شدت محكوم 
كــرده و گفتــه اســت: «ما در جنــگ عليه 
تروريســم در كنار مردم افغانستان هستيم.» 
در اطالعيــه وزارت خارجه پاكســتان آمده 
اســت اقدام تروريســتى در كابل مذموم و 
باعث ازدســت رفتن جان با ارزش تعدادى 

دانش آموز شده است.
مادر  هشتگ  كه  دردناك  تصويرى   

بلند شو را ترند كرد
اين اتفاق تلخ اكنون با واكنش هايى از سوى 
كاربران شــبكه هاى اجتماعى روبه رو شده 
است و پس از هشــتگ #جان پدركجاستى 

حاال افغان ها هشــتگ #مادربلندشــو را در 
توئيتر ترند كرده اند. اين هشــتگ در راستاى 
انتشــار تصويرى از يك مادر كه در انفجار 
كشته شده اســت و كودكانش باالى سر او 
ايستاده اند، شــكل گرفته است. اما در ميان 
تصاويــر عكس ديگرى كه در توئيتر بازتاب 
گســترده اى داشــته، در كنار جسد دخترك 
خردســال، كتاب كامپيوتر (ســال يازدهم) 
بــود كه روى جلد آن نوشــته بود: «از معلم 
پرسيدم كه عشق چيســت؟ گفت كه عشق 
عنصر است.» تصوير ديگرى كه دل جهانيان 
را در شبكه هاى اجتماعى به درد آورده است، 
دختركى خردســال است كه وحشت زده در 
حال گريستن است و كتاب هاى خود را مانند 

عروسك در بغل گرفته است.
همچنين در پى اين  انفجار خونين در مقابل 
دبيرستان دخترانه در كابل افغانستان بيش از 

دويست كشته و مجروح بر جاى گذاشت.

و اين بار جان مادركجاستى؟
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مددكارى مهم ترين ماموريت كاركنان 
زندان ها است

 رئيس سازمان زندان ها اقدامات تامينى و تربيتى كشور بيان كرد 
كــه تربيت زندانيان و كمك به بازگشــت آن ها به جامعه و در يك 

عنوان، مددكارى مهم ترين ماموريت كاركنان زندان ها است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل زندان هاى همدان، محمد مهدى 
حاج محمدى در ادامه سفر يك روزه به همدان در ديدار با خانواده 
مرحوم زارعى از كاركنــان اداره كل زندان هاى همدان افزود: ما در 
همه شرايط قدردان زحمات همكاران، كاركنان و مددكاران سازمان 

زندان ها هستيم.
وى اظهــار كرد: مرحــوم زارعى كه به نيك نامــى در بين زندانيان 
و همكاران معروف اســت، براى ما و كاركنــان زندان ها يك الگو 

محسوب مى شود.
رئيس ســازمان زندان ها اقدامات تامينى و تربيتى كشــور با تاكيد 
بر اينكه امســال حمايت ويژه اى از زندانيان و خانواده هاى آن ها 
صــورت مى گيرد، عنوان كرد: برخــى از زندانيانى كه ما مراقبت 
مــى كنيم، حتى خانواده ايشــان حاضر به تحمل آن ها نيســتند و 
مجموعــه كاركنان زندان هــا برادرانه و پدرانه بــه آن ها خدمت 

مى كنند.
حاج محمدى با اشــاره به اينكه پست مددكارى ما يكى از مهم ترين 
پســت هاى سازمان زندان ها است، خاطر نشان كرد: ماموريت اصلى 
ما در سازمان زندان ها مددكارى است. كاركنان و مددكاران سازمان 

زندان ها ماموريت سنگينى بر عهده دارند.
رئيس ســازمان زندان ها اقدامــات تامينى و تربيتى كشــور با ابراز 
همــدردى با خانواده مرحــوم زارعى بيان كرد: مــا عالوه بر تعهد 

سازمانى، تعهد انسانى داريم و از مجموعه خود حمايت مى كنيم.
شايان ذكر است مرحوم زارعى چندى پيش به علت ابتال به ويروس 

كرونا درگذشت.
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خبـر نگاه

مسكن

عدم پشتيبانى ها و مانع زدايى ها 
در تعطيلى اصناف

 از شــروع همه گيرى ويروس كرونا بخش خرده فروشى يا همان 
اصناف براى چندمين بار است مورد تصميم گيرى ستاد كرونا مبنى بر 

تعطيلى قرار مى گيرند.
دولتى كه هيچ برنامه مدون و منظمى براى مقابله با اين ويروس ندارد 

از ديوار كوتاه اصناف باال رفته و به تعطيلى آنها اقدام مى كند. 
به واسطه تجربه چندين ســاله فعاليت اقتصادى و ارتباط با اين قشر 
شــريف و بى ادعا بر خود الزم مى بينم به نقش بى بديل آنان از ابتداى 
انقالب اسالمى و دفاع مقدس گرفته تا بحران اخير كرونا يادآور شوم 
كه اين سيستم خرده فروشــى و اصناف بودند كه در مديريت بحران 
كرونا يارى رســان دولت بودند. در مقايســه با تاجران بزرگ و عمده 
فروش ها اين گروه شغلى خرده فروش بيشترين صدمه را ديده است .

اواخر ســال 98 با ظهور ويروس كرونا، اصناف ماه طاليى اسفند كه 
اغلب برابر با نيمى از ســال را دارد را در خانه ماندند و منتظر عملى 
شدن وعده هايى از قبيل تعويق اقساط، بخشودگى ماليات شدند وعده  
هايى كه هيچ وقت عملى نشد و اقساطى كه با جريمه و مالياتى كه با 

افزايش نسبت به سال پيش اخذ شد. 
در ســال 99 نيز اين ماجرا تعطيلى ادامه داشت و اصناف با همكارى 
خود به اميد ريشه كنى اين ويروس اقدام كردند تا سال 1400 را پرتوان 
شروع كنند كه آن هم عملى نشد دولت با مانع سفرهاى نوروزى نشد 
و تنها بعد از يك هفته فعاليت اصناف از تاريخ 21 فروردين ماه مجددا 

اصناف مناطق قرمز را تعطيل كرد.
با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبرى بر پشــتيبانى و مانع زدايى اتاق 
اصناف در مقام ملجا و پناه اين قشــر عزيز مى بايســت بدون در نظر 
گرفتن جوانب امر با سازمان امور مالياتى در احقاق حقوق با پيشنهاد 

خوداظهارى ماليات سال 99 و بخشودگى جرايم اقدام كند. 
اينكه دور يك ميز بنشــينيد مانند ســال گذشــته و در عدد افزايش 
چانى زنى نماييد نامش هر چه باشــد حمايت نيست؛ كور سوى اميد 

آنان را با بى اعتمادى از بين نبريد. 
*  سعيد اشتياقى
فعال اقتصادى

كاهش چشمگير فايل هاى رهن و اجاره
 در بازار ملك

 بررســى هاى ميدانى از وضعيت بازار مســكن از كاهش عرضه 
فايل هاى رهن و اجاره طى هفته هاى گذشته حكايت دارد.

نتيجه تحقيقات نشــان مى دهد، بســيارى از متقاضيان رهن و اجاره 
مسكن طى هفته هاى اخير با مشكل كمبود فايل مواجه شدند و تنوع 
جســت وجوى ملك به شدت كاهش پيدا كرده است. در همين حال 
برخى از واسطه هاى ملكى در خصوص علت كاهش تعداد فايل هاى 
امالك استيجارى بر اين باورند، طى هفته هاى گذشته تمايل موجران و 

مستاجران بيشتر تمديد قراردادهاى قبلى بوده است.
به گفته آنها هر چند در ســال هاى گذشــته نيز بسيارى از مستاجران 
تمايل به «تمديد» داشــتند، اما در ســال جارى ظاهــرا اين تمايل به 
واســطه پاندمى كرونا افزايش پيدا كرده اســت. بررسى هاى ميدانى 
حاكى از آن است كه بسيارى از مستاجران طى حدود يك ماه گذشته 
در جســت وجوى ملك بودند كه هنوز موفــق به يافتن ملك مدنظر 
براى اجاره نشدند. عالوه بر كمبود فايل، يكى ديگر از عوامل طوالنى 
شدن دوره جست وجوى مســتاجران در بازار مسكن، ارائه نرخ هاى 
پيشــنهادى باال از سوى برخى موجران اســت، به طورى كه به گفته 
برخى فعاالن بازار رهن و اجاره مســكن، برخــى موجران نرخ هاى 
پيشنهادى خود را به صورت غيرمتعارف افزايش دادند كه با تقاضاى 

بازار اختالف قابل توجه دارد.

با كاهش نرخ ارز كدام كاالها ارزان 
نمى شود!؟

 عضو هيأت علمى موسســه مطالعــات و پژوهش هاى بازرگانى 
معتقد است در اثر كاهش نرخ ارز قيمت كاالهايى كاهش پيدا مى كند 
كه مانند خودرو يا ملك و مســتغالت حالت بورسى دارند، اما قيمت 
كاالهايى مثل خوراكى و پوشــاك كاهش نمى يابد، بلكه تنها سرعت 

رشد قيمت آنها كمتر مى شود.
على دينى تركمانى در گفت وگو با ايســنا، درباره اثرات كاهش نرخ 
ارز بــر بخش توليد و بازرگانى اظهــار كرد: با كاهش نرخ ارز قيمت 
كاالهــاى وارداتى با ارزبرى صددرصد مانند موبايل قطعاً كاهش پيدا 
مى كند. همچنين انتظار مى رود قيمت كاالهاى ديگرى هم كه ارزبرى 
دارند و بر اســاس نرخ دالر قيمت خودشــان را تراز مى كنند كاهش 
يابد. براى مثال انتظار مى رود در بخش خودرو، كاالهاى وارداتى 100
درصد كاهش قيمت پيدا كند و خودروهاى توليد داخل نيز كه بخشى 
از هزينه توليد آنها مربوط به نرخ دالر اســت با كاهش قيمت نســبى 
مواجه شــود.  وى با بيان اينكــه انتظار كاهش قيمت در طرف تقاضا 
نيز تأثيرگذار است، تصريح كرد: انتظار كاهش قيمت و كاهش تقاضا 
منجر به شكسته شدن قيمت خواهد شد، اما به هر حال ميزان كاهش 
قيمت در كاالهاى وارداتى بيش تر از كاالهاى توليد داخل اســت. به 
طورى كه انتظار مى رود قيمت كاالهاى صددرصد وارداتى به نسبت 

كاهش نرخ ارز كاهش پيدا كند.  
 كاهش نرخ ارز پايدار باشد تورم كم مى شود

دينى تركمانى در ادامه با اشاره به موضوع چسبندگى قيمت ها، گفت: 
برخى از كاالها به ويژه كاالهاى توليد داخل نســبت به كاهش قيمت 
مقاومت مى كنند، اما با تداوم اين وضعيت باالخره مقاومت شكســته 
خواهد شــد. بنابراين اگر كاهش نرخ ارز پايدار باشــد انتظار مى رود 
قيمت ها پايين بيايد و از محل همين اتفاق تورم امســال كمتر از سال 

گذشته باشد.  
اين كارشناس اقتصادى اظهار كرد: در بخش توليد گشايش هايى براى 
بنگاه هايى كه ارزبرى دارند محقق مى شــود، چــرا كه با ارز كمترى 
مى تواننــد مواد اوليه خــود را تهيه كنند، اما به اين شــرط كه ورق 
برنگردد، چرا كه اگر دوباره توافقات بر هم بخورد ممكن اســت نرخ 
ارز به همان 32 هزار تومان برسد. اما اگر تا باقى ماندن دولت بايدن و 
همچنين در داخل در دولت بعدى توافق ادامه پيدا كند و بازار ارز به 
آرامش برسد، نااطمينانى به آينده كاهش پيدا مى كند هزينه هاى توليد 

كمتر مى شود و در نتيجه سرعت رشد قيمت ها كمتر مى شود.  
بنابرايــن به گفته وى در اثر كاهش نــرخ ارز قيمت كاالهايى كاهش 
پيدا مى كند كه مانند خودرو يا ملك و مستغالت حالت بورسى دارند، 
اما قيمت كاالهايى مثل خوراكى و پوشاك كاهش نمى يابد، بلكه تنها 

سرعت رشد قيمت آنها كمتر مى شود.   
 آيا كاهش نرخ ارز به نفع توليدكنندگان است؟

بنابراين به گفته وى در بخشى از كاالها نمى توان انتظار كاهش قيمت 
داشــت، اما در بخشــى از كاالها كه جنبه بورسى دارد مانند خودرو، 

موبايل و پوشاك وارداتى تحت تاثير بازار ارز قرار مى گيرد.  
اين عضو هيأت علمى موسســه مطالعــات و پژوهش هاى بازرگانى 
همچنيــن با بيان اينكه توليدكنندگانى كه صادر كننده هســتند با نرخ 
ارز باالتر سود بيشترى كسب مى كنند و موافق كاهش نرخ ارز نيستند، 
تصريح كرد: اما ساير توليدكنندگان كه صادرات ندارند و توليد آنها نيز 
ارزبرى دارد با افزايش نرخ دالر متضرر مى شوند و هزينه توليد آن ها 

باال مى رود. بنابراين از كاهش نرخ ارز استقبال مى كنند.

پاسخ به نگرانى اصناف ؛ چك ها برگشت نمى خورند
 معاون اقتصادى رئيس جمهور از تصميم جديد ســتاد كرونا براى برگشت نخوردن 

چك هاى اصناف در بانك ها تا 20 ارديبهشت خبر داد.
بــه گزارش تابناك اقتصادى، محمد نهاونديان پس از جلســه ســتاد ملى مقابله با كرونا 
گفت:ســتاد ملى كرونا درباره چك هاى برگشــتى تصميم گرفت بــراى بازه زمانى اول 
ارديبهشــت تا 20 ارديبهشــت ماه تنفســى به همه مبادالت با چك بدهد و بانك ها و 

موسسات اعتبارى از صدور گواهى عدم پرداخت چك اجتناب كنند.
وى افــزود: قرار اســت محاكم و ضابطين قضايى هم از صــدور اجرايى و اجراى آن ها 
خوددارى كنند و يك فرصتى ايجاد كنيم تا اين شرايط غيرعادى به شرايط عادى بازگردد.

معــاون اقتصادى رئيس جمهور گفت: اين تصميم با توجــه به تعطيلى اصناف، و اينكه 
بعضى واحد ها امكان فروش محصول نداشتند و براساس روال متعارف چك هايى صادر 
كرده اند و عمال امكان پركردن موجودى حساب شان و پرداخت چك را پيدا نمى كنند و 

اين طور زنجيره وار مشكالتى را ايجاد مى كند اتخاذ شده است.
نهاونديــان درباره ماليات نيز افزود: به ســبب محدوديت هــاى كرونايى برخى واحد ها 
نتوانســتند ماليات بر عملكرد و ماليات بر ارزش افزوده سال 99 خود را پرداخت كنند و 
اقساط معوقه دارند، تصميم گرفته شد مهلت پرداخت ماليات آن ها تا پايان خرداد 1400

امهال شود.
معاون اقتصادى رئيس جمهور افزود: اين فرصتى اســت تا پرداخت هاى مالياتى خود را 
انجام دهند و اگر واحد هايى در مواردى اظهارنامه هاى ماليات بر ارزش افزوده خود را در 

دوره دوم و سوم سال 99 تسليم نكرده باشند بر اساس روال در اين مواقع شامل جرايمى 
مى شوند كه با تصويب ستاد ملى كرونا اين جرايم بخشيده شده البته اين بخشودگى شامل 

اصنافى مى شود كه به شدت از كرونا آسيب ديده است.
نهاونديان ادامه داد: فهرســت اين صنوف در كارگروه اقتصادى مقابله با تبعات اقتصادى 
تعيين و اعالم شــده است، اما واحد هايى كه فعال بودند و شرايط عادى داشتند نيازى به 

اجراى اين مصوبه ندارند.
وى افزود: درباره مراجعه به ســازمان مالياتى هم طبق مقررات معمول هر پروانه كسب و 
كارى براى اشخاص حقيقى و حقوقى كه بخواهد صادر، تمديد و تجديد شود حتما بايد 
از ســازمان مالياتى اســتعالم، بدهى مالياتى را پرداخت و ارائه گواهى نامه كنند، تا پايان 

شهريورماه 1400 اجراى اين مقررات را ستاد ملى متوقف كرده است.
اقتصاداقتصاد

 khabar@hamedanpayam.com

تعمير و سيم پيچى الكتروپمپ هاى شناور چاه ها  به شماره ع/1400/120
ــه عنــوان دســتگاه مناقصــه گــزار پــروژه تعميــر و ســيم پيچــى  شــركت آب و فاضــالب اســتان همــدان (ســهامي خــاص) در نظــر دارد ب
الكتروپمــپ هــاى شــناور چاههــا  بــا بــراورد اوليــه 15،212،834،970  ريــال بــر اســاس فهــارس بهــاى ســال 1400 را بــه تعميركارانــى كــه 
داراى پروانــه كســب معتبــر از اتحاديــه صنــف تعميــركاران لــوازم برقــى و خانگــى و گواهينامــه تعييــن صالحيــت از اداره كار و امــور اجتماعى 
در رســته تعميــر و تاسيســات و گواهينامــه تاييــد صالحيــت ايمنــى از وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى  باشــند، از طريــق ســامانه تداركات 

الكترونيكــى دولــت (ســتاد) واگذارنمايــد. 
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى  دولت(ستاد) به 
آدرسwww.setadiran.ir و به شماره فراخوان 2000007001000001 در سامانه ستاد انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 

قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
* تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1400/02/20

* هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ   500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب 
استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

* مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1400/02/20 لغايت 1400/02/28 تاپايان وقت ادارى.
* آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1400/03/08 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

* تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/03/09  ساعت 9 در سالن جلسات مناقصه گزار.
* مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 760،641،749 ريال است كه پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 
6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/09/22واصالحيه آن به شماره 5211/ت57592ه مورخ 1400/01/22 ارائه 
نمايد.اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 

1400/03/08 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال-شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 

14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 021-41934  

دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

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

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى

   نوبت دوم

 R 160تامين و تعويض كنتور خراب مشتركين از سايز 2/1 تا 1اينچ مولتى جت نيمه خشك كالس كارى
(معادل كالس C) با قابليت قرائت از راه دور به شماره ج/1400/126

شركت آب و فاضالب استان همدان در نظر دارد توليدكنندگان حائز شرايط جهت شركت در مناقصه عمومى يك مرحله اى تامين و تعويض كنتور خراب 
مشتركين از سايز 1/2 تا 1اينچ مولتى جت نيمه خشك كالس كارىR 160 (معادل كالس C) با قابليت قرائت از راه دور را با اطالعات مشروحه ذيل ارزيابي 

نمايد.
نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب استان همدان  واقع در همدان- ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال.  كد پستى 6515914478       

تلفن 081-38219871-80
نظارت: معاونت بهره بردارى و توسعه آب  شركت آب و فاضالب استان همدان  

موضوع: تأمين و تعويض كنتور خراب مشتركين از سايز 1/2 تا 1اينچ مولتى جت نيمه خشك كالس كارىR 160 (معادل كالس C) با قابليت قرائت از راه دور
روش تامين مالى: ازمحل منابع داخلى (تسهيالت به پيمانكار از محل بند الف تبصره 18 قانون بودجه)

مدت قرارداد: 2 سال
تاريخ،مهلت و نشاني دريافت و تحويل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران: متقاضيان ميتوانند جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي از مورخ 1400/02/21 لغايت 
1400/02/28 به دفتر قراردادهاى شركت آب و فاضالب استان همدان مراجعه نمايند.استعالم هاي تكميل شده بايد تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/03/11 
مطابق موارد مندرج در اسناد ارزيابى كيفى به شركت آب وفاضالب استان همدان (دبيرخانه شركت) تسليم شود.(استعالمها بايد توسط اشخاص مجاز امضا 

و مهر شوند)
 محل دريافت،تحويل وگشايش اسناد: همدان- ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال- شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 

7:45 تا 14:15 ،  پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
نحوه دريافت اسناد استعالم و هزينه آن: متقاضيان در ازاى واريز مبلغ غيرقابل استرداد 500,000 ريال به حساب سپهر بانك صادرات به شماره 0101396197001  

به نام شركت آب وفاضالب استان همدان و ارائه درخواست مى توانند يك سري از اسناد استعالم ارزيابي كيفي را دريافت نمايند.
مناقصه گران ابتدا ارزيابي كيفي شده و پس از كسب حداقل امتياز الزم در فرآيند ارزيابي كيفي(60)، در مراحل بعدي مناقصه شركت مي نمايند.

اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات  و سايت شركت hww.ir درج گرديده است.

  تجديد فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومى يك مرحله اى 

 اواخر ســال 98 با آغاز جهش 
بورس رغبت مردم به سرمايه گذارى 
در اين بازار افزايش يافت تا جايى 
كه در فصل بهار ســال گذشته هر 
بار از مقابل دفاتر خدمات پســتى 
عبور مى كرديم با شمار زياد افرادى 
روبرو مى شــديم كه براى دريافت 

كد بورسى به صف ايستاده بودند.
صعود روزانه بورس ايران و ســبز 
پوشى مداوم آن تا آنجا پيش رفت 
كه شــاخص بورس حتــى قله دو 
ميليون واحــد را نيز فتح كرد و در 
حالى كه كارشناسان اقتصادى اين 
حباب  را  منتظــره  غيرقابل  صعود 
مى دانســتند به يكباره در نيمه هاى 
تابســتان ريزش بورس ايران كليد 

خورد.
گيركردن ســهامداران در صف فروش و عدم 
امكان نقد كردن سهم ها چند ماهى ادامه داشت 
تا اينكه دى ماه همان سال اوضاع كمى بهتر شد 
و شاخصى كه از عدد باالى دو ميليون واحد تا 
حدود عدد يك ميليون و دويست هزار واحد 
ريخته بود مجدد حركت صعودى خود را آغاز 
كرد و ســهامدارانى كه گمان مى كردند مجدد 
شــاخص ســقف قبلى خود را فتح مى كند به 
اميد رويداد اين اتفاق از نقد كردن سهام خود 
منصرف شــدند اما واقعيت طور ديگرى رقم 
خورد و از همان ماه پس از ديده شدن شاخص 
يك ميليــون و 600 هزار واحدى؛ شــاخص 
شروع به ريزش كرد و تا امروز كه حدود 4 ماه 

از آن زمان مى گذرد ريزش ادامه دارد.
در نگاه كلى بايد عنــوان كرد كه ريزش بازار 
ســهام از مــرداد ماه 99 آغاز شــد و تا امروز 
سرمايه افرادى كه از مردادماه وارد بازار شده اند 
تقريبا به كمتر از نصف رســيده است؛ در اين 
ميان بسيارى از ســهامداران از زيان در بورس 
خسته شده و براى جبران ضرر و زيان خود به 

بازارهاى ديگر سوق پيدا كرده اند.
پس از افت شــاخص بــورس و ضرر و زيان 
سنگين سهام داران، رمز ارزها به ويژه بيت كوين 
به عنوان محلى براى سرمايه گذارى، جايگزين 
بازار سرمايه شد و سرمايه گذاران بدون توجه 
به ريزش شاخص بورس و با اكتفا به رشدهاى 
غافلگيركننــده رمز ارزها ســرمايه هاى خود 
را وارد اين بازار كردنــد و اين بازار به عنوان 
نخستين گزينه ســرمايه گذارى در جهان، در 
كســب بازدهى از ديگر بازار سبقت گرفت اما 
ســئوال اينجاست كه آيا سرمايه گذارى در اين 

بازارها مناسب است؟
آنچه مسلم است ابهامات زيادى در خصوص 
ارز ديجيتال در تمام كشــورها وجود دارد زيرا 
هيچ دولتى به صورت رســمى، مســئوليت و 
پذيــرش آنرا به عهده نمى گيــرد همچنين در 
كشور ايران نيز هيچ مجوز قانونى براى فعاليت 

در حوزه ارز ديجيتال(بيت كوئين) صادر نشده 
و بانــك مركزى صراحتا به صورت رســمى 
ممنوعيت فعاليت در اين حوزه را اعالم كرده 

است.
در همين زمينه كارشــناس امور اجتماعى و 
اقتصــادى و معاون قضائى و پيشــگيرى از 
وقوع جرم دادگســترى كل استان همدان در 
پاســخ به خبرنگار بازار پيرامون تب خريد 
ارز ديجيتال در فضــاى مجازى عنوان كرد: 
بيــت كوين يك رمز ارز يا به قول عوام پول 
ديجيتال است كه فقط در فضاى مجازى معنا 
مى يابد و مانند اســكناس يك پول چاپى و 
فيزيكى قابل رويت نيســت و توســط هيچ 
دولت، نهاد يا بانك مركزى كنترل و نظارت 
نمى شــود و در واقع مبادالت خود اشخاص 

در اين حوزه تعيين كننده است.
عباس نجفى با اشــاره به اينكه در ايران از يك 
دهه اخير بحث بيت كوين مورد توجه كاربران 
بوده و به شدت مورد توجه و تبليغ قرار گرفته 
است، اظهار كرد: ابهامات زيادى در خصوص 
ارز ديجيتال در تمام كشــورها وجود دارد زيرا 
هيچ دولتى به صورت رســمى، مســئوليت و 
پذيرش اين موضوع را بــه عهده نمى گيرد و 
يكى از اساســى ترين ايراداتــى كه بر اين نوع 
مبادالت وارد مى شــود عدم نظارت از سوى 
دولت ها بــر اين نوع نقل و انتقــاالت و آثار 
تبعات آن بر وضعيت اقتصادى كشورها است 
لذا به دليل فقدان يك ســازوكار نظارتى دقيق 
و مشخص همچنين مبهم بودن زواياى متعدد 
اين نوع مبادالت؛ دولت ها چندان از آن استقبال 
نمى كنند ضمن اينكه هنوز ضمانت اجرايى در 
قوانيــن به دليل نو ظهور بودن اين پديده براى 

آن در نظر گرفته نشده است.
نجفى اضافــه داد: با وجود ابهامات متعدد ارز 
ديجيتال اخيرأ در كشور ما تبليغات زيادى در 
فضاى مجازى در خصوص اين نوع مبادالت 
صورت مى گيرد و عده اى زيادى مشغول داد و 
ســتد در اين حوزه هستند هرچند هيچ مبناى 

قانونى براى فعاليت در ايــن بخش نداريم و 
مجوز قانونى براى اشخاصى كه در اين حوزه 
فعاليت مى كنند صادر نشده و بانك مركزى نيز 
به صورت رســمى ممنوعىت فعاليت در اين 

حوزه را اعالم كرده است.
وى در ادامه بيان كرد: در پى استفتائاتى كه در 
رابطه با ســرمايه گذارى در حوزه ارز ديجيتال 
از مراجع عظام تقليد صورت گرفته، بسيارى 
از فقها مبحث حرمت يا احتياط در ترك آن و 
قاعده نفى ضــرر را مطرح كرده اند يعنى بايد 
معامالت شفاف و گويا باشد و به نحوى مبهم 
و مجمل نباشــد كه شــائبه ايجاد ضرر براى 

طرفين يا يكى از آنها ايجاد كند.
اين كارشــناس اســتان همــدان اضافه كرد: 
بيت كوين ســازوكار روشن، مشخص و قابل 
كنترلى ندارد و با شــرايط فعلى به عقيده اكثر 
مراجع تقليد، داراى اشــكال شرعى است هر 
چند ممكن اســت در آينده با ايجاد ساختارى 

نظام مند اشكاالت وارده به آن، مرتفع شود.
نجفــى بيان كــرد: باتوجه به شــرايط فعلى، 
مديران اقتصادى و دولت بايد ابعاد و زوايايى 
ارز ديجيتال را بررســى كنند و در صورتى كه 
مشــخص شــود فعاليت در اين حوزه به نفع 
منافع ملى و فردى، اســت ايرادات اساسى به 
آن رفع و سازوكار نظارتى-كنترلى و ضمانت 
اجراى تخلف از قواعد براى آن طراحى شود 

تا فعاليت افراد در اين بستر قابل كنترل باشد.
وى تأكيد كــرد: در حال حاضر قانون خاص 
و مشخص در كشــور براى رمز ارزها وجود 
ندارد ولى براساس عمومات جزايى اگر رفتار 

فرد منطبق با يكى از عناوين جزايى 
باشــد بايد بر آن مبنا با فرد خاطى 
برخورد شــود مثال ممكن است فرد 
با اغفال، ارائه مســتندات دروغين و 
اميدواركردن قربانى به سودهاى مالى 
او را متقاعد كند كه وارد اين حوزه 
شود سپس اموال قربانى را ربوده و 
از وى كالهبردارى كند كه براساس 
قانون تشــديد مجــازات مرتكبين 
ارتشــاد، اختــالس و كالهبردارى 
مصوب 1367 قابل تعقيب و پيگيرى 

است.
هشدارهاى  و  آموزش  بايد   

الزم به مردم ارائه شود
معاون قضائى و پيشــگيرى از وقوع 
جرم دادگســترى كل استان همدان 
ادامه داد: در مواردى نيز ممكن است داده هاى 
فرد در فضاى مجازى مورد سرقت واقع شود 
كه براساس قانون جرائم رايانه اى قابل تعقيب 
و پيگيرى است بنابراين در راستاى پيشگيرى 
از بروز جرم بايد آموزش و هشــدارهاى الزم 

نيز به مردم ارائه شود.
نجفى با اشــاره به تجربه تأســيس موسسات 
حقوقــى غيرمجــاز در دهه هــاى قبــل كه 
بســيارى از منابع و اعتبارات مردم را جذب و 
بحران هاى اجتماعى، امنيتى و اقتصادى زيادى 
را در كشــور ايجاد كرد، گفت: دولت بايد به 
عنوان حافظ منافع مردم با حساســيت و دقت 
ويژه قبل از اينكه اين مســئله به بحران تبديل 
شود و مجلس شوراى اسالمى نيز بايد با نگاه 
دورانديشــانه و در راستاى پيشگيرى از وقوع 
جرم به اين موضوع ورود كنند تا اگر به صالح 
كشور است با ســازوكارى دقيق، روشن و با 
اطالع رســانى در جامعه موضوع تبيين شود و 
در غير اينصورت با وضع قانون مانع از توسعه 

آن شوند.
آنچه قابل ذكر اســت اينكه بيــت  كوين در 
ســرمايه گذارى مسيرى مشابه با بازار سرمايه 
را در پيش گرفت و با شكســتن مقاومت هاى 
پيش رو وارد دوران رونق شد اما اين موضوع 
جاى تعجب اســت كه ســرمايه گذاران بدون 
درنظــر گرفتن هشــدارهاى ســهام داران در 
زمينه باال بودن نوســان در اين بازار و احتمال 
ريزش هاى سنگين همچنان نسبت به اين بازار 
اميدوار هستند و سرمايه هاى خود را وارد اين 

بازار مى كنند.

كوچ برخى همدانى ها از بورس 
به ارزهاى ديجيتال
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

ورزشكار معلول ماليرى قله كوه گرمه را 
فتح كرد

 ورزشــكار و كوهنورد معلول ماليرى موفق به فتح قله 2 هزار و 
317 مترى كوه گرمه اين شهرستان شد.

ســخنگوى اداره ورزش و جوانان استان همدانبا اعالم اين خبرگفت: 
حميد زهره وند از ورزشــكاران مستعد و معلول ماليرى است كه در 

گراميداشت جانفشانى مردم قدس شريف اقدام به اين صعود كرد.
حمدا... چاروســايى افزود: كوه گرمه يكــى از قلل مرتفع و معروف 
شهرستان مالير به شــمار مى رود و زهروند پس از چند ساعت و با 
عبور از مسيرهاى مختلف با شعار معلوليت محدوديت نيست به قله 
رسيد. وى با اشاره به اينكه ورزشكاران جانباز و معلول استان همدان 
جزو فعال ترين و افتخارآفرين در كشــور هســتند، گفت: صعود اين 
كوهنورد ورزشكار بازتاب بسيار خوبى در بين جامعه ورزش استان به 

خصوص معلوالن و جانبازان داشته است.

2 هندباليست همدانى 
در اردوى تيم ملى ساحلى 

 2 هندباليســت مســتعد همدانى به اردوى آماده ســازى تيم ملى 
ساحلى نوجوانان كشور دعوت شدند.

پانزدهمين اردوى آمادگى تيم نوجوانان هندبال ســاحلى به ميزبانى 
كرمان برگزار مى شــود و محمدمهدى حيدريان و محمدرضا غفرانى 

هر دو از همدان در اين اردو حضور خواهند يافت.
با اعالم كنفدراسيون هندبال آسيا مسابقات هندبال ساحلى آسيا در سال 
جارى به ميزبانى كشور قطر برگزار خواهد شد و در اين راستا تيم ملى 
نوجوانان هندبال ساحلى كشورمان به منظور حضورى قدرتمند در اين 
رقابت ها پانزدهمين اردوهاى آمادگى خود را در كرمان برگزار مى كند.

بر اساس اعالم كادر فنى تيم ملى نوجوانان هندبال ساحلى كشورمان، 
22 بازيكن دعوت به اين اردو دعوت شدند كه نام دو بازيكن نوجوان 

همدانى نيز به چشم مى خورد.

2 تنيس باز همدانى در تيم ملى بانوان 
 دو بانوى مســتعد رشــته تنيس روى ميز همدان جواز حضور در 

رقابت هاى انتخابى تيم ملى بانوان را كسب كردند.
شــيما صفايى و هديه آقامحمدى از سوى فدراسيون تنيس روى ميز 

كشور براى حضور در رقابت هاى انتخابى تيم ملى دعوت شدند.
مسابقات تنيس روى ميز انتخابى تيم ملى بانوان 27 تا 31 ارديبهشت 
ماه به ميزبانى آكادمى امير احتشام زاده مجموعه ورزشى انقالب تهران 
برگزار خواهد شد. 32 ورزشكار منتخب تنيس روى ميز از استان هاى 
مختلف كشــور در اين دوره از مســابقات انتخابى شركت خواهند 
داشــت. همچنين زهره ابوطالبيان مربى ارزنده تنيس روى ميز همدان 
به عنوان يكى از 10 مربى برتر كشور در اين دوره از مسابقات دعوت 

شده و هدايت تنيس بازان همدانى را برعهده دارد.

فعاليت باشگاه فاتح در فوتبال پايه
 باشــگاه فرهنگى ورزشى فاتح شهرســتان اسدآباد با جذب 185

بازيكن در رده هاى پايه رشــته فوتبال در نظر دارد در اين رشته فعال 
باشــد. مدير عامل باشگاه فاتح با اعالم اين خبرگفت: در سال جارى 
در رده هاى ســنى نونهاالن، نوجوانان، جوانان و اميد در مســابقات 
استانى حضور پيدا خواهيم كرد و به دنبال كسب سهميه كشورى براى 
شهرستان اســدآباد هستيم. روح ا... شمسى افزود: در سطح شهرستان 
تنها باشــگاهى هستيم كه داراى پزشــك ورزشى و مدرك رسمى از 
فدراســيون پزشكى ورزشى مى باشد.وى يادآور شد: در اين باشگاه 9

مربى رسمى در حال فعاليت مى باشد كه در اين فصل مربيان جوان را 
در كنار مربيان با تجربه قرار داديم تا زمينه ساز آينده اى روشن باشند.

بانوى فوتبال استان در اردوى تيم ملى
 زهرا خواجوى بانوى فوتباليس اســتان به اردوى آماده سازى تيم 
ملى بزرگســاالن كشور دعوت شد. ســرمربى تيم ملى فوتبال بانوان 
بزرگســاالن اسامى بازيكنان دعوت شده به اردوى انتخابى اين تيم را 
اعالم كرد. اردوى انتخابى تيم ملى فوتبال بانوان بزرگســال از تاريخ 
21 الى 27 ارديبهشت ماه در مركز ملى فوتبال برگزار مى شود. مريم 
ايراندوست، ســرمربى تيم ملى فوتبال بانوان اسامى بازيكنان دعوت 
شــده اردو را اعالم كرد. در اين اردو 30 بازيكن حضور دارند كه نام 

زهرا خواجوى فوتباليست همدانى نيز به چشم مى خورد.

كوالك ميالن در تورين
 تيم هاى آث ميالن، رم و آتاالنتا حريفان  خود را در سرى A ايتاليا 

با شكست هاى سنگينى بدرقه كردند.
تيم فوتبال آث ميالن در ديدار حساس خارج از خانه مقابل يوونتوس 
به برترى درخشان سه بر صفر دست يافت تا در آستانه كسب سهميه 

ليگ قهرمانان اروپا باشد.
در ديدارى حساس از هفته سى و پنجم ليگ فوتبال باشگاه هاى ايتاليا 
كــه نتيجه آن تاثيــر زيادى در حضور تيم ها در ليــگ قهرمانان اروپا 
داشت، يوونتوس ميزبان آث ميالن بود كه اين ديدار با برترى قاطع سه 

بر صفر روسونرى ها به پايان رسيد.
در اين ديدار براى ميالن ابراهيم دياز، آنته ربيچ و فياكو تومورى گلزنى 
كردند. در اين هفته رم در ديــدارى خانگى ميهمان خود كروتونه را 
بــا نتيجــه 5 بر صفر شكســت داد و در ديگر ديــدار آتاالنتا 5 بر 2 
پارمــا را مغلوب ســاخت.  و موقتاً به رده دوم جــدول صعود كرد. 
مالينوسكى، لوئيس موريل 2 بار، پسينا و الكسى ميرانچوك براى تيم 
 ،A ايتاليايى گلزنى كردند. در فاصله سه هفته به پايان رقابت هاى سرى

اينترميالن با 85 امتياز قهرمانى خود را قطعى كرده است. 
آتاالنتــا و ميــالن نيز با 72 امتياز و بر حســب تفاضل گل به ترتيب 
در رتبه هاى دوم و ســوم جدول هســتند. ناپولى هم با 70 امتياز در 
رده چهارم قرار دارد. يوونتــوس نيز با امتياز 69 امتياز در رتبه پنجم 

باقى ماند.

رئال در وقت هاى اضافه از شكست گريخت
 تيم فوتبال رئال مادريد با گل دقيقه 94 «تونى كروس» از شكست 
خانگى مقابل ســه ويا گريخت تا همچنان اميد زيادى به قهرمانى در 

فصل جارى الليگا داشته باشد.
در ديدارى مهم از هفته ســى وپنجم ليگ فوتبال باشگاه هاى اسپانيا، 
رئال مادريد يكى از مدعيان قهرمانى در خانه خود برابر ســه ويا قرار 

گرفت و اين ديدار تماشايى با تساوى 2 بر 2 به اتمام رسيد.
رئال كه با توجه به تساوى تيم هاى تيم هاى اتلتيكو و بارسلونا، بهترين 
فرصت را براى رســيدن به صدر جدول را داشــت كه با اين تساوى 

از دست داد.
رئال كه در يك قدمى شكست قرار داشت و 2 بر يك از حريف خود 
عقب بود در دقيقه 94 شوت زمينى «تونى كروس» پس از برخورد به 
مدافع سه ويا تغيير جهت داد و تبديل به گل دوم و تساوى كهكشانى ها 
شــد. در نهايت رئال با تســاوى در اين ديدار، 75 امتيازى شد تا هم 
امتياز با بارســلونا در رتبه دوم قرار بگيرد و بارسلونا دوباره به جايگاه 
ســوم بازگردد. هم اكنون اتلتيكومادريد با 77 امتياز صدرنشين ليگ 
باشگاه هاى اسپانيا اســت. با اين اوصاف جدال براى قهرمانى در سه 

هفته پايانى الليگا به اوج حساسيت خواهد رسيد.

نخستين خريد بزرگ حريف استقالل
 مهاجم پورتو پرتغال رسما به الهالل پيوست تا اين تيم عربستانى 

نخستين خريد بزرگ خود را اعالم كند.
به گزارش اسپورت، الهالل عربستان در مرحله گروهى ليگ قهرمانان 
آســيا نتوانســت انتظارات را برآورده كند و به همين خاطر به دنبال 
تغييرات اساســى است. اين باشگاه عربستانى در نخستين گام موسى 

مارگا مهاجم پورتو پرتغال را جذب كرد.
مارگا در پورتو در كنار مهدى طارمى بازى مى كرد كه درخشــش اين 

بازيكن ايرانى باعث شد تا او از تيم جدا شود.
الهالل در مرحله حذفى ليگ قهرمانان آسيا با استقالل همگروه است. 
اين تيم عربســتانى چند روز قبل هم دستيار سابق ژوزه مورينيو را به 
عنوان ســرمربى جديد خود معرفى كرد و به نظر مى رسد كه تغييرات 

در اين تيم همچنان ادامه داشته باشد.

تساوى بد موقع PSG در ليگ فرانسه
 پارى سن ژرمن با تساوى بد موقعى كه برابر رن به دست آورد كار 

خود را براى دفاع از عنوان قهرمانى بسيار سخت كرد.
در يكى از حســاس ترين بازى هاى هفته سى و ششم رقابت هاى ليگ 
فرانسه، پارى ســن ژرمن به مصاف رن رفت. اين بازى كه به ميزبانى 

رن برگزار شد برنده نداشت و با تساوى يك بر يك به پايان رسيد.

تك گل پارى سن ژرمن را نيمار از روى نقطه پنالتى به ثمر رساند.
پارى ســن ژرمن با اين تســاوى 76 امتيازى شــد و فاصله اش با ليل 
صدرنشين به 3 امتياز افزايش پيدا كرد، اين درحالى است كه تا پايان 

فصل تنها دو بازى ديگر باقى مانده است.

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

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

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

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

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

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

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

برابر رأي شماره 1969-99/12/27 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محسن همايونى فرزند عبدالحسين 
به شماره شناسنامه 10366 صادره از تهران در اعيانى سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك باب ســاختمان به مساحت 297/31 مترمربع پالك 11662 فرعى از 139 اصلى 
مفروز و مجزى شده از پالك 3858 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه 
ثبت ملك بهار  خريدارى از مالك رسمى شهردارى بهار محرز گرديده است.  لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 50)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/05
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 شماره 134-1400/01/26 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم اشرف غفارى  نژاد فرزند غالمرضا به 
شــماره شناسنامه 10759 صادره از بهار در اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان به 
مساحت 127/80 مترمربع پالك 11674 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شده از 
پالك 527 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى 
از مالك رسمى آقاى شيخ زين العابدين فرزند محمدحسين محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 47)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/05
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 شماره 140060326002000057 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك كبودرآهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى مشهدى خانى 
فرزند ابراهيمعلى به شماره ملى 4020407185 صادره از كبودرآهنگ در يك واحد 
گلخانه به مساحت 12000 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 235 اصلي قريه رزن 
واقع در روستاى داق داق آباد-مزرعه تجرك خريدارى از مالك رسمى آقاى على آقا 
مشهدى خانى 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، 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 49)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/05
محمدصادق بهرامى - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

دغدغه اشتغال و مسكن جوانان و 
قهرمانان رفع مى شود

 دغدغه اشتغال و مسكن جوانان و قهرمانان ورزشى 
استان را در حد توان رفع مى كنيم.

مديركل ورزش و جوانان اســتان بــا اعالم اين خبر در 
ديدار با رضا قيطاســى قهرمان بدنسازى و پرورش اندام 
كشور با اشاره به كسب عنوان سوم قوى ترين مرد كشور 
گفــت: بايد با همفكرى مشــكالت و موانع پيشــروى 
ورزشكاران را رفع كنيم تا قهرمانان با فراغ بال بتوانند در 

رقابت هاى مختلف حاضر شوند.
حميد سيفى گفت: دنيا امروز دنياى ارتباطات، همراهى 
و تعامل اســت لذا بايد بــا بهره مند بودن از اين روحيه 
در راستاى رسيدن به اهداف تعريف شده حركت كنيم. 
جوانان اســتان داراى اســتعدادهاى نهفته اى هستند كه 
با توجه ويژه به آن هــا مى توانند به جايگاه واالى خود 

برسند.
وى با بيان اينكه رؤســاى ادارات شهرســتان ها بايد در 
خصوص بررسى مشــكالت، ارائه آموزش هاى الزم به 
قهرمانان ورود كنند، گفت: در حال حاضر ثبت نام جوانان 

و قهرمانان اســتان در طرح مســكن ملى جوانان و ارائه 
تســهيالت اشتغال زايى تا ســقف 300 ميليون تومان در 

دستور كار است.
ســيفى با تأكيد بر اينكه قهرمانان ما نبايد دغدغه كار و 
مسكن داشته باشند، گفت: مثل كوه پشت سر ورزشكاران 

و قهرمانان هستم.
وى با بيان اينكه 67 درصد اعتبارات اداره كل با پيگيرى، 
ارتباط و پشــتكار نسبت به قبل اضافه شده است، گفت: 
اميدواريم بتوانيم قدمى مثبت در راه اعتالى ورزش استان 

و رفع دغدغه ورزشكاران برداريم.
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پيشخـوان

قضاوت داور بهارى 
در ليگ برتر كشور

 مهدى الوندى داور شهرستان بهار 
كمــك داور ديدار اســتقالل تهران و 
ذوب آهن اصفهان در هفته بيست ودوم 

ليگ برتر فوتبال كشور بود.
ابتدا قرار بود كه ديدار اســتقالل تهران 
و ذوب آهــن اصفهــان را پيام حيدرى 
قضاوت كند كه گويا به خاطر حضور 
داور همدانى در كاپ آســيا رضا عادل 
به جاى وى قضاوت كرد در اين ديدار 
مهدى الوندى داور خوب شهرســتان 

بهار نيز كمك دوم رضا عادل بود..

بهنام آرين به سومين 
اردوى تيم ملى 

 ســومين مرحلــه اردوى تداركاتــى 
در  چرخه ســوارى  دو  ملــى  تيــم 
جــاده بــا حضــور «بهنــام آريــن» 
قهرمــان نهاونــدى در اســتان مازنــدران 

برگزارمى شــود.
بهنــام آريــن دوچرخه ســوار پرافتخــار 
شهرســتان نهاونــد بــه ســومين مرحلــه 
اردوى تداركاتــى تيــم ملــى جــاده كــه 
از بيســتم ارديبهشــت تــا ســوم خــرداد 
مــاه بــا رعايــت دســتورالعمل هاى 
ــا در  ــت كرون ــام تس ــتى و انج بهداش
ــود  ــى ش ــزار م ــدران برگ ــتان مازن اس

دعــوت شــد.

احمدوند در اردوى تيم 
ملي فوتبال ناشنوايان

ششــمين  به  احمدوند  على اكبــر   
اردوى آمادگــى تيــم ملــى فوتبــال 

ناشنوايان دعوت شد.
ششــمين اردوى آمادگــى تيــم ملى 
اعزام  جهت  كشــور  ناشنوايان  فوتبال 
انتخابى  آســيا  قهرمانى  مســابقات  به 
بازى هاى المپيك تابســتانى ناشنوايان 
2021 برگزار مى شــود كــه على اكبر 
همدانى  ناشنواى  فوتباليست  احمدوند 

نيز در اين اردوى حضور دارد. 
اين اردو از 20 ارديبهشــت ماه جارى 
آغاز شده كه به مدت 8  روز به ميزبانى 

تهران برگزار مى شود.

برگزارى همايش 
اسپوكس و بيماران 

خاص
بيمــاران  و  اســپوكس  همايــش   
روز  مناســبت  بــه  خــاص 
بيمارى هــاى خــاص و هالل احمــر 

كــرد. برگــزار  خبــر 
سرپرســت اســپوكس اســتان بــا اشــاره 
بيمارى هــاى  روز  فرارســيدن  بــه 
ــت:  ــر گف ــالل احم ــاص و روز ه خ
همــدان  اســتان  اســپوكس  كميتــه 
ــل و تشــويق  ــاد تعام ــور ايج ــه منظ ب
ــمت و  ــه س ــاص ب ــاران خ ــر بيم قش
ــا عنــوان  ســوى ورزش همايشــى را ب
در  خــاص  بيمــاران  و  اســپوكس 
حســينيه اردوگاه ابــوذر برگــزار كــرد.

ــه  ــن برنام ــزود: اي ــى اف ــالد وجدان مي
ــن  ــا از بي ــر اعض ــور 40 نف ــا حض ب
امدادگــران  و  خــاص  بيمــاران 
ســاعت   2 مــدت  بــه  هالل احمــر 

برگــزار شــد.
اعضــاى  كــرد:  نشــان  خاطــر  وى 
بــه  مى تواننــد  خــاص  بيمــاران 
كالس هــاى  از  نيم بهــا  صــورت 
ــد. آموزشــى اســپوكس اســتفاده نماين

سليمان رحيمى  »
 تيم فوتبال شــهردارى همدان در ايستگاه 

هفدهم مقابل اسپاد تهران متوقف شد. 
هفته هفدهم رقابت هاى فوتبال ليگ دسته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كشور با انجام يك بازى 
از گروه نخست دنبال شــد و دو تيم مدعى 
صعود، شهردارى همدان و اسپاد تهران مقابل 

هم قرار گرفتند.
تيم شــهردارى همدان كه بــا اقتدار در صدر 
جدول بخت نخســت صعود به ليگ يك به 
شــمار مى رود در بازى خارج از خانه براى 
كسب پيروزى مقابل اسپاد تهران صف آرايى 
كرد تا فاصله خود را با مدعيان افزايش دهد.

شــاگردان طالئى منش با آگاهى از وضعيت 
جدول و تيم حريف قدم به ميدان گذاشــته 
و از همــان دقايق نخســت نبض بازى را در 
دست گرفتند و براى كسب پيروزى حمالتى 
را روى دروازه  حريف تــدارك ديدند كه با 

دفاع چند اليه اسپاد خنثى شد.
شــاگردان مهدى جعفرى در اســپاد فوتبال 
فيزيكــى و خشــنى را به نمايش گذاشــتند 
و بــا خطاهاى مكرر مانــع حركت بازيكنان 
شــهردارى مى شــدند. اين فوتبال خشن و 
خطرناك كار دســت تيم داد و چند بازيكن 

شهردارى با مصدوميت روبه رو شدند. 
بازى خشــن تيم اســپاد از زيبايى هاى بازى 
كاســت و در طول بازى توپ بيشتر در ميانه 
ميدان بين بازيكنان رد و بدل شد و دروازه ها 

كمتر تهديد شدند. تيم شــهردارى با آگاهى 
از روند بــازى تالش كرد تا با پاس هاى يك 
ضرب از شــدت برخوردها كم كند و ضعف 
داورى نيز در اين بازى مشــهود بود و داور 
در مقابل بازى خشــن حريف عكس العمل 

نشان نداد.
اين بازى پربرخورد و خشــن سرانجام بدون 
رد و بدل شدن گل با تساوى به پايان رسيد و 
شهردارى با كسب يك امتياز شيرين از ميدان 
پربرخورد اسپاد جمع امتيازات خود را به 33 
رساند تا با آرامش بيشترى ليگ را دنبال كند.

رضا طالئى منش سرمربى شهردارى از بازى 

خشن و پربرخورد حريف شاكى بود و مدعى 
شد كه چند مصدوم در اين بازى روى دست 

وى ماند.
كســب يك امتيــاز خــارج از خانــه براى 
شــهردارى كمتر از برد نبــود و آن هم مقابل 
تيم پــر امكانات چهارم جدول بســيار قابل 

پيش بينى بود.
شــهردارى با اين تســاوى همچنان يكه تاز 
جــدول رده بندى اســت و اين تيم بســيار 
اميدوار است تا با كســب نتايج دلخواه ليگ 
را با قهرمانى و صعود به دســته نخست اين 

رقابت ها به پايان ببرد. 

جدال سخت 
مثلث قهرمانى 
در ليگ برتر

 رقابت هــاى فوتبال ليگ برتر كشــور به 
روزهاى حســاس خود رســيده و 3 تيم در 

كورس قهرمانى قرار دارند.
در حســاس ترين بازى هفته كه با حواشــى 
زياد همــراه بود دو تيم ســپاهان اصفهان و 
پرســپوليس تهران در ورزشگاه نقش جهان 
اصفهان به مصاف هم رفتند. جدال فينال گونه 
دو تيم نخست و دوم جدول به جذابيت اين 
بازى افزوده بود و دو تيم براى كسب پيروزى 
قدم به ميدان گذاشتند. اين بازى قبل و پس از 
بازى با حواشى متعددى همراه بود كه در شأن 

ليگ برتر كشور نيست.
در اين ديدار ابتدا پرسپوليس توسط آل كثير به 

گل برترى رسيد اما در دقايق پايانى سپاهانى ها 
موفق شدند گل تساوى را به ثمر برسانند تا 

حساسيت در ليگ همچنان همراه باشد.
ضلع ســوم مدعيان قهرمانى نيــز در تهران 
ميزبان ديگر تيــم اصفهانى بود. در اين بازى 
كه خستگى رقابت هاى ليگ قهرمانان در ساق 
بازيكنان اســتقالل مشهود بود و مصدوميت 
چند بازيكن از جمله غفورى و اســماعيلى 
و محروميت شــجاعى باعث شد تا استقالل 

با تركيبى ناقص مقابل ذوب آهن قرار بگيرد.
در اين ديدار ذوب آهن هوشمندانه بازى كرد 
و دوبار از اشــتباهات خط دفاعى اســتقالل 
نهايت ســود را بــرد و موفق شــد دروازه 

مظاهرى را باز كند.
در اين بازى اســتقالل هر چه زد به در بسته 
خورد و مهاجمان پرتعداد اين تيم نتوانستند 
دروازه گــردان را باز كنند. اســتقالل با اين 
شكســت تا حدودى از كورس قهرمانى دور 
ماند اما همچنان اميدوار است تا در بازى هاى 

آينده جبران كند و منتظر لغزش دو تيم سپاهان 
و پرسپوليس باشد.

در ديگــر ديدارهاى اين هفتــه پيكان مقابل 
تراكتور يك بر يك مساوى كرد ماشين سازى 
در مصاف با ســايپا دو بر دو مســاوى كرد. 
آلومينيــوم اراك بــا يــك گل صنعت نفت 
نگون بخت را مغلوب كرد و نســاجى نيز با 

همين نتيجه مس كرمان را شكست داد.
در حالى كــه هفته بيســت ودوم ليگ برتر 
را ســپرى كرديم ولى جــدول همچنان با 
بازى هاى عقب افتاده ناقص است. در حال 
حاضــر ســپاهان اصفهــان از 22 بازى 45
امتيازى است و صدرنشين است. پرسپوليس 
با يك بازى كمتر و 42 امتياز دوم اســت و 
استقالل با 2 بازى كمتر و 34 امتياز در جاى 

سوم قرار دارد.
در ادامه ايــن رقابت ها جمعــه آينده دربى 
حساس پايتخت برگزار مى شود و اين ديدار 

نقش پررنگى در قهرمانى ليگ برتر دارد.

A جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته هفدهم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف
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توقف شهردارى در ايستگاه اسپاد
شهردارى همدان صفر............................................................... اسپاد تهران صفر



 اســتان همدان بــا همه ادعاهــاى متوليان امور 
گردشــگرى و جذابيت هاى پرشــمارى كه در اين 
حوزه دارد ، برند گردشــگرى ندارد. در يك كالم 
ســاده يعنى هيچ گردشــگرى نميداند براى چه به 

همدان سفر ميكند .
شما وقتى قصد سفر به مشــهد را  داريد در همان 
قدم نخست زيارت آقا امام رضا هدف براى سفرتان 
تعريف ميشود. اگر راهى شمال كشور شويد دريا و 
كلوچه و زيتون هوش از سرتان ميبرد . اگر كرمانشاه 
را به شــما پيشــنهاد كنند خوردن يك پرس چلو 
خورشت خالل و خريد يك بسته نان برنجى ميشود 

همه هدفتان ....
اما وقتى پاى ســفر به همدان به ميان مى آيد حرفى 
براى گفتن نيست، همدان موسيقى اختصاصى ندارد 
، لباس محلى ثبت شــده ندارد ، غذاى خاصى كه 
طعم آن در منوى رســتورانها خودنمايى كند ندارد 
ســوغاتى كه برند آن زبانزد باشد مثل كوچه نادرى 
يا نوشــين يا زيتون رودبار و نان برنجى شكرريز و 

... هم ندارد .
اين نداشــته ها البته حاصل سالها بى تفاوت بودن 

متوليان گردشــگرى همدان نســبت به نظارت بر 
برندســازى و انتخاب عنوان مشــخصى از استان 
همدان براى دوستداران سفر است و سالهاست آنها 

كه بايد در اين زمينه 
بگوييم براى چه بايد به همدان ســفر كنيد به ارائه 

نظركارشناسانه دعوت نشده اند . 
 برند در قالب يك تفاهم نامه 

اسفند ماه 1399 بود كه پاى انعقاد تفاهم نامه اى به 
همت مجتمع تفريحى توريستى گنجنامه براى برند 
سازى گردشگرى همدان به ميان آمد. انعقادكنندگان 
تفاهم نامه يكى پس از ديگرى همه و همه از فعاالن 
و ســرمايه گذاران گردشگرى بودند البته كه در اين 
ميدان با آنكه براى تعيين برند گردشــگرى استان،  
متولــى اصلى ميتواند ميراث فرهنگى باشــد بازهم 

شاهد حضور كمرنگ آن بوديم.
 به هر ترتيب داســتان به گونه اى رقم خورد كه در 
روزهاى آخر فعاليت شــوراى اسالمى شهر همدان 
، جلسه برندسازى گردشــگرى در دقيقه 90 مورد 
توجــه قرار گرفت و  در روزهــاى اخير با حضور 
صوقى شــهردار همدان، قراباغى رئيس كميسيون 

اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى اسالمى 
شهر همدان، وجدى هويدا رئيس سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى همدان و جمعى 
ديگر از مسؤوالن بخش دولتى و خصوصى در تاالر 

همايش هاى قرآنى و بين المللى برگزار شد.
جلســه اى كه انتظار ميــرود در ادامه روند تصميم 
گيرى هايش كارشناســان و صاحــب نظران حوزه 
گردشــگرى ايده هــاى خود را بــراى تعيين برند 

گردشگرى همدان ارائه دهند . 
ســينا مهر آئين كارشــناس ارشــد برنامــه ريزى 
گردشگرى مى گويد : دنياى امروز براى راه اندازى 
كسب وكار ابتدا برند را ثبت مى كنند و پس از آن به 
توسعه برند و ايجاد اشتغال مى پردازند.  اين راه البته 
يكى از روش هايى اســت كه در حوزه برندسازى 
به كار گرفته مى شــود. در حوزه گردشگرى نيز به 
نوعى از اين روش بهره مى گيرند؛ به طور مثال براى 
شــهرت يك مقصد گردشگرى از طريق برند كردن 

آن، جذب گردشگر را شكل مى دهند.
اين كارشناس معتقد است : برند، جمله، شعار، آرم، 
موســيقى يا قطعه فيلمى مناســب با توانمندى هاى 

گردشگرى كشورى خاص است كه هميشه در ذهن 
مصرف كننده يا همان گردشــگر باقى مى ماند . اين 
تعريفى اســت كه كارشناسان صنعت گردشگرى از 
برنــد ارائه داده اند.  وى عنوان كــرد : اين درحالى 
اســت كه به تعبير متخصصان امر تبليغات، برند در 
صنعت گردشــگرى باعث تكرار خاطراتى در ذهن 
گردشــگران مى شــود و براى مدتى نام كشــور يا 
منطقه اى خــاص را در ذهن او زنده خواهد كرد. با 
اين همه اما همدان به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن 
ايران زميــن در زمينه برند يا لوگوى گردشــگرى 

حرف خاصى تا امروز براى گفتن نداشته است.
  برندسازى در واپسين روزهاى 

شوراى پنجم 
صوفى ، شــهردار همدان ميگويد :  با برندســازى 
قطعاً مى توانيم ظرفيت خوبى در حوزه گردشگرى 
ايجاد كنيم؛ چراكه با حمايت هاى شوراى شهر حوزه  

گردشگرى در شهردارى در حال تقويت است.
سرمايه گذارى  اقتصاد،  كميســيون  رئيس  قراباغى، 
و گردشــگرى شــوراى اسالمى شــهر همدان نيز 
معتقــد اســت :  اگر قرار اســت اتفــاق مثبتى در 
مباحث گردشــگرى بيفتد بايد همه همكارى داشته 
باشــند؛ چراكه گذشته نشان داده كه هيچ تفاهم نامه 
گردشگرى و برندسازى در شهر همدان اتفاق نيفتاده 

است.
بايد اجرايى تر و عملياتى تر وارد كار شــويم؛ چراكه 
همــه دغدغه مباحث گردشــگرى را دارند. ما نياز 
داريم كــه همدان را با يك نام و نشــان و برند در 

سطح ملى معرفى كنيم.

در اين ميان ســعيد ترابيان ،  رئيــس هيأت مديره 
دهكده گردشــگرى گنجنامه نيز ميگويد :  اقدامات 
براى توسعه گردشگرى همدان در جلسات متوقف 
مى شــود و به عنوان بخش خصوصــى كه دغدغه 
توسعه گردشگرى شهر را دارد مطالباتى از مسؤوالن 
شــهر داريم اما متأسفانه اقدامات در سطح جلسات 

راكد مانده و به مرحله اجرايى نرسيده است.
گرچه حاال عمر شــوراى پنجم رو به اتمام است و 
نقش ميراث فرهنگى در امورات گردشگرى همدان 
بســيار كمرنگ اســت اما اين گزيده ها از سخنان 
حاضران در جلسه برندسازى براى همدان بيانگر آن 
است كه اين مبحث نياز به ورود جدى صاحبنظران 

در حوزه گردشگرى  دارد .
به هر ترتيب ،  در 5 ســال اخيــر و به ويژه بعد از 
برجام، صنعت گردشگرى ايران به طور ملموسى در 
مسير رشد قرار گرفته بود تا اينكه كرونا مسير رو به 
رشــد گردشگرى را براى ايرن ناهموار كرد . برخى 
آمارها حاكى از آن است كه رشد گردشگرى ايران، 
ســه برابر بيشتر از متوسط رشد اقتصادى كشور در 

سالهاى اخير بوده است.
در اين سالها نيز ايران رتبه چهارم جهان در زمينه 
رشد گردشــگرى و برندسازى گردشگرى داشته 
است. رشد گردشــگرى ايران نيز 2/5 برابر رشد 
گردشگرى در منطقه غرب آسيا بوده است.تعداد 
گردشــگران خارجى نيز كه در سال هاى تحريم 
به زير يكصد هزار نفر رســيده است كه نشان از 
موفقيت نســبى در حوزه برند سازى گردشگرى 

دارد.
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محاسبه رد كربن در تمام امور روزانه 
با استفاده از يك سيستم محاسباتى

 دانشــمندان دانماركى براى كمك به افرادى كه به ارزيابى اثرات 
زيست محيطى مى پردازند يك محاسبه گر رد كربن توليد كرده اند.

به گزارش ايسنا ،  محيط زيســت و نگهدارى از آن به بهترين نحو 
يكى از مهم ترين دغدغه هاى برخى افراد اســت. همانطور كه افراد 
به تاثير انتخاب هايشــان بر حساب بانكى خود توجه مى كنند برخى 
نيــز هنگام تصميم گيرى براى انجــام كارى به تاثير آن كار بر محيط 
زيست نيز توجه مى كنند. در هلند 90 درصد مردم براى محيط خود 
بســيار ارزش قائلند و حفاظت از محيط زيست امرى مهم براى آنها 
محســوب مى شود. اكنون يك "محاسبه گر رد كربن" در حال توسعه 

است تا تأثير دقيق تصميمات روزانه افراد بر محيط را نشان دهد.

كوويد-19 خفيف
 آسيب بلندمدت به قلب را در پى ندارد

 پژوهشگران انگليسى در بررسى جديد خود دريافته اند كه شايد 
كوويد-19 خفيف، آســيب هاى بلندمدت به قلب را در پى نداشته 

باشد.
 (UCL)"به گزارش گلف نيوز، پژوهشــگران "كالج دانشگاهى لندن
در بررسى جديد خود دريافته اند كه احتمال كمى وجود دارد كه نوع 
خفيف كوويد-19، آسيب هاى بلندمدت به ساختار يا عملكرد قلب 

را در پى داشته باشد.
پژوهشگران باور دارند كه يافته هاى اين پژوهش بايد به مردم اطمينان 
خاطر دهند زيرا اين يافته ها به بيشــتر مردمى مربوط هســتند كه به 

كوويد-19 خفيف يا بدون نشانه مبتال مى شوند.

واكسيناسيون كرونا در قلعه دراكوال
 در حــال حاضر، قلعــه برن رومانى كه الهام بخش داســتان هاى 

ترسناك است، ميزبان دريافت كنندگان واكسن كرونا شده است.
بــه نقل از نيوز، قلعــه دراكوال يا قلعه برن يكــى از عجيب ترين و 
زيباترين قلعه هاى رومانى است كه ميراث ملى رومانى نيز محسوب 
مى شــود. داستان هاى ترسناك و افسانه هاى زيادى در خصوص اين 
قلعــه وجود دارد كه باعث جذابيت آن شــده اســت البته تنها اين 
داســتان ها سبب محبوبيت قلعه دراكوال نشــدند بلكه نوع برج ها و 

معمارى داخلى قلعه نيز چشمگير است.
كشــور رومانى در آخر اين هفته برنامه واكسيناسيون ويروس كرونا 
را براى بازديدكنندگان اين قلعه اجرا مى كند و بازديدكنندگان تجربه 
زخم و درد را با سوزن و نه دندان هاى خون آشام تجربه خواهند كرد. 

تاثير رژيم غذايى مديترانيه اى 
در پيشگيرى از آلزايمر

 محققان آلمانى در مطالعه اخيرشــان به بررسى اين موضوع كه آيا 
دنبــال كردن رژيم غذايى مديترانيه اى به پيشــگيرى از آلزايمر كمك 
مى كند يا خير پرداختند و نتايج جالبى به دست آوردند.به گزارش ايسنا 
، در بيمارى آلزايمر، سلول هاى عصبى مغز مى ميرند. رسوبات پروتئينى 
خاصى در مغز افراد مبتال به اين بيمارى تا حد زيادى مسئول مرگ اين 
سلول هاى عصبى است. اين پروتئين ها "بتا آميلوئيد" نام دارند. علل اين 
رسوبات هنوز مشخص نيست. عالوه بر اين يك آتروفى پيش رونده 
ســريع يعنى كاهش حجم مغز در افراد مبتال به اين بيمارى مشاهده 
مى شود. عالئم آلزايمر مانند از دست دادن حافظه، سردرگمى، هيجان 

عصبى و رفتار چالش برانگيز از عواقب اين بيمارى است. 

درمان بهتر تومورهاى بدخيم مغز
 با يك روش جديد

 محققان دو كشــور اتريش و ســوئد روش جديدى براى درمان 
تومورهاى بدخيم مغزى ايجاد كرده اند كه انتظار مى رود نتايج بهتر و 

عوارض جانبى آن كمتر باشد.
به گزارش مهر ، ســرطان در بيشتر موارد در بيماران مبتال به "تومور 
بدخيــم مغزى" حتى پــس از جراحى و انجــام روش هاى درمانى 
برمى گردد. در نتيجه اميد به زندگى در آنها بطور قابل توجهى كاهش 
مى يابد. با اين حال در آزمايش هاى انجام شــده بر روى سلول هاى 
ســرطانى، محققان در اتريش و سوئد موفق شده اند تا عوامل شيمى 
درمانــى را به صورت هدفمند و با كمك يك پمپ يون به بدن وارد 

كنند كه اين كار با عوارض جانبى كمترى در بيماران همراه است.

تكان دادن جهان با بوعلى 
 ابوعلى حسين بن عبداهللا بن ســينا بزرگ ترين فيلسوف در سنت 
فلسفى در جهان ايرانى- اسالمى اســت كه متاسفانه هنوز يك چاپ 
انتقادى از مجموعه آثارش در ايران در اختيار نداريم، شــرح و بســط 
و نقد روزآمد انديشــه ها و آثارش پيشكش. ســيد نصراهللا موسويان، 
دانشــيار و عضو هيأت علمى پژوهشكده فلســفه تحليلى پژوهشگاه 
دانش هاى بنيادى، معتقد است كه از قضا راه ورود ما به مناسبات جهان 
جديد و تاثيرگذارى در آن از دروازه عقالنيت و از باب هايى گشــوده 
مى شــود كه متفكرانى چون ابن سينا گشوده اند. اين استاد و پژوهشگر 
فلســفه در اين گفتار نشان مى دهد، انديشــه ابن سينا، همچنان كه در 
بنيادهاى فلســفه جديد و متفكرانى چون هگل و كانت و شاخه هاى 
متعدد رشته فلسفه تاثير جدى دارد، نه فقط در شكل گيرى آنچه فلسفه 
اســالمى خوانده مى شود، بلكه در مباحث ســاير علوم چون كالم و 

اصول و نحو و ... تاثيرگذار است.  
به گزارش مركز فرهنگى شــهر كتاب، هفتمين نشســت از مجموعه 
درس گفتارهايى درباره ى بوعلى ســينا در روز چهارشنبه 18 فروردين 
با سخنرانى دكترســيدنصراهللا موسويان، عضو هيأت علمى پژوهشگاه 
دانش هاى بنيادى، باعنوان «ابن سينا به چه كارمان مى آيد؟» اختصاص 
داشت كه گزارشى از اين درس گفتار در اختيار مخاطبان قرار مى گيرد 
اين سخن منسوب به ارشــميدس معروف است كه گفته: «اگر به من 
جايى بدهيد كه بتوانم بايســتم و يك ميلــه به اندازه كافى بلند هم به 
من بدهيد، مى توانم دنيا را تكان بدهم.» پرســش اين است كه اگر آن 
كسى كه قرار است چيزى را جابه جا كند، نسل امروز ايران باشد، يعنى 
كســانى كه در فرهنگ، علوم انسانى و فلسفه فعاليت مى كنند، ابن سينا 
چه كمكى به ايشــان مى كند؟ ما چگونه مى توانيم به ابن ســينا نزديك 
شــويم؟ به نظر مى آيد كه ما نه در دانشــگاه ها و نــه حوزه ها چندان 

ابن سينا را نمى خوانيم..  
يك علت اقبال كم امروز ما به ابن سينا احتماال زبان اوست كه تا جايى 
كه عربى اســت، با زبان مادرى ما متفاوت است و وقتى هم كه فارسى 
مى نويســد، فارسى كهنى اســت و با زبان رايج امروز متفاوت است. 
علت ديگر شــايد نوع تفكر ابن سينا باشد. اما چطور مى شود كه از اين 

بيگانگى با ابن سينا كاست و امروز بتوانيم از او استفاده كنيم؟   
 ريشه هاى فلسفه جديد تا هگل و كانت 

نخست به فلسفه غربى معاصر ايران مى پردازم. فلسفه معاصر در ايران 
غير از فلســفه اســالمى كه عمدتا به فلسفه مالصدرا منحصر شده، به 
دو جريان منشــعب مى شود: نخست فلسفه قاره اى يا وجودى و ديگر 

فلسفه تحليلى.
 به اجمال مى دانيم كه فلسفه تحليلى از آثار فرگه و راسل شروع شده 
كه مشــكالتى راجع به فهم زبان و مبانى رياضيات و نســبت مفاهيم 
رياضى و منطقى و ... داشــتند. بعد از فرگه و راســل جنبشــى پديد 
آمد و فيلســوفانى چون مور و ويتگنشتاين و پوزيتويست هاى منطقى 
و حلقــه وين و ... پديد آمدند. برخــى از آثار اين افراد و جريان ها به 
فارسى ترجمه شده است. اين باور عمومى (و كمابيش درست) هست 
كه مســائل و روش هاى فلســفه تحليلى با مسائل و روش هاى فلسفه 

قاره اى متفاوت است..  
 ابن سينا در فرهنگ و تمدن ما 

اما داســتان دوم پرداختن به فلســفه اســالمى در روزگار ماست. در 
روزگار ما تصور غالب اين اســت كه راه يافتن به ابن ســينا از روزنه 
پرداختن به فلسفه مالصدرا صورت مى گيرد. يعنى ما فلسفه مالصدرا 
را مى آموزيم و در ادامه مى كوشيم دريابيم كه هر بخشى از آن پاسخ به 

ادعاهاى كدام فيلسوفان مسلمان به ويژه ابن سيناست
اين جهان جديد اســت و ما گويى از اين جهان جديد بيرون افتاده ايم. 
بايد بتوانيم با اين جهان جديد نسبتى برقرار كنيم. به تعبير ارشميدس 
اهرمــى مى خواهيم كه بتوانيم اين جهــان را تكان بدهيم و جابه جا و 
نســبتى موثر و فعال بــا آن برقرار كنيم. اين اهــرم يا ميله چيزى جز 

عقالنيت نيست. 
حرف هاى ديگر ما را به بيراهه مى برد. جايى كه بايد بايستيم و تكيه گاه 
ما ســنت ماست، اما مركز اين سنت كه به آن شكل داده و همزمان به 

جهان جديد و عقالنيت مربوط است، ابن سيناست. 
 مركز سنت فكرى ما 

بنابراين اگر در حوزه فلســفه اســالمى هم مى انديشيم، چنين نيست 
كه ابن سينا فيلســوفى مشايى اســت يا آن را تكامل بخشيده يا براى 
كار باستان شناســى به او رجوع مى كنيم يا ... بلكه اهميت ابن سينا در 
اين اســت كه او چنان تحولى هم در فلســفه و هم در علوم وابســته 
ايجاد كرده كه آرايش مستقيم يا غيرمستقيم در اين علوم دخالت دارد. 
همچنين نوشــته هاى غيرفلسفى ابن سينا اهميت زيادى دارد، زيرا ما را 

با شاخه هاى جديد علوم انسانى مربوط مى كند. 
مــا در وضعيت جديدى هســتيم كــه در آن علوم انســانى و جهان 
تغيير كرده اســت. مى توان اســم اين وضعيت جديد را مدرنيســم يا 
پست مدرنيسم و ... خواند. پيشينيان ما مثل ابن سينا و مالصدرا در اين 

وضعيت جديد يا نو نبودند.
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باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
خوشا روزى كه ديدار ته وينم                                       گل و سنبل ز رخسار ته چينم
بيا بنشين كه تا وينم شو و روز                                                  جمالت اى نگار نازنينم
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

 هرگاه انسان چهل ساله شود و خوبيش بيشتر از بديش نشود، شيطان بر پيشانى او بوسه مى زند و 
مى گويد: اين چهره اى است كه روى رستگارى را نمى بيند. 

[مشكاة األنوار، ص 295]

مريم مقدم »
 روســتاهاى اطــراف همدان مقصد ســفرهاى 
يك روزه هســتند كه اين رفت و آمدها بيشــتر از 
آن كه اوضاع خدمات در اين روســتاها را بهتر كند، 

به سوداگران زمين انگيزه داده است.
اســتان همدان بيش از يك هزار روستا دارد كه 20 
روســتاى آن به عنوان روستاهاى هدف گردشگرى 

شناخته مى شوند .
روزى كه گردشگرى را محور نخست توسعه استان 
ناميدنــد، بار گران اين صنعت گويى بر شــانه هاى 
توسعه سنگينى ميكرد اينگونه شد كه انگشت اشاره 
به ســمت روستاها نشانه رفت و قرار شد به تدريج 
اين مناطق بار مهمى از صنعت گردشــگرى استان  
را به دوش كشند. در ســال هاى گذشته با انتخاب 
يكى پس از ديگرى اين مناطق آمار روســتاهايى كه 
هدف گردشــگرى ناميده شــدند در همدان به 20 

روستا رسيد.
در ســالهاى نخســت رقم خوردن اين اتفاق، رشد 
آمار روســتاهاى گردشــگرى  چنان چشمگير بود 
كه معاون امور ســازمان شهردارى ها و دهيارى هاى 
كشــور اعالم كرد با بروز مشكل كم آبى در بسيارى 
از روســتاهاى كشور، اقتصاد روستاها بايد كم كم به 

سمت گردشگرى سوق پيدا كند.
به تدريج متوليان به اين مهم دستيابى پيدا كردند كه 
اين امر كاهش بيكارى و ايجاد اشتغال، تامين منابع 
مالى پايدار براى روســتا ها و مهاجرت معكوس به 

روستاها را در بر دارد.
آمار 20 روســتاى گردشــگرى در همدان اين نكته 
را در ذهــن متبلور مى كند كه به واقــع با اين آمار 
پروپيمــان چــه اتفاقى براى مســيرهاى توســعه 
گردشگرى در همدان رقم خورده است، وجود اين 
تعداد روستايى كه عنوان هدف گردشگرى را بر آنها 
نهاده شده است هرگز نتوانست پتانسيل هاى واقعى 

را در بالفعل كند.
وركانه ، ســيمين ابرو ، حيدره ، گشــانى ، خاكو و 
ملهمدره تعدادى از تفرجگاه هاى روستايى يك روزه 
در اطراف شهر همدان  هستند كه در پايان هر هفته، 

حتــى با وجود كرونا، جاده هــاى منتهى به آن ها از 
ازدحام خودرو، با ترافيك سنگين مواجه مى شود. 

اما برآيند انتخاب روســتاهاى گردشــگرى و اين 
ســفرهاى يك روزه تــا كنون چه بوده اســت؟ در 
هيچ يك از اين مناطق روســتايى زيرساختى براى 
گردشــگران آماده نيســت، نهايت يك ســرويس 
بهداشتى تقريبا آلوده يا نيمه تعطيل ساخته شده است. 
فضايى براى پاركينگ خودرو درنظر گرفته نشده و 
از تابلو راهنما كه اطالعات مسيرهاى پياده روى و يا 
آثار تاريخى و گردشگرى آن منطقه روستايى را در 
اختيار بگذارد، خبرى نيست. مديريت گردشگرى و 
آموزش روستايى ها نيز عنصرى تعريف نشده است. 
از سوى ديگر، گردشگران و يا مسافرانى كه به اين 
مناطق پــا مى گذارند، چندان به بــه رعايت آداب 
روستانشين ها مقيد نيستند و گشاده دستى عجيبى در 

جا گذاشتن زباله هاى شان دارند.

جز اين ها، بالهاى ديگرى بر ســر اين روستاها نازل 
شــده كه تكه پاره شدن اراضى، كوه خوارى، تصرف 
حريم رودخانه و مراتع، ويالســازى هاى انبوه بدون 
توجه به بافت روستا، تخليه نخاله هاى ساختمانى و 
فاضالب در رودخانه ها، حــذف باغ ها و به تصرف 
درآوردن آب چشــمه ها، حذف كشاورزى، دامدارى 
و زندگى روستايى، همراه با سوداگرى براى افزايش 
قيمت زمين هاى روستايى، فقط گوشه اى از آن است 
كه عمر روستاهاى تفرجگاهى حاشيه تهران را كوتاه 
كرده. حجم تغيير در روستاها به حدى است كه اكنون 
بيشتر آن ها شبيه شهرك هايى شده اند كه قيمت زمين 
و خانه هاى شان با مناطق شمالى تهران برابرى مى كند.
بعضى از اين روســتاها بيشتر از يك دهه است كه 
در فهرست روستاها و مناطق نمونه گردشگرى قرار 
گرفته انــد، اما تنها تغييرى كه اين مدت داشــته اند، 
ويالسازى در درون شان بوده است، بى آن كه نسبتى 

را با گردشــگرى حفظ كرده باشند و رفتار ميزبان و 
مهمان آموزش داده و يا مديريت شده باشد. به نظر 
مى رســد متولى روستاهاى هدف گردشگرى، يعنى 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى كه بايد 
آن ها را غربالگرى و مديريت كند، اين روســتاها را 
به حال خود رها كــرده و به ثبت آن ها روى كاغذ 

بسنده كرده است.
جز آنكه آمار زمينهاى بكر روستا راهى دفاتر بنگاه 
هاى معامــالت ملكى براى ترويج باغســازى  در 
حيدره ، سنگســتان و ســيمين و ... بشود تا امروز 
اتفاق خاصى براى اين روستاها رقم نخورده است 

كافى اســت بــراى شناســايى ظرفيت هــاى اين 
روستاها راهى شويد، همان ابتداى راه درمى يابيد 
كه متأسفانه در گردشگرى استان، روستا برخالف 
عنوانش گويا آنگونه كه بايد به رســميت شناخته 
نمى شــود و تاميــن زيرســاخت هاى خدماتى و 

اقامتى همچنان جاى كار دارد.
براى ر ســيدن به هر يك از روستاها پيمودن مسير 
ناهموار ابتداى كار اســت ، به محض رســيدن به 
روســتاهايى كه عنوان گردشگرى را يدك مى كشند 
با فضايى ســوت و كور مواجه خواهيد شد، در اين 
روســتاها از بلد محلى تا غذاخورى هاى ســنتى و 
بومگردى و يك فروشــگاه براى تهيه مواد ضرورى 

و حتى سوغات سراهاى محلى كمتر خبرى هست.
در بازديدهاى سرزده فعاالن گردشگرى بارها مطرح 
شــده كه كافى است مسئولى عزمش را جزم كند و 
با هدف شناسايى مشكالت روستاهاى گردشگرى 

راهى اين مناطق در استان همدان شود.
اجراى طرح بازديد ميدانى از روســتاها امروز ديگر 
يك ضرورت اســت، بايــد براى بررســى و رفع 
مشكالت زيرساختى، حمل و نقل، خدماتى و حتى 

ارتباطى روستاها در دستور كار قرار گيرند.
در يك نگاه سطحى پس از لحظاتى درنگ در سطح 
روســتا درمى يابيد نه تنها از يك ايستگاه ماشين و 
رســتوران دلچسب محلى و خانه بومگردى و حتى  
آنتن دهى موبايل و  اينترنت به صورت تمام و كمال 
خبرى نيســت و همين نكته ها است كه گردشگر را 
از روســتاها فرارى ميدهد و مردم بومى را هم براى 

سر زدن به روستاها ترغيب نمى كند.
متاسفانه بايد اذعان داشــت كه با تمام ويژگى هاى 
روستاهاى هدف گردشگرى استان همدان هنوز اين 
روستاها از امكانات و تجهيزات الزم براى نگهدارى 
گردشگر در روســتا و درآمدزايى براى روستائيان 
بى بهره هســتند و جامعه محلى روســتا همچنان به 
اين باور نرســيده اند كه با عرضه توليدات محلى و 

محصوالتشان ميتوانند اقتصاد روستا را پويا كنند.
بارها نبود مســير دسترسى مناسب به اين روستاها، 
نبود امكانــات رفاهى و خدماتى براى گردشــگر، 
نبود تابلو و يا راهنما براى راهنمايى گردشــگر تيتر 
رسانه ها شده است اما هيچ اتفاقى براى اين مناطق 
رقم نخورده اســت و تنها اتفاق خوب ترغيب شهر 
نشينان براى باغسازى هاى بى رويه در اين روستاها 

بوده است و بس....

سوداگران زمين درحاشيه توريستى همدان 
■ ويالسازى در روستا به جاى زيرساخت گردشگرى توسعه يافته است

انتخاب نشان براى گردشگرى در واپسين روزهاى شوراى پنجم و ردپاى كمرنگ ميراث فرهنگى

جستجوى برندگردشگرى در دقيقه 90 
■تله كابين گنجنامه متولى برندسازى گردشگرى براى همدان 
■ همدان فاقد برند سوغات ، موسيقى ، غذا و لباس است
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