
C M

2

5

يـادداشت روز

2

رقابت شهرداران
1- انتخابــات شــهردار در ايــران به 
صورت مســتقيم با رأى مردم نيســت و 

توسط منتخبين شوراها انجام مى شود...

 2021 مـــى    27   1442 شـــوال   15   1400 مـــاه  خـــرداد   6 پنجشـــنبه  
تومـــان   5000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   4045 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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همدان 
سيزدهمين 
استان خشك 
كشور است

حيات بهارى 
گياهان 
در دامنه الوند 

فضاى انتخاباتى 
نبايد روند 
خدمت  به مردم 
را تضعيف كند

نيكزاد 
رفتنى شود
 حاجى بابايى 
به هيأت رئيسه 
مى آيد
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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

غالمرضا زاهرى 

از طرف جمعى از حاميان آيت ا... رئيسى 
در شهرستان كبودراهنگ

ــوان  ــه عن ــى ب ــته حضرتعال ــاب شايس انتخ
ــى  ــت ا... رئيس ــان آي ــتاد حامي ــس س رئي
ــان از  ــه نش ــدان ك ــتان هم ــحر) در اس (س
توانمندى،تعهــد و كارآمــدى شــما دارد مايــه 

ــد. ــات گردي مباه
لــذا بــر خــود الزم مى دانيــم صميمانــه ايــن 
ــرض  ــت ع ــك و تهني ــا را تبري ــاب بج انتخ
ــدات  ــايه تأيي ــت در س ــد اس ــم. امي نمايي
الهــى،در ايــن عرصــه خطيــر موفــق و 

ــيد. ــربلند باش س

غال

رض
ــدات  يي
وفوفــقق ووووووو

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

حميد گلى پور
بار ديگر رئيس 

مركز كارشناسان 
رسمى دادگسترى 
استان همدان شد

 مديــر فرودگاه همدان بــا بيان اينكه 
پيگير برقــرارى پروازها هســتيم  خبر 
از نبود پرواز مســافرى از همدان داد به 
طوريكه فعاليت هــاى ديگرى در حوزه 

پرواز از فرودگاه انجام مى شود.
قنبر خليل پــور در گفت وگو با فارس با 
بيان اينكه فرودگاه همدان تعطيل نيست 
اظهار كرد: اينكه پرواز مسافرى از همدان 
نداريم، درســت؛ اما فعاليت هاى ديگرى 
در حوزه پرواز از فرودگاه انجام مى شود.

وى با بيــان اينكه در فــرودگاه همدان 
پروازهاى آمورشى، پشــتيبانى و نظامى 
انجام مى شود افزود: فرودگاه فعال است 
اما تنها بخشــى از فعاليت فرودگاه پرواز 
مســافرى بوده و بخشــى نيز مربوط به 
ارائه خدمــات الكترونيكى به پروازهاى 
عبورى اســت. مدير فرودگاه همدان با 
تاكيد بر اينكه پروازهاى امدادى، بالگرد 
و هر پروازى بايد از فرودگاه مجوز داشته 
باشــد افزود: فعاليت فرودگاه فقط منوط 

به پرواز مسافرى نيست به طورى كه هر 
پهپاد غير نظامى و هــر نوع پرنده اى كه 
بخواهد از سطح زمين 10 متر به آسمان 
برود، بايد مجوز و پلن از فرودگاه داشته 
باشد. وى بيان كرد: فرودگاه همدان براى 
پرواز مســافرى به مشهد مقدس آمادگى 
دارد اما با توجه به اينكه طبق پروتكل ها 
نيمى از پرواز خالى اســت قيمت پرواز 
افزايش مى يابد و همين باعث گرانى آن 
شــود. خليل پور با بيان اينكه با افزايش 

قيمت پروازها اســتقبالى از فرودگاه نيز 
نمى شود تأكيد كرد: با توجه به پروتكل ها 
فعال امكان پرواز نيست و بايد صبر كنيم 

تا شرايط كشور عادى شود.
وى با تاكيد بــر اينكه پيگيــر برقرارى 
پروازها هســتيم تصريح كرد: هر پيكى 
خواســتيم پروازى برقرار كنيم ستاد ملى 
كرونا مصوبــه ممنوعيت مســافرت را 
اعمال كرد و اين خود بر شرايط موجود 

تاثيرگذار است.

  رئيس پليس راه اســتان همــدان از افزايش 78 
درصدى تصادفات فوتى در مقايسه با دوماه ابتدايى 

سال گذشته خبر داد.
رضا عزيزى در گفت وگو با همدان آنالين، در تشريح 
اين خبر اظهار كرد: متأســفانه از ابتداى سال تا كنون 
43 نفر در تصادفات جان خود را از دســت داده اند 
كــه از اين تعداد 8 فوتى مختص  به عابر پياده و 14

راكب موتورسوار  است.
وى با اشاره به اينكه تمام اين تصادفات بومى است 
ادامه داد: افزايــش آمار تصادفات فوتى نگران كننده 
است كه ضعف قانون در برخورد با متخلفان رانندگى 

يكى از عوامل مهم اين موضوع به شمار مى رود.
عزيزى خاطرنشــان كــرد:  از عوامــل مهم افزايش 
حــوادث  بارندگــى و عدم توجه به نــكات ايمنى 
رانندگى اســت و اين در حاليست كه واژگونى رتبه 

نخست تصادفات را دارد.
رئيس پليس راه اســتان همدان در پايان عنوان كرد: 

بســيارى از برخوردهــا و تصادفــات در جاده هاى 
روستايى رخ مى دهد و موتورسيكلت ها نقش مهمى 

در افزايش آمار دارند.

ممنوعيت اهداى عضو 
از بيماران كرونايى

 رئيس تيم فراهم كننده اعضاى پيوندى دانشــگاه علوم 
پزشكى همدان با بيان اينكه پيش از پيوند اعضا از اهداكننده 
سه مرحله آزمايش كوويد-19 گرفته مى شود از خارج شدن 
دو بيمار مرگ مغزى مشــكوك به كرونــا از صف اهداى 

عضو خبر داد.
مجيد حميدى در گفت وگو بــا همدان آنالين، تصريح كرد: 
آمار دقيقى از بيماران مبتال به كرونايى كه مرگ مغزى شده اند 
نداريم اما تا كنون دو بيمار به علت مشــكوك بودن به كرونا 
پس از انجام آزمايشات از صف اهداى عضو خارج شده اند.

وى ادامه داد: از ابتداى ســال تا كنــون تنها 1 مورد اهداى 
عضو به ثبت رســيده و پيوند اعضاى 3 بيمار ناموفق بوده 

است.
رئيــس تيم فراهم كننــده اعضاى پيوندى دانشــگاه علوم 
پزشكى همدان در پايان يادآور شد:  بيماران مبتال به كرونا 
در گروه بيماران عفونى قرار مى گيرند و جز آمار افراد مرگ 

مغزى نيستند

پيگير برقرارى پروازها در همدان هستيم

تصادفات فوتى در همدان ركورد زد

باغداران در انتظارحقابه
جمع آورى ماسك هاى 
دولتى غيراستاندارد 
■ در غرفه هاى توزيع توليدكنندگان همدانى

 جايى نداشتند
2

7
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 راه اندازى مرحله سوم شيشه همدان تا پايان تابستان 
■ استاندار: 300 واحد توليدى استان همدان در حال ساخت و راه اندازى است

■ مديرعامل شركت شيشه همدان: فاز جديد توليد، 93هزار تن محصول در سال با محوريت صادرات است

شميم عطر 
در مشام اقتصاد مالير

پياده روى در همدان 
دوشنبه ها
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رقابت شهرداران
 1- انتخابات شــهردار در ايران به صورت مستقيم با رأى مردم 
نيســت و توسط منتخبين شوراها انجام مى شود تا فردى هماهنگ با 
ديــدگاه و برنامه  منتخبين به عنوان شــهردار معرفى و فعاليت خود 

را آغاز كند.
روندى كه شــهرداران و شوراها را وابســته به هم و در قالب تيمى 
منسجم براى مديريت شهر نشان مى دهد كه به هر ميزان منسجم تر 

باشند، موفق تر خواهند بود.
2- روش انتخاب شــهردار توسط منتخبين شوراها هرچند در قانون 
آمده اســت اما  در مواقعى با موانع بسيارى مواجه بوده و شوراها به 

راحتى به گزينه نهايى نرسيده اند.
از دخالت هاى نهادهاى قدرت تــا رقابت عناصر ذينفوذ در تحميل 
شــهردار به شوراها از مواردى است كه در انتخاب شهردار، شوراها 

با آنها برخورد داشته اند.
3- روش فعلى انتخاب شــهردار به رغم موانع و ســختى هاى آن 
نسبت به روش قبلى از مردم ساالرى بيشترى برخورد است زيرا در 
روش قبلى شــهردار در روندى كامال انتصابى منصوب ميشد اما در 
روند فعلى انتخاب شــهردار با شورا است و صدور حكم با وزارت 

كشور يا استانداران است.
اينكه صدور حكم با شــورا نيست به دليل جنبه نظارتى نهاد وزارت 
كشور است تا شــهردار منتخب شورا از شرايط قانونى يك شهردار 

برخوردار باشد.
4- تجربه شوراى شهرهاى استان همدان حكايت از اين دارد كه اين 

شوراها در انتخاب شهردار كار راحتى نخواهند داشت.
از آنچه تلفن به دســتان خوانده شــدند تا فاكس كنندگان سوابق و 
طومارها براى رد شهردار معرفى شده در كنار عالقه وزارت كشور و 
سياسيون به تحميل گزينه خود و رقابت منفى گزينه ها همه از داليلى 
بوده كه در روند انتخاب شــهرداران قبلى مشاهده شده و شوراها با 

آن درگير بوده اند.
5-انتخاباتى بودن شــهردار توسط منتخبين شوراها برخى از فعاالن 

سياسى و مديريت شهرى را به تالشى نادرست واداشته است.
تالشــى كه با فعال شدن پشــت پرده اى در انتخابات، منتخبينى را 
به شورا مى فرســتند كه انتخاب آنها براى شهردارى فرد پشت پرده 
باشــد، روشى كه متاسفانه در دوره هاى قبلى مشاهده شده و در اين 

دوره نيز در حال وقوع است.
6- با اين نگاه مى توان برخى ليســت ها را ليســت هاى ساخته شده 

توسط افراد در آرزوى شهردارى دانست.
روندى كه معكوس شده و به جاى رايزنى پس از انتخاب منتخبين،  

در دست گرفتن منتخبين پيش از ثبت نام را شامل شده است.
روشــن است شــهردارى كه اعضاى شــورا انتخاب خود را مديون 
حمايت مالى و... او باشــند، تعامل سالمى با شورا نخواهد داشت و 
فعاليت اين شورا و شهردار از سالمت مالى و... برخوردار نخواهد بود.

7- در مقابل اين رفتار نادرســت، معرفى شهردار همراه با ليست ها 
روندى پذيرفته شده است و نگاه اعضاى ليست به مديريت شهرى 

و سطح آن را به راى دهندگان منتقل مى كند.
اين روند پذيرفته شده در مقابل روند نادرست شكل گرفته مى تواند 
مردم را به انتخاب صحيح و بهتر رهنمون شــده و رقابت شهرداران 

را به انتخابات شوراها اضافه كند.

كسب چهار رتبه برتر كشورى 
در فراخوان ملى پرسش مهر

 مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان از درخشــش فرهنگيان و دانش آموزان 
همدان در بيست و يكمين فراخوان ملى پرسش مهر رئيس جمهور خبر داد به طوريكه 
فرهنگيان و دانش آموزان اســتان موفق به كســب چهار رتبه برتر كشــورى و 6 عنوان 

شايسته تقدير شدند.
محمد پورداود در گفت وگو با فارس، اظهار كرد: فرهنگيان و  دانش آموزان اســتان در 
بيست و يكمين فراخوان ملى پرسش مهر رئيس جمهور موفق به كسب چهار رتبه برتر 

كشورى و 6 عنوان شايسته تقدير شدند.
وى بــا بيــان اينكــه در بخــش فرهنگيــان اكبــر نظــرى از شهرســتان كبودراهنــگ رتبــه 
اول كشــور را در رشــته هنرهــاى دســتى تجســمى گرايــش حجــم و مجسمه ســازى 
كســب كــرد گفــت: على حســين آهنگــرى از شهرســتان رزن در رشــته ادبــى گرايــش 
شــعر و الهــام مريمــى از شهرســتان درگزيــن در رشــته ادبــى گرايــش داستان نويســى 

شايســته تقديــر شــدند.
ــزى  ــدى عزي ــرد: مه ــان ك ــدان خاطرنش ــتان هم ــرورش اس ــوزش و پ ــركل آم مدي
حرمــت از شهرســتان رزن در رشــته ادبــى گرايــش داســتان نويســى، فرشــيد عليپــور 
از شهرســتان بهــار در رشــته ادبــى گرايــش داســتان نويســى، زينــب صادقــى طالــع از 

ناحيــه يــك همــدان در رشــته رســانه و فضــاى مجــازى گرايــش وبــالگ و فاطمــه 
ــش  ــمى گراي ــتى تجس ــاى دس ــته هنره ــدان در رش ــه 2 هم ــدى از  ناحي ــار احم ي

هنرهــاى مفهومــى نيــز شايســته تقديــر شــدند.
ــى از مدرســه  ــه باباي ــز محمــد ط ــوزى ني ــش آم ــان اينكــه در بخــش دان ــا بي وى ب
عالمــه حلــى ناحيــه 2 همــدان در رشــته ســخنورى و مهناپــور ســاجدى از دهخــدا 
شهرســتان ماليــر در رشــته هنرهــاى دســتى تجســمى گرايــش خوشنويســى نســتعليق 
رتبــه اول را كســب كردنــد گفــت: مهزيــار حســينى تبــار از دبيرســتان نمونــه دولتــى 
ــه ســوم كشــور در رشــته رســانه و  ــه كســب رتب ــر موفــق ب ســيفيه شهرســتان مالي

ــردازى شــد. ــش ايده پ فضــاى مجــازى گراي

بيش از 6000 همدانى در پيك چهارم 
بسترى شدند

 بنا بر اعالم معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى ابن ســيناى 
همدان، در پيك چهارم 6599 بيمار كرونايى به صورت ســرپايى در 
بيمارستان هاى استان بسترى شدند و در حال حاضر نيز روزانه 450

تا 500 نفر به بيمارستان هاى استان مراجعه مى كنند.
ــرد: در حــال  ــار ك ــنا، اظه ــا ايس ــو ب ــى در گفت وگ ــم جليل ابراهي
ــاى  ــتان ه ــد 19 در بيمارس ــه كووي ــال ب ــار مبت ــر 500 بيم حاض
ــه  ــار ب ــر بيم ــا 500 نف ــه 450 ت ــتند و روزان ــترى هس ــتان بس اس

ــوند. ــت مى ش ــرپايى ويزي ــورت س ص
وى ادامه داد: در حال حاضر ما پيك چهارم را پشــت سر گذاشتيم 
و با يك شــيب ماليم، روند كاهشى مراجعه بيماران به بيمارستان و 
موارد فوتى را داريم اما اگر مردم پروتكل هاى بهداشــتى را رعايت 

نكنند بايد منتظر پيك پنجم بيمارى باشيم.
جليلــى بــا بيــان اينكــه در تمــام مراكــز درمانــى بخشــى را 
ــا 30 ــح داد: 20 ت ــم، توضي ــر گرفتي ــت درنظ ــترى موق ــراى بس ب
ــه  ــتند ك ــط هس ــت متوس ــا وضعي ــرادى ب ــاران، اف ــد بيم درص
ــه  ــق دارو ب ــراى تزري ــد ب ــط باي ــد و فق ــيژن ندارن ــه اكس ــاز ب ني
ــه ايــن مراكــز كــه در اورژانــس  ــا پنــج روز ب ــه ت صــورت روزان

بيمارســتان ها اســت، مراجعــه  كننــد. 
 وى اضافه كرد: بيمارســتان صحرايى در محوطه بيمارســتان شهيد 
بهشتى همدان نيز در همين راستا احداث شده و اين كار به ما كمك 
كرد تا با بســترى موقت بيماران در اين بخش ها بتوانيم تخت ها را 

براى بيماران بدحال مديريت كنيم.
جليلى با اشاره به اينكه از نظر تجهيزات بيمارستانى و دارو مشكلى 
در اســتان نداريم و مى توانيم بيماران را پوشــش دهيم، خاطرنشان 
كــرد: در پيك چهارم 6599 بيمار به صورت موقت و ســرپايى در 

بيمارستان هاى استان بسترى شدند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــكى ابن سيناى همدان در پايان در 
رابطه با واكسيناســيون كادردرمان يادآور شــد: تمام افراد شاغل در 

حوزه بهداشت و درمان استان واكسينه شدند.

همدان سيزدهمين استان خشك كشور 
است

■ بارش ها حدود نصف پارسال
 بنا بر گفته مديرعامل شركت آب  منطقه اى استان همدان امسال 
با كاهش 42 درصدى ميانگين بارش زراعى همدان در رده سيزدهم 

استان هاى خشك كشور قرار گرفته است.
به گزارش روابــط عمومى آب منطقه اى همدان ،منصور ســتوده، 
اظهار داشــت: اين اســتان با كاهش 42 درصــدى ميانگين بارش 
در ســال زراعى جارى( ابتداى مهر 99 تاكنون) در رده ســيزدهم 

استان هاى خشك كشور قرار گرفته است.
وى افزود: از ابتداى مهر 99 تاكنون ميانگين بارش در استان همدان 
267 ميليمتر و در مدت مشــابه ســال آبى قبل ميانگين بارش 457

ميليمتر بود كه اين رقم به حدود نصف كاهش يافته است.
 مديرعامل شــركت آب  منطقه اى استان همدان  ادامه داد: ميانگين 
بارش استان همدان در سال آبى امسال نسبت به ميانگين بلند مدت 

نيز كاهش چشمگير داشته است.
ســتوده با بيان اينكه ميزان بارش هاى بلند مدت 340 ميليمتر است 
گفت: ميزان بارش هاى ســال زراعى امسال نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشته 42 درصد و نســبت به بلند مدت 21 درصد كاهش 

نشان مى دهد.
وى با اشــاره به اينكه كاهش بارندگى و منابع برف در ســال قبل 
باعث شده ســيالب در رودخانه ها و ورودى آب به سدها نداشته 
باشيم يادآور شد: طبق آخرين وضعيت اعالم شده در سدهاى قابل 
بهره بردارى استان، ســد اكباتان 21.5 ميليون متر مكعب آب دارد 

يعنى 64 درصد پر است كه در مدت زمان مشابه سر ريز بود.
 مديرعامل شركت آب  منطقه اى استان همدان  گفت: سد آبشينه هم 
اكنون چهار ميليون متر مكعب آب دارد و هيچ گونه ورودى ندارد.

ســتوده اظهار داشت: مصرف ميانگين آب شرب از 2 سد اكباتان و 
آبشينه بر اساس ســال هاى قبل، شرايط كرونايى و گرماى هوا 3.5
ميليون متر مكعب و مصرف آب كشاورزى 2 ميليون متر مكعب در 

ماه پيش بينى شده است.
وى با بيان اينكه نياز آبى اســتان با احتساب حجم آب فعلى سدها، 
ورودى هــا، مصارف و خروجى ها و تبخير، 20 ميليون متر مكعب 
تا مهر ماه اســت ادامه داد: كل منابــع آبى موجود 22.5 ميليون متر 
مكعب اســت و با محاسبات و پيش بينى هاى انجام شده در اوايل 
مهر حجم سد اكباتان به 2.5 متر مكعب مى رسد. ستوده مديرعامل 
شــركت آب  منطقه اى اســتان همدان ادامه داد: اين ميزان آب حتى 
جوابگوى يك ماه آب شرب شهر همدان هم نيست كه اين چالش 
بزرگى اســت كه با جمع آورى آب هاى سطحى به دنبال منابع آب 

جايگزين هستيم.
ستوده با اشاره به اينكه تامين حق آبه هاى كشاورزى از سد اكباتان 
چالش فعلى پيش رو است اعالم كرد: حق آبه هاى كشاورزى بخش 
زراعت شــورين و باغ هاى آبشينه و سنگســتان كه در سال هاى 
گذشته حدود چهار تا پنج ميليون متر مكعب مقرر بود به دليل عدم 
ورودى و بارش در شــرايط بحرانى به 2 ميليون متر مكعب كاهش 
يافت و در صورت بارش باران اين ميزان افزايش پيدا خواهد كرد.

وى اظهار داشــت: جلوگيرى از كشت دوم محصوالت كشاورزى، 
توســعه باغ ها در اراضى باالدست ورودى سد اكباتان و برخورد با 
كشت پاييزه در روستاهاى شــورين، آبشينه و سنگستان از راهكار 

هاى اجرايى در تامين آب شرب است.
 مديرعامل شــركت آب  منطقه اى اســتان همدان يادآور شــد: با 
شناسايى، اجاره و وارد مدار كردن چاه هاى آب كشاورزى نزديك 
خطوط انتقال آب شرب و تصفيه خانه از آنها مى توان براى مصرف 

كشاورزى و آب شرب استفاده كرد.

1- تلويزيون هاى اينترنتى به برگــزارى مناظره رغبت ندارند. گويا 
نزديكــى ديدگاه داوطلبان تاييد صالحيت شــده بــه هم، دليل اين 
بى رغبتى است. گفتنى است پيش از اين قرار بود بين چند داوطلب 
بعد از بررســى صالحيت ها، مناظره در پلتفرمى داخلى برگزار شود 

اما آن داوطلبان تاييد صالحيت نشدند. 
2- عادل فردوسى پور مورد توجه اكثر داوطلبان براى كمك تبليغاتى 
اســت. گويا داوطلبى بــه وى پيشــنهاد وزارت در قبال همكارى 
انتخاباتى را نيز داده است. گفتنى است عادل فردوسى پور هم اكنون 

با  محدوديت هايى در صدا و سيما مواجه است. 
3-سهم خواهى در ستاد انتخاباتى يك داوطلب قبل از پايان انتخابات 
آغاز شــده اســت. گويا باور به پيروزى قطعى ايــن داوطلب ، اين 
شرايط را در ســتادهاى وى در اســتان ها ايجاد كرده است. گفتنى 
است يكى از اعضاى ستاد اين داوطلب خواستار ممانعت از پيوستن 
افراد جديد به اين ستاد شده تا پست هاى مديريتى بين افراد موجود 

تقسيم شود و سرشان در آينده بى كاله نماند!
4- فشــار بــه برخى داوطلبان رياســت جمهورى بــراى انصراف 
افزايش يافته است. گويا بى نيازى به داوطلب پوششى در شرايط رد 
صالحيت رقبــاى اصلى و انصراف در اعتراض به ردصالحيت  رقبا 
داليل اين فشار ها است. گفتنى است برخى داوطلبان اعالم كرده اند 

تا آخر خواهند ماند و انصراف نخواهند داد.
5- مجوز صادرات سيب درختى به ازاى واردات موز صادر مى شود. 
گويا اين اقدام براى پيشــگيرى از فســاد سيب هاى انبار شده براى 
بازار نوروز اســت. گفتنى است اين تصميم ديرهنگام بوده و نجات 
بخش ســيب هاى به بازار داده نشده به اميد افزايش قيمت نخواهد 

بود.

 قضاوت، كارى است كه از اهميت بااليى 
برخوردار اســت و بــا جان و مــال مردم به 
صورت مســتقيم در ارتباط است و كسانى كه 
وارد اين مســير مى شوند بايد چشمان تيزبينى 
براى برقرارى عدالت در ســطح جامعه داشته 
باشند. سوگندى كه يك كارشناس دادگسترى 
براى آغاز كارش مى خورد نشان دهنده اين امر 

مهم و خطير قضاوت و عدالت است.  
حاال كه رياســت مركز كارشناســان رسمى 
دادگسترى همدان بار ديگر به حميد گلى پور 
سپرده شد كارشناسان اين مركز همانند سابق، 
با يــك مديريت جوان و بــا جديتى بيش از 
گذشته به شكايت هاى مردم رسيدگى مى كنند.

رئيس مركز كارشناســان رسمى دادگسترى 
همدان ضمن تشــكر از هيأت مديره مركز 
و همه كارشناسان رسمى استان اعالم كرد: 
در حال حاضر اين مركز با 250 كارشناس 
در 36 رشــته تخصصى تشــخيص اصالت 
ســاختمان،  كشــاورزى،  تصادفات،  خط، 
و  شركت ها  بيمه،  كشــاورزى،  شهرسازى، 
... مشــغول ارائه خدمت به هم استانى هاى 

هستند. عزيز 
 حميد گلى پور دربــاره اهميت كار و وظيفه 
كارشناسان رسمى دادگسترى اظهار كرد: كار 
قضاوت ظريف و مهم اســت و با جان، مال 
و ناموس مردم در ارتباط اســت و بايد توجه 
داشــت نظريات كارشناســى بــه دليل نقش 
مســتقيم در صدور آراى قضايــى از اهميت 

به سزايى برخوردار است.
وى بــا بيان اينكه بيشــتر پرونده هاى حقوقى 
و حتى كيفــرى براى اظهارنظر كارشناســى 
به كارشناســان رســمى ارجاع مــى  گردد، و 

كارشناسان چشمان تيز بين قضاوت و عدالت 
هســتند، تأكيد كرد: كشف علمى و استفاده از 
دانش روز در رسيدگى به پرونده ها كمك كار 
قاضى اســت و نظريات كارشناسان هم كه با 
تكيــه بر دانــش روز ارائه مى شــود، اهميت 
جايــگاه كارشناســان رســمى را در امر قضا 
مشــخص مى كند. گلى پور خاطرنشــان كرد: 
اهميت آراى كارشناسان به حدى است كه در 
پاره اى از مواقع داليل قانونى را تحت الشــعاع 

خود قرار مى دهد.
وى همچنيــن نظريات كارشناســان را چراغ 
راه قضــات براى روشــن شــدن حقيقت و 
رفع ابهامات در پرونــده عنوان كرد و گفت: 
قضات دادگســترى در بيشتر موارد به نظرات 

كارشناسان اســتناد كرده و بر همين پايه آراى 
قضايى خود را صادر مى كنند.

گلى پــور انجام مراســم ســوگند توســط 
كارشناسان رسمى را بيانگر اهميت اين حرفه 
عنوان و اظهار كــرد: تنها تعداد محدودى از 
مشــاغل كه با حقوق مردم ســر و كار دارند 
نظير پزشــكى، قضاوت، نمايندگان مجلس و 
رياســت جمهورى موظف به انجام مراســم 
سوگند هستند و اين امر نشان دهنده مسئوليت 
و وظيفه خطير كارشناس در قبال حقوق مردم 

است.
دادگسترى  رسمى  كارشناســان  مركز  رئيس 
همــدان بــا بيــان اينكــه در بيــان نظرات 
كارشناسى، حقيقت نبايد كتمان شود، گفت: 

حفظ اطالعات و اســرار مردم نيز ضرورت 
دارد و بايــد كارشناســان ماننــد يك امانت 
آن ها را نزد خود نگه داشــته و از افشاى آن 

خوددارى كنند.
گلــى پور ضرورت آشــنايى كارشناســان 
رســمى با علوم و يافته هــاى علمى روز و 
همگام بــودن با آن را سياســت هاى مركز 
كارشناسان رسمى دادگسترى استان همدان 
عنــوان كرد و افــزود: درحال حاضر دنيا و 
جوامع به ســرعت در حال تغيير هســتند 
و كارشناســان نيز بايد بــا حضور فعال در 
نشســت هاى علمى، بازآموزى اطالعات و 
تبادل علمى بــا دنيا خود را با اين تغييرات 

سازند. هماهنگ 

 بهمن ماه بود كه با ورود واكسن 
روسى؛ اجراى طرح واكسيناسيون در 
ايران آغاز شد. از آن روز بيش از سه 
ماه مى گذرد و حاال 70 ســاله ها در 
گرفته اند  قرار  واكسن  تزريق  مرحله 
و تــا پايان خرداد هم افراد باالى 60

سال واكسينه مى شوند.
 از اوايل مرداد هم بايد منتظر شروع 
واكسيناسيون در مشاغل پر خطر مثل 
باشيم.  معلم ها  و  تاكســى  رانندگان 
باوجود اين هنوز تعداد زيادى از ما 
واكسن نزده ايم، حتى اگر در اين آمار 
ها هم نام مان ثبت شــده بود باز هم 

بايد ماسك مى زديم. 
در اين شــرايط مســئوالن نيز كه تا 

پيش از اين برچســب ســهل انگارى را به 
رفتارهــاى مــردم مى زدند در يــك اقدام 
عجيب ســه روز است كه چادرهاى توزيع 
كننده ماسك و الكل در سطح شهر را جمع 

كرده اند!
ايــن چادرها با مجوز ســازمان صنعت در 
زمانى كه كرونا به اوج خود رسيد و عرضه 
و توزيع ماسك و الكل را با مشكل مواجه 
كرد با همكارى ســازمان خدمات شهرى، 
شــهردارى همدان در نقاطى مشــخص از 
شهر داير شــده بود تا هم شــهروندان به 
ســهولت به آن دسترسى داشته باشند و هم 
از نظر قيمت توزيع مقرون به صرفه باشد.

اما در حال حاضر با دســتورى كه از ســوى 
دادســتانى همدان صادر شده است خدمات 
شــهرى شــهردارى به بهانه ايجاد سد معبر 
و يــا بنابر برخى مصلحت هــاى امنيتى اين 
مراكز عرضه اقالم بهداشــتى را در ســطح 
شــهرجمع آورى كرده اســت به طوريكه تا 
چند روز گذشته ميادين پرتردد شهر از جمله 
شــريعتى، فردوسى، بيمه، بعثت، مدرس و... 
كه شناخته شــده ترين مراكز عرضه ماسك 
و الكل به قيمــت دولتى بودند حاال به بهانه 
ايجاد ســد معبر و اينكه عرضه ماسك ديگر 
مثل گذشته در همدان كمياب نيست توسط 

خدمات شهرى جمع آورى شده اند.
اما ماسك كه با شيوع كرونا در تمام كشور 
كمياب شد و حتى كادر درمان را با مشكل 
مواجــه كرد و در ماه هاى پايانى ســال 98
توزيع و فــروش آن در داروخانه ها ممنوع 

اعالم شــد تــا جايى كه در همــدان ايرج 
خدادادى، معاون غذا و دارو علوم پزشكى 
همــدان  اعالم كرد اگر وزارت بهداشــت 
احســاس كند كه توزيع دولتى ماسك در 
مراكز درمانى كافى نيست، در برخى مناطق 
كشــور كه وضعيــت قرمز دارنــد، توزيع 
ماسك در داروخانه ها انجام مى شود و در 
چنين شرايطى است كه اداره كل تجهيزات 

پزشكى تصميم گيرى مى كند.
بعد از چند ماه از شــيوع كرونا در اســتان 
اما ماجرا به شــكل ديگرى پيش رفت و با 
حجم بااليى از مبتاليان در بيمارســتان ها و 
تعداد مرگ هاى كرونايى توزيع ماســك و 
الكل آن هم به شــكل دولتى و به صرفه از 
تير ماه سال گذشــته در همدان در دستور 

كار ستاد استانى كرونا قرار گرفت.
بر اســاس مصوبه اين ســتاد مراكز عرضه 
دولتى با مجــوز از صنعت و معدن همدان 
و با همكارى خدمات شهرى بايد در نقاط 
مختلف شهر جانمايى مى شــدند و تعداد 
آن ها نيز نبايد به كمتر از 25 مورد مى رسيد 
اما رفته رفته با نيازى كه در بين مردم براى 
خريد ماســك و مــواد ضدعفونى كننده از 
جمله الكل شكل گرفت تعداد اين غرفه ها 
در همدان به 35 تا 40 عدد رســيد و افراد 
متقاضى در قبال اجاره ماهيانه اين غرفه هاى 
چادرى نيز متعهد به پرداخت مبلغى ماهيانه 

به شهردارى شدند.
اما حــاال اين مراكز عرضه كــه تا پيش از 
اين يكــى از مولفه هاى گرفتــن نمره باال 

در مديريــت كرونا براى مســئوالن بودند 
به يك باره جمع آورى شــدند و علت آن 
هم عرضه اقالم غير استاندارد، سد معبر و 
ايجاد مشــكل براى داروخانه ها اعالم شده 

است.
در حالى كه تا پيش از اين اقدام مســئوالن 
مردم را مجاب به خريد با اطمينان كامل از 
اين مراكز مى كردند و هيچ گونه صحبتى از 
غير استاندارد بودن محصوالت توزيع شده 

توسط آنان هم به ميان نبود!
در همين راستا و در روزهاى نخستين عرضه 
اين اقالم مدير كل روابط عمومى اســتاندارى 
همدان حتى تاكيد داشــت كه تمام ماســك 
مصرفى و موردنياز مردم در اســتان همدان 
توليد مى شود و هيچ نگرانى در اين زمينه در 
اســتان همدان نداريم و در غرفه هاى دولتى 
ماســك باقيمت هر عدد يك هزار تومان در 

اختيار شهروندان قرار مى گيرد.
در همين راســتا مدير هماهنگى و نظارت 
بر خدمات شهرى شهردارى همدان گفت: 
بيش از 8 ماه اســت كــه غرفه هاى دولتى 
توزيع ماسك در ســطح شهر همدان فعال 
هستند و در طول اين مدت بارها مشكالتى 
از جمله سد معبر و اعتراض داروخانه داران 
و مراكــز توزيــع اقالم بهداشــتى را براى 
فرماندارى همدان به وجود  شــهردارى و 

آورده  اند.
مرتضى رضايى در گفت و گو با همدان پيام 
تاكيد كرد: متاســفانه توليدكنندگان ماسك 
معترض بودند كه در عرضه ماســك سطح 

شــهر همدان نقشى ندارند و ماسك 
اســتاندارد نمى توانــد بــا اين مبلغ 
كم عرضه شــود بر همين اســاس 
ماســك هاو اقالم ضدعفونى كه در 
الكل  و  ماســك  توزيع  غرفه هــاى 
موجود بود استاندارد الزم را نداشت 
بــه همين دليــل باتوجــه به حجم 
اعتراضات به آن از ســوى داروخانه 
ها و توليدكنندگان ماسك در همدان 

اين غرفه ها جمع آورى شدند.
وى بــا بيــان اينكــه قيمــت پايين 
محصوالت عرضه شده اگرچه به سبد 
اقتصادى خانواده ها كمك مى كرد اما 
تضمين كننــده ســالمت آن ها نبود 
افزود: تعداد زيادى از داروخانه داران 
معتــرض بودنــد كه قيمــت پاييــن اين 
ماســك هاى بى كيفيت و جانمايى نادرست 
برخى از چادرهاى عرضــه كننده در مقابل 
تعدادى از داروخانه هاى شــهر موجب شده 
اســت تا تعداد مراجعات براى خريد اقالم 
بهداشــتى از داروخانه ها كمتر شــود و اين 

اتفاق به ضربه اقتصادى به آن ها زده است.
وى همچنيــن عنوان كرد: هر ماه ليســت 
افرادى  از ســوى صنعت و معدن همدان 
بــراى مجــوز فعاليت در ايــن غرفه ها به 
خدمات شهرى ارســال مى شد كه به يك 
باره ليســت ماهيانه 10 نفــره به حدود 30
تا 40 نفر رسيد به طوريكه به نظر مى رسد 
افرادى كه دغدغه شــغل و معيشت دارند 
و يا حتى بيكار هســتند به دليل سودى كه 
فروش ايــن محصوالت داشــت متقاضى 
فعاليــت و گرفتن مجوز بودنــد از طرفى 
با اينكه يكى از داليــل برپايى اين غرفه ها 
توزيع ماســك در حاشيه شهر بود اما افراد 
متقاضــى راضى به اين كار نبودند و تمايل 
داشــتند در مراكز شــهرى و ميادين اصلى 
غرفــه بزنند تــا فروش و ســود اقتصادى 

برايشان  تضمين شده باشد.
رضايى افزود: به دليل فراوانى ماسك، الكل 
و ژل ضدعفونى كننــده در داروخانه ها و 
مراكــز توزيع اقالم بهداشــتى و باتوجه به 
مشــكالتى كه اين غرفه ها در ســطح شهر 
ايجاد كرده بودند بنا بر آن گذاشــته شد كه 
توسط خدمات شهرى از سطح شهر همدان 

جمع آورى شوند.

حميد گلى پور بار ديگر رئيس مركز كارشناسان رسمى 
دادگسترى استان همدان شد

جمع آورى ماسك هاى دولتى غير استاندارد 
■ در غرفه هاى توزيع توليدكنندگان همدانى جايى نداشتند
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از گروه هاى جهادى معلمان تقديرشد
 فرمانده ســپاه شهرســتان نهاوند از گروه هاى جهادى فرهنگيان 
نهاوند قدردانى كرد و همچنين از صندوق قرض الحســنه و تعاونى 

بانوان روستا بازديد كرد.
على مختارى همچنين در نشســت بصيرتى كه  با حضور جمعى از 
فرهنگيان بسيج فرهنگيان شهرستان نهاوند و رياست اداره آموزش و 
پرورش،فرمانده ســپاه ناحيه نهاوند در سالن جلسات اداره آموزش و 

پرورش برگزار شد،شركت كرد.
همچنين طى مراســمى از گروه هاى جهــادى معلمان نهاوند كه در 
راســتاى مبارزه با ويروس كرونا با سپاه و بسيج فرهنگيان شهرستان 

همكارى داشتند تجليل به عمل آمد.
در اين مراسم مدير آموزش وپرورش و فرماندهى سپاه ناحيه نهاوند 
مطالبــى در رابطه با اهميت و جايگاه مهــم معلمان و همچنين لزوم 
ترغيب جامعه هدف جهت شركت پرشور در انتخابات 28 خردادماه 
بيان كردند و در پايان از زحمات گروه جهادى بسيج فرهنگيان تقدير 
و تشــكر به عمل آمد. در ادامه بازديدهاى و جلسه هاى فرمانده سپاه 
نهاوند همچنين از صندوق قرض الحســنه و تعاونى بانوان روستاى 
بيان توسط فرمانده سپاه ناحيه نهاوند و مسئول سازمان بسيج هنرمندان 

استان همدان بازديد به عمل آمد.
همچنين در ســطح پايگاه هاى مقاومت بســيج روستاها برنامه هاى 
نشست بصيرتى و برنامه هاى فرهنگى در سطح روستاها برگزار شد.

حضور فرمانده ســپاه نهاوند در مراســم عصر شعر كه توسط بسيج 
هنرمندان شهرســتان نهاوند با حضور شــعرا و نويسندگان و مسول 
ســازمان بســيج هنرمندان اســتان همدان و معاونت فرهنگى سپاه 

شهرستان برگزار شد از ديگر برنامه هاى روز گذشته بود.

تحويل يك بهله عقاب طاليى نابالغ 
به محيط زيست نهاوند

 رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان نهاوند از تحويل 
يك عقاب توسط كاركنان ايســتگاه آتش نشانى شهرستان نهاوند به 

اين اداره خبر داد.
مهرداد ســلگى بيان كرد: يك بهله عقاب طاليى نابالغ كه از ســوى 
كاركنان ايستگاه آتش نشانى نهاوند نجات يافته بود، به اداره حفاظت 
محيط زيســت شهرســتان نهاوند تحويل داده شد. اين عقاب پس از 
تيمار و بررسى وضعيت سالمت در دل كوه هاى شهرستان رهاسازى 
خواهد شــد. وى با اشاره به اينكه زيستگاه عقاب طاليى شكارى در 
كوه هاى آردوشان اســت، تصريح كرد: خوشبختانه فرهنگ زيست 
محيطــى حمايت از حيــات وحش در ميان مردم جا افتاده اســت و 
دوســتداران طبيعت به خوبى در اين زمينه بــا اداره حفاظت محيط 

زيست همكارى مى كنند. 
به نقل از روابط عمومى اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نهاوند، 
وى ضمن قدردانى از اقدام شايســته پرسنل آتش نشانى اظهار كرد: 
شهروندان در صورت مشاهده چنين مواردى موضوع را سريعاً به اداره 

حفاظت محيط زيست شهرستان نهاوند اطالع دهند.

توزيع كود بهاره درشهرستان همدان 

 مقدار 2950 تن كود ازته، فسفاته و پتاس در راستاى افزايش توليد 
و بهبود عملكرد محصوالت كشاورزى در بين كشاورزان، باغداران و 

سير كاران شهرستان همدان توزيع شد.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان همدان در نشست خبرى روز گذشته 
گفت: كارگزارى هاى نهاده هاى كشاورزى با نظارت كارشناسان مراكز 
خدمات كشاورزى دهســتان ها كودهاى شيميايى را طبق سهميه هر 

كشاورز عرضه مى كنند.
احمد قديمى ادامه داد:كشاورزان مى توانند كود مورد نياز كشت بهاره 
خود را با مراجعه به عامالن و كارگزارى هاى رســمى و مجاز شركت 

خدمات حمايتى كشاورزى استان تهيه كنند.
 قلع و قمع ساخت و سازهاى غير مجاز 

در اراضى كشاورزى
وى افزود: در 29 بهمن ماه سال جارى تعداد 13 واحد ساخت و ساز 
غير مجاز در اراضى كشاورزى تفريجان، سنگستان و آبشينه كه 4 مورد 
اجراى حكم قضايى شــامل 221 متر مربع بنا و 587 متر ديوار كشى، 
9 مــورد اجراى تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربرى اراضى شــامل 
340 متر مربع بنا و 1245 متر ديوار كشــى غير مجاز بود با همكارى 
امور اراضى شهرستان، نماينده دادستان و نيروى انتظامى تخريب شد. 
قديمى اضافه كرد: در ايــن تخريب با هماهنگى و اخطارهايى كه از 
قبل به متجاوزين به حريم اراضى كشاورزى داده شده بود، قلع و قمع 

صورت گرفت.

 چند روزى است كه دوباره بنرهاى نمايشگاه بين المللى در سطح 
شــهر پخش شده و نمايشگاه مبل و لوستر بر پا شده است. حال اين 
ســوال براى همه مردم پيش مى آيد كه با اين همه سفارشى كه درباره 
عدم حضور در محيط هاى سربســته، شــركت نكردن در عروسى و 
عزاها، فاصله گذارى اجتماعى اســت چطور نمايشگاه برگزار شده و 
انتظار دارند كه مردم حضور فعال در نمايشــگاه داشــته باشند يا اگر 
نمايشگاه ها و ســينما ها در حال فعاليت هستند پس چرا استخرها را 
باز نمى كنند . حدود يك و نيم ســال است كه استخرها بسته شده و 
همه مالكانش متضرر شده اند.هيچ كس هم كوچكترين كمكى به آنها 

نكرده و هزار سوال ديگرى كه در ذهن آدم پيش مى آيد.
* ميهنى نجات 

 در فضاى مجازى چند روز اين پيام منتشــر شــد كه روغن 30
درصد گران مى شــود فرداى آن روز براى خريد روغن به مغازه رفتم 
چند تا از مغازه ها را گشتم تا توانستم يك دانه روغن آن هم به واسطه 
آشنايى و خريدهاى كه از مغازه دار مى كردم تهيه كنم اين در حالى بود 
كه روز گذشــته وقتى براى خريد رفتم يك قفسه كامل روغن وجود 
داشت و جالب تر اينجاست كه بعد از گران شدن روغن وقتى به مغازه 
مى رود مى بينى كه قســمت درج قيمت روى قوطى را با تيغ يا مواد 
شوينده پاك كرده اند و ديگر قيمت اصلى روى روغن مشخص نيست، 
چه كسى بازرسى انجام مى دهد و چرا سوپرماركت ها و مغازه داران هر 

طور كه خودشان دوست دارند مردم را مى دوشند. 
* ا... وردى از كبودراهنگ

شيرين  سو پربارش ترين شهر در همدان

 كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان گفت: دو روز 
گذشــته بيشــترين ميزان بارش با 6 ميلى متر در شيرين سو به ثبت 

رسيده است.
روح ا... زاهــدى در گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: دوروز گذشــته 
-سه شــنبه 4 خردادماه- بارش هايى به صورت رگبار موقتى همراه با 
رعد و برق و وزش باد در اســتان رخ داد كه بيشترين ميزان بارش با 
6 ميلى متر در شــهر شيرين سو و در شهر همدان با 2 ميلى متر به ثبت 

رسيده است.
وى در رابطه با وزش باد مطرح كرد: روز گذشــته وزش باد در استان 
از 70 تا 80 كيلومتر و بيشــترين ســرعت وزش باد با 83 كيلومتر بر 
ساعت در شــهر همدان بوده است و در ساعات بعدازظهر امروز هم 
وزش باد لحظه اى از 60 تا 70 كيلومتر بر ساعت را در مناطق شمالى 

استان داريم.
زاهدى با بيان اينكه براى امروز انتظار افزايش ابرناكى در آسمان استان 
را داريم، خاطرنشان كرد: تا پايان هفته بارش خوبى در استان پيش بينى 
نمى كنيم و ممكن است بارش هايى به صورت پراكنده داشته باشيم و 

از فردا آسمان استان صاف خواهد بود.
وى در ادامه با بيان اينكه كيفيت هواى استان رو به بهبود است و انتظار 
وجود آالينده ها در هوا را نداريم، يادآور شد: طى 24 ساعت گذشته 
دماى هوا در همدان از 7 تا 24 درجه سلسيوس در نوسان بوده است.
كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان در پايان بيان كرد: 
گل تپه با 5 درجه سلسيوس به عنوان خنك ترين نقطه به ثبت رسيده و 
اسدآباد با 27 درجه سلسيوس به عنوان گرم ترين نقطه استان گزارش 

شده است.

تلقيح مصنوعى به روش الپراسكوپى
 ســومين عمليات تلقيح مصنوعى به روش الپراســكوپى به منظور توليد نژادهاى نو 

تركيب گوسفند در سايت الگويى ملى پرورش گوسفند مهربان اجرا شد.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان فامنين گفت: اجراى طرح سنتز نژادى نو تركيب گوسفند، 
با اســتفاده از تلقيح ميش هاى مهربان با اســپرم هاى منجمد نژادهاى رومانوف به روش 

الپراسكوپى در ارديبهشت ماه امسال به تعداد 100 راس عملياتى شد.
جعفركاويانى دلشاد بيان كرد: گوسفندان بومى سازگاز با شرايط سخت محيطى و داراى 
كيفيت مطلوب گوشــت بوده و گوســفند نژاد رومانف نيز داراى فعاليت چند قلوزايى 

سرعت رشد باال كاهش دنبه مى باشد . وى با اشاره به اين  كه ايجاد نژادهاى نو تركيب 
ســازگار با شرايط ســخت محيطى اســتان يكى از الويت ها و برنامه هاى اجرايى اداره 
بهبود توليدات دامى شهرســتان است، ابراز اميدوارى كرد كه بابرطرف شدن نقاط ضعف 
گوســفندان بومى در آينده شاهد رشد سيستم هاى پرورشــى بسته بدون نياز به چراگاه  
باشيم و با استفاده از روشهاى نوين در توليد گوشت قرمز و ساير محصوالت رشد خوبى 
داشته باشيم. كاويانى دلشاد تاكيد كرد: گوسفنددارى بايد از حالت سنتى خارج شده وبه 
ســوى توليد دامهاى مولد ( ميش و قوچ ) با ژنتيك مناسب برويم تا مجبور نشويم كليه 
دامها را جهت توليد گوشت استفاده نماييم وگله هاى ايجاد گردد كه توليد ميش و قوچ 

اصالح شده داشته باشند و ساير گله داران از آنها خريدارى نمايند.

وى بيان كرد: ســاالنه در شهرستان فامنين حدود 2700 راس همزمانسازى فصلى در گله 
هاى شهرســتان در حال انجام مى باشــد. الزم است عمده دامداران كه در سالهاى قبل با 
هماهنگى اين مديريت طرح همزمانسازى محل انجام مى دادند در حال حاضر مستقل و 

با داشتن علم بيشتر اقدام به اين روش همزمانسازى و مديريت گله نمايند.
كاويانى دلشاد تاكيد كرد: باتوجه به خشكسالى هاى پى در پى، وضعيت چراگاهها و باال 
بودن دام نسبت به مراتع بايد به سوى توليد به روش سيستم بسته و بهره ورى باالتر گام 
برداريم. در غير اينصورت در تامين گوشــت و پروتئين جامعه با مشكل مواجه خواهيم 
شد.به دامداران پيشــنهاد مى شود كه به سوى بهره ورى باال و استفاده از روشهاى نوين 

دامدارى گام بردارند.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

غالمرضا زاهرى 

مهندس داريوش نوشاد

انتخاب بجا و شايسته جنابعالى را به عنوان 
رئيس ستاد حاميان آيت ا... رئيسى (سحر) 
و  تبريك  صميمانه  را  همدان  استان  در 
تهينت عرض نموده،يقينا اين انتخاب نويد 
بخش دستيابى هر چه بيشتر به قله هاى 

رفيع پيشرفت و توسعه خواهد بود.
گرامى  را  حضرتعالى  انتصاب  گونه  بدين 
داشته و حركت به سمت افق هاى روشن 
را  شما  توفيقات  تداوم  و  سعادت  با  توأم 
منتهى  مسير  در  منان  ايزد  پيشگاه  از 
صادقانه  خدمت  و  الهى  رضايت  كسب  به 

مسألت دارم.

غال

 مالير به وقت گل و گالب
 بوته گل محمدى اگرچه در شــرايط اقليمى 
متفاوتى مــى رويد اما از نظر كيفيت بايد در 
محيطى پرورش يابد كــه آب و هوايى نيمه 
خشك داشــته باشــد و اين محيط بهترين 

محيط براى كيفيت و عطر آن است.
بايد توجه داشت كه اين گل در دماى 15 تا 
21 رشــد بهترى دارد اما اگر اختالف درجه 
حرارت هوا در شــب و روز 5 تا 10 درجه 

باشد گل خوشبوتر خواهد بود.
 گل محمدى، گياهى مقاوم

 به كم آبى
از مهم ترين ويژگى هاى گل محمدى مى توان 
به نياز كم اين گياه به منابع آب و مقاوم بودن 
در بســيارى از مناطق داراى شرايط اقليمى 

متفاوت اشــاره كرد كه اين 
مســئله مى تواند در نهايت 
افزايش بهــره ورى آب و 
پر  گياهان  كشت  جايگزين 
آب بر را در اســتان همدان  

به دنبال داشته باشد.
نسبت  محمدى  گل  كشت 
و  آب  شــرايط  هرگونه  به 
سردسير  و  گرمسير  هوايى 
مقاوم بــوده و همين باعث 
شده تا توسعه بيشتر سطح 
گياه  ايــن  كشــت  اراضى 
پــر رونق در دســتور كار 
جهاد  اصلــى  اولويــت  و 
مالير   شهرستان  كشاورزى 

قرار گيرد.
 كم آب بر بــودن، قابليت 

كشت در زمين هاى شــيب دار، قابل كشت 
در مناطق گرم و ســرد با توجه به شــرايط 
اقليمى و صرفه اقتصادى از مزاياى كشــت 
گل محمدى اســت. اين گياه به طور معمول 

به 4 آب در يكسال نياز دارد.
محصول عمده گل محمدى، گالب، اسانس 
و گلبرگ خشك است كه از آن ها در صنايع 
دارويى، عطرســازى، فراورده هاى بهداشتى 
و آرايشــى و صنايع غذايى استفاده مى شود. 

مصــارف دارويى اين گياه بيشــتر در درمان 
درد هاى رماتيسمى، قلبى، تقويت اعصاب و 
معــده و رفع بعضى از ســردرد ها بوده و در 
تهيه شــربت مربا و در صنايع شيرينى سازى 

هم مورد استفاده قرار مى گيرد.
يكى از كشــاورزان ماليرى كه سه هكتار از 
زمين هاى خود را زير كشــت گل محمدى 
برده اســت در گفتگو با خبرنــگار همدان 
پيام مى گويد: اوايل برداشــت گل محمدى 
برداشت روزانه  حدود دويست كيلوگرم از 
باغم برداشــت ميكنم و اين مقدار در اواسط 

برداشت به 800 كيلو هم مى رسد.
محمدرضــا مومنى در ادامــه اظهار مى كند: 
از  اواسط ارديبهشــت ماه كار برداشت گل 
محمدى را از باغ خــود آغاز مى كنم و اين 
كار تا اواسط خرداد ادامه 

دارد.
او ادامه مــى دهد: دراين 
براى  روزانــه  مــاه  يك 
حــدود 50 نفر دراين باغ 
اشتغال ايجاد مى شود كه 
اگر طرح توسعه كه اضافه 
شــدن 5 هكتار ديگر به 
باغ است،عملى شود  اين 
مى  هم  نفر  صد  تعداد به 

رسد.
او با اشــاره به اينكه اين 
دارد  را  خوبى  درآمد  كار 
اضافــه مى كند: از ســه 
هكتار كشت گل محمدى 
80 ميليــون تومان درآمد 

خالص دارد.
مومنى مى گويد: وقتى به روســتاى خوش 
آباد كه روستاى زادگاه من است برگشتم اين 
روستا خالى از سكنه بود و به دليل اينكه اين 
گياه آب كمى را مــى خواهد تصميم گرفتم 
زمين هاى خشــك و بايرخود  را به گلستان 

گل محمدى تبديل كنم.
او مى گويد: بســيار عالقه مند هستم كه يك 
كارگاه گالب گيرى در كنار باغ خودم داشته 
باشم تا هم افراد بيشــترى را مشغول به كار 

كنم و هم ارزش افزوده بيشترى نصيبم شود.
اومــى گويد: براى تجهيز يك كارگاه ســنتى 
گالب گيرى به حدود 500 ميليون تومان وام 
نيــاز دارم تا بتوانــم كار گالب گيرى را آغاز 

كنم.
او در توضيــح مى دهد: از مســئوالن جهاد 
كشــاورزى شهرستان و اســتان انتظار دارم 
كه در ســالى كه به نام رفــع موانع توليد نام 
گذارى شــده اســت كمك كنند تا بتوانم با 
دريافت تســهيالت و مجوزهــاى مورد نياز 
كارگاه گالب گيرى را هم در كنار گلســتان 

خود داشته باشم.
 برداشت 175 هزار تن گل محمدى 

از باغات شهرستان مالير
از  شهرســتان مالير  جهادكشــاورزى  مدير 
آغاز برداشــت گل محمــدى در اراضى اين 
شهرســتان  از نيمه دوم ارديبهشــت ماه خبر 
داد و گفت: پيش بينى  مى شــود امسال 175 
تن گل محمدى برداشــت شود و با توجه به 
كاهش بارندگى ها، پيش بينى مى شود نسبت 
به ســال گذشته شــاهد كاهش 10 درصدى 

برداشت گل محمدى در شهرستان باشيم.
مهــدى ميرباقــرى ، به 130 هكتار ســطح 
زيركشــت گل محمدى در شهرستان مالير 
اشــاره و اظهار كرد: با توجــه به بحران آب 
و اصــالح الگوى كشــت، طى ســال هاى 
اخير كشــت انواع گياهان كم آب بر از جمله 
زعفــران ، گل محمدى، انواع گياهان دارويى  
پســته و بادام مــورد توجه قــرار گرفته و 
شهرســتان مالير از نظر ســطح زيركشت و 
توليد گل محمدى رتبه نخســت را  اســتان 

همدان به خود اختصاص داده است.
وى بــا بيان اينكه در حال حاضــر 117 نفر به 
طورطور مســتقيم و حــدود 450 نفر به طور 
غيرمستقيم در زمينه كشت گل محمدى در اين 
شهرستان مشــغول به كار هستند، مطرح كرد: 
برداشــت گل محمدى از اراضى مالير از نيمه 
دوم ارديبهشت ماه آغاز شده و پيش بينى مى شود 

امسال 175 تن گل محمدى برداشت شود.
ميــر باقرى ادامه داد: امســال بــا توجه به 
كاهــش بارندگى ها، پيش بينى مى شــود 
نســبت به ســال گذشــته شــاهد كاهش 
10 درصــدى برداشــت گل محمــدى در 

باشيم. شهرستان 
وى با اشاره به وجود يك كارگاه گالب گيرى 
در روستاى خردمند از توابع شهرستان مالير، 
خاطرنشان كرد: در حال حاضر گل محمدى 
به صورت غنچه، گل تر و گل خشك توليد 
و ســپس با فرآورى و تبديــل به گالب در 
كارگاه  گالب گيرى روستاى خردمند و يا به 
صورت سنتى و توســط مشاغل خانگى، در 

بازار فروش عرضه مى شود.
مدير جهاد كشــاورزى ماليــر به برنامه هاى 
جهادكشــاورزى در جهت توســعه ســطح 
زيركشــت گياهــان كــم آب بــر از جمله 
كــرد:  تصريــح  و  اشــاره  محمــدى  گل 
جهادكشاورزى تسهيالت كم بهره با سود 4 
درصد را براى كشــت گياهان دارويى ديم و 
آبى درنظر گرفته است و متقاضيان مى توانند 
با مراجعه به ســامانه سيتا(سامانه تسهيالت 
جهادكشــاورزى) نســبت به ثبت نام و بهره 

مندى از اين تسهيالت اقدام كنند.

 كاشــت ســبزيجات در حياط منازل و 
ساخت وســاز با آب شرب آن هم زمانى كه 
خشكســالى را در پيش داريم، پا گذاشتن بر 

روى حقوق ديگران است.
ســتاد  در  كبودراهنگ  شهرســتان  فرماندار 
مديريت بحران شهرســتان كبودراهنگ كه با 
هدف فرهنگسازى مصرف بهينه آب برگزار 
شد، اظهار كرد: از مردم شهرستان كبودراهنگ 
تقاضا داريم صرفه جويى و اســتفاده بهينه از 
انــرژى هاى آب و برق در  ســال جارى كه 
كاهش بارندگى داريم را امرى واجب بدانند 

و حقوق شهروندى را ادا كنند.
حجت ا...مهدوى از همه دستگاه هاى مربوطه 
به ويژه مدير آب و فاضالب و برق شهرستان 
درخواســت كرد بــا اطالع رســانى و تهيه 
انيميشن هاى آموزشى به آگاهى مردم به ويژه 

كودكان در مصرف بهينه آب و برق بيفزايند.
وى بهــره گرفتــن از ظرفيت رســانه ها و 
خبرنگاران شهرســتان را يكى از روش هاى 
سازنده براى اطالع رســانى و فرهنگسازى 

مصرف بهينه انرژى ها برشمرد.

مهــدوى تصريح كــرد: با وجــود كاهش 
بارندگى ها در خشكسالى هستيم و همه بايد 
صرفه جويى كنيم تا به بحران كم آبى دچار 
نشــويم و اين موضوع را بايد عموم مردم در 
برنامه زندگى خود قرار دهند چراكه با افراد 

پرمصرف برخورد مى شود.
مهدوى ادامه داد: بايد آب تاالب شيرين سو 
و سدهاى مبارك آباد و داس قلعه حفظ شود 
تا بتوانيم در زمان كاهش منابع آبى شهرستان 

مورد استفاده قرار دهيم.
وى از مــردم شهرســتان به ويژه روســتاها 
خواســت كه از كاشــت ســبزى و صيفى 
جات خانگى و ســاخت و ساز با آب شرب 
خوددارى كنند و تأكيد كرد: در سطح شهر از 
آب شــرب براى آبيارى فضاى سبز استفاده 
نمى شــود. فرمانــدار در پايان بيــان كرد: 
سه انتخابات مهم پيشــرو داريم كه در روز 
انتخابات داشــتن آب و برق در شعب اخذ 
رأى در اولويت اســت و همه مردم، ادارات، 
ارگان ها و كارخانجات بايد الگوى مصرف 

را در برنامه خود قرار دهند.

شميم عطر 
در مشام اقتصاد مالير

■ 175تن گل محمدى برداشت مى شود

 مالير-زهراميرى - خبرنگار همدان پيام: پيشينه پرورش گل محمدى به دوران هخامنشى 
و استان فارس برمى گردد، اما امروزه كشت اين محصول در استان همدان نيز از رونق بسيار 
مطلوبى برخوردار است، به طوريكه از 130 هكتار زمين زير كشت اين محصول 175 هزار 

تن برداشت مى شود و رتبه نخست را در استان همدان به خود اختصاص داده است.
در ايران  13 گونه بومى گل محمدى وجود دارد، گل محمدى در شهرستان مالير  فقط يكبار 
در ســال برداشت مى شود، اما به دليل شرايط اقليمى و آب هوايى مطلوب شهرستان مالير  
مى توان زمينه پرورش چنين گل هايى را در اكثر نقاط اين استان فراهم كرد و از لحاظ علمى 

نيز امكان اصالِح عطر و اسانس آن گل ها وجود دارد. 

باغبانى با آب شرب در حياط منازل ممنوع

قابليت  بودن،  بر  آب  كم 
كشــت در زمين هــاى 
شــيب دار، قابل كشت 
در مناطق گرم و ســرد 
شــرايط  به  توجــه  با 
اقليمى و صرفه اقتصادى 
از مزايــاى كشــت گل 
گياه  اين  است.  محمدى 
آب   4 به  معمول  طور  به 

در يكسال نياز دارد

@bazarehamedan اگر به دنبال آگهى هاى 
استخدامى  هستيد
 به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

نيازمنديهاى 

هرروز 

استان همدان
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خبـر

تا انتخاباتتا انتخابات
 siasat@hamedanpayam.com

خبـر

ششمين دوره انتخابات در سه نقطه شهرى اسدآباد 
برگزار مى شود

 شهرستان اسدآباد با 107 هزار نفر جمعيت 5/7درصد جمعيت استان را در خود جاى 
داده است. ششــمين دوره انتخابات در سه نقطه شهرى اسدآباد برگزار مى شود و 110 
نفر براى حضور در ششــمين دوره انتخابات شوراى شهر در اسدآباد ثبت نام كردند كه 
شامل 76 نفر در شهر اسدآباد، 12 نفر در شهر آجين و 22 نفر در شهر جديد پاليز است.

فرماندار اسدآباد اضافه كرد: 11 داوطلب در جريان بررسى صالحيت ها از حضور در اين 
دوره از انتخابات شــوراى اسالمى شهر اسدآباد انصراف دادند همچنين چهار نفر توسط 
هيأت اجرايى و 20 نفر توســط هيأت نظارت رد صالحت شــدند كه پس از شكايت 

داوطلبان رد صالحيت شده، يكى از آنها تاييد شد.

به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرســتان اسدآباد،سعيد كتابى با بيان اينكه شمار 
داوطلبان تاييد صالحيت شــده اسدآباد هم اينك 76 نفر است افزود: در حال حاضر 52 
نفر در شــهر اسدآباد، هشت نفر در آجين و 16 نفر در شهر پاليز تاييد شدند البته منتظر 
پاســخ به شكايت داوطلبان رد صالحيت شده توسط هيأت مركزى نظارت بر انتخابات 

هستيم.
وى خاطرنشان كرد: به دنبال نامنويسى داوطلبان حضور در شوراهاى اسالمى روستا، همه 
روســتاهاى اسدآباد واجد شرايط برگزارى انتخابات شدند اين در حاليست كه در دوره 

قبل پنج روستاى بزرگ شهرستان اسدآباد بدون شورا بودند.
فرماندار اسدآباد افزود: 315 نفر براى حضور در ششمين دوره شوراى اسالمى روستا در 
بخش مركزى اسدآباد و 135 نفر در بخش پيرسلمان نامنويسى كردند كه يكى از روستاها 

بــه علت رد صالحيت يــك داوطلب در هيأت نظارت، از حد نصــاب براى برگزارى 
انتخابات خارج شــد. وى بيان كرد: هم اينك براى شــهر اسدآباد 46 شعبه، آجين چهار 
شعبه، پاليز چهار شعبه، بخش مركزى 46 و بخش پيرسلمان 17 شعبه در نظر گرفته شده 
اســت. معاون عمليات فرمانده انتظامى همدان نيز گفت: قرارگاه امام على (ع) انتظامى 
اين اســتان با همدلى و همكارى ساير نهادها بر انتخابات پيش رو نظارت دارد و امنيت 

انتخابات را برقرار مى كند.
حميدرضا ســعيد زاده افزود: انتظامى همدان براى قبل، حيــن و بعد از انتخابات پيش 

رو برنامه تهيه كرده است و رصد اطالعاتى در اولويت فعاليت هاى انتظامى قرار دارد.
وى اضافــه كرد: در صورت نياز از توان يــگان ويژه و يگان هاى احتياط براى برقرارى 

امنيت انتخابات استفاده مى شود.

استاندار: 
فضاى انتخاباتى نبايد روند خدمت  به مردم 

را تضعيف كند
 استاندار همدان خطاب به مديران استان تاكيد كرد كه قرار گرفتن 
در فضــاى انتخاباتى و ايام پايانى فعاليت دولت، نبايد به هيچ عنوان 
موجب تضعيف و كمرنگ شدن روند خدمت رسانى مطلوب و بهينه 

به مردم شود.
سيدســعيد شــاهرخى در گفت وگو بــا ايرنا اظهار داشــت: انتقال 
مسئوليت و قدرت از دولت فعلى به دولت و رئيس جمهورى جديد 
فرايندى طبيعى و ضرورى است كه به صورت ضابطه مند و در يك 

بستر قانونى انجام مى شود.
وى خاطرنشان كرد: در چنين فضايى كه دولت روزهاى پايانى عمر 
خــود را مى گذراند بــه هيچ عنوان نبايد در رونــد اجراى كارها و 
خدمت رســانى به مردم خللى ايجاد شــود و مديران دستگاه هاى 
اجرايى استان بايد به دقت اين موضوع را در مجموعه تحت مديريت 
خود كنترل كنند. استاندار همدان با اشاره به سخنان رئيس جمهورى 
مبنــى بر اينكه روند كارها و خدمت رســانى دولت تا آخرين لحظه 
بــا قوت و جديت پيگيرى مى شــود، افزود: با توجه به عهدى كه با 
مردم بســته ايم بايد تا آخرين لحظه تصدى مســئوليت، ماموريت و 
وظايف محوله را به نحو احســن انجام دهيم. نماينده عالى دولت در 
اســتان همدان تاكيد كرد كه مديران دستگاهاى اجرايى استان امسال 
نيز همچون سال هاى گذشــته بايد سند عملياتى و توسعه استان را 
با هدف كســب بهترين بهره و نتيجه ســرلوحه و محور برنامه ها و 

فعاليت هاى خود قرار دهند.
شــاهرخى با بيان اينكه سند عملياتى استان همدان سومين سال اجرا 
را سپرى مى كند، افزود: اين سند نقشه راه توسعه همه جانبه و پايدار 
استان در بخش هاى مختلف را به صورتى هدفمند مشخص و ترسيم 
كرده و تمامى فعاليت هاى اجرايى دستگاه ها و مديران بايد مبتنى بر 

همين نقشه راه باشد.
استاندار همدان به فرمانداران شهرستان هاى تابعه استان نيز مامويت 
داد بــر روند اجراى پروژه هاى عمرانــى و اقتصادى درحال اجرا به 
دقــت نظارت كنند تا روند اجراى كارها و پيشــرفت فيزيكى پروژه 
هاى عمرانى به هيچ عنوان تحت شعاع فضاى انتخاباتى قرار نگيرد.

با تخريب و انتشار اخبار غيرواقعى 
برخورد مى كنيم

 رئيس ســتاد انتخابات استان همدان با بيان اينكه همه برنامه هاى 
انتخاباتى بايد با مجوز فرماندارى و بر اســاس قانون باشد گفت كه 
در فضاى مجازى بــا هر گونه تخريب و اخبار غيرواقعى برخورد و 

جلوى هرگونه تخلف گرفته مى شود.
مصطفى آزادبخت در جلســه ســتاد انتخابات و امنيت با بيان اينكه 
شركت در انتخابات وظيفه شرعى، ملى و قانونى است اظهار داشت: 

آمادگى كامل براى برگزارى انتخابات در استان همدان را داريم.
وى بــا اشــاره به اينكه همه با هــم بايد براى اجــراى انتخابات پر 
شــور و باشــكوه تالش كنيم افزود: تبليغات همراه با در نظر گرفتن 

پروتكل هاى بهداشتى به ستادها ابالغ خواهد شد.
به گزارش تسنيم، معاون استاندار همدان از آمادگى كامل دستگاه هاى 
امنيتى و انتظامى براى برگزارى انتخابات در استان همدان و همكارى 
و تعامل خوب آنها با ســتاد انتخابات اســتان خبــر داد و بيان كرد: 
هرگونه تجمع بايد مجوز از فرماندارى ها داشته باشد و همه برنامه ها 

بايد با مجوز فرماندارى و بر اساس قانون باشد.
وى با اشــاره به برگزارى دوره هاى آموزشــى براى دست اندركاران 
اجرايى انتخابات گفت: در فضاى مجازى  با هرگونه تخريب و اخبار  

غيرواقعى برخورد و  جلوى هر گونه تخلف گرفته خواهد شد.
مســئول كميته اطالع رسانى ستاد انتخابات اســتان همدان نيز اظهار 
داشــت: در برگزارى همــه انتخابات اخير موضــوع اصلى و داراى 

اولويت حضور حداكثرى بوده است.
ربانى مهر با بيان اينكه حضور حداكثرى مردم كمك بزرگى به اقتدار 
نظام و حل مشــكالت خواهد كرد گفت: نشريات و خبرگزارى ها، 
صدا و ســيما و فضاى مجازى ســه محور اصلى حوزه اطالع رسانى 

هستند و بايد براى هر حوزه برنامه ويژه اى پيش بينى كرد.

658 صندوق الكترونيك در انتخابات 
شوراى شهر همدان استفاده مى شود

 فرآيند برگزارى انتخابات ششــمين دوره شــوراى اسالمى شهر 
همدان به صورت تمام الكترونيك اســت كه بــراى اجراى آن 658

صندوق الكترونيكى مورد استفاده قرار مى گيرد.
مسئول كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات استان همدان با اعالم 
اين خبر اظهار كرد: 212 شــعبه اخذ راى بــراى برگزارى انتخابات 
شــوراى شهر همدان در نظر گرفته شــده كه هر شعبه مجهز به سه 

صندوق اخذ راى الكترونيكى خواهد شد.
به گــزارش برنا، محمدحســن ميرزايــى اظهار داشــت: همچنين 
20 صندوق بــراى آموزش مجريان و كاربــران انتخابات به همدان 
اختصاص داده شــده كه پس از اتمام دوره آموزشى اين صندوق ها 
تحويل وزارت كشور شده و 658 صندوق تمام الكترونيك اخذ راى 

را تحويل مى گيريم.
وى گفت: 22 صندوق اخــذ راى تمام الكترونيك به عنوان رزرو و 
پشتيبان در نظر گرفته شده تا در صورت بروز مشكل، از اين صندوق 

ها به عنوان جايگزين استفاده شود.
بــه گفتــه ميرزايــى، شــهروندان همدانــى بــراى شــركت در انتخابات 
شــوراى شــهر، ابتــدا بايــد كــد نامــزد مرودنظــر خــود را يادداشــت 
ــا پــس از احــراز هويــت و دريافــت ُكــد اســتعالم، زمــان  كننــد ت
ثبــت كــد چهــار رقمــى مربــوط بــه نامزدهــا در فراينــد انتخابــات 

الكترونيكــى دچــار مشــكل نشــوند.

فرماندار همدان : 
جانمايى و فعاليت ستادهاى تبليغاتى
 بايد با هماهنگى فرماندارى انجام شود

 فرماندار همدان با اشاره به آغاز زمان فعاليتهاى تبليغاتى داوطلبان 
انتخابات رياســت جمهورى گفت : فعاليت ستادهاى فرعى تبليغاتى 
داوطلبان انتخابات رياســت جمهورى در ســطح شهرستان بايد در 

چارچوب قانون باشد.
محمــد على محمدى با بيان اينكه مهلــت قانونى تبليغات انتخابات 
رياست جمهورى از 7 لغايت 26 خرداد پيش بينى شده است تصريح 
كــرد : جانمايى و فعاليت هرگونه مكان تحت عنوان ســتاد تبليغاتى 

داوطلبان بايد با هماهنگى فرماندارى انجام شود.
وى اضافــه كرد : در صورت عــدم هماهنگى قبلى، فعاليت ســتاد 
تبليغاتى داوطلبان و كليه مسئوليتهاى قانونى ناشى از هرگونه پيشامد 
احتمالى، متوجه كسانى است كه ستادهاى مزبور را بدون هماهنگى با 

فرماندارى جانمايى و راه اندازى كرده اند .
فرماندار همدان با توجه به دســتورالعمل هاى بهداشتى انتخابات 28

خرداد تاكيد كرد : رعايت كامل دســتورالعمل هاى بهداشتى با توجه 
به طرح مديريت هوشــمند محدوديت ها بــراى كليه افراد مرتبط با 

انتخابات، الزامى است.
وى افزود: هر گونه تجمع انتخاباتى، مراسم سخنرانى، گفتگو و مناظره 
در مكان هاى سربسته از قبيل مساجد، سالن هاى اجتماعات، تاالرهاى 
پذيرايى و سالن هاى ورزشى ممنوع است و اينگونه برنامه ها بايد در 

فضاى باز و مطابق با شيوه نامه باشد.
محمدى ياد آور شد : برگزارى مراسم استقبال از كانديداها، راه اندازى 

كارناوال هاى تبليغاتى و موارد مشابه مطلقاً ممنوع است.

انصراف نامزدهاى انتخابات 
محدوديت زمانى ندارد

 محدوديــت زمانى بــراى انصراف از انتخابات وجــود ندارد، اما 
انصراف بايد رسما به وزارت كشور اعالم شود.

سخنگوى ستاد انتخابات كشور در گفت و گو با ايسنا در پاسخ به اين 
پرســش كه نامزدهاى انتخابات تا چه زمانــى فرصت انصراف دارند، 
اظهار كرد: براى اعالم انصراف از انتخابات در قانون محدوديتى وجود 
نــدارد، اما نامزدى كه قصد كناره گيرى از انتخابات دارد بايد انصراف 

خود را رسماً به وزارت كشور اعالم كند.
سيد اسماعيل موسوى همچنين افزود: 3 مناظره 180 دقيقه اى،2 مستند 
نيم ساعته از شــبكه ملى، يك مستند نيم ساعته از شبكه هاى استانى 
براى هر اســتان، مناظره نماينده نامزدها در راديو در نظر گرفته شده و 
يك صفحه تلويزيونى از تلوبيون براى هر يك از نامزدها نيز اختصاص 

داده شده است.

كارشناس مسائل سياسى:
رقيب رئيسى فساد و ناكارآمدى است

 حضور آيت ا... ســيدابراهيم رئيســى در انتخابات عالوه بر آنكه 
مى تواند كشور را از بحران فعلى حاصل دولت اصالحات نجات دهد، 
مى تواند زمينه را براى پيشرفت و تجلى استعدادهاى جوانان فراهم كند.
كارشناس مسائل سياسى در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به حضور 
رئيس قوه قضاييه در رقابت هاى انتخاباتى گفت: رويكرد رئيسى در قوه 

قضاييه نگاه مردم نسبت به اين نهاد مهم و اساسى را بهبود داد.
على امامى اظهار داشــت: در زمان قبل از حضور وى نگاه مردم به قوه 
قضاييــه آنچنان مثبت نبود، اما ســرعت و دقت وى و منصوبينش در 
برخورد و رســيدگى به پرونده هاى فساد باعث اميدوارى مردم به اين 
نهاد شد. وى افزود: نكته مهم اين است كه در برخورد با فساد در داخل 
مجموعه قوه قضاييه هم اين اتفاق رخ داد و باعث دلگرمى مردم به عزم 
جدى رئيسى با برخورد با پديده فساد درون و بيرون از قوه قضاييه شد.
امامــى ادامه داد: از طرف ديگر، تأكيد رئيســى بــر اجراى عدالت در 
مجموعه تحت امرش و مشــاهده عينى و لمس اين مهم توسط مردم 
باعث شــد جايگاه قوه قضاييه بار ديگر به عنــوان نهادى كه حق را 

مى ستاند ديده شود.
اين كارشــناس مسائل سياسى به ديگر اقدام وى در قوه قضاييه اشاره 
كرد و گفت: در دوران تحت مديريت وى شاهد بهبود وضعيت كسب 

و كارها و احياى كارخانه جات بوديم.
وى ادامه داد: كســانى كه روزى مردم را از رئيسى مى ترساندند امروز 
بايد شــرمنده باشــند چرا كه او با اقدامات به جا و دقيقش كسب و 
كار هاى بســيارى را نجات داد و باعث دلخوشــى مــردم و آرامش 

خانواده هاى آنها شد.
امامى بيان كرد: اين فقط محدود به قوه قضاييه نيست چون رئيسى در 
هر منصب و مسئوليتى كه بوده اند، باعث خير و بركت براى مردم شده 
اند. وى ادامه داد: نمونه اى از اين رخداد را مى توان در دوران مديريت 
وى در آســتان قدس رضوى مشاهده كرد؛ از كاهش شركت هاى زيان 
ده آســتان قدس تا بهبود فرايندهاى مديريتى و ادارى در اين مجموعه 
مهم تا ارائه خدمات به زائرين و مردم ايران اســالمى، حركت وى در 
تسهيل زيارت امام رضا(ع) و ارائه كمك و امكانات به مردم دوستدار 

امام رضا(ع) زمينه عدالت را فراهم كرد.
اين كارشناس مسائل سياسى گفت: به طور كلى ميتوان بيان كرد وى 
در هر مجموعه اى كه بوده اند با فساد برخورده كرده اند و جوانان را 
بــه كار گرفته اند و منجر به بهترين خروجى در دوران مديريتشــان 
شــده اند. وى ادامه داد: در واقع عملكرد رئيسى به معناى واقعى كلمه 
نشــان مى دهد كه چرا ايشان رقيب خود را فساد و ناكارآمدى مى داند 
چــرا كه او هم در برخورد با فســاد و هم در ارائــه بهترين عملكرد، 
شــاخص بوده اســت. امامى افزود: همين اقدامات ملموس و مشهود 
رئيســى بود كه على رغم تخريب هاى بى شمار دولت مستقر عليه وى، 
مردم كمپين هاى بســيار ايجاد كردند و از رئيسى دعوت كردند تا در 
انتخابات حاضر شوند و البته وى هم به دعوت خيل عظيم مردم لبيك 

گفتند.

 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
صبح روزگذشــته در صحن مجلس 
اعضاى هيأت رئيسه را انتخاب كردند 
كــه در ايــن ميان نائب رئيســه دوم 

مجلس نيز تغيير كرد. 
البته گفتنى اســت كــه اصولگرايان 
مجلس يازدهم بعد از ظهر سه شــنبه 
در فراكسيون انقالب اسالمى تكليف 
كانديداهــاى اصلى هيأت رئيســه را 

مشخص كرده بودند. 
در فراكسيون انقالب اسالمى به گفته 
هــادى بيگى نژاد يكى از اعضاى اين 
فراكســيون، بر روى ادامه رياســت 

قاليباف اجماع شكل گرفته بود. 
روزگذشــته نيز محمدباقر قاليباف با 
230 راى توانست فريدون عباسى را 

كه 18 راى داشت پشت سر گذارد. 
نكته جالب اين است كه عبدالرضا مصرى 
در راى گيرى ميان اعضاى فراكســيون از 
على نيكــزاد و حميدرضا حاجــى بابايى 
بيشــتر راى آورده بود و از همين رو وى 
كانديــداى نائب رئيس اول مجلس شــده 
بــود. با اين حال مصرى در صحن مجلس 
با 205 راى بــه عنوان نائب رئيس دوم و 
نيكزاد با 206 راى بــه عنوان نائب رئيس 

شد.  انتخاب  اول 
اين در حالى اســت كــه قبــل از انتخابات 
فراكســيون، گمانه زنى ها از ايــن قرار بود كه 
حاجى بابايــى نائب رئيس اول و نيكزاد نائب 

رئيس دوم خواهد شد. 
با اين حال احتمــال دارد كه طى يكى دو ماه 
آينده بدنه هيأت رئيســه مجلس بارى ديگر 

دستخوش تغيير شده و حاجى بابايى به عنوان 
نائب رئيس اين مجلس ورود پيدا كند. 

نيكزاد وزير راه و شهرسازى دولت احمدى نژاد 
در حال حاضر به عنوان رئيس ستاد تبليغاتى 
آيت ا... ســيد ابراهيم رئيسى را برعهده دارد. 
همين مسئله احتمال حضور نيكزاد را در كابينه 
دولت احتمالى رئيســى را محتمل كرده و در 
اين صورت هيأت رئيســه مجلس دستخوش 

تغيير خواهد شد. 
در ادامه جلســه نمايندگان 6 نفر را به عنوان 
دبير در هيأت رئيسه انتخاب كردند كه شامل 
روح ال... متفكــر آزاد با 206 راى، محســن 
دهنوى با 184 راى، على كريمى فيروزجايى 
با 182 راى، محمد رشــيدى بــا 181 راى، 
مجتبى يوسفى با 168 راى و حسينعلى حاجى 

دليگانى با  168 راى مى شوند.

 خود را در محضر مردم روســفيد 
مى دانيم

رئيس مجلس بعد از برگزارى انتخابات هيأت 
رئيسه در اجالســيه دوم دوره يازدهم اظهار 
كرد: مجلس يازدهم وارد ســال دوم فعاليت 
كارى خود شــده اســت كه گزارش فعاليت 
مجلس يازدهم را به زودى براى اســتحضار 

موكالن خود ارائه مى كند.
قاليبــاف اضافــه كــرد: در ايــن فرصت به 
ولى نعمتان خود مى گويم كه ما نمايندگان شما 
در سال گذشته با همه فراز و نشيب ها همت و 
توان خود را در جهت پيگيرى مسائل شما در 
حدود اختيارات و ظرفيت هاى مجلس به كار 
گرفتيم. على رغم اذعان نسبت به وجود نقاط 
ضعف در كارنامه يكساله خود در محضر خدا 
و شــما مردم ايران، خود را رو سفيد احساس 

مى كنيم. وجود نقاط ضعف براى هر 
نهادى به خصــوص مجلس با قريب 
به 290 نفر تصميم گيــر با ديدگاه ها 
و ســاليق مختلف طبيعى اســت اما 
على رغــم موانــع و محدوديت هاى 
موجود به خصوص وجود ساختارها 
و رويه هاى ناصوابى  كه طى سال هاى 
متمادى در تار و پود قوه مقننه شكل 
گرفته، مجلس يازدهم توانسته در سال 
اول فعاليت خود در مســائل اساسى 
كشور وظايف اصلى اش را به درستى 
انجام دهد. خروجى آن را مى توان به 
عنوان قوانين نهايى شده و يا پيگيرى 
آنها و كار كارشناســى و نهايى شدن 
در كميســيون هاى تخصصى مجلس 

شوراى اسالمى ديد.
وى اظهار كــرد كه ســرمايه مجلس تجربه 
تالش هاى سال گذشته است وظيفه ما برطرف 
كــردن نيازهاى متراكم باقى مانده از ســال ها 

عقب ماندگى است.
رئيس مجلس شوراى اسالمى خطاب به مردم 
گفت: ما خود را متعهد مى دانيم كه روزهايمان 
را براى حل مســائل شــما به شب رسانده و 
شــب ها با دغدغه حل مشكالت شما سر بر 
بالين گذاريم. اميدواريم با استعانت از خداوند 
و تدبيــر و عقالنيت انقالبــى و ريل گذارى 
درســت براى اقدام دولت آينــده گره ها را از 
دست و پاى مسئوالن اجرايى كشور باز كرده 
و بتوان در حدود اختيارات و وظايف مجلس 
شــوراى اسالمى در حل مشــكالت موجود 
كمك كنيم تا اندكى از وظيفه خود را نسبت به 

مردم نجيب و صبور ايران ادا كنيم.

 شــامگاه دوشنبه كه ليســت غير رسمى 
اســامى كانديداهاى تاييد صالحيت شــده 
انتشــار يافــت، از همان ابتــدا واكنش هاى 
بسيارى را نسبت به خود برانگيخت. عالوه 
بر كانديداهاى رد صالحيت شــده، برخى از 
كانديداهاى تاييد صالحيت شــده نيز نسبت 

عملكرد شوراى نگهان واكنش نشان دادند. 
آيت ا... صــادق آملى الريجانى رئيس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و حجت االسالم و 
المسلمين حســن روحانى رئيس جمهورى 
كشورمان نيز به نوعى انتقاد و واكنش خود را 

به عملكرد شوراى نگهبان نشان دادند. 
 ناچار به نوشتن نامه شدم

با اين حال روزگذشــته واكنش ها به ليست 
مذكور تا حد زيادى كاهش يافته بود، با اين 
حال رئيس جمهور در جلســه هيأت دولت 
علت نگارش نامــه  به رهبر معظم انقالب را 
توضيــح داد و گفت: من به ناچار درباره  اين 
موضوع به مقام معظم رهبرى نامه نوشــتم و 
آنچه را كه در ذهنم بود به ايشان انتقال دادم، 
حاال ايشان هرچه مصلحت مى دانند و بنا به 
مصالح كشــور مردم تصميم خواهند گرفت؛ 
البته آقا در اين موارد كمتر وارد مى شوند اما 
به هرحــال مواردى هم بوده كــه ورود پيدا 
كرده انــد. در هر حال ايــن موضوع مربوط 
به همه مردم اســت و ما هم درخواســت و 
تقاضايمان را از ايشــان انجام داده ايم كه اگر 

صالح مى دانند اقدام كنند.
روحانى گفت: ما از تصميمى كه از ســوى 
شوراى نگهبان گرفته شده عصر روز دوشنبه 
مطلع شديم و شب صريح تر براى ما روشن و 
واضح شد و معلوم شد كه چه كسانى مدنظر 
هستند. براى خيلى از سياسيون و ما اينگونه 
بود كه دلمان مى خواست شرايط به گونه اى 
مى شد كه فرصت بيشــترى مى دادند و افراد 
ديگرى هم اضافه مى شــدند؛ چرا كه مبانى 
انتخابات و اصل آن رقابت اســت و اگر اين 
جــان را از انتخابات بگيريم چيزى در كالبد 

انتخابات نمى ماند.

وى با تاكيد بر اين كه دولت در اين زمينه كار 
زيادى نمى توانست انجام دهد، تصريح كرد: 
من نســبت به اصل 113 قانون اساسى حتما 
متذكر هستم و اشكال دارم. منتهى ما هر وقت 
اصل 113 را به شــوراى نگهبان مى نويسيم 
آنها تفســير خودشــان را دارند و مى گويند 

نمى توانيد در اين زمينه تذكر بدهيد.
 رها كردن صندوق 
خيلى خطرناك است

رئيس جمهور تصريح كرد: اين مساله براى ما 
بسيار مهم است چرا كه ما نمى توانيم صندوق 
آرا را رهــا كنيم. اگر صنــدوق را رها كنيد 
مى خواهيد چه چيزى را به جاى آن بگذاريد 
و اين خيلى خطرناك است كه صندوق ديگر 
كارايى نداشــته باشد. اگر نظام تاكنون حفظ 
شــده به خاطر همين صندوق راى و حضور 
و فداكارى مردم بوده است. اين صندوق يك 
رمز بسيار بزرگى بوده و مردم وقتى شكايت 
و اشــكالى دارند و تغييرى مى خواهند ايجاد 
كنند پاى همين صندوق مى روند. به هر حال 
بحث صندوق راى بسيار مهم است و من از 
همه مردم خواهش مى كنم در سراسر كشور 

اين مساله مهم را مدنظر قرار دهند.
 اوليــن موضوع مد نظــر رهبرى 

مشاركت حد اكثرى است
روحانى در ادامه خاطرنشــان كرد: پارســال 
هم كه در خدمت مقــام معظم رهبرى بودم 
از ايشان ســوال كردم آيا در انتخابات آينده 
هم همان نظر را داريد يا چون نظرات ديگرى 
هم مطرح است شما هم نظر ديگرى داريد، 
ايشان داســتان يكى از بزرگان را نقل كردند 
و فرمودند نظر من همان نظر گذشــته است 
و مشــاركت حداكثرى اولين موضوع مدنظر 
اســت و پس از آن به دنبــال رئيس جمهور 
صالح و اصلحى هم هســتيم كه من در نطق 
22 بهمن ماه هم اين موضوع را به مردم گفتم 
و ايشان هم همواره تصريح كرده اند كه براى 
مــن هدف اول و مهم مشــاركت حداكثرى 

مردم است.

 در قانون مرحله اى براى رسيدگى 
به اعتراض كانديداها وجود ندارد

سخنگوى شوراى نگهبان در گفت وگويى در 
اولين واكنش خود به عدم حضور نامزدهاى 
جناج هاى مختلف در ليســت نهايى شوراى 
نگهبان ظهار كرد: ما براى داوطلبان رياســت 
جمهورى ناچاريم كه اصل 115 مانند ايرانى 
االصل بودن را مــورد توجه قرار دهيم اما 4 
اصل رجل سياســى - مذهبى و مدير و مدبر 

بودن نيز مورد توجه جدى قرار گرفت.
عباســعلى كدخدايى ادامــه داد: پرونده 40 
نفر داوطلب انتخابات رياست جمهورى در 
شوراى نگهبان به دقت بررسى شد و به همين 
علت ناچار شديم كه وقت را تمديد كنيم و  
سوابق مديريتى و برنامه هاى داوطلبان را در 

اين دوره بيشتر مورد نظر قرار داديم.
سخنگوى شوراى نگهبان درباره داليل عدم 
احــراز صالحيت برخى نامزدها گفت: چون 
احراز شرايط اســت، فقط مى توانيم بگوييم 
آقاى الف يا ب  اين شرايط را واجد نبودند و 

چيز بيشترى نمى توانيم بگوييم.
وى در پاسخ به سوالى مبنى بر حق اعتراض 
كســانى كه صالحيتشــان احراز نشده است 
گفت:  اصوال در رياســت جمهورى بحث 
رد صالحيت وجود ندارد و احراز صالحيت 
است، طبق قانون، خود قانونگذار مرحله اى 
بــراى رســيدگى به اعتراض و شــكايت و 
اينگونه مســائل لحاظ نكرده، در واقع وقتى 
ما اســامى را اعالم كرديم و وزارت كشــور 
هم اطالع رســانى مى كند وارد موعد قانونى 

تبليغات مى شويم.
 شوراى نگهبان و اعضاى آن مصون 

از اشتباه و نقص نيستند
قائم مقام دبير شوراى نگهبان نيز روزگذشته 
در يادداشــتى نســبت به حواشــى پيرامون 
عملكرد شــوراى نگهبان در خصوص تاييد 
صالحيت ها نوشت: تصميم گيرى در شوراى 
نگهبــان چه در مورد مصوبات مجلس و چه 
در بررسى صالحيت ها در انتخابات براساس 

معيار رأى اكثريت مطلق شــكل مى گيرد. به 
عبارت ديگــر به طور مثــال در مورد تاييد 
صالحيت هــر داوطلب انتخابات رياســت 
جمهورى الزم است اعضاى شورا با حداقل 
7 رأى صالحيت داوطلــب را تاييد نمايند؛ 
بنابراين صالحيت هيچ داوطلبى با كمتر از 7 

رأى مثبت مورد تاييد قرار نمى گيرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانى شوراى نگهبان، 
ســيامك ره پيك در ادامه تصريح كرد: ممكن 
اســت داوطلبان از حيث واجد بودن شرايط 
در مراتب مختلفى قــرار بگيرند، به اين معنا 
كه فردى از جهت مديريت از ديگرى قوى تر 
باشد، ولى نسبت به شرط رجل سياسى بودن 
ضعيف تر باشــد (همينطور نســبت به ساير 
شــرايط) لذا در پاســخ به اين شبهه كه چرا 
فردى كه مديريت قوى تر دارد تائيد نشده، ولى 
ديگرى كه مديريــت ضعيف ترى دارد تائيد 
شده اســت بايد گفت كه شوراى نگهبان به 
مجموعه شرايط توجه مى كند بنابراين ممكن 
است كسى كه مديريت قوى دارد فاقد شرايط 
الزم ديگر باشد، اما فرد ديگر كه حداقل هاى 
الزم در مديريت را دارد واجد ســاير شرايط 

الزم نيز باشد و مورد تاييد قرار گيرد.
عضو حقوقدان شــوراى نگهبان ادامه داد: در 
كنار شرايط كيفى مانند رجل سياسى- مذهبى 
و مدير و مدبر بودن، برخى از شــرايط قابل 
ارزيابى عينى ماننــد وضعيت محكوميت ها 
و تخلفات احتمالى نيز براســاس مستندات 
مراجع قانونى مورد توجه اعضاى شــوراى 
نگهبان قرار مى گيرد. ممكن است در برخى 
از موارد به دليل لزوم بررسى بيشتر و وجود 
داليــل و توضيحات جديد به درخواســت 
اعضاى شــورا پرونده يــا پرونده هايى مورد 
بررسى مجدد و حتى رأى گيرى دوباره قرار 
گيــرد. در دوره حاضر نزديك به 10 پرونده 
دوبار و يك پرونده سه بار در معرض بررسى 

و رأى قرار گرفت.
وى در پايان تصريح كرد: شــوراى نگهبان و 
اعضاى آن همچون ســاير نهادها و اشخاص 
مصون از اشتباه و نقص نيست، اما به ويژه در 
اين دوره از بررسى ها تالش فوق العاده خود 
را براى بررســى دقيق، عادالنه و همه جانبه 
براساس ضوابط قانونى و شرعى بكار گرفت 
تا وظيفه خود در ايــن امر خطير را در برابر 
خداوند متعال و ملت شــريف ايران اسالمى 

انجام دهد.

احتمال تغيير در هيأت رئيسه مجلس تا دو سه ماه آينده

نيكزاد رفتنى شود
 حاجى بابايى به هيأت رئيسه مى آيد

روحانى با اشاره به روند بررسى صالحيت ها
به ناچار به رهبرى نامه نوشتم

■ سخنگوى شوراى نگهبان: پرونده داوطلبان به دقت مورد بررسى قرار گرفت
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نيش و نـوش

سالمندانى كه هنوز پيامك واكسن دريافت نكردند، چه كنند؟
 سخنگوى ستاد ملى مقابله با كرونا درباره تعيين تكليف سالمندانى كه براى واكسن 
كرونا ثبت نــام كرده اند، اما پيامك نوبت دهى را دريافت نكردند، تمهيدات پيش بينى 

شده براى انتخابات پيش رو،  در رابطه با ماجراى واكسيناسيون توضيح داد.
به گزارش ايســنا، عليرضا رئيسى، درباره افراد اولويت دار تزريق واكسنى كه با وجود 
ثبت نام در ســامانه، هنوز پيامك دريافت نكرده اند، گفت: قبال اعالم كرديم كه كسانى 
كــه با آنها تماس نگرفتند، بيايند و ثبت نام كننــد، اما در حال حاضر اين روش را در 
پيش گرفتيم كه همه ثبت نام كنند و بعد ما بر اساس ثبت نام به آنها نوبت دهى مى كنيم. 
خوشبختانه روند خيلى خوب شــده و باالى 90 درصد رشد داشته است. افرادى كه 

ثبت نام كرده اند، حتما منتظر باشند.

آمادگى بهزيستى براى ارائه مشاوره به كادر درمان
 مديركل مشاوره و امور روانشناختى سازمان بهزيستى كشور با اشاره به تماس 2 هزار 
و 603 نفر از اعضاى كادر درمان با صداى مشــاوره با شماره 1480 از ابتداى زمان شيوع 
كرونا در ابتداى اسفند 98، گفت: اين سازمان براى ارائه مشاوره به كادر درمان آمادگى دارد. 
بهزاد وحيدنيا در گفت و گو با ايرنا افزود: هنگاميكه كادر درمان كد اختصاصى را مى زنند 
در اولويت پاســخگويى قرار مى گيرند تا در نوبت نماننــد. كادر درمان براى دريافت كد 
اختصاصى مشاوره نياز به اقدام خاصى ندارند و با تماس با سامانه 1480 به اين كد دسترسى 
خواهند داشت. وى گفت: 460 كارشناس مشاور با مدرك تحصيلى كارشناسى ارشد و دكترا 
در رشته هاى مشاوره و روانشناختى در اين سامانه خدمات ارائه مى دهند. اين سامانه در سال 

99 به بيش از دو ميليون تماس تلفنى خدمات روانشناختى ارائه داد.

مهلت ثبت نام مصاحبه دكترى دانشگاه آزاد تمديد شد
 مدت زمان ثبت نام براى مصاحبه علمى آزمون دكترى تخصصى 1400 دانشگاه آزاد 
اسالمى تمديد شد.به گزارش ايلنا، بنا بر اعالم مركز سنجش، پذيرش و فارغ التحصيلى 
دانشگاه آزاد اسالمى، مهلت ثبت نام از داوطلبان آزمون دكترى تخصصى به منظور شركت 
در مصاحبه تا روز شــنبه 8 خرداد تمديد شد.كليه داوطلبان راه يافته به مرحله مصاحبه 
علمى به منظور شركت در مصاحبه الزم است با مراجعه به سايت مركز سنجش، پذيرش 
و فارغ التحصيلى به آدرس www. azmoon. org نســبت به ثبت نام خود اقدام 
نمايند.مصاحبه علمى داوطلبان آزمون دكترى تخصصى در سال جارى به صورت مجازى 
برگزار خواهد شــد و زمان و نحوه دريافت برگه اطالعات كاربرى به منظور شركت در 

مصاحبه مجازى پس از اتمام ثبت نام طى اطالعيه جداگانه اى منتشر خواهد شد.

كشف زمين خواري ميلياردي در رزن 
 فرمانده انتظامي استان، از كشف 11 هزار متر زمين خواري به ارزش 

20 ميليارد ريال در شهرستان "رزن"، خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس، "ســلمان اميرى"، در تشريح اين خبر 
گفت: در راستاي برخورد و مقابله با زمين خواران و رفع تصرف اراضي 
ملي از دســت سود جويان و در پي كسب خبري مبني بر تصرف غير 
مجاز اراضي ملي از سوي فردي در شهرستان رزن، بررسى موضوع در 

دستور كار ماموران انتظامي شهرستان قرار گرفت.
وى افزود: با همكاري كارشناسان منابع طبيعي شهرستان فامنين مشخص 
شد، 11 هزار متر زمين تصرف شــده مذكور جزء اراضي وزارت راه، 
مسكن و شهرســازي بوده كه متهم با سود جويي اقدام به تصرف غير 
قانوني اين زمين كرده اســت كه نامبرده با استفاده از شگردهاي خاص 

پليسي توسط كاركنان پليس آگاهى شناسايي و دستگير شد.
فرمانده انتظامي استان همدان با اشاره به اين كه كارشناسان ارزش ريالي 
اراضي تصرف شــده را 20 ميليارد ريال اعالم كرده اند، تصريح كرد: با 
هماهنگي قضائي زمين تصرف شــده خلع يد و متهم پس از تشكيل 

پرونده به مرجع قضائي معرفي شد.
اين مقام ارشد انتظامى استان گفت: پليس با زمين خواران و افراد سود 

جو كه به اراضي ملي دست درازي كنند با جديت برخورد مى كند.

كشف 40 فقره سرقت در تويسركان 
 فرمانده انتظامي شهرســتان "تويسركان"، از دستگيري 16 سارق و 
كشــف 40 فقره انواع سرقت در يك هفته گذشــته در اين شهرستان 

خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري پليــس، "محمد معصومي"، با اعالم اين خبر 
اظهار كرد: در پي وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان تويسركان، 
دستگيري سارقان به صورت ويژه با تشكيل تيم هاى عملياتى در دستور 

كار پليس قرار گرفت .
وى با اشاره به اين كه اين اقدام در اجراى طرح مبارزه با سرقت صورت 
گرفت، افزود: ماموران كالنترى ها، پاسگاه ها و پليس آگاهى شهرستان، 
16 سارق را در يك هفته گذشته در عمليات هاى جداگانه شناسايي و 

با هماهنگى قضائي آن ها را دستگير كردند.
معصومى بيان كرد: پس از تحقيقات فني و پليســي، متهمان به سرقت 
هاى مختلف از جمله سرقت موتورسيكلت، داخل خودرو، كابل برق 
و تجهيزات مخابراتى، منزل و سرقت اماكن خصوصى اعتراف كردند و 
محل هاي سرقت آنان بازسازي و مقداري از وسايل مسروقه نيز كشف 
شد . اين مقام انتظامى با بيان اين كه سارقان هر كدام به صورت جداگانه 
دســتگير شدند و در زمينه هاى سرقت منزل، مغازه، اماكن خصوصى، 
لوازم داخل خودرو، باغات كشــاورزى و غيره مرتكب جرم شده اند، 
ادامه داد: در بازجويى از ســارقان مشخص شد كه قصد انجام سرقت 

هاي متعدد در شهرستان را داشتند.
وى تصريح كرد: با دعوت از مالباختگان، وســايل مكشــوفه با احراز 
مالكيت به آنان تحويل و سارقان با تشكيل پرونده مقدماتي به دادسراى 

شهرستان معرفي شدند.

كشف 10 تن چوب فاقد مجوز در فامنين 
 فرمانده انتظامي شهرســتان "فامنين"، از كشف 10 تن چوب فاقد 

مجوز در اين شهرستان خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس، "علي حسن حيدري"، در تشريح اين 
خبر گفت: ماموران انتظامي شهرستان فامنين حين كنترل محورهاي 
مواصالتي به  يك دســتگاه كاميون مشــكوك شده و آن را متوقف 
كردند. وي افزود: در بازرســي از اين كاميــون، حدود 10 تن چوب 
فاقد مجوز كه ارزش آن بنا به نظر كارشناسان حدود 350 ميليون ريال 
ارزيابي شده، كشف و يك متهم در اين خصوص با تشكيل پرونده به 
مرجع قضائى معرفى شد. فرمانده انتظامي شهرستان فامنين خاطر نشان 
كرد: پليس با اقتدار كامل در حوزه مبارزه با قاچاق كاال با قانون شكنان 

قاطعانه برخورد خواهد كرد.

كشف بيش از 27 تن گندم خارج از شبكه 
توزيع در بهار 

 فرمانده انتظامي شهرســتان بهار، از كشف 27 تن و 250 كيلوگرم 
گندم خارج از شبكه توزيع به ارزش يك ميليارد و 362 ميليون ريال 

در اين شهرستان خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس، بزرگعلي نوري در تشــريح اين خبر 
اظهار كرد: ماموران انتظامي شهرســتان بهار حين كنترل خودروهاي 
عبوري به يك دســتگاه تريلر مشكوك شده و با هماهنگي قضائي آن 
را توقيف كردند. وي افزود: در بازرسي از اين خودرو، 27 تن و 250

كيلوگرم گندم خارج از شبكه توزيع كه از استان هاي غربي به مقصد 
استان تهران بارگيري شده بود كشف و يك متهم در اين خصوص با 
تشكيل پرونده به مرجع قضائى معرفى شد. فرمانده انتظامي شهرستان 
بهار با اشاره به اين كه كارشناسان ارزش گندم هاي كشف شده را يك 
ميليارد و 362 ميليون ريال برآورد كرده اند، خاطر نشان كرد: مبارزه با 

قاچاق كاال با جديت در دستور كار پليس شهرستان قرار دارد.

همدلى: نامزدهاى انتخاباتى دور از اجتماع
 كاريشون نداشته باشيد رفتن تو پَستو فكر كنن!!! 
همدان پيام: شيرين سو پربارش ترين شهر در همدان

  بهشون بگم اسفند دود كنن تا آبشون تلخ نشه!!!
دنياى اقتصادى: تله تشابه اسمى در بورسها

 پس در كنارش يه لغتنامه هم بذاريد تو معنى اسم ها اشتباه نشه!!
همشهرى: وضعيت اضطرارى هوا در كالنشهر

 اضطرارى بودنش بســتگى داره اين وضعيت رو كرونا اعالم 
كرده باشه يا هوهوخان؟!!

آرمان: امسال جانوران هم تشنه مى مانند 
 آدما به فكر خودشون باشن جانوران صرفه جويى بلدن!!!

كيهان: رقابت 7 نامزد در سيزدهمين انتخابات رياست جمهورى 
 براشون تن تاك تهيه كردين؟!

همدان پيام: چرا كرونا در برخى افراد شديد و در برخى افراد خفيف 
است؟

 ديگه با عشق كرونا كه نمى تونى كار داشته باشى!!!
كيهان: كوتاه درباره احراز صالحيت ها

 بدون شرح!!
همشهرى: اجماع ملى براى تغيير مسير اقتصاد

 فعأل وقت هندسه و رياضى نيست!! 
همدلى: فيلترشكن نامزدهاى انتخابات روشن شد 

 فعأل اينترنت شون قطع!!!
جمهورى اسالمى: بهره بردارى از 7طرح صنعت آب در كشور

 امسال كأل تو ادرات آب بازيه ؟!!
ايران: اعالم موضع چهره هاى تأييد صالحيت نشده

  قايم باشك بازى آدم بزرگا!!!
همدان پيام: زنگ خطر خشونت به صدا درآمد

  نه اينكــه كرونا زنگ مدارس رو قطع كــرده،  كمبود زنگ 
داشتيم!!!

شرق: واژه اى به اسم رد صالحيت نداريم
 از واژه حرف نزن جمله بساز!!

دانش آموزان «كارنامه الكترونيكى» را 
چگونه مى توانند دريافت كنند؟

 مديــركل دفتر فنــاورى اطالعات و ارتباطــات وزارت آموزش و 
پــرورش جزئيات و نحوه دريافت كارنامه الكترونيكى دانش آموزان را 

تشريح كرد.
 مهندس محمود حبيبى در گفت وگو با ايسنا، جزئيات دريافت كارنامه 
دانش آموزان به صورت الكترونيكى را اعالم و اظهار كرد: ارائه كارنامه 
به صورت الكترونيكى در اين ترم تحصيلى براى همه مقاطع تحصيلى 

صورت مى پذيرد و منحصر به پايه  تحصيلى خاصى نيست.
وى افزود: به اين ترتيب پايه هايى كه آزمون هايشــان زودتر تمام مى 
شــود زودتر اقدام به ورود نمرات مى كنند، به عنوان مثال ارزشــيابى 
پايــه هاى ابتدايى زودتر به اتمام مى رســد و دانش آموزان مى توانند 
كارنامــه خود را زودتر دريافت كنند. مديركل دفتر فناورى اطالعات و 
ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه به محض اينكه معلمان 
مدارس، ورود اطالعات به ســامانه سيدا را انجام دهند 24 ساعت بعد 
از آن كارنامــه فعال مى شــود و در اختيار دانش آموزان قرار مى گيرد، 
درباره نحوه ورود و دسترسى دانش آموزان به كارنامه گفت: ما در ترم 
تحصيلــى قبل هم ارائه كارنامه به صــورت الكترونيكى را به صورت 
آزمايشى اجرا كرده بوديم و بسيارى از دانش آموزان نام كاربرى و رمز 
عبور ورود به درگاه پادا به نشانىhttps://pada.medu.ir را در 
اختيار دارند و با همان دسترســى كه از قبل براى درگاه پادا داشتند مى 
توانند مراجعه كنند. حبيبــى ادامه داد: اما در صورتى كه به نام كاربرى 
و رمــز عبور ورود به درگاه پادا دسترســى نداشــتند نيازى به مراجعه 
حضورى به مدرســه نيست و از طريق شــاد يا مكانيسم هاى ارتباطى 

ديگرى كه با مدرسه دارند بايد نسبت به اخذ آن اقدام كنند.

آگهي مزايده (نوبت اول)  

شهرداري منطقه سه همدان

شهرداري منطقه سه همدان در نظر دارد نسبت به واگذارى مغازه تجارى به صورت اجاره بهاء به افراد واجد شرايط طبق موارد مشروحه ذيل اقدام نمايد. 
شرايط : 

1- پيشنهاد دهندگان مي بايستى مبلغ 180,000,000 ريال به حساب 100827030411 به نام شهردارى نزد بانك شهر شعبه شريعتى به عنوان سپرده شركت 
در مزايده واريز و قبض واريزي را به انضمام ساير مدارك در پاكات در بسته با اخذ رسيد تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/03/13 به دبيرخانه شهرداري 

منطقه سه واقع در خيابان شهدا – ميدان مفتح تحويل نمايند. 
2- به پيشنهادات فاقد سپرده و ناخوانا و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد بهاى پيشنهادى بايد از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام بوده و در 

پاكت الك و مهر شده تسليم شود.
3- اجاره بهاء بصورت ماهيانه در پايان هر ماه و نقداً اخذ خواهد شد.

4- هزينه آگهى و كارشناسى به عهده برنده مزايده خواهد بود.
5-  شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.

6- هرگاه برنده اول از انعقاد قرارداد با شهرداري استنكاف نمايد سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد تنظيم مي گردد. 
7- متقاضيان مى توانند جهت دريافت اسناد مزايده و اطالع از ساير شرايط مزايده به امور مالى شهردارى منطقه سه مراجعه نمايند.

جلسه بازگشايى پاكات در ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 در شهردارى مركزى همدان واقع در ميدان آرامگاه برگزار مى گردد.  8- ضمناً 
1400/204/ى

سپرده شركت در قيمت كارشناسىمورد اجارهرديف
مزايده

آدرس و توضيحات

يك باب واحد تجارى به متراژ 20 مترمربع 1
به همراه خانه مادر و كودك جنب آن به 

متراژ حدودًا 16 مترمربع

180,000,000 پيش 
پرداخت ماهيانه 600,000 

ريال اجاره

بلوار شهيد سردار همدانى داخل 180,000,000 ريال
پارك شهروند (اجاره مغازه و 
نگهدارى خانه مادر و كودك)

(م الف 295)

آگهي مزايده

تيپ 316 زرهى شهيد قهرمان دودانگه همدان

به  نسبت  دارد  نظر  در  همدان  دودانگه  قهرمان  شهيد  زرهى  تيپ 316 
به  خودرويى  تعميرات  مجتمع  و  درمانگاه  دندانپزشكى  واحد  واگذارى 
صورت اجاره اقدام نمايد. لذا متقاضيان مى توانند جهت بازديد از محل و 

دريافت شرايط مزايده به درمانگاه شهيد قهرمان مراجعه نمايند. 
شماره تماس: 09188192491

(م الف 292)

 شــركت شيشه همدان (ســهامى عام) در 
سال 1354 تأسيس شد و با همت متخصصين 
و مهندسين ايرانى در ســال 1361 با ظرفيت 
توليد 40 هزار تن در ســال مورد بهره بردارى 
قرار گرفت، با توجه به نياز روز افزون كشور 
به ظروف بســته بندى شيشه اى، به خصوص 
ظروفى كه از نظر كيفى مطابق استاندارد جهانى 
باشد، طرح توسعه اين شركت در سال 1378
و با ظرفيت 35 هزار تن در ســال شــروع به 

كار كرد.
در همين راستا، استاندار همدان روز گذشته 
به همراه جمعى از مديران كل دســتگاههاى 
اجرايى اســتان از روند توليد و طرح توسعه 
فاز سوم كارخانه شيشه همدان بازديد كردند. 
توليدى  شــاخص  طرح  اين  اجــراى  روند 
و صنعتــى ، اجــراى اين قبيــل طرح ها را 
بيانگر احساس مســئوليت بخش خصوصى 
در ســرمايه گذارى هاى مولد و اشــتغال زا 
دانســت و تاكيد كرد: دولــت با تمام وجود 
از فعاليت هــاى مولد بخــش خصوصى كه 
منجر به اشــتغال و تامين معيشت مردم باشد 

حمايت همه جانبه مى كند.
سيد ســعيد شــاهرخى در طى بازيد از اين 
كارخانه  بيان كرد: عمليات اجرايى ســاخت 
و راه اندازى بيــش از 300 واحد توليدى در 
حوزه هاى مختلف صنعت، معدن، كشاورزى 
و صنايع دستى اســتان در دست اجراست كه 
تالش مى كنيم نيمــى از اين واحدها تا پايان 

سال جارى به بهره بردارى برسد.
 وى تصريح كرد: اگر در اين شــرايط، وجود 
ارزشــمند بخش خصوصى در حــوزه هاى 
صنعت، كشــاورزى و توليد نبود به طور قطع 
دشمن ضربه ســنگين به پيكره اقتصاد كشور 
وارد مــى كرد. وى افــزود: اين قبيل اقدامات 
ارزشمند و قابل توجه به عنوان يك دستاورد 
اميدواركننــده و افتخار آفرين براى توســعه 
اقتصادى كشور بايد به خوبى اطالع رسانى و 

براى مردم تشريح شود.

استاندار همدان با اشاره به اينكه بيش از 300
واحد توليدى در حــوزه هاى صنعت، معدن 
و كشــاورزى اســتان همدان در حال ساخت 
و راه اندازى اســت، گفت: همگان بايد بدانند 
كه  فعاليت هاى عمرانى و اقتصادى بزرگ و 
قابل توجهى در اســتان اجرا شده و يا درحال 
اجراســت كه دستاورد آن رشد و توسعه همه 
جانبه و بهبود شرايط اقتصادى و رفاه و آسايش 

بيشتر  مردم است.
وى با بيان اينكه سياست اصولى دولت تدبير و 
اميد تالش شبانه روزى تا آخرين لحظه براى 
رونق توليد و بهبود شرايط اقتصادى كشور و 
مردم است، اظهار كرد: برهمين اساس مديران 
اجرايى استان همدان وظيفه دارند به صورت 
جدى و عملى از صنايع و واحدهاى توليدى 
حمايت كرده و موانع موجود در مســير كار و 

تالش را رفع كنند.
وى همچنين به مشــكل كمبود انرژى برق و 
اعمال خاموشى در كشور اشاره كرد و گفت: 
اين مشكل ناشــى از كم آبى شديد در سطح 

منطقه است اما برغم اين كمبودها، بيش از يك 
ميليون مشترك جديد طى سال گذشته به شبكه 

توزيع برق استان اضافه شده است
 در ادامه نيز شاهرخى در پاسخ به سوال يكى 
از خبرنگاران كه در هفته گذشــته در جلســه 
اى معاون استاندار عنوان كردند،حساب هيچ 
شــركتى نبايد مسدود باشــد اما اين درحالى 
است كه شركت آب و منطقه اى استان حساب 
شــركت خوش نوش را مســدود كرده است، 
بيان كرد: اين دسته از شركت ها بايد در اسرع 
وقت براى بدهى هاى خود تعيين تكليف كنند 
هرچند كه در اين باره تاكيدات الزم را كرده ايم 
وبايــد نهايت همكارى را با يكديگر داشــته 
باشند البته اين يك مورد خاص با رايزنى  هاى 

صورت گرفته طبق بخشنامه حل خواهد شد.
استاندار همدان در ادامه افزود: البته بايد تالش 
كنيم كه برق موردنياز صنايع تامين و مشكلى 
در اين زمينه ايجاد نشود و درعين حال ميزان 
خاموشى مشــتركان خانگى را نيز به حداقل 

ممكن برسانيم.

وى در پايان صحبت هايش به نشانه قدردانى از 
اين واحد بزرگ كارآفرين در غرب كشــور به 

مديرعامل اين مجموعه لوح سپاس اهدا كرد.
 با بهره بردارى از طرح سوم  

براى 300 نفر اشتغال ايجاد مى شود
همچنيــن مديرعامل و عضو هيــأت مديره 
شركت شيشه در بازديد استاندار و هيأت همراه 
از اين شــركت بيان كرد: مرحله ســوم طرح 
توسعه كارخانه شيشه همدان با ظرفيت توليد 
روزانه 360 تن شيشــه ظــروف با 90 درصد 
پيشرفت فيزيكى و نصب ماشين آالت پيشرفته 
و تجهيزات مدرن تا نيمه نخست امسال به بهره 

بردارى مى رسد.
خســرو فخيم هاشمى يادآور شد: ظرفيت فاز 
جديد توليد، 93هزار تن محصول بســته بندى 
شده در سال با محوريت صادرات است كه در 
واقع مى توان گفت يكى از بزرگترين كوره هاى 
كشور به شــمار مى آيد كه در اين فاز حدود 
300 نفر در 3 شــيفت كارى مشــغول به كار 

خواهند شد.

 راه اندازى مرحله سوم شيشه همدان 
تا پايان  تابستان 

■ استاندار: 300 واحد توليدى استان همدان در حال ساخت و راه اندازى است
■ مديرعامل شركت شيشه همدان: فاز جديد توليد، 93هزار تن محصول در سال با محوريت صادرات است

@bazarehamedan

 رئيس انجمن مــددكاران اجتماعى ضمن 
تشــريح برنامه هايى كه دولت جديد بايد در 
حوزه آســيب   هاى اجتماعى بــه آن بپردازد، 
به لزوم بازنگرى در ســاختار اداره كشور در 
بخش اجتماعى اشــاره مى كند و گفت: اولين 
پيشنهاد تفكيك وزارت رفاه از وزارت تعاون، 
كار و رفــاه اجتماعى اســت، زيــرا در حال 
حاضر آسيب هاى اجتماعى در اين وزارتخانه 
هيچ جايگاهى ندارد. آنجا وزارت كار اســت 
و هميشــه هم وزارت كار خواهــد ماند، لذا 
مســئوليت موضوعاتــى را كه مى تــوان در 
حوزه اجتماعى پيگيرى كرد بايد برعهده يك 
وزارتخانه مقتدر به نام وزارت امور اجتماعى 

و يا وزارت امور اجتماعى و خانواده باشد.
 سيدحســن موســوى چلك در گفت وگو با 
ايســنا، ضمن تحليلــى از وضعيت اجتماعى 
كشــور، برنامه هايى كه بايد در حوزه آسيب   
هاى اجتماعى در دولت جديد به آن پرداخته 
شود را تشريح و بيان كرد: باتوجه به وضعيتى 
كه در كشــور داريــم موضوع آســيب هاى 
اجتماعى جدى و نگران كننده اســت. دولت 
بعدى بايد نگران آسيب هاى حوزه اجتماعى 

باشد.
وى افــزود: رئيــس دولت بعدى آســيبهاى 

اجتماعى و امور اجتماعى را نه در حاشــيه، 
بلكه در متن اصلى برنامه هايش داشــته باشد؛ 
بخش اول از منظر سياســت گذارى اســت و 
رئيس جمهــور مى تواند لوايــح مختلفى را 
آمــاده كند. سياســت گذارى هاى مختلفى در 
حوزه آســيب هاى اجتماعى انجام شده است 
و به عنوان رئيس قــوه مجريه بايد چند نگاه 
را در حوزه آســيب هاى اجتماعى داشــت؛ 
اول، اجــراى قوانين و سياســت هايى كه در 
دوره مديريــت مى تواند بــه كنترل و كاهش 
آسيب هاى اجتماعى در تمام سطوح پيشگيرى 
كمك كند، دوم؛ بازنگرى در اســناد و قوانين 
موجود در صورتى كه اين بازنگرى به پيشبرد 
اهداف دولت در اين حوزه كمك كند و سوم؛ 
اتخاذ سياست هاى جديد كه بتواند زمينه ارتقاء 
و بهبود عملكرد كشور را در اين حوزه فراهم 

كند.
 تفكيك وزارت رفاه
 از وزارت تعاون و كار 

رئيــس انجمن مــددكاران اجتماعى، به لزوم 
بازنگرى در ســاختار اداره كشــور در بخش 
اجتماعى اشــاره كرد و گفت: اولين پيشنهاد 
بنده تفكيك وزارت رفــاه از وزارت تعاون، 
كار و رفــاه اجتماعى اســت، زيــرا در حال 

حاضر آسيب هاى اجتماعى در اين وزارتخانه 
هيچ جايگاهى ندارد. آنجا وزارت كار اســت 
و هميشــه هم وزارت كار خواهــد ماند، لذا 
مســئوليت موضوعاتــى را كه مى تــوان در 
حوزه اجتماعى پيگيرى كرد بايد برعهده يك 

وزارتخانه مقتدر باشد.
 دولت آتى تكليفش را

 با فضاى مجازى مشخص كند
وى در ادامه به حوزه فضاى مجازى اشــاره 
كــرد و گفت: دولت بايــد تكليف خود را با 
فضاى مجازى مشــخص كند؛ با اين نگاه كه 

نه حذف فضاى مجازى امكان پذير است و نه 
فيلترينگ در فضاى مجازى جواب مى دهد. به 
بازتعريفى از اداره حكومت در عرصه فضاى 

مجازى نياز است.
موســوى چلك به لزوم تعيين الزامات اداره 
كشور در حوزه اجتماعى، افزود: يكى از اين 
الزامات شايســته گزينى است؛ مشكل كشور 
ما در حوزه اجتماعى اين اســت كه هيچگاه 
فرمان حوزه اجتماعى را دست افراد متخصص 
ندادند و اين موضوع جدى است كه در كشور 

با آن مواجه هستيم.

انتظارات از دولت جديد 
در نوع نگاه به آسيب هاى اجتماعى
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خبـر نگاه

اولويت اقتصاد ايران؛ ثبات اقتصادى 
و مانع زدايى از كسب و كارها

 ســال 1400 به عنــوان «توليد، پشــتيبانى ها، مانع زاديى ها» همانند 
سال هاى گذشته از ســوى مقام معظم رهبرى با مضمون اقتصادى و با 
تأكيد بر اهميت به «توليد ملى» نامگذارى شده است. پر واضح است كه 
براى تحقق شــعار امسال، كليه عوامل موثر در زنجيره توليد و وضعيت 

اقتصادى كشور بايد مورد بررسى و توجه ويژه قرار گيرند.
آمار و شاخص هاى عملكردى اقتصاد كشور در ساليان گذشته، وضعيت 
نامناســبى دارند و به طور كل اقتصاد ايران در چند دهه گذشته در نرخ 
رشد اقتصادى، نوسانات زيادى را تجربه كرده است. وضعيت نامطلوب 
حكمرانى اقتصادى و اشكاالت ساختارى در نظام بودجه ريزى، موجب 
افزايش افســار گسيخته نرخ تورم و افزايش ضريب جينى در سال هاى 
گذشــته شــده و همچنين اقتصاد ايران تحت فشار تحريم ها و پاندمى 
فراگير كرونا آســيب زيادى را متحمل شــد. ســير تحوالت سياسى و 
موضوعات بين المللى نيز نشــان از عدم ثبات اقتصادى داشته و بيمارى 
مزمن تورم همچنان اقتصــاد را تهديد مى كند. تورم از جمله مهمترين 
شاخص هاى كليدى است كه در تمام حوزه هاى اقتصادى اثر گذار است. 
گروهى سياست هاى پولى را عامل اصلى تورم هاى باال در 50 سال اخير 
مى دانند و گروه ديگر معتقدند ريشــه تورم در سياست هاى مالى است؛ 
اما بحثى كه هميشه در خصوص تورم مطرح مى شود اين است كه تورم 
يك پديده پولى است و رشــد نقدينگى باعث تورم مى شود. متاسفانه 
ايران به لحاظ نرخ تورم جزو ده كشــور پر تورم دنياســت در صورتى 
كه 120 كشــور در دنيا تورم زير 3 درصد داشــته و تقريباً هيچ نوسان 
قيمتى ندارند. ايران 50 سال است كه گرفتار نرخ تورم باالست. براساس 
گزارش صندوق بين المللى پول، نرخ تورم كشورهاى افغانستان، الجزاير، 
ارمنســتان،  آذربايجان، بحرين،  جيبوتى،  عراق،  اردن، كويت،  موريتانى، 
عمان،  قطر، عربستان، امارات و فلسطين اشغالى در سال جارى ميالدى 
زير 3 درصد اســت. كارشناسان اقتصادى با تأكيد بر اينكه سياست هاى 
اعمالى در خصوص كاهش نرخ تورم طى ســال هاى متمادى گذشته، 
موفقيت آميز نبوده اســت، با توجه به سياست ها و تصميمات احتمالى 
بــه  ويژه بودجــه 1400، نرخ تورمى بين 20 تا 50 درصد متناســب با 

سناريوهاى مختلف پيش بينى كرده اند.
در واقع آنچه كه باعث شده تالش هاى مديريتى سال هاى گذشته براى 
رفع تحريم هاى بين المللى، ركود اقتصادى، بيكارى و كاهش وابستگى به 
درآمدهاى نفتى عقيم بماند، همين كم توجهى نظام برنامه ريزى كشور به 
محوريت «توليد ملى» و تالش همه دستگاه ها براى پشتيبانى از كسب و 

كار بخش خصوصى به موازات حذف موانع پيش روست.
طبق اعالم بانك مركزى درآمد سرانه كشور در سال1399 نسبت به سال 
1390كاهش بسيار چشمگيرى داشته است بعد از توافقات برجام در سال 
2015 ميالدى، اقتصاد ايران در سال 2016 يا 1395 با رشد 13 درصدى 
مواجه شد كه در چند دهه گذشته بعد از رشدهاى باالى اقتصادى پس 
از جنگ بى سابقه بوده است. اما پس  از اين سال روند نزولى رشد آغاز 
شــد. رشد اقتصاد ايران در ســال 1397 منفى شد و اين روند تا جايى 
ادامه داشت كه در ســال 98 مصادف با سال 2019 ميالدى، به گزارش 
صندوق بين المللى پول، حجم اقتصاد ايران 9 درصد كوچك تر شد. رشد 
اقتصادى، در سطح كالن مى تواند نماد وضعيت اقتصاد باشد، زيرا ميزان 

توليد يك كشور را نشان مى دهد. 
بسيارى نگاهى خوش بينانه به اقتصاد ايران در سال1400 دارند و معتقد 
هســتند كه فضاى اقتصادى كشور با تحوالت سياسى سال جارى، بهتر 
خواهد شــد. همكارى و تعامل بيشتر در نظام اجرايى كشور، و احتمال 
تعديل هايى كه ممكن است بين نظام سياسى بين الملل و ايران اتفاق افتد 
و همچنين پايان همه گيرى كرونا، از جمله داليلى است كه مى توان رشد 

اقتصادى مثبت را براى سال آينده ى اقتصاد ايران، متصور شد.
با اين حال آنچه قابل پيش بينى اســت اينكه در سال 1400 كارآفرينان، 
فعاالن اقتصادى و ســرمايه گذاران بيش از اينكه وارد فعاليت اقتصادى 
شــوند يا كسب و كار خود را توسعه دهند، بيشتر منتظر مشخص شدن 
وضعيت اقتصادى سياسى كشور مى مانند، به همين دليل نمى توان براى 
بخش توليد و انتظارات اقتصادى و ســرمايه گذارى آمار دقيق و چشم 
انداز روشــنى ارائه داد. در بحث درآمدها و ميــزان صادرات نفتى هم 
چشم انداز پيش روى اقتصاد كشور، بســيار مبهم است. درصورتى  كه 
محيط اقتصاد كالن در شــرايط بال تكليفى و نااطمينانى و انتظار نسبت 
به تغييرات محيط بين المللى قرار گيرد، اين موضوع مى تواند حتى رشد 
اقتصادى را نزديك بــه صفر و حتى در دامنه منفى قرار دهد. در چنين 
حالتى با به  تعويق انداخته  شــدن تقاضاى كاالهــاى بادوام خانوارها و 
ســرمايه گذارى بنگاه ها، اقتصاد به احتمال زياد با مشكل كمبود تقاضا 

مواجه خواهد شد. 
در حال حاضر قريب به 2500 مجوز متنوع در كشور براى كسب و كارها 
وجود دارد كه اين موضوع موجب تفسيرهاى گوناگون در اجراى قوانين 
و زمينه ســاز تبعيض، بى عدالتى و فساد مى گردد. شرايط فعلى اقتصاد 
كشور ايجاب مى كند كه رابطه دولت و بخش خصوصى تقويت گردد. 

ســال 1400 با شــروع فصلى نو در نظام مديريت اجرايى كشــور، در 
صورت تغيير رويكرد دولت جديد در برنامه ريزى و سياســت گذارى 
اقتصادى، ميتواند نقطه عطف تاريخ اقتصادى كشور و شروع شكوفايى و 
نقش آفرينى توليد ملى در بالندگى سياسى و اجتماعى ايران باشد. بديهى 
اســت تقويت توليد، موجب افزايش قدرت اقتصادى، سياسى و حتى 
فرهنگى است و با افزايش اشتغالزايى، شاهد رفع بسيارى از آسيب هاى 
اجتماعى خواهيم بود. به يقين پرهيز از مداخله سياست در اقتصاد، الزام 
به اجراى سياســت هاى كلى اقتصاد مقاومتــى در تمامى اركان اجرايى 
كشور و اصالح ساختارهاى اقتصادى در جهت حمايت از توليد ملى و 
رفع موانع آن و همچنين بهره مندى از ظرفيت عظيم نيروى كار متخصص 
كشور، زمينه ساز تحقق رشد اقتصادى كشور و اقتدار اقتصادى خواهد 
شد. «مانع زدايى» از مسير توليد ملى، يعنى حركت به سمت اقتصاد مردم 
محور و پايان تصدى دولت بر عرصه هاى سودآور اقتصادى و عدم نگاه 
رقابت گونه با بخش خصوصى واقعى به ويژه كسب و كارهاى كوچك و 

متوسط كه به ضعف بنيان هاى توليدى منجر شده است.
* امين شاكرى- رئيس مجمع عالى كارآفرينان

خبر معاون وزير راه از زمان اعالم نرخ وام اجاره
مدت زمان خريد مسكن به يك قرن رسيد؟

 معاون وزير راه و شهرســازى اظهار داشت: اخيرا گزارشى منتشر 
شده مبنى بر اينكه انتظار براى خريد خانه به يك قرن رسيده است كه 

نمى دانم مطالعات اين گزارش بر چه اساسى بوده است.
به گزارش ايلنا، محمود محمــودزاده درباره تعيين تكليف وام وديعه 
مستأجران براى سال 1400 اظهار داشت: ستاد ملى مبارزه با كرونا بايد 
پيشــنهادات ارائه شده را بررسى كند تا هفته آينده نرخ وام مستأجران 

اعالم مى شود.
وى از فاز دوم افتتاح هاى مسكن ملى خبر داد و گفت: فاز اول آبان ماه 
ســال گذشته آغاز شد و در اين فاز توانستيم بيش از 11 هزار و 500
واحد مسكونى را افتتاح كنيم و فاز دوم آن در خرداد ماه انجام مى شود 

و آماده افتتاح هاى بعدى هستيم.
معاون وزير راه و شهرســازى درباره انتشــار گزارشى مبنى بر اينكه 
مدت زمان خريد مســكن در كشورمان به يك قرن رسيده است، بيان 
داشت: اين عدد را تاييد نمى كنم چراكه نمى توان يك عدد مشخصى 

را براى پيش فرض هاى مختلف ارائه داد.
محمــودزاده با تاكيد بر اينكه واقعيت اين اســت كه با كاهش ارزش 
پول ملى كشورمان و افزايش قيمت مسكن، مدت زمان خريد خانه و 
خانه دار شدن افزايش يافته است اما نمى توان يك عدد مشخصى براى 
انتظــار براى خريد خانه ارائه داد، گفت: مدت زمان انتظار خريد خانه 
بستگى به شهر مورد نظر، متوسط قيمت مسكن در آن منطقه و درآمد 
خانــوار دارد اما يك اصل كلى وجود دارد آن هم اينكه فاصله درآمد 
خانوار و قيمت مسكن، مدت زمان خريد خانه را مشخص مى كند و بر 

اين مدت زمان اثرگذار است.
وى افزود: اما نمى توان يك عدد ثابتى را به تمام خانوار و تمام شهرها 
تعميم داد. اخيرا گزارشى منتشر شده مبنى بر اينكه انتظار براى خريد 
خانه به يك قرن رسيده اســت كه نمى دانم مطالعات اين گزارش بر 
چه اساسى بوده است. در تهران در منطقه اى متوسط قيمت مسكن در 
هــر متر مربع 10 ميليون تومان و در منطقه اى ديگر 60 ميليون تومان 
اســت و در تمام اين مناطق قدرت خريد خانوار متفاوت از هم است 
بنابراين بايد شاخصى مطرح شود كه در تمام مناطق مورد قبول باشد 

و صدق كند.
اين مقام مســئول با بيــان اينكه پيش فرض هاى تعيين شــده درباره 
مدت زمان انتظار براى خريد خانه بسيار اهميت دارد، اظهار داشت: در 
حال حاضر هيچ اطالعات دقيقى از مدت زمان انتظار براى خريد خانه 
يا سهم سهم مسكن از سبد خانوار نداريم و به همين علت است كه به 

دنبال ثبت اطالعات در سامانه اسكان و امالك هستيم.
محمودزاده درباره ميزان سهم مسكن از سبد هزينه هاى خانوار گفت: 
اساسا چنين عددى را نمى توان براى تمام خانوار و شهرها اعالم كرد 
و نمى توان اين كلى گويى را داشت كه سهم مسكن از سبد خانوار به 
35 درصد رسيده است اما مى توان جدولى تهيه كرد كه در آن در يك 
شهر مشخص براى دهك هاى مختلف درآمدى اين سهم را تعيين كرد.

قطعى آب هم در راه است
 مديرعامل شــركت مهندسى آب و فاضالب كشــور گفت: حتما بروز قطعى آب در 
تابستان وجود دارد اما تالش مى كنيم با مديريت فشار شرايط آبرسانى را مديريت كنيم.

به گزارش خبرآنالين، حميدرضا جانباز در حاشيه امضاى  تفاهم نامه همكارى مشترك در 
زمينه آبرسانى به مناطق محروم كشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پيش بينى مى كنيم 
در تابستان گرم امسال، منابع آبى برخى روستاها را از دست بدهيم و تعداد روستاهايى كه 

مجبور به آبرسانى سيار و تانكرى هستيم افزايش يابد.
وى افزود: امسال به بيش از 7000 روستا آبرسانى سيار صورت خواهد گرفت.

مديرعامل شــركت مهندسى آب و فاضالب كشور تصريح كرد: در تابستان امسال تعداد 

شهرهاى داراى تنش آبى به بيش از 210 شهر خواهد رسيد كه از اين تعداد 100 شهر در 
وضعيت قرمز تأمين آب هستند.

جانباز با بيان اينكه "ذخاير آبى سدهاى كشور نسبت به متوسط درازمدت و زمان مشابه 
ســال گذشته با كاهش قابل توجه مواجه اســت"، گفت: فقط در سدهايى كه تامين آب 
شــرب مى كنند با كمبود 40 درصدى ذخيره آب نســبت به سال گذشته مواجهيم كه در 
اين زمينه وزارت نيرو اولويت تخصيص آب در ســدهاى مهم و تأثيرگذار را تأمين آب 

شرب قرار داده است.
اين مقام مســئول با تأكيد بر اينكه با مشــتركان پرمصرف آب برخورد مى شود، گفت: با 
استفاده از سيستم هاى نرم افزارى به ميزان مصرف سنوات گذشته مشتركان دسترسى داريم 

و به مشتركان پرمصرف اخطارهايى مى دهيم و با آنها برخورد مى شود.

مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضالب كشور در پاسخ به سوالى در خصوص احتمال 
قطعى يا جيره بندى آب در تابســتان سال جارى گفت: حتما بروز قطعى آب در تابستان 
وجود دارد اما جز سياست هاى وزارت نيرو دادن قطعى آب نيست، بلكه تالش مى كنيم با 

مديريت فشار شرايط آبرسانى را مديريت كنيم.
وى افزود: پيش بينى مى كنيم قطعى هاى آب را بيشــتر در 100 شهر داراى وضعيت قرمز 

تنش آبى شاهد باشيم.
ديروز تفاهم نامه همكارى مشترك در زمينه آبرسانى به مناطق محروم كشور، بين شركت 
مهندسى آب و فاضالب كشور و بنياد احسان ستاد اجرايى فرمان حضرت امام امضا شد. 
اين تفاهم نامه يكساله به منظور آبرسانى به 130 روستاى سيستان و بلوچستان از دو هفته 

آينده وارد مرحله اجرا خواهد شد.
اقتصاداقتصاد

 khabar@hamedanpayam.com

غزل اسالمى »
 كم آبى باالخره صداى كشاورزان را درآورد. 
باغدارانــى كــه حقابه خود را از ســداكباتان 
مى گيرند در اعتراض به قطع آن تجمع كردند 
و خواستار تأمين آب براى باغات و زمين هاى 

كشاورزى شدند.
آن طور كه دهيار روستاى سنگستان گفت: طبق 
اسناد ثبتى، اين روستا حتى قبل از احداث سد 
اكباتان حقابه داشــته و اين ســهميه همچنان 
پابرجاســت امــا در بهار ســال جارى پس از 
رفت وآمدهاى زياد و ســپس تجمع فقط يك 
نوبت آب به باغداران روســتاى سنگســتان 

رسيده است.
رضا نعمتى ادامه داد: قرار بود در اسفندماه سال 
99 جلســه بگذارند و نمايندگان روستاهاى 
سنگســتان، آبشــينه و شــورين هم حضور 
داشته باشــند تا كشاورزان بتوانند براى امسال 
برنامه ريزى كنند اما اين اتفاق نيفتاد و در همين 
فصل متوجه شديم كه خودشان برنامه جديد 
دارند و قرار نيســت در فصل بهار سهميه اى 

به ما بدهند. 
وى افزود: بنــده 6 روز مدام در ادارات پيگير 
اين موضوع بودم اما كســى پاســخگو نبود و 
هربار مى گفتند مســئول مربوطه جلسه است 
و يا در اداره حضور نــدارد تا اينكه باغداران 
گفتند نمى توانى حق ما را بگيرى و خودشان 
تجمع كردند و نتيجه اين شــد كه 10 روز در 
هر ساعت 200 ليتر در ثانيه سهميه آب به اين 
روستا دادند و با اينكه باغ هاى انگور و مزارع 
سير و گندم را آبيارى نكرده ايم اما هنوز 48 باغ 

هنوز بدون آب است.
نعمتى بيان كرد: مســئوالن گفته اند در تابستان 
سالجارى به اين روستاها سهميه آب مى دهيم. 
اما درختانــى كه در بهــار آب نخورند براى 

تابستان نمى مانند كه نياز به آب داشته باشند.
نعمتى گفت: معموال در فصل بهار سد لبريز 
مى شــد و آب را به باغات ما باز مى كردند و 
باغات آنقدر آبيارى مى شدند كه درخواست 
مى كردم آب را ببندند. اما در ســال هايى كه 
همدان در تابســتان ها با كمبــود آب مواجه 
مى شود ما كنار مى آييم و كمتر از سهميه خود 
آب دريافت مى كنيم. اما امســال شرايط فرق 

مى كرد و باغات خشك شده اند.
پيش از اين، در جلســات متعددى در استان 
صحبت از كمبود آب و حل بخشى از مشكل 
آن از طريق كم كردن حقابه كشــاورزان اين 
3 روســتا بود. هرچند كه بحران ســال جارى 
را با برخى اقدامات صرفه جويانه پشــت سر 
بگذاريم اما مسئله تأمين آب استان بايد يكبار 
براى هميشه حل شــود تا در شرايط تنگنا با 

چنين بحرانى مواجه نشويم.
نوروز 1400 بود كه از ســوى وزارت كشور 
اعالم شد 7 اســتان از جمله همدان با بحران 
آبــى روبرو اســت. در همان زمان شــركت 
آب وفاضالب استان نيز اين خبر را تأييد كرد و 

گفت كه تابستان سختى پيش رو داريم.
پس از آن با اينكه شركت آب وفاضالب استان 
بارها تأكيد كرد كه با بحران آب مواجه هستيم 
اما در استان تصميمى براى تأمين آب از منابع 
جديد گرفته نشد. اين در حالى است كه پس 
از اينكــه وضعيت تأميــن آب از طريق تالوار 
نامعلوم شد در سال 94 «آب ضربتى» تصويب 
شد كه قرار بر اين شد تا خط انتقال از چاه هاى 
روستاى خالق وردى ايجاد شود و در صورت 

نياز آب همدان از اين محل تأمين شود. 
اما پس از گذشــت اين ســال ها اخيرا و پس 

از كمبود آب در ســال جارى برخى مسئوالن 
درباره پيگيرى انتقال آب از اين طريق ســخن 
مى گويند و آن طور كه گفته مى شود خط انتقال 
ايجاد شده اما اعتبار نصب شير براى انتقال آب 

موجود نيست.
6 ســال از مصوبه آب ضربتــى مى گذرد اما 
مســئوالن در اين مدت آن را اجرا نكرده اند. 
بارش باران و نزوالت آســمانى در سال هاى 
گذشته سبب شد تا تكميل خط انتقال آب از 
اولويت خارج شود و امسال كه مقدار نزوالت 
آسمانى كم است با بحران آب و مشكل تأمين 
مواجه شــويم و براى حل آن جلسات پى در 

پى برگزار شود.
در تاريخ 28 فروردين بود كه مديركل مديريت 
بحران اســتاندارى اعالم كــرد كه درصورت 
پيش بينى بروز شــرايط بحرانى و كم آبى بايد 
پيــش از وقــوع برنامه ريزى هايــى به منظور 

مديريت توزيع آب انجام شود.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
نيز در همان جلســه راهكار كنترل بحران آب 
را كاهش حقابه كشاورزان 3 روستاى نامبرده 
مطرح كرده است و آن طور كه دهيار سنگستان 
گفت: قرار شــده از 2/5 ميليون متر مكعب به 

1/5 ميليون متر مكعب برسد.

منصور ستوده گفته است: با وجود 19 ميليون 
متر مكعب ذخاير آبى درســد اكباتان، اگر در 
ابتداى پاييز سال 1400 نزوالت آسمانى نبارد 

با مشكل آب مواجه خواهيم شد.
وى همچنين براى عبــور از بحران موجود، 
اجاره چاه هاى كشــاورزى، اجــاره چاه هاى 
دســتگاه هاى اجرايــى، انســداد چاه هــاى 
غيرمجــاز، نصــب كنتور بــر روى چاه هاى 
مديريت  و  فشارشــكن  نصب  كشــاورزى، 
مصرف را از جمله راهكارها به منظور كنترل 
شرايط مطرح كرده و گفته كه بايد اين موارد 
در دســتور كار شــركت آب منطقه اى باشد. 
اكنــون به دليل در دســترس نبــودن وى و 
حضور در جلسات متعدد استان آخرين نتيجه 
از عملكرد اين شركت براى حل مسايل آبى 

در دسترس نيست.
آن طــور كه مشــخص اســت امســال هم 
انتقال آب از طريــق چاه هاى خالق وردى 
انجام پذير نيســت. اما مســئوالن استان اگر 
در 6 ســال گذشــته به جاى اينكــه به اميد 
نزوالت آسمانى و لبريز شدن سد، وظايف 
و مصوبــات را اجــرا مى كردنــد امروز نه 
كشــاورزى بى آب مى ماند و نه مردم نگران 

تأمين آب شرب بودند.

 نهاونــد- معصومــه كمالونــد- 
خبرنگارهمدان پيام: ســال 98بود كه 
18قطعه زمين به برخى اهالى روستاى 
دره ميرزا از توابع بخش خزل شهرستان 
نهاوند باهمكارى چند اداره واگذار شد.

پس از آن هم برخى خدمات از جمله 
گاز و برق هم به صاحبان اين زمين ها 
كه حاال صاحب ملك مســكونى شده 
واگذار شد. اما موضوع واگذارى آب 
به مشكل خورد و مطالبه مهم مردم شد.

رئيس بنياد مســكن شهرستان نهاوند 
دربــاره ايــن مطالبــه مى گويــد: به 
درخواســت مالكين چند قطعه زمين 
ورودى روســتاى دره ميرزا از توابع 
بخــش خزل در ســال 97 اين زمين 
از اراضــى منابع طبيعى اســت كه با 
همكارى اداره منابــع طبيعى به بنياد 
مســكن واگذار و براى ساخت واحد 
مسكونى به افراد واجدالشرايط واگذار 

شد.
 انشــعاب برق و گاز را هــم بعد از 
ساخت دريافت كردند اما اداره آبفا به 

داليلــى ازجمله عدم  وجود اعتبار، به 
اين افراد انشعاب آب واگذار نكرد.

به گفته عليرضا نثــارى براى رفع اين 
مشــكل چندين بار بنياد مســكن و 
بخشــدار خزل هم به صورت شفاهى 
وهم به صورت كتبى موضوع پيگيرى 
شد كه در نهايت آخرين پيگيرى ها از 
بخشــدار خزل منتج به اين شد كه در 
آينده نزديك از طريق اعتبار ســازمان 
برنامه و بودجه در اين خصوص اقدام 

الزم انجام خواهد، شد.
نثــارى تصريح كرد: واگــذارى زمين 
به قيمت بســيار ناچيز در روستاها و 
اعطاى تســهيالت و كمك بالعوض 
به منظور خانه دار شدن جوانان و افراد 
بى بضاعت در روســتاها از جمله دره 
ميرزا و هزينه كرد عوايد حاصل شده 
در همان روستا، از جمله رسالت هاى 
اصلى بنياد مسكن بوده و انتظار ميرود 
دستگاه هاى خدمات رسان نيز مساعدت 
ويژه در زمينه رسالت اصلى خود يعنى 
واگذارى انشــعابات را كما فى سابق 

داشته باشند.
همچنيــن مســير عبــورآب در اين 
روســتا در 10 مترى اين زمين ها بوده 
و واگــذارى انشــعاب آب نيز مانند 
انشــعاب گاز و برق كه به منازل اين 
افراد واگذار شــده از اداره آبفار مورد 

انتظار مى باشد.
رئيس بنياد مســكن شهرستان نهاوند 
با بيــان اينكه مناطقى براى توســعه 
مسكونى در طرح هاى هادى به منظور 
افزايش سرانه ساخت و ساز روستاييان 
و جلوگيرى از مهاجرت معكوس در 
نظر گرفته مى شــود كــه در صورت 
نياز به اعتبار در زمينه توســعه شبكه 
آب،اداره متبوع از محل اعتبارت كميته 
برنامه ريزى خود مى تواند در اين زمينه 

تامين اعتبار نمايند.
به عبــارت ديگــر اين بنيــاد امكان 
تخصيــص و هزينــه كــرد اعتبار در 
زمينه واگذارى انشعاب آب و... ندارد 
و در قانون وظايف ذاتى هر دســتگاه 

مشخص مى باشد.

باغداران در انتظارحقابه

طرح روز

منبع: شركت آب منطقه اى

پرداخت سود سهام عدالت به كجا رسيد؟
 يك مقام مسئول گفت: شوراى عالى بورس دريافت سود 
از شركت هاى سرمايه پذير و پرداخت آن به سهامداران را به 

شركت سپرده گذارى سپرده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، جوان حســين امينى خواه، 
بازرس اتحاديه تعاونى هاى ســهام عدالت در پاســخ به اين 
پرســش كه مابقى سود ســهام عدالت چه زمانى به حساب 
سهامداران واريز مى شود؟ بيان كرد: مسئوالن شركت سپرده 
گذارى كه وعده داده بودند تا شــب عيد فطر ســود ســهام 
عدالت را واريز كنند بايد دليل خلف وعده و چشــم انتظار 

گذاشتن سهامداران را مطرح كنند.
امينى خواه در پاســخ به اين پرســش كه آيا عدم واريز سود 
ســهام عدالت ارتباطى با مجامع دارد؟ بيان كرد: خير، علت 
دقيق را نمى دانم، ولى قطعا ربطى به مجامع نمى تواند داشــته 
باشــد. امينى خواه در ادامه گفت: شركت هاى سرمايه گذارى 
اســتانى تفاهم نامه هايى را قبل از واريز ســود در اسفندماه 

سال99 با بانك ها تنظيم كرده بودند كه بدون هيچ هزينه اى 
سود سهام به حساب مشموالن روش غيرمستقيم واريز شود 
و در حين جمع آورى ســودها از شركت هاى سرمايه پذير 
سود حاصل از خود سودها در بانك نيز به دست سهامداران 
يا شركت هاى ســرمايه گذارى استانى برسد كه سهامداران 

آن مردمى هستند كه روش غيرمستقيم را انتخاب كرده اند.
او در ادامه افزود: ولى متاسفانه شوراى عالى بورس دريافت 
سود از شركت هاى سرمايه پذير و پرداخت آن به سهامداران 
را به شركت سپرده گذارى محول كرد. امينى خواه در پايان 
اظهار كرد: بهتر اســت شــوراى عالى بورس وظايف ذاتى 
شركت هاى ســرمايه گذارى استانى را به خودش برگرداند 
كه اگر منافعى مادى در قبــال انجام اين گونه وظايف مثل 
توزيع ســود بين سهامدارانشــان وجود دارد اين منافع به 
خود سهامداران برسد نه به شركتى ديگر كه سهامداران آن 

اشخاص حقيقى و حقوقى ديگرى هستند.

پيگيرى 2ساله براى واگذارى انشعاب آب به اهالى دره ميرزا

منتظر اعتبار سازمان برنامه بودجه باشيد
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همدان با 2 تيم در ليگ دسته دوم 
بسكتبال كشور 

 اســتان همدان با 2 تيم در رقابت هاى فصل جارى ليگ دسته دوم 
بسكتبال كشور شركت مى كند.

رئيس هيأت بسكتبال استان با اعالم اين خبر گفت: در رقابت هاى فصل 
جارى ليگ دسته دوم بسكتبال باشگاه هاى كشور 2 تيم از شهرستان هاى 

همدان و بهار شركت دارند.
 B پرويــز ريحانى بيان كرد: تيم هاى بهار و همــدان از امروز در گروه
ليگ دسته دوم بسكتبال كشــور با تيم هاى علوى ايالم، خانه بسكتبال 
اردبيل، خانه بســكتبال مريوان و خانه بســكتبال لرستان باهم رقابت 
مى كنند. رقابت هاى ليگ دســته دوم بسكتبال مردان كشور در 2 گروه 
برگزار مى شــود. ريحانى خاطرنشان كرد: نمايندگان همدان فصل قبل 
در رقابت هاى ليگ دســته يك و 2 كشور حضور داشتند و در اين بين 

اسدآباد براى حضور قدرتمند در فصل جديد ليگ يك آماده مى شود.
وى افزود: خوشبختانه شهرستان ها در جذب حامى مالى براى حضور 
در ليگ هــاى كشــور تالش فراوانى داشــته اند و خوشــحاليم كه در 
شهرستان هاى نهاوند، اســدآباد، بهار و همدان شرايط خوبى به لحاظ 

تيمدارى در سطوح كشورى فراهم است.

قهرمانان مينى گلف معرفى شدند
 قهرمانان مينى گلف جام خرمشهر در همدان معرفى شدند.

دررقابت ها مينى گلف جام خرمشــهر كه به مناسبت سوم خرداد، 30
ورزشكار در 2 رده سنى باالى 18 و زير 18 سال به صورت انفرادى و 

به روش استروك پلى در 9 ميدان با هم رقابت كردند.
اين رقابت هــا در بخش بانوان و با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى به 
ميزبانى سايت تخصصى مينى گلف مجموعه شهيد شمسى پور همدان 

برگزار شد.
در اين مسابقات و در رده زير 18 سال هستى نيكنام عنوان قهرمانى را 
كسب كرد، هلينا يارمحمدى دوم شد و آترينا اسكندرى نيز بر سكوى 
ســوم قرار گرفت. در رده ســنى باالى 18 ســال نيز پريا حسينى راد 
عنوان نخســت را كسب كرد، آيدا جهانى بر سكوى دوم قرار گرفت و 
كياندخت عظيمى سوم شد. مريم باب الحوائجى، سميرا حسينى و الهام 

سهاكى قضاوت اين پيكارها را برعهده داشتند.

پياده روى در همدان دوشنبه ها
 براى نخستين بار طرح ملى دوشنبه هاى پياده روى در استان  همدان 

آغاز شد.
سرپرســت هيأت ورزش هاى همگانى استان با اعالم اين خبر، گفت: 
درنخســتين هفته از اين رويداد ملى، 500 بانوى همدانى به پياده روى 

پرداختند و 20 ايستگاه ورزشى همكارى الزم را داشتند.
مريم روحــى اضافه كرد: هدف از اجراى طرح دوشــنبه هاى پياده 
روى، قرار گرفتن پياده روى در برنامه روزانه اقشار و توسعه فعاليت 
بدنى است. طرح دوشنبه هاى پياده روى از ابتداى خرداد ماه جارى 
آغاز شــده و تا اســفند ادامه خواهد يافت و هر ماه به يك قشــر 

اختصاص خواهد يافت.
وى خاطرنشان كرد: در اين طرح كه توسط كارشناسان ورزش همگانى 
طراحى شــده ، هر دوشنبه با يك شــعار ويژه و مخصوص يك قشر 
خاص جامعه به اين صورت كه هر فرد با گوشى موبايل خود به مدت 
30 دقيقه پياده روى مى كند و از خود فيلم و اســكرين شات مى گيرد 

و با گفتن شعار آن هفته فيلم را براى فدراسيون ارسال خواهد كرد.
روحى خاطرنشان كرد: هر هفته به بهترين ويديوها جايزه اهدا خواهد 
شد و در هفته نخست بانوان همدانى حضورى فعال و چشمگير داشتند.
وى بيان كرد: در اين طرح مدت فيلمبردارى شخص بايد بين 20 تا 50
ثانيه باشد و حداقل 5 كيلومتر و يا 30 دقيقه انجام شود و شعار هفتگى 

طرح را نيز بيان كند.

كريم باقرى دستيار اسكوچيچ 
در تيم ملى شد

 كريم باقرى با موافقت مديريت باشگاه پرسپوليس در اردوى تيم 
ملى فوتبال حضور پيدا مى كند.

با پيشنهاد رسمى از سوى فدراسيون فوتبال و موافقت مديريت باشگاه 
پرسپوليس و با هماهنگى كادرفنى، كريم باقرى براى مدتى كوتاه، در 
اردوى تيم ملى فوتبال كشورمان حضور پيدا مى كند تا در راه صعود به 

جام جهانى در كنار دراگان اسكوچيچ فعاليت كند.
بعد از آن كه پيشنهاد مسئوالن فدراسيون فوتبال به مديرعامل باشگاه 
پرسپوليس رسيد، بررســى تمام ابعاد اين پيشنهاد در دستور كار قرار 
گرفت. در اين مســير، از يحيى گل محمدى نيز نظرســنجى شد و بنا 
به مصلحت انديشــى ملى، كمك به تيمى كه متعلــق به 85 ميليون 
نفر ايرانى اســت و نگاه ملى كه همه پرسپوليسى ها در طول تاريخ به 
فوتبال كشورمان داشتند، به صورت موقت و تنها تا پايان دور مقدماتى 
انتخابى جام جهانى، باقرى به عنوان دستيار اسكوچيچ به كادرفنى تيم 

ملى اضافه مى شود.
تيم ملى كشــورمان روز 13 خرداد مقابل هنگ كنگ، روز 17 خرداد 
برابر بحرين، 21 خرداد مقابل كامبوج و در نهايت سه شنبه 25 خرداد 
ماه با عراق در گروه سوم رقابت هاى انتخابى جام جهانى بازى خواهد 

كرد.

جدايى كونته از اينتر در 48 ساعت آينده
 گزارش ها در ايتاليا حاكى از آن اســت كه آنتونيو كونته، سرمربى 

اينتر، ظرف 48 ساعت آينده نراتزورى را ترك خواهد كرد.
آنتونيو كونته موفق شد در اين فصل اينتر را پس از 11 سال به قهرمانى 

A برساند، آن هم با 12 امتياز اختالف با تيم دوم جدول! در سرى
اما استيون ژانگ، رئيس اينتر، و شركت سانينگ، مالك چينى باشگاه، 
به مديران نراتزورى اعالم كرده اند كه مجبورند هزينه هاى اين باشگاه 
را تا 20 درصد كاهش دهند و تا بســته شــدن پنجره تابستانى نيز از 

فروش بازيكن حداقل 100 ميليون دالر درآمد كسب كنند.
با اين شــرايط شــايد كونته در اينتر نماند و بزودى تصميم خود را 

اتخاذ خواهد كرد.

ستاره آرژانتينى يووه در اتلتيكو مادريد
 پائولو ديباال، ســتاره آرژانتينى يوونتوس، ممكن است در صورت 
توافق بيانكونــرى و اتلتيكو مادريد با آنخل كــوره آ يا آلوارو موراتا 
معاوضه شــود. اتلتيكو مادريد پــس از قهرمانى در فصل 2020-21، 
در حال تقويت تيم خود است و اكنون شايعاتى درباره پيوستن پائولو 

ديباال به جمع شاگردان ديگو سيمئونه به گوش مى رسد.
ســتاره يوونتوس در 12 ماه گدشته با مشكالتى مواجه بوده و مدت 
زمانى كه براى بيانكونرى به زمين رفته به شــدت كاهش يافته است. 
ديبــاال اكنون مى تواند در يك معاملــه تبادل بازيكن با قهرمان الليگا 

نقش مهمى را ايفا كند.

الكس نورى مربى تيم ملى آمريكا شد
 ســرمربى ايرانى االصل سابق وردربرمن و هرتا برلين به كادر فنى 

تيم ملى فوتبال آمريكا اضافه شد.
الكساندر نورى كه سابقه سرمربيگرى و حضور در كادر فنى به عنوان 
مربى در تيم هاى آلمانى وردربرمن، اينگولشــتات و هرتابرلين را در 

كارنامه دارد، به عنوان مربى راهى تيم ملى آمريكا شد.
تيــم ملى آمريكا كــه در مرحله نيمه نهايى انتخابــى جام جهانى در 
قاره هاى آمريكاى شــمالى و مركزى بايد به مصاف هندوراس برود، 
با اضافه شدن الكساندر نورى به عنوان يك مربى با تجربه به كادر فنى 

خود به دنبال موفقيت در اين رقابت ها است.

آگهي حصر وراثت
ــنامه  5020064947  ــماره شناس ــى داراى ش ــى بزچلوئ ــى چهر قان ــاى عل آق
ــت  ــوزه درخواس ــن ح ــه 112/0000072 از اي ــه كالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ب
گواهــى حصــر وراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان حســينعلى 
چهرقانــى بزچلوئــى به شــماره شناســنامه  5029389008 در تاريــخ 1400/02/16 
در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفــى 
منحصــر اســت بــه: 1- علــى چهرقانــى بزچلوئــى فرزنــد حســينعلى به شــماره 
ــى،  ــر  متوف ــن پس ــادره از فامني ــد 1373 ص ــنامه 5020064947 متول شناس
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــينعلى ب ــد حس ــى فرزن ــى بزچلوئ ــر چهرقان 2- امي
3860475215 متولــد 1370 صــادره از همــدان پســر متوفى، 3- النــاز چهرقانى 
بزچلوئــى فرزنــد حســينعلى بــه شــماره شناســنامه 5020117498 متولــد 1379 
صــادره از  همــدان دختــر متوفــى، 4- فاطمــه كــرد فرزنــد نقدعلــى به شــماره 
شناســنامه 1044 متولــد 1348 صــادره از  فامنيــن همســر متوفــى، 5- دولتعلى 
ــد  ــنامه 33 متول ــماره شناس ــه ش ــى بيــگ ب ــد عل ــى فرزن ــى بزچلوئ چهرقان
1313 صــادره از فامنيــن پــدر متوفــى. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي 
درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي 
دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي 

ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.
 (م الف 58)

مهدى رجب زاده - قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

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

برابر رأي شــماره 140060326008000119 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى تقى كريمى كهوند فرزند نجاتعلى به شماره شناسنامه 16704 كدملى 0058280162 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 100000 مترمربع 
پالك شــماره  فرعى 591 از اصلى 193 قريه قايش واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن كه مورد تقاضا قســمتى از نسق هاى شماره 14461 به نام آقاى همتعلى فرزند محبعلى و 14349 و 
39572 به نام قدرت گلشــنى سطوت فرزند گلشنعلى و 14318 و 39539 به نام شاه على قادرى بيدار فرزند اسداله و 14401 و 39624 به نام يداله فرزند يوسف و 14359 و 39582 به نام حشمت 
اله طيبى آثار فرزند عيسى و 14356 به نام گلچين على صدقى بيدار و 39612 و 14389 به نام ولى اله سيفى بيدار همگى تنظيمى دفتر 5 همدان مى باشد 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 19)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/06

حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

آگهى فقدان سند 
آقــاى چراغعلــى افراشــته بــرگ استشــهاد محلــى مصــدق بــه مهــر دفترخانــه 
62 بهــار مدعــى اســت يــك جلــد ســند مالكيــت ششــدانگ پــالك ثبتــى 
4732 فرعــى از 139 اصلــى واقــع در بخــش چهــار كــه ذيــل دفتــر 64 صفحــه 
155 ثبــت 13675 ســابقه ثبــت دارد نــزد كســى در بيــع شــرط هســت كــه در 
اثــر ســهل انگارى مفقــود گرديــده لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــى بــه مــاده 
ــى  ــه كس ــى ك ــا در صورت ــود ت ــى مى ش ــت آگه ــى ثب ــه قانون 120 آيين نام
ــد از  ــود مى باش ــزد خ ــت ن ــند مالكي ــود س ــا وج ــه و ي ــام معامل ــى انج مدع
ــه اداره ثبــت  ــا مــدت 10 روز پــس از انتشــار آگهــى ب تاريــخ  نشــر آگهــى ت
محــل مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت يــا ســند 

معاملــه تســليم نمايــد.
 لــذا چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــى نرســد و يــا در صــورت اعتــراض 
ــه نگــردد اداره  ــه اداره ثبــت ارائ ــه ب ــا ســند معامل اصــل ســند مالكيــت و ي
ثبــت اســناد و امــالك ســند مالكيــت المثنــى را طبــق مقــررات صــادر و بــه 

متقاضــى فــوق تســليم نخواهــد نمــود.
ضمنــاً ملــك مذكــور داراى يــك فقــره رهنــى بــه شــماره 984 مــورخ 91/4/8 

دفترخانــه 91 بهــار در رهــن بانــك تجــارت اســت. 
(م الف 84)

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

نيازتيم شهردارى 
به حمايت مسئوالن استان

 تيم فوتبال شهردارى همدان در شرايط كنونى بيش از هر 
زمان ديگرى نياز به حمايت مسئوالن دارد.

ســرمربى تيم فوتبال شــهردارى همدان با اعالم اين مطلب 
اظهارداشت: اگرچه تيم شهردارى در هفته هاى اخير نتوانسته 
نتايج دلخواه خود را كسب كند، اما بازيكنان به لحاظ روحى 
و روانى نيازمند حمايت همه جانبه هستند و بايد به گونه اى 

عمل كنيم كه در روند بازى آنها تاثير منفى نداشته باشد.

رضا طاليى منــش با بيان اينكه در حال حاضر شــهردارى 
همدان حامى اصلى تيم اســت، گفت: اعضاى شوراى شهر 
به طور قطع تصميم گيرنده هستند و انتظار بيشترى از آنها در 
جهت حمايت از تيم و بازيكنان داريم چراكه توجه مسئوالن 
موجب دلگرمى هرچه بيشــتر بازيكنان و تقويت انگيزه آنها 

براى حضور بهتر در مسابقات مى شود.
وى با اشــاره به اينكه اگر شــهردار همدان نبود، شرايط تيم 
نامساعد مى شد، افزود: توقع داريم اعضاى شوراى شهر نيز 
بيشــتر به موضوع حمايت هاى مادى و معنوى از تيم توجه 
كنند زيرا تيم هاى مدعى براى كســب نتايج الزم به صورت 

همه جانبــه مورد توجه و حمايت مســئوالن قرار دارند كه 
اميدواريــم در ديدارهاى باقى مانــده اين وضعيت براى تيم 

ما نيز فراهم شود.
طاليى منش با بيان اينكه تمام تالش خود را براى كسب نتايج 
مطلوب در ادامه رقابت هاى ليگ انجام مى دهيم، گفت: تا به 
اينجاى كار در مجموع عملكرد خوبى به عنوان نماينده استان 
در رقابت هاى ليگ 2 داشته ايم و هدف اصلى و محور كادر 
فنى و بازيكنان تيم، كســب عنوان قهرمانى و صعود به ليگ 
يك است. تيم شهردارى همدان هم اكنون در رده دوم گروه 

يك ليگ دسته دوم فوتبال كشور قرار دارد.

حضور بسكتبال بهار
 در ليگ دسته دوم كشور

 تيم خانه بسكتبال بهار از در مسابقات ليگ دسته دوم باشگاههاى كشور 
به ميزبانى مريوان شركت دارد.

براســاس اعالم كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال، مرحله مقدماتى (دور 
رفت) مســابقات ليگ دســته دو در دو گــروه A وB وبا حضور 12 تيم 

رسما آغاز شد.
تيم خانه بسكتبال بهار كه در گروه دوم اين رقابتها حضور دارد با تيم هاى 
علوى ايالم، خانه بســكتبال همدان، خانه بسكتبال مريوان، خانه بسكتبال 

اردبيل و خانه بسكتبال لرستان هم گروه است.

سليمان رحيمى»
 تيم فوتبال شــهردارى همدان فردا براى 
بازگشــت دوباره به صدر جــدول به ميدان 

مى رود.
هفته بيســتم از رقابت هاى فوتبال ليگ دسته 
دوم قهرمانى باشــگاه هاى كشــور در گروه 
نخســت فردا با انجام 7 بازى در شــهرهاى 
مختلف كشــور دنبال مى شود كه در يكى از 
ايــن ديدارها تيم فوتبال شــهردارى همدان 

ميزبان تيم فوالد نوين اهواز است.
شــاگردان رضا طالئى منش كــه در دو بازى 
گذشته خود با از دست دادن 4 امتياز حساس 
صدر جدول را از دســت دادنــد امروز در 
شــرايطى پذيراى تيم فوالد است كه محكوم 
به برد اســت و براى آنكه دوبــاره به صدر 
جدول بازگردد يا حداقل جايگاه خود را در 
رده دوم حفــظ كند به پيروزى و كســب 3
امتياز اين بازى خانگى سخت نيازمند است.

تيم شــهردارى در دو بازى گذشــته فوتبال 
ضعيف و پرانتقادى را به نمايش گذاشــت و 
با از دست دادن 4 امتياز حساس به يكه تازى 
خود در صدر جدول پايان داد و حاال بايد با 
استرس و تشويش براى باز پس گيرى آن به 

ميدان برود.
بازيكنان شــهردارى نبايد روحيه خود را از 
دســت بدهند و آنها بايد بداننــد از بهترين 
تيم هاى حاضــر در ليگ 2 هســتند و براى 
رسيدن به ليگ يك مستحق هستند اين تيم با 
فراموش كردن بازى هاى گذشته بايد با تمام 
توان در اين بازى خانگى به ميدان برود و به 

كمتر از 3 امتياز قانع نباشد.
سرمربى شهردارى در اين دو هفته به خوبى 
تيم خود را آناليــز كرده و قطعًا نقاط ضعف 
را شناســايى كرده اســت و با برطرف كردن 
اشــكاالت مى تواند فردا بــا انگيزه و روحيه 
جنگندگــى تيم را راهى ميــدان كند و قطعًا 
در اين مدت از نظــر روحى و روانى تيم را 

تقويت كرده است.

شــهردارى اســتحقاق بازگشــت به صدر 
جدول را دارد و با توجه به بازى ســخت 
علــم و ادب تبريز در اين هفته اين فرصت 
را دارد تا بــا غلبه بر فوالد و لغزش علم و 
ادب دوباره جايــگاه خود در صدر جدول 

را تصاحب كند.
تيم فوالد نوين با 22 امتياز در رده نهم جدول 
قــرار دارد و اين تيم براى فرار از ســقوط با 

انگيزه كسب امتياز به همدان آمده است.
فردا شب در ورزشــگاه شهيد حاجى بابايى 
مريانج شاهد بازى جذاب و سرنوشت سازى 
خواهيم بود و اميــد مى رود كه دو تيم بازى 
روان و زيبايــى را به نمايــش بگذارند.اين 
ديدار را حســين بوجارى بــه همراه احمد 
رفيعى ومحمد رضا حسينى قضاوت خواهند 

كرد.
شــاگردان طالئــى در ادامه ليــگ ديگر حق 
اشتباه ندارند و كوچكترين لغزشى خسارات 

جبران ناپذيرى را به همراه خواهد داشت.
شــهردارى با داشــتن بازيكنان خوبى چون 
مهدى خلج، ميثم زمانى، آرمين طالئى منش، 

حســين كاظمى، پيمــان حشــمتى، محمد 
محمدحســين  صابــرى،  محمد  شــعبانى، 
پورقاســمى و... مى توانــد بــراى هر تيمى 
مشكل ساز باشد به شــرطى كه بدون توجه 
به جدول مســابقات بازى عــادى خود را به 

نمايش بگذارند.
شــهردارى مى تواند در اين بازى از سرعت 
ميثم زمانى در خط حمله و بازى سازى مهدى 
خلج در خط هافبك نهايت ســود را ببرد و 
قدرت سرزنى آرمين طالئى منش و فرارهاى 
پورقاســمى نيز مى تواند اين پازل را تكميل 
نمايد تا شــهردارى اين ديــدار را با پيروزى 
پشــت ســر بگذارد و آنگاه در انتظار لغزش 

علم و ادب تبريز باشد. 
در ديگر بازى حســاس اين هفته تيم علم و 
ادب تبريز صدرنشــين رقابت ها ميزبان تيم 
اســپاد تهران است. اســپاد يكى از تيم هاى 
مدعى در هفته هاى گذشــته بــود كه با افت 
روبه رو شــد و حــاال با 25 امتيــاز در ميانه 
جدول تشــنه پيروزى اســت. در اين بازى 
اســپاد براى متوقف كردن علم و ادب قدم به 

ميدان مى گذارد و پيروزى در اين بازى بيشتر 
تيم شهردارى را خرسند مى كند.

تبريزى ها كه از لغزش تيم شهردارى همدان 
در دو هفته گذشــته نهايت سود را بردند و 
خود را به صدر جدول رســاندند فردا براى 
حفظ جايگاه خود محكوم به برد مقابل اسپاد 
هستند و اين ديدار مى تواند شاه گل مسابقات 
اين هفته باشــد در ساير ديدارهاى اين هفته 
به طور همزمــان روز جمعه هفتم خرداد ماه 

انجام مى شوند.
مس كرمان ديگر مدعــى صعود راهى اهواز 
مى شود تا با تيم ملى حفارى اين شهر ديدار 
كند، ويستاتوربين تهران با قعرنشين مسابقات 
محتشــم تبريز بازى مى كند، شهردارى بندر 
عباس پذيراى نفت و گاز گچســاران است، 
سپيدرود رشت ميزبان آواالن كامياران است 
و تيم شگفتى ســاز چند هفته اخير ايرانجوان 
بوشــهر در گناوه به ديدار اميد اين شهر مى 
رود. هر دو تيم در نيمه نخست جدول براى 
رسيدن به صف مدعيان در اين بازى به دنبال 

پيروزى هستند.

تكميل 52 پروژه 
ورزشى 

در سال جارى
52 پروژه ورزشى استان با اختصاص 48

ميليارد تومان اعتبار در ســال جارى تكميل 
مى شود.

مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان از 
تكميل 52 پروژه ورزشى با 48 ميليارد تومان 
اعتباردر سال جارى خبر داد و گفت: «كمپ 
سطح ارتفاع» تا يكى دو هفته آينده در استان 

راه اندازى مى شود.
حميد سيفى به فارس از جذب و اختصاص 
48 ميليــارد تومــان اعتبــار بــراى تكميل 
پروژه هاى ورزشــى اســتان همدان در سال 

جــارى خبر داد و اظهار كــرد: تالش داريم 
پروژه هاى ورزشى با پيشرفت فيزيكى باالى 
30 الــى 40 درصد را امســال به ســرانجام 

برسانيم.
وى تعداد اين پروژه ها را 52 پروژه ورزشى 
در ســطح اســتان عنوان كرد و گفت: براى 
دريافــت اين اعتبار ورزشــى تالش و زمان 
زيادى صرف شــده بنابراين بايــد با دقت 
و ظرافت هزينه شــود؛ ضمــن اينكه براى 
نخستين بار اين ميزان اعتبار اختصاص يافته 

است.
سيفى از حضور مشاور وزير ورزش در چند 
روز آينده در استان خبر داد و اضافه كرد: ما 
پروژه هاى اســتانى را انجام مى دهيم و براى 
پروژه هاى ملى هم مشــاور وزير ورزش از 
سهم پروژه هاى ملى به ما كمك خواهند كرد.

وى بــه ايجــاد عــزم و اراده مطلــوب در 
هيأت هاى ورزشى روستايى عشايرى اشاره 
كرد و افزود: بيشــتر پروژه هاى ورزشى اداره 
ورزش و جوانان در روستاهاست بخشى از 
48 ميليارد تومان اعتبار تخصيص يافته براى 

روستاها در نظر گرفتيم.
 مديريت دســتگاه ورزش استان با اشاره به 
توسعه فضاهاى ورزشــى روباز با توجه به 
موقعيت ايجاده شده به خاطر كرونا و موفق 
بودن آن در ترويج و نهادينه شدن ورزش در 
جامعه تاكيد كرد: االهم فى االهم در مديريت 
نكته مهمى است كه بايد توجه و دقت به آن 

مدنظر باشد.
وى با تاكيد بــر اينكه كلنگ زنى پروژه اى را 
نخواهيم داشت تا پروژه هاى نيمه تمام مورد 
نظر به اتمام برسد گفت: به طور حتم افتتاح 

اين پروژه ها تاثير بسزايى بر سالمت جامعه 
دارد و اينكه ســهم بانوان از 52 پروژه مورد 

نظر براى هر شهرستان يك پروژه است.
مديركل ورزش و جوانان اســتان افزود: قله 
«كِوبُرى» تويســركان كه به عنوان بزرگترين 
قله استان ثبت شده است كه بايد برندسازى 
كرد ، كسى كه مسئوليت هيأت كوهنوردى را 
بــه عهده مى گيرد نبايد تنها منتظر 48 درصد 
كمك اداره ورزش باشــد بلكــه بايد روى 
ظرفيت هاى هيأت با بهــره ورى از ابزار هاى 

چون برندسازى و... كار كند.
وى اقدام در دستور كار براى مبحث توريسم 
ورزشى در استان همدان را راه اندازى «كمپ 
سطح ارتفاع» تا يكى دو هفته آينده اعالم كرد 
و گفت: اين برنامه براى كل اســتان همدان 

اجرا خواهد شد.

فردا شهردارى به صدرجدول بازمى گردد؟

  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان همدان

شرايط شركت در مناقصه عمومي:
مبلغ تضمين شركت در مناقصه، بصورت ضمانتنامه بانكي (كه بايستي ضمانتنامه ارائه شده و پيشنهاد قيمت تا تاريخ 1400/06/18 اعتبار داشته باشد.) و 
يا واريز وجه نقد بشماره حساب 4065030607730240 (به شماره شبا  IR93-0100-0040-6503-0607-7302-40) نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي 

ايران مي باشد.
مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 1400/03/06 از ساعت 12:00 لغايت 1400/03/08تا ساعت 12:00خواهد بود.

مهلت ارائه (بارگذاري) پاكت ها: از تاريخ  1400/03/09 لغايت 1400/03/18 تا ساعت 12:00 خواهد بود.
محل تسليم پاكت الف: دبيرخانه اداره كل نوسازي مدارس استان همدان مي باشد.

تاريخ بازگشايي پاكت ها: روز پنج شنبه مورخ 1400/03/20 راس ساعت 8:30  صبح در محل دفتر مديركل خواهد بود.
نشاني دستگاه مناقصه گزار: همدان – سي متري شكريه – 18 متري توحيد – كوچه دوم – واحد امور قراردادها

(م الف 294)

اداره كل نوسازي مدارس استان همدان در نظر دارد از محل اعتبار ابالغى كاالهاى مشروحه ذيل را از طريق سامانه ستاد 
خريدارى نمايد. لذا به اطالع كليه شركت هاى داراى گواهينامه صالحيت انفورماتيك واجد شرايط مى رساند.جهت دريافت 

اسناد مناقصه به سامانه ستاد به نشانى (SETADIRAN.IR) مراجعه نماييد.
محل تامين اعتبار  تضمين (ريال) برآورد (ريال) تعداد عنوان پروژه / شماره ستاد رديف شماره فراخوان

ملى - نقدى 425/000/000 8/500/000/000

28 كيس رايانه  1
خريدارى رايانه و ماشين هاى 

ادارى جهت استفاده در 
فضاهاى آموزشى مناطق 

جوكار و سامن
 از توابع شهرستان مالير  
٢٠٠٠٠٠٠٢٧۵٠٠٠٠٠٧

28 مانيتور 2
5 مجموعه موس و صفحه كليد 3
8 دستگاه كپى 4
6 اسكنر 5
6 چاپگر 6
12 لب تاپ ٧
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توليد بُتن خوراكى 
از پسماند ميوه و سبزيجات!

 محققان موسســه ى علوم صنعتى دانشگاه توكيو به رهبرى يويا 
ســاكاى(Yuya Sakai) روشى جديد براى بازيافت پسماند مواد 
غذايى و تبديل آن ها به مواد ساختمانى محكم تر از بتن ابداع كرده اند 

در حالى كه اين مواد هنوز قابل خوردن نيز هستند.
به گزارش ايسنا ، براساس اعالم سازمان ملل، ساالنه 1.3 ميليارد تن 
غذا در سراســر جهان هدر مى رود. بخشى از اين هدر رفت به دليل 
ناكارآمدى در زنجيره ى غذايى اســت اما بخش بزرگ تر آن به علت 
غيراستاندارد بودن مواد غذايى يا تاريخ گذشته شدن آن ها است. علت 

ديگر اين موضوع دور ريختن باقى مانده ى غذاها است.
بازيافت اين ميزان غذاى هدر رفته ايده ى جديدى نيست. 

جوانسازى مغز مبتال به آلزايمر 
با كمك يك مولكول!

 پژوهشگران هلندى در بررسى جديد خود، يك مولكول كوچك 
را شناسايى كرده اند كه مى تواند به جوانسازى مغز مبتال به آلزايمر و 

خنثى كردن فقدان حافظه كمك كند.
به گزارش ايسنا ، آلزايمر، دليل اصلى زوال عقل است و راهبردهاى 
درمانى كنونى نمى توانند به پيشگيرى، درمان و يا كند كردن آن كمك 
كنند. اين بيمارى با از دست دادن حافظه مشخص مى شود كه ناشى 
از تخريب و مرگ ســلول هاى عصبى در چندين ناحيه از مغز مانند 
 ،(NIN)"هيپوكامپ است. پژوهشگران"موسسه علوم اعصاب هلند
يك مولكول كوچك را شناســايى كرده اند كــه مى توان از آن براى 

جوانسازى مغز و خنثى كردن فقدان حافظه استفاده كرد.

واكسنى براى 50 درصد از بيماران 
مبتال به ديابت نوع 1!

 يك آزمايش نشــان داد كه واكســن ديابت نوع يك به حفظ برخى 
سلول هاى توليد كننده انسولين در بيماران مبتال به ديابت نوع يك داراى 
يك ژن خاص كمــك مى كند. به گزارش نيو اطلــس، نتايج حاصل از 
آزمايش فاز 2 آزمايش يك واكسن جديد براى ديابت نوع يك نشان داده 
اســت كه اين درمان در يك زير گــروه از بيماران داراى يك نوع ژنتيك 
خاص موثر اســت. اين نتيجه اگر در آزمايشات بزرگتر تأييد شود، اين 
درمان جديد مى تواند براى حدود 50 درصد از بيماران مبتال به ديابت نوع 
يك مفيد باشد. چندين سال است كه محققان مى دانند يكى از شاخصه هاى 
اصلى ديابت نوع يك وجود اتوآنتى بادى ها يا پادتن هاى خودكارى است 

كه پروتئين پانكراس موسوم به "GAD۶۵" را هدف قرار مى دهند.

انتقال دارو به بدن با كمك نانوالياف پليمرى
 پژوهشــگران آمريكايى ســعى دارند با اســتفاده از نانوالياف 
پليمرى، امكان دارورســانى دقيــق و كارآمد به بدن را فراهم كنند. 
به گزارش مهر ، اگرچه ايمپلنت هايى وجود دارند كه دارو را به 
تدريج در قسمت هاى خاصى از بدن منتشر مى كنند اما كنترل كردن 
ميزان انتشار آنها دشوار اســت. يك ابزار آزمايشى جديد مى تواند 
پس از فعال شــدن با يك موج شــوك خارجى، به انتشــار دارو 
بپردازد. دانشــمندان پيش از اين نيز ايمپلنت هايى ابداع كرده اند كه 
با تحريك شدن از بيرون بدن، دارو را منتشر مى كنند. چنين ابزارى 
معموال از باترى ها يا ساير تجهيزات الكترونيكى استفاده مى كنند كه 
زيست سازگار نيستند؛ در نتيجه سيستم ايمنى بدن، آنها را به عنوان 

اشياى بيگانه تشخيص مى دهد.

كشف يك هدف درمانى جديد براى مقابله با 
كوويد-19

 پژوهشگران آمريكايى، هدف درمانى جديدى را كشف كرده اند كه 
مى تواند به مقابله موثر با كوويد-19 كمك كند.به گزارش ايسنا ، پيشرفت 
سريع واكسن ها، يك ابزار حياتى را براى مقابله با گسترش كروناويروس 
فراهم كرده است اما چالش هاى رسيدن به ايمنى دسته جمعى كه ناشى 
از افزايش جهش هاى جديد و ناتوانى بدن در بروز واكنش ايمنى موثر 
هستند، به راه حل هاى بيشترى نياز دارند تا محافظت را به حداكثر برسانند.
پژوهشگران "دانشگاه كاليفرنياى جنوبى"(USC) در بررسى جديدى 
 "GRPنشان داده اند كه چگونه درمان هايى كه مولكولى موسوم به "٧٨
را هدف قرار مى دهند، ممكن است محافظت بيشترى در برابر كوويد-19 

و ساير انواع كروناويروس كه در آينده پديدار مى شوند، ارائه كنند.

اينترنت رايگان در كتابخانه هاى عمومى 
استان همدان

 مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان گفت: با تجهيز 50 درصد 
كتابخانه هاى عمومى استان همدان به واى فاى، اينترنت رايگان در اختيار 
اعضا به ويژه پژوهشگران، محققان، اســاتيد دانشگاه و دانشجويان قرار 

گرفته است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان، 
دكتر عاطفه زارعى صبح امروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه بر اساس 
برنامه ريزى هاى صورت گرفته از سوى نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور 
50 درصد كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان به واى فاى رايگان،مجهز 
شــده اند اظهار كرد: اين خدمت با هدف استانداردســازى كتابخانه هاى 
عمومى استان و تسهيل دسترسى اعضا و پژوهشگران به منابع اطالعات 

علمى و پژوهشى صورت گرفته است.
وى افزود: بنابراين اعضاى كتابخانه هاى عمومى با حضور در كتابخانه(به 
غير شــرايط خاص كرونايى) مى توانند از واى فاى و اينترنت به صورت 

رايگان استفاده كنند.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان تصريح كرد: الزم به ذكر است 
پيش از اين دسترســى به پايگاه هاى اطالعــات علمى و خدمات مرجع 
مجــازى همچون نورمگز و مگا پيپر به اعضاى  كتابخانه هاى به صورت 
رايگان فراهم شــده بود. وى ادامه داد: اعضاى كتابخانه ها براى استفاده از 
پايگاه نورمگز مى توانند به پورتال اداره كل كتابخانه هاى عمومى اســتان 
 /https://hamadan.iranpl.ir/portal/home همدان به آدرس

و فايل راهنما را دريافت و سپس اقدام كنند.
زارعى خاطرنشان كرد: همچنين براى استفاده از پايگاه مگا پيپر هم براى 
هر شهرستان يك ايميل تعريف شده است كه اعضا مى توانند موضوعات 
مــورد نظر خود را ايميل كــرده و و منابع اطالعاتى مورد نياز را دريافت 
نمايند. وى گفت: در شهرســتان همدان كتابخانه هاى عمومى  اعتماديه،  
پروين اعتصامى،  فرهنگسراى واليت،  شهيد مدرس، سردار شهيد حبيب 

مظاهرى به واى فاى رايگان مجهز هستند.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان اظهار كرد:  در شهرستان مالير 
نيز كتابخانه هاى عمومى آيت ا... فاضليان ، واليت، پروفســور راســتان، 
صاحب الزمان(عج)، توحيد،  عالمه امينى، شــهيد آزموده، شهيد بهشتى،  

دانشجو، عالمه مجلسى داراى خدمات واى فاى رايگان هستند.
وى افزود: در شهرســتان نهاوند  كتابخانه هاى عمومى امير المومنين(ع)، 
شــهيد قدوسى، بصيرت، آيت ا... نهاوندى، شهيد حيدرى،  9 دى از اين 
خدمات بهره مى برند. زارعى تصريح كرد: در شهرســتان تويسركان نيز 
كتابخانه هاى عمومى شهيد مدنى، رضى الدين آرتيمانى و باقرالعلوم(ع) به 

اعضاى خود خدمات رايگان واى فاى ارائه مى دهند.
وى ادامه داد: كتابخانه هاى عمومى  عالمه طباطبائى، شهيد باهنر، فجر  در 

شهرستان بهار آمادگى ارائه خدمات رايگان واى فاى را دارند.
وى خاطرنشــان كرد: در شهرستان كبودراهنگ نيز كتابخانه هاى عمومى 
قدس،  رســالت، قائم(عج)،  غدير،  شهيد اشرفى اصفهانى مجهز به واى 

فاى رايگان براى استفاده اعضا هستند.
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان  گفت: در شهرســتان رزن 
كتابخانه هاى عمومى شــهيد مفتح، آيت ا... شــوندى،  شهداى گمنام و 
در شهرســتان درگزين كتابخانه هاى عمومى  عالمــه دهخدا و  آيت ا... 

شاهنجرانى خدمات رايگان واى فاى ارائه مى دهند.
وى با بيان اينكه در شهرســتان اســد آباد كتابخانه عمومى شهيد رجايى 
بــه واى فاى رايگان مجهز شــده اظهار كرد: در  شهرســتان فامنين نيز 
كتابخانه هاى عمومى شهيد مطهرى و  مهر به اين خدمات مجهز شده اند.

زارعى گفت: اقدامات براى فراهم كردن خدمات بيشتر در اين كتابخانه ها 
و ساير كتابخانه هاى استان ادامه دارد و در آينده گسترش پيدا خواهد كرد
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■ حديث:
امام على(ع):

هنگامى كه مقدمات نعمت ها به شما روى آورد ادامه آن را به واسطه كمى شكرگذارى از 
خود دور نسازيد..       

نهج البالغه ، حكمت 13

مريم مقدم  »
 گردشــگرى رويداد وقتى محقق ميشود كه 
يك رويداد محلى يا منطقه اى خاص در زمان 
مشخص گردشگران را به خود جذب مى كند. 
مراسم قالى شوران در مشــهد اردهال، گالب 
گيرى كاشان، جشــنواره ها و بازارهاى محلى، 
سوگوارى اربعين در كربال و زيارت ائمه در ايام 
والدت يا شــهادت، نمونه هايى از گردشگرى 
رويداد در ايران هســتند. تقويت و حمايت از 
رويدادها و آداب و رسوم محلى و مطرح كردن 
آنها در رســانه ها مى تواند به رونق اين گونه 
از گردشــگرى بيانجامــد و موجب طراحى و 
اجراى بسته هاى ســفرى شود كه هدف آن يا 
تفريح و لذت بردن از مقصد است و يا حضور 
براى انجام مطالعات علمى .  هدف هرچه باشد 

خروجى آن توسعه گردشگرى مناطق است . 
مزاياى افزايش تعداد گردشگران در يك منطقه 
يا يك كشور از جنبه هاى مختلفى قابل بررسى 
اســت كه تاثير آن به صورت مستقيم بر تغيير 
شــرايط موجود گردشــگرى در هر منطقه اى 

است .  
گردشگرى آثار اجتماعى، فرهنگى بسيارى دارد 
و ممكن است منافع غيرمستقيم آن براى جامعه 
مقصد، بســيار بيش تر از منافــع آنى اقتصادى 
باشد يكى ديگر از آثار تاثيرگذار آن  ، شناسانده 
شــدن آن منطقه و جامعه به ســاير مردم جهان 
اســت. گردشــگران با اقامت در يك محل به 
واســطه يك رويداد ، با فرهنگ مردم آن ديار 
آشنا مى شــوند و بهترين سفيران براى معرفى 
فرهنــگ آن جامعه به جهانيان خواهند بود و از 

سوى ديگر به منبعى براى درآمد مردم محلى 
 گياهان دامنه الوند و توسعه

 طب سنتى 
در ميان شهرها و اســتانهاى كشور ، همدان به 
دليل همجــوارى با دامنه الونــد همواره چهار 
فصلى دلچســب را داراســت . بهار در استان 
همدان و به ويژه شهر همدان زيبايى هاى خاص 
خــود را دارد چراكــه قرار گرفتن كــوه الوند 
در فاصلــه كمى از شــهر و نمايان بودن چهره 
ســبزرنگ آن از فرســنگ ها فاصله شادابى و 

سرزندگى را به انسان القا مى كند.
دامنه بكر، زيبا و سرســبز الوند همه ســاله در 
فصل بهار ميزبان عالقه مندانى است كه عالوه 
بر اســتفاده از طبيعت كم نظير اين منطقه، براى 
چيدن كارشناسانه گياهان كوهى پا به اين مكان 

خوش آب و هوا مى گذارند.
روئيــدن اين گياهان خــودروى در دامنه هاى 
الوند ميتواند به ظرفيتى براى برگزارى همايش 
،  بازديد گردشگران و حضور مطالعه كنندگان 
علمــى گياهان در رشــته هاى دانشــگاهى و 
عالقمند به طبيعت و گياهان خوراكى در همدان 
شــود . چه بســا اين مهم بتواند همدان را در 
ماه دوم و ســوم فصل بهار بــه يكى از مقاصد 

تفريحى و علمى در گردشگرى تبديل كند .
همدان از استان هاى پيشرو در توسعه و كشت 
گياهان دارويى اســت به گونه اى كه از گذشته 
هاى دور تاكنون اين منطقه به عنوان مهد كشت 
و توســعه گياهان دارويى شــناخته مى شود و 
حتى گسترش طب سنتى در همدان را موجب 

شده است .
و اينجا بيراه نيســت اگر به حضور بوعلى سينا 
در همدان و مطالعــه روى گياهان دارويى اين 
منطقه اشــاره كرد همين موارد كافى اســت تا 
همــدان به يك مقصد پر طرفدار در آغازين ماه 

هاى هر سال براى همدان باشد . 
گياهان دارويى به ســه بخش برداشــت مجاز، 

برداشــت مجاز مشــروط و غيرمجاز(ممنوع) 
تقســيم بندى مى شــوند كه تنها برداشت نوع 
نخســت براى مصارف خوراكى و زراعت آزاد 
است. برداشت مجاز مشروط به گونه اى است 
كه كارشناســان با تهيه طرح هايى زمان و نحوه 
برداشــت تعدادى از گياهان دارويى در معرض 
انقراض و كمياب را مشــخص مى كنند و اين 
نكته اى قابل توجه براى برنامه ريزان ســفر و 

طراحان بسته هاى گردشگرى است . 
 گردشگرى غذا و تره هاى كوهى 

دامنه هاى الوند همدان و طبيعت روســتاهاى 
اين استان هر كدام با داشتن گونه هاى گياهى 
بســيارى همه ســاله در فصل بهار مردم را به 
ســوى خود فرا مى خوانند و مردم اين ديار 
عالوه بر اســتفاده از ايــن طبيعت پاك، براى 
زينت دادن به ســفره هاى خود در اين فصل 
از انواع و اقســام گياهــان كوهى تحفه اى با 

خود به خانه مى برند.
غازياقى، گلپر، بومادران، تلخه، كاســنى، بابوبه 
كوهــى، شــنگ و كنگــر خوراكــى از جمله 
مهمترين گياهان كوهى اســت كــه نام و نوع 
آن بــراى همدانى ها به ويژه زنهــا و مادرانى 
كه دســتى بر پخت و پز آش هاى بهارى دارند 
آشناســت . اين گياهان به صورت خودرو در 
دامنــه هاى الوند و جاى جاى اين اســتان مى 

رويد و مورد استقبال مردم قرار مى گيرد.
چه بســا اگر بانوان همدانى بســاط پخت آش 
هــاى متنوع همچــون آش دوغ ، آش اوماج ، 
آش ســماغ ، آش بلغور ، آش تره و آش ترشى 
را در اين فصول گســترده كنند گردشگرى غذا 
هم براى همــدان از يك رويــاى خام به يك 
رويداد واقعى تغيير شــكل دهد . شمار زيادى 
از گونــه هاى گياهــى از روزگاران قديم براى 
مردم شناخته شده هستند و افراد بومى منطقه با 
مصارف و اســتفاده هاى دارويى و درمانى آنها 

به طور كامل آشنايى دارند.
ايــن روزها اگر ســرى به بازار همــدان بزنيد 
شــاهد فروش انــواع و اقســام گياهان كوهى 
توســط دستفروشان هستى؛ افرادى كه هر كدام 
بــا ريختن اين گياهان در داخل گونى و معرفى 
و عرضه آن به مردم در يك صف مرتب، فضاى 
پياده رو هاى چند نقطه از بازار همدان را قرق 

كرده اند.
  394گونه، گياهان دارويى

در روزهاى بهارى و دلپذير به هر كوه و دشتى 
از استان سرسبز همدان كه پا مى گذارى زنان، 
مردان و حتى كودكانى را مى بينى كه هر كدام با 
عشق و عالقه با كيسه اى به دست در پى چيدن 

و جمع كردن گياهان كوهى خودرو هستند.
در اين فصل افراد زيادى از مردم كه دستفروشان 
سبزى فروشان و فروشــندگان گياهان دارويى 
بخشى از آنها هستند در  همدان  از طريق چيدن 
اين گياهان كوهى درآمد كســب كرده و براى 
خود و ديگران نيز اشتغال موقت ايجاد مى كنند. 
از يك هزار و 500 گونه گياهى كه در دشــت 
هــاى همدان مــى رويد، 394 گونــه، گياهان 
دارويى هستند. 315 مورد از 394 گونه دارويى 
شناسايى شده در همدان به صورت خودرو در 
اســتان رويش دارند و 79 مــورد از اين تعداد 
بومى اســتان نبوده بلكه در همدان كشــت مى 
شــوند. اســتان همدان داراى 905 هزار هكتار 
اراضى ملى اســت كه 42 هــزار و 566 هكتار 
آن شــامل جنگل هاى طبيعى كاشت و اراضى 

جنگلى مى شود .
موســير، تره كوهى، پياز كالغ، والك، غازيافى، 
پاكالقى، باريجه، گلپر، بومادران، تلخه، كاسنى، 

كنگر خوراكى، بابونه كوهى، شنگ و گاوزبان از جمله 
گياهان دارويى موجود در استان است.

در كشــور پهنــاور ايران، جاذبه هــاى ملى و مذهبى 
فراوانى براى گردشگرى يافت مى شود كه با توجه و 
برنامه ريزى مســئوالن و وزارت گردشگرى مى تواند 

مورد توجه مردم در اقصى نقاط جهان قرار گيرد.
الزم است درباره پاره اى از رويدادها كه از سده هاى 
گذشته در برخى مناطق براى آنها آيين خاصى برگزار 
مى شــده است، اتخاذ تصميم شــود و براى احيا آنها 
برنامه ريزى و اقدامات مناســب صورت گيرد؛ از آن 
جمله مى توان به جشن هاى مهرگان ، جشن برداشت 

محصوالت اشاره كرد.
آيين ها، جشــنواره ها و هر بهانه اى كه ســبب تجمع 
مردم و افزايش ارتباط بين آنان شــود، موجبات نشاط 
اجتماعى و همبســتگى را فراهم مى كند و به نيرويى 

براى رشد، پيشرفت و آبادانى كشور تبديل مى شود.
 همــان گونه كه در فصــل گالب گيرى حركت مردم 
از شــهرهاى مختلف كشور به سمت كاشان، عالوه بر 
منافع اقتصادى براى جامعه ميزبان، نشــاط و شادابى 
را براى گردشــگران و ميزبانان آنها را تا قبل از شيوع 

كرونا به ارمغان مى آورد.
بايد توجه داشــت كه شكل گيرى و رونق يك رويداد 

وابســته به اراده و مشــاركت مردم محلى و حمايت 
برنامه ريزان و فعاالن در حوزه گردشــگرى است و به 

صورت دستورى قابل تحقق نيست.
لذا، وظيفه برنامه ريزان و مسئوالن شناسايى عالقه ها 
و زمينه هاى مشاركت مردم و تسهيل امكان برگزارى 
آيين ها، مراسم و جشــنواره هاى ملى و محلى است 
و براى همدان هم ميتــوان روزهايى پر از برنامه هاى 
مدون گردشگرى در روزگار پساكرونا متصور شد كه 
يكــى ازآنها رويش همين تره هــاى كوهى و گياهان 
دارويى در دامنه هاى ســر سبز الوند است كه تا امروز 

چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

مزايا، فرصت ها و راهكارهاى گردشگرى رويداد

حيات بهارى گياهان در دامنه الوند 
■ دلچسبى تره هاى بهارى و يك وجب روغن روى آش هاى همدانى   

همدان پیام در کنار شامست!


