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اثبات انتخابات الكترونيك
1- يكــى از روندهــاى كند و ســخت 
پذيرش تكنولــوژى و علــم روز در روند 
الكترونيكى شــدن انتخابــات در ايران قابل 
مشاهده است.روندى كه سال ها ست به محل 
بحــث و قبول و رد اين نــوع انتخابات بين 
شوراى نگهبان و وزارت كشور تبديل شده ...

 2021 ژوئـــن    22   1442 ذى القعـــده   11   1400 تيرمـــاه   1 شـــنبه   ســـه 
ــان  ــا   5000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4066  12 صفحــــــــــ ــال هفدهـــم  شـ سـ
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امروز پل شهيد همدانى افتتاح مى شود 
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
والدت امام رضا (ع) 
بر همه شيعيان مبارك

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

(والدت امام رضا (ع)

بر همه شيعيان مبارك

زن

ضمن گراميداشت ميالد با سعادت امام رضا ضمن گراميداشت ميالد با سعادت امام رضا (ع)(ع) فرا رسيدن يكم تيرماه روز ملى اصناف 
را خدمت تمامى تالشگران اين عرصه تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد است با عنايت 

حضرت حق و در پرتو تبادل تجربيات، شاهد توسعه اقتصادى استان در اين حوزه باشيم.
اتحاديه خواروبار فروشان همداناتحاديه خواروبار فروشان همدان

كيفى  كنترل  كادر  تكميل  براى  معتبر  توليدى  شركت  يك 
غذايى  صنايع  كارشناسى  رشته  در  جذب نيرو  به  خود،اقدام 

(الويت يك) و شيمى (الويت دو) نموده است.
درج  از  هفته  يك  ظرف  خواهشمنداست  عالقمندان  از  لذا   
واتساپ  شماره  به  خود  مدارك  ارسال  به  نسبت  آگهى 

09368954523 اقدام نمايند. 

دعوت به همكارى

شرايط:
■ ترجيحا آقا 

■  داشتن كارت پايان خدمت
■ داراى سابقه كار در صنعت غالت 

ــگاه  ــى و آزمايش ــواد غذاي ــگاه م ــه كار در آزمايش ــنا ب ■  آش
ــدم ــت گن ــدم و درياف گن

رئيس جمهور منتخب در جمع خبرنگاران اعالم كرد

تغييرشرايط به نفع مردم
■ سياست خارجى دولت ما محدود به برجام نيست

ميالدت
 نوربـاران 

امـام خوبـان 
چه اشتياقي دارد زائر براي پيوستن به تو ..

دلش پر مي كشد اما پايش نمي رود...
نگاه مي كند به آن همه عظمت و مي گويد:

خداوندا به من اجازه مي دهي پا پيش گذارم؟
يا رسول ا... اجازه مي دهي؟

اجازه مي دهند مالئك؟
و قلبش مطمئن اســت از جواب اجازه و جواز پيش آمدن به ســمت 

رضا(ع)
يا سريع الرضا به حق رضا(ع)مرا پذيرا باش

ادخلوها بسالم آمين

 نسيمى كه از سمت وســوى حرم مى وزيد عطر دل انگيزى داشت.
گنبد زير نور آفتاب به زيبايى تمام مى درخشيد.آسمان از مهر هشتمين 
امام شيعيان عشق باران شده و كوچه پس كوچه هاى شهر انتظار دوباره 

گام برداشتنش را مى كشيدند .
حقيرتر از آنم كه بگويم كاش كبوتر حرمت بودم و روى گنبد خورشيد 
نورانى ات مى نشســتم، بلكه بايد بگويم كاش  مشــتى دانه بودم كه بر  

زمين ريخته شده بودم تا كبوتران عاشقت بخورند و به پرواز درآيند.
در زمانى كه ظلم مأمون و درباريان جاهلش با نفس ســياه شــب گره 
خورده بود تنها صداى مناجات تو مى توانســت شــهر را از ســكوت 
ظلمانى بيرون بكشــد و تنها نگاه مشــوق تو بود كه به ماه اميد تابيدن 
مى داد و اگر مناجات و نگاه هاى خالصانه تو نبود بى شــك شــهر در 

سكوت بى معنى شب مى ماند و مهتاب نااميد مى مرد.
هنوز پس از گذشــت سال هاى بســيار زياد خاك مدينه و خراسان بر 
تو مى بالند كه مردى از جنس روشــنايى روى خاكشــان قدم برداشته 
و نخل هــا نيز به خــود مى بالند كه مردى از تبــار آفتاب بر برگ هاى 

خسته شان دست كشيده بود.
امام خوبم، گاهى اوقات به آهويى كه ضامنش شدى حسادت مى كنم، 
كه بى شك از اين دست نوازش  بخشت را روى سرش كشيدى احساس 

غرور مى كند .
راســتى امام خوب من، مى خواهم از رقابت واژه و قلم برايت بگوييم 
در اين رقابت، واژه ها به ســختى تالش مى كنند كه زيباترين جمله ها 
را در وصفت  به كار گيرند و قلم ها نيز مى كوشــند تا چهره زيبايت را 
روى صفحه ها ترسيم نمايند، ولى من مى دانم، مى دانم كه تالش هر دو 
بى نتيجه خواهند ماند، زيرا واژه ها هرچه تقال كنند نمى توانند جمله اى 
از مهربانيت بنويســند و قلم ها هر چقدر روى صفحه ها بلغزند عاقبت 
نمى توانند چشمان دريايى ات را به تصوير بكشند، زيرا تو آنقدر خوب 
و زيبايى كه براى توصيف كردنت اگر چوب همه درختان قلم شوند و 
آب همه درياها مركب و صفه هاى آسمان ها و زمين ورق دفترى شوند 

باز از وصف تو عاجز خواهند ماند.

 مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان 
گفت: به مناسبت ميالد با سعادت امام رضا(ع) 
و دهه كرامت عضويت در سراسر كتابخانه هاى 

عمومى رايگان است.
عاطفــه زارعى اظهار كرد: در دهــه كرامت و در 
سالروز ميالد امام هشتم حضرت على بن موسى 
الرضا(ع) عضويت در كتابخانه هاى عمومى استان 

همدان رايگان خواهد بود
وى با بيــان اينكه ايــن برنامه از ســوى نهاد 
كتابخانه هاى عمومى كشور تعريف شده است 
گفت: فــردا اول تيرماه عالقه منــدان مى توانند 
با ارســال عدد 1 به سرشــماره 50002929 و 
دريافت كد تخفيف عضويت، به كتابخانه مورد 
نظــر خود مراجعه و به صــورت رايگان عضو 

شوند.
مديــركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان 
تصريح كرد: افراد پس از دريافت اين كد سه ماه 
زمان دارند كه به كتابخانه هاى عمومى سراســر 

استان همدان مراجعه كنند.
وى بــا بيان اينكــه اين كار با هــدف ترغيب 

بيشــتر مردم به فرهنگ كتابخوانى و استفاده از 
ظرفيت فرهنگى اســتان انجام مى شود از عموم 
عالقه مندان بــراى عضويــت در كتابخانه هاى 

استان دعوت كرد.

عضويت رايگان در كتابخانه هاى 
همدان به مناسبت ميالد امام رضا(ع)

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081
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خبـرخبـر
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شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com
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اثبات انتخابات الكترونيك
 1- يكى از روندهاى كند و سخت پذيرش تكنولوژى و علم روز 

در روند الكترونيكى شدن انتخابات در ايران قابل مشاهده است.
روندى كه سال ها ست به محل بحث و قبول و رد اين نوع انتخابات 

بين شوراى نگهبان و وزارت كشور تبديل شده است.
2- بــا آنكــه در دوره اى انتخابات رياســت جمهورى در كشــور 
الكترونيكــى برگزار شــده و انتظــار بر اين بوده اســت كه تمامى 
انتخابات به ســمت اجراى كامًال الكترونيكى ســير كنــد، اما اين 
روند طى نشــده و در دوره هاى بعد دوباره سيستم دستى و قديمى 
جايگزين انتخابات الكترونيكى شــده و در بهترين حالت بخشى از 

فرايند الكترونيكى و بخشى سنتى اجرا شده است.
روندى كه نه به انتخابات الكترونيكى شــباهت داشته و نه انتخاباتى 

دستى و سنتى بوده است.
3- در اين دوره از انتخابات با اينكه وزارت كشور اعالم كرد آمادگى 
برگزار هر 4 انتخابات اصلى و ميان دوره اى را به صورت الكترونيكى 
دارد، اما در نهايت شوراى نگهبان تنها برگزارى انتخابات شوراها در 

شهرهاى مراكز استان ها به صورت الكترونيكى را پذيرفت.
با اين پذيــرش گام مهمى براى برگزارى انتخابات آينده به صورت 

الكترونيكى برداشته شد.
4- انتخابــات الكترونيكــى مزايــاى بســيارى چــون امنيــت، كاهــش 
ــه و  ــالم نتيج ــزارى و اع ــريع در برگ ــت، تس ــه، كاهــش وق هزين

كاهــش اعتــراض و تضميــن ســالمت انتخابــات را داراســت.
ــا  ــر و ب ــوم الكترونيكــى و كامپيوت ــران در عل ــا پيشــرفت هاى اي ب
توجــه بــه راحتــى مــردم در انتخابــات الكترونيكــى شــوراها ادامــه 
ــول از  ــات انتظــارى معق ــردن انتخاب ــد و الكترونيكــى ك ــن رون اي

مســئوالن اســت.
صــورت  بــه  همــدان  در  شــوراها  انتخابــات  برگــزارى   -5
ــن  ــات در كمتري ــن انتخاب ــا نتيجــه اي ــد ت ــى ش الكترونيكــى دليل
ــد روز  ــل چن ــاى قب ــد دوره ه ــود و مانن ــالم ش ــن اع ــان ممك زم
شــمارش آرا و جمع بنــدى و ديگــر امــور طــول نكشــد و در 
همــان روز بعــد از انتخابــات نتايــج مشــخص و اطالعيــه فرمانــدار  

ــود. ــج صــادر ش ــالم نتاي ــر اع ــى ب مبن
همچنين سيســتم به كار گرفته شــده در ثبت رأى دليلى شد تا هيچ 
كس تاكنون به شــمارش آرا اعتراض نداشته و تقاضاى بازشمارى 
صندوق نداشــته باشد، زيرا مى داند كه اشــتباه سيستم به كار گرفته 
شده مورد تأييد شوراى نگهبان با سخت گيرى هاى اين شورا امكان 

ندارد.
6- ضــرورت انتخابات الكترونيكى، حركت به ســمت رســميت 

بخشيدن به شيوه هاى انتخاب الكترونيكى امن است.
در اين زمينه انتخابات كشــورهاى پيشــرفته و استفاده از شيوه هاى 
مختلف براى رأى دادن عالوه بر سيستم حضورى، مؤيد اين مطلب 

است.
7- بــا اين اوصاف، مجلس مى تواند بــا ورود به موضوع انتخابات 
الكترونيكــى، وزارت كشــور و دولــت را موظف بــه ارائه اليحه 
انتخابــات الكترونيكى و تصويب اين قانون و پايان دادن به شــيوه 

سنتى رأى گيرى كند.
اين اقدام با اين منطق قابل انجام است كه تداوم روش سنتى و دستى 
در شرايطى كه كشور علم، آمادگى، تخصص، نيرو و توان  الزم براى 
برگزارى انتخابات الكترونيكى كم هزينه، سالم، متنوع،  به روز و امن 

را دارد، منطقى نبوده و هدر دادن منابع كشور است.

98 كانون فرهنگى تبليغى استان همدان 
عضو سامانه بيرق هستند

 مديركل تبليغات اسالمى استان همدان از ثبت 98 كانون فرهنگى تبليغى اين استان در 
سامانه اجتماعى بيرق خبر داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران، حجت االســالم محمدهادى نظيرى، به مناسبت سالروز 
تأســيس سازمان تبليغات اســالمى با بيان اينكه 98 كانون فرهنگى تبليغى استان همدان 
عضو ســامانه بيرق هســتند گفت: اين كانون ها در زمينه پيشــگيرى از اعتياد، مشكالت 
حاشيه نشينى، آموزش احكام، مسائل قرآنى، جنگ نرم و فضاى مجازى آموزش هاى الزم 

را به مراجعان ارائه مى دهند.

وى با اشاره به اينكه  سازمان تبليغات اسالمى بنيان دينى جامعه را تقويت مى كند افزود: 
اين سازمان با هدف اعتالى فرهنگ پربار اسالم راستين و تبلور حيات معنوى و تعيين و 

ترويج شاخص هاى اعتقادى، تشكيل شده است.
نظيرى گفت: وظيفه اين سازمان تبليغ اســالم بر اساس فرمان حضرت امام خمينى(ره) 
اســت و با فعاليت هاى گسترده خود براى تحقق و تبيين اهداف و احكام اسالم و قرآن، 

جامعه را به سمت رستگارى و ديانت سوق مى دهد.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان مأموريت سازمان تبليغات اسالمى را تبيين انديشه 
اسالم ناب و رساندن پيام آن به قشرهاى مختلف جامعه دانست و افزود: اعزام و استقرار 
روحانيان دائمى و مناسبت هاى تبليغى در حوزه شهرى و روستا ها و اجراى طرح هجرت، 
برگزارى دوره هاى آموزشى قرآن و اجراى برنامه هاى فرهنگى و دينى از جمله برنامه هاى 

اين سازمان است.
وى گفت: راهبرد ديگر اين ســازمان توســعه مخاطبان از جمله نخبگان، فرهيختگان و 

فرهنگيان در قالب هيأت هاى انديشه ورز در كنار جامعه مبلغان و طالب است.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان با بيان اينكه تبليغ به شكل هاى مستمر و مناسبتى 
است افزود: برخى روحانيان در قالب طرح امام روستا و امام محله به صورت مستمر در 
روستا ها و مناطق مشغول فعاليت هستند و برخى نيز به صورت مناسبتى اعزام مى شوند.

وى گفت: دارالقرآن كريم، مؤسســات قرآنى و خانه هاى قرآنى شــهرى و روستايى در 
امر ترويج و آشــنايى مردم با قرآن در فضا هاى مختلــف جامعه با هدف حفظ، قرائت، 
روان خوانى، تبيين معارف قرآن، تفســير صحيفه ســجاديه و نهج البالغه در سطح استان 

فعاليت مى كنند.

ركورد گرماى بى سابقه همدان 
در نيم قرن اخير

اســتان  هواشناســى  اداره كل  پيش بينــى  مركــز  كارشــناس   
همــدان، گرمــاى حاكــم در اســتان را در مقايســه بــا نيــم قــرن اخيــر 
ــه طــورى كــه  معمــوالً در ســال هاى گذشــته  بى ســابقه دانســت ب
همدانى هــا دمــاى 39 يــا 40 درجــه  را از اواســط تيــر مــاه تجربــه 

مى كردنــد.
همدان آناليــن،  بــا  گفت وگــو  در  باقرى شــكيب  محمدحســن 
گفــت: اخبــارى كــه در فضــاى مجــازى مبنــى بــر معرفــى همــدان 
ــن شــهر كشــور منتشــر شــده اســت واقعيــت  ــوان گرم تري ــه عن ب
ــاالى  ــا دمــاى ب ــى ب ــرا در حال حاضــر اســتان هاى جنوب ــدارد، زي ن

40درجــه مواجــه هســتند.
وى افــزود: در روز گذشــته اســدآباد بــا 39 درجــه گرم تريــن نقطــه 
اســتان ثبــت شــده اســت و ايــن در حاليســت كــه معمــوالً ايــن دمــا 

ــاه آغــاز مى شــد. ــر م در ســال هاى گذشــته از اواســط تي
ــاى  ــاز گرم ــر آغ ــوان منك ــه نمى ت ــان اينك ــا بي ــكيب ب باقرى ش
ــاى همــدان  ــگام در اســتان شــد گفــت: در روز گذشــته دم زودهن

ــت. ــوده اس ــانتيگراد ب ــه س 36 درج
ــدان  ــتان هم ــى اس ــى اداره كل هواشناس ــز پيش بين ــناس مرك كارش
ــن  ــارى را مهمتري ــب به ــتن هاى مناس ــارش  نداش ــالى و ب خشكس

ــگام دانســت. ــاى زودهن ــاز گرم ــل در آغ عام

تجهيز 2 دستگاه ماشين آالت نيمه سنگين 
راهدارى همدان

2 دستگاه ماشــين آالت نيمه سنگين راهدارى همدان به نمكپاش 
اتوماتيك و تيغه برفروب مجهز شد.

رئيس اداره ماشين آالت اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى همدان 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران  گفت: اين اقدام با اعتبار يك ميليارد 

و 200 ميليون تومان از محل اعتبارات سازمانى انجام شده است.
آرش آزادى افزود: با احتســاب اين 2 دســتگاه ايــن اداره كل داراى 
41 دســتگاه كاميون نمكپاش اتوماتيك مى شود كه به منظور اجراى 

راهدارى زمستانى در راهدارخانه هاى استان مستقر مى شوند.
وى بيان كرد: اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان همدان 
در كل داراى 416 دستگاه انواع ماشين آالت راهدارى است كه تعداد 
زيادى از اين ماشــين آالت به دليل فرسودگى و سن باال از رده خارج 
هستند و در سال هاى گذشته ما توانستيم با نوسازى، تا حدودى سن 

ماشين آالت را كاهش دهيم.
آزادى گفت: با توجه به آغاز عمليات راهدارى تابستانى و امور جارى 
راهدارى حدود 150 دستگاه انواع ماشين آالت در خدمت اين موضوع 
بوده كه در تمامى شهرستان هاى استان مشغول امور راهدارى تابستانى 

هستند.
وى بــا بيان اينكه در حوزه كارى ايــن اداره دغدغه هاى فراوانى 
وجــود دارد، افــزود: يكــى از دغدغه هــاى مهم، فرســودگى 
ماشــين آالت راهدارى است كه اين فرســودگى موجب شده تا 
تعميــرات زيادى بر روى اين ماشــين آالت انجــام دهيم و اين 
تعميرات از طريق همين نيرو هاى بومى و به شــكل بسيار خوب 

و كاملى در حال انجام است.
آزادى گفت: اعتبارات خوبى در اين سال ها براى بازسازى تخصيص 
داده شده و اين اعتبارات وقتى افزايش پيدا كند ما مى توانيم با بازسازى 
ماشــين آالت عمر دوباره به آنها دهيم و در حقيقت يك دســتگاه كه 

بازسازى مى شود قطعاً تا چند سال ما را بيمه مى كند.
وى بيان كرد: يكى ديگر از دغدغه ها در بحث راهدارى و ماشين آالت، 
نبود راننده ثابت براى دســتگاه هاى راهدارى اســت، طبق اطالعات 
علمى كــه وجود دارد بيــش از 60درصد خرابى هــاى غيرعادى و 
زودرس ماشين آالت در واقع نبود اپراتور ثابت و همچنين بازديد هاى 
روزانه و ثابت و دوره اى اســت كه اميدواريم بتوانيم با جذب راننده 
ثابت، قدم هاى مؤثرى در كاهش خرابى هايى كه به آن اشــاره شــد، 

داشته باشيم.
آزادى گفــت: در زمينه بازســازى مــا 2 قرارداد با اعتبــارى افزون 
بــر 2ميليارد تومــان در حال حاضر داريم كه اين قرارداد بازســازى 
11دستگاه سنگين راهدارى شامل لودر و گريدر است كه اميدواريم تا 
آغاز راهدارى زمستانى، به چرخه ناوگان راهدارى استان اضافه شود.

وى با اشــاره به اينكه 42 دستگاه فرسوده و از رده خارج هستند، بيان 
كرد: اخيراً تعداد 3 دستگاه لودر با اعتبارى افزون بر 10ميليارد و 500

ميليون تومان خريدارى شده است.
رئيس اداره ماشين آالت اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى همدان 
گفت: در حال حاضر عمر ماشــين آالت اين اداره باالست و على رغم 
نوسازى هاى ساليان اخير، اميدواريم با ادامه اين روند عمر ماشين آالت 

خود را حداقل به عمر استاندارد نزديك كنيم.
آزادى بيان كرد: راهدارى اســتان همدان نيازمند 10دستگاه گريدر و 
حداقل 20دســتگاه كاميون نمكپاش اتومات و كمپرسى و همچنين 5
دســتگاه تريلر كشنده است كه بتوانيم تا حدودى نسبت به استان هاى 

همجوار از نوسازى ناوگان بهره مند باشيم.

1- زيرســاخت الزم براى پيوستن بيمه هاى تكميلى به نسخه نويسى 
الكترونيكى فراهم نشــده است.گويا اين موضوع دليلى بر سرگردانى 
مردم شده اســت. گفتنى است در شرايطى كه هدف از نسخه نويسى 
الكترونيكى صرفه جويى در مصرف كاغذ است، بيمه هاى تكميلى از 
مردم خواستار چاپ نسخه و دستور الكترونيكى پزشك به داروخانه 

هستند!
2- ياران قاليباف به شوراى شــهر تهران بازگشته اند. گويا نتايج غير 
رسمى حكايت از پيشتازى ليست ياران قاليباف در شوراى شهر تهران 
دارد. گفتنى است براساس اين نتايج، ليست ياران قاليباف به صورت 

كامل در شوراى شهر تهران رأى آورده است.
3- برخى مديران استان چرخش عجيبى به دولت سيزدهم داشته اند. 
گويــا اين مديران قصد دارند مديريت خــود را با اين چرخش ادامه 
دهند. گفتنى است اين چرخش در حالى است كه نارضايتى از عملكرد 

اكثر مديران دولت از داليل اقبال مردم به رئيسى است.
4- هيچ نماينده اى از مجلس به خدمت در دولت فراخوانده نخواهد 
شــد. گويا رئيس جمهور قصد ندارد از نمايندگان در دولت سيزدهم 
اســتفاده كند. گفتنى اســت بيش از 200نماينده حامى سيد ابراهيم 

رئيسى در انتخابات رياست جمهورى بودند.
5- تعدادى از اعضاى راه نيافته به شوراهاى ششم در استان تقاضاى 
بازنشستگى داده اند. گويا اين بازنشستگى پايان كار سياسى برخى از 
آنها خواهد بود. گفتنى اســت اكثر اعضاى شوراى شهرهاى استان با 

انتخاب مردم، تغيير كردند.

 همزمان با آغاز واكسيناســيون در اســتان 
همه ما شاهد انتشار شايعاتى پيرامون عوارض 
ناشى از تزريق واكسن از جمله ايجاد خاصيت 
آهنربايى در بدن، مرگ افراد واكســينه شده 2
ســال پس از تزريق واكســن، ناقل بودن افراد 

واكسينه شده و شايعاتى از اين دست هستيم.
يك متخصــص بيمارى هاى داخلــى در اين 
زمينه  گفت: متأسفانه در شرايط مهم و حساس 
كنونى، بــا وجود نياز مبرم به واكسيناســيون 
هرچه ســريع تر به عنوان تنهــا راه صحيح و 
علمى رهايــى از پاندمى(همه گيرى) ويروس 
كوويد 19، شــاهد شــايعات و شائبه هايى در 

مورد واكسن كوويد 19 هستيم.
حميدرضا اميرذهنى در گفت وگو با ايســنا، با 
بيان اينكه اين شايعات بى اساس و بدون توجيه 
علمى، موجب ترس و دغدغه مردم شده است، 
بيان كرد: انتشار گسترده اين شائبه ها در فضاى 
مجازى عالوه بر اثرات مخــرب آن بر روح و 
روان مــردم، موجب ايجاد تــرس نابه جايى 
خواهد شد كه مى تواند موجب خوددارى مردم 

هراسان از تزريق واكسن شود.
 تا حداقل 70 درصد جامعه واكسينه 

نشوند، پاندمى همچنان ادامه دارد
وى گفت: تا حداقل 70درصد جامعه واكسينه 
نشوند، پاندمى همچنان ادامه دارد، از طرفى با 
توجه بــه جهش هاى متعدد و تجربه پيك هاى 
افزايش موارد ابتال و مرگ ومير ناشى از بيمارى، 
ضرورى مى دانم بــه عنوان يك متخصص، به 
محكم ترين شكل ممكن اين شايعات و شائبه ها 
را رد كــرده و از مــردم عزيزمان مى خواهم با 
حفظ خونســردى، اطالعات صحيــح را تنها 
از منابع معتبر و علمــى دريافت و از توجه به 
شايعات فضاى مجازى اكيداً خوددارى كنند و 
با تزريق واكســن خود و عزيزانشان را از ابتال 
به بيمارى كوويد 19 و عوارض آن حفظ كنند.
 ارتباط واكسن كرونا با ايجاد خاصيت 

مغناطيسى در بدن
اميرذهنى بيان كرد: ايــن پديده به هيچ عنوان 
ارتباطى به واكسن ها ندارد و معتبرترين منابع 
علمى دنيا ارتباط اين پديده با واكسن ها را رد 
كردند ضمن اينكــه اين پديده مختص فلزات 
نيســت و پديده هايى از جمله كشش سطحى، 
رطوبت پوســت و موارد ديگرى نيز در مورد 

منشأ ايجاد چنين حالتى ذكر شده است.
وى همچنيــن از شــايعه مرگ 2 ســال پس 
از تزريق واكســن كرونا به عنوان شــايعه اى 
خنده دار و بى اســاس ياد كــرد و گفت: يقين 
داشــته باشيد اگر اين شــايعه واقعيت داشت، 
كشورهاى پيشــرفته دنيا كل كادردرمانى خود 
را كه ميلياردها دالر هزينه تربيت آنها شــده و 
افراد ارزشــمندى در جامعه هستند، واكسينه 

نمى كردند.
روند  شــايعات  بــه  زدن  دامــن   

واكسيناسيون را ُكند مى كند
اين متخصــص بيمارى هاى داخلــى از مردم 
خواســت با توجه  نكردن به چنين شايعاتى، 
نگذارند روند واكسيناســيون به عنوان تنها راه 
رهايى از همه گيرى وحشتناك ويروس كوويد 
19 ُكند شــود و در عين حال از مسئوالن امر 
مى خواهد به جدى ترين شكل ممكن از انتشار 
اين شايعات جلوگيرى كرده و با منتشركنندگان 

اين شايعات برخورد كنند.
در ادامه يك محقق حوزه ايمونولوژى هرگونه 
ارتبــاط بين تزريق واكســن و ايجاد خاصيت 
آهنربايى در بــدن را تكذيب كرد و گفت: در 

برخى افراد به علت تغيير عدد اكســايش آهن 
هموگلوبين خون ازمثبت 2  به مثبت 3، ممكن 
است خاصيت مگنتيك يا آهنربايى در اطراف 
قلب و در ناحيه قفســه ســينه به علت وجود 

پالس هاى قلب، ايجاد شود.
مهديس برجخانى، تعريق و وجود چربى روى 
پوست را يكى ديگر از داليل اين اتفاق بر شمرد 
و افزود: تعريق سبب ايجاد خاصيت چسبندگى 
در برخى افراد شده و موجب مى شود فلزات به 
بدن شما بچسبند و هيچ ربطى به تزريق واكسن 

كرونا ندارد.
 آيا افراد واكسينه شده ناقل بيمارى 

كرونا هستند؟
وى ناقل بودن افراد واكسينه شده را يكى ديگر 
از شايعات خنده دار مطرح شده از سوى برخى 
ســودجويان دانست كه از تداوم بيمارى كرونا 
در كشــور سود مى برند و گفت: پايه هيچ يك 
از واكسن ها چه واكسن هايى كه بخشى از ژنوم 
ويــروس را دارند مانند فايــزر و مادرنا و چه 
واكسن هاى كالسيك مانند سينوفارم، ويروس 
زنده نيست پس تزريق واكسن نمى تواند كسى 
را آلوده و ناقل بيمارى كند، اما به علت درگيرى 
سيســتم ايمنى افراد واكسينه شــده با اجزاى 
واكســن و ايجاد ايمنى در بدن، بهتر است اين 
افراد تا 2 هفته پس از تزريق ُدز اول يا دوم، از 
خود مراقبت كرده و پروتكل هاى بهداشتى را 
به طــور كامل رعايت كنند تا به ويروس مبتال 

نشوند.
 آنتى بادى توليد شده پس از تزريق 
واكسن از طريق شير مادر به نوزاد منتقل 

مى شود
برجخانــى در ادامه به يكى از ســؤاالت رايج 
مردم مبنى بر تزريق واكسن در دوران باردارى 
و شــيردهى نوزاد اشــاره و بيان كــرد: اين 2

گروه افراد نيــز در كارآزمايى هاى بالينى انواع 
واكســن هاى كرونا حضور نداشتند، اما برخى 
افــراد در كارآزمايــى بالينى پــس از دريافت 
واكسن، باردار شدند و مشكلى برايشان ايجاد 
نشده است، از طرفى طبق جديدترين گزارشات 
CDC هيچ منع مصرفى براى دريافت واكسن 
كرونا در زنان باردار يا شــيرده وجود ندارد و 
آنتى بادى توليد شده پس از تزريق واكسن نيز از 

طريق شير مادر به نوزاد منتقل مى شود.
وى در ادامه با بيان اينكه بهتر است افرادى كه 
يك بار به كوويد 19 مبتال شــدند نيز واكسينه 
شــوند، افزود: بهتر اســت اين افراد 4 تا 12
هفته پس از ابتال واكســن كرونا را تزريق كنند 

تا سيســتم ايمنى به حالت متعادل خود برسد. 
تحقيقات نشــان مى دهد واكسن كرونا ايمنى 
قوى تــرى در افرادى كه يك بار مبتال شــدند، 

ايجاد مى كند.
دسترس ترين  در  واكسن،  بهترين   

واكسن است
برجخانى گفت: در حال حاضر كه ما درگير اين 
پاندمى هستيم، بهترين واكسن، در دسترس ترين 
واكسن است كه مى تواند احتمال فوت ناشى از 
بيمــارى كرونا را به صفر نزديك كند، بنابراين 
در قيد و بند برند بودن واكسن در شرايطى كه 
همه واكسن ها، بيش از 60درصد ايمنى ايجاد 

مى كنند، يك اشتباه است.
وى در پاســخ به اين ســؤال كه آيا تزريق ُدز 
دوم از برند ديگرى از يك واكســن، مشــكل 
ايجــاد مى كند يا خير؟ افــزود: جابه جا كردن 
واكســن هايى مانند مادرنا و فايزر كه هر 2 بر 
پايه mRNA هستند، مشكلى ايجاد نمى كند، 
اما برخى كشورها معتقدند هر 2 ُدز واكسن بايد 
از يك نوع باشــد و برخى ديگر مانند انگليس 
تفاوتى در جابه جايى نوع واكسن تزريق شده 
براى ُدز اول و دوم قائل نيستند. در هر صورت 
براى تغيير نوع واكسن در تزريق ُدز اول و دوم 
ابتدا بهتر است تحقيقات الزم انجام شود سپس 

براى عموم مردم اين اقدام را عملى كرد.
 تزريق يك ُدز واكســن نمى تواند از 

ابتال به كرونا پيشگيرى كند
به گفته اين كارشــناس ارشــد بيوتكنولوژى، 
ممكن اســت تزريق يك ُدز از واكســن، ابتال 
به بيمارى را به تعويق بينــدازد، اما از ابتال به 

بيمارى جلوگيرى نمى كند.
وى افزود: اگر كســى پس از تزريق ُدز اول، به 
كرونا مبتال شــود، مى تواند 4 تا 6 هفته پس از 
بهبود ُدز دوم را دريافــت كند، البته اين زمان 
به شــدت بيمارى بستگى دارد يعنى اگر كسى 
پس از تزريق ُدز اول واكسن، به كروناى شديد 
مبتال شــد، براى تزريق ُدز دوم بيشتر از 6هفته 

صبر كند.
برجخانى در پاســخ به اين سؤال كه آيا ايجاد 
فاصله زمانى بيشــتر بين تزريق ُدز اول و دوم 
مشــكلى ايجاد مى كند يا خير؟ بيان كرد: بهتر 
اســت براى ايجاد ايمنى كامل، ُدز دوم هر چه 
ســريع تر تزريق شود و به همين علت حداقل 
زمان الزم بين تزريق 2 ُدز را در نظر مى گيرند، 
اما احتمــاالً افزايش فاصله بيــن تزريق 2 ُدز 
مشــكلى ايجاد نمى كند و شايد پاسخ سيستم 
ايمنى قوى تر ظاهر شــود، اما در فاصله تزريق 

بين 2 ُدز بايد پروتكل هاى بهداشــتى به طور 
كامل رعايت شود.

 واكسيناســيون چه مدت شما را در 
برابر كرونا ايمن مى كند؟

به گفته وى، از واكسيناســيون نخستين افرادى 
كه در كارآزمايى بالينى واكســن ها شــركت 
كردنــد، حداقل 6 ماه گذشــته و آنها هنوز در 
برابر بيمارى كرونا ايمن هستند اما براى بررسى 
مدت زمان ايمنى ايجاد شــده در بدن ناشى از 
تزريق واكســن، بايد صبر كرد تا حداكثر زمان 
ايجاد ايمنى در افراد واكســينه شده به دست 

بيايد.
برجخانى منع تزريق واكسن كرونا براى افراد 
داراى آلرژى را شــايعه اى بى اســاس و بدون 
هيــچ منبع معتبر علمى دانســت و افزود: اگر 
PEG فردى به اجزاى داخلى واكســن مانند

حساســيت دارد بهتر است واكسن را دريافت 
نكند، همچنين اگر فردى قبٌال حساســيت هاى 
شــديدى از جمله شوك آنافيالكسى را تجربه 
كرده، مى تواند واكســن را تزريق كند، اما بهتر 
است 30 دقيقه پس از تزريق واكسن در مركز 
CPR واكسيناسيون بماند و در مراكز مجهز به

واكسن بزند.
كرونا  واكسن  تزريق  زمان  بهترين   

براى افراد با سابقه ابتال به كوويد 19
به گفته وى، بهترين زمان تزريق واكسن كرونا 
براى افراد با ســابقه ابتال به كوويد 19 خفيف 
4 تــا 6 هفته پس از بهبودى و بــراى افراد با 
ســابقه ابتال به كوويد 19 شديد، 4 تا 10 هفته 
پس از بهبودى كامل است، همچنين بيمارانى 
كه پالســماتراپى شــدند، حداقل 4 هفته پس 
از دريافت پالســما مى توانند واكسن كرونا را 

دريافت كنند.
برجخانى همچنين افزود: بيماران ديابتى پس از 
صرف صبحانه يا غذا واكســن كرونا را تزريق 
كنند. بيماران با پيوند مغز استخوان نيز حداقل 6

ماه پس از پيوند، بايد واكسينه شوند، همچنين 
افرادى كه قصد اعمال جراحى دارند حداقل 2

هفته پيش از جراحى، واكسن را تزريق كنند.
وى با اشــاره بــه اينكه افرادى كــه داروهاى 
سايتوتوكســيك كموتراپى مصــرف مى كنند، 
در روز شــيمى درمانى نبايد واكســن كرونا را 
تزريق كنند و در زمان كموتراپى نيز با پزشك 
معالجشان براى تزريق واكسن مشورت كنند،  
گفت: بيماران با مشكالت انعقادى و خونريزى 
در صورتى كه تعداد پالكت هاى خون بيش از 

21 هزار باشد، واكسن عضالنى تزريق كنند.

مدير شهردارى منطقه 4:
اتمام زيرسازى و 

آسفالت معابر اطراف 
پارك پدر با 14ميليارد 

ريال اعتبار
 بنابر اعالم مدير منطقه 4 شهردارى همدان 
با اتمام ساخت وســازها در اطراف پارك پدر، 
مهســتان 8 و 10 با 14 ميليــارد ريال اعتبار 

زيرسازى و آسفالت شد.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى منطقه 4، 
مجيد شاكرى گفت: شهرك فرهنگيان يكى از 
شهرك هاى مهم شهر همدان است كه جمعيت 
زيــادى را در خود جاى داده و در ســال هاى 
گذشته رشــد و توســعه خوبى داشته است 

به طورى كه شهردارى منطقه 4 توجه ويژه اى 
به بهسازى و اجراى پروژه هاى جديد در اين 
شهرك دارد. وى افزود: زمين هاى خاكى قابل 
توجهى در حاشــيه اين شهرك وجود دارد و 
افزايش ساخت وســازها در اين قســمت ها 
موجب توســعه و گســترش هرساله شهرك 
فرهنگيان شــده كه به مرور زمــان در برنامه 

زيرسازى و جدول كشى قرار مى گيرد.
شــاكرى با اشــاره به احداث پــارك پدر در 
ســنوات گذشــته گفت: اين پــارك موجب 
رونق آپارتمان ســازى شــده بود كه با اتمام 
ساخت وسازها در كوچه هاى مهستان 8 و 10 
همكاران بنده در واحد فنى و عمرانى اقدام به 

زيرسازى و آسفالت اين  2معبر كردند.
وى گفــت: فعاليــت عمرانى اين پــروژه از 
روزهــاى آغازين خرداد ماه آغاز و با 500 تن 

مصالح، 6 هزار مترمربع از حاشــيه اين پارك 
زيرسازى شد. مدير شهردارى منطقه 4 گفت: 
با اتمام زيرسازى اين  2معبر، روكش آسفالت 
مهستان 8 و 10 آغاز و با فعاليت بى وقفه هزار 
تن آســفالت پخش شد كه اميدواريم موجب 
آسايش و ايمنى شهروندان را در اين محدوده 

فراهم آورد.
وى با اشــاره به اينكه مبلغ 14 ميليارد ريال از 
محل درآمدهاى شــهردارى منطقه 4 صرف 
زيرسازى و آســفالت اين 2 معبر شده افزود: 
تالش همكاران بنده براى ارتقاى سطح زندگى 
شهروندان و ســطح رضايت عمومى است و 
الزم اســت شهروندان نيز در مقابل شهردارى 

را در اين مسير يارى كنند.
شاكرى با اشاره به اينكه در اطراف پارك پدر 
همچنان معابر خاكى وجود دارد و شهروندان 

خواستار آسفالت هستند گفت: بايد صبر كرد 
كه ساخت وسازها در اين معابر به اتمام برسد 
وگرنه انجام آســفالت با اين همه هزينه هاى 
گزاف موجب فرســودگى و حفارى مجدد و 

هدررفت بيت المال خواهد شد.

واكسن هراسى
 حربه سودجويان براى تداوم پاندمى كرونا

همدان پيام كنار شماست!

سنا
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ايميل

خبـر

كاج، روستايى از جنس هنر
 اينجا زندگى جارى است، اينجا جايى آرامش بخش و دور از تمام 
دغدغه ها و ازدحام و آلودگى هاى شهر است، روستايى از جنس هنر 

با مردمانى هنرمند كه از سرپنجه آنها هنر مى تراود.
اينجــا جايى اســت كــه در آن صبح ها با آواز بلنــد خروس هايش، 
سحرخيز مى شوى و در هواى پاك صبحگاهش، كنار درختان سرسبز 
و پرميــوه اش، صبحانــه ات را در اوج آرامش مى خورى، اينجا جايى 
اســت كه هنر واژه بيكارى را بى معنا كرده و بى شغلى مفهومى ندارد، 
اينجا همه در تكاپو هستند تا هنر خود را به منصه ظهور بگذارند و تو 
در اين هنر اصيل غرق يك حس خوب و عجيب مى شــوى! خالصه 

آنكه اينجا زندگى با هنر چنان جارى است كه بايد ببينى!
روســتاى گردشــگرى «كاج» واقع در بخش شــاهنجرين شهر قروه 
درگزيــن و در 16 كيلومترى مركز شهرســتان رزن از توابع اســتان 
همدان بوده كه اهالى اين روستا عالوه بر شغل كشاورزى، دامدارى و 
كاميون دارى به هنر زيباى قاب سازى و نيز كنسول و آيينه اشتغال دارند 
و اين هنر زيباى آنها به بســيارى از ديگر كشورها نيز صادر مى شود، 
اما آنچه در اين روســتا حايز اهميت است معرفى اين روستا به عنوان 
روســتاى بدون بيكار بود كه به واســطه اين هنر هيچ فرد بيكارى در 

اين روستا وجود ندارد.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى شهرستان هاى 
رزن و درگزيــن از پيش بينى افتتاح و راه اندازى ســايت كارگاهى و 
نمايشــگاهى روســتاى كاج ظرف 2ســال آينده خبــر داد و گفت: 
روستاى كاج از روستاهاى هدف گردشگرى توابع بخش شاهنجرين 
شهرســتان درگزين بوده كه اهالى در كنار كشــاورزى و دامدارى در 
توليد محصوالت و صنايع دستى چون صنعت قاب سازى، آيينه و ميز 

كنسول و خراطى  به صورت كارگاهى فعاليت دارند.
شــهروز كهيايى مجوزهاى صادر شده براى كارگاه هاى اين روستا را 
120 مورد برشــمرد و افزود: از اين تعــداد كارگاه ها در حال حاضر 
70 كارگاه داراى فعاليت بوده و براى 500 نفر به صورت مســتقيم و 

غيرمستقيم اشتغال ايجاد كرده اند.
وى با اشاره به فعاليت برخى از اين كارگاه ها در خانه و برخى ديگر در 
كارگاه هاى اصلى بيان كرد: اين روســتا در زمينه صنايع دستى مختلف 
ديگر نيز كارهاى خوبى را انجام مى دهد كه اين امر موجب شده يكى 
از روستاهاى شاخص و بدون بيكار شهرستان بوده و حرف نخست را 

از نظر اقتصادى در سطح روستاهاى استان بزند.
كيهايى با اشاره به فعاليت برخى از اين كارگاه ها در خانه و برخى ديگر 
در كارگاه هاى اصلى گفت: اين روستا در زمينه صنايع دستى مختلف 
ديگر نيز كارهاى خوبى را انجام مى دهد كه اين امر موجب شده يكى 
از روستاهاى شاخص و بدون بيكار شهرستان بوده و حرف نخست را 

از نظر اقتصادى در سطح روستاهاى استان بزند.
وى با بيان اينكه در ســال هاى گذشــته اقداماتى براى ســاماندهى و 
برندســازى مجموعه كارگاه هاى روســتاى كاج انجام شــده است، 
افزود: در سند راهبردى 3ساله استان همدان در برش شهرستانى براى 
روستاى كاج برنامه هايى پيش بينى شده بود كه ايجاد سايت كارگاهى 
و نمايشگاهى روستا را مى توان از جمله برنامه هاى پيش بينى شده براى 

اين روستا برشمرد.
كيهايى  بيان كرد: در ابتداى هر اقدامى نخســتين كارى كه نسبت به 
آن براى ايجاد ســايت كارگاهى و نمايشگاهى و ساماندهى كارگاه ها 
براساس سند راهبردى انجام گرفت، راه اندازى تعاونى بود كه در سال 

گذشته ثبت و فعال شد.
وى با اشاره به كلنگ زنى سايت كارگاهى و نمايشگاهى روستاى كاج در 
سال گذشته افزود: با راه اندازى تعاونى روستا در سال گذشته براى سايت 
كارگاهى و نمايشگاهى 3 هكتار زمين از طريق تعاونى تملك و موافقت 

اصولى آن صادر شده و در مرحله ادارى و استعالمات قرار دارد.
كيهايى تعداد كارگاه هاى پيش بينى شــده در اين سايت را 100مورد 
اعالم كرد و گفت: در اين ســايت محوطه كارگاهى و نمايشگاهى به 
صورت جدا از هم بوده و در قســمت كارگاه ساخت محصوالت و 
در قسمت نمايشگاهى بحث عرضه وفروش و بازاريابى و سفارشات 
محصــوالت مدنظر خواهد بــود ضمن اينكه براســاس پيش بينى ها 
ســاخت و احداث اين سايت به اعتبارى افزون بر 150 ميليارد تومان 

نياز خواهد داشت.
وى با اشاره به اينكه در روستاى كاج امكانات و تأسيسات گردشگرى 
وجود ندارد و اين امر نيز يكى از مشــكالت و دغدغه هاى اهالى اين 
روستاى گردشگرى و خوشه صنعتى است، افزود: با راه اندازى سايت 
كارگاهى و نمايشــگاهى با جذب سرمايه گذار براى فاز بعدى ايجاد 
يك ســايت اقامتى با زيرساخت هاى گردشگرى را در برنامه خواهيم 

داشت.

 چنــد روز پيش براى  آزمون حضــورى گواهينامه صبح زود به 
مركز آموزش رانندگى رفتيم با وجود دورى مســير بدون صبحانه از 
خانه خارج شديم، اما به محض ورود به مركز، اعالم كردند كه امروز 
مأموران آماده باش هستند! اين موضوع را بايد خيلى زودتر از اينها به 

ما اعالم مى كردند نه در دقيقه آخر.
* فرهادى از همدان

 چندى  پيش با روزنامه همدان پيام تماس گرفتم و اعالم كردم كه 
با آغاز تبليغات و چسباندن  پوستر و بنرها چهره شهر زشت مى شود، 
ولى كانديداها تمام شهر را كثيف كردند. حاال چطور مى خواهند اين 

پوسترها را از در و ديوار شهر پاك كنند؟
* شهروندى از همدان

 با انتخاب شوراى شهر جديد اميدواريم كه شهر با پيشرفت هاى 
جديد و جدى روبه رو شود و به حاشيه شهر هم توجه خاصى شود. 
* جمعى از شهروندان همدانى 

رفع مشكالت چندين ساله 
در تأمين و توزيع آب

 مشكالت چندين ساله روستاى «عين آباد» شهرستان درگزين در 
تأمين و توزيع آب حل شد.

مدير امور آب وفاضالب شهرستان درگزين از اجراى موفقيت آميز 
عمليات اصالح خط انتقال روســتاى عين آباد از توابع شهرســتان 

درگزين و رفع مشكالت چندين ساله مردم اين روستا خبر داد.
ســيد ناصر حسينى بيدار با اشــاره به اينكه پيش از يكپارچه سازى 
آبفاى شهرى و روستايى مشــكالت عديده اى درباره اصالح خط 
انتقال روســتاى عين آباد وجود داشــت، گفت: اين خط به علت 
مشــكالت موجود ساكنان 2روســتاى عين آباد و ناكين با جمعيت  
هــزار و 400 نفر را دچار كمبود آب كرده بود كه خوشــبختانه با 
اصالح خط انتقال مذكور مشكل تأمين و توزيع آب در روستاهاى 

مذكور مرتفع شد.
وى با بيان اينكه پس از بررســى هاى كارشناسى مشخص شد كه 
لوله پلى اتيلن اين خط تحمل فشــار بــاال را ندارند و مكرر دچار 
شكستگى مى شــود، بيان كرد: خرداد ماه سال گذشته حدود 380
متر از اين خط توسط امور آبفاى درگزين به  صورت امانى تعويض 

شد.
مديــر امور آب وفاضــالب شهرســتان درگزين گفــت: با ابالغ 
صورتجلســه دفتر فنى شــركت، 3 عدد شير هواى جديد در نقاط 

مختلف نصب شد، اما مشكالت همچنان پا برجا بود.
وى با بيان اينكه بهمن ماه ســال گذشته تصميم بر اصالح 500متر 
ديگر از اين خط گرفته شد، بيان كرد: به همين منظور برآورد اوليه 
با مبلغ يك ميليارد و 50 ميليون ريال تهيه شد، اما با توجه به هزينه 
باالى آن، تصميم بر آن شــد كه اين بخش از كار به صورت امانى 

انجام شود.
به نقــل از روابط عمومى شــركت آب وفاضالب اســتان همدان، 
حســينى بيدار گفت: با تهيه لوله و تالش همكاران ما، مشــكالت 
10ساله روستاهاى عين آباد و ناكين مرتفع شد و ساكنان 2روستاى 

مذكور از خدمات مطلوب برخوردار شدند.

از المان شهداى گمنام رونمايى مى شود
 همزمان  نخستين يادواره شهداى گمنام شهر شيرين سو برگزار مى شود.

كبودراهنگ-اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام- شــهردار شيرين سو از 
برگزارى يادواره شــهداى گمنام و شهداى شهر شيرين سو و رونمايى از 
المان شهداى گرانقدر گمنام شيرين سو در روز پنجشنبه هفته جارى خبر 
داد.  سيد مصطفى موســوى با اعالم اين خبر گفت: 5 سال پيش 2تن از 
شهداى گلگون كفن گمنام اين سرزمين در يكى از بوستان هاى شيرين سو 
آرام گرفتند. وى افزود: شــهردارى شيرين سو براساس وظيفه خود و نيز 

اداى دين به شهداى عزيز طراحى و ساخت المان آنها را آغاز كرد كه پس 
از گذشت حدود يك سال كار آن به اتمام رسيد.

موســوى با اشــاره به لزوم ترويج فرهنگ ايثار و شهادت بيان  كرد: محل 
دفن اين شهداى عزيز نيز به بوستان بزرگى تبديل شده است كه عالوه بر 
افزايش سرانه فضاى سبز شهرى به محلى براى اجراى برنامه هاى فرهنگى 
و تربيتى بدل شده اســت. به گفته وى وجود المان هاى شهداى گرانقدر 
شهرها نقش زيادى در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت دارند و اين عزيزان 

نمادهاى فرهنگى نظام مقدس جمهورى اسالمى هستند.
موسوى افزود: همزمان با رونمايى از المان شهداى گمنام، نخستين يادواره 

شــهداى گمنام و شهر شيرين ســو نيز در خور شأن شهداى عزيز برگزار 
مى شود. شــهردار شيرين سو در پايان با تأكيد بر ســرلوحه قرار دادن راه 
شهيدان بيان كرد: اگر بخواهيم در عمل به ياد شهدا باشيم بايد به وصاياى 
ايشــان مراجعه كنيد كه با چه هدفى از ارزشمندترين دارايى هاى خود كه 
همان جان شــيرين است گذشتند و ما بايد همواره راه آنان را ادامه داده و 

مقام و جايگاه آنها را ارج نهيم.
گفتنى است، نخستين يادواره شهداى گمنام شيرين سو روز پنجشنبه هفته 
جارى از ســاعت 18 الى 20 در بوستان شــهداى گمنام شهر شيرين سو 

برگزار مى شود.

والدت با سعادت هشتمين اختر 
تابناك آسمان امامت و واليت

  على بن موسى الرضاعلى بن موسى الرضا(ع)(ع)  
بر همه شيعيان مبارك

روی  وز  ر  ی  و ط ع روی روا وز  ر  ی  و ط ع نروا تان ھمدا نق ا تان ھمدا ق ا

آگهي حصر وراثت
آقاى مصطفى نعمتى داراى شــماره شناســنامه 15473 به شــرح دادخواســت به كالسه 
184/1400-112ح  از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان مهرداد قنبرى به شماره شناسنامه 4040175859  در تاريخ 1400/02/15 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 1-مدينه لشگرى 
فرزند رحمان متولد 1347 شماره شناســنامه 5448 مادر متوفى،2- غالمعلى قنبرى فرزند 
برجعلى متولد 1340 به شماره شناسنامه 6627  پدر متوفى.اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 140)
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين 

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

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

برابر رأي شماره 334-1400/02/29 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى نصراله قادرى خورشيد فرزند على به 
شماره شناسنامه 704 صادره از بهار در 93 شعير مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى آبى به مســاحت 38061/25 مترمربع پالك 591 فرعى از 147 اصلى واقع 
در بخش چهارحوزه ثبت ملك بهار اراضى دينارآباد خريدارى مع الواسطه از مالك 
رسمى آقاى على قادرى خورشــيد 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 اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 131)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/16

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

كارت دانشجويى به نام فهيمه شاه محمدى، فرزند ولى ا... ،به شماره 
شناسنامه 3860118218 و شماره دانشجويى   9613489009 در رشته 

مهندسى مواد(گرايش انتخاب مواد) در مقطع كارشناسى ارشد از دانشگاه 
بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كمالوند-خبرنــگار  نهاوند-معصومــه   
همدان پيام: رفع ســد معبــر و تعيين تكليف 
امالك خطرزا 2 موضوع مهم با ريشــه بيش 
از يك دهه در ليســت مطالبات  شهر نهاوند 

به شمار مى رود.
اگر چه تاكنون اقداماتى در چندين دوره براى 
ســاماندهى اين 2 موضوع انجام شده است، 
اما به مشابه ُمَسِكنى بوده است كه به صورت 
مقطعى اين معضالت را سامان داده و هر چند 
وقت با ايجاد شــرايطى،  بدتر نمود پيدا كرده 
و يافتن و اجراى راه حل اساسى و دائمى تنها 
راهكار رفع اين تومور بدخيم در كالبد شهرى 

بوده است.
 يك طرف ســيماى شــهرى بود و  ســوى 
ديگر هم معيشــت و اقتصاد دستفروش هايى 
كه كاسبى شــان به پيــاده راه و خيابان هاى كم 
عرض و شــلوغ شهر گره خورده بود و مردم 
هم مطالبه ساماندهى دستفروش ها و رسيدگى 
به وضعيت شهر را از مديريت شهرى خواستار 

بودند.
موضوع دوم امــالك خطرزايى بــود كه در 
نقاط مختلف شهر مالك يا با آگاهى يا از سر 
فراموشــى  رها شده بود و شرايط ايجاد شده 
در اين امالك سالمت و امنيت شهروندان در 
حوزه هاى اجتماعى و... را نشــانه رفته بود. و 
ديگر اينكه  نهاوند شهرى است  در همجوارى 
3 گســل زلزله و با داشتن سطح قابل توجهى 
از بافت فرســوده در مركز شــهر و همه اينها 
تأكيدى بر رفع موانع آن هم با راهكارى دائمى 

و  كارشناسى شده بود.
شــهردار نهاوند از برگزارى يك نشســت با 
حضور نيروى انتظامى، دادســتان  و ســاير 
عوامــل مربوط در ســاماندهى اين موضوع 
خبــر داد و گفــت: در ســاماندهى و رفع 
دائم مشكل سدمعبر در شــهر و البته كمك 
بــه افرادى كــه از اين راه  ارتــزاق و تأمين 
معيشــت مى كنند با تدبيرى كه شده است و  
با استفاده از دســتورالعمل وزارت كشور به  
احداث بازارچه هاى محلى رســيده ايم كه در 
حال حاضر 2 بازارچه در شهر نهاوند احداث 

شــده كه قابل راه انــدازى در آينده نزديك 
است.

 تا 12 تير ماه مهلت ثبت نام 
دستفروشــان  همه  از  حســين پور  محمــد 
دعوت كرد تا با مراجعــه به واحد مربوطه 
در شــهردارى  تا 12 تير مــاه براى ثبت نام 
مراجعه كنند، البته شــهردار اين موضوع را 
هم تأكيد كرده است كه دستفروش هاى شهر 
در اقدامى پيش از اين شناســايى شده اند و 
قرار نيســت فــردى به عنوان دســتفروش 

جديد به اين افراد اضافه شود.
 پايان دستفروشى 

در بساط پياده راه هاى شهر
وى با تأكيد بر توقع همكارى دستفروش ها در 
رفع مشــكل سدمعبر در شهر نهاوند گفت: با 
توجــه به هزينه اى كه در احداث 2 بازارچه با 
حدود 80 غرفه انجام شده است از دستفروشان 
انتظار همكارى مى رود و با شرايطى كه فراهم 
كرده ايم پس از راه اندازى بازارچه ديگر انتظار 
و اجازه فعاليت دستفروشــى و ســد معبر را 

نخواهيم داد.
حسين پور بيان كرد: با راه اندازى 2 بازارچه  و 
با عقد قرارداد بيش از 85 دستفروش شناسايى 
شــده پس از انجام مراحــل ثبت نام تحويل 
داده مى شــود كه با راه اندازى بازارچه مشكل 
ســدمعبر حل و دستفروش جديد نداريم و با 

آنها برخورد مى شود.
 با راه اندازى بازارچه دستفروشــى 

سد معبر برخورد جدى مى شود 
دادســتان شهرســتان نهاوند هم با بيان اينكه 
تاكنون مكانى براى ســاماندهى دستفروش ها 
در شــهر نهاوند نبوده  گفت: به خاطر بحث 
اقتصادى و معيشت اين افراد، با نوع فعاليتشان 
مقابله جدى نشده و مالحظه هم شده است، 
اما اكنون با راه انــدازى 2بازارچه، ديگر قابل 
قبول نخواهد بود  كه دستفروشــى در مناطق 
ممنوعه شهر كه شهردارى اعالم كرده، فعاليت 

داشته باشد.
عبــاس آزادبخــت بيان كــرد: هزينه تحويل 
غرفه ها مناســب اســت،  زيرســاخت ها هم 
فراهم اســت و ديگر قابل قبول نيســت كه 
بساط سدمعبر در نقاط ممنوعه شهر گسترده 
شود و در اين صورت مقابله و برخورد جدى 

مى شود.
وى به دستفروش هاى شهر توصيه كرد تا در 
موعد مقررى كه اعالم شده، نسبت به ثبت نام، 

اقدام كنند.
  رفع خطر از 180 ملك پر خطر

 در يك سال
آزاد بخت گفت: اما درباره رفع خطر از امالك 
خطرزا كه حدود يك ســالى مى شود در شهر 
نهاوند به صورت جدى با همكارى شهردارى 

نهاوند در حال انجام اســت تاكنون 180فقره 
ملك خطرزا در شهر تعيين تكليف(رفع خطر) 
شده است و بنابر شواهد اين موضوع در يك 
سال گذشته بازخورد قابل توجهى داشته است  
و مى توان آن را از اقدام هاى پيشتاز در استان و 

بلكه كشور هم دانست.
 دادستان نهاوند گفت: بر حسب اجراى ماده 
55 و 110قانون شــهردارى ها نسبت به رفع 
خطر از ملك(مســدود كردن درهاى ورودى) 
رفع خطر بر عهده مالك اســت و هركه ملك 
خطرزايــى دارد بايد در مدتى كه شــهردارى 
اعالم مى كند براســاس وظيفه رفع خطر كند 
و در غيــر اين صورت شــهردارى وارد كار 

مى شود.
 عملكرد قابل توجه شهردار نهاوند 

در رفع خطر از امالك خطرزا
آزادبخت بيــان كرد: در اين مدت يكســاله 
180فقره ملك در شهر نهاوند رفع خطر شده 
اســت، البته پيش از آن به مالكين اخطار رفع 
خطر شــده كه شــامل تخريب يا ديواركشى 
بوده اســت كه در نهايت اگــر رفع خطر جز 
با تخريب امكان پذير نباشد، اقدام به تخريب 

مى شود.
به گفته دادســتان نهاوند، حسين پور شهردار 
نهاوند در ايــن حوزه ورود و عملكرد خوبى 

داشته است.

دادستان در نشست مشترك با شهردار خبر داد

رفع خطر از 180ملك در نهاوند
■ شهردار: 12تير ماه پايان بساط دستفروشى با راه اندازى 2بازارچه شهردارى

 فاز نخســت تقاطع غيرهمســطح سردار 
همدانى امروز سه شنبه افتتاح مى شود.

 با توجه به حجم ترافيك و جابه جايى روزانه اى 
كه در تقاطع غيرهمسطح شهيد همدانى(ميدان 
سپاه) در ورودى شــمالى شهر همدان وجود 
دارد ساخت و اتمام هرچه سريع تر اين پروژه 

از اهميت بااليى برخوردار است.
تقاطع غيرهمســطح شهيد همدانى در ورودى 
شمالى شهر و در تقاطع بلوار بديع الزمان، بلوار 
انقالب، بلوار سيد جمال الدين اسدآبادى و بلوار 
شــهداى انتظامى واقع شده است كه به عنوان 
تقاطع شــريان اصلى ارتباط با غرب و جنوب 

كشور و تهران محسوب مى شود.
شــهردار همدان در اين زمينــه گفت: حجم 
ترافيك ايجاد شده در اين تقاطع، تمركز صنف 
خدماتى، پايانه مسافربرى و منطقه گردشگرى 

باباطاهر براى مردم شــهر همدان مشــكالت 
زيادى به همراه داشته و حتى معيشت اصناف 
مجاور اين پروژه نيز متأثر از مشــكالت فوق 

قرار گرفته است.
عباس صوفى  در رابطه بــا زمان اتمام پروژه 
بيان كرد: متأسفانه با آغاز پروژه در زمستان94 
و مشكالت اقتصادى كشور تأمين مالى پروژه 
به علــت كاهش منابع درآمدى شــهردارى با 
مشــكل مواجه شد به نحوى كه در پايان زمان 
30 ماهــه قرارداد در خــرداد ماه 97، مطالبات 
پيمانكار 50درصد مبلــغ اوليه پيمان بود، ولى 
از اين مبلغ تنها 60درصد مطالبات به مشاركت 
پرداخت شد كه روند پرداختى هاى مذكور هم 
از يك روند ثابت و مشخص كه بتواند موجب 
برنامه ريزى دقيق براى پيشبرد كمى پروژه شود، 

نيز برخوردار نبود.

امروز پل شهيد همدانى افتتاح مى شود 
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دوباره بهار و آهنگ كبوتران  
فيض ا... مظفرپور  »

 امروز كه اين مطلب را مى نويســم آخرين روز بهار 1400 هجرى 
است. ولى به نظرم بهار سياست همچنان پابرجاست، زيرا كه انتخابات 
28 خرداد ماه 1400 در حوزه هاى مختلف تأثيرات شــگرفى را خواهد 
داشــت. بهار گفت وگو و تحليل و بررسى به زودى به تابستان و  پاييز 

مبدل نخواهد شد. 
اما در حوزه شهرســتان هاى بهــار و كبودراهنگ كه عالوه بر انتخابات 
رياست جمهورى و شــوراهاى انتخابات ميان دوره اى مجلس شوراى 
اســالمى نيز برگزار شــد تازه اول بهار خدمتگزارى و همچنين بهار 

پيروزى مردم اين شهرستان هاست. 
شهرستان هايى كه با كمال تأسف به علت فوت نماينده سابق در 6 ماه 
گذشــته نتوانســتند زبان گويايى در خانه ملت و حتى در ميان مديران 
استانى داشته باشند. و اين دوره خسارت بارى براى 2شهرستان بود كه 
سال هاســت وعده اضافه شدن يك نماينده به آنها داده شده است ولى 

عملى نشده است. 
گر چه 2تن از نمايندگان فعلى استان به عنوان نماينده معين در طول 6ماه 
گذشته برخى امور اين حوزه انتخابيه و 2شهرستان را پيگيرى مى كردند، 
ولى به علت مشغله هاى زياد در مجلس و همچنين مسائل و مشكالت 
حوزه هاى انتخابيه اصلى خودشان(همدان و مالير) نتوانستند آنگونه كه 
شايســته و مورد انتظار مردم شــريف بهار و كبودراهنگ بود مسائل و 

مشكالت را پيگيرى كنند. 
حال مردم اين دو شهرســتان با شركت فعال و حضور پرشور خود در 
انتخابات توانستند يك گزينه بومى را برگزيده و راهى مجلس نمايند و 
دوباره بهار و آهنگ كبوتران  را براى مردم اين شهرستان ها آرزو داريم. 
انتخاب فتح ا... توســلى كه در انتخابات اســفند ماه ســال 98 نفر دوم 
شده بود نشــان داد كه مردم اين شهرســتان ها و بخش هاى محرومى 
چون گل تپه و شيرين ســو دنبال كسى هستند كه از جنس خودشان و 

زجركشيده روستاها و آشنا به مسائل و مشكالت آنان باشد. 
و على رغــم بى اخالقى هاى صورت گرفته در اين حوزه در موســم 
انتخابات كه برخى افراد صاحب نفوذ در مركز اســتان و حتى برخى 
نمايندگان ساير حوزه هاى انتخابيه به نفع برخى كانديداها وارد عمل 
شدند كه در تاريخ انتخابات سابقه نداشته است نماينده اى كه در حوزه 
انتخابيه اى كه به وى مربوط نيست دخالت مستقيم در انتخاباتش نمايد 
كه بدعت آشكار بود، ولى على رغم همه تالش هاى صاحبان زر و زور 
و تزوير اين مردم شــريف شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ بودند كه 
در انتخابات پيروز شــده و گزينه دلخواه خود را نه دلخواه ديگران را 
به مجلس بفرســتند. به نظر مى رسد هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان 
مجلس با نمايندگان خاطى در اين زمينه برخورد الزم را داشته باشند، 
زيرا كه آنها از موقعيت خود سوءاســتفاده كرده و در انتخابات حوزه 
انتخابيه ديگر دخالت كرده اند.  ترديد نيســت كه نماينده منتخب اين 
شهرستان نيز پس از ورود به مجلس و تصويب اعتبارنامه اش و آغاز به 
كار اين موضوع را پيگيرى خواهد كرد. اعتبارات اختصاص يافته و يا 
اختصاص نيافته و يا جابه جا شده در شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ 
بايد پيگيرى شود و در مورد آنها شفاف سازى شود كه آيا سهم واقعى 
اين شهرســتان در 6ماه گذشــته به آنها داده شده است يا نه. به علت 
نبود نماينده تمامى يا بخشى از بودجه ها در جاهاى ديگر صرف شده 
است. در اين زمينه فرماندار فعلى كبودراهنگ و سازمان برنامه وبودجه 
استان و مجموعه استاندارى و مديران كل استان نيز بايد پاسخگو بوده 
و شفاف ســازى  كنند،  همچنين ديوان محاسبات مجلس(نمايندگى 
اســتان) نيز به رسيدگى دقيق اين موضوع اقدام كرده و گزارش خود 

را منتشر كند. 
در پايــان ضمن آرزوى موفقيت براى فتح ا... توســلى نماينده منتخب 
2شهرســتان بهار و كبودراهنگ در جنوب و جنوب غربى اســتان كه 
از مشــكالت زيادى در رنج هســتند از منتخب جديد انتظار مى رود 
خواسته هاى به حق مردمان شريف اين شهرستان ها به ويژه در حوزه هاى   
كشاورزى و گردشگرى كه محور توسعه اين مناطق هستند را با استفاده 
از نظرات كارشناسى با دقت و جديت پيگيرى نمايد و عقب ماندگى هاى 
برخى امور اين شهرستان در طول ساليان دراز و به ويژه در 6 ماه گذشته 

را جبران نمايند. انشاءا...

حاجى بابايى رئيس كميسيون 
برنامه وبودجه ماند

جديــد  هيأت رئيســه   
براى  برنامه وبودجه  كميسيون  
مجلس  فعاليــت  دوم  ســال 

يازدهم انتخاب شد.
به گزارش ايســنا، در جريان 
برگزارى انتخابات هيأت رئيسه 
كميســيون  دوم  اجالســيه 
حميدرضــا  برنامه وبودجــه، 
حاجى بابايى بــراى دومين بار 

رئيس اين كميسيون شد.
همچنين محمد خدابخشــى و سيد محمدرضا ميرتاج الدينى به عنوان 
نواب اول و دوم و محمدمهدى مفتح به عنوان ســخنگوى كميسيون 

برنامه انتخاب شدند.
در اين انتخابات غالمحسين كرمى و ولى ا... فرزانه نيز به عنوان دبيران 

كميسيون انتخاب شدند.

عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس:
طرح تشكيل شركت جديد ملى صنايع 
پااليش و پتروشيمى در دولت آينده

 عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس از پيگيرى طرح تشكيل 
شركت ملى صنايع پااليش و پتروشيمى در زيرمجموعه وزارت نفت 

و توسط دولت آينده خبر داد.
بــه گزارش بورس پرس، هادى بيگى نژاد با بيان اينكه طرح تشــكيل 
شــركت ملى صنايع پااليش و پتروشــيمى بزودى در دســتور كار 
كميســيون انرژى مجلس قرار مى گيرد به خانه ملت گفت: ايجاد اين 
شــركت در زيرمجموعه وزارت نفت توســط دولت آينده ضرورت 

دارد، زيرا پااليشگاه ها مى توانند خوراك پتروشيمى ها را تهيه كنند.
وى افزود: سال هاست بر ســاخت پتروپااليشگاه تأكيد مى شود، اما 
نبــود مديريت يكپارچه مانع اين مهم شــده و مديريت يكپارچه به 
معناى يكى بودن مديريت بخش پتروشيمى و پااليش است، بنابراين 
وزارت نفــت آينده بــه مديريت يكپارچه در حوزه پتروشــيمى و 

پااليش نياز دارد.
بيگى نژاد همچنين گفت: اگرچه پااليشگاه ها انگيزه اى براى بهينه سازى و 
متنوع كردن محصوالت ندارند، اما اگر مديريت پااليشگاه ها و پتروشيمى ها 
به لحاظ ســاختارى يكپارچه شــود به دنبال ايجاد ارزش افزوده بيشتر 
مى روند، بنابراين بايد با ايجاد پتروپااليشگاه ها محصوالت متنوع توليد و با 

صادرات آنها براى كشور ثروت آفرينى كرد.   

 هيچــگاه برجام جديــدى گفت وگو و 
مذاكره نخواهد شــد، هيچ بعيدى نيست كه 

دور بعد دور پايانى مذاكرات وين باشد.
سخنگوى دستگاه ديپلماسى كشورمان روز 
گذشــته در جمع خبرنگاران در پاســخ به 
ســؤالى درباره مذاكرات وين و اينكه گفته 
مى شود كه قرار اســت توافق جديد را در 
دولــت بعدى و بــا تيم جديــد رخ دهد، 
گفت: از اين گمانه زنى ها در اين مدت كم 
نبوده است و اين گزارش ها تأييد نمى شود 
گفت وگوها  واقعيــت  به  نزديــك  حتى  و 

نيست.
ســعيد خطيب زاده بيان كرد: تمامى طرف ها 
در ويــن با قوت و بدون فوت وقت و با كم 
آوردن وقت دربــاره جزييات و موضوعات 
مختلــف گفت وگــو كردند. هيچ كــدام از 
طرف ها اين احســاس را نداشته اند كه وقتى 
اضافى را در وين گذاشــته اســت. هيچگاه 
سياست جمهورى اســالمى ايران اين نبوده 
و نخواهد بود كه اگر امــكان رفع تحريم ها 

باشد يك ساعت آن را به تأخير بيندازد. اين 
سياســت مقام معظم رهبرى بوده و وزارت 
خارجه و هيــأت ايرانى اين مســير را طى 

كردند.
وى همچنين افزود: هيچ بعيد نيست كه دور 
بعد دور پايانى باشد بايد ببينيم همه طرف ها 

تصميماتشان را مى گيرند يا خير.
  آنچه باقــى  مانده بيش از آنكه به 
مذاكره نياز داشته باشد نيازمند تصميم 

سياسى است
ســخنگوى وزارت خارجه درباره اينكه آيا 
خوش بين هســتيد و فكر مى كنيد مذاكرات 
برجام در همين دولت به نتيجه برسد؟ گفت: 
ديپلمات ها آدم هاى خوش بينى هســتند، ولى 
براى قضاوت همواره زود است و اين اصلى 
اســت كه بايد ببينيم آيا تصميمات سياســى 

توسط همه طرف ها گرفته مى شود يا خير.
وى افزود: متن فاقد ابهام است و به يك متن 

روشنى در همه كارگروه ها رسيديم.
خطيب زاده بيان كــرد: آنچه باقى  مانده بيش 

از آنكه به مذاكره نياز داشــته باشد، نيازمند 
تصميــم سياســى همه طرف هاســت و اگر 
تصميمات سياسى اخذ شود مى توان اميدوار 
بــود كــه در دور پايانــى گفت وگوها قرار 
مى گيريم. اين موضوعى اســت كه مى توانيم 

در روزهاى آينده بببينم.
  دريافت تضمين از آمريكا

وى درباره دريافــت تضمين كتبى از آمريكا 
در مذاكرات وين هم گفــت: اصل موضوع 
دربــاره تضمين ها درســت اســت. درباره 
جزييات صحبت نمى كنم. آمريكا يك بار در 
دوران ترامپ نشان داد كه تا چه حد مى تواند 
گردن كشانه منافع كشورهاى ديگر را ناديده 
بگيرد، بنابراين به نوعى تضمين اين موضوع 
ديده شــود و اينكه كم و كيف و تبعات آن 
چه خواهد بود بعد از نهايى شــدن خدمت 
شما مى گويم و موضوعى است كه در پشت 

درهاى بسته در حال گفت وگو است.
  ديدار ظريف با آيت ا... رئيسى

اقدامات  درباره  خارجه  وزارت  ســخنگوى 

وزارت خارجه براى برگزارى مراسم تحليف 
رئيس جمهور منتخب نيز بيــان كرد: درباره 
انتقال و تحوالت در نهاد رياســت جمهورى 
و رئيس جمهــور جديــد وزارت خارجــه 
مسئوليت هاى كامًال مشخصى دارد و همواره 
با جديت پيگيرى كرده است و در حال حاضر 
با ســتاد قبلى آقاى رئيســى و كسانى كه به 
عنوان نقطه تماس معرفى شــدند در ارتباط 

هستيم.
خطيــب  زاده همچنين گفــت: امروز صبح 
آقاى ظريف به دعوت آقاى رئيســى، يك 
ســاعت ونيم آنجــا بــود و گفت وگوهاى 
و  برجامى  موضوعــات  دربــاره  خوبــى 
سياســت خارجى انجام شــد و در ادامه 
حاكميتى  نهــاد  عنوان  به  وزارت خارجــه 
مى دهد  انجــام  را  خــود  مســئوليت هاى 
پروتكل هاى  دربــاره  كم وكيف  اينكــه  و 
موجود تصميمى اســت كه در باالدســت 
اتخاذ مى شــود و وزارت خارجه با قوت 

مى دهد. انجام 

بزودى تحريم ها برداشته و سرمايه ها به ايران 
سرازير مى شود

 اميدوارم كه در دولت ســيزدهم شاهد افزايش ســرمايه گذارى ها باشيم و 
مردم بتوانند از نفع و سود آن بهره مند شوند، بزودى تحريم ها برداشته مى شود 
و سرمايه ها به سوى ايران سرازير مى شود. به گزارش تسنيم، رئيس جمهور در 
آيين بهره بردارى از طرح هاى ملى مناطــق آزاد تجارى گفت: اينكه چند روز 
پيش خود آمريكايى ها اعالم كردند حاضريم تحريم را از روى واكســن كرونا 
عليه ايران برداريم نشــان مى دهد كه خود اين تروريســت ها به چنين اقدامى 
اعتراف مى كنند.  حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى گفت: االن بازار ما 
پر از جنس است، هر چند گرانى به دليل جنگ اقتصادى وجود دارد، اما اقتصاد 
ما از پس اين جنگ نابود نشد و يك نشان آن همين افتتاح طرح هاى ملى بود 

كه تودهنى به آمريكا محسوب مى شد.

اميدواريم نتيجه انتخابات ايران تأثيرى 
بر مذاكرات وين نگذارد

 مســئول سياســت خارجــى اتحاديــه اروپا بــه تأثيرگــذارى انتخابات 
رياست جمهورى ايران بر مذاكرات احياى برجام در وين پرداخت.

به گزارش ايســنا، جوزپ بورل روز گذشــته در جمع خبرنگاران با توجه به 
پيروزى آيت ا... ابراهيم رئيسى در سيزدهمين دور از انتخابات رياست جمهورى 
ايران، گفت: اميدواريم انتخابات ايران و رئيس جمهور جديد ايران بر مذاكرات 
جــارى در وين درباره چگونگى بازگشــت به برجام«توافق هســته اى» تأثير 
نگذارد.  بر اســاس اين گــزارش، مذاكرات درباره احياى توافق هســته اى از 
طريق بازگشت آمريكا به برجام و بازگشت ايران به پايبندى كامل به تعهدات 
هسته ايى اش در مدت اخير در وين ميان اعضاى كميسيون مشترك برجام و با 

حضور آمريكا در محل مذاكرات در جريان بوده است.

بررسى طرز كار دستگاه ها در انتخابات توسط 
كميسيون اصل90 

 رئيس كميسيون اصل90 مجلس شوراى اسالمى اعالم كرد كه اين كميسيون 
طرز كار دستگاه هاى مربوطه در مورد نحوه  برگزارى انتخابات را مورد رسيدگى 
قرار مى دهد. به گزارش خانه ملت، حجت االســالم نصرا... پژمانفر در تذكرى 
در جلسه علنى روز گذشته مجلس شوراى اسالمى گفت: از مشاركت گسترده 
مردم در انتخابات على رغم شيطنت ها تقدير و تشكر مى كنم. كميسيون اصل 90 
با دستور رئيس مجلس شوراى اسالمى وارد بررسى موارد مربوط به برگزارى 
انتخابات شــده است. وى بيان كرد: بســيارى از كسانى كه كسالت داشتند در 
خانه ها محروم از رأى دادن شدند، عالوه بر اين تأخير در اخذ رأى، نبودن مهر 
و نظارت نداشتن گسترده را در حين انتخابات شاهد بوديم كه در همين راستا 
ما در حال رسيدگى به طرز كار دستگاه ها در موضوع برگزارى انتخابات هستيم.

 با اعتماد به نيروى انسانى به ويژه جوانان 
و ذخاير ارزشمند كشور ان شاء ا... وضعيت و 
شرايط به نفع مردم و براى گشايش در زندگى 

مردم تغيير مى كند.
رئيس جمهــور منتخب مردمى در نخســتين 
نشســت خود به عنوان رئيس جمهور گفت: 
سياســت داخلى و اولويت هاى ما در دولت 
ســيزدهم بهبود وضعيت كســب وكار مردم، 
بهبود شــرايط و وضعيت معيشــت مردم و 
بهبود شــرايط در نظام ادارى و كارآمدى رقم 
زده خواهد شد. حتماً يك نظام ادارى كارآمد، 
ســالم و قانون مدار و فسادستيز شكل خواهد 

گرفت.
آيت ا... ســيد ابراهيم رئيســى در ادامه افزود: 
محور تحــول، اجراى عدالت در بســتر گام 
دوم انقالب اسالمى است؛ حتماً به تمام اسناد 
سياست هاى  اساسى،  قانون  يعنى  باالدســتى 
مصوب نظام و برنامه هاى توسعه توجه خواهد 
شد و ما در دولت جديد برنامه توسعه هفتم را 
با همكارى مجمع تشخيص مصلحت نظام و 

مجلس تدوين خواهيم كرد.
به گزارش ايرنا، وى با اشــاره به سياست هاى 
دولت ســيزدهم در حوزه سياســت خارجى 
بيان كرد: در مذاكرات، هر مذاكره اى كه منافع 
ملى در آن تضمين شــود حتماً مورد حمايت 
ما خواهــد بود، اما ما وضعيــت اقتصادى و 
شرايط مردم را به مذاكرات گره نخواهيم زد و 
اجــازه نخواهيم داد كه مذاكره براى مذاكره و 

مذاكرات فرسايى باشد، بلكه هر نشستى بايد 
همراه با نتيجه باشد و براى ملت بزرگ ايران 

آورده اى داشته باشد.
 نخستين اقدام ما 
مسكن و اشتغال است

رئيسى در ادامه گفت: نخستين اقدام دولت ما 
توجه به مسأله اشتغال و مسكن مردم خواهد 
بود كه دست اندركاران بخش هاى مختلف بايد 

در اين زمينه حضور فعال داشته باشند.
وى در پاســخ به پرســش يورونيوز مبنى بر 
اينكه چه پيامى به آمريكا و اروپا درباره برجام 
داريد، بيان كرد: كشورهاى اروپايى و آمريكا 
بايد نگاه كنند كه در قبال برجام چگونه اقدام 
كردنــد، آمريكا برجام را نقــض كرد و اروپا 
بــه تعهدات خود عمل نكــرد. من به آمريكا 
مى گويم شــما براساس برجام مؤظف به رفع 
تحريم هــا بوديد، ولى ايــن كار را نكرديد و 
اكنون بــه تعهدات خود بازگرديــد و آنها را 
اجرايى كنيد. به اروپا هم مى گويم تحت فشار 
آمريكا قرار نگيريد و به آنچه متعهد شــديد 
عمــل كنيد. مطالبه مردم ايران اين اســت كه 
شما به تعهدات خود عمل كنيد. خواسته مردم 
احقاق حق آنهاســت و ما حــق آنها را دنبال 

مى كنيم ان شاءا... .
 تيم سياست خارجى 

من در حال بررســى مذاكــرات وين 
هستند

رئيســى در پاسخ به پرسشــى مبنى بر اينكه 

آيا موافق به ديــدار با رئيس جمهورى آمريكا 
هستيد، گفت: خير.

وى در ادامه در پاســخ به پرســش شــبكه 
تلويزيونى «ان .بى. سى» آمريكا مبنى بر اينكه 
آيا براى مؤثر واقع شــدن برجــام بايد همه 
تحريم هاى اعمالى از ســوى آمريكا از جمله 
تحريم هاى دوران دونالد ترامپ برداشته شود 
و آيا قصد داريد كه تيــم فعلى مذاكره كننده  
هسته اى را حفظ كنيد؟ گفت: تيم مذاكره كننده 
هسته اى كار را دنبال مى كنند و گزارشاتى را به 
من دادند و تيم سياست خارجى من در حال 

بررسى اين گزارشات است.
رئيســى بيان كرد: آمريكا مؤظف است تمام 
تحريم هاى ظالمانه عليه ملت ايران را رفع كند 
و آنچــه در دولت دوازدهم و دولت من مورد 
تأكيد اســت، رفع تحريم ها و راستى آزمايى 
اســت. آمريكا بايد به دنيا پاسخ دهد كه چرا 
نســبت به انجام تعهدات خود نسبت به ايران 
تعلل مى كند؟ و اروپا بايد پاسخ دهد كه چرا 

همكارى با آمريكا را پيگيرى مى كند؟
 واكنش رئيسى به اتهام نقش وى 
در اعدام ها و تأثير آن در وضعيت تعامل 

با ساير كشورها
وى در ادامه در پاسخ به پرسش شبكه الجزيره 
درباره تحريم هايى عليه وى و طرح اتهاماتى 
عليــه وى و نقش وى در اعدام ها و تأثير اين 
وضعيت در نحوه تعامل با رهبران كشورهاى 
جهان به ويژه كشــورهاى غربــى و اينكه آيا 

وى قصدى براى ســفر به كشــورهاى غربى 
دارد؟ بيان كــرد: من به عنــوان يك حقوقدان 
همــواره مدافع حقوق مردم بــودم و حقوق 
بشــر محورى ترين نكته اى بــوده كه در همه 
مسئوليت هايم دنبال كردم. به آنهايى كه اتهام 
مى زننــد بايد گفت كه امروز مــا در جايگاه 
مدعــى قرار داريم؛ تمــام اقداماتى كه من در 
مدت مســئوليتم انجام دادم همواره در جهت 
دفاع از حقوق بشــر بوده است. با كسانى كه 
اخالل در حقوق انسان ها ايجاد كردند و دست 
به حركات داعشى و اقدامات ضد امنيتى زدند 
همــواره در دســتگاه قضايى بــه عنوان يك 
حقوقدان و قاضى مدعى حقوق انسان ها و در 

جايگاه دفاع از حقوق بشر برخورد كرده ام.
رئيس جمهور منتخب همچنين در پاســخ به 
پرســش مهر درباره برنامــه دولت براى رفع 
موانع توليد گفت: شــعار امسال و سال هاى 
اخير درباره رونق توليد بوده اســت. يكى از 
راه هاى جذابيت بــراى توليد كاهش ماليات 
از 25درصــد به 10درصد اســت و افزايش 
ماليات براى فعاليت هاى غيرمولد مثل هدايت 
نقدينگى به سمت ارز، مسكن و زمين است. 

ما عدالت مالياتى را دنبال مى كنيم.
رئيســى در پاسخ به پرسشــى مبنى بر مالك 
انتخاب اعضــاى كابينه، افزود: در تشــكيل 
اعضاى  انتخاب  مالك  شــاخص هاى  دولت 
كابينه انقالبى بودن، كارآمد بودن، فسادستيزى 

و مردم دار بودن است.

محسنى اژه اى: 
مردم در اين انتخابات به شخص رأى ندادند

 مردم در اين انتخابات به شــخص رأى ندادند، بلكه به شخصيتى با 
كارنامه كه سابقه خدمتى وى را ديده و شنيده بودند رأى دادند.

معاون اول قوه قضاييه گفت: مردم موقعيتشــناس و آگاه ايران در روز 
28 خرداد  ماه بار ديگر حقيقتاً با حضور خود در پاى صندوق هاى رأى 

شگفتى آفريدند.
به گزارش ايســنا، حجتاالسالم والمسلمين غالمحسين محسنى اژه اى 
افزود: دشــمنان و بدخواهان در داخل و خارج كشور از مدت ها پيش 
تالش كردند تا مردم پاى صندوق نيايند و اميد هم بســته بودند، اما اين 
اتفاق نيفتاد و مردم با وجود مشــكالت، حاضر نشدند به هيچ وجه از 

آرمان ها، ارزش ها و نظام و انقالب و دين كوتاه بيايند.
وى گفت: دشــمنان آنقدر عمليات روانى انجام دادند و حتى سينه به 
ســينه ســعى كردند افراد را تحريك كنند، اما با عنايت خدا و تالش 
دســتگاه هاى ذى ربط و همكارى مردم كوچك ترين ناامنى را در مقطع 
انتخابات نداشتيم و انتخاباتى بى نظير از لحاظ امنيت و آرامش برگزار 

شد.
محســنى اژه اى از مردم دوســتى، حمايت از انقالب، حركت در خط 
واليــت و انقالب، براى مــردم كار كردن، صادق بــودن و در مقابل 
ارزش ها و مقابل دشــمنان حساس بودن به عنوان ويژگى هاى آيت ا...

رئيسى ياد كرد.
وى  در پايــان بيان كرد: همه قوه قضاييه با تمــام توان و اختياراتى كه 
داريم براى موفقيت منتخب ملت در مسئوليت خطير و مهم آينده كمك 

خواهيم كرد تا دولت مردمى به هدف و مقصود نهايى برسد.

رئيس جمهور منتخب در جمع خبرنگاران اعالم كرد

تغييرشرايط به نفع مردم
■ سياست خارجى دولت ما محدود به برجام نيست

پديده اى نوپديد به نام  آراى باطله 
 انتخابات 28 خردادماه با تمام حواشى و اتفاقات عجيب در مراحل 
مختلف آن به پايان رســيد و منتخبان مردم در رياســت جمهورى و 

شوراها مشخص شدند.
يكى از اتفاقات قابل تأمل و در عين حال بى ســابقه در اين انتخابات 
رشد عجيب آراى باطله در كنار مسائلى چون كاهش ميزان مشاركت 

بود.
اين اتفاق هم در انتخابات رياســت جمهورى و هم شــوراها تعجب 
كارشناسان و فعاالن سياسى را برانگيخت و موجب شد در تحليل هاى 

سياسى جايى براى بررسى چنين پديده نادرى باز شود.
پديده آراى باطله در انتخابات رياست جمهورى نمود خاصى داشت و 

جايگاه دوم را  به خود اختصاص داد.
در شــوراها نيز شــاهد بوديم كه آراى باطله عدد بااليى داشت و در 

جاهايى مثل همدان حتى از آراى نفر نخست نيز  پيشى گرفت.
اگر به تحليل هــا و پيش بينى هاى پيش از انتخابات نگاه كنيم، متوجه 
خواهيم شد كه آنچه بيش از هر چيز به عنوان يك چالش مطرح شده، 
كاهش ميزان مشاركت و اقبال نداشتن اكثريت واجدين شرايط به رأى 
دادن است و سراغ نداريم كه بحث آراى باطله با هر عنوان و مضمونى 
مطرح شده باشد. از اين جهت مى توان گفت در تحليل رفتار انتخاباتى 
مردم تا پيش از رويداد سياسى 28 خرداد ماه همه گزاره ها ديده نشده 
و به رغم وجود نشانه هاى روشنى از كاهش اقبال به صندوق هاى رأى، 
چالش آراى باطله مورد توجه قرار نگرفته اســت. اين موضوع اما در 
انتخابات رياست جمهورى سيزدهم و همينطور شوراها رنگ واقعيت 

به خود گرفت و به عنوان يكى از پديده هاى انتخابات شناخته شد.
در چرايى شــكل گيرى چنين پديده اى مواردى گفته شده و قطعاً در 
آينده نيز بيشــتر مورد واكاوى قرار مى گيرد، اما نكته قابل تأمل بروز 
چنين پديده هايى در رفتار انتخاباتى مردم اســت كه گذشته از داليل 
و چرايى آنچــه در ابعاد مختلف و از زواياى گوناگون مى توان به آن 
پرداخت، انتخاب چنين شيوه اى براى بيان و ابراز نگاه و رويكرد خود 

است كه براى آن داليل انتخاب شده است.
شايد گفته شود مســائل و مشكالت جامعه و فضاى شكل گرفته در 
انتخابات موجب شده تا بخشى از شهروندان به جاى تحريم انتخابات 
اين نوع رفتار انتخاباتى را برگزينند، اما اين فقط بخش كوچكى از يك 
تحليل خواهد بود وگرنه براى رسيدن به نقطه روشنى از موضوع كه 
بتواند ابعاد مختلف آن را آشكار سازد و نتيجه بخش و راهگشا باشد، 
الزم است دايره تحليل را بگسترانيم و به جاى اينكه صرفاً علت ها را 
جست وجو و بررسى نماييم، در خود معلول نيز جستارگشايى كنيم و 
با تأمل بيشتر پديده اى را كه نوپديد است، مورد واكاوى قرار دهيم تا 

در آينده شاهد تكرار آن نباشيم.
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دسترسى آژانس 
به تأسيسات هسته اى 
ايران بسيار محدود 
شده است

 مديركل آژانــس بين المللى انرژى اتمى 
با تأكيد بــر اينكه توافق ميان آژانس و ايران 
يك راه حل دائمى و پايدار نيســت گفت كه 
هم اكنون دسترســى اين نهاد به تأسيســات 

هسته اى ايران بسيار محدود شده است.

رافائل گروســى در گفت وگو با پس بلو، با 
اشــاره به نزديك شــدن پايان مهلت توافق 
فنى ايران و آژانس در تاريخ 24 ژوئن (سوم 
تيرماه) بيان كرد كــه اين توافق يك راه حل 
پايدار نيســت و نمى تــوان از آن به عنوان 
جايگزينى براى يك رويكرد راســتى آزمايى 
مناسب از برنامه هسته اى ايران استفاده كرد و 
دسترسى آژانس به تأسيسات هسته اى ايران 

بسيار محدود شده است.
وى در پاســخ به پرسشــى درباره احتمال 
تمديــد توافق فنى ايــران و آژانس پس از 

ســوم تير ماه گفت: «من هنوز انتظار دارم 
ايــران به من پاســخ دهد. من مجــدداً به 
ســراغ ايران مى روم و به آنها مى گويم كه 
بايــد يا به صــورت مجازى يــا حضورى 
بنشــينيم و صحبت كنيم. همان طور كه در 
آخرين كنفرانس خبرى خود گفتم، تمديد 
يــا حفظ اين توافق كه موقتى اســت، روز 
به روز دشــوارتر مى شود. آيا قرار است به 
اين توافق موقت ادامه دهيم يا خير؟ آيا 24 
ژوئن پايان آن است؟ زيرا اگر چنين باشد، 
كارهايــى را بايد انجــام دهيم كه با حذف 

اطالعات «ضبط شــده بر روى دوربين هاى 
موجود در تأسيسات هســته اى ايران»آغاز 
مى شــود. اين كار بايد به شيوه اى مناسب با 
حضور ما انجام شــود، زيرا اين تجهيزات 

ماست».
گروسى سپس در پاسخ به پرسشى مبنى بر 
اينكه آيا آژانس خواهــان حذف اطالعات 
ضبط شــده بر روى دوربين هاى آژانس در 
تأسيسات هسته اى ايران است، افزود: «قطعًا 
اين طور نيست اما نمى خواهم براى هميشه 

به اين شيوه ادامه دهيم».

بعيد نيست كه دور بعد دور پايانى مذاكرات وين باشد
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داستان

برترى هاى عملياتى ناوشكن «دنا»
روند ساخت ناوشكن هاى جديد ادامه دارد

 معاون هماهنگ كننده ارتش بر تداوم ســاخت ناوشكن هاى جديد كالس جماران در 
نيروى دريايى ارتش جهت حضور مقتدرانه تر در مقياس عملياتى گسترده تأكيد كرد.

به گزارش مشرق، معاون هماهنگ كننده ارتش جمهورى اسالمى ايران، با اشاره به الحاق 
ناوشكن «دنا» و ناو مين شكار «شاهين» به نيروى دريايى ارتش جمهورى اسالمى ايران، 
گفت: ناوشــكن دنا چهارمين ناوشكن توليد شده و ارتقا يافته از كالس ناوشكن جماران 

است كه در سازمان صنايع دريايى وزارت دفاع ساخته و پرداخته شده است.
حبيب ا... ســيارى با بيان اينكه كار ساخت اين ناوشكن كه اخيراً به نيروى دريايى الحاق 

شد، چند سال به طول انجاميد، بيان كرد: از 30 بهمن ماه 1388 كه فرمانده معظم كل 
قوا جهت الحاق ناوشكن«جماران» به بندرعباس تشريف آوردند، ايشان تدبير فرمودند كه 
روند ساخت ناوشكن هاى جديدتر بايد ادامه يابد و به مرور زمان توليد شود تا نيازمندى ها 
به ناوشكن در نيروى دريايى تأمين شود و ما ديگر دست نياز به سوى سايرين دراز نكنيم؛ 
خوشــبختانه امروز به دست توانمند متخصصان داخلى، چهارمين فروند از شناور كالس 

جماران ساخته شده و مأموريت خود را آغاز كرده است.
وى با بيان اينكه طبيعتاً هر يك از ناوشــكن هاى ســاخته شده نســبت به نمونه قبلى 
برترى هايى دارد، افزود: اين ناوشكن نيز در حوزه سرعت و قدرت پيشران، سالح و سامانه، 
سامانه رادارى و سونار،  ارتباطات، شعاع عملياتى و پذيرش بالگرد و... نسبت به نمونه هاى 
قبلى داراى برترى هايى است. سيارى بيان كرد: تمامى اقداماتى كه ما در راستاى ارتقاى 

توان دفاعى انجام مى دهيم در جهت برقراى امنيت اســت و پيام صلح و دوستى را براى 
كشورهاى منطقه در بر دارد. ما با اين امكاناتى كه امروز توليد مى كنيم و با افزايش توان 
دفاعى خود، ايــن پيام را به دنيا مخابره مى كنيم كه مى توانيم به خوبى از خليج فارس، 
درياى عمان و شــمال اقيانوس هند كه متعلق به ملت هاى منطقه اســت، دفاع كنيم و 

نيازى به حضور هيچ بيگانه اى در منطقه نيست.
وى ســپس درباره ناو مين شكار شــاهين گفت: ناو شاهين براى نخستين بار و به همت 
متخصصان نيروى دريايى و وزارت دفاع ســاخته شده است و از توانمندى مقابله با مين 
در عرصه درياها برخوردار اســت. معاون هماهنگ كننده ارتش در پايان بيان كرد: پروژه 
ساخت ناوشكن ها، ناوهاى موشك انداز، زيردريايى هاى كالس فاتح و غدير و ديگر پروژه ها 

در نيروى دريايى همچنان ادامه خواهد داشت.

ماجراى اطمينان خاطرى كه امام رضا(ع) 
به مادر شهيد صياد شيرازى داد

 چشــم هايش سياهى رفت و به زمين افتاد. ديد در مجلس عزادارى 
است. در باالى مجلس سيدى نورانى است كه به او اشاره مى كند: پيش آ! 
عزاداران راه باز كردند تا او رسيد به نزديكى هاى آن سيد نورانى، كه حاال 

مى دانست امام رضا(ع) است.
به گزارش تسنيم، 23 خرداد ماه سالروز تولد شهيد على صياد شيرازى، 
فرمانده نيروى زمينى ارتش جمهورى اســالمى ايران و از فرماندهان 8

سال دفاع مقدس است.
ايشان زاده روستاى كبودگنبد شهرستان درگز استان خراسان بود و از 6

مهر ماه سال 1360 تا 12 مرداد ماه1365  فرمانده نيروى زمينى ارتش 
كشــورمان بود. صياد شيرازى در بامداد 21 فروردين ماه 1378 توسط 
سازمان مجاهدين خلق مقابل در منزل مسكونى اش واقع در تهران و در 

برابر ديدگان فرزندش ترور شد.
كتاب «در كمين گل ســرخ» نوشته محسن مؤمنى شريف، زندگى نامه 
داستانى شهيد سپهبد على صياد شيرازى است. روايت بخش هاى پيش 
از انقالب زندگى ايشــان از «خاطرات سپهبد شهيد صياد شيرازى» و 
بخش هاى مربوط به كردســتان و سال هاى جنگ از كتاب «ناگفته هاى 
جنگ» و بخش هاى پايانى جنگ نيز از كتاب «يادداشت هاى ويژه شهيد 

صياد شيرازى» انتخاب شده  است.
نويسنده اين كتاب پس از ساعت ها گفت وگو، تحقيق و استفاده از منابع 
مكتوب به روايت دست اولى از شهيد صياد شيرازى رسيده است كه آنها 
در اين كتاب آمده است. محسن مؤمنى شريف در ابتداى اين كتاب چنين 
نوشته اســت: «درست فرداى شهادت ســپهبد صياد شيرازى، دوست 
نويســنده ام احمد دهقان متنى را در اختيارم گذاشت كه پياده شده و 
چندين جلســه مصاحبه با آن شهيد بود كه از سوى دفتر ادبيات و هنر 
مقاومت حوزه هنرى صورت گرفته بود. اين متن در برگيرنده خاطرات 
ايشان از ابتداى انقالب تا عمليات والفجر يك بود. از آن نوشته ها، احمد 
كتاب ناگفته هاى جنگ را درآورد و من هم خالصه اى را براى نوجوانان 
بازنويسى كردم كه شــد كتاب خاطرات سال هاى نبرد و تقريباً در ايام 

اربعين شهيد هر 2 كتاب منتشر شدند.
تا آن روز من صياد را هم در ميدان جنگ ديده بودم (در عمليات والفجر 
يك) و هم پس از جنگ (در حوزه هنرى در بعضى مناســبت ها). وقتى 
كه ايشان شهيد شد، من نيز مانند همه مردم ايران غمگين و متأثر شدم. 
آن روزها من بيش از هر چيز تحت تأثير منش خاضعانه و رفتار بى پيرايه 
ايشــان بودم، اما با خواندن اين خاطرات دريافتم بزرگى ايشان بيشتر از 
آن است كه ما مى دانيم و حق ايشان به گردن استقالل امروز ايران و در 
سرنوشت جنگ فراتر از آن است كه به تعارف در مجامع و محافل گفته 
مى شود. شهيد صياد شيرازى به راستى قهرمانى است ملى و قابل افتخار.

با همين اعتقاد بود كه وقتى شنيدم يكى از دوستانم قرار است زندگى نامه 
ايشــان را بنويسد، با خودخواهى خواســتم كه اين را به من واگذارد تا 

افتخارش براى من بماند! و او نيز بزرگوارانه چنين كرد.»
كتاب «در كمين گل ســرخ» مورد توجــه رهبر انقالب نيز قرار گرفت. 
ايشان همزمان با روز ارتش سال 1398 اين كتاب را تقريظ فرمودند. در 
متن اين تقريظ آمده است: اين نمونه  جالب و بى سابقه اى است از گزارش 
جنگ در ضمن داستان شيرين زندگى يكى از شخصيت هاى آن. آن را 

يكسره مطالعه كردم (تا 7/6/84) زيبا و هنرمندانه نوشته شده است. 
 كودكى كه امام رضا(ع) جانش را نجات داد

در بخشى از اين كتاب، خاطره اى از دوران كودكى شهيد صياد شيرازى 
و كرامت ويژه امام رضا(ع) بر ايشان را چنين مى خوانيم:

على هنوز يك ســاله نشده بود كه پدر و مادر تصميم گرفتند به مشهد 
كوچ كنند و مقيم شهر امام هشتم شوند. مادربزرگ على با اين تصميم 
زوج جوان به شدت مخالفت كرد، اما آنان متقاعد نشدند تا اينكه دست 
آخر مادر بزرگ به دخترش گفت: «من نگران اين بچه ام. تو كه بيشتر از 
15 سال ندارى چطورى مى خواهى در يك شهر بزرگ، بى كس و غريب 
او را بــزرگ كنى؟» دختر بى درنگ جواب داد: «چه مى گويى مادر؟ چرا 

غريب و بى كس؟ چه كسى بهتر از امام رضا؟»
و مادربزرگ ديگر چيزى نگفت. به زحمت از نوه اش دل كند كه داشت 
راه رفتن مى آموخت و خودش را از بغل مادر بيرون مى كشيد و تاتى كنان 

به آغوش مادربزرگ مى انداخت.
اما شــهربانو، در مشهد خيلى زود دريافت كه نگرانى  مادر بيجا نبوده و 
وجود ديگر مادر "ســرد و گرم كشــيده" روزگار باالى سر عروس جوان 
چه نعمت بزرگى است. كودكش على هر روز تحليل مى رفت و تا صبح 
گريه اش بند نمى آمد. مادر سر در نمى آورد چرا فرزندش دچار تشنج شده 

است، تا اينكه اتفاقى افتاد.
آن روز عاشورا بچه در بغل همراه زنان ديگر در يكى از خيابان هاى نزديك 
حرم، به تماشاى دسته هاى سينه زنى ايستاده بود، ناگهان صداى گريه 
كودك برخاست، اما دنباله صدا درنيامد. لحظاتى گذشت، دهان بچه هم 
چنان باز بود، نفســش بند آمده بود و رنگش هر لحظه كبود و كبودتر 
مى  شد. جيغ زن ها بلند شــد، زنى بچه را از دست مادر قاپيد و صورت 
كوچك او را زير سيلى گرفت. باز خبرى نشد، مادر شنيد: طفلكى تمام 
كرد، خفه شد! احســاس كرد چيزى در درونش فرو مى ريزد. به ياد آن 
گفت وگويش با مادر افتاد. روى را به حرم گرداند و گفت: حاشا به غيرتت!

بعد چشــم هايش سياهى رفت و به زمين افتاد. ديد در مجلس عزادارى 
است. كسى روى منبر نشسته و روضه مى خواند. در باالى مجلس سيدى 

نورانى است كه با دست به او اشاره مى كند: پيش آ!
عزاداران راه باز كردند تا او رسيد به نزديكى هاى آن سيد نورانى، كه حاال 
مى دانست امام رضا(ع) اســت. امام دعايى خواند و بعد گفت: تو نگران 
على نباش! به صداى گريه فرزندش چشم گشود. بوى كاهگل خيس به 
مشــامش رسيد، صداى صلوات زن ها بلند شد، بچه را كه به بغل گرفت 
و بر سينه اش فشرد، اشك امانش نداد، به طرف گنبد طاليى برگشت و 

گفت: آقاجان من را ببخش، بى ادبى كردم!
زن هــا هر يــك چيــزى مى گفتنــد و داروهايى تجويــز مى كردند و 
دعانويس هايى را نشــانى مى دادند. از ميان صداها شــنيد: بيچاره هم 
خودش غشيه و هم بچه اش! تا 2 روز بچه تب داشت اما مادر هيچ نگران 

نبود و مى دانست نگهدار على كس ديگرى  است.

وقتى خادمان حرم مجبور شدند
 تابوت ها را بگردند

 خبر رسيده بود قرار است در حرم انفجار شود. نيروهاى امنيتى بايد 
همه تدابير را مى انديشــيدند، اما اين كار براى آنها از همه سخت تر بود، 
زيرا قرار بود خانواده هايى را كه در حال عادى نيستند، توجيه كنند براى 

يك كار غير عادى!
نيروهاى امنيتى از اوايل خرداد ماه ســراپا چشم و گوش شده بودند تا 
ببينند خبرى كه به آنها رسيده، چقدر صحت دارد. گوشه گوشه حرم و 
رواق هاى مختلف را وارسى مى كردند. هر روز يك خبر جديد مى رسيد 
از خرابكارى احتمالى در حرم امام رضا(ع). على رغم روال عادى بنا شــد 
زائرانى كه مى خواهند داخل بيايند عالوه بر بازرسى بدنى، بسته يا ساكى 
كه همراهشــان هست، منع ورود شــود. اما با همه اين احوال خبرى يا 

سرنخى از آنچه اطالع داده بودند، پيدا نشد. 
بنابرايــن نيروهاى امنيتى، دايره ورود زائران به حرم را محدودتر كردند. 
حاال بايد حتى تابوت امواتى كه براى طواف به حرم مى آمدند، بازرســى 
شــود. نيروهاى امنيتى به ناچار پيش از ورود خانواده هاى عزادار آنها را 
به كنارى مى كشيدند و با دادن توضيحاتى داخل تابوت ها را نيز وارسى 
مى كردند. اين كار براى آنها بسيار سخت بود، زيرا قرار بود خانواده هايى 
كه در حال عادى نيستند و به شدت ناراحتند را توجيه كنند، براى يك 

كار غير عادى!
به گزارش فارس، اما باز هم خبرى از آنچه گفته بودند، ممكن است رخ 
دهد، نبود كه نبود و ديگر پيگيرى ها هم به ســختى قبل انجام نمى شد 
تا اينكه عاشــوراى امام حسين(ع) فرا رسيد. آن روز طبق روال هر ساله 

ديوارهاى حرم سياهپوش عزاى خاندان پيامبر(ص) شده بود. 
پدر دانيال، نمازش را خوانده بود و فرزند 9 ماهه اش را در آغوش گرفت 
و به همســرش گفت: او كنار 2 فرزند ديگــر و مادرش بماند تا وقتى از 
زيارت ضريح برگشــت، فرزندان ديگر را مواظبت  كند تا همسرش هم 

براى زيارت برود.
آقا محمود هم يكى ديگر از كسانى بود كه به رسم هر روزه اش براى اداى 
نماز ظهر به حرم مى آمد تا در كنار امام هشتم(ع) لحظاتى عبادت كند. 
آقا محمود ارتشى بود و خدمت در نظام او را مجبور كرد بيش از 3 دهه 
از ديارش مشهد، دور باشد. دور شدن از امام رضا(ع) براى او خيلى سخت 

بود. بخصوص اينكه همه اقوامش هم در مشهد بودند.
همين شــد كه بالفاصله پس از بازنشستگى در ســال 1372 خانه اش 
در تهران را فروخت و دوباره به شــهر خود برگشــت. اكنون ديگر همه 
مى دانستند هيچ چيزى در اين دنيا نمى تواند بين او و قرار هر روزه اش با 

امام رضا(ع) جدايى بيندازد.
خالصه هر كســى كه در آن روز كنار ضريح آقا مشغول نجوا و عبادت 

بود، سير زندگى اش او را در آن لحظه به اين مكان مقدس رسانده بود.
ساعت هاى حرم نشــان مى داد 26 دقيقه از 2 بعدازظهر روز 30 خرداد 
ماه ســال 1373 گذشته اســت. يكى از زوار كه ساكى دستش بود در 
آن شــلوغى مى خواست بگذارد روى زمين. يكى از خدام به او تذكر داد 
ساكش را بردارد، اما لحظه بعد از اين تذكر را آدم هايى كه اطراف بودند، 

ديگر نديدند.
ســاعت 14 و 27 دقيقــه، دود و غبار آنهايى را كــه در رواق ها بودند، 
سرجايشــان ميخكوب كرد. انگار لحظه اى زمان ايستاد. وقتى آدم ها به 
خــود آمدند، بوى خون و ســوختگى بود كه از البــه الى دود و غبار به 

مشام مى رسيد.
مادر دانيال به همراه مادرش كه مجروح شــده بود، دست فرزندانش را 
گرفت و مبهوت به ســمتى مى دويد. او به آدم هاى ديگرى مى خورد كه 
در جهات مختلف بدون هدف فقط ســرگردان به اين طرف و آن طرف 
مى رفتند. زن به دنبال شوهر و فرزند 9 ماهه اش بود. شايد پيدايشان كند. 
شايد آن لحظه اتفاقى افتاده باشد و همسرش داخل ضريح نرفته باشد. 
همه اين افكار در ثانيه اى از ذهنش مى گذشــت كه فرياد خادمان بلند 
شد: «ممكن است انفجار ديگرى رخ دهد، سريع از حرم خارج شويد! » 
حاال او مانده بود بر سر تلخ ترين دوراهى زندگى اش. نيروهاى امنيتى به 
شدت مانع ورودش به داخل ضريح شدند، بنابراين براى حفظ جان بقيه 

خانواده سريع بيرون رفت.
خانواده آقا محمود پيش بين هم كه هنوز خبر انفجار به گوششان نرسيده 
بود تا شب منتظر آمدن او شدند، اما وقتى خبرى نشد فهميدند اتفاقى 
رخ داده اســت. پيگير شدند و فهميدند انفجار حرم به نيامدن مرد خانه 

مربوط است.
 داخل حرم خادمان ســعى مى كردند بــه مجروحان كمك كنند. يكى 
از آنها چشــمش به دخترى 3 ساله افتاده بود كه گويا پدر و مادرش به 
شهادت رسيده بودند و خودش از درد زخم هايى كه روى تنش نشسته 
ضجه مى زد و بخشــى از جســمش ســوخته بود. خادم سعى مى كرد 

سراسيمه او را به درمانگاه برساند.
خدام ســعى كردند با خارج كردن بقيه زوار اطراف ضريح را تميز كنند. 
خون همه جا را قرمز كرده بود. دست و پا و تكه هاى بدنى بود كه به در 
و ديوار پرت شده و چسبيده بود. شب نشده همه جا تميز شد و ضريح 
به حالت قبل بازگشت؛ بدون اينكه دچار خرابى شديدى شود. زائران با 
پيكرهايشــان موج انفجار را گرفته بودند و در لحظات پايان زندگى شان 
بدن قطعه قطعه آنها شده بود محافظ حريم امامى كه حاضر بودند همه 

دارايى شان را به پايش بريزند.
بالفاصله پس از اين اتفاق باور نكردنى همان گروهى كه سال ها دستش 
بــه خون ملت ايران آغشــته بود، دوباره مســئوليت چنين جنايتى را 
پذيرفت. در همان ساكى كه خادم حرم لحظه انفجار كنار يكى از كسانى 
كه به عنوان زائر وارد ضريح شده بود، ديد و خواست از روى زمين بردارد، 
بمبى ساخته شده از ماده «سى4» كه بسيار در  انفجار قدرتمند است. 

ساك توسط 2 زن و 2 مرد وارد حرم شده بود.
«عليرضا رحمانى» يكى از عامالن اين واقعه بالفاصله دســتگير شــد و 
در اعترافاتــش نام فردى به نام «مهدى نحوى» را به عنوان فرمانده اين 
عمليات بر زبان آورد. نحوى پس از 24 روز در تهرانپارس تهران دستگير 
شد و پس از گفتن تنها يك جمله به درك واصل شد. او گفت: « به دستور 

سازمان منافقين اين كار را انجام دادم و هيچ حرف ديگرى ندارم»  .

سميه مظاهرى:»
 كربال داســتان عشــق اســت و عشــق 
آغــازى بــراى جاودانه شــدن؛ جاودانه هايى 
كه عاشقانه هاى عاشــورا را در كربالى 4 و 5

زمزمه كردند. جاودانه هايى چون «حســين» 
كه بــا همه زخم هاى عاشــقى بــاز پاى در 
ركاب گذاشــت و راهى نبرد شد تا خط سرخ 
حق طلبى و ايستادگى در برابر ظلم تداوم يابد.

چشــمش را در «كربالى 4» از دســت داد؛ 
دســتش را هــم همين طور، اما در شــلمچه 
آسمانى شد و روح ملكوتى اش كه هيچ، پيكر 
زخم خورده اش هم پس از شــهادت به زيارت 

«امام مهربانى ها» رفت.
داســتان تكان دهنده اى كه قلــب را به لرزه 
درآورده و اشك را در ديدگان جارى مى سازد؛ 
روايت عشــق و شــور و حماســه و تداعى گر 
حقيقت غيرقابــل  انكارى به نــام جاودانگى 

همواره و زندگى ابدى شهدا.
«حســين عطايى مشفق»، بسيجى جوان اهل 
يكى از روستاهاى محروم استان همدان  است 
كه در كودكى ســايه گرم پدر را از دست داد، 
اما قد كشيد و آسمانى شد. روح معصومانه اش 
آنقدر اوج گرفت كه در نوجوانى پاى در صراط 
مستقيم گذاشت و با همه كوچكى اش، حماسه 

مردى و مردانگى سر داد و سرخ قامت شد.
شــهيدى كه هر چند كمتر از او ياد مى شود 
و داســتان زيباى شــهادت و زيباتــر از آن، 
زندگى پس از مرگش ناگفته باقى  مانده؛ امروز 
مزارش، امامزاده عشق مردم «يكن آباد» است.

حســن عطايى مشــفق، برادرش را اين  گونه 
وصف مى كند: « حسين خوش اخالق، با ايمان 
و اهــل نماز بــود و با وجود اينكــه پدر را در 
كودكى از دســت داده بــود؛ فردى محكم بار 

آمده بود».
او كه براى حســين هم پدر بــود و هم برادر 
مى افزايد: « براى حضور در جبهه نبرد شــور 
و شوق داشــت و مى خواســت تا رسيدن به 
پيروزى بجنگد به همين دليل حتى در دوران 
مجروحيت هم اگر خبر عمليات به گوشــش 

مى رسيد به جبهه برمى گشت».
برادر شــهيد حسين عطايى مشــفق با اشاره 
بــه خاطرات خود از آخريــن روزهاى زندگى 
برادرش بيان مى كند: «نخستين بار براى انجام 
خدمت سربازى به جبهه رفت و پس از آن هم 
به  عنوان نيروى بسيجى در عمليات ها شركت 
كرد تا اينكه در «كربالى 4» يك  چشــم و 2

انگشت خود را از دست داد.
ايشــان را به همراه جمع ديگرى از رزمندگان 
براى درمان به اصفهان برده بودند؛ خبردار كه 
شــديم با مادرم به اصفهان رفتيم؛ ساعت 12
شب بود و اصرار كرديم تا اجازه مالقات دادند.

2 چشــمش را بســته  بودند و دســتش هم 
پانســمان شده بود؛ آهســته به من گفت كه 

يكى از چشمانش به طور كامل تخليه  شده و 
ديگرى هم كمى آسيب ديده، اما نمى خواهد 

مادر چيزى بفهمد.
پــس از مرخصــى 45 روزى در خانــه بود و 
استراحت مى كرد تا اينكه خبر رسيد عمليات 
«كربالى 5» با فاصله كمى از «كربالى 4» در 

راه است. آماده رفتن بود كه مادرم مانع شد.
حســين براى رفتــن اصرار داشــت و مادرم 
مى گفت: « تو دينــت را ادا كرده اى و جانباز 
شــده اى؛ ديگر نياز نيســت بــا اين وضعيت 
بروى»، اما حســين مى گفت: «بايد از اسالم و 
انقالب دفاع كنم و تا پيروز نشــويم دست از 

جنگ نمى كشم».
عطايى مشفق  شهيد  جالب  شرط   

براى راضى كردن مادر
حسن عطايى مشــفق مى افزايد: «مادرم اجازه 
نمى داد تا اينكه در نهايت حســين شــرطى 
را گذاشــت كه راضى شــد. او قول داد پس 
از برگشــت از جبهه، مــادرم را به زيارت امام 

رضا(ع) ببرد.
بــه  عنــوان «آر. كربــالى 5  در  حســين 

پى. جــى زن» حضور يافت تــا اينكه 26 دى 
ماه 1365  پس از نبردى ســخت با دوستش 
«مجتبــى منافى انور» از شــهر بهار در يك 
سنگر به شــهادت رسيد و پيكرشان 45 روز 
در «كانال ماهى» مانــد. رزمنده اى كه خبر 
شهادت حسين در شــلمچه را برايمان آورد 
گفت كه شــرايط منطقه اجــازه نمى دهد؛ 

پيكرها را برگردانيم و بايد صبر كرد.
45 روز بعد خبر دادند كه شــهدا را آورده اند. 
پيگيرى كرديم متوجه شديم پيكر «حسين» 
بين شــهداى اســتان همدان نيســت؛ به ما 
گفتند تعدادى از شــهدا را به تهران و معراج 
اهواز برده انــد و بايد آنجــا دنبالش بگرديد. 

با پســرعمويم راهى تهران شديم و به مكان 
موردنظــر رفتيم، اما هرچه گشــتيم اثرى از 

حسين نيافتيم.
جالب تر اينكه همان شــب پيكر «حسين» را 
ابتدا به همدان و سپس روستايمان «يكن آباد» 
مى برند، اما مــادرم اجازه نمى دهد كه او را به 
خاك بســپارند و مى گويد صبر كنيد برادرش 

برگردد.
آن روزها وســايل ارتباطى مانند امروز نبود و 
خودمان هم تلفن نداشتيم؛ مادرم به سختى از 
جايى به اقواممان در تهران تلفن كرده و خبر 
مى دهد كه اگر به منزل آنها رفتم؛ اطالع دهند 

كه برگردم.
بــه خانه اقوام نرفتيم؛ پســرعمويم هم اصرار 
داشــت به اهواز برويم، اما بى دليل دل شــوره 
گرفتم و گفتم: «بايد به روستا برگرديم، حس 
خوبى ندارم» و همان شب يك سوارى دربست 

گرفتيم و 4 صبح به خانه رسيديم.
مادرم در را به رويمــان باز كرد؛ خواهرهايم 
هم به خانــه ما آمده بودند؛ آهســته گفت: 
«حســين آمده»، اول فكر كردم زنده اســت 
و خوشحال شــدم، اما بعد فهميدم پيكرش 

برگشته است.
شبانه به پايگاه بسيج روستا رفتم و ديدم پيكر 
خون آلود «حســين» آنجاست و پول هايى كه 
موقع رفتن به او داده بودم و عكس 2 نفرى مان 
هنوز در جيبش بود. فردا صبح او را به همراه 
شــهيد «قدرت حيدرى دانا» در گلزار شهداى 
روستاى يكن آباد به خاك سپردند در حالى كه 

تنها 20 بهار از عمرش گذشته بود.
وعده اى كه ضامن آهو آن را ادا كرد

اين برادر شــهيد با اشــاره به ماجراى زيبايى 
كه پس از شــهادت براى برادرش «حســين 
عطايى مشــفق» رخ  داده، مى گويــد: «وقتى 

پيكرها را برمى گرداندنــد با وجودى كه كنار 
شــهيد «مجتبى منافى انور» از شهداى شهر 
بهار و استان همدان بوده، او را ناخودآگاه كنار 
شهداى مشهد قرار داده و به آنجا مى فرستند. 
به همين دليل هم ما او را در همدان و تهران 

نيافتيم.
در مشهد پيكر او و ساير شهدا را به حرم برده 
و طــواف مى دهند و  3 ،4 روزى هم ميهمان 
حضرت در مشــهد مى شــوند تا اينكه وقتى 
هيچ خانواده اى براى تحويل گرفتنش مراجعه 
نمى كند با بررسى پالك متوجه مى شوند كه 
شهيد متعلق به استان همدان است و پيكر را 

بازمى گردانند».
وى كه با يادآورى اين خاطره صدا در گلويش 
مى لــرزد و اشــك در چشــمانش حلقه زده 
مى افزايــد: «اين در واقع اســتجابت آخرين 
آرزوى حســين بود كه قصد داشــت پس از 
عمليات «كربالى 5» بــه زيارت امام رضا(ع) 
برود، اما چون به شــهادت رســيد؛ حضرت 
ثامن الحجــج(ع) او را طلبيد و از شــلمچه به 

خراسان برد.
حســين ارادت زيادى به امام رضا(ع) داشت و 
در دورانى كه وســايل نقليه زياد مناسب نبود 
با وجود فاصله زياد همدان تا مشهد و سختى 
راه و مهمتر از همه نداشتن پدر و امرارمعاش 
از راه كشــاورزى تا 20 سالگى 3 بار به مشهد 
رفــت و بار چهارم هم همانطور بود كه پس از 

شهادت به طور ويژه زائر حضرت شد.
ماجــراى جالــب زيارت شــهيد «حســين 
عطايى مشــفق» از حرم مطهر رضوى پس از 
شهادت بيش از آنكه احســاس را به تپش وا 
دارد بر اين واقعيت تأكيد مى كند كه شــهدا 
همچنان كه كالم وحى مى فرمايد تا ابد زنده و 

«عند ربُهم يرزقونند».

 سرهنگ بعثى به حاج على اكبر مى گويد: 
«اينكه بگويم آزادت مى كنم دروغ است، زيرا 
قدرت چنيــن كارى را ندارم، اما جز اين هر 

كارى بخواهى برايت انجام مى دهم.»
همه بــه صف شــده بودند و مى دانســتند 
اگر دســت از پا خطا كننــد، چه عاقبتى در 
انتظارشان خواهد بود. اردوگاه مرتب تر از هر 
وقت ديگرى بود. تعدادى از افراد صليب سرخ 
جهانــى آمــده بودند تــا از اســرا و محل 

نگهدارى شان بازديد و گزارشى تهيه كنند.
حاج على اكبر هم در ميان صف ايستاده بود، 
با محاســنى جو گندمى و هيكلى نحيف. در 
كنار اســرا، فرماندهان و شكنجه گران عراقى 
هم 4 چشمى اسرا را زير نظر داشتند؛ مبادا 
حرف و سخنى از آنچه بر سرشان مى آيد به 

زبان آورند.
مرحوم سيد على اكبر ابوترابى 

در دوران جوانى
به گزارش فارس، نمايندگان صليب سرخ كه 
وارد شــدند نگاهى خريدارانه به همه اســرا 
انداختند و يك راست رفتند جلوى مردى كه 
نشــان مى داد به لحاظ سنى از همه بزرگتر 

است. شروع كردند به سؤال كردن: آيا اينجا 
شــكنجه هم مى شــويد؟ فرماندهان عراقى 
كه حــاج على اكبر را خوب مى شــناختند و 
مى دانستند اگر بخواهد كارى كند يا حرفى 
بزند كسى يا تهديدى مانعش نمى شود، رنگ 
از رخشــان پريده بود و خود را آماده كردند 
تا اين مرد بگويد از بالهايى كه به سرشــان 
مى آيــد اما او جوابى داد كــه حتى نماينده 
صليب ســرخ جهانى هم توقع شنيدنش را 

نداشت.
حــاج على اكبر گفــت: «هر كجا شــرايط 
مخصوص به خودش را دارد. گرماى كرســى 
در زمســتان زير برف خوب است. زندان هم 

زندان است و اردوگاه هتل نيست.»
نماينده صليب سرخ متوجه مى شود اين مرد 
نمى خواهد جــواب او را به درســتى بدهد. 
براى همين سعى مى كند با پرسش ديگرى 
جوابش را بگيرد. پرسيد: «سربازان صدام شما 
را شــكنجه مى كنند؟» اما باز جواب درستى 
از اين مرد در اســارت نمى شنوند و از او رد 

مى شوند.
فرمانــده اردوگاه كــه توقــع چنين چيزى 

را نــدارد، متعجب نــگاه مى كنــد. آن روز 
نمايندگان صليب ســرخ مى روند بدون اينكه 
گزارشى عليه عراقى ها نوشــته باشند. فردا 
صبحش فرمانده عراقى دستور مى دهد حاج 
على اكبر را به اتاقش ببرند. وقتى او را مى بيند، 
مى پرسد: «من خودم كسى هستم كه بارها 
تو را شكنجه كردم، اما تو هيچ حرفى نزدى، 
به خاطر حضور من ترسيده بودى كه بعد از 

رفتن آنها دوباره شكنجه  شوى؟»
حــاج على اكبر بــا همان آرامــش و متانت 
هميشــگى مى گويد: «من اگر از اين چيزها 
مى ترسيدم با پاى خودم به جبهه نمى رفتم.» 
جواب او آنقدر قانع كننده بود كه ســرهنگ 
عراقى را متقاعد كند. اما دليل نگفتن او چه 

بود؟
حــاج على اكبر باز درخواســتى مى كند كه 
فرمانــده عراقى دوباره متعجب مى شــود. او 
مى گويد: «كارى از تو مى خواهم كه اگر برايم 
انجام دهى، نه تنها حاللت مى كنم، بلكه دعا 
مى كنم خدا تو را ببخشــد.» سرهنگ سراپا 
گوش مى شود. «از تو مى خواهم مرا شالق و 
كتــك بزنى و به اين بهانه كه من در اردوگاه 

هرج ومرج ايجــاد مى كنم به اردوگاه ديگرى 
منتقــل كنى. وقتــى چنــد روز در اردوگاه 
ديگرى بودم باز هميــن كارها را تكرار كنى 
و زمينه انتقالم را به اردوگاه هاى بعدى فراهم 

كنى.»
فرمانــده عراقى متعجب نگاه مى كند و علت 
اين كار را مى پرسد. حاج على اكبر مى گويد: 
«اسراى ايرانى بســيار تحت فشار هستند و 
مى ترســم در راهى كه قدم گذاشته اند، كم 
بياورند. مى خواهــم اينطورى آنها را دلدارى 
دهم و كمك كنم بتوانند اين شرايط سخت 

را تحمل كنند.»
حجت االســالم على اكبر ابوترابى بيخود نبود 
كه به سيد اسراى ايرانى معروف شده بود. او 
در روزهايى اميد كسانى بود كه هيچ كسى را 
در غربت نداشتند و تحت سخت ترين شرايط 
بودند. ســرانجام اين مرد بزرگ در حالى كه 
راهى حرم حضرت على بن موسى الرضا(ع) بود 
در 12 خرداد ماه سال 79 بر اثر يك سانحه 
رانندگــى از دنيا رحلت كرد. پــدر مرحوم 
ابوترابى هم همراه او بود و پيكر هر 2 در حرم 

امام هشتم(ع) به خاك سپرده شد.

جانبازى كه پس از شهادت 
به زيارت امام رضا(ع) رفت

معامله عجيب مرحوم ابوترابى با شكنجه گر بعثى
 اگر مرا شكنجه كنى حاللت مى كنم!
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مهمترين  حال حاضر  در 
توليدكنندگان  مشــكل 
مشــخص نشدن قيمت 
صنعت  و  صنــف  گندم 
اســت و با گذشت 3ماه 
از ســال جارى مشخص 
تمام  قيمت  كه  نيســت 
شــده ماكارونــى برچه 
اساس بايد محاسبه شود
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 eghtesad@hamedanpayam.com

خبـر يادداشت

حق تمبر مربوط به اختالفات مالياتى
 يكــى از رويه هاى معمول در فرايند 
تشخيص مطالبه و وصول ماليات، وجود 
موارد اختالف مالياتى بين مؤديان مالياتى 
و مميزين و كارشناسان امور مالياتى است. 
در راستاى حل اختالف مالياتى 2 مرحله 
از قبيل توافق بــا مميز كل و هيأت هاى 
حل اختــالف مالياتى وجــود دارد. به 
موجب مــاده 103 قانــون ماليات هاى 
مستقيم وكالى دادگسترى و كسانى كه 

در محاكم اختصاصى وكالت مى كنند مكلفند رقم حق الوكاله ها را قيد و 
معادل 5درصد آن روى وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال كنند. همچنين در 
مورد اختالفات مالياتى نيز كه در 2 مرحله فوق الذكر رسيدگى مى شوند 
صرفاً شــخص مؤدى، كارمندان، پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر 
و همســر مؤدى مى توانند بدون ابطال تمبر در اين جلســات شركت 
كنند و هر شــخص ديگرى كه بخواهد به وكالت از مؤدى در جلسات 
حل اختالف مالياتى حضور يابد و به دفاع از مؤدى بپردازد بايستى اقدام 
به ابطال تمبر براساس ماده قانونى فوق الذكر نمايد. در اين مورد توجه 

شما را به نكاتى در مورد اين موضوع به شرح ذيل جلب مى كنم:
■ نخســت اينكه: در متن قانون مشخص نيست كه مبناى تعيين مبلغ 
مورد اختالف مبلغ مشمول ماليات است يا رقم ماليات تشخيصى توسط 
مميزين مالياتى كه اين موضوع خود ابهامى در مورد محاسبه حق تمبر 

به وجود آورده است.
■ دوم اينكه: اختالفات مالياتى ناشى از تشخيص مميزين مالياتى است 
كه در برخى مواقع ناعادالنه به مؤدى تحميل شــده و مؤدى نيز مجبور 
به دفاع از خود مى باشــد و ممكن اســت النهايه رأى نيز به نفع مؤدى 

صادر شود.
■ سوم اينكه: مبلغ مورد اختالف مى تواند ناشى از تشخيص غيرصحيح 
انجام شده توسط مميز اين محترم مالياتى باشد كه ممكن است پس از 
طرح در هيأت حل اختالف مالياتى به ميزان عمده كاهش يابد، بنابراين 
مبلغ مورد اختالف نمى تواند مبناى صحيحى براى محاســبه حق تمبر 
باشــد، زيرا منجر به تضييع حقوق مؤديان مالياتى و تحميل هزينه هاى 

ناعادالنه به آنان مى شود.
■ چهارم اينكه: قانونگذار در ماده 103 قانون ماليات هاى مستقيم مؤدى، 
كارمندان وى، پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر و همسر مؤدى را براى ابطال 
حق تمبر استثنا كرده كه اشخاص فوق الذكر فاقد دانش و تجربه كافى در 
زمينه امور مالياتى هستند و مؤدى براى دفاع صحيح و مناسب از خود در 
مقابل موارد اختالفى كه به لحاظ تشــخيص ماليات به وى تحميل شده 
است مى بايســت از افراد متخصص در امور مالياتى استفاده كند و براى 
حضور در مراجع حل  اختالف مالياتى به اين افراد وكالت دهد كه انجام 
چنين كارى طبق ماده 103 مستلزم ابطال تمبر براساس مبلغ مورد اختالف 
است؛ اين نحوه عمل فرايند دفاع مؤديان مالياتى را در موارد اختالفى كه با 
آنها تحميل شده است با دشوارى هايى مواجه كرده كه در بسيارى از موارد 
مانع از انجام دفاع مناسب احقاق حق آنان مى شود بخصوص در مواردى 
كه مبلغ مورد اختالف رقم هنگفتى باشد كه مؤدى بايد هزينه زيادى بابت 
ابطال تمبر متحمل شود و در نهايت نيز رأى به نفع مؤدى صادر شود كه 
قانون در مورد جبران اين هزينه ها و استرداد آن به مؤدى هيچگونه تدابيرى 
نينديشيده و اين موضوع نيز به نوبه خود با عدالت مالياتى در تضاد است، 
بنابراين الزم است با اصالح ماده 103 قانون ماليات هاى مستقيم ابطال تمبر 

در مورد اختالفات مالياتى را از ماده قانونى فوق حذف كرد.

مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان خبر داد 
تسهيالت تشويقى در انتظار كشاورزان

  تســهيالت تشويقى در انتظار كشاورزانى است كه چاه كشاورزى 
خود را جهت استفاده براى آب شرب اجاره دهند. 

مديرعامــل شــركت آب منطقه اى همــدان گفت: كشــاورزانى كه 
چاه كشــاورزى خود را جهت اســتفاده براى آب شــرب به شركت 
آب وفاضالب اجاره دهند از طرف شــركت آب منطقه اى تســهيالت 

تشويقى دريافت مى كنند. 
به گزارش روابط عمومى شــركت آب منطقه اى همدان، منصور ستوده 
افزود: با توجه به بروز خشكسالى و كمبود منابع آب سطحى و زيرزمينى 
در ســال جارى و به منظور تأمين كوتاه مدت آب شرب بايد به سمت 
شناسايى چاه هاى كشاورزى كه امكان استفاده آن براى شرب است رفت 
و آنها را از كشاورزان اجاره كرد تا در موقع بحران بتوان از آنها بهره برد. 
وى گفت: تغيير الگوى مصرف آب يكى از راه هايى است كه مى تواند 
عبور از بحران آب را تسهيل كند برهمين اساس بايد با فرهنگ سازى به 
سمت وسويى حركت كرد كه صرفه جويى از سوى تك تك افراد جامعه 
مورد توجه قرار گيرد.  ســتوده بيان كرد: امروز بايد با فرهنگ ســازى 
مصرف بهينه به سمت وسويى حركت كرد كه آنچه به كاهش پرت آب 
در بخش كشاورزى، بخش آشاميدن، به ويژه شبكه هاى آب شهرى ختم 

مى شود بايد در اولويت همه برنامه هاى ما قرار گيرد. 
وى گفت: بى شــك فرهنگ سازى در زمينه مصرف بهينه آب مهمترين 
عاملى اســت كه مى تواند موجب كاهش مصرف شــود و با توجه به 
كاهش نــزوالت آســمانى و وضعيت ذخيــره آب در ســد اكباتان 
صرفه جويى آب امرى ضرورى اســت.  ستوده با درخواست مجدد از 
همشهريان بخصوص « شهر همدان درباره صرفه جويى و مصرف بهينه 
آب شرب»، بيان كرد: قطعاً با همكارى آحاد جامعه مى توان بر مشكالت 
ناشــى از كمبود آب چيره شد و در اين باره نيز مديران بخش دولتى در 
زمينه اصالح الگوى كشــت كشاورزى، توسعه روش هاى نوين آبيارى 
و بخصوص قطره اى، اصالح شــبكه هاى انتقال و توزيع آب شرب و 

نيز استفاده حداكثرى از ظرفيت منابع آبى موجود استان حركت كنند. 

معاون بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد
صدور 210 مجوز كسب وكارهاى اينترنتى در همدان

  معاون بازرگانى و توســعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از 
فعاليت بيش از 55 هزار واحد صنفى در اســتان خبر داد و گفت: در اســتان همدان 210 

مجوز كسب وكارهاى اينترنتى صادر شده است.
بيژن ترابيان در جمع خبرنگاران، به مناسبت روز اصناف، بيان كرد: در سال جارى اصناف 

بيش از 4 هفته تعطيل بودند تا وضعيت استان از نظر شرايط كرونايى قابل قبول شود.
وى بــا بيان اينكه بيــش از 55هزار واحد صنفى در قالــب 184اتحاديه در حال فعاليت 

هستند، افزود: امروز اصناف در ميدان اقتصاد حرف نخست را مى زنند به  طورى كه بيش 
از 70درصد از سرمايه در گردش بازار در اختيار اصناف است.

ترابيان با اشــاره به رونق كســب وكارهاى مجازى، گفت: امروز با يك رويداد مهم 
تحــت عنوان كســب وكارهاى مجازى روبه رو هســتيم كــه در بخش هاى مختلف 
مربــوط به توليد، توزيع و خدمات بازرگانى در شــرايط كرونايى مايحتاج موردنياز 

مردم را تأمين مى كردند.
معاون بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با تأكيد 
بر اينكه در حوزه اصناف در همدان بهترين تجار را داريم، بيان كرد: در حوزه  اقالم اساسى 

استان همدان رتبه نخست شفافيت در توزيع اقالم اساسى را به خود اختصاص داد.

وى با بيان اينكه افراد مى توانند با هر وضعيت تحصيلى و تخصصى پروانه كسب وكارهاى 
اينترنتى را اخذ كنند، افزود: در اســتان همدان 210 مجوز كسب وكارهاى اينترنتى صادر 

شده كه 74 مورد دنبال نشده است.
ترابيان با تأكيد بر اينكه از ابتداى ســال تاكنون كاالهاى اساســى از جمله گوشت، برنج، 
روغن و شكر توزيع شده است، گفت: در حال حاضر هيچ مشكلى به لحاظ تأمين كاالهاى 

اساسى نداريم و در روزهاى آينده نيز اوضاع بهتر مى شود.
وى دربــاره افزايش قيمت نان نيز بيان كرد: افزايش قيمت نان بايد با دســتور اســتاندار 
صورت بگيرد كه تاكنون افزايشى در بهاى نان نداشتيم و تا زمانى كه در شوراى عالى نان 

تصميم گيرى شود، قيمت نان ثابت است.

آگهي مزايده (نوبت اول)

شركت نمايشگاه ها ى بين المللى استان همدان

شركت نمايشگاه ها ى بين المللى استان همدان در نظر دارد با استناد به مجوز مورخ 1400/03/13 هيأت مديره محترم نسبت به فروش دو قطعه زمين به 
پالك ثبتى 13/1213 و 13/1214 با كاربرى تجارى واقع درهمدان- حومه بخش يك-شهرك مدنى-جنب آتشنشانى هركدام به مساحت 300 متر مربع از 
طريق مزايده عمومى اقدام نمايد. متقاضيان مى توانند جهت دريافت اسناد شركت در مزايده و هماهنگى بازديد به دفترمعاونت ادارى مالى نمايشگاه واقع 

درسايت ادارى نمايشگاه مراجعه نمايند.
1-قيمت پايه كارشناسى هيأت سه نفره، هر مترمربع 68/500/000 ريال مى باشد.

2-متقاضيان مى توانند حداكثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/04/19 جهت دريافت اسناد مزايده و بازديد از ملك مراجعه فرمايند.
3-متقاضيان براى شركت در مزايده،جهت هر پالك ثبتى بايد 5٪ مبلغ پايه به مبلغ 1/027/500/000 ريال به عنوان سپرده به حساب 700825008371 
بانك شهر در وجه شركت نمايشگاه ها ى بين المللى استان همدان واريز و يا ضمانت نامه بانكى به مبلغ فوق با مدت اعتبار حداقل سه ماه را تهيه و به انضمام 
فرم پيشنهاد قيمت تكميل شده در پاكت ها ى الك و مهرشده حداكثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/04/19 به قسمت ادارى مالى شركت تحويل نمايند.

4- به درخواست فاقد تضمين و مخدوش يا مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5-جلسه بازگشايى پاكت ها ى مزايده ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1400/04/21 با حضور اعضاى كميسيون معامالت شركت در محل دفتر مديرعامل شركت 
واقع در: همدان-ميدان عاشورا-سايت ادارى نمايشگاه تشكيل و نتيجه به اطالع شركت كنندگان خواهد رسيد. (حضور شركت كنندگان در جلسه بالمانع 

است)
6- هزينه آگهى به عهده برنده مزايده خواهد بود. 

7- سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با برنده، نزد شركت باقى خواهد ماند و برنده مزايده تا مدت 7 روز به استثناى ايام تعطيل پس از اعالم نتيجه 
مزايده،ملزم به انعقاد قرارداد و واريز 80 ٪ از قيمت پيشنهادى با لحاظ سپرده اوليه به حساب شركت مى باشد و همزمان با قطعى شدن سند در دفترخانه 

نسبت به تسويه باقى مانده حساب اقدام مى نمايد.
8-چنانچه برنده مزايده در مهلت تعيين شده نسبت به واريز 80٪ از قيمت پيشنهادى اقدام ننمايد،سپرده وى به نفع شركت ضبط و با نفر دوم مشروط 
براين كه فاصله قيمت پيشنهادى ايشان با نفراول، كمتر از ميزان تضمين شركت در مزايده باشد، قرارداد تنظيم خواهد شد و در مورد نفر دوم و سوم نيز 

در صورت عدم واريز وجه و استنكاف ازانجام معامله سپرده وى به نفع شركت ضبط خواهد شد.
شركت  و  ندارد  را  غير  به  معامله  مورد  انتقال  حق  كامل،  تسويه  از  قبل  خريدار  و  مى باشد  كامل  حساب  تسويه  به  منوط  سند  وانتقال  ملك  9-تحويل 

مسئوليتى در اين خصوص عهده دار نمى باشد.
10- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مى باشد. 

11-كليه اشخاص حقيقى و حقوقى مى توانند در مزايده شركت نمايند و كليه اوراق و تمام صفحات بايد اثر انگشت، امضاء و در مورد اشخاص حقوقى مهر 
وامضاء كليه صاحبان امضاء را داشته باشند.

12-درمقابل فروش ملك وجه نقد دريافت خواهد شد و پرداخت كليه هزينه ها ى نقل وانتقال سند، حق الثبت و حق التحرير برعهده خريدار مى باشد.
13-فروش از بهاى پايه شروع مى شود و با خريدارى كه حداقل ازبين سه پيشنهاد دهنده، باالترين بهاء را پيشنهاد كند، معامله انجام خواهد شد و مالك 

انتخاب برنده مزايده قيمت پيشنهادى مى باشد واگر پايين تر قيمت پايه پيشنهادى باشد، مزايده تجديد مى گردد.
14- مدارك در قالب سه عدد پاكت الك و مهر شده به شرح ذيل تحويل داده شود:

پاكت الف)تضمين كه بايد به صورت فيش بانكى يا ضمانت نامه بانكى باشد. پاكت ب)براى اشخاص حقيقى بايد شامل كپى تمام صفحات شناسنامه و 
كپى كارت ملى و براى اشخاص حقوقى بايد شامل كپى اساسنامه،آخرين آگهى تغييرات، مدارك شناسايى صاحبان امضاء شامل تصوير تمام صفحات 

شناسنامه،كارت ملى و شناسنامه ملى،كد اقتصادى و كد پستى شركت باشد. 
پاكت ج)شامل پيشنهاد قيمت مى باشد.

شماره
موضــــــــــــــوعمناقصه

شماره فراخوان در سامانه ستاد
تضمين شركت در فرايند مبلغ برآورد (ريال)

ارجاع كار (ريال)
ساعت 
بازگشايى

200000700100001977،451،766،6373،872،588،3329احداث مخزن 5000 متر مكعبى شهر تويسركانع/1400/173

احداث و فنس كشى مخزن 300 مترمكعبى ع/1400/174
200000700100002011،296،130،798564،806،5409:30روستاى آورزمان مالير

احداث و فنس كشى مخزن 200 مترمكعبى ع/1400/175
20000070010000218،239،680،632411،984،03210روستاى عشاق مالير

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه هاى ذيل  بر اساس فهارس بهاى سال 1400 را به پيمانكاراني كه داراى 
گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته آب (حداقل پايه 5) و گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى با 
سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نيز دو رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين 

طي 5 سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه 5)، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذارنمايد. 
آدرس به  (ستاد)  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  پاكات  بازگشايى  و  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
www.setadiran.ir  در سامانه ستاد انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى 

الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1400/04/01

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

مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1400/04/01 لغايت 1400/04/08 تا پايان وقت ادارى.
آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1400/04/19 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/04/20 در سالن جلسات مناقصه گزار.
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره123402/
ت50659ه مورخ 1394/09/22 و اصالحيه آن به شماره 5211/ت57592ه مورخ 1400/01/22 ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى در سامانه 
مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/04/19 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و 

رسيد دريافت شود.

نشانى مناقصه گزار: همدان- ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 54:7 تا 51:41 ،پنجشنبه 54:7 
تا 51:31)

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 43914-120   دفتر ثبت نام:73796988  و 86739158
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

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

فراخوان مناقصه هاى عمومي يك مرحله اى

 با كاهش نزوالت آسمانى و ادامه كم آبى، 
كشت گندم با مشــكل كمبود آب مواجه شد 
كه ادامه اين روند ســبب كاهش توليد گندم 
توسط كشــاورزان شد. قيمت خريد تضمينى 
گندم از  2هزار و500 تومان در ســال گذشته 
نيز به 5 هزار تومان در ســال جارى رسيد كه 
با كمبود و افزايش قيمت گندم صنايع وابسته 
به آرد درصدد افزايش قيمت هســتند. چندى 
پيش شايعه قيمت نان باال گرفت تا جايى كه 
برخى نانوايى ها بدون مصوبــه قيمت را باال 
بردند، اما با برخوردهاى قانونى مواجه شدند. 
كارخانه هاى  كارفرمايان  صنفى  انجمن  اكنون 
ماكارونى نيز از ناچار بودن افزايش قيمت اين 
محصول تا 70درصد خبر داده است. با افزايش 
قيمت آرد احتمال دارد برخى از اقالم خوراكى 
نيز گران شــوند و موج جديدى از تورم را به 
وجود بياورند. هرچند ممكن است كه دولت 
جديد براى كنترل قيمت ها از روش هاى جديد 
اســتفاده كنند، اما گرانــى در بعضى بخش ها 

ناگزير و متأثر از سياست هاى قبلى است.
به طورى كه رئيس تعاون روستايى شهرستان 
همدان از برداشــت گنــدم از اول تيرماه خبر 
داد و گفت: برداشــت گندم تــا آبان ماه ادامه 
دارد هرچند امسال ممكن است كار برداشت 

محصول زودتر به پايان برسد  .
على مسعود ســعيدى در گفت وگو با فارس، 
با بيان اينكه امســال به علت كاهش بارندگى 
و گرماى هــوا گندم زيادى نداريــم، افزود: 
اميدواريم كشــاورزان در مهلت مقرر بتوانند 
محصول خود را تحويل دهند و مشــكلى در 

اين زمينه نداشته باشند.
وى با بيان اينكه آماده خريد گندم از كشاورزان 
هستيم گفت: 3 مركز كورزه، امزاجرد و قهاوند 
براى خريد گندم كشــاورزان پيش بينى شده 

است.
ســعيدى بيان كرد: امســال خريد جو توافقى 
اما گندم تضمينى است به طورى كه هر كيلو 
گندم 5 هزار تومان اســت و به محض اينكه 
كشاورز محصول را تحويل دهد، وارد سامانه 

غله شده و بهاى آن پرداخت مى شود.
 احتمال افزايش قيمت ماكارونى

مشاور انجمن صنفى كارفرمايان كارخانه هاى 
ماكارونــى هــم از احتمال افزايــش بيش از 
70درصدى قيمت ماكارونى در ســال جارى 
خبر داد و گفت كه توليدكنندگان براى تعيين 
قيمت دقيق ماكارونى در ســال جارى، منتظر 

اعالم نــرخ گندم صنف و 
صنعت هستند و اين تأخير 
در اعــالم قيمت براى آنها 

مشكل ساز شده است.
در  مژده شــفق  رســول 
گفت وگو با ايســنا، با بيان 
سال جارى  در  دولت  اينكه 
قيمت خريد تضمينى گندم 
را كه ماده اوليه اصلى توليد 
ماكارونى است، 100درصد 
افزايش داده، بيان كرد: سال 
گذشته دولت هر كيلو گندم 
را  2 هــزار و500 تومان از 
كشــاورز مى خريــد و  2 
هزار و700 تومان به صنف 
و صنعــت مى فروخت، اما 
امســال اين قيمت 5 هزار 

تومان اعالم شده كه با هزينه هاى تبعى حدود  
5هزار  و500 تومان به دست صنف و صنعت 
مى رســد، اما هنوز قيمت قطعى اعالم نشده 

است.  
وى با بيان اينكه در سال جارى هزينه دستمزد، 
بسته بندى مثل ســلفون و كارتن نيز افزايش 
داشته، گفت: در حال حاضر مهمترين مشكل 
توليدكنندگان مشــخص نشــدن قيمت گندم 
صنف و صنعت اســت و با گذشــت 3ماه از 
سال جارى مشخص نيست كه قيمت تمام شده 

ماكارونى برچه اساس بايد محاسبه شود.  

 يارانه نمى خواهيم!
شــفق با بيــان اينكه هنوز 
درباره تأمين گندم يارانه اى 
يا بدون يارانه هم تصميمى 
اعالم نشده است، بيان كرد: 
البته توليدكنندگان به دنبال 
قيمت  تفــاوت  و  يارانــه 
نيستند؛ زيرا رقابت سالم را 
از بين مى برد. به طور كلى 
رانت در صنعت مشكالت 
و چالش هــاى زيادى براى 
مصرف كننده  و  توليدكننده 

ايجاد مى كند.  
وى با اشــاره به ممنوعيت 
سال هاى  در  گندم  واردات 
ما  درخواست  گفت:  اخير، 
اين است كه دولت گندم را 
به قيمت تمام شده به صنف و صنعت عرضه 
كند. در ســال هاى اخير فقــط دولت گاهى 
براى جبران كمبودها گندم وارد كرده اســت؛ 
بنابراين فقط يك منبع تأمين گندم وجود دارد 
و توليدكننــدگان يا بايد مســتقيماً گندم را از 
كشــاورز بخرند يا از شركت بازرگانى دولتى 

بر اساس قيمت تمام شده تهيه كنند.  
به گفته مشــاور انجمن صنفــى كارفرمايان 
كارخانه هاى ماكارونى، با گذشت 3ماه از سال 
جديــد، هنوز قيمت گنــدم صنف و صنعت 
تعيين نشــده تا براساس آن و برمبناى افزايش 

دستمزد و ساير مؤلفه هاى توليد قيمت جديد 
ماكارونى تعيين شود.  

وى افزود: در سال جديد قطعاً قيمت ماكارونى 
افزايش مى يابد، اما هرچقدر تعيين قيمت ديرتر 
انجام شود، توليدكنندگان با مشكل جدى ترى 
در امر توليد مواجه مى شــوند؛ بنابراين ادامه 
اين روند كه كاال به قيمت سال گذشته عرضه 
شود، اما هزينه حمل ونقل با افزايش 70درصد، 
دستمزد با حدود 39درصد، بسته بندى با بيش 
از 70درصد در كنار افزايش هزينه هاى سربار 
مواجه باشد براى توليدكنندگان ممكن نيست.  

 سهم 60درصدى گندم
 در توليد ماكارونى

شــفق با بيــان اينكــه در صــورت افزايش 
100درصدى قيمت گندم نيز، قيمت ماكارونى 
بايد افزايش پيدا كند، در پاســخ به پرسشــى 
درباره ميزان افزايش قيمت ماكارونى بيان كرد: 

هنوز قيمت دقيقى براى نرخ ماكارونى در
سال جارى برآورد نشده است، اما با توجه به 
شــرايط ياد شده و سهم 60درصدى گندم در 
قيمت ماكارونى به نظر مى رسد با اين شواهد 
قيمت هر بســته ماكارونى در سال جارى بايد 
70 تا 80درصد افزايش پيدا كند، اما هنوز نرخ 

دقيقى مشخص نشده است.  
گفتنى است كه در حال حاضر براساس سامانه 
124 قيمت هر بســته ماكارونى رشته اى ساده 
700 گرمى 8 هزارو600 و هر بسته ماكارونى 

500 گرمى  6 هزار و300 تومان است.

اعطاى 25 ميليارد تسهيالت ارزان 
به كارخانه داران كشمش مالير 

 مدير تعاون روستايى استان همدان از اعطاى 25ميليارد تومان تسهيالت 
ارزان قيمت به كارخانه داران فرآورى كشمش در شهرستان مالير خبر داد.

مجيد مســلمى راد گفت: به دليل نوســانات ارز در سال زراعى گذشته 
صادرات محصول توليدى كشمش مالير با مشكالتى روبه رو شد.

وى افزود: در راســتاى حل مشكل و جلوگيرى از زيان بيشتر باغداران 
اعطاى تســهيالت ارزان قيمت به كارخانه هاى فرآورى كشمش توسط 
ســازمان تعاون روســتايى در دســتور كار قرار گرفت كه تاكنون اين 
كارخانه ها 25ميليارد تومان جهت دريافت تسهيالت ارزان قيمت به بانك 
معرفى شــده اند. مسلمى راد بيان كرد: تاكنون هزار و 182تن كشمش در 
قالب اين طرح از باغداران ماليرى توســط كارخانه ها خريدارى شــده 
است. وى گفت: كشــت ديگر ارقام انگور با قابليت نگهدارى بيشتر و 
افزايش قابليت بهره گيرى در صنايع تبديلى و تكميلى كشــور مى تواند  

وضعيت باغداران انگور را بهبود بخشد.
مســلمى راد بيان كرد: حدود 11هزار هكتار از باغ هاى مالير زير كشت 
انگور اســت كه ســاالنه بيش از 250هزار تن انگور در اين شهرستان 

توليد مى شود.

رئيس تعاون روستايى همدان:

كمبود گندم داريم
■ ماكارونى 70درصد گران مى شود       

مرتضى ارژنگى 
كارشناس امور مالى و مالياتى

س
فار

س: 
عك

/



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

سه شنبه  1 تير ماه 1400  شماره 4066

7

خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

فعاليت ورزشى بدون پوشش بيمه
 ممنوع است

 هرگونه فعاليت ورزشى بدون پوشش بيمه ورزشى ممنوع است.
رئيس اداره ورزش وجوانان شهرستان همدان با اعالم اين مطلب گفت: 
با توجه به فرارسيدن فصل تابستان و اقبال عمومى براى پر كردن اوقات 
فراغت با ورزش، رعايت قوانين به ويژه برخوردارى از پوشش بيمه اى 
براى ورزشكاران بسيار اهميت دارد به نحوى كه هرگونه فعاليت در اين 

زمينه بدون داشتن بيمه ممنوع است.
على رشــيدى به ايرنا، بيان كرد: براين اســاس انجام هرگونه فعاليت 
ورزشى شامل شركت در مسابقات، تمرين و كالس هاى آموزشى بدون 
عضويت در كميته خدمات درمانى فدراسيون پزشكى ورزشى ممنوع 

است.
وى افزود: با توجه به اينكه زمينه بروز حوادث در فعاليت هاى ورزشى 
هميشــه وجود دارد و شــرط اصلى در پوشش مسئوليت هاى مدنى و 
حقوقــى رعايت ضوابط و قوانين مربوطه اســت، مديــران از ورود و 
پذيرش افراد فاقد بيمه ورزشى خوددارى كنند. ارائه كارت بيمه ورزشى 
در هنگام مسابقات و شركت در كالس هاى آموزشى و تمرينى نيز الزامى 

است.
رشــيدى بيان كرد: ورزشكاران، مديران و مسئوالن هيأت هاى ورزشى 
مى توانند براى استعالم وضعيت بيمه ورزشى كدملى افراد را به شماره 

50004303 ارسال كنند.
وى افزود: همچنين براى صدور بيمه ورزشى مى توان از طريق ورود به 
سايت فدراسيون پزشكى ورزشى و يا اپليكيشن كميته خدمات درمانى 
فدراسيون و يا مراجعه حضورى به ادارات ورزش و جوانان اقدام كرد.

رئيس اداره ورزش شهرستان همدان با اشاره به اينكه تعهدات فدراسيون 
بابت ارائه خدمت درمانى 72 ســاعت پيش از شــركت در برنامه هاى 
ورزشى است، گفت: افراد 3روز پيش از شركت در فعاليت هاى ورزشى 

بايد نسبت به ثبت نام و اخذ كارت بيمه اقدام كنند.
وى افزود: در صورت بروز هرگونه حادثه ورزشى و قصور بابت كنترل 
بيمه ورزشى، مسئوليت آن برحسب قوانين حقوقى ورزش  متوجه مدير 

باشگاه، مربى و مسئوالن اماكن ورزشى خواهد بود.
رشــيدى افزود: همچنين در صورت بروز هرگونه آسيب احتمالى در 
اماكن ورزشــى حداكثر ظرف 2 هفته بايد نســبت به مراجعه مديران 
باشــگاه ها و اماكن ورزشى براى تكميل فرم گزارش حادثه ورزشى و 
ارائه آن به كميته خدمات درمانى شهرستان(اداره ورزش وجوانان) اقدام 

شود.
وى گفت: ورزشــكاران نيز 3 ماه فرصت دارند تا اسناد هزينه درمان را 
به هيأت پزشكى ورزشى و كميته خدمات درمانى شهرستان ارائه كنند.

حريفان همدان در ليگ اسكواش كشور 
مشخص شدند

 حريفان تيم منتخب همدان در رقابت هاى ليگ اســكواش كشور 
مشخص شدند.

مسابقات ليگ دسته نخست اسكواش كشور از روز گذشته در يزد آغاز 
شد و همدان نخستين فصل حضور در اين رقابت ها را تجربه مى كند.

تيم منتخب همدان 4 مســابقه مهم را برابــر حريفان قدرتمند خود در 
اين رقابت ها برگزار مى كند. بازيكنان اسكواش همدان روز گذشته در 
نخستين بازى خود به مصاف تيم كرمانشاه رفت و امروز نيز 2 مسابقه 

مهم مقابل تيم هاى البرز و يزد برگزار مى كند.
همچنين روز چهارشنبه، تيم همدان بايد به ديدار نماينده آران و بيدگل 

برود.
اميرصالح نصرتى، آرشام بابكيان، محمدمهدى دوادگر و امين بهمن پور 
در تركيب تيم منتخب همدان براى حضور در ليگ اســكواش كشور 

حضور دارند.
همچنين «جالل محمودى» به عنوان سرمربى تيم اسكواش همدان را در 

مسابقات ليگ كشور همراهى مى كند.
تيم اسكواش استان همدان نخستين بار در سال گذشته موفق به حضور 

در مسابقات ليگ اسكواش كشور شد.

آماده شدن 90درصد از 
تأسيسات جام جهانى قطر

 تأسيسات و زيرساخت هاى جام جهانى 2022 قطر 90 درصد آماده 
است.

قطر ميزبان جام جهانى 2022 است و به خوبى خود را آماده ميزبانى از 
اين رقابت بزرگ كرده است.

ســفير قطر در مكزيــك گفت: بــراى ميزبانى رقابــت بزرگى مثل 
جام جهانى بايد زيرســاخت ها و ورزشگاه هاى بسيار مدرن و مناسبى 
داشــت. خوشبختانه ما اين امكانات را فراهم كرده ايم تا جايى كه 90 

درصد از تأسيسات و زيرساخت ها اين رقابت بزرگ آماده هستند.
محمدبن جاســم الكوارى بيان كرد: در جام جهانــى قطر با توجه به 
نزديكى ورزشگاه ها و ســهولت رفت وآمد مى توان 2بازى را در روز 
مشاهده كرد كه اين هم از ويژگى هاى منحصربه فرد جام جهانى 2022 

است.

شكست كلمبيا برابر پرو در كوپا آمه ريكا
 تيم ملى فوتبال كلمبيا با شكســت برابر پرو فرصت صدرنشينى 

موقت در كوپا آمه ريكا را از دست داد.
امروز در اين رقابت ها ابتدا ونزوئال و اكوادور به مصاف هم رفتند كه 

اين بازى برنده نداشت و با تساوى 2 بر 2 به پايان رسيد.
 اما در ديگر ديدار برگزار شــده كلمبيا برابــر پرو قرار گرفت و اين 
پرو بود كه با نتيجه 2 بر يك برنده اين بازى حســاس شد تا 3 امتياز 

ارزشمند را كسب كند.
در جــدول رده بندى اين گروه برزيل بــا 6 امتياز از 2 بازى در صدر 
قرار دارد اين درحالى اســت كه كلمبيا با وجود يك بازى بيشتر با 4

امتياز در رده دوم است.

قطر فقط هواداران واكسن زده را مى پذيرد
 فقط هواداران و افرادى كه دو دز واكسن كرونا زده باشند مى توانند 

در جام جهانى 2022 حاضر باشند.
نخســت وزير قطر درباره حضور تماشــاگران در اين رويداد گفت: 
نزديك به آغاز جام جهانى قطر، اكثر كشورهاى جهان شهروندان خود 
را واكسينه مى كنند. با توجه به اينكه همه كشورها قادر به تهيه واكسن 
براى شهروندان خود نيســتند، قطر به هواداران اجازه نمى دهد بدون 

دريافت 2 دز واكسن به استاديوم ها وارد شوند.
خالدبن خليفه بن عبدالعزيز آل ثانى  در ادامه افزود: ما در حال حاضر 
در حال مذاكره با شــركت ها براى تهيه يك ميليون واكســن ويروس 
كرونا براى كسانى كه به جام جهانى قطر مى آيند، هستيم. هدف اصلى 

ما محافظت از سالمتى افراد است. 

صعود مقتدرانه ايتاليا به يك هشتم نهايى
 رقابت هــاى فوتبال يورو2020 با انجام 2 ديدار دنبال شــد و تيم 
فوتبال ايتاليا با برترى مقابل ولز بدون گل خورده و با 9امتياز به مرحله 
يك هشــتم نهايى يورو2020 صعود كرد و تركيه نيز با 3 باخت وداع 

تلخى با يورو 2020 داشت.
ايتاليا و ولز در چارچوب سومين بازى خود در چارچوب مرحله 
گروهــى يورو 2020 به مصاف هم رفتند كه اين ديدار در نهايت 
با پيروزى يك بر صفر آتزورى به پايان رســيد. با اين نتيجه ايتاليا 
بــا 9 امتياز و ولز بــا 4 امتياز در رده هاى اول و دوم گروه A اين 
رقابت ها قرار گرفتند و به مرحله يك هشــتم نهايى صعود كردند. 
با اين نتيجه ايتاليا در مرحله گروهى توانســت بدون گل خورده 

صعود كند. 
در ديگر ديدار تيم ملى فوتبال سوئيس با برترى 3 بر يك برابر تركيه 
شــانس خود را براى صعود به دور بعد افزايش داد و تركيه نيز دست 

خالى با 3 باخت يورو 2020 را ترك كرد.
در ادامه رقابت هاى شــانزدهمين دوره مســابقات يورو2020 امروز 
2 ديدار حســاس در گروه چهارم برگزار مى شود ماجراى اين گروه 
پيچيده اســت. چك و انگليس 4 امتيازى هستند و تيم هاى كرواسى 
و اســكاتلند يك امتيازى. امشب 2تيم 4 امتيازى براى صدرنشينى به 
مصاف هم مى روند و 2تيم يك امتيازى نيز با يكديگر بايد رقابت كنند. 
چك و انگليس امشــب بازى جذابى را به نمايش خواهند گذاشــت 
وكســب تســاوى هر 2 تيم را به مرحله بعدى مى فرستد. در طرف 
ديگر ماجرا هم برنده بازى كرواســى و اســكاتلند اميدوار به صعود 
خواهد بود؛ يا به عنوان تيم دوم يا در قامت تيم سوم به مرحله حذفى 

صعود كند.

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

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

برابر رأي شماره 140060326008000187 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ذوالفقار عقيقى روان فرزند اميرعلى به شماره شناسنامه 
1348 صادره از  رزن در يك قطعه زمين مزروعي ديمى به مســاحت 135000 مترمربع از 
پالك اصلى 156 قريه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى 
از مالك رسمى آقاى پنجعلى عقيقى روان و اميرعلى عقيقى روان دارندگان نسق شماره 
10546 مورخه 1387/01/26 و13489 مورخه 1388/06/18 محرز گرديده اســت. لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 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 32)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/16
حسين حيدرى -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

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

تعييــن  قانــون  آيين نامــه   13 مــاده  و  قانــون   3 مــاده  موضــوع  آگهــي 
تكليــف وضعيــت ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي                                                                                                                                             
 برابــر رأي شــماره 140060326002000235 هيأت موضوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملــك كبودرآهنگ تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضى آقاى مرتضى 
افشارى فرزند حاجيعلى به شماره شناســنامه 622 صادره از كبودرآهنگ در يك 
باب مرغدارى به مســاحت 8000  مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 249 اصلى 
واقع در روســتاى پيرانبار خريدارى از مالك رسمى خانم قمرتاج خدابنده لو محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشــته 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، 

نمايند.  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 109)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/16
محمدصادق بهرامى - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

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

تعييــن  قانــون  آيين نامــه   13 مــاده  و  قانــون   3 مــاده  موضــوع  آگهــي 
تكليــف وضعيــت ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي                                                                                                                                             
  برابر رأي شــماره 338-1400/02/30 هيأت پنجم موضوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم بتول حســنى فرزند 
رمضانعلى به شــماره شناســنامه 1379 صادره از قهاوند در اعيانى ششدانگ يك 
باب ســاختمان كلنگى به مســاحت 95/70 مترمربع پــالك 11693 فرعى از 139 
اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 1423 فرعى از 139 اصلى  واقع در بخش چهار 
حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواســطه از مالك رسمى آقاى سيدنوراله فرزند 
سيدهاشــم محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 122)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/16
هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابــر رأي شــماره 287-1400/02/25 هيأت پنجم موضوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضى آقاى مهدى قاضى فرزند يداله 
به شماره شناســنامه 3104 صادره از بهار در اعيانى ششــدانگ يك باب خانه به 
مســاحت 100/66 مترمربع پالك 11700 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شده از 
پالك باقيمانده 991 فرعى از 139 اصلــى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار 
خريدارى مع الواسطه از مالك رســمى آقاى محمد تقى عباسى محرز گرديده است. 
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 127)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/16

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

گروه بندى كرونايى در فعاليت هاى ورزشى 
 فعاليت هاى ورزشى در راستاى محدوديت  هاى كرونايى گروه بندى شد.

مشــاغل مرتبط با ورزش به منظور بازگشايى و فعاليت در شرايط شيوع ويروس كرونا، 
گروه بندى شدند.

ســخنگوى اداره كل ورزش وجوانان استان با بيان اين مطلب  گفت: باشگاه هاى ورزشى 
همواره يكى از مشاغلى است كه در دوران شيوع كرونا تعطيل شده و آسيب جدى ديدند 
و اكنون با تغيير در گروه بندى مشاغل امكان فعاليت باشگاه ها در اين شرايط فراهم شده 

است.

حمدا... چاروســايى بيان كرد: به دنبال درخواســت مالكان باشگاه هاى ورزشى مبنى بر 
تجديدنظر در گروه بندى مشــاغل، در روزهاى گذشته نشست هايى با اعضاى ستاد ملى 
مقابله با ويروس كرونا برگزار شــد و با اعمال تغييــر در گروه بندى، ركود فعاليت هاى 

باشگاه ها تا حد زيادى پايان يافت.
وى گفت: براين اساس رشته هاى استخر روباز، تيراندازى (اهداف پروازى، فضاى باز) 
، تيروكمان، چوگان، دووميدانى، سواركارى، قايقرانى(به جز دراگون بوت)، كوهنوردى، 
موتورســوارى و اتومبيل رانى و دوچرخه ســوارى در گروه يك قرار گرفتند. همچنين 
در گروه دوم نيز بدنســازى و پرورش اندام، اســكى، بولينگ و بيليارد، تنيس روى ميز 
(داخل ســالن)، شمشيربازى (سالنى)، ورزش هاى سه گانه، تيراندازى سالنى، بدمينتون، 

فوتبال سالنى، ورزش هاى روستايى(ســالنى)، واليبال(سالنى) و قايقرانى دراگون بوت 
تعيين شدند.

چاروســايى بيان كرد: انجمن ورزش هاى رســمى، بوكس (ســالنى)، شنا(اســتخرهاى 
سرپوشيده و پارك هاى آبى)، تكواندو(سالنى) جانبازان و معلولين، ژيمناستيك(سالنى)، 
هاكى(ســالنى)، كاراته(ســالنى)، كبدى(ســالنى)، كشتى(ســالنى)، كونگ فو و هنرهاى 
رزمى(سالنى) نابينايان، ناشنوايان، نجات غريق(سالنى) ورزش هاى رزمى، ووشو(سالنى) و 

ورزش هاى زورخانه اى(سالنى) نيز در گروه سوم قرار گرفتند.
وى گفت: اين گروه بندى در ســطح تمامى شهرستان هاى استان همدان براى نظارت بر 

اجراى محدوديت هاى كرونايى و متناسب با رنگ شهرها اعمال مى شود.

 تيــم فوتبــال پــاس همــدان در هفته 
بيســت وچهارم رقابت هاى ليگ دسته دوم 
كشور امروز در يك بازى تشريفاتى ميزبان 

تيم اترك بجنورد است.
هفته بيست وچهارم رقابت هاى فوتبال ليگ 
دسته دوم قهرمانى باشگاه هاى كشور امروز 
در گروه دوم با انجام 7 بازى در شــهرهاى 
يزد، تهران، شــهر بابك بوشــهر، بابلســر، 
همدان و اميديه دنبال مى شــود كه در يكى 
از اين ديدارهــا تيم فوتبال پاس همدان در 
ورزشــگاه شــهيد حاجى بابايى مريانج  با 
قضاوت اميرسامان سلطانى، سجاد عباسى و 
محمد عبدلى در يك بازى تشريفاتى ميزبان 

تيم اترك بجنورد است.
هــر چند روى كاغذ احتمال ســقوط پاس 
وجود دارد، اما با توجه به بازى هاى رو در 
روى قعرنشينان اين احتمال زير صفر است 
و پاس امروز در ديدارى تشريفاتى از اترك 
پذيرايى مى كند. پاســى ها كه اكنون سكان 
هدايت تيم را به يك مربى بومى ســپرده اند 
اميدوارنــد در 3 بازى باقى مانده نتايج قابل 

قبولى كسب كند.
بابك صمديان از مربيان جوان استان است 
كه ســابقه كار با تيم هاى پاس و شهردارى 
همــدان را در كارنامه خود دارد كه پس از 

جدايى على قربانى سكان دار پاس شد.
قربان كه مدعى بود اين تيم را در ليگ نگه 
داشــته و برنامه اش فصل آينده است خيلى 
زود بدقولى مديران باشــگاه را بهانه كرد و 
از پاس جدا شــد پاس كــه در 6هفته اخير 
6 شكســت متوالى را تجربه كرده اســت 
روزهاى خوشــى در انتهــاى جدول ندارد 
و با كســب 27امتياز در رده يازدهم ايستاده 
اســت. كســب 2 امتياز بادآورده به حكم 
كميته انضباطى فدراسيون فوتبال و نقره داغ 
شــدن نفت اميديه بقاى پاس را در ليگ 2

قطعى كرد.
سبزپوشــان همدانى امروز بدون اســترس 
فوتبــال روانى را مقابــل حريف به نمايش 
مى گذارنــد و احتماالً پس از هفته ها ناكامى 

به پيروزى برسند. تيم اترك با 36 امتياز در 
رده هشتم قرار دارد و نيم نگاهى به پلى آف 
دوخته اســت هر چند اين احتمال ضعيف 
است، زيرا شهيد قندى و شاهين بندرعامرى 
براى رسيدن به پلى اف رقابت تنگاتنگى را 

با هم دارند.
پاسى ها امسال اشتباهات زيادى داشتند كه 
اميد مى رود مسئوالن از اين اشتباهات درس 
بگيرنــد و براى فصل آينــده فكرى عاجل 

داشته باشند.
ــود را  ــى خ ــر كم ــاس اگ ــال پ ــم فوتب تي
ــت  ــا پرداخ ــرد و ب ــى دور مى ك از حواش
ــاخص  ــان ش ــا بازيكن ــع قرارداده ــه موق ب
خــود را حفــظ مى كــرد اكنــون بــراى 
ــى  ــفانه برخ ــه متأس ــد ك ــود مى جنگن صع
ناهماهنگى هــا  و  پــاس  چســبيده هاى 
ــن  ــد و اي ــى ها ش ــى پاس ــع از كامياب مان
تيــم يك بــار ديگــر در دســته 2 درجــا زد.

در اين هفته از رقابت ها مس شهر بابك كه 
صعود خود را به دسته نخست مسجل كرده 
اســت امروز ميزبان تيم شــمس آذرقزوين 
اســت. در انتهاى جــدول 2 تيم فانوس به 

دســت ميالد تهران و ســردار بوكان جدال 
مــرگ و زندگى را دارنــد و در اين بازى 
6 امتيازى به دنبال بقــا در ليگ مى گردند. 
باخت ميالد سقوط اين تيم را قطعى مى كند 
و بوكانى ها نيز در صورت شكست چشم به 

هفته هاى پايانى خواهند دوخت.
شــاهين بندرعامرى يكــى از مدعيان ليگ 
امروز ميزبان شــهردارى بم اســت شاهين 
براى صعود و شــهردارى بــراى بقا بازى 
نابرابرى را تجربه مى كنند. شــهردارى نيز 
در صورت باخت امــروز غزل خداحافظى 

از ليگ 2 را خواهد خواند.
2 تيم مدعى صعــود، نفت اميديه و نيروى 
زمينى در ورزشــگاه اختصاصى نفت مقابل 
هــم قرار مى گيرند. نفت كه به دليل ســود 
بــردن از يك بازيكــن غيرمجاز توســط 
فدراســيون فوتبال نقره داغ شد و امتيازات 
فراوانى را از دســت داد هنوز براى رسيدن 
به پلى اف شــانس دارد و امروز در ديدارى 
6 امتيازى براى زنده نگه داشــتن اميدهاى 
صعود به مصاف ســربازان جــوان نيروى 

زمينى مى رود.

ديگر بازى حساس امروز را 2 تيم عقاب و 
شهيد قندى يزد برگزار مى كند. هر 2 تيم در 
اين بازى 6 امتيازى به دنبال پيروزى هستند 
تــا همچنان در كورس رســيدن به پلى اف 

باشند.
ديگر تيم مدعى صعود شــهردارى ماهشهر 
راهى بابلســر شده اســت تا با شهداى اين 
شــهر ديدار كند. ماهشــهر براى زنده نگه 
داشتن شانس صعود در اين بازى محكوم به 
برد است تا در 2 هفته پايانى اميدوار باشد.

در حال حاضر مس شــهر بابك با 54 امتياز 
صدرنشين است و شهيد قندى با 38 شاهين 
با 36 و تيم هاى عقاب، شهردارى ماهشهر، 
نيــروى زمينى و نفت اميديه بــا 33 امتياز 
رقابت نزديك  و فشرده اى براى رسيدن به 

پلى اف دارند.
ــا انجــام بازى هــاى امــروز شــايد چهــره  ب
ســقوط كننده  و  صعودكننــده  تيم هــاى 
ــز  ــدول ني ــاى ج ــود. در انته مشــخص ش
ــا  ــم و ميــالد تهــران ب 2 تيــم شــهردارى ب
17 امتيــاز در يــك قدمــى ســقوط بــه ليــگ 

دســته ســوم قــرار دارنــد.

 به احتمال بسيار زياد ايران تنها كشورى 
است كه در مسابقات پيش  روى مقدماتى 
جام جهانى در قاره آسيا مشكل استفاده از 

كمك داور ويدئويى خواهد داشت.
به گــزارش ورزش 3 ، 6 كشــور از 12 
مقدماتى  مسابقات  در  شركت كننده  كشور 
جام جهانــى در مرحله نهايــى به فناورى 
مجهز نيســتند؛ اين 6 كشور شامل ايران، 
عــراق، عمان، ويتنــام، ســوريه و لبنان 
هســتند كه به داليل مختلف هنوز از اين 
تكنولــوژى در مســابقات داخلى و ملى 
كشورهاى  عين حال  در  نمى كنند؛  استفاده 
امــارات، قطر، چيــن، كره جنوبى، ژاپن و 
اســتراليا به ســرعت و پس از باب شدن 
ايــن تكنولوژى، از VAR در مســابقات 

باشگاهى سود مى برند.
VAR در ايــران هــم بحث اســتفاده از
نزديك به 3 سال است كه در جريان است، 
اما با وجود مذاكرات جدى با شركت هايى 
كــه نمايندگــى كمپانى هاى مــورد تأييد 
فيفــا را در حــوزه VAR گرفته اند، اين 

موضوع به مرحله اجرا در نيامده و به گفته 
مسئوالن سازمان ليگ حتى اگر اين تصميم 
امروز گرفته شــود، بهره بردارى از سيستم 
VAR تا پايان نيم فصل نخست ليگ آينده 
به طول خواهد انجاميــد كه اين موضوع 
بدان معناســت كــه ايران در مســابقات 
خانگى دور رفت قادر به اســتفاده از اين 

تكنولوژى نيست.
امــا AFC بــا توجه به اين مشــكالت 
چگونه اســتفاده از كمــك داور ويدئويى 
را بــه عنوان يكى از شــروط ميزبانى اين 
مسابقات اعالم كرده است؟ در اين زمينه 
بايد به نامه هاى قبلى كنفدراســيون فوتبال 
آســيا رجوع كرد، طبــق توافق هاى انجام 
شده شركت انگليســى چشم عقاب قرار 
اســت به صورت موقت ورزشــگاه هاى 
ميزبان رقابت هاى مقدماتى جام جهانى در 
VAR كشورهايى كه صاحب تكنولوژى

نيســتند را مجهز كرده و در روز برگزارى 
مســابقه از آن خروجى بگيرد؛ موضوعى 
كه موجب  مى شــود 11 كشور از اين 12

كشور به كمك داور ويدئويى مجهز باشند.
احتمــاالً از خودتــان ســؤال مى كنيد كه 
چرا اين شــركت در ايــران خدمات الزم 
را نخواهد داد؟ پاســخ به اين موضوع در 
داستان تحريم ها نهفته است و اين شركت 
انگليسى قادر نخواهد بود كه فعاليت خود 
را در كشور ايران انجام بدهد. البته  در غير 
اين  صورت و  حتى در شــرايط دريافت 
خدمات از شركت چشم عقاب، ايران قادر 
به ميزبانى مســابقات مقدماتى جام جهانى 
نيســت، زيرا مباحث مربــوط به تحريم 
دامنه گســترده ترى دارد و مسائل ديگرى 
را نيــز در بر مى گيــرد. نكاتى كه موجب 
مى شــود تا ايران از حق مســلم خود در 
ميزبانى از مســابقات مقدماتى جام جهانى 

چشم بپوشد.
در اين باره بخشــى از مســئوليت متوجه 
فدراسيون فوتبال است و بايد ديد تالش ها 
و مذاكرات تا چه حد بر تشريفاتى كه مانع 
از ميزبانى ايران در اين رقابت ها مى شود، 

غلبه خواهد كرد.

بازى تشريفاتى پاس در ليگ 2

قلم قرمز كومان چشم عقاب به كمك همه مى آيد جز ايران
روى نام 2 بازيكن

 در بارســا جدايى 2 مهاجم قطعى به نظر 
مى رسد. رونالد كومان بيش از هر چيزى منتظر 

پاسخ نهايى ليونل مسى است.
انتقال ممفيس ديپاى به بارسلونا رسمى شد تا 
اكنون باشگاه كاتاالن 8 بازيكن در فاز تهاجمى 
داشته باشد. ديپاى درخواست مستقيم رونالد 
كومان سرمربى بارســلونا بود، اما وى اكنون 
بايد حداقل 2 مهاجم را از فهرست تيم خارج 
كند. مربى هلندى ليونل مسى، آنتوان گريزمان، 
عثمان دمبله، فرانسيسكو ترينكائو، آنسو فاتى، 
مارتين برايثويت، ســرخيو آگوئرو و ممفيس 
ديپاى را براى 3 پست خالى در خط حمله در 
اختيار دارد و منطقى اين است كه تا پايان نقل 
و انتقاالت، 2 مهاجم از اين جمع خارج شوند.
 طبعــاً ســرخيو آگوئرو و ديپــاى 2 بازيكن 
تازه وارد در بارســا ماندنى هســتند و ليونل 
مســى نيز كــه قــراردادش 10 روز ديگر به 
اتمام مى رسد گزينه شماره يك تمديد است. 
بــه احتمال فــراوان برايثويــت و رينكائو از 

گزينه هاى جدايى خواهند بود.
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خبر

معاون صنايع دستى استان مطرح كرد
خسارت 140 ميلياردى كرونا 

به صنايع دستى همدان
 معــاون صنايع دســتى اداره كل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى استان همدان از خسارت 140 ميليارد تومانى كرونا به 

صنايع دستى استان خبر داد. 
هاشــم مظاهرى ، با اعالم اين خبر گفت: اين خســارت مربوط به 
حوزه صادرات و فروش آثار بوده و كرونا به توليدات صنايع دستى 
خســارت زيادى وارد نكرده است و حتى در اين مدت يك كارگاه 

هم تعطيل نشده اما كارگاه ها تعديل نيرو داشته اند.
وى افزود: طبق تقســيمات كشورى هر استان تعدادى صنايع دستى 
شاخص و بومى دارد، اين رشته ها در استان همدان شامل مصنوعات 

چرمى، سراجى سنتى و دباغى، منبت مبلمان و  سفال است.
 فعاليت 45 هزار شاغل صنايع دستى

 در 30 هزار كارگاه 
مظاهرى با بيان اينكه يك دوم اشتغال صنايع دستى استان مربوط به 
منبت كاران اســت، گفت: 45 هزار شاغل ثبت شده صنايع دستى در 
30 هزار كارگاه فعاليت مى كنند كه از اين تعداد حدود 17 هزار نفر 

مربوط به شهرستان هاى مالير و تويسركان است. 
وى با اشــاره بــه اينكه همــدان قابليت زيادى در حــوزه صنايع 
دستى دارد، يادآور شــد: به عنوان نمونه در زمينه سفال و سراميك 
توانايى هايى زيادى وجود دارد تا آنجا كه صاحب شهر جهانى هستيم 
و يكى از اين قابليت ها اشتغال باالى حوزه سفال در اللجين است كه 

اين موضوع درباره منبت مالير هم صدق مى كند. 
مظاهرى با بيان اينكه عالوه بر اين تعدادى رشته فعال مثل گليم بافى 

نهاونــد و مرواربافى مالير هم وجود دارد، بيان كرد: به عنوان نمونه 
تمام كارگاه هاى فعال كشور در حوزه مرواربافى مواد اوليه شان را از 

مالير تهيه مى كنند و اين قابليت بسيار مهمى است.  
وى با اشاره به اينكه 85 رشته فعال و شناخته شده در استان همدان 
فعاليت دارند، گفت: رشــته هاى فعالى مانند تراش سنگ هاى قيمتى 
و نيمه قيمتى، مصنوعات فلزى مثل زيورآالت سنتى و رودوزى هاى 

سنتى وجود دارد.
 11 اثر صنايع دســتى همدان نشان اصالت يونسكو 

دارد
وى با بيان اينكه ايران در دنيا به لحاظ شهرهاى جهانى صنايع دستى 
رتبه اول را دارد، مطرح كرد: در هشت سال گذشته از 92 اثر صنايع 
دستى استان همدان 11 اثر نشان اصالت يونسكو و 81 اثر نشان ملى 
گرفته اســت همچنين اين استان در ايران در تعداد شهرهاى جهانى 

رتبه اول را دارد.  مظاهرى با بيان اينكه اشتغال صنايع دستى همدان 
در دوران همه گيرى كرونا بيشتر شد، افزود: در سال 99 تعداد2 هزار 
و 788 شــاغل صنايع دستى ثبت شده است در صورتى كه اين آمار 
در سال 98 تعداد 1800 نفر بود و اين به علت در خانه ماندن مردم 

بود كه باعث افزايش اشتغال خانگى شد.
 وى با اشــاره به اينكه سال گذشته روستاى اشترمل در زمينه منبت 
گلريز ثبت ملى شد، اظهار كرد: در سال جارى نيز روستاى داويجان 
مالير را به عنوان روستاى مرواربافى براى پيوستن به روستاهاى ملى 
صنايع دستى معرفى كرده ايم.به گفته مظاهرى، مشكل صنايع دستى 
استان همدان مانند كل كشور نداشتن بسته بندى مناسب، برندسازى 
و تجارى سازى اســت، عالوه بر اين صنعتگران صنايع دستى بازار 
دائمى براى عرضه آثار ندارند و اگرچه پيگير اين مســئله هستيم اما 

تاكنون عملى نشده است .

معاون صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى استان همدان بيان كرد: 
هنرمنــدان اين عرصه در زمينه توليد مشــكلى ندارند اما در بحث 
فروش با مشكل مواجه اند و نياز به بازارى براى عرضه محصوالت 

خود ندارند.
 اللجين پيشتاز در عرصه صادرات

 صنايع دستى همدان
وى در ادامه گفت: ســال گذشته 42 ميليون صادرات صنايع دستى 
داشــتيم كه 28 ميليون و 500 هزار تومان مربوط به صادرات سفال 
اللجين بود كه بيش از 80 درصد صادرات اســتان را شامل مى شود. 
مظاهرى با اشــاره به اينكه بسته بندى و برندسازى سفال اللجين به 
صورت محدود وجود دارد، گفت: اســتان همــدان به لحاظ تعداد 
توليدات صنايع دستى رتبه دوم كشورى را دارد و صادرات سفال و 

منبت آن بى نظير است. 

شوراى ششم همدان نخستين شوراى 
بدون زن  

اعضاى شوراى شهر نخست همدان 3 زن و 7 مرد
اعضاى شوراى دوم همدان  2 زن و 8 مرد

اعضاى شوراى سوم همدان  4 زن و 6 مرد 
اعضاى شوراى چهارم همدان 10 مرد و يك زن  

اعضاى شوراى پنجم همدان  3 زن و 8 مرد  
اعضاى شوراى شهر ششم همدان 11 مرد 

 نگاهى به آمار تفكيك جنسيت شوراى اسالمى شهر  همدان از دوره 
نخست تا ششم بيانگر آن است كه  شوراى ششم تنها شوراى بدون مرد 

در همدان است .
چرا اين اتفاق رخ داد؟ در پاسخ به اين پرسش گروه هاى مختلف از جامعه 

پراكنده آمارى در همدان مى گويند: 
■ اقبال جامعه شهرى همدان نسبت به پذيرش بانوان در رأس مديريت هاى 

شهرى كم است .
■ مسئوالن شهرى به حمايت از بانوان براى تصدى گرى امور راغب نيستند 
و اين مهم با نگاهى اجمالى به مســندهاى  مديريت شهرى همدان ثابت 

مى شود .
■ عملكرد بانوان در دوره هاى قبل شــورا قابل قبول جامعه شــهرى در 

پيگيرى امور نبوده است پس آنها به مرور حذف شده اند .
■ بانوان فعال و غير فعال در عرصه هاى مختلف خودشــان از همجنسان 

خود براى ورود به شورا حمايت نكردند.
■ كانديداى بانوان در همدان ارتباط با احزاب و رسانه ها را جدى نگرفتند 

و راهكار اجرايى براى آن نداشتند .
اعالم نتايج شوراى ششم شهر در همدان اين چالش را ايجاد كرد كه چرا 

هيچ بانويى در تركيب شوراى ششم انتخاب نشده است .
البتــه پيش بينى اين مهم زمانى رنگ ورويــى جدى تر به خود گرفت كه 
نخستين ليست هاى حمايتى احزاب از كانديداها در زمان تبليغات رسانه اى 

شد. 
ارائه ليســت هاى انتخاباتــى در جامعه ما به عنوان يكــى از برنامه هاى 
جريان هاى سياســى در دوره هاى مختلف صــورت گرفت اما آنچه در 
همدان تعجب همگان را برانگيخت غيبت نام بانوان كانديدا در ليست هاى 

ارائه شده بود.
نكته قابل تأمل اما شكل بندى ها و گزينش افراد در فرايند تهيه ليست هاى 
انتخاباتى است كه بعضاً ميزان توجه به معيارهاى قابل فهم و پذيرفته شده 

براى جامعه در اين ليست ها چندان روشن نيست.
 كار به شــكلى پيش رفت كه حتى فعاالن و مديران حوزه بانوان با انتقاد 
به ناديده گرفته شدن زنان در ليست احزاب در ششمين انتخابات شوراى 

اسالمى شهر اين فقدان را به چالشى تعبير كردند .
زنان در پيروزى انقالب اســالمى نقش مهمى داشتند و همپاى مردان در 
راستاى توسعه و پيشرفت جامعه گام برداشتند و بى ترديد در هر انتخاباتى 

اگر زنان تصميم بگيرند و وارد صحنه شوند، منتخب آنها پيروز مى شود.
البته كه انتظار مى رفت، بانوان با افزايش انسجام بين خودشان، نمايندگان 
خود را براى ورود در عرصه انتخابات به افكار عمومى معرفى مى كردند 
چــرا كه اين باور در جريان بود كه حضور بانوان در مديريت شــهرى و 
انتقال مطالبات آنها  نقش مهمى داشت و بايد در اين عرصه فعال مى شدند 
.در ليست هاى انتخاباتى شوراى اسالمى شهر در همدان چندان توجهى به 
زنان نشد و در تعدادى از ليست هاى ائتالفى كه اتفاقاً به يكى از جريان هاى 
سياسى مهم تعلق دارد هيچ توجهى به زنان نشد و حتى يك خانم در ميان 
كانديداهاى مورد حمايت آنها ديده نمى شــد و در موارد ديگر نيز خيلى 
كم از خانم ها در ميان اســامى وجود داشتند و نتيجه هم آن شد كه شاهد 
انتخاب شــوراى شهرى شديم با طيف مردان و خالى از حضور زنان در 

همدان. 
مشكالت و مسائل زنان در جامعه بايد ديده شود تا زمينه و بستر حضور 
و مشــاركت فعال آنها در عرصه هاى سياســى و انتخاباتى فراهم شود و  
يك مادر خانواده با آگاهى از حقوق اجتماعى مى تواند معيارهاى انتخاب 
درســت و توجه به تجربيات و توانمندى هاى افــراد را در بين اعضاى 
خانواده خود تشــريح كند و ســپس اجازه دهد افراد براساس ساليق و 

نگاه هاى متفاوت خود انتخاب كنند.
زنان با توجه به اينكه مدير خانواده هستند نقش بسيار مهمى در انتخابات 
دارنــد و با ايجاد فضاى تفكر و تعقل در خانواده و بحث و گفت وگو با 
بقيه افراد مى توانند در شناســاندن و معرفى كانديداها مؤثر واقع شــوند. 
امروزه حضور حداكثرى بانوان در بطن جامعه نيز كامًال محسوس و قابل 
مشاهده است كه قطعاً نقش مؤثرى در ارتقاى جايگاه تأثيرگذارى آنها در 

جامعه ايفا مى كند.
طيف گســترده نمايندگان زن در مجلس شــوراى اسالمى و نيز حضور 
گسترده بانوان در داوطلبى انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا نشان 
مى دهد امروزه مردم براى اين قشــر جايگاه زيــادى قائل بوده و حاضر 

هستند نظرات و ديدگاه هاى آنها را به عنوان نظر برتر بپذيرند.
با بررســى بيانــات مقام معظم رهبــرى در ســال هاى مختلف مى توان 
شاخصه هايى از قبيل امانت دارى، پاكدامنى،  دورى از فساد، كارآمدى در 
مديريت اجرايى كشــور، دانستن نيازهاى جامعه و مردم، هوشمندى و با 
برنامه بودن را به عنوان ويژگى هاى يك نماينده اصلح شناسايى كرد كه بايد 

توسط زنان و مادران براى اعضاى خانواده تشريح شوند.
بانوان نقش مؤثرى در تمام عرصه هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى 
ايفا مى كنند و نقش اساســى را در برگزارى انتخابات 28خرداد ماه برعهده 
داشتند. مشاركت زنان در همه فعاليت هاى سياسى يك ضرورت است و اين 
مشاركت به معناى آن است كه زنان در تمامى عرصه ها نقش تعيين كننده و 
اثرگذارى دارند، اما اين مهم زمانى كه از حضور هيچ بانويى در تركيب شوراى 

ششم خبرى نبود بر نگرانى هاى بانوان جامعه شهرى  دامن زد.

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

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

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

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

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

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
خرم كوه و خرم صحرا خرم دشت                              خرم آنانكه اين آالليان كشت

بسى هند و بسى شند و بسى يند                      همان كوه و همان صحرا همان دشت
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■ حديث:
امام رضا(ع):

دوست داشتن اولياى خداوند متعال، واجب است، و همين طور نفرت داشتن از دشمنان خدا 
و بيزارى جستن از آنان و از پيشوايانشان.       

عيون أخبار الرضا عليه السالم : ج 2 ص 124

نيلوفر بهرمندنژاد »
 حضور زنان توانمند در عرصه هاى تصميم سازى همچون شوراهاى شهر و روستا جامعه را به سمت تحرك، 
پويايى و كارآمدى سوق مى دهد و تأثير بسزايى در تزريق خودباورى به زنان و برقرارى عدالت جنسيتى دارد.

در بسيارى از موارد، نظر و تصميم بانوان كارساز است و هنگامى كه نيمى از جمعيت را بانوان تشكيل مى دهند 
قطعاً حضور زنان در سمت هاى مديريتى همچون شوراى شهر ضرورى و نظر آنان كارساز است و حضور آنان 

بايد بيش از وضعيت فعلى باشد كه بخشى به تالش آنان و بخشى ديگر به حمايت ها بستگى دارد.

نيمى از جامعـه 
در عصر حاضــر مديريت زنان در بدون نماينـده

جامعــه به ويژه مشــاركت آنان در 
عالى  ســطوح  تصميم گيرى هــاى 
مشــاغل و در بين مردم، مسئوالن و 
به ويژه محققان اكثر كشــورها مورد 

توجه قرار گرفته است. 
اين در حالى اســت كه تعداد زنان 
در نيروى كار رو به افزايش اســت، 
اما پيشرفت آنها در مشاغل مديريتى 

و در سطوح عالى سازمان ها، و حتى 
پارلمان شــهرى يا ملى به نمايندگى 
از مردم مناطقشان محسوس نيست. 
ايــن در حالى اســت كــه حدود 
كــودكان،  را  ما  جامعه  75درصــد 
نوجوانان و زنان كه نقش تأثيرگذار 
و مستقيمى بر اين قشر دارند تشكيل 

مى دهند.
 همچنين على رغم برنامه ريزى هايى 

كه در اين حوزه انجام شــده است، 
مديريتى  پست هاى  در  زنان  حضور 
و در رده هاى باال، محدود اســت. از 
اين رو سعى بر اين است تا به بررسى 
تصميم گيرى هاى  در  زنــان  جايگاه 

جامعه پرداخته شود.
ــد  ــان مى ده ــى ها نش ــار و بررس آم
ميــان ســطح مشــاركت زنــان و 
مــردان در كانديــدا شــدن  شــوراى 

در  حضــور  و  روســتا  و  شــهر 
پــاى صندوق هــاى رأى تفــاوت 
ــى  ــدارد در حال ــود ن ــى وج چندان
پايين تــر  ســطوح  در  زنــان  كــه 
ــاى  ــد حضــور در پ ــاركت مانن مش
ــل  ــر عم ــاى رأى فعال ت صندوق ه
ــان  ــه  زن ــى ك ــد در صورت مى كنن
كمتــرى بــه انتخابــات شــوراى 

شــهر و روســتا راه يافته انــد. 

درصد بانوان 
منتخب

تعداد بانوان 
انتخاب شده 

استان 

تعداد 
منتخبان كل 

استان 

درصد بانوان 
نسبت به كل ثبت 

نام شدگان

تعداد بانوان 
ثبت نام شده

تعداد كل 
داوطلبان 
ثبتنام شده

دوره شورا

8/16 8 98 8/05 85 1055 اول

2/29 3 131 11/68 100 856 دوم

2/93 28 954 2/07 67 3222 سوم

8/08 19 235 3/22 201 6239 چهارم 

1/82 5 274 3/94 255 6471 پنجم

5/81 10 172 11/68 132 1130 ششم

حضور زنان در 6 دوره انتخاباتى استان همدان

ميزان مشاركت زنان در حوزه مديريت 
مهمترين شاخص هاى توسعه انسانى است

 در تمامــى جهان تقريبــاً زنان با 
يك فاصله نســبتاً زيادى از مردان در 
عرصه هاى  مختلف مشاركتى  مانند 
عرصه سياســى و اجتماعى حضور 
دارند كه مسأله حضور كمرنگ زنان 
در عرصــه انتخابات يــك موضوع 
جهان شنود اســت كه به اين صورت 
موضوع  هنوز  كشــورهاى غربى  در 
عدالت جنسيتى در بين زنان و مردان 

به تناسب صددرصدى نرسيده است و همين مسأله تا حدودى نيز 
در كشور و شهر همدان نيز صدق مى كند.

  همچنين عوامل ديگرى كه ســبب كمرنگ شدن نقش بانوان در 
عرصه هاى انتخاباتى شده است نبود بسترهاى مديريتى كافى است 
به طورى كه حضور زنان در پاى صندوق هاى رأى و داوطلب شدن 
بانوان تحصيلكرده و توانمند براى برعهده گرفتن سمت هاى اجرايى 
و مديريتى چون شــوراى شهر گوياى بلوغ سياسى و اجتماعى در 
جامعه است، همچنين بخشى ديگر از آن به نگاه جنسيتى  برمى گردد 
كه هنوز برخى به اين باور نرسيده اند كه زنان توان سياستگذارى و 
برعهده گرفتن پست هاى مديريتى كالن را ندارند و ميزان مشاركت 
زنان در حوزه مديريت يكى از مهمترين شاخص هاى توسعه انسانى 
است كه متأســفانه تاكنون اين شاخص در ايران پايين بوده  است. 
بخش ديگر آن مربوط به كارنامه سوابق كارى آنها در زمينه مديريت 
شــهرى و نبود شناخت كافى نسبت به آن شخص است كه همين 

مورد در برگزيده شدن آنها در انتخابات نيز مؤثر خواهد بود.
مســأله بعدى مربوط به تبليغات زنان در دوره انتخابات اســت كه 
اگرچه ممكن اســت براى برخى كانديداى زن كه به دليل ساختار 
فكرى مردانــه حاكم بر جامعه از حاميان مالى جدى براى تبليغات 
برخوردار نباشند كه همين موضوع ســبب شده كه مورد حمايت 

كافى قرار نگيرند.
نكتــه ديگر در رابطه با آمار پايين ثبت نام كنندگان بانوان نســبت 
بــه مردان در انتخابات مربوط به  نبود اعتماد به نفس كافى براى 
شــركت در اين عرصه است. با توجه به اينكه برخى از بانوان با 
توجه به اينكه داراى جايگاه اجتماعى باالترى هستند، اما به دليل 
نداشــتن اعتماد به نفس كافى تمايلى به شركت در فعاليت هاى 

انتخاباتى ندارند.
نكته مهمتر اين است كه بايد بر روى تعلقات شهروندى بانوان تمركز 
بيشترى داشته باشيم تا ان شاءا... در دوره هاى بعدى انتخابات شاهد 

حضور پررنگ بانوان نيز باشيم.
*از داليل اصلى درصد پايين حضور بانوان در انتخابات مى توان 

به اين نكات اشاره كرد:
■  كمبود بسترهاى كافى مديريتى براى بانوان

■  كارنامه نسبتاً ضعيف بانوان در سوابق دوره هاى قبلى انتخابات.
■  تبليغــات ضعيف و كمرنگ بانوان و اينكه آنها نتوانســتند حايز 
اكثريت آرا براى راهيابى به ششــمين دوره انتخاباتى شوراى شهر 

شوند.

پرهيز از تبعيض هاى جنسيتى در حوزه ادارى بانوان 
 يكى از داليل اصلى اينكه درصد مشاركت زنان در نهادهاى 
قانونگذارى محدود و انگشت شمار است خود بانوان هستند كه 
نسبت به بسيارى از رويدادهاى اجتماعى بى تفاوت هستند و به 
دليل اينكه ممكن است مورد بازخوردهاى مختلفى از اطرافيان 
قرار بگيرند و از ترس اينكه در اين مسير ضربه ببينند سعى دارند 

كمتر در اين مسير قرار بگيرند.
موضوع حضور اجتماعى زنان و نقش آفرينى اين قشــر در 
عرصه  مسائل جامعه يكى از نقاط مورد بحث و چالش برانگيز 
در جوامع و فرهنگ هاى مختلف بوده است. در جامعه  ايران 
نيز برخوردهاى توأم با افراط و تفريط و نگاه هاى غرب زده 

يا متحجرانه در مواجهه با اين مسأله مشكالتى را ايجاد كرده است و اگر زنان از امنيت روانى 
و احساس احترام برخوردار نباشند، شاهد مشكالتى خواهيم بود كه نه تنها به بانوان، بلكه به 

خانواده ها و ديگر اعضاى جامعه نيزآسيب خواهد رساند.
افزايش سطح سواد بانوان در حوزه هاى علمى، فرهنگى، هنرى و اجتماعى نكته اى است كه 
بايد مورد توجه مديران كل قرار گرفته و از تبعيض هاى جنسيتى در حوزه ادارى و اجرايى به 
جهت به كارگيرى بانوان پرهيز شود. اگر فضاى مساعدى را براى بانوان جهت رشد اجتماعى 

و شغلى آنها به وجود بياوريم، منجر به ايجاد آرامش در خانواده ها و جامعه مى شود.
ما زنان نخســتين كسانى هستيم كه تربيت كل جامعه را برعهده داريم  و اگر زن در جامعه 
قوى عمل كند و داراى تفكر باشــد آن جامعه پيشــرفت خواهد كرد و اين  زنان هستند كه 
موجب شكل گيرى خانواده و اجتماعى با نشاط خواهند شد كه پيرو آن خالقيت و نوآورى 

و پويايى  را شاهد خواهيم بود.
يكى از بهترين كارهايى  كه در انتخابات امســال اتفاق افتاد تشكيل ائتالف زنان در شوراى 
شهر بود كه زمينه را براى مشاركت بانوان در يك گروه براى دنبال كردن يك هدف خاص 
ايجاد كرد و به ما آموخت اگر زنان در كنار يكديگر باشند در پيشرفت جامعه تأثير بسزايى 

خواهند داشت و بهتر مى-توانند جامعه خود را به سمت امنيت و پويايى پيش ببرند.

تشكيل ائتالف شوراى بانوان براى نخستين بار در همدان
 زنان همــواره در عرصه هاى مختلف انقالب اســالمى 
حضورى فعال داشــته و بدون شك اين حضور در انتخابات 
حاكى از توانمندى باالى زنان است و متأسفانه در حوزه ادارى 
و اجرايى ضعيف تر از مردان ديده مى شــوند و اين موضوع 
به باورهاى غلطى كه در جامعه رخ داده اســت برمى گردد و 
خود زنان اين اجازه را مى دهند كه اين ديدگاه در ذهن بيشتر 
افراد شكل بگيرد كه همين نوعى معضل اجتماعى به حساب 
مى آيد.  اگر بخواهيم به دوره ششــم هم اشاره بكنيم مى بينيم 
كه زنان با درصد مناســبى وارد اين دوره شدند، اما متأسفانه 

تبليغات و حمايتى اجتماعى  از زنان صورت نگرفت و در بســيارى از ليست هاى انتخاباتى، 
زنــان ورود پيدا نكردند در حالى كه زنــان  با توجه به توانمندى هايى كه دارند مى توانند در 
عرصه هاى مختلف تأثيرگذار باشــند، اما متأسفانه به دليل يكسرى ديدگاه هاى غلطى كه در 
جامعه ما حاكم است موجب كمرنگ شدن حضور زنان شده است على رغم اينكه زنانى كه 
از نظر سطح تحصيالت و اجتماعى در جايگاه باالترى قرار داشتند هيچگونه حمايتى از اين 

زنان در دوره انتخاباتى نشد.
خوشبختانه با همكارى ساير افراد توانستيم نخستين ائتالف 11نفره  بانوان را ايجاد كنيم و قرار 
بر اين شد كه در دوره هاى آينده قوى تر عمل كنيم كه  با برنامه ريزى دقيق و مطالبه گرانه پيش 

خواهيم رفت و از جايگاه خود دفاع مى كنيم. 

واگذارى عرصه تصميم گيرى به بانوان با تقويت خودباورى
 يكى از گســترده ترين عرصه حضور بانــوان در اجتماع، عضويت آنان در 
شــوراهاى اسالمى است كه از يكسو نشان  دهنده اعتماد قشرهاى مختلف مردم 
به ويژه مردان در ســپردن كارهاى مديريتى به بانوان در يك انتخابات آزاد است 

و از سوى ديگر حضور قدرتمند آنها در مراكز تصميم سازى كالن مناطق است.
در حقيقت توجه به خواســته  هاى بانوان كه نيمى از جمعيت كشور را تشكيل 
مى دهند، بســيار اثربخش است؛ البته نبايد فراموش كنيم كه در بحث انتخابات، 
حضور كميتى نبايد مطرح شود، بلكه حضور كيفى و عاقالنه، مدبرانه، با تدبير و 

آگاهانه اولويت امر است.
* شوراى ششم، حضور نداشتن بانوان در پارلمان شهرى را جبران كند

با توجه به اينكــه بانوان نقش مهمى در بحث هدايت افكار خانواده دارند و در 
مجموع رأى يك زن، رأى يك خانواده محسوب مى شود؛ بايد بيش از پيش در زمينه آگاه  سازى بانوان در حوزه 

سياسى و اجتماعى متمركز بود.
هرچند در سال هاى اخير شاهد حضور پررنگ زنان در عرصه انتخابات شوراى شهر و روستا بوده ايم، اما انتظار 
مى رود در اين شرايط كه شوراهاى اسالمى چندين دوره آزمون و خطا را تجربه كرده اند و به سن بلوغ و پختگى 
خود پا گذاشته اند، شاهد حضور بانوان فهيم، آگاه، توانمند و خودباور بيشترى باشيم تا عدالت جنسيتى براى 

ورود به عرصه انتخابات شوراى شهر و روستا برقرار شود.
معتقدم نبايد زنان صرفاً براى مشــاركت بيشتر، اشــتباهات برخى مردان را در اين فرايند، تكرار كنند و گاهى 
بدون تخصص مرتبط، خود را شايسته حضور در جايگاه تخصصى ببينند؛ بايد عالوه بر شناخت كامل نسبت 
به وظايف شوراها، ضرورت و اهميت وجود چنين جايگاهى را به درستى دريابند و پيش از ارزيابى مردم، به 
ارزش سنجى خود بپردازد كه آيا تخصص كافى براى برخورد با مسائل مرتبط با سيستم شهر را دارند يا خير؟!

متأسفانه عرصه هاى انتخاب، از تصميم گيرى غالب مردانه متأثر است و در مجموع غيرقابل باور است اين تصور 
كه مديريت اصلى هر عرصه اى حق مردان تلقى مى شود و بايد ريشه يابى كرد كه به پشتوانه كدام رقابت سالم 

تخصصى شكل گرفته و به صورت پيدا و پنهان، ادامه دارد.
متأســفانه در جامعه مردســاالر ايران بر اين نظرند كه يك بانو بايد حداقل 10برابر توانمندتر از يك مرد باشد 
تا بتواند يك پســت مديريتى مناسب داشته باشــد و تمام تالش خود را به كار گيرد و مورد قضاوت ديگران 
قرار نگيرد. در مجموع در 2 رويداد انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى اسالمى شهر و روستا با مشاركت 

حداكثرى بانوان همدانى، شاهد خلق حماسه در اين عرصه بوديم.
بايد اذعان داشت كه بانوان همدانى هم به خودباورى نرسيده اند و از  هم جنس خود دفاع و حمايت نكردند، البته 

شايد بايد عملكرد ضعيف و يا گاهاً بى اثر بانوان عضو پيشين هم مورد بررسى و موشكافى قرار گيرد.
در هر دوره شوراى شهر همدان به ويژه دوره ششم، بانوان براى ورود به شورا، كانديدا شدند و برخى مستقل و 
عده اى هم در محدود ليست هاى غيرسياسى ورود پيدا كرده اند؛ اما متأسفانه هيچ يك از آنها اقبالى براى ورود به 

عرصه نداشتند و نتوانستند جز افراد برگزيده قرار گيرند.
در اين زمينه خوشبختانه بانوان كانديداى شوراى ششم شهر همدان با استفاده از سالم ترين روش انتخاباتى و به  
دور از منش غيراخالقى انتخاباتى و بازى هاى سياسى براى منتخب مردم بودن، تالش كردند كه جزو محاسن 
اين افراد محســوب  شوند. هرچند انتظار مى رفت در حوزه جمعيت هم جنس خود بيشتر متمركز مى شدند تا 

اعتماد بيشترى را جلب مى كردند.
معتقدم بانوان در جامعه مردساالر، اگر به خودباورى برسند، همديگر را پيدا كنند و تشكل قوى را تشكيل دهند، 

با اعتماد بهترى نسبت به يكديگر مى توانند قدرتمندتر و با نفوذ بيشترى گام بردارند.
هرچند امروزه جمعيت بانوان با تحصيالت عالى و متخصص در عرصه شــهرى كم نيســت؛ اما از ورود آنان 
به عرصه هاى مديريتى به منظور تصميم گيرى و پيگيرى جدى مطالبات بانوان، چشم پوشى شد كه اين خأل در 

آينده بروز خواهد كرد.
شــوراى مردساالر دوره ششم شوراى شهر همدان آگاه باشــند كه بايد نقص جدى خود يعنى حضور 
نداشــتن بانوان در جايگاه پارلمان شــهرى همدان را جبران كنند، وگرنه مــورد قضاوت آيندگان قرار 

مى گيرند.
آمارها نشان مى  دهد كه زنان گام هاى بلندى براى ورود به عرصه توسعه كشور برداشته اند؛ اما بايد با خودباورى 

و دادن فرصت به بانوان،  عرصه مديريتى و تصميم گيرى را به آنان واگذار كرد.

مريم روانبخش 
عضو دوره پنجم شوراى اسالمى 

شهر همدان

ربيعه على محمدى
مديركل بانوان و خانواده
 استاندارى همدان

سارا كريمى
فعال حوزه رسانه و خبرنگار 

فعال اجتماعى

حسين رضايى 
جامعه شناس و پژوهشگر


