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باغبان جادويى 
ازسـورنتو 
مكزيـك دكتراى 
افتخارى گرفت 

كرونا نيست
آلرژى است!

تالش براى 
برگزارى 
انتخابات سالم 
و پرشور وظيفه 
همگانى است

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

پيشگام صادرات كشمش به تعطيلى اجبارى رسيد
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

لزوم عملكرد مستقل و دقيق
 درتأييد صالحيت ها 

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

bazarehamedanاينستاگرام  استــخدامى

«تقى» با لباس سربازى فرمانده عملياتى سپاه شد

گمنامى  بهمنى ها در تشكيل سپاه همدان
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رقابت براى احياى برجامياد

 1- پخش مستند پايان بازى پس از مسابقه 
فوتبال پرسپوليس و تيم هندى سه شنبه شب از 
شبكه ســه سيما ادامه تقابل دولت و تلويزيون  
بود.تقابلى كه با پايان پخش گاندو2 در نوروز 

99 به نظر مى رسيد...
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آغاز ثبت نام 
داوطلبان واكسن درهمدان
■ افرادى كه مى خواهند تست انسانى واكسن انستيتو را انجام دهند از امروز ثبت نام كنند
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

پنجشنبه  2 ارديبهشت ماه 1400  شماره 4017
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

رقابت براى احياى برجام
 1- پخش مســتند پايان بازى پس از مســابقه فوتبال پرسپوليس 
و تيم هندى ســه شنبه شب از شبكه سه ســيما ادامه تقابل دولت و 

تلويزيون  بود.
تقابلــى كه بــا پايان پخش گانــدو2 در نوروز 99 به نظر مى رســيد 
متوقف شــده اما پخش اين مستند نشان داد كه اين تقابل ادامه دارد و 
گروهى در صدا و سيما حداقل تا انتخابات چنين برنامه هايى را براى 

تأثيرگذارى بر افكار عمومى تدارك ديده اند.
2- پس از پخش گاندو ، حادثه نطنز ، اتفاقى بود كه نشان داد آنچنان 

كه در فيلم تبليغ شد، شرايط برقرار نيست.
اين حادثه بار ديگر ثابت كرد كه وقتى حواس ها از دشمن پرت شود و 
مشغول جناح بازى و سياسى كارى شود ، ضربه خوردن از دشمن به 
دليل غفلت از آن حتمى است هر چند در ايران رسم بر درس گرفتن 

از حوادث وجود ندارد!
3- پس از پخش مســتند پايان بازى بسيارى اين فيلم را تخريب تيم 
مذاكره كننده بخصوص وزير امور خارجه، ظريف مى دانســتند و اين 
اقدام را اقدامــى انتخاباتى با دو هدف يكــى تأثيرگذارى بر روحيه 
مذاكره كنندگان و به شكســت كشــاندن مذاكــرات وين و ديگرى 
تخريب ظريف و محبوبيت در انتظار وى در صورت احياى برجام و 

داوطلبى او در انتخابات ارزيابى كرده اند.
اين مســتند نشان مى دهد كه ظريف و تيم مذاكره كننده در مذاكرات 
قبلــى اراده اى از خود نداشــته اند و در نهايت متن آماده شــده يك 
انديشــكده آمريكايى- صهيونيســتى را پذيرفته انــد و اكنون نيز آن 
انديشــكده متن و برنامه احياى برجام را منتشر كرده كه به زيان ايران 
است و تيم مذاكره كننده همچون برجام اين برنامه را خواهد پذيرفت!
4- ادعاى مطرح شده در اين مستند هر چند نياز به بررسى تخصصى 
دارد  اما در صورت پذيرش هم اين سئوال مطرح است كه چرا ترامپ 
كه شــعار او اول آمريكا بود و سرسپردگى وى به صهيونيسم نياز به 
اثبات ندارد، اين متن و برنامه كامال آمريكايى- صهيونيستى را به زيان 
آمريكا ارزيابى و در نهايت با خروج از برجام به سراغ سياست فشار 

حداكثرى رفت؟
 در واقع در صورت درستى ادعاى مطرح شده در اين مستند، ترامپ 
نبايد از برجام خارج مى شــد زيرا صهيونيســت ها و آمريكايى ها به 
خواسته خود رســيده  بودند و ايران هم خواسته آنها را كامل پذيرفته 

بود.
 اما اينچنين نشد.

5- روز گذشته گفته شد كه قرار بوده با موافقت رئيس سازمان صدا و 
سيما سخنرانى رئيس جمهور از شبكه خبر پخش شود اما با مخالفت 

مدير شبكه خبر اين سخنرانى پخش نشده است.
اين نوع اختالف ســليقه ها و مديريت هاى جزيره اى در صدا و سيما 
قبــًال هم در مورد اســتفاده از يا قطع همكارى با فردوســى پور و... 
بروز كرده بود كه نشــان مى دهد رئيس سازمان چندان نفوذى در اين 
تشــكيالت عريض و طويل ندارد و دولت هم با درك اين موضوع، 

حساب او را از گروه حاكم بر صدا و سيما جدا كرده است.
6- از چنــدى قبل جناحى كه خود را پيــروز انتخابات در وضعيتى 
كــه دولت و طرفداران آن به ويژه اصالح طلبان در پائين ترين ســطح 
محبوبيــت به دليــل ناتوانى دولــت در حمايت از مــردم در برابر 
فشــار حداكثرى و تحريم ها، قرار دارند، مى داند، نســبت به احتمال 
احيــاى برجام قبل از انتخابــات و تغيير اين وضعيت به نفع دولت و 

اصالح طلبان نگران شده است.
برخى نيز اقدامات صدا و ســيما را تالشــى از سوى اين جناح  براى 
پيشــگيرى از احياى توافق در اين زمان و تعويق آن تا روى كار آمدن 

دولت اصولگرايان مى دانند.
7- آنچه مشخص است انتخابات ايران تحت تاثير برجام و احياى اين 
برنامه قرار گرفته است. تالش دولت و اصالح طلبان بر احياى آن، لغو 
تحريم ها و تحويل دولت با كمترين مشــكالت به دولت بعدى است 
البته در صورت موفقيت قطعا برنامه انتخاباتى اين جناح نيز به سمت 

استفاده از اين موفقيت در انتخابات خواهد رفت.
در مقابل جناح اصولگرا نيز قصد دارد شــرايط را حفظ كرده و مانع 
تغيير وضعيت دولت و اصالح طلبان در افكار عمومى شده و اين گروه 
را با عملكرد و وضعيت فعلى بدرقه كرده و با رســيدن به رياســت 
جمهــورى با احياى برجام و لغو تحريم هــا از همان ابتدا عملكردى 

متفاوت و رضايت بخش را از خود ارائه دهد.
اين دو رويكرد احياى برجام را سياســت اصلى هر دو جناح تعريف 
كرده و تا انتخابات اين رقابت هســته اى ادامه خواهد داشت و باز هم 
دو جناح برنامه اى مســتقل و غير وابسته به برجام و اقدامات خارجى 
ندارند و فرايند شــرطى شدن بيشتر همچنان سرنوشت اقتصاد كشور 

خواهد بود. 
ضمن آنكه نگاه جناحى و نه بر اساس منافع ملى به موضوعات امنيتى 
و خارجى اين دو حوزه را نيز بى اعتبار خواهد كرد و منافع و امنيت 

ملى را به باد داده و با چالش بى اعتمادى مواجه خواهد كرد.

كشف 30 هزار ليتر گازوئيل قاچاق در همدان
 فرمانده انتظامى استان همدان از كشف 30 هزار ليتر گازوئيل قاچاق به ارزش 2 ميليارد و 100 ميليون ريال خبر داد.

سلمان اميرى در گفت وگو با فارس گفت: ماموران پليس امنيت اقتصادى استان با تشديد اقدامات كنترلى در محورهاى مواصالتى موفق 
به توقيف يك محموله سوخت قاچاق و كشف 30 هزار ليتر گازوئيل قاچاق شدند.

وى بــا بيان اينكه كارشناســان ارزش ريالى اين محموله قاچــاق را 2 ميليارد و 100 ميليون ريال بــرآورد كرده اند گفت: قاچاقچيان، 
ســوخت هاى يارانه اى را با قيمت نازل جمع آورى و براى كســب سود بيشتر قاچاق مى كردند كه در اين راستا يك نفر متهم دستگير و 

تحويل مراجع قضائى شد.
فرمانده انتظامى اســتان همدان از توقيف محموله كاالى قاچاق كشــاورزى به ارزش 800 ميليون ريال خبر داد و افزود: ماموران پليس 

امنيت اقتصادى استان با تشديد اقدامات كنترلى در محورهاى مواصالتى موفق به توقيف دو محموله كاالى قاچاق شدند.
وى افزود: در بازرسى از اين دو محموله كاالى قاچاق، مقدار 157 كيلوگرم غذاى حيوانات و 212 كيلوگرم سم كشاورزى قاچاق كشف شد.

مساعدت 327 ميليون ريالى بيماران سخت درمان همدان
نياز فورى به كسپول اكسيژن

 مســئول مشاركت هاى مردمى و امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان از مساعدت 327 ميليون ريالى بيماران سخت درمان 
همدان خبر داد و گفت: با افزايش مبتاليان كرونا مراكز درمانى نياز فورى به كپسول اكسيژن دارند كه اميدوارم خيرين ما را يارى كنند.

حميد شــاكرى صفت در گفت وگو با فارس با اشــاره به برگزارى دويست و بيســت و يكمين جلسه شوراى مددكارى مجمع خيرين 
سالمت همدان كه در اين جلسه هفت پرونده بيمار جديد بررسى شد اظهار كرد: به اين بيماران 134 ميليون ريال مساعدت بالعوض 
شد.وى با اشاره به اعطاى وام قرض الحسنه 100 ميليون ريالى به اين بيماران سخت درمان گفت: 93 ميليون و 900 هزار ريال از مراكز 

درمانى براى آنها تخفيف گرفته شد.
وى جمع مساعدت ها را 327 ميليون و 900 هزار ريال عنوان كرد و در ادامه گفت: با افزايش مبتاليان به كرونا مراكز درمانى همدان نياز 

فورى به كپسول اكسيژن دارند كه اميدوارم خيرين در اين زمينه ما را يارى كنند.

40 هزار بسته معيشتى سال گذشته 
در همدان توزيع شد

 بنا بر اعالم فرمانده ســپاه ناحيه همدان 40 هزار بسته معيشتى در 
سال گذشته و يك هزار و 460 بسته نيز در يك ماهه امسال تهيه و بين 

نيازمندان اين استان توزيع شده است.
على بقايى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: توزيع بسته هاى معيشتى 
در برنامه سال جارى سپاه قرار دارد و همچنين در نيمه ماه مبارك رمضان 
همزمان با ميالد با ســعادت كريمه اهل بيت امام حســن مجتبى(ع) و 
عيد سعيد فطر، طرح توزيع بسته هاى معيشتى در قالب رزمايش كمك 

مومنانه در شهرستان همدان اجرا مى شود.
فرمانده ســپاه ناحيه همدان اظهار داشــت: با توجه به محدوديت هاى 
ايجاد شده ناشى از ويروس كرونا و فراهم نبودن امكان افطارى دادن از 
شهروندان درخواست مى شود با نيت خيرخواهانه كمك هاى خالصانه 
خود را در اختيار گروه هاى جهادى و مجموعه پايگاههاى بســيج قرار 

دهند تا به نيت خيران اين كمك ها را به دست افراد نيازمند برسانيم.
بقايى يادآورى كرد: سپاه ناحيه همدان همزمان با سراسر كشور مرحله 
اول طرح شهيد ســليمانى را از آذر ماه سال گذشته با همكارى شبكه 
بهداشــت آغاز كرد و بســيجيان در قالب تيم هاى نظارتى، حمايتى و 

مراقبتى سازماندهى شدند.

دردسرهاى واكسن ناپاك
 دو پاكبان مشــهدى پس از دريافت واكسن كرونا جان خود را از 
دست دادند و معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى مشهد گفت علت 

فوت اين دو پاكبان در حال بررسى است.
دانشگاه علوم پزشكى مشــهد در خصوص فوت دو پاكبان مشهدى 
پس از دريافت واكســن، اعالم كرده كه يكى از پاكبانان را مى دانيم بر 
اثر تصادف فوت كرده اســت اما علت دقيق فوت پاكبان ديگر هنوز 

مشخص نيست و در حال بررسى موضوع هستيم.
اين اتفاق سبب شد تا مردم نسبت به تزريق واكسن كرونا به پاكبان ها 
واكنش نشــان دهند كه در همدان نيز در همين راســتا مدير خدمات 
شهرى شهردارى همدان گفت: تزريق واكسن كرونا براى پاكبانان اين 
شــهر بدون عوارض بود و تاكنون پيرامون عالئم منفى اين واكســن 

گزارشى دريافت نشده است.
مرتضى رضايى در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: مرحله نخســت 
واكسن كرونا براى پاكبانان همدانى تزريق شد كه بدون عوارض بوده 

است.
وى بيان كرد: در ارديبهشت ماه جارى نيز اين واكسن براى نيروهاى 
خدمات شــهرى شهردارى شــامل حمل و نقل عمومى، غسال ها و 

پاكبان ها تزريق مى شود.
رضايى خاطرنشان كرد: نيروهاى خدمات شهرى در صدر خطر ابتال 
به ويــروس كرونا قرار دارند و در تالش هســتيم در روزهاى آينده 

تزريق واكسن را شروع كنيم.
مدير خدمات شهرى شــهردارى همدان يادآور شد: از آنجا كه 
در تزريق واكســن مرحله نخســت اجبار وجود نداشت برخى 
پاكبانــان همدانى انصراف دادند اما اكنون كه شــرايط مســاعد 
و مطلــوب ســاير پاكبانــان پس از تزريق را شــاهد هســتند، 

داشته اند. تزريق  درخواست 
400 نفر از پاكبانان حائز شرايط شهردارى همدان همزمان با سالروز 

والدت باسعادت امام زمان(عج) عليه ويروس كرونا واكسينه شدند.
بيش از 850 پاكبان در شــهر همدان فعاليــت مى كنند كه در مرحله 
نخســت 400 نفر از آنها با سن باالى 45 سال هستند، واكسن كرونا 

دريافت مى كنند.

1- ظريف در حال تبديل شدن به كانديداى جديد اصالح طلبان بعد 
از انصراف سيدحسن خمينى از داوطلبى انتخابات رياست جمهورى  
است. گويا جبهه اصالحات قصد دارد ظريف را به عنوان يك ظرفيت 
به جامعه معرفى كند. گفتنى است ظريف تا قبل از انصراف سيد حسن 

خمينى قصد داوطلبى در انتخابات نداشت.
2- بزرگترين شــكايت به لحاظ تعداد شــاكى بزودى در ايران ثبت 
مى شود. گويا قرار اســت 40 هزار نفر معلم دانشسرا درخواست ماده 
91 را در ديوان عدالت ادارى ثبت كنند. گفتنى اســت به تازگى ديوان 
عدالت ادارى اقدام به نقض راى وحدت رويه سال 88 كرده است و بر 
اين اساس صندوق بازنشستگى و وزارت آموزش و پرورش از پذيرش 

سنوات وقفه پس از فارغ التحصيلى معلمان دانشسراها امتناع مى كنند.
3-به رغم خشكســالى  بى سابقه در مناطقى از كشور اين مهم چندان 
جدى گرفته نشــده است. گويا كشور در شــرايط خشكسالى بسيار 
شديد قرار گرفته است.گفتنى است با اين شرايط، دستگاه هاى ذى ربط 
بايد باتوجه به درنظر گرفتن اين شرايط براى مصرف آب موجود در 

كشور برنامه ريزى كنند چراكه درحال حاضر كمبود آب جدى است.
4-قيمت هاى عجيب به هندوانه و بادمجان رسيده است. گويا افزايش 
قيمت برخى از كاالهاى مصرفى مردم در ماه رمضان و ناكامى دولت 
در تنظيم بازار اين محصوالت در حال توســعه اســت. گفتنى است 
قيمت هندوانه در برخى اســتان ها به كيلويــى  6 تا 10 هزار تومان  

رسيده است. 
5- كرونا تعداد بازى باران ايران را به  40 ميليون افزايش داده اســت. 
گويا پيش از كرونا حداقل 32 ميليون نفر با متوسط 90 دقيقه در روز 
از بازى رايانه اى استفاده مى كرده  اند. گفتنى است اين آمار با توجه به 
وقوع كرونا و رسيدن ضريب نفوذ موبايل در نوجوانان به دليل آموزش 
از راه دور به باالى 95 درصد، احتماالً هم اينك به بيش از 40 ميليون 

مخاطب ثابت با دقايق درگيرى خيلى باالتر افزايش پيدا كرده است

 مالير-زهــرا اميرى-خبرنگار همدان پيام: 
سومين نشســت رفع موانع توليد با موضوع 
«آب» و در راســتاى تحقق شعار سال 1400

صبحگاه روز گذشــته برگزار شد كه در اين 
نشست 5 محور در زمينه تعيين تكليف حقابه 
اين شهرستان در ســالهاى 98 و 99، تكميل 
خط دوم انتقال آب شرب مالير از سد كالن، 
تخصيص سهميه آب مورد نياز گلخانه پيمان 
دشــت، صدور مجوز براى ايستگاه هاى پمپاژ 
ثانويه چاه هاى عمومى شهرســتان و پيگيرى 
مشكالت حوزه آب چهار روستاى مالير مورد 

بحث و بررسى قرار گرفت.
 مدير عامل شــركت آب منطقه اى اســتان در 
جلســه بررسى مشــكالت آب در شهرستان 
در راســتاى تحق شعار ســال در ماليرگفت: 
با انتخــاب پيمانكار، شستشــو و ضدعفونى 
لوله هــاى انتقــال آب از ســد كالن به مالير 
در حال انجام اســت و ظرف مدت دو هفته 
فاز نخست آبرسانى از ســد كالن وارد مدار 

مى شود.
منصور ستوده در راستاى تحقق شعار سال و 
رفع موانــع توليد، به طراحى 38 كيلومتر خط 
انتقال آب از ســد كالن به شــهر مالير اشاره 
و گفت: 35 كيلومتر از اين خط انتقال از ســد 

كالن تا مخزن مجاور ســپاه تكميل شده و دو 
پيمانكار ساخت شيرآالت و اجرا براى تكميل 
ســه كيلومتر خط انتقال باقيمانــده از مخزن 
مجاور ســپاه تا مخزن پيرويالن، مشغول كار 

هستند.
وى از تكميل 1/2 كيلومتر از اين سه كيلومتر 
خط انتقــال باقيمانده توســط دو شــركت 
ذوب ريــزان و آب بندان هگمتانــه خبر داد و 
افزود: با تكميل اين خط انتقال و شستشــوى 
لوله هــا، تا پايان شــهريورماه فــاز دوم طرح 
آبرسانى از ســد كالن به شــهر مالير نيز به 

بهره بردارى خواهد رسيد.
ســتوده به وارد مدار شدن 50 تا 100 ليتر آب 
به مخزن مجاور ســپاه طى هفته گذشته اشاره 
و خاطرنشان كرد: پس از وارد مدار شدن فاز 
نخست آبرسانى، به علت وجود گل و الى در 
لوله هاى خط انتقال، كدورت و گل آلودگى در 
آب شــرب برخى نقاط شهر مشاهده شد كه 
بالفاصله آب قطــع و از طريق لوله هاى خط 

انتقال خارج شد.
ســتوده با بيان اينكــه آب خروجى از تصفيه 
خانه ســد از كيفيت باال، استانداردها ى الزم 
برخوردار اســت، گفت: در حــال حاضر با 
انتخــاب پيمانــكار، شستشــو و ضدعفونى 

لوله هاى انتقال در حال انجام است و ظرف دو 
هفته آينده مشكل برطرف شده و آب با كيفيت 

و سالم در اختيار مردم قرار مى گيرد.
مديرعامــل شــركت آب منطقــه اى اســتان 
همــدان افزود: 18 كيلومتر از 26 كيلومتر خط 
برق رسانى تكميل شده و 6 كيلومتر باقيمانده 
قرار اســت توسط شــركت برق به صورت 
پايدارى شــبكه و دو مداره كــردن آن انجام 
شــود ضمن اينكه در حال حاضــر برق اين 
شش كيلومتر تأمين است و مشكلى در تأمين 

برق رسانى تصفيه خانه نداريم.
وى به افتتاح تصفيه خانه پايين دست سد كالن 
در اسفندماه سال گذشته اشاره و بيان كرد: اين 
تصفيه خانه با هزينه 45 ميليارد ريال توســط 
بخش خصوصى و بــه روش BOT تكميل 
شد كه به طور متوسط 380 ليتر در ثانيه آب را 

مى تواند براى شهر مالير تصفيه و تأمين كند.
 وى افــزود: صدور مجوز بــراى تأمين برق 
ايســتگاه هاى پمپاژ ثانويــه چاه هاى عمومى 
شهرستان منع قانونى دارد اما مى توانيم صدور 
مجوز براى اين چاه ها را به صورت اســتثناء 
از وزارت نيــرو و با حمايــت نماينده مالير 

درخواست كنيم.
 فرمانــدار مالير با مثبــت ارزيابى كردن اين 

نشســت، مالير را با برگزارى سه جلسه رفع 
موانع توليد يكى از شهرهاى پيشرو در تحقق 
شعار سال دانست و گفت: در سومين نشست 
با موضوع «آب» پنج محور مهم مطرح و مقرر 
شد در جلســه هفته آينده نماينده مردم مالير 
در مجلس و مديرعامل شركت آب منطقه اى 
اســتان همدان در وزارت نيرو سهميه حقابه 
ســال 98 و 99 اين شهرســتان مورد بررسى 

قرار گيرد.
قدرت ا... ولدى ضمن تأكيد بر رفع مشــكل 
طرح آبرســانى آب شرب شــهر مالير از سد 
كالن ابراز داشــت: براى گلخانه پيمان دشت 
نيــز به عنوان يك طرح مهــم اقتصادى مقرر 
شد ســهميه خاصى طى دو هفته آينده به اين 
مجموعه اختصاص يابد تا سرمايه گذار هر چه 

سريع تر فعاليت اقتصادى خود را آغاز كند.
ولدى در ادامــه افزود: در زمينه صدور مجوز 
براى ايستگاه هاى پمپاژ ثانويه چاه هاى عمومى 
شهرســتان نيز مقرر شــد در جلسه وزارت 
نيرو مجــوزى خاص شهرســتان مالير براى 
برق دار شدن اين ايســتگاه هاى پمپاژ ثانويه 
صادر شــود و براى رفع مشكالت برق چهار 
روســتاى توتل، حاجى آباد، بوربور و توچغاز 

نيز تصميمات الزم اتخاد شد.

سد كالن مالير تا 2 هفته آينده وارد مدار مى شود

 امســال نيز مانند هر ســال شعرى 
براى روز زمين پاك كه دوم ارديبهشت 
است توسط ســازمان محيط زيست در 
نظر گرفته شده است كه «احياى زمين، 
افزايش بهره ورى براى توســعه  پايدار» 

است.
البته شعار روز جهانى زمين پاك احياى 
زمين تعيين شــده كه سازمان حفاظت 
محيط زيست با توجه به شرايط اقليمى 
كشــور  افزايش بهره ورى براى توسعه  
پايــدار را بــه آن اضافه كرده اســت و 
شعار ملى كشور  احياى زمين، افزايش 
بهره ورى براى توسعه  پايدار تعيين شد.  
اگرچه هر ساله روزى خاص براى پاكى 

اين نعمت بزرگ و مادر هستى در نظر گرفته 
شده است اما آمارهايى كه كارشناسان از حال و 
روز اين روزهاى آن ارائه مى دهند نگران كننده 
اســت اما بايد گفت در حال حاضر عالوه بر 
زمين، آب و هوا هم ناپاك اســت و همه اين 
موارد به سياست هاى كالنى برمى گردد كه بر 
مبناى توسعه ناپايدار وابسته به منابع طبيعى و 

انرژى هاى فسيلى در حال اجراست.
اســتفاده از كودهاى شــيميايى غير استاندار 
در زمين هاى كشــاورزى اســتان، جايگزين 
ســوخت هايى مثل مازوت به جــاى نفت و 
گازوئيل در نيروگاه ها، ايجاد فروچاله ها و قطع 
درختان و بسيارى از موارد ديگر نشان مى دهد 
نه تنها اصل 50 قانون اساســى در اســتان به 
خوبى رعايت نمى شود كه اعتقادى به توسعه 

پايدار نيز در همدان وجود ندارد.
اين شــرايط در حالى اســت كه كارشناسان 
محيط زيست تغييرات اقليمى و گرمايش زمين 
را هم از مهم ترين بحران پيش روى كره زمين 
مى دانند كه به شدت زيست در اين كره خاكى 

را به مخاطره انداخته است.
آنان بــر اين باورند كه اگر نتوانيم ميزان توليد 
گازهــاى گلخانه اى و مصرف ســوخت هاى 

فســيلى را كاهش دهيم، ممكن است در پايان 
قرن حاضر در شــرايطى قــرار گيريم كه 75

درصد تنوع زيستى و بيشــتر اكوسيستم هاى 
زمين نابود شود و عالوه بر اين، ميانگين دماى 
كره زمين به چهار درجه سلســيوس افزايش 
يابــد؛ اگر اين اتفاق بيفتد با بحرانى فراگير در 
جهان مواجه خواهيم شــد كه نيمى از ساكنان 

زمين را تهديد خواهد كرد.
آن طــور كه اين كارشــناس محيط زيســت 
مى گويد با اينكــه ما تنها يك درصد جمعيت 
و يك درصد خشــكى هاى زمين را در اختيار 
داريم، متأســفانه يكــى از 9 كشــور بزرگ 
توليدكننده گازهاى گلخانه اى هســتيم و اين 
موضوع نشــان مى دهد در مقايسه با مساحت 
كشور و جمعيتمان بسيار بيش از سرانه جهانى 
گاز گلخانه اى توليــد مى كنيم. به همين دليل 
جمهورى اسالمى ايران متعهد شده در صورت 
برداشــته شــدن تحريم ها تا افق 2030 بتواند 
انتشار گازهاى گلخانه اى را 12 درصد كاهش 
دهد و اگر تحريم ها برداشته نشود اين رقم تنها 

4 درصد كاهش پيدا خواهد كرد.
بر همين اســاس نگرانى در اين مورد بســيار 
جدى اســت، به  دليل آنكه مشــكالت محيط 

زيســتى با يك فرمول رياضى حل نمى شود و 
اجزاى محيط زيست به  صورت كامال پيچيده 

با هم در ارتباط هستند.
آلودگــى زميــن و باليى كه پالســتيك ها و 
پســماندها بر ســر آن مى آورند يك موضوع 
عادى و روتين شده است كه مقابله با آن بيشتر 
تبديل به يك شعار مديريتى است تا عملياتى 
براى رفع آن  اين درحالى است كه شيوع كرونا 
هم مــردم را با ترس مواجــه كرده و موجب 
تعطيلى بســيارى از كسب و كارها و سفرها در 
دنيا شــده، در يك ســال همدان بيش از هزار 
و 782 نفر تلفات جانى داشــته است بنابراين 
راه حل اين موضوعات نيز ســاده نخواهد بود 
و به يك عزم جدى نياز دارد كه تمام ســطوح 
تصميم گيرى  سياست گذارى،  شامل  مديريتى 
تا اجرا و حتى تا منازل شــهروندان را شــامل 

مى شود.
از آنجا كه بســيارى ســرطان ها، كوتاه شــدن 
طول عمر بشــر، بيمارى هاى روحى و روانى 
و استرس ها، ريشــه در نحوه زندگى، الگوى 
مصــرف و البته آلودگى هاى محيط زيســت 
پيرامون ما داردالزم است درباره محيط زيست 
و طبيعت قدرى تفكر كنيم كه چه مســئوليتى 

در حفاظت از اين كــره و طبيعت آن و 
انتقال آن به نسل آينده داريم؟ با رعايت 
دســتورالعمل هاى بهداشتى تا چه اندازه 
مى توانيم از دور ريز ماسك و دستكش ها 
كه اين روزها فضاى شهر را زشت كرده 

است جلوگيرى كنيم؟
بر همين اســاس پيشنهاد مى شود دست 
اندركاران برنامه ريزى از شــهردارى تا 
محيط زيست همانطوربا الگو پذيرى از 
شــعار امســال زمين پاك در استان روز 
بدون پالســتيك، روز بدون زباله را در 
برنامه هــاى خود بگنجانــد و نيز براى 
توســعه انرژى هــاى تجديدپذير در اين 

شهر تا رسيدن به نقطه بهينه اقدام كنند.
محيط زيست، شــهردارى، مراكز بهداشت و 
هر سازمان مربوطه ديگرى نمى  تواند به تنهايى 
كارآمد باشــد، بنابراين يك مشــاركت جدى 
بين تمام ســازمان ها ضرورى اســت و براى 
رفع مسائل و چالش هاى محيط زيستى همدان 
بايد تصميمات از حالــت جزيره اى خارج و 

همكارى مؤثرى در همه بخش ها ايجاد شود.
از آنجا كه شعار امســال براى روز زمين پاك 
گره با توســعه خورده است بايد گفت تحقق 
اهداف توســعه پايدار بيــش از هر اقدامى به 
فرهنگ ســازى نياز دارد، براى فرهنگ سازى 
بايد هر فرد از خودش شــروع كند به همين 
دليل بايد براى شــهروندان نيز نقش تعريف 

شود كه بتوانند مشاركت مؤثر داشته باشند.
در همين راســتا به عنوان يك رســانه مردمى 
از شــهروندان عزيز مى خواهيــم از رهاكردن 
زباله ها در محيط و به ويژه ماســك و دستكش 
در دورانــى كــه شــيوع اپيدمــى كوويد 19
اســتجلوگيرى كنند، آن طور كــه پيش بينى 
مى شــود همدان با بحران آب روبه رو است  
بنابراين در مصرف آب صرفه جويى كنيم آب 
را به هيچ عنوان هدر ندهيم. تا در كنار توســعه 

زمين عزيز و مادر هستى را احيا كنيم.

زمينى كه ناپاك مى كنيم!

آغاز ثبت نام 
داوطلبان واكسن 

در همدان
■ افرادى كه مى خواهند تست 

انسانى واكسن انستيتو را انجام 
دهند از امروز ثبت نام كنند 

 فراخوان اوليه براى شركت در كارآزمايى 
بالينى فاز ســوم واكســن كرونا در همدان 
آغــاز شــد و متقاضيان واجد شــرايط مى 
توانند با مراجعه به سامانه اينترنتى به نشانى

بـــــراى   www.pasteurcovac.ir
مشاركت در اين طرح ثبت نام كنند.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم  پزشكى استان 
همدان در حاشــيه برنامه بازديد كارشناسان 
موسسه انستيتو پاستور از اجراى اين مرحله 

ضمن اعالم اين مطلب، افرود: پس از پايان 
فرايند ثبت نام متقاضيــان، هماهنگى هاى 
الزم براى واكسيناسيون از اواسط هفته آينده 
در محل معاونت بهداشتى دانشگاه آغاز مى 

شود.
"منوچهر كرمى" اظهار داشــت: افراد 18 تا 
80 سال گروه هدف دانشگاه علوم پزشكى 
در اين طرح هســتند همچنيــن با توجه به 
پايين بودن آمار افراد باالى 65 سال، حدود 
10 درصد از جامعه هدف مربوط به 65 سال 

به باال است.
وى با بيان اينكه ساكنان شهرستان همدان در 
اولويت ثبت نام هستند، اضافه كرد: يكى از 
پيش شرط هاى تزريق واكسن در دسترس 
بودن افراد اســت بنابراين در اين مرحله از 
تزريق واكسن، ساكنان شهرستان همدان در 

اولويت قرار دارند.

كرمى ادامه داد: افراد داراى ســابقه بيمارى 
هاى آلرژيك، كهيــر، داراى عضو پيوندى، 
تزريق كنندگان واكسن ُكزاز، دريافت خون و 
فرآوردهاى خونى، انعقاد خون پس از تزريق 
عضالنى و توصيه پزشــك به تزريق نكردن 
واكســن، در گروه هاى هــدف و اولويت 

تزريق واكسن قرار ندارند.
وى اضافه كرد: همچنين واكســن كرونا به 
افراد داراى ســابقه بيمارى ديابتى و فشــار 
خــون ، بيمارى هاى قلبــى، كبدى، ُكليوى 
و آسم كنترل نشــده، در حال حاضر تزريق 

نمى شود.
پزشكى  علوم   دانشــگاه  بهداشــتى  معاون 
همدان بيان كرد: افــراد مبتال به اچ.آى.وى 
ايدز، داراى نقص ايمنى در بدن و اشخاص 
داراى خالكوبى روى بــازو، متقاضيانى كه 
در يك هفته گذشته تب شــديد داشته اند 

و همچنين افرادى كه پيشتر واكسن كوويد 
تزريــق كردند نيز مشــمول اين طرح نمى 

شوند.
كرمى ادامــه داد: پس از ثبت نــام افراد در 
سامانه تعيين شــده زمان حضور آنها براى 
تزريق از طريق پيامك اطالع رسانى مى شود 
و در صــورت حضور نيافتن در زمان تعيين 

شده، تزريقى انجام نمى شود.
پزشكى  علوم   دانشــگاه  بهداشــتى  معاون 
همدان گفــت: با توجه بــه ثبت اطالعات 
افرادى كه واكســن كرونــا تزريق كرده اند 
كار رهگيرى و تماس تلفنى با فرد توســط 
كارشناســان اين مركز آغاز  مى شود و در 
صــورت بروز عالئم و عوارض، با توجه به 
هماهنگى هاى صورت گرفته با بيمارســتان 
هــاى همدان، اقدام هاى پزشــكى الزم نيز 

انجام خواهد شد.

همدان پیام در کنار شامست!
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بيمارستان وليعصر(عج) رزن 
به دستگاه اكسيژن ساز مجهز شد

 رزن- فاطمه كوكبى جالل-خبرنگار همدان پيام- با افزايش آمار 
بيماران كرونايى بسترى در بيمارســتان ها، مهم ترين نياز اين بيماران 
كه وجود دســتگاه هاى اكسيژن ساز اســت، با مشكل كمبود مواجه 
شــده است. مشــكل كمبود دستگاه هاى اكسيژن ســاز، در اظهارات 
وزير بهداشت نيز به دفعات مورد تاكيد قرار گرفته است. يعنى اينكه 
بيمارســتان هايى كه با بيماران كرونايى ســر و كار دارند، درگير اين 
معضل هستند و همين مسئله، شــرايط نفس كشيدن بيمارستان ها را 
دچار مشــكل ساخته است. تاجاييكه در نهايت  يك دستگاه اكسيژن 
ساز مركزى 600ليترى 31فروردين ماه تحويل بيمارستان وليعصر(عج)

شهرستان رزن شد.
فرماندار شهرســتان رزن با اشــاره به تحويل دستگاه مركزى اكسيژن 
ساز 600 ليترى جديد به بيمارستان رزن گفت: بزودى اين دستگاه راه 
اندازى خواهد شد كه با راه اندازى اين دستگاه مشكل تامين اكسيژن 

بيمارستان رزن به كلى حل مى شود.
سيدرضا سالمتى افزود: با توجه به فرسوده بودن دستگاه اكسيژن ساز 
فعلى و از طرفى نياز حياتى بيمارســتان به اين دســتگاه خريد آن در 

دستور كار وزارت بهداشت قرار گرفت.
ســالمتى افزود: اين دســتگاه در هر دقيقه بيش از 600 ليتر اكسيژن 
توليد مى كند كه با راه اندازى آن مشــكل بيماران كرونايى بسترى در 

بيمارستان حاج محمود حاج حيدر المرد مرتفع مى شود.
وى گفت: با بهره بردارى از اين دســتگاه در روزهاى آينده،  ظرفيت 
توليد اكســيژن در اين بيمارستان به نزديك 600ليتر در دقيقه خواهد 
رسيد و نگرانى براى تامين اكسيژن بيماران شهرستان نخواهيم داشت.   
شايان ذكر اســت اين عملكرد موثر با همكارى مشترك و همت 
جمعى نماينده مردم شهرستان رزن و درگزين در مجلس شوراى 
اســالمى ، فرماندار رزن، رياست دانشگاه علوم پزشكى، معاونت 
توســعه ،معاونت درمان و مسئولين حوزه سالمت  شهرستان رزن 

محقق شده است.

افزايش كوچ ماشينى عشاير
 كوچ ماشــينى يكى از داليل ورود زودهنگام عشــاير به مراتع 
مناطق ييالقى بوده به طوريكه كوچ ماشــينى عشــاير نزديك به 15

سال است كه افزايش پيدا كرده است.
رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان مالير گفت: با كمك 
ســتاد كوچ، زمان كوچ عشاير تنظيم و مشخص شده است و عشاير 
بايد تقريبــًا از 30 فروردين از عرصه هاى مرتعى مناطق قشــالقى 
خارج و در تاريخ 20 ارديبهشــت تا يكم خردادماه وارد عرصه هاى 

مناطق ييالقى شوند.
جــواد زنگنه در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: اگــر زمان كوچ و 
چراى دام عشاير در عرصه هاى مرتعى رعايت نشود و يا دام خارج 
از ظرفيت وارد مراتع شــود، طبق تبصــره (2) ماده 47 و 44 قانون 
حفاظت از بهره بردارى جنگل هــا و مراتع با افراد خاطى برخورد 

مى شود.
وى كوچ ماشــينى را يكى از داليل ورود زودهنگام عشاير به مراتع 
مناطق ييالقى عنوان كرد و افزود: كوچ ماشينى عشاير نزديك به 15

سال است كه افزايش پيدا كرده است.
زنگنــه ادامه داد: كوچ پياده يا كوچ زمينى بين يك ماه تا 45 روز 
طول مى كشــد در حاليكه كوچ ماشــينى يك روزه صورت مى 
گيرد و عشــاير دام خود را با كاميون بــه مناطق ييالقى حمل مى 
كنند. وى تصريح كرد: بايد براى احياى كوچ پياده عشــاير به منظور 
حفظ مراتع و منابــع پايه و جلوگيرى از ورود پيش از موعد دام به 
عرصه هاى مرتعى تالش كنيم همچنين سازمان امور عشاير ايران و 
معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزى علوفه، جو و آب شرب را 

در راستاى تأخير كوچ عشاير تأمين كند.
رئيس اداره منابع طبيعى مالير گفت: كمبود آب در مناطق قشــالقى 
براى شــرب دام و انســان، كمبــود علوفه، گرماى هــوا و افزايش 
حشرات، نداشــتن پروانه چرا در مراتع خوب، رقابت در رسيدن و 
بهره بردارى از مناطق ييالقى و اســتفاده ازعلوفه هاى تازه از داليل 

كوچ و چراى زودهنگام دام عشاير است.
وى خاطرنشان كرد: عدم امكان اطراق و توقف عشاير در مسير ايل 
راه ها در مناطق ييالقى و تبديل مراتع ميان بند به بزرگراه ها، شهرك 
هاى صنعتى، ويالها و اراضى كشــاورزى به عنــوان يكى ديگر از 

داليل كوچ زود هنگام به شمار مى رود.
وجود 208 سامانه روستايى و 2 سامانه عشايرى در مالير

وى در بخش ديگرى با بيان اينكه شهرستان مالير 170 هزار هكتار 
اراضى ملى دارد كه 138 هزار هكتار از آن را مراتع تشكيل مى دهند، 
به وجود 210 ســامانه عرفى مرتعى اشاره كرد و يادآور شد: از اين 
تعداد 208 سامانه روستايى و دو سامانه عشايرى مربوط به روستاى 

على آباد دمق و قلعه آقا بيگ است.
زنگنه بيان كرد: مراتع از نظر كيفى در سه سطح شامل مراتع قشالقى، 
مراتــع ييالقى و مراتع ميان بند، درجه بندى مى شــوند و از اهداف 
بلندمدت اداره منابع طبيعى رســاندن مراتع ضعيف به مراتع درجه 

يك است.

يادگار هشت سال دفاع مقدس 
در كبودراهنگ

 كبودراهنگ- اكرم حميدى- 
از  يكى  همدان پيــام:  خبرنگار 
جانبــازان هشــت ســال دفاع 
مقدس شهرســتان كبودراهنگ 
پــس از تحمل ســال ها درد به 

ياران شهيدش پيوست.
حاج اســماعيل گره كانى متولد 
سال 1344 بود ودر سال 1362
براى اولين بار مجروح شــد. با 
توجه به اينكه 55 ماه در جبهه 

حضور داشــت 6 بار مجروح شــد يكى از چشــمانش تخليه شد، 
شيميايى شــد و موج گرفت و چندين بار تركش خورد ولى با اين 
وجود بعد از هشت ســال دفاع مقدس نيز در عرصه هاى فرهنگى، 

مذهبى و اجتماعى نقش آفرينى كرد.
گره كانى از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس و جانباز باالى 50 درصد 
بود و بعد از جنگ تحميلى نيز به عنوان فرمانده گردان هاى عاشورا 
و بيت المقدس شهرســتان كبودراهنگ فعاليت مى كرد.او  سال هاى 

زيادى در راه حفظ ارزش هاى انقالب اسالمى تالش كرد.
ايــن رزمنده غيور از خيرين به نــام كبودراهنگ، عضو هيأت امناى 
مسجد جامع، عضو ســتاد نماز جمعه مســئول برگزارى اعتكاف، 
مســئول صندوق قرض الحسنه محبان الحســين مسجد جامع، مدير 
عتبات و عاليات، فرهنگى بازنشسته، بسيجى فعال و يكى از اعضاى 
هيــأت نظارت بر انتخابات شهرســتان كبودراهنــگ بود ودر همه 

عرصه هاى سياسى اجتماعى، فرهنگى سرآمد بود.
اين پيشكســوت عرصه ايثار و شــهادت پدرى مهربان و همسرى 
وفادار و بســيار مردم دار بود و پاى درد و دل كوچك و بزرگ، پسر 
و جوان مى نشســت و تا آنجايى كه مى توانست براى رفع مشكالت 
مردم تالش مى كرد تا اينكه عمر خود را در راه جهاد فى ســبيل ا... و 
خدمتگذارى صادقانه به پايان رساند و در ماه ميهمانى خدا به ياران 
شهيدش پيوست. بى شك روح بلند يادگار هشت سال دفاع مقدس 
براى هميشــه در دل هاى جــاودان خواهد مانــد و هرگز فراموش 

نخواهد شد.
ــگ  ــتان كبودراهن ــران شهرس ــور ايثارگ ــهيد و ام ــاد ش ــس بني رئي
در گفتگــو بــا خبرنــگار همدان پيــام افــزود: حــاج اســماعيل 
ــود  ــدس ب ــاع مق ــال دف ــت س ــازان هش ــى از جانب ــى يك گره كان
ــى، اجتماعــى  كــه در همــه عرصه هــاى سياســى، فرهنگــى، مذهب
ــه  ــود ك ــردى ب ــن ف ــورد اعتماد تري ــت داشــت و يكــى از م فعالي

كبودراهنگى هــا او را قبــول داشــتند . 
هميشه به نيكى از او ياد مى كنند و زبانزد خاص و عام بود و بعد از 
ســال ها تحمل درد و رنج آسمانى شد كه عروج يادگار هشت سال 
دفاع مقدس داغى جانســوز بر دل همه ما گذاشت. عباس هاشملو 
افزود: اين جانباز سرافراز و رزمنده مجاهد و همه جانبازان و شهدا 
با تمام تــوان و قدرت خود در راه انقالب گام برداشــتند و امنيت 
و اســتقالل كشــور مرهون رشــادت ها و از خودگذشتگى  شهدا و 

جانبازان است.
از  حاصــل  اســالمى  انقــالب  دســتاوردهاى  داد:  ادامــه  وى 
خودگذشــتگى مــردم ايــران اســالمى اســت و اگــر صبــر و 
ــن  ــود چني ــان نب ــردان و خانواده هايش ــن بزرگم ــاى اي ايثارگرى ه

امنيتــى در كشــور نداشــتيم.
وى در پايان افزود: شهرستان كبودراهنگ در دوران دفاع مقدس يك 
شهرســتان پيشرو در عرصه هاى مختلف فرهنگى، مذهبى و دفاع از 
حريم واليت از شهرســتان هاى مطرح است و صدها شهيد و جانباز 
و آزاده را در بطــن خود پرورش داده و با تقديم 5 شــهيد در پنجم 
ابان 57 براى به ثمر رسيدن انقالب اسالمى ايران حرفى براى گفتن 
دارند و هميشــه مردمان واليى آن براى جاودان ماندن ياد و نام امام 

و شهدا تالش مى كنند.

نماينده نهاونداز رايزنى با فرمانده انتظامى استان خبرداد
راه اندازى مركز گواهينامه پايه يك در نهاوند ضرورت است

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام- بدنبال درج گزارش مطالبه ى نهاوند براى استقرار آموزشگاه 
گواهينامــه پايه يك و بــا وجود تعداد قابل توجه متقاضيان اين نوع گواهينامه در شهرســتان، 
عليرضا شــهبازى نماينده نهاوند در مجلس با بيان اينكه ســاالنه افراد بسيارى بعنوان متقاضى 
اين گواهى در نهاوند بدليل نبود اين مركز در شهرســتان به اجبار به شهرهاى همجوار مراجعه 
مى كنند ودر حوادث جاده اى دچار ســانحه يا فوت مى شــوند،تاكيد كرد؛ نبايد دست روى 
دســت گذاشت و شــاهد پرداخت هزينه هاى گزاف توسط شهروندان نهاوندى بابت دريافت 

يك گواهينامه شــد و گاهى هم با مرگ اين افراد مواجه شد.
شــهبازى با بيان اينكه وقتى متقاضى راه اندازى اين مركز در شهرستان چندين سال است در حال 
پيگيرى و تالش براى اخذ مجوز است، لذا ضرورت دارد موانع و مشكالت بر سر راه اين موضوع 

را برداشت.
عليرضا شــهبازى بــا قدردانى از تالش ها ، تعامل و خدمات نيروى انتظامى در اســتان همدان و 

شهرستان نهاوند خواستار پيگيرى و به نتيجه رسيدن اين موضوع با رفع موانع موجود شد.
شــهبازى همچنين از صحبت و پيگيرى اين مطالبه با ســردار سلمان اميرى فرمانده انتظامى 
اســتان همدان و قول مســاعدت و تالش براى تحقــق اين مطالبه در نهاوند توســط وى 

خبرداد.

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقــاى نادعلــى خمســه بــا تســليم دو بــرگ استشــهاد محلــى مصــدق بــه مهــر دفترخانــه اســناد رســمى شــماره 2 رزن مدعــى اســت كــه يــك جلــد ســند مالكيــت 
ششــدانگ بــه شــماره چاپــى 299207 ســرى الــف ســال 85 بــه شــماره پــالك ثبتــى 300 فرعــى از 198 اصلــى واقــع در بخــش 5 همــدان حــوزه ثبــت ملــك رزن 
قريــه ســاريجلو كــه بــه نامــش ذيــل ثبــت 79394 صفحــه 226 دفتــر جلــد 197 امــالك ثبــت رزن ســابقه ثبــت دارد، بــه علــت ســهل انگارى مفقــود گرديــده اســت. 
لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــى بــه مــاده 120 و آيين نامــه ثبــت بديــن وســيله آگهــى مى شــود تــا هــر كــس مدعــى انجــام معاملــه و يــا وجــود ســند مالكيــت 
نيــزد خــود مى باشــد از تاريــخ انتشــار ايــن گواهــى طــى مــدت ده روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان رزن مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت و 

يــا ســند معاملــه اعتــراض كتبــى خــود را تســليم نمايــد. 
بديهــى اســت در صــورت انقضــاء مــدت واخواهــى و عــدم وصــول اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالكيــت ارائــه نشــود ســند المثنــى بــه نام 

متقاضــى صــادر و تســليم خواهد شــد. 
(م الف 8)

حسين حيدرى   -  مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن

 خريد 4800 متر لوله فاضالبى كاروگيت كوپلر سرخود به همراه واشر به قطر 250 ميليمتر 
به شماره ج/1400/113

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد 4800 متر لوله فاضالبى كاروگيت كوپلر سرخود 
به همراه واشر به قطر 250 ميليمتر از توليدكنندگان مطابق مشخصات ارائه شده دراسناد مناقصه اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند با ارائه درخواست كتبي و فيش واريزي به مبلغ 500,000 ريال به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 بابت خريد اسناد 
مناقصه در ساعت اداري از مورخ 1400/02/02 لغايت 1400/02/08 به دفتر قراردادهاي اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 640، 344،510 ريال است كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده،تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را 
به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001  واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه و يا از مطالبات قطعى تائيد شده نزد شركت 

بلوكه نمايد و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكي و يا گواهى مطالبات قطعى تائيد شده را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
 به پيشنهادهاي فاقد سپرده،سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتراز ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/2/18 بوده و پيشنهادات واصله در مورخ 1400/2/19 ساعت 9 در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد 
شد.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط،مخدوش وپيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود،مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.

  محل دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشنهادها: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه 
تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
سايت شركت www.hww.ir مي باشد.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات درج شده است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

 فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى

اين  آنچه  شهرســتان-  گروه 
روزها ميان گفتگو با مردم شــنيده 
مى شود اشتباه در تشخيص هاست 
كه فرد به محض مشــاهده عالئم 
با مراجعــه به مطب هــا و مراكز 
درمانى، خواستار تشخيص وضعيت 
كرونايى خود اســت كــه با جمله 
"مبتال نيســتى يك سرماخوردگى 
ســاده، آلرژى و.."است به خانه باز 
مــى گردد و پس از چنــد روز كه 
چندين نفر از افراد خانواده را مبتال 
كرده اســت، متوجه مى شــود كه 
بخشــى از ريه يا بدن او درگير اين 

بيمارى بوده و هست!
به گزارش همدان پيام، از 200مورد 
سى تى اسكن در نهاوند 130مورد 
مثبت گزارش شده است! اين آمار 
تنها بــراى يك روز در هفته جارى 
بوده است. وضعيت كرونا در نهاوند 
هر روز از آمار بد ابتال،مرگ و مير و 
بسترى ها و شرايط سخت تر خبر 

مــى دهد. از نيمه ى فروردين 1400 نهاوند در 
حال تجربه ى  شــرايط بحرانى كرونا است كه 
روز به روز بدتر مى شود امابهتر نه! بستن مبادى 
ورودى و خروجى هم در شــرايط فعلى نشان 

داد كه چندان كمكى به بهبود شرايط نكرد!
از طرفى هــم بيش از 15روز اســت كه بجز 
تعميرگاه ها، فروشگاه هاى مواد غذايى و برخى 
فعاليت هاى كركره پايين ، تقريبا كسب و كار در 
شهر تعطيل است، اما اينكه چرا روند بهبود در 
شهرستان ها ديده نمى شود و بحران هنوز ادامه 
دارد و بهبودى و  شــرايط اميدوار كننده اى در 
شهرهايى مانند  نهاوند و تويسركان  ديده نمى 

شود، جاى سوال دارد.
تا اين لحظه هيچ روند بهبودى و بهتر شــدنى 
در وضعيت كرونايى شهرســتان نهاوند وجود 
نداشته اســت و در همان شرايط بحرانى هفته 

هاى گذشته قرار داريم.
رئيس شبكه بهداشت و درمان نهاوند با اعالم 
مطلــب فوق مى گويد:  در حــال حاضر و با 
توجه به شــرايط موجود، كمبــود تخت براى 
بســترى بيماران كرونايى نداريم و كادر درمان 
با فداكارى و تالش بصورت شبانه روزى آماده 

خدمت به بيماران كرونايى است. 
بــه گفتــه ســيامك دانشــور 8 بخش در 
2بيمارستان اين شهرستان به بيماران كرونايى 
اختصاص يافته اســت و بيماران كرونايى كه 
شرايط خوبى ندارند در دو بيمارستان نهاوند 
بســترى مى شــوند و اگر بعد از چند روز 
شــرايط آنها رو به بهبودباشــد، مرخص مى 
شــوند و در صورت نياز به داروهايى كه در 
بيمارستان براى درمان آنها تجويز شده است 
مــى توانند بصورت روزانه بــه عنوان بيمار 
ســرپايى به بخش كلينيك تنفسى بيمارستان 
مراجعــه و پس از معاينه توســط پزشــك 
متخصص داروى مورد نياز خود را به عنوان 

بيمار بسترى موقت تحويل بگيرند.
دانشور از مردم خواست شرايط بحرانى نهاوند 
را باور كنند و همچنان از تجمع، شب نشينى، 
ميهمانــى و حضــور بى مــورد در خيابان ها 
خوددارى كنند و پروتكل هاى بهداشتى و زدن 

ماسك را بصورت جدى رعايت كنند. 
وى تاكيد كرد: كادر درمان تمام قد با فداكارى، 
تالش و از خود گذشــتگى براى حفظ جان و 
سالمتى مردم در خط مقدم مبارزه با اين بيمارى 
مرگبار با تمام ظرفيت و امكانات موجود قرار 

دارند.
روساى  شبكه بهداشت و درمان شهرستان هاى 
استان همدان هم عقيده اند كه  مردم به محض 
ديدن وجــود عالئم اوليه بيمارى به پزشــك 
مراجعه كنند و در صورت داشــتن تنگى نفس 

حتما به بيمارستان ها مراجعه كنند.اگر مردم در 
همان روزهاى اوليه مشاهد عالئم اين بيمارى 
به پزشــك مراجعه كنند مــى توانند از مرحله 
دوم كه مراجعه به  بيمارســتان و بسترى شدن 
است جلوگيرى كنند. آنها به مردم هشدار دادند 
از هر گونه خــود درمانى خوددارى كنند و به 
توصيه افراد غير از پزشــك براى درمان كرونا 

گوش ندهند.
فعاليت 40 نيروى جهادى در بيمارســتان هاى 

نهاوند
مسئول سازماندهى گروه هاى جهادى نهاوند هم 
گفت: بــه منظور كمك به بيماران كرونايى 40

نفر از داوطلبان گروه هاى جهادى در بيمارستان 
هاى نهاوند در كنار كادر درمان مشغول خدمت 

هستند.
اكرم حيدرى افزود: با شروع موج چهارم كرونا 
و افزايش ميزان مبتاليان، از سوى بيمارستان هاى 
نهاوند براى اعزام نيروهاى داوطلب اعالم نياز 
شد كه پس از فراخوان نيروها 50 نفر مطابق با 

شرايط قانونى اقدام به نام نويسى كردند.
وى با بيان اينكه ماموريت اين نيروها يك ماهه 
اســت افزود: نيروهاى جهادى كه نيمى از آنها 
را خانم ها تشــكيل مى دهند از گروه ها و اقشار 
مختلف مانند دانشجو، خانه دار، طلبه و كارمند 
هستند و در ســه شيفت در بيمارستان حضور 

پيدا مى كنند.
سرپرســت سازماندهى و پشــتيبانى نيروهاى 
جهادى در نهاوند با اشاره به اينكه در ميان آنها 
چند نفر نيز به علت دور بودن از محل زندگى 
در بيمارستان بيتوته مى كنند افزود: تمام نيروهاى 
فعال در بيمارســتان ها داراى برگ ماموريت و 

بيمه سالمت هستند.
وى گفت: طبق مقررات افرادى كه در بيمارستان 
حضور مى يابند بايد بين 18 تا 50 ســال سن 
داشته باشند بنابراين ساير افراد داوطلب كه سن 
آنها بيش از 50 ســال اســت در بخش اياب و 
ذهاب و جابجايى نيروها با وســايل شخصى 

خود همكارى دارند.
حيدرى افزود: در بين نيروهاى جهادى كه در 
بيمارستان فعاليت دارند مواردى موجود دارد كه 
از سوى خانواده هايشان معرفى شده اند در حالى 
كه قبال برخى خانواده ها با رفتن فرزندان خود 
به بيمارســتان به دليل شرايط كرونايى مخالف 

بودند.
وى با اشــاره به فعاليت جهادى يك طلبه در 
بيمارستان كه به خاطر مبارك رمضان قصد 10

روزه كرده تا بتواند روزه اش را بگيرد گفت: اينها 
همه زيبايى هاى كار نيروهاى جهادى است كه 
امروز در صحنه بهداشــت و درمان بروز پيدا 

كرده است.

سرپرســت سازماندهى و پشــتيبانى نيروهاى 
جهادى در نهاوند گفت: طبق هماهنگى 12 نفر 
از حوزه مقاومت سردار همدانى شهر گيان در 
روزهاى پنجشنبه و جمعه آينده براى حضور در 
بيمارستان اعالم آمادگى كرده اند كه در بين آنها 

چند زن و شوهر مشاهده مى شود.
 افزايش 13 برابرى تست هاى مثبت 

كرونا در اسدآباد
تست هاى مثبت كرونايى شهرستان اسدآباد در 
هفته پايانى فروردين ماه به نسبت هفته اول ماه، 

13 برابر افزايش يافته است.
فرماندار شهرستان اســدآباد در ستاد مديريت 
كروناويروس شهرستان اســدآباد، با اشاره به 
موج سنگين كرونا در پيك چهارم اين بيمارى 
اظهار كرد: در هفتــه اول فروردين در حاليكه 
تعداد تست هاى مثبت كرونايى اين شهرستان 
75 مــورد بود در حال حاضــر در هفته پايانى 
ماه تعداد تست هاى مثبت كرونا به 864 مورد 
افزايش يافته كه اين آمار نشان از موج سنگين 

كرونا در موج چهارم دارد.
ســعيد كتابى با تأكيد بر انجام شــدن هدفمند 
و مديريت شده تســت هاى سريع با اولويت 
بندى الزم خاطرنشــان كــرد: در حال حاضر 
شهرستان اســدآباد داراى 18 مركز 16 ساعته 
تست سريع كرونا اســت كه از اين تعداد، دو 
مورد به صورت سيار داراى فعاليت هستند و در 
صورت ضرورت و نيازسنجى دانشكده علوم 
پزشكى شهرستان حتماً نسبت به افزايش اين 

مراكز اقدام كند.
وى در ادامه با بيان اينكه اسامى افرادى كه تست 

كروناى آنها مثبت اعالم شــده است و 
از اين افراد كســانى كــه پروتكل هاى 
بهداشــتى را رعايت نكــرده اند، براى 
برخورد با آنها اقدامات الزم انجام گيرد، 
گفت: مراســم هاى آئينى و مذهبى به 
طور كامل در ايام مــاه مبارك رمضان 
و اقامــه نمازجمعــه و نمازهاى يوميه 
جماعت در مساجد در شرايط وضعيت 
قرمز شهرســتان تا اطالع ثانوى و زمان 

دريافت دستورالعمل تعطيل هستند.
كتابى همچنين با بيان اينكه انتظار است 
دانشــكده علوم پزشــكى شهرستان با 
وجود زحمات بسيارى كه در اين برهه 
بر دوش مى كشــد، حضور مؤثرترى 
در بحث آموزش داشــته باشد، تصريح 
كرد: در راســتاى اطالع رسانى به ويژه 
در محالت آلوده بــا برپايى چادر مى 
توان از ظرفيت و امكانات هالل احمر، 
گروه هاى جهادى و نيز مراكز بهداشت 
اســتفاده كرد در ضمن حضور مداحان 
در مراســم هاى ختم ممنــوع بوده و 
در صورت حضور به عنوان جرم مشــروط به 

دادستان معرفى خواهند شد.
تشديد بازرسى ها، اجراى با دقت دستورالعمل 
بسترى و ترخيص، توجه رؤساى ادارات و بانك 
ها نسبت به رعايت دقيق پروتكل هاى بهداشتى 
در ادارات خود، حضور گروه هاى بهداشتى و 
هالل احمر و هيئت انديشــه ورز براى توزيع 
ماســك رايگان بين افراد بدون ماســك سطح 
شهر با فرهنگسازى الزم، جلوگيرى از هر گونه 
تجمعات و مراســم ها قبل از شكل گيرى در 
سطح روستاها توسط بخشدارى ها و دهياران، 
مشاركت مردم در تداوم رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى و تشــديد اعالم و هشدارها از ديگر 
مواردى بود كه فرماندار اســدآباد به آن اشاره 

كرد.
وى بيان كرد: با توجه به وضعيت شهرســتان 
محدوديت هاى اســدآباد تابع مقررات ســتاد 
كرونا كشور بوده و همچنان گروه هاى شغلى 
2، 3 و 4 اجازه فعاليت تا اطالع ثانوى را ندارند 
و مبادى ورودى و خروجى شهر براى ممانعت 
از ورود خودروهــاى با پالك هاى غيربومى از 
شهرهاى نارنجى و قرمز توسط نيروى انتظامى، 
پليس راهور و بسيج مردمى تحت كنترل قرار 

دارد.
فرماندار در پايان با اشــاره بــه اينكه فعاليت 
دستفروشــان در معابر پيــاده رو ها ممنوعيت 
دارد، خاطرنشــان كرد: فعاليت همه فروشگاه 
هاى زنجيره ايى شهرستان تا 9 شب مجاز بوده، 
در غيــر اين صورت طبق قانون با آنها برخورد 

مى شود.

بحران كرونا بدتر شد بهتر نه

برخى از مراكز درمان:
كرونا نيست،آلرژى است!

■ روساى شبكه بهداشت ودرمان: خود درمانى نكنيد
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تا انتخـابات

مى خواهيم  كــه  قانونى 
وضع كنيــم(در خصوص 
انتخابات) بايد همه فهم، 
ساده و بدون ابهام باشد، 
و هر كس نتواند كه آن را 
در خور سليقه خود تفسير 
كند. مى بايست بار علمى 
رعايت  قوانين  حقوقى  و 

شود

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com
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دبير ستاد انتخابات استان :
تالش براى برگزارى انتخابات سالم و 

پرشور وظيفه همگانى است
 برگزارى انتخابات ســالم و رقابتى با رعايت قانون و مشاركت 
حداكثرى يك وظيفه همگانى است كه همه بايد در راستاى برگزارى 

يك انتخابات در شان نظام جمهورى اسالمى تالش كنند.
دبير ســتاد انتخابات اســتان گفت: در شــرايط فعلى جامعه بايد به 
دور از بعضى سياســى كارى ها و تخريب ها، اميدآفرينى در جامعه 

صورت گيرد.
ابوالقاسم الماسى در جلسه هفتگى ستاد انتخابات استان اضافه كرد: 
انتخابات رياســت جمهورى در حوزه ملى و فراملى داراى اهميت 
بســيار بااليى اســت بنابراين بايد تمام تالش ما حضور و مشاركت 
حداكثرى در انتخابات رياســت جمهورى و همچنين شوراى شهر 

و روستا باشد.
مديركل دفتر سياســى و انتخابات اســتاندارى همدان با بيان اينكه 
فرآيند قانونى بررسى صالحيت داوطلبان انتخابات بر اساس برنامه 
زمان بندى ادامه دارد اظهار داشــت: با پايان بررســى صالحيت ها 
توســط هيات هاى اجرايى هم اكنون صالحيت داوطلبان انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روســتا و ميان دوره اى مجلس در حوزه 

اجرايى و نظارت آغاز شده و ادامه دارد.
الماســى گفت: همه فرآيندها بر اســاس زمان بندى قانونى در حال 
اجرا اســت و داوطلبان رد صالحيت شــده در فرصت قانونى مى 

توانند نسبت به پيگيرى وضعيت صالحيت خود اقدام كنند.
در اين جلسه احسان قنبرى فرماندار شهرستان بهار گزارشى از روند 
اجراى انتخابات ميان دوره اى مجلس شــوراى اســالمى در حوزه 

انتخابيه بهار و كبودراهنگ و اقدامات انجام شده ارائه داد.

كميسيون ماده 10 احزاب فهرست جبهه هاى 
قانونى را اعالم كرد

 دبيرخانه كميســيون مــاده 10 قانون نحوه فعاليــت احزاب و 
گروه هاى سياســى در خصوص عنوان و جايگاه  قانونى جبهه هاى 
حزبى با صدور اطالعيه اى، ضمن تأكيد بر الزام به رعايت شــرايط 
قانونــى براى انجام فعاليــت در قالب جبهه هاى حزبى، فهرســت 

جبهه هاى تشكيل شده مطابق شرايط قانونى را منتشر كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى وزارت كشور، در اين اطالعيه آمده 
اســت: با توجه به انجام برخى فعاليت هاى تشكيالتى و سياسى در 
قالب عناوينى هم چون شــورا، ائتالف، نهاد و ســاير موارد مشابه، 
دبيرخانه كميسيون ماده 10 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاى 
سياســى اطالعيه اى صادر نمود كه در آن ضمــن تأكيد بر الزام به 
رعايت شرايط قانونى براى انجام فعاليت در قالب جبهه هاى حزبى، 
فهرست جبهه هاى تشكيل شده مطابق شرايط قانونى را منتشر كرد..
دبيرخانه كميسيون ماده 10 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاى 
سياســى در اين اطالعيه اعالم كرد: با توجه به انجام برخى فعاليت 
هاى تشكيالتى و سياسى در قالب عناوينى هم چون شورا، ائتالف، 
نهاد و ســاير موارد مشــابه، دبيرخانه كميسيون ماده 10 قانون نحوه 
فعاليــت احزاب و گروه هاى سياســى، تذكر نكات ذيل را الزم مى 

داند:
ــاى  ــروه ه ــزاب و گ ــت اح ــوه فعالي ــون نح ــاد قان ــق مف 1. مطاب
ــت  ــه اس ــزاب داراى پروان ــدادى اح ــامل تع ــه ش ــى، جبه سياس
كــه در زمينــه فعاليــت مشــخص و بــا اطــالع كميســيون مــاده 10

ــى شــود. احــزاب تشــكيل م
ــى  ــف، برخ ــات مختل ــتانه انتخاب ــول، در آس ــور معم ــه ط 2. ب
احــزاب و گــروه هــاى سياســى بــه منظــور ائتــالف و همگرايــى، 
مبــادرت بــه تشــكيل جبهــه مــى نماينــد كــه برابــر قانــون احــزاب 
ــه  ــب را ب ــد و مرات ــؤوليت آن را بپذيرن ــه مس ــت كلي ــى بايس م
اطــالع كميســيون احــزاب برســانند؛ لــذا ضمــن تــا كيــد بــر انجــام 
فرآينــد قانونــى پيــش گفتــه، فعاليــت هــاى ائتالفــى كليــه احــزاب 
و گــروه هــاى سياســى، فقــط در قالــب و عنــوان مقــرر در قانــون 
نحــوه فعاليــت احــزاب و گــروه هــاى سياســى وجاهــت دارد و 
ــون  ــن مصــرح در قان ــا عناوي ــر ب ــن مغاي اســتفاده از ســاير عناوي

پذيرفتــه نيســت.
3. به منظور تنوير افكار عمومى، تعداد و مشــخصات دوازده جبهه 
حزبى كه تشــكيل آن هــا مطابق فرايند قانونى و با اطالع رســانى 
به كميســيون احزاب انجام شده اســت، به شرح پيوست اعالم مى 
شود. بديهى است ساير احزاب پروانه دار متقاضى تشكيل جبهه مى 

بايست فرايند ذكر شده در قانون احزاب را طى نمايند.

پكن: 
رفع تمامى تحريم هاى ايران
 كليد موفقيت وين است

 نماينــده چيــن در ســازمان هاى بين المللى با تاكيــد بر لزوم 
برداشته شــدن كامل تمامــى تحريم هاى آمريكا عليــه ايران، گفت 

مذاكرات در وين وارد مرحله جديدى شده است.
بــه گزارش فارس، وانگ كان بعد از پايان دور جديد گفت وگوهاى 
نشست كميسيون مشترك برجام در وين گفت رفع تمامى تحريم ها 
عليه ايران، كليد موفقيت مذاكرات كنونى براى احياى توافق هسته اى 

است.
وى ضمن «مفيد و ســودمند» توصيف كردن مذاكرات در روزهاى 

اخير، از ورود اين گفت وگوها به مرحله جديدى خبر داد.
وانــگ تصريح كرد كه چين از گفت وگوهاى فشــرده كميســيون 
مشــترك برجام در دو كارگروه، بــراى تهيه پيش نويس متن هايى از 
مقدمات از ســر گيــرى پايبندى آمريكا و ايران به توافق هســته اى 

استقبال مى كند.
نماينده پكــن در وين توضيــح داد، تمامى طرف هــا اكنون درك 
واضح ترى از چهارچوب و مؤلفه هاى آن مقدمات مذكور به دســت 
آورده اند و اين اقدامات پايه اى محكم براى مرحله بعد گفت وگوهاى 

كميسيون مشترك برجام ايجاد كرد.
وى همچنين افزود كه چين از شــروع مجدد هرچه سريعتر اجراى 
برجام توســط آمريكا و ايران اســتقبال كرده و آماده است تا دست 
در دســت با ديگــر طرف هاى مرتبــط براى ارتقــاى گفت وگوها 
درخصــوص متن هاى ماهوى، با هدف رســيدن به نتايج قابل قبول 

براى تمامى طرف ها، همكارى كند.

درخواست مداخله جويانه سعودى 
در رابطه با تحوالت هسته اى ايران

 شوراى وزيران سعودى در نشســت هفتگى خود را به رياست 
ســلمان بن عبدالعزيز، پادشاه اين كشــور از طريق ويديو كنفرانس 
برگــزار كرد و بار ديگر بيانيه مداخله جويانه اى در رابطه با پرونده 

هسته اى ايران صادر كرد.
به گزارش ايسنا، وزيران سعودى در بخشى از اين نشست به مساله 

هسته اى ايران پرداختند.
با توجه به تحوالت اخير برنامه هســته اى ايران، كابينه ســعودى از 
ايران خواست كه وارد مذاكرات كنونى شود و از بروز تنش و ناامنى 

و بى ثباتى در منطقه جلوگيرى كند.
آن ها همچنيــن تاكيد كردند كه جامعه بين المللى بايد به توافقى با 
ايران برســد كه محدوديت هاى قوى تر و طوالنى ترى داشته باشد 
و عالوه بر آن نظارت ها بر برنامه هســته اى ايران انجام شود تا اين 

كشور به سالح هسته اى دست نيابد.

اذعان فرمانده سنتكام 
به قدرت نظامى و توان پهپادى ايران

 فرمانده سنتكام (مركز فرماندهى نيروهاى آمريكا) در جلسه اى 
در كنگره آمريكا با اشــاره به توان نظامى ايــران، آن را مانعى براى 

برترى كامل (دفاع) هوايى آمريكا در منطقه تلقى كرد.
بــه گــزارش انتخــاب، كنــت مــك كنــزى در يــك جلســه اســتماع 
كنگــره مدعــى شــد كــه ايــران بــا كاهــش برتــرى نظامــى آمريــكا 
ــش در  ــكا و متحدان ــراى آمري ــر روزه ب ــدى ه ــه، تهدي در منطق

ــه دارد.  خاورميان
ــس  ــلح مجل ــاى مس ــه نيروه ــه كميت ــوب ب ــى مكت وى در گزارش
ــى  ــاى حوث ــه نيروه ــه آن چ ــد ك ــى ش ــكا مدع ــدگان آمري نماين
ــش  ــه بي ــاه ژانوي ــد، از م ــن خوان ــران در يم ــت اي ــت حماي تح
ــه هــاى  ــروز و حمل از 150 موشــك بالســتيك، موشــك هــاى ك
ــه  ــى علي ــاختى و غيرنظام ــى، زيرس ــداف نظام ــه اه ــادى علي پهپ

ــد.  ــام داده ان ــعودى انج ــتان س عربس
ــاى  ــترده پهپاده ــرى گس ــه به كارگي ــدار داد ك ــزى هش ــك كن م
كوچــك و متوســط از ســوى ايــران بــراى  آن چــه «جاسوســى و 
حمــالت» مى خوانــد بــه معنــاى آن اســت كــه  «بــراى اوليــن بــار 
پــس از جنــگ كــره، مــا در حــال عمليــات بــدون برتــرى كامــل 

ــاع) هوايــى هســتيم».  (دف
ــامانه  ــن س ــى اي ــا وقت ــه ت ــه داد ك ــى ادام ــده آمريكاي ــن فرمان اي
هــاى هوايــى نامعلــوم، مشــخص نشــوند و شكســت داده نشــوند، 

ــود. ــه نفــع حملــه كننــده خواهــد ب وضعيــت ب

پيشرفت مهم در مذاكرات احياى برجام 
 پيشــرفت مهمى در روند مذاكرات وين براى احياى توافق هسته اى انجام 
شــده است، ديپلماسى بهترين راه بازگرداندن آمريكا به برجام و اجرايى شدن 

كامل آن است.
به گزارش ايسنا، مسئول سياســت خارجى اتحاديه اروپا در صفحه توييترش 
درباره مذاكرات احياى توافق هســته اى در وين نوشت: كار آسانى نيست اما 
تمامى هيئت ها سخت فعاليت كرده اند و مصمم به پيدا كردن راهكارهايى براى 

آن هستند. 
جوزپ بورل بورل ادامه داد: الزم است تمامى طرف ها انعطاف به خرج دهند. 
جلسه كميسيون مشــترك برجام هفته بعدى دوباره برگزار مى شود. به عنوان 
هماهنگ كننده كميســيون مشترك برجام، آماده چند برابر كردن فعاليت مان با 

تمام شركاى برجام و آمريكا به صورت جداگانه هستيم.

افزايش حقوق سربازان 
  نايب رئيس مجلس افزايش حقوق سربازان را گامى اصالحى براى بررسى 

فرآيندهاى مربوط به  سربازى حرفه اى  دانست. 
على نيكزاد در صفحه شخصى خود در توييتر نوشت: « هرچند مى دانيم حقوق 
افزايش يافته ســربازان وظيفه  كفاف زندگى آنها را نمى دهد، اما اقدام مشترك 
مجلس و ستاد كل نيروهاى مسلح در چندبرابر كردن آن، آغاز گامى اصالحى 
براى بررســى فرآيندهاى مربوط به  سربازى حرفه اى  است كه بايد به صورت 

جدى در دستور كار نهادهاى مسئول قرار گيرد.»  
ســتاد كل نيروهاى مسلح(اداره سرمايه انسانى ســرباز) در اطالعيه اى اعالم 
كرد كه با تالش مجدانه مســئولين امر و همكارى بسيار خوب مجلس شوراى 
اسالمى و سازمان برنامه و بودجه كشور حقوق كاركنان وظيفه در سال جارى 

افزايش قابل مالحظه يافته است.

واكسن براى كل ملت رايگان است
  ما در ستاد هم تصويب كرده ايم كه بانك مركزى عالوه بر آن خريد 100 
ميليون دالر ديگر هم ويژه واكســن روى ميز بگذارد تا هر كسى كه مى تواند 
واكســن وارد كند، بايد بخش خصوصى در اين زمينه با وزارت بهداشــت و 

سازمان غذا و دارو هماهنگ باشد. 
به گزارش ايرنا، رئيس جمهور روزگذشته در جلسه هيات دولت با بيان اينكه 
واكسيناســيون براى كل ملت به صورت رايــگان خواهد بود، گفت: حتى مى 
تواند با ارز 4200 تومانى بخرد و اين واكسن را براى واكسيناسيون عمومى در 

اختيار وزارت بهداشت قرار دهد كه اين كار شروع هم شده است.
حجت االســالم و المســلمين حســن روحانى افزود:  براى اينها و هر بخش 
خصوصى كه مى تواند برود و از هر كجا البته زير نظر وزارت بهداشت واكسن 

بياورد ارز 4200 تومانى حاضر است و پولش را ما تامين مى كنيم.

  آگهـى مناقصه  

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه همدان 
در نظــر دارد حمــل و تخليــه علوفــه و نهــاده هــاى 
ــه  ــه ب ــق مناقص ــده را از طري ــدارى ش ــى خري دام
ــده  ــان دارن ــذا متقاضي ــد. ل ــذار نماي ــكار واگ پيمان
تراكتــور بيلــدار و تريلــى و نيــروى انســانى ميتوانند 
ــخ چــاپ  جهــت اعــالم قيمــت پيشــنهادى از تاري
آگهــى بــه مــدت يــك هفته بــه محــل مزايــده واقع 
ــت و  ــركت كش ــان - ش ــتاى آورزم ــر روس در مالي
صنعــت و دامپــرورى پــگاه همــدان مراجعــه نمايند. 

اطالعــات بيشــتر در آدرس اينترنتــى:
   www.proteinhamedan.Iran dairy.ir  

آگهـى مناقصه

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــروري پــگاه همدان 
ســهامى خــاص در نظــر دارد جهــت ســرويس ايــاب 
و ذهــاب پرســنل همــدان و ماليــر خود دو دســتگاه 
خــودرو بــا ظرفيــت هــر دســتگاه 11 نفــر بــه بــاال 

بــه صــورت پيمانــكارى اختيــار نمايد.
 لــذا متقاضيــان مــى تواننــد از تاريــخ چــاپ آگهى 
ــع  ــركت واق ــه محــل ش ــه ب ــك هفت ــدت ي ــه م ب
ــن  ــا تلف ــا ب ــد ي ــه كنن ــر مراجع ــان مالي در آورزم
ــع  ــه مطل ــام مناقص ــوه انج 08132463690- از نح

ــد.   گردن
شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه همدان 
ــدارى  ــاى نگه ــالن ه ــى س ــر دارد كودروب در نظ
دام هــاى خــود و حمــل و جابجايــى نهــاده در داخل 
مجموعــه را از طريــق مناقصــه واگــذار نمايــد. لذا از 
دســتگاه داران (لــودر و كاميــون) دعــوت بــه عمــل 
مــى آيــد  از تاريــخ چــاپ آگهــى بــه مــدت يــك 
هفتــه بــه محــل مزايــده واقــع در ماليــر روســتاى 
ــرورى  ــت و دامپ ــت و صنع ــركت كش آورزمان-ش

پــگاه همــدان مراجعــه نماينــد.
اطالعات بيشتر در آدرس اينترنتى:

   www.proteinhamedan.Iran dairy.ir  

آگهـى مناقصه

كارت دانشجويى به نام رضوان ارشادى پامچى، فرزند احمد، به شماره 
شناسنامه 1580239501 و با شماره دانشجويى 7611210003 رشته 

خاك شناسى از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

ثبت نام فراخوان انتخاب 
مدير توزيع برق شهرستان تويسركان

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان همدان

شركت توزيع نيروى برق استان همدان، در راستاى شايسته گزينى و ايجاد فرصت هاى برابر 
جهت  باشند  تخصصى  و  عمومى  هاى  صالحيت  داراى  كه  شرايط  واجد  افراد  از  دارد  درنظر 
تصدى پست سازمانى مدير توزيع برق شهرستان تويسركان از طريق فراخوان عمومى دعوت 
به همكارى نمايد.جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس سايت شركت توزيع نيروى برق استان 

همدان www.edch.ir مراجعه نماييد.

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

محمد ترابى»
 گردهمايى روســاى هيــات نظارت بر 
اســتان  دهگانه  شهرســتان هاى  انتخابــات 
همدان روزگذشــته با حضور حجت االسالم 
احمدحســين فالحــى رئيس  هيــات عالى 
نظارت بر انتخابات شوراى شهر و روستاى 
اســتان و ديگر اعضاى ايــن هيات از جمله 
هــادى بيگى نژاد، كامران حمزه و ســليمان 

حيدرى دلگرمى برگزار شد. 
روساى هيات نظارت شهرستان ها گزارشات 
و مشــكالت خود را در اين جلســه مطرح 
كردند. گاليه هاى مطرح شــده در اين جلسه 
عمدتــًا در رابطــه با نحوه عملكــرد هيات 
اجرايى بــراى تاييد صالحيت هاى كانديداها 

بود. 
برخى از اين اعضا در گزارشــات ارائه داده 
مدعى شــده بودند كه برخى از پرونده هاى 
كانديداهــا به درســتى بررســى نشــده و 
اعضاى هيات اجرايى ظرف دو ســاعت كل 

پرونده هاى مربوطه تاييد شده است.
آن هــا بــر ايــن مدعا بودنــد كــه در ميان 
كانديداهــاى تاييد صالحيت شــده، افرادى 
بودند كه داراى سوءشــهرت، ســابقه منفى، 
اســتعمال و فروش مــواد مخــدر و حتى 

مشكالت روحى و روانى بوده اند. 
رئيــس هيات نظارت شهرســتان همدان در 
اين رابطه در گزارش خود به در اين نشست 
گفت: قانونى كــه مى خواهيم وضع كنيم(در 
خصوص انتخابات) بايد همه فهم، ســاده و 
بدون ابهام باشــد، و هر كس نتواند كه آن را 
در خور سليقه خود تفسير كند. مى بايست بار 

علمى و حقوقى قوانين رعايت شود. 
رضانيا با بيان اينكه من زمانى فرماندار بودم 
و حا اين ور ميز هســتم(عضويت در هيات 
نظــارت)، اظهار كرد:  آقايــان بايد به قوانين 
دقت كنند. از هيات عالى نظارت درخواست 

حمايت داريم. 
مى كنند  قبول  سفارش  كه  افرادى   

بايد عوض شوند
رئيــس هيات عالــى نظارت بــر انتخابات 
شوراى شهر و روستاى اســتان همدان بعد 
از ارائه گزارش هاى روســاى هيات نظارت 
شهرستان هاى دهگانه، گفت: از ما انتخابات 
متفاوتــى انتظار مــى رود چرا كــه مجلس 
انتقالبــى در راس برگزارى ايــن انتخابات 

است.
فالحى در ادامه با تاكيد بر اينكه به هيچ وجه 
نمى توان اســتعالم از مرجع پنجم(اطالعات 
سپاه پاسداران) را ناديده گرفت، اظهار كرد: 
شهرســتان هايى كه به استعالمات سپاه دقت 
نمى كنند را پيگير هستيم و به آن ها رسيدگى 
خواهد شد، استعالم از اطالعات سپاه دستور 

هيات عالى مركزى است.
نماينــده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى با اشــاره به گزارش برخى 
از روســاى هيات نظارت شهرستان مبنى بر 
بررســى پرونده ها توســط هيات اجرايى در 
زمانى انــدك، تصريح كرد: كليه اطالعات را 
بايــد به صورت مكتوب بوده و مى بايســت 

اصل مدارك و استعالمات در اختيار ما قرار 
بگيرد. 

وى در رابطه با بررســى مــدارك تحصيلى 
كانديدا هــا افزود: فردى با مــدرك دكتراى 
كامپيوتر داشتيم كه چندين سال هم مشغول 
تدريس در دانشــگاه ها بوده، اما بررســى ها 
صورت  گرفته مشــخص شد كه حتى ديپلم 
هم ندارد. افرادى وجود دارند كه مى بايست 

مدارك تحصيلى  آن ها بايد 
باطل شود. 

رئيس هيات عالى نظارت 
بــر انتخابات شــوراهاى 
شهر و روستاى استان در 
رابطه بــا محكوميت هاى 
برخى  پرونده  در  موجود 
تصريــح  كانديداهــا  از 
قرار  محكوميت ها  كــرد: 
باشد.  مشــروط  كه  شده 
فردى  مى گوينــد  ايكــه 
مشخص  بايد  دارد  سابقه 
شــود پرونده وى دعواى 
خانوادگــى بوده تا قتل و 
قاچاق مواد مخدر، و اين 
مسئله بايد شفاف توضيح 

داده شود. 
فالحى در ادامه تاكيــد كرد كه رئيس هيات 
نظارت(شهرســتان ها) بايد به صورت مرتب 
بايــد مصاحبه كرده و گــزارش دهد، گفت: 
وقتى مــا حقايق را نمى گوييم، برخى حقايق 
را وارونه جلوه مى دهند. همه مسئولين هيات 
نظارت به صورت مرتب با رســانه ها محلى 
خود مصاحبه كنيد و از عملكرد و مشكالت 

خود گزارش دهيد. 
نماينــده مــردم همدان در مجلس شــوراى 
اسالمى افزود: توپ را در زمينه ما انداخته  و 
مردم را از حاال نسبت به ما بدبين كرده اند. ما 
بايد عملكرد ها و مشــكالت را گزارش كنيم 

تا مردم به ما بدبين نشوند. 
وى تصريح كــرد: آخرين حرف را در تاييد 
صالحيت هــا و آخريــن مهــر را بــر تاييد 
انتخابات ما مى زنيم. هيات اجرايى زمينه ساز 

و مقدمه اى بر تعيين صالحيت ها است. 
رئيــس هيات عالــى نظارت بــر انتخابات 
شــوراى شهر و روستاى اســتان با اشاره به 
جسله اخير خود با محمدباقر قاليباف رئيس 
مجلس شوراى اسالمى، اظهار كرد: در رابطه 
با برخى از مشــكالت موجود پيرامون هيات 
عالى نظارت مركزى گزارشاتى را ارائه داديم 
كه منتظر پيگيرى و اصالح اين موارد هستيم. 
فالحى با تاكيــد بر اينكه 
مســولين هيــات نظارت 
عنوان  هيــچ  بــه  نبايــد 
ســفارش كســى را قبول 
هيات  در  اگر  گفت:  كنند، 
نظارت در شهرستان ها و يا 
بخش ها با فشار نماينده اى 
تاييد  را  خاطــى اى  فــرد 
كنند همان لحظه ايشان را 

جا به جا خواهيم كرد.
در  همدان  مــردم  نماينده 
به  خطــاب  در  مجلــس 
نظارت  هيــات  روســاى 
شهرســتان ها گفــت: اگر 
احســاس كرديد كه فردى 
از هيات نظارت بخش و يا 
شهرستان "واداده" ، خسته 
شده و يا نمى خواهد به وظيفه اش عمل كند، 

بگوييد تا وى را عوض كنيم. 
وى در پايــان افــزود: در انتخابات پيش رو 
ناظــران و بازرســان را به علــت همزمانى 
چندين انتخابات با يكديگر و نظارت بيشتر 

افزايش خواهيم داد. 
 راى آورهارا با دقت بيشتر

 مورد بررسى قرار دهيد
عضــو هيــات عالى نظــارت بــر انتخابات 
شوراهاى شهر و روستا در استان در خطاب به 
روساى هيات نظارت شهرستان ها با بيان اينكه 
مسئوليت تصميم گيرى با شماست، گفت: ما 
يك شــعارى داريم آن هم اين است كه همه 
افراد تاييدند مگر اينكه خالف آن ثابت شود، 
و خالف آن هم استعالمات از مراجع پنج گانه 

است.

هادى بيگى نــژاد در ادامه افزود: با اين حال 
اگر اســتعالم ها هم مى آيد، تصميم نهايى با 
شما اســت. به فرض مثال شما مى دانيد كه 
فرد مدرك دانشگاهى ندارد، بايد اين مسئله 

را پيگيرى كنيد. 
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى 
همچنين افزود: فردى در جلسه اى سر كالس 
در رابطه با امام جمعه يك  شهر كوچكى اظهار 
نظر كرده، بابت اين مسئله در پرونده وى عدم 
التزام به واليت فقيه زده اند. شما اگر استعالم 
ايــن فرد هم آمد، موظف هســتيد كه بعد از 
پيگــرى بگوييد كه در مــورد امام جمعه نظر 

دادن عدم التزام به واليت فقيه نيست.
وى همچنين خطاب به روساى هيات نظارت 
شهرستان ها گفت: مى خواهيم كه دقيق بوده 
و تا جايى كه ممكن اســت مســتقل باشيد. 
مى بايســت راى آور ها (افــرادى كه پيروزى 
آن ها در انتخابات آتى محتمل تر از ســايرين 
است) را هر تعداد كه هستند با دقت بيشترى 

مورد بررسى قرار دهيد. 
اين عضو هيات عالى نظــارت بر انتخابات 
شوراى شهر و روستاى استان گفت: تا جايى 
كه ممكن است اســتقالل خود را در داشتن 

پرونده ها، مدارك و اطالعات رعايت كنيد. 
بيگى نژاد همچنين تصريح كرد: گزارش هايى 
كه از ســمت مردم به دســتتان مى رســد را 
بررسى كنيد و اســتعالم آن را بگيريد. شما 
محدود بــه مراجع 5 گانه نيســتيد و آزادى 
عمل داريد كه از ارگان هاى ديگر هم استعالم 
بگيريد، اما حواســتان باشد كه حب و بغض 

در اين استعالم ها وجود نداشته باشد. 
كامران حمزه دبيــر اجرايى هيات نظارت بر 
انتخابات اســتان نيز در اواخر جلسه با بيان 
اينكه استعالمات روز آخر ارائه شود، خطاب 
به ديگر اعضاى حاضر در جلســه تاكيد كرد 
كه "نگوييد كه كدام مرجع چه اســتعالمى را 

داده است". 
ســليمان حيدرى دلگرمى ديگر عضو هيات 
نظــارت بر انتخابات اســتان نيز در پايان در 
رابطه با تخلفات تبليغاتى در فضاى مجازى 

تذكر داد. 

گردهمايى اعضاى هيات نظارت استان

لزوم عملكرد مستقل و دقيق 
در تأييد صالحيت ها 

■ فالحى: موظف به مصاحبه و گزارش هاى مرتب از عملكرد هيات به رسانه هاى محلى هستيم
■ بيگى نژاد: هيات نظارت محدود به مراجع 5 گانه نيست
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حال و هواى ماه مبارك رمضان 
در زمان اسارت

بعثى ها مى گفتند 
زير آفتاب با انگشتان 

حياط را جارو كنيد
 تاريــخ و فرهنــگ دفاع مقــدس، مملو 
از اتفاق هــا و رويدادهايى اســت كه ثبت و 
ضبط تك تك آنها بــه زمان طوالنى و اراده 
استوار نيازمند است. وقايع اسارت رزمندگان 
در بازداشــتگاه هاى عراق، و آزار و اذيت هاى 
دشــمن، مقطع مهمى از اين دوره تاريخى 
و با اهميت را تشــكيل مى دهد. جالب تر اين 
كه بخشــى از اين اتفاق ها در ايام ماه مبارك 

رمضان بوده است.
كتاب  در  لنگــرودى،  يكتايــى  اســماعيل 
«بازداشتگاه تكريت 11» و «رقص روى يك 
پا» بخشــى از اين اتفاقــات و حاالت را اين 
چنين روايت كرده اســت: «...حس قرب به 
خدا در ماه رمضان ملموس تر و محســوس تر 
مى شود. عبادت بچه ها، سجده هاى طوالنى، 
نماز شب ها، دعاها و استغاثه هاى نيمه شب، 
همه اينها آدمى را به تعجب وا مى دارد. عمو 
حسن (حاج حسن حسين زاده) كه هيچ گاه 
دعايش ترك نمى شــد و ذكر بر لب به سان 
مفاتيح الجنــان اردوگاه بود و خوش به حال 
كسانى كه هميشه از فيوضات و علم معنوى 
ايشــان بهره مند مى شــدند، در آسايشگاه 6 

اردوگاه تكريت 11 با وى كنار هم بوديم.
شــب هاى جمعه دعاى كميل، صبح جمعه 

زيارت عاشورا، دعاى ندبه 
و زيارت هاى مختلف و در 
ماه رمضان درجه عرفان به 
مى رسيد  خود  اوج  نهايت 
و نورانيت خــود را هويدا 

مى كرد.
نشستن در كنج آسايشگاه 
در شب هاى احيا و خواندن 
دعاى مخصوص شب احيا 
و  خوب  بسيار  احواالت  از 

پر معنى اسارت محســوب مى شد. هنگامى 
كه تعارف عين واقعيت بود. افطارى با حداقل 
امكانات، نان، نمــك و يك دانه خرما! و اين 
بضاعت اندك بر ســر سفره زيباى افطارى و 

زندگى دوران اسارت را تعريف مى كرد.
سيدكاظم جعفرى آزاده 15 ساله يزدى كه 
با نماز شــب خو گرفته بود و وقتى كه از او 
پرســيدم چرا اين قدر دعا مى خوانى و گريه 
مى كنى تو با اين سنى كه دارى ممكن است 
چه گناهى كرده باشى اين ما هستيم كه بايد 

استغاثه و گريه كنيم.
على رضا خادم، آزاده بســيجى اهل مشــهد 
كه بارها به جهت حفظ شــعائر دينى در ماه 
مبــارك رمضان و انجام فرايض آن در مقابل 
شــكنجه و باتوم افسران بعثى كه بر پشت و 
سر او فرود مى آمد هرگز نام خدا را فراموش 
نكرد و سر خم فرود نياورد. او حس همدلى 
و ايثــار را در بين بچه هــاى اردوگاه تقويت 
مى كــرد و به عنــوان يك اصــل در مقابل 
خواست هاى غير اصولى دشمنان مى ايستاد.

راســتى از حــس همدلى گفتم يــاد على 

سوســرايى و مصطفى على اصغرزاده افتادم 
كه اگــر روزى در حيــاط اردوگاه اين دو را 
نمى ديدم سخت غمگين مى شدم و چه زيبا 

بود اين حس زيباى دوستى و باهم بودن!
نوع دوســتى در اســارت را از بصير عليپور- 
كريم زحمتكش و محمدرضا حسندوســت 
آموختم، وقتى به يــارى ام مى آمدند تا بدن 
رنجورم در تالطم امواج سخت اسارت آسيب 

نبيند.
شب دوم ماه مبارك رمضان سال دوم اسارتم 
در اردوگاه تكريت بود و ساعت 1:30 بامداد 
را نشــان مــى داد كه از خواب بيدار شــدم. 
تعداد زيــادى از هم بندى هــا در كنار ديوار 
آسايشــگاه به دور از چشم نامحرم نگهبانان 
بعثى مشــغول خواندن نماز شب و نمازهاى 
مستحبى بودند، با ديدن چنين صحنه هايى 
اشــك در چشمانم حلقه زد و به حال خوش 

آنها غبطه خوردم.
افســران خبيث عراقى وقتى اين وضعيت را 
ديدند، دستور دادند كه نماز خواندن و بيدار 
ماندن در شب ممنوع است. فقط به ما اجاره 

دادند براى صرف ســحرى، نيم ساعت قبل 
از نماز بيدار شــويم, اما بــا اين حال بچه ها 
كماكان به برنامه هاى خود ادامه مى دادند. از 
طرفى عراقى ها اســتراحت در روز را برايمان 
ممنوع كردند تا ما نتوانيم شــب ها را بيدار 

بمانيم.
ولى اين كار هــم بى ثمر بود، چرا كه بچه ها 
حــالوت و شــيرينى عبادت را به ســختى 
بيــدارى و بيخوابى ترجيح مى دادند و گاهى 
اوقات براى اين كه بعثى ها متوجه نشوند در 
حال نشسته مى خوابيديم. در اين موارد تعداد 
زيادى از ما بــه جهت خوابيدن در روز بارها 
توسط بعثيون عراقى شديداً تنبيه مى شدند. 

اما ما دست از نماز شب برنداشتيم.
بعثى ها براى اين كه بيشتر ما را اذيت كنند 
همــه ما را با زبــان روزه زيرآفتاب داغ نگه 
داشــته و به بهانه آمار ساعت ها روى زمين 
مى نشاندند و با گرفتن بهانه هاى واهى مورد 
ضرب و شتم قرار مى دادند و در برخى مواقع 
در هــواى داغ عراق با ســرهاى تيغ زده در 
ســاعات وسط روز در حياط به صف نشانده 
و مى گفتند با انگشتان دست خود حياط را 
جارو كنيد و ســنگ ريزه ها را جمع كنيد، 
در حالى كــه تابش نور خورشــيد به نحوى 
بود كه به مغز سر انســان نفوذ مى كرد كه 
باعث ضعف شديد، بى حالى، تشنگى بسيار و 
حتى غش كردن مى شد، اما با تمام مرارت ها 
و ســختى ها مــاه مبارك رمضــان و انجام 
اعمال روزه را برخود واجب مى دانســتيم تا 
آن گونه باشيم كه ذات اقدس بارى تعالى از 

ما خواسته بود.

مدافع حرم

خبر

جاودانه هاجاودانه ها
 ejtemaei@hamedanpayam.com

خبر

جوان ترين شهيد مدافع حرم ارتش 
چه كسى بود؟

 شــهيد مجتبى يداللهــى منفرد جوان ترين شــهيد مدافع حرم ارتش 
جمهورى اســالمى ايران بود كه به منظور دفاع از حرم حضرت زينب (س) 

به سوريه اعزام شد.
در حمله تروريســت هاى تكفيرى به سوريه كه  قصد تعرض به حرم حضرت 
زينب (س) و مردم مسلمان سوريه را داشتند، با عزمى راسخ براى مبارزه با كفار 
اعالم آمادگى كرد و به عنوان نيروى مستشارى ارتش جمهورى اسالمى ايران به 

منظور دفاع از حرم حضرت زينب (س) به سوريه اعزام شد.

شهيد يداللهى منفرد، جوان ترين شهيد مدافع حرم ارتش جمهورى اسالمى 
ايران اســت كه 31 فروردين ماه سال 1370 در شهرستان شهريار از توابع 
استان تهران در يك خانواده مذهبى چشم به جهان گشود. دوران تحصيالت 
ابتدايى و دبيرســتان خود را در زادگاهش گذراند و با تالش بسيار توانست 
ديپلم خود را اخذ كند. مجتبى بسيار خوش اخالق بود و با همه اطرافيان و 

دوستانش با مهربانى و خونگرمى برخورد مى كرد.
او در دوران تحصيالت ابتدايى و دبيرســتان با معلمان و همكالسى هايش 
هم با مهربانى و عطوفت برخورد مى كرد و به همين دليل نيز همواره مورد 
لطف دوســتانش قرار داشت. مجتبى بسيار به كتاب و كتابخوانى عالقه مند 
بود و در اوقات فراغتش مشــغول خواندن كتاب مى شد. مجتبى هميشه به 

اين فكر بود كه بتواند براى جامعه فردى مفيد و موثر باشد و همين موجب 
مى شــد تا هميشــه به مردم و همنوعانش كمك كند. واجبات دينى براى 
مجتبى بسيار ارزش داشت و هيچ گاه انجام آن ها را ترك نمى كرد و هميشه 

به اجراى آن ها مقيد بود.
شــهيد يداللهى منفرد نسبت به سختى ها و مشــكالت صبورى مى كرد. 
آشــنايى با اهل بيت (ع) و محبت خاندان عصمت و طهارت از همان دوره 
خردسالى با همراهى پدر در نمازهاى جماعت و همراهى مادر در روضه ها 
و مصائب خاندان آل رســول (ص) در درون شهيد شكل گرفته بود. ارادت 
خاصى به اهل بيت (ع) داشــت و سعى مى كرد شــيوه و سيره  پاك اين 

خاندان را الگو و سرمشق خود قرار دهد.

شهيد مدافع حرم دهه هفتادى چگونه 
سبك زندگى دوستانش را تغيير داد؟

 تاثيــر نگاه شــهيد، مجموعه 
روايت هايى از اثرگذارى ويژه شهيد 
"عباس دانشگر"، شهيد مدافع حرم 
دهه هفتادى است كه انتشارات 
شــهيد كاظمى روانه بازار نشر 

كرده است.
بــه گــزارش تســنيم،  
شــهداى مدافع حرم، 
از  جديــدى  مــوج 
اسالم خواهى را نه تنها در ايران كه در سراسر جهان اسالم ايجاد كرده اند. 
آنها داشــته هاى  دفاع مقدس را غنــى كردند و فصول ديگرى بر كتاب 
قطورش افزودند. شهيد عباس دانشگر يكى از شهداى مدافع حرم دهه 
هفتادى است كه روى نسل جوان امروزى تأثيرگذارى هاى ويژه اى داشته 
است، شهيدى كه خود مصداق بارز تعبير «جوان مؤمن انقالبى» در كالم 

مقام معظم رهبرى  شد.
عباس متولد ارديبهشــت ماه ســال 1372 از شهرستان سمنان است. 
حضور او در پايگاه و بســيج باعث شــد كه رفتــار و گفتارش با اخالق 
اسالمى آراســته شــود. رابطه اى صميمى و عاطفى با دوستانش پيدا 
مى كرد. در ســال 1390 كنكور سراسرى شركت كرد و با رتبه عالى در 
دانشگاه سمنان و در رشته مهندسى كامپيوتر (نرم افزار) قبول شد، اما به 
خاطر دورانديشى و البته عالقه اى كه به سپاه پاسداران داشت، در آزمون 

دانشگاه هم شركت كرد و قبول شد.
پنجم مهر ماه سال 1390 وارد دانشگاه افسرى شد و پس از گذشت يك 
سال دوره آموزش عمومى افسرى را پشت سر گذاشت. دوم ارديبهشت 
ســال 1395 به جبهه مقاومت در سوريه پيوست و سرانجام در بيستم 
خرداد در روســتاى هويز حومه جنوبى شهر حلب سوريه با موشك تاو 

آمريكايى به شهادت رسيد.
در معرفى ابعاد شــخصيتى اين شهيد، كتاب "آخرين نماز در حلب"
در ســال 1399 به چاپ رسيد كه استقبال گســترده مخاطبين از 
اين اثر باعث شــد كه يكى از پرفروش ترين كتاب هاى سال شود، اما 
دومين كتاب از شهيد دانشگر در نشر شهيدكاظمى به نام "تأثير نگاه 
شــهيد" است كه به تازگى منتشر شده است. اين كتاب شامل هفت 
بخش و حاوى خاطراتى اســت كه در رفتار و سبك زندگى اشخاص 
به ويژه جوانان تأثيرگذارى داشته است. اين كتاب به قلم پدر شهيد 
به رشــته تحرير در آمده اســت؛ مطالعه اين خاطرات هر انسانى را 
به يقين مى رساند كه شــهدا زنده اند و هر فردى اگر شهدا را الگوى 
رفتارى خود قرار دهد قطعاً شــهدا هم دست هدايت و يارى به سوى 

آنان دراز  خواهند كرد.
"تأثير نگاه شــهيد"؛ مجموعــه روايت هايى از اثرگذارى ويژه شــهيد 
عباس دانشگر در رفتار و سبك زندگى جوانان است كه در قطع رقعى و 
216 صفحه و به همت پدر بزرگوار شهيد و محسن حسن زاده به رشته 
تحرير در آماده و همزمان با ايام ســالروز تولد شــهيد توسط انتشارات 

شهيدكاظمى روانه بازار شد.
عالقه مندان براى تهيه كتاب مى توانند از  ســايت رســمى انتشــارات 
شهيدكاظمى nashreshahidkazemi.ir و يا از طريق ارسال نام 

كتاب به سامانه پيام كوتاه 3000141441 كتاب را تهيه كنند.

فراخوان دومين جايزه سردار همدانى
 منتشر شد

 دومين دوره دوساالنه انتخاب آثار برتر مدافعان حرم، جايزه سردار 
شهيد حاج حســين همدانى برگزار خواهد شد. از عموم عالقه مندان 
فرهيخته به ويژه ناشــرين، مؤلفيــن، پژوهشــگران و مراكز علمى و 
پژوهشى دعوت مى شود با ارسال آثار منتشر شده خود، در اين رويداد 

فرهنگى مشاركت كنند.
آثار ارسالى شامل:

 خاطره /  زندگينامه /  داستان/  مستند/  شعر/  پژوهش/ 
با موضوعات:

ادبى/ فرهنگى/  تاريخى/ اجتماعى/ سياسى/ بين الملل /  نظامى
شرايط ارسال آثار:

 آثار ارسال شــده بايد طى ســال هاى 1398 و 1399 چاپ و منتشر 
شده باشد. 

 آثار ارسالى بايد به يكى از موضوعات مرتبط با مدافعان حرم پرداخته 
باشد.

 آثار بايد در زمان مقرر به دبيرخانه تحويل شود. 
ضرورى است از هر كتاب سه نسخه تحويل دبيرخانه شود. 

آخرين زمان ارسال آثار:
آخرين فرصت براى ارسال آثار، خرداد 1400

زمان اعالم نتايج داورى:
16 مهر، همزمان با ششمين سالروز شهادت سردار شهيد حاج حسين 

همدانى
جوايز و هدايا:

اعطاى لوح تقدير، تنديس و جوايز نقدى به آثار برتر
آدرس دبيرخانه:

تهران، خيابان انقالب اســالمى، چهارراه وليعصر (عج)، خيابان مظفر 
شمالى، جنب مركز تبادل كتاب، بن بست اول پالك 4

آدرس وب سايت:
www.defamoghaddas.ir

تلفن و دورنگار:
02166964069

به مناسبت سالروز تأسيس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى

نخستين فرمانده سپاه همدان كه 
سرپل ذهاب را از خطر سقوط نجات داد

   بيســت و چهار ســاعتى مى شــد كه مى جنگيدند. تانك  ها در 
حــال پيش روى بودند و مهمات اندك. چند مرد تنها در يك شــرايط 
وحشــتناك؛ سينه را ســپر گلوله ها كردند و ايستادند تا مبادا سر پل 

ذهاب سقوط كند.
دفتر ارديبهشت را ورق مى زنيم؛ پر است از نام آسمانى ها؛ شقايقهايى 

كه با كربال پيوند خوردند و جاودانه شدند.
در دامنــه الونــد زاده شــدند و در پرتو انقالب كشــيدند؛ نهال نازل 
وجودشــان از چشمه جوشــان مكتب امام(ره) ســيراب شد و به گل 

نشستند؛ گل هايى به پاكى باران و سرخى خون.
 آسايش را در دفاع از وطن مى جستند و آرامش را در رسيدن به معبود؛ 
عاشــق زندگى بودند، اما براى شــهادت از يكديگر پيشى مى گرفتند. 
شــلمچه، دهالويــه، فاو، سوســنگرد، مجنون ... فرقــى نمى كرد كه 

آرمانشان يكى بود: اطاعت از امام(ره)..
دفتر ارديبهشــت را ورق مى زنيم ... پر اســت از زيبايى عاشــقانه ها؛ 
عاشــقانه هايى كه آدم هايى از اهالى همين شــهر سر دادند و اسطوره 

شدند.
 ســروقامتانى چون «مهدى» كه خانه اش، سنگر بود و مى خواست به 

عالى ترين درجه يك انسان دست يابد.             
 جوان بود، اما مؤسس يك لشكر شد

متولد يكــم تير 1337 بود و پدرش شــيخ «على اصغر» از روحانيون 
مبارزان همدان. او كه روزهــاى نوجوانى اش با مبارزات انقالبى همراه 
شــده بود با توزيع اعالميه هاى امام خمينى(ره) و تشــكيل جلسات 
مذهبــى پنهانى به مبارزه با طاغوت برخاســت. پــس از انقالب هم 
كالس هــاى احــكام و اعتقــادى، گروه هــاى كمك بــه محرومان و 

سالخوردگان و فعاليت هاى جهادى را پايه ريزى كرد.
با آغاز جنگ و تشكيل بسيج و سپاه به اين نهاد پيوست و با برخوردارى 
از استعداد و توانايى باال، يكى از مؤسسان و افراد تأثيرگذار و لشكر 32

انصار الحسين (ع)استان همدان و همراه سرلشكر شهيد حاج حسين 
همدانى شد.

سركوبى ضد انقالب، نخستين ميدان مبارزاتى بود و همراه و همدوش 
با تقى بهمنى، حبيب اهللا مظاهرى و ديگر دالورمردان، كردســتان را از 

حضور نيروهاى آشوب گر پاك كرد.
او در سال هاى نخست جنگ و اوج تحريم و محاصره، حماسه مردانگى 
سرود و همراه با جوانان لشكر 32 انصارالحسين(ع) براى دفاع از ميهن 
ايستادگى كرد. مهدى از فرماندهان شجاع محورهاى عملياتى به ويژه 
منطقه حســاس سر پل ذهاب بود و براى حفظ آن بارها مجروع شد و 

تا سرحد مرگ پيش رفت.
ارديبهشــت 1360 نقطه اوج حضور جهادى او بود و ســر پل ذهاب، 
ميعادگاه ملكوتى او. مهدى فريدى، معاون عمليات سپاه استان همدان 
با شمار اندك همرزمان در برابر دشمن ايستادگى كرد تا درنهايت تنگنا 

و كمى مهمات از پيش روى تانك ها جلوگيرى كند.
بيســت و چهار ساعتى مى شد كه مى جنگيدند. ساعت ها مقابله كرد و 
مردانه ايســتاد، اما تيزى تير، ســرخى قلبش را نشانه گرفت و روزگار 

فرصت نداد تا غروب آفتاب روز هشتم را به تماشا بنشيند.
پيكر مطهرش دو روز در منطقه باقى ماند تا محور عملياتى آزاد شود و 
سپس به همدان منتقل شد؛ فرمانده 23 ساله اى كه داستان شجاعتش 

در جاده اروميه-مهاباد زبانزد همگان است.
 كمين آخر، روايت ايستادگى در اوج تنگنا و تحريم

»كمين آخر» داستان غربت تلخ شهيد مهدى فريدى و گروه اندكى از 
رزمندگان در تپه مجاهد را از زبان همرزمش، مهدى روحانى به خوبى 

روايت مى كند:
« با اينكه مطمئن بودم شهيد شده و جوابم را نخواهد داد، اما نمى دانم 
چرا بى اختيار صدايش كردم. نزديك تر رفتم. دســت زدم به صورتش. 
ســرد ســرد بود. يك دفعه تمام خاطراتى را كه در ذهن داشتيم، در 
ذهنم زنده شــد. لب هايم را روى صورت سرد رنگ پريده اش گذاشتم. 
بوســيدمش. ســرماى عجيبى توى تنم پيچيد. احساس خيلى بدى 
داشتم. هيچ كارى از دستم بر نمى آمد. فريدى رفته بود و من با تعداى 
كمى از بچه ها بايد جلوى دشــمن را مى گرفتيم. زمان داشت از دست 
مى رفت...». قاسم ورديانى در مقدمه اين اثر ارزشمند خود آورده است: 
« آن چه در اين كتاب خواهد آمد؛ روايت حماســه بزرگى است كه در 
جاده قصرشيرين- ســر پل ذهاب و بعد از عمليات بازى دراز به وقوع 
پيوسته. اين كتاب روايت چند مرد تنهاست كه در شرايطى وحشتناك 
تا آخرين نفس جنگيدند؛ سينه را در مقابل گلوله هاى دشمن و تن را 
در برابر تانك ها ســپر كردند تا سر پل ذهاب را از خطر سقوط حتمى 
نجــات دهند». در وصيت نامه گران قدر شــهيد مهدى فريدى، معاون 
عمليات ســپاه پاسداران استان همدان كه كمتر از او ياد شده و گمنام 
مانده، آمده اســت: « خانه ام ســنگر اســت و ماهيت دشمنم نشانگر 
حقانيت راه و به حاكميت رســيدن كلمه اهللا و به بند كشيده  شدگان 

زمين عامل حركتم.
اين حركت خدايى انسان، آنجا كامل خواهد شد كه با حلّيت انسان ها 
تزييــن يابد. پس اى خدا ما را تا كســب اين درجه عالــى در فراز و 

نشيب ها راهنما باش ».

سميه مظاهرى»
 هشت سال جنگ تحميلى، دوران سختى 
بود كه در روزهاى آغازين عمر انقالب اسالمى 
رقم خورد و ايستادگى و استقامت هميشگى 

مردمان صبور ايران را جلوه گر ساخت.
صحيفــه زرينى اســت كه بر بــرگ برگش، 
حماسه هاى بزرگى نگاشته شده؛ حماسه هايى 
كه به دســت كوچك جوانان و نوجوانان اين 

سرزمين رقم خورد.
مــردان بزرگى كه دل از همه دل بســتگى ها 
بريدند تا ميهنشان را از چنگال دشمن نجات 
دهند و حضور در جبهه نبرد را به آســايش و 

درس و كسب و كار ترجيح دادند.
هرچنــد بيش از 30 ســال از پايــان آخرين 
نبرد دوران دفاع مقدس گذشته، اما ياد و نام 
شــهداى اين دوران به عنوان "قهرمانان ملى"

ايران سرفراز همواره بايد حفظ و تكرار شود.
مردانى كه بسيارى  از آنها گمنام مانده و كمتر 
از آن ها ياد شده كه اخالص، شرط اول كارشان 

بود و فقط رضاى پروردگار را مى جستند.
مردانى ســترگ چون ســردار شــهيد "تقى 
بهمنى" كه نقش مهمى در شكل گيرى سپاه 
استان همدان و دوران دفاع مقدس داشت، اما 
يادش و نامش به فراموشى سپرده شده است.

سردار شــهيد بهمنى، قافله ساالر 
فرماندهان شهيد استان همدان 

او نخستين شــهيد از استان همدان است كه 
در سال 98 مفتخر به دريافت درجه"سرتيپ 
تمام" از طرف مقام معظم رهبرى شــد و در 
يك كالم مى توان سردار شهيد "تقى بهمنى"

را قافله ساالر فرماندهان شهيد استان همدان 
دانست. 

چنــد روزى مانــده تــا چهلميــن ســالروز 
آسمانى شدنش؛ كمتر مى شناسندش و كمتر 
از او ياد مى شــود؛ جزء نخستين و بنام ترين 
فرماندهان ســپاه بود، اما امروز نامش بر در و 

ديوار شهر به چشم نمى خورد.
حاال خيلى وقت اســت كه از تقى بهمنى ياد 
نمى شــود؛ از او و خيلى هاى ديگر كه انقالب 
در ســايه سرخشــان به اقتدار رسيد و كشور 

آرام شد.
تقى بهمنى متولد 12 تير 1335 زاده همدان؛ 
معلمى در اســدآباد؛ رزم در پاوه و شــهادت 
در جبهــه. اين ها همه آن چيزى اســت كه 
با جســتجو در گوشــه و كنار دنياى مجازى 
مى توان به آن رسيد. براى يافتن عكسش زير 
و رو كرديــم و هرچه گشــتيم جز يكى دو تا 

نيافتيم كه او با همه بلندآوازگى و بلندمقامى 
در زادگاهش غريب است.

اسطوره مواسات و كمك مؤمنانه
سرتيپ پاسدار تقى بهمنى، رزمنده اى بود كه 
قرب به خدا را در مواسات مى جست و در كار 
خير پيش قدم بــود؛ همه دارايى اش را صرف 
روســتاييان يا بچه يتيم ها و بى سرپرســت ها 

كرد.
بــراى آن ها كــه از مال دنيا هيچ نداشــتند؛ 
«تقى» همه چيز بود؛ يــار و غمخوار و برادر؛ 
معلمى دلســوز كه نهارش را به دانش آموزان 

مى داد و خود اندكى نان و خرما مى خورد. 
فرمانده بود، اما ســاده ترين غذا را مى خورد و 
بيشــترش را به رزمنده ها مى داد تا جايى كه 
گاه با يك دانه خرما سر مى كرد. از جبهه براى 
خودش چيزى نياورد؛ همه داشــته اش همان 
حقــوق معلمى بود كــه آن را هم صرف بچه 
يتيم ها و دانــش آموزان روســتايى  كرد؛ در 
روزهاى تلخ جنگ كــه هوا بس ناجوانمردانه 
سرد بود؛ دستان با سخاوت «تقى» براى همه 

گرمابخش بود.
پول هايش هربار قسمت يكى بود؛ ساخت خانه، 
كشــت زمين، خرج خانه، مسجد و هر جاى 
ديگرى كه نياز بود؛ صدقه يا قرض الحســنه؛ 
بــراى او فرغى نمى كرد كــه دل از مال دنيا 
بريده بود. معلمى مى كرد؛ روســتايى محروم 
در اسدآباد؛ مادرش مى گويد: «شب هاى جمعه 
بچه ها را بــه خانه مى آورد؛ حمــام مى كرد؛ 
برايشــان غذا مى پخــت و ميــوه مى خريد. 

فقيرند؛  اين هــا  مى گفت: 
چيزى براى خوردن ندارند؛ 
حتى برايشان كت و شلوار 

مى خريد».
از كودكى بزرگ بود؛ نمازش 
به جا؛ ادب و احترامش سر 
جاى خود و اخالقى حسنه 
داشت. مادر به دقت روايتش 
مى كنــد: «گاه چيزهايــى 
مى گفت كه آدم را مبهوت 
مى خواستم  وقتى  مى كرد؛ 
برايش زن بگيرم؛ گفت: خانم 
كه  مى گيرم  دخترى  جان، 
پيش خدا اجر داشته باشد 
يعنى دختر فقير مى گيرم كه 

از خدا اجر ببرم».
در مدرسه تنها معلم نبود؛ 
برادرى دلسوز بود كه مشق 
عشق مى كرد و شــايد همين سادگى و پاك 
طينتى بود كــه عاقبت، كار دســتش داد و 

آسمانى اش كرد.
شهيد كه شد؛ «منّور تپه» غرق ماتم شد؛ نام 
روستا را به درخواست اهالى «شهيد بهمنى» 
گذاشــتند. براى «تقى» جبهه همه چيز بود؛ 
همه عشــق و مريد و مــرادش؛ خودش را در 
البــالى خاكريزها جســتجو مى كــرد و كف 
سنگرها؛ واكس كه مى زد مى گفت: «قربه الى 

ا...»؛ همه كارهايش براى رضاى خدا بود.
برادرش مى گويد: «عاشــق اهل بيت(ع) بود و 
شــيفته زيارت عاشورا. اسم حضرت زهرا(س) 
كه مى آمد؛ اشــكش جارى مى شد. مى گفت: 
اگه مريضى از صميم قلب و با اعتقاد در مراسم 

روضه چايى بخوره! شفا پيدا مىكنه، حتما».
براى خانواده هم عصاى دست بود؛ روزها كار 
مى كرد و شــب ها درس مى خواند. ابتدا عضو 
ســپاه دانش بود و بعدها معلم شد. مبارزه را 
در پــاوه آغاز كرد، اما جنگ براى او مدرســه 
تازه اى بود؛ فرمانده عمليات شد و در خطرات 

و سختى ها، هميشه پيش قدم بود.
فرمانده اى كه در لباس سربازى به شهادت رسيد 
سردار على شادمانى، معاون هماهنگ كننده 
روايتش  اين طــور  خاتم االنبيا(ص)  قــرارگاه 
مى كند: «از ســربازى يك دست لباس آورده 
بود و وقتى براى دفــاع از پاوه رفت؛ همان را 

به تن كرد.
شــش ماهى در پاوه بوديم و پس از برگشت 
به همدان براى معلمى به اسدآباد بازگشت تا 

اينكه جنگ آغاز شد. پس از تشكيل سپاه، هم 
خودش به  جبهه رفت و  هم دست مرا گرفت 

و به سپاه برد.
با آغاز جنگ، فرمانده عمليات سپاه پاسداران 
استان همدان شد و با همان يك دست لباس 
ســربازى به جبهه آمــد؛ ســاده ترين غذا را 
مى خــورد و هرچه هم حقوق گرفت در همان 

روستايى كه معلمش بود، صرف كرد.
در حال اســتراحت بند پوتينــش را آن قدر 
محكم مى بست كه احساس مى كرديم با همه 
وجود، آماده دفاع است و ساده زيستى و بريدن 
از تعلقات دنيوى، ويژگى بارز سردار شهيد تقى 

بهمنى بود».
25 ســاله بــود كه به شــهادت رســيد؛ 10

ارديبهشت 1360 بر اثر اصابت تركش خمپاره 
در جبهه غــرب؛ با همان يك دســت لباس 
سربازى! با همه بلندآوازگى، گمنام بود و وقتى 
پر كشيد؛ خانواده اش تازه  فهميدند كه فرمانده 

بوده است.
 زندگى در جبهه؛ ذوب در واليت

رضا ميرزايــى، رزمنــده دوران دفاع مقدس 
درباره اش مى گويد: «ســردار بهمنى در كنار 
شهيدان «حسين همدانى»، «مهدى فريدى» 
و «محمدرضا فراهانى» با همه توان در مقابل 
دشمنان ايستادگى كرد و در روزهاى آغازين 
جنگ كه دست ما خالى بود با امكانات ابتدايى، 
خط مقدم را مديريت و مهمات تهيه مى كرد.

شهيد بهمنى از پاسدارن اوليه سپاه همدان و 
از نخســتين فرماندهان بود و همه فرماندهان 

بنام استان از نيروهاى او هستند.
خدمات اين ســردار رشيد اســالم بسيار باال 
اســت؛ ضمن اينكه در كار نظامــى، مهارت 
فوق العاده اى داشــت و در ســر پــل ذهاب، 
خالقيت و توانمندى بااليى از خود نشان داد. 
هيچ گاه ترس برايش معنا نداشــت و از همان 
ابتدا عاشق امام(ره) بود و در واليت ذوب شده 

بود»
 سربازى تمام عيار بود

اصغــر حاجى بابايــى، رزمنــده دوران دفاع 
مقــدس در «آيينه تــر از آب» اثر ارزشــمند 
«محسن صيفى كار» اين طور وصفش مى كند: 
«گاهى دوبار وضو مى گرفت توى آن سرماى 
استخوان ســوز غرب! مى گفت: براى بعضى از 
كارها، خــودم را تنبيه مى كنم! نظم، تميزى، 
كم خوراكى، شجاعت؛ هركسى يكى دو روز با 
او بود؛ اين چهار ويژگى را در او مى ديد. واقعا 

كم نظير و سربازى تمام عيار بود».

«تقى» با لباس سربازى فرمانده عملياتى سپاه شد

گمنامى  بهمنى ها در تشكيل سپاه همدان
 تاثيــر ن
روايت هايى

"عباس دانشگ
دهه هفتاد
شــهيد
ا كرده
بــ

■ نخستين فرمانده شهيد استان همدان كه مفتخر 
به دريافت درجه از مقام معظم رهبرى شد 

■ سردار شهيد "تقى بهمنى" قافله ساالر فرماندهان
 شهيد استان همدان
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راه حل كارشناسى براى احياى بورس
 درحالى كه دامنه روزهاى چراغ قرمز بازار ســرمايه به سال جديد 
هم كشيده شده است، يك كارشناس ارشد بازار سرمايه، با بيان اينكه 
مجموع سود خالص شــركت هاى بورسى و فرابورسى در پايان سال 
مالى 1399 در حدود 430 هزار ميليارد تومان است، اظهار كرد: هرچند 
با توجه به اعتماد از دست رفته و شرايط بازار بايد حمايت هاى چند 
جانبه صورت گيرد اما مى توان بازخريد سهام را يكى از راه حل احياى 

بازار سرمايه در اين روزها دانست.
مجيد امروى در گفت و گو با ايســنا، با بيان اينكه شــركت هاى بالغ 
در چرخه عمر كه داراى جريان هاى نقدى مســتمر و محدوديت در 
فرصت هاى رشد هستند، تمايل به پرداخت بخش قابل توجهى از اين 
جريانات نقدى به ســهامداران در غالب سود تقسيمى را دارند، اظهار 
كرد: دو روش براى پرداخت اين جريان نقدى به سهامدار وجود دارد؛ 

ابتدا روش پرداخت سود تقسيمى و روش دوم بازخريد سهام.
وى ادامه داد: در مقابل، شــركت هاى رشــدى با فرصت هاى مناسب 
سرمايه گذارى ترجيح مى دهند تا بخش قابل توجهى از جريانات نقدى 

را در پروژه هاى جديد سرمايه گذارى كنند.
اين كارشناس بازارسرمايه با تأكيد بر اينكه بازخريد سهام زمانى اتفاق 
مى افتد كه شــركت بخشى از سهام منتشر شده خود را بازخريد كند، 
توضيح داد: به طور كلى ســه حالت مى تواند منجر به بازخريد سهام 
شــود. نخست اينكه  شركت با انتشــار اوراق بدهى از منابع حاصله 
براى بازخريد سهام استفاده كند. دوم نگهدارى سهام براى اعطاى آن 
به كاركنان شركت و سومين حالت زمانى رخ مى دهد كه شركت داراى 

وجوه نقد مازاد باشد.
 مزاياى بازخريد سهام

امروى در خصوص مزاياى بازخريد سهام نيز توضيح داد: با توجه به 
اين نكته كه اعالم برنامه بازخريد ســهام توسط شركت در پى اعتقاد 
مديران به كمتر بودن قيمت ســهام از ارزش ذاتى آن است، به نوعى 

مخابره سيگنال مثبت به سرمايه گذاران محسوب مى شود.
وى ادامــه داد: زمانى كه شــركت ســود تقســيمى پرداخت ميكند، 
سرمايه گذار ملزم به دريافت سود نقدى است، درحالى كه در بازخريد 
سهام سرمايه گذار بين نگهدارى سهم و فروش سهم به شركت اختيار 
خواهد داشــت. از سوى ديگر پرداخت سود تقسيمى در كوتاه مدت 
چســبندگى دارد و از آنجا كه كاهش سود تقسيمى به منزله سيگنال 
منفى براى سرمايه گذاران محسوب مى شود، مديريت شركت تمايلى 
به افزايش ســود تقســيمى ندارد. از اين رو اگر افزايش در جريانات 
نقدى به صورت مقطعى و يكباره باشد مديريت ممكن است بازخريد 

سهام را نسبت به پرداخت سود تقسيمى ارجح بداند.
اين استاد دانشگاه افزود: شركت ها مى توانند براى رسيدن به سياست 
تقسيم ســود هدف، از مدل سود باقى مانده استفاده كنند كه منجر به 
ثبات در نسبت سود تقسيمى مى گردد درحالى كه تعداد سهام بازخريد 
شــده در هر سال مى تواند متفاوت باشــد. كمك به اعطاى سهام به 
كاركنان شركت نيز مزيت ديگر بازخريد سهام محسوب مى شود. اما 
بايد دقت كرد شركت ها در بازخريد سهام مديريت و استراتژى داشته 

باشند تا منجر به كاهش قيمت پس از بازخريد سهام نشوند.
امــروى در ادامه با بيان اينكه طبق مــاده 198 اليحه اصالحى قانون 
تجارت خريد ســهام توسط خود شركت ممنوع است، اظهار كرد: اما 
طبق تبصره 5 ماده 28 قانــون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاى 
نظام مالى كشــور موصبه 29 ارديبهشت ماه سال 1390، اين امكان با 
مقرراتى كه با پيشنهاد ســازمان بورس و اوراق بهادار كه به تصويب 
شــوراى عالى بورس مى رسد ممكن شد. وى ادامه داد: در همين راستا 
شــوراى عالى بورس در تاريخ 15 تيرماه ســال 1394،  آيين نامه خريد، 
نگهدارى و عرضه سهام خزانه را تصويب كرد اما تعدد مواد و تبصره هاى 
اين مصوبه مانند تبصره دو ماده 5 آن (در فرايند افزايش ســرمايه قبل از 
شروع پذيره نويسى ناشر بايد فاقد هرگونه سهام خزانه باشد) كار را براى 

شركت ها دشوار كرده و منجر به كاهش كارايى آن شده است.

كاهش بارش در استان همدان
 ميزان بارش استان همدان 
در سال زراعى جارى نسبت 
بــه بلند مــدت كاهش قابل 

مالحظه اى داشته است.
عمومى  روابــط  گزارش  به 
اداره كل هواشناســى استان 
عابــد  حســين  همــدان، 
سرپرســت اين اداره كل در 
خصــوص بارندگى اســتان 

همدان در ســال آبى جارى گفت : ميزان بارش در استان همدان از 
شــروع سال آبى 1399 تا ابتداى اسفند 1399، به نسبت ساير استان 
هاى كشــور از شــرايط بهترى برخوردار بود ولى طى دو ماه اخير 

ريزش هاى جوى  شديدا كاهش پيدا كرد.
 عابد افــزود: در پايان فروردين ماه 1400 بارش اســتان همدان به 
226 ميليمتر رسيده كه نسبت به بلند مدت 21٪ كاهش براى استان 

ثبت شده است. 
وى گفت: بين شهرستان هاى اســتان همدان نهاوند با كاهش 125

ميلى مترى نســبت به بلند مدت كمتريــن ريزش جوى را دريافت 
نموده و درگزين با 16 ميلى متر كاهش شــرايط به نسبت بهترى را 

بين شهرستان هاى استان داشته است.
سرپرســت اداره كل هواشناســى همدان يادآور شد: بر اساس پيش 
بينى هاى فصلى براى ارديبهشــت 1400 احتمال بروز ريزش هاى 

جوى در حد نرمال و كمتر از نرمال مورد نظر است.
وى افــزود: بــارش كشــور در ســال آبــى 1400-1399 حــدود ٪43

كمتــر از نرمــال ثبــت شــده اســت كــه اســتان هــاى هرمــزگان و 
ــاى  ــزش ه ٪ كاهــش ري ــش از 90 ــا بي ــتان ب ــتان و بلوچس سيس
جــوى نســبت بــه بلنــد مــدت، بيشــترين كمبــود بــارش را تجربــه 
كردنــد. اســتانهاى البــرز، آذربايجــان غربــى و اردبيــل بــا كمتــر از 
20٪ بــارش كمتريــن اختــالف بــارش را نســبت بــه بلنــد مــدت 

داشــته انــد.

پيش بينى بانك جهانى از قيمت كاالها
گرانى رفتنى نيست!

 بانك جهانى پيش بينى كرد قيمت هاى جهانى كاال پس از رشدى كه در سه ماهه اول 
سال 2021 تحت تأثير رشد اقتصادى قوى پيدا كردند، تا پايان سال در همين حدود فعلى 

خواهند ماند.
 به گزارش ايســنا، بانك جهانى اعالم كرد قيمت هاى انرژى در سال 2021 بيش از يك 
سوم باالتر از سال 2020 خواهد بود و ميانگين قيمت هر بشكه نفت به 56 دالر مى رسد. 
قيمت ها در ســال 2022 به 60 دالر افزايش خواهد يافت و مطابق با ميانگين قيمت سال 
2017 تا 2019 خواهد بود. بهاى نفت برنت و وست تگزاس اينترمديت آمريكا از ابتداى 

سال 2021 تاكنون بيش از 30 درصد رشد كرده است.

بانك جهانى همچنين پيش بينى كرد قيمت فلزات امسال 30 درصد و بازارهاى كشاورزى 
حدود 14 درصد صعود مى كنند. اما قيمت فلزات احتماال بخشــى از رشــد امسال را از 
دست خواهند داد زيرا رشد ناشى از تدابير محرك مالى در سال 2022 ضعيف مى شود.

طبق گزارش بانك جهانى، پيش بينى مى شــود قيمت مس امســال به دليل تقاضا براى 
كاالهاى مصرفى و ســاخت و ساز 38 درصد باالتر بماند. با اين حال پيش بينى مى شود 

در سال 2022 كه عرضه جديد محقق مى شود قيمت ها پايين تر بروند.
تعديل سريعتر از حد انتظار محركهاى مالى از سوى بعضى از اقتصادهاى بازار نوظهور مى 
تواند ريسك نزولى براى قيمت فلزات ايجاد كند. اما هزينه زيرساخت باالتر در آمريكا مى 

تواند از بعضى از فلزات نظير آلومينيوم، مس و سنگ آهن حمايت كند.
 بازارهاى كشــاورزى تحت تاثيــر تقاضاى قوى چين و مشــكالت توليد در آمريكاى 

جنوبى شاهد رشد قيمت ها بوده اند. اگرچه عمده بازارهاى كاالهاى غذايى جهان از نظر 
استانداردهاى تاريخى به حد كافى تامين شده اند اما قيمت ذرت و سويا در بازار شيكاگو 
در باالترين ركورد چند سال گذشته معامله مى شود. قيمت ها تحت تاثير نگرانيهاى امنيت 

غذايى و شرايط جوى نامساعد در برزيل افزايش پيدا كرده اند.
 بانك جهانى اعالم كرد تورم غذا در آمريكاى التين، خاورميانه و آمريكا به طور متوسط 
حدود 9 درصد در ژانويه و فوريه ســال 2021 رشد كرده و اگر افزايش اخير قيمت هاى 
جهانى مواد غذايى به بازارهاى داخلى منتقل شود، ريسك تورم قيمت باالتر وجود دارد.

 بر اســاس گزارش رويترز، اين موسسه مالى جهانى خاطرنشان كرد اين دورنما تا حدود 
زيادى به پيشرفت مهار پاندمى كوويد 19 و همچنين تدابير حمايتى در اقتصادهاى توسعه 

يافته بستگى دارد. 
اقتصاداقتصاد

 khabar@hamedanpayam.com

در ماه مبارك 
رمضان مشترى 
ويژه ما باشيد

شماره تماس:
081-38279011 

واتساپ: 
09226404490

تلگرام: 
09226404490

ايميل: 
info@Hamedanpayam.com

اوقات شرعى همدان - رمضان 1400 شمسى /1442 قمرى
نيمه شباذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحتاريخ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تا پروانگى
از پيله 

تا پروانگى
از پيله 

 گروه شهرستان: «زمرد آســيا پيشگام در 
صادرات كشمش»  اين تيتر گزارشى است كه 
در مهرماه سال98 و در ويژه نامه روز استاندارد 
همدان پيام منتشــر شد. شــركت زمردآسيا با 
مديريت مهدى عاملى از سال 1360 در ابتداى 
كار به عنوان كارخانه يخ سازى آغاز به فعاليت 
كرد.  در ســال 1375 با نام تجارى زمرد آســيا 
در ايران و شــركت الزمرد در كشــور دبى در 
زمينه فرآورى و بســته بندى كشــمش ادامه 
فعاليت داد و به اين ترتيب توليد و صادرات 
خود را گســترش داد. اين شركت هم اكنون 
در ميدان ورودى شــهر ماليــر در زمينى به 
مساحت تقريبى 11 هزار مترمربع قرار دارد. 
شركت مذكور داراى قسمت ادارى، توليد و 
آزمايشــگاه هاى مربوطه مى باشد ماشين آالت 
بسته بندى كشــمش هم در بخشى از سالن ها 

مستقر است.
اما اين شركت يك  فقره تسهيالت 830 ميليون 
تومانــى  از بانك ملى براى ســرمايه د رگردش 
دريافت كرده است  كه به علت تحريم هاى متعدد 
و نوسانات ارزى  قادر به بازپرداخت سود، جرائم 

پلكانى و مركب بانك مذكور نشده است.
صاحب و مدير عامل اين كارخانه به خبرنگار 
همــدان پيام مى گويد: با محاســبه ســود 51
درصدى بانــك ملى نرخ بدهى بــه حدود 7

ميليارد تومان رسيد و با اعتراض و شكايتى كه 
در شعبه 2 مطرح كردم و كارشناسى هاى انجام 
شده اين مبلغ به 3 ميلياردو 400 ميليون تومان 

تغيير پيدا كرد.
مهــدى عاملى ادامه مى دهد: بانك كارخانه اى 
را كه در حال حاضر حدود 200 ميليارد تومان 
قيمت دارد را 8 ميليارد تومان قيمت گذارى كرد 
و بعد از اعتراض اين قيمت به 20 ميليارد تومان 
تغيير پيدا كرد. وبانك عامل دســتور مزايده را 

صادر كرد.
 بانك سود تسهيالت را 

چندين برابر كرده است
عاملى مى گويد: تســهيالت دريافت شــده از 
طــرف كارخانه 12 درصد بــود اما بانك آن را 
به 21 درصــد و 35 درصد تغيير داده كه ر اين 

اواخر آن را به چندين برابر تغيير داده است.
وى مــى افزايد: اين مزايده برخالف دســتور 
رييس قوه قضاييه و بخشنامه تعامل با بدهكاران 
بانكى است چرا كه بانك بايد تا شهريور ماه به 

بدهكار فرصت تسويه بدهى را بدهد.
عاملى خاطر نشــان مى كند: بــا پيگيرى هاى 
صورت گرفته و مكاتبات انجام شــده از طريق 

حجت االسالم صالحى معاونت قوه قضاييه و 
امور مجلس و دادستان كل كشور دستور توقف 

عمليات را گرفتيم.
عاملى تاكيد مى كنــد: در حال حاضر كارخانه 
آماده  توليد اســت و مجوزهــاى پروانه هاى 

اين كارخانه تمديد شــده است و اگر توليد 
را آغاز كنيم در 3 شــيفت حدود 150 نفر 
اشتغال ايجاد مى شود. به گزارش فارس، بعد 
از اين موضوع ماجرا معاون قضايى دادستان 
كل كشور طى نامه اى به مديرعامل بانك ملى 

ايران خواستار جلوگيرى از مزايده آن شد.
در بخشــى از اين نامه آمده است «شايسته 
است دســتور فرماييد در جهت حمايت از 
واحدهــاى توليدى و جلوگيرى از بيكارى 
كارگران موضوع بررســى و بدهى شركت 
بر اساس مقررات قانونى پول بانكى بانك 
مركزى و مفاد راى وحدت رويه محاسبه و 
فعال از مزايده ملك به دليل وجود كارگر و 
شروع به توليد ماءالشعير كه عنقريب اتفاق 

خواهد افتاد، خوددارى شود».
شــايان ذكر اســت، اين مجموعه درسال  
1383 مجوز فرآورى و بسته بندى ماءالشعير 
را از وزارت خانــه مربــوط دريافت كرد 
و تا ســال 1387 بــا احــداث و واردات 
ماشــين آالت مربوطه و نصب و راه اندازى 
دستگاه هاى مخصوص براى آزمايش آنها 
در نهايــت در 22 بهمن ماه 1387 خطوط 
فرآورى و بســته بندى ماءالشعير از ظروف 
پت و شيشه اى در وزن هاى مختلف مورد 
بهره بردارى قرار گرفت. در اين مقطع زمانى  

براى توليد  ماءالشعير قادر به اخذ پروانه و مهر 
استانداردشد وبا برند ويكتورى مشغول به ادامه 
فعاليت شــد. در مقطعى به خاطر بحران هاى 
حاصل از تحريم و عدم ورود مواد اوليه و لوازم 
يدكى و ماشين آالت تكميلى مجموعه با ركود 

كارى مواجه شــد. پس از يــك دوره بحران 
مجددا با بهينه ســازى و نصب ماشــين آالت 
جديــد و دريافت موافقت هــاى الزمه جهت 
افزايش توليد، توليد انواع آبميوه  و انرژى زا و 

ديگر نوشيدنى هاى ميوه اى شروع به كار كرد.

 با توجه به كاهش نزوالت جوى و افت حجم ذخاير 
آبى  مديرت فشار آب در ساعات پايانى شب در دستور 

كار آّبفاى استان است.
معاون بهره بردارى و توسعه آب شركت آب و فاضالب 
استان همدان ضمن اشاره به كاهش 39 درصدى ميزان 
نزوالت جوى در سال جارى نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته گفت: با توجه به شرايط موجود و كاهش حجم 
ذخاير آبى، رخداد ســالى دشوار به لحاظ كمبود ذخاير 

آبى دور از انتظار نيست.
حميــد رضا نيكداد با بيان اينكه در راســتاى عبور از 
شــرايط پيش بينى شده ازابتداى سال جارى جلسات 
متعددى به منظورمديريت شــرايط برگزار شده است 
عنوان كرد: از جمله اين جلســات ميتوان به تشــكيل 
كميته مديرت بحران و انســجام بخشــى آب و آبفا، 
برگزارى جلســات مشترك با شــركت آب منطقه اى 
و برگزارى نشست مشترك با ســتاد مديريت بحران 

استاندارى همدان اشاره كرد.
به گزارش روابط عمومى آبفاى اســتان همدان، وى با 
اذعان به اينكه شــركت آب و فاضالب استان همدان از 
نخستين ســاعات پس از تعطيالت نوروز كميته هاى 
مديريــت بحران را تشــكيل داد خاطرنشــان كرد: در 
شرايطى كه منابع آبى استان محدود و منابع آبى جديدى 

لذا  است،  نشــده  تعريف  نيز 
مديريــت مصرف از ســوى 
هاى  برنامه  انجام  و  مشتركين 
متعدد از سوى شركت آب و 

فاضالب از الزامات مى باشد.
نيكداد با تاكيد بر اينكه امسال 
به لحاظ كمبود منابع آبى سال 
خاصــى را پيــش روخواهيم 
داشــت گفــت: در راســتاى 
مديريــت هرچه شايســته تر 

منابع موجود شــركت آب و فاضــالب همدان ضمن 
اجراى دســتورالعملى، سعى دارد كنترل شرايط موجود 

را امكان پذيرتر نمايد.
جديد  ســازى  ســاختمان  هاى  پروژه  به   

انشعاب داده نمى شود
معاون بهره بردرى و توسعه آب شركت آب و فاضالب 
اســتان همدان توضيح داد: درهمين راســتا و بر اساس 
مصوبات كميته مديريت بحران، اعطاء انشعابات جديد 
به  پروژه هاى ساختمان سازى از دستور كار خارج شده 
و متقاضيان مى توانند در صورت نياز آب مصرفى خود 

را از چاههاى خصوصى تامين نمايند.
وى ادامــه داد: همچنين در راســتاى مديريت مصرف 

مشــتركين، بهره گيرى از شيرهاى فشار شكن و كنترل 
گرها در دســتور كارقرارگرفته كه بر همين اساس طى 
ساعاتى مشتركين شاهد افت فشار آب مصرفى در منازل 

خود خواهند بود.
وى ضمن ارائه توضيحاتى عنوان كرد: ازآنجا كه افزايش 
فشــار آب در زمان هايى از شــبانه روز كه ميزان مصرف 
مشتركين كاهش مى يابد ميتواند موجب 
ايجاد آســيب به انشعابات و شبكه و هدر 
رفت آب شود، لذا شيرهاى فشار شكن و 
كنترل گرها در ساعات مذكور ضمن كاهش 
فشــار آب، به پرشــدن مخازن باالدست 
براى روز بعــد كمك مى كنند. حميدرضا 
نيكداد خاطرنشان كرد: چنانچه ازشيرهاى 
فشار شكن استفاده نشــود، فشار آب در 
برخى نقاط شــهر زيــاد و در برخى نقاط 
ديگر نامناسب است كه همين خود مويد 

تصميمات آبفا مبنى بر توزيع عادالنه آب مى باشد.
نيكداد همچنين اعالم كرد: درتمامى شهرهاى استان به 
جز شهر همدان بين 1 تا 5 كنترل گر به منظور مديريت 

فشار آب استفاده مى شوند.
وى با تاكيد براينكه با افت فشار آب در ساعات پايانى 
شــب به وســيله كنترل گر ها، مخازن مــا در روز بعد 
پرترخواهند بود گفت: افت فشار آب بر مبناى نزديكى 
يا دورى منزل نســبت به فشار شكن ها حادث ميشود 
و برهمين اســاس هرچه منزل مسكونى از كنترل گر و 
فشار شكن دورترباشد افت فشار ديرتر و هرچه نزديكتر 
باشــد افت فشار آب  توسط شهروندان زودتر احساس 

مى شود.

موانع بخش خصوصى را بزداييد

پيشگام صادرات كشمش
به تعطيلى اجبارى رسيد

■ مدير عامل شركت زمردآسيا مالير: سود وامم  7 برابر شد! / مدير عامل بانك حكم مزايده را صادر كرد
■ معاون قضايى دادستان كشور: جلوى مزايده گرفته شود

معاون آبفا خبر داد

مديريت فشار آب در ساعات پايانى شب
■ توزيع عادالنه آب همواره در دستوركار آبفا است
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پرسپوليس در آستانه صعود
 تراكتور روى خط تساوى

  در ادامه ليگ قهرمانان آسيا همچنان تيم هاى ايرانى بدون شكست 
باقى مانده اند و پرسپوليس فقط يك گام تا صعود به مرحله بعد فاصله 

دارد.
و در سومين روز مرحله گروهى ليگ قهرمانان آسيا پرسپوليس حريف 

خود را شكست داد و فوالد و تراكتور به تساوى رسيدند.
در گروه پنجم مســابقات، تيم پرسپوليس با نتيجه 2 بر يك مقابل گوا 
به پيروزى رســيد. در اين بازى ابتدا گــوا در دقيقه 14 پيش افتاد اما 
مهدى ترابى در دقيقه 18 از روى نقطه پنالتى و سيد جالل حسينى در 
دقيقه 25 براى پرسپوليس گل زدند تا شاگردان يحيى گل محمدى به 
ســومين پيروزى خود در اين رقابت ها دست پيدا كنند. محمدحسين 
كنعانى زادگان هم در دقيقه 41 يك پنالتى براى پرســپوليس از دست 

داد.
در ديگر بازى اين گروه، الوحده امارات با نتيجه سه بر 2 مقابل الريان 

قطر پيروز شد.
در جــدول رده بندى اين گروه و پس از پايان مســابقات دور رفت، 
پرســپوليس با 9 امتياز در رده نخســت قرار دارد، الوحده با 4 امتياز 
دوم اســت. گوا با 2 و الريان هم با يك امتياز ســوم و چهارم هستند. 
پرســپوليس در بازى بعدى خود بايد جمعه سوم ارديبشت دوباره به 
مصاف گوا برود و در صورت كســب يك تساوى در اين مسابقه هم 

صعود خود به دور بعدى مسابقات را قطعى مى كند.
در گروه چهارم هم فوالد به تساوى يك بر يك مقابل النصر ميزبان اين 
گروه رســيد. تنها گل شاگردان جواد نكونام در دقيقه 53 و به وسيله 

عبدا... االمرى بازيكن حريف وارد دروازه النصر شد.
در ديگر بازى اين گروه، السد سرانجام به نخستين پيروزى خود دست 
يافت و ســه بر يك از سد الوحدات اردن گذشت.  رقابت صعود در 
اين گروه بسيار نزديك است. النصر و فوالد پنج امتيازى هستند و السد 
با چهار و الوحدات با يك امتياز در رده هاى سوم و چهارم قرار دارند.   

فوالد جمعه دوباره به مصاف النصر مى رود.
تراكتــور هم كه در گــروه دوم ليگ قهرمانان آســيا حضور دارد در 
سومين بازى خود به تساوى بدون گل مقابل نيرو هوايى عراق رسيد. 
شــاگردان رسول خطيبى در هر ســه بازى خود در اين مسابقات به 

تساوى رسيده اند.
در بازى ديگر اين گروه، شــارجه امارات با نتيجه غيرمنتظره چهار بر 

يك پاختاكور ازبكستان را از پيش رو برداشت.
در جدول اين گروه شــارجه با هفت امتياز صدرنشين است، تراكتور 
با ســه و نيرو هوايى و پاختاكور هم با 2 امتياز دوم تا چهارم هستند. 
تراكتور در بازى بعدى خود دوباره بايد به مصاف شارجه صدرنشين 

گروه برود.

بيانيه رسمى سوپرليگ
 مــا در حــال بررســى 
مجدد اقدامات مناسب براى 
هستيم.  پروژه  شــكل  تغيير 
ســوپرليگ اروپا معتقده كه 
شــكل فعلى فوتبال اروپا به 

تغييرات نياز داره.
مــا يــك رقابــت جديد را 
چراكه  ميدهيــم،  پيشــنهاد 
فرمــت مســابقات فعلــى 

جوابگو نيست. 
باشگاه هاى انگليســى بخاطر تحت فشار بودن، مجبور به جدايى از 

سوپرليگ اروپا شدند.
ما حمايت دادگاه رو كنارمون داريم تا بتونيم مســابقات و تورنومنت 

رو راه بندازيم.
تورنومنت متوقف شده ولى كنسل نشده.

پرسپوليس برد و تراكتور و فوالد 
متوقف شدند

 رقابت هاى فوتبال ليگ قهرمانان آســيا در ســال 2021 دنبال شد 
و نمايندگان كشــورمان با يك پيروزى و دو تساوى همچنان بر روند 

شكست ناپذيرى خود ادامه دادند.
 E,D,B,A دور سوم رقابت هاى ليگ قهرمانان آســيا در گروه هاى
دنبال شــد كه تيم پرسپوليس با غلبه بر حريف هندى خود 9 امتيازى 
شــد و تراكتور و فوالد نيز با كسب مساوى و قرار گرفتن در جايگاه 

دوم سرنوشت خود را به دور برگشت موكول كردند.
در گــروه B اين رقابت ها تيم تراكتور ايــران در كنار تيم هاى نيروى 

هوايى عراق، شارجه امارات و پاختاكور ازبكستان قرار دارد.
شاگردان رسول خطيبى پس از دو تساوى در بازى سوم نيز به تساوى 
بدون گل مقابل نيروى هوائى عراق دست يافتند تا با اميد اندكى دور 

رفت را به آخر برساند.
در اين گروه شــارجه امارات 4 بر يك تراكتور را شكســت داد و با 
7 امتيــاز در صدر جدول قرار گرفت، تيم تراكتور نيز با اين تســاوى 
3 امتيازى شــد و در رده دوم ايســتاد. دو تيم نيروى هوايى عراق و 
پاختاكــور ازبكســتان نيز با 2 امتياز در رده هاى ســوم و چهارم قرار 

گرفتند.
دور برگشت اين رقابت ها جمعه 3 ارديبهشت دنبال خواهد شد و بار 
ديگر تراكتور ايران به مصاف نيروى هوايى عراق خواهد رفت كه اين 
بازى نقش بااليى در صعود تراكتور خواهد داشت در ديگر ديدار نيز 

پاختاكور و شارجه با هم مصاف خواهند كرد.
در گروه D اين مســابقات تيم فوالد ايران به همراه النصر عربستان، 
الســد قطر و الوحدات اردون حضور دارند. تيم تراكتور در مصاف با 
النصر على رغم آنكه گل نخست را به ثمر رساند در نهايت به تساوى 
يك بر يك رضايت داد تا سرنوشــت را به دور برگشت بكشاند. تيم 
السد قطر نيز با نتيجه 3 بر يك الوحدات اردن را مغلوب ساخت و با 5

امتياز صدرنشين شد و فوالد نيز با همين تعداد امتياز دوم است. السد 
با 4 و الوحدات با يك امتياز سوم و چهارم مى باشند.

در ادامــه اين رقابت ها و در دور چهارم جمعه شــب فوالد مجدداً به 
مصاف النصر مى رود تا تيم برنده شــانس بااليى براى صعود داشته 

باشد دو تيم السد و الوحدات نيز با هم بازى مى كنند.
اما در گروه E مسابقات كه در هندوستان با تيم هاى پرسپوليس ايران، 
گوآ هند، الريان قطر و الوحده امارات برگزار مى شود تيم پرسپوليس 
در ســومين بازى خود نيز به برترى رسيد تا با 9 امتياز يكه تاز جدول 

باشد.
اين تيم ناشناخته و تازه وارد ليگ قهرمانان گل نخست را نيز دريافت 
كرد اما در ادامه با گل هاى ســيدجالل حسينى و مهدى ترابى از نقطه 
پنالتى دوبار گلزنى كردنــد و حتى يك پنالتى را نيز كنعانى زادگان از 
دست داد تا نيمه اول با برترى دو بر يك پرسپوليس تمام شود. در نيمه 
دوم تيم هندى فوتبال بهترى ارائه داد و در نهايت بازى با برترى دو بر 
يك پرسپوليس تمام شد در ادامه اين رقابت ها روز جمعه پرسپوليس 
مجدد با گوآ هند بازى مى كند و الوحده امارات با الريان بازى مى كند.

در پايان دو رفت پرســپوليس با 9 امتياز يكه تاز اســت و تيم  الوحده 
امــارات نيــز با برترى 3 بر 2 بر الريان 4 امتيازى شــد و در رده دوم 
قرار گرفت گوآ هند و الريان نيز به ترتيب با دو و يك امتياز ســوم و 

چهارم هستند.
در گروه C اين رقابت ها نيز اســتقالل ايران شــب گذشته به مصاف 

الدحيل رفت و الشرطه عراق نيز به االهلى ديدار كرد.

سوپر ليگ اروپا در نطفه خفه شد
  با اعالم انصراف چند باشــگاه انگليسى، سوپرليگ فوتبال اروپا در نطفه خفه  شد تا تصميم باشگاه هاى 

متمول قاره سبز به سرانجام نرسد.
سوپرليگ اروپا در پى تصميم باشگاه هاى متمول قاره سبز شكل گرفت اما با واكنش تند فيفا و يوفا در همان 

گام ابتدايى دچار تنش و حاشيه شد.  
در پى اين واكنش ها تيم هاى انگليسى منچستر يونايتد، آرسنال، منچستر سيتى، ليورپول و تاتنهام به صورت 

رسمى از اين مسابقات كنار رفتند تا برگزارى سوپرليگ اروپا به جايى نرسد.
كميته برگزارى اين رقابت ها بامداد چهارشــنبه و بعد از انصراف باشگاه هاى انگليسى در بيانيه اى رسمى،  از 
لغو اين رقابت خبر داد. گفتنى است تيم هاى انگليسى از جمله چلسى بابت اين اقدام عذرخواهى كرده و از 

حضور در سوپر ليگ انصراف دادندذ1

بايرن مونيخ در آستانه تكرار قهرمانى
 تيم فوتبال بايرن مونيخ با برترى خانگى مقابل لوركوزن در آستانه تكرار قهرمانى در بوندسليگا قرار گرفت.

از هفته سى ام ليگ فوتبال باشگاه هاى آلمان، بايرن مونيخ صدرنشين ميزبان لوركوزن بود و صاحب برترى دو 
بر صفر شد تا آماده قهرمانى شود.

بايرن با كســب اين پيروزى خانگى به امتياز 71 رسيد تا فاصله چندانى با تكرار قهرمانى هاى متوالى اش در 
بوندسليگا نداشته باشد.

پيش از اين نيز تيم رده دومى اليپزيگ مقابل كلن متحمل شكست دو بر يك شد و 61 امتيازى باقى ماند.
در ديگر بازى هاى همزمان، فرانكفورت با 2 گل آگزبورگ را شكست داد و با 56 امتياز به رتبه سوم جدول 

رده بندى رسيد.
شالكه قعر جدولى و 13 امتيازى هم با يك گل مغلوب بيلفلد شد تا پس از 33 سال سقوط كند.
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پيشخـوان

فوتسال ايران جهانى شد
  تيم ملى فوتسال كشورمان به همراه 
ژاپن وارد اســتان بــه رقابت هاى جام 

جهانى صعود كردند.
ســايت ويتنامى بونگــدا پالس مدعى 
شد كه كنفدراسيون فوتبال آسيا سه تيم 
صعود كرده به جام جهانى فوتســال را 
مشخص كرده و قرار است دو تيم ديگر 
صعود كننده از طريق برگزارى پلى آف 

صعود كنند. 
اين ســايت مدعى شد كه ايران، ژاپن و 
ازبكستان ســه تيم صعود كرده به جام 
جهانى هســتند و  دو سهميه ديگر هم 
بــا برگزارى مســابقات پلــى آف ميان 
چهار تيم تايلنــد، ويتنام، لبنان،  وعراق  

مشخص خواهد شد.

بايرن مونيخ  
درسوپرليگ شركت

 نمى كند
 باشــگاه بايرن مونيــخ در بيانيه اى 
رســما اعالم كرد كه در سوپرليگ اروپا 
حاضر نخواهد شــد: در اين بيانيه آمده 
اســت اعضا و هــواداران ما حضور در 
ســوپرليگ اروپا را رد مى كنند. آرزوى 
ما اين است كه باشگاه هاى اروپايى در 
رقابتى شــگفت انگيز در ليگ قهرمانان 
اروپا حاضر شوند و آن را در كنار يوفا 

توسعه دهند.

پيشنهاد وسوسه برانگيز 
قهرمان تركيه به مدافع 

ايرانى
 در حاليكه رســانه هــاى تركيه از 
نزديك شــدن مجيد حسينى به تمديد 
قراردادش با ترابزون اســپور خبر دادند 
امــا در جديدتريــن خبر ســايت «61 
ساعت» تركيه، عنوان شده مدافع ايرانى 
پيشنهادى وسوسه برانگيز دريافت كرده 

است.
پيش از اين باشگاه آ.اك يونان پيشنهاد 
امضاى قرارداد با حســينى با دستمزد 
600 هزار يورويى داده بود ولى اكنون 
باشگاه باشاك شهير با دستمزد ساليانه 
900 هزار يورو به سراغ مدافع ايرانى 

آماده است.

جمشيديان سرمربى 
شهردارى آستارا شد

 احمدجمشيديان سكان هدايت تيم 
شهردارى بندر آشنا ا را در دست گرفت.
پــس از قطع همكارى بــا پايان رافت، 
احمد جمشيديان بازيكن اسبق تيم ملى 
و سرمربى پيشــين پاس همدان با عقد 
قراردادى رسمى هدايت تيم شهردارى 
گرفت.جمشيديان  عهده  بر  را  آســتارا 
ســابقه بازى در تيم هاى ملوان، سپاهان 

و استقالل را در كارنامه دارد.
محمد ميرترابى و سجادبيگى دستياران 
جمشــيديان در تيم شــهردارى آستارا 
خواهند بــود. جمشــيديان فصل قبل 
ســرمربى پاس بود كه در بــازى آخر 
مقابل همين تيم شــهردارى آســتارا از 

صعود بازماند.

 مناقصه عمومى( يك مرحله اى) نوبت دوم 

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان وابسته به وزارت جهاد كشاورزى در نظر دارد انجام امور نگهبانى و حفاظت فيزيكى خود را  از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اى به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.كليه مراحل برگزارى مناقصه از "دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد 
و .... " در بستر سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى(توكن) را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
1-شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه: 2000001539000004 – روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان به آدرس: ميدان امام حسين – ابتداى خيابان اراك.
3-هزينه خريداسناد مناقصه: مبلغ 500/000ريال مى باشد كه از درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت انجام مى گيرد.

4-مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 لغايت ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1400/02/06
5-آخرين مهلت ارائه پاكت هاى پيشنهادى - بارگذارى در سامانه بصورت pdf : تا ساعت 19 روز پنجشنبه  مورخ 1400/02/16

*الزم به ذكر است پيشنهادات ارسالى بايد حداقل 45 روز از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشند.
6-تاريخ گشايش پيشنهاد ها: روز شنبه  مورخ 1400/02/18 ساعت 12:00

7-ميزان و نوع تضمين فرآيند اجراى كار: مبلغ 1/235/266/932 (يك ميليارد و دويست و سى و پنج ميليون و دويست و شصت و شش هزار و نهصد 
و سى و دو) ريال كه به  دو صورت ضمانتنامه بانكى و يا پرداخت نقدى (فيش واريزى) بحساب شباى شماره IR250100004001039704005791 نزد بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران بنام خزانه دارى كل از طريق دستور پرداخت ساتنا يا پايا با شناسه واريز 362039765263500650000000000006  قابل 

ارائه مى باشد. 
8-آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع (الف)عالوه بر بارگزارى در سامانه،مى بايستى 
بصورت فيزيكى و در پاكت دربسته و ممهور، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1400/02/16 به دبيرخانه كميسيون معامالت مناقصه گزار 

در آدرس فوق الذكر تحويل و رسيد دريافت شود.
ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن 22-32646720-081 به  آدرس اينترنتى شركت www.assc.ir وآدرس پايگاه 

ملى اطالع رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نيز مراجعه فرمائيد.
-شماره تماس پشتيبانى سامانه 1456( تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره كل صنعت ، معدن و تجارت استان همدان به شماره 32520716 – 081)

(م الف 87)

شماره :  55/36/00/158  - تاريخ : 1400/02/01

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان 

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان وابسته به وزارت جهاد كشاورزى در نظر دارد انجام امور خدماتى-پشتيبانى خود را  از طريق 
تا  مناقصه  اسناد  "دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  نمايد.كليه  واگذار  شرايط  واجد  پيمانكاران  به  اى  مرحله  يك  عمومي  مناقصه  برگزاري 
ارائه پيشنهاد و... " در بستر سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
مناقصه  در  شركت  جهت   را  الكترونيكى(توكن)  امضاى  گواهى  دريافت  و  مذكور  سايت  در  نام  ثبت  قبلى،مراحل  عضويت  عدم  صورت  در  گران 

سازند،  محقق 
1-شماره  فراخوان و تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه: 2000001539000003 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان به آدرس ميدان امام حسين – ابتداى خيابان اراك
3-هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 500/000 ريال مى باشد كه از درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت انجام مى گيرد.

4-مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز چهارشنبه  مورخ 1400/02/01 لغايت ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1400/02/06
5-آخرين مهلت ارائه پاكت هاى پيشنهادى – بارگذارى در سامانه بصورت pdf : تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1400/02/16

*الزم به ذكر است پيشنهادات ارسالى بايد حداقل يك ماه  از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشند.
6-تاريخ گشايش پيشنهاد ها: روز شنبه  مورخ 1400/02/18 ساعت 8:30

7-ميزان و نوع تضمين فرآيند اجراى كار: مبلغ  878/850/369 (هشتصد وهفتاد و هشت ميليون و هشتصد و پنجاه هزار و سيصد و شصت و نه) ريال 
كه به  دو صورت ضمانتنامه بانكى و يا پرداخت نقدى (فيش واريزى) بحساب شباى شماره  IR250100004001039704005791 نزد بانك مركزى جمهورى 
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8-آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بايستى 
بصورت فيزيكى و در پاكت دربسته و ممهور، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1400/02/16 به دبيرخانه كميسيون معامالت مناقصه گزار 

در آدرس فوق الذكر تحويل و رسيد دريافت شود.
ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن 22-32646720-081 به  آدرس اينترنتى شركت www.assc.ir وآدرس  پايگاه 

ملى اطالع رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نيز مراجعه فرمائيد.
-شماره تماس پشتيبانى سامانه 1456( تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره كل صنعت ، معدن و تجارت استان همدان بشماره 32520716 – 081

(م الف 91)
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 نمايندگان فوتبال همدان سال هاست كه 
در رقابت هاى ليگ دسته دوم فوتبال كشور 
حضور دارند و به رغم تالش در اين سال ها 
براى كسب عناوين برتر، همچنان در صعود 

به ليگ هاى باالتر ناكام مانده اند.
به گــزارش ايرنا، آخريــن موفقيت فوتبال 
همدان در ليگ دســته دوم فوتبال كشور به 
صعود الوند باز مى گردد و البته دوام اين تيم 
در ليگ يك نيــز فقط 2 فصل بود و پس از 

سقوط دوباره به ليگ 2، فروخته  شد.
در اين ســال ها همواره شــاهد ناكام ماندن 
تيم هاى پاس و شهردارى در مسابقات ليگ 
2 فوتبال كشــور بوده ايــم و همدان كارنامه 
ضعيفى را در ميان ده ها استان داراى نماينده 

در اين عرصه از مسابقات داشته است.
اگرچه در اين ســال ها نماينــدگان فوتبال 
همدان در يك قدمى صعود و ســقوط قرار 
داشــته اند و تنها دلهره و دل شكســتگى را 

نصيب هواداران فوتبالدوست كرده اند.
امسال نيز فصل صعود براى هر 2 تيم پاس و 
شهردارى مهيا شد اما حواشى ناتمام در پاس 
باعث شــد اين تيم از گردونه مدعيان فاصله 
بگيرد و شــهردارى همدان نيز در مســيرى 

سخت درصدد حفظ صدرنشينى باشد.
تيم شــهردارى همــدان در گــروه A اين 
مســابقات با تيم هــاى علــم و ادب تبريز، 
ســپيدرود رشت، اســپاد تهران، فوالدنوين 
نوين  مس  بندرعبــاس،  شــهردارى  اهواز، 
كرمان، نفت و گاز گچســاران، ملى حفارى 
اهواز، آواالن كامياران، ايران جوان بوشــهر، 
اميد گناوه، ويســتا توربين تهران و محتشم 

تبريز هم گروه است
همچنيــن تيم پاس در گــروه B با تيم هاى 
نيروى زمينى تهران، شهردارى بندرماهشهر، 
مس شــهربابك، نفت اميديه، شــهيد قندى 
يزد، شــهردارى بم، ميالدمهر تهران، شهداى 
اترك بجنورد،  آذر قزوين،  بابلسر، شــمس 
سردار بوكان، شــاهين بندرعامرى و عقاب 

تهران هم گروه مى باشد
تيم شــهردارى همدان در شــرايطى تا پايان 
هفتــه پانزدهم رقابت هاى ليگ دســته دوم 
فوتبال كشــور با 29 امتياز صدرنشين گروه 
يك است كه ساير حريفان به خصوص علم 
و ادب تبريز با 28 امتياز تعقيب كننده اصلى 

اين تيم به شمار مى روند.
شــهردارى چى ها شنبه شــب گذشته برابر 
ميزبــان خود مــس نوين كرمــان در هفته 
پانزدهم ليگ 2 شكســت خوردند تا جايگاه 

صدرنشينى آن ها متزلزل شود.
شــاگردان طاليى منش هر چند در اين بازى 
با اشــتباه هاى داورى مواجه شــدند اما اين 
باخت باعث شد تا ساير حريفان چشم اميد 

به تصاحب صدرجدول داشته باشند.
تيم شهردارى نبايد تصور اين را داشته باشد 
كه در هــر بازى پيروزى راحت به دســت 
مى آيد بــه خصوص در نيــم فصل دوم كه 
تيم هــا براى صعود و يا بقا دســت به آب و 

آتش مى زنند.

بنابراين هرگونه اتفاق غيرقابل تصور در نيم 
فصــل دوم ليگ طبيعى اســت و تيم ها براى 

رسيدن به برد همه كار مى كنند.
شــهردارى اگر به دنبال صعــود به ليگ يك 
است ابتدا بايد به دنبال حفظ صدرنشينى باشد 
و نبايد با غرور ديدارهاى باقى مانده را دست 
كم گرفته و خود را از پيش برنده تصور كنند، 
بنابراين تيم تحت هدايت طاليى منش بايد به 
اين مهم برسد كه هر بازى حكم فينال را دارد 
و حريفان براى شكست صدرنشين انگيزه اى 

دوچندان دارند.
طبيعى است به دليل اهميت فراوان در كسب 
امتياز، فشار بروى داوران كه اغلب كادر جوان 
و كم تجربه نيز هستند، افزايش يابد و همين 

مساله ضريب اشتباه ها را افزايش دهد.
شــهردارى همدان بايد با آرامش بيشتر و نيز 
هدف گذارى در كســب ســه امتياز وارد هر 
بازى شود تا به راحتى صدرنشينى را به ساير 

حريفان تقديم نكنند.
حفظ اين جايگاه مى تواند شهردارى را باالتر 
از حريفان به صورت مستقيم روانه ليگ يك 
كند تا اتفاق تاريخى براى فوتبال همدان رقم 

بخورد.
طاليى منش تاكنون سابقه صعود با الوند ديگر 
تيم همدانى به ليگ يك كشور را دارد و اين 
تجربه به طور قطع به كمك شهردارى خواهد 

انجاميد.
با اين حال تيم تحت هدايت او نبايد شخصيت 
صعود را از دست بدهند و شكست برابر مس 

نوين، عادت به باخت را جارى سازد.
شــهردارى بازى هاى پرشمارى تا پايان فصل 
در پيش دارد و چه بســا با هر اشتباه، شانس 

صعود از دست اين تيم خارج شود.
اما ديگر نماينده اســتان پاس همدان شرايط 

متفاوتى با شهردارى دارد
اگرچه تيم پــاس در نيم فصل اول امتيازهاى 
مهمى را از دست داد و اكنون با فاصله يازده 

امتيازى در جايگاه هفتم جدول قرار گرفته اما 
بازهم هواداران و حتى مسووالن انتظار صعود 

از اين تيم دارند.
با تغيير در كادر فنى و سپردن سكان هدايت 
پاس بــه علــى قربانــى، 10 بازيكن جديد 
جايگزيــن نفرات قبلى شــدند و مديرعامل 
باشگاه نيز دست سرمربى تيم را براى جذب 

بازيكن آزاد گذاشت.
حاال هواداران اين توقــع را دارند كه قربانى 
و ساير دســتيارانش پاس را در مسير صعود 
هدايت كنند و حداقل شانس حضور در پلى 

آف را داشته باشند.
مسيرى سخت و دشــوار كه فقط با عبور از 
تيم هاى باالنشــين جدول شايد به ثمر برسد 
و پاس بتواند با على قربانى جشن صعود برپا 

كند.
قربانى در 2 فصل گذشــته به عنوان دستيار 
در كنار احمد جمشــيديان بــه تجربه كافى 
رســيده و همراه با پاس نيــز در يك قدمى 
صعود قرار داشت اما در نهايت ميسر نشد و 
امسال هواداران اميدوارند كه او كار ناتمام را 

با صعود پاس به نتيجه برساند.
البته او براى هماهنگى تاكتيكى شــاگردانش 
به طــور قطع به زمــان نيــاز دارد هر چند 
فرصت اشــتباه ندارد و بايد دســت به عصا 
براى كسب امتياز و رساندن تيمش به باالى 

جدول تالش كند.
تيم پاس امســال هزينه هاى سرسام آورى را 
براى تيمدارى و مدعى شــدن انجام داده و 
هواداران انتظار دارند كه اين هزينه ها حداقل 
نتيجه بخش باشــد نه اينكه سال بعد شاهد 
تلنبار شدن بخشى ديگر از بدهى هاى باشند.

در مجمــوع هر 2 تيم مســيرى ســخت و 
دشوار را در پيش دارند و بايد بدون تصميم 
گيرى هاى احساسى و فضاسازى هاى منفى و 
پرداختن به حواشى، تمركز خود را معطوف  

صعود نمايند.

مسير دشوار فوتبال همدان تا صعود
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فنـاوري

گـزارش 

گردشگـرى

روسيه ايستگاه فضايى بين المللى را 
ترك مى كند

 (ISS)روســيه در حال بررسى ترك ايستگاه فضايى بين المللى 
به قصد راه اندازى و اســتقرار در ايســتگاه فضايى مخصوص خود 
است و "روسكاسموس"(Roscosmos) احتماال ايستگاه فضايى 

بين المللى را تا سال 2025 ترك خواهد كرد.
بــه گزارش ايســنا ، بيــش از دو دهه اســت كه ايســتگاه فضايى 
بين المللــى(ISS) به عنــوان يك پايگاه تحقيقاتى مشــترك براى 
فضانوردان سراسر جهان خدمت كرده است. آزمايشات علمى انجام 
شــده بر روى اين فضاپيماى سرنشــين دار دائمى همواره به عنوان 
جزئى جدايى ناپذير از اكتشافات آينده به حساب آمده و حتى پايه و 

اساس موفقيت هايى را در زمين نيز فراهم آورده است.

چاپ زيستى لوزالمعده 
مى تواند به ديابت پايان دهد

 دانشــمندان به تازگى موفق به زيســت چاپ لوزالمعده شده اند كه 
عالوه بر توانايى پايان دادن به انجام آزمايشات روى حيوانات مى تواند 
بــه بيمارى ديابت در جهان نيز پايان دهد.به گزارش مهر  ، بر اســاس 
 ،(EPFL)گزارش وب سايت رسمى مؤسسه پلى تكنيك فدرال لوزان
يك شركت به تازگى يك سيستم جديد با قابليت چاپ بافت بيولوژيكى 
در مدت ســريع و باورنكردنى 30 ثانيه ايجاد كرده است كه يك روش 
احتمالى براى پايان دادن به ديابت ايجاد مى كند. فناورى اين شركت كه 
"Readily٣D" ناميده مى شود، استفاده گسترده اى در يك پروژه بزرگ 
اروپايى براى ساخت يك مدل زنده از لوزالمعده انسان كه مى تواند يك 

جايگزين ايمن براى آزمايش داروهاى جديد باشد، داشته است.

حتى يك ضربه مغزى خفيف هم 
خطر سكته را به همراه دارد

 يك پژوهش جديد نشان مى دهد كه تجربه ضربه مغزى هر قدر 
هم خفيف باشد، مى تواند خطر سكته را افزايش دهد.

بــه گزارش ايرنا ، بيمارانى كــه از ضربه مغزى تروماتيك حتى يك 
ضربه مغزى خفيف رنج مى برند، در چهار ماه نخست پس از آسيب، 
با بيشترين ميزان خطر سكته رو به رو هستند اما يك پژوهش جديد 
نشــان مى دهد كه اين خطر در اين افراد، تا پنج ســال بيشتر از بقيه 

مردم باقى مى ماند.
آسيب هاى مغزى تروماتيك كه عملكرد طبيعى مغز را مختل مى كنند، 
در بسيارى از موقعيت ها از جمله سقوط، تصادف خودرو و برخورد 

هنگام ورزش رخ مى دهند.

استفاده از ليزر 
براى اتصال هواپيماها به اينترنت

 شــركت ايرباس(Airbus، در تالش براى ارتقاى سطح ارتباطات 
ليــزرى اعالم كرده كه قصد دارد يك ترمينــال ارتباطات ليزرى به نام 
"اولترا اير"(UltraAir) براى هواپيماها بســازد.به گزارش آى اى، اين 
پيشرفت مهمى است زيرا از آن  جايى كه درخواست براى سرويس هاى 
ماهواره اى رو به گسترش است، فركانس هاى راديويى كه در حال حاضر 
توسط ماهواره ها مورد استفاده قرار مى گيرند دچار اختالل شده اند. اين 
فناورى جديد به هواپيماها و ماهواره ها امكان برقرارى ارتباط بدون نياز 
بــه فركانس هاى راديويى را مى دهد و به جاى آن مى توانند از ليزرهايى 
كه داده ها بر روى آنها كدگذارى شده استفاده كنند كه انتقال سريع ترى 

فراهم مى كند و مستقيم به ماهواره هايى با فاصله ى زياد متصل مى شود.

اولين بارش شهابى سال در شرف وقوع
 اولين بارش شــهاب ســنگ ســال در صبح روز پنجشــنبه(2 

ارديبهشت) به اوج خود مى رسد.
به گزارش مهر ،   بارش شــهابى شــلياقى(Lyrids) كه هر سال در 
اواخر ماه آوريل (اوايل ماه ارديبهشــت) اتفاق مى افتد، هنگامى رخ 
مى دهد كه زمين از ميان دنباله ى يك ستاره ى دنباله دار عبور مى كند. 
با ورود بقاياى اين ســتاره به جو زمين و سوختن آن ها، رگه هايى از 

نور براى مدت چندثانيه با چشم غير مسلح قابل مشادهده است.
به گفته ى ناســا:هنگام اوج اين بارش شهاب ســنگى مى توان در هر 
ســاعت ده تا بيست شهاب سنگ مشــاهده كرد. اين شهاب سنگ ها 
معموال در هنگام متالشى شدن "دنباله ى درخشانى" از خود به جاى 

مى گذارند.

باغبان باغ جادويى از دانشــگاه  سـورنتو 
مكزيـك دكتراى افتخارى گرفت 

 باغ  جادويى حاصل عشــق و ايده مردى از جنس آب و خاك است كه 
با پيوند ريشــه ها و هسته ها دست به افسونگرى زده و درختانى سحرآميز 
مى پروراند كه نظير اين آشتى كنان طبيعت را كمتر ديده و شنيده ايم مگر در 

چشم اندازى زيبا و شگفت در دل همدان سرسبز.
محقــق علوم باغى و گياهى و صاحب بــاغ جادويى همدان  با تجربه اى 
حاصل از ســال ها تحقيق موفق به پرورش درختان پايه كوتاه در باغ خود 

شده و درختان ميوه را با ارتفاعى حدود 10 سانتى متر به بار نشانده است.
پرويز ملك زاده كه با تالش و پشتكار خود در تدبيرى سخت باورانه، فعل 
خواستن و توانستن را در ميان سنگالخ هايى بى بهره از هر حياتى، بر شاخ 
و بــرگ درختان باغ خود صرف كرده و با همتى مضاعف و بهره گيرى از 
تجربيات 45 سال تالش در حوزه باغبانى، توانسته باغى را با نگاهى آموزشى 
و ترويجى در گوشه اى از اطراف شهر همدان بنا نهد كه در آن انواع درختان 

ميوه با ارتفاعى كمتر از 10 سانت به بار بنشينند.
در اين باغ كوچك جادويى بيش از 50 نوع مختلف درختچه هاى پايه كوتاه 
ميوه از آلبالو و هلو و انجير گرفته تا بادام و گردو و سيب به ثمر نشسته و 
ميوه هاى آن همچون محصول بوته هاى توت فرنگى برروى زمين نقش 

بسته است.
ملك زاده تجربيات گرانبهايى دارد و بسيارى از محققان علوم باغى و گياهى 
در كشــورهاى اروپايى براى استفاده از تجارب او طى طريق كرده و هزينه 
هايى سنگين را متحمل مى شــوند تا با بازديد از باغ جادو و الهام گرفتن 
از ابتكارات و خالقيت هاى اين باغبان همدانى بتوانند توشــه اى برگيرند. 
پرويزملك زاده محقـق و پژوهشـگر برجسـته علـوم باغبانـى موفـق  بــه 
دريافــت دكتــراى افتخــارى علــوم باغــى و كشــاورزى دانشــگاه  
سـورنتو كشـور مكزيـك شـــد.  قرار  بـود ايـن پژوهشـگر صاحـب 
نـــام همدانـى بـراى دريافـت  جايـــزه علمـى و فرهنگـى خـود بـه 
كشـور مكزيـك سـفر كنـد كـه  بـا توجـه بـه طوالنـى شـدن پروسـه 
ويـروس كرونـا سـرانجام ايـن  جايــزه بــا برگــزارى آييــن ويــژه 

اى بــه صــورت ويديــو كنفرانســى  تقديـم وى شـد. 
در ايــــن مراســــم كــه بنــا بــــر درخواســت  ملـــك زاده بـا 
قرائـت آياتـى از قـرآن كريـــم و اجـراى سـرود جمهـورى  اسـامى 
و اهتـزاز پرچـم جمهـورى اسـامى همـراه بـود مسـئوالن  دانشــگاه 
ســورنتو بــه پــاس ســــالها تــاش و نــوآورى ايــن محقــق  و 
پژوهشـگر همدانـى در احيـاء علـــوم باغبانـى و تدريـس افتخـارى  
و بشردوســــتانه در دو حــــوزه باغبانــــى و محيــــط زيســت 
دكتــراى  افتخـــارى دانشـگاه سـورنتو در حـوزه باغبانـى را تقديـم 
وى كردنـد. ايـن محقـق صاحـــب نـام همدانـى كـه تـا كنـون سـه 
بـــار عنوان  شـهروند برگزيـده را از آن خـــود كـرده در خصـوص 
دريافـت دكتـراى  علـــوم باغبانـى كشـور مكزيـك بـه عنـوان تـازه 
تريـن موفقيتـش بـه  خبرنـگاران گفـت: مـن بـا بـردن قريـب 2 هـزار 
و 970 كاميون ســـنگ  و آوردن افـزون بـــر 3 هـزار كاميون خـاك، 
يـك كـوه را تبديـــل بـه باغـى  كــردم كــه امــروز در ايــن بــاغ 
جادويــــى درختچــه هــاى ميــوه بــا  كمتـر از 50 سـانت ارتفـاع 
توليـد ميـــوه مى كننـد. وى بـا اشـاره بـه اينكـه بـا سـال ها مطالعـه 
علمـى و عملى سـال  گذشـته موفـق بـه توليـد نوعـى كـود معجونـى 
صددرصـد ارگانيـك  شـدم، افـزود: ايـن كـود كـه تاييديـه دو كشـور 
انگليـس و هلنـد را  دارد بـدون هيـچ عارضـه اى بـارورى درختـان را 
چنـد برابـر مى كنـد  و امــروز ايــن كــود بــا مشــاركت و كمــك 
يــك ســرمايه گــذار در  اصفهـان بـه توليـد بااليـى رسـيده اسـت. 
ملـك زاده بـا اشـاره بـه گذشـت 70 بهـار از عمـر خـود و سـال  هــا 
مطالعــه و كار علمــى و عملــى تصريــح كــرد: هنــوز احســاس 
مى كنـم در ابتـداى مسـير هسـتم چـرا كـه بـه تدريـس افتخـارى  در 
حـوزه محيـــط زيسـت و علـوم باغبانـى بـراى جوانـان و نوجوانـان  
عالقـه وافـر دارم و بـه رغـم دعـوت بيـش از 30 كشـور جهـان بـراى  
اقامـت، بـه كشـورم و زادگاهـم همـدان بـه عنـوان شـهر اطلسـى ها  
عشـق مـى ورزم و اميـدوارم بتوانـم خدمتگـزار مـردم و بـه ويـژه حوزه  
باغـــى كشـور باشـم.  وى بــا اشــاره بــه اينكــه مــدرك دكتــراى 
افتخــــارى دانشــگاه  سـورنتو كشـــور مكزيـك در 20 فوريـه سـال 
2021 بـه بنـده تعلـــق  گرفـت، گفـت: ايـن جايـزه فرهنگـى مطابـق 
اساسـنامه يونسـكوكه  علـل بشـر دوسـتانه دارد بـه بنـده تعلـق گرفـت 

كـه آن را افتخـارى  بــراى كشــورم ايــران مى دانــم. 
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■ دوبيتى بابـاطاهـر 
هر آنكس عاشق است از جان نترسد                          يقين از بند و از زندان نترسد
دل عاشق بود گرگ گرسنه                                  كه گرگ از هى هى چوپان نترسد

زين
درج

س 
كرف

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

راهن
بود  

 ك
وند

 نها
  

ان
سرك

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

23 22 27 28 27 27 26 26 29 25 27 27
10 9  7  9  7  7  8  9  9  8  8 7
45 55 60 45 55 55 50 55 50 50 50 55

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

مــاه رمضــان ، ماهــى اســت كــه خداونــد ، روزه آن را بــر شــما واجــب ســاخت . پــس هــر 
كــس آن را از روى ايمــان و بــه اميــد پــاداش الهــى روزه بــدارد ، از گناهانــش بيــرون مــى آيد 

، همچــون روزى كــه مــادرش او را زاده اســت .   
تهذيب األحكام ج 4 ص 152 ح 421

 اســفند ماه سال گذشته ســخنان وزير بهداشت 
درباره اقامت بيماران مبتال به كرونا پس از بهبودى در 
مراكز اقامتى، اعتراض هتلداران را برانگيخت . وزير 
بهداشت اسفند ماه 1399 بار ديگر اعالم كرده است 
كه مبتاليان به ويروس كرونا بعد از ترخيص بايد در 
محلى غير از خانه نگهدارى شــوند و هتل ها يكى از 
اماكن در نظر گرفته شده براى اسكان بيماران مبتال به 

كرونا در دوران نقاهت هستند.
ســعيد نمكى گفته بود: «بيماران پس از ترخيص از 
بيمارستان در محلى ديگر غير از خانه بايد نگهدارى 
شوند و يكى از اين فضاهاى بينابينى هتل و فضاهاى 
گردشگرى است كه در اختيار بخش خصوصى قرار 
دارد كه بر همين اساس اقدام به پيش خريد خدمت 
از بخش گردشگرى به عنوان پشتوانه مراكز درمانى 

مى كنيم»
اين اظهار نظر اگرچه هنوز به مرحله اجرا نرسيده اما 
نياز به اقدامات كارشناســى و بررسى هاى بيشترى 
دارد. ايــن خبر اعتراض بســيارى از هتلــداران را 
به همراه داشــته و آنها معتقدنــد كه كمكى به بهبود 

وضعيت هتلداران نمى كند بلكه تصوير نامناسبى از 
آنها در ذهن مســافران ايجاد مى كند. با اينكه معاون 
گردشگرى مى گويد اين اقدام داوطلبانه است اما به 
نظر نمى رســد هيچ يك از هتــل ها داوطلب چنين 

طرح غيركارشناسانه اى باشند.
 اين طرح داوطلبانه است

معاون گردشگرى همدان در اين باره ميگويد : هتلها 
ظرفيت آماده اى براى پذيــرش بيماران بهبود يافته 
دارند اما تا امروز مراجعه و درخواستى اتفاق نيوفتاده 
است .على خاكســار گفت : از آنجا كه هتلها داراى 
سرمايه گذار و بهره بردار هستند تصميم در اين مورد 
بــه بهره برداران مربوط ميشــود .وى گفت در حال 
حاضر در همدان 3 هزار و 100 تخت در هتلها آماده 

پذيرش مراجعان است .
معاون گردشــگرى همدان گفت: «اين ايده با هدف 
كمك به فعاالن گردشگرى مطرح شده است. وزارت 
بهداشــت پس از آن كه در جريان مشــكالت مالى 
تاسيســات گردشــگرى قرار گرفت، اعالم آمادگى 
كرد با فضاهايــى مثل هتل ها قــرارداد ببندند تا از 

امكانات آن ها براى نگهدارى شــفايافتگان ويروس 
كرونا پيش از رفتن به خانه، استفاده كنند. 

اين بيماران بعــد از ترخيص نبايد بالفاصله به خانه 
برگردند و نياز به فضاهــاى بينابينى براى گذراندن 

دوران نقاهت دارند.»
على خاكســار با اشــاره به توضيحات و دستورات 
معاونت گردشگرى كشور  افزود: «اجراى اين طرح 
به آمادگى هتل ها بستگى دارد. هيچ اجبارى نيست، 
طرح كامال داوطلبانه است. قرار شده ما به هتلداران 
و ساير تاسياســت گردشگرى اين موضوع را اطالع 
رسانى كنيم. وزارت بهداشت نيز اعالم كرده براى اين 

كار هزينه مى كند، با هتل ها قرارداد مى بندد و تمام 
اقدامات مراقبتى و بهداشتى، حتى ضدعفونى هتل ها 

را خودش انجام مى دهد.
 ايجاد تصوير منفى و هراس آور

مشــاورمديرعامل و مدير بازاريابى و فروش يكى از 
هتلها  بر اين باور است كه اقامت بيماران بهبود يافته 
كرونا در هتل ها تصوير منفى و نامناســبى از هتل ها 

در ذهن مردم ايجاد مى كند.
از نــگاه وى اجراى چنين طرحى نياز به بررســى و 
تحقيقات بيشترى دارد. ممكن است دولت تصور كند 
با اين اقدام به هتل هاى كشور كمك مى كند اما اين 

امر مشكالت خاص خود را دارد.
هتلداران به اين تصميم عمل نمى كنند

برخى فعاالن هتلدارى بر اين باور اند  
كه حتى اگر وزير بهداشــت بخشنامه 
اى مبنى بر اقامت بيماران كرونايى در 
دوران نقاهت به هتل هاى كشور ابالغ 
كند هم هيچ مدير هتل و هتلدارى به 

آن عمل نمى كند.
آنها مــى گويند ، وزارت بهداشــت چــه تدابيرى 
انديشيده است كه بيماران كرونايى را براى اقامت به 
هتل ها ارسال كند؟ يك شيشه الكل مى تواند به هتل 
ها بدهد؟ چه اقدامى مى تواند انجام دهد؟ اول بايد 
تدابيرى در نظر بگيرند كه وســايل مراقب از بيماران 

مهيا شود و بعد بيماران را روانه هتل ها كنند.
درمان بيمارى ها در ايران به اندازه كافى گران است 
و ويروس كرونا نيز تنها قشر ثروتمند را هدف قرار 
نمى دهد. از سويى ديگر هتل ها نگران ايجاد تصوير 
منفى و مخدوش در ذهن مخاطبانشــان هســتند و 

معتقدند اين امر كمكى به هتل ها نمى كند.

انتخاب هتل ها در نقش 
نقاهتگاه داوطلبانه است 

مزايده عمومي فروش امالك مازاد بانك صادرات همدان شماره  1400/1 (نوبت اول)   

بانك صادرات ايران -  مديريت شعب استان همدان

شناسهرديف
ملك

زمين، ساختمان، آپارتمان، پالك ثبتيآدرس و نشاني 
مغازه،

سالن، سوله، كارگاه،
كارخانه، باغ، ويال،،
پاساژ ، خانه، گاراژ

مسكوني، اداري، 
بانك، تجاري، رفاهي، 

آموزشي، ورزشي، 
كشاورزي/مزروعي، انبار، 

كارگاه، صنعتي

دانگ / 
سهم / 
شعير/

(كامل ، مشاعي)

قيمت پايه (به ريال اعيانعرصه
) نقد 

قيمت پايه (به ريال ) 
نقد و اقساط 

سپرده توديعي شرايط فروش
جهت شركت در 
مزايده (به ريال)

توضيحات

مالير شهرك صنعتى 19844
شوشاب بلوار صنعت 

خيابان چهارم  

داراى متصرف - فروش با 559,250,000نقد و اقساط 63600103319,665,000,00021,850,000,000 دانگ صنعتى كارخانه *
وضع موجود - جانشينى 

شهرك صنعتى بوعلى 29855
همدان  خ 35 

داراى متصرف - فروش با 660,187,500نقد و اقساط 62253152737,833,750,00042,037,500,000 دانگ صنعتى كارخانه *
وضع موجود - جانشينى 

شهرك صنعتى ويان 39856
كبودرآهنگ خيابان 

33 روبرو شركت 
شيمى معدنى 

داراى متصرف - فروش با 530,250,000نقد و اقساط 6217561814,445,000,00016,050,000,000 دانگ صنعتى كارخانه *
وضع موجود - جانشينى 

مالير خ شهدا خ 48591
طلوعى ك ابوترابى 
نبش ك بن بست  

درخشان 3

داراى متصرف - فروش با 100,326,145نقد و اقساط 28,495148,7148,71,805,870,6252,006,522,917 شعير تجارى - مسكونى ساختمان - مغازه16/46
وضع موجود - مشاع 

جاده همدان رزن 59523
كيلومتر 15 روستاى 

جامشلو 

تخليه  - فروش با وضع 281,200,000نقد و اقساط 640009165,061,600,0005,624,000,000 دانگ صنعتى كارخانه *
موجود 

داراى متصرف - فروش با 435,000,000نقد و اقساط 640155487,830,000,0008,700,000,000 دانگ صنعتى كارخانه *شهرك صنعتى قهاوند 69850
وضع موجود - جانشينى 

شهرك صنعتى ويان 79863
كبودر آهنگ خ 6 
قواره 2 سمت چپ 

داراى متصرف - فروش با 743,342,500نقد و اقساط 63900180053,335,000,00058,668,500,000 دانگ صنعتى كارخانه *
وضع موجود - جانشينى 

سندعادى - فروش با وضع 617,500,000نقد و اقساط 619139530,150,000,00033,500,000,000 دانگ تجارى - مسكونى ساختمان *قروه درگزين 82260
موجود- داراى يك طبقه 

مسكونى
همدان شهرك 92238

فرهنگيان نرسيده به 
ميدان معلم

داراى 140 متر تجارى-تخليه 860,000,000نقد و اقساط 6200205,9573,800,000,00082,000,000,000 دانگ  تجارىساختمان*
-فروش با وضع موجود 

  بانك صادرات ايران -مديريت شــعب استان همدان 
در نظر دارد تعــدادي از امالك مازاد  خود را از طريق 
مزايده عمومي و به صورت نقد و اقســاط حداقل ٪30 
مبلغ مورد معامله به صورت نقدي و الباقي حداكثر طي 
اقساط 36 ماهه با نرخ مصوب بانكي  به فروش برساند 

متقاضيان مي توانند جهت كســب اطالعات بيشــتر ، 
دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارك و بازديد از امالك 
مورد نظر خود ، همه روزه از تـاريخ انتشار آگهي (غير 
از ايام تعطيل ) از ساعت 08:00 صبح لغايت 00 : 14 به 
دايره تداركات و ساختمان واقع  در : همــــدان ابتداي 

خيـــابان شريعتي نبش كوچه شهيد يوسفي مراجعه و 
يا با شــماره تلفنهاي 32510709 تماس حاصل نمايند 
و پــــاكت هاي حاوي پيشنهادات را تا ساعت 16:00 
روز  دوشــنبه  مورخ  1400/02/13 بــه دايره روابط 
عمومي مديريت شعب همدان تسليم و رسيد اخذ نمايند 

.  پاكات پيشــنهادات ارائه شده روز  چهارشنبه  مورخ 
 1400/02/15رأس ســاعت  9:00 صبح در طبقه سوم 
ســاختمان مفتوح و قرائت خواهد شد . حضور شركت 
كنندگان در جلســه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه 

رسيد و تسليم پاكات به بانك مي باشد. 
4- كليه امالك با وضع موجود به فروش مي رسند و در صورت داشتن متصرف ، مسئوليت تخليه 
و كليه هزينه هاي متعلقه به عهده خريدار ميباشد و اخذ رضايت مالك (پرداخت حق مالكانه ) در 
امالك اوقافي ، سرقفلي، حق كسب و پيشه و ساير موارد فريضه و متصوره و پرداخت هزينه هاي 

مربوطه تماماً به عهده خــريدار مي باشد . 

1- مبلغ سپرده توديعي  شركت در مزايده مربوط به هر ملك در آگهــــي 
منـدرج ميباشد كه طبق مفاد اسناد مزايده الــزاماً مــي بايست به حساب 
شــماره 0102490440003 به نام دايره تداركات و ســاختمان نزد شعبه 
همدان كد 51 واريز شــود يا ضمانت نامه بانكي به غير از بانك صادرات 
ايران . ضمناً جهت دريافت اســناد و اوراق مزايده ، ارائه فيش واريزي به 

مبلغ 500/000 ريال به حساب ياد شده الزامي است .

2- مطالعه مـــدارك و سوابق مــربوطه 
و بـــازديد از امالك ، قبل از شركت در 
مـزايده براي تمامي شركت كنندگان در 

مزايده ضروري است . 

3- بانك در رد و يا قبول 
پيشنهادات  تمامي  يا  يك 
خريد به هر دليل ودر هر 

مرحله مختار است .
(شركت كنندگان هر گونه اعتراض در اين زمينه را از خود سلب و ساقط نمودند )

ضمناً متقاضيان تا تاريخ  1400/02/07فرصت گرفتن اسناد مزايده را دارند

تو ضيحات و شرايط :

   

رنا
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/


