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مواضع روشن داشته باشید
 ۱-  از اهمیت شــورای شهر  و جایگاه آن هر چند 
در این ســال ها کاسته شــده و برخی مدیران سعی در 
هیچ انگاری شوراها در تصمیم گیری های مهم داشته اند 
اما جایگاه قانونی شوراها در سطح یک پارلمان محلی در 

حوزه مدیریت شهری است...
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|ISNN: 2322-4665|

خبر

2

خبر

ان
ست

ماد

3

صاد
اقت

6

ش
ورز

7

مؤسسات داوری 
اهرم تسریع 
سازش ها 
در دعاوی

۲۳ میلیارد 
جریمه 
قاچاقچیان 
در استان همدان 
وصول شد

شهرداری همدان 
دوباره 
صدرنشین شد 

نیاز محیط زیست 
شهری  
نیازمند
 شفاف سازی

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

پنج درصد تعداد شعب اخذ رأی در استان افزایش یافت
4

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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حیات خانه تاریخی منصوری به معاوضه زمین گره خورد 

 فروش یا تخریب 
سرانجام خانه تاریخی مالیر

همدان در وضعیت نارنجی کرونا

با واکسیناسیون 60ساله ها 
مرگ ومیر کاهشی می شود
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هر کسی  از هر جناحی اختالف افکنی کند به 
خطا رفته است
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مواضع روشن داشته باشيد
 1-  از اهميــت شــوراى شــهر  و جايگاه آن هــر چند در اين 
ســال ها كاسته شده و برخى مديران سعى در هيچ انگارى شوراها در 
تصميم گيرى هاى مهم داشــته اند اما جايگاه قانونى شوراها در سطح 

يك پارلمان محلى در حوزه مديريت شهرى است.
البته جدال بين افزايش اختيارات شوراها و طرفداران نبود شوراها يا 

نمايشى بودن آنها همچنان در كشور ادامه دارد.
2- انتظار بر اين اســت كه اعضاى يك شــورا در ارتقا جايگاه آن 
بكوشند و اقدامى در جهت آسيب  به جايگاه آن و بى اهميتى ديگران 

به آن نكنند.
اما اين انتظار تاكنون برآورده نشــده و برخى از اعضاى شــوراها با 
حركات و عملكرد خود سبب آســيب به جايگاه و اهميت شوراها 

شده اند.
3- نداشــتن مواضع شفاف درباره مســائل مديريت شهرى يا اعالم 
مواضــع متضاد در نزد عمــوم با نهان، نگاه معامله اى به مســائل و 
پيگيــرى منفعت هاى شــخصى و باندى به جــاى منافع عمومى از 
اقداماتى بوده كه دليلى بر كاهش جايگاه شــوراها در نزد مردم شده 

است.
در اين ميان اتخاذ مواضع متضاد در آشــكارا و نهان، بيستر از ديگر 

اقدامات در بى اعتمادى به شوراها نقش ايفا كرده است.
4- افزايش اختيارات شوراها به مديريت كامل شهرى و تصميم گيرى 
در تمام موضوعات مرتبط با شهر شايد در دوره آينده فعاليت شوراها 

هم محقق نشود اما تالش ها در اين زمينه ادامه خواهد داشت.
در واقــع داوطلبان بايــد آمادگى براى تالش بى وقفــه در افزايش 
اختيارات و وظايف شــوراها را داشــته باشــند و با آمادگى براى 
عضويت در شــورايى با جايگاهى باالتر از شــوراهاى قبلى تالش 

كنند.
5- برغم اختيارات مديريت شــهرى و وظايف شوراها كه مخالفانى 
همواره در برابر آن مانع تراشــى دارند، در مواردى كه شــوراها در 
همين شــرايط نيز  اختيارات داشــته اند، به دليل مواضع غير شفاف 

اعضا نتوانسته اند توفيقى حاصل كنند.
البته اتخاذ مواضع دوگانه رســانه اى و جلســات بدون رسانه نيز در 

نداشتن توفيق در اين زمينه ها موثر بوده است.
6- اكثر شــهرهاى اســتان همــدان در شــاخص هاى چون جذب 
سرمايه گذار، مديريت پســماند، فضاى سبز، امنيت و امكانات زنان 
در شــهر و مديريــت فرهنگى دچار نقص و حتى بــدون نمره در 

كارنامه عملكردى هستند.
البته در مواضع رســانه اى همه اعضا در اين زمينه از بايدها ســخن 
گفته انــد اما در مواضع عملكردى چنين نبوده و حتى در مواردى از 

نبايدها سخن گفته اند.
7- با اين اوصاف انتظار مى رود داوطلبان شــوراى شــهر در همين 
مرحله تبليغات به تبيين مواضع شــفاف خود در ارتباط با مشكالت 
شاخص مديريت شــهرى اســتان بپردازند تا راى دهندگان مطمئن 
شــوند مى توان براى ايجاد تحول در شــهر و رســيدن به مديريت 

شهرى پويا و با نشاط به اين داوطلبان با برنامه اعتماد كرد.
شــفافيت مواضــع و برنامه هــا در ارتباط با شــاخص هايى چون 
ســرمايه گذارى، مديريت پســماند، فضاى ســبز ، امنيت، امكانات 
بانوان و ســهم آنان و كودكان از شهر، مديريت فرهنگى و اجتماعى 
و فروش تراكم و بلندمرتبه ســازى در شهر بخشــى از انتظارات از 
داوطلبان در روزهاى تبليغات اســت تا ثابت شــود آنها به شهر به 
عنوان موجودى زنده و با هويت نگريســته و براى تعالى، آرامش و 
آسايش و پيشرفت شهروندان در شهرى پويا و با نشاط، برنامه دارند.

شنا در سد ها و بند هاى انحرافى ممنوع
 شــنا كردن در ســد ها و بند هاى انحرافى ممنوع است و در صورت مشاهده با 

متخلفان برخورد مى شود.
مديرعامل شركت آب منطقه اى اســتان همدان با تاكيد بر ممنوعيت شنا در حاشيه 
ســد ها و بند هاى انحرافى اظهار كرد: لغزندگى حاشــيه مخازن ســد ها و بند هاى 
انحرافى، مكش جريان آب و شــرايط رسوبى كف اين مخازن خطر مرگ را براى 

شناگران به همراه دارد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، منصور ســتوده با بيان اينكه شنا كردن در سد هيچ 
شباهتى به شنا در دريا ندارد افزود: در سد ها هر چه پيش مى روى، سطح آن گودتر 
مى شــود، اما در سد اينگونه نيست و كف آن ممكن است گل و الى و برآمدگى و 

فرورفتگى باشد و همين عامل خطر براى شناگر خواهد بود.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان با بيان اينكه تاكيد تاسيسات ياد شده 
محل مناسبى براى شنا نيست افزود: هموطنانى كه اين اماكن را براى تفرج انتخاب 
مى كنند، بايد به خاطر حفظ ســالمت خود و خانواده شــان به عالئم هشدار دهنده 
و تذكر ماموران توجه جدى داشــته باشند. ستوده با اشاره به اينكه عامل بازدارنده 
از شنا در شد ها اطالع رســانى ها و ماموران اب منطقه اى هستند گفت: در صورت 
مشاهده شناى افراد در سد ها با آن ها برخورد مى شود كه درخواست مى شود از اين 
كار خوددارى كنند. وى يادآور شــد: هر ساله با گرم شدن هوا برخى افراد اقدام به 
شــنا در سد ها و تاسيســات آبى مى كنند، اما امسال با كاهش بارندگى خطر شنا در 

سد ها چندين برابر مى شود.

دماى هواى همدان تا 35 درجه مى رسد
 بنا بر گفته كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان، انتظار مى رود دماى هواى همدان 

تا پايان هفته جارى به 35 درجه سلسيوس برسد.
روح ا... زاهدى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در اين هفته شاهد از بيم رفتن الگوهاى بهارى و 
ورود الگوهاى تابستانه به استان خواهيم بود و انتظار داريم هوا به تدريج گرم شود و دماى هواى 
همدان به 35 درجه سلسيوس برسد. وى با بيان اينكه آسمان استان در هفته جارى صاف و آفتابى 
همراه با وزش باد موقتى در ساعات بعدازظهر خواهد بود، ادامه داد: وزش باد بيشتر در اغلب نقاط 

استان به ويژه در نيمه شمالى است و تا 50 كيلومتر بر ساعت مى رسد.
كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان در رابطه با كيفيت هواى همدان توضيح داد: در 

اين هفته هواى خوبى داريم و از نظر كيفى هواى به نسبت پاكى خواهد بود.

راهيابى 67 دانش آموز همدانى 
به مسابقات سراسرى قرآن

 رئيس اداره قرآن و نماز اداره كل آموزش وپرورش استان همدان 
از راهيابى 67 دانش آموز همدانى به ســى و نهمين دوره مســابقات 

سراسرى قرآن و عترت خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران ، عباس تجرى، گفت: در سى ونهمين 
دوره مســابقات قرآنى در ســطح آموزشــگاهى 50 هزار دانش آموز 
شــركت كرده بودند كه از اين تعداد 20 هــزار دانش آموز به مرحله 
مسابقات منطقه اى راه يافتند و پس از آن نيز هزار نفر در سطح استانى 
به رقابت پرداختند كه از اين تعداد 337 نفر حائز رتبه برتر اول تا سوم 

شده و 67 نفر به مسابقات سراسرى راه يافتند.
وى با اشــاره به اينكه در سال گذشــته 15 نفر از دانش آموزان استان 
همدان در مســابقات سراســرى قرآن حائز رتبه شــدند، افزود: اين 
مسابقات سراسرى امســال نيز در مردادماه به صورت آنالين برگزار 

خواهد شد.
رئيــس اداره قرآن و نماز اداره كل آموزش وپرورش اســتان همدان 
عنوان كرد: سى ونهمين دوره مسابقات قرآن دانش آموزى در رشته هاى 
قرائت، ترتيل، حفظ عمومى، حفظ ويژه، مداحى، اذان، احكام، انشاى 

نماز، تفسير نهج البالغه و صحيفه سجاديه برگزار مى شود.
تجرى ادامه داد: اين مســابقات به صورت غيرحضورى و در بســتر 
شبكه شاد برگزار شــده و دانش آموزان فايل هاى صوتى خود را در 

قالب اين شبكه به آموزش وپرورش ارسال خواهند كرد.
وى گفت: ايــن اداره كل در خرداد و تير اقدام به برگزارى دوره هاى 
آموزشــى مجازى در بستر شبكه شاد براى دانش آموزان خواهد كرد 
تا آمادگى الزم را براى حضور در مســابقات سراســرى كسب كنند، 
اميدواريم در سال جديد نيز همچون سال هاى گذشته شاهد درخشش 

دانش آموزان همدانى در مسابقات سراسرى قرآن و عترت باشيم

قطعه اى براى دفن اهداكنندگان عضو 
در باغ بهشت همدان ايجاد شود

 مسئول واحد فراهم آورى اعضا پيوندى دانشگاه علوم پزشكى استان 
همدان از مســئوالن اداره كل اوقاف و امورخيريه اين اســتان خواست 
قطعه اى را در باغ بهشت براى تدفين اهدا كنندگان عضو در نظر بگيرند.
مجيدى حميدى در گفــت و گو با ايرنا بيان كرد: اختصاص قطعه اى 
در باغ بهشــت همدان براى تدفين اهــدا كنندگان عضو در دوره مدير 
پيشين اوقاف همدان پيگيرى و به نتيجه هايى دست يافتيم به گونه اى 
كه قطعه اى پيش بينى و مقرر شــد 50 تا 70 قبر براى اين افراد در سه 

ماه آماده شود.
وى اضافه كرد: با روى كار آمدن مســئول جديــد، اين كار متوقف و 
تابلوى نصب شده نيز در اين قطعه برداشته شد اين در حاليست كه در 
تمامى استان ها براى اين افراد با عنوان اهدا كنندگان زندگى يا ايثارگران، 

قطعه اى در نظر گرفته شده است.
مســئول واحد فراهم آورى اعضا پيوندى دانشگاه علوم پزشكى استان 
همدان با تاكيد بر اينكه اهدا كنندگان عضو كه زمينه ســاز زندگى چند 
تن ديگر شده بايد با تكريم و مراسم ويژه دفن شوند اظهار داشت: تنها 
در زمانى كه مدير يا مسئولى نيازمند عضو اهدايى باشد به فكر تكريم 

اين افراد مى افتند.
حميدى بيان كرد: همچنين با شهردارى و شوراى شهر براى نامگذارى 
خيابانــى يا پارك و بوســتانى به نام «ايثارگران اهــداى عضو» رايزنى 
صورت گرفت كه تاكنون به نتيجه نرسيده ايم كه اميد مى رود همكارى 

الزم در اين باره صورت گيرد.
وى يادآورى كرد: سال گذشته 15 بيمار براى اهداى عضو آماده شدند 
اما پيش از اهدا، سه تن از آنها فوت كردند و از 12 مورد باقى مانده 40

عضو دريافت شد كه به 40 بيمار نيازمند، زندگى دوباره بخشيد.
مســئول واحد فراهم آورى اعضا پيوندى دانشگاه علوم پزشكى استان 
همدان اضافه كرد: از ابتداى سال تاكنون سه مورد رضايت براى اهداى 
عضو در اســتان همدان صورت گرفته است اما 2 تن از بيماران مرگ 
مغزى با توجه به شرايط نامناسب كنونى و تعلل خانواده براى رضايت، 

پيش از اهدا جان باختند.

پلمب 27 واحد صنفى متخلف در همدان
 صدور 566 اخطاريه

 مدير سالمت محيط و كار معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
همدان از پلمب 27 مركز متخلف بهداشتى در همدان خبر داد بهطوريكه 

هفته گذشته 8 سوپرماركت و خواروبارفروشى تعطيل شد.
ليدا رفعتى در گفت وگو با فارس از اقدامات تشــديد بازرســى واحد 
سالمت محيط و كار معاونت بهداشتى استان در مقابله با كوويد 19 خبر 
داد و اظهار كرد: طى هفته گذشته يعنى از 27 ارديبهشت تا سوم خرداد 
5 هــزار و 963 مورد از مراكز خدماتى، صنايع، اماكن عمومى و مراكز 

تهيه و توزيع مواد غذايى بازديد شد.
وى از پلمــب 27 مركز متخلف طى اين مدت خبر داد و با بيان اينكه 
هشــت سوپرماركت و خواروبارفروشى، هفت نانوايى، سه رستوران و 
9 مركز ديگر تعطيل شــد گفت: 566 مورد اخطار و معرفى به مراجع 

قضايى داشتيم.
مدير ســالمت محيط و كار معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى 
همــدان با بيان اينكه در بازديــد از واحدها 82 درصد به تهويه محيط 
توجه مى شــد كه شــامل 4 هزار و 81 مركز بود گفــت: رعايت 81 
درصدى پروتكل هاى فاصله گذارى اجتماعى  4 هزار و 42 مورد را در 
برمى گرفت و 81 درصد نيز نسبت به استفاده از ماسك حساس بودند 

كه 4 هزار و 32 واحد را شامل مى شود.
وى با بيان اينكه رعايت بهداشت و حفاظت فردى 85درصد و 4 هزار 

و 217 مورد بوده است خواستار توجه به پروتكل هاى بهداشتى شد.

1- رقابــت در ستادســازى بين طرفــداران يك داوطلب رياســت 
جمهورى به رقابت در گروه سازى رسيده است. گويا هركس كه موفق 
به راه اندازى ستاد نشود، اقدام به راه اندازى گروه يا كانال در تلگرام 
مى كند. گفتنى اســت پيش بينى مى شــود اين افراد در آينده به دنبال 

مطالبات خود باشند.
2-نگرانى از آغاز موج پنجم شــيوع كرونا افزايش يافته اســت . گويا 
رعايت نشــدن پروتكل هاى بهداشــتى در تبليغــات انتخاباتى دليل 
افزايش اين نگرانى است. گفتنى است ممكن است موج پنجم زودتر 
از پيش بينــى انجام شــده كه بعد از انتخابات اســت يعنى در قبل از 

انتخابات رخ دهد.
3- مديران در انتخابات فعال شده اند. گويا فعاليت مديران سابق براى 
بازگشت به مديريت پس از انتخابات رياست جمهورى است. گفتنى 
اســت برخى از مديران فعلى نيز رايزنى با ســتاد داوطلبى كه شانس 
بيشترى براى پيروزى دارد را به اميد بقا و تداوم فعاليت مديرى آغاز 

كرده اند.
4- بهانه جديد براى گرانى مرغ و تخم مرغ فراهم شــده است. گويا 
قطع برق دليل و بهانه جديد براى اين نوع گرانى اســت. گفتنى است 
در دليل اين گرانى عنوان شــده كه قطع برق مرغداران را با تلفات 5
تا 10 درصدى گله هاى مرغ مواجه كرده و همين مســاله عرضه مرغ 

را كم كرده است. 
5-  واكسيناسيون خارج از نوبت كاركنان صدا و سيما اعتماد عمومى 
به اين سازمان را كاهش داده است. گويا اين واكسيناسيون در شرايطى 
كه برخى بيماران هنوز واكســينه نشــده اند، موجــب ناراحتى مردم 
شــده است. گفتنى اســت دليل  واكسيناسيون خارج از نوبت صدا و 

سيمايى ها انتخابات عنوان شده است.

 وقتى به مسائل گوناگون شهر نگاه مى كنيم 
مى بينيم آنچه بايد باشــد، نيســت و راه نرفته 
زيادى در شــهر همدان كه يك شــهر طبيعت 

محور و باغ شهر بوده است داريم.
مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان 
در نشســت كارشناسى ايسنا، با اشاره به اينكه 
ارزيابى عملكرد شــهردارى و شوراى شهر در 
حوزه محيط زيستى مبتنى بر ارائه برنامه است 
كه تاكنون گزارشى از برنامه ها استخراج و ارائه 
نشــده، اظهار كرد: نخســتين نقص اين است 
كه بايد مســائل به طور شفاف در اختيار همه 
قرار بگيرد و شوراى شهر بايد اين داده ها را از 

شهردارى بگيرد و ارائه دهد.
محسن جعفرى نژادبسطامى درباره گازكشى به 
گنجنامه نيز يادآور شــد: بايد ديد آيا قرار بوده 
گنجنامه رشد و توســعه پيدا كند يا به عنوان 
يك مجموعه حفظ شــود؟ پيش بينى گازكشى 
كه يك روزه بيرون نمى آيد، حتماً يك برنامه اى 
در اين زمينه بوده و شــهردارى از چند ماه قبل 
در جريان بوده اما بايد ديد با شــوراى شــهر 
مكاتبه شده يا اينكه شــوراى شهر در جريان 

نبوده است؟
وى تأكيد كرد: اينكه دنبال عناوينى مثل شــهر 
تاب آور و شــهر سبز باشــيم، خوب بوده و 
يك برندســازى اســت اما بايد يك منطق و 
برنامــه در پشــت اين عناوين وجود داشــته 
باشــد. ما نمى توانيم عناوينى داشته باشيم اما 
حركت هاى عميقى در پشت آن نداشته باشيم. 
اگر نمى توانيم كارهايى متناسب با اين برندها 
انجام دهيم مطرح كردن اين اسامى چيزى بيش 

از ايجاد يك توقع نامعقول ندارد.
وى با تأكيد بر اينكه در شوراى بعدى بايد ديد 
در اين حوزه ها چه اقدامى خواهند كرد، ادامه 
داد: شــوراى شــهر فعلى كه رو به پايان است 
اما بايد ديد در شــوراى بعدى چه اقدامى در 
حوزه هاى زيســت محيطى انجام خواهد شد. 
اينكه بگوييم شوراى شهر بد عمل كرده است، 
مشكلى از ما حل نخواهد كرد اما اينكه بدانيم 
در شهر همدان چه كار بايد شود، كمك زيادى 

به ما خواهد كرد.
وى بيان كرد: اتفاقاتى كه در زمينه رودخانه هاى 
همــدان رخ داده نشــان مى دهــد در حوزه 
رودخانه ها در شــهر همدان نه تنها دقيق عمل 
نشــده بلكه ضعيف تر نيز عمل شده است كه 
البته اين موضوع به يك شــهردار و يك دوره 

شوراى شهر برنمى گردد.
وى با اشــاره به اينكه ســاختار محيط زيستى 
شــهردارى همدان بســيار ضعيــف و عقب 
است، خاطرنشــان كرد: شهر همدان مديركل 
حفاظت محيط زيست و مديرعامل پسماند با 
اعتبارات و برنامه و شاخص هاى مختلف دارد. 
الگوهاى مثبت شــهرى را در شهردارى هاى 
كشــور داريم كه شوراى شهر بعدى با نگاهى 
به شــهردارى مشهد، تبريز و تهران مى تواند با 
اســتفاده از اين الگوها كارهاى مثبتى در شهر 
همدان انجــام دهد.اما مديركل منابع طبيعى و 
آبخيزدارى استان همدان، معتقد است: يكى از 
گرفتارى هاى منابع طبيعى خط حريم است كه 
خوشبختانه توانستيم در شهر همدان خط حريم 
را پاييــن بياوريم كه يك پيــروزى براى منابع 

طبيعى بوده است.
اسفنديار خزائى با اشاره به اينكه با پايين آمدن 
خط حريم شــهر همدان خيلى از اراضى ملى 
به منابع طبيعى بازگشــت، تصريــح كرد: در 
برخى نقاط خط حريم زير 2000 بوده اما هنوز 
ايــن خط حريم در شــوراى عالى معمارى و 

شهرسازى به تصويب نرسيده است.
وى با بيان بايد الوند آزادسازى شده و به مرتع 
تبديل شود، تأكيد كرد: اگرچه مديريت شهرى 
الزم اســت اما الوند تنفس شهر همدان است، 
اين تنفس به حفظ مرتع نياز دارد. چشمه ها و 
گونه هاى خــاص گياهى موجود در الوند بايد 
حفظ شود. وى درباره واگذارى پارك جنگلى 
اكباتان به شهردارى همدان نيز يادآور شد: در 
پارك هاى جنگلى هم قوانين مى گويد پاركى كه 
در داخل حريم قرار دارد، بايد به شهردارى داده 
شود اما نمى توانيم انتقال سند بدهيم و نظارت 

آن بر منابع طبيعى است.
خزائى با اشاره به اينكه پارك جنگلى كه فقط 
در يد منابع طبيعى قــرار دارد با پاركى كه در 
دست شهردارى اســت، متفاوت خواهد بود، 
تصريح كــرد: منابع طبيعى فقط فضاى ســبز 
پارك هاى جنگلى را مى بينــد اما اگر بخواهد 
گردشگر وارد آن شود نياز به خدماتى دارد كه 
حتماً بايد طراحى شهرى شود و طبق خدمات، 

سطح اشغال جنگلى متفاوت خواهد بود.
اين مقام مســئول درباره گازكشــى به الوند با 
تأكيد بر اينكه مصرف انرژى در طبيعت بسيار 
خطرناك اســت، بيان كرد: براى حفظ تعادل 
بين اكســيژن و كربن دى اكسيد و اوزون بايد 
كمتــر انرژى مصرف كنيم. چــه اتفاقى افتاده 
كه بارش هاى ارديبهشــت به خردادماه رسيده 

است؟
خزائى با بيان اينكه مصرف انرژى و گازكشى 
بــدون مهابا بســيار خطرناك اســت، گفت: 
تعادل هاى زيست محيطى را برهم زدن باعث 
بروز مشكالت جدى خواهد شد و براى چنين 
اقداماتى بايد مطالعات صورت بگيرد و از علوم 

روز استفاده شود.
يك فعال محيط زيســت نيز، بيان كرد: شــهر 
همدان خواســته يا ناخواســته به عنوان يك 
باغ شــهر معرفى شده اســت و به علت رفتار 
اجتماعى شــهر، ســاختار جغرافيايــى آن و 
مردمانى كه سابقه تمدنى بسيار طوالنى دارند، 

اين شهر پايدار ساخته شده بود. 
ســوزنچى مطرح كرد: گره قدرت شهردارى 
در اجــراى اقدامات وجود دارد و معتقدم زور 
شوراى شــهر به شهردارى نمى رسد، به عنوان 
مثال تيم كارشناسى فنى و حتى شهردار تصميم 
مى گيرد و شــوراى شــهر بعــد از آن خبردار 
مى شود به عنوان نمونه چقدر بودجه به حوزه 
محيط زيســتى در دو ركن ســاخت و ساز و 
بودجه فرهنگى اختصاص داده شــده است؟ 
عالوه بر اين معتقدم جشنواره شهروند برگزيده 

جنبه زيست محيطى نداشت.
وى درباره موضوع پسماند هم يادآور شد: طبق 
گفته يكى از رســانه هاى محلى همدان روزانه 
مبلغ 495 ميليون تومان درآمد پســماند توسط 
يك نفر انجام مى شــود، حــال اگر اين رقم را 
در 365 ضرب كنيم درآمد ساالنه پسماند شهر 
همدان است، در صورتى كه از شهردارى ماهى 
يك ميليارد تومان دريافت كرده بنابراين درآمد 
حاصل از پسماند شهر مبلغ هنگفتى است كه 
اينگونه از آن كســب درآمد مى كنند، در نتيجه 
اگر به سمت عملكردها، بودجه ها و سرفصل ها 
مى رويم بايد هر كسى ســهم خود را درست 

انجام دهد.
وى با اشاره به اينكه تله كابين گنجنامه دنبال 
منافع خود اســت و شــهردارى هم در اين 
منطقه سهامدار است، افزود: انجمن حمايت 
از حيوانــات 10 نامه رســمى مبنى بر جمع 
شــدن كشتار حيوانات در شهر همدان دارند، 
پس از 10 سال كشتار كاهش پيدا مى كند اما 
بعد رفتار ديگرى جايگزين آن مى شــود، به 
عبارتى ســمن ها جلوى صف فرهنگسازى 
قرار دارند و اگر جلوى آنها را بگيرند جلوى 
شهر را گرفته اند بنابراين حق دارند كه درگير 

شوند.
رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى شــوراى 
اســالمى شهر همدان هم با بيان اينكه پنجمين 
دوره شــوراى شــهر همدان برنامه هايى را در 
اين زمينه داشــته است، افزود: در حوزه محيط 
زيست اگر فضاى سبز شهرى را درنظر بگيريم 
اتفاقات خوبى در شــهر به وقوع پيوســت و 
اين اتفاقات اگرچه كم اما مورد پســند است، 
مهمترين اتفاقى كــه در اين زمينه رخ داد، اين 
بود كه شهردارى همدان نسبت به حفظ محيط 
زيســت در حوزه فضاى ســبز شهرى توجه 

زيادى پيدا كرد. 
رضوان سلماســى ايجاد واحد مستقل محيط 
زيست در شهردارى همدان را يكى از اقدامات 
خوب دانســت و افزود: يــك از جايزه هاى 
مستقيم جشنواره شهروند برگزيده در راستاى 
حفظ محيط زيســت بود كه اقدام قابل قبولى 
است همچنين در جهت داشتن هواى مناسب 
شهرى به بحث حمل و نقل توجه ويژه اى شد و 
17 دستگاه اتوبوس نو، چهار دستگاه بازسازى 
شده و هشــت دســتگاه در حال بازسازى به 
ناوگان حمل و نقل عمومى اضافه شد، عالوه بر 
اين چند روز گذشته ناوگان جديد تاكسيرانى 
به روز رسانى شــد، اين اقدامات اگرچه تأثير 
مســتقيمى در هواى شهر همدان دارد اما هنوز 

كم است.
وى در رابطه با دستكارى هايى كه سال گذشته 
و امسال در گنجنامه اتفاق افتاده است، بيان كرد: 
گازكشى و تأثيراتى كه حضور گاز در آينده به 
علت موقعيت استراتژيك اين منطقه مى تواند بر 
شــهر همدان داشته باشد بايد مشخص شود و 
صحبت هايى در اين مورد انجام شــده اما فعًال 
جلو نرفته اســت همچنين درخواست كرده ام 
مطالعاتى درباره تبعات و راهكارهاى گازكشى 
به الوند انجام شود اما هنوز پاسخى داده نشده 

است.
وى با بيان اينكه شــهردارى مصوبه داده است 
مطالعاتى براى پروژه هاى سرمايه گذارى انجام 
شود، اضافه كرد: شهردارى همدان چشم انداز 
20 ساله را در دست تدوين دارد كه نقاط قوت، 
ضعف، تهديدها و فرصت هايى در حوزه محيط 

زيست در آن ديده شده است.
به گفته سلماســى، در طرح جامع شهر همدان 
مشــكالتى ديده مى شود و بســيارى از موارد 
زيســت محيطى به ويژه در حوزه ســاخت و 
ســاز و حفظ باغات در اين طرح ديده نشده و 
الزم است كسانى كه به موضوع اشراف داشته و 
اطالعات كافى در اين زمينه دارند، توضيحاتى 

در اين رابطه بدهند. 
طرح جامع به شوراى برنامه ريزى استان رفته اما 
اين شورا كار كارشناسى زيادى نخواهد كرد و 
افرادى كه در اين شورا حضور دارند، به لحاظ 
تخصص نمى توانند دربــاره اين طرح مطالعه 
كننــد و اين طرح پس از آن به شــوراى عالى 

معمارى و شهرسازى مى رود.

 بنا بر آخرين اطالعات ستاد مقابله با كرونا 
شهرستان هاى فامنين و اسدآباد در وضعيت 
زرد و هشت شهرستان ديگر استان همدان در 
وضعيت نارنجى كرونايى قرار دارند و به نظر 
مى رسد كنترل بيمارى وارد يك شيب نزولى 

شده است.
بــا اينكه تاكنون 2 هــزار و 168 نفر، در اثر 
كرونا جان خود را در همدان از دست داده اند 
اما مرحله دوم كارآزمايى واكســن كرونا در 
همدان شروع شــده است و 42 هزار و 366 
نفر از گروه هاى پرخطر شامل افراد باالى 70 
سال فاز نخست تزريق واكسن را انجام دادند.

در همين راســتا 47 مركز واكسيناســيون در 
اســتان از جمله 7 مركز تجميعى راه اندازى 
شــده و در بزرگترين مركز تجميعى واقع در 
سالن ورزشى ســردار سليمانى شهر همدان 

است كه 10 ســايت براى تزريق واكسن در 
نظر گرفته شده است.

آن طور كه علوم پزشــكى ادعا كرده اســت 
در صورت واكســينه شــدن افراد باالى 60 
سال تا پايان خرداد ســالجارى، بيش از 80 
درصد مرگ و ميرها كاهش مى يابد چرا كه 
75 درصد مرگ و ميرهاى ناشى از كرونا در 
استان همدان مربوط به افرادى باالى 75 سال 
است. رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان در 
ستاد استانى مقابله با كرونا  با بيان اينكه شاهد 
سير نزولى پيش رونده در كرونا هستيم گفت: 
117 نفر در 24 ساعت گذشته در اين استان 
به ويروس كرونا مبتال شدند كه 36 تن از آنها 
در بيمارستان ها بسترى شدند همچنين 2 فرد 
مبتال به كرونا در 24 ساعت گذشته جان خود 

را از دست دادند.

رشــيد، حيدرى مقــدم اضافه كــرد: تعداد 
مراجعان سرپايى به اورژانس بيمارستان هاى 
اين استان با عالئم تنفسى مشكوك به كرونا 
در 24 ســاعت گذشــته 465 مــورد بود و 
شاخص سرايت پذيرى به زير يك يعنى 97 

صدم درصد كاهش يافته است
وى گفت: به علت بروز 168 طغيان ويروس 
كرونــا در مناطق شــهرى 390 نفــر به اين 
ويروس مبتال شــدند همچنين 30 طغيان در 

روستا 68 نفر را به كرونا آلوده كرده است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى استان همدان 
افزود: آمار به دست آمده از علت ابتالى افراد 
بسترى و سرپايى به كرونا نشان مى دهد كه 
شركت در اجتماعات عامل ابتالى 38 درصد 
و تماس درون خانوادگى 60 درصد بيماران 

به كوويد 19 بوده است.

رئيس پليــس راهنمايى و رانندگى اســتان 
همدان نيز گفت: با وجود اعمال قانون شاهد 
افزايش شمار تردد خودروها از ساعت  22 
تا سه بامداد هستيم بنابراين درخواست مى 
شود نسبت به تجهيز معابر درون شهرى به 
دوربين مســاعدت الزم صورت گيرد. على 
فكرى افزود: يكى از مشــكالتى كه ســبب 
نارضايتى شــده اعمال قانــون خودروهاى 
داراى پالك غيربومى متعلق به ســاكنان اين 
استان است كه در صورت وجود دوربين مى 
توان بومى بودن مالكان اين وسايل نقليه را 

در سامانه تعريف كرد.
وى گفت: سه هزار و 500 دستگاه خودروى 
داراى پالك غيربومى در اســتان همدان تردد 
دارند كه تاكنون مالكان 160 دستگاه خودرو 

نسبت به تعويض پالك اقدام كردند.

همدان در وضعيت نارنجى كرونا

با واكسيناسيون 60ساله ها مرگ ومير كاهشى مى شود

نياز محيط زيست شهرى ، نيازمند شفاف سازى
■ جشنواره شهروند برتر جنبه زيست محيطى نداشت
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چهارمين پايگاه خودرويى واكسيناسيون 
كرونا در مالير راه اندازى شد

 مالير-خبرنگار همدان پيام: چهارمين پايگاه تجمعيعى واكسيناسيون 
كرونا(حودرويى)با حضور جمعى از مسئوالن محلى شهرستان مالير در 

دانشگاه آزاد اسالمى راه اندازى شد.
 معاون سياسى و اجتماعى فرماندارى  مالير در آيين افتتاحيه اين مركز  
اظهار كرد: مالير در شــرايط نارنجى كرونا قرار دارد و با همراهى مردم 
و اصنــاف اميدواريم از اين وضعيت خارج و به شــرايط زرد و يا آبى  

برسيم.
حسين فارسى به اجراى طرح واكسيناسيون كرونا طبق برنامه زمان بندى 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اشاره كرد و افزود: هم اكنون 
ســالمندان باالى 70 سال در حال تزريق واكسن كرونا هستند و جامعه 
هدف بيماران خاص و سالمندان طبق اين برنامه در مرحله واكسيناسيون 

قرار دارند.
وى با اشــاره به زحمات شــبانه روزى كادر درمان، تاكيد كرد: اگرچه 
روند ابتال و بســترى بيماران كرونا در اين شهرستان كاهشى شده، اما 
اين وضعيت شــكننده اســت و مردم بايد حساسيت بااليى نسبت به 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى، زدن ماسك و پرهيز از هرگونه تجمع 
و دورهمى داشته باشند. مدير شبكه بهداشت و درمان مالير نيز گفت: 
با همكارى دانشگاه آزاد اسالمى واحد مالير چهارمين پايگاه خودرويى 
واكسيناسيون در اين شهر راه اندازى شد كه طى روزهاى آينده پنجمين 

پايگاه نيز در باشگاه كارگران مالير فعاليت خود را آغاز مى كند.
محسن تركاشــوند افزود: عالوه بر پايگاه هاى تجميعى، تمامى مراكز 
خدمات جامع سالمت در روستاها و شــهرهاى زير 20 هزار نفر اين 

شهرستان طرح واكسيناسيون كرونا انجام مى شود.
وى ادامه داد: هم اكنون با راه اندازى پايگاه هاى تجميعى واكسيناسيون، 
فرصتى براى شهروندان فراهم شده تا كسانى كه تمايل به تزريق واكسن 
در فضاى عمومى ندارند، تزريق واكسن خود را به صورت خودرويى 
در اين مراكز انجام دهند كه در اين راستا يكى از مراكز خودرويى مالير 

در دانشگاه آزاد اسالمى واقع در جاده سالمت است.
مدير شبكه بهداشت و درمان مالير با بيان اينكه سالمندان باالى 70 سال 
در حال تزريق واكســن كرونا هستند، بيان كرد: به زودى واكسيناسيون 
افراد باالى 65 ســال را در روســتاها آغاز خواهيم كرد و اميدواريم تا 
2 مــاه آينــده تمامى افراد در معــرض خطر، جامعه هــدف، بيماران 
خاص و گروه هايى كه طبق اعالم وزارت بهداشــت و درمان در نوبت 

واكسيناسيون هستند، واكسينه شوند.
وى در پايان گفت:  10 هزار دوز واكسن در اين شهرستان تزريق شده 
اســت كه  اميدواريم با آغاز تزريق واكســن ايرانى، تمام جمعيت اين 
شهرســتان واكسينه شوند و تا 2 تا ســه ماه آينده كشور عليه ويروس 

كرونا بيمه شود.

سد خاكى بيغش ايجاد مى شود
 مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان بــا همكاران اداره منابع 
طبيعى شهرســتان مالير ديدار و گفتگو كرد. در ايــن ديدار مديركل 
منابع طبيعى وآبخيزدارى اســتان همدان با كاركنان اداره منابع طبيعى 
وآبخيزدارى شهرســتان مالير، كاركنان اين شهرســتان به بيان مسائل 

ومشكالت خود پرداختند.
اســفنديار خزائى در جمع كاركنان منابع طبيعى مالير گفت: شهرستان 
مالير يكى از شهرستان هاى پيشرو موفق ما در انجام وظايف سازمانى 
است كه بايستى پروژه هاى جهش سازمانى  درسالجارى در دستور كار 

اين اداره قرار گيرد.
وى ضمن قدردانى و تجليل از خدمات كاركنان شهرستان مالير، گفت: 
آنچه در حفظ عرصه هاى منابع طبيعى مى تواند موثر باشد تغيير در نوع 
نگرش است وبايد اخالق، قانونمدارى وتعامل با مردم همواره سرلوحه 

كار قرار داشته باشد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانى اداره كل منابع طبيعى وابخيزدارى استان 
همدان، خزائى با بيان اينكه شرايط كشور در حوزه منابع طبيعى نسبت 
به گذشته تغيير كرده است، اظهار كرد: با توجه به اين تغييرات، ورويكرد 
ما در حوزه منابع طبيعى نيز بايد تغيير كند وطورى برنامه ريزى شــود 
تا مردم نيز در قبال حفظ منابع طبيعى احســاس مسئوليت داشته باشند 

وهمسوبا منابع طبيعى باشند.
در ادامه، رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان مالير گزارشى 
از فعاليت ها و اقدامات انجام شده اين شهرستان را تشريح كرد وگفت: 
در صيانت از منابع طبيعى از هيچ كوششــى فرو گذار نيستيم واولويت 

وصدر برنامه هاى ما حفظ وتوسعه طرحهاى منابع طبيعى است.
جواد زنگنه با اشاره به بازنشستگى تعدادى ازهمكاران طى سالهاى اخير، 
كمبود نيروى انسانى، فضاى ادارى وتجهيزات اداراى و خودروئى را از 

مشكالت مهم اين شهرستان عنوان كرد.
در ادامه مدير كل منابع طبيعى اســتان همدان از پروژه هاى آبخيزدارى 

شهرستان مالير نيز بازديد كرد.
خزائى در بازديد از اين طرح گفت:  پروژه احداث سد خاكى روستاى 
بيغش شهرستان مالير با هدف كنترل سيالب ، حفاظت خاك ، مديريت 
رواناب ، تغذيه سفره هاى زيرزمينى، اشتغال زايى، بهبود ورونق بخش 
كشــاورزى و جلوگيرى از مهاجرت روســتائيان در راستاى اهداف و 
سياســت هاى اقتصاد مقاومتى از محل اعتبارات صندوق توسعه ملى 

در دست اقدام است.
 وى پيشــرفت فيزيكى ايــن پروژه را بيــش از 50 درصد عنوان كرد 
وتصريــح كرد: بايد به گونه اى  برنامه ريزى ومديريت  شــود تا اين 
پروژه وطرح هاى نيمه تمام در شهرستان هر چه سريعتر به اتمام وبهره 

بردارى برسد .
خزائى براســتمراراجراى طرحهاى آبخيزدارى وتوسعه زراعت چوب 

وتامين وتوليد نهال دراين شهرستان تاكيد كرد.
مديركل منابع طبيعى اســتان همدان گفت: يكى از برنامه هاى محورى 
منابع طبيعى توانمندسازى جوامع محلى، بهره برداران، مردم واشتغال زايى 

مولد براى روستائيان در راستاى حفظ وتوسعه منابع طبيعى است .

 براى تفريــح روز جمعه از منزل خارج شــديم. به دنبال جايى 
خلــوت با ماشــين دور مى زديم تابعد از ســاعت هــا در منطقه اى 
سرسبزچند ساعتى را گذرانديم.  شب وقتى اخبار در  فضاى مجازى 
را مرور مى كردم متوجه شدم كه  بلوار ارم و مخصوصاً جاده گنجنامه 
ترافيكش شديد بود كه به گفته بعضى از شهروند يك ساعت و نيم در 
راه  گنجنامه بودند. هميشــه از علوم پزشكى، كادر درمان و مسئولين 
مى خواهيم كه نظارت بيشترى داشته باشند تا سالمت بر جامعه حاكم 
شود. حال اين سوال برايم پيش آمد كه خودمان چقدر براى سالمتى 
خودمان تالش مى كنيــم؟ اگر با اين روند مردم پيش روند تا پيش از 

واكسيناسيون عمومى با موج پنجم روبه رو خواهيم شد.
*مرادعلى زاده 

 هر روز صبــح براى رفتن به محل كارم از آرامگاه باباطاهر عبور 
مى كنم. امروز با صحنه خيلى عجيبى روبه رو شدم؛ در اطراف آرامگاه 
از شــهرهاى ديگر مســافرانى آمده و چادر زده بودند و  شب را در 
آنجا گذرانده بودند حاال كه برخى از مردم نسبت به كرونا بى تفاوت 
اند و ريســك بيمارى خطرناكى مثل كرونا و مرگ خود و عزيزانشان 
را با جان دل مى خرند از مســئوالن خواهــش مى كنيم از زدن چادر 
در شــهر و ازتردد بين استانى براى ماشــين هاى شخصى جلوگيرى 
كنند تا جان افراد ديگر كه يكســال است از ترس سالمت خودشان و 

خانواده هايشان بيرون نرفتند در امان بماند. 
*يك شهروند 

 شير با وزن كمتر قيمت بيشتر!
ِگَرم و قيمت شــيرهاى پگاه متفاوت است. شير900گرمى پگاه را از 
آرامگاه بوعلى  5000تومان خريدارى كردم و همين شير را با صد گرم 
پايينتر 6000 تومان خريدم.در محله قاســم آبادهمدان فقط شير 800
گرمى با قيمت باالتر توزيع مى شود.چندين بار هم از مسئول فروش 
شركت پگاه علت را جويا شديم.در جواب مى گويند شير 800 گرمى 
عالوه بر كيفيت باال ماندگارى بهترى هم دارد. درصورتى كه از دونوع 
شير هم استفاده كرده ايم هيچ تفاوتى ندارد.انتظار ميرود در محله قاسم 
آباد با توجه به شــرايط زندگى مردم شيرهاى قيمت پايين تر توزيع 
شود نه اينكه در سطح شهر قيمت پايين و وزن بيشتر و در محله هايى 

مانند قاسم آباد قيمت باال با وزن كمترى توزيع شود.
*اهالى قاسم آباد

سرشمارى بهاره وحوش
 مناطق حفاظت شده مالير

 رئيس اداره حفاظت محيط زيســت مالير با بيان اينكه سرشمارى 
وحوش در مناطق حفاظت شــده از خردادماه شروع و تا اوايل تيرماه 
ادامه دارد گفت: سرشمارى مناطق در منطقه لشگردر و گلپرآباد انجام 

مى شد.
عبــاس نجارى با بيان اينكه با توجه بــه كاهش بارندگى، آب تاالب 
فصلى آقگل كاهش يافته است اظهار كرد: البته با توجه به اينكه سال 

گذشته بارش هاى خوبى را دشتيم شرايط تاالب مساعد بود.
وى افزود: با پيگيرى هاى مســئوالن استانى و شهرستانى و همكارى 
مؤثر مسئوالن شهرســتان خنداب در اســتان مركزى در اواخر سال 
گذشته نهرى از رودخانه قره چاى در جنوب دشت كميجان به سمت 

تاالب باز شده و تاالب تا حدودى وضعيت خوبى پيدا كرد.
به گزارش اداره حفاظت محيط زيســت مالير، نجارى وسعت كلى 
تــاالب را 830 هكتار عنــوان كرد و افزود: آبگيــرى تاالب با ميزان 
بارندگى ســاالنه ارتباط مستقيم دارد به طورى كه بارش باران، ذوب 
برف، رودخانه شراء و قره چاى، آب زيرزمينى و رواناب هاى سطحى 

منابع اصلى تأمين كننده آب آن هستند.
 وى با بيان اينكه طبــق آخرين بازديدها گونه مختلفى از پرندگان از 
جمله فالمينگوها در تاالب مشــاهده شده  اند گفت: با توجه به فصل 
جوجه آورى پرنــدگان از جمله فالمينگوها ورود بــه تاالب تا آخر 

خردادماه ممنوع است.
نجارى از دوســتداران محيط زيست درخواست كرد در اين فصل از 
دست زدن به النه و يا جوجه پرندگان خوددارى كنند كه اين امر خود 
به نوعى باعث مرگ جوجه ها و يا جدا شــدن مادر از جوجه هايشان 
خواهد شــد. وى در ادامه با اشــاره به اينكه سرشمارى وحوش در 
مناطق حفاظت شده از خردادماه شــروع شده و تا اوايل تيرماه ادامه 

دارد گفت: سرشمارى در منطقه لشگردر و گلپرآباد انجام مى شود.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مالير زمان سرشمارى در 
طول سال را در دو نوبت زمستانه و بهاره عنوان كرد و گفت: با توجه 
به زاد و ولد وحوش، رويش گياهان و جلوگيرى از شــكار تمهيدات 
الزم در اين زمينه در مناطق حفاظت شــده را مد نظر بوده و در حال 

حاضر وضعيت وحوش نيز آرام است.

گام بلند اوقاف اسدآباد 
براى توسعه  سالمت 
همگانى

 رئيس اوقاف و امور خيريه شهرســتان اسدآباد 
از گام بلند اوقاف شهرســتان اسدآباد براى شكست 

كرونا و توسعه ى سالمت همگانى خبر داد.

ابــوذر عباســى بيــان كــرد: يكــى از موقوفــات مهــم 
ــى اســت  ــه ى مرحــوم بكاي اســتان همــدان موقوف
ــه  ــالمت جامع ــترش س ــامل گس ــت او ش ــه ني ك
ــان  ــت امام ــه ني ــى ب ــم مذهب ــزارى مراس و برگ

معصــوم اســت.
وى ادامــه داد: بــه تازگى از محــل درآمدهاى اين 
موقوفه 20 عدد كپســول هوا به مبلغ پنجاه ميليون 
تومان تهيه و در اختيار بيماران بهبود يافته ى كرونايى 

اين شهرستان قرار گرفته است.
عباســى تصريــح كــرد: همچنيــن اداره اوقــاف 
اســدآباد بــا اســتفاده از اراضــى موقوفــه ى در 
ايــن شهرســتان و بــه منظــور توســعه و گســترش 
ــى  ــدآباد زمين ــردم اس ــراى م ــى ب ــالمت همگان س
بــه مســاحت 3000 متــر را بــا همــكارى دانشــگاه 
يــك  ســاخت  منظــور  بــه  پزشــكى  علــوم 

بيمارســتان مجهــز اختصــاص داده اســت.

به گزارش روابط عمومى رئيس اوقاف و امور خيريه 
شهرســتان اســدآباد،وى  اضافه كرد: امور مقدماتى 
ساخت اين بيمارستان در بلوار سيد جمال الدين آغاز 
شــده و تاكنون مبلغ 5 ميليارد تومان به اين منظور 

تخصيص داده شده است.
وى مطرح كرد: موقوفات و بقاع متبركه در اســتان 
همدان طى سال گذشــته بيش از 13 ميليارد تومان 
به بهداشــت و سالمت عمومى استان همدان كمك 

كرده اند و پس از دانشــگاه علوم پزشــكى در راس 
فرآيند مبارزه با كرونا قرار دارند.

عباســى در پايــان اظهار كــرد: اداره كل اوقاف 
اســتان همدان به عنوان متولى و ناظر موقوفات 
و بقاع متبركه همواره در وســط ميدان مبارزه با 
كرونا قرار داشــته است و با تمام توان تا نابودى 
اين همه گيــرى در كنار مردم و كادر درمان قرار 

داشت. خواهد 

75 درصد سالمندان در نهاوند واكسينه شدند
 نهاوند-خبرنگار همدان پيام-رئيس مركز بهداشت شهرستان نهاوند گفت: بيش از 75 

درصد گروه هاى سنى 75 سال به باال در نهاوند عليه كرونا واكسينه شده اند.
على احســان خويشوند با بيان اينكه از ابتداى شــروع طرح واكسيناسيون در نهاوند 
بيش از 75 درصد جمعيت ســنى بيش از 75 ســال در اين شهرستان اقدام به تزريق 
واكســن كرده اند افزود: تاكنون صد درصد كادر درمان و پرســنل بهداشت متقاضى 
واكســن و حدود 80 درصد پزشكان تحت پوشــش نظام پزشكى اين شهرستان از 
مرحله اول اجراى طرح واكسيناســيون كرونا بهره مند شده اند. وى افزود: با شروع 

طرح واكسيناســيون براى گروه ســنى 80 ســال به باال در ابتدا سه مركز در سطح 
شهرســتان وجود داشــت كه با افزايش ميزان مراجعين اين تعداد در حال حاضر به 

11 مركز رسيده است.
رئيس مركز بهداشت از راه اندازى مركز خودرويى واكسيناسيون به عنوان يازدهمين مركز 
در شهر نهاوند خبر داد و افزود: به منظور رفاه حال مراجعه كنندگان و جلوگيرى از تجمع 
افراد در فضاى سرپوشيده اين مركز كه اولين مركز خودرويى استان است داخل استاديوم 
عليمراديان و در محيطى سرســبز و با نشاط ايجاد شــده و به همين دليل ميزان مراجعه 

روزانه افراد  به آن باالست.
وى با اشــاره به شروع واكسيناسيون گروه سنى 70 تا 75 سال گفت: جمعيت اين گروه 

سنى بيش از 5 هزار نفر است كه تا كنون بيش از 60 درصد آنان با مراجعه به مراكز اجراى 
طرح اقدام به زدن واكسن كرده اند.

خويشوند در خصوص جاماندگان گروه هاى سنى اعالم شده نيز گفت: كسانى كه تاكنون 
موفق به زدن واكســن نشده اند مى توانند هر چه سريعتر به يكى از مراكز 11گانه مراجعه 

و اقدام به واكسيناسيون كنند.
وى با بيان اينكه مجموع افراد واجد شرايط دريافت واكسن كرونا در گروه هاى سنى 70 
سال به باال بيش از 12 هزار و 500 نفر هستند اضافه كرد: به منظور تسريع در اجراى طرح 
واكسيناســيون كرونا چهار مركز در شهر نهاوند و هفت مركز در شهرهاى برزول، گيان، 

فيروزان و چند روستاى بزرگ آماده پذيرش روزانه مردم است.

 يكــى از روش هايى كه بــه حل وفصل 
اختالفات و دعاوى ســرعت مى بخشــد ، 
رسيدگى داورى است. در اين روش طرفين 
اختالف، موضوع مــورد اختالف خود را به 
شــخص ثالثى ارائه مى كنند و شخص ثالث 
در مقام داور به اختالف رسيدگى كرده و در 

نهايت راى داورى صادر مى كند.
راى صادر شده توسط داور نيز براى طرفين 
اختالف الزم االجرا است. به بيان ديگر شيوه 
حل اختــالف از طريق داورى همانند احكام 

قضايى الزام آور است.
هزينه هاى  باال،  بســيار  رســيدگى  سرعت  
رســيدگى معمــوال كمتر، رضايت بيشــتر 
طرفين اختالف از نتيجه رســيدگى، آزادى 
عمل بيشــتر طرفين اختالف در تعيين داور 
و حــذف قوانين دســت و پاگير و … از 
مزاياى داورى هســتند كه بسيارى از افراد 
را به سمت اســتفاده از پتانسيل هاى قانون 

داورى سوق مى دهد.
خدماتى مانند رسيدگى و صدور راى، تالش 
در  ســازش و اصالح ذات البين، مشــاوره 
حقوقــى، داورى در اختالفــات خانوادگى 
و تنظيــم قــرارداد از رايج ترين اين خدمات 

هستند.
با ايــن حال، يكــى از مهم تريــن خدمات 
آنهارســيدگى و حل اختالف از طريق ارجاع 

به داور صالح در حوزه اختالف است.
 ايــن موسســات بــا اســتفاده از حقوقدانــان 
و  پرونــده  مطالعــه  و  مجــرب   داوران  و 
ــدور راى  ــراى ص ــوع آن ، داورى را ب موض
ــنايى  ــترين آش ــه بيش ــد ك ــاب مى كنن انتخ
را بــا موضــوع داشــته باشــد و پــس از 
رســيدگى و تحقيــق الزم و در صــورت 
لــزوم اخــذ نظــر كارشناســان مربوطــه 

ــد . ــدور راى مينماي ــه ص ــادرت ب مب
ميثم مولوى، داور يكى از اين موسســه ها 
در نهاوند اســت، او ميگويد: بر اين اساس 
طبق نسخه ارتقاءيافته «سند تحول قضائى» 
بــه عنوان مبناى عمل قــوه قضائيه و ابالغ 
ســند تحول قضايى، موسســات داورى و 
حقوقى در سراسر كشــور فعاليت خود را 

آغاز كرده اند. 

 خدمات موسسات داورى و حقوقى 
در نهاوند

مولوى تاكيد كرد: انجام تمامى امور مرتبط با 
داورى مثل قبــول داورى هاى بين المللى و 
داخلى مرتبط با اشخاص حقوقى يا حقيقى و 
همچنين انجام هر كارى كه الزمه ى رسيدگى 
به اختالفات مى باشــد را انجام مى دهند و 
صــدور راى داورى، تنظيم قراردادها، انعقاد 
قــرارداد با افراد حقوقــى و حقيقى و ايجاد 

صلح و سازش بين طرفين دعوى است.
داورى  موسسات  تاسيس  از  هدف   

و حقوقى
به گفته مولوى، داورى به معناى حل و فصل 
كردن اختالفات مردم به صورتى مســالمت 

آميز است.
اين داور بــه توافق و انتخاب دو طرف دعوا  
و يا به دستور دادگاه صالح انتخاب مى شود 
و داور بدون دخالت مراجع قضايى و دادگاه 
و بر اساس مواد بخش داورى در قانون  آئين 
دادرســى مدنى، حكمى صادر مى نمايد كه 

الزم االجرا و قطعى است.
ايــن داور حقوقى مى گويــد: در خصوص 
جايــگاه و اعتبار راى داور بايد گفت:تصميم 
و راى داور به عنوان مرجع رســيدگى داراى 

اعتبــار و ارزش قضايــى اســت و ضمانت 
اجراى راى او ناشــى از اراده ى قانون گذار 
مى باشد و آراى صادره توسط واحد اجراى 

احكام دادگسترى به اجرا گذاشته مى شود. 
+++مزاياى رسيدگى در موسسات داورى 

مولوى برخى از  مزاياى موسســات داورى 
و حقوقى را تســريع در رسيدگى عنوان كرد 
و گفــت؛ اين زمان حداكثــر 3 ماه طول مى 
كشــد تا اين مرجع راى قطعى و الزم االجرا 

را صادر نمايد.
از ديگر مزاياى موسسه داورى و حقوقى اين 
است كه با وجود آن ها، هزينه هاى دادرسى 
به ميــزان قابل توجهى  كاهش مى يابد زمان 
كمترى صرف مى شود و از اطاله ى دادرسى 

پيشگيرى مى شود.
همچنين با كمك و تــالش داوران و عوامل 
موسســه داورى و حقوقى، امكان ســازش 

بيشترى بين طرفين وجود دارد.
مولوى تصريح كرد: با وجود موسسه داورى 
و حقوقى حجم پرونده هاى دادگســترى به 
ميــزان قابــل توجهى كم مى شــود و تعداد 
زيادى از پرونده هــا كه به زمان خاصى نياز 
ندارند، بدون صرف زمانى طوالنى در محاكم 
قضايى، از طريق اين موسســات بررسى مى 

شوند.
وى بــا بيــان اينكه اصــل مهم در منشــور 
موسســات داورى، شــرط امانتدارى است، 
گفت: اميدواريم اين اصل مهم در موسسات 
داورى رعايت گردد تا اعتماد مردم و ترويج 
داورى به نحو احســن در جامعه و شهرستان 

انجام شود.
 فرشــته عدالت و پرونده هاى ختم 

به صلح و سازش
مولوى تصريح كرد؛ از زمان افتتاح موسســه 
داورى حقوقى فرشــته عدالت در شهرستان 
با تالش عوامل موسســه  موفق شديم تعداد 
زيادى از پرونده هاى حقوقى و كيفرى را به 

سازش ختم نماييم.
وى به خروجى برخى از اين پرونده ها اشاره 
كرد و گفت؛ تا كنون در آزادى تعداد زيادى 
از زندانيان اقدامات خوبى صورت گرفته كه 
چنديــن مورد منجر به اخذ رضايت و آزادى 

آنان گرديده است.
تالش شــبانه روزى عوامل موسسه در سال 
گذشــته منجر به اخذ رضايــت از اولياى دم 
گرديــد و متهم از چوبــه دار رهايى يافت و 
در تالشيم كه چند مورد ديگر را نيز به همين 

منوال به سرانجام برسانيم.

بازنشستگى 195 
معلم در تويسركان

پيام-رئيس  همــدان  تويســركان-خبرنگار 
آموزش و پرورش تويســركان از بازنشسته 
شدن 195 معلم در سال 1400 در آموزش و 
پرورش تويسركان خبر داد و گفت: 105 نفر 
از اين تعداد معلم تا مهرماه امســال و بقيه تا 

بهار سال آينده بازنشسته خواهند شد.
بازنشستگى 195 معلم در تويسركان

جواد اسدبيگى با اشاره به اينكه طبق اطلس 
آموزشــى كه با وضعيت كرونايى تهيه شــد 
94 درصــد از دانش آموزان تويســركان در 
شبكه شــاد فعال بودند اظهار كرد: 6 درصد 
دانش آموزان غيرفعال بيشتر در دوره ابتدايى 

بودند.
وى با بيان اينكه با توزيع حدود 100 تا 120
تبلت بين دانش آموزانى كه دسترسى به شبكه 
شاد نداشتند از 6 درصد به حدود 4.5 درصد 
كاهش يافته اســت تاكيد كرد: خوشــبختانه 
دانش آموزى نداريم كه آموزش نديده باشد؛ 
دانش آموزانى كه به شــبكه شــاد دسترسى 
نداشتند يا از تلويزيون آموزش ديدند يا قبل 
از وضعيــت قرمز و نارنجــى از كالس هاى 

حضورى و يا از درسنامه بهره بردند.
رئيــس آموزش و پــرورش تويســركان با 
تاكيد بر اينكــه بــراى دانش آموزانى كه به 

خاطــر وضعيت مالى توانايى تهيه گوشــى 
براى استفاده از شــبكه آموزشى را نداشتند، 
تبلت امانى تهيه شــد ادامه داد: آزمون همه 
پايه هاى آموزشى به جزء پايه  نهم و دوازدهم 
به صورت مجــازى در حال انجام بوده و يا 

برگزار شده است.
وى با اشاره به برگزارى حضورى امتحانات 
پايه نهم و دوازدهم از 27 ارديبهشــت ماه تا 
24 خردادمــاه افزود: امتحانات پايه دوازدهم 
سراسرى و در چهار حوزه براى حدود 500

دانش آموز دختر و پسر در تويسركان در حال 
برگزارى است.

اســدبيگى با بيان اينكه آزمون پايه نهم براى 
هر مدرســه اى در خود آن مدرسه با رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى برگزار مى شود تاكيد 
كــرد: چهار تيــم در قالب چهــار گروه از 
كل حوزه هــاى امتحانى به منظور بررســى 
چگونگى رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در 
راستاى حفظ سالمت دانش آموزان و معلمان 

بازديد كردند.
وى تاكيد كرد: نبايد انتظار داشــته باشيم در 
بحث آمــوزش، فضاى مجــازى جايگزين 
فضاى حقيقى شود؛ اما در ايام كرونا آموزش 
به صورت مجازى يك بستر خوب را فراهم 

كرد كه رضايت بخش بود.
رئيس آمــوزش و پرورش تويســركان در 
خصوص برنامه هاى ورزشــى تابستان تاكيد 
كرد: امســال هم همانند سال هاى گذشته در 

صورت زرد شــدن وضعيت كرونا فضاهاى 
ورزشى بر اساس تصميم ســتاد كرونا قابل 
اســتفاده شــود كانون هاى ورزشى در چند 
رشته ورزشــى در تويســركان هم فعاليت 

خواهند كرد.
وى وضعيت فضاى ورزشى درون مدرسه اى 
آموزش و پرورش تويســركان را فوق العاده 
ارزيابى كرد و گفت: ميانگين فضاى ورزشى 
دورن مدرسه تويسركان بيش از 60 صدم متر 
مربع است در حالى كه فضاى درون مدرسه 
در كشــور 33 صدم متر مربع و در اســتان 

همدان حدود 36 صدم متر مربع است.
اسدبيگى امكانات ورزشى آموزش و پرورش 
تويسركان را هم مناسب دانست و با اشاره به 
اينكه تعداد دبيران ورزش همچون سال هاى 
گذشــته كم هست گفت: 195 معلم در سال 
1400 در آمــوزش و پرورش تويســركان 
بازنشسته مى شوند كه 105 نفر از اين تعداد 
معلم تا مهــر ماه و بقيه تا بهار ســال آينده 

بازنشسته خواهند شد.
 جايگاه مهم تحقيق و پژوهش 

در سند تحول بنيادين 
مدير آموزش وپرورش نهاوند گفت: تحقيق 
و پژوهش در ســند تحول بنيادين آموزش و 

پرورش از جايگاه مهمى برخوردار است.
محمدحســين دارايى اظهار داشت: برابر اين 
ســند، رويكرد آموزش و پرورش از نظامى 
صرفاً آموزشــى به سمت روش هاى تربيت 

و تدريس فعال و روش هاى يادگيرى فعال 
مبتى بر حل مســئله تغيير پيدا كرده است كه 
در دل اين تغيير رويكرد، مقوله پژوهش مورد 

تاكيد قرار گرفته است.
بــه  محــورى  حافظــه  تغييــر  دارايــى 
دانش آموزانى  تربيــت  و  پژوهش محــورى 
خالق و نوآور را از ديگر تاكيدات سند تحول 
برشــمرد و افزود: آنچــه در ذهن و حافظه 
بلندمدت دانش آمــوزان مى ماند، تجربه هاى 
شخصى و گروهى است كه با هدايت معلمان 

انجام گرفته و به مهارت تبديل شده است.
وى با تاكيد بر لزوم يادگيرى پژوهش محور 
توســط دانش آموزان، اظهار داشت: يادگيرى 
كه مبتنى بر پژوهش باشــد، ماندگار خواهد 
بود و پژوهشسراى دانش آموزى نقش بسيار 

مهمى در تحقق اين مهم دارد.
مدير آمــوزش وپرورش نهاوند ادامه داد: در 
پژوهش سراى دانش آموزى است كه مى توان 
از طريق حل مسئله، پروژه ها و جشنواره هاى 
پژوهشگر،  دانش آموزانى  پژوهشــى،  علمى 

خالق و مبدع تربيت كنيم.
دارايــى بــا تاكيد بر لــزوم ارتبــاط موثر و 
پيوســته ى مدارس با پژوهشســراى دانش 
آموزى، گفت: دانش آموزانــى كه در دوران 
تحصيــل خود در مدرســه، در فعاليت هاى 
گروهى و پژوهشى فعاليت دارند، در دوران 
تحصيالت دانشگاهى نيز اين راه را ادامه داده 

و بسيار موفق تر عمل مى كنند.

مولوى داور موسسه فرشته عدالت نهاوند

مؤسسات داورى 
اهرم تسريع سازش ها در دعاوى
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خبـر

پنج درصد تعداد شعب اخذ راى در استان افزايش يافت
 تعداد شــعب پيش بينى شده استان در انتخابات 28 خرداد به منظور پيشگيرى از شيوع 
ويروس كرونا و دسترسى آسان مردم به صندوق هاى اخذ راى، پنج درصد نسبت به دوره 

قبل افزايش يافته است.
دبير ستاد انتخابات استان همدان در گفت وگو با ايرنا گفت: براى دوازدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهورى در استان همدان يك هزار و 370 شعبه اخذ راى ايجاد شده بود كه اين 
تعداد در انتخابات پيش رو با پيشنهاد هيأت اجرايى و موافقت وزارت كشور به يك هزار و 

437 شعبه افزايش يافته است. 
ابوالقاسم الماسى اظهار داشت: تمامى اقدامات الزم براى برگزارى انتخاباتى سالم و باشكوه 
براســاس زمان بندى و تقويم اعالم شده در حال انجام است و تا به امروز همه فرايندهاى 

انتخابات بدون كوچكترين مشكلى در سطح استان اجرا شده است. 
مديركل دفتر سياسى و انتخابات استاندارى همدان اضافه كرد: ستاد انتخابات استان همدان 
تاكنون چهار جلسه رسمى با كميته امنيتى برگزار كرده و در هر جلسه با حضور فرمانداران 

مباحث و مسائل حوزه انتخابيه مربوطه مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
وى اظهار داشت: مســاله آموزش در فرايند برگزارى انتخابات از اهميت زيادى برخوردار 
است كه دراين زمينه نرم افزار آموزشى مناسب و جامعى توسط كميته آموزش ستاد طراحى 

و ارائه شده است.
دبير ستاد انتخابات استان همدان با بيان اينكه 15 هزار نفر از مجريان انتخابات تحت آموزش 
قرار گرفته اند، گفت: تاكنون دوره هاى آموزشى براى بخشى از اعضاى هيأت اجرايى، عوامل 
انتخابات و بازرسان برگزار شده و از اين بعد نيز براى نمايندگان فرمانداران و اعضاى شعب 

جلسات آموزش غير حضورى برگزار مى شود. 
الماسى بيان كرد: در حال حاضر در مراحل پايانى رسيدگى به صالحيت نامزدهاى ششمين 
دوره شــوراهاى روســتايى قرار داريم كه به دنبال رد صالحيت 164 نفر در هيأت نظارت، 

انتخابات در 15 روستاى استان(نرسيدن به حد نصاب تعداد نامزدها)، برگزار نمى شود.
وى اظهار داشت: به منظور پيشگيرى از شيوع كرونا در شعب اخذ راى چند دستورالعمل در 
برنامه قرار دارد كه يكى از آنها افزايش شمار شعب و همچنين تامين اقالم بهداشتى مورد نياز 

شامل ماسك، اسپرى ضدعفونى كننده، دستكش و الكل براى شعب اخذ راى است.
دبير ستاد انتخابات استان همدان اضافه كرد: زمان اخذ راى در اين انتخابات نيز افزايش يافته 
به نحوى كه راى گيرى از ساعت هفت صبح روز 28 خرداد آغاز و تا ساعت 2 بامداد روز 

29 خرداد، امكان تمديد زمان فراهم شده است.

حاجى بابايى:
هر كسى اختالف افكنى كند

 به خطا رفته است
 نماينده مردم همدان و فامنين 
در مجلس شــوراى اســالمى با 
بيان اينكه نياز به تشــكيل دولت 
انقالبى داريــم گفت: هر كس از 
اختالف افكنى  سياسى،  جناح  هر 
كند، به دنبال تهمت زنى، دعوا و 
معركه چينى باشــد، به خطا رفته 

است.
بــه گزارش فــارس ، حميدرضا 
حاجى بابايى روز گذشته در جمع 

نيروهاى نظامى با گراميداشت ياد و خاطره شهيد حجازى اظهار كرد: 
ايشــان شــخصيت بزرگى بودند كه از ابتداى انقالب در سپاه قدس 
نقش بى بديل داشتند و در نهايت اجر و پاداش خود را در اين خدمت 

گرفتند و به فيض شهادت نايل شدند.
دشمنان براى شكستن مقاومت ملت حتى دارو و غذا را تحريم كردند
وى با اشــاره به توطئه هاى آمريكا در كشور گريزى به انتخابات سال 
88 زد و تصريح كرد: ســال 88 بيش از 80 درصد واجدين شرايط به 
پاى صندوق هاى راى آمدند و خبرگزارى هاى دنيا شــوكه شده بودند 

به طورى كه قدرت بيان اين موضوع را نداشتند.
حاجى بابايى با بيان اينكه داشــتيم به سمتى پيش مى رفتيم كه دشمن 
دســت از ســر ملت ايران بردارد و بگويد ديگر با اين ملت نمى شود 
كارى كرد، اما برخى با اقدامات ناجوانمردانه ، فتنه كردند افزود: آمريكا 
اختالفات داخلى را روشن كرد و بنزين روى اين آتش ريخت و آنقدر 

دميد كه ابهت حركت عظيم ملت ايران را به حاشيه برد.
وى با اشــاره به اينكه اگر حركت ســال 88 را حفاظت مى كرديم به 
جرات مى توانم بگويم به عنوان كســى كه حداقل 25 سال در مسائل 
اقتصادى و ديگر مسائل مجلس كار مى كنم و با اعداد و ارقام آشنايى 
دقيــق دارم، امروز هيچ كدام از مســائل تحريمى و بيكارى را به اين 
ميزان نداشتيم تصريح كرد: امروز ريشه تمام تحريم ها را در فتنه سال 
1388 ببينيد و بايد صحبت در مورد خيانت برخى خواص، فتنه سال 

88 و ابعاد سوء آن در كشور تكرار شود.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به 
اينكه ديديــم كه آمريكا در برجام چگونه عمل كرد و ما آن ابهتى كه 
فكر مى كرد نمى شــود جلوى آمريكا ايســتاد را شكستيم افزود: سپاه 
پاسداران پرافتخار اين كشور، توانست آمريكايى ها را در خليج فارس 
دســتگير كند و با خفت و خوارى بعد از آن تســخير النه جاسوسى 

بزرگترين افتخار را داشتيم.
وى بــا بيان اينكه ما بــا آمريكايى  يك قاعده تعريــف كرديم همان 
قاعــده اى كه رهبر انقــالب فرمودند «هرگاه بزنيــد، مى زنيم» افزود: 
حركتى در نطنز انجام دادند، هفت يا هشت مورد نتيجه اش را ديدند، 
امروز ما موفقيت هاى بزرگى را بدست آورديم و مى بينيم مقاومت در 

غزه هم حركات خود را شروع مى كند و با اسرائيل مى جنگند.
حاجى بابايى با اشــاره به اينكه اســرائيلى كه ادعــا دارد اگر بخواهد 
مى توانــد خاورميانه را در اختيار خود بگيــرد چون نيروى قدرتمند 
نظامــى دارد، اما از غــزه اى كه اگر جمع كنيم نصف اســتان همدان 
نمى شود، شكست مى خورد افزود: امروز در يمن نيز مقاومت حرف 

اول و آخر را مى زد.
وى با بيان اينكه مقاومت ريشــه قوى و قدرتمنــد و اعتقادى دارد، 
ريشه اى كه به خون شهيدان انقالب اسالمى و جمهورى اسالمى گره 
خوره است اظهار كرد: اينها جزو داشته هاى بزرگ ماست و ما به اين 

دليل است از داخل دشمن با تمام توان روى ما كار مى كند.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به 
اينكه نفوذ عاملى اســت كه از روزى كه اولين آيه هاى قرآن كريم بر 
پيامبر اســالم نازل شــد، ظهور يافت و غرب حتى به دنبال نفوذ در 
آيه هاى قرآن كريم بودند اما موفق نشدند گفت: آنها با نفوذ در اندلس، 
مركز بزرگ اسالمى را ساقط كردند و اينگونه در برابر اسالم ايستادند.

وى گفت: دشمنان امروز صدبرابر بيشتر از اندلس ما را محاصره كردند 
و جلوى ما ايستادند و با پيام هاى گوناگون در فتنه 88 گفتند كه ملت 
ايران سه راه بيشتر نداريد يا از ايران برويد، يا كشته شويد يا دست از 

ايران بردارند، اما ملت ايران مقاومت و ايستادگى كردند.
حاجى بابايى با بيان اينكه دشــمنان براى شكستن مقاومت ملت حتى 
دارو و غذا را تحريم كردند تأكيد كرد: البته ما به لطف خدا تحريم ها 
را شكســت داديم و اگر جايى ضعيف بوديم به دليل ضعف عملكرد 

برخى مسووالن بود نه قدرت جمهورى اسالمى ايران.
وى ادامه داد: نمى خواهم بگويم در كشــور هيچ مشــكل و اشكالى 
وجود ندارد و يا همه چيز درســت و حســابى و بدون اشكال است، 
اتفاقا اشكاالت زيادى داريم، اما صادقانه بر اساس آنچه با مردم پيمان 

بستيم، هستيم و مردم صادقانه پاى نظام ايستادند.
  براى انتخابات حركت خود را تعريف كنيم

نماينــده مردم همدان و فامنين گفت: در اين انتخابات نياز به حضور 
عزتمند داريم. وى با اشــاره به اينكه هر كس از هر جناح سياســى، 
اختالف افكنــى كند، به دنبال تهمت زنى، دعوا و معركه چينى باشــد، 
بــه خطا رفته و ما دنبال اين هســتيم همه ملت ايــران يكپارچه پاى 
انتخابات برويم و يكپارچه پشت سر دولت باشيم گفت: ما مى خواهيم 

سرمايه هاى اجتماعى تحليل رفته را بازسازى كنيم.
حاجى بابايى با بيان اينكه نياز به تشــكيل دولت انقالبى داريم اظهار 
كرد: برخى به دنبال دوقطبى  كردن بودند كه مقام معظم رهبرى جلوى 
آن اين روزنه ها را گرفتند، تا وقتى پشت سر رهبرى ايستاده ايم، قطعا 

پيروزيم و موفقيم.
وى با تأكيد بر اينكه اين انقالب پرقدرت مى رود و پرتوان است گفت: 
انتخابات براى ما تعيين كننده اســت بايد براى يك كشور قدرتمند، 
حركت مقاومت انقالبى و حركت جهانى آماده شويم و به سوى تحقق 

كرامت انسانى و عدالت اجتماعى پيش رويم.

مالير آماده برگزارى انتخاباتى قانونمند 
است

 مالير- خبرنگار همدان پيام: مالير آماده برگزارى انتخاباتى سالم 
و پرشور اســت و هرگونه تجمع انتخاباتى در فضاى سربسته ممنوع 

است.
فرماندار مالير در جلسه ســتاد انتخابات گفت: مالير آماده برگزارى 
انتخاباتى پرشــور، ســالم، قانونمند اســت و تمام هم و غم مجريان 
برگزارى انتخابات در اين شهرستان رعايت مر قانون؛ بى طرفى كامل 
و تشــويق مردم براى حضور حداكثرى مــردم در پاى صندوق هاى 

راى است.
قدرت ا... ولدى افزود: تعدد ايجاد ســتاد انتخاباتى رياست جمهورى 
خارج از رينگ مركزى شهر باالمانع است و غير از شهر مالير در هر 
نقطه اى ايجاد ســتاد انتخاباتى مانعى ندارد، براى شوراهاى اسالمى 
شهر نيز هر داوطلب شوراى اسالمى شهر بر اساس منطقه شهردارى، 
مجاز به برپايى يك ستاد انتخاباتى است و تعدد ستاد براى شوراهاى 

اسالمى شهر ممنوع است.
وى در ادامه اظهار كرد: 50 نقطه براى تبليغات داوطلبان شــوراهاى 
اســالمى شهر پيش بينى شــده كه با همكارى و هماهنگى شهردارى 
ماليــر، در موعد قانونى تبليغات بنرهاى متحدالشــكلى در اين نقاط 
نصب خواهد شد. ولدى افزود: از تمامى ظرفيت دستگاههاى اجرايى 
براى برگزارى انتخابات استفاده مى شود و هر اداره و ارگانى موظف 
اســت نيروها، امكانات و خودروهاى مورد نياز را در اختيار ســتاد 

انتخابات شهرستان و بخشهاى تابعه قرار دهد.
وى گفت: نمايندگان فرماندار و بخشــداران كه براى شعب اخذ راى 
انتخاب مى شوند، بايد متعهد، شجاع، كاردان و مسلط به امور و متدين 
باشند و ضمن اطالع كامل از قانون انتخابات و حفظ بى طرفى كامل، 

مر قانون را به نحو احسن رعايت كنند.
فرماندار شهرستان مالير تاكيد كرد: بخشداران موظف هستند اخبار و 
اطالعات و فعاليت ستادهاى تبليغاتى را در سطح بخشهاى تابعه رصد 

و نسبت به مستندسازى فعاليت هاى خود اقدام كنند.
وى افــزود: هرگونــه توهين به دولت و داوطلبان ســيزدهمين دوره 
انتخابات رياســت جمهورى و همچنين توهين به مقدســات ممنوع 

است و با متخلفان به شدت برخورد مى شود.
ولدى افزود:بخشداران بخش هاى تابعه مالير وظايف محوله خود را 
همچون ارائه گزارش فعاليت ها و اقدامات انجام شده به كميته اطالع 
رسانى، رصد گزارش هاى تخلفاتى انتخابات در سطح بخشها، نظارت 
و بازديد از آمادگى شــعب اخــذ راى، حفاظت از صندوقها، تامين و 
تجهيز نيروها و خودروهاى مورد نياز و تعرفه هاى اخذ راى و صرفه 

جويى در هزينه ها را با دقت نظر انجام دهند.
ولدى با اشاره  به شيوع ويروس كرونا،گفت:  اولويت مهم ما و تمامى 
مجريان برگزارى انتخابات در اين شهرستان حفظ سالمت مردم است.
وى در پايان گفت: هرگونه تجمع انتخاباتى در فضاى سربسته ممنوع 
است و هرگونه فعاليت و تجمعى در فضاى باز نيز بايد طبق مصوبات 

ستاد ملى مديريت كرونا انجام شود.

تاكيد بر برگزارى انتخابات سالم و
 بدون جانبدارى در تويسركان

 به عنوان  مجريان برگزارى امر انتخابات بايد نهايت  تالش خود 
را براى برگزارى يك انتخابات سالم و بدون هر گونه جانبدارى انجام 

دهيم.
فرماندار تويســركان  با بيان اين مطلب در جلسه هماهنگى انتخاباتى 
اين شهرســتان اظهار كرد: ما وظيفه داريم فضاى سالم را براى انجام 
يك انتخابات باشــكوه و قانونمند آماده كنيم كه اين از سياست ها و 
اهداف دولت مى باشد. به گزارش مهر سيد رسول حسينى از هماهنگى 
كامل ادارات و نهادهاى شهرستان براى برگزارى انتخابات خبر داد و 
تصريح كرد: تمامى ادارات و نهادهاى دولتى شهرستان براى برگزارى 
انتخاباتى سالم آماده ومهيا هستند و در ادامه روند انتخابات متناسب با 
ابالغ وزارت كشور و برنامه زمان بندى درجهت اجراى كليه بندهاى 

روزشمار پيش خواهيم رفت.
حســينى ادامــه داد: در روزهاى پيش رو منتهى بــه زمان انتخابات، 
جلسات مســتمر و مكررى براى هماهنگى هاى هرچه بهتر و بيشتر 
برگزار خواهد شد و اميدواريم انتخاباتى بدون دغدغه و مشكل را در 

اين شهرستان برگزار كنيم.

70 هزار كانون سالمت براى راى گيرى
 ايجاد مى كنيم

 رئيس ســتاد انتخابات با بيان اينكه هدف ما اين است كه 70 هزار 
كانون سالمت براى راى گيرى ايجاد كنيم كه هيچ كسى دغدغه نداشته 
باشــد گفت كه با تدابير فعلى، كرونا در ميزان مشاركت تاثير زيادى 
نــدارد . به گزارش فارس، جمال عــرف در گفت وگويى تاكيد كرد:  
بحث اساســى اين است كه بتوانيم كليه تمهيدات الزم را مهيا كنيم تا 

مردم بدون دغدغه و نگرانى به شعب اخذ راى مراجعه كنند.
رئيس ستاد انتخابات تصريح كرد: از اين رو به شكل كلى چند اتفاق 
رخ داده اســت؛ اتفاق اول اين بود كه به نسبت 4 سال پيش، 10 هزار 

شعبه اخد راى را در سراسر كشور افزايش داديم.
معاون سياسى وزارت كشور ادامه داد: كار دومى كه انجام شد اين بود 
كه زمان راى گيرى را افزايش داديم. از لحاظ قانونى امكان افزايش روز 
راى گيرى نبود ولى به لحاظ ساعت، ستاد مصوب كرد راى گيرى يك 

ساعت زودتر و دو ساعت ديرتر باشد.
وى افزود:  اقدام ديگر اين است كه در شعب، پروتكل هاى الزم مانند 
فاصله اجتماعى، ضدعفونى كننده ها، اســتفاده از ماسك و دستكش و 
ساير لوازم بهداشتى مراعات شــود و همه اين موارد نيز تمهيد شده 
اســت؛ قاعدتا مردم نيز شــرايط را مى دانند و خــود آنها نيز رعايت 

مى كنند.

 تبليغــات انتخاباتــى كانديداهاى 
رياست جمهورى ســيزدهم در حالى 
رنگ و بوى رســمى به خود گرفته و  
در فضــاى حقيقى و مجازى با جديت 
دنبال مى شود كه عمده مباحث مطرح 
در فضاى شكل گرفته براى تبليغات به 

حوزه اقتصاد مربوط مى شود.
نخســتين اظهــارات و مصاحبه هاى 
نامزدهاى نهايى انتخابات پس از اعالم 
اسامى توسط شــوراى نگهبان  نيز با 
محوريــت همين موضوع بــود و آنها 
عمدتا شعار اصلى خود را اقتصاد قرار 

داده اند.
مسائل مربوط به معيشت، بيكارى، توليد 
و مانند آنها از مهم ترين مباحث مطرح 
شده توسط كانديداهاى انتخابات است 
كه قطعا در روزهاى آتى در مورد آنها 

بيشتر خواهيم شنيد.
اين موضوع با پررنگ شدن تبليغات در 
روزهاى آتــى و برگزارى مناظره هاى 
تلويزيونى ابعاد تازه اى به خود خواهد 
گرفت و چه بســا محــور اصلى اين 

مناظره ها باشد.
در چرايى شكل گيرى چنين فضايى و 
توجه خاص داوطلبان رياست جمهورى 
به اقتصاد مهم ترين مساله اى كه هيچگاه 
از نظر كارشناســان دور نمانده و براى 
مردم نيز روشن است، فراز و نشيب هاى 
اقتصاد ايــران پس از خروج آمريكا از 
ظالمانه  هاى  تحريم  بازگشت  و  برجام 
است كه نه تنها توليد، صادرات، سرمايه 
گذارى ها و مبادالت تجارى را تحت 
الشعاع قرار داد، بلكه معيشت مردم نيز 

متاثر از آن دچار مشكالتى شد.
حال در شرايط امروز كه هم تالش هاى 
ديپلماتيك براى احياى برجام ادامه دارد 
و هم كشورمان در آســتانه انتخاباتى 
مهم و سرنوشت ساز قرار گرفته است، 
پرداختن به اقتصاد در تبليغات انتخاباتى 
رياســت  كانديداهاى  ويــژه  نگاه  و 

جمهورى به آن امرى طبيعى است.
بر اين اساس اقتصاد، كليد واژه اصلى 
رقابت هــاى انتخاباتى ايــن دوره از 
انتخابات رياست جمهورى است و به 
تبع آن انتظار افكار عمومى از نامزدهاى 
انتخاباتى تحليل دقيق، علمى، واقع بينانه 
و منصفانه از وضع موجود و داشــتن 
برنامه اى منسجم و قابل اجرا همراه با 
راهكارهاى عملياتى براى رفع مشكالت 
و سرعت بخشــيدن به رشد اقتصادى 
توســط كانديداهاى رياست جمهورى 

است.
به هرحــال تبليغــات اقتصاد محور 
رويكرد اصلى كانديداهاى رياســت 
جمهــورى ســيزدهم اســت كه با 
پررنگ تر شدن تالش هاى نامزدهاى 
روزها  در  هوادارانشــان  و  انتخابات 
و هفته هاى آتى ابعاد آن روشــن تر 

خواهد شد.
جمهورى  رياست  انتخابات  نامزدهاى   
در روزهاى گذشــته  بــا حضور در 
هاى  مــكان  و  خبرى  هاى  نشســت 
گوناگــون به بيان ديــدگاه هاى خود 
پرداختند. در ايــن گزارش برنامه ها و 
راهكارهاى نامزدهاى رياست جمهورى 

را مرور مى كنيم.

 جليلى: نتايج ملموس بايد 
در مقاطع 6 ماهه يا يكساله اعالم شود

ســعيد جليلى يكــى از كانديــداى انتخابات 
رياست جمهورى در گفت و گويى گفت: امروز 
در حالى كه 90 هزار ميليارد تومان از تسهيالت 
معوقه بانكى در اختيار 11 نفر اســت، نيمى از 
مردم هيچ تسهيالتى تاكنون دريافت نكرده اند 
و لذا ســاماندهى اين وضعيت نيازمند برنامه 
ريزى دقيق با زمان بندى مشخص است.وى راه 
حل اصلى مشكالت اقتصادى را اهميت توجه 
جدى به توليد دانست و گفت: داشتن برنامه اى 
دقيق براى حل مشكالت فقط به اين معنا نيست 
كه بگوييم چه كار هايى انجام خواهيم داد بلكه 
بايد نتيجه كار در زمان مشخص نيز اعالم شود 
و نتايج ملموس در مقاطع مشخص شش ماهه 

يا يكساله اعالم شود.
 رضايى: يارانه 450 هزار تومانى

يكى ديگــر از كانديداى انتخابات رياســت 
جمهورى در مصاحبه اى اعالم كرد: در ســال 
1399 ارزش يارانه هاى پيدا و پنهان كشــور، 
معادل 138 ميليارد دالر بوده اســت ولى عمًال 
كمكى به بهبود معيشــت مردم  نكرده اســت.  
چرا؟ چون به درســتى توزيع نشده و اكثراً به 
نفع ثروتمندان توزيع شده است و نتيجه اى جز 
مصرف بى رويــه و كمك به ثروتمندان باالى 
جامعه نكرده است.محسن رضايى اظهار كرد: 
به ملت عزيز ايــران  مى گويم كه با راى قاطع 
شما ملت ايران و تشكيل دولت اقدام  و تحول، 
سريعاً با تعيين نرخ و قيمت ترجيحى، معادل 
چهار ميليارد دالر از محل فروش محصوالت 
نفتى بــه ثروتمندان و معــادل همين مقدار از 
خريد نهــاده هاى دامى، صرفه جويى خواهيم 
كرد و با جلوگيــرى از اتالف ثروت عمومى 
و قطع دســت ويژه خــواران، يارانه را به مبلغ 
چهارصد و پنجــاه هزار تومان ماهانه براى هر 
فرد، به چهل ميليون نفر از ملت ايران (كه درآمد 

كمترى دارند) واريز خواهيم  كرد.
 رئيسى: مى توانيم سالى يك ميليون 

شغل ايجاد كنيم
ديگر كانديداى انتخابات رياســت جمهورى 
گفــت: هم اكنــون 70 درصــد ظرفيت هاى 
اقتصادى كشــور غير فعال است. با فعال شدن 
اين ظرفيت ها مى توانيم سالى يك ميليون شغل 
ايجاد كنيم.آيت ا... سيد ابراهيم رئيسى افزود: 
عدالــت اقتصادى محور تحول مــا در حوزه 

اقتصاد خواهد بود. 
وى تاكيد كرد: برنامه ريزى ما اين اســت كه 

نقدينگى به طرف توليد بيايد، در اين صورت 
افزايش نقدينگى نگران كننده نيست لذا يكى 
از كارهاى مهم آوردن نقدينگى به سمت توليد 
هست. فعال شــدن توليد مى تواند به افزايش 

اشتغال كمك كند. 
 زاكانى: ماهيانه4/5 ميليون 

هزينه  زندگى ما است
يكى ديگــر از كانديداى انتخابات رياســت 
جمهورى گفت: درآمد هيأت علمى به عنوان 
پزشك متخصص مى گيرم؛ هيأت علمى ها بالغ 
بر 20 ميليون تومان مى گيرند اما من ميزان هزينه 
كرد براى زندگى ام يعنــى 4.5 ميليون تومان 
براى هزينه هــاى منزل به خانمم مى دهم البته 
هزينه آب، برق، گاز و تلفن بر عهده من است. 
مابقى حقوق را صرف كار خير و امور انقالبى 
مى كنم. عليرضا زاكانى اظهار كرد: اساس برنامه 
اقتصادى من، برداشتن موانع توليد و جهش آن 
اســت و نمى گذاريم تيغ بانك ها گردن توليد 
را ببرد و بانك ها به ســمت كارفرمايى حركت 
كنند. جهش توليد دو مانع مفاســد اقتصادى و 
بروكراســى ادارى را پيش رو خود دارد. ما از 
توليدكننده ماليات مى گيريم اما دالل ها از ماليات 

معاف هستند.
  قاضى زاده هاشــمى: نفت بايد به 
مردم برسد و سهم دولت ماليات است

ديگر كانديداى انتخابات رياســت جمهورى 
با مطرح كردن ســوالى مبنى بر اين كه فرآيند 
اصالحات چيســت؟ گفت: اوال دولت هاى ما 
دولت هاى ســكوالرند. يعنى با اينكه انقالب 
اسالمى سال 57 به پيروزى رسيده و امام مكتب 
سياســى واليت فقيه را آورده و مردم ساالرى 
دينى را آورده است، اما نظام ادارى ما عمدتا و 
غالبا و حيقتا نظام باقى مانده از دوران قبل است. 
نهاد هاى ادارى، اين بانك، اين كنكور، اين تامين 
اجتماعى، همين هايى كه يقه مردم را گرفته اند و 

گلوى مردم را دارند مى فشارند.
 سيداميرحســين قاضى زاده هاشــمى گفت: 
نوزده برنامه اجرايى براى اقتصاد كشور داريم 
و جزئيات آن به گونه اى اســت كه براى هر 

كدام آغاز و پايان مشخصى در نظر گرفته ايم.
وى افزود: بارها گفتيم بودجه را از نفت خارج 
كنيم دولت هاى نفتى كارآفرين نيستند اما دولت 
مردم كارآفرين است نفت بايد به مردم برسد و 

دولت با ماليات كشور را اداره كند.
بودجه  كســرى  براى  مهرعليزاده:   

راه حل هاى خوبى دارم
رياســت جمهورى  انتخابات  كانديداى  ديگر 

نيز در همين رابطــه در مصاحبه اى گفت: در 
خصوص اصــالح نظام بانكى، حتــى اگر از 
روز اول عملياتى شــود، باز هــم كار خواهد 
برد. در خصوص كســرى بودجه خوشبختانه 
راه حل هاى خوبــى دارم و براى مثال راه حل 
هاى سابق مانند آينده فروشى، اوراق مشاركت 
يا چاپ كردن پــول و موارد ديگر را نخواهيم 
داشــت، بلكه با روش هايى مانند حذف يارانه 
هــاى پنهان بدون اثرگذارى در زندگى مردم و 
اثرگذارى فزاينــده در كاالهاى مصرفى، پول 
مردم را به شــكل تزريق در توليد و تزريق در 
تسهيالت توليد در اختيارشان قرار مى دهيم و 

موانع را برخواهيم داشت.
محسن مهرعليزاده با بيان اينكه «مى توانيم راه 
را براى فعاليت هاى اقتصادى رقابتى باز كنيم»، 
اظهار كرد: بايد بتوانيم اين ســهم بيش از 60

درصدى اقتصاد كه در دســت دولت است را 
بــا طى يك روند طبيعى بــه رقم هاى پائين تر 
و حداكثــر 20 الى 25 درصد در طى 4 ســال 
برسانيم. اگر اين روش را پيش ببريم مى توانيم 
اقتصاد رقابتى را حاكم كنيم و با اقتصاد رقابتى، 
توليد رشد كرده و با رشد توليد نيز تورم كنترل 
مى شــود و با كنترل تورم، نوسانات قيمتى در 

بازار كنترل خواهد شد.
 همتى: دولت فنى تشكيل مى دهم نه 

سياسى
انتخابــات  كانديــداى  از  ديگــر  يكــى 
رياست جمهورى اعالم كرد بيشتر از 4سال در 
رياســت جمهورى نمى مانم. تأكيد مى كنم كه 
اين دولت اگر تشكيل شود اولين دولتى است 

كه رئيس آن اقتصاددان است.
عبدالناصــر همتى گفت: هدفم اين اســت كه 
دولت فنى باشد و نه سياسى يعنى اموراتى مانند 
بودجه نبايد سياسى باشد. اگر تشخيص مردم 
اين باشد كه من مى توانم اين برنامه ها را انجام 

دهم قطعا به من راى خواهند داد.
وى گفت: تعامل از خانه تا دنيا امرى مهم است 
ضمن اينكه مى توانيم با كشــورهاى مختلف 

تعامل داشته باشيم.
رئيس فعلى بانك مركزى تاكيد كرد: آمده ام با 
صداى بلند از مخالفان بپرسم چه زمانى بهتر از 
امروز براى حــل همزمان دو پرونده تحريم و 

FATF است. 
وى افزود: برخالف كاسبان سياسى - اقتصادى 
تحريــم، من آبرويم را گذاشــتم تا در بدترين 
شــرايط، روند حركتى بانك مركزى را اصالح 

و از فروپاشى اقتصاد جلوگيرى كنم.

 هرگونه تجمع انتخاباتى، مراسم سخنرانى، 
گفت و گو و مناظره در مكان هاى سربسته از 
قبيل مساجد، سالن هاى اجتماعات، تاالرهاى 

پذيرايى و سالن هاى ورزشى ممنوع است.
به گزارش ايرنا، سخنگوى ستاد كرونا استان 
همدان روزگذشــته در ســتاد مقابله با كرونا 
اســتان همدان گفت: براى برگزارى هر چه 
باشــكوه تر انتخابات و انعكاس بيشتر برنامه 
هاى هر يك از نامزدها و مشاركت حداكثرى 
در سايه حفظ سالمت اجتماعى، رعايت كامل 

دســتورالعمل هاى بهداشتى با توجه به طرح 
مديريت هوشــمند محدوديت ها براى همه 

افراد مرتبط با انتخابات، الزامى است.
مهرداد نادرى فر بيان كرد: با بيان اينكه مناظره 
در برنامه هاى پيش بينى شــده صدا و سيما 
مجاز است افزود: برگزارى تجمع انتخاباتى و 
سخنرانى نامزدها در فضاى باز مانند ورزشگاه 
روباز، فضاى باز مدارس و مراكز آموزش عالى 
و ســاير مراكز مربوط به سازمان ها مطابق با 
شيوه نامه بهداشتى وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكى بايد صورت گيرد.
سخنگوى ستاد كرونا استان ادامه داد: رعايت 
مواردى نظير فاصله مناسب بر اساس هشت 
متر مربــع فضاى باز براى يك نفر، ســقف 
شــركت كنندگان به ميزان حداكثر 30 درصد 
ظرفيت فضاى در نظر گرفته شده، استفاده از 
ماسك توسط همه شركت كنندگان و برگزار 
كنندگان، جلوگيرى از بروز تجمع در ورودى 
و خروجى درها قبل و بعد از مراســم و پيش 
بينى حداكثر 2 ســاعت زمان براى برگزارى 
مراســم  ضرورى اســت. وى با بيان اينكه 
هرگونه تجمع در محيط هاى بســته ممنوع 
است تاكيد كرد: در صورت ضرورت تشكيل 
جلســات داخلى ســتادها در فضاى بسته، با 

رعايت كامل طرح مديريت هوشــمند (رنگ 
بندى شــهرها) و رعايت محدوديت حداكثر 
15 نفر براى شهرهاى با وضعيت قرمز، 20 نفر 
براى شــهرهاى با وضعيت نارنجى و 30 نفر 

براى شهرهاى با وضعيت زرد بالمانع است.
استاندار همدان نيز گفت: سالمت مشاركت 
كننــدگان در انتخابات خــرداد 1400 بايد با 
هماهنگى و پيگيرى نهادهاى مســئول تامين 
شود تا مردم بدون هيچ دغدغه و نگرانى پاى 

صندوق هاى راى حاضر شوند.
سيد سعيد شــاهرخى افزود: شيوه نامه هاى 
مربــوط به دوران تبليغــات انتخابات و روز 
راى گيرى از سوى فرمانداران به داوطلبان و 

ستادهاى انتخاباتى ابالغ شود.

تبليغات اقتصاد محور 
مبناى عمل كانديداهاى رياست جمهورى 

هرگونه تجمع انتخاباتى 
در فضاى سربسته ممنوع است
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نيش و نـوش

آغاز توزيع كارت شناسايى هوشمند 
براى افراد اوتيسم

 مدير واحد ســالمت انجمن اوتيسم ايران با اشــاره به ثبت نام پنج هزار مددجوى 
اوتيسم در وب سايت irautism.org   از آغاز توزيع كارت شناسايى هوشمند براى 

اين پنج هزار مددجو خبرداد.
سحرانه جوادى آسايش در گفت و گو با ايرنا افزود: كارت هاى هوشمند اوتيسم داراى 
قابليت هاى متعددى مانند قابليت شناســايى فرد اوتيسم از روى كارت است، باركدى 
روى كارت نصب شــده است كه با اســكن كردن آن، به پرونده اطالعاتى فرد داراى 
اوتيســم وصل مى شود و اطالعات خانوادگى، فردى، درمانى و توانبخشى فرد را ارائه 

مى دهد و خانواده الزم نيست براى استفاده از خدمات متعدد، پرونده را حمل كند.

توزيع كتاب هاى درسى بين دانش آموزان
 از 10 شهريور تا 1 مهر

 رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى با بيان اينكه  مدارس كار توزيع كتاب هاى 
درسى بين دانش آموزان را از 10 شهريورماه آغاز و تا 1 مهرماه ادامه خواهند داد. به گزارش 
ايلنا، حسن ملكى اظهار كرد: زمان ثبت سفارش كتاب هاى درسى به شكل گروهى و انفرادى 
دانش آموزان ميان پايه، از دوم تا ششم ابتدايى، و پايه هاى هشتم، نهم، يازدهم و دوازدهم؛ 
از 22 فروردين آغاز شــده و تا 22خردادماه ادامه دارد. وى آمار دانش آموزان ميان پايه را، 
11ميليون و 500 هزار نفر اعالم كرد و افزود: تا كنون 8 ميليون و يكصد هزار ثبت سفارش 
كتاب درسى براى دانش آموزان ميان پايه، داشته ايم بنابراين بيش از 3ميليون و 400هزار نفر 

از دانش آموزان مذكور، همچنان اقدام به ثبت سفارش كتاب نكرده اند. 

طرح دانشگاه بدون دخانيات در 25 دانشگاه اجرا شد
 رئيس ســازمان امور دانشجويان گفت: طرح دانشــگاه بدون دخانيات از سال 95 
برنامه ريزى شــد و حداقل 25 دانشگاه را پوشش داد.به گزارش مهر، مجتبى صديقى 
گفت: توجه به مصرف دخانيات در جامعه بحث جديدى نيست و در سطح دانشگاه ها 
نيز همين طور اســت هر روز مضرات مصرف دخانيات ســيگار تنباكو مطرح مى شود 
و آمارها در كشــور ما و دنيا نشــان مى دهد كه اين روند روند ادامه دارى است جدا از 
عوامل، اجتماعى، فرهنگى و شــخصيتى، درآمد بااليى كه از توليد دخانيات به دست 

مى آيد، باعث توسعه روزافزون آن شده است.
رئيس سازمان امور دانشجويان افزود: به طور مثال آمارهايى براى بحث سيگار و قليان 

در بين دانشجويان مطرح مى شد.

جايگاه حقوق شهروندى در اسالم 
 در بحــث از حقوق شــهروندى و 
جايگاه آن در اســالم پيش از هر نكته اى 
بايد بــه اين حقيقت توجه داشــت كه 
اسالم به عنوان آخرين و كامل ترين دين 
الهى در درون خود تمام قواعد، سنت ها 
و ايده آل هاى بشــرى را دارد. بدين معنا 
كه مى تواند پاســخگوى تمامى نيازهاى 

اساسى انسان و جامعه بشرى باشد.
همانطور كه گفته شد نظام شهروندى به 

معنــاى واقعى آن به معناى برخوردارى عموم اعضاى جامعه از حقوق 
و تكاليف برابر اســت. به گونه اى كه هيچ تبعيضى از لحاظ سياســى، 
اجتماعى و حقوق مدنى ميان افراد جامعه و جور نداشــته باشــد. در 
باب مسئوليت شهروندان اســالم، پيامبر اكرم(ص) در بيان گهر بارى 
مى فرمائيد: «كلكم راع و كلكم مســئول عن رعيته) لذا در اســالم هر 
جا صحبت از رعيت شــد مراد همان حقوق شــهروندى امروز است. 
عالى ترين نگاه در كامل ترين شــريعت در مقام مقايسه جايگاه حقوق 
شــهروندى در ميان اديان و حكايت  بشرى اسالم در عالى ترين مرتبه 
قرار دارد. چه آنكه به انســان در مقام «خليفه الهى» حقوق و آزادى هاى 
اجتماعى را داده و در عين حال او را مسئول و مكلف به شناختن خير 

خود و ديگران دانسته است.
اساساً در نظام حقوقى اسالم به طور حق و تكليف با هم وجود دارد. از 
ديگر ســو در اين نظام حقوقى نوعى ضمانت اجراى تكليفى و شرعى 
نيز به چشــم مى خورد. نكته مهم ديگر اين كه در جامعه اسالمى همه 
شــهروندان از حقوق سياسى و اجتماعى برخوردارند. و در تمام شئون 
جامعه و حكومت مشاركت دارند. كه در اين منظور مفهوم شهروند حتى 

به غير مسلمان نيز اطالق مى شود.
در خصوص مسئوليت شهروندان مسلمان در جامعه در قبال يكديگر 
پيامبر اكرم (ص) مى فرمايند: «هر كس شب را به صبح برساند، در حالى 
كه به امور مســلمين اهتمام ندارد. از مسلمانان مثبت از ديگر سو از آن 
جهت كه هدف اسالم، ساختن همه انسان ها و دعوت آنها به احراز مقام 

خليفه الهى است.
 تعاون و همكارى در آن اهميت به سزايى دارد. به طورى كه در قرآن به 
عنوان مهمترين منبع حقوق اسالمى با آياتى روبه رو مى شويم، كه ما را 
به همكارى در كار خير و عدم تعاون بر گناه و زشتى ها سفارش مى كند. 
تأكيد اســالم بر تحقق انتظارات خود از شــهروندان از طريق تربيت و 
در آميختن حقوق با اخالق و نيز در آميختن آگاهى و شعود اجتماعى 
با تقوا، آزادى يا عدالت، پرسشگرى با بى  غرضى مدارا با انصاف ونيز 
پاسخگويى با حسن ظن است. در سايه چنين نگاهى است كه مسئوليت 
تك تك شهروندان مسلمان نسبت به مصالح عمومى و فردفرد همشهريان 

خود كانونى ترين نقش را در تعريف و تحقق مفهوم شهروندى دارد.
و اسالم اين معنا را با تأكيد بر مفهوم واليت متقابل شهروندان بر يكديگر 
تنفيذ قرار داد. به گونه اى كه پايبندى به اين تكليف اساســاً شرط ايمان 

است.

همشهرى: وحشت كاذب از قارچ سياه
 از بيدها نيستيم كه با اين بادها بلرزيم!!

ابتكار: وين در ايستگاه سرنوشت ساز
 پس باالخره به نقطه توقف گاهش رسيد!!

رسالت: بازى جديد با نام تحريم ها
 مهم برد و باخت نهاييشه!!
امتياز: منتظر خاموشىها باشيد 
 نكنه بابابرقى كرونا گرفته!!
آسيا: ماليات جديد در راه است

 گل بود و به سبزه نيز آراسته شد!!
اقتصادسرآمد: تورم،متغير  اصلى مسكن

 اول همه دودش تو چشم مسكن ميره!!
جهان اقتصاد: بازگشايى تاالرها پس از 15 ماه قطعى

 باز كرونا رفته تعطيالت!!؟؟
اعتماد: روياى مسكن

 پس مسكن هم رفت تو صندوقچه روياها!!
مهد تمدن: جبران خسارت نوسان برق با بيمه

 هرگز نشه فراموش المپ اضافى خاموش!!
ابتكار: مثبت و منفى ماليات برعايدى سرمايه

 بدون شرح!!
صداى اصالحات: سهم احتكار در مشكالت اقتصادى چقدر است؟

 ديگه از سهم گذشته رسيده به عامل اصلى !!
 ثروت: توزيع فقر در همه دهك ها

 اينه كه ميخوان تبيض قائل نشن!!
روزگار: نفت ايران، مورد استقبال چينى ها

 كى كار كنه و كى استفاده كنه!!
دنياى اقتصاد: مسيريابى بورس 1400

 يه GPRS   بهش وصل كنيد مسير رو اشتباه نكنه!!

اجراى طرح ارتقاء امنيت اجتماعى در نهاوند 
فرمانــده انتظامى شهرســتان نهاوند از اجراى طــرح ارتقاء امنيت 

اجتماعى در اين شهرستان خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبرى پليس ؛"احمد ســاكى"با اعالم اين خبر افزود: 
پليــس نهاوند با در نظر گرفتن اولويت هاى شــاخص در حوزه انواع 
جرايم وآسيب هاى اجتماعى و با تدوين طرح جامع عملياتى و انتظامى 
در اين راستا با هدف افزايش سطح احساس امنيت عمومى و ارتقاء نظم 
اجتماعى همچنين ارتقاء آرامش خاطر شــهروندان محترم و به منظور 
پيشگيرى از جرايم وبرخورد قانونى با معدود هنجارشكنان، طرح ارتقاء 
امنيت اجتماعى راطى 72 ساعت گذشته در سطح شهر ستان اجرا كرد.

اين مقــام انتظامى در ادامه افزود:در اين طــرح انتظامى همچون ديگر 
طرح هاى عملياتى و اجرايى و مراحل قبلى طرح ارتقاء امنيت اجتماعى 
موضوع اشرافيت اطالعاتى وكشف علمى جرم با تكيه بر توان وظرفيت 

هاى موجود در دستور كار پليس نهاوند قرار گرفت.
وى در ادامــه با مثبت ارزيابى كردن ســطح كيفى طرح اجرا شــده در 
خصوص نتايج تصريح كرد:از مهمترين نتايج وكشــفيات اين طرح مى 
توان به دستگيرى 16 نفر درحوزه مواد مخدر،3 نفر سارق،2نفر مجلوب 

و10نفر درحوزه ساير جرائم اشاره كرد.
ســاكى در ادامه به كشف 700 گرم انواع مواد مخدر، ،كشف 3دستگاه 
موتورســيكلت ســرقتى ،توقيف يك دســتگاه خودرو سوارى حامل 
436عدد عطر وادكلن و549عدد انواع كرم وتوقيف 5 دســتگاه خودرو 

وموتورسيكلت متخلف اشاره كرد.
وى گفت:اقدامــات انجام شــده دراين طرح منجر به كشــف 5 فقره 
سرقت اماكن خصوصى،1فقره سرقت منزل ،1فقره سرقت اماكن دولتى 

و138گرم ترياك و69 گرم شيره شد.

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

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

برابر رأي شــماره 140060326009000005 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فامنين 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عباســعلى يوسفى چهرقانى فرزند سلطانعلى به 
شــماره شناســنامه 204 صادره از فامنين در  يك باب خانه به مساحت 716/74 مترمربع 
مفروز و مجزى شده از پالك 236 اصلي واقع در روستاى خواجه حصار خريدارى با واسطه 
از مالك رسمي آقاى ســلطانعلى چهره قانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

(م  الف 44)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/09

رضا بيات 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فامنين

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

برابر رأي شــماره 140060326002000056 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودرآهنگ 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مجتبى طاهرى حجت فرزند مرادعلى به شماره شناســنامه 988 صادره از كبودرآهنگ در يك واحد پرواربندى گوساله به مساحت 2391/86 
مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 307 اصلي واقع در روستاى كندبالغى خريدارى از مالك رسمى آقاى على اصغر كاوسى كيان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 52)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/09

محمدصادق بهرامى 
 رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

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

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

برابر رأي شماره 140060326009000006 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فامنين 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى بهروز يوسفى فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه 
323 صادره از قهاوند در يك باب خانه به مســاحت 1468/65 مترمربع مفروز و مجزى 
شــده از پالك 236 اصلي واقع در روســتاى خواجه حصار خريدارى با واسطه از مالك 
رسمي آقاى نجاتعلى چهره قانى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م  الف 45)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/09

رضا بيات 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فامنين

آگهي مزايده عمومي (نوبت دوم) 

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

شهرداري نهاوند در نظر دارد بنا به مصوبه بند يك از 461 جلسه شوراي اسالمي شهر نهاوند و رعايت آيين نامه مالي شهرداريها از طريق 
سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  در نظر دارد يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 8533/47 متر مربع به پالك ثبتي يك 

فرعي از 3903 اصلي و با مشخصات و شرايط ذيل به فروش رساند.

* شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
* هزينه آگهي انتشار و هزينه كارشناسي و همچنين هزينه هاي ثبتي و هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

* متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را تا مورخ 1400/03/22 به مبلغ 1/500/000/000 به صورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 
بانك مهر ايران واريز و فيش واريزي را در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 

* متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه را كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.
* كميسيون عالي معامالت در مورخ 1400/03/23 تشكيل و چنانچه حداقل سه پيشنهاد در سامانه ستاد ارائه شده باشد،مفتوح و برنده اعالم خواهد شد.

* متقاضيان مي  بايست از مورخ 1400/03/01 لغايت 1400/03/09 اسناد مزايده را از سامانه ستاد دريافت نمايند و تا مورخ 1400/03/13 در سامانه اسناد را 
بارگذاري نمايند./ (م الف 1034)

آگهي چاپ نوبت اول: 1400/03/01 
اگهي چاپ نوبت دوم : 1400/03/09 

مبلغ سپرده شركت در مبلغ كارشناسى پايهشرحرديف
مزايده

مساحت

يك قطعه زمين 1
مزروعى ديم زار واقع 

در  خير قلى

 25/600/000/000
ريال

8533/47 1/500/000/000 ريال
متر مربع

نيلوفر بهرمندنژاد »
 ام اس مهمــان ناخوانده اى 
اســت كــه سال هاســت ذهن 
بســيارى از مردم دنيا و برخى 
هموطنان را درگير كرده اســت. 
عصبى  ناتوان كننده  بيمارى  يك 
اســت كه بيــش از دو ميليون و 
300 هزار نفر در سراسر جهان 

به آن مبتال هستند.
روز جهانى ام اس فرصتى است 
كه افراد شــناخت بهترى از اين 
بيمارى پيدا كرده و براى مبارزه 
بــا آن در سراســر دنيــا همت 
است  فرصتى  روز  اين  گمارند. 
كــه ام اس را بشناســيم قبل از 
آنكــه ام اس خودش را به ما يا 

يكى از اطرافيان ما بشناساند.
شــعار روز جهانى ام اس در ســال جارى 
«پيوند همگانى براى درك درســت و واقعى 
از ام اس» نامگذارى شــده است؛ بدين معنا 
كه براى افزايش آگاهى در مورد اين بيمارى 
عصبى است كه اين روزها يكى از شايع ترين 
اختالل هاى عصب شناختى در ميان بزرگسال 

سراسر جهان است.
بيمارى  يك   (MS) اســكلروزيس  مولتيپل 
خودايمنــى التهابى و تحليل برنده اســت كه 
غالف هاى ميلين ســلول هاى عصبى مغز و 
نخاع را مورد هجوم قــرار مى دهد و باعث 
ايجاد اختالل در بخش هايى از سيستم عصبى 
مركزى مى شود كه مسئول برقرارى ارتباطات 
هســتند. تاكنون هيچ دليل شــناخته  شده و 
قطعى براى ابتالى اين بيمارى تشخيص داده 
نشده اســت، اما بر اساس تحقيقات، عوامل 
ايجاد بيمارى شامل شــيوه زندگى، شرايط 
محيطى و ژنتيك مى شــود و ضعف سيستم 
ايمنى، اســترس و كمبــود ويتامين D آن را 

تشديد مى كند.

بيشتر عوامل محيطى در ابتال به اين بيمارى 
دخيل است و حدود دو درصد ممكن است 
كه به شكل موروثى دربين  افراد منتقل شود.

هــزار و780 بيمار عضو انجمن ام 
اس همدان است

ــدان  ــتان هم ــن ام اس اس ــل انجم مديرعام
از عضويــت يك هــزار و 780 بيمــار ام اس 
در ايــن مجموعــه خبــر داد و گفــت: از بيــن 
ايــن تعــداد حــدود يــك هــزار و250 نفــر 
زن و 530 نفرنيــز مــرد بــه ايــن بيمــارى در 

اســتان مبتــال هســتند .
هاجــر فهيمــى در گفت وگو بــا خبرنگار 
همدان پيــام بيان كرد: انجمن ام اس اســتان 
همــدان از دى مــاه ســال 91 فعاليت خود 
را آغاز كرده اســت اين انجمــن با صدور 
معرفى نامه به بانك و ســازمان ها و نهادهاى 
مختلــف در دريافت تســهيالت و خدمات 
در تامين هزينه داروها نقش بســزايى داشته 

است.
وى افزود: از ديگر اقدامات اين انجمن، تهيه 

و اهــداى لوازم كمك حركتــى مانند واكر، 
ويلچر، عصا و تشك مواج است.

 بيمارىMS   كشنده نيست و
 قابل كنترل است

وى با اشــاره به شــيوع كرونــا در اين ايام 
خاطرنشــان كــرد: به دليل اينكــه اين افراد 
داراى سيستم ايمنى ضعيف ترى هستند خطر 
مبتال به اين ويروس نســبت به ســاير افراد 
از درصد بااليى برخوردار اســت، از طرفى 
سبب خانه نشين شــدن اين افراد شده است 
كه به خودى خود اين امر در تضعيف سيستم 
ايمنى نيز تاثير خواهد داشت اما خوشبختانه 
اين بيمارى كشــنده نيست و با مصرف دارو 

ميتوان روند اين بيمارى را كنترل كرد.
فهيمى  افزود: يكى از عمده ترين مشــكالت 
اين بيمــاران تهيــه دارو مى باشــد كه اگر 
بيماران بيمــه تامين اجتماعى باشــند، بيمه 
فقط داروهاى اصلى كه ايرانى است پوشش 
مى دهد اما بايد داروهاى مكمل را آزاد تهيه 
كنند و داروهاى خارجى هم به هيچ وجه زير 

پوشش بيمه نيست ومتاسفانه  به 
دليل اينكه هزينه باالى داروهاى 
خارجى بيمــاران توان پرداخت  
را ندارند و مجبورند مشــكالت 

زيادى را تحمل كنند .
 وى يــادآور شــد:  از بين اين 
توجهى  قابــل  تعــداد  بيماران 
هســتند  خانه دار  خانم هاى  هم 
كه تــوان پرداخــت هزينه هاى 
خارجــى را ندارند، بــه همين 
خاطر ناچار مى شــوند داروهاى 
خود را قطع كنند و درمان خود 

را ادامه ندهند.
طى  متاسفانه  كرد:  اظهار  فهيمى 
اين چنــد روز اخير قطعى برق 
هم براى بيماران دردسرساز شده 
است به دليل اينكه داروهاى اين 
بيماران بايد در دماى يخچال نگهدارى شود 
و در صورت بيرون ماندن از يخچال ســبب 
ازبين رفتن اين داروها خواهد شد كه در اين 
حالت ديگــر امكان دريافت دارو به صورت 
رايگان وجود نــدارد و بايد به صورت آزاد 

خريدارى كنند.
ــدادى از  ــرد: تع ــان ك ــه بي ــى در ادام فهيم
آنهــا از لحــاظ جســمى توانايــى انجــام 
ــا  ــد ام ــه دارن ــالت عالي ــم تحصي كار و ه
متاســفانه هيچكــدام از آنهــا شــاغل نيســتند 
كــه هميــن موضــوع بــر افزايــش مشــكالت 

ــزوده اســت. ــا اف روحــى آنه
مديرعامــل انجمن ام اس اســتان در پايان 
يادآور شد: بســته هاى معيشتى  و بسته هاى 
حفاظــت فــردى حــاوى ماســك و ژل 
ضدعفونى كننــده از محل نــذورات مردمى 
بــراى بيماران نيازمند در ايــام كرونا توزيع 
شد كه با همكارى معاونت بهداشت و درمان 
استان و ســتاد اجرايى فرمان امام در اختيار 

اين بيماران قرار گرفت.

به مناسبت روز جهانى ام اس

دنياى بدون ام اس را فرياد بزنيم

 مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با اشاره 
به اينكه كمبــود ريزمغذى ها تا 30 درصد 
بهره ورى كارمندان را كاهش مى دهد، گفت: 
ابتال به بيمــارى هاى غيرواگير در جمعيت 

بين 30 تا 70 سال شايع تر است.
به گزارش ايرنا، زهرا عبداللهى با بيان اينكه 
بيمارى هاى غيرواگير نخستين علت مرگ 
و مير در جهان هســتند، افزود: ساالنه 38 
ميليون نفر در سراســر دنيا به دليل ابتال به 
بيمارى هاى غيرواگير جان خود را از دست 

مى دهند؛ مشكالت قلبى- عروقى، سرطان 
ها، ديابت و مشكالت تنفسى از شايع ترين 
بيمارى هاى غيرواگير محسوب مى شوند.

وى بــا اشــاره بــه اينكــه 40 درصــد 
افــرادى كــه بــه دليــل بيمــارى هــاى 
ــى  ــت م ــود را از دس ــان خ ــر ج غيرواگي
دهنــد در ســنين بهــره ورى بــوده و از 
ــار  ــتند، اظه ــه هس ــال جامع ــت فع جمعي
ــى  ــاى ناش ــرگ و ميره ــوم م ــرد: دو س ك
ــل  ــه دالي ــر ب ــاى غيرواگي ــارى ه از بيم
مختلفــى همچــون تغذيــه نامناســب، عــدم 

تحــرك و دخانيــات گــزارش شــده اســت.
تحرك  و  نامناسب  غذايى  الگوى   
ناكاف ى از علل مرگ و ميرهاى ناشى 

از بيمارى هاى غيرواگير 
 عبداللهى ادامه داد: الگوى غذايى نامناسب 
و تحــرك ناكافى دو علــت اصلى مرگ و 
ميرهاى ناشــى از بيمارى هاى غيرواگير در 
كشور هستند؛ بر اســاس مستنداتى كه در 
دنيا وجود دارد با تغذيه مناسب مى توان از 

ابتال به اين بيمارى ها پيشگيرى كرد.
به گفته مديركل دفتــر بهبود تغذيه جامعه 

وزارت بهداشــت 30 درصــد از ابتــال به 
ســرطان ها درصورت داشتن رژيم غذايى 

سالم قابل پيشگيرى هستند.
وى در ادامه به نقش مهم تغذيه در بازدهى 
و بهره ورى كارمندان اشــاره و خاطرنشان 
كرد: ساالنه 270 ميليون حادثه شغلى اتفاق 
مــى افتد كه منجر به مــرگ 355 هزار نفر 

مى شود.
كمبود ريزمغذى ها تا 30 درصد بهره ورى 

كارمندان را كاهش مى دهد
 عبداللهى بــا تاكيد بر اينكه بين نوع تغذيه 
كاركنان و خســتگى و خواب آلودگى آنها 
در محيط كار ارتباط مستقيمى وجود دارد، 
اضاف كرد:  تعداد روزهاى غيبت در محيط 
كار در كاركنان چاق 2 برابر افرادى اســت 

كه وزن متناسب دارند.

عامل تيراندازى خيابان كرمانشاه همدان 
دستگير شد

 معاون اجتماعى پليس استان همدان اعالم داشت فردى كه اقدام 
به تيراندازى به مالك مشــاوره امالك در خيابان كرمانشــاه همدان 
نموده و متوارى شــده بود امروز در مخفيگاه خود در مركز كشــور 

دستگير شد 
حســين بشــرى افزود نامبرده بعد از تيرانــدازى چندين بار محل 
اختفاى خود را تغيير داده بود كه با اشــراف اطالعاتي پليس استان 

دستگير شد .
وى در پايــان اعالم كرد امنيت شــهروندان خط قرمز پليس بوده و 
با كســانى كه بخواهند به امنيت جامعه خدشــه وارد كنند قاطعانه 

برخورد خواهد كرد .

كاهش 30 درصدى بهره ورى كارمندان 
به دليل كمبود ريزمغذى ها

رضا عسگرى
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خبـر نگاه

شرط بهبود اوضاع اقتصادى 
در 4 سال آينده

 اگر در حوزه هاى سياســى، اجتماعى، اقتصــادى و ... اصالحات 
ســاختارى صورت نگيرد، نمى توان انتظارى از تغيير وضعيت كنونى 

داشت.
يك كارشــناس اقتصادى با بيان اينكه بخش عمومى غيردولتى رقيب 
بخش خصوصى است، گفت: در حوزه قوانين كشور، مشكالت زيادى 
وجود دارد و در طول سال هاى گذشته مجلس تعهدات مالى بسيارى را 
براى دولت مصوب كرده است كه برخى از آنها در بودجه سنواتى هم 
وجود ندارد و به اين قوانين، فرا بودجه اى گفته مى شــود كه اين موارد 

بايد رفع شوند و ربطى به دولت هم ندارد. 
كامران ندرى در گفت وگو با ايسنا افزود: البته دولت مى تواند با شناسايى 
اين موارد و ارائه اليحه، چالش هاى قانونى را رفع كند. خيلى از قوانين 
در كشور چون قوانين پولى و بانكى بروز رسانى نشده اند. قوه قضائيه 
آشنايى بسيار پايينى به مسائل اقتصادى دارد و دادگاه هاى تخصصى در 
اين زمينه وجود ندارد.  كارشناس اقتصادى ادامه داد: نظام مالياتى كشور 
از بســيارى از نظام هاى مالياتى پيشرفته در دنيا عقب است و در حوزه 
شناســايى موديان مالياتى، محاسبه ميزان ماليات پرداختى و برخورد با 
فراريان مالياتى با مشــكل مواجه است. همچنين، نظام حمايتى كشور 
از جمله پرداخت يارانه ها نيز مشــكالتى دارد و كسانى كه نبايد يارانه 
دريافت كنند، به آن ها داده مى شود و بالعكس. عالوه براين، ميزان يارانه 

دريافتى هم مشكالت يارانه بگيران را رفع نمى كند. 
 برخى بانك ها منحل شوند 

ندرى با اشاره به مشكالت نظام بانكى كشور گفت:  يكسرى از بانك ها 
بايد منحل شوند و بانك هاى كشور از مقررات مرتبط با بانكدارى گرفته 
تا اجراى آنها توسط مديران و كاركنان بايد اصالح شود و مديران بانكى 

از مديريت حرفه اى دور هستند.
وى ادامه داد: بخش كشاورزى هم با مشكالت عديده اى روبرو است و 
به صورت اصولى توسعه پيدا نكرده كه مصرف منابع و آب در اين حوزه 
بسيار باالســت. طبق گفته اين تحليلگر اقتصادى، در 50 سال گذشته 
كشور درگير تورم دو رقمى بوده است اما هنوز به يك اتفاق نظر درباره 

منشا و چگونگى مهار آن طى اين مدت دست نيافته ايم.

نوبخت زمان اجراى همسان سازى در هر سال را اعالم كرد
آخرين خبر از اليحه دائمى همسان سازى

 اليحه دائمى همسان سازى حقوق بازنشستگان در آستانه تصويب 
در دولت قرار دارد و پيش بينى مى شود اين اليحه با قيد دو فوريت به 

مجلس شوراى اسالمى ارائه شود.
به موجب پيش بينى هاى صورت گرفتــه در اين اليحه و در صورت 
تصويب نهايى، حقوق كليه بازنشستگان، موظفين و مستمرى بگيران 
صندوق هاى بازنشستگى كشــورى و لشكرى از تاريخ تصويب اين 
قانون توســط هيأت وزيران به نحوى تعيين مى شــود كه از حداقل 
90 درصد ميانگين ناخالص حقوق و فوق العاده هاى مشــمول كسور 
بازنشســتگى شــاغل هم گروه يا هم طبقه، هم رتبه، هم پايه يا عناوين 
مشابه در همان سال كمتر نباشد. آنچه اين اليحه را با اهميت مى سازد 

دائمى شدن همسان سازى حقوق بازنشستگان است.
پيــش از اين در ســال 1399، اجــراى طرح همسانســازى حقوق 
بازنشستگان كليد خورد. از مهر سال 99 حقوق بازنشستگان لشكرى 
و كشــورى بر طبق فرمول 90درصد به سرانجام رسيد يعنى اينكه هر 
بازنشسته بايد حداقل 90 درصد حقوق شاغل هم طبقه و همتراز خود 
را دريافت كند. بر اساس اين گزارش پرداخت هايى در راستاى ايجرا 
اين طرح در سافند به بازنشستگان تأمين اجتماعى صورت گرفت و در 
اولين روزهاى فروردين، رئيس سازمان برنامه بودجه كشور با اشاره به 
پرداخت يك ميليون و 200 هزار تومان على الحساب به بازنشستگان 
در 29 اسفند، گفت: بر اســاس قولى كه در زمينه آغاز مرحله بعدى 
همســان سازى به بازنشستگان داديم پرداخت انجام و در سال 1400

هم در جهت همسان سازى حقوق ها اين روند ادامه خواهد يافت.
در فرورديــن ماه نيز رئيس ســازمان برنامه و بودجــه اعالم كرد كه 
90هــزار ميليارد تومــان در بودجه 1400 براى بازنشســتگان تامين 

اجتماعى لحاظ شده است.
 حقوق بازنشستگان چقدر افزايش يافت

 حقوق بازنشستگان در سال جارى افزايشى بيش از سال هاى گذشته 
را تجربــه كرد. بر اســاس اعالم وزيــر كار در فروردين ماه حداقل 
پرداختى به بازنشستگان با 39 درصد افزايش از رقم 1 ميليون و 910
هزار و 427 تومان در سال گذشته به عدد 2 ميليون و 655 هزار و 495

تومان در سال 1400 افزايش پيدا كرد.
 توضيحات نوبخت درباره مقاد اليحه

نوبخت پيش از اين توضيحاتى مبســوط درباره اليحه دائمى شــدن 
همسان سازى حقوق بازنشستگان ارائه داده و گفته است: بازنشستگان 
انتظار داشــتند كه متناسب با كاركنان شاغل از اين افزايش برخوردار 
بشــوند. به اين ترتيب موضوع دريافــت 90 درصد حقوق ناخالص 
مشمول كسور شاغل، بايد در هر شرايطى اجرا بشود. وى گفته است 
در اليحه دائمى شدن همسان ســازى حقوق بازنشستگان پيش بينى 
شــده است؛ چكار بايد كرد كه به محض اينكه شاغل از يك افزايشى 
برخوردار مى شــود بالفاصه همه احكام بازنشستگى بازنشستگان كل 
كشــور، اعم از لشكرى و كشورى و تأمين اجتماعى تغيير بكند. پيش 
بينى ما اين است كه سالى يك بار در مهر ماه اين همسان سازى صورت 
بگيرد و اعتبارات آن در نظر گرفته شــود تا در اليحه بودجه سال بعد 
آورده شــود. وى با اشــاره به اينكه امكان پذير نيست كه صندوق در 
آن واحد و به محض اينكه حقــوق كاركنان افزايش پيدا كرد احكام 
بازنشستگان را هم اصالح كند، گفته است: اين كار بايد سالى يك بار 

انجام شود.

23 ميليارد جريمه قاچاقچيان 
در استان همدان وصول شد

 مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان گفت: 23 ميليارد و 
230 ميليون تومان ميزان وصولى تعزيرات اين استان از قاچاقچيان 

در سال گذشته بوده است.
به گزارش روابط عمومى تعزيرات حكومتى استان همدان، داريوش 
جودكى بيان كرد: پرونده 90 درصد متخلفان در حوزه قاچاق كاال 
در تعزيرات حكومتى بررســى شــده و 10 درصد مابقى به علت 

ممنوعه بودن در دادسرا رسيدگى مى شود.

وى اضافه كرد: يكساله گذشته با تشكيل 928 پرونده قاچاق شمار 
پرونده هاى موجود در تعزيرات حكومتى به 994 پرونده رسيد.

مديركل تعزيرات حكومتى همــدان افزود: همچنين در اين مدت 
زمان 954 پرونده مختومه شده و 40 پرونده باقى مانده است كه از 
نظر عملكردى، نسبت پرونده هاى تعيين تكليف شده به پرونده هاى 

ورودى 102 درصد بوده است.
جودكى گفت: طبق مــاده 75 قانون قاچاق نيروى انتظامى موظف 
اســت براى ابالغ و اجــراى احكام موضوع اين قانــون مأموران 
انتظامى آموزش ديده را در واحدهــاى اجراى احكام قوه قضائيه 
و تعزيرات حكومتى مســتقر كند و وزارت دادگسترى و سازمان 

تعزيرات حكومتى موظفند امكانات الزم را براى استقرار اين نيروها 
فراهم كنند.

وى تصريــح كرد: با وجود مكاتبه با نيــروى انتظامى براى عملى 
شدن اين مصوبه اما نتيجه نگرفتيم در حالى كه برخى از پرونده هاى 
تعزيــرات كالن بوده و نياز به رصد اطالعاتى و امنيتى دارند و اين 

پرونده ها را نمى توان با احضاريه و ابالغيه وصول كرد.
جودكى اظهار داشت: تكليف و صالحيت تعزيرات بستن و مسدود 
كردن حســاب قاچاقچيان، گرفتن حكم جلب و شناســايى اموال 
است با اين وجود براى نهايى كردن برخى از پرونده هاى كالن بايد 

از توان نيروهاى كارآزموده ناجا استفاده كرد.
اقتصاداقتصاد

 Eghtesad@hamedanpayam.com

آگهي مزايده

شركت نمايشگاه ها ى بين المللى استان همدان

شركت نمايشگاه ها ى بين المللى استان همدان در نظر دارد با استناد به مجوز مورخ 1400/01/19 هيأت مديره محترم نسبت به فروش يك قطعه زمين به 
پالك ثبتى10/47780 با كاربرى تجارى واقع درهمدان- 24 مترى سروستان-نرسيده به پارك پرواز به مساحت 26/68 متر مربع از طريق مزايده عمومى 
اقدام نمايد. متقاضيان مى توانند جهت دريافت اسناد شركت در مزايده و هماهنگى بازديد به دفترمعاونت ادارى مالى نمايشگاه واقع درسايت ادارى 

نمايشگاه مراجعه نمايند.
1-قيمت پايه كارشناسى هيأت سه نفره هر مترمربع 580/959/521 ريال مى باشد.

2-متقاضيان مى توانند حداكثر تا ساعت  12 روز شنبه مورخ 1400/03/29 جهت دريافت اسناد مزايده و بازديد از ملك مراجعه فرمايند.
3-متقاضيان براى شركت در مزايده بايد 5٪ مبلغ پايه به مبلغ 75/000/000 ريال به عنوان سپرده به حساب 700825008371 بانك شهر در وجه شركت 
نمايشگاه ها ى بين المللى استان همدان واريز و يا ضمانت نامه بانكى به مبلغ فوق با مدت اعتبار حداقل سه ماه را تهيه و به انضمام فرم پيشنهاد قيمت 

تكميل شده در پاكت ها ى الك و مهرشده حداكثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/03/29 به قسمت ادارى مالى شركت تحويل نمايند.
4- به درخواست فاقد تضمين و مخدوش يا مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5-جلسه بازگشايى پاكت ها ى مزايده ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1400/03/31 با حضور اعضاى كميسيون معامالت شركت در محل دفتر مديرعامل 
شركت واقع در: همدان-ميدان عاشورا-سايت ادارى نمايشگاه تشكيل و نتيجه به اطالع شركت كنندگان خواهد رسيد. (حضور شركت كنندگان در جلسه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تغييرات، مدارك شناسايى صاحبان امضاء شامل تصوير تمام صفحات شناسنامه،كارت ملى و شناسنامه ملى،كد اقتصادى و كد پستى شركت باشد. 
پاكت ج)شامل پيشنهاد قيمت مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول) 

روابط عمومى شهردارى اللجين

1-موضوع مناقصه: اجراى پروژه محوطه سازى پارك صنايع دستى در شهر اللجين 
2-مناقصه گزار: شهردارى اللجين 

3-مبلغ برآورد اوليه مناقصه: 14/051/464/424 ريال 
4-كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
5-مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: شركت هاى واجد شرايط مى توانند از تاريخ 1400/03/09 لغايت روز 1400/03/12 با مراجعه به سامانه تداركات 

الكترونيكى دولت نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
6-زمان تحويل پيشنهادات: آخرين مهلت بارگذارى اسناد تا تاريخ 1400/03/25 كه متقاضيان مى بايست قيمت پيشنهادى خود را در سامانه بارگذارى 

نمايند.
7-زمان بازگشايى اسناد مناقصه: در تاريخ 1400/03/26 مى باشد.

8-نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: متقاضيان مى بايست 5 درصد برآورد اوليه را به مبلغ 702/573/221 ريال به عنوان سپرده شركت در مناقصه به 
شماره 0106885349009 به نام شهردارى اللجين نزد بانك ملى شعبه اللجين واريز يا ضمانت معتبر بانكى با مدت اعتبار حداكثر 3 ماهه در وجه شهردارى 

اللجين پرداخت نمايند.
9-صالحيت الزم: اشخاص حقوقى با دارا بودن گواهينامه تعيين صالحيت و داشتن رتبه در زمينه ابنيه از ادارات مربوطه و تأييديه اعتبار سامانه ساجات، 

مجاز به شركت در اين مناقصه مى باشند.
10-هرگاه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد خوددارى كند يا پس از ابالغ قانونى حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهردارى 
ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد گرديد و در صورتى كه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونى حاضر به عقد قرارداد 
نشوند سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. (بديهى است كميسيون مناقصه در جلسه بازگشايى پاكات به تنظيم صورتجلسه نسبت به معرفى 

برندگان دوم و سوم اقدام خواهد نمود).
11-شهردارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و به پيشنهادات ناقص يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.

12-هزينه انتشار آگهى مناقصه از برنده دريافت خواهد شد.
-متقاضيان جهت اطالع از شرايط عمومى و خصوصى مناقصه و يا اطالعات بيشتر به سايت شهردارى اللجين به نشانى www.lalejincity.ir مراجعه و يا 

با شماره تلفن 2-08134522061 تماس حاصل نمايند. 
(م الف 85)

كارت دانشجويى به نام سعيد خرمى آالم،فرزند غالم رضا،به شماره 
ملى 4051999459 و شماره دانشجويى 97226035190015 ،رشته 

ارشاد در حقوق مدنى از دانشگاه علمى كاربردى دادگسترى 
استان همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت پرسنلى به نام نصرا... اميدى عابد،فرزند اميدعلى،به شماره 
ملى 3991145928 و شماره پرسنلى 78376004 مربوط به اداره 
آموزش وپرورش سردرود مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

در  مهمى  نقش  كشاورزى   
رونــق اقتصادى دارد و درصد 
قابل توجهى از رشد و توسعه 
كشــور و اشتغال به آن وابسته 
اســت. مهمتــر از آن با ايجاد 
امنيت غذايــى در امنيت ملى 
نيز اثرگذار است با اين وجود 
وابســتگى بخش كشــاورزى 
به اقليــم همچنين محدوديت 
آب و خــاك ايــن بخش را 

آسيب پذير كرده است.
يكــى از تهديــدات بخــش 
كشــاورزى پديده خشكسالى 
اســت، خشكســالى به عنوان 
يكى از پديده هاى هواشناختى 
و جدايــى ناپذير از شــرايط 

اقليمى كشورهايى مانند ايران شناخته مى شود. 
 مديركل هواشناســى اســتان همدان در اين 
ارتباط به خبرنگار ما گفت: ميزان بارش استان 
همدان در ســال زراعى جارى نسبت به بلند 

مدت كاهش قابل مالحظه اى داشته است.
حســين عابد در خصوص بارندگى اســتان 
همدان در سال آبى جارى گفت : ميزان بارش 
در اســتان همدان از شروع سال آبى 1399 تا 
ابتداى اسفند 1399، به نسبت ساير استان هاى 
كشور از شرايط بهترى برخوردار بود ولى طى 
دو ماه اخير ريزش هاى جوى شــديدا كاهش 

پيدا كرد.
عابد افــزود: تا تاريــخ 1400/03/03 بارش 
استان همدان به 230 ميليمتر رسيده كه نسبت 
بــه بلند مدت 30٪ كاهش براى اســتان ثبت 

شده است.
وى گفت: بين شهرســتان هاى استان همدان 
نهاونــد با كاهش 172 ميلى مترى نســبت به 
بلند مدت كمترين ريــزش جوى را دريافت 
كرده و درگزين با 56 ميلى متر كاهش شرايط 
به نســبت بهترى را بين شهرستان هاى استان 

داشته است.
مدير كل هواشناســى همدان يادآور شــد: بر 
اساس پيش بينى هاى فصلى براى خرداد 1400

احتمال بروز ريزش هاى جوى در حد نرمال و 
كمتر از نرمال مورد نظر است.

وى افزود: بارش كشــور در سال آبى 1400-
1399 حدود 41٪ كمتر از نرمال ثبت شــده 
اســت كه اســتان هاى هرمزگان و سيستان و 
٪ كاهش ريزش هاى  بلوچستان با بيش از 85
جوى نســبت به بلند مدت، بيشترين كمبود 

بــارش را تجربه كردند. اســتان هاى تهران و 
مازنــدران با كمتــر از 20٪ بــارش كمترين 
اختالف بارش را نســبت به بلند مدت داشته 

اند.
با اين توصيف امســال همدان به دليل كاهش 
بارندگى و خشكسالى شــاهد خسارت قابل 
توجهى در بخش كشــاورزى خواهد بود كه 
اين خســارات در توليــد محصوالت زراعى 
بويــژه محصوالت ديــم به دليل وابســتگى 

مستقيم به نزوالت جوى بيشتر است.
 خشكسالى 264 ميليارد تومان 

به كشاورزى خسارت زد 
رئيس اداره مديريت بحران و مخاطرات جهاد 
كشاورزى اســتان همدان به همدان  پيام گفت: 
برآوردهاى كارشناسى نشــان مى دهد بدنبال 
كاهــش ميــزان بارندگى ها در ســال زراعى 
جــارى تا كنون بيــش از 264 ميليارد و 300

ميليون تومان به بخش كشاورزى استان همدان 
خسارت وارد شده است.

احد ظفرى افزود: در حدود 289 هزار هكتار 
از اراضى كشــاورزى و مراتع اســتان همدان 
خســارت ديده انــد كه در اين ميــان اراضى 
كشاورزى گندم و جو ديم، حبوبات، دانه هاى 
روغنــى مانند گلرنگ و كلــزا بيش از ديگر 

محصوالت دچار خسارت شده اند. 
وى اضافه كرد: پيش بينى مى شود بدنبال كاهش 
بارندگى هاى بهاره ميزان توليد محصول گندم 
نيز بيش از 300 هزار تن كاهش داشــته باشد 
چرا كــه گندم ديم مزارع بين ده تا 55 درصد 

دچار خسارت شده اند.
ظفــرى تاكيــد كرد: خشكســالى بــه همه 

شهرســتان هاى اســتان همدان خسارت وارد 
كرده اما كشــاورزان شهرســتان هاى غله اى 
بخصــوص شهرســتان كبودراهنــگ و رزن 

خسارت بيشترى ديده اند.
وى پيرامون ميزان اراضى كشاورزى كه داراى 
بيمه محصوالت كشــاورزى هستند گفت: با 
اقدام ســتاد فرمان امام خمينى(ره) ويژه سال 
جهــش توليــد 154 هزار هكتــار از اراضى 

كشاورزى استان بيمه هستند.
 جلوگيرى از خسارت خشكسالى

 با تخصيص اعتبار 
يكى ديگر از تبعات خشكسالى سبب طغيان 
ســن در مزارع گندم اســت كه مقابله با آن 

نيازمند اعتبار است.
به گــزارش همــدان پيــام رئيس ســازمان 
شوراى  در  همدان  اســتان  جهادكشــاورزى 
برنامه ريزى و توســعه اســتان همدان، اظهار 
داشــت: كاهش نزوالت جوى در سال جارى 
و بروز خشكسالى موجب شده تا شيوع سن 
گندم در مزارع استان به هفت برابر نُرم طبيعى 
برســد. منصور رضوانى جالل بــا بيان اينكه 
بخش اعظمى از گندم زارهاى اســتان به اين 
آفت آلوده شده و آسيب ديده است، افزود: اين 
مهم نيازمند مبارزه جدى و تامين اعتبار است. 
وى خاطرنشــان كرد: طرح مبارزه با سن طبق 
براوردهاى انجام شــده بــه 5 ميليارد تومان 

اعتبار نياز دارد.
رضوانى جالل گفت: اجــراى به موقع طرح 
مبارزه در مزارع سن زده مى تواند كشت هاى 
ســالم را حفظ كرده و از آســيب ديدن آنها 

جلوگيرى كند.

 خســارت 85 ميلياردى 
خشكسالى  به مراتع استان 

همدان
كاهش بارندگى هــا همچنين به 
مراتع استان خسارت وارد كرده 
كه اين موضوع براى عشاير گران 
تمام مى شود همچنين در تابستان 
خطر آتش ســوزى را در مراتع 

افزايش خواهد داد.
و  مراتــع  امــور  اداره  رئيــس 
بيابــان اداره كل منابع طبيعى و 
گفت:  همدان  استان  آبخيزدارى 
بروز خشكسالى ناشى از كاهش 
بارندگــى در بلند مدت منجر به 
خسارت 85 ميليارد تومانى مراتع 

اين استان شده است.
سعيد الياسى افزود: ميانگين بارش هاى استان 
همدان نســبت بــه دوره بلند مــدت كاهش 
چشــمگيرى داشــته و بررســى 13 ايستگاه 
هواشناســى استان نشــان مى دهد كه ميانگين 
332 ميلــى متر بــارش دوره بلند مدت با 73

ميلى متــر كاهش به 259 ميلى متر در ســال  
جارى رسيده است.

كاهش  ميلى متــر  هــر  داشــت:  اظهار  وى 
بارندگى موجب افت توليد علوفه به ميزان 7

دهم كيلوگرم در هكتار مى شــود كه با توجه 
به وســعت 822 هزار هكتارى مراتع استان 
همدان مى تــوان پيش بينى كاهش 42 هزار 
تنــى ميزان توليد علوفه را در ســال زراعى 

جارى كرد.
رئيس اداره امور مراتــع و بيابان اداره كل منابع 
طبيعى و آبخيزدارى استان همدان گفت: ميزان 
توليد علوفه با ميانگين بارش 332 ميلى متر به 111
هزار تن مى رسد كه امسال با كاهش بارندگى اين 

رقم به حدود 69 تن كاهش يافته است.
الياسى اضافه كرد: همچنين هر كيلوگرم علوفه 
مرتعى 2 هزار و 30 تومان قيمت گذارى شده 
كه با در نظر گرفتن اين رقم مى توان عنوان كرد 
كاهش بارندگى و خشكسالى دست كم حدود 
85 ميليارد تومان به ســطح توليد مراتع استان 

همدان خسارت زده است.
وى، يكى از آســيب هاى جدى كاهش توليد 
علوفه را بروز تنــش و درگيرى بين دامدار و 
عشــاير براى تأمين علوفه مورد نياز دام عنوان 
كرد و گفت: درهمين ارتباط به تازگى شــاهد 
بروز درگيرى ميان عشــاير با كشــاورزان در 

اراضى شهرستان اسدآباد بوديم.

خشكسالى توليد گندم را نصف كرد

خسارت 264 ميلياردى به كشاورزان

خبر مهم وزير كار درباره حمايت از سهامداران
 وزيــر تعاون، كار و رفاه اجتماعى اعالم كرد كه از شــنبه شــركت 
سرمايه گذارى تأمين اجتماعى (شستا) براى حمايت از سهامداران، اوراق 
اختيارفروش تبعى حمايتى منتشر كرده است. به گزارش خبرآنالين، محمد 
شريعتمدارى در حســاب كاربرى خود در توئيتر نوشت: «خوشحالم در 
تداوم اقدامات شفافيت زا و سودآور انجام شده در وزارت تعاون، به مردم 
گزارش دهم، شســتا براى حمايت از ســهام داران از ديروز اوراق اختيار 
فروش تبعى حمايتى منتشر شد».  با توجه به موافقت هيأت  پذيرش اوراق 
بهادار در جلسه 19 بهمن ماه پارسال با پذيرش سهام شركت سرمايه  گذارى 
تأمين اجتماعى (سهامى عام) در بورس اوراق بهادار تهران و با عنايت به 
احراز موارد تعيين شده در مصوبه  مزبور از سوى آن شركت، از تاريخ 20 
فروردين سال جارى شركت سرمايه  گذارى تأمين اجتماعى به عنوان پانصد 
و سى و هفتمين شركت پذيرفته شــده در بخش «هلدينگ چند رشته اى 
صنعتى» گروه و طبقه «شــركت هاى صنعتى چند رشته اى» با كد صنعت 
«3999» و نماد «شســتا، SHASTA» در فهرســت نرخ هاى بازار دوم 

بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
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شيما صفايى قهرمان ليگ برتر كشور شد
 شيما صفايى پينگ پنگ باز همدانى قهرمان ليگ برتر بزرگساالن 

تنيس روى ميز كشور شد.
دور برگشــت ليگ تنيــس روى ميز بانوان در آكادمى امير احتشــام 
زاده مجموعه ورزشــى انقالب تهران در جدول گروهى بسته شد و 
شهردارى شهر بابك با حضور شــيما صفايى و ديگر قهرمان مطرح 

كشور بار ديگر قهرمان ليگ تنيس روى ميز زنان كشورشد.
اين تيم با هدايت حميده ايرانمنش با پيروزى 4 بر 2 برابر پادما يدك 

اصفهان به مقام قهرمانى رسيد..
در بازى آخر و در مســابقه دوبل اول، تيم دو نفره مهشــيد اشترى و 
شيما صفايى 3 بر صفر مهرسا موسوى و درسا موسوى از پادما يدك 
اصفهان را شكست دادند. در بازى هاى انفرادى نيز شيما صفايى ستاره 
همدانى تيم شــهردارى شهر بابك در مصاف با درسا موسوى از پادما 
يدك اصفهان 3 بر صفر به پيروزى رسيد. گفتنى است مديركل ورزش 
و جوانان استان همدان نيز در مراسم اهداى مدال و كاپ قهرمانى شيما 
صفايى در جمع تيم شهردارى شهر بابك در محل آكادمى امير احتشام 

زاده مجموعه انقالب تهران حضور داشتند.

كماندار همدانى در اردوى تيم ملى 
 كماندار همدان با درخشش در مسابقات انتخابى، جواز حضور در 

اردوى تيم ملى تيروكمان را كسب كرد.
مســابقات انتخابى تيم هاى نوجوانان و جوانان تيم تيراندازى با كمان 
كشورمان با حضور بيش از 140 كماندار در سايت آزادى تهران برگزار 
شــد. در اين رقابت ها و در ماده كامپوند نوجوانان نيما عطايى منزه از 
همدان خوش درخشيد و جواز حضور در اردوى تيم ملى را به دست 
آورد. اين مســابقات در سطح بسيار بااليى برخوردار بود و توانستيم 
به ســهميه تيم ملى دست يابيم. مسابقات انتخابى تيم ملى تيراندازى 
با كمان براى اعزام به مسابقات جهانى لهستان در سايت آزادى تهران 
برگزار شــد و تركيب تيم اســتان همدان را نيما عطايى منزه و آرمان 
مقصودى در رده نوجوانان و آريا روزبه در رده نونهاالن تشكيل دادند.

بزرگترين خانه ورزش روستايى استان 
در كبودرآهنگ 

 بزرگترين خانه ورزش روستايى استان همدان در روستاى چارلى 
شهرستان كبودرآهنگ زادگاه پرويز پرستويى بازيگر برجسته سينماى 

كشور افتتاح شد.
رئيس هيأت ورزش هاى روســتايى و بومى محلى استان با اعالم اين 
خبــر به ايرنا گفت: اين خانه ورزشــى در زمينى به وســعت 2 هزار 

مترمربع و زيربناى 500 مترمربع به بهره بردارى رسيد.
مهرداد نادرى فر افزود: براى ســاخت اين خانه روستايى 500 ميليون 
تومان هزينه شده كه با كمك خيرين و پرويز پرستويى بازيگر مطرح 

سينماى ايران تامين شده است.
وى خاطرنشان كرد: همچنين با پيگيرى هاى دستگاه ورزش استان و 
شهرستان كبودراهنگ، به زودى زمين چمن مصنوعى فوتبال در اين 

استان با تامين اعتبار الزم شروع به ساخت خواهد كرد.
نادرى فر با قدردانى از حمايت خيرين ورزش دوســت در ســاخت 
و تجهيز امكانات ورزشــى در مناطق محروم و كم برخوردار گفت: 
روستاها سرشار از استعدادهاى ناب ورزشى هستند كه براى شكوفايى 

نياز به توجه و برخوردارى از امكانات دارند.
روستاى چارلى در شمال شرقى شهرستان كبودراهنگ از توابع استان 

همدان واقع شده است.

مدرس پاكستانى اسكواش در همدان 
 مدرس پاكستانى دوره سطح عمومى اسكواش را در همدان برگزار 

كرد
دوره ســطح عمومى اسكواش به مدرســى استاد جهان يوسف مربى 
پاكستانى و سرمربى سابق تيم ملى ايران به ميزبانى همدان برگزار شد.

در اين دوه كه به مدت 2 روز به ميزبانى سالن حجاب همدان برگزار 
شد، اعضاى اسكواش استان همدان حضور داشتند.

اين دوره آموزشــى ســطح عمومى تربيت مربى اســكواش با هدف 
بازآموزى، توانمندسازى و تربيت مربيان اين رشته با حضور تعدادى 

محدود و با رعايت پروتكل هاى بهداشتى برگزار شد.
اين دوره با هماهنگى كميته آموزش فدراســيون اســكواش و هيأت 
اسكواش استان همدان به صورت تئورى در سالن حجاب و در كورت 

شهيد شمسى پور به صورت عملى اجرا شد.

آالبا با قراردادى 5 ساله 
به رئال مادريد پيوست

 مدافع بايرن مونيخ بعد از جدايى از اين تيم به رئال مادريد پيوست 
و قراردادى 5 ساله امضا كرد.

سرانجام بعد از كش وقوس هاى زياد تكليف داويد آالبا مشخص شد 
و اين بازيكن به رئال مادريد پيوست.

باشــگاه رئال مادريد خبر عقد قرارداد 5 ساله با آالبا را تأييد و اعالم 
كرد كه اين بازيكن بعد از يورو 2020 رســماً كار خود را با تيم آغاز 

خواهد كرد.
طبق اعالم رسانه هاى اسپانيايى آالبا ساالنه 11 ميليون حقوق دريافت 

خواهد كرد.
آالبا نزديك به 12 ســال پيراهن بايرن مونيخ را بر تن كرد و توانست 
10 قهرمانى در بوندســليگا را به دست آورد تا به همراه توماس مولر 

پرافتخارترين بازيكن تاريخ باشگاه لقب گيرد.

ممنوعيت حضور تماشاگران در بحرين
 رقابت هاى گروه C انتخابى جام جهانى با شــركت ايران، بدون 

حضور تماشاگران در بحرين برگزار خواهد شد.
به دنبال تصميمات اخير گروه پزشكى ملى بحرين در راستاى مبارزه 
با ويروس كوويد 19، فدراســيون فوتبال اين كشــور اعالم كرد كه 
رقابت هاى انتخابى جام جهانى 2022 و جام ملت هاى 2023 پشــت 

درهاى بسته و بدون حضور تماشاگران برگزار مى شود.
تيــم ملى ايران يكــى از تيم هاى حاضر در اين گروه اســت كه روز 

سيزدهم خرداد مقابل هنگ كنگ صف آرايى خواهد كرد. 

پارى سن ژرمن بابت حكيمى
 50 تا 60 ميليون مى دهد

 تيــم فوتبال پارى ســن ژرمن آماده مى شــود در روزهاى آينده 
خريدى مهم انجام دهد.

لئوناردو، مدير ورزشــى پارى سن ژرمن اكنون در ايتاليا حضور دارد. 
تا اشــرف حكيمى مدافع راست و ملى پوش مراكشى را براى تيمش 

جذب كند. 
طبق اعالم اين رسانه تيم فرانسوى آماده مى شود بابت اين مدافع رقمى 

حدود 50 تا 60 ميليون يورو هزينه كند.

پيشنهاد شگفت انگيز تاتنهام به طارمى!
 روزنامه پرتغالى از عالقه باشگاه 
تاتنهام انگليس به جذب مهاجم ملى 

پوش ايرانى پورتو خبرداد.
عملكرد خيره كننــده مهدى طارمى 
در تركيــب پورتو در فصــل اخير 
همانطــور كه انتظــار مى رفت مورد 
توجه باشگاه هاى بزرگ اروپايى قرار 
گرفته اســت و او اكنون از انگليس 

يك پيشنهاد جدى دارد.
روزنامه اوژوگو پرتغال مدعى شد، يك باشگاه انگليسى امكان جذب 
مهدى طارمى را از پورتو جويا شده است. اين روزنامه پرتغالى نامى 
از باشگاه مورد نظر نبرده اما اكثر احتماالت در فضاى مجازى باشگاه 

تاتنهام را هدف گرفته اند.
طارمى در فصل گذشته مسابقات سوپرليگ پرتغال موفق به ثبت 16

گل و 11 پاس گل شد و با توجه به اين عملكرد پورتو هيچ تمايلى به 
فروش مهاجم آماده خود ندارد. 

پيروزى بحرين مقابل مالزى
 تيم ملى فوتبال بحرين در ديدارى دوستانه مقابل مالزى به برترى 

رسيد.
C تيم ملى فوتبال بحرين حريف تيم ملى فوتبال كشورمان در گروه

مسابقات مقدماتى جام جهانى در ديدارى دوستانه به مصاف تيم ملى 
مالزى رفت كه اين ديدار در نهايت با نتيجه 2 بر صفر به سود بحرين 
به پايان رســيد. گلهاى تيم ملى بحرين در اين ديدار توســط مهدى 

عبدالجبار(41 پنالتى) و محمد مرهون(58) به ثمر رسيد.

كونته در سوداى نيمكت كهكشانى ها
 سرمربى سابق اينتر ميالن عالقه دارد تا هدايت رئال مادريد را بر 
عهده بگيرد. به گفته ال چيرينگيتو، سران رئال مادريد با آنتونيو كونته 
و نمايندگان اين سرمربى ايتاليايى در تماس بوده اند و پس از انتصاب 
الگرى به عنوان سرمربى يوونتوس، اكنون شانس اين سرمربى 51 ساله 

براى هدايت رئال مادريد افزايش يافته است.
كونته على رغم اين كه از تاتنهام پيشــنهاد دارد، خواستار هدايت رئال 

مادريد است. مذاكرات طرفين ادامه دارد.

عربستان به دنبال ميزبانى
 جام جهانى 2030 

 كشــور عربســتان به دنبال گرفتن ميزبانى بازى هاى جام جهانى 
2030 فوتبال است.

كشــور عربستان قصد دارد ميزبانى جام جهانى 2030 فوتبال را از آن 
خود كند و براى رسيدن به اين هدف يك شركت مشاوره اى آمريكايى 
را اســتخدام كرده است تا استراتژى پيشــبرد ميزبانى جام جهانى را 
تدوين كند. انگليس و ايرلند از ديگر كشورهاى خواهان برگزارى جام 

جهانى 2030 هستند.

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

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

برابر رأي شــماره 1400603260009000007 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فامنين تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اسماعيل يوسفى فرزند ابراهيم به شماره 
شناســنامه 231 صادره از فامنين در يك باب خانه به مساحت 1400/43 مترمربع مفروز 
و مجزى شــده از پالك 236 اصلي واقع در روستاى خواجه حصار خريدارى با واسطه از 
مالك رســمي آقاى سلطانعلى چهره قانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 46)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/09

رضا بيات 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فامنين

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

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

برابر رأي شماره 140060326009000008 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي واحد ثبت فامنين تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى يوســفى فرزند اســماعيل به شماره شناسنامه 
0373064454 صادره از قم در يك باب خانه به مساحت 345/15 مترمربع مفروز و مجزى 
شده از پالك 236 اصلي واقع در روستاى خواجه حصار خريدارى با واسطه از مالك رسمى 
آقاى نجاتعلى چهره قانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

(م الف 47)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/09

رضا بيات 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فامنين

واليبال ايران با دو شكست به استقبال ليگ ملت ها رفت
 تيم ملى ايران با قبول دو شكست مقابل ژاپن و روسيه به استقبال ليگ ملت ها 2021 

ايتاليا رفت.
تيم ملى واليبال ايران در نخســتين بازى خود در ليگ ملت ها 2021 ايتاليا با نتيجه سه بر 
صفر مقابل ژاپن شكست خورد. سه ست اين بازى با امتيازات 25 بر 19، 25 بر 22 و 26 

بر 24 به سود ژاپن رقم خورد.
چهل  و دومين رويارويى واليبال ايران و ژاپن با شكست سنگين ايران رقم خورد.شروع 
دير هنگام تمرين تيم ملى واليبال،آشــنا نشدن الكنو ســرمربى روس با تيم ملى،بيمارى 

كاپيتان معروف وناهماهنگى بازيكنان از جمله داليل باخت واليبال ايران در گام نخســت 
بود. ملى پوشــان واليبال كشورمان در دومين بازى مقابل تيم پرافتخار روسيه قرار گرفت 
ايران با هدايت الكنو مربى روسى خود در اين مسابقه نمايش بهترى ارائه داد و هماهنگ 

تر نشان دادند در ست نخست اين روس ها بودند كه 25 بر 17 پيروز شدند.
در ســت دوم سروقامتان ايرانى بازى كم نقصى را به نمايش گذاشتند و موفق شدند 25 

بر 20 پيروز شوند
در ست سوم تيم ايران شروع خوبى داشت ولى در نهايت روسيه 25 بر20 پيروز شد وكار 
به ست چهارم كشيد در اين ست نيز تيم روسيه از تجربه خود نهايت سود را باد و25 بر 
17 پيروز شد تا در مجموع تيم ملى كشورمان سه بر يك بازى را واگذار كند.ايران با اين 

شكســت دومين باخت خود را تجربه كرد..اين شكست در حالى رقم خورد كه كاپيتان 
سعيد معروف و امير غفور در تركيب تيم نبودند و جوان ترها جاى آنها را گرفته بودند.

واليباليســت هاى كشورمان مقابل تيمى شكست خورد ند كه قهرمانى درالمپيك، جهان، 
جــام جهانى و ليگ ملت هاى واليبــال را در كارنامه دارد وهيچ تيمى به اندازه روســيه 

قهرمانى ندارد.
 اين درحالى است كه تيم ملى ايران بدون هيچ بازى تداركاتى پا به اين رقابت ها گذاشت.
به نظر مى آيد با گذشت زمان و شناخت بيشتر سرمربى ايران، ملى پوشان بتوانند در ادامه 

كار به نتايج بهترى دست پيدا كنند.
تيم ملى در سومين ديدار امروز به مصاف هلند خواهد رفت.

سليمان رحيمى»
 تيم فوتبال شهردارى همدان با غلبه بر فوالد 
نوين اهواز با توجه به شكست تيم علم و ادب 
تبريز دوباره صدرنشين جدول مسابقات گروه 

نخست ليگ دسته دوم شد.
هفته بيستم از رقابت هاى فوتبال ليگ دسته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كشور در گروه نخست با 
انجام 7 بازى در شــهرهاى مختلف دنبال شد 
و تيم هاى شهردارى همدان، ايرانجوان بوشهر 
و اســپاد تهران بر حريفان خود غلبه كردند.در 
اين هفته تنها 10 گل از خط دورازه ها گذشت 
معــدل يك وچهار صدم گل در هر بازى را به 

همراه داشت.
در اين هفته تيم فوتبال شهردارى همدان پس 
از دو هفته ناكامى و از دست دادن صدر جدول 

پذيراى تيم جنوبى فوالد نوين اهواز بود.
شاگردان طالئى منشى كه در دو هفته گذشته در 
كسب نتايج ناكام بودند با اراده  اى قوى قدم به 
ميدان گذاشــتند تا با غلبه بر ميهمان و با توجه 
به اتفاقات سايرديدارها دوباره راه خود را براى 

رسيدن به صدر جدول هموار كنند.
شهردارى كه در اين بازى پدر و پسر طالئى 
خود را به دليل محروميت در اختيار نداشت 
و ميثم زمانى نيز به داليل نامعلوم در تركيب 
تيم قرارنداشــت با تركيب، عليرضا مالمير، 
اميرحســين  شــعبانى،  مجيد  فراهانى،  على 
سورى،  اميرحسين  خلج،  مهدى  پورقاسمى، 
هادى  عباس تبــار،  محمد  حشــمتى،  پيمان 
موثق،محمــد بيرانوند و امير محمد نســائى 

قدم به ميدان گذاشت.
اين بازى را حســين بوجارى ، احمد رفيعى و 

محمدرضا حسينى قضاوت كردند.
شــهردارى كه در چند هفته اخير با بى مهرى 
مسئولين ورزش اســتان به خصوص شهردار 
و شوراى شــهر قرار گرفته و كسى بازى هاى 
ايــن تيم را از نزديك دنبــال نمى كند در خانه 
نيز غريبانه به مصاف حريف مى رود و متوليان 
اين تيم كه ســرگرم بازار داغ انتخابات هستند 
تمايلى به حضور در ورزشگاه و تزريق روحيه 
به باشــگاه ندارند و تنها وجدى هويدا معون 
فرهنگى ورزشى در دقايق پايانى در ورزشگاه 

حضور يافت.
تيم شــهردارى با توجه به اين شرايط قدم به 
ميدان گذاشت و اين تيم كه ديگر فرصتى براى 
اشــتباه نداشت از همان دقايق نخست توپ و 
زمين را در اختيار گرفت و اجازه نفس كشيدن 

به حريف نداد.
بازى روان و پاس هاى كوتاه و بلند شهردارى 
را حاكم بر زميــن كرد اما نبود مهاجمى چون 

زمانى و طالئى كامًال محسوس بود و شاگردان 
طالئى منــش از برترى نســبى خــود در نيمه 
نخست نتوانستند بهره مند شوند و دو تيم نيمه 
نخست را بدون گل مساوى به پايان رساندند.

با شــروع نيمه دوم شهردارى بر حمالت خود 
افــزود و در دقيقه 48 بازى فرار امير حســين 
ســورى و نفوذ به محوطــه جريمه با خطاى 
مدافعين فوالد همراه شــد تا داور مسابقه نيز 
با اعــالم پنالتى فرصتى طاليــى را در اختيار 
شهردارى قرار داد ومهدى خلج هافبك توانمند 
شهردارى اين ضربه را به زيبايى به گل برترى 
تبديل كرد تا شــاگردان طالئى منش با آرامش 

بيشترى بازى را دنبال كنند.
پس از اين گل تيم شهردارى با توجه به ناكامى 

در دو بازى گذشــته عقب نشســت و همين 
كافى بود تا فوالد گســتاخ شده و حمالتى را 
روى دروازه شــهردارى همــدان تدارك ببيند 
اما مدافعين هوشــيار و مالميردروازه بان آماده 
شهردارى اجازه نزديك شدن به آنها ندادند و 
اين حمالت را يكى پس از ديگرى دفع كردند.

شــهردارى در دقايــق پايانى بــا تكيه بر ضد 
حمالت قصد نزديك شدن به دروازه فوالد را 
داشت كه در اين راه ناكام ماند و سرانجام اين 
بازى پر استرس با همان تك گل مهدى خلج 
به سود شهردارى به پايان رسيد و تيم با توجه 
به شكست علم و ادب دوباره صدر جدول را 
از اين حريف تبريزى پس گرفت و راه خود را 

براى قهرمانى و صعود هموار كرد.

در ديگر ديدار حســاس ايــن هفته تيم علم و 
ادب تبريز در خانه پذيراى اسپاد تهران بود. در 
اين بازى تيم تبريز نتوانست از صدرنشينى يك 
هفته اى خود دفاع كند و در همان نيمه نخست 
مغلوب حريف خود شــد تا با اين شكســت 
دوباره به رده دوم و زير سايه شهردارى همدان 

باز گردد.
ديگر تيــم مدعى ويســتاتوربين تهران از اين 
فرصت اســتفاده كرد و با غلبــه يك بر صفر 
مقابل محتشم ديگر تيم تبريزى خود را به صدر 
جدول نزديك كرد در ساير ديدارها نفت و گاز 
گچســاران مقابل شهردارى بندرعباس يك بر 
يك مســاوى كرد مس نوين كرمان يكى ديگر 
از مدعيان مقابل ميزبان خود ملى حفارى اهواز 
يك بر يك متوقف شــد و سپيدرود رشت نيز 
مقابل تيم انتهاى جدولى آواالن كامياران يك بر 
يك مســاوى كرد و در نهايت تيم تازه متحول 
شــده ايرانجوان بوشــهر در كســب پيروزى 
هت تريــك كــرد و با يك گل اميــد گناوه را 
شكست داد تا سومين پيروزى متوالى خود را 
جشن بگيرد اين تيم پس از غلبه بر شهردارى 

همدان احياء شد.
با گذشت 20 هفته از رقابت ها تيم شهردارى 
همدان بــا 37 امتياز به تنهايى صدرنشــين 
اســت و علم و ادب تبريز با 35 و ويســتا 
توربيــن همــدان بــا 34 امتيــاز در تعقيب 

شهردارى همدان هستند.
در انتهاى جدول نيز تيم نفت و گاز گچساران، 
محتشم تبريز و حتى فوالد نوين اهواز، آواالن 
كامياران و ملى حفارى اهواز نيز كابوس سقوط 

به دسته پايين تر را حساس مى كنند.

 تيــم فوتبــال پاس پــس از يــك هفته 
بالتكليفــى وبى تفاوتى مســئوالن از امروز 
تمرينات خود را براى بازى با مس شهربابك 

آغاز مى كنند.
پاس همدان فصل را با شــعار صعود به ليگ 
آزادگان آغاز كرد ولى هيچ چيز مطابق برنامه 

طراحى شده پيش نرفت.
هفتــه هــاى پايانى نيم فصل نخســت براى 
همدانــى ها روزهاى پرالتهابى بود، به طورى 
كه حضور در جمع كانديداهاى ســقوط، در 
كنار كوچ چنديــن بازيكن تاثيرگذار اين تيم 
بــه تيم هاى ديگر موجب شــده بود تا پاس 

شرايط بغرنجى را تجربه كند.
 ولى در نهايت تصميم مديران باشگاه بر اين 
شد تا با بكار گيرى سرمربى كه بيشتر از نام، 
روى توان فنى بازيكنان حساب باز مى كند و 
همچنين جايگزين كردن چند بازيكن كه توان 
پرداخت قراردادشــان را داشته باشند از اين 
بحران عبور كنند و دســت بر قضا با معرفى 
يك ســرمربى جوان ولى بــا دانش و جذب 
بازيكنــان كارآمد با قراردادى به مراتب كمتر 
از بازيكنان جدا شده به خواسته شان رسيدند 
ولى باز هم همه چيز طبق انتظار پيش نرفت.

 درست در شرايطى كه پاس با كسب چند برد 
پياپى قربانى و شاگردانش، در كنار ثبت ركورد 

6 هفته بدون شكســت تا نيمه بااليى جدول 
رسيده و مى شد با كمى ارفاق پاسى ها را يكى 
از مدعيان صعود تلقى كرد، باز هم خلف وعده 
مديران باشگاه همه چيز تغييير داد تا جايى كه 
پــس از چند هفته ناكامى در نتيجه گيرى، اين 

تيم با بحران جدى مواجه شد.
همراهى نكردن على قربانى تيم را در بابلسر، 
در كنار پاسخگويى نبودن مديرانى كه از هفته 
ها قبل به بازيكنان وعده پرداخت 15 درصد 
از قراردادشــان را داده بودند ولى عملى نشد  
موجب شد تا بازيكنان پس از شكست برابر 
شهداى بابلســر تصميم بگيرند در تمرينات 

شركت نكنند.
اينكه چرا تيم باســابقه اى كه عنوان قهرمانى 
باشــگاه هاى آســيا را يدك مى كشد، توان 
پرداخت 15 درصد قرارداد كاركنان باشــگاه 
كــه كمتر از 500 ميليون تومان مى شــود را 
ندارد، موردى است كه مديران باشگاه پاسخ 

آن را بهتر از هر شخص ديگرى مى دانند.
سر انجام پس از يك هفته سردرگمى متوليان 
ورزش اســتان ياد پاس افتادنــد وبا دعوت 
از علــى قربانــى خواهان تــداوم تمرينات 

وپرداخت بدهى ها شدند.
على قربانى اظهار داشــت: در روزهاى اخير 
برخى مســووالن نظير مديركل ورزش استان 

و مديرعامل باشــگاه پاس تماس داشــتند و 
خواستار بازگشت به همدان و شروع دوباره 
تمرين ها هســتند اما اين مســاله بايد با حل 

مشكالت مالى بازيكنان همراه باشد.
وى افزود: هواداران نگران تيم هستند و حق 
دارند اما به طور قطــع اين درك وجود دارد 
كــه بازيكنان نيز بايد مــورد حمايت مالى بر 
اســاس قرارداد و تعهد باشــگاه قرار بگيرند 
واگر مشــكالت حل شود، يكروزه تيم جمع 

آورى خواهد شد.
قربانى خاطرنشان كرد: اميدوارم مسايل مالى 
تيم هرچه ســريعتر برطرف شود و مسووالن 
نسبت به پرداختى اعضاى تيم چاره انديشى 
كنند تا بازيكنان بــدون دغدغه ليگ را ادامه 

دهند.
گفته مى شــود در نشســت امــروز قربانى 
ومتوليان تيــم پاس توافق شــد تمرينات از 
امروز آغاز شود ومسئوالن نيز تا قبل از بازى 
با مس شــهربابك در صدى از قرار دادها را 

پرداخت كنند.
 قربانى به همدان بازگشت وپس از 

گفتگو با مسئوالن 
دور جديد تمرينات پاس از امروزدر صورت 
توافق شــروع مى شــود، اين در حالى است 
كه بدن بازيكنان با افت روبرو شده واين مى 
تواند در بازى روز سه شنبه در بازى حساس 
مقابل صدرنشــين رقابت ها، مس شهربابك 

تاثير منفى بگذارد.

پس از نرم كردن فوالد

شهردارى همدان دوباره صدرنشين شد 
شهردارى همدان يك ..................................................................................... فوالد نوين اهواز صفر

A جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته بيستم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1037+2010732010شهردارى همدان 1
1235+20983219علم وادب تبريز 2
734+209741710ويستا تورين تهران 3
431+208751713مس نوين كرمان 4
329+207851815سپيد رود رشت5
428+207761915اسپاد تهران 6
727-207671926ايرانجوان بوشهر7
125+206771716اميد پرسپوليس گناوه8
523-206591621شهردارى بندر عباس9

122-2041061112ملى حفارى اهواز 10
522-2056781722اواالن كامياران11
621-205781925فوالد نوين اهواز12
721-205691623فرش محتشم تبريز13
1416-204412923نفت وگاز گچساران 14

پس از يك هفته تعطيلى

تمرينات پاس 
از امروز آغاز مى شود
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

"يخچال فضايى" ساخته شد
 مهندسان دانشگاه "پردو" موفق به طراحى و ساخت يخچالى به اندازه 
مايكروويو شده اند كه مى تواند پايانى بر صرف غذاهاى خشك و منجمد 
شده توسط فضانوردان در فضا باشد.به گزارش ايسنا ، يك بيانيه مطبوعاتى 
از دانشگاه "پردو" توضيح مى دهد كه گروهى از مهندسان اين دانشگاه 
با موفقيت فناورى "يخچال جاذبه صفر" را در آزمايش هاى ريزگرانشى 
روى زمين آزموده اند.فضانوردان امروزه در فضا با رژيم غذايى متشكل از 
غذاهاى كامًال منجمد و خشك زندگى مى كنند. اكنون با برنامه ريزى هاى 
انجام شده براى بازگشت انسان به كره ماه و رفتن به مريخ و فراتر از آن، 
نياز به تهيه روش هاى جديد براى فضانوردان به منظور حفظ رژيم غذايى 
كه مواد مغذى مورد نياز و همچنين وعده هاى غذايى خوش طعم تقويت 

كننده روحيه را فراهم كند، به شدت احساس مى شود.

ماهواره ها گرمايش جهانى را 
دست كم گرفته اند!

 دانشمندان مى گويند داده هاى ماهواره اى ممكن است گرم شدن 
تروپوسفر را طى چهار دهه گذشته دست كم گرفته باشند.

به گــزارش آى اى، يك مطالعــه جديد در مــورد ماهواره هاى 
رديابى آب و هوا نشــان مى دهد كــه اندازه گيرى هاى ما احتماالً 
گرم شدن تروپوسفر(پايين ترين منطقه جو زمين) طى چهار دهه 
گذشته را به خوبى نشــان نداده و گرمايش جهانى را دست كم 

است.  گرفته 
اين موضوع مى تواند نشــان دهنده اين باشد كه گرم شدن كره زمين 
كه تاكنون اتفاق افتاده ممكن است به طور قابل توجهى بدتر از تصور 

كنونى ما باشد.

واضح ترين تصوير از اتم ها با بزرگنمايى 
100 ميليون برابرى ثبت شد

 محققان موفق به ثبت واضح ترين تصوير تاكنون از اتم ها شدند كه 
بزرگنمايى آن در حدود 100 ميليون برابر است. به گزارش ديلى ميل، 
اين تصوير به اندازه اى دقيق اســت كه تار بودن جزئى آن ناشــى از 

حركت خود اتم ها در اثر دما است.
 (Cornell)پيشرفت موفقيت آميز گروهى از محققان دانشگاه كرنل
براساس ركورد قبلى آن ها در سال 2018 بود كه در آن از يك ردياب 
جديد براى ســه برابر كردن وضوح يك ميكروســكوپ الكترونى 

استفاده كرده بودند.
تجهيــزات قبلى تنها براى تصويربردارى از نمونه هاى بســيار نازك 

مناسب بود، نمونه هايى كه قطرى برابر با چند اتم داشتند. 

آسمان باشكوه مريخ از نگاه"كنجكاوى"
 آزمايشگاه پيش رانش جت ناسا اخيرا در حساب كاربرى خود در 

اينستاگرام تصاويرى باشكوه از ابرهاى مريخى منتشر كرد.
به گزارش ايسنا، به ســاختار و شكل اين ابرهاى پفى كريستالى در 
هنــگام غروب آفتاب در مريخ نگاه كنيــد. تصاوير اين ابرهاى مادر 
مرواريد و ساير ابرهاى داراى ساختار آب يخ  و ابرهاى يخى خشك 

توسط مريخ نورد كنجكاوى ثبت شده است.
اين تصاوير به دانشمندان كمك مى كند تا درك كنند كه چگونه ابرها 
در جو خشك و نازك سياره سرخ تشكيل مى شوند و چرا اين ابرها 

بسيار متفاوت هستند.
 اين ابرها كه در اين فصل زودتر از زمان هاى ديگر در آســمان مريخ 

پديدار شده اند، در ارتفاعات باالتر از حد معمول قرار دارند.

بزرگترين نقشه ماده تاريك تهيه شد
 بزرگترين نقشــه ماده تاريك با استفاده از نور 100 ميليون كهكشان 
ايجاد شــده است. اين نقشه مى تواند به دانشمندان در پاسخ به سواالت 
اساسى در مورد جهان كمك كند. به گزارش ايسنا ،  ستاره شناسان كالج 
دانشگاهى لندن ومدرسه عالى نرمال در پاريس از هوش مصنوعى براى 
تجزيه و تحليل تصاوير شكل و نور كهكشان ها استفاده كردند و توانستند 
نقشه اى از  اين ماده نامرئى در سراسر جهان را ايجاد كنند. ماده تاريك 
حدود 80 درصد از كل مواد موجود در جهان را تشكيل مى دهد، اما به 
طور مستقيم قابل مشاهده نيست و در اثر تعامل با ساير اشيا تشخيص 
داده مى شود.محققان گفتند يك نقشه دقيق كه نشان دهنده گسترش ماده 
تاريك است، مى تواند روزى به سواالتى از جمله اين موضوع كه جهان 

از چه چيزى ساخته شده و چگونه تكامل يافته است، پاسخ دهد.

كشف يكى از قديمى ترين آثار 
جنس طال در آلمان

 باستان شناســان موفق به كشــف اثرى تاريخى 
شده اند كه به عنوان قديمى ترين اثر تاريخى از جنس 
طال كه تاكنون در جنوب غربى آلمان كشــف شده 

است شناخته مى شود.
به گزارش ايسنا ، باستان شناسان در آلمان قبر 3800 

ساله يك زن حدودا 20 ساله را كشف كرده اند.
باستان شناسان در مقبره اين زن فقط يك اثر تاريخى 
را كشف كرده اند: يك شى ء مارپيچ از جنس طال كه 
احتماال به عنوان وســيله اى براى تزئين مو استفاده 
مى شــده اســت. كارشناســان اين اثر را به عنوان 
قديمى تريــن اثر تاريخى از جنــس طال در جنوب 
غربى آلمان شناســايى كرده اند. اين اثر تاريخى كه 
بخش اعظمى از آن از جنس طال اســت 20 درصد 
نقره و كمتر از 2 درصد مس و مقادير ناچيزى پالتين 
و قلع را شــامل مى شود. به گفته كارشناسان، كشف 
فلزهاى ارزشــمند متعلق به ايــن دوره از تاريخ در 

جنوب آلمان بسيار نادر است.
باستان شناسان هيچ شواهدى از جراحت و يا بيمارى 
در بقاياى اين زن كشف نكرده اند بنابراين دليل مرگ 
او مشخص نيست. با اين حال كشف اين اثر تاريخى 
در قبر اين احتمال را به وجود مى آورد كه اين زن به 

طبقه بااليى در جامعه تعلق داشته است.
با كمك تعيين قدمــت راديوكربنى، زمان مرگ اين 
زن بيــن 1850 پيش از ميالد تا 1700 پيش از ميالد 
تخمين زده شــده اســت. در آن زمان هنوز سيستم 
نوشتارى در جنوب غربى آلمان رواج پيدا نكرده بود 
در نتيجه هيچ نوشــته اى كه شامل اطالعاتى درباره 

هويت اين زن باشد كشف نشده است.

مقاصد برتر عشاير ديجيتال
 عشاير ديجيتال (DNs) يا كوچ گردى ديجيتال 
بــه افرادى اشــاره دارد كــه براى امــرار معاش و 
زندگى كردن از فناورى هاى مخابراتى راه دور استفاده 
مى كنند. اين افراد در سفر هستند و به كمك فناورى 
امرار معاش كــرده و همانند كوچ نشــينان زندگى 

مى كنند.
به نقل از نيوز، كشــورهاى ســاحلى 9 مكان از 10 
مكان برتر براى عشــاير ديجيتال هستند كه فرودگاه  
اصلى و پروازهاى بين المللى وسيله ارتباطى به اين 
مناطق بوده و ســرانه درآمــد ناخالص ملى كمتر از 

متوسط بودجه عشاير ديجيتال است.
10 مكان برتر براى عشــاير ديجيتال در ذيل معرفى 

شده است:
همه كشــورهاى رتبه برتر در هر منطقه، از الگوى 
كشورهاى ســاحلى پيروى مى كنند و ساالنه درآمد 
ســرانه كمتر از 22 هزار و 500 دالر (به اســتثناى 
پرتغال) و ورودى به منطقه اى از جهان با دسترســى 

ارزان و قابل اعتماد به كشورهاى مجاور را دارند.
نتايج نظرســنجى نشــان داد، مقاصد اصلى در اين 
سبك عشــايرى، شامل مكزيك (13 درصد)، تايلند 
(12 درصد)، اندونزى (9 درصد)، كلمبيا (7 درصد) 

و ويتنام (5 درصد) هستند.
عــالوه بر اين، پرتغال در اروپــاى غربى، تركيه در 
خاورميانه و آفريقاى جنوبــى در آفريقا نيز در اين 
گــروه قرار دارند و بر اســاس نمودار ارائه شــده، 
كاستاريكا، برزيل و فيليپين به عنوان بهترين مكان ها 

براى عشاير ديجيتال رتبه بندى شدند.
ساير مناطق مانند جنوب شرقى آسيا با 34 درصد و 
بعد از آن آمريكاى مركزى با 16 درصد و آمريكاى 
جنوبى با 13 درصد آراء به عنوان محبوب ترين منطقه 

براى DNs شناخته شده اند.

تجربه جهانى 
«نه» انگليسى ها به سفر خارجى

 اگرچه دولت انگليس امكان سفر به 12 مقصد گردشگرى در جهان 
را بــدون محدوديت براى ســاكنان خود فراهم كرده اســت، اما به  دو 
دليل پيش روى ســفرهاى خارجى همچون محدوديت سفر در مقاصد 
و احتمال شــيوع مجدد كرونا، گردشــگرى داخلى احتماال جايگزين 
ســفرهاى خارجى براى گذران تعطيالت تابســتانى انگليسى ها شود و 
مردم انگليس براساس ارزيابى هاى كارشناسان، سفرهاى داخلى را براى 

گذراندن تعطيالت تابستانى خود برمى گزينند.
بوريس جانسون نخست وزير انگلســتان براى سفر به 12 مقصد چراغ 
ســبز نشان داد اما برخالف تصور با واكنش متفاوت توريست ها مواجه 
شــد و در واقع ســفرهاى خارجى با «نه» انگليسى ها همراه شده است. 
دولت انگلستان از 17 مه ليست سبز كشورها را اعالم كرده كه براساس 
آن مسافران مى توانند هنگام بازگشت از 12 مقصد سبز نيازى به قرنطينه 
نداشته باشند. اين امر به ساكنان انگليس فرصت سفر به خارج از كشور 
براى گذران تعطيالت تابستانى را مى دهد اما با توجه به چالش هايى كه 
براى سفرهاى خارجى وجود دارد، «گردشگرى بين المللى» انگليس در 
ســال 2021 تغيير چندانى نخواهد كرد و در مقابل «گردشگرى داخلى» 

روند رو به رشد خود را ادامه مى دهد.
چالش نخســتى كه براى سفرهاى خارجى مطرح است اينكه سفر تنها 
به 12 مقصد گردشــگرى بدون قرنطينه شدن امكان پذير است. اما اين 
مقاصــد كم نيز با موانعى همچون هزينه باال، آب و هواى نامناســب يا 
بسته بودن مراكز تفريحى مقصد براى گردشگران خارجى مواجه است. 
سفر به جزيره فالكند تنها هزينه بازگشت آن بيش از 2200 پوند است. 
همچنين سفر به جزاير فارو، جورجياى جنوبى و جزاير سنويچ جنوبى 
كه تنها با قايق در فصل تابســتان قابل دسترس است به دليل واقع شدن 
در نيمكره جنوبى درحال حاضر فصل هاى ســرد را مى گذراند. جزيره 
سنت هلن نيز درگير رخدادهاى آتشفشانى است و استراليا، نيوزيلند و 
سنگاپور نيز درحال حاضر پذيراى گردشگران خارجى نيستند. همچنين 
باتوجه به درگيرى هاى فلسطين و اسرائيل، سفر به اين منطقه با خطرات 
بســيارى همراه خواهد بود. تنها گزينه هاى مناســب سفر ايسلند، جبل 
الطارق و پرتغال اســت كه احتماال به زودى پرتغال از اين ليست حذف 
شود. با اين تفاصيل، تعطيالت تابستانى براى سفر انگليسى ها به ليست 
ســبز با چالش ها و موانع بســيارى همراه است كه هرجا بروند با خطر 
جدى مواجه مى شوند كه شايد مهم ترين آن احتمال شيوع مجدد كرونا 
در انگليس اســت. بنابراين، با توجه به چالش هاى موجود بنا بر سخنان 
ناپلئون كه مى گويــد: «من بايد در مصر مى مانــدم»، گذران تعطيالت 

تابستانى داخلى را تقويت مى كند.
با وجود اينكه ليســت مقاصد ســبز اعالم شــده امــا توصيه دولت و 
كارشناســان اجتناب از سفرهاى خارجى اســت. برخى بر اين عقيده 
هستند كه باتوجه به پتانسيل گردشگرى انگلستان مى توان تمام تفريحات 
خارجى را در داخل كشور نيز تجربه كرد و زمان مناسبى براى تماشاى 
مسابقات ورزشــى، ديدار با دوستان و اقوام، روستاگردى و حضور در 
رويدادها و جشن هاى ملى و محلى است. در واقع اگر در كشور زمانى 
براى گردشــگرى وجود دارد، اكنون اين فرصت به وجود آمده اســت. 
تعطيالت تابســتانى در يك هواى گرم و كنار ســاحل چيزى است كه 
بريتانيا از آن برخوردار اســت و دماى هواى ماه آگوســت براى شش 
روز متوالى بيش از 34 درجه ســانتيگراد خواهد بود. همچنين سفرهاى 
خارجى در سال هاى گذشته به لطف هواپيماهاى سريع و طوالنى بودن 
تعطيالت و تغييرات اقليمى در انگليس با افزايش بســيارى همراه بوده 
و شــهروندان انگليسى را از جاذبه هاى تبادل فرهنگى داخلى جدا كرده 

است.
چالش ديگرى كه ضرورى نبــودن گذران تعطيالت در خارج را تاكيد 
مى كند اينكه سفرهاى خارجى مى تواند به شيوع مجدد كرونا در انگليس 
منجر شــود و نبايد براى رضايت كوتاه مدت از سودهاى طوالنى مدت 
چشم پوشــى كرد. در تابستان 2020 امكان سفرهاى خارجى با كمترين 
كنترل فراهم شد اما اين امر نه تنها به بازگشت گردشگرى كمكى نكرد 
بلكه با اوج گيرى كرونا در ســفرهاى داخلى نيز محدوديت هايى ايجاد 
كرد. همچنين اين ســفرهاى خارجى منجر به موج دوم ويروس كرونا 
در كشــورهاى اسكاتلند، ايرلند و آلمان شده بود. درحال حاضر سفر به 
مســافت هاى طوالنى هزاران مايلى پاسخى براى رفع استرس ها نيست. 
باتوجه به بازگشــايى هتل ها و بســيارى از مراكز تفريحى در انگليس 
سفرهاى داخلى گزينه بهترى براى شهروندان جهت گذراندن تعطيالت 

تابستانى است.
درحالى كه چشم انداز ســفرهاى خارجى نامشخص است، فرصت هاى 
خوبى براى سفرهاى داخلى هم در شرايط فعلى و هم در طوالنى مدت 
وجــود دارد. همچنيــن باتوجــه به چالش هــاى مــداوم بين المللى، 
سرمايه گذارى مشاغل تخصصى ســفرهاى خارجى بسيار دشوار بوده 
اســت و به نظر مى رسد اين وضعيت براى مدتى طوالنى باقى بماند. در 
مقابل مشــاغل داخلى و اقامتى در برابر بحران مقاوم تر بوده و احتماال 

شاهد شرايط بهتر و موقعيت باالترى خواهند بود.
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خداوندا بفرياد دلم رس                                              تو يار بيكسان مو مانده بيكس
همه گويند طاهر كس نداره                                              خدا يار مو چه حاجت كس
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■ حديث:
امام على(ع):

 در سفارش نامه اش به مالك اشتر: براى سرپرستى كارها، پرواپيشگان، اهل دانش و اهل 
سياست را برگزين.       

تحف العقول : ص 137

 معاون گردشــگرى گفت با وجود اعالم 
ممنوعيت سفر، اما فعاليت مراكز گردشگرى 
مطابق مصوبه ســتاد ملى كرونا ممنوع نشده 

است.
هيچ نقطه اى از كشــور در وضعيت سفيد 
كرونــا قرار نــدارد؛ طبق اعــالم وزارت 
بهداشــت، درحــال حاضر 13 شــهر در 
در وضعيت  شــهر  قرمــز، 214  وضعيت 
نارنجــى و 221 شــهر در وضعيــت زرد 
قرار دارند. ســخنگوى ســتاد ملى كرونا 
بــا هدف كنترل بيشــتر ويروس كرونا، از 
در  سفر  ممنوعيت  پيشنهادى براى  بررسى 

تعطيالت نيمه خردادماه خبر داده است.
 رئيس مركــز اطالعات و كنتــرل ترافيك 
پليس راهور ناجا هم يادآور شــده كه ورود 
خودروهــاى غيربومى به شــهرهاى داراى 
وضعيت قرمز يا خروج پالك هاى بومى از 

شــهرهاى داراى وضعيت قرمز يك ميليون تومان 
جريمه دارد و در مورد شهرهاى نارنجى نيز ورود 
پالك هــاى غيربومى به اين شــهرها و نيز خروج 

پالك هاى بومى از آن ها مشمول جريمه نيم ميليون 
تومانى خواهد شد.

بــا اين وجود، ولى تيمورىـ  معاون گردشــگرى 

وزارت ميــراث فرهنگــى، گردشــگرى و صنايع 
دستىـ  گفت: با توجه به اين كه از دى ماه 99 مراكز 
گردشگرى با اصرار و پيگيرى هاى اين وزارتخانه 

در گروه يك مشــاغل قرار گرفته اند، بدون 
ترديد اين مراكز مى توانند ميزبان مســافرانى 
باشند كه با وســايل حمل و نقل عمومى به 
شــهرهاى مختلف ايران، فــارغ از هرگونه 

رنگ بندى سفر مى كنند.
وى  يادآورى كرده كه مبناى تصميم گيرى 
درباره فعاليت هاى گردشــگرى در شهرها 
و اســتان هاى مختلف، رنگ بندى اى است 
كه از سوى ستاد ملى كرونا اعالم مى شود. 
در تردد به / از شــهرهاى قرمز و نارنجى 
از طريق وســايل نقليه شخصى ممنوعيت 

داريم.
بــا اين حــال، از برخى اســتان ها از جمله 
گيالن گزارش شــده كه مسؤوالن محلى از 
اجراى تور خوددارى مى كنند، به طورى كه 
در هفته هاى گذشته، بيشتر تورها را به مبدأ 
بازگردانده اند و با برخــى از اين تورها هم 
برخورد شده است. معاون گردشگرى هنوز درباره 
ممانعت هايــى كه از اجراى تــور در برخى مناطق 

مى شود، پاسخى نداده است.

 حــاال 10 ســال از بالتكليفى خانــه تاريخى 
منصــورى در مالير ميگذرد ، اين عمارت تاريخى 
بنايى به جا مانــده از دوران قاجار، پس از خروج 
از فهرســت آثار ملى كشــور در بالتكليفى به سر 
مى برد . تاريــخ مالير شــايد روزگارى براى اين 
داشــته تاريخى مرثيه ســرايى كند اگر امروز ادامه 
حيــات آن از ضروريات نباشــد .  به دنبال حفظ 
و نگهــدارى عمارت تاريخى منصــورى، اين بنا 
در يازدهم ديماه ســال 1380 با شــماره 4691 در 
فهرســت آثار ملى كشور به ثبت رسيد، اما در سال 
1390 به علت تعلل در تملك اين ملك، با پيگيرى 
وراث و حكم ديوان عدالت ادارى پس از يك دهه 
اين اثر از فهرســت آثار ملى خارج شد، اقدامى كه 

براى دوست داران تاريخ اين شهر دردناك بود .
گويــا حاال  اعتبارات ميراث فرهنگى كفاف تملك 
اين بنا را نمى دهد و قرار شــده است  شهردارى 
با واگذارى 12 قطعه زمين واقع در خيابان سعدى 
كه در اختيار اداره راه و شهرسازى است، به وراث 
خانه منصورى، اين خانه را تملك كند اما به علت 
عدم همكارى واحد امالك اداره راه و شهرسازى، 

توافق نامه لغو شد.
شــنيده ها بيانگر آن است كه در حال حاضر قرار 
اســت 22 قطعه زمين از اراضى ملــى در خيابان 
امام رضا كه امكان ســاخت ندارد، از طريق مراجع 
قانونى واگذار شود و شهردارى با اعتبار حاصل از 
واگذارى اين زمين ها، خانه منصورى را تملك كند 
آيا ايــن راهكار ميتواند خانه منصورى را از ممات 

به بقا برساند ؟
خانه منصورى در بلوار تاريخى ســيفيه با درختان 
ســر به فلك كشــيده اش جا خوش كرده اســت 
عمارتى متعلق به مرحوم عبدالصمد منصورى با 2 
هزار و 850 مترمربع مساحت كه طبقه نخست آن 
با طاق هاى ضربى و خشتى در اواخر دوران قاجار 
و طبقه دوم در عصر پهلوى ســاخته شد و شهرى 
بــا بيش از 340 اثر تاريخــى و جاذبه طبيعى، طى 
ساليان متمادى اين گنجينه بى نظير تاريخى را حفظ 

و حراست كرده است. 
خانه تاريخــى منصورى در دوطبقه به صورت باغ 
و عمارت(وياليى) ســاخته شــده، طبقه همكف 
بنــا به دوره قاجاريه و طبقــه دوم به دوره پهلوى 
برمى گردد و در دى ماه سال 1380 در فهرست آثار 

ملى كشور به ثبت رسيد .
گمانه زنى هاى زيادى براى حفظ 
اين بناى تاريخى از زمان خروج 
آن از فهرســت آثار ملى كشور و 
حتى اقــدام وراث براى فروش 
اين عمــارت صــورت گرفت، 
اقدامــى كه بازتاب گســترده اى 
داشــت و تا به امــروز تكليف 
مشخصى براى عمارت منصورى 

احراز نشده است. 
عمــارت منصورى 15 ورثه دارد 
و تاكنــون پيگيرى هاى زيادى از 
طريق وزارت ميــراث فرهنگى، 
گردشــگرى،  و  دســتى  صنايع 
و  راه  و  ماليــر  شــهردارى 
براى  شهرستان  اين  شهرســازى 

تملــك اين ملك صورت گرفت كه هنوز به نتيجه 
نرسيده اســت، اين در حاليست كه ميتوان گفت ، 
عمارت منصورى به دليل خروج از فهرســت آثار 
ملى، از حيطه اختيار ميراث فرهنگى ، خارج است 

و توانايــى تملــك ايــن بنا را 
ندارد، در حالى كه طى سال هاى 
براى  زيادى  مكاتبات  گذشــته 
تملك خانه منصورى انجام شد، 
اما به داليــل مختلفى همچون 
تاميــن نشــدن اعتبــار، توافق 
وراث،  تعدد  و  وراث  نكــردن 
به  موفق  هنوز  وزارت خانه  اين 
خريدارى اين ملك نشده است.
 خروج عمارت منصورى 

از فهرست آثار ملى
2 دهه اســت كه ايــن عمارت 
دست به دســت ميشود و حاال 
حيات  ناجى  ميتواند  شهردارى 

اين عمارت تاريخى باشد 
 ، فرهنگى  ميــراث  كل  مديــر 
گردشگرى و صنايع دســتى همدان معتقد است : 
خانه منصورى يك اثر مهم تاريخى اســت و بايد 

حفظ شود.
وى ثبــت مجدد بنــا، مرمت و تملــك ملك را 

ســه موضوع مهم حال حاضر عمارت منصورى 
عنوان و آمادگى ميراث فرهنگى را براى پيگيرى 
و همكارى الزم در راســتاى تحقق اين ســه امر 

مهم اعالم كرد.
مالمير  مرمت اين بنا را در اولويت دانست و گفت: 
در ســال هاى 86 و 87 خانــه منصورى با اعتبارى 
افزون بر يكصد ميليون تومان مرمت و بازســازى 
شــد، در حاليكه پس از خروج اين اثر از فهرست 
آثار ملى كشــور در ســال 1380، از حيطه ميراث 
فرهنگى خارج شــده و اجازه مرمــت نداريم. اما 
خروج آن از ثبت ميراث ملى مشــكالتى را براى 

تملك آن ايجاد كرده است!
مديــركل  ميــراث فرهنگى همــدان  از مرمت 
اضطــرارى اين بنا با هزينه 110 ميليون تومان در 
دهه 80 خبر داد و گفت: در تيرماه سال 1390 با 
شكايت و پيگيرى وراث خانه منصورى و حكم 
ديوان عدالت ادارى اثر مذكور از فهرســت آثار 
ملى كشور خارج شده اســت و در حال حاضر 
ورثه و وكيــل آنها اجازه مرمــت اضطرارى را 

نمى دهند.

حيات خانه تاريخى منصورى به معاوضه زمين گره خورد 

 فروش يا تخريب 
سرانجام خانه تاريخى مالير 

■ بناى خارج از فهرست ملى از اينجا رانده و از آنجا مانده است

اعالم وضعيت مراكز گردشگرى اعالم وضعيت مراكز گردشگرى 
در دوران ممنوعيت سفردر دوران ممنوعيت سفر

پس از خروج اين اثر از 
كشور  ملى  آثار  فهرست 
در سال 1380، از حيطه 
خارج  فرهنگى  ميــراث 
شــده و اجــازه مرمت 

نداريم
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