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رفتار انتخاباتی
 ۱- وقتــی مجلس یازدهم با انتخاباتی 
کــه مشــارکت آن تعریفی نبود، شــکل 
گرفــت، بعــد از انتخابــات تحلیل های 
این  آسیب شناسی  بســیاری در ضرورت 
رویداد و چرایی ثبت این مشــارکت ارائه 

شد...

 2021 ژوئـــن    23   1442 ذی القعـــده   12   1400 تیرمـــاه   2 چهارشـــنبه  
ــان  ــا   5000 تومـ ــه + نیازمندیهـ ــه روزنامـ ــماره 4067  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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مدیریت 
هزینه های 
حوزه سالمت 
با نسخه های 
الکترونیک

یارانه بگیران 
کارت رفاهی 
دریافت کنند

حکم صعود 
شهرداری امشب 
صادر می شود؟

بازگشت 
حاجی بابایی 
به وزارت 
آموزش وپرورش
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com #من_ماسک_میزنم

تبریک و تهنیت

 جنـاب آقــاي

 آقای فتح ا...توسلی

شرکت سیاحتی علیصدر

انتخاب شایسته جنابعالی را  به عنوان 
نماینده محترم مردم شریف شهرستان های بهار و کبودرآهنگ 

در انتخابات میان دوره ای مجلس شــورای اســامی را تبریک گفته و برایتان 
سامتی و توفیق روز افزون مسألت داریم.

بی تردید خدمت گزاری به همشریان عزیز فرصت مغتنمی است که امیدواریم  
با نگاه مدبرانه، هم مشمول لطف حق تعالی قرار گیرید و هم اسباب رضایت 

خاطــر آحاد مردم عزیز را فراهم ســازید که آنچه باعث ســرافرازی و 
سربلندی است خرسندی مخلوق و خشنودی خالق است.

کانال خبری                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

یک داروخانه برای یک استان !

پور- هنری لطیف  اســدآباد-کبری   
خبرنگار همدان پیــام: یکی از مباحث 
اساســی در بحــث توســعه، میــزان 
بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها 
و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه 

است. 
توسعه به عنوان یکی از بسترهای رشد و 
تعالی انسان زمانی می تواند موفقیت آمیز 
باشــد که با یــاری و مشــارکت همه 
گروه هــای اجتماعی و بــرای همه آنها 
صــورت پذیرد. صحبت از به کارگیری 
همــه ظرفیت های نیروی انســانی یک 
جامعه برای همه اعضای جامعه اســت. 
نقصانی که در گذشته و تا حدود زیادی 
در جوامع در حال توســعه در شــرایط 
فعلی وجود داشته و دارد حضور نداشتن 
صحیح و منطقی نیمی از اعضای جامعه 
یعنی زنان است. به نوعی نیمی از جامعه 

به ورطه فراموشی سپرده شده اند.
 زنان به دالیلی به بلندای تاریخ بشریت 
به حاشیه رانده شــده اند. قدرت حاکم، 

یعنی مــردان به طرق مختلــف زنان را 
مورد اجحاف قرار داده اســت. نه درک 
درستی از زنان و زندگی زنانه وجود دارد 
و نه جامعه و حتــی خود زنان دریافت 
عادالنه ای از اهدافشان و فرصت های الزم 
برای ترقی و کسب جایگاه مطلوب و به 
حق خود داشته اند. در این شرایط چگونه 
می توان از آنها و توانمندی هایشان برای 
بهبود جامعه اســتفاده برد زمانی که آنها 
خودشان هم نمی دانند در چه جایگاهی 
هستند؟ برای حضور این بخش از جامعه 
باید کاری کرد و این مســأله و حل آن 
در جوامع در حال توســعه بسیار مهمتر 
اســت. واقعیت این است که در جوامع 
درحــال توســعه از جملــه جامعه ما، 
علی رغــم برنامه ریزی ها و حمایت های 
انجام یافتــه هنوز زنان نتوانســته اند به 
جایگاه و نقش مناســب خــود در اداره 
امــور جامعه و تصمیم گیری ها دســت 
یابند در صورتی که مشارکت زنان برای 
دستیابی به توسعه بسیار ضروری است 

به ایــن دلیل که از یک طرف  ســطح 
سالمت جسمی، روحی و روانی اعضای 
جامعه در ارتباط مستقیم با حضور زنانی 
قــوی، ســالم و خوش فکــر در جامعه 
اســت و از ســوی دیگر همین حضور 
و نقش آفرینــی مثبت زنــان در جامعه، 
یعنی رشــد و بالندگی نیمــی از جامعه 
برای حرکت به ســمت بهتر شدن. باید 
گفت هر چه جوامع توسعه یافته تر باشند  
شکاف بین توسعه یافتگی زنان و مردان 
کاهش می یابد و در ادامه شــاهد بهبود 
وضعیت زنان، به عنوان یکی از الزامات 
اصلی در بهبود شاخص های توسعه در 
هر جامعــه خواهیم بــود و این چرخه 
به شــکلی مطلوب ادامه خواهد یافت. 
توسعه یک مفهوم پیچیده و چندوجهی 
اســت و زمانی جوامع توسعه یافته تلقی 
می شوند که همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگــی همزمان در حال 
بهبود باشند. ارتباط زنان به عنوان نیمی 
از اعضــای جامعه با ایــن مفهوم به این 

صورت است که از یک طرف باید زنان 
در جریان توســعه و برنامه ریزی های آن 
حضور داشــته باشند و از طرفی توسعه 
باید برای آنها هم باشد تا شاهد توسعه ای 
پایدار بود. در بحث توسعه سیاسی باید 
گفت زنان هم به مانند مردان باید امکان 
شــرکت کامــل و آزاد در تصمیمــات 
سیاسی را داشــته و همینطور از مزایای 
رشد و ترقی سیاســی  به شکل عادالنه 
برخوردار شــوند. جامعه ای توسعه یافته 
تلقی می شــود که سهم زنان و مردان در 
اســتفاده از امکانات اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی آن به طور مســاوی باشد و 
از طرفی بین زنان و مردان برای حضور 
در این عرصه تفاوتی نباشــد. از یکسو 
باید جامعه به ســمت شناخت صحیح 
زنان، نیازها  و جایگاهشــان باشد و از 
ســوی دیگر به دنبال ایجاد بســتر الزم 
برای آموزش و توانمندسازی زنان برای 
حضور مثبــت و تاثیرگــذار در جریان 

توسعه باشد.

 غار علیصدر بازگشایی شد
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شورای شهر ششم تویسرکان 
تلخی های شورای پنجم را 
از خاطره ها پاک می کند؟!

پـل 
شهید همدانی

افتتاح شد

بررسی نقش زنان در توسعه جامعه 

همدان پیام در کنار شامست!
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رفتار انتخاباتى
 1- وقتــى مجلس يازدهم با انتخاباتى كه مشــاركت آن تعريفى 
نبود، شكل گرفت، بعد از انتخابات تحليل هاى بسيارى در ضرورت 

آسيب شناسى اين رويداد و چرايى ثبت اين مشاركت ارائه شد.
اما بى توجهــى به اين موضوع دليلى شــد تا اين رويــداد و رفتار 

انتخاباتى در انتخابات رياست جمهورى و شوراها هم تكرار شود.
2- گويــى  وزارت كشــور و ديگر نهادها دليلى بــراى ارزيابى و 
آسيب شناســى كاهش مشــاركت نديده و مســئوليتى در اين زمينه 

نداشته اند.
ايــن بى توجهى تا جايى ادامه يافته كه امروز رفتار انتخاباتى با راى 
باطلــه نيز به پديده اى جديد در رفتــار انتخاباتى مردم ايران تبديل 
شــده و اينكه چرا عده اى قابل توجه حاضر به انتخاب داوطلبى در 

انتخابات ها نمى شوند و پيام آن، موضوع قابل تاملى شده است.
3- درباره  نبود ســالئق مختلف، نارضايتى مردم و فشــار اقتصادى 

از مدت ها قبل به عنوان داليل اصلى كاهش مشاركت بحث شد.
امــا اين مباحث تنها در بحــث ماند و در اوج فضــاى انتخابات ، 
همچنان برخى در ايجاد نارضايتى كوشيدند تا امروز همچنان جاى 

طرح اين مباحث باز باشد.
4- شايد به لحاظ سياسى مشاركت حدود 50 درصدى در كشور با 
توجه به وضعيت و شــرايط اقتصادى كشور و مردم، مشاركتى قابل 
قبول باشد اما اين مشاركت رقمى پايين تر از آنى را نشان مى دهد كه 

بايد در مردم ساالرى دينى ايران رخ دهد.
در واقع اگر آسيب شناسى و رفع آسيب انجام نشود، اين مردم ساالرى 

دينى است كه آسيب اصلى را خواهد ديد.
5- پديده اعتــراض با راى باطله موضوع مهمى اســت اينكه عده 
اى بــه دليل عالقه بــه نظام و ميهن در انتخابات شــركت كرده اما 
نتوانســته اند به داوطلبى اعتمــاد و رأى خود را به نام داوطلبى ثبت 
كنند، حكايت از افزايش بى اعتمادى به مســئوالن، حتى در بين افراد 

باورمند و متعهد دارد.
موضوع مهمى كه اگر به آن توجه نشــود و مسئوالن اعتماد مردم را 
برنگردانند، بســيار خطرناك و برهم زننده تعادل اجتماعى و سياسى 

خواهد بود.
6- استان همدان هر چند در مجموع همچون ديگر استان هاى ايران 
مشــاركتى حدود 50 درصــد را در انتخابات ثبت كــرده اما برخى 
شــهرهاى آن به ويژه شهر مركز استان مشــاركتى كم در انتخابات 
داشــته و در انتخابات شــوراها، آراى باطله قابل توجهى ثبت شده 

است.
اين موضوع نشــان مى دهد مردم شــهر همدان از مسئوالن بيش از 
ديگر شــهرها گاليه دارند و زندگى و روزگار بر آنها ســخت تر از 

ديگر شهرها مى گذرد.
7- در سياســت هــر رفتار مردم معنى و پيام خــاص خود را دارد، 
درســت اســت كه انتخابات بــراى انتخاب مســئولى در حوزه اى 
مشخص انجام مى شود اما تنها نمى توان در تحليل انتخاب ماند و از 

آسيب  مشاركت نكردن يا رأى باطله سخن نگفت.
اينكه  رئيــس جمهور منتخب اعالم اســتقالل از جناحين مى كند و 
مى خواهد مــردم را در تصميمات دولت دخالت و مشــاركت دهد، 
حكايت از درك اين موضوع از سوى وى دارد اما اين تالش به تنهايى 
كافى نيست و همه مسئوالن بايد براى افزايش اعتماد مردم و سرمايه 
اجتماعى كشــور تالش كنند تا نشاط اجتماعى نيز در جامعه افزايش 

يافته و رفتارهاى انتخاباتى اميدبخش ترى در آينده شكل گيرد.

همدان نيازمند 40 محيط بان است
 اين استان براى حفاظت و حراست از مناطق زيرپوشش با توجه به ساختار تشكالتى 

محيط زيست، نيازمند جذب40محيط بان است.
مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان گفت: به طور ميانگين به ازاى هر هزار هكتار 
محيط زيســت، نيازمند يك محيط بان هستيم در حالى كه استان همدان با اين عدد فاصله 

زيادى دارد.
محسن جعفرنژادبسطامى در گفت وگو با ايرنا، با بيان اينكه هر يك از محيط بانان به اندازه 
5 محيط بان كار مى كنند بيان كرد: پر كردن شــكاف كمبود نيروى انســانى نيازمند جذب 
نيروى محيط بان، همچنين استفاده از تجهيزات به روز و نوين براى حفاظت از عرصه هاى 

زيرمجموعه محيط زيست است.
وى افــزود: تجهيــز منطقه حفاظت شــده خانگرمز تويســركان به امكانــات حفاظتى 
در ســال جارى در حال پيگيرى اســت با اين وجود همه مناطق نيازمند اين اســت كه 
تحت پوشش 100درصدى قرار بگيرد، زيرا مى تواند با اين مسائل امكان نظارت و كنترل 

را بيشتر كرده و تخلف ها و برخورد بين محيط بانان و شكارچيان را كمتر كند.
جعفرنژادبسطامى با تبريك روز ملى محيط بان به دوستداران طبيعت گفت: محيط بانان با 
ســختى و تالش زياد حافظ منابع از جمله آب، خــاك، انفال، گياهان و جانوران بوده تا 

اين ميراث هاى مهم و گرانبها را به خوبى حفظ كرده و براى آيندگان به يادگار بگذارند.
مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان با بيان اينكه درك و پذيرش نقش و جايگاه 
محيط بانان در جامعه ســبب كاهش دغدغه ها و مشكالت آنان و خانواده هايشان مى شود 

افزود: با وجود افزايش حقوق و دستمزد محيط بانان در 2سال گذشته، اما به علت وجود 
يك شكاف عميق از گذشته، همچنان ميزان دريافتى آنان نسبت به كارمندان ساير ادارات 

بسيار اندك است.
وى گفت: سازمان حفاظت محيط زيست كشور براى حراست از انفال 145شهيد و حدود 
300جانباز تقديم كرده كه نمونه آن شهيد «عبدا... يارى» از محيط بانان محيط زيست همدان 

است و اين سازمان در تقديم شهيد پس از ناجا در رتبه دوم قرار دارد.
مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان همدان افزود: باوجود تصويب اليحه حمايت از 
محيط بانان سال گذشــته در دولت، نيازمند تقويت اين اليحه، توجه به مسائل بيمه اى و 
حمايت هاى قضايى از پرونده هايى كه براى محيط بانان به عنوان ضابطان و شاهدان ايجاد 

مى شود هستيم تا با اين حمايت ها انگيزه همكاران براى فعاليت بيشتر شود.

سنجش نوآموزان با رعايت كامل پروتكل هاى 
بهداشتى در سطح استان انجام مى شود

آغاز سنجش بيش از 32 هزار نوآموز 
در همدان

مديــركل  بنابرگفتــه   
آموزش وپرورش اســتان همدان 
ســنجش سالمت جســمانى و 
آمادگــى تحصيلــى نوآمــوزان 
بــا رعايت كامــل پروتكل هاى 
بهداشتى در ســطح استان انجام 

مى شود.
  به گزارش اداره اطالع رسانى و 
آموزش و پرورش  روابط عمومى 
استان، محمد پورداود در آيين افتتاح پايگاه سنجش سالمت جسمانى 
و آمادگــى تحصيلى نوآموزان گفت: آمــوزش و پرورش كانون خلق 
دنياى آينده است و توجه به سالمت جسمى و روحى دانش آموزان به 

عنوان آينده سازان جامعه از اهميت خاصى برخوردار است.
  وى با بيان اينكه سنجش نوآموزان يك فرايند معطوف به عمل است، 
بيــان كرد: با اجراى اين طرح جايگاه تحصيلى دانش آموزان به خوبى 

مشخص مى شود.
پورداود در ادامه گفت: امســال سنجش سالمت جسمانى و آمادگى 
تحصيلى بيش از 32هزار نوآموز بدو ورود به دبســتان استان از يكم 
تيرماه آغاز شــده  و تا پايان شهريورماه با رعايت كامل پروتكل هاى 

بهداشتى انجام مى شود.
مديركل آموزش وپرورش اســتان همدان تعداد پايگاه هاى ســنجش 
اســتان را 27پايگاه بيان كرد و افــزود: در هر پايگاه روزانه 36نوآموز 

براساس نوبت گيرى موردسنجش قرار مى گيرند.
پورداود گفت: تمامى پايگاه هاى سنجش ضدعفونى شده اند و  بسته ها 

و اقالم بهداشتى در اين پايگاه ها توزيع شده است.

شهيد چمران در مرزهاى سنت و مدرنيته 
گام مى زد

 رئيس كانون بسيج اساتيد دانشــگاه آزاد اسالمى استان همدان با 
اشاره به ابعاد شخصيتى شهيد مصطفى چمران، خدامحورى در تمامى 

امور را شاخصه اصلى اين دانشمند متعهد دانست.
به گزارش روابط عمومى دانشــگاه آزاد اسالمى همدان، 31 خردادماه 
سالروز شــهادت مجاهدى نادر و دانشمندى كم نظير، شهيد مصطفى 
چمران به نام روز بسيج اساتيد نامگذارى شده است، به همين مناسبت 
با رئيس كانون بسيج اساتيد و عضو هيأت علمى گروه فيزيك دانشگاه 
آزاد اسالمى اســتان همدان به گفت وگو نشســتيم تا ابعاد گوناگون 

شخصيتى اين شهيد واالمقام را مورد واكاوى قرار دهيم.
رئيس كانون بسيج اســاتيد دانشگاه آزاد اســالمى همدان مهمترين 
شاخصه شــهيد چمران را خدامحورى خواند و گفت: شهيد چمران 
از يكســو دانش آموختــه معتبرترين مراكز علمى جهــان آن هم در 
دشوارترين شعب علوم يعنى فيزيك پالسما و مهندسى برق بود و از 
سوى ديگر در مكتب علماى اسالم و اساتيدى همچون شهيد مرتضى 
مطهرى تلمذ كرده بود و آشنايى كاملى با جهان مدرن و سنتى داشت. 
سيد على اصغر تروهيد، افزود: به درستى مى توان ايشان را شخصيتى 
خواند كه در مرزهاى ســنت و مدرنيته گام مى زد و مساعى او صرف 
پيوند ميان علم و عمل و مجاهدت عالمانه شد به گونه اى كه نه علم را 

در پاى مكتب و نه عقيده را در مسير دانش رها نساخت.
وى بيان كرد: هنگامى كه مســير ايشان را از تهران تا بركلى، از بركلى 
تا مصر، از مصر تا لبنان، از لبنان تا كردستان و سرانجام به خوزستان، 
مى نگريم، روح سلحشورى را به نظاره مى نشينيم كه عمق استراتژيك 
جهل و غفلت را نشــانه مى گيرد و به تخاصم با اســاس امپرياليسم 
جهانخوار برمى خيزد و در اين راه از نام و نان مى گذرد و آســايش را 

فداى حق محرومان و مستضعفان مى سازد.
اين اســتاد دانشــگاه، تالش و جهــد علمى، تقــوا و پرهيزگارى و 
احساس مســئوليت اجتماعى و انقالبى در كنار اخالص و بى ادعايى 
را اصلى ترين ويژگى هاى شــهيد چمران دانســت و بيان كرد: ايشان 
هيچ گاه زندگى خــود را صرفاً از نگاه تأمين رفاه براى خود نمى ديد، 
بلكه براساس مكتب انسان ساز اسالم، به دنبال رفع مشكالت علمى، 

عملى و اجتماعى جامعه بشرى بود.
تروهيد گفت: امروز بسيج اساتيد با نام و ياد اين شهيد واالمقام آميخته 
شــده اســت و ظرفيت عظيم اين مجموعه انقالبى مى تواند صرف 
واكاوى و تحليل مســائل مختلف كشــور و كاربست عملى علم در 

شئون مختلف زندگى مردم شود.
وى افزود: كانون بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسالمى همدان با توجه 
به دســتورات و رهنمودهاى امام خمينــى (ره) و مقام  معظم رهبرى، 
گســترش فرهنگ و تفكر بســيجى در ميان اعضــاى هيأت علمى 
دانشــگاه، دفاع از ارزش ها و دســتاوردهاى انقالب اسالمى، كمك 
به ايجاد زمينه مناســب براى تالش هاى علمى و پژوهشــى، ارتقاى 
انديشــه و توســعه خدمت به كشور در دانشــگاه، كمك به ارتقاى 
معرفت و آگاهى  دينى و تحقق وحدت حوزه و دانشگاه و مشاركت 
در انجــام تحقيقات موردنياز كشــور از طريق برقــرارى ارتباط و 
همكارى با ســازمان ها و نهادهاى دولتى، خصوصى و دانشگاهى را 

سرلوحه كارى خود قرار داده است.

1- درخواســت مهيا شــدن شــرايط براى بازگشــت يك خواننده 
لس انجلسى مطرح شده اســت. گويا اين درخواست پس از سخنان 
رئيس جمهور منتخب در تســهيل شــرايط براى بازگشت ايرانيان به 
كشور مطرح شده است. گفتنى است بازگشت خوانندگان لس انجلسى 
به كشور، در گذشته براى يكى از آنها رخ داد اما پايان خوشى نداشت.

2- رايزنى غير رســمى براى انتخاب شهرداران آينده آغاز شده است. 
گويا برخى منتخبين شوراها در اين زمينه با هم جلسه داشته اند. گفتنى 
اســت در اين جلسه رايزنى ها بيشتر احصا شــاخص ها مطرح براى 

شهرداران است.
3- حضور تعدادى از منتخبين شوراى شهر همدان در مراسم افتتاحيه 
پل سردار همدانى با تعجب همراه شده است. گويا اين حضور بدون 
دعوت بوده است. گفتنى است شوق براى خدمت مى تواند دليل اين 

حضور باشد.
4- لبنيات، اولين كااليى اســت كه پس از انتخابات گران مى شــود . 
گويــا هفته آينده لبنيات افزايش 70 درصدى قيمت خواهد داشــت. 
گفتنى اســت بر اساس تصميم ستاد تنظيم بازار قيمت مصوب خريد 
هر كيلوگرم شــيرخام از دامداران از 4 هزارو 500 تومان به 6 هزار و 

400 تومان افزايش يافته است.
5-استاندار اسبق همدان رتبه 175 را در انتخابات شوراى شهر تهران 
كســب كرده است. گويا كرم رضا پيريايى با 1722 راى اين رتبه را به 
دســت آورده است. گفتنى است  اين ميزان راى در شرايطى به دست 

آمده كه برخى از استان همدان هم براى وى تبليغ مى كردند!
6- در شــرايطى كه عده اثرگذارى از فعالين ســتادهاى سيدابراهيم 
رئيســى در اســتان، مصرانه خواهان پايان فعاليت آشكار و زيرزمينى 
ستادهاى انتخاباتى هستند، جلسه تقدير از اعضاى ستاد خاص وى در 
استان با چاشنى ورود به چينش هاى مديريتى امشب در اردوگاه ابوذر 
برگزار مى شود گويا اين جلسه، آغازى بر چينش هاى آتى استان  بوده 
و در آن پستهايى برخالف نظر رئيس جمهور منتخب براى پيشنهاد به 
تهران تهيه خواهد شد! گفتنى است، سيدابراهيم رئيسى در انتخابات 
اعالم كرد كه  قرار نيســت پس از انتخابــات، گزينه هاى مديريتى از 
ستادها باشــند و در نخستين مصاحبه پس از انتخابات نيز بر مستقل 
بودن خود و به كارگيرى افراد كارآمد با معرفى مردم از طريق سامانه اى 

كه اعالم مى شود، تأكيد كرد.

 پل اصلى تقاطع چندسطحى سردار شهيد 
همدانــى همزمان با ميالد امــام رضا(ع) و با 
حضور سيد سعيد شاهرخى، استاندار همدان، 
حجت االسالم و المســلمين حبيب ا... شعبانى، 
حاجى بابايى،  حميدرضا  همــدان،  امام جمعه 
مجلس  برنامه وبودجــه  كميســيون  رئيــس 
شوراى اسالمى و جمعى از مسئوالن استانى 

افتتاح شد.
با توجه بــه حجم ترافيــك و جابه جايى كه 
در تقاطع غيرهمسطح شــهيد همدانى(ميدان 
سپاه) در ورودى شــمالى شهر همدان وجود 
دارد، ســاخت و اتمــام هرچه ســريع تر اين 
پروژهــا از اهميت بااليى برخوردار اســت. 
تقاطع غيرهمسطح شهيد همدانى در ورودى 
شــمالى شــهر و در تقاطع  بلوار بديع الزمان، 
بلوار انقالب، بلوار سيد جمال الدين اسدآبادى 
و بلوار شهداى انتظامى واقع شده است كه به 
عنوان تقاطع شــريان اصلى ارتباط با غرب و 

جنوب كشور و تهران محسوب مى شود.
اين پروژه كه قرار بود دى ماه افتتاح شــود، به 
گفته شهردار همدان به دليل مشكالتى از جمله 
تحريم ها به تأخير افتــاده و امروز همزمان با 

ميالد امام رضا(ع) افتتاح شده است.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان 
نيز در اين مراسم بيان كرد: در بحث انتخابات 
مردم حضور چشمگيرى داشتند و كار مردم ما 
را تشــويق مى كند كه تالش هاى خود را براى 

توسعه استان چند برابر كنيم.
شعبانى  حبيب ا...  حجت االسالم والمســلمين 
افزود: موفقيت هر بخشــى از دولت موفقيت 
همه  ماســت. بايــد كنار هم تــالش كنيم و 
نقص  هايى كه وجــود دارد را برطرف كنيم تا 

كار مردم پيش برود.
وى گفت: انشاءا... با بودجه اى كه امسال براى 
شهردارى در نظر گرفته شــده، بتوانيم شاهد 
تحول خوبى در سطح شهر بخصوص مناطق 

كم برخوردار باشيم.
در مراســم افتتاحيه اين پروژه استاندار همدان 
بــا تشــكر از تالش هاى مجموعــه مديريت 
شهرى و شوراى شــهر پنجم بيان كرد: مردم 
استان همدان به آينده اميدوار باشند، پروژه ها و 
برنامه هاى زيادى براى آينده برنامه ريزى شده 
و همــدان را كه همه به نــام پايتخت تاريخ و 
تمدن مى شناســند در جايگاه واقعى خودش 

قرار دهيم.
سيد سعيد شــاهرخى افزود: 300پروژه مهم 
درحــال پيگيرى اســت و مهمترين آن پروژه 
انتقال ايســتگاه راه آهن به داخل شهر همدان 
اســت كه هم اكنون در حــال پيگيرى و انجام 

است.
وى گفت: طرح جامع شــهر نقشــه ما براى 
توسعه شهرى اســت، با دقت و وسواس زياد 
صدها ســاعت كار انجام شــده، با اين طرح 
گره هايى كه سال هاست در شهر به وجود آمده 

باز كرديم و به طورقطع با اجرايى شدن طرح 
جامع فضاى شهرى دگرگون مى شود.

رئيس كميسيون برنامه وبودجه مجلس شوراى 
اسالمى در اين مراسم بيان كرد: شهردار همدان 
اقدامات جهادى و تحول خوبى در سطح شهر 
همدان انجــام داد و چهره  جديدى به شــهر 

بخشيد.
حميدرضا حاجى بابايى گفت: علوم پزشــكى 
همدان موفق بــه دريافت مجوز براى پذيرش 
دانشــجويان پزشكى در دانشــگاه آزاد شد و 
امسال دانشگاه آزاد همدان دانشجوى پزشكى 

مى پذيرد.
وى افزود: افتتاح بزرگترين مركز سرطان كشور 
در شــهر همدان با 30 هــزار مترمربع نيز در 
دستور كار است كه مى تواند كل غرب كشور 

را از اين نظر بى نياز كند.
گفت:  صحبت هايش  پايــان  در  حاجى بابايى 
همدان در طول ســال گذشته در حوزه علوم 

پزشكى جزو 10استان برتر كشور قرار گرفت.
شــهردار همدان در مراسم افتتاحيه پل سردار 
شــهيد همدانى بيــان كــرد: در 35 ماه عمر 
مديريت شهرى كه شهردار بودم سعى كرديم 
با تالش گسترده و وجود مشكالت زيادى مثل 
كرونا، سيل و تحريم ها به شهر چهره اى جديد 

بدهيم و مردم را راضى كنيم.
عباس صوفى با بيان اينكه در كنار ما مسئوالن 
نيز همراه مــا بودند و كمك كردند، افزود: در 
كنــار تمام اقداماتى كه انجــام داديم از جمله 
توسعه فضاى ســبز، انتقال آب هاى سطحى، 
پياده راه سازى، معبرگشــايى و توسعه متوازن 
شــهر، توجه ويژه اى هم به سرمايه گذارى در 

شهر همدان داريم . 
وى در پايــان صحبت هايش بيــان كرد: معبر 
پل شــهيد قهارى تا ميدان امام حسين(ع) به 
نام شــهيد شاخص سال شــهيد حاجى بابايى 

نامگذارى مى شود.

 ديروز نخستين روز تزريق دز دوم 
واكسن هاى 70ساله ها اعالم شده بود و 
براى افرادى كه مشمول اين خبر بودند 
هم پيامك يادآورى ارسال شده بود مبنى 
بر اينكه از ساعت 8 صبح مى توانند به 
پايگاه تجميعى واكسيناســيون همدان 
براى دريافت دز دوم خود مراجعه كنند.
نامناسب  مديريت  هم  اين بار  متأسفانه 
موجب شــده بــود تا شــاهد ازدحام 
جمعيــت در اين پايگاه باشــيم كه به 
گفته مسئوالن علوم پزشكى همدان اين 
مسأله ناشى از بى توجهى به نوبت دهى 
و فراخوان براى واكسن كرونا از سوى 

گروه هاى هدف است.
طبــق آخرين اعــالم علوم پزشــكى همدان 
هم اكنون واكسيناسيون كرونا براى گروه هاى 
سنى باالى 70سال براى نوبت دوم در استان 
انجام مى شود و گروه هاى هدف بايد پس از 
دريافت پيامك به مراكز مراجعه كرده و مرحله 
نخست يا مرحله دوم واكسن خود را دريافت 
كنند، اما متأســفانه در برخى مراكز شــاهد 
ترافيك سنگين مراجعان هســتيم كه امكان 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى 

اجتماعى را غيرقابل اجرا كرده است.
به گفته مســئوالن بهداشــتى يكى از داليل 
ازدحام گروه هاى هدف تزريق واكسن كرونا 
به دليل مراجعه زودهنگام آنان بدون دريافت 
پيامك تزريق واكسن كوويد-19 است كه اين 

مهم موجب معطلى ساير افراد شده است.
با اينكه قرار بر اين اســت كه سالمندان تنها 
پس از تماس تلفنى از سوى مراكز بهداشت و 

يا دريافت پيامك مبنى بر اعالم زمان و مكان 
تزريق واكسن به مراكز بهداشت مراجعه كنند، 
اما عده اى با بى توجهــى به اين مهم موجب 

ازدحام در پايگاه ها شده اند.
يكى از مراجعه كنندگان براى تزريق واكســن 
كرونا گفت: 24 ســاعت پيش پيامكى برايم 
ارســال شده است كه ســاعت 8 صبح براى 
دريافت نوبت دوم مراجعه كنم، اما پس از 4
ساعت معطلى واكسن كرونا را دريافت كردم.

وى بــا گاليه از ازدحام جمعيت براى تزريق 
واكســن كرونا بيان كرد: بارها از رســانه ها 
شــنيده ايم كه فاصله گذارى اجتماعى رعايت 
شــود، اما در مراكز تزريق واكســن كوويد- 
19 فاصله گــذارى رعايت نمى شــود كه اين 

نگران كننده است.
يكى ديگر از مراجعه كننــدگان هم معترض 
است كه متاسفانه با اينكه مركز پايگاه تجميعى 

واكسيناسيون گسترده و گنجايش بااليى دارد، 
اما براى انتظار افراد تا رسيدن نوبت محيطى 
در نظر گرفته نشده است اين در حالى است 
كه بيشــتر مراجعه كنندگان افراد ســالمند و 
باالى 70ســال هستند كه توان انتظار طوالنى 
چندساعتى آن هم به صورت ايستاده و بدون 
اينكه محلى براى نشســتن را داشــته باشند 

ندارند.
ازدحــام براى دريافت واكســن نه تنها دامن 
اســتان همــدان را گرفته، بلكه بســيارى از 
اســتان هاى ديگر از جمله قزويــن، البرز و 
كالنشــهر هايى مانند تهــران را هم با همين 

مشكل رو به رو كرده است.
تزريق  مراكــز  به  نوبــت  بدون   

واكسن مراجعه نشود
اين درحالى اســت كه ســخنگوى دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان در واكنش به مســأله 

شــلوغى پايگاه هاى واكسيناســيون 
گفت: متأســفانه برخى از سالمندان 
بدون اينكــه زمان و مــكان تزريق 
واكســن بــه آنهــا اعالم شــود به 
كرونا  واكســن  تزريق  پايگاه هــاى 
مراجعــه مى كنند كه اين عامل اصلى 
براى ازدحــام جمعيت در اين مراكز 

است.
محمــد طاهــرى در گفت و گــو با 
همدان   پيام، عامل اصلى شــلوغى و 
بى برنامگــى كه در نحــوه تزريق دز 
دوم افراد پيش آمــده را وقفه اى كه 
در تأمين دز دوم واكســن سالمندان 
پيش آمــد دانســت و افــزود: اين 
شــرايط در حالى اســت كه به نظر مى رسد 
وقفه در تأمين دز دوم واكسن، علوم پزشكى 
همدان را به وادى كشــانده كه ديگر پوشش 
و ساماندهى چگونگى شــيوه نوبت دهى و 
تزريق به افراد واجد شــرايط حساســيت و 
اهميتى برايش نــدارد در حالى كه به راحتى 
مى توانســت با نظم دهى به پذيــرش افراد 
براساس شماره كارت هاى واكسيناسيونى كه 
در مرحله نخست واكســن را دريافت كرده 
بودند از ايجاد ايــن ازدحام جلوگيرى كند؛ 
اما نه تنها مديريتى در اين بخش انجام نشده 
بود، بلكه در تنهــا مركز و پايگاهى كه براى 
تزريق واكسن اعالم شده بود تعداد محدودى 
براى انجام تزريق افراد در نظر گرفته شــده 
بود كه مى توان گفت در كنار ساير داليلى كه 
براى ازدحام جمعيتى روز گذشته عنوان شد 

مى تواند يكى از مؤلفه هاى مهم باشد.

پل شهيد همدانى افتتاح شد

آغاز دز دوم 70 ساله ها و نامديريتى علوم پزشكى
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خبـر

روزهاى پــر از التهابى را 
استرس  و  مى كنم  سپرى 
كمتر  برايم  دارو  دريافت 
از استرس پروسه سخت 
درمانم نيست، زيرا هر بار 
بهزيست  داروخانه  به  كه 
مراجعه مى كنــم يكى از 
درمانم  اصلــى  داروهاى 
موجود نيست و مجبورم از 
شهرهاى ديگر تهيه كنم. 
حتى يكــى از آمپول هايم 
داروخانه  اينكــه  بــا  را 
اينكه  دليل  به  اما  داشت، 
در  مصرف  روزهاى  تعداد 
اجتماعى  تأمين  سيستم 
به اشــتباه ثبت شده بود 
را نتوانستم بگيرم و دست 
خالى به شهرم بازگشتم

خبـر

بيش از 47 هزار  نهاوندى به 
رياست جمهورى  رئيسى رأى دادند

 در انتخابــات 28 خرداد ماه 1400 بيش از 47 هزار نفر به  ابراهيم 
رئيسى، رئيس جمهور منتخب رأى دادند.

 فرماندار نهاوند گفت: در سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى 
51درصد از واجدان شــرايط رأى در اين شهرستان شركت كردند كه 
از حضور و مشاركت حداكثرى مردم نهاوند در اين انتخابات قدردانى 

مى كنيم.
مراد ناصــرى، افزود: مجموع آراى مأخــوذه و برگه تعرفه هاى رأى 
صحيح و باطله در اين شهرستان 77 هزار و 499 برگه تعرفه رأى بود.
وى بيان كرد: پس از شمارش آرا، سيد ابراهيم رئيسى 47هزار و 342

رأى، محســن رضايى 9هزار و 251 رأى، عبدالناصر همتى 5هزار و 
591 رأى و سيد اميرحسين قاضى زاده هاشمى هزار و 804 رأى را در 

شهرستان نهاوند كسب كردند.
ناصرى گفت: از 112 شعبه اخذ رأى در شهر نهاوند و بخش مركزى 
ســيد ابراهيم رئيســى 29 هزار و862 رأى، محسن رضايى 5هزار و 
367 رأى، عبدالناصــر همتى 3هزار و 402رأى و ســيد اميرحســين 

قاضى زاده هاشمى هزار و 297 رأى كسب كردند.
وى افزود: همچنين در بخش فيروزان ســيد ابراهيم رئيسى 8 هزار و 
971 رأى، محســن رضايى،  هزار و 762 رأى، عبدالناصر همتى هزار 
و345  رأى و ســيد اميرحسين قاضى زاده هاشمى 306 رأى را كسب 
كردند. فرماندار نهاوند گفت: در بخش زرين دشت سيد ابراهيم رئيسى 
4هزار و 258 رأى، محســن رضايى هزار و98 رأى، عبدالناصر همتى 
339 رأى و ســيد اميرحسين قاضى زاده هاشــمى 90 رأى را به خود 

اختصاص دادند.
وى بيان كرد: در بخش گيان هم ســيد ابراهيم رئيســى 4هزار و 251
رأى، محســن رضايى هــزار و 24 رأى، عبدالناصر همتى 505رأى و 

سيداميرحسين قاضى زاده هاشمى 111 رأى را كسب كرد.

بخشش 16 ميليارد تومان جزاى نقدى 
در پرونده هاى صلح و سازش همدان

 بيــش از 16 ميليارد تومان جزاى نقــدى در پرونده هاى صلح و 
سازش بخشوده شد.

رئيس كل دادگســترى اســتان همدان با بيان اينكه طرح هاى مبتكرانه 
دستگاه قضايى همدان مورد اســتقبال آيت ا... رئيسى قرار گرفت در 
جمع شــوراى معاونين قضايــى و در ديدار بــا امام جمعه و نماينده 
ولى فقيه در اســتان با تبريك به مناســبت ميالد پرخير و بركت امام 
رضا(ع) و گراميداشــت هفته قوه قضاييه، از حضور حماسى مردم در 
انتخابات ياد كرد و گفت: آن حضو پرشــور و انتخاب آيت ا... رئيسى 
به عنوان رئيس جمهور نشانگر ميزان رضايتمندى اقشار مختلف مردم 

از عملكرد دستگاه قضايى دارد.
محمدرضا عدالتخواه  با اشــاره به طرح هاى مبتكرانه همچون تشكيل 
ســتاد تأليف قلوب و كميته هاى زيرمجموعه آن در همدان بيان كرد: 
اين طرح هاى ابداعى كه با توجه به بيانيه گام دوم انقالب و بر مبناى 
ســند تحول قوه قضاييه در استان ايجاد شده، مورد تأييد رياست قوه 

قرار گرفته و اينك در سراسر كشور شناخته شده است.
وى از كاهــش 85 درصدى پرونده هاى معوقــه در 21 ماه اخير خبر 
داد و افزود: رفتن به ســمت حبس زدايــى و مجازات هاى جايگزين 
حبس، اثرات مثبتى در ســطح جامعه نسبت به دستگاه قضايى ايجاد 

كرده است.
  سازش در 25 فقره  قتل عمد در 21 ماه اخير

عدالتخواه  گفت:  فعاليت هاى كميته هاى مصلحين و معتذرين به عنوان 
كميته هاى معين ستاد تأليف قلوب زمينه ساز صلح و سازش تعداد قابل 
توجهى از پرونده هاى قضايى شده، تا جايى كه 25 پرونده قتل عمد به 

مصالحه و بخشش ختم شد.
وى بيان كرد: با فعاليت كميته معتذرين در  حدود يك ســال گذشته، 
بيش از  هزار و 500 پرونده قضايى در اســتان همدان به مصالحه ختم 
شــد تا در نهايت 16ميليارد و 274ميليون تومان جزاى نقدى از نظر 

جنبه خصوصى جرم بخشيده شود.
عدالتخواه  از انجام دادرسى الكترونيكى براى سرعت بخشيدن به روند 
رسيدگى به پرونده هاى قضايى هم ياد كرد و گفت: در 21ماه اخير با 
اجراى 3 برنامه كمى قاضى محور، كيفى شعبه محور و حوزه محور بر 
ميزان رضايتمندى مردم  از دســتگاه قضايى استان و اتقان آرا افزوده 

شده است.
رئيس كل دادگســترى همدان افزود: در يك ســال اخير بيشترين 
ميزان عفوخوردگان كشــور در اســتان همدان رخ داده و دستگاه 
قضايــى اســتان در اين بخش رتبه نخســت كشــورى را به خود 

اختصاص داده است.

يك بيمار مرگ مغزى قرنيه خود را 
به بيمار نيازمند بخشيد

 رئيس مجمع خيرين سالمت مالير از اهداى قرنيه يك بيمار مرگ 
مغزى در اين شهرســتان خبرداد و گفت: زنده ياد « سيد رضا موسوى 
على آبادى» متولد 20 بهمن ماه  1355 اهل روســتاى على آباد ســاكن 

شهرستان مالير با اهداى قرنيه، جان تازه اى به بيمار نيازمند بخشيد.
عباس آذرهمايون در گفت وگو با ايســنا، بيان كرد: اين بيمار به علت 
مسمويت و نارسايى تنفســى در بيمارستان لقمان تهران بسترى و به 

دليل شدت بيمارى دچار مرگ مغزى شد.
وى با اشــاره به اينكه هر كس نفسى را زنده نمايد گويا همه مردم را 
زنده كرده است، افزود: تدفين آن مرحوم ديروز در قطعه اهداكنندگان 

بهشت هاجر صورت گرفت.
آذرهمايون با بيان اينكه با اين مورد در مجموع تاكنون در ســطح اين 
شهرستان 36 بيمار مرگ مغزى اعضاى بدن خود را اهدا كردند، گفت: 
بيش از 3 هزار نفر از سال 1394 تاكنون فرم اهداى عضو را تكميل و 
كارت دريافت كرده اند. وى افزود: در سال گذشته از 9 نفر بيمار مرگ 
مغزى اهداكننده عضو در سطح استان، 7 نفر مربوط به شهرستان مالير 

بود كه نشان از سخاوتمندى و فرهنگ باالى اين شهرستان است.
رئيس مجمع خيرين ســالمت مالير با بيان اينكــه متقاضيان كارت 
اهداى عضو مى توانند با ارسال كدملى به شماره 3432 براى دريافت 
كارت اقــدام كنند، بيــان كرد: يكى از مهمتريــن اهداف اين مجمع، 
ترويج فرهنگ اهداى عضو اســت تا بتوان با كمك گرفتن و رضايت 
خانواده هايى كه عزيزانشــان دچار مرگ مغزى مى شــوند به بيماران 

نيازمند جانى دوباره ببخشيم.

پيگيرى زيرساخت هاى جاده اى نهاوند در 
ديدار نماينده نهاوند با معاون وزير راه

 پيرو جلســات متعدد قبلى عليرضا شهبازى نماينده مردم شريف 
شهرســتان نهاوند در وزارت راه و بانك هاى عامل(جهت تأمين منابع 
مالى)، جلســه اى با خادمى معاون وزير راه وشهرسازى و مديرعامل 

شركت توسعه و زيرساخت وزارتخانه برگزار شد.
 در اين جلسه با اشاره به تأمين اعتبار جاده نهاوند كرمانشاه و پل حاج 
عليمراد از طريق ماده 56 توســط بانك سپه، تسويه حساب با پيمانكار 
جاده آورزمان جهت آغاز مجدد پروژه و تكميل آن و همچنين بحث 

جاده نهاوند به بروجرد پيگيرى شد.
 خادمى با تشكر از پيگيرى هاى شهبازى درباره تأمين اعتبار پروژه هاى 
راهسازى در نهاوند از طريق ماده 56، قول داد موانع موجود در تسريع 

در اجراى اين پروژه ها هرچه سريعتر برطرف شود.

10 هزار ُدز واكسن در نهاوند 
تزريق شده است

 از ابتداى آغاز طرح واكسيناسيون كرونا بيش از 10هزار ُدز واكسن 
در نهاوند تزريق شده است.

رئيس مركز بهداشــت شهرســتان نهاوند گفت: از ابتداى آغاز طرح 
واكسيناســيون كرونا براى گروه هاى هدف، براى بيش از 10هزار نفر 
از گروه هاى سنى اعالم شده در مرحله اول واكسن تزريق شده است.

على احســان خويشــوند افزود: به منظور اجراى طرح واكسيناسيون 
گروه هاى سنى اعالم شده 11مركز شامل 4مركز در سطح شهر نهاوند 
و 7 مركز نيز در مراكز بخش ها و مناطق روستاهاى بزرگ ايجاد شد.

وى گفت: تاكنون عالوه بر اجراى واكسيناسيون براى گروه هاى سنى 
75 و 80 سال به باال حدود 65درصد گروه سنى 70 سال به باال نيز از 

اين خدمات برخوردار شده اند.
خويشــوند افزود: خوشبختانه تاكنون فاز اول واكسيناسيون براى اكثر 
افراد واجدشــرايط اجرا شده اســت، البته در حال  حاضر به دليل نبود 
واكســن كار واكسيناسيون متوقف شــده كه آمادگى داريم به محض 

دريافت واكسن ادامه طرح را انجام دهيم.

شكايات مستند و مستدل كانديداهاى شوراها 
پيگيرى مى شود

 رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شــوراهاى اســالمى شهر و روستا 
در نهاوند گفت: پس از انتشــار اوليه اسامى منتخبان انتخابات شوراهاى 

اسالمى شهر فرصت 2روزه اى براى اعتراض پيش بينى شده است.
حجت االسالم حسين گروســى افزود: طبق قانون كانديداهاى انتخابات 
شوراها در صورت وجود اعتراض و شكايت به نتيجه انتخابات مى توانند 
پس از انتشــار اوليه اسامى منتخبان، به مدت 2روز اعتراض و شكايات 

خود را به هيأت هاى اجرايى اعالم كنند.
وى دربــاره نحــوه رســيدگى بــه اعتراضــات گفــت: بايــد هيأت هــاى 
اجرايــى بــه همــراه هيأت هــاى نظــارت شهرســتان ظــرف مــدت 5روز 
ــأت نظــارت  ــه هي ــراض و شــكايات رســيدگى و نتيجــه را ب ــه اعت ب

شهرســتان اعــالم كننــد.
گروسى در ادامه افزود: با قاطعيت، بر مبناى قانون و مستندات ارائه شده 
به شــكايت كانديداها در مورد تخلفات احتمالى در انتخابات شــوراها 

رسيدگى مى شود.
وى گفت: شكاياتى قابل طرح و بررسى است كه نام و نام خانوادگى، نام 

پدر، آدرس محل كار يا ســكونت شاكى كه هويت وى را آشكار مى كند 
را  دارا باشند.

رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شــوراهاى اســالمى شهر و روستا در 
نهاونــد افزود: ابطال آرا چه به صورت جزئى(آراى كل يا جزء نامزدها) 
يا به صورت ابطال شــعبه و حوزه چنانچه مربوط به حوزه شهر باشد به 
پيشنهاد هيأت عالى نظارت استان و تأييد هيأت مركزى نظارت صورت 

مى گيرد.
حجت االسالم گروسى در پايان گفت: شكايت كانديداهاى شوراى شهر 

پس از مرحله اجرايى در هيأت نظارت استان بررسى مى شود.

آگهي ارزيابى كيفى (نوبت اول)
مناقصه شماره 26-1400 يك مرحله اى

روابط  عمومي شركت گاز استان همدان

 شماره مجوز: 1400,1759 
موضوع مناقصه : احداث شبكه توزيع گاز فوالدي و پلي اتيلن بصورت پراكنده در 

شهرستان نهاوند
شرح مختصر كار:

1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 15/000/000/000 (پانزده ميليارد)ريال مي باشد.
2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 750/000/000 (هفتصد و پنجاه ميليون) ريال 

مي باشد.
3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد .

4- متقاضيــان بايــد عضــو ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت بــه آدرس 
ــند. www.setadiran.ir  باش

5- متقاضيان بايد داراي حداقل رتبه  5 تاسيسات تجهيزات  باشند.
6- حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه گران 65 مي باشد.

7- حد نصاب تعداد مناقصه گران جهت برگزاري مناقصه حداقل  سه مناقصه گر 
مي باشد.

8-قيمت متناسب پيشنهاد دهندگان بر اساس دستورالعمل ارزيابي مالي و قيمت 
متناسب صنعت نفت ( فرايند دامنه قيمت)، تعيين مي گردد.

مورخ  از  روز   7 مدت  به  آگهى  درج  تاريخ  از  مناقصه  در  شركت  متقاضيان 
1400/03/30 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت 
سامانه تداركاتي الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه 

نمايند.
مورخ  دوشنبه  روز   9 ساعت  تا  حداكثر  كيفى  ارزيابى  اسناد  بارگذاري  مهلت 

1400/04/21 از طريق سامانه ستاد خواهد بود. 
تلفن :   4- 8260571 3    ،  8 – 8261075 3 ، دورنويس :  38256207  - 081

WWW. nigc-hm . ir  : آدرس اينترنت

شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان همدان

سهامي خاص

 مالير-ســحر يوســفى-خبرنگار همدان 
پيام: ســرطان؛ واژه ايى هولناك و ناشناسى كه 
هميشــه فكر مى كردم فقط افراد خاصى به آن 
مبتال مى شوند، اما به طرز ناباورانه ايى با آنكه 
سابقه خانوادگى نداشتم و از تمام عادت هاى 
غلط اجتناب مى كردم به آن دچار شــدم. پس 
از ســپرى كردن روزهايى سخت و دردناك 
بالخــره آن را پذيرفتــم و تســليم تقدير و 
سرنوشت شدم، مصمم شدم با بيماريم بجنگم 

و پيروز اين نبرد شوم.
اما اين تازه ابتداى راه سخت و طاقت فرسايى 
بود كه ناخواســته در آن قدم گذاشــته بودم، 
تحمــل ســختى و تلخــى شــيمى درمانى 
جزءالينفك اين بيمارى است، اما از آنجايى كه 
در شــهرم امكانات درمان بيمارى هاى خاص 

وجود ندارد مجبورم به  مركز استان بيايم. 
ســخت  پروســه  بيمــارى،  رنــج  و  درد 
شــيمى درمانى، رفت وآمــد و طــى كــردن 
مســافت هاى طوالنى يك طرف، اما مشكل 
تهيه دارو طرف ديگر قضيه است كه هضمش 
برايم سخت است و دردم را مضاعف مى كند.

داروخانه علوم پزشكى كه  به بهزيست مشهور 
اســت، مكانى نام آشنا براى بيماران خاص و 
صعب العالج استان همدان است؛ داروخانه ايى 
شــلوغ و با صــف طوالنــى از بيمــاران و 
خانواده هــاى كالفه و منتظر بــراى دريافت 
دارويــى كه به لحاظ خاص بودن فقط در اين 

داروخانه يافت مى شود. 
داخــل داروخانه براى جلوگيــرى از ازدحام 
خالى از صندلى است و 4رديف صندلى فلزى 
بيرون داروخانه گذاشــته اند، امــا در گرماى 
تابســتان و زير برق آفتاب، نشســتن در اين 
وضعيت براى يك فرد عادى  سخت است چه 
برسد به يك بيمار خاص و صعب العالج! اين 
بيماران با دريافت شــيمى درمانى يا داروها و 
بيمارى هاى خاص از لحاظ جسمانى ضعيف 
هســتند و ديگر توان ايســتادن طوالنى مدت 
پشت پيشخوان داروخانه را ندارند، اما معطلى 
چند ســاعته و كالفگى به كابوس تكراريشان 
مبدل شــده اســت كه دردش كمتر از پروسه 
سخت درمانشان نيست، تازه اين در حاليست 
كه بخت با مريض يار باشد و داروهاى تجويز 
شده در اين داروخانه يافت شود فارغ از اينكه 
به مدد نســخه الكترونيك پس از تحمل  چند 
ســاعت با كد اشــتباه دارو يا مشكل ديگرى 

مواجه نشود.
روزهــاى پــر از التهابى را ســپرى مى كنم و 
اســترس دريافت دارو برايم كمتر از استرس 
پروسه ســخت درمانم نيست، زيرا هر بار كه 
بــه داروخانه بهزيســت مراجعه مى كنم يكى 
از داروهــاى اصلى درمانم موجود نيســت و 
مجبورم از شهرهاى ديگر تهيه كنم حتى يكى 
از آمپول هايــم را با اينكه داروخانه داشــت، 
اما به دليل اينكه تعــداد روزهاى مصرف در 
سيســتم تأمين اجتماعى به اشــتباه ثبت شده 
بود را نتوانستم بگيرم و دست خالى به شهرم 
بازگشتم و مجبور شدم چند روز بعد از روى 
ناچارى راهى مســيرى شوم كه مى بايست به 
خاطر اشتباه تأمين اجتماعى طى مى كردم  تا در 
آنجا تاريخش را اصالح كنند، يا اينكه پس از 
مدت ها انتظار براى دريافت دارو با كد اشتباه 
دارو مواجه و مجبور شــدم چند روز بعد به 
پزشك آنكولوژم مراجعه كنم تا آن را اصالح 

كند.
براى گذران وقت با بيمارانى كه دست برقضا 
سروكارشان با داروخانه بهزيست افتاده است 

معاشرت مى كنم و پاى درد 
دلشان مى نشينم.

نحيف  دختــرى  نرگــس 
و محجــوب كــه در صف 
ساعت هاست  دارو  دريافت 
منتظر اســت گفت: از سن 
10سالگى پيوند كبد شده ام 
كــه ايــن قســمت خوب 
داســتان زندگى من است، 
من بايــد تا آخر عمرم دارو 
مصرف كنــم و مجبورم هر 
3 هفته يك بار براى گرفتن 
دارو بــه اين داروخانه بيايم 
عمرم  از  عمده ايى  بخش  و 
براى  داروخانه  ايــن  در  را 
گرفتــن دارو تلف كنم وى 
دارد  سن  اكنون 23سال  كه 
بيان كرد: اگر مى دانستم بايد 
تا آخر عمــرم دارو بخورم 
هرگز  بگيرم  دارو  اينطور  و 
براى پيوند اقدام نمى كردم تا 
خودم و خانواده ام  اين همه 

سختى را متحمل نشويم.
مرد مســن و رنجورى كــه از رزن آمده بود 
مى گفت ســرطان دارد و هزينه درمانش را با 
كمك آشنايانش تأمين مى كند. وى كه مشغول 
صحبت و گاليه از ساعت هاى طوالنى انتظار 
براى دارو بود كه ناگهان صداى بلندگو آمد و 
اســم او را خواند با اينكه پير بود مانند غزال 
تيزپايى پريد و به ســمت صندوق داروخانه 
رفت، از دور او را نظاره مى كردم زمانى كه از 
داروخانه با پالستيك بزرگ پر از دارو خارج 
مى شد از خوشــحالى مثل كسى بود كه جام 
يا مدال طاليى برنده شــده باشد. با ديدن اين 
صحنه در خودم آرام شكستم، زيرا مى دانستم 
اين همه خوشحالى براى گرفتن دارويى است 
كه با تزريقش دســت كم  4-5 روزى حالش 

خراب و در غليان است.
آن طرف تر مــرد جوانى كه از مالير آمده بود 
گفت: همسرم تومور مغزى دارد روند دريافت 
داروى همســرم به قدرى به طول انجاميد كه 
فلج شد، هر وقت مى آيم مى گويند داروهايت 
تأييد نشده و گاهى دارو در موجودى هاى اين 
داروخانه نيست، اين معطلى ها سبب پيشرفت 
بيمارى همســرم و خانه نشينى او شد در اين 
حين مرد ديگرى كه از ايستادن طوالنى مدت 
عصبى شــده بود بين صحبت هاى ما پريد و 
گفت:يــك هفته منتظر قرصــم  كه براى دفع 

پروتين كليه است مانده ام، 
ادارى  نامه نگارى هــاى 
بيخــود و سيســتم غلط 
موجب شــده تــا دارو به 
مريض برســد مرده باشد. 
وى كــه از وضع ظاهرى 
چهره اش فشارهاى روحى 
را با تمام وجود مى شــد 
درك كرد بــا گاليه مندى 
براى  مردم  كرد:وقت  بيان 
اداره ها ارزش ندارد، 3 روز 
دارو  گرفتن  براى  اســت 
گرفتار شــدم، گفتند بايد 
و  بياورى  آزمايش  جواب 
گرفته اند  بيخــود  ايرادات 
زمانــى كه كاغــذى دارو 

مى نوشتند خيلى بهتر بود.
معاونــت غــذا و داروى 
علوم پزشــكى  دانشــگاه 
اين بــاره  در  همــدان 
بيماران  گفت:داروهــاى 
خــاص و صعب العــالج 
به صورت ســهميه ايى در 
كل كشور توزيع مى شود و براساس سياست 
دولت و قوانين باالدستى، داروهاى سهميه ايى 
فقط به داروخانه هاى دولتى تعلق مى گيرد و به 
غير از داروخانه دانشــگاه علوم پزشكى اجازه 

توزيع به ساير داروخانه ها را نداريم. 
ــتان  ــه در اس ــان اينك ــا بي ــرج خــدادادى ب اي
يــك داروخانــه علــوم پزشــكى وجــود دارد، 
ــك  ــن ي ــى اي ــتان ها حت ــى از اس افزود:برخ
داروخانــه را ندارنــد، مــا بارهــا درخواســت 
تأســيس داروخانــه دوم را داده ايــم، امــا 
ــا ايــن  ــه موافقــت نكــرده اســت ب وزارتخان
ــب بخــش  ــد رقي ــت نباي ــه دول ــتدالل ك اس

ــود. خصوصــى ش
وى با تأكيــد بر اينكه حق مســلم هر بيمار 
است در حداقل زمان ممكن خدمات دارويى 
موردنياز خود را دريافت كند، ميزان معطلى 4
الى 5 ساعته در داروخانه را منطقى ندانست و 
گفت: بخشى از مشكالت ناشى از تعداد زياد 
بيماران است، اما بخش عمده معطلى مربوط 
به نقص ســامانه بيمه ها و مشكالت ناشى از 

سرعت اينترنت است .
خدادادى بــا بيان اينكه ما قبول داريم بيماران 
اذيت مى شوند، افزود: اين اتالف وقت تقصير 
داروخانــه نيســت از آنجايى كــه بيمه هاى 
مختلف هر كدام نرم افزار و سامانه جداگانه ايى 

دارند مسؤل داروخانه براى تحويل هر نسخه 
مجبور است از ســامانه نرم افزارى داروخانه 
خارج شود و به سامانه بيمه مدنظر وارد شود 
و با كندى ســرعت اينترنت مواجه مى شود تا 
سامانه بيمه لوود  شود و داروها را در نرم افزار 
مربوطه انتخاب و ســپس قيمت انتخاب شود 
زمان بر اســت و زمان زيــادى از بيمار تلف 

مى شود.  
وى بــا تأكيد بر اينكه  بارهــا گفته ايم بيمه ها 
بايد تجميع شود و سامانه يكپارچه ايى داشته 
باشند گفت: هيچ ســازمانى حاضر نيست در 
مقابل ديگرى كوتاه بيايد، اين وسط داروخانه 
دانشگاه جايى شده است كه مشكالت در آنجا 
ديده مى شود در صورتى كه مشكالت مربوط 

به آنجا نيست. 
خدادادى بيان كرد: بارها اتفاق مى افتد قيمت 
دارو در نرم افــزار بيمه ايى بــا قيمت واقعى 
مطابقت نــدارد حتى گاهى بيمه هاى مختلف 
قيمت هاى مختلفى دارند يا پيش مى آيد سامانه 
بيمه ايى قطع است و چون دارو بايد در سامانه 
ثبت شــود بيمار مجبور مى شود نسخه را به 
صورت حضورى به ســازمان بيمه اى برده و 

ثبت كند.
وى درباره نبود دارو در داروخانه گفت: چون 
داروهاى بيماران خاص و صعب العالج توزيع 
كشورى دارند و به صورت سهميه ايى توزيع 
مى شوند تعدادشــان كم است و تمام مى شود 
و بيمــار مى بايســت دارو را از داروخانه هاى 
شــهرهاى ديگر كه موجودى دارند تهيه كنند 

يا منتظر توزيع دوباره دارو شوند. 
خدادادى درباره اينكه تعداد پرسنل داروخانه 
كم اســت افزود: تعــداد پرســنل داروخانه 
براســاس تعداد نســخ آزاد و بيمه اى تعيين 
مى شود، تعداد پرسنل داروخانه دانشگاه كامًال 

استاندارد است و كم نيست.
ــورد  ــذا و داروى دانشــگاه در م ــاون غ مع
ــون  ــق قان ــت: طب ــى گف ــاى خارج داروه
ــت از  ــور  حماي ــه منظ ــور ب ــمى كش رس

توليــدات داخلــى، دانشــگاه ها و 
ارگان هــاى دولتــى حــق ندارنــد 
توليــد  مشــابه  كــه  كاالهايــى 
داخلــى  اســت را بخرنــد و مكلفنــد 
ــد،  ــل بخرن ــد داخ ــاى تولي داروه
ــود  ــود وج ــه كمب ــى ك ــا  زمان ام
ــاز  ــاى موردني ــت داروه دارد، دول
صــورت  بــه  و  مى كنــد  وارد  را 
ــع  ــور  توزي ــهميه ايى در كل كش س

. مى كنــد

يك داروخانه براى يك استان!

بيماران صعب العالج معطل يك برگ دارو

اسدآباد 
روى ريل توسعه

 انتخابات شوراى اسالمى شهر يكى از انتخابات 
حساس و حايز اهميت است كه به طور مستقيم با 
سرنوشت شهر، آبادانى و توسعه  پايدار شهرها در 
ارتباط است. قطار عمران و آبادانى اسدآباد اكنون 
بر روى ريل خود در حال حركت است و قطعاً با 
انتخاب شورا و شهردار جديد باتجربه، تازه نفس، 
دلســوز و همدل به جرات مى توان گفت اسدآباد 

در مسير توسعه است.
به گزارش همدان پيام، شــهردار اســدآباد با بيان 
اينكه انتخابات نماد مرد م ساالرى در نظام اسالمى 
است كه در عرصه هاى مختلف در دوران 43ساله 

انقالب شكوهمند اسالمى، ظهور و بروز ويژه اى 
داشته اســت گفت: حضور مردم در طول دوران 
انقالب پاى صندوق هــاى رأى، همواره درخت 
انقالب را بارورتر ســاخته و بر شكوه و عظمت 

آن در پيشگاه جهانيان افزوده است.
عليرضــا فعله گــرى بيان كرد: بــه لطف و يارى 
خداوند متعال ششــمين دوره شوراهاى اسالمى 
شهر با مشاركت پرشور آحاد ملت بزرگوار ايران 
و بخصوص مردم هميشــه در صحنه اســدآباد 
برگزار شد. در 28 خرداد ماه  1400 اسدآباد ى هاى 
هميشه همراه و دلسوز نظام برگ زرين ديگرى به 

كتاب افتخارات افزودند.
وى افزود: اين حماســه سياســى و اجتماعى و  
حضــور مقتدرانه نه تنها زمينه ســاز اقتدار ملى و 
عقب نشينى دشــمنان  نظام و انقالب بوده، بلكه 
راهگشاى توسعه و پيشرفت كشور و اعتمادسازى 

حداكثرى ميان مردم و مسئولين خواهد بود.
شهردار اسدآباد بيان كرد: اعضاى شوراى اسالمى 
شهر به عنوان نمايندگان شــهروندان در پارلمان 
شهر با وفاق، هم افزايى، مشاركت و برنامه ريزى و 

تصويب لوايح و پروژه هاى توسعه  پايدار شهرى 
در جهت رفع مشــكالت و حل مسائل تأثيرگذار 

خواهند بود.
 وى افزود: منتخبين ارجمند ششمين دوره  شوراى 
اســالمى شهر اسدآباد، شهروندان فهيم اسدآباد با 
بررســى عملكرد و برنامه هاى شما افراد اصلح را 

جهت حضور در اين عرصه انتخاب كردند.
فعله گرى گفت: امروز اســدآباد بيش از پيش در 
عرصه هاى اســتانى، ملى مى درخشد، ولى نبايد 
از نيازها، معضالت و مشــكالت آن غافل شــد. 
برنامه  توسعه 5ساله  شــهر، سند راهبرد فرهنگى 
اجتماعى شهرستان، بازنگرى طرح جامع تفصيلى 
و درخواســت ها و تقاضاهاى شهروندان بخش 

كوچكى از نياز امروز اسدآباد است.
 شــهردار اســدآباد افزود: با بهره گيرى از نظرات 
و ايده هاى بزرگان، فرهيختگان و نخبگان  شــهر 

مى توان شكوفايى و توســعه اسدآباد را در آينده 
نزديك شاهد بود. 

 فعله گرى افزود: از تمام نامزدهاى ششمين دوره 
شوراى اسالمى شهر اســدآباد كه در اين عرصه 
حضور يافتند تقدير و تشكر كرده و ضمن تقدير 
و ســپاس از اعضاى گرانمايه  دوره پنجم، تبريك 
صميمانه خود را به شما منتخبين مردم در ششمين 
دوره شوراى اسالمى شهر اسدآباد، اعالم مى دارم 
و اميدوارم در ســايه هم افزايــى و تعامل متقابل 
ميان خادمين مردم در نهاد شــورا اسالمى شهر و 
شهردارى، بتوانيم به سمت تحقق اهداف متصور 

در سند چشم انداز توسعه شهرى گام برداريم.
وى در پايان گفت: استمرار  موفقيت هاى شما را از 
درگاه حضرت حق خواستارم و اميدوارم ششمين 
دوره شوراى اســالمى شهراسدآباد، تسريع بخش 

روند عمران، آبادانى و پيشرفت شهر  شود.
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نكته هايى درباره انتخابات استان
فيض ا... مظفرپور »

 انتخابات 28 خرداد ماه  1400 داراى درس ها و عبرت هايى براى 
صاحبان خرد و انديشه است.

نكته اول مشاركت حدود 50درصدى مردم على رغم تمامى نارضايتى ها 
و مشكالت موجود و گله هايى كه از عملكردهاى مسئوالن داشتند و 
تبليغات منفى دشــمنان خارجى و داخلى و در شرايط كرونايى خود 
يك ركورد است، زيرا كه پيش بينى ها و نظرسنجى ها نيز از 30درصد تا 
45درصد مشاركت را نشان مى داد كه در اين دوره صحت نظرسنجى ها 
بيشتر از خطاى آنها بوده و اكثر آنها به واقعيت نزديك  بوده است كما 
اينكه در اســتان نيز نظرســنجى روزنامه همدان پيام و رسانه ديجيتال 
همدان پيام تقريباً با هم همخوانى داشــته و به نتايج انتخابات بســيار 
نزديك بوده اســت هم در انتخابات رياست جمهورى و هم انتخابات 
شوراها و احتمال رأى آورى افراد در 2انتخابات و همچنين در بهار و 

كبودراهنگ در هر 3انتخابات به واقعيت نزديك بوده است.
نكته ديگر اما ركورد ميزان مشاركت مردم استان در انتخابات است كه 
با كمال تأسف هم نسبت به انتخابات گذشته كمتر بوده و هم نسبت 
به ميانگين كشورى پايين تر بوده است و هم نسبت به ميانگين كشورى 

پايين تر بوده است.
در شــرايطى كه احســاس مى شــد به علت وجود يــك كانديداى 
رياســت جمهورى بومى استان بتواند به افزايش مشاركت مردم كمك 
نمايد ولى اين اتفاق در استان نيفتاده است و مشاركت استان 45درصد 
بوده كه نسبت به ميانگين كشور كه 48/8 درصد است حدود 4درصد 

كاهش داشته است.
نكته ديگر كاهش و تقليل  جايگاه گروه هاى مرجع در استان است از 
احزاب سياســى گرفته تا رســانه ها و اشخاص بانفوذ و حتى بزرگان 
دينى اســتان همه مردم را به مشاركت حداكثرى در انتخابات دعوت 
كردند گرچه اين دعوت تأثير مثبت در افزايش مشــاركت را داشته و 
در 10درصدى كه هنوز تصميم به شركت در انتخابات نگرفته بودند 
ايجاد انگيزه كرده است كما اينكه در نظرسنجى ها نيز ميزان مشاركت 
38درصد بوده كه به 45درصد رســيده اســت. ولى نشان مى دهد كه 
گروه هاى مرجع بنــا به هر دليلى ديگر تأثيرگذارى مورد انتظار را در 
بين توده هاى مــردم ندارند. و آنان خود تصميــم مى گيرند آنچه كه 
صــالح مى دانند عمل كنند. به نظر مى رســد گروه هاى مرجع 2نقطه 
ضعف اصلى را دارند اول اينكه با جامعه نخبگانى در ارتباط هســتند 
كه معموالً در انتخابات تأثيرگذارى كمترى دارند تا عامه مردم به ويژه 

قشرهاى متوسط و پايين. 
دوم اينكــه گروه هاى مرجع بــه علت ارتباط كم با قشــرهاى ذكر 
شــده از مشكالت و خواســته هاى به حق آنان خبر ندارند. و با آنها 
احســاس همدلى و درك متقابل ندارند كــه بايد در روش هاى خود 
به ويژه نحوه حضــور و ارتباط خود در بين مردم تجديدنظر نمايند. 
از طرفــى هم پدرخوانده هاى سياســى بايد متوجه شــوند كه ديگر 
دوران پدرخواندگى هاى سياســى گذشــته و با وجود فضاى مجازى 
و رسانه هاى تأثيرگذار تصميم گيرى ها پشت درهاى بسته براى مردم 

ديگر امكان پذير نيست.
نكته ســوم درخصوص انتخابات شوراى شــهر همدان است كسب 
رتبه اول آراى باطله اســت كه آن هم نشان دهنده نارضايتى فزاينده از 
عملكرد شــوراها به ويژه شوراى پنجم همدان است. و در اين زمينه 
با كمال تأســف همدان در كنار شهرهاى كرج و اراك سومين شهرى 
اســت كه اين اتفاق نادر افتاده است كســب اين ركورد به هيچ وجه 
شايسته همدانى كه دارالمومنين است و نيز پايتخت تاريخ و تمدن را 
يدك مى كشد نيست. بايد از اين موضوعات درس بگيريم براى آينده. 
و يك ركورد ديگر در انتخابات شــوراى شهر همدان انتخاب نشدن 

حتى يك زن در بين 15نفر اصلى و على البدل شوراى شهر است.
كه اين ركورد نيز به نوعى يك نوع عقب گرد نسبت به دوره هاى پيشين 
شــوراى شهر محسوب مى شود. در شرايطى كه عكس اين ركورد در 
شهر كوچكى در آذربايجان غربى شهر بوكان به دست آمده و 4زن به 
شوراى شهر راه يافته اند از بين 7نفر اصلى و على البدل درك اين اتفاق 
واقعاً مشكل اســت كه چگونه بانوانى كه نصف جامعه هستند حتى 
حاضر نشــده اند. از بين نامزدهاى زن كه در بين آنها بانوان متخصص 
و با تجربه نيز حضور داشتند را انتخاب كنند. گر چه يك نكته مثبت 
در ايــن موضوع وجود دارد و آن نگاه نكردن جنســيتى در ســپردن 
مســئوليت ها به افراد است. ولى از آنجايى كه در پست هاى مديريتى 
انتصابى معموالً انتظار جامعه به حضور زنان در مديريت هاست، ولى 
در انتخاب ها به آن توجه نكنيم تعارضى اســت كه بايد براى خودمان 

آن را حل نماييم.
به نظر نگارنده شوراى شهر همدان براى جبران نقيصه حضور نداشتن 
زنان در شــوراى ششم دست به اقدام شــجاعانه زده و براى انتخاب 
شهردار آتى مركز استان از گزينه هاى زنان شايسته و متعهد و متخصص 
نيز مورد بررســى قرار داده و در صورت كســب شايستگى هاى الزم 
شــهردار زن انتخاب نمايد و يا حداقل در انتخاب شــهرداران مناطق 

5گانه شهر همدان به اين مهم اقدام كند.
البته به كارگيرى مشــاورين زن در شوراى شهر و شهردارى ها به ويژه 
در حوزه هاى اجتماعى و فرهنگى از ضروريات اســت كه انشــاءا... 

شوراى ششم در اين زمينه اقدام خواهد كرد.

انتظار مى رود همه در كنار كانديداى پيروز 
بايستند

 انتظار مى رود جريان هاى سياسى كه در اين انتخابات حامى كانديداى پيروز 
نبودند نيز با دورانديشى آينده نگرانه در كنار دولت بايستند.

به گزارش ايرنا، ســخنگوى دولت روز گذشته در نشست خبرى خود گفت: 
آرزو مى كنم كه دولت سيزدهم بتواند به همه اهداف تعيين شده در جهت تأمين 
منافع ملى، احياى معنويت و اخالق و ايجاد شرايطى براى رشد و توسعه كشور 

و زندگى بهتر براى مردم دست پيدا كند.
على ربيعى در ادامه افزود: يكى از آسيب هاى ادوار گذشته فقدان تداوم ميراث 
دولت هاست، نيازمند يك سامان سياسى هستيم كه دست به دست شدن مشعل 
رشد و توسعه جامعه را از يك دولت به دولت ديگر تضمين كند و اين زنجيره 

حكمرانى را از گسيخته شدن مصون نگه دارد.

وزارت كشور با خريد و فروش رأى در انتخابات 
برخورد كند

 در انتخابات شوراها گزارش هاى ناگوارى به دست ما رسيده كه در برخى 
شهرها خريدوفروش رأى فراوان اتفاق افتاده است.

به گزارش خانه ملت، نماينده مردم تبريز در مجلس روز گذشته در تذكر شفاهى  
گفت:  عده اى وقاحت را به حدى رســانده اند كه كارت هديه به نام خودشان 
چاپ كرده اند و در ميان رأى دهندگان توزيع كرده اند؛ هيأت هاى نظارتى كه از 
طرف مجلس انتخاب شده اند و نيز وزارت كشور و فرماندارى ها نبايد كمترين 

مسامحه اى در اين خصوص بكنند.
محمدرضا ميرتاج الدينــى در ادامه افزود: خريدوفروش رأى خيانت به اعتماد 
مردم است و بايد با متخلفان قاطعانه برخورد شود كه فرد ديگرى جرأت نكند 

كه رأى مردم را با خريدوفروش و تزويرهاى ديگر به دست بياورد.

بررسى برق هسته اى با حضور دولتمردان 
در مجلس

 نماينده مردم مالير در مجلس به صورت مشروط از توضيحات وزير نيرو 
درباره علت پيش بينى نكردن نياز كشــور به برق هسته اى به صورت مشروط 

قانع شد.
به گزارش مهر، در جلســه علنى روز گذشــته مجلس پس از توضيحات رضا 
اردكانيان درباره پرسش مذكور هادى بيگى نژاد، گفت: بايد جلسه اى با حضور 
وزراى نفت و نيرو و رئيس سازمان انرژى اتمى برگزار شود و درباره موضوع 

مذكور بحث و بررسى صورت بگيرد و به نتيجه اى برسيم.
على نيكزاد كه رياست جلســه را برعهده داشت، افزود: بنده حتماً اين جلسه 
را در هفته بعــد با حضور وزراى نيرو و نفت و رئيس ســازمان انرژى اتمى 

برگزار مى كنم.

 تويسركان- وحيد الوندى-خبرنگار همدان پيام: 
پس از آنكه منتخبان مردم تويســركان در شوراى 
شــهر پنجم كه تركيبى از افراد با تجربه و با سابقه 
و جوانــان تحصيلكرده و خوش فكر بود برخالف 
آنچه كه تصور مى شد نتوانســتند شورايى همدل 
و كارآمد تشــكيل دهند اكنــون بحث ها در مورد 
تركيب شــوراى شهر دوره ششــم تويسركان باال 

گرفته است.
شوراى شهر دوره پنجم تويسركان هر روز آبستن 
حوادث متعدد و متنوعى بود كه عمومًا رنگ وبوى 
اختالف نظرهاى جدى داخل شــورا را داشــتند و 
عمــًال نيرو و زمان اعضاى شــورا صرف برطرف 
كردن اين اختالف نظرها بود كه دست آخر تا پايان 

دوره 4 ساله نيز فرجام مطلوبى به دنبال نداشت!
در چنين شرايطى مردم تويسركان در حالى دوباره 

پــاى صندوق هاى رأى رفتند كه با باز هم شــاهد 
حضور افــراد با تجربــه و برخوردار از ســوابق 
اجرايى و جوانان جوياى نام و پرانرژى هســتيم، 
اما اين پرســش ابهام برانگيز بــر جاى خود باقى 
است كه اين شــورا به روند امور مديريت شهرى 
نظم و انســجام هدفمند مى بخشد يا خدايى نكرده 
به محلى براى اســتفاده هاى غيــر قانونى برخى از 

نزديكان شورانشينان شهر تبديل مى شود؟
بخــش قابل توجهــى از مردم تويســركان خاطره 
خوب و خوشايندى از شوراى شهر خود ندارند و 
مى توان گفت برخى انتخاب هاى برخى از آنان در 
دوره ششم نشــان مى دهد دوباره به سمت وسوى 
تأمين منافع شخصى حركت كرده و معيار انتخاب 

آنها شايسته ساالرى نبوده است.
هرچنــد وجود برخــى افــراد داراى تخصص و 

مقبوليت نســبى عمومى تا اندازه اى مى تواند اين 
نقيصه را به مرور زمان برطرف كند.

با گذشــت ســال ها از برگــزارى ادوار مختلف 
انتخابات در كشــور، احســاس مى شود هنوز هم 
هيجان زدگى، احســاس گرايى و تفكرات قومى و 
قبيلــه اى بر روى آراى بخشــى از مردم تأثيرگذار 
است و اين تفكر اصلى به نام شايسته ساالرى مبتنى 
بر كارامدى را به نوعى سالخى مى كند و انتخابات 
تويسركان هم فارغ از اين اتفاق ناخوشايند نيست!

ايــن موضوع اما جداى از پديده شــوم و نامبارك 
خريدوفروش آراســت كه متأســفانه به يك رويه 
ناميمون تبديل شــده و برخى نامزدهاى انتخاباتى 
براى رسيدن به صحن پارلمان شهرى به آن چنگ 

مى زنند.
از مجموع اعضاى اصلى شوراى شهر پنجم، «على 

اشرف پيرى» و از اعضاى على البدل شوراى پنجم 
«مريم مراديه» و «جواد اســماعيل بيگى» دوباره به 
صحن شــورا راه يافتند و «على اكبر پيرى»، «على 
خزايى»، «مجيد حميدى» و «حســين بابايى» براى 
نخســتين بار به صحن شوراى شهر تويسركان راه 

يافتند.
شــهر تويســركان در ســال هاى اخير از نبود يا 
به كارگيــرى منابع درآمــدزاى پايدار، گره هاى 
كــور ترافيكى و مشــكل در روند تردد عمومى، 
ســدمعابر گســترده، برخى زدوبندهاى مالى در 

جريان ساخت وســازهاى غير مجاز، از بين بردن 
بخشــى از زمين هاى برخوردار از كاربرى باغى 
براى ساخت وســازهاى غيرمجاز در داخل حيطه 
شــهرى، نبود ســيما و نماى مشخص و هدفمند 
شــهرى و اجرايى نشــدن طرح هاى كارشناسى 
شــده در امورى مانند پياده راه ســازى و افزايش 
ساخت وسازهاى غيرمجاز رنج مى برد و حل اين 
معضالت شــوراى شــهرى كارآمد و پاى كار و 
شــهردارى با افق ديد باال و تــوان اجرايى قوى 

نياز دارد. 

شوراى شهر ششم تويسركان، تلخى هاى 
شوراى پنجم را از خاطره ها پاك مى كند؟!

محمد ترابى»
 قرعه دولت سيزدهم به نام اصولگرايان خورده 
و اين مســأله موجب مى شود كه مديران اصولگرا 
شــانس حضور در دولت را بيشتر از گذشته داشته 
باشند. از آنجايى كه آخرين دولت اصولگرا متعلق 
به محمود  احمدى نــژاد و وزراى وى بوده، اكنون 
بيــش از هر مســئول ديگــرى وزراى كابينه  وى 

احتمال بازگشت به دولت را دارند. 
با اين حال برخى از كارشناسان پيش بينى مى كنند 
كه آيت ا... ســيد ابراهيم رئيســى به  جاى استفاده 
از وزراى ســابق دولت نهم و دهــم، از جريان نو 
اصولگرايــى كه خود را فــارغ از بدنه اصولگرايى 
دانســته و خود را انقالبى معرفى مى كنند، استفاده 
خواهد كرد. مجلس يازدهم شــوراى اســالمى را 
مى توان ميعادگاه اين جريان نو اصولگرايى دانست 
و از ايــن رو برخى از كارشناســان گزينش كابينه 
رئيســى از بدنه مجلس يازدهم را بســيار محتمل 

مى دانند. 
با اين حال برخى ديگر از كارشناسان اعتقاد دارند 
كه در روز هاى ابتدايى و آغاز به كار دولت سيزدهم 
رئيسى به ســمت وزرايى خواهد رفت كه تجربه 
اجرايى در وزارتخانه ها را داشــته باشند. از اين رو 
معتقد هســتند كه حدأقل براى آغاز به كار دولت 
خود رئيســى از وزراى دولت احمدى نژاد استفاده 

مى كند. 
البته اين مســأله نيز گفتنى اســت كه بســيارى از 
وزراى ســابق دولت احمدى نــژاد هم در مجلس 
يازدهم حضور دارنــد. از اين رو مى توان گفت كه 
شايد نيمى از كابينه دولت آينده از ميان نمايندگان 

مجلس انتخاب مى شوند.
البته فعاليت برخى از اين وزراى دولت  احمدى نژاد 
در زمــان پيش از انتخابات حكايــت از اين دارد 
كه ارتباطاتى ميان رئيســى و آنهــا وجود دارد. در 
ســفر هاى تبليغاتى انتخاباتى چند تن از اين افراد 
از جمله على نيكزاد و قاســم رســتمى به همدان 
ســفر كردند. اين در حالى اســت كه حميدرضا 
حاجى بابايى نيز در زمان تبليغات انتخاباتى عالوه 
بــر شــركت در همايش هاى ســتاد هاى تبليغاتى 

رئيســى، همچون نيكزاد و رستمى با سفر به ساير 
استان ها در همايش هاى انتخاباتى ساير استان ها نيز 

حضور داشت. 
معاون اول: ســعيد جليلى، ســعيد محمد و على 

نيكزاد
وزير اطالعات: حيدر مصلحى، حســين طائب و 

محسنى اژه اى 
وزير دفاع: امير حبيب ا... سيارى و سردار حاجى زاده

وزير كشور: محمدباقر ذوالقدر، صادق محصولى و 
صولت مرتضوى

وزير امور خارجه: امير عبدالهيان، ســعيد جليلى، 
على باقر كنى يا منوچهر متكى

وزيــر فرهنــگ و ارشــاد: عــزت ا... ضرغامى، 
محمدحسين رنجبران و نادر طالب زاده

وزير صنعت: مهرداد بذرپاش
وزير بهداشــت: عليرضا مرندى، ســعيد نمكى و 

اميرحسين قاضى زاده هاشمى
وزير مسكن: على نيكزاد

وزير ورزش وجوانان: محمدجواد حاج على اكبرى
وزير نيرو: پرويز فتاح

وزير علوم: محمدمهدى زاهدى
وزير آموزش وپرورش: حميدرضا حاجى بابايى

وزير اقتصاد: الياس نادران، حجت ا... عبدالملكى، 
فرهاد رهبر و محمدرضا پورابراهيمى
معاون امور زنان: مرضيه دستجردى

وزير نفت: رستم قاسمى و مسعود ميركاظمى
وزير كشاورزى: محمود حجتى

دبير شوراى عالى امنيت: محسن رضايى
معاون پارلمانى: عليرضا زاكانى

وزير ارتباطات: رضا نقى پــور، جواد جاويدنيا  و 
مهدى اخوان بهابادى

وزير دادگسترى: ناصر سراج  و محمد دهقان
وزير كار: محمد مخبر

گفتنى اســت كه در اين ميان افرادى همچون سعيد 
 جليلى حضورش در كابينه  رئيسى بيش از همه بوده و 
بيشتر مسأله اين است كه وى در كدام يك از پست ها 
قرار مى گيرد. به طور مثال برخى وى را به عنوان معاون 
اول دولت آينده دانسته و برخى ديگر جليلى را وزير 

امور خارجه بعدى كشورمان مى دانند. 
همان طــور كه در باال گفته شــد، وزراى احتمالى 
كابينه رئيســى از 2 طيف هســتند، اصولگرايان با 
ســابقه كه عمدتاً از بدنه دولت احمدى نژاد هستند 

و نواصولگرايانى كه در چند ســال گذشته ظهور 
يافته و غالباً از جوانانى هستند كه تجربه مديريتى 

پايين ترى نسبت به دسته  اول دارند. 
اين در حالى اســت كه خود رئيســى را برخى از 
كارشناسان جزء دسته دوم دانسته و بر اين باور ند 
كــه در واقع جريــان نو اصولگرايــى كنونى پس 
از انتخابــات 96 و ظهور رئيســى در عرصه اين 
انتخابات شــكل گرفته اســت. از اين رو كابينه اى 
جوان از طيف انقالبى(جريــان نو اصولگرايى) را 

محتمل ترين گزينه مى دانند. 
البته اين رئيس جمهورى منتخب در ادامه نشســت 

خبرى خود در پاســخ به پرسشى مبنى بر اينكه با 
توجه به حمايت گروه هاى مختلف از شما، مالكتان 
بــراى تعيين اعضــاى  كابينه و به دســت آوردن  
رضايت همه گروه ها چيست؟ آيا به تشكيل كابينه 
فراجناحى معتقديد؟ يا براى جنابعالى شايستگى و 
كارآمدى فارغ از گرايش هاى سياسى مهم است؟ و 
يا گرايش هاى سياسى به همراه  كارآمدى؟» گفت: 
همانطور كه من بارها اعالم كردم به صورت مستقل 
وارد انتخابات شدم و از همه احزاب و اشخاصى كه  
از من حمايت كردند صميمانه تشكر مى كنم، اما من 
براى تشكيل دولت خود را در مقابل خداوند متعال 
مسئول مى دانم و فقط وامدار مردم خواهم بود؛ در 
تشكيل دولت نگاهم به انقالبى بودن، كارآمد بودن، 

فسادستيز بودن و مردم دار بودن است.
البتــه نمى توان گفت كه اين لفــظ "انقالبى بودن"

دقيقاً اشــاره به نواصولگرايان خواهد داشت، زيرا 
اصولگرايان در معناى عــام حزبى از اين كلمه در 
مقابل غالباً افراد از جريان اصالحات استفاده كرده 
و اين انقالبى بودن را به طيف گسترده ترى نسبت 

به جريان نوظهور اصولگرا تعميم مى دهند. 
حــال كــه در عرصه قــدرت خبــرى از جريان 
نخســتين رقابت ميان  اصالحات نيست، احتماالً 
اعضــاى اصولگرا را زمــان گرفتــن رأى اعتماد 
وزراى كابينه رئيســى از نمايندگان مجلس، شاهد 
باشيم. رقابتى ميان اصولگرايان قديمى و سهم  خواه 
بــا اصولگرايانى جوان و بــا انگيزه كه بار ها اعالم  
كرده انــد كه با طيــف اول اختالف نظر و اختالف 

عمل دارند. 
البته گفتنى اســت كه در رقابــت اين 2 طيف در 
جريان تقســيم قدرت در مجلس يازدهم شوراى 

اسالمى، جريان انقالبى اقبال بيشترى داشت. 

نگاه رئيسى به غرب و برجام
آيا مذاكرات وين  پيش 

از دولت رئيسى به 
نتيجه مى رسد؟

روز هايــى  چنيــن  در  پيــش  ســال   8  
حجت االسالم والمســلمين حســن روحانــى بــا 
وعده انجام مذاكرات با ســاير كشور ها بخصوص 
كشور هاى غربى و اياالت متحده، توانست بر ساير 
رقباى خود پيشى گرفته و رياست دولت يازدهم را 

به دست گيرد. 
وى مدعى بود كه تحريم هاى وضع شده در دولت 
قبل(دولت نهم و دهم محمود احمدى نژاد) و قبل تر 
از آن را رفع كرده و اين مســأله موجب رفع موانع 
تعامالت اقتصادى كشورمان خواهد بود و مشكالت 

اقتصادى كشور را از اين طريق حل خواهد كرد.  
مذاكــرات در ســال 94 به نتيجه رســيد و تير ماه 
94 برجــام ميان ايران و 1+5 منعقد شــد. روحانى 
در انتخابــات 96 نيــز با تكــرار و ادامه وعده هاى 
انتخابات 92 توانســت آيت ا... سيد ابراهيم رئيسى 
را نيــز در عرصه رقابت انتخاباتى شكســت دهد. 
ايــن درحالى بود كه برخى از افــراد و كانديداهاى 
ديگر در انتخابات 96، با تعميــم دادن نوع ديدگاه 
سياست خارجى رئيسى به احمدى نژاد و كابينه  وى، 
اظهــار مى كردند كه در صورت روى كار آمدن يك 
دولت اصولگرا اتفاقات نامبارك در عرصه بين الملل 
كــه در زمان دولت نهم و دهم پيش آمده بود تكرار 

خواهد شد. مى توان گفت كه يكى از داليل دوقطبِى 
پيش آمده در انتخابات گذشته كه با وجود افزايش 
ميزان مشــاركت مردمى زمينه ساز تشديد برخى از 
اختالفات حزبى-سياســى در كشورمان بود، همين 
مســأله تمايل به مذاكرات غرب و يا مخالفت با آن 
و تمايل با مذاكرات با ساير كشور ها از جمله روسيه 

و چين بود. 
حال 4 ســال از اين موضوع مى گذرد. در 4ســال 
اخير برجام بار ها به مرز نابودى كشانده شد، خروج 
دونالد ترامپ از برجام در سال 97، وضع تحريم هاى 
ظالمانه عليه كشــورمان توسط دولت وقت اياالت 
متحده و فشار و انتقاد هاى دامنه دار جريان مخالف 
دولت بــا برجام، نفس هاى برجام را به شــمارش 
انداخته بود. البتــه در اين ميان نيز اياالت متحده با 
همكارى رژيم صهيونيســتى اسرائيل و عربستان به 
اقدامات و درگيرى هاى نظامى در مقابل كشــورمان  
هم دست زدند كه البته هر بار با پاسخ قاطع روبه رو 
شدند. با اين حال پس از شكست ترامپ در مقابل 
جوبايــدن در انتخاباتى كه آن هــم به يك رقابت 
دوقطبى تبديل شده بود، راه تنفس برجام را باز كرد. 
بعد از عيــد1400 و با نزديك شــدن به انتخابات 
رياست جمهورى و وجود برخى از طرح ها و قوانينى 
كه موجب سخت تر شدن بازگشت آمريكا به برجام 
از ســوى مخالفان هر دو كشور(جمهورى خواهان 
در ســناى آمريكا و اصولگرايــان مجلس يازدهم) 
شــده بود، مذاكرات وين به جهت رفع تحريم ها و 

بازگشت آمريكا به برجام ادامه دار شده است. 
با ايــن حال همانطــور كه پيش  بينى مى شــد اين 

مذاكرات به آســانى دنبال نشده و با موانع جدى اى 
روبه رو بوده اســت. در چند هفتــه اخير برخى از 
مقامات حاضر در نشست هاى وين ادعا كرده اند كه 
پايان مذاكرات و نتيجه  آن نزديك است، اما تاكنون 

اين اتفاق ميسر نشده است. 
اين در حالى است كه سعيد خطيب زاده سخنگوى 
وزارت امورخارجــه در كنفرانــس خبرى خود در 
اوايل هفته و پس از مذاكرات اخير وين در پاسخ به 
پرسشى بار ديگر بيان كرده بود كه "هيچ بعيد نيست 

كه دور بعد دور پايانى مذاكرات وين باشد".
البته عباس عراقچى رئيس هيأت ايرانى شركت كننده 
در مذاكرات وين در رابطه با جلســه اخير گفته بود 
كه"بخش دشــوار گفت وگوهــا در وين هنوز باقى 

است".
با اين حال مســأله اى كه در چند روز  گذشته مورد 
توجه رســانه هاى داخلى و خارجى قــرار گرفته 
پيــروزى رئيســى در انتخابات 28 خــرداد ماه و 
گمانه زنــى از موضع وى در قبــال برجام، تعامل با 
كشــور هاى غربى و همچنين تأثير اين مســأله بر 

مذاكرات وين بوده است.  
تا پيش از انتخابات رياست جمهورى دولت سيزدهم 
در كشورمان، از آنجايى كه احتمال پيروزى رئيسى 
در انتخابــات در محتمل ترين  حالــت ممكن بود، 
كارشناســان و تحليلگران سياسى به نقد اين مسأله 
مى پرداختند و حتى برخى از آنها ادعا مى كردند كه 
مذاكرات وين مى بايست تا پيش از اتمام دولت فعلى 
در ايران به نتيجه رســيده و موكول شدن مذاكرات 
به دولت آينده(دولت رئيسى) را به صالح برجام و 

طرف هاى آن نمى دانستند. 
اوايل هفتــه جارى رئيس جمهــور منتخب دولت 
سيزدهم در  نخستين نشست خبرى خود به عنوان 
رئيس قوه مجريه در برابر خبرنگاران از رســانه هاى 
داخلى و خارجى قرار گرفت. اظهارات رئيســى در 
پاسخ به پرسش هاى اين خبرنگاران در رابطه با نگاه 
وى به برجام، آمريكا و مذاكرات وين، در چند روز 
اخير واكنش هاى زيادى را به دنبال داشــته و مورد 
توجه قرار گرفته است. وى در اين نسشت در رابطه 
با احتمال ديــدار با بايدن پاســخ داده بود: "خير". 
بخشى ديگر از اظهارات رئيس  الساداتى(رئيسى) در 
رابطه با برجام و مذاكرات در نشست مذكور بدين 

شرح است:  
■ دنيا بايد بداند كه سياســت خارجى دولت ما از 
برجام آغاز نمى شود، به برجام هم محدود نخواهد 

شد.
■  وضعيــت اقتصادى و شــرايط مــردم را به اين 
مذاكرات گــره نخواهيم زد و اجازه نخواهيم داد به 
نحوى مذاكره براى مذاكره باشد، اجازه نخواهيم داد 
مذاكرات فرسايشــى شكل بگيرد. بلكه هر نشستى 

بايد همراه با نتيجه باشد.
■ تيم مذاكره كننده هسته اى(تيم مذاكره كننده كنونى 
و منتصــب به دولت فعلــى) كار را دنبال مى كند و 
گزارش هايى را به ما دادند. تيم سياست خارجى من 
در حال بررســى گزارش هاى عزيزانى است كه در 

حال مذاكره هستند.
■ پيشــنهاد جدى من به دولت آمريكا آن است كه 
سريعاً به تعهدات خود عمل كنند، تمامى تحريم ها 

را رفع و نشان دهند با رفع همه تحريم ها، صداقت 
دارند. ملت ايران از برجام خاطره خوشى ندارد.

■ مسائل منطقه اى يا مســائل موشكى قابل مذاكره 
نيست. 

يك روز پس از نشست خبرى رئيسى مقامات كاخ 
سفيد به اظهارات وى واكنش نشان دادند. 

ســخنگوى كاخ ســفيد در واكنش بــه اظهارات 
رئيس جمهــورى منتخب ايــران مبنى بــر تمايل 
نداشتنش براى ديدار با رئيس جمهورى آمريكا گفت: 
آمريــكا با ايران هيچ رابطه  ديپلماتيكى ندارد و قرار 
هم نيست بزودى رابطه اى داشته باشد يا مثًال سران 

2كشور با هم ديدار كنند.
جن ساكى همچنين در ادامه اظهاراتش با بيان اينكه 
تصميم گير نهايى در ايران، رهبر عالى اين كشــور 
است، بيان كرد: آمريكا به تالش هاى ديپلماتيك خود 

براى رسيدن به توافق با ايران ادامه مى دهد.
ميخائيل اوليانوف نماينده روســيه در سازمان هاى 
بين المللى روزگذشــته اعالم كرد كــه احتماالً دور 
بعدى مذاكرات برجامى ويــن يك هفته تا 10روز 

ديگر آغاز مى شود.
اينكه آيا مذاكرات در دولت روحانى به پايان مى رسد 
يا به دولت، رئيسى مى بايست تكليف آن را مشخص 

كند، در روز هاى آينده مشخص مى شود. 
با اين حال ميزان تمايل دولت رئيســى به تعامل با 
غرب در صورت رفع تحريم ها و بازگشت آمريكا به 
برجام مورد ترديد بوده، زيرا همواره اصولگرايان در 
سال هاى اخير نشان داده اند كه تعامالت با روسيه و 
چين را به تعامل با كشور هاى غربى ترجيح داده اند. 

كابينه دولت سيزدهم؛ وزراى احمدى نژاد يا نواصولگرايان 

بازگشت حاجى بابايى به وزارت آموزش وپرورش
■ آيا منظور رئيسى از انقالبى ها تنها جريان نو ظهور اصولگرا است

# منـ  ماسكـ  مى زنم
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خبرنــگار   - احمــدى  نيــر   
همدان پيام: طبق رســالت موجود، 
بيمه ســالمت استان همواره تالش 
كرده اســت خدمات مطلوب و با 
ارائه  خود  بيمه شــدگان  به  كيفيت 
دهــد و در اين راســتا نيز از هيچ 

تالشى دريغ نكرده است.
مديركل بيمه سالمت استان همدان 
در جمع خبرنگاران و با اشــاره به 
اينكه نقش رسانه ها در اطالع رسانى 
و آگاهــى مــردم در حــوزه بيمه 
است،  اهميت  حايز  بسيار  سالمت 
گفــت: اهالــى رســانه مى توانند 
درخواســت ها، نيازها و مشكالت 
مردم را به مــا منتقل كنند و ما نيز 
در حد امكان بــراى تحقق و رفع 

آنها تالش كنيم.
سعيد فرجى در ادامه به وضعيت بيمه شدگان 
بيمه ســالمت اســتان پرداخت و افزود: هم 
اكنــون 999 هزار و 466 نفر تحت پوشــش 
بيمه سالمت هستند كه از اين تعداد 200هزار 
نفر از جمعيت بيمه شــدگان در صندوق بيمه 
ســالمت همگانى، بيش از 615هزار نفر در 
صندوق روســتاييان، 7هــزار و 153نفر در 
صندوق ايرانيان، بيش از 121هزار و 300 نفر 
در صندوق كاركنان دولــت، 55هزار و 500
نفر ساير اقشار شامل خانواده شهدا، بهزيستى، 

كميته امداد، طالب و دانشجويان مى شود.
وى بيــان كــرد: بيمه ســالمت عمده ترين 
سازمان بيمه گر پايه است كه تقريبًا 57درصد 
مجموعه  اين  تحت پوشــش  استان  جمعيت 

هستند.
فرجى افــزود: پس از اجــراى طرح تحول 
نظام ســالمت كمى تراز منابــع و مصارف 
سازمان هاى بيمه گر به هم خورد و هزينه هاى 
آنها بيشــتر از منابع موجود شــد كه اين امر 
منجــر به تأخير در پرداخت ها و گاهى نيز با 
ارائه دهندگان  و  پزشك  همكاران  گاليه هاى 

خدمات بيمه سالمت همراه شد.
وى بيان كرد: اگرچه ســازمان بيمه سالمت 
در پرداخت مطالبــات مراكز درمانى در اين 
سال هاى اخير به روز عمل كرده، اما معتقديم 
همچنان در مديريت منابع و مصارف نياز به 

اقدامات اساسى وجود دارد.
فرجى با بيان اينكه خوشــبختانه دانشــگاه 
علوم پزشكى همدان همكارى خوبى در اين 
زمينه داشته و نسبت به ميانگين كشورى تراز 
مناســبى در منابع و مصــارف داريم، گفت: 
سعى كرديم از مراجعات غيرضرورى بكاهيم 
كه همچنان از پزشــكان درخواست داريم به 
اين موضوع توجه كنند تا به درستى مديريت 

هزينه اعمال شود.

مديركل بيمه سالمت با تأكيد بر اينكه حذف 
خدمات غيرضرورى يك گام بيشتر ما را به 
سمت پرداخت به روز مطالبات مراكز درمانى 
ســوق مى دهد، افزود: البته بــا وجود موانع 
و مشكالت اقتصادى كشــور، سازمان بيمه 
ســالمت عملكرد خوبى در حوزه پرداخت  

مطالبات اين مراكز داشته است.
وى افزود: موضوع ديگرى كه امســال مورد 
تأكيد سازمان بيمه سالمت قرار گرفته است، 
خيز به ســوى دولت الكترونيك يا سازمان 
بيمه ســالمت الكترونيك اســت. به داليل 
متعدد از جمله نبود زيرســاخت ها بسيارى 
از پزشــكان كمتر به ســمت ارائه خدمات 
الكترونيك پيش رفتند و اين مسائل موانعى 
را ايجاد كرده كه ما سعى كرديم با پرداخت 
به روز مطالبات، آنها را تشويق به اجراى اين 

طرح كنيم، زيرا طبق قانون موظف هستيم و 
اين مهم بايد تحقق يابد.

فرجى با اشــاره به اينكه يكى از عمده ترين 
روش هايى كه مى تــوان به مديريت هزينه و 
ســازماندهى منابع اعتبارى حوزه ســالمت 
رسيد، اجراى طرح نســخ الكترونيك است 
گفت: اميدواريم با همكارى نظام پزشكى و 
دانشگاه علوم پزشــكى اين امر محقق شود، 
زيرا  تاكنون انتظارات به صورت كامل محقق 

نشده است.
وى با بيان اينكه اميدوارم با همراهى وزارت 
بهداشت درگاه مشــتركى براى سازمان هاى 
بيمه گر تعريف شــود تا بخشى از مشكالت 
موجود در حوزه نسخ الكترونيك رفع و در 
حداقل زمان كار صورت گيــرد افزود: اگر 
نگاه جامع نگر و سيســتماتيك در اين زمينه 

نباشد قطعًا مشكالتى ايجاد خواهد كرد.
فرجى با اشــاره به اينكه رســيدگى مكانيزه 
به اسناد بســترى بيماران از ديگر پروژه هاى 
 الكترونيك ســازمان بيمه ســالمت بوده كه 
تقريبًا جزو پروژه هاى موفق در سطح كشور 
به شــمار مى آيد گفت: به واســطه پيگيرى 
همكاران و همراهى دانشــگاه علوم پزشكى 
استان همدان جزو 10استان برتر در اين طرح 

شناخته شده است. 
مديركل بيمه سالمت همدان بيان كرد: استان 
الكترونيكى  زمينه نسخه نويســى  در  همدان 
جزو اســتان هاى برتر بوده اســت و حدود 
100درصد پزشــكان بخش خصوصى طرف 
قرارداد، فعاالن در آزمايشگاه ها و داروخانه ها 
آموزش الزم را فرا گرفته و نسخه نويسى را 

به صورت الكترونيك انجام مى دهند.
 چاپ دفترچه هاى كاغذى 

متوقف مى شود
مديــركل بيمــه ســالمت همــدان گفت: 

حفظ  به  درمانــى  دفترچه  حذف 
محيط زيســت با پيشگيرى از قطع 
جلوگيرى  و  درختــان  تخريب  و 
از انتقــال ويــروس و بيمــارى 
كمــك مى كنــد. به ايــن ترتيب  
بيمه  كاغذى  دفترچه هــاى  چاپ 
سالمت از ابتداى تيرماه در تمامى 
صندوق هــاى بيمــه اى متوقــف 

مى شود.  
وى افزود: ســال گذشــته بالغ بر 
654هــزار جلد دفترچــه كاغذى 
چاپ كرديم، ولى امســال كاهش 
در تعداد برگه هــاى دفترچه بيمه 
دفترچه ها  حذف  هم  و  ســالمت 
در دســتور كار ما قــرار گرفت و 
پيش بينى مى شود تا اواخر شهريور 
ماه امســال نياز به دفترچه كاغذى 

وجود نداشته باشد. 
فرجــى گفت: در بخش دانشــگاهى براى 
در  الكترونيكــى  نسخه نويســى  اجــراى 
جلســه اى بــا معاونين درمان و دانشــگاه 
الزم  زيرســاخت هاى  و  امضا  تفاهم نامــه 
آموزش هاى  و  فراهم  شــبكه  توسعه  براى 
الزم ارائه شــد و خوشبختانه از اين جهت 
اقدام هــاى خوبى در اســتان انجام شــده 
اســت. در بخش دولتى دانشگاهى حدود  
نسخه نويسى  حال  در  پزشــكان  40درصد 
الكترونيكــى هســتند، ولى ايــن آمار در 
طرف  خصوصى  بخش  نسخه نويسى  بخش 
قرارداد 100درصد در حال انجام اســت و 
در مجمــوع  حدود  70 درصد نســخ در 
هر 2 بخش خصوصى و دولتى به صورت 

مى شوند.  پيچيده  و  نوشته  الكترونيكى 
وى در رابطه با پرداخت حق الزحمه پزشكان 
نيز بيان كرد: اســتان همدان جزو استان هاى 
رتبــه برتر در نســخ الكترونيكى اســت و 
حق الزحمه پزشــكانى كه نسخه الكترونيكى 
مى نويســند حداكثر تا دهم ماه بعد پرداخت 

مى شود.
مديــركل بيمــه ســالمت همــدان گفت: 
ســامانه تلفنى  1666 به صورت 24 ساعته 
و  درخواســت ها  پرســش ها،  پاســخگوى 
مشكالت همشهريان عزيز است و در بحث 
اطالع رســانى نيز هر خدمتى كه همشهريان 
بــه صــورت الكترونيكى دريافــت كنند به 
صورت پيامك براى آنها ارســال مى شــود. 
همچنين مردم مى توانند با مراجعه به سامانه 
خدمات غيرحضورى بيمه سالمت(ســامانه 
خدمات شهروندى بيمه سالمت)  به آدرس 
http//eservices.ihio.gov.ir/esc

از خدمات درمانى دريافتى و سوابق بيمه اى 
خود مطلع شوند.

يادداشت

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
به موجب پرونده اجرايى 9900979 سند رهنى شماره 61454  تنظيمى دفتر اسناد رسمى شماره 19 نهاوند، بانك كشاورزى (شعبه مركزى) جهت وصول مبلغ 258/073/588 (دويست و پنجاه و هشت ميليون و هفتاد 
و سه هزار و پانصد و هشتاد و هشت هزار ريال) موضوع الزم االجرا و خسارت تأخير الى يوم الوصول عليه واحد و زاهد ميرزايى مبادرت به صدور اجرائيه نموده است،اجرائيه صادره به متعهدين ابالغ گرديده سپس بنا 
به تقاضاى بستانكار مورد وثيقه برابر نظريه 1400/30/02 كارشناس رسمى دادگسترى مورد ارزيابى كه ارزش و مشخصات آن به شرح ذيل مى باشد: ششدانگ 1510 فرعى از 4 اصلى واقع در بخش 3 حوزه ثبتى نهاوند 
استان همدان به مساحت 275/94  مترمربع كه به نام واحد ميرزايى سند مالكيت صادره گرديده و بنا به اظهار كارشناسان رسمى دادگسترى،واقع در شهرستان نهاوند-روستاى دهفول-خيابان شهيد خيراله رجبى 
و به قيمت 3/325/000/000 (سيصد و سى و دو ميليون و پانصد هزار تومان) ارزيابى گرديده و محدود است به حدود شماالً: به طول 8/52 متر و 62 سانتيمتر ديواريست به پالك 1377 فرعى، شرقاً: 13/62 متر و 59 

سانتيمتر و 5/21 متر و 13/22 متر درب و ديواريست به كوچه، جنوباً: به طول 7 متر درب و ديواريست به كوچه، غرباً: به طول 30 متر و 98 سانتيمتر ديواريست به پالك 1374 فرعى.
شش دانگ پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1400/4/16 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ ارزيابى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. 
الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و... تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه  هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق 

مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد،مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. (م الف 1083)
تاريخ انتشار: 1400/04/02

عليرضا غالمى - كفيل اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

دادنامه 
رأى دادگاه پرونده كالسه 9809988512701501 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر مالير (101 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 9909978511101780

در خصــوص اتهــام متهميــن 1-آقــاى ســيدهادى شــوبيرى فرزنــد نورالــه متولــد 1352/05/01 شــغل كشــاورز شــماره ملــى 3933149754 تابعيــت ايرانــى مذهب اســالم شــيعه 
مجــرد محــل اقامــت همدان،مالير،روســتاى مانيــزان بــدون ســابقه محكوميــت موثــر كيفــرى آزاد بــا صــدور قــرار قبولــى كفالــت، 2- آقــاى ســيدجالل شــوبيرى فرزنــد ربيــع 
متولــد 1351/05/05 كارمنــد بانــك ملــى 3930701375 شــماره شناســنامه 2501 مســلمان شــيعه متأهــل محــل اقامــت تهــران ميــدان رســالت خيابــان هنــگام خيابــان شــهيد 
نعمــت زاده پــالك 6 واحــد 1 فاقــد ســابقه محكوميــت موثــر كيفــرى ازاد بــا صــدور قــرار قبولــى كفالــت، 3-آقــاى ســيداحمد شــوبيرى فرزند ربيــع شــماره ملــى 3933166950 
داراى/ فاقــد ســابقه كيفــرى آزاد بــدون تأميــن كيفــرى بــا توجــه بــه عــدم دسترســى بــه وى و دســتور جلــب وى بــا وكالــت آقــاى مهــدى عباســى دايــر بــر مباشــرت هــر 
كــدام بــر افتــراى ســاده نســبت بــه شــاكى آقــاى اســداله بيــات فرزنــد محمــد بــه نشــانى همدان،شهرســتان بهار،شــهر بهار،خيابــان 30 مترى،كوچه شــهيد هوشــمندى،پالك 
10 شــماره ملــى 3930700751 متولــد 1348/03/01 نظــر بــه كيفــر خواســت صــادره از دادســراى عمومــى و انقــالب شهرســتان ماليــر بــه شــماره 991043851003906 و شــكايت 
شــاكى و گــزارش ضابطيــن و گواهــى گواهــان و قرايــن و امــارات موجــود در پرونــده كــه موجــب علــم قاضــى گرديــده اســت و دادنامــه صــادره از شــعبه 101 دادگاه كيفــرى دو 
ماليــر و همچنيــن اظهــارات وكيــل متهميــن در صورتمجلــس دادگاه مبنــى بــر ســوء تفاهــم و ابــراز اشــتباه متهميــن از نســبت افتــراى ســاده دزدى بــه شــاكى بــا توجــه بــه 
اينكــه فعلــى جــرم اســت كــه برابــر قانــون بــراى آن مجــازات مقــرر شــده باشــد و در مانحــن فيــه ســه عنصــر قانونــى و معنــوى و مــادى در فعــل مجرمانه افتــراى ســاده محرز 
مى باشــد مطابــق قانــون هــر كــس عالمــاً عامــداً و بــر خــالف واقــع جرمــى را صراحتــاً بــه ديگــرى نســبت داده شــده را منتشــر نمايــد و نتوانــد صحــت انتســاب را ثابــت كنــد 
مرتكــب جــرم افتــرا شــده اســت يعنــى مرتكــب بايــد: 1- جرمــى را نســبت دهــد كــه برابــر اظهــارات منــدرج در گــزارش ضابطيــن دادگســترى و حتــى در اظهــارات متهميــن 
آمــده اســت،2- بايــد صريــح در انتســاب باشــد كــه در ايــن خصــوص برابــر بررســى محتويــات پرونــده محــرز هســت، 3- مفتــرى نتوانــد جرمــى كــه نســبت داده را اثبــات 
كنــد كــه برابــر دادنامــه صــادره از شــعبه 101 كيفــرى 2 ماليــر حكــم برايــت شــاكى پرونــده صــادب شــده اســت، 4- مفتــرى علــم بــه كــذب بــودن نســبت و ســوء نيــت 
داشــته باشــد كــه بــا توجــه بــه اقــدام متهميــن در جابه جايــى جعبه هــاى انگــور متعلــق بــه شــاكى و انتقــال آن بــه بــاغ خــود و محــرز نمــودن ســرقت از طــرف شــاكى و 
انتســاب ســرقت بــه شــاكى دال بــر ايــن مى باشــد كــه هــم علــم بــه كــذب بــودن داشــته اند و هــم ســو ء نيــت داشــته اند. فلــذا دادگاه بــزه انتســابى بــه متهميــن را محــرز 
دانســته و بــا توجــه بــه اينكــه جــرم افتــرا برابــر مــاده 104 قانــون مجــازات اســالمى 1392 اصالحــى قانــون كاهــش مجــازات حبــس تعزيــرى 1399 از جرايــم قابــل گذشــت 
مى باشــد و در ايــن پرونــده بــا توجــه بــه تاريــخ اقامــه دعــوى مشــمول مــرور زمــان شــكايت قــرار نگرفتــه بــه اســتناد مــاده 1 و 2 بنــد ب مــاده 10 و 12 و 14و 18و 19 و 23 و 
بنــد س مــاده 23 و مــاده 100 و تبصــره 1 مــاده 100 و 106 و 140 و 141 و 160 و 165 و 211 و قانــون مجــازات اســالمى مصــوب 1392 و مــاده 697 قانــون مجــازات اســالمى مصــوب 
1375 و بنــد ج مــاده 1 قانــون كاهــش مجــازات حبــس تعزيــرى مصــوب 1399 هركــدام از متهميــن رديــف 1و2و3 بــه جــزاى نقــدى درجــه شــش بــه ميــزان هشــتاد ميليــون 
ريــال محكــوم مى شــوند و بــه اســتناد بنــد س مــاده 23 قانــون مجــازات اســالمى مصــوب 1392 و مــاده 4 قانــون كاهــش حبــس تعزيــرى مصــوب 1399 هــر كــدام از متهميــن 
را در راســتاى اعمــال مجــازات تكميلــى بــا توجــه بــه دامنــه جــرم ارتكابــى و شــياع ايــن موضــوع در روســتا كــه شــاكى از مزرعــه متهميــن اقــدام بــه ســرقت نمــوده اســت 
حكــم بــر بــه انتشــار حكــم محكوميــت قطعــى در يكــى از روزنامه هــاى كثيراالنتشــار كشــورى و يكــى از روزنامه هــاى محلــى ماليــر مســتند بــه مــاده 21 آيين نامــه اجرايــى 
نحــوه اجــراى مجازات هــاى تكميلــى صــادر مى نمايــد.رأى صــادره حضــورى و ظــرف بيســت روز پــس از ابــالغ قابــل تجديدنظــر خواهــى برابــر مــاده 426 و 427 و 431 قانــون 

آييــن دادرســى كيفــرى 1392 اصالحــى 1394 در محاكــم محتــرم تجديــد نظــر اســتان همــدان مى باشــد. 
 (م الف 115)

سعيد دكامئى - دادرس شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 شهرستان مالير 

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

خبـر

درخواست "ابتكار" براى رفع مشكالت پذيرش 
سهام عدالت 

 معــاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور با اشــاره به ابالغ بخشــنامه بانك مركزى 
درباره پذيرش سهام عدالت به عنوان وثيقه زنان سرپرست خانوار براى دريافت تسهيالت 
بانكى، گفت: تقاضا دارم مشكالت مربوط به بحث پذيرش سهام عدالت به عنوان وثيقه و 
پرداخت تسهيالت براى زنان سرپرست خانوار حل شود. عمًال بخشنامه آن ابالغ شده، اما 

دستورالعمل اجرايى براى آن تعيين نشده است.
به گزارش ايســنا، معصومه ابتكار در نشست همكارى مشــترك نهادهاى دولتى درگير 
در طرح توانمندســازى اقتصادى بانوان كارآفرين كشور از طريق دسترسى به تسهيالت 
ارزان قيمت كه با حضور نمايندگانى از وزارت ارتباطات، صندوق توســعه، بانك توسعه، 

وزارت جهاد و وزارت كار برگزار شد، بيان كرد: در راستاى پذيرش سهام عدالت به عنوان 
وثيقه براى دريافت تسهيالت زنان سرپرست خانوار تالش كرديم. حتى ديدم پيامكى مبنى 
بر پرداخت وام 7 ميليونى با ســهام عدالت ارسال شده بود، اما عمًال دستورالعمل اجرايى 

براى آن وجود ندارد.
وى گفت: پرداخت وام 7ميليونى با ســهام عدالت براى كسب وكارهاى روستايى و حتى 
شــهرى كمك خوبى اســت، اما عمًال هنوز محقق نشده و بايد مشكالت آن را حل كرد، 
زيرا بحث ســهام عدالت و دريافت تســهيالت با آن بحث مهمى براى بخشى از جامعه 

مخاطب ماست .
ابتكار با بيان اينكه امروزه بسيارى از دختران و زنان روستايى تحصيالت دانشگاهى دارند، 
افزود: در زمينه توان افزايى اقتصادى زنان روســتايى بايد چابك حركت كنيم. اين عرصه 

وجود دارد كه بسيارى از زنان روستايى آمادگى فعاليت در كسب وكار متكى به فناورى نو 
و فناورى اطالعات را دارند.

وى با اشــاره بــه طرح توان افزايى زنــان كارآفرين در بازارهاى مجازى كه توســط اين 
معاونت در حال اجراست، بيان كرد: ما اين طرح را از موضوع عدالت جنسيتى كه يكى از 
محورهايش توان افزايى اقتصادى زنان اســت آغاز كرديم. عدالت جنسيتى بخشى از نظام 
برنامه ريزى ماست و هم اكنون 31 استان كشور براى تحقق 176 شاخص عدالت جنسيتى 
در 8محور برنامه نتيجه محور دارند كه يكى از آن محورها توان افزايى اقتصادى زنان است.

به گفته ابتكار، برنامه هاى نتيجه محور شــاخص هاى عدالت جنسيتى براساس الگوسازى  
و ارائه مدل هاى موفق براى زنان سرپرســت خانوار و... طراحى شده  كه نتايج خوبى نيز 

داشته  است.

از هر چه بگذرى سخن كرونا تمامى ندارد 
مهدى ناصرنژاد »

 چند هفته اى هست از كرونا غافل شده ايم، شايد به اين دليل كه 
آمارهاى روزانه و رســمى از سوى ستاد ملى مقابله با كرونا، تقريبًا 
از اوايل خردادماه ســير نزولى به خود گرفته است، و شايد هم به 
اين دليل كه واكسيناســيون قشــرهاى مختلف مردم عليه بيمارى 
كرونا چند ماهى هســت در كشورمان جريان دارد و روزهاى اخير 
نيز برنامه ملى واكسيناســيون كرونا در ايران با سرعت و جامعيت 
بيشترى اجرا مى شــود. به هر حال اين روزها آنچنان كه از ظواهر 
امر در ســطح همين كالنشهر خودمان بخصوص در نقاط سياحتى 
و گردشــگرى بر مى آيد، غالب مردم بى خيال كرونا هستند و كمتر 
كســى را در مكان هاى گردشگرى همدان مى توان مشاهده كرد كه 
براى در امان ماندن از نفوذ ويروس كرونا ماســك به چهره داشته 
باشد يا در دورهمى هاى دوســتانه و فاميلى، فاصله يا رعايت هاى 
الزمــه را انجام دهد، غافــل از اينكه كرونا هنوز هــم در جامعه 
خودمان و سراســر جهان بزرگترين خطر بالقوه است و جان مردم 

را تهديد مى كند.
بله، آمارهاى روزانه در كشــورمان حاكى از ســير نزولى بيمارى 
كرونا اســت، امــا واقعيت اين اســت كــه خطرناك ترين مرحله 
گسترش و خيز جديد كرونا، همين مواقعى است كه ظاهراً بيمارى 
فروكش كرده اســت و مردم هم خــود را در برابر اين خطر بالقوه 

خلع سالح مى كنند. 
در همين حال اخبار روزهاى اخير حاكى از آن اســت كه سازمان 
بهداشــت جهانى با وجود گذشــت نزديك به 2ســال از شــيوع 
ويروس عجيب الخلقــه كرونا در جهان، نه تنهــا پايانى براى اين 
بال متصور نمى باشــد، بلكه نسبت به گسترش انواع جهش يافته و 
نوظهور ويروس كرونا در بين ملل دنيا هشــدار مى دهد و دولت ها 

را به آمادگى و مراقبت هاى بيشتر فرا مى خواند.
بايد توجه داشــت، در كشــورهاى پيشــرفته و متمول جهان كه 
مدت هاست به واكســن كرونا دســت يافته اند و تقريبًا اكثريت 
مردم خود را واكســينه كرده اند، باز هم باالترين آمارهاى روزانه 
ابتالى جديد و مرگ از كرونا را دارند و مى شــود قبول كرد كه 
در مبــارزه و مقابله با بيمارى كرونا و گســترش بدون وققه آن 
مســتأصل مانده اند، بنابراين نبايد خوش خيال باشــيم كه كرونا 
در جامعه خودمان عقب نشــينى كرده و يا چون موفق به ساخت 
واكســن كرونا شده ايم و هر روز تعداد زيادى از هموطنان عليه 
كرونا واكســينه مى شوند، اصول بهداشــتى و مراقبت هاى ويژه 

. را رها كنيم 
كرونــا از يك نفر در جهان آغاز شــد و تــا آخرين نفرى كه پس 
از گذشت 2سال و يا سال هاى ســال آلوده يه كرونا باشد،  امكان 
خيزش چند باره آن هم وجــود دارد و مى تواند به رفتار فاجعه بار 

خود ادامه دهد.
براى آگاهى از حال و روز بى خبرى و ناآگاهى بيشــتر همشهريان 
و البته مسافرانى كه در همدان بسر مى برند، كافى است صرفنظر از 
مراكز خريد و بازارچه ها، ســرى به مكان هاى گردشگرى عمومى 
نظيــر بلوار و بوســتان هاى عباس آبــاد، تپه و اســتخر عباس آباد، 
گنجنامه و ســاير نقاط پرجذبه شــهر بزنيد، انگار نه انگار خانى با 
كرونا آمده اســت و  نه هزاران هزار خان با كرونا رفته و ديگرباز 

نمى گردند!!!!

ابتكار: ارزانى مسكن رؤياى دور از دسترس
  همون رؤياشم نعمِت بدون رؤيا آدم پيشرفت نمى كنه!!!

آفتاب: اصالح طلبانى كه مى توانند عصاى رئيسى باشند 
  عصاى چوبى يا فلزى؟

اعتماد: اصالح اصالحات در دستور كار اصالح طلبان 
  معلومه كًال اهل تميزى و نظافتى!!

جمهورى اســالمى: قانون حمايت از كــودكان و نوجوانان در دولت 
تصويب شد

  كنارش كارخانه چيپس و پفك هم قانون بزنيد
ايران: سايه روشن هاى واكسيناسيون

 مشخص كنيد از سايه مى خوايد بريد روشنايى يا از روشنايى 
به سايه؟؟؟

جام جم: مشق بالتكليفى دانش آموزان
  بالتكليف نيست الكترونيكى!!!

كيهان: مجلس همه ظرفيت خــود را براى حمايت از دولت منتخب 
به ميدان آورده

 آدرس ميدان رو نداديد؟
همشهرى: سقوط مشاركت در انتخاب نمايندگان شهر

 سقوط به خاطر كمبود سوخته هواپيماى نمايندگان شهره!!
همدان پيام: عضويت رايگان در كتابخانه هاى همدان 

 كتاب خواندن مال قبل از برجام بود!!
ابتكار: معادله چندمجهولى روى نيمكت ايران

 هر چى پيش مى ريم استعداد رياضى قوى تر مى شه !!
جوان: آدرس هاى درست و غلط مشاركت

 احتماأل امالشــون ضعيفه وگرنه مشاركت غلط نداره نمرش 
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همشــهرى: بزودى تحريم ها برداشته مى شود و سرمايه هاى خارجى 
روانه كشور مى شود

 يه سؤال؟ سرمايه ها رو ماركوپولو مى ياره؟؟؟
اصفهان امروز: اصفهان امروز با جايگاه اصلى خود فاصله دارد

 بدون شرح!!
اسكناس:چشم انداز مبهم بازار ارز

 ما به گوشه چشم نازك كردنشم راضيم!!

 فعاليت  پايگاه هاى اوقات فراغت 
دانش آموزان از 5تير ماه آغاز مى شود

 معاون پرورشــى و فرهنگــى وزارت آموزش وپرورش از آغاز به 
كار پايگاه هاى اوقات فراغت تابســتانى دانش آموزان از 5 تير ماه و به 

ميزبانى زنجان خبر داد.
به گزارش مهر، عليرضا كاظمى با اشــاره به هدف گذارى فعاليت 30 
هزار پايگاه تابســتانى اوقات فراغت دانش آموزان در كشــور، گفت: 
پيش بينى كرده ايم در حدود 3 ميليون دانش آموز در فعاليت هاى اوقات 

فراغت شركت كنند.
وى دربــاره برنامه ريزى معاونــت پرورشــى و فرهنگى وزارت 
آموزش وپرورش بــراى اوقات فراغت دانش آموزان در تابســتان 
كرونايى افــزود: براى اوقــات فراغت دانش آمــوزان برنامه هاى 
وســيعى را تدارك ديده ايم؛ حدود 30 هــزار پايگاه را هدفگذارى 
كرده و در شــبكه شــاد زيرســاخت هاى الزم را در اين باره ايجاد 

كرده ايم.
ميليــون   3 حــدود  كرده ايــم  پيش بينــى  گفــت:  كاظمــى 
دانش آمــوز در ايــن بســتر در فعاليت هــاى اوقــات فراغــت 
ــرورش در  ــد از تمــام ظرفيت هــاى آموزش وپ ــد، باي شــركت كنن
ــم اوقــات فراغــت  ــا بتواني ــم ت بخش هــاى مختلــف اســتفاده كني

ــم. ــم بزني ــوزان رق ــراى دانش آم ــى را ب خوب

آگهي مزايده عمومي (نوبت دوم)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

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

حساب  شماره  به  نقد  وجه  صورت  به  ريال   1/500/000/000 مبلغ  به    1400/04/13 مورخ  تا  را  مزايده  در  شركت  سپرده  مبلغ  بايست  مي  متقاضيان   *
740911966356212 بانك مهر ايران واريز و فيش واريزي را در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 

* متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانت نامه بانكي و يا اسناد خزانه را كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد،استفاده نمايند.
* كميسيون عالي معامالت در مورخ 1400/04/14 تشكيل و چنانچه پيشنهادي در سامانه ستاد ارائه شده باشد مفتوح و برنده اعالم خواهد شد.

* متقاضيان مي بايست از مورخ 1400/3/25 لغايت 1400/04/02 اسناد مزايده را از سامانه ستاد دريافت نمايند و تا مورخ 1400/04/13 در سامانه اسناد را 
بارگذاري نمايند./.ف (م الف 1078 )

آگهى چاپ نوبت اول: 1400/03/25 -  آگهى چاپ نوبت دوم: 1400/04/02

شهرداري نهاوند در نظر دارد بنا به مصوبه بند يك از 461 جلسه شوراي اسالمي شهر نهاوند و رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و شماره ستاد از طريق 
سامانه ستاد به آدرس 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:
مساحتمبلغ سپرده شركت در مزايدهمبلغ كارشناسى پايهشرحرديف

8533/47 متر مربع1/500/000/000 ريال25/600/000/000 رياليك قطعه زمين مزروعى ديم زار واقع در خيرقلى1

مديركل بيمه سالمت استان خبرداد

مديريت هزينه هاى حوزه سالمت 
با نسخه هاى الكترونيك

كه  ديگــرى  موضــوع 
تأكيد  مــورد  امســال 
سالمت  بيمه  ســازمان 
قرار گرفته است، خيز به 
الكترونيك  دولت  سوى 
سالمت  بيمه  سازمان  يا 

الكترونيك است

همدان پیام در کنار شامست!
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خبـر

مدير روابط عمومى آبفاى استان همدان تبيين كرد:
تشريح برنامه هاى هفته صرفه جويى 

در آستانه فصل تابستان

 مدير دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى شركت آب وفاضالب 
اســتان همدان، در آستانه فصل تابستان با اشاره به عناوين هر روز از 
اين هفته، برنامه هاى هفته صرفه جويى در مصرف آب را تشريح كرد.

به گزارش روابط عمومى آبفاى استان همدان، حميد عزيزى متواضع، با 
بيان اينكه هفته نخست تير ماه هر سال - يكم تا هفتم تيرماه - با عنوان 
هفته  "صرفه جويى در مصرف آب و انرژى" نامگذارى شــده است، 
گفت: در راســتاى تبيين مديريت مصــرف آب و با توجه به كاهش 
نزوالت جوى و شــرايط خاص ايجاد شــده در استان، اجراى برخى 

برنامه ها در دستور كار اين دفتر قرار گرفته است.
وى بــا بيان اينكه هريك از ايام اين هفته با عناوينى خاص نامگذارى 
شــده است بيان كرد: نخستين روز از اين هفته به نام«مديريت  مصرف 
آب و خانــواده» با هدف فراهم كردن زمينه مشــاركت خانواده ها در 
مديريــت مصــرف و افزايش نقش زنان در اصــالح الگوى مصرف 

نامگذارى شده است.
عزيزى متواضع افزود: تقديراز مشتركان كم مصرف خانگى و كشاورزى 
آب و برق و معرفى به رسانه ها، دعوت از كودكان، نوجوانان و جوانان 
در امر ترويج فرهنگ مصرف بهينه آب در قالب ويژه برنامه  كودكان و 
نوجوانان در رسانه ملى و نصب پيام هاى هشداردهنده و آگاهى بخش 
در بوستان ها، ايستگاه هاى مترو و ساير مراكز رفت وآمد مردم از جمله 

برنامه هاى روز نخست است.
وى در ادامه با بيان اينكه «مديريت مصرف آب و برق، افكار عمومى و 
رسانه» عنوان دومين روز از اين هفته است، برگزارى جلسه هماهنگى 
مشترك در قالب شوراى انسجام بخشــى استان با مديران شبكه هاى 
اســتانى به منظور توليد و پخش برنامه هــاى مرتبط با مديريت بهينه 
مصرف آب و ارسال آمار و  اطالعات وضعيت منابع آب به رسانه ها  
را از برنامه هــاى در نظر گرفته شــده براى دوميــن روز از اين هفته 

اعالم كرد.
عزيزى متواضع با بيان اينكه ســوم تير ماه سومين روز از ايام اين هفته 
اســت، بيان كرد: «مديريت مصرف آب، صنعت، سازمان هاى عمومى 
و مؤسســات خصوصى» عنوان در نظر گرفته شــده بــراى اين روز 
است ضمن اينكه معرفى توليدكنندگان تجهيزات كاهنده مصرف آب 
و انــرژى و ارائه محصوالت توليدى آنها، تقدير از صنايع، ســازمان 
و مؤسســات دولتى و غيــر دولتى كه به طور مؤثــر مصارف آب و 
انــرژى خود را كاهش داده اند، ارســال اطالعات مفيد و كاربردى در 
مورد شــيوه هاى بهره ورى مناسب در مصرف آب و انرژى به صنايع 
و اســتفاده از پيام هاى مرتبط با مديريــت بهينه مصرف آب از جمله 

برنامه هاى امروز است.
مدير دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى و آموزش همگانى آبفاى 
اســتان همدان با بيان اينكه«مديريت مصرف آب و برق و آموزه هاى 
دينى" عنوان چهارمين روز از هفته صرفه جويى است گفت: گنجاندن 
مفاهيم مرتبط بــا مصرف بهينه آب و انــرژى در برنامه هاى مذهبى 
رسانه هاى جمعى و آگاهى دهى و اطالع رسانى درباره فرهنگ پرهيز از 
اسراف در قالب مفاهيم دينى در تبليغات محيطى به عنوان برنامه هاى 

اين روز در نظر گرفته شده است.
وى افــزود: «مديريت مصرف آب، خدمات شــهرى و روســتايى و 
جلب مشــاركت هاى مردمى و خيرين" عنــوان پنجمين روز از هفته 

صرفه جويى است.
عزيزى متواضــع با بيان برخى برنامه هاى ايــن روز، گفت: جايگزين 
كردن پســاب در مصارف آب در حوزه خدمات شهرى و روستايى، 
معرفى و تقدير از خيرين در حوزه آب و معرفى طرح هاى اجرا شده 
با مشاركت مردم در رسانه ها نيز از جمله برنامه هاى اين روز مى باشد.

عزيزى متواضع  در نهايت با بيان اينكه «مديريت مصرف آب، اقتصاد 
و حقوق شــهروندى» عنــوان آخرين روز از هفتــه صرفه جويى در 
مصرف آب است گفت: برهمين اســاس اطال ع رساني درباره قيمت 
آب و قيمت  تمام  شــده آن و مقايســه با ســاير كشــورها، نصب و 
انتشــار پيام هاى مرتبط در اماكن عمومى(تبليغات محيطى)، برگزاري 
ميزگردهاي رســانه اي(راديو، تلويزيــون، مطبوعات محلي) و تهيه و 
انتشار اينفوگرافى و موشن گرافى در فضاى مجازى و فضاى عمومى 

از برنامه هاى در نظر گرفته شده است.

بانك آمريكا پيش بينى كرد
صعود نفت به 100دالر در سال آينده

 بانك آمريكا پيش بينى كرد پيشى گرفتن رشد تقاضا از عرضه در ماه هاى آينده ممكن 
است به صعود قيمت هر بشكه نفت به 100دالر در سال 2022 منتهى شود.

به گزارش ايســنا، تحليلگران بانك آمريكا گلوبال ريسرچ در يادداشتى نوشتند: ما بر اين 
باوريــم كه احياى قوى تقاضا براى نفت در 18ماه آينده از ميزان عرضه ســبقت خواهد 
گرفت و موجب كاهش بيشــتر سطح ذخاير شده و زمينه را براى باالتر رفتن قيمت نفت 
مهيا مى كند. طبق پيش بينى اين بانك، ميانگين قيمت نفت برنت در سال 2021 به 68دالر 

مى رســد كه باالتر از برآورد قبلى 63دالر در هر بشكه است. بانك امريكا ميانگين قيمت 
هر بشكه نفت برنت در سال 2022 را 75دالر پيش بينى مى كند كه باالتر از پيش بينى قبلى 
60دالر است. تحليلگران اين بانك انتظار دارند بازار جهانى نفت در يك سال ونيم آينده با 

كمبود عرضه روبه رو شود و اين كمبود عرضه به 900هزار بشكه در روز برسد.
بانك امريكا جديدترين پيش بينى كننده اى است كه صعود قيمت نفت به 100دالر در آينده 
نزديك را منتفى نمى داند. ديويد تاويل، رئيس شركت ماگالن كپيتال هفته گذشته به شبكه 
فاكس بيزنس گفته بود تقاضاى فوق العاده باال، تورم و فشــار سهامداران روى غول هاى 
نفتى براى كاهش چشــمگير آاليندگى ممكن است در 3سال آينده به بحران نفتى منجر 
شود و قيمت هاى نفت و بنزين افزايش پيدا كند. قيمت نفت از هم اكنون تا پايان سال به 

شكل قابل توجه و به ميزان مستمر افزايش پيدا خواهد كرد.
براســاس گزارش اويل پرايس، بزرگترين بازرگانان كاالى جهان هم نسبت به دورنماى 
قيمت نفت خوش بين بوده و نفت 100دالرى را منتفى نمى دانند. مديران ارشد شركت هاى 
ترافيگورا، ويتول و گلنكور در كنفرانس هفته گذشته فايننشيال تايمز اعالم كردند اگرچه 
نفت ممكن است به سمت ابرسيكل جديدى حركت نكند، اما به دليل بهبود قوى تقاضا 

و كمبود عرضه فضا براى افزايش بيشتر قيمت دارد.
بهاى معامالت نفت برنت براى تحويل در اوت روز دوشنبه با 1/7درصد افزايش، به 74 
دالر و 74 سنت در هر بشكه رسيد. بهاى معامالت وست تگزاس اينترمديت آمريكا براى 

تحويل در ژوييه با 2/7درصد افزايش، 73 دالر و 59 سنت در هر بشكه بود.

شماره
موضــــــــــــــوعمناقصه

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

ارجاع كار (ريال)
ساعت 
بازگشايى

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رسيد دريافت شود.

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

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

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

فراخوان مناقصه هاى عمومي يك مرحله اى
نوبت دوم

 مالير- زهــرا اميرى- خبرنــگار همدان پيام: 
كشاورزى از مهمترين فعاليت هاى اقتصادى به شمار 
مى آيــد كه موفقيت در انجام آن بيش از هر چيز به 
شرايط جوى وابســته است به گونه اى كه مى توان 
گفت وضعيت اقليمى از مهمترين عوامل مؤثر در 

مقدار توليد محصوالت كشاورزى است.
اما در بين پارامترهاى اقليمى، تغييرپذيرى بارندگى 
يكى از مهمترين فاكتورهاى مؤثر بر مقدار رطوبت 
قابل استفاده گياه و در نتيجه ميزان توليد محصول 
عنوان شده است، بنابراين بخش كشاورزى نسبت 
به تغييرات بارندگى حســاس تر و آســيب پذيرتر 

است.
از تمام محصوالت كشــاورزى كــه بگذريم گندم 
از عمده تريــن محصــوالت كشــاورزى ايران و 
تأمين كننده بيشــترين نياز غذايى كشــور است به 
نحوى كه روزانه حدود 47درصد از كالرى مصرفى 

سرانه كشور را تأمين مى كند.
در سال گذشــته از مجموع 6ميليون هكتار مزارع 
زيركشت گندم 4ميليون هكتار به كشــــت گندم 
ديم و 2ميليون هكتار به كشت گندم آبى اختصاص 
داشته، كه از اين ميزان سطح زيركشــــت در سال 
زراعــى 99- 98 ميــزان خريد تضمينى گنــــدم 
8ميليون و300هزار تن بود، اما امســال با توجه به 
كاهش ميزان كشت، ميزان خريد تضمينى رســمى 
گندم در سامانه خريد دولتى با كاهش 25درصدى 

به 5 تا حداكثر 6ميليون تن مى رســد.

آنطور كه رئيس بنياد ملــى گندم كاران اعالم كرده 
است، در واقع كاهش شــــديد برداشت گندم از 
مزراع ديم عامــــل كاهش خريــد تضمينى گندم 
اســت. البته بخش ديگرى از گندم توليدى كشور 
در قالــب خريدهاى متفرقه، به صــــورت خريد 
توافقى در كارخانه ها، خريد دالل ها و واســطه ها، 
استفاده از گندم به عنوان خوراك دام و طيور بــــا 
توجه به كمبود و باال بودن قيمت برخى نهاده هــاى 
دامى مانند جو، ذرت و كنجاله سويا و... به فروش 

مى رسد.
بايد بپذيريم كــه به دليل كاهش شــديد بارندگى 
و خشكســــالى نمى توان كمبــود توليد يا خريد 
امســــال گندم را به گردن كســى انداخت، زيرا 
اين عامل طبيعى ميزان توليد گندم مزارع ديــم را 

تحت تأثير قرار داده است. 
در واقع كشــاورز به اندازه لزوم گندم ديم كشت 
مي كند و وزارت جهاد نيز به وظايف خود در اين 
زمينه عمل كــرده، اما باران نباريده اســت. با اين 
شرايط خريد و واردات گندم چــه از طرف دولت 
يا بخــش خصوصى نبايد به صــورت انحصارى 
باشــد و بايد ايــن كار با نظارت تشــــكل هاى 

بخش كشــــاورزى، وزارتخانه و سازمان بازرسى 
كل كشــور صورت گيرد و از واردات گندم بيش 
از اندازه نياز بازار داخلى و ذخاير اســــتراتژيك 

ساالنه 3ميليون تنى كشور جلوگيرى شــود. 
عالوه بر آن از كشــاورزان كشــور  بخصوص در 
مناطقى كه هنوز گندم توليدى آنها برداشــت نشده 
يا در حال برداشت هستند، مى خواهيم كه با توجه 
به شــرايط خاص اقليمى امســال كشــور و براى 
جلوگيرى از به خطر افتادن امنيت غذايى كشــور، 
گنــدم توليدى خــود را صرفــــاً در قالب خريد 
تضمينى دولتى عرضه كنند تــا مجبور به واردات 
بيشتر گندم نشده و امنيت غذايى كشــورمان تابع 

شرايط خارجى نباشد.
بايد بپذيريم كــه به دليل كاهش شــديد بارندگى 
و خشكســــالى نمى توان كمبــود توليد يا خريد 
امســــال گندم را به گردن كســى انداخت، زيرا 
اين عامل طبيعى ميزان توليد گندم مزارع ديــم را 
تحت تأثير قرار داده است. در واقع كشاورز به اندازه 
الزام گندم ديم كشــت مي كند و وزارت جهاد نيز 
بــه وظايف خود در اين زمينه عمل كرده، اما باران 

نباريده است.

 با اين شرايط خريد و واردات گندم چــه از طرف 
دولت يا بخش خصوصى نبايد به صورت انحصارى 
باشد و بايد اين كار با نظارت تشــكل هاى بخش 
كشــــاورزى، وزارتخانه و ســازمان بازرسى كل 
كشــور صورت گيــرد و از واردات گندم بيش از 
اندازه نياز بازار داخلى و ذخاير اســتراتژيك ساالنه 

3ميليون تنى كشور جلوگيرى شــود. 
عالوه بر آن از كشــاورزان كشــور بخصوص در 
مناطقى كه هنوز گندم  توليدى آنها برداشت نشده 
يا در حال برداشت هستند، مى خواهيم كه با توجه 
به شــرايط خاص اقليمى امســال كشــور و براى 
جلوگيرى از به خطر افتادن امنيت غذايى كشــور، 
گنــدم توليدى خــود را صرفــــاً در قالب خريد 
تضمينى دولتى عرضه كنند تــا مجبور به واردات 
بيشتر  گندم نشده و امنيت غذايى كشــورمان تابع 

شرايط خارجى نباشد.
مدير اداره جهاد كشــاورزى شهرســتان مالير در 
گفت وگو با همــدان پيام گفت: در ســال زراعى 
1400 به ميزان 40 تا 50درصد كاهش توليد گندم 

را شاهد هستيم.
مهدى ميرباقرى با اشــاره به توليــد 70هزار تنى 

گندم در ســال گذشته افزود: امسال به دليل كاهش 
بارندگى ها و نزوالت آســمانى 40هزار تن كاهش 

برداشت محصول گندم پيش بينى مى شود.
وى گفت: خسارت ناشى از خشكسالى در كشت 

گندم به بيش از 150ميليارد تومان مى رسد.
 خسارت 40هزار ميلياردى 

نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى و 
رئيس مجمع نمايندگان اســتان نيز در گفت وگو با 
همــدان پيام گفت: در ســال جارى حدود 40هزار 
ميليارد تومان برآورد خسارت خشكسالى است كه 

رقم قابل  توجهى است.
حجت االسالم احد آزاديخواه در ادامه افزود: دولت 
تالش مى كنــد كه از منابع بودجه در 3ســرفصل 
اصلى براى جبران خسارت حاصل از خشكسالى 
اقدام كند. وى گفت: مهمترين مشــكل  بحث آب 
و كم شدن ذخيره آب پشت سدهاست كه موجب 
اين حجم از خسارت شــده است و كميسيون به 

دنبال راه حلى براى حل اين مشكل است.
آزاديخواه با اشــاره به اينكه گندم توليدى كشــور 
كفاف مصرف كشــور را نمى دهد افزود: امســال 
بايــد بين 4 تا 5 ميليون تــن گندم را وارد كنيم كه 
اين موضوع رقم قابل توجهى را مى طلبد، اما جاى 

نگرانى نيست، زيرا منابع آن تأمين شده است.
وى در پايان گفت: آن دســته از كشاورزانى كه از 
صندوق بيمه محصوالت كشاورزى استفاده كرده اند 

قطعاً زمينه جبران خسارت شان فراهم است.

 از اين پس 5 بانك، كارت اعتبارى رفاهى بايد 
براى متقاضيان صادر كنند كه ســقف مبلغ آن براى 
هر فرد 7ميليون تومان و بازپرداخت تسهيالت اين 

كارت حداكثر 18ماه است. 
بانك مركزى در راســتاى افزايــش قدرت خريد 
قشــرهاى مختلــف جامعه و بهبــود فرايند تأمين 
مالى زنجيره توليد، شــيوه نامه اعطاى كارت رفاهى 
و تأميــن مالى زنجيــره توليد را بــه 5بانك «ملى 
ايران»، «ملت»، «صادرات ايران»، «تجارت» و «رفاه 

كارگران» ابالغ كرد. 
 هر يــك از بانك هاى نــام برده شــده مى توانند 
حداقل 200 هزار فقره كارت براى تمامى اشخاص 
حقيقى از جمله دارندگان سهام عدالت كه تاكنون 
هيچ ميزان از ســهام خــود را نفروخته اند و تمامى 
سرپرســتان خانوار كه حداقل يكــى از يارانه هاى 

نقدى يا معيشتى را دريافت مى كنند، با سقف فردى 
معادل 7 ميليون تومان صادر كنند.

 شرايط وثايق براى دريافت كارت رفاهى
در اين زمينه، ســهام عدالت براســاس ارزشيابى 
حداكثر 60درصد قيمت روز سهام مذكور(براساس 
اعالم شركت سپرده گذارى مركزى و تسويه وجوه) 
و حســاب هاى يارانه نقدى و معيشتى طبق اعالم 
ســازمان هدفمندسازى يارانه ها و با در نظر گرفتن 
كســورات مربوط به اقساط وام هاى پرداخت شده 
قبلــى، مى تواند به عنوان وثيقه هــاى  قابل قبول از 

مشترى مورد پذيرش قرار گيرد. 
همچنيــن، مهلــت بازپرداخت اعتبــار اعطايى به 
تشخيص مؤسسه اعتبارى حداكثر 18ماه است كه 
اعتبار كارت رفاهى براى خريد كاال و خدمات در 
فروشــگاه ها و پذيرنده كارت طى قرارداد اعالمى 

توســط بانك هاى عامل 
در  قــرارداد  طــرف  و 
ايرانيان  رفاهى  ســامانه 
و  اســت  امكان پذيــر 
ديگر  مالى  تراكنش هاى 
چون برداشــت وجه و 
انتقــال وجــه از كارت 

مزبور مجاز نيست.  
 نرخ سود تسهيالت كارت رفاهى چند؟ 

عالوه براين، نرخ سود تسهيالت اين شيوه نامه در 
قالب مصوبات شوراى پول و اعتبار است و مؤسسه 
اعتبارى مى تواند با عقد قرارداد با پذيرنده ها نسبت 

به اعمال تخفيف به مشترى اقدام كند. 
از ســوى ديگر، مؤسســه اعتبارى مى تواند تسويه 
مطالبات محقق شده پذيرنده كارت( شخصى كه از 

طريق انجام تراكنش مبــادرت به واگذارى كاال و 
خدمات به مشــترى مى كنــد) را از روش هاى زير 

انجام دهد:
ــره  ــى زنجي ــن مال ــاى تأمي ــتفاده از ابزاره 1- اس
توليــد از قبيــل صــدور اوراق گام، اعتبــار اســنادى 
ــه منظــور  ــرات الكترونيكــى ب داخلــى ريالــى و ب
ــده  ــاز پذيرن ــات موردني ــا و خدم ــد كااله خري
كارت و انتقــال در زنجيــره تأميــن در چارچــوب 

ــه  ــررات مربوط ــط و مق ضواب
2- بازپرداخت اقساطى مطالبات متناسب با قرارداد 

بانك عامل و پذيرنده كارت
همچنين، مؤسســه اعتبــارى مى تواند نســبت به 
اســتفاده از بيمه نامه اعتبارى، از شــركت هاى بيمه 
داراى مجوز از بيمه مركزى براى كاهش ريســك 
بازپرداخت تسهيالت در دامنه مشتريان متقاضى هر 

مؤسسه با تعداد حداقل 25نفر اقدام كند. 

جزئيات دريافت كارت اعتبارى 7ميليونى از بانك ها

يارانه بگيران كارت رفاهى 
دريافت كنند

 اصنــاف، بازاريــان و توليدكننــدگان 
در شــرايط تحريم هاى ظالمانه دشــمن و 
همه گيرى ويروس كرونا به خوبى با مردم 
و دولت همراهى كردند كه اين مجاهدت و 

استقامت ستودنى است.
استاندار همدان روز گذشته با صدور پيامى 
به مناســبت گراميداشت روز ملى اصناف، 
گفــت: روز ملى اصنــاف فرصتى مغتنم 
براى يــادآورى و ارج نهادن به تالش ها و 
ارزش هاى معنــوى، اجتماعى و اقتصادى 
مجاهــدان عرصه هاى اعتال و شــكوفايى 

اقتصادى كشور است.
سيد سعيد شــاهرخى بيان كرد: با وجود 
تــداوم تعطيلى هــاى ناشــى از شــيوع 
ويــروس كرونا كه يكــى از طوالنى ترين 
محدوديت ها براى مشــاغل بود، كسبه و 
بازاريان استان همدان به خوبى شرايط را 

درك كرده و با استقامت ايستادند. 
وى با اشاره به آشــكار شدن دشمنى هاى 
كينه تــوزان و تحريم هــاى ظالمانــه عليه 
ايران اســالمى، بيــان كرد: در ســالى كه 
از ســوى رهبــر معظم انقالب بــا عنوان 
«توليــد؛ پشــتيبانى ها، مانع زدايى هــا» نام 
گرفته، اصناف، بازاريــان و توليدكنندگان 
غيور ايرانى به عنوان سربازان و مجاهدان 
عرصه جهاد و توليد در خط مقدم مقابله با 
اســتكبار قرار گرفته اند. شاهرخى در اين 
پيام، فرارســيدن اول تير ماه روز اصناف را 
به تمامى بازاريان و جامعه اصناف اســتان 
همدان تبريك و از خداوند متعال بهروزى 
و ســرافرازى اين خدمتگزاران صديق به 
اسالم و مردم را مســألت دارم. اول تيرماه 
در تقويم رســمى ايران به نام روز اصناف 

نامگذارى شده است.

خاموشى هاى بيشترى در راه است
لطفاً 

صرفه جويى كنيد
 سخنگوى صنعت برق گفت: با توجه به افزايش دماى 
هوا و افزايش مصرف، در تأمين برق با مشــكل مواجه 
هستيم و احتمال افزايش خاموشى ها وجود دارد، اما اين 

موضوع را به طور دقيق اطالع رسانى خواهيم كرد.
مصطفى رجبى مشــهدى در گفت وگو با ايسنا، درباره 
احتمــال افزايــش خاموشــى ها در كشــور گفت: در 

حال حاضر ميزان مصرف از توليد پيشــى گرفته است 
و كمبودها را با مديريــت مصرف جبران مى كنيم. اگر 
در اين شــرايط نيروگاهى از مدار خارج شود، شرايط 
سخت تر مى شود و براى تأمين برق مشكالتى به وجود 
مى آيد، بنابراين اينكه خاموشــى اعمال شــود محتمل 

است.
وى با بيان اينكه در جدول هاى خاموشــى هايى كه در 
اســتان ها منتشر مى شود، اطالع رســانى كامل را انجام 
خواهيم داد، افزود: اميدواريــم با اقداماتى كه صورت 
مى گيرد، مشكلى ايجاد نشود، اما اگر محدوديت جدى 
وجود داشــته باشد قطعاً اطالع رسانى خواهيم كرد و به 

صورت دقيق به اطالع مردم خواهيم رساند.

ســخنگوى صنعت برق در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
براى تهران نيز خاموشى در نظر گرفته مى شود يا خير، 
بيان كرد: پس از گذراندن اين هفته اطالع رسانى دقيقى 
را بــراى هفته آينده انجام مى دهيم و براى اين مهم بايد 
وضعيــت دما، نيروگاه هاى برق به طور كامل بررســى 

شوند، پس از آن اطالع رسانى دقيق انجام مى شود.
رجبى مشهدى با اشــاره به كشف رمزارزهاى غيرمجاز 
تاكنون نيز گفت: 188هزار دســتگاه كشــف شده كه 
ظرفيــت 553مگاوات را به خود اختصاص داده بود، با 
2عمليات فراگير كه انجام شد توانستيم روند كشفيات 
را توسعه دهيم و از مردم نيز بابت اطالع رسانى در اين 

حوزه بسيار قدردان هستيم.

همراهى اصناف در شرايط تحريم و كرونا 
ستودنى است

رنا
س: اي

عك
/

گنـدم توليدى در مالير50درصد كـاهش يافت
■  عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورزى مجلس: كم شدن ذخيره آب پشت سدها توليدات را كاهش داد

■ مديرجهاد كشاورزى: كاهش برداشت گندم از مزارع ديم عامــل كاهش خريــد تضمينى گندم
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 تيــم ملــى واليبــال ايران 
همچنان در كسب پيروزى 

ليــگ  رقابت هــاى  در 
ناكام  واليبال  ملت هاى 

است.
تيم ملــى واليبال مردان 

ايران در سيزدهمين دور 
ملت ها  ليگ  رقابت هاى  از 

بــه مصاف فرانســه رفــت و با 
نتيجه 3بر صفر شكست خورد تا ششمين 
باخت متوالى خود در ليگ ملت ها را تجربه 
كند، همچنين تيم ملى واليبال روز گذشته 
مقابل لهستان نيز شكســت را پذيرفت تا 
بدبى يارى هاى الكنو تكميل شود. ملى پوشان 
ايــران در حالى شكســت خوردند كه در 
12بازى گذشــته مقابل هلند، كانادا، ايتاليا، 
بلغارســتان و آمريكا به پيروزى رســيده و 
به ژاپن، روسيه، صربستان، آلمان، استراليا، 

برزيل و اسلوونى بازى را واگذار كردند.
باخت ايران مقابل تيمى مانند استراليا دور 
از تصور بود، زيرا  ايــن تيم تا زمان بازى 
مقابل ايران هيچ امتيازى در كارنامه نداشت! 
آخريــن پيروزى ايران مقابــل آمريكا رقم 
خورد؛ ملى پوشــان واليبال ايران مقابل تيم 
دوم آمريكا موفق شــدند به پيروزى برسند 
و پس از آن بازى ديگر رنگ برد را نديدند!

باخت هاى ايران در ليگ ملت هاى واليبال با 
ديدگاه هاى متفاوتى كارشناسى شده است. 
برخى از كارشناســان معتقد نــد كه آلكنو 

تركيب هاى متفاوتى را اجرا مى كند 
و براى همين باخت هاى ايران 
رقم مى خــورد. گروه ديگر 
اعتقــاد دارند كه والديمير 
آلكنو نمى خواهد دســت 
خود را براى تيم هاى ديگر 
رو كند و براى همين، ايران 
بازى ها را  از دســت مى دهد. 
عده اى ديگــر معتقدند كــه آلكنو 
همچنــان در حال شناســايى بازيكنان در 
شرايط ســخت است و به عمد بازيكنان را 
در شرايط دشوار قرار مى دهد تا كارايى آنها 
را زيرنظر بگيرد. آلكنو مربى بزرگى بوده و 
افتخارات زيــادى را در كارنامه خود دارد. 
قطعاً با گذر زمان و پيدا كردن راه حل هايى 
توسط اين مربى روس، ايران باز هم مى تواند 
در عرصه هــاى جهانــى بهتر از گذشــته 
بدرخشد. قطعاً با بيشتر شدن شناخت آلكنو 
از تيــم ملى واليبال و حاشــيه هاى آن، اين 
سرمربى مى تواند قاطعانه تصميم بگيرد كه 
چگونه تيم را هدايت كند، اما مشكل بزرگ 
اين است كه زمانى براى ساختن تيم وجود 
نــدارد و يك ماه ديگر تيــم آلكنو بايد در 
المپيك به ميــدان برود؛ رويدادى كه رئيس 
فدراسيون درباره اش گفته بود انتظار حضور 

در جمع 4تيم پايانى را داريم.
ملى پوشان كشورمان در آخرين بازى خود 
در جام ملت ها امروز بــه مصاف آرژانتين 

مى رود.

 تيم فوتبال شــهردارى همدان امشــب در 
ديدارى حســاس به مصاف ويســتا توربين 
تهران مى رود و احتماالً حكم صعود شهردارى 

امشب صادر مى شود.
هفته بيســت  وچهارم رقابت هاى فوتبال ليگ 
دســته دوم قهرمانى باشگاه هاى كشور امشب 
با انجام 7بازى در شهرهاى مختلف در گروه 
نخســت دنبال مى شــود كه در حساس ترين 
بازى هفتــه، 2 تيم باالى جدول در يك بازى 

6امتيازى به مصاف هم مى رود.
امشــب در يكى از اين بازى ها تيم شهردارى 
همدان پيشــتاز جدول رده بنــدى كه در يك  
قدمى صعــود قرار دارد در ورزشــگاه غدير 
باقرشــهر تهران ميهمــان تيــم دوم جدول 
ويســتاتوربين اســت. در اين ديدار 6امتيازى 
هر 2تيم براى كســب پيــروزى قدم به ميدان 
مى گذارند و مى توان به جرأت گفت كه بازى 
جذاب و خوبــى را 2 تيم به نمايش خواهند 

گذاشت.
تيم فوتبال شــهردارى همدان با هدايت مربى 
بومى خود رضــا طالئى منش فصل موفقى را 
پشت سر گذاشته و با تكيه بر جوانان جوياى 
نام همدان از همــان آغاز ليگ داعيه قهرمانى 
داشــت و در 23 هفته گذشته اكثراً صدرنشين 
جدول بوده و بيــش از هر تيم ديگرى لياقت 

صعود به دسته يك كشور را دارد.
تيم شــهردارى با 6امتياز برترى نسبت به تيم 
ويســتا با روحيه اى مضاعف قــدم به ميدان 
خواهد گذاشت و شهردارى چى ها قصد دارند 
تا جشن صعود را در تهران برگزار كنند و پيش 

از پايان ليگ تكليف خود را مشخص كنند.
شــاگردان طالئى منش كــه از روحيه  بااليى 
برخوردار هســتند اگر اسير غرور و خودبينى 
نشوند و بازى عادى خود را به نمايش بگذارند 

به راحتى مى توانند توشــه الزم را از اين بازى 
حساس كسب كنند.

تيم شهردارى به خوبى به شرايط جدول واقف 
اســت و به خوبى بازيكنــان و كادر فنى اين 
تيم را مى دانند كه لغــزش در اين بازى تاوان 
ســنگينى به دنبال خواهد داشت و از اين رو 
بايد با حوصله و صبر بازى را اداره كنند و از 

حواشى خود را دور نگه دارند.
3تيم ويستاتوربين، مس نوين كرمان و علم و 
ادب تبريز به دنبال فرصت هستند تا با لغزش 
شهردارى خود را به صدر جدول برسانند، اما 
شاگردان طالئى منش با 6امتياز برترى نسبت به 
تيم دوم در حاشــيه امنيت قرار دارد و كسب 
3امتياز از 9 امتيــاز باقى مانده مى تواند حكم 

صعود شهردارى را امضا كند.
تيم فوتبال شــهردارى امروز با اتخاذ تركيبى 

تدافعــى بايســتى برنامه خــود را روى گل 
نخوردن زوم كنند و در ضدحمالت نيم نگاهى 

به دروازه حريف داشته باشند.
امشــب دوئل بهترين خط دفاع ليگ با 10گل 
خورده، مقابــل بهترين خط حملــه گروه با 
24گل زده ديدنى خواهد بود. اين بازى حكم 
فينال را دارد و پيروزى شهردارى در اين بازى 
نماينده همدان را 2 هفته پيش از پايان ليگ به 

ليگ يك مى فرستد.
اما در ســاير ديدارها امشــب مــس كرمان 
تيم ســوم جدول ميزبان تيم انتهاى جدولى 
محتشــم تبريز اســت و ديگــر مدعى ليگ 
علم وادب تبريــز از آواالن كاميــاران ديگر 
فانوس به دست ليگ پذيرايى مى كند. 2 تيم 
اميد گناوه و ســپيدرود رشــت در ورزشگاه 
گناوه بــه مصاف هم مى روند و شــهردارى 

بندرعباس پذيراى فوالد نوين اهواز اســت. 
ديگر تيم اهوازى ملى حفارى از اسپاد تهران 
ميزبانى مى كند و تيم فانوس به دست نفت و 
گاز گچســاران به مصاف ايران جوان بوشهر 

مى رود.
در حال حاضر شــهردارى همدان از 23بازى 
46امتيــاز دارد ويســتاتوربين و مــس نوين 
كرمان با 38امتياز در تعقيب شهردارى هستند. 
تيم هاى ســپيدرود رشت و اســپاد تهران نيز 

نيم نگاهى به بازى هاى پلى آف دارند.
در انتهــاى جدول نيز ســقوط نفــت و گاز 
گچساران تقريباً قطعى است و 5تيم ديگر نيز 

كابوس سقوط را احساس مى كنند.
بازى هاى اين هفته در باال و پايين جدول حكم 
مرگ و زندگى را دارد و تنها ايرانجوان بوشهر 

و اميد گناوه در حاشيه امنيت قرار دارند.

خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

بانوان برتر ووشو استان معرفى شدند
 برترين هاى رقابت هاى ووشو بانوان قهرمانى استان با برگزارى يك 

دوره مسابقه در محل خانه ووشو استان معرفى شدند.
مسابقات انتخابى ووشو بانوان براى حضور در مسابقات قهرمانى كشور 
با حضور تيم هايى از همدان، نهاوند و مالير در خانه ووشــو استان در 
2وزن 48 و 52 كيلوگرم برگزار شد كه در نهايت ورزشكارانى از مالير 

و نهاوند عناوين قهرمانى را از آن خود كردند.
در اين مســابقات و در وزن منهاى 48كيلوگرم «مريم رحمتى» از مالير 
قهرمان شــد و «كيانا ده پهلوان» از نهاوند نيز در وزن منهاى 52كيلوگرم 
عنوان قهرمانى را از آن خود كرد. اين 2قهرمان مجوز حضور در مسابقات 

قهرمانى ووشو بانوان كشور كه تيرماه برگزار مى شود را كسب كردند.

همايش يوگا ويژه بانوان در همدان 
 همايش بزرگ يوگا ويژه بانوان با حضور مربيان و ورزشكاران اين 
رشته ورزشــى با رعايت پروتكل هاى بهداشتى در ميدان قائم همدان 

برگزار شد.
در اين مراسم بيش از 200بانوى ورزشكار در رده هاى مختلف سنى به 

انجام حركات يوگا پرداختند.
يوگا يكى از بهترين ورزش ها براى جلوگيرى از پوكى استخوان، اصالح 
ستون مهره ها، درمان و پيشگيرى از آرتروز، زانو درد و كمردرد، درمان 
افســردگى و درمان بيمارى هاى روحى و روانى اســت. همچنين اين 
ورزش در پيشــگيرى و كمك به درمان بيمارى هاى گوارشــى، تعادل 
هورمون هــاى درون ريــز و بيمارى هاى خاص، ايجاد روحيه شــاد و 
ســرزنده، تمركز باال بردن حافظه و يادگيرى و نيز باال بردن انعطاف و 
مقاومت بدنى نقش بسزايى دارد. هدف از برگزارى همايش يوگا آشنايى 

آحاد مردم جامعه با اين ورزش شادى بخش و مفيد بود.
 در پايان اين مراسم به نفرات شركت كننده يادبود يوگا اهدا شد.

دختران هندبال مالير در اردوى تيم ملى 
 دختران هندبال مالير به سومين مرحله از اردوى آماده سازى تيم ملى 

نوجوانان كشور راه يافتند.
الناز يارمحمدتوسكى و ســبا زنگنه از ورزشكاران ماليرى به سومين 

اردوى تيم ملى هندبال دختران نوجوان كشور دعوت شدند.
هر 2هندباليســت ماليرى از بهترين هاى مســابقات كشورى بودند و 
كادر فنى تيم ملــى را مجاب به دعوت كردند. اردوى تيم ملى هندبال 
به ميزبانى كرمان برگزار مى شــود  و هر 2هندباليست ماليرى شانس 
حضور در تركيب اصلى تيــم ملى را دارند. مالير قطب هندبال بانوان 
استان همدان به شمار مى رود و همواره داراى كرسى هاى تيم ملى است.

شايان ذكر است سومين اردوى تيم ملى هندبال نوجوانان دختر كشور 
از بيست وششم لغايت سى ويكم خرداد ماه سال جارى به ميزبانى شهر 

كرمان برگزار شد. 

2 كشتى گير ناشنواى همدانى 
مسافر تركيه شدند

2 كشتى گير همدانى مســافر مسابقات جهانى كشتى ناشنوايان در 
تركيه شدند.

سعيد فروتن نژاد و محمد سياهوشى كشتى گيران ناشنواى استان كه در 
اردوى آماده سازى تيم ملى بسر مى بردند توسط مربيان در ليست نهايى 
براى اعزام به تركيه قرار گرفتند. اردوى نهايى تيم ملى كشتى آزاد جوانان 
و بزرگساالن براى اعزام به مســابقات جهانى تركيه از روز گذشته در 

مجموعه ورزشى آزادى تهران آغاز  شد.
همدان در رشته هاى ورزشى ناشنوايان جزو بهترين هاى كشور به شمار 
مى رود. نفرات منتخب اردوى تيم ملى تير ماه امسال به مسابقات جهانى 

به ميزبانى كشور تركيه اعزام مى شوند.

قضاوت داور همدانى 
در ليگ دسته 2 بسكتبال

 حميدرضا جعفرى داور جوان همدانى ليگ دســته 2 بســكتبال را 
سوت زد.

به دعوت كميته داوران و مســابقات فدراســيون بسكتبال جمهورى 
اســالمى ايران حميدرضا جعفرى داور جوان همدانى مسابقات گروه 
چهارم از ليگ دسته 2 كشور را قضاوت كرد. مسابقات گروه چهارم به 
ميزبانى شاهين شهر اصفهان و به مدت يك هفته از 18 خردادماه تا 25

خرداد ماه برگزار شد و تعداد 7 تيم در اين گروه به رقابت پرداختند.

صعود دراماتيك دانمارك 
با برترى قاطع مقابل روسيه

 تيم فوتبال دانمارك با برترى قاطع 4 بر يك مقابل روسيه راهى 
مرحله حذفى يورو 2020 شد.

ديــدار تيم هــاى ملى فوتبال دانمارك و روســيه از گــروه دوم در 
چارچوب هفته ســوم مرحله گروهى مســابقات يــورو 2020، در 
ورزشــگاه پارك كپنهاگن برگزار شد و در پايان تيم دانمارك موفق 
شــد ميهمان خود را با نتيجه 4 بر يك شكســت داده و با توجه به 
شكست فنالند مقابل بلژيك، صعود دراماتيكى به دور حذفى داشته 

باشد. 
در ديگر ديدار اين گروه نيز تيم فوتبال بلژيك توانســت فنالند را با 

نتيجه 2 بر صفر شكست دهد. 
در گروه دوم اين مسابقات، بلژيك با 9 امتياز در صدر قرار گرفت و 
دانمارك نيز با 3 امتياز و تفاضل گل بهتر نســبت به فنالند و روسيه 
در رده دوم جاى گرفت. فنالند و روســيه نيز در رده هاى ســوم و 
چهــارم قرار گرفتند. با اين اوصاف دانمارك در مرحله  يك هشــتم 

نهايى با ولز ديدار مى كند.
 صعود مقتدرانه الله هاى نارنجى به يك هشتم نهايى

تيم ملى هلند با 3 گل از ســد مقدونيه گذشت تا با 9 امتياز كامل به 
دور حذفى رقابت هاى جام ملت هاى اروپا صعود كند.

تيم هاى هلند و مقدونيه شــمالى در چارچوب هفته ســوم مرحله 
گروهى رقابت هاى جام ملت هاى اروپا در گروه ســوم در ورزشگاه 
يوهان كرايوف آمستردام به مصاف هم رفتند كه در پايان تيم ميزبان 

با نتيجه 3 بر صفر به برترى رسيد.
با ايــن برد الله هــاى نارنجى 9 امتيازى شــدند تا ماننــد ايتاليا با 

100درصد امتيازات به مرحله يك هشتم نهايى صعود كنند. 
4 بــازى انجام  امشــب در آخرين بازى هــاى گروهى يورو2020

مى شود تا چهره 16 تيم راه يافته به مرحله حذفى مشخص شود.
درگروه پنجم ســوئد صدرنشــين بايد در سويل اســپانيا با لهستان 

قعرنشين پيكار دارد.
 ســوئد با يك تســاوى خيالش از بابت صعود راحت خواهد شد. 
لهســتان هم براى رفتن به مرحله بعدى فقط بايد به برترى برســد 
تا شــانس داشته باشد. اسپانياى بدون برد هم بايد در سن پترزبورگ 
با اســلواكى پيكار كند. الروخا 2امتيازى اســت و اسلواكى 3 امتياز 

اندوخته دارد.
اما درگروه ششم كه به گروه مرگ معروف است وضعيت پيچيده اى 
دارند. فرانسه صدرنشــين و 4 امتيازى بايد در مونيخ با پرتغال رده 

سومى و 3 امتيازى ديدار داشته باشد. 
فرانســه با يك تســاوى خيالش از بابت صعود راحت مى شود، اما 
پرتغــال ماجرايش فرق دارد. آنها در حال حاضر برترين تيم ســوم 
هســتند، ولى در هفته پايانى اوضاع متفاوت مى شــود. آلمان هم در 
خانه پذيراى مجارستان است. تيم يواخيم لو بايد همانند جام جهانى 
1954 و بازى فينال از ســد حريف خود بگــذرد تا با خيال راحت 

به دور دوم برود.
همان طــور كه مى دانيد 12تيم اول و دوم هر گــروه به اتفاق 4 تيم 
برتر ســوم به دور بعدى راه پيــدا مى كنند و در اين مرحله 8 تيم به 

خانه برمى گردند.

پيروزى ناپلئونى آرژانتين
 تيــم ملى فوتبال آرژانتين با نتيجه يك بر صفر مقابل پاراگوئه به 

پيروزى رسيد تا دومين برد ناپلئونى پياپى خود را كسب كند.
مســابقات فوتبال كوپا آمريكا پيگيرى شــد و تيــم ملى آرژانتين با 
تك گل آلخانــدرو گومز كه روى پاس ديدنى آنخل دى ماريا به ثمر 

رسيد، پاراگوئه را شكست داد.
ياران ليونل مســى در بازى قبلى هم با نتيجه اى مشابه اروگوئه را از 

پيش رو برداشته بودند.
 اكنون آرژانتين با 7 امتياز از 3 بازى خود در صدر جدول رده بندى 

مسابقات قرار دارد. A گروه
در ديگر بازى امروز كوپا آمريكا، شــيلى و اروگوئه به تساوى يك 

بر يك رسيدند.
 اردواردو وارگاس در دقيقه 26 شيلى را در اين بازى پيش انداخت، 
امــا آرتور ويدار در دقيقه 66 به اشــتباه دروازه خودى را باز كرد تا 

اروگوئه از شكست فرار كند.
در جدول رده بندى اين گروه و پس از آرژانتين 7 امتيازى،  شــيلى با 
5، پاراگوئه بــا 2، اروگوئه با يك و بوليوى بدون امتياز در رده هاى 

دوم تا پنجم قرار دارند.
پيگيرى مى شود. Bكوپا آمريكا بامداد پنجشنبه با مسابقات گروه

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 140060326001000368 مورخ 1400/03/10هيأت اول/دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاى خليل صواغ فرزند غالمحســين به شماره شناسنامه 980 صادره از همدان در 
32 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ يك باب خانه به مساحت 295/43 مترمربع 
پالك 1107 فرعى از 9/634 اصلى واقع در حومه بخش يك همدان به نشانى باالى 
صدف،كوچه فردوســى،خريداري از مالك رسمي آقاى صادق ايزدى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 349)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/02

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

رأي شماره 140060326001000367 مورخ 1400/03/10هيأت اول/دوم موضوع  برابر 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم ويدا صواغ فرزند غالمحســين به شماره شناسنامه 1696 صادره از همدان در 
16 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ يك باب خانه به مساحت 295/43 مترمربع 
پالك 1107 فرعى از 9/634 اصلى واقع در حومه بخش يك همدان به نشانى باالى 
صدف،كوچه فردوسى، خريداري از مالك رسمي آقاى صادق ايزدى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 353)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/02

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

موضوع  اول/دوم  مورخ 1400/03/10هيأت  شماره 140060326001000365  رأي  برابر 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم سوسن صواغ فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه 324 صادره از همدان در 
16 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ يك باب خانه به مساحت 295/43 مترمربع 
پالك 1107 فرعى از 9/634 اصلى واقع در حومه بخش يك همدان به نشانى باالى 
صدف،كوچه فردوســى،خريداري از مالك رسمي آقاى صادق ايزدى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 351)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/02

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

موضوع  اول/دوم  مورخ 1400/03/10هيأت  شماره 140060326001000362  رأي  برابر 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاى قدير صواغ فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه 97938 صادره از همدان در 
32 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ يك باب خانه به مساحت 295/43 مترمربع 
پالك 1107 فرعى از 9/634 اصلى واقع در حومه بخش يك همدان به نشانى باالى 
صدف،كوچه فردوســى،خريداري از مالك رسمي آقاى صادق ايزدى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 355)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/02

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

توسعه ورزش شهروندى در دستور كار شهردارى
 توسعه ورزش شهروندى در رشته هاى مختلف در دستور كار باشگاه شهردارى است، 

و از ورود هيأت هاى ورزشى استان به ورزش شهروندى استقبال مى شود.
رئيس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان با بيان اين مطلب در جمع 
رئيس انجمن جوجيتسو استان و جوجيتسوكاران همدان گفت: در چند سال گذشته يكى 
از سياست هاى مديريت ارشد شــهردارى و شوراى اسالمى شهر همدان توسعه ورزش 
بوده اســت و اقدام هاى ماندگارى در ورزش شهروندى شــهردارى همدان رقم خورده 

است. 

روح ا... وجدى هويدا با بيان اينكه به دنبال توســعه ورزش شــهروندى شهردارى همدان 
هستيم، بيان كرد: با ساختار جديدى كه براى ورزش شهروندى شهردارى همدان تعريف 
شده، آمادگى حضور هر رشته ورزشى را در ورزش شهروندى شهردارى داريم. همچنين 

به دنبال اين هستيم كه عدالت اجتماعى با توسعه در تمام محالت همدان اجرا شود.
وى با بيان اينكه حضور جوانان با استعداد در ورزش جوجيتسو ارزشمند است، گفت: تا 

جايى كه در توان داشته باشيم در جهت توسعه اين رشته ورزشى كمك مى كنيم.
رئيس انجمن جوجيتسو همدان نيز با اشاره به توجه ويژه شهردارى همدان به ورزش، بيان 
كرد: شــهردارى همدان در توجه به ورزش فراتر از وظايف خود حركت كرده و سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان به خوبى توسعه ورزش را رقم زده است.

حميد رحيمى افزود: ورزش شــهروندى شهردارى همدان در كشور به عنوان يك الگو و 
برند بوده و در 2 سال گذشته با مديريتى كه صورت گرفت، دبيرخانه ورزش شهروندى 

شهردارى همدان هم افتتاح و موجب خوشحالى جامعه ورزش شد.
وى با بيان اينكه جوجيتسو مى تواند حركت نوينى در ورزش شهروندى شهردارى همدان 
ايجاد كند، گفت: جوجيتســو يكى از رشته هاى بسيار پُرمخاطب رزمى بوده و سرشار از 
اســتعدادهاى ناب در اين رشته ورزشى اســت. جوجيتسو يكى از رشته هاى با قدمت و 

پُرنشان بوده كه همدان در اين رشته حرف هاى زيادى براى گفتن دارد.
رحيمــى بيان كرد: مشــكل اصلى كمبود زيرســاخت بوده كــه اميدواريــم بتوانيم از 

زيرساخت هاى شهردارى همدان براى توسعه جوجيتسو استفاده كنيم.

هدف ايران و آلكنو المپيك است عبور سخت استقالل از سد تيم شهرخودرو
 تيم فوتبال اســتقالل در ديدار معوقه هفته 
بيســت ويكم ليگ برتر مقابل شــهرخودرو در 
حالى به پيروزى رســيد كه در دقايق پايانى تا 
آســتانه تســاوى هم پيش رفت، اما در نهايت 

3امتياز را گرفت.
در ديــدار معوقه مربوط به هفته بيســت ويكم 
ليگ برتر فوتبال برتر، تيم اســتقالل تهران در 
ورزشگاه آزادى ميزبان شهرخودرو بود كه اين 
بازى با نتيجه 2 بر صفر به ســود آبى پوشان به 

پايان رسيد.
در دقيقه 47  مهدى قايدى كه يكى از 2بازيكن 
تازه وارد آبى ها بود، هنوز نيامده پاس گل داد و 
زننده اين گل هم كسى نبود جز آرمان رمضانى 
مــرد اول خط حمله اين روزهاى آبى پوشــان. 
قايدى پس از يكســرى حــركات تاكتيكى با 

يك پاســى در عرض از پشت محوطه جريمه 
آرمان رمضانى را صاحب توپ كرد و رمضانى 
بــا ضربه اى دقيقه و فنى با شــوتى زيبا دروازه 
شــهر خودرو را باز كرد تا آبى پوشان از ميهمان 

خود پيش بيفتند.
آبى پوشان در دقايق پايانى از سوى تيم حريف 
تحت فشــار قرار گرفتند و تا آستانه مساوى با 
شهرخودرو هم رفتند كه در دقايق پايانى ضربه 
بازيكن شهرخودرو به تير دروازه برخورد كرد 
و در برگشت استقالل صاحب يك ضد حمله 
شد كه مهدى قايدى گل دوم تيمش را در دقيقه 

106 به ثمر رساند.
اســتقالل با اين پيروزى 40امتيازى شــد و در 
رده ســوم جدول رده بندى باقى ماند. سپاهان و 

پرسپوليس با 48امتياز صدرنشين هستند

حكم صعود شهردارى امشب صادر مى شود؟

مهاجم شهردارى ادامه فصل را از دست داد
ا مير ابراهيم بيگى مهاجم شــهردارى همدان به دليل 
آسيب ديدگى و شكستگى از ناحيه ترقوه در ديدار برابر 
تيــم ملى حفارى اهواز 3ديدار باقى مانده تيمش تا پايان 

فصل را از دست داد.
وى كه پس از آرمين طاليى منش 5گله با به ثمر رساندن 
4گل دومين بازيكن برتر شهردارى همدان در امر گلزنى 
اســت هفته گذشــته تحت عمل جراحى قرار گرفت و 
اكنــون براى گذراندن دورات نقاهــت خود بايد 6هفته 
خانه نشــين شــود. بدين ترتيب وى در 3ديــدار پايانى 

شهردارى همدان غايب بزرگ تيمش خواهد بود .
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بزرگتريــن  عليصــدر 
در  كه  جهــان  آبى  غار 
ســال هاى اخير و پيش 
از شــيوع كرونــا مملو 
خارجــى  گردشــگر  از 
و داخلــى بــود 7ماه با 
تنهاتريــن  ســكوت 
روزهاى خود را ســپرى 

كرد

فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

حذف حشرات مقاوم به سم 
با نانوحشره كش گياهى

 محققان يكى از شركت هاى فناور موفق به توليد محصول حشره كش 
گياهى با كمك فناورى نانو شده اند كه به گفته آنها اين محصول قادر است 
بسيارى از گونه هاى مقاوم در برابر سم را نيز از بين ببرد. به گزارش ايسنا، 
اين شــركت با اســتفاده از چند گياه بومى ايران و بهره مندى از فناورى و 
فرموالسيون هاى نانويى موفق به توليد حشره كشى شده است كه اثربخشى 
بااليى داشــته و ماندگار بيشــترى نيز در محيط دارد و در عين حال براى 
سالمتى انسان و محيط زيست نيز بى خطر است.آيدين زيبايى ديوشلى، مدير 
عامل اين شركت گفت: ما با استفاده از چند گياه بومى ايرانى و استفاده از 
فناورى نانو چندين محصول نظير سوسك و مورچه كش، ساس كش، كك 
و شپش كش و همچين آفت كش گل و گياه توليد و به بازار عرضه كرده ايم.

زمان در كوه سريع تر از روى دريا مى گذرد!
 پژوهش ها نشــان مى دهند كه گذر زمان هميشــه به يك شكل 

نيست و مى تواند در مكان هاى مختلف، متفاوت باشد.
 Frank)"بــه گــزارش آى اى، در فوريه ســال 1919، "فرانك دايســون
 (ROG)"ــچ ــلطنتى گرينوي ــه س ــگر "رصدخان Dyson)، پژوهش
پژوهشــگر   ،(Arthur Eddington)"ادينگتــون "آرتــور  و 
"دانشــگاه كمبريــج"(Cambridge University)، 2گــروه از 
ــا بــه اكتشــاف و عكســبردارى از  ستاره شناســان را تشــكيل دادنــد ت
يــك خورشــيدگرفتگى بپردازنــد كــه قــرار بــود در مــاه مــه آن ســال 
ــر در  ــروه ديگ ــل و گ ــوبرا در برزي ــروه در س ــك گ ــد.  ي رخ ده
ــى  ــواحل غرب ــيپ"(Principe) در س ــك "پرنس ــره كوچ جزي

ــا مســتقر شــدند. آفريق

زمين 84 ميليون سال پيش كج و صاف 
شده است!

 يك مطالعه جديد نشــان مى دهد كه سياره زمين 84 ميليون سال 
پيش يك بار چرخش عجيبى داشــته و ســپس به حالت اوليه خود 
بازگشته است. به گزارش ايسنا، يك مطالعه جديد نشان مى دهد كه 
ســياره ما حدود 84ميليون سال پيش چرخش عجيبى داشته است و 

12درجه كج شده است.
محققــان مى گوينــد: "انحــراف واقعــى قطبــى"(TPW) يــا تغييــر 
جهــت مجــدد ســياره بــراى ســاير ســيارات و قمرهــا و زميــن در 
حال حاضــر بــا ماهــواره كامــًال مســتند شــده اســت، امــا آزمايــش 
رواج آن در گذشــته زميــن توســط حركــت صفحــات تكتونيكــى 

پيچيــده اســت.

قدرتمندترين قايق برقى جهان
 به دنبال ثبت ركورد جهانى سرعت

 يك موتور برقى مخصوص قايق موسوم به «اى-موشن 180اى» 
به عنوان قدرتمندترين موتور قايق دنيا و به  عنوان سريع ترين موتور 

برقى قايق در دنيا مى باشد.
 Vision)"به گزارش نيواطلس، شركت كانادايى "ويژن مارين تكنولوژيز
Marine Technologies)  در مــاه مه امكان ســفارش و رزرو 
موتور قايقرانى كامًال الكتريكى خود به نام "١٨٠E E-Motion"  را 
فراهم كرد كه به قايقرانان اين امكان را مى دهد كه قايق هاى خود را به 
يك نسل جديد از پيشرانه پاك و بدون سروصدا مجهز كنند. اين موتور 
نه تنها قوى ترين موتور قايق برقى جهان است، بلكه مى تواند بزودى 

سريع ترين موتور جهان نيز بشود.

نقش مغز در بروز ترس از تاريكى چيست؟
 ترس يــك واكنش معمولى به تاريكى اســت و اكنون محققان 
معتقدند مكانسيم مغز كه موجب ترس از تاريكى مى شود را يافته اند.

به گــزارش ســاينس آلرت، مطالعات جديد نحــوه  فعاليت بخش 
آميگدال(amygdala) مغز كه مسئول پردازش احساسات و تنظيم 
واكنــش  ما در برابر ترس اســت را هنگام قــرار گرفتن ما در نور و 

تاريكى نشان مى دهد.
به گفته  محققان نور فعاليت بخش آميگدال را سركوب مى كند، همچنين 
وجود نور موجب ايجاد ارتباطى قوى ميان آميگدال و قشر پيش پيشانى 
مى شــود. اين بخش از مغز احســاس ترس ما را كنترل مى كند. در اين 
تحقيقات اسكن «اف .ام .آر.آى»(fMRI) 23نفر كه به مدت 30 ثانيه در 

معرض نور كم، متوسط و تاريكى قرار گرفته بودند بررسى شد.

جشن آب پاشونك
 جشن آغاز تابستان

 جشن آغاز تابستان در روز نخست فصل تابستان 
برگزار مي شــده است. ايرانيان باســتان براي ايجاد 
نشاط و شــادي هاي گروهي جشن هاي زيادي برپا 
مي كردند. معموالً آغاز هر فصل با يك جشن همراه 
بود. عالوه بر آن اســم هر روز وقتي با اســم هر ماه 
برخورد مي كرد آن روز را هم جشن مي گرفتند. مثًال 
نام روز ســيزدهم هر ماه تير بود كه در ماه تير، روز 

تير(سيزدهم) را جشن مي گرفتند.
در آغاز تابستان، خورشيد از باالترين جايگاه طلوع 
خود در افق شمال شــرقى برمى دمد و در باالترين 
جايــگاه غروبگاهى خود در افق شــمال غربى فرو 
مى رود. حركت روزانه خورشــيد در آسمان نيز در 
اين هنگام به باالترين خط ســير خود بازمى رسد كه 
بيش از ديگر روزهاى سال به قطب آسمانى نزديك 
شده و در نتيجه بلندترين روز سال و كوتاه ترين شب 
ســال را پديد مى آورد. در اين روز و در لحظه ظهر 
خورشيدى، زاويه ميان خورشيد و افق جنوبى بيشتر 
از هر روز ديگر اســت و آفتاب در اين روز به كمال 

و اوج ساليانه خود دست مى يابد.
اين هنگام براى مردمان باستان كه دلبستگى فراوانى 
به پديده هاى كيهانى داشــته و چنين پديده هايى را 
در زندگى روزمره، آيين ها و باورداشــت هاى خود 
دخالت مى داده اند؛ اهميت بســيارى داشته است و 
آيين ها و جشن هاى پرشمارى را در اين هنگام برپا 

مى داشته اند. 
برخى از بازمانده هاى آيين هاى آغاز تابستان كه ظاهراً 
بســيار فراوان بوده اند، عبارت اســت از جشن هاى 
«آب پاشونك» يا «اول تووســتونى (تابستانى)» كه 
در فراهان، اراك، محالت و بسيارى از نواحى ديگر 
ايران در روز اول تابســتان همراه بــا گردهمايى و 

مراسم آب پاشى در صحرا برگزار مى شود.
 راجع به علت پيدايش جشن آب پاشونك در آغاز 
تابســتان فرضيه هاى زيادي وجــود دارد  از جمله 
اينكه، زماني در ايران 7 سال باران نيامد و فيروز پسر 
يزدگرد اول شــاه ايران نگراني قحطي و مرگ ومير 
بــود در آن زمان  هيچ كس از قحطي نمرد و پس از 
نخســتين بارندگي مردم بسيار خوشحال شدند و به 
نشانه تشكر از اينكه در قحطي تلفات نداشته اند خدا 

را شكر كردند و به روي هم آب پاشيدند.

آماده شدن ايران 
براى ورود گردشگران خارجى

 معاون گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
در آستانه بازگشايى مرزهاى كشور از استان ها خواست براى معرفى ايران 
به عنوان مقصد گردشــگرى ايمن، نظارت جدى بر رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى تأسيسات گردشگرى سراسر كشور را در دستور كار قرار دهند.

به گزارش روابط عمومى معاونت گردشگرى، ولى تيمورى در نشست 
مجازى با مديران كل و معاونان گردشــگرى اســتان هاى كشــور كه با 
هدف هماهنگى و برنامه ريزى به منظور حضور شايســته در نمايشگاه 
گردشــگرى اكسپو دبى 2021 برگزار شــده بود، گفت: رويداد مهم و 
جهانى اكسپودبى از 2 منظر معرفى ظرفيت هاى گردشگرى كشور و  نيز  
بهره مندى از فرصت نزديكى ايران با محل برگزارى اين رويداد به منظور 
جذب گردشگران خارجى شــامل بازديدكنندگان و غرفه داران رويداد 
مذكور در دســتور كار قرار دارد، از اين رو با توجه به احتمال بازگشايى 
كنترل  شده و تحت نظارت مرزهاى بين المللى به روى گردشگران ظرف 
روزهاى آينده، الزم است زمينه حضور ضابطه مند گردشگران خارجى 

در استان هاى كشور فراهم شود.
وى پيش تر خبر داده بود صدور رواديد توريستى ايران پس از يك سال 

توقف از تيرماه 1400 از سر گرفته مى شود.
تيمورى در ادامه بيان كرد: نياز است با توجه به نزديكى زمان برگزارى 
رويداد اكســپو 2021 دبــى و به طور كل فراهم آمــدن امكان حضور 
گردشــگران خارجى در كشــور، اســتان هايى كه مقصد گردشــگرى 
ورودى هستند، با تأكيد رصد شوند و نظارت هاى متوالى رعايت دقيق 
پروتكل هاى بهداشتى در مراكز و واحدهاى گردشگرى كشور و همچنين 
آموزش دوباره به ذى نفعان و بخش خصوصى مرتبط و نيز بهره بردارى از 
اقالم تبليغاتى متناسب براى متقاعدسازى براى جلب اعتماد گردشگران، 
آمادگــى الزم را بــراى آغاز دوباره گردشــگرى بين المللى به صورت 

محدود و كنترل  شده داشته باشند.
وى گفت: نياز است هر يك از ادارات كل استانى با ارائه 2برنامه، شامل 
برنامه تخصصى از جمله اقدامات براى حضور در غرفه گردشــگرى و 
همچنين برنامه دوم شامل مشاركت در ساير بخش هاى حاضر در عرصه 

صنعت گردشگرى كشور به صورت شايسته و مؤثر عمل كنند.
براساس اين خبر، نمايشــگاه اكسپو دبى دربازه زمانى 6ماه از 21 اكتبر 
2021 تــا مارس2022 برابر با 2 مهر ماه 1400 تا فروردين ماه 1401 در 
شهر دبى كشــور امارات با حضور بيش از 192كشور و پيش بينى بيش 
از 25 ميليون نفر بازديدكننده برگزار مى شود. پاويون جمهورى اسالمى 
ايــران نيز در متراژ  2 هزار و14 مترمربع با شــعار «ايران، تمدنى كهن 
و اســتوار؛ تنوع اقوام و ميزبان ملت ها» در موقعيت مكانى مطلوبى در 
اين نمايشگاه قرار دارد. حوزه گردشگرى نيز در 60مترمربع به صورت 
مســتقيم و در 382 مترمربع به صورت مشــاركتى معرفى ظرفيت هاى 

صنعت گردشگرى كشور را عهده دار خواهد بود.    

لغو رواديد گروهى ايران و روسيه 
به مخاطره مى افتد؟

 برخورد اخير روسيه با مسافران ايرانى در فرودگاه اين كشور با طرح 
ادعاهايى در ارتباط با مهاجرت اتباع ايرانى از طريق روســيه، توافق لغو 

رواديد گروهى بين 2كشور را چقدر مى تواند تحت تأثير قرار دهد؟
به گزارش ايســنا، همزمان با امضاى برنامه اجرايى اقدام مشترك ايران 
و روســيه براى لغو رواديد در سفرهاى گروهى شهروندان 2كشور، اين 
احتمال و نگرانى مطرح شد كه انگيزه هاى مهاجرت از طريق روسيه به 
اروپا، توافق 2كشــور را ممكن است تحت تأثير قرار دهد و اين پرسش 
مطرح شد كه ضمانت اجرايى اين توافق نامه براى عمل كردن2كشور به 
تعهدات شان چيست و چه تضمينى وجود داد كه طرف مقابل از نيمه راه 

زير تعهداتش نزد و اين توافق را يك طرفه متوقف نكند؟
مشــابه اين ماجرا در زمان توافق ايران با كشــورهاى صربستان، مالزى 
و جمهــورى آذربايجــان رخ داده بود؛ پس از لغو يا تســهيل رواديد، با 
افزايش تقاضا براى سفر به اين كشورها و بازنگشتن تعدادى از مسافران 
به كشــور، طرف مقابل يك طرفه توافق لغو رواديد بــا ايران را متوقف 
و ديگر گردشــگران ايرانى را از امكان ســفر بــدون رواديد و يا حتى با 
رواديد فرودگاهى محروم كرد. در روزهاى گذشته سرگردان نگه داشتن 
38مســافر ايرانى در فرودگاه روســيه و جلوگيرى از ورود آنها به خاك 
اين كشــور با طرح ادعاى احتمال غيرواقعى بودن هدف سفر آنها براى 
تماشــاى بازى هاى جام ملت هاى اروپا و جعلى بودن اسناد و مجوزهاى 
سفر اين مسافران، توافق ايران و روسيه براى لغو رواديد سفرهاى گروهى 

را درحالى كه هنوز به مرحله اجرا نرسيده، نيز نشانه گرفته است.
با اين وجود، مديركل دفتر بازاريابى و توســعه گردشــگرى خارجى به 
ايســنا، گفت: فكر نمى كنم اين اتفاق ها به لغو توافق 2كشور منجر شود، 
البته تأثيرگذار اســت و تخلفات، طرفين را دچــار ترديد مى كند و قطعًا 
سختگيرى ها بيشتر مى شــود و در كميته هاى فنى ايران و روسيه، موانع، 

مشكالت و سختگيرى ها مطرح و بررسى مى شود.
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■ حديث:
امام رضا(ع):

امامت، زماِم دين است و رشته مسلمانان و مايه آبادانى دنيا و اقتدار مؤمنان. امامت، ريشه بالنده اسالم و 
شاخه بلند آن است. با امامت، نماز و زكات و روزه و حّج و جهاد، كامل مى  شوند و درآمدهاى مسلمانان و 
زكات، جمع  آورى مى  شود ، و حدود و احكام، اجرا مى  شوند و مرزها و سرحّدات، نگهدارى مى  شوند .       

. الكافى: ج 1 ص 200 ح 1

 اين پديده گردشــگرى با مصوبه ســتاد كرونا 
و همراه بــا رعايت كامل پروتكل هاى بهداشــتى 

بازگشايى شد.
مديرعامل شركت سياحتى عليصدر از آمادگى غار 
عليصدر براى ميزبانى از مسافران تابستانى خبر داد 
و گفت: همزمان با والدت امام رضا(ع) غار عليصدر 
پس از 7ماه تعطيلى به صورت رسمى و با موافقت 

ستاد مديريت كرونا بازگشايى شد.
مهدى مجيدى با بيان اينكه امروز چهارشنبه 2 تيرماه 
غار عليصدر ميزبان پرچم حرم رضوى است افزود: 
پس از تعطيلى 7ماهه و درآمدزايى نداشتن اين غار، 
طبق مكاتبه با ســتاد كرونا و موافقــت آنها، از اول 
تيرماه نســبت به بازگشــايى آن اقدام شد تا شاهد 
حضور گردشــگران همراه با رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى باشيم.
وى با بيان اينكه با بازگشــايى غار عليصدر ميزبان 
مســافران تابســتانه خواهيم بود گفت: اميدواريم 
بازگشــايى موجب رونق گردشگرى شده و بتوانيم 

بخشى از آسيب هاى وارده را جبران كنيم.
مجيدى با تأكيد بر اينكه عليصدر 15ماه ســخت را 
گذراند و هيچ مجموعه اى چنين روزهايى را تجربه 
نكرد بيان كــرد: عليصدر به طور ميانگين ســاالنه 
60هزار بازديدكننده داشــت كه در سال 99 به 80

هزار نفر رسيد.
مجيدى گفت: در ســال 98 درآمد شركت عليصدر 
22 ميليــارد تومان بود كه در ســال 99 به 3ميليارد 
رســيد، اما فشــارها را تحمل كرديم تا به روزهاى 
اوج برســيم. وى با بيان اينكه در شرايط سختى كه 
داشتيم، 20درصد پرسنل عليصدر بازنشسته شدند 
افزود: پرســنل غار جزو مشاغل سخت و زيان آور 
بودند و بازنشســته شدند كه بايد ســنوات آنها را 
پرداخت مى كرديم، اما با توجه به توان مالى شركت 
تنها 70درصد ســنوات پرداخت شد و 30درصد آن 

باقى مانده است.
مديرعامل شــركت ســياحتى عليصدر با اشاره به 
اينكه در سال گذشته حمايت هاى خوبى با پرداخت 
وام صــورت گرفت بيــان كرد: با توجــه به اينكه 
بازپرداخت وام ها آغاز شــده، انتظــار مى رود براى 
پرداخت آنها اســتمهال يكساله قائل شوند تا درآمد 

باالترى داشته باشيم.
وى بــا بيان اينكه در ســال 99 بــه بهره برداران 
عليصدر 9درصد تخفيف داديم گفت: با با وجود 
اقتصادى خوب نيســت، همين  اينكه وضعيــت 
انتظار را داريــم كه با ما براى بازپرداخت وام نيز 

استمهال صورت گيرد.
مجيدى با تأكيد بر اينكه اشــتغال و معيشت پرسنل 
عليصدر مهم اســت و اميدواريــم زود رونق يابد  
افزود: در سال 98 هزينه كرد شركت 19ميليارد تومان 

بود، اما در سال 99 به 13ميليارد 
تومان كاهش يافت كه با كاهش 
اضافه كار و پرداخت صرفاً حقوق 

پايه صرفه جويى داشتيم.
وى با اشــاره به اينكه در دوران 
تعطيلــى غارعليصدر 150نفر از 
همــكاران را در مقطع 7ماهه به 
بيمه بيكارى معرفى كرديم گفت: 
همين 7ماه بيمه بيكارى توانست 
بار ســنگينى را از دوش شركت 

عليصدر بردارد.
بيان  عليصدر  شركت  مديرعامل 
كرد: آژانس مسافرتى عليصدر در 
براى  و  است  تعطيل  حال حاضر 
شركت،  درآمد  از  بخشى  جبران 
محــل آژانــس در رهن صنف 
ديگرى اســت كه پس از بهبود 

شرايط مجدد آژانس برقرار مى شود.
وى با اشــاره به اينكه از ســال 89 تا 98 شركت 
عليصدر براســاس آراى قانونــى محاكم قضايى 
موظــف به پرداخت هزينه و اجاره اســت گفت: 
اين مبلغ از ســال 89 تا 98 پرداخت نشده و با در 
نظر گرفتن تخقيف موظف به پرداخت 17ميليارد 
تومان اســت كه در هيأت مديره نيز تصويب شده 
و همين هم فشــارهايى را بر شــركت وارد كرده 

است.

عليصدر بزرگترين غار آبى جهان 
كه در ســال هاى اخير و پيش از 
گردشگر  از  مملو  كرونا  شــيوع 
خارجــى و داخلى بــود 7ماه با 
ســكوت تنهاترين روزهاى خود 

را سپرى كرد.
عليصدر تنها غار تاالبى ايران و از 
معدود غارهاى آبى و بزرگترين 
غار آبى جهــان در 75كيلومترى 
شــهر همدان واقع در ارتفاعات 
روســتاى  نزديــك  ســارى قيه 
عليصدر شهرســتان كبودراهنگ 
در استان همدان واقع شده  است.
اين غار بى نظير كه در سال 1342

نخســتين كاوش ها در آن انجام 
شد و در سال 1387 در فهرست 
ميراث طبيعى ايران به ثبت رسيد 
از ســطح دريا 2هزار و 100متر ارتفاع دارد و داراى 

داالن هاى پيچ در پيچ و دهليزهاى متعددى است.
از مجموعه رشــته آب ها درياچه بزرگى در درون 
غار بــه وجود آمده و از اين رو نفــوذ به عمق غار 
تنها با قايق ميســر اســت. غار عليصدر براســاس 
نظر كارشناســان مطرح زمين شناســى دنيا يكى از 
بى نظيرترين و بزرگترين غارهاى آبى جهان اســت 
كه شــكل گيرى آن به دوره ژوراســيك دوره دوم 

زمين شناسى بر مى گردد.

13توسط تعدادى  اين غار در سال هاى 1344 و 42
از كوه نــوردان و غارنــوردان گروه ســينا همدان 
شناسايى و قايقرانى در اين غار شگفت آور با وسايل 
ابتدايى از ســال 46 به همت دست اندركاران امر و 

تعريض دهانه آن امكان پذير شد.
براســاس تحقيقات و مستندات موجود، بخش هاى 
ورودى غار در دوره صفويان مورد استفاده مردمان 
آن زمــان قــرار مى گرفته به طورى كــه از مدخل 
ورودى بــه عنوان پناهــگاه و از آب آن به صورت 
آب انبار براى مصرف كشــاورزى استفاده مى شده 

است.
دمــاى داخل غار حــدود 16درجــه و دماى آب 
12درجه ســانتيگراد ثابت اســت، PH آب تقريبًا 
خنثى است و عمق آب بين نيم تا 14متر اندازه گيرى 

شده است.
ســختى آب غار عليصدر باال بوده و از نوع آهكى 
است، بنابراين اســتفاده از آن براى آشاميدن توصيه 

نمى شود.
عليصدر غارى زنده اســت و هيچگونه گاز سمى 
در آن يافت نمى شــود و به علت وجود جريان هوا 
تنگى نفس در آن احســاس نمى شود و همچنين به 
علت وجود نداشتن نور خورشيد هيچگونه حيات 

جانورى در اين غار ديده نشده است.
تاكنون 11/3 كيلومتر از مجموع دهليزهاى اين غار 
در مراحل مختلف شناسايى و حدود 3/2 كيلومتر آن 

مورد بازديد عالقه مندان قرار مى گيرد.

غار عليصدر بازگشايى شد

 نظــام فنــى مرمــت آثــار تاريخــى مبتنى بر 
استانداردســازى مصالــح بومى تا پايان امســال با 
همكارى مراكز علمى كشور نهايى و مصوب مى شود.

مديــركل دفتــر حفظ و احيــاى بناهــا، بافت ها و 
محوطه هاى تاريخى وزارت ميراث

 فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى با بيان اين مطلب 
گفت: موضوع استانداردســازى مصالح به اســتناد 
قانونى كه ســال 1398 در مجلس شــوراى اسالمى 

تصويب شد، در دستور كار قرار گرفت.
ســيد هادى احمدى روئينى افــزود: ايجاد نظام فنى 
اجرايى مرمت كه نظامى مســتقل از نظام  مهندســى 
ساختمان كشور است، به منظور تحقق مصوبه مجلس 

شوراى اســالمى، با همكارى دانشگاه شهيد بهشتى 
آغاز شد و اين نظام تا پايان امسال به مرحله تصويب 

مى رسد.
وى افــزود: بــراى استانداردســازى مصالــح نيز 
قراردادى با مركز تحقيقات ساختمان منعقد شد كه 
مصالح ســنتى را استانداردسازى و مشخصات فنى 
مورد انتظار را اعالم كنــد و اين كار نيز در مراحل 

پايانى قرار دارد.
مديــركل دفتــر حفظ و احيــاى بناهــا، بافت ها و 
ميراث فرهنگــى،  وزارت  تاريخــى  محوطه هــاى 
استانداردســازى مصالــح بومى را گامــى مهم در 
مرمت اصولى بناها و آثار تاريخى كشــور برشــمرد 

و بيان كرد: استانداردســازى مصالح بومى بر اساس 
فعاليتى چندجانبه از ســوى وزارت ميراث فرهنگى، 

گردشگرى و صنايع دستى در حال پيگيرى است.
احمدى روئينــى بيان كــرد: با توجه بــه اينكه اوج 
مهندســى و هنر در اســتفاده از برخى مصالح نظير 
خشت و ســنگ در تاريخ ايران ثبت و قابل مشاهده 
اســت، بايد از اين دانش گذشتگان استفاده بيشترى 

شود.
وى گفت: علم نظام مهندســى ساختمان كشور يك 
علم وارداتى اســت و بدون توجه به مصالح بومى، 
مصالحــى مانند بتن، آهن و مصالح وارداتى را مبناى 

كار گرفته است.

احمدى روئينــى بيان كــرد: بر اين اســاس وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى براساس 
رســالتى كه داشــته به دنبال اين بود كه اســتفاده از 

مصالح را استانداردسازى كند. 
وى از مراحل مرمت و احيــاى چند اثر تاريخى در 

سمنان بازديد كرد.
استان ســمنان داراى بيش از هزار و 147اثر تاريخى 
شناسايى شده است. 837اثر تاريخى، طبيعى و معنوى 
استان در فهرست آثار ملى ثبت شده است كه 216اثر 

در 8 سال گذشته اضافه شد.

مديركل حفظ و احياى بناهاى وزارت ميراث فرهنگى:
نظام فنى مرمت آثار تاريخى با استانداردسازى 

مصالح بومى مصوب مى شود
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