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زن

بهشت بدون متولى 
در تصرف زباله ها

 در فرهنگ اسالمى اولين روز ماه شوال به عنوان 
عيد فطر و جشن بازگشــت به فطرت معين شده 
اســت، زيرا مسلمانان روزه دار در طول ماه رمضان 
با ارتباطهاى پى در پى با خداوند متعال واســتغفار 
از گناهــان به تصفيه روح و جــان خويش همت 
گماشته و از تمام آلودگى هاى ظاهرى و باطنى كه 
بر خالف فطرت آن هاســت، خود را پاك نموده و 
به فطرت واقعى خود برمى گردند . اميرمؤمنان على 
عليه السالم نيز از همين زاويه به عيد فطر مى نگرد 
و با اشاره به روز عيد مى فرمايد: «انما هو عيد لمن 
قبل ا... صيامه وشــكر قيامه وكل يوم ال يعصى ا...

فهو عيد - اين عيد كسى است كه خدا روزه اش را 
پذيرفته و نماز او را ستوده است و هر روز كه خدا 

نافرمانى نشود، آن روز عيد است .»
روز ترك گناه و فاصله گرفتن از زشتى ها و پليديها 
و روز غلبه بر شــياطين، روز عيد است . عيد فطر 
روز بازگشت به فطرت است، اين معنا رامى توان از 
لغت «عيد فطر» هم فهميد، چرا كه «عيد» به معناى 
بازگشــت و «فطر» به معنــاى «فطرت و طبيعت » 

است .
مســلمانان در اين روز در اثر يــك ماه ضيافت و 
مهمانى خداوند به صفاى باطن دســت يافته و در 
حقيقت، شــخصيت واقعى خويش را بازيافته اند، 
آرى، فطــرت پاك انســان در طول ســال در اثر 
غبارهاى جهل و نادانــى و غفلت به انواع گناهان 
و معصيت هــا مبتال شــده و از حقيقت خود دور 
مى شــود و در نتيجه دچار خودفراموشــى و خدا 
فراموشــى مى گردد . اما با فرا رســيدن ماه مبارك 
رمضان، انسان مســلمان در پرتو فضاى معنوى آن 
ماه و تالش هاى خويش به يك زندگى نوين دست 
مى يابد، كه مى توان آن را «بازگشــت به خويشتن 

» ناميد .

 رحمت خدا در روز عيد
خداونــد در روز عيد، در رحمت خويش را به روى 
تمامى بندگان مى گشايد از اين رو انسان هاى گنهكار 
فرصت اين را دارند تا بخشــش و رحمت الهى بهره 
مند شــوند. گويى روح انسان دوباره جوان مى گردد 

و رايحه خوشبوى الهى در كالبدش دميده مى شود.
 مراتب روزه داران در عيد فطر

بدون ترديد تك تك مســلمانان با فرا رسيدن عيد 
ســعيد فطر نوعى شــادى و لذت درونى در خود 
احساس مى كنند، اما استقبال مسلمانان از روز عيد 
فطر يكنواخت و مســاوى نيســت . زيرا هر كسى 
نسبت به معرفت و ايمان خود به اين عيد بزرگ و 
با عظمت مى نگرد و از آن بهره مى گيرد . زمينه ها، 
ذهنيت ها، مراتب ايمان و عوامل ديگرى در نگرش 

و انگيزه افراد دخالت دارد .

175پايگاه جمــع آورى زكات فطره در 
استان همدان مستقر مى شود

مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان 
گفت: همزمان با فرا رســيدن عيد سعيد فطر، 175
پايگاه براى جمع آورى زكات فطره مردم اين استان 

مستقر مى شود.
پيمــان تركمانــه افــزود: زمينه هــاى پرداخت 
الكترونيكى زكات فراهم اســت و امسال با توجه 
به شرايط كرونايى، پيشنهاد مى كنيم مردم روزه دار 
اســتان همدان زكات خود را به روش الكترونيكى 

پرداخت كنند.
وى اظهار داشــت: مردم استان مى توانند به آسانى، 
كد #5*081*8877* را توســط تلفن هاى همراه 

خود شماره گيرى و فطريه خود را پرداخت كنند.
مديــركل كميتــه امداد امــام خمينى(ره) اســتان 

كارت  شــماره  كــرد:  خاطرنشــان  همــدان 
«6037799795016145» نيز ويژه پرداخت فطريه 
عام بــراى پرداخت غير حضــورى فطريه در نظر 
گرفته شده تا همشــهريان به راحتى بتوانند فطريه 

خود را پرداخت كنند..
وى با بيان اينكه ميزان زكات فطره براى هر نفر بر 
اســاس قوت غالب و نظر مراجع تقليد از مبلغ 18
هزار تومان تا 21 هزار تومان تعيين شده است تاكيد 
كرد: بر اساس مصوبات ستاد هماهنگى جمع آورى 
زكات فطره مقرر شده صندوق هايى كه به صورت 
متفرقه و خارج از چارچوب شــوراى زكات استان 
نسبت به جمع آورى زكات فطره اقدام كنند توسط 

نيروى انتظامى جمع آورى شوند.
 نماز عيد فطر

در روز عيد ســعيد فطر، انســان بــا خواندن نماز 

پرشــكوه عيد، چــه معبود و ولــى نعمت واقعى 
خويــش نزديك تر مى شــود. بنــدگان مؤمن و 
پرهيزكار خداوند با برآمدن اولين اشعه هاى زيباى 
خورشــيد، مهياى برگزارى نماز پرشكوه عيد مى 
شوند. شــكوه و عظمت نماز عيد دل هاى مؤمنان 
را جال مى بخشد و دشمنان اسالم را خوار و ذليل 

مى سازد.
 تقويت وحدت مسلمانان

اجتمــاع روز عيد فطر مى تواند در پيوند و همدلى 
مسلمانان نقش آفرين باشــد . آنان در گردهمايى 
روز عيد فطر و قرار گرفتن در كنار هم، از نظرات، 
مشكالت و گرفتارى هاى همديگر آگاه مى شوند 
. در اين گردهمايى بغض هــا و كينه ها تبديل به 
دوســتى و همدلى مى شود و مؤمنان در يك صف 
واحد احساس اتحاد و نزديكى بيشترى به همديگر 

مى كنند .
عيد فطر از ســويى حكايت از پيوند معنوى انسان 
با خداى خويش دارد و از ســوى ديگر حكايت گر 

ارتباط وى با هم كيشان خود است .
حضرت رضا عليه الســالم در مورد نقش عيد فطر 
در تحوالت معنــوى، اقتصادى و اجتماعى جامعه 
مى فرمايد: روز فطر، عيد مقرر شــده تا مسلمانان 
در ايــن روز گرد هم آيند و بــراى خداوند ظهور 
كنند و او را به خاطــر نعمت هايش تعظيم كنند . 
پس اين روز، روز عيد، روز اجتماع، روز فطر، روز 
زكات، روز رغبت و روز تضرع و . . . است . پس 
خداوند بزرگ دوست دارد كه مسلمانان در چنين 
روزى اجتماعى داشته و در آن، او را ستايش كرده 

و مقدس بدارند .»
* منابع:
1) نهج البالغه، حكمت 428 .
2) امالى شيخ صدوق، ص 100 .
3) مسار الشيعة، ص 30 .

در كميته دانشگاهى برنامه صيانت از جمعيت اسدآباد بررسى شد
گذار جوامع سنتى به مدرن 

مهمترين عامل تغيير جمعيت 
 اسدآباد- محمدجواد كوهى- خبرنگار همدان پيام-يكى از موضوعات عمده 
در مطالعات جمعيتى، گذار جمعيت شــناختى اســت كه  اين موضوع يكى از 
مسائل مهم مورد توجه اكثر جوامع است. گذار جمعيت شناختى با جهت گيرى 

بارورى، زير سطح جايگزينى، ويژگى مسلط جمعيت ايران شده است.
مدير گروه جمعيت و سالمت خانواده دانشكده علوم پزشكى اسدآباد از نگرانى 
در رابطــه با كاهش بارورى خبر داد و گفت: به نظر مى رســد عواملى از جمله 
شرايط اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و تغيير در تمايالت و خواسته هاى مردم از 
طرف ديگر در اين امر نقش به سزايى داشته باشند و به موازات گذار جوامع، از 
شرايط پيشامدرن به يك جامعه مدرن صنعتى و شهرى، ميزان هاى مواليد و مرگ 

و مير و در نتيجه حجم، رشد و ساختار جمعيت تغيير مى كند.
به گزارش همدان پيام، فهميه بهزادى خاطر نشان كرد: گذار مرگ و مير و سپس 
گذار بارورى، دو نيروى اصلى تعيين كننده گذار جمعيت شــناختى هســتند و 
واقعيت امر آن اســت كه على رغم شخصى بودن امر بارورى در خانواده، نتايج 
آن در بعد وسيع ترى به نام جامعه منعكس مى شود و زندگى اجتماعى را تحت 

تاثير قرار مى دهد.
وى گفت: امروزه نگرانى در رابطه با كاهش بارورى، يكى از مســائل مهم مورد 
توجه اكثر جوامع اســت. يكى از موضوعات عمده در مطالعات جمعيتى، گذار 
جمعيت شناختى است. گذار جمعيت شناختى با جهت گيرى بارورى، زير سطح 

جايگزينى، ويژگى مسلط جمعيت ايران شده است.
وى ادامه داد: اندازه گيرى و شناخت سطح بارورى در هر طبقه نه تنها در پيش 
بينى هاى جمعيتى كه اســاس و زيربناى برنامه ريزى هاى اقتصادى، اجتماعى و 
جمعيتى الزم به نظر مى رسد، بلكه در ارزيابى شرايط اقتصادى، اجتماعى جامعه 

مورد مطالعه نيز از شاخص هاى كالن و مهم به شمار مى آيد.
به گزارش روابط عمومى دانشكده علوم پزشكى شهرستان اسدآباد،على رغم اينكه 
TFR در جهان و ايران كاهش يافته، اما تعداد جمعيت افزايش داشته است كه به 
دليل افزايش اميد زندگى و كاهش مرگ و مير بر اثر بيماريها مى باشد. در نتيجه 
تعداد ســالمندان در جهان و ايران در حال افزايش مى باشد. در سال 2015 كمتر 
10٪ جمعيت ايران باالى 60 ســال سن داشته اند. اما در سال 2050 در صورت 
٪ جمعيت ايران در گروه ســنى باالى 60 سال قرار  ادامه روند فعلى بيش از 30
خواهند گرفت كه جزء پيرترين كشــورهاى جهان به حســاب مى آيد. در واقع 
كشور جمهورى اســالمى ايران به سمت سالمند شدن پيش مى رود؛ اين مقوله 
مهمى اســت كه بايد مورد عنايت قرار گيرد؛ در اين شــرايط استفاده از فرصت 
پنجره باز جمعيتى كمك شايانى در تغيير شاخص هاى جمعيتى خواهد كرد. (اگر 
در كشــورى بيش از 70٪ از جمعيت بين سنين 15 تا 64 سال باشند، آن كشور 
از  فرصت پنجره باز جمعيتى برخوردار اســت. در ايران از سال 1385 تا 1425

پنجره جمعيتى باز است.
شايان ذكر است، در اين كميته مدير گروه سالمت خانواده و جمعيت به تشريح  
راهبردهاى جمعيتى و وضعيت موجود شهرســتان از نظر نرخ رشد جمعيت و 

برنامه عملياتى اجرايى اين برنامه پرداخت.
در ادامه ايرج صالحى رئيس دانشــكده، سخنان مبســوط و ارشادى در اجرايى 
ســازى اين برنامه به تفصيل بيان نمود و خط مشــى ســازمانى اجرايى و لزوم 
همكارى كليه معاونت ها و ذى نفعان و مشتركين داخل و خارج سازمانى و  ساير 

ادارات را مشخص و اعالم كرد.
از مصوبــات ايــن كميته مى توان به تشــكيل زير كميته هــاى كميته صيانت 
دانشــگاهى در اســرع وقت - تشــكيل كميته معين صيانت در فرماندارى - 
تشــكيل اتاق فكر جمعيت شناسى - راه اندازى كلينيك سالمت جنسى براى 
اولين بار در شهرســتان  - نظارت بر فرايند اجراى برنامه عملياتى - نظارت 
و پايش اجرايى ســازى برنامه در ســطوح محيطى زير مجموعه دانشكده و 
ســازمانهاى دولتى و غير دولتى دســت اندركار برنامه - تشكيل كميته ها به 

صورت ماهانه و فصلى اشاره كرد.

عيد فطر؛ جشن بندگى و بازگشت به فطرت الهى

اصناف همدان حمايت مى خواهند
■  اوقاف: از يكسال گذشته اجاره بها را بخشيده ايم         ■  اتاق اصناف: تصميمات كشورى اجرا نمى شوند

بازار مسكن در ركود و تورم به سر مى برد

مستاجـران 
در برزخ گرانى اجاره بها

فراز و نشيب هاى مداوم، سهم تويسركان از شوراى شهر!
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براى نداشتن بن بست 
 1- از جمله نكاتى كه در سفر رئيس قوه 
قضائيه به اســتان مــورد تاكيد قرار گرفت و 
عمل به آن مى تواند اقتصاد، توليد و اشتغال 

استان را متحول و توسعه استان...
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كبودراهنگ وسيع ترين شهرستان استان است

محروم از مديريت 
تا حمايت

سهم مهاجران در زيرساخت هاى 
توسعه چيست؟

پيچ هاى مرگ 
در مسير 
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

شرط الزم براى نداشتن بن بست 
 1- از جمله نكاتى كه در ســفر رئيس قوه قضائيه به استان مورد 
تاكيــد قرار گرفت و عمل به آن مى تواند اقتصاد، توليد و اشــتغال 
اســتان را متحول و توسعه اســتان را تسريع كند، نبودن بن بست در 

همراهى و حمايت از توليد بود.
آيت اهللا رئيســى در اين سفر در ديدار با فعاالن اقتصادى تاكيد كرد: 
هيچ بن بستى نداريم و اعتقاد دارم بايد راه را براى توليدكنندگان باز 
كنيم و قرار را بر اين مبنا بگذاريم كه ما مى توانيم، قانون بر همه چيز 

اصالت دارد اما بايد راه را هموار كرد.
2- اين تاكيد در كنار هشــدار به مديران كه نبايد  به سهولت افراد، 
اشخاص، كشــاورز و فعال اقتصادى را  متخلف تلقى كنيم، همه بر 

تالش مديران براى گشايش راه ها براى توليدكنندگان تاكيد دارد .
اين مهم در سخنان بعدى رئيس قوه قضائيه مشهود است.

مسئولين مربوطه بايد راه هاى قانونى را بگشايند تا با گشودن اين راه 
هاى قانونى مردم، دســت اندركاران و فعاالن اقتصادى و كشاورزى 
متخلــف تلقى نشــوند؛ بايد در اين خصوص ســاز و كارى وجود 

داشته باشد.
3- اين سخنان توجه به نكته ظريفى در فرايند و رابطه توليدكننده با 

مديران در استان همدان است.
فرايندى كه در آن اكثر مديران تالش مى كنند، دامن خود را با ريسك 
ناپذيرى پاك و تمام ريســك را بــه توليدكننده منتقل كنند و با اين 
كار به جاى راهگشــايى، توليدكننده را وارد بن بست كرده و درگير 
دفاع دربرابر تخلفى كه با همراهى قانونى مديران مى توانســت رخ 

ندهد، مى كنند.
4- نبود يا كمبود مديران ريســك پذير در استان به ويژه در حمايت 
از توليد دليلى شــده كه نســلى از مديران در اســتان شكل بگيرند 
كه به لحاظ ســازمانى مديرى توانمند محســوب اما از نظر مردم و 
توليدكننده ها مديرانى ضعيف و متخصص در امور روزمره و ناهمراه 

شناخته مى شوند.
مديرانى كه با همين فرمول قادرند در هر ســمتى و هر دولتى فعال 
بوده و با بن بست سازى براى توســعه استان در محدوده مديريتى ،  

براى آينده مديريتى خود راهگشايى كنند.
5- فضاى مديريتى اســتان در سال هاى اخير با تاكيدات استاندار به 

ريسك پذيرى مديران بهتر شده اما تا شرايط مطلوب فاصله دارد.
در اين زمينه هنوز بســيارى از مديران به استفاده از اختيارات براى 
مانع زدايــى و حمايت از توليد و خروج از بن بســت باور ندارند و 
در اين شرايط فشار اســتاندار و قوه قضائيه هم نمى تواند آنها را به 

شجاعت و ريسك پذيرى براى توليد و توسعه وادارد.
6- واقعيت آن اســت كه براى توليد نبايد بن بســت باشــد اما اگر 
مديران شــجاعت و قدرت ريسك پذيرى به نفع توليد و راهگشايى 

براى آنها نداشته باشند، بن بست ايجاد خواهد شد.
روشن است در اين بن بســت توليد كننده عالوه بر درگير شدن در 
روندى فرسايشــى و پيگيرى هاى بى حاصل بــه جاى توليدكننده و 

كارآفرين به صفت متخلف نيز خوانده خواهد شد.
7- حمايــت از كارآفرين و توليدكننده بــا توجه به همين دو تاكيد 
ساده يعنى در بن بست قرار ندادن و راهگشايى و متخلف نكردن او 
با ريســك پذيرى و شجاعت در كار از سوى مديران مرتبط با توليد 

و كارآفرينى اتفاق خواهد افتاد.
در حقيقــت اقدام به اين تاكيدات اقدام اصلــى براى مانع زدايى از 
توليد و كارآفرينى خواهد بود و حركت توســعه اســتان را تسريع 

خواهد كرد.

تعيين زمان دو ماهه چراى دام در مراتع همدان
فقط 50 درصد پوشش گياهى محقق شده است

 بنا بر گفته مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان با بيان اينكه 598 هكتار از مراتع همدان داراى پروانه چرا است با توجه 
به ظرفيت مراتع امســال و شــرايطى كه با توجه به كاهش بارندگى حاكم است، عشاير و روســتاييان دو ماه بيشتر نمى توانند از مراتع 

استفاده كنند.
اردشير خزايى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه استان همدان 822 هزار هكتار مراتع دارد كه از اين ميزان 598 هزار هكتار مراتع دامى 

پروانه چرا صادر شده است اظهار كرد: 70 هزار واحد دامى مربوط به عشاير و مابقى روستايى است.
وى با بيان اينكه در سال جارى پوشش گياهى 50 درصد سنوات گذشته بوده كه اين ميزان نسبت به بلندمدت 60 درصد است گفت: 
با توجه به ظرفيت مراتع امســال و شــرايطى كه با توجه به كاهش بارندگى حاكم است، عشاير و روستاييان دو ماه بيشتر نمى توانند از 

مراتع استفاده كنند.

اهداى 11 كپسول اكسيژن توسط خيرين همدان به مراكز درمانى
 مسئول مشاركت هاى مردمى و امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان از اهداى 11 كپسول اكسيژن از سوى خيرين همدان به 

مراكز درمانى و درمان مبتاليان به كرونا خبر داد.
ح ميد شــاكرى صفت  در گفت وگو با  فارس با اشــاره به برگزارى دويست و بيســت و دومين جلسه شوراى مددكارى مجمع خيرين 

سالمت همدان اظهار كرد: در اين جلسه پرونده 15 بيمار با رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى بررسى شد
وى با بيان اينكه در اين جلسه مصوب شد 365 ميليون ريال به بيماران مساعدت شود و 330 ميليون ريال وام قرض الحسنه در اختيار 
آنها قرار گيرد از تخفيف 210 ميليون ريالى مراكز درمانى به بيماران خبر داد و عنوان كرد: با مصوب اين جلسه 6 بيمار در طرح سخاوت 

قرار گرفت.
مسئول مشاركت هاى مردمى و امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان با بيان اينكه چهار بيمار نيز زير پوشش طرح «طعم مهربانى» 

قرار گرفتند افزود: جمع كل مساعدت هايى كه در اين جلسه تصويب شد 907 ميليون ريال بود.

12 معلم از همدان به جشنواره كشورى 
تجارب برتر تربيتى راه يافتند

 معاون پرورشــى و فرهنگى اداره كل آموزش و پرورش اســتان 
همدان گفت: 12 همكار فرهنگى از اين اســتان شامل هشت معلم 
در جشنواره تجارب برتر تربيتى و چهار معلم ديگر نيز در جشنواره 

الگوى برتر تدريس به مرحله كشورى راه يافتند.
يوسف سعيدى در گفت و گو با ايرنا افزود: جشنواره هاى تجارب 
برتر تربيتى و الگوهاى برتر تدريس درس تفكر و سبك زندگى در 
پايه هاى هفتم و هشتم دوره متوسطه اول با موفقيت در مدارس اين 
اســتان برگزار شد و نفرات برتر مجوز شركت در مرحله كشورى را 

به دست آوردند.
وى بــا بيــان اينكــه ايــن جشــنواره هــا در اجــراى راهــكار هفــت 
ــد،  ــزار ش ــرورش برگ ــوزش و پ ــن آم ــول بنيادي ــند تح از 11 س
خاطرنشــان كــرد: مربيــان، مشــاوران تربيتــى، تحصيلــى و شــغلى 
و دبيــران درس تفكــر و ســبك زندگــى اســتان در ايــن جشــنواره 

هــا شــركت كردنــد.
ــكاران  ــالى از هم ــر ارس ــش از 150 اث ــرد: بي ــح ك ــعيدى تصري س
ــه  ــس از س ــيد و پ ــنواره رس ــن جش ــه اي ــه دبيرخان ــى ب فرهنگ
مرحلــه داورى، آثــار رســيده از مناطــق و شهرســتان ها، رتبــه 

ــدند. ــى ش ــر معرف ــاى برت ه
معــاون پرورشــى و فرهنگــى اداره كل آمــوزش و پــرورش اســتان 
همــدان عنــوان كــرد: ارتقــاى كمــى و كيفــى شــيوه هــاى تدريــس 
مربيــان، مشــاوران و دبيــران درس تفكــر و ســبك زندگــى، اصالح 
ــر نگــرش هــاى رايــج و ســنتى در شــيوه هــاى تدريــس،  و تغيي
مكتــوب كــردن تجربيــات، بــه اشــتراك گذاشــتن اندوختــه هــا و 
ــه اســتفاده از روش هــاى  ــران ب ــان، مشــاوران و دبي ترغيــب مربي
ــن  ــزارى اي ــداف برگ ــه اه ــرى از جمل ــى و يادگي ــف ياده مختل

جشــنواره اســت.

ساخت سد خرمرود تويسركان
 40 درصد پيشرفت فيزيكى دارد

 بنــا بر گفته مديرعامل شــركت آب منطقه اى همــدان كه پروژه 
ساخت ســد مخزنى خرمرود در شهرستان تويسركان با 175 ميليارد 

تومان هزينه و 40 درصد پيشرفت فيزيكى در دست اجراست.
منصور ســتوده در گفت وگو با ايرنا با اشاره به اينكه سد خرمرود بر 
روى رودخانه اى به همين نام و در نزديكى روستاى اشتران شهرستان 
تويسركان احداث مى شود، افزود: اين سد از نوع زون بندى با هسته 
رسى اســت كه براى نخستين بار با سرمايه گذارى بخش خصوصى 

ساخته مى شود.
وى با بيان اينكه عمليات اجرايى اين ســد با اعتبار اوليه 175 ميليارد 
تومان و سود مشــاركت 141 ميليارد تومان از سال 1396 آغاز شده، 
اظهار داشت: با توجه به نرخ تورم، پيش بينى مى شود در مجموع 400

ميليارد تومان براى تكميل و بهره بردارى از اين سد هزينه شود.
ســتوده گفت: حجم مخزن اين سد هشــت ميليون و 270 هزار متر 
مكعب ظرفيت دارد كه هشت ميليون و 100 هزار متر مكعب آن مفيد 
است كه عالوه بر تامين آب شرب 40 روستا، براى بخش كشاورزى 

و صنعت نيز مورد استفاده قرار مى گيرد.
وى با بيان اينكه اين سد ساالنه 9 ميليون و 600 هزار متر مكعب آب 
قابــل تنظيم را تامين مى كند، افزود: 2 ميليون و 100 هزار متر مكعب 
آن در بخش شــرب و صنعت، پنج ميليــون متر مكعب آن در بخش 
كشــاورزى و يك ميليون و 40 هزار متر مكعب نيز در بخش محيط 

زيست صرف مى شود. 
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان تصريح كرد: در حال حاضر 
143 نفر با اســتفاده از 70 دســتگاه ماشين آالت ســبك و سنگين 

سدسازى در اين پروژه عمرانى مشغول به كار هستند.
وى با بيان اينكه اين ســد از نوع خاكى همگن با هســته رسى است، 
افزود: نزديك به 2 ميليون و 202 هزار متر مكعب خاكريزى براى بدنه 

اين سد انجام مى شود. 
ستوده با اشاره به اينكه طول تاج اين سد 700 متر است، گفت: ارتفاع 

سد از پى 54 متر و ارتفاع از كف آن 46 متر است. 
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان با اشاره به اينكه سرريز سد 
آزاد با دهانه اوجى شــكل و 196 متر مكعب بــر ثانيه ظرفيت دارد، 
افزود: با بهره بردارى از ســد خرمرود عــالوه بر ماندگارى جمعيت 
فعلى، مهاجرت معكوس به اين مناطق روستايى شهرستان تويسركان 

نيز پيش بينى مى شود. 
مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان با بيان اينكه سد مخزنى خرم 
رود 120 هكتار وســعت دارد كه سطح درياچه آن 63.5 هكتار است، 
اظهار داشت: طول سر ريز اين سد 20 متر و ظرفيت سيستم انحراف 

تونل بتنى سد نيز 68 متر مكعب بر ثانيه است. 
ســد خرمرود در 54 كيلومترى جنوب غربى شهر همدان و در منطقه 
خرمرود بين دو روســتاى سيســتانه و اشــتران شهرستان تويسركان 

درحال احداث است.

1- اطالع رســانى متناقض موجب سرگردانى مردم درباره ممنوعيت 
ســفر در تعطيــالت عيد فطر شــده اســت. گويا برخى مســئوالن 
اين ممنوعيت را براى ســفرهاى بين اســتانى و برخى هم سفرهاى 
درون اســتانى و هم سفرهاى بين استانى اعالم كرده اند. گفتنى است 
اطالع رســانى ناقص، متناقض و مبهم از ضعف هاى ســتاد كرونا از 

ابتداى فعاليت بوده است.
2- شايعات انتخاباتى با شروع ثبت نام از داوطلبان رياست جمهورى 
افزايش يافته اســت. گويا برخى ارگان هاى حزبى با اســتفاده از واژه 
منابع آگاه اين شايعات را منتشر مى كنند. گفتنى است از انتخاب رئيس 
ستاد انتخاباتى رئيسى تا جلسه انتخاباتى ظريف با خاتمى و سيدحسن 

خمينى از جمله اين شايعات در روز گذشته است.
3-  گرانــى 40درصدى شــير و لبنيات در راه اســت گويا كمبود و 
گرانى علوفه و ســاير نهاده هاى توليد، موجب درخواســت دامداران 
براى افزايش نرخ مصوب شير خام از 4هزار و 500تومان به 6هزار و 
500تومان در نشست دوشنبه هفته آينده ستاد تنظيم بازار شده است. 
گفتنى اســت در انتخاباتهاى گذشته معموال اجازه گرانى به دليل تاثير 

منفى در جامعه داده نمى شد.
4- مشكالت اجاره نشين ها در تيرماه نمايان مى شود. گويانرخ اجاره 
تيرماه مشخص خواهد شد. گفتنى است هرچند قرار است با مصوبه 
ستاد كرونا اجاره نشــين ها قرارداد اجاره را تمديد كنند، اما پيش بينى 
شده امسال بسيارى از مستاجران با مشكالتى چون كمبود واحدهاى 

اجاره اى و همچنين افزايش نرخ هاى اجاره روبه رو شوند.
5- قسم خوردن ظريف در كميسيون امنيت ملى تكذيب شده است. 
گويا يك عضو كميســيون امنيت ملى، با اشاره به اينكه  ظريف پيش 
از اين هم در كميســيون تأكيد كرده بود كه نامزد انتخابات نمى شود،  
قسم خوردن ظريف در كميسيون را تكذيب كرده است. گفتنى است 

روايت ها از اين جلسه كمسيون امنيت ملى زياد است.

 از شانزدهم ارديبهشت ماه انستيو پاستور 
فاز سوم كارآزمايى بالينى واكسن كرونا ر در 
7 اســتان آغاز كرده است كه همدان يكى از 

اين استان ها هفت گانه مى باشد.
واكسن تزريق شده به داوطلبان بعد تحقيقات 
و توليد مشــترك بين ايران و كوباست كه در 
ايران توســط انستيتو پاستور و موسسه رازى 
در حــال اجرا و توليد اســت. اين مركز صد 
ســال ســابقه فعاليت در توليد واكسن را در 
كشــور ما دارد يعنى همه مردم ايران واكسن 
سل انستيتو پاستور را زده اند و آثارش را هم 

ديده اند.
سرخك  بيمارى  توانستند  ايرانى  واكسن هاى 
را ريشه كن كنند ولى در كشور امريكا هنوز 
بيمارى سرخك ريشــه كن نشده است اين 
ســابقه تاريخى نشــان مى دهد كه ايران در 
ساخت واكسن و بكارگيريش توانمند است. 
درباره واكسن كرونا هم همه مراحل زير نظر 
گرفته شــده است و تا زمانى كه سازمان غذا 
و دارو و كميته اخــالق اجازه مصرف براى 
انســان را بدهند اين واكسن به روى انسان ها 
تزريق نشد اما حاال با وارد شدن به فاز سوم 
كار آزمايى بالينى واكســن كرونا اين دارو در 

بدن 10 هزار ايرانى تزريق شده است.
در ايــن ميان  برخى  از مردم هم مى گويند كه 
ما واكســن مى زنيم تا كرونا نگيريم اما الزم 
اســت اين موضوع ياد آورى شود كه تزريق 
در ســال اول باعث نمى شود كه فرد ديگر به 
بيمارى كرونا مبتال نشــود بلكه ممكن است 
كرونا بگيرد امــا اين ويروس خطرناك ديگر 

جانش را تهديد نمى كند.
در همين راستا معاون بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشكى همدان گفتهاســت كه واكسيناسيون 
ســال اول مرگ ناشــى از كرونــا را كاهش 
خواهد داد و در ســال دوم هم ابتال به بيمارى 
را كم مى كند ضمن اينكه در سال هاى بعد هم 
بتدريج ريشه اين بيمارى را از بين خواهد برد.
دريافت  متقاضى  ديگر،  كشورهاى   

واكسن ايرانى هستند
منوچهر كرمى افزود: ب توجه به اينكه تاكنون 
يعنى با گذشــت حدود يك هفته از نخستين 
روز تزريق همگانى اين واكنش هنوز عالئمى 
از ســوى داوطلبان گزارش نشــده است كه 
حكايت از عوارضى جدى باشــد بسيارى از 
كشــورها به خصوص كشورهاى اسالمى نيز 
خواهان دريافت اين واكسن از ايران هستند. 

 اطالع رسانى در همدان
 كافى نيست

با اينكه در همدان همچون اســتان هاى ديگر 
مرحله كارآزمايى بالينى اين واكسن آغاز شده 
اما در بين مردم هنوز ســواالتى زيادى وجود 
دارد كه بى پاســخ مانده است و تعداد افرادى 
كــه از اجراى اين طرح آگاهى كامل داشــته 

باشند بسيار محدود است.
 شرايط ثبت نام براى واكسيناسيون 

داوطلبان در همدان
بر اســاس اعــالم وزارت بهداشــت افراد 
داوطلب در هفت اســتان بابل، اصفهان، يزد، 
همدان، بندرعباس، زنجــان و يزد مى توانند 

  pasterucovait با مراجعــه به ســايت
مراجعــه كننــد و بعد از تكميــل اطالعات 
خواسته شــده مشــخصات خود را در اين 

سامانه ثبت نمايند.
بعد از ثبت اينترنتى بــراى متقاضيان پيامكى 
ارسال مى شود كه روز، ساعت و محل تزريق 
واكســن اطالع رسانى مى شــود تا داوطلب 
متقاضــى در زمان و مــكان مورد نظر جهت 
دريافت مرحله نخســت واكسن حاضر شود. 
بر همين اساس متقاضيان دريافت واكسن در 
همــدان به دو گروه دريافت كننده واكســن 
كه 80 درصد متقاضيان را شــامل مى شــود 
هســتند و گروه دوم كه دريافت كننده افزونه 
(ادجوانت) مى باشــد و 20 درصد متقاضيان 

را در بر گيرد.
اما شبه واكسن افزونه چيست؟

شبه واكسن اثر بخشــى در مقابل حفاظت از 
كرونا در بدن فرد متقاضى ندارد به همين علت 
گروهى از داوطلبان كه آن را دريافت مى كنند 
بعد از رسيدن به نتايج نهايى واكسن ايرانى در 
مرحله واكسيناسيون عمومى به شكل رايگان 

اين واكسن را دريافت خواهند كرد
 روند واكسيناسيون در همدان 

اجــراى طــرح واكسيناســيون داوطلبان در 
همدان توســط دكتر حميــد عمادى كوچك 
علوم  دانشگاه  عفونى  بيمارى هاى  متخصص 
پزشكى تهران و دكتر فريبا كرامت از دانشگاه 
علوم پزشــكى همدان انجام مى شــود و آن 
طور كه گفته مى شود زنانى كه قصد دارند تا 
3 ماه آينده باردار شوند اجازه شركت در اين 

طرح را ندارند.
در همين راســتا داوطلبانى كه پيامك ثبت نام 
را دريافت كرده اند بعــد از مراجعه به مركز 
بهداشــت شهرســتان همدان واقع در ميدان 
فلســطين مورد معاينه قرار مى گيرند و بعد از 
دريافت واكســن يا افزونه به منظور اطمينان 
كامــل از شــرايط ســالمت 30 دقيقه منتظر 

مى مانند تا در مرحله دوم معاينه قرار گيرند.
داوطلبــان بعــد از تزريق نخســتين مرحله 
واكسن در همدان 28 روز بعد براى دريافت 
دز دوم خود بايد مجدد به اين مركز مراجعه 

كنند و بعد از يك هفته از زمان تخمين تزريق 
خود با مراجعه به سامانه از وضعيت جسمانى 
خود پس از تزريق اطالعاتى را ثبت كنند كه 
بتوانند عوارض احتمالى اين واكســن را در 

دست بررسى قرار دهد.
ايرانى-  واكســن  تزريق  عوارض   

كوبايى 
نتيجه بررسى عوارض به روى افراد داوطلبى 
كه در همدان اين واكســن را دريافت كرده اند 
بســيار كم و خفيف اســت با يــان حال اين 
واكســن مانند هر داروى بيولوژيكى مى تواند 
عوارضى مانند درد، قرمــزى، تورم، كبودى، 
تب، سردرد و خستگى را به دنبال داشته باشد.
با اينكه ويروس كرونا جهش هايى راداشــته 
اســت و گونه آفريقايى، هندى و بريتانيايى 
آن هم ديده شــده است اما محققان مى گويند 
اين گونه ها نمى توانند در مقابل واكسن ايرانى 
مقاومتى داشته باشند چرا كه جهش فقط جز 

كوچكى از ويروس را تغيير مى دهد.
 مراحل مختلف تزريق واكسن

در هفت اســتانى كه وزارت بهداشت براى 
اجــراى طرح فاز ســوم كارآزمايــى بالينى 
واكسن ايرانى شــروع كرده است پنج استان 
اصفهان، همدان، سارى و بندرعباس واكسن 
در دو نوبت تزريق مى شود و مرحله دوم 28 

روز بعد از مرحله نخست آن مى باشد.
همچنين در 2 استان زنجان و يزد واكسن در 
ســه نوبت تزريق مى شود و نوبت نهايى 56 

روز بعد از تزريق نخست مى باشد.
 خط توليد واكســن ايران بركت با 
ظرفيت ماهانه 3 ميليون دوز آماده شد

  در اين شرايط اما مدير اجرايى طرح واكسن 
كــوو ايران بركت  هم گفته اســت خط اول 
توليد صنعتى واكسن ايرانى كرونا به نام"كوو 
ايران بركت " با ظرفيت ســه ميليون دوز در 

ماه آماده شده و آماده بهره بردارى است.
خــط دوم توليد صنعتى اين واكســن نيز با 
ظرفيت تا 17 ميليون دوز در ماه در حال آماده 
شدن است و از اوايل تير ماه سال جارى راه 

اندازى مى شود. 
 تا پايان شهريور ماه در مجموع (با احتساب 

ظرفيت سه ميليون دوز خط اول) توان عرضه 
20 ميليون دوز واكســن در ماه ايجاد خواهد 

شد.
 آخرين وضعيت كرونا در همدان

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا از 
شناسايى 342 مورد جديد ابتال به كرونا طى 

24 ساعت اخير در همدان خبر داد.
محمد طاهرى امروز با بيان اينكه تعداد موارد 
بيمارى كرونا در اســتان در بخش سرپايى و 
بسترى به 342 مورد جديد رسيده است  اظهار 
كرد: از ابتداى بيمارى در بخش ســرپايى 40 
هزار و 221 مورد ابتال گزارش شده و موارد 
ابتال در بخش بسترى به 16 هزار و 299 مورد 

افزايش يافته است.
وى از فوت هشــت نفر در اســتان طى 24 
ساعت گذشته خبر داد و با بيان اينكه مجموع 
فوتى ها از ابتداى بيمــارى به دو هزار و 55 
مورد در استان رسيده است خواستار رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى توسط مردم شد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا تعداد 
مراجعين ســرپايى به اورژانس بيمارستان ها با 
عالئم تنفســى مشــكوك به كرونا را طى 24 
ساعت گذشــته 750 مورد عنوان كرد و ادامه 
داد: از اين تعداد 145 مورد در بخش عادى و 
25 نفر در بخش ICU بسترى هستند و حال 

50 نفر وخيم گزارش شده است.
وى در رابطــه بــا آمــار ابتال بــه كرونا در 
شهرستان ها گفت: در شهرستان اسدآباد 717 
نفر، شهرستان بهار 901 نفر، تويسركان 905 
نفر، رزن 706 نفر، درگزين 265 نفر، فامنين 
298 نفر، كبودراهنگ 959 نفر، مالير 2 هزار 
و 920 نفــر، نهاونــد دو  هــزار و 130 نفر، 
همــدان 6 هزار و 60 نفر و خارج از اســتان 

386 نفر به اين بيمارى مبتال شده اند.
طاهرى در پايان ســخنانش ضمــن اينكه از 
مردم خواست نسبت به رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى جدى باشــند يادآور شد: برگزارى 
دورهمى هاى خانوادگى باعث افزايش ابتال به 
اين بيمارى مى شود كه مردم بايد براى حفظ 
سالمتى خود و عزيزانشــان از اين برنامه ها 

پرهيز كنند.

  مالير -خبرنگار همدان پيام: در آســتانه 
عيد فطر توسط قرارگاه محروميت زدايى سپاه 
ناحيه مالير شش هزار و 500 بسته معيشتى  
در قالــب ســومين مرحلــه رزمايش كمك 
مومنانه تهيه و بيــن نيازمندان و خانواده هاى 

آسيب ديده از كرونا توزيع شد.
امام جمعه مالير روز گذشته در سومين مرحله 
از رزمايش كمك مومنانه كه در ورزشگاه پنج 
هزار نفرى  شهيد روحيان مالير برگزار شد، 
اظهار داشــت: رزمايش كمك مومنانه يكى 
از افتخارات خيران اين شهرســتان است كه 
تاكنون حمايتهاى خوبى از نيازمندان و اقشار 

آسيب ديده از كرونا داشتند.
حجت االســالم محمدباقر برقــرارى افزود: 
همدلى، مهربانى و نوع دوستى در كمك هاى 
مومنانــه، مهر و محبت دوران دفاع مقدس را 
تداعى مى كند كه آثار و بركت هاى فراوانى را 

به دنبال دارد.
فرمانده سپاه ناحيه مالير نيز گفت: از ابتداى 

مــاه مبارك رمضان تاكنون طى ســه مرحله، 
6 هــزار و 500 بســته معيشــتى در قالــب 
رزمايش كمك هاى مومنانه توســط قرارگاه 
پايگاه هاى  و  حوزه ها  سپاه،  محروميت زدايى 
مقاومت بسيج، گروه هاى بسيجى و جهادى، 
كميته امداد، خيران و نيكوكاران اين شهرستان 
تهيه و بين نيازمندان و خانواده هاى آسيب ديده 

از كرونا توزيع شده است.
به گزارش همدان پيام، ســيدجواد حســينى 
افــزود: در مرحله نخســت رزمايش كمك 
مومنانه، همزمان با آغــاز ماه مبارك رمضان 
500 بسته معيشــتى، در مرحله دوم همزمان 
با نيمه رمضان و والدت باسعادت امام حسن 
مجتبى(ع) 700 بســته معيشتى و در مرحله 

سوم نيز بيش از پنج هزار بسته معيشتى تهيه 
و بين نيازمندان توزيع شد.

وى ادامه داد: در ماه مبارك رمضان همچنين 
هشت ســرى جهيزيه، 200 دســت البسه، 
500 كارت هديــه 300 هــزار تومانى، پنج 
دســتگاه تبلت و 15 راس گوســفند تهيه و 
بين نيازمندان و اقشــار آسيب ديده از كرونا 

توزيع شد.
فرمانده ســپاه ناحيه مالير بيان كرد: عالوه بر 
اين، در مدت ياد شــده 30 ميليون تومان از 
پرداخت،  سوپرماركت ها  به  نيازمندان  بدهى 
30 ميليــون تومــان به بيماران ســرطانى و 
معلــوالن كمــك و مرمت 10 بــاب منزل 
مسكونى محرومان به ارزش 50 ميليون تومان 

انجام شد.
حسينى يادآور شد: از ابتداى طرح كمك هاى 
مومنانه در اين شهرســتان، 65 هزار بســته 
معيشتى طى 10 مرحله تهيه و بين نيازمندان و 

جامعه هدف توزيع شده است.

اطالع رسانى در همدان ضعيف است

قانع نشدن مردم از فوايد واكسن ايرانى

6 هزار و 500 بسته معيشتى در بين نيازمندان ماليرى توزيع شد
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خبـر يادداشت

فرماندار فامنين در تقدير از جهادگران بيان كرد
جهادگران؛ مجاهدان بى ادعا

 جهادگران به مناسبت هفته بسيج سازندگى با سيد مجيد شماعى 
فرماندار و جمعى از مسئولين شهرستان ديدار كردند.

فرماندار فامنين در اين ديدار ضمن تشكر از فعاليت هاى انجام شده در 
ايام كرونا توسط گروه هاى جهادى از روح بلند جهادگران و حركت هاى 
خالصانه آن ها و تشــكيل صندوق هاى قرض الحسنه در خدمت رسانى 

به محرومان تقدير كرد.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى فامنين سيدمجيد شماعى خطاب 
به جهادگران بســيجى گروه هاى جهادى و تمامى سربازان خط مقدم 
عرصه هاى بســيج ســازندگى، عنوان كرد: خدمت و مجاهدت بى ادعا 
و خالصانه به بندگان كارى اســت كه بــراى رضاى پروردگار با تحمل 
ســختى ها و ميل حقيقى خدمت به مردم انجام مى شــود. مهمتر از 
آن اين مهم باعث پيشــرفت و پيروزى در عرصه هاى مختلف عمرانى، 

كشاورزى، بهداشتى و فرهنگى مى شود.
همچنين در اين ديدار حســينى فرمانده ناحيه مقاومت بســيج سپاه 
شهرستان فامنين گزارشى از فعاليت هاى گروه هاى جهادى ارائه كرد 
و گفت: در ســال هاى اخير تعداد 40 صندوق قرض الحســنه درسطح 
شهرستان راه اندازى شده اســت كه تعداد 533 مورد وام به مبلغ 15

ميليارد ريال به بســيجيان پرداخت كرده است كه اين كار گام مؤثرى 
در اشتغال و معيشت مردم مى باشد. شــايان ذكر است، در پايان اين 

ديدار از جهادگران با اهداء هدايا تقدير شد.

رزن رتبه نخست ايجاد اشتغال را كسب كرد
 رزن- فاطمه كوكبى جالل-

پيام-شهرستان  همدان  خبرنگار 
رزن رتبه نخســت ايجاد اشتغال 
اســتان همدان در سال 1399

بين 10 شهرستان كسب كرد.
رزن  شهرســتان  فرمانــدار 
گفت: ايــن موفقيت در ســايه 
همدلى،وحدت و هم افزايى تمام 
مردم،مسولين كسب شده است. 
برابر گزارش اداره كل تعاون كار 

ورفاه اجتماعى اســتان همدان،شهرستان رزن با تحقق 209 درصدى 
اشتغال در ســال 1399 رتبه اول عملكرد اشتغال استان را در سامانه 

رصد كسب كرد.
سيد رضا سالمتى اظهار كرد: تعهد و سهميه اشتغال شهرستان 775

نفر بوده كه 1621 نفر اشتغال ايجادى شهرستان بوده كه توانسته در 
سامانه رصد با احتساب بخش مسكن 209 درصد تحقق اشتغال و رتبه 

اول استان را در بين 10 شهرستان داشته باشد.
وى با بيان اينكه شهرستان رزن همواره در ميان شهرستانهاى استان 
همدان در اكثر شاخصهاى سياسى،امنيتى،اجتماعى،اقتصادى،عمرانى 
و اشتغال رتبه هاى برتر را كســب كرده است،ادامه داد: الزم ميدانم با 
تبريك اين دســتاورد مهم از تمامى مردم فهيم، مســولين و مديران 
استان در راس استاندار همدان دستگاههاى اجرائى استان و از تمامى 
كارآفرينان، صاحبان صنايع، توليد كنندگان، ســرمايه گذاران سخت 
كوش و ايثارگر،مســئوالن ادارات شهرســتان و همچنين از حمايت و 
پشــتيبانى هاى همه جانبه ائمه جمعه، روحانيون، مســؤلين محترم 
قضايى، اعضاى محترم شوراى تامين،شهرداران، اعضاى محترم شوراى 

اسالمي و دهياران تشكر كنم.

درگزين آماده برگزارى انتخابات 
با شكوهى است

 درگزيــنـ  يوســف امينى- 
خبرنــگار همدان پيــام: اوليــن 
انتخابات شهرستان درگزين پس 
از ارتقا به شهرســتان، با حضور 
حداكثــرى مردم برگزار شــد و 
اين دومين انتخابات اســت كه 

فرماندارى برگزار مى كند.
با  درگزين  شهرســتان  فرماندار 
اشاره به انتخابات دوره هاى قبل 
در گفت وگو با همدان پيام گفت:

على اصغر ناظرى پور افزود : پيش بينى مى شــود مثل انتخابات دوره 
گذشته مجلس شوراى اسالمى، انتخابات رياست جمهمورى و ششمين 
دوره انتخابات شوراهاى اسالمى در شهرستان با شكوه بيشترى برگزار 

خواهد شد.
 وى اظهار كرد: همكارى ما با  هيأت نظارت بســيار عالى اســت اولين 
شهرستانى هستيم كه در بين شهرســتانهاى استان  هيأت اجرايى را 
تشكيل داديم و همكارى خوبى شوراى نگهبان و شوراها با ما داشتند.

 ناظــرى پور در پايان گفت: هيچ مشــكل و مانعــى در اين خصوص 
نداشته ايم و همه بسترها آماده است تا انتخابات باشكوهى برگزار كنيم 
كه اميدواريم وعده ما در 28 خرداد با مشــاركت باالى مردمى شاهد 

حماسه اى ديگر باشيم.

كوتاهى در مانع زدايى از توليد
 از هيچ كس پذيرفته نيست

 تويســركان-خبرنگار همــدان پيام-كوتاهى و كــم كارى از هيچ 
دســتگاه و مديرى در زمينه بستر سازى براى پشتيبانى و مانع زدايى از 

توليد فراگير پذيرفته نيست.
فرماندار تويسركان روز گذشته در جمع تعدادى از فعاالن حوزه توليد 
تويســركان افزود: حل مشــكالت پيش روى توليد فراگير و اشتغالزا 
در كشــور در اولويت همه برنامه هاى اجرايــى و مديريتى قرار دارد 

و حمايــت از توليد بايــد به دور از شــعارگرايى و به صورت عملى 
محقق شود.

سيد رســول حســينى اظهار كرد: براى افزايش سطح كمى و كيفى و 
فراگيــرى توليدات صنعتى بايد بيشــترين بهره ورى از ظرفيت بخش 
خصوصى انجام شــود و توليد كنندگان گرفتار چرخه طوالنى دريافت 

مجوزهاى الزم نشوند.
وى از توســعه ناحيــه صنعتــى فرســفج بــه عنــوان يكــى از اقدامــات 
اثــر بخــش در زمينــه توســعه فعاليــت هــاى صنعتــى و توليــدى در 
ــى  ــرد: از تمام ــان ك ــر نش ــرد و خاط ــام ب ــركان ن ــتان تويس شهرس

ظرفيــت هــا و امكانــات موجــود بــراى حــل مشــكالت موجــود بــر 
ســر راه توليدگــران شهرســتان اســتفاده مــى كنيــم.

وى تاكيد كرد: تويسركان اكنون از فعاليت سه شركت بزرگ توليد دارو 
و ســاخت تجهيزات بيمارستانى و پد الكى بهره مى برد و حرف هاى 

زيادى در اين بخش براى گفتن دارد.
وى يادآور شــد: حمايت از واحدهاى توليدى كوچك و متوســط از 
رويكردهاى اثر گذار و مهمى اســت كــه در موضوعاتى همچون راه 
اندازى فروشــگاه ها و نمايشــگاه هاى دائمى صنايع مبل و منبت در 

تويسركان در دستور كار قرار دارد.

 كبودراهنــگ- اكرم حميــدى- خبرنگار 
همدان پيام: فرمانــداران به عنوان نمايندگان 
سياست هاى  اجرايى  مســئوليت  دولت  عالى 
عمومى كشــور در ارتبــاط بــا وزارتخانه و 
مؤسســات و شــركت هاى دولتــى و ســاير 
دســتگاه هايى كه به نحوى از بودجه عمومى 
دولت اســتفاده مى كند، همچــون نهادهاى 
انقالب اسالمى نيروهاى انتظامى و شوراهاى 
اســالمى شــهر و شــهردارى ها و موسسات 
غيردولتى را عهــده دار هســتند و نيروهاى 
انتظامــى نيــز در چارچــوب وظايفى كه در 
ارتبــاط با امنيــت منطقه قــرار دارند تحت 

نظارت فرمانداران عمل خواهند كرد.
بنابراين مى توان گفت فرمانداران شهرستان ها 
در توسعه و پيشرفت و عمران و آبادانى همه 
شهرســتان  نقش بســيار مهمى دارند و اگر 
در اين زمينــه كوتاهى كنند خســارت هاى 
جبران ناپذيــرى بــراى شهرســتان ها به بار 

مى آيد.
فرمانــدارى شهرســتان كبودراهنگ از زمان 
تأسيس آن كه در ســال 1368 بوده تاكنون 
13 فرمانــدار داشــته كه به ترتيــب عنوان 

مى كنيم.
حســينى، بيگدلى، مطلق، قياسوند، جعفرى، 

فالحــى، قهرمانــى مطلق، مــرادى، غالمى، 
ذيغمــى و فرماندار فعلى حجــت ا... مهدوى. 
ناگفتــه نماند كه غالمــى و ذيغمى به عنوان 

سرپرست بوده اند.
برخى از ايــن فرمانداران براى رفع مســائل 
و مشــكالت شهرســتان كبودراهنگ تالش 
كرده انــد و برخى ها متأســفانه نتوانســتند 
دين خود را به مردم ادا كند و براى توســعه 
شهرستان قدمى بردارند و اين مسائل موجب 
شد كه كبودراهنگ همچنان بار محروميت را 

به دوش بكشد.
بــا توجه به اينكــه شهرســتان كبودراهنگ 
داراى ظرفيت ها و پتانسيل ها و استعدادهاى 
بالقــوه اى و داراى فرهنــگ عميــق دينى و 
مذهبى است اما در بسيارى از موارد ناشناخته 

مانده است.
شهرســتانى با بزرگترين غــار آبى جهان كه 
شهرســتان از عوايد آن محروم است به طور 
قطع در توسعه و پيشرفت و عمران و آبادانى 
شهرستان موثر است ولى متأسفانه هيچ يك 
از فرمانداران نتوانســته اند اين مشكل را حل 
كنند اين شهرستان با داشتن برندهايى چون 
خوشــه هاى زرين، فرش دستباف و گوسفند 
معروف نژاد مهربان همچنان چشم انتظار يك 

مديريت قوى و كارآمدى هســتند كه بتوانند 
از حقوق آنها دفاع كننــد و اجازه ندهند كه 
اين ثروت  هاى عظيم از شهرستان خارج شود.

نكته ديگر اينكه اشتغال و اقتصاد مهمترين 
دغدغه مردمان شهرستان كبودراهنگ است 
و وقتى كه مســئوالن آمار اشــتغال را ارائه 
رديف هاى  در  كبودراهنگ  معموالً  مى دهند 
اول تا ســوم اشــتغالزايى قــرار دارند اما با 
كمال تعجب بسيارى از جوانان تحصيلكرده 
بيكارند و براى يافتن شغلى مناسب اين در 
و آن مى زنند و از لحاظ اقتصادى نيز با اين 
شــرايط تورم و گرانى مردم اين شهرستان 
به شدت تحت فشار هســتند و مى توان به 
جــرأت گفت كه برخى ها به نان شــب هم 

محتاج اند!!!
حال سوال اينجاست كه چقدر در اين زمينه 
فرماندار به عنوان مقام ارشــد شهرســتان و 
ديگر مســئوالن در ايــن زمينه ها براى مردم 
تــالش كرده اند و مهمتــر از آن چقدر با آنها 

همدردى داشته اند؟؟؟
با توجه به اينكه اغلب مردم اين شهرســتان 
مطالبه گر نيســتند و برخى از مديران از اين 
مسئله سوء اســتفاده كرده اند و براى توسعه 
و پيشرفت شهرستان تالش چندانى نكرده اند 

و اين ضربه ســنگينى است كه هرگز جبران 
نخواهد شد و كوتاهى مديران و مسئوالن كه 
به بهانه خدمت اين وظيفه سنگين را عهده دار 
شــدند و نتوانســته اند كارى از پيش ببرند. و 
گناهى نابخشودگى است كه در پيشگاه الهى 

بايد پاسخگو باشند.
بنابراين مى توان گفــت از 12 فرماندارى كه 
تاكنون براى شهرستان خدمت كرده اند تنها 
تعداد بسيار اندكى تواسته اند گام هاى موثرى 
براى رفع مشكالت شهرستان بردارند و مابقى 
نداشــته اند  درخشــانى  چندان  كارنامه  آنها 
و  كرســى فرماندارى اين شهرستان سكوى 
پرتاب بوده اســت يا اتاق استراحت در آستانه 
بازنشســتگى، همه اينها در مقايسه با توسعه 
و پيشرفت شهرستان هاى ديگر كامال نمايان 

است.
در پايان از فرماندار فعلــى حجت ا... مهدوى 
انتظار مى رود كــه در اين فرصت باقى مانده 
با خدمتى صادقانه براى عمران و آبادانى اين 
شهرســتان تالش بيش از پيش داشته باشد 
تا ديگر شــاهد خسارت هاى جبران ناپذير در 
شهرستان نباشــيم و حق مردمان شهيدپرور 
و واليى شهرســتان كبودراهنگ به خوبى ادا 

شود.

  مالير-خبرنگار همدان پيام: افزايش 22 
شــعبه اخذ راى جديد در سيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهورى در اين شهرستان 
پيش بينى شده كه به شعبه هايى با باالترين 

ميزان تعرفه هاى مصرفى اضافه خواهد شد
فرماندار  مالير و رئيس  هيأت اجرايى انتخابات 
اين شهرستان  در جلسه ستاد انتخابات مالير 
بــا حضور  هيــأت اجرايى انتخابات رياســت 
جمهورى در اين شهرســتان، گفت: افزايش 
22 شعبه اخذ راى جديد در سيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهورى در اين شهرستان 
پيش بينى شده كه به شعبه هايى با باالترين 

ميزان تعرفه هاى مصرفى اضافه خواهد شد.
 قدرت ا... ولدى با اشــاره بــه تصميم وزارت 
كشور مبنى بر افزايش تعداد شعب اخذ راى 
با پيشنهاد  هيأت اجرايى ابراز داشت: در حال 
حاضر 14 شعبه اخذ راى جديد در شهر مالير 
و هشت شعبه در ســطح بخشها و شهرهاى 

تابعه پيش بينى شده است.
ولدى رعايت مــر قانون، مقــررات و رعايت 
انصــاف را اولويــت اصلى و فصــل الخطاب 
مجريان برگزارى انتخابات 28 خرداد با هدف 
فراهم كردن زمينه مشــاركت مردم دانست 
و تاكيد كرد: تالش همه دســت اندركاران و 
عوامل اجرايى انتخابــات، برگزارى انتخاباتى 
سالم، پرشور با حضور حداكثرى مردم ضمن 

بى طرفى كامل و صيانت از آراى مردم است 
و اجــازه هيچگونه تخلفى را در روند برگزارى 

فرآيند انتخابات نمى دهيم.
وى با اشــاره بــه آمادگى كامــل مالير براى 
برگــزارى انتخاباتى پرشــور و ســالم افزود: 
شــاخص مهم ما در برگزارى انتخابات، عالوه 
بر قانون مدارى، برقرارى امنيت و تالش براى 
مشــاركت حداكثرى، حفظ سالمت مردم با 
توجه به شــيوع ويروس كرونا است كه همه 
متوليان امر در اين شهرستان كوشش خود را 

در اين زمينه خواهند داشت.
عادى انگارى كرونا باعث برگشت 

به وضعيت قرمز مى شود

فرماندار مالير در جلســه ســتاد كروناى اين 
شهرســتان ضمن تشــكر از همراهى خوب 
مردم و اصناف گفت: عــادى انگارى كرونا و 
عدم رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى باعث 

برگشت به وضعيت قرمز مى شود.
قدرت ا... ولدى با اشاره به بازرسى هاى انجام 
شده در سطح شهر براى مقابله با شيوع كرونا 
گفت: اين بازرســى ها هم چنان تا رســيدن 
بــه وضعيت مطلــوب شهرســتان با كمك 

كميته هاى سه گانه شهرستان ادامه دارد.
مدير اداره آموزش و پرورش مالير نيز در اين 
جلســه گفت: معلمان در بحران كرونا بسيار 
خوش درخشيدند و زحمات زيادى را متحمل 

شدند
محمدرضــا بشــرى افزود:با توجه بــه تاثير 
امتحانات پايه هاى نهم و دوازدهم در هدايت 
تحصيلى و كنكور، امتحان دروس اين 2 پايه 
به صورت حضورى و ســاير پايه ها به صورت 

مجازى برگزار خواهد شد.
 بشرى با اشاره به اينكه برنامه ريزى هاى دقيق 
براى حفظ پروتكل هاى بهداشتى در برگزارى 
امتحانات حضورى انديشيده شده، بيان كرد: 
امتحانات رشته هاى انسانى، رياضى و تجربى 
در يــك روز و به صــورت همزمــان برگزار 
نمى شود و 13 حوزه براى برگزارى امتحانات 
با رعايت دقيق فاصله گذارى هوشمند در نظر 

گرفته شده است.
تمامــى  رعايــت  بــا  داد:  ادامــه  وى 
دستورالعمل هاى بهداشتى و ضدعفونى كردن 
حوزه هاى امتحانــى خانواده ها نگرانى از اين 

بابت نداشته باشند.
 واكسينه شــدن باالى 5000 نفر 

ازافراد باالى 80 سال در مالير
مدير شــبكه بهداشــت و درمان شهرستان 
مالير نيز در اين جلســه گفت: حدود 5000
نفر از افراد باالى 80 سال در شهرستان مالير 
واكسينه شدند و از شنبه واكسيناسيون افراد 

باالى 75 سال نيز آغاز مى شود.
محسن تركاشوند با اشاره به اينكه در وضعيت 
شــكننده نارنجى كرونا هســتيم افزود: اگر 
نشود  رعايت  بهداشــتى  دســتورالعمل هاى 

برگشت به وضعيت قرمز قطعى است.
معاون سياســى اجتماعــى فرماندار مالير 
نيــز گفــت: ورود خــودروى غيــر بومى 
در تعطيــالت عيــد فطــر ممنوع اســت 
شــوند  شهرســتان  وارد  كه  وخوردوهاى 

مى شوند. قانون  اعمال 
حسين فارســى با اشاره به اينكه گروه شغلى 
1و 2 مى توانند فعاليت داشته باشند افزود: اما 
گروه شغلى 3 هم چنان اجازه فعاليت ندارند. 
و باشگاه هاى ورزشى و بدنسازى نيز تا تغيير 

وضعيت شهرستان بايد بسته باشند.

كبودراهنگ وسيع ترين شهرستان استان است

محروم از مديريت تا حمايت

پيش بينى افزايش 22 شعبه اخذ راى در مالير

نگاهى گذرا به كار گروهى
على رضايى »

 انتخابات شــوراها تا چند ماه آينده برگزار مى شــود و منتخبين 
مردم با ســاليق و ديــدگاه هــاى مختلف براى سياســت گذارى و 
تصميم گيــرى در بخش هاى مختلف مديريت شــهرى وارد پارلمان 
شهرى مى شوند؛ با بررســى اجمالى و گذرا در عملكرد ادوار گذشته 
شوراها در سراسر كشور ميتوان به اين مهم پى برد كه ميزان تعامل، 
همكارى و هماهنگى اعضاى شــورا با كارآمدى و اثربخشــى شــورا 
رابطه مســتقيم دارد، پر واضح اســت كه وجود تضارب آرا و استفاده 
مناســب از تمام ظرفيت هاى علمــى و تخصصى اعضا، عاملى پيش 
برنده و مترقى اســت اما تبديل تضارب به تشتت ميتواند اثرى سوء 
در تصميم گيرى هاى منطقى به دنبال داشــته باشد؛ همچنين براى 
حصول موفقيت در يك كارزار بايد گفت هر كسب و كارى براى موفق 
شــدن، نياز به يك تيم كارى قدرتمنــد دارد و اخالق گروهى خوب 
نيز تضمين كننده موفقيت و عملكرد مناســب يك سازمان است. اگر 
كارمندان يك ســازمان نتوانند به خوبى با يكديگر هماهنگ شــوند، 
با مشكالتى چون ســازماندهى ضعيف، كارهاى عقب مانده و تعارض 

درونى مواجه خواهند شد.
اعضــاى يك تيم چگونه مى توانند به اين اطمينان برســند كه روش 
كارى آن ها در كنار يكديگر باعث موفقيت سازمان مى شود؟ در ادامه 
بــه تعدادى از خصوصيات مهم يك تيم كارى موفق اشــاره خواهيم 

كرد.
 ارتباط خوبى با يكديگر برقرار مى كنند

اعضاى يك تيم كارى موفق به طور شــفاف و هوشمندانه با يكديگر 
ارتباط برقرار مى كنند. تفكر، عقايد و ايده هاى خود را با ديگر اعضاى 
تيم در ميان گذاشــته و در عين حال به صحبت هاى همديگر گوش 

مى دهند. 
برقــرارى ارتباط مناســب براى همكارى موثرتر به منظور پيشــبرد 
كارها، ضرورى اســت. ارتباطات ضعيف به سوء تفاهم منجر مى شود 
كــه اين مســاله، بوجود آمدن تعارض و نقــص در كارها را به دنبال 

خواهد داشت.
 روى اهداف و نتايج تمركز مى كنند

افراد در يك تيم كارى قوى روى اهداف تعيين شده متمركز هستند 
و عملكرد خود را با توجه به اهداف شــان مى سنجند، نه تنها براساس 
ميزان كارهاى انجام شــده. داشتن يك برنامه ى منسجم و شفاف كه 
وظيفه تمام اعضا در آن مشخص شده باشد، مى تواند در رسيدن آن ها 

به اين اهداف در قالب يك تيم كارى كمك كند.
 هر فردى به طور عادالنه وظيفه خود را در تيم به انجام 

مى رساند
هر يك از اعضاى تيم كارى با درك وظايفى كه به عهده او گذاشــته 
شــده، سهم خود را به شكل عادالنه ايفا مى كند، و به جايگاه خود در 

كسب و كار آگاه است.
 اعضاى تيم يكديگر را پشتيبانى مى كنند

تمــام اعضاى تيم از كمك و يارى رســاندن بــه ديگر افرادى كه در 
گروه نياز به كمك دارند، خوشحال هستند. گروه هاى مختلف سازمان 
وقتى احســاس كنند افراد باالدست، آن ها را مورد حمايت خود قرار 
داده و بــه منابع و نيازهاى آن ها آگاه هســتند، با انگيزه و بهره ورى 

بيشترى كار مى كنند.
 هر يك از افراد توانايى هاى متفاوتى دارند

بودن اعضايى با توانايى هاى مختلف در يك تيم ضرورى اســت، زيرا 
هــر يك از اعضا با توجه به توانايى ها و مهــارت هاى خود مى توانند 
نقش منحصر به فردى در پيشــبرد امور به عهده بگيرند. در يك تيم 
كارى تنوعى از شــخصيت ها، گروه هاى ســنى، فرهنگ ها و عقايد و 
غيره ســبب افزايش خالقيت و انتشار هر چه بهتر ايده ها در جلسات 

تيمى مى شود.
 رهبر خوبى دارد

يك تيــم قدرتمند رهبرى دارد كه اعتماد و احترام تمام اعضاى تيم 
را به خود جلب كرده است. يك رهبر خوب همانند يك بست محكم، 
تمام اعضا را كنار يكديگر نگه مى دارد و در مورد حفظ آرامش، ايجاد 

انگيزه، تشويق و به روز نگهداشتن اعضاى تيم مسئول است.
 سازمان دهى خوبى دارند

سازمان دهى، مهم ترين فاكتور براى پيشبرد اهداف شركت است. پس 
تمام اعضا بايد نسبت به سازمان دهى كردن امور خود مسئول باشند 
و مدير بايد به اين اطمينان برسد تمام كارها مطابق با اهداف از پيش 
تعيين شــده جلو مى رود و هريك از اعضــا كارهايش را بطور موثر به 
انجام مى رســاند. برپايى جلسات مستمر با اعضاى تيم سبب مى شود 
كارمندان در مســير درســتى قرار بگيرند و وظايف شان را در موعد 

مقرر به انجام برسانند.
 به استراحت و تفريح اهميت مى دهند

ــح  ــه تفري ــى ب ــق اهميت ــاى كارى موف ــد تيم ه ــر كني ــد فك نباي
ــرژى و كاهــش بهــره ورى  ــراى اين كــه از هدررفــت ان نمى دهنــد. ب
ــى  ــه زندگ ــادابى ب ــد نشــاط و ش ــود، باي ــرى ش ــدان جلوگي كارمن
ــا يكديگــر  كارى كارمنــدان وارد شــود. تيم هايــى كــه بــه خوبــى ب
كار مى كننــد، از همــكارى بــا هــم خوشــحال هســتند و در خــارج 
از ســاعات كارى و محيــط كار نيــز بــا انجــام تفريحــات مختلــف از 

زندگى شــان لــذت مى برنــد.
* مدرس دانشگاه علوم پزشكى همدان

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

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.
نيازمنديهاى 
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عطا شعبانى راد»
 انتخابات رياســت جمهورى 1400 تا به 
اين جاى كار در فضايى سرد پيگيرى شده و 
عموم نظرسنجى ها نشان مى دهد كه اگر اتفاق 
خاصى تا زمان آغاز تبليغات نيفتد و رقابت را 
گرم نكند، درصد مشاركت پايين خواهد بود.

چندى قبل مركز تحقيقات صدا و سيما اعالم 
كرد تنها 33 درصد مردم در نظرسنجى ها بيان 
كرده اند كه قصد دارند به طورقطع در ششمين 
دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا 
و سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى 
شــركت كنند و 51 درصد مردم بيان كرده اند 
كه قصــد ندارند در انتخابات شــركت كنند 
درحالى كه در زمان مشابه قبل از انتخابات 96
حدود 53 درصد مردم اعالم كرده بودند قطعًا 

در انتخابات شركت مى كنند.
از آن سو مركز افكارســنجى ايسپا نيز اعالم 
كــرده كه تنها 43 درصد مردم براى شــركت 
در انتخابات اعــالم تمايل كرده اند كه با وارد 
كردن برخى مؤلفه هاى ديگر، تخمين ها حاكى 
از مشــاركت 39 درصدى واجدين شرايط در 

انتخابات 1400 است.
ايســپا البته در ايــن زمينه بيــان مى كند كه 
مشاركت در مراكز استان ها تا رقم 34 درصد 
پايين مى آيد و نرخ تخميــن آن تا دامنه 30
درصد هــم قابل برآورد اســت كه اين نرخ 
تمايل براى مشاركت در شهرهاى درجه دو 
تا 41 درصد و در روســتاها تا 60 درصد باال 
مى رود و بدين ترتيب متوســط آن در حدود 
43 درصد است، مطابق با رويه هاى قبل بايد 
تخمين هايى تا دامنــه پايين تر را هم محتمل 
دانســت، مگر اين كه در مدت زمان باقيمانده 
طيف خاكســترى  بيفتد كه  خــاص  اتفاقى 
بيشــترى را به ميدان بياورد، اتفاقى از سنخ 
بسيج افكار و احساســات ملى يا هيجانات 
انتخاباتى ناشــى از شكل گيرى دو قطبى هاى 

اجتماعى و فرهنگى.
در تحليــل علــت پايين آمــدن تمايل مردم 
به مشــاركت، اثرگذارترين متغير «احســاس 
نااميــدى» از بــروز تغييــر اســت چنانكه 
افكارســنجى ها در هميــن زمينــه به تفاوت 
معنادار ميزان «اميد عمومى به بهبود وضعيت» 
در زمان ابتداى روى كار آمدن دولت فعلى و 
مقطع زمانى فعلى اشارت دارد، از سال 92 تا 
سال جارى معادل 22 درصد بر تعداد افرادى 
كه عنوان مى كنند در صورت انتخاب هر فردى 
اميدى به بهبود وضع ندارند افزوده شــده و 
همبستگى معنادار اين متغير با «عدم مشاركت» 
به گونه اى است كه فارغ از نتيجه انتخابات بايد 
دقت كنيم، درصد پايين مشــاركت و اميد به 
بهبود، مى تواند پيشــبرد برنامه ها را براى هر 
دولتى ســخت تر سازد و ســرمايه اجتماعى 

اندكى را در راســتاى توسعه بلندمدت كشور 
فرا روى دولت قرار دهد.

از آن ســو طيفى از جوان ترها و رأى اولى ها 
وجــود دارند كــه عمده تمايــل آن ها مبتنى 
بر احساسات شــخصى و به دور از تجارب 
نااميدكننده قبلى اســت كــه در اين دوره به 
نظر نمى رســد حضور آن ها چندان تأثيرى در 

كاهش و افزايش نرخ مشاركت داشته باشد.
رقابت هاى محلى و قومى كانديداهاى شــورا 
نيز ممكن است درصد مشاركت در شهرهاى 
كوچــك و روســتاها را با شــهرهاى بزرگ 
متفاوت ســازد اما درعين حال نظرســنجى ها 
نشان دهنده كاهش معنادار تمايل به مشاركت 

در اين مناطق نيز هست.
هيچ كس  نفع  بــه  كمرنگ  رقابت   

نيست
برخى افراد و جريانات سياسى كه پايين بودن 
مشــاركت را از منظر ثبات تقريبى سبد رأى 
خود به نفع كشــور ارزيابــى مى كنند توجه 
مى دهند كه با در نظر داشــتن بحران كرونا و 
مسائل مرتبط با تحريم، پايين آمدن مشاركت 
امــرى طبيعى و مربوط بــه اين مقطع خاص 
است كه عملكرد مناسب و هماهنگ دولت و 
ساير اركان نظام، در سالهاى آتى آن را خنثى 

خواهد كرد.
از آن ســو جريانــات مقابــل، پاييــن آمدن 
مشــاركت را از منظر كاســته شدن تدريجى 
سرمايه اجتماعى، نوعى بازى با آتش مى دانند 
كه ريسك بروز بحران هاى اجتماعى در فراز 

و نشيب هاى اقتصادى را باال مى برد.
 برگ برنده در دستان جريان سوم 

است
در شــرايط فعلى جمع افرادى كه خود را به 

يكــى از جريانات اصالح طلــب و اصولگرا 
نزديك مى دانند حدود 18 درصد اســت كه 
9/2 درصد اين افــراد از پايگاه اصالح طلبى 
و 8/8 درصد از جريان اصولگرايى هســتند و 
جالب اين جاست كه حتى از همان 9/2درصد 
افراد داراى قرابت فكرى با اصالح طلبان، تنها 
33 درصد اعالم كرده اند كه قطعاً در انتخابات 
شــركت مى كنند و از 8/8 درصد افرادى كه 
خود را نزديك به اصولگرايى مى دانند حدود 
60 درصد آنها تمايل به مشاركت در انتخابات 
دارند كه بيانگر ســبد رأى به نســبت ثابت و 

قابل اتكاى اصولگرايان است.
با اين وصف اما در جمع كل افرادى كه خود 
را به يكى از اين دو جريان نزديك مى دانند 
ريزش 22 درصدى نسبت به انتخابات سال 
96 رخ داده و اين مســئله نشان مى دهد كه 
اگر فردى مانند آيت ا... رئيســى با ســوابق 
خارج از امور اجرايى و يا كســى شــبيه به 
احمدى نژاد با قدرت جذب عوام يا افرادى 
از طيف موســوم به جوانان ارزشى از طريق 
مطالبه عدالــت بتوانند در عين حفظ فاصله 
با اصولگرايان، جريان سومى را شكل دهند 
كه هويت مســتقل داشــته باشــد و توأمان 
رأى (اجماعى) اصولگرايان را جذب كنند، 
احتمال پيــروزى آنها در انتخابات بســيار 

جدى است.
اين معادله البتــه در دو حالت قابليت بر هم 
خــوردن دارد يكــى در زمانى كــه نيروى 
جــدى و درجه يــك اصالح طلبــى فضاى 
تبليغات را بر مبنــاى دوقطبى هاى اجتماعى 
و فرهنگــى داغ كنــد و يا اين كــه مصوبه 
شــوراى نگهبان در مورد شــرط سنى مطابق 
خواســت رئيس جمهور، ملغى تلقى شده و 

فردى شــبيه به آذرى جهرمى بتواند طيفى از 
بزرگان اصالح طلبى و خاكسترى ها را با خود 
همراه كند كه البته حتى تحت اين شرايط هم 
نيروهاى رقيب اصولگرايى با توجه به همراهى 
با دولت مســتقر، كارزارى ســخت در مورد 
اثبات قابليت خود براى بهبود شرايط اقتصادى 

پيش رو دارند.
به هر روى، نتيجه انتخابات هر چه باشــد 
مشــاركت مردم در آن امر مهمى اســت و 
بــا توجه به مســائلى كه در زمــان كرونا 
و تحريــم رخ داده دولت بعد كار بســيار 
ســختى را در پيش دارد و بهتر اســت كه 
محل اتكاى مردمى دولت بعد محكم باشد 
تا هم بتواند مســائل دوران «پساكرونا» را 
مديريــت كند و هم احتمــاالً موارد مرتبط 
بــا مذاكرات را در كمــال اقتدار پيش ببرد 
چــرا كه حتى در صورت خوب پيش رفتن 
مذاكرات در زمــان باقيمانده دولت فعلى، 
اصل ماجــرا در ابعاد پيچيــده اجرايى به 

دولت بعد انتقال خواهد يافت.
اگــر توجه كنيم كــه ريــزش رأى از پايگاه 
اصالح طلبان متأســفانه به سمت جريانات و 
نحله هاى فكرى راديكال است همگان مراقبت 
مى كنيم كه اين طيف زير چتر نظام باقى بماند 

و انتخاباتى رقابتى شكل بگيرد.
در شــرايط فعلى ســرمايه اجتماعى كشور 
جز در مــورد نهادهاى نظامى حافظ امنيت و 
برخى گروه هاى مرجع در زمينه علم، وضعيت 
بسيار شــكننده اى دارد و براى تحقق اهداف 
گفتمان پيشرفت و عدالت دهه چهارم انقالب، 
نياز اســت كه احســاس اثرگذارى و اميد در 
شهرهاى بزرگ، همپاى شهرهاى كوچك تر و 

روستاهاى كشور تقويت شود.

خبـر

تاانتخاباتتاانتخابات
 siasat@hamedanpayam.com

خبـر

سخنگوى قوه قضاييه اعالم كرد
دستگيرى 200 پرسنل قوه قضاييه

 ســخنگوى قوه قضاييه با اشــاره بــه برخورد با تخلفات در قــوه قضاييه گفت: 
همــكاران ما در واحدهاى حفاظت اطالعات قــوه قضاييه ، 237 نفر از كارچاق كن 
و دالالن را شناســايى كردند. همچنين دستگيرى 161 وكيل و كارشناس دادگسترى، 
بيــش از 200 نفر از پرســنل متخلف بخش هاى مختلف قــوه قضاييه و تعدادى از 

سردفتران اسناد رسمى از جمله اقدامات دستگاه قضا بوده است.
به گزارش ايســنا، غالمحسين اسماعيلى در نشســت خبرى خود با خبرنگاران گفت: 

رياســت قوه قضاييه در هفته گذشته دستورى مبنى بر پايش واحدهاى توليدى سراسر 
كشور صادر كرد كه 3 هدف مهم اعم از شناسايى واحدهاى توليدى قابل احيا، شناسايى 
واحدهاى نيمه فعال و نيازمند حمايت قضايى و شناســايى عوامل و مســببان تعطيلى 
واحدهاى توليدى بود. در اجراى اين طرح كه همان شناســايى واحدهاى توليدى قابل 

احيا بود با همكارى بخش هاى مختلف اقدامات موثرى انجام شد.
وى تصريح كرد: ما تعطيلى واحدهاى توليدى را  در اين شــرايط حساس اقتصادى 

خيانت به مردم و كشور مى دانيم.
اسماعيلى با اشاره به سفر رئيس قوه قضاييه به همدان گفت:  نمونه احياى كارخانه ها 
را در سفر اخير مشاهده كرديم كه واحدى تعطيل شده بود و 500 كارگر بيمار شدند 

اما رئيس قوه قضاييه از اين كارخانه بازديد كرد و دستورات الزم براى راه اندازى اين 
واحد ظرف مدت يك ماه صادر شــد.  مجموعه صنايع پوشش ايران، كارخانه توليد 

ماهى در هرمزگان، قند ورامين و ارج، نمونه هايى هستند كه احيا شدند.
وى تاكيد كرد: ما  عزم جدى داريم كه هر كدام از مديران توليدى كه نيازمند حمايت 
قوه قضاييه باشــند، از حمايت هاى ما برخوردار شــوند و مديرانى كه با سوء نيت به 
دنبــال تعطيلى كارخانه ها و خيانت به مردم هســتند نيــز در تعقيب قضايى قرار مى 

گيرند. ما  مدعى هستيم كه اين اقدام در هيچ دستگاه ديگرى انجام نگرفته است.
ســخنگوى قوه قضاييه گفت: بيش از 400 دوره آموزشى براى هزاران نفر از پرسنل 

قوه قضاييه برگزار شده كه نتيجه آن كاهش تخلفات پرسنل است.

انتخابات سيزدهم؛ روز نخست ثبت نام
 تاالر بزرگ وزارت كشور از ديروز ميزبان داوطلبان سيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهورى بود تا گام نخست فرايند انتخابات با ثبت نام 

نامزدها برداشته شود.
همزمان با آغاز نام نويســى از داوطلبان انتخابات رياست جمهورى در 
وزارت كشــور، شــخصيت ها و چهره هاى سياسى مختلف با حضور 
در وزارت كشــور، به منظور نامزدى در اين دوره از انتخابات در تاالر 
وزارت كشور حاضر شده و با ارائه مدارك اعالمى به صورت رسمى در 

سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى ثبت نام مى كنند. 
محمدحســن نامى وزير ارتباطات دولت احمدى نژاد،  ســعيد محمد 
فرمانده پيشين قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا (ص)، حسين دهقان وزير 
سابق دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح وهاب عزيزى دبيركل جهادگران 
ايران اســالمى از جمله  چهره هايى بودند كه روز گذشته با حضور در 
ســتاد انتخابات كشور در سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى 

ثبت نام كردند.
به گزارش ايرنا، اختالف نظر شوراى نگهبان و دولت درباره شرايط ثبت 
نام در انتخابات به روز ثبت نام هم كشيده شده است. براساس گزارش 
ايرنا، ميز شوراى نگهبان از دريافت مدارك برخى داوطلبان به دليل عدم 
رعايت بخشنامه جديد اين شــورا در زمينه ثبت نام ها امتناع مى كند. 
«عباسعلى كدخدايى» سخنگوى اين شورا هم با تاكيد بر اينكه شوراى 
نگهبان مدارك فاقد اعتبار را تحويل نخواهد گرفت؛ گفته است: از نظر 

اين شورا، ثبت نام بدون مدارك، ثبت نام لحاظ نمى شود.
بر اساس اصول صريح قانون اساسى، تمام شهروندان جمهورى اسالمى 
فارغ از سن و جنس، مى توانند در انتخابات رياست جمهورى داوطلب 
شوند. موضوعى كه مورد توجه و تاكيد رئيس جمهورى در مقام حافظ 
اصول قانون اساســى است. در همين راستا، برخى از شهروندان عادى 
كشــور بدون وابستگى هاى جناحى و سياسى امروز در وزارت كشور 

حاضر شده و در انتخابات شركت كردند. 
شوراى نگهبان در ابالغيه اى كه دو روز پيش براى وزارت كشور ارسال 
كرد، محدوديت هايى نظير حداقل 40 ســال و حداكثر 75 سال سن، 
داشتن مدرك كارشناسى ارشــد، و برخوردارى از سوابق مديريتى در 
ســطوح ارشد كشورى يا لشكرى در نظر گرفته و تاكيد كرده است كه 

داوطلبانى كه اين شرايط را نداشته باشند، نبايد ثبت نام شوند.
در پى ابالغ مصوبه شوراى نگهبان درخصوص شرايط داوطلبان ثبت نام 
در انتخابات رياســت جمهورى، رئيس جمهور  روز دوشنبه به وزارت 
كشــور دستور داد كه در برگزارى انتخابات بر اساس جمع بندى نظريه 
تفسيرى معاونت حقوقى رياست جمهورى و طبق قوانين موجود عمل 
نمايد. معاونت حقوقى رياست جمهورى، در نظريه خود آورده است كه 
به موجب اجزاى (1و2) بند (10) سياســت هاى كلى انتخابات ابالغى 
مقام معظم رهبرى، شناســايى اوليه توانايى و شايســتگى داوطلبان در 
مرحله ثبت نام صرفا از طريق «شيوه هاى مناسب قانونى» مجاز است و 
اين يعنى در صورت خالء و لزوم تعيين شرايط، اين مسئله بايد در قانون 

مصوب مجلس پيش بينى شود نه هيچ مصوبه ديگرى.
بر اســاس نظريه معاونت حقوقى رياست جمهورى، صالحيت وضع 
معيارهاى نوعى يا قانونگذارى را بر اســاس اصل 71 قانون اساســى، 
صرفا به عهده مجلس شوراى اســالمى دانسته و تاكيد كرده است كه 
در صورت تصويب قانون از ســوى مجلس هم ابالغ آن براى اجرا با 

رئيس جمهور است.
معاونــت حقوقى در جمع بندى نظريه خود وزارت كشــور را مكلف 
دانسته تا وظايف اجرايى خود در انتخابات رياست جمهورى را بر اساس 

قوانين موجود و آئين نامه ها و قوانين مربوطه انجام دهد.
نام نويســى از داوطلبان انتخابات رياســت جمهــورى از امروز- 21
ارديبهشــت- آغاز و به مدت 5 روز ادامه دارد. انتخابات ســيزدهمين 
دوره رياست جمهورى همزمان با انتخابات ميان دوره اى مجلس شوراى 
اسالمى در 6 حوزه، ميان دوره اى مجلس خبرگان رهبرى در سه حوزه 
انتخاباتى و انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و روستا در يك هزار و 
372 شهر و چهل هزار و 620 روستا و تيره عشايرى 28 خرداد 1400

برگزار مى شود.  

هركس توانمند و داراى شرايط قانونى است 
ثبت نام كند

 معتقديم هركســى توانمند است و شــرايط الزم را در خودش 
مى بيند، بيايد ثبت نام كند نه اينكه كســى حداقل ها را ندارد و يك 

روز هم پشت ميز ادارى نبوده و سابقه كيفرى دارد ثبت نام كند.
سخنگوى شوراى نگهبان سخنانى با اشاره به مصوبه شوراى نگهبان 
براى ساماندهى ثبت نام ها، گفت: ما سال ها منتظر اين بوديم تا شرايط 
ثبت نام ها در انتخابات رياست جمهورى ساماندهى شود و همانطور 
كــه مى دانيد در هر دوره اى كه انتخابات رياســت جمهورى برگزار 
مى شود، با ثبت نام افرادى مواجهيم كه فاقد توانمندى هاى الزم بوده 
و حتى فاقد شــرايط اوليه هستند؛ از طرف ديگر، انعكاس اين شكل 
از ثبت نام ها در شأن مردم و در شان نظام جمهورى اسالمى نيست.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى شوراى نگهبان، عباسعلى كدخدايى 
با بيان اينكه انتخابات در كشــور ما مردمى اســت و مردم با شور و 
اشتياق در انتخابات شــركت كرده و راى مى دهند، اين نوع از ثبت 
نام ها اصال در شأن اين مردم نبود، افزود: مدت ها در انتظار بوديم تا 
مجلس اصالحات خود بر قانــون انتخابات را ارائه دهد و واقعا در 
ادوار مختلف، مجالس هم اقدام قابل قبولى در اين زمينه انجام ندادند 
و در نهايت سياســت هاى كلى انتخابات توسط مقام معظم رهبرى 
ابالغ شد و شوراى نگهبان در جز 5 بند 10 از اين سياست ها، مكلف 
شد تا شرايط نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى را در حوزه هاى 

رجل سياسى - مذهبى و مدير - مدبر بودن، تعيين و تعريف كند.
كدخدايى تصريح كرد: ما در ســال 96 بعد از ابالغ سياســت هاى 
كلى انتخابات، مصوبه اى داشــتيم كه اين رجل سياسى - مذهبى و 
مدير - مدبر بودن را به صورت جزئى تر مشــخص كرديم، از جمله 
اينكه داوطلب انتخابات رياست جمهورى بايد توانايى هاى جسمى، 

برنامه و سابقه اجرايى داشته باشد.
وى ادامه داد: شــوراى نگهبان كه در سال 96 اين اقدام را انجام داد، 
انتظار داشت كه مجالسى بعد از آن مصوبه روى كار آمدند، جزئيات 
بيشتر را با كار كارشناســى مشخص كرده و مسئله نحوه ثبت نام ها 
را اصــالح كنند؛ در اين زمينه، مجلس فعلى مصوبه اى در اين زمينه 
داشت اما بعد از رفت و برگشت هاى متعدد به شوراى نگهبان، نظر 
 هيأت عالى مجمع تشخيص نسبت به آن مصوبه  مجلس، تامين نشد.

سخنگوى شــوراى نگهبان خاطرنشــان كرد: در هفته  گذشته وقتى 
اعضاى شــوراى نگهبان ديدند كه مصوبه به نتيجه نرســيد، اعالم 
كردند مــا مى خواهيم معيارها را براى ثبت نام انتخابات مشــخص 

كنيم تا مسئله شفاف تر باشد.
وى اظهــار داشــت: شــوراى نگهبان هيــچ نــگاه محدوديت زا و 
ممنوعيت زا ندارد اين متاســفانه در رســانه ها مطرح شد كه شوراى 
نگهبان دنبال ايجاد ممنوعيت خاصى هســت؛ اصال همچين فرضى 
نبود و شــوراى نگهبان چنين نگاهى نداشــت. مــا اتفاقا معتقديم 
هركســى توانمند است و شــرايط الزم را در خودش مى بيند، بيايد 
ثبت نام كند نه اينكه كســى حداقل ها را ندارد و يك روز هم پشت 
ميــز ادارى نبوده و ســابقه كيفرى دارد ثبت نام كنــد. ما از افرادى 
كه مى توانند مديريت كالن كشــور را بر عهده بگيرند و سكاندارى 
اجرايى كشور را در دســت بگيرند حتما مى خواهيم تا حضور پيدا 

كرده و ثبت نام كنند.
ــاره عــدم اجــراى  ــه رئيــس جمهــورى درب ــه نام ــا اشــاره ب وى ب
ــود و متاســفانه  ــم الزم االجــرا ب ــن تصمي ــه گفــت: اي ــن مصوب اي
ديديــم كــه در نامــه رئيــس جمهــورى گفتــه شــده شــوراى نگهبان 
ــاق  ــذارى اتف ــون گ ــى اصــال قان ــدارد ول ــذارى ن ــون گ حــق قان
نيفتــاده اســت؛ يــك مبحــث الــزام آور هســت كــه شــوراى نگهبــان 
ــد شــرايط شــكلى داشــته  ــد باي ــد كــه كســانى كــه مى آين مى گوي
باشــند بــراى ثبــت نــام و ايــن يعنــى شــوراى نگهبــان بتوانــد در 
امــر صالحيت هــا كار رو خــودش انجــام بدهــد و حقــى از كســى 
ضايــع نشــود. اينكــه هــزاران نفــر مي آينــد در وزارت كشــور بــراى 
ثبــت نــام بــا آن وضعيــت آشــفته كــه همــكاران شــما در صــدا و 
ســيما نيــز بخشــى هايى از آن را بــه تصويــر مى كشــند كــه واقعــا 

در شــان مــردم مــا نيســت.
ســخنگوى شوراى نگهبان تاكيد كرد: چه بسا با اين حجم و كيفيت 
از ثبــت نام ها، افراد توانمند به اين داليل اصال ثبت نام كنند. پس ما 
اينجا در مقام دفاع هســتيم از افراد صالح و افراد شايسته و توانمند، 
و يك نظرى را شــوراى نگهبان اعالم كرده به وزارت كشور و آنها 
موظف هســتند اين نظر رو اجرا كنند. اين نكته هم مهم اســت كه 
مصوبات الزام آور، الزاما قانون نيست كه اين مصوبات هم در دولت 
و هم در مجمع تشــخيص هست. اين  مصوبه هم در واقع مصوبه اى 

است براى ساماندهى ثبت نام هاست.
كدخدايى افزود: در ميان گروه هاى سياسى، افراد متعددى هستند 
كــه با همين مصوبه مــى توانند در انتخابات ثبــت نام كنند، اگر 
شــوراى نگهبان خدايى ناكرده قصدى داشــت كه مانع اين افراد 
شــود، طورى مصوبه را مى نوشــت كه هيچ كــدام از اين افراد 
نتواننــد ثبت نام كنند، نه اينكه مثــال براى يك نفر ممانعت ايجاد 
كند. اين مصوبه اصال مصداقى نيســت و تعيين مالك ها و شرايط 

است.
وى تصريح كرد: جشنواره ثبت نام ها هم كه در جلوى وزارت كشو 
اتفاق مى افتد و خبرگزارى هاى خارجى هم مى آمدند و هجمه هايى 
عليه شوراى نگهبان را مطرح مى كردند. ما ناچاريم قانون را رعايت 
كنيم و براى اجراى قانون هم هزينه هاى آن را مى پردازيم و از اجراى 

قانون كوتاه نمى آييم.
سخنگوى شوراى نگهبان با بيان اينكه اين شورا براساس شرايطى كه 
اعالم كرده، فقط كسانى را به عنوان ثبت نام كننده مى شناسد كه اين 
شرايط را داشته باشد، خاطرنشان كرد: بحث استثنا هم كه در مصوبه 
آمده است اين است كه كه اگر بر فرض محال و نادر، يك شخصى 
نزديك 40 سال باشد ولى ساير شــرايط را داشته باشد و اعتراضى 
كند، شــوراى نگهبان به صورت جمعى آن اعتراض را بررســى مى 

كند و نظر مى دهد.

 تويســركان-وحيد الوندى-خبرنــگار همدان 
پيام- تويســركان گرچه يك كالنشهر برخوردار از 
زير ساخت هاى عظيم تجارى، اقتصادى و رفاهى 
شــهرى نيســت اما به نوبه خود در مديريت امور 
شهرى با مشكالتى روبه رو است كه برخى از آنها 

پس از چند سال هنوز مردم را آزار مى دهند.
شورانشينان تويسركان در ادوار قبل از دوره پنجم 
شورا، غالباً از شخصيت هاى با تجربه و سابقه دار 
در امور اجرايى و بعضاً مديريتى بودند و برخى گام 
هاى قابل قبول و خوبى در مسير ارتقا كمى و كيفى 

مديريت امور شهرى برداشتند.
تويسركان شهرى برخوردار از موقعيت جغرافيايى 
و بافت طولى شكل است كه همين موضوع سبب 
شــده كه با در اختيار داشتن خيابان هاى قديمى از 
مشكالت عديده اى در بخش ترافيك درون شهرى 

و روند تزدد عمومى برخوردار باشد.
شوراى شهر تويسركان در ادوار مختلف خود يعنى 
پنج دوره اخير تالش كرد تا بتواند اقدامات اجرايى 
گره گشــايى در اين بخش انجــام دهد و كارنامه 
شوراهاى شهر تويسركان قبل از دوره پنجم در اين 

زمينه گاهى به قابل قبول بودن نزديك شده بود.
از جمله اين اقدامات مى توان به ايجاد خيابان 16

مترى ولى عصر و به نوعى كنار گذر محله سرابى، 
از شــدن مسير راه دسترسى به آرامگاه ميررضى از 
خيابان فردوســى، سامان دهى پارك نبوت، برخى 
اقدامات براى سامان بخشى به محوطه باز اطراف 
بارگاه حبقوق نبى(ع) و همچنين اصالح هندســى 

برخى از نقاط شهر اشاره كرد.
با اين حال، شوراى شهر دوره پنجم تويسركان در 
حالى با تركيبى از جوانان تحصيل كرده و با برنامه 
و افراد با ســابقه و با تجربه وارد ميدان عمل شــد 
كــه اميد مى رفت يك تحول چشــمگير در روند 

مديريت امور شهرى تويسركان رقم بزند.
در ميدان عمل اما ديــرى نپاييد كه اختالفات غير 
ضرورى و ريشــه دار بين برخى اعضاى شوراى 
شــهر دوره پنجم تويســركان زودتر از تصورات 
عمومى نمايان شد و بخش قابل توجهى از انرژى، 
تــوان و تمركز شــورا معطوف به حــل و فصل 

اختالفات داخلى و در نتيجه روزمرگى شد.
تويســركان هم اكنون در حوزه تــردد عمومى از 
خيابان هاى فرسوده چند ده ساله و ايجاد ترافيك 
رنج مى برد و از ساخت پاركينگ عمومى استاندارد 

و قابل قبول در آن خبرى نيست.
شــهردارى تويســركان از منابع درآمدزايى پايدار 

برخوردار نيســت و به گفته شهرداران چهار سال 
اخير و حتى قبــل از آن گاهى براى تامين حقوق 
نيروهاى خدماتى خود در هر ماه دچار مشكل مى 

شوند.
اين در حالى اســت كه پس از ساليان دور و دراز 
همچنــان طرح جامع و تفصيلى شــهر براى اجرا 
شــدن در هاله اى از ابهامات خــرد و كالن قرار 
گرفته و روند ســاخت و سازهاى غير مجاز زخم 

هاى فراوانى بر تنه باغ شهر بزرگ تويسركان ايجاد 
كرده است.

روند نظارت بر ساخت و سازهاى غير مجاز و غير 
قانونى در تويســركان در سال هاى اخير ضعيف و 
غيــر قابل قبول بوده و برخى از مردم تويســركان 
معتقدنــد كه اخذ جريمه از افرادى كه ســاخت و 
سازهاى غير مجاز انجام مى دهند به نوعى به يك 

منبع درآمد براى شهردارى تبديل شده است.

همچنين گرچه در دورهاى مختلف ســخن از اين 
موضوع به ميان مى آمد كه شــهردار با تجربه و با 
افق ديد باال كه توانايى ايجاد منابع درآمدزايى پايدار 
براى شــهردارى را داشته باشد توسط شورانشينان 
بر مســند كار بنشيند اما عمًال جز در برخى مقاطع 
نه چندان طوالنى، تويسركان ازمزيت يك شهردار 

قوى با اقتدار مديريتى باال بى بهره بوده است.
نقطه تاريك شوراى شــهر دوره پنجم تويسركان 
همچنين شــكايت هاى حقوقى پى در پى اعضا از 
يكديگر بود كه در دوره هاى قبلى شــورا يا وجود 

نداشت و يا حداقل خيلى كمتر از اين دوره بود.
مردم هر روز سخنان و شايعات جديدى در مورد 
عملكرد غير قانونى برخى اعضااى شوراى شهر و 
برخى زد و بندها مى شــنيدند كه درست يا غلط 
بودن آنهــا را به مراجع رســمى و قانونى محول 

كردند.
راه يابــى برخى افراد با تخلفــات قانونى در زمان 
پيش از آغــاز ايام تبليغــات و همچنين در دوره 
قانونى تبليغات و اســتفاده از ابزارهاى نامتعارف 
نيز از ديگر اشــكالتى بود كه در دوره پنجم شورا 

حداقل بيشتر به چشم آمد.
مردم تويســركان اكنون اما در آســتانه سيزدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهورى با بلوغ فكرى و 
سياسى و آگاهى بيشترى نســبت به ادوار گذشته 
آماده مشاركت در انتخابات و تشكيل يك شوراى 

شهر رنامه محور، كارآمد و مقتدر شده اند.

جدى تر شدن احتمال وقوع دوقطبى رقابتى

ريزش رأى اصالح طلبان 
به سبد جريان مقابل نمى رود

فراز و نشيب هاى مداوم، سهم تويسركان از شوراى شهر!
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

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

برابر رأي شــماره 140060326008000119 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى تقى كريمى كهوند فرزند نجاتعلى به شماره شناسنامه 16704 
كدملى 0058280162 صادره از تهران در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 
100000 مترمربع پالك شماره  فرعى 591 از اصلى 193 قريه قايش واقع در همدان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك رزن كه مورد تقاضا قســمتى از نسق هاى شماره 14461 به نام آقاى همتعلى فرزند 
محبعلى و 14349 و 39572 به نام قدرت گلشنى سطوت فرزند گلشنعلى و 14318 و 39539 
به نام شاه على قادرى بيدار فرزند اسداله و 14401 و 39624 به نام يداله فرزند يوسف و 14359 
و 39582 به نام حشمت اله طيبى آثار فرزند عيسى و 14356 به نام گلچين على صدقى بيدار 
و 39612 و 14389 به نام ولى اله ســيفى بيدار همگى تنظيمى دفتر 5 همدان مى باشد محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. (م الف 19)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/06

حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

126 زندانى در همدان آزاد شدند
 در حاشيه سفر رئيس قوه قضائيه به همدان در آيينى با حضور رئيس سازمان زندان ها 

واقدامات تامينى و تربيتى كشور، 126 زندانى جرائم غير عمد در همدان آزاد شدند.
 رئيس ســازمان زندان ها اقدامات تامينى و تربيتى كشــور اظهار كرد: امروز به واسطه 
همدلى و هم يارى مردم و جمع آورى كمك هاى مردمى در قالب پويش دوباره زندگى 
و ســتاد ديه و اغماض همكاران محترم قضائى بواسطه احراز تاثير پذيرى مددجويان از 
فراينــد اصالح و تربيت در زندان  تعداد 126 تن از مددجويان اســتان همدان از زندان 

رهايى مى يابند. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانى سازمان زندان ها؛ محمدمهدى حاج محمدى عنوان كرد: 

ما معتقديم همانطور كه حبس كردن بايد هدفمند و دقيق باشــد، آزادسازى زندانيان هم 
بايد بجا و هدفمند باشد كه نسخه حبس غيرعالمانه مى تواند بيمارى بزهكار را چه بسا 

العالج كند.
وى افزود: آزادى كردن و اعمال ارفاقات قانونى هم اگر از ســر ســطحى نگرى و غير 

عالمانه باشد براى مجرم و جامعه خسارت بار است. 
حاج محمدى تصريح كرد: شــهيد على چيت ســازيان به عنوان يكى از پيشوايان يارى 
دهنده مددجويان در زندان ها، الگويى بــزرگ و مايه فخر و مباهات براى مردم همدان 

محسوب مى شود.
وى ادامــه داد: مردم همدان كه از فرهيختگى و نخبگــى برخوردارند مى توانند  به آن 
شــهيد تاسى كنند و مثل آنچه در سيره او شــنيده ايم به زندانيان و خانواده آنها عنايت 

بيشترى داشته باشند. 
رئيس سازمان زندان ها اقدامات تامينى و تربيتى كشور خطاب به زندانيانى كه به ورزش 
باســتانى مشــغولند گفت: الحمدا... كه 300 تن از زندانيان همــدان در زورخانه زندان 

مركزى به اين ورزش مشغول هستند نشان از روحيه باال و پويايى مددجويان دارد. 
 حاج محمدى افزود: ورزش باســتانى كه عجين است با مدد گرفتن از على (ع) است، 

مى تواند نقطه آغازى براى انجام تصميمات مهم شما باشد.
حاج محمدى عنوان كرد: هر چقدر ورزش زورخانه اى را در زندان هاى كشــور توسعه 
دهيم، تاثيرات مثبت آن را در مســير زندگى مددجويان شاهد خواهيم بود. در پايان اين 
آيين 12 تن از زندانيان به صورت نمادين با دريافت گل و برگزارى مراســم تشريفات 

از زندان آزاد شدند.

دنياى اقتصاد: خيز بورس با نسيم آزادى 
 دالرها  بال درآوردن!!؟

هفت صبح: كارنامه واكسيناسيون در 82 روز
 تبصره هم حساب كردن؟؟!!

همشهرى: تغيير ريل 30 ساله در 30 ماه
 ريل انتخاباتى يا واقعى؟!!

آرمان ملى: اميدهاى نفتى
 نفتم شده جز آرزوهاى فراموش شده!!

جوان: زنگ انتخابات با ثبت نام فله اى زده شد
  از امروز يه زنگ ديگه به زنگ برنامه شاد بچه ها اضافه شد!!!

قدس: تنور انتخابات روشن شد 
  هر كى بتونه گرده محلى بپزه برنده اس!!!
نوآوران: مردم تنها مقصر شيوع كرونا نيستند

   كرونا خودش بازى گوشه!!!
جهان صنعت: سردرگمى در مارپيچ بورس

 صبر كنيد كانديداها قراره پيچ جاده ها رو بردارن!!!
توسعه ايران: نان گران شده؛ اما گفتند اعالم نكنيد

  مثل اينكه هنوز رازدارى ياد نگرفتى تعجب مى كنى؟!!
تعادل: خوان آخر، افزايش دامنه نوسان

  بدون شرح!!
شروع: قيمت طال در سرازيرى سقوط

 پس همونه ترمز بريده!!
مردم ساالرى: عبور قربانيان از مرز 300 نفر 
 يه موقع مثل دايناسورها منقرض نشيم!!

اخبار صنعت: بازار منتظر اتفاقات جديد 
  احتماال دارن مدل ماسك ها رو عوض مى كنن؟!!

 بشارت نو: پرواز وامهاى ازدواج 
 با اين دخل و خرجا خــود وام ازدواجم فهميده ديگه جاش 

رو زمين نيست!!

دستگيرى سارق اماكن خصوصى 
و معابر عمومى در بهار

فرمانده انتظامي شهرستان بهار، از 
دستگيري ســارق اماكن خصوصي و 
معابر و اعتراف به 4 فقره سرقت در اين 

شهرستان خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس، بزرگعلي 
نوري  با بيان اين كه سرقت، باعث بروز 
نا امني در جامعه مي شود و نگراني هايي 
را براي مــردم به دنبال دارد، اظهاركرد: 

مبارزه با ســارقان و اقدامات پيشگيرانه در خصوص جلوگيري از وقوع 
سرقت، مهمترين اولويت كاري انتظامي بهار است.

وي در ادامه به وقوع چند فقره ســرقت از اماكن خصوصي و معابر در 
سطح شهرســتان و پيگيري موضوع توسط پليس اشــاره كرد و افزود: 
مامــوران انتظامي شهرســتان با انجام تحقيقات همه جانبه و بررســي 
شيوه و شگرد سرقت هاي انجام شــده، متهم اين پرونده ها را شناسايي 
و با هماهنگي قضائي وي را در يك عمليات غافلگيرانه در مخفيگاهش 

دستگير كردند.
فرمانده انتظامي شهرستان بهار بيان كرد: متهم در تحقيقات پليسى، به 2
فقره سرقت از اماكن خصوصي و 2 فقره سرقت از معابر اعتراف كرد و 

با تشكيل پرونده به مرجع قضائي معرفي شد.
نوري در پايان از شــهروندان خواست كه با رعايت اقدامات پيشگيرانه 
و توجه به هشدارهاي پليســي ضمن جلوگيري از وقوع سرقت، براي 
ارتقاء امنيت پايدار با پليس همكاري كرده و هرگونه اطالعات و اخبار در 
خصوص موارد مشكوك را به مركز فوريت هاي پليسي 110 اعالم كنند.

آگهى فقدان سند مالكيت 
ــه  ــرگ استشــهاد محلــى مصــدق ب ــا تســليم دو ب ــاى كردعلــى واثقــى ب آق
مهــر دفترخانــه اســناد رســمى شــماره 1 رزن مدعــى اســت كــه يــك جلــد 
ســند مالكيــت ششــدانگ بــه شــماره چاپــى 788602 ســرى الــف ســال 80 
ــه شــماره پــالك ثبتــى 943 فرعــى 25 اصلــى واقــع در بخــش 5 همــدان  ب
ــت 62922  ــل ثب ــش ذي ــه بنام ــس ك ــه كرف ــك رزن قري ــت مل ــوزه ثب ح
ــه علــت  ــد 73 امــالك ثبــت رزن ســابقه ثبــت دارد،ب ــر جل صفحــه 112 دفت

ــت.  ــده اس ــود گردي ــهل انگارى مفق س
ــن  ــت بدي ــه ثب ــاده 120 و آيين نام ــه م ــى ب ــره الحاق ــتناد تبص ــه اس ــذا ب ل
وســيله آگهــى مــى شــود تــا هــر كــس مدعــى انجــام معاملــه و يــا وجــود 
ــى  ــى ط ــن گواه ــار اي ــخ انتش ــد از تاري ــود مى باش ــزد خ ــت ن ــند مالكي س
مــدت ده روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان رزن مراجعــه و ضمــن 
ارائــه اصــل ســند مالكيــت و يــا ســند معاملــه اعتــراض كتبى خــود را تســليم 
ــول  ــدم وص ــى و ع ــدت واخواه ــاء م ــورت انقض ــى اســت در ص ــد. بديه نماي
اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالكيــت ارائــه نشــود. 

ســند المثنــى بــه نــام متقاضــى صــادر و تســليم خواهــد شــد. 
(م الف 18)

حسين حيدرى - مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن 

 R 160تامين و تعويض كنتور خراب مشتركين از سايز 2/1 تا 1اينچ مولتى جت نيمه خشك كالس كارى
(معادل كالس C) با قابليت قرائت از راه دور به شماره ج/1400/126

شركت آب و فاضالب استان همدان در نظر دارد توليدكنندگان حائز شرايط جهت شركت در مناقصه عمومى يك مرحله اى تامين و تعويض كنتور خراب 
مشتركين از سايز 1/2 تا 1اينچ مولتى جت نيمه خشك كالس كارىR 160 (معادل كالس C) با قابليت قرائت از راه دور را با اطالعات مشروحه ذيل ارزيابي 

نمايد.
نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب استان همدان  واقع در همدان- ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال.  كد پستى 6515914478       

تلفن 081-38219871-80
نظارت: معاونت بهره بردارى و توسعه آب  شركت آب و فاضالب استان همدان  

موضوع: تأمين و تعويض كنتور خراب مشتركين از سايز 1/2 تا 1اينچ مولتى جت نيمه خشك كالس كارىR 160 (معادل كالس C) با قابليت قرائت از راه دور
روش تامين مالى: ازمحل منابع داخلى (تسهيالت به پيمانكار از محل بند الف تبصره 18 قانون بودجه)

مدت قرارداد: 2 سال
تاريخ،مهلت و نشاني دريافت و تحويل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران: متقاضيان ميتوانند جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي از مورخ 1400/02/21 لغايت 
1400/02/28 به دفتر قراردادهاى شركت آب و فاضالب استان همدان مراجعه نمايند.استعالم هاي تكميل شده بايد تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/03/11 
مطابق موارد مندرج در اسناد ارزيابى كيفى به شركت آب وفاضالب استان همدان (دبيرخانه شركت) تسليم شود.(استعالمها بايد توسط اشخاص مجاز امضا 

و مهر شوند)
 محل دريافت،تحويل وگشايش اسناد: همدان- ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال- شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 

7:45 تا 14:15 ،  پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
نحوه دريافت اسناد استعالم و هزينه آن: متقاضيان در ازاى واريز مبلغ غيرقابل استرداد 500,000 ريال به حساب سپهر بانك صادرات به شماره 0101396197001  

به نام شركت آب وفاضالب استان همدان و ارائه درخواست مى توانند يك سري از اسناد استعالم ارزيابي كيفي را دريافت نمايند.
مناقصه گران ابتدا ارزيابي كيفي شده و پس از كسب حداقل امتياز الزم در فرآيند ارزيابي كيفي(60)، در مراحل بعدي مناقصه شركت مي نمايند.

اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات  و سايت شركت hww.ir درج گرديده است.

  تجديد فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومى يك مرحله اى 
نوبت دوم

سپيده راشدى»
 ماهى نيســت كه خانواده ها از اين محور خبر 
تصادف را نشــنوند. انــگار ديگر تصادف و مرگ 
در ايــن جاده براى متوليان امر عادى شــده و هر 
آن احتمال شــنيدن خبر تصادفى در اين مســير و 
تصور بيرون كشيدن پيكرهاى بى جان عزيزان لرزه 
به تن خانواده ها مى اندازد. اين مســير ســال هاى 
فراوانى اســت كه به سبب كم لطفى مسئوالن جان 
چندين نفر از هموطنان را مى گيرد و شــنيدن خبر 
تصادفات شــديد و مرگ اشــخاص، تنها چاشنى 
سفر در اين جاده خطرناك است. اگر چه جمعيت 
منطقــه افزايش يافته و تــردد خودروها نيز دراين 
مسير بيشــتر شده ولى متأســفانه زيرساخت ها و 
وضعيت تنها مسير مواصالتى اين شهر از سه دهه 
پيش تاكنون ثابت مانده اســت. اين حكايت جاده 
مهاجران- همدان اســت. از آنجايى كه مهاجران 
قطب توليد شــوريجات و ترشيجات كشور است 
و تــردد در جــاده  اين شــهر زياد اســت، انتظار 
مى رود از لحاظ جاده اى وضعيت مطلوب داشــته 
باشــد. نگاهى گذرا به تصادف چند روز گذشــته 
در ايــن محور كه در آن تصــادف دو تن فوت و 
چند تن ديگر مصدوم شــدند، نشــان مى دهد كه 
مرگ و ســانحه جاده اى هر روز در كمين ساكنان 
روســتاهاى پيرامون جاده منتهى به شهر و تمامى 
مسافران اين مسير اســت. در تنها جاده اين شهر 
15هزار نفرى به دليل كم عرض بودن و نداشــتن 
شانه خاكى، خط كشى نامناسب و نبود نور در نقاط 
خطرناك، ساكنان شهر مهاجران و اهالى روستاهاى 

اطراف و كاربران جاده اى اغلب شاهد صحنه هاى 
دلخراش تصادف هستند. 

آن طور كه منابع محلى مى گويند بين اهالى مهاجران 
و روســتاهاى اطراف اين زمزمه به گوش مى رسد 
كه هزينه ايمن ســازى جاده براى مسئوالن بيشتر 
از جان مردم اســت. دســت ها و افكار مسمومى 

نمى گذارند مهاجران پيشرفت كند.
خيلى ها مهاجران را زيردســت نگه داشتند اما بايد 
بداننــد مهاجران پله ترقى هيچ شــخص و مكانى 
نخواهد بود. مســئوالن پس از هر حادثه اى كه در 
اين جــاده اتفاق ميفتد وعــده مرمت، تعريض و 
اصــالح نواقص را مى دهند ولــى همچنان به اين 

وعده عمل نمى شود.
يكى از ســاكنان مهاجران در گفت وگوى تلفنى با 
خبرنگار روزنامه همدان پيام مى گويد: عرض جاده 
مهاجران بســيار كم اســت در حالى كه فضا براى 
تعريض اين جاده وجود دارد ولى تاكنون مسئوالن 

براى تعريض اين جاده هيچ اقدامى نكرده اند. 
محمــد ادامه مى دهــد: به خاطر پيچ هــاى زياد و 
خطرناك جاده مهاجران تا جايى كه ممكن اســت 
خانواده ام را از اين مســير نمى برم. اگر وارد آمدن 
خسارات مادى را به اهالى فاكتور بگيريم تصادفات 
زيادى كه باعث فوت و مجروح شدن تعداد زيادى 
از مردم شده اســت قابل گذشت نخواهد بود. در 
يــك كالم هزينه هاى جانى و مالى زيادى به اهالى 

منطقه تحميل شده است.
 در هر پيچ مرگ را مى بينيم

يكــى از توليدكنندگان خيارشــور كه به دليل عدم 

وجــود شــهرك صنعتــى در 
مهاجــران مجبــور اســت هر 
روز مســير مهاجران به شهرك 
صنعتى بهــاران را طى كند هم 
مى گويد: ايــن جاده چهار پيچ 
خطرناك دارد. به خاطر شرايط 
كاريمــان مجبــــوريم روزى 
حداقل دوبار از آنجا عبور كنيم. 
يكى از اعضا شــوراى اسالمى 
شــهر مهاجــران در ايــن باره 
توضيح مى دهد: 8 ســال است 
كــه تــالش مى كنيــم برخى 
و  امكانــات  زيرســاخت ها، 
را  شــهر  يك  اوليه  خدمــات 
داشته باشــيم. مهاجران از نظر 
مانده  بن بســت  در  جغرافيايى 
و اين مســئله يكــى از داليل 

محروميت اين شهر است.
مصطفى اسالمى كه معتقد است مسير مهاجران به 
همدان در حد رفع نياز اهالى يك روستاســت نه 
منطقه اى با 15 هــزار نفر جمعيت،تصريح مى كند: 
مسير مذكور از سى سال پيش همين طور بوده و در 
اين سال ها هيچ يك از مسئوالن براى تأمين امنيت 
و سهولت دسترسى مردم اين منطقه آينده نگر نبوده 

و كارى نكرده اند. 
وى مى افزايد: جاده مهاجران يك الين براى رفت 
و برگشــت دارد كه عرض آن 6 متر است. برخى 
از مســئوالن نســبت به مهاجران دچار بى تفاوتى 

مزمن هستند. در نزديكى پليس راه همدان-قزوين 
يك دوربرگردان به سمت مهاجران ايجاد شده كه 
موقعيت اين دوربرگردان طورى است كه با توجه 
به سرعت زياد ماشــين هاى درحال تردد از سمت 
تهران دور زدن را براى اهالى منطقه ســخت كرده 
است. نرســيده به اين دوربرگردان هيچ گونه عالئم 
كاهنده ســرعت و هشــدار دهنده وجود ندارد و 
انتظار مردم يا رفع نواقص اين محل و يا جابه جايى 
و نزديك كردن محل دوربرگردان به نزديكى پليس 

راه است.
اسالمى ادامه مى دهد: سه راه مهاجران روشنايى 
نــدارد وگذشــته از تصادفــات متعــدد، اغلب 
مســافرين و ميهمانان غريبه به جــاى مهاجران 
ســر از جاده تهــران درمى آورنــد. درپيچ هاى 
متعدد مســير بايســتى تيرك هاى روشنايى براى 
ايجاد ديد مناســب و كاهــش تصادفات، نصب 
شــود. مســئوالن به ويژه اكثر نماينده هاى ادوار 
گذشته شعار انتخاباتيشان خروج مهاجران از بن 
بســت بوده اســت. البته بارها و بارها مسئوالن 
قول خروج مهاجران از بن بست و تعيين تكليف 
مســير مهاجران را داده اند كــه تنها در حد يك 

شعار باقى مانده است.
او مى گويد: با پيگيرى شــورا سال گذشته جاده را 
بــا رنگ هاى بى كيفيتى كه دوامش كمتر از دو هفته 
بود خط كشى كردند. ايمن سازى نبودن جاده تبديل 
به معضلى بزرگ شــده است. شيب يكى از پيچ ها 
به طرف بيرون است و اگر ماشينى سرعتش بيشتر 
از 30 كيلومتر باشــد ماشين خود 
بــه خود از جاده خارج شــده و 

تصادف مى كند.
اين عضو شــورا شــهر مهاجران 
مى افزايد: نبود نماينده دلســوز و 
عملگرا مهمترين دليل پســرفت 
روز ازفزون مهاجران از امكانات 
است. هرچه شنيديم قول و وعده 
و حرف و موكول كردن مطالبات 
به آينده بوده است. دراين هشت 
ســال كه در مهاجران مسئوليت 
برعهــده داشــتيم با روشــهاى 
مختلف پاشنه كشيده براى احقاق 
حق ايــن مــردم انقالبى تالش 
كرديم، مســئوالن زيــادى را به 
مهاجــران دعــوت كرديم، حتى 
وزير بهداشــت نيز در مهاجران 
درخواســت  و  كرد  پيدا  حضور 
شبانه روزى كردن تنها درمانگاه مهاجران را داشتيم 

اما نتيجه اى نداشت.
 مهاجرانى ها براى تزريق آمپول 

تا بهار مى روند
او تأكيد مى كند: چه كسى باور مى كند بعد از ساعت 
ادارى اگر بخواهى فرزنــدت را به درمانگاه ببرى 
با درهاى بســته آنجا روبه رو خواهى شد و اجباراً 
بايســتى براى دريافت كوچكترين خدمات درمانى 
مثل تزريقات مسير مهاجران تا بهار يا همدان را طى 
كنيد؟! مواقع اورژانســى به جاى خود! جاده ناامن 
و پيچ هــاى متعدد هم جــاى خود!!! 
فاصلــه مهاجران تا مركز فوريت هاى 
اللجين زياد است و برخى مواقع 40
دقيقه طول كشيده تا موارد تصادفات 
و اورژانسى به مهاجران برسند. اغلب 
هم به علت انتقال ندادن سريع بيمار 
و فرد مصدوم به مراكز درمانى فوت 

شده اند!

 اسالمى مى گويد: با سفرى كه استاندار همدان قبل 
از عيد به مهاجران داشت مصوب شد ساعت كارى 
درمانگاه تا قبل از عيد نوروز به 16 ساعت افزايش 
پيدا كند، اين وعده عملى نشد، بعد از عيد نيز اعالم 
كردند 12 ساعته مى شود اما هيچ كدام محقق نشد.

 منطقه صنعتى ندارد!
 او در ادامه بزرگترين مشــكل مهاجران را بيكارى 
اعــالم مى كند و مى گويد: در كشــور ما پروســه 
صدور مجوزات كالف ســردرگمى شــده كه اين 
معضل ســرعت توليد و ايجاد اشــتغال را كاهش 
داده است، اين موضوع در مهاجران پررنگتر است، 
مهاجران قطب توليد شــوريجات و ترشــيجات 
كشور است ولى در عين حال فاقد شهرك صنايع 
غذايى اســت. حمايت نكــردن از توليدكننده ها، 
منجر شــده كــه مهاجرانى ها در شــهرهاى ديگر 
فعاليــت كنند. بيش از 80 درصد مردم اين شــهر 
مستقيم يا غيرمستقيم در زمينه توليد فعاليت دارند 
بارها موضوع را از شــركت شــهرك هاى صنعتى 
و مســئوالن مربوطه پيگيرى كرديم اما در پاســخ 
مى گويند كه تا واحد هاى شــهرك صنعتى بهاران 
و... تكميل نشــود نمى توانيم روى ناحيه صنعتى 
مهاجران تمركز كنيم. در نزديكى شــهر زمين باير 
و لم يزرع به مقدار مناســب به منظور ســاماندهى 
توليدكنندگان وجود دارد كه تأسيسات برق و گاز 
هم در نزديكى آن قــرار دارد و با حفر يك حلقه 
چاه مى شــود اين كار بــا ارزش را براى رونق و 

شكوفايى منطقه انجام داد.
اســالمى ادامه مى دهد جالب است كه در مهاجران 
توليدكننده نمونه اســتانى داريم كــه رتبه دوم در 
زمينه صادرات شــوريجات در سطح استان را دارد 
ولى باكمال تأســف بايد بگويم اين توليدكننده هم 
اكنــون با ژنراتور برق واحد خــود را مى چرخاند. 
پــس از ســال ها كش وقــوس در نهايــت به اين 
واحد تغيير كاربرى ندادند و طبيعتاً انشــعاب برق 
نيــز ندادند! خــروج توليدكننــدگان از مهاجران 
و سرمايه گذارى هايشــان در جاهــاى ديگر براى 

مهاجران عايدى ندارد.
 اين معضل باعث شــده با تشكيل شركت تعاونى 

توليد كننده ها را متحد كنيم.
اســالمى در پايان از مســئوالن مى خواهد ظرفيت 
ويــژه مهاجران را ببينند و ضمــن كمك به تأمين 
زيرســاخت هاى الزم براى رونق و شكوفايى اين 
شهر در همه زمينه ها حمايت هاى عملى و واقعى را 

از اين منطقه داشته باشند. 
ماهى يك تصادف عادى شده!

مسئوالن بايد بدانند شرايط جاده منتهى به مهاجران 
هر روز مى تواند آبستن يك حادثه تلخ ديگر باشد.

جاده اى كه هــزاران خانوار از شــهر مهاجران، 
و  رايكان عليــا  كوشــك آباد،  روســتاهاى 
رايكان سفلى، را هموار و حسين آباد و كوريجان 
روزانــه از آن اســتفاده مى كنند حــال و احوال 
خوبى ندارند؛ چرا كه پس از گذشــت اين همه 
سال مسيرهاى روســتا ها نيز مورد كم لطفى قرار 

گرفتند.
از سال 90 تا به امروز كه مهاجران تبديل به شهر 
شده اســت نمايندگان و مسئوالن مختلف روى 
كار آمدند، اما براى جاده اين شــهر كه خواست 
چندين ساله مردم است اقدام مناسب و در خور 
نداشــته اند، در واقع مشــكل ظرفيــت جاده ها 
يكى از مشكالتى اســت كه مدت ها مهاجران با 
آن دســت و پنجه نرم مى كند. الزم است همت 
مضاعف بــه كار گيرند تا ديگر شــاهد حوادث 

ناگوار در اين جاده نباشيم.

سهم مهاجران در زيرساخت هاى توسعه چيست؟

پيچ هاى مرگ 
در مسير 15هزارنفرى

تسويه مطالبات پزشكان 
بخش خصوصى 

در ابتداى سال 1400
 مديركل بيمه ســالمت اســتان همدان از تســويه 
مطالبات پزشــكان بخش خصوصى اســتان در ابتداى 

سال 1400 خبر داد. 
مديركل بيمه ســالمت اســتان همدان با بيــان اينكه 
نسخه نويســى الكترونيك فوايدى به دنبال داشته كه 
بيشتر پزشــكان بخش خصوصى آنها را لمس كرده اند 
اظهار كرد: براى نخســتين بار در سازمان بيمه سالمت 
بالفاصله پس از شــروع ســال جديد مطالبات اسناد 
اســفندماه مطب هاى بخش خصوصى پرداخت شد و 

عمال در سال جديد بدهى به آنها نداشتيم.
سعيد فرجى با اشاره به اينكه براى نخستين بار مطالبات 

نسخ بهمن ماه داروخانه ها پرداخت شده است افزود: با 
وجود اينكه اسناد نسخ دستى اسفندماه ارسال نشده بود 

اما مطالبات بهمن ماه پرداخت شد و اين بى سابقه بود.
وى افزود: حجم پرداخت مطالبات داروخانه ها و ساير 
مراكز پاراكلينيك باالســت كه سعى مى كنيم  حداكثر با 

يك ماه فاصله از پزشكان تسويه كنيم.
فرجى با تاكيد به اينكه پرداخت به روز مطالبات وعده 
ما بود و تقريبا به آن عمل كرده ايم و اگر نسخه نويسى 
الكترونيك به طور كامل انجام شــود ســازمان بيمه گر 
امــكان پرداخت به روزتر مطالبات را خواهد داشــت 
خاطرنشــان كرد: بعد از استقرار كامل نسخ الكترونيك 
شاهد فوايد بسيار آن خواهيم بود كه فقط يك مورد از 

اين فوايد پرونده الكترونيك سالمت شهروندان است.
مديركل بيمه سالمت استان همدان با بيان اينكه پرونده 
الكترونيــك از مراجعات غيرضرورى به مراكز درمانى 
جلوگيرى خواهد كرد گفت: با استقرار سيستم ارجاع 

و تكميل بسته كاملى از خدمات الكترونيك ، بيمه شده 
با كمترين هزينه دسترسى به باالترين سطح از خدمات 
را خواهد داشت.كاهش استفاده از كاغذ و مديريت سبز 
با نسخه نويسى الكترونيك نيز از ديگر فوايد اين طرح 

است. 

مسير مذكور از سى سال 
بوده  همين طــور  پيش 
هيچ  ســال ها  اين  در  و 
يك از مســئوالن براى 
سهولت  و  امنيت  تأمين 
اين  مردم  دسترســى 
و  نبوده  آينده نگر  منطقه 

كارى نكرده اند
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خبـر نگاه

رئيس كنفدراسيون صادرات ايران:
قدرت خريد با كاهش تورم افزايش مى يابد 

نه كاهش تصنعى نرخ ارز
 رئيس كنفدراسيون صادرات ايران مى گويد در صورت كنار رفتن 
تحريم ها، نحوه مديريت بازار ارز از سوى دولت اهميت بسيار زيادى 

در آينده اقتصادى كشور دارد.
محمد الهوتى در گفت و گو با ايســنا، اظهــار كرد: فعاالن اقتصادى 
كشور مانند تمام افرادى كه ايران و وضعيت مردمش برايشان اهميت 
دارد، آرزو دارند كه اقتصاد به سمتى حركت كند كه تقويت پول ملى، 
افزايش قدرت خريد مردم و بهبود شاخص هاى رفاهى از راه برسند و 
شرايط نسبت به آنچه كه در سال هاى گذشته تجربه كرديم بهتر شود. 
در عين حال اين نگرانى نيز وجود دارد كه با تصميمات اشــتباه، بار 

ديگر مشكالت جديد اقتصادى از راه برسند.
وى با بيان اينكه اجراى تصميمات اقتصادى زير سايه فضاى سياسى 
مى تواند براى كشور مشكل ساز شود، بيان كرد: تجربه در ايران نشان 
داده در صورتى كه تحريم ها لغو شوند يا كاهش يابند، دولت ها براى 
نشان دادن تغيير فضا و ايجاد اميد در جامعه به سمت ارزپاشى حركت 
مى كنند و با تزريق گســترده ارز به بازار بــه دنبال كاهش قيمت آن 
مى روند. از ســوى ديگر وقتى زمان جابه جايى دولت ها مى رســد، 
احتمال اينكه دولت مســتقر به سمت كاهش تصنعى نرخ ارز حركت 
كند اما دولت بعدى توان و ظرفيت ادامه دادن آن مســير را نداشــته 

باشد وجود دارد.
 خطرات ارزپاشى براى اقتصاد

الهوتى ادامه داد: حتى در صــورت لغو تحريم و افزايش درآمدهاى 
بين المللى، منابع ارزى كشور بى انتها نيست و يك جايى دولت مجبور 
مى شود اين ارزپاشــى را متوقف كند كه همين امر به افزايشى شدن 
دوباره قيمت ها در بازار و ايجاد يك شوك جديد ارزى دامن مى زند. 
بــا توجه به همين تحليل بود كه بنده در جريان جلســه اخير فعاالن 
اقتصادى با رياست محترم جمهورى، تذكر دادم كه ارزپاشى مى تواند 

براى اقتصاد كشور مشكالتى جديد به وجود آورد.
 افزايش ناگهانى نرخ ارز به سود صادركننده نيست

الهوتى با تأكيد بر اينكه آســيب به توليد، آســيب به بخش مهمى از 
اقتصاد است، توضيح داد: بعضى مى گويند در دوره اى كه دالر ناگهان 
گران شد، صادركنندگان نيز سود قابل توجهى كسب كردند. اين حرف 
هيچ مبنايى ندارد زيــرا صادركننده براى توليد دوباره همان محصول 
بايد مواد اوليــه را با نرخ دالر باالتر بخرد و در عمل هيچ تفاوتى در 
شرايطش به وجود نمى آيد. كاهش ناگهانى نرخ دالر اما باعث مى شود 
توليد ديگر به صرفه نباشــد و با از بين رفتن قدرت رقابت توليدات 

ايرانى و خارجى، احتمال قاچاق كاال به كشور افزايش يابد.
وى اضافه كــرد: بهترين راهكار براى افزايش قــدرت خريد مردم، 
كاهش نرخ تورم و كاهش ســرعت رشد نقدينگى است. نرخ دالر را 
نمى توان به شكل تصنعى پايين آورد و همانطور كه رسيدن قيمت دالر 
به 30 هزار تومان واقعى نبود، تالش براى كاهش نرخ با ارزپاشى نيز 

رخداد مثبتى به شمار نمى رود.
رئيس كنفدراســيون صادرات ايران خاطر نشان كرد: در شرايطى كه 
به نظر مى رســد نرخ تورم در سال جارى نيز باالى 30 درصد خواهد 
بود، فشار جديد بر واحدهاى توليدى مى تواند منجر به ورشكستگى 
آنها شــود. ما قطعا از افزايش واقعى ارزش ريال حمايت مى كنيم اما 
در عين حال بايد توجه داشت كه سياست هاى غلط ارزى مى تواند به 

چالشى جديد بدل شود.

خط قرمز استاندارد 
سالمت مصرف كننده است

 شــهناز كرمى- خبرنگار همدان پيام: مديركل اســتاندارد استان 
همدان با اشــاره به تعليق و ابطال 6 پروانه كاربرد نشــان استاندارد 
براى محصوالت واحدهاى توليدى استان همدان و صدور 2 پروانه 
و مجوز كاربرد نشان اســتاندارد، گفت: استاندارد در سالمت مردم 
با كســى مماشــات نمى كند و حفظ حقوق مصرف كننده خط قرمز 

استاندارد است. 
ــا  ــدان ب ــتان هم ــم اس ــه عالئ ــه كميت ــددى د ر جلس ــد م محّم
ــرد نشــان اســتاندارد  ــه كارب ــه تعليــق و ابطــال 6 پروان اشــاره ب
ــده اســت،  ــتاندارد ســالمت مصرف كنن ــز اس و اينكــه خــط قرم
گفــت: موافقــت اعضــاى كميتــه عالئــم اســتاندارد اســتان 
همــدان بــا صــدور 2 پروانــه و مجــوز كاربــرد نشــان اســتاندارد 
ــراى  ــتاندارد ب ــان اس ــرد نش ــه كارب ــال 6 پروان ــق و ابط و تعلي
صــورت  همــدان  اســتان  توليــدى  واحدهــاى  محصــوالت 

ــه اســت. گرفت
ــردن  ــت نك ــا رعاي ــه ب ــدى ك ــاى تولي ــه واحده ــه ب وى در ادام
ــره  ــه مخاط ــدگان را ب ــه و مصرف كنن ــتانداردها ســالمت جامع اس

مى اندازنــد اخطــار داد.
مــددى در پايان نتايج حاصل از برگزارى كميته عالئم را به شــرح 

زير  عنوان كرد:
1- واحد توليدى شركت آيرين ســبز بهاران جهت بررسى صدور 

پروانه فرآورده سركه تقطيرى
2- واحد توليدى شــركت كنترل گاز اكباتان جهت بررسى صدور 

G۶ مجوز فرآورده كنتور گاز ديافراگرامى
3- واحد توليدى شــركت آرد نهاوند جهت بررســى تعليق پروانه 

فرآورده آرد گندم
4- واحد توليدى شــركت پاك پروتئين جهت بررسى تعليق پروانه 

فرآورده آب آشاميدنى
5- واحــد توليدى آقاى بندر آبادان ده هزار جهت بررســى تعليق 

پروانه فرآورده روغن موتور
6- واحــد توليدى آقاى محمود حيدرى جهت بررســى رفع تعليق 

پروانه فرآورده روغن كنجد پرس سرد
7- واحد توليدى شــركت آريانا سفالين همدان جهت بررسى ابطال 

پروانه فرآورده آجر بنايى
8- واحد توليدى شركت فرآورده هاى لبنى ناون جهت بررسى ابطال 
پروانه هاى فرآورده هاى شير پاســتوريزه، دوغ گازدار گرمانديده و 

ماست پاستوريزه

قرارداد اراضى بلوكه شده در شهرك هاى صنعتى همدان 
فسخ مى شود

 مديرعامل شــركت شهرك هاى صنعتى اســتان همدان با تأكيد بر اينكه قرارداد اراضى 
بلوكه شده در شهرك هاى صنعتى استان فسخ مى شود، گفت: اراضى صنعتى كه در سال هاى 
گذشته به متقاضيان واگذار شده اما صاحبان به دنبال فعاليت صنعتى نبودند، بازپس گرفته 

خواهد شد.
محمدرضا بادامى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه در واگذارى اراضى صنعتى شهرك ها 
براســاس قرارداد منعقد شده با خريداران مهلت خاصى براى راه اندازى واحد صنعتى داده 
مى شود، اظهار كرد: اگر بو ببريم خريداران قصد سوءاستفاده از خريد زمين در شهرك هاى 

صنعتى دارند، قرارداد را فســخ خواهيم كرد. وى مهمترين علت عدم آغاز فعاليت صنعتى 
توسط متقاضيان اراضى شــهرك هاى صنعتى را افزايش هزينه هاى توليد و ساخت و ساز 
دانست و افزود: شهرك هاى صنعتى جاى رشد ندارند كه افراد بخواهند با هدف كسب سود 
از اين اراضى خريدارى كنند چراكه نفع و سودى ندارد بلكه مهمترين علت عدم آغاز يك 
فعاليت صنعتى اين اســت كه مبالغ سرمايه گذارى افزايش يافته و افراد توان سرمايه گذارى 
ندارند. بادامى با تأكيد بر اينكه رسالت شركت شهرك هاى صنعتى حمايت از توليد است، 
تصريح كرد: با توجه به اينكه رســالت شركت شهرك هاى صنعتى حمايت از توليد است، 
نمى توانيم چكشــى عمل كنيم اما اگر بو ببريم كسى قصدسوءاستفاده دارد، قرارداد را فسخ 
خواهيم كرد. مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان همدان درباره بازپس گيرى اراضى 
حبس شده در شهرك هاى صنعتى، يادآور شد: از ابتداى فعاليت شهرك هاى صنعتى حدود 

200 قطعه زمين بلوكه شــده بوده كه البته تا سال 96 همگى تعيين تكليف شدند و اراضى 
بلوكه شده از سال 96 به بعد در حال بررسى هستند كه اگر بدانيم افراد توان اجرا ندارند و يا 

با هدف سوءاستفاده زمين را نگهدارى كردند، فسخ قرارداد خواهند شد.
وى با اشــاره به اينكه شــهرك هاى صنعتى بهاران، صنايع غذايى بهــار و بوعلى 2 جزء 
شــهرك هاى تقاضامحور استان همدان هستند، خاطرنشان كرد: ظرفيت واگذارى زمين در 
شهرك صنعتى بهاران و بوعلى 2 تكميل شده است اما در شهرك صنايع غذايى بهار ظرفيت 
واگذارى وجود دارد. بادامى با بيان اينكه اراضى واگذار شــده شــهرك بهاران طى دو سال 
گذشته، امسال به علت كوتاهى در ساخت ريزش خواهند كرد، گفت: سال 98، 200 قرارداد 
واگذارى و در سال گذشته 430 قرارداد واگذارى زمين در شهرك هاى صنعتى استان منعقد 

شده است كه تعداد زيادى شروع به ساخت و ساز كردند.
اقتصاداقتصاد

 khabar@hamedanpayam.com

غزل اسالمى»
 چك هاى برگشــتى، پرداخــت ماليات، 
حــق تأمين اجتماعى، اجــاره مغازه، وصول 
چك و بدهى هاى ديگر از جمله مشــكالتى 
است كه بســيارى از بازاريان استان از زمان 
شيوع كرونا با آن مواجه هستند. سال گذشته 
اولين تعطيلى اصناف براى كنترل شيوع كرونا 
اجرا شــد و حدود 2 ماه رسته هاى مختلف 
مجبور بــه تعطيلى شــدند و برخى صنوف 
مانند هتل ها ماه ها كركره را پايين كشيدند كه 
طبق مصوباتى قرار شد دولت فرصت هايى را 
به كســبه بدهد اما بخشش مالياتى، برگشت 
نخوردن چك و برخى تسهيالت يارى رسان 
ديگر كه جزوى از پيشــنهادها و تصميمات 
ستاد كرونا بود در حد حرف باقى ماند و يا در 
زمان اجرا با چالش هاى فراوانى مواجه شــد. 
از همان زمان تعطيلى برخى اصناف، حداقل 
در استان همدان، كليد خورد. امروز مى بينيم 
كه تعداد زيادى از رســتوران ها، بوتيك ها و 

مشاغلى از اين دست تعطيل شده اند. 
رستوران ها به خاطر تعطيلى هاى طوالنى مدت 
و در مواقع ديگر هم به خاطر رعايت مردم و 
استفاده نكردن از محيط رستوران، بوتيك ها و 
ساير مشاغل نيز به دليل نداشتن توان پرداخت 
ماليات   و  برگشــتى  چك هــاى  اجاره بهــا، 
نتوانســتند ســرپا بمانند و مجبور به تعطيلى 

مشاغل خود شدند. 
در اين مدت اتــاق اصناف براى احقاق حق 
كسبه پيشــنهاداتى در اين حوزه ها به دولت 
ارايه كرده امــا اغلب آنها تاكنــون به نتيجه 
نرســيده اســت. طبق گزارش هــاى ميدانى 
همدان پيــام تنهــا اداره كل اوقــاف و امور 
خيريه اســتان و شــهردارى همدان بوده كه 
همكارى الزم را در بخشــيدن حق سرقفلى 
و اجاره بهاى امالك تحت مالكيت خود را با 

صنوف داشته اند.
رئيس اتــاق اصناف همدان گفت: پيشــنهاد 
داديم كه ســازمان تأمين اجتماعى حق بيمه 
دو ماه تعطيالت كرونــا را دريافت نكند اما 
توضيح دادند كه امكان بخشش وجود ندارد. 
زيرا ابتــدا دولت بايد منابــع آن را تأمين و 
پرداخت كند تا معافيــت كارگر و كارفرماى 
آسيب ديده از كرونا از پرداخت حق بيمه در 

مدت مشخص شده عملياتى شود. 
طبق گزارش هــاى ميدانــى، صحبت اغلب 
بازاريان همدان اين است كه وقتى ستاد كرونا 

رسته هاى شــغلى را تعطيل مى كند و دو ماه 
حق باز كــردن مغازه ها را ندارنــد ابتدا بايد 
فكرى به حال اجاره هاى مغازه بكند، ســپس 
بانك هــا و ســاير ادارات را تعطيل كند تا نه 
چك برگشت بخورد و نه در پرداخت اقساط 
تسهيالت به چالش بخوريم. امور مالياتى نيز 
بايد تعطيل شــود و هيچ گونــه مالياتى براى 
مدت تعيين شــده مطالبه نكند. اما وقتى همه 
بانك ها و دستگاه هاى دولتى كار خود را طبق 
روال گذشته پيش مى برند و اصناف هم توان 
پرداخــت را ندارند با مشــكل جدى مواجه 

مى شويم.
يكى از مغازه داران داخل بازار همدان گفت: 
همســايه من مرد جوانى است كه مغازه را با 
چند ميليون تومان در ماه اجاره كرده اســت 
وقتى مغازه را طبق مصوبــه به اجبار تعطيل 
كرد پارسال و امسال مجبور شد تمام اجاره بها 

را پرداخت كند. 
امســال من متوجه هســتم كــه چك هايش 
برگشت مى خورد و به ســختى اين مغازه را 
اداره مى كند چون مشــترى هايش كم شــده. 
اين شــرايط براى همه بازاريــان اتفاق افتاده 
اما جوانانى مانند همســايه بنده كه به تازگى 
ازدواج كــرده و اجاره خانه و مغازه مى دهند 
شــرايط بدترى دارند. از اين كاســب ها زياد 
داريم كه بعضــى  از آنها مجبــور به تعطيل 
كردن مغازه هايشان شده اند. دولت بايد فكرى 
به حال ما بكند فروش من نســبت به دو سال 

پيش حدود 70 درصد كم شده و اغلب ما در 
حال زمين گيرشدن هستيم.

در مدت اخير اتاق اصناف همدان 6 خواسته 
از ســتاد ملى كرونا داشــته كــه از بين آنها 
خواسته ها و مصوباتى كه به اداره كل اوقاف 
و امــور خيريه اســتان همدان و شــهردارى 
مربوط بوده در سال گذشته به طور كامل اجرا 

شده است.
رئيــس اتاق اصناف همدان گفــت: اداره كل 
اوقاف و شهردارى همدان اجاره بهاى امالك 
تحت مالكيت خــود را در ماه هاى فروردين 
و ارديبهشت از مســتأجران و سرقفلى داران 
ديگرى  خواســته هاى  اما  نكردنــد  دريافت 
هم از دولت داشــتيم كه تاكنون به سرانجام 

نرسيده است. 
حســين محرابى ادامه داد: باتوجه به مشكل 
فــروش و تعطيلى اغلب كســبه، بايد اصل 
ماليات و حق تأمين اجتماعى بخشــيده شود 
و مشكل چك هاى برگشتى، پرداخت اقساط 
تســهيالت و دريافــت تســهيالت حمايتى 
بانك ها نيز براى كســبه آسيب ديده از كرونا 
درنظر گرفته شــود. اما تاكنــون مواردى كه 
مربوط به خدمات اين 3 دســتگاه بوده اجرا 
نشده است. فقط صحبت هايى مبنى بر اينكه 
بخشــوده  كرونايى  تعطيالت  مالياتى  جرايم 
شود به اجرا درآمده كه اين مورد پيش از اين 

هم با چانه زنى افراد قابل بخشش بود.
در اين زمينه نامه اى از ســوى معاونت امور 

اقتصادى اســتاندارى با عنوان مســاعدت با 
اصناف به اداره كل اوقاف استان و شهردارى 
همدان ارســال شده اســت تا در فروردين 
و ارديبهشــت ســال 1400 نيز با بخشــيدن 
مالكيت  تحــت  تجارى  امــالك  اجاره بهاى 
خود با كســبه و بازاريان رســته هاى شغلى 
آسيب ديده همكارى كنند. كه مديركل اوقاف 
و امور خيريه اســتان همــدان در اين زمينه 
گفت: ســال قبل تمام حق ســرقفلى مربوط 
به 2 ماه فروردين و ارديبهشــت را بخشيديم 
چه آنها كه حق ســرقفلى را به صورت ساالنه 
پرداخــت مى كنند و چه آنهــا كه به صورت 
ماهانه اجاره مى پردازند از پرداخت در مدت 

تعيين شده معاف شدند.
حجت االســالم رضا حاجى زيــن العابدينى 
ادامه داد: امســال هم تا جاى ممكن با كسبه 
آسيب ديده از ويروس كرونا همكارى الزم را 
انجام مى دهيم و بخشش و تخفيف هاى الزم 

درنظر گرفته خواهدشد.
مهدى سرمد، رئيس اداره مستغالت شهردارى 
همــدان نيــز در گفت وگــو بــا همدان پيام 
گفت: فروردين و ارديبهشــت ســال 99 در 
مراكز تجــارى و پاســاژهاى تحت مالكيت 
شهردارى تخفيف و بخشــودگى اصناف را 
اعمال كرديم اما براى امســال هنوز جلسه اى 
درخصوص مقدار تخفيفات برگزار نكرده ايم 
اما درصورت تصويب همانند ســال گذشته 

به طور كامل اجرا خواهد شد. 

 مالير- زهرا اميــرى -خبرنگار همــدان پيام: بازار 
مسكن در نخستين ماه سال در حالى با كاهش 3 درصدى 
قيمت هــا همراه بود كه به اعتقــاد تحليلگران اين روند 
مى تواند سرآغازى براى تداوم كاهش قيمت ها در ساير 
ماه هاى سال باشــد. در واقع كارشناسان در حالى به اين 
ميزان افت قيمت ها در مقابــل افزايش حدود 2 برابرى 
در ســال گذشــته دلخوش كرده اند كه به اعتقاد فعاالن 
بازار افت قيمت كنونــى در نتيجه ركود انتظارى حاكم 
بر بازار مســكن رخ داده است و تاثير خاصى را از ساير 
شاخصه هاى اصلى بازار شاهد نيستيم به گفته اين فعاالن 
در شــرايطى كه انتظار مى رود بازار افت تا 25 درصدى 
را تجربه كند، اما نبود نظارت و همچنين موج ســوارى 
سودگران مسكن بر فضاى مجازى و برخى رسانه ها و هم 
چنين دالالن هميشه در صحنه و تأثير گذار بر بخش هاى 
مختلف زندگى مردم باعث مى شود تا بازار به حال ركود 
باقى بماند. اگرچه كه نمى توان از تاثير مذاكرات برجامى 
و انتظار مصرف كنندگان واقعى از احتمال ســقوط نرخ 
ارز و ساير بازارهاى سرمايه اى در بازار يخ زده مسكن به 

سادگى عبور كرد.
در شرايطى كه طبق آمار رسمى قيمت مسكن نسبت به 
مــاه هاى قبل با كاهش همراه بوده اســت اما، عده اى از 
فروشــندگان كه نياز چندانى به نقدينگى ندارند تمايلى 
به فروش مســكن خود نشان نمى دهند و همين موضوع 
باعث شده است كه افت قيمت مسكن فقط روى كاغذ 

و در آمارها باشد.
از اواخر ســال 96 افزايش قيمت مسكن آغاز شد و در 
ســال 98 در حالى كه همه به نوعى منتظر ثبات در اين 
بازار بودند اما بازار مســكن مجددا به جهش خود ادامه 

دادبه طورى كه قيمت ها تا ده برابر افزايش يافت.

در اين رابطه معــاون اتحاديه امالك شهرســتان مالير 
مى گويــد: فروردين و ارديبهشــت دوماهى اســت كه 
متفاوت از ساير ماه هاى سال در بازار مسكن است ماهى 
كه تعداد معامالت اين عرصه با افت محسوســى همراه 
اســت و تقريبا خريد و فروش در اين دوماه به نزديك 

صفر مى رسد.
ناصر بهرامى مى گويد: در حالى كه طبق آمار رسمى قيمت 
مسكن نسبت به ماه هاى قبل كاهش همراه بوده است، اما 
عده اى از فروشندگان كه نياز چندانى به نقدينگى ندارند 
تمايلى به فروش ميكت خود نشــان نمى دهند و همين 
موضوع باعث شده است كه افت قيمت مسكن فقط روى 

كاغذ و در آمارها باشد.
او مى گويد: متقاضى خريد مســكن بسيار زياد است و 

بيشتر متقاضيان در انتظار كاهش قيمت مسكن هستند.
بهرامى با اشاره با افزايش ده برابرى قيمت مسكن نسبت 
به ســال 98 مى گويد: در ماه هاى پايانى سال برخالف 
ماه هــاى آغازين معموال خريد و فروش مســكن رونق 
بيشــترى دارد اما ســال 99 و با توجه به كاهش قدرت 
خريد مردم و افزايش قيمت مسكن بازار پررونقى را در 

اسفندماه سال گذشته شاهد نبوديم.
او مى گويد: واحد آپارتمانى را كه درسال 98 مترى يك 
ميليون و 200 هزار تومان خريد و فروش مى شد در حال 

حاضر به مترى بيش از 12 ميليون تومان رسيده است.
بهرامى با اشــاره به ركود مسكن در ماه هاى آغازين سال 
مى گويد: اگر بازار رونق بگيرد به احتمال قوى شاهد افت 

قيمت مسكن و يا ثبات در اين بازار هستيم.
خانمى براى خريد مســكن به يكى از بنگاه هاى سطح 
شهر آمده بود با اوبه گفتگو نشستم او با لحنى پر از گاليه 
گفت: من و همسرم هردو كارمند هستيم و حدود ده سال 

اســت كه پول هايمان را پس انداز كرده ايم به اميد اينكه 
بتوانيم سقفى را باالى سر خود داشته باشيم.

فاطمــه در ادامه مى گويد: در حــال حاضر اين پنجمين 
امالكى  است كه براى خريد خانه آمده ام اما با اين پولى 

كه داريم نهايت بتوانيم يه واحد 50 مترى بخريم.
اومى گويد اگر دوســال پيش براى خريــد خانه اقدام 
مى كرديم با اين پس انداز مى توانســتيم يك خانه وياليى 

بخريم.
او خطاب به مســئوالن مى گويد : ما كــه دونفر كارمند 

هستيم و هردويمان حقوق مى گيريم بعد از 15 سال كار 
كردن يك واحد 50 مترى مى توانيم بخريم واى به حال 
زوج هاى جوانى كه تازه مى خواهند زندگيشــان را آغاز 

كنند وام ازدواجشان كفاف رهن خانه را هم نمى دهد.
با گشــت و گذارى در بازار آشفته مسكن به اين نتيجه 

مى رســيم كه افزايش بى حد قيمت مســكن بسيارى از 
خانوارهاى متوســط را از بازار خارج كرده است و ديگر 
بخش مهمى از خانوارها با پس اندازهاى مرسوم به بازار 

برگردند و صاحب خانه شوند.
بازار رهن و اجاره نيز در شهرستان مالير از قاعده افزايش 
قيمت بى نصيب نمانده اســت به طــورى كه تا دوبرابر 
درسال جديد شاهد افرايش قيمت رهن و اجاره هستيم.

يكى از مســتاجران كه براى تمديد قراردادش به يكى از 
امالكى هاى شهر آمده بود، گفت: صاحبخانه كرايه 600

هزار تومانى را به يك ميليون و 200  هزار تومان افزايش 
داده اســت كه در نهايت با صحبت هاى صورت گرفته 
با صاحب خانه اين قيمت به يك ميليون تومان رســيد. 
اميدواريم مسئوالن و نمايندگان مردم در مجلس شوراى 
اســالمى به دنبال راه حلى براى اين بازار آشــفته باشند 

تا قيمت مسكن بيش از اين دچار افزايش قيمت نشود.
پرداخت يارانه نقدى اجاره مسكن به خانواده هاى مستاجر

مركز پژوهش هاى مجلس خواســتار استفاده از سياست 
كنترل اجاره بهاى مســكن با ابزارهايى چون كوپن اجاره 

يا يارانه اجاره شد.

بــه گزارش مهــر، مركز پژوهش هاى مجلس شــوراى 
اسالمى در گزارشــى در خصوص بررسى سياست هاى 
تامين مســكن شــهرى با بيان اينكه روند سياستگذارى 
تأمين مســكن شــهرى طى 5 دهه گذشــته، حاكى از 
نبود هماهنگى بين اجزاى اصلى بخش مســكن شامل 
منابع مالى، زمين و مصالح ســاختمانى است، مى افزايد: 
ناسازگارى توليد و تأمين مسكن با نظام شهرسازى، تأمين 
تاسيسات زيربنايى، خدمات روبنايى، سامانه هاى حمل و 
نقل و... نيز در اين فرآيند مشــهود بوده و سبب شده تا 
سياستگذارى مسكن شهرى در يك نگرش غيرسيستمى 

به پيش برود.
در اين گزارش، بازار مســكن را در اختيار عواملى چون 
«تغييــرات ارزش زميــن و تاثيــر آن در افزايش قيمت 
مســكن، طوالنى بــودن، پيچيدگى، نابســامانى، عدم 
شــفافيت و رواج فساد ادارى در ارائه برخى از خدمات 
كليدى مانند صدور پروانه ساختمان، گواهى پايان كار، 
انشعابات تاسيسات زيربنايى، اسناد مالكيت و همچنين 
نرخ هاى دستورى حق الزحمه نيروى انسانى، بيمه تامين 
اجتماعى و ساير ضوابط و مقررات ابالغى» عنوان كرده 

است.
مركز پژوهش هــاى مجلس، تمركز عمــده اقدامات و 
سياســت هاى كالن ملى بخش مسكن را بر كالنشهرها 
و شــهرهاى بزرگ مى داند و معتقد اســت: متاسفانه در 
حوزه مسكن نگاه آمايشى و حمايتى به شهرهاى ميانى و 
كوچك، مناطق محروم و مهاجرفرست و همچنين اقشار 

كم درآمد مدنظر قرار ندارد.
پژوهشــگران بازوى پژوهشى مجلس، بازار مسكن را از 
جملــه بازارهايى مى دانند كه تنها به توليد متكى نبوده و 
بخشى از آن به نحوه عرضه واحدهاى مسكونى موجود 
مربوط است؛ لذا اســتقرار نظام مالياتى مسكن از جمله 
ماليات بر عايدى ســرمايه امــالك، ماليات بر خانه هاى 
خالى، ماليات بر اراضى باير مسكونى، ماليات بر خانه هاى 
گران قيمــت و...، يكى از راهكارهاى موثر در اين زمينه 
است كه به منظور كنترل سوداگرى و تعادل بخشى بازار 

مسكن مطرح مى شوند.
اين مركز پيشــنهادهايى براى سياســت گذارى در بازار 
مســكن ارائه مى دهد كه شــامل، «سياست حمايت از 
توليد صنعتى مســكن»، «سياســت كنترل بازار زمين با 
توجه به اينكه كه زمينه ســوداگرى در بــازار زمين به 
نســبت ديگر بازارها بسيار مســتعدتر است»، «سياست 
يارانه ها و كمك هاى مالى به اشــكال مختلف و در دو 
قالب كمك مســتقيم و غير مســتقيم به مسكن سازى و 
همچنين اعطاى كمك هزينه تأمين مســكن امن و سالم 
براى گروه هــاى كم درآمد، از طريق اعطاى وام كم بهره 
و با كمك مالى و مشــاركت دولت و راه اندازى اشكال 
مختلف صندوق هــاى مالى»، «سياســت كنترل اجاره 
مســكن از طريق وضع قوانين كنترل اجاره بها، هدايت 
ســرمايه گذارى بخش خصوصى در ســاخت مسكن 
مناسب ســازى  كم درآمد،  گروه هــاى  ويــژه  اجاره اى 
نرخ هاى اجاره براى اجاره نشــين ها، پايين آوردن فشار 
هزينــه اى اجاره بها با كمــك ابزارهايى همچون كوپن 
اجاره يا يارانه اجاره و نهايتاً تشويق به سرمايه گذارى در 
احداث مسكن اجاره اى با استفاده از تسهيالتى همچون 
زمين، وام، اعتبار مالياتى و استفاده درست از ابزار تراكم 
توســط شهردارى»، «سياســت توليد براى اجاره كه در 
آن ســازندگان بخش خصوصى و دولتى تشويق و ملزم 
مى شوند كه بخشــى از توليد مسكن خود را به مسكن 
خصوصى ســازى  «سياســت  دهند»،  اختصاص  اجاره 
عرضه مســكن»، «سياســت تامين بخشــى از نيازهاى 
مســكن از طريق نوسازى و بهسازى بافت هاى فرسوده 
با استفاده از حمايت هاى قانونى متعدد نظير اعطاى وام 
كم بهره، تخفيــف عوارض صدور پروانه ســاختمان، 
اعطاى تراكم تشــويقى و غيــره و در قالب برنامه هاى 
5ساله توسعه اقتصادى و اجتماعى»، «سياست خانه سازى 
اجتماعى و ســاخت مجتمع هاى مسكونى با واحدهاى 
ارزان قيمت»، «سياســت ايجاد بانك اطالعاتى زمين و 
مسكن»، «سياست ساخت واحدهاى مسكونى اجاره به 

شرط تمليك» و چند مورد ديگر مى شود.

اصناف همدان حمايت مى خواهند
■ اوقاف: از يكسال گذشته اجاره بها را بخشيده ايم
■ اتاق اصناف: تصميمات كشورى اجرا نمى شوند

بازار مسكن در ركود و تورم به سر مى برد

مستاجران در برزخ گرانى اجاره بها
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خبـرورزشى ايـران و جهـان
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2 كشتى گير همدانى راهى تركيه شدند
 2 كشتى گير ناشنواى همدانى با درخشش در رقابت هاى انتخابى 

تيم ملى كشتى آزاد بزرگساالن، راهى مسابقات جهانى تركيه شدند.
نفرات برتر مسابقات انتخابى تيم ملى كشتى آزاد بزرگساالن ناشنوايان 

براى شركت در مسابقات جهانى تركيه عصر معرفى شدند.
در رقابت هاى انتخابى و در وزن 57 كيلوگرم محمد سياهوشــى و در 
وزن 125 كيلوگرم سعيد فروتن نژاد هر 2 از همدان عنوان قهرمانى را 
كسب كردند.ششمين دوره مسابقات قهرمانى جهان كشتى ناشنوايان 
بزرگساالن و چهارمين دوره جوانان آزاد و فرنگى 2021، در استانبول 

تركيه برگزار مى شود.

توسعه زيرساخت هاى ورزشى صالح آباد 
 زيرساخت هاى ورزشى شهر صالح آباد توسعه پيدا مى كند.

مديركل ورزش و جوانان اســتان و مديران ستادى با حضور در شهر 
صالح آباد و ديدار با شــهردار و اعضاى شــوراى شــهر صالح آباد از 

زيرساخت هاى ورزشى اين شهر بازديد كردند.
حميد سيفى اظهار كرد: خوشبختانه مسئولين شهر صالح آباد خصوصًا 
شــهردار و شوراى شهر نسبت به توســعه ورزش در اين شهر توجه 
ويژه دارند كه جاى تقدير دارد.وى با اشــاره به اينكه توسعه و ترويج 
ورزش در مناطق مختلف ريشه آسيب هاى اجتماعى را خشك مى كند، 
تصريح كرد: اميدواريم با نظرات كارشناسى شهردار و اعضاى شوراى 
شــهر صالح آباد بتوانيم قدمى مثبت در راستاى اعتالى استان همدان 

برداريم.

يك همدانى سرپرست دبيرى 
فدراسيون هاكى شد

 بهروز گردان مربى و بازيكن پر افتخار همدان به سمت سرپرست 
دبيرى فدراســيون  هاكى منصوب گرديد. بهروز گــردان كه يكى از 
مربيان و  هاكى بازهاى پر افتخار و با ســابقه همدان مى باشد با حكم 
بهرام قديمى به سمت سرپرســت دبيرى فدراسيون هاكى جمهورى 
اسالمى ايران منصوب شد.گردان يكى از افراد با سابقه خانواده  ها كى 
محسوب مى شــود كه در مقام بازيگرى افتخارات زيادى را به دست 
آورده اســت، او در حيطه مربيگرى باال  ترين مدرك را كسب كرده و 

دوره هاى داورى را پشت سر گذاشته است.

حجازى و دايى 
برترين بازيكنان تاريخ ايران 

 فدراسيون تاريخ و آمار، برترين دروازه بان و بازيكن هر كشور را 
در قرن گذشته ميالدى اعالم كرد.

فدراسيون بين المللى تاريخ و آمار بعد از آنكه برترين تيم هاى قاره هاى 
مختلف از جمله آســيا را اعالم كرد، ايــن بار اقدام به معرفى برترين 

بازيكن و برترين دروازه بان قرن هر كشور كرده است.
بر اين اســاس عملكرد بازيكنان از سال 1900 تا 2000 ميالدى مورد 
ارزيابى قرار گرفتند و بازيكنانى كه از سال 2000 به بعد درخشيدند، 

سرمربى پاس:
مقصر اصلى اين باخت تاكتيك هاى من بود 

 ســرمربى تيم فوتبال پاس همدان پس از باخت مقابل شــاهين 
بندر عامرى با اعتراف به تاكتيك غلط خود اظهار داشت: ابتدا به تيم 
عامرى بابت پيروزى تبريك مى گويم جدول بازى  خيلى حســاس 
بــود و هر دو تيم 25 امتياز داشــتند تيم عامرى تيم بســيار خوبى 
اســت و خيلى خوب پشتيبانى شده و هزينه كرده و بازيكنان خيلى 
خوبى گرفته و شرايط فوتبالى خوبى دارند و از پتانسيل خيلى بااليى 

برخوردار است.
على قربانى افزود: تيم پاس آن طور كه من مى خواستم نتوانست بازى 
كند و مقصر اصليش هم خود من هستم اهل بهانه هم نيستم و علت 
اصلى اين باخت تاكتيك هاى من بوده بچه ها هم زحمت خودشــان 
را كشيدند هرچند تأخير در پرواز ما و ابتالى سه بازيكنم به كرونايى 

شكل ارنج من را بهم ريخت. 
وى ادامــه داد: تيــم عامــرى شــكل فوتبالــش خيلــى خــوب بــود 
ــه  ــزى ك ــط از چي ــرد فق ــاع ك ــوب دف ــى خ ــم زد و خيل گل ه
ناراحتــم قــرار بــود بــازى بــدون تماشــاچى باشــد ولــى حداقــل 
50 نفــر در اســتاديوم بودنــد و ايــن هــم از شــرايط ميزبانــى اســت 
شــايد در شــهر مــن هــم ايــن اتفــاق بيفتــد ولــى بــا درصــد كمتــر، 

ــم.  ــن تبريــك مى گوي ــر صــورت م ــى در ه ول
ــدم  ــم را طــورى مى چي ــد تاكتيكي ــن باي ــرد: م ــح ك ــى تصري قربان
كــه پيــروز شــويم ولــى نشــد خيلــى اتفــاق خاصــى هــم نيفتــاده 
ــى  ــر باق ــازى ديگ ــم 8 ب ــران مى كني ــاءا... جب ــد انش ــاى بع هفته ه
ــم  ــر كار مى كني ــاى بعــدى بهت ــراى بازى ه ــًا ب ــا مطمئن ــده و م مان

و انشــاءا... نتيجــه بهتــرى هــم مــى  گيريــم.
وى در رابطــه  با داورى بازى گفت: داورى خوب بود و مشــكل 
خاصى نداشت و بازى را خوب مديريت كرد مشكل خود ما بوديم 
اين تيم كه ما تحويل گرفتيم تيم هشــتم يا نهم جدول بوده خيلى از 
بازيكنانمان عوض شــده ولى نتيجه مــان خيلى بد نبوده و اينجا تيم 

عامرى خيلى خوب بازى كرد و نتيجه هم گرفت.

بازنشسته ها امكان حضور در انتخابات 
هيأت هاى ورزشى را ندارند

 معاون ورزشــى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان گفت: 
بازنشسته ها و افرادى كه بازخريد شده اند، امكان حضور در انتخابات 
هيأت هاى ورزشى را ندارند و از آن ها ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

محرم روزبه با اعالم اين خبر به ايرنا اظهار داشــت: براساس قوانين 
هيچ يك از افراد بازنشسته مجاز به ثبت نام در انتخابات هيأت هاى 

ورزشى استان نيستند.
وى با بيان اينكه نام نويســى از نامزدهاى مجمع انتخابات رياســت 
چهار هيأت ورزشــى اين استان آغاز شــده است، افزود: اين چهار 
هيأت ورزشى را ژيمناستيك، كاراته، همگانى و ورزش هاى سه گانه 
تشــكيل مى دهند كه تا پايــان هفته جارى مهلت نام نويســى براى 

نامزدها تعيين شده است.
روزبه بيان كرد: عالقمندان نامزدى رياســت هيأت هاى مذكور براى 
ثبت نام و كســب اطالعات بيشــتر به امور مجامع اداره كل مراجعه 

كنند.
ــام از متقاضيــان گفــت:  ــا اشــاره بــه شــرايط احــراز ثبــت ن وى ب
اعتقــاد بــه نظــام جمهــورى اســالمى، داشــتن تابعيــت جمهــورى 
ــتن  ــانس، داش ــل ليس ــى حداق ــدرك تحصيل ــران، م ــالمى اي اس
ــان رســمى كشــور، عــدم  ــه ادي حداقــل 25 ســال ســن، اعتقــاد ب
ــتان  ــزوم ســكونت دائمــى در اس ــرى و ل ــابقه كيف ــاد و سوس اعتي

ــت. ــى اس ــرايط نام نويس ــدان از ش هم
معاون اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان خاطرنشــان كرد: 
همچنين ارائه معرفى نامه كتبى و رسمى از سازمان ورزش و آمادگى 
جسمانى نيروهاى مسلح صرفًا براى پرسنل نيروهاى مسلح از ديگر 

شرايط الزم جهت ثبت نام نامزدها است.

آگهي حصر وراثت
آقاى مهدى پناهى داراى شــماره شناســنامه 4040419435 به شــرح دادخواست به كالسه 
75/400/112 از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
گل گز اســمعلى آشنا به شماره شناسنامه 245 در تاريخ 99/04/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر است به: 1-مهدى پناهى فرزند شعبان متولد 1318 
به شماره شناسنامه 4040419235 فرزند متوفيه، 2- سودابه پناهى فرزند شعبان متولد 1370 به 
شماره شناسنامه 4040116879 فرزند متوفيه، 3- رضا پناهى فرزند شعبان متولد 1373 به شماره 
شناسنامه 4040221192 فرزند متوفيه. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 56)
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
آقاى محمدرضا عباســى داراى شماره شناسنامه 4020110123 به شــرح دادخواست به كالسه 
113/0000154 از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
فرهادعباســى به شماره شناســنامه 10290 در تاريخ 1400/01/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به:1-محمدرضا عباسى به شماره شناسنامه 
4020110123 پســر متوفى، 2-محمدمهدى عباسى به شماره شناســنامه 720 پسر متوفى، 3- 
على محمد عباسى به شماره شناسنامه 7515 پدر متوفى، 4- عصمت بوياقچى به شماره شناسنامه 
9754 همسر متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 55)
قاضى حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودرآهنگ

طناب زنان استان
 7 مدال رنگارنگ كسب كردند

 ورزشكاران پســر و دختر رشته طناب زنى استان در مسابقات 
طناب زنى قهرمانى كشور و انتخابى تيم ملى كه به صورت مجازى 

برگزار شد، با كسب هفت مدال رنگارنگ خوش درخشيدند.
اين مسابقات با شركت 105 ورزشكار از استان هاى مختلف كشور 
و با قضاوت 10 داور برگزار شد و ورزشكاران استان همدان هفت 

مدال رنگارنگ به دست آوردند.

در اين پيكارها و در رنكينگ  سرعت  30 ثانيه  دختران  رده  سنى  12 
تا 15 سال زهرا حسينى، فائزه خضريان و فاطمه ربانى از همدان به 

ترتيب مقام هاى چهارم، هفتم و يازدهم را كسب كردند.
در رنكينگ دبل آندر  30 ثانيه دختران  رده  سنى  12 تا 15 سال زهرا 
حســينى از همدان قهرمان شد، فاطمه ربانى عنوان ششم را كسب 

كرد و فانزه خضريان چهاردهم شد.
در رنكينگ  سرعت  30 ثانيه  دختران  رده  سنى 16 تا 18 سال كيانا 
ببرى نيك قهرمان شد، كيميا ببرى نيك عنوان دوم را كسب كرد و 
در رنكينگ  سرعت سه دقيقه  دختران  رده  سنى 16 تا 18 سال كيميا 

ببرى نيك مقام سوم را به دست آورد.
در بخش پســران و در رنكينگ  ســرعت  30 ثانيه  رده  سنى  12 تا 
15 سال مصطفى وكيلى از همدان قهرمان شد و اميرمحمد كاظمى 
برســكوى سوم ايستاد. در رنكينگ  سرعت سه دقيقه  رده  سنى  12 
تا 15 ســال پســران مصطفى وكيلى مقام نخست را كسب كرد و 

اميرمحمد كاظمى پنجم شد.
مصطفى بيگلرى ديگر ورزشكار همدانى نيز در رده سنى به اضافه 
19 ســال و در رنكينگ سرعت ســه دقيقه اى هفتم شد و در ماده 

رنكينگ سرعت 30 ثانيه اى در جاى دهم ايستاد.

آگهي مزايده 

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان 
و  نر  گوساله  شامل  دام  تعدادى  دارد  نظر  در 
ماده گاو كشتارى و قطع شير را از طريق مزايده 
جهت  توانند  مى  متقاضيان  لذا  رساند.  بفروش 
مدت  به  آگهى  چاپ  تاريخ  از  مزايده  در  شركت 
يك هفته به محل مزايده واقع در مالير روستاى 
آورزمان شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه 

همدان مراجعه نمايند.
اطالعات بيشتر در آدرس اينترنتى:

      www.proteinhamedan.Iran dairy.ir
شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

شــركت كشــت و صنعت و دامپروري پگاه همدان 
ســهامى خــاص در نظــر دارد جهــت ســرويس ايــاب 
و ذهــاب پرســنل همــدان و مالير خود دو دســتگاه 
ــه صــورت  ــاال ب ــه ب ــا ظرفيــت 11 نفــر ب خــودرو ب

پيمانــكارى اختيــار نمايد.
 لذا متقاضيان مى توانند از تاريخ چاپ آگهى به 
مدت يك هفته به محل شركت واقع در آورزمان 
مالير مراجعه كنند يا با تلفن 08132463690 

از نحوه انجام مناقصه مطلع گردند.  

آگهى مناقصه آگهى دعوت به مجمع عمومى ساليانه

هيأت مديره كانون كارشناسان رسمى دادگسترى استان همدان 

ــره، مجمــع عمومــى عــادى  ــرم هيــأت مدي ــه اعضــاى محت ــه مصوب ــرم مى رســاند عطــف ب ــه اســتحضار اعضــاى محت ــاً ب احترام
ــردد.  ــزار مى گ ــاعت 18-15 برگ ــورخ 1400/03/20 س ــازى در م ــورت مج ــه ص ــه اول ب ــاليانه مرحل س

الزم بــه ذكــر اســت مطابــق قانــون حاضريــن در جلســه مجمــع الزامــا بايــد پروانــه كارشناســى معتبــر داشــته و در حــال تعليــق 
نباشــند و أخــذ وكالــت از اعضــا داراى اعتبــار نيســت و نحــوه حضــور در مجمــع بــه صــورت مجــازى از طريــق وب ســايت كانــون به 

ــد. نشــانى http://karshenasan-hamedan.ir اطالع رســانى خواهــد گردي
دستور جلسه مجمع:

* گزارش عملكرد كانون در سال 1399
* گزارش بازرسان در خصوص عملكرد كانون در سال 1399

* بررسى و تصويب عملكرد مالى سال 1399
* بررسى و تصويب بودجه پيشنهادى سال 1400

* بررسى و تصويب موارد كه قابل طرح در مجمع عمومى است.

كارت دانشجوى به نام نيلوفر عليخانى، فرزند پرويز، به شماره 
شناسنامه 3241163555 و شماره دانشجويى 9011130028 ، رشته 

مهندسى مواد از دانشگاه مالير مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

سليمان رحيمى »
 تيــم فوتبال پاس همدان در هفته هجدهم 
ليگ دســته دوم كشور با دو گل مقابل ميزبان 
خود شــاهين بندر عامرى بوشــهر شكست 

خورد.
هفته هجدهم رقابت هاى فوتبال ليگ دســته 
دوم قهرمانى باشــگاه هاى كشور با انجام چند 
بازى در شــهرهاى مختلف دنبال شد كه در 
يكــى از ايــن ديدارها تيم فوتبــال پاس در 
بندر گناوه ميهمان شــاهين اين شهر بود كه با 

شكست تلخى اين شهر را ترك كرد.
پاســى ها در حالى مقابل شاهين قرار گرفتند 
كه پرواز پرمخاطره اى داشــتند و اين تيم كه 
از تهران با هواپيما راهى بوشهر شده بود پس 
از نيم ساعت پرواز به دليل نقض فنى هواپيما 
قادر به ادامه مســير نشد و با تكان هاى شديد 
دوباره در تهران فرود آمد و پاسى ها كه ترس 
و دلهره وجودشان را احاطه كرده بود با تأخير 
5 ساعته سرانجام به سوى بوشهر پرواز كردد.

همين مشكالت از نظر روحى و روانى روى 
پاس تأثير منفى گذاشــت و خستگى در ساق 

بازيكنان كامًال مشهود بود.
على قربانى ســرمربى پــاس در اين بازى از 
بازيكنانى چون احمد مهرابى، امين كاشــفى، 
ميالد داوودى، اميررضا بيات، شهريار شيروند، 
مصطفى آقاجانى، رضا كاشفى، مسعود فاقولو، 
اميرحســين اميرى، داوود ســعادتى و موسى 
شــهبازى در تركيب اصلى خود استفاده كرد 
و در طــول بازى نيز عرفان فتاحى، فرشــيد 
عبدل زاده، علــى عزيزى، پژمان ملكى و رضا 

ايار فرصت بازى كردن پيدا كردند.
در ايــن ديــدار پاس به دليــل مصدوميت 3

بازيكن خود وحيد جاللى نيا، محســن يارى 
و وحيــد نجفــى را در اختيار نداشــت و با 

روحيه اى ضعيف بازى را آغاز كرد.
نيمه نخســت ديدار با حمــالت دامنه دار تيم 
شــاهين آغاز شــد و كامًال بر توپ و ميدان 
حاكم شدند و ســرانجام مزد برترى خود را 
در دقيقه 16 گرفتند و ميالد دريانورد از داخل 
محوطه جريمه دروازه احمد مهرابى سنگر بان 
پاس را باز كرد و شاهين پيش افتاد پس از اين 
گل تيم ميزبان با توقف هاى پى در پى به بهانه 
مصدوميت مكرر بازيكنان شاهين بازى از تب 
و تاب افتاد و توپ بيشــتر در ميانه ميدان بين 
بازيكنان رد و بدل شد و اتفاق خاصى تا پايان 

نيمه  نخست به وجود نيامد.
با آغاز نيمه دوم شــاگردان على قربانى براى 
جبــران گل خورده با توپى پــر قدم به ميدان 
گذاشــتند و در همــان دقايــق ابتدايى چند 
موقعيت خطرناك روى دروازه شاهين ايجاد 
شد كه با بى دقتى مهاجمان پاس يكى پس از 
ديگرى از دست رفت و مدافعان و دروازه بان 
حريــف اجازه باز شــدن دروازه شــاهين را 

ندادند.
هر چه از زمان بازى مى گذشــت استرس بر 
ساق هاى بازيكنان مستولى مى گشت و ضريب 

اشتباهات هر لحظه افزايش پيدا مى كرد.
در حالــى كه پاس براى جبــران گل خورده 
تالش مى كرد در وقت هاى تلف شــده بر اثر 
اشــتباه مدافعان پاس الياس صالحى بازيكن 
نيم فصل نخست پاس و بازيكن كنونى شاهين 
صاحب توپ شد و گل دوم را به نام خود ثبت 
كرد تا پاس در اين بازى حســاس 6 امتيازى 
بازى را واگذار كند و دســت خالى به همدان 

باز گردد.
از اتفاقات حاشــيه اى اين ديــدار مى توان به 
حضور پرتعداد تماشاگران ميزبان در ورزشگاه 
اشــاره كرد كه على رغم اعتراضات پى درپى 
كادر فنــى پــاس، عوامل برگزارى مســابقه 

بى تفاوت بودند و واكنشى نشان ندادند.
پاس با اين شكســت باز هم اميدهايش براى 
صعود كم رنگ شــد. ســنگينى اين شكست 
زمانى افسوس پاســى ها را دو چندان كرد كه 
مس شــهر بابك متوقف شد و نيروى زمينى 
شكست خورد و پاس بهترين فرصت را براى 
نزديك شــدن به صدر جــدول و حضور در 

جمع مدعيان را از دست داد.
در ديگر بازى هاى اين هفته تيم مس شــهر 

بابك صدرنشين و مدعى شماره يك صعود 
در يزد مقابل شهيد قندى بدون گل متوقف 
شــد، تيم نيــروى زمينى با يــك گل بازى 
را به ميــالد مهر تهران واگــذار كرد. نفت 
اميديه ديگر مدعى صعود از باخت مدعيان 
نهايت ســود را برد و با يك گل شــهداى 
بابلســر را شكســت داد. عقاب تهران با دو 
گل شهردارى ماهشــهر را مغلوب ساخت. 
اترك بجنورد با 3 گل تيم نگون بخت سردار 
بوكان را در هم كوبيد و دو تيم شــهردارى 
بم و شمس آذر قزوين نيز به تساوى يك بر 

يك رضايت دادند.
با گذشت 18 هفته از اين رقابت ها مس شهر 
بابك با 39 امتياز صدرنشين است و تيم نفت 
اميديه با 36 امتياز دوم اســت و شاهين بندر 
عامرى نيــز با 26 امتياز در جاى ســوم قرار 
گرفت. پاس با يك پله ســقوط پس از نيروى 
زمينى 26 امتيازى با 25 امتياز پنجم است. دو 
تيم ســردار بوكان و شهردارى بم نيز با 12 و 
10 امتيــاز در انتهاى جدول خطر ســقوط را 

احساس مى كنند.
در گــروه نخســت نيــز بازى ها بــه كام 
شــهردارى همدان رقم خورد و علم و ادب 
تبريز نزديك ترين تيم به شــهردارى همدان 
با يك گل در بندرعباس مغلوب شــهردارى 
اين شهر شد تا شهردارى همدان با 4 امتياز 
اختــالف در صدر جدول قــرار بگيرد. در 
ديگر بازى هــاى مس نوين با يك گل ديگر 
تيم مدعى اميد گناوه را مغلوب ســاخت و 
محتشــم تبريز نيز با همين نتيجه بر آواالن 
كاميــاران فايق آمد و دو تيــم ملى حفارى 
و فوالد نوين اهواز نيز بدون گل مســاوى 
كردند در گروه نخست تيم شهردارى همدان 
با 33 امتياز صدرنشــين است و تيم علم و 
ادب تبريز با 29 امتياز در رده دوم قرار دارد.

ســپيد رود رشــت هم با 24 امتياز در جاى 
سوم ايســتاد. در انتهاى جدول نيز تيم نفت 
وگاز گچساران با 11 امتياز وضعيت مناسبى 
در جدول ندارد واز كانديداهاى ســقوط به 

شمار مى رود.

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

1033+17962177شهردارى همدان 1
29+1778219811علم وادب تبريز 2
28+1777318116ويستا تورين تهران 3
27+1776414113مس نوين كرمان 4
25+1767418135اسپاد تهران 5
24+1666414113سپيد رود رشت6
21+1756615141اميد پرسپوليس گناوه7
121+17494109ملى حفارى اهواز 8
20-1755712142فرش محتشم تبريز9
20-1755715205فوالد نوين اهواز10
19-1754814184شهردارى بندر عباس11
18-17467142410ايرانجوان بوشهر12
17-1745813196اواالن كامياران13
11-16321162014نفت وگاز گچساران 14

B جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته هجدهم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

2139+181161265مس شهر بابك 1
1236+1810622210نفت اميديه2
328+187742219شاهين بندر عامرى 3
626+186841610نيروى زمينى تهران4
525+1851031611پاس همدان 5
125+186751312شهداى بابلسر6
25-186751717اترك بجنورد7
624+18666159عقاب تهران8
424+185942016شهيدقندى يزد9
423-186571923شهردارى ماهشهر 10
721-185671623شمس آذر قزوين11
1413-183411822ميالدمهر تهران12
1312-1826101528سردار بوكان 13
2010-1817101030شهردارى بم 14

باخت تلخ در جنوب
■ بوشهر جهنم پاس شد

فعاليت باشگاه هاى 
ورزشى در همدان همچنان 

ممنوع است
 بازگشايى و فعاليت باشگاه هاى ورزشى 
به دليل شــرايط كرونايى شهرستان همچنان 
ممنوع اســت و با متخلفان برخورد قانونى 

مى شود.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان 
با اعــالم اين مطلب به ايرنا اظهار داشــت: 
خروج شهرســتان همدان از وضعيت قرمز 
كرونايى دليلى بر رفع محدوديت هاى اعمال 
شده نيست و فعاليت باشگاه هاى ورزشى نيز 
جزو گروه هاى شــغلى يك و دو قرار ندارد. 

على رشيدى بيان كرد: براساس دستور ستاد 
مقابله با كرونا اســتان، فعاليت باشــگاه ها تا 
اطالع ثانوى تعطيل است و فعاليت اين مراكز 
به منزله ســرپيچى از دستورالعمل هاى ستاد 

محسوب مى شود.
وى بــا تأكيد بر لزوم همــكارى و هميارى 
باشــگاه هاى ورزشــى گفت: كميته نظارت 

ســتاد كرونا بــا جديت بيشــتر بازديدهاى 
خود را انجام مى دهد و در صورت مشــاهده 
بازگشايى نسبت به ابطال مجوز و معرفى به 
مراجع قضايى اقدام خواهد كرد. از هيچ گونه 
تخلفى چشــم پوشى نمى كنيم و باشگاه هاى 
متخلف تا پايان وضعيت حاد كرونايى پلمب 

خواهند شد.

 تلــگرام
استــخدامى

@bazarehamedan
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

كشف متانول در قرص سياره اى 
براى اولين بار

 (Alice Booth)"گروهى از محققان به سرپرستى"آليس بوث 
ijs (methanol--از دانشــگاه ليدن هلند موفق به كشف متانول

ijs) در قسمت گرم يك قرص تشكيل سياره شده اند.
به گزارش ايسنا متانول نمى تواند در آنجا توليد شود و بايد از ابرهاى 
گازى ســردى كه ستاره و قرص از آن تشكيل شده اند، نشات گرفته 

باشد.
متانول بــا فرمــول شــيميايى "CH٣OH" يكى از ســاده ترين 
مولكول هاى پيچيده اســت. از نظر ستاره شناسان اين يك پيش ماده 
شيمى پيش بيوتيك است كه براى زندگى ضرورى است زيرا مى توان 

از آن براى تشكيل اسيدهاى آمينه و پروتئين ها استفاده كرد.

كدام داروهاى گياهى و مكمل ها 
در كاهش وزن تاثير دارند؟

 اولين بررســى جهانــى داروهاى مكمــل (مكمل هاى گياهى و 
غذايى) كاهش وزن طى 16 ســال با تركيبى از 121 آزمايش كنترل 
شده با دارونما ازجمله بررســى نزديك به 10 هزار بزرگسال نشان 
مى دهد كه اســتفاده از اين مواد بر اساس شواهد موجود قانع كننده 

نيست.
به نقل از يوركالرت، يافته هاى دو مطالعه كه در كنگره اروپايى در مورد 
چاقى (ECO) در سال جارى برگزار شد، نشان مى دهد، اگرچه برخى 
از مكمل هاى گياهى و غذايى از نظر آمارى كاهش وزن بيشترى نسبت به 
دارونما نشان مى دهند، اما براى سالمتى مفيد نيستند و محققان مى گويند: 

براى ايمنى طوالنى مدت آنها تحقيقات بيشترى الزم است.

بازيافت كاغذهاى غيرقابل استفاده 
با دستگاه خمير كاغذ خشك

 تفكيــك زباله ها از جمله كاغذ از يكديگر امرى بســيار مهم در 
بازيافت زباله ها محسوب مى شود.

 به گزارش ايسنا ، اما با اين وجود باز هم در زمينه بهينه سازى كاغذ 
اقدامات درستى صورت نگرفته اســت. براى مثال برخى كاغذهاى 
مخصوص مانند برچســب ها با روند معمول حل شــدن آب قابل 

بازيافت نيستند.
  "TBP Future" براى صرفه جويى در مصرف بيشتر كاغذ شركت
فناورى به نام "Dry Pulping" را توسعه داده است كه به كاربران 
اجازه مى دهد كاغذهاى مخصوص را به الياف قابل بازيافت كه قابل 

استفاده مجدد در ساخت كاغذ هستند، تبديل كنند.

ناسا صداى همهمه اى 
فراتر از منظومه شمسى شناسايى كرد

 تقريبا يك دهه پيش، فضاپيماى وويجر1 (Voyager 1) ناسا از 
لبه منظومه شمسى ما خارج شد تا وارد فضاى بين ستاره اى شود. اين 
اولين بارى بود كه يك فضاپيما چنين كارى را انجام داد و اوج تقريبا 
35 سال سفر اين فضاپيما در فضا بود. به نقل از نيوز، در حال حاضر، 
محققان در حال جســتجوى تمام داده هاى جذاب آن هستند و چيز 
عجيبى يافتند؛ همهمه اى فراتر از لبه منظومه شمســى ما. استال كوخ 
اوكر، دانشجوى دكتراى دانشگاه كرنل اياالت متحده در رشته نجوم 
و محقق اصلى مقاله جديد منتشرشــده گفت: «ما در حال تشخيص 
ميزان كم وزياد گاز بين ستاره اى هستيم كه بسيار ضعيف و يكنواخت 

است، زيرا در يك فركانس باند باريك قرار دارد.»

كشف يك پروانه 400 ساله 
در ميان صفحات كتابى قديمى!

 پروانه اى با قدمت تقريبا 400 ســال در ميان صفحات يك كتاب 
قديمى در كتابخانه ى دانشگاه كمبريج يافت شده است.

بــه گزارش ايســنا و به نقل از ديلى ميل، به نظر مى رســد اين گونه 
كه به خوبى در ميان صفحات نســخه اى از اولين كتاب حشــرات 
انگلستان به نام  "Theatre of Insects" حفظ شده است يك 
"بال الك پشتى كوچك" باشد. اين كتاب در سال 1634 ميالدى منتشر 
 Trinity)شــده است. به گفته ى متخصصين دانشــكده ترينتى هال
Hall) در دانشگاه كمبريج كه اين كتاب از سال 1996 در مجموعه ى 
آن قرار دارد، اين پروانه مى تواند قدمتى به اندازه ى قدمت اين كتاب 

داشته باشد.

160 هزار برگ سند تاريخى 
انتخابات در مركز اسناد همدان 

وجود دارد

 مديركل اســناد و كتابخانه ملــى منطقه غرب 
كشــور گفــت: 160 هــزار برگ ســند مربوط به 
انتخابات در اين مجموعه وجود دارد كه اين اسناد 
براى آگاهى مردم از طريق رسانه ها منتشر مى شود

 ميثاق گودرزى در حاشــيه نشست اعضاى كميته 
اطالع رسانى ســتاد انتخابات استان همدان افزود: 
اين اســناد درباره پيشينه انتخابات در استان همدان 
است و قديمى ترين سند راى گيرى همدان مربوط 
به مجلس شــوراى دوم است.به گزارش ايرنا ، وى 
اضافه كرد: اين اســناد اطالعات منحصر به فردى 
درباره چگونگــى راى دادن مردم، قوانين مقررات 
جارى آن دوران، ابطال انتخابات و معرفى داوطلبان 

انتخابات دارد 
مديركل اســناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور 
بيان كرد: با نزديك شدن به انتخابات نمايشگاهى از 
گزيده اسناد انتخابات در اين استان داير شده و اين 

اسناد در معرض ديد عموم قرار مى گيرد.
گودرزى ادامه داد: اســناد و كتابخانه ملى مصاحبه 
با افراد تاثير گذار در عرصه هاى مختلف سياســى، 
اقتصادى، اجتماعى به عنوان «پويش انتخابات» در 
دســتور كار قرار داده اســت. وى همچنين درباره 
شيوع ويروس كرونا اظهار داشت: اسنادى  قديمى 
در باره كنش و واكنش مردم هنگام اپيدمى ويروس 
در اســناد و كتابخانه ملى اين اســتان وجود دارد 
و مســائل مربوط بــه كرونا نيــز در اين مجموعه 

گردآورى و آرشيو مى شود.
مديركل اســناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور 
يادآورى كرد: به تازگى رئيس دســتگاه قضايى از 
كارخانه كيوان شــهر همــدان بازديد كردند كه در 
اين راســتا اداره اسناد و كتابخانه ملى استان به فكر 

بررسى اسناد تاريخى اين كارخانه افتاد.
گودرزى اظهار داشت: بررسى ها گوياى اين است 
كه اين كارخانه در نخستين سالهارى دهه 50 قرار 
بود كه در خوزستان راه اندازى شود اما با پيگيرى 
هــاى مردم همدان اين شــركت تحت عنوان مواد 
غذايى در همدان كلنگ زنى و اجرا شــد. «عيسى 
جعفــرى» نماينده مردم شهرســتان هــاى بهار و 
كبودرآهنگ در مجلس شوراى اسالمى تيرماه سال 
99 به دليــل ابتال به ويروس كرونا درگذشــت و 
انتخابات ميان دوراى مجلس براى انتخاب نماينده 
مردم دراين حوزه انتخابيــه 28 خرداد برگزار مى 
شود. اســتان همدان با 10 شهرستان، هفت حوزه 
اصلى و 19 حوزه فرعى (شــامل ســه شهرستان و 
16 بخشــدارى) داراى 9 كرسى در مجلس شوراى 

اسالمى است.
ششــمين دوره انتخابات شوراى اســالمى روستا 
در 917 روستاى اســتان همدان و 2 تيره عشايرى 

«جمور» و «تركاشوند» برگزار مى شود.
در ايــن دوره از انتخابات 2 هــزار و 966 نفر به 
عنوان اعضاى شوراى روستاها و 174 نيز به عنوان 
عضو شوراى شــهر و در مجموع سه هزار و 140 
نفــر به عنوان منتخبــان ششــمين دوره انتخابات 
شوراهاى اسالمى شــهر و روستا در استان همدان 

برگزيده خواهند شد.
ســيزدهمين دوره انتخابــات رياســت جمهورى، 
ششــمين دوره انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر 
و روســتا، انتخابات ميــان دوره اى مجلس يازدهم 
شوراى اسالمى و ششــمين دوره مجلس خبرگان 

رهبرى 28 خرداد امسال برگزار مى شود.

 مسافرت پرخطر مجاز شد
 تصميمات ضد و نقيض سياستگذاران براى تعطيالت عيد فطر چاشنى 
موج پنجم كرونا را به همراه خواهد داشت، كه از سفرهاى ايمن و شخصى 
جلوگيرى كرده و مســافرت هاى پرخطر با وسايل نقليه عمومى را مجاز 

مى كند. 
 براساس اعالم ستاد ملى مبارزه با كرونا به منظور پيشگيرى از اوج گيرى 
مجدد شــيوع كرونا و آغاز موج پنجم دستور به بستن تمامى مسيرهاى 
جاده اى براى خودروهاى شخصى در تعطيالت عيد فطر صادر شده است 
كه از ساعت 12 روز سه شنبه تا ساعت 12 روز شنبه به اجرا درخواهد آمد.  
اما تصميمات اتخاذ شده همانند تصميمات گذشته ضدونقيض و همراه با 
ابهامات بسيارى است كه مى تواند منجر به بالتكليفى فعاالن گردشگرى 

و مسافران شود.
از جهتى طبق تصميمات ســتاد ملى كرونا، ترددهاى بين استانى و حتى 
بين شهرى با ممنوعيت همراه با جريمه 500 تا 1 ميليون تومانى در تمامى 
مناطق قرمز، نارنجى و زرد درنظر گرفته شــده است كه پليس در مبادى 
ورودى اســتان ها با خاطيان برخورد خواهد كرد و از ورود مســافران و 
تورهاى گردشگرى ممانعت به عمل خواهد آمد. اما از سوى ديگر براساس 
اعالم جامعه هتلداران ايران در تعطيالت عيد فطر، هتل ها و مراكز اقامتى 

رسمى باز هستند و به فعاليت خود ادامه خواهند داد. 
 مسافران از امروز جريمه مى شوند

از روز گذشــته و در آستانه تعطيالت عيد فطر، سفر، محدود و رانندگان 
براى ورود به شهرهاى قرمز يك ميليون تومان و شهرهاى نارنجى و زرد 

500هزار تومان اعمال قانون خواهند شد.
براساس اعالم وزير بهداشت اين بار نه تنها ويروس جهش يافته انگليسى 
كه  ويروس هاى ديگرى هم در برخى اســتان ها سالمت جامعه را تهديد 
مى كنند؛ كروناى آفريقاى جنوبــى در هرمزگان، هندى در قم و هندى-

كاليفرنيايى در آذربايجان غربى كه احتمال سركشى آن در پايان تعطيالت 
پيش رو وجود خواهد داشت. بر اين اساس مصوبه ستاد ملى كرونا مبنى بر 
ممنوعيت و جريمه سفر از امروز تا ابتداى هفته آينده با هدف قطع زنجيره 
انتقال كرونا اجرا خواهد شد و بخش زيادى از دوربين هاى هوشمند ثبت 
تخلف در جاده هاى استان بارگذارى شده اند. همچنين نيروهاى راهور با 
استقرار در جاده ها و مبادى ورودى و خروجى شهرها رانندگان را از سفر 
و ورود به شهرها منع خواهند كرد و درصورت عدم تمكين به مقررات و 
اصرار، سفرى گران را برايشان رقم خواهند زد. جريمه تردد در جاده هاى 
استان طى 5روز آينده براى ورود به شهرهاى قرمز يك ميليون تومان، براى 
ورود به شهرهاى گروه نارنجى و زرد 500هزار تومان و تردد شبانه 200 

هزار تومان خواهد بود.
 سفرى كه گران تمام مى شود

رئيس پليس راه كشور در گفت وگو با همشهرى با بيان اينكه تمام شهرهاى 
كشور فارغ از رنگ بندى شامل اين طرح هستند، اظهار كرد: از مردم انتظار 
مى رود در هيچ شرايطى سفر نكنند تا بتوانيم گامى براى مهار موج چهارم 
كرونا در كشــور برداريم. ســرهنگ هادى اميدوار افزود: برنامه ريزى ها 
طورى است كه هم در ورودى و هم خروجى شهر اعمال قانون صورت 
خواهد گرفت. همكاران ما هم در مبادى شــهرها مستقر هستند و سعى 
مى كنيم از شروع سفر جلوگيرى كنيم و سفرى شكل نگيرد. اين مسئول با 
تأكيد بر اينكه سامانه ها چند برابر دفعات قبل بارگذارى شده اند و سفرها 
بايد به حداقل ممكن برســد، بيان كرد: البتــه درگيرى با رانندگان وجود 

نخواهد داشت و تنها توصيه ما جلوگيرى از سفر است.
 نظارت نامحسوس بر جاده ها

محمدعلى محمدى، فرماندار همــدان هم با بيان اينكه تردد در روزهاى 
منتهــى به عيد فطر با پالك غيربومى در همه شــهرهاى قرمز، نارنجى و 
زرد ممنوع اســت، گفت: در روزهاى گفته شده هيچ مجوز ترددى براى 
خودروها صادر نمى شــود و ســامانه صدور مجــوز ترددهاى ضرورى 
غيرفعال خواهد بود. براى برخى از شهروندان همدانى كه خودرو با پالك 

غيربومى دارند، تردد ممنوع و مشمول جريمه خواهد شد.
 شمالى ها مسافر نمى پذيرند

به گفته رئيس پليس راه مازندران هم  تمام مجوزهاى صادر شــده براى 
سفرها باطل خواهد شد. سرهنگ عليرضا قدمى گفت: شناسنامه و ساير 
مدارك هويتى ديگر به عنوان مجوز ورود به مازندران مورد تأييد نيست. 
وى تأكيد كرد: عــالوه بر مبادى ورودى اصلى مازندران، همكاران ما در 
57 نقطه ورودى شهرهاى استان نيز مستقر هستند و رفت وآمدها با اجراى 

ممنوعيت ها پايش مى شود.
 جزئيات ممنوعيت سفر در تعطيالت عيدفطر

احمد شيرانى، رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا 
با تأكيد بر اين كه مصوبه محدوديت ســفر در تعطيالت عيدفطر منع 
تردد بين 2 شــهر از يك استان را شامل مى شود، اظهار كرد: تردد بين 
2 شــهر در يك اســتان نيز در اين مدت ممنوع خواهد بود و مشمول 
جريمه و اعمال قانون خواهد شــد. به گفتــه رئيس مركز اطالعات و 
كنترل ترافيك پليس راهــور ناجا، ناوگان حمل ونقل عمومى كاال، بار 
و مســافر و وانت بارهايى كه در امر جابه جايى بار فعاليت دارند از اين 

محدوديت مستثنى هستند. 
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■ حديث:
امام على(ع):

بدترين مردم كسى است كه پايبند به امانت نباشد و از خيانت دورى نكند. 
[غررالحكم، ج4، ص175، ح 5734]

 نهاوند- معصومه كمالوند-خبرنگارهمدان پيام: 
نداشتن بهره بردار براى سراب فارسبان زنگ خطر 
جدى براى گردشگرى اين منطقه است كه بايد پيش 
از آنكه بيش از اين دلخوش كرد به وعده هاى ســر 
خرمنى كه زمان برداشــت آن معلوم نيست در كدام 
دور دســت برسد يا خير، مورد توجه متوليان حوزه 
گردشگرى و البته مســولين شهرستان نهاوند قرار 

بگيرد.
حال زير ســاخت ها خوب اســت. در 2سال اخير 
براى گردشــگرى سراب فارســبان در بخش زير 
ساخت ها بيش از 2ميليارد تومان هزينه شده است.

از راه دسترســى و آسفالت آن گرفته تا روشنايى و 
ايجاد برج نورى، ســكو و نشيمن گاهها و ....كه در 
نتيجه استقبال از اين سراب را بيش از پيش توسعه 
داد و بعنوان سومين سراب شهرستان توانسته است 
بخش عمــده اى از توقع هاى ميهمــان در حوزه 

گردشگرى را پاسخگو باشد.
فارسبان  سراب  گردشگرى  حال   2سال 

دگرگون شد
 اگرچه كرونا اجازه نداد كه مســافران و گردشگران 
آنچنان كه در اجرا و ايجاد زير ساخت ها توقع مى 
رفت ،استفاده الزم را ببرند اما شرايط كرونايى مانع 

رسيدگى به حوزه گردشگرى اين سراب نشد.
از طرفى راه اندازى سفره خانه سنتى در همجوارى 
سراب هم به نوعى تقويت امكانات براى ماندگارى 
گردشــگر در اين منطقه محســوب مى شود كه با 

اسقبال خوب گردشگران مواجه شد.
همه اين اقدامات و زير ساخت ها و هزينه ها حاال 
يك سالى است كه بصورت جدى به دنبال يك بهره 
بردار سرگردان است و امان از وعده هايى كه نفس 

گردشگرى را هم در اين منطقه گرفته است.
 وعده هاى بى نتيجه جلسات

 بدون خروجى
سال گذشته(99) جلسات متعدد در سراب با حضور 
فرماندار و بخشدار خزل انجام شد تا بلكه بشود بهره 
بردارى براى سراب تعريف و تعيين كرد و پيش از 
آنكه به تماشاى به سرقت رفتن امكانات و تخريب 

آن ها باشيم، صيانت و نگهدارى از اين تجهيزات را 
تعيين تكليف كنند!

به يك ســالگى اين جلسات نزديك مى شويم على 
رغم همه وعده ها و شــعارهايى كه بوى حمايت و 
توجــه مى داد، تعهد قابــل اجرايى در بحث تعيين 
بهره بردار ديده نمى شــود و همچنان اين ســراب 
فارسبان است كه از خطر آسيب هاى قابل پيش بينى 

گردشگران را نگران كرده است.
 اصالح ساماندهى سراب

رئيس ميراث فرهنگى صنايع دســتى و گردشگرى 
شهرســتان با اشــاره به بازديد هفته پيش مدير كل 
گردشگرى از اين سراب  و تاكيد بر تعيين تكليف 
وضعيت بهره بردار براى ســراب فارسبان ،ميگويد: 
وقتى اين شرايط و امكانات را ايجاد كرده ايم انتظار 
داريم وضعيت بهره بردار آن هم تعيين تكليف شود 
و اگر همين منوال رها شود همه هزينه هايى كه در 

شرايط مالى فعلى انجام 
شده است هدر خواهد 

رفت.
با  جانجــان  محســن 
اعــالم اينكــه در حال 
اصالح  پــروژه  حاضر 
ســاماندهى ســراب با 
بيــش از 300ميليــون 
تومان اعتبــار در حال 
اســت،تصريح  اجــرا 
كرد: اگــر منابع طليعى 
يا فرماندارى موضوع را 
به ميراث واگذار كند در 
كمترين زمان بهره بردار 
تعيين  سراب  اين  براى 

خواهيم كرد.
 زباله دان هايــى 

كه 2ماه تخليه نشده است
نداشتن بهره بردار و ضرورت تعيين آن براى سراب 
فارســبان تنها مربوط به نگهــدارى از تجهيزات و 
امكانات آن نمى شود، بلكه گاهى محيط زيست ان 

هم با آســيب هاى جدى در بحث بهداشت مواجه 
مى شود.

نمونه آن حجم انباشــته شدن زباله هاى گردشگران 
در محيط اين سراب است كه فضاى تعفن آورى را 

ايجاد مى كند.
هفته گذشته دربازديد كارشناسان از پسماند هاى 
محل سراب فارســبان با پسماندهايى مواجه شده 
بود كه از ز ســيزده بدر روز طبيعت و پيش از آن  
حداقل بيــش از يك ماه و نيم باكــس ها تخليه 

نشده بود.
 صدور اخطاريه براى بهداشت سراب

گزارش محيط زيست شهرستان كه منجر به صدور 
اخطار براى دهيار هم شــد از شــرايط نامناســب  
پســماندها در  باكس هاى زباله و حاشــيه آنها كه 
اوضاع غير قابل توجيهى از جنبه بهداشتى و زيست 

محيطى ايجاد كرده است،خبر مى دهد.
++مغفول ماندن زيرساخت ها در اشتغال سراب

نداشــتن متولى با همان بهره بــردار براى موقعيت 
بكرى همچون ســراب فارســبان كه مى تواند در 
صورت متعهد بودن مســئولين آن حوزه، عالوه بر 
جذب توريســم و تقويت صنعت گردشــگرى به 
تقويت حوزه اشــتغال اين شهرستان از اين طريف 
بيانجامد كه متاسفانه وعده و شعارها و عكس هاى 
يادگارى رمق از جان گردشــگرى در اين سراب را 

هم گرفته است.

بهشت بدون متولى 
در تصرف زباله ها

 پــروژه «جزيره بــدون كوويد» بــراى احياى 
گردشگرى در ايتاليا كليد خورد. 

با مرور تجربه كشــورها براى رونق گردشگرى در 
دوران كرونا، از پــروژه «جزيره بدون كوويد» كه 
براى گشــودن جزاير كوچك به روى گردشگران 
به صورت ايمن آغاز شــده است، به ايسنا خبر داد 
و گفت: هدف اين پروژه، واكسيناســيون ساكنان 
اين جزاير و در نتيجه نجات گردشــگرى اســت. 
«پروچيدا» اولين جزيره ايتاليا است كه تقريباً تمام 

ساكنان آن عليه كرونا واكســينه شده اند.  به گفته 
وى ، 92 درصد از جمعيت باالى 18 ســال كه در 
جزيره پروچيدا واقع در خارج از شهر ناپل زندگى 
مى كنند، در جريان اين پروژه واكســينه شــده اند. 
ســاكنان اين جزيره با جمعيــت تقريبى 10هزار 
نفر اكثراً با جانســون و جانسون تك دوز واكسينه 

شده اند.
جزيره پروچيدا جايى كه بخشى از فيلم ايل پستينو 
(پستچى) در سال 1994 فيلمبردارى شد، به عنوان 

پايتخــت فرهنگى ايتاليا در ســال 2022 انتخاب 
شده است. مقامات ايتاليا اميد دارند واكسيناسيون 
ساكنان جزيره تأثير مثبتى در اين فصل گردشگرى 

و رويدادهاى پايتخت فرهنگى داشته باشد.
رســانه هاى ايتاليا همچنين گزارش كرده اند جزيره 
«ايســچيا» با حدود 20 هــزار نفر جمعيت مقصد 

بعدى در كمپين «جزيره بدون كوويد» است.
عباسى، كارشناس گردشــگرى گفت: در سراسر 
ايتاليــا گروه هــاى اولويت دار به ويــژه گروه هاى 
سنى در كمپين واكسيناسيون تعيين شده اند. اقدام 
براى واكسيناسيون ساكنان جزاير توريستى قبل از 
تكميل واكسيناسيون گروه هاى سنى اولويت دار در 
سراســر ايتاليا باعث بروز واكنش هاى تندى شده 
است. هرچند درخواست شــهرداران جزاير براى 
پروژه «جزيــره بدون كويد» بــراى نجات فصل 
گردشگرى مورد حمايت وزير گردشگرى ايتاليا ـ 
ماســيمو گراواگليا ـ قرار گرفته است. با اين حال  
ساكنان شــهرهاى سرزمين اصلى كه منبع نخست 
تأمين معيشــت آن ها گردشــگرى اســت، به اين 
طرح اعتراض كرده اند كه اولويت بندى اين جزاير 

تبعيض آميز است.
ماســيميليانو فدريــگا ـ رئيس اتحاديــه مقامات 
منطقــه اى ايتاليــاـ  با اعمــال قوانيــن متضاد در 
سراســر اين كشــور مخالفت كرده و گفته است: 
ما بايد به همه شــهروندان نشان دهيم كه در برابر 
دشــوارى هاى كرونا عدالت وجــود دارد و نبايد 

تبعيض قائل شويم.

اســتفانو بوناچينى، رئيس يگى از مناطق ايتاليا نيز 
بــا انتقاد از اين كه امتيــاز دادن به برخى از مقاصد 
گردشــگرى به ديگران آســيب مى رساند، گفت: 
دولت ابتدا بايد روى گذرنامه واكسيناســيون كار 
كند كــه قوانين برابر براى همه در سراســر اروپا 

اعمال مى شود.
دينو آمبروسينو ـ شــهردار پروچيدا؛ جزيره بدون 
كوويــد ـ نيز گفته كه اين جزيــره و موارد ديگر 
نه تنها به داليل گردشــگرى، بلكه به دليل كمبود 
سيستم هاى بهداشــتى به كمك نياز دارند. ساكنان 
پروچيدا بيشتر از كسانى كه در سرزمين اصلى در 
اين اپيدمى زندگى مى كنند در معرض خطر هستند. 
به عنوان مثال در صورت نياز به يك واكنش شديد 

بايد يك قايق آمبوالنس به جزيره آورده شود.
در كارزار واكسيناســيون كــه در ايتاليا با جمعيت 
تقريبى 60 ميليون نفر آغاز شده، تاكنون حدود 21 
ميليون دوز واكسن تزريق شده است. تعداد افرادى 
كه هر دو دوز واكســن را دارنــد 6.2 ميليون نفر 
است. در پروژه واكسيناسيون سراسرى اولويت با 
گروه هاى سنى باالتر و پرسنل بهداشت و آموزش 

بوده است.
تعداد كل موارد در همه گيرى اين ويروس در ايتاليا 
بيش از چهار ميليون نفر و تلفات جانى 121 هزار 
نفر بوده اســت. ايتاليا تا كنون مقررات قرنطينه را 
براى ورود مسافران و گردشگران تعيين كرده بود 
كه با فرارسيدن تابستان از حذف اين مقررات براى 
گردشگران واكسينه شده و بى خطر خبر داده است.

جزيـره بدون كوويد


