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رهبر معظم انقالب:

را  مردم  نبايد  و  است  مهم  فرصت  يك  انتخابات 
دلسرد كرد

حرف هاى اخير برخى مسئوالن مايه تاسف بود 

رهبر معظم انقالب اسالمى با بيان اينكه نيروى قدس 
ديپلماسى  از  جلوگيرى  در  مؤثر  عامل  بزرگ ترين 
از  بعضى  اظهارات  از  است،  آسيا  غرب  در  انفعالى 
مخالف  رسانه هاى  از  اخير  روزهاى  در  كه  مسئوالن 
و  تعجب  ابراز  است،  شده  پخش  اسالمى  جمهورى 
در  خارجه  امور  وزارت  فرمودند:  و  كردند  تأسف 
نيست  تصميم گير  اما  دارد  مشاركت  سياستها  تعيين 

بلكه مجرى است.
عصر  اسالمى  انقالب  معظم  رهبر  ايسنا،  گزارش  به 
به  خطاب  تلويزيونى  زنده  سخنان  در  گذشته  روز 
و  معلمان  مهم  جايگاه  تشريح  با  ايران  بزرگ  ملت 
معناى  به  را  انتخابات  كشور،  پيشرفت  در  كارگران 
عاملى  و  عزيز  ايران  براى  مهم  فرصتى  كلمه  واقعى 
با  و  خواندند  نظام  پايه هاى  استحكام  براى  بى بديل 
انتقاد از برخى تالش ها براى دلسرد كردن مردم نسبت 
به انتخابات تأكيد كردند: داوطلبان وعده هاى فريبنده 
و بدون پشتوانه ندهند و با ارائه برنامه هاى واقعى با 

مردم سخن بگويند.
سخنان  از  تعجب  و  تأسف  ابراز  با  همچنين  ايشان 
سياست  خصوص  در  مسئوالن  برخى  نادرست 
خارجى تأكيد كردند: نيروى قدس بزرگ ترين عامل 
آسيا  غرب  در  انفعالى  ديپلماسى  از  جلوگيرى  مؤثر 
حرف هاى  كه  گفت  سخن  به گونه اى  نبايد  و  است 

بيگانگان را به اذهان متبادر كند.
رهبر انقالب در نگاهى كوتاه به شخصيت امام على 

بن ابيطالب (ع )، امامت را مقامى بسيار واال و عالى 
و  دين  رياست  امامت،  معناى  افزودند:  و  برشمردند 
دنيا نيست بلكه امامت مفهومى بسيار عالى است كه 
براى  معدود،  نخبگان  و  معصومين  جز  به  آن  درك 

ديگران ممكن نيست.
خصوصيات  در  اميرمومنان  از  پيروى  انقالب،  رهبر 
سنگين  اى  وظيفه  را  حكومت  آداب  و  شخصى 
عقب  خيلى  زمينه ها  اين  در  ما  افزودند:  و  خواندند 

هستيم.
رهبر انقالب، مسئوليت شناسى و تكليف گرايى را دو 
با  او  گفتند:  و  خواندند  مطهرى  شهيد  ديگر  ويژگى 
حوزه  ظرفيت هاى  جامعه،  نيازهاى  به  دادن  اولويت 
فكر و علم را به اين نيازها نزديك مى كرد كه معلمان 
عزيز بايد اين ويژگى ها و روش ها را الگو قرار دهند.

حضرت آيت ا... خامنه اى صيانت از فكر دانش آموزان 
معلمان  مهم  مسئوليت هاى  از  را  دانشجويان  و 
برشمردند و افزودند: معلمان بايد با امانت و توانايى 
و مهارت، اندوخته هاى علمى بشر را به نسل نوجوان 
و  فكر  اهل  را  خود  شاگردان  و  كنند  منتقل  جوان  و 

انديشه بار بياورند.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به شعار سال و موضوع 
انواع  از  يكى  كردند:  نشان  خاطر  توليد،  از  پشتيبانى 
زيرا  است  كارگران  از  حمايت  توليد،  از  پشتيبانى 
كارگر فعال و با نشاط، ثروت ملى ايجاد مى كند كه در 

نهايت زمينه ساز آبرو، اقتدار و استقالل كشور است.
رهبر انقالب اسالمى در بخش ديگرى از سخنانشان، 
بى  و  مهم  فرصت  كلمه  واقعى  معنى  به  را  انتخابات 
نظيرى براى استحكام پايه هاى اقتدار و امنيت كشور 
در  كردن  وارد  خدشه  با  اى  عده  گفتند:  و  خواندند 
اصل انتخابات و يا در عملكرد دست اندركاران اعم از 
شوراى نگهبان يا دستگاههاى ديگر موجب دلسردى 

مردم مى شوند كه اين كار غلط است.

ايشان افزودند: در جمهورى اسالمى همه انتخابات ها 
سالم برگزار شده است. ممكن است تخلفات كوچكى 
تأثيرى  هيچ  انتخابات  نتيجه  در  اما  باشد  داده  روى 
نداشته و همواره انتخابات در جمهورى اسالمى همراه 

با امانت بوده است.
رهبر انقالب اسالمى خاطر نشان كردند: البته برخى ها 
هنگامى كه نتيجه مورد نظر آنها در انتخابات حاصل 
مى شود آن انتخابات را سالم مى خوانند اما اگر نتيجه 
مورد نظر آنها به دست نيايد يا برگزاركنندگان را متهم 
مى كنند و يا همانند سال 88 اغتشاش به پا مى كنند 
كه آن متهم كردن ها بى انصافى است و اغتشاش به راه 

انداختن جرم است.
وارد عرصه  افرادى كه  در يك توصيه مهم به  ايشان 
و  سخنان  از  افراد  اين  گفتند:  شوند،  مى  انتخابات 
وعده هاى فريبنده و بدون پشتوانه فكرى و بدون در 
حتمًا  آنها  از  اطالع  بدون  يا  و  امكانات  گرفتن  نظر 

پرهيز كنند.
وارد  كه  كسانى  كردند:  تأكيد  اسالمى  انقالب  رهبر 
عرصه انتخابات مى شوند بايد يك برنامه واقعى ارائه 
دهند به گونه اى كه كارشناسان با شنيدن اين برنامه، 

آن را تصديق كنند.
حضرت آيت ا... خامنه اى افزودند: البته برخى اوقات 
هم از برخى افراد حرف هايى صادر مى شود كه گويا 
قانون اساسى را قبول ندارند، در حالى كه كسى كه مى 
خواهد وارد عرصه انتخابات شود بايد معتقد به اسالم، 
قانون اساسى و راى مردم باشد لذا مطالبه جدى داريم 

كه اين موضوع رعايت شود.
اظهارات  از  همچنين  خامنه اى  آيت ا...  حضرت 
بعضى از مسئوالن كه در روزهاى اخير از رسانه هاى 
مخالف جمهورى اسالمى پخش شد و تكرار حرفهاى 
خصمانه دشمنان و آمريكا بود، ابراز تعجب و تأسف 
نفوذ  از  كه  است  سالها  آمريكايى ها  گفتند:  و  كردند 
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نبود نظارت بر فضاى مجازى
 1- كرونــا و ضرورت پرهيز از تجمعات بســيارى از فعاليت ها 

را اينترنتى كرده و در مواردى به فضاى مجازى منتقل كرده است.
در انتخابات ايــن دوره نيز فضاى مجازى بــراى مجريان، ناظران، 
انتخــاب كنندگان و انتخاب شــوندگان اهميت مضاعف يافته و هر 

يك براى استفاده از اين فضا برنامه ها دارند.
2- فضاى مجازى هر روز با پديده اى، دنبال كنندگان خود را غافلگير 

و آنها را وارد فضاى جديد با امكانات جديد مى كند.
ايــن رويكرد مديــران فضاهاى مجــازى كه عمدتا با شــبكه ها و 
اپليكيشــن هاى خارجى ميزبان خيل عظيم ايرانيان مى شــوند، براى 
برخى زندگى مجازى را به دنبال داشته و از زندگى واقعى بازداشته 

است.
3- رويدادهــاى جديد فضاى مجازى در مناطــق گوناگون به يك 

شكل استقبال نمى شوند.
در تاييد اين گمانه مى توان به ميزان استقبال از كالب هاوس در تهران 
و همــدان نگاه كرد كه در تهران بــه محلى براى طرح گفت گوهاى 
جدى تبديل شــده و در همدان هنوز از اين پديده استقبال نشده و 

همچنان ابزارها و شبكه هاى ديگر مورد استفاده است.
4- فضــاى مجازى با خطر افزايش اخبار جعلى همراه اســت و به 
همين دليل نيازمند سواد رسانه اى براى بهره مندى بهتر از آن است .
در واقع فردى كه مى خواهد در اين فضا توليد محتوا كند و فردى كه 
مى خواهد از اين محتوا استفاده كند بايد سواد رسانه اى داشته باشند.

5- مقوله فضاى مجــازى نيز از جمله مقوالتى اســت كه الزامات 
اســتفاده از آن به ويژه فرهنگ استفاده پس از ورود به كشور مورد 

توجه قرار گرفته است.
اين عقب ماندن فرهنگ اســتفاده و قانون اســتفاده از بهره بردارى 
عمومى دليلى شــده تا اين فضا تبديل به محلى براى قانون شــكنى، 
تخريب و نقد افراد شــود و هيچ نظارتــى هم بر اين نوع فعاليت ها 

نباشد.
6- در اين آشفته بازار فضاى مجازى ، حمايت نهادهاى فرهنگ ساز 
و مجرى قانون از اين آشــفته بازار با به بــازى گرفتن به اصطالح 
فعــاالن اين فضا و بى توجهــى به فعاالن شناســنامه دار بر اين بى 

نظارتى دامن مى زند.
در حالى كه براى عبور از اين آشفته بازار بايد از فعاالن شناسنامه دار 
و داراى مجوز در توليد محتوا حمايت شــود تا فعاالن ديگر نيز كه 
قصد توليد محتوا دارند، به اين سمت و سو و دريافت مجوز و تعهد 

به مخاطب هدايت شوند.
7- با نزديك شدن به انتخابات 1400 اخبار جعلى و شايعه سازى در 
فضاى مجازى افزايش خواهد يافت و در نبود نظارت، شايعه سازان 

آزادانه اهداف غير اخالقى را دنبال خواهند كرد.
اكنون در فضاى مجازى استان و پس از مرحله بررسى صالحيت هاى 
انتخابات شوراها اين آشفته بازار به خوبى مشخص است و گويى در 

فضاى مجازى قانونى حاكم نيست.
روشــن اســت اين فضا در نبود نظارت مى تواند به انتخاب مردم 
جهــت داده و فضاى عارى از اخالق و تعهد به قانون مجازى را بر 

فضاى واقعى تسرى دهد.

سطح افت آب هاى زيرزمينى همدان
 به 58 سانتى متر رسيد

 ســطح افت آب هاى زيرزمينى همدان در دهه 90 به يك متر هم رســيده بود، اما از 
ســال 93 با آغاز طرح احياء و تعادل بخشى آب هاى زيرزمينى اين عدد به 58 سانتى متر 

رسيده است.
مدير عامل شركت آب منطقه اى با بيان اينكه طرح احياء و تعادل بخشى آب هاى زيرزمينى 
15 پروژه داشته اســت، اظهار كرد: انسداد چاه هاى غيرمجاز، نصب كنتورهاى هوشمند 
و جلوگيرى از اضافه برداشــت چاه هاى مجاز از جمله اقداماتى بوده كه تأثيرگذار بود و 
توانستيم بخشى از افت سطح آب هاى زيرزمينى را كنترل كنيم و در اكثر دشت هاى استان 

ســطح آب هاى زيرزمينى باال آمده است. منصور ستوده در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
اينكه در حال حاضر سطح آب هاى زيرزمينى دشت هاى اسدآباد، تويسركان و نهاوند باال 
آمده اســت، تصريح كرد: بيشترين افت ســطح آب هاى زيرزمينى در يك دوره 32 ساله 
مربوط به دشت كبودراهنگ بوده كه 36 متر افت داشته  و كمترين ميزان مربوط به دشت 

تويسركان بوده كه در يك دوره 27 ساله سطح آب هاى زيرزمينى 6 متر افت كرده بود.
ســتوده با تأكيد بر اينكه حجم كســرى ســاالنه آب هاى زيرزمينى اســتان 165 ميليون 
مترمكعب اســت، يادآور شد: 12 دشــت در استان همدان وجود دارد كه هفت دشت در 
محدوده اختصاصى اســتان همدان قرار دارد و از اين هفت دشــت در حال حاضر چهار 

دشت رزن- قهاوند، كبودراهنگ، اسدآباد و مالير ممنوعه بحرانى است.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان همدان با اشاره به اينكه سه دشت همدان-بهار، 

نهاوند و تويســركان ممنوعه هستند، بيان كرد: دشت هايى كه در مرزهاى استان و ساير 
استان ها قرار دارند نيز جزء دشت هاى ممنوعه هستند.

وى درباره وضعيت فروچاله هاى اســتان همدان نيز خاطرنشــان كرد: براســاس مصوبه 
شوراى عالى آب كشور يكى از پروژه هاى طرح احياء و تعادل بخشى، مطالعه فروچاله ها 
وفرونشســت ها بوده كه بر عهده ســازمان زمين شناسى كشــور قرار گرفته است و آب 

منطقه اى در اين زمينه مطالعاتى ندارد.
ستوده گفت: در استان همدان در دشــت هاى كبودراهنگ، رزن و قهاوند فروچاله ايجاد 
شــده كه فروچاله بابان كبودراهنگ آخرين فروچاله اســتان بوده اســت كه شركت آب 
منطقه اى با نصب كنتور درچاه هاى كشاورزى، انسدادچاه هاى غيرمجاز و جايگزنى پساب 

با چاه هاى نيروگاه توانست روند ايجاد فروچاله را كاهش دهد.

دريافت واكسن كوويد 19توسط 398پاكبان 
شهردارى دو مرحله 

 با همكارى دانشگاه علوم پزشــكى ابن سينا و مديريت خدمات 
شــهرى شــهردارى همدان 398نفر از پاكبانان شــهردارى  واكسن 

كوويد19 دريافت كرده اند. 
شــهردار همدان با اعالم اين خبر گفت : اين باكبانان  در دو نوبت با 

فاصله زمانى مشخص واكسن را دريافت خواهند كرد . 
عباس صوفى با تقدير از مديران و كاركنان دانشــگاه علوم پزشــكى 
ابن ســينا افزود: اين واكسيناسيون توسط كادر تخصصى پيشگيرى از 
بيمارى هاى واگيردار اين دانشگاه و در حضور عكاسان خبرى استان 
همدان انجام شده و صرفاً پاكبانان امكان دريافت واكسن را داشته اند.

مدير هماهنگى و نظارت بر خدمات شــهرى شــهردارى همدان نيز 
در اين زمينه توضيح داد: پاكبانان شــهر به لحاظ مواجهه با مخاطرات 
و قرارگيرى در فضاهاى عمومى و مســتعد آلودگى در اولويت بهره 
مندى از واكسيناسيون كوويد 19 قرار داشتند كه با مساعى ارزنده كادر 
تخصصى معاونت پيشــگيرى از بيمارى هاى واگيردار دانشگاه علوم 

پزشكى ابن سينا اين مهم اتفاق افتاد.
مرتضــى رضايى تصريح كرد: در نوبت نخســتين تعداد 398 نفر از 
پاكبانان شــهر مبادرت به دريافت واكسن كردند كه در نوبت دوم نيز 
تعداد 379 نفر در محل مورد نظر حاضر شــده و واكسن آنها تزريق 
شــد و تعدادى كه غيبت داشتند با حضور در مركز بهداشت واكسينه 

خواهند شد.
وى در پايان خاطرنشــان كــرد: بجز پاكبانان هيچ يــك از كاركنان 
خانواده بزرگ شهردارى واكسن دريافت نكرده و شهردارى همچنان 
در امانت دارى و رعايت حقوق شــهروندى بــر عهد خود با مردم 

باقى است.

استمرار اجراى پروتكل هاى بهداشتى 
در سطح شهر 

 همزمان با شــيوع ويروس كرونا ؛ معاونت اتوبوسرانى با رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى، مطابــق دســتورالعمل هاى ابالغى وزارت 

بهداشت، ضدعفونى ناوگان را آغاز كرد.
مدير معاونت اتوبوســرانى همدان با بازديــد از عملكرد و خدمات 
رســانى اتوبوسرانى در سطح شــهر و نظارت بر فعاليت اتوبوسهاى 
جديد و چگونگى وضعيت بهداشــت و پروتكلهاى بهداشتى گفت: 
از ابتداى اســفندماه سال گذشته تاكنون  هر شب ؛ در محل پاركينگ 

اتوبوسرانى ؛ناوگان اتوبوسرانى همدان ضدعفونى شده.
بابك اســدى افزود: پس از آن نشانه گذارى حريم نشستن افراد داخل 
ناوگان اتوبوســرانى و ايســتگاه هاى اتوبوس انجام و سپس محصور 
كردن فضاى رانندگان اتوبوس براى حفظ سالمت آنها در دستور كار 
قرار گرفت. مدير اتوبوســرانى همدان با بيان اينكه توزيع ماسك بين 
رانندگان و كاركنان اتوبوس انجام شده ، گفت: عالوه بر اين اقدامات، 
با مشاركت تكنســين هاى مركز فوريت هاى پزشكى، تيم غربالگرى 

تشكيل شد و  همكاران و رانندگان مورد غربالگرى قرار گرفتند.
وى ادامه داد: چنانچه كاركنان عالئمى داشته و مشكوك به كرونا باشند 
به مراكز پزشــكى معرفى و اعزام مى شوند و در صورت مثبت شدن 
تست كرونا، پس از طول دوره درمان به محل كار خود باز مى گردند.

اســدى با تاكيد بر ممنوعيت دريافت وجه نقد توســط رانندگان از 
مســافران، گفت: مســافران بايد بهاى دريافت خدمــات را از طريق 
كارت الكترونيكى پرداخت كنند. وى با قدردانى از مسافرانى كه براى 
حفظ ســالمتى خود و ديگران بدون ماسك وارد اتوبوس نمى شوند، 
گفت: سعى شده با اطالع رسانى و اجراى برنامه هاى آموزش فرهنگ 
شهروندى مثل اجراى طرح پخش پيام هاى بهداشتى ويژه مسافران و 
نصب تراكت و پوستر در ايستگاه ها و داخل اتوبوس ها حساسيت الزم 

را براى شهروندان ايجاد كنند.

بارش رگبارى، پديده غالب هفته جارى
 بنا بر گفته كارشناس اداره كل 
هواشناسى اســتان همدان با بيان 
اينكه تا پايان هفته افزايش ابرناكى 
و وزش شــديد بــاد موقت در 
ساعات بعدازظهر در استان پيش 
بينى مى شــود از امــروز احتمال 
بــارش بــاران به ويــژه در نيمه 

شمالى استان بيشتر خواهد شد.
محمدحســن باقرى شــكيب در 

گفت وگو با فارس با بيان اينكه از امروز تا پايان هفته افزايش ابرناكى 
و وزش شــديد باد موقت در ســاعات بعدازظهر در استان پيش بينى 
مى شود اظهار كرد: احتمال رگبار موقت باران و رعد و برق در برخى 

از ساعات بعدازظهر وجود دارد.
وى با اشــاره به اينكه از امروز احتمال بــارش باران به ويژه در نيمه 
شمالى استان بيشتر خواهد شد تصريح كرد: در حال حاضر تغييرات 

محسوسى در دماى متوسط استان پيش بينى نمى شود.
كارشناس اداره كل هواشناسى استان همدان خاطرنشان كرد: از ابتداى 
سال زارعى جارى تا پايان اسفندماه وضعيت بارندگى همدان نسبت به 
ساير استان ها خوب بود در حالى كه در فروردين ماه انتظارات برآورده 

نشد و بارش خوبى نسبت به بلندمدت در استان نداشتيم .

1- ثبت وضعيت ملك در سامانه امالك و اسكان از سوى سرپرستان 
خانوار تنها براى جمع آورى اطالعات خانه هاى خالى از سكنه نيست. 
گويا از اين اطالعات براى حذف يارانه خانوارهاى دهك هاى باال نيز 
استفاده خواهد شد. گفتنى است طبق تبصره 14 بودجه امسال وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى مجوز دارد كه سه دهك از يارانه بگيران را 

شناسايى و براى حذف به سازمان برنامه وبودجه اعالم كند.
2- در برخى اســتان ها قيمت نان به صورت غيررســمى گران شده 
اســت. گويا اين اتفاق در اســتان تهران هم رخ داده و نانوايى ها نان 
را گران كرده اند. گفتنى اســت كوچك كردن اندازه نان ها اقدام ديگر 

برخى نانوايان است.
3- تعداد داوطلبان انتخابات رياست جمهورى در حال افزايش است. 
گويــا برخى فعاالن سياســى كه تاكنون نامى از آنهــا مطرح نبود در 
حال اعالم كانديداتورى هســتند. گفتنى است عليرضا افشار ، رئيس 
انديشــكده جنگ نرم دانشگاه عالى دفاع ملى و فرمانده اسبق بسيج و 
صادق خليليان ، وزير جهاد كشاورزى دولت دهم، اقتصاددان و استاد 

دانشگاه تربيت مدرس روز گذشته اعالم كانديداتورى كرده اند.
4-احزاب اصالح طلب داوطلبان مدنظر خود را  براى انتخابات رياست 
جمهورى به نهاد اجماع ســاز اعالم كرده اند. گويا اجماع بر داوطلبانى 
كه  توســط حداقل 10 عضو مجمع ملى جبهه  اصالحات ايران براى 
نامزدى در انتخابات رياست جمهورى پيشنهاد شده  باشند، در اين نهاد 
بررســى خواهد شد. گفتنى است  جواد ظريف با 37 پيشنهاد، اسحق 
جهانگيرى با 35 پيشــنهاد، مصطفى تاج زاده با 32 پيشنهاد و مسعود 
پزشــكيان با 25 پيشنهاد 4 داوطلبى هستند كه بيشترين پيشنهاد را از 

سوى احزاب اصالح طلب براى اجماع داشته اند.
5- تقاضا براى داوطلب نشدن رئيسى و قاليباف در انتخابات رياست 
جمهورى به نامه نگارى رســيده اســت. گويا 700 فعال دانشجويى 
اصولگرا به رئيسى و قاليباف نامه نوشته اند كه كانديدا نشويد! گفتنى 
است از جمله داليل اين اقدام به مصلحت نبودن داوطلبى روساى قوا 

در انتخابات رياست جمهورى عنوان شده است.

 تاكنــون بيش از 16 هزار دز واكســن در 
همدان تزريق و مرحله ســوم تزريق واكسن 
ايرانى كرونــا به افراد داوطلــب از ديروز با 
حضور استاندار ،  رئيس انستيتو پاستور ايران 
و جمعى از مسئوالن در مركز بهداشت استان 

همدان آغاز شده است.
قرار است اين واكســن به صورت داوطلبانه 
براى ســه هزار فرد بين 18 تا 80 ســال در 
اســتان همدان تزريق شود كه افراد با ثبت نام 
در سامانه مشخص براى مشاركت دراين طرح 

متقاضى مى شوند.
اســتاندار همــدان در اين خصــوص اظهار 
كرد: در ماه هاى گذشــته با تالش بسيار زياد 
فرزندان ايران در توليد واكســن كرونا، امروز 
خوشــبختانه ايران اسالمى ســربلند است و 
جزو كشورهاى نخست دنيا در اين تكنولوژى 

شناخته مى شود.
سعيد شاهرخى با بيان اينكه فرزندان ايرانى در 
تمام عرصه ها حرفى براى گفتن دارند گفت: 
امروز كه همه پروتكل هاى مرسوم در دنيا به 
هم خورده و همه براى خود واكســن توليد 
مى كنند، ما هم با توانمندى دانشمندان كشور 

در اين عرصه قدم برمى داريم.
وى با بيان اينكه همه استان هاى ايران در اين 
كار بزرگ حضور ارزشــمندى دارند گفت: 
ويروس كرونا تمام دنيا را درنورديد و كشور 
ايران در مقابل آن از آزمون ســخت سربلند 

بيرون آمد.
وى از برنامه وســيعى براى گسترش كمى و 
كيفى آموزش پزشكى و خدمات بهداشتى و 
درمانى در استان خبر داد و گفت: از اقدامات 
بزرگــى در اســتان انجام مى شــود تكميل 
بيمارستان هاى نيمه تمام و احداث بيمارستان 

يك هزار تخت خوابى از آن جمله است.
به گزارش فارس، استاندار همدان با بيان اينكه 
زمين ساخت بيمارستان يك هزار تخت خوابى 
مصوب شده است خاطرنشان كرد: اخيرا 20
هكتار در بهترين نقطه شــهر براى اين منظور 
انتخاب شده تا همدان به عنوان قطب بهداشت 
و درمان كشــور خدمات خوبى را به بيماران 

ارائه دهد.
نماينده مــردم همدان و فامنيــن در مجلس 
شــوراى اســالمى نيز با بيان اينكه دانشگاه 
علوم پزشكى همدان بهترين دستگاه اجرايى 
اســتان بوده كه خوشبختانه در سال هاى اخير 
به خوبى عمل كرده اســت اظهار كرد: هشت 

استان براى تزريق واكسن مشترك ايران و كوبا 
انتخاب شدند كه همدان هم جزو  آنهاست و 

اتفاق خوشايندى است.
حميدرضا حاجى بابايى با بيان اينكه از امروز 
به ســه هزار داوطلب از مردم عادى همدان  
واكسن كرونا تزريق مى شود گفت: خانم دكتر 
كرامت ايثارگرى كردند و فرزند خود را براى 
واكسيناســيون آورده اند كه قدردان اين نگاه 

هستيم.
 آغاز مرحله انســانى واكسن توليد 

ايران انستيتوپاستور تا دو ماه آينده
رئيس انستيتوپاســتور ايــران از آغاز مرحله 
انســانى واكســن توليد ايران تا دو ماه آينده 

خبر داد.
رضــا بيگلــرى اظهــار كرد: 

وقتى كرونا شــروع شد 
معضــل  پيچيده تريــن 
را  خود  قرن  بهداشــتى 

نشــان داد و تمــام دانش 
بشرى در مقابل ويروسى به 

چالش كشيده شد.
وى افزود: نكته مهم كرونا 

در جهان اين بــود كه هيچ 
كشورى برتر از كشور ديگرى 

نبود و ماننــد روز قيامت همه 
چيــز برابر بود اما كشــور ما در 

اوج تحريم هاى ناجوانمردانه وارد 
بحران كرونا شد.

رئيس انستيتوپاســتور ايران با بيان 
اينكه در شــرايط خاص قرار داشتيم و 

مسلما اولين قرارگاه، تشــخيص بود افزود: 
سازمان  بهداشت جهانى انتظار داشت نتوانيم 
از عهده تشــخيص بــراى 85 ميليون نفر در 
كشور برآييم اما انستيوپاستور ايران براى اينكه 
يكصد ســال قدمت داشــت و در اين سالها 
ثابت كرده بود، مى تواند در مقابل بيمارى هاى 
ســخت مانند طاعون و آبله كنار بيايد در اين 

زمينه هم موفق عمل كرد.
رئيس انستيتوپاســتور ايــران تصريح كرد: با 
دانش كشــور تصميمى گرفتيم كه روزهاى 
ابتدايى ســازمان بهداشــت جهانى به شدت 
به ما خــرده مى گرفت چــرا اينگونه عمل 
كرديم اما جالب اين است كه سه هفته پيش 
نماينده بهداشت جهانى گفت به شما تبريك 
مى گوييم و هر دو تصميم شــما در اولويت 
بيمارستانى تشخيص و انتخاب يك تست به 

الگوى جهانى تبديل شده است.
 دانش فنى بومى كشور 
در تشخيص كرونا موثر بود

بيگلرى بيان كرد: انستيتو پاستور ايران 1299 
تاسيس شده و بايد در سال 1399 جشن يك 
صد ساله را مى گرفت اما رئيس انستيوپاستور 
فرانســه مى گويد "هيــچ اتفاق و مراســم 
جشــنى نمى توانست به اين اندازه كار بزرگ 
انستيتوپاســتور ايران و نامــش را در ذهن ها 

متبادر كند".
رئيس انستيتوپاستور ايران با بيان اينكه بعد از 
تشــخيص بيمارى كشور سه استراتژى را در 
نظر گرفتيم و يكى خريد واكســن بود افزود: 
خريد واكسن نشــان داد هيچ عدالتى نيست 
و امكان ندارد كشورهايى به تعهدات 

خود عمل كنند.
وى با اشــاره به اينكه كشــور هند، 
آمريكا و انگليس هر كدام كه واكسن 
مى گفتند  ابتــدا  مى كردند  توليد 
بايد داخل كشــور خود تزريق 
كنند به طورى كه 87 درصد 
واكسن هاى دنيا در 6 كشور 
حاضر  حال  در  گفت:  بود 
بيش از صد كشور هستند 
كه حتى يك دز واكسن 

تزريق نكردند.
بيگلرى با بيــان اينكه 
كه  اســت  بار  اوليــن 
در دنيــا بــه 16 ميليــارد 
واكســن احتياج داريم افزود: مســلما تمام 
كارخانجات دنيا با تمام ظرفيت كار كنند يك 
سوم واكسن سازى را تا 21 ميالدى نخواهيم 
داشت، پس اســتراتژى بعدى ايران تقويت 

توليد داخلى بود.
رئيــس انستيوپاســتور ايران با بيــان اينكه 
انستيتوپاســتور توليد واكسن هاى متعددى را 
آغــاز كرده كه يكى از واكســن ها به توصيه 
وزارت بهداشــت بايــد مشــترك مى بــود 
خاطرنشان كرد: وزارت بهداشت اين وظيفه 
را برعهده گذاشت كه عالوه بر توليد داخلى 
توليد واكسن مشترك با كشور ديگرى داشته 

باشيم.
 تزريق 2 دز واكسن بيش از
80 درصد كارايى داشته است

وى با بيان اينكه در توليد واكسن مشترك اوال 
ســابقه آن كشور برايمان مهم بود و كوبا تنها 

كشورى كه در 40 سال گذشته به ما تكنولوژى 
واكسن داده است گفت: اين كشور در توليد 
واكسن هپاتيت B با ما كار كرده است و سابقه 

خوبى داشت.
وى با اشاره به اينكه 14 واكسن مطالعه شد و 
اين موضوع نشــان داد واكسنى كه كوبا پيش 
مى برد ايمن است و مرحله سوم آن نيز تزريق 
شده و محدوديتى نداشته است گفت: افق اول 
اين بود كه واكســن safe باشد و در كارايى 
هم آنچه مهم بوده اين است كه مرحله سه بايد 

تزريق شود تا نظر دهيم  چه واكسنى است.
رئيس انستيتوپاســتور ايران با بيان اينكه با 
تزريق 2 دز اين واكســن بيش از 80 درصد 
كارايى داشــته و تنها واكســنى بوده كه دز 
يادآور آن نيز طراحى شــده اســت گفت: 
وقتى دز يادآور را مى زنيم با افتخار مى توان 
گفت كه تاثيــر آن به صد درصد رســيده 

است.
وى با اشاره به اينكه واكسن ديگرى هم داريم 
كــه از تكنولوژى هاى فوق برتر دنيا در توليد 
آن به كار گرفته شده است افزود: فاز حيوانى 
اين واكســن نيز تمام شده تا دو ماه آينده فاز 
انسانى آغاز مى شــود و اين محصول كشور 

ايران است.
بيگلــرى با بيان اينكه حداقل از تيرماه هر ماه 
يك ميليــون  دز به توليد اضافه مى شــود و 
مى توانيم 8 ميليــون دز تزريق كنيم بيان كرد: 
تنها تك دز يادآور واكســن مشترك ايران و 
كوبا نشان مى دهد كه بســيار ارزان تر و يك 

دهم قيمت يك واكسن تمام مى شود.
 آغاز واكسيناسيون 3 هزار داوطلب 

در همدان عليه كرونا
رئيس دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا از آغاز 
واكسيناســيون 3 هزار داوطلب همدانى عليه 

بيمارى كرونا خبر داد .
رشــيد حيدرى مقدم  با بيان اينكه اميدوارم 
بتوانيم واكسيناسيون ملى را هم هر چه زودتر 
آغاز كنيم گفت: برنامه تزريق مرحله ســوم 
واكســن ايران - كوبا از پنج استان به هشت 
استان ارتقا يافت و خوشبختانه همدان هم در 

جمع هشت استان قرار گرفت.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا با بيان 
اينكه ا واكسيناسيون3 هزار داوطلب در شهر 
همدان آغاز شــده اســت افزود: البته از روز 
گذشته كار آغاز شده و ثبت نام انجام مى شود 

اما امروز رسما كار آغاز شد.

 آيين بزرگداشــت مقام معلــم همزمان با 
سراسر كشــور با حضور اســتاندار همدان، 
معاون سياســى و امنيتى اســتاندار، مديركل 
آموزش و پرورش اســتان و جمعى ديگر از 
مســئولين در محل سالن جلســات شهداى 
استاندارى برگزار شد و از 46 معلمان سرآمد 
و شاخص استان همدان تجليل به عمل آمد.

جايگاه و نقش معلم در ذهن عموم مردم يك 
جايگاه ويژه است

بــه گــزارش اداره اطالع رســانى و روابط 
عمومى آموزش و پرورش اســتان، استاندار 
همدان در اين مراســم با بيان اينكه جايگاه و 
نقش معلــم در ذهن عموم مردم يك جايگاه 
ويژه اســت، اظهار كرد: 12 ارديبهشت كه به 
نام معلم نام گذارى شــده است، روز بسيار 

بزرگى است.
سيدسعيد شــاهرخى با بيان اين كه بر اساس  
آمــوزه هاى دينى و قرآن كريم تعليم و تربيت 
از مهم ترين عناصر جامعه بشرى است، افزود: 
با توجه به نقش معلمان در نظام تعليم و تربيت 

جايگاه آنان در جامعه بى بديل است.
وى با اشاره به نقش آفرينى معلمان در عرصه 
هاى مختلــف، تصريح كرد: نقش معلمان در 
شكل گيرى انقالب اسالمى، عبور از چالش 
ها، دفاع مقدس و پس از آن بســيار برجسته 

بوده است.
اســتاندار همدان با تاكيد بر اين كه موفقيت 
هــاى امروز جامعه در عرصــه هاى مختلف 
مرهون معلمان اســت، خاطر نشان كرد: اگر 
امروز دنياى اســتكبار از پيشــرفت هاى ما 
ناراحت اســت، به خاطر سرمايه هاى عظيم 

علمى است كه با تالش معلمان شكل گرفته 
است.

شاهرخى گفت: با توجه به اين نقش آفرينى 
هــا و تالش ها، جايگاه  معلم در ذهن عموم 

مردم يك جايگاه ويژه است.
وى با اشــاره به ايثار و فداكارى معلمان در 
شــرايط كرونايى، اظهار كــرد: معلمان عزيز 
در اين شــرايط از تمام ظرفيت هاى فضاى 
مجازى بهره جســتند تا تعليم و تربيت دانش 

آموزان بدون وقفه دنبال شود.
معلمان در زيســت بوم جديد كلمه جهادگر 

آموزشى را معنا بخشيدند
مديــركل آموزش و پرورش اســتان همدان 

گفت: معلمان در زيســت بوم جديد با همت 
واالى خــود كلمه جهادگر آموزشــى را معنا 

بخشيدند.
محمد پورداود در آيين بزرگداشت مقام معلم  
اظهار كرد: معلمان استان در شرايط كرونايى 
براى تعليم و تربيت دانش آموزان  سنگ تمام 

گذاشتند.
وى افزود: همــكاران فرهنگى مــا با همت 
واالى خــود كلمه جهادگر آموزشــى را معنا 
بخشيدند و اجازه ندادند آموزش تعطيل شود.
وى در ادامه با اشــاره به برنامــه هاى هفته 
بزرگداشــت مقــام معلم در اســتان، گفت: 
امســال برنامه هاى هفته معلم با عنوان "طرح 

شناســايى جلوه هاى ويژه معلمى در زيست 
بوم جديد" اجرا مى شوند.

مديركل آمــوزش و پرورش اســتان با بيان 
اين كه اســتان همدان بــا 12 هزار و 87 نفر 
شــركت كننده در اين طرح بــه عنوان اولين 
اســتان شــركت كننده با فاصله بسيار زياد با 
استان دوم از ســوى وزارت متبوع شناسايى 

و اعالم شد.
 پورداود افزود: از اين تعداد شركت كننده كه 
در سطح مدرسه اجرا شد، 950 نفر در سطح 
شهرستان ها و مناطق معرفى و پس از داورى 
در نهايــت 46 نفر به عنوان معلمان ســرآمد 

استانى انتخاب شدند.

تجليل از معلمان سرآمد استان همدان
■ 46 نفر از نقاط مختلف استان برگزيده شدند

گسترش آموزش پزشكى در همدان

بيش از 3000 نفر داوطلب واكسيناسيون
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خبـر

زمين چمن شيرين سو 
پيشرفت 80 درصدى دارد

 كبودرآهنگ- اكرم حميدى- خبرنــگار همدان پيام: زمين چمن 
فوتبال شيرين سو 80 درصد پيشرفت فيزيكى دارد.

 شــهردار شيرين سو با اعالم اين خبر افزود: پروژه زمين فوتبال چمن 
مصنوعى شيرين سو به زودى به شهروندان و جوانان اين شهر تقديم 

خواهد شد.
ســيدمصطفى موسوى با اشــاره به نقش ورزش در حفظ سالمتى و 
تندرستى جامعه بيان داشــت: ورزش يكى از كارهاى اساسى و مهم 
در راســتاى حفظ سالمت و تندرستى جامعه است و شهردارى نيز به 
عنوان مديريت محلى وظيفه دارد زيرســاخت هاى ورزش شهروندى 

را فراهم آورد.
وى ادامه داد: با توجه به رويكرد شهردارى در توسعه زيرساخت هاى 
ورزشى شــهر، پروژه زمين چمن مصنوعى شهر در هفته دولت سال 
گذشــته كلنگ زنى شــد كه امروز پس از گذشت حدود هشت ماه و 
با وجود تنگناهاى اقتصادى و شــرايط آب و هوايى از پيشــرفت 80

درصدى برخوردار است.
شــهردار شيرين سو با اشاره به نوســانات قيمت كاال و خدمات بيان 
داشت با توجه به درآمد اندك شهردارى و نوسان متعدد قيمت كاالها 
و خدمات اين شــهردارى تمام همت خود را به كار گرفت تا قبل از 
شروع به كار شوراى شهر جديد پروژه هاى نيمه تمام خود را به پايان 

برساند و پروژه هاى جديد را به پيشرفت فيزيكى قابل قبول برساند.
سيدمصطفى موسوى با اشــاره به درخواست جوانان و اولويت دادن 
خواســت آنها براى شهردارى افزود كار زيرســازى، جدول گذارى، 
سنگ چينى، شن ريزى و... زمين چمن مصنوعى تمام شده و هم اكنون 
حصاركشى پروژه در دســت انجام است و پس از آن صرفاٌ عمليات 

نصب چمن باقى مى ماند.
وى ادامــه داد: با توافقى كه فى مابين شــهردارى شيرين ســو و اداره 
كل ورزش و جوانان اســتان به عمل آمده اســت تهيه و نصب چمن 
مصنوعى بر عهده اداره كل ورزش و جوانان اســت و شهردارى نيز 

تعهداتى را در اين زمينه مطابق تفاهم بعمل آمده خواهد داشت.
شــهردار شيرين ســو در پايان با اشــاره به نامگذارى سال از سوى 
مقام معظم رهبرى به نام ســال توليد، پشــتيبانى ها، مانع زدايى ها بيان 
داشت: اين شــهردارى با سرلوحه قرار دادن بيانات معظم له سعى در 

خدمت رسانى به مردم شريف و جلب رضايت آنها دارد.

از كارگران شهردارى درگزين تجليل شد

 به مناســبت روز جهانــى «كار و كارگر» در مراســمى با حضور 
شهردار، اعضاى شوراى اسالمى شهر، مسئول واحد خدمات شهرى و 
فضاى سبز شهردارى از كارگران خدوم و زحمت كش خدمات شهرى 

و فضاى سبز در سالن جلسات شهردارى تجليل به عمل آمد.
شــهردار شــهر قروه درگزين در اين مراسم ضمن تشكر از زحمات 
كارگران و تبريك يازدهم ارديبهشــت روز جهانى كار و كارگر اظهار 
داشت: زحمت ها و تالش هاى كارگران در حوزه مديريت شهرى در 
راستاى توسعه و آبادانى بسيار ستودنى است و ارزش و عمل كارگران 

با هيچ سخن و هديه اى قابل جبران نيست.
مهدى اســفنديارى صالح تصريح كرد: كارگران و پاكبان شهردارى از 
نيروهاى دلســوز و پرتالشى هستند كه به صورت شبانه روزى براى 
پاكيزگى و بهداشت شهر زحمت مى كشــند و همه بايد قدردان آنها 
باشيم. در همين راستا براســاس هماهنگى هاى صورت گرفته تعداد 
26 تن از كارگران خدمات شهرى و آرامستان در برابر ويروس كرونا 
واكســينه شــده اند و اين اقدام با همكارى شــبكه بهداشت و درمان 

شهرستان درگزين ادامه خواهد يافت.
به گــزارش «روابط عمومى شــهردارى قروه درگزيــن» وى افزود: 
زيبايى و پاكيزگى شــهر مديون تالش شبانه روزى كارگران مخلص 
و زحمت كش شهردارى و به ويژه پاكبان ها است روز كارگر فرصتى 

براى تجليل از اين خدمات ارزشمند است. 
اسفنديارى صالح ادامه داد: سنگينى وظايف و مسئوليت هاى مديريت 
شــهرى بر دوش كارگران شــهردارى در واحدهاى خدمات شهرى، 
فضاى سبز و عمران اســت و در سايه زحمات اين عزيزان است كه 

عمران و آبادانى و تميزى و پاكيزگى مهمان شهرها مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: در شــهردارى قروه درگزين بيش از 03 كارگر 
و پاكبان در حوزه هاى مختلف خدمات شهرى و فضاى سبز فعاليت 
مى كنند كــه با تالش شــبانه روزى آنها فضايى زيبــا و پاكيزه براى 

شهروندان ايجاد شده است .
شايان ذكر اســت، در پايان اين مراسم از كارگران خدمات شهرى و 

فضاى سبز شهردارى با اهداء لوح و هديه تجليل به عمل آمد.

گام شهردارى براى حل مشكل ترافيكى 
تويسركان

 تويســركان-خبرنگار همدان پيام-شهردار تويســركان در رابطه با 
اقدامات اجرايى يك سال اخير شهردارى براى حل مشكالت ترافيكى 
تويســركان گفت: ميدان دفاع مقدس(روبه روى پارك نبوت) با هدف 
حل مشــكالت ترافيكى در بلوار معلم و خيابان "دكتر صادق آينه وند" 
با اصالح هندسى موجب روانتر شدن ترافيك در اين نقطه از شهر شد.

احســان پيرى افزود: راه اندازى خيابان جنب پــارك نبوت(بانوان) و 
اتصال آن به خيابان امين از اثر گذارى بااليى در حل بخش قابل توجهى 

از مشكالت ترافيكى تويسركان برخوردار است كه با وجود مشكالت 
فراوان بــراى تملك زمين هاى اين بخش، ايــن طرح در مراحل آخر 

اجرايى قرار دارد.
وى ادامه داد:تا كنون، 18 پايه دوربين در نقاط مختلف تويسركان ايجاد 
شده و بين 36 تا 40 دوربين پايش تصويرى در آينده اى نه چندان دور 
براى رصد و كنترل مشكالت ترافيكى در سطح شهر نصب و راه اندازى 
مى شود.دو دستگاه دوربين ويژه سرعت سنج براى تويسركان خريدارى 

شده و به زودى نصب و راه اندازى مى شوند.
پيرى افزود: هشــت چراغ راهنمايى به منظور تسهيل در روند عبور و 
مرور عمومى براى نصب در سه راه و چهار راه حافظ خريدارى شده و 

به زودى نصب مى شوند.
وى خاطرنشان كرد: قطعه زمينى براى ايجاد پاركينگ عمومى در خيابان 
شهيد يعقوبى، تملك، خاكبردارى و تسطيح شده اما قسمت ورودى آن 

هنوز دچار مشكالتى است.
پيرى گفت: به دنبال آن هســتيم تا مكانى كه در گذشته در جنب بانك 
ملى مركزى براى مقطعى به بازارچه فروش ميوه تبديل شــده بود را با 

توافق با مالك آن به پاركينگ عمومى تبديل كنيم. 
وى گفت: اين اقدامات عالوه بر اقدامات روتينى مانند خط كشى معابر 
و محــل عبور عابران پياده و نصب ســرعت كاه ها در نقاط الزم انجام 

شده است.

  اســدآباد-خبرنگار همدان پيام- توســعه پايدار شهرى در 
قالب نگرش فرايند محور، برنامه هاى متعدد اقتصادى، اجتماعى، 
زيســت محيطى و كالبدى را در فضاهاى شــهرى دربر گرفته و 
بمنظور اجراى آن، شناســــايى و طراحى درآمدهاى پايدار به 
عنوان پشــتوانه اى جهت تحقق برنامه هاى توسعه شهرى، امرى 
ضــرورى قلمداد مي شــود. با اين نگــرش در پژوهش حاضر، 
ســنجش الگوى تأمين مالى شهر به لحاظ پايدارى و ناپايدارى 

و آثار آن بر روند پايدارى توسعه شهر مورد نظر بوده است.
 سرپرست شهردارى شهر تازه تاسيس پاليز در گفتگو با خبرنگار 
همدان پيام با اشاره به موقعيت قرار گرفتن شهر جديد پاليز در 
مسير بزرگراه كربال و جاده اصلى ياد آور شد: اين يك آيتم مثبت 
و ظرفيت مهم براى شــهر است و قطعا از اين ظرفيت به خوبى 

استفاده خواهيم كرد.
محمد قنبرى عقيل تاكيد كرد: بايد به ســمتى پيش رويم كه به 

عنوان يك سازمان عمومى غير دولتى درآمد زايى داشته باشيم.
وى ادامه داد:  يك ساختمان در شهر پاليز كه پيش از اين مدرسه 
وحدت نام داشت از اداره آموزش پرورش به شهردارى واگذار 

شد كه در حال تعميرات داخلى اين مكان هستيم.
  افتتاح ساختمان شهردارى در خرداد 1400

قنبــرى عقيل افزود: طبق گفته كارفرما 12 روز 
ديگر تعميرات به پايان مى رسد و  آماده افتتاح 

با حضور مسئولين ارشد استان هستيم.
وى در ادامــه از پيگيرى هاى شــهردارى در 
خصوص دريافت چارت سازمانى و شناسنامه 
ملى جهت دريافت اعتبارات دولتى خبر داد و 
گفت: طى هفته جارى جلسه اى در فرماندارى 
برگزار خواهد شد و در خصوص اين موضوع 

تصميم گيرى مى شود.
وى در ادامه خاطر نشان كرد: اولويت شهردارى 
احــداث پارك در دو نقطه اســت كه اقدامات 
الزم در ايــن خصوص انجام شــده و پس از 
دريافت شناسه ملى نسبت به اين موضوع اقدام 

مى شود.

 اسدآباد-خبرنگار همدان پيام-  15 پارك اسدآباد 
و فضاى ســبز سطح شهر با آبى كه از دو چاه عميق 

تامين مى شود آبيارى مى شوند .
شهردار اسدآباد گفت:يك قنات در پارك شهيد باهنر 
(كه قبال بدون استفاده بود و هم اكنون در مدار قرار 
گرفته است) و يك چاه ديگر در پارك ملت در مدار 
لوله بلوارشــهيد رضاييان قرار دارد و آب الزم براى 

آبيارى فضاى سبز شهر را فراهم مى كنند.

عليرضا فعله گرى افزود: با اين تفاسير و با توجه به 
بحران آب هيچ نقطه از فضاى سبز شهر با آب شرب 

آبيارى نمى شود.
وى درباره وضعيت پيشــگيرى از شــيوع ويروس 
كوويد19 نيز گفت: بنابر مصوبه ستاد كرونا ورودى 
پاركهايى كه داراى مســير ماشين رو هستند مسدود 

است.
به گزارش همدان پيام، فعله گرى از كليه همشهريان 

درخواســت كرد تا در كاهش آمار مبتاليان و عادى 
شدن اوضاع از حضور چندنفره بدون رعايت فاصله 

گذارى اجتماعى در پاركها بپرهيزند.
وى گفت: در چند نقطه شهر گزارشى از نگهدارى 
احشام داشــتيم كه واحد بازرســى و اجرائيات به 
مالكيــن اخطار كتبى اعالم كردنــد و همچنين  در 
خصوص شناســايى و معرفى مــكان هاى اجتماع 
معتادين و مكان هاى حادثه ساز اقدام به اخطار كتبى 

در خصوص تعيين تكليف به مالكين انجام شد.
وى در ادامه از جمــع آورى بنر و تابلوهاى مزاحم 
نصب شــده بر روى تيربرق هاى ســطح شــهر و 
وســايل مزاحم موجــود در معابرشــهر خبر داد و 
افزود:  نظارت مستمر بر  واحدهاى صنفى متخلف 
در موضوع ســدمعبر و ارائه اخطاريه و پلمپ مغازه 
ها و واحدهاى متخلــف در اولويت كارى مجوعه 

اجرائيات است.
فعله گــرى در پايان با توجه به پيام هاى مردمى در 
خصوص كمبود آب شــرب و خشــك سالى بيان 
كرد:هيچ يك از پاركهاى اسدآباد با آب شرب آبيارى 
نمى شوند و تمامى 15 پارك اسدآباد و فضاى سبز 

ســطح شهر با آبى كه از دو چاه عميق تامين ميشود 
آبيارى ميشــوند و با توجه به بحران آب هيچ نقطه 

از فضاى سبز شهر با آب شرب آبيارى نمى شود.
وى ياد آورد شد :يك قنات در پارك شهيد باهنر  و 
يك چاه ديگر در پارك ملت در مدار لوله بلوارشهيد 
رضاييان قــرار دارد و آب الزم براى آبيارى فضاى 

سبز شهر را فراهم مى كنند.
شــهردار اســدآباد در گفتگو با خبرنگار همدان 
پيام از فعاليت و اقدامات صورت گرفته توســط 
واحد اجرائيات و پليس ســاختمانى شــهردارى 
اســدآباد در هفته جارى خبر داد و به شرح زير 

عنوان كرد :
1-بازديد تيم مشترك بازرســى و واحد اجرائيات 
شــهردارى اسدآباد از احشــام داخل محدوده شهر 
وارائه اخطاركتبى با مهلت معين به مالكين احشام در 
بلوار كشاورز، بلوار جانبازان، خيابان كاشانى و باهنر.

2-جمع آورى متكديان متهاجر داخل شهر.
3-پلمپ سه باب مغازه متخلف در موضوع سدمعبر.
4-شناسايى و معرفى مكان هاى اجتماع معتادين و 

مكان هاى حادثه ساز و ارائه اخطاريه به مالكين.
5-پلمپ و جلوگيرى از ســاخت وساز غير مجاز و 

جمع آورى وسايل كار متخلفين.
6-جمع آورى بنر و تابلوهاى مزاحم نصب شده بر 
روى تيربرقهاى سطح شهر و وسايل مزاحم موجود 

در معابرشهر .
7-نظارت مســتمر بر  واحدهاى صنفى متخلف در 
موضوع سدمعبر و ارائه اخطاريه و پلمپ مغازه ها و 

واحدهاى متخلف.

طرح هادى جديد 
شهر كرفس ابالغ شد

 درگزين-يوســف امينى-خبرنــگار همدان پيام-از 
جمله ويژگيهاى طرح هادى دو برابر شــدن مساحت 
شهر كرفس اســت.به نحوى كه مقدار زمين مورد نياز 
بخشهاى مسكن و اقتصاد شهر براى سالهاى طوالنى در 
نظر گرفته شده است و مشكل گرانى و كمبود زمين در 

شهر كرفس را حل خواهد كرد.
شهردار شهر كرفس با اشاره به خيابانها و معابر عريض 
در نقاط جديد شــهر گفت: بافت موجود شــهر حتى 
المقدور زياد دســتخوش تغيير و تعريض نشده و فقط 

ساماندهى در آن صورت گرفته است.
رضا فرخى ادامه داد: تمام گره هاى ترافيكى شــهر در 

بافت موجود شناسايى و رفع شده  است.
وى ادامــه داد: ارتبــاط بافــت موجــود بــا بافــت جديد 
بــه شــيوه درســت و منظــم ايجــاد شــده بــه صورتيكه 
ــاهده  ــهر مش ــا از ش ــچ منطق ــى در هي ــچ جدايش هي

نمــى شــود.
فرخى گفت: معضل آششاغو چاى با ايجاد ارتباط منظم 
دو طرف رودخانه و برداشــته شدن لفظ شرقى و غربى 
براى هميشــه حل خواهد شــد و حل معضل ترافيكى 
خيابان اصلى با طراحى خيابان كمربندى از باالى باغات 

از ديگر امتيازات اين طرح است.
وى افزود: ديده شدن كليه نيارهاى اجتماعى، تفربحى، 

اقتصادى، فرهنگى و درمانى شهر در نقشه و پيش بينى 
زمين مناسب براى هريك، پيش بينى هفت پارك محله 
اى و يك پارك مركزى بزرگ و يك مجتمع گردشگرى 
در كنار پارك جنگلى شمال شهر، طراحى مناسب شهر 
بــه لحاظ مديريت بحــران و ضرورت ها، پيش بينى و 
طراحى منطقه كارگاهى در محدوده شهر و استفاده بهينه 
و مناســب از اراضى منابع طبيعى اطراف شهر از ديگر 

امتيازات طرح هادى است.
فرخــى ضمن تاكيد بــر اينكه در طرح هــادى مناطق 
مشــخص و مناســب براى مجتمع دامدارى و مجتمع 
صنعتــى در حريم شــهر پيش بينى مى شــود، گفت: 
بلوارهاى بزرگ و مجلل در وروديهاى شــهر احداث 

خواهد شد.

شهردار پاليز:شهردار پاليز:

موقعيت بكر موقعيت بكر 
شهر تازه تأسيس پاليز شهر تازه تأسيس پاليز 

براى توسعهبراى توسعه
■■ اقتصاد شهرى پويا و درآمد پايدار رقم مى خورد اقتصاد شهرى پويا و درآمد پايدار رقم مى خورد

شهردار اسدآباد :
فضاى سبز با آب شرب آبيارى نمى شود
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امنيت و سالمت انتخابات
 در چارچوب قانون در اولويت است

  اســتقالل، امنيت و سالمت 
انتخابــات در چارچوب قانون در 

اولويت است.
معاون سياســى، امنيتى اســتاندار 
همدان در جلســه ستاد انتخابات 
استان همدان با بيان اينكه انتخابات 
پيش رو از حساس ترين انتخابات  
اســالمى  جمهورى  مقدس  نظام 
است اظهار كرد: در پى آن هستيم 

كه انتخاباتى رقابتى، با مشاركت باال و در تراز جمهورى اسالمى برگزار 
كنيم.

به گزارش فارس، مصطفى آزادبخت گفت: ســتاد انتخابات استان در 
راستاى سياســت هاى وزارت كشــور و توجه به ُمر قانون، انتخابات 
پيشــرو را برگزار خواهد كرد . معاون سياســى امنيتى استاندار همدان 
افزود: دســت اندركاران انتخابات استان، بايد امنيت قابل قبول، سالمت 

و استقالل كامل در انتخابات را رعايت كنند.
وى با بيان اينكه بهترين راهنماى ستاد انتخابات استان همدان در انجام 
و اجرا، قانون است گفت: اعمال نظر مردم در حاكميت يكى از اصول 
دموكراسى است، ميزان مشاركت مردم و نقش آفرينى مردم در انتخابات 

عامل تضمين و تقويت نظام است كه بايد مد نظر باشد.

201 داوطلب شوراى شهر استان همدان 
رد صالحيت شدند

  201 داوطلب ششمين دوره انتخابات شوراى اسالمى شهر در اين 
استان رد صالحيت شدند.

رئيس هيات نظارت بر انتخابات شوراى اسالمى شهر و روستا در استان 
گفت: يك هزار و 148 داوطلب براى حضور در ششمين دوره انتخابات 
شــوراى اسالمى شهر در اين استان ثبت نام كردند كه 58 نفر در هيات 

اجرايى و 143 نفر در هيات نظارت رد صالحيت شدند.
حجت االسالم احمدحسين فالحى در گفت و گو با ايرنا علت تفاوت 
هيات نظارت و اجرايى در آمار رد صالحيت شدگان را نحوه رسيدگى 
به پرونده داوطلبان حضور در شوراى شهر در استان همدان و دريافت 

استعالم داوطلبان عنوان كرد.
رئيس هيات نظارت بر انتخابات شوراى اسالمى شهر و روستا در استان 
همدان گفت: افراد رد صالحيت شــده فرصت دارند تا در زمان تعيين 
شــده نسبت به تسليم شكايت خود و بررسى پرونده در هيات نظارت 
عالــى اقدام كنند. فالحى ادامه داد: اعضــاى هيات نظارت عالى اقدام 
به رســيدگى مجدد پرونده افراد رد صالحيت شده كرده و در صورت 
وجود نقص، مشكل و اشتباهى در رسيدگى، افراد داراى صالحيت تاييد 
مى شوند. سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، ششمين دوره 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا، انتخابات ميان دوره اى مجلس 
يازدهم شوراى اسالمى و ششــمين دوره مجلس خبرگان رهبرى 28

خرداد امسال برگزار مى شود.
در اين دوره از انتخابات 2 هزار و 966 نفر به عنوان اعضاى شــوراى 
روستاها و 174 نيز به عنوان عضو شوراى شهر و در مجموع سه هزار 
و 140 نفر به عنوان منتخبان ششمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى 

شهر و روستا در استان همدان برگزيده خواهند شد.

روحانى در جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت:
 تهيه و تامين واكسن اولويت اصلى 

برنامه هاى دولت است
 رئيس جمهورى با بيان اينكه تهيه و تامين واكسن اولويت اصلى 
برنامه هاى دولت اســت، گفت: دولت با اختصاص ارز الزم، مشكل 

تامين منابع را براى خريد و واردات واكسن حل كرده است.
بــه گزارش پايگاه اطالع رســانى رياســت جمهورى، دويســت و 
بيســت و دومين جلسه ســتاد هماهنگى اقتصادى دولت به رياست 
حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى  رئيس جمهورى برگزار 
شــد و در ابتداى جلسه اقدامات انجام شده براى تامين اعتبار ريالى 

و ارزى تامين و خريد واكسن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
سرعت بخشــيدن در توليد و واردات واكسن، تسريع در تخصيص 
اعتبار ارزى و ريالى از ســوى بانك مركزى، هماهنگى ميان دستگاه 
هــاى مختلف در داخل و نمايندگى هاى ايران در خارج از كشــور 
براى تسهيل واردات و استفاده وزارت بهداشت و درمان از ظرفيت 
بخــش خصوصى براى واردات واكســن از جمله موضوعات مورد 

بحث درخصوص تامين واكسن بود.
رئيس جمهورى با تاكيد بر اولويت تهيه و تامين واكسن در برنامه هاى 
دولت گفت: مقابله با كرونا در گرو دو اصل رعايت دستورالعمل ها 
و واكسيناســيون اســت. همانطور كه رعايت دستورالعمل ها وظيفه 
همه اقشار مردم است، دولت نيز تامين و ساخت واكسن را به عنوان 

اصل اول همه فعاليت هاى خود تعيين كرده است.
روحانى ادامه داد: دولت با اختصاص ارز الزم مشــكل تامين منابع 
را براى خريد و واردات واكســن، حل كرده است و از اين نظر هيچ 
يك از دســتگاه هاى ذيربط نبايد اجازه دهند تامين فورى واكسن در 
پيچ و خم مراحل ادارى معطل شود و واكسن الزم طبق اولويت هاى 
تعيين شــده، در اختيار گروه هاى مختلف جامعه قرار گيرد. به دنبال 
تزريق به كادر درمان، افراد در گروه هاى ســنى بيش از 65 ســال و 
افراد با بيمارى هاى زمينه اى در اولويت ارائه خدمات قرار مى گيرند.
گزارش بانك مركــزى از وضعيت بازار ارز و افق مثبت با توجه به 
تحوالت مورد انتظار پيش رو، موضوع بعدى جلســه بود و استفاده 
از شــرايط مساعد براى تعادل در بازار و واقعى شدن نرخ ارز مورد 

بحث و بررسى قرار گرفت.
رئيــس جمهورى با تاكيد بر شكســت دشــمن در جنگ اقتصادى 
و اذعان آنان به بى نتيجه بودن سياســت فشــار حداكثرى گفت: با 
شكســت دشــمن در جنگ اقتصادى و نزديك شدن به آستانه رفع 
تحريم هــا با توجه به مذاكرات اخير، مى توان اميدوار بود كه اقتصاد 

كشور به مسير تعادل و شكوفايى سال هاى 93 تا 96 بازگردد.
روحانى با اشاره به سواستفاده عده اى در داخل و خارج از تحريم ها، 
اظهار داشــت: اين عده براى ممانعــت از كاهش احتمالى نرخ ارز، 
كماكان به دنبال ايجاد مانع در برابر گشــايش هاى احتمالى و ايجاد 
هــراس و نااميدى در ميان جامعه و مــردم به ويژه فعاالن اقتصادى 
هستند ولى يكى از اهداف مهم دولت و بانك مركزى، تعادل قيمت 

ارز، باالبردن ارزش پول ملى و شرايط مناسب قيمت كاال است.

واكنش ظريف به انتشار فايل صوتى اخير 
 عرايض بنده ذره اى از عظمت شهيد سليمانى و نقش بى بديل او 

در بازآفرينى امنيت ايران، منطقه و جهان نمى كاهد.
وزير امور خارجه كشــورمان در يك پست اينستاگرامى در واكنش 
به انتشــار فايل صوتى مصاحبه خود با يكى از خبرنگاران نوشــت: 
پــروردگارا! ما و برادران مــا را كه در ايمان بر ما ســبقت گرفتند، 
ببخش و در دلهايمان كينه اى نســبت به اهــل ايمان قرار مده كه تو 

رئوف و مهربانى.
محمدجــواد ظريــف در ادامــه ايــن پيــام بــا تســليت ايــام شــهادت 
مــوالى متقيــان علــى(ع) نوشــت: يــك هفتــه ايســت كــه در پــى 
پخــش برداشــت و تحليــل تلــخ ايــن دانشــجوى روابــط خارجــى 
ــه  ــال صادقان ــراى انتق ــًا ب ــم صرف ــه تاريخــى -آن ه ــك بره از ي
تجربيــات بــه مســئوالن آينــده و بــدون هيچ گونــه قصــدى بــراى 
انتشــار وســيع و يــا حتــى محــدود آن- احساســات پــاك عاشــقان 
ــواده آن  ــليمانى و خان ــم س ــپهبد قاس ــردار س ــام س ــهيد واالمق ش
ــم  ــه براي ــم -ك ــب خان ــرش زين ــير دخت ــهيد و بخصــوص ش ش
ــدان خــودم عزيــز اســت-جريحه دار شــده اســت.  همچــون فرزن
وى در ادامه اين پيام افزود: در اين ميان برخى هم تالش كرده اند از 
اين شرايط ناگوار وسيله اى براى برهم زدن همدلى ميان آحاد مردم 
دالور اين مرز و بوم و يا ابزارى براى اهداف كوتاه سياسى بسازند.

وزير امور خارجه كشورمان همچنين اظهار كرد: از همه بزرگوارانى 
كــه در ايــن روزها -با علم به عشــق و همراهى ديرينم با شــهيد 
ســليمانى- با حمايت و روشنگرى هاى خود بنده را مرهون لطفشان 

قرار داده اند سپاسگزارم.
ــچ  ــه هي ــده -ك ــض بن ــرد:  عراي ــد ك ــز تاكي ــه ني ــف در ادام ظري
ادعايــى جــز صداقــت بــر قطعيــت  آن نــدارم- ذره اى از عظمــت 
شــهيد ســليمانى و نقــش بى بديــل او در بازآفرينــى امنيــت ايــران، 

ــد.  ــان نمى كاه ــه و جه منطق
وى افزود:  ولى اگر مى دانستم جمله اى از آن عرايض انتشار عمومى 
پيدا مى كند، حتمًا همچون گذشــته آن را بر زبان نمى آوردم. نه براى 
اينكــه مردم را محرم نمى دانم، بلكه از آن جهت كه در جهان به هم 
پيوسته كنونى كه انتخاب مخاطب را ناممكن ساخته و در آشفته بازار 

سياست، اغيار را محرم نمى شمارم.
رئيس دســتگاه ديپلماسى كشور در پايان تصريح كرد:  هر چه داريم 
از اين مردم اســت و همانگونه كه برادرم شهيد حاج قاسم جانش را 
فــداى اين مردم نمود، من هم اگر آبرويى دارم آن را با افتخار فداى 
همين مردم مى كنم. همه كســانى كه به بــاور خودم به من تهمت 
و افترا زده بودند را بخشــيدم. اميدوارم مــردم بزرگوار ايران و همه 
عاشــقان ســردار و به ويژه خانواده بزرگوار سليمانى عزيز نيز بنده 

را ببخشايند.

آموزش موثرترين مولفه در ارتقاء توان رزمى است
 معــاون هماهنگ كننــده ارتش گفت: حفظ تماميت ارضــى از مهمترين 
ماموريت هاى ما در ارتش است و آموزش موثرترين مولفه در ارتقا توان رزمى 
اســت. به گزارش ايرنا، دريادار حبيب ا... ســيارى گفت: اقتدار و بالندگى هر 
سازمانى به نحوه آموزش آن سازمان وابسته است، لذا هر چه آموزش عميق تر 
و كيفى تر باشد، رشد و پيشرفت بيشتر و دستيابى به موفقيت ها آسانتر مى شود.

معاون هماهنگ كننــده ارتش با بيان اينكه آموزش صحيح منجر به ارتقا توان 
بازدارندگى مى شود، افزود: آموزش موثرترين مولفه در ارتقاء توان رزم است.

سيارى با اشــاره به ماموريت اصلى ارتش خاطرنشان كرد: حفظ تماميت ارضى از 
مهمترين ماموريت هاى ما در ارتش اســت و قطعــاً آموزش مى تواند نقش موثر و 
بى بديلى در اين رابطه داشته باشد، بنابراين همه فرماندهان بايد نگاهشان به آموزش به 
عنوان اولويت اول باشد كه اين موجب موفقيت ما در عرصه اجراى ماموريت است.

مذاكرات روند رو به جلو دارد
 معاون وزير امور خارجه جمهورى اسالمى ايران گفت: مذاكرات با طرفين 
درباره برجام روند رو به جلو دارد و تصميم گرفتيم براى بررســى بيشــتر، تا 
جمعه براى جمع بندى مباحث، توقف بدهيم. به گزارش ايرنا، عباس عراقچى 
پس از پايان نشست كميسيون مشترك برجام اظهار كرد: اين دور سوم مذاكرات 
است و امروز تصميم گرفتيم مجددا توقفى براى جمع بندى بدهيم. مذاكرات 
اين دور در ســطوح مختلف فشــرده برگزار شــد و مباحث مورد اختالف و 
مشترك به پختگى رسيده است. وى ادامه داد: فاصله ها و اختالفات در بحث 
هســته اى و تحريم ها روشن تر شده است؛ ما در هر دو مورد نكات ريز فنى 
داريم كه بايد بررسى بيشترى شود و در برخى موارد اختالفات وجود دارد كه 
روشن تر شده است. در برخى حوزه ها وارد نگارش متن شديم و اين موجب 

مى شود كار آهسته پيش برود زيرا كار روى متن دقت خود را مى خواهد.

مجلس در جريان مذاكرات وين نيست
 عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى گفت: نمايندگان مجلس 
هيــچ اطالعى از مذاكرات وين ندارند چرا كه تيم مذاكره كننده ما تاكنون تمام 

اين مذاكرات را به صورت محرمانه نگه داشته اند.
محســن عليزاده در گفتگو با مهر، با تاكيد بر اينكه تيم مذاكره كننده ما بايد در 
مذاكرات وين خواســتار لغو كامل تحريم هاى ايران باشند، گفت: براى مذاكره 
كنندگان خط قرمزهايى از ســوى رهبر معظم انقالب ترســيم شده است كه 

مذاكرات بايد مطابق با اين خطوط قرمز انجام شود.
وى با بيان اينكه مذاكره بايد با هدف برداشتن كل تحريم ها انجام شود، افزود: 
متاسفانه نمايندگان مجلس شوراى اسالمى هيچ اطالع دقيقى از مذاكرات وين 
ندارند چرا كــه تيم مذاكره كننده ما تاكنون تمام ايــن مذاكرات را به صورت 

محرمانه نگه داشته و مطالب دقيقى را از اين مذاكرات اعالم نكرده اند.

فراخوان اعالم آمادگي مناقصه گران
جمهوري اسالمي ايران-وزارت نيرو- شركت آب منطقه اي همدان

مناقصه عمومى  يك مرحله اي تامين لوله، اتصاالت و شيرآالت خط خروجى مخزن تصفيه خانه تويسركان
شماره  1400/1- خ    (نوبت دوم)

روابط عمومى شركت آب منطقه اى همدان

1.  شركت آب منطقه اى همدان در نظر دارد با رعايت بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات –مصوب 1383 مجلس شوارى اسالمى  و آيين نامه اجرايى بند 
ياد شده (تصويب نامه شماره 84136/ت33560ه مورخ 1385/07/16 هيات وزيران) و اصالحيه شماره 22225/ت37194 ه مورخ 86/02/17 هيأت وزيران  

پروژه اى با اطالعات مشروحه ذيل را به شركت هاى واجد شرايط  واگذار نمايد. 
ــدان  ــه  مي ــان جهــاد، نرســيده ب ــه نشــاني : همــدان- انتهــاي خياب ــزار:  شــركت آب منطقــه اي همــدان ب ــام و نشــاني دســتگاه مناقصه گ 2.  ن

ــس: 38220225(081)   ــن : 9-38220737(081)  و فاك ــات،  تلف مالي
موضوع مناقصه: عمليات تامين لوله، اتصاالت و شيرآالت خط خروجى مخزن تصفيه خانه تويسركان

3.  مدت اجراي كار: 2 ماه
4.  محل اجرا: استان همدان، شهرستان تويسركان، كارگاه خط انتقال آب شرب تويسركان

5.  محل تحويل شيرآالت: همدان، شهرستان تويسركان، كارگاه خط انتقال آب شرب تويسركان
6.  نوع و مبلغ تضمين: 750,000,000 (هفتصد و پنجاه ميليون) ريال است كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير و با رعايت مفاد آيين نامه تضمين 
معامالت دولتى به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 1394/9/22، همراه با اسناد مناقصه درپاكت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم و همچنين 

درسامانه تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى شود.
 الف: واريز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران

ب: ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما مطابق با فرمت مندرج در آيين نامه تضمين معامالت دولتى (تصويب نامة شمارة 123402/ت 50659 ه مورخ 1394/09/22 
هيأت محترم وزيران)

الزم به ذكر است كه چك شخصي، چك مسافرتي و يا چك پول قابل قبول نمي باشد.
مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد ها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد وعالوه برآن ضمانتنامه هاي 

بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول در آيين نامه تضمين معامالت دولتى، تنظيم شود.
هزار ( 850,000) ريال مي باشد كه بايد  از طريق سامانه تداركات الكترونيكى  7.قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: قيمت اسناد مناقصه هشصد و پنجاه 

دولت(ستاد) به شماره حساب  4001116404020914 بانك مركزى بنام شركت آب منطقه اى همدان واريز گردد مبلغ واريز شده غير قابل استرداد است.   
8.  مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 1400/02/13 لغايت پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1400/02/20

9.   محل دريافت اسناد: از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به ادرس www.setadiran.ir كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكات از طريق اين سامانه انجام مى گيرد.

10.   تاريخ اعالم عدم تمايل به شركت در مناقصه: آخرين مهلت براي مناقصه گراني كه اسناد را دريافت كرده و تمايلي به شركت درمناقصه ندارند حداكثر 
تا تاريخ  1400/02/30 مى باشد.

11.  تاريخ و محل تحويل اسناد: مناقصه گران پس از تكميل اسناد مناقصه، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1400/03/03 اسناد مربوط را تكميل 
و به شرح ذيل تحويل مى نمايند.محل تحويل نسخه فيزيكى پاكت الف: دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى همدان. (ضمنا پيشنهاددهندگان موظف به 

ارائه پاكات الف ،ب،ج بصورت الكترونيكى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت نيز مى باشند.)
12.  تاريخ بازگشايي پاكات: پيشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 1400/03/04 از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) در 

كميسيون مناقصه بازگشايي و خوانده مي شود و حضور يك نفر نماينده از جانب پيشنهاد دهندگان بالمانع است.    
13.  ضمنا هزينه آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد.   

(م الف 169)              

محمد ترابى »
 دفتر مركزى حزب مؤتلفه اسالمى استان در همدان بوده و اين حزب در ساير شهرستان ها نيز دفتر و دبير  حزبى 
دارد. اكثريت اعضاى حزب مؤتلفه اســالمى را فرهنگيان تشكيل داده اند و نرخ سنى اعضاى حزب مؤتلفه استان 

35-40 و نرخ تحصيالت آن ها نيز ليسانس است. 
محمود الفت از سال 88 به عنوان دبير حزب مؤتلفه اسالمى استان همدان فعاليت مى كند. گفتنى است كه الفت از 

سه سال پيش تاكنون نيز عضو شوراى مركزى حزب مؤتلفه اسالمى به حساب مى آيد. 
در ادامه گفت وگوها با مســئوالن، مديران و كارشناسان در رابطه با انتخابات خرداد ماه 1400، با الفت دبير حزب 

مؤتلفه استان گفت وگو كرديم كه در ادامه مى خوانيد:

دبير حزب مؤتلفه اسالمى استان:

شوراى پنجم امتحانش را 
خوب پس نداد

■ احزاب ُمقوِّم همبستگى ملى در تحقق دموكراسى هستند

مشــاركت  براى  شــما  برنامــه   
حداكثرى مردم در انتخابات چيست؟

يكى از ويژگى هاى انقــالب افزايش همين 
تصميم گيرى هاى  در  مردم  سياسى  مشاركت 
كشورى است. احزاب به عنوان نماد توسعه 
م همبســتگى ملــى در تحقق  سياســى، ُمقوِّ
دموكراســى هســتند. بنابراين مى بايست به 
احزاب بها داده شــود تا احــزاب بتوانند به 
صورت سيستماتيك جلو بروند. با اين حال 
شــاهد اين مسأله هســتيم بعضى از افراد كه 
از طريق همين احزاب به قدرت مى رســند 
و دولــت را در اختيــار مى گيرند، احزاب را 
فراموش كرده و آن را يك آفت تلقى مى كنند. 
اين افراد پــس از به قدرت رســيدن اعالم 
مى كنند كه ما فراجناحى و فراحزبى هستيم! 

در حالى كه اين موضوع واقعيت ندارد. 
اگر به احزاب بها داده شــود و دولت مردان 
حمايــت كننــد، احــزاب مى تواننــد نقش 
خودشــان را در به صحنــه آوردن مردم ايفا 
كنند و اين موضوع رشد و بلوغ سياسى مردم 
را مى رســاند. مردم اگر به صورت تشكلى و 
حزبــى به عرصه انتخابات ورود پيدا كنند، با 
آگاهى بيشتر در سرنوشت خود تأثيرگذارى 

خواهند كرد. 
اين احزاب هستند كه مى توانند فضا را رقابتى 
كرده و باعث افزايش مشاركت در انتخابات 

شوند. 
يكــى از كارهايى كه احــزاب در اين زمينه 
انجام مى دهند اين اســت كه با كانديداهاى 
متفاوت صحبت كــرده و برنامه ها و اهداف 
اين كانديدا ها را بررســى مى كنند و با انجام 
تبليغات براى آن ها زمينه را براى شــناخت 

بيشتر مردم از كانديداها را فراهم مى آورند. 
يكى ديگر از كارهايــى كه احزاب مى توانند 
در جهت مشاركت بيشتر در انتخابات انجام 

دهند، ائتالف است. 
 ليســت ائتالف حــزب مؤتلفه بر 
چه اساســى اســت؟ مالك گزينش 
شــما براى ائتالف با افراد و يا احزاب 

چيست؟
بــا توجه به اينكه رقيب داريم و رقبا هركدام 
كاركــرد حزبى خودشــان را دارنــد، براى 
جلوگيرى از عملكرد متفرقه مى توان ائتالف 

صورت گيرد. 
بهار كارى احزاب همين انتخابات اســت و 
بايــد در اين مقطع خــود را به عرصه ظهور 
برســانند. با اين حال برخــى از افراد ظهور 
مى كنند و فارغ از پيشــينه حزبى ليست ارائه 
مى دهند، دولــت بايد جلوى فعاليت آن ها را 

بگيرد. 
از اين رو براى جلوگيرى از اين وضع (ورود 
افراد بدون پشتبانه حزبى) مى بايست در ميان 
احزاب ائتالف ها چــه به صورت كوچك و 

چه به صورت بزرگ، شكل بگيرد.
حزب مؤتلفه با توجــه به وظايف قانونى اى 
كه داشته و از آنجايى كه همواره ايفاى نقش 
وحدت را بر عهده دارد، بدون درخواســت 
خاصــى و به هدف انســجام ميان احزاب و 
تشكل هاى سياسى قدم جلو گذاشته و سعى 
مى كنــد كه يك وحدت رويه ميان گروه هاى 
سياســى معتقد به چهارچوب هاى انقالب را 

فراهم كند. 

 آيا برنامه خاصــى براى انتخابات 
شــوراها داريد؟ آيا در بحث انتخابات 

شوراها نيز به ائتالف روى آورديد؟ 
بحث ما بيشــتر بحث ائتالف بوده و ائتالف 
نيز به آن معنى نيست كه گروه هايى كه همسو 
نيستند به اين جمع بپيوندند. گروه هاى همسو 
و همفكر كه از بدنه اجتماعى برخوردار بوده 
و بتوانند نقش آفرينى داشته باشند را دور هم 

جمع مى كنيم. 
اميدواريم بتوانيم افــرادى را براى انتخابات 
شــوراى شــهر به صحنه بياوريم كه مردم را 
از ســرگردانى ميان ليست هاى موجود خارج 
كنيم. چرا كــه بايد براى انتخــاب (از ميان 

كانديداها) خوب بسترسازى كنيم. 
انتخاب اگر بد باشد همان باليى كه در 8 سال 
گذشته به سرمان آمده نيز تكرار خواهد شد. 
مردم مى بايست از منافع انتخاب خوب خود 
منفعت ببرند و اين افراد بتوانند مشــكالت 
همدان را حل كنند. شــوراى پنجم متأسفانه 

امتحان خود را خوب پس نداده است. 
 شــما گفتيد كه از عملكرد شوراى 
پنجم رضايــت نداشــته و منتقد آن 
هســتيد؛ مهمترين و اصلى ترين انتقاد 

شما به شوراى پنجم چيست؟
بنده كلى صحبــت مى كنم و تنهــا منظورم 
شوراى شــهر همدان نيست. آن چه كه مهم 
بود اين اســت كه اين ها از اعتماد مردم، از 
رانت ها و از بســترى كه شــورا براى آن ها 
فراهم كرده بود سوءاستفاده كردند و به جاى 
خدمت به مردم جيب هاى خودشــان را پر 
كردند. خداروشكر بســيارى از آن ها تسليم 
قانون شــده و از برخى خدمات دولتى منع 
شــده اند. اين ها براى خود توانسته بودند كه 
بستر فساد و غيرشفاف بودن را فراهم آورده 
و از آن سوءاســتفاده كنند و اين مسئله دليل 
عمــده زمين خوردن شــوراهاى پنجم بوده 

است.
 شــما به عنوان يكــى از اعضاى 
شــوراى مركزى حزب مؤتلفه، حزب 
براى انتخابات رياســت جمهورى چه 

كانديدا هايى را مدنظر دارد؟ 
آقــاى دكتر بادامچيــان كه بــراى ورود به 
انتخابات اعالم آمادگى كرده اند، افراد ديگر 
نيز احتماالً در روز هــاى آتى اعالم آمادگى 

خود را رسمًا بيان كنند. 
مؤتلفــه اولين حزبى بوده كــه نيروى حزبى 
معرفى كرد. لذا ذائقه احزاب طى ســال هاى 
اخير تغيير پيدا كرده و به اين باور رســيده اند 
كه مى توانند آن ها هم دولت حزبى تشــكيل 
دهند. شــاهد اين مسئله هستيم كه به غير از 
مؤتلفــه، دبيران و اعضــاى ديگر احزاب نيز 
قدم گذاشــته و براى ورود به انتخابات اعالم 
آمادگى كرده اند. اين مسأله را بايد به فال نيك 
گرفت، چرا كه يكى از اصلى ترين كاربردهاى  
احزاب همين مسئله اســت. از اين رو مردم 
مى تواننــد به افراد معرفى شــده از ســوى 
احزابــى كه به آن ها اعتماد دارند، گزينه  خود 
را انتخابــات كنند، چرا كه افرادى كه فارغ از 
بدنــه احزاب ورود پيدا مى كنند به طبع كمتر 

پاسخگوى اقداماتشان خواهند بود. 
 حــزب مؤتلفه به ائتــالف با چه 
احزاب  اكثر  دارد؟  تمايل  اشــخاصى 

حمايت  اصولگــرا 
آقــاى  از  را  خــود 
صورت  در  رئيســى 
انتخابات  بــه  ورود 
اظهــار كرده اند، آيا 
آقاى بادامچيان با در 

صورت ورود آقاى رئيسى به انتخابات 
با وى به ائتالف مى رسد؟

آقاى رئيسى كانديداى شوراى وحدت بوده 
و در حــال حاضر حزب مؤتلفــه نيز عضو 
اين شورا اســت. اگر آقاى رئيسى به عرصه 
انتخابات ورود پيــدا كنند، اين اتفاق خواهد 
افتاد كه تمام احزاب پشت ســر ايشــان قرار 
گرفتــه و كانديدا به نفع رئيســى كنارگيرى 

خواهند كرد، از جلمه آقاى بادامچيان.
با اين حال اگر آقاى  رئيســى بــه انتخابات 
ورود نكننــد، از ميــان افــرادى كــه تأييد 
انتخاب  ديگرى  گزينه   مى شــوند  صالحيت  
خواهد شــد كه در حال حاضر نيز برخى از 
احزاب راى زنى هايــى را انجام داده اند. خود 
شوراى وحدت نيز همان طور كه آقاى متكى 
اعالم كردند، با برخــى ديگر از گزينه ها نيز 
مذاكراتــى را انجــام داده و از آن هــا برنامه 

خواسته است. 
آقاى  كــه  نفره اى  ده  ليســت  از   
متكى اعالم كــرده بود، برخى از افراد 

محمد،  آقاى  و  ضرغامى  آقاى  همچون 
مشخص  اقداماتشــان  و  اظهارات  از 
اســت كه حتى در صورت ورود آقاى 
رئيسى حاضر به كنارگيرى و ائتالف به 
نفع ســاير رقبا نخواهند بود. اگر آقاى 
آيا  نكنند،  ورود  انتخابات  به  رئيســى 
آقاى بادامچيان به نفع ديگر كانديداها 
همچون آقايان قاليباف، محمد و يا حتى 
احمدى نژاد حاضر به كنارگيرى هستند؟ 
و آيا اين مسأله با توجه به اينكه شما 
گرفته،  صورت  راى زنى هايى  مى گوييد 

مشخص شده است؟
ايــن مســئله اكنــون مشــخص نخواهــد شــد 
ــا در حــد حــرف و  ــا تنه ــن راى زنى ه و اي
ــل  ــد. قب ــاب مى آي ــه حس ــه ب ــان اولي گفتم
ــى  ــت نهاي ــان ليس ــوراى نگهب ــه ش از اينك
ــد  ــالم نكن ــده ها را اع ــت ش ــد صالحي تأيي
صحبــت  خصــوص  ايــن  در  نمى تــوان 
ــال  ــا در ح ــز م ــال تمرك ــن ح ــا اي ــرد. ب ك

ــت.  ــى اس ــاى رئيس ــر روى آق ــر ب حاض

 
 
 
 
 

ى بادامچيان 
كنارگير

در حال حاضر تمركز ها در صورت ورود رئيسى

براى ورود رئيسى به صحنه است
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حوادث

بهـداشتنكتـهدانشگـاه
امروز، آخرين مهلت ثبت نام بدون آزمون و انتخاب 

رشته دكترى دانشگاه آزاد
 مهلت انتخاب رشــته داوطلبان آزمون دكترى تخصصى و ثبت نام بدون آزمون 
(ويژه اســتعدادهاى درخشــان) مقطع دكترى تخصصى ســال 1400 دانشگاه آزاد 
اســالمى امروز به پايان مى رسد. به گزارش ايرنا، آن دسته از داوطلبان كه در آزمون 
دكترى تخصصى بر اساس كارنامه صادره از سوى سازمان سنجش آموزش كشور، 
مجاز به انتخاب رشــته در دانشــگاه آزاد اسالمى شده اند، مى توانند پس از مطالعه 
دقيق دفترچه راهنما، در صورت داير بودن رشــته/ گرايش مورد تقاضا در دانشگاه 
آزاد اسالمى، با مراجعه به سامانه ثبت نام الكترونيكى مركز سنجش، پذيرش و فارغ 
التحصيلى به آدرس http://azmoon.org انتخاب رشته كنند. متقاضيان ثبت نام 
بدون آزمون ويژه استعدادهاى درخشان اين مقطع پس از مطالعه دفترچه راهنما و در 
صورت داشتن شرايط الزم، نسبت به خريد كارت اعتبارى اقدام و سپس با ورود به 

سامانه نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته/محل اقدام كنند.

تاثير اكسيژناسيون خون در بهبود بيماران 
مبتال به نوع شديد كوويد-19

 نتايج يك بررسى در آمريكا نشان مىدهد كه اكسيژناسيون خون به بيماران مبتال 
به نوع شديد كوويد-19 كمك ميكند.

به گزارش ايسنا، درمان اكسيژناسيون خون به بيماران مبتال به نوع شديد كوويد-19
كه در بيمارســتان بســترى شــده اند، كمك ميكند تا بهبود پيدا كرده بدون آنكه با 

عوارض جانبى يا پيامدهاى طوالنى مدت همراه باشد.
بررســىها نشان مىدهد تقريبا حدود 70 درصد از بيمارانى كه با اين روش موسوم 
به اكسيژناســيون غشــايى برون پيكرى يا ECMO تحت درمان قرار گرفته اند از 
بيمارســتان مرخص شــده و بيش از 90 درصد آنان سه ماه بعد در خانه بهبود پيدا 

كرده اند.
عالوه بر اين، بيش از 16 درصد آنان ســه ماه پس از ترخيص از بيمارستان توانسته 

اند فعاليت روزمره و كارى خود را داشته باشند.

عوارض شايع باردارى با ريسك باالى سكته قلبى 
همراه است

 به گفته محققان، داشتن پره اكالمپســى در دوران باردارى به طور قابل توجهى 
خطر ابتال به سكته قلبى را در آينده در خانم ها افزايش مى دهد.

به گزارش مهر ، پره اكالمپســى زمانى روى مى دهد كه خانمى كه قبًال فشــار خون 
طبيعى داشــته است پس از 20 هفته از باردارى ناگهان دچار فشار خون باال، وجود 

پروتئين در ادرار يا ساير مشكالت شود.
يافته هاى مطالعه جديد نشان مى دهد زنانى كه دچار پره اكالمپسى شده اند، با افزايش 

سن نياز به كنترل سالمت قلب خود دارند.
سرپرست تيم تحقيق  در اين باره مى گويد: «مطالعه ما قوياً نشان مى دهد براى زنانى 
كه ســابقه پره اكالمپسى دارند، پزشكان بايد درمان تهاجمى عوامل خطر عروقى در 
ميانســالى، از جمله فشار خون باال و افزايش سطح كلسترول و قند خون را در نظر 

بگيرند»

آغاز آزمونهاى پايه نهم و دوازدهم بعد از عيد فطر
 وزير آموزش و پرورش با اشاره به تصميم آموزش و پرورش براى برگزارى حضورى 
امتحانات پايه هاى نهم و دوازدهم اظهار كرد: هر اقدامى حتما با هماهنگى ستاد مقابله 
با كرونا خواهد بود. اگر شرايط و فضاى سالمت جامعه خوب باشد امتحانات را برگزار 
مى كنيم، اما اگر زمانى كرونا شدت يابد ممكن است در زمان برگزارى امتحانات تجديد 
نظر كنيم.به گزارش ايســنا، محسن حاجى ميرزايى در پاسخ به پرسشى درباره برگزارى 
حضورى امتحانات پايه هاى نهــم و دوازدهم اظهار كرد: هر اقدامى حتما با هماهنگى 
ستاد مقابله با كرونا خواهد بود.وى افزود: اگر زمانى كه مى خواهيم آزمون را برگزار كنيم 
شرايط شيوع كرونا و مديريت فضاى سالمت جامعه خوب باشد و ما بتوانيم با رعايت 

دستورالعمل ها امتحانات را برگزار كنيم اين كار را مى كنيم.

واريز 500 هزار تومان به حساب تمام ايتام تحت 
حمايت كميته امداد

 رئيس كميته امداد از واريز 500 هزار تومان به حساب 146 هزار يتيم تحت حمايت اين 
خبر داد و گفت: به همين منظور مبلغ 73 ميليارد تومان از سوى بنياد مستضعفان در اختيار 
كميته امداد قرار گرفت.به گزارش ايسنا، سيدمرتضى بختيارى گفت: طبق مذاكرات انجام 
شده با رئيس بنياد مستضعفان، اين بنياد با واريز 73 ميليارد تومان به حساب كميته امداد، 
اعتبار الزم براى واريز وجه 500 هزار تومانى به حساب ايتام تحت حمايت را تقبل كرد.

وى با اشاره به اجراى پويش ايران مهربان براى جذب حاميان ايتام در كشور تاكيد كرد: در 
طول اجراى اين پويش بيش از 200 هزار نفر به تعداد حاميان ايتام افزوده شده و اميدواريم 

تا پايان ماه مبارك رمضان به مرحله اى برسيم كه هيچ يتيمى در كشور بدون حامى نباشد.

تاكسى هاى اينترنتى و زرد در رقابتى نابرابر
مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى هاى كشور درباره مقايسه تاكسى هاى اينترنتى و رسمى 

توضيحاتى داد.
مرتضى ضامنى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار كرد: يك سرى قوانين 
و مقررات ما در حوزه عملكرد تاكســى هاى اينترنتى و رســمى داريم مثال در بخش 
تاكسى هاى اينترنتى قانون سن وجود دارد يعنى هر راننده اى در هر سنى نمى تواند اين 
شــغل را داشته باشد و بايد گواهينامه آن مورد تاييد قرار گيرد. وى ادامه داد: در بحث 
قيمت گذارى ها هم طبيعتا تاكسى هاى رسمى چارچوب هاى مشخصى براى خود دارند 
كه حتما بايد در شــوراى اسالمى شهر مطرح شود و به تصويب برسد و نهايتا پس از 

تاييد فرماندارى شهر مربوطه، قيمت گذارى اجرايى مى شود.

كارگر و معلم شريان اصلى جامعه هستند
مهدى ناصرنژاد »

 روزهاى 11 و 12 ارديبشت ماه در تقويم شمسى متعلق به دو قشر 
اصلى و سازنده جامعه يعنى كارگر و معلم است. دنيا براى اين دو روز 
برنامه دارد اما بسى سعادت كه مقام كارگر و معلم در فرهنگ و ادب ما 
مردم ايران اسالمى فراتر از قرار و مدارهاى مرسوم بين ديگر ملل جهان 
مى باشد. جاى تأســف و مالل است كه دو سال متوالى است به لحاظ 
رخنه ويروس كرونا و خطر گســتردگى بيشتر اين بيمارى، آيين هاى 
باشكوه تجليل ساليانه از مقام كارگر و معلم در كشورمان مهجور مانده 
است و كجا است آغوش پرمهر و محبت آن معلم بزرگوار تا در چنين 
روزى مايه آرامش و احســاس امنيت كودكان و فرزندان مدرســه اى 
باشــد؟! كجاست آن كارگر خســتگى ناپذير و مصمم تا با لحن و بيان 
پرحرارت خود به هم ميهنان خود براى اتكا به توليدات و سرمايه هاى 
ملى در كشور اطمينان خاطر ببخشــد، گر چه تمام آن مراسم صورى 
دلمشغولى اى بيش نيســت و چه كارگرش و چه معلمش در تارو پود 
وجود مردم خود جاى دارند و خسته جان باشد آن دل و جانى كه متعلق 
به قهرمانان وطن در ميادين توليدى و سازندگى و تعليم و تربيت نيست. 
ويژگى دو روز خاص بزرگداشت كارگر و معلم اين است كه، اين دو 
روز شــاد و پرنشاط و افتخارانگيز در جامعه ما كنار هم و شانه به شانه 
هم هستند. چه اتفاق شيرين و چه حسن تصادف بزرگ و ميمونى!!! مگر 
غير از اين است كه يكى مثل كارگر براى تأمين نيازهاى مردم و كشور 
خويش تالش مى كند و عرق مى ريزد و يكى هم مثل معلم به فرزندان 
اين آب و خاك مى آموزد تا راه زندگى خويش بيابند و بســازند و قدر 

داشته هاى ملى خود خوب بدانند؟!.
مگر نه اينكه اســتقالل و آبروى اقتصادى و غرور ملى يك كشور براى 
پيشرفت و آبادانى در گرو همت و دانايى و دلسوزى و سرانجام صرف 
عمر و جان يك كارگر است و از سويى نيز مگر نه اينكه شان فرهنگى 
و درجه ادب و تربيت و سطح دانش يك ملت و يك سرزمين بسته به 
خودگذشــتگى و دلسوزى و فداكارى شخص معلم مى باشد؟! پس بى 
دليل نيست كه در ترازوى قدر شناسى و اعتبار سنجى آحاد نمك شناس 
و شير حالل خورده يك جامعه نيز، شان و جايگاه دو مقام واالى كارگر 
و معلم با هم برابر است. تصور كنيد جامعه اى پر از معلم و مربى تعليم 
و تربيت و معمار فرهنگى باشد، اما آن جامعه محروم از وجود سازنده 
و توليد كننده و آباد گر يعنى كارگر باشد، يا بر عكس آن همه زنده هاى 
يك كشور كارگر و سازنده باشند و معلمى براى ادب آموزى و پرورش 
آدم حسابى وجود نداشته باشد، بديهى است سرنوشت چنين كشور و 
ملتــى نا معلوم خواهد بود، چون نه خالفيت و اختراع و ابداع و توليد 
غذا و صنعت دارد و نه بينش فهم دنياى پيرامون و رمز و راز آفرينش!.

اشــتباه است فكر كنيم يك 11 ارديبهشت ماه و يك 12 ارديبهشت ماه 
آمد و تمام شد و روزى و روزگارى كارگر و معلمى!!!. شرايط و نابرابرى 
و نادانى و بى مديريتى مى خواهد كه چنين باشد، اما اينچنين نيست، هر 

روز خدا روز معلم و هر جاى توليد و سازندگى يك كارگرى بايد! 
خالصه اينكه در هر كجاى عالم قصد تأسيس يك كشور جديد و تربيت 
ملتى تازه در ميان باشد، الزمه اش وجود معلم و كارگر است، آنچنانكه 
در شعارهاى كشور دارى نيز باشد حساب ويژه اى براى شان و جايگاه 

واقعى كارگر و معلم باز كرد. 
بياييد هرچه در توان داريم و مديريت بلديم در خدمت كارگر و معلم 
بگذاريم و معناى حرفمان اين است كه در هر شرايط دشوارى در كشور 
بايد به كارگر و معلم اعتماد كرد. الزمه پيشــرفت و آبادانى و بالندگى 
فرهنگى و سياســى هر كشــور و هر ملتى برخوردارى از شان درست 
و حســابى كارگر و معلم است، اگر از چنين شأن و اعتبارى برخوردار 
نيســتيم بايد آن را بســازيم و به وجود آوريم تا بتوانيم روى پاى خود 

بايستيم و بمانيم.

همشهرى: زمان عقبنشينى بازارها
 ديگه تا ناكجاآباد ميخوان عقب نشينى كنن!!

جام جم:چرا نبايد از واكسن كرونا بترسيم؟
 چون از خود كرونا نميترسيم، واكسن كه سهله!!

كسب وكار: زمزمه گرانى دوباره خودرو 
 ديگه تو بوق و ُكرنا هم بكنن فايده نداره!!

مهدتمدن: تنور گرم  انتخابات با حضور دانشگاهيان 
 بايد ديد كى اول زرنگه كه نونش رو بچسبونه!!

شهروند: كالس اولى ها پشت چراغ قرمز كرونا
 با وجود مادرهاى معلم نما جاى نگرانى نيست!!
كليد: صداى كارگران در روز «كارگر» شنيده مى شود؟

 بدون شرح!!
ابتكار: واكسيناسيون رانتى

 اى بابا! رانتم قاطى واكسن كرديد؟
مردم ساالرى: بيم ها و اميدها براى پايان تحريم هاى ظالمانه

 اين قصه سر دراز داره!!
كيمياى وطن: تنفس كوتاه به مبادالت چكى

 اينجورى موقع برگشت خوردنش كه تنگى نفس مى گيرن!!
جوان: برنامه صد روزه آخر را فقط به جوجه يك روزه بپردازيد

  يعنى ميخوان جوجه  رو آخر بهار بشمارن..؟!
خريدار: آينده بازار خودروى كشور روى موج وين
 خودروهاى خارجى سوار بر جاده هاى ايرانى!!

اقتصادسرآمد: تجربه «نوروز» را در عيد فطر تجربه نكنيد 
 فقط با يك اشاره!!

جهان صنعت: «تئورى توطئه» در بورس
 ديگه داستان جنائيش نكنيد!!

آسيا: 4 عدد ميوه ميل بفرمائيد 300 هزار تومان
  قبًال كه با 300 تومن يه مهمونى مى داديم...!

 رئيس اوقاف شهرستان همدان: مراسم در 
فضاى باز و از ساعت 23 تا يك بامداد است

شب قدر، شب تقدير است و تعيين سرنوشت 
يك ســاله و لحظات سرنوشت ساز؛ لحظات 
حســاس و اضطراب آميز؛ از اين رو بايد آن 
را شــب دلهره دانست، ولى قرآن، سالمتى را 
از ويژگى هاى ديگر آن شــب مى داند و آن را 

شبى سراسر سالمت معرفى مى كند! 
سرنوشــت يك ســال انســان در اين شب 
نوشته مى شــود اينكه در طول سال بر انسان 
چه خواهد گذشت. و در شب بيست و يكم 
اين كم و زياد مى شود؛ ناله اى كه انسان براى 
امام حسين (ع) مى زند، استغفارى كه دارد و 
العفوى كه مى گويد همه در كم و زياد شــدن 

آن تأثير دارد.
عبادت در شــب قدر برتر از عبادت هزار ماه 
است، در اين شب، مقدرات يك سال انسان ها 
و روزى هــا، عمرها و امور ديگر مشــخص 
مى شــود. مالئكه در اين شب بر زمين فرود 
مى آيند، نزد امــام زمان(عج) مى روند و آنچه 
را براى بندگان مقدر شــده بر ايشان عرضه 
مى دارند، شــب زنده دارى و تــالوت قرآن و 
مناجات و عبادت در اين شب، بسيار توصيه 

و تأكيد شده است.
بــر اســاس روايــات و احاديــث يكى از 
شــب هاى 19، 21 و 23 رمضان، شب قدر 
است و مؤمنان و روزه داران در اين سه شب 
به دعــا و راز و نياز با خداوند مى پردازند و 
شــب زنده دارى مى كنند و امشب نيز همان 
شــبى است كه فرشــتگان خداوند از عرش 
بــه زمين مى آينــد و مهمان دل هاى شــب 
زنده داران مى شوند و سرنوشت يكساله همه 

مقدر مى شود.
اما شــب هاى قدر ماه رمضان امســال نيز 
همانند ســال گذشــته متفاوت تــر برگزار 
ميشــود  چــرا كه مــاه ها اســت ويروس 
را  بشــريت  زندگانى  همه  كرونا  خطرناك 
تحت تاثيــر خود قــرار داده و آيين ها و 
مراسم هاى مذهبى نيز دستخوش تغييراتى 
شده است شايد پيشــتر چنين وضعيتى در 

نمى گنجيد. هم  ها  خيال 
امســال نيز براى دومين سال است كه به طور 
پياپى با ايــن محدوديت ها مواجه هســتيم. 
باتوجه به شــرايط قرمز استان همدان مراسم  
شــب هاى قدر با زمان محدودترى در اماكن 
مذهبى و فضاى باز به مدت دو ساعت برگزار 

مى شود.
 برگزارى مراسم شب قدر 

در شرايط كرونايى

معــاون فرهنگــى اداره كل 
اســتان  اســالمى  تبليغات 
برگزارى  به  اشاره  با  همدان 
با  قدر  شــب هاى  مراســم 
شــيوه نامه هاى  رعايــت 
طبــق  گفــت:  بهداشــتى، 
مراسمات  دســتورالعمل ها 
بايــد در فضاى باز به مدت 
حداكثر دو ســاعت برگزار 

شود.
داوود  االســالم  حجــت 
گفت وگــو  در  عباســى 
همدان پيــام  خبرنــگار  بــا 
جزئيــات  بــه  اشــاره  بــا 
مراســم هاى  برگــزارى 
ــرايط  ــدر در ش ــب هاى ق ش
بــا  اظهاركــرد:  كرونايــى، 

توجــه بــه جلســه اى كــه بــا ســتاد ملــى مقابلــه 
بــا كرونــا داشــتيم دســتورالعمل ها بــه صــورت 
شــهرهاى  در  و  بــود  خواهــد  سراســرى 
ــق  ــدر طب ــم مراســمات شــب هاى ق ديگــر ه

شــد. خواهــد  برگــزار  دســتورالعمل ها 
ــه اينكــه  ــا توجــه ب وى خاطرنشــان كــرد: ب
در حــال حاضــر بــا بدتريــن حــد و شــرايط 
قرمــز كرونايــى مواجــه هســتيم بــر ايــن مبنا 
ــراى  ــد ب ــه باي ــتى ك ــيوه نامه هاى بهداش ش
ــن  ــا اي ــب ب ــود متناس ــت ش ــم رعاي مراس
شــرايط ســخت خواهــد بــود. بــا ايــن اميــد 
ــدر  ــب هاى ق ــا ش ــى ت ــرايط كروناي ــه ش ك
ــى  ــز و نارنج ــت قرم ــود و از حال ــر ش بهت

خــارج شــويم.

  امســال مراسم 
آستان  در  احيا  شب 
مقــدس امامزادگان 
برگــزار  همــدان 

نمى شود
اوقاف  رئيــس  همچنبن 
شهرستان  خيريه  امور  و 
همدان نيــز در اين باره 
مراســم  امســال  گفت: 
آســتان  در  احيا  شــب 
مقدس امامزادگان همدان 
برگزار نمى شــود و تنها 
در  محــدود  صورت  به 
(ع)  عبــدا...  امامــزاده 

همدان برنامه داريم.
حســن  حجت االســالم 
رضــوى در گفت وگــو 
با فارس در همدان اظهار كرد: به دليل شــيوع 
بيمارى كرونا و وضعيت قرمز شهرستان همدان، 
امسال مراسم شب هاى احيا را در آستان مقدس 

امزادگان و بقاع متبركه نخواهيم داشت.
وى با اشــاره به اينكه تنها به صورت محدود 
و آن هم دو ســاعت در امامــزاده عبدا... (ع) 
همدان مراســم احيا برگزار مى شــود گفت: 
اين مراســم در فضاى باز و از ساعت 23 تا 
يك بامداد اســت.رئيس اوقاف و امور خيريه 
شهرســتان همدان به ذبح قربانــى و توزيع 
گوشــت گرم، توزيع اقالم خشــكبار، مواد 
ضدعفونى و ماســك با رعايت پروتكل هاى 
كامل بهداشــتى در حاشيه شــهر همدان به 
مناســبت ماه مبارك رمضان توسط مركز افق 

آســتان مقدس حســين بن على النقى (ع) و 
هيات خادم الكوثر اشاره كرد.

وى خاطرنشــان كرد: در ايــن ايام مركز افق 
آســتان مقدس امامزاده عبداهللا(ع) همدان نيز 
گوشت هاى قربانى اهدا كننده خيرين را بين 

نيازمندان توزيع كرد.
رضوى با بيان اينكه ماه رمضان امسال  مراسم 
جزءخوانى قرآن كريم را در آســتان مقدس 
امامزاده عبدا... (ع) همدان همراه با ارائه تفسير 
منتخب آيــات را داريم كه در فضاى مجازى 
نيز منتشر مى شــود گفت: محفل جزءخوانى 
قــرآن همه روزه ســاعت 18:30 به صورت 
زنده با قرائت قاريان ممتاز در فضاى مجازى 

توسط مركز افق برگزار مى شود.
 اجراى طرح ترافيكى
شب هاى قدر در همدان

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى شهرســتان 
همــدان ازحــذف ممنوعيــت تردد شــبانه 

خودروها، در شب هاى قدر خبر داد.
به گزارش پايگاه خبرى پليس، فرخ جمالى 
افزود: تردد خودرو هاى شهروندان همدانى 
در ساعات منع تردد شبانه از ساعت 22:00

الى 03:00 به موجب مصوبه قبلى كه ممنوع 
اعالم شــده، همچنان برقرار است، ولى در 
شب هاى  بيست و يكم و بيست و سوم ماه 
مبارك رمضان تردد مجاز بوده و شهروندان 
مى توانند تنها در اين سه شب درشهر تردد 
داشته باشند. مراسم شب هاى قدر در مصلى 
شــهر همدان بــه صورت خودرويــى و در 
ورزشگاه قدس در فضاى باز با رعايت شيوه 

نامه هاى بهداشتى برگزار خواهد شد.

امسال مراسم  شب هاى قدر برگزار مى شود
■ رئيس اوقاف شهرستان همدان: مراسم در فضاى باز و از ساعت 23 تا يك بامداد است

دستگيري4 سارق در رزن 
 فرمانده انتظامي شهرستان "رزن" از دستگيري 4 سارق و كشف 2 

فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبــري پليس، "مظاهر عليجاني"، با اعالم اين خبر 
افزود: در راســتاي اجراي مرحله ديگري از طرح برخورد با سارقان، 
ماموران انتظامي شهرستان رزن با انجام كار اطالعاتي دقيق و هماهنگي 
با دستگاه قضائي، اين طرح را در چند نقطه از شهرستان اجرا كردند.

وي افزود: ماموران انتظامي بخش "سردرود" با انجام كارهاي اطالعاتي 
و استفاده از شــگردهاي خاص پليسي، 2 سارق اماكن خصوصي را 

شناسايي و دستگير كردند.
فرمانده انتظامي شهرستان رزن ادامه داد: در عمليات ديگري 2 سارق 
باغات با هوشياري ماموران بخش انتظامي "درگزين" در حين سرقت 
شناسايي و دستگير شدند و يك دستگاه خودروي سارقان  نيزتوقيف 
شــد. وى با اشاره به كشف 2 فقره ســرقت و دستگيري اين سارقان 
خاطر نشــان كرد : هر 4 متهم پس از تشــكيل پرونده تحويل مراجع 

قضائي شدند.
اين مقام انتظامى در پايان از مردم خواســت كه در صورت مشــاهده 
هر گونه موارد مشكوك ، مراتب را به مركز فوريت هاي پليسي 110 

اطالع دهند.

كشف يك ميليارد ريال الستيك قاچاق 
در مالير 

 فرمانده انتظامي شهرســتان "مالير" ، از كشــف يك ميليارد ريال 
الستيك قاچاق از يك دستگاه نيسان در اين شهرستان خبر داد. 

به گزارش پايگاه خبري پليس ،"محمد باقر سلگي" افزود: در راستاي 
برخــورد قاطعانه با ورود انواع كاالي قاچاق، ماموران مبارزه با جرائم 
اقتصادي مستقر در ايست و بازرسي "حرم آباد" پليس آگاهي، در حين 
كنترل محورهاي مواصالتي منتهي به شهرستان به يك دستگاه خودرو 
وانت نيسان مشكوك شده كه با هماهنگي دستگاه قضائي اين خودرو 

را به منظور بررسي دقيق تر متوقف كردند.
وى افزود: در بازرسي به عمل آمده توسط ماموران از داخل خودروي 
ســواري ، تعداد 100 حلقه الستيك خودرو خارج از شبكه توزيع كه 
بنا به نظر كارشناســان ارزش ريالى آن، يك ميليارد ريال است،كشف 

كه با تشكيل پرونده ، متهم تحويل مراجع قانوني شد .
فرمانده انتظامي شهرســتان ماليــر در پايان افــزود: برخورد قانوني 
و قاطعانــه با ورود انواع كاالي قاچاق بــه عنوان راهبردي مهم براي 
حمايت از توليدات داخلي و رونق اقتصاد بومي در دستور كار ماموران 

پليس آگاهي مالير قرار دارد .

قرمز  شرايط  به  باتوجه 
مراسم   همدان  اســتان 
زمان  با  قدر  شــب هاى 
اماكن  در  محدودتــرى 
مذهبــى و فضاى باز به 
برگزار  ساعت  دو  مدت 

مى شود.

مركز «نوآورى ياريگران زندگى» بزودى افتتاح مى شود
 مركز «نوآورى ياريگران زندگى» با همت ستاد مبارزه با مواد مخدر 
و همكارى معاونت علمى رياســت جمهورى بزودى افتتاح مى شود تا 
تا فضائى مناســب و امن را براى بروز خالقيت هاى جوانان اين مرز و 

بوم فراهم سازد.
به گزارش ايرنا، در راســتاى تحقق شعار ســال 1400 مبنى بر «توليد، 
پشتيبانى ها، مانع زدايى ها» از ســوى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر در نظر دارد تــا در جهت تحقق اهداف و 
رساالت نظام مقدس جمهورى اسالمى از طريق جلب و جذب ايده هاى 
خالقانه و اســتخراج آنها از بطن جامعه در راستاى مبارزه همه جانبه با 
مواد مخدر و ريشــه كنى اين بليه اجتماعى، حركتى نوين و پيشــرو را 
آغاز كند. به همين منظور اين ســتاد با همكارى معاونت علمى رياست 
جمهورى به تاسيس مركزى با عنوان «مركز نوآورى ياريگران زندگى» 
اقدام كرده و در اين مركز، كارشناسان خبره و متخصصين امر در محيطى 

آرام و به همــراه همه امكانات به كمك دانشــگاهيان، نخبگان و ايده 
پردازان شــتافته تا فضائى مناســب و امن را براى بروز خالقيت هاى 

جوانان اين مرز و بوم فراهم سازند.
جوانــان خالق، كارآفرينان، كارفرمايان، ســازمان هاى مردم نهاد، مراكز 
دانش بنيان، مراكز علمى و پژوهشــى، دانشــگاه ها، شركت هاى نوپا از 
سراسر كشور مى توانند از طريق ارتباط با اين مركز و طرح ايده هاى نو 
اطمينان داشته باشند كه مركز نوآورى ياريگران زندگى چترى امن براى 
حفاظت از ايده ها و مكانى مناســب جهت پرورش خالقيت ها خواهد 

بود.
«مركــز نوآورى ياريگران زندگى» با پوشــش مســيرى از طرح ايده و 
پرورش آن و عبور از مراحل گوناگون تا رسيدن به محصول و سرمايه 
گذارى بر روى آن حامى و پشــتيبان جوانــان، مخترعان، كارآفرينان و 

سازمان هاى مردم نهاد خواهد بود.

اجراى طرح ارتقاء امنيت 
اجتماعي در فامنين 

 فرمانده انتظامي شهرســتان "فامنين" از دستگيري 39
نفر متهم در تداوم اجراي طــرح ارتقاء امنيت اجتماعي و 
پاكسازي نقاط آلوده و جرم خيز در ده روز گذشته در اين 

شهرستان خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس، علي حســن حيدري اظهار 
كرد: با مشاركت يگان هاي انتظامي شهرستان فامنين، طرح 
ارتقاء امنيت اجتماعي و پاكســازي نقاط آلوده و جرم خيز 

در اين شهرستان به مرحله اجرا در آمد.
وي افزود: در اجراي اين طرح،2 فقره موتورسيكلت سرقتي 
،2 فقره سرقت اماكن خصوصي ،2 فقره سرقت كابل برق 
، 3 فقره ســرقت معابر ، مقدار 112 گرم انواع مواد مخدر، 
119 راس احشــام بدون مجوز و قاچــاق، 10 تن چوب 

قاچاق ، 2 دستگاه بيت كوئين ،2 دستگاه كولر گازي و 300
نخ سيگار قاچاق كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرســتان فامنيــن در ادامه گفت: در اين 
طرح تعداد 3 نفر سارق موتورسيكلت ، 3 نفر سارق اماكن 
خصوصي ، 2 نفر ســارق معابر عمومي ، 3 نفر سارق كابل 
برق ، 19 نفــر خرده فروش و قاچاقچــي موادمخدر ، 7

نفر  در خصوص قاچاق كاال و يك نفر در حوزه مفاســد 
اجتماعي دستگير شده است.

وي با بيان اين كه متهمان به مراجع قضائي معرفي شده اند، 
گفت: در اين مدت تعداد 5 دســتگاه انواع وســايل نقيله 

متخلف نيز توقيف شدند.
اين مقام انتظامى از شهروندان درخواست كرد در صورت 
هرگونــه اخبار و اطالعــات از فعاليت مجرمــان و برهم 
زننــدگان نظم و امنيــت در شهرســتان را از طريق مركز 

فوريت هاي پليسي 110 اطالع رساني كنند.
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خبـر نگاه

قيمت دالر تا چه ميزان كاهش خواهد يافت؟
 پــس از كش و قوس فراوان باالخره ترامــپ در انتخابات آمريكا 
در برابر جو بايدن شكســت خورد.در اين اثنا يك جو بســيار قوى و 
خوشبينانه در فضاى كشورمان مبنى بر بازگشت آمريكا به برجام و بهبود 

وضعيت اقتصادى حاكم شده است.
به طورى كه نرخ ارز از زمان پيروزى بايدن به دليل خوشــبينى شرايط 
سياســى در آينده،  از 33000 هزار تومان تا مرز 23000 تومان كاهش 
داشته است. در روزهاى گذشته نيز رشته مذاكرات غير مستقيم بين ايران 
و آمريكا حول بازگشــت به برجام در حال انجام است.در اين نگارش 
سعى شده است با توجه به اعداد و اراقام موجود در شاكله اقتصاد ايران 
و ريسك هاى سياسى در ماه هاى آتى، موضوع تقويت ارزش پول ملى 
كشورمان مورد بررسى قرار گيرد. بر كسى پوشيده نيست كه تحريم هاى 
اعمال شده در دوره رياست جمهورى ترامپ بر ضد كشورمان بيشترين 
صدمه را به ارزش پول ملى وارد كرده اســت.البته بايد خاطر نشان كرد 
تحريم ها، به عنوان يك كاتاليزور و محرك قوى محســوب مى شدند 
تا گلوگاه ها و زخم هاى چركين اقتصادى ايجاد شــده در طى دو دهه 
گذشته در اقتصاد ايران بيش از پيش نمايان شده و بر پيكر نحيف اقتصاد 

ايران ضربات مهلكى را وارد سازد.
در طى چهار سال گذشته نرخ ارز بيش از سه برابر رشد داشته است و 
اين تنها به آن معنا اســت كه ارزش پول ملى در مدت زمان ياد شد سه 

برابر سقوط كرده و از ارزش آن كاسته شده است.
به بيان بسيار ساده درهمين بازه زمانى بسيار كوتاه ارزش دارايى و قدرت 
خريد مردم به يك سوم تقليل يافته است.اما اين روزها در بين مردم اين 
سوال مهم وجود دارد كه در صورتى كه اياالت متحده آمريكا به برجام 
و تعهداتش بازگردد، نرخ ارز و ارزش پول ملى چه سرنوشتى را پيش 

رو خواهد داشت؟
در ابتدا بايد عنوان كرد ارزش ذاتى و واقعى پول ملى هر كشور بصورت 

مستقيم وابسته به شاخص هاى زير است.
■ حجم نقدينگى موجود (با پشتوانه و يا بدون پشتوانه)

■ توليد ناخالص ملى
■ تعيين نرخ سود بانكى متوازن با نرخ تورم

■ تراز تجارى صادرات و واردات
■ نرخ تورم

بنابراين به داليلى علمى، تحريم ها به تنهايى نمى توانستند به اين شدت 
موجب تنزل ارزش پول ملى بوده باشند.متاسفانه در طى سه دهه اخير 
حجم نقدينگى و پايه پولى كشور بصورت فزاينده سير صعودى داشته 
است، از سويى ديگر نرخ رشد توليد ناخالص مالى در برابر اين حجم 
نقدينگى بسيار ناچيز بوده است.به بيان ساده تر در سه دهه اخير حجم 
نقدينگى بوجود آمده در اقتصاد كشــور، فاقد پشتوانه عملى و واقعى 
است. همين امرموجب شده است كه حجم نقدينگى موجود كشور از 
ديد اقتصادانان به بزرگترين پاشــنه آشيل اقتصاد كشور بدل شود. نكته 
بســيار مهم ديگر كه مى توان به آن اشاره داشت، واردات محور بودن 

اقتصاد كشور است.
متاسفانه در برهه هاى زمانى خاص نير دولت ها سعى در ثبات مصنوعى 
در مورد ارزش ذاتى پول ملى داشتند و اين در حالى بود هر سه عامل، 
پايه پولى، نرخ تورم و حجم نقدينگى در تناقض با سياست ثبات نرخ 
در زمان هاى ياد شــده بودند.براى اشاره مى توان به ابتداى دوره دولت 
تدبير و اميد به رياست حجت السالم حسن روحانى اشاره كرد.در اين 
بازه زمانى، دولت سعى داشت تا با بهره مند شدن از دستاوردهاى پسا 
برجامى، و جو خوشــبينى بوجود آمده در كشور ثبات پول ملى را در 
بازه خاص بصورت تصنعى حفظ كند.البته احتمال بسيار مى رود دولت 
روحانى سعى داشت  در آن برهه از زمان از اين ابزار براى كسب آرا در 

انتخابات دور دوم رياست جمهورى بهره بردارى كند.
در عين حال حجم سنگين واردات به كشور با مختصات ياد شده زخم 
هاى بســيار عميقى را بر بدنه اقتصاد ايران وارد آورد كه به مواردى از 
آن اشاره خواهيم كرد.در برهه زمانى ياد شده با توجه به حجم سنگين 
واردات و نرخ تورم موجود در كشــور بخش توليد كشور به هيچ وجه 
نمى توانســت با كاالهاى وارداتى رقابت كند.زيرا با نرخ ارز ارزان به 
نســبت تورم و توليد ناخالص ملى، قطعا واردات كاال با قيمت بسيار 
مناســب تر صرفه اقتصادى داشت.به زبان ساده در اين بازه زمانى وارد 
كنندگان كاال از يارانه سنگين نرخ ارز ارزان، بصورت چراغ خاموش از 

طرف دولت بهرمند شدند.
همين موضوع باعث شد تا مردم كشور هر چه بيشتر به سمت مصرف 
گرايى آن هم از نوع واردات محصوالت گرايش پيدا كنند.اما اين روزها 
در بين مردم اين سوال مهم وجود دارد كه در صورتى كه اياالت متحده 
آمريكا به برجام و تعهداتش بازگــردد، نرخ ارز و ارزش پول ملى چه 
سرنوشتى را پيش رو خواهد داشت؟در علم اقتصاد معموال نرخ تعادلى 
مى تواند معيار مناسبى براى ارزيابى قيمت كاال، خدمات و حتى نرخ ارز 
محسوب شود. تعادل در هر بازارى، نقطه اى است كه عرضه آن كاال با 
تقاضايش برابر باشد. به عبارتى، تعادل بازار نقطه اى است كه هيچ مازاد 

يا كمبود وجود نخواهد داشت.
اما در چند ماه آتى نرخ ارز و ارش پول ملى به كدام سو خواهد رفت؟

انتظار مى رود در صورتى كه در جريان مذاكرات غير مســتقيم ايران و 
آمريكا روزنه اميدى پديدار شود، احتمال خواهد داشت برخى  از تحريم 
هاى نفتى و آزاد شدن منابع بانكى در خارج از ايران مواجه شويم.همين 
امر موجب خواهد شد كه بازار ارز از يك آرامش نسبى در كوتاه مدت 
برخوردار شود و دولت و بانك مركزى دسترسى بيشترى به منابع ارزى 

داشته باشند.
با توجه به پارامترهاى اقتصادى موجود از جمله نرخ توليد ناخالص ملى، 
نرخ تورم و حجم نقدينگى نرخ تعادلى ارز در نيمه اول سال 1400 در 
محــدوده 21600 الى 19700 تومان قرار دارد كه در صورت تحقق اين 

فرضيات، دسترسى به قيمت هاى فوق مى تواند دور از انتظار نباشد.
اما نكته بسيار مهم آن است كه در صورتى كه نرخ ارز زير نرخ تعادلى 

فعلى قرار گيرد در آينده چه خواهد شد؟
اگر شــاهد چنين رخدادى باشــيم با توجه به زمانبر بودن مثبت شدن 
تراز توليد ناخالص ملى، متاسفانه مى توانيم شاهد مجدد افزايش حجم 
نقدينگى بدون پشتوانه و سيكل معيوب كاهش ارزش پول ملى در 23 
ماه آينده باشيم.زيرا مجدد با نرخ ارز ارزان كه نامتناسب با نرخ تورم و 
توليد ناخالص است، ميل به واردات كاال و محصوالت مجدد افزايش 
يافته و بخش توليد كشور بسيار از اين موضوع آسيب خواهد ديد.انتظار 
مى رود دولت و بانك مركزى با استفاده از ابزارهاى پولى، مالى و بانكى 
حتى در صورت دسترســى به منابع مناسب فروش نفت و منابع بانكى 
بلوكه شده در خارج كشــور، با تفكر حمايت از چرخ توليد در داخل 
كشور، از پمپاژ ارز نفتى به بازار جلوگيرى كرده و  اجازه عبور نرخ ارز 

به زير نرخ تعادلى را ندهد.
* آيزاك سعيديان- اقتصاددان

در سال 99 رقم خورد
كاهش 20 درصدى توليد فرش دستباف 

در اسدآباد
 سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اسدآباد از كاهش 
20 درصدى توليد فرش دستباف اين شهرستان در سال گذشته خبر داد.

مصطفى حيدرى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: سال گذشته قاليبافان 
اسدآبادى 30 متر فرش دستباف توليد كردند كه در مقايسه با سال قبلش 

20 درصد كاهش داشته است.
وى شــيوع كرونا و گرانــى مواد اوليه و مصالح فرش دســتباف را از 
مهمترين داليل كاهش توليد فرش دستباف اين شهرستان در سال گذشته 
برشمرد و افزود: ميزان دار قالى شهرستان نيز در سال گذشته به نسبت 

سال ما قبل خود با 10 درصد كاهش همراه بوده است.
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اسدآباد اضافه كرد: 
شهرستان اسدآباد در مجموع داراى تعداد 5000 هزار نفر بافنده فرش 

دستباف است كه از اين تعداد پنج درصد بيمه هستند.
وى در ادامــه از احياء و راه اندازى كارخانه آب معدنى اين شهرســتان 
ظرف يك ماه آينده خبر داد و تصريح كرد: با راه اندازى اين طرح توسط 
بخــش خصوصى براى 20 نفر از جوانان بومى شهرســتان به صورت 
مستقيم اشــتغال ايجاد خواهد شد ضمن اينكه طرح توان توليد 8000

بطرى آب معدنى را در هر يك ساعت خواهد داشت.
حيدرى همچنين با اشاره به تمديد محدوديت هاى كرونايى شهرستان به 
تبع سراسر كشور خاطرنشان كرد: عدم رعايت قوانين ستاد ملى كرونا 
كه به منزله مصوبه شوراى عالى امنيت ملى است، تبعات جبران ناپذيرى 
به دنبال خواهد داشــت و با مسببان آن برخورد قانونى صورت خواهد 
گرفت. وى با بيان اينكه از ابتداى محدوديت هاى جديد كرونا بيش از 
5000 گشــت و بازرسى مشترك از واحدهاى صنفى سطح شهرستان 
انجام گرفته اســت، يادآور شد: در اين بازرسى ها 105 واحد صنفى به 
علت عدم رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و يا تمرد از تعطيلى مشاغل 

گروه 2، 3 و 4 پلمب شده اند.

رئيس اتاق بازرگانى همدان:
فعاالن اقتصادى همدان فرصت حضور 
در نمايشگاه ارمنستان را مغتنم شمارند

 رئيس اتاق بازرگانى همدان با تاكيد بر اينكه فعاالن اقتصادى همدان 
بايد فرصت حضور در نمايشگاه ارمنستان را مغتنم شمارند، گفت: اين 
نمايشگاه فرصت مناسبى براى معرفى و ايجاد بازارهاى صادراتى است.
به گزارش خبرگزارى بازار، على اصغر زبردســت در نشست تشريح 
ظرفيت ها و شرايط اعزام تيم تجارى به كشور ارمنستان براى حضور در 
نمايشگاه اختصاصى جمهورى اسالمى ايران در ايروان- ارمنستان كه با 
حضور مهدى سعيدالذاكرين مدير عامل شركت پارس رستاك(مجرى 
برگزار كننده نمايشگاه) و برخى ديگر از مديران سازمان صنعت، معدن 
وتجارت، شركت شهرك هاى صنعتى، پارك علم و فناورى و سازمان 
جهاد كشــاورزى استان همدان برگزار شد با اشاره به برخى ظرفيت ها 
و توانمندى هاى موجود براى سرمايه گذارى در كشور ارمنستان اظهار 

كرد: اين نمايشگاه از تنوع بسيار مطلوبى برخوردار است.
وى گفت: اين نمايشگاه فرصت بســيار مناسبى براى معرفى و ايجاد 
بازارهاى صادراتى به خصوص براى  شركت هاى دانش بنيان است كه 

بايد مغتنم شمرده شود.
رئيــس اتاق بازرگانــى همدان افزود: با پيگيرى هــاى صورت گرفته 
اميدواريم با همراهى نهادهاى ذيربط و تدارك پاويون تخصصى استان 
همدان فضايى مناسب براى معرفى توانمندى ها و ظرفيت هاى استان در 

موارد مختلف و ايجاد بازارهاى صادراتى فراهم آوريم.
دبير كل اتاق بازرگانى همدان نيز در اين جلســه ضمن اشاره به مزيت 
هاى تخصصى اين نمايشگاه ابراز اميدوارى كرد با حضور شركت هاى 
معتبر اســتان و اعزام تيم تجارى بتوانيــم ظرفيت ها و توانمندى هاى 
اســتان همدان را در زمينه هاى مختلف براى ايجاد بازارهاى صادراتى 

به خوبى معرفى كنيم.
وى تاكيد كرد: متاسفانه گســترش و همه گيرى ويروس كرونا تا حد 
زيادى ســرعت فعاليت هاى برون مرزى نمايشــگاهى را كند كرد و 
مشــكالتى را براى برخى فعاالن اقتصادى رقــم زد كه اميدواريم اين 

موضوع  به برگزارى اين نمايشگاه آسيبى نزند.
مديرعامل شركت پارس رستاك نيز از آخرين شرايط اقتصادى و تجارى 
كشور ارمنستان و نحوه حضور شركت ها در اين نمايشگاه سخن گفت 
و افزود: اين نمايشــگاه 20 تا 23 خرداد ماه سال جارى در زمينه هاى 
متنوعى چون صنايع و مصالح ساختمان، دكوراسيون داخلى، لوازم منزل 
وآشپزخانه، صنايع دستى، دارو و تجهيزات پزشكى و بيمارستانى، صنايع 
غذايى و ماشــين آالت مرتبط، خدمات فنى و مهندسى، انرژى، آب و 
برق، صنايع بهداشتى و آرايشى، شوينده ها، نساجى، پوشاك، مصنوعات 
چرمى، تجهيزات و ماشين آالت كشــاورزى و  باغبانى در محل مركز 

نمايشگاه هاى بين المللى ايروان برگزار مى شود.
سعيد الذاكر افزود: غرفه هاى موجود در اين نمايشگاه در متراژ 12 متر به 
باال بوده و هزينه معينى از سوى شركت سهامى نمايشگاههاى بين المللى 

جمهورى اسالمى ايران براى اجاره برآورد شده است.
وى اضافه كرد: با هماهنگى هاى انجام شده حضور مديران ارشد بخش 
b٢b هاى دولتى و خصوصى دو كشــور  و تدارك برگزارى جلسات

نيز در دستور كار اين نمايشگاه قرار دارد.
معاون صنايع كوچك شركت شهرك هاى صنعتى استان همدان نيز در 
اين نشست عنوان كرد: شركت شهرك هاى صنعتى شرايط ويژه اى را 

براى شركت هاى متقاضى در اين نمايشگاه تدارك ديده است.
مســعود قربانى گفت: اين مجموعه با يارانــه هايى تحت عنوان يارانه 
سفر براى حضور و بازديد و يارانه غرفه و برگزارى غرفه از متقاضيان 
حضور در اين نمايشگاه حمايت خواهد كرد. مدير امور فناورى پارك 
علم و فناورى اســتان همدان نيز در اين نشست خواستار اطالع رسانى 
و هماهنگى هاى الزم براى افزايش ميزان حضور تجار كشورهاى منطقه 

شد.

15 ارديبهشت آخرين مهلت ارائه اظهارنامه 
ماليات بر ارزش افزوده 

 مديركل امور مالياتى اســتان اعالم كرد: آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش 
افزوده دوره چهارم (زمستان 99) تا 15 ارديبهشت ماه جارى مى باشد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل امور مالياتى اســتان همدان، محمد دلشــادى با اشــاره 
به بخشــنامه صادره از سوى رئيس كل ســازمان امور مالياتى كشور گفت: مؤديان مالياتى 
مشــمول قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پانزدهم ارديبهشــت ماه فرصت دارند نسبت به 

تكميل و تسليم اظهارنامه فصل زمستان سال 1399 اقدام كنند.

دلشــادى افــزود: مهلــت ارائــه اظهارنامــه ماليــات بــر ارزش افــزوده طبــق قانــون 15 روز 
پــس از پايــان هــر فصــل مى باشــد ليكــن بــر اســاس مصوبــات چهــل و پنجميــن جلســه 
ــر ارزش  ــات ب ــه مالي ــال اظهارنام ــل و ارس ــت تكمي ــا، مهل ــت كرون ــى مديري ــتاد مل س
ــات آن،  ــارم ســال 1399 (فصــل زمســتان) و سررســيد پرداخــت مالي ــزوده دوره چه اف

يــك مــاه تمديــد گرديــده اســت.
وى تاكيدكرد: مؤديان مالياتى به منظور برخوردارى از هرگونه تسهيالت قانونى و جلوگيرى 
از تعلق جرايم مالياتى، مى بايســت از طريق سايت عمليات الكترونيكى ماليات بر ارزش 
افزوده  با مراجعه به آدرس www.evat.ir نســبت بــه ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش 

افزوده دوره مذكور و پرداخت ماليات و عوارض متعلقه اقدام نمايند. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

  بلوار قدر معبر ارتباطى بلوار حضرت امام 
خمينى (ره) به منطقه خضر اســت، اين معبر 
قطعا در رفع ترافيك موجود و  افزايش كيفى 

فضاى موجود موثر خواهد بود.
شــهردار همدان در بازديد از پروژه هاى سطح 
منطقه ســه و ميزان پيشــرفت آن از ميزان و 
نحوه انجام پروژه هاى عمرانى اين منطقه، ابراز 
رضايت كرد و از بهبود كيفى فضاى موجود و 
رفع ترافيك با بازگشايى معبر قدر سخن گفت.

عباس صوفى اظهار داشــت: بر اساس آنچه 
در برنامه ريزى ها مد نظر داشتيم و قولى كه به 
مردم عزيز و شهروندان اين منطقه داده بوديم، 
عمليات احداث بلوار قدر با سرعت خوبى در 
حال انجام است و تاكنون نيز پيشرفت مطلوبى 

صورت گرفته است.
وى با بيان اينكه بلوار قدر معبر ارتباطى بلوار 
حضرت امــام خمينى (ره) بــه منطقه خضر 
خواهد بود به مزاياى تحقق اين پروژه در اين 
منطقه، اشــاره كرد و گفت: اين معبر قطعا در 
رفع ترافيك موجود و همين طور افزايش كيفى 

فضاى موجود موثر خواهد بود. 
صوفى با تقدير از مدير منطقه ســه شهردارى 
و همكاران اين منطقه به دليل تالش مستمرى 
كه در اجراى مطلــوب و فنى پروژه ها دارند، 
گفت: بــا همت اين عزيزان بلــوار قدر را به 
ميدان امام حسين (ع) خواهيم رساند تا شاهد 
تســهيل در حمل و نقل و رفع ترافيك در اين 

منطقه باشيم.
وى با ابراز رضايت از نحوه و ميزان پروژه هاى 

ديگر از جمله خيابان صنعتگر كه در ســطح 
منطقه در حال انجام است، گفت: در چند روز 
آينده شــاهد اقدامى موثر در ساماندهى ميدان 
فرودگاه، ميدان شــهيد همدانى و بلوار شهيد 
همدانى خواهيم بود كه در دســتور كار قرار 

دارد.
شهردار همدان در ادامه از اجراى تعداد زيادى 
پروژه عمرانى در ســال جارى در راســتاى 
بهره از حداكثر زمــان جهت ارايه خدمت به 

شهروندان خوب همدانى سخن گفت.
 پروژه هاى سطح منطقه سه

جلوتر از زمانبندى انجام شده است
معاون امور زيربنايى و حمل و نقل شهرى نيز 
به تدابير سازنده اى كه از سوى شهردار و مدير 
منطقه سه شــهردارى و ديگر همكاران جهت 
پيشــبرد پروژه هاى عمرانى اتخاذ شده است 
اشــاره كرد و گفت: پروژه هاى عمرانى سطح 

منطقه سه با پيشرفتى مقبول و حتى جلوتر از 
برنامه زمانبندى صورت گرفته در حال انجام 

است.
وحيد على ضمير، با اشــاره بــه پروژه معبر 
بلوار قدر هــم عنوان كرد: با توجه به حجم 
پيمان تعريف شــده در اين معبر، پيمانكار با 
ســرعت در حال انجام كار است و نظارت 
بر اين عمل نيز به صورت مســتمر در حال 

انجام است.
وى همچنين از روند اجراى ديگر پروژه ها در 
منطقه نيز كه به موازات يكديگر پيش مى روند 

ابراز اميدوارى كرد.
مدير منطقه ســه شــهردارى همدان با اشاره 
به قولى كــه به مردم عزيز و شــهروندان در 
راســتاى احداث بلوار قــدر داده بود، عنوان 
كرد: همانطور كه وعده كرده بوديم بازگشايى 

معبر و احداث بلوار قدر در ارديبهشت 1400
محقق و به بهره بردارى خواهد رسيد.

محمــد رضــا فيضى منش، افــزود: اين بلوار 
معبر ارتباطى بلوار حضرت امام خمينى (ره) 
به منطقه خضر اســت و تا ميدان امام حسين 
(ع)، بلوار ســالمت و بلوار سردار همدانى كه 
محورى مهم و اصلى در شــهر همدان است 

ادامه خواهد يافت.
وى بــا بيان اينكــه در اين محــل ميدانى با 
مســاحت 3600 متربه قطــر 66 متر احداث 
شده اســت، از تمامى مالكين كه همكارى و 
مســاعدت الزم را در واگــذارى امالك براى 

اجراى پروژه داشتند، تشكر كرد.
فيضى منــش در ادمه مســاحت پــروژه يك 
كيلومتر به عرض 35 متر با 8/5 ميليارد تومان 

اعتبار عنوان كرد. 

 معاون قضايى دادگسترى كل استان همدان 
گفت: در كشــور هيچ مجــوز قانونى براى 
فعاليــت در حوزه ارز ديجيتــال (بيت كوين) 
صادر نشده و بانك مركزى صراحتاً به صورت 
رسمى ممنوعيت فعاليت در اين حوزه را اعالم 

كرده است.
به گزارش از روابط عمومى معاونت قضايى و 
اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
كل اســتان همدان، عباس نجفى در رابطه با 
موضوع تب خريد ارز ديجيتال يا بيت كوين در 
فضاى مجازى اظهار كرد: بيت كوين يك رمز 
ارز يا به قول عوام پول ديجيتال است كه فقط 
در فضاى مجازى معنا مى يابد و مانند اسكناس 
يك پول چاپى و فيزيكى قابل رؤيت نيست و 
توسط هيچ دولت، نهاد يا بانك مركزى كنترل 
و نظارت نمى شــود و در واقع مبادالت خود 
اشخاص اســت كه در اين حوزه تعيين كننده 

است.
وى با اشاره به اينكه در ايران از يك دهه اخير 
بحث بيت كوين به شدت مورد توجه و تبليغ 
كاربران قرار گرفته است، تصريح كرد: ابهامات 
زيادى درباره ارز ديجيتال در تمام كشــورها 
وجــود دارد چراكه هيچ دولتــى به صورت 
رسمى، مسئوليت و پذيرش اين موضوع را به 
عهده نمى گيرد و يكى از اساسى ترين ايراداتى 
كه بر ايــن نوع مبادالت وارد مى شــود عدم 
نظارت از ســوى دولت ها بر اين نوع نقل و 
انتقاالت و آثار تبعات آن بر وضعيت اقتصادى 
كشــورها اســت بنابراين به علت فقدان يك 

ســازوكار نظارتى دقيق و مشخص همچنين 
مبهم بودن زواياى متعــدد اين نوع مبادالت، 
دولت هــا چندان از آن اســتقبال نمى كنند، از 
سوى ديگر هنوز ضمانت اجرايى در قوانين به 
علت نوظهور بودن اين پديده براى آن درنظر 

گرفته نشده است.
نجفــى اضافه داد: با وجود ابهامات متعدد ارز 

(بيت كوين)،  ديجيتــال 
بــه تازگى در كشــور ما 
تبليغات زيادى در فضاى 
مجازى دربــاره اين نوع 
مبادالت صورت مى گيرد 
مشغول  زيادى  عده اى  و 
حوزه  اين  در  دادوســتد 
هســتند، هر چنــد هيچ 
مبناى قانونى براى فعاليت 
در ايــن بخــش نداريم 
و مجــوز قانونــى براى 

اشــخاصى كه در اين حوزه فعاليت مى كنند، 
صادر نشــده و بانك مركــزى نيز صراحتاً به 
صورت رسمى ممنوعيت فعاليت در اين حوزه 

را اعالم كرده است.
 شائبه ايجاد ضرر 
در حوزه ارز ديجيتال

وى در بخــش ديگــرى بيان كــرد: در پى 
اســتفتائاتى كه در رابطه با سرمايه گذارى در 
حــوزه ارز ديجيتــال از مراجــع عظام تقليد 
صورت گرفت است، بسيارى از فقها مبحث 
حرمت يا احتياط در ترك آن و قاعده نفى ضرر 

را مطرح كردند، يعنى بايد معامالت شفاف و 
گويا باشــد و به نحوى مبهم و مجمل نباشد 
كه شــائبه ايجاد ضرر براى طرفين يا يكى از 
آنها ايجاد كند. معاون اجتماعى و پيشگيرى از 
وقوع جرم دادگسترى كل استان همدان اضافه 
كرد: بيت كوين ســازوكار روشن، مشخص و 
قابل كنترلى ندارد و با شرايط فعلى به عقيده 
اكثر مراجع تقليد، داراى اشكال شرعى است 
البته امكان دارد در آينده با ايجاد ســاختارى 

نظام مند اشكاالت وارده به آن، مرتفع شود.
وى اضافه كــرد: با توجه به شــرايط فعلى، 
مديران اقتصادى و دولت بايد ابعاد و زوايايى 
ارز ديجيتــال را بررســى كننــد، در صورتى 
كه مشــخص شــود فعاليت در اين حوزه به 

نفــع منافع ملى و فردى اســت، بايد ايرادات 
اساسى به آن رفع و سازوكار نظارتى- كنترلى 
و ضمانت اجراى تخلــف از قواعد براى آن 
طراحى شود تا فعاليت افراد در اين بستر قابل 

كنترل شود.
نجفى تأكيد كرد: در حال حاضر قانون خاص 
و مشخص در كشــور با موضوع بيت كوين 
وجود ندارد اما براساس عمومات جزايى اگر 
رفتــار فرد منطبق با يكــى از عناوين جزايى 
باشــد بايد بر آن مبنا با فــرد خاطى برخورد 
شــود؛ مثًال ممكن اســت فرد با اغفال، ارائه 

مســتندات دروغين و اميــدوار كردن قربانى 
به ســودهاى مالــى او را متقاعد كند كه وارد 
اين حوزه شود ســپس اموال قربانى را ربوده 
و از وى كالهبردارى كند كه براســاس قانون 
تشــديد مجازات مرتكبين ارتشاد، اختالس 
و كالهبــردارى مصوب 1367 قابل تعقيب و 
پيگيرى اســت. معاون قضايى دادگسترى كل 
استان همدان ادامه داد: در مواردى نيز ممكن 
اســت داده هاى فرد در فضاى مجازى مورد 
سرقت واقع شود كه براســاس قانون جرائم 
رايانه اى قابل تعقيب و پيگيرى است همچنين 
در راستاى پيشگيرى از بروز جرم آموزش و 

هشدارهاى الزم به مردم ارائه شود.
  لزوم ورود سريع دولت در راستاى 
حفظ منافع مردم و پيشگيرى از وقوع 

جرم
وى با اشــاره به تجربه تأســيس مؤسسات 
حقوقــى غيرمجــاز در دهه هــاى قبــل كه 
بسيارى از منابع و اعتبارات مردم را جذب و 
بحران هاى اجتماعى، امنيتى و اقتصادى زيادى 
را در كشــور ايجاد كرد، گفت: دولت بايد به 
عنوان حافظ منافع مردم با حساسيت و دقت 
ويژه قبل از اينكه اين مســئله به بحران تبديل 
شود، مجلس شوراى اسالمى نيز بايد با نگاه 
دورانديشانه و در راستاى پيشگيرى از وقوع 
جرم به اين موضوع ورود كنند تا اگر به صالح 
كشور است با ســازوكارى دقيق، روشن و با 
اطالع رسانى در جامعه موضوع تبيين شود، در 
غير اين صورت با وضع قانون مانع از توسعه 

آن شوند.
نجفــى در پايــان ابرازاميدوارى كــرد به جاى 
اظهارنظر غيررسمى برخى افراد كه نه تنها سازنده 
نيســت بلكه فقط كدگذارى هاى غلط و اشتباه 
اســت، قوانينى جامع با سازوكار روشن و دقيق 
تدوين، تصويب و در سطح جامعه اطالع رسانى 

شود تا منافع مردم و كشور حفظ شود.

معاون قضايى دادگسترى كل استان همدان:

مجوز قانونى براى فعاليت 
در حوزه ارز ديجيتال وجود ندارد

شهردار در بازديد از پروژه هاى عمرانى منطقه سه مطرح كرد

بلوار قدر شمالى پروژه اى ماندگار براى همدانبلوار قدر شمالى پروژه اى ماندگار براى همدان

محمد رضا فيضى منشعباس صوفى شهردار همدان
مدير منطقه سه شهردارى

وحيد على ضمير، معاون
 امور زيربنايى و حمل و نقل شهرى
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

تعطيلى فعاليت هاى ورزشى همدان 
تمديد شد

 با تصميم ســتاد مقابله بــا كرونا، تعطيلــى و ممنوعيت تمامى 
فعاليت هاى ورزشى در اين استان تمديد شد.

ســخنگوى اداره ورزش و جوانان اســتان اظهار داشت: از آنجا كه 
همــدان در وضعيت قرمز كرونايى قــرار دارد، تعطيلى فعاليت هاى 

ورزشى در اين استان نيز همچنان ادامه خواهد داشت.
حمــدا... چاروســايى اضافه كرد: براين اســاس هرگونــه فعاليت 
مكان هاى ورزشى اعم از دولتى و خصوصى تا پنجشنبه هفته جارى 

شانزدهم ارديبهشت ماه ممنوع است.
وى خاطرنشــان كرد: همچنين تمديد تعطيلى يك هفته فعاليت هاى 
ورزشــى پايان ممنوعيت ها نيست و تابع دســتورالعمل ستاد مقابله 
با كرونا هســتيم. اين وضعيت تا زمانى برقرار اســت كه همدان در 

شرايط عادى كرونايى قرار بگيرد.
چاروســايى اضافه كرد: اين تعطيلى ها شامل تمامى اماكن ورزشى 
دولتــى، خصوصى و اســتخرها، ســالن هاى سرپوشــيده و روباز، 
باشــگاه هاى بدن سازى و غيره در استان همدان است كه در صورت 
بى توجهى به دســتورالعمل ستاد ملى كرونا، با آن ها برخورد قانونى 

خواهد شد.

فراز كمالوند سرمربى سايپا شد
 مديرفنى تيم استقالل به عنوان سرمربى تيم سايپا انتخاب شد.

فراز كمالوند، مدير فنى تيم فوتبال اســتقالل كه به تازگى با اين تيم 
از رقابت هاى آســيايى برگشته، به عنوان ســرمربى جديد تيم سايپا 

انتخاب شد.
كمالوند كه طى مذاكره با مسئوالن ســايپا به توافق رسيده بود قرار 

است رسمًا كارش را به عنوان سرمربى جديد اين تيم شروع كند.
ســايپا پيش از اين بــا هدايت ابراهيم صادقــى در رقابت ها حاضر 
مى شد ولى ســرمربى نارنجى پوشان در پى نتايج اين تيم از سمتش 

استعفا داد.

اعالم برنامه  تيم ملى فوتبال 
در مقدماتى جام جهانى

 برنامــه تيم ملــى فوتبال ايران براى حضور در ادامه مســابقات 
مقدماتى راهيابى به جام جهانى اعالم شد.

برنامــه ديدارهاى تيم ملى فوتبال كشــورمان براى ادامه حضور در 
مقدماتى جام جهانى اعالم شد.

تيم ملى كشــورمان در حال حاضر با 6 امتياز از 4 بازى در رده سوم 
قرار دارد.

شــاگردان اســكوچيچ بايد با تصميم AFC در كشــور بحرين به 
مصاف حريفان خود بروند.

ايران ابتدا پنجشــنبه 13 خرداد ماه به مصاف هنگ كنگ مى رود و 4 
روز بعد يعنى 17 خردادماه مقابل بحرين صف آرايى خواهد كرد.  

ملى پوشان فوتبال كشورمان 21 خردادماه بايد با كامبوج ديدار كنند 
و 25 خرداد هم به مصاف عراق خواهند رفت. 

چلسى با پيروزى 
به استقبال رئال مادريد رفت

 شاگردان توماس توخل با پيروزى در دربى لندن به استقبال ديدار 
برگشت نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا رفتند.

در چارچوب هفته ســى وچهارم ليگ برتر انگليس، چلسى در دربى 
لنــدن ميزبان فوالم بود و در ادامه روند رو به رشــد خود با 2 گل به 
پيروزى دســت يافت.آبى هاى لندن با اين پيروزى 61 امتيازى شده و 
همچنان در تعقيب لسترسيتى هستند. در اين ديدار، كاى هاورتز، ستاره 

آلمانى اين تيم در دقايق 10 و 49 گلزنى كرد.
شــاگردان توخل با اين پيروزى، با روحيــه اى مضاعف براى ديدار 
برگشت مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا برابر رئال مى روند. آن ها 
در بازى رفت شــاگردان زين الدين زيدان را در مادريد با تساوى يك 

بر يك متوقف كردند.

ميالن به حضور در ليگ قهرمانان اروپا 
اميدوار ماند

 تيــم فوتبال آث ميالن با برترى خانگى مقابل بنونتو به حضور در 
فصل آينده ليگ قهرمانان اروپا اميدوار باقى ماند.

در هفته سى و چهارم ليگ فوتبال باشگاه هاى ايتاليا، آث ميالن كه رقابت 
نزديكى با سه تيم ديگر براى كسب سهميه ليگ قهرمانان اروپا دارد در 
ورزشــگاه  «سن سيرو» ميزبان بنونتو بود.شاگردان «پيولى» كه در چند 
هفته گذشــته نتايج خوبى كسب نكرده بودند با برترى در اين ديدار، 
جمع امتيازات خود را به عدد 69 رســانده و موقتاً تا رتبه دوم جدول 
رده بندى بــاال آمدند.«هاكان چالهان اوغلــو» و «تئو هرناندز» گلزنان 

روسونرى در اين ديدار خانگى بودند.
همچنين اينتر صدرنشين در زمين كروتونه به برترى 2 بر صفر رسيد تا 

آماده جشن قهرمانى باشد. اينتر هم اكنون، 82 امتيازى است.

اتلتيكو و رئال پيروز شدند
 شاگردان زيدان وســيمونه با پيروزى مقابل اوساسونا ولچه براى 

رسيدن به قهرمانى در الليگا پا پس نكشيدند.
از هفته ســى وچهارم رقابت هاى الليگا، دو بازى حساس برگزار شد 
رئال مادريد ميزبان اوساســونا بود كه با دو گل پيروز شــد واتلتيكو 
مادريد نيز با يك گل الچه را شكســت داد تا همچنان يك تاز جدول 
الليگا باشــند. در ديگر بازى حساس اين هفته تيم هاى الچه و اتلتيكو 
مادريد به مصاف هم رفتند كه در پايان شاگردان ديگو سيمئونه با يك 

گل به برترى رسيدند.
 اتلتيكو با اين برد حياتى و سخت 76 امتيازى شد و در فاصله چهار 
هفته مانده به پايان مسابقات صدرنشينش اش را تضمين كرد وشاگردان 

زيدان نيز با 74 امتياز در رده دوم قرار دارد.

برنامه تيم ملى واليبال در ليگ ملت ها

 برنامه تيم ملى واليبال ايــران در ليگ ملت هاى 2021 به ميزبانى 
ايتاليا مشخص شد.

تيم ملى واليبال مردان ايران در ليگ ملت ها 2021 به ترتيب به مصاف 
ژاپن، روسيه، هلند، كانادا، ايتاليا، بلغارستان، آمريكا، صربستان، آلمان، 

استراليا، برزيل، اسلوونى، فرانسه، لهستان و آرژانتين خواهد رفت.
 برنامه مسابقات ايران در پيكارهاى امسال ليگ ملت ها به ميزبانى شهر 

ريمينى ايتاليا به شرح زير است:
.........................................................................  ايران - ژاپن 7 خرداد 
......................................................................  ايران - روسيه 8 خرداد 
.........................................................................  ايران - هلند 9 خرداد 
......................................................................  ايران - كانادا 13 خرداد 
.......................................................................  ايران - ايتاليا 14 خرداد 
...............................................................  ايران - بلغارستان 15 خرداد 
......................................................................  ايران- آمريكا 19 خرداد 
................................................................  ايران - صربستان 20 خرداد 
......................................................................  ايران - آلمان 21 خرداد 
...................................................................  ايران - استراليا 25 خرداد 
......................................................................  ايران- برزيل 26 خرداد 
..................................................................  ايران- اسلوونى 27 خرداد 
.....................................................................  ايران- فرانسه 31 خرداد 
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به گزارش ايســنا، فدراســيون جهانى واليبال اعالم كرده بود كه شهر 
ريمينى ايتاليا به عنوان ميزبان ليگ ملت هاى واليبال زنان و مردان سال 
2021 انتخاب شده است. مرحله مقدماتى ليگ ملت ها در گروه مردان 
از هفتم خردادماه آغاز مى شود و تا دوم تير ماه به مدت 27 روز ادامه 
خواهد داشت. مسابقات مراحل نيمه نهايى و نهايى ليگ ملت ها، پنجم 

و ششم تيرماه برگزار خواهد شد.
هر تيم در اين رقابت ها 15 بازى انجام خواهد داد و چهار تيم برتر به 
فينال صعود مى كنند تا اينكه قهرمان اين رقابت ها مشخص شود. اين 
درحالى اســت كه در حالت معمول صو قبل از شيوع كرونا شش تيم 

به مرحله نهايى اين مسابقات صعود مى كردند.

ابهام در شيوه برگزارى دور بعد 
ليگ قهرمانان آسيا

 به احتمال زياد بازى هاى مرحله حذفى ليگ قهرمانان آسيا به صورت 
رفت و برگشت و متمركز باشد.

مرحله گروهى ليگ قهرمانان آسيا به پايان رسيد و قرار است كه مرحله 
حذفى در شهريور برگزار شود.

با وجود آن كه اعالم شده كه بازى هاى اين مرحله به صورت تك بازى 
اســت اما يك منبع در گفت وگويى كه با روزنامه االقتصاديه عربســتان 

داشت تأكيد كرد كه هنوز چيزى قطعى نيست.

اين منبع موثق گفــت: اين احتمال زياد وجود دارد كه بازى هاى مرحله 
حذفى در ماه سپتامبر و به صورت رفت و برگشت با روش متمركز باشد. 
وضعيت بازى هاى مرحله حذفى به خاطر ادامه شيوع كرونا همچنان در 
هاله اى از ابهام اســت. تاكنون تصميم گيرى نهايــى در اين زمينه انجام 

نشده است.
در صورتى كه بازى ها به صورت متمركز باشــد به خاطر اجراى عدالت 
اجازه ورود تماشاگران داده نخواهد شد. در صورتى كه وضعيت خوب 
باشد تيم ها ســه گزينه پيش رو دارند يا اين كه بازى به صورت رفت و 
برگشت برگزار شود و يا اين كه كشورهايى را به عنوان ميزبان بازى هاى 

خود انتخاب كنند و يا اين كه بازى هاى به صورت متمركز باشد.

عربســتان آماده اســت تا براى ميزبانى مرحله حذفى به AFC  اعالم 
آمادگى كند.

3 تيم اســتقالل، پرســپوليس و تراكتور تيم هاى ايرانــى حاضر در اين 
رقابت ها هســتند كه بايد تالش خود را مقابل زياده خواهى هاى اعراب 
حاشيه خليج فارس داشته باشند زيرا ميزبانى حق مسلم تيم هاى ايرانى 

است.
در مرحله حذفى اين ليگ قهرمانان آســيا 8 تيم استقالل، پرسپوليس و 
تراكتور از ايران، الشارجه و الوحده از امارات، النصر و الهالل ازعربستان 
و اســتقالل تاجيكستان حضور دارند كه قرار است 22 و23 شهريور ماه 

سال جارى به مصاف هم بروند.

 ورزش اســتان همدان همواره و دوره هاى 
مختلــف بازى هاى المپيك به عنوان مهمترين 
رويداد ورزشى جهان نمايندگانى داشته است، 
امــا اكنون در بيم و اميد حضور دوباره در اين 
ميدان بــزرگ قرار گرفته تــا بتواند از طريق 
كسب ســهميه «كيميا زارعى» در اين دوره از 

المپيك نيز نقش آفرين باشد.
به گــزارش ايرنا، ســى ودومين دوره المپيك 
تابستانى 2020 با يكسال تأخير به دليل شيوع 
كرونا، مرداد امسال و به ميزبانى شهر توكيو در 

كشور ژاپن برگزار خواهد شد.
كاروان ورزشى ايران در خط پايانى مسابقات 
انتخابى رشــته هاى مختلــف ورودى المپيك 
و در تالش براى افزايش تعداد ســهميه هاى 
حضور در اين ميدان بزرگ جهانى اســت هر 
چند ورزش استان همدان هنوز موفق به كسب 
سهميه نشده و همچنان در بيم و اميد رسيدن 

به آوردگاه توكيو قرار دارد.
اســتان همدان در دوره هاى گذشته بازى هاى 
المپيك همواره پاى ثابت كاروان تيم هاى ملى 
كشور بوده و در سال هاى اخير نيز بارها شاهد 

مدال آورى ورزشكاران همدانى بوده ايم.
البته اين اســتان در المپيك 2016 ريو برزيل 
ناكام بود و با داشــتن 2 نماينده در رشته هاى 
تيراندازى و ماده پياده روى، از رسيدن به مدال 

بازماند.
همــدان در المپيك 2012 لندن ســه نماينده 
داشت و توانســت در مجموع يك مدال نقره 
توســط صادق گودرزى در رشــته كشتى را 

كسب كند.
استان همدان در المپيك 2004 آتن نيز صاحب 
يك نشان نقره توسط «مسعود مصطفى جوكار» 
در رشــته كشتى آزاد شــد، در المپيك 2008

پكن با وجود برخوردارى از دو سهميه رشته 

كشتى، مقامى كسب نكرد و در المپيك 2012
لندن نيز در سه رشــته قايقرانى، تيراندازى و 
كشتى داراى نماينده بود كه در نهايت «صادق 
گودرزى» مدال نقره اين رقابت ها را به دست 

آورد.
همدان به نسبت دوره قبل با يك سهميه كمتر 
در المپيك 2016 حضور يافت و در دستيابى 

به مدال نيز ناكام بود.
اما براى حضور در المپيك توكيو، پس از ناكام 
ماندن مه لقا جام بزرگ بخت اول كسب سهميه 
المپيك در مسابقات ورودى رشته تيراندازى، 
شــانس اســتان براى دريافت بليت مسابقات 

سخت تر از گذشته شده است.
پس از ناكامى ورزشــكاران همدان در كسب 
سهميه توسط مه لقا جام بزرگ، حميد زورآوند، 
كشــتى و شــيما صفايى در رشته تنيس روى 

ميز حاال تمام كورســوى اميد استان به رشته 
قايقرانى و معجزه گرى كميا زارعى است.

كيميا زارعى براى حضور در انتخابى المپيك و 
رقابت براى كسب سهميه راهى هم اكنون در 
كشور ژاپن به ســر مى برد و پس از انصراف 
آرزو حكيمى بخت نخســت كســب سهميه 
المپيك، حاال همه اميدها متوجه زارعى است 
تا بتواند نخستين سهميه بازى هاى توكيو ژاپن 

را براى استان تصاحب كند.
مسابقات قايقرانى رويينگ انتخابى المپيك 15
تا 17 ارديبهشت ماه در ژاپن برگزار مى شود و 
در اين مســابقات در بخش مردان و زنان هر 
كدام، پنج ســهميه در روئينگ يك نفره و سه 
سهميه در روئينگ دو نفره توزيع خواهد شد.

ايران در سه قايق نماينده دارد و «بهمن نصيرى 
و نازنين ماليى» در روئينگ يك نفره و «كيميا 

زارعــى و زينــب نوروزى» نيــز در روئينگ 
دونفره به رقابت مى پردازند.

زارعــى دارنده مدال نقره مســابقات روئينگ 
قهرمانــى جوانــان آســيا اســت و قايقرانى 
كشورمان اميدوار به كسب سهميه توسط اين 

ورزشكار جوان همدانى است.
روئينــگ نوعى قايقرانى اســت كــه در آن 
ورزشــكاران بر روى يك قايق با اســتفاده از 
پــارو در رودخانه، درياچه يا دريا به رقابت با 
يكديگر مى پردازند. در اين رشته قايقرانان رو 
به عقب در قايق نشسته و با استفاده از 2 پارو 
كــه با گيره به قايق چســبيده  قايق خود را به 
سمت جلو هدايت مى كنند. قايق هاى روئينگ 
دراز و باريــك و دو ســوى آن ها نيمه مدور 
است. روئينگ يكى از اولين رشته هاى المپيك 

مدرن محسوب مى شود.

 امروز 13 ارديبهشــت پنجمين ســالروز 
شهادت عليرضا شمسى پور است

 ســردار عليرضا شمســى پور در دو جبهه 
جنگيــد ودر هــردو قهرمان شــد او هم در 
جبهه نبرد حق عليه باطل خوش درخشــيد 
و ديــن خود را به كشــور ادا كــرد وهم در 
حوضــه ورزش با مســئوليت هاى مختلف 

دست آوردهاى خوبى داشت.
شهيد عليرضا شمسى پور پس از پايان جنگ 
تحميلى براى حفــظ خاطرات و ارزش هاى 
دفــاع مقــدس راوى و از ســوى ديگــر 

نــور  جســتجوگر 
مى شود و سال ها در 
مناطق جنگى به تفحص پيكر شهدا مى پردازد 
بــراى بازگرداندن پيكر پاك شــهيدانى كه 
دور از وطن مانده بودند و ســرانجام در 13 
ارديبهشــت مــاه 1395 در ارتفاعات كانى 
مانگاى عراق، هنگام جستجوى پيكر شهداى 
دوران دفــاع مقــدس بر اثر انفجــار مين به 

شهادت مى رسد.
اين سردار خســتگى ناپذير عالوه بر حضور 
گســترده در ميدان جنِگ سخت، با 20 سال 
فعاليت مستمر در عرصه ورزش، به پرورش 
روح و جسم جوانان اين مرز و بوم  پرداخت.

سردار شهيد عليرضا شمســى پور در لباس 
فوتبال  باشــگاه هاى  مديرعامل  داور،  مربى، 
فجــر و پــاس، رئيــس هيأت ورزشــيد و 
چرخه ســوارى و تيراندازى، رئيس بســيج 
ورزشــكاران استان، رئيس تربيت بدنى سپاه 
همــدان و عضو هيأت رئيســه فدراســيون 
دوچرخه سوارى از جمله خدمات بود كه به 

ورزش همدان داشت.
شهيد شمسى پور در دوران حضور پرثمرش 
در عرصــه ورزش، قهرمانــان مطرحى را به 
ورزش همدان و كشور معرفى كرد كه از آن 
جمله مى توان از احمد جمشــيديان، بازيكن 
اسبق تيم ملى فوتبال و سرمربى فصل گذشته 

تيم پاس همدان، بابــك صمديان از مربيان 
جوان همــدان و مه لقا جام بــزرگ، تيرانداز 

المپيكى همدان ياد كرد.
سردار شــهيد در 13 ارديبهشت ماه سال 95 
در عمليات تفحص شهدا در منطقه كانيمانگا 
(پنجوين عراق) بــر اثر انفجار مين به درجه 
رفيع شهادت نائل آمد و با رسيدن به آرزوى 
ديرينه خــود به جمع دوســتان و همرزمان 

شهيدش پيوست.
گروه ورزش همدان پيام سالروز شهادت اين 
عزيز از دست رفته را به خانواده وى و جامعه 
ورزش استان تسليت گفته و اميدوار است كه 

از رهروان اين شهيد بزرگوار باشد.

ورزش استان در انتظار معجزه كيميا

آخريــن مهلــت ارائــه الكترونيكــي اظهارنامه 
ــتان  ــزوده دوره زمس ــر ارزش اف ــات ب مالي
1399 و پرداخــت ماليــات متعلقــه، حداكثــر 

ــي باشــد.  ــا مورخــه 1400/02/15 م ت
(م الف  167)

روابط عمومي اداره كل امور مالياتي استان همدان

قابل توجه موديان محترم 
ماليات بر ارزش افزوده:

آگهي حصر وراثت
خانم ليال حســينى طالع داراى شماره شناسنامه 2877 به شرح دادخواســت به كالسه 112/1400/56 از 
اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان پرويز شادى به شماره 
شناســنامه 3227 در تاريخ 1400/02/08 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى منحصر است به: 1- ليال حسينى طالع،فرزند سيدمحمود،متولد 1357 و به شماره شناسنامه 2877 
همسر متوفى، 2-نساء شادى،فرزند پرويز، متولد 1377 و به شماره شناسنامه 4040333624 فرزند متوفى، 
3- عليرضا شادى، فرزند پرويز، متولد 1385 و به شماره شناسنامه 4040489039 فرزند 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 باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد و اال گواهي صادر 

خواهد شد. (م الف 42)
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهى تأسيس،تغييرات شركت
ــت ســپهر  ــر پيشــخوان دول ــا مســئوليت محــدود دفت تأســيس شــركت ب
صــدراى متيــن درتاريــخ 1400/02/11 بــه شــماره ثبــت 14627 بــه شناســه 
ملــى 14009988533 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه خالصه 

آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. 
ــل  ــت الكترونيــك از قبي ــات پيشــخوان دول ــه خدم موضــوع فعاليــت: ارائ
ــه در  ــل ارائ ــط و قاب ــات مرتب ــه خدم ــردارى و انجــام كلي ــره ب ايجــاد و به
ــه امــر  ــر پيشــخوان دولــت و بخــش عمومــى غيــر دولتــى تصــدى ب دفات
تجــارت بموجــب مجــوز شــماره 5880/119 مــورخ 1399/11/29 وزارت 
ارتباطــات و فنــاورى اطالعــات تاســيس گرديــد. مــدت فعاليــت : از 
تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى: اســتان همدان،شهرســتان 
ــان 18متــرى  همدان،بخــش مركزى،شــهر همدان،محلــه حســين خانى،خياب
ــتى 6518653388  ــف كدپس ــه همك ــالك 0، طبق ــوار علويان،پ گوهريان،بل
ســرمايه شــخصيت حقوقــى عبــارت اســت از مبلــغ 10,000,000 ريــال نقــدى 
ــه  ــاى عيســى درويشــى ب ــركا آق ــك از ش ــر ي ــركه ه ــهم الش ــزان س مي
شــماره ملــى 4031197063 دارنــده 100000 ريــال ســهم الشــركه آقــاى علــى 
ــال  ــده 9900000 ري ــى 4031501102 دارن ــماره مل ــه ش ــى راد ب ــر صالح اكب
ســهم الشــركه اعضــا هيــأت مديــره آقــاى عيســى درويشــى بــه شــماره 
ــدت  ــه م ــره ب ــأت مدي ــس هي ــب رئي ــمت ناي ــه س ــى 4031197063 و ب مل
نامحــدود آقــاى علــى اكبــر صالحــى راد بــه شــماره ملــى 4031501102 و بــه 
ســمت رئيــس هيــأت مديــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مديرعامــل 
ــادار  ــناد به ــه اوراق و اس ــا: كلي ــدگان حــق امض ــدود دارن ــدت نامح ــه م ب
ــود  ــا، عق ــروات ، قرارداده ــل چــك ، ســفته ، ب و تعهــد آور شــركت از قبي
اســالمى و همچنيــن كليــه نامــه هــاى عــادى و ادارى باامضــاء علــى اكبــر 
صالحــى راد و عيســى درويشــى همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. 
اختيــارات مديــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان 

پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن گرديــد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 
(1130445)

آگهى تأسيس،تغييرات شركت
تاســيس شــركت بــا مســئوليت محــدود ماهــد رايــان ســداد الونــد درتاريــخ 
1400/02/11 بــه شــماره ثبــت 14628 بــه شناســه ملــى 14009989290 ثبــت 
و امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت 

اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. 
ــتگاه هاى  ــه دس ــد و ارائ ــه  ، تولي ــه رايان ــد و ارائ ــت :تولي ــوع فعالي موض
جانبــى، توليــد و پشــتيبانى نرم افزارهــاى ســفارش مشــترى، ارائــه و 
ــات  ــل، خدم ــد داخ ــى تولي ــزارى و CD اطالعات پشــتيبانى بســته هاى نرم اف
شــبكه هاى اطالع رســانى، خريــد و فــروش و انجــام امــور بازرگانــى 
ــس  ــزوم پ ــورت ل ــرى درص ــى و هن ــاى فرهنگ ــرم افزاره ــتثناى ن ــه اس ب
ــت  ــخ ثب ــت: از تاري ــدت فعالي ــط م ــع ذيرب ــاى الزم از مراج ــذ مجوزه از اخ
بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى: اســتان همدان،شهرســتان همدان،بخــش 
ــينا  ــى س ــينا،خيابان بوعل ــى س ــگاه بوعل ــه آرام ــهر همدان،محل مركزى،ش
ــتى  ــف كدپس ــه همك ــينا،پالك 0 ، طبق ــى س ــگاه بوعل ــدان آرام جنوبى،مي
ــغ 1,000,000  ــارت اســت از مبل ــى عب 6515699151 ســرمايه شــخصيت حقوق
ريــال نقــدى ميــزان ســهم الشــركه هــر يــك از شــركا خانــم نيكتــا عظيميان 
بــه شــماره ملــى 3860936972 دارنــده 500000 ريــال ســهم الشــركه آقــاى 
محمدمســعود عزيزپــور بــه شــماره ملــى 4040282371 دارنــده 500000 ريــال 
ــماره  ــه ش ــان ب ــا عظيمي ــم نيكت ــره خان ــأت مدي ــا هي ــركه اعض ــهم الش س
ملــى 3860936972 و بــه ســمت رئيــس هيــأت مديــره بــه مــدت نامحــدود 
ــه ســمت  ــه شــماره ملــى 4040282371 و ب ــور ب آقــاى محمدمســعود عزيزپ
مديرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو اصلــى هيــأت مديــره بــه 
مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد 
آور شــركت از قبيــل چــك، ســفته، قراردادهــا، عقــود اســالمى و همچنيــن 
ــور  ــاى محمدمســعود عزيزپ ــا امضــاء آق ــادى و ادارى ب ــاى ع ــه ه ــه نام كلي

ــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. همــراه ب
 اختيــارات مديــر عامــل: طبــق اساســنامه روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان 
ــوع  ــت موض ــد. ثب ــن گردي ــركت تعيي ــاى ش ــى ه ــت درج آگه ــام جه پي

ــى باشــد. ــت نم ــه فعالي ــه اخــذ و صــدور پروان ــه منزل ــور ب ــت مذك فعالي
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 
(1130444)

به بهانه پنجمين سالروز شهادت شمسى پور

شمسى پور قهرمان 
در ميدان جنگ و ورزش بود
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توليدات  زمينه  در  كه  همدان 
صنايع دســتى سرآمد اغلب 
روزها  اين  اما  استانهاســت 
اطالع رسانى  عدم  واسطه  به 
چگونگــى خريــد و فروش 
توليــدات هنــرى در انزواى 
بازاريابــى جا خــوش كرده 
اســت. اين نكته بــه تاكيد 
هنرمندان و جاى خالى همدان 
درسايت هاى فروش اينترنتى 

به اثبات مى رسد

فنـاوري

گـزارش 

گردشگـرى

تعبيه چراغ  قوه نانو روى گوشى هوشمند 
براى تشخيص ويروس

 محققان موسســه فناورى ماساچوست (MIT) چراغ قوه اى در 
ابعاد نانو بر روى يك تراشه ساخته اند كه مى تواند به تبديل تلفن هاى 

همراه به حسگر تشخيص دهنده ى ويروس كمك كند.
به گزارش ايســنا، از اين رويكرد مى توان در ساخت انواع مختلفى 
از چراغ قوه هاى نانو بــا كاربردهاى مختلف و انواع متفاوتى از پرتو 

نور استفاده كرد.
دانشمندان مدت هاست از نور براى تشخيص مواد استفاده مى كنند و 
اين كار را با مشاهده ى برهم كنش نور و ماده انجام مى دهند. آن ها نور 
را به ماده مورد نظر مى تابانند و ســپس نور رد شده از ماده را مورد 

بررسى قرار مى دهند.

تأثير شاخص توده بدنى بر سرطان پستان
پژوهشــگران اســتراليايى در بررســى جديد خود، به ارزيابى تاثير 

شاخص توده بدنى بر ميزان نجات از سرطان پستان پرداختند.
پژوهشگران"دانشــگاه  مديكال اكســپرس،  گــزارش  بــه 
فليندرز"(Flinders University) استراليا، ارتباط جديدى ميان 

شاخص توده بدنى و ميزان نجات يافتن از سرطان پستان يافته اند.
پژوهشگران، داده هاى مربوط به پنج هزار بيمار مبتال به "سرطان پستان 
 (ABC)"و 3496 بيمار مبتال به "سرطان پستان پيشرفته (EBC)"اوليه
را ارزيابى كردند تا ارتباط ميان شــاخص تــوده بدنى و ميزان بقا را در 
هر دو مرحله تعيين كنند.به گفته پژوهشگران، نتايج اين بررسى، نوعى 
"پارادوكس چاقى"را نشان مى دهند كه بر ميزان بقاى 19 هزار و 807 زن 

و 167 مرد مبتال به سرطان پستان، تاثير خواهد گذاشت.

حمله به تومورهاى سرطانى 
با كمك سلول هاى مهندسى شده

 پژوهشــگران آمريكايى دريافته اند كه با مهندسى سلول هاى تى 
مى توان رشد تومورها را در انواع سرطان متوقف كرد.

به گزارش ساينس ديلى، پژوهشگران مركز سرطان "دانشگاه ويرجينيا 
كامن ولث"(VCU) آمريكا به واسطه مهندسى سلول هاى تى نشان 
داده اند كه مى توان رشــد تومور را براى انواع سرطان ها متوقف كرد 
و جلوى گســترش ســرطان به انواع بافت ها را گرفت. اين بررسى 
براســاس دهه ها پژوهش توسط "پاول فيشر"(Paul Fisher)، از 
 "Massey's Cancer Biology" اعضــاى پروژه پژوهشــى
صورت گرفته كه پروتئينى موسوم به "IL-24" را كشف كرده است 

كه به چندين روش متفاوت به انواع سرطان حمله مى كند.

ابداع يك ابزار ويرايش ژن قابل رقابت 
با "كريسپر"

 دانشــمندان "هاروارد" موفق به ايجــاد ابزارى براى ويرايش ژن 
شــده اند كه از بخش هاى دى ان اى باكتريايى به نام "رترون" استفاده 

مى كند و مى تواند با فناورى "كريسپر"(CRISPR) رقابت كند.
به گزارش انگجت، دانشــمندان موسسه "ويس"(Wyss) هاروارد 
براى مهندســى الهام گرفته از زيست شناســى ابــزارى جديد براى 
ويرايش ژن ايجاد كرده اند كه مى تواند دانشــمندان را قادر به انجام 
همزمان ميليون ها آزمايش ژنتيكى كند. محققان آن را تكنيك "تركيب 
مجدد كتابخانه رترون"(RLR) ناميده اند. در اين روش از بخش هايى 
از دى ان اى باكتريايى به نام "رترون"(retron) اســتفاده مى شود كه 

مى تواند قطعات دى ان اى تك رشته اى توليد كند.

تعبيه چراغ  قوه نانو روى گوشى هوشمند 
براى تشخيص ويروس

 محققان موسســه فناورى ماساچوست (MIT) چراغ قوه اى در 
ابعاد نانو بر روى يك تراشه ساخته اند كه مى تواند به تبديل تلفن هاى 

همراه به حسگر تشخيص دهنده ى ويروس كمك كند.
به گزارش ايســنا، از اين رويكرد مى توان در ساخت انواع مختلفى 
از چراغ قوه هاى نانو بــا كاربردهاى مختلف و انواع متفاوتى از پرتو 

نور استفاده كرد.
دانشمندان مدت هاست از نور براى تشخيص مواد استفاده مى كنند و 
اين كار را با مشاهده ى برهم كنش نور و ماده انجام مى دهند. آن ها نور 
را به ماده مورد نظر مى تابانند و ســپس نور رد شده از ماده را مورد 

بررسى قرار مى دهند. 

جرم انتقال كرونا در سفر چيست؟
تاكنون از خودتان پرسيده ايد 

جرم انتقال كرونا در سفر چيست؟
 «ســفر» توصيــه  نشــده ترين فعــل در وضــع حاضر اســت و 
محدوديت هاى مرتبط با آن، با وجود 198 شــهر قرمز در كشور هنوز 
برداشته نشده است. با اين حال، تبليغ سفرهاى گروهى انجام مى شود، 
به ويژه با فرارســيدن فصل بهار و نزديك شدن تعطيالت عيد فطر. اما 
اگر بدون توجه به توصيه ها ســفر رفتيد و به كرونا مبتال شــديد و يا 
عامل انتقال اين ويروس به ديگران بوديد، چه مسئوليت شهروندى و 

حقوقى متوجه شما و همراهان تان است؟
وزارت بهداشــت و ســتاد ملى مقابله با كرونا همچنان بر سفر نرفتن 
تأكيــد دارند و هم اينك تــردد جاده اى بين 198 شــهر قرمز و 157 
شــهر نارنجى مشمول جريمه اســت. با اين حال، اگر ضرورتى براى 
ســفر بود و يا با گروه و تور مســافرت رفتيد حتمًا نكات بهداشتى را 
رعايت كنيد. تأكيد مى شــود پس از ســفر، 14 روز از تماس و ارتباط 
با ديگران خوددارى شــود. اگر فكر مى كنيد با فرد مبتال به كوويد19 
تماس داشــته ايد، ســفرهاى بعدى را عقب بيندازيد. حتى اگر بدون 
نشــانه باشيد، ممكن اســت ويروس را در جريان سفر به ديگر افراد 
منتقل كنيد. آمارهاى وزارت بهداشــت نشــان مى دهد 51 هزار نفر از 
افراد كرونا مثبت، بدون توجه به شــرايط، كيلومترها از شهر خود دور 
شده اند. ايرج حريرچى گفته 21 درصد اين افراد فقط در فروردين ماه 

قرنطينه را شكسته و سفر رفته اند.
وزارت بهداشت قبال از جريمه افرادى كه قرنطينه كرونا را شكسته اند، 
خبــر داده بود. حريرچى اكنون گفته در طرح قبل با وجود تعيين 200 
هزار تومان جريمــه براى متخلفان، اما برخى افــراد محدوديت ها را 
رعايت نكردند. مشخص شد اين ميزان بازدارنده نبوده است. بنابراين 
در كميته امنيتى - اجتماعى وزارت كشــور مقرر شد وزارت بهداشت 
موارد تخلف را اعالم كند و نيروى انتظامى ناظر بر رعايت آن ها باشد 

و اعمال قانون كند.
ســواى برخوردهاى قانونى كه ستاد ملى كرونا براى شكستن قرنطينه 
تعيين مى كند و به نظر مى رســد با امكان شناسايى و رديابى اين افراد، 
امــكان جريمــه و كنترل آن هــا را دارد، در قانون نيــز ناديده گرفتن 
محدوديت هــا و نكات بهداشــتى در صورت انتقال ايــن بيمارى به 
ديگران و خطرآفرين شــدن آن، رفتارى «مجرمانه» شناخته مى شود و 

مصاديق و مواد قانونى مرتبط براى آن وجود دارد.
منطبق با نظر كارشناســان حقوق جزا و جرم شناسى، چنان چه بدون 
رعايــت موازين بهداشــتى و پروتكل هاى مربوطــه از جمله لزوم 
قرنطينــه و قطع ارتباطات فيزيكى و تماســى با ديگران، خود را در 
معــرض عموم قرار دهيد و از اين طريــق باعث آلودگى ديگران و 
انتشــار ويروس شويد و بر اثر آن، فرد يا افرادى فوت كنند، حسب 
مورد مشمول يكى از بندهاى (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 291 
شده و قتل عمد محسوب مى شود. مواد 492 و 493 قانون مجازات 
اســالمى مصوب سال 1392 نيز بر مســؤوليت كيفرى چنين فردى 

مى گذارد. صحه 
■ در ماده 291 قانون مجازات اســالمى، جنايــت در موارد زير 

«شبه عمدى» محسوب مى شود:
الف- هرگاه مرتكب نسبت به مجنى عليه قصد رفتارى را داشته، لكن 
قصد جنايت واقع شــده يا نظير آن را نداشــته باشــد و از مواردى كه 

مشمول تعريف جنايات عمدى مى شود، نباشد.
ب- هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن كه جنايتى را 
با اعتقاد به اين كه موضوع رفتار وى شــىء يا حيوان و يا افراد مشمول 
ماده(302) اين قانون اســت به مجنى عليه وارد كند، سپس خالف آن 

معلوم شود.
پ- هرگاه جنايت به ســبب تقصير مرتكب واقع شــود، مشروط بر 
اين كه جنايت واقع شــده يا نظير آن مشــمول تعريف جنايت عمدى 

نباشد.
ماده 492 ايــن قانون نيز تعيين مى كند «جنايــت در صورتى موجب 
قصاص يا ديه اســت كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد، 
اعم از آن كه به نحوه مباشــرت يا به تســبيب يا به اجتماع آن ها انجام 

شود.»
در ماده 493 قانون مجازات اسالمى نيز آمده كه «وجود فاصله زمانى، 
ميان رفتار مرتكب و نتيجه ناشــى از آن، مانع از تحقق جنايت نيست. 
مانند فوت ناشــى از انتقال عامل بيمارى كشــنده، كه حســب مورد 
موجب قصاص و يا ديه اســت. حكم اين ماده و ماده 492 اين قانون 

در مورد كليه جرايم جارى است.
ماده 22 قانون طرز جلوگيرى از بيمارى هاى آميزشــى و بيمارى هاى 
واگيردار مصوب ســال 1320 مجلس شــوراى ملى نيــز مقرر كرده 
«اشــخاصى كه مانع اجراى مقررات بهداشــتى يا در اثر غفلت، باعث 
انتشــار يكى از بيمارى هاى واگيردار مى شــوند، به هشت روز تا دو 
ماه حبس تأديبــى و پرداخت جريمه نقدى به يكــى از اين دو كيفر 

محكوم مى شوند.»
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باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
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■ حديث:
امام على(ع):

هان اى مردم! پرهيزگارى، مركب هايى است رام كه پرهيزگاران،بر آن سوار شده، لِگام آن را به دست گرفته اند، 
كه آنان را به بهشت مى رساند. حّق و باطلى هست و هريك را طرفدارانى. اگر باطل فزونى يابد، در گذشته 
نيز چنين شده است و اگر حق، اندك شود، شايد [روزى قدرت يابد]  ولى كم است آنچه رو گردانده، رو آورد. 
نهج البالغة : خطبة 16

مريم مقدم  »
 تقريباً در يك ســال گذشــته از زمان شيوع پاندمى كرونا، 
بسيارى از خرده فروشى ها دچار چالش جدى شدند و كسب 
و كارشان با ركود خيلى محسوسى همراه شد. بخش عمده اى 
از فروش صنايع دســتى هم در قالب خرده فروشــى صورت 

مى گيرد.
همدان كــه در زمينه توليدات صنايع دســتى ســرآمد اغلب 
استانهاست اما اين روزها به واسطه عدم اطالع رسانى چگونگى 
خريد و فروش توليدات هنرى در انزواى بازاريابى جا خوش 
كرده اســت. اين نكته به تاكيد هنرمندان و جاى خالى همدان 

درسايت هاى فروش اينترنتى به اثبات مى رسد. 
با اپيدمى شــدن كرونا، نمايشگاه هاى مناســبتى، بازارچه هاى 
شهرى، جشــن نوروز كه در اسفند و فروردين هر سال است 
اوج فروششــان بود، اين فرصت از دســت رفــت. همچنين، 
تعطيلى بازارها و اماكن شهرى منجر به تعطيلى فروشگاه صنايع 
دستى كه بخشى از محصوالت صنايع دستى را عرضه مى كردند 
شد. از سوى ديگر در اين برهه زمانى، وقتى گردشگرى تعطيل 
و سفر ملغى شــد در نتيجه اغلب سوغات هايى كه در سفرها 
تهيه مى شد، ديگر امكانى براى عرضه و فروش وجود نداشتند. 
همه اينها در كنار هم موجب شــد تا عرصه صنايع دســتى و 
هنرهاى سنتى در سال گذشته با مشكالت جدى روبه رو باشند 

و وضعيت خوبى تا به االن نداشته باشند.

 همدان در انزواى بازار فروش مجازى 
امــا آنچه ما در همدان از آن غفلت كرديم خريد و فروش هاى 

مجازى بود كه هرگز جدى گرفته نشد. 
يك هنرمنــد توليد كننده صنايع دســتى درخصوص ارزيابى 
وضعيت بازار اين توليدات در همدان در يك ســال گذشــته 
معتقد است كه صنايع دستى، يكى از بدترين و كم رونق ترين و 
كسادترين دوران خودش را در دوران تاريخ استان تجربه كرده 
اســت. كه البته فقط محدود صنايع دستى نيست و گروه هاى 
ديگر را هم شــامل مى شود اما رها شــدگى هنرمندان صنايع 

دستى اتفاقى غير قابل انكاراست.
 اين هنرمند صنايع دســتى كه خواهان محفوظ ماندن نام خود 
است به همدان پيام مى گويد: معضالت و مسائل پيش  روى هنر 
صنايع دستى در همدان تنها مربوط به زمان شيوع كرونا نيست 
بلكه پيش از آن هم موارد متعددى بر ســر راه رونق اقتصادى 
هنرمندان صنايع دســتى قرار داشته است. از ابتدا به گونه اى با 
ما رفتار شــده است كه مى دانيم از متوليان صنايع دستى استان 
همدان هيچ انتظارى جز تكميل پرونده براى ورود به اين حوزه 

نمى توانيم داشته باشيم. 
وى معتقد اســت: از زمانى كه حضور توريست و گردشگران 
در كشور كمرنگ  شد، صنايع دستى هم با مشكل فروش روبرو 
شد. متوليان امور حتى تالش نكردند بازار خريد و فروش هاى 

اينترنتى را بــراى هنرمندانى كه اطالعات 
كار با فضاى مجازى و الكترونيكى آنها كم 

است آشنا كنند. 
وى ادامــه مى دهد: البتــه از حق نگذريم 
گرانى مواد اوليه حاصل از مشكالت كالن 
اقتصادى كشور نيز بر قيمت صنايع دستى 
تأثير داشــته به طورى كه ركود اقتصادى 
چشــم گيرى را در توليد و فروش صنايع 
دستى به دنبال داشته اســت. اين هنرمند 
مى گويد: در واقع پشــتيبانى و حمايت در 
حــوزه تهيه مواد اوليه و فــروش كه بايد 
وجود داشته باشد، مشكل هميشگى فعاالن 

اين حوزه است.
فــروش  و  توليــد  وضعيــت  هرچنــد 
صنايع دستى قبل از شيوع كرونا هم چندان 
قابل قبول نبود و بسيارى از توليدكنندگان 
روســتايى بــه كاهش فروش شــديد در 

ســال هاى اخير گله داشتند، اما به آينده صنايع دستى خوشبين 
بودند.

 توليدكنندگانى كه ارتباط با بازار را نمى دانند
در تحقيقات همدان پيام در فضاى مجازى و ديجيتال دريافتيم، 
تعدادى از مدرســين، هنرمندان و پيشكســوتان اين صنعت با 
توجه به دانــش و آگاهى وافر خود در اين زمينه راهى را پيدا 
كردند كه هم عالقمندان به هنر بتوانند رشته مورد عالقه خود 
را آموزش ببينند هم فروشــنده هاى صنايع دستى و افرادى كه 
آموزش ديده و محصولــى را توليد كرده اند تا كه محصوالت 
خود را به فروش برســانند و هم مشتاقان اين هنر ها به راحتى 

محصوالت صنايع دستى را خريدارى نمايند.
در اين نوشتار تالش مى كنيم اطالعات يكى از سايتهاى جوان 
اما پوياى خريد و فروش مجازى صنايع دستى را به هنرمندان 

همدانى معرفى كنيم. 
هنرمندان بســيارى داريم كه در زمينه صنايع دستى مشغول به 
كار هســتند عده كمى از اين هنرمندان با شركت هاى صادرات 
صنايع دســتى قرارداد دارند و عده ديگرى هم با شركت ها ى 

پخش و فروش صنايع دستى.
اما عده زيادى از آنها، هنرمندان بى نشــانى هستند كه در خانه 
خود مشغول ساخت صنايع دستى در رشته هاى بسيار متنوعى 
هستند كه اكثر اين هنرمندان بانوان ايران زمين هستند و از اين 
راه معيشت خود را مى گذرانند و اكثر اين افراد چند نفر را زير 

پوشش خود دارند. 

  ناشناخته بودن مراكز فروش محصوالت
يكى از مشــكالت در زمينه صنايع دســتى گرانى و ناشناخته 
بودن مراكز فروش اين محصوالت است و يا اگر مركزى جهت 

فروش باشد يك فرد عادى كه مشتاق خريد 
اســت حتما بايد به مراكز خريدى ورود كند 
كه بورس اين محصوالت مى باشد و اكثر اين 
فروشگاهها محصوالت خود را از شركت هاى 
پخش يا واســطه هاى ديگر يكجا خريدارى 

مى كنند.
يكــى از داليــل گرانــى ايــن محصوالت 
واســطه ها هستند و ســايت تيمچه به گفته 
عوامــل راه انــدازى آن تمركز خــود را بر 
ايــن مبنا قــرار داد كه اگــر بخواهيم رونق 
بــه اين صنايع بدهيم بايد واســطه ها را كم 
كنيم تــا قيمت خريــد پايين تــر بيايد، تا 
يك شــخص عادى كه از افــراد كارگر و يا 
كارمند كشورمان هســت بتواند ارزانتر اين 

محصوالت را خريدارى نمايد.
ايــن عوامل راه اندازى، پس از جمع آورى 
اطالعات و شناخت مشكالت و پيدا كردن 
اين هدف ها به اين نتيجه رســيدند بايد فروشــگاهى را در 
بســتر وب راه اندازى كنيــم كه هنرمند صنايع دســتى به 
صورت مســتقيم محصوالت خود را قرار دهد و خريدار از 
اين فروشــگاه مستقيم خريد نمايد. حتى بسترى فراهم شد، 
تا به عالقمندان هنرهاى مختلف اموزشــهاى الزم را بدهند 

تا وارد بازار كار شوند. 
در نتيجه اقدام به راه اندازى فروشــگاه آنالين صنايع دســتى 
تيمچه(teemche) كردند. فروشــگاه آنالين صنايع دستى 
تيمچه "teemche.comبا اين آدرس در دسترس خواهد 

بود 

  چگونه فروشنده آنالين شويم 
يكى از اعضاى تيم پشتيبانى در گفتگو با همدان پيام ميگويد: 
در اين فروشگاه هنرمند صنايع دستى يك پنل فروشنده ايجاد 
مى كنــد و در اين پنل تصاوير محصوالت خــود را به همراه 

قيمت و توضيحات در ويترين فروشگاه تيمچه قرار مى دهد.
محمــد مهدى احمدى ادامه داد: عالوه بــر اينكه مديران فنى 
سايت تصوير محصوالت را در ويترين فروشگاه قرار ميدهند 
نكته ديگر مهم اينجاست كه يك آدرس اختصاصى نيز توسط 
مسئول فنى سايت براى هنرمند مربوطه ايجاد مى شود كه تمامى 
محصوالتش در ان لينك به صورت اختصاصى ويترين شــده 

است
مزيــت اين لينك اختصاصى اين اســت كه مثــال هنرمند در 
اســتان همدان اين لينك را ارسال ميكند براى مشترى خوددر 
بندر عباس و آن مشــترى از طريق اين لينك مى تواند مستقيم 
با فروشــنده مورد نظر در تعامل باشد و فقط محصوالت اين 

هنرمند را مشاهده و خريدارى نمايد.

هنرمندان صنايع دستى بخوانند 

همدان در انزواى بازار فروش ديجيتال
■ توليدات هنرى روى دست هنرمندان مانده است

چشم انداز باغ دلگشاى ايرانى
 در فرش ايران

 قالى ايرانى همان باغ ايرانى اســت كه حوض هــا، جوى ها، درختان 
وگل هايــى دارد و ديوارهايى كه آن را محصور كرده اما اين عناصر، همه 
بــه فراخــور دوران و ذوق هنرمندان دچار تغييــر، تكوين و تكامل تا به 

امروز شده اند.
به گزارش ايرنا، باغ ايرانى همان فردوس يا بهشت است و قالى از باغ هاى 
ايرانى الهام گرفته شــده است، گفته مى شــود پرديس ها، باغ هاى بزرگ 
ايران كهن، در دوران خود از هفت ديواره تشــكيل مى شــدند و در اين 
فضاى محصور، درختان، نهرها و بوســتان آن از نفوذ دشمنان و اهريمنان 

پاسدارى مى شدند.
هفت ديواره باغ در قالى همان حاشــيه ها هستند، از هفت ديوار پرديس، 
يك ديوار پهن   تر بوده كه اين ديوار در قالى همان حاشيه پهن تر است كه 
بيشتر از حاشيه هاى ديگر خودنمايى مى كند و با انواع نقش هاى گياهى و 
جانورى آراسته مى شود، جوى آبى كه در چهارگوشه باغ جريان دارد در 
قالى به شكل داخلى ترين نوار قالى درآمده كه همان آبراهه اى است كه از 

حوض مركزى و نهرهاى اصلى در باغ جريان گرفته است.
نقش فرش "باغى" كه در دوران صفويه به نام هاى "گلســتان"يا "گلزار" 

شهره بود بيشترين نزديكى به نقشه ى باغ هاى ايرانى را دارد.
آنچنان كه على حصورى پژوهشــگر فرش در كتابش "فرش سيســتان " 
گفته است، نقشه  گلستان كه تصويرى از فردوس ها و باغ هاى ايران است 
دســت كــم متعلق به هزاره  دوم پيش از ميالد هســتند و از اين دســت 
قالى هاى نقش باغى قديمى، تنها بيســت عدد در موزه هاى جهان موجود 
اســت و اما نقش فرشى ديگر كه باز نمود بسيار زيبايى از باغ هاى ايرانى 
ســت، قالى هاى "قابقابى"يا "خشتى" است. نقش اين قالى ها همان نقش 
باغ هاى ايرانِى مملو از باغچه هايى اســت كه پشت سر هم در رديف ها و 

ستون ها قرار گرفته اند.
در اين نقش هر قاب سرو يا بته سركج (بته جّقه)يا گل سرخ و يا كاج و 
درخت مجنونى را به نمايش مــى گذارد كه هر كدام در حصار باغچه ها 

طنازى مى كنند.
بسيارى از نقش فرش هاى ايران در گروه نقشه هاى گلستان جاى مى گيرند 
و از اين جمله نقشــه"لچك و ترنج" اســت كه خود زاييده نقش گلستان 
يا همان باغى اســت.حوض هاى باغ هاى باستانى در نقشه قالى گلستان به 
مرور و نه به يك باره برجسته تر شــده اند و به باغچه هايى آراسته تبديل 

شده اند كه همان ترنج ها هستند.
نقشــه ى ســه ترنج از معروف ترين و رايج ترين اين فرش هاســت كه با 
نقش هاى ساده و سمبليك چون ماهى ها و گاه با نقوش گياهى و اسليمى 
و جانورى آراســته شده اند و اما به مرور يكى از سه ترنج يا سه حوض 
از 2 ديگرى بزرگ تر شــده و در برخى موارد "سلسله" را تشكيل داده كه 
يك حوض سراســرى بزرگ است و در ادامه ى شــكل گيرى و تكوين 
نقشــه "لچك و ترنج "2 حوض ديگر كم كم به طرف حاشــيه رفته و به 
نصف ترنج تبديل شده اند و باز نصف ترنج ها به 2 قسمت تبديل و به 2 
گوشــه فرش رفته و بدين ترتيب به صورت چهار لچكى در چهار گوشه 
فرش پديدار شــده اند. به واقع لچك يك چهارم ترنج ميانى است و همه 

با نقوش دل انگيز اسليمى ها و گل و برگ ها آراسته شده اند.
روند تبديل و ايجاد نقشــه لچك و ترنج ميراث سال هاى دراز است و از 
صفويه اين نقش بيشتر از پيش آراسته و با ذوق هنرمندان منقش شد. كهنه 
ترين فرش باقى مانده با نفش لچك و ترنج متعلق به دوران صفوى است 
و در واقع از همان دوران لچك و ترنج ها يا حوض هاى باغ فرش« لچك 

و ترنج» انواع نقش هاى بى بديل و دل انگيز را بر تن خود جاى دادند.
در همين دوران بود كه پس از افت و خيزهاى فراوان و رنجورى ها كه در 
اثــر بى توجهى بر پيكره هنر قالى بافى در طول دوران ها و حاكميت ها روا 
داشته شــده بود دوباره اين هنر اعتال يافت و كارگاه هاى قالى بافى بزرگ 
در شهرهاى كاشان، اصفهان و تبريز شكل گرفتند و قالى هاى بى شمارى 

براى كاخ هاى سلطنتى و تحفه براى ممالك ديگر بافته شدند.
با اين وصف باغ ايرانى اصل و اســاس بسيارى از نقش هاى فرش ايرانى 
است و چه بسا كه بسيارى از آنها از بتّه اى گرفته تا ختايى ها و اسليمى ها 
گاه در قالب عناصر باغ ايرانى كار آراســتن باغفرش ايرانى را به ســرحد 

كمال و پختگى مى رسانند.
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