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لزوم توجه 
مناظره هاى انتخاباتى 

به برنامه اقتصادى كانديداها

تحليل
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اهميت انتخابات
 ميان دوره مجلس 

در بهار و كبودراهنگ 

يـادداشت روز
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تجارت ليست!
 1- انتخابات شوراها در اين دوره از انتخابات در 
اســتان همدان به ويژه در شــهرها با پديده ائتالف و 

تالش داوطلبان براى حمايت...

 2021 مـــى    22   1442 شـــوال   10   1400 مـــاه  خـــرداد   1 شـــنبه  
ــان  ــا   5000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4040  12 صفحــــــــــ ــال هفدهـــم  شـ سـ
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كمترين 
بارش هاى همدان

در50 سال گذشته 
حضور وزير جوان 
امروز در همدان

شنجور
ظرفيتى كه
 مى تواند 
توريست پذير 
باشد

نابغه تنيس 
روى ميز همدان 
آسيايى شد

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

عشاير قربانى كمبود علوفه دام!
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

استاندار در ستاد اقتصاد مقاومتى:  

120 واحد راكد 
به چرخه توليد بازگشت
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يك فعال سياسى اصولگرا:

اصالح طلبان نياز به پايش درونى دارند
■ جريان اصالح طلب تجربه هايش را به دولت بعد منتقل كند

ثبت گنبد علويـان ثبت گنبد علويـان 
در فهرست ميراث در فهرست ميراث 
جهـان اسالمجهـان اسالم
■■ پرونده بناى پرونده بناى  900900 ساله همدان ساله همدان
 به ايسسكو رفت به ايسسكو رفت
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

شنبه  1 خرداد ماه 1400  شماره 4040
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

تجارت ليست!
 1- انتخابات شــوراها در اين دوره از انتخابات در استان همدان 
به ويژه در شهرها با پديده ائتالف و تالش داوطلبان براى حمايت از 

سوى ائتالف ها همراه شده است.
اين مهم دليلى شده تا عالوه بر احزاب و تشكل هاى سياسى ، برخى 
گروه هاى غير سياســى ، شخصيت ها و افراد نيز براى تشكيل ائتالف 

و ارائه ليستى با حمايت خود وارد ميدان شوند.
2- اين پديده در اكثر شــهرهاى استان قابل رصد است. به نوعى كه 
شــهروندى در گروهى شهرستانى نوشته است: "جديدا مد شده چند 
نفر با هدايت افرادى پشــت پرده ميان و خودشونو در جريان شناسى 
سياسى از مردم برتر مى دونن و به زور و ارعاب از كانديداها مى خوان 
كه برن خدمت اينها و آزمايش سياسى و اخالق و تقوا و... بدن و اينها 
بــه مردم بگن كه بله فالن كانديدا صالحيــت داره و كانديداى ديگه 

صالحيت كمترى داره يا نداره."
3- همچنين شــهروند ديگرى در شهرستانى ديگر نوشته است: "در 
كشور موج بى سامانى ليست هاى دروغين و كذايى به شدت راه افتاده 

و هيچ نظارتى وجود ندارد! 
تعدد ليســت هايى كه با نام هاى مشترك شــكل گرفته؛ درخواست 
ليدرهاى ليست هاى كذايى براى اخذ مبالغ چند ده ميليون تومانى از 
كانديداها، قول هاى دروغين شــامهاى آنچنانى  براى ورود قطعى به 

شوراى شهر و..."
4- اين دو نظر به عنوان نظر مردم و شاهد براى اين بحث آورده شد 
تا مشخص شود مردم از بى سامانى ليست بندى ها خبر داشته و از اين 

وضعيت گاليه دارند.
آنچه قابل تامل است آزادى عمل افرادى است كه تجارت ليست راه 

اندازى كرده و بدون هيچ مزاحمتى به تجارت خود مشغول هستند.
5- از داليل كاهش مشــاركت در انتخابــات يازدهمين دوره مجلس 
شوراى اسالمى تاكيد بيش از اندازه بر برخورد و  مراقبت از رسانه ها 

در انتشار مطالب شورانگيز به نام تخلف قانونى بود.
اين تاكيد از ســوى ستاد انتخابات بيشتر از نهادهاى نظارتى بود و در 
نتيجه شــور انتخاباتى كه مى توانست با تفسير موسع از قانون به نفع 

تمام داوطلبان، شكل بگيرد، شكل نگرفت.
6- اكنــون و در اين دوره از انتخابات نيز همه بــه ميدان آمده اند تا 

داوطلبى يا داوطلبان با هم فراتر از قانون در تبليغ حركت نكنند.
اين تمركز بر داوطلبان و رســانه ها ، دليلى شــده تا ديگر بازيگران با 

خيال راحت تخلف انجام داده و تجارت خالف داشته باشند.
7- حال منطقى آن اســت كه رسانه ها و داوطلبان در شورآفرينى آزاد 
باشــند و قانون به نفع شور و نشاط انتخاباتى تفسير شود و پيشگيرى 
از جرم و تخلفات انتخاباتى متوجه افرادى باشــند كه مردم ساالرى و 
نظام انتخابات را به محلى براى تجارت، درآمدزايى يا هزينه كرد پول 

هاى كثيف تبديل كرده اند.
در اين مسير، دفاع از حقوق احزاب و تشكل ها براى فعاليت سياسى، 
ارايه ليست و ائتالف مى تواند به شفاف سازى و پاك سازى فضا كمك 

كند.

همدانى ها با مشاركت 14 ميلياردى 
به يارى مددجويان بهزيستى شتافتند

 معــاون مشــاركت هاى مردمــى بهزيســتى اســتان همــدان از 
مشــاركت 14 ميليــارد و 260 ميليــون ريالــى مــردم اســتان در 
قالــب طــرح ضيافــت همدلــى در مــاه رمضــان خبــر داد بــه طــورى 
كــه ايــن مبلــغ بــراى كمــك بــه معلــوالن، ايتــام و محرومــان زيــر 

ــه شــده اســت.  ــن ســازمان هزين پوشــش اي
حمدا... فارســى در گفت وگو با ايرنا، با بيان آمار نهايى جذب و توزيع 

مشــاركت هاى نقدى و غيرنقدى بهزيستى اســتان همدان در طول ماه 
مبارك رمضان امســال افزود: طرح ضيافــت همدلى ماه مبارك رمضان 
فرصتى را فراهم كرد تا شــاهد مشــاركت مــردم و خيران در كمك به 

مددجويان بهزيستى باشيم.
معاون مشاركت هاى مردمى بهزيســتى استان همدان اضافه كرد: از اين 
مبلغ جمع آورى شــده 5 ميليارد و 847 ميليون ريال مشاركت نقدى و 
غيرنقدى بهزيستى شهرستان ها و واحدهاى تابعه دولتى و نيز مشاركت 
ســازمان ها و نهادهاى ديگر بوده و هشــت ميليارد و 413 ميليون ريال 
نقدى و غيرنقدى نيز مربوط به مؤسســات خيريه و مراكز تحت نظارت 

بهزيستى استان همدان است.
فارسى يادآور شد: اين طرح تا 22 ارديبهشت ماه و عيد سعيد فطر ادامه 
داشــت و كمك هاى مؤمنانه جمــع آورى و در كمترين زمان ممكن به 

دست نيازمندان آبرومند رسيد.
معاون مشــاركت هاى مردمى بهزيستى اســتان همدان اعالم كرد: افراد 
خير مى توانند در طول ســال كمك هاى نقدى خود را به شماره كارت 
6367957069278393 يا شماره شبا 210100004165034541724011
IR و شماره حساب 4165034541724011 به نام حساب مشاركت هاى 

مردمى بهزيستى واريز كنند.

ارجاع 43 پرونده تخلف بهداشتى 
 حوزه دامپزشكى به مراجع قضايى

 رئيس اداره نظارت بربهداشــت عمومــى و مواد غذايى اداره كل 
دامپزشكى استان همدان از پايان موفق طرح تشديد نظارت بهداشتى 

دامپزشكى استان همدان در ماه مبارك رمضان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل دامپزشكى استان همدان، اميرحسين 
نقى پور هدف از اجراى اين طرح را تأمين بهداشت و تضمين سالمت 
فرآورده هاى خام دامى مورد اســتفاده مردم استان همدان اعالم كرد. 
در طول اين طرح روزانه به صورت ميانگين تعداد 19 اكيپ بازرسى 
دامپزشكى در قالب دو شيفت كارى صبح و بعدازظهر فعاليت داشتند
وى افزود: طرح تشــديد نظارت بهداشتى بر مراكز توليد، فرآورى و 
عرضه  فرآورده هاى خام دامى از 25 فروردين ماه لغايت 25 ارديبهشت 
ماه امسال اجرا شد. و سربازان عرصه سالمت با تالش مضاعف خود 
در طول سال براى تأمين و تضمين سالمت غذاى مردم از هيچ تالشى 

فروگذارى نخواهند كرد.
وى با اشاره به اينكه در طول اجراى اين طرح، بيش از شش هزار مورد 
بازديد توســط كارشناسان دامپزشكى از مراكز توليد، توزيع و عرضه 
فرآورده هاى خام دامى صورت پذيرفته است، عنوان كرد: بيش از 16
تن فرآورده  خام دامى غيرقابل مصرف در استان همدان كشف، ضبط 
و از ســبد غذايى خانوار حذف و در اين راستا تعداد 43 پرونده براى 

سير مراحل قانونى به مراجع قضايى و انتظامى ارجاع شد.
در ادامه دكتر اميرحسين نقى پور با تأكيد براينكه نظارت هاى بهداشتى 
دامپزشكى در طول سال به منظور تأمين سالمت امنيت غذايى تعطيل 
شــدنى نيست و به صورت مستمر برقرار اســت، افزود: به متخلفان 
بهداشتى كه براى ســودجويى خود سالمت مردم را هدف مى گيرند 
اخطار و در صورت مشــاهده تخلف، از سوى كارشناسان و بازرسان 
بهداشتى دامپزشــكى برخورد قانونى و بدون اغماض با آنها به عمل 

خواهد آمد.

عزم شهردارى براى آسفالت همه كوچه هاى همدان
اجراى آسفالت كوچه هاى اسالمشهر

 در راستاى عزم شهردارى براى 
همدان،  كوچه هاى  همه  آسفالت 
كوچه هاى  آســفالت  عمليــات 

اسالمشهر اجرا شد.
شهردار همدان در حاشيه اجراى 
اين عمليات گفت: همه كوچه هاى 
شهر حق برخوردارى از آسفالت 

مناسب را دارند .
به گــزارش روابط عمومى منطقه 

چهار شهردارى همدان، عباس صوفى در بازديد از عمليات زيرسازى 
و آسفالت كوچه هاى اسالمشهر تأكيد كرد: همه شهروندان همدانى حق 
برخوردارى از مزاياى با كيفيت شهرى را دارند از اين رو بر مبناى اصول 
توسعه متوازن شهرى عزم مناسب سازى و آسفالت كوچه هاى نيازمند 

مسطح سازى را داريم.
وى همچنين با اشــاره به رشد بى ســابقه قيمت مصالح در اين سال ها 
خاطرنشان كرد: على رغم همه مشــكالت موجود موتور فعاليت هاى 

عمرانى شهردارى با تمام توان روشن و به حركت مشغول است.
صوفى ادامه داد: از ابتداى مسئوليت خود به عنوان شهردار اين شهر بنا 
را  بر حذف دريافت خوديارى از شهروندان گذاشته و خدمات عمرانى 
در شــهر را از وظايف ذاتى مديريت شــهرى تصور كرده ايم چرا كه 
دريافت خوديارى از محالت براى ارائه خدمات نظير عمليات آسفالت 
موجب فاصله گرفتن از معيارهاى عدالت طلبانه بود و درحق مناطق كمتر 

برخوردار اجحاف صورت مى گرفت.
شهردار همدان تصريح كرد: امروز با تسلط مديران مناطق و سازمان هاى 
شهردارى بر كارهاى محوله شاهد توفيقات ارزشمند در پيشبرد اهداف 
شــهروندان براى دست يافتن به شهرى ايده آل هستيم كه لطف خدا و 

همراهى و شكيبايى شهروندان عامل اين مهم است.
مدير منطقه چهار شهردارى همدان نيز گفت: در راستاى عزم شهردارى 
همدان درخصوص آسفالت كوچه هاى خاكى، شهردارى منطقه چهار 
آســفالت محله صيفى آباد در حصار امام خمينى(ره) را در دستور كار 

قرار داد.
مجيد شــاكرى افزود: محله صيفى آباد جزء محالت كم برخوردار شهر 
همدان اســت كه در ميــان كوى كوثر، كوى اسالمشــهر و كوى امام 

خمينى(ره) محصور شده است.
وى عنــوان كرد: در روزهاى گذشــته 7000 مترمربع از معابر اصلى و 
فرعى محله صيفى آباد خاك بردارى و بيس ريزى شد و با تالش بى وقفه 

همكارانم، زيرسازى معابر خاكى در اين محدوده به اتمام رسيد.
شــاكرى گفت: از روز دوشــنبه عمليات روكش آسفالت اين معابر با 
دستگاه فينيشر شروع شــد و 1100 تن آسفالت در كوچه هاى خاكى 

پخش و تسطيح شد.
وى ادامه داد: در اجراى اين پروژه و به منظور دسترسى بهتر ساكنان اين 
محله، 2 معبر به سمت بوستان آيين روشن و بوستان عقيل احداث شد 
كه قطعاً در تردد شهروندان به كوى اسالمشهر و كوى امام خمينى(ره) 

سهولت بيشترى ايجاد مى شود.
مدير منطقه چهار شهردارى همدان تأكيد كرد: در برخى معابر كه امكان 
تردد دستگاه فينيشر وجود ندارد، به صورت دستى آسفالت خواهد شد 

كه در برنامه كارى روزهاى آينده پيش بينى شده است.
شــاكرى با اشــاره به اينكه حدود 20 ميليارد ريال براى زيرســازى و 
آســفالت كوچه هاى خاكى اين محله هزينه شده است، گفت: بر خود 
وظيفه مى دانيم در راستاى توانمندسازى محالت كم برخوردار، توزيع 

عادالنه امكانات و عدالت اجتماعى را در همه محالت رعايت كنيم.
شاكرى در پايان از سازمان عمران و بازآفرينى فضاهاى شهرى شهردارى 

همدان در راستاى تهيه آسفالت و مصالح تقدير ويژه كرد

1- يكى از داوطلبان يكدســت شــدن قوا را عاملى براى تسريع در 
حل مشكالت مردم عنوان كرده است. گويا وى وعده حل سه روزه 
مشــكل بورس در صورت يكدست شــدن و هماهنگى قوا را داده 
اســت. گفتنى اســت وى  90 درصد بازار سهام را در دست دولت 

ارزيابى كرده است 
2- كارشناسان بر برگزارى مناظره دو به دو داوطلبان رياست جمهورى 
نظــر دارند. گويا ايــن نوع مناظره بهتر، تأثيرگذارتــر و ماندگارتر از 
مناظره هاى جمعى ارزيابى شــده است. گفتنى است قرار است اولين 
مناظره داوطلبان رياست جمهورى به صورت جمعى 8 خرداد در صدا 

و سيما برگزار شود.
3- برخى داوطلبان نگران بى طرف نبودن صدا و ســيما در مناظرات 
هستند. گويا اين داوطلبان نگران استفاده صدا و سيما از تاكتيك هاى 
تاثيرگذار به نفع داوطلب مورد حمايت در انتخابات رياست جمهورى 
در برنامه  مناظرات هســتند. گفتنى است بى طرف نبودن صدا و سيما 

همواره به نفع نامزدى كه از او حمايت شده، تمام نشده است.
4- اســتاندار اسبق همدان داوطلب انتخابات شوراى شهر تهران شده 
است. گويا كرم رضا پيريايى در حال رايزنى براى قرار گرفتن در ليست 
چند ائتالف اصولگرا اســت. گفتنى است در صورت نهايى شدن اين 
ليست ها وى از شانس بااليى براى حضور در شوراى شهر برخوردار 

خواهد شد.
5-  ائتالفى در حال برگزارى انتخابات اينســتاگرامى هســتند. گويا 
اين انتخابات، بخشــى از برنامه  رســيدن به ليست نهايى اين ائتالف  
در انتخابات شــوراى شهر همدان است. گفتنى  است داوطلبان براى 
موفقيت در اين مرحله در حال راضى كردن مرتبطين، به راى به خود 

در اين صفحه هستند.

71 طرح مدرسه سازى
 با مشاركت خيران در استان 

همدان اجرا مى شود
 بنابر گفته مديركل نوســازى، توســعه و تجهيز 
مدارس استان همدان 71 طرح مدرسه سازى در قالب 
132 كالس درس با مشاركت خيران در استان همدان 
اجرا مى شود. محمدحسين مرادى در مجمع عمومى 
عادى هيأت امنا خيران مدرسه ســاز اســتان همدان 
افزود: خيران نيك انديش مدرسه ســاز نقشه محورى 
و ســازنده در ســاخت، توســعه و تجهيز مدارس 
اين اســتان دارند.رئيس هيأت مديره مجمع خيران 
مدرسه ساز استان همدان نيز گفت: خيران مدرسه ساز 
در ســال 1399 اعتبارى افزون بر 42 ميليارد تومان 
تعهد كردند كه به يارى خدا و مشاركت مردم، بيش 

از 100 درصد تأمين اين اعتبار محقق شد.
على فراهانى با اشاره به پويش «مهر را با محرم آغاز 
كنيم» و پويش «من مادرم؛ بچه هاى ايران فرزند من» 
در قالــب طرح ملــى «آجر به آجر» افــزود: در اين 
پويش ها با واريز كمك هاى ُخــرد مردمى، اعتبارى 
افزون بر 162 ميليون تومان براى مدرسه سازى همراه 
با هدف فرهنگ سازى آحاد مردم حتى به اندازه سهم 

يك آجر، جمع آورى شد.
وى تصريح كــرد: در مجموع 22 هزار نفر از خيران 
مدرســه يار اســتان همدان در اين 2 پويش شركت 
كردند. فراهانى تاكيد كرد: 878 خير مدرســه ســاز 
حقيقى و حقوقى در اســتان همدان فعاليت دارند كه 

232 تن از آنها تنها مدرسه ساز هستند.
در پايان اين نشســت، مجمع انتخابات هيأت رئيسه 
مجمع خيرين مدرسه ســاز اســتان همدان با معرفى 

نفرات منتخب برگزار شد.

كمترين بارش هاى همدان
در50 سال گذشته 

 بنا بر اعالم مسئول مركز پيش  بينى اداره كل هواشناسى استان همدان كمبود 
بارش هاى بهارى در استان همدان نسبت به 50 سال اخير بى سابقه است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد حسن باقرى شكيب اظهار داشت: 
ميزان بارش بارش در فروردين و ارديبهشــت امسال نسبت به مدت مشابه در 

50 سال گذشته بى سابقه بوده است.
وى با بيــان اينكه ميزان بارش هاى بهارى در اســتان همدان نســبت به آمار 
بلند مدت 90 درصد كاهش يافته اســت تصريح كرد: از ابتداى امســال بارش 
چشمگيرى در اســتان وجود نداشته و در خرداد ماه هم بارش چندانى وجود 
نخواهد داشــت. مســئول مركز پيش بينى اداره كل هواشناسى استان همدان با 
اشــاره به اينكه ميانگين دماى استان در تابستان امسال يك تا دو درجه گرمتر 
از حد نرمال پيش بينى مى شود تصريح كرد: از پنج شنبه گذشته تا امروز دماى 

استان با تغييراتى در افزايش دما همراه بوده است.

 بنا بر تاكيد اســتاندار همدان احياى 120
واحد تعطيل در عرصه صنعت، كشــاورزى، 
معــدن و گردشــگرى بــه چرخــه توليد از 
افتخارات استان در سال گذشته است كه همين 

روند امسال دنبال مى شود.
به گزارش ايرنا، سعيدشاهرخى در جلسه ستاد 
اقتصــاد مقاومتى اظهار داشــت: روند احياى 
واحدهاى راكد با مشاركت بخش خصوصى و 
دستگاه هاى اجرايى به خوبى اجرا شده است.
وى تاكيد كرد: هنوز هم تعدادى از واحدهاى 
تعطيل در استان وجود دارد كه در سال جارى 

براى رفع موانع آنها برنامه داريم.
اســتاندار همــدان گفت: برخــى از واحدها 
در دســتگاه قضايى پرونــده دارند كه مديران 
دستگاه هاى متولى شناسايى آنها را در اولويت 
قرار دهند تا ايــن واحدها نيز به چرخه توليد 

بازگردند.
وى با بيان اينكه دســتگاه هاى اجرايى فروش 
امالك مازاد و اضافى را در دســتور كار قرار 
دهنــد، خاطرنشــان كرد: اكنــون 300 پروژه 
اقتصادى در سطح استان در حال اجراست كه 
حمايت از اين واحدها نيز در دستور كار است 

تا به سرعت بهره بردارى شود.
شاهرخى از بانك هاى استان خواست تعامل 
خود را با بخش خصوصى تقويت كرده و منابع 
مالى مورد نياز آنها را به موقع در اختيارشــان 
بگذارند تا روند تكميل را با شتاب سپرى كنند.
اســتاندار همدان با اشــاره به توسعه كم نظير 
اســتان در دولت تدبير و اميــد افزود: در اين 
مدت استان در 100 شاخص رشد داشت كه با 

آمار و ارقام مستند ارائه شده است.

وى همچنين از فرمانداران خواست طرحهاى 
نيمه تمام را احصا كرده و برنامه عملياتى براى 

اتمام آنها ارائه كنند.
شاهرخى به مديران دستگاه هاى اجرايى استان 
تاكيد كرد تعامل و ارتباط نزديك با ســرمايه 
گذاران داشته باشند تا شاهد رويش طرحهاى 

اقتصادى جديد در اين منطقه باشيم.
احياى معــادن راكــد، بازگشــت منابع آب 
اختصاص يافتــه به طرحهاى اجرا نشــده و 
توجه به اســتارت آپ ها از ديگر مواردى بود 
كه استاندار همدان به مديران استان تاكيد كرد.

دعوت استاندار همدان از سرمايه گذاران براى 
مشاركت در توسعه صنعتى استان

استاندار همدان همچنين در بازديد از شركت 
«نام ســراميك پيمــان»  با اشــاره به ظرفيت 
هــاى كم نظيرى منطقه براى اســتقرار صنايع 

گوناگون، از ســرمايه گــذاران داراى دانش و 
تجربه براى مشاركت در توسعه صنعتى استان 

همدان دعوت كرد.
ســعيد شــاهرخى اظهــار كــرد: حمايت از 
واحدهاى توليدى و ســرمايه گذاران در راس 
برنامه هاى اســتان همدان قرار دارد كه براى 
ارتقاى معيشــت و رفع بيــكارى به آن توجه 

ويژه داريم. 
وى گفت: با توجه به سياســت هاى دولت و 
تاكيدات رهبر معظم انقالب مبنى بر مانع زدايى 
و پشــتيبانى از توليد، در استان همدان به طور 
جــدى برنامه احياى واحدهــاى راكد و نيمه 
تعطيل و حمايت از سرمايه گذارى هاى جديد 

را در دستور كار قرار داده ايم. 
اســتاندار همدان افزايــش ظرفيت واحدهاى 
صنعتى و توليدى اســتان را ضرورى دانست 

و گفت: توســعه و تقويــت صنايع موجود از 
ديگر مواردى است كه به موازات مانع زدايى 
و تسهيل در كار واحدهاى مشكل دار پيگيرى 

مى كنيم. 
متشــكل  هيأتى  راس  در  همدان  اســتاندار 
از فرماندار شهرســتان بهار، رئيس ســازمان 
صمــت و جمعى از مديران اســتان همدان 
از كارخانه «نام ســراميك پيمان» بازديد كرد 
و از نزديــك در جريان رونــد فعاليت اين 
كارخانه و برنامه هاى آينده و چشــم انداز آن 

قرار گرفت.
به گفته شــاهرخى، اين واحد توليدى با توليد 
چينــى آالت بهداشــتى يكــى از واحدهاى 
نمونه در خاورميانه اســت كه نياز به يارى و 
گره گشــايى دارد. يك هزار 66 واحد صنعتى 

مجوزدار در استان همدان فعاليت مى كنند.

 بنا بر اعالم مديــركل ارتباطات و فناورى 
اطالعات استان 261 روستاى استان، امروز در 
مراســمى با حضور وزير ارتباطات و فناورى 
اطالعات، به شــبكه ملى ارتباطات متصل مى 

شوند.
مجتبى ســاكى در گفت وگو با ايرنا افزود: در 
ســفر وزير ارتباطات و فناورى اطالعات به 
استان همدان، از طرح هاى ساخت، راه اندازى 

و ارتقاى 164 ايستگاه فرستنده - گيرنده تلفن 
همراه (بى.تى.اس) در استان بهره بردارى مى 
شــود. وى اظهار داشت: با بهره بردارى از اين 
طرح ها، 261 روســتا در سطح اين استان، زير 
پوشــش اينترنت همراه نسل سه و چهار قرار 
مى گيرند. ساكى عنوان كرد: با بهره بردارى از 
اين طرح ها، اتصال روستاهاى استان به شبكه 

ملى ارتباطات، 24 درصد افزايش مى يابد.

وى با اشــاره به اينكه در اين سفر، پروژه هاى 
ديگر مخابراتى به تفكيك شهرستانى به بهره 
بردارى مى رسد، تصريح كرد: پهناى باند 149

مركز مخابراتى روستايى استان همدان نيز هر 
يك به ظرفيت يك گيگابيت در ثانيه افزايش 

مى يابد.
مديركل ارتباطات و فناورى اطالعات اســتان 
همدان گفــت: وزير ارتباطات پيش از ورد به 

همدان، ابتدا از طرح مخابراتى روستاى «دهنو» 
در شهرستان مالير بهره بردارى و با مردم اين 

روستا ديدار مى كند.
حمد جــواد آذرى جهرمى وزير ارتباطات به 
دنبال پيگيرى مشكالت آنتن دهى شبكه تلفن 
همراه در روستاهاى همدان، امروز براى بهره 
بردارى از طرح هاى مصوب شــده در ســفر 

قبلى، به همدان سفر كرده است.

 فرمانده سپاه ناحيه همدان در مراسم توديع 
و معارفه  فرمانده بسيج ادارات و كارخانجات 
گفت : بســيج به فرمايش مقام معظم رهبرى 
متعلق به ســازمان ، جنــاح و گرايش خاصى 
نيســت و در واقع بســيج متعلــق به انقالب 

اسالمى است .
علــى بقايى با بيان اينكه بســيج از مردم براى 
مــردم ومــال مردم ،مــى باشــد و تكليفش 
نمايندگى انقالب اسالمى مى باشد ، افزود: اگر 
يك بعدى به بســيج نگاه كنيم اشتباه كرده ايم 
ما موظف هستيم اين ظرفيت و گفتمان را در 
اختيار انقالب قــرار دهيم همه مديران و همه 
كارخانجات  شــركتهاو  مديران  و  كارفرمايان 

موظف هستند به اين ظرفيت كمك بكنند
وى عنوان كرد: بســيج هم راهبردوهم برنامه 

وهم توان دارد،  از روزى كه ما گرفتارويروس 
منحوس كرونا درسطح استان شديم از ظرفيت 
بسيج اســتفاده كرديم و موفقيت هاى زيادى 
كســب كرديم ، لذا بايــد ازاين ظرفيت، همه 

استفاده كنند . 
وى اظهاركرد: افق ديد انقالب 5 قاره را شامل 
مى شــود .تمدن سازى  هدف ما است وظيفه 
بسيج در فرمايشات مقام معظم رهبرى حفظ و 
حمايت از نيروهاى انقالبى  و جذب نيروهاى 

غيرانقالبى و خط كشى با ضدانقالب است. 

على بقايــى درادامه به انتخابات اشــاره كرد 
وگفت: اميدوارهســتيم درمدت كوتاهى كه تا 
انتخابات داريم بتوانيم درســطح كارخانجات 
و ادارات نشســت هاى بصيرتى ومطالبه هايى 
كه مقام معظم رهبرى از مجموعه هاى انقالبى 
داشــتند از جمله روى كار آمدن دولت جوان 

انقالبى را رقم بزنيم.
وى با بيان اينكه بايــد همت كنيم كه در اين 
انتخابات با مشــاركت حداكثرى و با انتخاب 
درســت مردم  مواجه شــويم، گفــت: بايد 

مجموعــه هــاى ادارى و كارخانجات دراين  
زمينه بيشــترايفاى نقش بكنند و شاهد شورو 

نشاط انتخابات باشيم.
وى عنــوان كــرد: نگاه انقالب ما به ســمت 
صندوق راى است چرا كه صندوق راى تامين 
كننده امنيت، انسجام مى باشد راى يك كارگر 
ودانــش اموز هم يــك راى دارد و بايد همه 
تالش كنيم آمها نيز با حضورشــان مشاركت 

حداكثرى را رقم بزنند .
 وى درپايــان گفــت: 4 ماموريــت بــراى 
دستگاهاى اجرايى از جمله  كمك  به مشاركت 
حداكثرى،امنيت و سالمت تبيين شاخصه هاى 
كانديدهاى اصلح براســاس گفتمان امامين و 
انقالب  بيان شــده اســت كه بايد در راستاى 

انجام آنها تالش كنيم.

استاندار در ستاد اقتصاد مقاومتى:  

120 واحد راكد به چرخه توليد بازگشت

261 روستاى استان همدان به شبكه ملى ارتباطات متصل مى شوند

حضور وزير جوان امروز در همدان

تمامى دستگاه هاى اجرايى و كارخانجات 
موظف به همكارى با بسيج هستند

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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افتتاح ساختمان پزشكى قانونى اسدآباد 
در سال جارى

 مديركل پزشكى قانونى استان همدان از افتتاح و بهره بردارى پروژه 
ساختمان پزشكى قانونى اسدآباد در سال جارى خبر داد.

ارتين كمالى در جلسه اى با اعضاى شوراى تأمين شهرستان اسدآباد كه 
در سالن اجتماعات فرماندارى اين شهرستان برگزار شد، اظهار كرد: در 
يك سال و نيم گذشته اداره كل پزشكى قانونى استان همدان داراى پنج 
پروژه نيمه كاره اســتانى بوده كه از اين تعداد چهار پروژه به سرانجام 
رسيده و تنها پروژه ساختمان پزشــكى قانونى اسدآباد باقيمانده كه با 
كمك و مساعدت فرماندارى اسدآباد در كميته برنامه ريزى شهرستان در 
بحث اختصاص بودجه و اعتبار به طرح فوق و نيز با پيگيرى اداره كل 
استان در بحث اعتبار، پروژه ساختمان پزشكى قانونى اسدآباد حداكثر تا 

22 بهمن 1400 به بهره بردارى خواهد رسيد.
وى با اشــاره به چارت اداره كل پزشكى قانونى و شهرستان ها افزود: با 
توجه به مسافت كم شهرستان اسدآباد با مركز استان در چارت سازمانى 
آزمايشگاه براى شهرستان اسدآباد ديده نشده كه در همين راستا با افتتاح 
ساختمان پزشكى قانونى شهرستان و سالن تشريح، آزمايشاتى چون سم 

شناسى به مركز استان ارسال خواهد شد.
كمالى در ادامه با اشاره به طرح ملى دادپزشك تصريح كرد: «دادپزشك» 
طرحى اســت كه از سال 93 در پزشكى قانونى كليد خورده و اجرايى 
شده و تاكنون اكثر استان هاى كشور به آن پيوسته اند و براساس اين طرح 
مراجعات بى مورد به پزشــكى قانونى كاهش يافته و علت بسيارى از 

مرگ هاى طبيعى بدون كالبدشكافى مشخص مى شود.
مديركل پزشــكى قانونى اســتان همدان با بيان اينكه طرح دادپزشك، 
صدور جواز دفن را ساماندهى كرده و از بخش قابل توجهى از ارجاعات 
غيرضرورى و بى مورد اجســاد به مراكز پزشــكى قانونى و تاالرهاى 
تشريح در كشور جلوگيرى مى كند، ادامه داد: اين طرح با خدمت رسانى 
بهتر و سريع تر به مردم موجب كاهش تألم مراجعه كنندگان، كاستن از 

تشريفات ادارى و نيز كاهش ورودى به دستگاه قضايى است.
وى با بيان اينكه اين طرح ملى ســازوكار كامًال رسمى داشته و هر ساله 
توسط رئيس قوه قضاييه ابالغ مى شود، يادآور شد: رضايتمندى از اين 
طرح در استان ها و شهرستان هايى كه اجرا شده باال بوده و براساس آمار 
در طول دو ســال ميزان شــكايت ها بابت علت فوت و شرايط در كل 
استان هاى كشور با اجراى طرح به ميزان 86 درصد كاهش داشته است.

كمالى تصريح كرد: طرح دادپزشك در سطح استان همدان غير از شهر 
همدان در دو شهرستان نهاوند و مالير نيز در چند سال گذشته در حال 
اجراست كه اجراى اين طرح رضايتمندى بااليى را در اين شهرستان ها 

به همراه داشته است.

كشتارگاه طيور تويسركان تعطيل شد
 كشتارگاه طيور شهرســتان تويسركان به علت مشكالت بهداشتى 

تعطيل شد.
مديركل دامپزشكى اســتان همدان گفت: هر اقدامى كه باعث به خطر 
انداختن سالمت عمومى مردم شود، هيچ جايگاه قانونى و شرعى ندارد 

و قابل اغماض نيست.
به گزارش روابط عمومى اداره كل دامپزشــكى اســتان همدان مديركل 
دامپزشكى استان همدان ســرزده و شبانه از كشتارگاه طيور شهرستان 

تويسركان بازرسى كرد.
محمودرضا رســولى با بيان اينكه وظيفه نظارت بهداشتى بر سالمت 
گوشــت استحصالى از كشــتارگاه هاى دام و طيور برعهده دامپزشكى 
است، طى بازرسى سرزده شبانه از كشتارگاه طيور شهرستان تويسركان 
و مشــاهده تخلفات بهداشــتى، با هماهنگى و دستور قضايى، از ادامه 

فعاليت كشتارگاه جلوگيرى بعمل آمد.
وى با اشاره به اينكه نظارت بهداشتى بر روند كشتار در كشتارگاه هاى 
طيور نقش مهمى در جلوگيرى از شيوع بيمارى هاى مشترك و وارد شدن 
مواد غذايى آلوده به چرخه مصرف شهروندان دارد، خاطرنشان كرد: هر 
اقدامى كه باعث به خطر انداختن سالمت عمومى مردم شود، هيچ جايگاه 

قانونى و شرعى ندارد و قابل اغماض نيست.
وى افزود: از همه شهروندان و مردم عزيز استان خواستار شد: درصورت 
مشاهده هرگونه تخلفات بهداشــتى حوزه دامپزشكى، با شماره گيرى 
1512 مراتب را جهت رسيدگى فورى به كارشناسان دامپزشكى اطالع 

رسانى نمايند.

كمك 15 ميليارد ريالى به اطعام نيازمندان 
در نهاوند

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: رئيس كميتــه امداد امام خمينى(ره) 
نهاوند از كمك 15 ميليــارد ريالى به اطعام نيازمندان در نهاوند در ماه 

رمضان خبر داد.
علــى ملكى اظهار كرد: در ماه مبارك رمضان 15 ميليارد و 168 ميليون 
ريال صــرف اطعام نيازمندان و افراد تحت پوشــش كميته امداد (ره) 
شهرستان نهاوند شد. وى با بيان اينكه اطعام نيازمندان در ماه رمضان در 
قالب افطارى و توزيع بسته هاى غذايى انجام شده است افزود: به منظور 
تهيه غذاى گرم در ماه رمضان 10 آشپزخانه راه اندازى شد كه در همين 
راستا 19 هزار و 293 پرس غذا به ارزش 4 ميليارد و 149 ميليون و 417

هزار ريال پخت و توزيع شد.
رئيس كميته امداد امام خمينى(ره) نهاوند با اشــاره به اينكه در يك ماه 
رمضان 3 هزار و 675 مورد افطارى ســاده به ازش277 ميليون و 165

هزار ريال توزيع شد افزود: با توجه به اينكه خانواده هاى نيازمند و زير 
پوشــش قبل از ماه رمضان شناسايى شده بودند به منظور كمك به آنان 
3 هزار و 161 مورد بسته غذايى به ارزش 9 ميليارد و 842 ميليون ريال 

تهيه و در طول يك ماه گذشته از طريق 11 مركز توزيع شد.
وى در پايان سخنانش گفت: عالوه بر توزيع بسته هاى غذايى و غذاى 
گرم 300 عدد كارت هديه به ارزش 900 ميليون تومان بين خانواده هاى 

نيازمند توزيع شده است.

مالير، پيشتاز اهداى عضو در همدان
 شهرستان مالير درصد قابل توجهى از اهداى عضو استان همدان را 

به خود اختصاص داده است.
مدير شــبكه بهداشت و درمان مالير گفت: مسئوالن بهداشت و درمان 
استان به مناسبت هفته اهداى عضو به اهدا كنندگان عضو شهرستان مالير 

اداى احترام كردند.
در اين مراســم مسئول واحد فراهم آورى اعضاى پيوندى و مدير طب 
سنتى دانشگاه علوم پزشكى همدان و مدير و مسئوالن بهداشت و درمان 
و مجمع خيرين شهرستان مالير با حضور در قطعه اهداكنندگان آرامستان 
مالير با نثار شاخه گل و قرائت فاتحه به روح بزرگ سفركردگان اداى 

احترام كردند.
مدير شبكه بهداشــت و درمان مالير در اين مراسم ضمن قدردانى از 
خانواده هاى اهداكننده عضو اظهار كرد: شهرســتان مالير درصد قابل 
توجهى از اهداى عضو اســتان همدان را به خــود اختصاص داده كه 
مى توان از داليل اين امر به فرهنگ سازى مناسب پيرامون اهداى عضو 
و همكارى خوب بخش بهداشت و درمان و مجمع خيرين سالمت اين 

منطقه اشاره كرد.
محسن تركاشوند بيان كرد: در راستاى ارج نهادن به اهداكنندگان عضو 
قطعه اى براى اين عزيزان سفر كرده در آرامستان شهرستان مالير در نظر 

گرفته شده است.
در ادامه  مســئول واحد فراهم آورى اعضاى پيوندى اســتان همدان نيز 
ضمن گراميداشــت اين هفته اظهار كرد: در سال گذشته 40 مورد فرد 
مرگ مغزى در استان شناسايى شد كه 5 مورد از اين افراد به دليل ابتال 
به ويروس كرونا از ليست اهداى عضو حذف شدند و پس از گفت وگو 
و مشــاوره هاى الزم به 35 خانواده مرگ مغــزى 15 خانواده راضى به 

اهداى عضو شدند.

آغاز فعاليت مجدد انجمن هاى فرهنگى هنرى 
اسدآباد

 مدير اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان اسدآباد از آغاز فعاليت 
مجدد انجمن هاى فرهنگى و هنرى اين شهرستان خبر داد.

رضا قاســمى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: از ابتداى سال تاكنون به 
علت محدوديت هاى كرونايى و شــرايط قرمز شهرستان انجمن هاى 
فرهنگى هنرى اســدآباد غيرفعال بودنــد كه با توجه به تغيير وضعيت 
شرايط به نارنجى از دو روز گذشته فعاليت هاى اين انجمن ها به صورت 
حضور تك به تــك كارآموزان با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در 

كالس هاى حضورى آغاز شده است.
وى با اشاره به فعاليت پنج انجمن رسمى ثبت شده در شهرستان افزود: 
در حال حاضر يك انجمن موســيقى، يك انجمن خوشنويســان، دو 
انجمن ادبى و يك انجمن نمايش در بناى يادبود سيدجمال به فعاليت 
مشغول هستند ضمن اينكه آموزشگاه آزاد هنرى شهرستان نيز فعاليت 

مجدد خود را از دو روز پيش آغاز كرد.
قاسمى در ادامه با بيان اينكه در سال جارى در صورت مرتفع شدن مشكل 
كرونا و مســاعد شدن شرايط يكى از اولويت هاى اداره ارشاد برگزارى 
كنسرت در شهرستان خواهد بود، گفت: آغاز فعاليت هاى آموزشى در 
حوزه فرهنگ و هنر از ديگر برنامه هايى است كه با توجه به نزديك شدن 
فصل تابستان و اوقات فراغت در برنامه هاى اولويت دار ارشاد قرار دارد 

كه اين برنامه نيز به وضعيت كرونا بستگى خواهد داشت.

به زودى فعاليت فاز اول معدن دولوميت نهاوند 
آغاز مى شود

 معادن نهاوند داراى طرفيت هاى بســيار بااليى در سطح كشور هستند كه براى توسعه 
نيازمند سرمايه گذارى، استفاده بهينه و بهره بردارى هستند.

در راستاى توسعه معادن نهاوند شهبازى نماينده اين شهرستان با معاونين و مديران معدنى 
وزارت صمت ديدار كرد و مشكالت واحدهاى معدنى نهاوند بررسى شد.

 در اين ديدار عليرضا شــهبازى با كشاورز سرپرست معاونت معدنى و مالبيگى مديركل 
اكتشاف وزارت صمت در ارتباط با حمايت و توسعه معادن نهاوند گفت وگو كرد.

شــهبازى با اشــاره به ظرفيت و پتانســيل باالى شهرســتان نهاوند در حــوزه معدنى 

على الخصوص معادن غنى و با كيفيت دولوميت و كربنات كل سيم از تالش براى تبديل 
نهاوند به يك شهرســتان مطرح معدنى خبر داد كه در اين زمينه كارهاى بزرگى در حال 

انجام است.
وى افزود: در همين راستا معدن كلسيت دولوميت با سرمايه گذارى شركت صنايع نسوز 
در حال اجرا مى باشــد كه بزودى فاز اول آن با اشتغال زايى باال شروع به فعاليت خواهد 

كرد.
شــهبازى گفت: همچنين طرح هاى مهم ديگرى منجمله توسعه كارخانه سيمان نهاوند، 
احداث كارخانه فرآورى و توليد شــمش منيزيم، كارخانه آهك هيدراته و فرآورى سنگ 

كربنات كلسيم نيز در دستور كار مى باشد.
همچنين ظرفيت هاى معدنى شهرستان نهاوند در ديدار ديگرى با معاونت معدنى وزارت 

صمت، مديرعامل صدر تأمين و مديرعامل شــركت نسوز اصفهان بررسى شد كه در اين 
ديدار به بررسى پتانســيل هاى معدنى شهرستان على الخصوص ظرفيت معادن دولوميت 

پرداخته شد.
نماينده نهاوند گفت: در اين جلسه ظرفيت توسعه ى طرح هاى معدنى و توليد آجر نسوز 

از معادن دولوميت مورد بررسى قرار گرفت.
 آجر نسوز از محصوالت مهم و كاربردى در صنايع سيمان و فوالد و... مى باشد كه نقش 
مهمى در صنايع مختلف دارد و شكوفايى پتانسيل هاى شهرستان در اين زمينه باعث رونق 

توليد مى شود.
هم اكنون آجر نسوز مورد نياز كارخانه سيمان نهاوند از اصفهان و ساير نقاط كشور تأمين 

مى شود كه در صورت راه اندازى كارخانه نهاوند اين ماده از شهرستان تأمين مى شود.

برونسپارى راهبرى، بهره بردارى، نگهداشت، توسعه، بازسازى و بهسازى منابع تأمين 
آب،تأسيسات پمپاژ،انتقال،توزيع و پايدارسازى شبكه هاى آب شرب روستايى كبودراهنگ 

به شماره ع/1400/133  
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار برونسپارى راهبرى، بهره بردارى، نگهداشت،توسعه،بازسازى 
و بهسازى منابع تأمين آب، تأسيسات پمپاژ، انتقال، توزيع و پايدارسازى شبكه هاى آب شرب روستايى كبودراهنگ با برآورد اوليه 27/510/614/440 
ريال بر اساس فهارس بهاى سال 1400 را به پيمانكارانى كه داراى گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته آب (حداقل 
پايه 5) يا صالحيت بهره بردارى از شبكه،مخازن و خطوط انتقال آب از وزارت نيرو و گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى 

باشند،از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذار نمايد.
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir در سامانه ستاد و به شماره فراخوان 2000007001000007 انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 

قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
- تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1400/03/01

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

-مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1400/03/01 لغايت 1400/03/06 تا پايان وقت ادارى 
-آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت ادارى 1400/03/17 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است)

-تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/03/18 ساعت 10:30 در سالن جلسات مناقصه گزار 
-مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 1/375/530/722 ريال است كه پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق بند الف 
ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659ه مورخ 1394/09/22 و اصالحيه آن به شماره 5211/ت57592ه مورخ 1400/01/22 
ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 

1400/03/17 به دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15، 

پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.

شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى

  درگزين- يوسف امينى-خبرنگار همدان 
پيام-چهار سال از افتتاح سد شنجور مى گذرد. 
موقعيت جغرافيايى عالى و قابل دسترس بودن 
امتياز منحصد به فرد اين ســد اســت كه در 
غالب ســدها اين موقعيت ديده نمى شود. سد 
شــنجور با حجم قابل تنظيم پنج و نيم ميليون 
مترمكعب و حجم مخزن پنج و دو دهم ميليون 
مترمكعب به منظور تأمين آب شرب، صنعت 
و كشاورزى در تيرماه سال96 بهره بردارى شده 
است. سد شــنجور در فاصله نزديك به قروه 
درگزين مركز شهرستان و روستاهاى شنجور، 
وسمق شاهنجرين و در دامنه كوه سه برادران 
در طبيعتى زيبا قرار گرفته است. اين سد مكانى 
براى تفريح و گذراندن اوقات فراغت است كه 
مردم به عنوان تفرجگاه از آن استفاده مى كنند. 
آنچه كه اين روزها نقل محافل شده اين است 
كه مردم از كوتاهى مسئوالن براى آماده سازى 
بسترهاى مناسب گردشگرى گاليه مند هستند. 
در اطراف اين ســد نيز مكان هــاى دفن زباله 
باعث شــده اســت از زيبايى هاى اين منطقه 
كاسته شود؛ با وزش باد زباله ها به اطراف سد 
ودامنه كوه پخش مى شود كه عالوه بر آسيب 
زيست محيطى طبيعت زيبا چهره اى ناخوشايند 

به خود مى گيرد.
يكى از اهالى منطقه مى گويد: ســاير ســدها 
همزمان با راه اندازى، عمليات رهاسازى ماهى 
انجــام مى گيرد كه در ســد شــنجور اين كار 
صورت نگرفته اســت. براى گذراندن اوقات 
فراغــت مردم تمايل دارند بــه ماهيگيرى نيز 
بپردازند. سرپرســت منابع آب شهرستان رزن 
در مورد ســد شــنجور گفت: با كاهش ميزان 
بارندگى، حجم ذخيره شــده در سد نسبت به 

سال گذشته كاهش محسوسى دارد.
محمدرضا شكوهى افزود: ارديبهشت سال99
حجم آب ذخيره شــده در پشت درياچه سد 
2.300.000مترمكعب بود و امسال اين حجم 
به 900 هزارمتر مكعب كاهش يافته اســت. با 
توجه بــه كاهش بارندگى ها در ســال جارى 
تاكنون عقد قراردادى جهــت تحويل آب به 

كشاورزان انجام نشده است.
وى دربــاره تقاضــاى مردم براى رهاســازى 
ماهى نيز گفت: براى ماهى ريزى در ســد به 
يك نهاد متولى و تصميم ســاز نياز است چرا 
كه موضوع اصلى گردشــگرى و حضور مردم 
در كنار درياچه اســت كه الزم است مباحث 
ايمنى و جايگاه هــاى خاص براى حفظ جان 

مردم در نظر گرفته شود. در 
حال حاضر فــردى صرفاً به 
منظور تجارى و كسب درآمد 
به صــورت موقــت مجوز 
گرفته است تا در قفس ماهى 
پرورش دهد و بحث حضور 

مردم مطرح نيست.
شكوهى اضافه كرد: به منظور 
فراخوان  گردشگرى  توسعه 
و  ســرمايه  جــذب  جهت 
حضور ســرمايه گذار انجام 
شده اســت كه تا اين تاريخ 
شــخص خاصى ابراز تمايل 
براى همــكارى انجام نداده 

است.
وى ضمــن تأكيد بــر اينكه 
سد آبى شــنجور شهرستان 

درگزين ظرفيت گردشگرى آبى را دارد، ادامه 
داد: سد آبى شنجور بهترين ظرفيت گردشگرى 
منطقه است اين سد يكى از سدهاى ايران است 
و در 10 كيلومترى شرق شهرستان درگزين و 
400 مترى روستاهاى وســمق و شاهنجرين 

قرار دارد.
در ادامه رئيس اداره ميراث  فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع  دســتى شهرستان درگزين نيز گفت: 
سد شــنجور با توجه به نزديكى به استان هاى 
قزوين، البرز، قم، ســاوه و تهران، واقع شدن 
در منطقه خــوش آب و هوا و پرآبى رودخانه 

در  شــاهنجرين  روستاى 
تمام طول سال از ظرفيت 
بااليى بــراى ايجاد تحول 
آبى  گردشگرى  حوزه  در 
شهرستان وهمچنين استان 

را داراست.
شــهروز كهيايــى افزود: 
در اين راســتا، تفاهم نامه 
وزارت  بيــن  همــكارى 
نيــرو و وزارتخانه ميراث 
گردشــگرى  و  فرهنگى 
كشــور  دســتى  وصنايع 
توســعه  موضــوع  بــا 
گردشــگرى  فعاليت هاى 
در حاشــيه سدها به امضا 

رسيد.
كهيايــى در مــورد بحث 
گردشــگرى نيــز گفــت: ايجاد تأسيســات 
گردشگرى آبى، اســتفاده از ظرفيت سدها و 
رودخانه ها با دعوت و حمايت از سرمايه گذاران 
بخش خصوصى و ارائه خدمات به گردشگران 
در اين حوزه از رويكردهاى اداره كل به شمار 

مى رود. 
وى افــزود: پنج نوع از اراضــى منابع آبى در 
اختيار سرمايه گذاران پروژه هاى تفريحى اقامتى 
قرار مى گيرد تا صنعت گردشــگرى كشــور 
توســعه پيدا كند؛ زيرا ايــن صنعت در جهان 
به عنوان منبع درآمدى پراهميت براى كشورها 

تعريف شده كه قابليت اشتغال   زايى و ارزآورى 
دارد، عالوه بر آن موجب رشد بخش خصوصى 

كشور نيز مى شود. 
وى درادامــه تصريــح كــرد: چنيــن مناطق 
گردشــگرى بــراى فعاليت هــاى تفريحى و 
گردشــگرى همانند ماهى گيرى، جت اسكى، 
قايقرانى و بازديد ســد و درياچه ها در حاشيه 
سدها بويژه سد شنجور مى تواند موجب رونق 
گردشگرى، اقتصاد و اشتغالزايى درمنطقه بسيار 

تأثيرگذار باشد. 
كهيايى درپايان افزود: با توجه به ظرفيت هاى 
گردشــگرى آبى منطقه سد شــنجور يكى از 
اقدامــات مهم تهيه طرح مطالعاتى اســت كه 
مى بايســت انجام شود تا از ســرمايه گذاران 
بومى و غير بومى براى اجــراى طرح از طريق 
انتشــار فراخوان دعوت شــود، اميدواريم با 
استقبال ســرمايه گذاران بتوانيم گام مؤثرى در 
ايجاد تحول گردشگرى آب در استان و كشور 

برداريم.
با ايــن تفاصيل مى توان گفت بايد مســئوالن 
شهرســتان درگزين عزمشان را جزم كنند تا با 
ايجاد فضاهاى مناســب اقامتى و سياحتى سد 
شنجور را از اين حالت بى روح خارج كنند تا 

شاهد حضور مردم باشيم.
سال گذشــته در يك پويش مردمى بخشى از 
اطراف ســد و دامنه كوه پاكسازى شد كه بايد 
متوليان امر فكرى براى در امان ماندن طبيعت و 

زيباسازى آن كنند.

 رئيــس كميته امداد 
شهرستان كبودراهنگ از 
توليد 139 مترمربع فرش 
مهربان توسط مددجويان 
شهرســتان  امداد  كميته 
عالقــه  و  داد  خبــر 
كبودراهنگــى  بانــوان 
بــه فرش بافــى كــه از 
گذشتگان دور به يادگار 
براى  فرصتى  را  مانــده 

اشتغالزايى دانست.
على جعفرى توليد فرش دســتباف توسط 
زنان سرپرست خانوار تحت حمايت كميته 
امداد شهرســتان كبودراهنگ را در ســال 
گذشــته 29 تخته فرش با مســاحت 139
مترمربع عنــوان كرد و افــزود: مددجويان 
تحت حمايت امــداد كبودراهنگ در طول 
يك سال مبلغ 448 ميليون تومان از فروش 

قالى هاى خود كسب درآمد كرده اند.
وى يــادآور شــد: دســت اندركاران حوزه 
اشــتغال كميته امداد با شناسايى طرح هاى 
نويــن و مورد نياز بازار، تأميــن مواد اوليه 
مرغــوب و مناســب، نظارت بــر اجراى 
طرح هــاى قالى بافى مددجويــان و فروش 
فرش هاى توليدى آنها در خارج از اســتان 
با قيمت مناســب تر تالش كرده اند بيشترين 
ســود نصيب مددجويــان كارآفرين تحت 

حمايت قرار گيرد.
به گــزارش روابــط عمومى  كميتــه امداد 
شهرستان كبودراهنگ، وى تعداد زنان تحت 
حمايت كميته امــداد كبودراهنگ را 4457

نفر اعــالم كرد و ادامــه داد: از اين تعداد، 
1703 نفر بانوان سرپرســت خانوار هستند 
كه 110 نفر از آنهــا در طرح هاى قالى بافى 

كميته امداد اشتراك دارند.
وى تصريح كرد: حوزه اشتغال كميته امداد با 
هدف شناسايى بانوان عالقمند و بااستعداد 
براى بافــت قالى طرح استعدادســنجى و 
مشــاوره شــغلى به صورت چهره به چهره 
را اجرا مى كند و از افــراد عالقمند دعوت 
مى شــود در صورت تمايل از تســهيالت 

اشتغالزايى كميته امداد بهره مند شوند.
جعفرى گريزى هم بــه مراحل حمايت از 
فرش بافــان زد و گفت: بانــوان عالقمند به 
فــرش بافى پس از طى كردن مراحل ادارى 
و تكميل پرونده به كارشــناس خودكفايى 
كميته امداد معرفى مى شــوند كه در مرحله 
بافت فرش اســتادكار ناظر به صورت منظم 
بر رونــد بافت نظــارت دارد و در پايان با 
ارزيابــى و قيمت گذارى فرش هــاى بافته 
شده، به قيمت مناسب تر در خارج از استان 

به فروش مى رسد. 

درگزين از توسعه گردشگرى جانماند

شنجورظرفيتى كه مى تواند توريست پذير باشد

رونق فرش «مهربان» 
در خانه مددجويان كبودراهنگى

ظرفيت هاى  بــه  توجــه  با 
سد  منطقه  آبى  گردشــگرى 
شنجور يكى از اقدامات مهم 
اســت  مطالعاتى  طرح  تهيه 
تا  شود  انجام  مى بايست  كه 
غير  بومى و  سرمايه گذاران  از 
از  طرح  اجــراى  بومى براى 
طريق انتشار فراخوان دعوت 
شــود، اميدواريم با استقبال 
گام  بتوانيم  ســرمايه گذاران 
تحول  ايجــاد  در  مؤثــرى 
گردشــگرى آب در استان و 

كشور برداريم
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تا انتخاباتتا انتخابات
 siasat@hamedanpayam.com

تحليل

تشريح ممنوعيت هاى قانونى مرتبط با انتخابات
 گزارش تخلفات را به بازرسى اعالم كنيد

 رئيس منطقه 4 (غرب ) ســازمان بازرسى كل كشور ممنوعيت هاى قانونى مرتبط با 
انتخابات را اعالم كرد و گفت: مردم هر گونه اعالمات مســتند و مستدل و گزارش هاى 

وقوع تخلفات را در سامانه ملى گزارشگران فساد ثبت كنند.
حميدرضا حســن پور درباره ممنوعيت هاى قانونى مرتبط با برگزارى انتخابات رياست 
جمهورى در دســتگاه هاى دولتى اظهار كرد: بر اســاس مواد 68 و 88 قانون انتخابات 
رياست جمهورى و همچنين ماده 62 آيين نامه اجرايى انتخابات شوراهاى اسالمى شهر 
و روســتا، انجام هرگونه فعاليت تبليغاتى له يا عليه نامزدهاى انتخاباتى، به هر وسيله كه 

جنبه رسمى و دولتى دارد ممنوع است.

وى در گفت وگو با  فارس افزود: اســتفاده از وســايل و ســاير امكانات وزارتخانه ها و 
ادارات، شــركت هاى دولتى و موسسات وابســته به دولت و شهردارى ها و شركت هاى 
وابســته به آنها و نهادها و موسساتى كه از بودجه عمومى دولت (به هر مقدار) استفاده 
مى كنند، همچنين در اختيار گذاشــتن وســايل و امكانات مزبور به نامزدهاى انتخاباتى 
ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شــناخته شــده و به مجازات هاى مقرر در قوانين مربوط 

محكوم خواهد شد.
بازرس كل قضايى استان همدان در بحث فعاليت كارمندان دستگاه هاى اجرايى و عمومى 
در ســاعات ادارى گفت: هرگونه فعاليت انتخاباتى به نفع نامزد انتخاباتى خاص ممنوع 
بوده و مديران در تمام سطوح مديريتى حتى در خارج از ساعات ادارى مجاز به فعاليت 

له يا عليه نامزدهاى انتخاباتى نخواهند بود.

وى با بيان اينكه مديران نيز موظفند تخلفات انتخاباتى كارمندان خود را به مقامات مسئول 
گزارش كنند خاطرنشان كرد: همكارى دستگاه هاى اجرايى با عوامل و مسئوالن برگزارى 
انتخابات نبايد در انجام وظايف قانونى دستگاه هاى اجرايى در خدمت رسانى به مردم و 

حفظ حقوق بيت المال خدشه وارد كند.
حســن پور در پايان از مردم اســتان، كاركنان ادارات و ســازمان ها درخواست كرد در 
راستاى تقويت نظارت همگانى در اجراى صحيح قوانين و مقررات، هرگونه اعالمات 
مســتند و مســتدل و گزارش هاى وقوع تخلفات يا فســاد در مصاديق عنوان شــده 
در دســتگاه هاى دولتى و عمومى و... را در ســامانه ملى گزارشــگران فساد به نشانى 
https://gozaresh.bazresi.ir ثبت كنند تا توســط اين بازرسى كل رسيدگى 

شود.

برخورد جدى با جرايم انتخاباتى 
بدون تبعيض بين نامزدها

 قوه قضائيه در برخورد با تخلفات انتخاباتى بدون اينكه تفاوتى بين 
نامزدها قائل شود، با متخلفان برخوردى جدى و قانونى خواهد داشت.

معاون اول قوه قضائيه در آيين توديع و معارفه رؤساى دادگسترى اظهار 
كرد: ما در آستانه انتخابات رياست جمهورى و شوراها هستيم كه يك 
شرايط خطيرى را در ارتقا مراقبت هاى امنيتى به وجود آورده تا با پرهيز 
از دودستگى ها به حضور باشكوه مردم در پاى صندوق آرا كمك كنيم.

حجت االســالم محسنى اژه اى تنوع برگزارى انتخابات در 28 خرداد را 
از انتخابات رياست جمهورى تا شوراها گرفته و انتخابات ميان دوره اى 
مجلس و خبرگان تصريح كرد: دشــمنان تالش مى كنند تا به اشــكال 
مختلــف حضور مردم را در انتخابات كم رنــگ جلوه دهند در حالى 
كه مردم وظيفه شــناس و مؤمن ايران برخالف ديدگاه خبيث دشمنان، 

حضورى پررنگ در صحنه انتخابات را رقم خواهند زد.
معاون اول قوه قضائيه حضور در اين عرصه را يك وظيفه شرعى و ملى 
دانست و گفت: انتخابات ايران از جهات مختلف با انتخابات آمريكا و 
كشورهاى غربى متفاوت است چرا كه در انتخابات كشورمان اصل بر 
جمهوريت و اسالميت، رعايت اخالق حسنه و مرزهاى اعتقادى است.
محســنى اژه اى افزود: در كنار اقدامات پيشگيرانه، قوه قضائيه به عنوان 
مجموعــه نظارتى در كنــار نيروى انتظامــى و مجموعه هاى امنيتى و 
اطالعاتى سعى دارد تا مانع از مخدوش شدن صحنه انتخابات شده و به 
حفظ منافع ملى، بيت المال و جلوگيرى از استفاده نامناسب از امكانات 

دولتى كمك كند.
وى در بخش ديگرى از ســخنان خود خاطر نشان كرد: قطعا مجموعه 
قضايى ســريع و به موقع با تخلفات انتخاباتــى برخورد مى كند و اگر 
نامزدى و يا طرفدارى بخواهد خالف مسير قانونى حركت كند، ما بدون 
تفاوت بين نامزدها و ســتاد آنها ســعى خواهيم كرد تا از ظرفيت هاى 

قانونى در برخورد با تخلفات استفاده كنيم.
محسنى اژه اى اضافه كرد: بدون اغماض در اين زمينه ورود پيدا مى كنيم 
تا با حفظ امنيت و آرامش كشور با فضاسازى هاى دروغين، ترويج ابتذال 

و حركت هاى ضد اخالقى در فضاى مجازى و حقيقى برخورد شود.
وى بيان كرد: توجه به اصل مشورت خالف استقالل آرا نيست و قضات 
بايد بازداشتى هاى خود را به حداقل رسانده و به جاى دادن آراى زندان، 

به صدور احكام جايگزين در حبس توجهى جدى داشته باشند.
محسنى اژه اى ادامه داد: قاضى با توجه به شرايط و زمان مقتضى اجراى 
احكام را انجام مى دهد و به پيوست امنيتى، رسانه اى و تأثيرگذار صدور 

احكام نيز توجهى جدى خواهد داشت.

دبير ستاد انتخابات كشور: 
منتظر ارسال تاييد صالحيت ها 
از سوى شوراى نگهبان هستيم

 همه تالش مجموعه وزارت كشــور بر اين اســت كه با اولويت و 
حفظ سالمت و جان مردم، انتخاباتى مشاركتى و در شان نظام جمهورى 

اسالمى ايران برگزار شود.
دبير و ســخنگوى ســتاد انتخابات كشور با تشــريح اين موضوع كه 
هجدهمين جلسه ستاد انتخابات كشــور گفت: در اين جلسه آخرين 
تمهيدات اجرايى براى برگزارى هر چه باشكوه تر انتخابات 28 خرداد 
بحث و گفت و گو شد و طبق گزارش ارائه شده بسترها و شرايط براى 
برگزارى انتخابات در موعد مقرر قانونى كامال آماده است و هيچ نگرانى 

در اين خصوص وجود ندارد.
به گزارش ايرنا، اسماعيل موسوى با تشريح اين امر كه رويكرد وزارت 
كشــور بر دو مدار قانونمدارى و بى طرفى اســت؛ گفت: قانون چراغ 
راهنماى عمل وزارت كشــور است و طبق تاكيدات وزير كشور، همه 

مجريان درگير در انتخابات بر محور قانون عمل خواهند كرد.
وى همچنين گفت: خوشــبختانه با تمهيدات پيش بينى شده در محل 
ثبت نام وزارت كشور و البته همراهى داوطلبين رياست جمهورى، روند 
ثبت نام ها به نحو مناسبى صورت گرفت و مدارك همه داوطلبان طبق 
موعد قانونى به شوراى نگهبان جهت بررسى تاييد صالحيت ارسال شد.
دبير ستاد انتخابات كشور تشريح كرد: به مراتب اعالم شوراى نگهبان، 
اسامى نامزدهاى تاييد شده به اطالع عموم مردم ايران رسانده مى شود و 

فرايند تبليغات در بازه زمانى مشخص آغاز مى شود.
موسوى در پايان خاطر نشان كرد: همه تالش مجموعه وزارت كشور بر 
اين است كه با اولويت و حفظ سالمت و جان مردم، انتخاباتى مشاركتى 

و در شان نظام جمهورى اسالمى ايران برگزار شود.

دولت در انتخابات بى طرف است
 رئيس دفتر رئيس  جمهورى اسالمى ايران تاكيد كرد كه دولت در 
انتخابات بى طرف اســت و رقيب هيچ كدام از نامزدها يا جريان هاى 

سياسى نيست.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، محمود واعظى در حســاب 
كاربرى خود در توئيتر نوشــت:  دولت در انتخابات بى طرف است و 

رقيب هيچ كدام از نامزدها يا جريان هاى سياسى نيست. 
وى همچنين در ادامه اين پيام توئيترى خود نوشت: نامزدهاى محترم 
به جاى ســياه نمايى و تهمت و فضاسازى هاى غيرواقعى عليه دولت، 
برنامه هاى خود را براى اداره كشــور ارائه دهند. به نفع همه است كه 

انتخابات كامال رقابتى و با مشاركت حداكثرى برگزار شود.

لزوم توجه مناظره هاى انتخاباتى 
به برنامه اقتصادى كانديداها

محمد ترابى»
 نسبت به مهلت 5 روزه تعيين صالحيت  داوطلبان انتخابات رياست 
جمهورى، مى بايست امروز (يكم خرداد ماه) صالحيت ها اعالم مى شد. 
با اين حال عباس على كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان اواخر هفته 
گذشــته با اشــاره به اينكه هنوز احراز صالحيت هيچ متقاضى براى 
حضور در انتخابات رياست جمهورى مشخص نشده گفت: در مهلت 
قانونى 10 روز جمع بنــدى درباره متقاضيان انجام و احراز صالحيت 

شده ها اعالم مى شوند.  
جمال عرف رئيس ستاد انتخابات كشور نيز در اين رابطه گفته بود كه 

6 خرداد ماه زمان اعالم اسامى داوطلبان تأييد صالحيت شده است. 
طبق زمان بندى وزارت كشور از فرداى اعالم تأييد صالحيت كانديداها 
يعنى 7 خرداد مــاه زمان تبليغات انتخابات رياســت جمهورى آغاز 
مى شــود. تقريباً در بيســت روز كانديدا ها فرصت دارند كه عالوه بر 
معرفــى خود، برنامه هاى خود را براى دولت آينده به عموم مردم ارائه 

دهند. 
 مناظره بهترين راه معرفى برنامه كانديداها 

با وجود اين  كه تبليغات كمك شــايانى به معرفى كانديداها مى كند، با 
اين حال مشخص شدن برنامه هاى كانديداها و تشخيص شعارى بودن 
و يــا عملى بودن آن ها بيش از هر جــاى ديگر در مناظرات انتخاباتى 

مشخص مى شود. 
از آنجايى كه كانديداها بيش از عموم مردم از مشــكالت و موانع سر 
راه برنامه ها و امور كشــورى اطالع دارند، در مناظره  با يكديگر بر سر 
برنامه هــا و اولويت هايى كه دارند به بحث و گفت وگو مى پردازند، در 
نتيجه مردم  بهتر مى توانند قضاوت كنند كه برنامه كدام يك از كانديداها 
بر مبناى شــعار بوده و يا برنامه كدام يك از آن ها مورد پسندشان قرار 

دارد.
از ســوى ديگر عالوه بر اهداف انتخاباتى و تشخيص كانديداى مورد 
نظر از ســوى مردم، همواره مناظره هاى انتخاباتى برنامه هاى چالشى، 

جذاب و پرمخاطب بوده است.  
اين مسأله در همه جاى دنيا امرى پذيرفته شدنى بوده و در اكثر كشورها 

بر پايه سيستم دموكراسى اجرا مى شود. 
 مناظره كانديداهاى رياست جمهورى در ايران 

صداوســيما كه از انتخابات سال 88 بحث مناظره هاى داغ و پرحاشيه 
بين كانديداها را به رسمى جدى تبديل كرده است، در انتخابات سال 
92 از مناظره دو به دو، به مناظره گروهى رســيد و براى انتخابات 96
هم همين رويه را ادامه داد؛ ســاختارى كه به نظر مى رسد در انتخابات 

1400 هم ادامه دار باشد.
همان طور كه گفته شــد مناظره ها داغ انتخابات رياست جمهورى در 
كشورمان تاكنون در ســه دوره 88، 92 و 96 برگزار شده و مناظرات 

پيش رو چهارمين تجربه صدا سيما در اين خصوص خواهد بود. 
در اين ســال ها مناظره هاى رياســت جمهورى جذابيت ها و حواشيه 
خواص خودش را داشــته و از همين رو در جذب مخاطب در جايگاه 
مناسبى قرار دارد. نشان دادن عكس همسر موسوى توسط احمدى نژاد، 
خواندن شــعر ما گل هاى خندانيم توســط هاشمى طبا و ... كه همگى 
در خاطر مردم كشورمان به عنوان حواشيه مناظرات باقى مانده است. 

با وجود اينكه حواشــى و بگو مگو ميان كانديداهاى انتخاباتى امرى 
طبيعى در اكثر كشور ها بر اساس سيستم دموكراسى به حساب مى آيد، 

اما بايد توجه داشت كه هدف اصلى اين مناظرات چيست؟
از آنجايــى كه در كشــورمان احزاب به صــورت واقعى كلمه وجود 
نداشــته، در ادوار گذشته تاكنون همواره شــاهد حضور اشخاص و 
چهره ها در انتخابات بوديم تا افراد وابســته به يك حزب مشخص با 
برنامه هاى تعيين شــده از ســوى آن حزب. از اين رو مى توان گفت 
كه تشــخيص برنامه ها و مواضع افــراد از روى جريان (اصالح طلب، 
اصولگرا و مستقلين) متبوعشان مشخص نخواهد بود. از اين رو است 
كه چندين دهه قبل اصال ح طلبان به اقتصاد بسته دولتى اعتقاد داشتند و 

اكنون به عنوان ليبرال هاى اقتصادى شناخته مى شوند. 
با توجه به اين مسأله و مقايسه سطح ارائه برنامه ها از سوى كانديدا ها 
در مناظره هاى كشورمان با ساير كشور ها بر اساس سيستم دموكراسى، 
بيش از ارائه برنامه هاى مدون و دقيق شاهد حواشى و چالش ها هستيم. 
با توجه به نظر سنجى ها مى توان گفت كه عموم مردم كشورمان فارغ از 
اطالع از برنامه هاى اقتصادى كانديداها، چهره  سياسى افراد را مد نظر 
خود قرار مى دهند. البته اين مســئله مختص به اين دوره از انتخابات 

نبوده و نخواهد بود. 
با اين حال گفتنى  اســت كه نســبت به شــرايط اقتصادى پيش آمده 
پيش روى كشورمان، كشور بيش از هر چهره شاخص سياسى، نياز به 

برنامه هاى قوى اقتصادى براى دولت آينده است. 
در اين دوره انتظار مى رود كه بيش از هر دوره ديگر مردم در انتخابات 
فارغ از نگاه سياســى به برنامه هاى اقتصادى افــراد توجه كنند، و به 

انتخابات دولت سيزدهم رنگ بوى اقتصادى دهند تا سياسى. 
افــرادى همچون عبدالناصر همتى رئيس كنونــى بانك مركزى كه از 
اقتصاددان هاى شــاخص حال حاضر كشورمان به حساب  آمده، جزو 
آن دسته از كانديداهايى به حساب مى آيد كه عالوه بر ارائه طرح هاى 
اقتصــادى بر پايه هاى علمى، با موانع و مشــكالت پيش روى اقتصاد 
كشور نيز آشــنا اســت.  همتى در روز ثبت نام در انتخابات رياست 
جمهورى در مصاحبه با رســانه ها اعالم كرد كــه «برنامه عملى خود 
براى تغيير ريل اقتصاد كشــور و قرار دادن آن در مسير رشد پايدار در 

چهارچوب شرايط كشور را در روزهاى آينده منتشر خواهم كرد».
وى همچنين در ادامه ســخنان خود تصريــح كرد كه «اين برنامه يك 
شعار و آرمان  پردازى نيست، بلكه ماحصل تجربه و درك محدوديت ها 

و فرصت هاى كشور است».
اميدواريم كه در مناظره هاى انتخاباتى پيش رو بيش از اينكه وجه و نگاه 
سياسى داشته باشد به سمت ديدگاه هاى عملى و اقتصادى حركت كند 
تا مردم كشورمان بتوانند كانديدايى را كه بيش از سايرين به بهبود وضع 

اقتصادى كشور مى تواند كمك كند را تشخيص داده و گزينش كنند. 

 يك فعال سياســى اصولگرا با بيان كه در 
مقطع فعلى خوب است اصالح طلبان صادقانه 
نقاط ضعف و قوت خود را در اختيار دولت 
بعد قــرار دهند، گفت: اصالح طلبان براى آن 
كه در عرصــه بمانند نياز به پايش و پااليش 

درونى دارند.
حيدرعلى بابايى در گفت و گو با همدان پيام 
اظهار داشــت: اصولگرايان از منظر تكليف 
شــرعى و انقالبى و اصالح طلبــان از منظر 
تكاليف ملى و مردمساالرى بايد به مشاركت 

پرشور در انتخابات كمك كنند.
وى افزود: بســيارى از جوانان و راى اولى ها 
كه در انتخابات حضــور پيدا مى كنند عالقه 
دارند به جاى حاشيه، شاهد برنامه باشند تا به 
آينده خود در كشور اميدوار شوند و كشاندن 
كار به جنجال هاى حاشيه اى باعث ياس و نا 

اميدى جوانان وطن مى شود.
بابايــى خاطرنشــان كرد: در شــرايط فعلى 
جامعــه فرهيخته و آگاه ما حضــور دوباره 
اصالح طلبان را نمى پذيرد چرا كه آنان هشت 
سال دستگاه اجرايى با حدود 70 درصد منابع 
كشور و بخشــى از مجلس و شوراها را در 
اختيار داشتند و كارى كه مى توانستند را انجام 
دادند و خوب اســت اصالح طلبان واقع بينانه 
و دلسوزانه تجارب خود را در اختيار دولت 
بعد قرار دهند و در جلساتى بين اصولگرايان 
و اصالح طلبان ايجاد همگرايى شود تا كشور 

پيش برود.
وى با تاكيد بر اين كه بايد از نظر سياسى آن 
قدر رشد كنيم و رقابت آن قدر اخالقى شود 
كه هر دو جناح اطالعــات برنامه هاى انجام 
شــده و نقاط ضعف و قــوت را در اختيار 
دولــت بعد قــرار دهند، گفت: بنــا به گفته 
مقام معظم رهبرى اولويت نخســت افزايش 
مشاركت و اولويت بعد انتخاب فرد توانمند 
است و در اين زمينه اگر هر دو جناح اصلى 
قدرى گذشــت و توجه به منافع ملى داشته 
باشــند مى توانند «وفاق» در راســتاى منافع 

كشور را محقق سازند.
 دفــاع مقدس صحنــه همگرايى 

ساليق سياسى بود
بابايــى با تاكيــد بر اين كه همــه ما در يك 
كشتى نشسته ايم، افزود: تنها تجربه همگرايى 
«اصالح طلــب» و «اصولگــرا» صحنه هــاى 
دفاع مقــدس بــود، چنانكــه آن زمان هم 
دسته بندى هايى وجود داشت اما در مواجهه 
با دشــمن و دفاع از ارزش ها و آب و خاك 
و كيان كشــور، همه جريانات در يك صف 

واحد كنار هم مى جنگيدند.
وى يادآور شد: دشمن در طى اين چند سال 
ضرباتى به مــا زد و چهره هاى بزرگى مانند 
شــهيد ســليمانى و فخرى نژاد را از كشور 
گرفت و در اين بين سياسيون ما به جاى آن 
كه در خونخواهى شــهدا «يد واحده» شوند 
بحث اختالف انگيز «ميدان و ديپلماســى» را 

پيش كشــيدند و اين كار ظلم مسلم به منافع 
ملى بود و اگر چندين حركت از اين ســنخ 
صورت بگيرد چيزى از تماميت كشور باقى 

نمى ماند.
به گفته وى، در شرايط فعلى دولت بايد تمام 
تجــارب مثبت و منفى خــود را به صورت 
همگانى منتشــر كند و دولت بعد هم از اين 

تجارب استفاده كند.
بابايى ادامه داد: اين ســخن كه همه چيز را 
به سياســت خارجى گره بزنيم جز ايجاد نا 
اميدى در كشور ســودى ندارد در حالى كه 

دوســتان اصالح طلب بايد 
آزادگى به خرج دهند و با 
صداقت بگويند كجا اشتباه 
رفته انــد و كجــا خدمت 
كرده انــد چنانكــه اعتماد 
بيش از حد به دشــمن در 
مذاكرات اشــتباه بود و بر 
خالف تاكيدات مقام معظم 
رهبرى تعهدات گام به گام 
و  نشــد  اجرايى  متقابل  و 
خاصى  امتياز  گرفتن  بدون 
شــروط  همه  دشــمن  از 
تحميلــى آنهــا اجرايــى 

گرديد.
حــاج  رشــادت هاى  وى 
نظامى  نيروهاى  و  قاســم 
كشــور را از اصلى تريــن 

عواملى دانســت كه دشــمن را به پاى ميز 
مذاكره آورد و تصريح كرد: در اين هشــت 
ســال عمال ارزشــى ها و نيروهاى اصولگرا 
اگرچه از عرصه اجرايى كنار گذاشــته شدند 
امــا در جبهه هاى ديگر حامــى دولت بودند 
و اكنون نوبت اصالح طلبان اســت كه منافع 
گروهى را كنار گــذارده در حمايت از كيان 

كشور، ايجاد وفاق را سرلوحه قرار دهند.
بابايــى بــا بيان اين كه كشــور از شــرايط 

تحريم هاى ســخت عبور كــرده، افزود: ما 
همان گونه كه در حوزه هاى دفاعى به باشگاه 
قدرت هاى جهان پيوسته ايم با حاكميت تفكر 
انقالبــى در عرصه هاى ديگــر هم مى توانيم 
كشور را در جهان ســرآمد سازيم و اين كه 
بار ديگر به دشــمنى كــه بدترين جنايات را 
در حــق ما انجام داده و خلــف وعده كرده 
اطمينان كنيم و وابستگى به كدخدا را ترويج 

كنيم عين ظلم به منافع ملى و ميهنى است.
بابايى با بيــان اين كه برخالف تصور، اولين 
انتقادات جدى از دولت نهم و دهم از جناح 
كرد:  بيان  بــود،  اصولگرا 
ســبب  به  اصالح طلبــان 
راى بدنــه بااليــى كــه 
دولت نهم و دهم داشــت 
مى كردند  كارى  سياســى 
و نمى خواســتند اين بدنه 
راى بــراى آنهــا ايجــاد 
هزينه كند در حالى كه در 
همين استان همدان عموم 
منتقدان دولت نهم و دهم 
هيچ  و  بودنــد  اصلگــرا 
اصالح طلبى در زمان اوج 
موضع گيرى  نهــم  دولت 

خاصى ندارد.
اين فعال سياســى احياى 
اصالح طلبــى را منوط به 
پذيرش ايرادات و اصالح 
اشــتباهات دانســت و گفــت: خيرخواهى 
دوستان انقالبى توســط اصالح طلبان ناديده 
گرفته شــد و اعتماد به وعده پوچ دشــمن 

باعث شد خود آنها آسيب ببينند.
 براى موفقيت دولت روحانى 

دعا مى كرديم
بابايى اين كه كشور پيش برود را به نفع همه 
جريانات دانســت و گفت: ما دعا مى كرديم 
اصالح طلبان در اين هشــت ســال كشور را 

پيش ببرند اما فرصت ســوزى شــد و امروز 
مردم نگران هستند و اعتماد ملى آسيب ديده 

است.
وى ادامه داد: دوستان اصالح طلب بايد تعالى 
مملكت را در شــرايط فعلــى اصل بدانند و 
توجه كننــد كه در زمان حضور تكفيريان در 
ســوريه آنها به اين كار نداشتند كه كدام فرد 
ســورى منتقد دولت اسد بوده يا همراه آن و 
در واقع اگر كشور آسيب ببيند همه ما از تمام 

جناح ها و ساليق متضرر مى شويم.
وى با بيان اين كه انتخابات رقابتى آشــكار 
با مبانى و صف بندى مشــخص است گفت: 
ما با اصالح طلبان رقيب هســتيم اما دشمن 
نيستيم و دشمن مشترك ما مسائلى است كه 
به كشــور لطمه مى زند چنانكه همين امروز 
بدنــه راى هر دو جريان به ســبب مســائل 
معيشتى و اقتصادى دچار آسيب شده است.

وى در بخــش ديگــرى از ســخنان خود، 
ارزيابى عملكرد شــورا و مديريت شــهرى 
فعلى را مستلزم بررســى موردى پروژه ها و 
برنامه ها دانست و گفت: انتخاب ليستى بايد 
بســته اى كامل از افراد كارآمد در حوز هاى 
مختلف مورد نياز مديريت شــهرى باشد نه 
اين كه بر مبناى سهم هاى سياسى ليستى ارائه 
شــود و افراد در ادامه كار بر مبناى تمايالت 
سياسى از افراد هم جناح خود مطالبه نداشته 
باشند چنانكه برخى اصالح طلبان در شوراى 
فعلى همدان در مقابل كم كاريها و اشتباهات 
موضع گيرى نداشــتند و در مــورد تضييع 
حقوق شهروندان در موارد بسيارى سكوت 
كردنــد كه چنيــن روندى باعث دلســردى 
مردم از كار تشــكيالتى مى شود در حالى كه 
احزاب بايد بر مبناى بررسى دقيق افراد را به 
مردم معرفى كرده و مســائل پس از حضور 
كانديداها در شــورا را نيز رصد كنند و اگر 
اشتباهى رخ داد تشــكل سياسى مربوطه به 

مردم پاسخگو باشد.

 همزمان با انتخابات رياســت جمهورى 
و شوراهاى اسالمى شهر و روستا انتخابات 
ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى نيز 28 

خردادماه سال جارى برگزار خواهد شد. 
حوزه انتخابيه بهــار و كبودراهنگ از جمله 
حوزه هاى انتخابيه اســت كه انتخابات ميان 
دوره اى مجلس در آن برگزار خواهد شــد 
تا نماينده جديد و جايگزين مرحوم عيســى 
جعفرى كه تيرماه سال گذشته بر اثر بيمارى 
كرونا دار فانى را وداع گفت، توســط مردم 

انتخاب شود.
بر اســاس اعالم ســتاد انتخابات استان 30 
داوطلب نمايندگى مجلس شــوراى اسالمى 
در ايــن حوزه تاييد صالحيت شــده اند كه 
از 18 خردادماه تبليغات رســمى آنها شروع 

خواهد شد.
به گــزارش همــدان پيام، با ايــن اوصاف 
مردم شهرســتان هاى بهار و كبودراهنگ در 
انتخابات پيش رو عالوه بر رياست جمهوى 
و شوراها، نماينده خود را نيز بر مى گزينند.

نكته حائــز اهميت اين كه حوزه انتخابيه كه 
مسائل آن در يك سال اخير توسط نمايندگان 

معين پى گيرى شــده است، با چالش هايى 
مواجه اســت كه بــه نوعى توســعه هردو 
شهرســتان را تحت الشــعاع قرار داده است 
و چه بسا بخشــى از اين چالش ها ناشى از 
خالى بودن تنها كرسى دو شهرستان مهم بهار 
و كبودراهنگ در مجلس شــوراى اسالمى 
باشــد؛ چرا كه اين خال باعث شــده تا پى 
گيرى ها براى رفع مشكالت مردم بسيار كم 

رنگ شود.

مردم در سال هاى اخير انتظار تفكيك آنها و 
اضافه شدن يك نماينده به نمايندگان استان 
را داشــتند كه نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه 
در آغاز مجلــس يازدهم نماينده اين حوزه 
از دنيــا رفت و يك ســال را بدون نماينده 
ســپرى كردند كه به نوعى باعث از دست 
رفتن فرصت هاى ارزشمند هردو شهرستان 

براى توسعه شد.
 در چنيــن شــرايطى انتخابات ميــان دوره 

اى برگزار خواهد شــد تا نماينده جايگزين 
مشخص گردد. 

 قطعا نماينده جديد  مســئوليت خطيرى بر 
عهده خواهد داشت تا بتواند اين  بار سنگين 
را  بر دوش كشــد و براى رفع مشــكالت 

موجود تالش كند.
افــراد زيــادى وارد صحنه شــدند كه حال 
تعدادى تاييد شــده و قرار است خود را به 

مردم معرفى كنند.
ــع و  ــن توق ــم تري ــايد مه ــتين و ش نخس
ــن اســت  ــات اي ــان انتخاب انتظــار از داوطلب
ــراى عبــور از وضــع موجــود و دســتيابى  ب
ــا،  ــا نيازه ــب ب ــوب متناس ــع مطل ــه وض ب
ــتان  ــم شهرس ــداف مه ــا و اه ــت ه اولوي
ــف  ــاى مختل ــش ه ــور در بخ ــاى مذك ه

ــند. ــته باش ــه داش برنام
حضــور نماينده توانمنــد و كارآمد براى 
اين حــوزه انتخابيه در خانــه ملت يك 
با  و  اســت  ناپذير  اجتنــاب  ضــرورت 
رود  مى  انتظار  موجود  شــرايط  به  توجه 
و  بهار  حوزه  خالى  كرســى  فردى  چنين 

كند. پر  را  كبودراهنگ 

يك فعال سياسى اصولگرا:

اصالح طلبان نياز به پايش درونى دارند
■ جريان اصالح طلب تجربه هايش را به دولت بعد منتقل كند

اهميت انتخابات ميان دوره مجلس در بهار و كبودراهنگ 

خيرخواهى دوستان 
انقالبى توسط 

اصالح طلبان ناديده 
گرفته شد و اعتماد به 

وعده پوچ دشمن باعث 
شد خود آنها آسيب 

ببينند
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نيش و نـوش

آمادگى بهزيستى براى توزيع يارى  برگ  مشاوره بين نيازمندان
 مديــركل مشــاوره و امــور روانشــناختى بهزيســتى كشــور بــا بيــان اينكــه ايــن ســازمان آمادگــى دارد تــا بــراى نيازمندانــى 
كــه از بحــران كرونــا آســيب ديده انــد و نيــاز بــه مداخــالت روانشــناختى دارنــد بــا پشــتيبانى دولــت، يــارى  بــرگ  مشــاوره 

توزيــع كنــد.
بهزاد وحيدنيا در گفت و گو با ايرنا افزود: نيازمندان به خدمات روانشناختى مى توانند با واحد مددكارى پيشگيرى ادارات بهزيستى 

در سراسر كشور تماس بگيرند و از اين طريق با پشتيبانى دولت از خدمات روانشناختى بهره مند شوند.
وى تصريح كرد: اين خدمات به ويژه براى دهك هاى اول و دوم درآمدى پايين است. براى افرادى كه تحت پوشش نهادهاى حمايتى 
هستند، صددرصد يارانه مشاوره پرداخت مى شود براى افراد در دهك سوم درآمدى نيز 90 درصد يارانه مشاوره پرداخت خواهد شد.
وحيدنيا تاكيد كرد: تشخيص مددكارى مالك خواهد بود تا چند درصد از هزينه مشاوره در قالب يارى برگ پرداخت شود. مالك ما 

تامين خدمت است و خيلى روى رقم اصرار نداريم.

معرفى كسب و كار هاى آسيب ديده از كرونا به بانك ها براى دريافت تسهيالت
 مديرعامل بنياد بركت  از راه اندازى  سامانه حمايت از كسب و كار هاى آسيب ديده كرونا در بنياد خبر داد.

اميرحســين مدنــى در گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  اظهــار كــرد: در راســتاى فرمايشــات مقــام معظــم رهبــرى، 
امــكان ايجــاد شــغل بــراى افــرادى كــه بــه شــهر ها مهاجــرت كرده انــد و مى خواهنــد بــه روســتاى خودشــان بازگردنــد را 
از طريــق اپليكيشــن بركــت فراهــم كرديــم، همچنيــن ســرمايه گذارى مســتقيم عمــوم مــردم بــراى ايجــاد شــغل در مناطــق 

محــروم كشــور نيــز ايجــاد شــده اســت.
مدنى افزود: هموطنانى كه ســرمايه  بالاســتفاده  دارند مى توانند براى اشتغالزايى و توليد در كشــور استفاده كنند،  همچنين آن ها 
مى توانند با مراجعه به اپليكيشن بركت، مبلغ مورد نظرشان را به صورت بالعوض و يا قرض الحسنه در اختيار بنياد بركت قرار دهند.
وى با بيان اينكه از طريق اپليكيشن بركت و پر كردن فرم هاى مذكور مى توانند شرايط خود را به ما اعالم كنند تا ما بتوانيم در روستاى 

مورد نظرشان براى آن ها شغل و كسب و كار ايجاد كنيم.

چرا كادر حوزه دامپزشكى 
در اولويت دريافت واكسن كرونا نيستند؟

 فعاليت و عملكرد حوزه دامپزشــكى در مهار بيماريهاى ويروسى 
نقش به سزايى دارند كه در هياهوى كرونا گم شده است.

حوزه ســالمت بسيار گسترده است و تنها معطوف به يك وزارتخانه 
نمى شــود و نبايد از فعاليت هاى حوزه دامپزشــكى چشم پوشى كرد. 
بايد توجه داشــت كه امروز بخشى از حوزه سالمت مربوط به حوزه 
دامپزشكى مى شــود. باوجود اينكه كادر دامپزشكى در كشتارگاه هاى 
دام و طيور كه مراكز تجمعى و شــلوغ است، به صورت شبانه روزى 
فعاليت دارند و يا  اينكه در روســتانيز  ناچار به واكسيناســيون دام و 

طيور هستند.
انتقاد مديران وكادر دامپزشــكان براين است كه چرا حوزه دامپزشكى 
دراولويت دريافت واكسن كرونا تا امروز قرار نگرفته است. دامپزشكى 
تعطيل شدنى نيســت، چون باسالمت دام به عنوان منشأ غذايى افراد 
ارتباط دارد، و از سوى ديگر بحث كنترل و مهار بيمارى هاى مشترك 
بيــن انســان و دام در اين حوزه دنبال مى شــود واين نقش درحوزه 

سالمت غيرقابل  انكار است. 
جمعى از دامپزشكان همدانى پس از مصاحبه با خبرنگار همدان پيام 
بيان كردند: واقعا جاى تعجب دارد  كه فعاالن در اين حوزه در اولويت 
واكسيناســيون كرونا قرار نگرفته اند كه نياز است نسبت به بازنگرى 

اولويت-بندى در تزريق واكسن كرونا  به طورجامع ترى عمل شود.
شايان ذكر اســت كه كادرحوزه دامپزشكى نيز در اين مدت مشغول 
فعاليــت بــوده و به صورت شــبانه روزى در مراكــز مختلف جهت 
خدمات رسانى حضور داشــته اند تا در حوزه تأمين مواد پروتئينى به 
ويژه براى بيمارســتان ها و ... كمبودى وجود نداشته باشد،اميداواريم 

كه در اولويت بندى واكسيناسيون هرچه سريعتر بازنگرى انجام شود.

امتحانات حضورى شاخص عادالنه سنجش 
دانش آموزان است

 وزيــر آموزش و پرورش بيان كرد كه هيــچ روش معتبرى براى 
برگزارى آزمون هــاى غيرحضورى نداريم و چون امتحانات پايه هاى 
نهم و دوازدهم تأثير مســتقيم بر انتخاب رشته تحصيلى دانش آموزان 
دارد، نيازمند شــاخصى معتبر و عادالنه بوديم كه اين موضوع بدون 

برگزارى آزمون حضورى محقق نمى شد.
محســن حاجى ميرزايى افزود: كامًال تابع دستورالعمل هاى بهداشتى 
وزارت بهداشت هستيم و ستاد ملى مبارزه با كرونا نيز براى برگزارى 
امتحانــات حضورى به ما مجوز داده اســت. در پايه دوازدهم  براى 
اطمينان از تحقق اهداف دوره هاى تحصيلى،  اعتبار مدرك تحصيلى 
و تأثيرى كه نمره نهايى دانش آموز در پذيرش در دانشگاه ها دارد، ما 

نيازمند برگزارى آزمون هاى معتبر هستيم.
به گزارش ايرنا، حاجى ميرزايى اظهار كرد: ســال تحصيلى سختى را 
گذرانديم، قطعاً هيچ چيــز جايگزين كالس هاى حضورى و ارتباط 
چهره بــه چهره معلمان با دانش آموزان نمى شــود، لذا اميدواريم با 
واكسيناسيون معلمان و دانش آموزان، مدارس در سال تحصيلى آينده 

بازگشايى شود.
وى توصيح داد: اگر در ابتداى شــيوع ويــرورس كرونا، همگان  بر 
تعطيل شــدن مدارس تأكيد داشتند اما امروز دنيا به اين نتيجه رسيده 
اســت كه به هر روش ممكنى بايد مدارس بازگشــايى شــوند، زيرا 

مدرسه و معلم جايگزين ندارند.
وزيــر آموزش و پرورش در خصوص اوقــات فراغت دانش آموزان 
نيز خاطرنشان كرد: بعد از پايان امتحانات خردادماه، برنامه هايى ارائه 
خواهد شــد، اين برنامه ها با شــعار «هر دانش آموز يك مهارت» از 
طريق فضاى مجازى و شــبكه شــاد، و با هدف «توسعه زمينه هاى 

مهارت آموزى» انجام خواهد شد.
حاجى ميرزايى ادامه داد: در سال گذشته بيش از 20 هزار پايگاه اوقات 
فراغت را فعال كرديم كه بيــش از 2 ميليون و 800 هزار دانش آموز 
در آن پايگاه ها، شــركت كردند و امسال نيز تالش مى كنيم اين آمار 

را افزايش دهيم.

همشهرى: صف پرريسك انسولين 
 حواستون باشه يه وقت از هول حليم نيفتين تو ديگ!!

ابتكار: فراز و نشيب يا دود شدن سرمايه مردم؟
 احتماال ميخوان تو عمل انجام شده قرار بدن!!
شهروند: گردشگرى واكسن يا كاسبى در پاندمى؟

 با يه تير دو تا نشون ميزنن اينجورى!!
خراسان: خرداد پُر واكسن

 پُر يا واكسن پَر؟!!
مردم ساالرى: واكسن ايرانى سرابى در دوردست

 دست درازى ممنوع!!
كارو كارگر: تابستان امسال سخت نيست، بسيار سخت است

 كم كم داريم رو مياريم به زندگى نباتى!!
قدس: غفلت از تاثير «رشد جمعيت» در قدرت اقتصاد
 ديگه چى ميخوايد سنگ مفت گنجشكم مفت!!

همدان پيام: َگرد پيرى بر چهره مادستان
 اينا همه از عوارض قرنطينه شدن!!

عصر آزادى: گردشگرى كرونايى ترين صنعت ايران
 گويا خفاش كباب شده زير دندونشون مزه كرده!!

آسيا: مشاركت پايين يا باال در انتخابات
 تنها راه براى ديده شدن همينه!!

اقتصادسرآمد: افغانستان هم براى فوالد ما شاخ شد
 حواستون باشه يه موقع زخمى نشيد!!

اسكناس: معيشت مردم گرفتار اقتصاد شرطى
 هميشه پاى يك اقتصاددان در همه موارد در ميان است!!

تفاهم: برخورد با تور واكسن كرونا
 بدون شرح!!

آرمان ملى: خبرهاى خوب  از وين در راه است 
 احتماال با برف سال آينده برسه!!

آگهـى منـاقصه

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان 

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان در 
نظر دارد ساخت الگن و ابنيه مربوط به تصفيه خانه 
فاضالب دامدارى خود را از طريق مناقصه واگذار 

نمايد.
لذا از پيمانكاران سازه دعوت به عمل مى آيد از 
تاريخ چاپ آگهى به مدت يك هفته به محل مزايده 
واقع در مالير روستاى آورزمان - شركت كشت و 

صنعت و دامپرورى پگاه همدان مراجعه نمايند. 
اطالعات بيشتر در آدرس اينترنتى:

www.proteinhamedan.Iran dairy.ir

آگهى مزايده عمومى (نوبت اول) 

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان

دارد  نظر  در  همــدان  دام  صنعتى  كشتارگاه  مركز 
در  واقع  پاچه  و  كله  كردن  پاك  اتاق  از  بردارى  بهره 
يك سال  مدت  به  سال 1400  براى  را  كشتارگاه  داخل 
واجد  حقوقى  يا  حقيقى  اشخاص  به  مزايده  طريق  از 

شرايط به صورت اجاره واگذار نمايد. 
انتشار  از  پس  روز كارى  هفت  تا  مى توانند  متقاضيان 
آگهى (پايان وقت ادارى روز شنبه 1400/03/08) جهت 
دريافت اسناد مزايده به مركز كشتارگاه صنعتى دام 
همدان واقع در كيلومتر 15 جاده كرمانشاه - دوراهى 

صالح آباد - روبروى ايست بازرسى مراجعه نمايند.

آگهى مجمع عمومى عادي انجمن صنفى 
كارفرمايى شركت هاي آبياري استان همدان

ــا از كليــه اعضــا انجمــن دعــوت بعمــل مــى آيــد كــه در  احترام
ــه 1400/03/30 رأس  ــنبه مورخ ــادي روز يكش ــى ع ــع عموم مجم
ــود حضــور  ــه صــورت مجــازي خواهــد ب ــه ب ســاعت 10 صبــح ك
يابنــد . ضمنــا نحــوه ورود بــه پنــل (ab.samid.ir) و شــيوه نامــه 
ــالم  ــن اع ــام انجم ــه ن ــرام ب ــاپ و تلگ ــال واتس رأي دادن در كان

خواهــد شــد. 
داوطلبــان از روز 1400/03/19  تــا پايان وقــت اداري روز 1400/03/26 
ــن  ــه انجم ــود را ب ــت خ ــى در خواس ــورت كتب ــه ص ــد ب مى توانن

تحويــل و رســيد در يافــت نماينــد.
دستور جلسه مجمع عمومى عادي:

ــره و  ــأت مدي ــات هي ــام انتخاب ــره و انج ــأت مدي ــزارش هي 1- گ
ــان بازرس

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدانهيأت مديره انجمن صنفى كارفرمائى شركتهاي آبياري استان همدان

دارد  نظر  در  همــدان  دام  صنعتى  كشتارگاه  مركز 
بهره بردارى از خط كشتار دام سبك و سنگين واقع 
در داخل كشتارگاه را  براى سال 1400 به مدت يك سال 
از طريق مناقصه به اشخاص حقيقى يا حقوقى واجد 

شرايط واگذار نمايد.
متقاضيان مى توانند تا هفت روز كارى پس از انتشار 
آگهى (پايان وقت ادارى روز شنبه 1400/03/08) جهت 
دريافت اسناد مناقصه به مركز كشتارگاه صنعتى دام 
همدان واقع در كيلومتر 15 جاده كرمانشاه - دوراهى 

صالح آباد - روبروى ايست بازرسى  مراجعه نمايند.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول) 

آگهي مزايده عمومي (نوبت اول) 

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

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

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

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

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

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

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

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

مبلغ سپرده شركت در مبلغ كارشناسى پايهشرحرديف
مزايده

مساحت

يك قطعه زمين 1
مزروعى ديم زار واقع 

در  خير قلى

 25/600/000/000
ريال

8533/47 1/500/000/000 ريال
متر مربع

مجموعــه  از  نشســت  يازدهميــن   
درس گفتارهايى درباره  بوعلى ســينا با عنوان 
«خورشيد و خاكســتر يك ققنوس» (ماجراى 
وجود و عدم در گذار از انديشــه ابن سينا به 
تفكر امــام  محمد غزالى) با ســخنرانى زهرا 
ماحوزى در تاريخ  22 ارديبهشت به صورت 
مجازى از اينستاگرام مركز فرهنگى شهر كتاب 

پخش شد.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل بنياد 
بوعلى سينا، كســانى كه آشنايى نسبى با تاريخ 
انديشه اسالمى و متفكرانش دارند حتما با ابن 
سينا و غزالى آشنا هستند و ماجراى تقابل اين 
دو متفكر را مى دانند كه غزالى همان كسى بود 
كه كارى ترين و موثرترين نقدها را بر دستگاه 
فكرى فلســفه به ابن ســينا وارد كرد و حتى 
در اين مســير تا جايى پيش رفت كه حكم به 
ارتداد فلســفه داد و به تكفير آنها پرداخت. اما 
اگر از در ديگرى به مطالعه اين جريان تاريخى 
وارد شويم و به شــكلى دقيق تر و عميق تر به 
آن بپردازيم به تحليل و مســيريابى آن سلسله 
مفاهيم كليدى كــه بنيان هاى معرفتى متفكران 
اسالمى بر آنها استوار بود و جدال هاى متفكران 
بر سر تعيين حدود و ثغور همين مفاهيم بود به 
نتايج جالبى خواهيم رسيد و متوجه مى شويم 
كه پاره اى از پيش فرض هاى ما چطور مصداق 
يك برسازى كاذب از جريان هاى فكرى تاريخ 

اسالم شد كه ما امروزه از آن فاصله گرفتيم.
هيچ كس به انــدازه غزالى در تثبيت و در تداوم 
اين ســازه هاى فكرى نقش موثرى ايفا نكرد. آن 
چيزى كه فصل مشترك انديشه اين دو متفكر به 
شمار مى رود مسئله وجود است و از طريق همين 
مفهوم كليدى است كه تقريب و حتى تقابل اين 

دو دستگاه فكرى براى ما توضيح پذير مى شود.
 اتحاد نور، وجود و معرفت 
متاثر از هستى شناسى ابن سينا

نور استعاره مهمى است كه در آراى صوفيه 
ضمــن تاويل آيه نور بســط پيدا كرده و در 
مباحث وجودشناســى صوفيانه به كار گرفته 
شده اســت. اتحاد ســه مفهوم نور، وجود 
و معرفت مشــخصا در تفكــر غزالى به يك 
انسجام معنادار مى رسد هرچند كه پيش از او 
در آثار ابوطالب مكى و در اين صورت بندى 
غزالى از اين سه مفهوم ارائه مى كند و كيفيت 
اتحاد آنها به شــدت متاثر از هستى شناســى 
ســينايى اســت. اين تحول تاريخى كه بايد 
آن را يك تكامل ساختارى تلقى كرد نياز به 
مطالعه تبارشناسانه دارد و بايد اصطالح نور 
را يك بار در يك مطالعه تبارشناسانه بررسى 
كرد و بار ديگر از طريق تحليل تاريخى ايده 
به مســئله وجود بازگشت و در اين مسير به 
واقع دشــوار دريافت كــه چطور (برخالف 
تصور امروزين ما) با وجود نظام اصطالحى 
آشــفته اش تصــوف يك ســاختار نظام مند 
تفكر بود و چرا توانســت به هژمونى غالب 
انديشه در جهان اســالم بدل شود و چرا با 
تمام قدرتى كه داشــت نتوانست با عقالنيت 

خودش فلسفه را مغلوب كند.
 وجود و عدم در گذار از انديشــه 

ابن سينا به تفكر غزالى
ابن ســينا چطور وجود يا هســتى را در نظام 
فكرى خودش تعريف مى كند؟ ابن سينا محقق 
آثار پراكنده متفكران يونانى بود كه قرن ها يكى 

پس از ديگرى از هســتى پرسش كرده بود و 
منظومه كالن اما از هم گسيخته اى از آن ها به 
جا مانده بود كه ابتدا به ســريانى و سپس به 
عربى ترجمه شــده بودند. اين فلسفه يونانى 
يك مكتب فكرى واحد نبود هسته اصلى آن 
را فلسفه ارســطويى شكل مى داد كه خودش 
قريب به يك هزاره با سنت افالطونى آميخته 
شــده بود و در كنار كتاب مهم تاســوعات 
افلوطين كه در آن زمان تصور مى شــد، كتابى 
است از ارسطو و آثارى از جالينوس اسكندر 
افروديســى فيثاغورث و آثارى از رواقيان و 
اپيكوريان كه با عبور از سد ترجمه هم دچار 
دگرديسى ها و تفســيرهاى متعدد شده بودند 
و اين متون تحت عنوان كلى فلســفه يونانى 
به جهان اســالم وارد شدند اما همين تشتت 
گواه اين است كه اين آثار به سادگى در سنت 
فكرى اسالم جايگاهى به دست نياوردند بلكه 
با خالقيت و اســتادى نوابغى چون كندى و 
فارابى و به ويژه ابن سينا به مرور با بسترهاى 
انديشگانى اسالمى همســاز و همگام سازى 
شدند يعنى ابن ســينا به واقع ناظم و معمار 
بزرگى براى اين حجم از دانسته هاى پراكنده 
و آجرهايى بود كه روى هم تلنبار شده باشند 
بى آن كه ساختمانى از پيش داشته باشند و اين 

البته كار كمى نيست.
 ابن سينا سلســله مراتبى را براى 

عالم وجود تعريف كرد
به باور ابن سينا ذات حق وجود را از نور خود 
بــه خلق اول افاضه مى كند و خلق اول يا عقل 
اول واجد همه صفات حق جز واجب الوجود 
بودن است بنابراين جزيى عدمى در او راه پيدا 
مى كند و عدم همان ظلمت است. عقل اول كه 
تمام كماالت حق به جز واجب الوجود بودن را 
دارد مى تواند آفريننده وجود باشد و نور وجود 
را به مرتبه بعدى افاضه كند و عقل دوم را خلق 
كند به اين ترتيب سلســله عقول ده گانه شكل 
مى گيرند كه هر يك نسبت به مراتب عالى تر از 
نور بهره كمترى دارند زيرا براى هست شدن به 
مرتبه باالتر خود محتاج هستند پس وجه عدمى 

يا ظلمت در آنها بيشتر است.
به اين ترتيب، ابن سينا هم يك نظام سلسله 
مراتبــى را براى عالم وجــود تعريف كرد و 
اصالت وجــودى انســان را در اين منظومه 
تحت اصطالح نفــس بيان كرد همان چيزى 
كه در تفكر صوفيانه قلب نام داشت. در اينجا 
نفس كه نورى جزيى اســت و در عدم يا در 
ظلمت احاطه شده مانند يك اسير دورافتاده 
از وطن خويش اســت و غايت آمال او اين 
اســت كه بار ديگــر به عالــم نورانى عقل 
بازگردد و مثل قطــره اى در آن درى نورانى 

محو بشود.
 مهجور ماندن ديدگاه ابن سينا 
در باب نفس و عقل و فيضان وجود

دو مســاله در اين زمينه وجود دارد كه ديدگاه 
ابن ســينا در باب نفس و عقل و فيضان وجود 
مهجور ماند. مســاله نخســت: اين كه مومنان 
مســلمان نمى توانســتند بپذيرند كه خداوند 
مستقيما در عالم انسانى تصرفى ندارد يا عالم به 
جزئيات نيست و جبرئيل رب النوع انسان است 
كه واهب الصور انسان است و حيات دنيوى و 

دنياى او را تدبير مى كند.
مســاله دوم: وجودشناســى صوفيانه كه باور 
داشــت انســان مقامى باالتر از فرشتگان دارد 
نمى توانست غايت رشد و كمال معنوى انسان 
را بازگشــت به عالم نورانى عقل تلقى كند و 
به واقعه معراج پيامبر متوســل مى شد تا نشان 
بدهد كه انســان رابطه اى مســتقيم با خداوند 
دارد و به جايگاهى مى رســد كه فرشتگان در 
آن جايى ندارند و حتى مومنان به واسطه اتحاد 
روحانــى با نور محمدى در ايــن معراج با او 
همراه هستند. همچنين مسئله معاد جسمانى كه 
يكى از باورهاى اشاعره بود در دستگاه فكرى 

ابن سينا نقض مى شد.

مسير  تكامل  و  سينايى  هستى شناسى 
به عالم عقل

در هستى شناسى سينايى نفس در مسير تكامل 
خــود به عالم عقل باز مى گردد. غزالى تا اينجا 
با ابن ســينا موافقت و تاييد مى كند كه عقول 
فرشــتگان هستند و قلب آدمى انوار عقل را از 
فرشــتگان دريافت كند و زمانى كه اين ادراك 
نورى به منتها درجه ظرفيت خودش برســد 
آدمــى با عالم عقل اتحــاد نورانى پيدا كند به 
صفات فرشتگان متصف مى شود و در رديف 
فرشتگان قرار مى گيرد و به اين صورت انسان 
را به صــورت موجودى ذوحدين ميان حيوان 
و فرشــته تعريف مى كند. با اين حال تفاوت 
غزالى با ابن ســينا آنجاست كه او اين ظرفيت 
كمال صفاتى را از ظرفيت كمال وجودى انسان 
متمايز مى داند و به باور او اگر انســان در اين 
مرتبه توقف كند در سلسله اسباب به دام افتاده 
است و روح (يعنى نفسى كه با صفات نورانى 
عالم عقل متحد شده است) بايد حركتى را در 

ماوراى آن به سوى لوح محفوظ آغاز كند.
در اين مسير آنچه غزالى را در نهايت به سمت 
تصوف ســوق داد و هسته بزرگترين انتقاد او 
به فلســفه را شــكل داد به رسميت شناختن 
اطــوارى از معرفت بود كــه كيفيتى نامعلوم 
دارند و تعريف ناپذيرند. به رسميت شناختن 
نمى دانم ها و آنچه عقل انسان نمى تواند بداند 
اما بايد به نحوى توضيح پذير مى شــدند و در 
توضيح اين نمى دانم ها تجارب روحانى صوفيه 
براى او اقناع كننده بود و پذيرفتن اين احتمال 
كم است شــخصى از طريق الهام يا با توسل 
به راه هاى ناشناخته اى كه روح يا نور خداوند 
پيش پاى او مى گذارند از مرز نمى دانم هاى عقل 
عبور كند و آنچه را كه فالسفه با دست لرزان 
ظن و گمان نوشتند به شكل ديگرى با تجربه و 

مشاهده كشف كند.

قياس وجود و عدم در انديشه ابن سينا 
و تفكر غزالى

همدان پیام در کنار شامست!
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انحالل سازمان تعاون روستايى 
متوقف مى شود

 با هماهنگى اعضاء محترم كميســيون كشاورزى مجلس مصوبه 
هيأت وزيران مبنى بر انحالل ســازمان تعاون روستايى فعًال متوقف 

مى شود.
دبير كميسيون كشاورزى مجلس شوراى اسالمى گفت: اين مصوبه از 

دو بعد اجرا و زمان مورد انتقاد است . 
در بحث اجرا اين مصوبه قابليت بررسى نقاط قوت و ضعف همچنين 
بررســى داليل كارشناسى دولت براى طرح آن را دارد اما در كل اين 
مصوبه مغاير با قوانين اســت و نمايندگان مجلس بر اســاس قانون 
مى توانند اجراى انحالل ســازمان تعاون روســتايى را از سوى دولت 

متوقف كنند.
به گزارش روابط عمومى ســازمان تعاون روســتايى كشور، حجت 
السالم احد آزاديخواه نماينده مردم  مالير در مجلس شوراى اسالمى، 
ادامه داد: در بحث زمان نيز ســازمان تعاون روســتايى يك سازمان 
مردمى بوده و داراى تشــكل ها و اتحاديه هاى وســيعى است كه در 
بخش هاى مختلفى از جمله خريد گندم ،تامين كاالهاى اساسى ،تامين 
و توزيع نهاده هاى كشــاورزى نقش دارد لــذا انحالل آن در ماه هاى 

پايانى فعاليت دولت ضرورى به نظر نمى رسد.
وى تاكيد كرد: ورود به بازار مرغ و تخم مرغ و نيازهاى مردم در شرايط 
كنونى مهمتر هســتند و انحالل ســازمان تعاون روستايى كارى غير 
ضرورى است كه دولت در اين شرايط نهاد هارا با آن مشغول مى كند.

اجراى قانون جديد چك موجب
 كاهش پرونده هاى قضايى مى شود

 دبير كميسيون بانك هاى استان همدان گفت كه نحوه صدور چك 
در چند ســال اخير موجب افزايش پرونده هاى قضايى شده بود كه با 
اجراى قانون جديد چك به طور قطع شاهد كاهش اين قبيل پرونده ها 

در محاكم قضايى خواهيم بود.
محمد طوماســى در گفت وگو با ايرنا افــزود: در قانون جديد چك 
نوآورى هايى اعمال شــده كه مهم ترين آنها خروج صدور دسته چك 
از حيطه اختيار بانك هاى تجارى اســت كــه طبق ماده 5 قانون، همه 
بانك ها موظفند فقط از طريق صياد (ســامانه صدور يكپارچه چك) 

نسبت به صدور دسته چك اقدام كنند.
وى اظهار داشت: همچنين اعتبار چك فقط به برگه كاغذى كه صادر 
مى شود نيست، بلكه با ثبت اطالعات در سامانه بانك مركزى و تائيد 

گيرنده چك در همان سامانه اعتبار پيدا مى كند.
رئيس اداره امور شعب بانك ملى استان همدان گفت: اين امر موجب 
تقارن اطالعــات هنگام صدور برگه چك مى شــود به اين معنى كه 
دريافت كننده چك به طور آنى مى تواند ســقف اعتبار مجاز و سابقه 

چك هاى برگشتى صادركننده را استعالم كند.
طوماســى اظهار داشــت: از ديگر نوآورى هاى قانون جديد، صدور 
اجرائيه به بانك و تقاضاى صدور گواهينامه عدم پرداخت چك با درج 
كد رهگيرى است. وى افزود: مهم ترين فايده اين قانون اعتبار سنجى 
صاحب دســته چك است و بر اين اســاس افراد بيش از اعتبارشان 

نمى توانند چك صادر كنند.
دبير كميسيون بانك هاى اســتان همدان ادامه داد: از طرفى بانكها نيز 
مجاز هستند بدون دستور قضايى از موجود فرد داراى حساب جارى 
نزد بانك وجه چك را پرداخت نمايند و همچنين دارندگان چك هايى 
كــه گواهى عدم پرداخت دارند مى توانند بدون حكم دادگاه دســتور 

ضبط پالك خودرو و ساير اموال مالك چك را نيز دريافت كنند.
طوماســى گفت: دارندگان چك هاى قديمى به هيچ وجه نبايد نگران 
باشــند، زيرا چك هاى قديمى تابع قوانين زمان صدور بوده و اجراى 

اين قانون نيازمند صبر و حوصله مشتريان بانك ها است.

بازار اجاره در انتظار مصوبه
 معاون مســكن و ســاختمان وزير راه و شهرســازى با بيان اينكه كارگروه ها تمامى 
تصميمات الزم را در رابطه با بازار اجاره بررسى كرده و هفته آينده هم ستاد ملى مقابله با 

كرونا مصوبات بازار اجاره را ابالغ مى كند.
محمــود محمودزاده در گفتوگو بــا خبرنگاران جوان، اظهار كرد: معاونت مســكن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازى، پيشنهاداتى را در رابطه با بازار اجاره به ستاد ملى مقابله 
با كرونا ارائه كرده اســت، گفت: تاكنون چندين جلسه و كارگروه علمى و تخصصى در 
رابطه با بحث بازار اجاره برگزار شده و صحبت هاى الزم هم در اين خصوص انجام شده 

است.وى افزود: در اين هفته تصميمات الزم در كارگروه ها گرفته مى شود و حداكثر تا دو 
هفته آينده هم ستاد ملى مقابله با كرونا مصوبه تعيين سقف بازار اجاره و همچنين وديعه 
مســكن را ارائه خواهد كرد. معاون وزير راه و شهرسازى بيان كرد: اين هفته كارگروه ها 
تمامى بخش ها و تصميمات الزم در رابطه با بازار اجاره را بررسى و هفته آينده هم ستاد 
ملى مقابله با كرونا، مصوبات و جزئيات بازار اجاره از جمله تعيين سقف اجاره و همچنين 

پرداخت وام وديعه مسكن را بررسى خواهند كرد.
محمودزاده تصريح كرد: وزارت راه و شهرسازى و همچنين معاونت مسكن و ساختمان 
تمامى جوانب بازار اجاره را بررســى و پيشنهادات خود را هم در رابطه با سقف اجاره و 

همچنين وام وديعه مسكن ارائه كرده است.

براســاس اين گزارش در اوايل تيرماه سال گذشــته مصوبه افزايش 25 درصدى سقف 
اجاره و همچنين پرداخت وام وديعه مســكن به كالن شــهرها و شهرهاى كوچك اعالم 
شــد. همچنين در ابتداى امسال هم مصوبه تمديد قراردادهاى اجاره را هم وزارت راه و 

شهرسازى ابالغ كرد.
گزارش هاى ميدانى هم حاكى از آن اســت كه بازار اجاره امسال نسبت به سال گذشته از 
آرامش بيشترى برخوردار بوده و هنوز اجاره ها با افزايش چشم گيرى روبه رو نشده است 
و با وجود آنكه به تازگى فعاليت مشاوران امالك آغاز شده هنوز فايل هاى اجاره چندانى 
به مشاوران امالك ارائه نشده است و از سوى ديگر تمديد مجدد قراردادهاى اجاره باعث 

شده كه فايل هاى زيادى ارائه نشود. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

 تقاضاى گوشــت قرمز در بــازار همدان 
كاهش چشــمگيرى داشته، اين ادعايى است 
كه به تازگى رئيــس اتحاديه قصابان همدان 
در مصاحبه با ايسنا مطرح كرده و گفته است 
تمايل مردم همدان براى خريد گوشت سفيد 

بيشتر از قرمز است.
اين صحبت ها در حالى مطرح شده است كه 
به تازگى تعرفه خريــد خوراك دام باال رفته 
و به شكل ســهميه بندى در اختيار دامداران 
قرار مى گيرد يعنى اتفاقى كه در زملنى كوتاه 
افزايش دوباره قيمت گوشت را در همدان به 

دنبال خواهد داشت.
متاسفانه ارتباطى كه بين دام و گرانى گوشت 
وجود دارد هرســاله با شــروع فصل بهار و 
تابســتان خود را در همدان نشــان مى دهد 
و دالالن و واســطه گران زيــادى را به وجود 
مى آورد كه دام را به مرزها عراق و كشورهاى 

غربى از سمت همدان قاچاق مى كنند.
اين رويه كاهش بســيار زيــاد دام در همدان 
را شــكل مى دهد و سبب مى شود در چرخه 
طيور، دام و توليد گوشت به قدرى تأثيرگذار 
باشــد كه قيمت فروش گوشت به يك باره 

صعود كند.
با اين حال هنوز مســئوالن جهاد كشاورزى 
همدان بــا تأكيد بر اينكه كوتاهــى در ارائه 
خوراك دام قابل بخشش نيست و نهاده هايى 
كه به دســت دامداران مى رســد بايد كيفيت 
الزم را داشــته باشند، با باورى اشتباه راه حل 

را تنها در خسارت از واحدهايى مى بينند كه 
اين فرمول را رعايت نمى كنند.

هنوز قيمت گوشت با عددى جديد در بازار 
خودنمايى نكرده اســت و شواهد هم نشان 
مى دهــد كه اكنون ايــن كاال در بازار فراوان 
است اما اين انفاق نه تنها نشانه خوبى نيست 
بلكه حاكى از آن اســت كه توان خريد مردم 
براى گوشــتى كه حاال بين رنــج 130 هزار 
تومان تا 170 هزار تومان به فروش مى رســد 
بــه قدرى پايين آمده كه باعث شــده عرضه 
بيشتر از تقاضا شود. از طرفى كم بارشى بودن 
امسال و هشدارى كه از خشكسالى مى دهد بر 
روى توليــد نهاده هاى دامى تأثيرگذار بوده و 
تعاونى هاى روستايى ديگر انباشته گذشته را 
ندارند تــا در اختيار دامداران قرار دهند بنابر 
اين دامدار نيز مجبور به كشــتار با وزن پايين 

دام مى شود.
بر اين اســاس چرخه كمبود خوراك دام، به 
ذبح بيشــتر دام هاى دامداران در شــش ماهه 
نخست سال وارد مى شــود و سبب مى شود 
تا در همدان در بازه يك ساله و در نيمه دوم 

سال كمبود گوشت را به دنبال دارد.
با اين حــال رئيس اتحاديــه قصابان معتقد 
اســت در همدان كشــتار كم است و روزانه 
بين 300 تا 350 رأس گوســفند براى هشت 
شهر كشتار مى شود، در اين ميان اگرچه تاالر 
و رســتوران ها 50 درصد از گوشت منجمد 
اســتفاده مى كردند اما تعطيلــى آنها هم در 

كاهش تقاضاى گوشت قرمز مؤثر است.
بــا  گفت و گــو  در  ســپرى وفا  على اكبــر 
خبرنــگار علــت اصلــى پيشــى گرفتــن 
گوشــت  بــازار  در  را  تقاضــا  از  عرضــه 
همــدان فصــل ورود عشــاير بــه اســتان 
دانســت و گفــت: در حــال حاضــر بــا ورود 
ــاده  ــاى آم ــه دام ه ــل اينك ــه دلي ــاير ب عش
ذبــح هســتند بــزار عرضــه بــاال رفتــه اســت 
ــود در تأميــن  ــه دليــل كمب ــا جايــى كــه ب ت
ــه عشــاير حاضــر  خــوراك و ســهميه علوف
بــه فــروش دام خــود حتــى بــا پاييــن تــر از 

ــتند. ــود هس ــى خ ــرخ واقع ن
وى افــزود: از آنجــا كه 25 درصــد توليد 
گوشت استان با عشاير است به نظر مى رسد 
عشــاير  امور  همكارى  با  جهادشــكاورزى 
حداقل مقدارى ســهميه علوفه براى يك ماه 
در اختيار عشــاير قرار دهد تــا آنان بتوانند 
دام هاى خــود را نگهدارى و در زمان بهترى 
ذبح و روانه بــازار كننــد. وى همچنين در 
خصوص قيمت خريد و فروش دام زنده در 
استان گفت: در حال حاضر هركيلو گوسفند 
زنده با قيمت 114 هزار تومان، گوساله و گاو 
با قيمت 100 تا 110 هزار تومان و بز با مبلغ 

114 هزار تومان معامله مى شود.
ســپهرى وفا از فعايــت 300 واحــد صنفى 
قصاب در همدان خبر داد و گفت: متأســفانه 
افزايــش قيمت ها تا جايــى پيش رفته كه در 
حال حاضر خريد يك گوســفند تا 3 ميليون 

تومان و گاو بين 20 تا 25 ميليون براى واحد 
قصابــى هزينــه دارد و معلوم نيســت كه با 
تقاضا  وضعيت گرانى فروش گوشت چقدر 
برايش باشــد به همين علت در حال حاضر 
30 واحد صنفى همدان در اين رســته تعطيل 

شده اند و تنها 270 واحد فعاليت دارند.
در همين راســتا رئيس امور عشايرى همدان 
نيــز از پيگيرى هــا بــراى افزايش ســهميه 
نهاده هاى دامى عشاير مى گويد كه قرار است 
استاندارى و جهاد كشاورزى براى تحقق آن 

اقدام كنند.
حسين محمدى در گفت و گو با همدان پيام، 
كمبود خوراك دام براى عشــاير را در اين 
فصل اتفــاق تازه اى دانســت و افزود: در 
سال هاى گذشته به قدرى علوفه و خوراك 
دام در همدان براى عشــاير توليد شده بود 
كه به استان هايى مانند سيستان و بلوچستان 
نيز فرســتاده مى شــد به عنوان مثال ســال 
گذشــته 10 هزار تن علوفــه دام از همدان 
به ساير اســتان ها جهت تامين خوراك دام 

ارسال شده است.
وى با استناد به سرشمارى كه 6 ماهه گذشته 
صورت گرفته جمعيت عشاير استان را 3000

نفر اعالم كــرد و گفــت:ئ در حال حاضر 
درصد بااليى از عشــاير از چهار استان ايالم، 
كرمانشاه، خوزســتان و لرستان وارد همدان 
شده اند كه در 72 نقطه سامانه اى استان مستقر 

هستند.

عشاير قربانى كمبود علوفه دام!
■ عرضه بيش از تقاضاى گوشت قرمز گرانى مى آورد
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سليمان رحيمى »
 تيم فوتبال پاس فردا در بابلسر ميهمان شهداى 
اين شهر است و جدال دو تيم براى فرار از بحران 

خواهد بود.
هفته بيســتم از رقابت هاى فوتبال ليگ دسته دوم 
قهرمانى باشــگاه هاى كشور فردا با انجام 7 ديدار 
در شهرهاى بم، يزد، بابلسر، تهران، بوشهر، اهواز 
و بوكان دنبال مى شــود كه در يكى از اين ديدارها 
دو تيــم 25 امتيازى پاس و شــهداى بابلســر در 

ورزشگاه بابلسر به مصاف هم مى روند.
تيم فوتبال پاس در حالى راهى بابلســر شده است 
كه اين تيم با بحران روبه روست و بازيكنان و كادر 
فنى از دريافت نكردن پول همچنان گله مند هستند 
و شايد دو شكست هفته گذشته اين تيم بى ربط به 

همين مسأله نباشد.
شــاگردان على  قربانى كه با دو شكســت تلخ در 
سراشــيبى جدول قرار گرفتند و تا پله نهم سقوط 
كردند براى فــراز از بحران و كســب جايگاه از 
دســت داده خود در بازى امــروز محكوم به برد 
اســت و تنها پيروزى و كســب 3 امتياز مى تواند 

اين تيم را راضى كند.
ــگ  ــاى لي ــه در انته ــتند ك ــرض هس ــى ها معت پاس
ــرارداد  ــغ ق ــا 35 درصــد از مبل ــد و تنه ــرار دارن ق
ــدت نســبت  ــه ش ــد و ب ــت كرده ان ــود را درياف خ
بــه ايــن امــر معتــرض هســتند متوليــان پــاس كــه 
ــا وعده هــاى  ــه ديــگ خــورده ب ــه ت كفگيرشــان ب
جلــو  كــه  مى كننــد  تــالش  فــردا  و  امــروز 
اعتراضــات بازيكنــان را بگيرنــد امــا ســرمربى ايــن 
تيــم از عملكــرد مســئوالن ســخت دلگيــر اســت و 
مدعــى اســت كــه بايــد حمايت هــا بيــش از ايــن 

ــد. ــا پــاس در ليــگ بمان باشــد ت
با توجه به شــرايط جدول دو تيم با 25 امتياز در 
بازى امروز فقط به پيروزى و كســب 3 امتياز فكر 
مى كنند تا بلكه مقدارى دردهاى خود را تســكين 

بدهند.
شرايط جدول، مس شــهر بابك را دست نيافتنى 
نشان مى دهد اما با توجه به شايعات اخير پيرامون 
نفت اميديه احتمال دارد از اين تيم امتياز كم شود 
كه اگر چنين شــود رقابت مدعيان براى رسيدن به 
پلى اف بسيار حســاس خواهد شد و 8 تيم هنوز 

شــانس دارند كه خود را به پلى اف برسانند و دو 
تيم پاس و شهداى بابلسر نيز از اين قاعده مستثنا 

نيستند.
نزديك بــودن اين تيم ها از نظر امتياز رقابت ها را 
حساس كرده است و تيم ها با يك برد و باخت در 

جدول باال و پايين مى شوند.
تيم فوتبال پاس كه با شــروع نيم فصل دوم جانى 
تــازه گرفــت و از 4 بازى 10 امتياز كســب كرد 
هواداران را اميدوار به صعود كرد اما دوشكســت 
تلخ متوالى اين تيــم را از صف مدعيان دور كرد 

امروز  بازى  در  حاال  و 
سبزپوشان همدان براى 

خــروج از بحران نياز به 
پيروزى و كســب 3 امتياز 

اين ديدار را دارند.
تيم همدانــى در بازى امروز با تكيه 

بر بازيكنان جوان و بــا تجربه خود به خوبى 
مى توانــد بر اليه هاى دفاعــى حريف نفوذ كند و 
شــرايط را براى صعود به رده هــاى باالتر فراهم 

آورد.

پــاس در دو هفته اخير نه تنها نتايج را واگذار كرده 
بلكه از ارائه يك بازى جذاب و تماشاگر پسند نيز 
ناكام بوده و اين تيم پس از اين دو شكست با افت 
روحى مواجه شده است و اگر امروز اين تيم خوب 
ريكاورى كرده باشــد و از فرصت هاى اندك خود 
نهايت ســود را ببرد مى تواند بر حريف خود غلبه 
كند و خود را به كمرش جدول برساند تنها 7 هفته 
از رقابت هاى ليگ دو باقى مانده است 10 تيم براى 
صعود و 4 تيم براى فرار از سقوط به ميدان مى روند 

و بازى ها به روزهاى حساس نزديك شده است.
امــروز در ديگر ديدارها تيم مدعى شــماره يك 
قهرمانى و صعود مس شــهر بابك در اميديه با تيم 
دوم جدول نفت ديدار مى كند كه شكســت نفت 
اميديــه آرزوى ســاير تيم هاى مدعى 
اســت. مس دست نيافتنى شده 
اســت و بايــد قهرمانى و 
صعــود مســتقيم را به 
نوشــت  تيم  اين  نام 
براى  ديگر  تيم  اما 9 
پلى اف  به  رســيدن 
تــالش  ســخت 

مى كنند.
در بم تيم شــهردارى 
اين شــهر ميزبان عقاب 
قندى  شــهيد  است،  تهران 
يزد از تيم نيــروى زمينى مدعى 
پذيرايى مى كند، ميالد تهران پذيراى شمس 
آذر قزوين اســت، دو تيم آواالن و ماهشهر با هم 
ديدار مى كنند و در نهايت تيم فوتبال شاهين بندر 

عامرى ميزبان اترك بجنورد است.

خبـرورزشى

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

روابط عمومى دستگاه ورزش 
خوش درخشيد

 2 عنوان برتر در حوزه «روابط عمومى» و «اطالع رســانى» توسط 
روابط عمومى اداره ورزش وجوانان استان همدان كسب شد.

مديــركل روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت ورزش و جوانان از 
كسب دو عنوان برتر در حوزه «روابط عمومى» و «اطالع رسانى» توسط 

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان خبر داد.
كاوه احمدى ضمن قدردانى از تالش هاى تمامى مديران و كارشناسان 
فعال در عرصه روابط عمومى بيان كــرد: همكاران ما در ادارات كل 
ورزش و جوانان سراســر كشور نقش مهمى در معرفى دستاوردهاى 
دو حــوزه ورزش و جوانان دارند كه منجر به اميدآفرينى و نشــاط 

اجتماعى مى شود .
وى در ادامــه ضمن قدردانى از تالش تمامــى فعاالن عرصه روابط 
عمومى و اطالع رســانى در حــوزه ورزش و جوانــان، اعالم كرد : 
پس از كارشناســى هاى انجام شده، اســتان همدان در دو حوزه خبر، 
اطالع رسانى و فضاى مجازى و روابط عمومى موفق به كسب "عنوان 

و رتبه برتر" شده است.
كاوه احمــدى در ادامه ايــن نكته را متذكر شــد: ازجمله معيارهاى 
ســنجش در اين دوره ارزيابى عملكرد، توليد محتواى ملى، ارتباط با 
رسانه ها، فعاليت در فضاى مجازى، ارتباطات درون و برون سازمانى، 
نظرسنجى، به روزرسانى اخبار و اطالعات، سرعت، دقت، شفافيت در 
ارســال اخبار، بهره مندى از تكنولوژى هاى رسانه اى، استفاده از توان 
كارشناســى ادارات كل و همكارى با اداره كل روابط عمومى وزارت 

ورزش و جوانان، بوده است .
وى در پايان يادآور شــد: براى معرفى استان هاى برتر، اداره ارتباطات 
و رســانه ى اداره كل روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت ورزش 
و جوانــان، حدود 4 مــاه عملكرد روابط عمومى هاى 31 اســتان را 

موردبررسى قراردادند تا نتايج فوق حاصل شود .
مديركل ورزش وجوانان اســتان نيز در واكنش به اين خبر موفقيت 
گفت:بدون ترديد روابط عمومى به عنوان ركن اساسى نظام ارتباطى 
و اطالع رســانى نقش تعيين كننده اى در افزايــش آگاهى هاى آحاد 
جامعه، فرهنگ سازى و تنوير افكار عمومى، بر عهده دارد. و اكنون كه 
اهميت جايگاه روابط عمومــى در عصر ارتباطات و در دورانى كه 
اطالع رسانى در همه عرصه ها پيشــتاز است بر همگان آشكارشده، 
نمى توان نقش آن را در پيشــبرد اهداف يك نهاد يا ســازمان، بهبود 
كيفى و كمــى فعاليت ها و افزايش بهــره ورى از امكانات و نيروى 

انسانى ناديده گرفت.
حميد سيفى اين موفقيت بزرگ و ستودنى را به كاركنان روابط عمومى 
اداره ورزش تبريك و تهنيت گفت. گفتنى اســت استان همدان براى 
13 امين ســال متوالى در ارزيابــى وزارت ورزش و جوانان موفق به 
كسب عنوان برتر در حوزه روابط عمومى و اطالع رسانى شده است.

اختصاص پنج ميليارد 
براى ساخت مجموعه پارالمپيك همدان 

 پنج ميليارد تومان اعتبار با حمايت استاندار و رييس برنامه و بودجه 
استان براى ساخت مجموعه پارالمپيك همدان اختصاص يافت.

مديركل ورزش و جوانان استان با اعالم اين خبر در مراسم تجليل از 
قهرمانان ورزشى شــاهد و ايثارگر استان ، اظهار داشت: اميدواريم با 
حمايت هــاى بيش از پيش وزارت ورزش بتوانيم در آينده اى نزديك 

نسبت به شروع عمليات اجرايى اين مجموعه اقدام كنيم.
حميد ســيفى برخوردارى ورزشــكاران جانباز، معلول و ايثارگر از 
مجموعه اى اختصاصى را مهم دانســت و گفت: در راســتاى ترويج 
و توســعه ورزش آماده عقد تفاهم نامه همكارى با بنيادشهيد و امور 

ايثارگران هستيم.
وى با تاكيد بر لزوم توجه به توســعه ورزش در بين خانواده شــهدا 
اضافه كرد: سالن هاى ورزشى سطح استان براى هرگونه خدمات دهى 

به خانواده شهداى گرانقدر مهيا هستند.
ســيفى افزود: با افتخار در خدمت خانواده شهدا هستيم و در راستاى 
ارج نهادن به مقام شــامخ اين عزيزان به صورت دوره اى نســبت به 
ديدار با خانواده شهدا و نيز برنامه هاى فرهنگى، يادواره ها و مسابقات 

مختلف ورزشى مزين به نام شهيدان گرانقدر اقدام مى كنيم.
مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان نيز در اين مراسم با 
گراميداشت ياد و خاطره شهداى سوم خرداد، اظهار داشت: جانبازان 

مونث، سالمت جسم و جان خود را تقديم اسالم و انقالب كرده اند.
 مجيد صفدريان افزود: در زمانى كه ايثارگران زندگى را رها كردند و 
به جبهه ها اعزام شدند، به پشتوانه همسران خود اين كار را انجام دادند 

و در حوزه دفاع مقدس نقش آفرينى كردند.
وى با بيان اينكه همســران جانباز و آزاده در طول زندگى پرســتاران 
خوبى بودنــد كه از آن ها بــا عنوان"پروانگان صبور" ياد مى شــود، 
خاطرنشان كرد: همسران شهداى گرانقدر عالوه بر نقش مادرى، نقش 
پدرى را هم ايفا كردند كه همه اين ها باعث شده چه از لحاظ جسمى 

و چه از لحاظ روحى هزينه هايى پرداخت كنند.
در اين مراســم از پانزده ايثارگر ورزشكار در رشته هاى دارت، دفاع 
شخصى، كاياك، آمادگى جسمانى، كاراته و پياده روى تقدير به عمل 

آمد.

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1399 ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار
به اســتناد ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و مواد 59 و 64 آيين نامه قانون ثبت و تبصره ماده 
25 اصالحيه قانون مصوب بهمن ســال 1351 و ماده 13 قانــون تعيين تكليف وضعيت اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى اينك اسامى اشخاصى كه در سه ماه چهارم سال 1399 درخواست 

ثبت نموده اند به شرح ذيل آگهى در دو نوبت به فاصله سى روز منتشر خواهد شد.
1-پالك 11053 فرعى مجزى شــده از 458 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى محمد مهرى فرزند 
عبدالمحمد اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 270/62 مترمربع واقع در بهار بخش 

چهار همدان.
2- پالك 11093 فرعى مجزى شــده از 1003 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى جليل نقى پور فرزند 
يداله اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 152/36مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان. 
3- پالك 11094 فرعى مجزى شــده از 869 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى محمدحســن نورى 
فرزند نادعلى اعيانى ششدانگ يك باب خانه كلنگى مخروبه به مساحت 182/21 مترمربع واقع 

در بهار بخش چهار همدان. 
4- پالك 11095 فرعى مجزى شده از 273 فرعى از پالك 139 اصلى آقايان رضا و قاسم عظيمى 
عميد فرزندان حسن اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان (بالسويه) به مساحت 299/23 مترمربع 

واقع در بهار بخش چهار همدان.
5- پالك 11102 فرعى مجزى شــده از 1700 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى حميد ستوده فرزند شعبان 

اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 144/14 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.
6- پالك 11105 فرعى مجزى شــده از 387 فرعى از پالك 139 اصلى خانم ها ليال، زهرا و فاطمه 
محمدى فروغ فرزندان عبداله اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان (بالسويه)  به مساحت 194/63 

مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان
7- پالك 11106 فرعى مجزى شده از 1076 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى مهدى مستقيمى فرزند 
على اعيانى ششدانگ يك باب مغازه منضم به بالكن تجارى  به مساحت 99/68 مترمربع واقع در 

بهار بخش چهار همدان.
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك هر كس نسبت به امالك مندرج در اين آگهى اعتراض 
دارد اعتراض كتبى خود را از نخستين روز انتشار نوبت اول به مدت 90 روز به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند و نيز چنانچه قبًال بين متقاضى و معترض دعوايى در دادگاه مطرح شده باشد معترض 
مى بايست گواهى مبنى بر جريان دعوى از دادگاه اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد 

ضمناً حقوق ارتفاقى در زمان تحديد حدود تعيين خواهد شد. (م الف 11)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/01

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت و اسناد و امالك بهار 

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1399 اداره ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ
طبق دستور ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك كشور و ماده 59 آيين نامه قانون ثبت اينك 
نام كسانى كه در سه ماهه چهارم سال 1399 كه نسبت به امالك واقع در بخش چهار همدان 
درخواست ثبت نموده اند كه ترتيب به شرح ذيل مى باشد اين آگهى در دو نوبت به فاصله 30 
روز منتشر خواهد شد و واخواهى به آن از نخستين روز انتشار به مدت 90 روز خواهد بود.

1- پالك 552 فرعى از 244 اصلى بخش چهار همدان وقع در روســتاى طاســران آقاى 
شكرعلى اسفنديارى فرزند موسى به شماره ملى 4030474144 نسبت به يك سوم شعير 
مشاع از 96 شعير ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 54/45945 مترمربع.

2- پالك 553 فرعى از 244 اصلى بخش چهار همدان وقع در روســتاى طاســران آقاى 
فضل اله صالحى فرزند عبداله به شماره ملى 4030745202 نسبت به يك سوم شعير مشاع 

از 96 شعير ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 96/40152 مترمربع.
بنابراين طبق ماده 16 قانون ثبت هر كس نســبت به امالك مندرج در اين آگهى واخواهى 
دارد آن را از نخســتين روز انتشــار تا 90 روز به اين اداره تسيلم نمايد. چنانچه قبًال بين 
متقاضى و معترض دعوايى در دادگاه مطرح بوده باشد، معترض مى بايست گواهى مبنى بر 

جريان دعوايى از دادگاه اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. 
(م الف 21)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/01

محمدصادق بهرامى 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ 

آگهى مزايده خودرو پرونده اجرايى 9900071
به موجب پرونده اجرايى كالسه فوق ششدانگ يك دستگاه خودروسوارى سيستم پرايد 
به شــماره انتظامى ايران 28-285ط48 متعلق به حميد جليلى هنرمند كه برابر گزارش 
مورخه 1399/10/24 كارشناس رسمى دادگسترى مشخصات و وضعيت ظاهرى و فنى آن 
عبارت است از: خودرو پرايد-سيستم سايپا-مدل 1392-رنگ سفيد روغنى-شماره موتور 
5001920 - شماره شاسى 119739 و وضعيت ظاهرى آن، از ناحيه گلگير عقب سمت چپ 
خوردگى داشته كه نياز به صافكارى و نقاشى دارد-چراغ عقب سمت چپ آن نيز شكسته و 
احتياج به تعويض دارد و الستيك چرخ هاى آن چهل درصد بوده و داراى بيمه شخص ثالث 

كه تا تاريخ 99/11/06 داراى اعتبار مى باشد و موتور آن سالم و روشن مى باشد.
خودرو مذكور در پاركينگ يكتا شــهر بهار مى باشد،كه طبق نظر كارشناس رسمى ارزش 
پايه آن به مبلغ (620/000/000 ريال) مى باشــد كه از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 
1400/03/19 در اداره ثبت اسناد و امالك بهار واقع در شهرستان بهار-بلوار آيت ا... بهارى-

انتهاى خيابان فروردين از طريق مزايده به فروش مى رسد.مزايده از مبلغ 620,000,000 ريال 
شروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى نقداً فروخته مى شود و كليه هزينه هاى قانونى به 
عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد.ضمنا چنانچه روز 
مزايده تعطيل رسمى اعالم گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان 

مقرر برگزار خواهد شد. (م الف 71)
تاريخ انتشار: 1400/03/01

هادى يوسفى عطوف 
 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى بهار 

نابغه تنيس روى ميز همدان آسيايى شد
 شــيما صفايى، دانش آموز و موفق ترين ورزشــكار تنيس روى ميز 
همدان با قهرمانى در مرحله دوم انتخابى تيم ملى، به مسابقات آسيايى راه 
يافت. صفايى كه دانش آموز پايه يازدهم مدرســه شاهد ناحيه 2 همدان 
اســت، به عنوان دومين بازيكن جواز حضور در تركيب اصلى تيم ملى 
را كسب كرده است. اين دانش آموز پيش از اين به عنوان سفير سالمت 

دانش آموزى نيز معرفى شده بود.
مربى تنيس روى ميز بانوان همدان در اين باره به ايرنا اظهار داشــت: با 

اتمام دور دوم مســابقات انتخابى تيم ملى بانوان؛ شــيما صفايى در يك 
بازى حساس و نفس گير در فينال مقابل مريم فرعى با نتيجه چهار بر 2 

پيروز ميدان شد و به عضويت تيم ملى درآمد.
زهــره ابوطالبيان افزود: صفايى به عنوان دومين بازيكن جواز حضور در 

تركيب اصلى تيم ملى را كسب كرد.
وى اضافه كرد: هم اكنون نيز هديه آقامحمدى ديگر ورزشــكار همدانى 

همراه با 13 ورزشكار ديگر در دور سوم با هم رقابت مى كنند.
ابوطالبيان خاطرنشــان كرد: شــيما صفايى و هديه آقامحمدى 2 بانوى 
ورزشكار تنيس روى ميز اســتان همدان كه داراى رنكينگ ملى هستند 

براى شركت در مسابقات انتخابى تيم ملى دعوت شده اند.
وى يادآور شد: مسابقات مقدماتى با حضور 24 بازيكن به صورت حذفى 
برگزار مى شود و هشت بازيكن در مجموع 2 بخش پسران و دختران به 

مسابقات نهايى انتخابى تيم ملى راه مى يابند.
اين دانش آموز پيش از اين به عنوان ســفير ســالمت دانش آموزى 
نيز معرفى شــده بــود. ابوطالبيان افزود: همچنيــن نفرات برتر اين 
مســابقات در رقابت هاى تنيس روى ميز قهرمانى آسيا كه روزهاى 
10 الــى 18 شــهريورماه در دوحه قطر برگزار مى شــود، شــركت 

مى كنند.

مهدى ناصرنژاد  »
 ورزش فوتبال اگرچه براى جامعه اسالمى ايران 
از  تمام اصالت  ورزش هاى ملى از جمله كشــتى 
پهلوانى ، اســب ســوارى ، چوگان و .... برخوردار 
نيســت ، وليكن خواه ناخواه براى اغلب قشرهاى 
اهل ورزش و دوستدار ورزش و بازى هاى گروهى 
از نان شــب هم واجب تر است و بخصوص لذت 
تماشاى مســابقات فوتبال در همه سطوح محلى و 
باشــگاهى و ملى در عرصه هاى داخلى و خارجى 
جاى هر تفريح و ســرگرمى هاى فردى و دســته 
جمعى را گرفته اســت. فوتبــال در دنياى امروز ما 
بيشــتر از هر رشــته ورزشــى ديگر به يك زبان و 
فرهنگ بين المللى تبديل شــده است ، بويژه اينكه 
، قاعــده و الفباى مشــترك و تاكتيك هاى تيمى و 
تكنيــك هاى فردى بازى فونبــال در 5 قاره جهان 
شبيه هم اســت و هر فوتباليست يا مدرس و مربى 
آماتور يا حرفه اى كه تكنيك ها و تاكتيك هاى بازى 
فوتبال را بهتر درك كند و هنرمندانه به اجرا بگذرد 
، دير يا زود به يك ستاره يا كوچينگ بين المللى در 
عرصه اين ورزش جذاب تبديل خواهد شد و اوج 
شهرت و محبوبيت و البته ثروت كهكشانى كه ديگر 

نگو و نپرس !!!
 بدون شــك بيشتر لذت و جذابيت بازى فوتبال در 

گرو همين فاكتور هاى آخرى است كه اشاره شد. 

اما تمام داشته ها و نداشته هاى دنياى فوتبال به همان 
نكاتى كه مورد تاكيد قرار گرفت،  نيســت ، چرا كه 
در كنار مقوله عالقمندى و دســتى از دور و نزديك 
داشــتن بر آتش فوتبال ، عنصر ديگر و مهمترى نيز 
در آشپزى اين شله قلمكار دخالت دارد كه ( هوادار) 
ناميده مى شــود و زشت يا زيبا انچنانكه به نظر مى 
رسد شاكله فوتبال به عبارتى روى كاكل هوادار مى 
چرخد !!! اين هوادار فراتر از عالقمند و تماشــاچى 
معمولى اســت و چيزى است كه شايد قد و قامت 
ورزش و بازى فوتبال را از اندازه رســمى آماتور و 
قهرمانى آن به اســتاندارد هاى حرفه اى ارتقا دهد . 
اين روز ها هر فراز و نشيب و برد و باخت و كيفيت 
بازى و حواشــى تلخ و شيرين مسابقات فوتبالى را 
صرف نظر از حضور و نقش داوران بخت برگشــته 
و كوتاه ديــوار آن ، در هر كجا به هواداران هر تيم 
فوتبالى و كرى خوانى هاى آن نســبت مى دهند كه 
البته وقتى پاى نفع و ضرر و پايين و باالى بخصوص 
يك فوتبال باشگاهى در ميان باشد ، مقوله هوادار هم 
خيلى پررنگ تر و بطور يقين ناسزاوارانه و بسيارهم 
افراط گرايانه تر جلوه مى كند و شايد دامن سياسى 
يك كشور و جامعه اى را هم آلوده سازد.  متاسفانه 
تمــام اين تعاريــف و صفت هايى كه از (كاســه)  
فوتبال وارونه به عمل آمد ، در جامعه خودمان بسيار 
داغ تر ( آشى) است كه در دنيا پخته مى شود. به نظر 

ميآيد در جامعه ما براى سرپوش گذاشتن به بسيارى 
مشــكالت مردم ، بازى هاى فوتبالى و حواشى آن 
خيلى جدى تر از كشــور هاى ديگر گرفته مى شود 
و بدون شك بسيارى رفتارهاى ناشيانه از انتخاب و 
خربد بازيكنــان خارجى يا قراردادهاى تركمنچايى 
در فوتبال ايران براى بكارگيرى مربيان خارجى نيز 
ناشــى از همين جدى گرفتن ناسزاوارانه حواشى و 

هودار فوتبالى است.
حتما اغلــب برنامه هاى تلويزيونــى در ارتباط با 
رويداد هــاى فوتبال داخلى نيز اگــر صد در صد 
مرتبط با فضاســازى هــاى كاذب و هيجان آفرينى 
هاى خاله خرســكى نباشد ، متاثر از آن كه هست و 

شكى در آن نيست !!!!
يكى از اين برنامه هاى رسانه ملى با عنوان ( فوتبال 
برتر) دوشــنبه شب ها در تالش اســت تا فارغ از 
حس و حال عالقمندان و تماشــاچيان عقل گراى 
فوتبال ، هواداران هيجان زده و آماده انفجار تيم هاى 
باشگاهى را به پاى گيرنده هاى خانگى بكشاند. آيتم 
هاى چند ســاعته اين برنامه و البته مجرى سرقفلى 
دار آن بظاهر براى نقد و بررســى صحنه ها و نتايج 
مســابقات است،  در حاليكه بشــدت از اثرات سو 
چنين نقدها و بررســى هــاى اغلــب جانبدارانه 
و يكطرفــه غافل هســتند و هيچ نفــع و خروجى 
خداپســندانه و عقل گرايانه براى پيشرفت فوتبال 

كشورمان و الگو بردارى هاى درست جوان هايمان 
ندارد. بدون شــك تخم حواشــى زشت و هيجان 
زدگى هاى افراطى و كينه ورزى هاى نابخردانه در 
فوتبــال ايران ، بخصوص دو تيــم پرطرفدار ( البته 
هوادار افراطى) ســرخ و آبى در همين برنامه ها و 
االخص دو برنامه دوشــنبه شب هاى اخير پيرامون 
بازى پرسپوليس ، سپاهان و دربى قديمى تهران ، در 
زمين هرز پرور فوتبالى كاشته مى شود و هيچ شكى 

هم در آن نيست.
نويســنده  خود بيشتر از 40 ســال در تمام سطوح 
پيشرفته خبرنگارى و آموزش هاى پيشرفته آكادميك 
و ميدانــى اين حرفه تجربه دارم و قاعده مصاحبه و 
ساخت برنامه هاى گزارشى و سئوال و پاسخ گيرى 
از منابــع گوناگون در هر مناســبت و رويدادى را 
خوب تجربه كرده ام و با اطمينان خاطر و ســالمت 
نفس كامل قادر به اظهار نظر در حوزه خود هستم .
لذا مى گويم  ، در هر اطالع رسانى و خبرگيرى و 
مصاحبه هاى خبرى ، هر يك از طرف هاى گفتگو 
داراى حقوق و جايگاه اجتماعى و حرفه اى خود 
هستند كه بايد از جانب طرفين رعايت شود و بايد 
در نظر داشــت كه نه خبرنگار و مجرى مســتنطق 
است و نه مصاحبه شونده يك منهم !!! ، بخصوص 
اينكه در رســانه ملى و يك برنامه زنده تلويزيونى 
كــه ميليونها نفر بيينده دارد و از بازتاب هاى برون 
مرزى نيز برخوردار مى باشــد ، بايد مصالح ملى 
، فرهنــگ و ادبيات اجتماعى و شــرايط و فضاى 
روز سياســى كامال در نظر گرفته شده و از سويى 
افراد و شخصيت هايى دعوت و مورد سئوال قرار 

گيرند و  موضوعاتى مطرح شود كه به روشنگرى 
و رفع ابهام و پاسخگيرى افكار عمومى و مخاطبان 
اصلى برنامه بيانجامد ، نه اينكه در پايان برنامه در 
چنين ســطح و چند ساعت صرف وقت و تحميل 
هزينه هاى سنگين به منابع ملى ، نتيجه اى حاصل 
نمى شــود هيــچ ، بلكه امواجــى از ذهنيت هاى 
منفى و بــد بينى و اضطراب در جامعه ايجاد كرده 
و ذهنيــت هاى منفى نگر را بــراى انتقام گيرى و 
جبران مافات در روزهاى موعود هدايت كرد. چه 
لزومى دارد تهيه كنندگان و ســازندگان يك برنامه 
و مجريانــى كه تجربه و مهــارت و توانايى درك 
شرايط روز و مصالح ملى خود را بطور كامل نمى 
دانند ، بازيگردان كرى خوانى هاى ســردمداران و 
مديران يك ســو نگر دو تيــم فوتبالى پر طرفدار 
شــوند و بدون اينكه توانايــى و ظرفيت كنترل و 
هدايت سالم يك برنامه زنده از رسانه ملى را داشته 
باشــند ، اجازه دهند طرف هاى دعوا به بهانه دفاع 
از حقوق هوادار تيم هاى خود ، با استفاده از الفاظ 
مشميز كننده ،.احساسات و احترام مردم و بيندگان 
سراسرى رسانه ملى را جربحه دار نمايند . مگر نه 
اينكه اين آقايان و مديران و مربيان دو آتيشه سرخ 
و آبى كه ســنگ هوادار را بسينه مى زنند و آنان را 
وجه المعامله قرار مى دهند حتى حوصله پاســخ 
دادن به سالم يك طرفدار ساده را هم در يك ديدار 
تصادفى ندارند و در مواقع و برهه هايى كه از تيم 
خود بريده و جدا مــى افتند اين اصطالح قديمى 
دايم روى زبانشان جارى است  ..... ديگى كه براى 
ما نمى جوشد ، چه بهتر كله سگ در آن بجوشد.
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ناسا در جستجوى حيات فرازمينى
در سياره زحل

 ناسا اخيرا بودجه اى با مبلغ 125 هزار دالر را به گروهى از محققان 
اهدا كرده اســت تا آنها دريابند چگونه مى توانند كاوشگرى را به قمر 
تيتان سياره زحل ارسال كنند و سپس هر نشانه اى از حيات فرازمينى 
كه آن كاوشگر كشف كرد را به زمين بازگردانند. به گزارش ايسنا ، اين 
ماموريت كه "دراگون فالى"نام دارد طى چند سال آينده انجام خواهد 
شد. ناسا در ابتدا قصد داشت "دراگون فالى" را در سال 2025 به فضا 
پرتاب كند كه ابتدا تا سال 2026 و اكنون به دليل شيوع بيمارى كرونا 
تا سال 2027 به تعويق افتاده است. سوخت سفر بازگشت كاوشگر كه 
هدف آن بازگرداندن "تركيبات آلى" براى مطالعه بيشتر است، توسط 

اجرام آسمانى درياچه هاى گسترده متان اين قمر تأمين مى شود.

يك كليد ژنتيكى كه مى تواند 
عامل سرطان پوست باشد

 پژوهشگران آمريكايى در بررسى جديد خود دريافته اند كه نوعى 
پروتئين مى تواند مانند يك كليد ژنتيكى عمل كند و در بروز سرطان 
پوســت نقش داشته باشــد. به گزارش مديكال اكسپرس، مالنوما به 
رغم اين كه تنها حدود يك درصد از ســرطان هاى پوست را تشكيل 
مى دهد، عامل بيشتر موارد مرگ و مير ناشى از سرطان پوست است. 
اگرچه درمان هايى براى اين بيمارى جدى وجود دارد اما اثربخشــى 

داروها با توجه به هر شخص مى تواند متفاوت باشد.
 (Salk Institute) "پژوهش جديدى كه در "موسســه ســالك
آمريكا انجام شــده اســت، بينش هاى جديدى را در مورد پروتئينى 

موسوم به "CRTC٣" ارائه مى دهد.

فضانوردان ماموريت كرو-3 اسپيس ايكس 
چه كسانى هستند؟

 روز گذشته مركز فضايى جانسون ناسا در حساب كاربرى خود در 
اينستاگرام تصويرى از "كايال بارون"(Kayla Barron) فضانورد 
ناسا منتشر كرد و گفت وى به عنوان يكى از اعضاى ماموريت كرو-
3 اســپيس ايكس ناسا انتخاب شده است. در اين خبر قصد داريم به 

جزييات اين ماموريت و فضانوردان آن بپردازيم.
به گزارش ديلى ميل، ناســا اخيرا رســماً كايال بــارون را به عنوان 
چهارمين و آخرين عضو مأموريت كرو-3 اســپيس ايكس كه قرار 
 (ISS) اســت طى آن فضانوردان به ايســتگاه فضايى بيــن المللى
فرستاده شوند، معرفى كرد. بنابر گزارش ها قرار است اين ماموريت 

در اواسط ماه اكتبر پرتاب شود.

تشخيص كروناويروس با كمك يك 
ريزتراشه!

 پژوهشگران كانادايى، يك كيت آزمايشى مبتنى بر يك ريزتراشه 
ابــداع كرده اند كه مى تواند جايگزين مناســبى بــراى آزمايش هاى 

استاندارد كوويد-19 باشد.
به گزارش وب سايت رسمى موسسه "الزوير"(Elsevier)، كمبود 
كيت هاى آزمايش طى دوره همه گيرى كوويد-19، گســترش سريع 

آزمايش هاى بالينى را محدود كرده است.
پژوهشگران كانادايى، پلتفرم جديدى ابداع كرده اند كه تعداد عوامل 
مورد نيــاز آن براى آزمايــش، 10 برابر كمتر از عوامــل مورد نياز 
 (CDC)"آزمايش هاى تاييد شده "مراكز كنترل و پيشگيرى بيمارى

است و نتايج را در كمتر از 30 دقيقه ارائه مى دهد.

قديمى ترين "شبه كريستال" زمين كشف شد
 دانشمندان يك "شبه كريستال"(Quasicrystal) متعلق به يك 
انفجار هســته اى در ســال 1945 را يافته اند كه مى گويند اين كشف 
جديد مى تواند روزى به منع گسترش سالح هاى هسته اى كمك كند.

 ،(LANL)"به گزارش مهر ، محققان آزمايشگاه ملى "لوس آالموس
آزمايشگاهى كه در طول جنگ جهانى دوم براى طراحى سالح هاى 
هســته اى به عنوان بخشــى از "پروژه منهتن" تاســيس شد، "شبه 
كريســتال" يا "شبه بلور" جديدى را كشف كرده اند كه در اثر اولين 
انفجار هســته اى در سايت ترينيتى در نيومكزيكو در شانزدهم ژوئيه 

1945 ايجاد شده است.
شبه بلور يا شبه كريســتال نوعى شكل ساختارى منظم فاقد تناوب 

تكرارى است. 

بخش خصوصى از بى عملى 
متولى توريسم انتقاد كرد

 در ســال هاى گذشــته از قرار گرفتن ايران در 
مسير جاده ابريشم به عنوان يكى از نقاط قوت براى 
توسعه گردشگرى ورودى ايران نام  برده مى شد،  اين 
درحالى اســت كه در يك سال اپيدمى كرونا به گفته 
ابراهيــم پورفرج، رئيس جامعه تورگردانان تنها يك 
كشور اين مسير به گردشــگران ويزا نمى دهد و آن 

ايران است.
وى معتقد است چنين رويه اى باعث حذف كشورمان 
به عنوان مقصد گردشگرى عالقه مندان جاده ابريشم 
خواهد شــد. او در گفت وگو بــا «دنياى اقتصاد» با 
اشاره به اينكه از ابتداى كرونا در صنعت گردشگرى 
شاهد شكل  گيرى يك ســوءتفاهم بوديم ،  مى گويد: 
ناآگاهى نســبت بــه اين صنعت باعث شــد نه تنها 
تصميم هاى درســتى در اين زمينه گرفته نشود بلكه 
در مواردى شــاهد بوديم با استدالل مقابله با شيوع 
كرونا، متوليان و  مســئوالن تصميم هايى گرفتند كه 
در نهايت به شيوع بيشتر بيمارى انجاميد و در عين 
حال خســارت هاى جدى به صنعت توريسم وارد 
كرد. پورفرج مى افزايد: ما از ابتداى پاندمى  از طريق 
وزارت گردشــگرى به ستاد كرونا اعالم كرديم بايد 
گردشــگرى داخلى تحت عنوان گردشگرى امن با 
رعايت تمام پروتكل  ها و از طريق آژانس  ها صورت 
بگيرد. اين شــيوه از گردشــگرى نه تنها ارزان است 
بلكه قادر اســت خدمات حرفه اى به گردشگر ارائه 
دهد ضمن اينكه ابتال به ويروس را هم تا حد زيادى 

كنتر ل كند.
وى  ادامــه مى دهد: در تورها، رانندگان و راهنمايان 
دوره ها و آموزش هاى الزم را ديده  و تســت كرونا 
هم داده اند. در اين ســفرها همچنين ماشين ها پيش 
از ورود گردشــگران ضدعفونى شــده و راهنما در 
انتخاب و شــيوه پذيرايى در رستوران هاى بين راهى 
و درون شــهرى هم تمام مســائل را پيش بينى كرده 
اســت. توجه داشته باشيم كه از شيوع كرونا بيش از 
يك سال مى گذرد و مردم ديگر توان ماندن در خانه و 
قرنطينه را ندارند و براى اين نياز بايد سفرهاى امن 
در اين ماه ها تدارك ديده مى شــد. در عوض شاهد 
بوديم نه تنها برنامه اى براى اين كار ارائه نشد بلكه در 
عوض در هر تعطيالت شهروندان بدون آموزش هاى 
الزم سفر كردند كه شاهد آن ترافيك جاده ها به ويژه 
جاده هاى شمالى بود.  رئيس جامعه تورگردانان در 
اين باره كه اين جامعه براى اقناع وزارت بهداشت در 
اين زمينه چه كرده اســت، از درخواست هاى متعدد 
جامعه تورگردانان از وزارت گردشگرى براى ترتيب 
اين مالقات خبر مى دهد و مى گويد: متاســفانه اين 
درخواست مورد قبول قرار نگرفت و ما تنها از طريق 
مطبوعات و ساير رســانه ها خواسته هاى خود را با 
وزارت بهداشت مطرح كرديم هر چند گفت وگوى 
رودررو مى توانســت به تفاهم بيشــتر در اين زمينه 
منجر شــود. او با اشاره به اينكه صنعت گردشگرى 
پيش از كرونا و از پاييز 1398 دچار وقفه شده است، 
عنوان مى كند: اين مدت طوالنى صنعت گردشگرى 
را به يك صنعت ورشكسته تبديل كرده كه بيش از 
220 هزار ميليارد ريال ضرر ديده است. عالوه بر آن 
در اين صنعت نيروى انســانى، سرمايه اصلى است. 
بــراى آموزش و دوره ديدن اين نيروها زمان زيادى 
صرف شده و اين قشــر براى بازاريابى گردشگرى 
ايران به كشورهاى مختلف هم سفر كرده اند. متاسفانه 
با ركود شكل گرفته در صنعت توريسم ما درحال از 
دست دادن اين نيروها هستيم و بهترين راهنمايان مان 
دارند از اين صنعت خارج مى شوند كه با خروج آنها 
حتى به فرض اتمام پاندمى و عادى شدن شرايط ما 

با چالش هاى جدى مواجه خواهيم بود.  
پورفــرج ضمن انتقاد از برخــى تصميم گيرى هاى 
مســئوالن اضافه مى  كند: متاســفانه در اين دوره ما 
شــاهد اجراى برنامه هاى متعدد بوديــم كه براى 
اجراى آنها عنوان مى شد پروتكل ها رعايت مى شود 
اما هــر گاه نوبت به توريســم مى رســيد دغدغه 
شــيوع كرونا مطرح مى شد، حاال هم حتى با وجود 
واكسيناســيون اجازه حضور گردشــگر به ايران را 

نمى دهند.

معاون گردشگرى خبر داد
تالش براى بازگشايى مرزها

 معاون گردشگرى از تهيه بسته حمايتى جديد، تالش براى بازگشايى 
مرزها به روى گردشــگران واكسينه شده و پيگيرى واكسيناسيون فعاالن 

گردشگرى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى معاونت گردشــگرى، ولى تيمورى به منظور 
تبيين اقدامات و برنامه هاى جارى حوزه گردشــگرى گفت: به دنبال 
دريافت مصوبه فعاليت واحدهاى گردشــگرى و فعاالن اين حوزه از 
ســتاد ملى كرونا پيش از تعطيالت نوروز و تالش براى روشــن نگه 
داشــتن چراغ كســب وكارهاى اين حوزه به عنوان اقدامى موثر، وارد 
نيمــه دوم فروردين ماه و ايام پيك كرونا و ســپس ماه مبارك رمضان 
شــديم كه پيش از اين نيز زمان ركود اين حوزه به شــمار مى آمد. در 
نتيجه با اســتمرار فعاليت در فضاى حاكم ايجادشــده به سبب شدت 
انتشار ويروس كرونا شــامل محدوديت ها و سختگيرى هاى موجود، 
برنامه هــاى معاونت در دو بخش به صــورت همزمان مورد پيگيرى 

قرار گرفت.
او افزود: بخش نخست در شرايط اعمال شده سختگيرى هاى روزافزون، 
تمركــز بر اســتمرار حمايت هاى دولتــى از كســب وكارها و فعاالن 
گردشگرى بوده است. بر اين اساس طبق تالش ها و پيگيرى هاى بسيار 
انجام شده، صنعت گردشگرى در كنار چهار رسته شغلى آسيب ديده از 
بحران انتشار ويروس كرونا شامل مشاغل مربوط به حمل ونقل، ورزش 
و هنر و سينما كه ضرورت بر استمرار حمايت داشت، قرار گرفت. اين 
در حالى اســت كه پيش از اين گردشگرى در گروه گسترده تر 14 رسته 
شــغلى قرار داشت و اين ارتقا، امكان و الزام كسب حمايت هاى بيشتر 

را سبب شد.  
 بسته حمايتى جديد در راه است

وى  بــا بيان اين كه تــالش كرديم تا كميته هاى تخصصى ســتاد ملى 
مديريــت كرونا و بخش هاى تصميم ســاز در اين حــوزه را به منظور 
دريافت حمايت هاى بيشــتر و استمرار پشتيبانى ها متقاعد كنيم، گفت: 
از اين رو بســته حمايتى تلفيقى جديد مشــتمل بر دو بخش مشترك 
اشتغال محور و بنگاه محور براى كســب وكارهاى حوزه گردشگرى در 
كارگروه بررســى آثار اقتصادى كرونا تنظيم شد و بخش هايى از جمله 
حمايت هاى بانكى، مالياتى و بيمه اى مربوط به كســب وكارهاى حوزه 

گردشگرى را پوشش داد.
تيمــورى اظهار كرد: در بخش بانكى با تصويب دســتورالعمل مربوطه 
مواردى نظير امهال تســهيالت فعاالن گردشــگرى تا پايان شهريورماه 
اجرايى شد و تالش كرده ايم كه هيچ گونه جريمه و سودى نيز به امهال 
صورت گرفته تعلق نگيرد. از ســويى ديگر در بخش بانكى رفع سوءاثر 
چك برگشــتى و نيز ادامه پرداخت تسهيالت 12 درصد در دستور كار 
قرار گرفت تا هم متقاضيان جديد و هم افرادى كه پرونده شان نزد بانك 
بوده اســت و روند آن متوقف شــده بود، از اين امكان بهره مند شوند. 
همچنين بخش ديگر نيز شامل بخشــش جرايم مالياتى بوده است  كه 
امهال پرداخت آن پس از تصويب نهايى، در بازه سه تا شش ماه محقق 

خواهد شد.
 مكاتبه با رييس جمهور براى بازگشــايى مرزها به روى 

گردشگران واكسينه شده
تيمــورى همچنين بخــش دوم اقدامات جارى حوزه گردشــگرى 
را تالش بــراى بهره مندى از فرصت بازگشــايى مرزها با پذيرش 
گردشــگران واكسينه شــده اعالم كــرد و گفت: در حــال حاضر 
رايزنى ها براى بازگشــايى ها در ابعاد داخلــى و بين المللى را آغاز 
كرده ايم. از جمله يكى از موضوعاتى كه به شــدت پيگير آن هستيم 
و در كميته هــاى مختلــف دنبال كننده آن بوده ايــم، اجازه ورود به 
اتباع كشــورهايى اســت كه واكسينه شــده اند و به نوعى تهديد و 
نگرانى بــراى جامعه ايرانى ايجاد نمى كنند. اين پيشــنهاد از طريق 
مكاتبه با وزارت امور خارجه، وزارت بهداشــت و شــخص رييس 

است. شده  انجام  محترم جمهور 
وى افزود: پيش بينى ما اين اســت كه در آينده نزديك مقاصد مختلف 
گردشــگرى جهان از جمله اتحاديه اروپا با رويكرد پاسپورت واكسن، 
درهاى كشورهاى خود را به سوى گردشگران بين المللى باز خواهند كرد 

و ما نيز بايد از جريان حاكم، امكان بهره الزم را فراهم كنيم.  
 پيگيرى واكسيناسيون فعاالن گردشگرى

معاون گردشگرى ادامه داد: موضوع در اولويت قرار گرفتن واكسيناسيون 
كرونا ويژه فعاالن گردشــگرى نيز از طريق دو مسير وزارت بهداشت و 
شــركت هاى توليدكننده واكســن داخلى در حال پيگيرى است كه اين 
اقدام نيز مى تواند به عنوان فعاليتى موثر در آماده ســازى بستر الزم براى 

پذيرش گردشگران خارجى موثر واقع شود.
تيمورى گفت: در كنار اين اقدامات، تالش كرده ايم تا با اطالع رســانى 
و آمــوزش بــه فعــاالن و واحدهاى گردشــگرى به منظــور رعايت 
پروتكل ها امكان تحقق سفرهاى هوشمند را سبب شويم. به اين منظور 
انجام فعاليت هاى گردشــگرى در داخل كشــور به صورت محدود و 

برنامه ريزى شده با رعايت پروتكل ها ادامه دارد.
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■ حديث:
امام على (ع):

حق مدارى ، پيروزى را به همراه مى آوَرد.  
غرر الحكم : ح 4352

پرونده گنبد علويان براى ثبت در فهرست ميراث 
جهان اسالم(آيسســكو ) براى سال 2021 ميالدى 
تدوين و ارسال شده است.   معاون ميراث فرهنگى 
كشور از ارسال پرونده گنبد علويان در شهر همدان 
همراه 5 پرونده ميراث جهانى به آيسسكو خبر داد.

 5پرونده جهانى در راه ايسسكو
محمدحسن طالبيان معاون ميراث فرهنگى كشور 
گفــت: 5 پرونده جهانى را براى ســازمان جهانى 
آموزشــى، علمى، فرهنگى اســالمى (آيسسكو) 
فرســتاده ايم تا در فهرست آيسســكو نيز ميراث 
فرهنگى ايران ثبت شود. اين پرونده ها شاهد گنبد 
علويان همدان، منظر فرهنگى ماســوله، مجموعه 
بســطام و خراقان، تربت جــام و منظر فرهنگى 

الموت است .
وى همچنيــن عنوان كرد: تعدادى از پرونده ها نيز 
در حال آماده شده هســتند مانند پرونده هگمتانه 
همدان يا پرونده آســبادها كه مشترك با سه استان 
است. پرونده كرانه خليج فارس و درياى عمان نيز 
در حال تدوين است. در اين باره شورايى تشكيل 
شــده تا بدانيم كداميك از ايــن پرونده ها بهترين 

نتيجه را برايمان خواهند داشت. 
براى حضور ميراث فرهنگ و ثبت جهانى يونسكو 
نيز پرونــده راه آهن و اورامانات، امســال مورد 

بررسى قرار مى گيرند. 

  ايسسكو كجاست ؟ 
مديــر كل ميراث فرهنگى همدان در زمينه معرفى 
سازمان ايسســكو ميگويد : اين سازمان به عنوان 
يكى از مجامع علمى،فرهنگى و آموزشــى وظيفه 
مهمــى در ايجــاد تعامل فرهنگــى و علمى بين 

كشورهاى مسلمان بر عهده دارد 
علــى مالمير گفت :  اين ســازمان  كــه زائيده 
سازمان كنفرانس اسالمى است ، مى تواند نقطه 
روشنى در بسط و گســترش علم و فنآورى و 
فرهنــگ در ميان ملل مســلمان و شناســاندن  
دســتاوردهاى آن به كشــورهاى غيرمســلمان 

باشــد.ارتباز تنگاتنگ آن با مجامع  دانشــگاهى 
و صاحبان علم و انديشــه بهره گيرى از توان و 
طرفيت دانشمندان و دانشگاهيان مى تواند نقطه 
شروع رشــد و تعالى و بالندگى روزافزون آن 

در عرصه بين المللى باشد.
مالمير افزود : آيسســكو پس از تصويب اساسنامه 
آن در يازدهميــن اجــالس وزيــران خارجــه 
كشــورهاى عضو كنفرانس اسالمى در اسالم آباد 
در ســال 1361 (ماه مه 1980) جهت هماهنگى و 
گســترش تعامل و همكارى هاى آموزشى، علمى 
و فرهنگى با الهام از اهداف و تعاليم عاليه اســالم 
ميان كشورهاى اسالمى تأسيس شد. اساسنامه اين 
ســازمان در ســال 1982 به تصويب رسيد و طى 
ســال هاى 1986 تا 1997 در سه مرحله تصحيح 

برروى آن انجام گرفت.
وى گفت : از جمله اهداف اين سازمان را ميتوان 
، تقويت و تحكيم همكارى بين كشورهاى عضو 
در زمينه هــاى  آموزش،علوم،فرهنگ و ارتباطات، 
توســعه علوم كاربردى و استفاده از فن آورى هاى 
پيشرفته در چارچوب ارزشها و آرمانهاى متعالى و 
جاودانه اسالمى و تحكيم تفاهم ميان ملل مسلمان 
و كمك به تحقق صلح و امنيت جهانى از راههاى 
مختلف بويژه از طريق آموزش،علوم، و فرهنگ و 

ارتباطات دانست.

مريم مقدم  »
 آرايه ها و تزيينات وابســته به معمارى در هنر و 
معمارى اسالمى و ايرانى از جايگاه واال و شاخصى 

برخوردار هستند. 
شــكوه و زيبايى معمارى ايران بــه ويژه در دوران 
اســالمى، به تزيين و آرايه هاى آن بســتگى دارد. 
تزييناتى چون آجركارى، گچ برى، كاشــى كارى، 
كتيبه نگارى و... در تمامى ادوار اسالمى رواج داشته 
و در هر دوره اى با امكانات و تحوالت مختلف آن 
روزگاران پيش رفته است. هنرمندان مسلمان با بهر 
هگيرى از انواع نقوش، نظيــر نقوش و طرح هاى 
هندسى، گياهى، كتيبه و ديگر نقش مايه هاى تزيينى 
بر روى انواع مصالح ســاختمانى، به معمارى ايران 

اهميت و غناى ويژه بخشيد ه اند. 
آثار به جاى مانده از هنرهاى تزيينى در ابنيه دوران 
اســالمى، به ويژه در اماكن مذهبى نظير آرامگاه ها، 
داراى روحيات منحصر به فرد و ژرفاى تجســمى 
خاصى هســتند. يادمان شــكوهمند گنبد علويان 
از جملــه آثار و بناهاى ارزشــمند بازمانده از دوره 
سلجوقى در شهر همدان است كه به دليل كاربست 
تزيينــات و آرايــه هاى مختلف معمــارى از قبيل 
آجركارى، گچبرى و كتيبه نگارى در آن، به گنجينه 
اى پربار از آثار تزيينى معمارى اسالمى بدل گرديده 

است. 
گنبد علويان در چهار باغ علويان در نزديكى ميدان 
امامزاده عبداهللا شــهر همدان قرار دارد. اين اثر يكى 
از شــاهكارهاى معمارى و گچ برى بعد از اسالم در 
همدان است، و در سال 1310 در فهرست آثار ملى 

ايران به ثبت رسيده  است.
اين بنا توســط خاندان علويان ابتدا به عنوان مسجد 
احداث شــده اســت، اما در دوره هاى بعد با ايجاد 
ســردابى در زير زمين به مقبــره آن خاندان تبديل 
گرديده  اســت. نام گذارى اين بنا به «گنبد» علويان 
به اين دليل بــوده  كه در گذشــته هاى دور اين بنا 
داراى گنبد بوده و در اثر گذشت زمان گنبد آن فرو 
ريخته است. همچنين عالقه شديد مردم به سادات و 
دوستداران امام على و مدفون بودن دو تن از خاندان 
علويان در اين بنا از داليل ديگر اين نامگذارى بوده 

است.
اين گنبد يكى از يادگارهاى متعلق به اواخر دوره ى 
ســلجوقيان در قرن ششــم هجرى است كه توسط 
خانــدان علويان ابتدا به عنوان مســجد، احداث و 
در دوره هاى بعد، با ايجاد ســردابى در زيرزمين به 

مقبره ى آن خاندان تبديل شده  است.

خاقانى به كنايه از آن به عنوان گنبد ســبز ياد كرده 
است و فرهنگ عاميانه ى مردم استان همدان نيز بر 

اين امر داللت دارد كه مى گويد:
 دال دوشم دال دوشم دال دوش

به حق گنبد سبز سيه پوش
علت نامگذارى اين بنا به گنبد علويان اين اســت 
كه اين بنا در گذشــته هاى دور داراى گنبد بوده، گر 
چه در اثر گذشــت زمان، گنبد آن فرو ريخته است. 
از ســوى ديگر، عالقه ى شــديد مردم به سادات و 
دوستداران حضرت على (ع) و مدفون بودن دو تن 
از خاندان علويان در اين بنا، موجب شــده كه آن را 

به اين نام بخوانند.
گنبد علويان به اعتبار تحقيقات باستان شناسان، بنايى 
مغولى يا به عبارتى سلجوقى تكامل يافته است. اين 
گنبد به داليل متعدد از جمله ويژگى هاى منحصر به  
فرد كالبدى و ظرافت و تزيينات استثنايى آن، همواره 

مورد توجه ويژه ى محققان قرار داشته است.
معمارى گنبد علويان

گنبد علويان از لحــاظ هنر گچ برى و آجركارى از 

آثار ارزشمند و كم نظير سده هاى ميانى دوره اسالمى 
(سده هاى 6و 7هجرى) است. شكل ظاهرى گنبد 
علويان شبيه گنبد سرخ مراغه است كه در سال 542
هجرى قمرى ســاخته شده و ابعاد داخلى آن (8متر 
در 8متــر ) و تزيينات غنى و متراكم و در عين حال 
راز آميز و چشم نواز درون بنا تا حدودى مشابه بناى 
گنبد حيدريه قزوين اســت كه از بناهاى اوايل قرن 

ششم  هجرى قمرى است.
بنا به صورت مكعبى  چهار ضلعى در ابعاد 12/8 در 
12/5 متر و ارتفاع 11/5 متر ســاخته شده و  چهار 
جرز ســتون مانند به ارتفاع 9/5 متر با قطرى قريب 
به دو متر و شبيه برج هايى در چهار گوشه آن را در 
ميان گرفته اند . هر يــك از برج ها داراى پنج  طاق 
نماى فرو رفته مثلثى به ارتفاع هشت  متر و عرض  
يك  متر و عمق نيم  متر اســت كه از حيث مقطع 
جرزها را به صورت نيمى از يك ســتاره هشت پر 

در آورده است.
ديواره ها و طاق نماهــاى داخلى بنا نيز با تزئينات 
فراوان گچبرى با طرح هاى متنوع اسليمى و هندسى 

به گونه بسيار زيبا و پركار تزئين شده است.
در ضلع جنوبى داخل بنا، محراب قرار گرفته كه از 
نمونه هاى نادر معمارى اســالمى ايران به شمارمى 
رود كه قســمت هاى مختلف اين محــراب نيز با 
كتيبه هاى مختلف قرآنى و نقوش گياهى وهندسى 
به مانند ديگه اضالع داخلى بنا تزئين شــده است. 
گنبد علويان باتوجه به قدمت 900 ساله و همچنين 
شگفتى و جذابيت هاى بسيار باالى معمارى و گچ 
برى هاى زيبا يكى از جاذبه هاى گردشگرى استان 
همدان براى گردشگران داخلى و خارجى محسوب 

مى شود.
با همه اين تفاســير مى توان گفــت گنبد علويان 
آرامگاهى اســت آجرى كه كمتر مورد توجه قرار 
گرفته و با توجه به آجر هاى بى مانندش به دوره 
ســلجوقيان برمى گــردد و نيازمند نگاه عاشــقانه 
كسانى است كه او را عاشقانه دوست داشته باشند 
و درحفظ آن تمام ســعى و تالش خود را از جان 
ودل ارائــه كنند و بقعه مالك را آنگونه كه بوده و 

هست معرفى كنند.
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