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لیستی متفاوت
 ۱- بــا پایــان یافتن فرصت بررســی 
صالحیت هــا در شــورای نگهبــان و در 
شــرایطی که همه منتظر اعالم اســامی به 
صورت رسمی بودند، خبر مبتنی بر شنیده 
یک خبرگزاری با لیستی ۷ نفره با تحلیل و 

ارزیابی های مختلفی روبرو شد.
در کنار این انتشار اخباری از کنارکشیدن و 
انصراف برخی داوطلبان عمدتا به نفع یک 
داوطلب، احتمال ردصالحیت شدن آنها و 

مثل معروف روغن ریخته...
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آگهی مزایده 

واگذاری غرف فروشگاه های زنجیره ای اتکا

در راستای سیاست های شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا در جهت ارائه خدمات 
خرسندساز به خانواده های محترم نیروهای مسلح و عموم مشتریان در قالب مزایده 
در فروشگاه های استان از صنوف و کسبه »افراد حقیقی و حقوقی« و شرکت های 

تولیدی دعوت به همکاری می نماید.

غرف عبارتند از:
غرفه قصابی،مرغ گرم و بسته بندی،لبنی و پروتئینی،آجیل و خشکبار،غرفه فرهنگی و لوازم التحریر،غذاخوری،ماهی 

فله،بسته بندی گوشت گرم و...
متقاضیان می توانند جهت اطالعات بیشتر و بازدید از محل به مدیریت فروشگاه مراجعه نمایند.

مهلت شرکت در مزایده: از 4 خرداد تا 14 خردادماه می باشد.
آدرس فروشگاه مرکزی: میدان باباطاهر- اتکا

تلفن: 34225970- 081
هزینه آگهی به عهده برنده مزایده بوده و اتکا در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا

 جنـاب آقــاي

غالمرضا زاهری

دکتر صادق حسنی

تبریک و تهنیت

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی بعنوان رئیس ستاد 
همدان   استان  در  )سحر(  رئیسی  آیت ا...  حامیان 
دارد  شما  توانمندی  و  لیاقت  درایت،  از  نشان  که 
رجای  و  نموده  عرض  تهینت  و  تبریک  صمیمانه  را 
واثق داریم که تعهد و کارآمدی های برجسته شما 
نوید بخش دستیابی هر چه بیشتر به قله های رفیع 

پیشرفت و توسعه خواهد بود. 
و  داشته  گرامی  را  حضرتعالی   انتصاب  گونه  بدین 
و  سعادت  با  توام  روشن  های  افق  سمت  به  حرکت 
تداوم توفیقات شما را از پیشگاه ایزد منان در مسیر 
صادقانه  خدمت  و  الهی  رضایت  کسب  به  منتهی 

مسالت دارم.

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

تلفن دفتر مرکزی:  38264433 - 081کنار شما هستیم در

کانال خبری                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

فرمانداری خانه تغییر پیاپی دولت 
در تویسرکان!

چرا کرونا در برخی افراد شدید 
و در برخی خفیف است؟

ژن های خوب کرونا 
خفیف تر می گیرند

افتتاح سد
 نعمت آباد را آباد نکرد

6

2

8

3

5

زنگ خطر رشد خشونت به صدا درآمد

 توضیحات توزیع برق 
به پرسشهای مردمی و رسانه ها

فقط خامـوشی !
■ جمشیدی: اعالم کرده ایم که ژنراتور برق بخرید

 همتی و رئیسی فرزند و قاضی همدان در بین نامزدها

همه مردان جمهوری
■ واکنش الریجانی: هیچگاه تصمیمات شورا را تا این حد غیرقابل دفاع نیافته ام
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ليستى متفاوت
 1- با پايان يافتن فرصت بررسى صالحيت ها در شوراى نگهبان و 
در شرايطى كه همه منتظر اعالم اسامى به صورت رسمى بودند، خبر 
مبتنى بر شــنيده يك خبرگزارى با ليستى 7 نفره با تحليل و ارزيابى 

هاى مختلفى روبرو شد.
در كنار اين انتشــار اخبارى از كناركشيدن و انصراف برخى داوطلبان 
عمدتا بــه نفع يك داوطلب، احتمال ردصالحيت شــدن آنها و مثل 

معروف روغن ريخته، نذر امامزاده كردن را تقويت مى كرد.
2- مجموع تحوالت، اذهان را به سمت درستى ليست آن خبرگزارى 
برد تا اين خبر به صورت رسمى از صدا و سيما توسط ستاد انتخابات 

كشور پس از گذشت قريب 15 ساعت اعالم شود.
ليستى كه از داوطلبان جبهه اصالحات يا همان نهاد اجماع ساز ، هيچ 
نامــى در آن نبود و نام داوطلب اعتدالى ها، برخى داوطلبان نظامى و  

رئيس دولتهاى نهم و دهم نيز در آن به چشم نمى خورد.
3- در اين دوره باز شوراى نگهبان هيچ زنى را رجل سياسى و مذهبى 
ندانســت و دعوت به ثبت نام زن ها از سوى ســخنگوى شورا براى 

رياست جمهورى اين دوره هم از يك دعوت فراتر نرفت.
البته در فضاى تبليغى قبل از اعالم ليســت نيــز خبرى از خانم هاى 

داوطلب نبود و گويى آنها هم به داوطلبى راضى شده  بودند.
4- در اين بين اعالم نتايج يك نظرسنجى در همان خبرگزارى منتشر 
كننده ليســت، درباره ميزان مشاركت و نتيجه انتخابات هم اقدام قابل 

تاملى است.
 اين خبرگزارى كه اكنون مطالب انتخاباتى آن به دليل صحت پيش بينى 
ليست با اعتماد بيشترى همراه شده  در توئيتر نوشت:  براساس نتايج 
نظرسنجى يك مركز معتبر تا تاريخ سوم خرداد ميزان مشاركت مردم 
در انتخابات 53 درصد برآورد شــده است و ميان افرادى كه گفته اند 
قطعا در انتخابات شــركت مى كنند، 72.5 درصد گفتند كه به آيت اهللا 

سيد ابراهيم رئيسى راى خواهند داد.
5- اين نظرسنجى در كنار اظهارات چندروز پيش سخنگوى شوراى 
نگهبان درباره بى اشكال بودن مشاركت پايين در انتخابات در شرايطى 
اســت كه از زمان اعالم ليست تالش هايى براى مشاركتى  و رقابتى تر 
شــدن فضاى انتخابات با افزوده شــدن برخى داوطلبان ردصالحيت 

شده آغاز شده است.
در اين زمينه انتشــار اخبارى از تالش ها و رايزنى هاى ابراهيم رئيسى 
براى بازگشت رقبا نيز حكايت از عالقه وى به عنوان داوطلب اصلى 

اين دوره از رقابت ها به جدى تر شدن فضاى رقابت دارد.
6- در شرايطى كه اين تالش ها ادامه دارد، داوطلبانى چون الريجانى 
و پزشكيان اعالم كردند كه نتيجه بررسى شوراى نگهبان را پذيرفته و 

اعتراضى نخواهند داشت.
حــال فارغ از اينكه اين تالش ها نتيجه بدهد يا نه؟ ليســت داوطلبان 
نهايى، قابليت ايجاد فضاى رقابتى را داراســت به عنوان نمونه، نهاد 
اجماع ســاز اصالح طلبان و احزاب اعتدالى در تالش هستند بر گزينه  
اصالح طلــب و معتدلى چون همتى، هرچند مســتقل وارد انتخابات 

شده، اجماع كرده و فضاى رقابتى جديدى را شكل دهند.
7-  ليســت نهايى داوطلبان رياســت جمهورى هر چند متشكل از 
4 داوطلب پوششى ابراهيم رئيســى و دو چهره معتدل اصالح طلب 
اســت و به نظر رقابتى با اين افراد مانند آنچه در دوره هاى قبل شكل 
گرفت، شــكل نخواهد گرفت و بر اســاس پيش بينى آن خبرگزارى 
پيشگو رئيسى كار سختى براى رسيدن به پاستور ندارد اما درباره رفتار 
سياسى و اقدام سياسى مردم نمى توان به قطعيت نظر داد و رقابت اين 
افراد با هم كه اكنون به نوعى نماينده سه گفتمان فعال در سپهر سياسى 
ايران و درون نظام هستند، مى تواند فضاى  انتخابات را تغيير و تحقق 

پيش بينى ها را با مشكل مواجه كند.
ضمن آنكه نبايد فراموش شــود كه پــس از مدت ها يكى از فرزندان 
استان توانسته به عنوان داوطلب مورد تاييد شوراى نگهبان به مرحله 
اصلى رقابت رياســت جمهورى راه يابد كه قطعا اين موضوع فضاى 

رقابت را در استان متفاوت و پرشورتر از قبل خواهد كرد.

افزايش رگبارهاى بهارى در همدان
 رئيس پيش بينى اداره كل هواشناسى استان همدان از افزايش بارش باران طى 
48 ساعت آينده به صورت رگبارهاى بهارى در پى فعاليت يك سامانه بارشى در 

مناطق مختلف استان خبر داد.
محمد حسن باقرى شكيب در گفت وگو با ايرنا افزود: بر اساس بررسى داده ها 
و نقشه هاى پيش يابى هواشناسى، آسمان بيشتر نقاط استان همدان در روزهاى 
آينده، نيمه ابرى تا تمام ابرى، همراه با وزش شديد باد، رگبار پراكنده، رعد و برق 

و غبار محلى پيش بينى مى شود.
وى اظهار داشــت: براساس نقشه هاى هواشناسى، ســرعت وزش باد از امروز 
در ســطح اســتان كاهش مى يابد و گرد و غبار محلى در آســمان استان بيشتر 

خواهد شــد. وى  با اشــاره به اينكه برهمين اســاس تا پايان هفته شاهد رگبار 
پراكنده و موقت باران در بيشــتر مناطق استان همدان خواهيم بود، افزود: نقشه 
هاى هواشناســى نشــان مى دهد كه ميزان بارش ها در نيمه شمالى استان بيشتر 
از ساير نقاط اســت اما با اين وجود، انتظار بارش هاى گسترده و فراگير از اين 

سامانه را نداريم.
وى خاطرنشان كرد: به دليل فعاليت ابرهاى كومه اى بارا (كومولونيمبوس)، ميزان 
رعد و برق در آسمان استان افزايش و دماى بيشينه بيشتر نقاط استان تا پايان هفته 

بين سه تا چهار درجه سانتى گراد كاهش مى يابد.
به گفته وى، بيشينه دماى هواى شهر همدان نيز دراين مدت 28 درجه سانتى گراد 

باالى صفر به ثبت رسيده است.

كمبود گروه  خونى O منفى در استان همدان
 بنا بر اعالم رئيس سازمان انتقال خون استان همدان همدان با كمبود گروه هاى خونى O منفى رو 

به رو است.
افشــين محمدى در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران ، با اشاره به كمبود گروه خونى O منفى  گفت: 

خوشبختانه ذخاير سازمان انتقال خون استان همدان در گروه هاى مثبت مشكل خاصى وجود ندارد.
وى در ادامه افزود: از ابتداى ســال جارى تا كنون دو هزار و 543واحد خونى اهدا شــد ه اســت كه 
52واحد مربوط به بانوان و مابقى متعلق به آقايان اســت. محمدى با اشــاره به اينكه 31 واحد خون به 
استان گيالن ارسال شده است، تصريح كرد: روزانه در كل استان همدان  150 تا120نفر براى اهدا خون 
مراجعه مى كنند. مدير كل انتقال خون استان همدان گفت: در يك سال گذشته 33 هزار و  408 همدانى 

با وجود شيوع ويروس كرونا نسبت به اهداى خون اقدام كردند.

الزام به صرفه جويى در منابع طبيعى همدان
 صرفه جويى در مصرف انرژى عــالوه بر حفظ منابع براى آيندگان 
و كاهش هزينه ها به پيشــگيرى از مشــكالت كم آبى و قطعى برق در 
فصل تابستان كمك شايانى مى كند بر همين اساس منايع طبيعى همدان 

كارمندان خود را ملزم به صرقه جويى كرده است.
مدير كل منابع طبيعى وآبخيزدارى استان همدان، گفت : كاهش بارندگى 
وخشكسالى در ســالجارى منجر به ايجاد محدوديت و كم آبى شده و 
صرفه جوئى وسازگارى با اين شرايط به منظور كاهش آثار منفى، الزم و 

ضرورى بنظر مى رسد.
بــه گزارش روابط عمومــى اداره كل منابع طبيعى وآبخيزدارى اســتان 
همدان- اســفنديار خزائى در گفت و گو با همدان پيام، ادامه داد: تشكيل 
جلسات  ادارى بايدهدفمند، برنامه محور و با موضوعات از قبل مشخص 
شــده و داراى دستور كار باشــند واز اتالف وقت و اتالف انرژى بايد 

جلوگيرى شود تا از بحران كم آبى وقطعى برق عبور كنيم
مدير كل منابع طبيعى استان بيان كرد : در زمينه صرفه جويى در مصرف 
انرژى ومنابع پايه آب و خاك بايد با فرهنگ ســازى و تالش همه جانيه 
صورت گيرد تا در آينده  مشكالت ناشى از محدوديت منابع كمترين تاثير 

منفى را در جامسسعه داشته باشد.
وى بيــان كرد: مصرف انرژى بايد مديريت شــود و همه كاركنان منابع 

طبيعى بايد اين موضوع را سرلوحه كارهاى خود قرار دهند.
وى اظهار داشت : منابع طبيعى متعلق به عموم مردم است وهمه در حفظ 
وحراست از اين منابع مسئوليت دارند و در اين شرايط هر فردى بايد به 
اندازه توان، در راستاى مديريت مصرف درست آب و برق ومنابع طبيعى 
گام بردارد. مدير كل منابع طبيعى وابخيزدارى استان اظهار اميدوارى كرد: 
با تالش،همت و دقت نظر كاركنان منابع طبيعى بتوانيم بيش از گذشــته 
در حفظ منابع  كشــورمان خصوصاً حراست از انفال وثروتهاى عمومى 

وتوسعه پايدار سرزمين مان نقش آفرينى كنيم.

توقف در چاپ دفترچه هاى بيمه 
شهرهاى زير 20هزار نفر

 بــا جايگزينى ابزار هاى الكترونيكــى و در جهت كاهش كاربرد 
تدريجى دفترچه بيمه ســالمت از ابتداى ارديبهشت ماه سالجارى با 
توقف چاپ دفترچه صندوق بيمه ســالمت همگانى شــروع شد و 
در ادامه طرح از ابتداى خرداد ماه چاپ دفاتر صندوق روســتائيان، 

عشاير و شهرهاى زير 20 هزار نفر جمعيت متوقف مى گردد.
مديركل بيمه ســالمت استان همدان گفت: با ارائه آموزش به مراكز 
تشــخيصى درمانى طرف قرارداد و فراهم شدن زيرساختهاى الزم 
و اجراى نســخه الكترونيك، از ابتداى ارديبهشــت ماه چاپ دفاتر 
بيمه ســالمت همگانى متوقف شد و اين گروه از بيمه شدگان كليه 
خدمات درمانى خود را با ارائه كارت ملى به صورت الكترونيك در 

بخش هاى درمانى دولتى دانشگاهى دريافت مى نمايند.
ســعيد فرجى اظهار كرد: در ادامه روند اجراى اين طرح ، دفاتر بيمه 
روستاييان، عشاير و شهر هاى زير 20 هزار نفر جمعيت از خردادماه 
و دفاتر ســاير بيمه شــدگان شــامل كارمندان دولت، ساير اقشار و 

بيماران خاص ايرانيان از ابتداى تيرماه چاپ نمى شود.
مديركل بيمه ســالمت اســتان همدان تصريح كــرد: اگر در مراكز 
درمانى به هر دليلى امكان نوشــتن نسخه الكترونيكى ميسر نباشد، با 
هماهنگى صورت گرفته پزشك مى تواند روى برگه سرنسخه خود، 
دارو بنويســد و با ارائه آن برگه بــه داروخانه طبق هماهنگى انجام 
شده، اطالعات وارد سيستم شود و ما نيز هزينه را به صورت بيمه اى 

محاسبه و پرداخت مى كنيم.
  استقرار طرح ملى نسخه نويسى الكترونيكى

فرجى با بيان اينكه اگر نسخه نويسى الكترونيك به طور كامل انجام 
شــود ســازمان بيمه گر امكان پرداخت به روزتر مطالبات را خواهد 
داشــت خاطرنشان كرد: بعد از استقرار كامل نسخ الكترونيك شاهد 
فوايد بســيار آن خواهيم بود كه فقط يك مورد از اين فوايد پرونده 
الكترونيك ســالمت شهروندان است. پرونده الكترونيك سالمت از 
مراجعــات غيرضرورى به مراكز درمانــى جلوگيرى خواهد كرد. با 
استقرار سيستم ارجاع و تكميل ارائه خدمات الكترونيك، بيمه شده 
با كمترين هزينه دسترســى به باالترين سطح از خدمات را خواهد 
داشت و كوچكترين فايده نسخه نويسى الكترونيكى كاهش استفاده 

از كاغذ و مديريت سبز خواهد بود.
وى در پايــان گفت: با توجه به اســتمرار شــيوع ويروس كرونا و 
الزام كاهش مراجعه بيمه شــدگان به دفاتر پيشــخوان دفاتر بيمه اى 
صندوق هاى كاركنان دولت، روستاييان، سالمت همگانى و بيماران 
خاص ايرانيان به صورت سيســتمى تا پايان شهريور 1400 تمديد 
شد و بيمه شدگان عزيز جهت اطمينان از اعتبار دفاتر خود مى توانند 
با كد دســتورى#1666* اعتبار جديد دفترچه بيمه خود را مشاهده 
نمايند همچنين هرگونه سوالى در خصوص خدمات بيمه سالمت را 

از طريق شماره تلفن 1666 مطرح نمايند. 

دردسرهاى تازه براى آتش نشانى
 در پى خاموشى ها

 سرپرست سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى همدان از افزايش 
ماموريت هاى سازمان در پى خاموشى هاى اخير خبر داد.

ســيدصادق پورســينا در گفت وگو با همدان آنالين، بــا اعالم اين 
خبر اظهار كرد: با توجه به خاموشــى هاى مكرر از چند روز گذشته 
تعداد عمليات هاى نجات افراد محبوس شــده در آسانســور افزايش 

چشمگيرى داشته است.
وى ادامه داد: در روزهاى معمولى ميزان اين دســته از ماموريت ها به 
صورت روزانه 3 يا 4 مورد بوده اســت و اين در حاليست كه در روز 
گذشته 15 عمليات نجات افراد محبوس شده در آسانسور را داشته ايم.

 پيوســتگى و پويايى زنجيره اكوسيستم، 
بهبــود كيفيــت آب و خاك، پيشــگيرى از 
وقوع سيالب ها، ايجاد امكان رونق اقتصادى 
جوامع محلى، كمك به توســعه كشاورزى و 
گردشگرى مناطق بخشى از تأثيرات تاالب ها 
و درياچه هايى اســت كه طى سال ها به علت 
به هــم آميختن ســوءمديريت در بخش هاى 
مختلف و خشكســالى زمينه خشــكيدن و 

فرسودن آنها را فراهم كرده ايم.
به گفته مديركل حفاظت محيط زيست استان 
همــدان، موضوع تاالب ها بــه عنوان يكى از 
بوم ســازگان هاى مهم طبيعى كشور مطرح و 
از اولويت هاى ســازمان محيط زيست است 
چراكــه حفاظت از اين اكوسيســتم بســيار 

اثربخش و اثرگذار است.
محسن جعفرى نژادبسطامى به خبرنگار ايسنا 
مى گويد: در اين اســتان تاالب هاى طبيعى و 
مصنوعى زيــادى وجود دارد كه چم شــور، 
پيرسلمان و آق گل از جمله تاالب هاى طبيعى 
هستند، تاالب هاى مصنوعى نيز بيشتر در قالب 
آب بندان ها مطرح مى شــوند كه سد اكباتان و 

سد آبشينه از مهمترين آنها به شمار مى روند.
آثارى از تاالب چم شــور در اســتان مشاهده 

نمى شود
وى درباره آخرين وضعيت تاالب هاى طبيعى 
اســتان همدان اظهار مى كند: متأسفانه تاالب 
چم شور طى سال هاى قبل آسيب هاى زيادى 
ديده كه مهمترين علت آن خشكسالى است، 
اين تاالب در حوضه آبخيزى قرار داشت و به 
بارندگى وابســته بود و در حال حاضر تقريبًا 
آثارى از تاالب  چم شــور در اســتان مشاهده 
نمى شود البته در آب بندهايى كه در باالدست 
اين تاالب احداث شده، منابع آبى وجود دارد 
اما تغيير كاربرى ها و خشكسالى ها باعث شد 

اين تاالب از بين برود.
مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان 
ادامه مى دهد: خوشــبختانه با اقداماتى كه طى 
ســال هاى اخير در تاالب پيرسلمان صورت 
گرفتــه؛ در حال حاضر اين تاالب يك تاالب 
آب دار اســت و وضعيت آبــى خوبى دارد و 

تاالبى پايدار محسوب مى شود.

جعفرى نژادبســطامى مطــرح مى كند: تاالب 
پيرســلمان در طول ســال به ويــژه فصول 
كشــاورزى آبش كم مى شــود اما خشــك 
نمى شــود و توانسته به عنوان يك بوم سازمان 
پايدار مطرح باشــد. اين تاالب توانسته تنوع 
زيستى منطقه را حفظ و ظرفيت هاى خوبى در 

بحث طبيعت گردى و گردشگرى ايجاد كند.
زباله تهديدى براى تاالب پيرسلمان

وى شــرح مى دهد: به تبع ايــن ظرفيت ها، 
تهديدهايى مانند زباله به عنوان مسئله اى مهم 
در اطراف تاالب وجود دارد كه تالش مى شود 
با همكارى نهادهاى مسئول مانند شهردارى و 
ميراث فرهنگى ساماندهى بهترى انجام شود 
كه اگر چنانچه از ظرفيت طبيعت گردى منطقه 

استفاده شد، دچار مشكل نشويم.
به گفته اين مقام مســئول، تــاالب آق گل كه 
مهمترين تاالب اســتان و در حاشيه دو استان 
همدان و مركــزى قرار دارد، تاالب بســيار 
ارزشــمندى اســت و در صــورت پايدارى 
كاركردها و ظرفيت هاى خوب و چندگانه اى 

براى هر دو استان دارد.
حال  در  مى كند:  تصريح  جعفرى نژادبسطامى 
حاضر مســيرهاى مختلفى كه در گذشــته از 
رودخانه قره چاى و شــراء به طور مســتقيم 
وارد تاالب مى شد را ديگر نداريم، به عبارتى 
اكوسيســتم منطقه كامًال دســت كارى شده و 
آنچه امروز در اين حوزه آبخيز مى بينيم بيشتر 
به علت جريانات سيالبى يا آب هايى است كه 
از طريق كانال هاى كشاورزى است و به طور 

موقت وارد تاالب مى شود.
وى مطــرح مى كنــد: بــراى ايــن تــاالب 
پيگيرى هاى زيادى صورت مى گيرد و ســعى 
مى شــود حق آبه پايدارى برايش از منابع آبى 
به ويژه رودخانه قره چــاى بگيريم همچنين 
قنات هــا و چاه هايى اطراف اين تاالب وجود 
دارد و زمانى كه ســطح آب هــاى زيرزمينى 

باال بود همه آب به تاالب مى رفت و ظرفيت 
خوبى بود.

 كشاورزى منطقه به ظرفيت تاالب 
آق گل آسيب زده است

به گفته مديركل حفاظت محيط زيست استان 
همــدان، منابع آبى كه در كشــاورزى منطقه 
استفاده مى شــود يكى از داليلى است كه به 
ظرفيت تاالب آق گل آســيب زده و  تاالب را 
به خشكى رسانده اســت. اطراف اين تاالب 
زمين هــاى ســبز و كشــاورزى خوبى ديده 
مى شــود كه نشــان مى دهد منابع آبى در اين 
منطقــه وجود دارد اما به مســيرهاى ديگرى 
هدايت مى شود و ضمن اينكه كشاورزى هم 
بسيار مهم اســت اما توسعه پايدار توسعه اى 

است كه همه جوانب را درنظر بگيرد.
 حق آبه تاالب ها مشخص شود

وى با اشــاره به اينكه همــه تاالب ها به آب 
وابسته هســتند، يادآور مى شود: اگر آب را از 
تاالب حذف كنيم گــودال بدون آب خواهد 
بــود، مطالعات مختلفى طى ســال هاى پيش 
صورت گرفته كه حق آبه تاالب ها مشــخص 
شــود و در مورد تاالب آق گل هم اين اتفاق 

صورت گرفته است.
وى اضافه مى كند: وزارت نيرو و شركت آب 
منطقه اى بايد در دو اســتان همدان و مركزى 
برنامه ريــزى براى هدايت آب تاالب داشــته 
باشــند و از همه ظرفيت ها استفاده كنند شايد 
الزم باشــد از حق آبه اى كه براى كشاورزى 
منطقه از طريق چاه هاى غيرمجاز منطقه است، 
ميزان برداشــت پيش بينى شده را كنترل و كم 

كنند و به سمت تاالب هدايت شود.
زنگ خطر تاالب آق گل به صدا درآمده است

وى شرح مى دهد: با توجه به بارش هاى بسيار 
كم امســال شايد به اينكه تاالب آق گل تا يك 
ماه ديگر آب داشته باشد، اميدوارانه نيست و 
اين زنگ خطر و هشــدار بسيار جدى براى 

اين تاالب است. عالوه بر اين بيشتر تاالب ها 
به ويژه تاالب هايى كه اثرگذار هســتند دچار 
بحرانند و بايد چاره انديشى عاجلى براى آنها 

صورت بگيرد 
جعفرى نژادبسطامى با اشاره به اينكه در رابطه 
با اين تــاالب به تازگى ديدارى با اســتاندار 
مركزى داشتيم و پيگير اخذ تفاهمنامه اى بين 
دو استان مركزى و همدان هستيم، تأكيد كرد: 
اميدواريم بتوانيم منابع آب را به سمت تاالب 
هدايت كنيم و تاكنون توانستيم چند كانال را 
پيش بينى كــرده و به عنوان كار اجرايى انجام 

داديم.
 تاالب ها از خشكسالى
 صددرصد آسيب ديده اند

به اعتقاد اين مقام مســئول، بايد از منابع آب 
جارى اعم از چاه ها، قنات هــا و رودخانه ها 
منابع آب پايــدارى را  معرفى كنيم همچنين 
يكــى از مهمتريــن اكوسيســتم هايى كه در 
خشكســالى صددرصــد آســيب ديده اند و 

خواهند ديد، تاالب ها هستند.
وى درباره ظرفيت گردشــگرى تاالب هاى 
طبيعــى  تاالب هــاى  مى گويــد:  همــدان 
ظرفيت هــاى  داراى  اســتان  مصنوعــى  و 
خوب گردشــگرى هســتند و بايد براى آن 
برنامه ريــزى كنيم، از طرفــى اعتقاد داريم 
طبيعت گردى بايد صــورت بگيرد و ضمن 
اينكــه از طبيعــت منطقه اســتفاده مى كنيم 
به عنوان گردشــگرانى كه خود را وابســته 
به طبيعــت مى بينيم نبايــد ردپايى از خود 
در طبيعت باقى بگذاريم اما متأســفانه اين 

فرآيند در كشور ضعيف ديده شده است.
 آب در اختيار سازمان 

حفاظت محيط زيست قرار بگيرد
وى با تأكيد بر اينكه كشاورزى به عنوان يك 
تهديد براى تاالب هاست، مى گويد: در بعضى 
مواقع سدســازى نه تنهــا كمكى نكرده بلكه 
تهديد هم اســت. بايد متغيرهايى در دســت 
سازمان حفاظت محيط زيست باشد؛ به عنوان 
نمونه متغير ما آب است اما در اختيار سازمان 
حفاظت محيط زيست نيست و متولى ديگرى 

دارد.

1- الريجانى خواســتار رايزنى نكردن اطرافيان و  مســئوالن براى 
بازگشــت وى به انتخابات شده اســت. گويا اين اقدام در شرايطى 
اســت كه رايزنى ابراهيم رئيســى براى بازگشت وى همچنان ادامه 
دارد. گفتنى اســت در صورت موفقيت ايــن رايزنى ها الريجانى با 
حكــم حكومتى رهبر معظــم انقالب به رقابت هــاى انتخاباتى باز 

خواهد گشت.
2-  مسئول ستاد استانى ابراهيم رئيسى معرفى شده است . گويا دكتر 
زلفى گل رئيس سابق دانشگاه بوعلى سينا و از دانشمندان جهان اسالم 
مسئوليت اين ستاد را پذيرفته است. گفتنى است احديان نيز به عنوان 

مسئول اين ستاد در شهرستان همدان معرفى شده است.
3- تائيــد صالحيــت عبدالناصر همتــى براى رياســت جمهورى 
فضاى سياســى استان را پرشورتر كرده اســت. گويا كبودراهنگى ها 
بــراى حمايت از همتى به جنب و جوش بيشــترى افتاده اند. گفتنى 
اســت همتى اصالتا كبودراهنگى و از سرمايه هاى انسانى، مديريتى و 

افتخارات استان است.
4- احتمال انصراف چند داوطلبان رياســت جمهورى به نفع رئيسى 
افزايش يافته است. گويا گفتمان مشترك و تعهد به جبهه انقالب دليل 
افزايش اين احتمال است. گفتنى است رئيسى به عنوان داوطلب اصلى 
جبهه انقالب از شــانس بااليى براى پيــروزى در اين دوره انتخابات 

برخوردار است.
5- نهاد اجماع ساز اصالح طلبان بزودى درباره ادامه فعاليت اين جبهه 
در انتخابات رياســت جمهورى اعالم موضع خواهد كرد. گويا ســه 
گزينه انصراف، حمايت از همتى يا حمايت از مهرعليزاده در اين نهاد 
مطرح است. گفتنى است حمايت از همتى كه در اين دوره انتخابات 

داوطلب مستقل است، طرفداران بيشترى در اين نهاد دارد.

يوســفى-  ســحر  ماليــر-   
خبرنگار همدان پيام: با اينكه بيش 
از يك ســال از شــيوع ويروس 
عالــم گيــر كرونا مى گــذرد اما 
همچنان تا حدود زيادى ناشناخته 
مانده است. اين ويروس مرموز و 
سركش هر روز چهره ايى جديد 
از خود نشــان مى دهد و در افراد 
مختلف عــوارض متفاوتى ايجاد 
مى كند. در برخى از افراد، عاليمى 
خفيف يا متوسط اما برخى ديگر 
را با عوارض شــديدترى مواجه 
شــاهد  كه  گونه ايى  بــه  مى كند 
بوده ايــم فرد جوان مبتال به كرونا 
به شــدت درگير بيمارى شــده 
و فوت مى كند اما فرد مســنى با 

اينكه در بيمارستان بسترى مى شود ويروس 
را شكست مى دهد.

مدير روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشكى 
همدان در اين باره بــه خبرنگار همدان پيام 
گفت: طبق آمار ســازمان بهداشت جهانى از 
هر 100 نفر مبتال به ويروس كوويد 19، 80

درصد بدون عاليم هســتند و از 20 درصد 
افــرادى كه عاليم دارند 10 تــا 12 درصد، 
بسترى مى شوند و از اين تعداد 4 تا 5 درصد 

فوت مى كنند.
محمــد طاهرى بيان كرد: از نظر علم ژنتيك، 
پزشكى و ويروس شناســى شدت و حدت 
بيمارى در افراد به چند فاكتور بستگى دارد؛ 
نخســتين فاكتور به ژنتيك افــراد كه به آن 
HLA گفته مى شــود ارتباط دارد  typing
يعنى تايپ HLA در افراد متفاوت اســت و 
اين تفاوت سبب ايجاد واكنش هاى متفاوتى 

نسبت به ويروس مى شود.
وى افــزود: تجربــه ثابــت كــرده اســت 
افــرادى كــه از لحــاظ ژنتيكــى سيســتم 
ايمنــى قوى تــرى دارنــد بــه اصطــالح 
عاميانــه خــوش زخم تــر هســتند يــا اينكــه 
كمتــر دچــار بيمــارى مى شــوند عاليــم 
ــر اســت. ــا خفيف ت ــا در آنه ــروس كرون وي

طاهــرى گفــت: ژنتيك ويروســى كه وارد 

بدن مى شــود نيز يكى ديگــر از فاكتورهاى 
تأثيرگذار بر شدت ابتال است به اين معنا كه 
اين ويروس چقدر توانسته جهش پيدا كند و 
چه جهش هايى داشته است كه بتواند فرد را 

از پا در آورد.
اين عضو هيأت علمى دانشگاه، ميزان ورود 
ويــروس را عامل بعدى عنوان كرد و افزود: 
كرونا در فردى كــه ميزان بااليى از ويروس 
به بدنش وارد شده است عوارض شديدترى 
نســبت به فردى كه ميــزان كمترى ويروس 

دريافت كرده است ايجاد مى كند.
طاهرى در ادامه يادآور شــد: گروه خونى ها 
و ژنتيك ها هم مى تواند در شــدت ابتال مؤثر 
باشند كه البته مطالعاتش در دست اقدام است 

و هنوز به نتيجه قطعى نرسيده است. 
رعايــت  و  ماســك  از  اســتفاده   ، وى 
فاصله گذارى اجتماعــى را همچنان بهترين 
راه پيشــگيرى از ابتال به ويروس كوويد19
دانســت و تأكيد كرد: تقويت سيستم ايمنى، 
كم كردن اســترس هاى محيطى و زندگى به 
دور از تنــش و اضطراب، خــواب كافى و 
انجام ورزش هاى هوازى در كاهش شــدت 

ابتال بسيار تأثيرگذار است.
عضو شوارى عالى نظام پرستارى كشور نيز 
HLA و لود ويروس  typing با اشــاره به

به عنــوان مهمترين عوامل مؤثر در شــدت 
ابتال گفت: افرادى كه ضعف سيســتم ايمنى 
دارند يا دچار بيمارى هاى زمينه ايى از جمله 
ديابت، آسم، فشارخون و... هستند و نيز افراد 
مسن، بيشــتر در معرض ابتال به نوع شديد 

بيمارى كرونا قرار دارند.
ــن  ــراد مس ــه داد: اف ــى ادام ــف رحيم يوس
ــه خــود سيســتم ايمنــى ضعيف تــرى  خودب
ــاى  ــار بيمارى ه ــا دچ ــب آنه ــد و غال دارن
ــت  ــور نيس ــا اينط ــوند ام ــى مى ش زمينه اي
كــه هــر فــرد مســنى بــه كرونــا مبتــال شــد 
فــوت مى كنــد خوشــبختانه تاكنــون درصــد 

ــد. ــود يافته ان ــراد بهب ــن اف ــى از اي باالي
وى در خصوص اينكه جنســيت چه تأثيرى 
در ابتال به كرونا و شــدت آن دارد گفت: در 
اوايل شــيوع كرونا گفته مى شد مردان بيشتر 
از زنان مبتال مى شــوند امــا مطالعات جديد 
اين فرضيه را رد كرده است و نشان مى دهد 

تفاوت معنادارى در اين بين وجود ندارد.
رحيمى بيان كرد: ويروس كوويد19 با انتقال 
از بــدن فردى به فرد ديگــر تغيير مى كند و 
نيز در اثــر  داروى ضد ويروس به شــكل 
هوشــمندانه به ســمتى حركــت مى كند كه 
مقاومــت ايجاد كــرده بنابراين دچار جهش 

مى شود.

عضو شوراى عالى نظام پرستارى 
كشــور در پاســخ به اينكه آيا 
واكســن كرونا صددرصد ايمنى 
ايجاد مى كند، گفت: براى اينكه 
واكســنى بتواند به هر جهشى از 
ويروس پاســخگو باشد بايد در 
ســاخت آن از هســته ويروس 
اســتفاده شــود اما واكسن هاى 
پروتئين هاى  از  بازار  در  موجود 
شده اند  ساخته  ويروس  سطحى 
تمامى  خوشبختانه  وجود  اين  با 
واكسن هاى توليد شده تا به حال  
ويروس  جهش هــاى  مقابل  در 

پاسخگو بوده اند.
رحيمــى بــا اشــاره بــه شــايعاتى 
ــى  ــه حت ــته و گريخت ــه جس ك
ــه  ــوص اينك ــرده در خص ــراد تحصيلك از اف
واكســن كرونــا عقيــم كننده اســت يا ســرطان 
ايجــاد مى كنــد و... شــنيده مى شــود، توصيــه 
ــه  ــه ب ــنى ك ــن واكس ــردى اولي ــر ف ــرد: ه ك
ــى  ــه چــه نوع ــارغ از اينك ــيد ف دســتش رس
ــرا  باشــد را تزريــق كنــد و اصــال نترســد زي
ــد ســاير واكسن هاســت و  ايــن واكســن مانن
عارضــه آن در برابــر بــا بيمــارى قابل مقايســه 

ــز اســت. نيســت و بســيار ناچي
وى در ادامه با بيــان اينكه برخى بيماران به 
انجام سى تى اسكن هاى سريالى (تكرار سى 
تى اسكن) وسواس نشــان مى دهد، تصريح 
كــرد: اگر بيمار عاليم مختصر مانند ســرفه 
تك تك، تب خفيف يــك روزه و بدن درد 
متوسط داشته باشد نياز  نيست سى تى اسكن 
انجام دهد اگر بنا بر خواســت پزشك يكبار 
انجام داد اصرار نداشــته باشــد آن را تكرار 

كند.
رحيمــى در پايان با اشــاره بــه انجام 800
امــام  بيمارســتان هاى  در  سى تى اســكن 
حســين(ع) و غرصى، در يك روز در مالير 
تأكيد كرد: اين آمار فاجعه آميز اســت زيرا با 
سى تى اسكن هاى تكرارى و ورود اشعه زياد 
به بدن خطر بروز ســرطان ها و مشــكالت 

بعدى ايجاد مى شود.

چرا كرونا در برخى افراد شديد و در برخى خفيف است؟

ژن هاى خوب كرونا خفيف تر مى گيرند

خشكسالى
 نفس تاالب ها را گرفت
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ايميل

  چند روزى است كه با قطعى برق روبه رو شديم. شركت توزيع 
برق جدولى را جهت اطالع رســانى به مردم درباره ساعت قطع برق 
منتشر كرد از آن روز من حداقل صبح ها يك ساعت از وقتم را صرف 
اين معضل مى كنم كه ببينم امروز چه ســاعتى برق قطع مى شــود تا 
امتحان فرزندم، كارهاى منزل و شــركت و... را تنظيم كنم ولى هر بار 
در غير از آن ســاعت اعالم شده برق قطع مى شود و گاهاً هم صبح 
و هم بعدازظهر با قطعى برق مواجه مى شــويم كم زندگى مان تحت 
شعاع كرونا بود، حاال عالوه بر كرونا بايد به فكر قطع برق هم باشيم.

* محمد الياسى 

 تا چند روز ديگر تبليغات شــوراها و رياســت جمهورى شروع 
مى شود هنوز وقتى در شهرك ها و حاشيه  شهر مى چرخى از پوسترهاى 
انتخابات مجلس باقى مانده از حاال فكرى براى تبليغ شــورا شود تا 
ديگر در و ديوار شهر كثيف و زشت نشود و در قوانين تبليغاتش اين 
را درج كنيد كه در صورت كثيفى شهر با جريمه با آنها برخورد شود.

* شهروند خبرنگار 

 هفته گذشــته براى الزيك چشم هايم تهران رفتم و عمل چشمم 
را انجام دادم و داروها را از انجام گرفتم و قطره هايى كه به من دادند 
همه خارجى بود. دكترم به من گفت در صورتى كه قطره ها تمام شد 
از شــهر خودتان اين قطره ها را تهيه و استفاده كنيد يكى از قطره هايم 
اشك مصنوعى بود تمام داروخانه هاى همدان را دنبال اين قطره گشتيم 
هر داروخانه كه مراجعه مى كرديم مى  گفتند ايرانى اين قطره را داريم 
و اصًال ديگر داروى خارجى براى توزيع نداريم. بعد از كلى مراجعه 
به دوستان و آشنايان و رو انداختن به فاميل ها اين قطره را با يك برند 
خارجى ديگر پيدا كرديم. حال ســوال من اين اســت اسم همدان را 
كالن شــهر گذاشتند درحاليكه  يك قطره خيلى پيش پا افتاده در اين 

شهر پيدا نمى شود.
* آرزو اميدوار

فعاليت هاي حفاظتي 
جاده اي از اولويت هاى مهم است

ــي  ــاي حفاظت ــام: فعاليت ه ــدان پي ــگار هم ــهناز كرمى-خبرن  ش
ــداري  ــث راه ــن اداره كل در بح ــت اي ــن اولوي ــاده اي مهمتري ج
ــود  ــي و بهب ــه منظــور ايمن ــالش خــود را ب ــام ت ــد تم اســت و باي

ــم. ــام دهي ــا انج ــت جاده ه وضعي
مديركل راهدارى همدان به مناسبت هفته جهانى ايمنى راه اظهار كرد: 
راه ها ســرمايه هاي ملي هســتند كه بايد تمام تالش خود را به منظور 

ايمني و بهبود وضعيت آن انجام دهيم.
صفــر صادقى راد افزود: در بخش نگهداري راه ها كارهايي مانند خط 
كشي حريم جاده ها، آسان سازي تردد خودرويي، نصب به موقع تابلو، 
اصالح دور برگردان ها و ساخت تقاطع هاي غير هم سطح در اولويت 

قرار دارد.
وى ادامه داد: از ديگر اولويت هاي مهم اين اداره فعاليت هاي حفاظتي 
جاده اي اســت كه با توجه به محدوديت هــاي اعتباري ملي بايد به 

خوبي از سطح راه هاي استان حفاظت شود.
 جابجايى 12 ميليون تن كاال در استان همدان

مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان همدان به حوزه 
حمل و نقل اشــاره كرد و با پرداختــن به جايگاه و موقعيت حمل 
ونقلي اســتان همدان يادآور شد: يكي از اســتان هايي كه بيشترين 
ســهم درجابجايي كاالى كشور دارد استان همدان است و از همين 
رو مقولــه حمل و نقل جاده اي در اين اســتان از اهميت ويژه اي 

برخوردار است.
صادقى راد با اشاره به اينكه پارسال 12 ميليون تن كاال از استان جابجا 
شده است، افزود: همچنين در اين مدت 767 هزار و 700 فقره بارنامه 
صادر شــده كه نســبت به مدت مشابه سال گذشــته 5 و نيم درصد 

افزايش داشته است.
 همدان در بحث مديريت سامانه هاى هوشمند 

رتبه دار است
اين مسئول در ادامه به كسب رتبه نخست راهدارى همدان در كشور 
در زمينه مديريت سامانه هاى هوشمند(ITS) اشاره كرد و گفت: اين 
اداره كل در جمع بندى رتبه هاى ارزيابى مركز مديريت راه ها  در چند 
سال اخير به طور متناوب در حوزه مديريت سامانه هاى هوشمند حمل 

و نقل، حائز رتبه نخست كشور شده است.
صادقى راد بيــان كرد: يكى از مهمترين روش هــا و ابزارهاى روز 
دنيا براى ارتقاء ســطح ايمنى سفرهاى جاده اى و كاهش تصادفات، 
بكارگيرى و استفاده موثر از سامانه هاى هوشمند حمل و نقل شامل 
ترددشــمارهاى برخط، دوربين هاى نظارت تصويرى، دوربين هاى 
 ،(wim) ثبت تخلف سرعت، دســتگاه هاى توزين در حال حركت
مديريت امداد جاده اى، تلفن 141، سامانه ثبت سوانح و وقايع جاده 
اى، تابلوهــاى پيام متغير و ترافيك نما، تابلوهاى ســفرنما و ... در 

سطح جاده هاى كشور است.
وى ادامه داد: هم اكنون 55 ســامانه عبور و مرور، 28 دوربين نظارت 
تصويرى، 74 دســتگاه ترددشمار و 2 دوربين توزين در حال حركت 

در محورهاى استان همدان فعاليت مى كنند.
شايان ذكر است،استان همدان داراى 5 هزار و 427 كيلومتر راه، شامل 
923 كيلومتــر راه اصلــى، هزارو 58 راه فرعــى و 3 هزار و 363 راه 

روستايى است.

فرماندار همدان اعالم كرد
كاهش خاموشى ها 

از پايان هفته در همدان
 فرماندار همدان از كاهش خاموشى ها و مديريت بهتر كمبود 

برق از پايان هفته جارى در اين شهرستان خبر داد.
محمدعلى محمدى اظهار كرد: در بحث قطعى برق شهرســتان به 
مجموعه شركت توزيع برق اعالم كرديم تا با يك برنامه كارشناسى 
شده، مشخص و عدالت محور زمان خاموشى ها را به مردم اطالع 

دهند.

وى با بيان اينكه جامعه هدف شــركت توزيع برق جامعه متنوعى 
است، تصريح كرد: مراكز درمانى، مراكز خريد و حتى چهارراه ها 
داراى چــراغ راهنمايــى و رانندگى با قطعى برق دچار مشــكل 
مى شــوند، از طرفى كسبه در اين مدت مشكالت زيادى داشتند و 
ما بايد هواى آنها را داشته باشيم بنابراين بايد خاموشى ها براساس 

زمان بندى مشخص باشد.
محمدى در گفت وگو با ايســنا، خاطرنشان كرد: سهميه اى براى 
صرفه جويى در اســتان ها درنظر گرفته شده و براساس اين قائده، 
بايد اين ســهميه را رعايت كنيــم و اميدواريم در چند روز آينده 
مشكالت قطعى برق استان مرتفع و تا پايان هفته وضعيت قطعى 

برق استان بهتر مى شود.
وى در رابطــه با علــت قطعى برق در شهرســتان، گفت: داليل 
متعــددى در رابطه با قطعى برق وجــود دارد؛ به عنوان مثال چند 
نيروگاه برق آبى در كشــور كه بخشــى از برق مورد نياز كشور را 
تأمين مى كردند، دچار مشكل شــدند و نمى توانند خدماتى ارائه 
بدهند همچنين مصرف باالى برق در فصل گرما نيز يكى از داليل 

كمبود برق در كشور است.
فرماندار همدان در پايان خاطرنشــان كرد: ما بايد بتوانيم مشكل 
كمبــود برق را مديريــت كنيم و از مــردم مى خواهيم براى حل 

مشكالت مانند هميشه ما را همراهى كنند.

 كيفيت و اثربخشى بازرســى هايى كه از اصناف 
انجام مى شــود به مراتب مهمتــر از كميت و تعداد 

بازرسى انجام شده است.
فرماندار شهرســتان فامنين در  جلسه كارگروه تنظيم 
بازار نظارت صرف و بى نتيجه را كافى ندانست و بيان 
كرد: نتيجه بازرسى ها بايد ملموس و تاثيرگذار باشد 
و اگر بازرسى ها و نظارت ها بدون نتيجه بود، به نظر 

مى رسد بازرسى شكل نگيرد، بهتر است.

ســيد مجيد شــماعى در ادامه گفت: از ابتداى سال 
جارى تاكنون بيــش از 73 تن برنج، 40 تن قند، 20
تن شكر، 120 تن مرغ گرم، 9 تن گوشت منجمد، 5

تن مرغ منجمد و بيش از 30 تن روغن جهت تنظيم 
بازار و كنترل قيمت ها در سطح شهرستان توزيع شده 

است.
وى همچنين از انجام تعداد 178 مورد  بازرســى از 
واحدهاى صنفى در سال جارى خبر داد و تاكيد كرد: 

با توجه به لزوم برخــورد و اقدام قانونى با تخلفات 
واحدهاى صنفى بازرسى و نظارت توسط واحدهاى 

بازرسى اتاق اصناف و ضمن تشديد خواهد شد.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرستان فامنين 
در ادامــه اين جلســه رئيس اداره صنعــت معدن و 
تجارت شهرستان به بيان توضيحات و ارائه گزارشى 
درخصــوص وضعيت بازار در ســطح شهرســتان 

پرداخت.

 مالير- خبرنگار همــدان پيام : ديدار فرماندار 
مالير با مدير اجرايى نيروگاه 500 مگاواتى جهت 

پيگيرى ساخت اين نيروگاه انجام شد.
 فرماندار مالير روز گذشــته  در ديــدار با مدير 
اجرايــى نيروگاه 500 مگاواتــى مالير با موضوع 
آماده ســازى زيرســاخت هــاى نيــروگاه، اخذ 
مجوزهاى الزم، ديواركشــى و راهسازى، احداث 
اين نيروگاه به عنوان يكى از بزرگترين طرح هاى 
اجرايى اســتان همدان را از اولويت هاى مهم اين 

شهرستان عنوان كرد.
قدرت ا... ولدى با اشــاره به آغاز عمليات اجرايى 
اين نيروگاه در بهمن سال گذشته با حضور "محسن 

طرزطلب" مديرعامل شركت مادر تخصصى توليد 
نيروى برق حرارتى كشــور با سرمايه گذارى بالغ 
بر 5 هزار ميليارد تومان به عنوان يكى از بزرگترين 
طرح هاى اســتان همدان و غرب كشور، خواستار 
تســريع در روند اجرايى اين نيروگاه طبق برنامه 

زمان بندى شد.
وى با بيــان اينكه بايد به تعهداتمــان در اجراى 
اين طرح پاى بند باشــيم و تا هفته دولت امسال 
بايد اتفاقات خوبــى در روند اجرايى نيروگاه رخ 
دهــد، تاكيد كرد: طبق تعهدات بــه عمل آمده تا 
پايان شــهريور امســال بايد اخذ مجوزهاى الزم، 
ديواركشــى و راهسازى و ديگر موارد زيرساختى 

اين نيروگاه انجام و بر اســاس برنامه زمان بندى 
روند برگزارى مناقصه و جذب سرمايه گذار محقق 

شود.
وى با اشاره به اينكه95 درصد روستاهاى شهرستان 
مالير به شبكه ملى ارتباطات متصل شدند،افزود: 
در حــال حاضــر از حدود 168 روســتاى باالى 
خانوار اين شهرستان، حدود 95 درصد روستاهاى 
آن به شبكه ملى متصل شدند و ظرف 2 ماه آينده 

5 درصد باقيمانده نيز به شبكه ملى متصل شوند.
وى افزود: مالير تنها شــهر در خاورميانه اســت 
كــه صاحب 2 عنوان جهانى مبل و منبت و انگور 
است و اين افتخار بزرگ به همت و زحمات شبانه 

روزى اســتاندار محترم همــدان، نمايندگان مردم 
مالير در مجلس و مسئولين مربوطه رقم خورد.

فرماندار مالير گفت: 30 درصد حوزه كسب و كار 
و اشتغال شهرستان مالير در حوزه مبلمان منبت و 
30 درصد در حوزه كشاورزى است كه بخش زند 
با مردمى زحمتكش، نقش مهمى در اين كسب و 

كار ايفا كرده است.
ولدى در پايــان افزود: نيمى از محصول انگور و 
طــرح فراز در اين بخش واقع شــده و عالوه بر 
آن 6 هزار هكتار از اراضى اين بخش زير كشت 
آلبالو اســت كه در غرب كشــور رتبه نخست را 

دارد.

 درگزين ـ يوسف امينى ـ  خبرنگار درگزين: از زمان شيوع ويروس كرونا خوشبختانه 
شــاهد همدلى و همكارى مردم و كســبه محترم در رعايت پروتكلها و اجراى مصوبات 
ستاد كرونا بوديم ولى با طوالنى شدن موضوع كرونا متاسفانه سطح رعايت ها كم شده و 

ما نگران عادى انگارى مردم هستيم.
فرماندار شهرستان درگزين با تبريك سالروز آزادى خرمشهر روز حماسه ملى با اشاره به 

فرماندار درگزين:

نگران عادى انگارى توسط مردم هستيم

فرماندار مالير:
پيگير ساخت نيروگـاه 500 مگـاواتى هستيم

موقعبت شهرســتان در باره كرونا گفت: 
واكسيناسيون افراد طبق سهميه بندى رده 
هاى ســنى ، در مراكز اعالمى از سوى 
شــبكه بهداشت شهرســتان درگزين در 
حال انجام اســت و در تالش هســتيم 
مركز تجميع واكسيناســيون را براى رفاه 
مردم ايجاد كنيم تا واكسيناسيون شرايط 

خوبى را در جامعه ايجاد كند
على اصغر ناظرى پورافزود: در برگزارى 
امتحانــات حضــورى نيز آمــوزش و 
پرورش درگزيــن نهايت تالش خود را 

دارد تا امتحانات به خوبى برگزار شــود 
كــه در پايه نهم و دوازدهــم كه برگزار 
شد در تمام حوزه ها با رعايت پروتكلها 
بــا انجام تب ســنجى و مــوارد الزم ، 
امتحانات بــا دقت و نظــارت كامل به 

خوبى برگزار شد.
وى اظهار كرد: متاسفانه گزارشاتى مبنى 
بــر عدم اســتفاده از ماســك در برخى 
نانوايــى ها.، فروشــگاهها و كســبه ها 
به دســتمان رســيده كه الزم است براى 
دورى از آسيب هاى كرونا رعايت كامل 

پروتكل ها لحاظ شود و از بارزسان مى 
خواهيــم به اين موارد نظارت بيشــترى 

داشته باشند.
وى در پايان از همكارى شبكه بهداشت 
و درمان و كميته هاى نظارتى در جهت 
پيشبرد اهداف مصوبات ستاد ملى كرونا 
تشــكر كرد و گفت بــا رعايت مردم و 
تغيير رنگ وضعيت كرونايى، در ســطح 
شهرســتان محدوديت ها كاهش مى يابد، 
براى حفظ اين شــرايط حتمًا بايد موارد 

بهداشتى رعايت شود.

فرماندار فامنين:

كيفيت بازرسى ها مهمتر از كميت است

 تويســركان- وحيد الوندى-خبرنگار همدان 
پيام-فرماندارى تويســركان در ســال هاى اخير 
دســتخوش تغييــرات و تحــوالت و فــراز و 
نشــيب هاى زيادى بوده و سكان مديريت آن به 
افراد مختلف با ساليق سياسى و تفكرات متفاوت 

سپرده شده است.
گرچه همه فرمانداران تويســركان در سال هاى 
اخير به نوبه خود تالش هايى براى حل مشكالت 
شهرســتان و حركت در مســير توســعه پايدار 
برداشــته اند اما برخى معضالت اين شهرستان با 
وجود تعويض فرمانداران همچنان بر جاى خود 

باقى مانده اند.
شهرستان تويسركان در سال هاى اخير با چالش 
بزرگــى به نــام مهاجر فرســتى و كاهش ميزان 
جمعيت روبه رو بوده و اكنون عالوه بر اين، تغيير 
بافت جمعيتى و افزايش افراد سالخورده يك بار 
ديگر مشكالت مربوط به حوزه جمعيتى در اين 

شهرستان را رقم زده است.
در زمان مديريت يكى از فرمانداران دولت تدبير 
و اميــد وى بــه صراحت اعالم كرد كه شــيب 
كاهش جمعيت در تويســركان كاهشــى شده و 
حتى در برخى موارد شــاهد مهاجرت معكوس 
به تويسركان هســتيم اما اكنون آمار و اطالعات 
رسمى حداقل اين مســاله را در زمان حال تاييد 

نمى كنند.
تويســركان در سال هاى گذشــته از فرمانداران 
اجرايى و ميدانــى تا فرمانداران دانشــگاهى و 
بيشتر پشت ميز نشــين برخوردار بوده اما شايد 

بتوان گفت در مجموع برآيند عملكرد فرماندارى 
تويسركان متوسط ارزيابى مى شود.

از وقتى ســيد رسول حســينى فرماندار كنونى 
تويســركان با حــرف و حديث هــاى فراوان 
جايگزين حبيب موميوند فرماندار بومى و سابق 
تويسركان شــد، بسيارى از طرفداران موميوند از 
اين تعويض مهره مديريتى دولت در تويســركان 
ناخرســند شدند و همين موضوع سبب شد تا از 
همان ابتداى كار در مورد حسينى پيش ذهنيت نه 

چندان مثبتى ايجاد شود.
فرماندار كنونى تويســركان اما ســعى كرد با بى 
توجهى به حاشــيه ها به امــور اجرايى و ميدانى 
اهميت بيشترى بدهد و يكى از نقاط قوت خود 
را حضور ميدانى و بازديدهاى مكرر از نزديك در 

نقاط مختلف شهرستان نشان دهد.
در اين ميان اما نبايد اين موضوع را ناديده گرفت 
كه حسينى يك فرماندار رسانه اى و اهل اخبار و 
رســانه نيست به گونه اى كه گاهى در اين زمينه 
كوتاهى هايى از سوى فرماندارى ديده مى شود 
كه بازخورد آن ايجاد ابهام در مورد برخى اتفاقات 

روى داده در شهرستان است.
فرماندار تويســركان اكنــون ترجيح مى دهد در 
يك فضاى امن و آرامى كه براى خود ســاخته، 
از پاســخگويى مكرر و مداوم به رسانه ها تا حد 

امكان خوددارى كند.
تغيير و تحوالت در ميان برخى مديران دســتگاه 
هاى اجرايى در تويســركان كه برخى با رايزنى 
هــاى فرماندار و برخى نيــز با تالش هاى مفتح 

نماينده مردم تويســركان در مجلس انجام شــد 
نشان داد كه حسينى به عنوان نماينده ارشد دولت 
در تويسركان در برخى موارد اجرايى و مديريتى 

خيلى با نظرات مفتح موافق نيست.
از جمله تغيير و تحوالت در دستگاه هاى اجرايى 
مى توان به تغيير روساى ادارات فرهنگ و ارشاد 
اسالمى، تعاون، كار و رفاه اجتماعى، بنياد مسكن، 

راه و شهرسازى و دامپزشكى اشاره كرد.
از سوى ديگر اما برخى اخبار و شنيده ها حكايت 
از آن دارد كه فرماندار كنونى تويسركان با وجود 
دادن قول هاى مساعد در برخى موارد مانند تعيين 
تكليف مكان آرامستان جديد تويسركان با كمك 
شــهردارى و شوراى شهر گاهى متهم به بدقولى 
مى شــود و البته كه در مورد اين بدقولى ها زياد 

هم تمايلى به توضيح ندارد!
فرماندارى تويسركان همچنين در چند ماهه اخير 
شاهد تعويض بخشدار بخش قلقرود خود بود و 
اين تغيير و تحــوالت و جنب و جوش اجرايى 
فرماندار موجب نشده كه برخى منتقدان عملكرد 
وى در تويسركان، او را بى انگيزگى و كم تحركى 

در عمل و اقدام در برخى موارد اجرايى بدانند.
برخى منتقــدان فرماندار تويســركان مى گويند 
گاهى احســاس مى شود كه وى برخى ساليق و 
گرايش هاى سياسى خود را در مديريت نهادهايى 
مانند شــوراى شهر تا آنجا كه به فرماندار مربوط 
مى شــود اعمال مى كند، هر چند وى تحركات 
اجرايــى و مديريتى خود را بر اســاس مر قانون 

مى داند و اين انتقادها را نمى پذيرد.

فرماندارى
 خانه تغيير پياپى دولت در تويسركان!

فرماندار اسدآباد:
ذوب آهن تا پايان شهريور 
به چرخه توليد بازمى گردد

 فرماندار اســدآباد با اشــاره به اينكه ذوب آهن غرب 
كشــور به بخش خصوصى جديدى واگذار شــده است، 
گفــت: با واگذارى ايــن طرح صنعتى بــزرگ به بخش 
خصوصى جديد تا پايان شهريورماه پس از 26 سال انتظار 
طرح فوق بــا توليد فرو منگنز به چرخه توليد باز خواهد 

گشت.
سعيد كتابى روز گذشته  در بازديد از طرح ذوب آهن اسدآباد 
واقع در منطقه چهاردولى شهرستان، اظهار كرد: اين طرح در 
سال 90 با توليد شمش چدن افتتاح و راه اندازى شد كه بعد 
از  گذشت سه ماه به علت عدم صرفه اقتصادى  شمش چدن 
براى تغيير خط توليد طرح از شمش چدن به فرومنگنز و ديگر 

مشكالت تعطيل و راكد شد.
وى با بيان اينكه با پيگيرى هاى الزم در حال حاضر طرح 
فوق به ســرمايه گذارى بخش خصوصى جديدى به نام 
شركت برسم لعل اسدآباد واگذار شده است، تصريح كرد: 
بنا بر قول مســاعد ســرمايه گذار بخش خصوصى طرح 
ذوب آهن غرب كشور تا پايان شهريور ماه افتتاح مى شود 

و به چرخه توليد باز خواهد گشت.
كتابى تعداد اشــتغال مســتقيم طرح را 100 تا 200 نفر و 
اشتغال غيرمســتقيم را 700 نفر برشمرد و يادآور شد: در 
سال اول طرح ذوب آهن شهرســتان اقدام به توليد 100

هزار تن محصول فرومنگنز خواهد داشــت كه در ســال 
آينده ميزان توليد ســاليانه طرح به 250 هزار تن افزايش 

خواهد يافت.
وى خاطرنشــان كرد: دراين طرح بخش خصوصى جديد 
سه طرح شــامل ذوب آهن، توليد آهن اسفنجى از گندله 
موجود شركت صبا نور و نيز طرح زينتر پلن(تبديل پودر 

منگنز به كلوخ ) را در برنامه دارد.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرســتان اسدآباد، 
كتابى در ادامه تصريح كرد: در حال حاضر در شهرستان 
اسدآباد 30 تا 40 واحد توليدى تعطيل شناسايى شده كه 
بازگشــت به چرخه توليد ايــن واحدها از اولويت هاى 
برنامه سال جارى در راســتاى تحقق شعار سال خواهد 

بود.
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خبـر

قاليباف تنها گزينه فراكسيون انقالب براى رياست مجلس
مصرى و نيكزاد كانديداى نايب  رئيسى

■ حاجى بابايى از حضور در هيات رئيسه مجلس بازماند
 فراكســيون انقالب اسالمى در جلســه بعد از ظهر روزگذشته براى بررسى انتخابات 
هيات  رئيسه مجلس محمد باقر قاليباف با كسب 226 راى از 246 راى تنها گزينه رياست 

مجلس شد.
همچنين عبدالرضا مصرى بــا 143 راى و على نيكزاد با 140 را به عنوان دو گزينه نايب 

رئيسى مجلس از سوى اين فراكسيون انتخاب شدند.
حميدرضا حاجى بابايى و اميرحسين قاضى زاده هاشمى نيز دو گزينه ديگر نايب رئيسى 

بودند كه به ترتيب 104 و 86 راى آوردند.

در ادامه ســيد محسن دهنوى با 139 راى، كريمى فيروزجايى با 119 راى، روح اهللا متفكر 
آزاد با 106 راى، محمد رشيدى با 98 راى، حسينعلى حاجى دليگانى با 85 راى و مجتبى 
يوســفى نماينده اهواز با 76 راى به عنوان گزينه دبيرى هيأت رئيســه فراكسيون انقالب 
انتخاب شــدند. فراكسيون انقالب اسالمى اولين بار در سال 88 و در مجلس هشتم اعالم 
موجوديت كرده و گفته مى شود كه اين فراكسيون براى حمايت از احمدى نژاد در انتخابات 
دولت دهم تشــكيل شده است. بعد از انتخابات اســفند ماه 98 يازدهمين دوره مجلس 
شوراى اسالمى با 223 نماينده اصولگرا، قاطعانه به دست اصولگرايان تصاحب شد. اواسط 
ارديبهشت ماه سال گذشــته بود كه شوراى موقت مركزى فراكسيون انقالب اسالمى در 

مجلس يازدهم طى بيانيه اى از آغاز به كار اين فراكسيون خبر داد.
فراكسيون انقالب اسالمى به عنوان نخستين فراكسيون راه يافتگان به بهارستان بود كه قبل 

از آغاز فعاليت رسمى مجلس يازدهم اعالم موجوديت كرد.
اصولگرايان بهارستان در اين فراكسيون، در ميان خود تكليف رياست و ساير اعضاى هيات 
رئيســه مجلس را با راى گيرى در ميان خود مشــخص كردند. در اين انتخابات كه اوايل 
خرداد سال گذشته برگزار شد، محمدباقر قاليباف 166 راى و حميدرضا حاجى بابايى 57 
راى آوردند.  از اين رو حاجى بابايى در روز راى گيرى براى انتخاب هيات رئيسه مجلس 

در صحن، به نفع قاليباف كنارگيرى كرد. 
عصر روزگذشته نيز اين فراكسيون بارى ديگر براى انتخاب و تعيين اعضاى هيات رئيسه 
مجلس شــوراى اسالمى تشكيل شد.  چندى پيش در گفت وگويى كه با هادى بيگى نژاد 
عضو مجمع نمايندگان استان و عضو فراكسيون انقالب داشتيم، وى از قصد حاجى بابايى 

براى حضور در رقابت انتخابات نايب رئيسى مجلس خبر داده بود.

 امام جمعه همدان: 
رفتار برخى كانديداها هيچ تناسبى 

با جمهورى اسالمى ندارد 
 هركســى كه به دنبال قدرت طلبى است را بايد رد صالحيت كرد، 

رفتار برخى كانديداها هيچ تناسبى با جمهورى اسالمى ندارد .
 نماينده ولى فقيه در اســتان روزگذشــته در جمع اعضاى هيأت هاى 
نظارت اســتان همدان بابيان اينكه اين روزها فرصتى است تا اگر در 
ميدان عمل از آرمان هاى جمهورى اســالمى فاصله گرفتيم حداقل در 
گفتار به آن برگرديم اظهار داشت: متأسفانه در انتخابات انسان با برخى 
رفتارها و سياست زدگى ها روبه رو مى شود كه هيچ تناسبى با جمهورى 

اسالمى ندارد.
به گزارش تســنيم، حجت االسالم و المســلمين حبيب ا... شعبانى با 
تشــريح ســخنان امام على (ع) درباره پذيريش حكومت و مسئوليت 
رهبرى جامعه اســالمى افزود: در نظام اسالمى افراد حق ندارند براى 
رسيدن به قدرت حرص بزنند و به دنبال آن باشند. نماينده ولى فقيه در 
اســتان با بيان اينكه شوراى نگهبان بر اساس اين آموزه دينى  هركسى 
كه به دنبال قدرت طلبى است را بايد رد صالحيت كند گفت: چنين فرد 

قدرت طلبى براى خود و جامعه ضرر دارد.
وى بــا اشــاره به اينكه اگر انجــام برخى از اين تخلفــات انتخاباتى 
قدرت طلبى و هوا نفس نيست پس چه چيزى است افزود: آيا مى شود 
فردى رقيب خود را تخريب كند دروغ بگويد يا دست به تخلف بزند؟!

شــعبانى با اظهار تأســف از رفتار برخى نامزدهاى انتخابات رياست 
جمهورى در دوره هاى گذشــته بيان كرد: هيچ كانديدايى به كانديداى 
ديگر تهمت نزد مگر آنكه خداى متعال آبروى او را در همين دنيا برد.

وى مطرح كرد: در زمان انتخابات آدم احساس مى كند برخى افراد كه 
وارد اين عرصه شده اند به اندازه يك ماه دين را كنار مى گذارند و مسائل 

اخالقى و شرعى را فراموش مى كنند.
نماينده ولى فقيه در همدان با اشــاره به اينكه  اين يك فاجعه است كه 
ببينيم در كشور ما كانديدايى، كانديداى ديگر را تخريب مى كند ادامه 
داد: در كشــور ما خدمات و اتفاقات بســيار خوبى رخ داده است اما 
در مناظرات انتخاباتى شــاهديم برخى افراد دروغ گفته و سياه نمايى 

مى كنند.
 تعداد صندوق هاى راى در همدان به هزار و 438 شعبه 

افزايش يافت
رئيس دفتر هيأت نظارت بر انتخابات شــوراى نگهبان در استان نيز با 
بيــان اينكه تعداد صندوق هاى راى در همدان به هزار و 438 شــعبه 
افزايش يافته اســت گفت: بايد از ظرفيت رســانه ها در تبيين جرايم 

انتخاباتى استفاده شود.
حجت االسالم جالل مرادى اظهار داشت: انتخابات داراى چهار ركن 
اجرا، نظارت، امنيت و رســيدگى به جرايم و تخلفات است  كه بايد 

مورد توجه همه اعضا قرار گيرد.
وى با بيان اينكه شايد از نگاه بيرونى رأى دهندگان انتخابات يك روز 
باشــد اما طبق اركان  اصلى، اين رويداد پروســه اى اســت كه بعد از 
پايان انتخابات قبلى، آغاز مى شــود افزود: انتخابات 1400 ويژگى هاى 
متمايزى از انتخابات گذشته دارد كه همين مسئله سبب متمايز شدن آن 
از باقى رويدادها مى شود. مرداى درباره وظايف اين شورا و قانونى بودن 
نظارت هاى آن بيان كرد: بر اســاس اصل 99 قانون اساسى و براساس 
ماده 3 انتخابات مجلس و ماده هشت انتخابات رياست جمهورى، در 
قانون عادى مصوب مجلس و هم در تفســيرى كه شوراى نگهبان بر 
اساس  اصل 99 قانون ارائه كرده؛ اين نظارت عام و استصوابى  بوده و 

تمام مراحل انتخابات را شامل مى شود.
وى ادامه داد:  متاسفانه برخى ها تنها كلمه استصوابى را شنيده اند و بر 
همين اســاس نيز اظهار نظر مى كنند در حالى كه استصوابى به معناى 
«درست» است يعنى بايد نظارت بر اساس قانون و اثرگذار باشد و اگر 
جايى تخلف و تعدى از قانون ببيند، فقط گزارش نشود بلكه جلوگيرى 

از تخلف را داشته باشد.
مرادى با تشــريح حساســيت انتخابات پيش رو عنوان كرد: تفاوت 
انتخابات 1400 با انتخابات ديگر اين است كه چهار انتخابات همزمان 
برگزار مى شــود كه البته در استان ما سه انتخابات رياست جمهورى، 

مجلس و شوراى شهر برگزار خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه شيوه اى نامه اى توســط هيأت نظارت شوراى 
نگهبان، هيأت نظارت شوراهاى اسالمى شهر و روستا و ستاد انتخابات 
كشــور هماهنگ و از ابتدا معتمدين مشترك معرفى شده است عنوان 
كرد:  تمام 30 نفر معتمدين عضو انتخابى هيأت هاى اجرايى معتمدين، 
توســط هيأت هاى نظارت با تفاهم و تعامل موجود، مورد تاييد قرار 

گرفته اند و اين نمونه است.
رئيــس دفتر هيأت نظارت بر انتخابات شــوراى نگهبان در همدان  با 
اشاره به اينكه هيأت هاى اجرايى تشكيل و جانمايى صندوق ها، تعيين 
شــعب، اعضاى صندوق انجام گرفته اســت گفت: يك هزار و   438 
شعبه اخذ راى در استان تعيين شده كه به خاطر بيمارى كرونا نسبت به 

دوره هاى قبل افزايش داشته است.
وى با بيان اينكه بايد رصــد تخلفات انتخاباتى و تبليغاتى مخصوصًا 
در فضاى مجازى و رعايت قانون و بى طرفى از سوى تمام مجريان و 
ناظران مدنظر باشد توضيح داد: بايد با جرايم انتخاباتى برخورد مناسب 
و به موقع انجام شــود چرا كه طبق تجربه انتخابات گذشته در برخى 
از شهرستان ها آراى صادره بر متخلفين انتخاباتى بازدارنده بوده اما در 
برخى از شهرســتان ها نيز به ماده فسخ شده از قانون انتخابات مجلس 

استناد و بر تمام تخلفات راى برائت صادر شده است.
 مشــاركت حداكثرى مردم در انتخابات ســبب اقتدار 

كشور مى شود
استاندار نيز در ادامه اين جلسه با بيان اينكه همه ما موظف هستيم بستر 
را براى مشــاركت حداكثرى مردم در انتخابات ايجاد كنيم، تاكيد كرد: 
مشــاركت حداكثرى مردم در انتخابات سبب اقتدار كشور و دولت در 

دنيا و در عرصه هاى مختلف داخلى و خارجى مى شود.
سعيد شاهرخى همچنين اظهار داشــت: مردم در انتخابات آينده پاى 
صندوق هاى رأى آمده و مى خواهند به برنامه هاى فردى رأى دهند كه 

قرار است حداقل 4 سال مديريت كشور را به دست بگيرد.
وى با بيان اينكه نبايد خواســته و ناخواسته انتخابات و اصل حضور 
گســترده مردم در آن را به بسيارى از مسائل گره بزنيم عنوان كرد: 60 
ميليون نفر واحد شــرايط براى انتخابات رياست جمهورى در كشور 

وجود دارد كه بايد در اين انتخابات شركت كنند.
اين مقام مسئول خطاب به اعضاى هيأت هاى نظارت بر انتخابات استان 
همدان با بيان اينكه مبادا خداى نكرده به دليل عملكرد هيأت نظارت، 
هيأت اجرايى يا عوامل امنيتى كســى پاى صنــدوق نيايد عنوان كرد: 
مردم بايد بدانند كه ما امانت دار رأى آنها بوده و از آن صيانت مى كنيم.

 با اعالم رســمى كانديداهاى نهايى رياســت 
جمهورى سيزدهم عمال فضاى انتخابات به مرحله 

حساس خود رسيد.
انتشار اسامى 7 نفره داوطلبان ورود به پاستور آغازگر 
تحليل ها، ارزيابى ها و پيش بينى هاى انتخاباتى نيز 
بود و در فضاى رسانه اى نتيجه بررسى صالحيت ها 
از ابعاد و جهات مختلف مورد واكاوى قرار گرفت.

به لحاظ تركيب سياســى اين ليست از بين 7 چهره 
تاييد شده توسط شوراى نگهبان، 5 نفر اصولگرا و 2

نفر اصالح طلب هستند.
البته گذشــته از تعداد كانديداى هر جريان، تفاوت 
هاى ديگرى بين اصولگرايان و اصالح طلبان ديده 

مى شود.
 اصولگرايان همانطور كــه قبال نيز اعالم كرده اند، 
رئيســى را به عنوان كاتديداى نهايى خود مى دانند 
و از بيــن آن  4 نفر زاكانى، قاضى زاده هاشــمى و 
حتى جليلى يار كمكى رئيســى به نظر مى رسند و 
احتماال به  نفع او انصراف خواهند داد. چنين حالتى 
براى محســن رضايى متصور نيست ضمن اين كه 
او همانند دوره هاى قبل كه كانديدا بوده اســت، به 
عنوان كانديداى مستقل  وارد عرصه رقابت ها شده 

است، هرچند خاستگاه اصولگرايى دارد.
در مقابل اما اصالح طلبان كه معرفى كانديداى نهايى 
را به بعد از اعالم اســامى توسط شوراى نگهبان و 

حتى پس از مناظره هــا موكول كرده اند، اكنون در 
شرايطى قرار دارند كه تصميم    گيرى براى آنها سخت 
شده است. چرا كه افراد مورد نظر و شاخصى كه اين 
جريان قبال در فهرست خود داشت، رد صالحيت 

شده اند.
با اين حال مهرعليزاده و همتى دو كانديداى اصالح 
طلب هســتند كه مورد تاييد شــوراى نگهبان قرار 
گرفته اند، هرچند حمايت اصالح طلبان از آنها هنوز 
در هاله اى از ابهام  قرار دارد و قطعا تصميم سختى 
براى آنهــا خواهد بود اما اين امر چندان هم دور از 

ذهن نيست.
انصــراف برخى از كانديداها به نفع رئيســى حتى 

قبل از اعالم اســامى نهايى از پديده هاى اين دوره 
از انتخابات است كه گرچه مشابه آن در دوره هاى 
قبل مشاهده شده است اما در دوره سيزدهم  پررنگ 
تر از قبل ديده شده  و احتمال زياد در جريان رقابت 
ها و به ويــژه پس از مناظره ها باز هم شــاهد آن 

خواهيم بود.
  با اين تفاسير رقابت هاى انتخاباتى از روزهاى آتى 
به شكل رسمى آغاز خواهد شد و بايد منتظر ماند تا 
اين رقابت ها ابعاد تازه اى به خود بگيرد تا واكنش 
افكار عمومــى و ميزان اقبال به هريك از نامزدهاى 

انتخاباتى مشخص شود.
نكتــه قابل توجه اين كه از 7 چهره سياســى كه به 

عنوان كانديداى انتخابات معرفى شــده اند، 2 نفر 
ارتباط خاصى با استان همدان دارند و همين باعث 
شده در تحليل رفتار انتخاباتى مردم اين استان نگاه 

ويژه اى به آن شود.
يكى از اين افراد ســيد ابراهيم رئيسى است كه در 
دهه 60 مدتى دادســتان همدان بوده و از اين خطه 

خاطراتى دارد و براى همدانى ها نامى آشناست. 
از سوى ديگر عبدالناصر همتى كانديداهاى نوظهور 
ايــن دوره از انتخابات كه چهــره اى اصالح طلب 
محســوب مى شــود، زاده كبودراهنگ است و از 
اين جهت مردم اســتان يك هم اســتانى را در بين 
كانديداهاى نهايى انتخابات رياست جمهورى دارند. 
حضور همتى در رقابت هاى انتخاباتى براى همدانى 
ها حائز اهميت است و مى تواند در  رفتار انتخاباتى 

آنها تاثيرگذار باشد.
حال اين كه مقبوليت چهره شاخص اصولگرايان  و  
يكى از دو  اصالح طلب حاضر در رقابت ها در بين 
همدانى ها چقدر است و نگاه مردم استان به آن دو 
در انتخابات پيش رو چگونه خواهد بود، موضوعى 
است كه چه بسا در روزهاى آتى و در فضاى رقابت 

ها بيشتر به آن پرداخته مى شود.

 پس از آغاز مهلت بررســى و احراز صالحيت 
كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى جمال عرف 
رئيس ســتاد انتخابات كشــور زمان پايان و اعالم 
بررســى ها را 6 خرداد ماه و عباســعلى كدخدايى 
سخنگوى شوراى نگهبان مهلت پنج روزه  نخست 

را براى بررسى  صالحيت ها كافى دانست. 
با اين حال صالحيت  برخى از كانديداها در هاله اى 
از ابهام بود كه حتى خود آن ها نيز به اين مساله طى 

روز هاى اخير اشاره كرده  بودند. 
شب دوشنبه يكى از خبرگزارى ها به نقل از يك منبع 
آگاه خبر داد كه نتايج بررسى صالحيت ها از سوى 
شــوراى نگهبان به وزارت كشــور ارسال شده و از 

تاييد و رد صالحيت برخى از كانديداها خبر داد. 
در گزارش منتشر شده خبر از رد صالحيت اسحاق 
جهانگيرى، على الريجانــى، محمود احمدى نژاد و 
برخــى ديگر از كانديداها صحبت به ميان آمده بود. 
با اين حال همان شب روح ا... جمعه اى مشاور وزير 

كشور اين اخبار را تكذيب كرد. 
صبح روزگذشــته كدخدايى در مصاحبه اى از تاييد 
صالحيــت 7 نفر از كانديداها خبــر داد. اين تعداد 
كانديداى تاييد صالحيت شده با تعداد كانديداهاى 
تاييد صالحيت شــده اى كه در گزارش انتشار يافته 
بود مطابقت مى كرد و نشــان از درز اخبار به بيرون 

برخالف محافظه كارى شورا را داشت! 
آيت ا.. ســيد ابراهيم رئيســى، محســن رضايى، 
محسن مهر عليزاده، سعيد جليلى، عليرضا زاكانى، 
عبدالناصر همتى و امير قاضى زاده تاييد صالحيت 
شدگان از ســوى شــوراى نگهبان طبق گزارش 
مذكور بودنــد.  با اين حال خبرگزارى ها به نقل از 
محمد مهاجرى از نامه رئيس جمهور به رهبر انقالب 
دربــاره صالحيت كانديداها خبــر دادند. اين فعال 
اصولگرا در اين رابطه گفته بود كه با اطالع مى گويم 

حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى در نامه 
اى به رهبرمعظم انقالب از ايشان درخواست كرده كه 
تغييراتى در ليست اعالم شده از سوى شوراى نگهبان 
انجام گيرد. در سال 84 نيز صالحيت مصطفى معين 
و محسن مهرعليزاده از سوى شوراى نگهبان رد شده 
بــود. با اين وجود رهبر معظــم انقالب در حكمى 
خواستار تجديدنظر شوراى نگهبان براى حضور اين 

دو نامزد در رقابت هاى انتخاباتى شدند.
از اين رو گمانه زنى هــا از احتمال تاييد صالحيت 
الريجانى از ســوى شوراى نگهبان شكل گرفت. با 
اين حال الريجانى همچون جهانگيرى و ضرغامى 

رد صالحيت خود را تاييد كرد و آن را پذيرفت. 
در اين حين بود كه ســتاد انتخابات وزارت كشور 
ليست رسمى اسامى افراد تاييد صالحيت شده براى 
انتخابات رياست جمهورى را اعالم كرد و اين ليست 

همان ليست هفت نفره انتشار يافته بود. 
على الريجانى رئيس اسبق مجلس هم  بعد از اعالم 
رسمى ليست وزارتخانه در بيانيه اى نوشت: در اين 
دوره از انتخابات، بر حســب وظيفه اسالمى، مّلى و 
انقالبى و بر اساس تأكيد رهبر معّظم انقالب اسالمى 
مبنــى بر حضور حداكثــرى در انتخابات و توصيه 
مراجع عظام تقليد و برخى صاحب نظران دانشگاهى 
و اقشار مختلف مردم، الزم ديدم براى خدمتگزارى 

به مّلت، به صحنه انتخابات وارد شوم.
در اين ميان رئيســى نيز به ليست تاييد صالحيت ها 
واكنش نشــان داد و در توئيتر نوشت:  بعد از اعالم 
تائيد صالحيت شــدگان نهايى از ســوى شوراى 
نگهبــان ابراهيــم رئيســى، رئيس قــوه قضائيه و 
كانديداى ســيزدهمين انتخابات رياست جمهورى 
در صفحه كاربرى اش در توئيتر از رايزنى براى تائيد 
صالحيت كانديداهاى ديگر خبر داد. او نوشــت: از 
ديروز عصر(عصر روز دوشــنبه) كه از نتايج تعيين 

صالحيت ها مطلع شدم، شايد شماها و خود آقايان 
هم خبر نداشــته باشند، من تماس هايى گرفتم و در 
حال انجام رايزنى هايى هســتم كه صحنه انتخابات، 

رقابتى تر و مشاركتى تر شود.
 اسحاق جهانگيرى: به خدا پناه مى برم
اسحاق جهانگيرى  هم در بيانيه اى اعالم كرد كه به 
خدا پناه مى برم و عدم احراز صالحيت بسيارى از 
شايستگان را تهديدى جدى براى مشاركت همگانى 
و رقابت عادالنه گرايش ها و جريان هاى سياســى 
بويژه اصالح گرايان مى دانم.در  متن بيانيه اســحاق 
جهانگيرى آمده اســت: من به قصد گشــايش در 
زندگى مردم، توســعه ايران و آغاز مرحله نوينى از 
اصالحات وارد عرصه انتخابات شدم. به رغم ميل و 
مصلحت شخصى، با توكل به خداوند بزرگ از قبول 
مسئوليت شانه خالى نكردم و آبرو و تجربه ام را كه 

متعلق به مردم است، تقديم ملت كردم.
 واكنــش پزشــكيان به عــدم احراز 

صالحيتش
دفتر اطالع رســانى مسعود پزشــكيان پس از عدم 
احراز صالحيت او توسط شوراى نگهبان با صدور 
اطالعيه اى اعالم كرد كه پزشكيان قصد اعتراض به 

تصميم شوراى نگهبان را ندارد.
در متن اين اطالعيه پزشكيان آمده است: ضمن تشكر 
از اقشــار مختلف مردم از تمام اســتان هاى كشور، 
شــخصيت ها و احزاب كه لطف و حمايت خود را 
از آقاى دكتر پزشكيان اعالم كرده اند، اعالم مى كنيم 
كه ايشان قصد اعتراض به تصميم شوراى نگهبان را 
نداشــته و هيچ گونه رايزنى جهت احراز صالحيت 

خود نكرده و نخواهد كرد.»
 هيچگاه تصميمات شــورا را تا اين حد 

غيرقابل دفاع نيافته ام
رئيس مجمع تشــخيص مصلحت نظام نيز به رد 

صالحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهورى از 
ســوى شوراى نگهبان واكنش نشان داد و با انتقاد 
شديد از اين اقدام گفت: هيچ گاه تصميمات شورا 
را تا اين حد غيــر قابل دفاع نيافته ام چه در تأييد 

صالحيت ها و چه در عدم احراز صالحيت ها.
آيــت ا... صادق آملــى الريجانى در حســاب 
كاربــرى خود در توييتر نوشــت: از نخســتين 
حضور اينجانب در شــوراى  نگهبان در ســال 
1380 نزديك به 20 سال مى گذرد. در تمام اين 
مدت، از شــوراى نگهبان دفاع كرده ام حتى در 
ســال هايى كه در قوه قضاييــه بودم اما هيچ گاه 
تصميمات شــورا را تا اين حــد غير قابل دفاع 
نيافتــه ام چه در تأييد صالحيت ها و چه در عدم 

صالحيت ها. احراز 
رئيــس مجمع تشــخيص مصلحت نظــام اظهار 
داشــت: ســبب اين نابســامانى ها تا حد زيادى، 
دخالت هاى فزاينده دســتگاه هاى امنيتى از طريق 
گزارش هاى خالف واقع، در تصميم ســازى براى 
شوراى نگهبان است به ويژه اگر عضو مسئولى كه 
بايد گزارش هاى محققانه به شورا ارائه كند خود، 

عامدانه چيزى بر آن بيفزايد!
وى خاطرنشان كرد: چنان كه از وزارت اطالعات 
بــا قاطعيت تمام مطلبى نقل مى كنند، حال آنكه با 
پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطالعات به 
صراحت اين مطلب تكذيب مى شــود. گاليه بنده 
از سر دغدغه اى اســت براى حفظ شأن و اعتبار 
شــوراى نگهبان. اين فقير وقتى با چنين وضعيتى 
مواجه شــدم و استدالل هايم را بى تأثير يافتم، اين 
كالم حــق متعال را بر همكاران عزيزم در شــورا 
تالوت كردم: «يا ايها الذين آمنوا اتقوا اهللا و لتنظر 
نفس مــا قدمت لغد و اتقــوا اهللا ان اهللا خبير بما 

تعملون».

واكنش داوطلبان رياست جمهورى  به عدم احراز صالحيتشان
■واكنش الريجانى: هيچگاه تصميمات شورا را تا اين حد غيرقابل دفاع نيافته ام

همه مردان جمهورى

همتى و رئيسى
 فرزند و قاضى همدان در بين نامزدها

امشب زمان پخش 
برنامه هاى انتخاباتى قانونى 

نامزدها معلوم مى شود
تبليغات  قانونــى  برنامه هــاى  قرعه كشــى   
نامزدهاى سيزدهمين انتخابات رياست جمهورى 
در صداوسيما،  امشب (چهارشنبه، پنجم خرداد) 

برگزار مى شود.
به گــزارش ايرنا ، با اعالم نظر شــوراى نگهبان 
در خصــوص صالحيت نامزدهاى ســيزدهمين 
انتخابات رياســت جمهورى، مراسم قرعه كشى 
برنامه هاى قانونى تبليغات نامزدهاى سيزدهمين 
انتخابات رياســت جمهورى چهارشــنبه شب 
ســاعت 22 با حضور رئيس سازمان صداوسيما، 
معاون سياسى و رئيس ستاد انتخابات رسانه ملى، 
معاون سيما، دادســتان كل كشور، رئيس و دبير 
ستاد انتخابات كشور، نماينده هاى شوراى نگهبان 
قانون اساســى و شــوراى نظارت بر صداوسيما 
و نمايندگان از نامزدهاى احراز صالحيت شــده 
برگزار مى شود. در اين مراسم نامزدها به صورت 
عادالنه از حق تبليغات و ارائه برنامه هاى خود در 
شبكه هاى راديويى و تلويزيونى بر اساس جداول 
پخش برنامه ها كه به صورت قرعه كشى مشخص 

مى شود مطلع خواهند شد.
شبكه هاى يك و خبر سيما و شبكه راديويى ايران 

به طور زنده اين مراسم را پوشش خواهند داد.
سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى ايران 
28 خرداد 1400 همزمان با انتخابات ششــمين 
دوره شــوراهاى اسالمى شــهر و روستا، اولين 
ميان دوره اى يازدهمين مجلس شــوراى اسالمى 
(براى 11 حوزه انتخابيه؛ آســتانه اشرفيه، تهران، 
رى، شــميرانات، اسالمشــهر و پرديس، تفرش، 
بهــار و كبودرآهنگ، گچســاران و ميانه و براى 
شش كرسى مجلس شــوراى اسالمى) و دومين 
ميــان دوره اى پنجميــن دوره مجلــس خبرگان 
رهبرى (براى 4 حوزه انتخابيه؛ تهران، خراســان 

رضوى، قم و مازندران) برگزار خواهد شد.
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نيش و نـوش

يادداشت

نحوه بينايى سنجى 3 تا 6 ساله ها 
در استانهاى قرمز، نارنجى و زرد اعالم شد 

 معاون پيشــگيرى از معلوليت هاى سازمان بهزيستى كشور از استفاده از دستگاه هاى غربالگرى بينايى در استان هاى نارنجى براى 
اجراى طرح بينايى سنجى كودكان 3 تا 6 سال خبر داد.  

افروز صفارى فرد در گفت وگو با ايســنا، با بيان كرد: بدنبال شــيوع كرونا، طرح غربالگرى بينايى در استان هاى قرمز اجرا نمى شود. 
همچنين در استان هاى نارنجى، تصميم گرفته شده اين طرح با دستگاه هاى غربالگرى بينايى انجام شود، زيرا استفاده از حجاب هاى 

چشمى ممكن است موجب انتقال ويروس كرونا شود.
وى افزود: طرح غربالگرى بينايى در استان هايى با رنگ زرد و سفيد با Eچارت و رعايت پروتكل ها انجام مى شود.

وى در پاســخ به اين ســوال كه مبلغ پرداختى براى انجام غربالگرى چقدر است، گفت: اين مبلغ بسته به شرايط هر استانى متفاوت 
است، اما اين طرح براى ساكنان مناطق محروم، حاشيه اى و روستاها رايگان است.

طرح مديريت يكپارچه شهرى و روستايى 
نتيجه بلوغ شوراهاست

 رئيس شوراى عالى استان ها با بيان اينكه امروز شوراها بعد از پنج دوره توانسته اند به يك بلوغ برسند، بيان كرد كه خروجى اين 
بلوغ طرح مديريت يكپارچه شهرى و روستايى است كه در حال حاضر در صحن مجلس قرار دارد.

به گزارش ايرنا، عليرضا احمدى افزود: در اين مدت شــاهد بوديم شهرهايى كه شوراى فعال داشتند و شهردار خوب انتخاب كرده 
بودند روز به روز پيشرفت مى كردند و در نقطه مقابل شهرهايى كه برخى از اعضاى شوراى آن در عملكرد خود كم كارى كرده بودند 

سرعت توسعه شهرها و روستاهاى تحت مديريت شان كند بود.
وى تصريح كرد:. اجراى طرح  مديريت يكپارچه شهرى و روستايى، شوراهاى شهر و روستا به معناى يك مجلس كوچك در شهرها 
و روستاها عمل مى كنند و بسيارى از مشكالت حل مى شود و شهردارى ها و دهيارى ها به هويت واقعى خود كه همان مدير شهر و 

يا روستا بودن است دست پيدا مى كنند.

كرونا يكبار ديگر در سرازيرى خطر 
قرار گرفت

مهدى ناصرنژاد »
 با اينكه آمارهاى مربوط به همه گيرى بيمارى كرونا توسط منابع 
مســئول در كشورمان در روزهاى اخير به نحو محسوسى سيرنزولى 
گرفته و اميدوارى هايى نســبت به كاهــش االم و رنج هموطنان به 
وجود آورده است، اما به گفته پزشكان و كارشناسان حوزه بهداشت 
و درمان، تجربه 4 دوره ســخت و خسته كننده فراز و نشيب بيمارى 
كرونا در كشورمان نشان مى دهد، آرام گرفتن تاخت وتاز كرونا، تازه 
شــروع يك دوره خطرناك تر از اپيدمى ويروس جهش يافته كرونا 
اســت و در واقع آرامشــى قبل از طوفان اســت كه نبايد به چنين 

آرامشى كه خود آبستن خطر هست ، دلخوش بود.
ــد  ــن را مى دهن ــه يقي ــب ب ــال قري ــن احتم ــه چني ــانى ك كارشناس
مى گوينــد، دليــل خيــز دوبــاره بيمــارى كرونــا بعــد از هــر 
ــى  ــر، خــوش خيال ــاى مرگ ومي آرامشــى نســبى و كاهــش آماره
ــم  ــا را دســت ك ــروس كرون ــه وي ــردم اســت ك ــى م و بى احتياط
مى گيرنــد و فكــر مى كننــد وقتــى كرونــا كمــى عقب نشــينى 
ــا ديگــر برنخواهــد گشــت! ــرده، همه چــى تمــام شــده و كرون ك

افــراد صاحب نظر در ايــن باره، عقيده دارنــد، چنانچه بى احتياطى 
و باورناپذيرى قشــرهايى از مردم تمام دليــل ماندگارى و افزايش 
بيمارى ويروسى كرونا نباشد، قطعًا يكى از داليل اصلى و تأثيرگذار 
در اين پروســه طوالنى و مرگبار به شمار مى رود. اگر چنين نظريه 
علمى و كارشناســانه صددرصد درست باشــد كه هست، بايد اين 
واقعيت تلخ را بپذيريم كه قشــرهاى ســهل انگار و مسئوليت ناپذير 
شــريك جرم ويروس كرونا در مرگ ومير ده ها هزار انســان بى گناه 
و آســيب هاى فــراوان اجتماعــى و روحى و روانــى و همچنين 
خسارت هاى ســنگين مالى در جامعه هستند و بايد پيش خداوند و 

وجدان خويش پاسخگو شوند.
ــكى و  ــون پزش ــاى گوناگ ــار و نظريه ه ــام اخب ــه تم ــه ب ــا توج ب
ــه  ــته ك ــال گذش ــم س ــل يك وني ــدت حداق ــام م ــى در تم علم
ــت  ــن واقعي ــت، اي ــاخته اس ــان س ــا را پريش ــا دني ــارى كرون بيم
ــى در  ــار كروناي ــر بيم ــن نف ــا آخري ــه ت ــده اســت ك ــه ش پذيرفت
جهــان، خطرخيــز و همه گيــرى مجــدد ايــن بيمــارى وجــود دارد، 
همانگونــه كــه ابتــدا بــه ســاكن، همه گيــرى كرونــا بــا يــك انســان 
ــن)  ــان در كشــور چي ــان (شــهر ووه ــروس در جه ــه وي ــوده ب آل
شــروع شــد و سراســر دنيــا را درنورديــد و صدهــا ميليــون انســان 
را مبتــال ســاخت و صدهــا هــزار انســان را نيــز دچــار مــرگ كــرد.
ايــن حقيقــت تلــخ را هــم بايــد بدانيــم و بپذيريــم كــه اگــر معدود 
دولت هايــى در جهــان اســتكبارى و بــه ظاهــر مترقــى و بــه دروغ 
حامــى حقــوق بشــر، بــه پايــان كرونــا اطمينــان داشــتند، اينچنيــن 
ظالمانــه و بــا پايمــال ســاختن حــق كشــورها و ملت هــاى 
ــا  ــن كرون ــردن واكس ــار ك ــع آورى و انب ــه جم ــدام ب ــف، اق ضعي

ــد! ــود نمى كردن ــراى خ ب
 آنچنان كه هيچ منبع علمى و دانشــمندان مراكز تحقيقات پزشــكى 
در دنياى پرشــتاب، تاكنون پايانى براى ويروس كرونا متصور نشده 
اســت و فعًال مردم جهان به واكســن كرونا براى ادامه حيات خود 
دل بســته اند، در حالى كه اين اجماع جهانى هم وجود دارد، رعايت 
اصول بهداشــتى و مراقبت هاى فــردى و اجتماعى نزديك ترين راه 

فرار از گزند كرونا مى باشد.

آرمان ملى: خسارات قطعى برق به واكسنها رسيد
 كرونا يكى بود شد دوتا!!
ايران: پشت پرده خاموشى ها

 هزار راه نرفته!!
جام جم: مشاركت در انتخابات چگونه حداكثرى مى شود؟

 بدون شرح!!
دنياى اقتصاد: ريسك زدايى از بازار دالر 

  پيه همه چيز رو به تنش ماليده!!
وطن امروز: غنى سازى 60 درصد ادامه دارد

 40 درصد مابقى هم تو آب نمك گذاشتن خيس بخوره!!
تماشاگران: اينترنت رايگان براى تبليغات انتخاباتى

 اينجورى با يه تير دو نشون ميزنن!!
سراج: اينترنت صدقه اى و آب و برق قطع

 ديگه كم كم داريم رو مياريم به زندگى جيره بندى!!
رسالت: برق با كليد تدبير پريد

 صالح مملكت خويش، خسروان دانند!!
فرصت امروز: بسته 50 ميليارد دالرى براى پايان كرونا

 از همون اولشم َگزش باال بود!! 
ابرار اقتصادى: بى توجهى قيمت ها به وعده مسئوالن

  قيمت ها هم فهميدن وعده ها معلوم نيست كى عملى بشه...!
اقتصاد ملى: سرنوشت اقتصاد ملى را به برجام گره نزنيد 

 هركى بره سِى خودش!!
شهروند: گفت وگوها قفل شده؟خير!

 آخه قرار چشمى ارتباط برقرار كنن!!
ابتكار: خاموشى، تهديد جديد براى سالمت

 اين روزها سالمتى از سايه خودش هم ميترسه!!

مجموعــه  از  نشســت  دوازدهميــن   
درس گفتارهايى درباره بوعلى سينا به «ابن سينا در 
ميانه فلسفه و دين» (با اشــاره به مسئله سعادت 
و شــقاوت) اختصاص داشــت كه با سخنرانى 
ســيدمحمد عمادى حائرى (عضــو هيأت علمى 
بنياد دائره  المعارف اسالمى، دانشنامه جهان اسالم) 

چهارشنبه 29 ارديبهشت برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومــى و امور بين الملل بنياد 
سخنانش  چنين  اين  عمادى حائرى  بوعلى ســينا، 
را آغاز كرد: زمانى كه فلســفه وارد دنياى اسالم 
شــد در دو مسير مشــخص و كمابيش متفاوت 
و متمايــز ســير و جريان پيدا كــرد. گروهى كه 
به جنبه هــاى باطنى و رازورزانه بيشــتر گرايش 
داشتند از ســنت افالطونى و نوافالطونى فلسفه 
يونانــى پيروى كردند و آن جريــان را در دنياى 
اسالم رشــد دادند و از آن تبعيت كردند و سنت 
افالطونــى و نوافالطونــى را در دنياى اســالم 
نمايندگى كردند. نمونه هاى برجســته و مشخص 
اين جريان متالهان و متكلمان اســماعيلى هستند 
و شــايد بتوان گفت يكى از نمونه هاى برجســته 
آن رســايل اخوان الصفاســت. از ســوى ديگر 
جريــان ديگر نماينده گرايش هاى ارســطويى در 
دنياى اســالم بودند شيوه فلسفه ورزى و استدالل 
ارسطويى را در دنياى اسالم دنبال و ترويج كردند 
كه نمايندگان مشــخص آن فارابى و بعد ابن سينا 
هســتند. از لحاظ تاريخى اشاره به اين نكته مفيد 
اســت و بنا بر رساله سرگذشت ابن سينا كه خود 
به اين موضوع اشــاره مى كند كه پدر و برادر او 
گرايش هاى اســماعيلى داشــتند و در بحث هاى 
اسماعيلى شركت و رسايل اخوان الصفا را مطالعه 
مى كردند. ابن ســينا در چنين زمينه اى و بسترى 

رشد پيدا كرد. 

 ابن ســينا بزرگترين فيلسوف مسلمان 
است

ابن سينا استاد مشــخصى در فلسفه نداشت و در 

فلسفه خودآموخته بود اما به لطف هوش سرشار 
و ذكاوت شــخصى بر تعميق مباحث فلســفى و 
تنسيق آن ها در دنياى اسالم نقش داشت و به يك 
معنا شايد بتوان گفت بزرگترين فيلسوف مسلمان 
است. خود مباحث دينى و نحوه بحث هاى دينى 
به گونه اى بود كه با نوع اســتدالل ورزى و با نوع 
رويكرد جريان افالطونى و نوافالطونى هماهنگى 
بيشترى داشت. دين در ذات خود يك رازورزى را 
نهفته دارد و اين زمينه و بستر براى جريان نخست 

و  متالهان و متكلمان اسماعيلى مناسب بود.
 ابن ســينا برخــالف پدر و بــرادر گرايش هاى 
اســماعيلى نداشــت هم به تصريح در رســاله 
سرگذشــت و هــم بنا بــر آثارش، رســايل و 
كتاب هايش هيچ گرايش اســماعيلى نه در نحوه 
اســتدالل و نه در مضامين و اصطالحات به كار 
رفته در آثار ابن ســينا ديده نمى شــود اما به اين 
معنا نبود كه ابن ســينا و سلف او فارابى به تبيين 
فلسفى پديدارهاى دينى نپرداخته باشند. در واقع 
مى توان گفت تبيين فلسفى پديدارهاى دينى مثل 
پديدارهــاى ديگر يك چيز اســت و درآميختن 
فلسفه با دين و التقاط دو نظامى كه مى توان گفت 
كامال متفاوت و متباين هستند چيز ديگرى است. 
متالهان اسماعيلى در آثار خود به تاويل شريعت 
بر اساس فلســفه اهتمام داشتند مخصوصا سنت 

اسماعيلى پيشافاطمى و سنت اسماعيلى ايرانى.
حديثى منســوب بــه پيامبر اكرم وجــود دارد و 
محمدبن سرخ نيشــابورى در تفسير اين حديث 
مى گويد بوســتان حقيقت را در ميان فلســفه و 
شريعت بايد يافت. به گونه اى كه ما بتوانيم مباحث 
شــريعت را بر اساس شــريعت تاويل درستى به 
دســت آوريم. در اينجا جايگاه فلسفه را در ميان 

متالهان و متكلمان اسماعيلى نشان مى دهد. 

 وجود يك جريان ضد فلسفه 
و ضد ابن سينا در دنياى اسالم

يك جريان ضد فلســفه و ضد ابن سينا در دنياى 

اسالم از قرن پنجم تا قرن ششم و حتى هفتم وجود 
دارد كه با غزالى شــروع مى شود و با شرف الدين 
مســعودى و افضل الدين غيالني و شهرستانى و 
فخررازى ادامه پيدا مى كند و شواهدى هست كه 
حتى پس از دفاع خواجه  نصيرالدين طوســى از 
ابن ســينا و شرحى كه بر اشــارات نوشت و به 
نقدهاى فخررازى پاســخ گفت بــاز هم كماكان 
برخى از فخررازى جانبدارى مى كردند. فخررازى 
در شــرح خود بر اشارات كه بيشتر جرح است تا 
شرح به نمط نهم كه مى رسد مى گويد هيچ كسى 
پس از ابن ســينا و قبل  از آن نتوانسته مراتب و 
مقامات عارفان را اينقدر خوب توصيف و تحليل 
و تبيين فلســفى به دست دهد. نمط نهم اشارات 
فى مقامات العارفين ســعى مى كنــد تجربه هاى 
عرفانى و ملكوتى را تبيين فلسفى به دست دهد. 

 سعادت و شــقاوت يك مفهوم دينى 
است

اين پديده هاى دينى را گاهى فلســفه يا متالهان 
تبيين مى كنــد و از يك مفهوم دينــى، تبيينى به 
دست مى دهند كه اين پديدار چگونه رخ مى دهد 
و يا مقامات عارفان چگونه براى آن ها به دســت 
مى آيد و بر آن ها متجلى مى شود. اين يك مسيرى 
اســت كه لزوما تضاد فلسفه و دين را نمى شود از 
آن ها استشمام و يا اســتنتاج كرد و بدست آورد. 
گاهــى يك دين و به تعبيــر دقيق تر متن وحيانى 
يــك آمــوزه اى را طرح مى كنــد و آن را تجويز 
مى كنــد كه فيلســوفان راه متفاوتــى را براى آن 
پيشنهاد مى كنند. سعادت و شقاوت كه يك مفهوم 
دينى اســت از اين زمره هســتند، مفهومى كه به 
نظر مى آيد دين و متن وحيانى در ســنت اسالمى 
قرآن نگاه و رويكردى به سعادت و شقاوت دارد 
و در فلســفه يونانى و سنت ارسطويى و سينايى 
در دنياى اســالم انتظار مى رود يك نگاه متفاوتى 
از آن داشــته باشد يعنى اگر ابن سينا پيرو محض 
سنت ارسطويى باشد قاعدتا بايد در مقام تناقض 

و تضاد با آموزه اى قــرار بگيرد كه ما در دين آن 
را مى بينيم.

 نگاه فالســفه به ســعادت و شقاوت 
چيست؟

اكنــون بايــد بدانيم نگاه فالســفه چگونه بوده 
است؟ ارســطو مشــخصا نگاهى كه به مفاهيم 
سعادت و شقاوت دارد مفهوم اين جهانى است. 
يعنــى دقيقا در تقابل با نگاه آخرت گرايانه قرآن 
است. در جهان اسالم مفهوم سعادت و شقاوت 
از نــگاه قرآنى در تالقى با فلســفه يونانى يك 
شــكل خاصى به خودش مى گيرد و ابن ســينا 
در صورت بنــدى اين تبيين خــاص از مفاهيم 
سعادت و شقاوت و هماهنگ كردن آموزه هاى 
قرآنــى با فلســفه يونانى به طــور خاص نقش 
داشته و موثر بوده است. ارسطو مفهوم سعادت 
را در قالب مفاهيم اخالقى طرح مى كند؛ مفهوم 
خير و لذت، عمل اخالقــى و فضيلت اخالقى 
و قاعده حد و وســط در تحليل فلسفى ارسطو 
از ســعادت نقش دارد. همين نگاه را در فارابى 
مى بينيم آنچه فارابى درباره مفاهيم ســعادت و 
شــقاوت مى گويد صرفا يــك تقليلى از آراى 

است.  ارسطو 
ابن ســينا بسيار هوشــمندانه مى گويد سعادت و 
شــقاوت دو دسته است: سعادت و شقاوت بدنى 
و سعادت و شــقاوت نفسانى و به اين نكته مهم 
اشاره مى كند كه شرع و دين با سعادت و شقاوت 
بدنى كارى ندارد بلكه راه ســعادت و شــقاوت 
نفسى كه مربوط به آخرت است را نشان مى دهد 
كه اين مســاله را هم در شــفا و هــم در نجات 
دارد.  هنر ابن ســينا اينجاست كه به قصد اين كه 
بخواهد فلســفه ارسطو را با نگاه قرآنى هماهنگ 
كند مى گويد اين سعادت و شقاوت در جايى رخ 
مى دهــد كه نفس از بدن جدا شــده و در مرحله 
اخروى حيات انسان رخ خواهد داد. در اشارات و 
يا آخرين اثر ابن سينا كه حداقل پخته ترين اثر ابن 
سيناست و حاوى آخرين آراى اوست ابن سينا به 

اين نكته اشاره مى كند.

 سهروردى دنباله فلسفه سينوى است
ســهروردى در الواح عماديه يادآور مى شود كه 
لذت حقيقى و ســعادت ابدى با شــهود الهى 
حاصل مى شــود كه آن هم پس از جدايى نفس 
از ظلمات بدن اســت و همان تبيينى اســت كه 

ابن سينا دارد. 
ســهروردى در همان ســنت اهل فلســفه جاى 
مى گيرد و موسس مكتب اشراق است اما مى بينيم 
در دنباله فلســفه سينوى اســت. نمونه جالب تر 
ناصر خسرو اســت كه در ســنت فلسفى ديگر 
پرورش پيدا كرده و متعلق به يك ســنت فكرى 

متفاوتى از ابن سينا و سهروردى است. 
همين نگاه را در آثار او زادالمســافر مى بينيم كه 
يك دوره انسان شناســى اسماعيلى است و تاكيد 
ناصرخســرو را مى بينيم بر اين كه لذت حقيقى و 
كمال برتر در آخرت رخ خواهد داد و ثواب طبق 
اصطالح اهل كالم و متالهان اســماعيلى مساوى 
اســت با اين لذت و كمال برتر كه پس از جدايى 

نفس از بدن رخ خواهد داد.

نيلوفر بهرمندنژاد»
 فرزندكشى و خشــونت هاى خانگى پديده اى 
اســت كه هرچند وقت يكبار در جامعه ما گزارش 
مى شــود تا پيش  از رســانه اى شــدن قتل بابك 
خرمديــن، موضوع قتل رومينا دختر 13 ســاله به 
دست پدرش رسانه اى شد كه هريك از اين اخبار 

حاكى از الگوى خشونت خانوادگى است.
خانواده، نخســتين و پايدارترين نهــاد اجتماعى 
اســت كه هويت انسانى و جامعه پذيرى فرد در آن 
شــكل مى گيرد و پذيرش ارزش هــا و هنجارهاى 
اجتماعى، انتقال الگوهاى روابط و تعامل به ســاير 
نهادهاى اجتماعى را سبب شده است. بدون شك، 
هيچ يك از آســيب هاى اجتماعى از تأثير خانواده 
جدا نيســتند. نهاد خانــواده هنگامى كاركرد خود 
را به درســتى انجام مى دهد كه دچار نابســامانى و 
آشفتگى نباشد. خشونت، سالمت و امنيت خانواده 
را تهديد مى كند. خشونت خانگى يا خشونت عليه 
زنان در خانواده، شــايع ترين شكل خشونت عليه 
آنهاســت كه در آن، رفتار خشــِن يكى از اعضاى 
خانواده معموالً مرد نسبت به يكى ديگر از اعضاى 

خانواده معموالً زن است 
يــك جامعه شــناس درگقت وگــو بــا خبرنگار 
همدان پيــام در ايــن باره  اظهــار مى كند: يكى از 
عواملى كه به  پرخاشــگرى منجر مى شود بحث 
ناكامى اســت كه افراد براى رسيدن به خواسته و 
ارزش هــاى فردى خود، در مواجــه با موانع خرد 
و كالن مواجه مى شــود در نهايت سبب تجمع اين 
ناكامى ها اين ناكامى ها در فرد شده و  اورا مستعد 

رفتار پرخاشگرانه مى كند. 

 خشونت صورت آميخته شده
 از رفتار اجتماعى است

حســين رضايى مى افزايد:   موضوع بعدى مربوط 
به جنبه كاركردى خشــونت است كه متأسفانه به 

عنــوان  كژرفتار( يعنى رفتارى كــه بار معنايى و 
عملكرد منفى دارد) در برخى از افراد براى رسيدن 
به اهداف خود بروز مى كند به طور مثال؛ فرزندانى  
كه پرخاشگرى والدين را تجربه و مشاهده مى كنند، 
پرخاشــگرى را به عنوان ابزارى مناسب براى بيان 
خشــم و كنترل رفتار ديگران مى پذيرند. بنابراين، 
از اين ديــدگاه در خانواده هايى كه اعضاى آن در 
كودكى شاهد پرخاشگرى والدين بوده اند، احتمال 
بروز پرخاشگرى يا تن دادن به آن به مراتب بيشتر 

از خانواده هاى ديگر است.
وى در ادامــه خاطرنشــان مى كند: پرخاشــگرى 
بين والديــن مدل والگويى بــراى يادگيرى رفتار 
خشــونت گرايانه اســت در نتيجه كاركردى شدن 
رفتار خشــن به عنوان يك مولفه براى رسيدن به 
اهداف از دليل بروز خشونت در افراد جامعه است.

 بروز اختالل شــخصيتى ضد اجتماعى؛ 
سايكوپات

اين جامعه شــناس يادآور مى شــود: اگــر از نظر 
جامعه شــناختى  بــه ايــن موضــوع بپردازيــم؛ 
متوجه مى شــويم كــه ظرفيت بســيار محدودى 
دچــار بيمارى هــاى روحى روانى مانند داشــتن 
شخصيت ســايكوپات مى شــوند  كه يك انسان 
كامــال بى مســئوليت، بى قيد، بى ترس، كســى كه 
هيچ احتياطى در زندگى خــود ندارد و رفتارهاى 
ضداجتماعــى از خود نمايــش مى دهد كه از نظر 
جامعه شــناختى، خشــونت صورت آميخته شده 
از رفتار اجتماعى اســت و تحــت تأثير مولفه ها، 

فاكتورهاى مختلف يك جامعه شكل مى گيرد.

 انسان موجودى به شدت تلقين پذير 
و تاثير پذير از شرايط جامعه است

يك روانشــناس ومشــاوره خانواده با اشــاره به 
افزايش خشــونت در ايام قرنطينــه بيان مى كند: 

همان طور كه مطلع هســتيد شــرايط اجتماعى و 
اقتصادى و موضوع كرونــا باعث دورى افراد از 
يكديگر و درگيرى اعضاى خانواده با هم شــده 
اســت. به طورى كه افرادى كــه زمينه اختالالت 
روانى و وسواس فكرى داشته اند، شرايط محيطى 
بروز اختاللشان فراهم شــده و اين روزها شاهد 
تعدادخودكشى هاى بيشتر و مشكالت اجتماعى 
ناشــى از اختالالت شخصيت و اختالالت روانى 

هستيم.
فرنــاز كيان در گفت وگو بــا خبرنگار همدان پيام 
مى گويد: متاسفانه در شرايط حاضر مردان خانواده 
فشــار زيادى را از نظر اقتصادى تحمل ميكنند و 
رفت و آمد و تفريح و مسافرت هم به دليل كرونا 

وجود ندارد و اســترس بيمارى و از دست دادن 
عزيزان و گاها عادى شــدن ايــن موضوع باعث 
بدخلقى، افســردگى و پرخاشگرى در افراد شده 
اســت. خشم نهفته اى كه افراد نسبت به يكديگر 
و هم چنين افراد نزديك خودشان به دليل احتمال 

انتقال كرونا و بيمارى پيدا كرده اند، باعث اجازه 
بروز هر نوع جنايتى را به آن ها داده است. 

وى بر اين باور است كه انسان موجودى به شدت 
تلقين پذير و تاثير پذير از شــرايط جامعه است،. 
چارچوب هاى اجتماعى باعث شده كه بخشى از 
خشم هايمان را ســركوب كنيم...اما مدتى ا ست 
كــه با از بين رفتن بعضى اجبارها و چارچوب ها 

شرايط تغيير كرده است.
اين روانشناس با اشــاره به اتفاقات اخير در باره 
خشــونت هاى خانوادگى درجامعــه  مى افزايد:  
مساله فرزندكشــى اخير و پرونده بابك خرمدين 
نشــان دهنده اين اســت كه خشــونت به خود 
در جامعــه بيــداد ميكندكــه حاكــى از اختالل 

ضداجتماعى فرد است كه به تدريج به به خودش 
اجازه هرگونه خشونت با هرگونه ابزارى مى دهد

كيــان در پايان تاكيد مى كند: اختالل شــخصيت 
ضداجتماعــى، زاييــده اجتماع اســت، هر چه 
مشــكالت اجتماعى بيشتر شــود اين اختالل در 

افراد بيشترى بروز خواهد كرد و اولين آسيب اين 
نوع اختالالت به خانواده اســت. انسان به دنبال 
بزرگ شــدن است اگر تحقير شــود يا احساس 
كند كه حقش تضييع ميشــود به قدرى بى رحم 
خواهد شــد كه همه چيز را قربانى گرفتن حقش 
ميكند. اميدوارم شــرايط حاضر به زودى ختم به 
خير شود وگرنه شاهد جنايت هاى هولناك ترى 

از نسل هاى جديد خواهيم بود.
ــز  ــاره ني ــن ب ــناس ديگــرى در اي ــك جامعه ش ي
ــق  ــام مناط ــونت در تم ــد: خش ــار نظرميكن اظه
ــى  ــاى تحصيل ــام گروه-ه ــى و در تم جغرافياي
ــى رخ  ــغلى، اقتصــادى و فرهنگ ــى، ش ، اجتماع
مى دهــد كــه در كنــار همــه اينهــا، عــده اى 
ــه  ــزان ســطح خشــونت ب ــه مي ــد ك ــز معتقدن ني

برمى گــردد. فــردى  تفاوت هــاى  
حميــد خاورزمينى مى افزايد: خشــونت خانگى 
خشونتى است كه در محيط خصوصى خانواده به 
وقوع ميپيوندد و خانواده يك نهاد اجتماعي اوليه 
و حياتي است كه تثبيت و تضمين سالمت فرد و 
بقاي فرهنگ جامعه در اين كانون شكل مي گيرد .
وى در ادامه صحبت هايش بيان مى كند: روش هاى 
مختلفى بــراى ابراز ناراحتى و ميزان خشــونت 
وجود دارد كه بــراى رفع اين موضوع كظم غيظ 
يا فرو رفتن خشــم  بهترين حالت كنترل خشم و 
هيجان است كه سالمت جسمانى و روانى فرد را 
تضمين كرده و از بسيارى عواقب خطرناك خشم 

جلوگيرى مى كند
ايــن جامعه شــناس  خاطــر نشــان مى كنــد:  
خشونت هايى كه در محيط خانوادگى رخ ميدهد 
به دليل اينكه درمعرض ديــد كمترى قرار دارند 
فرد احســاس راحتى بيشــترى براى بروز خشم 
خود مى كند كه مى تواند ســبب تشديد فشارهاى 
اجتماعــى در افراد در فضــاى مختلفى از جامعه 

شود.

تفسير سعادت و شقاوت از منظر ابن سينـا 
تحليل 

زنگ خطر رشد خشونت به صدا درآمد
رضايى: پرخاشگرى 

بين والدين مدل والگويى 
براى يادگيرى رفتار 
خشونت گرايانه است

خاورزمينى: ميزان 
سطح خشونت در يك 
جامعه به تفاوت هاى 
فردى برمى گردد

يك روانشناس: 
انسان موجودى به 

شدت تلقين پذير و 
تاثير پذير از شرايط 

جامعه است
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مدير جهاد كشاورزى گل تپه:
رونق كشاورزى بهترين روش

 اشتغالزايى روستائيان
 گل تپه-پروين سليمى-خبرنگار همدان پيام-خريد تضمينى، كلزا و 
گلرنگ و ارائه تسهيالت ارزان قيمت براى كشت گلخانه اى و پرورش 

گل محمدى هدفى براى رونق كشاورزى در بخش گل تپه است.
مدير جهاد كشاورزى گل تپه از كاهش 50 درصدرى  محصوالت جو 
و گندم به دليل كاهش بارندگى خبر داد و گفت: در سال زراعى جارى  
41000 هكتارگندم ديم 600، گنــدم ابى، 1000هكتار جو ديم و 550

هكتار جو آبى در بخش گل تپه كشت شده است.
حمدا...درويشــى به خبرنگارهمدان پيام گفت: به علت خشكســالى 
وضعيت گندم وجوديم خوب نيســت بــه طوريكه 50 درصد كاهش 
عملكــرد داريم.  وى خريد تضمينى كلزا و گلرنگ همچنين پرداخت 
تســهيالن ارزان قيمت براى ايجاد گلخانه و كشت گل محمدى را از 
اهداف رونق  كشاورزى برشمرد و تصريح كرد: محصول كلزا 28 هكتار 
وگلرنگ 135 هكتاركشت شده وخريد تضمينى دارند.  درويشى خاطر 
نشان كرد: در منطقه گل تپه  3 هكتار گل محمدى كشت شده و تالش 
بر اين است كه با دادن تسهيالت ارزان قيمت به كشاورزان كشت گل 

محمدى را  افزايش دهيم.
 وى گريزى به پرداخت تســهيالت براى كشاورزان زد و تصريح كرد: 
ارائه تسهيالت براى خريد تراكتور وكمباين وادوات كشاورزى، احداث 
گلخانه،  احداث دامدارى وگاودارى از جمله فعاليت هايى هســت كه 

براى رونق اشتغال و پيشگيرى از مهاجرت به روستائيان داده مى شود.
درويشــى از رونق  دامدارى و باغات در روســتاهاى بخش خبر داد و 
گفــت:  توزيع نهاده هاى دامى در گل تپه وقهورد ســفلى وبازديد از 
مزارع وباغات توسط كارشناسان كشاورزى با ارائه مشاوره براى افزايش 
محصول از اهداف جهاد كشــاورزى براى رونق دامدارى در روستاها 

است.
وى خاطرنشــان كرد: باور غلطى كه تاكنــون در منطقه گل تپه وجود 
داشــت، اين بود كه آب و هواى اين منطقه مناسب كشت گلخانه اى 
نيســت. اين در حاليست كه كارشناسان كشاورزى  در چند سال اخير  
آب و هواى گل تپه را بسيار مناسب براى كشت گلخانه اى دانستند و با  
اطالع رسانى به كشاورزان سال گذشته بزرگ ترين گلخانه يك هكتارى 
استان همدان  در دهستان عليصدر احداث  شده است كه محصوالت آن 

عمدتاً خيار، گوجه فرنگى و فلفل دلمه اى است.
درويشــى تصريح كرد: همه تالش من و همكارانم  بر اين اســت، در 
ســال هاى زراعى آينده كشت گلخانه اى و محصوالت كم آب بر  را 
در همه روســتاهاى بخش گل تپه ترويج دهيم چراكه هر يك هكتار 
گلخانه براى 20 نفر اشتغال ايجاد مى كند. مدير جهادكشاورزى بخش 
گل تپه از افزايش توليد دام در دو سال اخير توسط روستائيان خبر داد و 
يادآور شد: به علت اهميت توليد گوسفند مهربان در منطقه كبودراهنگ 
و گل تپــه و مهمتر از آن روى آوردن جوانان منطقه گل تپه به پرورش 
دام و طيور حمايت هاى قابل توجهى از ســوى جهادكشاورزى براى 
ايجاد دامدارى صورت گرفته است و هر فردى به هر ميزان درخواست 
تسهيالت پرورش دام و طيور داشته باشد مورد حمايت قرار مى گيرد.

وى از پرورش 64 هزار رأس گوســفند داشــتى، 22 هــزار رأس بره 
پروارى، 3500 رأس بز و بزغاله، 1372 رأس گاو شــيرى و 912 رأس 

گوساله در دامدارى هاى صنعتى و سنتى  بخش گل تپه خبر داد.
درويشى گريزى هم به واحدهاى دامدارى صنعتى بخش گل تپه زد و 
گفت: بره پروارى 100 رأسى و گوساله پروارى 50 رأسى در روستاى 
سراب، پرورش 150 رأس گوسفند داشتى در روستاى كيتو، واحد 120
رأس گوســاله پروارى روستاى حسن تيمو، واحد 200 رأسى گوساله 
پروارى روســتاى خواجه كندى، دامدارى150 و 100 رأســى گوساله 
پروارى روســتاى عليصدر و در آالن ســفلى نيز يك واحد 90 رأسى 

پرورش گاو شيرى از جمله توليدات دام در منطقه گل تپه است. 
وى از افزايش خريد ماشــين آالت كشــاورزى در روستاهاى منطقه 
گل تپه  خبرداد و تصريح كرد:  1800 دســتگاه تراكتور و 130 دستگاه 
كمباين خريدارى شده و همگى سهميه سوخت دريافت مى كنند و همه 

تراكتورها نيز پالك گذارى شده اند.
وى شــماره گذارى كليه تراكتورها وكمباين هــاى بخش، انجام امور 
مربوط، مرمت واليروبى قنوات وپرداخت تسهيالت آبيارى تحت فشار 

را از ديگر خدمات جهاد كشاورزى خبر داد.
درويشــى در باره جذب جوانان تحصيل كرده  براى رونق  كشاورزى 
گفت: امسال با مشاركت سپاه استان همدان، 40 نفركارشناس بسيجى 
رشته كشاورزى در قالب طرح جهش توليد در سطح بخش گل تپه به 
كار گرفته ايم.  وى از  برگزارى كالس هاى ترويجى و استقبال  جوانان 
منطقه گل تپه براى حضور در  كالس ها همچنين تامين نهاده ها و كشت 

گلرنگ نيز خبر داد. 

از سوى دبير كانون مرغداران گوشتى تشريح شد
علت افزايش مجدد قيمت مرغ

 دبير كانون مرغداران گوشتى علت افزايش قيمت مرغ در روزهاى 
اخير را تشريح كرد.

پرويز فروغى در گفت و گو با ايســنا در پاســخ بــه چرايى افزايش 
قيمت مرغ در روزهاى اخير، گفت: وقتى دستورى بر روى مرغ قيمت 
گذارى مى شود و در مقابل تغيير قيمت نيز مقاومت صورت مى گيرد 
رغبت به جوجه ريزى كاهش مييابد. همچنين وقتى توليدكننده جوجه 
يكروزه را 8000 تا9000 تومان خريدارى مى كند و ذرت و سويا نيز 

دير به دستش مى رسد انگيزه خود را براى توليد از دست مى دهد.
وى ادامه داد:قيمت تمام شــده مرغ زنده براى توليدكننده كمتر از 20
هزارتومان نيست و سوال اينجاست كه چرا مرغدار بايد مرغ زنده خود 

را با قيمت مصوب 17هزارو100 تومان بفروشد و ضرر كند؟
دبير كانون مرغداران گوشتى اضافه كرد: اگر دستگاه هاى متولى توليد 
نمــى توانند قيمت جوجه يكروزه را كنتــرل كنند و به نرخ مصوب 

4200 تومان برسانند پس بايد قيمت مرغ را اصالح كنند.
وى  در پاسخ به اين سوال كه گفته مى شود مرغداران مرغ هايشان را 
به بازار عرضه نمى كنند تا با درخواســت افزايش قيمت آنها موافقت 
شــود، آيا چنين موضوعى صحــت دارد يا خير؟ گفت: چنين چيزى 
امكان پذير نيســت. زيرا ميزان جوجه ورودى، نهاده دريافتى و مرغ 
خروجى در ســامانه ها ثبت مى شود و دستگاه هاى نظارتى از صفر 
تــا صد توليد را زير نظر دارند بنابراين مرغدار نمى تواند مرغ هايش 
را نگــه دارد. از طرفى نگهدارى مرغ بيش از دوره مشــخص صرفه 

اقتصادى براى مرغدار ندارد و به نوعى هزينه اضافى است.
به گفته وى اينكه ميزان جوجه يكروزه كم است و قيمت آن باالست 
تقصير توليدكننده نيســت و توليدكننده  با اين نوسانات  مولفه هاى 

توليد امنيت و انگيزه براى توليد ندارد.
دبير كانون مرغداران گوشــتى تصريح كرد: ذرت، سويا در دو نوبت 
30 درصد گران شد. قيمت جوجه چندين ماه است حدود 2برابر نرخ 
مصوب شــده، اما چرا دستگاه هاى نظارتى بر روى اين اقالم نظارتى 

ندارند؟ چرا به اين مسائل رسيدگى نمى شود؟
وى در پايان گفت :سياست هاى دولت تبعيض آميز و به نفع زنجيره 
هاى توليد اســت؛ به طورى كه شــنيده مى شود تخم مرغ هاى نطفه 
دارى كه با ارز4200 وارد شــده اكثرا دراختيار زنجيره ها قرار گرفته 
درصورتى كه 15 درصد مرغ كشــور توسط زنجيره ها توليد مى شود 
و 85 درصد مابقى توليد مرغ توسط مرغداران جزيره اى صورت مى 
گيرد. اينگونه تصميــم گيرى هاى تبعيض آميز جز نابودى مرغداران 
جزيره اى هيچ مزيت ديگرى درتوليد كشور به دنبال نخواهد داشت.

پاسخ واتس اپ به نامه دولت هند
حريم خصوصى كاربران باالترين اولويت 

ماست
واتس اپ در واكنش به ابراز نگرانى دولت هند درباره سياست حريم 
خصوصى جديد، اعالم كرد حريم خصوصى كاربران باالترين اولويت 

اين سرويس پيام رسان است.
به گزارش ايســنا، وزارت فناورى هند 18 مه در نامه اى از واتس اپ  
خواسته بود سياست حريم خصوصى جديدش را كه 15 ماه مه به اجرا 
درآمــد لغو كند و همچنين اعالم كــرد دولت هند مى تواند عليه اين 

شركت اقدامات حقوقى انجام دهد.
واتس اپ در بيانيه اى اعالم كرد ما به نامه دولت هند پاسخ داديم 
و آنهــا را مطمئــن كرديم كه حريم خصوصــى كاربران باالترين 
اولويت ما باقى خواهد مانــد. واتس اپ  همچنين اعالم كرد  در 
به روزرســانى اخير، حريم خصوصى پيامهاى شخصى افراد تغيير 

پيدا نكرده است.
واتس اپ كه متعلق به فيس بوك اســت، اوايل امسال اعالم كرده بود 
كاربرانش بايد با شرايط جديد استفاده از سرويس اين شركت تا هشتم 
فوريه موافقت كنند اما اجراى اين سياســت را در پى انتقاد جهانى از 
تصميــم مذكور به 15 ماه مه موكوكل كــرد. در بيانيه واتس اپ آمده 
است ما كاركرد واتس اپ را در هفته هاى آينده محدود نمى كنيم. در 
عوض مدام به كاربران درباره اين به روزرسانى يادآورى خواهيم كرد.
هند با بيش از 500 ميليون كاربر، بزرگترين بازار واتس اپ  است و اين 

شركت به طرح هاى توسعه بزرگى براى اين كشور دارد.
بر اســاس گزارش رويترز، سياست حريم خصوصى جديد واتس اپ  
كه به اين شــركت اجازه مى دهد اطالعات كاربران را با فيس بوك و 
شركتهاى زيرمجموعه اش به اشــتراك بگذارد، به يك مورد دعواى 
حقوقى در هند منجر شــده و رگوالتور هنــد را به تحقيقات در اين 

خصوص واداشت.

جزئيات تامين ارز اقالم دارويى اعالم شد
 در ســال گذشته ســه ميليارد دالر و در دو ماه ابتدايى امسال 770 ميليون دالر براى 
واردات اقالم اعالمى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى تأمين ارز انجام شده 

است. 
به گزارش ايسنا، بانك مركزى اعالم كرد: بر اساس مصوبه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت 
در سال گذشته مبلغ 2.5 ميليارد دالر سهميه ارز ترجيحى براى وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى تعيين شد كه با توجه به شرايط خاص موجود، در سال گذشته بالغ بر سه 

ميليارد دالر براى واردات اقالم اعالمى آن وزارتخانه تأمين ارز شده است.

همچنين براساس ســهميه ارزى تعيين شده آن ستاد براى شش ماهه اول سال 1400 نيز 
مبلغ 1.5 ميليارد دالر براى واردات وزارت بهداشــت تعيين شــده كه تاكنون بالغ بر يك 

ميليارد دالر آن براساس اولويت هاى اعالمى آن وزارتخانه تخصيص يافته است.
از ايــن مبلغ 210 ميليون دالر براى خريد واكســن و 560 ميليون دالر براى ســاير 
اقالم تأمين ارز و پرداخت شده است؛ لذا جمع تامين ارز صورت گرفته در دو ماهه 
ســال جارى 770 ميليون دالر اســت كه از 50 درصد كل سهميه شش ماهه اول نيز 
بيشــتر بوده اســت. بنابراين عدم كفايت موجودى برخى اقالم، ارتباطى به موضوع 
تامين ارز ندارد. گفتنى است، اولويت اقالم مشمول دريافت ارز توسط وزارت بهداشت 
تعيين و در نتيجه ميزان موجودى اقالم مختلف نيز صرفاً با نظر آن وزارت خانه مديريت 

مى شود كه اين روش همواره براى تامين واردات با نرخ ارز ترجيحى انجام شده است.
ليكن به نظر مى رســد برخى از واردكنندگان با محوريت منافع شــخصى به انتشار اخبار 
و تفاســير ناصحيح و سودجويانه از شرايط اقدام كرده و با هدف تمركز بر منافع تجارى 
خود با زير ســوال بردن فرآيند واردات و تامين ارز اقالم دارويى در فضاهاى رســانه اى، 
جامعه را نسبت به عملكرد بانك مركزى در خصوص موضوع مهم دارو و درمان ملتهب 

و نگران مى كنند. 
لذا با اســتناد به آمار قطعى عملكرد تامين ارز صورت گرفته، تاكيد مى شود بانك مركزى 
تامين ارز كاالهاى اساســى به ويژه دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكى را طبق مصوبات 

ستاد اقتصادى دولت به طور كامل انجام داده است. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

  دليل خاموشــى هاى گســترده در 
استان همدان چيست؟

مصرف برق اســتان همدان در دو ماهه ابتداى 
امسال نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 

افزايش 34 درصدى دارد. 
امســال با كاهش شــديد منابع آبــى مواجه 
هستيم، در استان همدان 30 درصد نسبت به 
بلندمدت و 44 درصد نسبت به سال گذشته 
كاهــش بارندگى داريم و از طرفى با افزايش 
3 درجه اى دما مصرف برق در 2 ماهه ابتداى 
ســال جارى 34 درصد افزايش يافته اســت. 
همچنيــن در توليد برقابى كشــور با كاهش 
3000 تــا 4000 مگاواتى مواجه شــده ايم و 
تعــادل بين توليد و مصرف برق اســتان بهم 
خورده اســت. دليل بعــدى گرماى زودرس 
اســت كه ســبب شــده مصارف بخش هاى 
مختلف از جمله كشاورزى با يك ماه زودتر 
وارد مدار شوند. در سال هاى گذشته چاه هاى 
كشاورزى 20 ارديبهشــت وارد مدار مى شد 
اما امســال به علت گرمــاى زودرس از 15

فروردين وارد مدار شدند. بنابراين مجبوريم 
در يكسرى اليه ها خاموشى هايى اعمال كنيم.

  شنيده شده كه حمله سايبرى دليل 
است  حاضر  حال  خاموشى هاى  شدت 
و مدت رفع اين مشــكل يك ماه زمان 
مى برد، اين صحبت چقدر صحت دارد؟

حمله ســايبرى صحت ندارد و اين خبر كامال 
كذب است.

  خاموشــى ها مطابق برنامه اى كه 
نمى شود،  اجرا  شده  اعالم  شما  توسط 

دليل آن چيست؟
جدول خاموشــى ها از روز دوشــنبه اصالح 
شده و اگر در ساعاتى زودتر و غير از آن برق 
مناطقى قطع مى شــود قابل پيگيرى است. اما 
اگر در ســاعت مشخص شده خاموشى اتفاق 
نمى افتد خوب و به اين معنى است كه در آن 
منطقه و آن ســاعت كمبود برق وجود نداشته 

است.
 قطع برق واحدهاى توليدى در بين 
ساعت كارى كارگران و اصناف مختلف 
و بازار در ساعات عصر به بعد خسارت 
زيادى به آنها مى زند، به نظر مى رســد 

براى حمايت از توليــد و اقتصاد بهتر 
است ساعت خاموشى آنها تغيير كند.

ســاعات خاموشى ها گردشــى است و تعيين 
ســاعت مناســب قطعى برق براى شــرايط 
عادى اســت و عدالت بايد برقرار باشد چون 
برخى ها هم مشــاغل خانگى دارند و در منزل 

كار مى كنند.
  در همدان چند اســتخر يا كارخانه 
استخراج ارز ديجيتال وجود دارد كه تا 
اين اندازه بر مصرف برق تأثير گذاشته 

است؟
هيچ اســتخر استخراج بيت كوينى در همدان 
وجود ندارد. از ســال 98 تاكنــون هم هزار 
و 769 دســتگاه ماين از اســتان جمع آورى 
كرده ايم كه توان آنهــا 3/2 مگابات و انرژى 
مصرفــى آنها 8 ميليــون و 520 كيلووات بر 
ساعت بوده است و مبلغ خسارتى كه به اين 
شركت وارد كرده اند 4 ميليارد و 400 ميليون 

تومان است.
  با توجــه به اينكه همدان در توليد 
خورشيدى  نيروگاه هاى  توســط  برق 
رتبه اول را داراســت و اســتخرهاى 
ماينر فعال در اين اســتان وجود ندارد 
به نظر مى رسد كه ســهميه همدان در 
اســتفاده از برق بايد محفوظ باشد و 
شــما به عنوان نماينده همدان از حق 
همدانى هــا دفاع كنيد تا خاموشــى ها 
نسبت به ساير استان ها كمتر باشد. در 

اين زمينه چه تالشى كرده ايد؟
ما رايزنى هاى و اقدامات الزم را انجام داده ايم. 
ظرفيــت توليــد نيروگاه هاى خورشــيدى و 
نيروگاه هــاى حرارتى مدنظر اســت اما اين 
موضوع ملى است و نبايد به صورت جزيره اى 

به آن نگاه كنيم.
 با توجه به اينكــه فصل امتحانات 
و  است  دانشــجويان  و  دانش آموزان 
در مــواردى پيش آمده كه برق آنها در 
حين امتحان قطع شده و مسئوالن در 
واكنش به آن گفته اند اگر دانش آموزى 
احتمال مى دهد ممكن است برق منزل 
آنها قطع شــود به محل ديگرى برود، 
نظر شما براى حل اين مشكل چيست 

و برنامه خاصى براى آن داريد؟
ما با مديركل آموزش و پرورش استان همدان 
هماهنگ هســتيم و يكسرى ســازوكارها و 
برنامه ريزى  ها داريم تا كمترين خاموشــى به 
حوزه امتحانات مدارس بربخورد. پيشــنهاد ما 
اين بوده كه ساعت امتحانات به اول صبح كه 

خاموشى ها كمتر است منتقل شود.
 بدنبــال خاموشــى گســترده در 
بسيارى  اقتصادى  و  توليدى  واحدهاى 
از آنها براى خريد ژنراتور و موتور برق 
اقدام كرده اند كه افزايش تقاضا سبب 
بوجود آمدن بازار ســياه اين كاال شده 
است و سودجويان قيمت آن را تا چند 
برابر باال برده اند، اين مشكل را چگونه 

مى خواهيد حل كنيد؟
اســتفاده از موتور بــرق در واحدهايى كه به 
آن نياز دارند جزو دســتورالعمل هاى مديريت 
بحران و پدافند غيرعامل است كه از سال 94
بارها به دســتگاه هاى مختلف ابالغ شــده كه 
همه دســتگاه هاى حساس و شغل هايى كه در 
همه ساعات به برق نياز دارند بايد موتور برق 
داشته باشند. اوايل سال گذشته نيز اين موضوع 
را مجددا اطالع رسانى كرديم. و بوجود آمدن 
بازار سياه در حوزه تخصص و مسئوليت بنده 
نيســت. واحدها بايد پيش از اين موتور برق 

تهيه مى كردند.
اســت  ممكن  قطعى ها  به خاطــر   
وارد  مشتركان  برخى  به  خسارت هايى 
مى خواهيد  چگونه  را  مشكل  اين  شود، 

حل كنيد؟
كل مشتركان توســط بيمه كوثر بيمه هستند 
كه منازلى كه دچار حادثه شــوند مى توانند 
خســارت خود را از آن بگيرند و اگر متوجه 
شويم اين بيمه پوشش نمى دهد توسط بيمه 
دانا كه خودمــان انجام داده ايم ســوانح را 
پوشــش مى دهيم. و اگر مشكلى پيش بيايد 
كه ناشــى از نوسانات و مشــكالت شبكه 
شــركت برق باشد خســارت آنها پرداخت 

مى شود.
 مصرف روزانه برق استان همدان به 

چه ميزان است؟
ســهميه اســتان 540 مگاوات است كه سال 

گذشته هم همين مقدار بود.
استان  ســهميه  اينكه  به  توجه  با   
تغيير نكرده چرا امسال با بحران قطعى 

برق مواجه هستيم؟
امســال 16 هزار مشترك و تعدادى صنايع در 
استان اضافه شده است. مصرف برق در بخش 
صنايع نســبت به سال قبل 13 درصد افزايش 

داشته است.
 چقدر صحت دارد كه مراحل قطعى  
طبق  و  نمى شــود  انجام  اســتان  در 
برنامه اى كه توسط شما به مركز ارسال 

شده پيش نمى روند؟
صدرصد. قطعى برق به صورت كشــورى و 
توسط ديســپاچينگ ملى انجام مى شود و از 

حيطه استانى خارج شده است.
 اگر اين طور باشــد نمى توان براى 
انتظار  اســتان  برنامه  طبق  برق  قطع 

زيادى داشت.
ما برنامه زمانبدى را نوشــته ايم كه وزارتخانه 
آن را از مــا گرفته و طبق برنامه ما قطعى ها را 
انجام مى دهد. همانطور كه روز دوشنبه ديديد 

قطعى ها عين برنامه اجرا شد.
 با توجه به اينكه قرار بر قطع برق 
بوده و از روز شنبه كه اين عمليات آغاز 
شــد چرا اطالع رسانى خاصى در انواع 
نگرفته  صورت  دسترس  در  رسانه هاى 
و به تعداد محدودى كه همه مخاطبان 

را شامل نمى شود اكتفا كرده ايد.
اطالع رسانى ما از طريق صداوسيما و زيرنويس 
سيما، در سايت هاى خبرى  و فضاى مجازى 
اســت. از همه مهمتر اينكه در سايت شركت 
به صورت لحظه اى اطالع رســانى مى شود و از 
همه خواسته ايم كه برنامه را به دست دوستان 

خود برسانند.
 چــه توصيه اى به مشــتركان برق 

داريد؟
اگر مشتركين اســتان در ميزان مصارف خود 
10 درصد مديريت داشــته باشــند به زودى 
مشــكل حل خواهد شد، امســال 8 تا 9 برابر 
سال گذشته افزايش پيك بار داريم، در حاليكه 
سال گذشته كمتر از يك درصد رشد پيك در 

استان وجود داشت.

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

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

برابر رأي شــماره 1969-99/12/27 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محســن همايونى فرزند عبدالحسين به 
شــماره شناسنامه 10366 صادره از تهران در اعيانى سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
باب ساختمان به مساحت 297/31 مترمربع پالك 11662 فرعى از 139 اصلى مفروز و 
مجزى شــده از پالك 3858 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك 
بهار  خريدارى از مالك رسمى شهردارى بهار محرز گرديده است.  لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 50)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/05

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهى مزايده خودرو پرونده اجرايى 9900276
به موجب پرونده اجرايى كالســه فوق ششدانگ يك دستگاه خودروسوارى سيستم 
پژو آردى ســبز يشمى شماره انتظامى ايران 28-541ط54 متعلق به مصطفى بهرامى 
كه برابر گزارش مورخه 1399/11/06 كارشناس رسمى دادگسترى مشخصات و وضعيت 
ظاهرى و فنى آن عبارت است از: خودروسوارى،سيستم پژو آردى سبز يشمى،سيستم 
پژو آردى مدل 83 ،شماره موتور 11783039766 ،شماره شاسى 83140115 وضعيت 
ظاهرى آن: الســتيك ها 50 درصد، باطرى فرسوده، خودرو رنگ دارد، موتور خاموش، 
به علت توقيف و قرار گرفتن در آفتاب قســمت هاى پالستيكى بدنه فرسوده گرديده 

است جلو پنجره ترك دارد، بيمه دارد، دو گانه سوز دستى مى باشد.
خودرو مذكور در پاركينگ افشار شهر ســه راهى صالح آباد مى باشد كه طبق نظر 
كارشناســى رســمى ارزش پايه آن به مبلغ (280/000/000 ريال) مى باشد كه از 
ســاعت 9 الى 12 روز يك شــنبه مورخ 1400/03/23 در اداره ثبت اسناد و امالك 
بهار واقع در شهرستان بهار-بلوار آيت ا... بهارى-انتهاى خيابان فروردين از طريق 
مزايده به فروش مى رســد. مزايده از مبلغ 280/000/000 ريال شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شــود و كليه هزينه هاى قانونى به عهده برنده 
مزايده اســت و نيم عشــر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد. ضمنًا چنانچه روز 
مزايده تعطيل رسمى اعالم گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت 

و مكان مقرر برگزار خواهد شد. 
(م الف 74)

تاريخ انتشار: 1400/03/05
هادى يوسفى عطوف - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى بهار 

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

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

برابر رأي شماره 140060326002000057 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك كبودرآهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى مشــهدى خانى 
فرزند ابراهيمعلى به شــماره ملى 4020407185 صادره از كبودرآهنگ در يك واحد 
گلخانه به مساحت 12000 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 235 اصلي قريه رزن 
واقع در روستاى داق داق آباد-مزرعه تجرك خريدارى از مالك رسمى آقاى على آقا 
مشــهدى خانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.
 (م الف 49)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/05

محمدصادق بهرامى - رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

آگهي حصر وراثت
آقاى بهمن ابراهيمى داراى شــماره شناسنامه  309 به شرح دادخواست به كالسه 
111/0000184ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان زعفر ابراهيمى به شماره شناسنامه 3892 در تاريخ 1400/01/21 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است 
به: 1- داود ابراهيمى به شــماره شناسنامه 10811 پسر متوفى، 2-  بهمن ابراهيمى 
به شماره شناســنامه 309 پســر متوفى، 3- اصغر ابراهيمى به شماره شناسنامه 
1116 پســر متوفى، 4- عادل ابراهيمى به شــماره شناسنامه 13178 پسر متوفى، 
5-محمد ابراهيمى به شــماره شناسنامه 262 پســر متوفى، 6- رضا ابراهيمى به 
شماره شناسنامه 12223 پسر متوفى، 7- احمد ابراهيمى به شماره شناسنامه 261 
پسر متوفى، 8- فاطمه ابراهيمى به شماره شناسنامه 10810 دختر متوفى، 9- زهرا 
ابراهيمى به شماره شناسنامه 4020065209 دختر متوفى، 10- ربابه غفارى به شماره 
شناســنامه 6996 همسر متوفى، 11-بتول نورى به شماره شناسنامه 7363 همسر 
متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 88)

قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

توضيحات توزيع برق به پرسشهاى مردمى و رسانه ها

فقط خاموشى !
■ جمشيدى: اعالم كرده ايم كه ژنراتور برق بخريد

غزل اسالمى »
 خاموشى هاى گسترده و بى برنامه 
در اســتان همدان ســبب شد تا 
دادستان همدان طى يك ابالغيه قطع 
برق در استان همدان را ممنوع كرده 
و اعالم كند كه در صورت مشاهده 
قطعى بــا عامل آن برخورد قضايى 
خواهد شد، هرچند كه پس از اين 
دستور خاموشــى ها ادامه يافت و 
مديرعامل نيز در پاسخ به رسانه ها از 
اين پرسش عبوركرد! فالحى نماينده 
مردم همــدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى نيز در گفت وگويى 
گفته اســت كه «كمبودى در توليد 
برق نداريــم. وزارت نيرو و دولت 
بايد مورد تذكر جدى قرار بگيرند. 

نبايد از مشكلى كه به وجود آمده به سادگى 
عبور كنيم و مجدداً تكرار شود».

هادى بيگى نژاد، رئيس كميســيون انرژى 
و نماينده مردم مالير هم در جلســه علنى 
روز يكشنبه تأكيده كرده است كه سران قوا 
و شــوراى عالى امنيت ملى بايد به مسأله 

توليد برق ورود داشته باشند زيرا آسيب هاى 
اجتماعــى و اقتصــادى نگران كننده اى را 
به دنبــال دارد. وزارت نيروى ايران هم كه 
يكى از عمده ترين داليــل قطعى برق را 
وجود مراكز غيرمجاز اســتخراج رمز ارز 
مى دانــد 2 روز پيش از وزارت اطالعات، 

وزارت كشــور و پليس امنيت اقتصادى 
خواســته تا در شناسايى اين مراكز به آنها 

كمك كند.
برخى شــنيده ها نيز حاكــى از حمالت 
ســايبرى است. اما به گفته يك منبع مطلع، 
شــائبه انتخاباتى در اين مسئله مطرح شده 

اســت. با اين حال وزير نيرو روز 
گذشــته اعالم كرد كه هيچ پشت 
پــرده اى براى قطعى بــرق وجود 
ندارد. گفته ها و شنيده هاى متناقض، 
قطع برق استان ها از طريق مركز و 
شده  سبب  اخير  قضايى  دستورات 
تا دليل اصلى خاموشى هاى گسترده 
براى مردم روشن نباشد. اما آنچه كه 
مشخص است اين است كه عالوه 
بر نارضايتى هاى عمومى كه تبعات 
اجتماعى و اقتصادى را به دنبال دارد 
بدبينى هايى را نســبت به مسئوالن 
اســت. و در صورت  ايجاد كرده 
اقتصادى  مشكالت  روند  اين  ادامه 
گريبان واحدهاى توليدى، اقتصادى 

و اصناف را خواهد گرفت. 
پس از گذشــت 4 روز از بحران به وجود 
آمده در وضعيت قطعى هاى استان همدان، 
جمشــيدى، مديرعامل شركت توزيع برق 
اســتان در نشســتى ديرهنگام پاسخگوى 
خبرنگاران شد كه در ادامه پاسخ سواالت 

همدان پيام را مى خوانيد. 
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
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اولويت درتوسعه متوازن امكانات
 در شهرستان ها است

 توســعه متوازن امكانات و تجهيزات در شهرســتان هاى استان، 
سياست و اولويت اصلى دستگاه ورزش است 

مديركل ورزش و جوانان اســتان در ديدار با فرماندار تويســركان 
اظهار داشــت: عدالت در توزيع تمامى امكانــات با تالش مديران 
شهرستانى در راستاى توسعه و پيشرفت ورزش است. با پيگيرى هاى 
انجام شده در ســطح وزارت ورزش و نيز مساعدت معاونان وزير 
اعتبارهاى مالى خوبى در راســتاى توسعه متوازن ورزش و جوانان 

استان جذب شده است.
حميد ســيفى حمايت از هيأت ورزشــى داراى طرح و برنامه مدون 
توسط فرماندارى و اداره ورزش و جوانان تويسركان را خواستار شد 
و افزود: دســتگاه ورزش نيز برنامه محور عمــل مى كند و پرداخت 
دوره اى منابع مالى به هيأت ها مستلزم ارايه برنامه هاى مدون و هدفمند 

در راستاى موفقيت ورزش است.
وى با اشــاره به سرعت بخشى در تكميل طرح هاى عمرانى ورزشى 
در سطح اســتان گفت: هم اكنون طرح هاى عمرانى باالى 40 درصد 

پيشرفت داشته و اقدام هاى خوبى صورت گرفته است.

طبيعت گردى 40 كوهنورد بهارى 
 بــه مناســبت آزادســازى خرمشــهر 40 نفر از اعضــاى هيات 
كوهنوردى و نجاتگران جمعيت هالل احمر به سمت روستاى سيلوار 

طبيعت گردى كردند.
40ــ نفر از اعضاى هيأت كوهنوردى و نجاتگران جمعيت هالل احمر 
به سمت روســتاى سيلوار حركت كردند. روســتاى سيلوار يكى از 
روستاهاى دره مرادبيگ مى باشد اين روستا با برخوردارى از طبيعت 
بى نظير و خيره كننده از جمله مقاصد گردشگرى و ديدنى هاى استان 

همدان به شمار مى آيد.
رئيس هيأت كوهنوردى بهار در اين خصوص گفت: در ســال جارى 
اين نخســتين برنامه اى بود كــه با حضور كوهنــوردان و نجاتگران 
جمعيت هالل احمر برگزار شــد و در آينده اى نزديك اين همكارى 
و تعاون بين اين دو ارگان بيشــتر خواهد شد و در تالشيم با جذب و 
ســازماندهى اعضا و تربيت كوهنوردان حرفه اى و با تجربه تيم امداد 
و نجات كوهســتان را زير نظر جمعيت هالل احمر شهرســتان بهار 
راه اندازى كنيم تا در حوادث احتمالى در كوهســتان از توان و دانش 

اين تيم حرفه اى استفاده كنيم.
امير شــاهبداغى كوهنوردى را يك برنامه نشــاط آور و شادى بخش 
دانســت و عنوان كرد: كوهنوردى عشــق ورزيدن به طبيعت است و 

عشق به طبيعت و كوهنوردى يك روش زندگى است.
وى در ادامه با اشــاره به اهميت آموزش هاى امداد و كمك هاى اوليه 
تأكيد كرد امروزه فراگيرى مباحث امداد و نجات يكى از اساسى ترين 
نيازهاى يك فرد مى باشد و هر فردى موظف است اين آموزش ها را 
قبل از وقوع حوادث فرا گيرد تا در هنگام حوادث بتواند جان خود يا 

ديگرى را نجات دهد.

خانه بسكتبال بهار در ليگ دسته دوم كشور
 تيم خانه بسكتبال بهار در مســابقات ليگ دسته دوم باشگاه هاى 

كشور به ميزبانى مريوان شركت مى كند.
بر اســاس اعالم كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال، مرحله مقدماتى 
(دور رفت) مســابقات ليگ دسته دو از روز 3 خرداد ماه در دو گروه 

الف و ب و با حضور 12 تيم رسماً آغاز شد.
تيــم خانه بســكتبال بهار كه در گروه دوم ايــن رقابت ها حضور 
دارد با تيم هاى علوى ايالم، خانه بســكتبال همدان، خانه بسكتبال 
مريوان، خانه بســكتبال اردبيل و خانه بسكتبال لرستان هم گروه 
اســت كه در نخســتين بازى به مصاف تيم مريــوان ميزبان اين 

مى رود. رقابت ها 

گلزن اماراتى تخته گاز به سوى دايى
 على مبخوت 30 ســاله درخشش بسيار خوبى در بازى هاى اخير 

امارات داشته و توانسته است در جمع برترين گلزنان ملى باشد.
تيم ملى فوتبال امارات توانست در ديدارى دوستانه با نتيجه 5 بر يك 
اردن را شكست دهد و دومين برد پرگل پياپى خود را به دست بياورد.

على مبخوت 30 ســاله برترين گلزن اين تيم توانســت در اين بازى 
هت تريك كند و شــمار گل هاى خود را در تيم ملى فوتبال امارات به 

عدد 71 برساند تا در كنار ميرسالو كلوزه و ليونل مسى قرار گيرد. 
نكته جالب اينكه على مبخوت در 88 بازى ملى توانسته است 71 گل 
به ثمر برساند كه آمار فوق العاده او را در تيم ملى امارات نشان مى دهد. 
او در بازى دوســتانه قبل برابر هند نيز هت تريك كرده بود تا در دو 

بازى اخير خود در تيم ملى 6 گل به ثمر رسانده باشد.
امارات در ديدارهاى انتخابى جام جهانى كه به صورت متمركز برگزار 
مى شــود، ميزبان اســت و با تيم هاى مالزى، تايلند، اندونزى و ويتنام 
بازى خواهد داشت و مبخوت بهترين فرصت را در پيش دارد تا بتواند 

شمار گل هاى ملى خود را در اين ديدارها افزايش دهد.
علــى دايى با 109 گل زده برترين گلزن ملى فوتبال جهان اســت و 
كريســتيانو رونالدو با 103 و فرانس پوشكاش با 84 گل در رده هاى 

دوم و سوم قرار دارند.

ژاپن: آمريكا در المپيك توكيو شركت مى كند
 ژاپن اعالم كرد كه كاروان ورزشــى آمريكا در المپيك تابســتانى 

توكيو شركت مى كند.
توشيميتسو موتگى، وزير امور خارجه ژاپن گفت: توصيه روز گذشته 
دولت آمريكا به مردم اين كشــور براى ســفر نكردن به ژاپن به دليل 
شرايط اضطرارى شيوع ويروس كرونا ارتباطى به ورزشكاران المپيكى 

آمريكا ندارد.
توشيميتسو موتگى امروز (سه شنبه) با حضور در جلسه پارلمان ژاپن 
گفت: ما از آمريكا توضيحى دريافت كرديم كه توصيه روز گذشــته 
دولت اين كشــور تأثيرى در اعزام كاروان ورزشى آمريكا به المپيك 

توكيو  نخواهد داشت.

راموس به تيم ملى اسپانيا دعوت نشد
 ســرمربى تيم ملى اســپانيا فهرســت تيم ملى اين كشور را براى 
حضــور در يورو 2020 اعالم كرد كه بزرگ ترين ســوژه خبرى آن، 

غيبت «سرخيو راموس» است.
«لوئيس انريكه» 24 بازيكن را بــراى تورنمنت به تعويق افتاده يورو 
2020 به تيم ملى اسپانيا دعوت كرد و باوجود افزايش تعداد بازيكنان 
دعوت شــده از 23 به 26 نفر به دليل پاندمى كرونا، مصدوميت مانع 

حضور كاپيتان رئال مادريد در تركيب الروخا شد.
جام ملت هاى اروپا قرار اســت از 11 ژوئن تا 11 جوالى سال جارى 
(21 خردادماه تا 20 تيرماه 1400) با حضور 24 تيم در 11 شهر اروپا 

با استقبال هواداران از 25 درصد ظرفيت ورزشگاه ها برگزار شود.

مسى بدون تعيين تكليف راهى آرژانتين شد
 كاپيتان بارســلونا بدون تعيين 
تكليف آينده اش راهى كشــورش 
شد تا در اردوى تيم ملى آرژانتين 

شركت كند.
نشريه «اسپورت» كاتالونيا خبر داد 
ليونل مسى كاپيتان بارسلونا بدون 
تعيين تكليف آينده اش با بارســا 
راهى آرژانتين شــد تا در اردوى 
تيم ملى كشورش براى حضور در 

مسابقات كوپا آمريكا شركت كند.
ابرســتاره آرژانتينى در اين فصل از الليگا 30 گل زد و براى ششمين 

بار آقاى گل الليگا شد.
مســى در تابســتان قراردادش به پايان مى رســد و مجوز خروج از 
بارسلونا را دارد. هنوز آينده لئو مشخص نيست و سفر اين بازيكن به 

كشورش بدون تعيين تكليف به شايعات جدايى اش بيشتر دامن زد.
مسى از ســال 2004 براى بارســلونا بازى مى كند و در اين مدت با 
پيراهن آبى انارى ها 6 توپ طال را كسب كرد تا از اين حيث ركورددار 

شود.

جدايى دوناروما از ميالن قطعى شد
 ســنگربان ايتاليايى تيم ميالن براى تمديد قرارداد با اين باشگاه به 

توافق نرسيده است.
بر اســاس گفته جانلوكا دى مارتزيو، مذاكرات بين ميالن و دوناروما 

به پايان رسيده و قرارداد اين سنگربان ايتاليايى تمديد نخواهد شد.
دوناروما در تاريخ 30 ژوئن بازيكن آزاد خواهد شد و مى تواند ميالن 
را ترك كند. از باشــگاه يوونتوس به عنــوان مقصد جديد او نامبرده 

مى شود.

شيوه جديد رده بندى واليبال جهان 
اجرايى مى شود

 سيستم جديد رده بندى تيم هاى واليبال جهان از فردا 
و پس از يك سال وقفه به مرحله عمل مى رسد.

فدراسيون بين المللى واليبال در اواخر سال 2019 اعالم 
كــرد كه رده بندى جهانى تيم ها از آغاز ســال 2020 با 
شــيوه جديدى مشخص مى شــود. پيش از آن تاريخ، 
رده بندى تيم ها بر اســاس رتبه اى كه در چند تورنمنت 
مورد نظر فدراســيون بين المللى به دســت مى آوردند 

مشخص مى شد.
فدراســيون بين المللى واليبال بــا طراحى يك الگوريتم 

پيچيده، نتايج هر بازى را جايگزين رتبه نهايى كرد. 
قرار بود اين شــيوه از ابتداى فوريه 2020 (12 بهمن ماه 
1398) اجرايى شود ولى همه گيرى ويروس كرونا و لغو 
تمام تورنمنت هاى واليبال در يك سال گذشته، باعث شد 

اجراى آن در عمل براى مدتى طوالنى به تعويق بيافتد.
در رده بندى جديد، تمام نتايج تيم ها در مسابقات المپيك 
و انتخابى آن، قهرمانى جهان و انتخابى آن، ليگ ملت ها، 
چلنجر كاپ، جام جهانى، مسابقات قاره اى و انتخابى آن 

و هر تورنمنتى كه از نظر فدراسيون جهانى معتبر باشد و 
دست كم چهار تيم در آن شركت كنند، محاسبه مى شود.

اين رده بندى به صورت روزانه منتشر مى شود، بنابراين با 
آغاز ليگ ملت ها در هر روز شاهد يك رده بندى جديد 

از تيم هاى ملى واليبال خواهيم بود.
درحال حاضر تيم ملى مردان ايران با 279 امتياز در رده 
هشتم قرار دارد و تيم ملى زنان ايران نيز با 79 امتياز در 

مكان شصتم جهان ايستاده است.
ليگ ملت هاى واليبال از روز جمعه هفتم خردادماه آغاز 

خواهند رفت.
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پيشخـوان

دعوت كشتى گير اللجينى 
به اردوى تيم ملى 
بزرگساالن ايران

 هادى وفايى پور كشــتى گير خوب 
اللجينى به اردوى تيم ملى كشــتى آزاد 

جهت حضور در المپيك دعوت شد.
يازدهمين مرحله از اردوى تيم ملى كشتى 
آزاد بزرگساالن براى حضور در المپيك 
توكيــو در روزهاى 4 تــا 15 خردادماه 
در خانه كشتى شهيد مصطفى صدرزاده 
برگزار مى شــود كه غالمرضا محمدى 
ســرمربى تيم ملى در وزن 86 كيلوگرم 
حسن يزدانى و هادى وفايى افتخارآفرين 

اللجينى را به اين اردو دعوت كرد.
گفتنى است هادى وفايى پور در مسابقات 
جام تختى به عنوان قهرمانى دست يافته 

بود.

مسابقات طناب كشى، 
تفنگ بادى و دو سرعت 
در اسدآباد برگزار شد

 به مناســبت سوم خرداد سالروز فتح 
خرمشهر مسابقات ورزشى در رشته هاى 

مختلف در فضاى باز برگزار شد.
در آستانه سوم خرداد، سالروز آزادسازى 
خرمشــهر و روز مقاومت ايســتادگى، 
تربيت بدنى سپاه ناحيه اسدآباد اقدام به 

برگزارى مسابقات ورزشى كرد.
اين مســابقات دررشته هاى طناب كشى، 
تفنگ بادى و دوســرعت بين جوانان و 

نوجوانان اين شهرستان برگزار شد.
در رشــته تيراندازى: ياسين رستمى نفر 
اول، ابوالفضل شريفى دوم، امير حسين 
هژير نفر ســوم-  در رشــته دو سرعت 
بزرگساالن: على راستاد اول، محمدمهدى 
جاللوند دوم، محمدرسول نوروزى سوم

در رشته دو سرعت كودكان: آريا نامدارى 
اول، مهدى بيگلرى دوم، اميرعلى قادرى 

سوم
در رشــته طناب كشــى: على راســتاد، 
محمدطه ســليمانى، اميرعلى جاللوند، 
اميرعلــى قــادرى، حســين قــادرى، 
اميرحســين كاكايى، اميرحســين هژير 

نفرات برتر مسابقه معرفى شدند.

26 بازيكن در ليست جديد 
تيم ملى فوتبال

 دراگان اسكوچيچ، سرمربى تيم ملى 
فوتبال ايران اســامى 26 بازيكن را براى 
حضــور در اردوى آماده ســازى كيش 
و چهار ديدار حســاس اين تيم در دور 
جهانى  جام  مقدماتى  برگشــت مرحله 
2022 كــه از 13 تا 25 خرداد در بحرين 

برگزار مى شود اعالم كرد.
عليرضا بيرانونــد، امير عابــدزاده، پيام 
شــجاع  اخبارى،  محمدرضا  نيازمنــد، 
كنعانى زادگان،  محمدحسين  خليل زاده، 
مرتضى پورعلى گنجى، مجيد حســينى، 
صادق محرمى، ميــالد محمدى، جعفر 
ســلمانى، دانيال اســماعيلى فر، احسان 
حاج صفــى، احمــد نوراللهى، ســعيد 
عزت اللهى، كمال كاميابى نيا، وحيد اميرى، 
على قلى زاده، ســامان قدوس، عليرضا 
جهانبخش، مهدى ترابى، سردار آزمون، 
مهدى طارمى، كريــم انصارى فرد، كاوه 
رضايى و مهدى قائــدى نفرات دعوت 

شده به تيم ملى كشورمان هستند.

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

روابط عمومى شهردارى اللجين

1-موضوع مناقصه: اجراى پروژه آسفالت معابر عمومى سطح شهر اللجين 
2-مناقصه گزار: شهردارى اللجين 

3-مبلغ برآورد اوليه مناقصه: 61/279/941/973 ريال 
4-كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
5-مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: شركت هاى واجد شرايط مى توانند از تاريخ 1400/03/05 لغايت روز 1400/03/08 با مراجعه به سامانه تداركات 

الكترونيكى دولت نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
6-زمان تحويل پيشنهادات: آخرين مهلت بارگذارى اسناد تا تاريخ 1400/03/20 كه متقاضيان مى بايست قيمت پيشنهادى خود را در سامانه بارگذارى 

نمايند.
7-زمان بازگشايى اسناد مناقصه: در تاريخ 1400/03/22 مى باشد.

8-نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: متقاضيان مى بايست 5 درصد برآورد اوليه را به مبلغ 3/063/997/098 ريال به عنوان سپرده شركت در مناقصه 
به شماره حساب 0106885349009 به نام شهردارى اللجين نزد بانك ملى شعبه اللجين واريز يا ضمانت معتبر بانكى با مدت اعتبار حداكثر 3 ماهه در وجه 

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

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

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

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

با شماره تلفن 2-08134522061 تماس حاصل نمايند. 
م الف 81)

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

برابر رأي شــماره 134-1400/01/26 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم اشــرف غفارى  نژاد فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 10759 صادره از بهار در اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 127/80 
مترمربع پالك 11674 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 527 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى از مالك رســمى آقاى شيخ 
زين العابدين فرزند محمدحســين محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

(م الف 47)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/05
هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

پروانه ساختمانى مسكونى به نام خدامراد قزوينه،فرزند مراد،به 
شماره ملى 4969177325 ،با شماره پالك ثبتى 9/139/4453 و 
شماره پروانه 102986767 واقع در ميدان رسالت مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 ورزش شهروندى شــهردارى همدان در 
كشور الگو و سرآمد است.

شــهردار همدان در آئين افتتاحيــه دبيرخانه 
ورزش شــهروندى شــهردارى همدان اظهار 
كرد: ورزش شهروندى شهردارى همدان سال 
گذشته موفق شد در طرح شهر فعال در حوزه 
ورزش از وزير ورزش و جوانان كشــور لوح 
تقدير دريافت كند. شــهردارى همدان مبدع 
ورزش محــالت بوده كه با تغيير ســاختار به 
ورزش شــهروندى تغيير نــام داده تا بتوانيم 

قدم هاى بزرگ ترى برداريم.
عبــاس صوفى با اشــاره به اهــداف ورزش 
شهروندى شــهردارى همدان گفت: با تالش 
مجموعه ورزش شهروندى شهردارى همدان 
اميدواريــم 50 هزار نفر از جمعيت همدان در 
سايت ورزش شهروندى ثبت نام كنند. در كنار 
اهداف عمرانى و توسعه شهر، سالمت و نشاط 
شهروندان را با گسترش ورزش شهروندى در 

دستور كار قرار داده ايم.
وى بــا بيان اينكه در تمام مناطق شــهردارى 
زيرساخت هاى ورزشى رشد داشته است، بيان 
كرد: تا تابستان امسال چمن مصنوعى مجموعه 
معاونت ورزش سازمان فرهنگى اجتماعى و 
ورزشى شهردارى به بهره بردارى خواهد رسيد. 
همچنين يك سالن تخصصى رشته كشتى را 
نيز در منطقه خضر همدان در حال ســاخت 

داريم.
صوفى با اشــاره به عملكرد مثبت شهردارى 
همدان در بحث ورزش گفت: خوشبختانه در 
حال حاضر تيم فوتبال بزرگساالن شهردارى در 
ليگ دســته دوم فوتبال كشور عملكرد خوبى 
داشــته كه اميدواريم در پايــان فصل به ليگ 
دســته اول صعود كند. تيم هاى پايه شهردارى 
نيز عملكــرد خوبى داشــته اند و تيم جوانان 
شــهردارى همدان به ليگ يك جوانان كشور 

صعود كرد.
شــهروندى  ورزش  دبيرخانه  افتتاحيه  آيين 
شهردارى همدان با حضور فرماندار همدان، 
شــهردار همدان، رئيس دفتــر حاجى بابايى 
نماينده مــردم همدان در مجلس شــوراى 
اســالمى، مديركل ورزش و جوانان استان، 
رئيس و اعضاى شــوراى اســالمى شــهر 
همدان، رئيس ســازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى همــدان و رئيس و 
مجموعــه ورزش شــهروندى شــهردارى 

همدان برگزار شد.
فرماندار همدان در اين مراســم گفت: ورزش 
شهروندى شــهردارى همدان در كشور اقدام 

بزرگ و خوبى است.
محمدى خاطرنشــان كرد: ورزش شهروندى 
شهردارى همدان با گسترش ورزش در تمامى 
محالت همدان به ويژه مناطق كم برخوردار قدم 

بزرگى در عدالت اجتماعى برداشته است.
وى بــا بيان اينكــه بايــد از دبيرخانه ورزش 
شهروندى شــهردارى همدان حمايت شود، 
بيــان كرد: نبايد دبيرخانه ورزش شــهروندى 
شــهردارى همدان بعد از افتتاح به فراموشى 

سپرده شود.
فرماندار همدان عنوان كرد: بايد افرادى كه در 
دوره بعدى هم در راس شوراى اسالمى شهر 
همــدان قرار مى گيرند از ورزش شــهروندى 

حمايت كنند.
رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شهردارى همدان هم گفت: شهردارى همدان 
در بحث رشــد زيرســاخت هاى ورزشى با 
احداث 29 زمين در مناطق چهارگانه عملكرد 

خوبى داشته است.
روح ا... وجدى هويدا در آيين افتتاحيه دبيرخانه 
ورزش شــهروندى شــهردارى همدان اظهار 
داشــت: از ســال 1385 ورزش شــهروندى 
شــهردارى همدان با نــام ورزش محالت با 
حضور 22 تيم در رشــته فوتبال كار خود را 
آغاز كرد. سال گذشــته با همكارى مجموعه 
ورزش محــالت با ايجاد يــك چارچوب و 
ســاختار ورزش محالت شهردارى همدان به 

ورزش شهروندى تغيير نام داد.
وى افزود: با افتتاح دبيرخانه ورزش شهروندى 
شــهردارى همدان و رونمايى از سايت، اين 

مجموعه وارد مرحله جديدى خواهد شد.
رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شهردارى همدان با اشاره به گسترش ورزش 
شهروندى شــهردارى همدان گفت: در سال 
جديد ورزش شهروندى شــهردارى همدان 
در 25 رشــته در 2 بخش آقايان و بانوان از تير 
ماه مســابقات خود را با مطلوب شدن شرايط 
كرونا آغاز خواهد كرد كه ثبت نام به صورت 

الكترونيكى خواهد بود.
وجدى هويدا با بيان اينكه 29 زمين ورزشــى 
در مناطق 4گانه شــهردارى همدان ايجاد شده 
اســت، بيان كرد: در بحث زيرساخت ها 100

ميليون تومان براى نوســازى اســتخر شهدا 
شهردارى و 150 ميليون تومان براى ايمن سازى 

سالن ورزشى شهردارى هزينه شد.
رئيس ورزش شهروندى شــهردارى همدان 
گفــت: پيش بينى ثبــت نام 50 هــزار نفر از 
شــهروندان همدانى تا پايان ســال در ورزش 

شهروندى شهردارى همدان را مى كنيم.
ســعيد پناه آبــادى اظهــار داشــت: ورزش 
شهروندى شهردارى همدان حاصل تالش 15 

ساله مجموعه ورزش محالت است.
وى افزود: تمام مجموعه ورزش شــهروندى 
شهردارى همدان به صورت داوطلبانه و بدون 
دريافت ريالى در اين مجموعه فعاليت مى كنند.

پناه آبادى با بيان اينكه ساختار و اساس نامه اين 
مجموعه به خوبى ايجاد شده است، گفت: تا 
2 سال گذشــته ورزش شهروندى شهردارى 
همــدان تنها در فوتبال و كشــتى و در مناطق 
كم برخوردار همدان فعال بود. اما امروز ورزش 
شهروندى شهردارى همدان در 25 رشته در 2 
بخــش آقايان و بانوان در تمامى محالت اجرا 

خواهد شد.
وى با اشــاره به چشم انداز ورزش شهروندى 
شهردارى همدان بيان كرد: ورزش شهروندى 
شــهردارى همدان در تمام محالت همدان به 
صورت گســترده به اجــرا در خواهد آمد.و 
پيش بينى مى كنيم تا پايان سال 50 هزار نفر از 
شهروندان همدانى در سايت ورزش شهروندى 

ثبت نام كنند.
در پايــان ايــن مراســم از لوگــو ورزش 
شهروندى شهردارى همدان رونمايى و دفتر 
دبيرخانه ورزش شهروندى شهردارى همدان 
نيز افتتاح شد. همچنين ابالغ اعضاى ورزش 
شهروندى شــهردارى همدان نيز اهدا شد و 
شــهردار همدان نيز به صــورت نمادين در 
سايت ورزش شــهروندى شهردارى همدان 

ثبت نام كردند.

ورزش شهروندى همدان 
در كشور سرآمد است
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

"اختروش هاى سرد" چه هستند؟
 اختروش ها يا كوازارها پديده جذابى هســتند. آنها در ساده ترين 
تعريف ممكن، ديسك هاى افزايشى درخشان هستند كه هنگام انتشار 
گرما و نور شديد از آن ديسك، تشكيل مى شوند. اين در اثر اصطكاك 
حاصــل از چرخش ماده در اطراف و در نهايت ورود به ســياه چاله 

ايجاد مى شود.
بــه گزارش ايســنا،  در اين گــزارش به اينكه آيــا "اختروش هاى 
ســرد"(cold quasars) مخلوقات حاصل از مرگ كهكشــانى 
هستند و اينكه آنها چه كار مى كنند و چه ارتباطى با كهكشان ها دارند، 
مى پردازيم. مواد در اطراف "افق رويداد" جمع مى شــوند كه نقطه اى 
اســت كه در آن جاذبه به قدرى قوى مى شود كه هيچ ماده اى، حتى 

نور قادر به فرار از آن نيست.

مردم آمريكا ماهواره هاى استارلينك را 
با اشيا بيگانه فضايى اشتباه گرفتند

 ساكنان منطقه ى خليج سان فرانسيسكو در كاليفرنيا پس از مشاهده 
دنباله اى نورانى از ماهواره هاى استارلينك دچار نگرانى شده و تصور 
مى كردند اين نورهاى درخشان، اشيا ناشناس پرنده(UFO) هستند.

بــه گزارش ايســنا، اگرچه برخى از مردم تصــور مى كردند اين نورها 
مهمان هايى از سيارات ديگر باشند اما مشخص شد كه اين پديده ناشى 
از گذر ماهواره هاى استارلينك ايالن ماسك بوده است كه در روز 9 مه به 
فضا پرتاب شده اند. پائول لينام، ستاره شناس رصدخانهى ليك(Lick) در 
مونت هميلتونبه روزنامه  سان فرانسيسكو كرونيكل گفت: اين ماهواره ها 
نور خورشــيد را پس از غروب و يا قبــل از طلوع دريافت و منعكس 
مى كنند و اجرام نورانى گزارش شده توسط مردم اين  ماهواره ها بوده اند.

كمك بازوى رباتيك 
داراى حس المسه به معلوالن

 محققان با افزودن حس المســه به يك بازوى رباتيك، موفق به 
تقويت آن شــدند و اين ارتقا به يك فرد معلول اجازه داد تا اشياء را 

در نيمى از زمان معمول جابجا كند.
به گزارش انگجت، "ناتان كوپلند" چيزهايى در مورد كاشــت ها يا 

ايمپلنت هاى مغزى مى داند. 
وى بيش از يك دهه پيش در يك تصادف رانندگى از قفسه سينه به 
پايين فلج شــده است و اكنون در يك آزمايش ثبت نام كرده كه به او 
كمك كرد تا حس المسه خود را به كمك يك بازوى رباتيك بازيابد 
.دانشــمندان با كاشت تراشه هايى در مغز وى به او امكان كنترل يك 

دست رباتيك را دادند.

تصويرى از يك كهكشان مارپيچى 
با جزئيات بى نظير

 در اين تصوير كهكشان مارپيچى "NGC 5037" قابل مشاهده 
است. به گزارش آژانس فضايى اروپا، اين كهكشان در صورت فلكى 
 William)قرار دارد و اولين بار توسط ويليام هرشل (Virgo)سنبله
 NGC" در ســال 1785 ثبت شــده است. كهكشان (Herschel
5037" در فاصله ى 150 ميليون ســال نورى از زمين قرار دارد اما با 
اين حال همچنان مى توان ســاختار ظريف گاز و گرد و غبار آن را با 

جزئيات فوق العاده مشاهده كرد.
 )WFCثبت اين جزئيات با كمك "دوربين دامنه وسيع 3 هابل"(٣
ممكن شده است. اين دوربين يك دوربين همه كاره است و مى تواند 

در امواج ماورابنفش، مرئى و مادون قرمز عكس بردارى كند.

احتمال بارش شهابى توسط دنباله دارهاى 
خطرناك 4000 ساله

 محققان مى گويند، دنباله دارهاى چهار هزار ساله مى توانند موجب 
بارش هاى شــهابى در زمين شوند .به گزارش سايتك ديلى، محققان 
گزارش داده اند كه مى توانند بارش هايى از آوارهاى موجود در مسير 
دنباله دارهايى كه از نزديك مدار زمين عبور مى كنند و هر 4000 سال 

يك بار برمى گردند را شناسايى كنند.
دنباله دارهايــى كــه بــه دور خورشــيد در مدارهــاى بســيار كشــيده 
مى چرخنــد، بقايــاى خــود را آنقــدر نــازك در امتــداد مــدار خــود 
ــرون  ــه بي ــى ب ــه شمس ــا كًال آن را از منظوم ــد ي ــش مى كنن پخ
ــا  ــهابى آنه ــارش ش ــوان ب ــختى مى ت ــه س ــه ب ــد ك ــاب مى كنن پرت

را تشــخيص داد.

آغاز فروش 
بليت هاى جشنواره جهانى فجر

 فرآيند بليت فروشــى سى وهشــتمين جشنواره 
جهانى فيلم فجر به دبيرى محمدمهدى عســگرپور 
از ســاعت 9 صبح روز گذشــته از طريق ســايت 

سينماتيكت آغاز شد.
بر اين اســاس، افرادى كه داراى كارت جشــنواره 
هستند با شماره تلفن خود كه پيش از اين در پرتال 
جشنواره ثبت  نام كرده اند، مى توانند از طريق سايت 
ســينماتيكت از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر هر روز، 

بليت فيلم هاى مورد نظر خود را تهيه كنند.
به نقل از ســتاد خبرى سى وهشــتمين جشــنواره 
جهانى فيلم فجر، اعضاى باشگاه مخاطبان جشنواره 
جهانى فيلم فجر هم، با همان شــماره تلفنى كه در 
باشگاه ثبت  نام كرده اند، از ساعت 12 تا 15هرروز 
از طريق سايت ســينما تيكت مى توانند بليت هاى 

خود را به صورت نيم بها خريدارى كنند.
افــرادى هم كه قصد خريد بليــت به صورت آزاد 
 دارنــد، مى توانند از ســاعت 15 هر روز، به همين 

سايت مراجعه كنند.
تعيين ايــن زمان بندى به اين معنى نيســت كه آن 
دســته از افرادى كه موفق به رزرو بليت در ساعت 
مقرر نشــده اند، ديگــر امكان تهيه بليــت ندارند. 
چنانچه بعــد از اين زمــان، ظرفيتــى باقى مانده 
باشد، عالقه مندان مى توانند به سامانه بليت فروشى 
مراجعــه و بليت تهيه كننــد. قيمت هر قطعه بليت 
30 هزار تومان تعيين شــده است و امكان كنسلى 
بليت خريدارى شده نيز وجود دارد. همچنين سامانه 
بليت فروشى فيلم هاى هر روز جشنواره، 24 ساعت 

قبل در دسترس عموم قرار مى گيرد.
شايان ذكر است، سى وهشــتمين جشنواره جهانى 
فيلم فجر، از 5 تا 12 خرداد 1400 در تهران برگزار 
مى شود و فيلم هاى اين رويداد در سالن هاى سينما 
چارسو، سالن يك و دو سينما آزادى و سالن روباز 

سينما كانون به نمايش درمى آيند.

افتتاح سد، نعمت آباد را آباد نكرد
 اســدآباد-محمد جوادكوهى-خبرنگار همدان پيام: سال 83 عمليات 
اجرايى ســد نعمت آباد شهرستان اسدآباد آغاز شد. اين سد از نوع خاكى 
اســت كه 21 متــر ارتفاع، 566 متر طول تاج و 6 متــر عرض تاج دارد. 
طول درياچه حدود 2 كيلومتر و مســاحتش حدود 70 كيلومتر اســت. 
پنــج ميليون مترمكعب گنجايش دارد و در حــال حاضر نزديك به 2 و 
نيم ميليون مترمكعب آب در خود جاى داده اســت. اين طرح در اراضى 
دشت اسدآباد اجرا شد كه جزو دشت هايى است كه افت منابع زيرزمينى 
دارد و عمده ترين مصرف كننده بخش كشــاورزى محسوب مى شود. در 
شهريور ماه ســال 1399 با حضور وزير نيرو و فرماندار وقت انتظار 16 
ساله اسدآبادى ها براى افتتاح سد نعمت آباد كه يكى از طرح هاى ملى بود 

به پايان رسيد.
 اما معضلــى كه وجود دارد حضور كارگــران غيربومى در اين پروژه ها 
است. به گفته اهالى روستا هاى همجوار سهم جوانان اسدآبادى در عمليات 
اجرايى و ســاخت اين پروژه به 10 درصد هم نمى رسد.انتظار به جايى 
است كه حداقل با وجود اين طرح ها كه جسته گريخته در شهرستان ها 
اجرا مى شود جوانان بومى هم بتوانند منبع در آمدى داشته باشد. اما اين 
ماجرا فقط به حضور كارگران غيربومى ختم نشد؛ پايان انتظار 16 ساله با 
نا رضايتى تعدادى از كشاورزان اين روستا همراه بود. براى محوطه سازى 
سد چند هكتار از اراضى اطراف سد بايد از كشاورزان خريدارى شود اما 
آنها معتقد هستند قيمت هايى كه روى زمين هايشان گذاشته شده عادالنه 
نيست. تعدادى از آنها در مصاحبه با خبرنگار همدان پيام با دستان پينه بسته 
شان به سد اشاره مى كنند و مى گويند: اى كاش اين سد اينجا نبود، حداقل 
مى دانستيم از زمين هاى كشاورزيمان درآمدى داريم اما حاال بايد به فكر 

شغل ديگرى باشيم.
مجموع اعتبار هزينه شده براى اين پروژه تاكنون حدود 80 ميليارد تومان 
بوده است و اين طرح در وضعيت بهره بردارى 100 درصدى افتتاح نشد. 
اكنون با گذشت 9 ماه از تاريخ افتتاح همچنان كارگران غيربومى مشغول 
كار هســتند. با توجه به موقعيت مكانى و شرايط منطقه به لحاظ وجود 
پرندگان مهاجر و طيور مختلف اين ســد مى تواند در بحث گردشگرى، 
تفريحى و توريستى مورد بهره بردارى قرار گيرد، اما طى تحقيقات به عمل 
آمده با توجه به كمى آبى اخير و استفاده از آب اين سد جهت شرب مردم 
شهرستان به احتمال زياد موضوع گردشگرى كامل منتفى مى شود و باز هم 
نارضايتى مردم را به دنبال دارد كه نمى تواند از حضور گردشگران در اين 

منطقه براى روستاى خود درآمدى داشته باشند.
جوانان اسدآبادى اين افتتاح را نمايشى ياد مى كنند و مى گويند شايد فقط 
در حد اســم سد نعمت آباد را به يدك مى كشــيم و خروجى چندانى از 
اين پروژه براى خودمان نديديم. در حال حاضر 60 نفر در مجموعه سد 
نعمت آباد مشغول كار هستند كه به گفته يكى از كاركنان سهم اسدآباد 7 

نفر است و بقيه از شهرها و استان هاى ديگر در اين پروژه حضور دارند.
سد نعمت آباد در خرداد ماه 98 يك بار سريز شده و اميدواريم با شرايط 
كم آبى ، كمك به تأمين آب كشــاورزى و در نهايت باعث رضايت اهالى 

منطقه باشد.
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■ حديث:
امام على(ع):

آفِت كارها ، ناتوانى كارگزاران است .       
غرر الحكم : ح 3958

 دودكش دانشكده كشاورزى دانشگاه بوعلى سينا 
و برج مراقبت فرودگاه در حوزه ميراث صنعتى استان 
ثبت ملى شده اند.مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع  دستى استان همدان گفت : يكى از مهمترين 
و ذاتى ترين رســالت هاى ميراث فرهنگى حفاظت، 
احياء و معرفى مواريث فرهنگى اعم از اشياء منقول، 
غيرمنقول، ميراث تاريخى، ميراث ناملموس و ميراث 

طبيعى است.
به گزارش ايســنا ، على مالمير ، بيان كرد: در حوزه 
ميراث منقول در استان همدان 23 هزار شىء موزه اى 
وجود دارد و بخشــى از آثار نيز در ديگر موزه هاى 
كشور نگهدارى مى شوند و اين آثار مى توانند در تداوم 

كاوش ها افزايش يابند.
مرمت بيش از 17 هزار اثر تاريخى طى هشــت سال 

گذشته
مالمير بيان كرد: از ســال 93 تا 99 بيش از 14 هزار 
و 700 مورد از اين اشــياء موزه اى و اموال فرهنگى 
ســاماندهى شــده و 17 هزار و 569 مــورد مرمت 
صورت گرفته اســت  به همين علت وجود مخزنى 
امن با اســتانداردهاى بين المللى براى استان همدان 
ضرورت دارد كه عالوه بر اين اســتان مى تواند براى 

غرب كشور نيز كاركردهاى داشته باشد.
وى تصريح كرد: پروژه مخزن امن از استانداردترين 
و با كيفيت ترين مخازن است و موزه منطقه اى غرب 
كشــور نيز با حدود 8500 مترمربع فضا با ســرعت 
خوبى نســبت به ســاير موزه هاى منطقه اى مراحل 

ساخت خود را طى مى كند.
مديركل ميراث فرهنگى اســتان همدان با اشــاره به 
وجود بيش از 21 موزه در سطح استان همدان مطرح 
كرد: در حوزه حفظ، احياء و مرمت بناهاى تاريخى در 
سال هاى 93 تا 99 افزون بر 367 مورد پروژه مرمتى 
داشتيم كه در سال 96 تعداد پروژه هاى مرمت به 103 

عدد رسيد.
وى در ادامه با بيان اينكه از مجموعه داران خصوصى 
حمايت مى كنيم، مطرح كرد: از افرادى كه مجموعه اى 
براى ارائه و تبديل به موزه دارند، اســتقبال كرده و از 

آنها حمايت مى كنيم.
 شهردارى در مرمت بناهاى تاريخى

 مسئول است
وى با اشــاره به اينكه نياز به مرمت بناهاى تاريخى 
اهميت زيادى دارد، اظهار كرد: يك سازمان به تنهايى 
نمى تواند اين وظيفه را انجام  دهد و ســاير دستگاه ها 

مانند شهردارى در اين رابطه مسئول هستند همچنين 
مــردم به عنوان مالكان حقيقــى اينگونه بناها مطرح 

مى شوند.
مالمير در ادامه مطرح كرد: در حوزه تصويب حرائم 
آثار تاريخى از نظر تعداد حرائمى كه مصوب شــده 
يك چهارم آن در طول سال هاى 96 تا 99 اتفاق افتاد 
و تعداد گمانه زنى و تعيين اســناد حريم به ويژه در 

محوطه هاى تاريخى با شتاب باال شكل گرفت.
مديركل ميراث فرهنگى اســتان همدان خاطرنشان 
كرد: 1800 اثر تاريخى و فرهنگى در اســتان همدان 
شناسايى شده كه 1100 اثر اعم از ميراث ملموس و 
ناملموس و طبيعى به ثبت ملى رسيده و از اين تعداد 

168 اثر در دولت فعلى اتفاق افتاده است.
ثبت ملى دودكش دانشكده كشاورزى دانشگاه بوعلى 

سينا و برج مراقبت فرودگاه
وى با اشــاره به اينكه دودكش دانشكده كشاورزى 
دانشگاه بوعلى سينا و برج مراقبت فرودگاه در حوزه 
ميراث صنعتى ثبت ملى شده اند، يادآور شد: با تأمين 
اعتبارى كه امســال صورت گرفت فاز اول دستكند 
سامن در هفته دولت راه اندارى مى شود و در دستكند 
ارزانفود نيز زيرســاخت هاى الزم را فراهم خواهيم 

كرد. مديركل ميراث فرهنگى اســتان همدان با تأكيد 
بر اينكه مانعى براى ثبت جهانى كاروانسراى تاج آباد 
وجود ندارد، خاطرنشــان كرد: موانعى كه در اطراف 
اين بناى ارزشمند است بايد پس از ثبت برطرف شود 

و مانعى براى ثبت بنا نيست.
 احتمال فصل بعدى كاوش هگمتانه

 امسال يا سال آينده
وى درباره عمليات هاى كاوش  در استان نيز بيان كرد: 
سال گذشــته يكى از مهمترين فصل هاى كاوش تپه 
هگمتانه انجام شــد و اميدواريم امسال يا سال آينده 
با تأمين اعتبار فصول بعدى كاوش را در اين محوطه 
ارزشــمند ادامه دهيم. عالوه بــر اين در حال حاضر 
كاوش معبد الئوديســه نهاوند كه يكى از مهمترين 
محوطه هاى استان محسوب مى شود، در حال انجام 

است.
مالميــر درباره پــروژه عمليــات كاوش در منطقه 
جهان آباد فامنين هم گفت: عمليات نجات بخشى در 
مجموعه جهان آباد صورت گرفته كه جزء معدود يا 
تنها عمليات نجات بخشى در كشور بود كه منجر به 
حفظ اثر شد و اقدامات حفاظتى نيز در اين مجموعه 

انجام شده است.

ممنوعيت 
تنها نسخه سفر 

در تعطيالت خرداد
 سفرهاى تعطيالت نيمه خرداد درحالى به خواست ستاد 
ملى مقابله با كرونا احتماال ممنوع شــود كه ممنوعيت هاى 

گذشته براى سفر چندان نسخه كارسازى نبوده است.
محدوديت سفر و تردد به شهرهاى قرمز و نارنجى همچنان 
برقرار است. سخنگوى ســتاد ملى مقابله با كرونا اما گفته 
با توجه به تعطيالت چهارروزه نيمه خردادماه، درخواست 
ممنوعيت ســفر از 13 تــا 16 خردادماه بــه كميته امنيتى 

اجتماعى وزارت كشور داده شده است. 
عليرضا رئيسى گفته است: درســت است كه در وضعيت 
نزولى بيمارى هســتيم، اما خيلى از شــهرها و استان ها در 
وضعيت نارنجى به ســر مى برند و وضعيت بسيار شكننده 
است. يكى از عوامل مؤثر در انتشار بيمارى معموالً سفرها 

و ترددها، تجمعات و مهمانى ها است.
على اصغر مونســان ـ وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دســتىـ  هم كه مطابق تعطيلى هاى گذشته برنامه اى 
بــراى مديريت ســفر ارائه نكرده، تصميم درباره شــرايط 
و ضوابط ســفر در تعطيالت خرداد را كامًال به ســتاد ملى 
مقابله با كرونا سپرده است. او گفته سفر در تعطيالت نيمه 
خردادماه تابع تصميم ستاد ملى مقابله با كرونا است. در ستاد 
ملى مقابله با كرونا مجموعه اى از دستگاه هاى دولتى حضور 
دارند كه موضوع ســفر در اين تعطيالت در آن جا به بحث 

گذاشته خواهد شــد. تالش مى شود بهترين تصميم گرفته 
شود و حتما اولويت سالمت مردم است.

به نظر مى رســد ممنوعيتــى كه مطالبه وزارت بهداشــت 
اســت، اين بار هم فقط مشمول ســفرهاى جاده اى شود و 
سفر با وســايل نقليه عمومى همانند گذشته با محدوديت 
و ممنوعيتى مواجه نشــود. همان طور كه در تعطيالت عيد 
فطر سفر حتى با تورهاى گردشگرى محدود نشد، هرچند 
در برخى شــهرها از ورود و اجراى تور خوددارى شد. اما 
آمارهاى مركز مديريت راه هاى كشــور نشــان مى دهد در 
تعطيالت عيد فطر، با وجود اعمال ممنوعيت تردد جاده اى 
و افزايــش جريمه، نزديك به يك ونيم ميليون دســتگاه در 
جاده هاى بين استانى جابه جا شــدند. آمار دقيقى از حجم 
ســفر با وســايل نقليه عمومى از آن تعطيالت اعالم نشد، 
اما طبق اظهارات آژانس هاى گردشــگرى، ميزان سفرهاى 
هوايى نيز در بعضى مســيرهاى تفريحى با افزايش تقاضا 

روبه رو بود.
با وجود آن كــه ممنوعيت هاى ابالغى در تعطيالت معموال 
درست رعايت و اجرا نمى شود، اما ظواهر امر نشان مى دهد 
دســتور كلى براى ممنوعيت ســفر و متعاقــب آن جريمه 
خودروهاى شخصى، تنها نسخه اى باشد كه ستاد ملى مقابله 
با كرونا تا كنون براى مديريت سفر داشته، اين درحالى است 
كه طبق آمار مركز مديريت راه ها، سفر و يا تردد جاده اى در 
دوران كرونا هرگز متوقف نشــده و ضرورت دارد با درنظر 
گرفتن اين واقعيت كــه به هر حال گروهى، حتى با وجود 
ممنوعيت از ســفر بازنمى مانند، برنامه يــا راهكارى براى 
مديريت ســفرها داشــت و صرفاً به يك «درخواست سفر 

نرويد» و «سفر ممنوع است» متوسل نشد.
از سخنان معاون گردشگرى در يك سال گذشته برمى آيد 
طرح هايى براى مديريت ســفر به ستاد ملى مقابله با كرونا 
پيشــنهاد شــده، كه با وجود موافقت هاى ضمنى، اما در 
نهايــت نه مصوبه اى از اين ســتاد بيرون آمده و نه اجماع 
و توافق كلى در بين اعضاى ســتاد حاصل شده است؛ به 
طورى كه در بيش از 16 ماه شيوع ويروس كرونا در ايران، 
ســابقه اى در اجراى برنامه يا راهكارى با هدف مديريت 
سفر حتى در عين ممنوعيت مشاهده نمى شود. طرحى هم 
كه براى كنترل سفرهاى جاده اى در تعطيالت نوروز 1400 
ارائه شــد و سخنگوى ســتاد ملى مقابله با كرونا در چند 
نوبت درباره آن اطالع رســانى و صحبت كرد، نيز همزمان 
با شروع ســفرهاى نوروزى، اجرا نشد و ستاد ملى كرونا 
به نوعى آن را رد كرد و شــرايط ناهنجارى براى سفرهاى 
نوروزى رقم خورد، به طورى كه ســفر در آن بازه زمانى 
كامًال رها، بى برنامه و بدون مديريت اجرا شــد و وضعيت 
بيمارى كوويد19 را در ايران به وخامت ترين حالت ممكن 
رساند و دست آخر هم دست اندركاران گردشگرى مقصر 

شناخته شدند.
به نظر مى رسد اعضاى ستاد ملى كرونا هنوز بعد از گذشت 
يك سال و نيم از شيوع ويروس كرونا، با واقعيت سفر كنار 
نيامده و بيشتر از آن كه براى مديريت آن برنامه داشته باشند، 
بدون توجه به پيشنهادها، راهكارها و مدل هايى كه حتى در 
ساير كشورها همزمان با فصل شلوغ سفر اجرا شده است، 
سياســت انكار را در پيش گرفته  و فقط به يك دستور كلى 

«ممنوعيت سفر» بسنده كرده اند.

دودكش دانشگاه بوعلى ملى شد 

 هفدهمين دوره دوســاالنه معمــارى ونيز با 
شركت 61 كشــور در بخش ملى، براى چند ماه 
ميزبان هنرمنــدان و معمارانى از سراســر جهان 

خواهد بود.
به گزارش ايســنا، نمايشگاه دوســاالنه معمارى 
ونيز امسال به مديريت «هاشم سركيس» ـ رئيس 
مدرسه معمارى دانشگاه MIT آمريكا ـ از تاريخ 
22 مــى (اول خرداد) آغاز بــه كار كرده و تا 21 

نوامبر (20 آبان) ادامه خواهد داشت.  
در نمايشــگاه بين المللى معمارى دوساالنه ونيز 
كه امسال با عنوان «چگونه با هم زندگى خواهيم 
كرد؟» نام دارد، 112 كمپانى از 46 كشــور جهان 
حضور دارند كه بيشترين سهم مربوط به اروپا و 
آمريكا مى شــود كه در مجموع با 98 كمپانى در 

اين رويداد شركت كرده است.
در بخش ملى نيز 61 كشور با پاويون اختصاصى 
در اين رويداد هنرى حضور دارند و كشــورهاى 
عراق، ازبكستان و گرانادا براى نخستين بار مهمان 
دوســاالنه معمارى ونيز هستند و برخى كشورها 
چــون چين، كويــت و پرو نيز اعــالم كرده اند 
پاويون آنها در ماه ژوئن براى بازديد عموم آماده 
خواهد شد.  ايران امســال در دوساالنه معمارى 

ونيز غايب است. 
همچنيــن 1100 روزنامه نگار رويدادهاى مرتبط 
با دوســاالنه معمارى ونيز را پوشش مى دهند كه 
از ايــن تعداد 500 روزنامه نگار از رســانه هاى 

خارجى به ايتاليا سفر كرده اند. 
«كازويو ســجيما» از ژاپن رياست هيات داوران 
نمايشــگاه بين المللى معمارى ونيز را بر عهده 
دارد و «ســندرا باكلى» از پــرو، «الميا يوريج» 

از كشــور لبنان، «لســلى لوكو» از اسكاتلند و 
«لــوكا مولينارى» از ايتاليــا ديگر اعضاى هيات 
داوران را تشــكيل مى دهند كه روز 30 اوت و 
در مراســم اعطاى جوايز، برندگان شير طاليى 
بخش ملــى و دو شــير طاليى بــراى بهترين 
شــركت كننده و برترين اســتعداد جوان را در  
نمايشــگاه بين المللى «چگونه بــا هم زندگى 

خواهند كرد. معرفى  خواهيم كرد؟» 

ايران غايب دوساالنه معمارى ونيز
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