
 از آنجا كه گاهى كشاورزان در شب 
آبيارى مزارع را انجام مى دهند و نظارت 
دقيقى بر آن وجود ندارد بازديد بر مزارع 

شبانه انجام مى شود.
در همين راســتا كارشــناس بهداشت 
محيــط كار معاونــت بهداشــتى علوم 
پزشــكى همــدان از نظارت شــبانه بر 

آبيارى سبزيجات همدان خبر داد
مهــدى خدابخشــى در گفت وگــو با 
فارس، با اشاره به بازرسى هاى صورت 
گرفتــه در خصــوص كنتــرل آبيارى 
ســبزيجات بــا فاضالب اظهــار كرد:  
هنوز آمار دقيقى از ســطح زيركشــت 
سبزيجات اســتان با فاضالب نداريم و 
ســازمان جهاد كشاورزى در حال تهيه 
آن اســت و مــا نيز بازرســى ها را در 

دستور كار قرار داده ايم.
وى با تاكيد به اينكه مزارعى در اســتان 
وجود ندارد كه صرفا با فاضالب آبيارى 
شود و عمدتا به اسم استفاده از آب سالم 

مزارع را كشت مى كنند گفت: برخى از 
كشاورزان ساعاتى از شب چون نظارت 
كمتر است فاضالب خام يا آغشته به آب 

را در مزارع خود استفاده مى كنند.
كار  محيــط  بهداشــت  كارشــناس 
معاونــت بهداشــتى علــوم پزشــكى 
همــدان بــا بيــان اينكــه هفتــه گذشــته 
دادســتان،  معــاون  بــا  بازديــدى 
اداره  زيســت،  محيــط  كارشناســان 
آب فاضــالب، پدافنــد زيســتى و... 
از مــزارع اطــراف همــدان داشــتيم 
عنــوان كــرد: برخــى از كشــاورزان 
ســهم آب از رودخانــه و چشــمه اى 
ــتند  ــود داش ــزارع خ ــارى م ــراى آبي ب
كانــال،  همــان  در  متاســفانه  كــه 
چشــمه و رودخانــه فاضالب هايــى 
نحــوى  بــه  كــه  مى شــود  وارد 

مى شــود. آلــوده  آنهــا  حق آبــه 
وى با اشــاره بــه اينكه مشــكل ورود 
فاضالب منازل در مســير رودخانه نيز 

معضل ديگرى اســت گفــت: در همه 
شهرســتانها متاســفانه كشــت هايى با 
فاضــالب وجود دارد كــه هنوز اعالم 
نشده و جهاد كشاورزى در حال بررسى 

اين موضوع است.
خدابخشى يادآور شد: مرتب نظارت را 
در دستور كار داريم و از مركز بهداشت 
را  تيمى  خواســته ايم  شهرستان ها  تمام 
با همكارى جهاد كشــاروزى و محيط 
زيســت و اداره آب و فاضالب در اين 
خصوص  تشكيل دهند كه مرتب رصد 

را انجام مى دهند.
وى بــا بيان اينكه معضل اساســى اين 
اســت كه آب هايى با فاضالب آغشــته 
مى شوند و اين كار را دشوار كرده است 
خاطرنشان كرد: از آنجا كه گاهى مواقع 
كشــاورزان در شــب آبيارى را انجام 

مى دهند كه نظارت زيادى
وجود ندارد، از كارشناسان خواسته ايم 
در ساعاتى از شــب بازديدهايى داشته 

باشــند تا مزارع زير كشت با فاضالب 
بهتر شناسايى شوند.

كارشناس بهداشــت محيط كار معاونت 
بهداشتى علوم پزشكى همدان با اشاره به 
اينكه تنها مشكل آبيارى سبزى  با فاضالب 
نيست و سيب زمينى، سير، پياز و... را شامل 
مى شــود اما اولويت اول نظارت ما روى 
سبزى اســت چون به شكل خام مصرف 
مى شــود گفت: از مردم مى خواهيم تمام 
سبزى هايى را كه خريدارى مى كنند، شسته 

و ضدعفونى كنند.
وى  خاطرنشان كرد: اكثر سبزى هايى 
هم كه از خارج اســتان وارد مى شود، 
روى  نظارتى  چون  هســتند  مشكوك 
آنها نيست و نمى توان به سالمت آنها 
مطمئن شــد و از طرفى هم نمى توان 
ســبزى را از ســبد غذايــى خانوار 
حذف كرد، بنابراين الزم اســت قبل 
حتما  مناسب  روش هاى  به  استفاده  از 

شود. سالم سازى 
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«همدان» 
كرج نشود!

ايران- 
هنگ كنگ
 امروز ساعت 19

آموزش 
29 هزار نفر 
براى برگزارى 
انتخابات 

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

در ايام تعطيالت پاسخگوى كانديداها هستيم
2

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

آگهـي منـاقصه 
شركت سيمان هگمتان (سهامي عام)

روابط عمومى شركت سيمان هگمتان

شــركت ســيمان هگمتــان در نظــر دارد تأميــن 
خــودروى ســواري (بــه جــز پرايــد) بــا ســال ســاخت 
بــاالي 1397 و نيســان وانــت بــا ســال ســاخت بــاالي 
1390 همــراه بــا راننــده مجــرب جهــت ايــاب و ذهــاب 
ــد  ــكار واج ــه پيمان ــال ب ــدت يك س ــه م ــان ب كاركن

ــد.   ــذار نماي ــرايط واگ ش
عالقمنــدان مــي توانند جهــت كســب اطالعــات و دريافت 
ــه  ــا 1400/03/23 ب ــخ 1400/03/13 ت اســناد مناقصــه،از تاري
ســايت www.HegmatanCement.com و يــا يكــي از 

آدرس هــاي ذيــل مراجعــه نماينــد. 
خيابــان  فردوســي،  خيابــان  تهــران:  دفتــر    (1
كوشك(ســروش الديــن تقــوي)، بــن بســت انوشــيرواني، 

پــالك 6 
تلفن: 021-66716585 -  021-66727816

ــن،  ــتان درگزي ــدان، شهرس ــتان هم ــه: اس 2)  كارخان
ــاهنجرين ــش ش بخ

 تلفن: 36337316-20- 081
روابط عمومى شركت سيمان هگمتان

شــركت ســيمان هگمتــان در نظــر دارد تأميــن 
ــاالي  ــوس باســال ســاخت ب خــودروى مناســب (اتوب
1388 و مينــي بــوس بــا ســال ســاخت بــاالي 1380) 
ــدت  ــه م ــرايط را ب ــد ش ــده واج ــا رانن ــراه ب هم
يك ســال بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار 

ــد.   نماي
عالقمنــدان مــي توانند جهــت كســب اطالعــات و دريافت 
اســناد مناقصــه، از تاريــخ 1400/03/13 تــا 1400/03/23 بــه 
ــا يكــي از  ســايت www.HegmatanCement.com و ي

آدرس هــاي ذيــل مراجعــه نماينــد. 
خيابــان  فردوســي،  خيابــان  تهــران:  دفتــر    (1
كوشك(ســروش الديــن تقــوي)، بــن بســت انوشــيرواني، 

پــالك6
تلفن: 66716585- 021  -    66727816 -021

2)  كارخانــه: اســتان همدان،شهرســتان درگزيــن، 
ــاهنجرين ــش ش بخ

تلفن: 36337316-20- 081

آگهـي منـاقصه 
شركت سيمان هگمتان (سهامي عام)

نظارت شبانه بر آبيارى سبزيجات در همدان

اغلب سبزى هاى خارج از استان مشكوك هستند

امت اسالمى همچنان دلتنگ پير جماران 

روز
ت 

داش
وعده هاى نشدنىياد

 1- نگاهى بر هر سه انتخابات در استان و 
كشور حكايت از غلبه وعده به برنامه در اين 
انتخابات دارد و آن قــدر كه داوطلبان وعده 
مى دهنــد از برنامه عملياتى تدوين شــده و 

منطقى براى اجرايى شدن...

2

پليس راه همدان: 

تردد خودروهاى بومى 
منعى ندارد

■ بيش از47 نفر2 ماهه نخست امسال در سوانح جاده اى اين استان جان خود را از دست دادند

با هدف ارج نهادن به تالش كادر درمان و رفع مشكالت منطقه 

بلوار 30 مترى «شهداى سالمت» در همدان ايجاد شد
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روزنامــه همــدان پيــام درنظــر دارد بــه منظــور هرچــه بيشــتر آگاه ســازى مــردم شــريف اســتان همــدان ضمائــم انتخاباتــى ويــژه شهرســتان هــارا تــا 
زمــان اعــالم شــروع تبليغــات كاندبداهــا بــه طــور ويــژه چــاپ و منتشــر نماد.ازهميــن رو امــروز نخســتين ضميمــه 4صفحــه اى همــدان پيــام اختصاصــى 

شهرســتان هــاى ماليــر و نهاونــد منتشــر شــده اســت.
عناوين خواندنى اين شماره:

صالحيت  كانديداها بدون رويكرد سياسى افراداستاز استيضاح شهردار تا برگزارى جلسات غيرعلنىبرپايى ستاد انتخابات در رينگ مركزى شهر ممنوع است 
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

وعده هاى نشدنى
 1- نگاهى بر هر سه انتخابات در استان و كشور حكايت از غلبه 
وعــده به برنامه در اين انتخابــات دارد و آن قدر كه داوطلبان وعده 
مى دهند از برنامه عملياتى تدوين شــده و منطقى براى اجرايى شدن 

اين وعده ها در صورت كسب پيروزى خبرى نيست.
از اين منظر مى توان انتخابات را ميدان وعده هاى نشــدنى داوطلبان 

ارزيابى و مسابقه وعده ها را به تماشا نشست.
2- اوج اين وعده هاى نشدنى در انتخابات رياست جمهورى است.
جايى كه هر داوطلب براى همراه كردن مردم وعده هايى با سررسيد 

نامعلوم ! مى دهد تا شايد بتواند اقبال عمومى را با خود همراه كند.
 «يارانه 450 هزار تومانى»، «ايجاد ســاالنه يك ميليون شغل»، « سبد 
غذايــى روزانه با 13 قلــم كاال»، «وام 500 ميليونى به هر زوج» ، « 
نابودى فقر تا ســال آينده» و «حل مشــكل بورس در سه روز»اينها 
تنها بخشى از وعده هاى ســوال برانگيز داوطلبان انتخابات رياست 

جمهورى است.
3- در انتخابات شــوراها نيز كه داوطلبان تحت عنوان حقيقى و نه 
عنوان حقوقى داوطلب انتخابات در حال بيان نظرات خود هســتند، 

وعده هاى نشدنى بسيارى داده مى شود.
وعده هايى كــه ورود به برخى از آنها حتــى در صالحيت مجموع 
اعضاى شــوراى شهر نيست تا چه رســد به اينكه يك عضو شورا 

بخواهد آن وعده ها را پيگيرى و اجرايى كند.
4- در انتخابات ميان دوره اى مجلس در بهار و كبودراهنگ هم فضا 
اينچنين اســت و داوطلبان با عنوان حقيقى، وعده هايى مى دهند كه 

در حيطه اختيارات و وظايف نماينده مجلس نيست.
وعده هاى تقســيمات كشــورى يا اجرايى و مقايسه اى با شهرستان 
هاى برخوردار و وعده برخوردارى شهرســتان ها از اعتبارات بدون 
در نظر گرفتن شاخص ها، تنها فضاى انتخابات را ملتهب خواهد كرد 

و فايده اى هم براى وعده دهنده نخواهد داشت.
5- داوطلبان هر سه انتخابات گويى دليل حساس نشدن مردم در اين 
دوره از انتخابات را هنوز درك نكرده اند و به جاى صداقت همچنان 

بر طبل وعده كوبيده و مى خواهند اين مردم را با خود همراه كنند.
واقعيت آن اســت كه مردم از وعده خسته شده اند و به همين دليل 
بــه دنبال فرد عملگرا مى گردند تا بتواند با عمل به برنامه ها وضعيت 
زندگى آنها را بهبود بخشــد و ديگر نمى خواهند اســير وعده اين و 

آن در انتخابات شوند.
6- داوطلبــان در هر انتخابات بايد براى ارائه برنامه، امكان مخالفت 
نهادهاى نظارتى و باالدستى را هم لحاظ كرده و برنامه اى را به مردم 

ارائه كنند كه از قابليت اقناع و پذيرش اين نهادها برخوردار باشد.
در تبيين اين موضوع مى توان گفت، اگر مثال در انتخابات رياســت 
جمهــورى وعده اى داده شــود كه در صورت تقديــم برنامه آن به 
مجلس يا شــوراى نگهبان، با مخالفت آنها روبرو شــود، اين وعده 

نشدنى و سركارى خواهد بود. 
7- مــردم در اين دوره از انتخابات صداقت و درســتى از داوطلبان 
و دورى از وعده هاى نشــدنى مى خواهند و افزايش اقبال به برخى 
داوطلبــان كه بــا صداقت بيشــتر و وعده كمترى با مردم ســخن 

مى گويند، درستى اين نظر را تائيد مى كند.
به همين دليل انتظار مى رود داوطلبان هر سه انتخابات با درك شرايط 
روز، خســتگى مردم از وعده هاى نشدنى و ضرورت  ايجاد اميد در 
جامعه، با صداقت و درســتى بيشترى با مردم سخن گفته و از تكرار 
اشتباهات دلســرد كننده به ويژه راه اندازى كارناوال وعده و رقابت 

با وعده هاى انتخاباتى به جاى رقابت با برنامه جامع، پرهيز كنند.

ابتداى تيرماه آغاز طرح «سنجش سالمت» 
كالس اولى ها

 معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشكى ابن ســينا از آغاز طرح 
«سنجش ســالمت» نوآموزان بدو ورود به دبســتان همدان در ابتداى 

تيرماه خبر داد.
منوچهر كرمى در گفت وگو با فارس از  آغاز طرح «ســنجش سالمت» 
نوآموزان همدان در ابتداى تيرماه خبر داد و اظهار كرد: سنجش سالمت 
نوآموزان بدو ورود به دبســتان از روز ســه شنبه مورخ يكم تيرماه در 

استان همدان آغاز خواهد شد.
وى با بيان اينكه اين طرح هر ســال با همكارى دو وزارت آموزش و 
پرورش و بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى اجرايى مى شود گفت: 
در اين راستا هشتم خردادماه ستاد هماهنگى سنجش به عنوان مسؤول 
اجراى هــر چه بهتر برنامه در اســتان با حضور مديــركل آموزش و 
پرورش به عنوان رئيس ســتاد و نيز بنده به عنوان نايب رئيس ستاد و 

ساير اعضا جلسه اى تشكيل داد.
معــاون بهداشــتى دانشــگاه علــوم پزشــكى ابــن ســينا بــا اشــاره بــه 
فراهــم كــردن شــرايط ايمــن از نظــر ســرايت كوويــد-19 و نظــارت 

ــول  ــنجش در ط ــاى س ــارى در پايگاه ه ــرل بيم ــت و كنت ــر مراقب ب
برگــزارى ايــن طــرح افــزود: دريافــت فــرم تكميــل شــده خالصــه 
ــوان  ــه عن ــوزان ب ــالمت دانش آم ــت س ــى وضعي ــات و ارزياب معاين
يكــى از مــدارك ثبت نــام از ســوى مديــران مــدارس بــراى اطــالع از 

ــورد توجــه اســت. ــوزان م ــت ســالمت دانش آم وضعي
وى بــه پيگيرى ارجاعات و اطالع رســانى در خصوص عدم حضور 
نوآمــوزان مبتال به كرونــا و يا داراى والدين بيمــار در طول دو هفته 
قرنطينه در پايگاه هاى سنجش به عنوان مهمترين مصوبات جلسه فوق 

مورد تاكيد اشاره كرد.

ستاد انتخاباتى همدان پيام:
در ايام تعطيالت 

پاسخگوى كانديداها هستيم
 ضمن گراميداشــت ســالروز 15 خرداد و گراميداشت ارتحال 
رهبر كبير انقالب اسالمى به اطالع مخاطبان محترم روزنامه همدان 
پيام مى رســاند باتوجه به تعطيالت پيش رو از آنجا كه همواره رسانه 
همدان پيام حامى و همراه كانديداهاى رياست جمهورى و شوراى 
شــهر در ادوار مختلف بوده اســت به منظور تسريع در سفارشات، 
جلســات مشاوره و كليه امور مرتبط با اين عزيزان رسانه همدان پيام 

در ايام تعطيالت فعاليت خود را ادامه خواهدداد. 
به همين منظور فعاليت اين رســانه در روز جمعه از ســاعت 10

صبح تا 20 شــب ادامه خواهد داشت و روزهاى شنبه و يكشنبه 
نيز، چاپخانه همدان پيام از 8 صبح تا 20 شــب به صورت يكسره 
آماده خدمت رســانى به مخاطبان خــود و كانديداهاى انتخابات 

بود. خواهد 
فعاليت روزنامه در فضاى مجازى همچون روزهاى عادى ادامه دارد.
به همين منظور براى هماهنگى هــاى مرتبط عالقمندان مى توانند با 

شماره تماس 09199015208 تماس حاصل فرمايند.

پيش بينى افزايش موقت سرعت باد
 در همدان

 كارشــناس مركز پيش بينى هواشناسى اســتان همدان از افزايش 
موقت سرعت باد در ساعات بعدازظهر امروز خبر داد.

روح ا... زاهدى در گفت وگو با ايسنا، در تشريح وضعيت آب و هواى 
امروز استان همدان، اظهار كرد: ضمن اينكه انتظار داريم به مرور هوا 
گرمتر شود آسمان استان در روزهاى پيش ِرو صاف و آفتابى همراه با 

افزايش نسبى دما در طول روز خواهد بود.
وى ادامه داد: كمينه و بيشــينه دما در اســتان همدان در 24 ســاعت 
گذشته بين 11 تا 31 درجه سانتى گراد بوده و شهرستان اسدآباد با 34
درجه گرمترين و بهار با 9 درجه سانتيگراد خنك ترين شهرستان استان 
بوده اند. زاهدى تصريح كرد: با توجه به پيش بينى افزايش نسبى دماى 
هوا، وضعيت اســتان همدان از لحاظ كيفيت شرايط هوا نسبتا خوب 

است و مشكلى در اين رابطه وجود ندارد.
كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان در پايان بيان كرد: 
در روزهــاى آينده هواى همدان 2 تا 3 درجه گرمتر خواهد شــد و 

ممكن است در بعضى از نقاط به 36 درجه هم برسد.

احداث دومين شهرك گلخانه اى اسدآباد 
در سال1400

 مدير جهاد كشــاورزى اسدآباد از احداث و آغاز عمليات اجرايى 
دومين شهرك گلخانه اى اين شهرستان در سال  جارى خبر داد.

محمد كرم مرادى در گفت و گو با ايســنا، اظهار كرد: دومين شهرك 
گلخانه اى شهرســتان  به مساحت 40 هكتار توسط بخش خصوصى 
در اراضى روســتاى بهراز با اشــتغالزايى 300 نفر با هدف مديريت 
آب و خاك  احداث خواهد شــد كه براى احداث اين طرح در حال 
حاضر سرمايه گذار بخش خصوصى پيگير تخصيص آب و جانمايى 

طرح فوق است .
وى با اشاره به شــهرك گلخانه اى پرديس شهرستان واقع در اراضى 
موســى آباد به مساحت 21 هكتار، افزود: اين شهرك گلخانه اى شامل 

30 قطعه بوده كه تمامى قطعات شهرك واگذار شده است.
مرادى در ادامه تعداد بهره برداران  كشت گلخانه اى اين شهرستان در 
شــهرك پرديس و بخش خصوصى را 33 نفر برشمرد و ياد آور شد: 
از اين تعداد بهره برداران 30 بهره بردار در شهرك گلخانه اى پرديس و 
سه بهره بردار در كشت هاى گلخانه اى اراضى زراعى  بخش خصوصى 

فعاليت دارند.
مدير جهادكشــاورزى اسدآباد همچنين از توليد ساالنه 2.5 تا سه تن 
محصوالت گلخانه اى در اين شهرســتان خبر داد و اضافه كرد: غالب 
توليد محصوالت گلخانه اى اين شهرســتان به كشــت خيار و گوجه 
اختصاص داشــته كه عالوه بر كشــت اين دو محصول،  محصوالت 

ديگرى نيز چون فلفل دلمه اى و توت فرنگى هم كشت مى شود.
مرادى  اضافه كرد: در راســتاى تنوع بخشى به محصوالت گلخانه اى 
شهرســتان با توجه به توجيه اقتصادى مى توان با نيازسنجى هاى الزم 
گلخانه ها را با آموزش هاى ترويجى به سمت ديگر توليدات از جمله 
توليد گل هاى زينتى تشويق كرد كه جهادكشاورزى شهرستان در اين 

زمينه برنامه هايى را در دست اجرا دارد.
وى با اشاره به 13.6 هكتار كشت هاى گلخانه اى در سطح شهرستان، 
تصريح كرد: در حال حاضر از اين ميزان كشــت هاى گلخانه اى 12.6

هكتار فعال بوده و ســه واحد گلخانه اى نيز  در مجموع به ميزان يك 
هكتار در حال ساخت قرار دارد.

مرادى تعهد امسال شهرســتان در رابطه با كشت گلخانه اى را هشت 
هكتار اعالم كرد و گفت: محصوالت گلخانه اى شهرســتان عالوه بر 
مصرف منطقه به ساير استان ها و كالن شهرهاى سراسر كشور صادر 

مى شود.

1- ليســت نهايى برخى ائتالف هاى سياســى براى شوراى شهرهاى 
اســتان با مخالفت نظر اكثريت طرفداران آنها مواجه شده است. گويا 
اين ليست ها به صورت دو برابر ظرفيت براى رسيدن به ليست نهايى 
در گروه هاى مجازى اين ائتالف ها منتشــر شــده است. گفتنى است 
احتمال مى رود با مخالفت انجام شده از سوى طرفداران، اين ليست ها 

در رقابت ها بى اثر خواهند بود.
2- پخش نشــدن فيلم مستند همتى از شبكه يك به نفع او تمام شده 
است. گويا بسيارى از مردم براى كشف چرايى پخش نشدن اين فيلم 
و مخالفت صدا و ســيما با پخــش آن، اين فيلم را در فضاى مجازى 
ديده اند. گفتنى است همتى دليل پخش نشدن اين فيلم را مخالفت وى 

با حذف و سانسور آن بر اساس نظر صدا و سيما اعالم كرده است.
3- وزير ارتباطات به مخالفت برخى داوطلبان رياســت جمهورى با 
فيلترينگ واكنش نشان داده است. گويا وى از ورود منتقدان شبكه هاى 
اجتماعى به اين شــبكه ها و  اعتقاد به رفع فيلتر اين شبكه ها، استقبال 
كرده اســت. گفتنى اســت جهرمى اينترنت ملى را دروغ خوانده و 

استفاده برخى از اين واژه را نيز خيانت به كشور ارزيابى كرده است.
4- احتمال روى آورى وزارت بهداشــت به طرح هاى تشويقى براى 
ترزيق واكســن كرونا مى رود. گويا اين اقدام براى دسترســى بهتر به 
ايمنى جامعه انجام خواهد شــد. گفتنى است روش تشويقى در چند 

كشور در حال تجربه است.
5- يك نماينده اســبق اســتان در انتخابات ميــان دوره اى تهران رد 
صالحيت شــده اســت. گويا وى فقط براى دريافــت مدرك تائيد 
صالحيت در انتخابات ميان دوره اى مجلس از تهران ثبت نام كرده بود 
كه به هدف خود نرســيده است. گفتنى است اين فعال سياسى سابقه 

نمايندگى يكى از شهرستانهاى غربى استان را داراست.

 ارزشيابى اســاتيد، مديران گروه ها و تاثير 
كالس هــاى همزمان و ناهمزمــان (آنالين و 
آفالين)، از روز شنبه 15 خرداد آغاز مى شود و 
تا روز چهارشنبه 19 خرداد ادامه دارد كه براى 
همه دانشجويان الزامى استو  در صورت عدم 
ثبت ارزشيابى، انتخاب واحد نيم سال بعدى با 

تاخير براى دانشجو فعال خواهد شد.
مدير دفتر نظــارت، ارزيابى و تضمين كيفيت 
دانشــگاه بوعلى ســينا، از جزئيات ارزشيابى 
اســاتيد و مديران گروه و نظرسنجى آموزش 
مجازى دانشگاه خبرداد و اظهار داشت: براى 
شــناخت نقاط قوت و ضعف هر سيســتم و 
همچنيــن رفع نقاط ضعــف آن بايد ارزيابى 
صورت بگيرد، در دانشگاه بوعلى سينا سيستم 
آموزش يكى از مهم ترين سيســتم ها است و 

اصلى ترين متولى آن استاد است.
به گزارش بسنا افشــين افضلى مدير، گفت: 

طبيعتا اگر استاد وظيفه خود را به خوبى انجام 
دهد، بســيارى از فرايند هاى آموزشــى نتايج 
بهترى را رقم خواهند زد به همين دليل، الزم 
است فعاليت هاى اســاتيد مورد ارزيابى قرار 
بگيرد؛ اســاتيد در اين ارزشيابى از جنبه هاى 

مختلف مورد ارزيابى قرار خواهند گرفت. 
افضلى ادامه داد: طبق نظرات دانشــجويان در 
اين ارزشيابى، در مورد بعضى از اساتيد به اين 
نتيجه رسيده ايم كه ارائه درس با استاد مربوطه 
موثر نخواهد بود همچنين اين نتايج ارزشيابى 
اساتيد در انتخاب استاد نمونه تاثيرگذار است، 
زيرا مراجعه به نظرات دانشجويان مهم است؛ 
دغدغــه اى مبنى بــر نگرانى دانشــجويان از 
دسترسى اساتيد به شخص نظر دهنده وجود 
دارد كــه با قطعيت مى توانــم بگويم كه تنها 

ميانگين نظرات به دست اساتيد مى رسد.
مدير گروه نظارت، ارزيابى و تضمين كيفيت 

دانشــگاه در ادامه تبيين كــرد: اين دغدغه ها 
موجب شده است كه بعضى از دانشجويان اين 
نظرســنجى را جدى نگيرند و نظرات درستى 
ثبت نكنند كه اين امر يكى از معضالت ما در 

اين نظر سنجى است 
افضلى اذعان كــرد: مى توان گفــت ارزيابى 
اســاتيد يك تكليف بر عهده دانشجو است و 
وقتى دانشجو در جايگاه قضاوت قرار گرفته، 
بايد به درستى تصميم بگيرد تا هر دو طرف از 

جريان پيش آمده راضى باشد.
وى اضافه كرد: همچنين در دانشــگاه بوعلى 
ســينا مديران گروه هاى آموزشى نيز به عنوان 
يكى از مهم ترين جايگاه هاى دانشگاه ارزيابى 
مى شوند و بسيارى از اتفاقات در سطح گروه 

نتيجه تصميم گيرى مديران گروه ها است. 
وى تأكيــد كرد: بــا توجه به اينكــه در ترم 
جارى تدريس اساتيد به صورت مجازى و با 

استفاده از سامانه درس افزار يا ساير سامانه هاى 
آموزش مجازى انجام شــده اســت، سواالت 
ارزشــيابى اساتيد نيز بر اين اساس تغيير يافته 
اســت و عملكرد اســاتيد محترم در آموزش 

مجازى توسط دانشجويان ارزشيابى مى گردد.
افضلى عنوان كرد: در اين ارزشــيابى مواردى 
همچــون، كيفيت تدريــس، كيفيت محتواى 
ارائه شده، تعامل استاد با دانشجويان، ميزان و 
كيفيت تكاليــف، ارايه بازخورد و ... در قالب 

15 سوال بررسى خواهد شد.
وى تصريح كرد: در طراحى ســواالت سعى 
شده به جنبه هاى عمومى آموزش مجازى كه 
توســط اكثريت قريب به اتفاق اساتيد، انجام 

شده است، پرداخته شود.
وى گفت: در نيم ســال جارى همچنين تاثير 
كالس هــاى همزمان و ناهمزمــان (آنالين و 
آفالين) مورد ارزيابى قرار مى گيرد كه شركت 
دانشــجويان در آن باعث دستيابى به نتايجى 
معتبر و موثر، در راســتاى بهبــود فرآيند ها و 

تصميم گيرى هاى آموزشى مى گردد.

مهم ترين عوامل در ارزشيابى اساتيد، نظر دانشجويان است

ارزيابى كالس هاى آنالين و آفالين از 15 خرداد

مريم مقدم »
 امروزه فضاهاى همگانى شــهرى مكانى 
براى حضور مردم و محل تعامالت اجتماعى 

شهروندان مى باشد.
با گســترش فزاينــده شهرنشــينى و افزايش 
جمعيت شهرنشــينان و مشــكالت ناشى از 
آن، فراهــم آوردن امكاناتى بــراى رفاه حال 

شهروندان بيش از پيش ضرورى مي نمايد.
 ارتقاى كيفيت زندگى مردم

شهردار همدان در زمينه تغيير و تحول فضاهاى 
شهرى گفت  : توسعه محله اى، فرآيندى است 
كه بر اســاس آن، بــا بهره گيرى از ســرمايه  
اجتماعى موجــود در محالت و هم افزايى در 
اقدامات قابل انجام توســط ذينفعان مختلف، 
اقدامات الزم براى ارتقاى كيفيت زندگى مردم 
صورت مى گيرد و شامل تمامى مسائل مربوط 
به محله و ســاكنان آن شامل مسكن، توسعه 
اقتصادى محله، مشــاركت شهروندان، رفاه 
اجتماعى، احساس امنيت، ارتقاى خدمات 

در محله و مسايل زيست محيطى است.
عباس صوفى در اين زمينه به كليد خوردن 
و يا به نتيجه رســيدن برخى پــروژه هاى 

شــهرى با هدف تامين رفاه مردم و خدمات 
رســانى به محالت اشاره كرد و گفت : پروژه 
پوشــش رودخانه و اجراى  بلوار «شــهداى 
ســالمت»  حد فاصل بزرگــراه حضرت امام 
و بلوار ســردار همدانى از ابتداى مرداد سال 
جارى به طول يك كيلومتر و عرض 30 متر از 

اين دست پروژه ها بود .  
 يك اقدام جهاد ى

شــهردار همدان عنوان كرد : بلوار 30 مترى 
«شــهداى ســالمت» در يك اقدام جهادى با 
اختصاص 55 ميليارد ريال با هدف ارج نهادن 
به تالش كادر درمان و رفع مشكالت ناشى از 
پوشش رودخانه و تأمين آب آشاميدنى كوى 

نبوت 17 شهريور 1399  افتتاح شد.
وى  افتتاح بلوار شــهداى ســالمت در مدت 
زمــان كوتــاه را حاصل تالش شــبانه روزى 
خدمتگــزاران مردم دانســت و اضافه كرد: با 
اقــدام جهادى شــهردارى و نهادهاى مرتبط، 
زمينه آبادانى و نشــاط اجتماعى در اين منطقه 

فراهم شده است.

فى  صو
شــش  پو
رودخانه اين مسير را يكى از مطالبات قانونى 
شهروندان دانست و ادامه داد: در زمان اجراى 
پروژه در كوتاه ترين زمان  پوشش رودخانه، 
بلوار  آســفالت  و  زيرســازى  جدولگذارى، 

«شهداى سالمت» در اين منطقه انجام شد.
 مطالبه مردمى 

وى پروژه بلوار شــهداى سالمت را يكى از 
مطالبات مهم مردم دانســت و با بيان اينكه با 
حمايت هاى شوراى شهر و تأكيد ويژه شهردار 
همدان موضوع ســاماندهى و بازگشايى اين 
معبر در دســتور كار قرار گرفت براى ساخت 

اين بلوار 55 ميليارد ريال هزينه كرديم.
صوفى تاكيد كرد  : شهردارى منطقه 3 در اجراى 
اين پروژه جســورانه عمل كرده است، در چند 
سال اخير توزيع متوازن امكانات به ويژه در مناطق 
كم برخوردار در اولويت شوراى شهر و شهردارى 
بوده و همين مسأله موجب رضايتمندى نسبى 

شهروندان بوده است.
 ايجاد بلوار شهداى سالمت 

مدير شهردارى منطقه ســه همدان نيز گفت 
:  اجراى اين پروژه از اواســط مردادماه سال 
1399 در دســتور كار شهردارى منطقه 3 قرار 
گرفت و در وهله اول پوشــش رودخانه اين 
منطقه با اعتبارى بالغ بــر 20 ميليارد ريال به 

پايان رسيد.
محمد رضا فيضى منش، افزود  : پس از اتمام 
پوشــش كامل رودخانه، عمليات زيرســازى 
معبر با 10 ميليارد ريال انجام شــد 25 ميليارد 
ريــال نيز بابت روكش كامل آســفالت بلوار 
«شهداى سالمت» به طول يك كيلومتر هزينه 
شده اســت . در جهت محروميت زدايى اين 

منطقه و با تأكيد شهردار همدان، به زودى 
كار مطالعات و طراحى پارك در 

اين منطقه آغاز خواهد شــد 
كه به همين منظور خدمات 
ديگــرى، چــون پيــاده 
فضاى  توسعه  روسازى، 
سبز، روشــنايى معابر و 
ساير اقدامات الزم در اين 

منطقه انجام خواهد شد.
وى عنوان كــرد :  اين پروژه 

در مــدت زمان كوتــاه و با همت 

دســت اندركاران  با هزينه اى بالغ بر 6 ميليارد 
ريال توســط شــهردارى در كنار 7 كيلومتر 
لوله گذارى توســط آب و فاضالب به منظور 

اتصال به شبكه آب شهرى اجرا شد.
فيــض منش همچنين گفت :  بــا ايجاد  اين 
بلوار  شرايط زندگى در منطقه دگرگون شده و 
وضعيت رفاهى جامعه محلى بهتر شده است 
بايد هميشه و در همه حال خدمت به مردم را 

در اولويت كار خود قرار دهيم.
گفتنى اســت ، پروژه هاى بهســازى محيطى 
مشــتمل بر مجموعــه اقدامات ســاماندهى 
عرصه هاى عمومــى (از قبيــل مركز محله، 
خيابان و كوچه، فضاى جمعى، ُخرد فضاهاى 
شهرى، جداره هاى شهرى و ...) كه موجبات 
ارتقــاى كيفيت محيط شــهرى، 
بهبود شــرايط زيســت و 
فضاى انديشه و تعامل 
جامعه  انســان،  بين 
و محيــط را احياء 
كرده و بستر توسعه 
و پايدارى در محله 
آورد  فراهــم  را 
و موجــب افزايــش 
شهروندان  رضايتمندى 

مى شود، است. 

يادواره شهيدان 
مختاران از راديو 
همدان پخش مى شود

 مدير ادبيــات و تاريخ دفاع مقدس اداره 
كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
استان همدان گفت: نخستين يادواره راديويى 
شهيدان حاج «على اكبر مختاران» و فرزندش 
غواص شــهيد «محمد مختاران» همزمان با 
ســالروز شــهادت امام جعفر صادق (ع) از 

شبكه راديويى همدان پخش مى شود.
محمد برخــوردار در گفت وگو با ايرنا اظهار 

داشــت: در راستاى توجه به فرهنگ شهيد و 
شــهادت و بازخوانى زندگى شهداى استان، 
نخســتين يادواره راديويى اين شــهيدان با 
حضــور ســردار «مهدى فرجى» جانشــين 
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
و همسر شهيد، يكشنبه 16 خرداد پخش مى 

شود.
به گفته وى اين مستند راديويى كه به بررسى 
ابعاد زندگى و فعاليت هاى اين شــهيدان مى 
پردازد روى مــوج fm رديف 94 مگاهرتز 
ســاعت 19.30 الى 20.30 با همكارى بنياد 
حفظ آثار و نشــر ارزش هــاى دفاع مقدس 

استان و صدا سيما پخش خواهد شد.

مدير ادبيــات و تاريخ دفاع مقدس اداره كل 
حفظ آثار و نشــر ارزش هــاى دفاع مقدس 
اســتان همدان عنوان كرد: تهيه يادواره هاى 
شهدا، فرهنگ ايثار و از خودگذشتگى را كه 
عامل مقابله با توطئه هاى اســتكبار جهانى 

است در جامعه ترويج مى دهد.
على اكبر مختاران پدر شهيد محمد مختاران 
متولد 1322، از مبارزان انقالبى و بنيانگذاران 
سپاه پاســداران همدان، از جانبازان شيميايى 
هشت سال دفاع مقدس بود كه بعد از سال ها 
تحمل رنج بيمارى در روز 16 خرداد 1394

به علت صدمات ناشــى از جنگ تحميلى به 
خيل شهدا پيوست.

شهيد محمد مختاران فرزند اين مرحوم نيز 
در 16 اســفند سال 1347 در همدان متولد 
شــد و دانش آموز دوم دبيرستان در رشته 
علوم انســانى بود كــه در قالب گروه هاى 
بسيج در جبهه ها حضور يافت و به عنوان 
غــواص در گردان جعفر طيار همدان و در 
عمليــات كربالى چهار در چهــارم ديماه 
سال 65 در منطقه اروند رود شهد شهادت 

نوشيد.
پيكر اين شــهيد پــس از ســالها دورى در 
فروردين ماه ســال 76 در عمليات تفحص 
شناسايى شد و در گلزار شهداى شهر همدان 

آرام گرفت.

با هدف ارج نهادن به تالش كادر درمان و رفع مشكالت منطقه 

بلوار 30 مترى «شهداى سالمت» 
در همدان ايجاد شد 
■ يك اقدام جهادى براى  ارتقاى كيفيت زندگى مردم

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

تان هستيم
همراه
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مشكالت 17 واحد توليدى شهرستان نهاوند 
بررسى مى شود

 فرماندار نهاوند از بررســى مشــكالت 17 واحــد توليدى در 
اين شهرســتان خبر داد و گفت: اين واحدها در زمينه كشــاورزى 
و صنعتى فعاليت دارند، اما در مســير توليد با مشــكالت و موانعى 

روبه رو شده اند.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرستان نهاوند، مراد ناصرى 
اظهار كرد: به منظور بررســى مشكالت و رفع موانع توليد واحدهاى 
صنعتى شهرســتان نهاوند، طرح «پنجره واحد» در محل فرماندارى 
تشكيل و با حضور ادارات مسائل مربوطه پيگيرى و برطرف مى شود.
وى با بيان اينكه در راستاى اجراى شعار راهبردى سال جارى مبنى 
بر رفع مشكالت واحدهاى توليدى كارگروه پنجره واحد كه پيش تر 
در فرماندارى راه اندازى شــده فعال تر شده است، افزود: در گذشته 
يك ســرمايه گذار مجبور بود براى پيگيرى مشكالت واحد توليدى 
خود به ادارات مختلف مراجعه كند، بنابراين اين روند باعث اتالف 
وقت و طوالنى شدن فرآيند بررسى مشكل مى شد كه با ايجاد پنجره 

واحد اين مشكل برطرف شده است.
ناصرى تأكيد كرد: در كاركرد پنجره واحد تمام مســئولين مرتبط با 
واحدهاى توليدى حضور دارند كه در هفته يك روز تشكيل جلسه 

داده و مشكالت بررسى و در مورد آن ها تصميم گيرى مى شود.
فرماندار نهاوند گفت: درحال حاضر 17 واحد اثرگذار در بخش هاى 
صنعتى، كشاورزى و خدمات شهرستان وجود دارد كه اگرچه درحال 
فعاليت اند، اما داراى مشــكالت و موانعى هستند كه درصورت رفع 
اين موانع مى توانند نقش مهمى در اشتغال زايى و باال بردن توليد در 

سطح شهرستان داشته باشند.
وى خاطرنشــان كرد: عالوه بر اين واحدهاى بــزرگ توليدى، 60
شــركت در شهرســتان وجود دارد كه بين 30 تا 70 درصد فعاليت 
دارند و براى رفع موانع توليد اين شركت ها، مشكالتشان جمع بندى 

و در پنجره واحد مورد بررسى قرار مى گيرد.
فرماندار نهاوند تصريح كرد: عمده مشكالت اين واحدهاى يادشده 
مربوط به سيستم بانكى و تأمين آب است كه تالش مى كنيم در سال 
جارى مشكالت يادشده برطرف شوند و اين واحدها به 100 درصد 

فعاليت برسند.
وى افزود: عالوه بر طرح هايى كه به آن ها اشــاره شد، هفت مورد از 
طرح هاى توليدى نيز در مرحله درخواست اوليه براى شروع فعاليت 

هستند كه در پنجره واحد مورد بررسى قرار خواهند گرفت.
ناصرى درخصوص آخرين وضعيت پتروشــيمى نهاوند نيز گفت: 
كارهاى مقدماتى اين واحد صنعتى ازجمله واگذارى زمين مورد نياز 
و همچنين پيوست هاى زيست محيطى آن انجام شده كه با اجراى فاز 

نخست اين طرح براى 150 نفر ايجاد اشتغال مى شود.

خواست مردم روى كارآمدن دولت جوان و 
چابك است

 خواست كنونى مردم تغيير وضع موجود است كه تحقق اين امر، مستلزم 
روى كار آمدن يك دولت جوان و چابك است تا مشكالت جامعه را حل و 

معيشت مردم را بهبود بخشد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى و نماينده 
مردم نهاوند در ارزيابى انتخابات رياست جمهورى1400 و درتشريح علت 
تخريب انتخابات از سوى برخى ســران اصالح طلب اظهارداشت: مطابق 

فرمايش مقام معظم رهبرى نســبت به انتخابــات اميدوار و گمان مى بريم 
حضور و مشاركت مردم باال باشد. 

عليرضا شــهبازى افزود: در اين ميان برخى افراد گاه سهوى و گاه عمدى 
دست به تخريب انتخابات مى زنند كه بسيار دور از اخالق و منش اسالمى  
است . بنابراين كانديداها و طرفدارانشــان مى بايست آگاه و از ايجاد تنش 

اجتناب كنند.
كانديداها اخالق انتخاباتى خود را حفظ كنند

شــهبازى تصريح كرد: به طورحتم تخريب عمدى برخى از افراد نسبت به 
انتخابات 1400 ، هدف دار اســت. الزم به ذكر اســت تا بگوييم اين گونه  

رفتارها تنها مختص سال جارى نيست بلكه در تمامى ادوار انتخاباتى ديده 
شــده و بنابراين ديده مى شــود .  دراين راستا تنها نياز است تا كانديداها به 

مسير خود ادامه و اخالق انتخاباتى خود را حفظ كنند. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنين خاطرنشان كرد: 
طى 8 ســاله گذشته، مردم همواره با نارضايتى نسبت به وضعيت اقتصادى 
و تصميمات دولت، امرار معاش كردند . بنابراين خواست كنونى مردم تغيير 
وضع موجود اســت كه تحقق اين امر، مستلزم روى كار آمدن يك دولت 
جوان و چابك اســت تا مشكالت جامعه را حل و معيشت مردم را بهبود 

بخشد. 

واكسن تنها راه ايمنى در مقابله با 
شيوع كرونا است

 واكســن بهترين و تنها راه ايمنى در مقابله با ابتال و شــيوع 
كرونا مى باشد. در حال حاضر واكسيناسيون افراد باالى 70 ساله 
در شهرستان در حال انجام است. از همه افراد واجد شرايط سنى 
با فراخوان جهت دريافت واكسن دعوت كرداه ايم. چنانچه افراد 
باالى 70 سال به هر دليل از واكسيناسيون جا مانده اند، به سايت 

salamat.gov.ir مراجعه و ثبت نام كنند.
رعايت پروتكل هاى بهداشتى(رعايت 
 - ماســك   - اجتماعــى  فاصلــه 
شستشــوى مرتب دست ها) و تزريق 
واكسن،همچنان نقش مهم و حياتى در 
كنترل آمار ابتــال و مرگ و مير بر اثر 

كرونا را دارند.

امروزه در جهانى كه سرشار از ظلم و بى عدالتى است، آموزه هاى امام خمينى مبنى بر لزوم 
ايستادگى در برابر تبعيض و تجاوز ، همچنان راهگشاست. ايشان معتقدند : « از اولى كه بشر 

در دنيا آمده است باب تنازع بين صالح و غيرصالح پيدا شده است. »
مراســم ســالگرد ارتحال حضرت امام بصودت پياده روى از درب درفتر امام جمعه تا مسجد 

جامع برگزار خواهد شد
و همشــهريان عزيز خواهشمنديم ساعت 12 روز جمعه 14 خرداد 

ماه جلوى درب دفتر امام جمعه حضور به عمل رسانند.

شركت در انتخابات تكليف الهى است
 مشاركت سياسى و حضور حداكثرى در انتخابات، در انديشه  ى حضرت 
امام(ره)، هم حق و هم تكليف است. از يك سو، حق اوليه  ى هر فرد است از 
حق خود استفاده كند.طبق گفته امام خمينى(هر كسى حق اولى اش اين است 
كه خودش انتخاب كند. چيزى كه راجع به مقدرات مملكت خودش است. 
از سوى ديگر، حضور حداكثرى تكليفى شرعى است.نگوييد كه ديگران رأى 
مى دهند. من هم بايد رأى بدهم، تو هم بايد رأى بدهى، آن روستايى هم كه 
در كنار مزرعه  خودش كار مى كند بايد رأى بدهد. تكليف اســت. اين يك 

تكليف الهى است.)
برگــزارى انتخابــات با حضــور حداكثرى مى 
تواند گامى بزرگ براى ملت ما باشــد و در ديار 
ســيدجمال الدين اسدآبادى مردم هميشه پيشگام 

بودند.

تبليغات سازنده بدون مخدوش كردن چهره شهر
اعضاى ستاد كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى و شوراى اسالمى شهر اسدآباد 
موظف هستند تبليغات خود را در چارچوب موازين مصوب از سوى وزارت كشور 

انجام دهند، افزود: كانديداها ضمن انجام تبليغات مناسب 
و صحيح مى بايســت حقوق فردى، مادى و معنوى افراد 
را رعايت كرده و به ســالمت جسمى و روحى شهروندان 
توجه داشته باشند و تبليغات خود را در محل هايى نصب 

كنند كه مزاحم شهروندان نباشد.
تبليغات مناسب و سازنده بدون مخدوش كردن چهره شهر 
ضرورى است. فضاهاى تبليغاتى در پياده روها، خيابان ها 

و محله هاى پرتردد شهرى نصب مى شود.

 اگر شخصى كه بخواهد شغلى ايجاد كند قبل از سپردن هر گونه تعهد، اجاره، يا خريد محل بايد 
براى گرفتن مجوز الزم به اتحاديه صنف مربوطه مراجعه و درخواســت كتبى خود را تسليم نمايد. 
اتحاديه موظف است درخواست هاى رسيده براى اخذ جواز كسب را به ترتيب شماره و تاريخ در 

دفتر مخصوص ثبت و رسيد آن را به متقاضى تسليم كند.
تاسيس هر نوع محل كسب و اشتغال به هر نوع كار فنى، مستلزم داشتن پروانه مربوط به آن است. 
پروانه كســب، اجازه اى است كه طبق مقررات قانون نظام صنفى، به منظور شروع و ادامه كسب و 

كار يا حرفه، به فرد مربوط براى محل مشخص يا وسيله كسب مشخص، 
داده مى شود.

خريد و فروش پروانه كسب ممنوع است. در صورتيكه دارنده جواز كسب 
بخواهد حقوق ناشي از پروانه خود را به ديگري منتقل كند اتحاديه مربوطه 
مكلف است با رعايت مقررات مربوطه پروانه منتقل كننده را باطل و پروانه 

جديد به نام منتقل اليه در صورت واجد بودن شرايط  الزم صادر كند.

 بقاع متبركه نقطه كالبد و هويت بخش دين و مذهب ما است.
يكــى از مهتمرين فعاليت هاى اين مــكان هاى مذهبى در زمان فعلى 
مخصوصا ايام كرونا، فعاليت هاى اجتماعى در سايه فرهنگ دينى است 

كه تمام تالش اين اداره اين است كه  به اين 
نوع فعاليت ها رونق ببخشــند.در ماه جارى 
توزيع ســبد غذايى،خريد كپسول اكسيژن و 
مسابقات فرهنگى در فضاى مجازى  ازجمله  
اقدامات اداره اوقاف شهرستان اسدآباد است.

معرفى كتاب " انتخابات ليله القدر نظام اسالمى "
 رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان مالير از معرفى كتاب انتخابات ليله القدر نظام 
اسالمى خبر داد. سيد مهدى آخشيك گفت: با توجه به فرا رسيدن انتخابات سيزدهمين دوره 
رياست جمهورى و شوراهاى اسالمى شهر و روستا اقدام به معرفى كتاب"انتخابات،ليله القدر 
نظام اسالمى"كه در بر دارنده بيانات،آرا و نظرات رهبر معظم انقالب اسالمى در مورد انتخابات 

باتاليف سعيد اشيرى كه توسط انتشــارات انقالب اسالمى منتشر 
شده است در جمع بسيجيان و فرماندهان بسيج ادارات،كارخانجات 
و اصناف شهرســتان توزيع شــد . به گزارش روابط عمومى اداره 
كتابخانه هاى عمومى مالير افزود: در  بخشــى از كتاب به اســتناد 
به بيانات رهبر معظم انقالب آمده اســت: «برپايى نظام جمهورى 
اســالمى و مشــاركت مردم در تمام برنامه ها و تصميم گيرى هاى 
اساسى آن، بر تمامى تصورات و برداشت هاى نادرست از اسالم و 

حكومت اسالمى، خط بطالن كشيد.»

داور ماليرى مسابقات قهرمانى دو و ميدانى را 
داورى مى كند

 ايرج مرادى داور بين المللى و خوش نام ماليرى طى حكمى از ســوى فدراسيون دو 
و  ميدانى كشــور  مسابقات قهرمانى دو و ميدانى بزرگساالن كشور را در شهرستان اراك 
قضاوت كرد. به گزارش روابط عمومى اداره ورزش و جوانان شهرستان مالير،طى حكمى 
از ســوى فدراسيون دو و  ميدانى جمهورى اسالمى ايران  ايرج مرادى  داور بين المللى 
و خوش نام ماليرى براى قضاوت و داورى مســابقات قهرمانى دو و ميدانى بزرگساالن 

كشور  دعوت شد.
مســابقات قهرمانى دو و ميدانى بزرگســاالن كشور به ميزبانى 
استان مركزى شهرســتان اراك در اوايل خرداد ماه سال جارى 
برگزار شــد كه  مرادى در اين مســابقات با قضاوت و داورى 
خوب و عادالنه خود برگ زرين ديگرى را در كارنامه درخشان 
افتخارات داورى اين شهرســتان در مسابقات كشورى به ثبت 

رساند.

 دستگاه اجرايى شهرستان با تمام توان و امكانات در برگزارى انتخابات حضور خواهند داشت .
ستاد انتخابات شهرستان بهار به رياست فرماندار شهرستان بهار و با حضور مديران دستگاه هاى اجرايى اين شهرستان در محل فرماندارى تشكيل جلسه داد.

در اين جلســه فرماندار بهار گفت: يكى از بزرگترين و مهمترين رويدادها در ســالجارى ، برگزارى 3 انتخابات رياست جمهورى، ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى و 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا است كه نسبت به اين مهم نياز است تمامى دستگاه هاى اجرايى با تمام توان و امكانات خود جهت برگزارى انتخابات از هيچ تالشى دريغ 

نكرده و با امادگى كامل پاى كار باشند.
احسان قنبرى خاطر نشان كرد :تامين نيرو جهت حضور در شعب ،اعزام خودرو ، در اختيار گذاشتن برخى از امكانات مورد نياز،حضور مديران در برخى از مسئوليتهاى 
اجرايى ستاد انتخابات ،آماده باش بودن ادارات(بخصوص ادارات خدماتى و امداد رسان) در ايام پيش رو، به ويژه روز انتخابات از نكات بسيار مهم و قابل توجه است كه 

مديران دستگاه هاى اجرايى ملزم به آمادگى كامل و اتخاذ تمهيدات و تدابير الزم جهت برگزار كردن اين دوره از انتخابات مى باشند.

جوانان اثر گذارترين قشر 
در انتخابات

 جوانان با پرسشــگرى، كنجكاوى و حساسيت به سرنوشت 
كشــور در جريان انتخابات 1400 اثر گذارترين قشــر هستند.

مشاركت گسترده مردم و خانواده ها براى نظام و انقالب اسالمى 
بسيار اهميت دارد.

 مردم هميشه در صحنه اسدآباد همگام با ملت ايران و همواره در 
طول دوره هاى مختلف پس از انقالب در راستاى حفظ آرمان هاى 
نظام و حراســت از ايران اسالمى ايستادگى كردند و با مقاومت 
خود توطئه هاى دشمنان را كه خواهان تضعيف اقتدار كشور بوده 

و هستند از ميان بردند.
امروز دشــمنان دين و نظام جمهورى اسالمى ايران نتوانسته اند 
كارى را در ايــن زمينه پيش ببرنــد چرا كه حضور مردم همواره 
در تمامى صحنه ها زبانزد بوده اســت. جوانان هسته اصلى را در 
انتخابات تشكيل مى دهند و اين امر مهم تا جايى پيش مى رود كه 
بعدها رهبر انقالب براى برون رفت از مشــكالت به تشكيل يك 

دولت جوان انقالبى و حزب الهى نيز توصيه مى كنند.
براى تقويت و استحكام نظام و انقالب اسالمى، مشاركت گسترده 
مردم و خانواده ها بسيار اهميت دارد و روشنگرى و بيان اهميت 
موضوع براى مردم و نســل جوان موجب ايجاد انگيزه و جلب 

مشاركت در اين عرصه مهم اجتماعى و سياسى مى شود.
البته جوانان بايد هوشيار باشند كه در انتخابات پيش رو احساسى 
عمل نكنند و انتخاب خود را بر پايه شناخت كافى و منطق انجام 

دهند.
از همه مســئوالن، هيأت هــاى مذهبى، مداحان ،ائمه مســاجد، 

كانون هاى  قرآنى،  مؤسســات  مديران 
فرهنگى تبليغــى و... انتظار مى رود كه 
يك بار ديگر همچون ســنوات گذشته 
با روشنگرى بر گرفته از منويات رهبر 
معظم انقالب در راســتاى انتخاباتى پر 

شور اقدام كنند.

محمد بيژنى روابط عمومى دفتر امام جمعه 
شهراسدآباد

مهدى سليمانى روابط عمومى فرماندارى 
شهرستان اسدآباد

مهدى سليمانى روابط عمومى فرماندارى 
شهرستان اسدآباد

محسن ياراحمدى روابط عمومى اتاق اصناف 
شهرستان اسدآباد

محسن ياراحمدى روابط عمومى اتاق اصناف 
شهرستان اسدآباد

مهدى خدايى روابط همومى فرماندارى 
شهرستان بهار

رضا ويسى روابط عمومى شهردارى

حسين سليمانى(روابط عمومى دانشكده
 علوم پزشكى شهرستان اسدآباد)

حسينعلى كارگر مسئول روابط عمومى اداره تبليغات 
اسالمى شهرستان اسدآباد

بهنام كاظمى روابط عمومى اداره  اوقاف اسدآباد

كشاورزان نهاوندى موسير 
وحشى را اهلى كردند

 موسير گياه بومى و قديمى ايران است كه به صورت 
وحشى در مناطق كوهستانى مى رويد و اخيرا كشاورزان 
نهاوندى به صورت بومى و علمى آن را كشت مى كنند.

به گزارش روابط عمومى، كشــت موســير كم آب بر با 
سودآورى و خواص پزشــكى زياد است كه در صنايع 
غذايى كاربرد زيادى دارد. اين داروى پزشكى و غذايى 
داراى اســيدهاى چرب و عناصر معدنى است كه هفده 
توده موسير در مناطقى مانند نهاوند، كنگاور، دلفان، الشتر, 
سياخ دارنگون، صحنه، آشــتيان، دشت ارژن، كوهرنگ، 
ســپيدان، ديواندره، بروجرد، خمين، ياسوج، خوانسار، 

هرسين، اراك مى رويد
Boiss hirtifolium Allium موسير با نام علمى
يك گونه آســيايى است كه منشــاء آن مركز و جنوب 
غربى آســيا اســت. اين گياه كه با نام موســير ايرانى 
شــناخته مى شــود با شــالوت معمولى متفاوت بوده 
و داراى تنوع ژنتيكى بســيار زيــاد، يكى از مهمترين 
گونه هاى دارويى و صنعتى جنس آليوم در ايران است 
كه به صورت خودرو و طبيعى در مناطق مرتفع با اقليم 

خيلى سرد تا نيمه سرد رشد مى كند
موســير بومى ايران اســت و به عنوان يك گياه وحشى 
در كــوه هاى زاگرس در غرب، جنوب و مناطق مركزى 
ايران رشــد مى كند. اين محصول به عنوان يك ادويه در 
صنايع غذايى يا دارو در طب ســنتى ايران مورد استفاده 
قــرار مى گيرد. تركيبات ســولفوره، آليل پروپيل و متيل 
ســولفانيل از مهمترين تركيبات اسانس اين گياه هستند. 
طبيعت گرم و خشك ، دافع سنگ كليه و مثانه ، كاهش 
درد مفاصل ، ضد انگل ، كاهش فشــار خون. اين گياه 
مى تواند با بيمارى هاى ديابت،آرتريت، سرماخوردگى و 
آنفلوآنزا، استرس، تب، سرفه، سردرد، هموروئيد، آسم، 
آرترئوسكلروزيس و سرطان مقابله كند. دامنه رشته كوه 
هاى زاگرس در اســتان هاى لرســتان، كردستان، ايالم، 
چهارمحال و بختيارى، غرب استان اصفهان و چند استان 
ديگر، پتانسيل رشد و توسعه كشت و زراعى سازى اين 

گياه با ارزش را دارند. 
مهدى زرينى يكى از جوانانى است كه در كوه پايه هاى 
بخش مركزى نهاوند اقدام به كاشــت يك هكتار موسير 
كرده، مى گويد: قيمت موســير تقريبا بد نيست در حال 
حاضر هر كيلو موســير تازه را از ما به قيمت 25 تا 30
هــزار تومان خريدارى مى كنند كه به طور متوســط از 

هرهكتار 50 تا 60 ميليون تومان عايد كشاورز مى شود 
اما متاســفانه بيشتر سود آن را دالل هاى عمده  مى برند 
و هر كيلوى آن را در بعضى از مواقع بين 50 تا 70هزار 

تومان در بازار تحويل مشترى مى دهند.
اين كشــاورز نهاوندى مى افزايد: مهمترين مشــكالت 
ما گران بــودن قيمت حمل و نقــل، كارگر و نهادهاى 
كشــاورزى است و همچنين اگر بخواهيم از موسير بذر 
بگيريم تگرگ و بادهاى شديد بهارى گلبرگ ها و ساقه 
موسيرها را اذيت مى كند. زرينى تصريح كرد: متاسفانه 
عمده مشكل ما قاچاقچيان موسير و سارقانى هستند كه 
در زمين هاى زراعى و كوه پايه ها به مزارع دســتبرد مى 
زنند و موسير ما را به صورت غير قانونى به عنوان موسير 
وحشى و كوهستانى با قيمت بااليى در بازار مى فروشند.

 ميزان مصــرف آب در زمين هاى زراعى دو بار آبيارى 
در پاييز و بهار تا موقع برداشــت است و در كوهپايه ها 

از نزوالت جوى و آب چشمه ساران استفاده مى كنند.
امسال در نهاوند 300 تن موسير برداشت مى شود

كريــم حاج بابا على در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: 
شهرســتان نهاوند به لحاظ شرايط آب و هوايى منحصر 
به فرد با كوهســتان هاى غنى و منابع طبيعى گسترده و 
چشــمه و رودخانه هاى جارى، مســتعد كشت انواع 

گياهان دارويى و غذايى است كه كشاورزان نهاوندى پياز 
موسير و وحشــى در 15هكتار از اراضى اين شهرستان 
كشت مى كنند. او اظهار داشت: به دليل كم آب بر بودن 
و سودآورى مناســب چند سالى است كه كشاورزان به 
كاشــت موســير اقدام مى كنند و به طور متوسط از هر 

هكتار 20تن محصول برداشت مى كنند.
مدير جهاد كشاورزى نهاوند افزود: پياز موسير در پاييز 
كشت مى شود و در خردادماه و تابستان به صورت پياز 
و دانه برداشت مى شود و پيش بينى مى شود از 15هكتار 

از اراضى نهاوند 300تن موسير برداشت شود.
حــاج باباعلى بيان كرد: پياز موســير به طور معمول در 
كوهپايه ها با شيب كم و اراضى كه كمتر آب دارند كشت 
مى شــود و در فصل برداشت در هر هكتار حدود 5نفر 

مشعول به كار مى شود.
 موسير سرشار از آنتى اكسيدان است

 على نوابى پزشــك عمومى در نهاوند در مورد خواص 
موسير مى گويد: موسير ها بيشتر از بقيه اعضاى خانواده 
حاوى آنتى اكسيدان و فنول هستند اين ويژگى آن ها را 
به يكى از بهترين غذاهاى آنتى اكسيدانى براى پيشگيرى 
از بيمارى ها از جمله سرطان و همچنين موثر در درمان 

بيمارى هاى مزمن تبديل كرده است

او اظهار داشــت: دو مجموعه از تركيبات، اكثر خواص 
درمانى شــناخته شده در موسير را تشكيل داده:تركيبات 
ســولفور، مانند آليل پروپيل در سولفات (APDS) و 
فالنوئيد ها مثل كورستين كه پياز موسيربه گردش خون 
پوست سر و تقويت رشد مو كمك مى كند موسير حاوى 
گوگرد است كه ريزش مو را كاهش مى دهد و درخشانى 
مــو را افزايش مى دهد هم چنين مى توانيد موســير را 
با ليمو، باترميلك و عســل مخلوط كنيد تا شوره سر را 
از بين برود. او افزود:  موســير غنى از ويتامين ها، مواد 
معدنى و آمينو اسيدهايى است كه عملكرد مغز را افزايش 

مى دهند.
 كشت 40 نوع موسير در نهاوند

سير و موسير هر دو خاصيت ضد سرطانى به دليل وجود 
گوگرد دارند ، موسير به شكل پيازى تقريبا درشت تر از 
ريشــه اين گياه كه در زير خاك بزرگ شده است در مى 
آيــد و همراه محصوالت و فرآورده هاى مختلفى به كار 
مى رود. ســير به شكل چند حبه سير كوچك داخل يك 

كيسه اما موسير به شكل يك پياز است.
على ده پهلوان كارشــناس گياهان دارويى و مدير سابق 
منابع طبيعى و آبخيزدارى نهاوند هم مى گويد: در نهاوند 
بيش از 300نوع انواع گياهان دارويى داريم. موسير يكى 

از آن هاســت كه خواص فراوان دارويى و غذايى دارد و 
از جمله مى توان آن را به صورت تازه يا در انواع ترشــى 
به كار برد يا تفت داد و به عنوان چاشنى به برخى غذاها 

مانند ماست موسير استفاده كرد
او تصريح كرد: موسير و سير دو گياه متفاوت هستند اما 
خواص يكسانى دارند موسير 40 گونه مختلف و طعمى 
شبيه ســير و تلخى كمترى نسبت به سير دارد خاصيت 
آنتى اكسيدانى، رقيق كردن خون يا خواص آنتى باكتريالى 
دارد، اما مواد معدنى و ويتامين هاى موجود در آن ها با هم 
متفاوت اســت يكى از ويژگى هاى بارز موسير بو ندادن 

دهان پس از مصرف آن است.
 كشت موسير در كوهستان هاى نهاوند انجام 

شد
رئيــس وقت منابع طبيعى و آبخيــزدارى نهاوند گفت: 
در ابتدا كشــت موسير توسط يك جوان تحصيل كرده و 
خوش ذوق نهاوندى در كوهستان هاى روستاى تازناب 

در زمينى به مساحت 1000متر انجام شد
ده پهلوان افزود: اين جوان موفق و تحصيل كرده نهاوندى 
نخستين بار در ايران براى جلوگيرى از تخريب مراتع و 
منابع طبيعى در كوهستان گرين نهاوند اقدام به كاشت و 

پرورش گياه خوراكى و دارويى موسير كرد.

@bazarehamedan

دستگاه اجرايى آماده برگزارى انتخابات سالم
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 در آستانه 14 خرداد سالگرد ارتحال رهبر 
كبير انقالب و بنيان گذار جمهورى اســالمى 
ايران بار ديگر خاطرات تلخ ســال 1368 در 
ذهن هــا تداعى مى شــود. روزى كه امت 
اســالمى پير و مراد خود را از دســت داد و 

داغى جانسوز را دچار شد.
آن روز همــه گريســتند و از عمق جان ناله 
ســردادند و فقدان مردى بزرگ از تبار اهل 

بيت(ع) را به سوگ نشستند.
عروج ملكوتى خمينى كبير(ره) نه فقط ملت 
بزرگ ايران بلكه ملت هاى مسلمان در اقصى 
نقاط گيتى و حتى ملت هاى غير مسلمان اما 
آزاده و نيك سرشت را تحت تاثير قرار داد و 
اقشــار مختلف وداعى تاريخى با پير جماران 

داشتند.
حضور با شــكوه و شــگفت انگيز مردم در 
مراســم وداع و تشــييع پيكر مطهر آن رهبر 
آزاده به قدرى بــا عظمت بود كه هنوز هم 
در تحليل ها و اظهارات انديشمندان سياسى 
و تئورى پردازان انقــالب مورد توجه قرار 

مى گيرد.
اكنون 32 ســال از آن رخداد بزرگ اما تلخ و 
غمناك مى گذرد و سختى و مصيبت فراق يار 
همچنان جانكاه و جانســوز است؛ چراكه داغ 

جانسوز خمينى ابدى است.
آن صحنــه هاى تاريخــى و اين همه دلتنگى 
براى شخصيت بزرگى كه بيش از سه دهه از 
عروج ملكوتيش مى گذرد، نشــان دهنده دو 
موضــوع مهم در خصوص رهبر كبير انقالب 

اسالمى است.
يكى ويژگى هاى شخصيتى امام(ره) و ديگرى 
توجه آن مرد الهى به مردم و ارتباط عاطفى با 
آنها در تمام مراحل اعم از مبارزات انقالبى و 

رهبرى نظام جمهورى اسالمى است.
  در نگاهى هرچند كوتاه به ابعاد شــخصيتى 
امام خمينى(ره) بــه خوبى مى توان دريافت 
كه ايشان داراى يك شــخصيت همه جانبه 
بــا ابعاد مختلف بودند؛ بــه گونه اى كه هم 
در جابگاه فقيه و مجتهد بســيار موفق عمل 
كردند، هم در عرصه هاى عرفان، فلســفه و 
ادبيات مقام و جايگاه داشتند و هم به عنوان 
يك سياستمدار هوشــمند و با درايت موفق 
شــدند انقالبى بزرگ را راهبــرى كنند و به 

سرانجام برسانند.
 رمز موفقيت امام راحل(ره) در هريك از اين 
عرصه ها توكل به خدا، عمل به تكليف الهى 

و كسب رضايت خداوند متعال بود.
ايشان با چنين پشــتوانه اى ارزشمند گام در 
مســير مبارزات انقالبى نهادنــد و خالصانه 

كشتى انقالب را هدايت نمودند.
امــام خمينى(ره) در شــكل هــاى مختلف 

رهبــرى انقالب اعــم از ايدئولوگ انقالب، 
رهبــرى مبارزات و رهبــرى نظام به بهترين 
نحو ممكن عمل كردند. ايشــان به مدد الهى 
نه تنها در ترسيم نظام آرمانى مطلوب و تبيين 
ايدئولوژى انقالب براى مردم بســيار دقيق و 
موفقيت آميز عمل كردند، بلكه در راهبرى و 
هدايت امت در مسير و راه اصيل انقالب به 
گونه اى حركت كردند كه شــگفتى جهانيان 

را در پى داشت.
در خصوص ارتباط امام خمينى(ره) با مردم 
بايد گفت كــه اين ارتباط فراتــر از روابط 

رسمى و مبتنى بر عشق و عاطفه بود.

مردم به معناى حقيقى عاشق امام(ره) بودند 
و ايشان نيز در سطح وصف ناپذيرى به مردم 
عشــق مى ورزيد و چون پدرى مهربان براى 
آنها بود.  اين حقيقت غير قابل انكار از يكسو 
در اخالص امام(ره) و از ســوى ديگر باور 
قلبــى و اهتمام واقعى به نقش مردم در اداره 

جامعه ريشه داشت. 
جمله زيبا و ارزشــمند بنيان گذار جمهورى 
اســالمى ايران مبنى بر اين كــه "ميزان راى 
ملت است" صرفا يك جمله ساده و از روى 
تعارف نبــود، بلكه امام(ره) اين واژگان را با 
تمــام وجود و مبتنى بر يــك اعتقاد قلبى بر 

زبان جارى ساخت و حقيقتا به ميزان بودن و 
محور قرار گرفتن راى و نظر مردم به عنوان 
يك ارزش كه داراى ريشــه هــاى دينى و 

مذهبى است، باور عميق داشت.
همين دو موضوع باعث شــده بــود تا بين 
امام(ره) و مردم رابطه اى عميق و سرشار از 
عشق و ايمان برقرار شود؛ رابطه اى كه عشق 
رهرو به رهبر را معناى ديگرى بخشيده بود.

در سى و دومين سالگرد عروج ملكوتى امام 
راحل عظيم الشــان(ره) ياد آن پير و مراد را 
گرامــى مى داريم و بــه روح بلند و ملكوتى 

ايشان درود مى فرستيم.

بين الملل

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

تحليل

آموزش 29 هزار نفر براى برگزارى انتخابات 
 دبير ســتاد انتخابات اســتان همدان گفت كه 29 هزار نفر در استان همدان براى برگزارى انتخابات هاى پيش رو آموزش مى بينند.  
ابوالقاسم الماسى در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار كرد: براى انتخابات رياست جمهورى، ميان دوره اى مجلس شوراى 
اســالمى و شورا هاى شــهر و روستا 29 هزار نفر شامل كاربران، اعضا هاى شعب، نماينده فرمانداران، ناظران، كارشناسان بهداشت، و 
نيروى انتظامى آموزش داده مى شوند. وى با بيان اينكه در هر شعبه اخذ راى در استان نزديك به 20 نفر مستقر مى شوند افزود: از اين 

افراد در هر شعبه تنها 5 تا 7 نفر اعضاى اصلى صندوق هاى اخذ راى هستند.
دبير ستاد انتخابات استان همدان گفت: براى انتخابات خرداد امسال هزار و 437 صندوق اخذ راى در نظر گرفته شده است كه 343 
مورد آن صندوق هاى ســيار هستند. الماســى از افزايش 67 صندوق اخذ راى براى انتخابات 1400 استان در مقايسه با انتخابات هاى 
دوره هاى قبل خبر داد و اظهار داشت: آموزش اعضاى شعب اخذ راى از هفته اينده در استان اغاز مى شود و در همه شعب اخذ راى 

بر رعايت كامل شيوه نام ههاى بهداشتى تاكيد شده است.

نامزدها صادقانه با مردم سخن بگويند
 در مرحله تبليغات نامزدهاى احراز صالحيت شده هستيم و آن ها نيز در حال تبيين مواضع و برنامه هاى خود هستند؛ از اين عزيزان 

مى خواهم كه صادقانه با مردم سخن بگويند
دبير شوراى نگهبان روزگذشته در جلسه اين شورا با گراميداشت ياد و خاطره امام خمينى (ره) و شهداى قيام 15 خرداد، و با قدردانى 
از حمايت هاى رهبر معظم انقالب از عملكرد شوراى نگهبان در فرايند بررسى صالحيت ها، خاطرنشان كرد: الزم است مراتب تشكر 
و قدردانى خود و اعضاى شوراى نگهبان را از بيانات اخير مقام معظم رهبرى اعالم كنم؛ ايشان همواره از مواضع و عملكرد شوراى 

نگهبان در ادوار مختلف دفاع كردند كه اين امر مايه دلگرمى ما بوده است.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى شوراى نگهبان، آيت ا... احمد جنتى در ادامه تصريح كرد: در مرحله تبليغات نامزدهاى احراز صالحيت 
شده هستيم و آن ها نيز در حال تبيين مواضع و برنامه هاى خود هستند؛ از اين عزيزان مى خواهم كه صادقانه با مردم سخن بگويند و 

هر يك از آن ها كه راى مردم را گرفتند بايد حق مردم را كه همان خدمت صادقانه است، ادا كنند.

صف آرايى اصولگرايان در برابر مهره اقتصادى 
اصالحات

در مناظرات جليلى رو به روى همتى 
قرار خواهد گرفت

 سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى تفاوت ها و متايز هاى 
خاص خود را نسبت به ادوار گذشته دارد. يكى از اين موارد مشخص 
بودن گزينه اصولگرايان است، اين ائتالف به حدى مشخص بود كه حتى 
قبل از انتخابات بسيارى از گزينه هاى احتمالى اصولگرا منتظر تصميم 
آيت ا... سيد ابراهيم رئيسى بودند كه در صورت ورود وى در انتخابات، 

به عرصه رقابت وارد نشوند.  
افراد همچون محمدباقر قاليباف رئيس  مجلس فعلى و حميدرضا حاجى 
بابايى  نماينده چندين دوره مجلس و وزير اســبق دولت احمدى نژاد از 

جمله اين افراد بودند. 
كانديداهــاى حاضر در عرصه رقابت نيز يكى ديگر از ويژگى هاى اين 
دوره از رقابت هاى انتخاباتى اســت. در جايى كه چهره هاى شــناخته  
شده اى همچون على الريجانى، اسحاق جهانگيرى، ضرغامى، محمود 
احمدى نژاد و برخى ديگر از چهر ه ها همچون پزشكان توسط شوراى 
نگهبان احراز صالحيت نشــده و نتوانستند به عرصه رقابت انتخاباتى 
ورود پيــدا كنند، افرادى همچون عليرضا زاكانى و محســن محســن 
مهرعليزاده كه ســابقه رد صالحيت شــدن از سوى شوراى نگهبان در 
عرصه انتخابت رياســت جمهورى را هم دارنــد، به عرصه ورود پيدا 

كردند.  
بــا اين حال مى توان گفــت كه با وجود اينكه برخــى از كانديداهاى 
اصولگرايان همچون ســعيد محمد و ضرغامى رد صالحيت شدند و 
از سوى ديگر افرادى همچون قاليباف پا به عرصه انتخابات نگذاشتند، 

اصولگرايان در حال حاضر در سطوح مختلف كانديدا دارند. 
اما بازى براى اصالح طلبان بســيار متفاوت بوده اســت. اصالحات كه 
پيش بينى رد صالحيت گســترده افراد و چهره هاى وابســته به خود را 
مى داد، حتى به ائتالف با يك كانديداى اصولگرا نيز قانع شــده بود. با 

اين حال الريجانى نيز نتوانست تاييديه شوراى نگهبان را داشته باشد. 
تعدد كانديداها از اين رو براى احزاب مهم است كه مى توانند در عرصه 
رقابت انتخاباتى و مناظره ها عملكرد گزينه اصلى خود را تحت كنترل 

قرار دهند. 
به اصطالحى مى توان از كلمه يار هاى كمكى يا ضربه گير نيز براى برخى 

از كانديداها استفاده كرد. 
به طور مثال محمدرضا عارف در سال 92 و اسحاق جهانگيرى در سال 
96 توانســتند اين نقش را به خوبى براى حجت االســالم و المسلمين 
حسن روحانى بازى كنند. در سال 96 نيز قاليباف بازوى مدافع رئيسى 

بود. 
در ايــن دوره اصولگرايان از دو جهت دســت باال را در عرصه رقابت 
خواهند داشــت. يك تعدد كانديداهاى اصولگرا و دو نبود چهره هاى 

اصلى و شناخته شده از جريان رقيب. 
ضربه گيران گزينه اصلى ائتالف اصولگرايان كار خود را حتى از قبل از 
انتخابات رياست جمهورى آغاز كرده اند. در اين ميان مهره هاى اصولگرا 
با چيدمانى منظم حركت كردند، و اين مسئله در جريان رقيب به علت 

ابهام در تاييد صالحيت گزينه   اصلى  آن ها بى هدف و پراكنده بود. 
شــاهد اين مسئله بوديم كه جليلى به تقابل با الريجانى و ضرغامى به 
تقابل با جهانگيرى برآمده و به اصطالحى ضربه گيرى از رئيسى را آغاز 
كردند. در حال حاضر نيز شاهد اين مسئله هستيم كه زاكانى و قاضى زاده 
در برابر عبدالناصر همتى ايســتاده اند. البته خود همتى نيز در توئيتى با 

عنوان "پنج به يك عادالنه نيست" از اين موضوع گاليه كرده بود. 
بــا اين حال به احتمال زياد در مناظره هــاى پيش رو ميان كانديداهاى 
انتخاباتى جليلــى در مقابل طرح ها و چالش هاى اقتصادى همتى براى 

اصولگرايان خواهد ايستاد. 
اين مســئله كه رئيسى شــانس اول انتخابات رياست جمهورى است 
امرى اســت كه نمى توان آن را ناديده  گرفــت. به طور مثال در همين 
همدان خودمان احزاب و فعاالن سياســى به جاى رقابت با يكديگر بر 
ســر كانديداى مورد نظر خود بر سر حمايت از رئيسى با يكديگر در 
رقابت هستند و شاهد اين مسئله هستيم كه با وجود راه اندازى چندين 
ستاد انتخاباتى براى رئيسى، هنور مسئول ستاد انتخاباتى همتى كه يك 

همدانى(همتى متولد كبودرآهنگ است) ، مشخص نشده است.
با اين حال همواره برخى از كارشناسان پيش بينى نتيجه انتخابات را غير 
قابل پيش بينى دانسته و تغيير شرايط به نفع همتى به عنوان گزينه اى از 

جريان رقيب را محتمل مى دانند.  

مقطعى حساس براى مذاكرات وين
اگر موضوعات پيش رو حل نشود 

توافقى در كار نيست
 طبق اظهارات و اخبار منتشر شده از سوى مقامات كشور هاى عضو 
برجام و حاضر در نشست هاى اخير وين، دور كنونى وين حساس بوده 

و احتمال دور نهايى اين مذاكرات خواهد بود. 
با اين حال نســبت به اظهارات اخير مقامات ايرانى و ديگر كشور هاى 
حاضر در نسشت مذكور، با اينكه مذاكرات به احتمال زياد آخرين دور 
خود را مى گذراند، اما همچنان برخى از منانع و مباحث جدى حل نشده 

باقى مانده است. 
 فراتر از برجام، تعهدى را در حوزه هسته اى نمى پذيريم

سفير و نماينده دائم ايران در سازمان هاى بين المللى در وين شب سه شنبه 
در گفت وگويى درباره مذاكــرات جارى در وين گفت: مذاكرات وارد 
موضوعات مهم و اساســى در دو حوزه رفع تحريم  و هســته اى شده 
است. اين چند موضوع بايد حتما حل و فصل شود، هم براى ما از منظر 
رفع تحريمى و هم از منظر اقدامات هسته اى كه اگر چنانچه برجام احيا 

شود بايد انجام دهيم.
كاظم غريب آبــادى افزود: در هــر دوره از گفت وگوها اختالفات 
كمتر شد، ولى االن به موضوعات بسيار مهم و كليدى رسيده است. 
چنانچه اين موضوعات حل و فصل نشود، طبيعتا تفاهمى هم شكل 
نخواهد گرفت. وى گفت: اين موضوعات تحت بررســى اســت و 
اين امكان وجود دارد كه هيأت هــا دوباره به پايتخت ها برگردند و 
مشورت ها انجام و دســتورالعمل هاى الزم اخذ شود. اين ديپلمات 
ارشد ايرانى همچنين اعالم كرد كه نگارش متن از يكى دو دوره قبل 
در ســه حوزه تعهدات رفع تحريمى، تعهدات هسته اى و شيوه هاى 
اجراى اين تعهدات، آماده شــده و در حال بحث و بررســى است. 
غريب آبادى اضافه كرد: آن چه براى هيأت جمهورى اســالمى ايران 
مهم اســت اين اســت كه اگر توافقى صورت بگيرد ايران فراتر از 
برجــام تعهدى را در حوزه هســته اى نخواهــد پذيرفت و تمامى 
تحريم ها هم بايد لغو شــود و مورد راستى آزمايى قرار بگيرد. پيش 
از ايــن عراقچى اعالم كرده بود كه موارد اصلى اختالفات مربوط به 
رفــع تحريم  بخش انرژى ايران، تحريم صنايع خودرو و تحريم هاى 

مالى و بانكى و بيمه اى و بنادر مى شود.
 حصول توافق نهايى درباره برجام نياز به زمان بيشــترى 

دارد
نماينده روسيه در ســازمان هاى بين المللى مستقر در «وين» تأكيد كرد 
تا زمانى كه بر روى همه مســائل باقيمانده درباره برجام توافق نشــود، 
گويى درباره هيچ موضوعى توافق نشده و حصول توافق نهايى به زمان 

بيشترى نياز دارد.
 حصول توافق نهايى درباره برجام نياز به زمان بيشــترى 

دارد
نماينده روسيه در ســازمان هاى بين المللى مستقر در وين در پاسخ به 
برخى گزارش ها مبنى بر خوشــبينى مسكو در خصوص پيشرفت در 
مذاكرات وين در صفحه توييتر خود نوشــت: نــه ضرورتاً. ما حقيقتًا 
شاهد پيشــرفت مداومى در مذاكرات وين درباره برجام بوديم. ما اين 
حقيقت آشــكار را مى پذيريم اما همواره در ارزيابى هاى خود محتاط 
هستيم و تا زمانى كه بر روى همه مسائل توافق نشود، گويى درباره هيچ  
موضوعى توافقى صورت نگرفته است. ما به اين مرحله نزديك شده ايم 
اما احتماالً به زمان بيشــترى نياز است. ميخائيل اوليانوف همچنين در 
ادامه در خصوص برخى گمانه زنى ها درباره توافق نهايى درباره برجام 
گفت: «من احساس نارضايتى دارم از اين كه برخى تحليلگران سياسى 
در خصوص پيچيده ترين مشكالت جهان به سادگى قضاوت مى كنند و 

به آن ها توصيه مى كنم كه نتيجه گيرى هاى شتابزده نكنند».

امت اسالمى همچنان دلتنگ پير جماران 

 پــس از آغاز مهلــت تبليغــات كانديداهاى 
انتخابــات رياســت جمهورى، اين افــراد روزانه 
در فضاى مجازى و رســانه ها بــه اظهار مواضع و 

نظريات خود در رابطه با دولت آينده مى پردازند. 
در ادامــه گزارش هاى مرور و بررســى مواضع و 
اظهارات كانديداهاى ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهــورى، در اين گزارش بــه مرور 
واكنش ها و فعاليت هاى اين كانديداها طى روز هاى 

گذشته مى پردازيم كه در ادامه مى خوانيد: 
 جليلى: نبايد با يك اتفاق

 بازار ارز به هم بريزد
كانديــداى انتخابات رياســت جمهورى در گفت 
و گوى خبرى شــبكه دو ســيما با اشــاره برنامه 
خود براى مديريت بــازار ارز ،اظهار كرد: يكى از 
برنامه هاى مهم دولت  ارزآورى بايد باشــد. نگاه 
حداقلى جلوگيرى از نوسان بازار ارز است كه ما را 

به موفقيت نمى رساند.
ســعيد جليلــى در ادامه تصريح كــرد: با افزايش 
صادرات كاال بايد درآمد ارزى را بيشــتر كرد تا با 
يك اتفاق بازار ارز بهم نريزد و با كمبود ارز مواجه 

نشويم.
وى با بيان اينكه 13 قلم كاال حتما بايد به دســت 
مردم برسد تا تغذيه مناســبى داشته باشند، اظهار 
كرد: برنامه اى داريم كه هر خانواده با يك حساب 
بانكى و تلفن همراه به كاال برســد. برنامه ديگر ما 
اين اســت كه ســهم مردم از مصرف انرژى  را به 
خود آنها مى دهيم كه نام آن را طرح وان گذاشــته 
ايم. در ايــن طرح مردم هرچه خواســتند انرژى 

مصرف كنند و اضافه آن را واگذار مى كنند. براى 
اين موضوع زيرســاخت هم نياز ندارد، زيرا همه 

خانواده ها حساب بانكى و گوشى همراه دارند.
 رضايى: الزم است زمامدارى اقتصادى 

و سياسى را از هم جدا كنيم
ديگر كانديداى سيزدهمين دوره انتخابات رياست 
جمهورى با حضور در اتاق ايران گفت: الزم است 
كه زمامدارى اقتصادى و سياسى را از هم جدا كرده 

و رابطه آنها را تنظيم كنيم.
محسن رضايى با تاكيد بر اهميت اصالح و تنظيم 
رابطه دولت با اقتصاد گفت: يك جا بايد دســت 
دولت قطع شــود مانند دخالــت دولت در ارزش 
پول ملى يا مجــوزات و اجرائيات كه دولت بايد 
دخالت خود را از آن قطع كند؛ يك جايى هم بايد 
رابطه دولت با اقتصاد تنظيم شود. دولت مى تواند 
شتاب  دهنده خوبى باشد اما اين شتاب دهنده نبايد 
در قامت رقيب بخش خصوصى ظاهر شــود؛ كار 
شــتاب دهنده رقابت نيســت. براى مثال اگر بيمه 
مركزى شــروع به ارائه بيمه اتكايى كند يا بانك ها 
و وزارتخانه ها بنگاهدارى كنند ديگر حالت شتاب 

دهنده ندارند، كار آنها شتاب دهنده است.
 رئيسى: مسئوالن  آستانه تحمل خود را 

باال ببرند
يكــى ديگــر از كانديداهــاى ســيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهورى در حاشيه ضبط گفت 
وگو با ايرانيان خارج از كشــور در شبكه جام جم 
گفت: بايد آستانه تحمل مسئوالن و نه فقط سران 

قوا بلكه همه مديران باال برود.

آيت ا... ســيد ابراهيم رئيسى گفت: من به دور از 
جناح بازى  و سياسى بازى و روابط سياسى كه بعضًا 
بين جناح ها و گروه هاست تالش مى كنم همراه با 
مــردم و در خدمت مردم باشــم و مردم هم حتمًا 

دولت را همراهى و يارى مى كنند.
وى با بيان اين كه مسئوالن بايد هميشه خود را در 
معرض نقد قرار دهند، متذكر شد: دولتى كه خود 
را در معرض نقدپذيرى قرار ندهد حتماً دچار آفت 

و آسيب مى شود.
 زاكانى:ارز دولتى 4200 تومان 

رانت مفتى بود 
ديگــر كانديداى انتخابات رياســت جمهورى در 
جمع دانشجويان دانشــگاه هاى تهران نام دولت 
خود را «دولت اقدام و اصالح» اعالم كرد و گفت 
كه ارز دولتى 4200 تومان رانت مفتى بود كه دولت 

بدون نگاه كارشناسى تعيين كرد.
عليرضا زاكانى با بيان اينكه بايد جواب مردم را داد، 
گفت: كسى كه عرضه نداشته جواب مردم را بدهد 
بيخود مى كند كه كانديدا بشــود. كسى كه حرف 
كلى مى زند و مى خواهد مردم را ســركار بگذارد 

اشتباه كرده كه در عرصه رقابت حاضر مى شود.
وى در ادامه در پاســخ به پرسشى درباره رويكرد 
دولت او درباره FATF گفت:  FATF نظام نوين 
جديدى است كه باقيمانده از ابزارهاى تنظيم شده 
از سلطه كشورهاى بعد از جنگ دوم جهانى است 
كــه آن ها به دليل تضعيف ابزارهايشــان به دنبال 
جايگزينى بودنــد و FATF را راه انداختند. ما تا 
وقتى تحريم پذير باشــيم گردن مان را زير پايمان 

مى شــكنند اما وقتى از زير تيغ تحريم بيرون آييم 
نمى توانند كارى كنند.

 قاضى زاده هاشــمى: ميان گوشــت، 
مرغ، روغن و برنج با مــردم ديوار بلندى 

كشيده اند
يكــى ديگــر از كانديداهاى انتخابات رياســت 
جمهــورى در صفحه شــخصى خــود در توييتر 
نوشت: مرتبه اول  آزادى  براى مردم، آزادى «قدرت 
خريد» اســت. در اين ســال ها ميان گوشت، مرغ، 

روغن و برنج با مردم ديوار بلندى كشيده اند. 
 سيداميرحسين قاضى زاده هاشمى در ادامه اين پيام 
نوشت: براى رســيدن به «عدالت» و «آزادى» بايد 

ابتدا اين ديوارها را برداشت.»
 مهرعليزاده:دولــت ســوم خاتمى را 

تشكيل خواهم داد
ديگر كانديداى انتخابات رياست جمهورى طى 
گفت وگويى در شــبكه اجتماعى كالب هاوس 
دولت احتمالى خود را دولت ســوم سيد محمد 
خاتمــى خواند و گفت: من نــام دولت خودم 
را دولــت زندگى ناميدم و معتقــدم مردم بايد 
زندگى كنند و شــاداب باشــند؛ چراكه شايسته 
زندگــى خــوب هســتند. مشــى اصالح طلبى 
همواره اعتماد به جوانان بوده و خودم محصول 
اعتماد به جوانان هســتم و در 25سالگى مورد 
اعتماد قرار گرفتم و از ســويى نيز تجربه خوبى 

از اعتماد به جوانان دارم.
محســن مهرعليزاده در پاســخ به پرسشى درباره 
تعامل دولت احتمالى وى با مجلس يازدهم گفت: 

از نظر قانون اساســى رئيس جمهــورى باالترين 
مقام كشور بعد از رهبرى است و در اختيار رئيس 
جمهور اســت كه در جاهايى كه ببيند هركدام از 
قواى ديگر در انجام وظايف خود مسائلى جز منافع 
ملى را در نظــر ميگيرند، مى تواند تذكر دهد؛ البته 
اصل بر تعامل اســت و من اطمينان دارم با تعامل 

همه مسلئل قابل حل است.
 همتى: من قدرتم را از بى قدرتان مى گيرم

يكــى ديگــر از كانديداهاى انتخابات رياســت 
جمهورى در نشســت فعاالن فضــاى مجازى و 
نخبــگان اظهار كرد: مهمترين انگيزه من شــرايط 
اقتصادى و معيشــت مردم اســت؛ چرا كه نياز به 
نگرش اقتصادى براى اداره كشور داريم و اگر مردم 
در صحنه حضور داشته باشــند، مى توانيم صداى 

افراد خاموش جامعه باشيم.
عبدالناصــر همتى گفت: من با يــك ديدى وارد 
صحنه شــدم كه همه مى گفتند خيلى خطرناك و 
از قبل تعيين شده است. اما معتقدم اين نظر خوبى 
نيست. چرا بايد ابتدايى ترين حق و سرنوشت مردم 
از پيش تعيين شــود؟ من قدرتم را از بى قدرت ها 
مى گيرم و كسانى به ما راى مى دهند كه بگويند ما 

مى دانيم شما حق ما را مى گيريد.
گفتنى اســت كه اين كانديداى انتخابات رياست 
جمهورى با انتقاد از تغيير ساعت برگزارى مناظره 
ها در حســاب كاربرى خود در توييتر با اســتفاده 
از هشــتگ «پنج در برابر يك» نوشت: « مناظره ها 
را چــرا 2 روز جلو انداختيد؟ آيا اين شــايعه كه 
برخى نامزدها از تغيير زمان مناظره ها اطالع داشتند 
صحيح اســت؟ رقابت نابرابر، ناعادالنه تر شد. اما 
برخالف تصورتان من آماده تر از آن هســتم كه با 

اين اقدامات صحنه را واگذار كنم.»

سالگرد ارتحال امام با رعايت موازين بهداشتى در همدان برگزار مى شود
 مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال بنيانگذار انقالب اسالمى و شهداى قيام 15 خرداد امسال با رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى و در فضاى 

باز تعيين شده در شهرستان هاى استان برگزار مى شود.
رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى استان همدان از برگزارى مراسم ويژه سالگرد رحلت امام خمينى(ره) و پنجاه و هشتمين سالگرد 
قيام 15 خرداد به مدت سه روز قبل از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع و بعد از نماز مغرب و عشا در حسينيه امام خمينى(ره) همدان 

و با اولويت حفظ سالمت مردم با حضور سخنرانان و مداحان كشورى خبر داد.
حجت االسالم سيد محمد حسن فاضليان در گفت وگو با ايرنا اعالم كرد: روز جمعه 14 خرداد و همزمان با سى و دومين سالگرد رحلت 
امام خمينى(ره) مراسمى با حضور مردم مومن و واليى و حركت دسته هاى عزادارى از كانون بسيج خيابان مهديه به سمت پياده راه بوعلى 
برپا مى شــود كه نماينده ولى فقيه در دانشگاه هاى كشور ساعت 9.30 صبح در اجتماع عزاداران در محوطه پياده راه بوعلى شهر همدان 

سخنرانى خواهد كرد.
رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى اســتان همدان ادامه داد: در روزهاى 13تا 15 خرداد قبل از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع 
همدان مراسمى با سخنرانى نماينده ولى فقيه در استان، «محمدحسين قديرى ابيانه» فعال سياسى اصولگرا و نيز با حضور مداحان كشورى 

"محسن طاهرى" و"مجيد بنى فاطمه" با مشاركت هيأت امناى مسجد در مسجد جامع همدان برگزار مى شود.
فاضليان عنوان كرد: همچنين در روزهاى سيزدهم تا پانزدهم خرداد بعد از نماز مغرب و عشا در حسينيه امام خمينى(ره) نماينده ولى فقيه 

در استان و رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى استان همدان با همكارى هيأت الشهدا به سخنرانى مى پردازند.
وى با اشاره به برگزارى ويژه برنامه هاى مناسبتى در استان اظهار داشت: نصب پالكارد، اطالع رسانى و تبليغات محيطى، برگزارى ميزگرد 
با حضور كارشناســان حوزه و دانشگاه، نشست هاى بصيرتى با موضوع امام، اجراى برنامه هاى متنوع فرهنگى و هنرى، پخش ويژه برنامه 
هاى ميزگردى و بصيرتى رسانه اى شبكه استانى در 9 شهرستان استان از جمله برنامه هاى ويژه سالگرد رحلت امام خمينى(ره) و قيام 15 

خرداد در استان است كه با رعايت پروتكل هاى بهداشتى اجرا مى شوند.
فاضليان از برپايى مراسم بزرگداشت سالگرد رحلت امام خمينى(ره) با حضور ورزشكاران و كوهنوردان در ميدان ميشان و در جوار شهداى 
گمنام صبح روز 14 خرداد خبر داد و خاطرنشــان كرد: به مناسبت اين ايام گروه هاى فرهنگى، هنرى و سرود با اجراى برنامه هاى متعدد 

پيش بينى شده در شهرك ها و مكان هاى مختلف شهر به اجراى سرود و عزادارى مى پردازند.

مرور مواضع و اظهارات كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى 

دليل تغيير زمان مناظره هاى انتخاباتى 
مشخص شد

 عضو كميســيون نظارت بر تبليغات انتخابات رياســت جمهورى 
درخصوص چرايى تغيير تاريخ مناظره هاى انتخاباتى توضيح داد.

به گزارش ايســنا، سيد احســان قاضى زاده هاشمى عضو كميسيون 
نظارت بر تبليغات انتخابات رياست جمهورى در جمع خبرنگاران، 
با اشــاره به تغيير زمان مناظره هاى انتخاباتى، اظهار داشــت: با اين 
جابجايــى در زمان پخش مناظره هــا، طبعًا در جدول و زمان ضبط 
و پخش برنامه هاى تبليغــات تلويزيونى نامزدها نيز جابجايى ايجاد 

شد. خواهد 
وى افزود: اســتدالل ما براى برگزارى مناظره ها در زمان پيشــين يعنى 
روزهاى 17، 21 و 25 خرداد يعنى روزهاى برگزارى مسابقات مقدماتى 
فوتبال جام جهانى اين بود كه با توجه به شب هايى كه مسابقات فوتبال 
پخش زنده مى شد شور و نشاط عمومى ميان جوانان و قشرهاى مختلف 
مردم ايجاد مى شد و آن شور ورزشى با شور سياسى گره مى خورد و به 

افزايش مشاركت در انتخابات كمك مى كرد.
عضو كميسيون نظارت بر تبليغات رياست جمهورى افزود: اما استدالل 
ديگر اعضاى كميسيون براى تغيير زمان برگزارى مناظره هاى تلويزيونى 
نامزدها اين بود كه اين شــور بايد تفكيك شــود و در روز ديگرى كه 
همه مخاطبان صرفا تمركزشان روى مناظره نامزدهاى انتخابات رياست 

جمهورى است، باشد. 
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حوادث

كاهش كاربرد دفترچه هاى بيمه سالمت در استان
 مديركل بيمه سالمت استان همدان با اشاره به استقرار نسخه نويسى الكترونيكى در استان و توقف تدريجى چاپ دفترچه هاى بيمه 
سالمت با بيان اينكه كاهش كاربرد دفترچه هاى بيمه سالمت نبايد خللى در ارائه خدمات به بيمه شدگان ايجاد نمايد. به گزارش روابط 
عمومى بيمه سالمت استان، سعيد فرجى اظهار كرد : استقرار دولت الكترونيك در سازمان بيمه سالمت ايران يك راهبرد اساسى جهت 
ارائه خدمات مطلوب به بيمه شدگان تحت پوشش مى باشد و ارائه خدمات مورد نياز بيمه شدگان بصورت الكترونيك مى تواند سبب 
تسريع در دريافت خدمات و همچنين ارتقاء سطح رضايتمندى بيمه شدگان گردد.  وى افزود: اجراى طرح نسخه نويسى الكترونيك 
وكاهش تدريجى كاربرد دفترچه هاى بيمه سالمت از اولويت هاى اصلى سازمان بيمه سالمت ايران است كه براساس قوانين باالدستى 
نظام جمهورى اسالمى ايران برعهده اين سازمان گذاشته شده است. مدير كل بيمه سالمت همدان تصريح كرد: نسخه نويسى الكترونيك 
و كاهش كاربرد دفترچه هاى درمان اين سازمان نبايد خللى در ارائه خدمات مطلوب به بيمه شدگان ايجاد نبايد. از اين رو ضرورى است 

تا تمامى چالش هاى اين طرح بررسى و موانع احتمالى در اجراى موفقيت آميز اين طرح مرتفع شوند.

پيشنهاد ورود دانش آموزان به مدارس با لباس بومى منطقه خود
 مدير كل فرهنگى هنرى اردوها و فضاهاى پرورشــى آموزش و پرورش، مديران مدارس را در انتخاب نوع پوشــاك ويژه دانش 
آموزان آزاد دانست و خواستار ارئه چارچوب منطقى براى اين امر شد. به گزارش ايسنا، على رمضانى گفت: دستورالعملى كه در اينجا 
تصويب مى شود از طرف وزير ارشاد و فرهنگ اسالمى براى وزير آموزش و پرورش به عنوان يك تكليف ارائه مى شود و من هم به 
عنوان يك عضو كارگروه به اين مستندات پايند هستم. وى ادامه داد: به عنوان مدير كل فرهنگى هنرى تمام تالش و اعتقادم اين است 
بايد اجازه بدهيم دانش آموزان هر منطقه بر اســاس نوع پوشش و فرهنگ خود در مدرسه ورود پيدا كنند. رمضانى افزود: در بحث 
اقتصاد لباس نبايد ورود پيدا كنيم و بايد به بخش خصوصى اجازه بدهيم در اين امر ورود داشته باشد زيرا اين كار بسيار تخصصى 
و خاص است و آموزش و پرورش به حوزه مسائل تربيتى و آموزشى بپردازد. مدير كل فرهنگى هنرى اردوها و فضاهاى پرورشى 
خاطر نشان كرد: با توجه به اسناد باال دستى كه براى ما وجود دارد و در همه سيستم ها نيز اينچنين است، ممكن است مواردى كه 

اينجا ذكر مى شود قابل قبول نباشد اما به دنبال راهى هستيم دستور العمل  قابل اجرايى را تدوين واجرا كنيم.

بزرگترين سنگ نگاره ايران 
در معرض نابودى

 عضو هيأت علمى گروه باستان شناسى دانشگاه بوعلى سينا گفت: 
در سال هاى اخير شاهد تخريب سنگ  نگاره هاى مناطق مختلف استان 
همدان از جمله بزرگترين سنگ نگاره  ايران در منطقه ازندريان بوده ايم.

اســماعيل همتى ازندريانى اظهار كرد: ســال 93 درخواســت طرح 
پژوهشــى براى بررسى، شناسايى، ثبت و ضبط سنگ نگاره ها را ارائه 
داديــم كه در آن زمان امكان پذير نشــد و  پس از انجام پژوهش هايى  
تعــدادى از آنها را در مجالت معتبــر هنر صخره اى در قالب مقاالت 

علمى منتشر كرديم.
وى ادامه داد: پس از آن كتابى با عنوان «سنگ نگاره هاى استان همدان» 
به قلم بنده و دكتر محمدى فر تأليف شد و اطالعات و مشخصات آثار 
را بــه ميراث فرهنگى ارائه كرديم كــه آنها را ثبت و ضبط كنند اما با 
توجه به مشكالت و محدوديت هاى ميراث فرهنگى استان و باال بودن 

حجم كار فعال اين كار عملياتى نشده است.
 سنگ نگاره ها براى حفاظت بايد ثبت ملى شوند

همتى ازندريانى با اشــاره به اينكه ميراث فرهنگى پيگير ثبت اين آثار 
است، اضافه كرد: با توجه به تعداد باالى سنگ نگاره ها اين آثار نياز به 
توجه ويژه اى دارند و بايد همه به صورت مشخص ثبت و ضبط شوند 
و تا زمانى كه ثبت ملى نشده اند به طور طبيعى شناسه و پالكى ندارد و 

در معرض تخريب و نابودى توسط افراد هستند.
به گزارش ايسنا ، اين باستان شــناس با تأكيد بر لزوم  فرهنگسازى و 
آگاه ســازى اين موضوع براى مردم، تصريح كرد: به عنوان مثال مردم 
نقش هاى اين ســنگ نگاره ها را نشــانه گنج مى دانند و اگر اطالعات 
درســتى داشته باشند با اين آثار با خشــونت و با ديد حفارى گنج با 

آنها برخورد نمى كنند. 
وى با اشــاره به اينكه در ســال هاى اخير بخشى از اين سنگ نگاره ها 
تخريب شــده اســت، ادامه داد: عــالوه بر نمونه تخريب شــده در 
ازندريان، سنگ نگاره ديگرى بين ازندريان و روستاى هنجين كه نقش 
گرز به دســتان سوار بر اسب است را داريم كه صحنه هاى پهلوانى و 
اسطوره اى است و يك شــاهكار محسوب مى شود و متأسفانه اخيرا 

تخريب شده است.
 سنگ نگاره ها در كنار معادن و در معرض تخريب هستند

همتى ازندريانــى با بيان اينكــه بهترين كارى كه مى تــوان براى اين 
ســنگ نگاره ها انجام داد مســتندنگارى دقيق، تهيه كدهاى Gps و 
جمع آورى اطالعات دقيق آنهاســت، مطرح كرد: بسيارى از اين آثار 
در مناطقى قرار دارند كه رگه هاى سنگ سيليس در كنارشان قرار دارد 
و جزو محدوده هاى ممنوع نيستند و به آنها مجوز معدن داده مى شود 

بنابراين آثار به راحتى تخريب مى شوند.
وى درباره قدمت اين سنگ نگاره ها، گفت: تاكنون در ايران هيچ گونه 
تاريخ گذارى دقيقى روى اين آثار انجام نشــده اســت، عالوه بر اين 
دو نوع تاريخ گــذارى داريم يكى تاريخ گذارى مطلق كه بر اســاس 

روش هاى آزمايشگاهى است و ديگرى تاريخ گذارى نسبى است.
اين مدرس دانشگاه ادامه داد: در مورد اين سنگ نگاره ها تاريخ گذارى 
مطلق انجام نشده است و محدوديت هاى تكنيكى و تكنولوژيكى در 
اين زمينه وجود دارد بنابرايــن نمى توان تاريخ گذارى دقيق، مطلق و 
علمى انجام داد اما بر اساس شواهد موجود امكان تاريخ گذارى نسبى 

وجود دارد.
قدمت سنگ نگاره هاى همدان به هزاره پنجم پيش از ميالد برمى گردد

همتى ازندريانى با بيان اينكه در استان همدان سنگ نگاره هايى از هزاره 
پنجــم پيش از ميالد تا دوره معاصر وجود دارد، گفت: به عنوان مثال 
نمونه هايى از نقوش در استان موجود است كه اسب زين ندارد و نشان 
مى دهد مربوط به پيش از دوره ساســانى و اشــكانى است، همچنين 
نمونه هايى كه در نزديكى روستاى على آباد دمق وجود دارد كه مربوط 
به هزاره پنجم قبل از ميالد و شــبيه نمونه هاى سيلك كاشان است و 

قدمت چند هزار ساله آنها را نشان مى دهد.
اين باستان شــناس با تأكيد بر اينكه اين سنگ نگاره ها تقريبا در طيف 
وســيعى از استان همدان وجود دارد، يادآور شــد: به عنوان مثال در 
نزديكى منطقه حفاظت شــده لشكردر، قشــالق، على آباد در مالير، 
ازندريان، روســتاى ارزانفود و مناطق اطراف همــدان مثل دره هاى 
ديوين، دوستعلى، تاريك دره و شهرستان هاى بهار، كبودراهنگ و رزن 

اين نوع آثار مشاهده مى شود.
عضو هيأت علمى گروه باستان شناســى دانشگاه بوعلى سينا در پايان 
اضافه كرد: تمركز اين آثار بيشــتر در دره هاى ميان كوهى رشته كوه 
الوند است كه به دليل خاصيت ييالقى، دسترسى به منابع آب، پوشش 
گياهى مناسب و شــكارگاهى بودن آنهاست كه شرايط مناسبى براى 

حضور حيوان در كنار انسان فراهم مى كرده است.

وطن امروز: فرمول مشاركت عمومى و پيروزى در انتخابات چيست؟
 ايرانگردى با خانواده!!!

ريزى مجلس  ايران: خانه سازى دولت با پى
  به اين مى گن معمارى روى ميز!!!

آفتاب: انتخاب اصالح طلبان مهرعلى زاده يا همتى
   بستگى به گرانى قول ها داره!!!

صبح: واكسيناسيون تا آخرين نفس هفت
 منظور نفسهاى آخر كروناس!!

ابتكار: چراغ روشن ويالها در زمان ممنوعيت سفر
 كسى توش نيست چراغ هاشونو روشن گذاشتن دزد نبره!!!

اعتماد: از مستند قاضى زاده تا تلوزيون جليلى
  دامن تلوزيون چين چين شد؟!!

اطالعات: جهانگيرى: نبايد فرصت هاى طاليى توسعه را از دست داد 
 راســت مى گه طال شايد ارزون بشه ولى فرصت هر روز داره 

گرون مى شه!!!
ايران: بن بست خطرناك صنعت خودرو

 مگه چرخ چينى بهش نزدن؟؟؟
اقتصاد ملى: آب از اصلى ترين چالش هاى پيش روى كشور

  البته با اجازه  جناب كرونا ؟!!
اسكناس: فاز صعودى بازار سرمايه

 باالخره نفهميديم دقيقا فازش چيه؟؟!
ايران: هيچ مصلحتى باالتر از رضايت مردم نيست

 مگه مردم هم ميتونن نظر بدن!!
ايران: ربيعى سخنگوى دولت

  بدون شرح!!
دنياى اقتصاد: لشكر پشت خط بازار مسكن

 كدوم صف؟!دوتا يكى؟!! 
شــرق: بايد چرخا مديريتى موجود را كنــارب بگزاريم و جوانان را 

جايگزين آن كنيم 
  پس جوانان 18 چرخ بودن خودشون خبر نداشتن؟!!

والدين خودرو را در اختيارافراد
بدون گواهينامه قرار ندهند 

 رئيس پليس راهور شهرستان همدان با اشاره به وقوع چندين فقره 
تصادف در طى روز هاى گذشته در شهرستان همدان توسط افراد كم 
سن وفاقد گواهينامه اعالم كرد كه والدين مراقب فرزندان خود باشند. 
به گزارش پايگاه خبرى پليس، "فرخ جمالى" در اين باره گفت: روز 
گذشــته بر اثر وقوع يك فقره تصادف وسقوط يك دستگاه خودروى 
پژو ســوارى به داخل دره و رودخانه به علت عدم توانايى راننده در 
كنترل خودرو به علت نداشــتن مهــارت الزم و گواهينامه رانندگى 
موجب بروز خســارتى به خودرو شد كه خوشبختانه تلفات جانى به 
همراه نداشت. وى افزود: درپى افزايش تعداد اين گونه تصادفات در 
طــى روزهاى اخير و برخورد خودرو با تعدادى از عابران، به والدين 
وخانواده ها توصيه مى كنيم كه از در اختيار گذاشتن خودرو به افراد 

كم سن و سال و فاقد گواهينامه خوددارى كنند.

دستگيري 3 توزيع كننده مواد مخدر در رزن 
 فرمانده انتظامي شهرســتان "رزن"، از دستگيري 3 خرده فروش و 

كشف مقاديرى مواد مخدر در اين شهرستان خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس،"مظاهر عليجاني"، درتشريح اين خبر 
گفت : در پي كسب خبري مبني بر فعاليت فروشندگان مواد مخدر در 
ســطح شهرستان رزن،  بررسى موضوع در دستور كار ماموران مبارزه 
با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت. وي افزود: با انجام كارهاي دقيق 
اطالعاتي و استفاده از شگردهاي خاص پليسي زمان و محل فعاليت 
اين افراد شناسايي و در يك اقدام غافلگيرانه، 2 نفر از خرده فروشان 
مواد مخدر دستگير و 230 گرم مواد مخدر سنتي كشف شد عليجاني 
خاطر نشــان كرد: همچنين در عمليات ديگري ماموران انتظامي يگان 
امداد شهرســتان يك خرده فروش مواد مخدر را دستگير  و 130 گرم 
ترياك كشف كردند و هر 3 متهم پس از تشكيل پرونده تحويل مرجع 

قضائي شدند.

روی  وز  ر  ی  و ط ع روی روا وز  ر  ی  و ط ع نروا تان ھمدا نق ا تان ھمدا ق ا

خشكسالى مهم ترين عامل تهديد 
حيات وحش

# نذرطبيعت
خبرنــگار  جوشــقانى-  محبوبــه   
همدان پيام:اين روزها كه مســئوالن دغدغه 
تأمين آب شرب شهرها و روستاها را دارند 
و از جيره بندى آب سخن مى گويند، در بين 
عوامل مختلف تهديد كننده گونه هاى حيات 
وحش، خشكســالى مهم ترين عامل تهديد 

حيات وحش ايران است .
امسال يكى از خشك ترين تابستان هاى پنج 
دهه اخير در پيش رو اســت و تشــنگى بر 
مناطق حفاظت شــده و بيشتر زيستگاه هاى 
كشور غلبه كرده است ، بى آبى امسال همه 
حيوانات اعم از علفخواران ،گوشــتخواران، 
سگ سانان و گربه سانان و همچنين پرندگان 
وخزنــدگان را تهديد ميكند. خشكســالى 
حيــات وحش را از زيستگاه هايشــان آواره 
مى كند ومتاســفانه حيوانات در عطش آب 

به آغوش مرگ پناه مى برند.
ســيد اكبر حســينى رئيس تحقيقات اداره 
هواشناسى استان درگفتگوبا خبرنگار همدان 
پيام اعالم كرد: اســتان همدان ازابتداى سال 
آبى جارى 233ميلى متر بارش داشــته است 
كه نســبت به بلند مدت 30درصد كاهش را 

نشان مى دهد. ميزان بارش هاى استان دربلند 
مدت 324ميلى مترمى باشــد كه نســبت به 
سال گذشته 44درصد كاهش داشته است. از 
ابتداى ساِل آبى جارى تا 8خرداد ماه امسال 
بارش كشــور 129 ميلى مترودر بلند مدت 
219ميلى متربوده اســت ؛ اين ارقام  نشــان 
مى دهد 41 درصد كاهش بارندگى داشته ايم 
به طورى كه سال گذشته در اين بازده زمانى 
ميزان بارش در كل كشور 276ميلى متر بوده 

است.
همدان ازلحــاظ اقليمى داراى مناطق مرتفع 
استانى با آب و هواى سرد كوهستانى و نيز 
در مناطق جنوبى داراى آب و هواى معتدل 

كوهستانى است.
الزم به ذكر است؛ 6 منطقه حفاظت شده بى 
نظير و13منطقه شكار ممنوع تحت مديريت 
محيط زيست قرار دارد و آن طور كه روابط 
عمومى اداره محيط زيســت استان همدان، 
مى گويد 34 گونه پستاندار ،193 گونه پرنده، 
24گونه ماهى و4گونه دوزيست در همدان 
وجود دارد كه  سهم اســتان همدان نسبت 
بــه ايران در گونه پســتاندارن 17,5 درصد، 
پرنــدگان 37 درصــد، خزندگان21درصدو 

دوزيستان 20درصد مى باشد. 
همچنين در استان همدان قوچ، ميش ارمنى 
از نمــاد هــاى جانورى وَگون پنبــه ايى از 

نمادهاى گياهى استان به شمار مى آيند.
از طرفــى 8/6 درصد گونه هــاى جانورى 
آســيب پذير شــامل افعى زنجانى، قوچ و 
ميش ارمنى، َكل و بز يا پازن و الك پشــت 
مهميزدارو.... از گونه هاى آسيب پذير ثبت 
شده در ليستIUCN است كه يك سازمان 
بين المللى محيط زيســتى كه تنوع زيستى 
جهان را اعــم از گياه يا حيوان بر اســاس 
فاكتورهايــى از قبيل كاهــش جمعيت و يا 
تخريب زيستگاه و غيره به چند رده حفاظتى 

تقسيم بندى مى كند.
بر همين اساس حفظ محيط زيست وظيفه اى 
همگانى اســت و همه مردم بايد در اين راه 

قدم بردارند. 
به همين منظور براى حفاظت وكاهش اثرات 
خشكســالى مناطق و زيستگاه-هاى حيات 
وحش استان، مردم بايد به يارى كننده  محيط 
زيست باشند و آگاه باشند حفاظت از آن يك 

ضرورت شناخته مى َود.
نذر كار امــروز و ديروز مردمــان اين ديار 
نيســت، به تازگى يكى از محيــط بانان در 
فضاى مجازى جنبشــى در بــاره  نذر براى 
طبيعت راه اندازى كرده اســت به طوريكه 
هركدام از مردم بايــد يك محيط بان و يك 
حافظ محيط زيســت تبديل شوند و همه در 

حفظ آن كوشا باشند.

ايــن جنش مجــازى در راســتاى كمك به 
طبيعت است تا يادمان بيايد ما پيروى همان 
دينى هســتيم كه در فقهش آمده است؛ اگر 
حيوانى تشــنه در معرض مرگ است و آب 
به  اندازه اى نيســت كه انســان هم حيوان را 
ســيراب كند و هم وضو بگيــرد، فرد بايد 
حيوان را ســيراب كند و به جاى وضو تيمم 
كند، دينى كه پيامبرش براى ســيراب كردن 
حيوان تشــنه، پاداش خداوند را وعده كرده 

است . 
در اين پويش نياز نيســت همه كمك مالى 
كنند، افراد مى توانند با كمك هاى حضورى 
خودشــان در حمــل علوفــه يا ســاخت 
آبشــخورها كمك كنند، مردم با مشــاركت 
در طرح نذر طبيعت با اهداى مخزن ذخيره 
آب، تأمين آب و علوفه به صورت دســتى 
بــراى حيات وحش، از خطــر انقراض آنها 

جلوگيرى كنند. 
به اين طريق كســانى كه به نذر و اين امور 
خيرخواهانه معتقدند مى توانند طبيعت را هم 
به عنوان وســيله و راهى براى اداى نذر خود 

در نظر داشته باشند. 
نذر طبيعت بيش از آنكه راهى باشــد براى 
جمع آورى كمك هاى مردمى مى تواند براى 
فرهنگ ســازى احترام به محيط زيســت و 

حيات وحش كشور يك ابزار باشد.

 «رشــد منفــى جمعيــت»، «نــرخ پايين 
بارورى» و «روند نزولى زاد و ولدها» از جمله 
موضوعات مهمى است كه در سال هاى اخير 
مورد توجه مســئوالن استان همدان و فعاالن 
اجتماعى اســتان بوده و بحث هاى فراوانى در 
زمينه هاى مختلف درباره اين «معضل» مطرح 
شده كه آخرين موضوع مهم، نگرانى ها درباره 
نشســتن «گرد پيــرى» بر چهره مادســتان و 
افزايش تعداد و درصد «سالمندان» در جمعيت 

استان همدان مى باشد.
همين مباحث در نهايت به تشــكيل «شوراى 
راهبردى جمعيت استان» منجر شده و ظاهراً 
اقداماتى نيز در اين زمينه از جمله تهيه «سند 
افزايش بارورى اســتان» و ارائه راهكارهايى 
جهت افزايــش جمعيت و ترغيــب جوانان 
اســتان بــه ازدواج و فرزندآورى و تســهيل 
شــرايط و رفع موانع تشــكيل خانواده براى 

جوانان، صورت گرفته است.
با ايــن وصــف، به نظــر مى رســد برخى 
موضوعات مهم مرتبط با اين مباحث، چندان 
مورد توجه مسئوالن و فعاالن اين عرصه نبوده 
يا انعكاسى در آن موارد، مشاهده نشده است. 
«مهاجرت» يكى از اين مقوله ها اســت كه در 
نــرخ مواليد و تحوالت مربوط به آن، تأثير به 
سزايى داشــته اما ظاهراً مورد توجه الزم قرار 

نگرفته است.
«مهاجرت» به دو شكل در تركيب (يا كيفيت) 
و كميت جمعيت استان مؤثر است؛ از طرفى، 
«همدان» اســتانى «مهاجرفرســت» اســت و 
از ديگر ســو، اســتان ما مقصد مهاجرانى از 
اســتان هاى همجوار مى باشد. به عبارت بهتر، 
تعداد قابل توجهى از هم استانى ها كه عمدتًا 
جزو اقشار جوان، تحصيل كرده و بعضاً مولد 
و متمــول (صاحب ســرمايه) مى باشــند، به 
علل مختلف از جمله تحصيالت و اشــتغال، 
از اســتان مهاجرت كرده و در ديگر استان ها 
و شــهرها به خصوص «پايتخت» و حتى در 

كشورهاى ديگر، ساكن شده اند.
ايــن ماجرا در حالى روند افزايشــى دارد كه 
اســتان همدان و به ويژه مركــز آن، پذيراى 
جمعيت قابل توجهــى از مهاجران غيربومى 
اســت كه از اســتان هاى همجوار به همدان 
مهاجرت كرده انــد. نكته مهم و حائز اهميت 
غيربومى  مهاجــران  اغلب  متأســفانه  اينكه، 
ورودى به اســتان، از نظــر مولفه هايى نظير 
«تحصيالت»، «وضعيت اقتصادى» و در برخى 
موارد حتى در زمينه هاى «فرهنگى»، در سطح 

قابل قبولى قرار ندارند.
ايــن روند مهاجرپذيرى، تــا آنجا پيش رفته 
كه به خصوص در مركز اســتان و شهرك ها 
و محالت حاشــيه اى آن، شــاهد ســكونت 
جمعيت قابل توجهى از افراد غيربومى هستيم 
كــه چندين محله يا منطقــه را كامًال به خود 

اختصاص داده اند.
از طرفى، متأســفانه ميزان ارتــكاب جرم و 

اقدامات خالف قانون، در بين اين افراد و در 
محالت و مناطق محل سكونت آنها، به ميزان 

قابل توجهى باال است.
شــاهد اين مدعا، وجود متهمان و محكومان 
قضايى به تعداد قابل توجهى در زندان مركزى 
همدان است كه جزو مهاجران غيربومى ساكن 

حاشيه مركز استان مى باشند.
از اين رو، مقوله «مهاجرت» نيز بايد به عنوان 
مولفه اى مهم و اثرگذار در تحوالت جمعيتى 
استان، مدنظر مســئوالن و فعاالن اين عرصه 
باشــد، چرا كــه در غير اين صــورت، دور 
نخواهد بود آن روز كه «همدان» هم، همچون 
«كرج» به شــهرى تبديل شود كه اقليت هاى 
غيربومى از استان هاى همجوار، سهم بيشترى 
نسبت به اهالى و ساكنان اصلى و بومى استان 

داشته باشند!
پرواضح اســت بروز اين اتفــاق، نه تنها در 
كيفيــت و كميت جمعيت اســتان، اثرگذار 

اســت، بلكه به تدريج، وجهه فرهنگى استان 
هم، دستخوش تغييرات منفى شده و فرهنگ 
و آداب و رسوم اهالى پايتخت تاريخ، تمدن 
و فرهنگ باستان، به فراموشى سپرده خواهد 
شــد. البته موضوع به همين جا ختم نخواهد 
شد و به علت مهاجرت بخشى قابل توجه از 
همدانيــاِن جوان، تحصيل كرده، مولد و بعضًا 
صاحب سرمايه به خارج از استان، مهاجرانى 
غيربومى از استان هاى همجوار، جاى آنها را 
پر خواهند كرد كه عمدتًا از نظر تحصيالت، 
اقتصادى و فرهنگى، در سطح پايين ترى قرار 
دارند و بدين سبب، روند توسعه و پيشرفت 

استان نيز، كندتر و مختل خواهد شد.
نكته نهايــى اينكه در زمينه «مهاجرت» نيز 
بايد حساســيت و توجــه الزم برانگيخته 
شــود و برنامه ريزى و اقدامات شايســته 
در راســتاى مديريت ايــن موضوع مهم، 

پذيرد. صورت 

تغيير تركيب جمعيت، استان را تهديد مى كند 

«همدان»، كرج نشود!

 گروه آموزشــى مددكارى اجتماعى دانشگاه علوم 
توانبخشــى با همــكارى مــددكاران اجتماعى مركز 
آموزشــى -  درمانــى روانپزشــكى رازى، «راهنماى 
ارزيابى مددكارى اجتماعى در حوزه روانپزشــكى» را 

طراحى كرد.
به گزارش مهر، گروه آموزشــى مــددكارى اجتماعى 
دانشــگاه، در كارگاه آموزشــى «ارزيابى در مددكارى 
اجتماعى روانپزشكى» كه با حضور جمعى از مددكاران 
اجتماعى مركز روانپزشكى رازى، و در قالب گروه هاى 
كوچك آموزشى برگزار شد، شيوه هاى ارزيابى فراگير 
و چند ســطحى با رويكرد مديريت يكپارچه را مورد 

بررسى قرار داد.
مســئول واحد مددكارى اجتماعى مركز روانپزشــكى 
رازى در اين باره گفــت: در حال حاضر پروتكل هاى 
خدمات پايــه مددكارى اجتماعى بيمارســتان در اين 

مركز روانپزشكى رازى اجرا مى شود كه اين پروتكل ها 
مناســب بيمارستان هاى جنرال بوده و باعث مشكالتى 
در روند ارزيابى و مداخــالت مددكاران اجتماعى در 
بيمارستان روانپزشكى و مستندسازى ناقص فعاليت هاى 
مددكاران اجتماعى مى شــود. رقيــه برخورداريدر اين 
باره افزود: طى نيازســنجى كه ســال گذشته در واحد 
مددكارى اجتماعى بيمارستان روانپزشكى رازى انجام 
شد، نبود دستورالعمل مشخص براى ارزيابى افراد مبتال 
به اختالالت روانپزشــكى يكــى از دغدغه هاى جدى 

مددكاران اجتماعى شاغل در اين مركز بود.
برخــوردارى ادامــه داد: در همين راســتا، با توجه به 
سياست هاى دانشــگاه مبنى بر تعامل فضاى آكادميك 
و مراكز تابعه در به اشــتراك گــذارى دانش و تجربه 
با يكديگر، گروه مددكارى اجتماعى دانشــگاه و واحد 
مددكارى اجتماعى بيمارستان رازى، نسبت به طراحى 

الگوى مناســب سازى شــده «ارزيابى چند بعدى در 
مددكارى اجتماعى روانپزشــكى» با مشــاركت فعال 
مددكاران اجتماعى مجرب و كارآزموده اين مركز اقدام 

كردند.
بــه گفته وى، در ايــن الگو ضرورت توجــه به ابعاد 
اجتماعى و به ويژه خانوادگى مشــكالت اين بيماران 
در نظر گرفته شده است و در خصوص مراقبين اصلى 
نيز مالحظات خاصى وجــود دارد. كه پس از تكميل 
ابعاد مختلــف اين الگو، فرم هاى اختصاصى مددكارى 

اجتماعى روانپزشكى تنظيم خواهد شد.
برخوردارى در پايــان، ابراز اميدوارى كرد كه با توجه 
بــه رويكرد چند بعدى و فراگير ايــن الگو، مددكاران 
اجتماعى بتوانند در همه بيمارســتان هايى كه به افراد 
مبتال به اختالالت روانپزشــكى ارائه خدمت مى كنند، 

از آن بهره مند شوند.

راهنماى ارزيابى مددكارى اجتماعى در حوزه روانپزشكى طراحى شد
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حمله ارزهاى ديجيتال به صنعت ايران
 در حالى كه امســال از سوى مقام معظم رهبرى مد ظله العالى 
سال،«توليد، پشتيبانى ها و مانع زدايى ها» نام گرفته است اما صداى 
پاى بحران، زودتر از هميشه به گوش فعاالن حوزه صنعت مى رسد.

فعــاالن حوزه صنعت بيــش از هر زمان ديگرى نگــران مواجهه 
زودهنگام با كمبود برق هســتند و بيــم آن مى رود وزارت نيرو با 
هدف تامين برق خانگى، نســبت به قطع بــرق صنايع اقدام كند، 
در همين حال مســئوالن اين حــوزه صراحتا يكى از داليل كمبود 
برق در كشور را افزايش فعاليت اســتخراج كنندگان ارز ديجيتال 
در كشــور مى دانند  و معتقدند اين عامل در كنار افزايش دما و ... 
سبب شده است زودتر از هميشه مشكل كمبود برق به چشم بيايد. 
پيش از اين تنها در اوج گرماى تابســتان صنايع با مشــكلى به نام 
كمبود برق روبرو بودند. البته قطعى برق در برنامه وجود نداشــت 
و با اعطاى مشوق هايى توسط مديريت شبكه به صنايع پرمصرف، 

مديريت مصرف برق صورت مى گرفت.
احســان صدر، رئيس انجمن نيروگاه هاى كوچك مقياس، صراحتا 
اعالم كرده اســت: صنعت برق به شرايطى دچار شده كه به جاى 
تمركز به توســعه، با بسته متنوعى از مشوق ها و پاداش ها به سراغ 
صنايع مى رود و خواهش مى كند تا در ســاعاتى توليد را متوقف و 
مصرف برق را كم كنند تــا وزارت نيرو بتوان مصرف برق پايدار 

خانگى را تأمين كند.(خبرگزارى مهر- 29 ارديبهشت)
 از سوى ديگر غالمعلى رخشــانى مهر، معاون هماهنگى توانير با 
اذعان به اينكه تابســتان بسيار ســختى پيش روست،  اعالم كرده 
است: استفاده غيرمجاز از برق براى استخراج رمز ارز نيز از جمله 
عواملى اســت كه باعث شده تراز توليد و مصرف به هم بخورد و 

منفى باشد.(خبرگزارى خبرآنالين- 4 ارديبهشت)
 هر چند رئيس جمهور در روزهاى اخير دســتور خاموشى ماينرها 
را صادر كرده اســت اما به نظر مىرسد خطر قطع برق همچنان از 
ســر صنايع كم نشده اســت. چرا كه در اولين اقدام عملى شركت 
ســهامى برق منطقه اى در نامه اى خواستار كاهش مصرف صنايع 

شده است.
طبــق آخرين آمارهاى ارائه شــده 80 درصد از گاز كشــور و 50
درصد از برق توليدى كشــور در بخش خانگى و تجارى مصرف 
مى شــود و حاال اســتخراج رمزارزها، در قامت مهمانى ناخوانده 
بحران را در حوزه مصــرف انرژى در ايران پيچيده تر از قبل كرده 
اســت. شايد كمى عجيب باشــد اما يكى از مهمترين گلوگاههاى 
بحران در بخــش صنعت، اتفاقا به حوزه انرژى باز مى گردد. ايران 
بــا دارا بودن مقاديــر عظيم ذخاير نفت و گاز در صدر فهرســت 
دارندگان منابــع انرژى در جهان قــرار دارد و اتفاقا انرژى ارزان 
قيمت يكى از مزاياى مهم ايران تلقى مى شــود. همين مزيت يعنى 
انرژى ارزان و در دسترس ، شرايط را براى استخراج كنندگان ارز 
در ايران مطلوب ســاخته اما استناد به چند آمار كوتاه نشان مى دهد 
عدم سياست گذارى درســت در حوزه انرژى تا چه ميزان صنعت 

ايران را با مشكل روبرو كرده است.
بحــران برق در حالــى به صورتى جدى، صنايع كشــور از جمله 
صنعت سيمان را نشانه رفته است كه قيمت گاز نيز در سال جارى 
افزايش 2.1 برابرى را تجربه كرده اســت. مصوبه كميسيون تلفيق 
مجلس شوراى اسالمى نيز در واپسين روزهاى سال گذشته،  بهاى 
گاز مصرفى براى صنايع را از مترمكعبى 119 تومان به 250 تومان 

افزايش داده است.
اين بدان معنى اســت كه با توجــه به مصرف روزانه در حدود 23
ميليــون متر مكعب گاز در صنعت ســيمان ، بهــاى گاز مصرفى 
صنعت ســيمان از روزانه حدود 2 ميليارد و 700 ميليون تومان به 

بيش از 5 ميليارد و 700 ميليون تومان افزايش مى يابد. 
در كنار اين عامل، افزايش حقوق و دستمزد نيز هزينههاى توليد را 
افزايش داده است. از اين رو پيش بينى  مى شود با قطع برق صنعت 
و ايجاد اختالل در فعاليت صنعت ســيمان، هزينههاى توليد بيش 

از پيش افزايش يابد. 
نكته مهم اينجاســت كه قطع برق در سال جارى تاثيرى به مراتب 
مخرب تر از سال  گذشته بر بازار سيمان به جا خواهد گذاشت. در 
سال گذشته، در زمان قطع برق، شركت ها، كلينكر دپو شده حاصل 
از توليدات سالهاى قبل را در اختيار داشتند و توانستند با تبديل آن 
به ســيمان در روزهاى قطع گاز از بروز بحران هاى شديد در بازار 
پيشــگيرى كنند هر چند باز هم بازار سياه سيمان در كشور شكل 
گرفت اما در ســال جارى به واسطه كمتر شدن موجودى كلينكر، 
قطع برق مى تواند بازار سيمان را بيش از پيش تحت تاثير قرار دهد.

بــا توجه به وضعيت كنونى پيشــنهاد مى شــود 70 درصد ديماند 
خريدارى شــده از سوى شــركت هاى ســيمانى در ساعات اوج 
مصرف در اختيار آنها قرار گيرد و 30 درصد باقيمانده در ســاعات 
غير اوج مصرف ، تخصيص يابد تا با عدم قطع برق، بحرانى متوجه 

صنعت و بازار سيمان نشود.  
 تهديد اشتغال به واسطه استخراج رمزارزها

 نكته مهم اينجاســت كه اقتصاد ايران در آستانه رشدى دوباره قرار 
دارد و انتظار مى رود در اين دوران جديد برق مورد نياز براى رشد 

و توسعه صنعت در كشور فراهم شود.
 بــدون ترديد با پايان پاندمى كرونا از يك ســو و همچنين بهبود 
وضعيت اقتصادى از ســوى ديگر رشــد بخــش صنعت از جمله 
صنعت سيمان گريزناپذير اســت اما موتور محركه براى اين رشد 

اكنون در دستان صنعت برق است.
رشــد اقتصادى ايران در 9 ماهه سال 1399 طبق آمار ارائه شده از 
ســوى بانك مركزى در بخش بدون نفت برابر با 1.9 درصد بوده 
است. ترديدى نيست كه اقتصاد ايران براى دستيابى به رشدى بيش 
از ايــن ميزان خيز بردارد اما متاســفانه كمبود برق همچون مانعى 
جدى مى توانــد در اين حوزه خودنمايى كرده و قطع برق صنايع 

عمال ، حركت چرخ هاى صنعت ايران را كند خواهد كرد.
* سيد عباس حسينى

بانك سپه در قهاوند افتتاح شد
 با حضور حميدرضاحاجى بابايى شــعبه بانك سپه در قهاوند افتتاح و يكى از مطالبات و 

درخواست هاى به حق اهالى واليتمدار آن شهر تحقق پيدا كرد.   
رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى در آئين افتتاحيه شعبه قهاوند كه با 
حضور بخشــدار، شهردار، اعضاى شوراى اسالمى شهر، معتمدين و جمعى از اهالى برگزار 
شد، بيان كرد: بانك سپه به عنوان يك بانك دولتى و خوشنام و بانكى بزرگ، تاثيرگذارى قابل 
توجهى در رونق اقتصادى و حمايت از واحدهاى توليدى و پروژه هاى عظيم ملى و منطقه اى 
داشته است و بى شك ايجاد اين شعبه در اين شهر در پيشرفت اقتصادى و كسب و كار  در 

حوزه كشاورزى و دامدارى كمك شايانى در پى خواهد داشت .
حميدرضا حاجى بابايى ضمن تشكر و قدردانى از مديريت شعب بانك سپه همدان به لحاظ 

پيگيرى و به ثمر رساندن خواسته و مطالبه مردم و مسئولين قهاوند ابراز اميدوارى كرد كه اين 
نگاه و رويكرد در ساير مناطق استان نيز پيگيرى و اتفاق بيافتد . 

مدير شــعب بانك سپه همدان ضمن ارائه گزارشــى از اقدامات بانك در استان بويژه بعد از 
ادغام بانك هاى وابســته به نيروهاى مســلح در بانك ســپه و از مراحل پيگيرى و اقدامات 
انجام گرفته براى افتتاح شــعبه قهاوند در راستاى مطالبه مردم و مسئولين منطقه و همچنين 
پى گيرى مجدانه دكتر حاجى بابائى گزارشــى را ارائه كردند. سعيد محمدى دوست حضور 
رئيس كميســيون برنامه و بودجه و نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى 
و مسئولين و معتمدين شهر در اين افتتاحيه را ارزشمند و انگيزش بخش براى ارائه خدمات 
شايسته به اهالى دانسته و قدردانى خود و مجموعه همكاران مديريت بانك سپه  استان را از 

اين حضور ارزشمند عليرغم مشغله كارى فراوان تحسين برانگيز دانستند.
اقتصاداقتصاد

 eghtesad@hamedanpayam.com

غزل اسالمى »
 سال گذشته بود كه رسانه ها از ايجاد شهرك 
كردند.  پرده بردارى  حيدره  غيررسمِى  وياليى 
حدود 2 سال بود كه مشخص بود در آن منطقه 
تحركاتــى در بخش باغات و ساخت وســاز 
در حال انجام اســت اما هيچگونه ممانعتى از 
آن نمى شــد و كســى هم درباره آن صحبت 
نمى كــرد و گفت وگوها و منابع اطالعاتى تنها 
در حد شــنيده هاى معتبر همدان پيام مبنى بر 
ساخت وسازهاى گسترده در آن منطقه بود كه 
سبب شد فقط گزارش ها و تحليل هايى در اين 

رسانه منتشر شود.
با وجود اينكه برخى از مســئوالن از فعاليت 
دالالن و برنامه ريزى آنها براى باالبردن قيمت 
منطقه و فروش باغات و ساخت وســاز در آن 
توسط بومى ها و مخصوصا غيربومى ها مطلع 
بودند اما ظاهرا هيچگونه ممانعتى از آن نمى شد 
تا نتيجه اين شــد كه در محــدوده ممنوعه و 
غيرمجاز، قسمت هاى زيادى از باغات به ويال 
تبديل شدند و قيمت  برخى از باغات حتى تا 
50 برابر گران شــد. اين منطقه برخالف نظر 
كارشناسان امر به شهرك وياليى تبديل شد و 

بخشى از تنفسگاه  همدان را گرفت.
امــادر ســال 98 يك طــرح ويالســازى با 
توســط  همدان  در  خارجى  ســرمايه گذارى 
شهردار مطرح شد كه هنوز به سرانجام نرسيده 

است.
در اين طرح قرار اســت يك شركت تركيه اى 
با 72 ميليون دالر براى ساخت شهرك وياليى 
در زمين هاى باير پشت فرودگاه سرمايه گذارى 
كند كه در كنار آن صنايع پايين دســتى نيز راه 
اندازى مى شــد تا مصالحى كه براى ساخت 
ويالهــا نياز به واردات دارنــد در همدان و با 

سرمايه گذارى خارجى توليد شوند. 
بعد از بررسى ها،  با طرح و سرمايه گذارى اين 
شركت در اين منطقه موافقت شده و قراردادهاى 
اوليه آن بسته شده است. اما پس از گذشت اين 
مدت ســرمايه گذار تركيه اى هنوز نمى داند كه 
چرا با وجود موافقت ها و قراردادهاى اوليه در 
استان پاســخى به او نمى دهند تا كار ساخت 
را آغاز كند. سونر تلى مديرعامل شركت «ام.

در   ((M.K.Telli Group «گــروه كا.تلى 
مصاحبه حضورى اش با خبرنگار همدان پيام 
گله مند بود كــه چرا پس از آن  همه انگيزه در 
استان و صحبت مســئوالن درباره پهن كردن 
فرش قرمز زيرپاى او، اكنون حتى پاسخى به او 
نمى دهند تا به اتاق بازرگانى كشور خود اعالم 
كند كه چرا تاكنون نتوانسته اين سرمايه گذارى 
را به نتيجه برساند. سونر تلى نگران اعتبار خود 
در كشورش بود و مى گفت: برايم عجيب است 
كه اســتانى اين مقدار سرمايه گذارى خارجى 

را ناديده مى گيرد. وى مى خواســت بداند چه 
پاسخى به رســانه ها و افراد ديگرى كه به آنها 
قول سرمايه گذارى و فعاليت در همدان را داده 

است، بدهد.
بعد از اينكه مصاحبه كامل وى در همدان پيام 
منتشر شد اعضاى شوراى شهر در صحن علنى 
هفته گذشــته اين موضوع را مطرح كرده و از 
شــهردار خواســته بودند كه دليل به سرانجام 
نرسيدن اين سرمايه گذارى را توضيح بدهد كه 
ظاهرا وى پاســخ داده بود «افرادى از بين شما 
مانع سرمايه گذارى ها مى شوند و دليلش را از 

من مى پرسيد».
اما پيش از اين يــك منبع آگاه اطالع داده بود 
كه حدود 100 هكتار زمينى كه براى ســاخت 
اين پــروژه اختصاص يافته معــارض دارد و 
شهردارى هنوز نتوانسته مشكل آن را حل كند. در 
صحن علنى شوراى شهر بهمن ماه سال 99 نيز 
قره باغى عضو شــوراى شهر همدان هم گفت 
كه سال هاست مى گويند شهردارى 500 هكتار 
زمين دارد كه بــراى آن برنامه ريزى كرديم اما 
وقتى بررســى كرديم متوجه شــديم كه تمام 
زمين ها معارض دارند و كوچكترين اقدامى در 

آنها نمى توانيم انجام بدهيم.
با اين حال ســونر تلى گفت كه وقتى زمين ها 
را به ما نشــان دادند گفتنــد: «فقط 3 هكتار 
آن معارض دارد و مشــكلى در باقى زمين ها 

نداريم».
يك منبع آگاه هم از وجود مخالفت هاى شديد 
در استان با ساخت اين پروژه خبر داد و گفت 
كه در طرح جامع با الحاق اين زمين ها به شهر 
همدان، عده اى مخالفت سرســختانه مى كنند. 
ايــن در حالى اســت كه اوايل هفتــه مهران 
حاجيان مديرعامل ســازمان سرمايه گذارى و 
مشــاركت هاى مردمى شــهردارى همدان از 
تســهيل شــدن امور براى اين سرمايه گذارى 
خبر داد و گفت كه استاندار و شهردار تا آخر 
هفته براى حل مســئله زمين ها و الحاق آن به 
شــهر همدان به وزارتخانــه مى روند. آن طور 
كه حاجيان گفت: قرار اســت مشــكل الحاق 
اين زمين ها را براى بسترســازى مناسب براى 
سرمايه گذار  توســط  وياليى  شهرك  ساخت 

تركيه اى حل كنند.
 شهر توسعه مى خواهد

معاون امور عمرانى اســتاندار هم آنطور كه در 
گفت وگو با همدان پيام گفت: شهر بايد توسعه 
بيابــد اما جهت و كيفيت آن مهم اســت. كه 
جهت توســعه را طرح جامع و كيفيت توسعه 
و زندگى را طرح هاى تفصيلى تعيين مى كنند. 

فرهــاد فرزانه افزود: گاهــى طرح هاى ايجاد 
شــهرك، برنامه ريزى شــده پيــش مى روند 
كه مى توان شــهرك مدرس و مدنــى و ... را 

جزو اين دســته نام برد. اما گاهى اين مردم هســتند كه 
در حاشيه هاى شهر ساخت وساز مى كنند و باعث ايجاد 
شهرك و حاشيه نشينى مى شوند كه اين مناطق بعدها وارد 
محدوده شهر مى شوند و باعث توسعه شهر مى شوند، كه 
گازران، گلچهره و محالت همدان از جمله كلپا و كبابيان 
از اين دســت هســتند و با مهاجرت مردم به اين مناطق 
و ساخت وساز توسط مهاجران، به وجود آمده اند. همين 
مهاجرت  پذيرى و تشكيل ساختار همدان از كلونى ها كه 
فرهنگ و زبان گوناگون دارند سبب شده تا همدان محل 
تجميع اقوام گوناگون باشــد و فرهنگ و گويش و لباس 

مشخصى نداشته باشيم.
وى با بيان اينكه بهتر است از كلمه شهرك سازى استفاده 
نكنيم و از «توسعه شهر» استفاده كنيم، گفت: به نظر بنده 
در طرح هاى جديد توســعه اى بايد شــهر را به صورت 
متوازن بزرگ كنيم. زيبايى زندگى در شــهر به اين است 
كه شــهر را از دوقطبى بودن خارج كنيم و تالش كنيم تا 

همه اقشار بتوانند در كنار هم زندگى كنند.

فرزانــه بيان كرد: نبايد اينطور باشــد كــه فقط مرفه ها 
بتوانند ويال در بهترين مناطق همدان داشته باشند و افراد 
كم پول تر نتوانند ويالداشــته باشند. بلكه بايد چند نقطه 
پايين و باالى شهر براى ويالسازى و به اين ترتيب چند 

نقطه هم براى آپارتمان سازى درنظر گرفته شود.
فرزانــه ادامه داد: نبايد يك قســمت از شــهر فقط 
مســكن مهر باشد و قســمت ديگر فقط ويال باشد. 
بلكه بايد شــهر طورى طراحى شــود كه خانواده اى 
كه مى خواهد در منطقه اى خوب زندگى كند اما پول 
كمترى دارد موفــق به خريد خانه اى كوچكتر در آن 
منطقه باشد. در دوره اى وزارت مسكن و شهرسازى 
تقســيم بندى خوبى انجام داد كه مصوبه آن اين بود 
كه هركجا مجتمع ســازى مى شود بايد 20 درصد آن 
واحــد كوچك باشــد و اگر ساخت وســازها به اين 
روش ساخته شــوند تركيب فرهنگ و افراد، شهر را 

از دوقطبى بودن خارج مى كند.
وى بيان كرد: در شــهرها نبايد نگاهمان افزايش كالبدى 

جامعه باشد بلكه مسايل اجتماعى و انسان شناسى مهمتر 
از آن است. توسعه متوازن و متعادل شهر با نگاه متناسب 
كالبدى براى همه اقشــار بهترين نوع شهرســازى براى 

انسان هاست.
  مردم جلوتر از مديريت شهرى هستند

عضو هيأت علمى گروه شهرسازى دانشگاه آزاد همدان 
هم با تأكيد بر اينكه در هيچ جاى همدان مديريت شهرى 
را جلوتر از حاشيه نشــينى نمى بينيم، يادآور شد: هميشه 
نقش اول توســعه شهر در دست مردم حاشيه نشين بوده 
و بعد تازه مديريت شهرى متوجه شده بايد اين بخش از 

شهر توسعه يابد و شهرك شود.
محمد رحمانى عمده مشكالت طرح هاى جامع را توجه 
نداشتن به مطالعات پايه دانست و افزود: مطالعات پايه در 
طرح هاى جامع مورد توجه قرار نمى گيرد، اگر توجه شود 
شهر به مشــكالتى برنمى خورد و نمى رويم روى گسل 
كاربرى مسكونى بدهيم و يا در حريم رودخانه كاربرى 

تعريف كنيم.

■ مديرعامل سازمان سرمايه گذارى شهردارى:
 استاندار و شهردار براى حل مشكل زمين هاى شهرك وياليى به تهران مى روند 

■ سرمايه گذار تركيه اى: تعجب مى كنم كه استان همدان سرمايه گذارى 72 ميليون 
دالرى را ناديده گرفته اند

■ معاون عمرانى استاندار: در طرح هاى جديد توسعه اى 
بايد شهر را به صورت متوازن بزرگ كنيم

■ رحمانى: هميشه نقش اول توسعه شهر در دست مردم حاشيه نشين بوده است

طى دو هفته اخير
فشار فروش در بازار مسكن افزايش يافت

 بازار مســكن شهر همدان با رشد حدود 1/5 برابرى عرضه نسبت به دو هفته قبل مواجه 
شده كه مى تواند نشان دهنده تحليل فروشندگان مبنى بر رسيدن به قله قيمتى باشد.

به گزارش ايسنا، مالكانى كه تا چند هفته قبل در ترديد براى عرضه امالك خود به سر مى بردند 
زمان فعلى را مقطع خروج از بازار مســكن مى دانند. از هفته پايانى ارديبهشت به بعد حجم 
عرضه در بازار مســكن 46 درصد افزايش يافته و قيمت هاى پيشــنهادى 10 درصد كاهش 
پيدا كرده است. ســامانه كيليد درصد تغييرات تعداد آگهى هاى هفته اول خرداد و هفته آخر 
ارديبهشت را بررسى كرده كه نشان مى دهد تمايل براى فروش مسكن نسبت به دو هفته قبل 
از آن 46 درصد رشد داشته است. حجم عرضه در مناطق جنوبى در مقايسه با نقاط شمالى از 
رشد بيشترى برخوردار بوده است.  درصد تغييرات قيمت متر مربع آگهى هاى هفته اول خرداد 
و هفته آخر ارديبهشــت نســبت به دو هفته قبل از آن هم از كاهش 10 درصدى قيمت هاى 
پيشــنهادى حكايت دارد. شاخص قيمت كل نيز نشــان مى دهد كه نرخ هاى پيشنهادى براى 
واحدهاى مســكونى 13 درصد كاهش يافته است. اين شــاخص بر اساس ميانگين وزن دار 
ارايه شــده و تعداد معامالت مناطق در فرمول كيليد لحاظ مى شود. از طرف ديگر قيمت هاى 

پيشنهادى در مواردى بيش از 30 درصد باالتر از نرخ هاى قطعى است.
غلبه انتظارات كاهشــى در بازار مسكن ناشــى از در پيش بودن انتخابات رياست جمهورى 
1400، اميــدوارى بــه احياى برجام و ثبات بازارهاى موازى بــه ركود معامالت ملك منجر 

شده است. 

سرمايه گذارى 72 ميليون دالرى رانده و مانده

موانع ساخت وساز قانونى درموانع ساخت وساز قانونى در همدان همدان
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

ورزش كبدى استان با كمك دانشگاه ها 
در جاده پيشرفت

 توســعه و اجــراى فعاليت هاى ورزشــى هدفمند بــا همكارى 
دانشگاه ها از اولويت هاى هيأت كبدى استان همدان است.

رئيس هيأت كبدى اســتان با اعالم اين خبر در نشست هيأت كبدى 
اســتان با رئيس دانشگاه بوعلى گفت: امروزه نقش ورزش در كاهش 
آســيب هاى اجتماعى و سالمت جامعه بر هيچ كس پوشيده نيست و 
يكى از كارهاى اساســى و مهم در راستاى حفظ سالمت و تندرستى 
جامعه به شمار مى رود و هيأت كبدى استان به عنوان يكى از متوليان 

ورزش استان همواره بر گسترش ورزش اهتمام ويژه دارد.
ســيدمصطفى موسوى با اشــاره به ظرفيت و موقعيت دانشگاه ها در 
پرورش اســتعدادهاى ورزشــى و علمى افزود: اهميت هم افزايى و 
بهره گيرى از ظرفيت هاى دانشگاه ها يكى از اهداف هيأت كبدى استان 
است و با عقد تفاهم نامه با برخى دانشگاه ها و دستگاه ها در توسعه اين 

ورزش مفرح تالش مى كند.
وى با اشــاره به جايگاه دانشگاه بوعلى سينا افزود: وجود اين دانشگاه 
فرصتى اســت تا با استفاده از ظرفيت اساتيد تربيت بدنى براى توسعه 
و پيشــبرد ورزش كبــدى اســتفاده نمود. فضاى دانشــگاه و وجود 
زيرساخت هاى مناســب آن، ضمن غنى سازى اوقات فراغت و ايجاد 
شــادابى و نشــاط در بين دانشــجويان، مى توان با بهره گيرى از آنها 
در برگزارى مسابقات در سطوح مختلف و نيز برگزارى نشست هاى 

تخصصى ورزش خصوصاً كبدى از اين ظرفيت ها استفاده نمود.
موسوى با اشــاره به جايگاه نخبه پرورى دانشگاه ها گفت دانشگاه ها 
مى تواننــد عالوه بر پرورش افراد نخبــه در زمينه هاى مختلف علمى 
موجب شكوفايى استعدادهاى درخشان در عرصه ورزش گردند كما 
اينكه بســيارى از ستاره هاى ورزشى كشــور از همين دانشگاه ها كار 

خود را آغاز نموده اند.
وى در ادامه گفت: هيأت كبدى اســتان آمادگــى دارد تا در صورت 
عالقمندى دانشــجويان مســتعد به ورزش كبدى از آنها در تيم هاى 
مختلف استان اســتفاده نمايد. در ادامه مديركل تربيت بدنى دانشگاه 
بوعلى ســينا گفت: اين دانشگاه آمادگى براى همكارى در برنامه هاى 
ورزشى استان را دارد و از هيچ كوششى در اين راه فروگذار نخواهد 
بود. رهبان فرد با اشاره به اهميت استعداديابى در ورزش گفت: معرفى 
استعدادهاى جديد و اهميت به تيم هاى پايه استمرار ورزش قهرمانى 
را به دنبال دارد و الزم اســت در ميــان داوران و مربيان نيز اين مهم 

مدنظر قرار گيرد.
وى با اســتقبال از پيشنهاد ميزبانى مســابقات بيان داشت: دانشگاه ها 
داراى زيرساخت هاى مناسب در حوزه ورزش مى باشند كه مى توان از 
آنها براى توســعه فعاليت هاى آموزشى و پژوهشى برگزارى المپياد ها 
و جشنواره هاى ورزشى مرتبط با كبدى در بين دانشجويان و كاركنان 
استفاده نمود. عضو هيأت رئيسه هيأت كبدى استان نيز گفت: هيأت 
كبدى از رشته هاى پرافتخار استان همدان بوده و در تمام رويدادهاى 
مهم ورزشى در سطح ملى و بين المللى حضور مؤثر و درخشان داشته 

است.
حامد صادقى با اشاره به برنامه ريزى هاى صورت گرفته گفت: تعامل 
با دستگاه هاى مختلف و ايجاد بســتر همكارى و هم افزايى با آنها از 
اهداف تعيين شــده هيأت است. امروزه مديريت ورزشى يك بخش 
مولد و محرك توســعه در جامعه اســت و مديريــت آن نيز بايد با 
شاخص هاى علمى و با بهره گيرى از نظرات فنى و كارشناسى باشد

در پايان تفاهم نامه همكارى بين هيأت كبدى استان و اداره كل تربيت 
بدنى دانشگاه بوعلى سينا امضا و مبادله شد.

پارك هاى همدان ميزبان جشنواره اسكواش
 به منظور غنى سازى اوقات فراغت كودكان و نوجوانان و با هدف 
جذب و اســتعداديابى كودكان، جشنواره استعداديابى اسكواش ويژه 
كودكان ونوجوانان با همكارى كميته استعداديابى هيأت در پارك هاى 

همدان برگزار مى شود.
رئيس هيأت اســكواش اســتان با اعالم اين خبرگفت: استعداديابى، 
آموزش و جذب از برنامه هاى با اولويت هيأت اســكواش در ســال 
1400 اســت و در زمانى كه سالن هاى ورزشى تعطيل است برگزارى 
اين جشــنواره كمك بزرگى به جذب و اســتعداديابى كودكان براى 

ورزش اسكواش است.
اســدا...ربانى مهر گفت: اســكواش ورزش بسيار بانشاط، باهيجان و 
جذاب اســت و هر هفته اين جشــنواره در پارك هاى مختلف سطح 
شهر همدان برگزار مى شود و بعد از جذب وتكميل بانك اطالعاتى با 
حضور مربيان دوره هاى عملى برگزار مى شود و كورت ها و ديواره ها 

در اختيار كودكان قرار مى گيرد.

در واليبال ليگ ملت ها2021 ايتاليا
امروز ايران مقابل كانادا  قرار مى گيرد

 تيم ملى واليبال كشــورمان امروز در هفتــه دوم رقابت هاى ليگ 
ملت هاى 2021 ايتاليا و در چهارمين بازى خود به ميدان مى رود.

ملى پوشان كشورمان در هفته نخست اين رقابت ها ابتدا مقابل ژاپن و 
روســيه تن به شكست دادند و در سومين بازى موفق شد تيم هلند را 
مغلوب سازد. تيم ايران كه تمرينات خود را دير شروع كرد رقابت هاى 
ليگ ملت ها را بازى هاى تداركاتى براى المپيك در نظر گرفته است و 
الكنو ســرمربى روس تيم ملى نگاه ويژه اى به المپيك داد. ملى پوشان 
كشــورمان در ليگ ملت هــا هنوز با تركيب كامل بــه ميدان نرفته و 
آســيب ديدگى امير غفور، حضرت زاده و كاپيتان معروف باعث شده 
الكنو بيشــتر به جوانان ميدان بدهد و االحق االنصاف جوانان نيز به 
خوبــى جواب اعتماد مربى روســى را دادند و بازى هاى خوبى را به 

نمايش گذاشتند.
ملى پوشان كشورمان بازى به بازى بهتر مى شوند و مى توان اميدوار بود 
كه در بازى هاى پيش رو نتايج خوبى كسب كنند، ايران در پايان هفته 

نخست در جايگاه دوازدهم جاى گرفت.
بلند قامتان واليبال كشــورمان امروز به مصاف تيم ملى كانادا مى روند 
و سپس روز جمعه بايد با تيم لهستان ديدار كند و آنگاه روز شنبه در 

آخرين بازى هفته دوم به مصاف آرژانتين مى رود.
تيم ملى واليبال كشورمان در بازى چهارم خود امروز از ساعت 14 به 
مصــاف كانادا مى رود. ايران با غلبه در اين بازى مى تواند با روحيه اى 

مضاعف در ديگر ديدارها به ميدان برود.

آنچلوتى سرمربى رئال شد
 كارلو آنچلوتى به عنوان ســرمربى رئال مادريد معرفى شد تا بار 

ديگر هدايت كهكشانى ها را بر عهده بگيرد.
سرمربى 61 ساله و ايتاليايى جانشين «زين الدين زيدان» فرانسوى شد 
تا رئالى هــا را هدايت كند. «كارلو آنچلوتى» بــا نظر «فلورنتينو پرز» 
رئيس باشــگاه رئال مادريد به عنوان سرمربى جديد اين تيم انتخاب 

شد و قراردادى دو ساله با اين باشگاه به امضا رساند.  
وى ســال گذشــته هدايت اورتون را در ليگ برتــر انگليس برعهده 
داشــت. آنچلوتى 6 ســال پيش هدايت رئال را برعهده داشت و در 
سال هاى 2013 تا 2015 توانســت دهمين قهرمانى اين باشگاه را به 
دست آورد. او همچنين قهرمان جام حذفى اسپانيا و سوپركاپ اسپانيا 

نيز شد.
رئال در فصل قبل با «زين الدين زيدان» ناكام بود و هيچ جامى كسب 

نكرد و در نهايت زيدان از جمع كهكشانى ها جدا شد.

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

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

برابر رأي شــماره 140060326001000354 مورخ 1400/03/09  هيأت اول/دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى 
قاسم محمودى ياوند فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 1070 صادره از كبودراهنگ 
در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 98/76 مترمربع قسمتى از پالك 13 اصلى واقع 
در حومه بخش سه همدان به نشانى حصار مطهرى، خيابان كوچكى،كوچه امير حسنى 
خريداري از مالك رسمي آقاى حسين خانجانى 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 تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 322)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/29

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

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

برابر رأي شماره 140060326001000378 مورخ 1400/03/11 هيأت اول/دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ليال 
شمشيرى فرزند جواد به شماره شناسنامه 1257 صادره از همدان در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 249/90 مترمربع قســمتى از پالك ثبتى باقيمانده 5/62 اصلى واقع 
در حومه بخش يك همدان، به نشــانى دره مرادبيگ، بلوار شــهيد شمسى پور، كوچه 
الوان، خريداري از مالك رسمي آقاى صمد ساده 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 تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 345)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/29

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139960326008000712 و پرونده كالسه 13999114426008000001 
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي شهرستان رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سيف اله 
بوستان فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه 111 كد ملي 3992121259 صادره از رزن در 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 47800 مترمربع پالك شماره فرعى 
1441 از 25 اصلي قريه كرفس واقــع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن كه مورد 
تقاضا قسمتى از سند شماره 4262 مورخ 1387/04/17 دفتر 2 رزن به نام ولى اله بوستان 
مى باشــد محرز گرديده اســت. 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 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 22)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/29

حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

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

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

برابر رأي شــماره 140060326009000241 مورخه 1400/03/01 هيأت اول/ دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فامنين تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى رســول 
صاحبى كريم فرزند مصطفى به شماره شناســنامه 60 صادره از  فامنين در يك واحد 
دامدارى به مســاحت 1200 مترمربع پالك 78 اصلي واقع در بخش پنج همدان اراضي 
روستاى دهلق شهرستان فامنين خريداري از مالك رسمي آقاى عبداله داموغ محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 (م الف 80)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/27

رضا بيات - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فامنين

تب فوتبال قاره كهن را فرا گرفت
ايران- هنگ كنگ امروز ساعت 19

 رقابت هاى فوتبال انتخابى جام جهانى 2022 قطر و بازى هاى آسيايى 
2023 چين امروز در قاره كهن كليد مى خورد و تيم هاى آســيايى براى 

حضور در جمع 12 تيم برتر به ميدان مى رود.
در گــروه C ايــن رقابت ها تيم ملى كشــورمان 4 بازى حســاس و 
سرنوشت ســاز را پيــش رو دارد كه بايد به ترتيــب مقابل هنگ كنگ، 

بحرين، كامبوج و عراق به ميدان برود.

بزرگترين اجحاف تاريخ ورزش جهــان در حق تيم ملى فوتبال ايران 
در مقدماتى جام جهانى صورت گرفت و ملى پوشــان ايران در حالى 
كه در دور رفت ميهمان حريفان خود بودند،  در دور برگشــت به بهانه 
تحريم هاى ظالمانه عليه كشــورمان و انتشار ويروس كرونا  نه تنها از 
ميزبانى محروم شدند بلكه با حكم حيرت انگيز كنفدراسيون فوتبال آسيا 
و چراغ سبز شيخ ســلمان بايد در بحرين و در گرماى 45 درجه منامه 

ملى پوشان به ميدان بروند.
تيــم ملى ايران حاال با اســكوچيچ كروات راه ســخت و ناهموارى را 
پيش رو دارد اما حضور بازيكنان با انگيزه و آماده اميد را در دل ايرانى ها 

زنده نگه داشته است. 
تيم ملى بــا مهاجمانى چون طارمــى و ســردار، انصارى فر و قايدى 
مى تواند بالى جان خط دفاعى تيم هاى همگروه باشــد اگر خط دفاعى 
و هافبك هــا، مهاجمان تيم را خوب تغذيه كنند آنگاه شــاهد گلباران 

مهاجمان خواهيم بود.
امشــب تيم ملى در نخستين گام به مصاف هنگ كنگ مى رود تا با غلبه 
پرگل مقابــل اين تيم اميدهايش را براى صعود افزايش دهد. ايران با 6
امتياز هم اكنون سوم است. بحرين هم امروز به مصاف كامبوج خواهد 

رفت.
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پيشخـوان

اسكواش همدان 
در عرصه پژوهش علمى

 فدراســيون اســكواش از فاطمــه 
رسولى ثمر تقدير كرد.

رئيس فدراســيون اســكواش كشور از 
فاطمه رســولى ثمر بازيكن اســكواش 
همدان كه در طرح تهيه كتابچه پژوهشى 
2021 فدراسيون در تيم گردآورى منابع 
است  داشته  همكارى  بين المللى  علمى 
تقدير كرد. رئيس هيأت اسكواش استان 
در همين زمينه گفت: از فاطمه رسولى 
ثمر كه از ورزشكاران فعال هيأت است 

در فرصت مناسبى تقدير خواهد شد.

همايش صبحگاهى
در مهاجران 

 همزمان با گراميداشــت هفته ملي 
ورزش  همايــش  دخانيــات،  بــدون 
صبحگاهى در شهر مهاجران برگزار شد.

همزمان با گراميداشت هفته ملي بدون 
دخانيات، همايــش ورزش صبحگاهى 
با حضور رئيس اداره ورزش و جوانان 
بهار و مســئول بخش اللجين در شهر 
مهاجران برگزار شد. شركت كنندگان در 
اين مسابقه با شعار ملى تعهد من، ترك 
قليان بــه ورزش و نرمش صبحگاهى 
پرداختنــد و در پايان به قيــد قرعه به 

نفرات شركت كننده هدايايى اهدا شد.

مسابقه دوستانه 
مينى گلف در همدان

 ورزشــكاران رشــته مينى گلف با 
شعار تعهد من ترك قليان است، مسابقه 

دوستانه اى برگزار نمودند.
اين مســابقه به مناســبت هفته مبارزه 
با دخانيات و با شــعار  تعهد من ترك 
قليان  در بخش بانوان برگزار شد كه به 
صورت انفرادى به روش استر وك پلى 
در 18 ميدان انجام شد. با توجه به تعداد 
زياد شركت كنندگان، مسابقه در دو رده 
سنى برگزار شد و پس از رقابتى حساس 

و نزديك نفرات برتر معرفى شدند.
در رده ســنى زير 18 سال،آرامه امينيان، 
آترينا اسكندرى و هلنا صديقى عناوين 
نخست تا ســوم را به خود اختصاص 
دادند. و در رده ســنى باالى 18 ســال 
نيز كيميا حســين زاده، ندا جهانى و پريا 
حسينى راد توانستند به ترتيب مقام هاى 

نخست تا سوم را كسب نمايند.

 تيم فوتبال پاس همدان با شكســت مقابل مس 
شهر بابك اميدهايش براى صعود بر باد رفت.

هفته بيست ويكم رقابت هاى فوتبال ليگ دسته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كشور با انجام 6 بازى دنبال شد 
كه در يكى ازايــن ديدارها تيم فوتبال پاس همدان 

ميزبان صدرنشين رقابت ها مس شهر بابك بود.
پاس بحران زاده كه 10 روز از تمرينات گروهى دور 
بود و به دليل مشــكالت مالى سرمربى خود را در 
اختيار نداشت با هدايت بهمن طهماسبى برابر تيمى 
صف آرائى كرد كه تا حدودى صعود خود را مسجل 

كرده بود.
طهماسبى تيم پاس را با تركيب احمد مهرابى، اشكان 
واحدى، امين كاشفى، رضا كاشفى، موسى شهبازى، 
محسن يارى، على عزيزى، وحيد جاللى نيا، مسعود 
فاقرلو، شهريار شيروند و داوود سعادتى روانه ميدان 
كرد. پاسى ها على رغم دورى از تمرين فوتبال روان و 
قابل قبولى ارائه دادند و بازى برابرى را با صدرنشين 
رقابت ها داشــتند و حتى در برخى از دقايق برترى 

نسبى نيز نسبت به حريف داشتند.
در اين بازى بازيكنان پاس با جديت بيشترى فوتبال 
بازى مى كردند و گويا شارژ مالى قبل از مسابقه تأثير 

مثبتى روى آنها گذاشته بود.
در اين ديدار تيم مس نشــانى از تيم صدرنشــين و 

مدعى صعود نداشــت و اگر پاسى ها دقت الزم را 
داشتند گشودن دروازه اين تيم دور از دسترس نبود 
نيمه نخســت اين بازى بدون گل به پايان رسيد و 
احمد جمشيديان سرمربى سابق پاس نيز از نزديك 

شاهد اين ديدار بود.
در نيمه دوم، دو تيم بيشتر جانب احتياط را داشتند 
و توپ بيشــتر در ميانه ميدان بين دو تيم رد و بدل 
مى شــد. در حالى كه بازى رو به پايان بود و آخرين 
دقايق وقت هاى تلف شــده را سپرى مى كرد ، تيم 
مس شهر بابك صاحب يك ضربه كرنر شد. ارسال 

اين كرنر در درون محوطه جريمه روى ســر محمد 
آشــتيانى مدافع پيش تاخته مس جفت و جور شد 
و اين بازيكن نيم فصل نخست پاس دروازه مهرابى 
را فرو ريخت تا پاس در دقايق پايانى شكســت را 
بپذيرد و عمًال بخت خود را حتى براى بازى پلى اف 

از دست داد.
مس با اين پيروزى در صدر جدول دست نيافتنى شد 

و از حاال بايد اين تيم را ليگ يكى دانست.
پاس با اين شكســت در بازى هاى باقى مانده بايد 
براى حفظ جايگاه مبارزه كند و شانسى براى صعود 

ندارد. متأســفانه پاس امســال با هزينه هاى باال و با 
حواشى نتوانست به ســرمنزل مقصود برسد و بار 

ديگر در ليگ 2 در جا زد.
حاشيه هاى پاس همدان و مس شهربابك

در اين ديدار محمد آشتيانى، رسول رضايى و ميالد 
حسن پور ســه بازيكن نيم فصل نخست پاس در 

تركيب اصلى تيم مس شهربابك به ميدان رفتند.
پاسى ها براى انجام اين ديدار تنها يك جلسه تمرين 
كردند چراكه تمرينات تيم  به دليل اعتراض بازيكنان 

به پرداخت نشدن مطالبات معوقه، تعطيل شده بود.
على قربانى ســرمربى پاس كه يكشــنبه گذشــته 
قراردادش را در اعتراض به مشكالت مالى تيم فسخ 

كرده بود، در اين مسابقه حضور نداشت.
احمد جمشيديان سرمربى فصل قبل پاس با حضور 
در جايــگاه ويژه، نظاره گر بازى اين تيم مقابل مس 

شهربابك بود.
پاس  تيم  بازيكنــان 
ســاعاتى قبل از اين 
دريافت  با  مســابقه 
10 درصــد ديگر از 
قراردادهاى مالى خود 
حاضر به رؤيارويى با 

مسى ها شدند.
در ديگــر ديدارهاى 
عقاب  تيم  گروه  اين 
در يك بــازى پرگل 
بوكان  سردار  بر 2   3
را شكســت داد. تيم 

اترك مقابل شــهيد قندى و تيم شهردارى بم مقابل 
نفت اميديه بدون گل مساوى كردند و شمس قزوين 
نيز يك بر يك شاهين بندر عامرى را متوقف كرد و 
شهردارى ماه شهر با 5 گل ميالد مهر تهران را در هم 
كوبيد. ماه شــهرى ها با اين پيروزى به صف مدعيان 
پيوستند و شــانس خود را براى حضور در پلى اف 

افزايش دادند.
با گذشــت 21 هفته از رقابت ها مس شهر بابك با 
46 امتياز يكه تاز جدول اســت اختالف خود را با 
تيــم دوم با 8 امتياز افزايش داد. نفت اميديه با 38

گل در رده دوم قرار دارد و شــاهين بندر عامرى 
نيز با 33 امتياز سوم اســت تيم پاس با 25 امتياز 
در رده دهم جدول جاى دارد و 3 تيم شــهردارى 
بم، ميالد مهر و سردار بوكان با 14 امتياز در خطر 

سقوط قرار دارند.

 خصوصى ســازى و جذب اسپانسر حلقه 
مفقوده در توسعه ورزش استان همدان است.

مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان، در 
برنامه سه شنبه هاى با اصحاب رسانه با اعالم 
اين مطلب، اظهار داشــت: امــروز حلقه گم 
شده ورزش استان همدان خصوصى سازى و 
جذب اسپانسر است، و هيأت ها براى پيشبرد 
امور بايــد بيش از نيمى از هزينه هاى خود را 
از بخش خصوصى و اسپانسرها تأمين كنند. 

حميد سيفى با بيان اينكه در بحث مشكالت 
تيــم فوتبال پاس همــدان يكى از مســائل 
بســيار مهمى كه موجب ناهماهنگى شــده، 
نبود ساختار مشــخص در اين باشگاه است، 
تأكيد كرد: از ابتداى ورود به اســتان همدان 
در چهارچوب قانون فراتــر از وظيفه همراه 
با مديرعامل، از تيم پــاس حمايت كرديم و 
همچنــان نيز ادامه خواهد داشــت و يكى از 
مهم تريــن و محورى تريــن برنامه هاى ما در 
ورزش اســتان ايجاد يك ســاختار مبتنى بر 
قانون اســت كه خوشبختانه در 8 ماه گذشته 

در اين زمينه توفيقاتى نيز حاصل شده است.
وى با اشــاره بــه اينكه خوشــبختانه از بدو 
ورود به اســتان اهداف ويژه اى براى توسعه 
ورزش تعريف شــد كه در ابتدا براى اكثريت 
باورنكردنــى و دســت نيافتنى بــود، گفت: 
خوشــبختانه امروز شاهد گشــايش هايى در 
ورزش اســتان همدان هستيم كه با پيگيرى و 

مداومت و فعل خواستن رقم خورده است.
ســيفى افزود: پروژه سه ســالن در مجموعه 
ورزشى ســعيديه با جذب اعتبار قابل توجه 
وارد مناقصه شده و در روزهاى آينده پيمانكار 
آن نيــز انتخاب خواهد شــد و انشــاءا... با 
بهره بــردارى ازآن 6 الى 7 هزار متر به فضاى 

ورزشى استان اضافه خواهد شد.
وى در ادامه با اشاره به اينكه در بحث المپيك 

فرصت ها و آســيب هاى موجود با بهره گيرى 
از توان اساتيد حرفه اى و متخصص در حوزه 
ورزش بررسى شــده و نهايت به مواردى در 
حوزه هــاى مختلف رســيده ايم، گفت: يكى 
از موارد اين مهم توســعه زيرساختى ورزش 
اســتان همدان است كه اعتبارات خوبى براى 
اين مهم جذب شده و از ديگر پروژه هاى در 
دست اجرا استان مى توان مجموعه پاراالمپيك 
غرب كشور در مجموعه مفتح با تأمين اعتبار 
5 ميليارد تومانى در سال جارى، ايجاد شهرك 
ورزشى و... اشاره كرد كه با همكارى استاندار، 
مجمع نمايندگان و برنامه بودجه اســتاندارى 
همــدان در حال طى شــدن مراحــل پايانى 

هستند.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان با بيان 
اينكه در حوزه استعداديابى تخصصى، مركز 
استعداديابى ورزشى استان در حال راه اندازى 
اســت، گفــت: اميدواريم بــا حمايت هاى 
همه جانبــه بتوانيم توســعه ورزش به معناى 

واقعى را رقم بزنيم.
وى با اشــاره بــه در پيش بــودن انتخابات 
هيأت هاى ورزشــى تنيس روى ميــز، واليبال، 
كاراته، فوتبال و ورزش هاى سه گانه در آينده، 

گفت: امروز رؤساى هيأت هاى ورزشى بايد 
با برنامه مدون و توسعه محور حركت كنند تا 
از رقابت هاى سخت در ميادين ملى و فراملى 

باز نمانيم.
ســيفى با بيان اينكه هيأت هايى كه احساس 
ناتوانى در اداره هيأت هــا دارند بايد امور را 
به ديگران واگذار كنند، گفت: خوشــبختانه 
امروز شاهد هستيم با آرامش حاكم بر هيأت 
وزنه بردارى شهرستان مالير جوان توانمند اين 
شهرستان موفق به افتخارآفرينى جهانى شده 

است.
وى با اشــاره به اينكه بهنــام آرين در بحث 
المپيك يكى از ســرمايه هاى اســتان است، 
گفــت: اميدواريم بــا حمايت هاى همه جانبه 

شاهد حضور ايشان در المپيك باشيم.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان در 
خصوص فعاليت هاى ورزشــى نيــز، اظهار 
كرد: طبق آخرين دستورالعمل رسيده فعاليت 
عمومى هيأت ها و رشته هاى ورزشى در استان 
ممنوع است اما در برخى رشته هايى كه داراى 
تيم ليگ برتر، ورزشكار المپيكى و غيره دارند 
به صورت محدود با اخذ مجوز اجازه فعاليت 

دارند.

خصوصى سازى 
حلقه گم شده ورزش استان

با شكست خانگى مقابل مس 
اميدهاى پاس براى صعود بر باد رفت

B جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته 21) گروه 
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

2546+211362305مس شهر بابك 1
838+2110832214نفت اميديه2
433+218942521شاهين بندر عامرى 3
731+2171042417شهيدقندى يزد4
632+209573024شهردارى ماهشهر 5
930+218672314عقاب تهران6
329+217862118اترك بجنورد7
128-207761516شهداى بابلسر8
427+206951814نيروى زمينى تهران9
225+2151061715پاس همدان 10
724-215972027شمس آذر قزوين11
2114-2128111334شهردارى بم 12
2314-2135131033ميالدمهر تهران13
1613-2127121935سردار بوكان 14
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استفاده از وزوز مهتابى ها 
براى پيشرفت رايانش!

دانشمندان از صداى المپ هاى فلورسنت براى استفاده در محاسبات 
استفاده مى كنند؛ پروژه اى كه شركت "اينتل" به آن عالقه مند و در آن 

درگير شده است.
به گــزارش آى اى، آيا مى دانيد خاصيتى كه المپ هاى فلورســنت 
را بــه صــدا در مى آورد مى تواند نســل جديدى از دســتگاه هاى 
محاســباتى كارآمد را كه ذخيره داده ها را به جاى برق با ميدان هاى 
مغناطيسى انجام مى دهند، تأمين كند؟ اين خاصيت، "مغناطوكشس
يا  مغناطوكشسانى  مى شود.  ناميده   (magnetostriction)"انى
مگنتواستريكشن به پديده ُكرنش مواد بر اثر اعمال ميدان مغناطيسى 

مى گويند كه طى آن طول يا حجم ماده تغيير مى كند.

نارسايى كليه در كمين افراد افسرده است
 محققان چينى در مطالعه اخيرشان اظهار كرده اند، حتى افراد داراى 
كليه ســالم نيز در صورت داشتن عالئم افسردگى مكرر پس از مدتى 
عملكرد كليه آنها با مشكالتى مواجه مى شود.به گزارش ساى تك ديلى، 
افسردگى يك بيمارى شايع در افراد ميانسال و مسن است و مى تواند به 
انواع مشكالت روحى و جسمى منجر شود. محققان در تحقيقات قبلى 
ارتباطى بين عالئم افسردگى و كاهش سريع عملكرد كليه در بيماران 
مبتــال به بيمارى كليوى مزمــن(CKD) را دريافته بودند اما تصميم 
گرفتند تاثير آن بر افرادى كه سالم هستند را نيز مورد بررسى قرار دهند. 
در اين مطالعه محققان "دانشگاه نانفنگ" براى يافتن ارتباط افسردگى 
در افراد با كليه هاى سالم بررسى هايى را انجام دادند و طى آن اطالعات 

مربوط به 4763 فرد با كليه هاى سالم را تجزيه و تحليل كردند.

انتشار تصوير "هسته خشن" راه شيرى 
براى نخستين بار

 ناســا تصوير جديدى از"هسته خشن" كهكشان راه شيرى منتشر 
كرده است كه اين تصوير پانوراما جزئياتى از هسته اصلى راه شيرى را 
كه تاكنون ديده نشده بود، نشان مى دهد. به گزارش مهر ، ناسا به انتشار 
تصاوير خيره كننده از پديده هاى فضايى معروف است و ما را نسبت به 
جهان هيجان انگيزى كه در آن زندگى مى كنيم بيشتر كنجكاو مى كند. 
اكنون به نظر مى رسد كه اين آژانس فضايى تصوير جديد ديگرى در 
آستين دارد. ناســا به تازگى تصويرى از مركز راه شيرى منتشر كرده 
اســت كه در آن ميدان هاى گازى و مغناطيسى بسيار داغ وجود دارد. 
اين تصوير با بهره گيرى از رصدخانه اشــعه ايكس "چاندرا" و راديو 

تلسكوپ "مير كت"در آفريقاى جنوبى تهيه شده است.

هر 48 ساعت يك "رپتور" مى سازيم
 "ايــالن ماســك" مديرعامــل شــركت فضايــى خصوصــى 
"اسپيس ايكس"(SpaceX) ادعا مى كند كه مى تواند هر 48 ساعت 

يك موتور موشك موسوم به "رپتور"(Raptor) بسازد.
به گزارش ايســنا و به نقل از بيزنس اينســايدر، موتورهاى موشكى 
"رپتور" منبع قدرت موشك"استارشــيپ"(Starship) هستند كه 

انتظار مى رود فرود بعدى روى كره ماه را محقق كند.
"ايالن ماسك" دوباره به شركت رقيب خود در اين عرصه يعنى "بلو 
اوريجيــن"(Blue Origin) و رئيس آن "جف بزوس" طعنه زد و 
اعالم كرد كه شركت وى توانايى توليد يك موتور "رپتور" را در هر 
48 ســاعت دارد. وى در حســاب كاربرى توييتر خود گفت: توليد 
رپتور به صورت هر 48 ساعت يك بار در حال نزديك شدن است.

رصد يك كهكشان عجيب كه جاذبه كهكشان 
همسايه آن را كج كرده است!

 تلســكوپ "هابل" موفق به شكار تصوير يك كهكشان مارپيچى 
شده است كه توســط جاذبه تغيير شكل پيدا كرده و از حالت قرينه 
درآمده است. اكنون اين كهكشان بسيار عجيب به فهرست بزرگترين 

عجايب جهان راه يافته است.
به گزارش اســپيس، تلسكوپ فضايى "هابل" تصوير جديد و خيره 
كننده اى از يك كهكشــان مارپيچى دوردســت را كه توسط كشش 

گرانشى همسايه خود تغيير شكل داده، ثبت كرده است.
اين كهكشان مارپيچى موسوم به "NGC 2276" در صورت فلكى 
"قيفــاووس"(Cepheus) در فاصله 120 ميليون ســال نورى از 

خورشيد ما قرار دارد. 

رئيس سازمان حج عنوان كرد
تكذيب گمانه زنى ها درباره سهميه حج 1400

 رئيس ســازمان حج و زيارت با بيان اين كه تا كنون سهميه حج تمتع 
1400 از ســوى وزارت حج و عمره عربستان اعالم نشده است، گفت: 
هرگونه گمانه زنى در اين زمينه تا اعالم رسمى طرف عربستانى صحت 

ندارد.
به گزارش ايسنا، به تازگى رئيس مركز پزشكى حج و زيارت هالل  احمر 
ســهميه حج ايران را 1500 نفر اعالم كرده و گفته است: عربستان اطالع 
داده 60 هزار زائر در حج تمتع امسال مى توانند شركت كنند.  باتوجه به 
نزديك شــدن روابط سياسى، احتمال افزايش سهميه ايران به دوهزار نفر 

نيز وجود دارد.  
اما بر اســاس خبر رســيده، على رضا رشــيديان، رئيس سازمان حج و 
زيارت در واكنش به اين اظهــارات، درباره احتمال برگزارى حج تمتع 
1400 گفت: به محض اعالم ســهميه حج 1400 سازمان حج و زيارت 
اطالع رســانى الزم و دقيق را انجام مى دهد و تاكيد بر آن است متقاضيان 

اخبار را از منبع موثق دنبال كنند.
وى با بيان اين كه حج ســال گذشــته به دليل شــيوع كرونا و دسترسى 
نداشتن كشورها به واكسن با تصميم كشور ميزبان فقط محدود به حجاج 
عربســتانى و خارجى هاى مقيم اين كشور شــد، افزود: امسال به دليل 
تحوالت مربوط به دستيابى به واكسن كرونا، وزارت بهداشت عربستان 

شرايطى را براى حج 1400 پيشنهاد داده است.
رئيس سازمان حج و زيارت اظهار كرد: بر اساس تصميم اتخاذشده قرار 
اســت حج ســال جارى با حضور 60 هزار نفر از حجاج برگزار شود و 

شرايطى نيز براى حضور زائران اعالم شده است.
وى از جمله اين شرايط را نداشتن بيمارى زمينه اى، ميانگين سنى بين 18 
تا 60 سال براى زائران، تزريق دو دوز واكسن،   دريافت تست كرونا 72 
ساعت قبل از اعزام و مانند آن اعالم كرد و گفت:  تمهيداتى شامل داشتن 
مجوز اينترنتى براى ورود به حرمين و انجام طواف هم تدارك ديده شده 
و اميدواريم شرايط دقيق و كامل تر به همراه تعيين سهميه كشورها هر چه 
زودتر اعالم شــود. به گفته رشيديان، سازمان حج و زيارت مكاتبات و 
پيگيرى هاى خود را با طرف عربستانى انجام داده تا هر چه زودتر سهميه 
جمهورى اســالمى ايران مشخص شود و برنامه هاى اجرايى براى اعزام 
زائران از جمله انعقاد قراردادهاى مسكن، حمل و نقل، تغذيه و تداركات 

و ساير  برنامه ريزى ها انجام شود.
 قول واكسيناسيون حاجى هاى ايرانى داده شده

وى با تاكيد بر اين كه سازمان حج و زيارت با هر شرايطى پس از تعيين  
سهميه،  با لحاظ  دستورالعمل ها و نظر ستاد ملى مقابله با كرونا آمادگى 
اعزام زائرين را دارد، گفت: در خصوص واكسيناســيون حجاج نيز دكتر 
نمكى، وزير بهداشــت و درمان و آموزش پزشكى قول مساعد داده بود 
كه پس از انجام  مذاكرات و تعيين سهميه حج، در اين رابطه رايزنى الزم 

انجام مى شود.
وى  درباره مباحث بهداشتى و سالمت زائران كشورمان گفت: ما همواره 
به موضوع سالمت زائران توجه ويژه داشته ايم كه به عنوان نمونه مى توان 
به اقدامات كارشناسى براى تغذيه، معاينات قبل از اعزام، حضور پزشك 
در كنار كاروان و ســالمت زائران اشاره كرد كه بى شك اين اقدامات در 
حج 1400 به طور خاص و براساس پروتكل هاى تدوين شده مورد توجه 
قرار مى گيرد و اميد اســت با دستورالعمل هاى اعالمى و تزريق واكسن 

شاهد حجى توأم با سالمت باشيم.
 چه كسانى زودتر حج مى روند؟

رئيس سازمان حج و زيارت درباره چگونگى تعيين اولويت اعزام در حج 
امسال با وجود 74 هزار نفرى كه از سال گذشته نام نويسى كرده اند، اظهار 
كرد: نخســت اجراى دستورالعمل هاى وزارت بهداشت عربستان مطرح 
اســت،  در مرحله بعد كسانى مشمول تشرف مى شوند كه اولويت فيش 

آن ها جلوتر است تا رقم تخصيصى محقق شود.
وى افزود: البته هر كس كه در نوبت تشــرف قــرار گيرد، اما توانايى يا 
تمايل به اعزام در حج 1400 را نداشــته باشد نيز مى تواند نوبت خود را 
براى دوره هاى آينده حفظ كند. رئيس سازمان حج و زيارت با يادآورى 
اين كه 74 هزار نفر براى حج ســال گذشته ثبت نام كرده بودند و نوبت 
خود را حفظ كرده اند و ما توانستيم با تصويب و تثبيت نرخ ارز به ميزان 
9 هزار تومان، ارز مورد نيــاز حج را به صورت حواله در بانك مركزى 
نگهدارى كنيم، گفت: ارز تخصيص يافته بى شك به سود زائران كشورمان 
بوده و براى آن ها حفظ مى شــود و هر يك از متقاضيان هم كه خواهان 
واگذارى فيش حج خود باشند مى توانند فقط يك بار با مراجعه به سامانه 

"تشرف" اقدام كنند.
 احتمال گرانى حج 1400

رشــيديان گفت: ما تمهيدات الزم بــراى جلوگيرى از اين موضوع را با 
دريافــت مصوبه و تامين ميزان ارز مورد نياز عمليات حج انجام داده ايم 
اما برخى مباحث بستگى به انعقاد قرارداد اخذ خدمات همانند خدمات 
هتلــى، نقل، تغذيه و تداركات و غيره دارد كه در اين رابطه منتظر نهايى 
شدن دستورالعمل كشــور ميزبان در خصوص حج امسال  و پس از آن 

انعقاد قراردادها هستيم.
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■ حديث:
امام على(ع):

هيچ كس را از دنيايش بهره اى نيست مگر آنچه را كه براى آخرتش انفاق كند.      
غرر الحكم : 7516

  رئيس پليس راه استان همدان از آغاز طرح 
محدوديــت تردد براى خودرهــاى غيربومى 
از ساعت 12 ظهر روزگذشــته 13 خردادماه 
خبــرداد و گفت: تردد بين شهرســتانى پالك 
هاى بومى منعى ندارد اما پالك هاى غيربومى 

حق ورود به استان را ندارند.
رضــا عزيزى بيــان كرد: در صــورت ورود 
خودروهاى داراى پــالك غيربومى به حوزه 
استحفاظى استان همدان يا خروج خودروهاى 
بمى از اين اســتان، اين وسايل نقليه از طريق 
دوربين هاى ثبت تخلف يا ماموران پليس راه 

جريمه مى شوند.
وى اظهار داشت: افرادى كه مجبور به تردد بين 
استانى براى حضور در مراكز درمانى يا انجام 
كار قضايى و ادارى هستند بايد براى دريافت 

مجوز تردد به فرماندارى ها مراجعه كنند.
رئيس پليس راه اســتان همدان درباره سوانح 
جاده اى دو ماه نخســت امسال نيز گفت: بر 
اســاس گزارش ارائه شــده از سوى پزشكى 
قانونى 47 نفر 2 ماهه نخست امسال در سوانح 
جاده اى اين استان جان خود را از دست دادند.
عزيزى اضافه كرد: 2 ماهه نخست سال گذشته 
25 نفر در ســوانح جاده اى اين اســتان جان 
باختند كه اين آمار در مدت زمان مشــابه سال 
جارى 22 نفر معادل 88 درصد افزايش داشته 

است.
وى اضافــه كرد: همچنين شــمار مجروحان 
سوانح جاده اى استان همدان از 306 نفر در 2 

ماهه نخست سال گذشته با 86 نفر معادل 28 
درصد افزايش به 392 نفر در دو ماهه ابتدايى 

سال جارى رسيده است.
رئيس پليس راه اســتان همدان اظهار داشت: 
بيشترين ميزان افزايش متوفيان سوانح جاده اى 
مربوط به موتورسواران بوده است و شمار آنها 
از هفت فوتى به 13 فوتى در 2 ماهه نخســت 

سالجارى افزايش داشته است.
عزيزى افــزود: عابران متوفى نيــز با 2 برابر 
افزايش از ســه به 6 فوتى در سالجارى رسيده 
اســت و 13 متوفى سوانح جاده اى اين استان 
نيز مربوط به ســوارى ها بــوده و اتوبوس و 

كاميون ها فوتى نداشته اند.
وى ادامه داد: 95 درصد متوفيان ســوانح جاده 
اى بومى و پنج درصد غيربومى هستند يعنى از 
47 فوتى ســوانح جاده اى استان همدان در 2 
ماهه سالجارى 44 نفر بومى و 3 نفر غير بومى 
هســتند. رئيس پليس راه استان همدان افزود: 
66 درصد سوانح جرحى و فوتى در مسيرهاى 
روســتايى رخ داده كه علت آن تردد وســايل 
نقليه با ســرعت غيرمجاز، نبود دوربين ثبت 
تخلف و غير استاندارد بودن راه هاى روستايى 
است همچنين 34 درصد سوانح در جاده هاى 

اصلى بوده است.
عزيزى اظهار داشت: بيشتر سوانح خودروهاى 
ســوارى از نوع واژگونى و موتورســيكلت 
هــا نيمى واژگونــى و  50 درصد آن برخورد  
2 موتورســيكلت بــا يكديگــر و برخــورد 

پليس راه همدان: 

ترددخودروهاى بومى 
منعى ندارد

■ بيش از47 نفر2 ماهه نخست امسال در سوانح جاده اى اين استان جان خود 
را از دست دادند

موتورسيكلت با وسيله نقليه بوده است.
وى اظهار داشــت: 100 درصد موتورسواران متوفى و 
مصدومان ســوانح جاده اى استان همدان از كاله ايمنى 

اســتفاده نكرده و موتورسواران بيشــتر به علت نقص 
سيستم روشنايى موتورسيكلت، حركت هاى نمايشى و 
تك چرخ و تردد با سرعت غيرمجاز  دچار سانحه شدند.

وى ادامه داد: خودروهاى ســوارى نيز به علت خستگى 
و خواب آلودگى راننده، بــى توجهى به جلو و تردد با 

سرعت غيرمجاز دچار سانحه شدند.

 فرش در ميان خانواده هاى ايرانى به عنوان 
هنــر و يك صنعــت جايگاه ويــژه اى دارد و 
مى تــوان هنر فرش بافى را اوج خالقيت و هنر 
در ميان اقوام يك سرزمين دانست، نقوش فرش 
ايرانى و مفاهيمى كه در طرح هاى بافته شده آن 
پنهان شده، از جمله مباحث تخصصى بوده كه 

پرداختن به آن جالب توجه است.
عبــداهللا احرارى، عضو انجمــن علمى فرش 
ايران در گفت وگو با ايسنا در خصوص جايگاه 
برجسته فرش هاى چهارمحال بختيارى، اظهار 
كــرد: اســتان چهارمحال وبختيــارى يكى از 
قطب هاى توليد فرش است و يكى از بهترين 

فرش هاى كشور را در اين منطقه مى بينيم.
وى ادامه داد: فرش هايى كه در اين منطقه بافته 
مى شوند داراى ســبك هاى مختلفى هستند و 
يكى از بهترين فرش هاى اين منطقه، فرش هاى 

«بى بى باف» ناميده مى شود.
عضو انجمن فرش ايران گفت: دليل نام گذارى 
فرش بى بى باف، اين اســت كه در اين منطقه 
همسران خوانين را بى بى صدا مى كنند كه كار 
آن ها نظارت بر كيفيت اين قالى هاى ارزشمند 
اســت.احرارى تصريح كرد: اين قالى ها عمدتا 
بزرگ پارچه و در اندازه هاى 6 متر، 9 متر و 12 

متر بافته مى شوند كه بسيار قابل توجه است.
وى بيان كرد: نقشه  قالبى كه در اين منطقه  بافته 

مى شــود طرح «خشتى» اســت و به قالى هاى 
خشتى شــهرت دارند. قالى هاى خشتى بسيار 
قالى هاى خوش رنگى هســتند كه با استفاده از 

رنگ هاى طبيعى بافته مى شوند.
عضو انجمن فرش ايران ادامه داد: قرمز خوش 
رنگ، قرمز گل انارى، سرمه اى و آبى رنگ هايى 
هســتند كه به طور عمده در بافت اين قالى ها 
به كار گرفته مى شــوند. احــرارى عنوان كرد: 
از مناطق مهم قالى بافــى چهارمحال بختيارى 
مى توان به «چالشتر» و «فرادنبه » اشاره كرد كه 
قالى هاى بافته شده در آن ها زبانزد خاص و عام 
بوده و در بازار جهانى كامال شناخته شده است.

وى ادامه داد: همچنين از قالى هاى معروف ديگر 
مى توان به دست بافته هاى طايفه  «يلمه» در استان 
چهارمحال و بختيارى اشــاره كرد كه بافته هاى 
آن ها با همين نام در بازار جهانى عرضه مى شوند. 
عضو انجمن فرش ايران اظهار كرد: اين قالى ها 
از نظر ضخامت مانند گبه هســتند، اما از نظر 
اصــول طراحى و بافت از ســبك قالى پيروى 
مى كنند؛ معموال ايــن بافته ها در ابعاد قاليچه و 
كناره و حداكثر 6 متر بافته مى شــوند. احرارى 
تاكيد كرد: امروزه قالى بافى در استان چهارمحال 
بختيارى همچنان زنده است و دست بافته هاى 
آن ها در بازار جهانى و بازارهاى داخلى بســيار 

حائز اهميت بوده و طالب زيادى دارد.

دست بافته هاى ايرانى در بازار جهانى 
از محبوبيت بااليى برخوردارند
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