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واكسن و انتخابات
 1- در شــرايطى كــه انتظار مى رود ، 
افكار عمومى ايرانيان درگير موضوع مهم 
انتخابات باشــد، اينچنين نيست و افكار 
عمومى پيگير ســرانجام موضوع واكسن 
كرونا اســت. در اين ميان چالش هاى بين 
دولت و وزارت بهداشــت هم به موضوع 

دامن زده و افكار عمومى...

يـادداشت

5

حكايت يك روز شلوغ 
با كادر درمان بيمارستان فرشچيان 
 دوشــنبه 30 فروردين ماه ســال 1400 حوالى 
ســاعت 10 صبح، در معيت خانمــم مثل خيلى از 
روزهاى چند ســال اخير شتابان و نگران به بخش 
اورژانس بيمارستان تخصصى قلب فرشچيان همدان 

مراجعه كرديم. از خانه ما تا اين بيمارستان...

يـادداشت ميهمان

4

تشكيل كارگروه 
براى نظارت پروژه هاى بزرگ

 سه شنبه هفته گذشته نمايندگان عزيز استان در 
كميسيون برنامه وبودجه ومحاسبات حضور يافتند 
و صميمانه وبرادرانه در مورد اولويت هاى توسعه 
اســتان به بحث وگفتگو پرداختند. خوشــبختانه 

فضاى مجمع نمايندگان استان...

 2021 آوريـــل    24   1442 رمضـــان   11   1400 مـــاه  ارديبهشـــت   4 شـــنبه  
تومـــان   5000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   4018 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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مديرعامل پاس 
استعفا داد

300 درصد تورم 
بيمه  
شخص ثالث 
در 7 سال

هر مهندسى 
نبايد و نمى تواند 
پيمانكار مرمت 
بناى تاريخى 
شود

 اميدآفرينى 
جدى گرفته 
شود

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

ظرفيت هاى مشاركت حداكثرى در انتخابات 
4

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com زن# من _ ماسك _ مى زنم
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ون  ه را ا هللا و ا ا

روزنامـه همدان پيـام

جناب آقاى 

سعيد محمدى دوست
مديريت محترم شعب بانك سپه منطقه همدان 

ــا نهايــت تاســف وتأثــر درگذشــت اخــوى  گراميتــان   ب
را صميمانــه  تســليت   عــرض نمــوده ، از  درگاه 
ــت   ــران و  رحم ــوم غف ــراى آن مرح ــان ب خداوندمن
واســعه الهــى و  بــراى شــما و خانــواده محترمتــان صبر 

ــم . ــئلت داري ــل   مس جمي
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ت وی او ه   ت ھ باز

روابط عمومى بانك سپه استان همدان

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت اخوى 
مدير محترم شعب بانك سپه منطقه همدان 

 جانباز گرانقدر هشت سال دفاع مقدس شادروان
 حاج اژدر محمدى دوست 

را به ايشان و خانواده محترمشان تسليت عرض 
نموده و از خداوند متعال، براى آن عزيز سفر 
كرده مغفرت و رحمت الهى و براى بازماندگان 

صبر و سالمتى مسئلت مى نمائيم. 

تشديد محدوديت  هاى كرونايى ازامروز
■ بيش از 31 هزار ُدز واكسن در همدان تزريق مى شود

«مهرداد و بچه هايش»

 پسرى كه پدر40 فرزند است

ويرانه اى به نام قلعه باستانى« كاج»ويرانه اى به نام قلعه باستانى« كاج»
قلعه اى كه مقصد گنج يابان شد
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

شنبه  4 ارديبهشت ماه 1400  شماره 4018
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يـادداشت روز
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خبـرخبـر
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شنيده هـا
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واكسن و انتخابات
 1- در شــرايطى كه انتظار مى رود ، افكار عمومى ايرانيان درگير 
موضوع مهم انتخابات باشــد، اينچنين نيست و افكار عمومى پيگير 

سرانجام موضوع واكسن كرونا است.
در اين ميان چالش هاى بين دولت و وزارت بهداشت هم به موضوع 
دامن زده و افكار عمومى را بيشتر درگير مسائلى چون واكسن توليد 

داخل، واكسيناسيون پولى، واكسن مديران و... مى كند.
2- نتايج نخستين نظرسنجى رســمى درباره انتخابات 1400 نشان 
مى دهد 41/9 درصد از مردم اصال اخبار انتخابات را دنبال نمى كنند

در اين نظرســنجى از پاســخگويان پرسيده شده اســت «انتخابات 
رياســت جمهورى در خرداد ماه برگزار خواهد شد. شما تا چه حد 
اخبــار اين انتخابات را دنبال مى كنيد؟» 41/9  درصد پاســخگويان 
گفته اند اصًال اخبار انتخابات را دنبال نمى كنند، 26/1 درصد كمى و 
20/29درصد تاحدى پيگير اخبار تحوالت انتخاباتى هستند. افرادى 
كه در حد زياد اخبار مربــوط به انتخابات را پيگيرى مى كنند 11/1 

درصد پاسخگويان را تشكيل مى دهند
مركز افكارسنجى دانشــجويان ايران (ايسپا) موج چهارم نظرسنجى 
انتخابات رياســت جمهورى را با جامعه آمارى افراد باالى 18 سال 
كل كشور و اندازه نمونه 1569 از طريق مصاحبه تلفنى در فروردين 

1400 اجرا كرده است
3- هر چند نظرســنجى درباره واكسن كرونا نشــده اما با توجه به 
حجم اخبــار توليدى و واكنش ها در فضاى مجازى و واقعى به اين 
موضوع به نظر اين موضوع اكنون اولويت اول ذهنى و افكار عمومى 

در ايران را به خود اختصاص داده است.
اين ميزان توجه كه پس از 14 ماه درگيرى با كرونا طبيعى است، مى 
تواند به نقطه قوتى در سيســتم بهداشت و درمان كشور و همچنين 
مديريت بحران در ايران تبديل شــود هرچند تاكنون چنين نبوده و 

تبديل به نكته منفى شده است.
4- افكار عمومى وزارت بهداشــت را مسئول تالش براى نخريدن 

واكسن و انتظار به ثمر نشستن واكسن توليد داخل مى داند.
تالشى كه كشور را در انتظار واكسن نگه داشته و گاليه بسيارى را از 

دولت به دليل نخريدن عمدى واكسن سبب شده است.
5- وزارت بهداشــت و رئيس جمهور با هم بر سر واردات واكسن 

توسط بخش خصوصى دعواى زرگرى راه انداخته اند.
از آن طــرف برخى به راحتى از واكســن پولى ســخن مى گويند تا 
اختالف طبقاتى ايجاد شــده در جامعه ايرانى را در موضوع واكسن 
هــم نمايان كننــد و به جامعه پيام بدهند كه هــر كس پول دارد، به 
ســالمتى نيز نزديك تر اســت و سيستم بهداشــت و درمان هم در 

خدمت پول اوست!
6- وزير بهداشــت در ميان ژست هاى خود ژستى واكسنى گرفته و 
خبر از تبديل ايران به يكى از توليد كنندگان خوب واكسن كرونا در 
جهان تا پايان بهار امسال مى دهد و از- بايد تكيه بر توليد و ظرفيت 

داخلى- سخن مى گويد.
البته ســفير ايران در مســكو از خريد ســى ميليون واكسن روسى 
خبر داده و قرار اســت خط توليد اين واكســن نيز بزودى در البرز 
راه اندازى شــود، همچنين واكسن هاى ايرانى قرار است از نيمه دوم 

ارديبهشت به نوبت در واكسيناسيون همگانى استفاده شوند.
7- مى گويند واكسن مانع ابتالى مجدد فرد به كرونا نمى شود اما از 

مرگ و مير جلوگيرى خواهد كرد.
ضرورت اين اتفاق در شــرايطى كه تعداد فوتى هاى روزانه كرونا 
در حال نزديك شــدن به عدد 500 اســت، بســيار قابل تأمل و 
درك اســت و اين موضوع را يادآورى مى كند كه اگر در كشور 
مديريــت بحران به درســتى انجام مى شــد و به جــاى درگيرى 
اعضاى ســتاد مقابله با هم، درباره راهكارهايى براى نجات جان 
ايرانى ها با واكسيناســيون ســريع تر تصميم گيرى مى شــد، امروز 
به جاى واكســن و تــالش براى زنده ماندن، ايــن انتخابات بود 
كــه دغدغه اصلى مردم بود و ســخن بى ربطى هــم از برگزارى 

انتخابات در سال 1401 به جاى امسال نبود.

شعبه ويژه برخورد با روزه خوارى تشكيل شد
 بنا بر گفته دادستان عمومى و انقالب مركز استان شعبه ويژه مقابله با تظاهر به روزه خوارى در مالء عام در دادسراى استان تشكيل 

شده است.
حســن خانجانى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشــت: شــعبه ويژه برخورد با روزه خوارى عالوه بر مركز استان در دادسراى شهرستان 
هاى استان نيز داير شده است. وى اضافه كرد: ضابطان قضايى در صورت مواجهه با افرادى كه تظاهر به روزه خوارى در معابر و اماكن 
عمومى، پارك ها و تفرجگاه ها مى كنند ابتدا اقدام به تذكر لسانى و سپس هشدار مى كنند.  دادستان عمومى و انقالب مركز استان تاكيد 
كرد: در صورت بى توجهى به هشدارها و توصيه هاى ضابطان قضايى براى حرمت شكنان ماه مبارك رمضان پرونده قضايى تشكيل و 

طبق قانون با متخلفان برخورد مى شود.
خانجانى بيان كرد: تاكنون گزارشى مبنى بر تظاهر به روزه خوارى در مالء عام دريافت نشده البته با توجه به اعتقادات و باورهاى عميق 

مذهبى مردم استان همدان، احتمال بروز چنين تخلف هايى كم است.

دعوت بهزيستى همدان از مردم براى شركت در پويش ملى "ضيافت همدلى"
 معاون مشاركت هاى مردمى بهزيستى استان همدان از مردم براى شركت در پويش ملى "ضيافت همدلى" دعوت كرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ،فارسى از مردم براى شركت در پويش ملى ضيافت همدلى دعوت كرد و خواستار كمك هاى نيكوكاران 
براى يارى رساندن به مددجويان نيازمند در ماه مبارك رمضان شد.

وى ادامه داد: تامين كمك هزينه اقالم و بســته هاى معيشتى، تهيه غذاى گرم، تهيه وسايل بهداشتى و درمانى و دارويى، تامين جهيزيه، 
لوازم ضرورى منزل، تهيه بســته هاى معيشــتى و اقالم و لوازم آموزشى و نوشت افزار براى خانواده هاى زير پوشش بهزيستى از جمله 

مددجويان مراكز نگهدارى شبانه روزى معلوالن و سالمندان، از اهداف اساسى اين پويش است.
معاون مشاركت هاى مردمى بهزيستى استان همدان اعالم كرد: افراد خير مى توانند كمك هاى نقدى خود را براى مشاركت در اين پويش 
به شماره كارت 6367957069278393 يا شماره شبا IR 210100004165034541724011 و شماره حساب 4165034541724011 

به نام حساب مشاركت هاى مردمى بهزيستى واريز كنند.

تحقق صددرصدى برنامه هاى استاندارد 
استان همدان

 اداره كل استاندارد استان همدان در حوزه آموزش همه برنامه هاى 
ابالغى از سوى سازمان ملى استاندارد را محقق كرد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،محمد مددى با اشــاره به اينكه در 
زمان همه گيرى كرونا و در شــرايط سخت به وجودآمده، اداره كل 
اســتاندارد اســتان همدان در حوزه آموزش موفق به تحقق كامل 
برنامه هاى ابالغى از سوى ســازمان ملى استاندارد شد، بيان كرد: 
سال گذشته در زمان همه گيرى بيمارى كوويد 19 با برنامه ريزى و 
بهره گيرى از بستر فضاى مجازى اداره كل استاندارد استان همدان 
همه  برنامه هاى ابالغى از ســوى ســازمان ملى استاندارد ايران به 

طور كامل اجرا كرد.
وى اظهار داشــت: در حوزه آموزش هاى مديران كنترل كيفيت كه 
از اهميت ويژه اى برخوردار اســت، 12 هزار و 730 نفرســاعت 
آمــوزش، در حوزه آموزش كارشناســان اســتاندارد كه بازو هاى 
اجرايى ســازمان ملى اســتاندارد در بخش هاى مختلف هســتند، 
يك هزار و 264 نفرســاعت و در حوزه آموزش هاى برون سازمانى 

دو هزار و 824 نفرساعت آموزش انجام پذيرفته است.
مديركل استاندارد استان همدان گفت: آموزش در استاندارد در شرايط 
موجود با بهترين كيفيت بايد انجام شــود و اين اداره كل با استفاده از 
بستر هاى ايجادشده در فضاى مجازى و به صورت كامل توانسته است 

اين موضوع را به اثبات برساند.

نماينده ولى فقيه در استان:
دولت از حاشيه و فرافكنى پرهيز كند
 اميدآفرينى جدى گرفته شود

 بنا بر گفته نماينده ولى فقيه در استان همدان مردم از دولت انتظار 
دارند دنبال حاشيه ها، فرافكنى كردن و القاى وجود انشقاق يا دوقطبى 

نباشند، چراكه با اين مسائل نه مشكالت حل مى شود و نه فراموش.
به گزارش فارس ، حجت االســالم و المسلمين حبيب ا... شعبانى در 
كميته اجتماعى ستاد مردمى مقابله با كرونا اظهار كرد: مهم ترين اقدام 
در جهت ايجاد نشاط اجتماعى و مبارزه با بى اميدى در جامعه، تمركز 

دولت بر مسائل اقتصادى است.
وى گفت: آنچه امروز مردم از دولت انتظار دارند اين است كه به دنبال 
حاشــيه ها، فرافكنى كردن و القاى وجود انشــقاق يا دوقطبى نباشند، 

چراكه با اين مسائل نه مشكالت حل مى شود و نه فراموش.
نماينده ولى فقيه در استان با بيان اينكه امروز توجه جدى به موضوع 
اميدآفرينى و ايجاد نشــاط اجتماعى يك ضرورت بســيار مهم است 
افزود: آرزو مى كنيم دولت در عرصه اقتصادى موفق شود و بتواند دل 
ملت را شاد كند.وى با اشــاره به اينكه از طريق ظرفيت هاى موجود  
و دســتگاه هاى متولى بايد با مشكالت مردم از نزديك آشنا شويم و 
درصدد رفع آن با تمام توان باشــيم گفت: بايد به دنبال راه هاى ايجاد 

فضاى شاد در جامعه و شادى براى مردم باشيم.
شعبانى ادامه داد: ستاد مردمى مقابله با كرونا در همدان در سال 98، در 
عرصه هاى مختلف كه نياز به خدمت رسانى و كمك احساس مى شد 

به خوبى ورود كرد و به موفقيت هاى خوبى نيز دست يافت.
وى با بيان اينكه امسال به دليل آنكه شرايط متفاوت از سال قبل است، 
اين ســتاد تمام توان خود را در جهــت اميدآفرينى در جامعه به كار 
خواهد بســت گفت: كميته اجتماعى دفتر نماينده ولى فقيه در استان 
در اســرع وقت با تدوين ســند اجتماعى و برنامه ريزى كوتاه مدت و 

بلندمدت، پيگير عملياتى شدن راهكارهاى موجود باشد

لزوم جريان سازى با محوريت پيشگيرى 
در حوزه سالمت

 مســئول گروه دانشجويى پيشگيرى ســبز در همدان معتقد است 
نياز اصلى ســالمت اين است كه بتوانيم بحث پيشگيرى را در كشور 

جريان سازى كنيم.
مجيد تيمورى در گفت و گو با مهر اظهار كرد: ايده تشكيل اين گروه 
به اين صورت بود كه كه هســته اى تشكيل دهيم و با رويكرد مسئله 
محورى در حوزه ســالمت و در سه ســطح به صورت سازمان يافته 

مشغول كار شويم .
وى با بيان اينكه ابتدا هســته شهيد ســياهكلى را تشكيل داديم، ادامه 
داد: ما از دل همين هسته، بعد از مدتى گروه پيشگيرى سبز را تشكيل 
داديم كه در حوزه فضاى مجازى فعاليت كند و اســاس كار بر محور 

خود مراقبتى در خانواده بهداشت است.
تيمورى اضافه كرد: مبناى كار اين اســت كه پرستار جامعه بايد در 
زمينه آموزش و پيشــگيرى عمل كند، در واقع پيشــگيرى زمينه و 
هدف اصلى گروه پيشــگيرى سبز اســت و با اين ذهنيت گروه را 

تشكيل داديم.
مسئول گروه پيشگيرى سبز گفت: اين گروه به طور عمده سه هدف را 
دنبال مى كند. غربال گرى، مشاوره و آموزش خود مراقبتى اساس كار 
ما است؛ چهار موضوع را هم مورد توجه قرار داديم مانند فشار خون 
براى كسانى كه در فضاى مجازى توانايى زيادى نداشتند كار مى شد.

وى اضافه كرد: ما در قالب مقاالت هم روى بعضى مسائل و بيمارى ها 
مانند ايدز و بيمارى هاى قلبى و عروقى كار كرديم.

1- استاندار امروز شــنبه از قرنطينه خارج مى شود. گويا در صورت 
منفى بودن آزمايش كروناى اســتاندار، وى شنبه سركار خواهد بود. 
گفتنى اســت چند مدير نيز همزمان با اســتاندار به قرنطينه رفتند كه 

احتماال امروز پس از بهبودى، فعاليت خود را آغاز كنند.
2- رونــد نزولى دالر متوقف و ارز دوباره گران شــده اســت. گويا  
علــت افزايش ناگهانــى دالر در روزهاى تعطيل پايتخت از دســت 
رفتن خوشــبينى معامله گران بزرگ است. گفتنى است  تا پيش از اين 
خريداران و فروشــندگان بازار نســبت به مذاكرات برجامى در وين 
خوشبين بوده اند اما حاال به دليل انتشار اخبار متناقض از صدا و سيما  
اين خوشــبينى مورد ترديد قرار گرفته و در نتيجه شروع به خريد ارز 

در بازار كرده اند.
3- در شــرايطى كه دنيا درگير مقابله با ويروس كرونا است، چينى ها 
زندگــى عادى دارند! گويا اين موضوع، شــائبه چينى بودن ويروس 
كرونا را تقويت مى كند. گفتنى اســت فصل جديد ليگ فوتبال چين 
بدون محدوديت تماشــاگر و با گنجايش كامل هواداران هفته گذشته 

آغاز شده است.
4- باشگاه هاى ورزشى دربرابر تعطيلى مقاومت مى كنند. گويا برخى 
باشــگاه هاى بدنسازى با استفاده از روش هايى چون استفاده از آيفون 
تصويرى، باز است. گفتنى اســت با وجود موج جديد شيوع دوباره 
كرونا، بيشتر فدراسيون هاى ورزشى مسابقات كم اهميتشان را تعطيل 

نكرده اند.
5- كمبود برق در كشــور در ماه هاى گرم ســال حتمى است. گويا 
بــه دليل كاهش بارش ها و كاهش ذخاير برق آبى ها امســال با 3000

مگاوات كمبود براى تامين برق كشور مواجه خواهيم بود. گفتنى است 
با توجه به قطعى برق در وضعيت پرآبى ســال هاى گذشــته ، قطعى 
برق در امســال با درنظر گرفتن نوع مديريــت موضوع ،حتما اتفاق 

خواهد افتاد.

 ششــمين محمولــه واكســن كرونــاى 
اسپوتنيك وى، به ميزان 100 هزار ُدز،آخرين 
روز هفته گذشــته (2 ارديبهشــت ماه) وارد 
تهران شد تا آمارها اثبات كنند كه تاكنون 620
هزار ُدز اسپوتنيك وى وارد كشور شده است.
همچنيــن650 هزار ُدز واكســن چينى، 700

هزار ُدز واكسن آســترازنكا و 125 هزار ُدز 
واكسن بهارات هند وارد كشور شده است كه 
تاكنون حدود 500 هزار ُدز واكسن كرونا در 

كشور تزريق شده است.
 كوواكس قرار بود 16 ميليون و 800 هزار ُدز 
واكسن به ما بدهد، اما فعال فقط 700 هزار ُدز 
به ما داده اند يا مثال بهارات هند قرار بود طبق 
قرارداد به ما 2/5 ميليون ُدز واكسن دهند، اما 
فقط 125 هزار ُدز دادند. در عين حال روسيه 
براى واكسن اسپوتنيك از قرارداد 10 ميليونى 
2 ميليــون ُدزش را نهايى كــرد كه از آن هم 

فعال 520 هزار ُدز به ما داده اند.
اين شرايط در حالى است كه وزير بهداشت 
اعالم كرده اســت ايران در خــرداد يكى از 
جهان  توليدكنندگان خوب واكسن كرونا در 

مى شود.
بنا بــر گفته نمكى تــا 2 هفته آينــده توليد 
مشــترك واكسن كروناى اســپوتنيك وى با 

روسيه در البرز راه اندازى مى شود.
سخنگوى سازمان غذا و دارو نيز در تشريح 
اين خبر از وزير بهداشــت اعالم كرده است  
واكســن «اســپوتنيك وى» ســاخت روسيه 
با همكارى مشــترك شــركت هاى ايرانى و 
شــركت گامالياى روسيه در ايران به صورت 

انبوه توليد مى شود.
كيانوش جهانپور مدعى است هنوز زمان دقيق 
در اختيار گذاشتن سل بانك و شروع فرآيند 
توليد در اين شــركت ها مشخص نيست، اما 
به نظر مى رســد حداقل دو ماه تا زمان توليد 

اين واكسن ها در كشور زمان نياز است.
بنابر صحبت هاى وى در فاز اول، روزى 40
هزار تا 50 هزار دوز واكسن كرونا در كشور 
تزريق مى شود كه عمدتا متوجه كادر درمان و 

كاركنان سالمت است. 
 وى با اشــاره به انجام 4 فاز واكسيناسيون تا 
پاييز افزود: اميدواريم 70 درصد جمعيت را 
بتوانيم واكســن بزنيم تا ايمنى جمعى ايجاد 

كنيم.
 واكسن ها نمى توانند 

جلوى اپيدمى كرونا را بگيرند
در اين ميان اما رئيس انيستيتو پاستور با تاكيد 
براينكه واكســن ها نمى توانند جلوى اپيدمى 
كرونــا را بگيرند، معتقد اســت: كســى كه 
واكسن دريافت مى كند به نوع شديد بيمارى 
دچار نمى شود و لذا حداقل تعداد مرگ و مير 

كمتر مى شود.
عليرضا بيگلــرى در يك برنامه تلويزيونى با 
عنوان "از واردات تا توليد و حواشى واكسن 

كرونا" با اشــاره به اينكه انستيتو پاستور يك 
برند 100 ساله است، گفت: ما سعى مى كنيم 
بهترين واكسن ها را انتخاب كنيم زيرا اعتماد 

عمومى مردم را به همراه داريم.
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا كسانى كه 
كرونا گرفته اند نبايد واكســن بزنند؟، افزود: 
واكسن  شركت هاى  هاى  دستورالعمل  اغلب 
ســاز مى گويد اگر سه هفته از عالئم بيمارى 
گذشته باشــد مى توان اقدام به واكسيناسيون 

كرد.
وى با بيان اينكه واكسن ها نمى توانند جلوى 

اپيدمــى را بگيرنــد بلكه 
دريافت  واكسن  كه  كسى 
مى كنــد بــه نوع شــديد 
بيمارى دچار نمى شــود و 
لــذا حداقل تعداد مرگ و 
مير كمتر مى شــود، افزود: 
حتى با زدن واكســن بايد 
بهداشــتى  نكات  رعايت 
را در پيــش بگيريم تا در 
قابل  اكنون  كه  زمانى  طى 
تهديد  از  نيست  پيش بينى 

كرونا در امان بمانيم.
رئيس انســتيتو پاســتور 
در ادامــه بــه واكســن 
مشــترك ايــران و كوبا 
با  افزود:  و  كرد  اشــاره 
توجه بــه نتايج فاز يك 
واكســن  از  كــه  دو  و 

مشــترك ايــران و كوبا دريافــت كرديم، 
مشــخص شــد كه عوارض بســيار كم و 
اثربخشى بســيار خوبى دارد، اين واكسن 
توســط تيمى اجرا شــده كــه موفق ترين 

ســابقه واكسن را در كارنامه خود دارند.
در همين راســتا فراخوان اوليه براى شركت 
در كارآزمايى بالينى فاز ســوم واكسن كرونا 

در همدان آغاز شده است  تا متقاضيان واجد 
شرايط بتوانند با مراجعه به سامانه اينترنتى به 
براى   www.pasteurcovac.ir نشانى 

مشاركت در اين طرح ثبت نام كنند.
افراد 18 تا 80 سال گروه هدف دانشگاه علوم 
پزشكى در اين طرح هستند همچنين با توجه 
به پايين بودن آمار افراد باالى 65 سال، حدود 
10 درصد از جامعه هدف مربوط به 65 سال 

به باال است.
به همين منظور پايان هفته گذشــته مديركل 
دفتر بازرسى، ارزيابى عملكرد و پاسخگويى 
وزارت  شــكايات  بــه 
در  حضــور  با  بهداشــت 
اجــراى  رونــد  همــدان 
سراســرى  واكسيناســيون 
عليه كرونا بر اساس دستور 
وزير بهداشــت را بررسى 

كرد.
محمد حســين حيدرى در 
دانشگاهى  ســتاد  نشست 
دانشگاه  در  كرونا  مديريت 
علــوم پزشــكى همدان بر 
عمل  سرعت  افزايش  لزوم 
در واكسيناسيون بر اهميت 
پاســخگويى به پرسش ها 
حوزه  در  مردم  مســايل  و 

واكسن تاكيد كرد.
وى با اشاره به نقش كارآمد 
مديريت دانشگاه هاى علوم 
پزشكى در مديريت موفق بحران كرونا هدف 
از ســفر به همدان را بررســى روند اجراى 
واكسيناســيون سراسرى عليه كرونا بر اساس 

دستور وزير بهداشت اعالم كرد.
رئيــس دانشــگاه علوم پزشــكى و خدمات 
بهداشــتى درمانى همدان نيز در اين نشست 
با قدردانى از اشراف و آگاهى دفتر بازرسى، 

ارزيابى عملكرد و پاســخگويى به شكايات 
وزارت بهداشــت بر مســايل حــوزه هاى 
مختلف توضيحاتى در مورد اقدامات دانشگاه 

در مبارزه با كرونا بيان داشت.
رشيد حيدرى مقدم با اعالم آخرين گزارش 
هاى مربوط به ميزان ابتال به كرونا در استان، 
بر تقويت فعاليت مراكز منتخب تشخيص و 

درمان سرپايى كرونا تاكيد كرد.
در ادامه اين بازديد مديركل بازرسى وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و  هيات 
همراه از مراكز آموزشى درمانى بعثت و شهيد 
بهشــتى، مركز ديباج و آزمايشگاه تشخيص 
كرونا بازديد كرند در حاشيه اين بازديد اعالم 
شــد كه تاكنون دز اول 31 هزار و 611 مورد 
در ســطح استان انجام شــده و تا پايان (يك 
ارديبهشــت) 10 هزار و 25 نفر تزريق انجام 

شده است.
همچنيــن از مراكز آموزشــى درمانى بعثت 
و شــهيد بهشــتى در بخش هاى مختلف با 

پزشكان و پرستاران بازديد به عمل آمد.
 آخرين وضعيت كرونا در همدان

رئيــس روابــط عمومــى دانشــگاه علــوم 
پزشــكى همــدان در خصــوص آخريــن 
ــا در اســتان گفــت:  وضعيــت بيمــارى كرون
بــا 598 مــورد جديــد مجمــوع مــوارد 
بســترى بيمارســتانى در همــدان بــه 13
ــه  ــرپايى ب ــاران س ــر و بيم ــزار و 663 نف ه

34 هــزار و 597نفــر رســيده اســت.
محمد طاهرى همچنين افزود: با فوت 15 نفر 
در 24 ساعت گذشته مجموع قربانيان كوويد 
19 در همدان به هزار و 797 نفر رسيده اشت 
و تعداد مراجعات ســرپايى روز گذشته نيز 
هزار و 224 نفر گزارش شــده است كه 257

نفر آنان در وضعيت عادى، 41 نفر در شرايط 
ويژه و 70 نفر نيز در وضعيت بدخيم بيمارى 

قرار دارند.

 بنــا بر اعــالم فرمانده يــگان حفاظت 
گردشگرى  و  صنايع دستى  فرهنگى،  ميراث 
همدان طى سال گذشته 120 حفار غيرمجاز 
دستگير شــد كه در پى آن يك  هزار و 506

شى تاريخى نيز كشف و ضبط شد.
به گزارش فارس ، محمد حاجى عزيزى در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: طى سال گذشته 
120 نفر در رابطه با جرايم ميراث  فرهنگى 

در سطح استان دستگير شدند.
وى با بيان اينكه بيشــترين دستگيرى ها در 
شهرستان هاى مالير28 نفر، اسدآباد 26 نفر 
و رزن 20 نفر اســت افــزود: در طول اين 
مدت با همكارى نيــروى انتظامى يك هزار 
و 506 قلم شى تاريخى(اصل و بدل) و 12

دستگاه فلزياب كشف و ضبط شده است.
فرمانده يــگان حفاظت ميــراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى همدان گفت: 
طى كشف هاى صورت گرفته، مقادير قابل 
توجهى آالت و ادوات پيشــرفته حفارى از 
قبيل پيكور، موتور برق، كف كش، هواساز، 
جــك هيدروليــك، و هواســاز از حفاران 

غيرمجاز كشف شده است.
وى بيان كــرد: در اين مدت 105 جلســه 
تعامل و همكارى با ادارات و دســتگاه هاى 

انتظامى، دولتى و قضايى و 104 گشــت و 
عمليات تلفيقى با نيروى انتظامى و بســيج 
اجرا و با 72 سايت اينترنتى متخلف برخورد 

قانونى شده است.
وى يادآور شــد: بســيارى از عمليات هاى 
منجر به كشف جرم با پيگيرى گزارش هاى 
مردمى به يگان  حفاظــت و نيروى انتظامى 
انجام شــده اســت و از طرفى بسيارى از 
متهمان دســتگير شــده فاقد هرگونه سوء 

پيشينه بوده اند.
فرمانده يــگان حفاظت ميــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى همدان تصريح 
كرد: اين مجرمان بــا اغوا و فريب مجرمان 
سابقه دار و يا تحت تأثير سايت هاى اينترنتى 
و صفحات اجتماعى و كانال هاى مجرمانه، 
دســت به ارتكاب حفارى و تعرض به آثار 
تاريخى زده اند، در حالى كه ميراث فرهنگى 
ارث گذشــتگان نيســت و امانت آيندگان 

است.
وى اضافه كرد: بر اســاس ماده 562 قانون 
مجــازات اســالمى، حفــارى و كاوش در 
مكان هايى كه آثــار تاريخى فرهنگى وجود 
دارد ممنــوع بــوده و خاطيــان طبق قانون 

مجازات خواهند شد.

تشديد 
محدوديت  هاى 

كرونايى ازامروز
 بــا توجــه بــه وضعيــت قرمــز كرونا 
محدوديت هاى فعاليت مشــاغل ضرورى در 

شهر همدان تشديد مى شود.
فرماندار همدان با بيان اينكه فعاليت برخى از 
مشاغل گروه يك از روز چهارم ارديبهشت تا 
اطالع ثانوى در شــهر همدان به صورت زوج 
و فرد خواهد شد اظهار كرد: با توجه به شيوع 
گســترده بيمارى و مخاطرات بســيار جدى 
ناچار به تشديد برخى از محدوديت هاى طرح 

هوشمند مديريت كرونا هستيم.
محمدعلــى محمدى تصريح كــرد: تيم هاى 
بازرسى اتاق اصناف، ســازمان صمت، اماكن 
انتظامى، مركز بهداشــت و ســتاد صيانت نيز 
نظارت الزم را در اين خصوص اعمال خواهند 

كرد.
فرماندار همدان افزود : بازار ســرگذر يكى از 
مناطق پرازدحام و خطرناك شــيوع كرونا در 
شهر همدان است كه انتظار داريم ضمن توجه 
واحدهاى صنفى به پروتكل ها، شهروندان نيز تا 
جاى ممكن حضور كمترى در اينگونه اماكن 

داشته باشند.
وى مشاغل گروه يك را بدين شرح عنوان كرد:
-مراكز تهيه، توليد و طبخ مواد غذايى و خوراكى 

آمــاده و صرفا بيرونبر شــامل تمام گروه هاى 
غذايى

سرد، گرم، آشاميدنى،بستنى و آبميوه، خشكبار، 
شيرينى و مشاغل مشابه

- شــركتهاى خدمــات اينترنتى(اعم از تامين 
كننــدگان اينترنت، فروشــگاههاى اينترنتى و 

شركتهاى
خدماتى مبتنى بر اينترنت)

خانگى،  خودرو،لوازم  انــواع  -تعميرگاههاى 
الكتريكى، الكترونيكى ، كامپيوتر و تاسيساتى، 

كليه خدمات فنى و كارواش
-فروشــگاه هاى انواع قطعات ،لــوازم يدكى، 
الكتريكى، الكترونيكى، صيادى، كشاورزى و 

تاسيساتى و ساير ملزومات مورد نياز توليد
-فروشــگاههاى انواع مصالح ســاختمانى از 
قبيل گچ، سيمان، ســراميك، لوله و اتصاالت، 
محصوالت فــوالدى( آهــن و آلومينيوم) و 
پاســاژهاى تخصصى نظير الستيك، قطعات 
يدكى، آهن آالت، كامپيوتر)به استثنا پوشاك، 

كيف و كفش و موبايل و آهن آالت
-ليتوگراف، تايپ و تكثير و دفاتر فنى مرتبط، 
دفاتر آگهى تبليغاتى، فروشندگان كاغذ و مقوا

-خشكشويى ها.
-مراكز فروش عينك هاى طبى

-فروشگاه هاى مواد شيميايى با كاربرد صنعتى 
و كشاورزى

-غذا و ملزومات حيوانات خانگى، ملزومات و 
تجهيزات دامپزشكى

واكسن ايرانى خرداد ماه جهانى مى شود

تزريق بيش از 31 هزار ُدز واكسن در همدان

دستگيرى 120 حفار غيرمجاز در سال 99

 1506 شى تاريخى كشف شد

واكســن ها نمى تواننــد 
بگيرند  را  اپيدمى  جلوى 
بلكه كســى كه واكسن 
دريافت مى كنــد به نوع 
دچار  بيمــارى  شــديد 
حداقل  لذا  و  نمى شــود 
تعداد مــرگ و مير كمتر 

مى شود



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

شنبه  4 ارديبهشت ماه 1400  شماره 4018

3
مادستـانمادستـان

 madestan@hamedanpayam.com

خبـر خبـر

طرح توسعه واحد فروسيليس مالير 
با 350ميليارد تومان سرمايه گذارى اجرا شد

 در واحد صنعتى فروسيليس 12 هزار تُن فروسيليس توليد مى شد 
كه با اجراى طرح توسعه به 32 هزار تن افزايش يافت.

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همــدان از اجراى طرح 
توسعه واحد فروســيليس آذرخش در مالير خبر داد و گفت: در اين 
مرحله 350 ميليارد تومان سرمايه گذارى شده و به زودى به طور رسمى 

بهره بردارى مى شود.
ظاهر پورمجاهد اظهار داشــت:با اجراى طرح توســعه ميزان سرمايه 
گذارى در اين واحد به 500 ميليارد تومان رسيد كه توانست 150 نفر 

ديگر از جوانان اين منطقه را مشغول به كار كند.
وى افــزود: اين پروژه مهم صنعتى يكى از 15 طرح مهم جهش توليد 
استان است كه به ثمر نشست و مابقى طرحها نيز تا پايان سال به بهره 

بردارى مى رسد تا مردم استان از مواهب آن برخوردار شوند. 
به گفته وى بخش عمده اى از پروژه هاى جهش توليد سال گذشته در 
مناطق مختلف افتتاح و به چرخه توليد و اقتصاد استان پيوست كه در 

سال جارى نيز اين روند با قوت بيشترى ادامه دارد. 
پورمجاهد به رشد چشمگير سرمايه گذارى در استان همدان اشاره كرد 
و افزود: با وجود مشــكالت فراوان ناشى از تحريم بخش خصوصى 
در زمينه ســرمايه گذارى واحدهاى صنعتى و توليدى تالش و همت 

ويژه اى دارد كه ستودنى است. 
وى به صنعتگران، توليدكنندگان و فعاالن اقتصادى اطمينان خاطر داد 
مديران اســتان دلسوزانه در كنارشان هستند تا با تمام بضاعت و توان 
موانع پيش روى آنها را برداشته و مسير را براى ترقى آنها هموار سازند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همــدان به فعاليت مركز 
رســيدگى به مشكالت توليدكنندگان و ســرمايه گذاران اشاره كرد و 
tashil.stsm.ir گفت: واحدهاى توليدى و صنعتى از طريق سامانه

و شــماره تماس 31448888 مســائل خود را به اطالع كارشناســان 
برسانند. 

به گزارش ايرنا، وى خاطرنشان كرد: مشكالت مطرح شده در اين مركز 
توسط كارشناسان مستقر رسيدگى مى شود و در صورت لزوم به ستاد 

تسهيل و رفع موانع توليد استان براى تصميم گيرى ارجاع مى شود. 
پورمجاهد تصريح كرد: ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به استناد قانون 
رفع موانع كســب و كار ايجاد شده و به صورت جهادى و انقالبى به 
وظايف خود عمل كرده و در اين راســتا از پيشنهادات صاحبنظران و 

انديشمندان استقبال مى كند.
شايان ذكر است، واحد صنعتى فروسيليس آذرخش بهمن 97 با حضور 
«اســحاق جهانگيرى» معاون اول رييس جمهورى در شهرك صنعتى 

جوكار مالير افتتاح شد.
سيليس  از سنگهاى معدنى است كه در استان همدان ذخاير غنى دارد 
و بــا هدف فرآورى و جلوگيرى از خام فروشــى اين ماده معدنى در 
ســالهاى اخير واحدهاى صنعتى متعددى احداث شــده كه شركت 

آذرخش يكى از آنها است.
ا فزايش قيمت تضمينى ضامن توليد بيشــتر محصول 

راهبردى گندم است
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همــدان، افزايش قيمت 
تضمينى خريد گندم را اقدامى ســودمند در راستاى حمايت از توليد 
ملى دانســت و گفت: اين تصميم دولت بى ترديد موجب تشــويق 
كشاورزان براى توليد بيشــتر و با كيفيت تر محصول راهبردى گندم 

خواهد شد.
پورمجاهد اظهار كرد: افزايش نرخ تضمينى به پنج هزار تومان موجب 
مى شــود كشاورزان در سال هاى آتى محصول بيشترى كشت كرده و 

تحويل دولت بدهند.

برگزارى مجازى دوره هاى فنى و حرفه اى
 در نهاوند

 نهاوند-خبرنگار همــدان پيام-رئيس مركز فنى و حرفه اى نهاوند 
گفت: به منظور ادامه فعاليت هاى آموزشى مراكز فنى و حرفه اى نهاوند 

تمام دوره هاى آموزشى در رشته هاى مختلف مجازى برگزار مى شود.
احدا... تركمان اظهار كرد: به منظور شــركت هنرآموزان در دوره هاى 
آموزشى ثبت نام از متقاضيان از طريق سايت و يا حضورى انجام شده 
و پس از آن افراد ثبت نام شــده بر اساس رشته در گروه هاى مختلف 
تقسيم شده و توسط مربى از طريق واتس آپ آموزش هاى الزم را فرا 

مى گيرند.
وى گفت: با توجه به اينكه بخشى از آموزش ها جنبه تئورى دارند لذا 
آموزش هاى مجازى اختصــاص به بخش تئورى دارند كه به صورت 

آنالين صورت مى گيرد.
تركمــان گفت: در حال حاضــر امكان حضور هنرجويــان با توجه 
به شــرايط كرونايــى در داخــل كارگاه ها وجود ندارد پــس از ارائه 
آموزش هاى تئورى در صورتى كه وضعيت به حالت زرد بازگشــت 
هنرآموزان به صورت دو يا سه نفره در كارگاه ها حضور پيدا كرده و با 

رعايت پروتكل ها  آموزشهاى عملى را فرا مى گيرند.
وى افزود: ســال گذشــته 3 هزار و 200 نفر از گروه هاى مختلف در 
دوره هاى آموزشى شركت كرده و با فراگيرى آموزش هاى الزم موفق 

به اخذ گواهينامه مهارت آموزى شدند.
تركمان گفت: اين تعــداد افراد آموزش هاى خود را از طريق دو مركز 
دولتى برادران و خواهران و آموزشــگاه هاى آزاد طى كردند كه در اين 
بين از مجموع افراد آموزش ديده سهم مراكز آزاد يك هزار و 500 نفر 

بوده است.
وى در پايان گفت: رشته هايى كه در بخش برادران ارائه شده شامل 
رشــته هاى مكانيك، برق صنعتى ســاختمان، برق خودرو، صنايع 
چوب، لوازم خانگى، كشــاورزى، جوشــكارى، كامپيوتر و تعمير 
ماشــين آالت كشــاورزى و در بخش خواهران رشته هاى كامپيوتر، 
قالى بافى، خياطى، صنايع دســتى سفال و سراميك و صنايع چوب 

بوده است.

120 مالك خيرانديش اسدآبادى اجاره بهاى 
خود را بخشيدند

 با توجه به محدوديت هاى كرونايى و تعطيلى بســيارى از مشاغل 
120 مالك خيرانديش شهرســتان اجاره بهاى مغازه و منزل خود را به 

مستأجران بخشيدند.
فرمانده ناحيه مقاومت سپاه اسدآباد در جلسه ستاد پشتيبانى از اردوهاى 
جهادى بسيج سازندگى شهرستان اســدآباد، از 70 گروه جهادى ثبت 
سامانه شده اين شهرستان خبر داد و خاطرنشان كرد: قبل از ماه رمضان 
تعداد 300 بسته حمايتى بين اقشار آسيب ديده از كرونا شهرستان توسط 
گروه هاى جهادى توزيع شــده كه در ميالد امام حسن مجتبى(ع) نيز 
500 بســته حمايتى ديگر آماده تحويل و توزيع بين اقشار آسيب ديده 

از كرونا خواهد بود.
اميدعلى الياسى با اشــاره به برخى از اقدامات گروه هاى جهادى اين 
شهرستان افزود: ســاخت 22 واحد مسكونى براى افراد تحت پوشش 
كميته امداد، تعمير و ســاخت 45 مورد حمام و ســرويس بهداشــتى 
براى روســتاهاى محروم، مشــاوره حقوقى، اعزام تيم پزشكى رايگان 
به روســتاهاى محروم، برگزارى كالس هاى تقويتى و كنكورى براى 
دانش آموزان توسط بسيج فرهنگيان، نظارت بسيج عمران بر ساخت و 
ساز واحدهاى مسكونى در دست احداث براى محرومان، مبارزه با سن 
غالت در راستاى امنيت غذايى در قالب طرح همگام با كشاورز،تذكرات 
لسانى براى زدن ماسك و رعايت پروتكل هاى بهداشتى را مى توان از 

جمله اقدامات انجام شده گروه هاى جهادى اين شهرستان برشمرد.
الياسى همچنين با بيان اينكه گروه هاى جهادى اسدآباد از ابتداى شيوع 
كرونا تاكنون بيش از 120 هزار ماســك توليد و به صورت رايگان بين 
ادارات،مساجد، دانشگاه ها، محالت حاشيه اى و روستاها توزيع كرده 
اند، يادآور شد: امســال عالوه بر فعاليت يك گروه جهادى مربوط به 
استان همدان دررو ســتاى دهبور تعداد دو گروه جهادى نيز در سطح 
دو روستاى ديگر اين شهرستان  براى محروميت زدايى مشغول هستند.

فرماندار اسدآباد هم با اشاره به راه اندازى چنين حركت هاى خداپسندانه 
در سطح شهرستان با استفاده از ظرفيت كانال هاى فضاى مجازى اظهار 
كرد:فعاليت گروه هاى جهادى براى ترغيب و تشويق صاحبان و مالكان 
همدل و خيرانديش و خيرخواه براى بخشــش اجــاره بهاى خود در 
وضعيت محدوديت ها و تعطيلى و كســادى بازار از نقش مؤثرى در 
كاهش نگرانى مستأجران نســبت به عقب افتادن اجاره بها در شرايط 

موجود خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرستان اسدآباد، سعيد كتابى با 
اشاره به خدمات ارزنده گروه هاى جهادى در زمينه هاى مختلف به ويژه 
در بحث محروميت زدايى تصريح كرد: بسترسازى براى شكل گيرى هر 
چه بيشتر گروه هاى جهادى و الگوگيرى از اين گروه ها مسيرى روشن 
را براى صرفه جويى در منابع عمومى و پياده شــدن مؤلفه هاى اقتصاد 

مقاومتى فراهم مى كند. 

جايى براى بسترى بيماران كرونايى 
در بيمارستان ها نداريم

 مالير- خبرنگار همدان پيام: ظرفيت بيمارســتان هاى مالير پرشده 
است و جايى براى بسترى بيماران كرونايى نداريم.

معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى فرماندارى مالير در جلســه ستاد 
شهرســتانى مقابله با كرونا گفت: هر روز شرايط شيوع ويروس كرونا 
و روند ابتال، بسترى بيماران و ميزان مرگ و مير در اين شهرستان رو به 
افزايش و وخامت است و اگر مردم رعايت نكنند، هفته هاى بعد شرايط 

كرونايى بدتر و بحرانى ترى را تجربه خواهيم كرد.
حســين فارسى افزود: هم اكنون ظرفيت بيمارستان هاى مالير پر شده 
است و جايى براى بسترى بيماران جديد نيست، شرايط ما جنگى است 

و همه بايد دلسوزانه پاى كار باشند.
وى با اشــاره به ادامه محدوديت هاى كرونايى گفت: محدوديت هاى 
كرونايى همچنان ادامه دارد و براى كنترل اين روند، مردم بايد همراهى 
الزم را با ســتاد كرونا داشته باشند و به خاطر سالمت خود، خانواده و 
اطرافيــان حتما پروتكل هاى بهداشــتى را رعايت كنند، راهى جز اين 
نداريم. وى افزود: نظارت و بازرســى ها از روند رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى از واحدهاى صنفى و اماكن عمومى و ادارات به شدت تداوم 
دارد و بــا متخلفان برخورد جدى صورت مى گيرد و هيچ اغماضى در 

كار نيست.
وى در پايان گفت: مانور سراســرى ضدعفونى مكانهاى عمومى طبق 
روال گذشته از سر گرفته مى شود و در اين زمينه از ظرفيت دستگاهها، 

سپاه، بسيج، گروه 43 امام على(ع) و شهردارى ها استفاده شود.

پيگير تامين دستگاه اكسيژن ساز 
بيمارستان  هستيم

 به دنبال افزايش شيوع كرونا در موج چهارم و با توجه به مشكالت 
بيمارستان هاى درگير كرونا و درخواست وزارت بهداشت، پيگير تامين 

دستگاه اكسيژن ساز بيمارستان  هستيم.
فرماندار شهرستان فامنين در جلسه مسائل بهداشت و درمان شهرستان 
فامنين و در ديدار با مدير شــبكه بهداشــت و درمان ضمن تشكر از 
تالش هاى كادر درمان به پيگيرى هاى مســتمر براى خريد تجهيزات 
بيمارســتان تاكيد كرد و گفت: باتوجه به  هشــدار درخصوص روند 
افزايشــى بسترى شدگان در بيمارستان پيگير تامين دستگاه اكسيژن ساز 
بيمارستان  هستيم. سيد مجيد شماعى  پرهيز از دورهمى ها و اجتماعات 
و رعايت دقيق دســتورالعمل هاى بهداشــتى در روند مبارزه با بيمارى 
كرونا موثر دانســت و افــزود: اصلى ترين و كم هزينه تريــن راه براى 
شكست كرونا، قطع كردن زنجيره انتقال ويروس است. ربيعى يگانه مدير 
شبكه بهداشت و درمان شهرستان فامنين هم در ادامه به ارائه گزارش از 
وضعيت شهرستان در بحث كرونا گفت: تعداد 15 تخت جهت استفاده 
در بيمارستان خريدارى شده است و به زودى وارد شهرستان خواهد شد 

و پيگير خريد دستگاه اكسيژن ساز براى شهرستان هستيم.

نشست كتابخوان تخصصى با عنوان "زمين مادرى 
مهربان" برگزار شد

 نشست كتابخوان تخصصى در راستاى گراميداشت دوم ارديبهشت" روز زمين پاك"  
به همت اداره كتابخانه ها و اداره محيط زيست شهرستان بهار برگزار شد.

احســان قنبــرى فرماندار شهرســتان بهار ضمن اشــاره به برخــى از آيات قرآنى 
خاطر نشــان كــرد: خداوند زمين را به پاكــى آفريده و تمام زيبايــى ها و نعماتى 
كه عطا فرموده شــده نشــان از قدرت و عظمت خداوند مى باشــد و ما بايد ضمن 
سپاســگزارى از نعمات الهى نسبت به پاك و سالم نگه داشتن زمين و محيط زيست 
از هيچ تالشــى دريغ نكنيم و اين امانت الهى را حفظ و براى نســلهاى آينده پاك 

و سالم نگهداريم .
در ادامه  عاطفه زارعى مديركل نهاد كتابخانه هاى عمومى استان گفت: اداره كتابخانه ها 
در مناسبتهاى مختلف اقدام به برگزارى نشستهاى مختلف كتابخوانى نسبت به موضوعات 
مربوطه كرده است.  ضمن گسترش فرهنگ كتابخوانى، افراد جامعه را نسبت به توجه و  
آگاهى بخشــى به مناسبتها  تشويق و ترغيب مى كند. روز زمين پاك نيز در جهت توجه 
همه جانبه مردم به حفاظت از محيط زيســت از جمله موضوعات  نشســتهاى تخصص 

كتابخوانى ميباشد كه در شهرستان بهار برگزارشده است .
به گزار ش روابط عمومى فرماندارى شهرســتان بهار در ادامه  جعفرى بسطامى مديركل 
محيط زيست اســتان نيز ضمن تقدير از دســتگاه هاى اجرايى استان وشهرستان كه در 
راســتاى گراميداشت روز زمين پاك برنامه هاى قابل توجهى برگزار كردند افزود: توجه 

و اهميت دادن به محيط زيســت و پاك نگه داشتن زمين از سوى همه آحاد جامعه يك 
تكليف و وظيفه فرهنگى و اجتماعى مى باشد و همه ما نسبت به پاك و سالم بودن محيط 
زيست مسئول هستيم و بايد اين امانت مهم كه خداوند در اختيار ما انسانها گذاشته است 
به بهترين شكل ممكن از آن بهرمند شده و در حفظ و نگهدارى آن همه سهيم هستيم و 
ضمن انجام پژوهش ها و تحقيقات مختلف ،نسبت به آموزش و توسعه فرهنگ حفاظت 

از محيط زيست اقدام كنيم.
شــايان ذكر است در اين نشست حاضرين در جلسه ضمن معرفى چندين كتاب ازجمله 
: بهار خاموش -زيســتن در محيط زيست-اصول شهروندى -طراحى جامع حفاظت و 
حمايت ازمنابع طبيعى  به بخش هاى مهمى از مطالب كتب اشــاره و نكات برجســته را 

تشريح و تحليل كردند.

امينى-خبرنگارهمدان  يوسف  درگزين-   
پيام-تنها ديواره اى با دو طاق از قلعه كاج با 
معمارى دوره ساسانى و اوايل دوره اسالمى 
كه ثبت ملى نيز شــده باقى مانده و اين بناى 

تاريخى به ويرانه تبديل شده است.
روســتاى كاج روســتايى از توابــع بخش 
شاهنجرين شهرستان درگزين است كه در 3 
كيلومترى اين شــهر واقع شده. طيق آخرين 
آمار ســال 95 جمعيت اين روستا 1057 نفر 
اعالم شــده اســت. از عمده ترين مشــاغل 
اين روســتا ميتوان به صنعت قابسازى اشاره 
كرد. 50 ســال قبل خوانهاى روستا در قلعه 
اسكان داشــته اند، وحدود 600 سال قدمت 
دارد. داخل قلعه چاهى كنده شده  و به گفته 
دهيار روســتا احتمال وجود گنج بوده است 
چونكــه در قديم گنجها زير زمينها نگهدارى 
مى شدند. اين قلعه به عنوان ديدبان شخصى 
به نــام هادى خان بوده و مريــوط به اواخر 
دوره قاجار اســت.پس از آن پسر هادى خان 
اكبر خان در اين بنا مستقر بوده است.  كاسه 
هايــى  در دو قلعه وجود داشــته كه احتماال 

براى سوزاندن روغن و ايجاد روشنايى بوده 
اند. به گفته اهالى و دهيار روستا كاج در سال 
1372 عــده اى با كندوكاو گنج پيدا كرده اند 
همين موضوع مهمترين دليلى بود كه مردم از 
حفظ مهمترين آثار تاريخى شهر،  براى يافتن 

گنج شروع به تخريب اين بنا كنند.
اين اولين بارى نيســت كه توهم يافتن گنج، 
آثار باســتانى را تخريب مى  كند. در ســايه 
غفلت مســئوالن جويندگان گنج با تخريب 
آثار بكر  باستان شناســى همچون جوندگان 
موذى به جان اين ميراث كهــن افتاده اند.بنا 
خشت و گل است؛ بادوباران،كندوكاو و بى 
توجهى مسئوالن دست به دست هم دادند كه 

بنا از بين رود.
 نصب منبع آب در قلعه!

حجــازى دهيار روســتاى كاج مى گويد: به 
تازگى منبع آب هم در اين قلعه نصب شــده 
اســت كه اين معضل خــود اوج بى توجهى 
را نشــان مى دهد. بايد از خود مردم شروع 
كرد، نخســت بايد قبح اين كار را بين مردم 
عــادى جا انداخت تا بدانند كــه اين آثار به 

همه  مردم ايران تعلق دارند و بايد خودمان از 
آن حفاظت كنيم، در واقع اين سريع ترين راه 

براى كمك به آثار است.
رئيس اداره ميراث فرهنگى شهرســتان رزن 
ودركزين در اين باره به خبرنگار همدان پيام 
گفت:  تالشهايى براى ثبت اين اثر در فهرست 
آثار ملى در حال انجام است كه پرونده ثبتى 
آن در معاونت ميراث فرهنگى استان همدان 
در دست اقدام و بررسى است وپس از  تاييد 
نهايى بــه وزارتخانه ميراث فرهنگى  پرونده 
ثبتى ارسال تا  فرآيند مقدمات ثبتى آن فراهم 
شــود. دراين صورت اعتبــارات الزم براى 

مرمت و احيا آن مهيا مى شود.
شهروز كهيايى ادامه داد: در اين روستا وجود 
برج و باروهاى مختلف نشــان از قدمت اين 

روستا و وجود قلعه هاى زيبا دارد 
اوج شــكوفايى روســتا به دوره سلجوقيان 
برمى گــردد و گليم، قالى و قاب از مهم ترين 

صنايع دستى كاج به شمار مى روند
روســتاى هــدف گردشــگرى كاج يكى از 
روستاهاى اســت كه در حوزه صنايع دستى 

ويژگى هاى خاصى دارد.
وى افــزود: وجود اين بناى تاريخى مى تواند 
در جذب گردشگر به روســتا تأثير فراوانى 

دارد 
يكى از داليل ثبت نشــدن آن درفهرســت 
آثارملى اين جاذبه تاريخى منبع آبى است كه 
وســط اين قلعه تعبيه كرده اند كه متوليان اين 

امربايد پاسخگو باشند .
باستان شناســان و دوســتداران و  ميــراث 
فرهنگــى در طول چند ســال گذشــته در 
دنياى حقيقى و مجــازى براى جلوگيرى از 
ادامــه ى فعاليِت حفاراِن محوطه هاى تاريخى 
و قاچاقچيــان عتيقه تــالش زيادى كردند تا 
دســت كم قانونى براى جلوگيرى از فروش 
فلزيــاب و تبليغ و فعاليِت اين افراد تصويب 
شود، هر چند گاهى دستورالعمل هايى با اين 
هدف منتشر مى شــدند، اما هيچ كدام ترس 
از جرم انگارى چنيــن فعاليتى را به دل مردم 
بى تفاوت به ميــراث فرهنگى نينداخته تا به 
خاطر آن هم كه شده دست از تخريِب تاريخ 

كشور بردارند.

 زمين ســياره اى است كه زندگى را براى 
ساكنانش ممكن كرده اســت و محيطى امن 
براى آن ها را به وجود آورده است . بنابر اين 
الزم است انســان ها در حفظ زيست پذيرى 
اين كره خاكى كمك كرده و از مواهب ، منابع  
و ذخاير طبيعى آن به درســتى استفاده كنند . 
اهميت ســياره زمين و نقش آن در سرنوشت 
ما باعث شده اســت تا روز 22 آوريل ( دوم 
ارديبهشت) در تقويم مناسبت هاى بين المللى 
به پاسداشــت آن اختصاص يابــد تا به همه 
يادآورى كند كه نبايد سياره زمين را فراموش 

كنند .
رئيس محيط ريســت شهرســتان همدان در 
گفتگــو با همدان پيام، گفت: ايران نيز در اين 
رويداد با ديگر كشــورهاى جهان همراه شده 
است و هر ساله هفته زمين پاك را كه از روز 
دوم ارديبهشت ماه با نام روز زمين پاك آغاز 
مى شــود، به مدت يك هفته در سراسر كشور 

برپا مى دارد.
مجيد شعبانلو با اشاره به  شعار روز زمين پاك 
امسال (( احياء زمين ، افزايش  بهره ورى براى 
توســعه پايدار )) افزود: اين نامگذارى براى 
يادآورى، تاكيد و اهميت حفظ محيط زيست 
بويژه اهميت حفظ زمين اعم از آب ، خاك ، 
هوا و حفــظ چرخه هاى طبيعى و در نهايت 
تالش برا ى حفاظت از محيط زيســت براى 

نسل حاضر و امانتدارى مواهب و منابع طبيعى 
براى نسل آينده است.

وى خاطرنشــان كرد: زندگى كردن در محيط 
هــاى آلوده به انــواع زباله ها، پســماندهاى 
صنعتى و خانگى، در كنار آلودگى هاى صوتى 
همگى تهديدى جدى براى محيط زيســت 
شهرى محســوب مى شــود . جوامع مدرن 
همگى به اين نتيجه رســيده اند كه به منظور 
دســتيابى به رشد و توسعه ، به محيط زيست 

پاك نياز داريم. 
شــعبانلو افزود: فلســفه برگزارى روز زمين 
پاك، حفظ زمين از آلودگى و پاكســازى آن 
از آالينده ها اســت . با اين وجود كه در حال 
حاضر گروه هاى فعال محيط زيست در ايام 
خاص از سال اقدام به فرهنگ سازى به منظور 
دوستى با اين سياره مى كنند. اما به دليل اينكه 
روز جهانــى زمين پاك در تقويم جهانى ثبت 
شــده ، همه انسان هاى كره زمين را مخاطب 

قرارداده است.
وى ادامه داد: همه ســاله به همين مناســبت 
برنامه هــاى متنوعى در شهرســتان همدان  
برگزار مى شــود . با توجه به شــيوع بيمارى 
كرونا بســيارى از برنامه هاى اين مناســبت 
امسال به صورت مجازى برگزار خواهد شد. 
با اين حال پاكسازى محيط پيرامونى شهرها و 
روستاها توسط بخشــدارى ها، دهيارى ها و 

شهردارى ها برگزار مى شود.
شــعبانلو اظهار كرد: در همين راستا سازمان 
هاى مــردم نهاد و دوســت داران طبيعت و 
محيط زيســت هم سعى در جمع آورى زباله 
خصوصا از محيط هاى طبيعى و فضاهاى سبز 
را دارند؛ برگزارى مســابقه نقاشى با موضوع 
زمين پاك براى كودكان و نوجوانان و ارسال 
آثار به محيط زيســت و انتخاب بهترين اثر از 

ديگر برنامه هاى اين مناسبت است.
آلودگى  بين  رابطــه  نظرى  الگوى   

زيست محيطى و رشد اقتصادى
وى گفــت: يــك اقتصاد بســته را در نظر 
بگيريد كــه درآن افراد داراى عمر نامحدود 
بــوده و هم مصرف كننده و هم توليد كننده 
مى باشــند. به منظور ســاده ســازى مساله 
رشــد جمعيت وارد الگو نشده و جمعيت 
در تمامــى دوره هــا معــادل در نظر گرفته 
شــده اســت. مصرف كنند گان از مصرف 
كاالهــاى مصرفى و كيفيت محيط زيســت 
كسب مطلوبيت مى كنند، بنابراين هدف آنها 
حداكثر ســازى تابع مطلوبيت در طول عمر 

نامحدود خود مى باشد.
وى در پايان تاكيد كرد: ضمن تبريك پنجاه و 
يكمين سالروز زمين پاك، اميدوارم همگى ما 
با طبيعت همساز شويم و ساز زندگى را همنوا 

با موسيقى زمين بنوازيم.

قلعه اى كه مقصد گنج يابان شدقلعه اى كه مقصد گنج يابان شد

ويرانه اى به نام قلعه باستانى« كاج»ويرانه اى به نام قلعه باستانى« كاج»

رئيس محيط زيست شهرستان همدان تاكيدكرد
دستيابى به رشد و توسعه 

 با محيط زيست پاك
ساز زندگى را همنوا با 
موسيقى زمين بنوازيم
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رويكرد وزارت كشور
 در انتخابات بى طرفى است

 مبناى حركت وزارت كشــور بر دو اصــل بيطرفى و قانونمدارى 
در برگزارى انتخابات اســت، بايد با همت و اراده جمعى و هم افزايى 
ظرفيت هاى درونى كشور بتوانيم انتخاباتى امن، سالم، رقابتى و پرشور 

در 28 خرداد برگزار كنيم.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى وزارت كشور، معاون سياسى وزير كشور 
و رييس ستاد انتخابات كشور در همايش بخشداران سراسر كشور كه به 
صورت ويديوكنفرانسى در محل وزارت كشور برگزار شد، با اشاره به 
اين كه انتخابات رياست جمهورى، مهم ترين و حساس ترين انتخابات 
در كشــور است، اظهار داشــت: بايد همت و تالش همه ما به عنوان 

مجريان اصلى برگزارى انتخابات، رعايت مّر قانون باشد.
جمال عرف با اشــاره به اين كه يكى از مسائل مهم در انتخابات امسال 
موضوع كرونا است، گفت: اكنون موج چهارم بيمارى كرونا در كشور  
شيوع گسترده يافته است و اميد داريم با تدابير ستاد ملى كرونا، اين موج 

به سرعت كنترل و مهار شود.
موضوع فعال شدن احزاب و جريانات سياسى از ديگر محورهاى مورد 
اشاره در همايش بخشداران سراسر كشور بود كه در اين خصوص عرف 
خاطرنشان كرد: به مراتب نزديكى به زمان انتخابات، شاهد رونق احزاب 
و فعاليت گروه هاى سياسى هستيم و به تدريج افراد و شخصيت هاى 
سياسى براى حضور در عرصه هاى انتخاباتى به صورت رسمى تر اعالم 

آمادگى مى كنند.
رييس ستاد انتخابات كشور در اين خصوص پيش بينى كرد: احتماالً تا 
نيمه ارديبهشت ماه، تكليف بخش عمده جريانات سياسى كشور براى 

حضور در انتخابات 28 خرداد مشخص مى شود.
عرف در بخش ديگرى از صحبت هاى خود به چهار ركن مهم انتخابات 
در كشور اشاره كرد و گفت: محور حركت در برگزارى انتخابات، چهار 

ركن امنيت، سالمت، مشاركت و رقابت است.
معاون سياسى وزير كشور همچنين تصريح كرد: رويكرد وزارت كشور 
در برگزارى انتخابات امن و ســالم بــر دو مدار بيطرفى و قانونمدارى 

است.
وى در ادامه خاطرنشــان كرد: دو ركن مشاركت و رقابت، وظيفه ملى 
است و در اين عرصه وزارت كشور به همراه همه دستگاه هاى ذى ربط 
اعم از لشگرى و كشورى، بايستى در ذيل فرمايشات مقام معظم رهبرى 

كه همواره بر اصل مشاركت حداكثرى تأكيد دارند، اقدام و عمل كنيم.
معاون وزير كشور در اين خصوص يادآور شد: يكى از راه هاى افزايش 
مشــاركت و شور و شوق در انتخابات، فعال شدن گروه هاى مرجع و 
ميدان دارى رسانه هاى كشور است كه بايستى در اين عرصه هم اميد به 

آينده و تغيير از مسير صندوق رأى تقويت شود.

معاون استاندار همدان:
مشاركت حداكثرى در انتخابات 

عامل تقويت وحدت ملى 
 مشاركت پرشــور، حداكثرى و آگاهانه مردم در انتخابات موجب 
تقويت وحدت و همبستگى ملى و تضمين كننده امنيت ملى جمهورى 

اسالمى ايران است.
معاون اســتاندار و رييس كميته بازرسى ســتاد انتخابات استان همدان 
در گفــت وگو با ايرنا ضمن تاكيد بــر اهميت حضور حداكثرى مردم 
در انتخابــات، بيان كرد: حضور پرشــور مردم در عرصه هاى مختلف 
همواره موجب پيشرفت كشور شده و در شرايط كنونى با توجه به فشار 
اقتصادى دشمن و اعمال تحريم هاى ظالمانه عليه ملت، حضور پرشور 
و آگاهانه در پاى صندوق هاى راى موجب شكســت توطئه و ترفند 

دشمنان خواهد شد.
فرهاد فرزانه اضافه كرد: انتخابات يكى از اركان و مشخصه هاى مشاركت 
مردم در پيشبرد اهداف عاليه نظام مقدس جمهورى اسالمى است و از 
ايــن رو حضور حداكثرى راى دهندگان نقش بســزايى در تحقق اين 

مهم  دارد.
رييس كميته بازرســى ستاد انتخابات اســتان همدان اظهار داشت: با 
توجه به نزديك شــدن به ايام انتخابات، اين كميته در راستاى صيانت 
از برگزارى انتخابات سالم با تشكيل جلسات منظم و منطبق با جدول 
زمان بندى پيش بينى شده، وظايف و برنامه هاى خود را براساس قانون 

اجرا و پيگيرى مى كند.
فرزانه ادامه داد: كميته بازرســى ستاد انتخابات استان مكلف به تعيين 
اعضاى هيات بازرسى استان، شهرســتان ها، بازرسان و سربازرسان و 

همچنين برگزارى كارگروه هاى آموزشى است.
وى اضافــه كــرد: بنابراين در راســتاى مــواد 31 قانــون انتخابات 
رياســت جمهورى، 69 قانون انتخابات شوراى اسالمى شهر و روستا، 
25 قانون انتخابات مجلس شوراى اسالمى و 76 آئين نامه اجرايى قانون 
انتخابات مجلس خبرگان و منشعب از هيات مركزى بازرسى انتخابات 

تشكيل مى شود.
عيســى جعفرى نماينده مردم شهرســتان هاى بهار و كبودرآهنگ در 
مجلس شوراى اســالمى تيرماه سال 99 به دليل ابتال به ويروس كرونا 
درگذشــت و انتخابات ميان دوراى مجلس براى انتخاب نماينده مردم 

دراين حوزه انتخابيه 28 خرداد برگزار مى شود.
اســتان همدان با 10 شهرســتان، هفت حوزه اصلى و 19 حوزه فرعى 
(شامل سه شهرســتان و 16 بخشــدارى) داراى 9 كرسى در مجلس 

شوراى اسالمى است.
ششــمين دوره انتخابات شوراى اسالمى روســتا در 917 روستاى 
اســتان همدان و 2 تيره عشــايرى «جمور» و «تركاشــوند» برگزار 

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

شهر و روستا در استان همدان برگزيده خواهند شد.

تشكيل كارگروه براى نظارت 
پروژه هاى بزرگ استان

گذشــته  هفته  شــنبه  ســه   
در  اســتان  عزيــز  نماينــدگان 
وبودجــه  برنامــه  كميســيون 
و  يافتند  حضــور  ومحاســبات 
مورد  در  وبرادرانــه  صميمانــه 
اولويــت هاى توســعه اســتان 
پرداختند.  وگفتگــو  بحــث  به 
مجمــع  فضــاى  خوشــبختانه 
صميمى  بسيار  استان،  نمايندگان 
و مملو از حســن نيت است و 
دغدغــه همه همــكاران در اين 
جلسه توسعه اســتان بود و اين 

موضوع محور گفتگوهاى اعضاى محترم مجمع در اين نشست قرار 
گرفت، بهتر است، مردم عزيز همدان، صاحبان امانت وكالت مجمع 
نمايندگان استان، در جريان اهم مذاكرات اين نشست صميمى قرار 

بگيرند.
1- محور اول مذاكره در خصوص رياســت مجمع نمايندگان استان 
بود، خوب اســت بدانيد،  در بــدو فعاليت مجلس يازدهم، اعضاى 
مجمع نمايندگان به توافق رســيدند، كه مديريت مجمع گردشــى 
باشــد( به استثناى بنده اعالم كردم، كه تمايلى براى پذيرش رياست 
مجمع ندارم)، هر گروه ســه نفره 16 ماه مســئوليت مجمع را عهده 

دار گردند، 
گروه اول آقايان حجت االسالم دكتر احد آزاديخواه، حجت االسالم 
دكتر احمد حســين فالحى و زنده ياد جعفرى بودند كه منتخب و 

قرار مسئوليت دوره اول را گذاشتند.
در ابتــداى كار بــا توافــق ايــن ســه نفــر بــرادر عزيزمــان حجــت  
االســالم دكتــر آزاديخــواه رئيــس مجمــع نماينــدگان اســتان شــد، 
بعــداز اتمــام دوره رياســت ايشــان، تــا 7/7 /1400 بــرادر ارجمنــد 
ــده دار  ــع را عه ــت مجم ــى رياس ــر فالح ــالم دكت ــت االس حج
ــان رياســت حجــت  ــام زم ــداز اتم ــاا... بع ــد و ان ش ــد ش خواهن
ــاد  ــده ي ــت زن ــه درگذش ــه ب ــا توج ــى،( ب ــر فالح ــالم دكت االس
جعفــرى)، بــرادر بزرگــوار آقــاى دكتــر مفتــح مســئوليت مجمــع را 

ــد گرفــت. بعهــده خواهن
ــه  ــرى دغدغ ــع، پيگي ــا در مجم ــوى م ــن محــور گفتگ 2- دومي
مــردم شــريف بــراى توســعه اســتان بــود، كــه بــه ايــن منظــور 
ــاى  ــروژه ه ــش پ ــارت وپاي ــراى نظ ــروه ب ــك كارگ ــكيل ي تش
ــد،  ــرر ش ــد و مق ــوب گردي ــتانها مص ــتان و شهرس ــزرگ اس ب
ايــن كارگــروه نشســت هــاى هفتگــى بــه منظــور ارائــه گــزارش 
پيشــرفت و شناســايى وتبييــن آســيب هــا و رصــد موانــع 
احتمالــى در رونــد وســرعت اجــراى  ايــن پــروژه هــا را، 
برگــزار نمايــد، مســئوليت ايــن كارگــروه نيــز بــه يــادگار عزيــز 
ــركان  ــرم تويس ــده محت ــح نماين ــر مفت ــاى دكت ــح، آق ــهيد مفت ش

محــول شــد.
3- محــور ديگــرى كــه در ايــن نشســت مــد نظــر قــرار گرفــت، 
هماهنگــى مجمــع بــا مديــران اســتان بــود، كــه بــه منظــور تحقــق 
ــا  ــتان، ب ــدگان اس ــع نماين ــه مجم ــكيل جلس ــدف  تش ــن ه اي
اســتاندار ومعاونيــن ايشــان بــه منظــور بررســى وضعيــت پــروژه 
ــز يكــى از مباحــث  ــتان ني ــر ســاختى اس ــتراتژيك وزي ــاى  اس ه

ــود. ايــن جلســه ب
ــم،  ــى كن ــدگان اســتان تشــكر و قدردان جــا دارد، از مجمــع نماين
ــعه  ــاى توس ــه ه ــدار، برنام ــى و اقت ــم افزاي ــى وه ــا همدل ــه ب ك
ــد و  ــژه متعه ــا حساســيت وي ــد و ب ــى كنن ــتان را رصــد م اى اس
ــرى  ــا همفك ــتند و ب ــتان هس ــريف اس ــردم ش ــاد م ــدردان اعتم ق
ــد   ــه موكليــن خــود را دارن ــه ب ــه ومخلصان ــاى خدمــت صادقان بن
و بــا مغتنــم شــمردن همــه فرصتهــا  تــالش مــى كننــد، همــدان را 
شايســته شــان پايتخــت تاريــخ وتمــدن ايــران زميــن، دارالمومنيــن 
ــتان را در  ــن اس ــگاه اي ــد و جاي ــعه دهن ــدار، توس ــردم واليتم و م
همــه جوانــب اقتصــادى، اجتماعــى، سياســى وفرهنگــى در كشــور 
ــا يــارى خداونــد ســبحان و همدلــى  ــد، اميــد اســت ب ارتقــا دهن
ــاركت  ــتانها و مش ــتان و شهرس ــران اس ــدگان ومدي ــع نماين مجم
مــردم شــريف همــدان در دســتيابى بــه اهــداف پيــش بينــى شــده 
و ســاختن همدانــى آبــاد و گســترش اعتمــاد عمومــى و افزايــش 

ــم. ــرى را برداري نشــاط اجتماعــى گامهــاى موث

آژانس اتمى نصب سانتريفيوژهاى پيشرفته در 
نطنز را تاييد كرد

 رسانه هاى آمريكايى به نقل از آژانس بين المللى انرژى اتمى گزارش دادند 
كه جمهورى اسالمى ايران تصميم خود براى نصب سانتريفيوژهاى پيشرفته تر 

در تأسيسات غنى سازى نطنز را به اطالع اين سازمان رسانده است.
به گزارش فارس، الرنس نورمن خبرنگار نشــريه وال استريت ژورنال مستقر 
در بروكســل، به نقل از گزارش جديدى كه به شوراى حكام آژانس اتمى ارائه 
شده، نوشت: «ايران رسماََ برنامه هاى خود براى توسعه سانتريفيوژهاى پيشرفته 

(آى آر-4) در تأسيسات غنى سازى نطنز را به آژانس اطالع رسانى كرد».
در اين گزارش آمده اســت: «در نتيجه، ايران تصميم دارد از ســانتريفيوژهاى 
مذكور براى غنى ســازى UF6 طبيعى تا سطح پنج درصدى U-235  در نطنز 

استفاده كند.

غرب در پى فرسايشى كردن مذاكرات است
 غربــى ها تالش مى كنند با اعمال سياســت مذاكره بــراى مذاكره، روند 

گفتگوها را فرسايشى كنند كه اين امر برخالف منافع كشورمان است.
عضو فراكسيون ديپلماسى بين المللى و منافع ملى مجلس در گفت وگو با خانه 
ملت، با اشاره به برگزارى نشست مشترك كميسيون برجام، گفت: كشورهاى 
اروپايى و آمريكا اساسا از سياست مذاكره براى مذاكره در گفتگوهايشان استفاده 
مى كنند. به عبارتى غربى ها در مذاكرات اهدافشــان را بر اساس محدودسازى 

اقدامات و مشمول زمان شدن امور تنظيم مى كنند.
احمد راستينه هفشــجانى اظهار كرد: بر اين اساس آمريكايى ها و اروپايى ها 
اعتقاد دارند مى توانند با نشــان دادن برخى از امتيازات طى يك برنامه مستمر 
مذاكراتى با جمهورى اسالمى ايران، كشورمان را متقاعد كنند به خواسته ها و 

زياده خواهى هاى آنان تمكين كند.

برنامه دولت براى 100 روز پايانى 
 معاون دفتر رئيس جمهور از برنامه دولت براى 100 روز پايانى رونمايى كرد.

به گزارش تســنيم، عليرضا معزى در توييتى در بــاره برنامه دولت براى 100 
روز پايانى كه پيشــتر حســن روحانى درباره آن سخن گفته بود، نوشت: پس 
از ســال هاى سخت  فشار حداكثرى و ماه هاى تلخ  كرونا، دولت براى  صد روز 
پايانى، پر انگيزه است؛ احيا و اجراى دو سند، مأمويت محورى دولت  روحانى 
در اين صد روز است، احياى سند  برجام واجراى سند  واكسيناسيون ملى.  100 
روز پايانى، غبارروبى از چشم انداز است، چشم انداز ايران بدون  تحريم و كرونا.

رئيس جمهور پيش تر درباره عملى شده وعده 100 روزه دولت براى روزهاى 
نخســت، نيز گفته بود: هنوز هم برخى ها نفهميدنــد منظور ما از آن 100 روز 
اول چه بود، ما گفتيم براى حل برخى مشكالت برنامه 100روزه داريم و براى 

برخى مشكالت ديگر برنامه 4ساله.

 روز 28 خردادماه ســال جارى انتخابات 
رياســت جمهورى و همزمان با آن شوراهاى 
اسالمى شــهر و روستا و در حوزه هايى ميان 
دوره اى مجلس شــوراى اسالمى و خبرگان 

رهبرى برگزار مى شود. 
ثبت نام از داوطلبان شوراها، نمايندگى مجلس 
شــوراى اســالمى و خبرگان انجام شــده و 
نامزدهاى  انتخابات رياست جمهورى نيز در 
فاصله زمانى 21 تا 25 ارديبهشت ماه ثبت نام 

خواهند كرد.
 فرايند انتخابات طبــق برنامه پيش رفته و به 
مراحل حساس خود نزديك شده است، با اين 
حال هنوز از آن شــور و نشاط انتخاباتى كه 
دوره هاى قبل شــاهد بوديم خبرى نيست و 
فعال فضاى انتخابات مبهم است و  نمى توان 
تصوير دقيق ترى از آرايش نيروهاى سياسى 
ارائه داد، هرچند به نظر مى رســد بعد از ثبت 
نــام كانديداها اين تصوير قدرى روشــن تر 

گردد.
داليل مختلفى از جمله شرايط سخت كرونايى، 
مشكالت اقتصادى و برخى چالش هاى داخلى 
و خارجى باعث شــده تا فضاى انتخابات در 

اين دوره متفاوت نشان دهد.
با تمام اين احــوال اهميت انتخابات پيش رو 
به ويژه رياست جمهورى ايجاب مى كند  به 
رغم مسائل و چالش هاى موجود حركت ها 
و اقدامات بيشــترى براى برگزارى انتخابات 

پرشور و بانشاط صورت گيرد.

كليــد واژه اصلــى و به نوعــى محور اصلى 
انتخابات مردم هستند و با مشاركت حداكثرى 
آنها انتخابات در تراز نظام رقم خواهد خورد.

تجربه دوره هاى پيشــين انتخابات رياســت 
جمهورى نشــان مى دهد كه مشاركت در اين 
انتخابات همواره باال بوده و مردم با حساســيت 
خاصى بحث رياست جمهورى را دنبال كرده اند. 
از طرفــى رقابــت هاى سياســى احزاب در 
انتخابات رياســت جمهــورى البته با حضور 
كانديداهاى واقعى هر جريان از حال و هواى 

خاصى برخوردار مى شــود و قطعا بر شور و 
نشاط انتخاباتى خواهد افزود.

بر اين اساس ورود جدى تر اشخاص و گروه 
هاى ذيربط به موضوع انتخابات و زمينه سازى 
براى مشاركت حداكثرى در انتخابات پيش رو 
از اهميــت ويژه اى برخوردار اســت؛ چراكه 
تحقق اين مشاركت گام نخست و اصلى براى 
يك انتخابات واقعى اســت وگرنه حضور و 
مشــاركت حداقلى، يك انتخابات سرد و بى 

روح را رقم خواهد زد.

بــا اين اوصاف هــر آنچه الزم اســت اتفاق 
بيفتد اعــم از حضور كانديداهــاى متعدد و 
زمينه ســازى براى مشاركت مطمئن مردم در 
انتخابات همراه با رعايت دقيق پروتكل هاى 

بهداشتى بايستى به طور جدى دنبال شود. 
امروز همه نگاه ها در محافل داخلى و خارجى 
به 28 خردادماه دوخته شــده تا افكار عمومى 
بار ديگر ناظر و شاهد رخدادى مهم و بزرگ 
باشد و با مشاركت باالى مردم در پاى صندوق 

هاى راى، حماسه ديگرى رقم بخورد.

 مذاكرات حدود 60، 70 درصد پيشــرفت 
داشته اســت و اگر آمريكايى ها در چارچوب 
صداقــت حركت كنند در زمــان كوتاهى به 

نتيجه خواهيم رسيد.
اين اظهارات حجت االسالم و المسلمين حسن 
روحانى رئيس جمهور كشورمان بعد از نشست 

اخير مشترك برجام در وين مطرح شد. 
اعضاى اين نشســت (ايــران و 4+1)، روند 
مذاكرات را براى زمينه ســازى رفع تحريم ها 
عليه ايران و مســئله هســته اى ايران را مثبت 

ارزيابى كردند. 
طبق گفته عراقچى در نسشت سه شنبه گذشته 
كشورهاى مشــاركت كننده در برجام توافق 
كردنــد عالوه بر دو گروه كارشناســى فعلى 
(در حوزه لغــو تحريم ها و هســته اى) در 
هفته جارى يك گروه كارشناسى سوم نيز براى 
گفت وگــو در خصوص ترتيبات عملى مورد 
نياز براى اجرايى شدن لغو تحريم ها و سپس 

بازگشت آمريكا به برجام ايجاد شود.
از سوى ديگر پايگاه خبرى آكسيوس نوشت 
كه در گفت وگوهاى وين، آمريكا مســير لغو 

تحريم ها را به ايران ارائه كرده است. 
وال اســتريت ژورنال نيــز بــه نقــل از منابع 
آگاه نوشــت: آمريكا آمــاده رفع تحريم هاى 
اعمال شــده عليــه بانــك مركزى ايــران و 
شــركت هاى نفتى و نفت كش اين كشور به 
بهانه «تروريســم» و چند بخش ديگر اقتصاد 
ايران از جمله فوالد و آلومينيوم اســت. يك 
مقام ارشــد اروپايى هم مدعى شــده آمريكا 

آمادگى خــود را براى رفــع تحريم ها عليه 
بخش هاى خودروســازى، كشتى رانى، بيمه و 
ديگر صنايعى كه تحريم هاى آن ها قرار بود در 

برجام رفع شود اعالم كرده است.
مقامــات آمريكايى كه به خواســته ايران در 
نشســت هاى مذكــور حضور نداشــته و به 
صــورت جداگانه بــا ديگر اعضــاى برجام 
در رابطه با بازگشــت به برجــام مذاكرات را 
پيگيرى مى كنند نيز در واكنش به تشكيل گروه 
كارشناســى سوم كه اين هفته تشكيل خواهد 

شد واكنش مثبت نشان داده اند. 
جيك ساليوان مشــاور امنيت ملى كاخ سفيد 
در رابطه با نسشــت مذكور در مصاحبه اى با 
شبكه شبكه سى ان ان گفت: در گفت و گوهاى 
غيرمســتقيم با ايران، پيشرفت هايى به دست 
آمده و واشنگتن متعهد به بازگشت به برجام 

بر مبناى «تعهد در برابر تعهد» است.
حــال نســبت بــه نتايــج حاصل شــده از 
نشست هاى اخير، انتظار مى رود كه طى هفته 
جارى و پس از تشــكيل گروه كارشناســى 
سوم، شاهد گام هاى عملى هر دو كشور براى 
بازگشت آمريكا به برجام و رفع تحريم ها عليه 

كشورمان باشيم.
رفع تحريم ها عليه كشــورمان همواره مورد 
تاكيد مقامات ارشــد كشــورمان بوده، چرا 
كه خــواه ناخواه بر اقتصاد و معيشــت مردم 
كشــورمان تا حدى تاثيرگذار بوده اســت. با 
اين حال بازگشــت آمريكا به برجام و احياى 
دوباره اين توافــق بين المللى، بر روند بهبود 

برخى ديگر از چالش هاى پيشروى كشورمان 
تاثير مثبتى خواهد گذاشت. 

حجت االسالم مصباحى مقدم عضو تشخيص 
مصلحت نظام قبل از عيد 1400 در مناظره اى 
با عباس آخوندى وزير اسبق راه و شهرسازى، 
اعالم كرده بود كه تصويب كنوانســيون هاى 
مربوط بــه FATF به بازگشــت آمريكا به 

برجام مشروط است. 
از ســوى ديگر بعد از اخبار منتشــر شده از 
برگزارى جلســات ميان مقامــات ايرانى و 
عراقى در بغداد(البته اين اخبار توسط مقامات 
ايرانى و عربستانى تا كنون تاييد نشده است) 
و استقبال مقامات كشــورمان از مذاكرات با 
عربستان، برخى از كارشناسان عقده دارند كه 
در دوره رياست جمهورى بايدن سياست هاى 
عربستان در منطقه دست خوش تغيير خواهد 
شــد و روابط ميان تهران و رياض به سمت 

بهبود و نزديكى خواهد گذاشت. 
FATF تكليف 

پس از رفع تحريم ها روشن مى شود
يــك از اعضاى مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام اواخر هفته گذشته در مصاحبه اى گفت: 
اقدامات مقابله اى FATF فعال در حد توصيه  
مراقبت باالبودن ريســك به كشورهاست اما 
با پذيرش دو كنوانســيون بين المللى پالرمو و 
CFT كشور با الزامات سازمان ملل و شوراى 
امنيت مواجه خواهد بود. طبق بررســى هاى 
دقيق كارشناســى قراردادن كشور در فهرست 
كشــورهاى غيرهمكار با ريسك باال (ليست 

سياه) توسط FATF حدود 12 درصد فرايند 
تبادل پــول را گران تر مى كند كه از اين ميزان 
كمتــر از دو درصد به طرف هــاى خارجى 
مى رسد؛ بنابراين اساسا بررسى تصويب لوايح 
FATF بعد از رفع تحريم ها و راستى آزمايى 

آن موضوعيت پيدا مى كند.
محمدجــواد ايروانى ادامــه داد: طبق آمارها 
و گزارش ها، ايران در ســال گذشــته حدود 
40 ميليارد دالر صــادرات و 40 ميليارد دالر 
واردات داشت كه اينها شامل دورزدن تحريم 
هم مى شــود؛ بنابراين در صــورت تصويب 
لوايــح FATF و الحاق به دو كنوانســيون 
پالرمو و CFT، كشور در دورزدن تحريم هاى 

ظالمانه دشمنان دچار مشكل مى شود.
 احتمال توصيه آمريكا و انگليس

 به رياض براى مذاكره با ايران
مديركل پيشين خاورميانه وزارت خارجه در 
گفت و گويى با انتخاب با اشاره به برگزارى 
مذاكرات ايران و عربستان سعودى و در پاسخ 
به اين پرســش كه چه عواملى باعث شد كه 
اكنون خواســتار مذاكرات با ايران شده است، 
گفت: عربســتان انتظاراتش در جنگ با يمن 
برآورده نشــد و به تعبيــرى در يك باتالقى 
گرفتار شــده اســت. آمدن بايدن و تاكيد بر 
اينكه «از سياست تهاجمى مانند آنچه عربستان 
در قبال يمن پيش گرفت، حمايت نمى كند و 
بايد اين مسائل از طريق ديپلماتيك حل شود» 
باعث شــد تا رياض احســاس كند كه شايد 

آمريكايى ها وارد مذاكره با يمن شوند.

ظرفيت هاى مشاركت حداكثرى در انتخابات 

FATF و عربستان جايزه احياى برجام 
■ گمانه زنى ها از رفع تحريم از شركت هاى نفتى و بانك مركزى

حميدرضا حاجى بابايى
نماينده مردم همدان و فامنين و رئيس 

كميسيون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس 
شوراى اسالمى
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نيش و نـوش

خبـر

كرونا آسيب هاى مضاعفى به دهك هاى 1 تا 5 وارد كرد
 مديركل فرهنگى و اجتماعى معاونت توسعه روستايى نهاد رياست جمهورى بيان 
كرد كه دهك هاى 1 تا 5 كه سرپرست خانواده را بر اثر كرونا از دست داده اند و تحت 

پوشش هيچ نهاد حمايتى نيستند، بايد مورد توجه قرار بگيرد.
رضا برزگر، در گفت وگو با ايلنا، درباره خانواده هاى آسيب ديده از كرونا كه سرپرست 
خانواده را از دســت داده اند، بيان كرد: در خصوص اينكه تعداد دقيق اين خانواده ها 
چقدر است فعال نمى  توان آمارى اعالم كرد، اما در سطح كشور پراكنده بوده و از دهك 
درآمدى 1 تا 5 هســتند.  وى توضيح داد: هدف ما از پوشش خانواده هاى مذكور اين 
است كه آن ها به عنوان اقشار آسيب پذير جامعه از پيش آسيب پذير بوده اند و در گروه 

دهك هاى پايين درآمدى قرار داشته و تحت پوشش هيچ نهاد حمايتى هم نبوده اند.

خانواده ها براى «تربيت فرزندانشان»
 نيازمند «آموزش» » هستند

 وزير آموزش  وپرورش بابيان اينكه «تربيت» نيازمند «يادگيرى» اســت و خانواده ها 
براى «تربيت فرزندان» ، نيازمند «آموزش و فراگيرى» هستند.

به گزارش ايسنا محسن حاجى ميرزايى خاطرنشان كرد: دوره پيش دبستانى، بسيار مهم 
و در آينده كودك اثرگذار است و نمى توان اين دوره تربيتى را رها كرد و به اميد دوره 
دبســتان نشست. اين عضو كابينه تدبير و اميد در ادامه اظهار كرد: حدود هفت درصد 
كودكان در مهدكودك هاى تحت پوشــش سازمان بهزيستى، هفت درصد نيز در ساير 
مهدهاى كودك و 86 درصد باقيمانده در اختيار خانواده ها قرار دارند و تحت نظر آنان 

تربيت مى شوند.

آغاز ثبت نام بدون آزمون مقطع دكترى دانشگاه آزاد
 ثبت نام بدون آزمون (ويژه استعدادهاى درخشان) مقطع دكترى تخصصى سال 1400 
دانشگاه آزاد اسالمى آغاز شد. به گزارش ايسنا، مركز سنجش، پذيرش و فارغ التحصيلى 
دانشــگاه آزاد اســالمى با اعالم اينكه  متقاضيان ثبت نام بدون آزمون ويژه استعدادهاى 
درخشان مقطع دكترى تخصصى  سال  1400 دانشگاه آزاد اسالمى مى-رساند، ثبت نام از 
اول ارديبهشت ماه آغاز شده و تا 8 ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت. داوطلبان با مراجعه به 
سامانه ثبت نام الكترونيكى مركز سنجش، پذيرش و فارغ التحصيلى دانشگاه آزاد به آدرس  
www.azmoon.org   پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت داشتن شرايط ويژه 
استعدادهاى درخشان مقطع دكترى تخصصى ابتدا نسبت به خريد كارت اعتبارى اقدام و 
سپس با ورود به سامانه نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته محل هاى درخواستى اقدام كنند.

هفت صبح: جاذبه اقتصادى كرج براى تهرانى ها
 با يه تير دو تا نشون ميزنن اينجورى!!

آرمان ملى: فاجعه كرونايى در سكوت
 از اولشم كرونا روابط اجتماعى بااليى نداشت!

ايران: ورود بخش خصوصى به واردات واكسن
 يكم  جمع تر بشينيد جا باز شه!!

جام جم: تنور انتخابات چگونه گرم مى شود؟
 بانفس هاى گرم نامزدها!!

مهد تمدن: اعالم صداى مردم با انتخابات
 زيادى صابون به دلتون نماليد كوتاه مدته!!

ابتكار: احياى برجام در پله آخر
 حتمًا اونم با شوك مصنوعى

جوان: تجارت با كرونا
 باالخره يه جا هم بايد به درد بخوره؛ نكه همش درد باشه!!

رسالت: وعده هايى كه جا ماند
 بزاريد تو آب نمك فعال تا خيس بخوره!!

شهروند: كرونا به جمعيت هم زد 
 اصال اومده كه جمعيت رو كن فيكون كنه!!

نسل فردا: افسردگى سياسى؛چاشنى انتخابات 1400
 بدون شرح!!

همدلى: چراغ سبز برجام
 احتماال سوزنش تو چراغ قرمز گير كرده بود!!

روزگارما: شرط كاهش قيمت ها در بازار خودرو
 مگه هندوانه كه به شرط چاقو باشه!!
امتياز: جنگ تمام عيار برسر واكسن كرونا

 حواستون باشه از هول حليم نيفتين تو ديگ!!
جمله: ايران رتبه اول دنيا از نظر مبتالى روزانه

 باالخره ما هم اول شديم؛ منفى يا مثبتش فرق نداره!!
سراج: دست پر دولت جيب خالى ملت 

 جيب خالى و پز عالى!!

محروميت زدايى مهمترين هدف 
خيريه حضرت رقيه(س)

ايــن روزها كه ويروس كرونا در كشــور خودنمايى مى كند و هر 
لحظه آمار مبتاليان رو به افزايش است، هنوز هم در گوشه و كنار شهر 

افرادى هستند كه شايد توانايى خريدن ماسك را ندارند.
در اين بين خيريه ها در اقصى نقاط كشور مشغول شدند و ماسك كه 
يكى از مهمترين راه هاى جلوگيرى از ابتال به ويروس كرونا است را 

در بين مردم محروم توزيع مى كنند.
بنيــاد خيريه حضــرت رقيه(س) 15 ســالى اســت كــه در زمينه 
محروميت زدايــى فعاليت مى كنــد و حاال كه روزهــاى كرونايى را 
مى گذرانيم نمايندگان خود را به اســتان همدان فرستاده تا به مناطق 

محروم و كم بضاعت ماسك اهدا كند.
نماينده بنياد حضرت رقيــه(س) با حضور در دفتر همدان پيام درباره 
اقدامى كه در اســتان انجام داده اند مى گويد: تاكنون 130 هزار ماسك 
در رزن، كبودراهنگ و روستاهاى اطراف اين دوشهرستان و همچنين 

در برخى مناطق كم بضاعت در شهر همدان توزيع كرديم.
يعقوب جعفرى ادامه داد: ترويج فرهنگ اســتفاده از ماســك براى 
كاهش بيمارى يكى از مهمترين اقدامات است كه در تالشيم در سطح 

كشور انجام دهيم.
مدير عامل مؤسســه خيريه حضرت رقيه(س) نيز با بيان اينكه خيريه 
حضرت رقيه در زمينه تأمين جهيزيه، محروميت زدايى، ايجاد اشتغال 
و كارآفرينــى فعاليت ميكند، گفت: اين مؤسســه با همكارى مردم و 

خيرين فعاليت مى كند.
حسين صمديان رويكرد و هدف اين مجموعه را حمايت از محرومان 
اعالم كرد و توضيح داد: از زمانى كه ويروس كرونا در كشور گسترده 
شد متوجه شديم برخى اقشــار مردم فاقد امكانات بهداشتى مناسب 
هستند و همين دليلى شد تا اين مجموعه با ارتباطاتى كه با ساير خيران 

دارد اقدام به توزيع ماسك در سطح كشور كند.
وى بــا اشــاره به اينكه در پايان ســال 99 حــدود 30 هزار جهيزيه 
تأمين كرديم، اظهار كــرد: با تأمين جهيزيه و لوازم التحرير براى افراد 
بى بضاعت به صورت غيرمســتقيم توليدكننــدگان داخلى نيز مورد 

حمايت قرار گرفتند.
صمديان بــا تأكيد بر اينكه اســتان همدان در زمينه توزيع ماســك 
همكارى خوبى با خيريه ما داشته است، افزود: با استفاده از همكارى 
مناســب مناطق محروم استان همدان را شناسايى كرديم و اين قول را 
به مردم اين استان مى دهيم تا نمايندگى بنياد خيريه حضرت رقيه را تا 

2 ماه آينده تأسيس كنيم.
مديرعامل موسســه خيريه حضرت رقيه(س) در پايان صحبت هاى 
خود بيان كرد: از مســئوالن تقاضا داريم در افتتــاح اين خيريه ما را 
همراهى كنند تا گامى در جهت محروميت زدايى روســتاهاى استان 

برداريم.

 پرده اول
اولين ســالى كه بچه ها به مدرســه رفتند معلم از 
آنها خواسته بود انشــاء با موضوع «نامه اى به پدر» 
بنويسند بيشــتر آنها با بغض و برگه سفيد به خانه 
برگشتند چراكه خيلى از بچه ها مفهومى به نام «پدر» 
را تجربه نكرده بودند چه طور مى توانستند در مورد 

آن بنويسند؟ اين موضوع دلم را سوزاند.
امان از آرزوى بچه ها كه وقتى مى شنوم درد نافذى 
به جانم مى افتد و تيشــه به ريشــه ام مى زند، گاهى 
براى يكديگر از روزهايى مى گويند كه قرار اســت 
نقش يك پدر واقعى را بازى كنند «اگر پدر شــوم 

فالن مى كنم و بهمان مى كنم ....».
هر ســال روز اول مدرســه بــراى كالس اولى ها  
تراژدى داريم تاثيرگذارتر از قصه «رستم و سهراب»، 
از مربى گرفته تا دوســت و آشــنا در پستويى قايم 
مى شــوند تا تألم بچه هــا را نبينند بــه جاى مادر 
دستشان را در دســتانم مى گيرم و با خود مى برم و 

روى نيكمت كالس اول مى نشانم.
يكى ديگــر از لحظــات دردناك چشــم انتظارى 
بچه هاســت، دو ســه ماه به عيد چشمشــان به َدر 
خشك مى شود تا شايد قوم و خويشى از راه برسد 
و تعطيالت نوروز را كنار فاميل ها جشــن بگيرند و 
حداقل 10 روزى در مرخصى به سر ببرند، اى واى 
از دل كودكانى كــه مى دانند هيچ  فاميلى ندارند نه 

عمه و عمويى، نه حتى خاله و دايى.
بچه ها دوســت دارند مرا «پدر» صدا كنند اما من به 

ناچار مخالفت مى كنم چراكه نگران مسؤوليت اين 
واژه مقدس هســتم مبادا نتوانم به درستى وظايف 
پــدرى را انجــام دهم، با هم مشــورت مى كنند و 
«داداش» صدايم مى زنند، من داداش بزرگه مى شوم 
و آنها داداش كوچكتر همه ساله براى داداش بزرگه 
جشن تولد مى گيرند و از پول تو جيبى هايشان هديه 
و كيك مى خرند و روى آن مى نويسند «داداش جان! 

تولدت مبارك...» .
در زندگى زخم هاى مثل خوره روح آدمى را آهسته 
در انزوا مى خورد مثل زخم هاى مردى كه وجدانش 

آرام ندارد تا لبخند را بر لبان فرزندانش بنشاند.
 پرده دوم

به گزارش فارس، «مهرداد فرهادى» با اينكه متولد دهه 
70 اســت از 14، 15 سالگى آستين همت را باال زد و 
مشغول به كار شد. پدر متمكن بود و دستش به دهانش 
مى رســيد اما او برخالف خواسته او دوست داشت از 

بچگى روى پاى خودش بايستد و تالش كند.
از برق كارى شــروع كرد و نان درآورد و دست به 
جيب شــد، امروز هم عالوه بر كشــاورزى كارگاه 
توليدى ترشيجات و شوريجات با برند «كارآمد» را 
اداره و ساالنه بيش از 30 هزار دبه خيارشور و بيش 
از 150 تن زيتون توليد و روانه بازار مى كند، خالصه 
مرد كار است و 24 ساعته فكر و ذكرش كار و بار.

 خير 14 ساله
«مهرداد» از روزهاى اولى كه مشــغول كار شــد به 
تاســى از پدربزرگش كه از خيران به نام روستا بود 

كار خير مى كرد درست از همان 14 سالگى دو يتيم 
را زير پوشــش قرار داد و ماهى 14 هزار تومان از 
درآمدش را صرف نگهدارى از آنها مى كرد، با وجود 
ســن و ســال كم اما دريادل بود و كار خير را جزو 
وظايفش مى دانســت تا جايى كه همان سال ها 250
هزار تومان هم به يك خانم ســرطانى كمك كرد تا 

هزينه دوا و درمانش تامين شود.
همزمــان با كار تحصيــالت دانشــگاهى را پيش 
گرفت و به خاطر رســيدن به اهدافش در رشــته 
روانشناسى تا مقطع كارشناسى ارشد ادامه تحصيل 
داد، تخصص، الزمه هدفش بود. او براى راه اندازى 
مركز شــبه خانواده حتى از ماشين مدل بااليش كه 
200 متر بيشــتر حركت نكرده بود گذشت و بر سر 

دو راهى نماند.
 وجدان؛ آرزوها را برآورده مى كند

انگيزه اصلى مهرداد بــراى انجام كار خير وجدان 
اســت و آرزوهاى ناچيــزى كه رنــگ واقعيت 
نمى گيرد انگار خود را حتى اگر شده براى لحظه اى 
جاى ايتام مى گذارد و دل به دلشــان مى سپارد. او 
آرامش و حال خوب را در كار خير و توجه به ايتام 
مى داند و از وقت گذاشتن براى آنها لذت مى برد.

او با اتكا به خدا و البته پشتيبانى پدر و پدربزرگش 
در سن 21 سالگى درخواست مجوز مركز «خيريه 
رهروان راه على(ع)» را مى دهد و در كمال نااميدى 
منتظر مى نشــيند تا شــايد مجوز صادر شود، اما 
خداونــد در او چه ديده بود كه اين مســؤوليت 

بزرگ را بر دوشش گذاشت، نمى دانم. بين مهرداد 
و خدايش چه گذشــت كه قرعه به نامش افتاد و 
حاال پدرخوانده 40 فرزند پســر است، نمى دانم، 

گويى رازى سر به مهر است.
امروز هشت سالى مى شود كه مجوز خيريه صادر 
شده و اين خير جوان در سه رده سنى 6 تا 9 سال، 
9 تا 13 ســال و 13 تا 18 سال فرزند خوانده دارد 
و در سه مركز خيريه در روستاى انصاراالمام همان 
روستاى آبا و اجدادى اش از آنها نگهدارى مى كند.

«لبخند»، راز عاقبت بخيرى
او بــه «لبخند» اعتقاد خاصى دارد و معتقد اســت 
«اگر مى خواهيد عاقبت بخير شــويد خنده بر لب 
نيازمند بنشــانيد» چراكه از لبخند معجزه ها اتفاق 
مى افتــد و خــدا از وجود انســان هايى كه لبخند 

مى زنند و شاد هستند بيشتر لذت مى برد.
در مراكز خيريه وقتى بچه ها با اين همه مشــكل و 
مسئله مى خندند يعنى توانستيم بخشى از رضايت 
آنها را جلب كنيم و خنده بر لبانشان بنشانيم، شايد 
آن روز كــه از تــه دل مى خندند شــكرگزارترين 
مخلــوق خداوند باشــند و اين براى من بســيار 

ارزشمند است.
 پرده سوم

مهرداد هرگز از پشــيمانى حرف نمى زند و يادآور 
مى شــود: با وجود تمام ســختى ها و مســؤوليتى 
ســنگينى كه بر دوش دارم اگر بــه عقب بازگردم 

بازهم براى دريافت مجوز اقدام مى كنم.
در تمام اين ســال ها فقط 13، 14 شــب در منزل 
پــدرى خوابيدم و هميشــه پيش بچه هــا بودم، 
مــداوم حواســم به بچه هاســت از شــب عيد و 
جمعــه و روزهاى هفته بگير تا جمع دوســتان و 
مهمانى همكاران اما در كنار تمام اين مشــكالت 
و درگيرى ها بى شــمار لذت بردم و خوشحالى را 
در عمق وجودم احســاس كردم، وقتى كه مدرسه 
تعطيل مى شــود و تمام اين بچه ها بــه اميد خانه 
راهى مى شــوند و اين مراكز را خانه اميد خودشان 

مى دانند كيفم كوك كوك است.
هر لحظه عمــر بچه ها در اين مراكز مى گذرد و ما 
نمى توانيــم عمر آنها را تلــف كنيم چون در برابر 
آينده و حال اين بچه ها مســئول هســتيم به ويژه 
اينكه ايتام حق بيشــترى بر گردن ما دارند بنابراين 
نســبت به پرسنل خيلى ســخت گير هستم و تمام 
تالشم بر اين است كه تمام نكات مربوط به بچه ها 

به موقع و مرتب انجام شود.
 اشتغال و آينده فرزندانم

اشتغال بچه ها هم بســيار با اهميت است با اينكه 
ماهانه پول توجيبى دريافــت مى كنند اما هر كدام 
كه توانايى كار و وقت آزاد داشــته باشد در كارگاه 
توليد ترشيجات و شــوريجات مشغول مى شوند، 
از دوران نوجوانى و جوانى بســترى براى شــغل 
و آينــده فرزندانم مهيا كــرده ام، زمينه را براى كار 
كردنشــان مهيا كرده ام مگر اينكــه با تمام حواس 
مشغول درس خواندن باشــند كه در اين صورت 

تا مقطع دكترى حمايتشان مى كنم.
ايــن خير جوان اضافــه مى كند: بهزيســتى براى 
نگهــدارى اين بچه ها يارانــه پرداخت مى كند اما 
اين مركز ســه برابر آن يارانه يعنــى ماهانه بيش 

از80 ميليون تومان هزينه دارد، البته براى ريالى از 
هزينه ها حساب و كتابى ندارم، قانون كار خير اين 

است حساب و كتاب در بين نيست.
خدا مى گويد قدم اول را بردار باقى اش با من، مگر 
قــدم اول من چه بود اما امــروز بزرگترين معجزه 
اين است كه من به عنوان يك فرد جوان اين مركز 
را مى چرخانــم. با اين شــرايط اقتصادى خيلى از 
افراد جامعه خانواده خودشان نمى توانند اداره كنند 
چطورى امور اينجا مى چرخد؟ جواب ساده است 
در 99 درصــد موارد من هيچ تاثيرى در اداره امور 

اين مركز ندارم بلكه رد پاى خدا را مى بينم.
 دست خدا

بــه خدا يقين دارم پس حســاب كتــاب مفهومى 
ندارد، اين بچه ها امانتى هستند در دستان ما و خدا 
روزى آنها را مى رســاند و همه چيز به موقع مهيا 
مى شود به عبارت ديگر اين مركز با توجه و عنايت 

خداوند به بهترين نحو اداره مى شود.
يكــى ديگر از قوانين كار خيــر «بايد كر و كور و 
الل باشــى، كر باشى تا نشنوى مردم درباره ات چه 
مى گويند، كور باشــى تا نبينى به چه كسى كمك 
مى كنى فقط انســانيت را مدنظر داشته باشى و الل 
باشــى تا وقتى كمك كردى ســكوت كنى و جار 

نزنى».
 خواسته اى كه بى جواب نمى ماند

تا كنون نشــده بچه ها غذايى دلشان بخواهد و در 
اولين فرصت مهيا نشــده باشــد يا خودمان آماده 
مى كنيم يا از بيرون مى رسد و ما متعجب مى شويم 
يكى ديگر از خاطرات خاطره جوجه مرغ اســت 
«در اوايل تاسيس مركز بچه ها گفتند آقا ما جوجه 
مرغ مى خواهيم در بحبوحه  كارهاى اوليه موسسه 
بــودم و وقت نكردم فورا اين خواســته بچه ها را 
برآورده كنم بنابراين يــك روز صبح زود جلوى 
در مركز يك كارتن گذاشته بودند كه داخل آن به 
تعداد بچه ها دقيقًا به تعداد بچه ها جوجه مرغ بود.
هــزاران اتفاق خــوب ديگر كه تكــرار تمام اين 
اتفاقــات باعــث دلگرمى و دوام من شــده چون 
و  مشــكالت  قطعــًا  فرزنــد  از 40  نگهــدارى 
دغدغه هاى خاص خــود را دارد عالوه بر نگرانى 
از آينده بچه ها حقوق و مزاياى 18 پرسنل همگى 

درگيرى هاى ذهنى است.
اميدوارم به حق لبخند اين بچه ها روزى برسد كه 
به مراكز خيريه نيازى نباشد، بنيان هيچ خانواده اى 
از هم نپاشــد و همه زندان ها جمع شود. خيلى ها 
به من كه مى رسند دعا مى كنند «انشاءاهللا سال آينده 
پدرخوانده 70 فرزند باشــى، بهشت را براى خود 
خريده اى تــو يك قهرمان هســتى» بله من ثواب 
مى برم امــا آن طرف خانواده اى نابــود و آرزوى 
يك كودك پرپر مى شــود پس بهشــتى كه بهايش 
نابودى خانواده و آرزو به دل ماندن كودكان باشد 

را نمى خواهم.
«مهرداد» بزرگترين آرزوى خود را عاقبت بخيرى 
اين بچه ها مى داند و ادامه مى دهد: دوســت دارم 
خانه سالمندان تاسيس كنم و اين دو گروه در كنار 
هم زندگى كنند تا عالوه بر افزايش اميد به زندگى 
نمايى از پدربــزرگ و مادربزرگ براى كودكان و 

نوجوانان متصور  شويم.

مهدى ناصرنژاد»
 دوشــنبه 30 فروردين ماه سال 1400 حوالى 
ســاعت 10 صبح، در معيت خانمم مثل خيلى از 
روزهاى چند سال اخير شتابان و نگران به بخش 
اورژانس بيمارســتان تخصصى قلب فرشــچيان 
همدان مراجعه كرديم. از خانه ما تا اين بيمارستان 
خوش ساخت در جنوبى ترين نقطه شهر همدان، 
راه كوتاهــى نيســت، اما من ديگر يــاد گرفته ام 
در چنين مواقــع اضطرار مســيرهايى از خانه تا 
بيمارســتان را با خودروى خود طى كنم كه كمتر 
در شــلوغى و ترافيك گير كنم. حتمًا رانندگان با 
تجربه آمبوالنس هايى كه هر لحظه از شــبانه روز 
از نقاط مختلف شهر به بيمارستان قلب فرشچيان 
تــردد و حمل بيمار دارند نيز مســير هاى مطمئن 
را تا كنون شناســايى كرده اند تــا در كوتاه ترين 
زمان ممكن بيمــاران بدحال را بــه كادر درمان 
فوريت هاى پزشــكى تحويل دهنــد، در غير اين 
صورت ممكن اســت فرصت نجات جان بيماران 

از دست برود. 
اگرچه اين روزها به لحاظ خطر گسترش بيمارى 
ويروسى كرونا و كوتاه شدن پاى انبوه گردشگران 
هم وطن و خيل همشهريان به اين منطقه سياحتى 
از شهرمان، مسير دسترســى به اين مركز درمانى 
شــلوغ حداقل آســان تر اســت، اما هميشــه به 
خصوص روزهــاى تعطيل اين چنين نيســت و 

انشــاءا... كه وجود منحوس ويــروس كرونا هم 
دير يا زود محو مى شــود و همدان و منطقه زيبا 
و خوش آب و هــواى كوهپايه هاى الوند مى ماند 
و باز دوباره خيل مســافران و گردشگران عزيزى 
كه اصلى ترين مسير سياحت و تفريح آنان، مسير 
دسترسى به مهمترين مركز درمانى استان همدان و 

قطعًا تمام استان هاى همجوار مى باشد. 
بنابراين الزم اســت با تمهيدات مســئوالن شهر 
به خصوص شــوراى ترافيك، مســير اختصاصى 
ويــژه اى از كناره هــاى چنــد خيابــان منتهى به 

بيمارستان فرشچيان تعيين شود.
خداونــد منان و اجر دهنده پــدر و مادر و خود 
بانيان بيمارستان فرشچيان و ساير مراكز فرهنگى 
و آموزشى كه با همت خاندان بزرگوار فرشچيان 
در همدان بنا شــده اســت، رحمت كند و جزاى 

خير دهد. 
بيمارســتان قلب فرشــچيان هــم پايگاهى براى 
نجات خيل بيماران منطقه غرب كشــور است و 
هم موجب رو ســپيدى ما همدانى ها كه به واقع 
همواره قــدردان خدمتگزاران راســتين و بانيان 
كارهاى خير هســتيم و ناسپاسى را هرگز سزاوار 
منش فرهنگــى خويش نمى دانيــم. مجموعه اى 
از بهترين پزشــكان متخصــص و كادر درمانى و 
پرستارى دانا و دلسوز و متعهد در خدمت بيماران 
و بيمارســتان تخصصى فرشچيان همدان هستند. 

يكى از ويژگى هاى برجســته مجموعه بيمارستان 
قلب فرشــچيان پاكيزگى و نظافت لحظه اى تمام 
بخش هــاى اين مركز درمانى مهم اســت. اگرچه 
بيمارستان قلب فرشچيان مانند اغلب مراكز درمانى 
استان زير پوشش دانشگاه علوم پزشكى است و با 
هزينه هاى دولتى اداره مى شود، وليكن خوشبختانه 
خدمــات درمانى و امكانات و حتى مقوله نظافت 
اين بيمارســتان همان طور كه اشــاره شد بهتر و 
فراتر از بيمارســتان هاى بخش خصوصى همدان 
اســت. موضوع پاكيزگى و بهداشت و هزينه هاى 
مرتبط با آن، مقوله اى مســئوالنه و ناشى از اراده 
مديريتى است و اين نيست كه چون هزينه نظافت 
و خدمات يك مركز مثال دولتى از صندوق دولت 
تامين مى شــود و در تصورى غلط محدوديتى هم 

ندارد، بايد چشم گيرتر باشد! 
در اين مقوله هزينه كرد درست و مسئوالنه و بسنده 
مهم اســت و صرفه جويى هــاى مصلحت گرايانه 
در بخش هــاى خصوصى هيچ مشــكلى را حل 
نخواهد كرد با اين حال و با وجود اينكه برخى از 
پزشــكان متخصص و حاذق بيمارستان فرشچيان 
در ســال هاى اخير به تهــران مهاجرت كرده اند، 
خوشبختانه پزشكان متخصص با انگيزه و خوش 
آتيه اى جذب بيمارســتان آموزشــى و تخصصى 
قلب فرشچيان مى شوند و با جديت و دلسوزى از 

بيماران خود طبابت مى كنند.

فعاليت و مسئوليت در مراكز درمانى بخودى خود 
مشــكل و مشقت بار هســت، به خصوص اينكه 
معضل و ميهمان ناخوانده و مزاحمى  مثل ويروس 
هزار چهره كرونا نيز مزيد بر علت باشــد. در اين 
روزهــاى بحرانى و وضعيت قرمزى حاد كرونا در 
همدان، تمام كادر درمان و پرستارى بيمارستان قلب 
فرشــچيان به لحاظ اينكه به شدت مراقب بيماران 
قلبى خود هستند، حواسشــان به رخنه ناگهانى و 
احتمالى ويروس كرونا هم هست و به همين علت 

تالش و زحمات مضاعفى را تحمل مى كنند.
ــراى چندميــن   آن روز دوشــنبه كــه خانــم مــن ب
ــان  ــان كادر درم ــر ميهم ــال اخي ــه س ــار در س ب
ــدود  ــود، از مع ــس ب ــترى هاى اورژان ــش بس بخ
روزهايــى بــود كــه هنــوز روز بــه نيمروز نرســيده، 

ــاران  ــود و بيم ــر ب ــس پ ــاى اورژان ــام تخت ه تم
بــد حالــى پرســتاران و پزشــكان بخــش را بخــود 
مشــغول كــرده بودنــد. در چنيــن شــرايط، بــا اينكه 
ــيفت  ــاعت ش ــر س ــى از تغيي ــان چندان ــوز زم هن
و جابه جايــى پرســتاران نمى گذشــت امــا بــه 
ــاى  ــتگى را از چهره ه ــار خس ــد آث ــى مى ش راحت
درمــان  كادر  همــه  حــركات  و  ماســك پوش 
ــه و  ــل توج ــكات قاب ــى از ن ــرد. يك ــاس ك احس
ــك  ــب پزش ــال و مرت ــور فع ــر، حض ــل تقدي قاب
متخصــص و كشــيك بخــش در آن ســاعت ها بــود 
كــه ديگــر پرســنل و كادر درمــان نيــز بــه تبعيــت 
ــين  ــاى تحس ــار و صحنه ه ــود، رفت ــس خ از رئي
ــت  ــرل وضعي ــيدگى و كنت ــراى رس ــزى ب برانگي

ــد. ــه نمايــش گذاشــته بودن حــال بيمــاران ب

«مهرداد و بچه هايش»
 پسرى كه پدر 40 فرزند است

 كاش منظومه عاشــقانه «مهرداد و بچه هايش» همچون داســتان ليلى و مجنون، فرهاد و شيرين و پروانه و شمع را عطار نيشابورى، نظامى گنجوى يا 
وحشى بافقى مى سرود بعد به چند زبان زنده دنيا ترجمه و در دانشگاه هاى سراسر جهان تدريس مى شد.

چون يكى پيدا شــده در عمر پروانه اى اش طالب شمع شده و پاى كوبان بر سر آتش نشســته، از وجود خود دست شسته و قائم به وجود معشوق شده 
اســت، يكى پيدا شــده مرز آميخته دريا و آسمان را از هم گسيخته و روى لبه نازك آن آهسته و خرامان طى طريق مى كند و  راز مگوى دشت و كوه را 

خنده كنان فاش كرده است.
«مهرداد و بچه هايش»؛ تنها يك قصه معمولى يا ايده پردازى يكى از نويســندگان شهير دنيا نيســت، داستانى است بر اساس واقعيتى جذاب، دلنشين و 
خواندنى كه شــما را به عصر اسطوره ها و دنياى پهلوان ها مى برد. هم حماسه دارد كه فردوسى را براى روايتش مى طلبد هم عشق دارد كه تنها از عهده 

عطار برمى آيد.

حكايت يك روز شلوغ با كادر درمان بيمارستان فرشچيان 

همدان پیام در کنار شامست!
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خبـر خبـر

شاغالن كدام بخش بيشتر كار مى كنند؟

 بررسى ســاعت كار هفتگى شاغلين بخش هاى عمده اقتصادى در 
سال گذشته نشان مى دهد كه ميانگين ساعت كار معمول هفتگى براى 
شــاغلين بخش خدمات بيشتر و براى شاغلين بخش كشاورزى كمتر 

است.
به گزارش تابناك، بر اساس تعريف به فرد در سن كار كه در طول زمان 
مرجع حداقل يك ســاعت در شغل خود فعاليت داشته يا بنا به داليلى 
ترك موقت از شغل داشته باشد، شاغل مى گويند. ميانگين ساعت كار 
معمول، متوســط ساعت كار واقعى شــاغل طى دوره زمانى مورد نظر 
است. ميانه ساعت كار معمول نيز مقدار متوسط ساعت كارى معمولى 
اســت كه 50 درصد شاغالن بيشتر يا كمتر از آن در طول هفته كار مى 
كنند. بر اساس نتايج يك پژوهش، طى سال گذشته ميانگين ساعت كار 
هفتگى افراد شاغل در بخش خدمات، 45 ساعت و 18 دقيقه و بخش 
صنعت 44 ســاعت و 42 دقيقه بوده است. اين شاخص در بخشهاى 
ساختمان و كشاورزى به ترتيب با 40 ساعت و 24 دقيقه و 37 ساعت 

و 12 دقيقه كمترين ميزان بوده است.
بررســى ميانه ساعت كار هفتگى شاغلين نيز حاكى از آن است كه اين 
ميزان در بخش خدمات، 46 ساعت و 42 دقيقه و در بخش صنعت 46

ساعت و 30 دقيقه بوده است در حالى كه بخش ساختمان با 42 ساعت 
و 36 دقيقه و كشاورزى با 39 ساعت و 54 دقيقه كمترين ميانه ساعت 

كارى هفتگى را به خود اختصاص داده اند.
گزارش مركز آمار و اطالعات راهبردى وزارت كار نشــان مى دهد كه 
طى ســال هاى 1392 تا 1398 ميانگين و ميانه ســاعت كار هفتگى در 
همه بخشهاى اقتصادى با كاهش همراه بوده و بيشترين كاهش به بخش 

كشاورزى و كمترين كاهش به بخش خدمات تعلق داشته است.
بر اساس اين گزارش، در فاصله سالهاى 1392 تا 1398، ميانگين و ميانه 
ســاعت كارى معمول در هفته براى شاغلين بخش كشاورزى كمتر از 
بخش غير كشاورزى بوده است به نحوى كه در سال گذشته اين ميزان 
در بخش غيركشاورزى 7 ساعت و 12 دقيقه بيشتر از بخش كشاورزى 

بوده است.
همچنين ميانه ســاعت كار معمول هفتگى در بخش غير كشاورزى به 
ميزان 6 ساعت و 12 دقيقه بيشتر از بخش كشاورزى بوده و بيشتر بودن 
ســاعت كار در بخش غيركشاورزى با توجه به عدم انجام فعاليت هاى 

كشاورزى در برخى از فصول سال، بديهى به نظر مى رسد.
نكته قابل توجه اينكه ميانگين و ميانه ساعت كار معمول هفتگى در سال 
1398 نسبت به سال 1392 در هر دو بخش كشاورزى و غيركشاورزى 
با كاهش روبه رو بوده است؛ اين در حالى است كه در هر دو بخش با 

افزايش تعداد شاغالن روبه رو بوده ايم.

پيش بينى روسيه از ديدار اوپك پالس
تغيير چشمگير سياست نفتى بعيد است

 روســيه اعالم كرد در شــرايطى كه بازار متوازن به نظر مى رسد، 
نشست اين هفته اوپك پالس به جاى بازبينى اهداف توليد اين گروه، 

احتماال به ارزيابى فضاى فعلى بازار نفت متمركز خواهد شد.
الكســاندر نواك، معاون نخست وزير روسيه در مسكو به خبرنگاران 
گفت: اگر اتفاق دور از انتظارى روى ندهد، ما برنامه هاى سه ماه آينده 
را چيده ايم. وظيفه ما بررسى اين برنامه ها و تاييد يا تنظيم آنها خواهد 
بــود با اين حال به احتمال زيادى اين ديدار به ارزيابى وضعيت فعلى 

اختصاص خواهد داشت.
نواك گفت: هنوز هيچ پيشنهاد رسمى براى تقليل دادن نشست هفته 
آينده اوپك پالس به نشســت كميته نظارتى مشــترك وزيران اوپك 
پــالس و حذف ديدار وزيــران گروه دريافت نكرده اســت. در هر 
صورت ديدار كميته نظارتى مشــترك وزيــران اوپك پالس برگزار 
خواهد شد. برگزارى ديدار كميته نظارتى مشترك وزيران اوپك پالس 
به تنهايى نشان مى دهد كه اوپك پالس نيازى به بازبينى برنامه توليد 
فعلى نمى بيند. اوپك و متحدانش شامل روسيه در نشست اول آوريل 
تحت تاثير چشم انداز بهبود تدريجى تقاضا، با افزايش تدريجى توليد 
به ميزان دو ميليون بشــكه در روز در فاصله ماه مه تا ژوييه موافقت 
كردند. اين افزايش توليد شامل بازگشت تدريجى يك ميليون بشكه در 
روز نفتى است كه عربستان سعودى امسال به صورت يكجانبه كاهش 
داد. بر اســاس گزارش بلومبرگ، شاخص نفت برنت از ابتداى سال 
2021 تاكنون تحت تاثير پيشرفت برنامه هاى واكسيناسيون كه راه را 
براى تسهيل محدوديتهاى كرونايى هموار مى كند، فعاليت اقتصادى 
بيشتر و افزايش رفت و آمدها، بيش از يك سوم رشد كرده است. اما 
رشــد آمار ابتال در بازارهاى نوظهور متعدد به خصوص هند، چشم 

انداز بهبود مصرف جهانى نفت را تهديد مى كند.

از سوى بانك مركزى
ضوابط استفاده از رمزارزهاى داخلى 

براى واردات تصويب شد
 هيــأت عامل بانك مركزى ضوابط ناظر بر چگونگى اســتفاده از 
رمزارزهاى حاصل از اســتخراج داخلى توســط واحدهاى صنعتى 
داراى پروانه بهره بــردارى از وزارت صمت را صرفاً به منظور انجام 
پرداخت هاى ارزى بابت واردات و با رعايت مجموعه مقررات ارزى 

تصويب كرد.
به گزارش ايســنا، هيأت عامل اين بانك با استناد به ماده (11) قانون 
پولى و بانكى كشور و در اجراى مصوبات شماره 58144/ت/55637هـ 
مــورخ 1398.5.13 و 86573/ت58078هـ مورخ 1399.7.30 هيأت 
وزيران، ضوابط ناظر بر چگونگى اســتفاده از رمزارزهاى حاصل از 
استخراج داخلى توســط واحدهاى صنعتى داراى پروانه بهره بردارى 
از وزارت «صنعــت، معــدن و تجــارت» را صرفاً بــه منظور انجام 
پرداخت هاى ارزى بابت واردات و با رعايت مجموعه مقررات ارزى 
تصويب كرد. براين اســاس صرافى هاى مجاز و بانك ها مى توانند در 
چارچوب ضوابط ياد شــده نسبت به انجام پرداخت هاى ارزى بابت 

واردات از طريق رمزهاى استخراج شده در داخل كشور اقدام كنند.

هشدار درباره افزايش دوباره قيمت مرغ
 يــك توليدكننده مرغ گفت: على رغــم قيمت مصوب 4200 تومان، جوجه به قيمت 
6 هزار تومان هم پيدا نمى شــود و اين زنگ هشدارى براى افزايش دوباره قيمت مرغ در 

بازار است.
ســعيده مشايخى توليدكننده مرغ در گفت وگو با فارس، گفت: جوجه در بازار بسيار كم 
شــده و على رغم اينكه دولت نرخ 4200 تومان مصوب كرده، اما به قيمت 6 هزار تومان 
هم پيدا نمى شــود و اين زنگ هشدارى است كه اگر چنين وضعى ادامه يابد، قيمت مرغ 

دوباره به شدت گران خواهد شد. 
وى ادامه داد: هزينه خريد جوجه 6 هزار تومان بســيار زياد است و به اين دليل نتوانستم 

براى جوجه ريزى اقدام كنم.
وى با اســتناد به صحبت هاى چند روز اخير وزير جهاد كشاورزى كه گفته بود جوجه به 
خارج از كشور قاچاق مى شود، گفت: چرا مسئوالن در اين مورد نظارتى نمى كنند، جوجه 
زيربنا يا به نوعى بســتر اوليه توليد مرغ اســت كه هركدام از آنها پس از 45 روز به مرغ 

2/5 كيلويى تبديل مى شود. 
مشايخى همچنين گفت: عالوه بر گفته هاى وزير درباره قاچاق، توليد جوجه هم كم شده 
اســت؛ در ماه هاى گذشته بسيارى از مرغداران نهاده ها را تحويل گرفتند اما جوجه توليد 

نكردند و تبعات آن اكنون نمايان شده است. 
وى با بيان اينكه جوجه ريزى در كشــور كاهش يافته اســت، گفت: تعداد كارخانه هاى 
جوجه كشــى كشــور كمتر از 40 كارخانه اســت و نظارت بر آنها كار دشوارى نيست. 

مســئوالن نظارتى مى توانند آنها را كنترل كنند تا جوجــه توليدى آنها به جاى قاچاق به 
مرغدارى ها هدايت شود.

وى با انتقاد از مسئوالن گفت: زمانى كه قيمت مرغ باال مى رود همه مسئوالن مرغداران را 
مورد عتاب قرار مى دهند اما اكنون كسى به وضعيت مرغدارى ها كه نمى توانند جوجه به 

نرخ مصوب دولتى تأمين كنند توجهى نمى كند.
مشــايخى در ادامه در پاســخ به اينكه قيمت جوجه هاى «آرين» ايران چقدر است و چرا 
استفاده نمى كنيد، گفت: آرين به قيمت 5500 تومان است اما مرغدارى ها به دليل ضريب 
تبديل بااليى كه دارند استفاده از آن را اقتصادى نمى دانند و ترجيح مى دهند از جوجه هاى 
نژاد راس كه قدمت 45 ســاله دارند و در بين توليدكنندگان كامًال جا افتاده است استفاده 

كنند.
اقتصاداقتصاد

 khabar@hamedanpayam.com

آگهي مزايده

 شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

 شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه همدان 
در نظــر داردتعــدادى دام شــامل گوســاله نــر و مــاده 
ــده  ــق مزاي ــير  را از طري ــع ش ــتارى و قط گاو كش

بفــروش رســاند.
ــركت در  ــت ش ــد جه ــى توانن ــان م ــذا متقاضي  ل
ــك  ــدت ي ــه م ــى ب ــاپ آگه ــخ چ ــده از تاري مزاي
ــه محــل مزايــده واقــع در ماليــر روســتاى  هفتــه ب
آورزمــان شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه 
ــتر  آدرس:  ــات بيش ــد. اطالع ــه نماين ــدان مراجع هم

اينترنتــى:
      www.proteinhamedan.Iran dairy.ir 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى و ساليانه (نوبت اول) 
شركت تعاونى اعتبار فرهنگيان نهاوند و فيروزان 

خدايار بحيرايى - رئيس هيأت مديره شركت تعاونى اعتبار فرهنگيان نهاوند و فيروزان 

تاريخ انتشار: 1400/02/04
شماره ثبت 608 و شناسه ملى 10820030828

و  نهاوند  فرهنگيان  اعتبار  تعاونى  شركت  مديره  هيأت  تصميم  به  بنا 
فيروزان جلسه مجمع عمومى عادى و ساليانه نوبت اول رأس ساعت 16 
در  واقع  تعاونى  شركت  محل  در  مورخ 1400/03/05  چهارشنبه  روز  عصر 
نهاوند، كمربندى طبقه دوم شركت تعاونى مصرف فرهنگيان نهاوند با كد 

پستى 19495-65917 برگزار مى گردد.
 لذا از كليه اعضا و صاحبان سهام دعوت به عمل مى آيد رأس ساعت و 
اول  نوبت  فوق العاده  طور  به  عادى  عمومى  مجمع  جلسه  در  مقرر  روز 
حضور به هم رسانند و يا وكالى خود را طبق ماده 19 آيين نامه برگزارى 
مجامع عمومى مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى معرفى نمايند. 
دارند  را  تعاونى  شركت  بازرسى  در  عضويت  به  تمايل  كه  سهامدارانى 
مى توانند حداكثر تا تاريخ 1400/02/20 در ساعات كارى شركت با در دست 

داشتن كپى شناسنامه و كارت ملى جهت ثبت نام به دفتر شركت تعاونى 
مراجعه نمايند.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش عملكرد هيأت مديره و بازرسان در سال 1398 و 1399
2-طرح و بررسى صورت هاى مالى سال 99 و 98 و ريز بودجه پيشنهادى 

سال 1400
3-انتخاب بازرسان اصلى و على البدل شركت تعاونى براى مدت يك سال 

مالى 
4-تغييرات سرمايه و تعداد اعضاى شركت تعاونى 
5-طرح و تصويب اخذ وام از بانك ها و موسسات

6-همراه داشتن كارت ملى و كپى آن الزامى است 
7-طرح و تصويب 10٪ از سود به عنوان پاداش به اعضاء هيأت مديره و 

كاركنان 

آگهى دعوت در مجمع عمومى فوق العاده

شركت تن تاو ورزش ماد 
( مسئوليت محدود )  

هيئت مديره شركت تن تاو ورزش ماد

شماره ثبت 13047 و شناسه ملى 14007162254
ــركت  ــركه ش ــهم الش ــده گان س ــى دارن ــيله از تمام بدينوس
ــه  ــوت ب ــدود )  دع ــئوليت مح ــاد  ( مس ــاو ورزش م ــن ت ت
ــا در جلســه مجمــع عمومــى فــوق العــاده  عمــل مــى آيــد ت
مــورخ 1400/02/17 راس ســاعت 10 در محــل شــركت بــه آدرس 
ــاد ، مجتمــع ايرانمهــر ،  ــان جه ــاد ،خياب ــدان جه همــدان، مي
طبقــه اول ، پــالك 44 ، واحــد 1 بــه كــد پســتى 6515734154  

حضــور بهــم رســانند . 
دستور جلسه :

 1 -  انحالل شركت 

غزل اسالمى»
 بيشترين تورم بيمه شخص ثالث در 7 سال 
گذشــته مربوط به امسال است. رقم ديه سال 
1400 با 45/5 درصد افزايش نســبت به سال 
99 در ماه هاى غيرحرام به 480 ميليون تومان 
رسيد. ميزان پوشش جانى بيمه شخص ثالث 
در ماههاى حرام (رجــب، محرم، ذى القعده 
و ذى الحجه) نيز معــادل 640 ميليون تومان 

تصويب شده است. 
طبق اعالم بانك مركزى، حداقل پوشش مالى 
بيمه شخص ثالث در سال 1400 نيز معادل 16
ميليون تومان و سقف آن نيز برابر با 32 ميليون 

تومان تصويب شد.
وسايل نقليه نيز با 37 درصد ( 8/5٪ تخفيف 
شرايط كرونا) رشــد نسبت به سال 99 اعالم 

شده است.
اين درحالى اســت كه بيمه شخص ثالث در 
ســال 99 با 20 درصد افزايش نسبت به سال 
98 تصويب شد. اما از سال 94 تا 98 هرساله 
افزايش رقم ديه 10 تا 15 درصد بوده است و 
رقم امسال نشان مى دهد كه حق بيمه شخص 
ثالــث حدود 3 تا 4 برابر ســال هاى موردنظر 

افزايش داشته است. 
همــه دارندگان خــودرو از ضــرورت بيمه 
شخص ثالث آگاه هستند. بيمه شخص ثالث، 
بيمه اى اجبارى اســت كه خسارات جانى و 
مالى اشــخاص ثالث را در حوادث رانندگى 

پوشش مى دهد.
بيمه هاى خودرو در ايران در ســه دسته بيمه 
بدنــه، بيمه شــخص ثالث و بيمــه حوادث 
سرنشــين جاى مى گيرند. بيمه شخص ثالث، 
بيمــه اى داراى ضرورت قانونــى براى همه 
دارندگان وســايل نقليه موتورى زمينى است. 
طبق ماده يك قانون بيمه شــخص ثالث، همه 
رانندگان وسايل نقليه موتورى زمينى ملزم به 
خريد بيمه شخص ثالث هستند. لذا رانندگان 
خــودرو نيز از ايــن قاعده قانونى مســتثنى 

نخواهند بود.
در بيمه شــخص ثالث، مالك وســيله نقليه 
شــخص اول به شــمار مى آيد (كــه در اكثر 
بيمه نامه ها تحــت عنوان بيمه گزار شــناخته 
مى شــود)، شخص ثانى شــركت بيمه است 
كه متعهد به جبــران هزينه ها طبــق قرارداد 

اســت (كه در بيمه نامه با عنوان بيمه گر درج 
مى شــود)، در نهايت، شخص ثالث فرد زيان 
ديده در حوادث رانندگى اســت (كه منظور 
غير از راننده مقصر اســت). تمامى اشخاصى 
كه در يك حادثه تصادف، زيان مالى و جانى 
مى بينند، تحت پوشش بيمه شخص ثالث قرار 
گرفته و اين بيمه هزينه هاى مربوط به درمان، 
فوت و خسارات وارد شده به اموال را جبران 

مى كند.

 تغيير رقم بيمه شخص ثالث در 7 سال
رقم ديه ماه هاى عادى  سال

(ميليون تومان)
رقم ديه ماه هاى حرام 

(ميليون تومان)
درصد افزايش رقم ديه 
نسبت به سال قبل

درصد افزايش رقم شخص ثالث 
نسبت به سال قبل 

صفر9416522010
95190253/31515
9621028010/510
972313081010
982703601515
993304402020

37 (8/5 تخفيف شرايط كرونا)140048064045/5

 رقم بيمه نامه انواع خودروهاى سوارى در سال 1400
حق بيمه (تومان)نوع وسيله نقليه
1937500كمتر از 4 سيلندر

2294300پيكان، پرايد و سپند
2697100ساير چهارسيلندرها
3018400بيش از چهار سيلندرها

300 درصد تورم بيمه  شخص ثالث 
در 7 سال

افزايش 20 تا 
110 درصدى
 قيمت كاالها
 افزايــش تورم در فروردين مــاه به نحوى بوده كه 
كاال و خدمات بين 20 تا 110درصد نسبت به پارسال 
افزايش قيمت داشته اســت و «روغن و چربى ها» در 

صدر اين گرانى قرار دارد.
ــال  ــاه س ــن م ــان فروردي ــنا، پاي ــزارش ايس ــه گ ب
ــاال در  ــام ب ــت ارق ــورم و ثب ــش ت ــا افزاي ــارى ب ج
ــه كاال  ــورى ك ــه ط ــود؛ ب ــراه ب ــاخص هم ــن ش اي
ــد  ــفندماه 2/7 درص ــا اس ــه ب ــات در مقايس و خدم
ــه) افزايــش قيمــت داشــت. از ســويى  ــورم ماهان (ت
تــورم نقطــه بــه نقطــه 49/5 درصــد اعــالم شــد كــه 
ــا  ــور متوســط ت ــه ط ــا ب ــه خانواره ــان داد هزين نش
ــال  ــاه س ــن م ــه فروردي ــبت ب ــد نس ــرز 50 درص م

1399 افزايــش دارد و از ســويى تــورم 12 ماهــه 
ــد.   ــزارش ش ــن 38/9 درصــد گ ــه فروردي ــى ب منته
افزايــش 63 درصــدى هزينه خريــد خوراكى ها و 

آشاميدنى ها 
ــن  ــورم در فروردي ــن ت ــات اي ــى جزيي ــا بررس ام
و  خوراكى هــا  كــه  دارد  حكايــت  ايــن  از  مــاه 
ــش از  ــا بي ــردم ت ــتفاده م ــورد اس ــاميدنى هاى م آش
ــد در  ــال و 2/9 درص ــه پارس ــبت ب ــد نس 63 درص
مقايســه بــا اســفندماه افزايــش قيمــت دارد. در بيــن 
آنهــا خوراكى هــا 62/9 درصــد افزايــش تــورم 

ــت.   ــته اس داش
در بيــن كاال و خدمات در شــاخص تــورم ماهانه 
باالترين افزايش مربوط به «هتل و رســتوران» با 6/2
درصد، «گوشت قرمز و ماكيان» 5/8 درصد و همچنين 
گروه «گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هاى آن» با 5/5

درصد است.  
  فقط سبزيجات ارزان شده است

ــن  ــه در فروردي ــت ك ــى اس ــا كاالي ــبزيجات تنه س

ــد دارد و  ــى0/2 درص ــورم منف ــده و ت ــاه ارزان ش م
گــروه «شــير، پنيــر و تخــم مــرغ» نيــز جــزو اقــالم 
ــا 0/2 درصــد اســت ــه ب ــورم ماهان ــن ت ــا كمتري ب

روغن تا 110 درصد  گران شد
در فرورديــن مــاه باالتريــن افزايــش قيمــت نســبت 
ــا  ــا» ب ــى ه ــن و چرب ــروه «روغ ــه گ ــال ب ــه پارس ب
ــروه  ــد از آن گ ــاص دارد بع ــد اختص 109/3 درص
«شــير، پنيــر و تخــم مــرغ» بــا 77/4 درصــد و 
ــا 75/1 همچنيــن گــروه «چــاى، قهــوه و نوشــابه» ب

ــرار دارد.   ــد ق درص
كمتريــن افزايــش قيمــت نســبت بــه فرورديــن مــاه 
ســال 1399 بــراى گــروه «آب، بــرق و ســوخت» بــا 

20/4 درصــد ثبــت شــده اســت.  
بررســى جريــان تــورم ســاالنه نيــز از ايــن حكايــت 
دارد كــه بيشــترين تــورم بــراى ميــوه و خشــكبار بــا 
ــا» و  ــى ه ــروه «روغــن و چرب 54/9 و بعــد از آن گ
همچنيــن «شــير، پنيــر و تخــم مــرغ» بــا حــدود 53

درصــد اســت.  `

وزير راه خبر داد
معامله مسكن بدون كد 
رهگيرى، فاقد اعتبار است

 آنطور كه وزير راه و شهرسازى اعالم كرد: زمانى كه 
يك معامله مسكن داراى كد رهگيرى نباشد، فاقد اعتبار 
اســت و وزارت راه و شهرســازى ابزارهاى شناسايى 
متخلفان را در اختيار دارد. ما توانسته ايم با همين سيستم 
كنترلى يك ميليون و سيصد هزار واحد مسكن خالى را 
شناسايى و به ســازمان امور مالياتى براى اجراى قانون 

معرفى كنيم.
محمد اسالمى نسبت به خبرى مبنى بر انجام معامالت 
صورى توســط برخى مالكان با بنگاه هاى امالك براى 
فرار از پرداخت ماليات بر خانه هاى خالى واكنش نشان 

داد.
وى در واكنــش به خبرى مبنى بر انعقــاد قراردادهاى 
صورى برخى مالــكان با بنگاه هاى امالك براى فرار از 
پرداخــت ماليات بر خانه هــاى خالى به تابناك گفت: 

هرگونه معامله در بنگاه هــاى امالك بايد كد رهگيرى 
دريافت كند و خالف اين موضوع تخلف محســوب 

شده و با آن به طور حتم برخورد مى شود.
وى تأكيد كرد: براين اساس زمانى كه يك معامله مسكن 
داراى كد رهگيرى نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه 
و شهرســازى ابزارهاى شناسايى متخلفان را در اختيار 
دارد. ما توانسته ايم با همين سيستم كنترلى يك ميليون و 
سيصد هزار واحد مسكن خالى را شناسايى و به سازمان 

امور مالياتى براى اجراى قانون معرفى كنيم.
اســالمى در ادامه گفت و گو با خانه ملت تصريح كرد: 
اطالعات وزارت راه و شهرســازى نســبت به ميزان 
خانه هاى خالى كافى اســت و اشراف كامل اطالعاتى 
نســبت به اين موضوع دارد و مى توانيم براســاس آن 

تصميم گيرى هاى الزم را انجام دهيم.
نرخ مسكن متاثر از التهابات بازار!

وزير راه و شهرسازى در ادامه در پاسخ به سوال ديگرى 
درباره اينكه آيا با اجراى قانون اخذ ماليات از خانه هاى 
خالى، قيمت مســكن كاهش پيدا خواهد كرد، گفت: 

نوسانات نرخ مسكن متاسفانه متاثر از التهابات بازار در 
شرايط گوناگون اســت، بنابراين در صورت افت اين 
التهابــات به طور طبيعى تمامــى بازارها از جمله بازار 

مسكن متأثر خواهد بود.
وى ضمــن تأكيد براينكه بايد ميان مجلس و دولت در 
مورد اخذ ماليات بر خانــه هاى خالى همزبانى وجود 
داشــته باشد تا كسى براى مردم شــبهه اى ايجاد نكند، 
اظهار كرد: هــدف ابتدايى ما از ثبت اطالعات افراد در 
ســامانه ملى امالك و اسكان، ثبت و تعيين دقيق ميزان 
واحدهاى مسكونى است و از سوى ديگر از اين طريق 
مى توان برنامه ريزى درستى براى توليد و عرضه مسكن 

انجام داد.
اســالمى تأكيد كرد: هدف ديگر ما از اجراى قانون 
ماليات بر خانه هاى خالى جلوگيرى از ورود پول به 
بازار مسكن براى تبديل آن به يك كاالى سرمايه اى 
است، مســكن بايد به عنوان يك كاالى مصرفى در 
جامعه مطرح باشــد تا فشــارى به ُگرده مردم وارد 

نشود.
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مديرعامل پاس استعفا داد
 مديرعامل باشگاه پاس در آستانه بازى با سردار بوكان از سمت 

خود استعفا داد.
امير عظيمى كه طى ســال گذشــته مديريت پاس را به عهده داشت 
و براى اين تيم هزينه  كرد در آســتانه ديدار با سردار بوكان به دليل 
برخــى بى مهرى ها و حمايت نكردن مســئوالن اســتان از مديريت 

باشگاه پاس استعفا داد.
تيم پاس كه در فصل اخير همواره با حواشــى متعددى روبه رو بوده 
حاال بايد استعفاى مديرعاملى را نيز بپذيرد تا شعله هاى اين حواشى 

گسترش يابد.
اميرعظيمى اســتعفاى خود را به صورت كتبى ارايه كرد و دليل اين 

استعفا را نيز خستگى عنوان كرده است.
با اين حال هنوز مســئوالن اجرايى استان نســبت به استعفاى وى 

واكنشى نداشته اند.
اين براى چندين بار در سال هاى اخير است كه امير عظيمى به دليل 

برخى كارشكنى ها اعالم استعفا كرده است.

اسكواش ورزش دانشگاهى شد
 با توافق هيات اســكواش و دانشــگاه بوعلى سينا با اختصاص 
فضايى مناســب براى فعال شدن 2 رشته اسكواش و پدل اين رشته 

به دانشگاه راه يافت.
رئيس هيات اســكواش اســتان با اعالم اين خبر  اظهار داشت:  در 
نشست مشترك مديران دانشگاه بوعلى سينا و هيات اسكواش استان  
براى راه اندازى ورزش پدل و اســكواش در دانشــگاه بوعلى سينا 

توافق الزم به عمل آمد.
وى اضافه كرد: اسكواش و پدل در راستاى ترويج ورزش شهروندى 

و دانشجويى در دانشگاه بوعلى سينا به زودى فعال خواهد شد.
ربانى با قدردانى از همكارى و تعامل مطلوب مديران دانشگاه بوعلى 
ســينا و نگاه مثبت به حوزه ورزش خاطرنشان كرد: دانشگاه بوعلى 
بزرگترين دانشــگاه استان است و تصميم داريم با همكارى دانشگاه 
چراغ ورزش اسكواش و پدل را در اين دانشگاه بزرگ روشن كنيم.
وى افزود: چند مكان براى راه اندازى رشــته هاى اســكواش و پدل 
در فضاى دانشــگاه بوعلى مورد بازديد قرار گرفته و پس از تصميم 

گيرى نهايى نسبت به فعال سازى اقدام مى كنيم.

احتمال حذف النصر از ليگ قهرمانان
ــه سرنوشــت الهــالل   باشــگاه النصــر ايــن تــرس را داد كــه ب
مواجــه شــود و بــه خاطــر ويــروس كرونــا از ليــگ قهرمانــان آســيا 

كنــار گذاشــته شــود.
به گزارش ايسنا ، النصر عربستان در ديدار اخير برابر فوالد خوزستان 
5 بازيكن خود را به خاطر ويروس كرونا در اختيار نداشت. بازيكنان 
النصــر بعد از ديدار برابر فوالد بار ديگر تســت كرونا دادند و قرار 

است كه نتيجه آن فردا اعالم شود.
نگرانى در اين باشــگاه عربســتانى بسيار زياد شــده و هواداران و 
مديران باشــگاه اين ترس را دارند كه به سرنوشــت الهالل مواجه 

شوند و باوجود صدرنشينى از ليگ قهرمانان كنار گذاشته شوند.
طبق قوانين AFC يك تيم براى اينكه اجازه بازى داشــته باشد بايد 

حتما حداقل 13 بازيكن داشته باشد.
ســران باشــگاه النصــر ايــن تــرس را دارنــد كــه نتيجــه آزمايــش 
جديــد كرونــا افزايــش تعــداد مبتاليــان را در ايــن تيــم نشــان دهد 
كــه در ايــن صــورت AFC اجــازه برگــزارى بــازى برگشــت را 
نخواهــد داد و ايــن تيــم هــم ماننــد الهــالل در دور قبــل حــذف 

خواهــد شــد.
النصر در گروهى كه تيم هاى الســد، فوالد و الوحدات در آن قرار 
دارند با 5 امتيــاز در صدر قرار دارد. ديدار بعــدى تيم برابر فوالد 

خوزستان خواهد بود

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

برابر رأي شــماره 139960326001001481 مورخ 1399/12/13 هيأت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى يداله رفاهيت مآل فرزند قنبرعلى به شماره شناسنامه 1242 صادره از كبودراهنگ بخش گل تپه در ششدانگ يك باب خانه به 
مساحت 139/9 مترمربع قسمتي از پالك 9/127 اصلي واقع در حومه بخش يك همدان به نشانى: ميدان شيرسنگى، بلوار الله، 18 مترى صادقيه، نبش كوچه طلوع، خريدارى از مالك رسمى خانم 
زرين نيك نژاد 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، 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 94)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/20

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

آگهى مزايده اموال منقول- خودرو (سوارى پرايد)
در اجراى پرونده اجرايى مهريه كالسه 9900780 له نرگس سليمى (زوجه) و عليه مرتضى لطفعليان (زوج)، موضوع سند ازدواج شماره 11135 مورخ 81/12/11 دفتر رسمى ازدواج شماره 24 مالير، 
با موضوع الزم االجرا 6/015/000/000 ريال (تقويم ريالى تعداد 50 عدد سكه طالى تمام بهار آزادى) اصل طلب بستانكار؛ ششدانگ يك دستگاه خودرو سوارى پرايد شماره انتظامى 28 ايران – 154 
ل 69 (صد و پنجاه و چهار ل شــصت و نه- ايران/بيســت و هشت) متعلق به مديون كه در قبال، طلب بستانكار و حقوق دولتى بازداشت سيستمى و فيزيكى و از نقل و انتقال مصون گرديده و در 
پاركينگ وليعصر (عج) شهرستان مالير متوقف و توسط كارشناس رسمى دادگسترى در تاريخ 1399/12/11 ارزيابى و قيمت آن قطعى گرديده است از طريق مزايده به فروش مى رسد: مشخصات 

خودرو مذكور طبق نظريه كارشناس بدين شرح مى باشد:
الف) مشخصات خودرو:

-مشخصات فنى: سوارى پرايد 131sl، رنگ خاكسترى، مدل 1391 نوع سوخت بنزينى، شماره موتور 4755944، شماره شاسى 1175991
ب) وضعيت ظاهرى و فنى خودرو (در زمان بازديد):

اطاق بدنه سالم متناسب با مدل داشبورد دارد صندلى تودوزى دارد، موتور خاموش، گيربكس خاموش، ديفرانسيل خاموش، تايرها عقب و جلو 10 درصد سالم، زاپاس مشاهده نشد، گلگير جلو هر 
دو از ناحيه جلو ضربه خورده و نياز به رنگ آميزى دارد، گلگير عقب چپ ضربه خورده، سپر جلو و عقب سالم، شيشه جلو و عقب و بغل سالم، آينه بغل چپ سالم و راست قاب شكسته است، درب 
موتور داراى موج رنگ مى باشد، تايرها عقب و جلو 10 درصد سالم، قادر به روشن شدن موتور نبوده، عدم ارائه بيمه نامه شخص ثالث در زمان بازديد، قيمت گذارى بدون در نظر گرفتن ميزان خالفى 
و بيمه خودرو و بى عيب بودن شاسى مى باشد. قيمت گذارى به شرط وجود اسناد هويتى و تطبيق آن با مشخصات خودرو معتبر است. با بررسى بعمل آمده و قيمت معامالت روز بازار خودرو، ارزش 
پايه به مبلغ 600/000/000 ريال (معادل شصت ميليون تومان) تعيين مى گردد. مزايده از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 1400/02/18 در محل اداره ثبت اسناد و امالك مالير واحد اجرا از مبلغ ارزيابى 
(پايه مزايده) 600/000/000 ريال (معادل شصت ميليون تومان) آغاز و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته خواهد شد كليه هزينه هاى قانونى به عهده برنده مزايده است و نيمعشر و حق مزايده 

نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيلى رسمى غيرمترقبه گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان محل و ساعت انجام مى شود.
شركت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه كارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار با نماينده قانونى او در جلسه مزايده است. برنده مزايده مكلف است ما به التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتى كه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نكند مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده 

و به حساب خزانه واريز خواهد شد. در اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد مى شود.) م الف24)
تاريخ انتشار: 1400/02/04

حسن ابراهيم قاجاريان 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مالير 

على قربانى :
اگر شارژ مالى نشويم ادامه نمى دهيم

 تيم فوتبال پاس همدان در آســتانه بازى امشــب با سردار بوكان با 
مشكالت فراوانى روبروســت و مربى اين تيم تهديد كرده اگر قبل از 
اين بازى شــارژ مالى نشــويم تيم را رها كرده و به شهرهاى خود باز 

مى گرديم.
على قربانى كه در نيم فصل دوم سكان هدايت پاس را در دست گرفت 
و با كســب دو پيروزى اميد را به اردوى پاس آورد در آســتانه بازى با 
سردار بوكان از بى مهرى مسئوالن شاكى شد و به خبرنگار ما گفت: اگر 
قبل از بازى كادر فنى و بازيكنان شارژ مالى نشوند تيم را رها كرده و با 

پاس ادامه نخواهيم داد. قربانى روز گذشته در گفت وگوى اختصاصى با 
همدان پيام گفت: وقتى پاس را تحويل گرفتيم بسيار آشفته بود و تالش 

كرديم تا سر و سامانى به تيم بدهيم.
وى افــزود: بازيكنانى با پاس قرارداد باال داشــتند و در اولين گام براى 
يكنواخت شــدن پرداخت ها قرارداد اين بازيكنان را فســخ و به دنبال 

جايگزين شديم.
ســرمربى پاس افزود: با فسخ قرارداد اين بازيكنان بيش از يك ميليارد 
تومان براى پاس درآمدزايى كرديم و باعث كاهش هزينه هاى تيم شديم.

وى با تقدير از رئيس هيأت فوتبال و ديگر مسئوالن كه توانستند پنجره 
نقل و انتقاالتى پاس را باز كنند گفت: پس از باز شدن پنجره 10 بازيكن 

جــذب كرديم كه باالترين قرارداد آنها 60 ميليون تومان بود و در طول 
دو هفته گذشته با اين نفرات جديد به هماهنگى رسيديم و با كسب دو 
پيروزى دلچسب جايگاه خود را ارتقا داده و اميد را به دل هواداران باز 
گردانديم. قربانى با گاليه از استعفاى مديرعامل گفت: عظيمى بد موقعى 
استعفا داد و ما نيز به مديران ارشد استان اعالم كرديم كه اگر پول تزريق 

نشود به مشكل خواهيم خورد.
وى افزود: در قرارداد بازيكنان و كادر فنى بندى گنجانده شده است كه 
اگر تا قبل از بازى با سردار پولى به بازيكنان و كادر فنى پرداخت نشود 
آنها مى توانند اين بند را فعال و يك طرفه فسخ كنند. و اگر چنين شود 

ما چاره اى جز جدايى از تيم نخواهيم داشت.
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پيشخـوان

احمد وند در تيم ملى 
فوتبال ناشنوايان

مســير  در  اســتان  فوتباليســت    
آماده ســازى براى حضــور در المپيك 
تابســتانى 2021 بــه اردوى تيم ملى 

دعوت شد.
 پنجمين اردوى آمادگى تيم ملى فوتبال 
ناشنوايان براى شــركت در رقابت هاى 
انتخابى المپيك از امروز شــنبه چهارم 
ارديبهشــت ماه  در مجموعه ورزشــى 
كارگــران اردبيــل به مــدت دو هفته 
برگزار مى شــود. در ايــن اردو كه 23 
بازيكن ملى پوش حضور خواهند يافت، 
پرافتخارترين  از  احمدوند"يكــى  "اكبر 
نيز  كشور  ناشــنواى  فوتباليســت هاى 

شركت مى كند.
احمدوند اهل شهرستان نهاوند از توابع 
اســتان همدان اســت و تاكنون سابقه 
حضــور در ميادين جهانى و آســيايى 
را داشــته اســت. هدايت ايــن تيم را 

محمدحسين ضيايى  بر عهده دارند.
 مســابقات انتخابــى فوتبــال المپيك 
ناشــنوايان، 11 تا 21 خرداد ماه ســال 
جارى با حضور 8 تيم در جزيره كيش 

برگزار خواهد شد.

فرهاد مجيدى محروم شد
 سرمربى تيم فوتبال استقالل از ديدار 
آينــده مقابل الدحيل و نشســتن روى 

نيمكت تيمش محروم شد.
 فرهاد مجيدى ســرمربى اســتقالل با 
دريافــت كارت زرد از داور بــازى با 
الدحيل از نشستن روى نيمكت تيمش 
در بــازى برگشــت مقابل بــا الدحيل 
محروم شد. ســرمربى تيم استقالل در 
ديــدار با االهلى عربســتان هم از داور 

بازى كارت زرد گرفته بود.

دو بانوى همدانى 
درانتخاب تيم ملى

 دو بانــوى رشــته تنيس روى ميز 
همدان مجــوز حضور در مســابقات 
انتخابى تيم ملى بانوان كشور را كسب 

كردند.
 شــيما صفايى و هديــه آقامحمدى 2

بانوى ورزشكار تنيس روى ميز استان 
همدان كه داراى رنكينگ ملى هســتند 
براى شركت در مسابقات انتخابى تيم 

ملى دعوت شدند.
مســابقات انتخابى تيم ملى تنيس روى 
ميز بانوان 28 تا 31 ارديبهشــت برگزار 
مى شود.كه در نهايت 4 بازيكن برتر به 

عضويت تيم ملى درخواهند آمد.
 بانوان تنيس روى ميز همدان به همراه 
31 ورزشكار دعوت شده براى حضور 
در تيم ملى كشــور بــا يكديگر رقابت 

خواهند كرد.
مسابقات مقدماتى با حضور 24 بازيكن 
به صورت حذفى برگزار مى شــود و 8

بازيكن به مســابقات نهايى انتخابى تيم 
ملى راه مى يابند.

همچنين نفرات برتر اين مســابقات در 
رقابت هــاى تنيس روى ميــز قهرمانى 
آسيا كه روزهاى 10 الى 18 شهريورماه 
در دوحه قطر برگزار مى شــود، شركت 

مى كنند.

  نمايندگان فوتبال همدان امشب به مصاف 
نفت و گاز گچساران و سردار بوكان مى روند.

هفته شــانزدهم رقابت هاى فوتبال دسته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كشور امشب با انجام 14 
ديدار در شهرهاى مختلف دنبال مى شود و دو 
تيم پاس و شــهردارى همدان در اين هفته با 
تيم هاى ســردار بوكان و نفت و گاز گچساران 

ديدار مى كنند.
در گروه نخســت اين رقابت ها امشــب تيم 
فوتبال شهردارى همدان صدرنشين رقابت ها در 
ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج با قضاوت 
سياوش خالقى، حسن يعقوبى و مرتضى باغبان 
ميزبان تيم انتهاى جدولى نفت و گاز گچساران 

است.
شاگردان طالئى منش در شــهردارى كه هفته 
گذشته در كرمان بازى را با كمك داور واگذار 
كردند و حاال ســايه مدعيان را پشت سر خود 
احساس مى كنند امشب براى تداوم صدرنشينى 
محكوم به پيروزى هســتند. حريف شهردارى 
تيم فانوس به دست نفت و گاز گچساران است 
كه براى بقا به ميدان مى آيد و اين مى تواند كار 

شهردارى را مشكل كند.
شــهردارى در بازى امشب اميرحسين سورى 
و محمد عباس تبــار را به دليل محروميت در 
اختيار ندارند و تركيب تيم شهردارى دستخوش 

تغييرات ناخواسته اى خواهد شد.
جوانان شــهردارى كه در فصل جارى فوتبال 
با طراوتــى را به نمايش مى گذارند امشــب 
براى كســب 3 امتياز بازى بــه ميدان مى رود 
و طالئى منــش با تركيبى همجومــى به دنبال 

پيروزى خواهد بود.
شــهردارى كه بخت زيادى براى صعود دارد 
نبايد بــه راحتى امتياز از دســت بدهد چون 
مدعيان در كمين هستند تا با لغزش شهردارى 
جاى ايــن تيم را در صدر جــدول بگيرند و 
بازيكنان شهردارى همدان بايد با هوش باشند و 

اين فرصت را به حريفان ندهند.
در تيم شــهردارى مهدى خلج، اميرحســين 
پورقاســمى و ميثم زمانــى مهره هاى كليدى 
هستند و به خوبى مى توانند خط دفاع متزلزل 

نفت و گاز را آزار دهند.
در خــط دفاعى نيز حســين كاظمــى، پيمان 
حشمتى و محمد شعبانى مدافعان با تجربه اى 
هستند و در طول 15 هفته نشان داده اند كه نفوذ 

ناپذير هستند.
تيم نفت و گاز گچساران نيز در انتهاى جدول 
حال و روز چندان مناسبى ندارد و براى بقا در 
اين بازى محكوم به كســب امتياز خواهد بود. 
اين تيم امشب با تركيبى تدافعى به دنبال كسب 
حداقل امتياز خواهد بود و شاگردان طالئى منش 
بايد با هوش و بدون عصبانيت با كشاندن بازى  
به كناره ها حريف را از الك دفاعى بيرون بكشد 

و اقدام به گلزنى كند.
امــا در ديگر ديدارهاى گروه نخســت علم و 
ادب تبريز تيز دوم جدول در تبريز ميزبان ملى 
حفارى اهواز است كه اين ديدار و نتيجه حاصل 
از آن مى توانــد براى شــهردارى همدان مهم 
باشد در گناوه اميد اين شهر ميزبان شهردارى 
بندرعباس و شاگردان حسن اشجارى مى باشد. 
تيم ويستاتوربين تهران و يكى از مدعيان صعود 
از مــس نوين كرمان پذيرايــى خواهد كرد و 
اتحاد كامياران پذيراى ايرانجوان بوشهر است. 
تيم فوالد نوين اهواز نيز از تيم محتشــم تبريز 
پذيرايى مى كند. تيم فوتبال ســپيد رود رشت 
كه به دليل ابتالى بازيكنانش به كرونا دو هفته 
از مسابقات دور بود با پايان قرنطينه امشب از 

اسپاد تهران پذيرايى مى كند.
امــا رقابت هاى گروه دوم نيــز همزمان با اين 
مسابقات امشــب دنبال مى شود و تيم فوتبال 
پاس در شــهر بوكان به ديدار سردار اين شهر 

مى رود.
پاس كه دور برگشت رقابت ها را خوب شروع 

كــرده و با دو پيروزى روحيــه مضاعفى دارد 
امشب به راحتى مى تواند با عبور از دام سردار 

خود را به صف مدعيان نزديك كند.
اين ديــدار را ميالد كهزادى بــه همراه جالل 

محمدى و هيوا نوجوان قضاوت مى كنند.
على قربانى سرمربى پاس كه حاال توانايى هاى 
خود را نشــان مى دهد در صدد است كه بازى 
امشــب را نيز با پيروزى پشــت سر بگذارد و 

جايگاه خود را در جدول سر و سامان بدهد.
البته حواشــى هميشه دامنگير پاس بوده و اين 
تيم در آســتانه اين بازى با استعفاى مديرعامل 
و بدقولى مســئوالن در پرداخت ها با مشكل 
روبه رو شده است كه اميدواريم متوليان ورزش 
استان با حمايت خود مانع دلسردى بازيكنان و 

كادر فنى نشوند.
بازيكنان جديد و كادر فنى با توجه به ســابقه 
پرداخت هــاى مديــران پــاس بنــدى را در 
قراردادهاى خود قــرار داده اند كه اگر تا هفته 
اول ارديبهشت پاس پرداختى نداشته باشد يك 
طرفه قرارداد خود را فسخ كنند كه اين مى تواند 

مشكل ساز شود.
پاس امشب در دو جناح مبارزه مى كند. اين تيم 
هم بايد بر حواشــى فائق آيد و هم مقابل تيم 
فانوس به دست سردار بوكان به برترى برسد 
در ديگــر ديدارهاى اين گروه شــهردارى بم 
ميزبان نيروى زمينى تهران است، شهيد قندى 
از تيم دوم جدول نفت اميديه پذيرايى مى كند. 
مس شهر بابك مدعى شماره يك صعود راهى 

تهران مى شود تا با ميالد ديدار كند. 
عقاب تهــران ميزبان اترك بجنورد اســت و 
شاهين بندر عامرى ديگر مدعى صعود از تيم 

شهداى بابلسر پذيرايى خواهد كرد.
ديدار تيم هاى شــهردارى ماه شهر و شمس آباد 
قزوين نيز بــه دليل ابتالى 20 يازيكن و مربى 
ماه شهرى به كرونا به وقت ديگر موكول شده 

است.

در ليگ قهرمانان 
استقالل بازى بزرگ را واگذار كرد 

  مرحله رفت رقابت هاى ليگ قهرمانان آســيا با شكســت 
استقالل به پايان رسيد.

ــروه C دو  ــا در گ ــن رقابت ه ــت اي ــى دور رف در شــب پايان
تيــم مدعــى اســتقاللى ايــران و الدحيــل امــارات بــه مصــاف 
ــت  ــرگل در نهاي ــج و پ ــازى مهي ــك ب ــه در ي ــد ك ــم رفتن ه
ــوار شكســت  ــروزى رســيد و ن ــه پي ــر 3 ب ــل 4 ب ــم الدحي تي
ــاره  ــن مســابقات را پ ــرى نماينده هــاى كشــورمان در اي ناپذي

كــرد.
در ايــن ديــدار اســتقالل شــروع خوبــى داشــت و در دقيقــه 
چهــارم توســط ارســالن مطهــرى بــه گل دســت يافــت امــا 
ــتقالل  ــه اس ــد و در ادام ــى ش ــد خنث ــى بع ــن گل دقايق اي
ــن  ــه اي ــيخ ديابات ــا ش ــاد ام ــب افت ــك عق ــر ي ــى دو ب حت
ــازى  ــد بيشــترى ب ــا امي ــا اســتقالل ب ــرد ت ــران ك گل را جب
ــى  ــط دفاع ــف خ ــم ضع ــاز ه ــه ب ــد در ادام ــال كن را دنب
اســتقالل مشكل ســاز شــد و الدحيــل گل ســوم را بــه 
ثمــر رســاند كــه ايــن گل نيــز دقايقــى بعــد توســط فرشــاد 
ــازى را دنبــال  اســماعيلى خنثــى شــد و دو تيــم مســاوى ب

ــد.  كردن
در دقايق پايانى بار ديگر دروازه استقالل روى پاشنه چرخيد 
و ســرانجام اين بازى مهيج و زيبا با برترى 4 بر 3 به ســود 
الدحيل به پايان رســيد و اســتقالل صدر جدول را از دست 
داد. در ديگر ديدار اين گروه تيم االهلى عربســتان با 3 گل 
الشــرطه عراق را در هم كوبيد تا جدول رقابت ها حســاس 

شود.
در پايان دور رفت الدحيل امارات با 7 امتياز صدرنشــين است 
و اســتقالل با 6 امتياز در جاى دوم قراردارد و االهلى نيز با 4

امتياز سوم است.
با توجه به شــرايط جدول در دور رفت و اگر در دور برگشت 
نيز به هيمن منوال ســپرى شود. شاهد دربى آسيايى استقالل و 
پرســپوليس در عربستان خواهيم بود مگر آنكه اتفاقاتى در دور 

برگشت بيافتد و اين روند ادامه پيدا نكند.
در مرحله رفت نمايندگان كشــورمان كارنامه قبولى گرفتند و 
اســتقالل با زدن 11 گل بيشترين گل زده را دارد و پرسپوليس 

نيز با كسب 9 امتياز بهترين نتيجه را گرفته است.
بازى هاى دور برگشــت با حساسيت بااليى دنبال مى شود و در 
اين مرحله هم مربيان از حريفان شــناخت بيشترى پيدا مى كنند 
و هم خستگى و فرسايشى بودن بازى ها روى كيفيت مسابقات 

تأثير منفى مى گذارد.
به هر حال اميدواريم نمايندگان كشــورمان با كسب نتايج قابل 

قبولى بتوانند به مرحله حذفى صعود كنند.
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پاس در ميهمانى سردار
 شهردارى ميزبان نفت و گاز

 خريد 4800 متر لوله فاضالبى كاروگيت كوپلر سرخود به همراه واشر به قطر 250 ميليمتر 
به شماره ج/1400/113

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد 4800 متر لوله فاضالبى كاروگيت كوپلر سرخود 
به همراه واشر به قطر 250 ميليمتر از توليدكنندگان مطابق مشخصات ارائه شده دراسناد مناقصه اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند با ارائه درخواست كتبي و فيش واريزي به مبلغ 500,000 ريال به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 بابت خريد اسناد 
مناقصه در ساعت اداري از مورخ 1400/02/02 لغايت 1400/02/08 به دفتر قراردادهاي اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. 

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 640، 344،510 ريال است كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده،تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را 
به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001  واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه و يا از مطالبات قطعى تائيد شده نزد شركت 

بلوكه نمايد و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكي و يا گواهى مطالبات قطعى تائيد شده را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
 به پيشنهادهاي فاقد سپرده،سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتراز ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/2/18 بوده و پيشنهادات واصله در مورخ 1400/2/19 ساعت 9 در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد 
شد.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط،مخدوش وپيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود،مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.

  محل دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشنهادها: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه 
تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
سايت شركت www.hww.ir مي باشد.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات درج شده است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

 فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى
نوبت دوم
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تبديل هواى مريخ به اكسيژن قابل تنفس
  مريخ نورد "استقامت" در جديدترين آزمايش خود توانست مقدارى 
از هواى مريخ را به اكســيژن قابل تنفس تبديل كند. به گزارش مهر ، 
 ،(Perseverance) "اگرچه هدف نهايى مريخ نورد "اســتقامت
بررسى نشانه هاى زندگى روى مريخ است اما اين هدف، استقامت را 
از انجام دادن فعاليت هاى علمى بازنمى دارد. استقامت در جديدترين 
فعاليت خود، با موفقيت توانســت مقدارى دى اكسيد كربن را از جو 
مريخ بيرون بياورد و آن را به اكسيژن تبديل كند. "آزمايشگاه پيش رانش 
 "MOXIE" ناسا، اين مريخ نورد را به ابزارى موسوم به (JPL) "جت
مجهز كرده است. اين ابزار شبيه به توستر، به استقامت امكان مى دهد 
تــا اتم هاى اكســيژن را از مولكول هاى دى اكســيد كربن جدا كند و 

مونوكسيدكربن را به عنوان يك محصول جانبى ارائه دهد.

كشف نزديك ترين سياهچاله به زمين
 گروهى از دانشــمندان دانشگاه ايالتى اوهايو (OSU) مى گويند 
كه نزديك ترين ســياهچاله به زمين را يافته اند كه فقط 1500 ســال 

نورى با ما فاصله دارد.
به نقل از نيوز، بر اساس بيانيه مطبوعاتى دانشگاه اوهايو، اين سياهچاله 
به دليل قرار گرفتن در صورت فلكى تك شاخ (Monoceros) و 
نبود سياهچاله اى مشابه آن «تك شاخ» The Unicorn  نامگذارى 

شد.
 آنچه آن را بســيار منحصر به فرد كرده، كوچك بودن آن است. اين 
سياهچاله با تنها سه برابر جرم خورشيد، در رده اى وجود دارد كه تا 
همين اواخر، اخترشناسان حتى از نظر فيزيكى احتمال آن را پيش بينى 

نكرده بودند.

پالستيك يكبار مصرف خودخورنده
ناجى بشر مى شود

 دانشمندان پالستيك تجزيه پذير يكبار مصرف ايجاد كردند كه به 
گفته آنان «خودش را مى خورد». اين ماده به گونه اى توليد شــده كه 
حاوى آنزيم هايى است كه پس از قرار گرفتن در معرض آب و گرما 
تجزيه مى شــود. اين ماده به زودى مى تواند در مواردى مانند ظروف 
و كيسه هاى پالستيكى كه اقيانوس هاى كره زمين را پوشانده اند مورد 

استفاده قرار گيرند.
به گزارش ايرنا  ، محققان اين نوآورى پيشــگامانه، فكر مى كنند كه 
مى توان از آن در چســب نيز استفاده كرد بنابراين برخى از ابزارهاى 
الكترونيكى رايج به راحتى از يكديگر جدا شده و قطعات آنها دوباره 

مورد استفاده قرار مى گيرند. 

شرايط آب و هوايى، پرتاب "كرو دراگون" 
را به تاخير انداخت

پرتاب كپسول "كرو دراگون" به دليل شرايط آب و هوايى نامطلوب، 
با يك روز تاخير صورت خواهد گرفت.

به گزارش ايسنا ، ناسا و شركت "اسپيس ايكس" (SpaceX) اعالم 
كرده انــد كه پرتاب چهار فضانورد به "ايســتگاه فضايى بين المللى" 
(ISS) به خاطر شــرايط آب و هوايى نامطلوب در اطراف سكوى 
پرتــاب، با تاخير صورت خواهد گرفت. در اين ماموريت موســوم 
 Crew) "۲" قرار بود كه كپســول "كرو دراگــون-Crew" بــه
Dragon) و موشــك "فالكون 9"، روز 22 آوريل از مركز فضايى 
"كندى" در فلوريدا پرتاب شــود اما ناســا يك روز تاخير را در اين 

ماموريت به دليل شرايط آب و هوايى نامطلوب اعالم كرد.

نقش "دروازه زلزله" 
در وقوع زلزله ها چيست؟

 يــك مطالعه جديد چگونگــى نحوه تنظيم زمين لرزه ها توســط 
زمين را روشــن كرده اســت و مى گويد يك "دروازه زلزله" 75 درصد 
احتمال دارد كه ظرف 50 ســال يك زلزله خســارت بار توليد كند. به 
گــزارش مهر ، يك تحقيق بين المللى منتشــر شــده در مجله "نيچر 
ژئوساينس"(Nature Geoscience) نشان مى دهد كه يك گروه 
بين المللى از محققان هنگام مطالعه روى گســل آلپ نيوزلند جزئيات 
جديدى از يكى از"دروازه هاى زلزله" را در طبيعت كشــف كردند.يك 
"دروازه زلزله"(earthquake gate) منطقه اى از پيچيدگى گسل را 
توصيف مى كند كه مى تواند در برابر گسستگى زلزله با توجه به هندسه 

گسل، جهت گسستگى و تاريخچه زمين لرزه هاى قبلى ايستادگى كند.

كشت مروار در مالير زمينه مرواربافى را مستعد كرد
 رفع موانع توليد و اشتغالزايى
گره از هنر اصيل ايرانى ميگشايد

 مرواربافى در اســتان هاى مازندران، همدان، خوزســتان، گيالن و 
... رايج اســت عمده ترين مركز كشــت مروار، شهرستان مالير بوده و 
مروارهاى كشــت شده در اين شهرستان از مرغوبيت خاصى برخوردار 
اســت به همين علت اكثــر مرواربافان، مروار مصرفــى خود را از اين 

شهرستان تهيه مى كنند.
بر اســاس مســتندات آمارى كارگاههاى مالير بيش از 60 درصد نياز 
كشــور را تأمين مى كنند، در حال حاضر كمبود ســرمايه براى توسعه 
كارگاه هــاى مرواربافى، افزايش چند برابرى قيمت مواد اوليه و كمبود 
نيروى متخصص و متعهد از مهمترين مشــكالت پيش روى مرواربافان 

در مالير است.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى شهرستان 
مالير عنوان كرد  : 10 هزار و 800 نفر در اين شهرســتان در حوزه 
صنايع دستى فعال هستند كه صنعت مبل منبت با اشتغال 9000 نفر 
يكى از مهمترين صنايع دستى و مرواربافى با اشتغال 1000 نفر، در 
جايگاه دوم صنايع دســتى شاخص اين شهرستان قرار گرفته است. 
از بين 20 رشــته فعال در حوزه صنايع دســتى در شهرستان مالير، 
مرواربافى پس از مبل منبت، با اشــتغال مستقيم بيش از 1000 نفر 
و فعاليت 20 كارگاه، شــاخص ترين صنعت در اين شهرســتان به 

حساب مى آيد.
ابراهيم جليلى گفت : بــازار فروش محصوالت توليدى حاصل از هنر 
دســت مرواربافان هنرمند ايرانى، در بازارهاى خارجى از رونق بسيارى 
برخوردار است و بسيارى از كشورها از جمله ايتاليا، تركيه، آذربايجان و 
كشــورهاى عربى از خريداران پروپا قرص سبدهاى بافته شده از مروار 
در ايران هســتند يعنى برخالف ســاير فعاليت هاى اقتصادى، در اين 

صنعت مشكل بازاريابى و فروش نداريم.
جليلى در نشســت بررســى ظرفيتهاى صنايع دســتى منطقه ، مزيت 
مرواربافى نســبت به ديگر صنايع دســتى مانند مبــل منبت، قلم زنى، 
چرم، ســفال و پيكــر تراشــى را در توليد مواد اوليــه اين صنعت در 
شهرســتان مى داند و ادامه مى دهد: شهرستان مالير با كشت مروار در 
روستاهاى توچغاز، ميوا، حرم آباد، داويجان و گوراب يكى از مهمترين 
توليدكنندگان مواد اوليه مرواربافى در كشــور است كه عالوه بر تأمين 
مروار كارگاه هاى فعال شهرســتان، مروار مورد نياز كارگاه هاى سراسر 
كشور را تأمين مى كند، پس در دسترس بودن مواد اوليه و ارزان قيمت 
بودن آن، يكى از مهمترين مزيت هاى اين صنعت در شهرســتان مالير 

به حساب مى آيد.
وى به عدم نياز به ســرمايه اوليه باال براى ورود به اين صنعت اشاره و 
خاطرنشان مى كند: كارگاه هاى بزرگ با آموزش افراد عالقمند و سپس 
ثبت سفارش به آنها، زمينه اشتغالزايى براى بسيارى از زنان را به صورت 
مشاغل خانگى فراهم مى كنند، يعنى زنان مى توانند بدون صرف هزينه، 
با يادگيرى اين هنر، عالوه بر رســيدگى به امور خانه دارى، درآمدزايى 

براى خود داشته باشند. 
بر اســاس شــواهد موجود ، كمبود نيروى متخصص و متعهد، افزايش 
چند برابرى قيمت مواد اوليه و كمبود سرمايه و موانع بسيارى كه در راه 
اخذ تسهيالت بانكى وجود دارد، از مشكالت عمده مرواربافان ماليرى 
اســت، از طرفى كشت مواد اوليه اين صنعت يعنى مروار در مالير و در 
دسترس بودن و كيفيت مرغوب آن و نيز عدم مشكل بازاريابى و فروش 
براى ســبدهاى بافته شده از مروار دو مزيت مهم اين صنعت نسبت به 
ديگر صنايع دستى اســت و نيازمندى مرواربافان به ايجاد يك شهرك 
صنعتى مرواربافى در مالير و برند شــدن ايــن هنر را بيش از پيش پر 

رنگ مى كند.
حاال با توجه به شــعار سال  «توليد، پشتيبانى ها و مانع زدايى ها» اميد 
آن مى رود براى مرواربافان ماليرى در سال 1400 اين مهم محقق شود 
كه عالوه بر رفع موانع توليد و اشــتغالزايى، هنر اصيل ايرانى در عرصه 

جهانى بتواند نقشى تاثيرگذار را ايفا كند . 

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى : سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هـوا
پيش بيني وضع هـوا: 

صاف تا كمى ابرى- وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

شنبه  4 ارديبهشت ماه 1400  11 رمضان 1442  24 آوريل 2021  شماره 4018

www.HamedanPayam.comاوقـات شرعي ■
اذان صبح               05:04   
خورشيد         06:33                   طلوع 
اذان ظهر                      13:14
غروب خورشيد              19:55
اذان مغرب                   20:13 
نيمه شب شرعي           00:30

باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
پسندى خوار و زارم تا كى و چند                                پريشان روزگارم تا كى و چند
ته كه بارى ز دوشم برنگيرى                                          گريسربار بارم تا كى و چند

ين
جز

س در
كرف

تپه
گل  هار
 ب

باد
د  آ

 اس
  

وند
قها

   
ين

امن
 ف

زن
 ر

گ
اهن

ود  ر
 كب

وند
نها

   
ان

رك
يس

 تو
الير

 م
ان

مد  
ه

ان
ست

هر
ش

23 22 27 28 27 27 26 26 29 25 27 27
10 9  7  9  7  7  8  9  9  8  8 7
45 55 60 45 55 55 50 55 50 50 50 55

■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

هر كس تقوا روزى اش شود، خير دنيا و آخرت روزى او شده است.   
[نهج الفصاحه، ح 3015]

 كافى اســت با نگاه ريزبينانه پروژه هاى شهرى 
را بررسى كنيد ، روى تابلوى اطالعات پروژه عنوان 
پيمانكار از مهمتريــن عناوين براى مجريان و برنامه 

ريزان شهرى است . 
گاهى بارها اين نام تا پايان پروژه تغيير مى كند و دليل 
آن هم انتخاب غير اصولى پيمانكار است . نمونه بارز 
اين مهم موزه منطقه اى غرب كشور در همدان است 
كه بيش از 5 سال درگير تغيير پيمانكار و انتخاب نفر 

ديگرى براى ادامه كار است .
مديريــت ارزيابى و انتخاب پيمانكار مناســب يكى 
از قســمت هاى اساســى فرايند ساخت وساز است، 
زيرا پيمانكاران يكــى از اركان پروژه هاى عمرانى و 
عامل اصلى تبديل منابع به محصول نهايى هســتند. 
بيشترين ميزاِن بودجة پروژه هاى عمرانى، به عمليات 
اجرايى اختصاص مى يابد؛ بنابراين اجراى هر پروژه 
نيازمند وجود پيمانكار مناسبى است كه توانايى هاى 
الزم را بــراى انجام پروژه در محدودة زمانى و منابع 
پيش بينى شــده و با كيفيت مورد نظر داشته باشد و از 
هدر  رفتن منابع ملى كشــور كــه از اهميت ويژه اى 

برخوردار است، جلوگيرى كند.
نظــام ويژه مرمت و احيا به صورت مجزا از نظام فنى 
مهندسى ساختمان تا اندازه اى داراى اهميت است كه 
مديران و كارشناســان حوزه ميراث فرهنگى به ويژه 
بخش مرمت بناها و بافت ها اسقرار اين نظام را هدف 

و آرزوى خود عنوان مى كنند.
 اســتفاده از مصالــح و فرآورده هاى ســاختمانى و 
كاالهاى تأسيســات و تجهيــزات مكانيكى و برقى 
استاندارد در طرح هاى مرمت و احياى بناها، بافت ها 
و محوطه هــاى تاريخى و همچنين نياز به بهره مندى 
از حداكثر توان فنى و مهندســى كشور، حمايت از 
ابتكارهــا، خالقيت ها و نوآورى هــا در پديدآورى 

طرح هاى مرمت و احيا، انتخاب فناورى مناســب و 
زمينه ســازى براى بومى كردن آنها، استقرار و نهادينه 
كردن نظام فنى اجرايى مرمت را اجتناب ناپذير كرده 

است.
  مرمــت يك بنــاى تاريخــى و ميراث 

فرهنگى با ساختمان سازى متفاوت است
حــاال در آخريــن تصميم گيرى هاى كشــورى ، 
مديركل حفظ و احياء بناها، محوطه ها و بافت هاى 
تاريخى كشــور با بيان اينكه هر مهندسى و شركت 
عمرانى نبايد و نمى توانــد پيمانكار مرمت ميراث 
فرهنگى و بناى تاريخى شــود، گفت: استقرار نظام 
فنى اجرايى مرمت، مشــخصات و صالحيت علمى 
و تجربى پيمانــكاران مرمت آثار و بناها را تعيين و 

تاييد مى كند.
مديــركل دفتر حفظ و احياى بناها، بافت و محوطه 
هاى تاريخى كشور در نشست شناخت و تحليل نظام 
هاى فنى و اجرايى با اشــاره به اينكه بر طبق قانون، 
نظام فنــى و اجرايى اختصاصى بناها و محوطه هاى 
تاريخى بايد تدوين و تنظيم ميشــد، گفت كه «پيش 
از اين قرار بود ســازمان برنامــه وبودجه اقدام به 
تدوين اين نظــام نامه فنى كند كه ما با آن مخالفت 
كرديم زيرا بايد مرجع تدوين و ترسيم اين نظام نامه 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
باشــد. با وجود محدوديت هاى موجود، تدوين اين 
نظام نامه را برعهده گرفتيم و از تمام دانشــگاه هاى 
مرتبط درخواست همكارى داديم، تا اينكه دانشگاه 
شهيد بهشتى همكار ما در تدوين اين نظام نامه شد.»
ســيد هادى احمدى رويينى دربــاره نظام ويژه فنى 
اجرايى مرمت آثــار فرهنگى تاريخــى، گفت: اين 
نظام هم براى دولت و هم براى مردم و مالكان بناها 
برنامه ريزى شده است. در حال حاضر نظام فنى اجرايى 

ســاختمان (نظــام 
وجود  مهندســى) 
دارد و همــه از آن 

استفاده مى كنند.
 مديــركل حفظ و احياء بناها، محوطه ها و بافت هاى 
تاريخى كشور تصريح كرد: اگر فردى براى ساخت 
يك واحد خانه يا آپارتمــان اقدام كند طبق ضوابط 
مصــوب ابالغــى بايد مهنــدس عمــران، مهندس 
تاسيســات و معمار را با صالحيت مشخص انتخاب 
كنــد و با آنها قرارداد ببندد، همچنين بايد مجوزهاى 
الزم را از نهادهاى مرتبط دريافت و بر اســاس نقشه 
مصوب و ضوابط شهرســازى، ساختمان خود را بنا 
كند كه اين موارد در چهارچوب نظام فنى مهندســى 

كشور قرار مى گيرد.
وى افزود: به دنبال اين هستيم كه حوزه ميراث فرهنگى 
و مرمت ها، نظام ويژه فنى اجرايى خود را داشته باشد 
و با ضوابط فنى و اجرايى با آپارتمان ســازى تفاوت 
داشته باشد؛ ترتيب و روند خاصى پيش بينى شود چرا 
كه يك كار عمرانى مانند ساختمان ســازى با مرمت 
يك بناى تاريخى و ميراث فرهنگى متفاوت است و 
بايد بر اساس همين تفاوت ها، ضوابط فنى و اجرايى 
اختصاصى آن پيش بينــى و به صورت قانونى لحاظ 

شود.
احمدى رويينى با اشــاره به برخى تفاوت هاى فنى 
و اجرايــى يك طــرح عمرانى با يــك طرح مرمتى 
اظهار داشــت: قيمت يك مترمكعــب خاك بردارى 
در يك طرح ساختمان ســازى با يــك طرح مرمت 
ميراث فرهنگى بسيار متفاوت است و فهرست بهاى 
خــاص خود را دارد؛ يك متر مكعب خاكبردارى در 
طرح هاى ميراث فرهنگى با ابزار و وسايل بسيار دقيق 
برداشــت مى شود حال آنكه در طرح هاى عمرانى با 

بيل مكانيكى و با بيل دســتى خاك بردارى مى شود. 
از هميــن نوع تفاوت ها در اجراى طرح ها، ضرورت 
اســتقرار مجزاى يك نظام ويژه فنى اجرايى در اين 

حوزه  ضرورى است.
 هر مهندس و شــركت عمرانى نبايد و 
نمى تواند پيمانكار مرمت بناى تاريخى شود

احمــدى رويينى بيــان كرد: نرخ و قيمت نقاشــى 
ســاختمان در يك واحد آپارتمانى حدود مترمربعى 
چندهزار تومان اســت و يك ساعت هم شايد طول 
نكشد در صورتى كه نرخ مرمت و حفظ يك مترمربع 
نقاشــى دوره صفوى در يك بناى تاريخى، شــايد 
صدميليون تومان شــود و گاهى كارشناس مرمت بر 

روى آن حتى تا يكسال كار مى كند.  
وى اظهار داشــت: در نظام فنى اجرايى مرمت بايد 
مشخص شود چه كســى با چه مشخصات علمى و 
تجربى صالحيت دارد در يــك بناى تاريخى كارى 
انجام دهد. با اســتقرار اين نظام، هر مهندس عمران 
يا شركت مهندسى ســاختمان كه دانش و تخصص 
و تجربــه در حوزه اجراى طرح هاى ميراث فرهنگى 
ندارد، نمى تواند پيمانكار طرح هاى تخصصى مرمت 
در اين حوزه شود، بلكه وزارتخانه مشخص مى كند 
كه چه كســى با چه تخصص علمــى و اجرايى مى 

تواند در زمينه مرمت شركت تاسيس كند.
 مديــركل حفظ و احياء بناها، محوطه ها و بافت هاى 
تاريخى كشور افزود: وزارت ميراث فرهنگى بر مبناى 
نظام فنى اجرايى مرمت، صالحيت هاى شــركت ها، 
پيمانكاران مرمت و حتى تركيب كارشناســان آنها را 

تشخيص و تاييد خواهد كرد و از آن مهمتر تعيين مى 
كند كه كدام پيمانكار توان و تخصص و دانش مرمت 

كدام بنا را دارد.
 وزارت ميراث فرهنگــى براى هر بافت 

تاريخى كشور طرح تدوين مى كند
احمدى رويينى تاكيد كرد: نظام فنى اجرايى مرمت، 
كارشناســان و شــركت هاى پيمانكار را بر اساس 
توانمندى، تخصص و تجربه ســطح بندى و درجه 
بندى مى كند زيــرا هر پيمانــكارى نمى تواند مثال 
تخت جمشيد را مرمت كند. حتى يك فرد و مالك 
حقيقى براى تعمير و مرمت خانه تاريخى شخصى 
خود، بايد از پيمانكارى كه مشخصات و صالحيت 
تاييد شده او در نظام فنى اجرايى درج شده، استفاده 

كند. 
وى گفت: در حال حاضر فقط بخشــى از ترتيبات و 
روندهاى مرمت  آن هم در قالب نظام مهندسى كشور 
وجود دارد، اما هميــن هم بايد به يك نظام جامع و 

ويژه و مختص ميراث فرهنگى تبديل شود.
 مديــركل حفظ و احياء بناها، محوطه ها و بافت هاى 
تاريخى كشــور توضيح داد: وزارت ميراث فرهنگى 
براى هر بافت تاريخى در نقاط مختلف كشور طرح و 
ضوابط ويژه همان بافت را تهيه و تدوين و مشخص 
مى كند در آن محــدوده تغيير كاربرى ها بايد چگونه 
باشــد و يا اين كه اصال امــكان  و يا ظرفيت وجود 
دارد كه اين امر شــامل نظــارت بر طرح مرمت هاى 
خانــه هاى تاريخى و بومگردى ها و تغيير كاربرى ها 

مى شود.

مديركل حفظ و احياء بناها، محوطه ها و بافت هاى تاريخى كشور:

هر مهندسى نبايد
 پيمانكار مرمت

 بناى تاريخى شود

  مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان 
گفت: كتابخانه سيار شهرى با عنوان "يار مهربان" 
به منظور ترغيب هر چه بيشتر شهروندان و ترويج 
فرهنگ كتابخوانى و دسترســى بيشتر كودكان و 
نوجوانــان به كتاب، با فعاليــت در مناطق بدون 

كتابخانه شهر همدان خدمات ارائه مى دهد.
عاطفه زارعى با بيان اينكه اولين كتابخانه سيار شهرى 
كل كشور ســال 98 با همكارى شهردارى در شهر 
همدان راه اندازى شد عنوان كرد: در هر جامعه افراد 
مختلفى هستند كه به علتى، از جمله ناتوانى يا بعد 
مســافت، نمى توانند به كتابخانه ها بروند در نتيجه 
وظيفه كتابداران و دســت اندركاران امر كتاب است 
كه كتاب ها و منابع را به دست عالقه مندان برسانند.

بــه گزارش ايرنا وى ادامــه داد: در طول هفته، 6 
نقطه از شهر همدان از ساعت 6 صبح تا 14 ميزبان 
كتابخانه سيار است و از شنبه تا پنجشنبه به ترتيب 
يك روز در مكانى ثابت در محله هاى قاسم آباد، 
شهرك بهشتى، شهرك الوند، هنرستان، كوى خاتم 
و ميدان رسالت مستقر و به شهروندان و ساكنان 

اين مناطق خدمات رسانى مى كند.
مديــركل كتابخانه هــاى عمومى اســتان همدان 
عنوان كرد: حق عضويت در كتابخانه سيار استان 
همدان، سه هزارتومان و براى خانواده هاى شهدا، 
ايثارگران، كودكان زير هفت سال رايگان و براى 

نوجوانان زير 14 سال نيم بها است.

زارعى با اشــاره به اينكه اتوبوس كتابخانه سيار 
همدان شامل بخش هايى از جمله كودك، مرجع، 
مخزن، وسايل كمك آموزشى و اسباب بازى براى 
كــودكان و با بيش از 2 هــزار و 500 جلد كتاب 
است اظهار كرد: اين كتابخانه سيار براساس اعالم 
برنامه قبلى هر روز هفته با استقرار در مناطقى كه 
كتابخانه ثابت ندارد اقدام به ارائه خدمات مى كند. 
وى هدف كتابخانه هاى ســيار را توزيع عادالنه 
امكانات و ايجاد فرصتى برابر براى دسترســى به 
كتاب براى همه اقشار جامعه دانست و خاطرنشان 
كرد: كاركرد اصلى كتابخانه ســيار مانند ســاير 
كتابخانه ها، به جريان انداختن اطالعات و خدمت 

به جامعه زيرپوشش است.
مديــركل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان با 
اشــاره به نقش واال و با اهميت كتاب و فرهنگ 

كتابخوانى در رشد و توســعه همه جانبه جامعه 
يادآور شــد: يكى از مزاياى كتابخانه سيار ظاهر 
ويژه آن اســت كه همانند كتابخانه هاى بزرگ و 
تخصصى محيطى خشــك ندارد و با گروه هاى 

مختلف مردم سرو كار دارد.
زارعــى ادامه داد: يكــى از وظايف مهم كتابخانه 
ســيار از يك طرف تبليغ بــراى جذب اعضاى 
جديد و از طرف ديگر آگاه سازى اعضاى قديمى 

از ميزان و تنوع خدمات كتابخانه است.
به گفته وى كتابخانه ســيار شهرى همدان مجهز 
به جعبه كمكهاى اوليه، كپســول آتش نشــانى و 
دوربين مداربسته براى ايجاد امنيت و اينترنت بى 

سيم براى كاربران است.
جهانــى  روز  ارديبهشــت  دوم  آوريــل،   22

كتابخانه هاى سيار است.

آخرين تالش هاى 
باستان شناسان 

در شهر گم شده سلوكى
 در يــك ماه آينده، آخرين فصل باستان شناســى 
محوطه تاريخى الئوديسه در نهاوند آغاز خواهد شد.

سرپرست تيم ششــمين فصل كاوش معبد و رئيس 
اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
شهرســتان نهاوند كه رياســت بنياد ايران شناســى 
در اســتان همدان را نيز برعهــده دارد در اين زمينه 
مى گويد :  تاكنون 35 فصل فعاليت پژوهشى ميدانى 
از جمله سرپرســت كاوش تپه باســتانى قاباق تپه 
كبودر اهنگ، سرپرســت كاوش تپه فيروزان نهاوند، 
سرپرســت هيات بررسى و شناسايى دشت مالير و 
سرپرســت پنجمين فصل كاوش الئوديســه، عضو 
هيــأت كاوش موش تپه همدان به سرپرســتى دكتر 
محمدرحيم صراف، معاون هيئت باستان شناسى كاخ 
ناتمام ساســانى بيســتون به سرپرستى مهدى رهبر، 
معاون هيأت كاوش الئوديســه به سرپرستى مهدى 
رهبر، معاون هيئت كاوش هاى شهر زيرزمينى سامن، 
معاون هيأت كاوش هاى شــهر زيرزمينى ارزانفود، 
معاون هيئــت كاوش هگمتانه، معاون هيئت كاوش 
تپه باستانى گيان را نيز در كارنامه فعاليتى خود دارم.

محســن جانجان ،  در رابطه با دســتاوردهاى پنج 
فصل گذشته كاوش مى گويد : عالوه بر كتيبه يونانى، 
يافته هاى ارزشمند ديگرى چون مجسمه هاى برنزى 
خدايان يونانى، قربانگاه ســنگى، سرســتون، ساقه 

ستون، پايه ســتون و قطعه سفال هاى اين دوره طى 
پژوهش هاى پيشــين در محلــه دوخواهران نهاوند 
كشــف شــده كه با توجه به اين يافته ها و مطالعات 
صورت گرفته به اين اطمينان رسيديم كه شهر نهاوند 
استقرار دوره پيش از تاريخ را داشته است و اين در 
حالى اســت كه تاكنون گمان مى كرديم پايه و بنيان 
اين شــهر مربوط به دوران سلوكى است كه پس از 
كاوش هاى قبلى مشخص شد شهر سلوكى بر روى 

بقايا و استقرارى از دوران پيش از تاريخ قرار دارد.
اين كارشــناس ارشد باستان شناســى در مورد معبد 
الئوديســه نيز معتقد اســت :  يكى از آثار ارزشــمند 
شهرســتان نهاوند است كه آثارى از دوران سلوكيان را 
چون گنجينه اى در خود نگهدارى مى كند. در كاوش هاى 
قبلى كه در سال هاى اخير انجام شده است، سرستون ها، 
ميان ستون، پايه هاى ستون و سفال هاى منقوش بسيار 
زيباى دوران سلوكى در اين منطقه كشف شده كه نشان 
از وجود اين معبد داده و نشــان مى دهند كه اين معبد 

متعلق به دوران سلوكى است.
وى در پايــان گفت : اميدواريم در اين فصل آخر از 
كاوش به يافته هاى خوبى دســت پيدا كنيم و بتوانيم 
مردم ســاكن در منطقه دو خواهــران را با توجه به 
اينكه ساخت و ســاز در اين محله ممنوع بود مردم 
منطقه با معضل بزرگــى روبرو بودند و خطر جانى 
نيز آنها را تهديد مى كرد، خوشبختانه با پيگيرى هاى 
مستمر با كميته وزارتخانه مقرر شد ساخت و سازها 
تحت شــرايط خاص و با نظارت ميراث فرهنگى در 

شهرستان انجام شود.

خدمات دهى  «يار مهربان» در مناطق بدون كتابخانه 
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