
C M

3

5

يـادداشت روز

2

به مردم توهين نشود!
 1- انتخابات روشــى بــراى انتخاب 
است.  مردم ساالرى  نظام هاى  در  مسئوالن 
در اين نظام ها تمامى مسئوالن بايد با راى 
مستقيم يا غير مستقيم مردم انتخاب شده و 
به فعاليت براى خدمت به مردم بپردازند...

 2021 آوريـــل    21   1442 رمضـــان   8   1400 مـــاه  ارديبهشـــت   1 چهارشـــنبه  
تومـــان   5000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   4016 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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دونده زمين 
خاكى نهاوند 
قهرمان امجديه 
شد

خمينى 
و رئيسى 
ائتالف  سازان 
1400

شعر ديروز 
«سعدى» نسخه 
امروز كرونا

امتحانات پايه 
نهم و يازدهم 
حضورى است

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

الزمه جهانى شدن اشترمل زيباسازى است
8

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده به روش الكترونيكى(نوبت اول)

شركت سرمايه گذارى استان همدان

شركت سرمايه گذارى استان همدان
                                                                                                         نماد: وسهمدا

                                                                شماره ثبت: 6689                                      شناسه ملى: 10820067317
الف - زمان و آدرس تارنماى برگزارى مجمع عمومى :

ــى ايشــان  ــه اطــالع كليــه ســهامداران محتــرم و نماينــدگان قانون ب
ــاده شــش آييــن نامــه  ــه تبصــره پنــج م ــا عنايــت ب مــى رســاند ب
اجرايــى آزاد ســازى ســهام عدالــت مصوبــه شــوراى عالــى بــورس و 
اوراق بهــادار مــورخ 1399/05/04 بدينوســيله جلســه مجمــع عمومــى 
ــورخ  ــان ســهام در روز يكشــنبه م ــاده صاحب ــوق الع عــادى بطــور ف
ــاى   ــى در آدرس تارنم ــه روش الكترونيك ــاعت 13:00 ب 1400/02/12 س
ــذ  ــت اخ ــذا جه ــود، ل ــى ش ــزار م https://dima.csdiran.ir  برگ
ــر  ــوق الذك ــاى ف ــه تارنم ــه ب ــات جلس ــورد موضوع ــم در م تصمي

ــد. ــه نماين مراجع

 ب -  دستور جلسه :
انتخاب اعضاى هيات مديره

ج - نحوه و زمان حضور در مجمع الكترونيكى  :
روش  به  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع  در  حضور  اعالم  جهت 
تارنماى  به   1400/02/11 مورخ  شنبه  روز  از  است  خواهشمند  الكترونيكى 

https://dima.csdiran.ir  مراجعه نمايند.
د - برگزار كننده و فراهم كننده زيرساخت الكترونيكى :

شركت سپرده گذارى مركزى اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات)
هـ – دعوت كننده مجمع :

هيأت رئيسه مجمع شركت سرمايه گذارى استان همدان

آگهي مناقصه شركت سيمان هگمتان 
(سهامي عام)

روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

ــام  ــر دارد انج ــان در نظ ــيمان هگمت ــركت س ش
خدمــات كامــل كيســه گيــري در بارگيرخانــه خــط 
ــه  ــال ب ــدت يكس ــه م ــه را ب ــل كارخان I , II  مح

ــد.   ــذار نماي ــرايط واگ ــد ش ــكار واج پيمان
كســب  جهــت  مي تواننــد  عالقمنــدان 
از  مناقصــه،  اســناد  دريافــت  و  اطالعــات 
ســايت بــه  تــا 1400/02/09  تاريــخ 1400/02/01 

 www.HegmatanCement.com و يــا يكــي از 
آدرس هــاي ذيــل مراجعــه نماينــد. 

1)  دفتــر تهــران: خيابــان فردوســي، خيابــان 
بســت  بــن  تقــوي)،  الديــن  كوشك(ســروش 

.  6 پــالك  انوشــيرواني، 
تلفن: 66727816-66716585 -021

ــن،  ــتان درگزي ــتان همدان،شهرس ــه: اس 2)  كارخان
ــاهنجرين.  بخــش ش

تلفن: 7316-20  3633  081

مقــدار 200 تــن ميــوه بــه ميــزان 163 تــن پرتقــال 
ــيب زرد  ــن س ــايز) و 37 ت ــى (س ــون طبيع تامس
و قرمــز (13 تــن ســيب زرد و 24 تــن ســيب 
قرمــز) كــه بــه صــورت اســتاندارد و مناســب در 
ســردخانه نگهــدارى مــى شــود بــه صــورت يكجــا 

ــد.  ــروش مى رس ــه ف ب
متقاضيــان خريــد مى تواننــد بــا مراجعــه بــه 
در  واقــع  همــدان  روســتايى  تعــاون  اتحاديــه 
ــه  ــتور، طبق ــرج پاس ــتور، ب ــان پاس ــدان، خياب هم
ــا شــماره 09183102541  ــا ب ــه و ي 5، واحــد 5 مراجع

ــد. ــل نماين ــاس حاص ــرى) تم ــاى باق (آق

اطالعيه فروش 

اتحاديه تعاون روستايى استان همدان

@bazarehamedan اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  هستيد
 به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً كانال تلگرام نيازمنديهاى همدان پيام  لطفاً عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.
نيازمنديهاى 

هرروز 

استان همدان

 مالير-خبرنــگار همــدان پيام:چند روزى 
گذشــته جريان آبى از پارك جنگلى ســردار 
جنگل مالير به خيابان هاى شــهر رها شــد و 
در آخر به جداول ريخته مى شــد. اين مشكل 

باعث تخريب زيرساخت هاى شهرى شد.
شــدت حركت آب عالوه بر خطرات ناشى از 
تردد خودرو ها احتمال آســيب به زيرساخت 
اى اين منطقه را نيز دارد و ســوال اين آب از 
كجا به آين خيابان سرازير شده است و جريان 
اين امر چيست؟شــهردار ماليــر درباره دليل 
وضعيت ايجاد شــده در اين منطقه بيان كرد: 
اين جريان آب مربوط به خط انتقال آب ســد 

كالن به مالير است. 
با توجــه به وضعيت كم آبى و لزوم شســت 
شوى خطوط انتقال آب تدابير بهترى نسبت به 
رها ســازى آب سد كالن به داخل خيابان هاى 
شــهر بايد انديشيده مى شد. به گزارش پايگاه 
خبرى ماليرى ها،حســين بابايــى افزود: در 

راســتاى شست و شــوى اوليه لوله هاى خط 
انتقال و جلوگيرى از ورود آب آلوده به مخزن 
آب آشــاميدنى آب رها ســازى شده است تا 

لوله ها تميز شوند.
 آب ســبب تخريب زير ساخت هاى 

شهرى و آسفالت مى شود
وى با بيان اينكه عمليات شســت و شوى لوله 
هاى خط انتقال امروز قطع مى شود بيان كرد: 
جريان آب باعث آســيب به زيرساخت هاى 

شهرى شده است.
بابايى با بيــان اينكه جريان آب باعث تخريب 
آســفالت منطقه منطقه شــده است، گفت: در 
تســت اوليه يكبار با توجه به شكســتگى لوله 

آب در خيابان هاى شهر رها سازى شد.
بابايى گفــت: بــراى هدايت آب بــه درون 
فاضالب شهرى مقدارى جدول در منطقه كار 
شده است تا تخريب كمترى را به همراه داشته 

باشد.

وى بــا بيان اينكه مى توان برنامه ريزى بهترى 
براى اين امر انجــام داد تصريح كرد: با توجه 
به صحبت هاى انجام شــده امروز شاهد قطع 

جريان آب در خيابان هاى شهر خواهيم بود.
جريان آب قطع شد

مدير شــركت آب و فاضالب مالير نيز اظهار 
كرد: شست و شــوى خط انتقال سد كالن به 
ماليــر را دليل به وجود آمــدن جريان آب در 

خيابان هاى شهر مالير است.
محمدرضا تركاشوند وى با بيان اينكه چندين 
سال اســت كه پروژه خط انتقال آب به طول 
انجاميده و شست و شوى خطوط الزامى است 
تصريــح كرد: پروژه فعــال در اختيار پيمانكار 

امور آب است.
مدير شركت آب و فاضالب مالير عنوان كرد: 
شــرايط فنى اجازه تدبير بهتر و انتقال آب به 
دريچه فاضالب را نمى داد و با اتمام عمليات 

جريان آب همان روز قطع  شود.

هشدار فرونشست 
در رهاسازى آب سد كالن!

 رئيــس اتحاديه قنادان همدان با هشــدار 
نســبت به رعايت پروتكل هاى بهداشتى در 
توليد و بسته بندى مناســب زولبيا و باميه و 
عرضه با قيمت مصــوب در مناطق مختلف 
شــهر، مــردم را به خريــد اين شــيرينى از 

واحدهاى صنفى معتبر توصيه كرد.
محمد ارغوان اظهار داشــت: ســالمت مردم 
مهمترين اولويت در واحدهاى قنادى اســت 
و در شرايط سخت كرونايى فعلى هيچ گونه 
اغماضى با متخلفــان در زمينه تهيه و عرضه 
انواع شيرينى به خصوص زولبيا و باميه در ماه 

مبارك رمضان نخواهيم نكرد. 
وى با بيان اينكه بيشتر قنادى ها داراى كارگاه 
هســتند و پخت و بســته بندى شــيرينى را 
خودشــان انجام مى دهند، به ايرنا خاطرنشان 
كرد: تهيــه و حمل و نقل زولبيــا و باميه از 
محلى ديگر بــراى اين دســته از واحدهاى 

صنفى ممنوع است.
رئيس اتحاديه قنــادان همدان گفت: چنانچه 
كارگاهى قصــد عرضه زولبيا و باميه به ديگر 

قنــادى هــاى ســطح شــهر  را دارد بايد از 
خودروهاى يخچالدار و داراى كد بهداشــتى 
اســتفاده كند و جعبه ها نيز درون صندوقچه 
هاى مخصوص حمل شود و هرگونه تخلف 

در اين زمينه، پيگرد قانونى دارد. 
وى با اشــاره به فعاليــت غيرقانونى كارگاه 
هاى زيرزمينى بــراى توليد و عرضه زولبيا 
و باميــه در مــاه رمضــان، به شــهروندان 

توصيــه كرد: از خريد اين نوع شــيرينى از 
ســوپرماركت ها و ميوه فروشى ها اجتناب 
كــرده و براى حفظ ســالمتى خود فقط از 

قنادى هاى معتبر خريد كنند.
ارغوان از مردم خواست زولبيا و باميه را فقط 
از قنادى ها داراى پروانه كسب تهيه كنند زيرا 
اين واحدها به طور مســتمر از طرف ماموران 

بهداشت رصد و پايش مى شوند.

 او به نرخ گذارى زولبيا و باميه در همدان نيز 
اشاره كرد و گفت: قيمت 36 هزار تومان براى 
هر كيلوگــرم زولبيا و باميه با باالترين كيفيت 
در قنادى هاى درجه يك و مناطق باالى شهر 
و 32 هــزار تومان در قنادى هاى درجه 2 در 
ســاير مناطق شــهر تعيين و مصوب شده كه 
فروش با قيمتى بيشتر از اين نرخ گرانفروشى 

محسوب مى شود.
ــح  ــدان تصري ــادان هم ــه قن ــس اتحادي رئي
ــا  ــوط زولبي ــراى مخل ــت ب ــن قيم ــرد: اي ك
ــان  ــزا يكس ــورت مج ــه ص ــا ب ــه و ي و بامي
اســت و در هيــچ نقطــه اى از شــهر تفاوتــى 

ــدارد. ــود ن ــرخ وج ــن ن در اي
وى از شهروندان همدانى خواست در صورت 
مشــاهده گران فروشــى و هر گونه تخلف 
بهداشــتى، موضوع را از طريق ســامانه 124
و شــماره تلفنهاى 38321127 و 38321128
به بازرســان اطالع دهند تا در اســرع وقت 

رسيدگى شود. 
بــه گفتــه ارغــوان، در حــدود 230 قنــادى در 
شــهر همــدان فعاليــت دارنــد كــه روزانــه بــه 
طــور متوســط 200 كيلوگــرم زولبيــا و باميــه 
بــا رعايــت كامــل پروتــكل هــاى بهداشــتى 
در ايــن واحدهــاى صنفــى توليــد و عرضــه 

مــى شــود.

هشدارهاى اتحاديه قنادان همدان 
در خصوص عرضه زولبيـا و باميـه

گزارشى از مشكالت متقاضيان تصديق پايه يك

گواهينامه نهاوندى ها 5 ميليون آب مى خورد

صف ايستادن هاى مردم 
مقصر اصلى واردات مرغ!
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نتيجه رها كردن مديريت كرونا

انفجـار ظرفيت 
بيمارستان ها

بردگى مدرن كودكان ■ آخرين آمار استان: 14 فوت و 676 بيمار جديد در يك روز
با اليك وفالوور

كاال شدگى كودكـان 
در شبكه هاى اجتماعى 
به دست خانواده هـا
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

به مردم توهين نشود!
 1- انتخابــات روشــى براى انتخــاب مســئوالن در نظام هاى 
مردم ســاالرى اســت. در اين نظام ها تمامى مســئوالن بايد با راى 
مســتقيم يا غير مستقيم مردم انتخاب شده و به فعاليت براى خدمت 

به مردم بپردازند.
بر اين اساس در نظام مردم ســاالرى دينى ايران نيز تمامى مسئوالن 

مستقيم يا غير مستقيم با رأى مردم انتخاب مى شوند.
2- در انتخابات رياست جمهورى مردم باالترين مقام اجرايى كشور 
را با راى مستقيم از ميان داوطلبانى كه صالحيت آنها توسط شوراى 

نگهبان تاييد شده ، انتخاب مى كنند.
فرد منتخب پس از تنفيذ حكم توســط رهبر انقالب به عنوان رئيس 
جمهور فعاليت رســمى خود را براى مدت 4 سال آغاز خواهد كرد 

تا برنامه  ارائه شده به مردم را اجرايى كند.
3- در قانون نظارت هاى بســيارى بر فعاليــت رئيس جمهور پيش 
بينى شــده است. از نظارت هاى مجلس و حق استيضاح و سئوال تا 
نظارت هاى مردمى و رسانه ها همه براى پيشگيرى از انحراف رئيس 

جمهور از قوانين و برنامه ها است.
در ايــن زمينه هم مجلــس فعال عمل كــرده و در دوره اى رأى به 
بى كفايتى رئيــس جمهورى داده و هم رســانه ها و مردم حضورى 

منتقدانه و فعال در ميدان دارند
4- در ايران قوه مجريه در دست ترين قوه براى نقد است از اين منظر 

همواره دولت ها توسط نمايندگان، رسانه ها، رقبا و مردم نقد شده اند.
البته در مواردى هــم تخريب ها و بى اخالقى هايى در حق دولت ها 
رخ داده است اما هيچ اتفاقى منجر به بسته شدن فضاى نقد نسبت به 
دولت ها نشده است و همچنان نقد  قوه مجريه، دولت و رئيس دولت 

كم هزينه ترين نقد در فضاى سياسى كشور است.
5- اينكه دولت، رييس جمهور و مســئوالن قوه مجريه نقد شــوند، 
موضوعى طبيعى و منطقى اســت اما اينكه در فصل انتخابات برخى 
بخواهنــد عملكرد دولتى را به انتخاب رئيس جمهور توســط مردم 
ربط داده و مردم را مقصر اين شــرايط معرفى كنند و در اين فرايند 
به مردم نيز توهين كرده و آنها را با صفات توهين آميزى چون ناآگاه، 
احساسى و بى سواد بنوازند تا شايد در اين دوره به آنها اقبال كنند، 
حكايت از نشناختن مردم و در پيش گرفتن راهى براى مقابله با حق 

انتخاب و انتخابات آزاد است.
6- در انتخابــات ايران هــر فردى حق دارد و آزاد اســت به هر 
داوطلبى كه از فيلتر شــوراى نگهبان گذشــته راى دهد و حال اگر 
برخى با اشتباه خواندن راى اكثريت اصرار بر راى مردم به داوطلب 
خاصى را داشــته باشند، اين اقدام نشناختن نظام مردم ساالرى دينى 

و مردم ايران است.
رفتار مردم ايــران با توهين تغيير نمى كند و آنها همواره ســعى در 
انتخــاب بهترين دارنــد و اگر افرادى به دنبــال راى براى داوطلب 
خاصى هســتند به جاى توهين به مردم بايد راه معرفى وى به عنوان 

بهترين گزينه به مردم را پيدا كنند.
7- رئيس دولت دوازدهم در اين دوره از انتخابات رياست جمهورى  
بر اساس قانون حق ثبت نام ندارد و اين فرصتى است كه قانون براى 

تغيير در قوه مجريه كشور ايجاد كرده است.
پــس داوطلبان و طرفداران آنها بدون توهيــن به انتخاب هاى مردم 
در گذشــته و آينده، تنها به تبليغ و معرفى هرچه بهتر داوطلب خود 
بپردازند تا مورد اقبال مردم در روز رأى گيرى قرار گرفته و عملكرد 

بهترى از دولت فعلى ارائه كنند.

تشديد نظارت بر عملكرد مراكز ترك اعتياد همدان
 بنا بر اعالم كارشناس مسئول مراكز ترك اعتياد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكى 

همدان نظارت بر عملكرد مراكز ترك اعتياد همدان تشديد شده است.
بــه گزارش مهر، تهمينه رجبلو اظهار كرد: از مؤلفه هــاى ارزيابى فعاليت معاونت درمان 
را ميــزان نظارت بر فعاليت مراكز ام. ام. تى دانســت و افزود: نتيجه به دســت آمده از 
نظارت هــاى صورت گرفته گوياى پايين بــودن ميزان تخلف در مراكز ام. ام. تى به ويژه 
خروج غيرقانونى دارو از اين مراكز و عرضه آن در بازار آزاد و عطارى ها اســت و آمار 
كشــفيات پليس مبــارزه با مواد مخدر همدان از دستفروشــان و عطارى ها نيز مويد اين 

موضوع است.

وى ادامه داد: اين استان در سال گذشته نيز بعد از اصفهان رتبه دوم بيشترين ميزان نظارت 
بر عملكرد مراكز ام. ام. تى را به خود اختصاص داده است.

كارشــناس مسئول مراكز ترك اعتياد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان اضافه 
كرد: كمياب شدن مواد مخدر به علت افزايش چند برابرى قيمت آن در كنار كاهش توان 
خريد معتادان، متقاضى ثبت نام در مراكز ام. ام. تى و مصرف شــربت متادون را در اين 
استان افزايش داده است. رجبلو اظهار داشت: همچنين ارائه مرخصى و حكم «رأى باز» به 
زندانيان معتادى كه داخل زندان شربت متادون مصرف مى كردند نيز سبب افزايش حجم 

مراجعات متقاضيان درمان اعتياد از طريق مصرف شربت متادون در مراكز شد.
وى بيان كرد: اين در حاليست كه سامانه ظرفيتى را براى پذيرش متقاضيان شربت متادون 

در مراكز ام. ام. تى و ارائه دارو پيش بينى كرده بود.

رجبلو افزود: بنابر اين مشــكالتى در اين زمينه رخ داد كه در نهايت به علت ارائه نشدن 
مجوز براى افزايش مراكز خصوصى ام. ام. تى از ســوى وزارت بهداشت، براى رفع اين 
مشــكل ناچار به افزايش سهميه دارو مراكز و پذيرش معتادان بيش از سقف تعيين شده 
در مراكز دولتى شديم. كارشناس مسئول مراكز ترك اعتياد معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشــكى همدان گفت: براى زندانيانى كه شربت متادون مصرف مى كردند نيز در صورت 
مراجعه به مراكز ام. ام. تى با در دســت داشــتن نامه اى از زندان، داروى مورد نياز به وى 

تحويل مى شد تا بحران پيش آمده برطرف شود.
رجبلو اضافه كرد: در مكاتبه اى با وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى به منظور 
فراهم شدن زمينه پذيرش بيماران جديد، فعاليت چهار مركز خصوصى ام. ام. تى، درمان 

نگهدارنده با متادون داراى سابقه درخشان 2 نوبته شد.

خير نيك انديش حاج محمدعلى قمرى
 تجليل شد

مديــركل آموزش و پرورش اســتان همدان از واقــف و خير نيك 
انديش حاج محمدعلى قمرى تجليل كرد.

به گزارش اداره اطالع رســانى و روابط عمومى آموزش و پرورش 
اســتان، در اين ديدار محمد پورداود با اشــاره به جايگاه ارزشمند 
خيرين در آيات و روايات اســالمى، اظهار كرد: كار بزرگ خيرين و 

واقفين مصداق بارز فاستبقوالخيرات است كه آثار ماندگارى دارد.
 پورداود اقدام خيرخواهانه حــاج محمدعلى قمرى در اهداى يك 
باب ساختمان براى دانش آموزان با نياز هاى ويژه را بسيار ارزشمند 
خوانــد و خطاب به اين خير نيك انديش تصريح كرد: شــما با اين 
كار، گام بزرگى براى تسهيل در تعليم و تربيت دانش آموزان برداشته 
ايد و ايــن ملك را به دانش آموزانى اهدا كــرده ايد كه وكيلى جز 

خداوند ندارند.
در ادامه اين ديدار كه رئيس آموزش و پرورش اســتثنايى استان نيز 
حضور داشــت، از خير نيك انديش حاج محمدعلى قمرى تجليل 

به عمل آمد.
گفتنى اســت اين واقــف و خير نيك انديش يك باب ســاختمان 
مســكونى در 461 متر و به ارزش بيش از 300 ميليارد ريال  وقف 
اداره آموزش و پرورش اســتثنايى استان و دانش آموزان با نيازهاى 

ويژه كرده است

رگبار پراكنده باران همدان 
را فرا مى گيرد

 در پى فعاليت يك موج بارشى ضعيف، 
از امروز رگبار خفيف باران، برخى از نقاط 

استان همدان را فرا مى گيرد.
كارشناس اداره كل هواشناسى همدان گفت:  
بر اســاس بررسى نقشــه هاى ماهواره اى، 
آسمان بيشتر نقاط اســتان امروز، صاف تا 
قســمتى ابرى، همراه با غبار محلى و گاهى 

وزش باد پيش بينى مى شود.
روح ا... زاهدى در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشت: از امروز يك سامانه ضعيف بارشى 
از سمت جنوب وارد استان مى شود و تا روز 

جمعه در آسمان بيشتر نقاط فعال است.
زاهــدى عنوان كــرد: اين ســامانه موجب 
افزايش ســرعت وزش بــاد، افزايش دما، 
ابرناكى آســمان و بــارش خفيف باران مى 
شــود. وى تصريح كرد: در پى فعاليت اين 
موج ضعيف، دماى بيشــتر نقــاط همدان 
افزايش مى يابد و دماى بيشينه برخى از نقاط 

به باالى 30 درجه سانتى گراد نيز مى رسد.

نظارت بر توليد و عرضه فراورده هاى خام دامى 
در استان همدان

كشف يك واحد قطعه بندى غير مجاز مرغ 
در همدان

 مديركل دامپزشكى استان همدان از اجراى طرح كنترل و نظارت 
بهداشــتى بر مراكز توليد، توزيع و عرضه فرآورده هاى خام دامى در 

ماه رمضان خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان محمودرضا رسولى از اجراى طرح 
كنترل و نظارت بهداشتى بر مراكز توليد، توزيع و عرضه فرآورده هاى 
خــام دامى در ماه رمضان خبر داد و گفــت: در اين طرح روزانه 41

كارشــناس در اســتان در قالب 30 اكيپ ثابت و سيار در دو شيفت 
صبح و بعدازظهر از ساعت 8 تا 20 بر توليد و عرضه مواد خام دامى 

نظارت مى كنند.
او هدف از اجــراى اين طرح را تضمين ســالمت و ارتقاى كيفيت 
بهداشــتى فرآورده هاى خام دامى در ماه رمضان دانست و افزود: در 
بازرســى ها اجراى دستورالعمل هاى سازمان دامپزشكى در خصوص 
حمل، نگهدارى و عرضه بهداشتى محصوالت دامى مورد توجه است.

رســولى بيان كرد: با افزايش خريد و مصرف فرآورده هاى خام دامى 
مانند گوشــت قرمز و ســفيد در ماه رمضان و تأميــن امنيت غذايى 
مصرف كنندگان از توليد تا مصرف، برنامه ريزى منسجم براى اجراى 

طرح تشديد نظارت بهداشتى در سطح استان انجام شده است.
مدير كل دامپزشــكى اســتان همدان از مردم خواســت ضمن تهيه 
فرآورده هاى دامى از مراكز معتبر و مجاز، در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف، مراتب را از طريق تلفن 1512 و تلفن 4- 32651801 -081

به بازرســان اداره دامپزشــكى اطالع دهند تا برخورد الزم و به موقع 
صورت گيرد.

كشف يك واحد قطعه بندى غير مجاز مرغ در همدان
در همين راســتا رئيس دامپزشكى شهرستان همدان گفت: بيش از 9

هزار كيلوگرم گوشــت مرغ از يك واحد قطعه بندى غير مجاز كشف 
و ضبط شد.

علــى طاهرى در گفت وگو با فارس از كشــف يك واحد قطعه بندى 
گوشــت مرغ غير مجاز در همدان خبر داد و اظهار كرد: طى بازرسى 
صورت گرفته توســط بازرسان بهداشــتى دامپزشكى بيش از 9 هزار 
كيلوگرم گوشــت مرغ از يك واحد قطعه بندى غير مجاز كشــف و 

ضبط شد.
وى بيان كرد: قطعه بندى گوشت مرغ در اين واحد غير مجاز در يكى 

از شهرك هاى صنعتى و در شرايط نامناسب بهداشتى انجام مى شد.
رئيس دامپزشكى شهرستان همدان عنوان كرد: اين محموله فاقد مجوز 
قرنطينه اىـ  بهداشتى دامپزشكى بود و با توجه به انجام قطعه بندى در 
شــرايط غير بهداشتى و عدم رعايت دستورالعمل هاى الزم در شرايط 

بيمارى كرونا؛ معدوم و از چرخه مصرف غذايى انسانى خارج شد.
وى در پايان اظهار كرد: شهروندان مى توانند از طريق تماس با شماره 
1512 مراتب تخلفات بهداشــتى را گزارش دهند تا در اســرع وقت 

رسيدگى شود.

1. مبتاليان قرنطينه شــكن كرونا مجازات مى شوند. گويا اين تصميم 
بزودى براى مقابله با رفتار افرادى كه تست كروناى آن ها مثبت است 
اما از قرنطينه خارج مى شــوند، اتخاذ مى شود. گفتنى است بر اساس  
گزارش وزارت بهداشت 42 هزار و 500 نفر از افرادى كه تست مثبت 
داشــته اند از قرنطينه خانگى خارج شده و بعضاً تا 50 كيلومتر هم در 

سطح شهرها تردد داشته اند!
2- سواستفاده از سهميه واكسن گروه هاى اولويت دار همچنان ادامه 
دارد. گويا اين بار در اسفراين، ماجراى آبادان و على آباد كتول تكرار 
شده است. گفتنى است قرار است، تخلف يك مركز سالمندان در اين 
شهرستان در تزريق واكسن كرونا به تعدادى از اعضاى خانواده اش كه 

ارتباط مستقيم با سالمندان نداشتند، بررسى شود.
3- تبليغــات براى خريد رمز ارزها در فضــاى مجازى آزادانه انجام 
مى شــود. گويا برخــى، مردم را بــا ارائه تحليل هــاى اميدبخش به 
خريــد رمزارزها ترغيب مى كنند.گفتنى اســت اين روزها در غفلت 
 (DOGE) دستگاه هاى مسئول، تبليغ رمز ارز دوج كوين كه با نماد

شناخته و معامله مى شود، براى نوسان گيرى، در حال انجام است.
4- پيازهاى انبارى با ورود پياز امسال به بازار وضعيت خوبى ندارند. 
گويا برخى دامداران پيام هاى انبارى  را از كشــاورزان مى خرند و آنها 
را خوراك دام خود مى كنند. گفتنى اســت سال گذشته، صادرات پياز 
به هند اوج گرفت اما با اين حال مقدار زيادى پياز در انبارها مانده كه 

در حال نابودى است.
5- به رغم تكذيب وزارت بهداشــت، واكسن كروناى آزاد و خارج 
از نوبت در كشــور عرضه خواهد شــد. گويا هزينه هر كدام از اين 
واكسن ها كه به كمك بخش خصوصى وارد مى شود، بين 200 تا 250

هزار تومان است. گفتنى است واردكنندگان واكسن در اقدامى عجيب 
و براى فرار از الصاق عنوان واكسيناســيون پولى، براى توزيع واكسن 
بين كارگاه هاى توليدى شــرط گذاشــته اند كه كارفرما هزينه تزريق 
واكسن تك تك كارگران را تقبل كنند و در اين خصوص از كارگران 

ريالى دريافت نشود.

 معــاون آمــوزش متوســطه آموزش و 
پرورش استان همدان از برگزارى امتحانات 
پايــه نهم و دوازدهم بــه صورت حضورى 

خبرداد.
نعمــت اهللا بحيرايــى در گفت وگو با همدان 
آنالين، با اشاره به تاثير رنگ بندى كرونا در 
مناطق مختلف بر نحوه برگزارى امتحانات، 
مطرح كرد: باوجود متغيير بودن شرايط كرونا 
تصميمات در اين حوزه قطعى نبوده و امكان 
تغيير شرايط وجود دارد؛ درحال حاضر طى 
آخرين جلسات صورت گرفته امتحانات پايه 

نهم و دوازدهم حضورى خواهد بود.
وى بــا بيــان اينكه در هيچ نقطه از اســتان 
دانش آموز محروم از تحصيل وجود ندارد، 
عنوان كرد: به دليل شيوه هاى متعدد آموزشى 
بستر  تلويزيونى،  مدرســه  برگزارى  همانند 
شــاد و ســاير روش هاى آموزشى در هيچ 
نقطه از استان دانش آموز محروم از تحصيل 

وجود ندارد.

بحيرايــى در رابطــه با ســخنان اخير وزير 
آموزش و پــرورش مبنى بر حضور معلمان 
در زمان امتحانات در منازل دانش اموزانى كه 
دسترسى به تلويزيون و بستر شاد را ندارند، 
گفت: تاكنون چنين طرحى به اســتان ابالغ 
نشده اســت؛ الزم به ذكر اســت در استان 
دانش آموزى كه در اين شــرايط قرار داشته 

باشند وجود ندارد.
شــركت بيش از 6هزار معلــم دوره ابتدايى 
اســتان در ســنجش صالحيت و توســعه 

شايستگى منابع انسانى
در همين راســتا نيز معاون آموزش ابتدايى 
استان همدان از شركت بيش از 6 هزار معلم 
دوره ابتدايى در سنجش صالحيت و توسعه 
شايســتگى منابع انســانى در سال تحصيلى 

جارى خبر داد.
بــه گــزارش اداره اطالع رســانى و روابط 
عمومى آموزش و پرورش اســتان، معصومه 
خدابنده لو گفت: آغاز فرايند اجرايى برنامه 

سنجش صالحيت و توسعه شايستگى منابع 
انســانى براى ارتقاء توانمنــدى هاى منابع 
انســانى به عنوان كليدى ترين عامل رشد و 

توسعه واقعى آموزش و پرورش است.
وى افزود: يكى از مهــم ترين مراحل پيش 
بينى شــده براى اجراى اين برنامه، انتخاب 
ارزيابــان و حاميــان علمــى توانمند براى 
مجموعه آموزگاران دوره ى ابتدايى اســتان 
است كه اين امر به معاونت آموزش ابتدايى 

واگذار شده است.
وى تصريح كرد: برنامه ســنجش صالحيت 
ويژه آمــوزگاران حق التدريس و آموزگاران 
خريد خدمات آموزشــى و برنامه توســعه 
شايســتگى ويژه كليه آموزگاران رســمى و 

پيمانى است.
معاون آموزش ابتدايى اســتان خاطر نشــان 
كرد: بيــش از 400 ارزيــاب در اين برنامه 
كمك مى كنند تا 6 هزار  آموزگار اســتان را 

توانمند نمايند.

 وضعيت فعلى بيمارى در اســتان بحرانى 
است و با اعالم پر بودن تخت هاى بيمارستانى 
به دليل مراجعــات باالى بيمــاران، پذيرش 
بيمــاران نيز تا چند روز آينده با چالش مواجه 
خواهد شد و متاسفانه مرگ وميرها هم براساس 

پيش بينى هاى قبلى در حال افزايش است. 
بر همين اساس مراكز مراقبت هاى حاد تنفسى 
و مراكز ســرپايى درمان كرونا در مجتمع هاى 
بيمارستانى ايجاد شــده است و بنا بر آخرين 
اطالعات علوم پزشكى همدان يكماهه اسفند 
سال گذشته آمار متوفيان به 20 نفر و مبتاليان 
سرپايى و بسترى مثبت به 900 نفر رسيده بود 
اين در حاليســت كه تنها در روز25 فروردين 
امسال شاهد جان باختن 21 نفر و 903 بسترى 
مثبت و سرپايى بوديم و اين آمار تا سى ام اين 

ماه روند بااليى داشته است.
به همين علت معاون سياسى استاندار همدان 
در جلسه استانى مقابله با كرونا كه روز گذشته 
با اعضاى اين ســتاد تشكيل شده بود از لزوم 
شــدت يافتن برخوردهاى انتظامى با متخلفان 
خبر داد و گفت: عوامل نيروى انتظامى استان 
با كمك نيروى مقاومت بسيج محدوديت تردد 
بين شهرى و ممنوعيت تردد شبانه خودروها 

را با قوت اعمال كند.
مصطفى آزادبخت افزود: نبايد شــاهد عادى 
انگارى شرايط از ســوى مردم، افزايش تردد 
شبانه خودروها و ترددهاى بين شهرى باشيم 
در حاليكــه در مصوبات ســتاد ملى كرونا بر 
ممنوعيت تردد به شــهرهاى قرمــز تاكيد و 
محدوديت تردد از ساعت 22 تا سه بامداد نيز 

در نظر گرفته شده است.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار 
همدان افزود: با وجود قرار داشــتن در شرايط 
قرمــز و ضرورت اعمــال ممنوعيت تردد اما 
همدان طبق اعالم وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشكى از نظر فراوانى تردد رتبه پنجم 
كشور را داشته است كه اين وضعيت شايسته 

استان همدان نيست.
آزادبخــت با تاكيــد بر اينكــه خروجى اين 
جلســات بايد به كاهــش آمــار ورودى به 
بيمارستان ها ختم شــود اضافه كرد: گزارش 
هايى مبنى بر برگزارى مراســم عروسى و عزا 
به دست رسيده است در حاليكه برگزارى هر 
گونه تجمع طبق مصوبه ستاد ملى كرونا ممنوع 
اســت و بايد اين مراسم ها را به صفر رسانده 
همچنين با متخلفــان برخورد قانونى صورت 

گيرد.
وى اظهار داشت: هرگونه تجمع به هر عنوانى 
ممنوع بوده و براى مراســم هــاى مذهبى از 
جمله شب هاى احيا نيز ســتاد ملى مقابله با 
ويروس كرونا تصميم به برگزارى مراســم در 

فضاى باز به مدت 2 ساعت گرفته است.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار 
همدان گفت: مصوبه ســتاد ملى كرونا ُحكم 
قانون را دارد بنابراين همه مكلف به اجراى آن 
بوده و كســى نمى تواند مصوبه اى بر خالف 

آن وضع كند.
آزادبخت افزود: محدوديت و ممنوعيت هايى 
براى سازمانها در نظر گرفته شده كه مجدد بايد 
اين موارد به مديران اين دستگاه ابالغ شود چرا 

كه مديران مسئول مستقيم اجراى اين مصوبات 
در مجموعه محل فعاليت بوده و فرمانداران هم 
به عنوان نماينده عالى دولت در شهرستان ها بر 

چگونگى اجراى اين مصوبات نظارت دارند.
وى رعايــت دوركارى و حضور يك ســوم 
كاركنان در ادارات، تشديد بازرسى از اصناف 
و برخورد با واحدهــاى متخلف، جلوگيرى 
از برگزارى هر گونه مراســم با همكارى ناجا 
و بسيج، فعال شــدن روابط عمومى ادارات و 
اطالع رســانى درباره ويروس كرونا همچنين 
اعالم وضعيت كنونى شهر از طريق بلندگوهاى 
و خودروهاى آتش نشــانى با گشت زنى در 

نقاط مختلف شهر را خواستار شد.
دولت  كاركنان  دوركارى  اجــراى   
براى پيشگيرى از كرونا الزامى است

ســخنگوى ستاد كرونا اســتان همدان گفت: 
اجراى طرح دوركارى كاركنان دولت از سوى 
مديران به منظور پيشــگيرى از شيوع ويروس 
كرونا الزامى اســت و مديران همه دستگاه ها 

ملزم به رعايت اين مصوبات هستند.
مهرداد نادرى فر اظهار داشــت: بر اســاس 
طرح جامع مديريت هوشــمند و طبق رنگ 
بندى بايــد در مناطق داراى شــرايط قرمز 
كرونايى حداكثر يك ســوم كاركنان دستگاه 
هاى ارايه دهنده خدمات ضرورى و مرتبط 
با ماموريت هاى اساسى در محل كار حضور 

يابند.
مديركل دفتر امور اجتماعى استاندارى همدان 
اضافه كرد: همچنين حضور حداكثر 50 درصد 
كاركنان ســاير دســتگاه ها از جمله نهادهاى 
خدمات رســان در طــرح جامــع مديريت 
هوشمند پيش بينى شده است و مابقى كاركنان 
بايد به صــورت غيرحضــورى و دوركارى 

فعاليت خود را انجام دهند.
سخنگوى ســتاد كرونا اســتان همدان اظهار 
داشــت: آموزش و پــرورش نيــز از قاعده 
دوركارى مستثنى نيســت و نبايد با توجه به 
آمــوزش غيرحضورى دانش آموزان شــاهد 
حضور شمار زيادى از معاونت ها، كادر ادارى 

و خدماتى در مدارس باشيم.
نادرى فر گفت: برخى از فرمانداران از  بســته 
بودن صنوف در خيابان هاى اصلى اما باز بودن 

مشاغل گروه 2، سه و چهار در حاشيه شهرها 
و خيابان هاى فرعى و كوچه ها خبر دادند كه 
بايد اصناف در اين زمينه با تشديد بازرسى ها 
از فعاليت صنوف به غير از آنهايى كه در گروه 

يك هستند جلوگيرى كند.
وى تاكيد كرد: هر گونه تصميم نهادها بايد در 
چارچوب مصوبات ستاد ملى كرونا و قرارگاه 
عملياتى ستاد ملى كرونا باشد در غيراينصورت 
سبب بروز دوگانگى شده همچنين اجراى آن 

خالف مقررات و قانون است.
مديركل دفتر امور اجتماعى استاندارى همدان 
بيان كرد: بــا وجود تعطيلــى مراكز آموزش 
عالى شــاهد داير بــودن برخــى از خوابگاه 
هاى دانشجويى و حضور دانشجويان در اين 
خوابگاه ها هســتيم كه بايد اين موضوع نيز از 
سوى متوليان پيگيرى و تدبير الزم اتخاذ شود.

نادرى فر اضافه كرد: در حال حاضر با وجود 
قرمز شــدن وضعيت اســتان همدان همچنان 
شاهد شلوغى مطب پزشــكان، داروخانه ها، 
آزمايشگاه ها و راديولوژى ها بوده كه اميد مى 
رود با راه اندازى سيســتم نوبت دهى اينترنتى 
از بار جمعيت حاضر در اين اماكن كاسته شود.

و  آى.ســى.يو  تخت هاى  ظرفيت   
بيمارستانى همدان تكميل است

رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى استان همدان 
گفت: شــدت موج چهارم كرونــا و افزايش 
شــمار مبتاليان به اين ويروس سبب شده كه 
هم اينك حتى يك تخت خالى در بخش «آى.

ســى.يو» و بيمارســتانى در اين استان نداشته 
باشيم.

رشــيد حيدرى مقدم بيان كــرد: موج چهارم 
شــيوع كرونا بسيار ســهمگين بوده و تمامى 
كشــورهاى جهان را در برگرفته است در اين 
راستا كشورمان نيز متاثر بوده و استان همدان 
هم به علت افزايش شمار مبتاليان با مشكالتى 

مواجه است.
وى اضافــه كــرد: يكى از مشــكالت كنونى 
دانشگاه علوم پزشكى تامين اكسيژن ساز بوده 
و پيش از اين بيمارســتان هاى همدان به 13
دستگاه اكسيژن ساز مجهز بودند كه به تازگى 

سه دستگاه جديد خريدارى شده است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى استان همدان 

افزود: در عين حال 250 كپسول اكسيژن تهيه 
شده و يك هزار كپسول نيز به ظرفيت 40 هزار 
ليتر پيش خريد شده است چرا كه زندگى همه 
بيماران بســترى در بيمارستان هاى همدان به 

اكسيژن وابسته است.
وى بــا بيان اينكه تا روز گذشــته يك هزار و 
554 بيمــار كرونايى در بيمارســتان هاى اين 
استان بسترى بودند ادامه داد: درصدد افزودن 
350 تخت بيمارستانى هستيم تا بتوانيم به نياز 

بيماران پاسخ بگوييم 
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همدان اظهار 
داشــت: به منظور كنتــرل آمــار ورودى به 
بيمارســتان ها مراكز 16 ســاعته از 27 به 42

مركز و ساعت كار 200 مركز جامع سالمت از 
14 به 16 ساعت افزايش يافت.

حيدرى مقــدم اضافه كــرد: همچنين كميته 
ترخيص در همه بيمارســتان هــا راه اندازى 
شــد تا اين تيم بيمارانى كه وضعيت مناسب 
ترين دارند را به منظور خالى شــدن تخت و 
جايگزين شدن بيماران بدحال، ترخيص كند 
همچنين داروى بيمارســتانى مــورد نياز در 
كلينيك ها در اختيار بيماران سرپايى قرار مى 

گيرد.
وى با بيــان اينكه هنوز به پيــك بيمارى در 
همدان نرســيده ايــم گفت: بــراى مهار اين 
محدوديت  تشــدد  نيازمند  همچنان  ويروس 
تردد شــبانه، جلوگيرى از ورود خودروهاى 
غيربومى به استان و همكارى اصناف در بستن 

مغازه ها هستيم. 
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى استان همدان 
اظهار داشت: براى كاهش ورودى بيمارستان ها 
نيازمند اقدام عاجل بوده و از برگزارى مراسم 
عروسى زير زمينى جلوگيرى كرد در حاليكه 
در يك منطقه كوچك شــاهد برگزارى هشت 

عروسى در يك شب بوديم.
حيدرى مقدم عامل ابتالى 62 درصد بيماران 
را دورهمى دانســت و افزود: مجموع بيماران 
بسترى در نوروز امسال 200 نفر بود كه هفت 
تن در بيمارســتان سينا و يك نفر در اورژانس 
بــود اما هم اينــك به علت رعايــت نكردن 
پروتكل هاى بهداشتى به يك هزار و 554 نفر 

رسيده است.

نتيجه رها كردن مديريت كرونا

انفجارظرفيت  بيمارستان ها
■ آخرين آمار استان: 14 فوت و 676 بيمار جديد در يك روز

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

امتحانات پايه نهم و يازدهم حضورى است
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خبـر خبـر

زمين گير شدن حفار غيرمجاز در اللجين
 در پيگيرى گزارش مردمى توســط پايگاه حفاظت شهرستان 
بهار مبنى بر ترددهاى مشكوك شبانه يك دستگاه خودرو سوارى 
در حوالى تپه هاى باستانى منطقه "آق بالغ" و احتمال برنامه ريزى 
براى انجام حفارى غيرمجاز، پيگيرى گزارش در دستور كار يگان  

حفاظت قرار گرفتت.
فرمانده يگان  حفاظت استان همدان از كشف يك دستگاه فلزياب 
و دســتگيرى يك حفار غيرمجاز در روستاى "آق بالغ" از توابع 

بخش اللجين در شهرستان بهار خبر داد.
محمد حاجى عزيزى ادامه داد: پس از كنترل نامحســوس محل و 
اطمينــان از تردد و حضور مجدد خودرو مذكور در منطقه، عوامل 
پايگاه حفاظت شهرســتان طى عملياتى مشترك با عوامل انتظامى 
پاسگاه حســين آباد، پس از متوقف كردن خودرو و بازرسى آن، 
يك دســتگاه فلزياب داخل كوله پشتى و جاساز شده در صندوق 

عقب كشف و ضبط كردند.
به  نقل از روابط  عمومى اداره كل ميراث  فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع  دستى اســتان همدان، حاجى عزيزى يادآور شد: در همين 
راســتا راكب خودرو با مشــخصات معلوم دســتگير و به همراه 
خودروى توقيفى و فلزياب مكشــوفه براى ســير مراحل قانونى 

تحويل مراجع قضايى شد.

توزيع 2000 بسته معيشتى
 در رزن و درگزين

 به منظور تســهيل شرايط سخت پيش آمده براى اقشار كم در 
آمد جامعــه و در ادامه مراحل قبلى كمك هاى مومنانه و رزمايش 
مواسات 2 هزار بسته معيشتى در شهرستانى رزن و درگزين توزيع 

مى شود.
فرمانده ســپاه ناحيه رزن و درگزين با بيان اينكه اين بسته ها شامل 
اقالم اساسى معيشتى اســت، ادامه داد: براى توزيع اين بسته ها با 
كمك منابع موثق شناسايى هاى الزم صورت گرفته است و تالش 
خواهيم كرد همچون مراحل قبل اين كمك ها به دســت نيازمندان 

واقعى برسد.
داود مهــدوى اظهار كرد: اين اقالم با كمك ســتادهاى مردمى و 
خيرين در رزن، سردرود و درگزين تهيه و با كمك اهالى هر مكان 
توزيع و هر بســته اقالم اساســى نظير برنج، روغن و حبوبات به 

ارزش تقريبى 400 هزار تومان را شامل مى شود.
مهدوى با اشــاره به اينكه در ســال گذشته نيز بيش از 10 مرحله 
كمك هاى مومنانه در بين نيازمندان شهرســتان توزيع شد، اضافه 
كــرد: عالقه منــدان و خيرين نيكــوكار مى توانند بــراى اهداى 
كمك هــاى نقدى و غيرنقــدى خود به حوزه هــاى مقاومت در 

شهرستانهاى رزن و درگزين مراجعه كنند.

خسارت 80 ميليارد تومانى 
سرمازدگى باغ هاى نهاوند

 سرما، 80 ميليارد تومان به باغ هاى نهاوند خسارت وارد كرد.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند گفت: در شهرستان نهاوند 
بيش از 13 هزار و 500 هكتار انواع درختان ميوه ويژه مناطق سرد 
ســيرى و معتدل كوهستانى وجود دارد كه ساالنه حدود 145هزار 

تن ميوه در آن ها توليد مى شود.
كريم حاج بابا على افزود: در چند مرحله در اسفند سال گذشته و 
فروردين امســال به حدود 3هزار هكتار از باغ هاى مثمر نهاوند بر 

اثر سرمازدگى خسارت وارد شد.
وى تصريح كرد:اين شهرســتان در 14 محصــول باغى از جمله 

گشنيز، چغندر، كلزا و سيب درختى رتبه اول استانى را دارد.

فرآيند كاوش «معبد الئوديسه» 
در نهاوند آغاز شد

 رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى نهاوند 
گفت: فرآيند كاوش فصل ششــم معبد الئوديسه براى كشف نهايى 

معبد آغاز شد.
 فرآيند كاوش «معبد الئوديسه» در نهاوند آغاز شد

محسن جانجان امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در نهاوند اظهار 
كرد: با توجه به اينكه قرار اســت انجام كاوش فصل ششــم معبد در 
داخل حسينيه دوخواهران صورت گيرد لذا با توجه به ترك خوردگى 
يكى از ديوارهاى مســجد الزم اســت كه ديوار ابتدا تخريب شود تا 

بتوان كار كاوش را آغاز كنيم.
وى با بيان اينكه براى شــروع عمليات تخريب ديوار و ايمن  ازى آن 
براى كاوش اصلى پيمانكار نيز انتخاب شده است افزود: تا كنون پنج 
مرحله كاوش و گمانه زنى زير نظر مهدى رهبر باستان شناس معروف 

براى كشف معبد صورت گرفته است.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى نهاوند گفت: 
اگر چه به هدف اصلى دست نيافته ايم اما به آثارى مبنى بر وجود معبد 
در اين منطقه رســيده ايم كه اميدواريم در اين مرحله كه آخرين فصل 

كاوش نيز خواهد بود بتوانيم به هدف خود برسيم.
وى در خصــوص يافته هاى فصل هــاى كاوش در اين منطقه يادآور 
شد: در كاوش هاى دوره هاى گذشته عالوه بر كتيبه يونانى، يافته هاى 
ارزشمند ديگرى چون مجســمه هاى برنزى خدايان يونانى، قربانگاه 
سنگى، سرستون، ساقه ستون، پايه ستون و قطعه سفال هاى اين دوره 
در محله دوخواهران نهاوند كشــف شده كه با توجه به اين يافته ها به 
اين نتيجه رسيديم شهر نهاوند استقرار دوره پيش از تاريخ داشته است.
جانجان گفت: فصل ششم كاوش زير نظر بنده و با مشاوره دكتر رهبر 
انجام مى شــود كه براى اين منظور اعتبــار الزم به ميزان 200 ميليون 

تومان تامين و اختصاص يافته است.

جاماندگان از تحصيل در گل تپه
 آسيب شناسى شود

 گل تپه- پروين ســليمى- خبرنگار همــدان: پيام دانش آموزان 
بازمانده از تحصيل و غايب در امتحانات در بخش گل تپه شنا سايى 
و با آســيب شناســى و ارائه راهكار به كالس هاى درس برگردانده 

مى شوند.
بخشــدار گل تپه در جلسه شواراى آموزش پرورش تأكيد كرد: بايد 
دانش آموزان بازمانده از تحصيل در روســتاها شناسايى شوند تا در 
اين باره آســيب شناســى صورت گيرد و روش هاى بازگشــت به 

تحصيل براى اين افراد اعمال شود.
ســيد ايوب موسوى در اين جلسه گفت: آموزش و پرورش گل تپه 
براى اجراى طرح سپاس معلم، آماده سازى فضاهاى آموزشى براى 
ســال تحصيلى جديد نياز به همكارى، تعامل و دادن مشاوره  ديگر 

ادارات بخش دارد. 
موســوى  گريزى نيز به موضوع پيشــرفت تحصيلى در مدارس زد 
و گفت: نياز اســت براى پيشرفت تحصيلى  استعداد  دانش آموزان 

توانمند و تأثيرگذار در  مدارس به كار گرفته شود.
وى افزود تعــدادى از دانش آموزان در بخش گل تپه ترك تحصيل 
كرده اند كه بايد از همه شرايط و امكانات براى بازگرداندن اين افراد 

به كالس هاى درس بهره بگيريم.
موســوى تصريح كرد: بايد مشكل تهيه گوشى هوشمند براى دانش 
آموزان  توان كميته امداد و خيرين منطقه را بكار بگيريم تا بتوانيم از 

بازماندن تحصيل دانش آموزان جلوگيرى بعمل آوريم.
رئيس آموزش و پرورش بخش  گل تپه نيز پس از شنيدن مشكالت 
مدارس روســتاها از بخشدار گل تپه خواست با هماهنگى  دهياران 
مشــكالت مدارس بخش شناســايى و با تعامل آنها همچنين به كار 
گيرى خيرين منطقه بتوان نياز هاى مدارس را براى ســال تحصيلى 
جديد تأمين كرد. على محمودى افزود: ديواركشــى مدارس هزينه 
هاى سنگى نياز دارد كه وظيفه اداره نو سازى استان هست و در اين 

باره پيگيرى هايى در دست اجرا هست.
شهردار گل تپه نيز در اين جلسه تأكيد كرد: به والدين اطالع رسانى 
شــود كه اگر در تحصيل و حضور فرزندانشان در امتحانات  تعلل 
داشــته باشــند  و بى اعتنايى كنند فرزندشــان جا مانده از تحصيل 

محسوب مى شوند.
در ادامه جلسه محمد جال محمدى يكى از اعضاى شوراى آموزش 
و پرورش مشــكالن روســتاها را مطرح كرد و  نبودآسفالت حياط 
مدارس، نقاشى فضاى داخلى و بيرونى، ديوار كشى، تعمير سرويس 
بهداشتى، مواردى بود كه توسط رئيس شوراى بخش گل تپه مطرح 

شد.
ســليمان نظرى ديگر عضو شــوراى آموزش و پرورش گل تپه از 
رئيس آموزش و پرورش خواست دليل غايب بودن تعدادى از دانش 
آموزان در امتحانات ســال تحصيلى 99 علــت يابى كنند و راهكار 

ارائه دهند.
در ادامه جلسه رئيس شوراى اسالمى عليصدر نيز گفت همه اسامى 
دانش آموزان غايب در كالس هاى شاد و امتحانات به اطالع والدين 
رســانده شود. غضنفر لطفى افزود واكســينه كردن معلمان و دانش 

آموزان نيز از جمله موارد مهم هست كه بايد پيگيرى شود.
خانم معصومه زارعى نماينده مديران مدارس در شوراى آموزش و 
پرورش ضعف اينترنت در روســتاهاى بخش گل تپه و نبود وسيله 
اياب الذهاب دانــش آموزان را از داليل  غيبــت دانش آموزان در 

امتحانات برشمرد.

باشگاه هاى بدنسازى اسدآباد پلمب شد

 اداره ورزش و جوانان اســدآباد در اقدامى به دليل شيوع كرونا 
تمامى باشگاه هاى بدنسازى و بيليارد اين شهرستان را پلمب كرد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان اسدآباد اظهار داشت: هشت باشگاه 
بدنســازى در اين شهرستان فعال اســت و در دوران شيوع كرونا با 
توجه به ممنوعيت هرگونه فعاليت باشــگاه هاى ورزشــى، اقدام به 

پلمب تمامى آن ها كرديم تا شرايط بهبود يابد.
على جمــور افزود: با اين اقدام شــائبه هرگونــه فعاليت پنهانى و 
مخفيانه در باشگاه ها نيز از بين خواهد رفت و جو روانى عليه آن ها 

از بين مى رود.
وى خاطرنشــان كــرد: هم اكنــون فعاليت تمامى اماكن ورزشــى 

خصوصى و دولتى اسدآباد تا اطالع ثانوى تعطيل است.
به گــزارش روابط عمومى اداره ورزش و جوانان اســدآباد، جمور 
يادآور شــد: با رفع محدوديت ها و ابالغ ســتاد مقابله با كرونا مبنى 
بر بازگشايى مجدد باشگاه هاى ورزشى، تمامى فضاهاى ورزش اين 

شهرستان نيز مجوز فعاليت خواهند گرفت.

افتتاح مجتمع كارگاهى شهردارى شيرين سو
 با هدف اجرايى كردن موضوع نامگذارى ســال جديد از سوى رهبر معظم انقالب به 
نام سال «توليد، پشتيبانى ها، مانع زدايى ها» اين شعار را در دستور كار خود قرار داده ايم.

شهردار شيرين ســو از آغاز عمليات اجرايى پروژه مجتمع كارگاهى توليدى در اين شهر 
خبر داد و گفت: در حال حاضر ســه كارگاه توليدى شامل كارگاه توليدى جداول پرسى، 
كارگاه توليد سنگ هاى مصنوعى و كفپوش بتنى و كارگاه جوشكارى در شهردارى فعال 

هستند و به تناسب نياز عمران و آبادانى شهر محصوالت الزم را توليد مى كنند.
ســيدمصطفى موسوى در آيين افتتاح مجتمع كارگاهى شهردارى شيرين سو، اظهار كرد: 
احداث مجتمع كارگاهى شهردارى در راســتاى افزايش ميزان توليد، افزايش درآمدهاى 

پايدار، سرعت بخشى در پروژه هاى شهردارى و ايجاد اشتغال بيشتر در دستور كار قرار 
گرفته اســت.  وى در ادامه بيان كرد: به منظور اجرايى كردن منويات مقام معظم رهبرى، 
شهردارى شيرين سو در كنار ارائه خدمات شهرى و اجراى پروژه هاى عمرانى به موضوع 
اشتغال نيز نگاه ويژه اى داشته و راه اندازى اين مجموعه به ايجاد اشتغال پايدار مستقيم و 

غيرمستقيم و رونق اقتصادى منجر مى شود.
امام جمعه شيرين ســو نيز ضمن تقدير از اقدامات شهردارى در حوزه اشتغال اعالم كرد: 
با وجود در پيش بودن چهار انتخابات مهم در كشــور، مقام معظم رهبرى موضوع توليد 
را حائز اهميت تشخيص دادند و شعار سال را بر مبناى توليد و اشتغال انتخاب فرمودند.

حجت االسالم ملكى افزود: انتخاب هوشمندانه شعار «توليد، پشتيبانى ها، مانع زدايى ها» 
از سوى مقام معظم رهبرى نشان از اهميت رونق توليد و اشتغال در كشور است كه همه 

مسئوالن بايد آن را سرلوحه برنامه ها و اقدامات خود قرار دهند.
وى ابرازاميدوارى كرد كه مسئوالن شهرستان با سرلوحه قرار دادن فرمايشات مقام معظم 

رهبرى گام هاى مؤثرى را در راستاى رونق توليد و اشتغال بردارند.
به گزارش ايسنا، بخشدار شيرين سو نيز با اشاره به شعار برگزيده سال از سوى مقام معظم 
رهبرى گفت: راه اندازى اين مجموعه مى تواند كمك مؤثرى را در ايجاد اشتغال و رونق 

اقتصادى در شهر داشته باشد.
منصور جمالى آزاد گريزى هم به وظايف نمايندگان وزارت كشور در  بخشدارى شيرين 
سو زد و تصريح كرد: ما به عنوان نماينده دولت در بخش شيرين سو اين آمادگى را داريم 
تا با مانع زدايى و اجراى طرح تسهيل در حوزه اشتغال هر نوع درخواست مردم بخش را 

پيگيرى كرده و به نتيجه دلخواه مردم برسانيم.

نهاوند-معصومه كمالونــد- خبرنگار همدان 
پيام: ســال 94بود تصادف يك دستگاه مينى 
بوس بــا تريلر در محور آورزمــان به نهاوند 
23سرنشــين مينى بوس را به كام مرگ برد و 

يك نفر بازمانده هم قطع نخاع شد.
 8نفــر از سرنشــين هاى فوت شــده حادثه 
تصادف مينى بــوس از آزمون گواهينامه پايه 

يك از مالير به سمت نهاوند بازمى گشتند!
اين تنها يك نمونه از حــوادث و اتفاق هاى 
مرگبارى اســت كه چندين ســال است براى 
متقاضيــان گواهينامه پايه يــك در نهاوند كه 
بدليل نبود آموزشگاه اين گواهينامه در نهاوند، 
در محورهاى نهاونــد- مالير يا بروجرد رخ 

مى دهد.
در حــال حاضر4 آموزشــگاه رانندگى پايه3 
(3مركــز در شــهر نهاوند،يــك مركز بخش 
خزل(شــهر فيروزان) و يــك مركز پايه 1 در 

شهرستان نهاوند فعال است.
ســال هاســت كــه ايجــاد يــك مركــز و 
يك  پايه  گواهينامه  براى  واحدآموزشــگاهى 
در نهاوند بعنــوان يك مطالبه جدى از جانب 
متقاضيان عنوان مى شــود، امــا گويا موانع و 
مشكالت سر راه انجام شــدن اين مطالبه، تا 
حدى پيش رفته اســت كه هر چند بار شاهد 
تصادف و هزينه هاى سنگين و جبران ناشدنى 
از جانب متقاضيان ايــن گواهينامه در نهاوند 

هستيم.
 متقاضيان گواهينامه پايه 

يك چه كسانى هستند؟!
متقاضيان اخذ گواهينامه پايه 1 افرادى هستند كه 
قصد دارند با ماشين هاى سنگين رانندگى كنند 
ظرفيت باربرى اين ماشين ها بيش از 6 تن است 
و يا افرادى كه قرار اســت راننده اتوبوس هايى 

باشند كه بيش از 26 نفر مسافر دارد.
 شاخص قابل توجه كاميوندارى 

در نهاوند
در ميان شهرهاى اســتان شهرستان نهاوند از 
جمله شهرهايى است كه بيشترين كاميوندار را 
به خود اختصاص داده است بطورى كه حدود 
40تا 50درصد اهالى آن يــا داراى كاميون يا 
راننده كاميون هســتند و از ايــن راه ارتزاق و 

معيشت زندگى مى گذرانند.
و عمده ى افرادى كــه متقاضى دريافت اين 
گواهينامه هســتند بــراى روى آوردن به اين 

شغل ، اقدام به ثبت نام و ... مى كنند.
 گواهينامه پايه يك 

چقدر آب مى خورد؟!
هزينه هــاى دريافت گواهينامه پايه يك بنا به 
نرخ سال 1400، 2ميليون تومان آب مى خورد، 

البته اگر همان مرحله نخست شما در آزمون ها 
پذيرفته شويد و ديگر اينكه اين آموزشگاه در 
شهر شما مستقر باشد و نيازى به تردد نداشته 

باشيد!
آموزش پايه يكــم، 1٫500٫000 هزار تومان 
بابت آموزشــهاى تئــورى و عملى، 35٫000
هزار تومان بابت معاينه پزشك، 18٫000 هزار 
تومان بابت كتاب، 50٫000 هزار تومان بابت 
عدم اعتيــاد، 34٫000 هزار تومان بابت فيش 

هاى صدور كاردكس است.
همچنين مانند ساير گواهى نامه 
هاى پايه دوم وســوم، بايد به 
برويد،معاينه  پزشكى  معاينات 
چشم شــويد، هزينه اى حدود 
35 هــزار تومــان پرداخــت 
خواهيد كرد. براى انجام تست 
معادل 50 مبلغــى  اعتياد  عدم 
هزار تومــان پرداخت خواهيد 

كرد.
گواهينامه پايه يك براى 
نهاوندى ها5ميليون تومان 

آب مى خورد!!
حاال تصور كنيد يك نهاوندى 
باشــيد يا از روســتاهاى اين 
شهرســتان و بــراى گرفتــن 
كنيد!  اقدام  يك  پايه  گواهينامه 
شــما با  با واريز مبلغ2ميليون 
تومان هزينه ثبــت نام، برخى 
هزينه هــاى جانبى تردد را هم 

داريد.
از جمله براى 24جلسه آموزش 
گواهينامه  اين  عملى  و  تئورى 
و تردد به شهر مالير، پرداخت 
هزينــه روزانــه و اگــر همان 
مرحله نخســت پذيرفته شويد 
در نتيجه ى 5ماه تا يك ســال 

تردد 5ميليون تومان آب مى خورد!!
البتــه اگر در اين مــدت در اثــر تصادف يا 
سانحه رانندگى بتوانيد جان سالم به در ببريد! 
يا در فصول ســرما و لغزندگى و بسته بودن 
محور ها آن هم محور خطرآفرين آورزمان به 

كالس هاى آموزشى،تئورى يا امتحان برسيد!
دوندگى  آموزشگاه؛ 11سال   مدير   

براى يك مجوز
مجيد كرمعلى يكــى از متقاضيان راه اندازى 

اموزشگاه پايه يك در نهاوند است كه در حال 
حاضر بعنوان مدير آموزشگاه رانندگى گروس 

در نهاوند فعاليت دارد.
كرمعلى از ســال  89متقاضــى راه اندازى اين 
مركز است كه همزمان در خواست پايه يك و 
دو را پيگيرى مى كند كه پايه دو مورد موافقت 
و راه اندازى شده است اما پايه يك با گذشت 

11سال هنوز اندر خم موانع ادارى است.
 مشكل نداشتن چارت راهور  است

اين مدير آموزشــگاه از وجود متقاضيان قابل 
توجهى كه ساالنه براى اخذ گواهينامه پايه يك 
از نهاوند به شهرهاى همجوار از جمله مالير يا 

بروجرد مراجعه مى كنند خبر مى دهد.
او ميگويد؛ تمام زير ساخت ها و موارد مورد 
نيــاز را براى فعاليت اين آموزشــگاه از زمين 
،ساختمان، خوردو،نيروى آموزشى و...را كامل 
فراهم كرده است و تنها مشكل موجود نداشتن 
چارت راهور است كه 5نيرو براى اين موضوع 
نياز است و سال هاست كه به مانع بزرگى در 

اين مسير تبديل شده است.
2متقاضى در نهاوند داريم

فرمانــده نيروى انتظامى شهرســتان نهاوند با 
بيــان اينكه در حال حاضــر 2نفر متقاضى در 
شهرســتان نهاوند  براى گرفتــن مجوز و راه 
اندازى اين آموزشــگاه هستند،گفت؛ مراحل 
ايــن اخذ مجوزها  در حــال پيگيرى و انجام 

روند ادارى است.
 ضرورت راه اندازى 

آموزشگاه پايه يك در نهاوند
احمد ســاكى تصريــح كرد؛ اســتقرار چنين 
مراكــزى در نهاوند كمــك بزرگى به كاهش 
هزينه ها،تلفــات جانى و تامين ســالمت و 
رضايت خاطر شهروندان است كه بعنوان يك 

مطالبه جدى در شهرستان مطرح است.
ساكى ميگويد؛ شــرايط اختصاص اين امتياز 
براى شهرهاى 200هزار جمعيت به باال است 
كه نهاوند با توجه به حجم متقاصيان اخذ اين 
گواهينامه و جمعيت آن شامل اين شرايط مى 

شود.
 نتيجه

با اين اوصاف وقتى جان مردم در ميان اســت 
،درنــگ و تعلل جايز نبوده و باتوجه به اينكه 
اين گره به دســت مسئولين رده باال قابل حل 
اســت و عمده افرادى كه متقاضى گرفتن اين 
نوع گواهينامه هســتند براى ارتزاق و معيشت 
زندگى آن را نياز دارند، ضرورت رفع موانع و 
راه اندازى اين مركز با توجه به مطالبه شدن آن 
موضوعى جدى به نظر مى رســد و اينكه زمان 

در تحقق آن هم، شاخص مهمى خواهد بود.

 فرمانــده حوزه مقاومت بســيج شــهيد 
خادم پر دهستان قهورد سفلى گفت: بسيجيان 
روستاهاى دهستان قهورد سفلى در ايام كرونا 
با فرهنگسازى، اطالع رسانى و به كارگيرى 
همت خيرين در طول يك سال شيوع كرونا 
توانســته اند در چندين مرحله بســته هاى 
معيشتى، فرهنگى و بهداشتى تهيه كرده و در 

اختيار نيازمندان قرار دهند.
محمــود فيضــى در گفت وگو با ايســنا، با 
برشمردن فعاليت هاى بسيجيان پايگاه هاى 
مقاومت قهورد سفلى شهرستان كبودراهنگ 
در ســنگر ســالمت اظهار كرد: بســيجيان 
ديگر  با  همراه  كهريزباباحســين  روســتاى 
بســيجيان دهســتان قهورد با تهيه و توزيع 
بروشــورهاى آموزشــى در اين روزها كه 
ويروس كرونا همه مردم را درگير خود كرده، 
به يارى هم روســتايى هاى خود شتافتند تا 

بتوانند مردم را از دام كرونا نجات دهند.
وى بيــان كرد: دهســتان قهــورد 20 پايگاه 
مقاومــت دارد و در مدت زمانى كه ويروس 
كوويــد 19 زندگــى مردم را مختــل كرده، 
بسيجيان پايگاه هاى مقاومت هر فرصتى را 

به فال نيك گرفته و براى دســتگيرى اقشار 
آســيب ديده از كرونا بيش از هفت مرحله 
حدود 270  بســته معيشــتى و هر بسته به 
ارزش ريالــى 400 تومان تهيــه و بين مردم 

توزيع كرده اند.
فيضى تصريح كــرد: به همت مجريان طرح 
شهيد ســليمانى پايگاه بسيج شهيد مطهرى 
كهريزباباحســين بخش گل تپــه غربالگرى 

عمومى، ماســك رايگان و بروشور آموزشى 
در روســتاى قرانقودره توسط اعضاى طرح 
شهيد حاج قاسم ســليمانى پايگاه مقاومت 
بسيج شهيد حاج بابايى قرانقودره توزيع شد.

وى مطــرح كرد: طــرح غربالگــرى مردم 
روســتاها براى شناســايى افراد مشكوك به 
كرونا به منظور قرنطينه و جلوگيرى از پخش 
بيشتر بيمارى و توزيع ماسك از ديگر برنامه 

هايى اســت كه توسط بسيجيان پايگاه ها در 
روســتاهاى دهســتان قهورد در حال انجام 

است.
فرمانده حوزه مقاومت بســيج شهيد خادم پر 
دهستان قهورد ســفلى يادآور شد: بسيجيان 
پايگاه مقاومت شــهيد حاج بابايى قرانقودره 
قرانقو دره نيز با مشــاركت در طرح شــهيد 
سليمانى، كادردرمان و پزشكى را در مهار و 

كنترل كروناويروس يارى مى كنند.
وى اضافــه كرد: غربالگرى عمومى، توزيع 
ماسك رايگان و بروشور آموزشى از جمله 
اقداماتى است كه در روســتاى قرانقودره 
كبودراهنــگ توســط بســيحيان پايــگاه 
مقاومت شــهيد حاج بابايى حوزه مقاومت 
بسيج شهيد خادم پر قهورد سفلى در حال 

انجام است.
فيضــى در پايان اظهار كرد: افزايش شــيوع 
ويــروس كرونا در روســتاهاى شهرســتان 
كبودراهنگ نيروهاى بسيجى را به مانند ديگر 
حوادث در كشــور به ميــدان آورده تا با به 
كارگيرى همه توان خود گره اى از مشكالت 

هموطنان خود باز كنند.

گزارشى از مشكالت متقاضيان تصديق پايه يك

گواهينامه نهاوندى ها 
5ميليون آب مى خورد

■  11سال پيگيرى براى مجوز آموزشگاه
■ فرمانده انتظامى: تعدد متقاضى و خطرات راه ايجاد مركز نهاوند را ضرورى مى كند

بسيجيان حوزه مقاومت دهستان قهورد سفلى در سنگر سالمت
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آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1399 اداره ثبت اسناد و امالك 
كبودرآهنگ

طبق دســتور ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك كشور و ماده 59 آيين نامه 
قانون ثبت اينك نام كســانى كه در سه ماهه چهارم سال 1399 كه نسبت 
به امالك واقع در بخش چهار همدان درخواست ثبت نموده اند كه ترتيب به 
شــرح ذيل مى باشد اين آگهى در دو نوبت به فاصله 30 روز منتشر خواهد 

شد و واخواهى به آن از نخستين روز انتشار به مدت 90 روز خواهد بود.
1- پالك 552 فرعى از 244 اصلى بخش چهار همدان وقع در روســتاى 
طاســران آقاى شــكرعلى اســفنديارى فرزند موسى به شــماره ملى 
4030474144 نسبت به يك سوم شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ يك 

قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 54/45945 مترمربع.
2- پالك 553 فرعى از 244 اصلى بخش چهار همدان وقع در روســتاى 
طاسران آقاى فضل اله صالحى فرزند عبداله به شماره ملى 4030745202 
نسبت به يك سوم شعير مشــاع از 96 شعير ششدانگ يك قطعه زمين 

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

و به اين اداره تسليم نمايد. (م الف 21)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/01

محمدصادق بهرامى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ 

لل
 الم

ين
ب

مان
خبرپارل

واشنگتن پست: 
ايران و آمريكا در حال حركت 

به سمت بازگشت همزمان به برجام 
 يــك روزنامه آمريكايى به نقل از منابع آگاه مدعى شــده ايران و 
آمريكا در حال حركت به ســمت طرح بازگشــت همزمان به توافق 

هسته اى برجام هستند.
به گزارش فارس، روزنامه واشنگتن پست در گزارشى درباره مذاكرات 
جارى در وين نوشــته در سراســر گفت وگوها ايران اصرار داشته كه 

آمريكا بايد نخستين گام را براى پايبند شدن به برجام بردارد.
اين روزنامه نوشته ايران خواستار رفع همه تحريم هاى بازاعمال شده 
از ســوى دولت «دونالد ترامپ»، رئيس جمهور ســابق آمريكا بعد از 
خــروج از برجام و همچنين رفع 1500 تحريم جديد اعمال شــده از 

سوى دولت او  است. 
واشنگتن پست در ادامه نوشته است: «اما طبق گفته مقام هاى مطلع از 
اين گفت وگوها هم ايران و هم دولت بايدن در حال حركت به سمت 
برداشتن گام هاى همزمان و متوالى [براى بازگشت به برجام] هستند.»
«جيك ســاليوان»، مشــاور امنيت ملى كاخ ســفيد در مصاحبه اى با 
فاكس نيوز مدعى شد كه «تفاهم جديدى» براى اجراى طرح «پايبندى 

در برابر پايبندى» در حال شكل گيرى در گفت وگوها است. 
روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام هاى حاضر در مذاكرات نوشته 
مذاكره كنندگان در وين، تهيه پيش نويس طرح هايى براى اجراى كامل 

برجام از سوى ايران و آمريكا را آغاز كرده اند.
دولت «جو بايدن» گفته قصد دارد آمريكا را به توافق هسته اى برجام كه 

«دونالد ترامپ» ارديبهشت ماه سال 1397 از آن خارج شد بازگرداند.
«محمــد جواد ظريــف»، وزير امــور خارجه ايــران در مقاله اى كه 
چندى پيش در مجله «فارن افرز» منتشــر كرده بود شــرط بازگشت 
آمريكا به برجام را رفع بى قيد و شــرط تمامى تحريم هاى اعمال شده 
دوبــاره  يــا    (reimposed) بازاعمال شــده   ،(imposed)

برچسب گذارى شده (relabaled)  اعالم كرده بود.
دولت بايدن از سوى ديگر شــرط بازگشت به برجام را عقب نشينى 
ايران از اقدامات جبرانى اى عنوان كرده كه تهران در واكنش به خروج 
آمريكا از برجام و محقق نشــدن وعده هاى طرف هــاى اروپايى در 

دستور كار قرار داده است.
جمهورى اســالمى ايران با اشــاره به اينكه اصــرار يا عجله اى براى 
بازگشت آمريكا به برجام ندارد تأكيد كرده واشنگتن با توجه به نقض 
يكجانبه برجام در جايگاهى نيســت كه براى اجراى اين توافق شرط 

بگذارد.
دولت آمريكا ارديبهشت ماه سال 1397 از «برنامه جامع اقدام مشترك» 
(برجام) خارج شده و ضمن اعمال تحريم هاى متوقف شده ذيل اين 

توافق، تحريم هاى ديگرى عليه ايران وضع كرد.

طرح گام به گام
 يا توافق موقت بى پايه و اساس است

 معــاون وزير امور خارجــه با بيان اينكه فقط دربــاره گام نهايى 
به منظور رفع تحريم ها گفت وگو مى كنيم، شــايعات مطرح شــده در 
رســانه هاى غربى تحت عنوان طرح گام به گام يــا توافق موقت را 

بى پايه و اساس خواند.
به گزارش فارس، سيد عباس عراقچى در واكنش به برخى گزارش  هاى 
كذب منتشــر شده در رســانه هاى غربى، تأكيد كرد كه به هيچ وجه 
بحثى تحت عنــوان «توافق موقت» يا موضوعاتى از اين دســت در 
گفت وگوهاى بين جمهورى اسالمى ايران و گروه 1+4 مطرح نيست.

وى تصريح كرد: جمهورى اسالمى ايران تنها در خصوص گام نهايى 
به منظور رفع تحريم هاى ظالمانه عليه ملت ايران گفت وگو مى كند و 
شــايعاتى نظير طرح هاى گام به گام يا توافق موقت، بى پايه و اساس 

است.
مذاكره  كننده ارشــد ايرانى، همچنين خاطرنشــان كرد كه جمهورى 
اسالمى ايران، همانگونه كه مقام معظم رهبرى تأكيد فرمودند، به هيچ 
وجه اجازه فرسايشى شــدن مذاكرات را نخواهد داد و در عين حال 
براى رسيدن به نتيجه شتاب و تعجيل نيز نخواهد كرد و تصريح دارد 
كه گفت وگوها بايد با دقت و با حفظ منافع و مواضع قطعى كشــور 

انجام شود. 
عراقچــى در پايان عنوان كرد كه هرگونه تصميمى در خصوص روند 
و نتايج گفت وگوها، در تهران اتخاذ خواهد شــد و تيم مذاكره  كننده 
گزارش خود را از وضعيت مذاكرات به طور مستمر به مقامات عاليرتبه 

ارائه مى كند.

40 درصد از نهاده هاى دامى وارداتى در بازار سياه 
فروش مى رود 

واردات 4 ميليون تن گندم سوء تدبير است
 هم اكنــون تا 40 درصد از 
نهاده هــاى دامــى وارداتى در 
بازار سياه به فروش مى روند كه 
نابسامانى هاى بازار مرغ متاثر از 

اين قضيه است.
به گزارش دانشجو، عضو هيات 
رئيســه كميســيون كشاورزى 
مجلــس در نشســتى گفــت: 
عرصه كشاورزى به معناى عام 
كلمه تامين كننده امنيت غذايى 
كشــور اســت؛ با اين وجود بنده قبول دارم كــه برنامه هاى حوزه 
كشــاورزى همواره در مناظرات بين كانديدا هاى رياست جمهورى 
مظلوم واقع شــده و اين در حالى است كه بخش كشاورزى بخش 

مهمى است.
حجت االســالم و المســلمين احد آزادى خواه، بــا تاكيد بر اينكه 
در انتخابات رياســت جمهــورى بايد بخش كشــاورزى يكى از 
سرفصل هاى مورد نظر كانديدا ها باشد، چون با توجه به صف هاى 
طوالنى مرغ بخش كشاورزى يكى از اولويت هاى مهم مردم است، 
افزود: ما امروز شــاهد چتر سنگين يك مافيا به عرصه دام سبك و 
قاچاق آن هســتيم كه همين مسئله آينده گوشت قرمز را به مخاطره 

انداخته است.
نماينده مردم مالير در مجلس با اشاره به اينكه امروز امنيت غذايى 
يكى از مســائل مهم هر كشورى است و هر كشورى كه مى خواهد 
ثبات و امنيت داشــته باشــد بايد امنيت غذايى خود را تامين كند، 
اظهار داشت: با توجه به پتانسيل ها و ظرفيت هايى كه در كشورمان 

وجود دارد ما توانايى خوبى براى تامين امنيت غذايى خود داريم.
وى با بيــان اينكه اگر رئيس جمهور آينده به ظرفيت هاى كشــور 
عادالنــه و منصفانه نگاه كند ما مى توانيم در بخش كشــاورزى به 
خودكفايى برســيم، اضافه كرد: در گذشــته ما فقــط واردكننده و 
مصرف كننده مرغ الين بوديم، اما به دستور رهبرى مرغ الين آرين 
در كشــور با نگاه به ظرفيت هاى داخل احيا شــد. به گونه اى كه ما 
امروز مى توانيم بخش عمده اى از مرغ كشــور را با استفاده از مرغ 
اليــن آرين تامين كنيم و حتى اگر فرانســه نيز مــا را تحريم كند 

خودمان توانايى توليد داريم.
عضو هيات رئيسه كميسيون كشاورزى مجلس به مشكالت مردم در 
تامين مرغ اشــاره كرد و افزود: ما واردكننده نهاده هاى دامى هستيم 
و اين در حالى اســت ما مى توانيم با اســتفاده از آب و خاك خود 
نهاده هاى دامى را توليد كنيم مثال اگر دستور رهبر معظم انقالب در 
خصوص توسعه 550 هزار هكتارى زراعت در برخى استان ها احيا 
مى شد ما مى توانستيم بخشى از مشكل تامين نهاده هاى دامى را حل 

كنيم، اما اين اتفاق نيفتاده است.
آزادى خــواه با تاكيد بر اينكه رئيس جمهــور آينده بايد برنامه هاى 
خود براى توســعه اراضى زير كشت و الگوى كشت را اعالم كند، 
اظهار داشــت: در كشــورمان يكى از مشــكالت بخش كشاورزى 
آبيارى ســنتى است و اين در حالى است كه امروز مدل هاى آبيارى 
مدرن در دنيا اجرا مى شود؛ به هر روى ما براى تامين امنيت غذايى 
خود نيازمند اصالح الگوى كشــت و اســتفاده از مدل هاى آبيارى 
مدرن هســتيم و قطعــا رئيس جمهور بعدى بايــد در اين حوزه ها 

برنامه داشته باشد.
ــه بخــش  ــه اينك ــاره ب ــا اش ــس ب ــر در مجل ــردم مالي ــده م نماين
كشــاورزى كشــورمان قابليــت تاميــن مــواد غذايــى 250 ميليــون 
ــش  ــفانه در بخ ــرد: متاس ــان ك ــت را دارد، خاطرنش ــر جمعي نف
نهاده هــاى دامــى خال هايــى در حــوزه مديريــت وجــود دارد 
ــاد مشــخص  ــار يــك نه ــره در اختي ــن زنجي ــه اي ــه اى ك ــه گون ب

نيســت.
وى بيان كــرد: امروز عمده ارز 4200 تومانــى به نهاده هاى دامى، 
تجهيزات پزشــكى و دارو اختصاص مى يابد كــه در اين ميان نيز 

بيشترين سهم به واردات نهاده هاى دامى تخصيص پيدا مى كند.
آزادى خواه با بيان اينكه واردات ذرت ارز زيادى از كشــور خارج 
مى كند، تصريح كرد: 100 شــركت واردكننــده نهاده هاى دامى در 
كشــور فعاليت مى كنند، اما مجموعه متولى كه بايد با اين شركت ها 
تعامل داشــته باشد، مشخص نيســت به هر روى قرار شده كه اين 

وظيفه به وزارت جهاد كشاورزى محول شود.
عضو كميسيون كشاورزى مجلس با بيان اينكه اگر سامانه بازارگاه، 
ســامانه گمرك و ســامانه جامع تجارت به هم وصل شوند جلوى 
بســيارى از رانت ها و حيــف و ميل ها در تاميــن نهاده هاى دامى 
گرفته مى شود و اين مهمترين مشكل است، افزود: هم اكنون تا 40

درصد از نهادهاى دامى وارداتى در بازار سياه به فروش مى روند كه 
نابسامانى هاى بازار مرغ متاثر از اين قضيه است.

وى گفت: هم اكنون وضعيت سامانه بازارگاه نسبت به سه ماه پيش 
به ويژه در حوزه طيور بهتر شده، ولى همچنان اين سامانه در حوزه 
نهاده هاى دام با مشكل مواجه است. به هر روى دولت بايد در يك 
اقدام كوتاه مدت هم ســامانه هاى گمرك، بازارگاه و سامانه جامع 
تجارت را به هم وصل كند و هم 100 شركت واردكننده نهاده هاى 
دامــى تحت نظارت يك مجموعه قــرار بگيرند مضاف بر اين بايد 

خوراك دام جايگزين نيز تامين شود.
عضو كميسيون كشــاورزى مجلس واردات چهار ميليون تن گندم 
را نشــان دهنده سوء تدبير در كشور دانست و گفت: ما در مقطعى 
در توليد گندم خودكفا بوديــم با اين وجود بايد اين خودكفايى را 

حفظ مى كرديم.
وى بيان كرد: اســتفاده از ماشين آالت كشاورزى يكى از سه ركن 
بهره ورى در بخش كشاورزى محسوب مى شود، ولى معدل استفاده 

ما از ماشين آالت پايين است.

ادعاى خبرگزارى فرانسه درباره مذاكره
 ايران و عربستان در بغداد

 در روزهــاى اخيــر برخــى رســانه هــا گــزارش هايــى ادعايــى از وجــود 
مذاكــرات ميــان ايــران و عربســتان ســعودى طــى هفتــه هــاى اخيــر منتشــر 
كــرده و آورده انــد كــه ايــن رايزنــى هــا بــا ميانجــى گــرى نخســت وزيــر 

عــراق و در بغــداد انجــام شــده اســت.
به گزارش ايســنا، يك مقام دولت عراق در گفت وگو با خبرگزارى فرانســه 
مدعى شد كه اين مذاكرات انجام شده و سرپرستى هيأت ايرانى را نمايندگانى 

از سوى على شمخانى بر عهده داشته اند. 
اين در حالى اســت كه عربستان سعودى به طور رسمى وجود چنين مذاكراتى 
را رد كرده است. ايران نيز همچنان سكوت اختيار كرده و تنها تاكيد كرده است 

كه همواره از رايزنى با رياض استقبال مى كند.

درخواست قاليباف از دولت براى قرنطينه 
 ما متوجه وضعيت ســخت اقتصادى هســتيم و بايد بگويم كه همه توان 

مجلس و دولت حمايت از مشاغل آسيب ديده از كرونا خواهد بود.
به گزارش مهر، رئيس مجلس در جلسه علنى روزگذشته مجلس در نطق پيش 
از دســتور خود با اشاره به وضعيت شــيوع بيمارى كرونا اظهار كرد: بسيارى 
از شهرها و شهرســتان ها وضعيت قرمز دارند و در شرايط سختى هستيم. از 
دولت مى خواهم كه در بحث كنترل، قرنطينه و اجراى محدوديت ها كوشــا 
باشــد. اميدوارم با اجراى كامل محدوديت ها بتوانيم روند رشد اين بيمارى و 

آسيب را متوقف كنيم.
محمد باقر قاليباف در مورد تعطيلى دو هفته مجلس گفت: ما در هفته آينده به 
خاطر شرايط كرونايى تنها جلسات علنى صحن مجلس را تعطيل كرديم تا از 

شيوع بيشتر كرونا جلوگيرى كنيم.

جايزه به كشاورزان براى خريد تضمين گندم
 ستاد هماهنگى اقتصادى دولت با توجه به ضرورت تقويت ذخاير راهبردى 
و حمايت از كشاورزان در سال رفع موانع توليد، پيشنهاد پرداخت جايزه تسريع 
در تحويل گندم را مورد بحث و بررســى قرار داد و مصوب كرد، به ازاى هر 
كيلو خريد تضمينى گندم مبلغ يك هزار تومان به عنوان جايزه تحويل ســريع 

به كشاورزان پرداخت شود.
به گزارش تســنيم، حجت االســالم والمســلمين حســن روحانى رئيس 
جمهور در جلســه اين ســتاد با اشــاره به اقدامات و تالش دولت براى 
خودكفايى در توليد گندم تصريح كرد: در شرايطى كه در سه سال گذشته 
دشــمنان اين ســرزمين با جنگ اقتصادى به دنبال ايجاد قحطى در كشور 
بودنــد، دولت با تامين و توزيع كافى و فراوان كاال در كشــور اجازه نداد 

اين خواسته دشمن محقق شود.

محمد ترابى »
 هر چه به انتخابات رياســت جمهورى 
در 28 خرداد ماه نزديك مى شويم، مواضع 
افراد و چيدمان كانديداها در برابر يكديگر 
بيش از پيش مشــخص  مى شود. دو اتفاق 
اخير باعث شــده كه مواضــع و معادالت 
احزاب و كانديداهاى سرشناس تغيير كرده 

و مشخص تر شود. 
چند روز پيــش پس از اظهــارات متكى 
درباره ليســت ده نفره شــوراى وحدت، 
باعث واكنش هاى زيادى شــده كه در اين 
ميان مى توان مواضــع و اهداف برخى از 

كانديداهاى محتمل را پيش بينى كرد. 
از ســوى ديگر پس از اين كه سيد حسن 
خمينــى اعالم كرد كه پيرو جلســه اى كه 
با مقام معظم رهبرى داشــته و صالحديد 
پيش  انتخاباتى  رقابت  در عرصه  ايشــان، 
رو حضور نخواهد داشت. حال اين سوال 
پيش مى آيــد كه آيا خمينــى در صورت 
كانديدا نشــدن، به فعاليت خود براى تاثير 

در انتخابات ادامه خواهد داد/
 نداى لبيك يا رئيسى

شــايد بتوان گفت كه اصلى ترين مجهول 
1400 جمهــورى  رياســت  انتخابــات 

تصميــم آيت  ا... رئيســى براى ورود به 
عرصه انتخاباتى اســت. رئيسى به عنوان 
اصلى تريــن رقيــب انتخاباتيــه حســن 
در  كشــومان  رئيس جمهورى  روحانــى 
انتخابات 96 به حساب مى آيد. از سوى 
ديگر رئيســى در ميان اذهان اصولگرايان 
از جايــگاه خوبى برخــوردار بوده و به 
هميــن امر وى را گزينــه اى مى دانند كه 
اكثريت طيف هاى اصولگرا براى حمايت 

از وى به ائتالف خواهند رسيد. 
گذشــته  ادوار  انتخابات  تجربــه  طبــق 
اصولگرايــان بــراى ائتالف همــواره با 
چالــش روبــه رو بوده انــد، و گزينه اى 
همچون رئيســى كه بتواند ائتالف را در 
اين حزب به وجود بياورد، كمياب است.  
از اين رو شــاهد اين مســئله هستيم كه با 
وجود اينكه رئيســى چنــدى پيش اعالم 
كــرده بود كه تمركــزش را تنها روى قوه 
قضائيه جمع كرده است، اصولگرايان وى 
را گزينه اصلى خود معرفى كرده و اكثريت 

خواســتار ورود وى بــه عرصــه رقابت 
انتخاباتى هستند. 

 جدايى طلبان از ائتالف 
بــا ايــن حــال از آنجايى كــه برخى از 
اصولگرايان خود را از حاال پيروز انتخابات 
1400 مى داننــد، ائتــالف با رئيســى را 
نمى پسندند. ايشان اعتقاد دارند از آنجايى 
كه احتمال حضور چهره هاى شــاخص و 
تاثيرگــذار اصالحات در انتخابات ضعيف 
است، ديگر رقيبى كه بخواهند در برابر آن 
به ائتالف برســند وجود نخواهد داشت و 
رقابت اصلى را در يمان خود مى دانند. البته 
با توجه به انتخابات اسفند ماه 98 مى توان 
گفت كه تكرار اين موضوع براى انتخابات 

خرداد ماه 1400 نيز محتمل است. 
از اين رو احتمال صف آرايى اصولگرايان 
در برابر يكديگر در انتخابات همچون سال 

92 نيز وجود دارد.
 البتــه در ايــن ميان دو حالــت از رقابت 
ميــان اصولگرايان وجود خواهد داشــت؛ 
يــك آنكه برخــى از اين افــراد با وجود 
ورود رئيســى به انتخابات بــه رقابت با 
وى بپردازند، دو آنكه چهره هاى شاخص 
اصولگرا در صورت ورود نكرد رئيســى 
به رقابت بــا يكديگر پرداخته و مجاب به 

ائتالف با يكديگر نشوند.  
ضرغامــى به عنــوان يكــى از ده گزينه 
شــوراى وحدت كه چنــدى پيش اعالم 

كرده كه " ضمن احتــرام به همه نامزدها، 
رقبا، تشــكل هاى سياســى بناى ورود به 

سازوكارهاى مرسوم را ندارم."
 دقيقه نودى ها

شاهد اين مســئله هســتيم كه طى ماه ها 
گذشــته بســيارى از افــراد و چهره هاى 
شناخته شــده براى ورود به عرصه رقابت 
انتخاباتــى پيش رو اعالم آمادگى كرده اند. 
امــا در اين ميــان برخــى از كانديداهاى 
احتمالــى همچنــان از حضــور خود در 

انتخابات صحبتى به ميان نمى آورند.  
شــايد بتوان گفت كه اصلى ترين متغييرى 
كه در اين ميان براى كانديداهاى دقيقه  90

وجود دارد، ورود و يا ورود نكردن رئيسى 
به انتخابات است. 

على الريجانــى و قاليباف اصلى ترين اين 
دسته كانديدا ها به حساب مى آيند قاليباف 
كه در رقابت انتخاباتى از شــانس خوبى 
براى پيروزى نيز برخوردار اســت، نسبت 
به تجربه انتخابات 96 در صورت حضور 
رئيســى به عرصه رقابت انتخاباتى ورود 

پيدا نخواهد كرد. 
از ســوى ديگر الريجانى بــا وجود اينكه 
گزينــه ائتالفــى اصالح طبــان خوانــده 
مى شود، براى پيروزى در انتخابات به راى 

اصولگرايان نيز احتياج دارد. 
در ميان اصالح طلبان الريجانى را با حسن 
روحانى مقايسه مى كنند و از اين رو برخى 

از اصالح طلبان تنــدرو ورود الريجانى را 
از طرف اصالح طلبان پايان كار اصالحات 
مى دانند، اما از ســوى ديگر عده اى ديگر 
از اصالح طلبــان به علت احتمال باالى رد 
صالحيت گزينه هــاى اصلى، الريجانى را 

تنها گزينه مى دانند. 
از ايــن رو مى تــوان گفــت كــه حتــى 
اصالح طلبــان نيز در انتخابــات پيش رو 
احتمــال دارد كه به ائتــالف و وحدت بر 
ســر گزينه اى همچون الريجانى برسند. به 
همين دليل است كه الريجانى براى حضور 
تاثيرگذار نياز به راى برخى از اصولگرايان 

نيز دارد. 
 هاشمِى ديگر در راه

حســن خمينى طى دهه ســال گذشته از 
ياران نزديك رهبر جريان اصالحات يعنى 
حساب  به  رفســنجانى  هاشــمى  مرحوم 
مى آيد. از اين رو خمينى با وجود اينكه در 
رقابت انتخاباتى شــركت  نخواهد كرد اما، 
مى تواند نقش حلقــه اتصال اصالحات را 

در انتخابات 1400 به بعد بازى كند. 
پايه هاى ايــن تصميم در ســال 96 بنيان 
گذاشته شده اســت، جايى كه خمينى در 
غياب هاشمى رفسنجانى در پيام ويدئويى 

از روحانى حمايت كرد. 
حــال در انتخابات پيــش رو نيز حمايت 
خمينى از الريجانى مى تواند معادالت را تا 

حد زيادى به نفع وى تغيير دهد. 

 آژانــس بين المللــى انــرژى اتمى در 
بيانيه اى از مذاكره ايران و آژانس در وين و 
در ســطح كارشناسان درباره ذرات اورانيوم 
كشف شــده خبر داد كه قرار بود اوايل ماه 

آوريل در ايران برگزار شود.
به گزارش ايرنــا، آژانس بين المللى انرژى 
اتمى و ايــران روز دوشــنبه مذاكرات در 
راستاى كســب توضيحاتى از ايران درباره 
منشــاء ذرات اورانيوم كشــف شــده در 
مكان هاى اعالم نشــده در ايــران را آغاز 
كردند، مســئله اى كه مى تواند بر تالش ها 

براى احياى توافق هسته اى تاثير بگذارد. 
آژانس در بيانيه اى بــا مطرح كردن اين كه 
«آژانــس بين المللى انــرژى اتمى  و ايران 
مشــاركت در روندى متمركــز را با هدف 
شفاف ســازى مســائل پادمانى باقى مانده 
آغاز كردند»، گفت كه اين نشست در سطح 

كارشناسان است. 

ــران  ــن نشســت آژانس-اي ــود اولي ــرار ب ق
اوايــل آوريــل در تهــران برگــزار شــود امــا 
بــا وجــود برنامــه ريــزى بــراى مذاكــرات 
ــا حضــور  احيــاى توافــق هســته اى كــه ب
ــى  ــده در آن و ديپلماس ــى مان اعضــاى باق
ــد در  ــرار ش ــكا ق ــا آمري ــتقيم ب ــر مس غي

ــاد.  ــه تعويــق افت ويــن برگــزار شــود، ب
آژانــس در ادامــه بيانيه اش مطــرح كرد: 
ايــن نشســت در وين برگزار شــد، چون 
كارشناســان ايرانى شــركت كننده در اين 
نشســت، در نشســت هايــى جداگانه در 
كميسيون مشــترك برجام در جاى ديگرى 

در پايتخت وين نيز مشاركت دارند. 
توافق بر ســر مذاكره در اين باره كمك كرد 
كه كشورهاى اروپايى متقاعد شوند قطعنامه 
اى را كه ايران را در سى و پنجمين نشست 
شــوراى حكام آژانس در ماه گذشته مورد 

انتقاد قرار دهد، پيگيرى نكنند. 
اين مذاكرات همچنيــن از تنش ميان ايران 
و غرب جلوگيرى كرد كه مى توانســت به 
تالش ها براى بازگرداندن واشنگتن و ايران 
به پايبندى كامل به توافق هسته اى، آسيب 

بزند. 
توضيحــات  ارائــه  در  پيشــرفت  عــدم 
ــاره ايــن ذرات اورانيــوم در مذاكــرات  درب
آژانــس بــا ايــران بــه معنــاى ايــن خواهــد 
بــود كــه فرانســه، انگليــس و آلمــان بــراى 
تصويــب قطعنامــه اى بــا حمايــت آمريــكا 
در نشســت بعــدى شــوراى حــكام در مــاه 

ژوئــن پافشــارى خواهنــد كــرد.

مذاكرات ايران و آژانس بين المللى انرژى اتمى در وين برگزار شد

توضيحاتى درباره 
تعطيالت جلسات 
علنى هفته آينده

 سخنگوى هيات رئيســه مجلس شوراى 
اسالمى توضيحاتى را درباره تعطيلى جلسات 

علنى هفته آينده مجلس ارائه كرد.
به گزارش خانه ملت، محمد حسين فرهنگى 
در حاشيه جلسه علنى روزگذشته مجلس در 
جمع خبرنگاران گفت: در ارتباط با جلسات 
مجلس و كميسيونها مطالبى در روزهاى اخير 
در رســانه ها مطرح شد كه رئيس مجلس هم 
توضيح مختصرى در جلســه علنى ارائه كرد. 

الزم اســت توضيح بدهم كــه تعطيلى براى 
نماينده عمال معنايى ندارد و نمايندگان درگير 
مسائل مختلف مرتبط با مجلس چه با جلسه و 

چه با تلفن هستند.
وى افزود: آن چه باعث شــد ما جلسه علنى 
را تعطيل كنيــم اين بود كه پيش از اين، هفته 
آينده را براى حضور نمايندگان در حوزه هاى 
انتخابيه پيش بينى كرده بوديم اما به دليل اينكه 
هفته آينده پيك كرونا است و ما فضاى كافى 
براى جلسات كميسيونها نداريم و در صحن 
هم ارتباطات به گونه اى است كه نمايندگان 
نمى توانند فاصله داشته باشند لذا قرار شد دو 

روز جلسه صحن در هفته آينده نيز نباشد.
فرهنگى يادآور شــد: البته كميســيون هاى 

امنيت، اقتصاد، انرژى و بهداشت براى پيگيرى 
مســائل مرتبط روز مشخص شدند كه هيات 
رئيســه آنها پيگير مســائل باشــند، لذا جاى 
نگرانى نيســت كه مســائل حساس كشور از 

رصد و پيگيرى مجلس دور بماند.

سخنگوى هيات رئيسه مجلس شوراى اسالمى 
در پايان گفت: بر همين اســاس تاكيد شد كه 
مجلس هفته آينده جلسه علنى نداشته باشد اما 
اگر ضرورتى باشد جلساتى به صورت آنالين 

و يا حضورى تشكيل خواهد شد.

بررسى شرايط گزينه هاى احزاب با نزديك شدن به انتخابات

خمينى و رئيسى ائتالف  سازان 1400
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يادداشت

آگهي حصر وراثت
آقاى شمسعلى گوهرى داراى شماره شناسنامه 5882 به شرح دادخواست 
به كالسه 111/9900650ح از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان گوهرعلى گوهرى به شماره شناسنامه  
3 در تاريخ 1399/07/15در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 

حين الفوت آن متوفى منحصر است به:
 1-زينب گوهرى به شماره شناســنامه 775 و شماره ملى 4031688490 و 

تاريخ تولد1345/03/02 صادره از حوزه 3 كبودراهنگ فرزند متوفى،
2- اميدعلى گوهرى به شماره شناسنامه 877 و شماره ملى 4031689519 و 

تاريخ تولد 1352/04/02 صادره از حوزه 3 كبودراهنگ فرزند متوفى
3- قدم خير گوهرى به شماره شناسنامه 5883 و شماره ملى 4968959222 

و تاريخ تولد 1339/11/15 صادره از حوزه 1 صحنه فرزند متوفى
4- على اله گوهرى به شماره شناسنامه 876 و شماره ملى 4031689500 و 

تاريخ تولد 1349/06/13 صادره از حوزه 4 كبودراهنگ فرزند متوفى
5- شمسعلى گوهرى به شماره شناسنامه 5882 و شماره ملى 4968959214 

و تاريخ تولد 1328/03/15صادره از حوزه همدان فرزند متوفى
6- ســوريه شيخى به شماره شناسنامه 323 و شماره ملى 3800360594 و 
تاريخ تولد 1340/05/07 صادره از حوزه قروه همســر متوفى. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 30) 

قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف گل تپه

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

خبـر

جزئيات برگزارى امتحانات ابتدايى ها
 معاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش وپرورش با بيان اينكه 31 ارديبهشــت پايان 
زمان آموزش در دوره ابتدايى است گفت: با توجه به اينكه در دوره ابتدايى، ارزشيابى 
كيفى توصيفى اســت معلمان فرصت دارند تا 10 خرداد نتايج ارزشيابى دانش آموزان 

را ثبت كنند.
بــه گــزارش ايســنا، رضــوان حكيــم زاده دربــاره نحــوه ارزشــيابى دانش آمــوزان در 
پايــان ســال تحصيلــى جــارى اظهــار كــرد: ســال تحصيلــى جــارى از ســه بســتر 
ــراى  ــع بســته هاى آموزشــى ب ــران و توزي ــى اي فضــاى مجــازى، مدرســه تلويزيون
ــم  ــت ه ــاده و دوردس ــق دورافت ــه در مناط ــد و البت ــتفاده ش ــوزش اس ــداوم آم ت

ــد. ــورى بودن ــا حض آموزش ه

افزايش بودجه وزارت بهداشت 
در سال 1400 مطلوب است

 معاون توســعه منابع و مديريت وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى گفت: 
بودجه سال 1400 افزايش خوبى نسبت به سال قبل پيدا كرد و در مجلس نيز با حمايت 

نمايندگان، اعتبارات خوبى در بخش سالمت اختصاص يافت.
به گزارش ايرنا، ســيد كامل تقوى نژاد، بدون اشــاره به رقــم بودجه مصوب وزارت 
بهداشــت در سال 1400 گفت: ســال 1399 با همه محدوديت هايى كه در منابع مالى 
دولت وجود داشت يكى از ســال هاى موفق براى وزارت بهداشت و دانشگاه ها بود. 
بودجه سال 1400 افزايش خوبى نسبت به سال قبل پيدا كرد و در مجلس نيز با حمايت 

نمايندگان، اعتبارات خوبى در بخش سالمت اختصاص يافت.

طبق طرح جوانى جمعيت غربالگرى اختيارى است
 يك عضو فراكسيون زنان مجلس شوراى اسالمى با دفاع از طرح جوانى جمعيت 
گفت كه در اين طرح غربالگرى اختيارى آمده كه منطبق با اســتانداردهاى تعيين شده 

وزارت بهداشت و تشخيص پزشك متخصص خواهد بود.
به گزارش ايســنا، زهره الهيان اظهار كرد: طبق اصل 71 قانون اساســى مجلس اختيار 
قانون گذارى در عموم مســائل را دارد. وى ادامــه داد: اخيراً هجمه هاى هدفمندى در 
فضاى مجازى و رسانه ها عليه مجلس شروع شده مبنى بر اينكه مجلس شوراى اسالمى 
حق ورود به قانون گذارى در حوزه جمعيت را نداشــته است كه درست نيست؛ ما به 
سرعت به ســمت پيرى جمعيت مى رويم اگر اروپا اين مسير را طى 100 طى مى كند 

جمعيت ما در طول 30 سال آينده سالمند خواهد شد.

شبكه هاى اجتماعى شمشير دو دمى كه 
حق و باطل را با هم نشانه مى روند 

مهدى ناصرنژاد »
 وقتى (آلفرد برنهارد نوبل) شيمى دان و اسلحه ساز برجسته سوئدى 
155 سال پيش (سال 1866 ميالدى) ديناميت را اختراع كرد و دنيايى 
را با اختراع خود براى شــكافتن صخره هــا و كوه ها در عمليات راه 
ســازى و معدن كارى شگفت زده ساخت، هرگز تصور نمى كرد چنين 
دست آوردى بزرگ جهت كمك به پيشرفت بشريت، روزى به سالح 
و وســيله اى مرگبار و وحشتناك در اهداف  به خاك و خون كشيدن 

مردم و تخريب ثروت ملت ها تبديل شود!.
 اساســاً هر اختراعى كه بشــريت را در شاهراه پيشرفت و رسيدن به 
ناممكن ها قرار داده، با هدفى شــوم و مخرب توســط ســازمان هاى 
مخوف و حتى دولت هاى سياست باز و گروه هاى تروريست به طور 
وارونه مورد استفاده قرار مى گيرد، مثل جريان الكتريسيته برق كه براى 
استخراج روشنايى و به حركت در آوردن موتور هاى صنعتى و مولد، 
اختراع شــده است، به عنوان وســيله اى براى گرفتن جان انسان ها و 

اعدام محكومان و بعضاً بى گناهان به كار برده مى شود.
در همين راســتا وسايل ارتباط جمعى و مخابراتى جديد نيز در عصر 
حاضر براى دسترســى آسان و به هنگام ملت ها به اطالعات و اخبار، 
نوآورى و اختراع شــده است، اما شاهد هستيم كه در دنياى پرشتاب 
امروز، بيشــترين وســايل ارتباط جمعى از جمله همين گوشى هاى 
همراه كه با تيراژ باال در دســت هر فرد عامى و خاص و با ســواد و 
بى سواد قرار گرفته است، در رفتار هاى شيطنت آميز و مزاحمت آفرين 
نيز مورد اســتفاده قرار مى گيرد و حتى امروزه بخش مهم و مجهزى 
از دســتگاه هاى پليسى در سراسر جهان به كشــف جرايم مرسوم و 

شناسايى مجرمان در فضاى مجازى اختصاص دارد.
 امروزه شبكه هاى اجتماعى و بهره مند از پيشرفته ترين وسايل ارتباطى 
و نرم افزارهاى اينترنتى به فضاى گســترده و دور از كنترل و نظارت 
براى فعاليت هاى تبليغى و جوسازى هاى جهت دار تبديل شده است، 
بطورى كه يك يا چند كودك مى توانند با اغراض گوناگونى كنار هم 
يك كليپ 30 ثانيه اى سر هم كنند و به افراد حقيقى و حقوقى بتازند 

و جريانى مخرب به راه اندازند. 
امــروزه با بهره منــدى از فضاى مجــازى و ورود گروهى به فضاى 
مجازى مى شــود افكار عمومى يك جامعه را تحت تأثير قرار داده و 
در اذهان سســت بنيان ايجاد شك و ترديد ساخته و فضاى جامعه را 
با شايعه پراكنى و پخش كليپ هاى آبدوغ خيارى مسموم كرد. امروزه 
در فضاى مجازى با كرايه گرافيســت هاى ماهر و هنرمندان فتو شاب 
مى شــود جاى هر سايه روشنى را با هم عوض كرده و روز را شب و 

شب را روز جلوه داد.
گرايش هاى سياســى در فضاى اجتماعى امروز بيشترين استقاده را از 
فضاى مجازى در شبكه هاى اجتماعى مى برند، مخصوصاً اينكه جامعه 
ما به لحاظ مشــكالت اقتصادى و استرس ها و گرفتارى هاى ناشى از 
بيمارى فزاينده كرونا به شــدت ملتهب اســت و در آستانه انتخابات 
سيزدهمين دوره رياست جمهورى بيشترين ذهنيت منفى براى هضم 
شــايعات و جوسازى ها را دارد و شايد بهتر تحت تأثير و شارژ ذهنى 
از كليپ هايــى نظير بى حرمت كردن روحانيت قرار بگيرد و همچنين 
نسبت به تصميم خود براى شركت در انتخابات پيش رو، دچار ترديد 

بشود.

دنياى اقتصاد: اسم رمز 19 گام مخل توليد
 گام  به گام پيش بريد پاتون يه موقع پيچ نخوره!!

هفت صبح: مظنه مسكن سرگردنه خطرناك
 اينو بايد از دالل هاى هميشه در صحنه پرسيد!!

همشهرى:آمار واكسيناسيون در استان ها
 حواستون باشه با آمار فوتى ها جا  به جا نشه!!
آرمان ملى: مردم هزينه حرف تندروها را مى دهند
 هركى خربزه ميخوره پاى لرزشم ميشينه!!

اعتماد: مجوز رانت پنهان
 توخفا دادن كه يه موقع ريا نشه!!

مهدتمدن:از واكسن پولى تا پرشدن سردخانه ها
 حتى شوخى اش هم بى مزس!!

پيشرو:ماليات خانه هاى خالى دردى دوا نمى كند ساخت وساز كنيد
 بدون شرح!!

جمهورى اسالمى: راهكار كنترل كرونا از زبان صاحبان مشاغل
 حتما با ترفند نصفه باال دادن كركره ها!!

ابتكار:ذوب شدن يخ برجام در وين
 باالخره نطق برجامم باز شد!!

رسالت: 100 روزى كه 3هزار روز شد
 ميگذره ولى سخت مى گذره!!
شهروند: كرونا به جمعيت هم زد 

 اصال اومده كه جمعيت رو كن فيكون كنه!!
كليد:واكسيناسيون كرونا رايگان است

 يعنى نوع لباسش تو نوبت دهى فرقى نداره!!
همدلى: نقدينگى بورس در كام  رمز ارزها

 كامتون رو با اين چيزا تلخ نكنيد!!
كيمياى وطن: تب تند رطب

 رطب خورده را كى منع خرما كند!!

فاجعه پندارى و استرس بيماران كرونايى 
پس از بهبودى

 يك روانشــناس با بيان اينكه آثار روانشــناختى ابتال به كوويد 19
طوالنى مدت است، گفت: مطالعه بر روى 97 نفر از بهبوديافتگان كوويد 
19 در كشور نشــان داد افرادى كه اين بيمارى را شديدتر تجربه كرده 
بودند، تا چند ماه پس از بهبودى نيز نشخوار ذهنى، احساس درماندگى 

و فاجعه پندارى ناشى از كوويد 19 را تجربه مى كردند.
پيمان دوستى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: نگرانى هاى ابتدايى دوران 
پاندمى كرونا لزوماً معطوف به ســرويس هاى مراقبت هاى بيمارستانى 
براى كنار آمدن با موجى از بيماران با عالئم جسمانى بود و اين امر كامًال 
طبيعى است، چرا كه بر حسب ضرورت، با شروع پاندمى رسيدگى به 

بيماران بد حال اولين اولويت است.
اين روانشــناس افزود: بــا اين حال مطالعات انجام شــده بر روى 
بيماران و بهبوديافتــگان بيمارى كوويد 19 حاكى از آن بود كه اين 
افراد ابعاد روانشــناختى اى مانند ترس، انــكار، انگ، نگرانى درباره 
ســالمت اعضاى خانواده، نشخوار فكرى و تغيير در خواب و رفتار 

را نشان مى دهند.
دوستى ادامه داد: ساير مطالعات انجام شده نشان مى دهد بهبوديافتگان 
اين بيمارى عواملى چون اســترس، استرس پس از سانحه، اضطراب، 
افسردگى و بى خوابى را تجربه مى كنند. همچنين ديگر مطالعات انجام 
شده بر روى مبتاليان اين بيمارى نيز نشان دهنده درك انزواى اجتماعى 

حاصل از ابتال به كوويد 19 و ترس از آسيب پذير بودن است.
وى با اشاره به انجام مطالعاتى بر روى بهبوديافتگان كوويد 19 در ايران، 
گفت: مطالعه من و همكارانم بر روى 97 نفر از بهبوديافتگان اين بيمارى 
بود كه به سه گروه آنها را تقسيم كرديم. گروه اول شامل افرادى بود كه 
به شــكل خفيف بيمارى را تجربه كرده بودند، گروه دوم شامل افرادى 
بود كه عالئم تنفســى را تجربه كرده بودند اما شدت بيمارى به حدى 
نبود كه نياز به بسترى و مراقبت هاى بيمارستانى پيدا كنند و گروه سوم 
شــامل افرادى بود كه مشكالت شديد تنفسى را تجربه مى كردند و در 

بيمارستان بسترى شده بودند.

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

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

برابر رأي شماره 139960326008000531 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى تيمور فقيه آرام 
فرزند عباسعلى به شماره شناسنامه 1391 و كدملى 3992585190 صادره از رزن 
در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 62979 مترمربع پالك 
شماره فرعى 403 از اصلى 176 قريه گندوز واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك رزن خريدارى از مالك رسمى آقاى عباس على فقيه آرام فرزند قاسمعلى 
دارنده نسق شماره 2640 مورخ 1352/09/01 و 73001 مورخ 1353/01/20 دفتر 
5 همدان محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 1)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/17

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/01
حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن 

بردگى مدرن كودكان با اليك وفالوور

كاال شدگى كودكان در شبكه هاى اجتماعى 
به دست خانواده ها

سپيده راشدى »
 ســر چهار راه گل به دست لب جدول نشسته اســت چراغ مدام قرمز، سبز و زرد مى شود اما ناى حرف زدن با 
سرنشــينان را ندارد كنارش ترمز مى كنم دقايقى چشم به چشم نگاهم مى كند و با صوت كودكانه اش مى گويد: خاله 
گل هايم همه پالسيده شده است مى خرى؟؟؟ محسن 9سال دارد با كلى آرزوهاى قشنگ. چشم هايش را دنبال مى كنم 
و كمى آن طرف تر كودك تقريبا 4 ساله اى را در يك خودرو لوكس مى بينم كه مادرش در حال اليو گرفتن از او است 

و پدر مدام مى گويد دوباره تكرار كن...
كودك خســته و كالفه گير ســرش را از موهاى لخت طالييش جدا مى كند و مى خوابد اما مادر دوربين گوشــى را به 
ســمتش مى گيرد و اسمش را صدا مى زند... اين روزها اينستاگرام را كه باز مى كنى پر است از استورى ها و پست هايى 
كه كودكان به خواسته والدينشان بايد در مقابل دوربين مدام شيرين زبانى كنند، لباس هاى برند بپوشند آشپزى و يا حتى 
آرايش كنند. گاهى اين كودكان بايد به قدرى يك كار خاص را تكرار كنند كه كالفه مى شوند مادران حتى از كالفگى شان 
هم فيلم به اشتراك مى گذارند به طورى كه ميليون ها نفر از اول صبح كه كودك بيدار مى شود تا شب كه مى خوابد آن را 
در اســتورى ها مى بينند.اين كودكان كه اصطالحاً كودكان كار مدرن نام دارند تفاوتى با كودكان كارى مانند محســن كه 
آرزوهايش در خيابان ها قد مى كشد، ندارند. برخى خانواده براى مطرح شدن و يا اينكه فرزندشان تبديل به يك چهره شود 
دســت به نمايش كودك مى زنند تا با جذب فالووربيشــتر، شركت ها، آرايشگاه ها و... را جذب و تبليغ كرده و در نهايت 

در دوران كودكى خود متوقف مى شونداز آن كسب درآمد كنند.
مســائل اقتصادى شايع ترين دليل سوق خانواده ها به فعاليت با كودكان در فضاى مجازى است. مادرها براى درآمدزايى به 
فرزندانشان فرصت بچگى كردن نمى دهند و اين موضوع در شرايط بد اقتصادى جامعه بيشتر به چشم مى آيد. چند خانواده 
در دايركت خبرنگار روزنامه همدان پيام، علت به نمايش گذاشــتن فرزندانشــان را كشف استعداد آنها عنوان كردند و چند 
گروه هم معتقد بودند كه اگر بتوانيم فالوورهارا به k 700 برسانيم ماهى 30 ميليون درآمد داريم. خانواده ها نمى دانند كه اين 
كارشان تعرض به حقوق كودك و محروم كردن كودك از حقوق قانونى خود است. نه تنها قانونى براى منع خودنمايى ها در 
اينســتاگرام وجود ندارد بلكه چندى پيش هم مطرح شد كه براى كسانى كه به وسيله فضاى مجازى كسب درآمد مى كنند و 

باالى 500 ميليون درآمد دارند ماليات در نظر گرفته مى شود!
جمع بندى:

يادمان باشد كودكان كار هميشه ســر چهارراه ها گل و آدامس به دست نيستند كه به ناچار براى پدر يا مادر 
مريض و بيكارشان تالش كنند، هميشه دلخراش لباس نمى پوشند، هميشه نامرتب و به هم ريخته نيستند. 

گاهى لباس هاى گران قيم ت به تن دارند، همه برايشــان جيغ و هورا مى كشــند و چندين ميليون نفر 
اليكشــان مى كنند و كامنت هاى پرزرق وبرق برايشان ميفرستند. اما باز هم وسيله اى هستند براى پول 

درآوردن!

تلقين روانى كاذب به كودك
كودك بــا قرارگيرى دايم در مقابل دوربين و تشــويق كاذب بــه ازاى آن، به 
سراغ رفتارهاى غيرواقعى مى رود. مسأله اى كه «امير حسين ياورى» متخصص 
روان شناســى بالينى نيز آن را تأييد مى كند و با ذكر مثالى از دنياى واقعى، آن را 
بسط مى دهد: كودكانى كه از بچگى حتى روزهاى اول تولد مقابل دوربين پدر يا 
مادر خود نمايش اجرا مى كنند، برخى از آنها از نگاه والدينشان به ستارگان دنياى 
مجازى تبديل شده اند اما با نگاهى به كارنامه شان مى توان مشكالت متعدد روحى 
روانى را در زندگى شان ديد و برخى از آنها نيز هم اكنون از صحنه ها محو شده اند 

و ضربه سنگينى به همين خاطر خورده اند.
فالوور بيشتر، درآمد بيشتر

ياورى معتقد اســت: اغلب كودكان كار خيابانى به دليل مشــكالت مالى والدين 
مجبور هســتند زير سن قانونى كار، با هدف كســب درآمد نه مهارت، كار كردن 
را آغــاز كنند اما نوع ديگراز كودكان كار كه به كودكان كار مدرن معروفند، بازيچه 
دســت والدين هســتند براى كسب درآمد بيشــتر. اين كودكان در فضاى مجازى 
اينســتاگرام خواه و ناخواه مجبورند جذاب و شيرين باشند تا با فالوورهاى بيشتر، 

درآمد بيشترى را جذب كنند.
او اظهار مى كند: در سلسله مراتب رشد روانى كودك بايد ها ونبايدهايى را بايد طى 

كند تا با محيط اجتماعى ونوع برخورد با آن آشنا شود. 
در مورد كودكان كار سلســله مراتب رشدى طى نمى شود. آنها زودتر از موعد 

مقرر وارد دنياى كار مى شوند و از همان دوران كودكى دغدغه درآمد دارند 
نه مهارت آموزى. 

كودكان در چنگال اليك ها
يــاورى باور دارد كودك به جاى آمــوزش روابط اجتماعى به عنوان 
يك فروشــنده مطرح مى شــود و فراتر از ظرفيت وجودى از او كار 
مى كشند. كودكانى كه در چنگال اليك ها قد مى كشند در بزرگسالى 
دچار اختالالت خلقى و شــخصيتى خواهند شــد. عالوه بر اينكه 
درصد سوءاســتفاده مالى، اجتماعى و جنسى از كودكان باال مى رود 

ناخودآگاه تملق، تبليغ جنسى و كدى گرى را هم ياد مى گيرند.
او با تأكيد بر اينكه نقض حريم كودكان نقض قانون است، مى گويد: در 

جوامعى كه پيگيرى قانونى سختى باشد ميزان شيوع معضالت اجتماعى، 
روانى كاهش پيدا مى كند.

زندگى نمايشى در فضاى مجازى
يك جامعه شــناس علت ســوق والدين به اســتفاده ابزارى از 

كــودكان خود را نشــأت گرفته از دور شــدن بخشــى از جامعه 
از ارزش هــاى ايرانى- اســالمى و گرويــدن به دنياى نئوليبراليســم 

از (ارزش هــاى غربى) مى دانــد. «افراد در دنياى نو ريبالريســم وســرمايه دارى 
هر راهى استفاده مى كنند براى كسب درآمد و سود.»

حسين رضايى اظهار مى كند: ارزش هاى نو به كودك معصوم هم رحم نمى كند به طورى كه بدن، 
صورت و ماهيت آنها تبديل به كااليى مى شود كه داراى ارزش افزوده است و مادران و پدران با 

نگاه مادى و نئوليبراليسم مى توانند از آن كسب درآمد كنند.
 از دنياى واقعى دور مى شوند

او مى افزايد: خانواده ها ناآگاهانه و از روى جهل كودك را از عالم واقعيت، ابراز احساســات، 
بازى هاى كودكانه ودنياى شيرين و بى بازگشت كودكى دور مى كنند.او به موجودى مصنوعى 
تبديل خواهد شــد كه بايد مدام نمايشى بازيگرانه را ايفا كند. كودكى كه هنوز به بلوغ روانى، 
جسمانى و عقالنى نرســيده است، نقشى تحميلى ايفا مى كند. در واقع هيجانات كاذبى را به 
كودك تحميل مى كنند كه ترس از بد ديده شــدن باعث افزايش استرس و اضطراب خواهد 
شد. همچنين صدمات جبران ناپذير و بى بازگشتى چون نپذيرفتن وظايف، شخصيت هيجانى، 
نمايشى و احساسى، آسيب هاى روحى و روانى، به دنبال 
خواهد داشت وبه عنوان يك شهروند در زندگى 
سالم و نرمال در عالم واقعيت ناتوان است.

رضايى معتقد اســت فــرد ضعيف 
نمايشــى و هيجان زده به دور از 
فاكتور هاى عالم واقعيت رشد 
مى كند. اين دسته از كودكان 
جامعه پذيــرى  فاقــد  كار 
خــود  از  و  واقعى انــد 
واقعــى دور مى شــوند. 
به  آنها  شــرايط  اين  در 
فــردى بى مهــارت و با 
كه  معيوب  جامعه پذيرى 
با كوچكترين مشــكالتى 
فرو شكســته و منزوى و 
افراطى  فردگرايــى  دچــار 

مى شود، تبديل خواهند شد.

درآمدزايى 
خانواده ها از 
كودكان با اليك

 و فالوور

كودكانى 
كه به جاى 

سرچهارراه در خانه 
نان آورند

نقض حريم خصوصى 
كودكان

او تأكيد مى كند كه نمايش كودك در فضاى 

مجازى با لباس ها و چهره هاى مختلف بهره بردارى 

اقتصادى از كودك است. اين معضل اجتماعى ناشى از 

استفاده ناصحيح از تكنولوژى است كه به فرهنگ هر كس 

بر مى گردد و الزم است كوچكترين سوءاستفاده از كودك 

با شديدترين مجارات روبه رو شود. هر جايى كه فعاليت 

اقتصادى - از هر نوع- مانع رشد سالم كودك از نظر 

اجتماعى، روانى و جسمانى شود و از طرفى مانع حقوق 

اساسى كودك شامل بازى و آموزش شود، كار 

براى آن فرد مضر به شمار مى آيد و نقض 
حريم خصوصى كودكان است.

گسترش غربالگرى ناقالن بى عالمت كرونا 
 مديركل آزمايشــگاه مرجع ســالمت وزارت بهداشت با اشاره به 
اقدامات و طرح هاى وزارت بهداشــت براى گسترش شناسايى ناقالن 
بى عالمت كرونا، در عين حال توصيحاتى درباره جزئيات بيشــتر اخذ 

تست كرونا در مطب پزشكان ارائه داد.
سيامك سميعى افزايش ظرفيت و سرعت در پاسخگويى به آزمايشات 
را اولويت مهم در خدمات تشخيصى مرتبط با كوويد19 مطرح كرد و 
ادامه داد: استاندارد اين است كه پاسخ ها ظرف مدت معين و حداكثر تا 
48 ســاعت در دسترس قرار گيرد و در عين حال حتما در سامانه هاى 
ثبت داده هاى آزمايشــگاهى وزارت بهداشت ثبت  شود. اين اطالعات 
ثبت شــده از تعداد آزمايشــاتى كه توسط هر دانشــگاه علوم پزشكى 
(آزمايشگاه تحت پوشش دانشگاه) انجام مى شود در نيازسنجى و نحوه 
توزيع كيت ما را راهنمايى مى كند؛ اين در حالى اســت كه معيارهاى 
ديگرى مثل شرايط هر دانشگاه و رنگبندى شهرها و اولويت شهرهاى 
قرمز نيز وجود دارد. ســامانه اى هم براى ثبت داده هاى آزمايشــگاهى 
بخش خصوصى طراحى شده است كه ما را از تعداد و نتيجه آزمايشات 

اخذ شده در اين بخش مطلع مى كند. 

كااليى شدن 
كودكان براى 
اليك و فالوور
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خبـر نگاه

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

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

چهار همدان.
2- پالك 11093 فرعى مجزى شده از 1003 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى جليل تقى پور فرزند 
يداله اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مســاحت 152/36مترمربع واقع در بهار بخش چهار 

همدان. 
3- پالك 11094 فرعى مجزى شــده از 869 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى محمدحسن نورى 
فرزند نادعلى اعيانى ششدانگ يك باب خانه كلنگى مخروبه به مساحت 182/21 مترمربع واقع 

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

مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.
5- پالك 11102 فرعى مجزى شده از 1700 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى حميد ستوده فرزند 
شعبان اعيانى ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 144/14 مترمربع واقع در بهار بخش چهار 

همدان.
6- پالك 11105 فرعى مجزى شده از 387 فرعى از پالك 139 اصلى خانم ها ليال، زهرا و فاطمه 
محمدى فروغ فرزندان عبداله اعيانى ششــدانگ يك باب ســاختمان (بالسويه)  به مساحت 

164/63 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان
7- پالك 11106 فرعى مجزى شــده از 1076 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى مهدى مستقيمى 
فرزندان على اعيانى ششــدانگ يك باب مغازه منضم به بالكن تجارى  به مســاحت 99/68 

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

صادر خواهد شد ضمناً حقوق ارتفاقى در زمان تحديد حدود تعيين خواهد شد.
 (م الف 11)

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

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

آگهى تحديد حدود عمومى شهرستان بهار 
برابر مواد 14 و 15 قانون ثبت اســناد و امالك و مــاده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رســمى اينك تحديد حدود امالك واقع در بخش چهار همدان به شرح ذيل 

آگهى مى شود و در ساعات و تاريخ هاى تعيين شده تحديد حدود به عمل خواهد آمد.
1-پالك 11053 فرعى مجزى شده از 458فرعى از پالك 139 اصلى آقاى محمد مهرى فرزند عبدالمحمد 

اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 270/62 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان. 
2- پالك 11093 فرعى مجزى شــده از 1003 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى جليل تقى پور فرزند يداله 

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

چهار همدان. 
4- پالك 11095 فرعى مجزى شــده از 273 فرعى از پالك 139 اصلى آقايان رضا و قاسم عظيم عميد 
فرزندان حســن اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان (بالسويه) به مساحت 299/23 مترمربع واقع در 

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

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

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

بخش چهار همدان.
تاريخ تحديد حدود بندهاى 1 و 2و 3و 4 روز شــنبه مورخه 1400/03/08 از ســاعت 9 صبح در محل 

وقوع امالك مزبور 
تاريخ تحديد حدود بندهاى 5 و 6 روز يكشــنبه مورخه 1400/03/09 از ساعت 9 صبح در محل وقوع 

امالك مزبور 
تاريخ تحديد حدود بندهاى 7 و 8 روز دو شــنبه مورخه 1400/03/10 از ساعت 9 صبح در محل وقوع 

امالك مزبور 
تحديد حدود عمومى پالك هاى مندرج در اين آگهى در وقت تعيين شده در محل وقوع ملك به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالك كشور به صاحبان و مجاورين پالك هاى فوق 
الذكر در اين آگهى اخطار مى شــود كه در ساعات و تاريخ هاى مقرر در محل وقوع ملك حضور به هم 
رســانند و چنانچه هر يك از صاحبان يا نماينده قانونى آنها در وقت تجديد حدود در محل وقوع ملك 
حاضر نباشــيند برابر ماده 15 قانون ثبت با حدود اظهار شده از طرف مجاورين نسبت به تحديد حدود 
اقدام و چنانچه كسى حقى براى خود قائل مى باشد مطابق ماده 20 قانون ثبت مى تواند فقط ظرف 30 روز 
از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
بهار تسليم و رسيد دريافت نمايند و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسيلم اعتراض به مرجه ثبتى گواهى 
مبتنى بر جريان دعوى از دادگاه اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض برابر مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 12)
تاريخ انتشار نوبت: 1400/02/01

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

آگهي حصر وراثت
آقاى اسماعيل منصورى داراى شماره شناسنامه  15 به شرح دادخواست به كالسه 766/99/112 از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد 

منصورى به شماره شناسنامه  802 در تاريخ 96/08/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 
1- اســماعيل منصورى فرزند محمد متولد 1336 به شماره شناسنامه 15 فرزند متوفى،2- سلمان منصورى فرزند محمد متولد 1336به شماره شناسنامه 6515 فرزند متوفى،3- محسن 
منصورى فرزند محمد متولد 1342به شــماره شناسنامه 6761 فرزند متوفى،4-حسن منصورى فرزند محمد متولد 1345 به شماره شناسنامه 25 فرزند متوفى،5- قاسم منصورى فرزند 
محمد متولد 1347 به شــماره شناسنامه 7635 فرزند متوفى،6- فاطمه منصورى فرزند محمد متولد 1338 به شماره شناسنامه 25 فرزند متوفى،7- زهرا منصورى فرزند محمد متولد 
1320 به شماره شناسنامه 5423 فرزند متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 

باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 26)

قلضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهى تاسيس،تغييرات شركت
ــا مســئوليت محــدود آركا ســازه هگمتــان درتاريــخ 1400/01/26 بــه شــماره ثبــت 14594 بــه شناســه ملــى 14009950794 ثبــت و امضــا  تاســيس شــركت ب

ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. 
موضــوع فعاليــت : انجــام خدمــات مشــاوره اى و پيمانــكارى، طراحــى، مطالعــات و اجــراى طرحهــاى راه ســازى شــامل راه هــاى شــهرى، روســتايى، انجــام امــور 
ســاختمانى ، راهســازى، نهــر كشــى، زهكشــى، جــدول كشــى، انجــام عمليــات آپارتمــان ســازى، پــل ســازى، ســد ســازى، تونــل ســازى، محوطــه ســازى، 
نقشــه كشــى، نقشــه بــردارى، ايجــاد و راه انــدازى پــروژه هــاى صنعتــى، فنــى، جوشــكارى، برشــكارى، تراشــكارى، لولــه كشــى خطــوط، رنــگ آميــزى، ســند 
پالســت، ايــزوگام، تهيــه و تاميــن ماشــين آالت ســبك و ســنگين خريــد و فــروش آن، خريــد و فــروش، توليــد بتــن و مصالــح ســاختمانى، ضايعــات ســاختمانى، 
اجــراى اســكله، مطالعــات و بررســيهاى الزم جهــت شناســايى و آمــاده ســازى پــى ابنيــه هــاى فنــى ، شناســايى محلــى (حفــر گمانــه اكتشــافى، آزمايــش 
هــاى محلــى) و خدمــات آزمايشــگاهى مكانيــك خــاك و ســنگ ، تجزيــه و تحليــل نتايــج و ارايــه پيشــنهادات در مــورد بهســازى زميــن و مشــخصات آن جهت 
طراحــى، آزمايــش و بررســى مصالــح ســاختمانى و اســتقرار واحدهــاى آزمايشــگاهى جهــت كنتــرل كيفيــت عمليــات اجرايــى (خــاك، بتــن، آســفالت و غيــره) 
جهــت پــروژه هــا، محاســبات مربــوط بــه فشــار خــاك و ديوارهــاى حايــل .مطالعــات ، بررســى و آزمايــش هــاى مربــوط بــه شــناخت زميــن ، تهيــه نقشــه 
و پروفيــل هــاى زميــن شناســى در مقيــاس هــاى مختلف،تهيــه گــزارش هــاى الزم، تهيــه نقشــه هــاى زميــن شناســى، مخاطــرات زميــن شناســى، زميــن 
ريخــت شناســى مهندســى، لــرزه زميــن ســاخت، زميــن شناســى و زيســت محيطــى و آب زميــن شناســى و انجــام پيمايــش هــا، نمونــه بــردارى و حفــارى 
ــروژه هــاى  پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم، خدمــات آزمايشــگاهى بتــن و خــاك و فــوالد و جــوش، طراحــى ، مشــاوره ، محاســبه ، نظــارت فنــى و اجــراى پ
عمرانــى اعــم از فلــزى و بتنــى ، ابنيــه ســبك و ســنگين ، ســاخت راه و بانــد ، راه آهــن ، متــرو، بانــد و فــرودگاه ،بــرج مراقبــت ، آمــاده ســازى و اكتشــاف و 
اســتخراج معادن(بــه اســتثناى نفــت و گاز و پتروشــيمى) ، نقشــه بــردارى و تســطيح اراضــى ، گودبــردارى ، محوطــه ســازى ، احــداث و نگهــدارى فنــى پاركهــا 
و فضــاى ســبز، ســاخت بلــوك، تاسيســات برقــى و مكانيكــى ســاختمانها و كارخانجــات صنعتــى و نيــروگاه هــا، بازســازى ابنيــه قديمــى، تزئينــات داخلــى و 
خارجــى ســاختمان ، طراحــى و نصــب دكوراســيون و غرفــه آرايى،طراحــى و اجــراى نمــا ســاختمان، تعميــر و نگهــدارى خطــوط انتقــال آب و فاضــالب نفــت 
و گاز پتروشــيمى، مديريــت پيمــان ، مديريــت كيفيــت و مديريــت اســتراتژيك ، امــكان ســنجى ، ريســك مــكان يابــى و مــدل ســازى ، مشــاوره ، طراحــى و 
نظــارت فنــى و اجــراى عمليــات ژئوتكنيــك و اكتشــاف و اســتخراج موادمعدنى(بــه اســتثناى نفــت و گاز و پتروشــيمى)، اجــراى نقشــه هــاى توپوگرافــى زميــن 
ــردارى و خاكريــزى و تســطيح اراضــى، تهيــه كروكــى و نقشــه هــاى مربوطــه، تاميــن  ــه خدمــات فنــى مهندســى، خــاك ب شناســى، شــهرك ســازى و ارائ
ماشــين آالت ســبك و ســنگين و اجــاره دادن آنهــا، تعميــر و نگهــدارى، ســرويس دهــى بــه ادارات و طبــخ غــذا، نظافــت كليــه اماكــن، تاميــن نيــروى انســانى 
جهــت پــروژه هــاى عمرانــى ، ايــاب و ذهــاب، امــور تاسيســات، امــور آشــپزخانه و رســتوران، خدمــات عمومــى تنظيــف، نامــه رســانى، پيشــخدمتى، امــور 
ــكارى در امــور خدماتــى توليــدى و تاسيســاتى و كشــاورزى و ســاختمانى  ــه، تلفنچــى، نگهــدارى و خدمــات فضــاى ســبز، انجــام فعاليتهــاى پيمان آبدارخان
ــرق و گاز خانگــى و صنعتــى، ايجــاد و نگهــدارى فضــاى ســبز،  ــه كشــى آب و ب ــح ســاختمانى، تيرچــه بلــوك ســيمانى، يونوليــت ،لول شــامل: فــروش مصال
امــور باغبانــى، تنظيفــات آبدارخانــه، خدمــات كشــاورزى، آبيــارى، نــى بــرى، دفــع آفــات، جوشــكارى، و برشــكارى، نصــب و ســرويس انــواع كولــر دو تيكــه، 
نصــب آسانســور، اجــراى داربســتهاى فلــزى، نصــب انــواع ســقف كاذب، شــركت در مناقصــات و مزايــدات ، عمليــات ســاخت در امــور عمرانــى از قبيــل احــداث 
ســاختمان و راه و يــا شــبكه هــاى آب رســانى ،فعاليــت نظــام مهندســى و طراحــى پــروژه هــاى و ســد ســازى درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم 
از مراجــع ذيربــط مــدت فعاليــت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مركــزى ، شــهر همــدان، 
ــان فرهنــگ ، كوچــه قــوام ، پــالك 44 ، طبقــه چهــارم كدپســتى 6515744900  ســرمايه شــخصيت حقوقــى عبــارت اســت  ــان فرهنــگ ، خياب محلــه خياب
از مبلــغ 10,000,000 ريــال نقــدى ميــزان ســهم الشــركه هــر يــك از شــركا آقــاى مصطفــى ســلطانى بــه شــماره ملــى 0016892224 دارنــده 3300000 ريــال 
ســهم الشــركه آقــاى محمــد مهيــار گلــكارزاده بــه شــماره ملــى 3790256501 دارنــده 3300000 ريــال ســهم الشــركه آقــاى احســان طيبــى بــه شــماره ملــى 
3860606115 دارنــده 3400000 ريــال ســهم الشــركه اعضــا هيــأت مديــره آقــاى مصطفــى ســلطانى بــه شــماره ملــى 0016892224 و بــه ســمت عضــو اصلــى 
هيــأت مديــره بــه مــدت نامحــدود آقــاى محمــد مهيــار گلــكارزاده بــه شــماره ملــى 3790256501 و بــه ســمت رئيــس هيــأت مديــره بــه مــدت نامحــدود و 
بــه ســمت عضــو اصلــى هيــأت مديــره بــه مــدت نامحــدود آقــاى احســان طيبــى بــه شــماره ملــى 3860606115 و بــه ســمت مديرعامــل بــه مــدت نامحــدود 
و بــه ســمت عضــو اصلــى هيــأت مديــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــركت از قبيــل چــك ، ســفته ، 
بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســالمى و همچنيــن كليــه نامــه هــاى عــادى و ادارى بــا امضــاء مديرعامــل همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد اختيــارات 
مديــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه كثيــر االنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن گرديــد. ثبــت موضــوع فعاليــت مذكــور بــه 

منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعاليــت نمــى باشــد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (1124840)

چرايى كاهش روزافزون اعتماد مردم 
به پول ملى

 در اينكه تحريم هاى ظالمانه به اقتصاد ما زده است شكى نيست 
و در ايــن كه مى بايد بــا همه توان سياســى در برطرف كردن آن 

كوشش كنيم، هيچ حرفى نيست. 
اما اگر فكر كنيم كه همين كه توافقى حاصل و توافقنامه اى تنظيم شد 
، فورا همه تحريم ها لغو مى شــود بسيار خوشبينانه است همچنين 
فكر كنيم اگر همه تحريم ها هم برداشته شود، فورا اقتصاد ما سامان 
مى گيرد و قوت از دســت رفته پول ملى باز مى گردد،  بايد عرض 

كنم بسيار ساده دالنه است. 
بايد بدانيم اصوالً مشكل اقتصاد كشور فقط مسئله تحريم ها نيست؛ 
متاســفانه مسئوالن  و سياســتگذاران اقتصادى همواره مى خواهند 
ناكارآمــدى هاى خود را به گردن تحريم هاى ناجوانمردانه خارجى 

بياندازد.
 فــرض كنيــم شــما يــك خــودرو داريــد كــه هــر چهــار چــرخ آن 
فاقــد الســتيك اســت و موتــور آن هــم از كار افتــاده و دســتگاه هــاى 
ديگــر آن هــم اكثــرا معيــوب و داراى ايــراد اســت و  در عيــن حــال 
ــا پمــپ بنزيــن هــاى محلــه داريــد از  در اثــر اختالفــى كــه شــما ب
خريــدن بنزيــن هــم منــع شــده ايــد ، درســت اســت كــه كار پمــپ 
ــا راه درســت آن اســت  ــه اســت ام ــه و ناجوانمردان بنزين هــا ظالمان
كــه شــما بايــد بــا مذاكــره بــا آنهــا، خــود را از تحريم هــا رهــا كنيــد 
ولــى مســئله مهــم و اصلــى ايــن اســت كــه خــودروى شــما حتــى 
اگــر بنزيــن هــم داشــته باشــد تــا بقيــه مشــكالت آنهــا حــل نشــود، 

قــادر بــه حركــت نخواهــد بــود.
 اقتصــاد مــا در حــال حاضــر از مشــكالتى ماننــد تــورم بــاال، نــرخ 
ــور حجــم نقدينگــى  ــاال، و همين ط ــكارى ب ــرخ بي ــاال ، ن ــره ب به
ــرد، از  ســوى ديگــر نظــام اخــذ ماليــات  روزافــزون رنــج مــى ب
پــس از بيــش از چهــل ســال كــه از انقــالب اســالمى مــردم ايــران 
ــا روش هــاى غيــر علمــى و غيــر  بهداشــتى  مــى گــذرد، هنــوز ب
ــراى فعاليــت  زمــان طاغــوت اداره مى شــود؛ هنــوز دادن مجــوز ب
هــاى اقتصــادى بســيار ســختگيرانه و غيــر رقابتــى و رانتــى اســت 
و مقــررات در مــورد آن هــم دائــم دســتخوش تغييــرات قــرار مــى 

گيــرد آن هــم تغييراتــى ناپايــدار.   
از ســوى ديگر دادن يارانه هاى غير هدفمند براى بسيارى از كاالها 
به ويژه حامل هاى انرژى به بنيه اقتصادى كشــور فشــار مى آورد و 
چند نرخى بودن ها از جمله  ارز چند نرخى به رانت و فســاد دامن 

مى زند.  
از همه اينها مهمتر عدم ســعى در جلب اعتماد عمومى و در مقابل 
كاهش روزافزون اعتماد مردم به پول ملى اســت. در حالى كه براى 
نمونه اقتصاد آلمان كه به عنوان يكى از قوى ترين اقتصادهاى جهان 
مطرح اســت اگر همين فردا مردم آلمان نسبت به پولشان بى اعتماد 
شــوند و هركدام فقط بخواهند هزار يورو بــه بانك ها و صرافى ها 
ببرنــد و آن را تبديل به دالر كنند چه باليى بر ســر پول ملى  آنها 

خواهد آمد؟
 متاســفانه مسئوالن اقتصادى كشور به خوبى، ارزش اعتماد عمومى 
را درك نمى كنند و اهميت الزم به آن نمى دهند  و با انجام حركات 
نابجا به آسانى به آن لطمه مى زنند، بايد دانست اعتماد مردم از همه 

طالها و سرمايه هاى ديگر ارزشمند تر است.
* على اصغر سميعى
رئيس اسبق كانون صرافان

سيمان به طور رسمى گران شد
 انجمــن كارفرمايان صنعت ســيمان در نامه اى بــه كارخانجات، 
قيمت هــاى جديد ســيمان را ابالغ و از 31 فروردين ماه ســال قابل 

اجرا اعالم كرد.
بــه گزارش مهر، عبدالرضا شــيخان دبير انجمن ســيمان در نامه اى 
به مديران عامل شــركت هاى سيمان خاكســترى عضو اين انجمن، 
قيمت هاى جديد ســيمان را ابالغ و اعالم كرد كه اين قيمت ها از 31 

فروردين ماه (فردا) قابل اجرا خواهد بود.
21 فروردين ماه صورتجلسه كارخانجات صنعت سيمان براى افزايش 
قيمت ســيمان منتشر شد. پيگيرى ها درباره صورتجلسه مذكور مويد 
آن بود كه سازمان حمايت مصرف كنندگان و ستاد تنظيم بازار با نرخ 
توافق شــده مخالف هستند. در صورتجلسه مذكور، قيمت سيمان بر 
اســاس قيمت سبد ميلگرد در بورس كاال با نسبت 1 به 30، براى هر 

تن 360 هزارتومان تعيين شده بود.
اما در ابالغيه ديروز، نرخ ها نسبت به صورتجلسه مذكور اندكى تعديل 
شده است و دبير انجمن در ابتداى ابالغيه تصريح كرده اين نرخ ها با 
هماهنگى با مراجع ذيصالح (سازمان حمايت مصرف كنندگان، ستاد 

تنظيم بازار-معاونت امور معدنى وزارت صمت) تعيين شده است.
سال گذشته كارخانجات سيمان انتقاد زيادى به قيمت گذارى دستورى 
دولت داشتند و معتقد بودند حيات صنعت سيمان بدليل قيمت گذارى 

دستورى دولت به مخاطره افتاده است.
متن ابالغيه انجمن

در ابالغيه ديروز انجمن آمده است:
پيرو درخواســت 15.1.1400 مديران عامل شــركت هاى ســيمان و 
هماهنگى هاى انجام شده با مراجع ذيصالح (سازمان حمايت مصرف 
كنندگان و توليدكنندگان، ستاد تنظيم بازار، معاونت امور معدنى وزارت 
صمت) نهايتاً قيمت هاى جديد سيمان به شرح ذيل مورد توافق قرار 
گرفت كه از تاريخ 31 فروردين ماه ســال 1400 قابل اجرا است. نظر 
به اينكه انجمن ســيمان به استناد تعهد اخذ شده در صورتجلسه فوق 
االشاره و به نمايندگى از طرف صنعت سيمان متعهد به ايجاد تعادل در 
بازار و تأمين كمبود سيمان گرديده است. لذا مقتضى است با تشكيل 
منظم جلسات كارگروه هاى اســتانى و با هماهنگى انجمن نسبت به 
تأمين سيمان مورد نياز (مصارف مردمى، پروژه هاى ساختمانى، صنايع 
سيمان بر) اقدام و از تحويل سيمان به دالالن جدا خوددارى فرمايند.

 مالحظات:
1. قيمت ســيمان پوزوالنى ويژه- سرباره اى- آميخته- مركب معادل 

سيمان تيپ 2
2. قيمت ســاير انواع ســيمان هاى مورد تقاضــاى مصرف كنندگان 
(ســيمان بلين باال، سيمان چاه نفت، سيمان ســوپر سولفات و ساير 
ســيمان هاى خاص كه در جدول فوق لحاظ نشده است) با توجه به 

هزينه هى توليد با توافق طرفين
3. مبالغ فوق به صورت نقدى و بدون محاسبه ارزش افزوده و تحويل 

درب كارخانه مى باشد
تبصره: در صورت افزايش غيرمعمول قيمت كيسه هاى پروپلين مجدداً 
با هماهنگى ســازمان حمايت در قيمت هاى فروش سيمان كيسه اى 

تجديدنظر خواهد شد.
كليه شركت ها موظف به رعايت موارد ذيل هستند:

- ثبت اطالعات روزانه تحويل داخلــى و صادراتى (به تفكيك) در 
سامانه اطالعات سيماب حداكثر تا ساعت 9 صبح روز بعد

- خوددارى از فروش سيمان به صورت تهاترى
- شركت فعال و مستمر در كارگروه هاى منطقه اى جهت كنترل بازار

- رعايت دستورالعمل هاى صادره از سوى انجمن به ويژه دستورالعمل 
ضميمه مبنى بر تقسيم بندى مشتريان و ضوابط نحوه توزيع سيمان به 

خريداران واجد شرايط.

لزوم ثبت اطالعات خانه هاى داراى سند غيررسمى 
در سامانه امالك 

 مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازى اظهار كرد: همه امالك چه داراى 
سند رسمى و چه داراى سند غيررسمى بايد در سامانه امالك و اسكان ثبت شوند.

به گزارش خبرآنالين، پروانه اصالنى درباره ثبت امالك در سامانه امالك و اسكان گفت: 
ما براى اينكه زيرساخت ها دچار مشكل نشــوند خوداظهارى را بر اساس ارقام كد ملى 

افراد طبقه بندى و دسته بندى كرديم.
وى افزود: اگرچه مردم هنوز آشــنايى كافى براى نحوه ثبت اطالعات خود در اين سامانه 

ندارند، اما در حال حاضر اطالعات خود را به تدريج در اين سامانه ثبت مى كنند.

مديركل دفتر اقتصاد مســكن وزارت راه و شهرسازى، راه اندازى سامانه امالك و اسكان 
را گامى جديد در راســتاى شفاف ســازى اطالعات دانست و گفت: با توجه به اينكه ما 
قبال چنين چيزى را نداشتيم ممكن است مقاومت هايى در برابر آن صورت بگيرد و لذا از 

رسانه ها درخواست مى كنيم كه به اين حوزه ورود كنند.
اصالنى با اشــاره به طراحى كليپ هاى آموزشى براى تسهيل ورود افراد جامعه به سامانه 
امالك و اسكان گفت: ما اين كليپ ها را در اختيار رسانه ها و همچنين سامانه قرار داديم تا 

مردم مشاهده كنند، اما تحقق اين مهم، وفاق و همكارى عمومى را مى طلبد.
وى نقش رســانه ها را در شفاف سازى اطالعات و نشان دادن هدف اصلى از راه اندازى 
اين ســامانه بسيار پررنگ دانست و اظهار كرد: قطعاً منافع اصلى اين اقدام به آحاد مردم 

برمى گردد.

مديركل دفتر اقتصاد مســكن وزارت راه و شهرسازى با تذكر اين نكته كه نه تنها مالكان، 
بلكه همه ايرانى ها بايد توســط سرپرســت خانوار وارد اين ســامانه شوند و اطالعات 
ســكونتى و مالكيتى خود را وارد كنند، گفت: قانونگذار براى حمايت از افرادى كه واقعا 
قصد عرضه ملك خود را دارند، اما در بازار تقاضايى براى آن ها نيست، ضمانت هايى را در 
نظر گرفته است. وى افزود: اگر كسى بخواهد ملك خود را به قيمت روز به بازار عرضه 

كند، تداخلى با اين ماده قانونى پيدا نخواهد كرد.
اصالنى با تأكيد بر اينكه  همه امالك اعم از داراى سند رسمى و غيررسمى بايد در سامانه 
ثبت كنند، گفت: هيچ تبعيضى بين شهرهاى مختلف نيز در اين مورد وجود ندارد و حتى 
براى سكونت و مالكيت در خانه هايى كه در شهرهايى با جمعيت زير100 هزار نفر هستند 

نيز بايد خوداظهارى شود.
اقتصاداقتصاد

 khabar@hamedanpayam.com

غزل اسالمى »
در  مــردم  همــكارى   
صف هــاى  شــكل گرفتن 
روغن  و  مــرغ  براى  طوالنى 
ســبب واردات مرغ شــد. به 
دنبال مجوز هيأت وزيران در 
رابطه با واردات 50 هزار تن 
مرغ، گمرك ايران روز گذشته 
تنى  محموله 90  رســيدن  از 
اين كاال به گمــرك خبر داد. 
مجــوز واردات مــرغ به دليل 
ابــراز نگرانى هــا از كمبود و 
اسفندماه  در  از  كه  صف هايى 

سال 99 شكل گرفت، بود.
در پاييز سال گذشته پيش بينى 
كمبود مرغ در كشور و استان 

همدان شــده بود و برخــى از منابع مطلع از 
كمبود شــديد مرغ براى نوروز خبر مى دادند. 
به دنبال آن، كمبــود مرغ و صف هاى طوالنى 
در بسيارى از استان ها از بهمن ماه به وجود آمد 
اما صف مرغ در همدان از دهه دوم اسفندماه 
شــكل گرفت و با وجود اطالع رسانى مكرر 
مسئوالن مربوطه از كافى بودن مرغ اما صف ها 

هر روز طوالنى تر مى شد.
 ايــن اولين بــارى نبود كــه در مدتى كوتاه 
كااليى كمياب مى شــد و مــردم براى خريد 
آن به صف مى شــدند. امــا تجربيات حداقل 
3سال گذشته نشــان مى دهد بعد از گذراندن 
بحران مقطعــى، كاالى موردنظر به وفور در 
بازار يافت مى شود. باوجود تجربه ناياب شدن 

رب گوجه فرنگى، پوشــك، دستمال كاغذى 
و گوشــت قرمز و سپس اشــباع بازار از اين 
محصوالت به نظر مى رسد هنوز مردم به دنبال 
برخى شــايعات دچار نگرانى مى شــوند كه 
مبادا كاالى موردنظر ناياب شــود و تهيه آن 

غيرممكن و يا سخت شود!
 اين يكى از ناعادالنه ترين رفتارهايى است 
كه هركســى مى توانــد در جامعه و زندگى 
خود انجام بدهــد. زيرا با اينكــه مى دانيم 
كمبــود كاال مى توانــد مقطعى باشــد و يا 
باوجود امــكان جايگزينى كاالهاى ديگر اما 
همچنــان به دنبال شــايعات از خود واكنش 
نشــان مى دهيم كــه ممكن اســت عواقب 
طوالنى مدت آن زندگــى همه افراد جامعه 

را تحت تأثير قرار بدهد.

در اسفندماه و نوروز 1400 واقعا چندخانوار 
تــوان خريد مرغ را داشــتند امــا بدون آن 
ماندند؟ مشــاهدات ميدانى نشان مى داد كه 
تعداد زيــادى از خانوارهــا بارها در صف 
ايســتاده و مقدار مرغ موجــود در يخچال 
فريزرشــان به مراتب بيــش از مواقع ديگر 
بود. هميــن واكنش ها به شــايعات فضاى 
مجــازى و صف هايى كه شــكل مى گرفت 
نه تنها چاره اى از مشــكل مرغ را دوا نكرد 
كه امروز خبر واردات مرغ به ايران منتشــر 
مى شــود. واردات مرغ بدان معناســت كه 
بخــش عمده اى از مرغدارى هاى كشــور و 
نيــروى كار با بحران مواجه خواهند شــد. 
اين درحالى است كه مرغدارى ها نه تنها در 
توليد و پرورش مرغ مشــكلى ندارند كه در 

مقاطعى صادرات آن نيز انجام شده است.
حتى تعدادى از مســئوالن مرتبط بارها اعالم 
كردند كه كمبودى در زمينه مرغ وجود ندارد 
و در مواقعى حتى بيش از نياز اســتان توزيع 
مى شــود. با ايــن حال همچنــان صف هاى 
طوالنى مرغ شكل مى گرفت. هرچند كه اين 
صف ها كمى ديرتر از ســاير اســتان ها شكل 
گرفت اما عطش بــراى خريد در همدان نيز 

وجود داشت.
مشــابه همين بحــران را بارها در كشــور 
مشــاهده كرده ايم. ســال 97 بود كه شايعه 
كمبود گوشــت قرمز بــه افزايش قيمت آن 
در بــازار و در نهايــت كمبود گوشــت در 
قصابى ها منجــر شــد. در آن زمان دالالن 
دام مولد را بــا قيمتى باالتــر از نرخ بازار 
خريدارى كــرده و آن را به صورت قاچاق 
از كشــور خارج مى كردند. كه در نتيجه آن 
قيمت گوشــت با افزايش شديد مواجه شد 

و اين روند همچنان ادامه دارد. 
اين بار نيز با وجود اعالم مكرر مسئوالن براى 
موجودى به اندازه مرغ و توزيع روزانه آن، اما 
مردم در صف ايستادند و خريد بيشتر از نياز 
خود را ترجيح دادند. كه نتيجه آن به تصويب 
هيأت دولت براى واردات مرغ با دالر 4200
تومانى انجاميد! طبق اين مصوبه تا سقف 50
هزار تن گوشت مرغ با استفاده از ارز  4200
تومانى، توســط شركت پشــتيبانى امور دام 
وزارت جهاد كشاورزى وارد خواهد شد. اين 
در حالى اســت كه پيش از اين واردات مرغ 
مشــمول ارز نيمايى بوده است و ارز 4200

تومانى دريافت نمى كرد.
به نظر مى رســد واردات مرغ به جاى واردات 
نهاده هاى دامــى مى تواند بحــران اقتصاد و 
مواد غذايى در كشور را بيش از گذشته بروز 
بدهد. بااين حــال در نهايت اين مردم بودند 
كــه با خريدهاى بيش از نياز خود و در صف 
ايستادن براى آن به دالل هايى كه چندى ست 
كمر به تضعيف صنعت مرغ كشــور بسته اند، 

كمك كردند. 

دليل عدم فروش 
خودروهاى وارداتى متروكه 

در سرزمين اصلى
 در حالى سازمان اموال تمليكى طى توافقى 
تصميم به واگذارى 1500 خــودرو وارداتى 
متروكه در مناطق آزاد گرفته و اين پيشنهاد در 
جريان بررسى قرار دارد كه مسئوالن مربوطه 
مى گويند برخى محدوديت ها مانع از فروش 

اين خودروها در سرزمين اصلى شده است.
به گزارش ايســنا، اخيرا مكاتباتى بين سازمان 
اموال تمليكى و دبيرخانه شوراى عالى مناطق 
آزاد در رابطه با تعيين تكليف 1500 خودروى 
متروكه تحت اختيار ســازمان اموال تمليكى 
قــرار دارد، صــورت گرفت و اين ســازمان 

پيشنهاد فروش و شماره گذارى اين خودروها 
در مناطق آزاد را ارائه كرد كه ظاهرا با استقبال 
همراه شد. در ادامه طى مكاتبه دبيرخانه شوراى 
عالى مناطق آزاد با معاون اول رئيس جمهور، 
موضوع اصــالح مصوبــه 1396 در رابطه با 
مستثنى شدن اين واگذارى از ممنوعيت ها و 
محدوديت هاى واردات خودرو مطرح شــد.  
اما اينكه جريان اين واگذارى چيســت و چرا 
در داخــل فروش نمى رود موضوعى اســت 
كــه مير معينى - معاون فروش و بهره بردارى 
ســازمان اموال تمليكى - در مورد آن به ايسنا 

توضيحاتى ارائه كرده است.
  جريان پيشنهاد واگذارى خودروها 

در مناطق آزاد 
وى با اشــاره به الزام ماده 8 قانون تاســيس 
ســازمان اموال تمليكى مبنى بر تعيين تكليف 

اموال در اختيار طى يكســال گفت: شــماره 
گذارى خودروهاى دپوشده در سازمان اموال 
تمليكى با محدوديت هايــى مواجه و امكان 
تعييــن تكليف آنها فراهم نبود ولى با پيگيرى 
ســازمان اموال تمليكى شــايد تعيين تكليف 
خودروهاى متروكه موجود در اين ســازمان 

بزودى در دستور كار قرار بگيرد.
ميــر معينى توضيح داد: محدوديت هاى مانند 
عــدم اســتاندارد، نداشــتن اوراق فنى، عدم 
وجــود نمايندگى هاى مجــاز براى خدمات 
بعد از فروش، انجين باالى 2500 ســى سى 
و يا لوكس بودن آنها وجود داشت كه موجب 
شد كه مسئوالن سازمان در يكى از تصميمات 
جمع بندى شده، ضمن برگزارى جلسات فنى 
با مسئوالن مناطق آزاد و تجارى  طرحى براى 
تعييــن تكليف اين خودروهــا در اين مناطق 

آمــاده و براى تصميم گيــرى نهايى به هيات 
دولت ارائه كند.

وى  با بيان اينكه در راســتاى انجام دســتور 
رياســت قوه قضائيه و تاكيدات وزير اقتصاد 
به منظور تعيين تكليف كليه اموال در اختيار، 
ضمن تشــكيل كارگروه هاى ويژه اقدامات 
فورى براى تســريع در تعييــن تكليف كليه 
اموال از جمله خودروهاى رســوبى عملياتى 
شده است ، يادآور شد كه در صورت اجرايى 
شــدن طرح فروش خودروهاى دپو شــده 
سازمان اموال تمليكى در مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادى، ضمن تعييــن تكليف خودروهاى 
رسوبى در سازمان، تمهيدات ويژه ايى براى 
نو ســازى ناوگان حمل و نقل در مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادى بدون انتقال ارز كليد خواهد 

خورد. 

صف ايستادن هاى مردم 
مقصر اصلى واردات مرغ!
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اختصاص 222 ميليون تومان جايزه 
براى  طرح ملى نشاط

 مشــاور عالى فدراســيون و رئيس هيات ورزش همگانى استان 
همدان با تاكيد براينكه عموم شــهروندان با هر ســنى مى توانند در 
طرح ملى نشاط شركت كنند، افزود: حدود 222 ميليون تومان جايزه 
براى شــركت كنندگان در اين طرح در نظر گرفته شده كه در پايان 

پس از قرعه كشى به نفرات برگزيده اهداء مى شود.
هادى ســبزوارى با اشــاره به اجراى مرحلــه دوم اين طرح از 21 
فروردين تا 12 ارديبهشت 1400، گفت: اين مرحله شامل بازى هاى 
تحركى و فعاليت هاى بدنى اســت كه شــركت كنندگان از ورزش 

هاى تحركى خود فيلم گرفته و ارسال مى كنند.
وى با بيان اينكه اين طرح با همكارى فدراســيون ورزش همگانى 
و انجمن ورزش هاى الكترونيكى كشــور با عنوان طرح ملى نشاط 
در حال اجرا اســت، اظهار كرد: اين طرح در دو قســمت حرفه اى 
و آماتور و طى دو مرحله در كشــور و در همدان در حال برگزارى 

است.
وى افــزود: مرحلــه اول اجراى ايــن طرح مربوط بــه بازى هاى 
الكترونيكى و موبايلى اســت كه از هفتم اسفند 1399 در بسيارى از 

استان ها آغاز و تا 15 فروردين ادامه يافت.
رئيس هيات ورزش همگانى اســتان با بيــان اينكه افراد عالقمند به 
ثبت نام  WWW. Eligo.ir شــركت در اين طرح بايد در سايت
كنند، تصريح كرد: شــركت كنندگان در اين مرحله كليپى از خود در 
حال انجام اين بازى ها تهيه كرده و روى ســايت مذكور بارگزارى 

مى كنند.
ســبزوارى  هدف از اجراى اين طرح را ايجاد تحرك و نشــاط بين 

حدود 32 ميليون كاربر بازيهاى الكترونيك در كشور اعالم كرد.
وى خاطرنشــان كرد: طى يكى دو هفته اى كه اين طرح را در استان 

اجرا كرده ايم، شركت بسيار خوب مردم را در آن شاهد بوده ايم.
وى در ادامه به شيوع بيمارى كرونا طى يكسال گذشته و محدوديت 
هــا و قرنطينه هايى كه در زندگى مردم بوجود آمده اشــاره كرد و 
گفت: هرچند اعمال اين محدوديت ها باعث شــد تا تعداد مبتاليان 
كاهش يابد، اما از طرف ديگر شــرايط ورزش را در بيرون از خانه 

محدود كرد.
سبزوارى خاطرنشــان كرد: با اين وجود، فعاليت بدنى به قدرى براى 
ســالمت جسم و روح ما ضرورى است كه حتماً بايد براى آن برنامه 
منظمى داشته باشيم. در شرايط كنونى كه امكان انجام ورزش در بيرون 

خانه كم شده، فعال بودن تا حد امكان، اهميت بسيار زيادى دارد.

همدان ميزبان تيم ملى كشتى جوانان
 همدان  ميزبان نخستين اردوى تيم ملى كشتى آزاد جوانان كشور 

در سال جارى انتخاب شد.
 با پيشــنهاد هيات كشــتى همــدان و حمايت مديــركل ورزش و 
جوانان استان، فدراسيون كشتى موافقت خود را براى برپايى اردوى 

آماده سازى تيم ملى جوانان در شهر همدان را اعالم كرد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان  در خصوص برپايى اين اردو به 
ايرنا گفت: با رايزنى انجام شــده، فدراســيون با برگزارى يك دوره 

اردوى تيم ملى كشتى آزاد جوانان در همدان موافقت كرد.
حميد سيفى افزود: اين اردوى آماده سازى از ششم ارديبهشت ماه به 

ميزبانى شهر همدان برگزار خواهد شد.
وى اضافه كرد: اردوى تيم ملى فوايد بســيارى براى كشتى همدان 
دارد و اين فرصت را براى كشــتى گيران مستعد جوانان استان مهيا 

ساخته تا بتوانند در اين مرحله حضور يابند.
ســيفى با اشاره به برگزارى دوره آموزشى همزمان با تشكيل اردوى 
تيم ملى جوانان در همدان، گفت: كالس دانش افزايى مربيان نيز در 

حاشيه اين اردو برگزار مى شود.
وى تاكيــد كــرد: اردوى آماده ســازى تيم ملى بــا رعايت تمامى 

پروتكل هاى بهداشتى در همدان برگزار خواهد شد.

كودتاى فوتبالى در قاره اروپا 
 12 باشگاه بزرگ اروپايى در انديشه يك كودتاى فوتبالى در قاره 

سبز هستند. 
خبرگزارى هــاى معتبر اروپايى امروز خبــرى را روى خروجى خود 
قراردادند مبنى بر تالش 12 باشگاه اروپايى براى راه اندازى مسابقات 

سوپرجام و به نوعى كودتا علبه يوفا و فيفا.
رئيس باشگاه رئال مادريد با انتشار بيانيه اى خبر از برگزارى سوپرجام 
اروپا با شــركت 12 تيم برتر كشــورهاى اســپانيا، ايتاليا و انگلستان 
داد و مدعى شــد كه مديران باشــگاه هاى رئال مادريد، بارســلونا و 
اتلتيكومادريد از اســپانيا، يوونتوس، آ.ث.ميالن و اينترميالن از ايتاليا 
و ليورپول، چلسى، ارسنال، منچستر يونايتد و منچستر سيتى و تاتنهام 
از انگلستان تصميم دارند كه در تابستان سال جارى رقابت هاى سوپر 

ليگ اروپا را با اسپانسرهاى قوى برگزار كنند.
اين بيانيه پرز رئيس باشــگاه رئال مادريد با واكنش منفى سران يوفا و 
فيفا مواجه شــد. آنها باشگاه هاى اروپايى را تهديد به كنار گذاشتن از 

ليگ هاى اروپايى كردند.
اتحاديه فوتبال اروپا  واكنش تندى نســبت به راه اندازى مســابقاتى 

تحت عنوان سوپر ليگ اروپا نشان داد.
اين ســازمان در بيانيه ايى اعالم كرد با كليه ليگ هاى اروپايى در راه 

مقابله با اين مسابقات، همسو است و به شدت برخورد مى كند.
يوفــا تهديد كرده اســت اگر اين اتفاق بيفتد،  يوفــا، اتحاديه فوتبال 
فوتبال انگليس، ليگ برتر، فدراســيون فوتبال ايتاليا،فدراسيون فوتبال 
اســپانيا، الليگا و در نهايت فيفا و تمام اعضايش، متحد خواهيم ماند 
تا اين پروژه بدبينانه كه براساس منافع شخصى چند باشگاه  است را 

متوقف كنيم. 
 فيفا و شــش كنفدراسيون فوتبال جهان نيز اعالم كردند، باشگاه هاى 
مربوطــه از حضور در هر رقابت ديگرى در ســطح داخلى،قاره اى، 
اروپايى يا جهانى كنار گذاشته مى شوند و حتى بازيكنان آن تيم ها  از 

حضور در كليه مسابقات ملى محروم خواهندشد.

ليگ قهرمانان اروپا از سال 2024 
با فرمت جديد برگزار خواهد شد 

 ليگ جديد به شيوه Swiss Model و با حضور 36 تيم برگزار 
مى شود.

در دور اول هر تيم با 10 تيم ديگه بازى خواهد داشت كه 5 بازى در 
خانه و 5 بازى خارج خانه خواهد بود.

بر اســاس نتايج تيم ها در 10 بازى خودشون رتبه بندى مى شوند و 
8 تيم اول جدول 36 تيمى به مرحله يك هشتم نهايى صعود ميكنند. 
رتبه هاى نهم تا بيســت و چهارم هم وارد پلى آف مى شوند و 8 تيم 

از بين اين تيم ها به مرحله بعدى صعود ميكنند.
مرحلــه بعــدى 16 تيــم حضــور خواهنــد داشــت و بقيــه مســابقات 
ــد  ــه بع ــگ ب ــى چمپيونزلي ــتم نهاي ــك هش ــت ي ــل فرم ــا مث دقيق

برگــزار مــى شــود.
با اين فرمت جديد هر تيم در مرحله گروهى به جاى 6 بازى 10 بازى 

خواهد داشت و كل بازى ها از 125 به 225 بازى مى رسد.
يوفا و چفريــن، رئيس اتحاديه فوتبال اروپا رســما اعالم كردند كه 
بازيكنــان حاضر در ســوپرليگ اروپا، از حضــور در يورو2020 و 

جام جهانى2022 منع خواهند شد.

احتمال داربى سرخابى ها در آسيا
 با افزايش تيم هاى ليگ قهرمانان آســيا، امــكان رويارويى تيم هاى 
صدرنشــين در مرحله يك هشــتم نهايى وجود دارد و چه بسا در اين 

مرحله دو تيم ايرانى به مصاف هم بروند.
با افزايش تعداد تيم هاى ليگ قهرمانان آسيا به 40 تيم، قوانين و شرايط 
صعود از گروه و حضور در مرحله يك هشتم نهايى اين مسابقات تغيير 
كرده اســت و امكان دارد دو تيم صدرنشين در دور گروهى به مصاف 

هم بروند و دست بر قضا، در تك ديدار اين مرحله هم مهمان شوند.
طبق جدول اعالم شده از سوى كنفدراسيون فوتبال آسيا، قرعه تيم ها در 

مرحله يك هشــتم نهايى، به اسامى تيم هاى دوم راه يافته به مرحله بعد 
ارتباط دارد. در واقع با وجود حضور پنج تيم دوم، فقط سه تيمى كه از 
نظر امتيازى شرايط بهترى داشته باشند، به مرحله يك هشتم نهايى راه 
خواهند يافت. به همين علت، برنامه مرحله يك شانزدهم نهايى تيم ها 
هنوز مشــخص نيست و شــرايط پيچيده اى رقم خورده است. به طور 
مثال امكان دارد، اســتقالل و پرسپوليس در صورت صدرنشينى در دور 

گروهى، در مرحله بعد به هم برسند.
مثال اين اتفاق در شــرايطى رخ مى دهد كه اســتقالل و پرســپوليس 
صدرنشــين گروه هاى C و E شــوند و از طرف ديگــر تيم هاى دوم 
گروه هــاى A ،C و E بــه مرحله حذفى راه يابنــد. در اين صورت 

پرسپوليس ميزبان استقالل مى شود. يا در صورتى كه پرسپوليس و فوالد 
صدرنشين گروه هاى E و D شوند و تيم هاى دوم گروه هاى A ،D و 

E به مرحله حذفى راه يابند، پرسپوليس ميزبان فوالد مى شود.
يا در شــرايطى كه استقالل و تراكتور در گروه هاى B و D صدرنشين 
شــوند و تيم هاى دوم از گروه هاى B ،D و E به مرحله يك هشــتم 

نهايى صعود كنند، استقالل ميزبان تراكتور مى شود.
طبق پروتكل مسابقات، بازى ها در مرحله يك هشتم نهايى و يك چهارم 
نهايــى به صورت تك بازى برگزار مى شــود و در مراحل نيمه نهايى و 
فينال به صورت رفت و برگشــت برگزار خواهد شد كه از طريق قرعه 

كشى مشخص مى شود.

1

2

3

پيشخـوان

زمان برگزارى فوتبال 
زير 23 سال آسيا 

اعالم شد
 رقابت هــاى مقدماتى قهرمانى زير 
23 سال فوتبال آسيا آبان ماه سال جارى 

برگزار مى شود.
مسابقات مرحله مقدماتى قهرمانى زير 
23 ســال آسيا قرار شد به طور متمركز  
از 23 تا 31 اكتبر 2021( اول تا هشتم 

آبان ماه 1400) برگزار شود.
طبق اعالم AFC، رده ســنى بازيكنان 
حاضــر در ايــن دوره از بازى ها (اول 
ژانويــه 1999 ) متولديــن 11 دى ماه 

1377 است.
همچنين جهت شــركت در مسابقات 
2023 و 2024 مقدماتــى المپيك رده 
ســنى، بازيكنــان (اول ژانويه 2001) 
متولدين 12 دى ماه 1379 بايد حضور 

داشته باشند.
پيــش از اين قرار بــود اين بازى ها در 
برگزار  ژوئن(خردادمــاه 1400)  مــاه 
شود ولى به دليل همزمانى با بازى هاى 

المپيك به تعويق افتاد.

باشگاه هاى بدنسازى 
اسدآباد پلمپ شدند

 اداره ورزش و جوانــان اســدآباد 
در اقدامى به دليل شــيوع كرونا تمامى 
باشــگاه هاى بدنســازى و بيليارد اين 

شهرستان را پلمب كرد.
جوانــان  و  ورزش  اداره  سرپرســت 
اسدآباد در اين باره به خبرنگاران اظهار 
داشت: هشت باشگاه بدنسازى در اين 
شهرستان فعال است و در دوران شيوع 
كرونــا با توجه بــه ممنوعيت هرگونه 
فعاليت باشــگاه هاى ورزشى، اقدام به 
پلمــب تمامى آن ها كرديم تا شــرايط 

بهبود يابد.
على جمور افزود: با اين اقدام شــائبه 
هرگونه فعاليت پنهانــى و مخفيانه در 
باشگاه ها نيز از بين خواهد رفت و جو 

روانى عليه آن ها از بين مى رود.
وى خاطرنشان كرد: هم اكنون فعاليت 
تمامــى اماكن ورزشــى خصوصى و 
دولتى اســدآباد تا اطالع ثانوى تعطيل 

است.
جمور يادآور شد: با رفع محدوديت ها 
و ابالغ ســتاد مقابله بــا كرونا مبنى بر 
بازگشــايى مجدد باشگاه هاى ورزشى، 
تمامى فضاهاى ورزش اين شهرســتان 

نيز مجوز فعاليت خواهند گرفت.

پاداش مدال آوران 
المپيك اعالم شد

 پــاداش پاى ســكو مــدال آوران 
المپيك توكيو مشخص شد.

هيات اجرايى كميته ملــى المپيك در 
مورد رقم پايه پاداش دالرى پاى سكو 
ورزشكاران تصميم گرفت و  مدال طال 
10 هــزار دالر، نقره 5000 دالر و برنز 

3500 دالر مشخص كرد.
كميته ملى المپيك قرار اســت بررسى 
هايى را دوباره در اين مورد داشته باشد 
اما احتمال تغيير ايــن مبالغ كم عنوان 

شده است.

 مناقصه عمومى( يك مرحله اى) نوبت اول 

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان وابسته به وزارت جهاد كشاورزى در نظر دارد انجام امور نگهبانى و حفاظت فيزيكى خود را  از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اى به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.كليه مراحل برگزارى مناقصه از "دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد 
و .... " در بستر سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى(توكن) را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
1-شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه: 2000001539000004 – روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان به آدرس: ميدان امام حسين – ابتداى خيابان اراك.
3-هزينه خريداسناد مناقصه: مبلغ 500/000ريال مى باشد كه از درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت انجام مى گيرد.

4-مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 لغايت ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1400/02/06
5-آخرين مهلت ارائه پاكت هاى پيشنهادى - بارگذارى در سامانه بصورت pdf : تا ساعت 19 روز پنجشنبه  مورخ 1400/02/16

*الزم به ذكر است پيشنهادات ارسالى بايد حداقل 45 روز از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشند.
6-تاريخ گشايش پيشنهاد ها: روز شنبه  مورخ 1400/02/18 ساعت 12:00

7-ميزان و نوع تضمين فرآيند اجراى كار: مبلغ 1/235/266/932 (يك ميليارد و دويست و سى و پنج ميليون و دويست و شصت و شش هزار و نهصد 
و سى و دو) ريال كه به  دو صورت ضمانتنامه بانكى و يا پرداخت نقدى (فيش واريزى) بحساب شباى شماره IR250100004001039704005791 نزد بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران بنام خزانه دارى كل از طريق دستور پرداخت ساتنا يا پايا با شناسه واريز 362039765263500650000000000006  قابل 

ارائه مى باشد. 
8-آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع (الف)عالوه بر بارگزارى در سامانه،مى بايستى 
بصورت فيزيكى و در پاكت دربسته و ممهور، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1400/02/16 به دبيرخانه كميسيون معامالت مناقصه گزار 

در آدرس فوق الذكر تحويل و رسيد دريافت شود.
ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن 22-32646720-081 به  آدرس اينترنتى شركت www.assc.ir وآدرس پايگاه 

ملى اطالع رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نيز مراجعه فرمائيد.
-شماره تماس پشتيبانى سامانه 1456( تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره كل صنعت ، معدن و تجارت استان همدان به شماره 32520716 – 081)

(م الف 87)

شماره :  55/36/00/158  - تاريخ : 1400/02/01

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان 

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان همدان وابسته به وزارت جهاد كشاورزى در نظر دارد انجام امور خدماتى-پشتيبانى خود را  از طريق 
تا  مناقصه  اسناد  "دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  نمايد.كليه  واگذار  شرايط  واجد  پيمانكاران  به  اى  مرحله  يك  عمومي  مناقصه  برگزاري 
ارائه پيشنهاد و... " در بستر سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
مناقصه  در  شركت  جهت   را  الكترونيكى(توكن)  امضاى  گواهى  دريافت  و  مذكور  سايت  در  نام  ثبت  قبلى،مراحل  عضويت  عدم  صورت  در  گران 

سازند،  محقق 
1-شماره  فراخوان و تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه: 2000001539000003 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان به آدرس ميدان امام حسين – ابتداى خيابان اراك
3-هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 500/000 ريال مى باشد كه از درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت انجام مى گيرد.

4-مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز چهارشنبه  مورخ 1400/02/01 لغايت ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1400/02/06
5-آخرين مهلت ارائه پاكت هاى پيشنهادى – بارگذارى در سامانه بصورت pdf : تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1400/02/16

*الزم به ذكر است پيشنهادات ارسالى بايد حداقل يك ماه  از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشند.
6-تاريخ گشايش پيشنهاد ها: روز شنبه  مورخ 1400/02/18 ساعت 8:30

7-ميزان و نوع تضمين فرآيند اجراى كار: مبلغ  878/850/369 (هشتصد وهفتاد و هشت ميليون و هشتصد و پنجاه هزار و سيصد و شصت و نه) ريال 
كه به  دو صورت ضمانتنامه بانكى و يا پرداخت نقدى (فيش واريزى) بحساب شباى شماره  IR250100004001039704005791 نزد بانك مركزى جمهورى 

اسالمى ايران بنام خزانه دارى كل از طريق دستور پرداخت ساتنا يا پايا با شناسه واريز 362039765263500650000000000006  قابل ارائه مى باشد. 
8-آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بايستى 
بصورت فيزيكى و در پاكت دربسته و ممهور، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1400/02/16 به دبيرخانه كميسيون معامالت مناقصه گزار 

در آدرس فوق الذكر تحويل و رسيد دريافت شود.
ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن 22-32646720-081 به  آدرس اينترنتى شركت www.assc.ir وآدرس  پايگاه 

ملى اطالع رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نيز مراجعه فرمائيد.
-شماره تماس پشتيبانى سامانه 1456( تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره كل صنعت ، معدن و تجارت استان همدان بشماره 32520716 – 081

(م الف 91)

 مناقصه عمومى( يك مرحله اى) نوبت اول 
شماره :  55/36/00/157  - تاريخ : 1400/02/01 شاورزی ھاد  شاورزیوزارت  ھاد  وزارت 

 محمدتقى سيف متولد 1339 نهاوند محله 
پاى قلعه، فعاليــت دو ميدانى را از نوجوانى 
زير نظر آقايان؛ مرحوم حسن صارمى مرحوم 
رســول شــهبازى و اســتاد رضا ناظم فرار 
گرفت. و در رشته هاى دو و ميدانى از جمله؛ 
دوى ســرعت: 100 متر ، دوى امدادى: 4 در 
100 متــر ، پرش ارتفاع ، پرش طول و پرش 
سه گام حائز عناوين برتر شهرستانى ، استانى 

و كشورى شد.
محمد تقى سيف مى گويد: دويدن در زمين 
هاى خاكى در محالت با كفش هاى بســيار 
معمولى آن دوران ، اوج عالقه ورزشكاران به 

اين رشته ورزشى بود.
وى در ادامه بيان مى كند: دو ميدانى از چهار 
رشته تشكيل شده اســت، دوهاى سرعت ، 
استقامت و نيمه استقامت، پرش ( طول ، نيزه 
و سه گام)، پرتاب ها و دوى ماراتن . در دهه 
پنجاه و اوايل دهه شصت دووميدانى نهاوند 
بســيار خوب بــود و در رده هاى جوانان و 
حتى بزرگســال قهرمانان متعددى در رشته 
هاى مختلف دو و ميدانى به اســتان و كشور 

معرفى كرد.
در نهاوند دو و ميدانى به ســابقه 50 سالگى 
خود نزديك مى شود، مرحوم حسن صارمى 
، مرحوم رسول شهبازى و استاد رضا ناظم از 
پايه گذاران دوميدانى در شهرســتان به شمار 
مى روند. در اردوى مســابقات كشــورى و 
انتخابى تيم ملى زير نظر مربيانى چون ولى ا...

تيمور   ، نيا  صالح 
قياســى و بيــژن 
شادروان تمرين و 
فعاليت مى كرديم.

شهرستــــان  در 
نهاونــد در ايــن 
سالها استعدادهاى 
رشــته  در  خوبى 
وميدانــى  دو 
داشــت  وجــود 
كه بــه دليل نبود 
ورزشى  امكانات 
خيلى از اين افراد 

ناشــناخته و گمنام مى ماندند از چهره هاى 
فاخر دووميدانى شهرستان مى توان به خليل 
مومنــى ، محمد دليجانى ، فتح ا... بحيرايى ، 
رسول سيف، شجاع سيفى ، حجت شهبازى، 
شــهيد بهمن قياســى ، عليرضــا صالحى ، 
ابراهيم كاكاوند و محمد ابوالقاضى اشــاره 
كرد كه در ســالهاى ابتداى پيروزى انقالب 
در مســابقات مختلف اســتانى ، كشورى و 
حتى بيــن المللى حائز عناوين برتر رشــته 
هاى مختلــف دو وميدانى شــدند. الزم به 
ذكر اســت در مســابقات مختلف استانى و 
كشور نام شهرستان نهاوند به خاطر قهرمانى 
و عناوين كســب شده توســط آقايان خليل 
مومنى و محمد دليجانى در مســابقات دوى 
صحرا نوردى و ماراتن هميشــه مورد توجه 
و احترام بود و چندين بار ميزبانى مسابقات 
استانى و كشــورى در رشته صحرانوردى و 

ماراتن به نهاوند داده شد.
ســيف در ادامه مى افزايد: دووميدانى را در 
روزهاى ســخت آن زمان با عشــق و عالقه 
ادامه دادم و در زمين هاى خاكى گاهى با پاى 

زخمى و مصدوم همچنان تمرين مى كردم.
به گــزارش همدان پيام، اين قهرمان رشــته 
دو وميدانــى توضيح مى دهد: از گذشــته تا 
امروز درد اهالى اين رشــته ورزشى اين بود 
كه توجهى به دووميدانى به عنوان رشته پايه 
نمى شد هميشه بين زمان استراحت مسابقات 
فوتبال، مسابقه دووميدانى برگزار مى شد تا از 

تماشاچيان بازى هاى فوتبال براى دووميدانى 
استفاده شود. 

درحالــى كــه بــراى همــه ورزش هــا و 
ــد  ــرادى مانن ــاى انف ــوص ورزش ه به خص
ورزشــها  همــه  مــادر  كــه  دووميدانــى 
ــا  ــد بيــش از اينه ــى شــود باي محســوب م
مربيــان  از  بايــد  كــرد.  ســرمايه گذارى 
دلســوز و باتجربــه اســتفاده كنيــم و اجــازه 
ــته  ــن رش ــم پيشكســوتان ورزشــى اي ندهي
قهرمانــى  مســابقات  شــوند.در  دلســرد 
اســتان همــدان در ســال 57 در رشــته هــاى 
ــول و دوى 100 ــرش ط ــاع ، پ ــرش ارتف پ
ــه دســت آورد. ــام اول را ب ــر كســب مق مت

در مسابقات انتخابى آموزشگاه ها شهرستان 
در رشــته پرش ارتفاع ركورد 85/1 مقام اول 
را بدست آورد در دو 100 متر با ركورد يازده 
و نيم ثانيه مقام اول و همچنين در پرش طول 
مقام اول اين مسابقات را در سال 58 به دست 

آورد.
در مســابقات قهرمانــى ايران- تهــران در 
شهريور 58 در ورزشگاه امجديه محمدتقى 
ســيف ، محمد دليجانى و شجاع سيف هر 
سه از شهرستان نهاوند نماينده استان همدان 
در اين مسابقات به تيم ملى دعوت شدند. كه 
عنوان دومى اين مسابقات را در پرش ارتفاع 

كسب كرد.
در ســال 57 ، 58 و 59 به عنوان تيم منتخب 
استان جهت شركت در مسابقات دووميدانى 

قهرمانى كشور به تهران اعزام شد.
در ســال 59 در مســابقات انتخابى جوانان 
تهران در ورزشــگاه امجديه در پرش ارتفاع 
نفر اول و پرش طــول و 100 متر مقام دوم 

را كسب كرد.
پس از 2 سال دورى از تمرينات و استخدام 
در شهربانى در سال 62 در مسابقات نيروهاى 
مسلح كشور در ورزشــگاه آزادى در پرش 
ارتفاع مقام دوم اين مسابقات را كسب كردم 
همچنين در اين مســابقات خليل مومنى از 
شهرســتان نهاونــد در دوى 3 هزار متر و 5
هزار متر عنوان سومى اين مسابقات را كسب 

كرد

خاطرات پيشكسوت دو و ميدانى نهاوند

دونده زمين خاكى نهاوند 
قهرمان امجديه شد



الزمه جهانى شدن اشترمل
زيباسازى است
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قهرمانان پنهان نجات دهنده طبيعت!
 پژوهشگران آمريكايى در بررسى جديد خود دريافته اند كه برخى 
از گونه هاى گياه يا حشرات مى توانند نقش مهمى در مقابله با عواقب 

تغييرات اقليمى داشته باشند و طبيعت را نجات دهند.
 CU)"به گزارش ايســنا ، پژوهش جديد "دانشــگاه كلرادو بولدر
Boulder) آمريكا نشــان مى دهد كه يك مگس خانگى، بومادران 
زردرنــگ و ســاير گياهان، نقش مهمى در حفظ تنوع زيســتى ايفا 
مى كنند و همچنين ممكن اســت مانعى در برابر تاثيرات ناشــى از 

تغييرات اقليمى باشند.
يافته هاى اين پژوهش، بينش هاى ارزشــمندى را براى اولويت بندى 
حفاظــت از گونه هايى كه به قدرت جوامع زيســتى كمك مى كنند، 

ارائه مى دهد.

پروتئين هايى كه مى توانند 
درمان سرطان ريه باشند

 پژوهشگران آمريكايى در بررسى جديد خود دريافته اند كه برخى 
از پروتئين هاى خاص مى توانند اهداف درمانى خوبى براى ســرطان 

ريه باشند.
به گزارش ايسنا ، دانشــمندان آمريكايى، پروتئين هايى را شناسايى 
كرده انــد كه به همراه جهش هاى ژنتيكــى خاصى كار مى كنند تا به 
گسترش سرطان ريه منجر شــوند. اين پروتئين ها مى توانند اهداف 

درمانى خوبى براى اين بيمارى باشند.
اين موضوع كشــف شده كه جهش ژن "p۵٣"، در بيش از نيمى از 
ســرطان ها رخ مى دهد اما حتى دهه ها پس از اين كشف، هدف قرار 

دادن موثر ژن با دارو، دشوار است. 

كروناويروس مى تواند به مغز آسيب بزند
 آسيب شناسان عصبى، عصب شناس و پرتوشناسان اعصاب مركز 
پزشكى دانشگاه كلمبيا در مطالعه اخيرشان اظهار كردند كروناويروس 
سندرم حاد تنفسى 2 كه باعث كوويد-19 مى شود به طور مستقيم مغز را 

آلوده نمى كند اما مى تواند آسيب عصبى قابل توجهى ايجاد كند.
به گزارش ايسنا ، "جيمزاى. گلدمن" محقق ارشد اين مطالعه گفت: 
بحــث زيادى در مورد اينكه اين ويروس مغز را آلوده مى كند يا خير 
وجود دارد اما ما هم نتوانستيم عالئم ويروس را در سلول هاى مغزى 
بيــش از 40 بيمار مبتال به كوويد-19 پيــدا كنيم. اما در همان زمان 
بسيارى از تغييرات پاتولوژيك را در مغز مشاهده كرديم كه مى تواند 
توضيح دهد چرا بيماران به شدت بيمار دچار گيجى و هذيان و ساير 

اثرات جدى عصبى مى شوند.

مصرف برخى ويتامين ها در جلوگيرى از 
ابتال به كوويد-19 موثر است

 در حالى كه در برخى از كشــورها روند توزيع واكسن به خوبى 
در حال انجام اســت اما هنوز بسيارى از ما در معرض خطر ابتال به 
كوويد-19 هســتيم و هيچ محافظتى در برابر آن نداريم و بايد از هر 

كمكى كه مى تواند مفيد باشد بهره ببريم.
به گزارش ايسنا ، يك بررسى جالب توسط محققان بين المللى نشان 
داده كــه ارتباط كمى بين مصرف مكمل ها و عدم ابتال به كوويد-19 
در زنانــى كه انواع خاصى از ويتامين هــا را مصرف مى كنند وجود 
دارد. اما پيش از آن كه به ســرعت به ســمت داروخانه برويد بايد 
مواردى را در نظر داشته باشيد. ابتدا بايد در نظر داشته باشيد كه فوايد 

مولتى ويتامين ها بسيار محدود است. 

در جو سيارات خالى از حيات 
نيز مى توان اكسيژن يافت!

 آيــا مــا در كهكشــان تنهــا هســتيم؟ اگرچــه ايــن ســوال بــراى 
ــايد  ــم ش ــراى آن نيافته اي ــا پاســخى ب ــوده ام ــان ب ــا در جري قرن ه
بــه ايــن دليــل كــه بــه ســوال ديگــرى مى رســيم: چگونــه وجــود 
حيــات در ســيارات ديگــر را تشــخيص دهيــم بــدون آنكــه بتوانيــم 

از آن هــا بازديــد كنيــم؟
به گزارش ايسنا و به نقل از ادونس، در طول دهه هاى گذشته، تجزيه 
 و تحليل ما از سيارات فراخورشــيدى پيچيده تر شده است و علت 
آن پيشــرفت تلسكوپ هايى است كه به ستاره شناسان امكان بررسى 
تركيبات شيميايى جو سيارات را با استفاده از طيف نورى منتشر شده 

از آنها مى دهد.

كرونا بد كرد، خودمان هم مقصريم
 ظاهرا فرصت سوزى هاى ما  در حوزه هاى گوناگون، تمام نشدنى 
اســت. با اينكه كرونا، محدوديت هاى بسيارى را بر ما تحميل كرده 
ولــى خودمان هم در برخى امور كم تقصيــر نبوديم و فرصت هاى 
زيادى را از كف داديم؛ فرصت هايى مانند آموزش و فرهنگ ســازى 

در زمينه برخورد با كرونا به كمك اجراى نمايش خيابانى.
نمايــش خيابانى در قياس با ديگر گونه هاى هنرى اين امتياز را دارد 
كه مى تواند بدون واســطه با تماشاگر خود رو به رو بشود. نمايشگر 
خيابانى قرار نيســت در سالن اجرا به انتظار بنشيند. او به دل ماجرا 
مى زند و مخاطب را به ســوى خود مى خواند. اين ويژگى ســبب 
شــده در بسيارى از كشــورها و نه فقط كشــورهاى پيشرفته بلكه 
در پاكستان و افغانستان كه همســايگان مان هستند، نمايش خيابانى 
به عنوان ابزارى آموزشــى و آگاهى بخش مورد استفاده قرار بگيرد 
و در فرهنگ ســازى به كار بيايد ولى در كشــور ما سال هاست اين 
ويژگى تئاتر خيابانى كمرنگ شــده و اين رشته بيشتر جنبه مناسبتى 

و جشنواره اى پيدا كرده است.
دوران كرونا اما مى توانســت فرصتى باشد براى جبران مافات. اين 
دوران بهترين زمان بود تا با همكارى وزارت بهداشت، نمايش هاى 
خيابانــى گوناگونى براى آموزش عموم مردم در برخورد با كرونا و 
فرهنگ ســازى در اين زمينه اجرا كنيم. اتفاقى كه به يك بازى چند 
سر برد تبديل مى شــد. از سويى فرهنگ سازى صورت مى گرفت و 
از طرف ديگر زمينه اى براى اشتغال و كسب درآمد فعاالن اين رشته 
فراهم مى كرديم و بخشــى از بودجه تئاتر را كه قرار اســت صرف 
توليد نمايش شــود، در اين راه هزينــه مى كرديم ولى از آنجا كه ما 
اســتاد هدر دادن فرصت ها هســتيم، در اين مقطع هم نشان داديم 

همچنان در اين زمينه مهارت داريم.
اما آنچه بيش از پيش، پرداختن به تئاتر خيابانى و دغدغه هاى فعاالن 
آن را ضرورى مى كند، نامه سرگشاده 280 فعال اين رشته از سراسر 
كشور است كه اعتراضات متعددى را نسبت به وضعيت برنامه ريزى 
و همينطــور ضعف مديريت دفتر تئاتر خيابانــى در مركز هنرهاى 

نمايشى مطرح كرده اند.
 به خودمان دروغ نگوييم!

ژاله كاظمــى، بازيگر و كارگردان تئاتر خيابانى به ايســنا مى گويد: 
تئاتــر خيابانى به لحــاظ مالى كم بضاعت ترين بخش تئاتر اســت 
درحاليكــه گروه هاى خيابانى هم مانند ديگــر گروه ها براى اجراى 
نمايش هايشــان وقت و انرژى مى گذارند اما هميشه كمترين بودجه 

را دريافت مى كنند.
وى  با تاكيد بر اينكه تئاتر خيابانى نبايد محدود به جشــنواره شود 
بلكه بايد بر اجراى عمومى تمركز كند، مى افزايد: واقعا نيازى به اين 
همه جشــنواره پرورى نبود. مى شد به هر شهرى متناسب با ظرفيت 
آن بودجه اى براى توليد و اجــراى عمومى نمايش خيابانى بدهند. 
چراكه به اندازه كافى جشــنواره هاى معتبر در تئاتر خيابانى داريم و 
نيازى به افزودن جشنواره هاى تازه نيست. در اين وضعيت ديده ايم 
چقدر اتفاقاتى غير حرفــه اى رخ مى دهد مثل اينكه يك نفر با چند 
اسم گوناگون يك اثر نمايشى را در چندين جشنواره شركت مى دهد 

تا از همه آنها كمك هزينه بگيرد.
 برنامه ريزى هاى يك شبه

 نشان گر اتفاقاتى ناخوشايند است
حيــدر رضايى كه در دهلران فعال اســت، ديگر فعال تئاتر خيابانى 
اســت كه درددل هاى خــود را اين چنين مطــرح مى كند: ما جزو 
بنياگذاران تئاتر بيابانى بوديــم. مى گويم تئاتر بيابانى چون واقعا در 
بيابان كار كرديم. در دهلران تا چند ســال پيش اگر 5 دقيقه نمايش 
خيابانــى اجرا مى كرديد، با توهين و ناســزا رو به رو مى شــديد و 
ديوانــه خطاب تان مى كردند ولى ما پايمــردى كرديم و كار كرديم. 
در مكان هايى مانند مكان هاى گردشــگرى و ... اجرا كرديم و فضا 
را طورى تغيير  داديم كه حاال جشــنواره نمايــش خيابانى برگزار 
مى شود. ولى مســاله اينجاست كه در نمايش خيابانى مافيايى شكل 
گرفته و امكان فعاليت از بســيارى از فعاالن اين رشــته در سراسر 
كشور را گرفته است. بحث من شخصى نيست موضوع اين است كه 
معيشت بسيارى از فعاالن نمايش خيابانى از اين راه مى گذرد ولى به 

تعداد زيادى از آنان فرصت كار داده نشده است.
 پول نمى خواهيم، عدالت هنرى را رعايت كنيد!

سيد سوران حسينى ديگر نمايشگر خيابانى ، هم مى گويد: وضعيت 
تئاتر خيابانى قبل و بعد از كرونا تفاوت چندانى نكرده است. هرچند 
در دوره كرونا جشــنواره ها محدودتر و درآمد نمايشگران خيابانى 

كمتر شد.
او كه در دوران كرونا ناچار شده مدال طالى خود را كه جايزه او از 
جشنواره عراق بوده بفروشد، ادامه مى دهد: حتى يك مسئول نپرسيد 
چرا مدالت را فروختى؟! بعد از كرونا يك نفر از سوى مركز هنرهاى 
نمايشى به عنوان مسئول رسيدگى به خسارت ها معرفى شد ولى نه 

عملكردى ديديم و نه نتيجه اى.

 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)
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باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
غم عشقت بيابان پرورم كرد                                        فراقت مرغ بى بال و پرم كرد
بمو واجى صبورى كن صبورى                                  صبورى طرفه خاكى بر سرم كرد
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■ حديث:
امام على(ع):

گرسنگى ، چه خوب ياورى براى اسير كردن نْفس و شكستن عادت آن است!   
عيون الحكم و المواعظ : 494

 اكنون در عصر «كرونا» به ســر مى بريم، مى توان 
گفت سرآمد دردهاى روزگار ماست. 

عصر، عصر كروناســت و همه ما به عنوان انسان، در 
مقابله با اين بيمارى ناشــناخته سهمى داريم. نسخه 
«ســعدى» براى درمان اين درد مهلك «عاشقى» است 
كه به انسان فرشتگى مى آموزد و مس وجودش را به 

طاليى بى بديل تبديل مى كند.
  خدا رحمت كند جناب ســعدى را كه گويا در اين 
شعر دارد با ما و انسان عصر ما صحبت مى كند. با ما 
كه در عصر «كرونا» به سر مى بريم و در مواردى نسبت 
به درد همنوعان خود در ايــران و جهان بى تفاوتيم. 
ملموس شدن هر چه بيشتر شــعر مشهور «بنى آدم» 
ســعدى در روزهايى كه كل جهان با شيوع ويروس 

كرونا درگير است، بيشتر امكان دارد .
سعدى در اين شعر قرن سيزدهم خود مى  گويد: «بنى 
آدم اعضاى يكديگرند- كه در آفرينش ز يك گوهرند  
چو عضوى به درد آورد روزگار- دگر عضوها را نماند 
قرار.» اين ابيات را بيشتر مردم جهان ميشناسند و گويا 
آن روزها براى امروزهاى ما سروده شد . اين بيت حتى  
بر ديوارهاى ساختمان سازمان ملل متحد در نيويورك 

نيز نقش بسته است. 
بيمــارى «كوويد-19» يك بيمارى جمعى اســت و 
سرنوشت مشترك گريزناپذير انسان را نمايان مى كند. 

در واقع موجوديت ما در انزوا محافظت نمى شــود و 
براى بقا به يكديگر نياز داريم. به عنوان مثال، شبكه هاى 
اجتماعى براى نشان دادن همه گيرى و يا به اصطالح 
محبوبيت يك پست از واژه «وايرال» استفاده مى كنند 
كه به ويژگى همه گيرى ويروس و تعامل مداوم ذهن 

و جسم بازمى گردد.
حتى رهبران جهان در مقابله با شــيوع ويروس كرونا 
از ادبياتى مشابه استفاده مى كنند. سالمت انسان، هيچ 
مرزى نمى شناسد و ويروس كرونا هر چه بيشتر ثابت 
كرد كه دنياى مدرن امروز چه قدر به هم پيوسته است 

و چقدر شعر سعدى اين روزها معنا دارد 
گويا با توجه به اين شــعربايد گفت  به جاى اين كه 
كشورها جداگانه و صرفا با توجه به منافع خود با اين 
ويروس مقابله كنند، بهتر اســت سازمان هاى جهانى 
مانند سازمان بهداشت جهانى و يا سازمان ملل متحد 
پرچمدار اين مبارزه شوند و كشورها را در تالش براى 

مقابله با شيوع اين ويروس هماهنگ كنند.
 از درد سخن گفتن و از درد شنيدن

 با مردم بى درد، ندانى كه چه دردى است
 ســعدى به عنوان شاعرى حكيم و روشن انديش، و 
اديبى مردم شناس و جامعه آگاه با ما از درد «بى دردى» 
سخن مى گويد كه از همه دردها ُمهلك تر و كشنده تر 
است. زنده ياد مهرداد اوستا نيز در بيتى با تاييد سخن 

افصح المتكلمين، سعدى شــيرازى مى گويد: از درد 
سخن گفتن و از درد شنيدن با مردم بى درد، ندانى كه 

چه دردى است! آرى، «بى دردى» درد بزرگى است.
اكنون كه در عصر «كرونا» به ســر مى بريم همه ما به 
عنوان انسان، در مقابله با اين بيمارى ناشناخته سهمى 
داريم. بديهى است پزشكان و پرستاران مدافعان خط 
مقدم اين جبهه اند و در حفظ سالمت جامعه سهمى 
بيش از همه ما دارند. از همين روست كه آمار قربانيان 
جامعه پزشكى " در مقايســه با ساير مشاغل " بسيار 
باالســت. چرا كه اين فرشتگان سپيدپوش به اقتضاى 
شغل مقدسى كه دارند ناگزير به حضور در بيمارستان 
ها و مراكــز درمانى براى مداواى بيماران اند. اما على 
رغم آگاهى از اين مســئله، ما – تك تك افراد جامعه 
- به عنوان نيروهاى حامى و پشــتيبان، به مسئوليت 
اجتماعى خويش در قبال جامعه پزشكى به آن گونه كه 
شايسته و بايسته است عمل نمى كنيم. جدى نگرفتن 
اين بيمارى - على رغم همه توصيه ها - و بى تفاوتى 
در قبال از دســت دادن نيروهاى ايثارگر و متخصص 
جامعه پزشــكى، واقعيت تلخى است كه نمى توان بر 

آن چشم بست.

اين مسئله نياز به كالبدشكافى اجتماعى و فرهنگى دارد. 
اين كه چرا ما در اين شــرايط سخت و براى مقابله با 
اپيدمى شدن كرونا «سبك زندگى» خويش را عوض 
نمى كنيم؟ اين كه چرا در مقابل مرگ و مير همنوعان 
مان بى تفاوتيم و همچنان به كارو بار خويش مشغول؟ 
اين كه چرا توصيه هاى بهداشتى را جدى نمى گيريم؟ 
اين كه چرا به ســفر و ديد و بازديد مى رويم؟ اين كه 
چرا در مراكز پــر خطر رفت و آمد مى كنيم؟ اين كه 
چرا به بهانه تعطيلى موقت آيين ها و مناسك دينى و 
مذهبى، بر چهره مسئولين نگران چنگ بى مهرى مى 
كشــيم؟! جواب اين سواالت از نظر حضرت سعدى 

ابتال به ويروس «بى دردى» است.
ويروس خبيثى كه فضيلت ها و «كرامت هاى انسانى» 
ما را مى كشد و گاهى از ما در شرايط سخت تاجرانى 
فرصت طلب مى سازد كه براى سود خويش حاضريم 
ديگران را به مسلخ مرگ بفرستيم. تاجران فرصت طلبى 
كه به جاى همدردى و مرهم نهادن بر زخم دردمندان، 
با احتكار ماسك و دستكش و مواد ضدعفونى كننده 
و ... به همنوعان گرفتار خويش با قساوت تمام دهن 
كجى مى كنيم! نسخه «ســعدى» براى درمان اين درد 

مهلك «عاشقى» است كه به انسان فرشتگى مى آموزد 
و مس وجودش را به طاليى بى بديل تبديل مى كند. 
طاليى از خدمت، نوعدوســتى و از خودگذشتگى: به 
جهان خرم از آنم كه جهان خرم ازوســت عاشقم بر 

همه عالم كه همه عالم ازاوست.
 حرف آخر

حرف آخر، همان گونه كه پزشكان و پرستاران در اين 
شرايط سخت و براى حفظ سالمتى جامعه جان خود 
را در طبق اخالص گذاشته اند و در خط مقدم مقابله 
بــا كرونا مى جنگند، ما نيز وظيفه داريم كه با عمل به 
توصيه هاى بهداشــتى كه از مهم ترين آنها «در خانه 
ماندن» است، حافظ جان مدافعان سالمت باشيم و از 
اين ســرمايه هاى اجتماعى محافظت كنيم. چنان كه 
مجذوب تبريزى نيز در بيتى گفته است: مرد را دردى 
اگر باشد خوش اســت درد بى دردى عالجش آتش 
است در اين شرايط سخت، ايثارگران جامعه پزشكى 
به تشكر عملى ما نياز دارند، نه تشكر زبانى. بياييد به 
توصيه حضرت سعدى، ريشه هاى «بى دردى» را در 
آتش «عشق» بسوزانيم تا شايستگى عنوان «انسان» را 

داشته باشيم - اينچنين باد.

 بهمن ماه سال گذشته ،   مديركل ميراث فرهنگى 
استان همدان در خبرى «اشترمل» را به عنوان «روستاى 
ملى منبت گلريز ايران» معرفى كرد و يكى از مهمترين 
مزاياى ويژه و شاخص توليدات مبل منبت اين روستا 
را توليد طرح گلريز دانست كه همين سبب شده بود 
عنوان دهكده ملى منبت گلريز را به خود اختصاص 

دهد.
به گفته دهيار روستاى اشــترمل تويسركان، اشترمل 
با 1074 نفر جمعيت ســومين روســتاى پرجمعيت 
شهرستان تويسركان است و 537 خانوار در آن زندگى 

مى كنند.
حميد تركاشوند مى گويد: با ملى شدن روستاى اشترمل 
در حوزه منبت گلريز نياز اســت دستگاه هاى اجرايى 
پاى كار بيايند و حمايت بيشترى از توليدكنندكان اين 

حوزه داشته باشند.

وى  با اشاره به اينكه اگر قرار باشد بحث جهانى شدن 
اشترمل مطرح باشــد بايد روى زيباسازى روستا كار 
شود، ادامه مى دهد: در حال حاضر نمايشگاه هايى براى 

عرضه مستقيم مبل به خريداران وجود دارد.
تركاشوند با بيان اينكه حدود 100 نفر از بانوان روستا 
به صورت مســتمر در كار مبل منبت در كنار آقايان 
فعاليت مى كنند، مطرح مى كند: توليدكنندگان اشترمل 
به حمايت نياز دارند چراكه صفر تا صد توليد، داخل 
روستا انجام مى گيرد و اگر بتوانند سرمايه گذار جذب 

كنند افق هاى روشنى پيش رويشان باز مى شود.
وى  بيان مى كند: اگر توليدكنندگان بتوانند سرمايه گذار 
جذب كنند براى كارهايى مثل رويه كوبى و رنگ كارى 
به جاى ديگرى مراجعه نمى كنند، در حال حاضر يكى 
دو كارگاه بــراى اين موارد در روســتا وجود دارد اما 

براى حجم كار توليدى در روستا جوابگو نيست.

به عقيده تركاشوند، براى توليدات مبل منبت اشترمل 
دولت هــم بايد پاى كار بيايد و بودجــه اى را به آن 
تخصيص دهد چراكه اين روســتا در سال هاى اخير 
مهاجرپذير شــده  است و مردم روستاهاى اطراف نيز 
در روســتا مشغول به كار شــده اند و عالوه بر اين از 

شهرهاى ديگر هم براى كار به روستا آمده اند.
دهيار اين روستا با اشاره به اينكه با دادن تسهيالت كم 
بهره مى توان در روند توليد مبل منبت تســهيل ايجاد 
كرد، تصريح مى كند: بســيارى از كســانى كه قبًال از 
روستا مهاجرت كرده اند به روستا برمى گردند و نياز به 
حمايت دارند بنابراين فقط بحث اشترمل نيست بلكه 

بحث تمام منطقه است.
وى  اعتقاد دارد شناسانده شدن اشترمل در كشور هم 
نياز به برنامه ريزى دارد و تاكنون هر كارى در اين رابطه 
انجام شده با حمايت اهالى روستا و بدون وابستگى به 
ارگان يا سازمان خاصى بوده است همچنين اهالى به 
صورت خودجوش جشنواره هايى را در روستا برگزار 

كرده اند.
تركاشــوند اضافه مى كند: اگر بخواهيم در اين زمينه 
اشــترمل را با مالير مقايســه كنيم هر دو در شــبكه 
ملى تبليغات كردند اما ســرمايه داران ماليرى كجا و 

سرمايه داران روستاى اشترمل كجا.
به گفته وى ، نياز است تبليغاتى براى اين روستا انجام 
شود چراكه اگر اهالى بخواهند به صورت آزاد در بازار 
رقابت كنند از عهده اش برنمى آيند بنابراين مسئوالن 
بايد نگاه ويژه اى به منطقه داشته باشند چراكه اگر به 
همين منوال و با اين تــورم و قيمت مواد اوليه پيش 

بروند ضرر خواهند كرد.
در اين زمينه رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى شهرستان تويسركان نيز به ايسنا مى گويد: 
بيش از 700 نفر از اهالى اشترمل به طور مستقيم به اين 
حرفه مشغول هستند و حدود 490 كارگاه فعال مبل 

منبت در روستا وجود دارد.
اسحاق تركاشوند ادامه مى دهد: تقريباً در هر خانه اين 
روســتا يك كارگاه وجــود دارد و بيش از 90 درصد 

امــرار معاش مردم روســتا از حوزه مبل منبت تأمين 
مى شود همچنين يكى از ويژگى هاى اشترمل حضور 
خانم هــا در كارگاه هاى مبل منبت اســت كه بحث 

كارگاه هاى خانوادگى را مطرح كرده است. 
وى ظرفيت و پتانسيل توليدى ساالنه هنرمندان روستا 
در حوزه مبل منبت را حدود 6000 دســت مى داند و 
يادآور مى شود: سبك خاص منبت روستاى اشترمل، 
منبت گلريز است كه ظريف ترين نوع منبت است و 

صرفاً با دست انجام مى شود.
به گفته تركاشوند، تاكنون هيچ نوع تكنولوژى اعم از 
ماشــين منبت نتوانسته جايگزين دست در توليد مبل 
منبت شــود و قريب به اتفاق منبت كاران روســتاى 

اشترمل محصوالت خود را با دست توليد مى كنند.
وى  با اشاره به اينكه عالوه بر اين روستا، روستاهاى 
منطقه نيز در حوزه مبل منبت فعاليت مى كنند، اظهار 
مى كند: در حال حاضر اين هنر در روستاهاى اطراف 
اشــترمل هم رواج پيدا كرده كه البته به شــدت اين 
روستا نيســت اما تقريباً در آنجا هم كارگاه هاى مبل 

منبت فعالى راه اندازى شده است.
رئيس اداره ميراث فرهنگى شهرستان تويسركان بيان 
مى كند: در روستاهاى فوق صنايع دستى ماهيت خود 
را از دست داده و تكنولوژى و ماشين آالت به صنايع 
دستى ورود پيدا كرده اند اما اين اتفاق فعًال در روستاى 

اشترمل نيفتاده است.
وى  با بيــان اينكه بازار مصرف كننده نهايى باالى 90 
درصد محصوالت توليدى روستا خارج از استان همدان 
است، تصريح مى كند: اهالى اشترمل در استان هايى مانند 
اصفهان، شــيراز، تبريز، مشهد، تهران و البرز نمايشگاه 
يا مشــترى دارند و محصوالت خود را در اين شهرها 
عرضه مى كنند. عالوه  بر اين كشــورهاى آسياى ميانه 
مثل تركمنستان، آذربايجان، كشورهاى عربى مثل عراق 
و كويــت و امارات و به طور خاص كردســتان عراق 
مشتريان اين روستا هستند و چند بارى هم محصوالت 

اشترمل به كشور سوئد فرستاده شده است.
بنا به گفته تركاشــوند، بيش از 50 درصد مبل منبت 

كشــور از اســتان همدان و به طور خاص از جنوب 
استان يعنى شهرســتان هاى مالير و تويسركان تأمين 
مى شود و مشكل اصلى منبت كاران اشترمل و به تبع 
آن ساير منبت كاران اســتان گرانى و كميابى چوب 
است كه در حال حاضر اين صنعت را به شدت تحت 

تأثير قرار داده است.
وى شــرح مى دهد: غالب چوب مصرفى منبتكاران 
چوب گردو و راش اســت كه چوب گردو بيشتر از 
كردســتان هاى عراق و ايران تأمين مى شود و چوب 
راش كامال وارداتى است و گرانى دالر و افزايش نرخ 
ارز باعث گران شدن چوب راش شده و تأثير زيادى 
روى قيمت مبل و منبت داشته و در اين افزايش قيمت 
متأسفانه كمترين افزايش قيمت به دستمزد منبتكاران 
تعلق مى گيرد. تركاشوند ادامه مى دهد: افزايش قيمت 
محصول تمام شــده مبل منبت به علت قيمت چوب 
اســت كه سه يا چهار برابر شــده و قيمت پارچه كه 
براى فرآيند تكميلى اين هنــر صنعت درنظر گرفته 
شده است، به عبارتى مشــكل اصلى چوب است و 
در زنجيره تكميلى نيز پارچه يكى از معضالتى است 
كه ســازمان صنعت، معدن و تجارت يا اتحاديه هاى 
مربوطــه مى تواننــد ورود كنند و كمــك زيادى به 

توليدكنندگان اين حوزه داشته باشند.
بــه عقيده رئيــس اداره ميراث فرهنگى شهرســتان 
تويسركان، اشترمل در حوزه گردشگرى هم به مراكز 
اقامتــى و پذيرايى نياز دارد و براســاس رايزنى هاى 
صورت گرفته ســعى مى شود در سال جارى حداقل 
يك واحد اقامتى در روستا راه اندارى شود تا مسافران 
و خريداران بتوانند از حداقل امكانات رفاهى استفاده 

كنند.
وى  در پايان مطرح مى كند: پس از برگزارى نخستين 
جشنواره مبل منبت در روستاى اشترمل كه در سال 96 
انجام شد، اهالى به صورت خودجوش نمايشگاه هايى 
را در روســتا تأســيس كردنــد تا به طور مســتقيم 
محصوالت خود را به خريداران عرضه كنند و در حال 
حاضر 10 نمايشگاه مبل منبت در اشترمل وجود دارد.

 بنى آدم اعضاى يكديگرند
                                 كه در آفرينش ز يك گوهرند 

شعر ديروز «سعدى» 
نسخه امروز كرونا


