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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
روز عرفه و عيد سعيد قربان را 

تبريك مى گوييم

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

روز عرفه و عيد سعيد قربان را 
تبريك مى گوييم

زن

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مسعود سلطانى مهد

از طرف خـانواده كبـيــرى

انتصاب شايسته حضرتعالى را 
به سمت 

معاونت شهردارى فامنين 
صميمــــانه تبـــــريك عــرض 
ــربلندى  ــت و س ــم و موفقي مى نمايي
شــما را از درگاه خداونــد منــان 

ــم. ــألت داري مس

مهندس

t

ت ص ذات او قا 

مهـرداد حمـزه

جناب آقــاى 

 دكتر غالمرضا فريـدونى
غــم از دســت دادن مــادر بــس ســنگين اســت و 

ــما و  ــه ش ــان را ب ــادر بزرگوارت ــدان م ــاك. فق اندوهن
ــا  ــر محمدرض ــاى دكت ــاب آق ــان جن ــرادر ارجمندت ب
گفتــه،  تســليت  منســوبين  ســاير  و  فريدونــى 
ــراى  ــات و ب ــو درج ــوره عل ــه مغف ــراى آن مرحوم ب

بازمانــدگان صبــر آرزومنــدم.

t

ون  ه را ا هللا و ا ا

روزنامـه همدان پيـام

جناب آقــاى 

 دكتر غالمرضا فريـدونى
عضو محترم هيأت مديره خانه مطبوعات استان همدان

بــا نهايــت تاثــر و تاســف درگذشــت مــادر گراميتــان 
ــليت  ــان تس ــواده محترمت ــما و خان ــت ش را خدم
ــو درجــات و  ــه عل ــراى آن مرحوم ــوده، ب عــرض نم

ــم. ــل آرزومندي ــرى جزي ــدگان صب ــراى بازمان ب

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

عيد قربان با نماز و عبادتش , با ذكر و دعايش , با قربانى و صدقات و احسانش
بسترى براى جارى ساختن مفهوم عبوديت و بندگى است

اين عيد بندگى بر مسلمين جهان به ويژه همراهان همدان پيام  مبارك باد 
ضمن آرزوى صحت و سالمتى براى شما مخاطبان گرامى و دعوت به حفظ پروتكل هاى بهداشتى و پرهيز از 
سفر و حضور در مجامع عمومى در تعطيالت پيش روى به اطالع مى رسانيم براى پيگيرى اخبار استان ، ايران 
و جهان مى توانيد مطالب را بدون وقفه و در اســرع وقت در سايت همدان پيام ، كانال تلگرام و اينستاگرام از 
طريق رسانه ديجيتال دريافت كنيد همچنين الزم به ذكر است شماره بعد روزنامه همدان پيام در تاريخ 2 مرداد ماه 

1400 منتشر خواهد شد.

بهره بردارى از مركز جامع سرطان در سفر معاون رئيس جمهور

بودجه 809 ميلياردى به استان تزريق شد
■ با حضور نوبخت 2600 مسكن ملى محرومان همدان به بهره بردارى رسيد

آغــاز فرايند انتخــاب شهــردار همــدان 
■ مسگريان: هنوز وارد بررسى مصداقى نشده ايم

قمقمه سفالى منقوش مكشوفه
 از دهانه غار عليصدر ثبت ملى شد
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حواشى انتخابات هيأت مديره 
سازمان نظام پزشكى استان

آيا نگاه هاى سياسى 
بر انتخابات  صنفى 
نفوذ كرده است؟

روز
ت 

داش
با مردم باشيدياد

 1-در شرايطى كه نخستين وظيفه منتخبان 
شوراها انتخاب شهردار تعيين شده و براى اين 
وظيفه مهم يك مــاه فرصت از آغاز به كار تا 
14 شهريورماه عالوه بر فرصت غيررسمى در 

نظر گرفته شده است...
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امروز دعاى عرفه در 
پياده  راه برگزار مى شود

عيد بزرگ 
در استان
■كرونا از عزيمت 2590 حاجى 
به حج ممانعت كرد
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يـادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

با مردم باشيد
 1-در شرايطى كه نخستين وظيفه منتخبان شوراها انتخاب شهردار 
تعيين شده و براى اين وظيفه مهم يك ماه فرصت از آغاز به كار تا 14 
شهريورماه عالوه بر فرصت غيررسمى در نظر گرفته شده است، تنها 
منتخبان شوراى شهر دوره ششم تهران هستند كه در اين زمينه شفاف 
عمل كرده و تمامى اقدامات خود را به مردم گزارش مى دهند و باقى 
منتخبان تالش دارند چــراغ خاموش و بدون گزارش به مردم كار را 

پيش برده و شهردار انتخاب كنند.
در اين زمينه شــوراى شــهر تهــران ضمن اعالم اســامى گزينه ها، 
شاخص هاى مدنظر خود براى انتخاب شهردار را نيز اعالم كرده و در 

فرايندى شفاف براى انتخاب شهردار در حال حركت است.
2- انتخاب شــهردار به خوبى تراز شوراهاى آينده را مشخص و نوع 

نگاه آنها به شهر و شهردارى را نشان خواهد داد.
به همين دليل اين انتخاب و اطالع رسانى از آن براى شهروندان اهميت 
بســيارى دارد تا بدانند منتخبان شــوراها تا چه انــدازه به وعده هاى 
انتخاباتــى پايبند بوده و شــهردارى توانمند براى پيشــبرد و اجراى 

وعده ها انتخاب كرده اند.
3- در دوره هــاى گذشــته در برخى شــوراها مبنــاى تعامالت 
نادرست اعضاى شورا با شــهرداران از جلسات انتخاب شهردار 

شد. گذاشته 
به نحوى كه گزينه اى كه خرده  فرمايشات اعضاى منتخب را مى پذيرفت 
و وعده جبران هزينه هاى تبليغاتى آنها، به كارگيرى نيروهاى سفارشى، 
انعقاد قراردادهاى سفارشى و در مجموع سفارش پذيرى و ريل گذارى 

فساد را انجام مى داد، براى شهردارى انتخاب مى شد.
اصالح اين روند تنها با شــفافيت و اطالع مردم از جزئيات و چرايى 

انتخاب شهردار ممكن خواهد بود.
4- شــهردار در قانون وظايف مشــخصى دارد و براى عمل به اين 
وظايف انتخاب مى شــود، اما در مواردى مشــاهده شده كه منتخبان 
وظايفى براى گزينه داوطلبى شهردارى تعريف كرده اند كه با وظايف 
قانونى شــهردار همخوانى ندارد و ايــن وظايف در چارچوب خرده 

 فرمايشات اعضا ارزيابى مى شود.
با اين حال برخى شــهرداران اين وظايف را پذيرفته و به اين شــرط 
شــهردار شــده اند كه چون روند در پشــت پرده انجام شده، امكان 

پيشگيرى از اين توافقات غيرقانونى نبوده است.
5-شوراها هرچند در تصميم گيرى نهادى مستقل تعريف شده اند اما 
در عمل چنين نيست و تأثيرپذيرى برخى شوراها از عناصر قدرت و 

شخصيت هاى ذى نفوذ بسيار زياد است.
اين تأثيرپذيرى دليلى شده تا در انتخاب شهردار، برخى شوراها منافع 
شــهروندان را رها و منافع اين عناصر و شخصيت ها را دنبال كنند كه 
اقدامى زيان بار است، اما در نبود شفافيت و فاصله گرفتن از مردم در 

برخى شوراها اتفاق افتاده است.
6- شــاخص هاى منتخبان براى انتخاب شهردار اگر براى شهروندان 
تبيين نشود ممكن است شهردار منتخب با تحليل شخصى مردم مواجه 

و چرايى اين انتخاب هيچ وقت براى مردم روشن نشود.
در حالى كه حتماً منتخبان براى اين انتخاب دليل روشــن داشته و بر 

اساس داليل و شاخص ها اقدام كرده اند.
7-شوراها منتخبان مردم هستند و اگر به دنبال توفيق و موفقيت هستند 
بايــد ارتباط با مردم را تقويت و از قطع شــدن اين ارتباط خوددارى 

كنند.
اين ارتباط به صورت شفاف بايد از همين مأموريت انتخاب شهرداران 
آغــاز و اطالعات كامل از شــاخص ها و گزينه هــا همچون منتخبان 
شوراى شــهر تهران به مردم داده شود تا از همين ابتدا ضمن تقويت 
ارتباط با مردم و انتقال حس مشــاركت در تصميم گيرى به مردم، از 
بروز بسيارى آسيب ها كه مبناى آن از انتخاب شهرداران است و برخى 

از آنها برشمرده شد، پيشگيرى شود.

ممنوعيت تردد در جاده هاى همدان
 معاون عمليات پليس اســتان همدان از اجراى طرح ممنوعيت تردد در جاده هاى همدان در ايام تعطيالت پايان هفته 

جارى خبر داد.
 حميدرضا ســعيدزاده گفت: برابر مصوبات ســتاد ملى مبارزه با كرونا و ابالغيه ناجا مبنى برممنوعيت سفر به شهرهاى 
نارنجى و قرمز، ورود وسايل نقليه شخصى با پالك غيربومى در ايام تعطيالت پايان هفته جارى به استان همدان ممنوع 
خواهد بود. وى افزود: در صورت اصرار رانندگانى كه قصد تردد غيرضرورى از مبادى ورودى و خروجى استان را دارند، 

مطابق با مقررات خودروها عودت و اعمال قانون مى شوند.
معاون عمليات پليس اســتان همدان با اشــاره به فعال بودن سامانه هاى هوشــمند ثبت تخلف جاده اى گفت: ترددهاى 
غيرضرورى وسايل نقليه به صورت هوشمند نيز اعمال قانون مى شوند.وى از مردم خواست به منظور  حفظ سالمتى خود 

و ديگران و قطع زنجيره انتقال ويروس كرونا با همكارى با پليس، از تردد جاده اى جداً خوددارى كنند.

در تعطيالت آخر هفته با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
اماكن گردشگرى و غارعليصدر باز است 

 در تعطيالت آخر هفته با رعايت پروتكل هاى بهداشتى موزه هاى تحت پوشش ميراث فرهنگى  و غارعليصدر باز هستند.
معاون گردشگرى همدان در پاسخ به اين پرسش همدان پيام  كه وضعيت فعاليت اماكن گردشگرى در تعطيالت پايان هفته چگونه است گفت: با توجه 

به نارنجى بودن شهر همدان در تعطيالت آخر هفته با رعايت پروتكل هاى بهداشتى  اماكن گردشگرى و غارعليصدر باز است.
على خاكسار بيان كرد: مجموعه هاى گردشگرى كه به رده يك منتقل شده اند كه شامل مراكز اقامتى از جمله هتل ها، متل ها و مسافرخانه هاست در اين 
روزها فعال اســت.  وى گفت: با توجه به محدوديت ســفر به دليل شيوع بيمارى كرونا و رنگ بندى شهرها، افراد همچنين مى توانند از طريق فضاى 

مجازى و اپليكيشن هاى گردشگرى موجود در سايت اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى از جاذبه هاى گردشگرى استان ديدن كنند.
خاكسار افزود: اماكن گردشگرى در رده بندى شغلى به دليل ويروس كرونا در رده چهارم بوده كه اكنون در بين مشاغل گروه اول قرار گرفته و تمامى 

اماكن گردشگرى و موزه ها و اقامتگاه هاى بوم گردى در سطح استان براى بازديد عالقه مندان باز است.

ارابه گرانى ها در امنيت كامل 
همچنان مى تازد

مهدى ناصرنژاد »
 در حالى كه قشــرهاى مردم كشــورمان دل در گروى جابه جايى 
قريب الوقوع دولت دوازدهم با دولت جديد حجت االسالم والمسلمين 
رئيســى دارد و اميدوار به تحولى بزرگ در اوضاع و احوال اقتصادى 
و اجتماعى مى باشــد، وليكن ارابه گرانى روزافزون قيمت تمام كاال و 
ارزاق عمومى كه بخصوص در 3، 4 ســال اخير سرعت گرفته است، 
همچنان بــدون محابا و در امنيت كامل بــراى خود مى تازد و توقف 

ندارد .
تاكنون هيچ صاحبنظر و كارشناس اقتصادى به درستى علت و چرايى 
افزايش عنان گسيخته قيمت ها در كشورمان را گمانه زنى نكرده است، اما 
نكته مشهود و ثابت شده همواره داللت براين نكته دارد كه تكانه هاى 
روانى و التهاب ناشى از رويكردهاى اشتباه اقتصادى پاى ثابت افزايش 
خودسرانه و حتى قيمت گذارى هاى جديد و افزايشى دولت بوده است 
و اين قاعده موهوم در بســيارى كشورها كه برنامه ريزى هاى درست 
و قابل كنترل ندارند اتفاق مى افتد و بيشــتر جهان سومى ها هستند كه 

قربانيان بيمارى هاى اقتصادى جوامع خود را شامل مى شوند .
شــاهد اين مدعا توقف روند رو به رشــد اكثر قيمت ها در 2، 3 هفته 
اول نتيجه گيرى انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهورى اسالمى و 
بيرون آمدن نام آقاى رئيســى از صندوق هاى رأى گيرى است و حتى 
برخى قيمت ها هفته هاى آغازين تيرماه به طور محسوس عقب گرد هم 
داشت و نمونه بارز آن قيمت زمين مسكن در تمام نقاط كشور است .

با اين حال به نظر مى آيد فشــار افزايش قيمت ها كه به گفته برخى از 
صاحبنظران اقتصادى ريشه در نابسامانى و آشفتگى ها در قيمت گذارى 
اصولى ارز دارد، بر تمام شــعارهاى نظارت و كنترل و خواهش و تمنا 
براى رعايت حال مردم، پيشى گرفته  و يك بار ديگر ثابت مى كند هيچ 
مشكل به ويژه مسأله اقتصادى با توصيه و تحريك احساسات عمومى 
حل نمى شود و كليد حل چنين مشكالت قانون گذارى آگاهانه و اتكا 

بر آمار و ارقام هاى علمى است .
چندان دور از عقل و آگاهى از واقعيت هاى اقتصادى در شرايط فعلى 
كشــورمان نيســت اگر بپذيريم  به گونه اى ريل گذارى شده است كه 
بسيارى قيمت ها قابل بازگشــت به عقب نيست، كما اينكه هم اينك 
كارگران اغلب واحدهاى صنفى نســبت به ميزان دســتمزدهاى خود 
گله مند هستند و تهديد به دست كشيدن از كار خود مى كنند و كارگران 
نانوايى ها در همدان از آن جمله هســتند. در همين حال قيمت لبنيات 
و برخى كاالهاى خوراكى و بهداشــتى بيشتر از هر زمانى در ماه هاى 
اخيــر براى افزايش قيمت خيز برداشــته اند كه با مخالفت هاى برخى 
وزارتخانه ها و از سويى نمايندگان مجلس شوراى اسالمى روبه رو بوده 
است، وليكن به نظر مى آيد چنين تاب آورى هايى نيز در حال شكستن 
است و مى رود تا مجلسيان نيز چراغ سبز افزايش قيمت شير و لبنيات 

را روشن كنند .

آغاز فرايند انتخاب شهردار همدان 
■ مسگريان: هنوز وارد بررسى مصداقى نشده ايم

هنوز وارد بررسى مصداقى گزينه ها نشده ايم و گمانه زنى هاى غيررسمى 
نيز مورد تأييد نيست.

رئيس سنى ششمين دوره شوراى اسالمى شهر همدان با بيان اين خبر 
گفت: مراحل انتخاب شــهردار مبتنى بر 10فرايند و با دريافت نظرات 

260نفر از نخبگان در حال انجام است. 
محمــود مســگريان در تأييد اقدامات صورت گرفتــه جهت انتخاب 
شهردار افزود :اعضاى منتخب دوره ششم شوراى اسالمى شهر همدان 
بالفاصله پس از انتخابات شــوراى اسالمى شهر، جلسات خود را به 

صورت غيررسمى آغاز كرد.
وى گفت: از آنجا كه يكى از مهمترين وظايف شــوراى اسالمى شهر 
انتخاب شهردار است، با توجه به اهداف ترسيم شده، شوراى منتخب 
ششم، در نخستين گام اقدام به جمع  آورى نظرات 260 نفر از نخبگان 
دانشــگاهى، حوزوى، ادارى و... در خصوص تدوين شــاخص ها و 
معيارها و نيز فرايند پيشــنهادى انتخاب شــهردار كرد و پس از آن با 
نهايى شدن اين فرايند كه شامل 10 گام اصلى مى باشد، مراحل انتخاب 

شهردار را با دقت و سرعت انجام مى دهد.
مسگريان افزود: از مهمترين اهداف و برنامه هايى كه در انتخاب شهردار 
آينده مدنظر شــوراى منتخب مى باشد مى توان به اجرايى شدن شهر و 
شهردارى الكترونيك و تســهيل و تسريع در ارائه خدمات و مجوزها 
به شــهروندان، اجراى عدالت شهرى و توزيع متوازن منابع در مناطق 
مختلف شهرى، شفافيت در مديريت شهرى، توجه خاص به بافت هاى 
فرسوده، توسعه زيرساخت هاى گردشــگرى، ارتقاى زيست محيطى، 
لزوم تهيه پيوســت هاى مطالعاتى دقيق و كارشناسى براى پروژه ها و... 
اشاره كرد كه شوراى منتخب دوره ششم با جديت به دنبال پياده سازى 

آنها خواهد بود.
وى همچنين در پاسخ به پرسشى درباره گزينه هاى مطرح شده احتمالى 
نيز بيان كرد: براســاس فرايند تنظيم شــده شوراى منتخب، هنوز وارد 
بررسى مصداقى گزينه ها نگرديده و گمانه زنى هاى غيررسمى نيز مورد 

تأييد نمى باشد.

1- 130 ميليارد تومان بودجه هزينه شده براى لباس رسمى ورزشكاران 
المپيكى سوخت شده است. گويا با افزايش اعتراضات به طراحى اين 
لباس ها قرار شده است ورزشكاران ايرانى با ست ورزشى در افتتاحيه 
شركت كنند. گفتنى اســت اين لباس ها توسط شركت زاگرس پوش 

طراحى و اجرا شده است.
2- آى گپ پس از مخابرات با دانشگاه آزاد هم براى افزايش كاربران 
اين پيام رســان به توافق رسيده است. گويا دانشگاه آزاد براى استفاده 
از ســايت آموزشــى خود، ديدن وضعيت نمره و شهريه، عضويت 
دانشجويان در پيام رسان داخلى آى گپ را اجبارى كرده است. گفتنى 
است پيش از اين نيز مخابرات پرداخت صورتحساب توسط مشتركان 

با استفاده از آى گپ را با 15درصد تخفيف اعالم كرده بود.
3- تعطيلى تهران به بروز ناهماهنگى ها در كشور دامن زده است. گويا 
تعطيلى ســازمان هاى ادارى و نهادهاى مالى  در مركز، فعاليت متناظر 
آنها در شهرستان ها را بى معنى كرده است. گفتنى است سيستم ادارى و 
بانكى ايران مركز محور بوده و تعطيلى مركز، عمًال تعطيلى تمام كشور 

را به دنبال خواهد داشت.
4- قطع برق رفتار كارى توليدكنندگان را تغيير داده است. گويا برخى 
توليدكنندگان ســاعت كارى خود را براى بهره مندى بدون دغدغه از 
انرژى برق به شب منتقل كرده اند. گفتنى است در اين زمينه طى توافق 
وزارتخانه هاى صمت و نيرو، كارخانه هاى توليد سيمان از ساعت 24
تا 8 صبــح با 100درصد توان و در طول روز بــا 30 درصد توان به 
فعاليت خواهند پرداخت و با اين روند  شايد در چند روز آينده مشكل 

كمبود سيمان به صورت كامل حل شود.
5- درآمد دولت از متقاضيان واكســن در ارمنســتان توســط برخى 
محاسبه و اعالم شده است. گويا با در نظر گرفتن سفر 14هزار ايرانى 
براى دريافت واكسن كرونا به ارمنستان  تا 25 تيرماه 5ميليارد و 600
ميليون تومان از اين مســافران عوارض خروج از كشور دريافت شده 
اســت. گفتنى اســت  اعالم اين رقم در شرايطى است كه در يك ماه 
اخير به طور متوسط 7 ميليون دالر ارز براى سفر به ارمنستان از كشور 

خارج شده است.

 امســال 100ميليــارد و 800 ميليون تومان 
اعتبار به  منظور اشتغال جامعه هدف اين استان 
پيش بينى شده كه 470 ميليارد ريال(47ميليارد 

تومان) آن اختصاص يافته است.
مديركل بهزيستى استان همدان با بيان اين خبر  
گفت: اين اعتبار از سوى 14 بانك عامل طرف 
قرارداد ســازمان بهزيستى تخصيص پيدا كرده 

است.
به مناســبت گراميداشــت هفته بهزيستى در 
نشست خبرى روز دوشنبه 27 تيرماه اصحاب 
رسانه با مديركل بهزيستى استان همدان به همراه 
معاونين حوزه هاى تخصصى  كه در سالن شهيد 
رجايى مركــز مداخلــه در بحران هاى فردى، 
خانوادگى و اجتماعى برگزار شد، مهدى دينارى 
گفت: هوشمندسازى، محله محورى و سالمت 

اجتماعى خانواده شعار امسال بهزيستى است.
وى بيان كرد: ايجاد اشتغال در سازمان بهزيستى 
از طريق تبصــره 16، ايجاد مشــاغل خانگى، 
اشتغال پايدار روستايى، صدور مجوز پرداخت 
مشــوق هاى مالياتى و با واگــذارى مكان بوده 

است.
به گــزارش همدان پيام، دينارى بــا بيان اينكه 
بهزيســتى، مجموعه اى هماهنگ از برنامه ها و 
فعاليت هايى است كه براى بهبود زندگى آحاد 
افــراد جامعه و به ويژه گروه هاى آســيب پذير 
جامعه، انجام مى شــود، افــزود: اجراى طرح 
 (CBR) جامعــه  بــر  مبتنــى  توانبخشــى 
و  مختلــف  حوزه هــاى  در  ســرمايه گذارى 
اشتغالزايى به خوبى اهداف خدمتى دولت را به 

قشرهاى نيازمند تبيين مى كند.
مديركل بهزيستى استان با اشاره به طرح مراكز 
مثبت زندگى گفــت: مراكز مثبت زندگى يك 
نهاد اســت كه به عنوان بهزيستى كوچك ارائه 
خدمات مى نمايند و 22 وظيفه بهزيستى به عهده 
اين مراكز گذاشته شده است و 48 مركز زندگى 

در 48 نقطه استان در حال فعاليت هستند.
وى در ادامه بيــان كرد: با وجود اين مراكز  در 
شرايطى كه شــهر براى تردد معلوالن  مناسب 
نبود موجب شد تا مددجويان بتوانند به راحتى 
و بدون طى كردن مسافت طوالنى خود را به اين 

مراكز برسانند و خدمات دريافت كنند.
دينارى درخصوص اشتغال مددجويان بهزيستى 
گفت: 100ميليارد و 800 ميليون تومان اعتبار به 
منظور اشتغال جامعه هدف اين استان پيش بينى 
شــده كه 47 ميليارد تومان آن اختصاص يافته 
اســت.  وى افــزود: اين اعتبار از ســوى 14

بانك عامل طرف قرارداد ســازمان بهزيســتى 
تخصيص پيدا كرده است.

مديركل بهزيستى استان بيان كرد: ايجاد اشتغال 
از طريق تبصــره 16، ايجاد مشــاغل خانگى، 
اشتغال پايدار روستايى، صدور مجوز پرداخت 
مشــوق هاى مالياتى و با واگــذارى مكان بوده 

است.
دينــارى با بيان اينكه تعهد اشــتغال ســازمان 
بهزيستى از سال 92 تا 99 تعداد 10هزار و 451
نفر بوده كه در پايان ســال 99، 13هزار و 411
شغل ايجاد شده اســت گفت: در اين مدت 8
ســال حدود 140 ميليارد تومان مشاركت هاى 
مردمى به مددجويان به صورت نقدى، غيرنقدى 

و ارائه خدمات صورت گرفته است.
وى در مــورد ارائه خدمات در مهدهاى كودك 
بيان كــرد: مهدهاى كودك به آموزش وپرورش 
واگذار شــده است و تا واگذارى كامل تيمى از 
بهزيستى اين مراكز را بررسى و نظارت مى كند.

مديركل بهزيســتى در مــورد ارائه خدمات به 
جامعه هدف با بيان اينكه بهزيســتى بيشــتر 
تسهيل كننده و كمك كننده است و از نظر ارائه 
خدمات مالى  از ســال 92 تــا پايان 99 تعداد 
2 هــزار و 201 واحــد مســكن مددجويى از 
طريق بخشنامه ها و دستورالعمل هاى متعدد به 
مددجويان استان همدان تحويل داده شده است 
گفت: اعتبار پرداختن ســهم سازمان بهزيستى 
اســتان 3 ميليارد و 600 ميليون تومان، سازمان 
برنامه و بودجه 2ميليــارد و 700 ميليون تومان، 
بانك هاى عامــل 44 ميليارد تومــان و آورده 

مددجو 110ميليارد تومان بوده است.
وى افزود: تمام افراد واجد شــرايط مقيم مراكز 
سازمان بهزيستى حدود هزار و 100نفر و 250

نفر پرســنل آن واكسن كرونا دريافت كردند و 
هم اكنون ويروس كرونا در تمامى مراكز استان 

كنترل شده است.
دينارى با اشــاره به اينكــه در حوزه اجتماعى 
حدود3 هزار و 434 زن بى سرپرست زيرپوشش 
سازمان بهزيستى هستند بيان كرد: در 13مركز 
كــودكان 150كودك  شــبانه روزى  نگهدارى 
نگهدارى مى شــود و 250كودك امدادبگير نيز 
زير پوشــش بهزيستى هستند كه از خدمات و 

مستمرى ها بهره مى برند.
وى با بيــان اينكه اختالفــات حادخانوادگى 
بيشترين گزارش را در اورژانس اجتماعى استان 
دارند بيان كرد: هموطنان مى توانند در هر ساعت 

از شبانه روز كه با مشكلى مواجه شدند با شماره 
123 تماس بگيرند.

مديركل بهزيستى اســتان با بيان اينكه در اين 
مدت 8 ســال بــراى 369 هــزار و 685 نفر 
غربالگرى بينايى، 133هزار و 98 نفر غربالگرى 
شنوايى انجام شده است افزود: در اين 8 سال به 
12هزار و 309 نفر مشاوره ژنتيك ارائه شده و 
هزار و 514 نفر با هزينه 3 ميليارد تومان تحت 

آزمايش ژنتيك قرار گرفتند.
مديركل بهزيستى اســتان در بحث پيشگيرى 
از اعتيــاد بيان كرد: در مراكز مــاده 15 حدود 
160هزار و 269 نفر معتــاد خودمعرف از 43

مركز ماده 15 بهزيستى استفاده كردند و در مراكز 
ماده 16 كه از ســال 96 تحت پوشش بهزيستى 
قرار گرفت 2هــزار و 974 نفر با اعتبار بالغ بر 
40ميليارد و 172ميليــون و 239 هزار ريال از 

خدمات سازمان بهره مى برند.
دينارى با بيان اينكه اســتان همدان حدود يك 
ميليون و 800 هزار نفــر جمعيت دارد گفت: 
براســاس آخرين آمار منتشر شــده نزديك به 
يك سوم جمعيت همدان به صورت مستقيم و 

غيرمستقيم از خدمات بهزيستى بهره مى برند.
معاون اموراجتماعى در اين نشســت بيان كرد: 
تحقق حقوق كودك در كلينيك ها خط رابطى 

بين حقوق كودك در اجتماع است.
سياوش رهبرى با بيان اينكه رشد كودك در ابعاد 
روانى و اجتماعى و جســمى است و مهدهاى 
تعليم وتربيت  بــراى  جايگاه  بهتريــن  كودك 
آنهاست گفت: كودكان در سنين پايين به توجه 

و مراقبت جسمانى نياز ندارند.
وى افزود: اين توجه بايد در همه ابعاد وجودى 
آنها كه شــامل اجتماعى، اقتصــادى، عاطفى، 
شخصيتى و هوش را در بر مى گيرد و اين ابعاد 
عوامل تعيين كننده و اســاس يك انسان هستند 

از دوران كودكى پايه گذارى و شكل مى گيرند.
معاون امور توانبخشى در اين نشست گفت: 7

مركز خانه كوچك با ظرفيت 10نفر در اســتان 
ايجاد شده است تا خدمات قابل توجهى به جامه 

هدف ارائه نمايد.

وى با تأكيد بر اينكه با برنامه ريزى ها و اقدامات 
به عمل آمده سعى شده تا بتوانيم بهبود زندگى 
را براى افراد زير پوشش سازمان به همراه داشته 
باشيم، بيان كرد: مستمرى مددجويان بهزيستى 

رشد 60 تا 70 درصدى داشته است.
رهبرى گفــت: بدين ترتيب بــه خانواده هاى 
يك نفره مســتمرى بگير 350 هــزار تومانى، 
خانواده هــاى 2 نفره مســتمرى بگير500 هزار 
تومانى، خانواده هاى 3 نفره مستمرى 700 هزار 
تومانى و خانواده هاى 4 نفر مستمرى 900 هزار 

تومانى دريافت مى كنند.
مســئول حوزه فناورى و اطالعــات اداره كل 
بهزيستى اســتان در اين نشست بيان كرد: 300

نفر در اســتان متقاضى تأســيس مركز مثبت 
زندگى بودند كه 48 مركز تأســيس شده است 
و در حال حاضر مشــغول فعاليت مى باشند و 
خدمات در اين مراكــز به صورت الكترونيك 

خانواده محور و محله محور مى باشد.
دايلــر در ادامه افزود: ايجاد مراكز در محله هاى 
تأسيس شده كه آسيب پذيرى و آسيب خيز بودن 
مدنظر بوده و اهميــت موضوع نزديكى مركز 
به محله مددجو بــود.  وى بيان كرد: هر مركز 
450 پرونده را در اختيار دارد و21 هزار پرونده 
مستمر واگذار شــده تا مراكز مثبت زندگى به 

جامعه هدف ارائه خدمات نمايد.
معاون مشاركت هاى مردمى بهزيستى استان در 
نشست خبرى گفت: در سالجارى 100 ميليارد 
و 800 ميليون تومان اعتبار جذب شــده است 
كــه 47 ميليارد تومان آن پرداخت شــده و هر 
پرونده اى كه تشــكيل و مصوبه بگيرد به بانك 

ارسال مى شود تا تسهيالت پرداخت شود.
فارسى بيان كرد: بيشــترين پرداختى در حوزه 
معاونت پيشگيرى بوده است كه اميدواريم در 
ســالجارى تمامى حوزه ها از اين اعتبارات در 
جهــت ارائه خدمات با كيفيت به جامعه هدف 

از هيچ تالشى فروگذارى نكنند.
واحد اشتغال در سال گذشته با جذب حداكثرى 
اعتبارات اســتانى رتبه برتــر را در بين تمامى 

استان ها به خود اختصاص داد.

مديركل بهزيستى: 

470 ميليارد براى اشتغال مددجويان بهزيستى 
استان اختصاص يافت

■ هوشمندسازى، محله محورى و سالمت اجتماعى در خانواده

الوندى-خبرنــگار  تويســركان-وحيد    
همدان پيــام: در حالى كه پس از مشــاهدات، 
شــنيده ها و گفته هاى فراوانــى مبنى بر خريد 
گسترده آرا در تويسركان، رئيس هيأت نظارت 
بر انتخابات اســتان همدان چنــدى پيش  بر 
اين مطلب صحه گذاشــت و گفت: در شــهر 
تويسركان تخلفات انتخاباتى زياد بوده و حتى 
در هنگام تأييد صالحيت هم مشكالتى وجود 
داشت، خريد آرا در اين شهرستان وجود داشت 

و بايد دادستان درباره آن تصميم بگيرد.
حجت االســالم فالحى بيان كــرد: براى رفع 
نگرانى دلسوزان نظام و شهر، اگر فردى تخلف 
كرده و وارد شــورا شــود، پرونده به شوراى 
حل اختالف ارجاع داده مى شــود، اگر تخلفات 
محرز شوند، سلب عضويت متخلفان از شورا 
صــورت مى گيرد و اين افراد از شــورا حذف 
مى شــوند. با اين حال اكنون مدت زمان نسبتًا 
طوالنى از ايــن اظهارنظر صريح رئيس هيأت 
نظارت بر انتخابات اســتان همدان گذشــته و 
در شــرايطى كه برخى شنيده ها حاكى از سلب 
عضويت 2 عضو اصلى و يك عضو على البدل 
شورا استو  آخرين گمانه زنى ها حكايت از سلب 

عضويت يك عضو اصلى و ابطال آراى 2 عضو 
على البدل به دليل تخلفات انتخاباتى دارند، هنوز 
نتيجه قطعى و شــفاف انتخابات ششمين دوره 
شوراى شهر تويسركان مشــخص نشده و به 

صورت رسمى اعالم نشده است.
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان همدان 
نيز در آخريــن اظهارات خــود در اين باره به 
تشــكيل پرونده در مراجع باالدستى در مورد 
انتخابات شــوراى شهر تويسركان و در جريان 
بودن بررســى هاى تكميلى براى تعيين تكليف 

نهايى اشاره كرده است.
اكنون بر كســى پوشيده نيســت كه تخلفات 

بخصوص  انتخاباتى 
در  آرا  خريــد 
دوره  ششــمين 
انتخابــات شــوراى 
به  تويســركان  شهر 
گفتــه صريح رئيس 
هيأت نظارت اســتان 
همدان رقم خورده و 
نتايج اين انتخابات را 
مخدوش كرده است.

قانون دانان قانون شــكن كه هيچ ارزشــى براى 
ابراز عقيــده و حق انتخاب گــرى مردم قائل 
نيســتند و براى دستيابى به منافع زياده خواهانه 
و اســتفاده از رانت هاى غيرقانونــى بر انجام 
تخلفات متعدد انتخاباتى اصــرار مى ورزند به 
هيچ عنــوان صالحيت نمايندگى مردم در هيچ 
شورايى را ندارند. اينكه با توجيهات غيرمنطقى 
و عذرهاى بدتر از گناه، همه امور كشور را بدون 
قانون تلقى كنيم و دســت به تخلفات گسترده 
انتخاباتى بزنيم نشــان از فقر فرهنگى و سستى 
نوع انديشــه شخصيتى و كارى متخلفان است 
و بر مسند نشــاندن اين گونه افراد براى برخى 

تصميم گيرى ها خــالف عقالنيت و خردمندى 
اســت.اجراى دقيق قانون بايد براى همه افراد 
بــا گرايش هاى مختلف سياســى، از هر طبقه 
اجتماعى پر نفوذ و غوغاگر يا ســاده و بى بهره 
از روابط گســترده خارج از ضابطه، زن و مرد 
و نام هاى پر آوازه يا گمنام و ناشناخته، يكسان 
و تنها هدف، اجــراى عدالت و دفاع از حقوق 

عامه مردم باشد.
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات تويســركان و 
همچنين رئيس هيأت نظارت اســتان همدان با 
قاطعيت در رســانه هاى مختلف اعالم كردند 
كه از برخــورد قانونى با متخلفــان انتخاباتى 
كوتاه نمى آيند و امكان تغييرات محســوس در 
انتخابات شــوراى شهر تويسركان زياد است و 
اين يك نقطه اميدبخش در مسير دفاع از حقوق 
مردم به حســاب مى آيد.اكنون زمان آن اســت 
كــه با برخورد محكم، قاطع و بازدارنده جلوى 
متخلفان انتخاباتى ايستاد و از قدرت قانون براى 
دفاع از حقوق مردم و اجراى عدالت اســتفاده 
كرد تا بدعت شوم و بسيار شرم آور خريد آرا و 
ديگر تخلفات انتخاباتى از ريشه خشكانده شود.

اگر شــاهد اجراى قانون و برخورد با متخلفان 
انتخاباتى نباشــيم بدون ترديد شــاهد كاهش 
چشــمگير اعتماد عمومى به اصــل برگزارى 
انتخابــات و هرج ومــرج و قانون گريــزى در 

دوره هاى بعدى انتخابات خواهيم بود.

فرجام انتخابات ششمين دوره شوراى شهر تويسركان
 عالمت سؤال بزرگ در افكارعمومى!

همدان پیام در کنار شامست!
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سى و نهمين خانه ورزش روستايى مالير 
به بهره بردارى رسيد

 در راستاى توسعه و گســترش ورزش در روستاها و ايجاد شور 
و نشــاط بين قشر جوان، ســى و نهمين خانه ورزش روستايى مالير 
در محل حوزه علميه شــبانه روزى ســامن افتتاح و مورد بهره بردارى 

قرار گرفت.
 رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان مالير گفت: به همت هيأت 
روستايى و بازى هاى بومى محلى و همكارى اداره ورزش و جوانان 
سى و نهمين خانه ورزش روستايى با هدف توسعه و گسترش ورزش 
در روستا و ترويج فرهنگ غنى ورزش در بين خانواده هاى روستايى 
و تشويق و ايجاد انگيزه جوانان روستايى براى جذب ورزش افتتاح و 

مورد بهره بردارى  قرار گرفت.
حميد رضا ســپهرى نيا با بيان اينكه در اين آيين حجت االسالم احد 
آزاديخــواه نماينده مردم مالير در مجلس و پدر طلبه شــهيد"محمد 
رضا يوســفى" حضور داشتند، بيان كرد: توسعه ورزش در روستاها و 
تشويق جوانان به ورزش از مهمترين اقداماتى است كه اداره ورزش و 
جوانان با محوريت هيأت روستايى و بازى هاى بومى محلى در سطح 

شهرستان و بخش هاى تابع آن مدنظر داده است.
وى با اشــاره به اينكه با توسعه ورزش روستايى، ضمن استعداديابى 
نوجوانان و جوانان، ســطح شادى، نشــاط و تندرستى در خانواده ها 
ارتقا مى يابد، ياد و خاطره شــهداى واالمقام هشت سال دفاع مقدس، 
مدافعين حرم، ســالمت و امنيت را گرامى داشت و بيان كرد: سى و 
نهمين خانه ورزش روستايى مالير به نام شهيد "محمد رضا يوسفى"، 
مزين شده است.  رئيس اداره ورزش و جوانان مالير در ادامه از اعزام 
" جالل لطيفى"، مربى ماليرى و مربى تيم ملى كشــتى آزاد نوجوانان 
كشور به مسابقات جهانى خبر داد و افزود: لطيفى كه در حال حاضر 
طى حكمى از سوى فدراسيون كشتى جمهورى اسالمى ايران عهده دار 
مربيگرى تيم ملى كشتى آزاد نوجوانان كشور است، به همراه اين تيم 

عازم مسابقات كشتى آزاد نوجوانان جهان شد.
به نقل از روابط عمومى ورزش و جوانان مالير، ســپهرى نيا با اشاره 
به اينكه مســابقات كشتى آزاد نوجوانان جهان از دوشنبه 28 تيرماه به 
ميزبانى كشور مجارستان آغاز شده و تا سوم مرداد ماه سال جارى ادامه 
دارد، گفت: در اين دوره از مسابقات، لطيفى مربيگرى تيم ملى كشتى 

آزاد نوجوانان كشور را برعهده دارد.

مديرجهادكشاورزى تويسركان:
فرآورى گردوى تويسركان درآمدزايى 
عمومى در اين بخش را مضاعف مى كند

 فرآورى گردو و پرهيز از خام فروشى، ارزش افزوده و درآمدزايى 
عمومى از گردوى تويسركان را متحول و چندين برابر مى كند.

مدير اداره جهاد كشاورزى تويسركان بيان كرد: بازار گردوى تويسركان 
هر ســال ميلياردها تومان چرخش مالى دارد و اين در شرايطى است 
كه عمده گردوهاى توليد شــده در باغ هاى اين شهرستان خام فروشى 

مى شوند.
مســعود اكبرى در گفت و گو با ايسنا، گفت: ايجاد و گسترش صنايع 
تبديلى گردوى تويسركان در سال هاى گذشته آن چنان كه بايد و شايد 
رقم نخورده و همين امر موجب محقق نشدن بهره ورى حداكثرى از 

ظرفيت اقتصادى اين محصول در شهرستان شده است.
وى با بيان اينكه معيشــت و درآمدزايى اقتصادى بيش از 70 درصد 
مردم شهرستان تويسركان به صورت مستقيم و غير مستقيم به محصول 
گردوى شهرســتان وابسته اســت، تأكيد كرد: بايد توليد محصوالت 
حاصل از فرآورى گردو مانند ترشى گردو، كلوچه هاى گردويى، پنير 
گردويى و مواردى از اين دســت در تويســركان راه اندازى شوند و 
فعاليت هاى گردوكاران اين شهرســتان مختص به خام فروشى گردو 

نباشد.
اكبرى كمبود صنايع بسته بندى سازماندهى شده براى عرضه گردوى 
تويســركان در بازارهاى داخلى و حتى بين المللــى را از ديگر امور 
مغفول مانده در حوزه ارتقاى ســطح درآمدزايــى از طريق گردوى 
تويســركان دانســت و  بيان كرد: گرچه اقدامات جسته و گريخته اى 
در اين زمينه صورت گرفته اما آن چنان كه بايد مفيد و كافى نبوده اند.

اكبــرى به اثرات مثبت و قابل توجه ايجــاد زنجيره كامل توليد نهال 
گواهى شــده و باغ مادرى گردو در تويســركان به عنوان بزرگترين 
نهالستان گردوى غرب آسيا اشاره كرد و افزود: ايجاد اين باغ مادرى، 
جايگاه تويســركان به عنوان پايتخت گردوى ايــران را تثبيت كرده و 
افزايش سطح درآمدزايى عمومى از محل فروش گردو نيز با راه اندازى 

صنايع تبديلى و فرآورى گردو تثبيت مى شود.

ديدار اعضاى جديد شوراى اسالمى شهر كبودراهنگ 
با فرماندار 

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: در اين ديدار  فرماندار شهرســتان  كبودراهنگ با 
تبريك به اعضاى جديد شوراى شهر گفت: 3 انتخابات مهم در سطح شهرستان با سالمت 
و رعايت كامل قوانين و باحضور پرشــور مردم برگزار شــد. براى برگزارى انتخابات در 
شهرســتان بيش از 3 هزار نفر تالش كردند. نظام هزينه زيادى كرده است بايستى جواب 

اين هزينه را با تالش هاى  مثبت در رضايتمندى مردم  بدهيم.
فرماندار كبودراهنگ به ظرفيت باالى شــوراها اشــاره كرد و افزود: قوانين كشورى 34 

قانون را براى اعضاى شــورا تبيين كرده و اعضاى شورا بايد اين قوانين را بدانند و به آن 
به درستى عمل كنند.  مهدوى با اشاره به اينكه اعضاى شورا نبايد كار اجرايى انجام دهند 
خطاب به اعضاى شورا گفت: اين اعضا بايد تالش كنند تا جواب اعتماد مردم را بدهند 
و الگوى اعضاى شوراى جوان در استان و كشور باشند و با وفاق و همدلى و وحدت در 

آبادانى و توسعه شهر گام بردارند. 
وى بيان كرد: تمام ادارات براى كمك به انجام وظايف اعضاى شوراى شهر اسالمى آماده 
هســتند و اعضاى شورا با اولويت بندى براى تكميل پروژه هاى عمرانى سطح شهر اقدام 

كنند و شهردارى انتخاب كنند كه خداترس و پاك دست و كاربلد باشد. 
در اين ديدار اعضاى شــوراى شــهر كبودراهنگ هم با قدردانى از مردم براى اعتماد به 

اين اعضا گفتند تالش مى كنند كه پاســخ اين اعتماد را با تالش شبانه روزى براى رشد و 
پيشرفت شهر بدهند.

اعضاى شــوراى شهر به نقاط قوت شهر مانند واليتمدار بودن و هميشه در صحنه بودن 
مردم اشاره كردند و افزودند: براى جبران زحمات اين مردم بايد با جان و دل كار كرد. 

از برنامه ها و اهداف اين اعضا اتحاد و همدلى براى پيشــبرد اهداف شــهر است تا براى 
توســعه شهر قدم بردارند و جواب اعتماد مردم را بدهند و امانتدار خوب و شايسته اى به 

رأى مردم باشند.
اعضاى شوراى اسالمى شهر كبودراهنگ در پايان از برنامه هاى ديگر خود به جلوگيرى از 

مهاجرت اهالى و تعامل و همكارى با مسئوالن شهرستانى و استانى اشاره كردند.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

عباس صوفى 

روابط عمومى باشگاه فرهنگى ورزشى فاتح 
شهرستان اسدآباد

ح 

مجــدد  و  شايســته  بجــا،  انتخــاب 
رأى قاطــع مجمــع  حضرتعالــى بــا 
ــوان  ــال به عن ــأت فوتب ــى هي انتخابات

رئيس هيأت فوتبال 
استان همدان 

را خدمــت جنابعالــى و جامعــه ورزشــى 
فوتبــال اســتان تبريــك و تهنيــت 

ــم. ــى نمايي ــرض م ع

آگهى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى
 فاقد سند رسمى حوزه ثبتى تويسركان 

نظر به اينكه هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد ســند رسمى مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالك تويســركان به موجب رأى 
شــماره 139960326004000976 مورخ 1399/10/10 تصرفات مفروزى و مالكانه خانم 
فاطمه خانلرى به شــماره ملــى 3978378906  فرزند مشــتاقعلى متقاضى پرونده 
كالســه 1399114426004000025 در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 180/08 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 3806 فرعى از 727 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 
2 تويســركان به آدرس تويسركان-سركان-كوچه سادات موروثى و خريدارى از وراث 
آقاى مشتاقعلى خانلرى محرز گرديده است. لذا مفاد رأى صادره باستناد ماده 3 قانون 
و مــاده 13 آئين نامه قانون مذكور در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در اين روزنامه آگهى 
مى گردد در صورتى كه شــخص يا اشخاص ذى نفع به رأى صادره اعتراض داشته باشند 
از تاريخ انتشــار اين آگهى تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تويسركان تسليم و 
رســيد عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دريافت نمايد. ضمنًا معترض بايد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع قضايى دادخواست تقديم و رسيد آن را 
به ثبت محل ارائه نمايند،در غير اين صورت متقاضى مى تواند گواهى عدم دادخواست 
را از دادگاه دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد كه اداره ثبت نيز بدون توجه به اعتراض 
عمليات ثبتى را برابر مقررات ادامه خواهد داد. ضمنًا صدور ســند مالكيت مانع مراجع 

متضرر به دادگاه نمى باشد. (م الف 299)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29

محمدعلى جليلوند 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تويسركان

 تاريخ انتشار: 1400/04/29

شركت تعاونى اعتبار فرهنگيان نهاوند و فيروزان به شماره ثبت 608 و شماره ملى 1082030828
بنا به تصميم هيأت مديره شركت تعاونى اعتبار فرهنگيان نهاوند به فيروزان جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول رأس ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 
دوم-دفتر  نهاوند-طبقه  شهرستان  فرهنگيان  مصرف  تعاونى  شركت  كمربندى-ساختمان  نهاوند-خيابان  در  واقع  تعاونى  شركت  محل  در   1400/05/19
شركت تعاونى اعتبار فرهنگيان شهرستان نهاوند و فيروزان با كدپستى 6591719495 برگزار مى گردد لذا از تمامى اعضاء و صاحبان سهام دعوت به عمل 
مى  آيد رأس ساعت و روز مقرر در جلسه مجمع عمومى فو ق العاده نوبت اول حضور بهم رسانند و يا وكالى خود را طبق ماده 19 آيين نامه برگزارى مجمع 

عمومى مصوب وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعى معرفى نمايند.
دستور جلسه: 

1-تغيير نام شركت تعاونى و اصالح ماده 1 اساسنامه مورد عمل شركت 
2-اصالح بند (ب) ماده 11 اساسنامه مورد عمل شركت تعاونى 

3-تغيير حوزه عمليات تعاونى و اصالح ماده 4 اساسنامه مورد عمل شركت تعاونى 
4-تغيير تعداد اعضاى اصلى و على البدل شركت تعاونى و اصالح ماده 21 اساسنامه مورد عمل شركت تعاونى 

5-تصويب اساسنامه جديد شركت تعاونى منطبق با قانون بخش تعاون و قوانين بانك مركزى در 63 ماده و 36 تبصره

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

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول) 

 مالير-زهــرا اميرى-خبرنــگار همــدان پيام: با 
گذشت حدود يك ســال و 4 ماه از شيوع ويروس 
كرونا در كشورمان و ثبت نخستين مبتاليان در شهر 
قــم نه تنها اين بيمارى فروكش نكرده اســت، بلكه 
همچنان با قــدرت مى تازد به طورى كه هم اكنون در 
پيك پنجم اين بيمارى قرار داريم و اكثر شــهرهاى 
كشــورمان قرمز اســت. به طورى كه مى بينيم براى 
چندمين بار از شهرهاى استان، نهاوند وكبودراهنگ 

از شهرهاى كشور تهران و البرز تعطيل شدند.
ستاد مقابله با كرونا با آغاز هر پيك محدوديت هايى را 
در نظر مى گيرد و با وجود اين محدوديت ها كشور،    
2،3 ماهى را از پيك خارج مى شــود و دوباره وارد 
پيك جديدى مى شود شايد اين محدوديت ها كافى 
باشــد، اما مهمترين عاملى كه مى تواند از شيوع اين 
ويروس بيش از پيش جلوگيرى كند تا شرايط براى 
واكسيناســيون كامل مردم فراهم شود فاصله گذارى 
اجتماعى و رعايت دقيق دستورالعمل هاى بهداشتى 
اســت.به بهانــه پيك پنجــم كرونا و قرمز شــدن 
چندين باره شهرســتان مالير به محل تردد مردم در 
مركز شــهر رفتم و چيزى كه بيشتر توجهم را جلب 
كرد مردمى بودند كه نه از ماســك استفاده كرده و نه 

فاصله گذارى اجتماعى را رعايت كرده بودند.
به ســراغ يكى از آنها كه در صف دستگاه خودپرداز 
بود رفتم از وى درباره اينكه چرا ماســك نزده است 
پرســش كردم و وى چنين پاسخ داد: هوا بسيار گرم 
شده است و تحمل ماسك را روى صورتم ندارم از 
طرفى من كه زياد دستورالعمل ها را جدى نگرفته ام 

به كرونا مبتال نشدم.
وى گفت: كرونا هم مانند سرماخوردگى است و اگر 
كسى بيمارى زمينه اى نداشته باشد اگر هم مبتال شود 

خفيف است و مشكلى را ايجاد نمى كند.
به ســراغ فرد ديگرى رفتم وى گفــت: كرونا اصًال 

وجود ندارد و من اعتقادى به اين بيمارى ندارم.
اما دخترى كه اتفاقاً پرســتار يكى از بيمارستان هاى 
مالير اســت ميان حرفش پريــد و گفت: اگر بدانى 
كسانى كه در بيمارستان بسترى هستند چه روزهاى 
ســختى را ســپرى مى كنند ديگر اين گونه آزادانه و 

بدون ماسك در خيابان رفت وآمد نمى كردى.
وى گفت: هســتند كســانى كه به اين بيمارى مبتال 
شــده اند و فوت كرده اند كه سيســتم ايمنى بسيار 
سالمى داشته اند و حتى ورزشــكار بوده اند، پس تا 
واكسيناســيون كامل هر فرد بايد براساس مسئوليت 

اجتماعى خود دستورالعمل ها را رعايت كرد.
با يكى ديگر از شــهروندان كه خانم ميانســالى بود 
گفت وگو كردم و از وى درباره اينكه چرا ماسك زده 
و دستورالعمل ها را رعايت كرده سؤال پرسيدم وى 
گفت: بيمارى كرونا بيمارى بسيار خطرناكى است به 
طورى كه همسرم وقتى درگير اين بيمارى خطرناك 
شد ريه اش حدود 50 درصد درگير شد هنوز هم پس 

از مدت ها نمى تواند درست نفس بكشد.
وى گفــت: اگر بــراى كارهاى ضــرورى و خريد 
مايحتاج عمومى خانه ام نبود ســعى مى كردم خيلى 

كمتر به خيابان بيايم.
وى در ادامه گفت: رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى 
براى ســالمت خودمان اســت پس تــا مى توانيم 
دســتورالعمل هاى بهداشتى را رعايت كنيم تا هرچه 

سريع تر زنجيره انتقال اين بيمارى قطع شود.
 مهلت يك هفته اى به اصناف مالير

فرماندار مالير در جلسه شهرستانى ستاد كرونا بيان 
كرد: با توجه به تعطيلى مشاغل گروه هاى مختلف در 

شهرهايى با وضعيت قرمز، اصناف، كسبه و بازاريان 
اين شهرستان در صورت اجراى كامل پروتكل هاى 
بهداشــتى در چند روز آينده، اجازه فعاليت خواهند 

شد.
قدرت ا... ولدى گفت: بــه جاى تعطيلى اصناف در 
گروه هــاى مختلف مطابق با شــرايط قرمز، مهلت 
يك هفته اى به اين مشــاغل داده شــد تا به واسطه 
رعايت كامل دســتورالعمل هاى بهداشتى و كاهش 
آمار مبتاليان و ميزان بسترى بيماران، به فعاليت خود 
ادامه دهنــد، در غير اين صورت از اوايل هفته آينده 
محدوديت هاى كرونايى مطابق با مصوبات ستاد ملى 

در مناطق با وضعيت قرمز، اعمال مى شود.
وى بيــان كرد: نظارت و كنتــرل فعاليت و عملكرد 
اصناف، كسبه و بازاريان، رستوران ها، تاالرها، اماكن 

ورزشى، مســاجد و حسينيه ها و ســاير واحدهاى 
صنفــى در هفته جارى بــه اتحاديه ها، اتاق اصناف، 
اداره صنعت ومعدن و ارگان هاى ذى ربط واگذار شده 

است.
ولدى گفت: براســاس گزارش عملكرد واحدهاى 
صنفى و مشــاغل مرتبط، تصميم  مناسب براى ادامه 
فعاليــت و يا تعطيلى اصناف اتخاذ مى شــود كه در 
صورت تخلف و روند صعودى همه گيرى ويروس 
كرونا در اين شهرســتان، مصوبات ســتاد مبنى بر 

تعطيلى مشاغل براى شهرهاى قرمز اعمال مى شود.
وى عامــل اصلى موج جديــد همه گيرى ويروس 
كرونا در اين شهرستان را ورود خودروهايى با پالك 
غيربومى به ويــژه از جنوب كشــور، دورهمى هاى 
خانوادگى، تجمع  و برگزارى مجالس عروسى و عزا 

دانست و افزود: برهمين اساس تمامى مبادى ورودى 
و خروجى شهرستان مالير مسدود و در كنترل پليس 

قرار گرفته است.
فرماندار ماليــر گفت: برگزارى آييــن نمازجمعه، 
جشــن هاى مرتبط با اعياد قربان و غدير نيز تنها با 
رعايت كامل دســتورالعمل هاى بهداشتى و براساس 

ستاد ملى كرونا امكان برگزارى دارند.
ولدى بيان كرد: شــهردارى ها موظف به ضدعفونى 
روزانه ناوگان حمل ونقل عمومى درون و برون شهرى 
و نظارت جــدى بر عملكرد رانندگان تاكســى  در 
راستاى رعايت موارد بهداشتى و زدن ماسك هستند.

وى با اشاره به آغاز واكسيناسيون افراد باالى 60سال 
در شهرســتان مالير گفت: مشكل كمبود واكسن و 
انجام واكسيناســيون در مالير نداريم و روزانه براى 

2هزار نفر در اين شهرســتان تزريق واكســن انجام 
مى شود.فرماندار افزود: اجراى محدوديت هاى تردد 
شبانه از ساعت 22شب تا 3 بامداد همچنان ادامه دارد 
و جريمه يك ميليون تومانى براى تردد خودروهايى 

با پالك غيربومى در شهرستان اعمال مى شود.
دادســتان عمومى و انقالب مالير نيز در اين جلسه 
گفت: در شــرايط شــيوع ويروس كرونــا و روند 
افزايشى ابتال، با هر اقدامى كه موجب به خطر افتادن 

سالمت مردم شود، برخورد جدى مى شود.
مسلم سلگى اســتفاده رانندگان از ماسك را الزامى 
دانست و افزود: طبق مجوزهاى صادر شده، چنانچه 
رانندگان تاكســى و نــاوگان حمل ونقل عمومى از 
ماسك اســتفاده نكنند و موازين بهداشتى را رعايت 

نكنند، به پاركينگ منتقل مى شوند.
فرمانده انتظامى مالير نيز گفت: مجوزهاى ترددى كه 
قبًال براى خودروها صادر شده، باطل است و مهلت 
استفاده از اين برگ ترددها حداكثر تا يك هفته است 

و بخشودگى جرايم نداريم.

محمدباقر ســلگى با بيــان اينكــه خودروهايى با 
پالك هاى مخــدوش جريمه و متوقف مى شــوند، 
افــزود: فعاليت مراكز تعويض پــالك و آزمون هاى 
راهنمايى ورانندگــى فقط با رعايــت پروتكل ها و 

دستورالعمل هاى بهداشتى مجاز است.
  12درصد جمعيت شهرستان مالير 

واكسينه شدند
مدير شــبكه بهداشــت ودرمان مالير نيز به اجراى 
مطلوب واكسيناسيون در اين شهرستان اشاره و بيان 
كرد:   هزار و 345 نفر در اين شهرستان واكسينه شدند 
و مالير اين آمادگى را دارد كه روزانه واكسيناســيون 

براى 2هزار نفر را انجام دهد.
محســن تركاشــوند با بيان اينكه 75درصد از گروه 
هدف باالى 70سال در اين شهرستان واكسينه شدند، 
گفت: تاكنون 30 هزار نفر در اين شهرســتان دز اول 
واكســن را دريافت كرده اند و حــدود 12درصد از 

جمعيت شهرستان مالير واكسينه شده اند.
وى واكســينه كردن نيمى از جمعيت اين شهرستان 
تا مهرماه امســال را اولويت مهم برشــمرد و افزود: 
هم اكنون 140 بيمار در بخش هاى كرونايى بيمارستان 
امام حسين(ع) و مهر و 10كودك در بيمارستان مهر 
مالير بسترى هستند و آمار مرگ ومير با اجراى طرح 

واكسيناسيون كاهش يافته است.
مدير شــبكه بهداشــت ودرمان مالير با ابراز نگرانى 
از برگزارى مراســم هاى جشــن در اعياد پيش رو، 
مراســم هاى عزادارى محــرم، دورهمى هاى فاميلى 
خانگى،  عروســى هاى  تجمع هــا،  خانوادگــى،  و 
آرايشگاه ها، رستوران ها و فست فودها و مراكز اقامتى 
را به عنــوان عوامل مهم در شــيوع ويروس كرونا 
دانست و خواستار اتخاذ تدابير الزم در اين زمينه شد.

موج ششم در راه است

مردم و مسئوالن همه بى خيال كرونا
■ رعايت نكردم كرونا هم نگرفتم!■ مردم: در گرما تحمل ماسك را نداريم ■ فرماندار: موج پنجم با ورود مسافران از جنوب شكل گرفت

  كرونا بار ديگر در كبودراهنگ اوج گرفت و كرونا بار ديگر در كبودراهنگ اوج گرفت و وضعيت قرمزوضعيت قرمز شد  شد 

 كبودراهنگ- اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: عادى انگارى كبودراهنگى ها موجب شــد كه بار ديگر شــاهد اوج 
گرفتن كوويد 19 و صعودى شدن آمار مبتاليان به اين بيمارى در اين شهرستان باشيم.

كنار گذاشتن ماسك از سوى اغلب مردم و حضور غيرضرورى در خارج از منزل، ترافيك و شلوغى خيابان ها و افزايش 
دورهمى هاى خانوادگى، برپايى مراسم هاى عزا و عروسى با جمعيت باالى 500 نفر حاكى از آن است كه بايد اين نگرانى 
را جدى بگيريم و مســئوالن هم بايد نظارت بيشــترى به اين مسائل داشته باشند و يا كسانى كه سالمتى مردم را به خطر 

مى اندازند به شدت و قاطعانه برخورد كنند.
در هرحال در شــرايط كنونى كه كرونا ســالمت افراد را تهديد مى كند مردم بايد پايبند مسئوليت اجتماعى خود باشند و 
با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى، زدن ماسك و حفظ فاصله گذارى اجتماعى براى ريشه كن شدن اين ويروس منحوس 
تالش كنند چراكه كم توجهى به اين موارد موجب مى شود كه تعداد زيادى از افراد به اين بيمارى مبتال شوند و مدتى با 

اين ويروس خطرناك دست وپنجه نرم كنند و گاهى هم جان خود را از دست بدهند.
متأسفانه رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى در شهرستان كبودراهنگ به زير 40 درصد رسيده است و همين امر موجب قرمز 

شــدن وضعيت كرونا در اين شهرســتان شده اين در حالى اســت كه اين ويروس به گفته كارشناسان به هيچ عنوان ضعيف نشده، بلكه جهش هم پيدا كرده و با 
قدرت بيشترى از قبل در كمين مردم است.

ناگفته نماند كه بيشتر اصناف، نانوايى ها، پاساژها در كبودراهنگ به رعايت پروتكل هاى بهداشتى بى تفاوتند و سالمت ديگر افراد نيز اهميت چندانى برايشان 
ندارد و متأســفانه در كنار عادى انگارى مردم نظارت مســئوالن هم كاهش يافته و حتى بانك ها و ادارات و ديگر مراكز دولتى هم به كســانى كه ماسك ندارند 
خدمات ارائه مى دهند و اگر شــرايط همين طور پيش برود از شــرايط قرمز كرونايى به سمت وضعيت سياه پيش خواهيم رفت، بنابراين تا دير نشده مسئوالن 

بايد به فكر چاره باشند.
رئيس شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كبودراهنگ در گفت وگو با همدان پيام، گفت: در حال حاضر 27بيمار در بيمارستان امام رضا(ع) شهرستان كبودراهنگ بسترى 
هستند كه 7 نفر از آنان كرونامثبت هستند و 20نفر نيز مشكوك به كرونا هستند و آمار مبتاليان به اين بيمارى در اين شهرستان صعودى است و وضعيت شهرستان 
كبودراهنگ قرمز است. على احدى از مردم خواست شيوه نامه هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى را جدى بگيرند و از دورهمى ها و شركت در مراسم عزا و 
عروسى خوددارى كنند در غير اين صورت با افراد متخلف برخورد قانونى مى شود.وى افزود: سالمت مردم اولويت اصلى ماست، بنابراين همه بايد براى حفظ 
سالمتى خود از ماسك استفاده كنند، ولى متأسفانه استفاده از ماسك در ميان مردم شهرستان كبودراهنگ كمرنگ تر شده است و اين مسأله زنگ خطرى براى بدتر 

شدن وضعيت كرونا در اين شهرستان است.
احمدى بيان كرد: تنها راه قطع زنجيره كرونا توجه مردم شهرستان به رعايت پروتكل هاى بهداشتى است و حتى كسانى كه واكسينه مى شوند نيز بايد پروتكل ها را 

رعايت كنند و اين مسأله بايد در ميان مردم فرهنگ سازى شود.
رئيس شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كبودراهنگ در ادامه افزود: از ابتداى آغاز كرونا تاكنون 147 نفر در شهرستان كبودراهنگ بر اثر اين بيمارى خطرناك جان 

خود را از دست داده اند. اگر كرونا توسط مردم عادى انگارى شود به طورقطع آمار مرگ ومير نيز افزايش خواهد داشت.
* اما مردم كبودراهنگ درباره وضعيت قرمز كرونايى مى گويند: 

يكى از مغازه داران خيابان امام(ره) كه ماسك هم ندارد در برخورد با مشتريان هم پروتكل هاى بهداشتى را رعايت نمى كند با نسخه مى گويد: كرونايى وجود ندارد، 
اعتقادى به كرونا ندارم و وضعيت قرمز، زرد، نارنجى و آبى و... هم بى معنى است كه من جدى نمى گيرم.

خانم فروشــنده اى كه از ماســك استفاده كرده است مى گويد: كسانى كه پروتكل هاى بهداشــتى را رعايت نمى كنند حق بقيه را هم ضايع مى كنند اگر همه مردم 
پروتكل ها را رعايت مى كردند وضعيت بهتر شده بود نه اينكه وضعيت روزبه روز بدتر شود و ما هم با استرس در سر كار حاضر شويم.

به يكى از نانوايى ها سر زديم و به بهانه خريد نان چند دقيقه اى نظاره گر رعايت نكات بهداشتى آقاى نانوا بوديم متأسفانه وضعيت در نانوايى ها بسيار خراب است 
و به ندرت پروتكل ها را رعايت مى كنند كارت عابربانك و يا پول مردم را مى گيرند و با همان دست نان را تحويل آنها مى دهند، ماسك ندارند، سيگار هم مى كشند 

اعتراض هم كه مى كنى مى گويند به شمار ارتباطى ندارد!!!
آقاى جوانى كه در يكى از فروشــگاه ها در حال خريد اســت و ماســك ندارد مى گويد: شــرايط اقتصادى آنقدر به مردم فشار آورده كه مردم حتى براى سالمتى 
خودشــان هم ارزشــى قائل نيستند برخى از خانواده ها حتى توان خريد ماســك را هم ندارند مسئوالن بايد در كنار دعوت مردم به پروتكل هاى بهداشتى به فكر 

مشكالت معيشتى مردم هم باشند.
فروشنده يكى از قنادى ها در كبودراهنگ كه از ماسك استفاده كرده مى گويد: من براى سالمتى خودم و خانواده ام و اطرافيان هميشه ماسك مى زنم و به مشتريان 

كه ماسك ندارند ماسك هديه مى دهم و از آنها خواهش مى كنم براى حفظ سالمتيشان پروتكل هاى بهداشتى را رعايت كنند.
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خبـر

مردم هر چقدر ناراحت باشند حق دارند
 مــردم بدانند اگر ما در روزهاى آخر كار دولت هســتيم اين طور 
نيســت كه توجهى به وضعيت مردم نداشته باشيم، ما تا روز آخر كه 
دولت را تحويل دهيم بايد امــور را پيگيرى كنيم و يك لحظه نبوده 

است كه به فكر مردم و مشكالت آنان نباشيم. 
به گزارش ايرنا، رئيس جمهورى در آيين بهره بردارى از طرح هاى ملى 
گفت: مســأله آب وخاك براى ما خيلى مهم است. مردم فكر مى كنند 
فقط بحث آب مهم اســت، در حالى كه درست است آب مايه حيات 
و بقاى ماســت، اما حفظ خاك هم بسيار مهم است و ما نبايد در امر 

كشاورزى با ساختمان سازى در مناطق حاصلخيز، زمين كشاورزى را 
از بين ببريم.

حجت االســالم والمســلمين حســن روحانى در ادامه افزود: مردم 
هرچقدر ناراحت باشــند حق دارند، آدم تا كشــاورز و دامدار نباشد 
درك نمى كند كه چه شــرايطى براى اين قشر در صورت كمبود آب 
ايجاد مى شــود، وقتى دام پيش چشــم دامدار باشد و آبى نباشد به او 
بدهد يا درخت ها و نخلستان هايشان بى آب بماند اين فقط سبب هزينه 
مادى براى آن كشاورزان عزيز نمى شود، بلكه يك هزينه و بعد عاطفى 

هم دارد. 
وى گفت: گاهى وقت ها توان ما به اندازه خسارت هاى مردم نيست و 

گاهى با تأخير انجام مى شود ولى من خدمت مردم عزيز عرض مى كنم 
كه دولت با همه توان در خدمت مردم است.

رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه در شــرايط خشكســالى متأسفانه 
ما نمى توانيم خوداتكا باشــيم، افزود: علتش اين اســت كه بخش 
بزرگى از زمين هاى كشــاورزى ما ديم است. اگر همه زمين هاى 
كشاورزى ما آبى بود و سدهاى ما هم به اندازه كافى آب داشت، 
شــايد خيلى دچــار تنش نمى شــديم، اما وقتى كه بســيارى از 
زمين هاى ما ديم است، ديم كامًال متكى به باران به اندازه كافى و 
به موقع است و هر دو اينكه باران كه در چه زمانى و چه مقدارى 

است براى ما مهم است.

رهبر انقالب:
كل منطقه اسالمى، ميدان سربرافراشتن 
مقاومت در مقابل شرارت هاى آمريكا است

 حضرت آيت ا...خامنه اى 
در پيامى به مسلمانان جهان 
به  مناسبت ايام حج، استمرار 
حســرت دل هاى مشتاق از 
حضــور در ضيافت بيت ا... 
را امتحانى گــذرا خواندند 
و با تأكيــد بر لزوم كمرنگ 
نشدن پيام هاى حج، مقاومت 
در برابر قدرت هاى متجاوز 

به ويژه آمريكا را از جمله اين پيام هاى متعالى دانستند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، حضرت آيت ا... خامنه اى در ادامه اين 
پيام فرمودند: اين امتحانى همچون ديگر امتحان هاى گذراى تاريخ اّمت 
اســالمى اســت كه مى تواند فردايى تابناك در پى داشته باشد؛ مهم آن 
اســت كه حج در شاكله  حقيقى اش، در دل و جان آحاد مسلمانان زنده 
بماند و اكنون كه كالبد مناســكِى آن موقّتاً حضور ندارد، پيام متعالى آن 

كمرنگ نشود.
ايشان در ادامه بيان كردند: همه  سخِن جمهورى اسالمى ايران كه دنياى 
استكبار را نگران و خشمگين كرده است، دعوت به اين مقاومت است: 
مقاومت در برابر دخالت و شرارت آمريكا و ديگر قدرت هاى متجاوز و 

به دست گرفتِن سررشته  آينده  دنياى اسالم با تكيه بر معارف اسالمى.
رهبــر معظم انقالب فرمودنــد: طبيعتاً آمريــكا و همراهانش در برابر 
عنوان«مقاومت» دچار حّساســيّتند و به انواع دشمنى با«جبهه  مقاومت 
اسالمى» كمر بســته اند. همراهى برخى از دولت هاى منطقه با آنان نيز 

واقعيّت تلخى در جهت تداوم آن شرارت ها است.
حضرت آيت ا... العظمى خامنه اى افزودند: مصايب افغانســتان همه را 
نگران مى سازد؛ حوادث تلخ در عراق و سوريه و لبنان و برخى ديگر از 
كشورهاى مسلمان كه دست شرارت و دخالت آمريكا و يارانش در آن 
مشهود است، غيرت و هّمت جوانان را برمى انگيزد، و از سوى ديگر، سر 
برافراشتِن عناصر مقاومت در همه  اين خّطه  حّساس، و بيدارى مّلت ها، 
و انگيزش نسل جوان و پُرنشاط، دل ها را لبريز از اميد مى كند؛ فلسطين 
در همه  بخش هاى خود«شمشير قدس» را از نيام بيرون مى كشد؛ قدس 
و غّزه و كرانه و ســرزمين هاى 48 و اردوگاه ها همه برمى خيزند و در 
طــّى 12 روز بينى متجاوز را به خــاك مى مالند؛ يَمِن محصور و تنها، 
7 ســال جنگ و جنايت و مظلوم كشــِى دشمن شرور و قسىّ القلب را 
تاب مى آورد و با وجود قحطى غذا و دارو و امكانات زيســتى، تسليم 
زورگويان نمى شــود و آنها را با اقتدار و ابتكار خود سراسيمه مى كند؛ 
در عراق، عناصر مقاومت با زبان رســا و صريح، آمريكاى اشغال گر و 
داعش دست نشانده  آن را به عقب مى رانند و عزم راسخ خود بر مقابله 
با هر نوع دخالت و شــرارت از سوى آمريكا و همراهانش را بى لكنت 

ابراز مى دارند.
رهبر انقالب فرمودند: تالش تبليغاتى آمريكاييان براى تحريف عزم و 
خواســته و عمل جوانان غيور و عناصر«مقاومت» در عراق و سوريه و 
لبنان و ديگر كشــورها، و منتسب كردن آن به ايران يا هر مرجع ديگر، 
توهين به آن جوانان شجاع و بيدار، و ناشى از عدم فهم و درك درست 

آمريكايى ها از مّلت هاى اين منطقه است.
ايشــان افزودند: همين درك غلط موجب شد كه آمريكا در افغانستان 
تحقير شــود، و پس از آن ورود پُر سر و صدا در 20 سال پيش، و پس 
از به كار بردن سالح و بمب و آتش در برابر مردم بى دفاع و غيرنظامى، 
خود را در باتالق حس كند و نيرو و ابزار نظامى خود را از آن بيرون بََرد. 
البتّه مّلت بيدار افغان بايد مراقب ابزارهاى اّطالعاتى و سالح هاى جنگ 

نرم آمريكا در كشورش باشد و هوشيارانه در برابر آن بِايستد.
رهبر انقالب فرمودند: مّلت هاى منطقه نشان داده اند كه بيدار و هوشيارند 
و راه و رويكرد آنان از برخى دولت ها كه براى راضى نگه داشتن آمريكا 
حتّى به خواســته او در مسئله  حياتى فلسطين تن مى دهند، جدا است؛ 
دولت هايى كه با رژيم غاصب صهيونيست، آشكار و پنهان، نَرد دوستى 
مى بازند، يعنى حّق مّلت فلسطين را در ميهن تاريخى اش انكار مى كنند. 
اين، دستبرد به سرمايه  فلسطينى ها است. آنها به تاراج سرمايه هاى طبيعى 
كشــورهاى خود بسنده نكردند و اكنون سرمايه  مّلت فلسطين را تاراج 

مى كنند.
ايشــان در پايان بيان كردند: منطقه  ما و حوادث سريع و گوناگون آن، 
نمايشگاه درس ها و عبرت ها است؛ از سويى قدرِت ناشى از مجاهدت 
و مقاومت در برابر زورگوى متجاوز، و از سويى ذلّت ناشى از تسليم و 

اظهارضعف و تحّمل تحميل هاى او.

آگهي مزايده

دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان

دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد همــدان در نظــر 
دارد پاركينــگ دانشــجويى خــود را بــه صــورت 
عمومــى  مزايــده  طريــق  از  ســاليانه  اجــاره 

ــد.  ــذار نماي واگ
متقاضيــان مــى تواننــد جهــت دريافــت اســناد 
مربوطــه بــه آدرس  IAUH.AC.IR مراجعــه و 
ــا تاريــخ 10 مــرداد 1400 پيشــنهاد قيمــت  ت

خــود را تحويــل نماينــد.

آگهي مزايده

دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان

دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد همــدان در نظــر 
دارد بوفــه دانشــجويى و فروشــگاه خــود را 
ــده  ــه صــورت اجــاره ســاليانه از طريــق مزاي ب

عمومــى واگــذار نمايــد. 
متقاضيــان مــى تواننــد جهــت دريافــت اســناد 
مربوطــه بــه آدرس IAUH.AC.IR مراجعــه و 
ــا تاريــخ 10 مــرداد 1400 پيشــنهاد قيمــت  ت

خــود را تحويــل نماينــد.

آگهي مزايده

دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان

دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد همــدان در نظــر 
دارد فضــاى مهــد كــودك خــود را بــه صــورت 
عمومــى  مزايــده  طريــق  از  ســاليانه  اجــاره 

ــد.  ــذار نماي واگ
متقاضيــان مــى تواننــد جهــت دريافــت اســناد 
مربوطــه بــه آدرس IAUH.AC.IR مراجعــه و 
ــا تاريــخ 10 مــرداد 1400 پيشــنهاد قيمــت  ت

خــود را تحويــل نماينــد.

آگهي مزايده

دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان

دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد همــدان در نظــر 
ــه صــورت اجــاره  دارد كارگاه MDF خــود را ب
ســاليانه از طريــق مزايــده عمومــى واگــذار 

نمايــد. 
متقاضيــان مــى تواننــد جهــت دريافــت اســناد 
مربوطــه بــه آدرس IAUH.AC.IR مراجعــه و 
ــا تاريــخ 10 مــرداد 1400 پيشــنهاد قيمــت  ت

خــود را تحويــل نماينــد.

 به استناد به پرونده اى مختومه رد صالحيت شدم
 شما به عنوان داوطلب انتخابات هيأت مديره سازمان 

نظام پزشكى استان به چه مسأله اى اعتراض داريد؟
اعتراض اصلى ما اين اســت كه ما در يك انتخابات صنفى شركت 
كرديم، اما نگاه سياســى بر آن اعمال شــده اســت. ردصالحيت 
افخمى(يكى ديگر از كانديداهاى معترض) كامًال سياسى بود. دايره 
نفوذ سياسى در تشكل هاى صنفى گسترش يافته است. در اين دوره 
افراد بيشــترى كه همسوى با دولت منتخب هستند، به هيأت مديره 

راه يافتند.

 داليل شما بر اين مدعا چيست؟
در دوره قبل بنده و دكتر افخمى كه ايشــان معاون انتظامى هيأت مديره نظام پزشكى دوره قبل 
بودند، تأييد صالحيت شده بوديم و در 4 سال اخير مستند جديد دال بر رد صالحيت ما وجود 
ندارد. ردصالحيت من قبل از استعالم دايره اطالعات اعالم شد. 29خردادماه نامه ردصالحيت 
به دســت من رســيد و 30 خردادماه اداره اطالعات من را براى صحبــت كردن احضار كرد. 
هيأت نظارت من را براســاس يك پرونده قضائى كه ســال 92 مفتوح و سال 93 مختومه شده 
بود ردصالحيت كردند. اين درحالى اســت كه من در انتخابات دهمين دوره مجلس شــوراى 
اســالمى در سال 94 توسط هيأت اجرايى و در انتخابات سال 96 هيأت رئيسه نظام پزشكى نيز 

تأييد صالحيت شده بودم. 
در اينجا بايد گفت اگر دليل شما پرونده قضائى مذكور است، نخست اينكه اين پرونده مختومه 
بوده و دوم اينكه با وجود همين پرونده مختومه من در سال 96 تأييد صالحيت شده بودم. سوم 
اينكــه در اينجا بايد گفت كــه حتى اگر پرونده قضائى من مفتوح بود، تا زمانى كه رأى دادگاه 

صادر نشده باشد، نمى تواند از نظر حقوقى استنادى براى ردصالحيت قرار بگيرد. 

اعضاى هيأت نظارت 
نمى توانند اعمال نظر شخصى كنند

 برخى از كانديداهاى معترض بر اين ادعا هســتند كــه عملكرد اعضاى 
هيأت نظارت تحت تأثير نگاه سياســى  آنها قرار گرفته است، نظر شما در اين 

رابطه چيست؟
داليل ردصالحيت تنها به خود افراد اعالم مى شــود و در اين رابطه بنده نمى توانم اظهارنظر 
كنــم. با اين حال در رابطــه با انتخابات بايد بگويم كه مشــاركت در اين انتخابات بيش از 
50درصد افزايش داشته و نسبت به دوره هاى گذشته همه گروه ها استقبال خوبى از انتخابات 

داشتند. اعتراض به ردصالحيت ها هميشه بوده است. 
 برخى از كانديداهاى ردصالحيت شده بر اين ادعا هستند كه اعضاى هيأت نظارت اين دوره انتخابات از 

افرادى انتخابات شده كه نگرش سياسى آنها با دولت منتخب همسو است، نظر شما چيست؟ 
اصال اين مسأله اين گونه نيست. براى انتخاب هيأت نظارت هر شهر، هيأت نظارت مركزى از يكسرى علمايى كه در هر 
شهر دارند، مشورت مى گيرند و از اين رو اعضاى هيأت نظارت آن شهر را انتخاب مى كنند و از اين رو ممكن است نسبت 
به گرايشى كه هيأت مركزى دارد، افرادى را انتخاب كنند كه گرايش هايى هم داشته باشند. با اين حال در اين دوره هم از 
افراد دوره قبل بودند و هم افراد جديد به هيأت نظارت اضافه شدند. اين افراد اكثريت جامعه پزشكى استان را مى شناسند 

و خودشان هم نظر شخصى اعمال نمى كنند و از مراكز 4گانه استعالم كرده و براساس آن استعالم ها تصميم مى گيرند.
 شما مى گوييد اعضاى هيأت نظارت خود نظر شخصى اعمال نمى كنند، يا نمى توانند كه اعمال نظر 

شخصى كنند؟
به فرض مثال دادگسترى اعالم مى كند كه مدركيان پرونده دارد، اينكه چرا پرونده دارد و يا قاضى رأى داده است دست 
هيأت نظارت نيست. هيأت نظارت اعالم مى كند كه فرد مذكور در دادگسترى پرونده داشته و محكوميت كيفرى دارد و از 
همين رو طبيعتاً نمى تواند به انتخابات ورود كند. نظر هيأت نظارت اين گونه اعمال مى شود و نه از روى ديدگاه سياسى 
اعضاى آن. البته در هيأت نظارت استان افراد از ديدگاه هاى سياسى مختلف حضور داشتند، با اين حال اگر هم همه افراد 

از يك طيف سياسى بودند، باز هم نمى توانستند نظر شخصى خود را در رابطه با تعيين صالحيت ها اعمال كنند. 

از 69 ثبت نام كننده تنها صالحيت يك نفر را عدم احراز كرديم
 آيا اضافه شــدن برخى از چهره هاى جديد به هيأت نظارت بر انتخابات موجب شده كه ديدگاه 
سياسى هيأت به دولت منتخب نزديك شود؟ آيا برترى اين ديدگاه سياسى بر عملكرد هيأت نظارت 

تأثير نگذاشته است؟
اعضاى هيأت نظارت بحث ديدگاه سياســى را اصًال در اين رابطه مدنظر نداشــته و استعالم هايى را كه مراجع 4گانه 
همانند دادگسترى، سازمان نظام پزشكى و... براى ما ارسال مى كردند را موردنظر قرار مى داديم. در ابتدا 69 نفر ثبت نام 
كرده بودند كه يك نفرشان فاقد شرايط اوليه از جمله سابقه كارى بيش از 3 سال در محل بود، 11 نفر آنها قبل از بحث 
تأييد صالحيت ها انصراف دادند و كًال 2 نفر از كانديداها صالحيتشان تأييد نشد، البته بايد گفت كه صالحيت اين افراد 
احراز نشد. هنگامى كه از مراجع 4گانه استعالم كرده  بوديم، اعالم شده بود كه اين افراد واجد شرايط نيستند و بعضًا 

خود اين افراد را هم دعوت كرده و با آنها صحبت كرده بودند.
 يكى از كانديداهاى معترض مدعى اســت كه قبل از اعالم اســتعالم از سوى اداره اطالعات، ردصالحيت وى از سوى 
هيأت نظارت بر انتخابات اعالم شده و دليل ردصالحيت خود را نيز استناد بر پرونده اى مى داند كه در سال 93 مختومه شده 

است، آيا حرف ايشان را تصديق مى كنيد؟
اين مسأله را نيز از دوستان ايشان هم پيگير بودند و بحث سخنرانى(سال 92) كه داشته اند مطرح بوده است. ما مى بايست چهارچوب و قوانين 
را رعايت كنيم. با اين حال در مســأله اجرا مى بايســت همه ما تابع قانون باشيم، قانون به هرحال اعالم كرده كه كسى كه خط قرمزى را رد كرده 
صالحيت براى ورود به انتخابات را ندارد. ما(هيأت نظارت) هنگام بررسى با اين كار ها كارى نداريم و طبق استعالمى كه مطرح كردند، ما براى 
ايشــان عدم احــراز صالحيت زديم و هيأت نظارت مركزى بر پرونده آقاى دكتر(حيدريان) ردصالحيــت زدند. افرادى كه پرونده هاى كوچكى 
داشــتند را ما با ديده اغماض نگريســتيم و از ميان 69 ثبت نام كننده، ردصالحيت 2 نفر مســأله بزرگى باشد. هيأت نظارت اين 2 كانديدا را هم 
ردصالحيت نكرده و آنها توسط هيأت نظارت مركزى ردصالحيت شده اند. ما صالحيت يكى از اين 2 كانديدا را تأييد(افخمى) و ديگر را عدم 

احراز(حيدريان) اعالم كرديم. 
 سخن پايانى؟

ما مى بايست همه تابع قانون باشيم و نبايد قانون را با نظرات خود تفسير كنيم. من بار ديگر تأكيد مى كنم كه هيچ كدام از اعضاى هيأت نظارت 
براساس ديدگاه هاى سياسى خود عمل نكرده و طبق قوانين اعمال نظر كرده اند. 

هيچ دليلى براى ردصالحيت من ندارند
 

 علت اعتراض شما به انتخابات هيأت مديره سازمان نظام پزشكى استان چيست؟
من از ســال 92 به بعد به عنوان رئيس بيمارســتان انتخاب شدم، در انتخابات دوره قبل نظام پزشكى تأييد صالحيت و در انتخابات دهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى از سوى هيأت اجرايى تأييد صالحيت شدم. از اين رو من در اين مدت 3 مرتبه مورد تأييد وزارت اطالعات قرار گرفته ام. 
بنده از سوى هيأت نظارت بر انتخابات نظام پزشكى تأييد شده بودم، منتهى منتظر تأييد وزارت اطالعات بودم. وزارت اطالعات نخست اينكه در 
آن وقت مقتضى جواب نداد و اين مسأله طبق قانون به منزله تأييد حساب مى شود. با اين حال وزارت اطالعات ديرتر از زمان معين جواب داد 

و به من اطالع دادند كه بايد به اين ارگان مراجعه كنم. 
دوم  اينكه به صورت تلفنى اين اطالع را به من دادند و حتى خود را معرفى نكردند. من به ايشان(پرسنل وزارت اطالعات) اظهار كردم كه من 
در انتخابات هاى گذشــته شركت  كرده ام و هيچ مشكل ديگرى وجود نداشــته، چرااكنون پرونده من مورد ابهام بوده و مرا براى صحبت كردن 

در اين رابطه خوانده ايد؟(افخمى بعد از ردصالحيت در رابطه با گفت وگوى تلفنى خود با احدى از پرسنل وزارت اطالعات، يادداشتى منتشر كرده كه در اين يادداشت با 
اظهار بر رد دعوت يا درخواســت حضور خود براى حضور در اداره اطالعات،  مى نويســد: "مى گويم ببينيد آقا  من نيازى ندارم كه عضو هيأت مديره نظام پزشكى باشم؛ در 
اين 4 ســال هم تمام توانم را براى اجراى عدالت گذاشــته ام، تشنه عناوين هم نيستم؛ حاال اگر مرا نمى خواهيد خب اين همه دنگ وفنگ ندارد. من به ستاد خبرى نمى آيم. 

كمى جا خورده است".)
هيچ دليل خاصى براى ردصالحيت من اقامه نكرده و فقط گفتند كه ايشان(افخمى) به اداره اطالعات نيامده است. اگر دليل ديگرى دارند من تقاضا مى كنم كه آن را منتشر 

كنند. 
 در رابطه با ردصالحيت دكتر حيدريان نظر شما چيست؟

در مورد ايشان بايد گفت كه هيأت نظارت اعالم كرده بود كه از دادگسترى نامه اى رسيده كه دكتر حيدريان يك پرونده باز دارد. اين پرونده مربوط به سال 92 مى شود كه 
يكسرى مسائل پيش آمد كه در آن زمان دكتر حيدريان به عنوان رئيس شوراى هماهنگ كننده اصالح طلبان در همدان بودند. بايد بگويم كه اين پرونده در همان سال ها بسته 

شد. به هرحال دادگسترى پرونده ايشان را به عنوان پرونده باز در نظر گرفته و هيأت نظارت نيز صالحيت حيدريان را رد كرد. 
اصولگرا بودن هيأت نظارت بر انتخابات ســازمان نظام پزشــكى تنها مختص به همدان نبود و حتى رئيس اصلى هيأت نظارت در تهران آقاى دكتر(عبدالحسين)روح االمينى 
ديدگاه اصولگرايى دارد. در انتخابات نظام پزشكى در تهران هم همين مسأله تكرار شده و شاهد اين مسأله هستيم كه معاونين فعلى نظام پزشكى همچون آقاى دكتر كرمان پور 

ردصالحيت شده اند. 

حواشى انتخابات هيأت مديره سازمان نظام پزشكى استان

آيا نگاه هاى سياسى 
بر انتخابات  صنفى نفوذ كرده است؟

محمد ترابى  »
 جمعه گذشــته(24 تيرماه) هشــتمين دوره 
انتخابات ســازمان نظام پزشكى استان همزمان با 
سراسر كشــور در 6 گروه، انجام شد و در پايان 
17نفر به عضويت هيأت مديره سازمان نظام پزشكى 

استان همدان انتخاب شدند.
عليرضــا  دكتــر  پزشــكى،  گــروه  در 
حميــد  دكتــر  مدركيان(پزشــك عمومى)، 
شــاه نظرى(متخصص داخلى)، دكتر اميرحسين 
جنابى(متخصص گوش، حلق و بينى)، دكتر امير 

دكتر  عروق)،  جراحى  درخشان فر(فوق تخصص 
فريبا كرامت(متخصــص بيمارى هاى عفونى و 
گرمسيرى)، دكتر آتوسا طاهرى(پزشك عمومى)، 
دكتر رشــيد حيدرى مقدم(متخصص پزشــكى 
ورزشى)، دكتر مهدى مواالت(پزشك عمومى)، 
دكتر حميد بهرامى خو(پزشــك عمومى) و دكتر 
صغرى ربيعى(متخصــص زنان  و زايمان) موفق 
به كسب باالترين آرا و عضويت در هيأت مديره 

سازمان نظام پزشكى استان همدان شدند.
دكتر عليرضا حيــدرى و فريبرز وفايى در گروه 

دندانپزشــكى، دكتر محمدناصر خواجوى پور و 
دكتر سياوش جهانشــاهى در گروه داروسازى، 
دكتر محمد طاهرى در گروه آزمايشــگاه، دكتر 
گــروه  در  حميدرضارستمى(فيزيوتراپيســت) 
ليســانس هاى پروانه دار و خانم كارولين ياورى 
در گروه مامايى پس از شمارش آرا به عضويت 
هيأت مديره ســازمان نظام پزشكى استان همدان، 

درآمدند.
بــا اين حال در هفته جارى و پس از اعالم نتايج 
انتخابات هيأت مديره سازمان نظام پزشكى، برخى 

گمانه زنى هــا پيرامون ايــن انتخابات به گوش 
مى رسد. در اين ميان ادعايى متوجه نحوه برگزارى 
و شمارش آراى انتخابات نبوده و ادعاهاى مطرح 
شــده بيش از هر چيزى نگاه سياســى اعضاى 
هيأت نظارت بر انتخابات هيأت مديره ســازمان 
نظام پزشكى  را مورد توجه قرار مى دهد. مهدى 
اســكندرلو(رئيس هيأت نظارت)، ابراهيم نادى، 
سعيد نظرى، جواد ســليمانى اختيارى و شفيعى 
اعضاى هيأت نظارت بر هشتمين دوره انتخابات 

هيأت مديره سازمان نظام پزشكى استان هستند. 

با اين حالى برخى ديگر ادعاهاى مطرح شده را 
بى اساس دانســته و مطرح كرده اند كه از هر دو 
جريان فكرى و سياسى در هيأت نظارت حضور 
داشــته، اين در حالى اســت كه هيأت نظارت 
تصميمات خود را تنها براســاس اســتعالمات 

مى گيرند. 
در ادامه با معترضان به انتخابات، رئيس منتخب 
هيأت مديــره و رئيس هيأت نظــارت انتخابات 
سازمان نظام پزشكى گفت و گو كرديم كه در ادامه 

مى خوانيد:

كانديداهاى معترض 
فخرالدين حيدريان  
فعال اصالح طلب(رئيس اسبق 

دوره اى شوراى هماهنگى اصالحات) 
دندانپزشك

عليرضا مدركيان  
رئيس هيأت مديره سازمان 

نظام پزشكى استان
پزشك عمومى

كانديداهاى معترض 
محمدرضا افخمى تابان  

عضو هيأت مديره سازمان 
نظام پزشكى در دوره گذشته 

روان پزشك

مهدى اسكندرلو 
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات 
سازمان نظام پزشكى استان

جراح عمومى و فوق تخصص 
جراحى پالستيك 

ن ی ھمدا ظام زپشــ
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نيش و نـوش

خبـر

آغاز تست«جهش تحصيلى» از اين هفته 
 معاون تشخيص و پيشگيرى سازمان آموزش وپرورش استثنايى جزئيات و شرايط 

شركت در تست و امتحانات جهش تحصيلى را اعالم كرد.
ــام  ــت: ثبت ن ــاره گف ــنا، در اين ب ــا ايس ــو ب ــى در گفت وگ ــن عظيم عراق محمدحس
ــا 26  ــده و ت ــاز ش ــاه آغ ــى از 26 تيرم ــش تحصيل ــت جه ــركت در تس ــراى ش ب

ــه دارد. ــاه ادام مردادم
وى افزود: جهش تحصيلى از پايه اول به سوم، دوم به چهارم، سوم به پنجم و چهارم به 
ششم امكان پذير است. شرط شركت در تست جهش تحصيلى اين است كه دانش آموز 
در كارنامه ارزشــيابى توصيفى اش، در همه دروس خود در ســال هاى گذشته،«خيلى 

خوب» را كسب كرده باشد.

فقط با دريافت پيامك به مراكز واكسيناسيون برويد
 وزارت بهداشــت اعالم كرده اســت كه متولدين 1340 و قبــل از آن، از هرگونه 

مراجعه حضورى قبل از دريافت پيامك به مراكز واكسيناسيون خوددارى كنند.
به گزارش مهر، مركز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكى 
در اطالعيه شماره 10 خود اعالم كرد: متولدين سال 1340 و قبل از آن جهت دريافت نوبت 
واكسيناسيون كوويد 19 در سامانه سالمت به نشانى salamat.gov.ir ثبت نام كنند و در 
پى دريافت پيامك، براى تزريق واكسن به مراكز مندرج در پيامك نوبت مراجعه نمايند. در 
اين اطالعيه آمده است: هموطنان در پى دريافت پيامك براى تزريق واكسن به مراكز مندرج 
در پيامك نوبت مراجعه كنند و از هرگونه مراجعه حضورى قبل از دريافت پيامك به مراكز 

واكسيناسيون خوددارى گردد.

پرداخت هزينه هاى درمانى بيش از 84 درصد 
بيمه شدگان ظرف 24 ساعت

 مديرعامل شــركت آتيه سازان حافظ از پرداخت سريع هزينه هاى درمانى بيمه شدگان 
خبر داد و گفت: اســناد كم حجم كه بيش از 84 درصد از مراجعان را شــامل مى شود، در 
عرض 24ساعت پرداخت مى شود. به گزارش ايرنا، افشين مقصودى افزود: به منظور كاهش 
مراجعات مردم با آنالين شدن معرفى نامه هاى بيمه شدگان براى پذيرش و دريافت خدمات 
به طور مستقيم، مى توانيد به مراكز درمانى مراجعه كرده و ديگر نيازى به دريافت معرفى نامه 
از شــركت نيست. وى بيان كرد: در گذشته رســيدگى به پرونده ها و پرداخت هزينه هاى 
درمانــى حدود يك ماه به طول مى انجاميد و همين موضــوع افزايش نارضايتى را در پى 

داشت، ولى اكنون تمام اين موارد حذف شده ودر عرض 24 ساعت پرداخت مى شود.

 دنياى اقتصاد: دماى بهارى رشد اقتصادى 
 يه موقع با بارش هاى بهارى به زير صفر درجه نرسه!!

آرمان ملى: يارانه عادالنه مصرف برق را خاموش مى كند
 مو الى درزش نمى ره!!

سايه: سفر به شهرهاى قرمز ممنوع است
 با تبصره يا بى تبصره!؟!

اعتماد: بازگشت به شرايط ِ جنگى 
 باز هم روز از نو؛ روزى از نو!!

خراسان: نان گران شد صف ها خلوت مى شود؟
 نه ديگه زنبيل مى زارن واسه خالى نبودن عريضه!!

بهار: بچه دار شدن با وعده«زمين» و«سهام»
 مگه بده از االن زمينه ازدواجشم فراهم شده!!

بيان ملى: وام مسكن چند؟
 چند مى ارزه؟!!

رويش ملت: ســهميه خبرنگاران از طرح ملى مســكن زودتر اعالم 
مى شود

 سبقت غيرمجاز ممنوع!!
آرمان ملى: دالالن، فوالد را يك روزه آب كردند

 واسه خاطر همينه كه هميشه تيرشون به هدف مى خوره!!
روزان: تهران و كرج زير نور چراغ قرمز

 حواستون باشه نور باال نزنن قرمزو رد كنن!!
رويش ملت: سبد واردات واكسن بايد متنوع تر شود

 يعنى نوع سبد به تأثير گذاشتن واكسن هم كمك مى كنه!!
دنياى اقتصاد: جعبه سياه شوك هاى 99

 فقط حواستون باشه روى اعصاب و روان تأثير نذاره!!
ستاره صبح: تحريم و جنگ اقتصادى

 گل بود و به سبزه نيز آراسته شد!!
جام جم: حذف كيفيت از سبد خريد مردم 

 اين ديگه بستگى به ميزان قدرت خريد داره!!

ورود پالك هاى غيربومى به نهاوند 
ممنوع شد

 فرمانده انتظامى نهاوند، با بيــان اينكه تردد خودروهايى با پالك 
غيربومى و از شهرهاى قرمز و نارنجى به شهرستان نهاوند ممنوع است 

گفت: متخلفان يك  ميليون تومان جريمه مى شوند.
 خسرو ساكى افزود: در حال حاضر شهرستان نهاوند در وضعيت قرمز 
كرونايى قرار دارد، به همين علت تردد خودروهاى پالك غيربومى و 

از شهرهاى قرمز و نارنجى به شهرستان نهاوند ممنوع است.
وى گفت: تمام ورودى هاى نهاوند از مسير بروجرد، كرمانشاه، مالير، 
نورآباد و همدان توســط پليس و دوربين هاى پااليش جاده اى كنترل 
شده و در صورت تردد خودروهاى غيربومى از شهرهاى قرمز جريمه 
يك  ميليون تومانى اعمال مى شــود. ســاكى با بيــان اينكه ممنوعيت 
تردد شبانه از ســاعت 22 تا 3 بامداد ادامه دارد، افزود: از همشهريان 
مى خواهيم از تردد غيرضرورى شبانه جداً خوددارى كنند در غير اين 

صورت اعمال جريمه 200هزار تومانى در انتظار آنان است.

كشف مرغ زنده قاچاق در رزن 
 فرمانده انتظامي شهرســتان رزن از توقيف هزار و 32 قطعه مرغ 

زنده قاچاق در محورهاي مواصالتي اين شهرستان خبر داد. 
بــه گزارش پايگاه خبري پليس، مظاهر عليجاني بيان كرد: با تالش و 
اشرافيت اطالعاتي مأموران انتظامي پليس آگاهي شهرستان رزن حين 
گشــت زني در محورهاي مواصالتي، يك دستگاه كاميون حامل مرغ 
زنده قاچاق را شناســايي و با هماهنگي مرجع قضائي آن را متوقف 
كردند.وي گفت: در بازرســي از اين خــودرو، هزار و 32 قطعه مرغ 
زنده قاچاق كشــف و يك متهم در اين خصوص با تشــكيل پرونده 
تحويل مرجع قضائي شــد.فرمانده انتظامي شهرستان رزن  بيان كرد: 
از شــهروندان درخواست مي شود در صورت مشاهده هرگونه موارد 
مشــكوك با پليس 110 تماس بگيرند و پيشنهادات و انتقادات خود 

را درخصوص عملكرد پليس از طريق سامانه 197 در ميان بگذارند.

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

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

 ســازمان تأمين اجتماعــى رزن و درگزيــن با 
احتساب تعداد 112نفر برقرارى حكم بازنشستگى 
و75  حال حاضــر 2هــزار  در  ســال 1400،  در 
پرونــده مســتمرى بگيران دارد كه برحســب نفر 
بالغ بر  2هزارو610 نفر مســتمرى بگير ماهيانه از 
تأمين اجتماعى شهرســتان رزن و درگزين حقوق 

دريافت مى كنند.
مدير تأمين اجتماعى شهرستان هاى رزن و درگزين 
گفت: كل مســتمرى پرداختى در 3 ماهه نخست 
ريال(بالغ  حدود 340/825/080/756  جديد  سال 
بر 34 ميليارد تومان) اســت كه نســبت به دوره 
مشابه سال گذشته حداقل 45درصد افزايش يافته 

است.
مجيــد فخيمى تــوكل درباره تعداد بيمه شــدگان 
تأمين اجتماعــى رزن و درگزيــن افــزود: بالغ بر 
11هزار نفر بيمه شــده اصلــى و بالغ بر 19هزار 
نفر بيمه شــده تبعــى و حدود هــزار و370 نفر 

بازنشســته و 110نفر از كارافتاده و هزار و140نفر 
بازمانــده داريم كه در مجموع حدود 34هزار نفر، 
جمعيت تحت پوشش ســازمان تأمين اجتماعى در 

شهرستان هاى رزن و درگزين هستند.
وى گفــت: با راه اندازى خدمــات الكترونيكى و 
es.tam. غيرحضورى سازمان به نشانى سايت

in.ir از ســال 1398 و تكميــل و گســترش آن 
بخصــوص در دوران بيمــارى منحــوس كرونا 
و اجــراى طرحى موســوم به طــرح 3070 اكثر 
خدمات مهم ســازمان تأمين اجتماعى به صورت 
غيرحضــورى و اينترنتى ارائه مى شــود كه برخى 
از ايــن خدمــات عبارتند از: مشــاهده ســوابق 
بيمه اى، ثبت درخواســت بازرسى، مشاهده حكم 
و فيش حقوقى بازنشســتگان و مستمرى بگيران، 
درخواســت هديه ازدواج، درخواست هزينه هاى 
پروتز و اروتز، درخواســت غرامت دستمزد ايام 
بيمارى(استراحت پزشكى)، درخواست استراحت 

ايام باردارى، درخواســت پرداخت بيمه بيكارى، 
درخواســت كمك هزينــه ترحيم، قــرارداد بيمه 
مشاغل آزاد، درخواست بيمه اختيارى، درخواست 
و تقســيط خريد ســربازى، درخواســت تكميل 

سوابق كسرى از ماه و برخى خدمات ديگر.
فخيمى توكل بيان كرد: همچنين خدمات ارســال 
ليســت حقوق و دستمزد و مزاياى كاركنان، ابالغ 
احكام مطالباتى، صدور فيــش حق بيمه رانندگان 
و كارگران ســاختمانى و مشاغل آزاد و اختيارى، 
اعتــراض به بدهــى برآوردى و اســتعالم بدهى 
كارگاه، تقســيط بدهى و درخواســت بخشودگى 
جرايم نيز در حال حاضر به صورت اينترنتى ارائه 

مى شود.
وى افــزود: تأميــن اعتبار دفترچه هــاى درمانى 
كه از خردادماه ســال گذشــته حذف شده بود و 
بيمه شــده ها و مســتمرى بگيران نيــازى به زدن 
مهر اعتبار بــه دفترچه هاى خود نداشــتند چاپ 

دفترچه هــاى درمانى ســازمان از اول اســفندماه 
ســال 1399 نيز به طور كامل در سراســر كشور 
متوقف شــد و بيمه شده ها و مستمرى بگيران فقط 
بــا ارائه كدملى يــا جلد دفترچه قبلــى خود در 
مراكز درمانى مى توانند از خدمات درمانى سازمان 

تأمين اجتماعى برخوردار شوند.
فخيمى توكل افزود: همچنين به جاى اســتفاده از 
نسخه كاغذى، نســخه هاى الكترونيكى جايگزين 
شــده اســت كه با اين روش پزشــكان و حتى 
بيماران مى توانند به سوابق داروهاى مصرفى خود 
پى ببرند و از اين طريق صرفه جويى بســيارى در 
مصرف كاغذ و حتى قطع درختان صورت گرفته 
و قدم بســيار بزرگى بود كه در راســتاى دولت 

الكترونيك در كشور محقق شد.
مديــر  كارى  ســوابق  از  بخشــى   
و  رزن  شهرســتان هاى  تأمين اجتماعــى 

درگزين:

■ 19سال ســابقه كار در ســازمان تأمين اجتماعى 
شعبه رزن(از سال1400- 1381)

ســال  از  كامپيوتــر  مــدرس  و  مربــى   ■
ــتان  ــر در شهرس ــى كامپيوت ــتين مرب 1376(نخس

درگزيــن) و  رزن 
■ تدريــس دوره هــاى مختلــف كامپيوتــر در 
هالل احمر رزن از ســال 1377 تا 1379 به مدت 
3 ســال و چند دوره همكارى با آموزش وپرورش 
قروه و يــك دوره با فنى وحرفه اى رزن و چندين 
دوره با آموزشــگاه هاى آزاد در اين زمينه تا سال 

1385
■ مربى ورزش كاراته از ســال 1391 تا 1400 در 

شهرستان درگزين
■ كارشــناس فناورى اطالعات از ســال 1381 تا 

1399 در سازمان تأمين اجتماعى شعبه رزن
■ مديريت تأمين اجتماعى رزن از بهمن ماه 1399

تاكنون 

مدير تأمين اجتماعى رزن و درگزين:
ماهيانه 2هزار و 600مستمرى بگير حقوق دريافت مى كنند

قمــري  مــاه  دهــم  روز   
ــد  ــا عي ــادف ب ــه، مص ذي الحج
ــاي  ــن عيده ــان از گرامي تري قرب
ــاد  ــه ي ــه ب ــت ك ــلمانان اس مس
حضــرت ابراهيــم(ع) و فرزنــدش 
ــط  ــماعيل(ع)، توس ــرت اس حض
بســياري از مســلمانان جشــن 
عيــد  ايــن  مي شــود،  گرفتــه 
ــده در  ــاي فرخن ــي از روزه يك

گاه  شــماري اســالمي اســت.
ــد در  ــى   كــردن و ديدوبازدي قربان
بيــن اقــوام ايرانــى از رايج تريــن 
ســنت هاى ايــن عيــد اســت؛ 

ــروس  ــيوع وي ــا ش ــا امســال ب ام
ــن  ــى از اي ــراى برخ ــا، اج كرون
مناســك كمرنگ تــر شــده يــا بــه 
شــيوه ديگــرى برگــزار مى شــود. 
آيين   هــاى  داراى  قربــان  عيــد 
ــراى  ــژه ب ــى اســت و به وي مختلف
هموطنــان اهــل ســنت داراى 

ــت.  ــادى اس ــت زي اهمي
عيدقربــان،  نمــاز  در  شــركت 
ديدوبازديــد و خريــد و همچنيــن 
قربانــى  كــردن از جملــه رســومى 
اســت كــه در ايــن روزهــا انجــام 
ــى  ــا برپاي مى شــود. در كشــور م

ايــن مناســك برعهــده هــر اســتان 
نهــاده شــده و مســئوالن هــر 
ــت  ــه وضعي ــه ب ــا توج ــتان ب اس
اســتان  آن  در  كرونــا  شــيوع 
نســبت بــه برگــزارى يــا برگــزار 
ــد.  ــدام مى كنن ــم اق ــدن مراس نش
ــاغرچى  ــن س ــل از محس ــه نق ب
ــارت  رئيــس ســازمان حــج و زي
اســتان همــدان در حــال حاضــر 
ــار  ــى انتظ ــى همدان 2590 حاج
كرونــا  محدوديتهــاى  پايــان 
را مى كشــند تــا عــازم حــج 

ــوند. ش

امروز دعاى عرفه در پياده راه برگزار مى شود

عيد بزرگ در استان
■كرونا از عزيمت 2590 حاجى به حج ممانعت كرد

برگزارى مراسم در 75 نقطه از استان با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
 معاون فرهنگى اداره كل تبليغات اسالمى استان بيان كرد: مراسم عمومى دعاى پر فيض عرفه و نماز عيدقربان با 

رعايت پروتكل هاى بهداشتى در 75 نقطه از اماكن مذهبى استان برگزار مى شود.
ــور  ــا حض ــروز ب ــر ام ــه در ظه ــاى عرف ــت: دع ــى گف ــالم داوود عباس ــام، حجت االس ــزارش همدان پي ــه گ ب
ــتان  ــتان هاى اس ــاجد شهرس ــدادى از مس ــا و تع ــتقر در مصاله ــان مس ــتانى و روحاني ــان اس ــه، مداح ائمه جمع

برگــزار مى شــود.
وى بيان كرد: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه نيز نماز عيدقربان در اين جايگاه ها اقامه مى شود.

پويش نذر قربانى 
 از ديگر رســوم هاى اين عيــد  پويش نذر 
قربانى اســت كه بسيارى از مسلمانان در سراسر 
جهان در روز عيدقربان، گوسفند يا گاو را قربانى 
كرده و گوشت آن را بين همسايگان و مستمندان 
تقسيم مى كنند. هرساله به دليل شيوع بيمارى هاى 
مشترك بين انسان و حيوان توصيه هايى بهداشتى 
به افرادى كه قصد ذبح گوســفند دارند، مى شود 
با توجه به شــيوع ويروس كرونا نيز  امسال نيز 
همانند ســال هاى گذشــته متفاوت از سال هاى 

پيشين است.
با وجود هشــدارهاى وزارت بهداشــت احتمال 
رعايت 100درصدى اين موضوع پايين اســت؛ 
به همين دليل پروتكل هايى براى شهروندان تهيه 
شده تا اگر ناچار به حضور در بازارهاى خريد دام 

يا محل كشتار بودند، آنها را رعايت كنند.
در همين راســتا براى جلوگيرى از شيوع بيشتر 
كرونــا؛ از ســوى اداره كل دامپزشــكى و ديگر 
ارگان هــاى مربوطــه به هنگام ذبح گوســفند و 
ديگر مناسك اين عيد توصيه هايى به شهروندان 

مى شود.

 نظارت 31 اكيپ بر ذبح دا م هاى قربانى در همدان
 مديركل دامپزشكى استان  نيز در اين باره بيان كرد: اداره كل دامپزشكى استان با 31 اكيپ ثابت و سيار بر ذبح شرعى 

و بهداشتى دام هاى قربانى شهروندان در عيد سعيد قربان نظارت دارد.
محمودرضا رسولى گفت: همزمان با فرارسيدن عيدسعيد قربان و انجام مراسم قربانى كردن دام در اين روز، دامپزشكى 

استان اقدام به اجراى طرح نظارت و كنترل شرعى و بهداشتى بر دام هاى قربانى مردم مى كند.
وى بيان كرد: در همين راستا اداره كل دامپزشكى استان همدان با انجام اقدام هاى الزم و هماهنگى الزم با ساير ادارات و 
ارگان هاى ذى ربط و هماهنگى هاى بين بخشى با ساير ادارات و با تشكيل، آموزش، تجهيز و ساماندهى  11اكيپ  ثابت و 
20 اكيپ سيار و با تركيب 20 نفر دامپزشك، 38نفر بازرس بهداشتى گوشت، 12نفر ناظر شرعى نظارت بر ذبح شرعى 

و بهداشتى قربانى هاى شهروندان را انجام مى دهند.
رســولى افزود: با توجه به خطر گســترش روند بيمارى كرونا در ســطح اســتان و به دليل احتمال مراجعات مردم در 
جايگاه هاى موقت عرضه دام كشتارى، رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشتى و به منظور جلوگيرى از تجمع غيرضرورى 
مردم شــريف اســتان، دام قربانى خود را از ميادين عرضه دام زنده داراى پروانه بهداشــتى تهيه كنند و در همين راستا 

دامپزشكى سعى دارد با تشكيل اكيپ هاى سيار در سطح شهرستان ها، كشتارها را به كشتارگاه هاى استان هدايت كند. 
وى بيان كرد: طبق دســتورالعمل معاونت بهداشتى، كشتار دام در مألعام و قصابى ها ممنوع است و تمام كشتارگاه هاى 
استان با رعايت پروتكل هاى بهداشتى ابالغى سازمان دامپزشكى كشور، وزارت بهداشت و ستاد ملى مقابله با كرونا در 

روز عيد قربان آمادگى الزم به منظور كشتار دام قربانى و تحويل الشه استحصالى به متقاضيان را دارند.
اين مقام مسئول در پايان از تمامى شهروندان استان همدان درخواست كرد به منظور رعايت اصول بهداشتى و جلوگيرى 
از انتشــار بيمارى هاى قابل انتقال از دام به انســان، در روز عيد ســعيد قربان حتى المقدور دام هاى قربانى خود را در 
كشــتارگاه هاى سراسر استان كشــتار كرده و از خدمات رايگان بازرسى بهداشتى و شرعى بازرسان اداره كل دامپزشكى 
استان همدان استفاده كنند و در غير اين صورت جهت نظارت شرعى و بهداشتى مى توانند با شماره 1512 تماس بگيرند 

و از خدمات رايگان اكيپ هاى ثابت و سيار دامپزشكى بهره مند شوند.

فضيلت هاى روز عرفهفضيلت هاى روز عرفه
 روز عرفه، روز دعا و مســألت از خداوند متعال است و خداوند درهاى مغفرت 
و رحمــت خود را در اين روز به روى بندگان باز مى كند. يكى از اعمالى كه در اين 
روز وارد شده است، زيارت امام حسين(ع) است. به طورى كه در روايات وارد شده 
اســت، خداوند در اين روز نخست به زوار امام حسين(ع) نگاه مى كند، پيش از كسى 

كه در صحراى عرفات است.
در روز عرفه اعمال و آدابى بيان شــده اســت؛ از جمله آنها غسل و زيارت حضرت 
سيدالشــهدا امام حسين(ع) است كه درباره آن گفته اند برابر هزار حج و هزار عمره و 
هزار جهاد و بلكه افضل از اين است و روايات در كثرت فضيلت زيارت آن حضرت 
در اين روز متواتر است [يعنى از افراد بسيارى نقل شده است] و اگر كسى در اين روز 
توفيق يابد كه زير قبّه مقّدســه آن حضرت باشد، ثوابش كمتر از كسى كه در عرفات 

باشد نيست، بلكه بيشتر است.
ســومين مورد اينكه پس از نماز عصر، پيش از آنكه مشــغول خواندن دعاهاى عرفه 
شود، در زير آسمان 2 ركعت نماز به جاى آورد و به گناهانش نزد خداوند اعتراف و 
اقرار كند تا به ثواب عرفات دســت يابد و گناهانش آمرزيده شود، آنگاه به اعمال و 
دعاهاى عرفه كه از ائمه طاهره(ع) روايت شــده است مشغول شود. شيخ كفعمى در 
كتاب«مصباح» فرموده است: براى كســى كه از دعا خواندن ضعف پيدا نكند، روزة 
روز عرفه مســتحب است و پيش از زوال[رسيدن آفتاب به وقت شرعى ظهر] غسل 
اســتحباب دارد. روز عرفــه روز تحول درونى و انقالب معنــوى با آن همه مزايا و 
ويژگى هاى ارزشــمند براى هر مسلمان بيدار و آگاه است. روز عرفه از مصاديق بارز 
«ايام ا...» اســت كه در آن روز زمينه ها و مقدمات بيشترى براى رهيابى انسان به سوى 

كمال و سعادت وجود دارد.
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 مصوبه افزايش قيمت نان هنوز در همدان اعمال نشده 
است

 رئيس بازرســى اتاق اصناف اســتان  همدان از ممنوعيت افزايش قيمت  نان توســط 
نانوايى هاى اســتان خبر داد و بيان كرد: هرگونه افزايش قيمت نان در استان تخلف بوده و 

مصوبه افزايش قيمت نان هنوز براى استان همدان اعمال نشده است.
مصطفى باقرى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به برخورد با واحدهاى متخلف، گفت: 
گشت هاى نظارتى صبح و بعدازظهر در سطح شهر صورت گرفته و با واحدهاى متخلف 

برخورد مى شود.
وى با درخواست كمك از مردم براى شناسايى واحدهاى متخلف، بيان كرد: از مردم تقاضا 

داريم در صورت مشــاهده هرگونه تخلف با شماره 124 واحد نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت تماس گرفته يا با ارسال پيامك به سامانه پيامكى بازرسى اتاق اصناف به 

شماره 1000127 گزارش دهند.
باقــرى درباره افزايــش بيش از 100درصدى قيمت نان افــزود: ترجيح مى دهم به جاى 
افزايش قيمت  نان، اصالح قيمت نان را به كار ببرم و با توجه به اينكه اصالح قيمت نان 

ديربه دير صورت مى گيرد هرچند وقت يك بار شاهد افزايش هاى چنددرصدى هستيم.
وى با اشاره به اينكه اصالح قيمت نان بايد هميشه صورت بگيرد، گفت: با توجه به تورمى 
كه در كشــور وجود دارد هرساله هزينه هاى كارگر، خميرمايه، اجاره واحد صنفى و ساير 
هزينه ها افزايش يافته و اصالح قيمت نان بايد صورت بگيرد تا نانوايى ها بتوانند تمام اين 

هزينه ها به عالوه معيشت خود را تأمين كنند.

رئيس بازرســى اتاق اصناف اســتان همدان با تأكيد براينكه اصــالح قيمت نان بايد در 
بازه هاى كوتاه مدت انجام شود تا ديگر در درازمدت به طور ناگهانى شاهد اصالح قيمت 
بيش از 100درصدى نباشــيم، بيان كرد: طبق اصول اقتصاد اصالح قيمت بايد به صورت 
جزئــى و در بازه هاى كوتا ه مدت صورت گيرد، اما به احتمال سياســت هاى حكومتى به 
اين بحث توجه دارد كه اصالح قيمت جزئى در بازه هاى زمانى كوتاه مدت ممكن اســت 
بر روى قيمت ســاير كاالهاى اساسى نيز تأثير بگذارد به همين دليل در درازمدت شاهد 

اصالح قيمت بيش از 100درصدى هستيم.
وى در پايان گفت: بايد به اين موضوع توجه كرد كه هرچه قيمت نان معقول تر و منطقى تر 
باشد به طور قطع شاهد تخلف هاى نانوايى ها مانند عرضه خارج از شبكه و تعطيلى هاى 

خارج از ساعت كارى نخواهيم بود.

آگهى مناقصه 

شهردارى منطقه 2 همدان 

نمايد. اقدام  شرايط  واجد  پيمانكاران  به  عمومى  مناقصه  طريق  زير،از  عمرانى  پروژه هاى  واگذارى  به  نسبت  دارد  نظر  در  همدان  منطقه 2  شهردارى 
لذا از پيمانكاران داراى صالحيت دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت اسناد و اوراق شركت در مناقصه از تاريخ 1400/04/31 تا 1400/05/10 به آدرس: 

همدان-خيابان تختى مراجعه نمايند.
خالصه شرايط شركت در مناقصه: 

1-حداكثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهردارى منطقه 2 از تاريخ 1400/04/31  به مدت 10 روز خواهد بود. 
(پايان وقت ادارى 1400/05/10)

2-چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد يا اينكه حداكثر ظرف 7 روز از تاريخ ابالغ نتيجه به ايشان نسبت به ارائه تضمين انجام تعهدات اقدام 
نكند،لذا سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.

3-مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانكى يا اعتبار حداقل سه ماه يا واريز نقدى كه مى بايستى 
به شماره حساب IR 150600740501103331333002  شهردارى منطقه 2 همدان نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران واريز گردد،مى باشد.

4-تمامى هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
5-ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

6- شهردارى در رد يا قبول يك يا تمامى پيشنهادها مختار مى باشد.
7-شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه معامالتى شهردارى مى باشد.

8-بهاى پيشنهادى بايد از حيث مبلغ مشخص،معين و بدون ابهام در پاكت الك و مهر شده تسليم شود. در صورت تعارض مبلغ حروفى با عددى، 
مبلغ درج شده به حروف مالك خواهد بود.

9-هنگام تحويل اسناد،داشتن رتبه مورد نياز،معرفى نامه ممهور به مهر و امضاى مديرعامل،روزنامه آخرين تغييرات اعضاى شركت الزامى است و 
تمامى صفحات مدارك داخل پاكت (ب) مى بايستى حتمًا با امضا اصلى افراد مجاز (گواهى امضا صاحب امضا مجاز از دفاتر رسمى) و ممهور به مهر 

شركت طبق آخرين تغييرات باشد.
10-تضمين افراد كه در مناقصه برنده نگرديده به استثناء نفر اول و دوم يك هفته پس از ابالغ صورتجلسه كميسيون معامالت مسترد مى گردد.

*بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول،از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه 
نفر دوم آزاد خواهد شد.

11-اعتبار پروژه از محل درآمدهاى عمومى شهردارى منطقه 2 همدان مى باشد.
12- زمان و مكان بازگشايى پاكت ها مورخ 1400/05/11 ساعت 17 واقع در شهردارى مركزى خواهد بود. (حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه 

بالمانع است)
مناقصه  اسناد  به  تكميلى  شرايط  ساير  از  اطالع  جهت  نمايند.ضمنًا  حاصل  تماس  تلفن 081-32513815  شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب  براى   -13

مراجعه گردد.
14-ضمناً مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس www.hamedan.ir امكان پذير است .

مدت مبلغ برآورد اوليه (ريال)نام پروژهرديف
پيمان

مبلغ تضمين 
شركت در مناقصه 

(ريال)

مبلغ تضمن انجام رتبه پيمانكار
تعهدات (ريال)

تعديل

محوطه سازى پارك جنگلى سد 1
اكباتان (فاز سوم)

حداقل پايه 5 61,255,625,000 ماه25,112,458,365
حقوقى رشته 

ابنيه

پنج درصد كل مبلغ 
پيمان

تعلق 
مى گيرد

تهيه و اجراى فينيشرى آسفالت 2
در سطح منطقه 2

حداقل پايه 5 61,505,500,000 ماه30,109,170,592
حقوقى رشته راه

ده درصد كل مبلغ 
پيمان

تعلق 
مى گيرد

تهيه، حمل و اجراى دستى به 3
صورت دستى در سطح منطقه 
2 (جهت ترميم نوارهاى حفارى)

حداقل پايه 5 6854,200,000 ماه17,083,023,333
حقوقى رشته راه

ده درصد كل مبلغ 
پيمان

تعلق 
نمى گيرد

 (م االف 572)

 (Cمعادل كالس)R160 خريد كنتور آب سرد سايز1/2 تا1 اينچ مولتى جت نيمه خشك كالس كارى
با قابليت قرائت از راه دور به شماره ج/1400/110

شركت آب و فاضالب استان همدان در نظر دارد توليدكنندگان حائز شرايط جهت شركت در مناقصه عمومى يك مرحله اى خريد كنتور آب سرد سايز1/2 تا 
1 اينچ مولتى جت نيمه خشك كالس كارى R 160 (معادل كالس C) با قابليت قرائت از راه دور را با اطالعات مشروحه ذيل ارزيابي نمايد.

نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب استان همدان  واقع در همدان- ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال  كد پستى 6515914478 تلفن 
081-38219871-80

نظارت: معاونت بهره بردارى و توسعه آب  شركت آب و فاضالب استان همدان  
موضوع: خريد4300 دستگاه كنتور آب سرد سايز1/2 تا 1  اينچ مولتى جت نيمه خشك كالس كارى R 160 (معادل كالس C) با قابليت قرائت از راه دور

روش تأمين مالى: ازمحل 16 درصد جريمه مازاد الگوى مصرف مشتركين سال 1399
مدت قرارداد: سه ماه

تاريخ،مهلت و نشاني دريافت و تحويل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران: متقاضيان ميتوانند جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي از مورخ 1400/04/29 لغايت 
1400/05/03 به دفتر قراردادهاى شركت آب و فاضالب استان همدان مراجعه نمايند. 

استعالم هاي تكميل شده بايد تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/5/18 مطابق موارد مندرج در اسناد ارزيابى كيفى به شركت آب وفاضالب استان همدان 
(دبيرخانه شركت) تسليم شود. (استعالم ها بايد توسط اشخاص مجاز امضا و مهر شوند)

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

نحوه دريافت اسناد استعالم و هزينه آن: متقاضيان در ازاى واريز مبلغ غيرقابل استرداد 500,000  ريال به حساب سپهر بانك صادرات به شماره 0101396197001  
به نام شركت آب وفاضالب استان همدان و ارائه درخواست مى توانند يك سري از اسناد استعالم ارزيابي كيفي را دريافت نمايند.

 مناقصه گران ابتدا ارزيابي كيفي شده و پس از كسب حداقل امتياز الزم در فرآيند ارزيابي كيفي(60)، در مراحل بعدي مناقصه شركت مي نمايند.
اين آگهى در پايگاه ملى مناقصات و سايت شركت hww.ir درج گرديده است.   

تجديد فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومى يك مرحله اى

بهره بردارى از مركز جامع سرطان در سفر معاون رئيس جمهور

بودجه 809 ميلياردى به استان تزريق شد
■ با حضور نوبخت 2600 مسكن ملى محرومان همدان به بهره بردارى رسيد

غزل اسالمى »
 معاون رئيس جمهور براى ديدن نتيجه افزايش بودجه استان 
در سفر سال گذشته و بهره بردارى از پروژه ها به همدان آمد. 

ديروز 2 هزار و700 مسكن محرومين و فاز نخست مركز جامع 
سرطان خيرساز همدان با حضور مسئوالن استانى و كشورى 
افتتاح شــد. نوبخت در سفر شهريورماه 1399 براى كمك به 
راه اندازى اين مركز 100ميليارد تومان بودجه اختصاص داده 
بود، كه مرحله نخست آن به بهره بردارى رسيد و مراحل دوم 
و سوم اين مركز درمانى نيز تا پايان سالجارى به بهره بردارى 

مى رسد.
مركز جامع سرطان بنياد محمدعلى فرشچيان يكى از مهمترين 
طرح هاى حوزه بهداشــت و درمان اســتان و غرب كشور 
است. اين مركز با داشــتن اتاق غربالگرى، اتاق پيشگيرى، 

مركــز تخصصى پاتولوژى مرجع و مركز بررســى ژنتيكى، 
كلينيك هاى لنف، بازتوانى، بخش مشــاوره و روانپزشكى، 
اتاق مشــاوره تغذيه و اتاق ثبت تومور و بخش  هاى رفاهى 
شامل نمازخانه، استراحت بيماران و بوفه احداث مى شود كه 
براساس برنامه ريزى انجام شده تا پايان فعاليت دولت تدبير و 

اميد به صورت كامل به بهره بردارى مى رسد. 
اجراى مركز جامع درمان سرطان غرب كشور به مركزيت همدان 
در 3 مرحله طراحى شد كه مرحله نخست آن آماده بهره بردارى 
است، مجموع اين 3 مرحله 25هزار و 800 مترمربع فضاى فيزيكى 
دارد كه عمليات مرحله نخست آن نهايى و تمامى دستگاه هاى 

موردنياز خريدارى و نصب شده است.
مرحله نخست اين طرح به مســاحت 2هزار مترمربع داراى 
بخش هايى نظير شــيمى درمانى بزرگســاالن، پرتودرمانى و 

درمان هاى سرپايى اســت و براى خريد تجهيزات موردنياز 
مرحله نخست مركز جامع درمان سرطان غرب كشور 5 ميليون 
و  200 هزار يورو معادل 180ميليارد تومان هزينه شــده كه 
215ميليارد تومان هم صرف احداث ساختمان اين بيمارستان 

شده است.
مركز جامع ســرطان يكى از طرح هاى ملى استان همدان با 
محوريت بنياد فرشچيان است و اين طرح به صورت مشاركتى 
در قالب 50 درصد دانشگاه علوم پزشكى همدان و 50 درصد 

بنياد فرشچيان از سال 97 آغاز شد.
بهره بردارى از 2 پــروژه فوق در ادامه برنامه اســتان براى 
بهره بــردارى از 200 پروژه در 100 روز اســت. اين اقدام و 
برنامه ريزى نشان مى دهد كه استاندار براى توسعه اقتصادى با 

برنامه پيش رفته و اكنون در صدد نشان دادن آن است.

 نوبخت كليد را به خانم خانه داد
 مراســم بهره بردارى از 2هزار و 700 واحد مســكونى محرومان در روستاى 
خليل كرد شهرستان بهار از توابع استان همدان برگزار شد. در اين روستا 15 خانه 
ساخته و بازسازى شــده كه 2 مورد از آنها با بريدن ربان افتتاح و كليد آن توسط 

معاون رئيس جمهور به صاحبخانه داده شد.
طرح احداث واحدهاى مســكونى محرومــان در قالب يك پروژه ملى و با هدف 
خانه دار كردن خانوارهاى كم درآمد، خانوارهاى آسيب پذير ساكن مناطق روستايى 
و شــهرهاى داراى ظرفيت اســتقرار دائم، خانوارهاى داراى واحدهاى مسكونى 
غيرمقاوم و در معرض خطر و خانواده هاى محروم و بدون مسكن شهريورماه سال 

گذشته در استان آغاز شد. 
اين طرح با اســتفاده از تســهيالت بانكى و كمك بالعوض دولت اجرا شد و در 
اين چارچوب به هر واحد مســكونى 40 ميليــون تومان كمك بانكى و 35 ميليون 
تومان كمك دولت براساس تفاهم نامه سازمان برنامه وبودجه، استاندارى همدان و 
بنياد مسكن، اختصاص يافت.  اين طرح كه قرار بود با 2 هزار واحد اجرايى شود 
با تالش مضاعف مسئوالن اســتان همدان و كمك سازمان برنامه وبودجه در سفر 

بهمن ماه نوبخت به همدان به 3 هزار واحد افزايش يافت.

* 80 ميليارد به طرح هاى همدان اختصاص مى يابد
معاون رئيس جمهورى و رئيس ســازمان برنامه وبودجه گفــت كه تا قبل از پايان 
فعاليت دولت دوازدهــم، 80 ميليارد تومان براى اجراى طرح هاى جديد عمرانى، 
اقتصادى و بهداشتى استان همدان اختصاص داده مى شود كه تا امروز بيش از 800

ميليارد تومان اعتبار به اين استان تزريق شده است.
محمدباقــر نوبخت با بيان اينكه مركز جامع ســرطان همدان يكــى از مهمترين 
طرح هاى حوزه بهداشــت ودرمان اين استان و غرب كشور است، افزود: اين مركز 
از نظر علمى جايگاه ويژه اى در منطقه و ســطح كشور دارد كه مرحله نخست آن 
به بهره بردارى رســيد و مراحل دوم و سوم اين مركز درمانى نيز تا پايان سالجارى 
به بهره بردارى مى رسد.  وى به احداث مسكن ملى محرومان در استان همدان نيز 
اشاره كرد و گفت: احداث 3 هزار واحد مسكونى براى افرادى كه قدرت ساخت و 
خريد خانه ندارند در استان همدان پيش بينى شده كه 2هزار و 700 واحد مسكونى 

از اين تعداد به بهره بردارى رسيد.

 در حوزه 
بهداشت ودرمان 

تحول بنيادين رخ داد
 استاندار بيان كرد: بيمارستان 
اكباتان همدان كه در ســفر قبلى 
شــد  اعتبار  تأمين  نوبخت  آقاى 
اكنون بــا 250 نفر نيروى كار در 
حال تكميل اســت تا در ماه هاى 

آينده بهره بردارى شود. 
سيد سعيد شــاهرخى گفت: در 
حــوزه بهداشــت ودرمان تحول 
بنيادينى در اســتان همدان روى 
داده و اقدامات مديران و همكاران 
در اين بخش بى نظير و قابل تقدير 

است.
وى بيان كرد: استان همدان از نظر 
زيرساخت هاى درمانى و پزشكى 
در حد استاندارد و مطلوب است، 
بنابراين با اين شرايط و امكانات 
بــه عنوان قطب پزشــكى غرب 

كشور قرار گرفته است.

 افزايش بودجه استان را اعالم مى كنيم
 رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزى استان همدان هم در حاشيه مراسم در گفت وگو با همدان پيام، گفت: 
مبلغ 30ميليارد تومان از بودجه اى كه به فاز نخســت مركز جامع ســرطان اختصاص يافته، اما جامانده بود كه 

يكشنبه  شب وقتى آقاى نوبخت به همدان آمد دستور آن را داد و بالفاصله ابالغ آن آمد.
سيد اسكندر صيدايى بيان كرد: براى اختصاص 50 ميليارد تومان ديگر براى بخش هاى ديگر نيز دستور داد كه 

در زمان كوتاهى ابالغيه آن به دست استان رسيد.
وى افزود: تا يكى 2 روز آينده بررسى دقيقى مى كنيم تا ببينيم سفر آقاى نوبخت چقدر براى استان آورده خواهد 

داشت كه مبلغ آن را بزودى اعالم مى كنيم.

بهره بردارى از بيمارستان هزار تختخوابى مشكلى به لحاظ فضا، تجهيزات و تخت بيمارستانى نداريم.زيرســاختى بخش بهداشت ودرمان استان براى 30 ســال آينده را تأمين مى كند و در حوزه درمان نيز با وى گفت: بيش از 400 طرح در حوزه ســالمت اســتان همدان در ســال هاى اخير اجرا شــده كه نياز مجموعه، همدان را به قطب اصلى درمان بيماران سرطانى تبديل مى كند.نهايت فاز سوم اين مركز نيز تا اسفندماه امسال تكميل شده و به بهره بردارى برسد كه راه اندازى كامل اين رشــيد حيدرى مقدم افزود: فاز دوم اين مركز نيز حدود 60 درصد پيشــرفت فيزيكى دارد و اميدوارم در شده كه 180ميليارد تومان آن صرف خريد دستگاه و تجهيزات شده است.2ميليون دالر اعالم كرد و گفت: براى فاز نخست براى مركز جامع سرطان حدود 400 ميليارد تومان هزينه  رئيس دانشــگاه علوم پزشكى اســتان همدان ميزان درآمدهاى دانشگاه علوم پزشكى همدان را حدود * 180 ميليارد صرف خريد تجهيزات شد

شاخص بهسازى مسكن روستايى 
در همدان 66درصد است

 مديركل بنياد مســكن انقالب اسالمى در استان همدان در حاشيه مراسم بيان 
كرد: ما اين نويد را مى دهيم كه در استان همدان تسهيالت مسكن روستايى 1400

به عقد قرارداد رسيده و قسط اول برخى واحدها آزاد شده است.
حسن ظفرى با بيان اينكه برنامه ما بهسازى 2هزار واحد بود، اما تعداد متقاضى به 
3 هــزار و 353 مورد افزايش يافت گفت:150ميليارد تومان براى مجموع 3 هزار 
واحــد اختصاص يافته و به هر واحد 50 ميليون با كارمزد 5درصد و بازپرداخت 

15ساله اختصاص مى يابد.
وى با بيان اينكه براى هر واحد 30 ميليون تومان وام بالعوض داده شــده است 
افزود: در 4 ســال گذشته از طريق كمك بالعوض7 هزار و 100 واحد در سطح 
استان ساخته شده است.ظفرى با بيان اينكه شاخص بهسازى در همدان 66 درصد 
اســت و پيش بينى مى كنيم 2 ســال آينده به 70 درصد برسد گفت: سهميه ما در 
ســال1400، 12هزار و 600 فقره اســت كه  هزار و 260 ميليــارد تومان اعتبار با 

بازپرداخت 20ساله سهم استان ماست.

همدان در اغلب شاخص ها 
جلوتر از استان هاى ديگر است

 روستايى بنياد مسكن كشور هم با بيان اينكه همدان در اغلب 
 مديركل مسكن

شــاخص ها جلوتر از استان هاى ديگر اســت، گفت: عالوه بر اين استان همدان 

دگان كرمانشاه اقداماتى انجام داده كه بسيار قابل تقدير است.
در كمك به سيل ز

حميدرضا ســهرابى بيان كرد: امروز بيش از يك ميليون و 900 هزار واحد مسكن 

شد. محرومين به بهره بردارى رســيده كه در استان همدان صدودهمين مسكن افتتاح 
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خبـرورزشى روى خط المپيك

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

همدان در واليبال كشور مطرح نيست

 با وجود زحماتى كه در ســال هاى گذشته كشيده  شده، انتظارات ما 
از واليبال برآورده نشده و در حال حاضر استان همدان هيچ تيم مطرحى 

در سطح كشور ندارد.
رئيس  هيأت  واليبال استان  با بيان اين مطلب، گفت:  هيأت واليبال همدان 
در يك  ســال گذشته توسط سرپرست هدايت مى شــد و با توجه به 
زحمات زيادى كه سرپرست براى واليبال استان كشيده بود، اما واليبال 
نيــاز به يك تدبير جدى دارد تا دوباره همچون دهه 80 تيم هاى واليبال 

همدان در جمع تيم هاى مطرح كشور قرار بگيرد.
حميد بادامى  نجات با اشاره به برنامه هاى خود گفت: براى احياى واليبال 
استان حداقل به 2 سال زمان نياز است و تدابيرى همچون برنامه ريزى 
بر روى تيم هاى پايه، شناسايى استعدادها و آموزش آنها و مهارت افزايى 

مربيان انديشيده شده است.
وى با اشاره به سطح كيفى مربيان  استان، بيان كرد: واليبال همدان مربيان 
بسيار خوبى در سطح استان دارد و همچنين بازيكنان مطرحى در سطح 
كشور و تيم ملى داريم كه بايد آنها را به عنوان مربى به  كار بگيريم، اما با 
توجه به اينكه هر علمى نياز به به روزرسانى دارد بايد دانش روز واليبال 

را به استان وارد كرد و توان مربيان استان را افزايش داد.
بادامى  نجات با اشــاره به مشــكالت هيأت  واليبال، گفت: مشكل مالى 
يكى از دغدغه هاى رايج تمامى هيأت  هاست و هيأت واليبال هم از اين 
قاعده مستثنى نيست و بايد تدابيرى براى افزايش درآمد هيأت و جذب 

اسپانسر انديشيده شود.
وى افزود: واليبال يكى از ورزش هاى پرطرفدار در كشــور بوده و اين 
موضوع مسئوليت ما و ساير مســئوالن همدانى را براى احياى واليبال 

استان سنگين تر خواهد كرد.

كرونا فعاليت هاى ورزشى نهاوند را 
به تعطيلى كشاند

 بازگشــت وضعيت قرمز كرونايــى در نهاونــد موجب تعطيلى 
فعاليت هاى ورزشى اين شهرستان شد.

سرپرســت اداره ورزش وجوانان نهاوند با بيان اين خبر گفت: با توجه 
به اعالم وضعيت قرمز كرونايى در اين شهرستان، تعطيلى فعاليت هاى 
ورزشى براساس دستورالعمل اداره ورزش وجوانان استان و نيز مصوبه 

ستاد كرونا در نهاوند اجرا مى شود.
ســليمان جوانمردى افزود: براين اســاس فعاليــت تمامى هيأت هاى 
ورزشى، سالن هاى ورزشى، باشــگاه هاى خصوصى و اماكن ورزشى 
سطح شهرســتان نهاوند تا مساعد شدن شــرايط، تعطيل خواهد بود. 
بازرســان اداره ورزش وجوانان نهاوند به صورت شبانه روزى از تمامى 
فضاهاى ورزشى دولتى و خصوصى بازديد خواهند داشت و در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف، بازگشايى باشگاه ها و فعاليت ورزشى در آنها 

برخورد قانونى صورت مى گيرد. 
وى بيان كرد: هرگونه اعزام به مسابقات، ميزبانى مسابقات و تمرينات 
ورزشــى تيم هاى منتخب نهاوند نيز بايد با هماهنگى اداره ورزش اين 

شهرستان و كسب مجوز از ستاد كرونا انجام شود.

مسابقات شطرنج در مالير
 هيأت شــطرنج شهرستان مالير با برگزارى مسابقات شطرنج هفته 

حجاب وعفاف را در سالن شطرنج استاديوم تختى گرامى داشت.
يك دوره مسابقات شطرنج گراميداشت هفته عفاف وحجاب با همكارى 
هيأت شطرنج و اداره ورزش وجوانان در سالن شطرنج مجموعه ورزشى 

تختى اين شهرستان با رعايت پروتكل هاى بهداشتى برگزار شد.
تعداد 37 نفر از ورزشــكاران اين رشــته ورزشى در 2 بخش آقايان و 
بانوان در رده سنى آزاد شركت كردند و در 5 دور به روش سوئيسى با 
فرمت زمانى 10 دقيقه براى كسب مقام و رتبه برتر اين مسابقات با هم 
به رقابت پرداختند. در نهايت ســبحان رنجبر و محمدجواد ميرزايى به 
ترتيب به مقام هاى قهرمانى و نايب قهرمانى دست يافتند و حديث نورى 
به عنوان بهترين بانوى شركت كننده از ســوى داوران و ناظران هيأت 

مربوطه انتخاب و معرفى شد.

معطلى چند ساعته المپيكى 
در فرودگاه توكيو

 گروه نخست ورزشــكاران اعزامى ايران به المپيك در فرودگاه 
توكيو چندين ساعت معطل شدند.

گروه نخست ورزشــكاران  المپيكى ايران تهران را به مقصد توكيو 
ترك كردند. آنها ابتدا به دوحه رفتند و پس از 2ساعت، از دوحه به 
توكيو سفر كردند. كاروان ايران پس از ورود به فرودگاه شهر توكيو 
حدود 6 ساعت معطل شدند تا كارهاى الزم براى خروج از فرودگاه 
انجام شــود. شــركت كنندگان در المپيك براى خروج از فرودگاه و 
ورود به دهكده ورزشكاران بايد 20 مرحله را پشت سر بگذارند كه 

همين مسأله موجب شد كه در فرودگاه معطل باشند.
در گروه نخست اعزامى ها 28 ورزشكار حضور داشتند.

توكيو هويت 2ورزشكار مبتال به كرونا را 
تأييد كرد

 كميته سازماندهى المپيك توكيو چند ساعت پس از خوددارى از 
اعالم جزئيات در مورد 2 ورزشــكار مبتال به ويروس كرونا، هويت 

آنان را تأييد كرد.
كميته سازماندهى المپيك توكيو ابتالى 2 بازيكن تيم فوتبال آفريقاى 
جنوبى را به ويــروس كرونا در دهكده المپيــك تأييد كرد؛ اين 2

فرد«تابيسو مونيان» و «كاموهلو ماهالتسى» نام دارند.
اين 2مورد نخستين موارد ابتال در ميان ورزشكاران حاضر در دهكده 
المپيك بــوده و در نتيجه به افزايش نگرانى هــا درخصوص تدابير 
ضدويروس اتخاذ شده از سوى ژاپن در آستانه افتتاحيه اين رويداد 
منجر شده اســت. اين كميته اعالم كرده است كه تست كروناى 10
نفر از افراد خارجى كه براى المپيك وارد توكيو شــده اند، به تازگى 
مثبت اعالم شــده اســت. ژاپن به منظور جلوگيرى از شيوع كرونا 
ورود تماشــاگران خارجى را به اين كشــور براى تماشاى المپيك 
ممنوع كرده و تنها مقامات، ورزشــكاران و اصحاب رسانه مجاز به 

ورود به ورزشگاه ها خواهند بود.
دهكــده المپيك كه در منطقه ســاحلى توكيو واقع شــده اســت 
21ســاختمان مســكونى، 3هزار و 600 اتاق و 18هزار تخت را در 
دل خود جاى داده اســت كه از هفته گذشــته به روى ورزشكاران 

گشوده شد.
با تعويق يكســاله المپيك 2020 توكيو به دليل شيوع ويروس كرونا، 
اين تورنمنت از 23 جوالى تا 8آگوست 2021، (اول تا 17مردادماه 
1400) و پاراالمپيك نيز از 24 آگوســت تا پنجم سپتامبر 2021(دوم 

تا چهاردهم شهريورماه 1400) در پايتخت ژاپن برگزار مى شود.

 بار 5 رشته روى دوش 5 ورزشكار
5 ورزشكار ايرانى در 4 رشته در حالى در المپيك 2020 شركت 
مى كنند كه شانسى براى كسب مدال ندارند و فقط مى توانند اميد به 

عملكردى قابل قبول و در حد انتظار داشته باشند.
المپيك 2020 توكيو به طور رسمى از روز جمعه يكم مردادماه آغاز 

مى شود و 2 هفته نيز به طول خواهد انجاميد.
در اين رويداد 66 ورزشــكار از ايران در 16رشــته مختلف حضور 
دارنــد و با حريفــان به رقابت مى پردازند. 5نفــر از اين تعداد، تنها 
نماينده رشــته خود در المپيك هســتند و تمام بار و فشار آن رشته 
را به تنهايى به دوش مى كشند. سعيد صفرزاده در دوچرخه سوارى، 
نيما عالميان در تنيس روى ميز، ثريا آقايى در بدمينتون، ميالد وزيرى 
در تيراندازى با كمان و متين بالســينى در شــنا، 5 ورزشكار اعزامى 
ايران هستند كه تنها نماينده رشته خود محسوب مى شوند و اگرچه 
شانســى براى مدال ندارند، اما به دنبال عملكردى خوب و موفق در 

حد توان شان هستند.

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

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

برابر رأي شماره 1400/471 مورخه 1400/03/16 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى ولى اهللا صالحى فرزند خداكرم 
به شماره شناسنامه 120 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 
7/83 مترمربع در قسمتى از پالك 1421 اصلي جهت الحاق به پالك 79 فرعى از 1430 
اصلى ملكى ديگر متقاضى واقع در اســدآباد-بلوار شهيد دكتر چمران-كوچه ستاد 
فرماندهى نيروى انتظامى-پالك 5 خريداري از مالك رسمي آقاى اسماعيل سهرابى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 92)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/14

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29
سيروس قلى زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد 

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

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

برابر رأي شــماره 140060326002000206 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
كبودراهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اروجعلى مصباحى شاكر فرزند 
قوچعلى به شماره شناسنامه 1574 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين مزروعي 
به مســاحت 237882/42 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 290 اصلي واقع در 
روســتاى جيران گچن خريدارى از مالك رســمى آقاى محمدحسن بنى صدر محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 119)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/28
*الزم به ذكر است اين آگهى بايد در تاريخ 1400/04/28 چاپ مى گرديده است.

محمدصادق بهرامى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

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

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

برابر رأي شماره 140060326002000218 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
كبودراهنــگ تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى اروجعلى مصباحى شــاكر 
فرزند قوچعلى به شــماره شناسنامه 1574 صادره از كبودراهنگ در يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 102050/39 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 290 اصلي واقع 
در روســتاى جيران گچن خريدارى از مالك رسمى آقاى محمدحسن بنى صدر محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 121)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/28
*الزم به ذكر است اين آگهى بايد در تاريخ 1400/04/28 چاپ مى گرديده است.

محمدصادق بهرامى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

آگهى تحديد حدود اختصاصى حوزه ثبتى شهرستان نهاوند 
به اســتناد مادتين 14 و 15 قانون ثبت اســناد و امالك كشور تحديد حدود پالك 
4234-اصلى بخش يك حوزه ثبتى شهرســتان نهاوند بنا به درخواست دانشگاه 
علوم پزشــكى و خدمات بهداشتى اســتان همدان به نمايندگى از دولت جمهورى 
اسالمى ايران-به شماره وارده 362/ن/1400-مورخ 1400/04/26 به شرح ذيل جهت 

اطالع آگهى مى گردد.
ششــدانگ يك قطعه زمين پالك 4234- اصلى بخش يك ثبت شهرستان نهاوند 
كه در آن احــداث بنا گرديده (درمانگاه شــماره 2 نهاوند-واقع در خيابان حافظ) 
به مالكيت دانشگاه علوم پزشــكى و خدمات بهداشتى درمانى به نمايندگى دولت 
جمهورى اســالمى ايران انتقالى از يحيى ظفرى و تاكنون تحديد حدود نگرديده و 
تاريخ تحديد حدود فوق روز چهارشــنبه 1400/05/20 ساعت 10 صبح مى باشد. لذا 
مراتب به موجب ماده 14 و 15 قانون ثبت به صاحبان و مجاورين پالك فوق الذكر به 
وســيله اين آگهى اعالم مى شود روز و ســاعت مقرر در آگهى در محل وقوع ملك 
حضور به هم رســانند چنانچه هر يك از صاحبان امــالك يا نماينده قانونى انها در 
موقع تحديد حدود حاضر نباشــد تحديد حدود به عمل آمده و واخواهى طبق ماده 
20 قانــون ثبت به حدود و حقوق ارتفاقى رقبه مورد تحديد تا يك ماه بعد از تنظيم 
صورتجلسه تحديد حدود از طريق اداره ثبت اســناد و امالك نهاوند پذيرفته مى 

شود. (م الف 1104)
تاريخ انتشار: دوشنبه 1400/04/29

عليرضا غالمى
 سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

تصميم نهايى AFC تا 10روز ديگر
 كنفدراســيون فوتبال آسيا تا 10روز ديگر مكانيزم و ســازوكار چگونگى برگزارى 
انتخابى جام جهانى 2022 در قاره آسيا و همچنين كشور ميزبان فينال ليگ قهرمانان آسيا 

را اعالم مى كند.
پيش بينى مى شــود كه كنفدراسيون فوتبال آســيا اواخر ماه ميالدى جارى تصميم نهايى 
را درباره چگونگى برگزارى مرحلــه پايانى انتخابى جام جهانى 2022 و همچنين محل 

برگزارى فينال ليگ قهرمانان آسيا را اعالم كند.
پنجشــنبه هفته گذشته مهلت فيفا به 12تيم راه يافته به مرحله پايانى انتخابى جام جهانى 
2022 در قاره آســيا براى انتخاب ورزشگاه هاى ميزبانى به پايان رسيد  اين در حالى بود 

كه اين مهلت AFC براى ميزبانى فينال ليگ قهرمانان آسيا هم به پايان رسيد.

يك منبع در كنفدراســيون فوتبال آسيا گفت: AFC با مشورت فيفا درخواست هاى 12 
تيم راه يافته به مرحله نهايى انتخابى جام جهانى را بررســى مى كند و تا 10روز ديگر به 
طور رسمى قبول و يا رد اين درخواست ها را اعالم مى كند. چنانچه اين كشورها شرايط 
ميزبانى را نداشــته باشــند آنها بايد كشــور ثالث را براى ميزبانى پيشنهاد دهند و اما در 
صورت شيوع ويروس كرونا گزينه كنفدراسيون فوتبال آسيا برگزارى بازى ها به صورت 

متمركز و به ميزبانى يك كشور خواهد بود.
تيــم ملى فوتبال ايران در انتخابى جام جهانى در گــروه A با تيم هاى عراق، كره جنوبى، 
امارات، سوريه و لبنان همگروه است، اين در حالى است كه ايران در ليگ قهرمانان آسيا 
هم 3 نماينده دارد تا جايى كه اســتقالل برابر الهالل عربستان، پرسپوليس برابر استقالل 

تاجيكستان و تراكتور هم برابر النصر عربستان به ميدان خواهد رفت.

5 هاكى باز همدانى 
در اردوى تيم ملى هاكى بانوان 

 يك مربى و 4 بازيكن هاكى اســتان همدان بــه اردوى تيم ملى هاكى بانوان دعوت 
شدند. يك مربى و4 بازيكن همدانى در دومين مرحله از اردوى انتخابى و آماده سازى تيم 

ملى هاكى بانوان كشور حضور دارند.
طيبه نورى مربى باتجربه و باســابقه همدانى در سمت مربيگرى و مژگان بهرامى، ساناز 

بهرامى، آزاده صفايى پژوه و زينب احمدى به عنوان بازيكن در اين اردو حضور دارند.
اين اردو به منظور كسب آمادگى براى حضور در مسابقات آسيايى هفته گذشته در محل 

دانشگاه علوم تحقيقات استان تهران برگزار شد.

 براى رفع كمبود فضا و امكانات ورزشى 
در شــهرها و روســتاهاى شهرســتان بايد 
امكانات و اعتبارات ورزشــى استان متوازن 

توزيع شود.
نماينده مردم بهــار و كبودراهنگ در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: با وجود برخوردارى 
از ظرفيت هاى بســيار در رشته هاى مختلف 
ورزشــى از جملــه كبدى، جودو، كشــتى، 
موتورسوارى، ورزش هاى رزمى و... امكانات 
مناســب در سطح استان توزيع نشده و حتى 

مراكز شهرســتان ها فاقد امكانات مناســب 
هستند. فتح ا... توسلى با تأكيد بر اينكه فراهم 
كردن امكانات ورزشى يكى از راه هاى توسعه 
و پيشــرفت ورزش در روستاهاست افزود: 
اميدواريم مسئوالن ورزش توجه داشته باشند 
كه اســتعدادهايى در روستاها هستند كه اگر 
شرايط فراهم شــود مى توانند در سطح ملى 
و بين المللى براى كشور افتخارآفرينى داشته 
باشــند. وى گفت: كمبود فضاها و امكانات 
ورزشى به عنوان يكى از مهمترين معضالت 

موجــود در روســتاهاى شهرســتان بهار و 
كبودراهنگ به شــمار مــى رود و به وضوح 
مى توان اين مشــكل و تأثير مستقيم آن را بر 

مهاجرت به شهرها مشاهده كرد.
توسلى با بيان اينكه مســئوالن ورزش نگاه 
متعــادل در اين حــوزه به  شهرســتان ها و 
روســتاها داشــته باشــند افزود: نمى توانيم 
وضعيــت روســتاها را نبينيم؛ مــردم  اين 
روســتاها همان كسانى هســتند كه در تمام 
عرصه هــا حضور دارند و خواهند داشــت. 

بايد با ايجاد زيرساخت هاى الزم براى توسعه 
ورزش روســتايى ظرفيت هاى ورزش آن را 
به منصه ظهور رســاند و پاسخ مناسبى به اين 

مردم عزيز داد.
وى بيــان كرد: اكنــون ورزش صرفاً ورزش 
نيست، بلكه شامل همه عرصه هاى سياسى، 
اجتماعى، امنيتى، اقتصادى، فرهنگى و حوزه 
ســالمت مى شود و الزم اســت مسئوالن در 
حوزه ورزش به تبعات بيكارى در روســتاها 

و فقدان امكانات ورزشى توجه كنند.

امكانات و اعتبارات ورزشى استان متوازن توزيع شود

سليمان رحيمى»
 صوفى با كســب 22 رأى به مدت 4 سال 
ديگر در رياســت هيأت فوتبال استان همدان 

ابقا شد. 
مجمــع انتخابــات هيــأت فوتبال اســتان با 
مديركل  فوتبــال،  فدراســيون  رئيس  حضور 
ورزش وجوانــان، رئيــس هيــأت فوتبــال، 
اعضاى مجمع، هيأت رئيســه فوتبال اســتان و 
اصحاب رسانه روز گذشــته در هتل باباطاهر 

همدان برگزار شد.
در اين مجمع ابتدا مديــركل ورزش وجوانان 
اســتان با خيرمقدم به دســتاورد هيأت فوتبال 
اســتان در سال هاى اخير اشــاره كرد و گفت: 
فوتبــال از رشــته هاى محبــوب و پرطرفدار 
دنياســت و عالقه مندان فراوانى دارد و نگاه ها 

به اين رشته ويژه مى باشد.
حميد ســيفى از فقدان حضور مرحوم بوجارى 
اظهارتأســف كرد و افزود: مهــدى بوجاريان از 
پيشكسوتان خوش نام همدان بود كه جايش در 
اين مجمع خالى است انشاءا... روحش شاد باشد.

وى به حضور شهردارى در ليگ يك اشاره كرد 
و گفت: اين جاى خوشــحالى است كه پس از 
سال ها با سود بردن از توان فنى بومى استان تيم 

شهردارى به ليگ يك صعود كرد.
ســيفى با تمجيــد از حضور ســرمايه گزاران 
در فوتبال افــزود: از حضور ســرمايه گذاران 
در فوتبال اســتقبال مى كنيــم و اميدواريم اين 

اسپانسرها به كمك فوتبال بيايند.
وى از ارتفــاع همــدان به نيكى يــاد كرد و 
گفت: باالترين ارتفاع از ســطح دريا را داريم 
و مى توانيم كمپ تيم هاى ورزش را در همدان 
برگزار كنيم اين سرمايه عظيمى است كه استان 
همــدان از آن برخوردار اســت و بايد از اين 

فرصت به نيكى استفاده كنيم.
ســيفى به زيرساخت هاى استان همچون مفتح 
و عليمراديــان و حاجى بابايــى اشــاره كرد و 
خواهان استفاده  بهينه از اين زيرساخت ها شد 
و از استقبال فدراسيون از اين زيرساخت ها به 
نيكى ياد كرد و افزود: عزيزى خادم پيشنهاد داد 

كه همدان يكى از 5 پايگاه استعداديابى فوتبال 
كشور باشــد و بزودى قرارداد اين همكارى با 

فدراسيون فوتبال منعقد مى شود.
وى آب پاكى را روى خواسته صوفى مبنى بر 
حمايت مالى دســتگاه ورزش ريخت و گفت: 
اداره كل تــا 47درصد بودجه هيأت ها را تأمين 
مى كند و 53درصد را نيز خود رؤساى هيأت ها 
با بازاريابى و جذب اسپانســر بايد درآمدزايى 
كنند. ســپس كليپى از عملكــرد هيأت فوتبال 
استان به نمايش درآمد كه به نوعى تبليغ براى 

عباس صوفى يكى از كانديداها بود.
آنگاه كانديداها برنامه هاى خود را ارائه دادند. 
پــس از ارائه برنامــه  كانديداها، على  ضميرى 
و محمدتقى رحيمــى 2 كانديــداى انتخابات 
در راســتاى مقررات اداره كل و در حمايت از 
صوفى انصراف دادنــد و رأى گيرى مخفى با 
حضور يــك كانديدا انجام شــد و در نهايت 
صوفــى با اخــذ 22رأى از 22رأى مأخوذه به 
مدت 4ســال به رياســت هيأت فوتبال استان 
همدان انتخاب شد. در اين مجمع جاى خالى 
فوتســال و فوتبال ساحلى كامًال مشهود بود و 

با توجه به گستردگى فوتسال جاداشت تا اين 
قشر از خانواده فوتبال نيز حق رأى داشته باشد 
كه بايد آيين نامه انتخابات اصالح شود و اين 2

رشته نيز صاحب رأى باشند.
رئيس فدراســيون فوتبال با اشــاره به جايگاه 
فوتبال همدان و صعود شهردارى به ليگ دسته 
يك اشــاره كرد و گفت: همــدان از ظرفيت 
بااليى برخوردار است و بايد از اين ظرفيت ها 
استفاده شــود. وى گفت: از اينكه همدان يكى 
از استان هاى نزديك به تهران در سطح نخست 
فوتبال اســت جاى خوشــحالى است و اين 

صعود الزمه استان همدان بود.
 شــهاب الدين عزيزى خادم به جايگاه داورى 
استان و حضور 3 داور بين المللى استان اشاره 
كرد و افزود: اميــدوارم فوتبال و داورى بيش 
از اين رشــد كنند و همدان جايگاه خود را در 

فوتبال استان به دست آورد.
وى گفــت: مجموعه حاجى بابايى مجموعه اى 
مدرن اســت اين مجموعه را بــه عنوان پايگاه 
اســتعداديابى فدراســيون قرار خواهيم داد و 
اميدوارم بــا حمايت فدراســيون و همكارى 

هيأت و اداره ورزش بتوانيم اســتفاده بهينه اى 
از آن ببريم.

رئيس فدراســيون فوتبال كشــور به كالنشهر 
بودن همدان اشــاره كرد و افــزود: همدان در 
خط الرأس چند استان غربى است و اميدوارم از 
اين امكانات نهايت ســود را ببريم و بتوانيم در 
حوضه بانوان و آقايان از همدان به عنوان پايگاه 

استعداديابى فوتبال استفاده كنيم.
وى گفت: همدان ظرفيت بااليى دارد و قبل از 
سفر فكر نمى كردم همدان چنين ظرفيتى داشته 
باشــد و با توجه به نزديكى همدان به پايتخت 
اميدوارم بتوانيم با برنامه ريزى خوب اســتفاده 

بهينه از اين امكانات را ببريم.
عزيزى خــادم بيان كــرد: برپايى ايــن پايگاه 
استعداديابى مى تواند استعدادهاى استان را در 
شــهرهاى مختلف و حتى استان هاى همجوار 

شناسايى كنيم تا باشگاه ها تغذيه شوند.
وى به صعود تيم ملى اشــاره كرد و گفت: اين 
صعود كار جمعى بود و همه  دســت به دست 
هم دادند تا غيرممكن را ممكن ســازند و اين 

صعود را به فال نيك مى گيريم.

 با رونمايى رســمى از لباس ورزشكاران مرد و زن المپيكى ايران، 
برخى انتقادات نسبت به اين لباس ها مطرح شده است. 

به نظر مى رسد كميته ملى المپيك در بحث رونمايى از لباس رسمى 
كاروان ايــران در المپيــك توكيو اقدامى هوشــمندانه انجام داد و با 
رونمايى از آن در فرودگاه و هنگام خروج ورزشــكاران از كشــور، 
فرصتى را براى دريافت انتقادات و پيشــنهادات و شايد اصالح اين 

لباس ها باقى نگذاشت.
ــى  ــه مل ــو، كميت ــك 2016 ري ــل از المپي ــه قب ــى رود ك ــان نم يادم
المپيــك در دوره مديريــت قبلــى خــود اقــدام بــه رونمايــى از لباس 
المپيكى هــا كــرد و بازتــاب ايــن اقــدام آنقــدر منفــى بــود كــه در 
ــر  ــه تغيي ــور ب ــئوالن مجب ــك، مس ــا المپي ــده ت ــى مان فرصــت باق

ــدند. ــاى كاروان ش ــرح لباس ه ط

انتخابات رياست هيأت فوتبال استان برگزار شد

رأى قاطع به مديريت فوتبالى صوفى 
دى
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گواهينامه پايان تحصيالت به شماره پيگيرى 6824711،به 
نام بابك ظهرابى،فرزند محمداسماعيل،به كد ملى 

4011871176،رشته مديريت در سوانح طبيعى در مقطع 
كارشناسى ارشد از پژوهشگاه بحران هاى طبيعى شاخص پژوه 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

لباس رسمى كاروان ايران در المپيك
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بررسى استفاده از گورخرماهى 
در صنايع دارويى و بهداشتى

 گروهــى از متخصصان چينى در پكن گرد هم آمدند تا در مورد 
كاربردهاى فناورى گورخرماهى در بررسى اثربخشى و ايمنى صنايع 
دارويى و محصوالت بهداشتى بحث كنند.به گزارش ايسنا، گورخر 
ماهى، ماهى گرمسيرى با طول حدود 2/5 سانتيمتر تا 4 سانتيمتر است 
و به دليل داشتن نوارهاى آبى تيره بر روى بدنش شناخته شده است.

در طول فرايند "رويان زايى" گورخرماهى هاى دريايى بســيار شفاف 
هســتند كه اين امر آنها را براى مشــاهده و آزمايش مناسب مى كند. 
آنها همچنين با ســرعت بسيار زياد رشد مى كنند و عالوه بر اين نيز 
تعدادى از ژنوم آنها نيز با انسان مشترك است. همه اين ويژگى ها آنها 

را به يك موجود مناسب براى آزمايش تبديل كرده است.

طراحى يك باغ- مدرسه با مسير 
دوچرخه سوارى بى نهايت در هند 

 يــك مدرســه جنگلــى بــا يــك مســير دوچرخه ســوارى 
ــه  ــد ســاخته خواهــد شــد ك بى نهايــت در پشــت بام خــود در هن
ــرات  ــت و تغيي ــورد محيط زيس ــه در م ــت ك ــن اس ــدف آن اي ه

ــوزد. ــوزان بيام ــه دانش آم ــوا ب آب وه
به گزارش ايســنا، شــهر پونا در هند كه هشــتمين شهر بزرگ اين 
كشــور پهناور و پرجمعيت است، 3ســاعت از بمبئى فاصله دارد و 
شهرى پرجمعيت است كه در دهه گذشته رشد چشمگيرى از لحاظ 
شهرنشــينى داشته است. اين امر موجب بدتر شدن كيفيت هوا شده 
اســت، زيرا سطح آالينده ها در اين شــهر در حال حاضر همواره از 

دستورالعمل هاى سازمان بهداشت جهانى (WHO)  فراتر است.

"آزيترومايسين" احتمال بسترى شدن 
بيماران كرونايى را افزايش مى دهد

 محققان "دانشگاه كاليفرنيا سان فرانسيسكو" در مطالعه اخيرشان  
گفته اند آنتى بيوتيك "آزيترومايسين" در پيشگيرى از عالئم كوويد-19 
در بيماران مبتال به كرونا بسترى نشده مؤثرتر از دارونما عمل نمى كند 
و حتى ممكن است على رغم تجويز گسترده، اين آنتى بيوتيك احتمال 

بسترى شدن بيماران را افزايش دهد.
به گزارش ســاى تك ديلى، "كاترين اى اولدنبرگ" استاد اين دانشگاه 
گفت: اين يافته ها از استفاده روزمره آزيترومايسين براى بيماران سرپايى 
مبتال به عفونت كروناويروس سندرم حاد تنفسى 2 پشتيبانى نمى كند.

آزيترومايسين، آنتى بيوتيكى است كه به طور گسترده به عنوان درمانى 
براى كوويد-19 در اياالت متحده و ساير نقاط جهان تجويز مى شود. 

كوه هاى ميليمترى 
روى ستاره هاى نوترونى!

 پژوهشگران انگليسى با كمك مدل سازى محاسباتى دريافته اند كه 
ارتفاع كوه هاى روى ستاره هاى نوترونى، چند ميليمتر است.

به گزارش ديلى ادونت، مدل هاى جديد ســتاره هاى نوترونى نشان 
مى دهند كه بلندترين كوه هاى اين ســتارگان ممكن است فقط چند 
ميليمتر ارتفاع داشــته باشند كه ناشى از وجود گرانش زياد روى اين 

اجرام فوق العاده متراكم است.
ستارگان نوترونى، از متراكم ترين اجرام جهان هستند. وزن آنها تقريبًا 
به اندازه وزن خورشيد است؛ اما از نظر اندازه، مشابه يك شهر بزرگ 
هســتند. ســتاره هاى نوترونى به دليل تراكم، كشش گرانشى زيادى 
دارند كه حدود يك ميليارد برابر قوى تر از نيروى گرانش زمين است.

پرتاب4 ماهواره به فضا توسط چين
 چين موشــك "النگ مارچ 2 ســى" حامل 4 ماهواره را از مركز 

پرتاب ماهواره "شيچانگ" در استان سيچوان به فضا پرتاب كرد.
به گزارش ايسنا و به نقل از چايناديلى، شركت علوم فضايى و فناورى 
چين موشــك را در ســاعت 8:19 دقيقه صبح به وقت محلى پرتاب 
 Yaogan" كرد. اين موشــك حامل 3 ماهواره سنجش از دور سرى
30" و همچنين يك ماهواره ارتباطى ميكرو بود. بنابر گفته شــركت 
 "٣٠ Yaogan" علوم فضايى و فناورى چين جديدترين ماهواره هاى
وظيفه انجام تشخيص محيطى الكترومغناطيسى و ساير آزمايشات را 
دارند.نخستين ماهواره هاى سرى "Yaogan ٣٠" در سپتامبر 2017 
پرتاب شدند. در مجموع 10 گروه از ماهواره هاى "Yaogan ٣٠" و 

همه نيز توسط موشك ياد شده پرتاب شده اند.

قمقمه سفالى منقوش مكشوفه
 از دهانه غار عليصدر ثبت ملى شد

 قمقمه سفالى منقوش كه در سال 1373 از دهانه غار عليصدر كشف 
شده بود به شماره ثبت 1754 در جلسه اى كه در شوراى ثبت وزارتخانه 

تشكيل شده بود ثبت و در هفته گذشته ابالغ شد.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى كبودراهنگ از 

ثبت ملى قمقمه سفالى منقوش مكشوفه از دهانه غارعليصدر خبرداد.
  مهدى غالمى گفت: اين قمقمه ســفالى با نقوش هندســى و گياهى 
به صورت نقش كنده و سطح خارجى قمقمه با نقوش هندسى خورشيد 
تزئين شده است كه داراى2 دسته و در 2 طرف لوله به صورت قرينه كار 
شده است كه يكى از دسته ها شكسته و جاى آن كامًال مشخص است و 

قدمت اين قمقمه مربوط به دوره سلجوقى ايلخانى است.
وى افزود: كشــف اين سفال در دهانه غارعليصدر نشان مى دهد كه در 
زمان هاى گذشــته از غار به عنــوان آب انبار، پناهگاه، تفريحگاه و حتى 
به صورت يخچال طبيعى از ســوى اهالى روســتا مورد اســتفاده قرار 

مى گرفته است.
غالمى روســتاى عليصدر را يكى از روســتاهاى هدف گردشــگرى 
شهرستان كبودراهنگ دانست كه ساليانه شاهد حضور گردشگران زيادى 
از داخل و خارج كشور است و گفت: در سال 1398 پروژه جداره سازى 
و كف سازى كوچه گلســتان در داخل روستاى عليصدر به عنوان الگو 
توســط اداره  كل، براى زيباسازى روستاى گردشگرى آغاز و تا به امروز 
نزديك 8 ميلياردريال از اعتبارات ملى براى روشــنايى، كف ســازى و 

جداره سازى در اين كوچه هزينه شده است.
وى بــا بيان اينكه در اين كوچــه كه به طول 310 متر جداره ســازى و 
كف سازى انجام شده، تعداد31 تير چراغ برق و 7 عدد چراغ سردرى كار 
شده است، افزود: روستاى هدف گردشگرى عليصدر ظرفيت بالقوه زيادى 
در توسعه گردشگرى منطقه و خود روستا دارد و اين روستا محور توسعه 
گردشــگرى شهرستان كبودراهنگ است كه ورود بخش خصوصى براى 

سرمايه گذارى موجب رشد توسعه شهرستان خواهد شد.
 اجراى فاز نخست جداره ســازى، كف سازى و روشنايى 

معابر روستاى عليصدر 
براى الگوســازى و زيباسازى كوچه گلســتان در روستاى گردشگرى 

عليصدر، در فاز نخست 8 ميليارد ريال از اعتبارات ملى هزينه شد.
به گزارش همدان پيام، رئيس ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين مطلب گفت: روستاى عليصدر يكى 
از روســتاهاى هدف گردشگرى شهرستان كبودراهنگ است كه ساليانه 
شــاهد حضور گردشــگران زيادى از داخل و خارج كشور است و در 
ســال 1398 پروژه جداره سازى و كف ســازى كوچه گلستان در داخل 
روستاى عليصدر به عنوان الگو توسط اداره كل، براى زيباسازى روستاى 
گردشــگرى آغاز و تا به امروز نزديك 8 ميليارد ريال از اعتبارات ملى 
جهت روشــنايى، كف سازى و جداره ســازى در اين كوچه هزينه شده 

است.
غالمى گفت: در ضوابط عرصه و حريم غارعليصدر به رعايت معمارى 
سنتى و اســتفاده از مصالح بومى و سنتى در جداره سازى و كف سازى 
تأكيد شــده اســت كه رعايت اين نكته موجب زيباســازى و رضايت 

مسافران از يك روستاى گردشگرى خواهد شد.
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■ حديث:
امام على(ع):

عمل كنيد ، كه عمل ، سود مى دهد و دعا شنيده مى شود و توبه [به درگاه الهى ]باال 
مى رود.      

غرر الحكم : ح 2540

مريم مقدم  »
 تحوالت زندگى بشــر كه  منجر به رشد 
ســريع  شهرنشينى و توســعه آن به سمت 
كالنشهرها شــد، كاركرد طبيعت و فضاهاى 
شهر را تحت تأثير قرار داده است و به فراخور 
پيچيده كردن نوع و كيفيت زندگى، نتوانسته 
تمامى نيازهاى انسان را پاسخگو باشد. تفريح 
از جملــه نيازهايى به شــمار مى رود كه در 
دوره مدرن نيز به يك دغدغه تبديل شــده و  
موردنياز  تفريحى  امكانات  بودن  دسترس  در 
در جامعــه به عنوان يكى از شــاخص ها و 

فاكتورهاى جامعه توسعه يافته مدنظر است.
به گواه تاريخ نخســتين تمدن هاى بشرى در 
كنار رودخانه ها شــكل گرفتــه و همدان نيز 
از اين قاعده مســتثنى نيست چراكه اين شهر 
پيشينه اى كهن دارد كه مديون موقعيت طبيعى 
آن است؛ نخســت دشت وسيعى كه شهر در 
آن شــكل گرفته، دوم كوه الوند كه بر دامنه  
آن آرميده اســت اين وضعيــت جغرافيايى 
همدان را از ديرباز به يك مركز زيســتگاهى 
هميشــگى مبدل كرده است. همدان در دوره  
اشكانى و ساســانى يك مركز مهم ادارى – 
جنگ هاى  در  كه  مى شده  محسوب  بازرگانى 
فتوح توســط اعراب گشوده شد و پس از آن 
در دوره  اسالمى بر محور مسجدجامع و بازار 
گسترش يافت. از آنجايى كه موضوع صحبت 
حول محور رودخانه هاى همدان است نخست 
اشاره اى به متون گذشته از رودهاى جارى اين 

شهر مى كنيم:

 گسترش چشمگير شهر در همه  جهات 
در مســتندات تاريخى آمده اســت، همدان در ميان 
دشــتى قرار دارد كه از جانب باختر به دره  گنجنامه 
متصل مى شود. رودخانه «عباس آباد» كه از كوه الوند 

سرچشمه مى گيرد و از باختر شهر همدان مى گذرد.

امــروزه شــهر در همه  جهات و به ويــژه از جانب 
رودخانه در باختر گســترش چشــمگيرى يافته و 
شــهرك هاى الونــد، حصار و ديزج در آن ســوى 
رودخانه  مزبور قرار گرفته اند كه بخشــى از شــهر 
محســوب مى شــود. يكى از داليل عمــده اى كه 
همدان را به عنوان يك زيســتگاه مورد توجه قرار 
مى دهــد، وجود اين رودخانه و رودخانه ديگرى به 
نام «الوســجرد» است كه از دره  مرادبيك سرچشمه 
مى گيــرد و دشــت همدان از ســوى جنوب به آن 
اتصال يافته اســت. اين دره هم داراى رودخانه اى 
بوده كه اساسًا همدان و دژهگمتانه در كنار آن واقع 
شــده و از قديم از ميان شهر همدان عبور مى كرده 
اســت كه اكنون كانال فاضالب شــهرى است. بر 
روى اين رودخانه چندين پل ســنگى، يك چشمه، 
و چنــد پل چوبى زده اند، در بهار آب اين رودخانه 
بر اثر آب شــدن برف هاى الوند باال مى آيد، اما در 
تابســتان تقريبًا خشك اســت و آنقدر آب دارد كه 
بتواند آســياب هاى آبى ويرانى را كه در ساحل آن 
قــرار دارد، بگرداند. به اســتناد مــدارك قديمى و 
آثار موجود، شــهر همدان داراى كاريزها، قنات ها 
و چشمه ســارهاى فراوانى بوده اســت كه به مرور 
زمان مخروبه و خشك شــده اند، اما هنوز تعدادى 
از آنها در جاى جاى شــهر در جريان اســت و در 
فاضالب هاى شــهرى وارد مى شود. تكامل و تراكم 
شــهرها، تنگناها و محدوديت هاى خاصى را براى 
ســاكنانش به وجود آورده و ادامــه چنين روندى 
موجب مى شــود انسان ها به دنبال گريزگاهى باشند 
كه خود را براى مدتى از زندگى دست وپاگير شهرى 
رها ســازند و زمانى را براى تفريح و تفرج و ترميم 

قواى تحليل يافته اختصاص دهند.

 رودخانه هاى درون شهرى نواحى حساس 
و اكوسيستم هاى خاص محيط

برنامه ريزان شــهرى امروزه  ظرفيت هاى تفريحى و 
گردشــگرى  را يكى از مهمترين راهكارهاى ايجاد 

ارزش افزوده و بهره ورى بيشــتر در جامعه دانســته 
و بــا اعتقاد بــر اهميت اين مســأله روددره ها را به 
عنوان يكى از ظرفيت هاى مهم گردشــگرى شهرى 
مورد توجه قرار داده اند. رودخانه هاى درون شــهرى 
نواحى حســاس و اكوسيستم هاى خاص محيطى در 
درون شهرها هستند كه در عين دارا بودن ويژگى هاى 
ممتــاز در حــوزه اكولوژيكى، واجــد ارزش هاى 
محيطى، انســانى و اقتصادى هســتند و مى توانند به 
عنوان كريدورهاى توســعه محلى مورداستفاده قرار 
گيرند و عالوه بر تأثيرگذارى بر اكوسيستم طبيعى در 
بهبود كيفيت زندگى شهرى كه در تعامل ميان انسان 

و محيط طبيعى نهفته است نيز  تأثيرگذارند.
بنابــر اهميت اين مســأله، با تصويــب طرح جامع 
ســال 1386 بــا تأكيد بــر توجه بــه ظرفيت هاى 
تفرجى و زيســت محيطى روددره هــا، اجراى طرح 
احيا و ســاماندهى روددره ها مهيا شــد و با توجه به 
تأثيرگذارى  و حداكثر بازدهى  توســعه گردشگرى 
در توسعه فضاهاى شــهرى به عنوان يكى از گام ها 
در مســير تحقق  توســعه پايدار، اين طرح عملياتى 
شد. بوستان هاى نهج البالغه و جوانمردان كه امروزه 
به يكى از فضاهاى تفريحى شــهروندان تبديل شده 

است را مى توان از  دستاوردهاى اين طرح نام برد.

 در طراحى تفرجگاه ها بايد ســيماهاى متنوع، مناظر 
بكر و توجه به نبودن حضور انســان و ســاخته هاى 
انســانى به عنوان وجه كليدى جذابيت اين  مناطق 
موردتوجه قرار گيــرد، بدون اينكــه از ارزش هاى 
روح مكان و ويژگى اصلــى اين مناطق بكاهد. اين 
يك چالش براى طراح محيط است كه بتواند  بدون 
تخريب و ضايع كردن كيفيت هاى زيبايى شناســانه، 
نيازهــاى  و  امكانــات  تفرجــگاه،  محيط طبيعــى 

تفرج كنندگان  را برآورده كند .
با توجــه به مطالب گفته شــده رودخانه ها از موارد 
پراهميتى هســتند كه عالوه بر تأثيرات گســترده بر 
اكوسيستم شــهر و كنترل سالمت شــهر، به عنوان 
اندام طبيعى شــهر و عنصرى اكولوژيك از ســازمان 
فضايى، بصرى و كالبدى شهر، نقش خود را به عنوان 
يك عنصر شاخص و تأثيرگذار در منظر شهرى نشان 
داده اند. شــوربختانه خصوصيات ويــژه رودخانه ها 
همانند پويايى ذاتى و روحيه آزاد و دامنه گســترده 
آنها، با گسترش شهرها محدود شده است. اين عناصر 
طبيعى، اكوسيستم هاى زنده اى هستند كه روزبه روز 
با دخل و تصرف هاى انســانى رو به زوال مى روند 
كه پيامدهاى سوء جبران ناپذير فعاليت هاى انسانى در 
حريم رودخانه اى براى محيط زيســت انسانى بسيار 

خطرآفرين است. چراكه حيات اقتصادى، اجتماعى، 
زيست محيطى و جلوه هاى منظرشهرى، به رودخانه 
آن شهر وابسته است به همين دليل حفاظت و استفاده 
خردمندانه از اين عناصر نياز به دليل و برهان زيادى 
نــدارد كه با اين اوصاف بايــد پذيرفت كه روپوش 
كردن رودهاى جارى چندهزار ســاله درون شــهرى 
همدان كارى نادرست بوده و تصميمى كه براى اين  
كار اتخاذ شده است خام و بدون كارشناسى صورت 
گرفته است از اين رو پيشنهاد مى  شود تا مسير 2رود 
داخل شهر همدان(دره مرادبيك و عباس آباد) پس از 
بازگشايى روپوش آنها به طبيعت ذاتى خود برگشته 
و موجبات پويايى، شــادابى و طراوت در كالبد شهر 

همدان را فراهم سازد.
بايد پذيرفت كه روپوش كردن رودهاى جارى چند 
هزارساله درون شــهرى همدان كارى نادرست بوده 
و تصميمى كه براى اين  كار اتخاذ شــده است خام 
و بدون كارشناســى صورت گرفته است. از اين رو 
پيشنهاد مى شود تا مســير2رود داخل شهر همدان( 
دره مرادبيك و عباس آباد) پس از بازگشايى روپوش 
آنها به طبيعت ذاتى خود برگشته و موجبات پويايى، 
شــادابى و طراوت در كالبد شــهر همدان را فراهم 

سازد.

روددره ها فرصتى براى توسعه تفرجگاه هاى شهرى

كوچه باغ ها 
ريشه در رودخانه ها دارند

■ تصميم نادرست، روپوش كردن رودهاى جارى چند هزارساله درون شهرى 
همدان 

 من از تمام ســرمايه گذاران براى بازسازى كاروانسراى 
زغالــى دعوت و از ســرمايه گذارانى كه پيش قدم شــوند 

استقبال مى كنم.
رئيس دانشگاه بوعلى ســينا  با بيان اين خبر گفت: در دهه 
50 تصميم بر اين گرفته شد كه دانشگاه بوعلى در تپه مصلى 
و در مكان فعلى كاروانســراى زغالى ايجاد شود و مقدارى 
از اراضى و امالك نيز تملك شد، اما بنابر داليلى با عوض 
شدن طرح، دانشگاه بوعلى سينا به مكان كنونى منتقل و تپه 

مصلى رها شد.
به گــزارش مهر، يعقوب محمدى فر با بيــان اينكه تملك 
كاروانســرا از سال 1356 به  وسيله ســازمان مسكن انجام  
شده بود، افزود: در سال 1389 سند اين مكان به نام دولت 
جمهورى اسالمى ايران و به نمايندگى دانشگاه بوعلى سينا 

صادر شد.
وى همچنين با اشاره به اين موضوع كه دانشگاه بوعلى اصًال 
رديف بودجه اى براى بازســازى اين كاروانسرا در اختيار 
ندارد، بيان كرد: فرايند ساخت وســاز فرايند هزينه بردارى 
اســت و با توجه به شرايط كشور گاهى تا 20سال به طول 
مى انجامد، دانشــگاه بوعلى ســينا نيز يك دانشگاه در حال  
توسعه است و هنوز ساختمان ها و آزمايشگاه هاى زيادى در 

دســت ساخت دارد و در شرايط فعلى تنها با كمك خيرين 
و بخش خصوصى مى توان به بازسازى اين كاروانسرا اقدام 

كرد.
رئيس دانشگاه بوعلى ســينا همچنين گفت: طرح بازسازى 
كاروانسرا آماده اســت و ما نيز چندين جلسه را با سازمان 
برنامه وبودجه استان برقرار كرديم تا از محل اقتصاد مقاومتى 
بخشى از هزينه بازسازى كاروانسرا تأمين شود تا بتوانيم با 

سرمايه گذار وارد مذاكره شويم.
وى افزود: مــن از تمام ســرمايه گذاران براى بازســازى 

كاروانسراى زغالى دعوت مى كنم و با در نظر گرفتن حقوق 
دانشگاه، از تمامى ســرمايه گذارانى كه پيش قدم مى شوند 

استقبال مى كنم.
محمدى فر در خصوص مشــكالت واگذارى كاروانسرا 
هم گفت: يكى از مشــكالت ســكونت افرادى است كه 
از ابتــداى خريدارى اين ملك در دهه 50 در آن حضور 
دارنــد، همچنين با توجــه به اختالفــات حقوقى براى 
مكان هاى فرهنگى و نظارت سازمان هاى مختلف بر اين 
اماكن، مسائل حقوقى نيز در روند واگذارى بايد در نظر 

گرفته شود.
وى با انتقاد از قوانين دســت وپاگير خصوصى ســازى كه 
مانع از حضور جدى بخش خصوصى مى شــود، بيان كرد: 
بازسازى اين مكان بايد طبق اسلوب هاى خاصى انجام شود 
و همين موضوع موجب هزينه بر شــدن اين پروژه مى شود 
كه بــدون همراهــى و كمك بخش خصوصــى اين مهم 
امكان پذير نيست و نياز است تا با همكارى بيشتر در مسأله 
خصوصى ســازى، امكان حضور جدى تر ســرمايه گذاران 
فراهم شود. گفتنى است، يكشنبه گذشته از وضعيت موجود 
كاروانسراى زغالى ها گزارش مفصلى در همدان پيام با تيتر 

ارزيابان كاروانسراى مخروبه را نبينند منتشر شد.

رئيس دانشگاه بوعلى سينا همدان مطرح كرد

دعوت از سرمايه گذاران براى بازسازى كاروانسراى زغالى همدان
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