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تأمين  راســتاى  در  بايد 
و  شهدا  خانواده  نيازهاى 
و  برداريم  قدم  ايثارگران 
ما از هيچ تالشى فروگذار 
نخواهيم بود و خدمتگزار 

هستيم

توزيع بى صاحب مشهوركننده
 1- در چند روز گذشته توزيع نامناسب كاال كه رئيس جمهور آن 
را توزيع بى صاحب لقب داده، در همدان به ايجاد صف هاى طوالنى و 

عجيب به ويژه در پياده راه مركزى شهر منجر شد.
اين صف ها  و مخابره خبر و تصاوير آن بار ديگر بر شــهرت جهانى 
همدان افزود و اين شــهر را به شــهرى كه مــردم آن به لطف توزيع 
بى صاحب و مسئوالن بى تدبير در صف توزيع مى ايستند، مشهور كرد. 
شــهرتى كه مى تواند همدان مادى را به همدانى صفوى تبديل كرده و 

تاريخ استان را دچار مشكل كند!
2- اســتفاده از مفهوم توزيع بى صاحب توسط رئيس جمهور، طعنه 
زدن به نمايندگان مجلس دهم و يازدهم است كه با خواسته وى براى 

احياى وزارت بازرگانى موافقت نكردند.
در واقــع رئيس جمهــور مى خواهد بگويد وقتــى وزارت بازرگانى 
به عنوان متولى توزيع فعال نباشد، يك روز روغن در بازار نيست، روز 
ديگر برنج، روزى مرغ و روزى گوشت و وقتى هم هست بايد مردم 
ســاعت ها در صف باشند تا شايد كااليى را بتوانند با قيمتى نامناسب 

خريدارى و شكر خدا را به جا آورند!
3- رئيس جمهور تشكيل نشدن وزارت بازرگانى را دليلى بر وضعيت 
آشفته بازار و صفوى شدن خريدها عنوان مى كند؛ اما غافل از آن است 
كه در زمان فعاليت وزارت بازرگانى نيز صف تشــكيل مى شد و در 

شرايطى مشابه كاالها كمياب، گران و ناياب مى شد.
پس مى توان گفت توزيع با وزارت بازرگانى نيز بى صاحب بوده است 

و بايد فكرى ديگر كرد.
4- صف زمانى فقط براى اجناس كوپنى و يارانه اى تشكيل مى شد و 
براى از بين رفتن رانت توزيع، تصميم به حذف كوپن و آزادســازى 

يارانه ها گرفته شد.
اما شــرايط تحريم دليلى شــد تا دوباره يارانه ارز 4200 تومانى براى 
كاالهاى اساسى برقرار و بســاط رانت دالرى يارانه و سيستم توزيع 
معيوب برقرار شــود و بازار آشفته، زندگى و معيشت مردم را متالطم 

كند.
5- با شــدت يافتن تحريم ها برخى پيشنهاد احياى ساختار كوپنى را 

مطرح كردند و مباحثى چون كوپن الكترونيكى و... نيز مطرح شد.
اما اين پيشــنهاد از سوى برخى رد شد زيرا آن را بازگشت به عقب و 

دور از شأن مردم ارزيابى كردند.
حال آنكه شرايط امروز هم در شأن مردم و فعاالن بازار نيست.

6- نگاه به بازار نشان مى دهد، تحريم بر اقتصاد و بازار و معيشت مردم 
تأثير داشته و زندگى آنها را سخت كرده است.

البته گروهى مى خواهند اين مشكالت را منكر شوند يا كمرنگ كنند و 
گروهى تحريم را بى اثر و تمام مشكالت را در مديريت دولت و تالش 
دولت در پررنگ نشــان دادن نقش تحريم ها براى دستيابى به اهداف 

سياسى و ادامه مذاكرات مى دانند.
آنچه در اين نگاه هاى سياســى واقعيت دارد، مشــخص شدن نقاط 
ضعف اقتصاد ايران از وابستگى مواد اوليه تا دالرزدگى و تأثيرپذيرى 

از قاچاق و سودجويى دالالن است.
7- تحريم و شــرايط كرونا به خوبى مشــكالت توزيــع و اقتصاد را 

مشخص كرد و اكنون آسيب ها به خوبى مشخص شده است.
اين حســن تحريم  اســت كه نقاط ضعف را مشخص كند تا با تدبير 
مسئوالن به نقطه قوت تبديل شود، به شرط آنكه مانند مشكل توزيع به 
دعواى سياسى بى صاحب بودن و باصاحب بودن تبديل نشود و مردم 
در صف به جاى مشاهده تالش مسئوالن براى حل مشكالت معيشتى 

شاهد جنگ لفظى و اتهام زنى بى حاصل آنها به هم نباشند.

روحانيت بيشترين نقش را 
در وحدت و انسجام ملت ايران داشته اند

 مديركل بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس اســتان همدان معتقد است 
روحانيت بيشترين نقش را در وحدت و انسجام ملت ايران داشته اند و هم پاى ساير اقشار 

مردم به دفاع از كيان ايران اسالمى پرداخته اند.
به گزارش ايرنا، مهدى ظفرى در دومين همايش ايثارگران روحانى استان همدان كه در باغ 
موزه دفاع مقدس همدان برگزار شد، ضمن تبيين نقش روحانيت و حوزه هاى علميه در 
دفاع مقدس اظهار كرد: همايش روحانيان ايثارگر مربوط به انسان هايى است كه عالوه بر 

لباس معرفت دين، لباس رزمندگى و مجاهدت بر تن دارند.

وى بــا بيان اينكه نســل جوان امــروز بايد بيش از پيش با رشــادت ها و مجاهدت هاى 
روحانيت در عرصه هاى مختلف انقالب آشــنا شود، خاطرنشان كرد: روحانيان از جمله 
جهادگرانى هستند كه در همه عرصه هاى مربوط به دفاع از كيان اسالم و انقالب به صورت 

داوطلبانه وارد ميدان شده و جانفشانى مى كنند.
ظفرى با بيان اينكه روحانيان در جبهه نبرد حق عليه باطل، عالوه بر جنگيدن با دشمن و 
پاسدارى از دين و ميهن، نقش مهمى در ايجاد فضاى معنوى جبهه ها ايفا كردند، ابراز كرد: 
هر روحانى ايثارگر عالوه بر معرفتى كه دارد مقام رزمندگى را كســب كرده و همان طور 
كه حضرت امام خمينى(ره) فرمودند «شــهيد بهشتى يك ملت بود» هر كدام از شما نيز 

يك لشكر هستيد.
مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان همدان هدف از برگزارى اين 

همايش را تجليل از رزمندگان روحانى و ايثارگر و همچنين الگوسازى براى نسل جوان 
دانست و گفت: لباس روحانيت لباس مسئوليت، محدوديت، مراقبت، قناعت و پاسدارى 

از رابطه بين خدا و بندگان خداست.
وى با اشــاره به اينكه شــهداى روحانى مبانى فقهى را با خون خود تفسير كردند، ادامه 
داد: با اين شــهدا پيمان مى بنديم كه در راه آنها ثابت قدم مانده و همچنان براى موفقيت 
نظام اســالمى تالش مى كنيم، مردم ايران اســالمى به پيام شهدا و پيمانى كه با آنها بستند 

پايدار هستند. 
مديركل بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس استان همدان با بيان اينكه تالش 
آمريكا براى تضعيف دســتاوردهاى انقالبى، ايمان ملت ايران را بيشتر مى كند، گفت: اين 

موضوع به يقين موجب مى شود كه با قدرت حركت خود را توسعه بخشيم.

صفدريان مديركل بنياد شهيد شد

كرونا جان يك نفر ديگر را در استان گرفت
 براساس آخرين رنگ بندى اعالم شده از سوى ستاد ملى مقابله با 
كرونا، شهرستان نهاوند در وضعيت نارنجى و 9 شهرستان ديگر استان 

همدان در وضعيت زرد قرار دارند.
ســخنگوى دانشگاه علوم پزشــكى همدان گفت كه با فوت يك 
نفر ديگر در 24 ســاعت گذشــته مجموع متوفيان كرونا در اين 
اســتان از ابتداى اپيدمــى اين ويروس تاكنون بــه يك هزار و 

رسيد. نفر   552
محمد طاهــرى افزود: همچنين با شناســايى 6 بيمار جديد مبتال به 
كوويد-19 در 24 ســاعت گذشــته، مجموع موارد مثبت بسترى از 
ابتداى همه گيرى ويروس كرونا تاكنون در اســتان به ده هزار و 615

نفر رسيده است.
وى اظهار كرد: تعداد مراجعان سرپايى به اورژانس بيمارستان هاى 
اســتان همدان با عالئم تنفسى مشــكوك به كرونا در 24 ساعت 
گذشــته 272 مورد بود كه از اين تعــداد 42 نفر در بخش عادى 

شدند. بسترى 
مدير روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــكى همدان افزود: همچنين 
درحال حاضر 9 بيمار مبتال به كوويد-19 در بخش آى.ســى.يو مراكز 
درمانى اين اســتان بسترى هستند و وضعيت جسمى 23 بيمار وخيم 

گزارش شده است.
طاهــرى درباره آخرين وضعيت بيماران كرونايى در شهرســتان هاى 
اســتان همدان نيز گفت: شــمار بيماران كرونايى بســترى(از ابتداى 
همه گيرى ويروس كرونا تاكنون) در بيمارســتان هاى اســدآباد 384، 
بهار 626، تويســركان 674، رزن 463، درگزين 200، فامنين 189 و 

كبودراهنگ 682 نفر است.
وى افــزود: همچنين يك هزار و 930 نفر در مالير، يك هزار و 174

نفــر در نهاونــد و 4 هزار و 11 نفر نيز در شهرســتان همدان به اين 
ويروس مبتال و بسترى شده اند.

مراقب مواد شوينده شيميايى در خانه تكانى باشيم
ماسك هاى يكبار مصرف 
از ريه محافظت نمى كند

 رئيس گروه سالمت كار معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
اســتان همدان نسبت به استفاده از مواد شــوينده شيميايى در هنگام 
خانه تكانى هشدار داد و با توصيه به مراقبت در اين زمينه بر ضرورت 

تهيه و استفاده از محصوالت استاندارد تأكيد كرد.
مسعود شريفيان در گفت وگو با ايرنا به بيان توصيه هايى كليدى براى 
پيشگيرى از عارضه هاى ناشى از استفاده مواد شيميايى در خانه تكانى 
پرداخت و افزود: هنگام خريد شوينده به برچسب روى آن كه حاوى 
نحوه مصرف، شــماره پروانه بهداشتى ســاخت، عالمت استاندارد و 
مشخصات سازنده است توجه كنيد، همچنين شوينده ها بايد داراى در 

محافظ مخصوص كودكان باشند.
وى اضافه كرد: مطالعه برچســب روى ظروف بسيار با اهميت است، 
بنابراين پيش از اســتفاده از هرگونه موادى، بايد برچسب روى آن را 
به دقت مطالعه كرد زيرا اين برچســب ها حاوى اطالعات مفيدى در 
زمينه نكات ايمنى و بهداشــتى و كمك هاى اوليه در هنگام تماس با 

اين مواد هستند.
رئيس گروه سالمت كار معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى استان 
همــدان، اظهار كرد: هرگز نبايد مواد ســفيدكننده و جرم گير را با هم 
مخلوط كرد زيرا بر اثر واكنش هاى مواد شــيميايى با هم و آزاد شدن 

تركيباتى مانند ُكلر، سمى شدن اين مواد افزايش مى يابد.
شريفيان افزود: همچنين از مخلوط كردن اين مواد با آب داغ نيز بايد 
خوددارى كرد زيرا حرارت موجب افزايش واكنش هاى شيميايى شده 
و در نتيجه ميزان متصاعد شدن بخارات مواد شيميايى بيشتر مى شود.

وى با بيان اينكه مواد را مطابق دســتور مصرف درج شــده بر روى 
برچسب رقيق كنيد، گفت: بايد تهويه مناسبى پيش از استفاده از مواد 
شــوينده، ايجاد كرد؛ يعنى پيش از اســتفاده از اين مواد براى نظافت 
مكان هاى سربســته و كوچك مانند دستشــويى و توالت حتما بايد 
پنجره ها را باز كرد و درصورت نبود پنجره، بايد در آنها را باز گذاشت 
و سيستم تهويه روشن كرد تا از تجمع بخار اين مواد در محيط كاسته 

شود.
رئيس گروه سالمت كار معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى استان 
همدان، تأكيد كرد: به هيچ عنوان نبايد در اين مكان ها توقف كنيد، زيرا 
گازهاى توليدشده در اين محيط ها به طور كامل سمى است و استنشاق 

آنها موجب مسموميت فرد مى شود.
شريفيان بيان كرد: درصورت پاشــيده شدن اين مواد بر روى چشم، 
حداقل به مدت 15 دقيقه چشــم خود را با آب فراوان شست وشــو 
داده ســپس به چشم پزشك مراجعه كنيد، زيرا ممكن است اين مواد 

آسيب هاى جبران ناپذيرى را به قرنيه وارد  كند.
رئيس گروه سالمت كار معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى استان 
همدان اظهار كرد: ماســك هاى تنفســى يك بار مصرف هنگام كار با 
مواد شــوينده از ريه محافظت نمى كنند و تأثيرى در كاهش مواجهه 

تنفسى ندارند.
شــريفيان توضيــح داد: با توجه به اينكه قطر بخارات مواد شــوينده 
بسيار كوچك تر از ُقطر خلل و فرج ماسك هاى يكبار مصرف است، 
به راحتى از آنها عبور مى كنند و از ريه فرد محافظت نمى كنند، هرچند 

ممكن است در كاهش بوى ناشى از اين مواد مؤثر باشند.
وى افزود: نگهدارى مواد شوينده در آشپزخانه و به ويژه طبقات پايينى 
كابينت ها، احتمال خطر مســموميت كودكان با ايــن مواد را افزايش 
مى دهد؛ بنابراين مواد شــوينده بايد در محل مناسبى دور از دسترس 

كودكان نظير ُكمد در بسته داراى قفل، نگهدارى شوند.

1- مديران از انتخابات شوراها اســتقبال زيادى نداشته اند. گويا تنها 
يك مدير از استاندارى براى انتخابات ثبت نام كرده است. گفتنى است 
مديركل امور روستايى پيش از ثبت نام از سمت خود كناره گيرى كرده 

است.
2- ناظران ورود موج جديدى از كم فروشــى به بــازار را پيش بينى 
مى كنند. گويا نامه ســتاد تنظيم بازار به توليدكنندگان و هشدار نسبت 
به افزايش نيافتن قيمت كاالها تا ماه رمضان دليل اين پيش بينى است. 
گفتنى اســت قيمت توليدات وابســته به قيمت مواد اوليه است و با 
گرانى مواد اوليه توليدكننده مجبور به كم فروشى براى افزايش ندادن 

قيمت خواهد شد.
3- هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان، نداشتن اختيارات را دليل طوالنى 
شدن رسيدگى به پرونده رفتار عنابستانى با سرباز راهور عنوان كرده 
اســت. گويا اين هيأت در توجيه طوالنى شدن اين پرونده از اختيار 
نداشــتن به الزام افراد براى حضور در هيأت سخن گفته است. گفتنى 
است با اين توجيه هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان به هيأتى تشريفاتى 

تبديل شده است.
4- نمايندگان مشمول افزايش حقوق 2/5 ميليون تومانى ماهانه سال 
آينده هســتند. گويا حقوق نمايندگان ده تــا 12 ميليون تومان اعالم 
شده است. گفتنى اســت نمايندگان عالوه بر حقوق چند ميليون هم 
براى هزينه دفاتر دريافت مى كنند كه احتماال آن هم با افزايشــى جدا 

محاسبه خواهد شد.
5- نخســتين عذرخواهى انتخاباتى از سوى مؤتلفه انجام شده است. 
گويا ترقى، عضو شــوراى مركزى حزب مؤتلفه اســالمى از سردار 
محمد به دليل ســخنانى كه مطرح كرده بود، عذرخواهى كرده است. 
گفتنى اســت اين فعال سياسى پيش از اين در مصاحبه اى مدعى شده 
بود دليل رفتن سعيد محمد از قرارگاه خاتم تخلفات مالى بوده و وى 

بركنار شده است .

 روز گذشــته درحالى احمد عباسيه بزرگى 
از سمت مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران 
استان همدان توديع شد كه عمر مسئوليت وى 
در اين پست كمتر از يك سال و چيزى حدود 

8 ماه مى باشد.
وى در مراســم آئين معارفه خــود اعالم كرد 
كه يك بسيجى حزب الهى، پيرو خط واليت 
است و الغير! و اينكه اين مسئوليت 8 ماه پيش 

به وى به اجبار داده شده است.
مديركل ســابق بنياد شــهيد و امور ايثارگران 
استان همدان با بيان اينكه درجه، رتبه و مدال 
افتخار ما اســت كه با تقليــد از امام عزيزمان 
به ارمغان رســيده اســت و تا پاى جان از آن 
حراســت كرده و بــا هيچ چيــزى معامله و 
معاوضــه نخواهيم كرد، گفــت: در اين مدت 
هرآنچه در توانم بود براى ايثارگران انجام دادم 
و چنانچــه كارى انجام ندادم يا در توانم نبوده 
و يا در خارج از محــدوده قوانين و مقررات 

بوده است.
عباسيه با اشاره به فرموده امام خمينى(ره) كه 
بنيادشــهيد افضل نهادهاست، گفت: بنياد بايد 
دستگاه عصمت و طهارت باشد، اين سازمان 
محل فعاليت هاى سياسى و ستادهاى انتخاباتى 
نيســت و ضمــن احترامى كه بــراى تمامى 
جريان هاى سياسى قائل هستم، بايد بگويم در 
اين مدت اجــازه نداده ام فعاليت هاى اين نهاد 
رنگ وبوى سياســى بگيرد و يا اينكه مشــكل 
زمين و ملك، مغــازه و معبرى را براى فردى 

به سفارش حل نكرده ام.
وى با بيان اينكه بنياد شهيد نهاد مقدسى است 
كه به فرمان نايب امام زمان(عج) تشكيل شده 
اســت، عنوان كرد: خدمت بى منت به جامعه 
هدف خانواده شهدا جانبازان و ايثارگران بايد 

با حساسيت و توجه ويژه انجام شود.
وى با بيان اينكه به همه دلسوزان در نهاد بنياد 
شــهيد و مدير كل جديد اين نهاد در اســتان 
سفارشاتى دارم، گفت: ســفارش مى كنم اگر 
مى خواهيم ســالمت نظام ادارى حفظ شود، 
بــه اركان اصلى و مؤثر در ادارات حراســت 
بازرســى، معاونت قضايى و مددكارى توجه 
ويژه داشــته باشــيد؛ زيرا اگر ديگر واحدها 
مشــكلى داشته باشــند مى توان چشم پوشيد 
امــا در مورد اين موارد چنين چيزى امكانپذير 

نيست.
بودجه بنياد شهيد 

در سال 1400 دوبرابر شد
در ادامه نيز مدير ارزيابى عملكرد، رســيدگى 
و پاسخگويى به شــكايات بنياد شهيد و امور 

ايثارگران اســتان همــدان از افزايش 2برابرى 
بودجه بنياد شــهيد و امور ايثارگران نسبت به 

سال گذشته خبر داد.
مجيد صفدريان با بيان اينكه اميدوارم خداوند 
توفيــق خدمتگــزارى بــه خانواده شــهدا و 
ايثارگــران و رزمندگان را به ما بدهد، در ادامه 
از تالش هاى اســتاندار همــدان قدردانى كرد 
و گفت: از آقــاى حاجى بابايى؛ نماينده مردم 
همدان در مجلس شــوراى اسالمى نيز تشكر 
مى كنم زيرا حمايت و تالش ايشان سبب شد 
بتوانيم بودجه سال 1400 بنياد شهيد را 2برابر 

سال گذشته به تصويب برسانيم.
وى ضمن قدردانى از زحمات عباسيه بزرگى 
سرپرست بنياد شــهيد و امور ايثارگران استان 

وقتــى  گفــت:  همــدان، 
دوش  بــه  را  مســئوليت 
ايشان قرار داديم بدون هيچ 
كردند  قبول  چشم داشــتى 
زحمات  مــدت  اين  در  و 
قدردان  كه  كشيدند  زيادى 

هستيم.
عابــدى با اشــاره به اينكه 
امروز بــر دوش صفدريان 
ســنگينى  مســئوليت  نيز 
موفقيت  آرزوى  كه  نهاديم 
بــراى وى داريــم، افزود: 
شهدا،  خانواده  تكريم  بايد 
جانبــازان و ايثارگــران را 
ســرلوحه كار خــود قرار 

دهيم.

جانشــين فرمانده ســپاه انصارالحســين(ع) 
همــدان نيز با بيــان اينكه خانواده شــهداى 
همدان نجيب ترين خانواده شــهدا در ســطح 
كشور هســتند، اظهار كرد: از زحمات عارف 
و عباسيه بزرگى قدردانى مى كنم و به صفدريان 
تبريك مى گويم؛ سابقه وى در بنياد شهيد زياد 
اســت و ايشــان از جمعيت ايثارگران هستند 
كه با توجه به محدوديت ها به انصاف ســال ها 

خوب كار كرده اند.
مهدى فرجى با اشــاره به اينكه در حوزه رفع 
مشكالت خانواده هاى مدافع حرم استان بنياد 
شــهيد كشــور و نيز اســتان اقدامات خوبى 
انجام داده اســت كه قدردان هســتيم، افزود: 
فرد سياســى نيستم اما به لحاظ مسئوليتم كه با 
مسئوالن كار مى كنم بايد از 
زحمات آنها به ويژه استاندار 

همدان قدردانى كنم.
به  ويژه  توجه  لزوم   
بنياد  در  شهدا  خانواده 

شهيد 
مديــر كل امــور اجتماعى 
استاندارى همدان نيز در اين 
جانباز  يك  به عنوان  مراسم 
پرسنل  كه  خورد  ســوگند 
بنياد شــهيد از شريف ترين 

انسان ها هستند.
مهرداد نادرى فر با اشاره به 
ســخن مقام معظم رهبرى 
اخــالص  از  روايــت  در 
يــك رزمنــده همدانى كه 

فرموده اند «اگر مى خواهى از ســيم خاردار رد 
شوى، اول بايد از ســيم خاردار نفست عبور 
كنى»، افزود: رهبر معظم انقالب پس از مطالعه 
كتاب خاطرات حاج ميرزا ســلگى گفتند كه 
«واقعــاً اگر ممكن بود براى من، پا مى شــدم 
مى رفتم همــدان، ديدن اين مــرد» و بايد به 

ايثارگران و رزمندگان استان افتخار كنيم.
وى افــزود: بايد در راســتاى تأمين نيازهاى 
خانواده شهدا و ايثارگران قدم برداريم و ما از 
هيچ تالشى فروگذار نخواهيم بود و خدمتگزار 

هستيم.
 مطالبات پرداخت شد

مديــر كل جديــد بنيــاد شــهيد و امــور 
ايثارگران  اســتان همدان نيز گفت: سال ها 
بود كه مطالبات ايثارگران معطل مانده بود 
معاون  اوحدى  آقــاى  حضور  با  امروز  اما 
شــهيد  بنياد  مســئوليت  كه  جمهور  رئيس 
و امــور ايثارگــران را گرفتند ايــن مبالغ 

است. شده  پرداخت 
مجيد صفدريان با اشــاره بــه اينكه در حوزه 
درمان، اشــتغال و مســكن اقدامــات بزرگى 
صورت گرفته اســت، افزود:  در حوزه درمان 

اقدامات ملموس است.
وى با اشــاره به اينكه ماه ها طول مى كشــيد 
هزينه اى كه ايثارگران در حوزه درمان پرداخت 
مى كردند به دست آنها برســد؛ اما امروزه در 
مدت چند روز اين كار انجام مى شــود، گفت:  
در حوزه اشتغال و مسكن تفاهم نامه هاى خوبى 
منعقد شده كه اميدوارم نتايج خوبى را به زودى 

شاهد باشيم.

 بنابــر گفتــه معــاون سياســى، امنيتى و 
اجتماعى استاندار همدان در ارزيابى صورت 
گرفتــه وزارت آموزش وپرورش و بررســى 
شاخص هاى مختلف، اين استان در رتبه پنجم 

سوادآموزى كشور قرار گرفت.
به گزارش ايرنا، مصطفى آزادبخت در شوراى 
آموزش وپرورش استان همدان گفت: در حوزه 
ســواد آموزى، به همت آمــوزش و پرورش، 
نتايــج خوبى را در اســتان همدان به دســت 
آورديم و با تالش بيشــتر بايد جايگاه خود را 

ارتقا دهيم.
وى اظهار كرد: موضوع تأمين زمين و ساخت 
مســكن فرهنگيان در شــهر همدان يكى از 
اولويت هايى اســت كه بايد به جديت پيگيرى 

شود.
آزادبخــت با تأكيد بر اينكــه بايد با برگزارى 
جلسات و برنامه ريزى منسجم به اهداف خود 
برســيم، عنوان كرد: برنامه ريزى آموزش هاى 
فرهنگى در طرح هــدى در آموزش وپرورش 
بايد يكپارچه و با ديگــر برنامه هاى فرهنگى 

تداخل نداشته باشد.
وى با بيان اينكه ماه شعبان ماه پر خير و بركتى 
اســت و در آن بايد وحدت و يكپارچگى را 
تقويت كنيم، خاطرنشــان كرد: اگر باســواد 
بى دين تربيــت كنيم، هنر نكرده ايــم اما اگر 
باســواد بادين پرورش دهيم رسالت انقالبى 

خود را به جا آورده ايم.

اجتماعــى  و  امنيتــى  سياســى،  معــاون 
اســتاندار همدان گفــت: در چهارچوب هاى 
آموزش وپرورش مســئوالن مرتبط بايد براى 

تقويت حوزه فرهنگى تالش كنند.
وى ادامــه داد: با برنامه ريزى دقيق و همكارى 
كادر درمــان و مــردم، در موضوع مهار كرونا 
استان همدان در تثبيت خوبى قرار گرفته است 
كــه با تعامل و همكارى بيشــتر اين موفقيت 

تداوم خوهد داشت.
آزادبخت افزود: در شــرايط كنونى تحريم و 
مشــكالت اقتصادى، اگر مــا جنگ اقتصادى 
را به خوبى هدايت كرده ايم حاصل منويات و 
راهنمايى هاى هوشــمندانه مقام معظم رهبرى 

است.

 ساخت2500 واحد مسكونى 
براى فرهنگيان در همدان

منابــع  توســعه  و  برنامه ريــزى  معــاون 
آموزش وپرورش اســتان همدان نيز گفت: در 
راستاى اجراى طرح اقدام ملى توليد مسكن، 
2 هزار و 500 واحد مسكونى براى معلمان در 

همدان ساخته مى شود.
ياســر نانكلى افزود: دولت در قالب اجراى 
طرح مســكن ملى امســال در گام نخست 
عمليــات اجرايى ســاخت 2 هــزار و 500
واحد مســكن فرهنگيان را در شهر همدان 

آغاز كرد.
وى اظهار داشت: در راستاى اجراى اين طرح، 
370 واحد مسكن فرهنگيان نيز در شهر مالير 

براى معلمان شاغل و بازنشسته بدون مسكن 
ساخته مى شود.

نانكلى با اشــاره به اينكــه در قالب اين طرح 
170 هزار نفر از فرهنگيان در كشــور خانه دار 
مى شــوند، عنوان كرد: در شهر همدان به دليل 
برخى از محدوديت ها، ساخت اين واحد ها در 
انتظار تأمين زمين اســت كه مسئوالن با قوت 

پيگير اين موضوع هستند.
وى بيــان كرد: اين خانه ها قرار اســت ظرف 
بازه زمانى 2 ساله و با تجميع امكانات وزارت 
خانه هاى راه و شهرسازى و آموزش وپرورش 

ساخته شود.
استان  آموزش وپرورش  ســوادآموزى  معاون 
همــدان نيــز گفت: اين اســتان با بررســى 
شــاخص هاى مختلف در سالجارى در حوزه 
سواد آموزى در دسته 5 استان برتر كشور قرار 

گرفت.
احمــد آقامحمدى اظهار كرد: بســته تحولى 
«پيوند زندگى» در ســوادآموزى امسال براى 
نخســتين بار در اســتان اجرايى مى شــود كه 
براساس آن، ســوادآموزان در كنار درس، يك 

شغل را فرامى گيرند.
وى عنوان كرد: در حوزه سوادآموزى، امسال 
آموزش 3 هزار و صد تن به استان همدان ابالغ 
شــد كه 3 هزار و 213 تن پوشش داده شدند 
كه از اين نظر آمار اســتان 31 درصد بيشتر از 

متوسط كشورى است.

همدان رتبه پنجم سوادآموزى كشور شد
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ايميل

خبر

دهياران اجازه ندارند به نفع يا عليه 
كانديداها اقدام كنند 

 گل تپه-پروين ســليمى-خبرنگار همدان پيام: دهياران پاســبانان 
روستاها هستند و بايد همه رويدادهاى روستاى خود را مديريت كنند، 
ولى اجازه هيچ گونه دخالت در تبليغ كانديداها براى انتخابات شوراها 

و رياست جمهورى و نماينگان مجلس را ندارند.
بخشــدار گل تپه در نشســت مشــورتى دهياران بخش، از دهياران 
خواســت به عنوان مديران بحران در روستاها در خدمت مردم و رابط 

ادارات با روستائيان باشند.
ســيدايوب موسوى، جريان ســازى دهياران براى كانديدا شدن افراد 
تحصيلكرده در انتخابات شوراها را براى پيشرفت روستاها تأثيرگذار 
دانســت و افزود: تنها وظيفه اى كه دهياران در بحث انتخابات دارند، 

تشويق مردم براى حضور حداكثرى است. 
وى پاكيزگى و زيباســازى ورودى روســتاها، رنگ آميزى جداول و 
پاكيزگى باكس هاى زباله و جمع آورى زباله ها از ســطح روستاها در 
آغاز سال جديد تا پايان تعطيالت نوروز را از وظايف مهم دهياران در 

ايام سال جديد برشمرد.
موســوى تصريح كرد: بايد آخرين پنجشنبه ســال از تجمع مردم در 

آرامستان ها ممانعت به عمل آيد.
وى گفت: دهياران با شناخت كامل از ظرفيت هاى روستا زمينه اشتغال 
در روســتاها را مهيا كنند و موضوع پرداخت تســهيالت 20 ميليون 

تومان اشتغال براى مشاغل خانگى را به مردم اطالع رسانى كنند.
موسوى تأكيد كرد: گرفتن مجوز براى ساخت وساز و دريافت عوارض 

از مردم روستاها نيز بايد مدنظر دهياران قرار گيرد. 
وى در ادامه نشست مشورتى با دهياران اجراى طرح بهسازى را مهم 
دانســت و گفت: هرگونه ماشين آالت مورد نياز براى اجراى بهسازى 

در اختيار دهياران قرار خواهد گرفت.
حفظ منابع طبيعى، افزايش فضاى سبز، درختكارى، زيباسازى ورودى 
روســتاها، مديريت روند ثبت معادن و پيشگيرى از تخريب بى رويه 
كوه ها در اطراف روستاه، انتخاب شــبگرد با بهره گيرى از توان مالى 
خيرين براى روســتاها و بهره گيرى از ظرفيت هاى روستاها براى حل 

مشكالت، مواردى بود كه دهياران موظف به انجام آنها شدند.
موســوى از برگزارى جلســات شوراى بهداشت توســط دهياران و 
بهورزان براى قطع زنجيره كرونا خبر داد و گفت: از 4 ماه گذشته هر 
هفته يك جلســه شوراى بهداشت توسط دهياران در روستاها برگزار 
مى شود و اين هم انديشى تأثير سازنده اى براى كاهش زنجيره ويروس 

كرونا در روستا هاى گل تپه داشته است.
بخشدارگل تپه گفت: در ســفر وزير ارتباطات به استان همدان، مقرر 
شد 16 دكل مخابراتى در شهرستان كبودراهنگ افزايش يابد كه درصد 

بااليى از آن مختص بخش گل تپه خواهد بود.
وى دهياران را موظف كرد براى ايجاد امنيت و كاهش ســرقت ها در 
روســتاها از ورود خودروهاى غيربومى و غيراســتانى و خودروهاى 
مشــكوك خوددارى كنند و بــراى ايجاد امنيت با نيروهاى بســيج، 
كالنترى و بخشدارى هماهنگ باشند و اطالع رسانى ها به موقع انجام 

شود.
رئيــس كالنترى بخش گل تپه نيــز از دهياران بخش خواســت، در 
روستاها فرهنگ سازى و اطالع رسانى شود. مردمو به ويژه كشاورزان از 
امــوال خود مراقبت كنند و زمان خروج از منزل به ويژه در ايام نوروز 
همسايگان را از ترك منزل مطلع كنند و كشاورزان ادوات را در باغات 

و مزارع رها نكنند.
پالك گــذارى دام هــا، پيشــگيرى از متوقف كردن گله هــاى دام در 
چراگاه هاى دورافتاده، داشــتن تلفن همراه براى افرادى كه مســئول 
چراى دام ها هستند. ايجاد امينت كامل در و قفل همچنين دوربين در 
اطراف دامدارى ها از مواردى بود كه بهمن نامجو از دهياران خواست 

به روستاييان آموزش دهند.
نامجو تأكيد كرد: همه دهياران موظفند شــبگرد انتخاب كنند و بايد 
هزينه مورد نياز را مردم روستا پرداخت كنند كه در اين باره هر فردى 
از روستا از پرداخت هزينه شبگرد خوددارى كند بايد توسط دهيار به 

كالنترى معرفى شود.

ورود خودروى غيربومى به نهاوند 
در نوروز ممنوع است

 با توجه به نارنجى شــدن وضعيت نهاوند به لحاظ شــيوع كرونا، 
مأمــوران پليس راه اجازه ورود خودرو(بــا پالك غيربومى) و خروج 

خودرو(با پالك بومى) از اين شهرستان را نمى دهند.
رئيس پليس راه استان همدان اظهار كرد: تيم هاى پليس راه در ورودى 
و خروجى هاى شهرســتان نهاوند مســتقر بــوده و رانندگانى كه به 
اخطارهاى پليس توجهى نداشــته باشــند 500 هــزار تومان جريمه 

مى شوند.
رضا عزيزى افزود: عالوه بر اعمال قانون رانندگان متخلف به صورت 
دســتى، با اســتفاده از دوربين هاى موجود در سطح جاده ها رانندگان 
متخلف جريمه مى شــوند. وى در ادامه از واژگونى سوارى 206 در 
راه روســتاى مهاجران خبر داد و افزود: در اين سانحه يك پسر جوان 
جان خود را از دست داد و 2 سرنشين ديگر اين وسيله نقليه به شدت 
مجروح و مصدوم شدند. عزيزى افزود: يكى از دغدغه هاى پليس راه 
افزايش سوانح در مسيرهاى روستايى و باال بودن آمار سوانح رانندگان 
بومى به ويژه جوانان اســت و بيشــتر خانواده ها به  نحوه رانندگى و 

بى اعتنايى فرزندانشان نسبت به قوانين راهور توجهى ندارند.
وى گفت: بيشــتر راه هاى روستايى اين استان مالرو است كه با پخش 
يك آســفالت به جاده ســواره رو تبديل شــده؛ بنابراين اين جاده ها 

استاندارد الزم براى تردد وسايل نقليه را ندارند.
عزيزى تأكيد كرد: حداكثر سرعت تعيين شده براى تردد خودروها در 
شب 40 و در روز 50 كيلومتر در ساعت براى راه هاى روستايى است 
كه درصورت بى توجهى و تردد با سرعت باال، خانواده بايد منتظر خبر 

ناخوشايند مجروحيت و مرگ عزيزانشان باشند.

 صف هاى طوالنى مرغ قابل تأمل اســت. دولت از طرفى با اعالم 
وضعيت نارنجى و پرخطر مانع ورود مسافران به شهر ها مى شود. حتى 
شب گذشــته تمامى راه ها براى چهارشنبه سورى بسته شده است كه 
مانع از ازدحام مردم شود اما از طرف ديگر با توزيع مرغ دولتى تجمع 

در سطح شهر ايجاد مى كند. لطفا مسئوالن رسيدگى كنند.
*شهروندى از همدان

 آقاى استاندار لطفا ورود به همدان را ممنوع كنيد
بيشــتر شهر هاى كشور مانع از ورود مســافر شدند اما همدان مسافر 
مى پذيرد. با توجه به آب و هواى خوب همدان مســافران به اين شهر 
ســرازير مى شــوند. اگر همى نطور پيش رود به وضعيت وخيم سال 

گذشته دچار مى شويم. لطفا براى استان چاره اى بينديشيد.
*م.ه از همدان

 قيمت سرســام آور آجيل و شيرينى، سرپرستان خانوار را شرمنده 
فرزندان خود كرده است. خريد لباس كه بماند. يك سالى مى شود كه 
اغلب خانواده ها لباس نو نخريده اند. با وجود اوضاع وخيم قيمت ها، 

روزبه روز سبد خريد خانواده ها كوچكتر مى شود.
*ن.ب از همدان

عكاس ماليرى در جشنواره عكس و فيلم 
محيط زيست خوش درخشيد

عكاس  همدان پيام:  مالير-خبرنگار   
خوش ذوق ماليرى در جشنواره عكس 
محيط زيست استان موفق به كسب مقام 
نخســت در بخش عكس و كسب مقام 

دوم در بخش فيلم اين جشنواره شد.
حضور درخشــان او در جشنواره فيلم 
و عكس محيط زيســت استان همدان 
مجالى شــد كه گفت وگوى كوتاهى با 

وى درباره آغاز فعاليتش در اين عرصه داشته باشيم.
پدرام شوبيرى متولد ســال 1368 در مالير هنر عكاسى را از كودكى 
آغاز كرده اســت. پدر وى نيز يكى از عكاســان مالير بوده است كه 
ازســال 1357 آغاز به ايرانگردى و عكاســى مســتند كرده است. او 
مى گويد پدرم در سال 81 برايم دوربين خريد و من نيز به مانند پدرم 

كار عكاسى را آغاز كردم.
شوبيرى درباره آغاز به فعاليتش در عرصه عكاسى حيات وحش گفت:  
در سال 92 تجهيزات عكاسى خود را كامل و به صورت حرفه اى كار 
عكاسى را آغاز كردم و به دليل عالقه شديد خودم و پدرم به عكاسى 

از حيات وحش پرداختم.
وى افزود: حيات وحش غنى منطقه اى كه در آن زندگى مى كنيم نيز مرا 
ترغيب كرد كه كار عكاسى حيات وحش را انجام دهم و به دليل اينكه 
در مالير عكاس حيات وحش نبود، گونه هاى جانورى آن نيز به ثبت 
نرسيده بود و اين موضوع مرا ترغيب كرد كه با تمام توان و انرژى كار 

عكاس از حيات وحش را انجام دهم.
شــوبيرى افزود: تمام تالش من اين است كه اول گونه هاى جانورى 

شهر خودم، سپس عكاسى از حيات وحش كشور را انجام دهم.
وى به تجربه خود از عكاســى از حيات وحش اشــاره كرد و گفت: 
نخســتين اصل در عكاســى از حيات وحش اين اســت كه به گونه 
جانورى موردنظر نبايد هيچ گونه استرسى وارد نشود و احساس ناامنى 

كند همچنين زيستگاه آنها نيز نبايد آسيب بببيند.
شــوبيرى از مردم و كوهنوردان و طبيعت گردان خواســت: وقتى به 
مناطقى كه زيســتگاه گونه هاى جانورى اســت مى روند، بايد از اين 
زيستگاه ها مراقبت كنند تا امنيت گونه هاى جانورى را به خطر نيندازند.

وى يكى از عكاسان فعال در عرصه حيات وحش در شهرستان مالير 
است و تصاوير بسيار زياد و نابى را از حيات وحش شهرستان مالير 

به ويژه تاالب آق گل و گونه هاى جانورى آن به ثبت رسانده است.
در پايان گفتنى اســت ســتاره چگينى، ديگر عكاس ماليرى در اين 

جشنواره مقام دوم در بخش عكس را ازآن خود كرد .

عامل حيوان آزارى و انتشار تصاوير آن 
در فضاى مجازى در نهاوند دستگير شد

 دادســتان عمومى و انقالب شهرستان نهاوند، از شناســايى عوامل برگزاركننده، تهيه 
و انتشــار كليپ حيوان آزارى در يكى از روســتاهاى بخش زرين دشت شهرستان نهاوند 

خبر داد.
عباس آزادبخت از شناســايى يك فقره پرونده مربــوط به حيوان آزارى خبر داد و گفت: 
حيوان آزارى به هر شيوه و با هر انگيزه اى ممنوع است و فرد خاطى طبق مجازات مندرج 

در قانون محكوم خواهد شد. 
وى بيان كرد: در پى رصد فضاى مجازى توسط كارشناسان پليس فتا و دريافت گزارشات 

واصله مبنى بر آزار رساندن به 2 قالده سگ كه باعث جريحه دار شدن احساسات هموطنان 
و ناراحتى حاميان حقوق حيوانات شده بود، رسيدگى به اين موضوع در دستور كار مرجع 
قضايى قرار گرفت. آزادبخت افزود: در اقدامات فنى و تخصصى كارشناسان پليس فتا، 2 
فرد مجرم در يكى از روستاه هاى بخش زرين دشت شهرستان نهاوند مورد شناسايى قرار 

گرفت و متهم دستگير و روانه زندان شد.
وى گفت: انتشار هرگونه كليپ كه نشان دهنده كودك آزارى و دگرآزارى يا حيوان آزارى 
باشد، به عنوان يك فعل مجرمانه و يك عمل خالف انسانيت تلقى شده و دستگاه قضايى 
درصورت مشاهده موارد مشابه با عامل يا عامالن و همچنين انتشاردهندگان اين تصاوير 
دردناك كه باعث جريحه دار شدن احساسات عمومى هم وطنان در فضاى مجازى مى شود، 

با جديت برخورد خواهد كرد.

روی  وزع  ی   و ط  روی روا وزع  ی   و ط  دانروا تان  دانق ا تان  ق ا

سپيده راشدى»
 سال هاســت قديمى تريــن حمام شــهر 
شيرين ســو با قدمت بيش از 200 ســال در 
زير خاك و آشــغال مدفون شــده است. اين 
بنا مربوط به دوران قاجار اســت كه به حمام 
خزينه معروف بوده اســت. سند معتبرى در 
دســت نيست اما با توجه به قدمت 400 ساله 
شيرين ســو، اين حمام تنها حمام مردم در آن 
زمان بوده كه در كنارمســجد قديمى شهر بنا 
شده است. به گفته يكى از معتمدان شيرين سو 
اين حمام داراى يك بخش ورودى (هشــتى) 
است كه به عنوان فيلترى مابين سربينه و فضاى 
بيرونى عمل مى كند و در آن زمان سطح حمام 
با كف كوچه برابر بوده است. با يك پله وارد 
سربينه مى شــدند كه محلى براى تعويض و 
نگهدارى لباس و كفش بوده است. فرم پالن 
به صورت هشــت نيم هشت مى باشد. انبارى 
در قســمت جنوب غربى سربينه و مياندر، در 

قسمت شمال شرقى آن واقع شده است.
پــس از طى كردن مســير ميانــدر به فضاى 
گرمخانه مى رســيم كه سقف داراى كاربندى 
و گنبد عرقچين است. پوشش سربينه و گنبد 
از ســنگ و ساروج اســت كه به صورت يك 
پوشــش عمل مى كند. نظافتخانه حمام نيز در 
محوطه گرمخانه و در ضلع شــرقى آن واقع 
شده و پوشــش آن طاق 4 بخشى است. تون 
(آتشخانه) در شــمال غربى حمام واقع شده 
اســت. اما حاال همين كه وارد خيابان مسجد 
مى شوى زمين خاكى بزرگى روبه روى مسجد 
صاحب الزمان نظرها را به خود جلب مى كند. 
از فضاى بيرونى شــايد نتــوان چيز زيادى از 

وضعيت امروزى اين بنا تشخيص داد.
يكى از اهالى شيرين سو به خبرنگار همدان پيام 
مى گويــد: بيش از ده ســال اســت كه پيگير 
بازسازى و مرمت تنها اثر تاريخى شيرين سو 
هستيم. تابه حال هيچ گونه اقدامى براى حفظ يا 

مرمت حمام انجام نشده است. 
او ادامــه مى دهد: ميراث فرهنگى كبودراهنگ 
حتــى كوچك ترين حفاظ يا فنســى هم در 
اطراف حمام براى حفاظت و نگهدارى اين بنا 
درنظر نگرفته است. درصورتى كه حمام هاى 

ديگر اين بخش ثبت ملى هم شده اند.
يكى ديگــر از اهالى شيرين ســو هم اضافه 

مى كند: هربار كه اين مشكل را مطرح مى كنيم، 
ميراث فرهنگى حل اين معضل را به شهردارى 
واگذار مى كند، شــهردارى هم تابه حال كارى 
نكرده اســت. اگر به همين حال رها شود در 
آينده مدفون شــده و درنهايت از بين خواهد 

رفت.
او كه يكــى از پيرمردهاى قديمى اين بخش 
اســت در مــورد حمــام قديمى كــه در دل 
شيرين سو مدفون شده است، مى گويد: چندين 
ســال پيش دســت كم يك تابلو سردر حمام 
نصب شده بود، اما امروز و با گذشت 40 سال 
نه تنها هيچ اتفاِق خوبى براى اين حمام نيفتاده 
و تابلوى معرفى حمام ديگر وجود ندارد، بلكه 
از دهه شصت تاكنون زباله هاى جمع شده پاى 

ثابت اين بناى تاريخى شده اند.
او آن قدر از ميراث فرهنگى آزرده اســت كه 
مى گويد:  اى كاش خانواده  واقِف حمام قديمى 
اجــازه نمى دادنــد اين بنا در اختيــار ميراث 
فرهنگى قــرار بگيرد، اگر آنها مى خواســتند 
كارى براى اين حمــام انجام بدهند، در طول 
چند ســالى كه اين حمام را در اختيار داشتند، 

كارى مى كردند.
اين شهروند توضيح مى دهد: اين حمام داراى 
قســمت هاى حمام سرد، حمام گرم، حوض، 

پاشــور خزينه تون حمــام و... با موزاييك و 
طاق بند ساخته شــده است. حمام روستاهاى 
باشــقورتران، اكنلو و كبودراهنگ مرمت شده 
اما حمام خزينه كه مانند همين حمام هاســت 
بالتكليف مانده اســت. گويى پس از ساختن 
حمام جديــد«دوش»، قديمى ترين حمام اين 
شــهر كم كم به دست فراموشــى سپرده شده 

است.
شهردار شيرين سو ضمن تأكيد بر اينكه حمام 
خزينه در محدوده بافت تاريخى شــهر است، 
توضيح مى دهد:كســى براى ثبت ملى اين بنا 
پيگيرى نكرده است. شهردارى تخصص الزم 
براى تخليه حمــام از نخاله را ندارد و ممكن 
است بنا آســيب ببيند و در اين صورت ديگر 

ثبت ملى نشود. 
سيدمصطفى موسوى با اشــاره به اينكه ثبت 
ملى حمام خزينه مطالبات اصلى شــهردارى 
اســت و كوچك ترين صدمه به اين بنا ممكن 
اســت قابليت ثبت بنا را تحت تأثير قرار دهد، 
ادامــه مى دهد: چنديــن بار بــا اداره ميراث 
فرهنگى صحبت كرديم كــه براى تخليه اين 
بنا به كارشــناس متخصص نيازمنديم و الزم 
اســت كه اداره ميراث فرهنگى نقشه راه را به 

شهردارى نشان دهد.

كبودراهنگ  شهرستان  فرهنگى  ميراث  رئيس 
در اين بــاره با اشــاره به اينكــه مالك حمام 
شهردارى است، مى گويد: منتظريم شهردارى 
محل را از نخاله خالــى كند. به محض اينكه 
حمام تخليه شــود طرح مرمتى بنــا را آماده 

مى كنيم.
 مهــدى غالمــى بــا اشــاره بــه حمــام 
روســتاى چارلــى كــه وضعيــت مشــابه 
حمــام خزينــه را داشــت، ادامــه داد: خزينــه 
چــون هنــوز ثبــت ملــى نشــده اســت، 

كنيــم. هزينــه  برايــش  نمى توانيــم 
شــايد بتوان گفت امروزه يكى از بزرگ ترين 
و  ســازمان ها  شــهردارى ها،  چالش هــاى 
حوزه  در  جهان  ميراث فرهنگى  وزاتخانه هاى 
گردشــگرى فرهنگى، از يكســو حفاظت از 
بناهاى تاريخى از دســت خرابكاران فرهنگى 
(وندال هــا) و از ســوى  ديگر حفــظ ايمنى 
گردشــگران و بازديدكنندگان در محوطه  هاى 
باستانى و سازه هاى تاريخى است؛ اما جالب 
اســت كه اين نهــاد تا به حال بــراى تنها اثر 
نكرده  اقدامى  هيچ گونه  شيرين ســو  تاريخى 
است. الزم اســت اين بنا هرچه زودتر تخليه 
و پس از ثبت ملى شــدن آن، به حمام موزه، 

رستوران و ... شبيه سازى شود.

كمالوند-خبرنــگار  نهاوند-معصومــه   
همدان پيام: آمــار و تعداد مبتاليان به ويروس 
كرونا در 14روز اخير با توجه به ازســرگيرى 
تجمعات و عروسى و دورهمى ها سبب شد تا 
وضعيت بيمارستان ها با پذيرش باالى بيماران 

مواجه شده و شهر نارنجى شود.
نهاوند تنها شهر نارنجى استان همدان است و 
با توجه به اينكه اغلب شهروندان نهاوندى در 

شهرهاى جنوبى هستند.
هفته گذشــته هم برخى رسانه هاى شهرستان 
با پيش بينى شــرايط به وجود آمده از مسئوالن 
و متوليان خواستار چاره انديشى و ازسرگيرى 
هشــدارها و آگاهى هــا به مردم شــدند، اما 
متأســفانه با واكنش هاى برخى مواجه شدند 
تا مردم همچنان تصور كنند شــهر در شرايط 
كرونايى امن قــرار دارد و از حجم ترددها و 
ترافيك ها و شــلوغى بازتر و مراكز عمومى 
و فروشــگاه ها و آئين هاى ختم و ازسرگيرى 
جشــن و عروســى و دورهمى ها و پذيرش 
تاالرهــا باالتر از تعــداد تعريف شــده و... 
احســاس نگرانى نكنند و همچنان نسبت به 

رعايت پروتكل ها بى توجه باشند.
مدتى بــود بود كه تقريبا مــردم و رفتارهاى 
بهداشــتى و رعايــت نشــدن پروتكل هاى 
بهداشــتى آنها رها شده بود و حتى مانورهاى 
اطالع رســانى سطح شهر و روســتاها هم به 
فراموشــى ســپرده شــد تا مردم هم از اين 
فرصت نهايت استفاده را براى افزايش و ادامه 
ترددهاى بى هدف و بدون برنامه در شهر ببرند 
و نهاوند در آســتانه نوروز تنها شهر نارنجى 

استان شود!
حاال متوليان ورودى هاى شــهر را محدود و 

از مردم مى خواهند كه مسافرت نكنند و وارد 
نهاوند نشــوند تا از اين برهه به سالمت و با 

آسيب كمترى مديريت شود.
 اعمال محدوديت هاى جديد

فرماندار نهاوند با اعالم نارنجى شــدن شهر 
نهاوند از اعمــال محدوديت هاى جديد خبر 

داد.
مراد ناصــرى تصريح كرد: تــردد پالك هاى 
غيربومى در نهاوند تــا تغير وضعيت ممنوع 

است.
وى گفت: از روز سه شنبه 26 اسفندماه ساعت 
8 صبح ورود هرگونه خودرو با پالك غيربومى 

به شهرستان نهاوند ممنوع شده است.
ناصــرى گفت: باتوجــه به نارنجى شــدن 
وضعيت كرونايى نهاوند تا زمان زرد شــدن 
وضعيت تردد، هرگونه پالك غيربومى در 24

ساعت شبانه روز در شهر نهاوند ممنوع اعالم 
شده است.

ناصــرى تصريح كرد: ايــن ترددها از طريق 
دوربين هــاى نظارتى و پليــس راهنمايى و 
رانندگى در سطح شهر ثبت و رصد مى شود. 
براى فرد متخلف پيامك جريمه ارسال خواهد 
شد و جريمه به ازاى هر تردد 500 هزار تومان 

در هر24 ساعت خواهد بود.
  تعطيلى تاالرها 

مدير شــبكه بهداشــت و درمان شهرســتان 
نهاوند هم گفت: دستورات ستاد كرونا در هر 
وضعيتى تعريف شــده است و نمى توانستيم 
باالتر از رنگ بندى شهرســتان تصميم اتخاذ 
كنيم كه از روز گذشته با توجه به تغيير رنگ 
شــهر نهاوند به نارنجى، تصميمات جديدى 

گرفته شده و اجرا خواهد شد.

سيامك دانشور از مردم خواست تا خريدهاى 
عيد را محدود كرده و با ديدن نخستين عالئم 

به مراكز موردنظر مراجعه كنند.
وى تصريــح كرد: درحال حاضــر يك مركز 
16ساعته در شــهر نهاوند و شهرهاى گيان و 

برزول هم 24 ساعته خدمات رسانى دارد.

 عروسى و عزا لغو
دانشــور تأكيد كرد: براى كنترل شــرايط در 
شهرســتان محدوديت هــاى ترافيكى اعمال 
خواهد شد و لغو مراسم و آئين هاى عروسى 
و ختم، تعطيلــى آموزشــگاه ها و تاالرها را 

خواهيم داشت.

حمام قاجارى شيرين سو را از زير خاك بيرون بياوريد

خزينه،آشغالدانى شده است

توپ نارنجى شدن نهاوند به زمين مردم افتاد

 ادامه محدوديت ها 
تا زرد شدن وضعيت
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يادداشت

آگهي حصر وراثت
آقاى حسن شاكرى داراى شماره شناسنامه 5020004286 به شرح دادخواست به كالسه 112/9900642ح 
از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على اكبر شاكرى 
به شماره شناســنامه  3800530211 در تاريخ 1399/12/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر اســت به: 1-حسن شــاكرى فرزند على اكبر به شماره شناسنامه 
5020004286 متولد1368 صادره از فامنين پســر متوفى، 2-طاهره بيگلرى فرزند عباس به شــماره 
شناســنامه 2249 متولد1338 صادره از فامنين همســر متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 

باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 343)

مهدى رجب زاده - قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

نرخ ديه سال 1400 تعيين شد
 سخنگوى قوه قضاييه از تعيين نرخ ديه براى سال 1400 خبر داد و بيان كرد كه  نرخ ديه 
قتل غيرعمد مسلمان 480 ميليون تومان است و مبلغ تعيين شده از اول فروردين سال 1400 
الزم االجرا است. به گزارش ايرنا، غالمحسين اسماعيلى درباره ميزان ديه سال 1400 گفت: 
به موجب قانون در پايان هر سال بايد مبلغ ديه توسط قوه قضاييه تعيين تكليف شود. اين 
موضوع در دو جلســه متوالى در شوراى عالى قوه قضاييه مطرح شد.  وى افزود: عالوه بر 
كاهش مراجعه حضور ى، 2 ميليون و 200 هزار نفر نيز با مراجعه به سامانه هاى نوبت دهى 
توانستند در زمان معين به واحدهاى قضايى بدون معطلى مراجعه كنند همچنين 25 سرويس 
استعالم آنى و مكاتبات الكترونيك در قوه قضاييه به بهره بردارى رسيد و در نتيجه كاهش ده 

درصدى زمان رسيدگى به پرونده ها حاصل شد.

شهروندان از پرداخت الكترونيك 
براى كرايه تاكسى استفاده كنند

 مديرعامل اتحاديه  تاكســيرانى  شهرى كشــور با بيان اينكه شهروندان از پرداخت 
الكترونيك در كرايه تاكسى استفاده كنند، گفت: شهروندان بايد به شيوه هاى پرداخت 
غيرنقدى عادت كنند و تا زمانى كه همه از اين امكان استفاده نكنند ما هم راه به جايى 

نخواهيم برد.
مرتضــى ضامنى در گفت وگو با ايرنا افزود: با توجه به شــيوع ويروس كرونا و تأكيد 
ســتاد مقابله با كرونا، موضوع پرداخت الكترونيك در بسيارى از شهرها در دستور كار 
شهردارى ها قرار گرفته و پرداخت الكترونيك در بسيارى از شهرها اجرايى شده است، 

اما هستند تعدادى از شهرها كه اين فرايند در آنها اتفاق نيفتاده است.

آماده باش 1200 پايگاه هالل احمر 
براى خدمت رسانى در نوروز

 رئيس جمعيت هالل احمر از افزايش پايگاه هاى ثابت و سيار اين جمعيت به  هزار 
و 200 پست و پايگاه براى خدمت رسانى به هموطنان در ايام نوروز خبر داد.

به گزارش ايرنا، كريم همتى گفت: امسال بحث راهنماى مسافران نوروزى را نداريم، 
اما تمهيداتى در برخى از استان هاى كشور كه تردد در آنها ممنوع نيست درنظر گرفته 
شده است، از جمله افزايش پســت هاى موقت و تداوم استقرار پايگاه ها و پست هاى 
فعال در طرح زمستانى است. وى گفت: از حدود هزار مرز مجاز كشور، 32 مرز رسمى 
در اختيار جمعيت هالل احمر است تا افرادى را كه قصد ورود به كشور دارند كنترل و 

براى اخذ تست سريع و شناسايى بيماران مبتال به كرونا اقدام كنيم.

ما ايرانى ها بيش از ملت هاى ديگر 
از كرونا آسيب ديده ايم 

مهدى ناصرنژاد »
 عيد نوروز ايرانيان در راه است. تاريخ و پيشينه باستانى عيد نوروز 
آنقدر طوالنى و ريشه دار است كه هيچ مورخ و محققى به منشأ دقيق 
آن پى نبرده اســت؛ اما گفته مى شــود اين آئين ديرپا و ماندگار از 3 
هزار ســال پيش از ميالد مسيح بين اجداد ايرانى و بخش هاى وسيعى 
از كشــورهاى آسياى غربى و و آســياى ميانى رواج داشته و ايرانيان 
نخســتين روز بهار را به عنوان عيد ملى خــود برگزيده اند. ابتدا اقوام 
آسيايى تبار در آن دوران باستانى عيد آفرينش را در اوايل فصل بهار و 
عيد رستاخيزى را در نخستين روز بهار جشن مى گرفتند كه نسل هاى 

بعدى به همان عيد رستاخيزى اول بهار و نوروز باقى ماندند.
بى جهــت نيســت كه عيــد نــوروز در تاروپود وجــود ايرانيان و 
فارسى زبانان جهان نهادينه شده است. اين زمان و در آستانه نوروزى 
ديگر در ايران مردم در تكاپو هســتند تا اين آئين باستانى را برگزار 
كننــد، اما چه مى شــود كرد كه بيمارى منحوس و كشــنده اى به نام 
كرونا 2 سال است كه راه و دست هموطنان ايرانى را براى برگزارى 
جشــن هاى نوروزى بسته اســت و چنين حادثه اى قطعا پيامد هاى 
فرهنگــى ناگوار و اثرات تخريبى زيادى در روح و روان مردم باقى 
خواهد گذاشــت. براى ما ايرانيان كه از كهن ترين و ريشــه دارترين 
مردم جهان هســتيم، فقط عيد نوروز يك آئين باستانى نيست كه در 

تله ويروس كرونا گرفتار آمده است. 
در فرهنــگ و باورهاى دينى و ملــى مردم ايران، فــراوان از چنين 
آداب و رســوم وجود دارد كه به همين علت به شــدت مهجور است 
و محدوديت هاى ناگزير براى برگــزارى آن هموطنان ايرانى را رنج 
مى دهــد. هم اكنون به دليــل محدوديت هاى كرونايــى، چه آئين هاى 
باشــكوه و واجب و مستحب و نهادينه شده مذهبى و ملى از دسترس 

مردمان مسلمان ايرانى خارج است.
 برگــزارى مناســبت هاى فراوان و ويژه عروســى و عزا كه از لحاظ 
باورهاى درســت فرهنگى در خون ما ايرانيان اســت، به دليل خطر 
گسترش ويروس كرونا بيشتر از يك سال است كه تعطيل است و سايه 
غربت و تنهايى در آئين هاى تلخ و شــيرين اقوام ايرانى حاكم شــده 
است و مى رود تا به يك عادت مزمن و تأسف بار تبديل شود و به ظاهر 
هم هيچ چاره اى بر آن نيســت. ديدوبازديد هاى شــيرين و راه گشاى 
فاميلى و سنت پسنديده صله رحم كه از رفتارهاى سفارش شده براى 
خواهران و برادران مسلمان است، از بيم گسترش كرونا، مى رود تا به 
حيطه فراموشى و غفلت سپرده شــود و موارد بى شمار ديگر كه هم 

تو دانى و هم من! 
در ابتداى شيوع و جهان گيرى كرونا تصور مى شد اين خطر بزرگ فقط 
دامن سالمتى مردم را مى گيرد و هزينه بهداشت و درمان روى دست 
جوامع جهانى مى گذارد و مى گذرد. بعدا مســلم شــد كه خطر كرونا 
عواقب تعطيلى هاى اجبارى در سازوكارهاى اقتصادى و فعاليت هاى 
گروهى هم دارد و بيكارى و ركود و بى پولى هم همراه خود مى آورد و 
قطعا اثرات مخرب اجتماعى نيز بر جاى مى گذارد، اما تمام كاستى ها و 
خسارت ها ممكن است با برقرارى تمهيداتى از سوى دولت ها جبران 
شــود، وليكن همه مى دانيم كه آســيب هاى فرهنگى و به وجود آمدن 
خألهــاى اعتقادى و باورهاى ملى هرگز قابــل جبران و احياى صد 
درصد نيست و عواقب بد آن بر سر مردم آوار مى شود. قطعا براى ما 
مردم ايران كه مهد فرهنگ و ســنت هاى باستانى و نشانه هاى نامرئى 
از ســير تمدن بشرى هستيم، آسيب ها هم بيشــتر خواهد بود و آوار 
ســنگين ترى بر دوشمان تحميل مى شــود؛ زيرا گفته اند هر كه بامش 

بيش، برفش بيشتر!

دنياى اقتصاد: چراغ سبز به سفر نوروزى 
 باز به مرحله عمل رسيد چراغ قرمزا تغيير رنگ دادن!!

آرمان ملى: باز هم شائبه واكسن بى نوبت
 دوتا يكى تو نوبت هاى كنسلى ورود مى كنند!!

جمهورى اسالمى: وضعيت رنگ بندى كرونايى شهرها در نوروز
 از صدقه سرى كرونا با ذائقه شهرها هم آشنا شديم!!

جام جم: سال جهش توليد واكسن ايرانى 
 بدون شرح!!

رسالت: طناب پوسيده تحريم ها
 بريم چاه يا نريم!!

شهروند: غربالگرى روزانه 6 هزار مسافر نوروزى 
 هم فاله هم تماشا!!

نوآوران: سفرهاى نوروزى كرونا را غيرقابل كنترل مى كند
 ديگه كرونا افسار پاره كرده نمى شه كنترلش كرد!!

خريدار: سال عجيب بازار مسكن به پايان رسيد 
 مى خوان تمام مطالبات باقى مانده پيش رو وصول كنن!!

سخن روز: چه كسانى روغن را احتكار مى كنند؟
 چو دانى و پرسى سؤالت خطاست!!

تعادل: بورس 1400 در گرو متغيرها
 فقط با يه اشاره!!

كسب وكار: وام مسكن گران تر شد 
 گران نشه بايد تعجب كرد!!

اخبار صنعت: نبض بازار خودرو ديگر نمى زند
 جان به جان آفرين تسليم كرده!!
اقتصاد آينده: گوشت قرمز بدون صف

 آخه پول نداريم كه گوشت بخريم!!
دنياى اقتصاد: قطب نماى خريداران سهام 

 يه GPS هم وصل كنيد كه مسيرها رو گم نكنن!!

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و به استنادصورتجلسه شماره 449 شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط به ،نگهداري و 
..... فضاي سبز بام نهاوند (تپه ابوذر) شهرداري نهاوند را به صورت حجمي و به مدت يك سال و از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد صالحيت و مورد تاييد 
 www.setadiran.ir :اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي و با شرايط ذيل واگذار نمايد. برگزاري مناقصه صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس
مي باشد وكليه مراحل مناقصه شامل:خريد ودريافت اسناد مناقصه ،پرداخت تضمين شركت در مناقصه ،ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مناقصه 

گران ازاين طريق امكان پذير مي باشد.

- متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست از طريق سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيكي دولت) به آدرس www.setadiran.ir ثبت نام نموده و اسناد مناقصه 
را بصورت فايل پي دي اف در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 

- متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند از طريق شماره تماس 7-33237445-081 داخلي 208 تماس حاصل نمايند.
- متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از مورخ 99/12/20 لغايت 99/12/30 ازطريق سامانه ستاد دريافت نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ 1400/1/18 در سامانه به صورت 

فايل پي دي اف اسناد را بارگذاري نمايند.
- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

- به پيشنهادهاي مخدوش، مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و شركت در مناقصه و همچنين شركت هاي شركت كننده در مناقصه موظف است به ارائه عدم گواهي عدم منع انعقاد 

قرارداد و فعاليت از اداره كار،رفاه و تامين اجتماعي و ساير مراجع مي باشد.
- كليه كسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- در صورتي كه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذيصالح صادر شود پيمانكار مكلف بر اجراي آن از تاريخ تنفيذ بخشنامه خواهد بود.
-متقاضيان ميبايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 بانك مهرايران واريز و فيش واريزي را در سامانه بارگذاري 
نمايند . متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي ويا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند و ضمانتنامه بانكى 

شركت در مناقصه را درمهلت مقرر تحويل دبيرخانه شهردارى نهاوند نمايند.
-صرفا اسناد پاكتهاى (ب) و(ج) داراى امضاى الكترونيكى مورد پذير است ودر جلسه بازگشايى پاكتهاى (ب) و(ج) ،اسناد فيزيكى كاغذى واسناد فاقد امضاى الكترونيكى 

(داراى مهر گرم )به هيچ وجه مورد پذير نيست.
- هزينه انتشار و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

-چنانچه نفراول حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مى گردد و تا نفر  سوم به همين منوال خواهد بود.
- به اين قرارداد به هيچ  عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايايي كه بر اساس بخشنامه 1400 محاسبه و پرداخت مي گردد.

- پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به صورت جزئي و كلي به ديگري را ندارد.
- پيمانكار مي بايست توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي كارگران فضاي سبز خود را داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي و اخالل در 

اجراي مفاد قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.
-تهيه كليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودروهاي مورد نياز و مواد مصرفي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- از آنجايي كه موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده لذا مدارك كارفرما در قرارداد ميزان كيفيت مي باشد.
- پيمانكار در ارائه قيمت پيشنهادي، سود مورد نظر خود و تمامي هزينه هاي احتمالى  وكسورات مربوطه را درنظر گرفته و بعد از آن تحت هيچ عنواني حق درخواست 

اضافه بها راندارد
- كميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ 1400/1/19 ساعت 11 روز پنجشنبه در محل شهرداري تشكيل و پيشنهاد هاي رسيده در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد باشد 

مفتوح و برنده را اعالم نمايند./غ 
متقاضيان ميبايستى جهت دريافت اسناد پيش نويس قرارداد به واحد امور قراردادهاى شهردارى نهاوند مراجعه كنند. 

چاپ آگهي نوبت اول: 99/12/20
چاپ آگهي نوبت دوم : 99/12/27 

(م الف 985)              

آگهي مناقصه (نوبت دوم) 

مبلغ سپرده شركت در مناقصهمدت اجراى قراردادمبلغ كارشناسى به ريالشرح (موضوع مناقصه)رديف
واگذارى امور مربوط به نگهدارى و ... فضاى سبز 1

شهردارى نهاوند در محدوده قانونى بام شهر (تپه ابوذر)  
شامل: حفظ و نگهدارى تأسيسات وابسته اعم ازنيروى 
انسانى، تجهيزات و ماشين آالت مورد  نيازنگهدارى، 

چمن كارى، انواع گل كارى، درختكارى، مبلمان پاركى، 
وسايل ورزشى، سرويس بهداشتى، چاههاى شبكه 

آبرسانى

يكسال8/721/263/726 ريال
12ماه

450/000/000 ريال

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى (نوبت دوم)

اداره كل زندانهاى استان همدان

اداره كل زندانهاى استان همدان در نظر دارد ارائه خدمات فرهنگى و تربيتى زندان مركزى همدان، اردوگاه كاردرمانى،كانون اصالح و 
تربيت، زندان مالير، زندان نهاوند، زندان تويسركان  وبازداشتگاه را براى مدت يازده ماه شمسى از مورخه 1400/2/01 الى 1400/12/29 از 

طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد.
 لذا از  مؤسسه هاى حقوقى واجد شرايط كه داراى سوابِق مرتبط در اين زمينه و صالحيت الزم از مراجع رسمى كشور مى باشند، دعوت 
بعمل مى آيد جهت دريافت اسناِد مناقصه از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 99/12/23 تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 1400/01/14 
به آدرس http://setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دانلود نمايند و از ساعت 9 صبح همان روز تا پنجشنبه مورخه 1400/01/26، 
پيشنهاد قيمتى خود را در سامانه فوق بارگذارى و پاكت الف مناقصه را به صورت دستى به دبيرخانه اداره كل به آدرس ابتداى خيابان 

هنرستان - اداره كل زندانهاى همدان تحويل نمايند .
شايان ذكر است كه ارائه پاكات ب و ج صرفًا به صورت مهر و امضاء الكترونيكى مى باشد در غير اينصورت ترتيب اثر داده نخواهد شد .

زمان بازگشايى اسناد مناقصه: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 1400/01/28  و با وجود يك شركت كننده نيز قابل انجام است.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 300,000,000 ريال مى باشد كه بصورت يكى از بندهاى ماده 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتى از طرف 

پيمانكار ارائه مى گردد. 
(م الف 1777)

 پاسدار در لغت به معنى نگهبان و مراقب 
است و پاسدار و پاسداران كسانى هستند كه 
در حساس ترين لحظات تاريخ از ميان خلق 
برمى خيزند و همچون دژى مستحكم، مردانه 
و شجاعانه براى رسيدن به حق و حقيقت و 

حفظ آن، گام برمى دارند.
 امام خمينى(ره) در سوم شعبان سال 1399
هجرى قمرى برابر با هفتم تيرماه 1358 طى 
پيامى به مناســبت والدت امام حســين(ع)، 
اين روز را روز پاســدار ناميدند و اين نشان 
از عمق روشــن بينى امــام(ره) بود كه با اين 
نامگذارى وظيفه خطير پاسدارى را مقاومت 
در برابــر ظلم، جــور، فســاد و بى عدالتى 
مى دانستند و بايستى پاسداران غيور اين مرز 
و بوم راه و منش امام حسين(ع) را سرلوحه 

خود قرار دهند.
پاســداران ســربازان بى ادعايى هستند كه 
در دفاع از مظلوم ســر از پاى نمى شناسند 
و براى گرفتن حق مظلــوم از ظالم بدون 
درنظــر گرفتن رنگ پوســت و يا مذهب 
مى شــتابند. فرزنــدان شــهدا حقى بزرگ 
بر گــردن ما دارند، آنان روزهاى ســخت 
بى پدرى را بــراى آرامش مردم ايران يكى 
پــس از ديگــرى پشت ســر مى گذارند و 
گاه همچون شــهداى خــاش، فرزند پا در 
ركاب پدر شــهيدش مى گذارد و در حمله 

مى رسد. شهادت  به  تروريستى 
در همين راســتا به بهانه روز ميالد با بركت 
ســومين اختر تابناك امامــات و واليت امام 
حســين(ع) و روز پاســدار مصاحبــه اى با 
يكى از پاســداران استان كه به عنوان يكى از 
كارشناسان در حفظ و نشر آثار دفاع مقدس 
فعاليــت دارد، انجــام داده ايم كــه در ادامه 

مى خوانيد:
كارشــناس مركز حفظ و نشــر ارزش دفاع  
مقدس اســتان ضمن تبريك اعياد شــعبانيه 
و تبريــك روز پاســدار به همه پاســداران 
جان بركف ايران اســالمى، در زمينه چرايى 
نامگذارى روز ميالد امام حســين(ع) به نام 
پاســدار، گفت: از همان نخستين روز كه به 
اين كســوت مفتخر شديم اين را مى دانستيم 

كه قدم در راه امام حسين(ع) گذاشته ايم كه 
اين راه از ابتدا تا انتها آشنايى با مكتب شهدا 
است كه با جامه پاسدارى درنهايت امر غرقه 
در خون خودشان به مقام شهادت نائل شدند 
و چه بزرگ مردانى كه در مقام پاسدارى جان 
و مال خودشان را در اين راه هديه كردند و 
آزادگى و دفاع از دين باعث شد كه اين روز 

به نام روز پاسدار شناخته شود.
حســين درخشنده با اشــاره به ويژگى هاى 
اصلى پاسدار در انقالب اسالمى اظهار كرد: 
يكى از نكات برجســته پاسدارى اين است 
كه درواقع الهام گرفته از مكتب عاشــورايى 
برجسته  پاســداران  است،  امام حســين(ع) 
انقالب اســالمى براى خدا اخالص دارند و 
از هر فرصتى براى ذكر خدا بهره مند هستند 

و در راه خدا قدم برمى دارند.
 به طور كلى پاســدار واقعى آماده گذشتن از 
جان خود در هر صحنه سخت و خطرآفرين 

براى نظام است.
 نقش پاسداران در انقالب اسالمى 
وى درمورد نقش پاسداران خاطرنشان كرد: 
پاســدارى، مقام ازخودگذشــتگى است؛ در 

واقع علم به اين اســت كه بايد عزم راسخى 
براى مقابله با دشمنان اسالم داشت و فقط با 
جهاد در راه خدا و ايثارگرى ميسر مى شود.

درخشــنده در پايان افزود: مكتب پاسدارى 
مكتبى اســت كــه درس گرفتــه از مكتب 
عاشوراست و اين مكتب همچنان نه محدود 
به كربال و نه محدود به زمان خاصى اســت، 

بلكه ادامه دار راه حسين(ع) است و ان شاءا... 
شــاهد آن هســتيم كه مردم غيور كشورمان 
به عنوان پاســداران انقالب اسالمى وظايف 
خود را به نحو احسن انجام دهند؛ چنانچه با 
الگوگيرى از سبك زندگى شهيدحاج قاسم 
ســليمانى موجب حفظ و احيــاى فرهنگ 

اسالم ناب محمدى(ص) مى شوند.

كارت دانشجويى به نام اميررضا اكبرى، فرزند حكمت ا... ، به شماره 
شناسنامه: 4890263454 و با شماره دانشجويى: 9713239003 ، رشته 
مهندسى علوم باغبانى-سبزيها در مقطع كارشناسى ارشد از دانشگاه 

بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مكتب پاسدارى 
نشأت گرفته از مكتب عاشورايى

■ يك پاسدار: پاسدار واقعى آماده گذشتن از جان در هر صحنه خطرآفرين براى نظام است

 رئيس ســازمان نوســازى، توسعه 
و تجهيز مدارس كشــور بــا بيان اينكه 
درحال حاضر شاهد حضور و مشاركت 
بيــش از 700 هزار نفــرى در پويش 
آجربه آجر هستيم كه البته ميزان مشاركت 
اســت،  متفاوت  يكديگر  با  اســتان ها 
گفت: هــدف ما از طــرح آجربه آجر، 
نهادينه ســازى فرهنگ مشاركت در امر 

خير مدرسه سازى است.
مهــرا... رخشــانى مهر در گفت وگو با 
ايسنا، با اشــاره به بسته تحولى سازمان 
نوسازى مدارس كه از آن باعنوان طرح 
كرد:  اظهار  مى شــود،  ياد  «آجر به آجر» 
طــرح آجربه آجر به دنبال آن اســت كه 
تعداد افراد بيشــترى را درگير موضوع 

مدرسه سازى كند.

وى افزود: در واقع در اين طرح به دنبال 
جمع كردن عدد و رقم ريالى و باالبردن 
تعهد خيرين براى ساخت مدرسه نبوده 
و نيستيم بلكه هدف ما افزايش مشاركت 
و نهادينه سازى فرهنگ مشاركت در امر 

خير مدرسه سازى است.
 ساخت 2 مدرسه در هر استان 

از محل وجوه جمع آورى شده
رئيس سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز 
مدارس كشــور با بيان اينكه تا مهرماه 
ســالجارى 200 هزار نفر در اين طرح 
مشــاركت كرده بودند، گفت: در يك 
پويش 130 هزار نفر ديگر به اين طرح 
پيوستند و شمار مشــاركت كنندگان به 
330 هــزار نفر رســيد و درحال حاضر 
شاهد حضور و مشاركت بيش از 700

هزار نفرى در پويش آجر به آجر هستيم 
كه البته ميزان مشــاركت اســتان ها با 

يكديگر متفاوت است.
رخشانى مهر ادامه داد: از محل اعتبارات 
جمع آورى شده در هراستان، از پويش 
اولى كه به راه افتاد ساخت يك مدرسه 
در هــر اســتان و در پويــش دوم اين 
طرح نيز ســاخت يك مدرسه ديگر در 
هر استان در دســتوركار قرار گرفت و 
به عبارتى مى توان گفت در هر اســتان 
2 مدرسه از محل اين اعتبارات ساخته 
خواهد شــد و اين طرح همچنان ادامه 

خواهد داشت.
وى با بيان اينكه ســال گذشــته تعهد 
خيرين مدرسه ساز هزار و 550 ميليارد 
تومان و امســال 2 هزار و صد ميليارد 

تومان بود كه تا 2 ماه گذشته به 2 هزار 
و 300 ميليــارد تومان رســيده بود و 
پيش بينى مى كنيم تا ارديبهشت سال آتى 
به 3 هزار ميليارد تومان هم برسد، اظهار 
كرد: معتقديم طــرح آجربه آجر هم كه 
كار خير مدرسه ســازى است، به تدريج 
جان مى گيــرد و چــون كار فرهنگى 
زمان بر است نبايد آن را رها كرد. جامعه 
خيرين مدرسه ســاز هم كه در سال 77

شكل گرفت در ابتدا يك نهال كوچك 
بود و اكنون به درختــى تنومند تبديل 

شده است.
رئيس سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز 
مدارس كشــور تأكيد كــرد كه بايد به 
طرح آجربه آجر فرصت بدهيم تا بتواند 

در جامعه نفوذ كند.

مشاركت 700 هزار نفرى در پويش آجربه آجر
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قانون  اصالح  اول  راه حل 
زمينه  اين  در  گذرنامــه 
قانون  صريح  نســخ  يا 

موصوف است
راه حــل دوم طــى يك 
زن  عقد  ضمن  شــرط 
مى تواند از شــوهر خود 
شروط  از  يكى  به عنوان 
حين عقد بخواهد كه هر 
وقت بخواهد از كشــور 

خارج شود

آگهي مناقصه (نوبت دوم) 

 محمد حسين پور - شهردار نهاوند

مبلغ سپرده شركت در مناقصهمدت اجراى قراردادمبلغ كارشناسى به ريالشرح (موضوع مناقصه)رديف
واگذارى امور مربوط به خدمات شهرى شهردارى 1

نهاوند شامل :نيروى انسانى ،تجهيزات و ماشين آالت، 
:نظافت، رفت و روب پاكسازى روزانه و... درمحدوده 

قانونى شهر  

يك سال 67/027/686/000 ريال
12ماه

3/360/000/000ريال

- متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست از طريق سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيكي دولت) به آدرس www.setadiran.ir ثبت نام نموده و 
اسناد مناقصه را بصورت فايل پي دي اف در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 

- متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند از طريق شماره تماس 7-33237445-081 داخلي 208 تماس حاصل نمايند.
- متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از مورخ 99/12/20 لغايت 99/12/30 ازطريق سامانه ستاد دريافت نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ 1400/1/18 در 

سامانه به صورت فايل پي دي اف اسناد را بارگذاري نمايند.
- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

- به پيشنهادهاي مخدوش، مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و شركت در مناقصه و همچنين شركت هاي شركت كننده در مناقصه موظف است به ارائه عدم گواهي عدم 

منع انعقاد قرارداد و فعاليت از اداره كار،رفاه و تامين اجتماعي و ساير مراجع مي باشد.
- كليه كسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- در صورتيكه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذيصالح صادر شود پيمانكار مكلف بر اجراي آن از تاريخ تنفيذ بخشنامه 
خواهد بود.

متقاضيان ميبايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 بانك مهرايران واريز و فيش واريزي را در سامانه 
بارگذاري نمايند. متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند 

وضمانتنامه بانكى شركت درمناقصه را درمهلت مقرر تحويل دبيرخانه شهردارى نهاوند نمايند.
- صرفا اسناد پاكتهاى (ب) و(ج) داراى امضاى الكترونيكى مورد پذير است ودر جلسه بازگشايى پاكتهاى (ب) و(ج) ،اسناد فيزيكى كاغذى و اسناد فاقد امضاى 

الكترونيكى (داراى مهر گرم )به هيچ وجه مورد پذير نيست.
- هزينه انتشار و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

-چنانچه نفراول حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد ميگردد وتا نفر سوم به همين منوال خواهد بود.
- به اين قرارداد به هيچ  عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايايي كه بر اساس بخشنامه 1400 محاسبه و پرداخت مي گردد.

- پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به صورت جزئي و كلي به ديگري را ندارد.
- پيمانكار مي بايست توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي كارگران خود را داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي و اخالل در 

اجراي مفاد قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.
-تهيه كليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودروهاي مورد نياز و مواد مصرفي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- از آنجايي كه موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده لذا مدارك كارفرما در قرارداد ميزان كيفيت مي باشد.
- پيمانكار در ارائه قيمت پيشنهادي، سود مورد نظر خود و تمامي هزينه هاي احتمالى  وكسورات مربوطه را درنظر گرفته وبعداز آن تحت هيچ عنواني حق 

درخواست اضافه بها را ندارد.
- كميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ 1400/1/19 ساعت 11 روز پنجشنبه در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتي كه حداقل سه 

پيشنهاد باشد مفتوح و برنده را اعالم نمايند./غ 
 متقاضيان ميبايستى جهت دريافت اسناد پيش نويس قرارداد به واحد امور قراردادهاى شهردارى نهاوند مراجعه كنند. 

چاپ آگهي نوبت اول: 99/12/20
چاپ آگهي نوبت دوم : 99/12/27    

(م الف 983)    

شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و به استناد صورتجلسه شماره 449 شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط به 
خدمات شهرى شهرداري نهاوند را به صورت به صورت نظافت رفت و روب پاكسازى روزانه و... درمحدوده قانونى شهر بصورت حجمي و به مدت يكسال و از 
طريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد صالحيت و مورد تاييد اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي و با شرايط ذيل واگذار نمايد. برگزاري مناقصه صرفا از طريق 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس: www.setadiran.ir مي باشد وكليه مراحل مناقصه شامل: خريد ودريافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمين 

شركت در مناقصه، ارسال پيشنهاد قيمت واطالع از وضعيت برنده بودن مناقصه گران از اين طريق امكان پذير مي باشد.

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

 شهرداري نهاونددر اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و به استناد صورتجلسه شماره 449 شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط به 
،نگهداري و ..... فضاي َسبز شهرداري نهاوند به صورت حجمي و به مدت يكسال و از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد صالحيت و مورد تاييد اداره تعاون كار 
و رفاه اجتماعي و با شرايط ذيل واگذار نمايد، برگزاري مناقصه صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس: www.setadiran.ir مى باشد وكليه 
مراحل مناقصه شامل: خريد ودريافت اسناد مناقصه ،پرداخت تضمين شركت در مناقصه ، ارسال پيشنهاد قيمت واطالع از وضعيت برنده بودن مناقصه گران 

ازاين طريق امكان پذير مي باشد

آگهي مناقصه (نوبت دوم) 

مبلغ سپرده شركت در مناقصهمدت اجراى قراردادمبلغ كارشناسى به ريالشرح (موضوع مناقصه)رديف

واگذارى امور مربوط به نگهدارى و ... فضاى سبز شهردارى 1
نهاوند در محدوده قانونى شهر شامل: حفظ و نگهدارى 

تأسيسات وابسته اعم ازنيروى انسانى، تجهيزات وماشين 
آالت مورد  نياز نگهدارى، چمن كارى، انواع گل كارى، 
درختكارى، مبلمان پاركى، وسايل ورزشى، سرويس 

بهداشتى، چاه هاى شبكه آبرسانى

يك سال 40/297/973/170ريال
12ماه

2/100/000/000ريال

- متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست از طريق سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيكي دولت) به آدرس www.setadiran.ir ثبت نام نموده و اسناد مناقصه 
را بصورت فايل پي دي اف در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 

- متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند از طريق شماره تماس 7-33237445-081 داخلي 208 تماس حاصل نمايند.
- متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از مورخ 99/12/20 لغايت 99/12/30 از طريق سامانه ستاد دريافت نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ 1400/1/18 در سامانه به صورت 

فايل پي دي اف اسناد را بارگذاري نمايند.
- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

- به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و شركت در مناقصه و همچنين شركت هاي شركت كننده در مناقصه مؤظف است به ارائه عدم گواهي عدم منع انعقاد 

قرارداد و فعاليت از اداره كار،رفاه و تامين اجتماعي و ساير مراجع مي باشد.
- كليه كسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- در صورتيكه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذيصالح صادر شود پيمانكار مكلف بر اجراي آن از تاريخ تنفيذ بخشنامه خواهد بود.
متقاضيان ميبايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 بانك مهرايران واريز وفيش واريزي را در سامانه بارگذاري 
نمايند . متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي ويا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند. وضمانتنامه بانكى 

شركت درمناقصه را درمهلت مقرر تحويل دبيرخانه شهردارى نهاوند نمايند.
-صرفا اسناد پاكت هاى (ب) و(ج) داراى امضاى الكترونيكى مورد پذير است ودر جلسه بازگشايى پاكتهاى (ب) و(ج) ،اسناد فيزيكى كاغذى واسناد فاقد امضاى الكترونيكى 

(داراى مهر گرم )به هيچ وجه مورد پذير نيست.
- هزينه انتشار و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

-چنانچه نفر اول حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مى گردد وتا نفر سوم به همين منوال خواهد بود.
- به اين قرارداد به هيچ  عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايايي كه بر اساس بخشنامه 1400 محاسبه و پرداخت مي گردد.

- پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به صورت جزئي و كلي به ديگري را ندارد.
- پيمانكار مي بايست توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي كارگران فضاي سبز خود را داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي و اخالل در 

اجراي مفاد قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.
-تهيه كليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودروهاي مورد نياز و مواد مصرفي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- از آنجايي كه موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده لذا مدارك كارفرما در قرارداد ميزان كيفيت مي باشد.
- پيمانكار در ارائه قيمت پيشنهادي، سود مورد نظر خود و تمامي هزينه هاي احتمالى  وكسورات مربوطه را درنظر گرفته و بعد از آن تحت هيچ عنواني حق درخواست 

اضافه بها راندارد
- كميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ 1400/1/19 ساعت 11 روز پنجشنبه در محل شهرداري تشكيل و پيشنهاد هاي رسيده در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد باشد 

مفتوح و برنده را اعالم نمايند./غ 
متقاضيان ميبايستى جهت دريافت اسناد پيش نويس قرارداد به واحد امور قراردادهاى شهردارى نهاوند مراجعه كنند. 

چاپ آگهي نوبت اول: 99/12/20
چاپ آگهي نوبت دوم : 99/12/27    

  (م الف 984)        
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نماينده مردم مالير در مجلس:
بهره بردارى از اورژانس بيمارستان

امام حسين(ع) مالير به 1400 موكول شد
 نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى از بــه تعويق افتادن 
بهره بردارى از اورژانس بيمارســتان امام حســين(ع) مالير به دليل تكميل 

نشدن تجهيزات پزشكى آن خبر داد.
هــادى بيگى نژاد در گفت وگو با ايســنا، تكميل و بهره بــردارى از اورژانس 
بيمارستان امام حسين(ع) را به عنوان اولويت شبكه بهداشت و درمان مالير 

دانســت و اظهار كرد: طى پيگيرى هاى صورت گرفته و تأمين اعتبار طرح 
توسعه اورژانس بيمارستان امام حسين(ع)، درحال حاضر بخش ساختمانى 
اين پروژه تكميل شــده اما تجهيزات پزشكى آن تكميل نشده و به همين 
دليل اين اورژانس كه پيش از اين قرار بود اوايل اســفندماه به بهره بردارى 

برسد، پس از تكميل تجهيزات، سال 1400 به بهره بردارى خواهد رسيد.
وى با بيان اينكه تاكنون حدود 30 ميليارد تومان اعتبار براى اورژانس 
بيمارســتان امام حسين(ع) هزينه شده اســت، گفت: تأمين تجهيزات 
پزشــكى ايــن اورژانس به عنــوان يكــى از مجهزتريــن و بزرگ ترين 
اورژانس هاى غرب كشــور، نيازمند تخصيص اعتبارات كافى اســت، از 

طرف ديگر با توجه به بحران بيمارى كرونا در كشــور، تجهيز و تكميل 
مراكز درمانى براســاس اولويت هاى هر شــهر در نيازمندى نســبت به 

انجام مى شود. خدمات درمانى 
بيگى نژاد در ادامه از اخذ رديف بودجه مستقل براى دانشكده پرستارى مالير 
در ســال 1400 خبر داد و گفت: توسعه علمى و جذب اعضاى هيأت علمى 
براى اين دانشــكده با گذشت چند سال از آغاز فعاليت آن، به دليل نداشتن 
رديف بودجه مســتقل امكان پذير نبود كه بــا پيگيرى هاى صورت گرفته و 
درخواســت از وزير بهداشت با جدا شدن رديف اعتبارى دانشكده پرستارى 

مالير موافقت شد.

سردبير ايسنا: سميرا معارفى
خبرنگاران: فرنوش رئيسي، مبينا شكري، 

شهره اكبري
عكاس: پوريا پاكيزه

تماس تلفنى: 38380753
نمابر: 38381162

@isnanews٩۴ ...........................آدرس تلگرام
isnanews@gmail.com               :آدرس پست الكترونيكى

         https://www.isna.ir/service/province/hamedan

اسدآباد «زرد» شد
افزايش تعداد بيماران سرپايى 
و بسترى كرونايى در اسدآباد

 رئيس دانشــكده علوم پزشكى اســدآباد گفت: شهرستان اسدآباد 
به علت واقع شدن در مسير تردد به استان خوزستان و نزديك بودن به 

اين استان جزو شهرهاى پرخطر است.
ايرج صالحى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه اسدآباد به عنوان تنها 
شهر آبى استان همدان در رنگ بندى جديد روز دوشنبه زرد اعالم شد، 
اظهار كرد: با توجه به قرار گرفتن به روزهاى پايانى سال و شلوغى بازار 

و بازار روزها احتمال شيوع كرونا افزايش يافته است.
وى بــا تأكيد بر اعمال فاصله گذارى هاى الزم در بــازار روزها و درنظر 
گرفتن محوطه بزرگتر براى آن تصريح كرد: همشهريانى كه سرپرست 
خانوار آنها در مناطق قرمز و نارنجى مشغول به كار هستند و يا مسافرى 
از ايــن مناطق دارند، حتماً در بدو ورود و پيش از هر ديد و بازديدى و 
پيش از شركت در جمع خانواده ها، به نزديك ترين مراكز خدمات جامع 
ســالمت محل زندگى خود براى انجام تست كرونا مراجعه كنند و يا با 
اطالع به مركز بهداشــت و درمان و تيم درنظر گرفته شــده، دانشكده 
علوم پزشــكى شهرستان اين آمادگى را دارد كه براى انجام رپيد تست 

از ميهمانان خانواده ها به منزل آمده و تست هاى الزم را انجام دهد.
صالحى خاطرنشان كرد: شماره تماس 33127079 واحد پيشگيرى از 
بيمارى هاى معاونت بهداشتى دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى 
درمانى اسدآباد درنظر گرفته شده در اين راستاست كه قطعاً همكارى 
شهروندان در اين برنامه از گران تمام شدن اين بيمارى براى شهرستان 
پيشگيرى خواهد كرد و مانع امكان شيوع ويروس جهش يافته كروناى 

انگليسى در شهرستان خواهد شد.
وى در ادامــه با بيان اينكه خوشــبختانه تاكنون مــوردى از كروناى 
انگليسى در شهرستان نداشته ايم، يادآور شد: متأسفانه در روزهاى اخير 
تعداد بيماران ســرپايى و بسترى كرونا مثبت شهرستان افزايش داشته 

كه بيشترين داليل اين امر شركت در تجمعات و دورهمى ها است.
صالحى با تأكيد بر رعايت و اجراى پروتكل هاى بهداشــتى و افزايش بر 
نظارت هاى پروتكل هاى بهداشتى، فاصله گذارى اجتماعى و استفاده از 
ماســك و دورى از تجمعات و حضور در دورهمى ها، خاطرنشــان كرد: 
عادى انگارى هاى برخى از جوانان شهرســتان نسبت به ويروس كرونا و 
رعايت نكردن در اســتفاده از ماسك موجب شده تا بيمارى را به افراد 
مسن انتقال دهند و گاهى در اين موارد افراد جوان بيمار بدون عالمت 
هستند. وى بيش از 80 درصد بيماران كرونا در اين شهرستان را از قشر 
مســن دانست و مطرح كرد: متأسفانه تعدادى كودك نيز با مشكالت و 
عالئم تنفسى در بيمارستان بسترى شده اند كه تست آنها مثبت نيست 

اما به علت مشكالت تنفسى بايد بسترى مى شدند.
صالحى با بيان اينكه از شهروندان اسدآبادى درخواست داريم در تداوم 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى براى جلوگيرى از شــيوع كرونا اهتمام 
بيشترى داشته باشــند، گفت: در تشديد طرح سردار سليمانى به علت 
واقع شدن اســدآباد در مسير تردد به استان خوزستان، دانشكده علوم 
پزشكى اسدآباد قرار است در مسير ورود و خروج شهر براى انجام تست 

اقدام كند.

 يك وكيل پايه يك دادگســترى موضوع لزوم 
اجازه زوجه از زوج براى خروج از كشــور را امروزه 
به عنوان يكى از مسائل مهم روز دانست و 2 راه حل 
براى برداشــتن ممنوعيت خروج از كشور زن ارائه 

كرد.
سعيد دانشــخواه در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: 
قوانين موضوعه در كشــور مبناى شرعى داشته و 
قاعدتا هر قانونى كه در كشــور تصويب مى شــود 
الزامــا از فيلتر شــوراى نگهبان بايــد بگذرد و با 
تصويب شــدن قانون در مجلــس از نظر مطابقت 
قانــون با موازين شــرعى و قانون اساســى مورد 

بررسى قرار مى گيرد.
وى بــا بيان اينكه در فقه اســالمى احكام مرتبط 
با زن و شــوهر گســتره وســيعى وجود دارد كه 
مهم ترين اين احكام را مى توان لزوم تمكين زوجه 
از زوج عنــوان كرد، افزود: تمكين زوجه از زوج بر 
دو وجه اســت؛ تمكين عام يعنى پيروى و تبعيت 
زوجه از زوج در تمــام امورات زندگى به طور كلى 
اســت اما تمكين خاص ناظر بر اطاعت از نيازهاى 

غريزى مرد از سوى زن است. 
دانشــخواه با اشــاره به اينكه قانــون به طور كلى 
مطرح كرده اســت كه زن به عنوان يك قاعده بايد 
از همسر خود تبعيت كند، اظهار كرد: در مواردى 
كــه به هر علت بين زن و شــوهر اختالفى در هر 
زمينه حاصل مى شود، زن ملزم به تبعيت از شوهر 

خود بوده و است.
وى بــا طرح اين پرســش كه مطــرح مى كند آيا 
زن مى تواند بدون اجازه مســتقيم همسر خود از 
كشور خارج شــود؟ مثًال زن مى تواند براى درمان 
يــا براى انجام مأموريت ادارى خود بدون كســب 
اجازه از شــوهر به خارج از كشور سفر كند؟ پاسخ 
داد: اهميت اين موضوع از آنجا ناشــى مى شود كه 
به تازگى در چند مورد، ورزشــكاران زن كه براى 
انجام مســابقات بايد به خارج از كشور مى رفتند، 
با ممانعت از ســوى همسرانشان مواجه شده و گاه 
به دليل اجازه ندادن همسر، نتوانستند در مسابقات 

بين المللــى حضــور يافتــه و اين مهــم ضربات 
جبران ناپذيــرى هم به اين ورزشــكاران و هم به 

ورزش ملى كشور وارد ساخته است.
اين وكيل يك پايه دادگسترى مطرح كرد: آيا زنى 
كه قصد خروج از كشــور به طور مطلق را دارد بايد 
در تمام موارد از شوهر خود اجازه بگيرد؟ يا اينكه 
اين اجازه، صرفا از باب شرعى و اخالقى بوده و در 
مواردى كه بين زن و شــوهر اختالفى هم حاصل 

شود، زن مى تواند بدون اجازه از 
همسر خود از كشور خارج شود؟ 
در پاسخ بايد گفت كه طبق بند 
3 مــاده 18 قانــون گذرنامه، 
براى زنان شــوهردار ولو كمتر 
از 18 سال تمام، موافقت كتبى 
شــوهر و در مــوارد اضطرارى 
اجازه دادستان شهرستان محل 
درخواســت گذرنامه كه مكلف 
اســت نظر خود را اعم از قبول 
درخواســت يــا رد آن حداكثر 
ظرف 3 روز اعــالم دارد، كافى 
است اما زنانى كه با شوهر خود 
مقيم خارج هستند و زنانى كه 
شوهر خارجى اختيار كرده و به 
از  مانده اند،  باقى  ايرانى  تابعيت 

شرط اين بند مستثنا هستند.
وى با استناد به اين ماده قانونى 

مبنى بر لزوم اجازه از شــوهر براى خروج از كشور 
زنــان متأهل، بيان كرد: طبق ايــن بند زنانى كه 
شوهر دارند براى خروج از كشور بايد از شوهر خود 
رضايت نامه كتبى بگيرند و در بند 3 اســتثنائاتى 
قيد شــده، از جمله در موارد اضطــرارى كه بايد 
دادســتان اعالم نظــر كند هرچند اين شــرايط 
ضرورى تعريف نشــده و تشــخيص آن به اختيار 

دادستان است.
دانشــخواه تصريح كرد: هــر زن ايرانى متأهل در 
زمانى كــه مى خواهد گذرنامه بگيــرد يا گذرنامه 

خــود را تمديد كنــد نياز به كســب اجازه كتبى 
همســرش دارد و در فرم هــاى گذرنامه نيز يك 
بخش معين براى اعالم رضايت شــوهر و امضاى 
او وجود دارد و بايد در دفترخانه اســناد رســمى 
گواهى شــود زيرا در ماده فوق الذكر رضايت كتبى 
شــوهر مبناى اجازه براى خروج از كشــور است، 
بنابراين اگر شــوهر موافقت شفاهى خود را اعالم 
كند، كفايــت نمى كند و حتما بايد به طور مكتوب 
طى يك سند رسمى اعالم شود.

وى در پاســخ به اين پرســش 
هروقت  مى تواند  شــوهر  آيا  كه 
بخواهــد از مســافرت همســر 
خــود جلوگيرى كنــد يا خير؟ 
توضيــح داد: طبــق مــاده 19
صدور  موانع  درصورتى كه  قانون 
گذرنامه پس از صدور آن حادث 
شــود يا كســانى كه به موجب 
موكول  گذرنامه  صدور  ماده 18 
به اجازه آنهاســت، از اجازه خود 
خروج  از  مى توانند  كنند،  عدول 
كرده  جلوگيرى  گذرنامه  دارنده 
و گذرنامــه تا رفــع مانع ضبط 
خواهد شد؛ به عبارت ديگر حتى 
اگر شــوهر در زمان درخواست 
اعالم  را  خــود  رضايت  گذرنامه 
كرده باشد، هر زمان كه بخواهد 
مى تواند با مراجعه به اداره گذرنامه از رضايت خود 
عدول كرده و به اصطالح زن را ممنوع الخروج كند.

وى درباره اينكه اين ممنوع الخروجى به چه نحوى 
از بين مى رود؟ و آيا اساســا امــكان دارد كه زن 
بتواند فارغ از اجازه يا بى اجازه همسرش به خارج 
از كشــور ســفر كند؟ گفت: اثر ممنوع الخروجى 
تنهــا با اعالم كتبى شــوهر بــه اداره گذرنامه از 
بيــن خواهد رفت و حتــى در مواردى كه زوجين 
از يكديگر طالق گرفته و پيش از طالق، شــوهر، 
همســر خويش را ممنوع الخروج كــرده، اثر اين 

ممنوعيــت زمانــى از بين مى رود كــه از طريق 
طالق نامه، طالق زوجيــن به اطالع اداره گذرنامه 
برسد؛ بنابراين اگر هنوز زوجيت بين زوج و زوجه 
برقرار باشد، اجازه كتبى شــوهر مى تواند موجب 
لغو اين ممنوع الخروجى شود و اگر چنانچه صيغه 
طالق بين مرد و زن جارى شــده باشــد، پس از 
جارى شــدن صيغه طــالق و صــدور طالقنامه، 
موضوع طالق بايد به اطــالع اداره گذرنامه محل 
برسد و در اين صورت ديگر اجازه يا نبود اجازه مرد 

اهميتى در مقام ندارد.
اين وكيل پايه يك دادگســترى درباره اينكه زن 
براى خروج از كشور حتما بايد از همسر خود اجازه 
بگيــرد، مطرح كرد: برخى ها در اين مورد موافق و 
مخالف هستند كه به هرحال طبق موازين شرعى 
زن ملزم به تبعيت از همســر خود بوده و موضوع 
خروج از كشــور هم به مانند ساير مسائل مربوط 
بــه زندگى مشــترك برآيند و نمايانگر رياســت 
و حاكميــت مرد در زندگى مشــترك بوده و اين 
موضوع يــك موضوع خــاص و غيرمعمول نبوده 

است.
دانشخواه اظهار كرد: مخالفان اين موضوع استدالل 
كرده اند با توجه به اينكه قانون گذرنامه در ســال 
1351 تصويب شــده و زمــان زيادى از تصويبش 
گذشــته بنابراين اين قانون با شرايط و مقتضيات 
امروزه انطباق نداشــته و قطعا اگر امروز قانونى در 
اين باره بخواهد تصويب شــود يقينا مقرره هاى آن 
در ارتباط با اين موضوع چه بســا با قوانين ســابق 
متناقض باشد، همچنين ديگر استداللى كه دارند 
اين است كه بنا به نظر اكثريت علما و آيات عظام 
فقه، پويــا و منطبق بر نيازهــا و ضرورت هاى هر 
جامعه اســت و قطعــا فقه شــيعه در اين زمينه 

احكامى منطبق بر شرايط و اوضاع و احوال حاكم 
بر جامعه تجويز مى كند. 

وى در پاســخ به اين پرســش بيان كرد: مى توان 
2 راه حــل در پيــش گرفت؛ راه حــل اول اصالح 
قانون گذرنامه در اين زمينه يا نســخ صريح قانون 
موصوف اســت و اين اقدام توجيه عقلى، شرعى و 
قانونى دارد، با توجه به مدت زمان طوالنى از تاريخ 
تصويــب قانون كنونى و با توجــه به ضرورت ها و 
مقتضيات كنونى جامعه از جمله مشــاركت فعال 
زنــان در فعاليت هاى اجتماعــى به ويژه در زمينه 
ورزش كــه در زمان هاى دور شــايد به اين درجه 
از حساسيت وجود نداشــت، شايسته است و بايد 
توجه داشته باشــيم كه روش اول مقتضاى صرف 

زمان بسيار زيادى است.
دانشــگاه ادامه داد: راه حل دوم ســريع تر بوده و 
متضمن تشــريفات كمترى اســت و آن اين است 
كه شــوهر به زن هم وكالت در امضاى اسناد الزام 
براى صــدور و تمديد گذرنامــه را مى دهد و هم 
اجازه خروج مكرر از كشــور را كــه در اين روش 
طى يك شــرط ضمن عقد زن مى تواند از شــوهر 
خود به عنوان يكى از شروط حين عقد بخواهد كه 
هر وقت بخواهد از كشــور خارج شــود و يا اينكه 
مى تواند طى يك وكالتنامه رســمى، زوجه از زوج 
وكالت درخواســت گذرنامــه و تمديد آن و اجازه 

براى خروج از را كشور اخذ كند.
وى دربــاره اعالم اجازه به صورت غيررســمى و يا 
به صورت دســت نوشته، گفت: اين گونه گذرنامه ها 
اعتبار ندارند و قابل قبول نيســتند، بلكه دســت 
نوشته شــرط ضمن عقد و هم وكالتنامه موصوف 
مى بايد در دفاتر اســناد رســمى تنظيم شوند تا 

اعتبار داشته باشند. 

چگونه ممنوع الخروجى زنان 
برطرف مى شود؟
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صعود شهردارى همدان به مرحله نهايى 
ليگ فوتبال جوانان كشور

 تيم شــهردارى همدان به مرحله نهايــى رقابت هاى ليگ فوتبال 
جوانان كشور صعود كرد.

دور برگشت ليگ فوتبال جوانان كشور در شهرهاى مختلف برگزار 
شد و تيم شهردارى برابر ديلمان سلماس به پيروزى رسيد.

در اين ديدار كه به ميزبانى شهردارى در ورزشگاه شهيد شمسى پور 
همدان برگزار شد، تيم شهردارى 2 بر صفر به پيروزى رسيد.

بــازى رفت 2 تيم 3 بر يك به ســود تيم ديلمان ســلماس به پايان 
رسيده بود و 2 تيم در مجموع به تساوى 3 بر 3 دست يافتند.

با اين حال تيم شــهردارى همدان به دليــل گل زده در خانه حريف 
موفق به صعود به دور نهايى شد.

2 مربى اسپانيايى و كروات در راه تيم ملى
 سايت رسمى فدراسيون فوتبال اعالم كرد، شهاب الدين عزيزى 
خادم رئيس فدراســيون فوتبال در جلســه اى با دراگان اسكوچيچ 
ســرمربى تيم ملى فوتبال گفت وگو كرد. در اين جلسه مقرر شد 2

مربى به كادر فنى تيم ملى اضافه شــود. يك مربى بدنســاز با مليت 
اسپانيايى و يك مربى تمرين دهنده از كرواسى از اردوى فروردين ماه 

به تيم ملى ملحق خواهند شد.
تيم ملى فوتبال از سوم فروردين ماه اردوى خود را آغاز خواهد كرد 
تا براى ديدار با تيم ملى سوريه آماده شود. ديدار تيم هاى ملى ايران 
و سوريه ســاعت 17:30 روز دهم فروردين ماه در ورزشگاه آزادى 

تهران برگزار خواهد شد.

درخشش ورزشكاران ماليرى
 در مسابقات رزمى 

 ورزشــكاران ماليرى با كسب 5 نشان درخشان طال، نقره و برنز 
مسابقات رزمى آنالين قهرمانى بانوان كشور خوش درخشيدند.

مســابقات رزمى قهرمانى بانوان كشــور در بخــش هنرهاى فردى 
در گروه ســوپر كنتاكت كيك بوكســينگ بين المللى بر بستر فضاى 
مجازى به صورت آنالين در هفته سوم اسفندماه سالجارى به ميزبانى 

فدراسيون ورزش هاى رزمى كشور برگزار شد.
در ايــن دوره از رقابت ها حدود 150 نفر از بانوان ورزشــكار اين 
رشته ورزشى از استان هاى مختلف كشور در رده هاى سنى مختلف 
شــركت داشــتند كه براى كســب مقام و رتبه برتر آن با به رقابت 

پرداختند.
ورزشــكاران بانوى ماليرى توانســتند با هوشيارى و درايت مربيان 
خود فــروغ اميرى و بهاره زندى با حضور قدرتمند در اين دوره از 
مســابقات با كسب 5 نشان درخشــان طال، نقره و برنز بار ديگر در 
كشــور و فضاى مجازى نام ديار سردار مهربانى ها، مهد نام آوران و 

قهرمانان را پرآوازه كنند.
*اسامى افتخارآفرينان:

محدثه قنبرى مقام نخست و مدال طال
بهاره زندى مقام دوم و مدال نقره

تينا محمدى جورابى، الناز شــايان نصب و فاطمه مؤمنى فر مقام سوم 
و مدال برنز.

قضاوت داوران همدانى در ليگ برترى 
 هفته هجدهم رقابت هاى ليگ برتر كشور امروز دنبال مى شود و 4 

داور همدانى در 2 بازى اين هفته قضاوت خواهند كرد.
امروز در ورزشــگاه آزادى تهران تيم فوتبال پرسپوليس ميزبان نفت 
مسجد سليمان اســت كه بنابر اعالم كميته داوران بيژن حيدرى داور 
بين المللــى همدان اين بازى را ســوت مى زند و علــى ميرزابيگى و 

سيديعقوب حجتى وى را در امر قضاوت بازى مى كنند.
همچنيــن امــروز تيــم فوتبــال ســپاهان اصفهــان در ورزشــگاه نقــش 
ــام  ــازى را پي ــن ب ــت. اي ــازى اس ــم تراكتورس ــراى تي ــان پذي جه
ــدى  ــد و مه ــتان ســوت مى زن ــى اس ــدرى ديگــر داور بين الملل حي
الونــد ديگــر داور همدانــى كمــك دوم پيــام اســت و حســن ظهيرى 

ديگــر كمــك داور ايــن بــازى اســت.
همچنين اميد جمشيدى داور جوان آينده دار همدانى نيز در اين بازى 

به عنوان داور اضافى پشت دروازه حيدرى را همراهى مى كند.
ديدار 2 تيم استقالل تهران و ماشين سازى تبريز را نيز در تبريز اشكان 

خورشيدى به همراه عليرضا ايلدروم و محمد شاكر قضاوت مى كنند.

از فعاالن هيأت ناشنوايان قدردانى شد
 آئين قدردانى از ورزشــكاران و مــدال آوران هيأت ورزش هاى 

ناشنوايان شهرستان همدان برگزار شد.
اين مراسم با حضور رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان و 
با حمايت رئيس هيأت ورزش هاى ناشنوايان استان همدان برگزار شد.

رئيــس هيــأت ناشــنوايان شهرســتان همــدان، ضمــن ابــراز 
خرســندى از حضــور در جمــع ورزشــكاران و مــدال آوران و 
ــور گســترش  ــه به منظ ــت همه جانب ــر حماي ــم ب ــى در مراس قدردان
و  فعاليت هــا  تــداوم  و  ناشــنوايان  ميــان  در  ورزش  توســعه  و 
ــعه اى  ــاى توس ــراى برنامه ه ــن و اج ــته و تدوي ــاى گذش برنامه ه
در ســطح كشــور بــا حمايت هــاى دوســتانه همــكاران اداره ورزش 
ــأت  ــس هي ــورى رئي ــت زي ــدان و حماي ــتان هم ــان شهرس و جوان
ــدان  ــتان هم ــنوايان اس ــاى ناش ــأت ورزش ه ــل هي ــتان و عوام اس
ــا  ــن مراســم و ســاير برنامه ه ــوان حامــى اصلــى برگــزارى اي به عن

ــرد. ــد ك تأكي
گفتنى اســت در پايان اين مراســم از مدال آوران مســابقات ورزشى 

مختلف در يك سال گذشته،با اهدا لوح و هديه قدردانى شد.

سرخپوشان همدان از صعود باز ماندند
 مس ســونگون و وحدت ايوان به دور دوم مسابقات ليگ مناطق 

فوتسال جوانان كشور صعود كردند.
دور اول مســابقات ليگ مناطق فوتســال جوانان كشــور با معرفى 

برترين ها به ميزبانى همدان به كار خود پايان داد.
مســابقات ليگ جوانان مناطق كشور با حضور 7 تيم به مدت 7 روز 
به صورت دوره اى در سالن ورزشى سردار شهيد حاج قاسم سليمانى 

برگزار شد.
در پايان تيم هاى وحدت ايوان با كســب 15 امتيــاز از 5 برد و مس 
ســونگون با 13 امتياز از 4 برد به مرحله پايانى ليگ مناطق كشورى 

راه يافتند.
گفتنى است تيم سرخپوشــان همدان به رغم تالش و كوشش فراوان 
و با تفاضل گل كمتر به عنوان تيم ســوم دســت يافت و از صعود به 
مرحله بعد باز ماند. تيم هاى هيأت فوتبال مهاباد، سپاهان مريوان، عطر 
بارگلو جلفا و شــهر آفتاب مشكين شهر در رده هاى بعدى جدول اين 

رقابت ها جاى گرفتند.
آگهى تاسيس ، تغييرات شركت

ــان  ــهيد همراهي ــه ش ــه و خيري ــه موقوف ــرات موسس ــى تغيي آگه
موسســه غيــر تجــارى بــه شــماره ثبــت 91 و شناســه ملــى 
10820005508  بــه اســتناد صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 
1399/11/11 و باســتناد مجــوز شــماره  3814/5/512/416/3371 مــورخ 
1399/12/12 رئيــس پليــس امنيــت عمومــى فــا.ا همــدان تصميمــات 
ــا و  ــك ه ــه چ ــنامه، كلي ــاده 21 اساس ــق م ــد : طب ــاذ ش ــل اتخ ذي
اســناد و اوراق بهــادار و اســناد ديگــر از قبيــل قراردادهاى تعهــد آور و 
اســناد رســمى بــا امضــاى2 نفــر از 4 نفــر آقايــان ســيدامير همراهيان 
(رئيــس هيئــت مديــره) و سيدمحســن موســوى (نايــب رئيــس هيئت 
مديــره) و ســيد مســعود اســدى (عضواصلــى هيئــت مديــره) و ســيد 
مهــدى همراهيــان (عضواصلــى هيئــت مديــره) تــا پايــان دوره هيئت 
مديــره (تــا تاريــخ 1400/02/15) ممهــور بــه مهــر موسســه معتبــر مى 

باشــد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 
(1113094)

آگهى تاسيس ، تغييرات شركت
تاسيس شركت سهامى خاص فنى و تخصصى معدن آزماى هكمتان درتاريخ 1399/12/20 به شماره ثبت 14558 به شناسه ملى 14009886160 ثبت و امضا 
ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع فعاليت : اكتشاف استخراج وبهره بردارى مواد معدنى- بهره 
بردارى و احداث آزمايشگاه هاى مكانيك خاك، سنگ و يا هر نوع آزمايشگاه مرتبط با معدن وساختمان و شيمى- انجام عمليات نقشه بردارى زمينى و 
هوايى- اخذ تسهيالت - انجام كارهاى مربوط به ساخت وساز ابنيه وراه - انجام مراحل بهره بردارى معدن و واحدهاى فراورى معدنى - انجام امور مشاوره 
اكتشــاف بهره بردارى معادن و صنايع معدنى به معدنكاران و پيمانكاران معدنى- انجام خريد، فروش ،صادرات و واردات مواد معدنى خام و فراورى شده، 
ماشين آالت معدنى، ماشين آالت فراورى و خردايش، تغليظ و خطوط توليد صنغتى و معدنى - امور مرتبط با معدن وصنعت و تجارت - انجام فعاليت هاى 
تحقيقاتى و مشاركت در فرايند استانداردســازى محصول و خدمات به استثنا نفت، گاز، پتروشيمى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : اســتان همدان ، شهرستان همدان ، بخش مركزى ، شهر همدان، محله بلوار شهيدان 
بهادربيگى ، كوچه شهيد امير قاسمى ، بلوار شهيدان بهادربيگى ، پالك 10 ، طبقه منفى 1 كدپستى 6517658891 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 2,000,000 ريال نقدى منقسم به 2000 سهم 1000 ريالى تعداد 2000 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ريال توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 
71/24460/725 مورخ  1399/10/02 نزد بانك بانك تجارت شعبه بلوار بعثت با كد 24460 پرداخت گرديده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد 
اعضا هيئت مديره آقاى جعفر ابوطالبى به شماره ملى 3871303674 و به سمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت 2 سال آقاى حسين كشاورز به شماره 
ملى 3871529461 و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال آقاى كورش زمانيان به شماره ملى 3962576908 و به سمت مديرعامل به مدت 2 
سال و به سمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت 2 سال آقاى محمدبشير يوسفى يگانه به شماره ملى 4051292568 و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 
2 سال آقاى مهدى عبدل به شماره ملى 6479736583 و به سمت عضو اصلى هيئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بها 
دار و تعهدآور شركت از قبيل چك سفته بروات و قرارداد ها و عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى با امضاى محمد بشير يوسفى يگانه و 
كورش زمانيان همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم افسانه رضايى نشاط به شماره ملى 2452159999 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى رضا محمدى استادكاليه به شماره ملى 6309326228 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه كثير 

االنتشار همدان پيام جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (1113093)

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ثبت

برابــر رأي شــماره139960326009000437 هيــأت موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي  وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
حــوزه ثبــت ملــك فامنيــن تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى اصغــر حســينى 
فرزنــد مصطفــى بــه شــماره شناســنامه 10817 صــادره از فامنيــن در يــك بــاب خانــه بــه 
مســاحت 197/33 مترمربــع مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 104 اصلــي واقــع در شــهر 
ــده  ــروز محــرز گردي ــاس اف ــاى عب ــك رســمى آق ــا واســطه از مال ــدارى ب ــن خري فامني
ــي  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب اســت. ل
مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي 
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــن آگهــي ب ــخ انتشــار اولي ــد از تاري داشــته باشــند مي توانن
خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ 
تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت 
در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد. (م الــف 285)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/12/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/27
رضا بيات - رئيس ثبت اسناد و امالك فامنين

آگهي حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــنامه 123 ب ــماره شناس ــرادى داراى ش ــمعلى م ــاى قاس آق
ــت  ــوزه درخواس ــن ح ــه 112/9900622 از اي ــه كالس ــت ب دادخواس
گواهــى حصــر وراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان 
عزيــز آقامــرادى بــه شــماره شناســنامه  74 در تاريــخ 1396/09/28 در 
ــه حين الفــوت آن  ــه ورث ــدرود زندگــى گفت ــگاه دائمــى خــود ب اقامت
متوفــى منحصــر اســت بــه: 1-قاســمعلى مــرادى فرزنــد عزيــز آقــا به 
شــماره شناســنامه 123 متولــد1341 فرزنــد متوفــى، 2-رقيــه مــرادى 
ــد  ــد1339 فرزن ــنامه 122 متول ــماره شناس ــه ش ــا ب ــز آق ــد عزي فرزن
متوفــى، 3-محمــد مــرادى فرزنــد عزيــز آقــا بــه شــماره شناســنامه 
199 متولــد1353 فرزنــد متوفــى، 4-زهــرا مــرادى فرزنــد عزيــز آقــا 
ــى، 5-فاطمــه  ــد متوف ــد1346 فرزن ــه شــماره شناســنامه 165 متول ب
مــرادى فرزنــد عزيــز آقــا بــه شــماره شناســنامه 238 متولــد1357 
ــه شــماره  فرزنــد متوفــى، 6-ابوالفضــل مــرادى فرزنــد عزيــز آقــا ب
شناســنامه 2 متولــد1363 فرزنــد متوفــى، 7-صغــرى مــرادى فرزنــد 
عزيــز آقــا بــه شــماره شناســنامه 3085 متولــد1365 فرزنــد متوفــى، 
ــنامه 237  ــه شــماره شناس ــا ب ــز آق ــد عزي ــرادى فرزن 8-احســان م
ــز  ــد عزي ــارى فرزن ــوم مخت ــى، 9-ام كلث ــد متوف ــد1355 فرزن متول
ــك  ــى. اين ــر متوف ــد1321 همس ــنامه 5 متول ــماره شناس ــه ش ــا ب آق
ــور را در يــك نوبــت  ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزب ب
ــه از  ــا وصيتنام ــر كســي اعتراضــي دارد و ي ــا ه ــد ت ــي مي نماي آگه
ــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك  متوفــي ن

مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 344)

مهدى رجب زاده
 قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

آگهي حصر وراثت
آقاى مهدى شــريفى داراى شــماره شناســنامه 5029522166 به شــرح دادخواست به كالسه 
112/9900630ح از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
حسن شريفى به شماره شناســنامه  5029853065 در تاريخ 1397/12/23 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر اســت به: 1-مهدى شــريفى فرزند حسن به 
شــماره شناسنامه 1874 متولد1357 صادره از فامنين پسر متوفى، 2-فاطمه شرفى فرزند حسن به 
شماره شناســنامه 1873 متولد1354 صادره از فامنين دختر متوفى، 3-رقيه شرفى فرزند حسن به 
شماره شناســنامه 3990252755 متولد1337 صادره از رزن دختر متوفى. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. (م الف 342)
مهدى رجب زاده - قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

آگهي حصر وراثت
آقاى مردعلى خلوصى ممتاز داراى شماره شناسنامه 600 به شرح دادخواست به كالسه 788/99ش112ح 
از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ميرزاعلى خلوصى 
ممتاز به شماره شناسنامه 151 در تاريخ 1374/10/15 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 1- مردعلى خلوصى ممتاز فرزند ميرزاعلى به شماره شناسنامه 
600 متولد1337 فرزند متوفى، 2-چراغعلى خلوصى ممتاز فرزند ميرزاعلى به شــماره شناســنامه 
337 متولد1330 فرزند متوفى، 3-قاســمعلى  خلوصى ممتاز فرزند ميرزاعلى به شــماره شناسنامه 
405608227 متولد1354 فرزند متوفى، 4-رعنا خلوصى ممتاز فرزند ميرزاعلى به شــماره شناسنامه 
4 متولد1339 فرزند متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 574)
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

جهانيان عضو هيأت رئيسه فدراسيون 
موتورسوارى و اتومبيلرانى شد

 مازيار ناظمى رئيس فدراســيون موتورسوارى و اتومبيلرانى كشور در حكمى اصغر 
جهانيان را به عنوان عضو هيأت رئيسه اين فدراسيون منصوب و معرفى شد.

 در راســتاى هماهنگى و همگرايى با هيأت ها، 7 رئيس هيأت استانى در هيأت رئيسه 
فدراسيون حضور پيدا كردند.

اصغر جهانيان رئيس هيأت استان همدان به همراه رؤساى هيأت هاى  خراسان رضوى، 
ســمنان، گيالن، فارس، مازندران و آذربايجان شــرقى به عضويت در هيأت رئيســه 

فدراسيون درآمدند.

جام نوروز روستايى در همدان
 جام نوروز در 5 رشته و با حضور تيم هاى  7 روستا در همدان برگزار مى شود.

جلسه برنامه ريزى جام نوروزى سال 1400 با حضور اعضاى كميته روستايى و عشايرى 
شهرستان همدان در اداره ورزش و جوانان شهرستان برگزار شد.

بــراى پر كردن اوقات فراغت جوانان در نظر اســت مســابقات مختلف ورزشــى در 
رشته هاى  ورزشى فوتبال، فوتســال، واليبال، آمادگى جسمانى و دووميدانى در مراكز 
دهستان ها و روستاهاى امزاجرد، شورين، سنگستان، آبشينه ، محمديه، على آباد، ديزج 

و سوالن برگزار شود.
با توجه به تقارن هفته جوان با ايام نوروز اميد مى رود با حفظ پروتكل هاى  بهداشتى و 

مساعدبودن شرايط مسابقات ورزشى و جشنواره هاى  ورزشى برگزار شود.

دعوت 2 بانوى جودوكار استان به اردوى تيم ملى
 دو بانوى جودوكار استان به اردوى تمرينات تيم ملى دعوت شدند.

 با اعالم فدراســيون جودو جمهورى اســالمى ايران، فرزانه احدى راد و مريم بربط 2
جودوكار خوش نام و مطرح استان جهت شركت در تمرينات اردوى تيم ملى به مشهد 

مقدس دعوت شدند.
ــر  ــدس و زيرنظ ــالجارى در مشــهد مق ــفندماه س ــا 27 اس ــخ 22 ت ــن اردو از تاري اي
ــتان در  ــودوكار اس ــوى ج ــت و 2 بان ــان اس ــى در جري ــم مل ــان تي ــت مربي و هداي
ــراى مســابقات آســيايى كــه  ــه ايــن اردو، خــود را ب ــه ب ــوان راه يافت ــار ديگــر بان كن
ــاده  ــده در كشــور قرقيزســتان برگــزار شــود، آم ــاه ســال آين ــرار اســت فروردين م ق

مى كننــد.

 تيم فوتبال شهردارى همدان يكى از مدعيان 
قهرمانــى گروه يك مســابقات ليگ 2 با گل 
ديرهنگام اميــر ابراهيم بيگى قهرمانى نيم فصل 

مسابقات را به نام خود ضرب كرد.
هفته پايانى نيم فصل نخست فوتبال دسته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كشور با انجام چند بازى 
دنبال شد كه در حساس ترين بازى و در ديدار 
فينال گونه 2 تيم مدعى شهردارى همدان و علم 
و ادب تبريز در ورزشگاه شهيدان حاجى بابايى 
مريانج به مصاف هم رفتند كه در اين ديدار تيم 
فوتبال شهردارى همدان با گل ديرهنگام دقيقه 
90 اميــر ابراهيم بيگى با يــك گل علم و ادب 
را شكست داد و عنوان قهرمانى نيم فصل اول 

رقابت هاى گروه نخست را به نام خود كرد.
رضا طالئى منش سرمربى شــهردارى در اين 
بازى  حســاس 6 امتيــازى از بازيكنانى چون 
محمدصابرى زاده، مجيد شــعبانى، ساســان 
جعفرى، اميرحســين پورقاسمى، ميثم زمانى، 
اميرابراهيم بيگى، مهدى خلج، حسين كاظمى، 
آرمين طاليى منش، پيمان حشــتمى و محمد 
بيرانوند در تركيب اوليه خود استفاده كرد. بازى 
با سوت فرهاد امينى، اصغر ملكى و سيدمهران 
مصطفوى داوران زنجانى آغاز شد و در تركيب 
تيم علم و ادب تبريز نيز يك بازيكن همدانى به 
نام مرتضى كرمى نمايان بود كه ابتداى بازى با 
گل به استقبال هم تيمى هاى سابق خود و مربيان 

شهردارى رفت.
بازى با حمالت 2 تيم آغاز شــد و تالش دو 
تيم بيشتر در ميانه ميدان نمايان بود و دروازه ها 

كمتر تهديد شدند.
تيم شــهردارى در اين بازى كمى آشفته بود و 
تيم حريف بهتر بازى مى كرد اما درنهايت 2 تيم 

در نيمه اول بدون گل راهى رختكن شدند.
با آغاز نيمه دوم تيم شهردارى كمى هماهنگ تر 
شــد و حمالت نه چندان جدى روى دروازه 
تيم تبريزى تدارك ديد كــه اين فرصت ها را 
بازيكنان شــهردارى يكى پــس از ديگرى از 

دست دادند.
دو تيم كه به تقســيم امتياز رضايت داشتند و 
بازى مى رفت كه مساوى تمام شود روى يك 
حادثه شهردارى به گل برترى رسيد. در دقيقه 
90 بازى توپ سرگردانى در پشت مدافعان به 
اميرابراهيم بيگى رســيد و اين بازيكن به يك 
بغــل درحالى كه تعادلى نيز نداشــت توپ را 
به قعر دروازه علم و ادب فرســتاد تا نيمكت 
تيم شــهردارى يك باره منفجر شود و اين تيم 
و افراد حاضر در ورزشگاه غرق شادى شدند 
و تيم شــهردارى با كســب 3 امتياز حساس 
اين بــازى فينال گونه 26 امتيازى 
شــد و به تنهايى با قرارگرفتن در 
نيم فصل  قهرمانى  جــدول  صدر 

رقابت ها را به نام خود ثبت كرد.
در اين ديدار گل شهردارى زمانى به ثمر رسيد 
كه تنها 4 دقيقه وقت هاى تلف شده باقى مانده 
بــود و حريف ديگر توانى بــراى جبران گل 
خورده نداشت و درنهايت شهردارى تيم پيروز 

ميدان شد.
در ديگر ديدارهاى اين گروه ســپيدرود رشت 
مقابل شهردارى بندرعباس بدون گل متوقف 
شد ايران جوان بوشهر 3 بر 2 مقابل شهردارى 
بندرعباس به پيروزى رسيد، تيم محتشم تبريز 
2 بر يك مقابل اســپاد تهران به برترى رسيد و 
فوالد نويــن اهواز نيز با 2 گل تيم نفت و گاز 

گچساران را شكست داد.
در ادامه اين رقابت ها امــروز با انجام 2 بازى 
ديگــر پرونده هفته ســيزدهم بســته خواهد 
شــد. امروز آواالن كامياران ميزبان مس نوين 
كرمان است و ويســتا توربين تهران تيم سوم 
جــدول پذيرايى اميدگناوه ديگــر تيم مدعى 
گروه خواهد بــود. با توجه به بازى هاى انجام 
گرفته، تيم فوتبال شهردارى همدان با 26 امتياز 
صدرنشين رقابت ها اســت و تيم علم و ادب 
تبريز با يك بازى كمتر و 23 امتياز دوم اســت 
در انتهاى جدول نيز محتشم تبريز و نفت و گاز 
گچساران با ده امتياز كابوس سقوط را بيش از 

پيش احساس مى كنند.
 پاس با جمشيديان 

در ماه شهر به ميدان مى رود
تيم فوتبال پــاس همدان پس از تغيير در كادر 
فنى و بازگشــت مربيان فصل گذشــته خود 
امروز در ماه شهر به مصاف شهردارى اين شهر 

مى رود.
پرونده هفته پايانى نيم فصل نخست رقابت هاى 
فوتبال قهرمانى باشگاه هاى دسته دوم كشور با 

انجام 2 بازى امروز بسته مى شود.
در يكى از اين بازى ها تيم فوتبال پاس همدان 
امروز در ماه شهر به مصاف شهردارى اين شهر 
مى رود. پاس كه پس از اســتعفاى پاشازاده 2

هفته را بدون ســرمربى ســپرى كــرد و پس 
از آنكه مســئوالن پاس بــا گزينه هايى چون 
ســيدمحمد علومى به توافق نرســيدند، امير 
عظيمى مديرعامل باشــگاه بــا يك عقب گرد 
ناخواسته، دوباره كادر فنى فصل گذشته خود 
را به همكارى طلبيد و احمد جمشيديان و ساير 
كادر فنى نيز به اين درخواســت جواب مثبت 
دادند تا پاس اســير در گرداب و حاشيه را به 
ساحل نجات برسانند و امروز نخستين تجربه 

جمشيديان در فصل اخير خواهد بود.
پاس كه با 14 امتياز در ميانه جدول بين سقوط 
و صعود قرار دارد و از بخت برابرى برخوردار 
است، پس از تلف كردن 12 هفته از رقابت ها 
و از دســت دادن فرصت ها با مربى بومى خود 
احمد جمشــيديان قصد دارد تا تولدى دوباره 
داشــته باشــد و بتواند آب رفتــه را به جوى 
بازگرداند. از اردوى پاس خبر مى رسد كه اين 

تيم آرامش الزم را پيدا كرده است.
حاال بازيكنان با استرس كمترى بازى خواهند 
كرد و از سردرگمى و بالتكليفى خارج شده اند 
كادر فنى جديد پــاس در اين بازى با تقويت 
روحى و روانى بازيكنان تــالش كرده تا اين 
تيم را با روحيــه اى مضاعف راهى ميدان كند 
و تمام انديشه و تفكرات خود را معطوف نيم 
فصل دوم خواهد كرد تا بتواند پاس را به جمع 

تيم هاى مدعى برساند.
كسب 3 امتياز اين بازى براى پاس حياتى است 
و با توجه بــه بازى عقب افتاده نماينده همدان 
اميدوار است بتواند خود را باال بكشد و با اميد 

بيشترى نيم فصل دوم را آغاز كند.
پــاس چند بازيكن اصلى خود را در اين بازى 
در اختيار ندارد و اين بازيكنان خواهان جدايى 
هســتند؛ رســول رضايى، ابوالفضل زمردى، 
محمد آشــتيانى و مقداد اكبرخــواه از جمله 
بازيكنانى هســتند كه خواهان جدايى از پاس 

هستند.
مهدى پاشــازاده كــه اين بازكنــان را هوايى 
كرده تا به ماشين ســازى ببرد با استعفاى خود 
از ماشين ســازى دركمتر از يك ماه دست اين 
بازيكنان را در پوست گردو گذاشت و در اين 
بازى حساس اين بازيكنان پاس را تنها گذاشتند 

تا به دنبال تيم هاى جديد خود باشند.
جمشيديان در اين بازى با كمبود بازيكن مواجه 
است و اميدوار است كه با كسب نتيجه دلخواه 

به همدان باز گردد.
قرار است مديريت باشگاه پيش از بازى امروز 
بازيكنــان پاس را از نظر مالى شــارژ كند. در 
ديگر ديدار امروز ميالدمهر تهران با شــاهين 

بندرعامرى ديدار مى كند.
در اين گروه روز گذشــته 5 بازى انجام شد و 
سردار بوكان مقابل شــهيد قندى يك بر يك 
متوقف شــد. اترك بجنورد تيم مدعى صعود 
نفــت اميديه را به يك گل مغلوب كرد نيروى 
زمينى تهران با 4 گل شــمس آذر قزوين را در 
هم شكســت، شــهردارى بم نيز 2 بر يك از 
ســد شهداى بابلسر گذشت و مس شهر بابك 
صدرنشين مســابقات با يك گل مقابل عقاب 

تهران به برترى رسيد.
در ايــن گروه مس شــهر بابك بــا 26 امتياز 
صدرنشين اســت و نفت اميديه با يك بازى 
كمتر و 25 امتياز دوم است و نيروى زمينى نيز 

با 20 امتياز سوم است.

با گل ديرهنگام ابراهيم بيگى 

شهردارى همدان قهرمان نيم فصل شد
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فناوري

گزارش 

فرهنگ

خستگى مفرط، امكان حمله قلبى را 
در مردان افزايش مى دهد

 پژوهشگران روســى در بررسى جديدى دريافته اند كه خستگى 
مفرط مى تواند امكان حمله قلبى را در مردان افزايش دهد.

به گزارش ســاينس ديلى، بررسى جديد پژوهشــگران روس نشان 
مى دهد مردانى كه خستگى زيادى را تجربه مى كنند، بيشتر در معرض 
حمله قلبى قرار مى گيرند. خطر حمله قلبى مرتبط با خستگى، به ويژه 
در مردانى كه هرگز ازدواج نكرده اند و يا از همسر خود جدا شده اند، 
بيشتر است. دميترى پانوف (Dmitriy Panov)، از پژوهشگران 
اين پروژه گفت: خســتگى مفرط، احســاس بى روحــى و افزايش 
تحريك پذيرى را به همراه دارد. به نظر مى رسد كه اين پاسخى نسبت 

به مشكالت حل نشدنى زندگى است.

اينترنت ماهواره اى تا چندماه ديگر 
به ايران مى رسد

 يك كارشــناس حوزه فناورى با اشاره به اينكه ايجاد محدوديت 
در اينترنت ماهواره اى شركت اسپيس ايكس امكان پذير نيست، گفت: 
اينترنت استارلينك يا اينترنت ماهواره اى خيلى سريعتر از آنچه فكر 
مى كنيم در ايران در دسترس خواهد بود و تا چند ماه آينده در آسمان 

ايران ظاهر مى شود. 
به گزارش ايسنا، اميد رهبر گفت: استارلينك، پروژه اينترنت فضايى 
«ايالن ماســك» بنيانگذار شركت «اســپيس ايكس» است. خدمات 
اســتارلينك ابتدا در سال گذشــته در آمريكاى شمالى ارائه شد و به 
افــراد اين امكان را داد تا از شــبكه پرســرعتى كه از صورت فلكى 

ماهواره اى اسپيس ايكس ارسال مى شد، استفاده كنند.

نتايج آزمايش اوليه داروى درمان آلزايمر 
موفقيت آميز بود

 براساس نتايج تحقيقات جديد منتشرشده، به نظر مى رسد كه داروى 
تجربى ارائه شــده براى درمان بيمارى آلزايمر در افراد مبتالبه بيمارى 
آلزايمر زودرس روند كاهش شناختى را آهسته كند.به گزارش ايسنا، 
اين دارو، دوناماب آنتى بادى است كه پالك هايى به نام آميلوئيد بتا را 
كه تصور مى شــود در بيمارى آلزايمر نقش دارند در مغز مورد هدف 
قرار داده و از بين مى برد. براســاس نتايج مطالعه منتشرشده در مجله 
پزشــكى نيوانگلند و نتايج ارائه شده در كنفرانس بين المللى آلزايمر و 
بيمارى پاركينسون سال 2021، مقايسه بين افراد دريافت كننده دوناماب 
با افرادى كه در اين مطالعه دارونما را دريافت نكردند، نشــان داد طى 

يك سال ونيم 32 درصد كاهش شناختى كندتر شده بود.

كاهش عوارض شيمى درمانى 
با داروى رماتيسم

 محققان دانشگاه كوئينزلند(Queensland) از داروى ضدالتهاب 
آناكينرا(anakinra) براى كاهش قابل توجه درد عصب كه از اثرات 
جانبى داروى وينكريســتين(vincristine) شــيمى درمانى است، 
استفاده كردند. به گزارش ايسنا، كشف دانشگاه كوئينزلند به برخى از 
مبتاليان به سرطان در آينده از جمله كودكانى كه مبتال به سرطان خون 
هستند، كمك مى كند تا از عوارض سخت و ناتوان كننده  شيمى درمانى 
 Hana)در امان بمانند. پروفســور ايرينا وتر و دكتر هانا اســتاروبوا
Starobova) معتقدنــد كــه بــا از بين بردن التهــاب كه يكى از 
واكنش هاى طبيعى بدن به داروى وينكريســتين است مى توانند درد و 

عالئم ناخوشايند حاصل از آن را نيز از بين ببرند.

تشخيص دقيق ناهنجارى ها 
با اسكن ام.آر.آى

 محققان دانشــگاه كينگز لندن در مطالعه اخيرشان اظهار كرده اند 
اسكن ام.آر.آى با دقت بيشترى مى تواند برخى از ناهنجارى هاى بدن 

نوزادان متولد نشده را تشخيص دهد.
به گزارش مديكال اكسپرس، اسكن ام.آر.آى مى تواند ناهنجارى هاى 
ســر، گردن، قفسه سينه، شــكم و ســتون فقرات را با دقت بااليى 
 Lancet تشــخيص دهد. در اين مطالعــه كه به تازگــى در مجله
Child and Adolescent Health منتشر شده است، محققان 
و پزشــكان اظهار كردند كه اسكن ام.آر.آى مى تواند ناهنجارى ها را 
با جزئيات كامل نشــان دهد. عالوه بر آن آنها خاطرنشــان كردند كه 
ام.آر.آى يك روش بسيار ايمن براى زنان باردار و نوزادانشان است.

نگاهى به تأثيرات فرهنگى اجتماعى 
سريال هاى فاخر رسانه ملى

 امروزه نقش رسانه هاى ارتباطات جمعى در شكل دهى افكار عمومى 
و خلق احساسات، عقايد و رفتارها، حقيقتى است ژرف كه ذهن بسيارى 
از صاحب نظران عرصه سياســت و اجتماع را به خود مشــغول نموده 

است.
از اين رو تالش در دستيابى به ابزار بيشتر رسانه اى و انعكاس گسترده تر 
پيام هاى ارتباطى الزمه تأثيرگذارى، تغيير و تحوالت جوامع نوين شده 
است و قدرت رسانه اى هم تراز و حتى فوق قدرت سياسى و اقتصادى 

به حساب مى آيد.
 Transmission) در ايــن رهگــذر چه پيــرو رويكــرد انتقالــى
approach) باشــيم كه بــا تأكيد بر منبع و فراينــد انتقال پيام، فهم 
معنا و رمزگشــايى از پيام را الزمه تأثير بر مخاطب مى داند و چه پيرو 
رويكــرد «آئينى» Ritual approach كــه با تأكيد بر توليد و تبادل 
معنا، همسانى و انطباق پيام با انگاره هاى ذهنى مخاطب و اشتراك معنا 
را الزمه تأثير پيام مى داند، به يقين به قدرت و تأثير وسايل ارتباط جمعى 

اذعان كرده ايم.
آنچه امروز از آن به عنوان قدرت نرم ياد مى شــود، در سايه سار قدرت 
رســانه هاى ارتباط جمعى شكل گرفته است. از اين رو است كه امروزه 
در دنياى مدرن شــاهديم كه جنگ رســانه اى به مراتب بيشتر از جنگ 
نظامى به وقوع مى پيوندد. به ديگر بيان امروزه رســانه ها، نقش مهمى را 
در مديريت تحوالت بين الملل بر عهده دارند و با تحريف اخبار از هيچ،  

همه چيز مى سازند.
ساول برنارد كوهن (Saul Bernard Cohen) در كتاب ژئوپليتيك 

نظام جهانى مى گويد:
«رسانه ها ممكن اســت نتوانند بگويند چگونه فكر كنيم ولى آنها به ما 
مى گويند به چه چيزهايى فكر كنيم، اين همان كارى است كه قدرت هاى 
بزرگ جهانى مى كنند، آنها از طريق رسانه ها با ساخت و پردازش مسائل 
دلخواه خود به تحريف واقعيت مى پردازند و از واقعيت دروغ و از دروغ 

حقيقت را به خورد مردم مى دهند.»
در ايــن ميــان و در دنياى كنونــى ارتباطات، تلويزيــون مؤثرترين و 
گسترده ترين دستگاه پيام رسانى به شمار مى رود. تا بدانجا كه گستره نفوذ 
آن ســبب شده اســت تا عضوى از اعضاى خانواده و بخشى از اوقات 
فراغت انسان ها محسوب شــود. با تلويزيون بسيارى از ناگفته ها گفته، 
بسيارى از پديده هاى غيرديدارى ديده و نهايتا بسيارى از غيرممكن ها به 

مدد معجزه تصويرى آن ممكن مى شود.
اين رسانه به دليل استفاده از جاذبه هاى تصويرى تأثيرگذارى بيشترى بر 
افكار و رفتار مخاطبان خود دارد؛ زيرا همه قواى ادراكى انســان (عقل، 
خيــال و وهم) را تحت تأثير قرار مى دهد. همچنين تلويزيون تصاويرى 
پويا به شــكل نمادين، همراه با زبان و صدا و موسيقى منتقل مى كند. از 
اين رو، همه شــرايط الزم براى توجه و جذب در اين رسانه فراهم آمده 
اســت و اين ويژگى تلويزيون را به قدرتمندترين رسانه جمعى از ساير 

رسانه ها متمايز مى كند.
بى هيچ ترديد در مجموعه برنامه هاى تلويزيونى فيلم و  سريال از جايگاه 
ممتازى برخوردارند. اين اهميت به ويژه در فيلم ها و ســريال هاى فاخر 
بر كسى پوشيده نيســت. 3 اصل اساسى تكرار و  استمرار پيام، در عين 
تدريجى بودن انتقال آن در كنار همسويى و انطباق با انگاره هاى فرهنگى 
رمز مقبوليت و محبوبيت فيلم و ســريال بــوده كه همين 3 باعث تأثير 

عميق تر،گسترده تر و پر دوامتر بر نگرش مخاطب است.

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

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

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام
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تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

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

■ دوبيتى باباطاهر 
چو گل پرورده ى باد بهارى بمو واجى چرا ته بيقرارى  
چرا گردى بكوه و دشت و صحرا                                           بجان او ندارم اختيارى
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■ حديث:
امام صادق(ع):

آن كه به ما ايمان آوَرد و سخن ما را تصديق كند و منتظر امر [فرج] ما باشد ، همچون كسى 
است كه زير پرچم قائم به شهادت برسد .           
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مريم مقدم »
 يك سريال 13 قسمتى با نام «خريطه» به معناى 
«نقشه راه» توسط هنرمندان بومى در همدان درحال 
توليد اســت. اين خبر از ضرورت حمايت براى 
توليدات بومى هر روز بيشــتر از ديروز حكايت 
دارد، حمايتــى كه بخش تأثيرگذارى از وظيفه آن 
بر دوش متوليان امــور فرهنگى، مديران، حاميان 
توليدات كارهــاى فرهنگى، حتى ديگر هنرمندان 

ديگر و رسانه  ها است.
ســريال خريطه با گردهم آمــدن هنرمندان بومى 
همدانى با هدف معرفى آداب و رسوم اين منطقه 
محتواى شــانس را در زندگى دنبال مى كند و پيام 
اصلى ســريال اين است كه جوانان فارغ از اتكاى 
به شانس با برنامه ريزى تالش كنند تا به آرزوهاى 

خود برسند.
داستان اين ســريال از اين قرار است كه دو زوج 
درحالى زندگى خود را آغاز مى كنند كه با رويكرد 
بهره بردن از شانس وارد سرمايه گذارى در بورس 
مى شــوند، اما به دليل آنكه شناخت كافى و تسلط 
بر اين فعاليت اقتصادى ندارند و با اتكا به شانس 

پيش مى روند نقشه هايشان نقش برآب مى شود.
محســن روحى تهيه كننــده ســريال خريطه در 
گفت وگو با همدان پيام با اشاره به محتواى سريال، 
مى گويد: شناساندن آداب و رسوم استان در قالب 
فيلم يا ســريال يكى از دغدغه هاى اصلى گروهى 
است كه حاال هر يك براى روى آنتن رفتن سريال 

خريطه كنار هم فعاليت هنرى مى كنند.
وى كه از ســال 1381 وارد صدا و سيماى مركز 
همدان شــده اســت، درحالى كــه ظرفيت هاى 
فرهنگى، طبيعى و گردشــگرى همــدان را غنى 
مى داند، مى گويد: همواره سال هاست در استان اين 
خأل داريم كه چرا يــك كار خوب و حرفه اى با 
مضمون معرفى پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين 
در قالب فيلم يا ســريال به نمايش درنيامده است.  
روحى معتقد است: در اين فضا يكى از اصول مهم 
داشتن اسپانسر و حامى است، هر اسپانسر مى تواند 
موجب شــود يك تيم هنرى با تأمين بودجه هاى 
الزم بدون دغدغــه كار حرفه اى را هدفمند پيش 

ببرد.
از آنجا كه در سطح استان الزم است اين مهم مورد 
توجه قرار گيرد مى توان اميــدوار بود در آينده با 
پــاى كار آمدن اسپانســرهاى هدفمند همدان در 

عرصه ملى بتوانــد همه ظرفيت هاى غنى خود را 
در معرض معرفى رسانه اى ببيند.

ايــن تهيه كننده كه در تجربــه كارى خود ردپاى 
برنامه هــاى پرمخاطبى چون «شــوچره» را دارد، 
مى گويــد: همواره معتقــدم بــراى آنكه فضاى 
همكارى فرهنگى بين همكاران مســاعد باشــد 
بايــد در اين راســتا حمايــت از كارهاى هنرى، 
فرهنگسازى و رفع موانع براى پيشبرد اهداف در 

رأس كار باشد.
وى به ظرفيت تأثيرگذار رسانه اشاره كرد و گفت: 
رسانه ظرفيت مناســبى براى معرفى ظرفيت هاى 
استان و شهر همدان اســت، همدانى كه تاريخ و 
قدمت آن حرف هاى بسيارى براى گفتن دارد و ما 
نتوانسته ايم تا امروز اين داشته هاى غنى را معرفى 

كنيم.
محسن روحى گفت: بايد بتوانيم چنين ظرفيتى را 

در عرصه ملى به نمايش بگذاريم.
اما از آنجا كه مركز اســتان ها به لحاظ تأمين بودن 
داراى مشــكالت عديده اى هســتند، براى تأمين 
مخارج ساخت و توليد محتواى هاى نمايشگاه ها 

چالش هاى متعددى را پيش روى دارند.
از اين جهت مشــاركت در سطح مديريتى استان 
در ساخت و توليد كارهاى هنرى همچون سريال 

خريطه از ملزومات پيشبرد كار است.
وى گفت: حاال بيش از 50 روز از توليد ســريال 
خريطه مى گــذرد و از ويژگى هاى آن مى توان به 
بهره گيرى صد درصد از تــوان هنرى افراد بومى 
اشــاره كرد؛ زيرا بازيگران اين ســريال با هدف 
معرفى همدان و توانمندى هــاى آن از هنرمندان 

بومى انتخاب شده اند.
اما براى به نتيجه رســيدن اين هدف الزم اســت 
تا مديران اســتانى از فرايند ســاخت و توليد كار 

حمايت الزم را انجام دهند.
سريال خريطه تابســتان 1400 روى آنتن خواهد 
رفت و با هدف معرفى فرهنگ و آداب و رســوم 
همدان در عرصه ملى پيام ظرفيت هاى غنى همدان 
را رسانه اى خواهد كرد، اميد آنكه با حمايت متوليان 
امور در حوزه فرهنگى اين چنين سريال هايى هر 

روز بيشتر از ديروز روى آنتن مى رود.
گفتنى است اين سريال به نويسندگى و كاردگردانى 
سعيد پور شعبانيان و تهيه كنندگى محسن روحى 

در حال حاضر درحال تصيربردارى است.

با هنرمندى هنرمندان همدانى

«خريطه» تابستان 1400 
روى آنتن مى رود

وزير ميراث و گردشگرى اعالم كرد
پلمب اقامتگاه هايى كه 
تور غيرمجاز مى پذيرند

 با تعيين تكليف وضعيــت حدودى ترددهاى جاده اى 
بين  شهرى در نوروز، وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دســتى نيز اعالم كرد: تورهاى گردشگرى بايد در 
تعطيــالت نوروز با رعايت دقيق پروتكل هاى بهداشــتى 
برگزار شــوند. هتل ها، اماكــن اقامتى و گردشــگرى و 
بوم گردى ها نيز حق پذيرش تور بدون كد مجاز را ندارند.

 به گزارش ايســنا، كميتــه امنيتى، اجتماعــى و انتظامى 
ســتاد ملى مديريت كرونا با صدور اطالعيه اى تأكيد كرد 
كه مســافرت «از» و «به» شــهرهاى نارنجى و قرمز از 25 
اسفندماه 99 تا 15 فروردين ماه 1400 ممنوع است. همچنين 
از مردم خواسته شد سفر را به زمان مناسب ديگرى موكول 
كنند، اما چنان چه قصد ســفر ضرورى دارند حتى  المقدور 
با خودرو شــخصى مســافرت كنند، از وضعيت سالمت 
خود و خانواده اطمينان كامل داشته و بعد برنامه ريزى سفر 
كنند، دســتورالعمل رعايت سالمت و بهداشت در سفر را 
كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ابالغ 
شده به صورت جدى رعايت كنند، درصورت اعالم تغيير 

روند بيمارى در شــهرها، ظرف كم ترين زمان ممكن افراد 
غيربومى اقدام به بازگشــت كنند و افرادى كه از وضعيت 
بيمارى خود اطالع دارند (تست مثبت) به هيچ عنوان اقدام 

به تردد و عزيمت به مسافرت نكنند.
به دنبال اعالم اين وضعيت، على اصغر مونسان وزير ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى نيز از مديران استان ها 
درخواست كرد: در ايام نوروز نظارت  دقيقى روى هتل ها 
به ويژه بوم گردى ها داشته باشند و براساس بخشنامه اى كه 
قرار است معاونت گردشگرى به سراسر كشور ابالغ كند، 
جلو تورهاى غيرمجاز را بگيرند و به هتل ها، اماكن اقامتى 
و گردشــگرى و همچنين بوم گردى ها اعالم شود كه حق 

پذيرش تور بدون كد مجاز را ندارند.
وى افزود: از معاونت گردشــگرى تقاضــا دارم روى اين 
موضوع نظارت دقيقى داشــته باشد و درصورت پذيرش 
تورهاى غيرمجاز گردشــگرى توســط مراكــز اقامتى و 
گردشگرى و هتل ها، بالفاصله آن مركز متخلف پلمب شود. 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى پيش تر 
با ارائه طرح «ســفر هوشمند» به ستاد ملى مقابله با كرونا 
اعالم كرده بود سفر فقط با تور و درصورت رزرو اقامتگاه 
مجاز امكان پذير است. هرچند ستاد كرونا فعال درباره سفر 
به شــهرهاى زرد و آبى با اين شــرايط اظهارنظرى نكرده 

است. اين وزارتخانه همچنين به بهانه سامان دهى سفرهاى 
نوروزى در دوران كرونا، ســامانه «ثبت تور» را راه اندازى 
كرده اســت كه مجوز تورها از طريق آن صادر مى شــود. 
اين سامانه بيشتر با هدف جلوگيرى از فعاليت غيرقانونى 
اشــخاص حقيقى و حقوقى بدون مجوز، ساماندهى انواع 
تورهاى داخلى و خارجى، جلوگيرى از برگزارى تورهاى 
غيرمجاز، تسهيل در رسيدگى به شكايات، شفافيت تعهدات 
براى ارتقاى كيفيت خدمات، ايجاد آمار و اطالعات دقيق 
سفر و حمايت از دفاتر و شركت هاى خدمات مسافرتى و 
گردشگرى داراى مجوز بند ب (اجراى تورهاى مسافرتى) 

راه اندازى شده است.
اســماعيل برات معاون اداره كل نظارت و ارزيابى وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى نيز تأكيد كرده 
است: تمام شــركت هاى خدمات مسافرتى و گردشگرى 
ملزم به ثبت تور و اعالم جزئيات مسير و مقاصد تورهاى 
داخلى و خارجى در اين سامانه هستند، در غير اين صورت 
عواقب و مســئوليت عدم ثبت تور و هرگونه مشــكالت 
بعدى ناشى از اين امر در وهله نخست با دفاتر و مجريان 
تور خواهد بود. مردم و مسافران نيز بايد از دفاتر خدمات 
مســافرتى اين مطالبه را داشته و تورهايى را كه در سامانه 

ثبت شده و داراى كد رهگيرى است خريدارى كنند. 
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