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 كرونــا در همدان به قدرى شــدت گرفته 
است كه نه تنها محدوديت هاى ابتداى شيوع 
بار ديگر اعمال شــده اند بلكه وضعيت استان 
فراتر از قرمز رفته اســت، با اين حال بسيارى 
از افراد جامعه حرف شــنوى ابتداى ماجرا را 

ندارند و نسبت به آن بى تفاوت هستند.
اكنون اســتان در بدترين وضعيت از ابتداى 
شيوع بيمارى قرار دارد و طبق گفته سخنگوى 
دانشــگاه علوم پزشكى استان، مجموع موارد 
مثبت بسترى و ســرپايى به 40 هزار و 644
نفر رسيده اســت، به طورى كه مجموع موارد 
مثبت بســترى از ابتداى همه گيرى ويروس 
كرونا تاكنون در اين اســتان بــه 11 هزار و 
750 نفر و بيماران سرپايى به 28 هزار و 894
مورد رسيده است، همچنين هزار و 630 نفر 
در روزهــاى كرونايى همدان جان خود را از 
دست داده اند، به همين دليل با توجه به قرار 
گرفتن استان همدان در شرايط قرمز كرونايى، 
اعمال محدوديت هاى جديد پيش بينى شــده 
در طرح جامع هوشمند براى رنگ بندى قرمز 

در اين استان آغاز شده است.
در اين دوره از محدوديت ها در كنار تعطيلى 
صنوف مختلف، بازار، اعمال محدوديت تردد 
شبانه و ممنوعيت برگزارى هرگونه تجمع و 
مراســم، اعالم شــده اســت كه با متخلفان 
برخورد قضايى مى شود اما نكته حائز اهميت 
در اين دوره اين اســت كه علت اصلى شيوع 
را در سهل انگارى مردم جست و جو مى كنند، 
درحالى كه بســيارى از تصميمــات اجرايى 
براى مقابله با اين بيمارى در ســطح اســتان 
كه از ســوى مســئوالن اتخاذ مى شود بسيار 

تأمل برانگيز است.
ــن  ــه اي ــلوغى ك ــكان و ش ــاى پزش مطب ه
مهم تريــن  از  يكــى  مى توانــد  روزهــا 
تمــام  در  باشــد  شــيوع  كانون هــاى 
بــدون  محدوديــت  اعمــال  دوره هــاى 
فعــال  خاصــى  محدوديــت  هيچ گونــه 
بودنــد، درحالى كــه در هميــن بازه هــاى 
زمانــى بســيارى از مشــاغل كــه شــايد تــردد 
ــته  ــا نداش ــون مطب ه ــى چ ــم باالي و حج
ــد. ــيب ديدن ــدى آس ــر درآم ــند از نظ باش

در  بهداشتى  پروتكل هاى  رعايت  متأســفانه 
مطب پزشكان در همدان به شدت پايين است، 
به طورى كه مراجعان مجبورند ســاعت ها در 
محوطه كوچك مطب و در كنار هم بنشــينند 

تا نوبتشان شود.
ــه  ــه بهان ــه ب ــى ك ــاس مكان ــن اس ــر همي ب
ســالمت مــردم و درمــان بيماريشــان فعاليت 
بــراى  مكانــى  بــه  درحال حاضــر  دارد 
ــروس و به خطــر انداختــن جــان  تجمــع وي
مــردم تبديــل شــده اســت، به طورى كــه 
وقتــى بــه مطب هــاى فعــال در ســطح 
ــيار  ــاى بس ــا صحنه ه ــم ب ــر زدي ــتان س اس
تاجايى كــه  شــديم،  مواجــه  نامطلــوب 

اگــر يكى  درميــان ماســكى بــر صــورت 
ــن شــهر  ــاور اينكــه در اي بيمــاران نباشــد ب
كرونــا دارد روزانــه جــان بيــش از ده نفــر را 

مى نمايــد. غيرقابل بــاور  مى گيــرد 
مى توانــد  وضعيــت  ايــن  طرفــى  از 
ــا  به راحتــى موجــب شــيوع و گــردش كرون
ــتاد  ــار در س ــه چندين ب شــو؛د موضوعــى ك
ــا توســط مســئوالن نظارتــى و امنيتــى  كرون
ــود و  ــده ب ــد ش ــن تأكي ــش از اي ــه آن پي ب
ــا در  ــت پروتكل ه ــه رعاي ــه ك ــن زمين در اي
بــه  مطب هــا  و  درمانــگاه  بيمارســتان ها، 
ــت،  ــيده اس ــن رس ــع ممك ــن وض پايين تري
كــه  بــود  شــده  داده  هشــدار  و  تذكــر 
متأســفانه گويــا بــه فراموشــى ســپرده شــده 

ــت. اس
اين شــرايط درحالى است كه به نظر مى رسد 
بــا طرح هــاى جايگزيــن از جملــه اينكه 
علوم پزشــكى براى پزشــكان نوبت دهى و 
شــيفت بندى روزانه در بيمارســتان ها داشته 

باشد و مطب ها را هم به جرگه محل هايى كه 
شامل طرح محدوديت فعاليت هستند، اضافه 
كند؛ هم مى تــوان به راحتــى ذهنيت عموم 
نسبت به پزشــكان را كه در تمامى روزهاى 
بحرانى كمــاكان حاضر به تعطيلى مطب هاى 
خود نيســتند، تغيير داد و هم اينكه در سطح 
گســترده تر با هدف گيرى باالترى به مردم و 

بيماران خدمت رسانى كرد.
ــه مطــب  ــد ك ــن نق ــل اي ــى در مقاب از طرف
پزشــكان به ويــژه در هنــگام عصــر بــا 
حجــم بــاالى بيمــاران منتظــر همــراه اســت، 
نظــام پزشــكى مى گويــد نيــروى كافــى 
ــار  ــا را در اختي ــر مطب ه ــارت ب ــراى نظ ب
نــدارد امــا بــا اين حــال تاكنــون ســعى 
ــا  ــى ب ــر نظــارت جــدى و برخــورد قانون ب

ــت. ــده اس ــان ش متخلف
رئيس ســازمان نظام پزشــكى استان همدان 
معتقد اســت: در همدان بيشتر ساختمان هاى 
پزشــكان از نظــر پروتكل هاى بهداشــتى و 
تهويه آسانسورها، غيراستاندار بوده و در اين 
شــرايط، تجمع افراد در سالن هاى انتظار اين 
مراكز باعث افزايش شيوع كرونا خواهد شد.

عليرضــا مدركيان با بيان اينكــه در مواردى 
اخطار كتبى نيز به برخى از همكاران داده شد، 
تصريح كرد: اكنون بسيارى از مطب ها شرايط 
مناسبى دارند و بقيه هم طى دستورالعمل هاى 

ابالغى اصالح خواهند شد.
وى با اشــاره بــه اينكه مراجعات پزشــكى 
غيرضرورى در اســتان همــدان نگران كننده 
اســت، تأكيد كرد: بيشــتر ســاختمان ها و 
مجتمع هاى پزشــكى همدان شرايط استاندار 

الزم را ندارند.
رئيس سازمان نظام پزشــكى استان همدان، 
اظهار كرد: بــا توجه به وجود ويروس كرونا 
بســيارى از مردم با مراجعــه غيرضرورى به 
پزشــكان موجب شــيوع و افزايش بيمارى 

كرونا مى شوند.
مدركيــان با بيــان اينكه برخى بيمــاران از 
شهرســتان و اســتان هاى همجــوار راهــى 
مطب هاى پزشــكى همدان مى شوند و همين 
رفت وآمدهــا خطر انتقال كرونــا را افزايش 
مى دهد، گفت: هر مطب بايد سيســتم تهويه 
مناسب داشته باشد و نحوه چينش صندلى ها 
نيــز به گونه اى باشــد كه فاصلــه 1/5 مترى 

بيماران از يكديگر رعايت شود.
وى با تأكيد بــر اينكــه نوبت دهى مطب ها 
به گونــه اى باشــد كــه بيمــاران بــا حفظ 
فاصله گــذارى اجتماعــى و بــدون معطلى 
ويزيت شــوند، اظهار كــرد: بيماران هم بايد 
حتما ماســك بزنند و حتى المقدور از ورود 

همراه به داخل مطب پرهيز شود.
در اين ميان اما بيماران نيز نظرات قابل تأملى 
دارنــد، يكــى از آنها كه در مطب پزشــكى 
سرشــناس در همدان به گفته خودش حدود 
يك ســاعت و 40 دقيقه است كه منتظر براى 
ويزيت است و از 20 روز پيش وقت ويزيت 

گرفته است.
وى كه معتــرض به نحوه پذيــرش بيماران 
در شــرايط كرونايى اســت، ادامه داد: چرا 
زمان بندى درســتى نمى كنند تا اينجا شــلوغ 
نشــود؟ چرا بايــد اين جمعيــت در صف 
بايســتند؟ مگر اينجا نظارتى نيســت؟ اينجا 

كرونا وجود ندارد؟
بــه نظــر صحبت هايــش با واقعيــت جور 
درمى آيد؛ زيرا ديگــر بيماران منتظر هم با او 
هم عقيده هستند، آنها مى گويند: خودمان هم 
راضى به اين نيستيم، استرس داريم كه نكند 
به جاى درمان دردمان، كروناهم بگيريم؛ زيرا 
در يــك اتاق 20 تا 30 مترى، حدود 15-20

نفر كنــار يكديگر نشســته  ايم و نه از تهويه 
مناســب خبرى هست و نه از سرعت در راه 

انداختن بيماران!

يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

و  پزشــكان  مطب هــاى 
شــلوغى كه ايــن روزها 
مى تواند يكى از مهم ترين 
باشد  شــيوع  كانون هاى 
در تمــام دوره هاى اعمال 
هيچ گونه  بدون  محدوديت 
فعال  خاصى  محدوديــت 
بودند، درحالى كه در همين 
از  بسيارى  زمانى  بازه هاى 
مشاغل كه شــايد تردد و 
حجم بااليى چون مطب ها 
نظر  از  باشــند  نداشــته 

درآمدى آسيب ديدند

آخرين وضعيت سدهاى درحال ساخت همدان
 مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان همدان از پيشرفت 35 درصدى سد خرمرود تويسركان خبر داد، به طورى كه 
سد خرمرود طبق مجوز ماده 56 با سرمايه گذارى بخش خصوصى درحال ساخت است كه تاكنون 35 درصد پيشرفت 
فيزيكى دارد. منصور ســتوده در گفت وگو با ايسنا، با اشــاره به سدهاى درحال ساخت در استان، اظهار كرد: سدگرين 
نهاوند سال گذشته توانست با مجوز ماده 56 توسط بانك ها سرمايه گذارى شود كه اين سد با سرمايه گذارى 170 ميليارد 
تومانى بانك ها آغاز شــده است. وى با بيان اينكه ســدگرين نهاوند با هدف تأمين آب شرب، تنظيم آب كشاورزى و 
صنعتى نهاوند ســاخته مى شود، خاطرنشــان كرد: 14 ميليارد تومان پيش از سال جديد توسط بانك كشاورزى واريز و 
به پيمانكار پرداخت شــد. ستوده با اشاره به اينكه سد نعمت آباد در مراحل نهايى قراردارد، گفت: اين سد سال گذشته 
توســط وزير نيرو افتتاح شد و امسال نيز مراحل نهايى آن درحال انجام است و هم اكنون براى تنظيم بخش كشاورزى 

درحال استفاده است.

خير همدانى 2 زندانى را آزاد كرد
 يك خير همدانى با حضور در ستاد ديه و پرداخت هزينه آزادى 2 زندانى موجب بازگشت پدر اين 2 خانواده به زندگى شد.

مديرعامل ستاد ديه استان همدان گفت: اين خير به نيت اموات به ويژه پدر مرحومش اقدام به اين كار خيرخواهانه و آزادى زندانى كرده است.
يدا... روحانى منش در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: با كمك اين خير، مرد 38 ساله و متأهلى كه به دليل ناتوانى در پرداخت نفقه فرزند از هفتم فروردين 

امسال در زندان به سر مى برد به آغوش خانواده بازگشت.
وى ادامه داد: همچنين مرد ديگرى به دليل صدور چك و ناتوانى در پرداخت آن به علت ورشكستگى زندانى شده بود كه با پرداخت 18 ميليون تومان 
بدهى از سوى خير، اين فرد نيز آزاد شد. روحانى منش يادآورى كرد: سال گذشته با حمايت و كمك خيران 304 زندانى جرايم غيرعمد اين استان، آزاد 

شدند كه شامل 215 زندانى داراى محكوميت مالى، 59 زندانى مهريه، 20 زندانى ناتوان در پرداخت نفقه و ده زندانى ديه ناشى از حوادث مى شود.
وى گفت: هم اينك 225 زندانى شامل 7 زن و 218 مرد چشم اميد به كمك خيران دارند و اين افراد شامل 196 زندانى مالى، 25 جوان ناتوان در پرداخت 

مهريه و 4 شهروند ناتوان در پرداخته ديه است.

سپاه همدان براى كمك به مهار كرونا 
آماده است

 جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان با بيان اينكه 
آمادگى الزم با همه امكانات در مهار كرونا در سطح استان وجود دارد، 
از اينكه هر اقدامى در زمينــه آماده كردن مكان هايى براى نقاهتگاه و 

قرنطينه انجام خواهد شد خبر داد.
مهدى فرجى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: در پيك چهارم شيوع 
كرونــا با توجه به نوع ويروس،  همه گير بودن، ســرعت ســرايت و 
درگيرى مردم شرايط متفاوت است. وى ادامه داد: نيروهاى بسيجى در 
كنترل ورودى هاى شهر و مراقبت و رصد خودروها به كمك ناجا رفته 

و در ضدعفونى و همكارى با كادر بهداشت نيز ورود پيدا كرده اند.
فرجى با اشاره به اينكه در شرايط فعلى نبايد اجازه حمله به ويروس 
را داد، گفت: درحال حاضر با توجه به تعطيلى هاى هوشــمند حمايت 
از قشرهاى آسيب پذير مهم ترين نكته است كه كمك هاى مؤمنانه در 
اين راستا انجام مى شــود. وى ضمن اشاره به اقداماتى كه در ماه هاى 
گذشته در اين زمينه انجام شده است، مطرح كرد: از ابتداى ماه رمضان 
نيــز چند مرحله اقدامات كمك هاى مؤمنانــه را انجام خواهيم داد و 

بسته هاى حمايتى به دست اقشار آسيب پذير خواهد رسيد.
فرجى بيان كرد: تفاوتى كه در موج چهارم شــيوع كرونا با موج هاى 
پيشــين وجود دارد/ف اين است كه براســاس تجربيات كسب شده 
آمادگى  قابل قبولى به دست آورديم تا هرچه سريع تر از اين دوران به 

سالمتى عبور كنيم.

فعاليت 346 واحد صنعتى و احياى 33 واحد 
در شهرستان همدان

 در جلســه اى به رياست 
فرمانــدار همــدان با حضور 
اقتصــادى  امــور  معــاون 
مديــران  و  اســتاندارى 
دســتگاه هاى اجرايى ذى ربط 
تعدادى  وضعيــت  آخريــن 
اقتصادى  مهــم  طرح هاى  از 
شهرستان  ســرمايه گذارى  و 
همــدان مورد بررســى قرار 

گرفت.
معاون امور اقتصادى استاندارى همدان از راه اندازى مركز رسيدگى به 
مشــكالت واحدهاى توليدى در استان خبر داد و گفت: اين مركز در 
سازمان صمت فعال شده و از ساعت 8 صبح تا 20 آماده پاسخگويى 

به مراجعان است.
ظاهــر پورمجاهد با بيــان اينكه طرح هاى قابل توجهى در اســتان و 
شهرســتان همدان در دست اجرا اســت، افزود: 346 واحد صنعتى 
در شهرســتان همدان فعال اســت و در سال گذشــته 33 واحد در 
شــهرك هاى صنعتى احيا شد. وى با اشــاره به ضرورت حمايت از 
واحدهاى توليدى به منظور افزايش ظرفيت توليد و اشتغال اضافه كرد: 
در شهرســتان همدان 92 واحد صنعتــى با 30 درصد ظرفيت و 145

واحد با 70 درصد ظرفيت فعاليت مى كنند.
معاون امور اقتصادى اســتاندارى همدان از گردآورى اطالعات دقيق 
واحدهاى توليدى خبر داد و تصريح كرد: در ســتاد تســهيل استان با 
دستور كار رفع موانع و مشــكالت واحدهاى توليدى 2 بار در هفته 
تشكيل مى شود و دســتگاه هاى اجرايى بايد از اين ظرفيت براى رفع 

مشكالت واحدهاى زيرمجموعه استفاده كنند.
پور مجاهد با تأكيد بر ضرورت پيگيرى مســتمر وضعيت طرح هاى 
توليدى توسط دستگاه هاى اجرايى ذى ربط افزود: ناحيه صنعتى قهاوند 
از مزاياى قانونى و زيرساخت هاى الزم برخوردار است و بايد با نگاه 

ويژه شركت شهرك هاى صنعتى براى احياى اين منطقه تالش كنيم.
فرماندار شهرستان همدان نيز در اين نشست گفت: براساس نام گذارى 
ســال موضوع حمايت و رفع موانع واحدهاى توليدى و اقتصادى را 

محور كار قرار داديم و به طور ويژه پيگيرى مى كنيم.
محمدعلى محمــدى افزود: مجتمع كشــت و صنعت ياس، مجتمع 
گاودارى شســتا، پرورش مرغ الين، واحد مرغ تخم گذار يكصد هزار 
قطعه اى و توســعه طرح هاى گلخانه اى از مهم ترين طرح هاى بخش 
كشاورزى شهرستان است كه به صورت هفتگى پيشرفت كار آنها مورد 

بررسى قرار مى گيرد.
وى اضافه كرد: در بخش صنعت نيز طرح توسعه صنايع غذايى سحر، 
شــركت شيشه همدان و واحد توليدى ورق هاى آلومينيوم سنگ شير 

پارس درحال پيگيرى است.
محمدى با اشاره به طرح هاى شركت شهرك هاى صنعتى استان اظهار 
كرد: شــهرك فرآورى سير، منطقه صنايع مبتنى بر فناورى هاى برتر و 
شهرك فروشگاهى بوعلى 2 اهم طرح هاى اين بخش است كه بايد در 

سالجارى به نتيجه مشخصى برسد.
فرماندار همدان افزود: در بخش گردشــگرى شهرستان نيز طرح هاى 
پارك فرامنطقه اى حاشيه سداكباتان، مجموعه باغ ميوه همدان، پرشين 
ياقوت، مرواريد غلطان، عصر طاليى و شــهرك وياليى با مشاركت 

شهردارى و ميراث فرهنگى پيگيرى مى شود.

1- زمينه ســازى براى گران كردن گوشــت در ماه رمضان آغاز شده 
است. گويا اتحاديه گوشت گوســفندى اين گرانى را به دليل افزايش 
تقاضا پيش بينى كرده اســت. گفتنى اســت در بازار ايران اتحاديه ها 
همه كاره بوده و دولت و مجلــس و نهادهاى ديگر هم مانند افزايش 

قيمت مرغ، نهايت در برابر تصميم آنها تسليم مى شوند.
2- خريد طالى دست دوم هم برخى از واحدهاى توليدى و هم مردم 
را دچار مشكل كرده است. گويا واحدهاى توليدى نمى توانند طالى 
جديد بســازند و برخى از طالهاى دست دوم هم كد استاندارد و كد 
رهگيرى ندارند و عيارشــان هم مشكل دارد. گفتنى است اجرت طال 
و اصل طال گران شــده و به همين دليل از خريد طالى دســت دوم 

استقبال مى شود.
3- قيمت واكســن كرونا در بازار ســياه بين 45 تا 60 ميليون تومان 
است. گويا اين در شرايطى است كه واكسن كرونا در جهان تنها 2 دالر 
قيمت دارد. گفتنى است اين قيمت گذارى در شرايطى است كه به دليل 

واردات محدود، واكسنى در دست دالالن دارو نيست.
4- افشــاگرى از هم به اردوگاه بهارى ها رســيده است. گويا يكى از 
مشاوران پيشين احمدى نژاد دســت به افشاگرى درباره وى و بقايى 
زده و مــواردى چون احمدى نژاد خودش را «ولى خدا» و «يلتســين 
ايران» مى داند، مطرح كرده اســت. گفتنى است عبدالرضا داورى در 
سال 1388 در ستاد انتخاباتى محمود احمدى نژاد فعاليت مى كرد و از 
اوايل دهه 1390 جزو ياران نزديك احمدى نژاد شــد ولى در چندماه 
اخير به شــدت از احمدى نژاد فاصله گرفته و يكى از منتقدان راديكال 

او شده است.
5- اصنــاف در تعطيالت ده روزه اجبارى حداقــل 45 هزار ميليارد 
تومان كاهش فرصت فروش خواهند داشت. گويا اين رقم با احتساب 
تورم متوســط 50 درصدى محاسبه شــده است. گفتنى است بخشى 
از اين خســارت مســتقيم و بخشــى از نفروختن كاال و خسارت به 

زنجيره هاى بعدى است.

 همه ساله در ايام ماه مبارك رمضان به دليل 
روزه دارى هموطنان عزيز، از آمار اهداى خون 
در كشور كاســته مى شود و حاال هم استمرار 
منع تردد عبور ومرور در شــب امكان حضور 
داوطلبان اهداى خون را كامًال محدود مى كند 
تاجايى كه اين ســازمان را با چالش حضور 
نيافتن اهداكنندگان خون در مراكز انتقال خون 

در ساعات پس از افطار مواجه خواهد كرد. 
اين اتفاق ســبب شده اســت تا در اين زمينه 
مكاتبات الزم با ستاد مقابله با ويروس كرونا 
به نتيجه برسد و در همدان همكارى هاى الزم 
بــا اهداكنندگان خون از نظر تــردد به مراكز 
مركز اهداى خون انجام شود، به همين منظور 
خودروى اهداكنندگان خون در همدان جريمه 

نمى شود.
مديركل انتقال خون اســتان همدان گفت: با 
توجه به اجرا شــدن منع تردد شبانه با توجه 
به شيوع كرونا، اهداكنندگان در اين استان كه 
از ساعت 22 به بعد نســبت به اهداى خون 
اقدام كنند خودروى آنها اعمال قانون نمى شود؛ 
زيرا با توجه به درپيــش بودن ايام ماه مبارك 
رمضان شــمار زيادى از اهداكنندگان پس از 
افطار بــراى اهداى خون به مركز انتقال خون 

مراجعه مى كنند.
افشين محمدى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: 

بنابراين نگرانى هايــى مبنى بر تقارن حضور 
افراد در مركز انتقال خون يا زمان خروج آنها 
از اين مركز با همزمانى آغاز طرح محدوديت 
شبانه وجود داشــت؛ بنابراين رايزنى هايى با 
ستاد اســتانى مقابله با كرونا به منظور جريمه 
نشدن وسيله نقليه اهداكنندگان خون صورت 

گرفت.
مديركل انتقال خون استان همدان با بيان اينكه 
ستاد مقابله با كرونا با اين درخواست موافقت 
كرد، توضيح داد: بنابراين اهداكنندگان داراى 
خودرو هنگام مراجعــه به مركز انتقال خون، 
شــماره وسيله نقليه خود را در اختيار يكى از 

مسئوالن اين مركز قرار مى دهند.

محمدى اضافه كرد: اين شماره پالك ها روزانه 
در اختيــار پليس راهنمايــى و رانندگى قرار 
مى گيرد تا درصورت جريمه خودرو توســط 
دوربيــن يا مأموران راهور، اين جريمه حذف 

شود.
وى يــادآورى كرد: پيــش از اين مركز انتقال 
خون در 2 نوبت صبح و بعدازظهر در خدمت 
اهداكنندگان خون بود اما در ماه مبارك رمضان 
شــيفت بعدازظهر تعطيل شده و شيفت شب 

داير مى شود.
مديركل انتقال خون اســتان همدان ادامه داد: 
روزه داران مى توانند در شيفت صبح يا پس از 
افطار براى اهداى خون اقدام كنند و كاركنان 

اين مركز از ســاعت 20 تا نيمه شب در اين 
محل براى خونگيرى حضور دارند.

محمــدى بهترين زمان در مــاه رمضان براى 
اهداى خون را پس از افطار دانســت و گفت: 
روزه داران پــس از اهداى خون به نوشــيدن 

مايعات به ميزان زياد اقدام كنند.
وى بيــان كرد: بــا توجه به قــرار گرفتن در 
وضعيت قرمز كرونايى از شــهروندان انتظار 
مى رود جز در شــرايط اضطــرارى از منزل 
خارج نشوند كه البته اهداى خون نيز يك كار 

ضرورى به شمار مى رود.
مديركل انتقال خون اســتان همــدان اضافه 
كرد: به منظور جلوگيــرى از انتقال بيمارى به 
مراجعه كنندگان ســطوح اجسام در اين مركز 
پيوســته ضدعفونى مى شود، همچنين نسبت 
بــه رعايت فاصله فيزيكى، پرهيز از ازدحام و 
تجمع اهداكنندگان و اســتفاده آنها از ماسك 

توجه مى شود.
محمدى خاطرنشــان كرد: 33 هــزار و 408

همدانى سال گذشته با وجود شيوع ويروس 
كرونا نسبت به اهداى خون اقدام كردند كه 19
هزار و 792 واحد خون توســط اهداكنندگان 
مستمر و مابقى توسط افراد داراى سابقه و بار 
اولى اهدا شد، همچنين 3 درصد اهداكنندگان 

زن و مابقى مرد هستند.

با ورود انتقال خون در ماه رمضان

همدانى ها جريمـه نمى شونـد

مطب پزشكان را ساماندهى كنيد
امنيت فداى اختالفات سياسى نشود!

 1- حادثه اخير نطنز را مى توان ســومين حركت تروريســتى رژيم 
نامشروع و غاصب صهيونيســتى در حمله به امنيت داخلى كشور در 

ماه هاى اخير ارزيابى كرد.
اين حادثه پس از حادثه انفجار در نطنز و ترور شهيد فخرى زاده سومين 
حادثه اى است كه رژيم صهيونيستى مستقيم يا غير مستقيم مسئوليت آن 

را برعهده مى گيرد.
2- روزنامه نيويورك تايمز آمريكا به نقل از 2 مقام اطالعاتى آمريكا و 
رژيم صهيونيستى كه نامشان را فاش نكرده مدعى شده دليل قطع برق 
گسترده روز يكشنبه در سايت غنى سازى نطنز ايران، يك انفجار بزرگ 
در اثــر يك عمليات خرابكارانه و عمدى بوده و به پروژه غنى ســازى 
هسته اى اين كشور آسيب هاى جدى زده و جبران خسارات آن دست كم 

9 ماه زمان خواهد برد.
ايــن نوع ادعا در ترور شــهيد فخــرى زاده نيز مطرح شــد كه رژيم 
صهيونيســتى ادعا كرده بود با اين ترور فاصله ايران با بمب هسته اى را 

بيشتر كرده است!
3- رژيم صهيونيســتى با ادعاى افزايش فاصله ايران با اهداف هسته اى 
كه در آن هم غلو دارد، اقدامات تروريستى خود را براى اربابانش توجيه 

مى كند.
در مقابل در داخل اتحادى براى مقابله با اين اقدامات مشاهده نمى شود، 
يكى از صبر استراتژيك سخن مى گويد، ديگرى تالش دارد از دستگاه 
امنيت داخلى انتقام بگيرد، آن يكــى از توفيق مذاكرات مى گويد و آن 
را مهم ترين پاســخ به اين اقدامات ارزيابى مى كند و شــرايطى ايجاد 
مى شود كه هر مسئولى سازى كوك كرده و مى نوازد كه اين سازها با هم 
هماهنگى و وحدت ندارند و در نتيجه صداى واحدى شنيده نمى شود.

4- در پى علنى شدن دوستى و همكارى دولت هاى عربى خليج فارس 
با رژيم صهيونيســتى، افزايش شــيطنت هاى اين رژيم عليه ايران قابل 

پيش بينى بود.
ادعاى حمله ايران به كشــتى اين رژيم غاصب در شــرايطى كه بعدها 
مشخص شــد اين انفجار داخلى و به نوعى شيطنت براى مظلوم نمايى 
بوده، در كنار پذيرش مسئوليت انفجار در كشتى ايرانى توسط اين رژيم 
در كنار پذيرش مسئوليت 3 حادثه داخلى بخشى از اقدامات اين رژيم 

تروريستى در قبال مردم ايران پس از اين معاهدات بوده است.
5- آنچــه در اين حوادث بدون توجه به منافــع ملى و ترجيح منافع 
جناحــى رخ داد تالش برخى براى سوءاســتفاده از اين حوادث براى 
تخريب رقيب سياسى و حتى دستگاه هاى امنيتى براى اثبات خود بوده 

است.
در واقع بازيگران ســپهر سياسى ايران در اين قضايا نشان دادند در هر 
حادثــه اى به دنبال منافع جناحى مى رونــد و چندان توجهى به منافع و 

امنيت ملى ندارند.
6- در شرايطى كه رژيم صهيونيستى خرابكارى هدفمند و ضربه زدن 
به امنيت و منافع ملى ايرانيان را هدف قرار داده، در ايران برخى تخريب 
مذاكره كنندگان و دولت را براى دستيابى به اهداف انتخاباتى در دستور 
كار قرار دادند، گروهى ســپاه را مقصر كردنــد و گروهى اطالعات را 
ناكارآمد معرفى و خالصه بازار تخريبى راه افتاد كه با نزديك شــدن به 

انتخابات موج تخريب هاى آن بيشتر مى شود.
درحالى كه انتظار برآن بود كه با آسيب شناسى هر حادثه از بروز حوادث 
مشابه پيشگيرى و با وحدت، پاسخ مقتدرانه به رژيم صهيونيستى داده  

مى شد.
7- رژيم صهيونيســتى مانند تمامى دوران فعاليت سرطانى و نكبت بار 
خود عليه ايران از سيستم بزن و دررو استفاده كرده است درحالى كه رهبر 
معظم انقالب به تمامى دشمنان كشور به صراحت اعالم كرده اند دوران 

بزن و دررو تمام شده است.
بر اين اســاس انتظار مى رود دستگاه هاى مسئول با پذيرش مسئوليت 
و دورى از هزينه  براى تخريب يكديگر و دورى از سياســى كارى در 
عرصه امنيتى و فداكردن امنيت در پاى اختالفات سياسى جناح ها، پاسخ 
درخور را براى رژيم صهيونيستى آماده و ارسال كنند تا ديگر در روند 

روبه اضمحالل خود، هوس خرابكارى در خاك ايران به سرش نزند.
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خبـر

وضعيت كرونايى كبودراهنگ بحرانى شد
 بــا افزايــش تعداد مــوارد مثبــت كرونا، وضعيت شهرســتان 

كبودراهنگ بحرانى شد و مرز قرمز كرونايى را هم رد كرد.
رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان كبودراهنگ در جلسه ستاد 
پيشــگيرى و هماهنگى مقابله با ويروس كرونا اظهار كرد: متأسفانه 
شــرايط در اين شهرستان بحرانى اســت و آمار همچنان به صورت 
صعودى پيش مى رود و اگر اين چنين ادامه بيابد كنترل ها نيز بســيار 

دشوار خواهد شد.
علــى  احمــدى افــزود: از ابتــداى اســفند تاكنــون 7 هــزار و 29 نفــر 
بــا عالئــم حــاد تنفســى بــه مراكــز بهداشــتى و درمانــى شهرســتان 
كبودراهنــگ مراجعــه كرده انــد كــه از ايــن تعــداد 2 هــزار و 358

ــد. نفــر مثبــت بوده ان
وى ادامــه داد: 53 درصــد از مبتاليان به كرونا مــرد و 47 درصد 
نيز زن هســتند و درحال حاضر 50 نفر در بيمارســتان امام رضا(ع) 
كبودراهنگ بســترى هســتند كه 32 نفر از آنها مشكوك و 18 نفر 
مثبت بوده اند و بيشــترين تعداد بســترى ها نيز روستائيان هستند و 
متأســفانه تاكنون 103 نفر در اين شهرســتان بر اثر كرونا جان خود 

را از دست داده اند.
احمدى همچنين تأكيد كــرد: از مردم تقاضا داريم به هيچ عنوان در 
تجمعات حضور نداشته باشــند و رعايت پروتكل هاى بهداشتى و 
فاصله گــذارى اجتماعى را بيش از پيش جــدى بگيرند تا بتوانيم از 

موج چهارم كرونا نيز عبور كنيم.
وى خاطرنشــان كرد: با برگزاركنندگان مراســم عزا و عروســى و 
دورهمى ها و ... نيز به شــدت برخورد مى شــود و درصورت توجه 
نكردن بــه مراجع قضايى معرفى مى شــوند و تمامى خدمات آب، 
بــرق، گاز، تلفن و ... تا يك هفته پيش و پس از برگزارى مراســم 

قطع مى شود.
فرماندار كبودراهنگ نيز در اين نشســت با انتقاد از رعايت نكردن 
پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعــى در داروخانه ها، 
بانك ها و مراكز پيشــخوان، گفت: اگر اين اماكن به مصوبات ستاد 
كرونا بى توجه باشــند در مرحله اول اخطار و در مرحله بعد پلمب 

مى شوند.
حجت ا... مهدوى افزود: دست فروشــان و ميوه فروشــان ميدان امام 
حسين(ع) و خيابان پاسداران هم كه چهره شهر را زشت كرده اند و 
هم موجب ازدحام جمعيت مى شوند نيز بايد جمع آورى شوند و در 

اين مورد نيز بايد قاطعانه برخورد كرد.
وى ادامه داد: با توجه به اينكه كبودراهنگ وســيع ترين شهرســتان 
استان اســت و راه ورود و خروج زيادى دارد و جمعيت روستايى 
بااليى نيز دارد، همچنين در مســير شــهرهاى همجوار استان است، 
كنترل ها نيز دشوارتر است؛ بنابراين همه مسئوالن بايد دست به دست 

هم دهند تا از اين شرايط سخت عبور كنيم.
مهدوى خاطرنشــان كرد: در يك هفته اخير 479 نفر در شهرســتان 
كبودراهنگ به اين ويروس منحوس مبتال شــده اند؛ بنابراين از همه 
مردم تقاضا داريم كه با زدن ماســك، شست وشوى مداوم دست و 

فاصله گذارى اجتماعى مانع شيوع بيشتر اين ويروس شوند.
وى در پايــان افزود: در اجراى طرح محدوديت ها 52 مورد خودرو 
غيربومى 500 هزار تومان و 340 مورد خودرو كه تردد شبانه داشتند 

200 هزار تومان در شهرستان كبودراهنگ جريمه شدند.

برگزارى طرح اردوى جهادگران قرآنى
 در ماه رمضان در مالير

 مالير- خبرنگار همدان پيام: طرح اردوى جهادگران قرآنى در ماه 
مبارك رمضان در شهرستان مالير برگزار مى شود.

ــك  ــن تبري ــر ضم ــتان مالي ــالمى شهرس ــات اس ــر اداره تبليغ مدي
فرارســيدن مــاه رمضــان و بهــار قــرآن، اظهــار كــرد: اداره تبليغــات 
ــتوركار  ــى را در دس ــاى مختلف ــان برنامه ه ــاه رمض ــالمى در م اس
دارد كــه ايــن برنامه هــا به صــورت حضــورى و در فضــاى 

ــزار خواهــد شــد. مجــازى برگ
روح ا... نجفــى به اعــزام قاريان به جلســات و محافل قرآن در ماه 
رمضان اشــاره كرد و گفت: برگزارى محافل ترتيل قرآن در مساجد 
شــهر و روســتا، طــرح ختم قــرآن در فضاى مجــازى با حضور 
عالقه مندان، مسابقات قرآنى ويژه ادارات و مسابقه قرانى ويژه عموم 

مردم از جمله اين برنامه ها خواهد بود.
وى به برگزارى پويش قرآنى تالوت آيه روزه در ماه رمضان اشــاره 
كرد و گفت: برگزارى مراســم ترتيل خوانى قرآن كريم در مســاجد 
شهرستان، حسينيه ها و تكايا، ادارات و منازل با رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى به صورت محدود و طبق مصوبات ستاد ملى كرونا خواهيم 

داشت.
نجفى با اشــاره بــه برنامه هاى اداره تبليغات اســالمى مالير در ماه 
مبارك رمضان در فضاى مجازى گفت: اين برنامه ها شامل برگزارى 
برنامه قرآنى، تفســير، مفاهيم آموزش هاى قرآنى، مســابقه نقاشى، 
عكاســى و خطاطى ويژه كودكان در فضاى مجازى با محتواى قرآن 

و معارف دينى خواهد بود.
وى از برگزارى طرح اردوى جهادگران قرآنى در ماه مبارك رمضان 
خبر داد و گفت: اين طرح با هدف شناسايى روستاهايى كه به استاد 
و مربــى قرآن نيــاز دارند برگزار خواهد شــد، در اين طرح مربيان 
قرآن به صورت جهادى با حضور در روستاها نسبت به آموزش ها و 

برنامه هاى قرآنى اقدام مى كنند.
ــه  ــاره ب ــا اش ــر ب ــتان مالي ــالمى شهرس ــات اس ــر اداره تبليغ مدي
ــدف  ــا ه ــتا ب ــهر و روس ــاجد ش ــه مس ــى ب ــزام كاروان قرآن اع
ترويــج فرهنــگ قــرآن و آمــوزش برنامه هــاى قرآنــى و آموزشــى 
ــودكان،  ــژه ك ــى وي ــابقات قرآن ــد و مس ــى، تجوي ــامل روخوان ش
تصريــح كــرد: ايــن طــرح بــا همــكارى مربيــان برجســته قــرآن در 
طــول مــاه رمضــان در مســاجد و حســينيه هاى محــالت مختلــف 

ــد شــد. ــتان انجــام خواه شهرس

■ مسئوالن شهرســتان و بخش ها، فكرى به حال معضل فراوانى گله 
ســگ هاى ولگرد در روســتاها كنند. در اين وضعيت اسفناك شيوع 
ويروس كرونا گله ســگ ها جايگزين گله گوســفندان در روســتاها 
شــده اند و هرروز شــاهد افزايش ســگ هاى بالصاحب در شــهر 
كبودراهنگ نيز هســتيم كه به راحتى در سطح شهر جوالن مى دهند. 
هم خانواده ها نگران سالمتى فرزندان خود هستند و هم به جلوه شهر 
نيز آســيب مى زنند و مردم روســتاهاى اطراف كه براى كار ادارى به 
كبودراهنگ مراجعه مى كنند نيز اعتراض دارند كه ســگ هاى ولگرد 

زيبنده منطقه اى كه مركز شهرستان به شمار مى رود، نيست.
 شهر كبودراهنگ به اندازه كافى نازيبا و بى گل وگياه هست، دست كم 

سگ هاى ولگرد را جمع كنيد!
*جمعى از جوانان شهرستان كبودراهنگ

■ مديران دولتى مصوبات ستاد كرونا را اصال جدى نمى گيرند و فقط 
در جلسات  ستاد كرونا شركت مى كنند!! لطفا سرى به اداره ها بزنيد و 

موضوع را پيگيرى كنيد.
از دوســتان و اقوام كه كارمند هستند پرســيده ايم، تقريبا همه ادارات 
همينطور است و مى گويند وقتى به مديران اعتراض مى كنيم و كاهش 
ظرفيت حضور و دوركارى را مى خواهيم، مسخره مى كنند. بيمارى و 

شيوع ويروس شوخى نيست. لطفا اطالع رسانى كنيد.
* س.م از همدان

■ قد ردانى از بخشدار گل تپه 
با تشكر از بخشــدار گل تپه و رئيس اداره راهدارى براى ايجاد شانه 
خاكى جاده روستاى خواجه كندى، اميدواريم ديگر شاهد سانحه تلخ 

در اين مسير نباشيم.
 *رضايى دهيار روستاى خواجه كندى

اعزام جهادگران به خط مقدم 
مقابله با ويروس كرونا در نهاوند

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: با توجه به شــيوع گسترده ويروس 
كرونا و قرمز شــدن وضعيت شهرســتان نهاوند، بنا به درخواســت 
بيمارستان هاى آيت ا... عليمراديان و شهيد قدوسى 2 تيم از بسيجيان 
جهادگر شهرســتان نهاوند را براى خدمت رسانى به بيماران كرونايى 

و كمك به كادر درمان به اين بيمارستان هاى شهرستان اعزام كرديم.
فرمانده سپاه ناحيه نهاوند افزود: در موج سوم شيوع ويروس كرونا در 
شهرســتان جهادگران خواهر و برادر به مدت يك ماه در 2 بيمارستان 

شهرستان مشغول خدمت رسانى بودند.
على مختارى عنوان كرد: در موج چهارم نيز با توجه به افزايش بسترى 
بيمــاران مبتال به كوويد-19، بيــش از 20 نفر از جهادگران خواهر و 
برادر به صورت 2 شيفت صبح و عصر 8 ساعته درحال خدمت رسانى 

به بيماران كرونايى در بيمارستان هاى شهرستان هستند.
وى بيان كرد: شهرســتان نهاوند در وضعيت قرمــز بوده و به همين 
منظــور از ورود خودروهاى غيربومى به اين شهرســتان جلوگيرى 
مى شــود و در همين راستا بسيجيان عزيز سپاه ناحيه نهاوند به كمك 
ديگر دســتگاه هاى اجرايى در ورودى هاى شهر اســتقرار يافته و بر 

محدوديت هاى كرونايى نظارت دارند.
مختارى اظهار كرد: از همه مردم تقاضا داريم با رعايت شيوه نامه هاى 

بهداشتى به قطع زنجيره انسانى ويروس كرونا كمك كنند.

راه اندازى دومين مركز غربالگرى 
ويروس كرونا در نهاوند

 نهاوند-خبرنــگار همدان پيــام: با توجه به افزايــش تعداد موارد 
مشــكوك بيمار كرونايى و همچنين افزايش تعداد مراجعين به مركز 
غربالگرى مهديه، جهت جلوگيــرى از ازدحام جمعيت و رفاه حال 
مراجعين، دومين مركز غربالگرى شــهر نهاوند در ورودى بيمارستان 
شهيد حيدرى واقع در بلوار شهيد حيدرى، 3راهى بهزيستى راه اندازى 
شد و در ساعات ادارى آماده ارائه خدمت به همشهريان محترم است.
على احســان خويشــوند رئيس مركز بهداشــت نهاوند گفت: اهالى 
بخش هاى گيان و زرين دشت نيز براى گرفتن تست مى توانند به مركز 
شــبانه روزى گيان و اهالى بخش خزل به مركز شبانه روزى فيروزان 

مراجعه كنند.

آغاز واكسيناسيون كادر درمان در نهاوند
 تزريق واكســن كرونا به كادر درمان و پرسنل بيمارستان ها، كادر 

آزمايشگاه ها، داروخانه ها و مطب پزشكان در نهاوند آغاز شد.
رئيس ســازمان نظام پزشــكى نهاوند اظهار كرد: واكسن اسپوتنيك 

روسى كرونا به تعداد موردنياز وارد شهرستان نهاوند شده است.
غالمرضا مسعودى با بيان اينكه واكسيناسيون در سطح شهرستان آغاز 
شــده اســت، بيان كرد: براى تمام كادر درمان و پرسنل 2 بيمارستان 
شهيد قدوسى و آيت ا... عليمراديان و 50 آزمايشگاه، داروخانه و مطب 

پزشكان در نهاوند واكسن كرونا تزريق شده است.
وى گفــت: در مرحلــه بعدى براى افراد باالى 50 ســال، افرادى كه 
بيمارى زمينه اى دارند و درنهايت براى ســاير مردم تا پايان امســال 

واكسن كرونا تزريق مى شود.

مرمت بازار كبودراهنگ
 1/5 ميليارد اعتبار نياز دارد

 مرمت بازار قديمى شــهر كبودراهنگ از اسفندماه سال گذشته آغاز شده است، افزود: 
با اعتبار فعلى تنها 5 درصد بازار مرمت خواهد شد.

مســئول اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دســتى شهرستان كبودراهنگ گفت: 
مرمت كامل بازار سنتى كبودراهنگ 1/5 ميليارد اعتبار نياز دارد.

مهدى غالمى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه درحال حاضر قسمت هاى اضطرارى بازار 
در دست مرمت است، اظهار كرد: اگر امسال اعتبارى به اين اثر تخصيص يابد، ادامه كار را 

انجام مى دهيم. غالمى با بيان اينكه شهردارى و اداره اوقاف شهرستان كبودراهنگ نيز در 
اين زمينه قول مساعدت داده اند، يادآور شد: بازار سنتى كبودراهنگ در تاريخ 20 مردادماه 
سال گذشته به فهرست آثار ملى اضافه شد و پيگيرى هاى الزم براى ترميم و بازسازى آن 

در دستور كار قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، بازار قديمى كبودراهنگ يكى از آثار شاخص اين شهرستان است كه در 
سال 1304 هجرى شمسى با مساحت هزار و 700 متر تأسيس شده و نزديك به 70 واحد 
تجارى دارد. اين بازار در گذشته نه  تنها محلى براى انجام معامالت اقتصادى، بلكه مكانى 
براى صلح يا آشتى ها و پيمان ها بوده و در زندگى اجتماعى، فرهنگى، سياسى و دينى مردم 

منطقه نقش مؤثرى داشته  است.

اميرى -خبرنگار  زهرا  مالير-   
همدان پيــام: 945 داوطلــب براى 
شــوراى اســالمى روســتا در 4
بخش شهرســتان ماليــر ثبت نام 
كرده اند. تاكنون مالير از نظر تعداد 
ثبت نامى هــا رتبه نخســت را در 

استان دارد.
فرماندار مالير در نشســت خبرى 
و در جمــع خبرنــگاران گفت: تا 
ساعت 24 بيست ودوم فروردين ماه 
تعــداد 945 داوطلــب براى 543
كرســى ششــمين دوره انتخابات 
شــوراهاى اسالمى روســتا در 4

بخش هاى  شامل  شهرستان  بخش 
مركزى، ســامن، جوكار و زند در 
را  خود  ثبت نــام  شهرســتان  اين 

تكميل كردند.
قدرت ا... ولــدى افزود: در مقايســه با دور 
پنجم انتخابات شــوراهاى اســالمى روستا 
در اين شهرســتان بــا 869 داوطلب، 76 نفر 
نســبت به دور گذشته افزايش ثبت نامى و از 
نظر ميزان مشــاركت داوطلبان 1/75 درصد 

افزايش مشاركت داشتيم.

وى با اشاره به اينكه در دوره گذشته انتخابات 
شوراهاى اسالمى روستا 166 روستا در اين 
شهرستان واجد شــرايط برگزارى انتخابات 
بودند، افزود: در اين دوره 3 روستاى گلدسته 
در بخــش مركزى، ميرزائيه در بخش جوكار 
و بيدكرپه وســطى در بخش زنــد به جمع 
شوراها  انتخابات  شــرايط  واجد  روستاهاى 

اضافه شدند.
رئيس هيــأت اجرايى انتخابات شهرســتان 
مالير همچنين گفت: 2 روستاى توسك عليا 
و ســفلى در بخش مركزى كه دور گذشــته 
موفق به تشــكيل شوراى اسالمى خود نشده 
بودنــد، در ايــن دوره با اســتقبال داوطلبان 
روستا  اسالمى  شوراهاى  انتخابات  مى توانند 

را تشكيل دهند و در مجموع 5 روستا 
شــرايط  واجد  روســتاهاى  جمع  به 

اضافه شد.
ولدى افــزود: طبق تفكيك بخش هاى 
تابعــه مالير، در بخــش مركزى 267

داوطلب براى 51 روســتا، در بخش 
جوكار 206 داوطلب براى 35 روستا، 
در بخش سامن 271 داوطلب براى 43
روســتا و در بخش زند 201 داوطلب 

براى 40 روستا ثبت نام كردند.
فرمانــدار ماليــر افــزود: از مجموع 
داوطلبان ثبت نامى در ششــمين دوره 
شــوراهاى اســالمى روســتا در اين 
شهرستان، 906 نفر آقا و 39 نفر خانم 

هستند.
وى گفــت: اســتقبال داوطلبان براى 
ثبت نــام ايــن دوره از انتخابات شــوراهاى 
اسالمى روستا در شهرستان مالير خوب بود 
كه از نظر ثبت نامى در اســتان پيشرو هستيم 
و همانند دوره هاى گذشــته مــردم مالير با 
حضور پرشور و مشاركت حداكثرى خود در 
انتخابــات، پايبندى خود را به نظام و انقالب 

به اثبات خواهند رساند.

 حجــم بيمــاران كرونايــى از كنتــرل 
ــتان  ــر شهرس ــت و درحال حاض ــارج اس خ
ماليــر درحالــت بحرانــى كرونــا قــرار دارد. 
ــر  ــان مالي ــت و درم ــبكه بهداش ــر ش  مدي
ــوج  ــن م ــت: اي ــگاران گف ــع خبرن در جم
از تمامــى موج هــاى گذشــته خطرناكتــر 
اســت و اميدواريــم ايــن وضعيــت بــه نقطه 

ــرل نرســد. ــل كنت غيرقاب
ــه افزايــش  ــا اشــاره ب محســن تركاشــوند ب
تعــداد مبتاليــان بــه كرونــا در فروردين مــاه 
اشــاره كــرد و گفــت: در شهرســتان ماليــر 
ــه نارنجــى و  ــت زرد ب به ســرعت از وضعي
ــه وضعيــت  ــا توجــه ب ــز رســيديم و ب قرم
ــز  ــى قرم ــه همگ ــوار ك ــتان هاى همج اس
ــى  ــل پيش بين ــوع قاب ــن موض ــتند، اي هس

بــود.
و  مبتاليــان  آمــار  بــه  اشــاره  بــا  وى   
ــه  ــى در 3 هفت ــز درمان ــه مراك ــن ب مراجعي
ابتدايــى ســال، بيــان كــرد: در هفتــه اول كل 

ــر  ــن تســت 276 نف ــراى گرفت ــن ب مراجعي
ــود. ــت ب ــورد آن مثب ــد م ــه ص ــود ك ب

 تركاشــوند بــا اشــاره بــه آمــار در هفتــه دوم 
ــه  ــت: در هفت ــن گف ــوم فروردي ــه س و هفت
دوم بيــش از 600 نفــر بــا 300 مــورد مثبــت 
ــه يــك هــزار و  ــود كــه در هفتــه ســوم ب ب

320 نفــر بــا 746 مــورد مثبــت رســيد.
بــه گــزارش همــدان پيــام، وى بــا اشــاره به 
ــتان هاى  ــترى در بيمارس ــاران بس ــار بيم آم
ــه اول  ــر اشــاره كــرد و گفــت: در هفت مالي
فروردين مــاه 50 نفــر در بيمارســتان هاى 
ــار در  ــن آم ــه اي ــد ك ــترى بودن ــر بس مالي
هفتــه دوم بــه 70 نفــر و در هفتــه ســوم بــه 
178 نفــر رســيد كــه آمــار هــر هفته نســبت 
بــه هفتــه گذشــته افزايــش 2 برابــرى داشــته 

اســت.
وى گفــت: بــا توجــه بــه شــيب تنــد آمــار 
مبتاليــان و بيمــاران بســترى، پيش بينــى 
مى شــود در ايــن هفتــه شــاهد تكميــل 

ظرفيــت تخت هــاى بســترى در شهرســتان 
باشــيم.

ــر  ــان مالي ــبكه بهداشــت و درم ــر ش مدي
ــتورالعمل هاى  ــت دس ــر رعاي ــد ب ــا تأكي ب
ــا  ــرد: ب ــان ك ــردم، بي ــتى توســط م بهداش
از  شهرســتان  وضعيــت  اينكــه  وجــود 
ــان  ــا همچن ــز اســت ام نظــر بيمــارى قرم
ــس  ــا، مجال ــزارى دورهمى ه ــاهد برگ ش
ــتيم. ــا هس ــزا و رفت وآمد ه عروســى و ع
ــراى  ــاى الزم ب ــه داروه ــان اينك ــا بي وى ب
درمــان كرونــا در بيمارســتان هاى ماليــر 
موجــود اســت، تصريــح كــرد: مراكــز 
بهداشــتى و مراكــز جامــع ســالمت آمادگــى 

ــد. ــا را دارن ــريع كرون ــن تســت س گرفت
ــت  ــام تس ــه انج ــاره ب ــا اش ــوند ب تركاش
پى.ســى.آر نيــز در مراكــز 16 ســاعته در باغ 
ــا  ــرد: ب ــح ك ــان و ســامن تصري گل، ازندري
توجــه بــه مراجعــه بــاال بــه مركــز بــاغ گل 
عوامــل و نيروهــاى ايــن مجموعــه افزايــش 

پيــدا كــرده اســت.
رعايــت  و  خودمراقبتــى  وى 
ــل اول  ــتى را اص ــتورالعمل هاى بهداش دس
ــت:  ــا دانســت و گف ــگيرى از كرون در پيش
مجالــس  در  مبتــال  افــراد  درصــد   80
كرونــا  ويــروس  ناقــل  دورهمى هــا  و 

ند. ه ا شــد
وى گفــت: افــرادى كــه مشــكوك بــه 
بيمــارى كرونــا هســتند، مى تواننــد بــا 
شــماره 4030 تمــاس گرفتــه و يــا بــه 
نزديك تريــن مركــز بهداشــت مراجعــه 

ــد. كنن
تركاشــوند بــه آمــار رســمى فوتــى ناشــى از 
بيمــارى كرونــا در ماليــر اشــاره و تصريــح 
ــاه يــك  ــه ابتدايــى فروردين م كــرد: در هفت
نفــر بــر اثــر كرونــا در ماليــر فــوت كــرده 
ــه 3 ــه دوم ب ــار در هفت ــن آم ــه اي اســت ك
مــورد و در هفتــه ســوم فروردين مــاه بــه 6

مــورد رســيده اســت.

 پيرو درخواست سرپرست اداره فرهنگ و 
ارشاد اســالمى نهاوند مبنى بر ضرورت انجام 
كار فرهنگى و مساعدت و تقويت مؤسسات 
فعال در اين زمينه و همچنين تأمين اعتبار الزم 
براى تعمير سيستم هاى سرمايشى و گرمايشى 
ســالن اجتماعــات مجتمع فرهنگى ارشــاد 
درخواست هاى  جلسه اى  طى  نهاوند  اسالمى 

فوق به صالحى وزير فرهنگ اعالم شد.
نماينده نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى 
از ديدار با وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
و پيگيــرى مطالبــات و مشــكالت اين نهاد 
در شهرســتان خبر داد و گفــت: تأمين اعتبار 
امور فرهنگى و تجهيز اداره فرهنگ و ارشــاد 

اسالمى نهاوند در اين ديدار مصوب شد.
عليرضــا شــهبازى با اشــاره بــه اينكه اين 
درخواســت ها با موافقت وزير فرهنگ همراه 
شد؛ اظهار كرد: بديهى است رونق دوباره اين 
مجتمع بزرگ فرهنگــى مطالبه مهم و جدى 
شهروندان نهاوندى و به ويژه جامعه فرهنگى 

و هنرى شهرستان است.
و  ســيمان  كارخانــه  توســعه   

سرمايه گذارى در طرح هاى اشتغالزا
پيرو مالقات ها و جلســات پيشــين شهبازى 
نماينــده مردم نهاونــد با فتاح رئيــس بنياد 
مســتضعفان، ديدارى براى پيگيرى مســائل 

مطرح شده در جلسات گذشته برگزار شد.
 در اين ديدار بحث توســعه كارخانه سيمان 
نهاونــد و همچنيــن حضــور بيشــتر بنياد 
مستضعفان در طرح هاى اشتغالزاى شهرستان 

پيگيرى شد.
شــهبازى با بيان اينكه شهرســتان نهاوند در 
حوزه هاى مختلــف داراى ظرفيت هاى الزم 
براى ســرمايه پذيرى اســت، ابراز اميدوارى 
كرد بــا حضور بيشــتر بنياد مســتضعفان و 
زمينه  اشــتغالزا،  طرح هاى  در  سرمايه گذارى 
ايجاد اشتغال پايدار و توسعه شهرستان فراهم 

شود.
وى از ايجاد زيرساخت هاى آب و برق براى 
اســتقرار صنايع سنگين در نهاوند خبر داد كه 
با پيگيرى ها و رايزنى  هــاى صورت گرفته با 

وزارت نيرو و توانير مهيا شده است.
همچنين از آمادگى دســتگاه هاى اجرايى در 
شهرســتان و مجموعه استان براى حمايت از 

سرمايه گذارى خبر داده شد.
 دولت بايد با قوانين ســختگيرانه 

جلوى سفر را مى گرفت
دولت با اجــراى تدابير ســختگيرانه تر مانند 
جلوگيرى از مسافرت ها، مى توانست وضعيت 
گذشــته را كنترل كرده و جلوى بدتر شــدن 

شرايط را بگيرد.

نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: مردم و مســئوالن بايد به وظايف خود 
عمل كنند تا شــاهد وخيم تر شــدن اوضاع 
نباشيم. شهبازى با اشاره به موج چهارم كرونا 
در كشور با بيان اينكه دولت بايد پيش بينى اين 
وضعيت را مى كرد، اظهــار كرد: بايد پيش از 
پيك چهارم محدوديت هايى توسط ستاد ملى 
مقابله با كرونا اعمال مى شــد تا شــاهد اين 

وضعيت نباشيم.
شــهبازى با بيان اينكه دولــت و مردم نقش 
متقابلــى در مهار كرونا دارنــد و بايد در اين 
زمينه ضمن برنامه ريــزى، همكارى الزم نيز 
وجود داشــته باشــد، افزود: عالوه بر تدابير 
دولت الزم بود مردم هم يكســرى مسائل از 
جمله دورهمى ها و يا برگزارى مجالسى مانند 

عروسى ها را كنار مى گذاشتند.
 مردم همراهى نكنند 

گذر از بحران شدنى نيست
وى با اشاره به اينكه در ايجاد شرايط موجود 
نبايد فقط دولت را مقصر دانســت و يا اينكه 

همــه تقصيرها را بــه گردن مــردم انداخت 
بلكه هر 2 در اين زمينه نقش داشــتند، افزود: 
براى مثــال با وجود آنكــه در «روز طبيعت» 
محدوديت هايى براى تردد مردم اعمال شد اما 
باز هم عده اى بى توجهى كرده و قوانين را زير 

پا گذاشتند.
شهبازى با بيان اينكه معتقدم دولت هم با تدابير 
سختگيرانه تر و جديدتر از جمله جلوگيرى از 
مسافرت ها، مى توانســت وضعيت گذشته را 
كنترل كرده و جلوى بدتر شــدن شــرايط را 
بگيرد، گفت: هم مردم و هم مسئوالن بايد به 
وظايف خود عمل كنند تا شاهد وخيم تر شدن 

اوضاع نباشيم.
شــهبازى در پايان با بيان اينكــه دولت براى 
واكســن كرونا بايد برنامه جدى ترى را دنبال 
كند، گفت: كرونا يك بيمارى است كه به هر 
شــكل به مردم و كشور آسيب وارد مى سازد؛ 
بنابراين دولت با يك برنامه اصولى شرايط را 
براى واكسيناســيون مردم با اســتفاده از توان 

داخلى فراهم سازد.

فرماندار مالير:

بيشترين تعداد ثبت نام درماليراست

در ديدار شهبازى با وزير فرهنگ و ارشاد انجام شد

تأمين اعتبار فرهنگى 
اداره ارشاد نهاوند

حجم بيماران كرونـايى از كنترل خارج است 
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نيش و نـوش

خبـر

واگذارى شيرخوارگاه ها به بخش غيردولتى
 معاون اجتماعى ســازمان بهزيستى كشور از واگذارى شيرخوارگاه ها به متقاضيان 
صاحب صالحيت خبر داد. حبيب ا... مســعودى فريد گفت: به دليل حساسيت موضوع 
مصاحبه از متقاضيان در ســتاد مركزى مجازى انجام شــد و بهترين ها معرفى شدند 
تا شــيرخوارگاه ها به اين افراد سپرده شــود.به گزارش فارس؛ وى در تبيين و تشريح 
اقدامات ســال 99 با بيان اينكه 880 مركز نگهدارى شبانه روزى از كودكان و نوجوانان 
در كشور داريم، گفت: از اين تعداد بيش از 640 مركز توسط بخش غيردولتى و خيرين 
اداره مى شــود.معاون اجتماعى سازمان بهزيستى كشور تصريح كرد: ما با روند فزاينده 
فرزندخواندگى در چند ســال گذشته روبرو شــديم و براى عبور از بروكراسى ادارى 

سامانه فرزندخواندگى از ارديبهشت سال گذشته فعاليت خود را آغاز كرد.

توزيع بسته هاى معيشتى بين نيازمندان در رمضان
 مديرعامل بنياد احســان ســتاد اجرايى فرمان امام(ره) به اعالم اقدامات اين بنياد 
بــراى ماه مبــارك رمضان پرداخت و از توزيع 500 هزار بســته معيشــتى در ميان 
خانواده هاى آسيب ديده از بيمارى كرونا و اقشار كم برخوردار در قالب طرح «احسان 

رمضان» خبر داد. 
ســعيد سليمانى در گفت وگو با ايسنا با اشــاره به رزمايش همدلى و احسان افزود: 
از ابتداى شــيوع بيمارى كرونا تاكنون در 5 مرحله از رزمايش همدلى و احســان، 7 
ميليون بســته معيشتى و پروتئينى در ميان نيازمندان توزيع شده است.سليمانى عنوان 
كرد: پويش نذر افطارى با هدف تأمين بســته هاى پروتئينى شــامل گوشت قرمز و 

سفيد اجرايى شده است. 

بازگشايى مدارس در گرو واكسيناسيون فرهنگيان
 وزيــر آموزش و پرورش با بيان  اينكه بازگشــايى مدارس بــراى ارائه خدمات 
آموزش حضورى در مهرماه منوط به واكسيناســيون فرهنگيان و دانش  آموزان است، 
تأكيد كرد كه اين وزارتخانه متقاضى اولويت فرهنگيان براى دريافت واكســن كرونا 

است.
به گزارش ايلنا، محســن حاجى ميرزايى در پاســخ به اين پرســش كــه آيا برگزارى 
كالس هاى حضورى مدارس منوط به واكسيناســيون دانش آموزان براى پيشگيرى از 
ابتال به كرونا بوده و اين وزراتخانه چه تصميمى در اين رابطه اتخاذ كرده است؟ گفت: 
تصميم گيرى براى واكسيناســيون دانش آموزان در مدارس برعهده ستاد ملى مقابله با 

كرونا است و اولويت بندى ها براى دريافت واكسن كرونا در آنجا انجام مى شود.

دستگيري 9 سارق در همدان 
 فرمانده انتظامي شهرستان همدان از دستگيري 9 سارق و كشف 6 

فقره انواع سرقت در اين شهرستان خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس، جمشــيد باقري، در تشريح اين خبر 
گفت: در راستاي پيشگيري از سرقت، گشت زني هدفمند در شهرستان 
همدان اجرا شد و در نتيجه اجراي اين طرح با انجام اقدامات اطالعاتي 
و شــگردهاي خاص پليسي، 9سارق دســتگير و6 فقره انواع سرقت 

شامل: سرقت خودرو، موتورسيكلت و اماكن خصوصي كشف شد.
وى در ادامه از دســتگيري 5 متهم ديگر به دليل ارتكاب ساير جرايم 
در اين مدت خبر داد و اظهار كرد: در خالل اجراي طرح هاي انتظامي 
عالوه بر كشــف مقداري انواع مواد مخدر، 6 دســتگاه وسائط نقليه 

متخلف نيز توقيف و به پاركينگ منتقل شدند.
فرمانده انتظامي شهرســتان همدان در پايان ســخنان خود با اشاره 
بــه اينكه متهمــان به مرجع قضايي معرفي شــدند، از شــهروندان 
خواست: موارد مشكوك را از طريق فوريت پليسي110 و انتقادات، 
پيشــنهادات و شكايات خود را درباره عملكرد پليس با سامانه 197

در ميان بگذارند.

دستگيري 12 سارق در كبودراهنگ 
 فرمانده انتظامي شهرستان كبودراهنگ، از دستگيري 12 سارق در 

طول 24 ساعت گذشته در اين شهرستان خبر داد. 
به گــزارش پايگاه خبري پليــس، مجيد گلي، در تشــريح اين خبر 
گفت: مأموران گشت هاي انتظامي شهرستان كبودراهنگ در طول 24
ســاعت گذشته، هنگام گشت زني در ســطح حوزه، 12 سارق و يك 
خرده فروش موادمخدر را دســتگير و 3 دســتگاه خودرو و2 دستگاه 

موتورسيكلت سرقتي و 235 گرم موادمخدر را كشف كردند.
وي با اشــاره به اينكه 11 نفر از اين افراد، سارقان اماكن خصوصي و 
لــوازم داخل خودرو بودند، بيان كرد: در بازرســي بدني از اين افراد، 

آالت و ادوات جرم كشف شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان كبودراهنگ در پايان با بيان اينكه متهمان 
به همراه اموال كشف شده پس از تشكيل پرونده تحويل مرجع قضايى 
شــدند، از شهروندان خواست كه هرگونه موارد مشكوك را با سامانه 

110 با پليس در ميان بگذارند.

دستگيري 9 سارق و كشف 7 فقره سرقت
 در تويسركان 

 فرمانده انتظامي شهرستان تويسركان، از اجراي طرح ارتقاي امنيت 
اجتماعي و برخورد با مخالن نظم و دســتگيري 9 سارق و كشف 7 

فقره سرقت در 24 ساعته گذشته در اين شهرستان خبر داد. 
بــه گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليــس، محمد معصومي، با اعالم 
اين خبر گفت: با هدف ارتقاى كمي و كيفي نظم و امنيت و برخورد 
قانوني با مخالن آرامش شــهروندان، طــرح ارتقاي امنيت اجتماعي 
و پاكســازي نقاط آلوده و جرم خيز در دســتور كار مأموران انتظامي 

تويسركان قرار گرفت.
 وى افــزود: به همين منظور طرح پاكســازي نقاط آلــوده با هدف 
شناسايي ســارقان و جمع آوري معتادان پرخطر اجرايي و در جريان 
اين طرح 15 معتاد متجاهر جمع آوري، 9 ســارق دســتگير و 7 فقره 
انواع سرقت كشف و 9 دســتگاه موتورسيكلت و 3 دستگاه خودرو 

متخلف نيز توقيف شدند.
معصومي با اشــاره به عزم جدي پليس در برخورد با اراذل و اوباش 
بيــان كرد: برخورد قانوني با برهم زنندگان امنيت و آســايش مردم از 

وظايف ذاتي پليس خدمتگزار است كه به جد پيگيري مي شود.
فرمانده انتظامي شهرســتان تويســركان گفت: افزايش ضريب امنيت 
اجتماعي نيازمند همكاري و هم افزايي همه دســتگاه ها و آحاد مردم 
است كه با مشاركت همگان، دســتاوردهاي پليس خدمتگزار پايدار 

خواهد ماند.

دنياى اقتصاد: باخت اقتصاد دولتى به مرغ
 حتى اينجام مرغشون يه پا داره!!
خراسان: موج سياه كرونا در راه است 

 يكى نيست به كرونا بگه ديگه باالتر از سياهى رنگى نيستا!!
قدس: قانون جديد چك، كف بازار پاس مى شود؟

 اينم يه نوع تجارت جديد براى دالل ها!!
روزگارمــا: قيمت گذارى كاذب در فضاى مجــازى بالى جان بازار 

خودرو
 اينم از صدقه سرى دالالست كه رو هوا قيمت گذارى مى كنن!!

بهار: تعيين سقف اجاره بها طرحى شكست خورده 
 بدون شرح!!

توريسم: لحظه شمارى گردشگرى براى تابستان 2021
 حواستون باشه به رنگ بندى كرونا لطمه نزنه!!
خريدار: حذف 4 صفر از پول ملى در ايستگاه آخر

 فقط يه كارى نكنيد كه روى قدرت تشخيصمون تأثير بذاره!!
 دنيــاى جوانان: هيچ راه فرارى از ماليــات بر خانه هاى خالى وجود 

ندارد 
 قراره با پول ماليات تمام راه  درروهاى مخفى رو بپوشونن!! 

شاخه سبز: منتظر خيز سنگينتر كرونا در هفته آينده هستيم
 ديگه كم كم داريم خودمونو با شرايط بحرانى وفق مى ديم!!

نسل فردا: دوقطبى جديد؛ مذاكره و معيشت
 با اين تفاوت كه يكى در شــمال و ديگرى در جنوب ســير 

مى كند!!
تعادل: جريمه براى متخلفان سود بانكى

 از اين جيب به اون جيب ميشه كه!!
جهان صنعت: داروهاى حياتى پشت در گمرك

 ديگه تا تارعنكبوت نبسته بگين يه تكونى به خودشون بدن!!
فرصت امروز: جاده پرپيج و خم رفع تحريم ها

 زياديم پيچش بدين كالفش از دستتون درميره!!
دنياى اقتصاد: چشم بورس و مسكن به دالر

 اين دوتا هم شدن غالم حلقه به گوش دالر!!

مهلت دوباره ثبت نام كنكور ارشد پزشكى 
آغاز شد

 مهلت دوباره ثبت نام در آزمون كارشناســى ارشد رشته هاى گروه 
پزشــكى سال 1400 (ســال تحصيلى 1401-1400) آغاز شد و اين 

فرصت تا ساعت 24 روز 25 فروردين ماه ادامه دارد.
به گزارش مهر، داوطلبانى كه موفق به ثبت نام نشده اند، داوطلبانى كه 
هزينه ثبت نام را پرداخت كرده اما به دليل پايان مهلت موفق به ثبت نام 
نشــده اند و داوطلبانى كه نياز به ويرايــش اطالعات و مدارك دارند، 
مى توانند در اين فرصت با ورود به ســايت مركز ســنجش آموزش 
نسبت به ثبت نام جديد و  www.sanjeshp.ir پزشكى به نشانى

يا تكميل مدارك و يا ويرايش اطالعات اقدام كنند.
آزمون كارشناســى ارشد رشــته هاى گروه پزشكى ســال 1400 در 

روزهاى 30 و 31 ارديبهشت ماه 1400 برگزار مى شود.

آگهى فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس 
اتحاديه صنف آرايشگران و خياطان بانوان شهرستان بهار

على حيدرى  - رئيس هيأت اجرايى برگزارى انتخابات اتحاديه هاى صنفى شهرستان بهار 

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى، در نظر است انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه آرايشگران و خياطان 
بانوان شهرستان بهار برگزار گردد. 

لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت بعمل مى آيد از 
روز شنبه مورخ 1400/01/28 لغايت روز يكشنبه مورخ 1400/02/12 به مدت 15 روز با مراجعه به سامانه Iranianasnaf.ir (قسمت ثبت نام 
با  شخصًا  سپس  اقدام،  رهگيرى  كد  اخذ  و  نام  ثبت  به  نسبت  سامانه)  اول  صفحه  در  صنفى  اتحاديه هاى  انتخابات  در  داوطلبين 
در دست داشتن مدارك ذيل و كد رهگيرى اخذ شده به هيأت اجرايى برگزارى انتخابات اتحاديه هاى صنفى واقع در بهار-بلوار 
مدارك  تحويل  و  پرسشنامه  تكميل  به  نسبت  و  مراجعه  بهار  شهرستان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سماء-اداره  بهارى-كوچه  آيت ا... 

نمايند. اقدام 
شرايط داوطلبين:

1. تابعيت جمهورى اسالمى ايران 
2. اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران 

3. عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس 
4. نداشتن سوء پيشينه كيفرى موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر (استعالم 

مربوطه از سوى هيأت اجرايى صادر مى شود).
5. عدم اشتهار به فساد

6. داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت 
در هيأت مديره اتحاديه (مدرك تحصيلى و يا گواهى نامه معتبر از اداره 

آموزش و پرورش).
7. حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

8. داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبى است 

كه تاريخ اعتبار آن مقتضى نگرديده، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و 
و  فعال  صنفى  واحد  نداده  اجاره  يا  و  واگذار  غير  به  را  خود  صنفى  واحد 

مكان آن تغيير نيافته باشد.
9. وثاقت و امانت 

مدارك مورد نياز ثبت نام: 
1- چهار قطعه عكس 4×3 جديد 

2- دو برگ تصوير پروانه كسب همراه اصل آن 
3- دو سرى تصوير از كليه صفحات شناسنامه همراه با اصل آن 

4- دو برگ تصوير كارت ملى همراه اصل آن 
5- دو برگ تصوير مدرك تحصلى (ديپلم به باال) به همراه اصل آن 

6- دو برگ تصوير اعتبارنامه جهت افرادى كه داراى سابقه عضويت در 
هيأت مديره مى باشند.

نوبت اول
آگهى فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس 

اتحاديه صنف درودگران و فلزكاران شهرستان بهار

على حيدرى  - رئيس هيأت اجرايى برگزارى انتخابات اتحاديه هاى صنفى شهرستان بهار 

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى،در نظر است انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه درودگران و فلزكاران 
شهرستان بهار برگزار گردد. 

مى  بعمل  دعوت  گرديده  اعالم  آنان  شرايط  ذيل  در  مزبوركه  صنف  اتحاديه  بازرس  و  مديره  هيأت  در  عضويت  شرايط  واجدين  از  لذا 
 Iranianasnaf.ir آيد از روز شنبه مورخ 1400/01/28 لغايت روز يك شنبه مورخ 1400/02/12 به مدت 15 روز با مراجعه به سامانه
اقدام،  رهگيرى  كد  اخذ  و  نام  ثبت  به  نسبت  سامانه)  اول  صفحه  در  صنفى  اتحاديه هاى  انتخابات  در  داوطلبين  ثبت نام  (قسمت 
سپس شخصًا با در دست داشتن مدارك ذيل و كد رهگيرى اخذ شده به هيأت اجرايى برگزارى انتخابات اتحاديه هاى صنفى واقع 
و  پرسشنامه  تكميل  به  نسبت  و  مراجعه  بهار  شهرستان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سماء -اداره  بهارى-كوچه  آيت ا...  بهار-بلوار  در 

نمايند. اقدام  مدارك  تحويل 
شرايط داوطلبين:

1- تابعيت جمهورى اسالمى ايران 
2- اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران 

3- عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس 
4- نداشتن سوء پيشينه كيفرى موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر (استعالم 

مربوطه از سوى هيأت اجرايى صادر مى شود).
5- عدم اشتهار به فساد

6- داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت 
در هيأت مديره اتحاديه (مدرك تحصيلى و يا گواهى نامه معتبر از اداره 

آموزش و پرورش).
7- حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

8- داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبى است 

كه تاريخ اعتبار آن مقتضى نگرديده، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و 
و  فعال  صنفى  واحد  نداده  اجاره  يا  و  واگذار  غير  به  را  خود  صنفى  واحد 

مكان آن تغيير نيافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

مدارك مورد نياز ثبت نام:
1- چهار قطعه عكس 4×3 جديد 

2- دو برگ تصوير پروانه كسب همراه اصل آن 
3- دو سرى تصوير از كليه صفحات شناسنامه همراه با اصل آن 

4- دو برگ تصوير كارت ملى همراه اصل آن 
5- دو برگ تصوير مدرك تحصلى (ديپلم به باال) به همراه اصل آن 

6- دو برگ تصوير اعتبارنامه جهت افرادى كه داراى سابقه عضويت در 
هيأت مديره مى باشند.

نوبت اول

 شــيوع ويروس كرونا در يكسال اخير سبب شده 
مسئوالن به منظور محدود كردن دامنه شيوع و همچنين 

جلوگيرى از وخامت، تدابير مختلفى بينديشند.
در بهار ســال 1400 مواجه شــدن با موج چهارم اين 
بيمارى ســبب شده به منظور جلوگيرى از شيوع بيشتر 
آن تصميماتى گرفته شــود كــه از تراكم جمعيت در 
مراكــز مختلف به ويژه اماكن گردشــگرى، جلوگيرى 

شود.
رئيس ســازمان مديريت و مهندسى شبكه حمل ونقل 
شــهردارى همدان در اين زمينه گفــت: بلوار ارم، تپه 
عباس آباد و گنجنامه در شــهر همــدان از مكان هايى 
هستند كه به دليل مباحث تفريحى و گردشگرى نه تنها 
براى مســافران بلكه درنظر شــهروندان همدانى نيز 
جذابيت تفريحى، تاريخى و توريســتى دارد، به همين 
منظور با حضور در آن اوقات فراغت خود را ســپرى 

مى كنند.
وحيــد غفارى در ادامــه افزود: در راســتاى عمل به 
مصوبات ســتاد ملى كرونا در استان، عمليات اجرايى 
محدويت تردد در مســير هاى گنجنامه، بلوار ارم و تپه 

عباس آباد آغاز شد.
غفارى با تأكيد برا اينكه تردد همه خودروها از ساعت 
17 تا 22 ممنوع است، خاطرنشان كرد: مسدودسازى 

اين مســيرهاى گردشــگرى به ســازمان مديريت و 
مهندسى شبكه حمل ونقل شــهردارى همدان واگذار 
شــد و اين ســازمان با نصب بنرهاى اطالع رسانى در 
حاشــيه اين خيابان ها اين موضوع رابــه عموم مردم 

منتقل كرد.
ــا  ــه ب ــرد ك ــدوارى ك ــراز امي ــان اب ــارى در پاي غف
ــز  تعامــل مناســب همــه ارگان هــا و شــهروندان عزي
ــه  ــرايط ب ــد و ش ــان برس ــه پاي ــا ب ــن محدويت ه اي

ــردد. ــود بازگ ــادى خ ــت ع حال

 روزبازارهــاى همــدان بــراى مهار و 
پيشــگيرى موج چهــارم كرونــا و اعمال 
محدوديت هاى اعالم شــده از ســوى ستاد 

مقابله با كرونا تعطيل شد.
روزبازارهــاى همــدان به صــورت روزانه 
در يك نقطه از شــهر همــدان طى هرهفته 
شــكل مى گرفت و بيــش از 500 غرفه در 
اين روزبازارها به عرضه محصوالت محلى 

مى پرداختند.
شــهردارى همــدان عــالوه بــر تعطيلى 
بساط گســترى  هرگونــه  روزبازارهــا، 

دستفروشان را ممنوع اعالم كرد.
مديرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى 
و فرآورده هاى كشاورزى شهردارى همدان 
بيان كرد: در راســتاى ابالغ شــيوه نامه هاى 
از ســوى ســتاد پيشــگيرى و مقابلــه با 

ويــروس كرونــا و مصوبــه ســتاد ملى و 
اســتانى، هماهنگى هاى الزم انجام شــده و 
روزبازارهــاى هفتگى، شــب بازار بوعلى، 
استوك فروشان ترمينال سفيد آبى و بازارچه 
موقت پرندگان تا اطالع بعدى تعطيل شدند.

معراج عاشــورلو بــا بيان اينكــه تعطيلى 
انجام شــده با هماهنگى خود بساط گستران 
انجام شــده، گفت: از آنجــا كه محيط هاى 
شــلوغ و پرازدحام محل مناسبى براى نشر 
ويروس كروناست، با درنظر گرفتن اهميت 
سالمت شهروندان و اعالم محدوديت هاى 
ســتاد ملى مديريــت كرونا ايــن بازارها 
موقتــى و تا اطالع بعــدى تعطيل خواهند 
بود و درصــورت تمديد تعطيلى ها مراتب 

اطالع رسانى خواهد شد.
اين مقام مســئول با اشاره به اين مطلب كه 

مشكالتى  شــهردارى،  دغدغه هاى  از  يكى 
است كه قشر آسيب پذير مشغول به كار در 
اين بازارها بــا اين اقدام به صورت موقت با 
آنها روبه رو مى شــوند، اظهــار كرد: به دليل 

ضرورت حفظ ســالمت عموم مردم ناگزير 
از اتخاذ چنين تصميمى شده ايم و خود اين 
عزيزان به همين دليل نهايت همكارى را از 

خود نشان داده اند.
وى افــزود: به منظور اطالع رســانى درباره 
تعطيلى اين بازارها ضمن نصب بنر در مكان 
روزبازارها و پياده راه بوعلى، از طريق ارسال 
پيامك به بساط گســتران اطالع رسانى انجام 
شــده اســت و از آنها درخواست داريم كه 

همكارى الزم را داشته باشند.
مديرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى 
و فرآورده هاى كشاورزى شهردارى همدان 
بيان كرد در پايان افزود: البته خود همشهريان 
با شيوع ويروس كرونا از اين بازارها استقبال 
زيادى ندارند و دست فروشــان نيز در اين 

مدت از لحاظ تعداد كاهش يافته اند.

اعمال محدوديت هاى ترافيكى 
در مسير هاى گردشگرى

تعطيلى دستفروشان و بساط گستـران سطح شهر

رژيم غذايى و ورزش در كودكى با اضطراب كمتر
 در بزرگسالى همراه است

 طبق تحقيقات جديد، ورزش و رژيم غذايى ســالم در دوران كودكى به بزرگســاالنى با 
مغزهاى بزرگتر و ميزان اضطراب كمتر منجر مى شود.

به گزارش مهر، اگرچه رژيم غذايى سالم و ورزش به طور مداوم به عنوان راه هايى براى ارتقاى 
سالمت توصيه مى شوند، اما اين مطالعه براى نخستين بار است كه اثرات تركيبى طوالنى مدت 

و تركيبى هر 2 عامل را در هنگام تجربه در اوايل زندگى بررسى مى كند.
محققان تشخيص دادند كه ورزش در اوايل زندگى به طور كلى سبب كاهش رفتارهاى اضطرابى 

در بزرگسالى مى شود. همچنين به افزايش توده عضالنى و مغزى بزرگساالن منجر مى شود. 

استرس شغلى به سالمت قلب و عروق زنان 
آسيب مى رساند

 اســترس ناشــى از كار و تعامالت اجتماعى زنان را در معرض خطر باالتر بيمارى عروق 
كرونر قلب قرار مى دهد. براساس نتايج يك مطالعه جديد، استرس روانى اجتماعى كه معموالً 
ناشى از دشوارى كنار آمدن با محيط هاى چالش برانگيز است، ممكن است زنان را در معرض 

خطر بيشتر ابتال به بيمارى كرونر قلب قرار دهد.
مطالعه محققان نشان مى دهد كه تأثير فشار شغلى و فشار اجتماعى بر زنان يك اهرم فشار قوى 
است. اين 2 مورد در كنار هم زنان را 21 درصد بيشتر در معرض خطر ابتال به بيمارى عروق 

كرونر قلب قرار مى دهند.
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آگهى فقدان سند 
آقــاى علــى قــادرى صفــرى دو بــرگ استشــهاد محلــى مصــدق بــه مهــر دفترخانــه 21 بهــار مدعــى اســت يــك جلــد ســند مالكيــت ششــدانگ پــالك ثبتــى 564 
فرعــى از 147 اصلــى واقــع در بخــش چهــار كــه ذيــل دفتــر الكترونيــك شــماره 139620326007001215 ســابقه ثبــت دارد نــزد كســى در بيــع شــرط نيســت كــه 
در اثــر ســهل انگارى مفقــود گرديــده لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــى بــه مــاده 120 آيين نامــه قانونــى ثبــت آگهــى مى شــود تــا در صورتــى كــه كســى مدعــى 
ــا مــدت 10 روز پــس از انتشــار آگهــى بــه اداره ثبــت محــل مراجعــه و  ــزد خــود مى باشــد از تاريــخ نشــر آگهــى ت ــا وجــود ســند مالكيــت ن انجــام معاملــه و ي
اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت يــا ســند معاملــه تســليم نمايــد. لــذا چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــى نرســد و يــا در صــورت اعتــراض 
اصــل ســند مالكيــت و يــا ســند معاملــه بــه اداره ثبــت ارائــه نگــردد اداره ثبــت اســناد و امــالك ســند مالكيــت المثنــى را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــى 

فــوق تســليم خواهــد نمــود. (م الــف 21)
هادى يونسى عطوف  -  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

90درصد واحد هاى مسكونى روستايى 
استان سند مالكيت دارند

 بنياد مسكن استان در حوزه مسكن روستايى در كشور پيشتاز است
اســتاندار همدان گفت: بنياد مســكن يكى از اثرگذار ترين نهاد هاى 
خدمتگزار در تأمين مســكن شهرى و روستايى است و استان در اين 

حوزه در كشور پيشتاز است.
سيدسعيد شــاهرخى در نشســت با مديركل بنياد مسكن به مناسبت 
سالروز تأســيس بنياد مســكن انقالب اســالمى ضمن قدردانى از 
عملكرد مطلوب بنياد مسكن استان با اشاره به اينكه بنياد مسكن يكى 
از اثرگذار ترين نهاد هاى خدمتگزار در عرصه تأمين مســكن شهرى 
وروستايى است، بيان كرد: اين بنياد در حوزه مسكن روستايى كشور 

پيشتاز است.
وى گرفتن 110 هزار پايان كار مســكن روستايى بازسازى و ساخته 
شده را يك ركورد شايسته قدردانى در اين حوزه برشمرد و اظهار كرد: 

اين واحد هاى مسكن در مقابل زلزله و حوادث ايمن شدند.
شاهرخى به حوزه بهسازى و مسكن روستايى هم اشاره كرد و در اين 
خصوص ابراز داشت: بنياد مســكن استان در حوزه بهسازى مسكن 
روســتايى و اجراى طرح هاى هادى ورود خوب و شايسته اى داشته 
به طورى كه اقدامات انجام شــده در اين بخش بسيار باالتر از شاخص 

كشورى بوده است.
استاندار همدان با اشاره به اينكه اقدامات بيناد مسكن در استان موجب 
اميدآفرينى براى مردم شــده است، افزود: خدمات ارائه شده در استان 
بايد به نحو مقتضى براى مردم بازگو شود؛ زيرا اين خدمات متعلق به 

نظام مقدس اسالمى است.
مديركل بنياد مســكن اســتان همدان هم در اين جلسه با بيان اينكه 
هم اكنون 149 هزار واحد مسكن روستايى از سند مالكيت برخوردار 

هستند، گفت: اين ميزان باالتر از ميانگين 62 درصدى كشور است.
حســن ظفرى افزود: از ســال 85 تاكنون 148 هزار فقره تسهيالت 
بازسازى واحد هاى مسكن روستايى به استان اختصاص يافته است كه 

تاكنون122 هزار فقره آن منجر به عقد قرارداد شده است.
مديركل بيناد مسكن انقالب اسالمى استان همدان اظهار داشت: از اين 
تعداد 110 هزار واحــد هم موفق به دريافت پايان كار از نظام فنى و 

دهيارى براساس ضوابط ملى ساختمان شده اند.
اين مســئول ابراز كرد: از محل حساب 100 امام خمينى(ره ) هم 16
ميليارد تومان در قالب 2هــزار و700 كمك بالعوض براى كمك به 

تكميل واحد هاى مسكن افراد نيازمند پرداخت شده است.

مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان خبر داد
شناسايى 30 خوشه صنعتى در همدان

 مديرعامــل شــركت شــهرك هاى صنعتــى اســتان همــدان از شناســايى 30 خوشــه 
صنعتــى در ايــن اســتان خبــر داد و گفــت: 2 خوشــه صنعتــى چــرم و فــرش همــدان 

در دســت اجراســت.
محمدرضــا بادامــى اظهــار كــرد: 6 خوشــه صنعتــى ســفال و ســراميك اللجيــن، مبــل 
ــر و  ــتيكى رزن، كشــمش مالي ــات الس ــر، قطع ــت مالي ــل منب ــركان، مب ــت تويس منب

ــاد ايجــاد شــده اســت. پوشــاك كردآب

ــان اينكــه 2 خوشــه صنعتــى چــرم و فــرش همــدان در دســت اجراســت،  ــا بي وى ب
تصريــح كــرد: مطالعــات اجــراى ايــن 2 خوشــه انجــام و مشــاور و ناظر پــروژه انتخاب 
شــده و برنامــه عمــل خوشــه نيــز درحــال نوشــتن اســت كــه پيش بينــى مى شــود تــا 

20 روز آينــده بــه پايــان برســد.
ــت از  ــر حماي ــد ب ــا تأكي ــدان ب ــتان هم ــى اس ــل شــركت شــهرك هاى صنعت مديرعام
خوشــه هاى صنعتــى، يــادآور شــد: بــراى حمايــت از 30 ظرفيــت محدوديتــى نداريــم، 

ــرد. ــى صــورت مى گي ــات حمايت ــز اقدام ــدن ني ــه ش ــش از خوش ــه پي به طورى ك
ــال  ــى را دنب ــعه صنعت ــث توس ــه بح ــعه خوش ــد توس ــه فراين ــان اينك ــا بي وى ب
مى كنــد، دربــاره اشــتغالزايى خوشــه هاى صنعتــى، ادامــه داد: اشــتغال يكــى از 

زيرمجموعه هايــى اســت كــه به واســطه توســعه صنعتــى ايجــاد مى شــود و در 
توســعه صنعتــى اشــتغال هــدف اصلــى نبــوده بلكــه زنجيــره ارزش واحدهــا مدنظــر 
ــز  ــتغال ني ــودآگاه اش ــد، ناخ ــره تولي ــود زنجي ــطه بهب ــه به واس ــت، به طورى ك اس

افزايــش مى يابــد.
ــان قابليــت  ــز گفــت: پوشــاك ازندري ــان ني ــاره شــهرك خياطــى ازرندري بادامــى درب
ــت،  ــام اس ــال انج ــن درح ــى و زمي ــد مطالعات ــون فراين ــدن را دارد و تاكن ــه ش خوش
ضمــن اينكــه 30 ظرفيــت خوشــه صنعتــى در اســتان شناســايى شــده كــه تمامــى ايــن 
مــوارد ظرفيــت خوشــه شــدن را دارنــد امــا فراينــد خوشــه 3 تــا 5 ســال زمــان نيــاز 

ــرد. ــام مى گي ــد انج ــن فراين ــدى اي ــاس اولويت بن دارد و براس اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

كارت دانشجويى به نام حسن خدك، فرزند على محمد، به شماره 
شناسنامه 1190250462 و با شماره دانشجويى 9612178010 ،رشته 

مهندسى مواد ومتالوژى از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

غزل اسالمى»
 طبق مصوبه تنظيم بازار هفته جارى، قيمت 
كاالهاى اساســى تنظيم بازارى ماه رمضان در 
همدان اعالم شد. بر اين اساس هر كيلو برنج 
هندى 18 هــزار و 500 تومان، برنج تايلندى 
12 هزار و 500 و شــكر 8 هزار و 700 تومان 

تعيين شد.
سرپرست معاونت بازرگانى و توسعه تجارت 
سازمان صمت استان همدان در اين باره گفت: 
روغن نيز قيمت مصوب دارد اما براساس نوع 

آن متفاوت است.
آقايار فراشى ادامه داد: براى توزيع اقالم اعالم 
شده جامعه هدف مشخص شده است كه طبق 
اولويت بندى كميته امداد، بهزيســتى و سپس 
شهردارى  كارگران  كارگران،  فصلى،  كارگران 
و درنهايت كارمنــدان به ترتيب هدف توزيع 

هستند.
وى بيــان كرد: برنــج هندى نيز بــا اولويت 
جامعه هدف توزيع مى شــود و مــازاد آن در 
فروشــگاه هاى بــزرگ و زنجيــره اى عرضه 

خواهد شد.
فراشــى با بيان اينكه وضعيت روغن ســامان 
يافته اســت، گفت: درحال تأمين 3 هزار تن 
روغن هســتيم و هيچ كمبودى در اين بخش 
نداريم، همان طور كه مى بينيد مدتى است همه 

فروشگاه ها روغن دارند.
وى با اشــاره به وضعيت مرغ در بازار همدان 
توضيــح داد: قيمت مصوب مــرغ 24 هزار و 
900 تومان اســت اما به دليل وجود رقابت در 

فروش در برخــى نقاط زير قيمت مصوب به 
مصرف كننده عرضه مى شود.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان افزود: مرغ و گوشت منجمد نيز تأمين 

شده اما درصورت نياز توزيع مى شوند.
وى در پاســخ به وضعيت پيش آمده در مرغ 
و صف هــاى طوالنى تا چند هفته گذشــته، 
گفت: در مواردى فضاى مجازى كمك كننده 
است اما گاهى آســيب مى زند، درمورد مرغ 
نيــز صف هاى اوليــه ايجاد شــد و با اينكه 
زحمت زيادى براى تأمين مرغ كشيده مى شد 

اما با انتشــار صف هاى طوالنى در ساير نقاط 
كشور، به اين موضوع دامن زده شد و جامعه 
را به لحــاظ روانى ملتهب كــرد و مى ديديم 
بســيارى از افرادى كــه حتى نيــاز به مرغ 

نداشتند روزانه در صف مى ايستادند.
فراشى ادامه داد: مرغ كاالى جايگزين است و 
زمانى كه قيمت گوشــت باال مى رود مردم به 
سمت استفاده بيشتر از مرغ مى روند كه گاهى 

مشكالتى را در تأمين مرغ ايجاد مى كند.
وى درباره قيمت خرما، زولبيا و باميه هم گفت: 
خرما به اندازه كافى توسط بنكداران تأمين شده 

به حدى كه مى توانند ساير استان هاى نزديك 
را هم تأمين كنند. اما هنوز قيمت زولبيا و باميه 

مصوب نشده است.
معاون ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
و  تهيه  درحــال  گفــت:  همــدان  اســتان 
از  مردم  تا  هســتيم  اپليكيشــنى  راه اندازى 
طريق آن بتوانند كاالهاى اساســى موردنياز 
خود را در نزديك ترين فروشــگاه به محل 
زندگــى خود پيــدا كننــد و بتوانند از اين 
طريــق ســفارش كاال بدهند امــا هنوز در 

است. بررسى  مرحله 

 شــش روز از آغاز ثبت امالك خانوارها و 
شخصيت هاى حقيقى و حقوقى در سامانه ملى 
امالك و اســكان مى گذرد اما هنوز پرسش ها 
و ابهات متعددى درباره چگونگى اجراى اين 

طرح از سوى افكار عمومى مطرح مى شود.
به گزارش خبرآنالين، شــمار مستأجران در 
شهرهاى بزرگ تحت تأثير افزايش عجيب و 
قابل توجه قيمت مســكن در سال هاى اخير 
افزايش چشــمگيرى يافتــه و فاصله زمانى 
تجهيز مالــى خانوار با ايجــاد قدرت خريد 
مسكن، افزايشــى قابل توجه را تجربه كرده 
اســت. از اين رو در يك سال اخير طرح هاى 
متعــددى با هــدف حمايت از مســتأجران 
در دســتور كار قرار گرفته اســت. پرداخت 
تسهيالت وديعه مســكن از يكسو و اجراى 
اين طرح از ســوى ديگر 2 طرحى است كه 
تأثيــرات آنها بــر بازار اجــاره قابل رصد و 

اندازه گيرى خواهد بود.
براســاس مفاد پيش بينى شــده در قانون؛ هر 
واحدمســكونى واقع در همه شهرهاى باالى 
يكصدهزارنفر جمعيت كه در مجموع بيش از 
120 روز ساكن يا كاربر نداشته باشد به عنوان 
خانه خالى شناسايى شده و به ازاى هرماه بيش 
از زمان مذكور، بدون لحاظ معافيت تبصره 11
ماده 53 اين قانون ماهانه مشــمول مالياتى بر 

مبناى ماليات بر درآمد اجاره مى شود.
 بر اين اســاس ميزان ماليات متعلقه در ســال 
اول معادل 6 برابر ماليات متعلقه، در سال دوم 
معادل 12 برابر ماليات متعلقه و در سال سوم 
به بعد معادل 18 برابر ماليات متعلقه واحد بود.

  نوسازها در چه وضعيتى هستند؟
با هدف پيگيرى از بروز مشكالت مقرر است 
واحدهاى نوساز پس از 12 ماه و درطرح هاى 
انبوه ســازى پــس از 18 مــاه از زمان صدور 
گواهى پايان عمليات ساختمانى (موضوع ماده 
100 قانون شــهردارى مصوب 1334/04/11
با اصالحات و الحاقات بعدى آن) مشــمول 

ماليات موضوع اين ماده مى شوند.
 ثبت نكردن امالك 

چه جرايمى به همراه دارد؟
وزارت راه و شهرســازى اعالم كرده اســت 
مالكان واحدهاى مســكونى تمام كشور اعم 
از شهرى و روستايى موظفند اطالعات امالك 
تحت تملك خود را با تعيين نوع بهره بردارى، 
حداكثر ظرف مدت 2ماه از تاريخ 19 فروردين 

1400 نسبت به ثبت امالك خود اقدام كنند.
پس از پايان مهلت خوداظهارى، دستگاه هاى 
اجرايى مكلفند خدمات خــود ازقبيل افتتاح 
حســاب بانكى و صدور دسته چك، خدمات 
ناشى از اعمال سياست هاى حمايتى، يارانه اى 
و كمك معيشــتى، تعويض پــالك خودرو، 
فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبيعى، 
ارســال اســناد و مدارك ماننــد گواهينامه، 
گذرنامه، مدارك خــودرو، اخطاريه، ابالغيه، 
ثبت نــام مــدارس در منطقه محــل اقامت، 
استحقاق دريافت خوابگاه دانشجويى و امثال 
آن را صرفاً با اخذ كدملى و براساس كدپستى 
يا شــرح نشانى يكتاى درج شــده مربوط به 
اقامتگاه اصلى آنان در سامانه امالك و اسكان 
كشور ارائه كنند. همچنين حداكثر ظرف مدت 
6 ماه پس از الزم االجرا شدن اين تبصره، همه 
ارائه دهنــدگان خدمات عمومى از قبيل آب و 
فاضــالب، برق، گاز و تلفــن مكلفند قبوض 
مصرفى را براساس اطالعات مندرج در سامانه 
امالك و اسكان كشــور، مطابق با كدپستى يا 
نشــانى يكتا و به نام مالك يا بهره بردار صادر 

نمايند.
براســاس اين گزارش ضرورت دارد مالكان با 
شــماره همراهى كه مالكان آن براى كد ملى 
آنها ثبت شده است، وارد سامانه شوند. بر اين 
اســاس مقرر است افراد نسبت به ثبت امالك 
خود و افراد تحت تكفل خانوارشان در سامانه 
اقدام نمايند. در ايــن ميان خانوارهايى كه در 
واحدى مســكونى با 2 ســند مجزا سكونت 

دارند و نسبت به تجميع آن اقدام كرده اند نيز 
بايد هر 2 خانــه را به صورت مجزا ثبت كنند 
و اگــر يك از واحدها به عنــوان اقامتگاه دوم 
تلقى نشود، مشمول ماليات خواهد شد. ثبت 
امالك از سوى مالكان و مستاجران توامان بايد 
صورت گيرد. در اين راستا ملك موظف است 
در قسمت افزودن ملك پس از ورود اطالعات 
ملك، در قســمت اطالعات سكونت، گزينه 
«شخص ديگرى ساكن است» را انتخاب كرده 
و اطالعات مستأجر خود را در آن وارد نماييد.
در اين راســتا اگر ملكى در طول ســال، 120
روز خالــى بمانــد، اما مالــك آن را فروخته 
باشــد، به طورى كه بخشــى از 120 روز زمان 
خالى مانــدن، در اختيار مالــك اول و مابقى 
در اختيار مالك دوم باشد، نيز تنها درصورت 
مشــمول ماليات مى شود كه 120 روز از زمان 
خالى بودن در اختيار يك مالك باشد، مشمول 

ماليات مى گردد.
 كــدام خانه ها مشــمول ماليات بر 

خانه هاى خالى مى شوند؟
 به اين ترتيب براساس مفاد پيش بينى شده در 
قانون واحدهاى مســكونى كه اين 4 شرط را 
داشته باشند مشمول ماليات بر خانه هاى خالى 

خواهند شد. 
1- ثبت نكردن اطالعات توسط مالك مستأجر 
واحدهاى مسكونى در شهرهاى باالى يكصد 
هزار نفــر جمعيت در ســامانه ملى امالك و 

اسكان كشور.
2- اجاره واحد مسكونى به فردى كه اقامتگاه 
اصلى ديگرى در سامانه براى او تعريف شده 

است.
3- هر واحد مسكونى در مجموع بيش از 120
روز ســاكن يا كاربر نداشته باشد، درصورت 
تغيير مالكيت به صورت رســمى مهلت 120

روز براى مالك جديد جارى است.
4- درصورتى كه مالك واحد مسكونى خود را 
براى فروش يا اجاره حســب مورد به ارزش 

اجــارى يــا ميانگين قيمت هــاى روز منطقه 
موضــوع مــواد 54 و 64 قانــون ماليات هاى 
مستقيم از طريق سامانه معامالت امالك عرضه 
كند، مشمول ماليات نمى شود، ليكن اگر مالك 
بيــش از 2 بار از اجاره و يا فروش ملك خود 
به قيمت هاى مذكور خوددارى كند، آن واحد 

مشمول ماليات خانه خالى مى شود.
ســامانه ملى امــالك و اســكان كشــور با 
دريافت  جهــت   amlak.mrud.ir آدرس
خوداظهــارى اطالعات مالكيت و ســكونت 
توســط وزارت راه و شهرسازى طراحى شده 

و داراى اعتبار است.
جديد  ســقف  تعيين  زمان  تيرماه،   

اجاره ها
وزير راه و شهرســازى در خبر ديگرى اعالم 
كرد: افزايش سقف اجاره بها براى سال 1400

در آغــاز فصل اجاره كه در خــرداد و تيرماه 
است، تعيين مى شود. محمد اسالمى بيان كرد: 
ســتاد ملى مقابله با كرونا در فصل اجاره سال 
گذشته اين سقف اجاره را تعيين كرد كه امسال 
هم در همان بازه زمانى نرخ اجاره سال 1400

را نسبت به سال 99 بررسى خواهد كرد.
وزير راه وشهرســازى توضيح داد: 230 هزار 
خانواده سال گذشته وام وديعه مسكن دريافت 
كرده اند و براى امســال هم شرايط آن در ستاد 

ملى مقابله با كرونا بررسى خواهد شد.
وزير راه وشهرســازى بيان كــرد: مالك ما 
براى بررســى وضعيت بازار مســكن آمار 
واقعى است كه از كد رهگيرى اخذ مى شود 
و ما در سال گذشته هم نخستين آمار قيمتى 
مسكن در كشور را منتشــر كرده ايم و طبق 
برنامه ريزى هــاى صورت گرفتــه اين آمار 
به صورت فصلى منتشــر مى شــود. وى بيان 
كرد: آمار بانك مركزى و افزايش 6 درصدى 
را قبول ندارم زيرا ايــن آمار مربوط به تنها 
چند منطقه اســت و ارائه اين آمار در بازار 

التهاب ايجاد مى كند.

قيمت صيفى جات در بازار همدان
 50درصد كاهش يافت

 رئيــس اتحاديــه ميوه و 
تره بار همــدان گفت: قيمت 
بازار  در  صيفى جــات  انواع 
همدان 50درصد كاهش يافته 

است.
رضا البــرزى در گفت و گو با 
تسنيم، اظهار كرد: بازار ميوه و 
تره بار همدان در ركود سنگينى 
به ســر مى برد و ميزان عرضه 

نسبت به تقاضا بيشتر است.
وى با اشــاره به كاهش قيمت 50 درصدى انواع صيفى جات در بازار 
همدان، تصريح كــرد: مثال قيمت خيار كه در ايام تعطيالت 14 هزار 

تومان بود امروز به كيلويى 4 هزار تومان رسيده است.
رئيس اتحاديه ميوه و تره بارهمدان با بيان اينكه بخشــى از ميوه هاى 
نوبرانه وارد بازار شده اســت، گفت: اين ميوه ها شامل توت فرنگى، 

ملون و گوجه سبز بوده كه فعال قيمت بااليى دارند.
البــرزى از كاهــش قيمت ميوه هاى پاييزى خبــر داد و تصريح كرد: 
درحال حاضرهــر كيلــو پرتقال با قيمتى بين 8 تــا 13 هزار تومان به 

فروش مى رسد.
وى بــا تأكيــد بر اينكه هيچ گونــه كمبودى در زمينــه تأمين ميوه و 
سبزيجات مورد نياز مردم وجود ندارد، گفت: همه ساله در فروردين ماه 
و پس از تعطيالت نوروزى با مشكل ركود در بازار ميوه مواجه هستيم.

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان به وضعيت قرمز كرونا در همدان 
اشــاره كرد و اظهار داشت: واحدهاى ميوه فروشى جزو مشاغل گروه 

يك بوده و محدوديت هاى كرونايى شامل آن نمى شود.
البرزى با بيان اينكه همه آموزش هاى مربوط به پيشگيرى از كرونا در 
اختيار همكاران قرار داده شــده است، گفت: از همكاران تقاضا داريم 
درصورت ابتال به هرگونه عالئم تنفسى و مشكوك به كرونا از حضور 

در محل كار خوددارى كنند.

دبيركل اتاق بازرگانى ايران و عراق:
پول هاى بلوكه شده ايران 

در عراق آزاد مى شود
 دبيــركل اتاق بازرگانــى ايران و عراق مى گويد با وجود شــرط 
دشوارى كه دولت عراق بر سر راه شركت ها گذاشته اما پول هاى ايران 

در عراق امكان جابه جايى پيدا كرده اند.
سيدحميد حســينى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: در سال هاى 
گذشته يكى از بهانه هايى كه دولت عراق در تسويه نكردن پول  حاصل 
از صــادرات ايران داشــت، تحريم هاى آمريكا بــود اما در هفته هاى 
گذشته، گشــايش هايى در اين زمينه رخ داده و حتى صحبت از دادن 

يك مهلت 120 روزه به عراق مطرح شده است.
وى با بيان اينكــه مذاكرات براى آزادســازى پول هاى ايران در 
عراق در جريان ســفر وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى به بغداد 
نيز دنبال مى شــود، بيان كرد: وزير اقتصاد عراق در جريان ســفر 
شــريعتمدارى به اين كشور نيز صحبت از ممكن شدن آزادسازى 
پول هاى ايران را مطرح كرده و از آمادگى دولت اين كشور براى 
همكارى در اين زمينه خبر داده اســت. هرچند بغداد شــرط هاى 
دشــوارى را در اين مســير گذاشــته اما به نظر مى رســد بهانه 

تحريم ها ديگر وجود ندارد.
دبيركل اتاق بازرگانى ايران و عراق درباره شرط هاى دولت اين كشور 
براى انتقال ارز ايران نيز گفت: شــرط ها كار را در عرصه عمل براى 
شركت هاى عراقى دشوار مى كند. مثال اينكه نياز به دريافت مجوز از 
تمام وزارت خانه هاى ذى ربط وجود دارد يا اينكه گفته اند بايد كاالى 
ايرانى به عراق منتقل شــود و پس از تأييد تخليه، پول جابه جا شــود 
يا دررابطه با باز كردن ال.ســى يا نحوه پرداخــت ارز نيز اما و اگرها 
وجــود دارد اما در مجموع هرچند به دشــوارى اما امكان انتقال پول 

فراهم شده است.
حسينى درباره ابعاد سفر وزير كار ايران به عراق نيز توضيح داد: يكى 
از اصلى ترين ابعاد اين سفر، بحث حضور نيروهاى متخصص ايرانى 
در عراق اســت. عراق در سال هاى گذشــته تعداد زيادى از نيروهاى 
خود را از دســت داده و در كنار آن برخى نيروهاى ايرانى به شــكل 

انفرادى كار خود را در اين كشور دنبال مى كردند.
وى افزود: با نهايى شــدن توافقات در اين زمينه، شركت هاى كاريابى 
ايرانى و عراقى مى توانند بستر همكارى هاى رسمى در زمينه نيروهاى 
انسانى را بررسى كنند تا عايدى 2 كشور از اين تبادالت افزايش يافته 

و همكارى هاى 2جانبه در سطح نيروى انسانى نيز رشد كند.
بناست در جريان سفر محمد شــريعتمدارى وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى ايران به بغداد، 2 طرف يك ســند همكارى 5 ساله به امضا 

برسانند.

هزينه پيامك در بانك هاى دولتى 
همان 15 هزار تومان

هماهنگى  شــوراى  دبير   
بانك هاى دولتى و نيمه دولتى 
دربــاره برنامــه بانك هــاى 
دولتى در زمينه افزايش هزينه 
ســرويس پيامكى آنها، اعالم 
كــرد: تاكنون هيــچ صحبتى 
مبنى بر افزايش هزينه سرويس 
دولتى  بانك هاى  در  پيامــك 
مطرح نشــده است و در اين 
بانك ها همچنان حداكثر 15 هزار تومان براى اين سرويس از مشتريان 
دريافت مى شود كه البته بيشتر بانك هاى دولتى  كمتر از 15 هزار تومان 

از حساب مشتريان در اين زمينه كسر مى كنند.
در روزهاى اخير گزارش هايى منتشــر شد كه برخى بانك ها از جمله 
بانك شــهر به افزايش هزينه سرويس پيامكى خود به 30 هزار تومان 

اقدام كرده اند و علت آن افزايش هزينه هاى مخابرات اعالم شد. 
پــس از طرح اين موضوع، دبير كانون بانك ها و مؤسســات اعتبارى 
خصوصى به ايســنا گفت كــه هنوز تصميمى بــراى افزايش هزينه 
ســرويس پيامكى بانك ها گرفته نشده اســت اما با توجه به تشديد 
هزينه هاى مخابرات احتمــال اينكه در آينده نزديك اين نرخ افزايش 

يابد، وجود دارد. 
طبق گفته جمشيدى، بانك شهر با تصميم درون سازمانى اين هزينه را 

به 30 هزار تومان افزايش داده است. 
عالوه برايــن، موضوع افزايش هزينه ســرويس پيامكى در بانك هاى 
دولتى نيز از عليرضا قيطاسى دبير شوراى هماهنگى بانك هاى دولتى 

و نيمه دولتى پيگيرى شد. 
وى در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد كه هزينه سرويس پيامكى بانك هاى 
دولتى همچنان همان حداكثر 15 هزار تومان اســت كه در 2 مقطع با 

اعالم به مشترى از حساب آن برداشت مى شود. 
قيطاســى افزود: بانك هاى دولتى براساس تعرفه و موافقتى كه از سال 
گذشــته درباره افزايش نرخ سرويس پيامكى از 10 به 15 هزار تومان 
صورت گرفته است، تاكنون نيز مبتنى بر اين نرخ عمل مى كنند و اين 

تعرفه همچنان به قوت خود باقى است.
دبير شــوراى هماهنگى بانك هاى دولتى و نيمه دولتى در ادامه تأكيد 
كرد: هيچ صحبتى مبنى بر افزايش هزينه سرويس پيامك در بانك هاى 

دولتى مطرح نشده است. 
ــى  ــاى دولت ــتر بانك ه ــرد: بيش ــرح ك ــخنانش مط ــان س وى در پاي
ــك  ــرويس پيام ــراى س ــتريان ب ــان از مش ــزار توم ــر از 15 ه  كمت
دريافــت مى كننــد و در ايــن زمينــه برخــى از بانك هــا هســتند كــه 
معــادل 11 يــا 12 و برخــى ديگــر نيــز 15 هــزار تومــان از حســاب 
مشــتريان برداشــت مى كننــد كــه ميــزان برداشــت بســته بــه ميــزان 

و نــوع تراكنــش متغيــر اســت.

خبرهاى جديد از ثبت امالك در سامانه ملى امالك
■  واحدهاى خالى در چه صورت مشمول ماليات هستند؟

■ تيرماه سقف جديد اجاره ها اعالم خواهد شد
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5 جودوكار استان 
در اردوى آماده سازى تيم ملى

 از سوى كادر فنى تيم ملى جودو 5 جودوكار نوجوان و جوان استان 
همدان به اردوى آماده سازى تيم ملى دعوت شدند.

بر اين اســاس در رده نوجوانان و در وزن 55 كيلوگرم ابوالفضل امينى 
و در وزن 90 كيلوگرم حســين جعفرى و در رده جوانان و در وزن 66
كيلوگرم اميرحسين محرابى، در وزن 81 كيلوگرم حميدرضا باباخانى و 
در وزن 90 كيلوگرم مهدى سيرجانى به اردوى آماده سازى تيم هاى ملى 

در رده نوجوانان و جوانان دعوت شدند.
شــايان ذكر است اين اردو به مدت يك هفته از تاريخ 28 فروردين ماه 
سالجارى برگزار و نفرات برگزيده به مسابقات آسيايى كه قرار است در 

نيمه نخست سال 1400 برگزار شود، اعزام خواهند شد.

كرونا ليگ  فوتبال همدان را تعطيلى كرد
 شــيوع دوباره ويروس كرونا موجب تعطيلى مسابقات ليگ  فوتبال 

استان همدان شد.
رقابت هاى ليگ برتر و دسته يك فوتبال استان همدان هر هفته به صورت 
متمركز به ميزبانى ورزشگاه شهيد شمسى پور همدان برگزار مى شد اما 

شيوع كرونا موجب تعطيلى اين مسابقات شد.
از آنجا كه تيم ها توان انجام تســت كرونا با هزينه شــخصى را ندارند، 
امكان اجراى مسابقات نبود. همچنين ممنوعيت تردد شهربه شهر و نيز 
احتمال ابتال به كرونا ســبب شد تا اين مسابقات به طور موقت تعطيل 
شود. فصل جديد رقابت هاى ليگ برتر فوتبال استان همدان گراميداشت 
ياد و خاطره شهيد قاسم سليمانى درحالى از دهم بهمن ماه سال گذشته 
آغاز شده بود كه به دليل شيوع كرونا وقفه چندماهه را پشت سر گذاشت.

اين رقابت ها با حضور 8 تيم به صورت مجتمع به ميزبانى ورزشــگاه 
شهيد شمسى پور همدان برگزار مى شود.

تيم قهرمان ليگ برتر استان همدان جواز حضور در ليگ دسته 3 فوتبال 
كشور را كسب مى كند.

همچنين 11 تيم در رقابت هاى ليگ دســته يك فوتبال اســتان همدان 
حضور دارند. دبير هيأت فوتبال همدان در اين باره گفت: با اعالم ستاد 
مقابله با كرونا مبنى بر اعالم محدوديت ها، مسابقات فوتبال همدان را تا 
اطالع ثانوى تعطيل كرديم. مهدى بوجاريان افزود: سالمت بازيكنان و 
مربيان در اولويت اجراى مســابقات است و تا زمانى كه شرايط مساعد 

كرونايى برقرار نشود، اين رقابت ها برگزار نخواهد شد.
وى بيان كرد: هيأت فوتبال همدان برنامه ريزى هاى الزم براى اجراى 
مســابقات را انجــام داده و تنها منتظر تصميم گيرى ســتاد مقابله با 

كرونا هستيم.

فشار رسانه ها، انتخابات تنيس روى ميز 
استان را به تعويق انداخت

 مجمــع انتخابات هيأت تنيس روى ميز همدان كــه قرار بود روز 
گذشته برگزار شود با فشار رسانه هاى استان به تعويق افتاد.

به گزارش ايرنا، شائبه مهندسى شــدن انتخابات رياست هيأت تنيس 
روى ميز همدان از يكسو و اعالم وضعيت قرمز كرونايى از سوى ديگر 
باعث شــد تا برخى رسانه هاى محلى همدان به انتقاد از زمان برگزارى 

مجمع بپردازند.
با اين حال دستگاه ورزش همدان در رايزنى با فدراسيون به لغو انتخابات 
و موكول شدن زمان آن به پس از خروج استان از وضعيت قرمز كرونايى 
اقدام كرد. سخنگوى دستگاه ورزش همدان در اين باره گفت: سالمت 
جسمانى اعضا در اولويت است و بر اين اساس انتخابات هيأت تنيس 

روى ميز را لغو كرده ايم.
حمدا.. چاروسايى افزود: با تصميم مديريت دستگاه ورزش استان و پس 
از گفت وگو با فدراسيون، درنهايت نسبت به لغو زمان انتخابات موافقت 
شد. وى بيان كرد: انتخابات هيأت تنيس روى ميز همدان پس از خروج 

استان از محدوديت هاى كرونايى برگزار مى شود.

آگهى تاسيس ، تغييرات شركت
تاسيس شركت با مسئوليت محدود خدمات و تجهيزات ورزشــى عصر نوين در تاريخ 1399/12/23 به شماره ثبت 14561 به شناسه ملى 14009891540 ثبت و امضا ذيل 

دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد.
 موضوع فعاليت :ارائه فعاليت در زمينه تهيه توليد ساخت و مونتاژ تجهيزات ورزشى، تجهيز باشگاه ها و سالن هاى ورزشى، واردات تكنولوژى و ماشين االت و تجهيزات 
توليدى لوازم ورزشى، همچنين انجام فعاليت هاى تجارى و بازرگانى اعم از تهيه توليد و واردات صادرات و تهيه و توزيع و پخش لوازم ورزشى، خريد و فروش و صادرات 
و واردات لوازم ورزشــى و گشايش اعتبارات و ال سى براى شركت نزد بانكها و ترخيص كاال از گمركات داخلى، تامين نيروى انسانى مورد نياز شركت جهت راه اندازى 
بخش توليد، ارائه خدمات، بازاريابى (غير هرمى و غير شــبكه اى) و گسترش مجموعه، انعقاد قرارداد با اشــخاص حقيقى و حقوقى، انعقاد قرارداد همكارى با شركت 
هاى داخلى و خارجى،ايجاد شــعب و نمايندگى در داخل و خارج از كشور، اخذ و اعطا نمايندگى شركتهاى معتبر خارجى و داخلى، برپايى غرفه و شركت در نمايشگاه 
هاى داخلى و بين المللى، برپايى فروشــگاه جهت عرضه محصوالت شــركت، اخذ وام و اعتبارات بانكى بصورت ارزى و ريالى از كليه بانكها و موسسات مالى و اعتبارى 
داخلى و خارجى، اخذ ضمانت نامه بانكى، شــركت در مناقصات و مزايدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : استان همدان ، شهرستان همدان ، بخش مركزى ، شهر همدان، محله بلوارفلسطين ، خيابان خبرنگار 
، خيابان قصابان،پالك 88 ،طبقه همكف كدپســتى 6518669863 .سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ريال نقدى ميزان سهم الشركه هر يك از 
شركا آقاى حســين آصف زاده به شماره ملى 3860574752 دارنده 800000 ريال سهم الشركه خانم زهره سپهرى شريف به شماره ملى 3861152703 دارنده 200000 
ريال ســهم الشركه اعضا هي   أت مديره آقاى حسين آصف زاده به شــماره ملى 3860574752 و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئيس هيأت مديره به 
مدت نامحدود خانم زهره ســپهرى شريف به شماره ملى 3861152703 و به ســمت نايب رئيس هيأت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شــركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء جناب آقاى حسين آصف زاده همراه با 

مهر شركت معتبر مى باشد.
 اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه 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 (1121955)

آگهي حصر وراثت
آقاى ناصر صادقى داراى شــماره شناسنامه  11623 به شرح دادخواست به كالســه 22/1400/112 از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان رمضان صادقى به شــماره شناســنامه  288 در تاريخ 98/06/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر 
اســت به: 1-ناصر صادقى فرزند رمضان متولد 1354 شــماره شناســنامه 11623 فرزند متوفى،2-احمدعلى صادقى فرزند رمضان متولد 1349 شماره شناسنامه 2 
فرزند متوفى،3-محمدعلى صادقى فرزند رمضان متولد 1350 شــماره شناسنامه 109455 فرزند متوفى،4-على صادقى فرزند رمضان متولد 1369شماره شناسنامه 
4040064811 فرزند متوفى،5-حســين صادقى فرزند رمضان متولد 1358 شــماره شناســنامه 12175 فرزند متوفى،6-ماه چين گــودرزى فرزند قربانعلى متولد 
1329شماره شناسنامه 323 همســر متوفى،7-پروين صادقى فرزند رمضان متولد 1345 شماره شناسنامه460 فرزند متوفى،8-شهناز صادقى فرزند رمضان متولد 
1352شــماره شناســنامه 11622 فرزند متوفى،9-زهرا صادقى فرزند رمضان متولد 1365 شماره شناســنامه 698 فرزند متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 20)
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

2 مدال، سوغات كشتى استان
 از انتخابى جوانان

 تيــم كشــتى جوانــان اســتان يــك مــدال طــال و يــك مــدال نقــره 
از مســابقات انتخابــى كشــتى جوانــان كشــور كســب كــرد.

ــان گراميداشــت  ــى كشــتى آزاد جوان ــم مل ــى تي ــاى انتخاب رقابت ه
شــهيد حــاج قاســم ســليمانى در ســالن شــهداى هفتــم تيــر تهــران 

برگــزار شــد.
ــرم  ــتان 2 اوزان 61 و 92 كيلوگ ــتى اس ــم كش ــا تي ــن رقابت ه در اي

ــوش  ــرم داري ــد. در وزن 61 كيلوگ ــدال ش ــب 2 م ــه كس ــق ب موف
ــت  ــك شكس ــول ي ــا قب ــان ب ــد حريف ــور از س ــا عب ــى زاده ب ول
ــوان دوم و مــدال نقــره رســيد و در وزن 92 كيلوگــرم مهــدى  به عن
حاجيلوييــان خــوش درخشــيد و بــا عبــور از ســد حريفــان ريــز و 
درشــت موفــق شــد بــر ســكوى نخســت تكيــه بزنــد و بــا كســب 

ــد. ــده تيــم ملــى دســت ياب ــه دوبن مــدال طــال ب
در ايــن رقابت هــا و در وزن 57 كيلوگــرم اميرحســين عبــدى راد در 
رده هشــتم قــرار گرفــت. در وزن 61 كيلوگــرم داريــوش ولــى زاده 
پــس از پيمــان نعمتــى از مازنــدران دوم شــد، در وزن 70 كيلوگــرم 

اميــن رحمانــى بــه مقــام پنجــم رســيد، در وزن 74 كيلوگــرم مهــدى 
يــادگارى دهــم شــد.

تمــام  غلبه بــر  بــا  حاجيلوييــان  مهــدى  كيلوگــرم  وزن 92  در 
اوزان  ســاير  در  و  ايســتاد  نخســت  ســكوى  در  كشــتى گيران 
قــرار  نيــز  كشــتى گير  ده  بيــن  در  حتــى  اســتان  كشــتى گيران 

نگرفتنــد.
در پايــان ايــن رقابت هــا مهــدى حاجيلوييــان در وزن 92 كيلوگــرم 
ــى  ــم مل ــه اردوى تي ــرم ب ــى زاده در وزن 61 كيلوگ ــوش ول و داري

ــان كشــور دعــوت شــدند. جوان
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پيشخـوان

هافبك پاس به مس 
شهربابك پيوست

 رســول رضايى بازيكن پاس در نيم 
فصل نخست ليگ دسته دوم كه از پاس 
جدا شــده بود با عقد قراردادى به تيم 

مدعى مس شهربابك پيوست.
رضايى ســابقه بازى با تيم هاى اكسين 
البرز، گهر درود، شــهردارى ماهشهر و 
پاس همدان را دارد كه حاال در نيم فصل 
در تيم مس شهربابك بازى خواهد كرد.

ميالد حسن پور هم
 مسى شد

 ميالد حســن پور هافبــك نيم فصل 
نخست پاس همدان به طور رسم به مس 

شهربابك پيوست.
او هافبــك پيشــين تيم هــاى بعثــت 
كرمانشــاه، نفــت و گاز گچســاران و 
نيم فصل نخست پاس با عقد قرارداد به 

مس شهربابك پيوست.

نصب تابلوى بام مالير 
توسط كوهنوردان 

ماليرى
 هيأت كوهنوردى شهرســتان مالير 
براى معرفى و مشخص كردن ارتفاعات 
بلند اين شهرســتان تابلــوى بام مالير 
بلندترين قله اين شهرســتان معروف به 

بارانداز يا سبزه قبا را نصب كرد.
كوهنوردان ماليرى در برنامه اى ازپيش 
تعيين شده توسط هيأت كوهنوردى براى 
معرفى و مشخص كردن ارتفاعات بلند 
اين شهرســتان با صعود به قله بارانداز 
( ســبزه قبا) به ارتفاع 2950 متر تابلوى 

اين قله را نصب كردند.
قله بارانــداز كه نام بام مالير را به خود 
گرفته بــا ارتفاع 2950 متــر در انتهاى 
خط الرأس لشــگردر واقع شــده است 
كه به عنوان بلندترين قله اين شهرستان 

معرفى شده است .
كوهنــوردان براى صعود بــه بام مالير 
يا قلــه بارانداز از 2 روســتاى گلپرآباد 
و گماســا راه دارند كه بــه گفته رئيس 
هيأت كوهنوردى اين شهرستان صعود 
به اين قله از ســوى روســتاى گلپرآباد 
از دسترســى و ايمنى بهترى برخوردار 

است .

كارآموزى كوه پيمايى 
در مالير

 هيأت كوهنوردى شهرســتان مالير 
بــراى ارتقــاى ســطح علمــى و فنى 
كوهنــوردان دوره رســمى كارآموزى 
كوه پيمايى را در كوه هــاى اطراف اين 
شهرســتان برگزار كرد. دوره رســمى 
ارتقاى  بــراى  كوه پيمايى  كارآمــوزى 
سطح علمى و فنى كوهنوردان با رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى پيشگيرى از كرونا 
ويروس به همــت هيأت كوهنوردى و 
همكارى باشــگاه كوهنــوردى اوج در 
كوه هاى اطراف اين شهرســتان برگزار 
شد . كمال روشــن از استادهاى حاذق 
و شايسته فدراسيون كوهنوردى كشور، 
اســتادى اين دوره آموزشى را برعهده 

داشت.

آگهـى مزايـده (نوبت دوم) به تاريخ 1400/01/17

حسين بابايى - شهـردار ماليـر

سازمان سيما،منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى مالير در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه شماره 52-99/10/22 هيأت مديره سازمان و مجوز شماره 1307/ش/5/م مورخه 
99/11/05 شوراى محترم اسالمى شهر 6 باب مغازه، دكه و سوغات سرا به شرح ذيل را با قيمت پايه اجاره ماهيانه كارشناسى و به مدت يك سال اجاره دهد. لذا متقاضيان 

مى توانند جهت شركت در مزايده و اطالع از شرايط آن از تاريخ 1400/01/17 حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخه 1400/02/04 به اين سازمان مراجعه نمايند.
قيمت پايه و مكان دكه ها:

1-يك باب دكه فروشگاهى واقع در روبروى بيمارستان مهر با قيمت پايه اجاره ماهانه 30,000,000 ريال و 50,000,000 ريال پيش پرداخت. 
2-يك باب كيوسك فروشگاهى با كاربرى فروش ميوه، سبزى و تره بار واقع در چهارراه مسكن مهر فرهنگيان با قيمت پايه اجاره ماهانه 8,000,000 ريال و 30,000,000 ريال پيش 

پرداخت.
3-يك باب كيوسك فروشگاهى با كاربرى فروش ميوه، سبزى و تره بار واقع در دور ميدان استقالل با قيمت پايه اجاره ماهانه 8,000,000 ريال و 30,000,000 ريال پيش پرداخت.
4-يك باب كيوسك فروشگاهى با كاربرى فروش ميوه، سبزى و تره بار واقع در دور ميدان استاندارد با قيمت پايه اجاره ماهانه 8,000,000 ريال و 30,000,000 ريال پيش پرداخت.

5- يك باب دكه چوبى آالچيق واقع در بام مالير روبروى المان شهداء با قيمت پايه اجاره ماهانه 20,000,000 ريال و 50,000,000 ريال پيش پرداخت.
6-يك باب دكه قارچى شكل واقع در جاده سالمت نرسيده به ميدان دانشگاه با قيمت پايه اجاره ماهانه 5,000,000 ريال و 20,000,000 ريال پيش پرداخت.

شرايط شركت در مزايده:
1-متقاضيان جهت شركت در مزايده مى بايست از تاريخ 1400/01/17 حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/02/04 به مدت 17 روز، مبلغ 10٪ قيمت پايه را براى مدت 
يكسال نقداً به حساب سازمان سيما،منظر و فضاى سبز شهرى به شماره سيباى 4150145665000 واريز نموده و فيش آن را در پاكت (الف) و كپى مدارك شناسايى معتبر و 

قرارداد اجاره امضاء شده را در پاكت (ب) و برگ قيمت پيشنهادى را كتباً و در پاكت (ج) سربسته تحويل دبيرخانه شهردارى نموده و رسيد دريافت نمايند.
2-تاريخ بازگشايى پاكات در مورخه 1400/02/05 رأس ساعت 10 صبح در اداره حراست شهردارى مى باشد.

3-چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد و واريز پيش پرداخت و اجاره دو ماه ظرف مدت هفت روز اقدام ننمايد سپرده وى به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد 
و به اين صورت تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

4-پس از مشخص شدن برنده مزايده و واريز وجه، سپرده نفرات بعدى مسترد خواهد شد.
5-به پيشنهادات مخدوش، نامفهوم، مشروط و فاقد فيش واريزى ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6-اين سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
7- هزينه نشر آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد.

8- برنده مزايده صرفاً مجاز به فعاليت در محدوده مشخص شده از طرف سازمان بوده و به هيچ عنوان حق گسترش دكه و سد معبر را ندارد.
9- برنده مزايده مكلف است معادل 10٪ قيمت پيشنهادى را براى مدت يك سال به صورت ضمانت نامه بانكى يا واريز نقدى به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات قبل از عقد 

قرارداد و همچنين يك فقره چك تحويل سازمان نمايد.
10-برنده مزايده مكلف است جهت دكه مورد اجاره نسبت به اخذ مجوزات قانونى اعم از انشعاب برق و مجوز كسب و ... از اداره مربوطه اقدام نمايد.

11- برنده مزايده مى بايست نسبت به كسب تأييديه اداره اماكن اقدام نمايد.
12-برنده مزايده مى بايست مبلغ اجاره دو ماه آخر قرارداد را در ابتداى قرارداد به حساب سازمان واريز نمايد.

13-پرداخت 9٪ ماليات بر ارزش افزوده قرارداد اجاره به عهده برنده مزايده مى باشد. 
(م الف 15)

ژاپن يك هتل را براى ورزشكاران كرونايى 
در المپيك اختصاص داد

 كميته برگــزارى بازى هاى المپيك 2020 توكيو درنظر دارد تا 300
اتاق يك هتل را براى اسكان ورزشكاران بدون عالئم كرونا يا با عالئم 

خفيف اختصاص دهد.
مقامات ژاپنى اعالم كردند كه اين تالش، اقدام ديگرى از ســوى كميته 
برگزارى براى جلوگيرى از شــيوع ويروس در طول بازى هاى تابستان 
امسال است. همچنين، اعالم شده است كه از اين هتل 300 اتاقى، براى 
معالجه شبانه روزى ورزشــكاران و جداسازى موارد مثبت كوويد-19

استفاده خواهد شــد. آن دسته از ورزشكاران و كاركنان المپيك كه نياز 
به بسترى شدن ندارند به طور اصولى ده روز در اتاق هاى هتل قرنطينه 
خواهند شــد.  از آنجا كه بازى هاى المپيك، ورزشكاران و مسئوالن را 
از سراســر دنيا به خود معطوف مى كند، پروژه تخصيص اين هتل ويژه 
به دنبال تأمين نيازهاى آنها مانند ارائه خدمات چند زبانه و غذاى حالل 

در يك محل اقامتى است. 

برترى درخشان منچستر در لندن
 تيم فوتبال منچســتريونايتد در ديدار حساس خارج از خانه مقابل 

تاتنهام به برترى 3 بر يك دست يافت.
اين ديدار به ميزبانى تاتنهام و در شــهر لندن برگزار شد و درنهايت با 

برترى 3 بر يك شياطين سرخ به پايان رسيد.
تقابل «خوزه مورينيو» ســرمربى تاتنهام كه پيش از اين سابقه هدايت 

منچستريونايتد را داشته است بر حساسيت هاى بازى افزوده بود.
تاتنهام كه براى زنده نگه داشتن اميدهاى خود در راستاى كسب سهميه 
ليگ قهرمانان اروپا نياز مبرمى به برترى داشت بازى را تهاجمى آغاز كرد 
و در نيمه نخست موفق شد توسط سون هيونگ مين ستاره كره اى خود از 
ميهمان خود پيش بيفتد.در نيمه دوم شياطين سرخ آتش بازى راه انداختند 

و 3 بار موفق شدند دروازه تيم لندنى را باز كنند.

زنيت با درخشش «آزمون» در مسير قهرمانى 
 تيم فوتبال زنيت با درخشــش مهاجم ايرانى خــود در ديدار برابر 

سوچى به برترى دست يافت و در مسير تكرار قهرمانى قرار گرفت.
از هفته بيست وپنجم ليگ برتر فوتبال روسيه، سوچى ميزبان زنيت بود 

كه اين ديدار با برترى 2 بر يك ميهمان به پايان رسيد.
هرچند اين تيم ســوچى بود كه در ديدار امشب به گل نخست دست 

يافت اما در ادامه شرايط تغيير كرد.
ســردار آزمون كه همچون ديدارهاى گذشته با «آرتم ژيوبا» خط حمله 
زنيت را تشكيل مى داد در ادامه 2 گل تماشايى به ارمغان آورد تا زنيت 

به پيروزى ارزشمند خارج از خانه دست يابد.
آزمون اكنون با 15 گل، صدرنشين جدول گلزنان ليگ روسيه است.

زنيت سنت پترزبورگ با اين برد 54 امتيازى شد و همچنان صدرنشين 
مقتدر ليگ برتر روسيه است و فاصله چندانى با تكرار قهرمانى ندارد.

هفته خوب لژيونرهاى ايرانى در اروپا 
با 5 گل

 مهاجمــان ايرانى بــا زدن 5 گل در اين هفتــه عملكرد خوبى در 
رقابت هاى اروپايى داشــتند. درحالى كه زمان زيادى تا آغاز بازى هاى 
فوق العاده حساس تيم ملى فوتبال ايران در انتخابى جام جهانى نمانده 
اســت، هيچ چيز مانند درخشــش مهاجمان تيم ملى نمى تواند سبب 
خوشــحالى هواداران تيم ملى ايران شــود. اين هفته مهاجمان ايرانى 
توانستند عملكرد خوبى در تيم هاى خود داشته باشند و 4 مهاجم ايرانى 
روى هم توانســتند 5 گل به ثمر برســانند.تيم ملى فوتبال ايران اكنون 
منتظر رأى دادگاه عالى ورزش است و درصورت تأييد رأى كنفدراسيون 
فوتبال آســيا توسط اين دادگاه بايد خردادماه براى برگزارى 4 ديدار در 

انتخابى جام جهانى به منامه بحرين سفر كند.

زيرزمينى شدن فعاليت 
برخى باشگاه ها 

در همدان
اعمــال  و  قرمــز  وضعيــت  اعــالم   
محدوديت هــاى كرونايــى موجب شــده 
تا برخى باشــگاه هاى ورزشــى براى فرار 
از آســيب هاى اقتصادى ناشــى از تعطيلى 
اجبارى، فعاليت خود را به صورت زيرزمينى 

ادامه دهند.
به گزارش ايرنا، دستگاه ورزش همدان هفته 
گذشته در راســتاى اعمال محدوديت هاى 
كرونايى با هدف پيشــگيرى و كاهش آمار 
مبتاليــان اعالم كرد كه همــه فعاليت هاى 
ورزشــى در اماكن ورزشــى خصوصى و 

دولتى تا اطالع بعدى تعطيل خواهند بود.
ســخنگوى ورزش و جوانــان همدان در 
اين بــاره گفــت: فعاليت همه رشــته هاى 
ورزشــى در سطح اين اســتان به دنبال قرار 
گرفتــن در وضعيت قرمز كرونايى تا اطالع 

ثانوى تعطيل اعالم شد.
حمدا... چاروسايى اظهار كرد: اين وضعيت 
تا زمانى برقرار اســت كه همدان در شرايط 
عادى كرونايى قــرار بگيرد. اين تعطيلى ها 
شــامل تمامــى اماكــن ورزشــى دولتى، 
خصوصى و استخرها، سالن هاى سرپوشيده 
و روباز، باشــگاه هاى بدن ســازى و ... در 

استان همدان است.
وى افــزود: درصــورت بى توجهى متوليان 
ورزشى به دستورالعمل ستاد ملى كرونا، با 

آنها برخورد قانونى خواهد شد.
با اين حال برخى باشــگاه هاى ورزشى كه 
اغلب نيز استيجارى هســتند، بدون توجه 
به دستورات اعالم شده به ترفندهايى براى 
فعاليت پنهانى خود و جذب مشــترى اقدام 

مى كنند.
اين دسته از باشگاه هاى ورزشى سانس هاى 
خصوصى را تبليغ كرده و با چندبرابر كردن 
اختصاصــى و البته  شــهريه ها، به صورت 
به صورت پنهانى فعاليت آموزشــى را براى 

شاگردانشان انجام مى دهند.
برخى باشــگاه ها با نصب آيفون تصويرى، 
هر زمان كــه شاگردانشــان مراجعه كنند، 
مجوز ورود مى دهند ضمن اينكه شمارى از 
باشگاه ها عالوه بر در اصلى، ورودى ديگر را 

نيز ايجاد كرده اند.
در اين بين باشــگاه هايى هستند كه ساعات 
شبانه را براى فعاليت تمرينى شاگردان خود 
اختصاص مى دهند و اين فرضيه را دارند كه 
بازرسان در ساعات غيرادارى كمتر مراجعه 

مى كنند.
آنان حتى از شــاگردان خود مى خواهند كه 
بــا خودرو در مقابل باشــگاه تردد نكنند و 
ســانس هاى آنان نيز زمانبندى شده است. 
در اين بين شــمارى از باشگاه هاى ورزشى 
كه همواره به قوانين پايبند هستند، خواستار 

برخورد قاطع با متخلفان شدند.
شمارى از باشــگاه داران با گاليه نسبت به 
فعاليت مخفيانه برخى باشگاه ها، مى گويند: 
فعاليت اين دسته از باشگاه ها مشخص است 

و انتظار داريم قانون براى همه يكسان باشد 
و مسئوالن ورزش با آنها برخورد كنند.

آنــان اظهــار داشــتند: وقتــى ممنوعيت 
هرگونــه فعاليت اعــالم مى شــود، انتظار 
مى رود بازرســى ها صورت بگيرد تا برخى 
تمرين هاى  شــاهد  و  نكنند  سوءاســتفاده 

زيرزمينى نباشيم.
اين عــده مى گويند: بيشــتر باشــگاه هاى 
ورزشــى كه در دسترس هستند، بيشتر زير 
ذره بين قــرار دارند اما برخى باشــگاه هاى 
ورزشى حاشيه شــهر به فعاليت زيرزمينى 

مى پردازند.
با اين حال باشگاه ها در صدر خسارت هاى 
ناشــى از شــيوع ويروس كرونا و تعطيلى 

اجبارى در حوزه ورزش قرار دارند.
در ايــن ميان عده اى از باشــگاه داران براى 
جبران خســارت  و تأمين منابع مالى اقدام 
بــه راه انــدازى ســانس هاى خصوصى با 

شهريه هاى باال كرده اند.
بازديدهاى ميدانى و شــواهد موجود نشان 
مى دهد كه سانس هاى خصوصى بين 300

تا يك ميليون تومان در ماه تعيين شده و اين 
نرخ ها بســتگى به مربى و موقعيت باشگاه 

متغير است.
باشگاه داران همچنين خواستار جبران بخشى 
از خســارت ها حداقل با اعطاى تسهيالت 
بانكى شــدند، موضوعى كه ســال گذشته 
اعمال شــد و آنها توقع دارند امسال نيز اين 
رويه با توجه به تعطيلى دوباره باشــگاه ها، 

اجرايى شود.

 تيم فوتبال پــاس همدان با غلبه بر عقاب 
تهران نيم فصل ليگ دســته دوم را با پيروزى 

آغاز كرد.
هفتــه چهاردهم از رقابت هــاى فوتبال ليگ 
دسته دوم قهرمانى باشگاه هاى كشور با انجام 
7 بازى در شهرهاى مختلف روز گذشته دنبال 
شــد و تيم پاس همدان با شكار عقاب تهران 

دور برگشت را با پيروزى آغاز كرد.
تيم فوتبال پاس درحالى ميهمان عقاب تهران 
بــود كه در اين بــازى از كمبود بازيكن رنج 
مى برد و با بسته بودن پنجره نقل وانتقال خود 
و خروج چند بازيكن از اين تيم، دست على 
قربانى بســته بود و سرمربى پاس با اعتماد به 
بازيكنان جوان و بومى خود تيم را به مصاف 

سربازان عقاب فرستاد.
در اين ديدار سفيدپوشــان همدانى بازى قابل 
قبولى ارائه دادند و با دوندگى و تالش باال سعى 
كردند تا كمبودها را تا حد ممكن برطرف كنند. 
در اين بازى و در همان دقايق اوليه كاپيتان رضا 
كاشفى صاحب توپ شد و قدر اين فرصت را 
دانست و توپ را به قعر دروازه عقاب فرستاد تا 

پاس بازى را با روحيه باال دنبال كند.
در ايــن بــازى 2 تيم فوتبــال متعادلى را به 
نمايش گذاشتند؛ تيم عقاب كه بازى را باخته 
بود تالش كرد با ارسال توپ هاى بلند به گل 

برسد كه خط دفاعى و دروازه بان پاس اجازه 
گلزنى به حريف را ندادند.

تيم پاس همدان كه در ميانه جدول قرار دارد 
به 3 امتياز اين ديدار ســخت نياز داشت و با 
چنگ و دندان از تك گل خود حفاظت كردند 
و ســرانجام با پيروزى زمين را ترك كردند. 
در پايان بازى على قربانى به دليل اعتراض به 

تصميمات مغرضانه داور اخراج شد.
در ديگــر ديدارهــاى ايــن هفتــه تيم مس 
شــهربابك صدرنشين گروه دوم با 3 گل تيم 
شــهردارى بم را شكســت داد و اقتدار خود 
را در صــدر جدول حفظ كرد، تيم شــهداى 
بابلســر با يك گل بر سردار بوكان غلبه كرد، 

تيم شــمس آذر قزوين 2 بــر يك با قضاوت 
حجت قپانورى داور همدانى اترك بجنورد را 
شكست داد، شهيد قندى يزد با همين نتيجه 
برابر ميالد تهران به برترى رسيد، تيم شاهين 
بندرعامرى 2 بر يك نفت اميديه را برد و در 
آخرين بازى تيم شهردارى ماهشهر 2 بر يك 

نيروى زمينى تهران را با شكست بدرقه كرد.
در پايان هفتــه چهاردهم تيــم فوتبال مس 
شــهربابك با 29 امتياز صدرنشين رقابت ها 
اســت و تيم نفــت اميديه با 25 و شــاهين 
بندرعامرى با 24 امتياز دوم و ســوم هستند. 
تيم پاس نيز با غلبه بر عقاب 18 امتيازى شد 
و با يك پله صعود در رده هشتم قرار گرفت.

نخستين پيروزى پاس در دوردوم

پاس از قله عقاب گذشت
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فـرهنگسيما

تغيير عادات غذايى، گرگ ها را از انقراض 
نجات داد

 گرگ هاى خاكسترى جزو بزرگ ترين گروه شكارچيانى هستند 
كه از انقراضى در اواخر عصر يخبندان در حدود 11 هزار و 700 سال 

پيش جان سالم به در بردند.
به گزارش ايسنا، امروزه مى توان اين گرگ ها را به همراه گوزن شمالى 
و گــوزن موس كه منبــع غذايى اصلى آنها هســتند در جنگل هاى 

توندراىtundra منطقه ى يوكان مشاهده كرد.
مطالعه  جديد انجام شده توسط موزه  طبيعت كانادا نشان مى دهد كه 
ممكن است گرگ ها با تطبيق رژيم غذايى خود با شرايط موجود طى 
هزار سال بقاى خود را حفظ كرده باشند. از خوردن اسب ها در دوره  

پليستوسن تا خوردن گوزن در زمان حال. 

راه اندازى خط توليد نان بدون گلوتن 
نتيجه ثبت يك بيمارى خودايمنى در كشور

  از نتايج علمى ثبت بيمارى «سلياك» با پيگيرى مستمر محققان، توليد نان 
بدون گلوتن در كشور است.به گزارش ايسنا، در طى سال هاى اخير 3 برنامه 
ثبت بيمارى  هاى اتوايميون كبدى، بيمارى سلياك (يك بيمارى خودايمنى 
وراثتى است كه در اثر حساسيت به پروتئينى به نام گلوتن «پروتئينى كه در 
گندم، جو و چاودار وجود دارد» ايجاد مى شود) و بيمارى  هاى التهابى روده 
در پژوهشكده گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكى تهران آغاز شده است 
و تاكنون به طور متوسط اطالعات بالغ بر 8 هزار نفر بيمار در اين3 نظام ثبت 
شده است.پس از راه اندازى برنامه ملى ثبت بيمارى سلياك و آشنايى دقيق تر 
با مشكالت بيماران، با پيگيرى مسئوالن اين برنامه 2 كارخانه خط توليد نان 

بدون گلوتن راه اندازى شده است.

شناسايى 3 زيرگروه جديد «ام.اس» 
با كمك هوش مصنوعى

 محققان كالج دانشگاهى لندن در مطالعه اخيرشان با كمك آرمان 
عشــاقى اظهار كرده اند، هوش مصنوعى با تجزيه و تحليل اســكن 

مغزى ام.آر.آى 3 زيرگروه جديد ام.اس را شناسايى كرده است.
به گزارش ايســنا، دانشــمندان 3 زيرگروه جديد ام.اس را شناسايى 

كرده اند. 
يك گروه از محققان الگوريتم هاى هوش مصنوعى را براى بررســى 
مجموعه داده بزرگى از اســكن ام.آر.آى مغز بيماران ام.اس آموزش 
دادنــد و الگوهاى جديــدى در مورد اينكه كــدام مناطق مغز ابتدا 
تحت تأثير بيمارى قرار دارند، كشــف كردند. ايــن امر مى تواند به 

گزينه هاى درمانى جديد منجر شود.

آيا شبيه سازى دايناسورها ممكن است؟
 يكى از بنيانگذاران شركت «نورالينك» متعلق به ايالن ماسك در 
توئيت جديدى مدعى شده اســت كه انسان ها مى توانند موجودات 

منقرض شده را با كمك فناورى  شبيه سازى كنند.
به گزارش ايســنا و به نقــل از اينديپندنت، «مكس هوداك»، يكى از 
بنيانگذاران شركت «نورالينك كه اين شركت را به همراه ايالن ماسك 
پايه گذارى كرده، مدعى شــده است كه انسان ها فناورى الزم را براى 

بازآفرينى «ژوراسيك پارك» در اختيار دارند.
در توئيت هوداك آمده است: اگر ما بخواهيم، شايد بتوانيم ژوراسيك 
پارك بســازيم. البته دايناســورهايى كه از نظر ژنتيكى معتبر هستند، 
در آن نخواهند بود. شــايد براى به دست آوردن گونه هاى فوق العاده 

عجيب، 15 سال تكثير و مهندسى مورد نياز باشد.

استفاده از ليزر روشى براى تكثير
 سلول هاى بنيادى مو

 نتايج يك مطالعه نشــان داد كه استفاده از ليزر كم توان بر سلول هاى 
بنيادى فوليكول مو مى تواند بقا و تكثير اين ســلول ها را افزايش دهد.به 
گزارش ايســنا، امروزه براى درمان ريزش مو از ليزرهاى كم توان استفاده 
مى كنند تا تكثير سلولى را افزايش دهند. ليزرهاى كم توان، ليزرهايى هستند 
كه اثر حرارتى بر روى بافت نمى گذارند و با تحريك نورى سلول، باعث 
واكنش هاى نورى در بافت مى شوند.با توجه به تأثيرى كه اين نوع ليزر بر 
سلول ها دارد، استفاده از ليزرهاى كم توان در سلول هاى بنيادى فوليكول نيز 
ممكن است، سبب افزايش بقا و تكثير اين سلول ها شود. به همين دليل 
پژوهشگران جهاد دانشگاهى واحد علوم پزشكى تهران، با انجام مطالعه اى 

اثر ليزر كم توان را بر سلول هاى بنيادى فوليكول مو بررسى كردند. 

در مركز فرهنگى شهر كتاب
فلسفه  رياضيات ابن سينا 

بررسى مى شود
 هشتمين نشســت از مجموعه درس گفتارهايى 
درباره  بوعلى سينا 25 فروردين به «فلسفه  رياضيات 

ابن سينا» اختصاص دارد.
به گزارش مهر، ابن ســينا هيچ اثر مســتقلى درباره 
فلســفه رياضيات نداشته اســت؛ اما به طور پراكنده 
در آثار مختلف خود درباره بسيارى از مسائل اصلى 

فلسفه رياضيات بحث كرده است.
ابن سينا به طور مســتقيم درباره هستى شناسى اشياى 
رياضى اظهارنظر كرده اســت. او ديدگاه افالطونى 
درباره اشياى رياضى را رد مى كند و براى آن بديلى 
ارائه مى دهد. به همين ترتيب درباره مســأله ابعاد و 
مجموعه هــاى نامتناهى و همين طور درباره مســأله 
پيوســتگى و تقســيم پذيرِى نامتناهِى ابعاد به طور 
مســتقيم بحث مى كند و به آنها پاسخ هايى مى دهد 
كه بــا پاســخ هاِى (در آن زمان) رايِج ارســطويى 

تفاوت هايى ظريف اما مهم دارند.
ابن سينا به طور مختصر به مسأله نحوه كسب مفاهيم 
رياضى پرداخته است اما درباره نحوه كسب معرفت 
به گزاره هاى رياضى به طور مســتقيم صحبت نكرده 
اســت. با اين همه از كنار هم قرار دادن و بررســى 
مثال هاى رياضى  كه در ذيــل برخى مباحث منطق 
و معرفت شناســى به آنها اشاره كرده است، مى توان 
نشــان داد كه او در معرفت شناســى رياضيات هم 
ديدگاه نسبتاً منسجم و نظام مندى داشته است. جمع 
اين مؤلفه ها در كنار هم، ما را به تصويرى نسبتاً جامع 

از يك فلسفه رياضيات مى رساند.
هشــتمين نشســت از مجموعه درس گفتارهايى 
دربــاره بوعلــى ســينا در روز چهارشــنبه 25 
فروردين ســاعت 11 صبح به «فلسفه رياضيات 
ابن ســينا» با ســخنرانى محمدصالــح زارع پور 
(پژوهشــگر پســادكترى در دانشــكده فلســفه 
دانشــگاه بيرمنگام) اختصاص دارد كه به صورت 

مجازى پخش خواهد شد.
در اين درس گفتار فلسفه رياضيات معرفى مى شود 
و نشــان داده مى شــود كه اگرچه هيچ يــك از آثار 
ابن سينا دربردارنده همه وجوه اين فلسفه رياضيات 

نيست، نسبت دادن آن به ابن سينا موجه است.
عالقه منــدان مى تواننــد ايــن درس گفتــار را از 
اينســتاگرام مركز فرهنگى شــهركتاب به نشــانى 
ketabofarhang، تلگرام اين مركز به نشــانى 
bookcitycc و صفحه اين مركز در سايت آپارات 

پيگيرى كنند.

تلويزيون در رمضان 
 تلويزيــون تا چنــد روز ديگر با پخش ســريال هاى رمضانى وارد 
دومين ماراتن بزرگ ســال يعنى سريال هاى ماه رمضان 1400 مى شود. 
اين درحالى اســت كه هنوز برخى از برنامه هاى نوروزى درحال پخش 
هســتند. هرچند گزينه هاى نوروزى حداقــل روى كاغذ رقباى َقدرى 
به نظر مى رســيدند اما به غير از «گانــدو 2» و «نون خ 3» عمًال موفقيت 

زيادى حاصل نشد.
شبكه هاى مختلف به روال هرسال چند روز مانده به ماه رمضان ليستى 
از سريال ها و ويژه برنامه ها را منتشر كنند كه البته برخالف نوروز 1400، 
حتى روى كاغذ هم چندان پرقدرت ظاهر نشدند و بايد ببينيم در ادامه 
مى توانند مخاطبان را با خود همراه كنند يا همچنان تكرار ســريال هاى 

رضا عطاران پربيننده تر است!
 شبكه 3- ياور

(ساعت پخش: 20:45)
ســريال هاى رمضانى به سنت هر سال در شــبكه 3 آغاز مى شود. اگر 
به خاطر داشته باشيد سال گذشــته اين شبكه «ميزبان و سرباز» بود كه 
انتقادهاى زيادى را هم به همراه داشــت و بايد ببينيم امســال دست پر 

برگشته يا نه.
«ياور» به كارگردانى سعيد سلطانى و نويسندگى سعيد مطلبى (سازندگان 
ســتايش) به عنوان سريال رمضانى شــبكه 3 انتخاب شده. جالب است 
بدانيــد داريوش ارجمند در اين ســريال حضور دارد و اين مثلث قطعًا 
تداعى كننده ستايش اســت، 3 گانه پرطرفدارى كه البته منتقدان پر و پا 

قرصى هم داشت.
 شبكه 2- بچه مهندس 4

(ساعت پخش: 21:30)

«بچه مهندس» هم كه تقريباً به روتين رمضانى شــبكه 2 تبديل شده و 
دقيقاً مشخص نيست ماجراهاى جوادى تا چند دهه ديگر ادامه دارد.

بچه مهندس3 به نسبت سريال هاى ديگر در سال 1399 عملكرد موفقى 
داشــت و همان طور كه قابل حدس بود مديران صداوسيما حاالحاالها 
دست از سرش برنمى دارند و تا قصه هاى نوادگان و اجداد جوادى را به 

خوردمان ندهند ول كن نيستند!
تغييــر بازيگر نقش اول از نكات قابل توجــه اين فصل از بچه مهندس 
است كه به خودى خود حركت پرريسكى محسوب مى شود و بايد ببينيم 
محمدرضا رهبــرى مى تواند جاى روزبه حصارى كه به دليل اختالفات 

مالى از سريال جدا شد را بگيرد يا نه.
 شبكه يك- احضار

(ساعت پخش: 22:15)
از زمان اغفال شــدن امين تارخ توسط شــيطان تا به حال تقريباً سريال 
رمضانى ماورايى نداشتيم و امســال عليرضا افخمى با يكى از اين آثار 

به شبكه يك بازگشته.
افخمى پيش تر كارگردانى ســريال هاى ماورايى پرطرفدارى مانند «او 
يك فرشــته بود»، «پنج كيلومتر تا بهشــت» و «پنجمين خورشيد» را 
بر عهده داشــت كه در آن دوران تقريبًا ترســناك و دلهره آور به نظر 

مى رسيدند.
«احضار» ســنگ محك خوبى براى تلويزيون است. بايد ببينيم با اضافه 
شدن خالقيت و البته جلوه هاى ويژه قوى مى توان اين ژانر نوستالژيك 
را احيا كرد يا با ادامه همان فرمول هاى نخ نماى ســابق شــاهد لحظات 

مفرحى براى مخاطبان جدى ژانر ترسناك هستيم.
 شبكه 5- رعد و برق

(ساعت پخش: 23)
اگر به ياد داشته باشيد بهروز افخمى در مصاحبه اى جنجالى در روزهاى 
جشنواره فجر نظريه هاى عجيب وغريبى درباره كرونا صادر كرد و گفت 
به ماسك اعتقاد ندارد و براى ســاخت سريال جديدش عمداً كروناى 
ضعيف گرفته و به بقيه اعضاى گروه هم اطمينان داده كه كرونا خطرى 

ندارد و ماجرا را الكى بزرگ نكنيد.
اينكه نظريات استاد درباره ايمنى گله اى تا چه اندازه صحيح است بماند 
بر عهده اهل فن. همه اينها را گفتم تا برسم به اينجا كه «رعدوبرق» دقيقًا 
همان سريالى است كه افخمى در موردش صحبت كرده و همان طور كه 
از صحبت هاى بازيگران و عكس هاى پشت صحنه مشخص است انواع 
و اقسام نظريات درجه يك پزشــكى و ويروس شناسى اش هم از همه 

جهات بر روند ساخت اعمال  شده!
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

به پيامبر خدا گفتند : كدام روزه برتر است؟ فرمود : «روزه شعبان در بزرگداشِت رمضان».       
السنن الكبرى ج 4 ص 503 ح 8517

مريم مقدم  »
 آبان ماه 1398 بود كه استاندار همدان از بررسي 
راهكارهاي ســريع شــدن مراحل ثبت جهاني تپه 
هگمتانه در نشســتي بــا وزير ميــراث فرهنگي، 

گردشگري و صنايع دستي به رسانه ها خبر داد.
در زمان يادشده سيدسعيد شاهرخي در ديدار با وزير 
گردشگري عنوان كرده بود، «باالخره برداشتن موانع 
پيش رو براي جهاني شــدن هگمتانه در همدان در 

رديف برنامه هاي مهم قرار گرفت». 
در همان سال با دســتور وزير ميراث فرهنگى قرار 
شد در اســرع وقت با رفع مشــكالتي كه در ثبت 
جهاني منظر فرهنگى همدان تا هگمتانه وجود دارد، 
اين محدوده تعيين شده در دستور كار ثبت جهاني در 

وزارت ميراث فرهنگي قرار گيرد.
از آن روز به بعــد تكميل پرونده ثبت جهانى منظر 
فرهنگى هگمتانه تا همدان در دستور كار ارگان هاى 
مرتبط در اســتان با نظارت اســتاندار همدان قرار 

گرفت.
براســاس تفاهمى كه در اين نشســت مشترك بين 
وزير ميراث فرهنگى و اســتاندارى همدان كه رقم 
خورد، مقرر شد پرونده ثبت جهانى منظر فرهنگى 
هگمتانه تا همدان تكميل و به وزارتخانه ارائه شود. 
روال به اين ترتيب اســت كــه پرونده ثبت جهانى 
هگمتانه پس از ورود به وزارتخانه و بررســى هاى 
الزم از وزارتخانه ميراث فرهنگى در ســالجارى به 

يونسكو ارسال شود.
پرونده بررســى جهانى شــدن هگمتانه در پايگاه 
مطالعاتــى هگمتانه درحال تكميل اســت و روند 

مناسبى را براى به نتيجه رسيدن طى مى كند. 
 نقشه هاى اطالعات پرونده هگمتانه 

در دست تكميل است 
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
همدان گفت: نقشــه هاى اطالعات پيوسته پرونده 
«از هگمتانه تا همدان» توســط يك گروه كارشناس 

تخصصى در دست تكميل است.
على مالمير به فرايند تخصصى تكميل پرونده جهانى 
شــدن هگمتانه اشــاره كرد و گفت: بخش پرحجم 

كار ثبت جهانى هگمتانه انجام شــده و حاال تكميل 
اطالعات نهايى د حال انجام است.

وى عنــوان كــرد: از آنجا كه اين پرونــده اجزاى 
متعددى دارد پهنه ها و اثرها در محدوده تعيين شــده 

در دست مطالعه است. 
مالمير در اين زمينه گفت: روند تكميل پرونده ثبت 
جهانى در 3 بخش تعريف شده كه حجم اصلى كار 
از جمله جمع آورى اطالعات، تدوين بانك اطالعات 

و توليد نقشه هاى مربوطه را شكل مى دهند. 
وى افزود : «در راســتاى تكميل پرونده ثبت جهانى 
منظــر تاريخى شــهرى «از هگمتانه تــا همدان» با 
همكارى اســاتيد باستان شناســى، جامعه شناسى و 
بســيج تمامى امكانات در استان همدان، جمع آورى 
اطالعات كه يكــى از مهم ترين بخش هايى كه هم 
هزينه بر و هم زمان بر بود خوشبختانه به پايان رسيده 

است.»
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 

استان همدان گفت: «يكى از پيچيدگى ها 
در اين پرونده دسته بندى و تكميل 

اطالعات بود كه خوشــبختانه 
توانســتيم در كم ترين زمان 
ممكــن اين اطالعــات را 
جمع بنــدى كنيم و تكميل 
پرونده يك اثر جهانى نياز 
به زمان زيادى داشت، ولى 

مــا در همدان زمان را محدود 
كرديم تا با ســرعت بيشــترى 

پرونده را به سرانجام برسانيم.»
وى گفت: «طــرح جامع هگمتانــه، مطالعات 

حفاظــت و مرمت هگمتانه، ســامان دهى امامزاده 
شــاهزاده حســين، ضوابط بافت اســتان همدان، 
سامان دهى بازار سنتى همدان، محورهاى فرهنگى 
ايجاد شــده در اين منطقه اطالعــات خوبى را در 
اختيار ما قرار داد و كار با ســرعت بيشــترى جلو 

رفت كه اميدواريم تا پايان ســالجارى 
اين پرونده به پايان برسد.»

منظر  «پرونده  گفــت:  مالمير 
هگمتانه  از  شهرى  تاريخى 
بخش  بيشترين  همدان،  تا 
گذاشته  پشت ســر  را  كار 
اســت و انتظــار مى رود 
شاهد روند تكميلى پرونده 

باشيم.
 وى گفــت: «اطالعــات اوليه 
سازمان دهى  اســت،  خوب  و  كامل 
و تكميــل پرونــده نســبت به منطــق كار و 
مستندنگارى و تعيين عرصه انجام شده و نقشه ها 
وضعيــت خوبى دارند و در تكميــل پرونده بايد 
چكش كارى شــود و تا آخر سال پيش نويس ثبت 
جهانى منظر فرهنگى شهرى از هگمتانه تا همدان 

آماده شود.»

گردشــگرى  فرهنگى،  ميراث  وزير   
و صنايع دســتى در توئيتــى از تمديد 6 
ماهه مهلت بازپرداخت تسهيالت بانكى 
كرونا براى فعاالن گردشــگرى تا پايان 

شهريورماه 1400 خبر داد.
على اصغر مونســان در حساب كاربرى 
خود در توييتر نوشت: فعاالن گردشگرى 
سال ســختى را پشت سر گذاشته اند. در 
اين دوران، تالش ما در وزارت تســهيل 
فعاليــت و بهبود وضعيــت اين عزيزان 

بوده است.
وزير ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى تصريح كرد: در يك سال 
گذشــته بازپرداخت تســهيالت بانكى 
كرونا امهال شــده بود و حاال اين امر، با 
پيگيرى همكارانم در معاونت گردشگرى 

براى 6 ماه ديگر تمديد شده است.
كشور  گردشگرى  معاون  تيمورى  ولى 
روز شــنبه اعالم كرد: «با پيگيرى هاى 

انجام شــده از ســوى وزارت ميراث 
و  صنايع دستى  و  گردشگرى  فرهنگى، 
قولى كه به فعاالن حوزه گردشــگرى 
تســهيالت  بازپرداخت  بوديــم،  داده 
بانكى حوزه گردشــگرى كه در قالب 
ســال  در  دوگانه  حمايتى  بســته هاى 
گذشــته پرداخت شــده بود، تا پايان 
و  شد  امهال  ســالجارى  شــهريورماه 
كارفرمايى  بيمه  حــق  و  ماليات  امهال 

است.» پيگيرى  درحال  نيز 
براساس مصوبه ستاد ملى مقابله با كرونا 
كســب وكارهاى  تمامى  بــه  مهرماه  در 
گردشــگرى باتوجــه به نــوع فعاليت، 
بزرگــى و كوچكــى واحــد، درجه و 
ستاره، تســهيالتى از 160ميليون ريال تا 
9 ميليارد ريال با نرخ ســود 12 درصد 
و بــا دوره تنفس حدود 6  ماه اختصاص 
پيدا كرد كه اين زمان تا پايان شــهريور 

1400 تمديد شد.

جمع آورى اطالعات منظر فرهنگى «از هگمتانه تا همدان» در مقطع پايانى

پرونده هگمتانه جهانى 
به تهيه نقشه هاى اطالعاتى رسيد

وزير ميراث فرهنگى:
مهلت بازپرداخت تسهيالت بانكى 

فعاالن گردشگرى 6 ماه ديگر تمديد شد

در راستاى تكميل 
پرونده ثبت جهانى منظر 

تاريخى شهرى «از هگمتانه 

تا همدان» با همكارى اساتيد 

باستان شناسى، جامعه شناسى و بسيج 

تمامى امكانات در استان همدان، 

جمع آورى اطالعات كه يكى از 

مهم ترين بخش هايى كه هم هزينه بر 

و هم زمان بر بود خوشبختانه به 
پايان رسيده است

 سنگ مزار شاه طهماسب صفوى از 
آرامستان موقوفه همدان كشف و به موزه 

وقف همدان منتقل شد.
مدير موزه وقف استان همدان از انتقال 
سنگ مزار وزير شاه طهماسب صفوى با 
قدمت 490 ســال به موزه وقف همدان 

خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
مدير موزه وقف استان همدان از انتقال 
سنگ مزار وزير شاه طهماسب صفوى با 

قدمت 490 ســال به موزه وقف 
همدان خبــر داد و گفــت: اين 
ســنگ مزار به تازگى از آرامستان 
موقوفه كشــف و به موزه وقف 

همدان منتقل شد.
خسرو محمدى، با اشاره به نحوه 
جهان  قاضى  مزار  سنگ  پيدايش 
طهماســب  شــاه  وزير  قزوينى 
موقوفه  آرامســتان  در  صفــوى 
باغ بهشــت، گفت: بقعه امامزاده 
سهل ابن على(ع) با توسعه شهر و 
ساخت خيابان شورين(شهدا) در دروان 
پهلوى تخريب مى شود و سرانجام مزار 
اين وزير به آرامستان موقوفه باغ بهشت 

منتقل مى شود.
مدير موزه وقف اســتان همدان با بيان 
اينكه شاه اســماعيل صفوى 500 سال 
پيش زمانى كه به همدان مى آيد تصميم 
مى گيرد اثرى از خود در اين شــهر باقى 
بگذارد و پس از مشــورت با نزديكان و 
اهالى اقدام به بازســازى بقعه سهل ابن 

على(ع) مى كند، افزود: سال ها بعد و پس 
از به قدرت رسيدن شاه طهماسب وزير 
او يعنى قاضى جهان قزوينى كه به دست 
شــاه و به دليل سوءظنى كه به او داشت 
كشته مى شــود و در كنار بقعه  سهل ابن 

على(ع) به خاك سپرده مى شود.
محمدى با بيــان اينكه براى او مزارى 
از سنگ رخام مى ســازند كه كتيبه اى 
بر آن نگاشــته اند، عنوان كــرد: مزار 
قاضى جهان و سنگ مزار آن كه بسيار 
ارزشمند است تا قرن ها آنجا باقى بوده 
كه در دوران پهلوى مســئوالن شــهر 
تصميــم مى گيرند تغييراتــى در بافت 

شهر ايجاد كنند.
وى با تأكيد به اينكه اين اقدامات يعنى 
تخريب  باعث  شــهدا  خيابان  گسترش 
بقعه ســهل ابن على(ع) مى شود، گفت: 
براســاس اين طــرح بقعــه تخريب و 
مزار هــاى اطــراف آن به كلــى از ميان 
برداشــته شــدند كه يكى از آن مزار ها 
گورگاه قاضى جهــان قزوينى مقتول به 

سال 953 هـ. ق است.
مدير موزه وقف اســتان همدان گفت: 
از آن زمان ديگر نــه اثرى از آن بقعه 
بود و نه نشانى تا اينكه در پى بررسى 
خود و زمانى كــه اطالعاتى در مورد 
امامزادگان استان به دست مى آوردم به 
يك ســنگ مزار جالب برخورد كردم 
و با بررســى هاى اوليه و بــا مراجعه 
به منابع مكتوب متوجه شــدم مرحوم 
سنگ  اين  پيش تر  عندليب زاده  آيت ا... 
را ديده و چندخطى درباره شرح حال 
صاحب آن يعنى قاضى جهان نگاشــته 

است.
محمدى بيان كرد: يك احتمال قوى در 
اين زمينه وجود دارد و آن اين است كه 
در زمان تخريب بقعه سهل ابن على(ع) 
و مزار هاى پيرامون آن احتماال محتويات 
گور هــا را تخليــه كرده انــد و به همراه 
سنگ مزار هاى موجود به گورستان جديد 
همدان كه همان موقوفه باغ بهشت باشد، 

انتقال داده اند.

سنگ قبر شاه طهماسب 
درموزه همدان

سنا
س: اي

عك
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