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وقت همدلى
1- تاريخ انقالب ايران نشــان مى دهد 
هر كجا مردم ايران توفيق و پيروزى داشته 
اســت اين مهم به واسطه همدلى، برادرى، 

همكارى و وحدت حاصل شده است. 
اينكه همواره بدخواهان نظام تالش دارند 
تا بين مردم تفرقه ايجاد كنند، براى از بين 
بردن پايه و اساس پيروزى ها در اين كشور 
است تا به راحتى شكست را بر اين كشور 
تحميــل كنند. 2- يكى از شــاخص هاى 
مــورد توجه نظام در سياســتگذارى ها و 
چشــم انداز ها ارتقا انسجام و وحدت ملى 
اســت و در هر موضوعى به اين شاخص 

توجه مى شود. 

يادداشت

5

زبان و قلم از تكريم پزشك 
و پرستار عاجز است

 حدود 2 ماه يعنى 11 دى ماه گذشــته 
بود كه همزمان با سالروز ميالد بانوى بزرگ 
اسالم و پرستار مجروحان و جان خستگان 
واقعه كربال، حضرت زينب كبرى(س)، از 
جامعه پزشكى و پرســتاران زحمتكش و 
مهربان كشورمان تجليل به عمل آمد. البته 
همان ايام و در گيرودار برگزارى آئين هاى 
و  پرستار  مقام  بزرگداشت  جسته وگريخته 
فعاالن جامعه پزشــكى بود كه خيلى ها از 
جمله برخى همكاران دســت بــه قلِم ما، 

اذعان مى داشتند...

فروشگاه هاى زنجيره اى وين ماركتوين ماركت نيازمند اجاره انبار به متراژ 
3000 متر به باال در محدوده 30 كيلومترى شهر همدان مى باشد

اطالعيهاطالعيه

09184050398

پلمب مركز ماساژ درمانى غيرمجاز در شهر همدان
 مركز ماســاژ درمانى غيرمجاز شهر 
همدان توســط معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشكى همدان و با همكارى اداره 

اماكن و تعزيرات حكومتى پلمب شد. 
به گزارش مهر، مركز ماساژدرمانى و ارائه 

خدمات طب سنتى غيرمجاز در بازديدى 
تعزيرات  از  نمايندگانــى  حضــور  بــا 
حكومتى، اداره اماكن و دانشــگاه علوم 
پزشكى همدان پلمپ و فرد متخلف براى 
اقدامات مربوطه به مراجع قضائى معرفى 

شــد. در اين بازديد كه به صورت سرزده 
انجام شد مواردى از قبيل وسايل بادكش 
و ماســاژ كشف شد و فرد متخلف كه به 
فعاليت غيرقانونى در اين زمينه مبادرت 
كرده بود براى انجــام مراحل قانونى به 

مراجع قضائى معرفى شد. 
نمايندگانى از دانشــگاه علوم پزشــكى 
همدان، اداره اماكن و تعزيرات حكومتى 
در اين بازديد كه روز سه شنبه انجام شد، 

حضور داشتند. 

 80 درصد جاده هاى برون شــهرى 
اين اســتان شــانه خاكى ندارد و اين 
موجب افزايش آمار واژگونى  خودروها 

شده است. 
گفت:  همدان  اســتان  انتظامى  فرمانده 
بــا توجه به نبود شــانه خاكى، پس از 
خروج خودرو از مسير اصلى بالفاصله 
واژگون شده و سرنشينان آن جان خود 

را از دست مى دهند. 
بخشــعلى كامرانى صالح در گفت وگو 
با ايرنا، بيان كــرد: مى توان براى ايجاد 
شــانه خاكى تمامى بلدوزر و گريدرها 
را بسيج كرده يا با رفع نقص فنى پل ها 
و تقاطع هايى كه آمار سوانح رانندگى را 
افزايش داده اند گامى در راستاى كاهش 

تصادفات جاده اى برداشت. 
وى تصريح كرد: همه دســتگاه ها براى 
كاهــش ابتال به ويروس كرونا بســيج 
شــدند اما از موضوع مهمــى همانند 
سوانح رانندگى كه در 12 سال گذشته 
به انــدازه 2 برابر ظرفيت ورزشــگاه 
آزادى قربانى داشــته اســت، غافلگير 

شديم. 
كامرانى صالــح تأكيــد كــرد: به جاى 
پرداختن به مسائل جنبى و حاشيه اى در 
اين نشست ها بايد ببينيم هر دستگاهى 
در امر كاهــش ســوانح رانندگى چه 
تكاليفى دارد و چه ميــزان به وظايف 

خود جامه عمل پوشانده است. 

وى مــرگ 406 تن در جاده هاى درون 
و برون شهرى اين استان را نگران كننده 
دانســت و گفت: 32 تن اربعين امسال 
در جاده هــاى همــدان جــان باختند 
كــه مهمترين دليــل آن خســتگى و 

خواب آلودگى راننده بوده است. 
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى استان 
همــدان نيز گفت: بر اســاس ماده 23
قانون رسيدگى به تخلفات راهنمايى و 
رانندگــى، وجوه حاصل از جريمه هاى 
درآمد  به حســاب  رانندگى  تخلفــات 

عمومى كشور، واريز مى شود. 
على فكرى افزود: با اســتفاده از درآمد 
حاصل از ماده 23، ســال 95 نسبت به 
خريد 27 دســتگاه دوربين اقدام و 10

دستگاه آن توسط شــهردارى در شهر 
همــدان نصــب و راه اندازى شــد اما 
شــهردارى ساير مناطق استان نسبت به 

نصب دوربين اقدامى نكردند. 

وى بــا بيان اينكه نصــب دوربين هاى 
ثبت تخلــف در كاهش ســوانح مؤثر 
بوده است، ادامه داد: اختالف به وجود 
آمده بين پيمانكار شــركت «داتيس» و 
شهردارى موجب شــد كه تعدادى از 
دوربين هاى ثبت تخلف غيرفعال شوند. 
رئيس پليس راهور استان همدان ادامه 
داد: شــركت داتيس پــس از اختالف 
قيمــت ايجاد شــده به دنبال نوســان 
قيمت ها در بازار، تعهدات خود نسبت 
به نصــب دوربين هاى ترددشــمار را 
عملــى نكــرده همچنين بــراى ادامه 
فعاليــت دوربين هاى ثبــت تخلف نيز 
درخواســت وجهى بيــش از آنچه در 

قرارداد قيد شده مى كند. 
وى بيــان كرد: هم اينــك دوربين ها در 
كبودراهنگ  اســدآباد،  شــهرى  معابر 
و ماليــر بــر روى دكل نصب شــده 
ولى ارتباطى با ســرور مركزى ناجا با 

استفاده از خط اينترانت برقرار نيست و 
نمى توان پس از جريمه فرد، بر اساس 
شماره خودرو، مالك وسيله نقليه را از 
طريق ارســال پيامــك از انجام تخلف 

مطلع كرد. 
فكــرى اظهــار كــرد: امســال دايره 
شــماره گذارى همدان نسبت به نصب 
پالك براى 25 هزار خودروى نوشمار 
اقدام  خودرو  و  موتورســيكلت  شامل 
كرده اســت، بنابراين انتظار مى رود با 
توجه به ورود خودروهــاى جديد به 
ســطح شهر نســبت به تأمين پاركينگ 
و  فرماندارى ها  توســط  آنهــا  بــراى 

شهردارى ها اقدام شود. 
وى بيــان كرد: ميدان شــهر مريانج نيز 
متناســب با تعداد خودروهاى سال هاى 
پيش طراحى شده و هم اينك در برخى 
مقاطع شاهد بروز گره هاى ترافيكى در 
اين قسمت هستيم كه بايد براى رفع اين 
مشكل اين ميدان به زيرگذر تبديل شود. 
شهردار همدان نيز گفت: به دنبال بروز 
مشــكالت ارزى در كشــور، پيمانكار 
شــركت داتيــس نســبت بــه اجراى 
تعهدات در زمينه نصــب دوربين هاى 

ثبت تخلف اقدامى انجام نداد. 
عباس صوفى افزود: به تازگى نشســتى 
با پيمانــكاران اين شــركت برگزار و 
تعهدات  تا  شد  تنظيم  صورت جلسه اى 

خود را عملياتى كنند. 

80 درصد جاده هاى همدان شانه خاكى ندارد

به مناسبت 15 اسفند روز درختكارى و منابع طبيعى

امروز درخت مي كاريم امروز درخت مي كاريم 

تخت هاى بيمارستانى استان 
افزايش يافت

درخت دوستى 
بنشان

2 2

6



Y K

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

پنجشنبه  15 اسفندماه 1398  شماره 3711

2

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

وقت همدلى
 1- تاريخ انقالب ايران نشــان مى دهد هر كجا مردم ايران توفيق 
و پيروزى داشــته است اين مهم به واسطه همدلى، برادرى، همكارى 

و وحدت حاصل شده است. 
اينكه همواره بدخواهــان نظام تالش دارند تا بين مردم تفرقه ايجاد 
كنند، براى از بين بردن پايه و اســاس پيروزى ها در اين كشور است 

تا به راحتى شكست را بر اين كشور تحميل كنند. 
2- يكــى از شــاخص هاى مورد توجه نظام در سياســتگذارى ها و 
چشم انداز ها ارتقا انسجام و وحدت ملى است و در هر موضوعى به 

اين شاخص توجه مى شود. 
در اين زمينه رهبر معظم انقالب بيش از ديگر مســئوالن به موضوع 
اهتمام دارد و تأكيدات ايشان در كنار نامگذارى سال ها به نام وحدت 
و انســجام ملى به خوبــى مواضع نظام در اين ارتباط را مشــخص 

مى كند. 
3- چند ســالى اســت بحث ســرمايه اجتماعى در كشور داغ شده 
اســت و همه مسئوالن از ضرورت ارتقا سرمايه اجتماعى در كشور 

سخن مى گويند. 
از شاخص هاى مهم سرمايه اجتماعى، اعتماد عمومى است، اعتمادى 
كه در كشــور وضعيت خوبى ندارد و در راستاى سرمايه اجتماعى 

بايد با صداقت، همدلى و وحدت ارتقا يافته و تقويت شود. 
4- در دوران پرتالطمى كه اكنون به خاطره مشترك ملت ايران تبديل 
شــده و همواره با افتخار از آن ياد شــده و تالش مى شود به عنوان 
گنجى بى پايان از آن براى ارتقا شاخص هاى اجتماعى استفاده شود، 

دوران دفاع مقدس است. 
اوج وحــدت، همدلى، اعتماد عمومى و ســرمايه اجتماعى ايرانيان 
در دوران دفــاع مقدس بوده اســت، دورانى كــه همه با جان و دل 
بــراى ايثار هر آنچه دارند در راه وطن و فــداكارى براى هم وطن 

دريغ نداشتند. 
5- در چرايى افزايش انســجام در جامعــه در مقاطعى چون دوران 
دفاع مقدس شــاخص هاى گوناگونى مطرح مى شــود كه مهمترين 
آن وجود و ظهور دشــمن خارجى مشــترك است كه براى او همه 

ايرانى ها دشمن هستند و فرقى بين آنها نيست. 
البته اين عامل مهم اســت اما به نظر شاخص اصلى انسجام ايرانى ها 
در مقاطعى براى گذر از بحران ها اين عامل نبوده اســت و فرهنگ 
ايرانى كه فرهنگى مبتنى بر برادرى اســت دليل اصلى اين انســجام 
ملى و وحدت ملى در دفــاع از وطن، ناموس و ارزش هاى خود و 

برادران بوده است. 
6- تاريخ بلند ايران سرشــار از مقاطعى اســت كه ايرانى ها هجوم 
بيگانــگان را با وحدت و همدلى دفع و در نهايت ايران و فرهنگ و 

تاريخ و زبان و ادبيات مشترك ايرانى را حفظ كرده اند. 
ايــن مهم تنها در مقابله با هجوم جنگــى و تجاوز بيگانگان نبوده و 
در قحطى هــا، بيمارى هاى همه گير و شــرايطى كه تهديدى طبيعى 
مانند زلزله و ســيل ايران و ايرانى ها و حتى نوع بشر را تهديد كرده، 
انســجام ملى ايرانى ها موجب گسيل كمك ها و فداكارى ها در دفع 

اين باليا شده است. 
ســيل اوايل ســال 98، زلزله بم و كرمانشــاه و موارد بسيار ديگر 
نمونه هايى از نمايش وحدت، همدلى و انسجام ملى ايرانى هاست. 
7- ويروس كرونا در شــرايط فشــار حداكثرى بدخواهان با تحريم 
ظالمانه به ايران وارد شده و حيات هموطنان ما را در شرايط سختى 

قرار داده است. 
كســب و كارها تقريبا تعطيل اســت، امكانات و اقالم بهداشتى در 
شــرايط تحريم دچار كمبود اســت، محتكران و فرصت طلبان هم 

به دنبال كسب و كار حرام خود با استفاده از اين شرايط هستند. 
در اين شــرايط تجربه تاريخــى ثابت كرده كه انســجام، همدلى، 
وحــدت، همكارى و مهربانى ايرانى ها حالل مشــكالت اســت و 

ايرانى ها با انسجام ملى از اين شرايط نيز گذر خواهند كرد. 
اخبارى كه از به ميدان آمــدن خيرين، اعتماد مردم به هم در تأخير 
پرداخت بدهكارى ها، درك شــرايط اقتصادى مســتأجران از سوى 
صاحب خانه ها و مغازه داران و موارد ديگر منتشــر مى شود، نشانگر 
اين است كه انسجام ملى در كشور رخ داده و مقابله با كرونا فرصتى 
براى ارتقا ســرمايه اجتماعى و افزايش اعتماد عمومى شــده است، 

شاخص هاى مثبتى كه بايد پس از مهار كرونا نيز حفظ شوند. 

راه اندازى ايستگاه آموزش مقابله با كرونا در همدان
 بــا همراهــى هالل احمــر و نيــروى انتظامــى ايســتگاه آمــوزش و مراقبــت در مبــادى 

ورودى راه هــاى اســتان راه اندازى شــده اســت. 
معــاون بهداشــتى دانشــگاه علــوم پزشــكى همــدان گفــت: در 4 نقطــه از پيش تعييــن 
ــر در ورودى از ســمت اراك، رزن در  شــده شــامل عــوارض اول همدان-ســاوه، مالي
قســمت ورودى از ســمت تهــران و فامنيــن از ســمت تجــرك راه انــدازى شــده اســت. 
ــرل و  ــگيرى، كنت ــتانى پيش ــتاد اس ــر در س ــر كرمى عص ــا، منوچه ــزارش ايرن ــه گ ب
هماهنگــى مقابلــه بــا ويــروس كرونــا در همــدان افــزود: تشــويق مــردم بــه رعايــت 

نــكات بهداشــتى بســيار كار مناســبى اســت امــا طبــق تحليــل تيــم مســتقر در وزارت 
ــارى را  ــى بيم ــان اپيدم ــه در جري ــراى اينك ــوزش پزشــكى ب ــان و آم بهداشــت، درم

ــود دارد.  ــرايت پذيرى وج ــاخص س ــم ش ــرل كني كنت
ــا  وى ادامــه داد: شــاخص ســرايت پذيرى در زمينــه ويــروس كرونــا 3 اســت يعنــى ب
ــه ايــن ويــروس مبتــال  ــه داخــل يــك فضــا 3 نفــر جديــد ب ورود هــر فــرد بيمــار ب

ــد ــه مى ياب ــارى ادام ــن بيم ــره اي ــوند و زنجي مى ش
معاون بهداشتى علوم پزشكى استان همدان آنچه موجب كوتاه و بريده شدن اين زنجيره 
مى شــود تدابير بهداشتى است كه با كارهاى صورت گرفته در استان و تعداد موارد منفى 

ثبت شده، اين شاخص در همدان به كمتر از 1/5 رسيده است. 

كرمــى ابــراز اميــدوارى كــرد كــه بتــوان ايــن شــاخص را بــه زيــر يــك رســاند تــا هــر 
فــرد حتــى نتوانــد يــك نفــر را هــم آلــوده كنــد. در ايــن راســتا درخواســت مى شــود 

مجمــوع اقدام هــاى پيشــگيرانه همچنــان در دســتور كار قــرار گيــرد. 
وى گفــت: براى كاهش بار بيماران، مراكز 16 ســاعته مجهز به دســتگاهى به نام پالس 

اكسيمتر مجهز مى شود كه اين دستگاه از 2 هفته پيش خريدارى شده است. 
ــان  ــراى درم ــرايط ب ــه داد: ش ــدان ادام ــتان هم ــكى اس ــوم پزش ــتى عل ــاون بهداش مع
ســرپايى بيمــاران بــا رســيدن 2 قلــم داروى ســرپايى و تجويــز آن در مراكــز منتخــب 
خدمــات ســالمت اتفــاق افتــاده تــا بــا ايــن اقــدام بتــوان بــارى از روى بيمارســتان در 

شــرايط نامناســب برداشــت. 

تخت هاى بيمارستانى استان 
افزايش يافت

كشف اقالم بهداشتى و ضدعفونى كننده 
احتكارشده توسط سپاه استان

 مســئول روابط عمومى سپاه انصارالحســين(ع) استان همدان از 
كشف اقالم بهداشتى و ضدعفونى كننده احتكارشده در شهرستان هاى 
همدان، مالير و نهاوند توسط پاســداران گمنام امام زمان(عج) اداره 

اطالعات سپاه انصارالحسين(ع) همدان خبر داد.
على اكبر كريم پور با اشــاره به اقدامات انجام شــده توســط ســپاه 
انصارالحســين(ع) در پيشگيرى از شــيوع بيمارى كرونا اظهار كرد: 
در عملياتى اداره اطالعات سپاه انصارالحسين(ع) تعداد زيادى اقالم 
بهداشــتى و ضدعفونى كننده احتكارشده را در استان همدان كشف 

كرد.
وى ابراز كرد: اقالم كشف شده شامل الكل، استريل، ماسك، دستكش 
و ... بود كه در شهرســتان هاى همدان، نهاوند و مالير كشــف شده 

است.
كريم پــور تصريح كرد: با توجه به شــيوع بيمــارى كرونا و افزايش 
تقاضاى اقالم بهداشتى و ضدعفونى كننده بين شهروندان، برخى افراد 
سودجو اقدام به احتكار اقالم بهداشتى موردنياز مردم كرده بودند كه 
به همت پاسداران گمنام امام زمان(عج) اداره اطالعات سپاه همدان با 

هماهنگى دستگاه قضايى كشف و توقيف شد.
وى خاطرنشــان كرد: مردم مى توانند گزارش هاى خود را در اين باره 
و احتكار اقالم بهداشــتى و موردنياز مردم به سامانه تلفنى 114 اداره 

اطالعات سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان اطالع دهند.

لبنيات همدان كرونا ندارد
 مديركل اســتاندارد همدان با بيان اينكه لبنيات صنعتى عارى از 
ويروس كرونا است با اعالم اينكه اين محصوالت با كمترين دخالت 
دست و به شــيوه استريليزه و پاســتوريزه توليد مى شود و مردم از 

مصرف اين فراورده ها نگران نباشند. 
محمد مددى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: شيرهاى بسته بندى شده 
در صنايع لبنى همدان به 2 روش پاستوريزاســيون و استريليزاسيون 
حرارت داده مى شود و به همين دليل حتى اگر آلوده به ويروس هم 

باشند، ويروس در اثر حرارت از بين مى رود. 
وى با بيان اينكه شــير در روش پاستوريزه 71 و در شيوه استريليزه 
121 درجه سانتيگراد حرارت مى بيند، گفت: طبق يافته هاى پزشكى 

ويروس كرونا در اين دما زنده نمى ماند. 
مددى تأكيد كــرد: عمليــات پُركنى، دربندى و برچســب گذارى 
فرآورده هاى لبنى به ويژه شير با استفاده از ماشين هاى صنعتى انجام 

و با كمترين دخالت دست، محصول نهايى توليد مى شود. 
مديركل اســتاندارد همدان افزود: تمامى اين فرآيند با نظارت كامل 
مديران كنترل كيفى انجام مى شــود تا محصول سالم و استاندارد به 

دست مصرف كننده برسد. 
وى با اشــاره به اينكه دستورالعمل هاى بهداشتى از سوى ارگان هاى 
ذى ربط ارسال شده است، خاطرنشان كرد: مديران كنترل كيفى مستقر 
در صنايع تحت پوشش استاندارد نيز نكات الزم ابالغ شده، بنابراين 
مردم با اطمينان محصوالت لبنى بســته بندى را در سبدغذايى خود 

قرار بدهند. 
به گفته مددى شــير يكى از هزاران محصولى اســت كه استاندارد 
از كيفيت و ســالمت آن هرگز غافل نمى شــود و كارخانه هاى لبنى 
همدان به ويژه خطوط فرآورى انواع شــير از مرحله توليد تا توزيع 

هميشه زير ذره بين اين سازمان نظارتى قرار دارد. 
18 كارخانه لبنى در سطح استان همدان فعال هستند كه 42 فرآورده 

داراى پروانه كاربرد نشان استاندارد توليد مى كنند. 
طبق گزارش معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــكى از ابتداى همه گيرى ويروس كرونا تا 12 اسفند، حدود 7

هزار و 802 نفر به بيمارســتان ها و مراكز درمانى مراجعه كرده اند كه 
از 4 هزار و 312 تن از آنها آزمايش گرفته شــده و هزار و 501 نفر 
مورد مثبت كرونا اعالم شدند، همچنين 66 فوتى و 291 بهبود يافته 

به ثبت رسيده است. 

سامانه بارشى در راه همدان
 كارشناس اداره كل هواشناسى همدان از يك سامانه بارشى كه از 
روز جمعه از ســمت غرب وارد همدان مى شود و به صورت بارش 

باران در آسمان اين استان فعاليت مى كند، خبر داد. 
محمدحســن باقرى شــكيب در گفت وگو با ايرنا افزود: بر اســاس 
بررسى نقشه هاى ماهواره اى، آسمان بيشتر نقاط استان در 24 ساعت 
آينده، صاف تا قســمتى ابرى، همراه بــا وزش ماليم باد پيش بينى 

مى شود. 
ــد افزايشــى  ــتان رون ــواى اس ــاى ه ــه دم ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
دارد، اظهــار كــرد: در چنــد روزه آينــده دمــاى هــواى بيشــتر نقــاط 
ــه  ــا 2 درج ــك ت ــن ي ــه بي ــن، روزان ــورت ميانگي ــه ص ــتان ب اس

ســانتى گراد افزايــش مى يابــد. 
باقرى شكيب با اشــاره به اينكه از عصر جمعه يك سامانه بارشى 
وارد اين اســتان و موجب بارش باران مى شــود، عنوان كرد: اين 
ســامانه قوى نيست اما پيش بينى مى شــود بين 10 تا 15 ميلى متر 

بارش داشته باشد. 

1- اعــالم آمارهايى از كاهش مبتاليان به كرونا در همدان خيابان ها 
را شلوغ تر از پيش كرده است. گويا اعالم اين نوع آمارهاى رسمى، 
مهــار كرونا و بى خطر بودن حضــور در مجامع عمومى را به  مردم 
همدان القا كرده است. گفتنى اســت احتمال افزايش مبتاليان با اين 

نوع رفتار ها زياد است.
2- پاس همچنان اعتبارات ورزشى استان را مى بلعد. گويا هيأت هاى 
ورزشــى از توجه بيش از اندازه به اين ســوگلى اعتبارخور ورزش 
همدان گاليه مند هســتند. گفتنى اســت قرار بود پاس با شرايطى به 
نيروى انتظامى استان واگذار شود كه تاكنون خبرى از اين واگذارى 
و رهايــى ورزش اســتان از تيمى بدهكار و هميشــه نيازمند اعتبار 

نيست.
3- اصالح طلبان در حال جمع آورى نظرات شوراهاى سياستگذارى 
اســتانى براى چگونگى ادامه فعاليت هســتند. گويا اين جناح قصد 
دارد فعاليت شــوراى عالى سياستگذارى را با بازسازى آن همچنان 
ادامه دهد. گفتنى اســت مشخص نيســت كه اين بازسازى تنها در 
ساختار خواهد بود يا گفتمان اين جناح را نيز در بر خواهد گرفت.

4- 2 شــركت ماليرى براى تأمين كامل پارچه هاى ماسك و البسه 
بيمارســتانى كشور اعالم آمادگى كرده اند. گويا بافتينه و بافتسان اين 
اقدام را با هماهنگى سازمان صمت استان ها براى توليدكنندگان اين 
اقالم انجام مى دهند. گفتنى اســت كيفيت محصوالت اين 2 كارخانه 

در منطقه و برخى كشورهاى جهان مشهور است.
5- بســيارى از دارندگان چك با درخواســت تغيير تاريخ پرداخت 
چك هاى اسفند و فروردين موافقت كرده اند. گويا اين اقدام با توجه 
به شرايط بازارها و ركود كرونايى آنها انجام شده است. گفتنى است 
همراهى مردم باهم و همكارى براى عبور از اين بحران از جلوه هاى 

زيباى مقابله با كرونا در كشور است.

فيض ا... مظفرپور »
 امروز 15 اســفند روز درختكارى است. 
اگرچه اهميــت درخت، جنــگل و مرتع از 
قديم االيام براى بشــر آشكار بوده است ولى 
امروزه به دليل بروز مسائل جديد در زندگى 
بشــر از قبيــل آلودگى هوا كــه نتيجه توليد 
گازهاى گلخانه اى اســت، بيش از گذشــته 
وجود اكســيژن و هواى پاك براى انســان ها 
آشكار شده است. مونوكســيدكربن يكى از 
گازهاى مخربى است كه وارد فضاى زندگى 
ما و به تبع آن وارد ريه هايمان مى شــود اين 
در حاليست كه حق طبيعى بشر تنفس هواى 
سالم و اكسيژن پاك است و اين اكسيژن پاك 
منبع اصلى اش در وجــود جنگل، درخت و 
فضاى ســبز اســت كه امروزه با كمبود آن 

روبه رو هستيم.
فجايع زيســت محيطى ايجاد شده به وسيله 
بشر از قبيل انفجارهاى اتمى و شيميايى و يا 
آتش سوزى هاى عمدى و غيرعمدى جنگل ها 
و مراتع همانند آنچه كه به تازگى در اســتراليا 
اتفاق افتاد و موجب ســوختن و از بين رفتن 
ميليون ها هكتار از جنگل هاى اين كشور شد 
و ميليون هــا حيوان زبان بســته را نيز به كام 
مرگ فرســتاد، همگى عواملى هستند كه به 
كاهش اكسيژن پاك در محيط زندگى انسان ها 
و ورود گاز هاى ســّمى به محيط زندگى آنها 

منجر مى شود.
خداوند حكيــم عمل تنفــس را در گياهان 
و درختــان به گونــه اى تنظيــم كــرد كــه 
دى اكسيدكربن موجود در هوا را مى گيرند و 
اكســيژن حياتى ترين نياز زندگى بشر و ساير 
موجودات زنده اســت را توليد مى كنند. هر 
مقدار بر گســتره جنگل ها، درختان و فضاى 
ســبز افزوده شــود، مبارزه بــا آلودگى هوا 
(گازهاى كشــنده و سمى) عينى تر و آسان تر 

خواهد شد.
درخــت و درختــكارى در آموزه هاى ملى 
و دينى مــا جايگاه ويــژه اى دارد و آيات 
و روايــات مختلفــى در ايــن زمينه وجود 
دارد. در قــرآن كريم كلمه «شــجر» 27 بار 
بــه كار رفته اســت. اصــوالً درختان خود 
يكى از آيات الهى هســتند. پرويز ملك زاده 
كه ســال هاى متمادى عمــر خود را صرف 
باغدارى و درختكارى و گســترش فضاى 
سبز نموده اســت، مى گويد: درخت معجزه 
الهى اســت، نشــانه عظمــت خداوند در 
آفرينــش ايــن موجود زيبا و مفيد اســت. 
هر بخش از ايــن آفرينش عجيب و زيباى 
خداونــد دفترى عظيــم از معرفت خداوند 
به  شيرين سخن  ســعدى  كه  اســت  بزرگ 
زيبايى تمام آن را به شــعر درآورده اســت 
كه: «برگ درختان سبز در نظر هوشيار/  هر 

ورقش دفترى است معرفت كردگار».
در كالس هــاى نقاشــى دوره ابتدايى وقتى 
اين شعر  درختى را نقاشــى مى كنم، معموالً 
زيباى ســعدى را در كنارش مى نويســم تا 
دانش آموزان عالوه بر آشــنايى با درخت، با 
آفريننده حكيم آن نيز آشــنا شــوند و درس 

معرفت بگيرند.
همچنين در نقاشــى درخت بــه موضوعاتى 
چون محيط زيســت و لزوم حفظ و حراست 
از جنگل و مرتــع مى پردازم و نيز درس هاى 
اخالقى ديگرى كه حكما و شعراى بزرگ در 
اين زمينه ارائه داده انــد كه 2 نمونه آن يكى 
اشعار بلند حكيم ناصرخسرو قباديانى است 
كه زينت بخش در و ديوار مدارس است كه: 
«درخت تو گر بار دانش بگيرد/ به زير آورى 

چرخ نيلوفرى را».
و يا اينكه شــاعرى ســروده است: «درخت 
دوســتى بنشان كه كام دل به بار آرد/ درخت 

دشمنى بركن كه رنج بيشمار آرد».
و يــا ايــن ضرب المثل كه درخــت هرچه 
پربارتر، سر به زيرتر و افتاده تر و يا اينكه عالم 

بى عمل را به درخت بى ثمر تشبيه كرده اند.
تمام ايــن مطالب اخالقــى و حكمى و در 
كنــار درس هاى منابع طبيعى، جنگل، مرتع و 
محيط زيســت با يك نقاشى از يك درخت 
را مى توان به خوبى به دانش آموزان و جامعه 
آموزش داد. اين جمله كه مى گويد: تيشه نزن 
به ريشه خود براى حفظ جنگل ها و درختان 
براى دانش آموزان اهميت بســيار دارد؛ زيرا 
اگر درختان و مراتع از ريشــه كنده شــوند، 
خطر وقوع ســيل در محل هاى زندگى انسان 

نيز افزايش مى يابد.
گفتيم كه كلمه شــجر (درخــت) در قرآن 
27 بار به كار رفته اســت. در سوره مباركه 
«الرحمــن» خداوند مى فرمايــد: «والنجم و 
الشجر يســجدان» و ستاره و درخت خداى 
را ســجده مى كنند. آيا نبايد بشــر در مقابل 
عظمت آفريننده ســتاره و درخت ســجده 
كند؟ آيــا نبايد درس تواضع و فروتنى را از 
درختان آموخت كه هرچه پربارتر مى شوند، 
ســر به زيرتر  و متواضع تر مى شــوند؟ آيا 
نبايد ايســتادگى در مقابل حــوادث تلخ و 
انعطاف در مقابل ناماليمــات زندگى را از 
درختان يــاد بگيريم كه در برابر وزش بادها 
و طوفان هاى شــديد  ايســتادگى مى كنند و 
چون ريشه در خاك دارند، ترسى از اينگونه 
حوادث ندارند. حتى اگر شــاخ و برگ آنان 
نيز بشــكند و بريزد، چون ريشه دار هستند، 
دوباره برخواهند خاســت و به زندگى ادامه 
خواهنــد داد. اينها فقــط برخى درس هاى 
زندگى و اخالقى است كه مى توان از وجود 

درخت گرفت.
آيا از درختان نبايد ياد بگيرم كه ســايه خود 

را بر ســر ديگران بگسترانيم و نيز ناماليمات 
را به جــان بخريم و به جــاى آن خوبى را 
به جامعــه تزريــق كنيم؟ چگونــه درخت 
دى اكســيدكربن گاز سمى را مى گيرد و به ما 

اكسيژن پاك عطا مى كند؟
آيا بشر امروز از درختان هم كمتر شده است 
كه به همنوع خــود رحم نمى كند و گازهاى 
ســمى در فضــاى زندگى همنوعــان خود 
مى پراكند و آنها را به انــواع بيمارى ها مبتال 

مى كند؟
در روايتى از امام صادق(ع) آمده اســت كه 
شــخصى از حضرت پرسيد برخى مى گويند 
كه كشاورزى مكروه اســت؟ امام صادق در 
جواب فرمود: «درخت بكاريد و كشــاورزى 
كنيــد كــه هيــچ عملــى از آن حالل تر و 
پاكيزه تر نيســت. ســوگند به خدا كه هنگام 
ظهور حضــرت وليعصر(عج) درختكارى و 

كشاورزى بسيار گسترده تر مى شود.»
حال با توجه به اين دستورات دينى و اهميت 
بسيار زياد درخت در زندگى، بياييم پيش از 
هرچيــز، درخت دوســتى بكاريم و درخت 
دشــمنى را بركنيم. درختكارى درحال حاضر 
از ضروريات زندگى ماســت كه همه بايد به 
آن همــت گماريم و هر كــس اگر يك نهال 
نيز بكارد، در آينده، خود و آيندگان از فوايد 
آن بهره مند خواهند شــد. همانگونه كه مقام 
معظم رهبرى هر ســاله در روز درختكارى، 
درخت مى كارند و توصيه هايى را در اين باره 
بــه مردم مى كنند. از جمله اينكه بهتر اســت 

درخت ميوه بكاريد.
گذشتگان ما معموالً درخت گردو و توت را 
در منازل و حتى مكان هاى مذهبى مى كاشتند 
تا رهگذران از آن استفاده كنند. به ياد داستان 
آن پيرمرد افتادم كه گفت ديگران كاشــتند و 

ما خورديم و ما بكاريم و ديگران بخورند.

 رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى ابن سينا 
همدان از افزايش تعداد تخت هاى آى.ســى.

يــو و دياليز در يك ماه گذشــته در همدان 
خبر داد. 

رشــيد حيدرى مقدم در گفت وگو با ايرنا، 
بيان كرد: در اســتان همدان تا پيش از اجراى 
طرح تحول نظام سالمت 60 تخت آى.سى.
يو وجود داشــت كه تا 20 روز پيش به 150
تخت و هم اينك به 176 تخت رسيده است، 
يعنى 24 تخت آى.ســى.يو در اين شــرايط 

اضافه شده است. 
وى افــزود: تعداد تخت دياليز در كل اســتان 
96 تخت بود كه در طول 45 روز گذشــته به 
154 تخت ارتقا يافته اســت؛ زيرساخت ها و 
تجهيزاتى كه بسيار براى علوم پزشكى حياتى 
است در شرايط كمبود منابع تأمين شده است. 
ــدان  ــكى هم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئي
اظهــار كــرد: همچنيــن آزمايشــگاه پى.ســى.

اســتان  ايــن  در  آر.تى.پى.ســى.آر  و  آر 
راه انــدازى شــده و تعــداد 3 دســتگاه در 

ــود دارد.  ــز وج ــن مراك اي
حيدرى مقــدم اظهار كــرد: بــراى مقابله با 
ويروس كرونا 3 تيم متخصص ويروس شناس 

در آماده باش كامل هستند كه در صورت نياز 
و خــروج هر يك از چرخــه، از توان ديگر 

تيم ها استفاده مى شود. 
وى افزود: در گام نخســت به 5 استان اجازه 
راه اندازى آزمايشــگاه تســت كرونا دادند كه 

همدان نيز جزو اين استان ها بوده و آزمايشگاه 
پيشــرفته تســت كرونا در همدان راه اندازى 
شــد كه هم اينك به انجام آزمايش از بيماران 

مشكوك به كرونا اقدام مى كند. 
رئيس دانشگاه علوم پزشــكى بيان كرد: هر 

اتفاقى كه قرار است در كشور صورت بپذيرد 
حداقل 72 ساعت پيش در اين استان اجرايى 
شــده اســت زيرا كاركنان اين مجموعه 24
ساعته در حال برنامه ريزى براى غلبه بر اين 

ويروس هستند. 

توزيع بسته هاى 
بهداشتى بين 
كودكان كار همدان

 تاكنون هيچ مورد مثبتى از ويروس كرونا 
در مراكز بهزيستى استان همدان گزارش نشده 

است. 
مدير روابط عمومى بهزيســتى استان همدان 
با بيان اينكه مراكز بهزيســتى بايد در اولويت 
دانشگاه علوم پزشكى قرار گيرند، گفت: در 
ســالجارى 170 كودك كار در استان همدان 

شناسايى و ساماندهى شده اند. 
حجت ا... حاتمى در گفت وگو با ايســنا، در 

تشــريح وضعيت كودكان كار در ايام شيوع 
بيمارى كرونا در اســتان همدان اظهار كرد: 
تيم هاى شناســايى مركز آموزشى و حمايتى 
كــودك و خانواده بهزيســتى همدان تحت 
عنوان انديشــه نيك از ابتداى ســال تاكنون 
فعال بوده و بســيارى از مــوارد الزم را به 
صورت چهره به چهره به كودكان كار آموزش 

مى دهند. 
وى بــا بيان اينكه درباره كودكان كارى كه از 
پيش شناسايى شــده اند، اقدامات و خدمات 
الزم بــه صــورت غيرمســتقيم و از طريق 
تماس تلفنى با خانواده به آنها منتقل مى شود، 
خاطرنشــان كرد: به تعداد كودكان كار استان 
همدان بســته هاى بهداشتى شــامل ماسك، 

ژل هاى ضدعفونى كننده و دســتكش توسط 
سپاه اســتان تهيه شده و به زودى در بين آنها 

توزيع خواهد شد. 
حاتمى با بيان اينكه در تمام فصول ســال 
كودكان  بــه  خودمراقبتــى  آموزش هــاى 
كار داده مى شــود، افــزود: تمــام مراكز 
شــبانه روزى بهزيســتى اســتان در ايــن 
ايام فعــال بوده و خدمــات مربوطه را به 
مددجويــان ارائــه مى دهنــد، همچنين از 
تومان  هزار   30 كشــور  بهزيســتى  طرف 
بــه ازاى هر نفــر براى خريد بســته هاى 

بهداشتى واريز شده است. 
مدير روابط بهزيستى اســتان همدان با بيان 
اينكه مراكز بهزيستى بايد در اولويت دانشگاه 

علوم پزشكى استان همدان قرار گيرند، گفت: 
تاكنون هيچ مورد مثبتى از ويروس كرونا در 
مراكز بهزيســتى استان همدان گزارش نشده 

است. 
حاتمى با اشــاره بــه رعايت تمــام اصول 
بهداشــتى و ايمنى در مراكز بهزيستى استان 
همدان بيان كــرد: پذيرش مددجويان در اين 
ايام محدود و بسيارى از آنها لغو شده است. 
وى با بيــان اينكه بخش قرنطينــه در مراكز 
بهزيســتى ايجاد شده اســت تا در صورت 
مشــاهده مورد مثبت به سرعت فرد مبتال را 
از بقيه جدا كنند، گفت: بهزيستى همدان براى 
انجام آزمايش كرونا به دانشگاه علوم پزشكى 

اعالم آمادگى كرده است. 

درخت دوستى بنشان
يادداشت 
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بازارهاى هفتگى اسدآباد تعطيل شد

 تردد و ازدحام شهروندان اسدآبادى در فضاهاى بيرون از منزل در 
شهرستان زياد ديده مى شود. 

 دولــت مدارس را تعطيل مى كند كه شــهروندان در خانه بمانند، اما 
مى بينيم كه شــهروندان با فرزندانشــان در حال خريد هستند، مردم 
بايد به دليل حفظ جان و ســالمت خــود و خانواده تحمل كنند و در 
خانه بمانند.  فرماندار شهرستان اســدآباد در حاشيه بازرسى از بازار 
هفتگى كه با حضور دادستان اين شهر انجام شد، اظهار كرد: با وجود 
تذكرات متعدد مســئوالن درباره پرهيز از هرگونه تجمع در مكان ها و 
معابر عمومى، متأسفانه شاهد برگزارى بى مالحظه سه شنبه بازار توسط 
كاســبان در ميدان دانشــگاه بوديم. بازارهاى هفتگى در شهرستان را 
تعطيــل اعالم مى كنيم و از مردم مى خواهيــم توصيه هاى كرونايى را 

جدى بگيرند. 
مجيد درويشــى با تأكيد بر اينكه در وضعيت كنونى حضور مردم در 
بازارها و مراكز تجارى براى خريد رفتار مناســبى نيست، اضافه كرد: 
اگــر هم ضرورتى براى خريد كردن وجود دارد، توســط يك فرد از 
خانواده، به صورت كلى و بدون حضور كودكان انجام شود، به جاى 

اينكه در بازار ازدحام ايجاد كنند. 
درويشــى افزود: واقعيت اين اســت كه همه شــهروندان بايد موارد 
پيشــگيرى را رعايت كرده و تذكرات را جدى بگيرند تا از اين دوره 

گذار عبور كنيم. 

اهميت حفظ سالمت مددجويان
 از ضروريات دارااليتام

 تعطيلــى كالس و كارگاه هاى آموزشــى، جلوگيرى از ترددهاى 
غيرضرورى مدد جويان و اهميت حفظ ســالمت آنها از ضرورياتى 
است كه براى مقابله با شيوع ويروس كرونا در مؤسسه دارااليتام مهديه 

به مرحله اجرا درآمده است.
بــه گزارش مدير روابط عمومى مؤسســه دارااليتــام مهديه همدان، 
نيروهاى اين مؤسسه براى پيشگيرى از شيوع  ويروس كرونا در كنار 
حمايت هــاى مالى از مددجويان، با تعطيلــى كالس ها و كارگاه هاى 
آموزشى، اين خدمات را به صورت غيرحضورى  و در فضاى مجازى 

ارائه مى دهند.
ســيد امير آقاميرى در گفت وگو با همدان پيام هشــدارهاى بهداشتى 
آموزش هاى همه كالس ها و كارگاه هاى آموزشى در فضاى مجازى 
را از جمله برنامه هاى مقابله با ويروس كرونا در اين مؤسســه عنوان 

كرد.
آقاميــرى، گريــزى نيــز بــه اقداماتــى بــراى پيشــگيرى از كرونــا زد 
ــك و  ــه ماس ــتى از جمل ــالم بهداش ــع اق ــر توزي ــزود: عالوه ب و اف
ــردد  ــاى ت ــط كار، مكان ه ــده در محي دســتكش و ژل ضدعفونى كنن
خيريــن و نيكــوكاران همچنيــن مددجويــان ضدعفونــى و اســتريليزه 

مى شــود.
وى پيشــگيرى از تردد غيرضرورى مدد جويان به مؤسسه را از ديگر 

برنامه هاى مسئوالن مؤسسه دارااليتام مهديه برشمرد.

مرگ كودك 7 ساله مشكوك به كرونا صحت دارد؟
 رئيس كميته اطالع رســانى كروناويروس شهرســتان نهاوند درباره انتشار خبر مرگ 
يك كودك هفت ساله مشكوك به كروناويروس در يكى از بيمارستان  نهاوند توضيحاتى 

را ارائه داد.
مهرداد ســلگى  در گفت وگو با ايســنا، مطرح كرد: خبر فوت يك كودك هفت ساله در 
بيمارســتان نهاوند بر اثــر كروناويروس صحت ندارد چرا كه كودك قبل از رســيدن به 
بيمارســتان فوت شــده بود و هيچ عالئم حياتى و عالئمى از كروناويروس در او ديده 

نشده است.

وى بيــان كرد: تا اين لحظه هيچ موارد مثبتى از كروناويروس در شهرســتان نهاوند 
اعالم نشــده اســت و به محض وجود موارد مثبت حتمًا به اطــالع مردم خواهيم 

رساند.
وى با تأكيد بر تأثير بســيار اين دست اقدامات در مقابله با بازار شايعات گفت: باور كنيد 
شــايعات مخرب تر و مرگبارتر از اين ويروس هستند و براى مقابله با آن هر كارى كنيم 
ارزش دارد اما مهم تر از هر اقدامى، نقش ما مورد اهميت اســت. اينكه نبايد شــايعات را 
باور كنيم يا به آن ها اهميت دهيم و يا مقدمات تكثيرشان را فراهم آوريم. بايد به شايعات 
توجه نكرد و اســترس هم نداشت و صرفاً با دقت و مراقبت پيشگيرى كرد و به ديگران 

نيز آموزش داد.

تجمع در باغ بهشت نهاوند تا اطالع ثانوى ممنوع
رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند نيز گفت: با توجه به شيوع كروناويروس 
و لزوم جلوگيرى از انتقال بيمارى و رعايت اصول بهداشــتى، برگزارى هر گونه مراسم، 
تجمع و يا مراجعه غيرضرور به كليه آرامســتان هاى سطح شــهر و باغ بهشت تا اطالع 

ثانوى ممنوع است.
مؤمنعلى دارابى از شــهروندان درخواســت كرد ضمن جدى گرفتن بهداشــت فردى و 
اجتماعى تا كنترل كامل اين بيمارى با احترام به اخطاريه ها و دســتورالعمل هاى صادره، 
خدمتگزاران خود را در اين ســازمان كه در خط مقدم مواجهه با اين ويروس هســتند، 

يارى كنند.

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

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

آگهـي منـاقصه 

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تويسركان

ــق  دانشــگاه آزاد اســالمي تويســركان در نظــر دارد از طري
برگــزارى مناقصــه عمومــي امــور خدمــات، فضــاى ســبز و 
تاسيســات خــود را بــه افــراد واجــد شــرايط واگــذار نمايــد. 
متقاضيــان محتــرم مي تواننــد جهــت خريــد اســناد مناقصــه 
ــس  ــا  10 روز ادارى پ ــر ت ــنهادي حداكث ــت پيش ــه قيم و ارائ
از انتشــار آگهــي بــه دبيــر خانــه دانشــگاه واقــع در: 
ــاختمان  ــوم س ــه س ــي(ع) طبق ــوق نب ــركان،بلوار حيق تويس

ــد.  ــه نماين ــي مراجع ــي و مهندس فن
دانشگاه در قبول يا رد پيشنهادها مختار است.

هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
(م.الف218)

ــه  ــاص ب ــهامى خ ــركت س ــدان ش ــه هم ــركت پيمان ــرات ش ــى تغيي آگه
ــتناد صورتجلســه  ــه اس ــى 10861109633ب ــه مل ــت 1625 و شناس ــماره ثب ش

ــد . ــاذ ش ــل اتخ ــات ذي ــورخ 1398/10/10 تصميم ــره م ــت مدي هيئ
1- ســمت اعضــاى اصلــى هيــات مديــره بــه شــرح ذيــل تعييــن گرديــد: آقاى 
ــركت  ــل ش ــمت مديرعام ــه س ــى0045729395 ب ــماره مل ــى ش ــد الياس احم
آقــاى محمدرضــا الياســى شــماره ملــى 0057025185 بــه ســمت رئيــس هيات 
مديــره آقــاى حامــد حولگــر شــماره ملــى 3873962985 بــه ســمت نايــب 
رئيــس هيــات مديــره آقــاى محمــد الياســى شــماره ملــى3257482991 بــه 

ســمت عضــو هيئــت مديــره 
ــادار و تعهــدآور شــركت  ــه اســناد و اوراق به ــدگان حــق امضــاء :كلي 2- دارن
ــه امضــاء آقــاى  ــروات، قراردادهــا و عقوداســالمى ب از قبيــل چــك، ســفته، ب

ــا مهــر شــركت داراى اعتبــار مــى باشــد. احمــد الياســى همــراه ب

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان )م.الف794761)

 رئيس شبكه بهداشــت و درمان 
شهرســتان مالير از برپايى ايســتگاه 
اطالع رسانى و آموزش بيمارى كوويد 
19 و فعاليت اكيپ كنترل و نظارت بر 
بيمارى كرونا در ورودى شــهر مالير 

واقع در ميدان استقالل خبر داد.
محســن تركاشــوند در گفت وگو با 
ايســنا، گفت: اين طــرح با همكارى 
نيروى  بسيج،  فرماندارى،  كارشناسان 
انتظامى، هالل احمر، شبكه بهداشت 
و درمــان و مركز بهداشــت در حال 

انجام است.
وى ادامه داد: در اين طرح افرادى كه 
وارد شهر مى شوند با دستگاه تب سنج 

مورد آزمايش قرار مــى گيرند و در صورت 
وجود تب باال به بيمارستان و يا مراكز درمانى  
براى انجام آزمايشات بيشتر هدايت مى شوند. 
تركاشوند با بيان اينكه وضعيت مالير تاكنون 
مطلوب بوده و از 19 بيمار مشــكوك، تاكنون 
12 بيمار بهبود يافته و مرخص شده اند، اظهار 
كرد: هنور مورد مثبت كروناويروس در مالير 

به صورت مكتوب گزارش نشده است.
رئيس شبكه بهداشت و درمان مالير تصريح 
كرد: همشــهريان بحث قرنطينــه خانگى و 
مســافرت نرفتن را رعايــت كنند تا ويروس 
ديگر ميزبانى نداشــته باشد و با همكارى هم 

بتوانيم به زودى از اين بحران خارج شويم.
وى از آمادگــى كامل بيمارســتان هاى مالير 
بــراى مواجهه با كرونا خبر داد و گفت: ســه 

تخت ايزوله كامل تنفســى داريم كه همواره 
آماده استفاده هستند.

اين مقام مســئول با بيان اينكه تاكنون موردى 
از ابتــالى كودكان زير 9 ســال و موردى از 
مرگ كودكان زير 14 ســال در جهان گزارش 
نشده است، گفت: بيمارى كرونا يك بيمارى 
ويروســى و مــرگ و مير آن ماننــد بيمارى 

آنفلوآنزا و در حدود دو درصد است.
تركاشوند خاطرنشان كرد: بيشتر فوتى ها در اثر 
اين بيمارى افراد مسن، افراد داراى سابقه بيمارى 
هاى زمينه اى و قلبى- عروقــى، ديابت، افراد 
سيگارى و ... هســتند و معموالً در افراد سالم 
مشكلى ايجاد نمى كند و 98 درصد بيماران بدون 
هيچ عالئمى مى توانند به زندگى عادى بازگردند.

وى توصيــه كرد: براى كاهــش خطر ابتال به 

كروناويروس، شستشــوى مرتب دســت ها 
بــا آب و صابون يا محلــول هاى ضدعفونى 
كننده، پوشــاندن بينى و دهان هنگام عطسه يا 
ســرفه، خوددارى از تماس نزديك با افرادى 
كه عالئم شــبيه به آنفلوآنزا يا سرماخوردگى 
دارند، پخت صحيح و كامل گوشــت و تخم 
مرغ و خوددارى از تماس حفاظت نشــده با 
حيوانات ضرورى است.تركاشوند با بيان اينكه 
ظرف 48 ســاعت پس از نمونه گيرى نتيجه 
نهايى آزمايشــات و تست هاى انجام شده از 
بيماران مشــكوك اعالم مى شود، خاطرنشان 
كرد: تب باالى 39 درجه، ســرفه، تنگى نفس 
و مشــكالت حاد تنفسى، مشكالت گوارشى 
نظير اســهال، نارسايى حاد تنفسى، اختالالت 
انعقادى خون و نارسايى كليه از جمله عالئم 

ابتال به كروناويروس است. وى با بيان 
اينكه از نظر اپيدمى سه مرحله براى اين 
بيمارى تعريف شــده است، گفت: در 
مرحله A، هر بيمارستانى موظف است 
بخش ايزوله مختص بيماران تنفســى 
داشــته باشد تا مراقبت هاى ويژه براى 
مبتاليان اعمال شــود و در مالير همه 
بيمارســتان ها اين بخش را آماده كرده 
اند. تركاشوند با تأكيد بر اينكه بيماران 
بايد توســط متخصــص بيمارى هاى 
عفونى ويزيت شــود، گفت: در مرحله 
B، اگر يك شهر درگير شود با دستور 
وزير بهداشت و درمان يك بيمارستان 
كامًال ايزوله شده و در اختيار تشخيص 

و درمان بيماران قرار مى گيرد.
اين مقام مســئول اعالم كرد: اگر بيمارى وارد 
مرحله C شــود كه مرحله كشــندگى است، 
تمهيدات جدى ترى انديشــده مى شــود و 
ما احتماالت الزم را اتخــاذ كرده و امكانات 
ضرورى را براى ورود به مرحله دوم و ســوم 
بيمارى داريم. تركاشوند گفت: تغذيه مناسب 
و استراحت، خوردن ميوه جات و سبزيجات، 
سوپ، آب و نوشيدنى هاى فراوان و شير در 
مراحل اوليه بهترين راه درمان مبتاليان به شمار 
مى رود.  رئيس شبكه بهداشت و درمان مالير 
با بيان اينكه فــاز نهفتگى تا زمان بروز عالئم 
حاد كرونا 14 روز طول مى كشــد، ادامه داد: 
از مردم انتظار داريم بهداشت فردى را رعايت 

كرده و جو جامعه را آرام نگهدارند.

به منظور جلوگيرى از انتشار كرونا

ورودى هاى شهر مالير كنترل مى شوند
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متن بودجه سال 1399 كل كشور منتشر شد
 متن بودجه ســال 1399 كل كشور كه در كميسيون تلفيق مجلس 
تصويب و براى تأييد شوراى نگهبان به عنوان «قانون بودجه 1399 كل 

كشور» به اين شورا ارسال شده، منتشر شد.
به گزارش ايســنا، بودجه ســال 1399 كل كشــور از حيث منابع و 
مصارف بالغ بر 20 ميليــون و 176 هزار و 16 ميليارد و 794 ميليون 

ريال به شرح زير است:
الف-منابــع بودجــه عمومى دولــت ازلحاظ درآمدهــا و واگذارى 
دارايى هاى ســرمايه اى و مـــالى و مصارف بودجه عمومى دولت از 
حيث هزينه ها و تملك دارايى هاى ســـرمايه اى و مـالى، بـالغ بـر 6
ميليــون و 407 هــزار و 771 ميليــارد و 44 ميليــون ريال شامل:

1-منابع عمومى بالغ بر 5 ميليون و 609 هزار و 897 ميليـــارد و 559
ميليون ريال

2-درآمــد اختصاصى وزارتخانه ها و مؤسســات دولتى بالغ بر 797
هـزار و 873 ميليارد و 485 و ميليون ريال

ب-بودجه شركت هاى دولتى، بانك ها و مؤسسات انتفاعى وابسته به 
دولـت از لحـاظ درآمـدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر 14 ميليون 
و 359 هـــزار و 225 ميليارد و 578 ميليون ريال و از حيث هزينه ها 
و ســـاير پرداخت ها بالغ بر 14 ميليون و 359 هزار و 225 ميليارد و 

578 ميليون ريال

مجلس نمايندگان درباره اختيارات جنگى 
ترامپ تصميم گيرى مى كند

 عضو ارشــد مجلس نمايندگان آمريكا اعالم كرد كه اين مجلس 
در هفته هــاى آتى درباره اختيــار جنگ افزورى ترامــپ عليه ايران 

تصميم گيرى خواهد كرد.
به گزارش ايســنا، اســتنلى هوير عنــوان كرد كه از طــرح «كاهش 
اختيارات جنگى ترامپ عليه ايران» كه ماه گذشــته در ســنا تصويب 
شــده بود، حمايت مى كند و انتظار دارد در آينده اى نزديك درباره آن 

تصميم گيرى شود.

بررسى طرح نظارت بر تأمين مالى 
فعاليت هاى انتخاباتى مجلس

 عضو حقوقدان شوراى نگهبان از بررسى طرح 2فوريتى «شفافيت و 
نظارت بر تأمين مالى فعاليت هاى انتخاباتى در انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى» و ادامه رسيدگى به «طرح كاهش مجازات حبس تعزيرى» در 

جلسه شوراى نگهبان خبر داد.
بــه گزارش ايرنا، هادى طحان نظيف اظهار كرد: گزارش جبرانى امروز 
مربوط به جلسه چهارشنبه نهم بهمن ماه 1398 شوراى نگهبان است كه 
در اثناى بررسى صالحيت هاى داوطلبان مجلس شوراى اسالمى، براى 

بررسى چند مصوبه ارسالى از سوى مجلس برگزار شد.
عضو حقوقدان شــوراى نگهبان افزود: 2 طرح دوفوريتى يعنى «طرح 
استفساريه بند «ج» ماده 112 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران» و «طرح شفافيت و نظارت 
بر تأمين مالى فعاليت هاى انتخاباتى در انتخابات مجلس شوراى اسالمى» 
و همچنين ادامه رسيدگى به «طرح كاهش مجازات حبس تعزيرى» در 
دستور كار بود. طحان نظيف بيان كرد: در طرح استفساريه بند «ج» ماده 
112 قانون برنامه 5 ســاله ششم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 
جمهورى اسالمى ايران، مجلس به دنبال تســرى مزاياى بند «ج» ماده 
112 قانون به شاغالنى كه در زمان دفاع مقدس در دستگاه هاى اجرايى 
مناطــق عملياتى خدمت كــرده و در آن زمان يا پس از آن بازنشســته 
شده اند، بود كه شورا اين مصوبه را تفسير ندانست بلكه اين موضوع را 
يك قانون گذارى جديد مى دانســت. وى تصريح كرد: طرح شفافيت و 
نظارت بر تأمين مالى فعاليت هاى انتخاباتى در انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى يكى از نيازهاى انتخابات در كشور ما بود كه بايد از مجلس بابت 
تصويب آن تشكر كرد ولو اينكه تصويب آن كمى ديرهنگام باشد و حتى 

اجراى بخشى از آن به اين دوره انتخابات هم نرسد.
طحان نظيف خاطرنشان كرد: ما بارها در شوراى نگهبان گفته بوديم كه 
از هــر طرح و اليحه اى كه به كاهش نقش پول در انتخابات كمك كند 
و به ساماندهى و شفافيت هزينه هاى انتخاباتى داوطلبان بپردازد، استقبال 
مى كنيم چون معتقديم اين مســأله از بايسته هاى يك رقابت سالم و از 

مصاديق حق الناس است.

لغو تمامى سفرهاى خارجى كاركنان
 دستگاه هاى اجرايى

 معاون اول رئيــس جمهور در ابالغيه اى به تمامى دســتگاه هاى اجرايى، 
ســفرهاى خارجى كاركنان دولت براى شركت در همايش ها و نمايشگاه هاى 

بين المللى و مانند آن را تا اطالع ثانوى لغو كرد.
به گزارش ايسنا، متن كامل ابالغيه اسحاق جهانگيرى به شرح زيراست:

در اجراى دستور رئيس جمهور محترم همه سفرهاى خارجى كاركنان دستگاه هاى 
اجرايى براى شركت در همايش ها و نمايشگاهاى بين المللى و مانند آن تا اطالع 
ثانوى (به جز وزارت امور خارجه) لغو مى شــود. ســاير موارد استثنا با پيشنهاد 
باالترين مقام دســتگاه اجرايــى و تأييد معاون اول رئيــس جمهورى صورت 
مى پذيرد. بديهى اســت مأمورين اعزامى پس از تأييد وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكى مى توانند در محل كار و زندگى حضور يابند.

تصويب بودجه 99 نگرانى ها را پايان داد
 عضو فراكسيون اميد مجلس اعتقاد دارد تصويب بودجه سال آينده سبب رفع 
نگرانى هاى دولت و تمركز بيشتر دولتمردان براى مبارزه با ويروس كرونا خواهد 
شد. جليل رحيمى جهان آبادى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به دريافت اذن رهبرى 
از سوى دكترالريجانى براى ارســال مستقيم اليحه بودجه 99 پس از تصويب در 
كميسيون تلفيق به شوراى نگهبان، بدون بررسى در صحن علنى مجلس، گفت: در 
هر ســال اليحه پيشنهادى بودجه از سوى نمايندگان در زمان مقرر بررسى مى شد 
اما برگزارى انتخابات يازدهمين دوره مجلس شــوراى اسالمى و همچنين شيوع 
ويروس كرونا موجب شــد شرايط متفاوتى را تجربه كنيم. وى اظهار كرد: درواقع 
بيمارى يادشــده شرايط حادى در كشــور ايجاد كرد و بر همين اساس ستاد ملى 
مبارزه با كرونا اعالم كرد، مجلس جلســه تشكيل ندهد زيرا وقتى افراد زيادى در 

صحن فعاليت كنند امكان گسترش اين بيمارى به بيرون از مجلس وجود دارد.

عمليات در شمال سوريه ادامه دارد
 وزير دفاع تركيه با اشــاره به تداوم عمليات نظامى اين كشــور در شمال 
غرب سوريه، گفت براى صحبت درباره حل بحران ادلب از طريق راهكارهاى 
سياسى به مسكو ســفر مى كند. حلوصى آكار روزگذشته مدعى شد عمليات 
نظامى جديد اين كشور در شمال غرب سوريه طبق برنامه ريزى ها پيش مى رود.
بــه گزارش فارس، وى در نشســت خبرى پيش از ســفر به روســيه، گفت 
هدف از ســفر به مســكو، حل بحران ادلب از طريق ابزارهاى مسالمت آميز و 
راهكارهاى سياســى اســت.وزير دفاع تركيه در اين باره توضيح داد: از ابتدا به 
توافق هايى [درباره ادلب] رســيديم. در اجراى اين توافقات، ما به مشــكالتى 
برخورديم. نظرات، ديدگاه ها و خواسته هاى خود را به آقاى [والديمير] پوتين 
(رئيس جمهور روســيه) منتقل خواهيم كرد. هدف ما حل بحران با استفاده از 

ابزارهاى مسالمت آميز و راهكارهاى سياسى است.

قسمت دوم »
 در ادامه احــواالت روزنامه همدان پيام و چاپخانه 
پيام رســانه در ايام انتخاب مجلس يازدهم شــوراي 

اسالمي
در بحبوحه روزهاى شــلوغ انتخابات در مركز چاپ 
و بســته بندى همدان و فعاليت شبانه روزى همكارانم، 
خاطــره اى به ذهنم آمد كه به چندين ســال پيش كه 
نيروى تازه واردى در مجموعه بودم، برمى گردد؛ مدير 
محترم مجموعه همه پرسنل را به زمينى باير و خشك 
و خالى واقع در شــهرك صنعتى بهاران دعوت كردند 
و وعده ساخت بزرگترين مركز چاپ و بسته بندى در 
غرب كشور را دادند و از خريد بزرگترين دستگاه هاى 
چاپ، ليبل و بســته بندى صحبت كردند كه آن زمان 
تصورش كمى دور و ســخت به نظر مى آمد، اما اكنون 
همــان زمين خشــك و خالى با توكل بــر خدا و به 
بركت رمز يا زهرايى كه بين پرســنل رايج شــده بود 
و با همت مديران ســخت كوش و سرشار از دغدغه 

اشــتغال جوانان استان و زحمات و بردبارى پرسنلش 
در اين شرايط سخت و بحرانى اقتصاد كشور به همان 
چاپخانه بزرگ با پيشرفته ترين و مدرن ترين دستگاه ها 
و تجهيزات حوزه چاپ و بســته بندى افست ورقى، 
رول و ليبــل كه از اهداف مجموعه بود، تبديل شــده 

است.
پرســنلى كه گروهــى از آنها (حوزه چــاپ رول و 
ليتوگرافى) سال ها اســت كه با خواب شب بيگانه اند 
تا روزنامه هاى اســتانى و ساير اســتان ها را كه چاپ 
مى كننــد به موقع به دســت همشــهريان و هموطنان 

عزيزمان برسد. 
ساعت كاري كاركنان در 3 شيفت با 31 پرسنل درگير 
در انتخابــات كه در مجموع 303 ســاعت كاري در 
ايــام انتخابات و تعداد 3 ميليون تيراژ در حوزه چاپ 
داشتند كه عالوه بر اســتان همدان، 9 استان ديگر نيز 
مجموعه ما را براي چاپ تبليغات انتخاباتي برگزيدند 

كه جاى بسى افتخار و خوشحالى است.
 اعتماد كانديداهاى محترم براى انتخاب اين مركز براى 
تبليغاتشــان چه در حوزه روزنامه و رسانه ديجيتال و 
چه در حوزه چاپ كه برخى از آنها اين اعتمادشــان 
را از كاركردن با همدان پيام در انتخابات هاى سال هاى 
گذشــته به دست آورده بودند، باز هم صفر تا صد كار 
را به مجموعه ما واگذار كردند؛ از عكاســى و طراحى 
پوســترها و تراكت ها گرفته تا توزيع آنها و مشــاوره 
گرفتن از كارشناســان و مديــران باتجربه مجموعه و 
انتشــار مصاحبه و گزارش و نظرسنجى و تبليغات در 
روزنامه و رســانه ديجيتال و... كه بســته كاملى براى 

تبليغاتشان بود. 
 مديــران، كارشناســان و همــكاران مجموعــه هم 
دلسوزانه اين عزيزان را راهنمايى مى كردند و كانديدا 
و واســطه هاي محترم آنها هم نهايــت همكاري را با 
مجموعه و پرســنل ما داشــتن و در پايــان از تمامى 

مديران و كاركنــان زحمت كش روزنامه همدان پيام و 
مركز چاپ و بســته بندي پيام رسانه متشكرم و آرزوي 

موفقيت هاي روزافزون براي اين عزيزان دارم.
 تشــكر ويژه  از خانواده هاي محترم مديرمســئول و 
ســردبير مجموعه كه سال هاست بين كار و زندگيشان 
فاصلــه و مرزي وجود نــدارد و تمام وقت و به لحاظ 
مادى و معنوى در كنار مجموعه و پرســنل هستند و 

انشاءا... خواهند بود.
همچنين به نمايندگان منتخب مردم كه توفيق راهيابى 
به مجلس يازدهم شــوراى اســالمى را يافتند تبريك 
عــرض مى كنيــم و آرزوي موفقيت ايــن عزيزان را 
بيش ازگذشته  در حوزه اشتغال و رفع موانع كارفرمايان 
و كارگــران زحمتكش بخــش خصوصى، از خداوند 

منان خواهانيم.
خرم آن كس كه در اين محنت گاه / خاطري را ســبب 

تسكين است

جادويى به نام تالش براى موفقيت گروهى

 آژانــس بين المللى انرژى اتمى عصر روز 
سه شنبه در گزارش جديد خود درباره برنامه 
هسته اى ايران در چارچوب برجام اعالم كرد: 
نظارت و راســتى آزمايى آژانس در ايران در 
رابطه با برجــام ادامه دارد و همزمان گام هاى 
كاهش تعهــدات برجامــى ايــران در حال 

اجراست.
به گزارش ايسنا، اين گزارش مديركل به شوراى 
حكام و به موازات آن به شوراى امنيت سازمان 
ملل (شــوراى امنيت) درباره اجراى تعهدات 
مرتبط هســته اى جمهورى اسالمى ايران ذيل 
برنامه جامع اقدام مشــترك (برجام) و درباره 
موضوعات مرتبط با راســتى آزمايى و نظارت 
در ايــران در پرتــو قطعنامــه 2231 (2015) 
شوراى امنيت مى باشد. اين (گزارش) همچنين 
اطالعاتى درباره موضوعات مالى، و مشورت ها 
و تبادل اطالعات آژانس با كميســيون مشترك 

ايجاد شده توسط برجام، ارائه مى دهد.
ايران  به نفع  آژانــس  با  همكارى   

است
مديــركل آژانس بين المللى انــرژى اتمى در 
گفت وگويــى اختصاصى در ايــن باره اظهار 
كرد: دســتوركار آژانس در برابر ايران سياسى 
نبوده و آژانس فقط خواستار پايبندى تهران به 

تعهداتش است.
به گزارش ايســنا، رافائل گروسى پس از آن كه 

گزارش جديد آژانس درباره برنامه هســته اى 
ايران ارائه شــد، در گفتوگــو با خبرگزارى 
رويتــرز، اظهــار كــرد: ما خواســتار برخى 
اطالعات و دسترســى ها از ايران  بوده ايم اما 

اطالعات مورد نيازمان را دريافت نكرده ايم.
او در ادامه بيان كرد: ما پافشــارى كرده ايم و 
برخالف تمامى تالش هايمان نتوانســته ايم به 
آن [اطالعات مورد نظرمان] دست پيدا كنيم. 
بنابراين، وضع موجــود اقدامى از جانب من 
مى طلبد، زيرا [اين وضع] معنايش اين اســت 
كه ايران توانايى آژانــس را براى انجام دادن 

فعاليتش كاهش مى دهد.
گروســى افزود: من جداَ اميــدوارم كه ايران 
به ما و صداى جامعه بين المللى در شــوراى 

حــكام آژانس گوش دهد و تشــخيص دهد 
كه همكارى با ما به نفع خودشــان اســت. ما 
دســتور كارى سياسى نداريم، ما فقط از آن ها 

مى خواهيم كه به تعهداتشان پايبند باشند.
گروسى عالوه بر اين گفت: اگر چنين نشود به 

سمت يك بحران خواهيم رفت.
او همچنين درباره تأسيساتى در ايران كه برخى 
ديپلمات ها مدعى هستند از نخستين سال هاى 
پس از سال 2000 فعال بوده اند، گفت: بازرسى 
اين تأسيســات توســط كارشناســان فنى ما 
ضرورى دانســته شده اســت تا اطمينان الزم 
حاصل شود كه چيزى در آن جا اتفاق نمى افتد 

و نبايد هم اتفاق بيافتد.
گروسى درباره گزارش دومى كه روز گذشته 

به طــور جداگانه از گــزارش 3 ماهه آژانس 
درباره ايران، منتشر شد، گفت: من الزم دانستم 
كه گزارش دوم را بنويســم زيــرا فكر كردم 
وضعيت آن قدر جدى هست كه چنين اقدامى 

از جانب من را مى طلبد.
 هيچ چيز غيرعادى در گزارش جديد 

آژانس درباره ايران وجود ندارد
نماينده روسيه در ســازمان هاى بين المللى با 
اشاره جديدترين گزارش آژانس درباره برنامه 
هسته اى ايران تأكيد كرد كه هيچ چيز غيرعادى 

در اين گزارش وجود ندارد.
در  پيامى  انتشــار  بــا  اوليانوف  ميخائيــل 
حســاب كاربرى خود در توئيتر در پاســخ 
به خبرنگار روزنامه وال اســتريت ژورنال 
كه مدعى شــده، مديــركل آژانس از ايران 
2 سايت  به دليل نداشتن اجازه دسترسى به 
در اين كشــور انتقاد كرده اســت، نوشت: 
آژانس بين المللى انرژى اتمى گزارش خود 
را درباره ايران منتشــر كرد اما مثل هميشه 
اين گزارش نيز خيلى فورى و حتى پيش از 
آنكه در اختيار اعضاى شــوراى حكام قرار 

گيرد به رسانه ها درز پيدا كرد.
اين ديپلمات روس افزود: رســانه ها مطالب 
هشداردهنده (در اين زمينه) منتشر كردند. اما 
خونسرد باشيد، هيچ چيز عجيب و غريبى در 

اين گزارش وجود ندارد.

شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره ايران گزارش داد

راست آزمايى آژانس 
از تعهدات برجامى ايران
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خبر

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

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

برابر رأي شــماره 139860326001000923  مورخ 1398/11/19 هيأت اول/دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحــد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان تصرفات مالكانــه و بالمعارض متقاضي آقاى احمد 
احمدى يزدان فرزند محمد به شماره شناسنامه 543 صادره از كبودراهنگ در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 218/58 مترمربع قسمتى از پالك 13 اصلي 
واقع در حومه بخش سه همدان به نشانى شــهرك الوند خيابان 18 مترى حافظ، كوچه 
حافظ، 7  خريداري از مالك رســمي آقاى لطف اله باشــباغى محرز گرديده است. لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 1853)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/15

على زيورى حبيبى
رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

تاســيس شــركت تعاونــى مســكن عدالــت كاركنــان دادگاه خــزل و نهاونــد درتاريــخ 1398/11/08 بــه شــماره ثبــت 1696 بــه شناســه ملــى 14008955109 ثبــت 
و امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد 1- موضــوع : تهيــه زميــن مســكونى، ســاختمان خانــه و 
آپارتمانهــاى مســكونى و واگــذارى واحدهــاى مســكونى نقــداً يــا بــه اقســاط بــه اعضــاء و همچنيــن ايجــاد تأسيســات عمومى مــورد اســتفاده مشــترك اعضــا. خريد 
واحدهــاى مســكونى نيمــه تمــام و يــا تكميــل شــده و واگــذارى بــه اعضــاء - اخــذ وام قــرض الحســنه و ســاير تســهيالت اعتبــارى ازمنابــع بانكــى، صنــدوق تعــاون 
و ديگــر موسســات مالــى اعتبــارى و اشــخاص حقيقــى و حقوقــى ديگــر - تعاونــى مــى توانــد بــراى اجــراى تمــام يــا قســمتى از موضــوع و حــدود فعاليــت مقــرر 
در ايــن مــاده بــا رعايــت مقــررات قانونــى و اساســنامه و قراردادهــاى منعقــده از ســرمايه و ذخايــر موجــود، پــس انــداز اعضــاء بــراى تهيــه مســكن، اعتبــارات و 
ســرمايه گذاريهــاى بخــش هــاى دولتــى، عمومــى، تعاونــى، بانــك توســعه تعــاون و اشــخاص حقيقــى و حقوقــى ديگــر، هدايــاى نقــدى و جنســى اعضــاء و غيراعضاء 
اســتفاده نمــوده و اقــدام بــه اخــذ اعتبــارات وتســهيالت بانكــى وانعقــاد قــرارداد مشــاركت مدنــى و يــا قراردادهــاى ذيربــط ديگــر بــا بانكهــا نمايــد و در ايــن صورت 
مكلــف اســت طبــق قراردادهــاى منعقــده بــه تكاليــف و تعهــدات خــود در قبــال منابــع و مآخــذ مذكــور عمــل نمايــد - تعهــدات عضــو و تعاونــى در امــور مربــوط به 
تهيــه زميــن، آمــاده ســازى، اخــذ مجــوز ســاخت، احــداث ســاختمان و چگونگــى عقــد قــرارداد و واگــذارى واحدهــا بــه اعضــا و امــور مربــوط بــه بعــد از واگــذارى، 
لغــو عضويــت و همچنيــن ايجــاد تاسيســات عمومــى مــورد اســتفاده مشــترك آنــان و ســاير مــوارد مطابــق بــا فصــل چهــارم اساســنامه اســت -احــداث خانــه يــا 
آپارتمــان و ســاير اقدامــات موضــوع ايــن مــاده بــراى غيــر اعضــاء (جــز نهادهــا و ســازمانهاى دولتــى، عمومــى، تعاونــى و بــه اشــخاص معرفــى شــده از ســوى آنهــا 
كــه در تاميــن زميــن و يــا ســرمايه تعاونــى مشــاركت نمــوده انــد و همچنيــن ســهامداران غيرعضــو) ممنــوع اســت. ثبــت موضــوع فعاليــت تعاونــى مذكور، بــه منزله 
اخــذ وصــدور پروانــه فعاليــت نمــى بــاش. 2- مــدت فعاليــت تعاونــى : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود3 - مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان نهاونــد ، 
بخــش مركــزى ، شــهر نهاونــد، محلــه شــهرك شــهيدحيدرى ، خيابــان حكمــت ، كوچــه (فرعــى اول حكمــت) ، كوچــه (معرفــت 3) ، پــالك 0 ، طبقــه اول كدپســتى 
6591874367 4- ســرمايه شــخصيت حقوقــى : مبلــغ 22560000 ريــال منقســم بــه 2256 ســهم 10000 ريالــى بــا نــام عــادى تمامــا توســط اعضــا طــى گواهــى بانكى 
شــماره 98/373 مــورخ 1398/10/08 نــزد بانــك توســعه تعــاون شــعبه شــهيد روح الــه رضايــى نهاونــد بــا كــد (3703)پرداخــت گرديــد 5-  اوليــن مديــران : آقــاى 
علــى جاللــى باكدملــى 3961117391 بــه ســمت منشــى و مديرعامــل، آقــاى ســيدآيت حســينى باكدملــى 3960693990 بــه ســمت رئيــس هيئــت مديــره، خانــم 
مــژگان ســيف باكدملــى 3961903832 بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره همگــى اعضــاى اصلــى و خانــم مهتــاب ســاكى باكدملــى 3960499086 و آقــاى علــى 
اشــرف خزايــى باكدملــى 3960585765هــر يــك بــه ســمت اعضــاى علــى البــدل هيئــت مديــره همگــى بــراى مــدت 3 ســال انتخــاب گرديدنــد6- بازرســان : 
آقايــان مســعود زنگنــه باكدملــى 3860125028 بــه عنــوان بــازرس اصلــى و ياســر مولــوى باكدملــى 3961883769 بــه عنــوان بــازرس علــى البــدل براى مــدت يك 
ســال مالــى انتخــاب گرديدنــد7- روزنامــه كثيراالنتشــار همــدان پيــام جهــت درج تصميمــات و آگهــى هــاى تعاونــى تعييــن گرديــد.8-  دارندگان حــق امضــاء : كليه 
اوراق و اســناد رســمى و بهــادار و بانكــى و تعهــدآور شــركت از قبيــل چــك، ســفته، بــروات و قراردادهــا بــه امضــاء متفــق آقــاى ســيدآيت حســينى (رئيــس هيئــت 
مديــره) و آقــاى علــى جاللــى (مديرعامــل) همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد، در غيــاب رئيــس هيئــت مديــره خانــم مــژگان ســيف (نايــب رئيــس هيئــت 
مديــره) داراى حــق امضــاء مــى باشــد. نامــه هــاى عــادى و ادارى بــا امضــاء مديرعامــل (بــا ذكــر ســمت) همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد9- اختيــارات 

مديرعامــل : طبــق اساســنامه بــه اســتناد مجــوز شــماره  775/98مــورخ 1398/10/04 اداره تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى شهرســتان نهاونــد آگهــى گرديــده اســت. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند (م.الف794753)

آگهى تغييرات شركت كشــاورزى صادركنندگان زرخيز هكمتانه شركت تعاونى به 
شماره ثبت 824 و شناسه ملى 14006127542 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1397/12/18 وتاييديه شماره 324/6756مورخ 1397/12/27 سازمان تعاون 
روستايى استان همدان تصميمات ذيل اتخاذ شد : موارد ذيل به موضوع فعاليت شركت 
الحاق وماده 5 اساســنامه اصالح گرديد: تهيه ، توليد ، اصالح ، كاشت ، داشت ، برداشت 
بذر سيب زمينى و محصوالت كشاورزى و صادرات و واردات بذر سيب زمينى و محصوالت 

كشاورزى . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بهار 
(م.الف786518)

آگهى تغييرات شركت گلچين كبودرآهنگ شركت سهامى خاص به شماره ثبت 
48 و شناســه ملى 10861110703به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1398/08/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت از آدرس قبل به آدرس 
جديد در : استان همدان ، شهرستان كبودرآهنگ ، بخش مركزى ، دهستان راهب ، 
روستا آق تپه ، محل ايستگاه گاز ، جاده (كبودرآهنگ) ، كوچه (شركت گاز) ، پالك 
0 ، طبقه همكف كدپســتى 6551113987 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

گرديد.  اصالح 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كبودر 
آهنگ(م.الف790381)

آگهى تغييرات شركت كشــاورزى صادركنندگان زرخيز هكمتانه شركت تعاونى به 
شــماره ثبت 824 و شناســه ملى 14006127542 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1397/12/06 وتاييديه شماره 342/6756 مورخ 1397/12/27 سازمان تعاون 
روستايى اســتان همدان تصميمات ذيل اتخاذ شد1- آقايان حميد رضا عبدى به شماره 
ملى 4051482235 بعنوان بازرس اصلى وحبيب اله طالبى به شماره ملى 4051423980 
بعنوان بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند2- عمليات ترازنامه ، 
گزارش حسابرسى و حساب سود و زيان ســال مالى 1396 شركت مورد تصويب مجمع 

قرارگرفت.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بهار 
(م.الف786518)

آگهى تغييرات شركت گلچين كبودرآهنگ شركت سهامى خاص به شماره ثبت 48 و 
شناسه ملى 10861110703 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1398/08/15 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد 1-اعضاء هيئت مديره براى مدت 2 سال به قرار ذيل انتخاب 
گرديدند: سيد احد جعفرى به شــماره ملى 4030076890 حسن سعيدى فرد به شماره 
ملى 4030065899 امير ترابى ظهير به شــماره ملى 4032185301 2- داود زمانى شكوه 
به شــماره ملى 4030130542 به سمت بازرس اصلى و محسن حسينخانى به شماره ملى 

4030082912 به سمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 
كبودر آهنگ(م.الف790379)

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

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

برابر رأي شــماره 139860326001000922  مورخ 1398/11/19 هيأت اول/دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان تصرفــات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاى محمد 
احمدى يزدان فرزند نصرت ا... به شــماره شناسنامه 1 صادره از كبودراهنگ در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 218/58 مترمربع قسمتى از پالك 13 اصلي 
واقع در حومه بخش سه همدان به نشانى شــهرك الوند خيابان 18 مترى حافظ، كوچه 
حافظ، 7  خريداري از مالك رســمي آقاى لطف اله باشــباغى محرز گرديده است. لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
(م الف 1855)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/11/29
على زيورى حبيبى تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/15

رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

آگهى تغييرات شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان شركت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2734 و شناسه ملى 10861132533 به استناد صورتجلسه 

هيئت مديره مورخ 1398/10/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد
1- ســمت اعضاء هيئت مديــره تا تاريــخ ( 1399/02/08 ) بــه قرار ذيل 
تعيين گرديدند: شــركت صنايع شير ايران (ســهامى خاص) به شناسه ملى 
10100834933 و شــماره ثبت 38074به نمايندگى آقاى يوسف زهره وند به 
شماره ملى3871435473 به عنوان رئيس هيات مديره شركت شير پاستوريزه 
پگاه گيالن (سهامى خاص) به شناسه ملى 10720219420 و شماره ثبت 8840 
به نمايندگى آقاى على عينى زاده به شماره ملى 6019450287 به عنوان عضو 
هيات مديره شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه فارس (سهامى خاص) به 
جعفر  آقاى  نمايندگى  به  ثبت 15564  و شــماره  شناسه ملى 10530278417 
خليلى به شــماره ملى 3871125164به عنوان نائــب رئيس هيأت مديره 2-  
آقاى جعفر خليلى به شــماره ملى 3871125164 به عنوان مديرعامل شركت 
انتخاب شــدن.3- كليه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانكى توامًا با امضاء 
مديرعامل آقاى جعفــر خليلى باكدملى 3871125164 و يكى از اعضاى هيأت 
مديره و در غياب آنها با امضاى دو عضو هيأت مديره به همراه مهر شــركت و 
ســاير نامه هاى ادارى با امضاء مديرعامل و مهر شركت و در غياب مديرعامل 
با امضاى يكى ديگر از اعضاى هيأت مديره با مهر شــركت معتبر مى باشــد. 
ماده 48  بندهــاى 19-17-12-8-7-1  در  مندرج  اختيارات  مديره  هيأت   -4
اساسنامه و انعقاد يا تغيير يا اصالح يا فســخ و يا اقاله قراردادهاى منعقده با 
كليه كاركنان شــركت و عوامل و پيمانكاران توزيع و فروش و بازاريابى شركت 
در چهارچــوب كليه ضوابط و مقررات قانونى را به مديرعامل تفويض نمود تا بر 

اســاس صرفه و صالح و با رعايت مقررات و ضوابط جارى شركت اقدام نمايد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
مالير غيرتجارى  موسسات  و 
(م.الف794771)

تاسيس شركت با مسئوليت محدود آرتا تجارت فراز انديش عليصدر درتاريخ 
1398/12/01 به شماره ثبت 856 به شناســه ملى 14009006407 ثبت و امضا ذيل 
دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. 
موضوع فعاليت :ارائه خدمات پيشــخوان دولت الكترونيك از قبيل ايجاد و بهره 
بردارى و انجام كليه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پيشــخوان دولت و بخش 
عمومى غير دولتى و خريد و فروش درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 

مراجع ذيربط مدت فعاليت :
 از تاريــخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : اســتان همدان ، شهرســتان 
بلوارشهيدبهشــتى  كبودرآهنگ، محله  مركزى ، شــهر  كبودرآهنگ ، بخش 
، كوچه ســازمانى ، بلوار شهيدبهشــتى ، پالك 0 ، طبقه همكف كدپســتى 
6551943169 سرمايه شــخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ريال 
نقدى ميزان ســهم الشركه هر يك از شــركا آقاى اميرحسين باللى به شماره 
ملى 4020278210 دارنده 500000 ريال سهم الشــركه خانم اكرم سليمانى به 
شــماره ملى 4032177392 دارنده 500000 ريال سهم الشــركه اعضا هيئت 
مديره آقاى اميرحســين باللى به شــماره ملى 4020278210و به سمت عضو 
هيئت مديره به مدت نامحدود و به ســمت مديرعامل به مدت نامحدود خانم 
اكرم ســليمانى به شماره ملى 4032177392و به ســمت رئيس هيئت مديره 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور 
شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنين كليه 
نامه هاى عادى و ادارى باامضاء اميرحســين باللى همراه با مهر شركت معتبر 
مى باشــد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه روزنامه كثير االنتشار همدان 
پيام جهت درج آگهى هاى شــركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
آهنگ كبودر  غيرتجارى  موسسات  و 
(م.الف 794766)

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

كمتر از 15 داروى وارداتى مشابه ايرانى دارد
 تعداد داروهاى وارداتى كه توليد داخل دارند بســيار معدود شــده و تعداد آنها به 
15 قلم نمى رسد.  مديركل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو گفت: در حوزه دارو با 
كاهش واردات داروهاى خارجى كه توليد داخل دارند از ابتداى امســال حداقل 200 
ميليون دالر كاهش مصرف ارز براى واردات داروى ساخته شده داريم و پيش بينى اين 
است كه تا پايان سال صرفه جويى ارزى حوزه واردات داروى ساخته شده از خارج به 
حدود 400 ميليون دالر برسد.  غالمحسين مهرعليان در گفت وگو با ايرنا افزود: بيش 
از 90 درصد داروهايى كه توليد داخل دارند، وارداتشــان بســيار محدود شده است و 
گاهــى موارد معدودى از اين داروها كه واردات دارند به دليل مالحظات خاص بالينى 
است كه معاونت درمان وزارت بهداشت براى برخى بيماران خاص اعالم كرده است. 

كيت هاى وارداتى تشخيص كرونا سالم هستند 
 تست سرپايى در پروتكل جايى ندارد و علمى نيست. البته ممكن است عده اى براى 
سودجويى اين موضوع را در فكر مردم بيندازند، اما اين اقدام علمى نيست. رئيس انستيتو 
پاستور ايران با بيان اينكه در بدترين سناريوى پيش روى ويروس كرونا در كشور نيز به ميزان 
كافى كيت تشخيصى ذخيره داريم، گفت: بسيارى از كيت هايى كه وارد كشور مى شوند، منبع 
مشترك ندارند، بلكه از كشورهاى مختلف وارد مى شوند و در عين حال از مؤسسات معتبر 
دنيا وارد كشور ما مى شوند. در عين حال ميليون ها مورد از اين كيت ها هم در دنيا استفاده 
مى شود.  عليرضا بيگلرى در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: البته اغلب كيت هاى دريافتى ما 
از سوى سازمان بهداشت جهانى است، بنابراين عمدتا كيت هايمان، كيت هايى هستند كه 

سازمان بهداشت جهانى از منابع معتبر تهيه كرده و براى ايران هم ارسال مى كند. 

چند درصد فرهنگيان، معلمند؟
 مديركل امور ادارى و تشكيالت آموزش وپرورش آمار پرسنل اين وزارت خانه در 
گروه معلمان را 87/75  درصد و فرهنگيان شاغل در پست هاى ادارى را 4/74 درصد 
اعالم كرد.  به گزارش ايســنا، يارمحمد حســين بر با تشريح وضعيت استقرار نيروى 
انسانى در ســمت هاى مختلف آموزش وپرورش، اظهاركرد: درحال حاضر تنها 4/74 
درصد از فرهنگيان را كاركنان ادارى تشكيل مى دهد.  وى از مجموعه كاركنان آموزش 
و پرورش 7/51 درصد را نيروهاى خدماتى اعالم و عنوان كرد: از جمعيت فرهنگيان 
87/75 درصد در گروه معلمان قرار دارند كه از اين تعداد افراد؛ 62/22 درصد، معلمان 
حاضر در ســر كالس هاى درس را تشــكيل مى دهد و 25/53 درصد معلمان پشتيبان 

هستند كه شامل مديران مدرسه، معاونان، سرپرست شبانه روزى و... مى شود.

سخت گيرى بر فرزندان
 روش تربيتى صحيحى است؟

 الگوى تربيتى مبتنى بر سخت گيرى، روش تربيتى اشتباه است كه 
در آن فرزندان از نظر روان شناختى، احساسى و عاطفى دچار چالش، 
اضطراب و افسردگى مى شوند، زيرا رفتار والدين با فرزندان مستبدانه 

است و اين افراد با كمبود محبت مواجه مى شوند. 
يك مشاور خانواده درباره تأثير الگوى تربيتى سخت گيرانه بر فرزندان 
مى گويد: مى توان آموزه هاى اسالم مانند خودسازى، پرورش باورهاى 
دينى و مذهبى، آشــنايى با مهارت ها و شيوه هاى زندگى را در هدف 
تربيتــى قرار داد تا فرد مورد نظر در زندگى آينده خود به عنوان پدر، 

مادر يا شهروند موفق نقش آفرينى كند. 
به گزارش ايســنا، ليال وطن خواه با بيان اينكه «تربيت»، مديريت اراده 
است، گفت: الگوى تربيتى مبتنى بر سخت گيرى، روش تربيتى اشتباه 
اســت كه در آن فرزندان از نظر روان شــناختى، احساسى و عاطفى 
دچار چالش، اضطراب و افســردگى مى شــوند، زيرا رفتار والدين با 
فرزندان مســتبدانه است و اين افراد با كمبود محبت مواجه مى شوند. 
ممكن است به دليل اين ســختگيرى ها، فرزندان منضبط، پرتالش يا 
مسئوليت پذير بار بيايند اما افرادى منزوى، سرخورده و افسرده خواهند 
بود. از آنجايى كه اين افراد از كودكى مورد امر و نهى بوده اند، قدرت 

تصميم گيرى ندارند و كامال تابع و وابسته به ديگران هستند. 
در ادامه ابوطالب ســعادت، عضو هيأت مديره انجمن جامعه شناسى 
آموزش وپرورش ايران با بيان اينكه هر زن و مردى پيش از ازدواج و 
تشكيل خانواده، بايد آمادگى هاى الزم در جهت پذيرش مسئوليت ها 
را در خود ايجاد كنند و فرم تعريف شده خانواده در جامعه را بپذيرند، 
اظهار كرد: بسيارى از افرادى كه براى مشاوره پيش از ازدواج مراجعه 
مى كنند، هنجارهاى جامعــه را قبول ندارند. طبيعتا چنين خانواده اى، 
اشــتراكى اشتباه اســت؛ به اين معنا كه اگر 2 نفر با ايده ها و تفكرات 
متناقــض و متضاد خانواده اى تشــكيل دهند، فرزنــد آنها نيز دچار 

كشمكش ها و تعارضات خواهد شد. 
وى در بخش ديگرى از اين برنامه در پاسخ به اينكه آيا تبعات تربيت 
سختگيرانه بر دختر و پســر متفاوت است و در چه سنى آسيب هاى 
جدى تــرى دارد؟ توضيح داد: در پژوهش هايى كه انجام شــده نقش 
جنسيت در تربيت و قوانين زندگى پررنگ نشده است. مى توان گفت 
تنها 5 درصد از افراد جامعه به دليل شــغل خود چنين تربيتى را اعمال 
مى كنند. كمتر خانواده اى وجود دارد كه استبدادى مطلق باشند يا آزاد 
مطلق باشند. بيشــتر اين برخوردها موضوعى است؛ يعنى خانواده ها 
درباره برخى مقوله ها اســتبدادى رفتار مى كنند نه همه موارد. به عنوان 
مثال برخى قوانين از جمله ساعت خواب و ميزان استفاده از شبكه هاى 
اجتماعى بايد به صورت محكم تر اجرا شود. براى جلوگيرى از آسيب 
خانواده هــا، راهى جز توانمند كردن آنها نداريم. پدر و مادر بايد قوى 
و الگوى مناسبى براى فرزندان خود باشند و رفتار درست را با اعمال 

خود به فرزندان آموزش دهند. 
استاد دانشگاه نيز افزود: عقايد طرف مقابل و همچنين احترام متقابل 
در رفتارها از اصول بســيار مهم زندگى زناشويى است، از اين رو زن 
و شــوهر پيش و پس از ازدواج بايد اصل تفاوت هاى فردى را مدنظر 

داشته باشند. 

اقتصاد: باليى كه كرونا بر سر بازار خودرو آورد
 ميخ كرونا در چرخ ماشين ها؟!!
همدان پيام: نان فداى آرد نامرغوب

 اين روزها خيلى چيزها فداى بى عدالتى مى شود!!
اخبار صنعت: گوشت و مرغ ارزان در راه است
 با قطار مياد يا پهپاد، شايد هم هواپيما؟؟!

ايران: زباله هاى كرونايى
 شايد شغل جديد ايجاد كنه!!

همدان پيام: قطب پزشكى غرب كشور شديم يا نه؟
 فعأل شايد قطب كرونا بشيم!!

مهر: ناسا فضانورد جديد استخدام مى كند
 تو اين اوضاع بيكارى اين فرصت رو غنيمت بشماريم!!

بهار: راه اندازى بيمارستان صحرايى در كاشان پيش بينى شد
 كرونا اينجا، كرونا آنجا كرونا در صحرا!!
تجارت:  بازگشت اميد به بورس هاى آسيايى

 ايران اميد را صادر كرد؟!!!
ابتكار: اقتصاد گروگان كرونا

 دارن قرنطينه اش مى كنن؟؟!
تجارت: تب خريد كاال در فروشگاه هاى زنجيره اى فروكش كرد

 تبش رو الكل آورده پايين!!
ابرار اقتصادى: لغو رواديد، سالح جديد چين عليه خبرنگاران خارجى

 مى خواد يواشكى با كرونا اقتصادشو تقويت كنه
همدان پيام: فعأل ســفر نكنيد! حجم بليت هاى بازگشت شده تا پايان 

سال به 30 ميليارد تومان رسيد
 بدون شرح

جام جم: چگونه 10 بيمارى را مهار كرديم
 از هوهوخان كمك گرفتيم؟؟!

شرق: كشف پرونده فساد با سوت زن ها 
  زن ها سوتشان هم كابرد دارد!!

ايران: كالف لغو سفر
 احتماالً كالف پيچيده دور چرخ هاى ماشين!!

رمز موفقيت 
مديريت كرونا و 
مدرسه مجازى

 مثلــث ستادســازى، شبكه ســازى و 
مديريت  موفقيت  رمز  آفرينى  مشــاركت 

كرونا و مدرسه مجازى است. 
رئيــس ســازمان آمــوزش و پــرورش 
از  اســتفاده  كــرد:  اظهــار  اســتثنايى 
ــام  ــازى در اي ــوزش مج ــاى آم ظرفيت ه
ــت  ــات اس ــدارس از ضروري ــى م تعطيل

و  شبكه ســازى  ستادســازى،  مثلــث  و 
مديريــت  اركان  از  مشــاركت محورى 

كرونــا و مدرســه مجــازى اســت. 
به گزارش ايســنا، ســيد جواد حســينى 
جلوگيرى از گسترش كرونا و آموزش هاى 
جايگزين براى دانش آموزان با نيازهاى ويژه 
را 2 هدف اصلى كار در اين ايام دانســت 
و گفت: ويروس كرونا با تمام سختى هاى 
كه بــراى جامعــه ايجاد كرده اســت اما 
موجب گســترش بهداشــت و سالمت، 
ايجاد شبكه هاى شــاد و رشد در آموزش 
آموزشــى  محتواهاى  توليد  پــرورش،  و 

و اســتفاده از ظرفيت صداوســيما در امر 
آموزش شده است. 

وى خاطرنشان كرد: جايگزينى آموزش هاى 
از راه دور و مجــازى را راه تبديل خانه به 
مدرســه در دوران گذر از بحران اســت 
و ســخت افزار، محتوى مناســب، معلم، 
فراگير و خانواده از اركان سيستم آموزش 

الكترونيك و مدرسه مجازى است. 
حســينى تصريح كرد: در شــرايط حاضر 
معلمــان، فراگيــران و خانواده ها آمادگى 
بيشترى براى آموزش هاى مجازى دارند و 
بايد از اين موقعيت نهايت استفاده را برد. 

معاون وزيــر با تأكيد بــر اينكه مديريت 
مدرســه مجازى بايد با تمركز بر مدرسه 
واقعى بنا شــود، اظهار كرد: توليد محتواى 
مناسب، فعال سازى معلمان به ويژه معلمان 
رسانه ســاز و ايجاد آمادگــى و انگيزه در 
آموزش  گســترش  به  مى تواند  خانواده ها 

مجازى كمك شايانى بنمايد. 
وى با تأكيد بر 3 فرصــت ويژه در حوزه 
اســتثنايى كه به امر آموزش مجازى كمك 
مى كند، گفت: وجود مشــاوران، مددكاران 
و پزشــكان، آموزش هاى مجازى در طول 
برآموزش  خانواده ها  بيشــتر  تمركز  سال، 

منزل محور در آموزش و پرورش استثنايى 
فرصت هايــى اســت كه وجود داشــته و 
مى تواند به گســترش و اثربخشــى بيشتر 

آموزش هاى مجازى منجر شود. 
حسينى گفت: در راســتاى ستادسازى در 
سازمان، ستاد مديريت كرونا و آموزش هاى 
مجازى تشكيل شده است، همچنين تشكيل 
ســتاد به استان ها نيز ابالغ شده است و در 
مدارس اين ستاد با مسئوليت مديرمدرسه 

تشكيل خواهد شد. 
وى تصريح كرد: جمــع آورى محتواهاى 
آموزشــى موجود در ســازمان و خارج از 

ســازمان و توليد محتواى آموزشى جديد 
بايد با قيد فوريت در دســتوركار استان ها 

قرار گيرد. 
رئيس ســازمان آموزش و پرورش استثنايى 
شبكه سازى را يكى از اركان اصلى مديريت 
بحران و ارائه آموزش هاى مجازى دانست 
و گفت: شبكه راهبرى و نظارت از ستاد تا 
استان ها تشكيل شده است و ستاد نظارت 
و راهبرى اســتان ها و ادارات استان ها نيز 
نظارت و راهبرى مدارس را برعهده دارند 
و گزارش فعاليت ها هر روزه به ســازمان 

ارسال خواهد شد. 

مهدى ناصرنژاد »
 حــدود 2 مــاه يعنى 
11 دى مــاه گذشــته بود 
كــه همزمان با ســالروز 
اسالم  بزرگ  بانوى  ميالد 
مجروحــان  پرســتار  و 
واقعــه  جان خســتگان  و 
كربــال، حضــرت زينب 
جامعــه  از  كبــرى(س)، 
پرســتاران  و  پزشــكى 
مهربــان  و  زحمتكــش 
عمل  به  تجليل  كشورمان 
آمــد. البته همــان ايام و 
برگــزارى  گيــرودار  در 
آئين هاى جســته وگريخته 
بزرگداشت مقام پرستار و 
فعاالن جامعه پزشكى بود 

كه خيلى ها از جمله برخى همكاران دســت 
بــه قلِم ما، اذعان مى داشــتند؛ قدر و منزلت 
و ارزش زحمــات و ازجان گذشــتگى هاى 
پزشكان متعهد ما و خيل زنان و مردان پرستار 
در مراكز درمانى و بيمارســتا ن هاى مختلف 
كشــور، آنقدر باال و انكارناپذير است كه با 
مجالســى نمادين و اهداى چند شــاخه گل 
و هدايــاى مادى قابل تقدير و ارزش گذارى 
نيســت! حتى يكى از دوستان در اين باره به 
من مى گفت، مگر شما چه مطلبى مى خواهى 
بنويســى و با چــه واژه هايــى مى خواهى 
ارزش كار و فداكارى هاى پرســتاران را كه 

غرق در مشــكالت شغلى خويش و متأثر از 
ســختى هاى زندگى و مسائل مبتال به جامعه 
هســتند، به قلم بكشى تا بيانگر واقعيت ها و 
جوانب موضوع باشــد!؟ اما ُخب غير از اين 
هم چه چاره اى هســت و چه گره اى وجود 
دارد كه حداقل با دست ما و بر اثر تأثير قلم 

امثال ما حل شود و برطرف گردد!
با اين حال همان ايام و در آن شــرايط، هنوز 
همه گيرى ويروس كرونا شايد از خود كشور 
چين و شــهر «ووهان» هم كليــد نخورده بود 
و كمتر كســى مى دانست چه مهلكه دشوار و 
پــر از رنج و دغدغه اى در انتظار پزشــكان و 

پرســتاران و تمام فعاالن اين حوزه گسترده در 
بيمارستان، درمانگاه و شركت هاى توليد دارو 
و توزيع كنندگان دارو و بهداشــت و تا برسد 
به داروخانه هاى نقاط دور و نزديك شهرها و 

روستاها است!
ويروس كرونا دقيقــاً مانند عفريت جنگى كه 
آمريكا و اروپا توســط رژيم بعــث عراق بر 
ايران تحميل كردند، بى هيچ دستاويز منطقى و 
عقاليى بر سر هموطنان ما آوار شد و شايد مثل 
همان جنگ، معدود افراد خاصى خبر داشتند 
چه بالى بزرگى در انتظار مردم كشورمان است.

كرونا آنچنان وحشيانه و از موضع زور حمله 

جامعه  از  بســيارى  كــه  كرد 
پزشــكى و به ويژه پرستاران ما 
در سخت ترين شرايط آلودگى 
مرگبار،  ويروس  تاخت وتاز  و 
دستكش  ماســك،  خود  براى 
شخصى  بهداشت  وســايل  و 
نداشتند و مســتقيم و بى هيچ 
سنگر و سپر در مقابل گلوله هاى 
ويران كننده ويــروس قد علم 
كرده و مردانه ايستاده بودند. من 
خودم خبــر دارم كه چند تا از 
پرستاران يكى از بيمارستان هاى 
بــزرگ و قديمى شــهر اراك 
با ســفارش و پارتى بــازى از 
همــدان براى خود ماســك و 
وسايل ويژه بخش ايزوله تهيه 
درحال حاضر  الحمدا...  كردند. 
شرايط خيلى بهتر است و جامعه پزشكى كشور 
موفق شده  است از سنگر احتكارگراِن وسايل 
و تجهيزات ايمنى بهداشت عبور كند و ضربه 
سختى بر عناصر فرصت طلب و از خدابى خبر 

وارد سازد.
كارزار ســخت و نفس گير مبارزه با دشــمن 
ويروسى، به مرحله سرنوشت ساز رسيده است 
و بيشتر پزشكان و پرستاران ايرانى، هفته هاست 
حتى بچه هاى شــيرخواره خــود را نديده اند، 
جنگ ادامــه دارد و هيچ زبان و قلم قابل دارى 
براى تشكر از حماسه ســازى جامعه پزشكى 

كشورمان وجود ندارد!!!

زبان و قلم از تكريم پزشك و پرستار 
عاجز است
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آگهــى تغييــرات شــركت گلچيــن كبودرآهنــگ شــركت ســهامى خــاص 
بــه شــماره ثبــت 48 و شناســه ملــى 108611107003 به اســتناد صورتجلســه 

هيئــت مديــره مــورخ 1398/08/15 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد.
 1-ســمت اعضــاى هيــات مديــره بــه شــرح ذيــل تعييــن گرديــد: آقايــان 
ــه ســمت رئيــس  ــى 4030076890 ب ــه شــماره مل ــرى ب ســيد احــد جعف
ــه  ــى 4032185301 ب ــه شــماره مل ــر ب ــى ظهي ــر تراب ــره امي ــت مدي هيئ
ــماره  ــه ش ــرد ب ــعيدى ف ــره حســن س ــت مدي ــس هيئ ــب رئي ســمت نائ
ــره2- ــت مدي ــو هيئ ــل و عض ــمت مديرعام ــه س ــى 4030065899 ب مل

ــاى دو  ــا امض ــدآور ب ــادار و تعه ــه اوراق به ــاء :كلي ــق امض ــدگان ح دارن
ــت  ــس هيئ ــب رئي ــره، نائ ــت مدي ــس هيئ ــان رئي ــر آقاي ــه نف ــر از س نف
ــد  ــر خواه ــركت معتب ــر ش ــا مه ــراه ب ــركت هم ــل ش ــره و مديرعام مدي
بــود. همچنيــن اوراق عــادى بــا امضــاء مديرعامــل و مهــر شــركت معتبــر 

مــى باشــد.
م.الف79376)

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى كبودر آهنگ )

آگهى فقدان سند مالكيت
نظــر بــه اينكــه آقــاى حمــدا... طالــب ســحرى فرزنــد رمضانعلــى بــا ارائــه 2 
بــرگ استشــهاديه محلــى مصــدق دفتــر اســناد رســمى 3 اســدآباد مدعــى 
ــاختمان  ــاب س ــك ب ــدانگ ي ــت شش ــند مالكي ــد س ــك جل ــه ي ــت ك اس
ــتان  ــع در شهرس ــى واق ــى از 42 اصل ــالك 544 فرع ــت پ ــكونى تح مس
ــع  ــدانگ 302/46 مترمرب ــاحت شش ــه مس ــام آباد ب ــتاى حس ــدآباد روس اس
ــند  ــحرى س ــب س ــدا... طال ــام حم ــه ن ــى 065338ب96 ب ــماره چاپ ــه ش ب
ــدور  ــاى ص ــده تقاض ــود گردي ــى مفق ــل جابه جاي ــه دلي ــه ب ــت اولي مالكي
ــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــى بــه مــاده  ســند المثنــى را نمــوده اســت. ل
ــى  ــر كس ــا ه ــود ت ــى مى ش ــيله آگه ــت بدينوس ــون ثب ــه قان 120 آيين نام
ــد، از  ــود مى باش ــزد خ ــت ن ــند مالكي ــود س ــا وج ــه ي ــام معامل ــى انج مدع
تاريــخ نشــر ايــن آگهــى طــى مــدت 10 روز بــه اداره ثبــت اســناد و امــالك 
شهرســتان اســدآباد مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالكيــت و يــا ســند 
معاملــه اعتــراض كتبــى خــود را تســليم نمايــد. در صــورت انقضــاى مــدت 
واخواهــى و نرســيدن اعتــراض و يــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصل ســند 
مالكيــت ارائــه نشــود، ســند مالكيــت المثنــى بــه نــام مالــك (حمــدا... طالب 

ســحرى) صــادر و تســليم خواهــد شــد. 
(م الف 561)

كامران متقى
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

ــاص  ــهامى خ ــركت س ــدان ش ــه هم ــركت پيمان ــرات ش ــى تغيي آگه
ــتناد  ــه اس ــى 10861109633 ب ــه مل ــت 1625 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطــور فــوق العــاده مــورخ 

1398/10/10 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد.
 1- اعضــاء هيئــت مديــره بــراى مــدت 2 ســال بــه قــرار ذيــل انتخــاب 
ــد  ــى 0057025185 حام ــد مل ــه ك ــى ب ــا الياس ــد رض ــد: محم گرديدن
ــى  ــد مل ــه ك ــى ب ــد الياس ــى 3873962985 احم ــد مل ــه ك ــر ب حولگ
ــم  ــى 3257482991 2- خان ــد مل ــه ك ــى ب ــد الياس 0045729395 محم
ــازرس  ــه ســمت ب ــه كــد ملــى 3255702658 ب شــهال ســارى اصالنــى ب
اصلــى و آقــاى عليرضــا كريمــى بــه كــد ملــى 4051541673 بــه ســمت 
ــد  ــراى مــدت يــك ســال مالــى انتخــاب گرديدن ــازرس علــى البــدل ب ب
3- ترازنامــه و حســاب ســود و زيــان شــركت منتهــى بــه ســال 1396 و 

ــت. ــرار گرف ــب ق ــورد تصوي 1397 م
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 
همدان(م.الف794757)

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه خانم مدينه امانى وصال فرزند عابدين با ارائه 2 برگ استشــهاديه 
محلى مصدق دفتر اســناد رســمى 3 اسدآباد مدعى اســت كه يك جلد سند 
مالكيت ششدانگ يك باب آپارتمان مســكونى تحت پالك 104 فرعى از 55 از 
2245 اصلى واقع در شهرســتان اسدآباد بخش شــش همدان ذيل ثبت 40134 
دفتر 278 صفحه 46 به مســاحت ششــدانگ 66/73 مترمربع به شماره چاپى 
406729ج93 به نام مدينه امانى وصال سند مالكيت اوليه به ديل جابجايى مفقود 
گرديده. تقاضاى صدور سند المثنى را نموده است. برابر سند رهنى شماره 16909 
مورخه1394/05/27 دفتر 2 اســدآباد در قبال مبلــغ 858,378,314 ريال نزد 
بانك مسكن در رهن مى باشد. برابر نامه شماره 1397-396985 - 1397/08/01 
شعبه اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف اسدآباد در قبال مبلغ يكصدوپنجاه 
ميليون ريال بازداشت مى باشد. لذا به استناد تبصره الحاقى به ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت بدينوسيله آگهى مى شود تا هر كسى مدعى انجام معامله يا وجود سند 
مالكيت نزد خود مى باشــد، از تاريخ نشر اين آگهى طى مدت 10 روز به اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند 
معامله اعتراض كتبى خود را تســليم نمايد. در صورت انقضاى مدت واخواهى و 
نرســيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت ارائه نشود، 
سند مالكيت المثنى به نام مالك (مدينه امانى وصال) صادر و تسليم خواهد شد. 

(م الف 560)
كامران متقى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

بهره بردارى از 64 طرح منابع طبيعى 
در هفته منابع طبيعى

 معــاون آبخيــزدارى اداره كل منابع طبيعى اســتان همدان در 
بازديد از دفتر همدان پيــام، از بهره بردارى 64 طرح منابع طبيعى 
و آبخيزدارى اســتان همــدان در هفته منابع طبيعــى خبر داد و 
گفت: عمليات آبخيزدارى در 35 هزار هكتار از حوزه هاى آبخيز 
اســتان نيز به اجرا درآمده اســت.  محمدمهــدى آرتيمانى ادامه 
داد: طرح هاى آبخيزدارى و آبخوان دارى در 24 حوزه هاى آبخيز 

استان اجرا شده است. 
وي با بيان اينكه امســال اعتبارات آبخيزدارى اســتان از 16 ميليارد 
تومان پارسال به 38 ميليارد تومان رسيده است، افزود: هم اكنون 60
درصد اين اعتبارات از صندوق توســعه ملى تخصيص يافته است و 

34 طرح آبخيزدارى استان 87 درصد پيشرفت فيزيكى دارد . 
آرتيمانــى هدف از اجراى طرح هاى آبخيزدارى را تقويت پوشــش 
گياهى براى حفاظت خاك و كنترل فرسايش و رسوب خاك عنوان 
كرد و گفت: با اجراى اين سازه هاى آبخيزدارى حدود 2 ميليون متر 
مكعب اســتحصال آب و 8 ميليون متر مكعب روان آب هاى سطحى 
استان كنترل مى شــود.  حدود نيمى از وسعت استان را عرصه هاى 
منابع طبيعى تشــكيل مى دهد كه مساحت 43 هزار هكتار آن شامل 
جنگل دست كاشت، اراضى جنگلى و ذخيره گاه جنگلى و 822 هزار 

هكتار آن مرتع است. 

همدان توان توليد روزانه 100 هزار ماسك را دارد
 30 واحدتوليدى استان، توان توليد روزانه 100 هزار عدد ماسك را دارند. 

رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: 30 واحد آمادگى خود را براى دوخت ماسك اعالم كردند كه درصورت تأييد 
علوم پزشكى و ارائه مجوز الزم براى توزيع اين ماسك ها در تجهيزات پزشكى، مى توان ماسك موردنياز استان را تأمين كرد. 

حميدرضا متين به ايرنا گفت: شــمارى از اين واحدها در حال توليد ماسك براى بخش هاى صنعتى و ديگر واحدهاى صنعتى بوده و 
كيفيت توليدات آنها از ماســك هاى داراى يك برگ موجود در بازار بســيار بهتر اســت زيرا 3 و 5 اليه بوده و يك اليه آن داراى مواد 
جاذب ويروس است.  وى افزود: هم اينك روزانه 12 هزار ماسك توسط 6 واحد توليد مى شود كه از روز گذشته با تأكيد علوم پزشكى 

به استريل بودن ماسك ها نتوانستيم مجوز الزم براى توليد ماسك به واحدهاى جديد بدهيم. 
متين بيان كرد: مواد شــوينده غيرالكلى به هر ميزان كه تقاضا موجود باشــد در اســتان مى توان توليد كرد و هم اينك نياز مواد شوينده 

استان هاى لرستان و كرمانشاه توسط واحدهاى صنعتى همدان تأمين مى شود. 

قطعه كردن مرغ در همدان ممنوع شد
 براى جلوگيرى از آلوده شدن مرغ به ويروس كرونا، از روز گذشته مرغ فقط به صورت بسته بندى و بدون هيچ تغييرى به مشترى 

عرضه مى شود. 
رئيس اتحاديه مرغ، ماهى، تخم مرغ و پرنده فروشــان همدان از ممنوعيت قطعه قطعه كردن مرغ در واحدهاى صنفى اين استان خبر داد 
و گفت: پيش از اين مرغ خريدارى شده به سفارش مشترى قطعه قطعه مى شد اما از امروز براساس تصميم مسئوالن استان اين كار ممنوع 
شده است.  جواد عاشورى به ايرنا گفت: اين بخش نامه به تمام مرغ فروشى ها ابالغ شده و اجراى صحيح آن به شدت كنترل و نظارت 

مى شود.  وى گفت: اين كار با هدف حفظ سالمتى مردم انجام مى شود و خواستار همكارى و مشاركت مصرف كنندگان هستيم. 
عاشورى تأكيد كرد: مصرف كنندگان از خريدارى مرغ فله اى به صورت ران و سينه اجتناب كرده و موارد تخلف واحدهاى صنفى را در 
صورت مشاهده به سامانه 124 اطالع بدهند.   وى خاطرنشان كرد: نرخ اعالم شده براى هر كيلوگرم گوشت مرغ در ستاد تنظيم بازار 12 
هزار و 900 تومان است كه در بازار همدان گوشت مرغ به قيمت 11 هزار و 800 تا 12 هزار و 500 تومان به دست مصرف كننده مى رسد. 

آگهي تجديد مناقصه خريد تجهيزات امداد و نجات و اطفاء حريق آتش نشانى

شهـردارى همـدان

شهردارى همدان در نظر دارد نسبت به خريد تجهيزات مورد نياز سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه اقدام 
نمايد. لذا از شركت ها و فروشندگان واجد شرايط در زمينه فروش تجهيزات آتش نشانى  دعوت به عمل مى آيد با مراجعه به سازمان آتش نشانى 
به آدرس همدان ميدان قائم بلوار ارم روبروى بوستان ارم ويا با مراجعه به سايت اين سازمان به آدرس١٢۵hamedan.ir.www.نسبت به دريافت 
مدارك مناقصه اقدام و اسناد و مدارك مناقصه  را تا مهلت تعيين شده، تكميل و پاكت هاى مربوطه  را به آدرس همدان،  ميدان آرامگاه بوعلى 

دبيرخانه شهردارى همدان تسليم و رسيد دريافت  نمايند.9810810
ساير شرايط:

1-  محل تامين اعتبار از محل بودجه مصوب سال 98 شهردارى همدان مى باشد 
2-  تضمين معامله به مبلغ 900/000/000 (نهصد ميليون ريال)  مى باشد كه بايستى به صورت واريز نقدى  به حساب 100785561712 نزد بانك شهر يا 

ضمانت نامه بانكى به نفع شهردارى همدان ارائه گردد . 
3-  هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده خواهد بود .

4-  بهاى پيشنهادى بايد از حيث مبلغ مشخص ، معين و بدون ابهام و قلم خوردگى باشد. و در پاكت الك و مهر شده تسليم گردد در صورت مغايرت 
مبلغ حروفى با عددى مبلغ با حروف معتبر خواهد شد.

5-  شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد قيمت به منزله ى قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان  مى باشد. 
6-  چنانچه برنده اول يا دوم مناقصه اعالم انصراف نمايند، مبلغ تضمين شركت در مناقصه آنان ضبط خواهد شد.

7- شهردارى همدان در رد يا قبول پيشنهاد ها  مختار است.
8-  ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 9- ميزان تضمين حسن انجام تعهدات قرارداد جهت شركت برنده 10 درصد كل قرارداد مى باشد
 10- متقاضيان مى توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس سايت  ١٢۵hamedan.ir.wwwمراجعه و اسناد را  دريافت نمايند. 

 11- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 09189033299 على محمدى تماس حاصل فرماييد.

 آخرين مهلت دريافت اسناد و ارسال پيشنهادات به دبيرخانه شهردارى همدان تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1398/12/24 مى باشد.
تاريخ بازگشايى پاكات : روز يكشنبه مورخ 1398/12/25ساعت 17

محل بازگشايى پاكات : ميدان آرامگاه بوعلى ، شهردارى همدان 
(م.الف1948)

مبلغ سپرده يا ضمانت نامه شركت در مقدارموضوع
شرايطمناقصه (ريال)

خريد تجهيزات امداد و نجات و 1
مشخصات كاال و جزئيات فنى در اسناد 900/000/000ريال 68 قلم كاالاطفائ حريق آتش نشانى

مناقصه ميباشد

آگهـى مناقصه عمومـى

 معاونت شهرسازى و معمارى  شهردارى همدان

 شهردارى همدان در نظر دارد خريد خدمات مشاوره اى مطالعات با مشخصات ذيل را از طريق فراخوان عمومى به مشاوران واجد صالحيت     
واگذار نمايد.

1.نام و نشانى كارفرما : شهردارى همدان- معاونت شهرسازى و معمارى 
آدرس : همدان ، ميدان عمار ، 35 مترى عمار - تلفن : 081-38201980

موضوع خدمات مشاوره  : ارزيابى و تهيه نقشه راه بازآفرينى بازار تاريخى همدان و طرح مرمت و احياء و ايمنى بازار تاريخى همدان
  (در محدوده محور پيشنهادى) 
2. محل انجام پروژه : شهر همدان

3. مدارك صالحيت و گواهينامه هاى الزم : گواهى نامه صالحيت داراى اعتبار از سازمان برنامه و بودجه كشور در رشته هاى حفاظت و احيا بافتهاى 
تاريخى - فرهنگى ( حداقل پايه 2 ) يا حفاظت ، مرمت و احيا و بهره بردارى بناهاى تاريخى- فرهنگى ( حداقل پايه 2 ) .

4. مشاوران بايستى حداقل يك كار مشابه در محيط شهرى در پنج سال اخير  انجام داده باشند.
■ كارهاي مشابه به طرحهايى گفته مى شود كه قرارداد آن با عنوان كلى تهيه طرحهاى احياء ، مرمت، ساماندهى و بازآفرينى بازار سنتى يا بافت 

تاريخى مى باشد .
5. برآورد اوليه خدمات مشاوره: 4/500/000/000 ريال

6. اعتبار پروژه : اعتبار از محل منابع داخلى شهردارى همدان به صورت نقد و يا تهاتر از محل عوارض و جرايم ( شامل پروانه ساختمانى ، ماده 100 ، 
ماده 77 ) و امالك شهردارى مى باشد.

7. مدت انجام كار : 4 ماه شمسى خواهد بود.
8. حداقل امتياز ارزيابى كيفى قابل قبول 60 امتياز مى باشد.

9. تاريخ ارسال ، مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه : شركت كنندگان در فراخوان خدمات مشاوره مطالعات فوق ، حداكثر تا پايان ساعت ادارى روز  
چهارشنبه مورخ 98,12,28 كليه مدارك مناقصه خود را در قالب پاكتهاى الف ، ب و ج بصورت الك و مهر شده به دبيرخانه شهردارى مركزى همدان 

واقع در آرامگاه بوعلى ارسال نمايند.
10. مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه ( 100/000/000 ريال ) ضمانت نامه بانكى مورد تاييد كارفرما با اعتبار حداقل سه ماه به نفع شهرداري همدان
11. بديهى است حين انعقاد قرارداد به ميزان 10٪ مبلغ قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر 

دوم آزاد خواهد شد.
12. شهردارى در رد يا قبول يك  يا كليه پيشنهادها مختار مى باشد .

13. شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى مى باشد .
14. زمان و مكان بازگشايى پاكت ها مورخ 99,01,17  ساعت 17,30 در شهردارى مركزى همدان خواهد بود .

15. براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 38201980-081 تماس حاصل نماييد . 
16. مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس www.hamedan.ir  امكانپذير مى باشد . 

17. كليه هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد .( م.الف 1949)
تاريخ انتشار آگهى: 98/12/17

 امســال هرچند كه مراسم هاي دولتي 
براي كاشت نهال در روز 15 اسفند برگزار 
نمي شــود اما طبق اخبــار اداره كل منابع 
طبيعــي، 350 هزار اصله نهــال از طريق 
ادارات شهرســتان هاي ايــن اداره كل در 
بين مردم توزيع مي شــود. البته تعدادي از 
مسئوالن و استاندار امروز صبح اول وقت 

به صورت نمادين درختي را مي كارند. 
آن طور كه اعالم شده قرار است 350 هزار 
اصله از گونه هاي فضاي ســبزي، صنوبر، 
اقاقيا و بادام شــيرين توزيع شــود. البته 
امسال اواسط آذرماه نيز مراسم درختكاري 

براي ايجاد هزار هكتار جنگل در اســتان 
برگزار شــد كه نتيجه آن كاشت400 هزار 
اصله نهــال جنگلي و 300هــزار صنوبر 
تاكنون شده و با تعدادي كه امروز توزيع 
مي شــود تعداد كاشت درخت ها در 3 ماه 

به يك ميليون و 50 هزار اصله مي رسد. 
پيــش از اين در ســال 96 مدير كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري استان همدان خبر از 
60 هكتار منابع طبيعي كه در شرف بياباني 
شدن بود داده، اما امسال در گفت وگويي 
اعالم كرد به دليل بارش هاي ســال 97 و 
98 پوشش بســياري از اين نقاط برگشته 

و آن خشكســالي شــديدي كه به وجود 
آمده بــود از بين رفته اســت. آن طور كه 
اســفنديار خزائي گفت: پراكنش بارش ها 
زياد مناسب نيست اما همين بارش ها هم 
موجب شــده تا بسياري از نقاط استان كه 
در حال تبديل شدن به بيابان بودند سرسبز 

شوند. 
طبــق آمــار وي امســال هــزار هكتار 
جنــگل كاري با نهــال، 700 هكتار با بذر 
و 300 هكتار زراعــت با چوب (صنوبر) 
صــورت گرفته كه درمجمــوع به 2 هزار 

هكتار مي رسد. 

به مناسبت 15 اسفند روز درختكارى و منابع طبيعى

امروز درخت مي كاريم 

 مى گوينــد كه نهــال را هنگامى كه 
خواب اســت بايد كاشــت تا وقتى كه 
بيدار شد، ريشه هاى خود را توى خاك 
ببيند و ســر حال بيايد. فاصله كاشتن 
نهال تا بيدار شــدن آن نيــز نبايد زياد 
باشــد كه يخ بزند. بنابراين اســفند ماه 
و روزهاى آغازيــن بهار، بهترين زمان 
براى كاشت نهال است. اين اتفاق بهتر 
است در روزى بيفتد كه باد چندانى در 
حال وزيدن نيســت. باد شديد ممكن 
اســت نهال نوپا را كج كند و حكايت 
خشت اول و ثريا را رقم بزند. البته اين 
طور نيســت كه در باقى روزهاى سال 

نتوان درخت كاشــت. نيمه دوم ســال 
و به ويژه 3  ماه زمســتان، زمان مناسبى 

براى كاشت نهال محسوب مى شود. 
 فوت كوزه گري

اگر اصرار به كاشــت درخت هاى مثمر 
درخت هايى  ســراغ  است  بهتر  داريد، 
مثل نارنج، خرمالو، انگور و توت برويد 
كه از درخت هاى مثمر مقاوم محسوب 
مى شــوند و برخالف درخت هايى مثل 
گيــالس، چندان افاده ندارند و احتمال 

به بار نشستنشان بيشتر است. 
بد نيســت به يك فوت كوزه گرى هم 
درباره درخت هاى مثمر توجه كنيد كه 

كار شــناس ما بر اثر تجربه كسب كرده 
اســت. او مى گويد كــه وقتى درخت 
شــكوفه داد، بايد آبيارى آن را متوقف 
كرد و تا زمانى  كه شــكوفه ها نريخته و 

ميوه شكل نگرفته، به آن آب نداد. 
 چقدر به مراقبت نياز دارد؟

مرســوم اســت كه بالفاصلــه پس از 
كاشت نهال، آن را آبيارى مى كنند. اين 
آبيارى، حكم نخســتين تغذيه نهال در 
خانه جديــد را دارد. برخي درخت ها 
به آبيارى روزانه نيازى ندارند اما نهال 
را صرف نظــر از اينكه قرار اســت چه 
درختى شــود، بايد هر روز آبيارى كرد 

و ميزان آب بايد به اندازه اى باشــد كه 
نهال اصطالحا ســيراب شود و آب به 

ريشه اش برسد. 
 چطور گودال كاشــت را آماده 

كنيم؟
براى كاشــتن نهال بايــد گودالى حفر 
شــود كه نه چندان عميــق و نه چندان 
كم عمق باشــد. ريشــه هاى نهال بايد 
كامال در خاك پنهان شود. ابتداى ساقه 
يا آنجا كه ريشه به پايان مى رسد، بايد 
دقيقا در ســطح خاك قرار گيرد. پس 
عمــق حفره را بايد متناســب با اندازه 

ريشه تعيين كرد. 

خاكــى كه نهال در آن قــرار مى گيرد، 
بايد عارى از مصالح ســاختمانى باشد. 
بهتر است مقدارى ماسه به خاك افزوده 
شود تا از فشردگى خاك كاسته شده و 
آب راحت تر به ريشه برسد. نسبت ده 
به يك بين خاك و ماسه، نسبت خوبى 

است. 
نهــال را به صورت كامــال قائم داخل 
گودال بگذاريد و گــودال را با خاكى 
تركيب شــده با كود دامى پر كنيد، كود 
گاوى از باقــى انواع كود بهتر اســت، 
خاك را به آرامى بفشــاريد تا صاف و 

يكنواخت شود. 
 چطور از سالمت نهال مطمئن 

شويم؟
بررســى كنيــد كــه ســاقه نهــال، انحنــاى 

ــى از  ــد و عالئم ــته باش ــى نداش خاص
بيمــارى  مثــل لكــه يــا خشــكى بــر آن 
مشــاهده نشــود امــا مهم تريــن قســمت، 

ريشــه نهــال اســت. 
مى تــوان  را  نهــال  بيمارى هــاى 
امــا  كــرد  رفــع  دارو  و  ســم  بــا 
ــه اش وارد  ــه ريش ــه ب ــى ك صدمه هاي
ــات  ــى اوق ــدارد. گاه ــداوا ن ــده، م ش
بــراى بيــرون كشــيدن نهــال از خــاك، 
ســاقه آن را مى كشــند يــا بيــل را 
كنــار ســاقه بــا شــدت در خــاك فــرو 
مى برنــد كــه موجــب قطعــى ريشــه ها 
مى شــود و رســما حيــات نهــال را 
بــه پايــان مى بــرد. پــس به عنــوان 
ــه  ــد ك ــت كني ــار، دق ــن معي مهم تري

ــد.  ــه باش ــال پرريش نه

اطالعاتي دربــاره چگونگي كاشت نهــال
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وداع تلخ ليورپول از جام حذفى 
 ليورپول با قبول 3 باخت متوالى در شكست هت تريك كرد و اين 
بار در خارج از خانه مقابل چلسى باخت و وداع تلخى از جام حذفى 

فوتبال باشگاه هاى انگليس داشت. 
در مرحله يك هشــتم نهايــى جام حذفى باشــگاه هاى انگليس و در 
ديدارى حســاس، چلسى در ورزشگاه «استمفورد بريج» شهر لندن از 
ليورپول پذيرايى كرد و به برترى ارزشمند 2 بر صفر رسيد تا تيم تحت 

هدايت «فرانك لمپارد» راهى مرحله بعدى شود. 
ليورپول در اين بازى چند بازيكن اصلى خود از جمله «محمد صالح»، 
«فيرمينو» و «آرنولد» را در تركيب نداشت، اما اين نمى تواند سرپوشى 

بر شكست تلخ تيم ليورپول باشد. 
در دقيقه 13 ضربه «ويليان» برزيلى با واكنش ضعيف «آدان» مواجه شد 

تا چلسى به گل نخست دست يابد. 
در دقيقه 64 «راس باركلى» با شوتى تماشايى از پشت محوطه جريمه، 

گل دوم چلسى را ثبت كرد. 
با اين اوصاف سومين شكست ليورپول در روزهاى گذشته رقم خورد 
تا تيم تحت هدايت «يورگن كلوپ» پس از چندين هفته درخشــش، 

وارد دوران اُفت شود. 
ايــن تيم ابتدا در ليگ قهرمانان اروپا با يك گل مغلوب اتلتيكومادريد 
شــد، سپس با حســاب 3 بر صفر مقابل واتفورد در ليگ برتر جزيره 
شكســت خورد و اكنون با قبول باخت مقابل چلسى درجام حذفى 

هت تريك كرد. 

كرونا مسابقات يورو 2020 را منحرف 
نمى كند

 رئيــس اتحاديه فوتبال اروپا (يوفا) در بحبوحه نبرد اين قاره براى 
جلوگيرى از شيوع ويروس كرونا اعالم كرد كه وى اطمينان دارد يوفا 
قادر اســت تا با بدترين ســناريو ممكن درباره برگزارى يورو 2020 

مواجه شود. 
كويد-19 درحال حاضر در 76 كشــور جهان شناسايى شده و 3 هزار 
نفر را به كام مرگ كشــانده و ايتاليا متضررترين كشــور قاره اروپا از 

لحاظ شيوع كرونا و آمار تلفات و مبتاليان است. 
رم پايتخــت ايتاليا يكى از 12 ميزبان رقابت هاى يورو 2020 اســت؛ 
تورنمنتى كه طبق برنامه در ماه هاى هاى ژوئن و جوالى برگزار خواهد 

شد. 
اين در حالى اســت كه فهرســتى طوالنى از رقابت ها و رويدادهاى 

ورزشى در اقصى نقاط جهان به تعويق افتاده يا لغو شده است. 
«الكســاندر چفرين» در جريان يك نشســت مطبوعاتى در آمستردام 
گفت: شــما نمى دانيد كه ما براى برگــزارى يك رويداد بزرگ با چه 
تعداد چالش و نگرانى مواجه هستيم. نگرانى هاى امنيتى، نگرانى هاى 
بى ثباتى سياسى و يكى ديگر از آنها ويروس است و اطمينان داريم كه 

قادر هستيم با آن مواجه شويم. 
با احتساب هفته جارى، تنها 100 روز تا آغاز يورو 2020 كه قرار است 
با حضور 24 تيم برگزار شود، باقى مانده و چفرين از سازمان دهندگان 
خواســت تا «تنها به سناريوهاى تاريك فكر نكنند زيرا براى اين كار 

بعدها زمان وجود دارد. »
اظهارات چفرين در حالى مطرح شده است كه «جيانى اينفانتيو» رئيس 
فدراسيون بين المللى فوتبال (فيفا) خطاب به كنگره از مقامات خواست 

تا نهراسند.
يوونتوس قرار اســت 17 مارس در دور برگشــت مرحله يك هشتم 
ليگ قهرمانان در تورين و به احتمال زياد پشــت درهاى بسته از ليون 
پذيرايــى كند؛ دليل اجبار برگزارى اين ديــدار نيز فضاى محدود در 

تقويم پر ازدحام فوتبالى براى تعويق آن اعالم شده است. 

بايرن مونيخ در نيمه نهايى جام حذفى آلمان
 تيم فوتبال بايرن مونيخ با عبور از ســد شالكه به مرحله نيمه نهايى 

جام حذفى باشگاه هاى آلمان صعود كرد. 
در مرحلــه يك چهارم نهايى ليگاپوكال، شــالكه در زمين خود برابر 
بايرن مونيخ قرار گرفت كه اين ديــدار با برترى يك بر صفر ميهمان 

به اتمام رسيد. 
در دقيقه 40 «جاشــوا كيميش» تنها گل بايرن را در اين ديدار به ثمر 

رساند تا اين تيم پرافتخار، فصل درخشان خود را ادامه دهد. 
بايرن هم اكنون در بوندسليگا نيز صدرنشين است و در ليگ قهرمانان 
اروپا با برترى 3 بر صفر مقابل چلســى در لنــدن، فاصله چندانى با 

حضور در يك چهارم نهايى ندارد. 

جلسه اضطرارى AFC به تعويق افتاد
 طبــق اعالم شــبكه تلويزيونى 
اضطــرارى  نشســت  ابوظبــى، 
براى  آســيا  فوتبال  كنفدراســيون 
بررسى مســابقات آسيايى يك روز 

به تعويق افتاده است. 
به گزارش شبكه تلويزيونى ابوظبى 
امــارات و بــه نقل از منابــع آگاه 
اعــالم كرد كه نشســت اضطرارى 
كنفدراســيون فوتبال آســيا براى بررســى وضعيت بازى هاى ملى و 
باشــگاهى در سطح قاره آســيا و به تعويق انداختن اين بازى ها، يك 

روز عقب افتاده است. 
طبق اعالم اين شــبكه، اين نشســت به جاى شنبه، روز يكشنبه هفته 

آينده برگزار مى شود. 
در اين جلسه عالوه بر كشور ايران، نمايندگان عربستان، امارات، قطر، 
عراق و ازبكســتان حضور خواهند داشت تا در كنار نمايندگان فيفا و 

كنفدراسيون فوتبال آسيا يك تصميم مشترك بگيرند. 

IOC تغيير تابعيت سعيد ماليى را تأييد كرد 
 كميته بين المللى المپيك تعيير تابعيت سعيد ماليى را تأييد كرد. 

به گزارش ايسنا، كميته بين المللى المپيك در نهايت تغيير تابعيت سعيد 
ماليى را تأييد كرد و اين ورزشــكار مى تواند در المپيك 2020 توكيو، 

براى مغولستان جودو بگيرد. 
اين جودوكار 28 ســاله پيش تر براى ايــران رقابت كرده بود و پس از 
اتفاقاتــى كه براى او افتاد تصميم بــه رفتن از ايران گرفت و در آلمان 

درخواست پناهندگى كرد. 
در نهايت كميته بين المللى المپيك تأييد تغيير تابعيت 11 ورزشكار از 
جمله سعيد ماليى را تأييد كرد تا او مشكلى براى رقابت در بازى هاى 

المپيك توكيو نداشته باشد. 

ژاپن در حال آماده سازى توكيو 2020 است
 همزمــان با افزايش گمانه زنى ها دربــاره تعويق بازى هاى المپيك 
2020 توكيو به دليل شــيوع گســترده ويروس كرونا، سخنگوى ارشد 
دولت ژاپن اعالم كرد كه اين كشــور طبق برنامه در حال آماده سازى 

براى ميزبانى از اين بازى ها است. 
«يوشيهيده شوگا» دبيركل ارشد كابيه توكيو در يك نشست مطبوعاتى 

اين اظهارات را مطرح كرد. 
«سيكو هاشيموتو» وزير المپيك ژاپن روز گذشته گفت: قرارداد توكيو 
با كميته بين المللى المپيك «تعويق برگزارى المپيك را تنها تا پايان سال 

2020 مجاز مى داند.»
شــيوع كرونا در خارج از چين (خاستگاه اين ويروس كشنده) تاكنون 
آمار مبتاليان كلى را به حدود 91 هزار نفر رسانده كه از اين تعداد بيش 
از 80 هزار نفر در چين هســتند؛ آمار تلفات كرونا در چين 2 هزار و 

946 نفر و خارج از چين بيش از 166 تَن گزارش شده است. 

پارى سن ژرمن اجازه حضور «ام باپه» در 
المپيك توكيو را نداد

 باشگاه پارى ســن ژرمن در نامه اى كه به فدراسيون فوتبال فرانسه 
نوشت، رسما اعالم كرد كه اجازه حضور «ام باپه» را در المپيك توكيو 

نخواهد داد. 
كيليان ام باپه، مهاجم جوان پارى ســن ژرمن به حضور در رقابت هاى 

المپيك 2020 توكيو ابراز عالقه كرده است. 
 باشگاه پارى ســن ژرمن اجازه حضور را به اين بازيكن نمى دهد؛ آن 
هم با توجه به حاشيه سازى هاى اخيرى كه وى به وجود آورده است. 
روزنامه اكيپ نوشت كه باشگاه پارى سن ژرمن در نامه اى رسمى كه به 
فدراســيون فوتبال فرانسه نوشت، اعالم كرد كه اجازه الزم را به ام باپه 

براى حضور در المپيك 2020 نمى دهد. 
رقابت هاى المپيك 2020 همزمان مى شــود با فصل آمادگى تابستانى 
باشــگاه ها و به همين دليل بسيارى از باشــگاه هاى بزرگ اروپايى با 

حضور ستاره هاى خود در المپيك توكيو مخالف هستند. 

كاپيتان تيم ملى بوكس
 المپيك را از دست داد

 «احسان روزبهانى» با شكست در دور نخست رقابت هاى گزينشى 
المپيك، حضور در اين رويداد مهم را از دست داد. 

مسابقات بوكس گزينشــى المپيك در قاره آسيا از در اردن آغاز شد. 
در اين رقابت ها، 151 بوكســور از 35 كشور در بخش مردان حضور 

پيدا كرده اند. 
در اين رقابت ها، روزبهانى در وزن 81 كيلوگرم به مصاف «چن دونگ» 
بوكســور قدرتمند چينى رفت و در اين مبارزه شكست را پذيرا شد و 
از دور مســابقات كنار رفت. تيم ملى ايران با 8 بوكسور در اين رويداد 

حضور يافته است. 
اميد احمدى صفا، دانيال شه بخش، اشــكان رضايى، سجاد كاظم زاده، 
سيدشــاهين موســوى، احســان روزبهانى، طوفان شــريفى و ايمان 

رمضان پور، بوكسورهاى ايران در اين مسابقات هستند. 

اتحاديه جهانى پيگير مشكالت كشتى ايران
 كميته اجرايى اتحاديه جهانى، مشــكالت پيش روى كشــتى ايران 
و همچنين برگزارى رقابت هاى گزينشــى در قاره آســيا را بررسى و 

تصميم گيرى خواهد كرد. 
با توجه به جايگاه ويژه ايران در كشــتى دنيا و عالقه مندان بسيار اين 
رشته در كشورمان، مسئوالن اتحاديه جهانى پيش از اتخاذ تصميم در 
مورد رقابت هاى گزينشــى المپيك در قاره آسيا، درباره شرايط كشتى 
ايران براى حضور در رقابت هاى گزينشى المپيك با فدراسيون كشتى 

رايزنى كردند. 
در اين تماس فدراسيون كشــتى ضمن تشريح شرايط ويژه به وجود 
آمده در كشــورمان به دليل شــيوع بيمارى كرونا و مشكالت ناشى از 
آن از احتمــال اينكه در تاريخ معين (8 تا 10 فروردين ماه 98) به دليل 
مســائل ترانسفرى و پروازى موانعى براى تيم هاى ملى كشتى ايران به 

وجود آيد، ابراز نگرانى كرد. 
فدراســيون كشتى همچنين در اين تماس ضمن اشاره به اينكه كشتى 
از جايگاه ويژه اى در ورزش ايران برخوردار اســت و كسب 6 سهميه 
باقى مانده به دليل شانس باالى مدال آورى اين رشته در المپيك اهميت 
ويژه اى براى كشــورمان دارد، بر اين موضوع كه مســئوالن اتحاديه 
جهانــى طورى تصميم گيرى كنند، تا نماينــدگان ايران نيز بتوانند در 

رقابت هاى گزينشى حضور پيدا كنند، تأكيد ويژه داشت. 
مسئوالن اتحاديه جهانى كشتى نيز اعالم كردند در جلسه كميته اجرايى 
اين اتحاديه كه درباره رقابت هاى گزينشى المپيك 2020 توكيو در قاره 
آســيا برگزار خواهد شد، مشكالت پيش روى كشتى ايران را مطرح و 

پس از آن تصميم هاى الزم را اتخاذ خواهد كرد. 

از مديران باشگاه ها و اماكن ورزشى مالير تقدير مى شود
 از مديران باشــگاه ها و اماكن ورزشــى دولتى و خصوصى كه در پيشگيرى از شيوع 
كرونا همكارى كامل و مستمر را با اداره ورزش و جوانان مالير داشتند در مراسمى تجليل 

و تقدير خواهد شد. 
ــن  ــر ضم ــن خب ــالم اي ــا اع ــر ب ــتان مالي ــان شهرس سرپرســت اداره ورزش و جوان
ــكارى  ــاره هم ــر درب ــتان مالي ــزرگ ورزش شهرس ــه ب ــى از جامع ــكر و قدردان تش
خيرخواهانــه و خداپســندانه در جلوگيــرى و پيشــگيرى از شــيوع كرونــا، از مديران و 
مربيــان باشــگاه هاى دولتــى و خصوصــى خواســت تــا بــا اجــراى دســتورالعمل هاى 
ــن  ــى اماك ــه تعطيل ــبت ب ــتان نس ــان اس ــوى اداره كل ورزش و جوان ــادره از س ص

ورزشــى دربــاره پيشــگيرى از بيمــارى كرونــا نهايــت تــالش خــود را انجــام دهنــد 
ــات الزم را  ــود اقدام ــى خ ــكان ورزش ــردن م ــى ك ــى و ضد عفون ــاره گندزداي و درب

انجــام و از هيــچ تالشــى مضايقــه نكننــد. 
جمال لطيفى از رؤســا و اعضا هيأت هاى ورزشى، مديران و مربيان باشگاه هاى دولتى 
و خصوصى خواســت تا با اطالع رسانى هاى دقيق در بين جوانان و ورزشكاران تحت 
پوشش خود آنها را از تعطيلى اماكن ورزشى مطلع سازند و از ترويج و اشاعه خبر هاى 
كذب و ايجاد رعب و وحشت در بين ورزشكاران و جامعه ورزش شهرستان بپرهيزند 
و با ايجاد انگيزه، شادابى، نشاط و دادن روحيه موجب آرامش روح و روان آنها شده تا 
به لطف خداوند و با شــعار «كرونا را شكست مى دهيم» اين مرحله را نيز با موفقيت به 

اتمام رسانيده و مجددا شاهد پويايى و باز شدن اماكن ورزشى باشيم. 

 برگزارى جشنواره  در روستاها اقدام مثبتى 
در راستاى ترويج و احياى بازى هاى بومى و 

محلى است.
نشســت هماهنگى مســابقات ورزشى جام 
نوروز با حضور سرپرســت ورزش و جوانان 
بهار، بخشدار اللجين، رئيس ورزش هاى بومى 
و محلى و روســتايى و عشــايرى شهرستان، 
مســئول ورزش و جوانان بخــش اللجين و 

دهياران اين بخش برگزار شد. 
عليرضا صفى زاده در اين نشست با بيان اينكه 
برگزارى جشنواره ها در روستاها اقدام مثبتى 
در راســتاى ترويج بازى هاى بومى و محلى 
است، گفت: جشــنواره هاى بازى هاى بومى 
و محلى متناســب با توانمندى و ظرفيت هر 
روســتا و بازى مختص آن منطقــه در زمان 
مشخص تعريف و در ايام نوروز برگزار شود. 
وى گفــت: در حال حاضر با توجه به شــيوع 
ويروس كرونا در كشــور، برگزارى مسابقات 
جام نوروز در پرده اى از ابهام قرار دارد اما ما 
بايد برنامه ريزى خود را داشته باشيم تا انشاا... 
در صورت بازگشت به روال عادى بتوانيم جام 

نوروز را برگزار كنيم. 
صفى زاده با بيان اينكه برگزارى جشــنواره ها 
در روســتاها اقدام مثبتى در راســتاى ترويج 
بازى هــاى بومى و محلى اســت، افزود: جام 
نوروز و جشــنواره هاى بازى هــاى بومى و 
محلى بايد با مشــاركت افراد روســتا برگزار 
شود. جشــنواره هاى بازى هاى بومى و محلى 
متناســب با توانمندى و ظرفيت هر روستا و 

بــازى مختص آن منطقه در زمان مشــخص 
تعريف و در ايام نوروز برگزار شود. 

وى خواســتار توجــه بــه بيمــه ورزشــى 
ورزشــكاران روســتايى شــد و افزود: بنابر 
دســتورالعمل وزارت ورزش و جوانان ورود 
ورزشكاران به زمين ورزشى بدون كارت بيمه 
ورزشــى غيرمجاز است، در غير اين صورت 
تمامى حــوادث احتمالــى رخ داده به عهده 
مســئول باشگاه، مربى و مســئوالن برگزارى 

مسابقات خواهد بود. 
در ادامه اين نشست بخشدار اللجين با تأكيد 

بر ايجاد فضاى ورزشــى در روستاها و رونق 
تصريح  دهيــاران،  توســط  همگانى  ورزش 
كرد: جوانان روســتا به ورزش عالقه دارند و 
فضاى مناسب همكارى در روستا وجود دارد 
و افزايش بيمه شدگان ورزشى را در روستاها 

در برنامه داريم. 
وى افــزود: رويكرد دولت تدبيــر و اميد به 
روســتاها قابل توجه بوده و با تأكيد رهبرى 
در ارتقا امكانات در روســتاها و گســترش 
اشــتغالزايى اميدواريم جمعيت روستا حفظ 

شود. 

مجيد ســاغرچى بــا بيان اينكه دهيــاران در 
برگزارى مسابقات ورزشى روستايى همكارى 
كنند، افزود: توجه به گردشگرى و جاذبه هاى 
مى تواند  ورزشــكاران  حضور  و  گردشگرى 

سبب تحول روستاها شود. 
در اين نشســت حاضران به بيــان نظرات و 
ديدگاه هــاى خود پرداختند و مقرر شــد در 
صورت از بين رفتن ويروس كرونا در كشور و 
ايجاد شرايط الزم هر روستا به برگزارى يك يا 
چند بازى بومى و محلى و مسابقات ورزشى 

در ايام نوروز اقدام كند. 

سرپرست ورزش و جوانان بهار:

هدف از برگزارى جشنواره  روستا 
 احياى بازى هاى بومى و محلى است

 به منظور ترويج و توسعه ورزش گلف در 
شهرســتان مالير رئيس هيأت گلف استان با 
رئيس دانشــگاه آزاد اين شهرستان جلسه اى 

برگزار كرد . 
رئيس هيأت گلف استان با رئيس دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد مالير در جلسه اى درباره ترويج 
و توســعه ورزش گلف و ساير رشته هاى زير 
مجموعه آن مانند مينى گلف، وودبال و بهكاپ 

با يكديگر گفت وگو و تبادل نظر كردند.
مسئول كميته روابط عمومى هيأت گلف استان 
گفت: اين نشســت در دفتر خدايارى رئيس 

دانشگاه آزاد اســالمى واحد مالير انجام شد 
و در ابتــدا على اصغر ســالوند رئيس هيأت 
گلف درباره ويژگى هاى رشــته گلف مطالبى 
را توضيح داد و ســپس عنــوان كرد كه يكى 
از اصلى تريــن اهداف هيأت گلف در ســال 
است  شهرستان ها  هيأت هاى  راه اندازى  آينده 
و بهترين گزينه در اين باره دانشگاه ها هستند. 

 ســميرا حسينى افزود: ســالوند پيشنهاد كرد 
با عقــد تفاهم نامه همكارى دوجانبه رشــته 
ورزشى گلف را ابتدا در دانشگاه آزاد معرفى 
و توسعه دهند و شرايطى فراهم شود تا تمامى 

دانشجويان بتوانند به آسانى به ورزش گلف و 
ساير رشته هاى زيرمجموعه آن دسترسى پيدا 

كنند و از آن بهره مند شوند. 
وى ادامــه داد: خدايارى نيز از اين پيشــنهاد 
بسيار اســتقبال و بيان كرد دانشگاه آزاد مالير 
تعداد بســيارى دانشجو در رشته هاى مختلف 
دارد كه تندرستى و شادابى آنان از اولويت هاى 
ما است، بنابراين با توجه به ويژگى هاى خوبى 
كه ورزش گلــف دارد قطعا درصدد خواهيم 
بود كه در نخستين فرصت اين رشته ورزشى 
را در دانشــگاه راه اندازى كنيم تا دانشجويان 

بتواننــد با پرداختن به ورزش گلف و ســاير 
رشــته هاى زيرمجموعه آن در اوقات فراغت 
خود آرامش ذهنــى الزم و تمركز مطلوب را 

به دست آورند. 
گفتنى اســت گلــف و زيرمجموعه هــاى آن 
ورزشــى بدون محدوديت ســنى و فيزيك 
جســمانى است و همه مى توانند به آسانى آن 
را انجام دهند و از طرفى موجب آرامش ذهنى 
و باالبردن تمركز فرد ورزشــكار مى شود كه 
اين موضوع مى تواند براى دانشجويان درباره 

يادگيرى دروس نقش به سزايى ايفا كند.

ليگ ملت هاى فوتبال 
اروپا قرعه كشى شد

 مراســم قرعه كشــى فصل جديد ليگ 
ملت هــاى فوتبال اروپا زير ســايه ويروس 
كرونا برگزار شد و تيم هاى حاضر، حريفان 

خود را شناختند. 
55 كشــور اروپايــى در 4 ليــگ حضــور 
خواهنــد داشــت. تيم هــاى صدرنشــين 
در ليــگ دســته يــك راهــى نيمه نهايــى 

شــده و تيــم قعرنشــين بــه ليــگ دســته دوم 
ــرد.  ــد ك ــقوط خواه س

اين مســابقات از سال گذشته راه اندازى شد 
و جايگزين ديدارهاى تداركاتى تيم هاى ملى 

فوتبال قاره اروپا شد. 
دوره نخست اين مسابقات با قهرمانى تيم ملى 

پرتغال همراه شد. 
گروه بندى ليگ ملت هاى اروپا

:A ليگ*
گروه يك: لهســتان، بوســنى و هرزگووين، 

ايتاليا و هلند

گروه 2: ايسلند، دانمارك، بلژيك و انگليس
گروه 3: كرواسى، سوئد، فرانسه و پرتغال
گروه 4: آلمان، اوكراين، اسپانيا و سوئيس

:B ليگ*
گــروه يك: رومانى، ايرلند شــمالى، نروژ و 

اتريش
گروه 2: اسلواكى، اسكاتلند، جمهورى چك 

و رژيم اشغالگر قدس
گروه 3: مجارستان، تركيه، صربستان و روسيه
گروه 4: بلغارستان، جمهورى ايرلند، فنالند 

و ولز

:C ليگ*
گروه يك: آذربايجان، لوكزامبورگ، قبرس و 

مونته نگرو
گــروه 2: ارمنســتان، اســتونى، مقدونيه و 

گرجستان
گروه 3: مولداوى، اسلوونى، كوزوو و يونان
گروه 4: قزاقستان، لتونى، بالروس و آلبانى

:Dليگ*
گروه يك: مالت، آندورا، التويا وجزاير فارو

گروه 2: ســن مارينو، ليختن اشتاين وجبل 
الطارق

راه اندازى گلف در دانشگاه آزاد مالير

ليگ دسته دوم كشور 
طبق برنامه برگزار مى شود

 ديدارهاى هفته بيست وسوم ليگ دسته دوم طبق برنامه برگزار مى شود. 
مســئول برگزارى مسابقات ليگ دسته دوم با اعالم اين خبر گفت: بازى هاى هفته بيست ودوم 
ليگ دســته دوم كه قرار بود روزهاى يكشنبه و دوشنبه هفته آينده برگزار شود به دليل بيمارى 

كرونا لغو شد، اما بديهى است مسابقات هفته 23 طبق برنامه پيشين برگزار خواهد شد. 
مهرداد شفيعى راد افزود: مسابقات هفته بيست وسوم ليگ دسته دوم روزهاى يكشنبه و دوشنبه 

23 و24 اسفند ماه برگزار خواهد شد و هنوز تصميمى بر لغو بازى ها گرفته نشده است. 
وى افزود: هفته بيســت ودوم ليگ دسته دوم به دستور مسئوالن و به دليل نگرانى هاى مبنى بر 
ابتال به اين بيمارى لغو شــد. اما هفته هاى آينده اين ليگ طبق روال پيشين برگزار خواهد شد. 
برنامه مسابقات هفته بيست ودوم پس از بررسى شرايط تيم ها و به صورت برنامه معوقه اعالم 

و برگزار خواهد شد. 
شــفيعى در ادامه گفت: با توجه به تعطيلى مسابقات به دليل ويروس كرونا مسابقات ليگ 2 در 

ماه رمضان پس از اذان مغرب و اعشاء برگزار خواهد شد. 

بانوى كاراته كا 
به المپيك مى رسد

 پزشــك معالج كاپيتــان تيم ملى كاراته 
بانوان ابراز اميدوارى كرد اين ورزشكار پس 
از عمل جراحــى و پيگيرى تمرينات براى 

المپيك آماده شود. 
به گزارش مهر، حميده عباســعلى كه هفته 
جارى و در جريــان فينال رقابت هاى ليگ 
جهانى كاراته وان در سالزبورگ اتريش در 
پيكار با رقيب ايتاليايى مصدوم شــده بود، 
توســط دكتر بابك زرگرامينــى در هانوفر 

تحت عمل جراحى قرار مى گيرد. 
امينى ادامه داد: پس از هماهنگى با فدراسيون 
و مسئوالن روز گذشــته انتقال عباسعلى از 
MRI سالزبورگ به هانوفر انجام شد. امروز

از ناحيه آســيب ديده تهيه و پس از بررسى 
مشخص شد pcl به صورت كامل پاره شده 
ولى خوشبختانه مشكل غضروف، مينيسك 

ندارند. 
وى افزود: آســيب شديد اســت و زمان تا 
المپيك بســيار محدود، به همين دليل قرار 

شد عباسعلى همينجا مانده و در اسرع وقت 
تحت عمل جراحى قرار گيــرد و در ادامه 
پس از بهتر شــدن شرايط براى ادامه درمان 

به تهران بازگردد. 
اين پزشــك ايرانى در پايــان گفت: من نيز 
براى بهبــودى او تالش مى كنم. ان شــاا... 

از  اســتفاده  روش هاى جديد بــا 
ســعلى  مى تواند در عبا
لمپيــك  رزه ا مبــا
افتخــار و كســب 

كند. 

سالن هاى كشتى شهرستان رزن ضدعفونى شدند
 هيأت كشتى شهرستان رزن در اقدامى پيشگيرانه، براى پيشگيرى از ويروس كرونا، سالن كشتى 
اين شهرســتان را پاكســازى و ضدعفونى كرد تا اقدامات اوليه و مهم پيشگيرى از اين بيمارى كه 

همان ضدعفونى كرد.
در اين اقدام تمامى وســايل، سرويس هاى بهداشتى و دوش ها، درهاى ورودى، ديوارها، تشك هاى 

كشتى و ... ضدعفونى و تميز شدند.
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عكس روز

عكس: مهدى كلوندى

طرح اوليه تايرى كه خود را احيا مى كند
 طرح اوليه تايرى رونمايى شــده كه به وســيله مايعى مخصوص 
مى تواند خود را احيا و آج فرسوده شده را ترميم كند.به گزارش مهر، 
شــركت «گودير» (Good year) از طرح اوليه يك تاير خودرو 
 reCharge رونمايى كرد كه مى تواند خود را احيا كند.طرح اوليه
داراى آجى است كه در طبيعت تجزيه مى شود. همچنين آج اين تاير 
با كمك مايعى مخصوص احيا مى شــود كه از مواد زيستى ساخته و 
با فيبرهاى مشابه تار عنكبوت تقويت مى شود. رانندگان مى توانند با 
قرار دادن كپســول حاوى اين مايع در مركز چرخ، تايرهاى خود را 
شــارژ و احيا كنند.البته اين تاير مذكور در حال حاضر فقط يك ايده 
است كه قرار بود در نمايشگاه اتومبيل ژنو رونمايى شود. اما به دليل 
لغو اين نمايشگاه، شركت «گودير» آن را به طور آنالين رونمايى كرد.

سوءاستفاده مايكروسافت، گوگل و اپل از 
نيروى كار در چين

 بر اســاس گزارشــى كه به تازگى توسط مؤسسه سياست گذارى 
استراتژيك استراليا منتشر شده، شركت هاى فناورى امريكايى در چين 

از نيروى كار سوءاستفاده مى كنند.
بــه گزارش مهر، مايكروســافت، اپــل، آمازون و ســونى از جمله 
شركت هايى هستند كه شرايط سختگيرانه و نامناسبى را به نيروهاى 

كار خود در چين تحميل مى كنند.
اين شركت ها با همكارى دولت چين حدود80 هزار نيروى كار را از 
منطقه ايغور و ديگر مناطق محل سكونت اقليت هاى قومى و نژادى 
به كارخانه هاى خود در سراسر چين منتقل كردند و در شرايطى مشابه 

با شرايط نيروى كار اجبارى به كار گرفتند.

شتاب رشد مقاالت ايرانى در نشريات برتر 
علمى جهان

 فدراسيون سرآمدان اعالم كرد امسال مقاالت ايرانى در نشريات 
برتر علمى جهان رشــد داشــته اســت.به گزارش معاونت علمى و 
فناورى، تا پايان ســال 2019 حدود 4 هــزار و 200 مقاله با آدرس 
حداقل يكى از مؤسسات ايرانى در نشريات مورد حمايت فدراسيون 
ســرآمدان علمى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى منتشر 
شده است. فدراسيون ســرآمدان براى حمايت از پژوهشگران برتر 
و ســرآمدان علمى ايجاد شد. اين فدراســيون براى ايجاد انگيزه و 
تشويق محققان به انتشار دستاوردهاى علمى باكيفيت، در سال 1394
فهرســتى از نشــريات معتبر را معرفى كرد و به محققانى كه در اين 

نشريات مقاله منتشر كنند مبلغى به عنوان تشويقى پرداخت مى كند.

حمايت از طرح هاى فناورانه مبارزه با 
IT  كرونا در حوزه

 ســتاد توســعه اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازى معاونت علمى 
براى جلوگيرى از شايعات از ايده هاى حوزه فناورى اطالعات مرتبط 
حمايت مى كند. به گزارش معاونت علمى و فناورى، شــايعات در 
حوزه بيمارى كرونا دليلى شد بر اين كه ستاد توسعه اقتصاد ديجيتال 
و هوشمندسازى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى حمايت 
از شركت هاى دانش بنيان حوزه فناورى اطالعات و نرم افزار و توليد 
محتوا را در اولويت كارى خود قرار دهد.ستاد توسعه اقتصاد ديجيتال 
و هوشمندســازى معاونت علمى و فناورى رياســت جمهورى كه 
يكى از وظايف خود را حمايت از زيســت بوم فناورى و نوآورى در 

حوزه آى.تى تعيين كرده است.

بتن تاشدنى بدون سيمان توسط محقق 
ايرانى توليد شد

 محققان ايرانى مقيم اســتراليا براى نخستين بار موفق به توليد بتن 
تاشدنى با قدرت و استحكام باال شده كه در آن از سيمان هم استفاده 
نشده است.به گزارش ايسنا، در شرايطى كه توليد بتن استاندارد بدون 
وجود سيمان ناممكن است، يك محقق ايرانى براى نخستين بار بتنى 
را توليد كرده كه هم تا حد زيادى خم مى شود و هم نيازمند افزودن 

سيمان نيست.
مزيت ديگر اين محصول سازگارى با محيط زيست است، زيرا توليد 
گاز دى اكسيد كربن در فرايند توليد آن به دليل نياز نداشتن به افزودن 
سيمان به ميزان چشمگيرى كاهش مى يابد. سيمان مانند چسبى است 

كه بخش هاى مختلف بدن را به هم پيوند مى دهد.

«بقعه خضر» داراى منحصر به فردترين 
تزئينات معمارى ايران

 «بقعه خضر» بنايى منفرد اســت كه بر روى تپه اى نســبتًا بلند، در 
ميان گورســتانى قديمى قرار دارد، بنا در نگاه نخست ساختمانى ساده 
و بدون تزئين به نظر مى رسد اما به دليل داشتن كتيبه هايى به خط كوفى 
ايرانى(تركيبى از ثلث، نســخ و رقاع) با اشعارى از شاهنامه فردوسى 
يكى از منحصر به فردترين تزئينات معمارى ايران را در خود جاى داده 

است كه در كمتر بنايى ديده مى شود.
به گزارش ايسنا، اين بنا كه اهالى محلى آن را امامزاده خضر مى نامند، 
در منطقه خضر(خدر) در فاصله 3 كيلومترى شمال شرقى شهر همدان 
قرار دارد و با اســتناد به منابع تاريخى ســاختمان آن متعلق به قرون 
چهــارم و پنجم هجرى قمرى و تزئيناتش منســوب به دوره ايلخانى 

است.
يكى از نــكات قابل تأمل «بقعــه خضر» محراب گچــى زيباى دوره 
ايلخانى آن اســت كه به دليل داشتن كتيبه هايى به خط كوفى و ثلت، با 
مضامين قرآنى و جمالت صوفيانه  تزئين شده  است. عالوه بر محراب، 
كتيبه هاى متعددى با اشــعار فردوسى نيز ديوارها را زينت بخشيده  و 
جالب آن كه اگرچه اشعار آن ها از يك بخش شاهنامه انتخاب نشده اما 
از انسجام قابل توجهى برخوردارند كه نشان دهنده تسلط استادكاران و 

بار ادبى و هنرى كتيبه هاى مذكور است.
درون بقعه ســنگ قبرى وجود دارد كه از جنس ســنگ مرمر است و 
متأســفانه بيشتر بخش هاى آن به دليل ســاييدگى، پا خوردگى و نبود 
محافظت مطلوب آســيب ديده است، به همين سبب ارتباط سنگ قبر 

با بنا در هاله اى از ابهام قرار دارد. 
پيش  تر اشاره شــد كه «بقعه خضر» در ميان گورستانى قديمى ساخته 
شــده و هنــوز روى برخى از ســنگ مزارهاى اطــراف آن نقوش و 
نوشــته هايى به خط ثلث وجــود دارد كه احتماالً همزمــان با تاريخ 
ساخت بنا هستند البته گفتنى است در سال هاى اخير گورستان قديمى 

و سطح تپه به كلى دگرگون شده است.
ورودى بنا ارتفاعى معمولى دارد كه شايد به عمد و براى تواضع بيشتر 
واردشــوندگان به درون بقعه اين گونه ساخته شده همچنين در نماى 
بيرونى طرح هاى آجرى، بقاياى تزئينات گچى و كتيبه ديده مى شود كه 

امروزه بخش زيادى از آن دستخوش آسيب شده است.
نوشــته هاى تاريخى و جغرافيايى نشــان مى دهد كه اين بناى زيبا اما 
مهجور محلى است كه 3 پير صاحب نام همدانى يعنى باباطاهر عريان، 
شيخ حمشــا و باباجعفر در آن به اســتقبال طغرل سلجوقى رفته اند، 
عــالوه بر اين در دوره مذكور پيرى به نام باباخضر در همدان زندگى 

مى كرده كه احتماالً اين بقعه، زاويه يا خانقاه وى بوده است.
احتمــال ديگرى كه دربــاره «بقعه خضر» وجود دارد اين اســت كه 
مى گويند شــايد عارفان نامى همدان مانند باباطاهر، شــيخ حمشــا و 
باباجعفــر در اين مــكان آموزش هاى صوفيانــه و عرفانى مى ديده اند 
البته به جز مســتندات تاريخى، عبارات صوفيانه روى ديوارها نيز اين 

موضوع را تأييد مى كند.
بررســى برخــى ويژگى هــاى بنــا ماننــد نــوع پــالن، كتيبه هــا، 
ــه  ــه «بقع ــى نشــان مى دهــد ك ــع غرب ــى ضل ــاق الحاق محــراب و ات
ــوده اســت،  ــا پيــرى ب ــا زاويــه عــارف ي خضــر» احتمــاالً خانقــاه ي
بــه عبــارت ديگــر زمانــى كــه صاحــب بقعــه در قيــد حيــات بــوده 
ــوت  ــس از ف ــه و پ ــه و عارفان ــاى صوفيان ــراى عبادت ه ــى ب مكان
محــل دفــن و به عنــوان مقبــره وى شــناخته شــده اســت، همچنيــن 

ــد. ــام مى داده ان ــا انج ــى را در آنج ــم خاص ــش مراس مريدان
اين بناى گمنــام كه طبق پژوهش هاى انجام شــده داراى ويژگى هاى 
تزئينى بى نظيرى اســت پس از گذشت ســده ها هنوز هم زيبايى هاى 
تحســين برانگيزى بــراى عالقمندان به بناهاى تاريخــى دارد، «بقعه 
خضر» همــدان در تاريخ 28 خردادماه 1354 به شــماره 1077/3 در 

فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيد.

■ دوبيتى باباطاهر 
دل از دست غمت زير و زبر بى                                     بچشمان اشكم از خون جگر بى
هران يارى چو مو پرناز ديره                                         دلش پر غصه جانش پر شرر بى

■ حديث:
امام على(ع):

وا داشتن نفس به ايثار ، از خصلت هاى نيكان است.    
غرر الحكم : ج 6 ص 28 ح 9350
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■ قد  س1... .... خوب، بد، جلف 2- ارتش سرى
■ قد  س2.....................تورنادو- مطرب- بنيامين 
■ فلسطين1   خوب، بد، جلف 2- ارتش سرى  
فلسطين 2................................................... 23نفر-

جهان با من برقص!
■ سينما كانون.......................  زيرنظر - بنيامين 
■بهمن مالير: خوب، بد، جلف 2: ارتش سرى 

-جهان با من برقص! - چشم و گوش بسته
■ آزادي تويســركان: جهان با مــن برقص! - 

مطرب

مريم مقدم »
تقويت ديپلماسى گردشگرى بين ايران و چين 
به واسطه ارتباط راهنماى همدانى با توريست هاى 

چينى رقم خورد.
به گونه اى مى توان گفت، گردشگرى انسان دوستانه 
را حاال مى توانيم به انواع گردشگرى اضافه كنيم. 
اين اتفاق زمانى معنا مى يابد كه تلخى خبر شيوع 
بيمارى كرونا در ايران با شيرينى ميهمان نوازى ايران 
براى چينى ها يك حركت انسان دوستانه را موجب 

مى شود .
100 هزار ماسك خروجى يك رفتار انسان 

دوستانه 
در روزهاى اخيــر راهنماى بين المللــى همدانى از 
پيش قدم شدن توريست هاى چينى براى اهداى 100

هزار ماسك به ايران خبر داد.
از آنجايى كه گردشــگرى بر پايه تعامالت انسان ها با 
يكديگر برقرار است، اين موضوع نشان دهنده نتيجه 
رفتار محبت آميز راهنمايان گردشــگرى و مردم ايران 
و فعاالن بخش دولتى و خصوصى صنعت گردشگرى 
با گردشگران چينى در ماه هاى گذشته است كه سبب 
شده تا اكنون نتيجه اين ديپلماسى به شكلى زيبا خود 
را نشان دهد و گردشگران چينى كه در ماه هاى اخير به 
ايران سفر كرده اند، در تكاپو باشند تا 100 هزار ماسك 

به ايران هديه كنند. 
شايد روزى كه در رســانه ها خبر رويداد ملى «ايران 
باشــكوه» را با هدف جذب گردشــگر چينى منتشر 
كرديم در باورمان نمى گنجيد در همين مناسبات، باليا 

و بيمارى ها ميهمان ناخوانده ايران و چين باشند.
قرار بود 4 تا 20 بهمن همزمان با ســال نو چينى در 
چند استان كشــور از جمله همدان به منظور معرفى 
ظرفيت هاى فرهنگى و گردشگرى ايران و همدان به 
گردشــگران داخلى و خارجى برگزار شود كه كرونا 

بساط همه اين برنامه ريزى ها را برچيد. 
در بيشتر كشــورهايى كه چينى ها اكثريت را تشكيل 
مى دهند يا اقليت قدرتمندى هستند، سال نوى چينى 
جشن گرفته مى شــود؛ از آن جمله مى توان به چين، 
هنگ كنگ، تايوان، برونئى، كره شــمالى و كره جنوبى، 
مغولســتان، نپال، بوتان، ويتنام، ســنگاپور، اندونزى، 
مالزى، فيليپين و تايلند اشاره كرد. اما امسال ايران هم 
براى ميزبانــى از چينى ها با برنامه پاى كار آمد كه به 
يكباره برنامه ريزى هــا بهم خورد. اما اين برنامه ريزى 

به سرانجام نرسيده موجب شد چينى ها و ايرانى ها با 
حسى انسان دوستانه از فرسنگ ها فاصله نسبت به هم 

وفاق و همدلى را به تصوير بكشانند.
 روايت راهنماى همدانى

در اين ميان روايت مينا رستگار، راهنماى بين المللى 
گردشگرى همدانى از همه تأثيرگذارتر و قابل تأمل تر 
است. اين راهنماى همدانى از سال 1390 فعاليت خود 
را به عنوان يك راهنماى گردشگرى فعال در اين حوزه 

آغاز كرده است. 
وى در اين سال ها به واسطه فعاليتى كه انجام مى داد، 
توانست با توريست هاى متعدد خارجى با مليت هاى 

متفاوت ارتباط برقرار كند. 
در سال هاى اخير بنا بر ارتباطات نزديك ايران و چين، 
ايــن راهنماى همدانى ميزبــان گروه هاى متعددى از 

كشور چين بود. 
بــه نقــل از وى گردشــگران چينــى از آن دســت 
توريست هايى هســتند كه عالقه بسيارى به تاريخ و 
فرهنگ ايران دارند. رستگار كه در حوزه باستان شناسى 
صاحب نظر است، توانسته است در طول سفرهاى اين 
توريست  هاى خارجى اطالعات تخصصى گردشگرى 

و تاريخى ايران را در زمينه سايت هاى تاريخى به آنها 
منتقل كند. 

وى مى گويد: قرابت بين چينى ها و ايران به واســطه 
سفرهاى متعدد گردشگرى موجب شد پس از شيوع 
ويروس كرونا در اين 2 كشــور، هر 2 مليت را نگران 

ديگرى كند. 
به اين واســطه حتى كمپين هاى متعددى راه افتاد كه 
شــعار آنها حمايت انسان دوســتانه مردم 2 كشور از 

يكديگر بود.
 پيگيرى چينى ها از وضعيت ايران 

ايــن راهنماى بين المللى مى گويــد: پس از اين اتفاق 
مسافران چينى با ارتباطى كه با وى به عنوان راهنماى 
گردشگرى همدان برقرار مى كردند، به صورت مداوم 

پيگير وضعيت حاكم بر شهر بودند. 
وى عنوان كرد : آنها از شيوع كرونا در ايران و به ويژه 
شــهر تاريخى همدان اظهار نگرانــى مى كردند و به 
واســطه ارتباطى كه با اين راهنماى همدانى داشتند، 
عنــوان كردند مايل هســتند براى يارى رســاندن به 

دوستان ايرانى خود قدمى بردارند.
در ارتبــاط بيــن آنها با ايــران و به ويــژه راهنماى 

گردشگرى همدانى، چينى ها پيگير اقالم مورد نيازى 
شدند كه مى توانند در اين شرايط خاص براى استفاده 

ايرانى ها ارسال كنند. 
در پاســخ به اين پيگيرى به آنها عنوان مى شــود كه 
ماسك، مواد ضدعفونى كننده، دستكش و... نياز فعلى 

مردم ايران است. 
بــه همين دليل آنهــا تصميم گرفتنــد در يك اقدام 
انسان دوســتانه پس از ارتباط بــا كارخانه هاى توليد 
ماســك در چين، شــرايطى را فراهم كنند تا بتوانند 
100 هزار ماســك توليدى را از اين كشور به دست 
ايرانى ها برســانند. هرچند آنها عنــوان مى كردند در 

كشور چين همچنان در اين روزها 
كمبود ماسك يكى از دغدغه هاى 
جوامــع محلى اســت، امــا اين 
شرايط سبب نمى شود نياز مردمان 
ميهمان دوســت همچون ايران از 

نگاه آنها به دور بماند.
شــرايط  گفت وگوها  اين  پس از 
اعالم  كه  خــورد  رقم  به گونه اى 
آمادگى توريست هاى چينى براى 
ارسال ماسك هاى توليدى آنها به 
وزارت گردشــگرى مطرح شد و 
و  قانونى  مراحل  گذراندن  پس از 
كار به  امور،  متوليان  پيگيرى هاى 
شكلى پيش رفت كه زمينه براى 
ارســال اين محموله به واســطه 
شــركت هواپيمايــى ماهــان و 
هماهنگى هــاى الزم بين وزارت 

ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى با وزارت 
بهداشت فراهم شد و حاال خبر مى رسد محموله 100
هزارتايى ماســك هاى چينى كــه نتيجه يك حركت 
انسان دوستانه و تأثير شگرف گردشگرى در اين زمينه 
است، در حال ارسال به ايران است. اين اتفاق زمانى 
كه به نتيجه رســيد، براى صنعت گردشــگرى پيامد 
مطلوبى به حساب مى آيد؛زيرا شاهد هستيم به واسطه 
ارتباطــات بين المللى و تأثيرگــذار و زنجيره اى بين 
فعاالن گردشگرى با توريست هاى خارجى مى توانيم 
ارتباط دوستانه بين ملل را رقم زنيم. ارتباطى كه پيامد 

آن چيزى جز وفاق بيشتر و صلح جهانى نيست.
 گردشگرى برپايه تعامالت انسان ها

حاال وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 

خبر از اهداى 100 هزار ماســك توسط چينى ها را به 
ايران مى دهد.

على اصغر مونســان با بيان اين كه گردشگرى برپايه 
تعامالت انســان ها با يكديگر بنا شده است از اعالم 
آمادگى گردشگران چينى براى اهداى 100هزار ماسك 

به ايران خبر داد.
ــا اعــالم ايــن خبــر گفــت:  على اصغــر مونســان، ب
ــاى  ــه در ماه ه ــى ك ــگران چين ــدادى از گردش تع
ــه  ــه ب ــا توج ــد، ب ــفر كرده ان ــران س ــه اي ــر ب اخي
ميزبانــى شايســته مــردم ايــران از گردشــگران 
ــران  ــردم اي ــى م ــوازى و خون گرم ــى، مهمان ن چين
و نيــز بــه پــاس همبســتگى ايرانى هــا در مــاه 
ــه بيمــارى  ــردم كشــور چيــن كــه ب ــا م گذشــته ب
كرونــا مبتــال شــده بودنــد، آمادگــى خــود را 
بــراى اهــداى 100 هــزار ماســك بــه ايــران اعــالم 

كرده انــد.
وى افزود: ماه گذشته و همزمان با شيوع بيمارى كرونا 
در چين، مردم ايران از جمله فعاالن گردشــگرى در 
بخش دولتى و خصوصى با راه اندازى كمپين هايى از 
جمله قوى باش ووهان در جريان برگزارى سيزدهمين 
نمايشــگاه بين المللى گردشگرى تهران، با مردم چين 
ابراز همبســتگى كردند و آمادگى 
خــود را براى كمك بــه مردم اين 
كشور اعالم كردند؛ در همين ارتباط 
و بــه پاس اين حركت زيباى مردم 
ايران و نيز به پــاس مهمان نوازى 
آن ها و برخورد شايســته ايرانيان با 
گردشگران چينى، آن ها تصميم به 
ايران  به  ماســك  اهداى 100هزار 

گرفته اند.
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى 
و صنايع دســتى با بيــان اينكه اين 
پيشنهاد و اعالم آمادگى گردشگران 
چينى از سوى ايران مورد استقبال 
قرار گرفته است، بيان كرد: در حال 
هماهنگى براى ارسال اين ماسك ها 
از طريــق يكــى از شــركت هاى 
هواپيمايى هســتيم و به زودى اين 
100هزار ماســك از طريق اين وزارتخانه وارد ايران 

خواهد شد.
ويروس كرونا از ابتداى دى ماه در «ووهان» واقع در استان 
«هوبى» چين پديدار شد و تاكنون به حدود 50 كشور از 
جمله آمريكا، فرانسه، استراليا، تايلند، مالزى، كره جنوبى، 
ژاپن، كانادا، سوئد، اســپانيا و امارات گسترش يافته و 

تاكنون جان حدود 3 هزار نفر را گرفته است.
تاكنون هزار و 501 نفر به طور قطعى در ايران به 
ويروس كرونا مبتال شده و 66 نفر فوت كرده اند. 
پزشــكان توصيه مى كنند با خودمراقبتى، قرنطينه 
خانگى، پرهيز از ســفر و رعايت بهداشت فردى 
مى توان از ابتال و ســرايت ويــروس كرونا مانع 

شد.

تقويت ديپلماسى گردشگرى بين ايران و چين رقم خورد 

نقش كليدى تورليدر همدانى 
در اهداى 100 ماسك چينى به ايران

پسر چابك
تلخ  اخبار  كــه  روزهايى   
است  انتشــار  درحال  كرونا 
و جامعــه محلــى نگران از 
حواشى اين ميهمان ناخوانده 
است، روزنامه همدان پيام در 
به  اقدام  فرهنگــى  اقدامى 
با  روزنامه  ايســتگاه  ايجاد 
اهداى رايگان مواد بهداشتى 
به  روزنامــه  و  دســتكش 

شهروندان كرد.

انتصاب رئيس كميته پيشگيرى 
و مقابله با بيمارى كرونا در 

وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى

 وزير ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، 
معاون گردشــگرى كشور را به عنوان «رئيس كميته 
پيشــگيرى و مقابله با بيمارى كرونــا» در وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى منصوب 
كــرد.  در حكم وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى 
و صنايع دســتى خطــاب به ولى تيمــورى معاون 

گردشگرى كشور آمده است:
«ضمن تشــكر از اقدامات به عمل آمده براى مقابله 
و پيشــگيرى از بيمارى كرونا به موجب اين ابالغ 
جناب عالى را به عنوان «رئيس كميته پيشــگيرى و 
مقابلــه با بيمارى كرونا» در اين وزارتخانه منصوب 

مى كنم.
انتظــار دارد ضمن اجــراى مصوبات ســتاد ملى 
مديريت بيمارى كرونا، تمهيدات و تدابير الزم براى 
نظارت مســتمر بر مراكز و تأسيسات گردشگرى، 
فضاهاى ادارى و همچنين اطالع رسانى به هنگام و 
استفاده از تمامى ظرفيت هاى موجود مجموعه هاى 
ذى ربــط به منظور كمك به جلوگيرى از شــيوع و 
ريشه كنى هرچه سريع تر اين بيمارى به عمل آيد و 

پيشرفت كار به اينجانب گزارش شود.

در  كــه  روزى  شــايد 
رويداد  خبر  رســانه ها 
را  باشكوه»  «ايران  ملى 
گردشگر  جذب  هدف  با 
چينى منتشــر كرديم در 
باورمــان نمى گنجيد در 
باليا  مناســبات،  همين 
و بيمارى هــا ميهمــان 
ناخوانــده ايران و چين 

باشند


