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در راستاى ايجاد نشاط 
اجتماعى در اماكن گردشگرى 

 عليصـدر
آماده برگزارى 
رويدادهاى 
هنرى است 

 رئيــس آموزش وپرورش اســتثنايى 
استان همدان بيان كرد: 10هزار نوآموز اين 
استان از ابتداى آغاز طرح سنجش سالمت 
جسمانى و آمادگى تحصيلى پيش از ورود 
به مدارس(اول تيرماه) مورد ارزيابى قرار 

گرفتند.
احمد قره خانى در گفت وگو با ايرنا، گفت: 
عالوه بر اين تعداد نوآموز ارزيابى شده، 
بيش از 12هزار نوآموز ديگر با ثبت نام در 

سامانه اين طرح، نوبت گيرى كرده اند.
وى افزود: پيش بينى مى شود امسال، بيش 
از 30 هزار نوآموز در اســتان همدان در 
طرح سنجش سالمت جسمانى و آمادگى 
تحصيلى پيــش از ورود به مدارس مورد 

ارزيابى قرار گيرند.
قره خانى بيــان كرد: 26پايگاه ســنجش 
ســالمت جســمانى و آمادگى تحصيلى 
ثابت و ســيار براى نوآموزان اين اســتان 

اختصاص يافته اســت و از ابتداى تيرماه 
فعاليت خود را آغاز كرده اند.

وى با اشــاره به اينكه خانواده ها تا پايان 
شهريورماه فرصت دارند با نوآموزان خود 
به ايــن پايگاه ها مراجعه كنند، گفت: اين 
كار بــزرگ در جاى دهى صحيح نوآموز 
در نظام آموزشــى و تأثير آن در پيشرفت 
تحصيلى و پيشــگيرى از بروز مشكالت 

در آينده بسيار مؤثر است.
رئيس آموزش وپرورش اســتثنايى استان 
همدان با تأكيد بر ضرورت رعايت تمامى 
اطالع رسانى  و  بهداشــتى  شيوه نامه هاى 
دقيق بــراى حضور به موقــع نوآموزان 
در پايگاه هاى ســنجش سالمت بيان كرد: 
نوبت دهى به نوآموزان به گونه اى صورت 
مى گيرد كه از شلوغى جمعيت در پايگاه ها 

جلوگيرى شود.
وى افزود: فضاى پايگاه ها از لحاظ رعايت 

نكات بهداشــتى و ضدعفونــى بودن آن 
براى ســنجش دانش آموزان مورد بررسى 

و ارزيابى قرار مى گيرد.
قره خانــى بيــان كــرد: در پايگاه هــاى 
ســنجش عالوه بر انجــام مراقبت هاى 
و  شــنوايى  بينايى،  وضعيت  بهداشــتى 
آمادگــى تحصيلــى نوآموزان بررســى 
شــده و در ادامــه مباحــث مرتبــط با 
پزشكى،  معاينات  بهداشتى،  مراقبت هاى 
واكسيناسيون، مراقبت هاى دهان و دندان 
با اولويت«فيشــور سيالنت» در خانه هاى 
بهداشت، پايگاه ها و مراكز خدمات جامع 
ســالمت صورت گرفته و ثبت اطالعات 

در سامانه سيب انجام مى شود.
وى گفــت: ايــن پايگاه هــا نســبت به 
ارزيابى هاى تخصصى بينايى، شــنوايى، 
جســمى حركتى، طيف اوتيسم و هوش 

اقدام مى كنند.

رئيس آموزش وپرورش استثنايى استان 
همــدان بيان كرد: بــا مداخله به هنگام 
مشكالت  تشخيص  و  سالمت  تيم هاى 
دانش آموزان  از  طيــف  اين  نوآموزان، 
پايه اول ابتدايى بدون كمترين مشــكل 
وارد مدرســه شده و مراقبت هاى الزم 
نيــز در طــول ســالتحصيلى صورت 

مى گيرد.
وى گفــت: با توجه بــه اپيدمى كرونا و 
ضــرورت رعايت نــكات و توصيه هاى 
بهداشتى، تمامى مالحظات و پروتكل هاى 
بهداشتى از يك هفته قبل از آغاز سنجش 
نوآموزان بررســى و اجرا شده و در حين 
اجراى سنجش سالمت نوآموزان نيز روند 

اجراى اين دستورالعمل ها رصد مى شود.
در سالتحصيلى گذشته حدود 296 هزار 
دانش آمــوز در بيــش از 2هــزار و 500

مدرسه همدان تحصيل مى كنند.

10هزار نوآموز در استان همدان 
مورد سنجش و ارزيابى قرار گرفتند

معاون صندوق بيمه اجتماعى در بزرگترين چاپخانه غرب كشور:

نگذاريم روستاييان از حقوق مسلم خود محروم بمانند
■ كارگزاران برتر  استان تجليل شدند

كدخدايى رفت، طحان سخنگو شد

تغيير در شوراى نگهبان
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با اصولگرايان
 1- در شــرايطى كه دولت دوازدهم تمام 
تالش خــود را داشــته و دارد تــا ناكامى و 
مشكالت را به تحريم ها و كارشكنى مخالفان 

دولت ربط داده...
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كسب رتبه برتر 
كشورى نهاوند 
در مدارس همدل
 رئيس كميته امداد امام خمينى(ره) در 
نهاوند از كســب رتبه برتر كشورى در 

«مدارس همدل» خبر داد.
محمــد مرادى در گفت وگــو با فارس، 
گفــت: در ارزيابى  از«مــدارس همدل» 
كشور كه از ســوى كميته امداد صورت 
گرفت، هنرستان شهيد مطهرى شهرستان 
نهاوند به عنوان تنها آموزشــگاه هيأت 
امنايى استان همدان موفق به كسب رتبه 

كشورى معرفى شد.

وى بيان كرد: طرح«مــدارس همدل» با 
هدف گسترش و تأمين همه جانبه عدالت 
آموزشــى و تربيتى و با همكارى كميته 
امداد و وزارت آموزش  وپرورش طراحى 
و اجرا شده كه به  واسطه آن دانش آموزان 
مستعد مورد حمايت اين نهاد از خدمات 
آموزشــى در مــدارس هيأت امنايــى و 

غيردولتى بهره مند مى شوند.
رئيــس كميته امــداد امام خمينى(ره) در 
نهاوند افزود: اين طرح به عنوان يكى از  
راهبردهاى كميته امداد در راستاى توسعه 
تعامالت انسان دوستانه و خيرخواهانه با  
مشاركت وزارت آموزش وپرورش و در 
سطح مدارس هيأت امنايى، نمونه دولتى و 

غيرانتفاعى اجرا شد.

وى گفــت: در شهرســتان نهاونــد 2
آموزشــگاه براى اجــراى طرح انتخاب 
شــد كه پس از بررســى عملكردى و 
فعاليت هاى موفق هنرستان شهيد مطهرى 
در ســال هاى گذشــته از جمله كسب 
رتبه هاى برتر كشــورى در طرح تعالى 
اين  خوارزمى  جشــنواره  همچنيــن  و 

آموزشگاه به استان معرفى شد.
مــرادى افزود: در طرح مدرســه همدل 
دانش آمــوزان مســتعد كم بضاعــت به 
صورت رايگان ثبت نام مى شــوند و يا از 
تخفيف الزم برخوردار مى شــوند كه در 
مطهرى 24 شهيد  هيأت امنايى  هنرستان 
نفر در ســالتحصيلى گذشته با تخفيف 

ثبت نام شدند.

وى با بيــان اينكه ترويج فرهنگ خير و 
احســان از ديگر اهــداف طرح مدارس 
همدل است گفت: باور ما اين است كه 
در جامعه اى كه به خير و احسان مسلح 
شود و اين فرهنگ در آن جارى و سارى 

شود، فقر ريشه كن مى شود.
رئيس كميته امداد امــام خمينى(ره) در 
نهاوند رعايت اصل تكريم را در اجراى 
طــرح مهم و ضرورى خوانــد و افزود: 
تكريم و حفــظ عزت نفس دانش آموزان 
نيازمنــد بايد بــه گونه اى باشــد كه در 
دريافــت خدمات مختلف آموزشــى و 
رفاهى احســاس تبعيــض و تفاوت با 
ديگر دانش آموزان نكنند و منتى بر آنان 

احساس نشود.

 آخرين آمــار در مورد تعداد افرادى 
كه در ســامانه ســجام ثبت نام كرده اند، 
حاكى از آن است كه در خردادماه استان 
تهران با 16هزار و 661 مورد بيشترين و 
استان چهارمحال وبختيارى با 387 مورد 
كمترين آمار ثبت نام را در سامانه مذكور 

داشته اند.
به گزارش ايسنا، در خردادماه سالجارى، 
76 هــزار و 214 ثبت نــام از ســوى 
ســرمايه گذاران حاضر در بازار سرمايه 

در سامانه سجام صورت گرفته و تعداد 
احراز هويت شده ها نيز با عبور از 100

هزار ســهامدار در اين ماه به 101هزار و 
165مورد رسيده است.

بر اســاس اين گزارش، تعــداد نفرات 
ثبت نام شــده در سامانه ســجام در ماه 
مذكور به تفكيك هر اســتان حاكى از 
آن است كه 5 اســتان تهران با 16هزار 
و 661مورد، اصفهان بــا  6هزار و307

مورد، خوزســتان با  5هزار و647 مورد، 

خراســان رضوى با 4 هزار و877 مورد 
و البــرز با 4 هــزار و11 مورد در صدر 
بيشترين ثبت نام شــده ها در كل كشور 

قرار دارند.
از ســويى ديگر 5 اســتان ايالم با 387، 
كهگيلويه وبويراحمد با 428، خراســان 
جنوبــى بــا 653، زنجــان بــا 680 و 
چهارمحال وبختيارى بــا 685 مورد در 
انتهاى ليست كمترين ثبت نام شده هاى 

در بين ساير استان ها قرار دارند.

اين درحالى است كه در ارديبهشت ماه 
مردم 5 اســتان تهران، خراسان رضوى، 
اصفهان، آذربايجان شرقى و خوزستان در 
سجامى شــدن پيشتاز بودند و در مقابل 
مردم 5 استان ايالم، كهگيلويه وبويراحمد، 
زنجان، سمنان و خراسان جنوبى كمترين 

ثبت نام در سجام را داشتند.
بر اساس اين گزارش، سامانه سجام«سامانه 
جامع ثبت اطالعات مشتريان» به نشانى

بــراى   ،WWW.SEJAM.IR
الكترونيكى كردن و خودكار كردن فرايند 
جمع آورى و مديريت اطالعات مشتريان 

است.

مردم كدام استان ها بيشتر سجامى شدند؟

مدير درمان تأمين اجتماعى:

بيمارستان تأمين اجتماعى 
موفق به كسب رتبه هاى 

برتركشورى شد
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توزيع بيش از 500 ميليون ليتر سوخت 
در استان همدان

 در 3ماهه نخســت امســال حدود 540 ميليون ليتر از انواع 4 فرآورده نفتى مايع 
شــامل بنزين، نفت ســفيد، نفتگاز و نفت كوره در منطقه همــدان توزيع و تحويل 
مصرف كنندگان شد. به گزارش روابط عمومى شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
همدان، مديرعامل شركت پخش فرآورده هاى نفتى همدان گفت: اين ميزان سوخت 
در سال 1400 و از ابتداي سال تا پايان خردادماه در گستره اي به وسعت استان همدان 
و ديگر مناطق تحت پوشش سوخت رساني اين منطقه در شمال و شمال غرب و غرب 
كشور ارسال و مصرف شــد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 99، بيانگر افزايش 9

درصدي است. امين روستايى درباره مصرف سوخت بنزين اعم از معمولي، سوپر و 
يورو4، در بازه زماني فوق نســبت به همين مدت در سال 99 افزود: بنزين افزايش يا 
كاهش مصرف محسوسي را نداشته و آناليز و قياس ارقام مصرفي امسال و سال گذشته، 

رقم صفر درصد را نشان مي دهد.
وى بيان كرد: مقايســه آمار مصرف گازوئيل(معمولي و يورو4) هم در 93 روز سال 
1400 با مدت مشــابه سال گذشته، حكايت از كاهش جزئي و نزديك به يك درصد 
است. روستايي از كاهش 4درصدي مصرف فرآورده نفت سفيد در همين مدت نسبت 
به ســال 99 خبر داد و گفت: نظارت و بازرسي بي وقفه و توزيع اين فرآورده تنها از 
بستر الكترونيك و از طريق زيرساخت هاي بانكي نقش قابل توجهي در جلوگيري از 

انحراف و توزيع خارج از شبكه اين نوع سوخت داشته است.

همدانى ها گرمترين تابستان را تجربه مى كنند
 كارشناس مركز پيش بينى اداره كل هواشناسى استان همدان مردادماه و شهريورماه امسال را گرمتر 
از ميانگين نرمال ســال هاى گذشته اعالم كرد به طورى كه 2 ماه پايانى تابستان تا 2 درجه گرمتر از 
سال هاى گذشته خواهد بود.محمدحسن باقرى شكيب در گفت وگو با همدان آنالين، گفت: با توجه 
به آغاز گرماى زودرس همدان اوج گرما را تا 15 مردادماه خواهيم داشت.وى افزود: معموالً هر سال 
اوج گرما در همدان از 15 تيرماه آغاز و تا 15 مردادماه ادامه داشت، اما امسال اين گرما از خردادماه 
آغاز شد.باقرى شكيب با اشاره به اينكه اين اطالعات از آمارهاى بلندمدت به دست آمده است گفت: 
امسال تابستان گرمى را در مقايسه با سال هاى گذشته خواهيم داشت.كارشناس مركز پيش بينى اداره كل 
هواشناسى استان همدان بيان كرد: در 24 ساعت گذشته اسدآباد و نهاوند با 38 درجه گرمترين و بهار 

و گل تپه با 14 درجه سانتيگراد خنكترين نقاط استان را به خود اختصاص داده اند.

اعمال قانون خودرويى بيماران كرونايى 
ناقض قرنطينه در همدان

 معاون عمليات انتظامى اســتان همدان از اعمال قانون خودرويى 
بيماران كرونايى ناقض قرنطينه خبر داد.

بــه گزارش فارس، حميدرضا ســعيدزاده در جمع خبرنگاران گفت: 
با توجه به گزارش معاونت بهداشــت ودرمان دانشــگاه علوم پزشكى 
همدان در ســتاد اســتانى مقابله با كرونا، نحوه سرايت بيمارى كرونا 
48درصد تماس درون خانوادگى و 49درصد حضور در تجمع است.

وى افزود: يكى از مهمترين راه هاى پيشگيرى، قطع زنجيره اين گونه 
تماس هاست كه برابر دستورالعمل مديريت هوشمند و مصوبات ستاد 
ملى مقابله با ويــروس كرونا، اعمال محدوديت هايى از قبيل ورود و 
خروج خودروهاى غيربومى به شــهرهاى قرمز - نارنجى و همچنين 

محدوديت هاى شبانه است.
 معاون عمليات انتظامى اســتان همدان گفــت: برابر بند3 مصوبات 
شصت وششــمين جلسه ستاد ملى مديريت بيمارى كرونا، افراد بيمار 
با تست مثبت كه دوران قرنطينه را رعايت نمى كنند جريمه مى شوند.

وى افــزود: برابر همين مصوبه، جريمــه ناقضان قرنطينه مبتاليان در 
كشــور يكى از اقدامات بازدارنده اى اســت كه به قطع زنجيره انتقال 
بيمــارى كمــك مى كند، ولى يكى از مشــكالت اجــراى مؤثر اين 
محدوديت، اطالع رســانى نكردن مناسب و گســترده به مردم براى 

جلوگيرى از نارضايتى و اعتراض آنها به جريمه هاى اعمالى است.
ســعيدزاده بيان كرد: در صورت اعالم اســامى و مشخصات ناقضان 
قرنطينه از طريق مجموعه بهداشت ودرمان و علوم پزشكى به پليس، در 
صورت داشتن پالك فعال خودرو، جريمه مذكور در سوابق تخلفات 

خودرويى ثبت مى شود.

تعريف 437 پروژه عمرانى در همدان
 رئيس كميسيون برنامه، بودجه و مالى شوراى اسالمى شهر همدان 
بيان كرد: در سال گذشــته 437 پروژه عمرانى در شهر همدان تعريف 

شد.
به  گزارش ايسنا، حميد بادامى نجات در صحن شوراى شهر همدان، 
گفت: در ســال 99 تفريغ بودجه عملكرد قابل توجه اى داشت و در 
اصالحيه بودجه، مبلغ بودجه شــهردارى و سازمان ها از هزار ميليارد 

به هزار و 200ميليارد تومان افزايش يافت.
وى با بيان اينكه به عبارتى در ســال گذشــته شهردارى موفق شد در 
نيمه سال 20درصد بودجه خود را افزايش دهد كه در سال هاى گذشته 
بى سابقه بوده اســت، بيان كرد: بودجه هزار و 200ميلياردى سال 99
نقشه راه شهردارى همدان بود و از اين مبلغ هزار و 253ميليارد و 66

ميليون تومان محقق شد كه 5 درصد افزايش يا انحراف مثبت نسبت به 
مصوب و اصالحيه است و درآمد شهردارى همدان 25درصد افزايش 

درآمد داشت.
بادامى نجات گفت: اين درصد تحقق بودجه از سال 91 تاكنون بى سابقه 
بوده و 125درصد تحقق داشــته اســت، عالوه  بر اين در سال گذشته 
همدان براى نخســتين بار توانست از اوراق مشاركت استفاده كند كه 
روشــى در راســتاى تأمين منابع مالى بود و براى آغاز در شهردارى 

50ميليارد اوراق مشاركت جذب شد.
وى با بيان اينكه در پيش بينى بودجه نســبت 40 به 60 رعايت شد كه 
اين نكته در هزينه ها هم رعايت شد و نقطه مثبت تفريغ بودجه است ، 
افــزود: نكته مثبت ديگر در تفريغ بودجه كه جزو عملكرد دوره پنجم 
شوراى شهر همدان است بحث بدهى هاى شهردارى است به طورى كه 
در سال گذشــته 74ميليارد تومان از بدهى هاى شهردارى را پرداخت 

كرديم.
اين عضو شــوراى شهر همدان با اشــاره به اينكه در پايان دوره پنجم 
بدهى ها نســبت به آغاز اين دوره كاهش پيدا كــرد، گفت: همچنين 
درصد تحقق بودجه، درآمــد و هزينه، پرداخت بدهى و درصد انجام 

پروژه هاى عمرانى عملكرد خوبى داشته است.
ــر  ــدان در ام ــهردارى هم ــه ش ــه اينك ــاره ب ــا اش ــات ب بادامى نج
تحقــق بودجــه عملكــرد مطلوبــى داشــته اســت، بيــان كــرد: 
ــه  ــبت ب ــش 20درصــدى نس ــود افزاي ــا وج ــهردارى توانســت ب ش
ــول  ــق و وص ــر تحق ــدى را در ام ــد 4درص ــوب رش ــه مص بودج

ــذارد. ــش بگ ــه نماي ــا ب درآمده

1- بحث تفكيك چند وزارتخانه دوباره مطرح شــده است. گويا اين 
تفكيك ها براى توجه رئيس جمهور منتخب مطرح مى شــود. گفتنى 
اســت تفكيك وزارتخانه هــاى راه  وشهرســازى و صنعت ومعدن و 

تجارت از مهمترين تفكيك هاى پيشنهادى است. 
2-اپليكيشن  همدم نيامده دچار مشكل شده است. گويا اين مشكالت 
در وارد شــدن و اســتفاده از نرم افزار است.  گفتنى است رونمايى از 
همدم به عنوان نخستين اپليكيشن همسريابى با حضور رئيس مجلس 
با انتقادات فراوانى در شناخت مسئوالن از مشكالت ازدواج و محدود 
كردن آن در همسريابى و فكر نكردن به رفع مشكالت اقتصادى براى 

ازدواج جوانان  همراه شده است.
3-  اســتقبال ايرانى ها از واكسيناسيون در كشورهاى همسايه احتمال 
سفر به دبى را افزايش داده است. گويا مسئوالن دبى 60ميليون واكسن 
بــراى بازديدكنندگان اكســپو دبى تدارك ديده اند. گفتنى اســت  با 
وجود شيوع كرونا، اكســپو دبى برنامه ريزى گسترده اى براى حضور 

بازديدكنندگان انجام داده است.
4- ارمنســتان فرايند ترزيق واكسن به ايرانى ها را زمان بر كرده است. 
گويا اين كشور تصميم  گرفته واكسيناسيون كرونا فقط در مراكز سيار 
با واكسن آســترازنكا و از روز 24 تيرماه فقط به شرط 10روز اقامت 
انجام شود. گفتنى است با توجه به محدوديت مراكز سيار و تعداد كم 

واكسن در هر مركز، فرايند تزريق مى تواند بسيار زمان بر باشد.
5- در خواست  انتشــار احكام كارگزينى و پرداختى ها به مشاوران 
مديرعامل شستا مطرح شده اســت. گويا سازمان ديده بان شفافيت 
و عدالت  خواســتار ارائه احكام كارگزينى و اســناد پرداخت هاى 
انجام شــده به اين افراد شده است. گفتنى است پيش از اين سازمان 
ديده بان شفافيت و عدالت ليستى از پرداخت دستمزدهاى نامتعارف 
مشــاوران مديرعامل شســتا بدون حضور در محل كار و فعاليت را 

منتشر كرده بود.
6- چينش كابينه چراغ خاموش در حال انجام است. گويا اين اقدام 
رئيس جمهور منتخب براى رد سهم خواهى ها و فشارها است. گفتنى 
است مشخص نيست مجلس چه واكنشى به اين رفتار در راى اعتماد 

به كابينه معرفى شده خواهد داشت.
7- ســازمان بورس تالش خود بــراى وارد كردن مفاهيم بورس به 
كتابهاى درســى را آغاز كرده است. گويا اين كار با هدف ارتقاى 
آموزش و ســواد مالى انجام مى شود. گفتنى است تحول فرهنگى و 
آموزشى بازار ســرمايه ماموريت جديد شركت بورس تعريف شده 

است  
8- مجلس انقالبى هم به كمك گرانى ها شــتافت. گويا كميســيون 
كشــاورزى مجلس با افزايش قيمت شير موافقت كرده است. گفتنى 
اســت نمايندگان مجلس تا پيش از اين از مخالفان گرانى و افزايش 

قيمت ها بودند.
9- تغيير مســير برخى اصولگرايان در پيگيرى وعده هاى داده شده 
بيشتر شده است. گويا اصولگرايان در حال عقب نشينى از وعده هاى 
داده شده انتخاباتى هستند. گفتنى است  رد مستمرى بازنشستگان و  
همسان سازى حقوق از مواردى است كه از عقب نشينى اصولگرايان 

از وعده ها حكايت دارد.
10- شــيرين كارى هاى مديران دولتى در آخرين روزهاى خدمت 
دولت مضاعف شــده است. گويا رئيس جمعيت هالل احمر در اين 
روزها به  باجناق خود براى فعاليت در بيمارستان دبى اين جمعيت 
ماموريت داده اســت. گفتنى است بيمارستان دبى يكى از بزرگترين 

بيمارستانهاى هالل است.

 با تالش ســتاد تأليف قلوب دادگسترى 
كل استان و در راستاى نهادينه سازى فرهنگ 
صلح وسازش يك جوان محكوم به قتل عمد 
در حضور رئيس كل دادگسترى استان همدان 
با گذشت اولياى دم از قصاص رهايى يافت.

رئيس كل دادگســترى اســتان همدان در اين 
جلســه گفت: مســأله رضايت و گذشت در 
درگاه خداوند كار بســيار پسنديده و بزرگى 
اســت تا جايى كه امام رضا(ع) فرموده اند«َما 
التََقت فِئَتاِن َقطُّ إِالّ نُِصَر أَعَظُمُهما َعفواً ؛ هرگز 
دو گروه با هم روبه رو نمى شوند، مگر اينكه 
نصرت و پيروزى با گروهى اســت كه عفو و 
بخشش بيشترى داشته باشند» در واقع كسى 
پيروز اســت كه گذشت بيشترى دارد و شما 
اولياى دم با گذشــت از حق خود عمل بسيار 

عظيمى را انجام داده ايد. 
  محمدرضــا عدالتخواه، با اشــاره اينكه در 
جريان قتل بزرگترين ظلم را فرد قاتل در حق 
خود انجــام مى دهد، بيان كرد: ولى دم از حق 
خود گذشــته اند كه اين فرصت بسيار بزرگى 
است تا درســت زندگى كنيد و براى جبران 
خســارات بزرگى كه بر مقتول و حتى خود 
وارد كرده ايد تالش كنيد، زيرا خونى به ناحق 

ريخته شده و گناه شما بسيار بزرگ است.
وى گفت: فارغ از اينكه انگيزه و علت وقوع 
اين جرم چه بوده بايد به اين جنبه نگاه كنيم 
كه قتل نفس يك گناه بزرگ اســت كه حتى 
با بخشيدن ولى دم نيز كار تمام نمى شود اين 
گناه بــه اندازه اى بزرگ اســت كه قاتل جز 

تضرع در درگاه خدا، توبه و طلب بخشــش 
از خداوند راه ديگرى ندارد. 

عدالتخواه افزود: با اســتناد به روايات متعدد 
از پيامبر اكــرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در روز 
قيامت و صحراى محشــر نخستين چيزى كه 
در ميزان الهى برپا مى گردد محاسبه و مطالبه 
خون به ناحق ريخته شــده اســت، بنابراين 
بايــد در اين فرصت باقى مانده عمر به دنبال 

رضايت خداوند و البته فرد مرحوم باشيد. 
 وى در خطــاب به فرد قاتل بــا بيان اينكه 
خداونــد در نظام تكميلــى طبيعت، اجراى 

كارها را از طريق اســبابش قرار داده اســت 
به همين دليل كيفر دادن هم اســباب ويژه اى 
دارد، گفت: مقتول يك انســان بوده است هر 
اشــتباهى نيز در حق شــما كرده بود اجازه 
عقوبــت آن را نداشــتيد از نظر شــرعى نيز 
اعمال مجازات توسط فرد بر فرد جايز نيست 
شايد قصد قتل فرد را نداشتيد، ولى عمل شما 
كشنده بوده و حكم قصاص شما صادر شده 

است.. 
رئيس كل دادگسترى اســتان همدان در پايان 
بيان  كرد: ســال ها پرونده قتل هاى متعدد را 

بررسى كردم اغلب قاتلين گفته اند در خواب 
مقتول را ديدند كه بســيار خوشــحال بودند 
دليل اين شــعف پشــتوانه اى است كه براى 
مرحوم ايجاد شده تا نزد خداوند خونخواهى 
كند حتى اينكه در اين دنيا قصاص نمى شويد 
براى مقتول ذخيره اى براى مطالبه گرى ايجاد 
شده است بايد در تالش باشيد تا اين رضايت 
توأم با اَعمال خيري براي حصول خشنودي 
روح آن مرحــوم صورت پذيرد تا با لطف و 
فضل الهي قاتل هم بتواند از بار گناهان خود 

بكاهد.

شــوراى  در  همــدان  فرمانــدار   
آموزش وپــرورش شهرســتان از اختصاص 
21درصــد اعتبارات اســتانى بــه طرح هاى 

آموزشى خبر داد.
به گزارش روابط عمومــى فرماندارى همدان، 
محمدعلى محمدى گفت: مباحث آموزشــى 
در توزيع اعتبارات استانى سالجارى به صورت 
ويژه مورد توجه قرار گرفتــه و 181ميليارد و 
600ميليون ريال معادل 21درصد كل اعتبارات 

شهرستان بدين منظور مدنظر قرار گرفته است.
وى با بيــان اينكه تالش مى كنيم بيشــترين 
ميزان تخصيص را براى اعتبارات اين بخش 

داشــته باشــيم بيان كرد: با توجــه به اينكه 
قســمتى از اعتبــارات به صــورت اوراق به 
پيمانكاران پرداخت مى شود بايد با هماهنگى 
با پيمانكاران همكارى الزم و مســتمر براى 
به ســرانجام رسيدن طرح هاى در دست اجرا 
بعمل آيد. محمدى احداث و تكميل مدارس 
روســتاى سيمين، روســتاى خاكو، روستاى 
رباط شــورين، پادگان شهيدقهرمان و شهرك 
الونــد را از جمله طرح هاى پيش بينى شــده 
در اعتبارات سالجارى دانست و افزود: هفته 
آينده در جلســه اى با نوسازى مدارس استان 
با  شهرســتان  آموزشــى  عمرانى،  طرح هاى 

تعيين تكليف  اولويت سنجى  و  بررسى  هدف 
مى شــود. وى با اشاره به اهميت مقاوم سازى 
و جلوگيــرى از خطرات احتمالى در مدارس 
فاقد  روســتايى  مدرســه  گفت:  روســتايى 
ســرويس بهداشتى پذيرفتنى نيست و در اين 
راســتا با جذب مشــاركت هاى مردمى نبايد 

صرفًا منتظر اعتبارات شد.
شهرستان  آموزش وپرورش  شــوراى  رئيس 
همدان  بيان كرد: مشاركت خيرين در توسعه 
فضاهاى آموزشــى روستايى بايد بيشتر مورد 
توجه قرار بگيــرد و در همه موارد نبايد كار 
را موكــول و متوقف به دليل فقدان اعتبارات 

دولتى كــرد. محمدعلى محمدى شــفافيت 
در هزينه ها را بســيار حايز اهميت در جلب 
مشاركت هاى مردمى دانست و گفت: برخى 
از مديران مدارس با عملكرد مناسب و شفاف 
جلب مشــاركت و رضايتمنــدى اوليا را به 
راحتى كسب كرده اند و در اين گونه مدارس 
شــاهد همكارى مطلــوب و كمترين ميزان 

مشكالت هستيم.
وى افــزود: اميدواريم در شــهرهاى اقمارى 
مريانــج، جورقــان و قهاوند نيــز نيازهاى 
آموزشــى مورد بررسى و اولويت سنجى قرار 

گيرد.

از  همدان  شــهردارى   
سال 96 با افتتاح اتاق فكر 
اخذ  ادامه  در  و  تاب آورى 
مشــاورهاى حوزه داخلى 
به  اقــدام  بين المللــى   و 
اجــراى راهبردها و اصول 
تاب آورسازى شهرها كرده 

است.
اشاره  با  همدان  شــهردار 

بــه يكى از اصــول تاب آورى كــه قرار 
دادن يك ســاختار ســازمانى و شناسايى 
فرايندهــاى الزم بــراى درك و اقدام در 
مــورد كاهش قرار گرفتــن در معرض و  
تأثير و آســيب پذيرى ناشى از  مخاطرات 
طبيعى است و اين قالب ساختار دقيق در 
داخل و بين كشورها متفاوت خواهد بود 
گفت: شــهردارى همدان پس از اهتمام و 
برنامه ريزى براى  اجراى اصول تاب آورى 
و  ميان مــدت  كوتاه مــدت،  دوره   3 در 
بلندمــدت، به عنوان دبيرخانه اســتانى و 
با حمايت هاى مديريت بحران اســتان و 
دفتر امور شهرى و شــوراها و شهرداران 
استان نسبت به  برنامه ريزى، هماهنگى و 
برگزارى جلســات و دوره هاى آموزشى  
جهت اجراى اصول در شــهرهاى استان 

اقدام كرد .
عباس صوفى در ادامه بيان كرد: به منظور 
انتقال تجربيات استان به  ساير شهردارى ها 
با ابالغ سازمان مديريت بحران كشور مقرر 
شد شــهردارى همدان به عنوان دبيرخانه 
فعاليت  شــهرها  تاب آورسازى  كشورى 

خود را آغاز كند.

در اين جلســه سرپرست 
معاونت خدمات شــهرى 
گفــت: نحــوه صحيــح 
مشاركت  و  ســازماندهى 
در  آن  تأثيرگــذارى  و 
روستاها، شهرها و ارتباط 
آن با استان، كشور و منطقه 
و  توانمندســاز  اصول  از 
اولويــت دار دبيرخانه بود  
كه پــس از تجربه موفــق آن  به مجمع 
جهانى ريســك واقع در داووس سوييس 
ارائه گرديد و پس از بررسى و تأييد آن به 
نام«مدل همدان» و به عنوان  مدل جهانى و 

الگوى ساير كشورها پذيرفته شد.
حســين مردانى افزود: اين مدل  توســط  
خطرپذيرى  كاهش  دفتــر  آموزش  مركز 
سازمان ملل (UNDRR) با هدف تسرى 
به ديگر كشــورها تكميل  و تأييد شــده 
 (UNDRR است. دفتر  اصلى آموزش
) در كره جنوبى اعالم كرد«مدلى با قابليت 
استفاده در كشــورهاى ديگريافته است و 
به دليل اقدامات استان همدان، آن را مدل 
همدان نام گذاشــته اند  كه انشاءا... مانند  
سند ســنداى و هيوگو، توسط كشورها و 

شهرها مورد استفاده قرار گيرد.
وى در نهايــت با اشــاره بــه اينكه اين 
دســتاورد نتيجه تالش هاى مستمر اداره 
مديريــت بحــران و پدافنــد غيرعامل 
شــهردارى همــدان اســت  از زحمات 
روحى رئيــس اداره مديريــت بحران و 
پدافند غيرعامل و همكاران وى تشكر و 

قدردانى كرد.

 در پــى انتشــار گــزارش 
همدان پيام مبنــى بر بالتكليفى 
كوو  داخلــى  واكســن  تزريق 
دانشگاه  سخنگوى  ايران بركت  
بيان  همدان  استان  علوم پزشكى 
كرد: هنــوز هيچ نوع تزريقى از 
واكسن بركت در استان همدان 

آغاز نشده است.
محمد طاهــرى در گفت وگو با 
ايسنا، گفت: واكسيناسيون گروه 

سنى باالى70 ســال در همدان به پايان رسيد 
و افــرادى كه جامانده اند مى توانند نســبت به 

ثبت نام اقدام كنند.
وى بــه آغاز ثبت نام در گروه ســنى باالى 65 
سال اشــاره كرد و افزود: امكان ثبت نام براى 
اين گروه سنى از 2روز گذشته در سايت آغاز 
شــده  و هيچ يك از افراد تــا قبل از تماس و 
پيامك مجموعه مركزبهداشت خودسرانه براى 
نداشــته  حضورى  مراجعه  واكســن  دريافت 

باشند.
طاهرى گفــت: تمامــى افرادى كــه ثبت نام 
كرده اند در نوبت واكسيناسيون قرار مى گيرند 

و نگران دريافت نكردن واكسن نباشند.
وى با بيان اينكه واكسن كرونا پاستور تنها فاز 
بالينــى را در همدان انجــام داده و گروهى از 
همدانى ها با انجام اين واكسيناســيون نســبت 
بــه كرونــا ايمن شــدند، بيان كرد: شــركت 
كروناپاســتور تنها فــاز بالينى را در كشــور 
انجــام داد و واكسيناســيون در حال حاضر با 
واكسن هاى وارداتى به ويژه سينوفارم در حال 

انجام است.
طاهرى گفت: فاز دوم كروناپاستور براى افراد 
داوطلب انجام شــد و اين طرح آزمايشــى به 

پايان رســيد و افرادى كه تنها 
يك ُدز واكســن كرونا پاستور 
افرادى  جزء  كردند،  دريافت  را 
بودنــد كــه واكســن دريافت 

كردند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى 
اتمــام  از  پــس  كــرد:  بيــان 
ســنى  گــروه  واكسيناســيون 
باالى 65ســال، نيــز گروه هاى 
مى شــود،  اعالم  بعدى  ســنى 
امــا نمى تــوان زمان مشــخصى بــراى اتمام 
واكسيناسيون گروه سنى 65سال به باال در نظر 

گرفت.
وى گفت كه با شناسايى 234بيمار جديد مبتال 
به كوويد 19 در اين اســتان، مجموع بيماران 
بســترى مثبت به 18هــزار و 836 و بيماران 

سرپايى مثبت به 46هزار و 865 نفر رسيد.
طاهرى افزود: همچنين با فوت يك بيمار ديگر 
در 24ساعت گذشــته آمار مرگ ومير ناشى از 
كرونــا در اســتان از ابتــداى اپيدمى ويروس 

تاكنون به 2هزار و 291مورد رسيده است.
مدير روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى استان 
همدان درباره آخرين وضعيت بيماران كرونايى 
در شهرستان هاى استان نيز گفت: شمار بيماران 
ويروس  همه گيرى  ابتداى  بسترى(از  كرونايى 
كرونا تاكنون) در بيمارستان هاى اسدآباد 842 
نفــر ، بهار هــزار و2 نفر، تويســركان هزار و 
39نفر، رزن 796نفر، درگزين 293نفر، فامنين 

322 نفر و كبودراهنگ هزار و 50 نفر است.
طاهــرى افــزود: همچنين تاكنــون 3هزار و 
451نفر در مالير، 2هزار و 361 نفر در نهاوند 
و 7 هزار و 238نفر نيز در شهرستان همدان به 

ويروس كرونا مبتال و بسترى شده اند.

21درصد اعتبارات استانى
 براى آموزش وپرورش پيش بينى شده است

جوان همدانى از قصاص رها شد

مدل حكمرانى و مديريت تاب آورى 
همدان الگوى جهانى شد 

واكسن بركت در همدان تزريق نشده است

همراهى افكار عمومى با اصولگرايان
 1- در شرايطى كه دولت دوازدهم تمام تالش خود را داشته و دارد 
تا ناكامى و مشكالت را به تحريم ها و كارشكنى مخالفان دولت ربط 
داده و شــرايط تحريمى را دليل  مشكالت مردم و كشور معرفى كند، 

اصولگرايان نظر ديگرى داشتند.
نظرى كه در انتخابات نيز دنبال شد و آن هم مقصر جلوه دادن عملكرد 
دولت در قبال تمام مشــكالت و كم كردن نقش و تاثير تحريم ها در 

بروز مشكالت است.
2- دولت با مقايســه عملكرد ثبت شــده  در دولت يازدهم با دولت 
دوازدهم، تك نرخى كردن تورم و افزايش رشد اقتصادى در آن دولت 
را نتيجه رفع تحريم ها با توافق برجام ارزيابى كرده و مى كند و افزايش 
مشكالت در دولت دوازدهم را نتيجه فشار حداكثرى ترامپ و خروج 

او از برجام و كارشكنى مخالفان داخلى مى داند.
اما اصولگرايان اين نگاه را گره زدن اقتصاد كشــور به خارج و شرطى 
كردن آن با برجام ارزيابى كرده اند و راه خروج كشور از مشكالت را 

در تغيير اين شرايط جستجو مى كنند.
3- اين موضوع به مباحث ادامه دارى در كشــور تبديل شده و در هر 
موضوعــى اين بحث نيز نقش دارد و طرفــداران هر دو نظريه نيز بر 

نظرات و داليل خود اصرار دارند.
هر چند دولت در روزهاى آخــر فعاليت قرار دارد و در عمل امكان 
فعاليت اين نظر اصولگرايان فراهم شده است كه با شعار ما مى توانيم 

امروز سه قوه را براى حل مشكالت مردم در اختيار دارند.
4- در اين ميان انتشــار نتايج يك نظرســنجى درباره منشأ مشكالت 
فعلى كشــور از همراهى مردم با اصولگرايان در اين موضوع حكايت 
دارد. بر اســاس يافته هاى پيمايش ملى كيو، 66 درصد از پاسخگويان 
مشكالت فعلى كشور را ناشى از عملكرد دولت مى دانند. همچنين 32 
درصد اين مشكالت را ناشى از كارشكنى  مخالفان دولت و 29 درصد 

نيز متاثر از فشار تحريم ها دانسته اند.
 مخاطبان در اين سوال مى توانسته اند به بيش از يك مورد اشاره كنند. 

لذا جمع درصدها از 100 بيشتر است.
5- اين نظرســنجى نشــان مى دهد كه افكار عمومى در آستانه روى 
كار آمدن دولت ســيزدهم  نظر اصولگرايــان را پذيرفته كه مخالفان 
دولت و تحريم ها نقشى موثر در بروز مشكالت كشور نداشته اند و اين 
عملكرد دولتمردان اســت كه كشور را با مشكالت در تمامى حوزه ها 

مواجه كرده است.
اين همراهى افــكار عمومى هر چند از برتــرى اصولگرايان در اين 

عرصه حكايت دارد اما از منظرى به نفع آنها نخواهد بود.
6- اين همراهى، وظيفه اصولگرايان در حل مشــكالت را بيشــتر و 

ناتوانى احتمالى آنها را با كاهش سرمايه اجتماعى جبران خواهد كرد.
در واقع موفقيت دولت آينده به افزايش ســرمايه اجتماعى با درستى 
نظريه ريشه مشــكالت عملكرد دولت بوده منجر خواهد شد و اگر 
مشكالت باقى بماند و دولت نتواند آنها را حل كند ، رويگردانى افكار 
عمومى از دولت و اصولگرايان و همچنين كاهش سرمايه اجتماعى را 

به دنبال خواهد داشت.
7- اصولگرايان اكنون كار ســختى را بر عهده دارند آنها براى كسب 
مجلس و دولت وعده هاى بسيارى براى حل مشكالت مردم و كشور 

با استفاده از توان داخلى و رد تاثير تحريم داده اند.
در مناظرات رياست جمهورى داوطلبان اصولگرا وعده حل مشكالت 
را با كمك مجلس انقالبى با اســتفاده از امكانات داخلى و ارتباطات 
منطقه اى داده اند و پيروز انتخابات نيز هر چند مستقل از اصولگرايان 

وارد انتخابات شده بود اما او هم اين نظر را ارائه داده است.
حــال اصولگرايان مجلس و رئيس جمهــور منتخب كه در اين دوره 
مســتقل عمل كرده با وعده هاى بسيارى كه براى حل مشكالت مردم 
داده اند در آغاز راهى ســخت اما شــدنى قرار دارند و انتظار مى رود 

اميدهاى مردم را نااميد نكرده و همراهى افكار عمومى را تائيد كنند.
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مردم صرفه جويى كنند
 برق قطع نمى شود

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: پايان خاموشى ها صرفه جويى 
و مصرف بهينه برق توسط مردم را مى طلبد.

مدير توزيع برق شهرستان كبودراهنگ يكى از  داليل قطعى برق را 
استفاده از ماينرهاى غيرمجاز توليد رمزارز، گرماى زودرس، افزايش 

مصرف خانگى دانست.
على هايل همدانى گفت: همه مصرف ماينر در كشــور 320مگاوات 
اســت كه از خردادماه، فعاليت ماينرهــاى داراى مجوز به تعليق در 
آمده و متأسفانه مشكل ما با مراكز غيرمجاز استخراج رمزارز است، 
چراكه برق مصرفى هر ماينر برابر با 10مشترك خانگى به برق منطقه 

فشار وارد مى كند.
وى بيــان كرد: 27 درصد كشــفيات ماينرهاى غيرمجاز بر اســاس 
گزارش هاى مردمى اســت كه البته پاداش خوبى براى مردم در نظر 

گرفته شده است.
هايل همدانــى افــزود: همشــهريان كبودراهنگــى مى تواننــد بــا 
راهكارهــاى ســاده از جملــه تنظيــم كولرهــاى گازى روى 25

ــتفاده نكــردن  ــى، اس ــاى آب ــد كولره ــتفاده از دور كن ــر، اس و باالت
ــر روز،  ــن 12تا18ه ــاعات بي ــى در س ــرف برق ــايل پرمص از وس
ــش  ــگ  را در كاه ــرق كبودراهن ــى اداره ب ــور طبيع ــتفاده از ن اس

ــد. ــارى كنن ــى ها ي خاموش
وى گفت: بين خاموشــى هاى مكرر برق در يك روز پيشنهادات و 
انتقادات  شهروندان و مشــتركان در شهر و روستاهاى كبودراهنگ 
همگى اين  معنى را دارد كه نظارت اداره برق شهرستان كبودراهنگ 
بر خانواده هاى پر مصرف و كســانى كه كابل هاى غيرمجاز دارند با 
دقت اجرا نمى شــود و نياز است مردم نيز در اين باره نيروهاى اداره 

برق را يارى كنند.

فرماندار بهار:
نظارت در توزيع كاالهاى اساسى 

ضرورى است
 كميته تنظيم بازار شهرستان بهار به رياست فرماندار و با حضور 
دســتگاه هاى اجرايى عضو اين كميته در محل فرماندارى تشــكيل 
جلسه داد. در اين جلسه ابتدا رئيس اداره صمت و تعدادى از مديران 
دســتگاه هاى اجرايى عضو اين كميته  گزارشى از فعاليت ها به ويژه 
نظارت بر رعايت دســتورالعمل هاى بهداشــتى و وضعيت كاالهاى 

اساسى در بازار و كنترل قيمت ها ارائه كرد.
سپس فرماندار شهرستان بهار گفت: نظارت و دقت در نحوه توزيع 
كاالهاى اساسى در شرايط كنونى بسيار ضرورى است و بازرسى و  
كنترل قيمت اجناس و همچنين رعايت بهداشت و قوانين مربوط به 
دستورالعمل هاى بهداشــتى بايد به طور جدى در دستور كار ادارات 
مربوطه قــرار گيرد و در صورت هرگونه تخلــف با متخلفين طبق 

قوانين  برخورد مى شود  .
ــدارى شهرســتان بهــار، احســان  ــه گــزارش روابط عمومــى فرمان ب
ــل  ــه دلي ــتان ب ــى شهرس ــاى صنف ــر از واحده ــا تقدي ــرى ب قنب
ــن شهرســتان  ــرد:در اي رعايــت دســتورالعمل هاى بهداشــتى بيان ك
ــا تعامــل اصنــاف شــاهد رعايــت مــوارد بهداشــتى  خوشــبختانه ب
ــزان در  ــن عزي ــكارى اي ــى رود هم ــار م ــان انتظ ــتيم و همچن هس
ــه در پيــك  ــى ك ــاى بهداشــتى در شــرايط فعل ــت پروتكل ه رعاي
پنجــم كرونــا قــرار داريــم بيــش از پيــش مــورد توجــه قــرار گيرد.

پرداخت بيش از 3 ميليارد زكات 
توسط كبودراهنگى ها

 از 126روستاى شهرســتان، 116روستا مشمول پرداخت زكات 
هستند كه در سالجارى 3 ميليارد و 46 ميليون تومان زكات پرداخت 

كرده اند.
مســئول زكات شهرســتان كبودراهنگ بيان كرد: امسال كشاورزان 
84روســتاى كبودراهنــگ يك ميليارد و 326ميليــون تومان زكات 
واجب، 300ميليون تومان زكات مستحبى، 520ميليون تومان زكات 

فطريه و 900ميليون تومان زكات پروژه  پرداخت كردند.
حجت االســالم مرتضى خدابنده لو در گفت وگو با ايســنا، گفت: از 
اين ميزان زكات پرداختى، 360ميليون ريال براى جهيزيه نوعروسان 
در مناطق محــروم، 350ميليون ريال براى درمــان نيازمندان و يك 
ميليارد و 782 ميليون و300 هزار تومان براى ساخت و تعمير مسكن 

محرومان هزينه شده است.
وى  با اشــاره به حمايت محرومان اين شهرستان به صورت موردى 
نيز خبر داد و افزود: براى معيشــت افراد نيازمند روستاهاى محروم 
شهرســتان كبودراهنگ نيز بيش از 11ميليــارد  و153 ميليون تومان 

اختصاص يافته است.
 خدابنده لو درباره فرهنگ سازى در زمينه فريضه زكات نيز بيان كرد: 
براى آگاه ســازى مردم از مزاياى زكات برنامه هاى فرهنگى از جمله  
نصب بنر زكات، تهيه و توزيع بروشــور زكات، توزيع كيســه هاى 
زكات بين كشــاورزان در مزارع هنگام برداشــت محصول  و ديدار 
چهره به چهره با كشــاورزان توســط عامالن افتخارى در روستاهاى 

شهرستان انجام مى شود.
وى با اشــاره به همكارى روحانيت در روســتاها با مسئوالن زكات 
شهرستان، افزود: روحانيون به  عنوان ُمبلغ زكات در روستاها هرساله 
تفاهم نامه بســته مى شــود و با توجه به فعاليت و همــكارى آنها، 

حق الزحمه اى به آن افراد پرداخت مى شود.
خدابنده لو گفت: عالوه بر فعاليت مســئوالن زكات شهرســتان، در 
روســتاها نيز افراد مؤمن و معتمدين موجــود نيز پيگير امور زكات 
هستند و در مواردى كشــاورزان با محاسبه زكات اموال خود را به 
دبيرخانه شــوراى زكات، دفاتر ائمه جمعــه و برخى هم براى امور 

محرومين يا پروژه هاى عام المنفعه هزينه مى كنند.

احياى فرش دستباف تويسركان، مرگ تدريجى يك رؤيا؟!
 در بازه زمانى 5سال گذشته و قبل از آغاز به كار فرماندار كنونى تويسركان، در كنار توجه 
ويژه به بهره ورى حداكثرى از توليدات گردو و صنايع مبل ومنبت، احياى فرش دستباف با 
هدف پويايى بيشــتر اقتصادى شهرستان و رونق فضاى كسب وكار از شعارها و برنامه هاى 

مسئوالن شهرستان بود.
به  گزارش ايسنا، خوشبختانه در حوزه بهره ورى از محصول چندمنظوره گردو در تويسركان 
بــه  عنوان پايتخت گردوى ايران، طرح ايجاد نهالســتان و باغ مادرى گردو و طرح اصالح 
باغات گردوى تويسركان به ثمر نشست تا گام هاى مؤثر و اثربخشى در اين بخش برداشته 
شــود.در حوزه صنايع مبل ومنبت نيز شاهد برگزارى جشنواره صنايع مبل ومنبت روستاى 

اشترمل، اختصاص نشــان جغرافيايى مبل ومنبت و شهر ملى منبت گلريز به تويسركان و 
دهكده ملى منبت به روستاى اشترمل اين شهرستان بوديم.

تســهيالت ارزان قيمت قابل توجهــى از محل وام هاى اشــتغالزايى دولتى به فعاالن بخش 
مبل ومنبت شهرستان تويسركان پرداخت شد و تالش هايى براى حركت به  سمت برندسازى 
و چرخه كامل توليدات اين بخش صورت گرفت، با اين حال با وجود استقبال و حمايت 
مســئوالن، هنوز شاهد ايجاد فروشگاه ها و نمايشگاه هاى بزرگ و دائمى صنايع مبل ومنبت 

در شهرستان نيستيم و گردش مالى در اين حوزه به ميزان مطلوب و دلخواه نرسيده است.
در اين ميان اما آنچه اين روزها كمتر از آن ســخن به ميان مى آيد، طرح احياى فرش اصيل 
و دستباف تويسركان است كه در سال هاى اخير همراه با گردو و صنايع مبل ومنبت درصدر 
عناوين جشنواره ملى تويسركان جاى داشت، اما رفته رفته حتى سخنان انگيزشى و رسانه اى 

نيز در اين زمينه كم شد!
اكنون نه تنها شاهد احياى فرش دستباف تويسركان نيستيم، بلكه مسئوالن شهرستان گاهى به 
ارائه آمار كلى مانند وجود بيش از 4 هزار و 500 بافنده فرش در شهرستان تويسركان بسنده 
مى كنند، اما نمى گويند اين ظرفيت ارزشمند و اثرگذار چه آورده و منافع مالى و اقتصادى در 

راستاى بهبود فضاى كسب وكار در شهرستان تويسركان دارد؟
امروز اين پرسش در اذهان عمومى شكل گرفته كه ماجراى احياى توليدات فرش دستباف 
تويســركان در چند سال اخير چه زخمى از مشكالت حوزه اقتصاد و اشتغال شهرستان را 
التيام بخشيده است؟ به راستى آيا ظرفيت احياى فرش دستباف از تويسركان از دست رفته 
و يا مســئوالن و فعاالن و دست اندركاران اين حوزه در شهرستان تويسركان نتوانسته اند در 

اجرايى كردن شعارها و برنامه هاى خود در اين زمينه موفق و اثرگذار عمل كنند؟

سپيده راشدى »
 معاون بيمه  اجتماعى كشــاورزان، روستاييان و 
عشاير كشــور كه صبح چهارشنبه براى شركت در 
همايش كارگزاران اين صندوق ميهمان همدان بود 
در چاپخانه "پيام رسانه" به عنوان بزرگترين چاپخانه 
غرب كشور حضور يافت و از نزديك با روند كارى 

آن آشنا شد.
دكتر "على اخــوان بهبهانى" همچنين با حضور در 
همايش كارگزاران صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، 
روستاييان و عشاير از كارگزاران برترى  كه در سال 
1399 حايز رتبه شــدند تقدير كرد و با حضور در 
كارگزارى هاى شهرســتان بهار و همدان حكم 3تن 
از مستمرى بگيران صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، 

روستاييان و عشاير استان همدان را اهدا كرد.
وى در بازديد از چاپخانه پيام رسانه از نزديك از شيوه 
كار دستگاه هاى اين چاپخانه در بخش هاى شيت و 
رول، ترتيب زنى، چاپ ليبل، لفاف و... آشــنا شد و 
با مدير بزرگترين چاپخانه غرب كشــور و كاركنان 

بخش هاى مختلف آن به گفت وگو پرداخت.
اخوان بهبهانى با هدف آشنايى بيشتر با  ظرفيت هاى 
استان همدان در بخش هاى صنعت و توسعه عمومى 
و همــكارى ســازنده  با مجموعــه همدان پيام در 
نشســت هم انديشــى با حضور مدير صندوق بيمه 
روســتايى اســتان همدان، مديرمســئول و سردبير 
روزنامه همدان پيام و روابط عمومى صندوق اســتان 

شركت كرد.
وى در پاســخ به پرســش همدان پيام مبنى بر اينكه 
بــا توجه به ماهيــت اختيارى بــودن عضويت در 
صنــدوق چه كارهايــى براى پوشــش حداكثرى 
اين بيمه در ســطح استان در دســتور كار قرار دارد 
گفت: پايدارى صندوق وابســته به مشترى مدارى و 
جذابيت در تعهدات اســت و بيمه هاى اجتماعى با 
دريافت كمترين ميزان هزينه، بيشــترين تعهد را  به 

بيمه شدگان خود ارائه مى دهند.
صنــدوق  اعضــاى  افــزود:  اخوان بهبهانــى 
عشاير  و  روســتاييان  كشــاورزان،  بيمه  اجتماعى 
كشــور پس از 15 ســال كه  بازنشسته مى شوند، 
مجمــوع ميزان پولى كه به عنوان حق بيمه در اين 
صندوق پرداخت كرده اند  به اندازه 3 ماه حقوقى 

كه دريافت مى كنند، نيست.
وى گفــت: افــراد بيمه شــده صندوق روســتايى 
مى توانند حق بيمه ساالنه خود را در 4 قسط مساوى 
و بــه صورت 3 ماهه و حداكثــر تا 30 روز پس از 

سررسيد هر قسط پرداخت كنند.
 اخوان بهبهانــى با بيان اينكه همسان ســازى واقعى 
دريافتــى مســتمرى  بگيران صنــدوق اجتماعــى 

كشاورزان، روستاييان و عشــاير انجام شده است، 
افزود: هركس در هر ســطح درآمدى فارغ از اينكه 
چه سالى بازنشست شده است به نرخ سال 99 به او 
حقوق پرداخت كرده ايم و بيمه شدگان با پرداخت 
ماهانه  95هزار تومان اگر همين امســال بازنشست 
شوند يك ميليون و 900 هزار تومان دريافتى دارند.

وى با اشــاره به اينكه مصمم هســتيم بيمه درمان 
را نيــز به تعهدات صندوق اضافــه كنيم، بيان كرد: 
يكى از جاذبه هــاى عضويت در صندوق، به عهده 
گرفتن  تعهدات فراتر از  نرخ پرداختى توسط اعضا 
است. تسهيالت كوتاه مدت يا مشوق هايى هم براى 
بيمه شدگان در نظر گرفتيم و در شانزدهمين سالگرد 
افتتــاح صندوق به  160نفر از بيمه شــدگان جديد 
كمك هزينه سفر به مشــهد مقدس و به 16نفر هم 

كمك هزينه عتبات عاليات اهدا كرديم.
اخوان  بهبهانــى با قدردانى از تالش هاى مســتمر 
نيروهاى انســانى مجموعه همدان پيــام و چاپخانه 
پيام رســانه خطاب به آنان گفت: روســتاييان را با 
حقــوق خــود در بخش هاى مختلف آشــنا كنيد، 
زيرا اين حق مســلم روستايى هاســت كه از يارانه 
10درصدى  دولت در قالب بيمه روستاييان استفاده 

كنند.
وى بيان كرد: مبلغى كه دولت براى هر روســتايى 

تقبل مى كند ماهانه 190هزار تومان است.
اينترنتى  فروشــگاه  پايلــوت  همدان،   

ديجى كاال
  اخوان  بهبهانى گفت: با فروشگاه اينترنتى ديجى كاال 
تفاهم نامــه اى منعقد كرديم كه همــراه با آموزش، 
فضايى براى آن دســته از روستاييان كه محصولى 
براى فروش دارند در اختيارشــان قــرار گيرد كه 
بتوانند محصوالتشان را در اين فروشگاه اينترنتى به 

فروش برسانند.
وى افــزود: همچنيــن براى آمــوزش و كمك به 
روســتاييان براى بســته بندى محصوالت خود در 
حجم كم آماده تبادل تفاهم نامه با ديجى كاال هستيم 
و استان همدان به عنوان پايلوت(آزمونه) اجراى اين 

طرح  انتخاب شده است.
 احتساب دوران سربازى به عنوان سابقه 

بيمه 
معــاون بيمه  اجتماعى كشــاورزان، روســتاييان و 
عشاير كشــور گفت: پرداخت حق بيمه و احتساب 
دوران خدمت ســربازى به عنوان سابقه بيمه افراد 
با مصوبه شــوراى عالى رفاه در حال انجام است و 

با پيگيرى هاى صورت گرفته امسال 25درصد ميزان 
مســتمرى ها افزايش يافت و در خردادماه عملياتى 

شد.
اخوان بهبهانى با بيان اينكه با توجه به شيوع ويروس 
كرونــا و لزوم رعايت شــيوه نامه هاى بهداشــتى و  
كاهــش مراجعات عمومى، بســيارى از فرايندهاى 
خدمات رســانى بيمه الكترونيكى شــده اند، افزود: 
اين روند در حوزه از كارافتادگى و كميســيون هاى 
پزشكى نيز تا يك ماه آينده به مرحله اجرا درمى آيد.

وى بــا تأكيد بر اينكه تقويت كارگــزاران منجر به 
جذب بيشتر بيمه شدگان مى شود، گفت: استفاده از 
كارگزاران كه همه اشــخاص 

حقوقى هســتند، هزينــه اجراى 
طرح هاى مختلــف براى خدمات دهــى را كاهش 
داده  و در حقيقت موجب جذب بيشتر بيمه شدگان 

مى شود.
اخوان بهبهانى افزود: در اين راســتا عالوه بر ايجاد 
تســهيالتى مانند سفرهاى تشــويقى-زيارتى، سال 
گذشته دستورالعمل پرداخت حق الزحمه كارگزاران  
بازبينى شد  كه به افزايش 50درصدى حق الزحمه ها 
منجر شد و امسال نيز با توجه به تورم، بازنگرى در 

حق الزحمه كارگزاران  در دستور كار است.
وى وضعيت كارى صندوق بيمه روســتايى  استان 
همدان را ثمربخش و اثرگذار ارزيابى كرد و با گريزى 
به آمار اين صندوق در استان بيان كرد: همدان رتبه 
دوم ضريب پوشش بيمه روستاييان كشور را دارد به 
طورى كه  85هزار نفر معادل 28درصد بيمه شدگان 
و 5 هزارو 500 پرونده مســتمرى بگير فعال در اين 
صندوق وجود دارد  تا به حال در اين اســتان 108

هزار نفر نيز بيمه پردازى داشته اند.
اخوان بهبهانــى گفــت: جامعه هــدف در همدان 
298هزار نفر است كه درصدد آن هستيم تعداد افراد 
تحت پوشــش بيمه را در همدان 10درصد افزايش 

دهيم.
 اخوان بهبهانى در پاســخ به پرسش همدان پيام مبنى 
بر اينكه سن بازنشستگى براى جوانانى كه با انتقال 
سوابق  حداقل10ساله به صندوق مراجعه مى كنند، 
چند سال محاسبه مى شــود بيان كرد: انتقال سوابق  
زير 5 سال است و اگر فردى بخواهد سوابق بيشترى 

را انتقال دهد بايد هزينه زيادى پرداخت كند و اين 
كار اصًال مقرون به صرفه نيســت. در عين حال سن 
بازنشستگى 65 ســال با پرداخت 15سال حق بيمه 

است.
وى در ادامه در پاســخ به پرســش ديگر خبرنگار 
همدان پيام مبنى بر اينكه براى مستمرى بگيرانى كه از 
حقوق كم خود ناراضى هستند، چه برنامه اى داريد؟ 
گفت: بيمه شدگان  با توجه به  تورم چندين ساله و 
20درصدى كشور  صندوق ها هرچقدر هم  تالش 

كنند باز هم از معيشت عقب هستند.
اخوان بهبهانى افزود: اين افــراد  بايد 3 مؤلفه را در 
نظر بگيرند كه چند سال و چقدر حق بيمه پرداخت 

كرده اند و در حال حاضر چقدر دريافت مى كنند؟
 وى بيان كــرد: باالترين فردى كه حق بيمه در اين 
صندوق پرداخت كرده اســت 15سال است كه بر 
مبناى 20سال حقوق دريافت مى كند و اغلب كسانى 
هم كه مستمرى بگير هستند شامل افرادى مى شوند 

كه بازنشستگى پيش از موعد دارند.
در ادامه مهدى سماواتى مدير صندوق بيمه روستايى 
اســتان همدان هــم با تأكيــد بر اينكــه چاپخانه 
«پيام رسانه» به عنوان بزرگترين چاپخانه غرب كشور  
نقطه قوت و امتياز اميدبخش براى اســتان اســت، 
گفت: رســانه همدان پيام همــواره در كنار صندوق 
بوده است و جزو پر مخاطب ترين رسانه هاى برخط 
است. استفاده از ظرفيت اين پيام رسانه در سطح ملى 
در دستور كار قرار دارد  كه موجب صرفه جويى در 

هزينه ها و زمان مى شود. 
مديرمســئول روزنامه همدان پيــام و مدير چاپخانه 
پيام رســانه نيز بيان كرد: روزنامــه همدان پيام  تنها 
مختص شــهر نيســت و به همه اهالى روستاهاى 
مختلــف نيز تعلــق دارد. چنانكه ايــن مجموعه با 
استفاده از ظرفيت ها و امكانات موجود تالش كرده 
است در شبكه هاى اجتماعى تعامل و ارتباط سازنده 
بين جامعه روستايى و مديران در بخش هاى مختلف 

را ايجاد و فرهنگ سازى كند.
نصرت ا... طاقتى احســن گفت: مجموعه همدان پيام 
تالش مى كند با پوشش فراگير و مؤثر اخبار مربوط 
به صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روستاييان و 
عشاير و با به اشــتراك گذارى آخرين و به روزترين 
اخبار در اين زمينه حلقــه اتصال جامعه هدف اين 

صندوق باشد. 
وى بيان كرد: تمام تالش خود را كرده و مى كنيم كه 
سهم كشاورزان، روستاييان و دامداران را از خدمات 
رسانه اى از اخبار سازمانى گرفته تا اخبار مردمى را 
به نوبه خود ادا  كنيم كه اين كار كوچكترين سهم ما 

به عنوان يك روستايى است.
طاقتى احســن بــا اشــاره بــه ظرفيــت مركــز 
پيام رســانه  گفــت: بــا توجــه بــه توليــدات 
ــروش آن در  ــتايى و ف ــوالت روس ــى محص خانگ
فروشــگاه اينترنتــى ديجــى كاال، در حــوزه چــاپ و 
بســته بندى آمــاده عقــد قــرارداد بــا صنــدوق بيمــه 

ــتيم. ــور هس ــتايى كش روس

معاون صندوق بيمه اجتماعى در بزرگترين چاپخانه غرب كشور:

نگذاريم روستاييان ازحقوق مسلم خود محروم بمانند
■ كارگزاران برتر استان تجليل شدند

سماواتى: پيام رسانه نقطه قوت استان است

مدير چاپخانه پيام رسانه: آماده عقد قرارداد در حوزه چاپ و بسته بندى هستيم

 نهاوند- خبرنــگار همدان پيام: جلســه  كميته  
برنامه ريزى شهرســتان نهاوند بــا حضور  مديران 
دستگاه هاى اجرايى در ســالن شهداى فرماندارى 

برگزار شد.
فرمانــدار نهاوند در اين جلســه ســهم اعتبارات 
شهرستان نهاوند در سال 1400 را از محل اعتبارات 
تملك دارايى هاى ســرمايه اى استانى، رديف هاى 
قانون اســتفاده متوازن از امكانات كشور، 3 درصد 
نفت و  گاز مى باشــد كــه در مجموع 79 ميليارد و 
137ميليون تومان سهم اعتبارات شهرستان نهاوند 
به همراه 15ميليارد تومان سهم نماينده شهرستان در 
مجلس شوراى اسالمى بين 24فصل و 65برنامه در 
قالب 250پروژه توزيع شده است كه نسبت به سال 

گذشته 100درصد افزايش داشته است.
مــراد ناصرى كميتــه برنامه ريــزى را تعيين كننده 
خط مشى شهرستان دانست و افزود: رؤساى ادارات 
و دستگاه هاى ذى ربط بايد در تحقق برنامه هاى اين 
كميته و جــذب اعتبارات ابالغى تالش كنند چون 
كميته برنامه ريزى سند تحول و توسعه و نقشه راه 

شهرستان است.
وى گفــت: مديران شهرســتانى بايد پيگير جذب 
اعتبار از اســتان باشند، زيرا بخشــى از اعتبارات 
شهرستانى، بخشى اســتانى و بخش ديگر آن ملى 
اســت، بنابراين هرچه مديران فعال تر و توانمند تر 
باشــند مى توانند بودجه بيشترى براى دستگاه خود 

جذب كنند.

نماينــده نهاوند در مجلس شــوراى 
اســالمى در كميتــه برنامه ريزى 

شهرســتان در جمــع مديران 
شرايط  در  افزود:  شهرســتان 
و  تحريم ها  اقتصادى،  سخت 
وجود ويروس كرونا اقدامات 
خوبى در شهرستان انجام شده 

است.
عليرضا شــهبازى بيان كرد: انرژى 

مديران از حواشــى اختالف ها به ســمت 
تعامل و  وحدت بيشــتر هدايت شــود تا خروجى 

بهترى را در توسعه شهرستان شاهد باشيم.
وى به مديران شهرســتان تأكيــد كرد كه صاحبان 

حواشى را طرد كنيد!
شــهبازى گفت: از طريق ماده 56 براى سد گرين 
176ميليارد تومان جذب شــده و توقع مى رود تا 3 

سال آينده به اتمام برسد.
به گفتــه وى بــراى تجهيز اداره فرهنگ وارشــاد 

شهرســتان 500ميليون تومان جذب 
اعتبار          همچنين  اســت،  شــده 
3ميليارد تومــان  براى تأمين 
آب روســتاهاى باالدســت 
گاماسياب جذب شده است.

ســاختمان  افتتاح   
مجوز  صــدور  مديريت 
مجاز  شكارى  سالح  حمل 

در شهرستان
افتتاح ساختمان مديريت صدور مجوز 
حمل سالح شكارى مجاز در شهرستان با هزينه 
با  مســاحت  500مترمربع  در  تومان  170ميليون 
حضــور ميهمان كشــورى على بلــدى معاون 
صدور مجوز ســالح شــكارى ارتش جمهورى 
اســالمى ايــران، همچنيــن آزادبخــت معاون 
فرماندار  ناصــرى  همدان،  اســتاندار  سياســى 
نهاونــد، شــهبازى نماينده نهاونــد در مجلس،  
مسئوالن  و  شهرستان،  دادگسترى  رئيس  كاظمى 

شد. انجام  شهرستان 
فرماندار نهاوند در آيين افتتاح مركز مديريت صدور 
مجوز حمل ســالح شكارى شهرســتان بيان كرد: 
يكى از دغدغه هاى اعضاى شوراى تأمين استان و 
يكى از تأكيدهاى مهم استاندار  و معاونت سياسى 
امنيتى استاندار و نيز مصوبه شوراى تأمين شهرستان 
و راه انــدازى مركز مديريت صــدور مجوز حمل 
سالح شكارى شهرستان نهاوند بود كه خوشبختانه 
شــاهد افتتاح و راه اندازى اين مركز هستيم. نيمى 
از جمعيت شهرستان نهاوند را روستاييان و عشاير 

تشكيل داده  است.
حجت ا... بحيرايى مدير واحد صدور مجوز سالح 
مجاز در شهرســتان نهاوند گفت: صدور و تمديد 
مجوز، واگذارى سالح را عهده دار است كه عالوه 
بر نهاوند شهرســتان هاى مالير و تويسركان را هم 

خدمات دهى مى كند.
در شهرســتان نهاوند حدود 6هــزار مجوز براى  

اسلحه شكارى صادر شده است .

فرماندار نهاوند در كميته  برنامه ريزى اعالم كرد

 افزايش 100درصدى اعتبارات نهاوند
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يادداشت

تكيه بر عوامل بيرونى براى بهبود اقتصاد اشتباه است
 اجراى سياســت هاى اقتصاد مقاومتى در كنار بهره گيرى از ارتباطات خارجى و به ويژه 

ارتباط با همسايگان مشكالت اقتصادى كشور را كاهش مى دهد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با ايرنا، در رابطه با دولت 
سيزدهم خواستار تحقق سياست هاى اقتصاد مقاومتى ابالغى مقام معظم رهبرى براى بهبود 
وضعيت اقتصاد كشور شــد و گفت: متأسفانه دولت هاى گذشته در جهت تحقق اقتصاد 
مقاومتى خيلى موفق نبودند و اميدواريم دولت جديد بتواند اين سياست ها را به  شكل كامل 
عملياتى كند. مجلس شوراى اسالمى هم در اين زمينه ياريگر دولت خواهد بود و قوانين 

موردنياز را اصالح يا تصويب خواهد كرد.
عليرضا شهبازى به كســرى بودجه دولت هاى گذشته و دولت جديد اشاره كرد و افزود: 
دولت جديد بايد با واقع بينى و احســاس مسئوليت بيشتر براى تحقق قانون بودجه 1400

تالش كند تا كسرى بودجه كمترى را تجربه كند. دولت جديد تنها در صورتى قادر به فائق 
آمدن بر مشكالت اقتصادى به ويژه كسرى بودجه خواهد شد كه همه توجهش را به مسائل 

اقتصادى معطوف كند و كمتر وارد حاشيه شود.
وى گفت: اميدواريم كه دولت جديد كارآمد باشد و خيلى وارد مسائل سياسى نشود، زيرا 

بخشى از مشكالت كشور ناشى از سياسى كارى است.
شــهبازى درباره تيم اقتصادى دولت جديد و اهميت انسجام و وحدت نظر اعضاى آن هم 

افزود: دولت بايد تيمى انتخاب كند كه هدفش خدمت به مردم باشد و افرادى را انتخاب كند 
كه وارد مسائل حاشيه اى و سياسى نشوند. عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس شوراى 
اســالمى درخواست رئيس جمهورى منتخب از جناح هاى سياسى براى كمك به دولت را 
اقدامى معنادار در جهت تقويت وحدت و انسجام ملى ارزيابى كرد و گفت: رئيسى، كشور 
را براساس نظرات دريافت شده از همه جناح ها و ساليق سياسى و با مشورت همه آنها اداره 
خواهد كرد. شهبازى درباره ارتباط دولت جديد با قدرت ها هم بيان كرد: هرگونه ارتباط با 
قدرت ها بايد در چارچوب حفظ حاكميت و اقتدار نظام صورت گيرد و در اين چارچوب، 
مذاكره هم منعى ندارد و مورد تأييد رهبرى است. مذاكره اى خوب است كه موجب افزايش 

اقتدار و شأن و جايگاه نظام جمهورى اسالمى در صحنه بين المللى شود.

مدت قرارداد: يك سال شمسى از تاريخ 1400/08/01 لغايت 1401/07/30  مي باشد .
شرايط متقاضي و مدارك مورد نياز : 

* بارگذاري گواهي تأييد صالحيت معتبر از مراجع ذيصالح در زمينه حمل و نقل
* بارگذاري گواهي تأييد صالحيت ايمني معتبر صادره از سازمان تعاون،كار و رفاه اجتماعي براي كليه شركت كنندگان 

* بارگذاري گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و همچنين ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي براي تمام 
شركت كنندگان

*  بارگذاري تصوير كارت ملي و شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شركت،تصوير صفحات اساسنامه شركت،آگهي تأسيس شركت به همراه آخرين 
تغييرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي (جهت شركت هاي پيمانكاري)

* بارگذاري تصاوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي (جهت شركت هاي پيمانكاري)
* بارگذاري تصاوير قراردادهاي انجام كار مشابه و تصاوير رضايت نامه (اصل يا برابر اصل شده) از كارفرمايان قبلي در خصوص كيفيت پيمانها (حدأقل 
3 مورد)(توضيح اينكه جهت بارگذاري تصوير قراردادها صرفاً صفحه اول قرارداد ،  صفحه مربوط به مبلغ قرارداد و صفحه امضا طرفين قرارداد كافيست 
(مضافاً اينكه مناقصه گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملكرد شركت كنندگان در مناقصه از ساير ادارات ، ارگانها و سازمانهاي مربوطه اقدام و 
از نتيجه آن در ارزيابي مناقصه استفاده نمايد . همچنين در صورت داشتن قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار ، ارائه رضايت نامه در تمام قراردادهاي 

منعقده با كارفرما الزامي مي باشد)
* بارگذاري گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات (چاپ شده در روزنامه 

رسمي) مجاز به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند . (جهت شركت هاي پيمانكاري) 
* تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بندهاي فوق در طول مدت فرآيند تشريفات برگزاري مناقصه و اجراي كار ، الزم و بر عهده شركت كننده 

در مناقصه مي باشد .
* در صورت اعالم مناقصه گزار ، ارائه اصل و يا تصوير برابر اصل شده كليه مدارك فوق (در دفاتر اسناد رسمي) از سوي شركت كنندگان الزامي خواهد بود .   
* شركت كنندگان مي بايست اسناد مناقصه را با استفاده از توكنهاي مربوطه ، مهر و امضاي ديجيتال نموده و بارگذاري نمايند . الزم بذكر است صرفاً اسناد 
پاكتهاي پيشنهاد (ب) و (ج) داراي مهر و امضاي الكترونيكي مورد پذيرش است و در جلسه بازگشايي پاكت هاي (ب) و (ج) اسناد فيزيكي (كاغذي) و 

اسناد فاقد مهر و امضاي الكترونيكي (داراي مهر و امضاي گرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيست . 
* مناقصه گران بايستي با مراجعه به دفاتر صدور گواهي امضاي الكترونيكي ، گواهي هاي "مهر سازماني" و " امضاي شخص حقيقي وابسته به غير دولت 
(براي تمامي صاحبان امضاي شركت)" را به توكن خود اضافه نموده و فايل هاي پي دي اف موجود در پاكتهاي (ب) و (ج) را با استفاده از نرم افزاري كه در 
منوي "امضاي الكترونيكي" سامانه ستاد تعبيه شده ، مهر و امضاي ديجيتال نموده و سپس جهت بارگذاري پاكت ها اقدام نمايند . جهت كسب اطالعات 

بيشتر با مركز تماس سامانه ستاد به شماره 1456 تماس حاصل فرماييد.
* ضمناً بازگشايي پاكت ها با حداقل سه شركت كننده  انجام خواهد شد .

* مسئوليت صحت و سقم مستندات ارائه شده بر عهده مناقصه گر مي باشد و در صورت مغايرت و اثبات خالف آن ، عواقب بعدي بر عهده مناقصه گر 
مي باشد . سپرده شركت در مناقصه شركتها و مؤسساتي كه در سطح كليه شركتهاي تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله مي باشند ، در صورت شركت در 
مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد گرديد . ضمناً به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مهلت مقرر واصل 

گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
مناقصه گران محترم در صورت لزوم مي توانند با شماره تلفن 38262140-081 داخلي 242 و 126 تماس حاصل نمايند.

تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : 1400/04/26 تاريخ انتشار آگهي نوبت اول : 1400/04/22  
روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان

شــركت ملــى پخــش فــرآورده هــاى نفتــى منطقــه همــدان بعنــوان مناقصه گــزار در نظــر دارد مناقصــه مشــروحه 
ذيــل را از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت برگــزار نمايــد . كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از طريــق 

ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت (ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و بــه درخواســتها و 
مداركــي كــه غيــر از ســامانه مذكــور ارســال گردنــد ترتيــب اثــر داده نخواهــد شــد . 

دوم

مبلغ برآورد اوليه موضوع مناقصه
(ريال)

مبلغ تضمين فرآيند 
ارجاع كار (ريال)

مهلت دريافت اسناد از 
سامانه ستاد

مهلت بارگذاري اسناد 
تاريخ جلسه توجيهيدر سامانه ستاد

تاريخ 
بازگشائي 

پاكتها
تأمين سرويس اياب و 

ذهاب كاركنان انبارهاي 
نفت  همدان و مالير و 

مركز سوختگيري هواپيمايي 
همدان

20/916/414/0001/045/820/700
از تاريخ 1400/04/22

لغايت
1400/04/29

تا ساعت 14 روز
شنبه

مورخ 1400/05/09

ساعت 10 صبح روز چهارشنبه
مورخ 1400/05/06

در سالن جلسات 
ساختمان ستاد منطقه همدان

ساعت 10 
صبح روز
يكشنبه
مورخ 

1400/05/10
نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه هيئت محترم وزيران و يا واريز 

سپرده نقدي به حساب شماره 9200030173 بانك ملت شعبه جهان نما و با شناسه واريز 30126  به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد . (اعتبار ضمانت نامه هاي صادره به 
مدت 3 ماه از آخرين مهلت بارگذاري اسناد) توضيح اينكه تحويل فيزيكي پاكت حاوي تضمين تا قبل از جلسه بازگشايي پاكتها به دبيرخانه كميسيون مناقصات به آدرس همدان ، 

آرامگاه بوعلي سينا ، جنب شركت مخابرات استان ، شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان الزامي است . 

140
0. 2

188

(م الف559)

 امروز(26 تيرماه) ســالروز تشكيل نهاد 
شــوراى نگهبان اســت، نهادى كــه از نظر 
ساختارى داراى مشــابهت هايى با برخى از 
نهاد هاى حقوقى در ســاير كشــور هاى دنيا 

دارد. 
بــه موجــب اصل چهــارم قانون اساســى 
جمهورى اســالمى ايران، تمامــى قوانين و 
مقررات كشور بايد براساس موازين اسالمى 
باشد. عالوه بر اين، سلســله مراتب قوانين 
كشور(قانون اساسى، قانون عادى و مقررات 
دولتــى) ايجــاب مى كند كــه قوانين عادى 
مصوب مجلس شوراى اسالمى، مغايرتى با 

قانون اساسى نداشته باشند.
به همين دليل، در قانون اساسى ايران شورايى 
تحت عنوان " شوراى نگهبان قانون اساسى 
" پيش بينى شده اســت تا با بررسى لوايح و 
قوانينى كه توســط مجلس شوراى اسالمى 
تصويب مى شــود، از هم راســتا بودن اين 
قوانين عادى با قانون اساسى اطمينان حاصل 
شــود. همچنين اين شورا موظف به نظارت 
بر حســن انجام قوانين مهم تصويب شده از 

جمله(برگزارى صحت انتخابات) است. 
 ساختار و اعضا 

شوراى نگهبان داراى تركيب دوگانه اى است. 
ايــن نهاد، مجموعاً 12 عضــو دارد كه براى 
يك دوره 6 ســاله انتخاب مى شــوند. نيمى 
از اعضاى آن فقيــه و نيمى ديگر حقوقدان 

هستند.
به موجب اصل 91 قانون اساســى، انتخاب 
فقهاى شوراى نگهبان با مقام رهبرى است. 
عالوه بــر اصــل 91، بنــد (6) اصل 110

نيز«نصب، عــزل و قبول اســتعفاى فقهاى 
شوراى نگهبان» را جزء وظايف و اختيارات 

رهبرى دانسته است.
با اين حــال قانون اساســى در مورد نحوه 
تعيين حقوقدانان، مراحلى را پيش بينى كرده 
اســت. در مرحله نخست، رئيس قوه قضائيه 
تعــدادى از حقوقدانان واجد شــرايط را به 
مجلس معرفى خواهد كرد. در مرحله بعدى 
نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى از ميان 
حقوقدانانــى كه رئيس قوه قضائيه به مجلس 

معرفى مى كند، گزينش مى كنند. 
 وظايف

قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران، براى 
شوراى نگهبان وظايف متعددى را برشمرده 
اســت. عمده اين وظايف به طور مشــترك 
بر عهده فقها و حقوقدانان اســت و تعدادى 

ديگر، وظايف اختصاصى فقها مى باشد.
از ميان مجموعه وظايف شــوراى نگهبان، 3
مورد«نظارت بر قانونگذارى»، «تفسير قانون 
اساســى» و «نظــارت بر انتخابــات» داراى 
اهميت بســيارى هســتند و مباحث زيادى 
نيز درخصوص هر كــدام وجود دارد. ديگر 
وظايف و اختيارات شــوراى نگهبان شامل 

موارد زير مى شود: 
■ حضور در مراسم تحليف رئيس جمهور 

■ حضور در مجلس شوراى اسالمى 
■ حضور در شوراى بازنگرى قانون اساسى

■ حضور در شوراى موقّت رهبرى
■ تهيه نخستين قانون مجلس خبرگان رهبرى
■ عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام
■ تأييــد توقف انتخابــات در زمان جنگ و 

اشغال نظامى
■ اظهارنظــر درخصــوص مغايــرت يــا 
مغايرت نداشــتن اساسنامه هاى سازمان ها و 
شــركت هاى دولتى موضوع اصل 85 قانون 

اساسى با موازين شرع و قانون اساسى
 بيانيه شوراى نگهبان

شوراى نگهبان به مناسبت فرارسيدن سالروز 
تأســيس اين نهاد در بيانيــه اى اعالم كرد: 
شوراى نگهبان نقش تعيين كننده اى در حفظ 
اســالميت و جمهوريت نظام داشته است و 
قدمى در پاســدارى از شرع مقدس و قانون 

اساسى كوتاه نيامده است.
در بيانيه اين شــورا آمده است: نظام مقدس 

جمهورى اسالمى ايران، ثمره  مجاهدت ها و 
مبارزات علماى بزرگ و خون پاك شهداى 
گرانقدرى است كه جان عزيز خود را در راه 
تحقق اين نظام مقــدس فدا كرده اند تا نظام 

اسالمى در اين مرزوبوم شكل بگيرد.
اين بيانيه افــزود: پس از پيــروزى انقالب 
اسالمى به رهبرى امام عظيم الشأن، خبرگان 
قانون اساسى و نخبگان سياسى با الگوگيرى 
از نهضت مشروطه، به  درستى تصميم گرفتند 
كه به منظور صيانت از شرع مقدس و قانون 
اساســى، نهادى را شــكل دهند كه وظيفه 
اصلى اش پاســدارى از ايــن 2موضوع مهم 
باشد و بر همين مبنا، شوراى مقدس نگهبان 
در قانون اساســى لحاظ شد و اين نهاد مهم 
و حياتــى، در 26 تيرمــاه 1359 با 6 فقيه و 
6 حقوقدان به طور رســمى فعاليت خود را 

آغاز كرد.
شــوراى نگهبان گفت: اين شــورا به عنوان 
سّد َسديد و پاسدار بزرگى كه حاصل خون 
شــهداى گلگون كفن و تالش هاى علماى 
بزرگ اسالم بوده است، در طول اين دوران 
با وجود تمام تالطماتى كه كشور با آن مواجه 
بوده، نقش تعيين كننده اى در حفظ اسالميت 
و جمهوريت نظام داشــته است و قدمى در 
پاســدارى از شــرع مقدس و قانون اساسى 

كوتاه نيامده است.
اين بيانيه يادآور شد: در عين حال، اين شورا 
همواره مورد هجمــه و تهديد ناجوانمردانه 
دشــمنان قرار گرفته و اعضاى آن نيز مورد 
تحريم استكبارجهانى قرار گرفته اند كه البته 
اين مــدال افتخار اعضاى شــوراى نگهبان 
اســت، اما با وجود اين همه فشار، شوراى 
نگهبان با تالش شــبانه روزى، مايه سكينه و 

آرامش مردم و مسئوالن بوده است.
شــوراى نگهبان بيــان كرد: اكنــون پس از 
گذشــت بيــش از 4دهه از عمــر اين نظام 
اســالمى، اين مايه افتخار است كه ملت هاى 
منطقه با الگوگيرى از ايســتادگى ملت ايران 
و نظام اســالمى در كوران حوادث مختلف، 
از ســختى هاى تحقق انقالب اسالمى گرفته 
تا جنگ تحميلى و فشــارهاى اقتصادى، در 
مقابل ظلم و جور استكبار جهانى ايستاده اند 

و به اين ايستادگى افتخار مى كنند.
اين بيانيــه افزود: اعضاى شــوراى نگهبان 
بــا تقديــر و ارج نهادن بــه مجاهدت ها و 
تالش هاى حضرت امام(ره) و ياران صديقش 
با ميثاقى مجدد با رهبر فرزانه انقالب اسالمى 
امام خامنه اى(مدظله العالى)  آيت ا...  حضرت 
اميد واثق دارند همانند گذشته در ايفاى نقش 
خطير خود در دفاع از شــرع مبين اسالم و 
قانون اساسى به احسن وجه كوشا و در مسير 

انقالب اسالمى همچنان ثابت قدم باشند.
 تغييرات در بدنه شوراى نگهبان 

هفتــه گذشــته در انتخاباتى كه در جلســه 
شوراى نگهبان برگزار شد، هيأت رئيسه اين 

شورا دستخوش تغيير شد. 
البته خبر احتمال تغيير در هيأت  رئيسه شوراى 
نگهبان يــك روز قبل از برگزارى جلســه 
مذكور انتشار يافته بود. عباسعلى كدخدايى 
سخنگوى وقت شوراى نگهبان(يك روز  قبل 
از برگزارى جلسه و انتخابات هيأت  رئيسه) 
در گفت وگو با ايســنا، درباره اينكه آيا قرار 
است از سمت سخنگويى خداحافظى كنيد؟ 
گفت: ان شاءا... قولى را كه به مردم داده بوديم 
و در سال گذشته گفته بوديم كه امسال سال 
آخر فعاليت در اين ســمت است؛ عملياتى 
مى كنيم.  بهتر اســت جوان ها در اين عرصه 
بيايند و ســكاندار اين مســئوليت شوند و 

ان شاءا... طرح نو و فكر نو داشته باشند.
در جلسه مذكور انتخابات هيأت رئيسه سال 
جديد شــوراى نگهبان برگزار شــد. در اين 
انتخابات، آيــت ا... جنتى و ره پيك به عنوان 
دبير و قائم مقام شــوراى نگهبان ابقا شدند. 
همچنيــن، هــادى طحان نظيف بــه عنوان 
سخنگوى جديد شوراى نگهبان و جايگزين 

عباسعلى كدخدايى انتخاب شد.
كدخدايى آبروى شوراى نگهبان را حفظ كرد

دبير شــوراى نگهبان در جلســه مذكور اين شــورا با 
قدردانى از زحمات تمامى اعضاى حال و گذشــته اين 
شورا، گفت: شوراى نگهبان در حوزه تطبيق مصوبات 
با شــرع و قانون، نظارت بر انتخابات و رســيدگى به 
اســتعالمات ديوان عدالت ادارى، كارهاى بسيار خوبى 
انجام داده و من به عنوان كســى كه از ابتدا تاكنون در 
اين شــورا حضور داشته ام، شهادت مى دهم همه اعضا 
از گذشــته تا حال با اخالص عمل و به درستى در اين 
نهاد مقدس انجام وظيفه كرده اند و اين شــورا همچنان 

سرافراز است.
جنتى در ادامه ســخنان خود با اشاره به اتمام مسئوليت 
كدخدايى در سمت سخنگويى شوراى نگهبان و امتناع 
وى از ادامه اين مســئوليت، افــزود: بنده به آقاى دكتر 
كدخدايى خيلى اصرار كردم كه شما همچنان سخنگو 

باقى بمانيد، اما ايشان نپذيرفتند. 
ايشان ســخنگوى خوبى براى شوراى نگهبان بودند و 
در اين مدت مســئوليت با متانت، استدالل و منطق، به 
خوبى از شــوراى نگهبان دفاع كردند و ارتباط خوبى 
با رســانه ها و خبرنگاران داشــتند و آبروى اين شورا 
را حفــظ كردند كه بنده قدردان زحمات ايشــان بوده 

و هستم.
وى گفت: آقاى دكتر كدخدايى براى بنده همواره مشاور 
امين بوده  و هستند و االن نيز مسئوليت مهم پژوهشكده 
شــوراى نگهبــان را بر عهده  دارند؛ ُحســن  ايشــان 
جوان شناســى و جوان پرورى اســت و در پژوهشكده 
شوراى نگهبان توانســته اند حقوقدانان جوان را جمع 
كنند و پرورش دهند و اين كار جزو افتخارات ايشــان 

است.
 هادى طحان نظيف كيست؟

هادى طحان نظيف متولد ســال 1361 در شهر دزفول 

بوده و داراى دكتراى حقوق عمومى است. وى از سال 
1398 با رأى نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى به 
عضويت شوراى نگهبان درآمده، اما پيش از آن نيز دبير 

جلسات شوراى نگهبان بوده است.
 برخى از مسئوليت ها و فعاليت هاى اجرايى طحان نظيف 

در سال هاى گذشته:
 دبير جلسات شوراى نگهبان

■ مشاور معاون اجرايى و امور انتخابات شوراى نگهبان
■ مدير گروه حقوق اجتماعى- فرهنگى مركز تحقيقات 

شوراى نگهبان
■كارشناس و مشــاور حقوقى«هيأت بررسى و تطبيق 

مصوبات دولت با قوانين» مجلس شوراى اسالمى
■ دبير كميتــه فرهنگى- اجتماعى مركز بررســى هاى 

استراتژيك رياست جمهورى
■ كارشناس گروه حقوق عمومى دفتر مطالعات حقوقى 

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى

قانون ماليات بر خانه هاى خالى 
دست دالالن مسكن را بست

 مجلس با تصويب قانون ماليات بر خانه هاى خالى تالش كرده 
تا دالل ها و واسطه هاى حوزه مسكن نتوانند خون مردم را بمكند.

نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى در گفت وگو با 
خانه ملت، درخصوص اعالم  شناسايى بيش از يك ميليون واحد 
مسكونى خالى به واسطه اجراى قانون ماليات بر خانه هاى خالى، 
گفت: امروز يكى از مشكالت و معضالت جامعه كه بخش بسيار 
زيادى از مردم را به صورت مســتقيم و غيرمســتقيم درگير كرده 

گرانى اجاره و قيمت مسكن است.
حجت االسالم والمسلمين احد آزادى خواه با تأكيد بر اينكه تورم 
قيمت و اجاره بهاى مسكن بايد مديريت مى شد، بيان كرد: مجلس 
با تصويب قانون ماليات بر خانه هاى خالى تالش كرده تا دالل ها 

و واسطه هاى حوزه مسكن نتوانند جوالن دهند.
وى با اشــاره به اينكه تصويب قانون ماليات بر خانه هاى خالى 
يكــى از اقدامــات انقالبى مجلس شــوراى اســالمى بوده كه 
كارشناســان حوزه مسكن اين اقدام را مطلوب ارزيابى مى كنند، 
گفت: در گام نخســت اجراى قانــون مجلس مبنى بر ماليات بر 
خانه هاى خالى، به گفته وزير راه و شهرسازى حدود يك ميليون 
و 300 هزار خانه  خالى و احتكار شــده را توانســتيم شناسايى 

كنيم.
آزادى خــواه بــا تأكيد بر اينكــه اخذ ماليات از يــك ميليون 
و 300 هــزار واحد مســكونى احتكار شــده منابع درآمدى 
جديــدى را براى دولت ايجاد كرده اســت، بيــان كرد: يكى 
ديگــر از فوايد اجــرا و تصويب قانون ماليــات بر خانه هاى 
خالى شناســايى محتكران واحدهاى مسكونى بوده كه موجب 
شده اند فشــارهاى بســيار زيادى بر دهك هاى پايين جامعه 

براى تأمين مسكن وارد شود.

كدخدايى رفت، طحان سخنگو شد

تغيير 
در شوراى نگهبان

حاشيه ها را تمام كنيد
استان به كار و تالش نياز دارد 

فيض ا... مظفرپور  »
 پس از برگزارى انتخابات 28 خردادماه شــاهد برخى حاشيه ها 
درخصوص نتايج انتخابات شــوراها در برخى از شهرهاى استان از 

جمله شهر همدان بوديم.
به نظر مى رســد كســانى كه درخصوص نتايج انتخابات شــوراها 
اعتراض دارند، تفكيكى بين تخلفات انتخاباتى قبل از روز انتخابات 
و تقلب در روز رأى گيرى و ســرصندوق ها قائل نيســتند و با كمال 
تأســف با خلط مبحث مى خواهند سالمت انتخابات و به ويژه آراى 
ريخته شــده به صندوق ها را زير ســؤال ببرند كه اين موضوع يك 

خطاى راهبردى است.
نگارنده كه خود بيش از 3 دهه است با صندوق آرا آشنا بوده و چه 
بــه عنوان هيأت نظارت و چه هيــأت اجرايى در برگزارى انتخابات 
همكارى كرده است، به طور قطع و يقين ادعا مى كنم كه در شمارش 
آراى صندوق چه به صورت دستى و چه به صورت الكترونيكى كه 
امســال انجام شــد امكان جابه جايى آرا وجود ندارد و اگر تخلفى 
بوده از قبيل خريد رأى و... معموالً در زمان قبل از انتخابات ممكن 
است اتفاق بيفتد كه روند حقوقى جداگانه اى دارد. اين مسأله را هم 
معترضين به نتايج و هم هيأت هاى نظارت شــوراها مى توانند آنها را 
پيگيرى كرده و متخلفين را به مراجع ذى صالح قانونى معرفى كنند، 

تا به تخلفات و احيانًا جرم آنها رسيدگى شود. 
البتــه اين موضوع خود يــك مطالبه عمومى نيز مى باشــد كه بايد 
مدعى العموم و ســاير مراجع قضائى نيز بــه طور دقيق با خاطيان و 
متخلفان با شدت برخورد نمايند، تا خداى ناكرده برخى افراد ديگر 
جرى نشــوند كه در انتخابات آتى نيز بــه تخلفات خود ادامه دهند 
و ســالمت انتخابات و آراى مردم كه بــه فرموده مقام معظم رهبرى 
حق الناس اســت مورد تعدى افراد متخلف قــرار نگرفته و حقوق 

فردى و اجتماعى افراد نيز ضايع نگردد.
نكته مهم ديگر توجه افراد راه نيافته به شــورا و اعتراضاتى كه احيانًا 
دارند مى باشد و ممكن اســت به حق هم باشد اين است كه برخى 
مشكالت به ضعف قوانين انتخاباتى از جمله قانون انتخابات شوراها 
برمى گردد. در اين زمينه بايد به مراجع ذى صالح قانونگذار از جمله 
مجلس شــوراى اسالمى، شــوراى عالى اســتان ها و وزارت كشور 
مراجعه و مشكالت و خألها و ضعف هاى قانونى را منعكس كنند. 
هيأت نظارت شــوراها فقط بخشى از قانون كلى شوراها است كه با 
كمال تأسف نحوه نظارت بر انتخابات شوراها از ضعف هاى اساسى 
برخوردار اســت و به همين دليل مجلس شــوراى اسالمى چندين 
نوبت پيشنهاد به شــوراى نگهبان براى پذيرش نظارت بر انتخابات 
شــوراها را داده است كه آن شورا نيز بنا بر داليل خود اين پيشنهاد 

را نپذيرفته است.
اميد اســت در آينده با تفاهم مجلس و شــوراى نگهبان و هر نهاد 
قانونى ديگر موضوع نظارت بر انتخابات شــوراها مورد تجديدنظر 
اساســى قرار گيرد تا ديگر شاهد بروز برخى تخلفات در اين زمينه 

نباشيم.
حال كه در اســتان صحت انتخابات شــوراها اعالم شده به ويژه 
در مركز اســتان و شــهر همدان شايسته اســت همه طرف هاى 
موضــوع به حاشيه ســازى ها پايان داده و به قانــون تمكين كرده 
و اجازه دهند اســتان  همدان در مســير كار و تالش و توليد قرار 
گرفته و همچنين شــوراهاى جديد با انتخاب شــهرداران متعهد 
و متخصــص كه كار جهادى را ســرلوحه كار خــود قرار دهند 
انتخاب شــده و كار و فعاليت كه مدتى تحت الشــعاع انتخابات 
قرار گرفته بود دوباره در اســتان رونق بگيرد تا شــاهد شكوفايى 
همدان دارالمؤمنين و پايتخت تاريــخ و تمدن ايران زمين آنگونه 

كه شايسته نام آن است باشيم. انشاءا... 
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383 ميليارد تومان تسهيالت ازدواج در استان همدان 
پرداخت شد

 دبير كميســيون هماهنگى بانك هاى اســتان همدان اعالم كرد كه  بانك عامل استان 
383 ميليارد تومان تســهيالت ازدواج از ابتداى سالجارى تا پايان خردادماه به متقاضيان 

پرداخت كرده  است.
محمد طوماسى در گفت وگو با ايرنا، گفت: بيشترين ميزان پرداختى به ترتيب مربوط به 

بانك ملى با 136ميليارد و 570 ميليون تومان معادل 36درصد مجموع پرداختى است.
وى افزود: همچنين بانك ملت با 64 ميليارد و 900ميليون تومان معادل 17درصد مجموع 

پرداخت تســهيالت ازدواج در ســالجارى، بانك صادرات با 50ميليارد و 245 ميليون 
تومان معادل 13درصد، بانك تجارت با پرداخت 39 ميليارد و 180 ميليون تومان معادل 
10درصد و بانك ســپه با پرداخت 35ميليارد و 30ميليون تومان معادل 9درصد و بانك 
كشــاورزى 20ميليارد و 395 ميليون تومان معادل5 درصد بيشترين ميزان پرداخت وام 

ازدواج را در فصل بهار امسال داشتند.
دبير كميسيون هماهنگى بانك هاى استان بيان كرد: ميزان تسهيالت پرداختى براى هر يك 
از زوجين سال گذشته 50 ميليون تومان بود كه اين رقم در سالجارى به 75ميليون تومان 

افزايش يافت و اين رقم براى خانواده جانبازان و ايثارگران 2 برابر تعيين شده است.
طوماســى افزود: چنانچه داماد زير 25سال و عروس زير 23سال سن داشته باشد به هر 

يك از آنها به جاى 70ميليون تومان 100ميليون تومان تسهيالت ازدواج تعلق مى گيرد.
وى بيان كرد: 8 هزار و 733 نفر هم اينك در نوبت دريافت تسهيالت ازدواج هستند كه 
بيشــترين آن به ترتيب مربوط به بانك ملى با هزار و 866 زوج، صادرات هزار و 200 

زوج، كشاورزى837 زوج و ملت 833 زوج است.
طوماســى گفت: هزار و 73 ميليارد و 792 ميليون تومان تسهيالت قرض الحسنه ازدواج 

سال گذشته از سوى 23بانك عامل در اين استان به زوجين پرداخت شده است.
بيش از 900 هزار نفر از جمعيت يك ميليون و 850 هزار نفرى اســتان همدان در رده 
سنى 15 تا 29 سال قرار دارند و همدان از نظر جمعيت جوان در رديف 3 استان نخست 

كشور است.

صورت مستمرى بگيران تأمين اجتماعى 
با سيلى سرخ است 

مهدى ناصرنژاد »
 فاصله بين روزهاى 19 تا 25تيرماه، هفته ســازمان تأمين اجتماعى 
نامگذارى شده است. ممكن است در اين يك هفته موعود از روزهاى 
داغ و تفتيده تابســتان هيچ اتفاق خاصى براى خيل بازنشســتگان و 
مســتمرى بگيران ســازمان قديمــى تأمين اجتماعــى و خانواده هاى 
تحت پوشش آنان نيفتد، اما اين يك هفته فرصت خوبى است تا خود 
بازنشستگان و مســتمرى بگيران مشكالت و مصايب خود از روزگار 
تلخــى كه مى گذرانند، دانه دانه بشــمارند و به دنبال كليد گم شــده 
حل مشــكالت بگردند. بدون شك نخســتين و اساسى ترين مشكل 
بازنشستگان زيرپوشش سازمان تأمين اجتماعى تبعيض بزرگى است 
كه با تقســيم جمعيت بازنشستگان سراسر كشــور به دو دسته اتفاق 
افتاده است.  درواقع بسيارى از سازمان ها و شركت هاى بزرگ دولتى 
كاركنان خود را از بدو  اســتخدام زير پوشش سازمان بيمه خدمات 
درمانى قرار داده اند كه در دوران بازنشســتگى نيز از خدمات سازمان 
بازنشستگان كشورى بهره منده مى باشند. دسته دوم نيز بازنشستگان و 
مســتمرى بگيران زيرپوشش سازمان عريض و طويل تأمين اجتماعى 
محسوب مى شــوند كه در مقايسه با خدماتى كه افراد و خانواده هاى 
تحت پوشش سازمان بازنشســتگان كشورى مى گيرند، در محروميت 

قرار گرفته اند .
مشكل ديگر مســتمرى بگيران و بازنشستگان تأمين اجتماعى سازمان 
بيمه تكميلى آتيه سازان است كه به جاى هر كمكى  از عمر و زندگانى 
بيمه شدگان مى كاهد. نگارنده خود بيشتر از 40سال بيمه شده سازمان 
تأمين اجتماعــى و از ســال 1392 نيز  از طريق كانون بازنشســتگان 
تأمين اجتماعى در همدان به عضويت بيمه تكميلى آتيه سازان درآمده ام.
در كالنشــهر همدان بــا جمعيت حدود 750 هزار نفرى و ســرريز 
بسيارى از بيمه شدگان شهرستان هاى استان و حتى استان هاى همجوار 
براى رفع و رجوع و پيگيرى هزينه هاى اسنادپزشــكى فقط يك دفتر 
كارگــزارى تنگ و تاريــك در كوچه دفتر هواپيمايــى ابتداى بلوار 
خواجه رشــيد فعال است كه كار ارباب رجوع با متصديان اين دفتر در 
برخى مواقع به دليل ازدحام و محدوديت هاى كرونايى  به مشاجره و 

داد و بيداد مى انجامد.
اى كاش مستمرى بگيران و بازنشســتگان تأمين اجتماعى كه قاعدتًا 
اغلب به علت پيرى يا بيمار هســتند و يا بيمار دارند، مى توانســتند 
بابت هزينه هاى ســنگين درمانى كه انجام مى دهند، بخش قابل توجه 
هزينه كردهاى خود را بگيرند، اما اينچنين نيست و بسيارى هزينه ها از 
جمله ويزيت پزشك، هزينه دارو، تزريقات و برخى خدمات مربوط 
به درمان بيماران در بيمارســتان ها و كلينيك هاى دولتى و خصوصى 
مشــمول بيمه اصلى و تكميلى نمى شــود و بازنشســتگان مجبورند 
مستمرى بخور و نمير ماهانه خود را براى هزينه هاى درمانى و پزشكى 

مادام العمر كنار بگذارند .
بازنشستگان و مستمرى بگيران تأمين اجتماعى كه اكثراً مستمرى ماهانه 
خويش را از طريــق بانك رفاه كارگران دريافت مى كنند، مشــمول 
تسهيالت بانكى كمى هستند در صورتى كه بازنشستگان كشورى در 
برخوردارى از تســهيالت بانكى براى تأمين نيازهاى جانبى زندگى 
مزيت هاى بيشتر و بهترى دارند و دوگانگى و تبعيض بين بازنشستگان 
كشورى و تأمين اجتماعى از عينيت هاى تلخ و آزاردهنده خانواده هاى 

بيمه شده تحت پوشش تأمين اجتماعى است .
براســاس آمارهاى موجــود در حال حاضر حــدود 14ميليون نفر از 
هموطنان ايرانى، اســتخدامى و بازنشسته زيرپوشش خدمات بيمه اى 
و مســتمرى ســازمان تأمين اجتماعى هســتند كه با اعضاى خانواده 
خود نزديك به نيمى از جمعيت كشــورمان را شامل مى شوند. حال 
با توجه به موضوعاتى كه در ارتباط با بازنشستگان و مستمرى بگيران 
و خدمات سازمان تأمين اجتماعى مطرح شد، آيا مى توان دلخوش بود 

كه هموطنان ايرانى در رفاه و بى نيازى زندگى مى كنند؟!!!

ايران: جدال واكسن با دلتا
 حاال كه كرونا يه پله پايين تر گذاشــته واكسن سر ناسازگارى 

داره!!
جام جم: مشكالت ادامه دار بازار مرغ 

 اين داستان سر دراز داره حاال حاال!!
آسيا: كاالهاى اساسى روى آب سرگردانند

 احتماالً كشتى حمل بارشون  نشتى داشته!!
خراسان: اين زخم هاى عميق

 حواستون باشه كارد به استخون نرسه بعداً داستان مى شه!!
همشهرى: بى پولى در پيك پنجم 

 نكنه ژن بى پولى تو كرونا هم اثرگذار بوده!!
آرمان ملى: بحران خاموش در اجاره بها 

  بدون شرح!!
خراسان: وام مسكن ملى طاقت فرسا شد 

 خود مسكن هم از همه چيز به تنگ آمده!!
شهروند: جاده اى كه به واكسن كرونا مى رسد 

 فقط حواســتون به ايست بازرسى هاى كرونا هم تو حين مسير 
باشه!!

ايران: صادرات نفت از شرق تا تنگه هرمز
 از اين ستون تا اون ستون فرج!!

همشهرى: پول هاى تازه در راه بورس 
 فعًال بورس بازان منتظر شنبن كه از راه برسه!!

وطن امروز: افيون برجام
 مراقب باشين زخمى نشيد يه موقع!!

روزگار ما: جهش قيمت خودرو در تعطيلى بازار
  تا تنور داغ بايد نون رو چسبوند!!
دنياى اقتصاد: تورم پس از احياى برجام

 تا يكى نميره اون يكى زنده نمى شه!!
شــهروند: آب معدنى هاى ســوئدى و دانماركى در سوپرماركت هاى 

تهران
 آب خارجى بخوريد كرونا نمى گيريد!!!!

خيرين مدرسه ساز ساختمان نمى سازند 
انسان مى سازند

 مدرســه جايــگاه اوج گيرى انسان هاســت به هميــن دليل خير 
مدرسه ساز تنها يك ساختمان نمى سازد، بلكه فرهنگ و انسان مى سازد. 
خيرين مدرسه ساز افرادى هستند كه در افزايش دانايى جامعه مشاركت 

داشته و در آموزش و آگاهى بخشى جامعه نقش آفرينى مى كنند.
در مدرســه شهيد اصيلى كه قدمت زيادى دارد نمازخانه اى براى اقامه 
نماز وجود نداشت، اما اكنون با همت خانواده شهيد معصوميان مكانى 

براى اقامه نمازجماعت براى دانش آموزان ساخته شده است.
اين پروژه در ناحيه يك آموزش وپرورش و با همكارى اداره نوسازى 
مدارس اســتان با متراژ 160متر از مهرماه سال گذشته آغاز شده است 

چند روز پيش افتتاح شد.
خواهر شــهيد محمد معصوميان و خير اين مدرسه در اين مراسم 
بيان كرد كه با نيازســنجى كه از طريــق آموزش وپرورش انجام 
داديم اين مدرســه را براى احداث نمازخانــه انتخاب كرديم تا 
به نام برادرم اين نمازخانه ســاخته شود، مفتخرم كه تربيت شده 
خانواده شهيد هســتم و توانســتم قدمى براى تكميل اين پروژه 

بردارم.
مديركل اداره نوسازى مدارس اســتان همدان هم  بيان كرد: در استان 
همدان يكى از اقداماتى كه انجام مى شــود ســاخت، توسعه و تجهيز 
مدارس اســت كه از اعتبارات ملى و استانى برخوردار هستيم، سالنى 
كه افتتاح شد يك سالن چندمنظوره براى اقامه نماز و برگزارى امتحان 

است.
محمدحســين مــرادى گفــت: يكــى از مشــخصه هايى كــه در 
ســاخت مــدارس بــا آن رو بــه رو هســتيم،  بحــث اســتفاده از 
مشــاركت خيريــن اســت و بــا توجــه بــه اينكــه اعتبــارات اختصاص 
داده شــده بــراى نوســازى كفايــت نمى كنــد از خيريــن هــم در ايــن 

ــم. ــتفاده مى كني ــه اس زمين
حجت االسالم حسنى حلم، رئيس ستاد اقامه نماز استان همدان هم در 
اين مراســم بيان كرد: اين اقدام مى تواند سرمشــقى باشد براى تمامى 
مردم كه با بضاعتى اندك و آنچه كه در توان دارند اين كار خير را براى 

دانش آموزان انجام دهند.
خيرين مدرسه ساز با اعمال نيك و خداپسندانه خود عالوه بر ساخت 
مدرسه، فرهنگ  مقدس مشاركت در اين زمينه را ترويج مى دهند و اين 
دقيقاً نكته اى است كه براى توسعه و تجهيز فضاهاى آموزشى اهميت 

بسيار زيادى دارد.
آنها افرادى هســتند كه در افزايش دانايى جامعه مشاركت داشته و در 

آموزش و آگاهى بخشى جامعه نقش آفرينى مى كنند.
به اميد روزى كه دوشــادوش يكديگر براى ترويج فرهنگ خير قدم 

برداريم.

كارت دانشجويى به نام فرنوش كريمى، فرزند:روح ا... ، به شماره 
ملى 0521062772 و به شماره دانشجويى 9512861025 در رشته 
نقاشى در مقطع كارشناسى از دانشكده هنرومعمارى بوعلى سينا 

همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

همدان  شهرستان  آتيه  بيمارستان   
تأمين اجتماعى  ســازمان  بــه  متعلق 
با توجه به آخرين ســالنامه وزارت 
رتبه هاى  كســب  به  موفق  بهداشت 
متعدد در زمينه هاى مختلف از جمله 
طبيعى  زايمان  نخســت  رتبه  كسب 
در ســطح اســتان و همچنيــن رتبه 
سوم كشــورى در اين زمينه شد كه 
براســاس اعتبار سنجى هاى صورت 
گرفتــه هر 2بيمارســتان آتيه همدان 
و دكتر غرضى مالير در اســتان جزء 
بيمارســتان هاى درجه يك محسوب 

مى شوند.
مديريت درمان تأمين اجتماعى استان  
گفت: در اســتان همدان 2بيمارستان 
ملكــى تأمين اجتماعى فعال اســت 
كه با خدمــات اين مراكز و امكانات 

موجود، بيش از 90درصد در حوزه بســترى 
رضايتمندى از خدمات پرستارى وجود دارد

دكترحسن عروتى موفق با اشاره به مجموعه 
اقدامات اين ســازمان بيان كرد: بيمارســتان 
تأمين اجتماعى به نسبت  بيمه شدگان استان به 
تعداد تخت بسترى  در سطح بيمارستان هاى 
در  و  دارد  را  چهــارم  جايــگاه  ســازمان 
حال حاضر 6مركز سرپايى در استان مشغول 
فعاليت هســتند كه 2مركز به نام پلى كلينيك 
تخصصى شهيدشــهبازى و درمانگاه  شهيد 
ســپهرى در همدان و مراكــز درمانگاهى در 
نهاوند، تويســركان، اسدآباد و رزن داريم كه 
خدمات  بيمه شــدگان  به  رايگان،  به صورت 
راديولوژى،  آزمايشــگاه،  و  مى دهنــد  ارائه 
تزريقــات و داروخانه از واحدهاى فعال اين 

مراكز هستند. 
 ارائه خدمات درمانى 

به 6500 بيمار كرونايى درهمدان
وى  با اشــاره به اينكه در مدت شيوع كرونا 
بيــش از 6هزار و 500 بيمــار مبتال به كرونا 
دريافت  خدمات  تأمين اجتماعى  مجموعه  از 
كردند و بيــش از 450نفر از همكاران نيز به 
اين بيمارى مبتال شدند گفت: در ايام بيمارى 
كرونا بــراى هر بخش بيمارســتان خدمات 
خاصى در نظر گرفته ايم و اين موجب شــده 
بــه همكاران  فشــار زيادى وارد شــود كه 

قدردان زحمات كادر درمان  هستيم.
دفتر  خوشــبختانه  افــزود:  عروتى موفــق  
پرستارى بيمارســتان آتيه در استان و كشور 
جزء رتبه هاى برتر شــناخته شده است و در 
سال هاى اخير مقام نخست در بيمارستان هاى 
سازمان در كشور را كسب و حفظ كرده ايم.

وى در رابطــه با خدمات اين ســازمان در 
شــرايط پاندمى كرونا، گفت: در بحث كرونا 
مــا متولى اصلى درمان نيســتيم، اما در كنار 
مى دهيم  ارائــه  خدماتى  بهداشــت  وزارت 
و از روز نخســت اعــالم آمادگى كرديم در 
بيمارســتان آتيه 90 تخت و در بيمارســتان 
غرضــى 50تخت را بــه بيمــاران كرونايى 
اختصــاص داديم كه تعداد بيماران بســترى 
ما در پيك چهارم در اســتان تــا 247 و در 
بيمارســتان آتيه 138بيمار در بيمارستان آتيه 
رسيد و به صورت كلى نيز 6هزار و 500بيمار 
گرفتند  خدمــات  ما  مجموعه  از  كرونايــى 

و در حال حاضــر 94 بيمــار كرونايــى در 
بيمارستان هاى ما بسترى هستند.

عروتى موفق درباره فعاليت كميسيون پزشكى 
در اســتان، افزود: براســاس ماده 91 قانون 
تأمين اجتماعى، كميسيون براى افرادى است 
كه توان كار كردن ندارند و سعى بر اين است 
كه آن  چيزى كه انصاف است، رعايت كنيم.

وى گفــت: افــرادى كه مشــكل آنها براى 
حوادث خارج از محيط كار اســت، در اين 
كميســيون اگر بتوانند باالى 66درصد رأى 
بگيرند، از كارافتاده محســوب مى شــوند و 
افــرادى كه در حوادث ناشــى از كار دچار 
مشــكل شــوند، اگر بــاالى 66درصد رأى 
بياورنــد، از كار افتاده كلــى و اگر باالى 33
درصد رأى بياورند، از كار افتاده جزئى و اگر 
كمتر از اين اعداد باشــد، بر اساس آيين نامه 

مبلغى به آنها پرداخت مى شود. 
عروتى موفق درباره شوراى پزشكى مديريت 
درمان نيز افزود: شــوراى پزشــكى بررسى 
استراحت پزشــكى را انجام مى دهند كه اگر 
درخواســت استراحت براى بيش از 60 روز 
باشد، در شورا بررسى و اگر كمتر از 60روز 
باشد توسط پزشــك معتمد بررسى خواهد 
شــد كه به صورت معمول، 85درصد از اين 

موارد در شورا تأييد مى شوند.
وى با اشــاره به مكانيزه شدن روند دريافت 
استراحت پزشكى، بيان كرد: با مكانيزه كردن 
روند دريافت استراحت پزشكى، ديگر نياز به 
مراجعه حضورى نيست و فقط يك بار بايد 

براى بررسى بالينى، مراجعه كنند.
عروتى موفق از وجود پزشــك مقيم زنان و 
نوزادان در بيمارســتان آتيه خبر داد و افزود: 
سعى شده اســت خدمات مناسب و درخور 
به مادران ارائه شود و به همين دليل استقبال 

خوبى نيز از سوى آنها وجود دارد.
 راه اندازى 6 تخت دياليز 

در بيمارستان آتيه
مديريت درمــان تأمين اجتماعــى همدان با 
بيان اينكه ســازمان تأمين اجتماعى در طرح 
ســطح بندى مجوز  راه اندازى تخت دياليز را 
به بيمارســتان آتيه اختصاص داد و توانستيم 
امســال 6 تخــت دياليــز را در ايــن مركز 
راه اندازى كنيم گفت: در 2 هفته اخير بيماران 
دياليزى به بيمارستان آتيه مراجعه و خدمات 

دريافت مى كنند كه اقدام قابل توجهى است.
وى بــا اشــاره به اينكــه براى ايــن منظور 
9 ميليــارد تومــان اختصاص يافتــه بود كه 
5ميليارد و 200 ميليون تومان هزينه شــد و 
صرفه جويــى الزم با خريــد تجهيزات الزم 
و استانداردســازى صــورت گرفت  افزود: 
در طرح توســعه، 15 تخــت داخلى و يك 

تخت«آى.سى.يو» در آتيه اضافه شد.
عروتى موفــق با بيــان اينكه انبــار دارويى 
بيمارســتان غرضى مالير طبق استانداردهاى 
روز راه اندازى شــد گفت: ساختمان ادارى، 
مســجد و نيز ســوئيت براى همراه بيمار با 
اهداى 4 ميليارد تومان از سوى يك فرد خير 

در اين بيمارستان ساخته شده است.
وى بــا بيــان اينكــه 417 نفر از پرســنل 
تأمين اجتماعى در ايام كرونا، بيمار شــدند، 
افزود: خوشبختانه كوچكترين مشكلى براى 
اكســيژن، دارو و تجهيزات نداشــتيم و در 
بيمارستان آتيه، 3 دســتگاه و در بيمارستان 
غرضى 2دســتگاه اكسيژن ســاز داريم و در 
صورت كمبود اكسيژن، آن را خريدارى كرده 
و بدون كوچكترين اختاللى خدمات خوبى 
ارائه داده و همكاران ما از اين آزمون، سربلند 

بيرون آمدند.
 راه اندازى بخش بيماران بين الملل 

در بيمارستان آتيه
عروتى موفق با اشاره به كمتر شدن مراجعات 
نسبت به قبل از شيوع كرونا به بيمارستان ها، 
بيان كرد: ســال گذشــته 832 هزار ويزيت 
ويزيت  مــورد  164هزار  عمومى،  پزشــك 
دندانپزشــك،  ويزيت  متخصص، 20هــزار 
7 هــزار و 700 ام.آر.آى، 24 هزار ســى.تى.
اســكن كه نسبت به ســال 98، 384 درصد 
به علت سى تى اســكن ريه افزايش داشته و 

108هزار مراجعه به آزمايشگاه داشتيم.
وى  گفــت: بخش بيمــاران بين الملل را در 
بيمارستان آتيه راه اندازى كرديم، اما با توجه 
به شرايط كرونايى در حال حاضر فعال نيست 
و بزودى فعال و درآمد آن براى بيمارســتان، 

هزينه مى شود.
قرارداد  طرف  پزشكان  درصد   98

نسخه الكترونيكى مى نويسند
عروتى موفــق  با بيان اينكــه در حال حاضر 
98درصــد پزشــكان طرف قرارداد نســخه 

اين  افزود:  مى نويســند  الكترونيكى 
طرح هم براى پزشــك و هم بيمار 
و نيــز در كنتــرل هزينه هــا بــراى 
ســازمان هاى بيمه گر مفيد است كه 
خوشبختانه با اجراى آن حتى تداخل 
دارويى كــه يكى از موضوعات مهم  
بــوده ديگر وجــود نــدارد چرا كه 

سيستم هشدار الزم را مى دهد.
وى با اشــاره به اينكه در حال حاضر 
 هزار و 80 نفر از پزشــكان اســتان 
بــراى اجــراى نســخه الكترونيك 
ثبت نام كرده اند گفت: طرح نســخه  
الكترونيــك ملى اســت و با وجود 
اينكه تأمين اجتماعى پيش قدم بزودى 
افتتاحيه رسمى مى شود اجراى آن در 
كشور به دســت رئيس جمهور آغاز 

مى شود.
ــدان  ــى هم ــان تأمين اجتماع ــت درم مديري
بــا بيــان اينكــه اســفندماه ســال 99 در 
ــد  ــك، تولي ــتاى نسخه نويســى الكتروني راس
دفترچه هــاى كاغــذى جديــد متوقــف شــد 
و در حال حاضــر بــا ارائــه كارت ملــى 
ــزود:  ــود اف ــام مى ش ــى انج ــات درمان خدم
ــر  ــرق ب ــى ب ــر قطع ــاى اخي ــه در روزه البت
تأثيــر  الكترونيــك  نسخه نويســى  رونــد 

ــت. ــته اس گذاش
درمانگاه  درصدى   50 پيشــرفت   

شهرستان بهار
درمانـگاه  سـاخت  گفـت:  عروتى موفـق 
شهرسـتان بهار  50درصد پيشـرفت فيزيكى 
داشـته اسـت و پيمانكار تا پايان سـال 1400

متعهـد بـه تحويـل درمانـگاه مى باشـد. 
وى افـزود: در ايـن ايام دسـتگاه MRI براى 
بيمارسـتان آتيـه و سى.تى.اسـكن بـراى هر 
دو بيمارسـتان ملكى خريدارى شـده اسـت.
اينكـه  بـه  اشـاره  بـا  عروتى موفـق 
اسـتان  در  تأمين اجتماعـى  آمبوالنس هـاى 
اسـتفاده  قابليـت  و  بودنـد  شـده  فرسـوده 
شـده  انجـام  پيگيرى هـاى  بـا  كـه  نداشـتند 
مجـوز خريـدارى 14 مـورد جديد داده شـد 
و آمبوالنس هـاى بـه روز وارد اسـتان شـدند 
بيـان كـرد: در حـوزه ارتقـاى هتلينـگ نيـز 
جـذب  را  خوبـى  اعتبـارات  شـديم  موفـق 

كنيـم.
وى بـا بيـان اينكـه 4/5 ميليـارد تومـان براى 
و 3 شـده  هزينـه  آتيـه  بيمارسـتان  ارتقـاى 
ميليـارد تومـان نيـز در بيمارسـتان غرضـى 
هزينـه شـده اسـت گفـت:  ارتقـاى هتلينـگ 
در 4 محـور ساخت وسـاز، خريـد تجهيزات 
پزشـكى موردنيـاز، تهيـه امكانـات رفاهـى 
بـراى بيمـار و بهسـازى و بهداشـتى پيـش 

اسـت. رفته 
اورژانـس  اينكـه  بيـان  بـا  عروتى موفـق 
بيمارسـتان آتيـه سـال 75 افتتاح شـده بود و 
اسـتانداردهاى روز را نداشـت كـه اعتباراتى 
افـزود:  يافـت  اختصـاص  بازسـازى  بـراى 
هـزار و 400 متـر اورژانس با اسـتانداردهاى 
روز آمـاده شـد كه 1/5ميليـارد تومان در اين 
خصـوص هزينـه شـده  اسـت در حالـى كه 
برخـى از اسـتان ها 5 ميليـارد تومـان هزينـه 

شتند. دا

مدير درمان تأمين اجتماعى:

بيمارستان تأمين اجتماعى 
موفق به كسب رتبه هاى برتركشورى شد

وزارت  ابتدايــى  آمــوزش  معــاون   
آموزش وپرورش گفت كــه تصميم بر اين 
است كه با هماهنگى وزارت بهداشت از اول 
مهرماه طبق روال معمول بازگشايى را داشته 
باشيم. البته ما تابع ستاد ملى مبارزه با كرونا 
هســتيم و اميدواريم كه برنامه واكسيناسيون 
و شــرايط به گونه اى پيش بــرود كه بتوانيم 
حداقل در دوره ابتدايى قســمتى از آموزش 
را به صورت حضورى داشــته باشيم، اما در 
هرحال اگر هم شرايط مهيا نشود ما آمادگى 
آن را داريــم كه در بســتر فضــاى مجازى 

سالتحصيلى را آغاز كنيم.
 نحوه ثبت نام دانش آموزان 

در مقاطع مختلف
به گزارش ايســنا، رضوان حكيم زاده بيان كرد: 
درخصــوص ثبت نام، تأكيد بر اين بود كه هيچ 
تأخيرى در روند معمول امور، نداشــته باشيم، 

بنابراين 22ارديبهشــت ماه بخشنامه ثبت نام به 
مدارس ارسال شد و ثبت نام براى تمام پايه ها به 
استثناى اول ابتدايى، به صورت مجازى صورت 
مى پذيرد و از آنجا كه كالس اولى ها بايد در برنامه 
سنجش و غربالگرى شركت كنند، ثبت نام آنها 
به صورت حضورى انجام مى شود كه با كمك 
ســازمان آموزش وپرورش كودكان استثنايى با 
افزايش تعداد پايگاه هاى سنجش سعى در تسريع 

و تسهيل اين فرايند شده است.
 اقدام آموزش وپرورش در مقابله با 
افت تحصيلى دانش آموزان در شرايط 

شيوع كرونا
وى گفــت: كــودكان در دوره ابتدايــى به 
دليل شــرايط ســنى كه دارند نمى توانند از 
طريق گوشــى همراه يادگيرى مؤثرى داشته 
باشند، بخصوص آنها كه امكان برخوردارى 
از حمايــت خانــواده را در زمينه يادگيرى 
ندارند، بنابراين ما يك برنامه جبرانى را براى 
تابستان در نظر گرفتيم كه همه دانش آموزان 
دوره اول ابتدايى كه در درس هاى فارســى 
و رياضى«نيازمنــد تــالش» و«قابل قبــول» 
هستند شناسايى شــده و 14جلسه جبرانى 

براى آنها برگزار شــود. در دوره دوم ابتدايى 
نيز بــراى دروس رياضى، علوم و فارســى 
تمامى دانش آموزانى كــه «نيازمند تالش» و 
«قابل قبول» هستند مشمول اين برنامه جبرانى 

مى شوند.
حكيم زاده بيان كرد: هــدف از كالس هاى 
جبرانى، اهميت يادگيــرى مهارت هاى پايه 
دانش آموزان ابتدايى اســت تــا در فرصت 
تعطيالت تابستان شــرايطى فراهم شود كه 
اين دانش آمــوزان در ســالتحصيلى جديد 
ضعف پايه نداشته باشند، البته گزارش هايى 
كه ســازمان يونسكو و ســازمان بهداشت 
جهانى منتشر كرده اســت نشان مى دهد در 
اكثر كشــورهايى كه درگيــر ويروس كرونا 
بوده اند نگرانى هاى جدى از ميزان يادگيرى 
دانش آموزان بخصــوص دوره ابتدايى و در 

مناطق كمتر برخوردار وجود دارد.

زمان بازگشايى مدارس 
در سالتحصيلى جديد

رسيدگى به پرونده هاى جرائم مالى 
مددجويان  بازداشتگاه همدان  

 رئيس اجراى احكام مدنى دادگســترى همدان در محل بازداشتگاه 
همدان، حضور يافت و با هدف  رسيدگى و پيگيرى پرونده هاى جرائم 

مالى با تك تك مددجويان به ديدار چهره به چهره پرداخت.
به گزارش روابط عمومى اداره كل زندان هاى همدان، محمد عباسى منش  
با پيگيرى ها و رسيدگى هاى مكرر به پروندهاى قضائى در جرائم مالى؛ 
در نشســتى صميمى با مددجويان، ضمن راهنمايى  و تبيين چگونگى 
بهره بردارى زندانيان از اقدامات اعســار و تقســيط و ساير تسهيالت 
در كمك هاى مالى و جلب رضايت شــكات؛ پاسخگوى پرسش ها و 

مشكالت آنان بود.
 در پايان بازديد، وى از وضعيت موجود  و پيگيرى هاى مسئوالن زندان 
در راهنمايى و تسريع كمك به آزادسازى زندانيان با جرائم مالى اظهار 
رضايت و از رئيس بازداشتگاه و همچنين ساير همكاران اين مجموعه 

براى تالش ها و زحمات انجام گرفته قدردانى كرد.
 الزم به يادآورى اســت، رئيس اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان 
به صورت هفتگى با پيگيرى جدى و مســتمر به مشــكالت زندانيان 
رســيدگى مى كند  و اين گونه بازديدها تأثير زيادى در روند كمك به 

آزادى و كاهش جمعيت كيفرى زندان ها دارد.
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تيرماه، موعد ارائه اظهارنامه اشخاص 
حقوقى و صاحبان امالك اجارى

 مديركل امورمالياتى اســتان همدان با بيان اينكه تيرماه، موعد ارائه 
الكترونيكى اظهارنامه مالياتى اشــخاص حقوقــى و صاحبان امالك 
اجارى اســت، گفت: ارائه اظهارنامه شــرط برخوردارى از هرگونه 

تسهيالت مالياتى است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل امور مالياتى اســتان همدان، محمد 
دلشادى بيان كرد: براساس قانون، اشخاص حقوقى و صاحبان امالك 
اجارى تا پايان تيرماه فرصت دارند اظهارنامه مالياتى عملكرد ســال 
1399 خــود را به صورت الكترونيكى از طريــق درگاه ملى ماليات 
بــه آدرس WWW.INTAMEDIA.IR ارائه و ماليات متعلقه را 

پرداخت كنند.
وى با بيان اينكه شرط برخوردارى از هرگونه تسهيالت قانونى، نرخ 
صفر و معافيت براى مؤديان مالياتى، ارائه اظهارنامه مالياتى در موعد 
مقرر قانونى است، افزود: عدم تسليم اظهارنامه مالياتى در موعد مقرر، 
موجب تعلق جريمه براى اشخاص حقوقى و صاحبان امالك اجارى 

مى شود كه اين جريمه غيرقابل بخشودگى است.

برنامه راهبردى 5 ساله 
براى توسعه اكتشاف تدوين مى شود

 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: براى تمركز بيشتر روى 
بخش اكتشاف معدنى، برنامه راهبردى 5ساله تدوين مى شود.

به گزارش ايرنا، وجيه ا... جعفرى در نشست كميته راهبرى اكتشاف بيان 
كرد: اكتشــاف يكى از مباحث پايه اى در توسعه معدن و صنايع معدنى 

كشور، ايجاد اشتغال و تأمين مواداوليه براى صنايع معدنى است.
به گفته وى، اكنون بستر قانونى(وجود قانون معادن و آيين نامه ها) براى 

توسعه اين بخش فراهم بوده و مهم، اجرا كردن آن است.
جعفرى افزود: سازمان زمين شناســى و اكتشافات معدنى با محوريت 
تخصصى، مســئوليت نظــارت بر اجرا را بر عهــده دارد و ايميدرو و 

شركت هاى بزرگ نيز در تأمين منابع، نقش ايفا مى كنند.
وى بيان  كرد: عالوه بر اين وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز جايگاه 
حاكميتــى دارد و با ايــن اقدام، عالوه بر افزايش بهــره ورى نهادهاى 

ذى ربط، شركت هاى بزرگ از نتايج حاصله منتفع مى شوند.
 ضرورت تجميع اطالعات اكتشاف

جعفرى يكى از مسائل اساسى در بخش معدن را مشخص شدن ميزان 
ذخاير مطمئــن و قطعى، محل ذخاير و چگونگى قابليت دسترســى 
موادمعدنى برشــمرد و گفت: اكنون اطالعات اكتشافى وجود دارد، اما 

بخشى از آن وارد سايت كاداستر نشده است.
وى بيان  كرد: اگر اطالعات اكتشاف تجميع و طبقه بندى شود، تكليف 
نيز مشخص است و اين فرايند، در تصميم گيرى هاى كالن، تأثير زيادى 

خواهد داشت.
 اعطاى 500 ميليارد ريال براى نوســازى دستگاه هاى 

حفارى
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشــاره بــه اينكه در برنامه 
راهبرى اكتشــاف، تقويت بخش خصوصى بايد جزو سياست هاى 
توسعه اكتشاف باشــد، گفت: بخش خصوصى با توانمندى هايى از 
جمله تخصص نيروى انســانى و تأمين تجهيــزات، مى تواند نقش 
قابل توجهى در برنامه اكتشــاف داشــته باشــد. وى افــزود: طبق 
مصوبه ارديبهشــت ماه امســال، 500 ميليارد ريــال از محل وجوه 
اداره شــده به عنوان تســهيالت كم بهره به پيمانكاران حفارى براى 
نوسازى دســتگاه هاى حفارى از طريق صندوق بيمه سرمايه گذارى 

فعاليت هاى معدنى اعطا مى شود.
 انجام برنامه ريزى براى توليد اطالعات پايه

مدير اكتشــاف ايميدرو در اين نشست با اشاره به اقدام هاى انجام شده 
براى توسعه اكتشاف، گفت: براى تسريع در روند توليد، تجميع و ارائه 
اطالعات اكتشــافى، همكارى هاى بين بخشــى افزايش يافته و تاكنون 
جلســات مشتركى بين ايميدرو با معاونت امور معادن وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و سازمان زمين شناسى انجام شده است.
على اصغرزاده افزود: نتيجه اين جلســات مشــترك، انجام برنامه ريزى 
براى توليد اطالعات پايه همچون ژئوفيزيك هوايى، تكميل و توســعه 
فعاليت هاى اكتشــافى با اســتفاده از ظرفيت هاى سازمان زمين شناسى 
در مســاحت 400هزار كيلومتر مربع در قالب اولويت هاى اكتشافى در 

زون هاى ساختارى- متالوژنيكى بود.
وى بيان  كرد: از ديگر اقدام هاى انجام شــده، برگزارى جلسه توجيهى 
با ســازمان برنامه وبودجه براى تأمين اعتبار پروژه مشــترك و نيز تهيه 
پيش نويس توافق نامه ســه جانبه معاونت معدنى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى و ايميدرو همراه با 

برنامه يك  ساله و 5 ساله بود.

1.8ميليارد يورو كاال منتظر تأمين ارز
 معاون فنى گمرك با اشــاره به اينكه 2ميليون تن كاالى اساسى 
در بندر امام خمينى تخليه شــده است،  گفت:  ثبت سفارش كاالهاى 
اساســى موجود در اين بندر،  نياز به تأمين 1/8ميليارد يورو دارد كه 

هنوز تخصيص يا تأمين نشده اند.
 به گزارش اقتصادآنالين، مهردادجمال ارونقى با اشــاره به وضعيت 
دپوى كاالى اساســى در بندر امام خمينى(ره) استان خوزستان بيان 
كرد: در حال حاضر 2ميليون تن كاالى اساســى آماده خروج از بندر 
امام خمينى(ره) هستند كه شامل گندم، ذرت، سويا، دانه هاى روغنى، 

جو و ساير اقالم مى شود.
وى افــزود: از اين ميــزان 142هزار تن گندم، يــك ميليون و 420

هــزار تن ذرت، 431 هزار تن جو، 766 هزار تن ســويا، 227 هزار 
تن روغن و 473 هزار تن دانه روغنى در انبارها تخليه شده است.

ارونقى گفت: 3 كشــتى شامل 113 هزار تن دانه روغنى، يك كشتى 
10هزار تنى ذرت، يك كشــتى 26هزار تنى سويا، 2كشتى شامل 57
هزار تن جو، يك كشــتى  5 هزار و700 تنى روغن، يك كشتى 57

هزار تنى شكر، در حال تخليه كاالى خود هستند.
معاون فنى گمرك بيان كرد: 20كشتى حامل كاالهاى اساسى نيز در 
لنگرگاه منتظر تخصيص و تأمين ارز و رفع مشــكل اســناد مالكيت 
هســتند كه شامل 526 هزار تن ذرت، 303 هزار تن سويا، 61 هزار 
تن جو، 36 هزار تن روغن، 66 هزار تن دانه هاى روغنى و 63 هزار 

تن گندم است.
وى افزود:  ثبت ســفارش كاالهاى موجود در اين بندر نشان مى دهد 

1/8ميليارد يورو كاالى اساسى تخصيص يا تأمين ارز نشد ه اند.
ارونقى در مورد كاالهاى اساسى تخليه شده نيز بيان كرد: تشريفات 
2 ميليون تن از كاالهاى اساســى اظهار شــده، پايــان پذيرفته و به 
صــورت پروانه قطعى و يا حكم ترخيص 90درصدى مجوز خروج 

گرفته اند.
وى گفــت: 44 هزار تــن از كاالهاى اساســى و نهاده ها به صورت 

كاميونى و 3 هزار تن به صورت ريلى از بندر امام(ره)خارج شدند.

واحدهاى توليدى در صف مقدم مبارزه با تحريم ها
 قرار دارند

 استاندار همدان معتقد است بخش خصوصى، سرمايه گذاران و واحدهاى توليدى در 
صف مقدم مبارزه با تحريم ها قرار دارند.

به گزارش ايرنا، سعيد شــاهرخى در ديدار با مديركل و معاونان سازمان تأمين اجتماعى 
استان همدان با گراميداشت هفته تأمين اجتماعى، گفت: با توجه به شرايط كنونى، وجود 
كرونا و تحريم ها ضرورت دارد ســازمان تأمين اجتماعى تعامل بيشترى با توليدكنندگان 

داشته باشد. 

وى بيان كرد: با وجود تحريم هاى بى ســابقه و ظالمانــه، اقدامات قابل توجهى در حوزه 
سازمان تأمين اجتماعى و خدمات درمانى انجام شده است . 

شــاهرخى گفت: اجازه ندهيد كه كاستى هاى كارفرما، خدمات سازمان تأمين اجتماعى به 
بيمه شده ها را تحت تأثير قرار دهد. 

اســتاندار همدان افزود: ارزش خدمات ارائه شده سازمان تأمين اجتماعى در اين استان 2 
هزار و  200 ميليارد تومان است.

شاهرخى گفت: خدمات شايسته اى توسط سازمان تأمين اجتماعى در حوزه هاى درمانى 
و حمايتى به مردم ارائه مى شــود كه ميزان تأثيرگذارى آن در جامعه، فرصتى براى ايجاد 

انگيزه و خدمت بيشتر است.

ــهروندان  ــر از ش ــزار نف ــود، 743 ه ــار موج ــاس آم ــه براس ــان اينك ــا بي وى ب
ــوع  ــرد: تن ــان ك ــتند بي ــى هس ــازمان تأمين اجتماع ــات س ــتان زيرپوشــش خدم اس
ــى در  ــن اجتماع ــازمان تأمي ــرد س ــذارى عملك ــاط و تأثيرگ ــوع ارتب ــات و ن خدم

ــان اســت. ــه نماي ــف جامع ــاد مختل ابع
اســتاندار همدان عملكرد ســازمان تأمين اجتماعــى و خدمات درمانى اين ســازمان را 
رضايت بخش دانســت و افزود: توجه به معيشت، اشتغال و ارتقاى سطح زندگى مردم از 

اولويت هاى دولت تدبير و اميد بوده است.
شــاهرخى گفت: همراهى و همكارى سازمان تأمين اجتماعى و بخش خدمات درمانى با 

علوم پزشكى در ارائه خدمات به مردم در زمان شيوع كرونا قابل قدردانى است.

آگهى مزايده (نوبت اول) 
در كالسه اجرايى 9900297 اج م طى دادنامه صادره از دادگاه خانواده همدان آقاى مرتضى خوش زارع فرزند موسى محكوم گرديده به پرداخت عين 14 عدد سكه تمام بهار آزادى و نيز پرداخت مبلغ 
804,618,188 ريال بابت مهريه در حق خواهان و نيز پرداخت نيم عشــر به مبلغ 112,000,000 ريال در حق صندوق دولت كه در جهت استيفاى محكوم به مال غيرمنقول ذيل از اموال محكوم عليه 

شناسايى و سهم سه دانگ مشاءاليه توسط اين اجرا مطابق ماده 114 قانون اجراى احكام مدنى واقع در شهر اللجين همدان از طريق مزايده فروخته خواهد شد.
مشخصات مال غيرمنقول و نظريه كارشناسى: 

ملك مورد ارزيابى يك باب ملك مسكونى- تجارى واقع در اللجين-تقاطع خيابان ايثارگران و شهيد اسماعيلى عزت به نام آقايان موسى و مرتضى خوش زارع داراى سند عادى به مساحت عرصه 
85/70  مترمربع و به صورت دو نبش و در حال حاضر داراى چهار و نيم طبقه بناى صددرصد تراكم، زيرزمين به مساحت تقريبى 50 مترمربع، همكف به مساحت 88/5 مترمربع كه شامل پاركينگ، 
راه پله و باقيمانده تجارى به مساحت تقريبى 50 مترمربع كه به صورت نميه كاره و فاقد نازك كارى است، طبقات همكف و اول به مساحت تقريبى 98 مترمربع شامل واحدهاى مسكونى دو خوابه 
و طبقه نهايى،خرپشته و جنب خرپشته (سوئيت) به مساحت تقريبى 45 مترمربع و انبارى فوقانى پاركينگ به مساحت تقريبى 14مترمربع، فاقد آسانسور، سازه فلزى و سقف كامپوزيت و سيستم 
گرمايشى پكيج و رادياتور، كف مسكونى سراميك و ديواره سفيد كارى و كاغذ ديوارى،عايق بام ايزوگام و داراى امتيازات و انشعاب شهرى (هر انشعاب دو مورد) و حدود 6 سال ساخت،فاقد نماسازى 
و درب و پنجره دو جداره مى باشــد.الزم به توضيح اســت به دليل عدم ارائه پروانه ساخت از سوى خوانده دعوى على رغم پيگيرى صورت گرفته، حدود اربعه ملك توسط محكوم له تعرفه گرديده 
و مســاحت عرصه بر اساس تصوير مبايعه نامه عادى مورخ 92/05/20 لحاظ گرديده است و به دليل عدم ارائه پروانه ساختمان ى و يا پايان كار، مساحت اعيانى و كاربرى ها به صورت تقريبى لحاظ 
گرديده است.لذا امكان مغايرت در مساحت هاى اعالمى وجود دارد. نتيجه گيرى با توجه به مساحت موقعيت، كاربرى و ساير عوامل موثر در ارزيابى و با لحاظ عدم فروش عادى ملك،جرائم احتمالى 
و بدهى به بانك و ارگان هاى دولتى يا خصوصى، جرائم احتمالى به شهردارى يا تخلفات ساختمانى خارج از پروانه و اخذ پايان كار،ارزش فعلى ششدانگ ملك به مبلغ 27,500,000,000 ريال و ارزش 

سه دانگ ملك متعلق به آقاى مرتضى خوش زارع به مبلغ 13,750,000,000 ريال معادل يك ميليارد و سيصد و هفتاد و پنج ميليون تومان اعالم مى گردد.
زمان و مكان بازديد: زمان روز سه شنبه مورخ 1400/05/12 از ساعت 10 الى 10:30 صبح در دفتر اجراى احكام مدنى دادگاه اللجين واقع در خيابان مهديه-دادگاه اللجين برگزار خواهد شد.

توضيح اينكه مزايده به صورت حضورى بوده و فروش ملك ياد شده از قيمت پايه شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد.از برنده مزايده10٪  فى المجلس دريافت و الباقى ظرف مدت 
30 روز قابل وصول خواهد بود.بديهى است در صورت انصراف خريدار مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.عالقمندان به شركت در مزايده مى توانند 5 روز قبل از تاريخ برگزارى مزايده 
به دفتر اجرا مراجعه تا زمينه بازديد فراهم گردد. هزينه هاى نقل و انتقال تابع شرايط عمومى معامالت مى باشد و ساير هزينه ها اعم از مبلغ قطعى و غيرقطعى تا تاريخ مزايده به عهده محكوم عليه 

و متصرف كنونى مى باشد. (م الف 193)
شعبه اجراى احكام مدنى اللجين

 مديــركل تعزيــرات حكومتــى اســتان 
مــرغ  قطعه بنــدى  توقــف  از  همــدان 
ــا  ــه ب ــورى ك ــه ط ــر داد ب ــدان خب در هم
ــرغ،  ــازار م ــى ب ــت فعل ــه وضعي ــه ب توج
ــن  ــا متخلفي ــت و ب ــوع اس ــدى ممن قطعه بن

مى  شــود. برخــورد 
بــا  گفت وگــو  در  جودكــى  داريــوش 
ــرزده از  ــد س ــه بازدي ــاره ب ــا اش ــارس، ب ف
ــا توجــه  ــدان گفــت: ب ــرغ هم ــتارگاه م كش
ــه  ــرغ ب ــع م ــامان توزي ــت نابس ــه وضعي ب
طيــور  كشــتارگاه  از  ســرزده  صــورت 
ــان  ــا در جري ــتيم ت ــى داش ــدان بازرس هم

رونــد كار قــرار گيريــم.
و  مــرغ  تأميــن  در  برنامه ريــزى  وى 
ــتان الزم  ــروج آن را از اس ــرى از خ جلوگي
دانســت و افــزود:  بــا تيمــى متشــكل از 
اداره  دامپزشــكى،  فرمانــدارى،  نماينــده 
اطالعــات، اطالعــات ســپاه و پليــس امنيــت 
اقتصــادى بــه صــورت ســرزده از كشــتارگاه 
طيــور همــدان بازرســى كرديــم و از نزديــك 
رونــد كشــتار و توزيــع مــرغ قــرار گرفتيــم 

ــم. ــام دهي ــات الزم را انج ــا اقدام ت
اســتان  حكومتــى  تعزيــرات  مديــركل 
همــدان بــا اشــاره بــه اينكــه در ايــن 
ــه  ــداد ب ــك بام ــاعت ي ــا س ــه ت بازرســى ك
طــول انجاميــد، دســتور توقــف قطعه بنــدى 
مــرغ صــادر شــد بيــان كــرد: بــا توجــه بــه 

وضعيــت فعلــى بــازار قطعه بنــدى مــرغ 
ممنــوع اســت و بــا متخلفــان برخــورد 

. مى كنيــم
ــتار،  ــوه كش ــى نح ــه بررس ــاره ب ــا اش وى ب
ــوب  ــه معي ــاى چرخ ــرغ و ايراده ــع م توزي
ماننــد قطعه بنــدى توســط كارشناســان و 
صورتجلســه اى بــراى اتخــاذ تصميمــات  
الزم گفــت: تعزيــرات حكومتــى وظيفــه 

رســيدگى و صــدور حكــم را دارد و در 
ــات  ــه ثب ــك ب ــه كم ــال از هرگون ــن ح عي
ــا  ــا ب ــد، ام ــغ نمى كن ــازار دري ــش ب و آرام
ــتگاه هاى  ــارت، دس ــاهده ضعــف در نظ مش
ــر  ــترى ب ــت بيش ــا دق ــد ب ــم باي ــى ه نظارت
ايــن موضــوع نظــارت و بــازار را مديريــت 
كننــد تــا مــردم بــراى تأميــن مايحتــاج 
ضــرورى خــود ماننــد مــرغ دچــار مشــكل 

ــوند. نش
جودكــى بــه شــماره تلفــن 32523442
اداره كل تعزيــرات حكومتــى اســتان، شــماره 
www.124 .ir تلفــن گويــاى 124، ســامانه
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت، ســامانه 
t١٣۵.ir ــاى ــى 300000135 و تارنم پيامك

ــوى  ــادات از س ــنهادات و انتق ــه پيش در ارائ
مــردم اشــاره كــرد.

 نماينده مردم اســدآباد در مجلس با بيان 
اينكــه نهاده هاى دامــى در گمرك در حال 
فاسد شدن است از لزوم واگذارى واردات، 
توليد و توزيع نهاده هاى دامى به يك مرجع 

واحد خبر داد.
كيومرث سرمدى در گفت وگو با فارس، در 
خصوص مشكل نهاده هاى دامى و مشكالت 
دامــداران گفــت: بنــده در اين خصوص 
اشــاره شــفاهى نيز در مجلس داشتم، زيرا 
حــال دامداران به داليــل مختلفى از جمله 
خشكســالى، گرانى نهاده ها، تأمين نهاده ها 

اصًال خوب نيست.
وى افــزود: بنا بر اظهار مســئوالن گمرك، 
وزارت صمت و كشــاورزى بيــن 4 تا 7

ميليون تن نهاده  دامى اعم از جو، كنجد ذرت 
دپو شده و بنا بر اظهارنظر كارشناسان خود 

در حال فاسد شدن است.
نماينده مردم اسدآباد در مجلس با اشاره به 
اينكه برخى از اين مشــكالت به تخصيص 
نيافتن ارز، مشــكل ناوگان حمل ونقل و... 
برمى گــردد گفت: امروز مســأله براى ما و 
مردم اين اســت كه تأمين نهاده ها مشــكل 
دارد، دامداران ما دام هاى مولد خود را كشتار 

مى كنند؛ زيرا توان نگهدارى آنها را ندارند.
وى با بيان اينكه امروز وضعيت به گونه اى 
اســت كه نگهدارى دام براى دامدار مشكل 
شده و مصرف كننده نيز از گوشت آن راضى 
نيســت افزود: بنده احساس مى كنم بحث 
نهاده هــاى دامى و دامدارى ما چه در بخش 
طيور و چه مشــتقات آن در حال تبديل به 
دامى براى دولت آينده  مى شــود و چالش 

بزرگى براى ماست.
سرمدى با بيان اينكه در اين خصوص تذكر 
داده ايم بيان كرد: مسئوالن هم مى دانند بايد 
ســريع ترتيبى اتخاد شود كه هر چه زودتر 
اين نهاده ها از بنادر جنوب و شمال ترخيص 
شود و اين مشكل حاد جامعه بايد حل شود.

وى گفت: اين مسأله را كميسيون كشاورزى 
مجلس از مدت ها قبل پيگير است و جلسات 
متعددى هم بــا وزراى جهادكشــاورزى، 
وزارت صمــت و بانك مركزى داشــته كه 
اركان سه گانه حل اين مشكل هستند و قول 

دادند اين مشكل حل شود.
نماينده مردم اســدآباد افزود: بنده هم تذكر 
شــفافى در صحن علنى مجلس داشــتم و 
ارتباطات تلفنى هم براى حل اين مشــكل 

انجام دادم كه اميدوارم اثربخش باشد.
وى درخصوص كم كارى و كوتاهى دولت 
در امر تأميــن نهاده هاى دامــى نيز گفت: 
معتقدم بخشى از اين مشكل به كم كارى و 
ترك فعل دولت برمى گردد، اما در تقسيمات 
دوگانه اى كه وزارت كشاورزى متولى توليد 
است و وزارت صمت متولى توزيع است، 
مراجع  در  واحــد  تصميم  گيرى هاى  اتخاذ 

چندگانه خود مزيد بر علت است.
سرمدى با بيان اينكه در طرحى كه كميسيون 
كشــاورزى دارد اين مسأله مطرح است كه 
واردات، توليــد و توزيــع نهاده هاى دامى 
به يك مرجع واحد واگذار شــود افزود: با 
اجراى اين طرح متولى مشــخص مى شود 
و هر سيستمى مشكالت را به ديگرى پاس 

نمى دهد.

باالخره قيمت مرغ چند است؟

 جلوگيرى از صادرات مرغ

نابودى نهاده هاى دامى در گمرك
مديريت نهاده ها به مرجع واحد 

واگذار شود
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انتقال تيم پاس به ورزش همدان لطمه زد
 بهتر است همدان در عرصه ليگ تيمدارى كند اما انتقال و حضور 

تيم فوتبال پاس به ورزش اين استان لطمه زد.
رئيس فدراسيون واليبال با انتقاد از انتقال تيم پاس به همدان گفت: با 
بيش از 40 ســال سابقه در عرصه مديريت ورزشى كشور معتقدم كه 
بهتر است استان ها داراى تيم باشند، اما پاس را از ليگ برتر به همدان 
آوردند و به اين وضعيت رســيد و در اين سال ها اداره ورزش تحت 

فشار بود و موجب مى شود در حق ساير رشته ها اجحاف شود.
محمدرضا داورزنى بيان كرد: اين اتفاق فقط مخصوص همدان نيست 
و استان هايى كه تيم ليگ برترى فوتبال دارند، ساير رشته هاى ورزشى 

را تحت شعاع قرار مى دهند و تضعيف مى شوند.
وى افزود: هرگز مخالف فوتبال نيســتم و در دنيا بيش از 3/5 ميليارد 
نفر فوتبال را دنبال مى كنند و حتى ورزشكاران ساير رشته ها نيز اخبار 
فوتبال را دنبال مى كنند، اما معتقدم اســتان بايد ظرفيت اين ورزش را 

داشته باشد.
داورزنى بيان كرد: در برخى استان ها نظير اصفهان و كرمان شرايط به 
گونه اى اســت كه منابع مالى خوبى وجود دارد و در ليگ برتر فوتبال 
تيمدارى مى كند، اما اســتان هايى كه منابــع مالى الزم  براى تيمدارى 

ندارند، تمام اعتبارات مالى ورزش را فوتبال مى بلعد.

هيأت هاى ورزشى استان آكادميك مى شوند
 هدف دستگاه ورزش اســتان آكادميك كردن هيأت هاى ورزشى 

استان است.
مديركل ورزش وجوانان اســتان با بيان اين مطلب گفت: اگر بخواهيم 
با دنيا رقابت كنيم بايد با مدل روز دنيا آشنا باشيم و همواره همخوان 

و به روز باشيم.
حميد سيفى با اشاره به فعال سازى مركز استعداديابى شهيد شمسى پور 
همدان، افزود: در سالجارى 2ميليارد و 500 ميليون تومان براى توسعه 

و تجهيز اين مركز اختصاص داده ايم.
وى افزود: امروز به دنبال ايجاد آكادمى هاى تخصصى در رشــته هاى 
مختلف ورزشــى هســتيم كه  اميدواريم با حمايــت و همراهى همه 
فدراسيون ها، تالش هيأت هاى استان بتوانيم جايگاه ورزش همدان را 

به باالترين مراتب موفقيت برسانيم.

رئيس فدراسيون فوتبال فردا 
به همدان سفر مى كند

 رئيس فدراســيون فوتبال براى حضور در مجمع انتخابات هيأت 
فوتبال استان دوشنبه هفته جارى به همدان مى آيد.

مجمع انتخابات هيأت فوتبال اســتان همدان قرار است روز دوشنبه 
هفته جارى با حضور رئيس فدراسيون فوتبال برگزار شود.

همدان نخستين سفر شهاب الدين عزيزى خادم براى حضور در مجامع 
انتخاباتى هيأت هاى استانى است.

مجمع انتخاباتى هيأت فوتبال استان با حضور نامزدها، اعضاى مجمع 
و خبرنگاران دوشنبه هفته جارى در هتل باباطاهر شهر همدان برگزار 

مى شود.

مسابقات چندجانبه واليبال در فامنين
 مسابقات چندجانبه واليبال بانوان به مناسبت هفته عفاف و حجاب 

در شهرستان فامنين برگزار شد.
به همت هيأت واليبال شهرســتان فامنين، مسابقات چندجانبه واليبال 
بانــوان به مناســبت هفته عفاف و حجاب در ســالن امــام على(ع) 

شهرستان فامنين برگزار شد.
اين مســابقات با حضور4 تيم در رده ســنى نوجوانان به صورت 2

حذفى با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى برگزار شــد و در پايان اين 
دوره از مســابقات حكم قهرمانى و جوايزى به رسم يادبود به 2 تيم 

نخست اهدا  شد.

جشنواره گل در روز پايانى ليگ 2
پاس همدان 6 تايى شد 

 در هفته پايانى رقابت هاى ليگ دســته دوم كشــور نتايج غيرقابل 
پيش بينى رفم خورد و تيم هاى مدعى صعود جشــنواره اى از گل به 

راه انداختند.
هفته پايانى رقابت هاى فوتبال ليگ دســته دوم قهرمانى باشــگاه هاى 
كشــور با انجام 7 بازى دنبال شــد و تيم هاى باالى جدول و مدعى 
صعود مقابل حريفان خود جشــنواره اى از گل به راه انداختند و تيم 
فوتبال پاس همدان نيز 6 تائى شد و مقابل حريف ماهشهرى خود در 

خانه گل باران شد.
پاس در روزى كه انگيزه كافى نداشــت و با قرار گرفتن در رده دهم 

پذيراى تيمى شد كه براى صعود نياز به گل آوراژ داشت.
پاس در اين بــازى كه تعدادى از بازيكنان اصلــى خود را به همراه 
نداشــت با 6 گل مغلوب شهردارى ماه شهر شد.پاس كه در طول 24

هفته تنها 19 گل دريافت كرده بود در دو بازى پايانى 10 گل دريافت 
كرد.

در اين هفته 3 تيم باالى جدول شهيد قندى يزد، شاهين بندرعامرى و 
شــهردارى ماه شهر با 42 امتياز به مصاف حريفان خود رفتند تا از بين 

خود يك تيم را مرحله راهى پلى اف نمايند.
ــل  ــرى مقاب ــاهين بندرعام ــهر و ش ــهردارى ماه ش ــه ش ــن هفت در اي
ــزه  ــى انگي ــران ب ــالد ته ــدان و مي ــاس هم ــزه پ ــم بى انگي دو تي
ــاندند  ــر رس ــه آخ ــازى را ب ــا 6 گل ب ــد و ب ــازى راه انداختن آتش ب
امــا شــهيد قنــدى يــزد در مقابــل تيــم ســردار بــوكان كــه بــراى بقــا 
ــم  ــار دروازه تي ــت و 10 ب ــه راه انداخ ــاوال گل ب ــد كارن مى جنگي
ــارم گل هــاى  ــزدى يك چه ــم ي ــرد تي ــاز ك ــوكان را ب نگون بخــت ب
زده خــود را در ايــن بــازى بــه ثمــر رســاند كــه شــائبه هايى ايجــاد 
ــد و كســب  ــا مى جنگي ــراى بق ــه ب ــى ك ــل تيم ــم مقاب ــرد آن ه ك
امتيــاز در ايــن بــازى برايــش حياتــى بــود امــا ايــن تيــم نيــز در ايــن 

بــازى يــك پنجــم گل هــاى فصــل را دريافــت كــرد.
در حالى كه مربيان ليگ برترى بازيكنان خود را به كم فروشــى متهم 
مى كنند در ليگ 2 كه نظارت ضعيف اســت اين شائبه ها افزايش پيدا 
كرده و در روز آخر با نتايجى كه رقم خورد بر اين باور مى رســيم كه 
تمام نتايج در درون زمين رقم نمى خورد. در اين هفته 34 بار توپ از 
خط دروازه ها گذشت و ميانگين 5 گل در هر بازى را از خود بر جاى 

گذاشت كه حكايت از هفته اى پرگل داشت.
در اين هفته پاس با 6 گل مغلوب شهردارى ماهشهر شد. شهيد قندى 
يزد ده بر يك سردار بوكان را گلباران كرد. شاهين بندرعامرى 6 بر يك 
ميالد تهران را مغلوب كرد، نقت اميديه ، مس شهر بابك و شهردارى 
بم با نتايج مشــابه 3 بر صفر به ترتيب اترك بجنورد، عقاب تهران و 
شهردارى بم را شكست دادند و ديدار دو تيم نيروى زمينى و شمس 

آذر قروين نيز يك بر يك مساوى شد.
در پايان مسابقات گروه دوم تيم مس شهر بابك با 58 امتياز مستقيم به 
ليگ دسته يك صعود كرد و تيم شهيد قندى يزد در رقابتى ميليمترى 
و به لطف تفاضل گل با 45 امتياز راهى بازى پلى اف شد تا در جدال 

با ويستاتوربين تهران يكى به ليگ يك صعود كند.
در انتهاى جدول نيز نفت اميديه و سردار بوكان با ليگ دو وداع كردند 

و به دسته سوم سقوط كردند.

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

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

برابر رأي شماره 139960326008000528 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان رزن تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى يزدان قلندرى فرزند عباس على به شــماره شناسنامه 
0440113946 صادره از تهران در يك قطعه زمين مزروعي ديمى به مساحت 102104/65 
مترمربع قســمتي  پالك 670 فرعى از 19 اصلي قريه شوند واقع در همدان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك رزن  خريدارى با واسطه از مالك رسمى آقاى جعفرعلى سليمان رسولى دارنده 
سند شــماره 4395 مورخه 1353/09/02 دفترخانه 5  همدان 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 تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 34)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/26
حسين حيدرى 

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن 

آگهي حصر وراثت
خانم جميله كتابى داراى شماره شناسنامه 9 به شرح دادخواست به كالسه 112/234/1400  
از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رحيم 
عشقى به شماره شناســنامه  285 در تاريخ 1400/04/16 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 1-جميله كتابى فرزند رضاعلى 
متولد 1350 به شــماره شناسنامه 9 همســر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. (م الف 181)
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

اطالعيه (نوبت دوم)
بدينوسيله اعالم مى گردد چون خواهان خانم شهن كاره  وند فرزند محمد مراد دادخواستى 
مبنى بر تســليم اموال غايب مفقوداالثر به طرفيت ياسر واليوند و ... جهت آقاى شمس 
على واليوند فرزند نريمان به شــماره ملى 396205047 نموده كه به كالسه 2-9901509 
شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان مالير به ثبت رسيده و اعالم داشته اند كه مدتى بيش 
از چندين سال اســت نامبرده آقاى شمس على واليوند فرزند نريمان غايب و مفقوداالثر 
مى باشــد و از وى خبر و اطالعى در اختيار ندارند. لهذا از كليه كسانى كه مشاراليه خبر و 
يا هر گونه اطالعى دانرد دعوت مى شــود كه مراتب را به اين شعبه از دادگاه اعالم نمايند. 

(م الف 70)
ميثم اسكندرى - رئيس شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان مالير 

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

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

برابر رأي شــماره 140060326005000088 مــورخ 1400/02/26 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مهرى حســين طاليى فرزند اهللا مراد به 
شماره شناسنامه 1101 و به شــماره ملى 3961874353  صادره از نهاوند ششدانگ يك 
باب ساختمان به مســاحت 144/16 مترمربع قسمتى از پالك باقيمانده 4034 اصلى واقع 
در آخر خيابان گلشن-پشت كارواش حاج حســين خريداري از حسين شهبازى حقوق 
ارتفاقى ندارد تصرفات مالكانه متقاضى نســبت به مورد تقاضا 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 تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 1101)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/10

عليرضا غالمى 
 كفيل اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهي حصر وراثت
آقاى روح اهللا جمشــيدى داراى شماره شناسنامه  12961 به شرح دادخواست به كالسه  113/0000406 از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 

شادروان محمدابراهيم جمشيدى به شماره شناسنامه  48 در تاريخ 81/02/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 
1-روح اهللا جمشيدى فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 12961 پسر متوفى،2- حسين جمشيدى فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 4020066205 پسر متوفى،3- طاهره 
جمشيدى فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 10249 دخترمتوفى،4- بهاره جمشــيدى فرزند محمدابراهيم به شماره شناسنامه 141 دختر متوفى،5- فوزيه جمشيدى فرزند 
محمدابراهيم به شــماره شناسنامه 61 مواليد دختر متوفى،6- ســكينه جعفرى فرزند سيدجالل به شماره شناســنامه 35 زوجه دائمى متوفى.اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.
 (م الف 157)

قاضى حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

آگهى تأسيس،تغييرات شركت
ــا  آگهــى تغييــرات شــركت معدنــى رســتاك ســنگ فــالت آســيا شــركت ب
ــى 14005961346  ــه مل ــت 666 و شناس ــماره ثب ــه ش ــدود ب ــئوليت مح مس
بــه اســتناد صورتجلســه هيــأت مديــره مــورخ 1400/02/27 تصميمــات ذيــل 

اتخــاذ شــد: 
ــى  ــماره مل ــه ش ــهرابى ب ــن ش ــاى حس ــى آق ــه جايگزين ــه ب ــا توج 1-ب
بــه شــماره ملــى  شــهرابى  جــالل  آقــاى  جــاى  بــه   1188953249
0032913702 بــه نمايندگــى شــركت همــگام ســرام غــرب (ســهامى خــاص) 
بــه شناســه ملــى 10103461798 ســمت اعضــاى هيــأت مديــره بــراى بقيــه 
ــن گرديد.شــركت  ــدت نامحــدود) تعيي ــه م ــخ  1398/08/04ب ــدت (از تاري م
همــگام ســرام غــرب (ســهامى خــاص) بــه شــماره ثبــت 307944 و شــماره 
ملــى 10103461798  بــا نمايندگــى آقــاى حســن شــهرابى بــه شــماره ملــى 
ــاى  ــده ه ــركت پدي ــره ش ــأت مدي ــس هي ــمت رئي ــه س 1188953249 ب
ــت 307439  ــماره ثب ــه ش ــدود) ب ــئوليت مح ــا مس ــيا (ب ــالت آس ــى ف معدن
ــه  ــى ب ــاى مســعود باريكان ــى آق ــا نمايندگ ــى 10103430926 ب ــه مل و شناس
ــه ســمت نائــب رئيــس هيــأت مديــره آقــاى  شــماره ملــى 4899660804  ب
اميراحمــد موســوى بلــده بــه شــماره ملــى 0054891655 (خــارج از شــركاء) 

ــره ــأت مدي ــه ســمت عضــو هي ب
ــركاء  ــارج از ش ــى 0017491843 خ ــماره مل ــا ش ــى ب ــا باريكان ــاى نيم 2-آق
ــد،  ــل انتخــاب گردي ــه ســمت مديرعام ــره ب ــأت مدي ــاء هي ــارج از اعض و خ
ــك و  ــل چ ــدآور از قبي ــادار و تعه ــناد به ــه اوراق و اس ــاء كلي ــق امض 3-ح
ــو  ــه عض ــو از س ــترك دو عض ــاء مش ــا امض ــا ب ــروات و قرارداده ــفته و ب س
ــه  ــادى و نام ــه اوراق ع ــركت و كلي ــر ش ــا مه ــراه ب ــا هم ــأت مديره،متفق هي
ــا مهــر  ــراه ب ــى هم ــه تنهاي ــل ب ــر عام ــا امضــاء مدي ــادى و ادارى ب ــاى ع ه
شــركت و در غيــاب وى بــا امضــاء يكــى از اعضــاى هيــأت مديــره همــراه بــا 

ــر مــى باشــد. مهــر شــركت معتب
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رزن 
(1165342)

در واليبال المپيك 2020
حضور در جمع 4 تيم دور از دسترس نيست

 تيــم ملى واليبال ايران به طور قطع بســيار متفاوت و قوى تــر از المپيك 2016 در 
رقابت هاى المپيك توكيو حاضر خواهد شــد و حضــور در جمع 4 تيم نهايى دور از 

دسترس نيست.
رئيس فدراســيون واليبال در حاشــيه انتخابات هيأت واليبال استان با اعالم اين مطلب 
گفت: تيم واليبال بزرگســاالن ايران نسبت به دوره قبلى المپيك بهتر و قوى تر شده به 

نحوى كه اميدواريم جزو 4 تيم برتر اين دوره از رقابت ها قرار بگيريم.

محمدرضا داورزنى افزود: هدفگذارى فدراســيون واليبال در المپيك توكيو قرار گرفتن 
در جمع4 تيم برتر اســت و اين توانايى به خوبــى در بازيكنان و كادر فنى تيم وجود 
دارد. امروز واليبال ايران راهى توكيو مى شــود و از دوم مردادماه رقابت ها برابر جدول 
مسابقات آغاز مى شود. وى با بيان اينكه جوانان ما در ليگ جهانى توانستند قدرت هاى 
دنيا را شكســت دهند، گفت: امروزه ده ها شبكه معاند در حال تبليغ عليه نظام هستند، 
اما جوانان ما در دنيا نشــان دادند آنچه كه از اين رســانه هاى وابسته به دالرهاى نفتى 
بيان مى شــود، كذب محض است. در 15سال گذشــته با برنامه و منسجم كار و تالش 
كرديم تا روياهاى واليبال كشــور را به منصه ظهور برســانيم و در مسابقات رسمى در 
مصاف با تيم هاى ملى دنيا خوش بدرخشيم. داورزنى با اشاره به وضعيت واليبال استان 

همدان افزود: ســابقه همدان در واليبال كشور بيانگر اين است كه همدان داراى ظرفيت 
بااليى است، بنابراين توصيه مى كنم در شناسايى استعدادها و جذب جوانان اقدام شود. 
انتظار مردم اين اســت كه فرصت را براى ديده  شدن و حضور ورزشكاران در ميدان ها 
و رقابت هاى ملى و فراملى ايجاد كنيم. وى با اشاره به اينكه بايد آتش واليبال همدان را 
مجدداً بر افروخت گفت: ميزبانى مســابقات آسيايى با توجه  به زيرساخت هاى موجود 
در همدان با حمايت مديران ارشــد بايد اتفاق بيفتد تا شــاهد تحولى جدى در واليبال 
اســتان همدان باشــيم. داورزنى با بيان اينكه در حال حاضر 36 تيم دسته يك و 16 تيم 
ليگ برترى در بخش واليبال مردان فعال هستند، افزود: همدان هم بايد سهم خود را در 

تيم ها و ليگ هاى مختلف كشور كسب كند.

آگهـي مزايـده

على افشارى - رئيس اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان كبودرآهنگ

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان كبودرآهنگ در نظر دارد يك باب مغازه 
تجارى را واقع در شهر كبودرآهنگ-خيابان دستغيب،از طريق مزايده به اجاره 
به مدت يك ســال واگذار نمايد.لذا متقاضيان از تاريخ نشر اين آگهى لغايت 
1400/05/05 جهت شــركت در مزايده و دريافت اسناد و تضامين شركت در 

مزايده به اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان كبودرآهنگ مراجعه نمايند. 
شماره تماس: 35222988-081  داخلى 2  واحد اجارات

(م الف 162)

 نخســتين ســايت كمپ تيم هــاى ملى 
بــا حضور معــاون حقوقى، مجلــس و امور 
اســتان هاى وزارت ورز ش ، استاندار، نماينده 
مــردم همدان و فامنيــن و نماينده مردم رزن 
در مجلــس شــوراى اســالمى و مديــركل 

ورزش وجوانان استان رونمايى شد.
در آيين نخستين ســايت كمپ تيم هاى ملى 
در همــدان معاون حقوقى، مجلــس و امور 
اســتان هاى وزارت ورزش وجوانــان  گفت: 
رونمايــى از ســايت كمپ تيم هــاى ملى را 
دستاوردى بزرگ براى ورزش كشور و استان 
همدان مى دانم و اميدواريم اين مهم منشأ خير 

و بركت براى ورزش وجوانان قرار بگيرد.
جمشــيد تقى زاده افزود: همــدان با توجه به 
ارتفاع باال از سطح دريا مى تواند محل مناسبى 
بــراى اردوى تيم هاى ملــى و حتى تيم هاى 

خارجى باشد.
وى با آرزوى موفقيت براى تيم هاى المپيكى 
كه در آســتانه اعزام به المپيك هستند، افزود: 
جمهورى اسالمى ايران افتخار دارد كه جز 12

تيم حاضر در المپيك است كه موجب عزت و 
افتخار ملى است.

معاون حقوقــى، مجلس و امور اســتان هاى 
وزارت ورزش وجوانان با اشــاره به كسب 19

مدال طالى المپيك توســط قهرمانان كشور، 
گفــت: اين تعداد از مدال ها 4 مدال مربوط به 
قبل از انقالب و 15 مدال پس از انقالب است.

وى افزود: اميدواريم در اين دور از رقابت هاى 
المپيك نيز مدال طال داشــته باشــيم و پرچم 

كشور را به اهتزاز در بياوريم.
وى بــا بيان اينكــه بيش از 2 هــزار پروژه 
چمن مصنوعــى، 6هزار و 500 خانه ورزش 
روســتايى و 2 هزار ســالن ورزشى توسط 
دولــت تدبير و اميد به بهره بردارى رســيده 
است، گفت: سالن باستانى شهرستان رزن در 
حال حاضر داراى 45 درصد پيشرفت فيزيكى 
اســت كه طى رايزنى و تصميم مشــترك با 
اســتاندار و مديركل ورزش استان مقرر شد 
اعتبارات الزم جهــت تكميل آن اختصاص 

داده شود. 
اســتاندار همــدان نيز در اين مراســم گفت: 
همدان پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين است 
و گواه اين عنوان وجود هزار و 800 اثر طبيعى 

و تاريخى است.

ســعيد شــاهرخى با اشــاره به اينكــه اين 
ظرفيت هاى مهم، همــدان را در دنيا جاودانه 
كــرده اســت، افــزود: امــروز بــه وزارت 
ورزش وجوانــان بخصوص حميد ســيفى به 
جهت راه اندازى اين ســايت بــراى معرفى 
تبريك  همدان  استان  ظرفيت هاى گردشگرى 
مى گويم اميدواريم ايــن اقدامات بيش ازپيش 

موجب توسعه و تعالى استان همدان شود
وى بيــان كرد: ظرفيت اســتان همــدان در 
بخصوص  گردشــگرى  مختلف  زمينه هــاى 
گردشــگرى ورزشــى بســيار خوب است 
اميدواريم بتوانيم ميزبانى خوب براى تيم هاى 

ملى و بين المللى باشيم.
شاهرخى با اشاره به اينكه سايت كمپ هاى تيم 
ملى ظرفيت مناسب براى ارائه خدمات ورزشى 
به تيم هاى ملى داخلى و خارجى  را دارد، گفت: 
اميدواريم اين مهم توســعه و رونق گردشگرى 

ورزشى در استان همدان را فراهم آورد. 
نماينده مــردم همدان و فامنيــن در مجلس 
شوراى اسالمى نيز افزود: پروژه هاى در دست 
اجراى ورزش استان همدان نياز مردم را تا 50

سال آينده تأمين مى كند.
حميدرضا حاجى بابايى بيان كرد: استان همدان 
به دليل وضعيت زيرســاخت هاى ورزشى از 
اســتان هاى برتر كشور اســت و ما نيز موفق 
شديم در همدان و شهرستان ها ورزشگاه  هاى 

بزرگى را تأســيس كنيم كه بــا اين امكانات 
مى توانيم پذيراى بازى هاى آســيايى باشــيم 
هرچنــد كه برخــى پروژه هاى ما در دســت 

ساخت است.
وى افزود: در همدان اماكن ورزشى ما از لحاظ 
كمى و كيفى قابل قبول اســت و تقريباً در هر 
يك از روستاهاى بخش مركزى ما يك سالن 

بزرگ داريم.
حاجى بابايى با اشاره به اينكه اخيراً 10ميليارد 
تومان بــراى تكميل پروژه ســالن بين المللى 
باستانى همدان از سازمان برنامه وبودجه جذب 
شده است، گفت: همدان در زمينه هاى مختلف 
توسعه زيرساخت هاى ورزشــى موفق بوده، 
بنابراين اميدواريــم در بحث اعتبارات جارى 

ورزشى نيز بيش ازپيش توانمند شويم.
وى با اشاره به اينكه پروژه هايى كه در همدان 
كليد مى خورد و يا خورده براى آينده همدان 
بسيار مؤثر هســتند، افزود: در تالش هستيم 
يك زمين چمــن براى مريانــج ايجاد كنيم 
چراكه ظرفيت استاديوم شهيدان حاجى بابايى 
توســط تيم هاى مختلف ورزش تكميل شده 
اســت و خوشــحاليم امروز بــا رونمايى از 
سايت كمپ هاى ســطح ارتفاع قدمى مثبت 
جهت معرفى اســتان همدان برداشــته شده 

است.
مديركل ورزش وجوانان اســتان هم در آيين 

رونمايى ســايت كمپ تيم هــاى ملى گفت: 
فراهم  كردن زيرســاخت هاى جذب گردشگر 
ورزشــى نيازمند حمايت همه جانبه هتلداران 
و مجموعه هاى ورزشــى اســت كه بايد اين 
مهم آغازى براى تحول در صنعت ورزشى و 

گردشگرى باشد.
حميد سيفى افزود: همدان از لحاظ مشاهير و 
جاذبه هاى گردشگرى در كشور زبانزد است، 
اما امروز در سايت كمپ هاى سطح ارتفاع به 
موارد بيوتومكس(سطح ارتفاع) استان همدان 
پرداخته اســت چراكه براى تمرينات ورزشى 
تيم هاى ملى مى تواند بهترين ظرفيت و نقش 

را ايفا كند.
وى گفت: اين ســايت  براى انتقال مهارت ها، 
جذب توريســم ورزشــى، ارتقــاى جايگاه 
ورزشــى، فرهنگى و اجتماعى مى تواند بسيار 
مؤثر باشــد، بنابراين از همــه عزيزان تقاضا 
مى شــود هرآنچه در تــوان دارند براى تحول 
هرچه بيشــتر ورزش و جوانان استان همدان 

به كار بگيرند.
ســيفى با اشــاره به اينكه زيرســاخت ها و 
ظرفيت هاى گردشگرى استان همدان ظرفيت 
پذيــرش تيم هاى ورزشــى كشــور و حتى 
كشورهاى حاشــيه خليج فارس را دارند بيان 
كرد: اميدواريم بتوانيم قدمى مثبت در راستاى 

توسعه همه جانبه ورزش استان برداريم.

نخستين سايت كمپ تيم هاى ملى در همدان 
رونمايى شد 

صعود استقالل 
در ضيافت پنالتى ها 

 تيم فوتبال استقالل با غلبه بر پرسپوليس در داربى تهران به 
مرحله نيمه نهايى جام حذفى كشور صعود كرد.

مرحلــه يك چهارم پايانــى رقابت هاى جام حذفى كشــور 
حماسه آزادسازى خرمشــهر با انجام 3 بازى دنبال شد و تيم 
هاى اســتقالل، فوالد و گل گهر با غلبه بــر حريفان خود به 
مرحله نيمه نهايى صعود كردند. در اين مرحله دو تيم پرطرفدار 

كشور در داربى 96 در ورزشگاه آزادى مقابل هم قرار گرفتند. 
جدال حساس استقالل و پرسپوليس در ورزشگاه خالى آزادى 
چنگى بدل نزد و دو تيم با نمايش يك فوتبال ســرد و كســل 
كننده پس از 120 دقيقه بازى، سرنوشــت را به ضيافت پنالتى 
ها كشاندند كه تيم اســتقالل با درخشش سيدحسين حسينى 
دروازه بان خود موفق شــد 4 بر 3 تيم پرسپوليس را شكست 
بدهد و آبى پوشــان تهرانى به مرحله نيمه نهايى صعود كردند 
در اين بازى دو تيم جانب احتياط را در پيش گرفتند و خطرى 
جدى دروازه ها را تهديد نكــرد. در ديگر بازى ها جدال دو 
تيم فوالد خوزســتان و سپاهان اصفهان نيز پس از 120 دقيقه 

يك بر يك مساوى تمام شد و تيم فوالد درضيافت پنالتى ها با 
درخشش محسن فروزان سپاهان را حذف كرد.

تيم گل گهر ســيرجان نيز با هدايت امير قلعه نوعى در اراك 
مقابل آلومينيوم و شــاگردان على منصوريــان كامبك زد و 
باخــت يك بر صفر نميه اول را به پيروزى 3 بر يك در نيمه 
دوم تبديل كرد و به نيمــه نهايى صعود كرد ديگر بازى اين 
مرحلــه را روز دوم مرداد دو تيم دســته يكى ملوان انزلى و 
خيبــر خرم آباد برگزار خواهند كــرد تا چهره تيم چهارم نيز 

مشخص شود.
مرحله نيمه نهايى در مردادماه برگزار خواهد شد.

B جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته26) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

3258+261777386مس شهر بابك 1
2545+26111234318شهيدقندى يزد2
2245+2612954624شاهين بندر عامرى 3
1745+2613674427شهردارى ماهشهر 4
1741+2810883423عقاب تهران5
1340+26101063017نيروى زمينى تهران6
639-2691253226شمس آذر قزوين7
438+2610882319شهداى بابلسر8
432-2688102529اترك بجنورد9
630-2679102329پاس همدان 10
2324-2666142245ميالدمهر تهران11
2320-2648141841شهردارى بم 12
2920-2648142554سردار بوكان 13
4515-264322755نفت اميديه14
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فنـاوري

گـزارش 

گردشگـرى

كاوش مريخ نورد چينى ها در مريخ
 مركز برنامه فضايى و اكتشاف ماه سازمان ملى فضايى چين اخيراً 
 (Zhurong) "اعالم كرد كه مريخ نورد آنها موســوم به "ژورونگ
تاكنون بيش از 400متر بر روى سطح سياره سرخ حركت كرده است.

به گزارش چايناديلى،  «ژورونگ» كه از انرژى خورشيدى براى كار 
خود استفاده مى كند، از دوربين باكيفيت و وضوح باال و ساير ابزارهاى 
خود براى بررسى خاك و جو مريخ و همچنين جست وجوى آب يا 

يخ در زير سطح مريخ استفاده مى كند.
بــه گفته آنها مدارگرد مأموريت تيانون -1 تا چند روز اخير عملكرد 
طبيعــى در مريخ داشــته و در كل تــا آن روز 353روز بوده كه به 
طــور عادى و طبيعى در مدار كار كرده اســت. فاصله زمين و مريخ 

370/7ميليون كيلومتر است.

پروژه جامع اروپا 
براى شناسايى دقيق نانومواد

 پروژه اى كه با پشــتيبانى اتحاديه اروپا در حال انجام شدن است، 
به شناسايى ويژگى هاى نانومواد مى پردازد تا اثرات مثبت و منفى آنها 

را مشخص كند.
به گزارش ايسنا، نانومواد به زندگى ما راه يافته اند و به بهبود و تحول 
بسيارى از صنايع از جمله آرايشى و بهداشتى، انرژى، ساخت وساز، 

خودروسازى و صنايع دفاعى كمك مى كنند.
بــا وجود ايــن، نانومواد مى توانند اثرات منفى نيز داشــته باشــند. 
اگرچه نانومواد از بســيارى جهات با مزيت هايى همراه هســتند اما 
نگرانى هايى نيز به خاطر اطالعات كم در مورد اثر اين مواد بر انسان 

و محيط زيست وجود دارد. 

شارژ دستگاه هاى پوشيدنى
 با كمك انگشتان دست!

 دانشمندان كارآمدترين دستگاه تأمين انرژى را اختراع كرده اند كه 
مى تواند روى نوك انگشتان دست قرار بگيرد و دستگاه هاى مختلف 

را شارژ كند.
به گزارش اينديپندنت، مهندسان دانشگاه كاليفرنيا سن ديه گو دريافتند 
كــه يك نوار نازك و انعطاف پذير مى تواند با اســتفاده از عرق افراد 
انرژى الزم براى شــارژ دستگاه هاى پوشــيدنى و ساير دستگاه ها را 

فراهم كند.
اين نوار نازك، عالوه بر توليــد انرژى از عرق افراد مى تواند انرژى 
اضافى توليد شده از وارد شدن فشار كم به انگشتان حين فعاليت هايى 

مثل تايپ كردن و نواختن پيانو را نيز جمع آورى كند.

كاهش تركيبات مضر تنباكو
 با روش جديد پژوهشگران

 پژوهشــگران آمريكايــى در بررســى جديــد خــود، روشــى ارائه 
ــو را  ــر تنباك ــات مض ــا توانســت تركيب ــه در آزمايش ه ــد ك داده ان

كاهــش دهــد.
به گزارش وب ســايت رســمى دانشــگاه ايالتى كاروليناى شمالى، 
پژوهشگران در يك بررسى جديد، روشى را ارائه داده اند كه مى تواند 

متابوليسم گياه را تغيير دهد.
 اين روش كه روى گياه تنباكو آزمايش شــد، نشان داد كه مى تواند 
تركيبات مضر شــيميايى از جمله برخى از مواد سرطان زا را كاهش 
دهد. از يافته هاى اين پژوهش مى توان براى بهبود فوايد محصوالت 

كشاورزى نيز استفاده كرد.

حل معماى انعكاس جهان توسط سياه چاله ها
 يك فيزيكدان موفق شــده به پرسشى ديرينه در علم فيزيك مربوط 
به ســياه چاله ها و چگونگى انعكاس جهان توسط آنها پاسخ دهد و اين 
مى توانــد تكرار ابرنواخترهاى عظيم را براى دانشــمندان فراهم كند.به 
گزارش ايســنا، وقتى يك سياه چاله از بين ما و يك كهكشان دوردست 
مى گذرد، ممكن است كهكشــان در  امان بماند، اما احتماالً تصوير آن 
هرگز از بين نمى رود.از آنجا كه پرتوهاى نور ممكن است چندين بار در 
اطراف افق رويداد يك سياه چاله خم شوند، ناظران دور ممكن است شاهد 
نسخه هاى مختلفى از يك جرم باشند. براساس مطالعه تازه منتشر شده در 
مجله "ساينتيفيك ريپورتس"، يك دانشجوى فيزيك در انستيتوى "نيلز 
بور" موفق به توليد نخستين عبارت رياضياتى شده است كه به درستى 

چگونگى بازتاب نور كيهان توسط سياه چاله ها را مدل سازى مى كند.

بيش از 35 مورد از ميراث ناملموس
 استان همدان ثبت ملى شده است

 ميراث فرهنگى ناملموس از مهمترين داشته هاى يك ملت است كه 
تاريخ و تمدن آنها را معرفى مى كند؛ يادگارانى گرانقدر كه 35 موردش 

از آنها در استان همدان به ثبت ملى رسيده است.
استان همدان با پيشينه تاريخى طوالنى، مهد تمدن هاى بزرگى بوده است 
هر يك از آنها ، آداب ورســوم خاص خود را داشــته اند. از رهگذر اين 
تمدن ها، آيين ها يا ســنت هايى به يادگار مانده كه امروزه در فهرســت 

ميراث فرهنگى ناملموس كشور به ثبت رسيده است.
ثبت آيين ها، سنت ها، مهارت ها و غذاهاى سنتى هر منطقه كه به همت 
سازمان يونسكو انجام مى شود در معرفى فرهنگ قوميت هاى مختلف، 

مشاغل سنتى و جذب گردشگر نقش مهمى دارد.
به گفته كارشناس ارشد ايران گردى اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى همدان تاكنون بيش از      35 اثر از اســتان در فهرست 

ميراث فرهنگى ناملموس به ثبت رسيده است.
فريبا نعمتى در گفت وگو با تسنيم گفت: از مهمترين اين موارد مى توان 
در بخش آيين ها به سينه زنى دهه محرم روستاى مهاجران در شهرستان 
بهار، تعزيه شــهر مريانج، مراسم شــب عيد قربان در شهرستان رزن، 
جشن شــكرگذارى آب در روستاى هيزج بخش قهاوند و گردوتكانى 

تويسركان اشاره كرد.
وى بيان كرد: در بخش غذاها و شــيرينى هاى سنتى هم آبگوشت كلم، 
آش كشك هويج، خورشت ماست، شربت فالوده اللجين، شاطه حلوايى 

تويسركان، انگشت پيچ همدان و نان گرده مالير ثبت ملى شده است.
نعمتى گفت: 6 اثر ديگر هم به تازگى ثبت شده كه شامل آيين شاهزاده 
حضرت على اصغر(ع) همدان، مهارت و شناخت بافت قالى تويسركان، 
مهارت پخت كباب سرداشى در شهرســتان همدان، مهارت پخت نان 
مغزى در تويسركان، مهارت منبت چوب در مالير و تويسركان و مهارت 

تهيه قوت مى شود.
وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى با ارسال نامه اى، مراتب 
ثبت 6 اثر در فهرست ميراث فرهنگى ناملموس ملى را به استاندار همدان 

ابالغ كرد.
در نامه على اصغر مونســان خطاب به ســيد ســعيد شــاهرخى آمده 
اســت: «در اجراى ماده يك از قانون تشــكيل سازمان ميراث فرهنگى 
و گردشــگرى مصوب ســال 1382 و مواد 11 و 12 از قانون الحاق 
جمهورى اسالمى ايران به كنوانسيون بين المللى حفظ ميراث فرهنگى 
ناملموس مصوب ســال 1384 و مــواد 2 و 3 آيين نامه اجرايى قانون 
مذكــور مصــوب 1387/11/6 هيأت وزيــران و با رعايــت مقررات 
آيين نامــه اجرايى مذكور، ميراث فرهنگى ناملموس با عنوان«مهارت و 
شــناخت بافت قالى تويسركان» به شماره 2295، «مهارت پخت كباب 
سرداشــى در شهرستان همدان» به شــماره 2296، «مهارت پخت نان 
مغزى در شهرستان تويسركان» به شماره 2297، «مراسم آيينى شاهزاده 
على اصغر در محرم همدان» به شماره 2298، «مهارت منبت چوب در 
مالير و تويسركان» به شــماره 2299 و «مهارت تهيه قوت» به شماره 
2300 در 1399/11/14 در فهرســت ملى ميراث فرهنگى ناملموس به 

ثبت رسيده است.
هرگونــه اقدام كه موجب حفظ و احياى اين ميراث شــود، مورد تأكيد 
است. خواهشمند است؛ دســتور فرماييد مراتب براى اطالع و اجرا به 
مقامات و مســئوالن ذى ربط ابالغ و از نتيجه اقــدام اين وزارتخانه را 

مطلع كنند.»
 مراسم شاهزاده على اصغر(ع) همدان 

مراسم شاهزاده على اصغر(ع) پيشينه اى طوالنى در همدان دارد و درواقع 
همان آيين شــيرخوارگان حســينى است كه در كنار ســاير برنامه هاى 

عزادارى محرم مانند رسم سقايى و طايقه بنى اسد اجرا مى شود.
 منبت تويسركان و مالير 

منبت، هنر  كنده كارى روى چوب است و چوب درخت گردو براى اين 
كار مناسب است. تويسركان و مالير به دليل برخوردارى از آب وهواى 
معتدل كوهستانى و شــرايط جغرافيايى مناسب جايگاه رويش درخت 

گردو به شمار رفته و قطب توليد مبل ومنبت در كشور هستند.
 قالى تويسركان

قالى تويســركان از فرش هاى سبك روستايى اســت كه در آن از گره 
متقارن با تار و پود پنبه اى و پرز پشمى استفاده مى شود. لچك و ترنج و 
هندسى از طرح هاى رايج و سرمه اى، آبى، عاجى و بژ از رنگ هاى رايج 

قالى تويسركان است.
 كباب سرداشى 

كباب سرداشــى از انواع غذاهاى سنتى اســتان همدان است كه داخل 
تنور ســنگى يا ظرف هاى رويى طبخ شــده و طعــم و عطر خاص و 

منحصربه فردى دارد.
 گرده مغزى 

گرده مغزى از نان هاى سنتى تويسركان است كه از گذشته هاى دور بيشتر 
در مناطق روستايى به منا سبت هاى مختلف پخته مى شود؛ البته پخت اين 
نوع گرده بيشــتر در روستاهاى بخش مركزى نظير آرتيمان، مبارك آباد، 

ريواسيجان، عين آباد و قلع قاضى رواج دارد.
 قوت 

قوت به عنوان يك ميان وعده در همدان شناخته مى شود و در فصل بهار 
و تابستان كه روزها طوالنى بوده به عنوان عصرانه استفاده مى شده است. 
قوت نياز به پخت ندارد و براى تهيه اين ميان وعده لذيذ ابتدا نان سنگك 
را خرد كرده و مقدارى آب به آن مى زنند و ســپس پنير محلى، سبزى 
خوردن و پياز خرد شده، روغن حيوانى، پونه خشك، گردو يا كشمش 

را به آن اضافه كرده و گلوله مى كنند.

 روزنامه صبح استان
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■ حديث:
امام على(ع):

بر پيشواست كه به مردمان تحت حكومتش، حدود اسالم و ايمان را بياموزد ..      
غرر الحكم : ح 6199

 تنوع برنامه هاي هنري كه به خاطر گردشــگري 
داخلي شــكل مي گيــرد و اجرا مي شــود، به نوعي 
فرصتي مي شود تا بتوانيم در كنار ايجاد زمينه پويا بين 
مردم بومى با هدف معرفى ظرفيت هاى گردشــگرى 

محلى در زمينه جذب گردشگر هم نقش ايفا كنيم. 
تمركز گردشگري تاكنون بيشتر روي بحث ظرفيت ها 
بوده تا بتوانيم ظرفيت هاى  بالقوه را به صورت بالفعل 
درآوريم. از آنجايي كه بالفعل شــدن اين ظرفيت ها 
وابسته به رويدادها بود، پيش از اين زياد مورد توجه 
قرار نگرفت، اما در ماه هــاى اخير برگزارى رويداد 
خوشنويسى در آيينه گردشــگرى به همت شركت 

سياحتى عليصدر اين مهم ممكن شد. 
تأكيد مديرعامل شركت سياحتى عليصدر بر توجه 
به رويدادمحوري و نمودار شــدن نشاط اقتصادي 
است وى در اين بخش با ارائه ايده هاى نو به دنبال 
جذب گردشــگر و حتى ســرمايه گذار براى مناطق 
مطرح گردشــگرى همدان اســت و اين مهم همان 
اصولى است كه مورد توجه رسانه ها نيز قرار خواهد 

گرفت.
امــروزه برگزارى رويدادهــاى فرهنگى و هنرى در 
جاذبه هاى گردشگرى استان از عوامل مهم در جذب 
گردشگر فرهنگى است. گردشگرى فرهنگى خود به 
نوعى آشــكار و پنهان در حراست از ميراث فرهنگى 
يــك ملت و معرفى آن به جهانيــان اهميت ويژه اى 

دارد.
پس از برگزارى نخستين رويداد خوشنويسى در آيينه 
گردشــگرى در غار سياحتى عليصدر و رقم خوردن 
خاطره اى بى بديل در خلق هنر توســط هنرمندان در 
روزهاى اخير در آن فضــاى متمايز، قرعه برگزارى 
دومين رويداد خوشنويسى در آيينه گردشگرى  به نام 

مجتمع تفريحى توريستى عباس آباد افتاد.  
مديرعامل شــركت ســياحتى عليصدر با اشــاره به 
ضــرورت برگــزارى رويدادهاى هنــرى در اماكن 
گردشــگرى گفت: رويداد  خوشنويســى در آيينه 
گردشگرى در مجتمع تفريحى توريستى عباس آباد  و 
غارعليصدر بيانگر ميزان باالى تأثيرگذارى در راستاى 
رضايــت جامعه محلــى و معرفى اماكــن تفريحى 

گردشگرى است. 
 مهــدى مجيدى، در اين زمينه گفــت:«در روزهاى 
اخير با هدف پويا كردن فضاهاى گردشگرى  شركت 

سياحتى عليصدر با مشــاركت انجمن خوشنويسان 
گردشــگرى  ميراث فرهنگــى،  اداره كل  اســتان، 
اداره كل  و  گنجنامــه  تله كابيــن  صنايع دســتى،  و 
فرهنگ وارشــاد اسالمى اســتان برنامه اى مشترك را 

تدوين و به اجرا درآورد.
وى بيان كرد: «هدف از برگزارى اين رويداد استفاده 
از ظرفيت هاى گردشگرى براى معرفى هرچه بيشتر 
هنرهاى تجسمى به گردشگران و شهروندان همدان 

بود.»
مديرعامل شركت ســياحتى عليصدر گفت:«در اين 

رويداد كــه در حدود 100هنرمند حضور داشــتند، 
نمايشــگاهى از آثار هنرمندان و استادان خوشنويس 
نيــز در مجتمع عباس آباد برپــا و عالقه مندان از اين 

نمايشگاه بازديد كردند».
مجيدى همچنين از اعالم آمادگى شــركت سياحتى 
عليصدر براى برپايى نمايشــگاه هاى هنر در فضاى 
باز مجتمع عباس آباد با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
خبر داد. در پايان  از برگزيدگان اين رويداد با اهداى 

هدايايى تجليل شدند.
كارشناسان گردشگرى بر اين باورند كه از مهمترين 

وي ژگى هاى اين نوع رويداد ها آن است كه هرساله بر 
وسعت و تنوع آنها افزوده مى شود و مخاطبان بيشترى 

را به سمت خود جلب مى كند. 
 اين امر سبب مى شــود تا سرمايه گذارى هاى كالنى 
در منطقه صورت گيرد كه در پى آن تحولى عظيم در 

زيرساخت هاى اين مناطق رخ بدهد. 
 طيف موضوعى رويدادها بســيار متنوع و گسترده 
است. بســيارى از رويدادهاى گردشگرى به نوعى 
بــا جاذبه هاى موجود يك منطقــه پيوند خورده اند، 
بنابراين وقايع گردشگرى از جشنواره اى كوچك در 
يك روستا تا مناسبت هايى در سطح ملى و جهانى را 

در بر مى گيرد.
گردشگرى رويدادمحور، گونه اى نوين از گردشگرى 

است كه با ساير انواع گردشگرى در پيوند است .
 بازار گردشگرى رويدادمحور را گردشگرانى تشكيل 
مى دهند كه براى ديدن رويدادها و يا تجربه شركت 

در آنها به سفر مى روند.
■ اين نوع از گردشــگرى روز به روز بيشتر مورد 
توجه مقاصد گردشــگرى جهان قرار مى گيرد و 

داليل توجه به آن به شرح زير است: 
1- جذب گردشگران به يك منطقه در ايام غير اوج 

سفر 
2- جلب توجه رســانه ها به يك منطقه و اعتباردهى 

و مطرح كردن آن 
3- ايجاد تحرك اقتصادى - اجتماعى و روحيه بخشى 

به جامعه محلى 
4- تشويق گردشگران به تكرار بازديد از يك محل 

5- جلــب منابع بــراى تجديد حيــات اقتصادى، 
اجتماعــى- فرهنگــى يا حتى سياســى يك مقصد 

گردشگرى

در راستاى ايجاد نشاط اجتماعى در اماكن گردشگرى 

 عليصدرآماده برگزارى رويدادهاى هنرى است 

 نقشه گنج و... جايگاهى در حوزه ميراث ندارد. 
باستان شناســى علمى اســت كه براساس يافته ها و 

كاوش و آثار موجود در مكان صحبت مى كند.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
همدان با اشــاره به دســتگيرى حفــاران غيرمجاز 

گفت: براساس پروتكل هاى بهداشتى مجموعه هاى 
گردشــگرى و موزه هــاى همدان باز هســتند و به 
فعاليت خود ادامه مى دهند اگر رنگ بندى تغيير كند، 

به طور قطع فعاليت اين واحدها متوقف مى شود.
به گزارش ايلنا، على مالمير با اشاره به آنكه همدان 

در حال حاضر در زمره شهرهاى نارنجى قرار دارد، 
افزود:  همدان از جمله مقاصد سفرهاى تابستانه به 
حســاب مى آيد از اين رو اين روزها با وجود آغاز 
موج پنجم شــيوع ويروس كرونا و شيوع ويروس 
دلتا، هتل هايش با ضريب اشــغال حدود 40 درصد 

فعال هســتند. در واقــع مى توان گفت ســفرهاى 
تابستانه بهتر از سفرهاى بهاره بوده چراكه هتل هاى 
همدان در بهار با ضريب اشــغال كمتر فعال بودند، 
البته الزامًا تمام مسافران همدان، گردشگران تفريحى 
نيستند و برخى از اقامت هتل هاى اين استان توسط 
افــرادى كه براى مأموريت كارى ســفر كرده اند پر 

شده است.
وى گفــت: بيشــتر مســافران همــدان بــه صــورت 
ســفر  شــخصى  خودرو هــاى  بــا  و  انفــرادى 
مى كننــد. در ايــن ميــان ايــن اســتان هماننــد 
ســال هاى گذشــته ميزبــان مســافرانى از شــهرهاى 
جنوبــى كشــور بخصــوص خوزســتان اســت. 
ــى  ــهرهاى جنوب ــه ش ــبت ب ــدان نس ــه هم چراك
كــه گرمســير هســتند، از آب وهــواى خنكــى 
ــردى  ــان طبيعت گ ــن مي ــت. در اي ــوردار اس برخ
ــه  ــورد عالق ــدر م ــار عليص ــدن غ ــوص دي بخص

ــت. ــدان اس ــگران هم گردش
و  گردشــگرى  فرهنگــى،  ميــراث  مديــركل 
احتمــال  درخصــوص  همــدان  صنايع دســتى 
ــه  ــزود: تپ ــز اف ــه ني ــه هگمتان ــوزى در تپ آتش س
و  دارد  وســعت  هكتــار   35 حــدود  هگمتانــه 
ــد  ــك روى آن مى روين ــاى خش ــاله علف ه هرس
ــى  ــا و برخ ــش دم ــل افزاي ــه دلي ــتان ب و در تابس
ايــن  در  آتش ســوزى  شــاهد  ســهل انگارى ها 
ــار  ــه آث ــد آتش ســوزى ها ب ــه هســتيم. هرچن منطق
تاريخــى آســيب نمى رســاند چراكــه در عمــق 
ــرآن  ــعى ب ــا س ــد، ام ــرار دارن ــرى ق ــدود 4 مت ح
اســت تــا جلــوى وقــوع آتش ســوزى گرفتــه 
شــود. امســال بــا سمپاشــى و چيــدن برخــى 

ريســك  شــده  تــالش  خشــك  علف هــاى  از 
ــاهد  ــز ش ــون ني ــد. تاكن ــش ياب ــوزى كاه آتش س
ــاى  ــتم اطف ــم و سيس ــوزى نبودي ــوع آتش س وق

حريــق را هــم در منطقــه مســتقر كرده ايــم.
به گفته وى، موزه منطقه اى همدان نيز با پيشــرفت 
53درصــدى وضعيت خوبى دارد. ســاخت مخزن 

تمام شد و تكميل موزه در جريان است.
مالمير در خصوص حفارى هاى غيرمجاز سوداگران 
آثار تاريخى گفت: تعامل خوبى بين يگان حفاظت 
ميــراث و نيــروى انتظامــى وجــود دارد و آمار 

دستگيرى هايمان باالست. 
كمتــر  مى بريــم.  بســر  مطلوبــى  شــرايط  در 
ــتگير  ــاران را دس ــم حف ــه نتواني ــد ك ــش مى آي پي
ــور  ــاهد حض ــه ش ــود هميش ــن وج ــا اي ــم. ب كني
ــًا ايــن  ــا آنكــه الزام ــاران غيرمجــاز هســتيم. ب حف
ــده  ــناخته ش ــى و ش ــق تاريخ ــا در مناط حفارى ه
نيســت چراكــه ســوداگران اشــياى عتيقــه در بيــن 
ــج  ــه هاى گن ــان، نقش ــول خودش ــه ق ــان ب خودش
و... دارنــد كــه ممكــن اســت در هــر جايــى اتفــاق 

ــد. بيفت
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
همدان در پاسخ به اين پرسش كه بعضًا عنوان مى شود 
نقشه هاى گنج توسط مســئوالن ميراث فرهنگى در 
اداره كل هاى استان ها و شهرســتان ها به سوداگران 
عتيقه فروخته مى شــود، افزود: اصًال چنين مباحثى 
در حوزه ميراث فرهنگى وجود ندارد. نقشــه گنج 
و... جايگاهى در حوزه ميراث ندارد. باستان شناسى 
علمى اســت كه براســاس يافته ها و كاوش و آثار 

موجود در مكان صحبت مى كند.
به گفته وى، در همدان مواردى از جمله دســتگاه 
زدن براى كشف گنج و نقشه گنج و... مطرح نيست.
مالمير در خصوص كاوش هاى باستان شناسى كه براى 
فصول جديد در همدان در نظر گرفته شده، گفت: فصل 
22 كاوش در تابســتان گذشته انجام و منجر به كشف 
معمارى متأخرتر از معمارى اشــكانى شــد كه نياز به 

پيگردى و كاوش را بيش از گذشته كرد.

مديركل ميراث فرهنگى همدان: 

آمار دستگيرى سوداگران آثار تاريخـى باالست
■ همدان ميزبان سفرهاى تابستانه شهروندان جنوب كشور

عكس روز

عكس: اميرحسين تركمن برداشت سيب زمينى از مزارع همدان آغاز شد


