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بركنارم كردند 
نه بازنشسته

با كمبود پالسما 
مواجهيم

هشدار 
دادستان همدان 
به برگزاركنندگان 
آئين هاى 
عروسى و عزا
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سوت زنها از حمايت حقوقى برخوردار مى شوند 
4

6

8

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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يادداشت
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ضرورت تقويت 
نظارت ها و اجراى 
طرح هاى الزام آور 

در كنترل ويروس كرونا 

تعداد تا پايان سال به  35 واحد مى رسد

مجوز بوم گردى  زير ذره بين بازنگرى  
■ بناهاى تاريخى گزينه هاى مناسب براى بوم گردى است

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

مديرعامل و هيأت مديره شركت آرد زرين اسدآباد 
 زارعين

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

مجموعه كارخانجات آريانا هكمتانه (هادى سرام مرواريد و هادى 
سرام البرز) - مديرعامل مجموعه(سيد مجتبى طباطبايى) 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

شركت تعاونى كيف جوان 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

شركت نما پوشش پاسارگاد - مديريت عليپور

تبريك و تهنيت
 جناب آقايان

شركت بارودآب بابا پيرى نهاوند - شجاعيان

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

شركت توليدى آرد مريانج كار

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

چينى نام (گاتريا) - نصرت اله ابراهيمى مفتخر

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

شركت تعاونى معدنى زرين ماسه 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

شركت پااليش الموت آبادان 

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

شركت كاسپين كوهدشت

رياست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
فرا رسيدن 10 تيرماه روز صنعت و معدن را خدمت حضرتعالى و تمامى 

دست اندركاران عرصه صنعت استان همدان تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد 
است در سايه الطاف الهى و همكارى و هميارى مسئولين شاهد پيشرفت هر چه 

بيشتر صنعت استان باشيم.

رياست محترم سازمان صمت 
روز صنعت و معدن فرصت مغتنمى براى ارائه زحمات تالشگران 
عرصه صنعت و معدن و تجليل از فعاليت هاى مدبرانه ى شما و 

همكاران صديق و دلسوز تان مى باشد.

ی باد  ا عدن  ت و  ه 
ی باد  ا عدن  ت و  ه 

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان

فــرا رســيدن هفتــه صنعــت و معــدن را 
ــكاران و  ــى هم ــى و تمام ــت حضرتعال خدم
ــدان  ــتان هم ــت اس ــه صنع ــگران عرص تالش
تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده، اميد اســت 
ــاهد  ــئولين ش ــكارى مس ــى و هم ــا همدل ب

ــيم. ــتان باش ــادى اس ــق اقتص رون

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان

معدن  و  صنعت  روز  تيرماه   10 رسيدن  فرا  تبريك  ضمن 
و  صنعت  عرصه  در  فعاالن  تمامى  و  حضرتعالى  خدمت 
از  و  نموده  عرض  تهنيت  و  تبريك  تالش  پر  صنعتگران 
برايتان  را  موفقيت  و  روزافزون  توفيق  سبحان  خداوند 

مسألت داريم.
بى گمان كسب موفقيت هاى بى بديل تالشگران صنعت و 
معدن در بخش هاى دولتى و غيردولتى نشانه اى آشكار و 
مصداقى بارز از توسعه و پيشرفت چشمگير فرزندان برومند 

اين سرزمين است.

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان

فــرا رســيدن 10 تيرمــاه روز صنعــت و معــدن 
ــگران  ــى تالش ــى و تمام ــت حضرتعال را خدم
ــدان  ــتان هم ــت اس ــه صنع ــران عرص و كارگ
ــى شــك  ــوده، ب ــرض نم ــت ع ــك و تهني تبري
كســب موفقيــت هــاى بــى بديــل صنعتگــران 
در بخــش هــاى خصوصــى و دولتــى مصداقــى 

ــور اســت. ــرفت كش ــعه و پيش ــارز از توس ب

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان

را  معدن  و  صنعت  روز  تيرماه  رسيدن 10  فرا 
خدمت حضرتعالى و تمامى دست اندركاران و 
تالشگران عرصه صنعت استان همدان تبريك 
متعال  ايزد  درگاه  از  و  نموده،  عرض  تهنيت  و 
را  صنعت  حوزه  در  خدمت  روزافزون  توفيق 

برايتان آرزومنديم.

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان

فرا رسيدن 10 تيرماه روز صنعت و معدن را 
خدمت جنابعالى و تمامى فعاالن، معدن كاران، 
صنعت گران و تالشگران صنعت استان همدان 
تبريك و تهنيت عرض نموده و از درگاه ايزد 

متعال توفيق روزافزون خدمت در حوزه صنعت 
و معدن را برايتان آرزومنديم.

ی باد ا عدن  ت و  ه 

ی باد ا عدن  ت و  ه 
ی باد ا عدن  ت و  ه 

ی باد ا عدن  ت و  ه 
ی باد ا عدن  ت و  ه 

ی باد ا عدن  ت و  ه 
ی باد ا عدن  ت و  ه 

ی باد ا عدن  ت و  ه 

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان 

جهادگر خستگى ناپذير و حامى توليد و توليدكننده 

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان 

فــرا رســيدن 10 تيرمــاه روز صنعــت و معــدن 
ــاى  ــالش ه ــه ت ــادن ب ــراى ارج نه ــه ايســت ب بهان
تالشــگران عرصــه صنعــت و توليــد جامعــه ضمــن 
گراميداشــت هفتــه صنعــت و معــدن ايــن مناســبت 
و  كارگــران  كاركنــان،  حضرتعالــى،  خدمــت  را 
تمامــى فعــاالن دلســوز و زحمتكــش عرصــه توليــد 
و صنعــت اســتان همــدان تبريــك و تهنيــت عــرض 
نمــوده، اميــد اســت بــا همدلــى و همــكارى شــاهد 

ــزون صنعــت اســتان باشــيم. شــكوفايى روزاف

فــرا رســيدن 10 تيرمــاه روز صنعــت و 
معــدن را خدمــت جنابعالــى و تمامى دســت 
ــتان  ــت اس ــگران صنع ــدركاران و تالش ان
ــوده  ــرض نم ــت ع ــك و تهني ــدان تبري هم
ــزون  ــق روزاف ــال توفي ــزد متع و از درگاه اي
را  معــدن  و  صنعــت  حــوزه  در  خدمــت 

ــم. ــان آرزومندي برايت

 مهندس حميدرضا متين
رياست محترم سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان همدان
 و مهندس محمد خاكى
معاون امور معادن و صنايع معدنى 

استان همدان
فرا رسيدن 10 تيرماه روز صنعت و معدن 
را خدمت شما بزرگواران و تمامى دست 

عرض  تهنيت  و  تبريك  همدان  استان  صنعت  تالشگران  و  اندركاران 
مى نماييم. اميد است در سايه ايزد منان پيروز و سربلند باشيد.

كرونا را جدى بگيريد

همدان 
درچند قدمى 

بحران
■ از هر 150 نفر در عروسى و عزا 120 نفر كرونا مى گيرند
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فرماندار همدان:

بيرون كردن 
مستأجر 

ممنوع است

كبودراهنگ جايگاه نخست 
جشنواره كتابخوانى رضوى

روز
ت 

داش
كرونا را باور كنيدياد

 1- اگر تاريخ پايان بهمن و ابتداى اسفند 
ســال 98 را به عنوان تاريخ مشــاهده قطعى 
ويروس كرونا در ايران بپذيريم، هنوز پس از 
گذشت بيش از 4 ماه و مبتال شدن حدود 220 

هزار هموطن و از دست رفتن...
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يادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

كرونا را باور كنيد
 1- اگر تاريخ پايان بهمن و ابتداى اسفند سال 98 را به عنوان تاريخ 
مشــاهده قطعى ويروس كرونا در ايران بپذيريم، هنوز پس از گذشت 
بيش از 4 ماه و مبتال شدن حدود 220 هزار هموطن و از دست رفتن 
بيش از ده هزار نفر از هموطنان بر اثر ابتال، هنوز هموطنانى وجود اين 

ويروس را باور ندارند و اين اخبار را واقعى نمى دانند.
اين بى باورى دليلى شده تا اين افراد هيچ يك از پروتكل هاى بهداشتى 
را رعايت نكرده و به ســادگى بر تداوم شــيوع ويروس كمك كنند و 

اجازه قطع زنجيره انتقال ويروس را ندهند.
2- نتايج 6 موج نظرسنجى ايسپا و دفتر مطالعات اجتماعى شهردارى 
تهــران (از نيمه اســفند 1398 تا نيمه خرداد 1399) نشــان مى دهد، 
به تدريج از ميزان بى اعتمادى مردم به آمارهاى رســمى اعالم شــده 
توسط مســئوالن درباره كرونا كاسته شده اســت. در نخستين موج 
نظرســنجى، 69 درصد از شهروندان تهرانى نسبت به آمارهاى اعالم 
شده بى اعتماد بودند كه اين رقم در موج ششم به 44 درصد رسيده و 

كاهش پيدا كرده است.
6 موج نظرســنجى درباره ابعاد شــيوع ويروس كرونــا در تهران به 
ســفارش دفتر مطالعات اجتماعى و فرهنگى شهردارى تهران توسط 
ايســپا به شــيوه مصاحبه تلفنى، با جامعه آمارى شهروندان باالى 18

سال ساكن شهر تهران، اجرا شده است.
3- وضعيت عمومى جامعه نيز نشــان مى دهد، تعدادى بر اين باورند 
كه كرونا تمام شــده و ديگر دليلى براى محدودسازى خود و خانواده 
و اجراى پروتكل هاى بهداشتى، تحمل ماسك و فاصله گذارى وجود 
ندارد. اين افراد با اين باور برخالف تمام پروتكل ها، مراســم برگزار 
كرده و از دست دادن و روبوسى و تمامى كارهايى كه انتقال ويروس 

را در تجمعات تسريع مى كند، ابا ندارند.
4- اعالم شــده كه 80 درصد افرادى كه در مراســم عروسى يا عزا 
شركت مى كنند به كرونا مبتال مى شوند اما اين اعالم ها و حتى خواهش 
مسئوالن براى درنظرگرفتن حال كادر درمان و پيشگيرى از فرسودگى 

آنها كارساز نيست و اين افراد كار خود را انجام مى دهند.
اگر تاالرها تعطيل شــوند، در باغ ها و اگر نشــد در سوله ها، منازل و 
زيرزمينى باالخره مراســم را برگزار مى كنند و كارى هم ندارند كه با 
اقدام آنها چه زيانى متحمل كشور و چه فشارى بر سازمان بهداشتى و 

درمانى كشور وارد مى شود.
5- كرونــا در ايــران تقريبا كنترل شــده بود كه فشــار اقتصادى و 
تعطيلى ها و سختى معيشت خانوارها در كنار دست خالى دولت براى 
حمايــت و بى نياز كردن مردم از فعاليت اقتصادى و اجراى بى دغدغه 
محدوديت ها، موجب عبور از تعطيلى و محدوديت به فاصله گذارى 

اجتماعى و بازگشايى ها شد.
 در كنار اين، ســفرها و مراســم ها و رفتار عادى برخى و گســترش 
بى باورى به كرونا دليلى شد تا وضعيت دوباره به روزهاى اوج برگردد 
و ستادهاى استانى تصميماتى براى برخورد با برگزاركنندگان مراسم و 

ديگر موارد كمك كننده با شيوع كرونا، اتخاذ كنند.
6- در ابتداى شــيوع كرونا دولت با قرنطينه مخالفت كرد و از اجراى 
اين طرح كه بسيارى از كشــورها آن را اجرا كرده اند با توجيه به روز 

نبودن و قرون وسطايى بودن سرباز زد.
بســيارى بر اين باورند كــه اگر در ابتدا چند اســتان درگير قرنطينه 
مى شدند، كرونا در همه جاى كشور شيوع پيدا نمى كرد و كار كنترل و 

مهار بهتر و سريع تر انجام  مى شد.
حــاال اما دولتمردان بــراى برخورد و پيگيرى قضايــى افرادى كه با 
اقداماتى مانند برگزارى مراسم به شيوع كرونا كمك كنند، تصميماتى 

گرفته اند.
7- كرونا هم مانند بسيارى از مسائل اجتماعى تنها با باور و همراهى 
مردم حل مى شــود و اگر اين همراهى رخ ندهد، با برخورد و بگير و 
ببند هم كه در شــرايط حاضر اقدامى منطقى و ضرورى است، كارى 

پيش نخواهد رفت.
در كنار مراقبت و برخورد بهتر اســت تالش بيشترى شود تا كرونا با 
اقداماتى براى بى باوران، باورپذير و عادى سازى زندگى اجتماعى در 
اين شرايط، كارى عجوالنه قلمداد شود تا با همراهى همگان و اجبارى 
شدن ماسك، كرونا كنترل و همزيستى بدون زيان با كرونا تجربه شود.

نام نويسى دانش آموزان همدانى مجازى شد
 براى پيشگيرى از ايجاد هرگونه تجمع و شيوع ويروس كرونا، نام نويسى دانش آموزان 

به صورت مجازى انجام مى شود.
مديركل آموزش و پرورش همدان گفت: امتحانات پايه دوازدهم بدون مشكل و با رعايت 

دستورالعمل هاى بهداشتى آغاز شده و 14 تير امسال به پايان مى رسد.
محمــد پورداوود در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: ســنجش ســالمت نوآموزان بدو ورود 
دبستان، امسال به صورت تجمعى نبوده و از 15 تيرماه نوبت گيرى توسط خانواده ها آغاز 

شده و از 21 تيرماه در مراكز ماده 27 اين سنجش انجام مى شود.

وى، ادامه داد: براى پيشگيرى از هرگونه تجمع، خواستار حضور پزشكان دانشگاه علوم 
پزشكى در مراكز سنجش آموزش و پرورش هستيم؛ هرچند معاونت بهداشتى خواستار 
حضور دانش آموزان در مراكز بهداشتى است اما احتمال مى رود استقبال خانواده ها از اين 

موضوع اندك باشد.
پورداوود گفت: براى ورودى ها به مراكز پيش دبستانى نيز سنجش سالمت انجام مى شود 
اما به دليل جلوگيرى از تجمع، اين ســنجش به مهرماه موكول شده است و پس از زمان 

مقررشده سنجش انجام مى شود.
ســال تحصيلى گذشــته حدود 287 هزار دانش آموز در بيش از 2 هزار و 500 مدرســه 

همدان تحصيل كردند.

كرونا را جدى بگيريد

همدان در چند قدمى بحران
■ از هر 150 نفر در عروسى و عزا 120 نفر كرونا مى گيرند

هشدار دادستان همدان به برگزاركنندگان 
آئين هاى عروسى و عزا

 بنا بر اعالم دادستانى، درصورت اعالم علوم پزشكى مبنى بر تأثير 
آئين هاى عروسى و عزا در تهديد سالمت جامعه، دادستانى ورود كرده 

و با برگزاركنندگان اين مراسم طبق قانون برخورد مى كند.
حسن خانجانى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: دادستانى در زمينه حفظ 
ســالمت شهروندان با كســى تعارف ندارد و درصورت لزوم عوامل 

برگزارى مراسم را دستگير و آنها را راهى زندان مى كند.
وى از مسئوالن شهردارى خواست به افرادى كه براى برگزارى مراسم 
به نصب داربست در كوچه و بستن راه شهروندان اقدام مى كنند، اجازه 

سدمعبر نداده و با آنها برخورد كنند.
وى اظهــار كرد: برخى تاالرها و فروشــگاه هاى بــزرگ نيز به عنوان 
تهديدكننده سالمت عمومى شناخته شده كه درصورت اعالم دانشگاه 

علوم پزشكى با متوليان آنها برخورد مى شود.
خانجانى افزود: برخى فروشگاه هاى بزرگ به ضدعفونى محل فعاليت 
اقــدام نكرده و از ورود افراد بدون ماســك به اين محل ها جلوگيرى 
نمى كنند كه درصورت اعالم دانشگاه علوم پزشكى مبنى بر تأثير اين 
قبيل فعاليت ها در تهديد ســالمت مردم، دادســتانى به عنوان جرم با 

متخلفان برخورد مى كند.

ضرورت تقويت نظارت ها و اجراى طرح هاى 
الزام آور در كنترل ويروس كرونا 

 روند صعودى ابتال به ويروس كرونا و افزايش مناطق زرد و قرمز 
سبب شــده تا بار ديگر نگاه ها به اتخاذ تصميمات الزام آور و اجراى 

پروتكل هاى نظارتى معطوف گردد.
در همين راســتا و بر اســاس تصميمات ســتاد ملى مقابله با كرونا، 
اختياراتى به اســتان هاى قرمز و يا در شــرايط هشدار تفويض شده 
تا متناســب بــا وضعيت بومــى، اقداماتى خاص به ويــژه در اعمال 

محدوديت ها صورت گيرد.
ايــن بدان معناســت كه ما در كنــار توصيه ها و تأكيدهــاى الزم به 
شــهروندان براى رعايت نكات بهداشــتى كه بهتريــن راهكار براى 
پيشگيرى از شيوع اين ويروس منحوس است، به سمت اجراى برخى 
پروتكل هــاى جديد و اعمال محدوديت ها نيز رفته ايم تا بتوانيم روند 

افزايشى ابتال در كشور را متوقف كنيم.
تجربه ماه هاى گذشــته نيز نشان داد كه پس از آزادسازى ها و اجراى 
فاصله گــذارى هوشــمند، آرام آرام از ميزان حساســيت ها و رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى در جامعه كاسته و به دنبال آن زمينه براى شيوع 

بيش از پيش ويروس فراهم شد.
البته از همان روزهاى نخست كه طرح فاصله گذارى اجتماعى و اعمال 
محدوديت هاى شــديد جاى خود را به آزادســازى و همزمان با آن 
فاصله گذارى هوشــمند داد، اين پرسش در اذهان عمومى نقش بست 
كه زيرساخت هاى اين نوع فاصله گذارى چقدر فراهم است و چه ساز 

و كارهايى براى اطمينان از تأثيرگذارى آن درنظر گرفته شده است؟ 
به دنبال اين پرسش جدى بود كه بسيارى از كارشناسان نسبت به شيوع 
مجدد ويروس درصورت اجراى ناقص طرح مذكور هشــدار دادند و 
بر اطالع رســانى و آگاهى بخشى از يكسو و اجراى طرح هاى الزام آور 

از سوى ديگر تأكيد كردند.
حال در شــرايط كنونى كه شاهد روند افزايشى ابتال در سطح جامعه 
هســتيم، به نظر مى رســد اين روند بايد به شكل گســترده ترى دنبال 
شــود؛ به گونه اى كه در كنار توصيه ها و هشدارهايى كه داريم، اعمال 
محدوديت در مناطق خاص و الزام آور كردن برخى طرح ها و برنامه ها 
نيــز مورد توجه قرار گيرد تا بتوانيم به ســطح مطلوب ترى در كنترل 
بيمارى برسيم. براى اجراى اين طرح ها و تحقق اهداف مورد نظر بايد 

2 نكته اساسى مورد توجه قرار گيرد.
يكى همكارى و همســويى دســتگاه هاى مختلف است كه موجب 
خواهد شــد نوعى هم افزايى در سطح ملى و به تبع آن در استان شكل 
بگيرد و ديگرى تالش مضاعف و بيش از پيش نهادهاى نظارتى است 
كه زمينــه را براى كاهش ميزان خطا و افزايــش ضريب اطمينان در 

اجراى پروتكل ها فراهم مى آورد.

1- رفتارهاى 2 فعال سياســى شــائبه انتخاباتى پيدا كرده است. گويا 
عزت ضرغامى و على مطهرى در فكر داوطلبى در انتخابات رياست 
جمهورى ســال آينده هستند. گفتنى است واكنش ها و ديدارهاى اين 

افراد اين شائبه را تقويت كرده است.
2- نخستين اســتيضاح مجلس يازدهم، استيضاح وزير كشور است. 
گويا تعــدادى از نماينــدگان درحال جمع آورى امضــا براى طرح 
اســتيضاح رحمانى فضلى، وزير نزديك به رئيس پيشــين مجلس، 
هستند. گفتنى است بى ضابطگى در انتخاب استانداران و فرمانداران، 
بى كفايتــى در مديريت بحران و بى تدبيرى در ماجراى افزايش قيمت 

بنزين از محورهاى طرح استيضاح درحال امضاى وزير كشور است.
3-فرزندان هيأت علمى دانشگاه در كنكور امسال هم از سهميه ويژه 
برخوردار هستند. گويا لغو اين سهميه در ساماندهى سهميه هاى ورود 
به مقاطع مختلف آموزش عالى هنوز اجرايى نشده است. گفتنى است 
80 هزار نفر اعضاى هيأت علمى دانشگاه ها هستند كه فرزندان آنها از 

اين سهميه پر حرف و حديث امسال هم برخوردار مى شوند.
4- اعالم زمان اجرايى شدن قانون دريافت ماليات از خانه هاى خالى 
بر بازار رهن و اجاره تأثير مثبت گذاشته است. گويا با مراجعه مالكان 
خانه هاى خالى به امالكى ها، فايل رهن و اجاره افزايش داشــته است. 
گفتنى است دريافت ماليات از خانه هاى خالى براى افزايش عرضه و 

پيشگيرى از احتكار مسكن درحال اجرا است.
5-احكام قلع بنا در كشور به سختى اجرا مى شود. گويا مصلحت  سنجى 
درباره تبعات سياســى، فرهنگى و اجتماعى تخريب بناهاى غيرمجاز 
دليل كندى در اجراى اين احكام اســت. گفتنى است 250 هزار حكم 
تخريب بناى غيرمجاز در كشور صادر شده اما هنوز اجرا نشده است.

پروين سليمى»
 در پانزدهمين ســال تأســيس صنــدوق بيمه 
كشاورزان، روستائيان و عشاير، تعداد مستمرى بگيران 
اســتان همدان به 4 هزار و 600 نفر رسيد و امسال 
40 نفر حكم بازنشســتگى كامــل دريافت كردند، 
به طورى كه جوانان در اولويت جدب بيمه صندوق 

كشاورزان قرار گرفتند.
بر همين اساس خبرنگار ما، با هدف چگونگى روند 
فعاليت دســت اندركارن صندوق بيمه كشــاورزان، 
روستائيان و عشــاير گفت وگويى با مدير صندوق 
استان همدان درنظر گرفته است كه جديدترين خبر 

عنوان شده در اين مصاحبه، دريافت رتبه دوم و سوم 
جذب و تمديد بيمه توسط همدان در سطح كشور 
است. مدير صندوق بيمه كشــاورزان، روستائيان و 
عشاير اســتان همدان گفت: درحال حاضر در استان 
همدان 4 هزار و 600 نفر مســتمرى بگير داريم كه 
از ابتداى سال تا به امروز 40 نفر حكم بازنشستگى 
15 سال پرداخت را دريافت كرده اند كه حقوق كامل 

صندوق شامل حال آنها مى شود.
مهدى ســماواتى، همچنين از ثبت نام 2 هزار و 329
نفر از ابتداى امســال تاكنون در صندوق كشاورزان، 
روســتائيان و عشاير استان همدان خبر داد و گفت: 

كارگزارى هــاى شهرســتان هاى درگزين، نهاوند و 
اسدآباد جزو برترين ها در جذب هستند كه از ابتداى 
سال به ترتيب بيشترين جذب بيمه شدگان را در استان 
داشته اند. وى تأكيد كرد: تا پايان سال عالوه بر تكميل 
سهميه بيمه استان، سهميه جذب ديگر استان ها را نيز 
به صندوق همدان اختصاص دهند؛ زيرا در 3 ماهه 
نخست امسال 2 هزار و 329 نفر جذب و 16 هزار 

نفر تمديد بيمه انجام شده است.
وى راه اندازى پويش پرداخت تسهيالت بالعوض 
براى اعضاى صندوق كه دچار ويروس كرونا شده اند 
را از ديگر برنامه ها عنوان كرد و گفت: تاكنون تنها 3

نفر بيمار كرونايى به سامانه صندوق بيمه كشاورزان، 
روستائيان و عشاير مراجعه كرده اند.

ســماواتى اجراى طــرح ده گــردى را از مهم ترين 
برنامه هاى امســال برشــمرد و افزود: اســتفاده از 

ظرفيت هاى دهيــاران، بهورزان، 
معتمــدان و اعضــاى شــوراى 
روستا ها تأثيرگذارى بااليى دارد، 
بنابراين آموزش يك امر ضرورى 

است.
حجت االســالم  حضــور  وى 
والمســلمين حبيب ا... شــعبانى 
نماينده ولى فقيــه در همدان را 
روستايى  بيمه  صندوق  مركز  در 

همدان و پيگيرى روند كار دست اندركاران صندوق 
را يــك حركت فرهنگى و ارزشــمند دانســت و 
گفت: براى نخستين بار در كشور، امام جمعه پيگير 
چگونگى روند كار صندوق بيمه كشاورزان و عشاير 

شده است كه اين را بايد به فال نيك گرفت.
ســماواتى بازنشســتگى اعضاى صندوق در قالب 

پرداختــى را 3 مرحله عنــوان كرد و 
گفت: پرداخت حقوق به بازنشستگى 
پيــش از موعد، از كارافتادگى و فوتى 
از جملــه خدمــات صنــدوق بيمه 
كشــاورزان، روستائيان و عشاير است 
كه امسال گروه بازنشستگى سالمندى 

به آن اضافه شد.
وى تأكيــد كــرد: جــذب جوانان از 
اولويت هاى امسال اين صندوق است 
و دست اندركاران صندوق بيمه روستايى درنظر دارند 
ســن عضويت را كاهش دهند، همچنين افرادى كه 
بيشترين سنوات پرداختى بيمه را دارند و تاكنون به 
زيارت حرم امام رضا(ع) مشــرف نشده اند، به طور 
رايگان و با قطار همدان - مشــهد به مشهد مقدس 

اعزام كنند.

 تا كمتــر از چند ماه گذشــته همدان در 
مقايسه با ســاير نقاط كشور جزو استان هايى 
با آمار پايين بود و حتى به دليل ســفيد بودن 
وضعيت بيمارى خود و شــرايط آب و هوايى 
مناسب، ميزبان مسافران مختلف هم بود ولى 
حــاال وضعيت همدان به وضــوح خطرناك 
اســت و هيچ چيز عادى نيست. مردم در يك 
سهل انگارى كاذب به سر مى برند و ميهمانى ها 

بالى جان شهر شده است.
آنســوى قصه، مســئوالن از تشــديد مجدد 
محدوديت هــا و حكم هــاى قضايــى براى 
برگزار كنندگان مراســم عزا و عروسى سخن 
مى گوينــد و روال عــادى زندگــى در يك 
دوگانگى غيرقابل  پيش بينى به طور مشــهودى 

تغيير كرده است.
درحال حاضــر اعالم آمارهاى وحشــتناك از 
ابتالى همدانى هــا به كرونا و افرادى كه جان 
خود را از دســت داده اند تنها سالح بازدارنده 
مسئوالن استانى اســت؛ با اين حال گوشى به 
آنچه هشــدارها از آن خبــر مى دهد، بدهكار 

نيست.
در كمتر از 24 ســاعت گذشــته در خبرهاى 
رســمى اســتان منتشــر شــد كه تنهــا در 
دورهمى هاى همدان 170 نفر به اين ويروس 
منحوس مبتال شده اند، اين موضوع را مدير كل 
علوم پزشكى استان به عنوان يك مقام رسمى و 
آگاه اعالم كرده اســت و اين يعنى همدان در 
اين روزها بــه باالترين آمار ابتال و مرگ ومير 

ناشى از كرونا رسيده است.
درحال حاضر آنچه شواهد ميدانى خبرنگار ما 
حكايت مى كند، بيمارستان هاى شهر به ويژه آن 
تعدادى كه به عنوان كانون درمان شناخته شده 
بودند، به قدرى مراجعه كننــده دارد كه ديگر 
تــوان پذيرش وجود ندارد كه در مواردى هم 
كار تا جايى پيش رفته است كه انتقال بيماران 
كرونايى پذيرش شــده به ساير نقاط استان و 

بيمارستان هاى پشتيبان انجام شده است.
حاال اما معاونت علوم پزشــكى همدان از آمار 
رسمى نزديك به 1705 نفر مبتال به كرونا تا 24

ساعت گذشته در همدان سخن مى گويد و معتقد 
است كه رشد بيمارى سرعت گرفته است.

منوچهر كرمى همچنين با بيان اينكه شاخص 

ســرايت پذيرى ويروس كرونا از زير يك به 
1/15 رســيده اســت، گفت: اين اتفاق يك 
فاجعه را به دنبال دارد، به همين دليل است كه 
افزايش شاخص سرايت پذيرى نگرانى جدى 

علوم پزشكى است.
وى افزود: نمي دانيم در فصل سرما چه اتفاقي 
مي افتد و قابل پيش بيني نيســت كه اگر كرونا 
با بيمــاري مانند آنفلوآنزا همزمان شــود چه 
اتفاقات غيرقابل پيش بينــي رخ مي دهد، اين 
موارد از نگراني هاي جدى پزشــكان و كادر 

درمانى براى مقابله با كرونا است.
وي ادامه داد: ايــن ويروس هر آن درحال 
تغيير است و مواردى كه اعالم شده بود در 
جلوگيري از شــيوع آن موثر است، ممكن 
اســت در آينده مشخص شــود كه تأثيري 
ندارد؛ براي مثال در روزهاى ابتداى شيوع 
گفته مي شــد كه اين ويروس تنها دســتگاه 
تنفسي را درگير مي كند، اما امروز مشخص 
شده كه همه دســتگاه هاي بدن را مي تواند 

كند.  درگير 
 كرمى با بيان اينكه اين ويروس قدرت سرايت 
بسيار بااليي دارد، عنوان كرد: به طور مثال اگر 
امشب 150 نفر در مراســم عروسي شركت 
كننــد، پس از  3 روز، 120 نفر به اين بيماري 

مبتال مي شــوند كه نشــان از قدرت باالي آن 
اســت؛ بر اين اساس در ابتدا تصور مي كردند 
قدرت و شدت بيماري زايي اين ويروس كم 
اســت، اما امروز نتيجه گرفته شده كه شدت 

بيماري زايي بسيار بااليي دارد. 
كــه  شــهر  عفونــى  پزشــكان  از  يكــى 
خواســتار حفظ نــام خود بود، در تشــريح 
وضعيت بيمارســتان هاى همــدان گفت: در 
بيمارســتان هايى كه به عنــوان كانون درمانى 
شــناخته شــده اند، بيشــتر بخش ها پر شده 
اســت و ترس عجيبى وجود دارد كه همدان 
برخالف آنچه در ابتداى شــيوع ويروس از 
خود در كشور نشان داد به استانى با شيوع باال 

و درمان سخت بيمارى تبديل شود.
وى شيوع مجدد ويروس در همدان را بسيار 
خطرناك مى داند و معتقد اســت: متأســفانه 
توصيه ها و تذكرات، مــورد توجه مردم قرار 
نگرفته اســت و ســهل انگارى آنها نسبت به 
وزارت  بازدارنــده  دســتورالعمل هاى  انجام 
بهداشت تا جايى پيش رفته است كه جانشان 

را قربانى كرده اند.
وى با اشــاره به اينكــه رفت و آمد هاى اخير 
مســافران در تعطيالت همدان نقش پررنگى 
در شيوع مجدد ويروس داشت، افزود: شيوع 

كرونا و ورود آن توســط افــراد غيربومى به 
همدان داســتان تازه اى نيســت اما اين مهم 
زمانــى خــود را پر رنگ تر نشــان داد كه با 
بازگشــايى مشــاغل و صنوف يــك راحتى 
خيال كاذبى در جامعه متولد شد كه نتيجه آن 
برگزارى مراسماتى  بود كه كانون اصلى ابتال 

به اين بيمارى شناخته شده اند.
اين پزشــك متخصص معتقد اســت، يكى 
از داليل اصلى برخاســته شــدن موج جديد 
ويروس، رعايت نكردن فاصله امن اجتماعى 

است.
 وى افزود: اگر روند فوق در همدان همچنان 
ادامه يابد زنجيره انتقال به قدرى بزرگ خواهد 

شد كه در استان انفجار شيوع رخ دهد.
وى عنــوان كــرد: درحالى كه مــردم چندان 
فاصله امن را رعايت نمى كنند، مســئوالن نيز 
راهكار مناســبى براى كنتــرل طغيان بيمارى 
ارائــه نمى دهند و جز اعــالم تذكرها كارى 
از پيش نمى برند؛ به عبارتى ســهل انگارى در 
همدان به قــدرى پيش رفته اســت كه كار از 
دست مســئوالن نيز درآمده است، با اين حال 
شــدت محدوديت هاى جديد اعمال شده تنها 
راه مقابله به نظر مى رسد كه اميدواريم به نتيجه 

برسد.

 رئيس كل دادگســترى اســتان همدان با 
بيان اينكه تجربه و خلوص نيت خانواده هاى 
معزز شهدا، ايثارگران و جانبازان براى اصالح 
ذات البين مى تواند كمك كار كميته مصلحين 
باشــد، گفــت: از همكارى ايــن عزيزان با 
دســتگاه قضايى در كميته هــاى مصلحين و 
معتذرين براى فراهم ســاختن شرايط صلح 

و سازش بين طرفين دعوا استقبال مى كنيم.
محمدرضا عدالتخواه در ديدار با جانبازان و 
ايثارگران 8 سال دفاع مقدس گفت: منافقان 
از همان نخســتين روزهاى پيروزى انقالبى 
اســالمى با اجراى طرح پروژه نفوذ به دنبال 
تعيين جايــگاه براى نفوذى هــاى خود در 
دســتگاه ها و ارگان هاى اساسى نظام بودند 
تا از هر فرصتــى براى ضربه زدن به انقالب 

نوپاى مردمى استفاده كنند.

وى به نفوذ بنى صدر در صدر دولت و ديگر 
جنايتكاران منافق، در دستگاه هاى ديگر اشاره 
كرد و افزود: ترورهاى ناجوانمردهاى منافقان 
در سال 60 بر كسى پوشيده نيست و اين سال 

را، سال خونين انقالب مى نامند.
رئيس كل دادگسترى استان همدان با بيان 
اينكه آن خون پاك ريخته شــده، همچون 
انقالب  ســليمانى  قاسم  حاج  شهيد  خون 
اسالمى را در مسير خود بيمه كرد، افزود: 
در آن سال شاهد ترورهاى بسيارى بوديم 
كه به شــهادت شــهيد بهشتى و 72 تن از 
يارانش، شــهيد رجايى و شــهيد باهنر و 
همچون  جمعه  ائمــه  از  تعدادى  همچنين 
شهيد صدوقى و شهيد مدنى و يا انسان ها 
و شــهداى وارســته اى از جمله شهيدان؛ 
چمــران، نامجــو، كالهــدوز، محالتى و 

شد. منجر  جهان آرا 
عدالتخواه بــه ترور نافرجام آيت ا... خامنه اى 
در همان سال هم اشاره كرد و گفت: خداوند 
تعالى خواست تا اين ذخيره ارزشمند انقالب 
براى نظام بماند و اين گونه بيش از 30 ســال 
در برابر توطئه هاى همه جانبه دشمنان كشتى 

انقالب را با درايت تمام هدايت كند.
وى با بيان اينكه امروز اقتدار انقالب اسالمى 
مديون خون شــهدا و از خودگذشــتگى ها 
و رشــادت هاى جانبازان و ايثارگران است، 
تصريح كرد: اين مسأله وظيفه ما را سنگين تر 
كرده كه بايد هميشــه و در همه حال پاسدار 
خون شــهدا و آن رشــادت هاى ايثارگران و 
جانبازان باشــيم كه خالصانــه در راه دين و 

انقالب ايثار كردند.
عدالتخواه به تشكيل ســتاد تأليف قلوب و 

كميته هــاى مصلحين و معتذريــن به عنوان 
كميته هاى معين اين ســتاد هــم پرداخت و 
اظهــار كرد: بى ترديد جانبــازان و ايثارگران 
8 ســال دفاع مقــدس بــا آن خلوص نيت 
هميشــگى كه دارند مى توانند در مســاجد، 
محله هــا و صنوف مختلف حضور يابند و با 
كالم شــيواى خود به حل اختالفات موجود 

در بين مردم بپردازند.
وى بــا بيــان اينكه تجربــه و خلوص نيت 
خانواده هاى معزز شهد، ايثارگران و جانبازان 
بــراى اصــالح ذات البيــن مى تواند كمك 
كار كميته مصلحين باشــد، تصريح كرد: از 
همكارى اين عزيزان با دســتگاه قضايى در 
كميته هاى مصلحين و معتذرين براى فراهم 
ساختن شــرايط صلح و سازش بين طرفين 

دعوا استقبال مى كنيم.

رئيس كل دادگسترى استان:

دستگاه قضا از همكارى خانواده هاى ايثارگران 
با كميته مصلحين استقبال مى كند

مدير صندوق بيمه كشاورزان، روستائيان و عشاير استان: 
جوانان در اولويت بيمه صندوق كشاورزان 
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خبر يادداشت

خانواده هاى كرونايى ها از طرد شدن 
در جامعه هراس دارند

معصومه كمالوند»
 كرونا به ادارات هم رســيد، حاال حداقل در هر اداره و دســتگاه 
خدماتى يا بانك، افراد مبتال به كرونا در اثر ارتباطات مردمى و ترافيك 
حضور ارباب رجوع پشت ميز كارمندان با رعايت نكردن پروتكل هاى 

بهداشتى و حداقل استفاده از ماسك، درحال افزايش است.
استفاده از ماســك كه حاال پس از اين همه تلفات و مشكالت، قرار 
است در اماكن عمومى ضرورى شود، برنامه اى بود كه همان ابتدا بايد 
با كمك دستگاه هاى فرهنگى كه تنها نام شان ميان يك ليست بلندباال 

مى درخشد و جاخوش كرده است! اجرايى مى شد.
آئين هاى ختم و عروسى و جشن هاى تولدى كه محل تجمع هاست، 
همچنان مهم ترين دليل شيوع و ابتالى مردم به ويروس كرونا است، 
اگر همان ابتدا فرهنگى به كمــك مردم مى آمد و مى گفت تجمع ها 
را فعــال به تعويــق بيندازند، اگر ختم ها را بــا رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى برگزار كنند و از تجمع هاى طوالنى و ازدحام در قبرستان 
و آرامستان ها خوددارى كنند، اگر زن هاى خانه دار كه بيشترين آمار 
مبتاليــان در نهاوند مربوط به اين گروه بوده، را متوجه مى كردند كه 
خيابان گردى و بازار و خريدهاى بــدون برنامه با حضور در مراكز 
خريــد اوضاع را بدتــر مى كند، اگر متولى فرهنگــى بود كه بگويد 
كاهش سن مبتاليان به كرونا و دست به يقيه شدن ويروس با كودكان، 
پيامد همين بيرون رفتن هاى غيرضرورى افراد خانه و زنان خانه دار 

است...
اگر فرهنگى بيدار بود كه بگويد به جاى همه جلســه ها و شــعارها از 

خودمان آغاز كنيم، با اين حجم از ابتال در ادارات مواجه نبوديم.
اگــر فرهنگ به خودش بيايد و موجه جايگاه اصلى اش باشــد، وقتى 
مصوب مى شــود كه مراسم هاى ختم را با حداقل افراد برگزار كنند يا 
اصال تعطيل كنند، اين وظيفه را بايد احســاس كند كه خانواده متوفى 
و بازماندگان نبايد در غم مضاعف تنهايى پس از مرگ عزيزان شان و 
غم ها و گريه هاى ابرازنشده شان، قرنطينه شوند! آنها نياز به همدردى 
دارند.  حاال هم اگر فرهنگ بيدار بود خانواده هاى مبتاليان حداقل رنج 
بيماردارى را تحمل مى كردند، نه كنايه ها و تحريم هاى اهالى، آن هم به 

سبب درك نشدن شرايط شان.
برخى مردم در روستاها عالوه بر رنج بيماردارى و نگرانى براى ابتالى 
عزيزان شــان، نگرانى رفتارها و نگاه هاى اطرافيان را هم مضاعف به 

دوش و دل مى كشند.
به طورى كه گاهى نزديكان مبتاليان از طردشدن شان مى گويند و رنجى 

كه از فرزندان شان در دل مى برند. 
فرهنگ را تعطيل كرده  و فراموش كرده ايم در كنار آمار همه مبتاليان 
و مشــكوك به كرونا، با خانواده اين افراد سر و كار داريم كه روح و 

روان شان در معرض آسيب جدى است.
باالخره اگر فرهنگ بيدار شــود ما روزگارى به نام پساكرونا پيش رو 
خواهيم داشت و خروجى هايى كه نبايد بگذاريم سر از مراكز مشاوره 

و روانپزشكى و... دربياورند.
البته نــه با فرهنگى كه خــواب رفته و متولى كه ماه هاســت غايب 
هميشــگى جلسات شهرستان و البته ستاد پيشگيرى و مقابله با شيوع 

ويروس كرونا است!

مدير جهاد كشاورزى نهاوند:
مصرف بخش قابل توجهى از ابريشم
 براى بافت فرش هاى گران قيمت

 بخش قابل توجهى از ابريشــم توليدشــده بــراى بافت فرش هاى 
گران قيمت ابريشمى مصرف مى شود و نقش مهمى در ارزآورى دارد.

مدير جهادكشاورزى شهرستان نهاوند گفت: پرورش كرم ابريشم چند 
سال است كه در شهرستان نهاوند آغاز شده و در روستاهاى شهرستان 

گسترش خوبى داشته است.
كريم حاجى باباعلى با اشاره به اينكه در ابتداى ارديبهشت سالجارى 60
جعبه نوغان بين 15 متقاضى توزيع شده است، افزود: در هر نوغان 25

هــزار تخم و در مجموع يك ميليون و 500 كرم ابريشــم پرورش داده 
شده است. وى با بيان اينكه صنعت نوغاندارى شهرستان نسبت به سال 
گذشته 20 درصد رشد داشته است، افزود: حدود ده كارگاه روستايى در 

سطح شهرستان با 30 نفر نوغاندار مشغول به اين فعاليت هستند.
حاجى باباعلى خاطرنشــان كرد: با توجه به فرمايشات و منويات مقام 
معظم رهبرى و با توجه به نامگذارى امسال به نام «جهش توليد»، تصميم 
گرفتيم در توليد كاالى گرانبهاى ابريشم در شهرستان نقش قابل توجهى 
ايفا كنيم. وى با پيش بينى توليد بيش از 500 كيلو نوغان در ســالجارى 
مطرح كرد: ساخت توتستان و گسترش كاشت درختان توت را اولويت 
اين صنعت مى دانيم و از عالقه مندان و سرمايه گذاران براى توسعه بخش 

كشاورزى شهرستان دعوت به همكارى مى كنيم.
حاجى باباعلى گفت: هر جعبه تخم نوغان شــامل حدود 24 تا 27 هزار 
تخم است كه با رعايت اصول صحيح پرورش و مسائل بهداشتى اگر از 
اين تعداد 20 هزار الرو به پيله بروند با توجه به وزن حدوداً 2 گرمى هر 
پيله كرم ابريشم در حدود 40 كيلوگرم پيله تر ابريشم كه معادل 16 تا 20

كيلو پيله خشك است، برداشت مى شود.
وى در گفت وگو با ايســنا تصريح كرد: هر جعبه تخم نوغان در مرحله 
كــرم افزون بر 25 متر فضا براى پرورش نياز دارد كه اين يكى ديگر از 
معضالت جدى صنعت نوغاندارى در شهرستان نهاوند است كه نيازمند 
مســاعدت مسئوالن براى تأمين اعتبار و پرداخت تسهيالت و يا تأمين 

مكان مناسب براى پرورش كرم ابريشم به نوغانداران است.

ممنوعيت مراسم عروسى و عزا در فامنين
 تجمع هرگونه مراســمات عزا و عروسى در شهرســتان فامنين ممنوع خواهد بود و 

درصورت مشاهده با برگزاركنندگان مراسم برخورد قانونى خواهد شد.
فرماندارشهرستان فامنين در جلسه ستاد هماهنگى پيشگيرى از ابتال و شيوع ويروس كرونا 
با بيان اينكه بايد به فرهنگ درســت زندگى كردن با كرونا عادت كنيم، گفت: الزم است 
برنامه ريزى شفاف براى دوران كرونا به نحوى باشد كه هم فاصله گذارى اجتماعى رعايت 

شود و هم چرخ اقتصاد مردم بچرخد.
سيدمجيد شماعى با بيان اينكه بيش از 80 درصد بازرسى از واحد هاى صنفى انجام شده 

اســت اظهار كرد: 98 درصد واحد هاى صنفى در سامانه ســالمت ثبت نام كرده اند و به 
واحدهايى كه موارد بهداشــتى را رعايت نكرده اند اخطار صادر شده و درصورت رعايت 

نكردن، واحد صنفى تعطيل خواهد شد.
مدير شــبكه بهداشت درمان شهرســتان فامنين نير در اين جلسه تنها راه پيشگيرى 
از ويروس كرونا را شست وشــوى مداوم دست ها و استفاده از ماسك در مكان هاى 
عمومى دانســت و گفت: پس از غربالگرى صد درصدى غيرپزشــك در شهرستان 
فامنيــن، تاكنون 5 درصد اين افراد به تعداد هــزار و 973 نفركه نيازمند مراجعه به 
پرشــك بوده اند توســط پزشكان شبكه بهداشت ويزيت شــده و از موارد مشكوك 

است. شده  انجام  نمونه گيرى 

مهدى دينارى افزود: وضعيت شيوع ويروس كرونا در شهرستان فامنين هم اكنون زرد بوده 
و درصورت رعايت نكردن مردم به سمت هشدارخواهد رفت.

وى همچنين در اين جلسه بيان كرد: گردهمايى با موضوع فعالسازى ستاد مبارزه با كرونا 
در روستاها با حضور دهياران و شوراهاى بخش مركزى و پيشخور شهرستان كه با هدف 
عملى كردن شــعار هر خانه يك پايگاه سالمت برگزار شد. در اين گردهمايى به دهياران 
و شــوراهاى روستاها، دستورالعمل هاى الزم يادآورى شــده است كه اميدواريم مردم با 
رعايت اين دســتورالعمل ها، رعايت فاصله گذارى اجتماعى و زدن ماسك در محيط هاى 
عمومــى كمك كنند تا هرچه زودتر از ويــروس كرونا رهايى پيدا كرده و بتوانيم به اميد 

خدا آن شكست دهيم.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهنـدس متيـن 

هيأت مديره و مديرعامل شركت تعاونى كشاورزى 
گاوداران صنعتى تالشگر همدان 

رياست محترم سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان

ــه صنعــت  ــاز هفت ــرا رســيدن روز و آغ ف
و معــدن را خدمــت حضرتعالــى و تمامــى 
ــه  ــگران عرص ــدركاران و تالش ــت ان دس
صنعــت اســتان همــدان تبريــك و تهنيت 
عــرض نمــوده، در پناه الطــاف الهــى در راه 
خدمــت همــواره موفق و ســربلند باشــيد.

ی باد ا عدن  ت و  ه 
پيــرو آگهــي شــماره 06-99 نوبــت اول مــورخ 99/04/04 ، نوبــت 
دوم مــورخ 99/04/07 منتشــره در روزنامــه همــدان پيــام مراتب 

بشــرح ذيــل اعــالم مــي گــردد :  
تهيــه و تحويــل فيزيكــي پاكــت الــف تــا آخريــن مهلــت تحويل 
پيشــنهادها (مهلــت بارگــذارى اســناد در ســامانه ســتاد ايــران) 
ــركت  ــب ش ــينا ، جن ــي س ــگاه بوعل ــدان ، آرام ــه آدرس هم ب
مخابــرات اســتان ، شــركت پخــش فــرآورده هــاي نفتــي منطقه 

همــدان (دبيرخانــه كميســيون مناقصــات) الزامــي اســت . 
تاريخ انتشار آگهي نوبت اول : 99/04/10
تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : 99/04/14
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 كبودراهنگ- اكــرم حميدى- خبرنگار 
همــدان پيــام: شهرســتان كبودراهنگ در 
كتابخانه هاى  رضوى  كتابخوانى  جشــنواره 
عمومى تاكنون رتبه نخست استان را كسب 

كرده است.
مدير كل كتابخانه عمومى اســتان همدان در 
جلسه مشترك انجمن هاى عمومى شهرستان 
كبودراهنگ گفت: در دهمين دوره جشنواره 
كتابخوانــى رضوى 30 هزار شــركت كننده 
اســتانى در فضــاى مجازى داشــتيم كه از 
ايــن تعداد 7 هزار و 872 نفر از شهرســتان 

كبودراهنگ بودند.
عاطفــه زارعى خاطرنشــان كــرد: به دليل 
شــيوع ويروس كرونا اعضــاى كتابخانه ها 
حضور نداشــتند اما اين دليلــى بر تعطيلى 
كتابخانه هــا نبود، از اين رو مــا كتاب را از 
طريق فضاى مجازى به خانه هاى مردم برديم 
و فعاليت هاى كتابخوانى به همين شــيوه با 

جديت انجام شد.
وى ادامه داد: در روستاهاى باالى يك هزار 
و 500 نفر جمعيت درصورت داشتن شرايط 
مدنظر نهــاد كتابخانه هاى عمومى كشــور، 
كتابخانه ســاخته مى شــود كه در اين زمينه 

نيازمند حمايت خيرين هستيم.
زارعى افزود: اقدامات بسيار خوب فرهنگى 
توســط كتابخانه هاى عمومى اســتان انجام 
شهرســتان  عمومى  كتابخانه هاى  كه  شــده 
فعاليت هــاى  اين بــاره  در  كبودراهنــگ 
چشم گيرى داشته است و اميدواريم با تالش 
بيش از پيش همكاران فعاليت هاى فرهنگى 
گســترده ترى در كتابخانه هاى عمومى استان 

داشته باشيم.
امام جمعه كبودراهنگ نيز در اين نشســت 
بيان كرد: كتاب و كتابخوانى يكى از مســائل 
بسيار مهم است كه بايد توجه ويژه اى به آن 
شــود و جوانان، نوجوانــان و حتى كودكان 
نيز بايد به كتابخوانى تشــويق شــوند و با 

عالقه مندى كتاب ها را مطالعه كنند.
حجت االســالم نقى باقرى افــزود: امروزه 
فضــاى مجــازى دسترســى به كتــاب و 
كتابخوانى را براى همه آســان تر كرده است 
و با يك جست وجوى ساده مى توان مطالب 
موردنظر را به دســت آورد ولى بازهم تأكيد 
مى كنيم طبق فرمايشــات مقام معظم رهبرى 
(مدظله العالى) هيچ چيــزى جاى كتاب را 

نمى گيرد.
فرماندار شهرســتان كبودراهنــگ نيز در اين 
جلســه گفت: با توجه به اينكه كتابخانه هاى 
عمومــى شهرســتان كبودراهنگ هر ســال 
در جشــنواره كتابخوانــى رضــوى خوش 

درخشيده اند و امسال هم تاكنون رتبه نخست 
را كسب كرده اند، اين امر نشانگر عالقه مردم 
اين منطقه به مطالعه منابعى با موضوع معارف 
اهل بيت(ع) اســت و اين موضوع افتخارى 

براى مردم اين شهرستان است. 
حجت ا... مهدوى تأكيد كرد: زمان آن رسيده 
است كه به تربيت افرادكتابخوان، با اخالق و 
منطق اسالمى توجه بيشترى شود و به عنوان 
يك فرد ســالم، از آموزه هاى دينى در سطح 

كشور دفاع كند.
رئيــس كتابخانه هــاى عمومى شهرســتان 
كبودراهنگ نيز در اين نشســت اظهار كرد: 
اين شهرســتان 11 بــاب كتابخانه نهادى و 
2 باب مشــاركتى دارد كه اين كتابخانه ها 6

هزار و 831 نفر عضو دارند و 5/42 جمعيت 
شهرستان را شامل مى شود، در اين شاخص 

شهرستان رتبه نخست را دارد.
ســيدجواد معينى افــزود: در كتابخانه هاى 
عمومى نهادهاى مشــاركتى شهرستان بيش 
از 124 هــزار و 996 جلــد كتاب موجود 
اســت كه تعداد 99/13 جلــد كتاب براى 
هر صد نفر اســت كه اين سرانه در استان 
77 جلــد براى هر صد نفر اســت و در 3
ماهه نخســت امســال بيــش از يك هزار 
و صــد جلــد كتــاب توســط خيرين به 
كتابخانه هاى عمومى شهرســتان اهدا شده 
اســت، اين شهرستان در اين زمينه يكى از 

است. بوده  موفق  شهرستان هاى 
وى خاطرنشــان كرد: زيربناى كتابخانه هاى 
نهــادى و مشــاركتى شهرســتان 3 هزار و 
756 مترمربع است كه ســرانه زيربنا در اين 
شهرستان 2/90 مترمبع براى هر صد نفر است.

وى در ادامه به مهم ترين برنامه هاى فرهنگى 
در 3 ماهه نخست امسال اشاره كرد و افزود: 
ضدعفونى كتابخانه هاى عمومى براى مقابله 
با كرونا، جداســازى بهداشتى محل استقرار 
كاركنان از ديگر بخش هــاى كتابخانه ها در 
جهت رعايت اصول بهداشتى توسط كاركنان 
برگزارى  عمومى،  كتابخانه هــاى  اعضاى  و 
نخستين نشست كتابخوان مجازى با موضوع 
مقام معنوى و علمى امــام جعفر صادق(ع) 
در خردادماه امســال، اهداى بيش از هزار و 
صد جلــد كتاب به كتابخانه هــاى عمومى، 
برگزارى نمايشگاه و فروشگاه بزرگ كتاب 
با همكارى فرهنگ و ارشاد اسالمى در محل 
اصفهانى  شهيد اشرفى  كتابخانه هاى عمومى 
در ســال 98، از اقدامات خــوب كتابداران 

كتابخانه هاى عمومى شهرستان بوده است 
وى همچنيــن افــزود: رتبــه دوم انجمــن 
كبودراهنگ  شهرستان  عمومى  كتابخانه هاى 

در برگزارى جلسات در سطح استان همدان، 
كســب رتبه برتر شهرســتان در جشــنواره 
قصه گويــى غرب كشــور توســط 2 نفر از 
برگزارى  كبودراهنگ،  شهرســتان  كتابداران 
4 مورد نمايشــنامه در ســطح كتابخانه هاى 
عمومى شهرســتان در ســال 98، برگزارى 
نمايشــگاه كســب و كار محلى در راستاى 
حمايت از توليدات خانگى در كتابخانه هاى 
عمومى قدس ويان با همكارى بخشــدارى، 
هماهنگــى بازديد بيش از 5 هــزار و 500

نفر دانش آمــوز از 11 باب كتابخانه عمومى 
در ســال 98 با همكارى آموزش و پرورش 
و اجــراى بيــش از 300 برنامــه فرهنگى 

ويژه بزرگداشــت ياد و خاطره شهيد قاسم 
ســليمانى كه در مجموع بيــش از 12 هزار 
برنامه فرهنگى در ســال 98 در كتابخانه هاى 
عمومى شهرستان در راستاى ترويج فرهنگ 

كتابخوانى برگزار شده است.
معينــى در پايــان افــزود: راهيابى 3 باب 
شهرســتان  روســتايى  عمومى  كتابخانــه 
كبودراهنــگ بــه مرحله نهايى جشــنواره 
روستاها و عشاير دوســتدار كتاب از بين  
هــزار و 480 روســتاى شــركت كننده در 
اين جشــنواره نيز از مهم ترين فعاليت هاى 
كتابخانه هاى عمومى شهرستان كبودراهنگ 

درسال گذشته بوده است.

فعاليت مركز  فنى و حرفه اى نهاوند
 آغاز شده است

 ســاالنه به 5 هزار نفر در ســطح شهرســتان از طريق مركز فنى و 
حرفه اى شهرســتان نهاوند آموزش داده مى شــود. امسال فعاليت هاى 
آموزشى مركز فنى و حرفه اى با رعايت پروتكل هاى بهداشتى و حفظ 

فاصله اجتماعى در 2 مركز آقايان و بانوان از ابتداى تيرماه آغاز شد.
رئيس مركــز فنى و حرفه اى نهاوند اظهار كرد: كالس هاى آموزشــى 
آقايان شــامل رشته هاى كامپيوتر، لوازم خانگى، مكانيك، برق خودرو، 

برق صنعتى، برق ساختمان، جوشكارى و صنايع چوب است.
احدا... تركمان ادامه داد: رشــته هاى كامپيوتــر، خياطى، قاليبافى، كار 
بــر روى ســفال و صنايع چوب نيز ويژه بانوان اســت كه عمده افراد 

شركت كننده از دانش آموزان هستند.
وى افزود: براى رعايت مســائل بهداشــتى، كارهاى عملى در 2 نوبت 
در ســطح كارگاه ها برگزار شده و موارد تئورى هر رشته نيز به صورت 

مجازى آموزش داده مى شود.
تركمان در گفت وگو با فارس اظهار كرد: ســاالنه 5 هزار نفر در سطح 
شهرستان از طريق اين مركز آموزش داده مى شوند كه يك هزار و 500

نفر از آنها مربوط به خواهران، يك هزار و 500 نفر برادران و 2 هزار نفر 
نيز از طريق آموزشگاه هاى آزاد صورت مى گيرد.

دستاوردهاى فرهنگى براى وسيع ترين شهرستان 

كبودراهنگ جايگاه نخست 
جشنواره كتابخوانى رضوى

گزارش ويژه
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منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسكو و پكن با حق وتوى خود از آمريكا 
انتقام مى گيرند

 ترامپ خواهان نابودى دســتاورد اصلى اوباما يعنى برجام است 
و بيانيــه اخير آژانس هم بيانگر تالش مخالفان براى بى اعتبار كردن 

برجام بود.
استاد علوم سياسى و روابط بين الملل دانشگاه يوسى ال اِى (آمريكا) 
در گفت وگــو با ايلنا به ناتوانى اروپا در مقابله با آمريكا در موضوع 
ايران اشــاره كرد و گفت:  اروپايى ها قادر به مقابله با اياالت متحده 
نيســتند و نمى خواهند با ترامپ درگير شــوند. آنها مى خواهند كه 
اياالت متحده همچنان رهبرى جهانى را داشــته باشد تا اروپا بتواند 

از آن استفاده كند.
ريچارد اندرســون در مورد واكنش روسيه و چين در مقابله با تمديد 
تحريم هاى تسليحاتى گفت:  مطمئناً آنها ميتوانند حق وتوى خود را 
در شــوراى امنيت اعمال كنند، سفير روسيه گفته است كه مسكو از 
تمديد تحريم هاى تسليحاتى پشتيبانى نخواهد كرد، روس ها و شايد 

چينى ها اين كار را انجام خواهند داد تا از آمريكا انتقام بگيرند.
وى در ادامه اضافه كرد: با افزايش فشــارها، تعامــل آمريكا با ايران 
ســخت خواهد بود. ايران جنگ با اياالت متحــده را نمى خواهد و 
اياالت متحده هم نمى خواهد جنگى با ايران داشته باشد بخاطر اينكه 

ترامپ متعهد به پايان جنگ ها شده بود.

وضعيت حوزه مسكن پيگيرى جدى
 از سوى دولت را مى طلبد

 رئيس قوه قضائيه از وضعيت موجود بازار مســكن انتقاد كرد و 
خواستار پيگيرى دولت در اين زمنيه شد.

به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمسلمين ابراهيم رئيسى روزگذشته 
در جلسه مسئوالن عالى قضايى گفت: وضعيت قيمت ها و وضعيت 
بازار و لجام گسيختگى قيمت ها در حوزه مسكن يك پيگيرى جدى 
از جانب مســئوالن را مى طلبد، در حال حاضر نيــز اقداماتى انجام 
مى شود اما بايد اين اقدامات به صورت جدى دنبال شود. اين وضعيت 

با نظارت بر بازار بايد از سوى دولتمردان دنبال شود.
وى در بخش ديگرى از صحبت ها خود اظهار داشت: بايد به توليد و 
حمايت از توليد توجه شود؛ هيچ كارگاه و كارخانه اى در كشور نبايد 
تعطيل شود، همكاران ما در سال 98 از تعطيلى كارخانه ها جلوگيرى 
كردند. مســاله حفظ اشــتغال و رونق و جهش توليد در دستور كار 
قوه قضائيه است و اين موضوع بيشتر بايد در دستگاه قضايى توسط 
ســازمان بازرسى و دادستانى ها و بخش هاى قضاوت پيگيرى شود تا 

هيچ كارخانه اى دچار وقفه نشود.

در جلسه شوراى عالى فضاى مجازى مطرح شد
توسعه فضاى مجازى نقش مؤثرى 

در مقابله با كرونا داشته است
 اســتفاده از فضاى مجازى در بخش هــاى مختلف از جمله طرح 
غربالگرى و امور آموزشى مدارس و دانشگاه ها كمك بزرگى به اجراى 

فاصله گذارى اجتماعى و مقابله مؤثر با كرونا كرده است.
رئيس جمهورى در نخستين جلسه شوراى عالى فضاى مجازى در سال 
جديد و پس از شيوع كرونا، از تالش هاى وزارت ارتباطات و فناورى 
اطالعات و مركز ملى فضاى مجازى و ديگر دســتگاه ها مانند وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش و پرورش براى ارائه خدمات بسيار ارزنده 

به مردم و جامعه در ايام مواجهه كشور با شيوع كرونا قدردانى كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى رياســت جمهورى، حجت االســالم 
والمســلمين حســن روحانى گفت: با الكترونيكى شــدن بسيارى از 
خدمات، مانند پرداخت قبوض آب، برق و گاز و بيمه درمانى در وقت 

و هزينه زندگى مردم بهره ورى خوبى انجام شده است.
روحانى افزود: با توجه به ادامه  شيوع كرونا، الزم است وزارت آموزش 
و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناورى اطالعات با بهره گيرى از 
تجربيات و دســتاورد تدريس دروس در صدا و سيما و فضاى مجازى 
برنامه خود را براى سال تحصيلى جديد تدوين كنند تا درصورت لزوم 
مورد بهره بــردارى قرار گيرد و اگر مصوبه اى بــراى اصالح و ارتقاى 
شــبكه هاى آموزشى كشور نياز اســت مركز ملى فضاى مجازى آن را 

بررسى و به شوراى عالى ارائه خواهد داد.
رئيس شوراى عالى فضاى مجازى با بيان اينكه فاصله گذارى اجتماعى 
بايد به عنوان يك اصل مهم مورد توجه همگان قرار گيرد، خاطرنشــان 
كــرد: بخش هاى مختلــف و مهمى ماننــد اقتصاد و خدمــات بايد 
حتى االمكان از طريق دولت الكترونيك دنبال شود؛ براى توسعه شبكه ها 
به منظور دسترسى و استفاده همگان، مسئوليت سنگينى بر عهده وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعات اســت كه بايد با همكارى دســتگاه هاى 

خدماتى سريع تر انجام شود.
روحانى يادآورشد: ايجاد و دسترسى به شبكه  ملى اطالعات امن و ارزان 

همواره مورد تأكيد دولت بوده و بايد در اين راستا تالش كنيم.

براى توسعه كشور بايد از توان شركت هاى 
دولتى و عمومى حمايت كرد

 معــاون اول رئيــس جمهــورى با بيــان محدوديت هــاى فعلى 
براى ســرمايه گذارى در كشــور، گفــت: بايد از اقدامــات و افزايش 
سرمايه گذارى هاى شــركت هاى دولتى و عمومى از منابع داخلى براى 

توسعه كشور حمايت كرد.
به گزارش ايرنا، اســحاق جهانگيرى در جلسه شوراى اقتصاد با اشاره 
به اهميــت موضوع تأمين كاغذ براى رفع نيازهاى داخلى بر تســريع 
در اجراى مصوبه پيشين شــوراى اقتصاد براى ساخت كارخانه توليد 
كاغذ از «باگاس نيشــكر» در منطقه محروم شادگان تأكيد كرد و گفت: 
درحال حاضر با توجه به حذف ارز دولتى براى واردات كاغذ، فشــار 
فراوانى بر صنعت چاپ و نشر و مطبوعات كشور وارد شده كه بايد با 
فراهم كردن شــرايط توليد داخلى عالوه بر جلوگيرى از خروج ساالنه 
ميليون ها دالر ارز از كشــور، براى واردات كاغذ مانع از هدررفت مواد 
اوليه باگاس در خوزستان شد كه ساالنه شاهد آتش گرفتن آنها و ايجاد 

مشكالت زيست محيطى در منطقه هستيم.
معاون اول رئيس جمهورى با اشاره به وضعيت سرمايه گذارى در كشور 
بــا توجه به محدوديت هاى فعلى اظهار كرد: بايد از اقدامات و افزايش 
سرمايه گذارى هاى شــركت هاى دولتى و عمومى از منابع داخلى براى 

توسعه كشور حمايت كرد.
جهانگيرى ضمن تأكيد بر تجهيز دانشــگاه هاى كشــور به تجهيزات 
آزمايشگاهى نوين، از سازمان برنامه و بودجه خواست تا براى پيشبرد 
طرح هاى مربوط به بهينه ســازى مصرف سوخت و از رده خارج كردن 
خودروهاى فرســوده، راهكار عملياتى تهيــه و ظرف يك ماه آينده به 

شوراى اقتصاد ارائه كند.
شوراى اقتصاد همچنين با سرمايه گذارى از محل منابع داخلى سازمان 
آب و برق خوزستان براى ترميم و بهسازى سد و نيروگاه مسجد سليمان 
و توســعه نيروگاه دز و نيز سرمايه گذارى از محل منابع داخلى شركت 
مادرتخصصى نيروى برق حرارتى براى ساخت نيروگاه سيكل تركيبى 

موافقت كرد.

طرح ها و لوايح با درخواست 25 نماينده 
به جريان مى افتد

 سخنگوى هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى درباره درخواست 
دولت براى رسيدگى به 68 اليحه اولويت دار گفت: بر اساس ماده 137

آئين نامه داخلى مجلس، طرح ها و لوايح با درخواست حداقل 25 نفر از 
نمايندگان به جريان مى افتد.

به گزارش خانه ملت، محمدحسين فرهنگى در واكنش به درخواست 
دولت از مجلس براى رسيدگى به 68 اليحه اولويت دار اظهار كرد: ماده 
137 آئين نامه داخلى اجازه به جريان انداختن طرح ها را با درخواســت 

حداقل 25 نفر از نمايندگان داده است كه لوايح را هم شامل مى شود.
ســخنگوى هيأت رئيســه مجلس افزود: طبق اين ماده كميسيون ها و 
مجلس مى توانند هر كدام از لوايح در اولويت  دولت را در دســتور كار 
خود قرار دهند. البته اين امر به ارسال مجدد از سوى دولت به مجلس 

براى بررسى در كميسيون هاى تخصصى نياز دارد.
حسينعلى اميرى معاون پارلمانى رئيس جمهورى از درخواست دولت 
براى رســيدگى به 68 اليحه اولويت دار توسط مجلس شوراى اسالمى 
خبر داد و گفت: در دســتور كار جلســه هيأت دولت طرح ها و لوايح 
معوق و باقى مانده و اعالم وصول نشــده دولت در مجلس دهم مورد 
بحــث قرار گفت و با توجه به ماده 137 قانون آئين نامه داخلى مجلس 
قرار شــد 68 اليحه معوق و 3 اليحه اى كه فوريت آنها مطرح و اعالم 

وصول در مجلس دهم نشده به مجلس يازدهم ارسال شود. 

روى كار آمدن يك دموكرات در آمريكا 
روابط را به حالت سابق برنمى گرداند

 دوران روابط خوب كشورهاى اروپايى با آمريكا به سر رسيده است و حتى 
بر سر كار آمدن يك رئيس جمهور دموكرات در آمريكا موجب بهبود اين روابط 
نخواهد شــد. به گزارش فارس، وزير امور خارجه آلمان در مصاحبه اى گفت: 
«هركس باور دارد كه روابط بين 2 ســوى اقيانــوس اطلس با روى كار آمدن 
يك رئيس جمهور دموكرات به حالت سابق بازمى گردد، تغييرات ساختارى را 
دســت كم گرفته است». با وجود اين «هايكو ماس» گفت: برلين درحال حاضر 

آمادگى اين را ندارد كه اتحاد ديرپاى خود با واشنگتن را كامًال كنار بگذارد.
وى افزود: «روابط فراســوى اقيانوس اطلس بسيار مهم هستند. اين روابط مهم 
باقى خواهند ماند و تالش مى كنيم اطمينان حاصل كنيم كه [اين روابط] آينده اى 

خواهند داشت».

برنامه 25 ساله همكارى ايران و چين هيچ چيز 
ابهام آميزى ندارد

 برنامه 25 ساله همكارى ايران و چين  ابعاد مختلف همكارى هاى سياسى و 
به ويژه اقتصادى است و اگر نهايى شود مى توان آن را منتشر كرد.

به گزارش فارس، سخنگوى وزارت امور خارجه روزگذشته در نشست خبرى، 
گمانه زنى ها درباره برنامه 25 ساله همكارى بين ايران و چين را رد كرد و گفت: 
در اين ســند هيچ چيز ابهام آميزى وجود نداشــته و هيچ كدام از مفادى كه در 
رسانه ها و توسط اشخاصى مطرح شده واقعيت ندارد. بر اساس نگاه راهبردى 

با كشورهاى دوست و نزديك تالش داريم رابطه را درازمدت تعريف كنيم.
عباس موسوى افزود: در سفر سال گذشته ظريف به پكن، پيش نويس اين سند 
به اطالع مقامات چينى رسيد و بررسى ها انجام و چند بار تبادل شد و به تازگى 

هم در داخل كشور پيش نويس آن به تصويب رسيد.

جريمه براى افرادى كه از ماسك استفاده نمى كنند
  هنگامى كه ماســك زدن در مكان هاى عمومى اجبارى شده است، افرادى 

كه از آن استفاده نمى كنند بايد جريمه شوند.
يك عضو كميسيون بهداشت و درمان در گفت وگو با ايلنا، با بيان اينكه باتوجه 
به شرايط كشور و ســطح اطالع رسانى بايد اين مسأله الزامى و اجبارى باشد، 
ادامــه داد: معتقدم با نصيحت كردن، مردم زياد رعايت نمى كنند و بهتر اســت 
براى اينكه اســتفاده از ماسك اجبارى شود، براى استفاده نكردن آن جريمه اى 

درنظر گرفته شود.
همايون ســامه يح بخت آبادى در ادامه افزود: باتوجه به شــرايط، شخصى كه 
در معابر عمومى يا از مترو و بى.آر.تى و ســاير مكان هاى اين چنينى از ماسك 
استفاده نمى كند حتما بايد جريمه شــود؛ زيرا اگر اين اتفاق بيفتد مردم بيشتر 

رعايت مى كنند و به طبع آمار بيماران خيلى كمتر مى شود.

 جمهورى اســالمى ايران كه از همان بدو 
پيروزى انقالب اســالمى 1357 و چه بســا 
در دوره پيــش از انقالب، همــواره با هدف 
ضعيف نگاه داشته شدن به ويژه در حوزه توان 
دفاعى، نظامى و بازدارندگى تحت تحريم هاى 
تسليحاتى قرار داشته است، 5 سال پيش و در 
نتيجه توافق برجام، براى نخســتين بار از امتياز 
لغو تحريم هاى تســليحاتى برخوردار شــد؛ 
امتيازى كه قرار است مهرماه امسال محقق شود.
به گــزارش ايرنــا، پس از پيــروزى انقالب 
اسالمى، جمهورى اسالمى ايران هدف حمله 
از رژيــم متجاوز صدام بــا حمايت تمام عيار 
واشنگتن و بسيارى از هم پيمانان بين المللى و 
منطقه اى آن قرار گرفت و همزمان تحريم هاى 
ســخت به ويژه در زمينه تجهيــزات دفاعى و 
نظامى عليه ايران آغاز شد. روند اين تحريم ها، 
با وجــود پايان يافتن جنگ تحميلى پس از 8
ســال، ادامه يافت تا اينكه توافق برنامه جامع 
اقدام مشترك با تالش هاى تيم ديپلماسى دولت 
حســن روحانى با 6 قدرت جهانى در تيرماه 
1394 بــه ميزبانى وين امضا و لغو تحريم هاى 
تسليحاتى حداكثر پس از 5 سال از امضاى اين 
توافق، به عنوان يكى از بندهاى آن در اين توافق 

بين المللى گنجانده شد.
حاال مدتى اســت دولت دونالد ترامپ، همان 
كســى كه از امتيازهاى برجام به نفع جمهورى 
اســالمى به خوبى مطلع بــود و به عنوان يكى 
از نخســتين گام هايــش در ماه هــاى آغازين 
جلوس بر كســى رياست كاخ سفيد، از برجام 
به عنوان يكى از بزرگ ترين دستاوردهاى تاريخ 
ديپلماسى جمهورى اسالمى ايران خارج شد به 
اميد اينكه اين توافق تاريخ ميان ايران و 5 عضو 
دائم شوراى امنيت سازمان ملل به اضافه آلمان 

به طور كامل از بين برود.
ســنگ اندازى آمريكا و برخى از امضاكنندگان 
برجــام در راه اجراى قطعنامــه 2231 و لغو 
تحريم هاى ســالح هاى متعارف سازمان ملل 
عليه ايران، يادآور بيش از 40 سال محدوديت 

عليه توانمندى دفاعى كشورمان است.
هر چــه بــه 27 مهرمــاه و پايــان پنجمين 
ســال امضاى برجــام نزديك تر مى شــويم، 
مانع تراشى هاى آمريكا گستاخانه تر و همنوايى 
تروئيكاى اروپايى (انگليس، فرانســه و آلمان) 
تحت فشارهاى واشنگتن براى تمديد تحريم 
تسليحات متعارف شــوراى امنيت عليه ايران 
گوش خراش تر شده و ضديت با نص صريح 
قطعنامه 2231 شــوراى امنيت - كه بر توافق 
هسته اى ايران و 1+5 صحه نهاده و چارچوب 
لغو تحريم ها را رسميت و مشروعيت بخشيده 
بود - بــا مخالفت برخى اعضاى اين شــورا 

مواجه مى شود.
 نگاه به تاريخچه 

تحريم تسليحاتى ايران 
آمريكا تا پيش از پيروزى انقالب اســالمى در 
ســال 1357، يكى از بزرگ ترين صادركننده 
ســالح به ايــران بــود و تهــران در مقطعى 
سالح سازى  كارخانه هاى  مشترى  بزرگ ترين 
اين كشــور بود؛ جايگاهى كه اكنون عربستان 
سعودى ازآن خود كرده است. انقالب اسالمى 
تأثير قاطع در به صفر رسيدن واردات تسليحات 

از آمريكا و افزايش نسبى اقالم روسى پس از 
پايان جنگ تحميلى داشته است.

همگانــى  بين المللــى  راديــوى  تارنمــاى 
  (PublicRadio International)آمريكا
درباره تاريخچه خريدهاى تســليحاتى ايران 
مى نويسد: آمريكا از دهه 50 ميالدى تا دهه 70
ميالدى قرن بيستم، صادركننده اصلى سالح به 
ايران بــود. تأمين تســليحات آمريكايى پس 
از كودتاى 28 مــرداد 1332 روندى صعودى 
يافت. طبق گزارش ســال 1976 كميته روابط 
خارجى سنا، واردات مشترى اصلى سالح هاى 
آمريكايى از 524 ميليون دالر در ســال 1972
به 3 ميليارد و 910 ميليون دالر در سال 1974
رســيد؛ يعنى افزايشــى 7/5 برابرى ظرف 2

ســال! در اين گزارش تصريح شده كه ريچارد 
وقت  جمهوريخواه  رئيس جمهورى  نيكسون، 
آمريكا و هنرى كيســينجر، مشاور امنيت ملى 
وى براى نخستين بار توافق كردند «به ايران هر 

سالح متعارفى كه مى خواهد، بفروشند.»
دامنه خريدهاى تسليحاتى ايرانيان و اجر  و قرب 
آنان نزد رفقاى آمريكايى به حدى رســيده بود 
كه نيروى هوايى شاهنشاهى، نخستين مشترى 
جنگنده اف -4 و مشــترى انحصارى جنگنده 
اف - 14 بود. اگر عمر سلطنت پهلوى به درازا 
مى انجاميد و كنگره در راه صدور تســليحات 
پيشرفته اما و اگر نمى كرد و دورنماى گزارش 
موصوف به حقيقت مى پيوست، تهران تا اوايل 
دهه 80 قرن بيستم ميالدى هواپيماى جاسوسى 
آواكس و جنگنده هــاى اف - 16 و اف - 18

نيز از يانكى ها خريده بود.
از سوى ديگر درحالى كه ايران پيش از انقالب 
واردكننده صرف تســليحات بود، پس از پايان 
جنگ، توانست اندك اندك به توليدكننده اقالم 
نظامى تبديل شده و به برخى كشورها از جمله 

سوريه، عراق و سودان سالح صادر كند.
پس از پيروزى انقالب، 2 عامل موجب توقف 
صادرات تســليحات آمريكايى به ايران شــد: 
نخســت اقدام دولت موقت در لغو يك جانبه 
قراردادهــاى خريــد و ديگرى تســخير النه 
جاسوسى و آغاز تحريم هاى ضدايرانى آمريكا.
در ادامه نگاهــى مى اندازيم به تحريم هايى كه 
صادرات و واردات ســالح به ايران و از ايران 

را نشانه گرفتند.
دولت كارتر: پس از فتح النه جاسوسى به دست 
دانشــجويان پيرو خط امام، دولت دموكرات 
آمريكا نخستين تحريم صادرات تسليحات به 

ايران را تصويب كرد.
دولــت ريــگان: در مدت جنــگ تحميلى، 
دولت جمهوريخواهــان نه تنها صادرات اقالم 
چندمنظــوره را به ايران ممنــوع كرد بلكه در 
ســال 1983 با راه انداختــن كارزارى جهانى 
به دولت هاى ديگر فشــار آورد تا از صادرات 
تسليحات و به ويژه قطعات يدكى آمريكايى به 

ايران خوددارى كنند.
دولت بــوش پدر: كنگره، قانون عدم اشــاعه 
تســليحات ايران و عراق را تصويب كرد كه 
به موجب آن كشورها و مؤسساتى كه فناورى 
سالح هاى كشــتارجمعى در اختيار ايران قرار 

داده و يا ســالح هاى پيشــرفته متعارف مانند 
موشك هاى كروز و هواپيماهاى رادارگريز به 

ايران بفروشند، تحريم مى شوند.
با باال گرفتن غوغاى هســته اى، اتحاديه اروپا 
در ســال 2007 صادرات سالح به ايران را كًال 
ممنوع كرد و سازمان ملل با تصويب قطعنامه 
1747 در همان سال و قطعنامه سخت گيرانه تر 
1929 در ســال 2010 تأمين اغلب سالح هاى 

متعارف براى ايران را ممنوع كرد.
دولت اوباما: با وجود تصويب قطعنامه 2231
در ســال 2015 كه با تأييد برجام، فرجه اى 5

ساله براى پايان تحريم هاى تسليحاتى سازمان 
ملل تعيين كرده بود، كنگره در ســال 2017 با 
تصويب قانونى، صادرات و يا انتقال تجهيزات 
نظامى و يا مساعدت هاى فنى و مالى مربوطه را 

به ايران ممنوع كرد.

لغو 4 دهه تحريم  تسليحاتى
 دستاوردى درآستانه تحقق

 طرح حمايت از افشــاكنندگان مفاسد 
اقتصــادى به دنبال حمايت مالى، حقوقى و 

امنيتى از افشاكنندگان فساد است.
عضــو كميســيون امور داخلى كشــور و 
شــوراها مجلــس شــوراى اســالمى در 
گفت وگــو با تســنيم، با اشــاره به طرح 
حمايــت از افشــاگران مفاســد اقتصادى 
موسوم به طرح سوت زنى از سوى جمعى 
از نمايندگان بــه هيئت رئيســه پارلمان، 
گفت: بخش اعظم مجلــس يازدهم براى 
مقابله با فساد جدى است و تصويب طرح 
حمايت از افشــاكنندگان مفاسد اقتصادى 
در مجلــس و نظارت دقيــق بر اجراى آن 
مى توانــد محكى بــراى ميــزان اراده اين 

مجلس براى مقابله با فساد باشد.
ابوالفضل ابوترابى با بيان اينكه طرح سوت 

زنى در بسيارى از كشورها اجرا مى شود و 
اين كشورها در زمينه كشف جرايم فساد و 
مبارزه با آن بســيار موفق بوده اند، ادامه داد: 
در اين كشور ها معموالً بين 15 تا 35 درصد 
از فسادى كه افشا شود را به شخص افشاگر 
مى دهند كه همين روش آنها در زمينه مقابله 

با فساد بسيار موفق بوده است.
وى در هميــن راســتا ادامــه داد: در طرح 
براى  مالــى  مشــوق هاى  نيز  ســوت زنى 
اشخاصى كه مفاســد را برمال كنند در نظر 
گرفته شــده و درصدى از مبلغ فسادى كه 
توسط فرد افشا مى شــود به عنوان مشوق 
به وى اعطا مى شــود. درصد مشوق در نظر 
گرفته شــده در اين باره هنوز به طور دقيق 
تعيين نشــده و موضــوع همچنان در حال 

رسيدگى است.

سوت زن ها از حمايت حقوقى 
برخوردار مى شوند 
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آغاز فاز سوم مرمت حمام تاريخى 
حاج آقاتراب نهاوند

 رئيــس ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و گردشــگرى نهاونــد از 
آغــاز مرمــت فــاز ســوم حمــام حاج آقــا تــراب در نهاونــد خبــر داد.

ــارس در همــدان، از  ــگار ف ــا خبرن ــو ب محســن جانجــان در گفت وگ
ــر داد و  ــد خب ــراب نهاون ــام حــاج آقات ــاز ســوم مرمــت حم ــاز ف آغ
اظهــار كــرد: فــاز ســوم ايــن حمــام تاريخــى كــه 2 فــاز از مرمــت آن 

ــاز ســوم مرمــت مى شــود. ــه اتمــام رســيده در ف ب
ــز و  ــام در پايي ــن حم ــت اي ــاز نخســت مرم ــه ف ــان اينك ــا بي وى ب
زمســتان ســال گذشــته انجــام شــد، افــزود: مرمــت فــاز دوم آن نيــز 
ــتان امســال  ــوم آن تابس ــاز س ــد و ف ــام ش ــالجارى  انج ــار س در به

درحــال انجــام اســت.
رئيــس ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و گردشــگرى نهاونــد بيــان 
ــازى در  ــى و بام س ــاى داخل ــت جداره ه ــاز نخســت مرم ــرد: در ف ك
ــاز  ــرى و تزئينــات داخلــى حمــام گــرم و ســرد و ف ــاز دوم آهك ب ف
ســوم كف ســازى و مرمــت جداره هــاى داخلــى در دســتور كار 

اســت.
ــان  ــون توم ــار 300 ميلي ــا اعتب ــن مرمــت ب ــه اي ــان اينك ــا بي وى ب
انجــام مى شــود، تصريــح كــرد: اميدواريــم بتوانيــم بــا هميــن ميــزان 

اعتبــار پــروژه مرمــت ايــن اثــر تاريخــى را بــه اتمــام برســانيم.

https://www.farsnews.ir/hamedan
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دان تان  رس ا اری  ر
44 بهبوديافته كرونا در همدان پالسما اهدا كرده اند

با كمبود پالسما مواجهيم
 معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا با بيان اينكه 44 فرد 
بهبوديافته از كرونا پالسما اهدا كرده اند، گفت: درحال حاضر با كمبود 
پالسما مواجه هستيم كه اميدوارم بيماران به شكرانه سالمتى خود در 

اين زمينه ما را يارى كنند.
ابراهيم جليلى در گفت وگو با فارس در همدان با اشــاره به بهره مندى 
از روش پالســما براى درمان بيماران حــاد مبتال به كرونا اظهار كرد: 
تاكنــون 44 نفر از بهبوديافتگان ويروس كرونا در همدان پالســماى 

خون خود را اهدا كرده اند.
وى با اشــاره به اينكه تا ديروز براى 28 نفر از بيماران پالسما تزريق 
شــده است، گفت: درحال حاضر با محدوديت پالسما مواجه هستيم و 
درخواســت ما اين اســت كه بهبوديافتگان از اهداى پالسما استقبال 

كنند تا بيماران بدحال روند بهبودى بهترى داشته باشند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى ابن ســينا با بيان اينكه سازمان 
انتقال خون با بيماران بهبوديافتگان تماس مى گيرد تا درصورت تمايل 
پالســماى خون خود را اهدا كنند كه اميدوارم به اين امر توجه كنند، 
گفت: معموال تاكنون براى بيماران بدحال پالسما تزريق كرده ايم كه 

خوشــبختانه تاحدودى مؤثر بوده و روند بيمارى را كند و بهبودى را 
سريع  كرده است.

وى خاطرنشــان كرد: بيماران نوع دوست همدانى مبتال به كوويد 19 
كه نزديك به 4 هفته از بهبودى آنها گذشته، به شكرانه سالمت مجدد 
و كمك به بيماران نيازمند درمان براى اهداى پالسما به انتقال خون 

همدان مراجعه كنند.
جليلى يادآور شــد: بر اســاس منابع علمى و نظر متخصصان مربوطه 
اهداى پالســما هيچ گونه ضرر و عارضه اى بــراى اهداكننده نخواهد 

داشت.

 «گــون» از جمله محصــوالت گياهى 
است كه به دليل استخراج كتيرا از آن داراى 
خواص دارويى بسيار است. اين گياه در تمام 
عرصه هاى منابع طبيعى نهاوند وجود داشته 
و از گذشــته به شــكل هاى مختلف مورد 

استفاده قرار مى گرفته است.
گياهان از ارزش و اهميت بااليى در سالمت 
و بهداشــت جهانى برخوردار هستند و در 
بســيارى از كشورهاى درحال توسعه، طب 
گياهى به عنوان بخش مهمى از سيســتم 

درمانى آنها شناخته مى شود.
عواملى چون تنوع اقليمى و كلينيكى ايران، 
وجود 11 اقليم از 13 اقليم شــناخته شده 
جهــان و وجود 300 روز آفتابى در ســال، 
موجب شــده ايران از تنــوع گياهى قابل 
توجهى برخوردار شــود و تعداد گونه هاى 
گياهى شناخته شده در آن بيش از 8 هزار 

گونه باشد.
امــروزه اهميت گياهان دارويى در ســطح 
جهان بر كســى پوشيده نيست. ميليون ها 
نفر از مردم جهان در زمينه كشت، برداشت، 
فرآورى و ســاير جنبه هاى گياهان دارويى 
فعاليت دارند. بر اســاس گزارش ســازمان 
خواربار و كشــاورزى ســازمان ملل متحد 
(فائو)، ارزش تجارت جهانى گياهان دارويى 
كه هم اكنون در حدود صد ميليارد دالر در 
سال است در سال 2050 ميالدى به رقم 5

تريليون دالر خواهد رسيد.
كشــور ايران با شــرايط اقليمــى و تنوع 
گياهــى به مراتب بهتر از اروپا، به رغم وجود 
قابليت هاى فراوان در زمينه توليد گياهان 
دارويى، درحال حاضــر 2 درصد از تجارت 
گياهان دارويى را به خود اختصاص داده كه 
اين امر نشــان دهنده اين است كه هنوز از 
ظرفيت هاى موجود در كشور براى حضور در 
بازارهاى جهانى به خوبى بهره بردارى نشده 
است و ســهم ايران در بازار جهانى گياهان 
دارويى بســيار ناچيز است كه البته بخش 
عمده سهم تجارت ايران در زمينه گياهان 
دارويى نيز متعلق به صادرات زعفران است.

پراكندگى گونه هاى مختلف گياهان دارويى 
در پهنه هــاى جغرافيايى كشــورمان تنوع 
محصوالت مدنظر را چشــمگيرتر كرده كه 
درصــورت برنامه ريزى اصولى براى فراورى 
آنهــا رونق اشــتغالزايى در ايــن بخش و 
صادرات محصول بسيار بيشتر از آنچه وجود 

دارد، خواهد بود.
در اين ميان نهاوند نيز به عنوان بخشــى از 
جغرافياى كشورمان با شرايط مساعد آب و 
هوايى در بخش هاى مختلف كشــاوررى از 
جمله گياهان دارويى توانســته رتبه خوبى 

را در سطح استان به خود اختصاص دهد.
اين شهرســتان كه در زمينه توليد برخى 
محصوالت كشــاورزى داراى رتبه نخست 
اســتان و كشور است منطقه مناسبى براى 
كشت گياهان دارويى به شمار مى رود و در 
اين زمينه نيز درباره برخى محصوالت مانند 
گشنيز توانسته جايگاه برتر كشور را به خود 

اختصاص دهد.
با توجه به شــرايط الزم و مناســب در اين 
منطقه، گياهان دارويى توســط كشاورزان 

به ويژه روســتاييان در مزارع و يا داخل باغ 
كشت شــده و يا به صورت خودرو در مراتع 
طبيعى به شــكل محصوالت فرعى رشــد 
مى كند كه با توجه به ســودآور بودن اين 
محصوالت حتى به صورت غيرفراورى شده 
كشت آنها در سال هاى اخير مورد استقبال 

قرار گرفته است.
گون از جمله محصوالت گياهى اســت كه 
به دليل استخراج كتيرا از آن، داراى خواص 
دارويى اســت. اين گياه در تمام عرصه هاى 
منابــع طبيعــى نهاوند وجود داشــته و از 
گذشته به شكل هاى مختلف مورد استفاده 

قرار مى گرفته است.
 رئيس اداره منابع طبيعى نهاوند در اين باره 
اظهار كرد: نهاوند با توجه به كوهســتانى 
بودن و آب و هواى مساعد خاستگاه رويش 
چنــد گونه گياه دارويى از جمله گشــنيز، 
آرتيشــو، گل هميشــه بهار، كاسنى، گل 
محمدى، موسير، گون، گل گاوزبان، آويشن 

و زعفران است.
حسن قياسوند با بيان اينكه تعدادى از اين 
گياهــان خودرو بوده و در عرصه هاى منابع 
طبيعى رشــد مى كند، ادامــه داد: با وجود 
اين، اين ظرفيت، نهاوند مى تواند به يكى از 
قطب هاى مهم توليد گياهان دارويى كشور و 

فرآورى اين محصوالت تبديل شود.
وى افزود: گون كه در علم گياه شناســى با 
نام آســتراگالوس معروف اســت گياهى با 
خواص بسيار زياد است كه به صورت بوته اى 
مى رويد و از ساقه آن براى بهبود و معالجه 

بسيارى از بيمارى ها استفاده مى شود.
رئيــس اداره منابع طبيعــى نهاوند با بيان 
اينكه مهم ترين محصول گياه گون كتيرا نام 
دارد، اظهار كرد: كتيرا به ترشحات صمغى 
خشك شده كه در اثر خراش دادن قسمت 
پايينى ساقه گياه گون به دست مى آيد گفته 
مى شود، كتيراى خوب كتيرايى است كه از 

شاخه هاى قديمى گياه به دست مى آيد.
وى با اشاره به اينكه هرچه كتيراى حاصل 
شده شفاف تر، بى رنگ و نازك تر باشد داراى 
كيفيت بهتر و قيمت گران ترى است، افزود: 
قسمت هاى مورد استفاده دارويى اين گياه 
شامل صمغ (كتيرا) و ريشه گياه است و از 
شهد گل هاى آن نيز عسل گون تهيه شده 
كه خواص درمانى و ارزش غذايى بى شمارى 
دارد و براى ســالمت و ايمنى بدن بســيار 

مفيد است.
رئيس اداره منابع طبيعى نهاوند با اشــاره 
به ظرفيــت موجود شهرســتان در زمينه 
توليد گياهان دارويى از نبود مراكز فرآورى 
به عنوان يكــى از نقاط مغفــول مانده در 
صنايع كشــاورزى يــاد كــرد و ادامه داد: 
نهاوند خاســتگاه رويش گونههاى گياهان 
دارويى اســت؛ اما نبود صنايــع تبديلى و 
صنايع بسته بندى سبب شده از ظرفيت هاى 
شهرســتان در اين زمينه به خوبى استفاده 
نشــود و راه توســعه از اين مسير براى آن 

محدود شود.
وى با بيان اينكه اغلــب اين محصوالت از 
طبيعت برداشت شده و بدون استانداردهاى 
الزم بــه خارج از كشــور صادر مى شــود، 

مى افزايــد: صادرات خــام و فله اى گياهان 
دارويى بــه منزله فروش منابــع و ذخاير 
ژنتيكى ما به ارزان ترين قيمت ممكن است 
كه عالوه بر ايجاد مشكالت، نفع چندانى هم 
عايد كشور نمى كن؛ بنابراين درصورت ايجاد 
فرآورى، عالوه بر افزايش ارزش افزود، شاهد 

اشتغال بيشتر هموطنان خواهيم بود.
كشور ما داراى تنوع فراوان گياهان دارويى 
اســت كه با فرآورى برخى از آنها مى توان 
درآمدهاى صادراتى را به نحو چشــمگيرى 
افزايــش داد و ايــن كار مى تواند از اجزاى 
مختلــف گياهــان داروى انجام شــود اما 
درحال حاضر فقط اين فــرآورى به صورت 
ســاده و ســنتى در حد گرفتــن عرقيات 

گياهان است.
كارشــناس مراتع و آبخيزدارى اداره منابع 
طبيعــى نهاوند نيز درباره گياه كتيرا اظهار 
كرد: كتيرا صمغى اســت كــه از تيغ زنى 
گونه هاى مختلف گياه َگــَون با نام علمى 
آســتراگالوس به دســت مى آيــد و به طور 
طبيعى بر اثر فشــار درونــى گياه از منافذ 

ايجاد شده خارج مى  شود.
عليرضا بحيرايــى تصريح كرد: صمغ كتيرا 
به شــكل ماده اى بى بو است كه 60 تا 70
درصد آن در آب حل نمى شود ولى با جذب 
رطوبت به صورت لعاب چسبنده اى درمى آيد 
و با توجه به اينكــه داراى مواد معدنى و 3

درصد نشاسته است، ذرات نشاسته در لعاب 
آن به طور محسوس ديده مى شود.

وى تمام عرصه هاى مراتع شهرستان نهاوند 
را محل رويش گياه گون عنوان كرد و ادامه 
داد: گــون نهاوند كــه از محصوالت فرعى 
مراتع شهرستان محســوب مى شود از نوع 
گون پنبه اى يا گون كتيراست كه به عنوان 
گونه غالب در تمام مراتع طبيعى شهرستان 

به صورت طبيعى ديده مى شود.
كارشــناس مراتع و آبخيزدارى اداره منابع 
طبيعــى نهاوند افزود: ايــن گياه بر خالف 
محصول اصلى مراتع كه علوفه است خواص 
علوفه ى نداشته و عالوه بر استفاده دارويى و 
صنعتى موجب حفظ خاك و تثبيت آن در 

مراتع مى شود.
وى با بيان اينكه در شهرســتان نهاوند 93
هزار و 581 هكتار انــواع مرتع وجود دارد 
كه از مرغوب ترين مراتع اســتان به حساب 
مى آينــد، تأكيد كرد: گياه گــون در كنار 
موسير به عنوان گياهان غالب در نهاوند رشد 
مى كند كه البته با توجه به كوهستانى بودن 
منطقه كيفيت اين گياهان از ساير مناطق 

استان بيشتر مورد توجه است.
بحيرايى دربــاره نوع بهره بــردارى از اين 
محصول گفت: ابتدا طــرح بهره بردارى از 
محصوالت به صورت كارشناسى تهيه شده 
و پس از آنكه مشخص شــد در هر هكتار 
حدودا چقدر كتيراى قابل بهره بردارى وجود 

دارد.
وى ادامــه داد: آن طرح بــا قيمت گذارى 
مصــوب به صورت مناقصه واگذار شــده و 
متقاضيان قيمت هاى پيشــنهادى خود را 
اعالم كرده و ســرانجام به صورت اجاره اى 
واگذار مى شود كه معموال بيشترين اجاره از 

سوى متقاضيان كرمانشاه پرداخت مى شود.
 اين كارشــناس منابع طبيعــى در نهاوند 
تأكيد كــرد: در اجــاره دادن اين محصول 
بحث درآمدزايى مدنظر نيست بلكه اصالح 
و احيا مراتع در آن بيشتر مدنظر است؛ زيرا 
برخى متأسفانه برداشت هاى غيرمجاز دارند 
و ممكن است با برداشت غيراصولى سبب 
قطع ريشه و تاج آن و در نتيجه از بين رفتن 

گياه شوند.
وى با بيان اينكه در اين باره نظارت به عمل 
آمده و با متخلفان برخورد مى شــود، افزود: 
اجاره دادن محل هاى رشد گياه نيز مانع از 

برداشت غيراصولى مى شود.
بحيرايى افزود: با توجه به اينكه رشــد اين 
گياه بسيار كند انجام مى شود؛ بنابراين هر 
مرتع يك سال قابل برداشت بوده و 5 تا ده 
سال زمان نياز دارد تا مجددا اين گياه رشد 
كرده و آماده برداشت شود، به همين دليل 
ما حساسيت زيادى در برداشت آن داريم 
و تأكيد مى كنيم كه برداشــت كنندگان 
موظفند پس از برداشــت و پايان قرارداد 
خود نسبت به اصالح و احياى مراتع اقدام 

كنند.
وى با بيان اينكه كه كتيراى به دست آمده 
از مراتع شهرستان از بهترين نوع اين ماده 
است، بيان كرد: با توجه به خواص دارويى 
و صنعتى اين گياه از جمله اســتفاده آن 
در صنايع نســاجى، كاغذسازى، كفاشى، 
آرايشى،  صنايع  مصنوعى،  دندان  ساخت 
به ويژه در ســاخت لوسيون ها و كرم هاى 
دســت و كرم هاى بدون چربى كه سبب 
ارزش افــزوده مى شــود، فــرآورى ايــن 
محصول مى تواند ارزش افــزوده زيادى را 
براى بهره برداران رقم بزند و براى كشــور 

ارزآفرينى كند.
اين كارشــناس منابع طبيعى در نهاوند 
تأكيد كرد: متأسفانه به دليل نبود صنايع 
تبديلــى در نهاوند اين محصول به صورت 
خام عرضه شده و در نتيجه فوايد اقتصادى 
براى شهرستان ايجاد نكرده كه درصورت 
فراهم شدن شــرايط براى ايجاد صنايع 
تبديلى مى توان عــالوه بر توليد بهترين 
محصوالت، اشــتغال آفرينى و درآمدزايى 

را توسعه داد.
وى به يكى ديگر از گياهان دارويى خودرو 
در مراتع نهاوند اشاره كرد و افزود: موسير 
هم مانند گون يكــى ديگر از محصوالت 
فرعى اســت كه در مراتع شهرستان رشد 
كرده و يا به صورت بومى در آنجا كاشــته 
مى شود كه اين گياه نيز عالوه بر خواص 
دارويى از عوامل اشــتغالزايى فصلى براى 

تعدادى از بهره برداران به حساب مى آيد.
بحيرايى از ترويج كشت موسير در مراتع 

به عنوان يكى از سياســت هاى اداره منايع 
طبيعى در چند ســال گذشــته ياد كرد و 
افزود: در ســال هاى گذشــته بــا توجه به 
درآمدزايى و اشتغال آفرينى كه اين محصول 
در سطح شهرستان داشــت از سوى اداره 
منابع طبيعى تسهيالت مالى به همراه بذر و 
غده موسير در اختيار متقاضيان كشت اين 

محصول پرداخت مى شد.
 وى ادامه داد: در 2 سال اخير به دليل نبود 
اعتبار اين وام ها متوقف شده و درحال حاضر 
برداشت ها به صورت غيرمجاز انجام مى  شود 
كه البته به دليل صدماتى كه به طبيعت وارد 

مى شود با متخلفان برخورد مى شود.
اين كارشناس منابع طبيعى در نهاوند گفت: 
درحال حاضر متقاضى كشــت موسير زياد 
اســت، درصورتى كه اعتبار الزم تخصيص 
داده شــود، مى تــوان با پرداخــت آن به 
بهره بــرداران هم زمينه اشــتغالزايى را در 

شهرستان باال برد و هم بهره بردارى اصولى 
از اين محصول را گسترش داد.

گياهان دارويى از جمله بسترهاى درآمدزايى 
است كه درصورت برنامه ريزى اصولى روى 
آنها از طريق فرآورى محصوالت به دســت 
آمــده، عالوه بر جلوگيرى از خام فروشــى 
موجب ايجاد ارزش افزوده و اشــتغالزايى در 

مناطق مختلف مى شود.
بايد با پرهيز از پراكندگى در سرمايه گذارى 
بر روى تمام صنايع گياهان دارويى و اولويت 
دادن به ســرمايه گذارى در صنايع گياهان 
دارويى كه بيشــترين بازار و ارزش افزوده و 
زمينه توسعه و ارتقاى توليد را دارند و توجه 
خاص به ســرمايه گذارى بــه پرتقاضاترين 
گياهان دارويى ايران كه درحال حاضر شامل 
زعفران، شيرين بيان، زيره، آنغوزه، باريجه، 
گشنيز، آويشن، مرزه و گل محمدى و كتيرا 

است، توجه شود.

 مســئول برگزارى جشن هاى مردمى كاروان زير سايه 
خورشيد از برگزارى 70 برنامه در استان همدان خبر داد 
و گفت: امسال به دليل شيوع كرونا برگزارى جشن مردمى 
كاروان زير سايه خورشيد در كشورهاى ديگر منتفى شده 
و در استان ها نيز برگزارى برنامه به صورت محدودتر درحال 

انجام است.
به گزارش فارس، اعضاى كاروان زير ســايه خورشــيد و 
خادمان حرم رضوى با پرچم متبرك امام رضا(ع) همزمان 
با دهه كرامت در مركز فضاى مجازى سپاه انصارالحسين(ع) 

ميزبان اهالى رسانه بودند.
مســئول برگزارى جشــن هاى مردمى كاروان زير سايه 
خورشيد با بيان اينكه 13 سال است كه اين برنامه پرشور 
به همت مؤسسه جوانان آســتان قدس رضوى در كشور 
برگزار مى شــود، اظهار كرد: از ســال چهارم برگزارى اين 
جشن، برگزارى آن در چندين كشــور نيز برنامه ريزى و 

محقق شد.

سيدمصطفى بژم با بيان اينكه تا سال گذشته عالوه بر ايران 
اسالمى 27 كشــور ميزبان برگزارى اين جشن ها بودند، 
گفت: امســال به دليل شيوع كرونا برگزارى جشن مردمى 
كاروان زير سايه خورشيد در كشورهاى ديگر منتفى شده 
و در استان ها نيز برگزارى برنامه به صورت محدودتر درحال 

انجام است.
وى از برگزارى 70 برنامه در اســتان همدان خبر داد و با 
بيان اينكه سركشــى از خانواده هاى معظم شهدا، ديدار با 
خانواده شهيدسلگى، ديدار با جهادگران عرصه سالمت و 
كادر درمان، ديدار با خيران، تجليل از اعضاى ستاد مردمى 
مقابله با كرونا، دلجويى از خانواده هاى آسيب ديده از كرونا 
بخشى از اين برنامه هاست، خواستار توجه به اين مهم شد.

حجت االسالم سيدمحمود خراسانى يكى ديگر از خادمان 
حرم رضوى حاضر در اين مراسم با بيان اينكه امام رضا(ع) 
مظهر كرامت و عطوفت هســتند، حضور كاروان زير سايه 
خورشيد در استان ها را پيام آور اين خصلت بارز ثامن الحجج 

عنوان كــرد. وى با بيان اينكه اين روزها بيش از هر زمان 
ديگرى نيــاز به معنويت داريم زيــارت از راه دور به دليل 
شــيوع ويروس كرونا و محدوديت زيارت از راه نزديك را 
يك توفيق بزرگ دانست و گفت: امام رضا(ع) در همه حال 
به شيعيان خود توجه دارند كه ما نيز بايد با تبيين و ترويج 

فرهنگ رضوى در مسير ايشان حركت كنيم.
مســئول فضاى مجازى سپاه انصارالحســين(ع) استان 
همدان نيز حضور پرچم متبرك امام رضا(ع) در اســتان 
همدان را توفيق بزرگى براى مردم اين ديار دانســت و از 
برگزارى پويش «صفر عاشــقى» به مــدت 8 روز با هدف 
پخش صلوات خاصه امــام رضا(ع) در فضاى مجازى و در 

يك ساعت مشخص خبر داد.
حسين ربيعى خواستار پوشش كامل برنامه هاى زير سايه 
خورشيد در استان توسط رسانه ها شد و گفت: بايد سهم 
خود را در تبليغ فرهنگ رضوى، واليتمدارى و اميدآفرينى 

در جامعه به خوبى ايفا كنيم.

«گون»، گياه شگفتى ساز    خبرگزارى فارساستانهاهمدان

خواص بى نظير
كتيـراى نهـاوند

برگزارى70 برنامه توسط كاروان زير سايه خورشيد در همدان

كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان همدان
هيأت اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى شهرستان همدان

آگهى انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى شهرستان همدان 

على سليمانى - رئيس هيأت اجرايى انتخابات

در اجراى ماده 11 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى، بدينوسيله از كليه اعضاى داراى پروانه كسب معتبر آن اتحاديه دعوت 
مى گردد با در دست داشتن اصل و يا تصوير پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسايى از ساعت 10 لغايت 11:30 روز سه شنبه مورخ 
99/4/24 جهت شركت در انتخابات هيأت مديره اتحاديه شخصاً به سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع در بلوار مدنى 
بلوار 15 فروردين مراجعه و هيأت مديره مورد نظر خود را از بين افراد ذيل به تعداد 5 نفر اعضاى اصلى و 2 نفر اعضاى على البدل و 

همچنين بازرس مورد نظر خود را به تعداد يك نفر بازرس اصلى و يك نفر على البدل انتخاب نمايند.
الزم به ذكر است بر اساس ماده 2 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى و تبصره ذيل آن هر فرد صنفى داراى پروانه كسب در 
انتخابات داراى يك حق رأى مى باشد حتى در صورت داشتن بيش از يك پروانه كسب در همان صنف، مباشرين فاقد حق رأى مى باشند 
و در مشاركت مدنى، فردى كه پروانه به نام ايشان صادر شده داراى حق رأى مى باشد. همچنين بر اساس تبصره ذيل ماده 13 آيين نامه 

مذكور اعطاى وكالت و يا نمايندگى جهت دادن رأى ممنوع مى باشد.

مجتبى سينايى راد

مهدى قربانى مجد

مسعود شهبازيان 

حسين گلچين

حسين بيگلرى

پارسا بهمنيان

حسين فرزانفر

وحيد مساعدى معز

عبدالرضا خانجانى محمدصادق حميدى مقدم جواد بائو 

عليرضا صادقى سنج

امين لطفيان

ساسان بيات

اسامى داوطلبين هيأت مديره به ترتيب حروف الفبا:

اسامى داوطلبين بازرسى به ترتيب حروف الفبا

ضمناً همراه داشتن ماسك و دستكش الزامى است.

امير موحدى رادحميد شهبازيان

ر
م اتمــ خــى را بــه

ن
مدان

ستان همدان 
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رشد اقتصاد ايران 
با اصالح سياست هاى ارزى

 نگاهى به زندگى ايرانيان در طول 4 دهه گذشــته، نشان مى دهد كه 
مردم همواره حساسيت زيادى به دالر و قيمت هاى آن داشته اند.

به جرأت مى تــوان گفت كه عواملى همچون روابــط پرتنش ايران و 
آمريكا و صادرات نفتى كشــورمان كه بر پايه دالر بوده، شرايط را براى 
تثبيــت جايگاه دالر به عنوان مهم ترين و تأثيرگذارترين ارز خارجى در 

اقتصادمان آماده كرده است.
از ســوى ديگر، ســاختار صنعتى و چارچوب واردات كشور به شدت 
وابســته به كشورهاى غربى، موجب شــده كه دالر به عنوان ارز مرجع 
در اقتصاد ايران مطرح شــود. در چند سال گذشته نيز دولت ها تالش 
كردند كه پايه ارزى كشور را به يورو انتقال بدهند كه به دليل حساسيتى 
كه جامعه از نظر تاريخى و زمانى داشــت، دالر را كنار نگذاشت و كم 
و بيش به همين ترتيب دالر به عنوان ارز رايج در بازارهاى ارزى كشور 
مورد اســتفاده و مورد معامله قرار گفت. هنوز هم بازار آزاد ارز به جز 
دالر، ارز ديگرى را به رسميت نمى شناسد و به همين دليل است كه تغيير 
ارزهاى بين المللى به سرعت در ايران خودش را نشان نمى دهد، ولى اين 
مسأله درباره دالر آمريكا صحت ندارد. دالر آمريكا به صورت رسمى و 
توسط بازار و بانك مركزى تعيين مى شود و با تعيين آن، ساير ارزهاى 

بين المللى تعيين قيمت مى شوند.
نگاهى به سرنوشت اقتصاد ايران در 4 دهه گذشته گوياى اين حقيقت 
اســت كه به هنگام التهابات بازار دالر، ســاير بازارهــا نيز دنباله رو آن 
مى شوند؛ به بيان ديگر، ساير قيمت ها در بازارهايى همچون طال، خودرو 
و مســكن هر كدام با ضريب معينى خودشــان را با قيمت دالر تطبيق 

مى دهند.
نرخ ارز بارها و بارها در اقتصاد ايران سركوب شده است؛ براى نمونه، 
نگاهــى به روند نرخ ارز در دهه 80 شمســى بــه ما خواهد گفت كه 
متوســط قيمت دالر در طول ده سال تنها 30 درصد افزايش پيدا كرده 
ولى اين سركوب قيمتى بالفاصله با يك جهش قوى در سال هاى 90 و 

91 جبران شده است.
اين جهش هاى سنگين نتوانست درسى به دولتمردان بدهد؛ زيرا يك بار 
ديگر در فاصله ســال هاى 92 تا 96 تاكتيك تثبيت نرخ ارز در شرايط 
باال بودن درآمدهاى ارزى را پيش برد و اين بار به شــكل سنگين ترى و 
با افزايش عجيب نرخ ارز مواجه شــد و در سال 97 جهش باالى 200
درصد را تجربه كرد. يكى از بهانه هايى كه دولتمردان با كمك آن، نرخ 
ارز را ســركوب مى كرده اند، اين بوده كــه جامعه آمادگى الزم را براى 
پذيــرش افزايش قيمت ارز ندارد. به همين دليل هم در طول چند دهه 

گذشته هرگونه اصالح در سازوكار ارزى كنار گذاشته شد.
اقتصاد ايران در ســطح كالن به اقتصاد جهانى وصل شــده و استقالل 
اقتصادى، به معنــاى اينكه بتواند تحوالت مرتبط بــا متغيرهاى كالن 
مثل توليد ملى، ســرمايه گذارى و بازارهاى گوناگون را از درون تنظيم 
كند، ندارد. دســت كم از دهه 1340 تاكنون مديران اقتصادى دولت ها 
ياد گرفته اند كــه درآمدهاى ارزى حاصل از صــادرات نفت و گاز و 
فرآورده هايشان را تبديل به ريال كرده و در هزينه هاى جارى و عمرانى 
دولت ها خرج كنند. متأسفانه تاكنون نتوانسته ايم اقدامى جدى و عملى 
براى ايجاد بازار ارز در كشور داشته باشيم. اصالح سياست هاى ارزى در 

ايران با تصحيح ساختارهاى كنونى تقريبا غيرممكن خواهد بود.
مجموعه رويدادهاى شتاب دهنده نرخ تورم، راه را براى تأسيس بازار ارز 
به معناى واقعى در ايران تا همين روزها مسدود كرده است. اين روزها 
اما كفگير ارزى به ته ديگ خورده اســت و سياستمداران نيز فهميده اند 
ديگر نمى توان از تأســيس بازار ارز به معنــاى اينكه در آن بازيگران در 
سمت عرضه و تقاضا پرشمار شــوند، اجتناب كرد. از طرف ديگر، با 
وجود اينكه دولت و بانك مركزى فشارهاى سنگينى بر صادركنندگان 
براى بازگرداندن ارز وارد كرده اند، اما با اين حال صادرات غيرنفتى رشد 
چشــم گيرى را تجربه كرده است.نرخ ارز درحالى در كشور ما لنگرگاه 
تورمى شــده است كه در بسيارى از كشــورها، نرخ ارز خاصيت هاى 
سياســت گذارى ديگرى از جنس سياست هاى صنعتى و تجارى دارد؛ 
براى نمونه، اگر يك كشور بخواهد از صنعت و صادرات خود حمايت 
بيشــترى كند، نرخ ارز را افزايش مى دهد و از اين طريق، رقابت پذيرى 

محصوالت خود را در بازارهاى بين المللى باال مى برد.
با اين تفاسير، براى اين كه اثرات مثبت تعديل نرخ ارز در كشور نسبت 
به جنبه هاى منفى آن سنگينى كند، نياز است كه تغييرات ساختارى در 
وضعيت كنونى انجام شود. عده اى معتقدند رشد نرخ ارز است كه سبب 
گران شدن كاالهاى داخلى و باال بردن تورم مى شود ولى بايد قبول كنيم 
كه رشد نقدينگى است كه تورم را جابه جا مى كند و همين رشد نقدينگى 

است كه تمام بازارها را به حركت درمى آورد.
* مجيد سليمى بروجنى
تحليلگر اقتصادى

روند نزولى قيمت ميوه هاى تابستانى 
در همدان ادامه دارد

 قيمت انواع ميوه هاى تابســتانى در بازار همدان نســبت به سال 
گذشته سير نزولى داشته است.

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان گفت: فروانى ميوه در بازار سبب 
تعديل و ثبات در نرخ انواع ميوه هاى تابستانى شده است.

رضا البرزى با بيان اينكه خوشبختانه امسال محصوالت باغات دچار 
سرمازدگى نشد، به تسنيم گفت: همين امر سبب افزايش بار و فراوانى 

ميوه در نقاط مختلف كشور شده است.
وى با تأكيد براينكه با گرم شــدن هوا محصوالت بيشترى از مناطق 
مختلف كشــور وارد استان مى شود، تصريح كرد: هرچه ميزان عرضه 

بيشتر باشد قيمت آن كاال ارزانتر مى شود.
البــرزى با بيان اينكه در مجموع هزينه هــاى توليد باغداران باال رفته، 
اظهــار كرد: ميانگين توليد هر كيلو محصول بــراى باغداران 5 هزار 

تومان است.
وى به قيمت انواع ميوه در بازار همدان اشــاره كرد و گفت: نرخ هر 
كيلو توت فرنگى بين 7 تا 9 هزار تومان، گيالس ده تا 15 هزار تومان 
و زردآلو نيز 6 تا 10 هزار تومان اســت. اين قيمت ها نســبت به ماه 

گذشته كاهشى بوده است.
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان از كاهش قيمت سيب زمينى و پياز 
خبر داد و ابراز كرد: نرخ اين 2 نوع كاال بين 2 تا 3 هزار تومان است 

كه نسبت به سال گذشته ارزانتر شده است.
البرزى  درباره قيمت موز هم گفت: نرخ موز كه در ماه هاى گذشته به 
27 هزار تومان هم رســيده بود، ديروز با قيمت 12 تا 13 هزار تومان 

فروخته شد.
 فروش هندوانه به شرط چاقو در همدان ممنوع شد

ايــن مقام صنفى همچنين درباره فروش برخى ميوه هاى تابســتانه به 
شــرط چاقو گفت: برخى از مردم عادت به خريد هندوانه، خربزه و 
طالبى به شرط چاقو دارند كه اقدامى غيربهداشتى است و خطر انتقال 

ويروس كرونا را افزايش مى دهد.
ــرى از  ــردم و جلوگي ــراى حفــظ ســالمتى م ــان اينكــه ب ــا بي وى ب
ــو را  ــرط چاق ــه ش ــه ب ــروش هندوان ــا، ف ــروس كرون ــرايت وي س
ممنــوع اعــالم كرديــم، تصريــح كــرد: ســطح هندوانــه آلــوده اســت 
و از طرفــى ممكــن اســت چاقــوى مــورد اســتفاده هــم آلــوده باشــد 

و ســبب بيمــارى شــود.
رئيــس اتحاديه ميــوه و تره بار همدان با تأكيد بر اينكه در شــرايطى 
به ســر مى بريم كه اگر پروتكل هاى بهداشــتى را رعايت نكنيم بيمار 
مى شويم، ابراز كرد: اســتفاده از ماسك و دستكش در ميادين ميوه و 

تره بار ضرورى است.
البــرزى با بيــان اينكه بازرســان ما به صــورت روزانه بــر رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى در بازار ميوه و تره بار 
نظارت مى كنند، اظهار كرد: خوشبختانه در اين زمينه شاهد همكارى 

مردم و واحدهاى صنفى هستيم.
وى با اشاره به اينكه دستورالعمل هاى بهداشتى را به تمامى واحدهاى 
صنفى ابالغ و آموزش داده ايم، گفت: با افرادى كه نســبت به رعايت 
بهداشــت فردى و اجتماعى بى توجه بوده و سالمتى مردم را به خطر 

بيندازند، برخورد مى شود.

تابستان امسال خاموشى هاى مكرر 
در پيش داريم؟

 طرح هاى پيك سايى و مديريت مصرف برق را طراحى كرده ايم كه 
به پيك 60 هزار مگاواتى نرسيم و اميدواريم با كمك مردم، بتوانيم پيك 

برق تابستان امسال را مديريت كنيم.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى در پاســخ به اينكه «آيا امســال 
مثل تابستان سال 97 به صدور جداول خاموشى مى رسيم؟»، اظهار كرد: 
ان شاءا... كه نمى رســيم؛ تمام تالش ما اين است كه هيچ گونه مشكلى 

به وجود نيايد.
به گزارش تســنيم، همايون حائرى افــزود: درحال حاضر ظرفيت 
عملــى توليد برق كشــور 58 هزار و 500 مگاوات اســت و مردم 
هــم در مديريت مصــرف برق توجه الزم را اعمــال مى كنند تا به 

نرسيم. خاموشى 
وى در پاســخ به اينكه «با توجه به ظرفيت عملى توليد برق كشور، اگر 
پيك مصرف برق به 60 هزار مگاوات برســد خاموشى داريم؟»، گفت: 
طرح هاى پيك ســايى و مديريت مصرف برق را طراحى كرده ايم كه به 
پيك 60 هزار مگاواتى نرســيم و اميدواريم با كمك مردم، بتوانيم پيك 

برق تابستان امسال را مديريت كنيم.
حائرى ادامه داد: اگر مديريت مصرف انجام نشــود، پيك مصرف برق 
تابستان امسال به 60 هزار مگاوات مى رسد؛ اما در تالشيم با كمك مردم 
پيك مصــرف را در مرز 58 هزار و 300 تــا 58 هزار و 500 مگاوات 

نگه  داريم.
معاون وزير نيرو با تأكيد بر آمادگى كامل نيروگاه هاى كشور براى توليد 
حداكثرى برق در تابســتان گفت: امســال به صدور جداول خاموشى 
نمى رســيم، ولى مردم هم بايد كمك كنند تا بتوانيم تابستان را به خوبى 

پشت سر بگذاريم.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به صورت فوق العاده شركت تعاونى 
مصرف فرهنگيان و كاركنان دولت اسدآباد - نوبت اول 

هاشم صوفى - هيأت مديره و شركت تعاونى مصرف فرهنگيان و كاركنان دولت در اسدآباد

بنا به تصويب هيأت مديره شركت تعاونى مصرف فرهنگيان و كاركنان دولت اسدآباد مجمع عمومى عادى به صورت فوق العاده ساالنه (نوبت اول) شركت رأس ساعت 
5 بعدازظهر روز چهارشنبه (99/05/01) در محل سالن دبيرستان خليج فارس واقع در ميدان امام خمينى(ره) جنب صندوق قرض الحسنه مهديه برگزار مى گردد. لذا 
از كليه اعضاء (صاحبان سهام) دعوت مى شود در تاريخ و ساعت تعيين شده با در دست داشتن كارت عضويت و كارت ملى در مجمع عمومى فوق الذكر حضور بهم 
رسانند. و يا طبق ماده 19 آيين نامه تشكيل مجامع عمومى، نماينده تام االختيار خود را با در دست داشتن كارت عضويت و تكميل فرم وكالتنامه در دفتر فروشگاه از 
ميان اعضاء يا خارج از اعضاء معرفى نمايند. (ضمناً كسانى كه تمايل دارند جهت سمت هيأت مديره و بازرس در تعاونى كانديد شوند شخصاً با در دست داشتن مدرك 
ذيل: 1-فتوكپى حكم كارگزينى 2-فتوكپى مدرك تحصيلى 3- فتوكپى كارت ملى 4-اصل كارت عضويت فروشگاه 5-يك قطعه عكس 4×3 . از تاريخ انتشار اين 

آگهى لغايت 99/04/16 به مدت يك هفته هر روز از ساعت 16 الى 20 شخصاً به دفتر فروشگاه مراجعه و فرم ثبت نام را تكميل و امضاء نمايند.
 

دستور جلسه:
1-گزارش كتبى هيأت مديره و بازرسان از عملكرد سال 1398

2-تصويب بيالن و صورتحساب هاى مالى شركت در سال 1398
مشى  خط  تعيين  و  مالى 1399  سال  براى  شركت  بودجه  تصويب  و  بينى  3-پيش 

شركت 

4-تصميم گيرى و تعيين تكليف در خصوص سود سهام سال 1398
5-طرح و تصويب پاداش هيأت مديره و بازرسان تعاونى براى عملكرد سال 1398

6-انتخاب اعضاء هيأت مديره شركت تعاونى به مدت سه سال و بازرسان به مدت 
يك سال 

7-تصويب گزارش تغييرات سرمايه اعضاء 
8-تصويب و دريافت وام و تسهيالت از بانك هاى دولتى و خصوصى

تاريخ انتشار: 99/04/10

 طبــق اعــالم فرمانــدار، 
تمامــى  اجــاره  قــرارداد 
خودكار  به صورت  مستأجران 
تمديد مي شود و صاحبخانه ها 
مســتأجر  ندارند  اجازه  ديگر 
خــود را به دليــل پايان مهلت 
قــرارداد بيــرون كننــد. اين 
مصوبه كه مربوط به ستاد ملي 
كرونا اســت از دوشــنبه نهم 
درآمده  به اجرا  (ديروز)  تيرماه 
و تا زماني كه وزارت بهداشت 
وضعيت را عــادي اعالم كند 

اين تصميم پابرجاست. 
در  افشــاري  حســين 
كارگــروه امــور اقتصــادى، 
ســرمايه گذارى  و  اشــتغال 
شهرســتان همدان اعالم كرد: 
درحال حاضــر 155 هزار نفر 

در قالب 52 هزار خانوار در همدان مستأجر 
هستند. 

بــه گفتــه وي، براســاس تصميم گيرى هاى 
جديد به مبالغ اجاره بهاى امســال در تهران 
25 درصد، كالنشــهرها 20 درصد و ســاير 
شهرستان ها 15 درصد نسبت به سال گذشته 

اضافه خواهد شد.
 وى با بيان اينكه خروج اجبارى مســتأجران 
غيرقانونى اســت، گفت: شرايط كرونايى اين 
اختيار را داده كه قانون از مستأجران حمايت 
كند؛ بنابراين با بنگاه هايي كه برخالف مصوبه 

عمل كنند برخورد خواهد شد.
فرمانــدار همدان با تأكيد بــر اينكه اولويت 
اشتغال است،  همدان معيشــت و  شهرستان 
گفت: در 3 ماهه ابتداى امســال هزار و 772
نفر شغل در اين شهرستان ايجاد شده كه 113

درصد از تعهد شهرستان محقق شده است.
افشارى اظهار كرد: در پايان سالجارى بايد در 
شهرســتان همدان 6 هزار و 300 شغل ايجاد 
شــود كه در 3 ماهه امســال هزار و 772 نفر 

اشتغالزايى شده است.
وى با اشــاره به اينكه افتخار اين اشتغالزايى 
براى مردم شهرســتان اســت، تصريح كرد: 
يكى از بركات تحريم ها اين بود كه مردم ياد 
گرفتند دستشان را روى زانوى خود بگذارند 
و به ســمت كار كردن و ايجاد اشتغال روى 

بياورند.
وى با بيان اينكه مسكن يكى از محرك هاى 
اصلى اشــتغال اســت، افزود: بــا توجه به 
اينكه بــه ازاى هر 65 مترمربع يك شــغل 
ايجاد مى شود با 1/5 ميليون مترمربع پروانه 
مى توان  همدان  در  شــده  صادر  ساختمانى 
ميزان اشــتغال ايجادشــده را به دست آورد 
به طورى كــه اگر ميزان ســاخت بنا بيش از 
سال گذشته شد، ميزان شغل جديد به دست 

آمد. خواهد 
فرماندار همدان با اشــاره به جمعيت هزار و 
377 نفرى بيمه شده جديد در 3 ماهه امسال، 
يادآور شد: سال گذشته نيز شهرستان همدان 
در زمينه بيمه شــدگان اجبارى مشاغل خوب 

عمل كرد و امســال نيز بيش از 
85 درصد از مشاغل ايجادشده 

بيمه شده اند.
اينكه  بــر  تأكيد  با  افشــارى 
و  فنــى  وجــودى  فلســفه 
حرفه اى اين است كه مهارتى 
به  منتج  كــه  دهد  آموزش  را 
اشــتغال مهارت آموزان باشد، 
و  فنــى  كــرد:  خاطرنشــان 
كميته  نظر  از  همدان  حرفه اى 
آموزش خــوب عمل كرده و 
مهارت آموزان  اشــتغال  اينكه 
رصد شــده نيز اقدامى خوب 
است. وى افزود: آموزش هاى 

فنى و حرفه اى بايــد مبتنى بر نياز بيكاران 
باشــد و در نهايــت به اشــتغال آنها منتج 

شود.
فرمانــدار همــدان از دســتگاه هاى اجرايى 
خواست تا از ظرفيت فنى و حرفه اى استفاده 
كنند و تأكيــد كرد: دســتگاه هاى اجريى از 

فنى  در  موجــود  ظرفيــت 
و حرفــه اى و مركــز جامع 

هتلدارى استفاده كنند.
اين مقام مســئول با اشــاره 
و  فنى  آموزش هاى  اينكه  به 
با  مرتبط  شهرستان  حرفه اى 
گزارش  هــدف  جامعه  نياز 
يادآور  است،  خوشايند  شد، 
شد: آنچه به افزايش مهارت 
توسط  مى كند  كمك  اشتغال 
ادارات بــه آمــوزش فنــى 
و حرفــه اى اعالم شــود تا 
افزايش  آمــوزش  بهره ورى 

پيدا كند.
وى در ادامــه با اشــاره به 
شهرستان  در  گندم  برداشت 
پيش بينى  گفــت:  همــدان، 
مى شود 550 هزار تن گندم 
در اســتان همدان خريدارى 
شــود كه دولــت بابت اين 
و  هــزار  از  بيــش  خريــد 
300 ميليــارد تومــان براى 
كشاورزان درنظر گرفته است 
و خوشــبختانه در هفته هاى 
گذشــته كــه برداشــت در 
شده  آغاز  جنوبى  استان هاى 
بود تــا 23 خرداد تمام مبالغ 
پرداخت  كشــاورزان  گندم 
شــده و اميدواريم برداشت 
گندم همدان به بيش از يك 

ماه كشيده نشود.
اضافه  به  اشــاره  با  افشارى 
شدن 4 استخر شــنا به ظرفيت شهر همدان 
و مريانج، گفت: در 5 ماه گذشــته 4 استخر 
شنا به ظرفيت شــهر همدان و مريانج اضافه 
شد كه به محض اينكه ستاد ملى كرونا اجازه 
بازگشايى استخرها را صادر كند هر 4 استخر 

آماده بهره بردارى است.

دفترچه هاى 
تأمين اجتماعى سند 

تبعيض اجتماعى 

  يك شــهروند تحت پوشــش خدمات 
درمانى ســازمان تأميــن اجتماعى مى گويد: 
«غــروب روز يكشــنبه (8 تيرمــاه) پس از 
دستور پزشــك متخصص، دفترچه به دست 
بيمــار بدحال خود را بــراى انجام آزمايش 
ســونوگرافى حداقل بين 4 آزمايشگاه واقع 
ميدان  اطراف  پزشــكى  ســاختمان هاى  در 
آرامگاه بوعلى ســينا در همدان كشان كشان 
بــردم و برگردانــدم امــا هيچ يــك از اين 
ســونوگرافى ها دفترچه تاريــخ دائمى بيمار 

مرا نپذيرفته و پس زدند!»
مى گويــد: «در  ما  گله منــد  شــهروند  اين 
يكــى از هميــن آزمايشــگاه ها، متصــدى 
پذيرش در مقابل درخواســت دليل پذيرش 
براى  اجتماعى  تأميــن  دفترچه هاى  نكردن 

انجام ســونوگرافى و يا هر نــوع خدمات 
آزمايشــگاهى با كنايه جواب داد، با «تأمين 
توضيحات  با  نداريم!!!»  قرارداد  اشــتباهى» 
و  مســتمرى بگير  شهروند  اين  شــكوه آميز 
مشــمول خدمات درمانــى ســازمان تأمين 
اجتماعــى مى توان پــى برد كــه بى اعتبار 
بــودن دفترچه هــاى اين قشــر بــزرگ از 
بيمه گرى  ســازمان  گســترده ترين  خانواده 
كشــورمان، نزد بسيارى از پزشكان و مراكز 
فقط  آزمايشــگاه داران  و  غيردولتى  درمانى 
بخش كوچكى از ســهم نداشــته ميليون ها 
هموطن ايرانــى از رفاه اجتماعى در دوران 
خدمت، بازنشســتگى، ايام پيرى، بيمارى و 
گرفتارى هاى اين چنينى است؛ درحالى كه بر 
اســاس اطالعات موجود ديگر سازمان هاى 
بيمه گر كشورمان شاخص هاى رفاهى بهترى 
براى بيمه شــدگان و مســتمرى بگيران خود 
دارند و دليل وجود تبعيض بين سازمان هاى 
بيمه گــر و طبقــات مردمــى زير پوشــش 
خدمات آن چيست و اين دوگانگى ها ريشه 
معلوم  دارد؟!  سياســت گذارى هايى  چه  در 

نيست.

 گفته مى شود، تفاوت فاحش مبالغ مستمرى 
و حقوق بين پرداختى هــاى تأمين اجتماعى 
بــا ســازمان هاى ديگــر و اختصــاص وام 
چند برابرى و بدون درخواســتى از ســوى 
ســازمان هاى رقيب تأمين اجتماعى به تمام 
عضو هاى مربوطه، از ديگر موارد دوگانگى ها 
و تبعيض هاى اجتماعى اســت كه دامن خيل 
افراد شــاغل و بازنشســته و مســتمرى بگير 
تأميــن اجتماعــى را گرفته و موجب شــده 
تا خانــواده تأميــن اجتماعى ســند زنده و 
قابل مــرور نابرابرى در جامعه شــاغالن كه 
بيشــتر قشــر كارگر و زحمت كش هستند و 
بازنشستگان اين صنف و شركت هاى دولتى 

و بخش غيردولتى را هم شــامل مى شــود، 
باشند! شنيده مى شود خانواده ها و افراد تحت 
پوشــش خدمات تأمين اجتماعى در كيفيت 
برخوردارى از مزاياى بيمه تكميلى خود نيز 
دچار دوگانگى و تبعيض هســتند و حتى در 
بسيارى موارد به تناســب مبلغى كه ماهانه از 
حقوق و مســتمرى آنان بــراى بيمه تكميلى 
كســر مى شــود، در مواقع بيمارى و درمان، 
دريافت نكرده و بهره مند نمى شــوند. بدين 
صورت در واقع بيمه شدگان تأمين اجتماعى 
برخالف ندارى و تحمل بار تبعيض، بخشى 
از هزينه هاى سازمان هاى بيمه تكميلى را هم 

تأمين مى كنند.

فرماندار همدان:

بيرون كردن مستأجر ممنوع است
■ قرارداد اجاره همه مستأجران اتوماتيك وار تمديد مي شود

■ تا شرايط كرونايي در كشور عادي شود اين تصميم پابرجاست

■ 20 درصد 
افزايش اجاره 
در همدان و 
15 درصد در 
شهرستان ها 
تصويب شد

■ يك چهارم 
همداني ها 
مستأجرند

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى (تجديد شد)

اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان همدان

اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان همدان در نظر دارد پروژه هاى ذيل را طبق فهرست بهاء سال 
1399 از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (SETADIRAN.IR) به مناقصه عمومى همراه ارزيابى كيفى بگذارد. 

الزم به ذكر است شركت كنندگان بايد داراى صالحيت پيمانكارى ابنيه و تأسيسات از سازمان برنامه و بودجه باشند.

1- مبلغ تضمين شركت در مناقصه مطابق با مبلغ درج شده به صورت ضمانتنامه بانكى (كه بايد ضمانتنامه ارائه شده حداقل تا 3 ماه از تاريخ ارائه اعتبار داشته 
باشد) يا واريز وجه نقد به شماره شبا IR 570100004065026207730184 و شماره شناسه 92411372002000001111000001111 بانك مركزى ايران مى باشد.

2-مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 1399/04/11 از ساعت 9:00 لغايت 1399/04/15 تا ساعت 14:00 خواهد بود.
3-مهلت ارائه (بارگذارى) پاكت ها: از تاريخ 1399/04/15 از ساعت 14:00 لغايت 1399/04/26 تا ساعت 14:00 خواهد بود.

4-محل تسليم پاكت الف (صرفاً ضمانتنامه بانكى يا فيش واريزى): دبيرخانه اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى همدان
5-تاريخ بازگشايى پاكات: روز يكشنبه مورخ 1399/04/28 رأس ساعت 10:00 صبح در دفتر مدير كل خواهد بود.

6-نشانى دستگاه مناقصه گذار: همدان ميدان جهاد، خيابان عارف قزوينى، چهار راه نظرى، باغ نظرى، واحد امور پيمان
 شماره تماس 38274771- 081 داخلى 216

(م الف 480)

مدت  قرارداد اعتبار تضمين(ريال)برآورد (ريال)عنوان پروژه رديف 

تكميل اسكلت بتنى و 1
تأسيسات مخزن امن موزه 
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نكته فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

رئال گامى ديگر به قهرمانى نزديك شد
 شاگردان «زين الدين زيدان» در تيم فوتبال رئال مادريد با برترى مقابل 

اسپانيول، گامى ديگر به قهرمانى در الليگا نزديك شدند.
از هفته ســى ودوم ليگ باشگاه هاى اســپانيا، رئال مادريد مدعى اصلى 
قهرمانــى به ميهمانى تيم انتهاى جدولى اســپانيول رفت و با تك گل 

«كاسميرو» به برترى يك بر صفر رسيد.
رئال با تداوم پيروزى هاى متوالى خــود پس از آغاز دوباره الليگا، 71

امتيازى شد و دوباره صدر جدول را از بارسلونا پس گرفت.
هم اكنون بارسلونا با 69 امتياز در رتبه دوم قرار دارد.

در فاصلــه 6 هفته مانده به پايان الليگا و با توجه به ديدارهاى آســانى 
كه رئال نســبت به بارسلونا در پيش دارد، شانس قهرمانى كهكشانى ها 

بيشتر است.

نتايج فوتبال باشگاهى در ايتاليا
ايتاليا با برگزارى چند ديدار  A هفته بيست وهشتم رقابت هاى سرى 
بين تيم هاى آث ميالن باآ.اس رم، سمپدوريا با بولونيا، ساسولو با هالس 

ورونا، اودينزه با آتاالنتا، پارما و اينتر و ناپولى با اسپال پيگيرى شد.
تيم فوتبال آث ميالن در در ورزشگاه خانگى خود سن سيرو برابر آ.اس 
رم به برترى 2 بر صفر دســت يافت. تيم فوتبال ناپولى در ادامه روند 
صعودى خود، اســپال را با نتيجه 3 بر يك از پيش رو برداشت. ديدار 
تيم هاى سمپدوريا و بولونيا در پايان 90 دقيقه با نتيجه 2 بر يك به سود 
بولونيا پايان يافت. در ديگر ديدار اين هفته، ساســولو و هالس ورونا 
به تســاوى 3 بر 3 رسيدند. در ديگر ديدار نيز آتاالنتا 3 بر 2 اودينزه را 
از پيش رو برداشــت و در آخرين بازى اين هفته تيم فوتبال موفق شد 

شكست مقابل پارما را با ده نفر به پيروزى تبديل كند.

نتايج جام حذفى انگليس
 تيم فوتبال چلسى با برترى مقابل لسترسيتى به نيمه نهايى جام حذفى 

انگليس راه يافت.
از مرحله يك چهارم نهايى جام حذفى باشگاه هاى انگليس، چند ديدار 
انجام شــد و تيم هاى چلسى، منچسترسيتى، آرسنال با غلبه بر حريفان 

خود راهى مرحله نيمه پايانى شدند.
در اين بازى ها چلســى با يك گل ميزبان خود لسترسيتى را از گردونه 
حذف كرد، منچسترســيتى پس از قطعى شــدن قهرمانى ليورپول در 
ليگ جزيره در نخســتين ديدار خود موفق شد با شكست نيوكاسل به 
نيمه نهايى جام حذفى صعود كند و حريف آرســنال شود. تيم فوتبال 
منچسترسيتى در ورزشگاه ســنت جيمز پارك به مصاف ميزبان خود 

نيوكاسل رفت و موفق شد با نتيجه 2 بر صفر به برترى برسد.

حضور 40 تيم 
در فصل جديد ليگ قهرمانان آسيا

 فصل جديد رقابت هاى  فوتبال ليگ قهرمانان آسيا با حضور 40 تيم 
از شرق و غرب قاره كهن برگزار خواهد شد.

درحالى كه هنوز تكليف ادامه مســابقات فصل جارى رقابت هاى  ليگ 
قهرمانان آســيا مشخص نشده است، كنفدراســيون قاره كهن جدول 

زمان بندى فصل آينده را مشخص و اعالم كرده است. 
AFC در تازه تريــن موضع گيرى خود بر نظر پيشــين تأكيد و اعالم 
كرده اســت اگر تيمى از رقابت هاى  ليگ قهرمانان آسيا انصراف دهد 
پيامدهاى بدى در انتظارش بوده و با جريمه مالى شديد مواجه خواهد 
شد. روزنامه الوطن اعالم كرده است كه كنفدراسيون فوتبال آسيا برنامه 
زمان بندى فصل جديد را اعالم كرده است. براين اساس مسابقات فصل 
آينده(2021) با حضور 40 تيم در ده گروه 4 تيمى برگزار خواهد شد. 
قرار است قرعه كشى اين دوره از مسابقات ماه دسامبر سال 2021 برگزار 

شود. 
براساس برنامه ريزى انجام شده، مرحله مقدماتى فصل آينده در دى ماه 
سال 99 برگزار مى شــود و مرحله گروهى هم بهمن همين سال آغاز 
خواهد شــد. هفته نخســت اين رقابت ها نيز 8 و 9 فوريه (20 و 21
بهمن)، هفته دوم 15 و 16 فوريه (27 و 28 بهمن)، هفته ســوم يك و 
2 مارس (11 و 12 اســفند 99)، هفته چهارم 15 و 16 مارس(25 و 26
اســفند)، هفته پنجم 12 و 13 آوريل (24 و25 فروردين 1400) و هفته 

ششم 26 و 27 آوريل (7 و 8 ارديبهشت 1400) برگزار خواهد شد.
كنفدراسيون فوتبال آسيا مرحله يك شانزدهم نهايى را در ارديبهشت سال 
1400 برگزار خواهد كرد كه بر اين اســاس مرحله رفت يك شانزدهم 
نهايى روزهاى 16 و 17 مى (27 و 28 ارديبهشت 1400) و دور برگشت 

روزهاى 24 و 25 مى (4 و 5 خرداد 1400) برگزار خواهد شد.

تغذيه مناسب ورزشى در تابستان چيست؟
 مايعات و مواد غذايى مناســب تأثير به سزايى در عملكرد ورزشى 

و تمرينات بدنى دارد.
در فصل تابســتان بسيارى از ورزشــكاران 2 تا 3 بار در روز تمرين 
مى كنند، مسأله اى كه موجب تخليه مواد مغذى از بدن مى شود و نياز به 
حمايت تغذيه اى دارد، بنابراين براى كسب موفقيت در ورزش بايد از 
تغذيه كافى و مناسبى برخوردار شد، در عين حال بايد بدانيم كه فصل 
تابستان درصورت رعايت شرايطى، زمان مناسبى را براى تمرينات بدن 

در اختيار ورزشكاران قرار مى دهد.
ورزش كردن، يك نوع اســترس طبيعى است كه به بدن وارد و سبب 
توليد راديكال هاى آزاد مى شــود؛ راديكال هاى آزاد، ســلول هاى بدن 
را تخريب مى كنند و ســرعت بهبــود و ترميم عضالت را كاهش مى 
دهند. همچنين آنتى اكسيدان ها به عنوان يك مكانيزم طبيعى از بدن در 
برابر حمله راديكال هاى آزاد دفاع مى كنند و سرعت ترميم را افزايش 

خواهند داد.
عالوه بر اين، ميوه ها و ســبزى ها نيز منبع خوبى از آنتى اكســيدان ها 
هســتند و به همين دليل مصرف فراوان آن ها توصيه و ورزش كردن 
به ويژه در آب و هواى گرم، سبب دفع آب و الكتروليت زيادى از بدن 
به وسيله تعريق مى شود و پتاسيم و سديم 2 الكتروليت مهم موجود در 
بدن هستند كه تعادل مايعات بدن را حفظ مى كنند و ميوه ها و سبزى ها 

سرشار از پتاسيم هستند.
ســديم نيز در نمك و بســيارى از غذاهاى آماده و فرايند شده وجود 
دارد و به دليل اينكه اين الكتروليت ها به آسانى و به مقدار زياد از طريق 
تعريق از بدن دفع مى شــوند؛ بنابراين جايگزينى اين مواد مغذى براى 
ورزشــكاران در اولويــت قرار دارد. نان و غــالت و برنج نيز حاوى 
كربوهيدرات و ويتامين B زيادى بوده كه براى سوخت و ساز انرژى 
در بدن نيز الزم هســتند؛ همچنين غذاهــاى كربوهيدراتى، مهم ترين 
منبع توليد انرژى در يك ورزش طوالنى و شــديد به شمار مى آيند و 
بدون دريافت كافى آن ها، بدن قدرت و توان كافى براى اجراى تمرين 

ورزشى را نخواهد داشت.
 لزوم مصرف زياد مايعات در طول روز

اگر بدن دچار كم آبى شــود، ديگــر نمى توانيد با توان كافى به ورزش 
خود ادامه دهيد. حتى كاهش يك تا 2 درصد از آب بدن، روى بازدهى 
ورزشــكار مؤثر است و بيشتر ورزشكاران روزانه به 2 هزار و 500 تا 
4 هزار و 500 كالرى نياز دارند؛ بنابراين ميزان آب موردنيازشــان نيز 
2/5 تا 4/5 ليتر در روز است و بايد پيش، پس و در حين انجام تمرين، 

آب و مايعات بنوشند.
 توصيه هاى الزم براى تأمين مايعات مورد نياز بدن

بر اساس اين مطلب كه از سوى فدراسيون پزشكى ورزشى در اختيار 
ايسنا قرار گرفته است، توصيه مى شود پيش از تشنه شدن، آب بنوشيد، 
هر كجا مى رويد يك بطرى آب همراه خود داشته باشيد، مقدار زيادى 
ميوه و ســبزى بخوريد؛ زيرا حاوى آب زيادى هستند، به مقدار كافى 

غذا مصرف كنيد تا انرژى الزم را براى ورزش كردن داشته باشيد.
 اثر نوشيدنى هاى ورزشى بر عمكلرد

آب و الكتروليت موجود در بيشــتر نوشــيدنى هاى ورزشى، مى تواند 
اثرات كم آبى و خطرات ناشى از كمبود سديم در زمان ورزش طوالنى 
مدت را كاهش دهد. عالوه براين، كربوهيدرات موجود در نوشيدنى ها 
انرژى و سوخت اضافى براى ادامه تمرين به ورزشكار مى دهد تا مدت 

زمان بيشترى به تمرين بدنى بپردازد.
 نياز به مواد غذايى

نياز به مواد غذايى در فصل تابســتان نســبت به ديگر فصول افزايش 
مى يابــد و باال بودن ســطح فعاليت بدنى و مقــدار عضالت بدن در 
ورزشكاران ســبب مى شود نســبت به ديگر افراد، انرژى بيشترى را 

مصرف كنند.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مسكن عمارت سازان 
اكباتان (در حال تصفيه) (سازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح همدان)

بنــا بــه تصميــم هيــأت تصفيــه تعاونــى فــوق جلســه مجمــع عمومــى عــادى ســاليانه 
ــى  ــر تعاون ــورخ 1399/4/30 روز دوشــنبه در دفت ــت اول رأس ســاعت 10 صبــح م نوب

واقــع در بلــوار كاشــانى ، كوچــه آرش ، پــالك 7 برگــزار مــى گــردد.
بدينوســيله از كليــه اعضــا تعاونــى دعــوت بعمــل مــى آيــد در ســاعت و تاريــخ مقــرر 
ــه مفــاد اساســنامه  ــا توجــه ب ــا وكالى خــود ب در مجمــع حضــور بهــم رســانيده و ي
تعاونــى 24 ســاعت قبــل از تاريــخ برگــزارى مجمــع جهــت تنظيــم وكالــت نامــه در 
ســاعت ادارى بــه دفتــر تعاونــى معرفــى نمايــد. حضــور كل اعضــا در مجمــع الزامــى 
ــراه  ــد) هم ــوع مى باش ــع ممن ــم در مجم ــا ه ــا ب ــا و وكالى آنه ــور اعض ــت (حض اس
ــه  ــى در جلس ــو تعاون ــر عض ــراد غي ــت و ورود اف ــى اس ــى الزام ــتن كارت مل داش

ممنــوع مــى باشــد. 
دستور جلسه: 

1- طرح و تصويب ارائه گزارش كتبى هيأت تصفيه 
2- طرح و تصويب گزارش صورت هاى مالى سال 98

3- طرح و تصويب تعيين بودجه سال 99
4- تمديد مهلت هيأت تصفيه به مدت يكسال 

(م الف473)
رئيس هيأت تصفيه 
 محمود باب الحوائجى 

ابالغ اجرائيه قرارداد بانكى 
بدينوسيله به متعهدين 

- افشــين خردپيشــه ، نــام پــدر: محســن ، تاريــخ تولــد: 1367/03/08 ، شــماره ملــى: 
3962625372 ، شــماره شناســنامه 7272 ، بــه نشــانى: نهاونــد، ميــدان عــارف، جنــب 

امــالك جمهــورى، 6591774859
ــى:  ــماره مل ــد: 1343/04/01 ، ش ــخ تول ــراد ، تاري ــدر: محمدم ــام پ ــمس ، ن ــه ش -اله

ــتغيب. ــد، دس ــانى: نهاون ــه نش ــنامه: 22018 ، ب ــماره شناس 3960220383 ، ش
ــه اســتناد قــرارداد  ابــالغ مــى گــردد كــه بانــك كشــاورزى شــعبه مركــزى نهاونــد ب
بانكــى بــه شــماره 859158255 مــورخ 1396/10/30 جهــت وصــول مبلــغ 200,151,802 
ــب  ــل طل ــول (اص ــوم الوص ــى ي ــر ال ــارت تأخي ــرا و خس ــوع الزم االج ــال موض ري
ــه 53,052,295  ــر تأدي ــارت تأخي ــال، خس ــود 27,100,457 ري ــال، س 119,999,050 ري
ريــال و خســارت تأخيــر روزانــه 96,723 ريــال) بــه انضمــام 5٪ حقــوق دولتــى طبــق 
مقــررات عليــه شــما اجرائيــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرايــى بــه كالســه 9900183 در 
اداره ثبــت اســناد و امــالك نهاونــد واحــد اجــرا تشــكيل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 
1399/03/27 مأمــور اداره پســت، آدرس خانــم الهــه شــمس شناســايى نگرديــده و كليــه 
اوراق عينــاً اعــاده گرديــده انــد، لــذا بنــا بــه تقاضــاى بســتانكار طبــق مــاده 18 آييــن 
نامــه اجــرا مفــاد اجرائيــه فقــط يــك مرتبــه در يكــى از روزنامــه هــاى كثيراالنتشــار 
محلــى آگهــى مــى شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاريــخ ايــن آگهــى كــه روز 
ابــالغ محســوب مــى گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــى خــود اقــدام ننماييــد، عمليات 

اجرايــى طبــق مقــررات جريــان خواهــد يافــت. (م الــف 593)
محمدعلى جليلوند - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

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

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

ــون  ــأت موضــوع قان ــر رأى شــماره 139560326007000602 مورخــه 1395/04/10 هي براب
ــد ســند رســمى مســتقر  تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــى اراضــى و ســاختمانهاى فاق
در واحــد ثبتــى حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى 
ــى  ــار در اعيان ــادره از به ــنامه 66 ص ــم بشــماره شناس ــد ابراهي ــى فرزن ــا كرم غالمرض
ــى  ــالك 10928 فرع ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 195/15 مت ــه ب ــاب خان ــك ب ششــدانگ ي
ــدان  ــار هم ــار بخــش چه ــع در به ــى واق ــى از 139 اصل ــالك 2357 فرع ــمتى از پ قس
خريــدارى مــع الواســطه از مالــك رســمى آقــاى محمــد خلجــى محــرز گرديــده اســت. 
ــى  ــى م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
شــود در صورتــى كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــى اعتراضــى 
داشــته باشــند مــى تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــى بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ 
ــد، بديهــى  ــم نماين ــى تقدي ــه مراجــع قضاي ــود را ب ــراض، دادخواســت خ تســليم اعت
اســت درصــورت انقضــاى مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 143)
نوبت اول: 1399/03/26 
نوبت دوم : 1399/04/10

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي حصر وراثت
خانم شهال لعلى داراى شــماره شناسنامه  9455 به شرح دادخواست كالســه 184/99/112 از اين حوزه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مجيد باباپور به شماره شناسنامه  
40400038932 در تاريخ 89/05/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى 
منحصر است به: 1- شهال لعلى فرزند على متولد 1348 به شماره شناسنامه 9455 مادر متوفى، 2-آيت اله 
باباپور فرزند غالمعلى متولد 1345 به شماره شناسنامه 8648 پدر 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 باشد 

از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 179)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــر رأي شــماره 139960326001000321  مــورخ 1399/03/20 هيــأت اول/دوم موضــوع  براب
ــد ســند رســمي  ــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق قان
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان- ناحيــه يــك تصرفــات مالكانــه 
ــه شــماره شناســنامه 1302  ــد حســن ب ــم زگيــه فرجــى فرزن بالمعــارض متقاضــي خان
صــادره از تــكاب در ششــدانگ عرصــه يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 207/15 مترمربــع 
ــه نشــانى  ــدان ب ــك هم ــه بخــش ي ــع در حوم ــي واق ــالك 7/48 اصل در قســمتى از پ
ــداري ازاحــدى از وراث مالــك رســمي آقــاى  ــورى، خري ــان شــهيدان ن ــه، خياب محمدي
ــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو  محســن عابديــن محــرز گرديــده اســت. ل
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن 
آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، 
ــه مراجــع  ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت ــاه از تاري ظــرف مــدت يــك م
قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصول 

ــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.(م الف 402) ــق مق ــراض طب اعت
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/03/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/10

على زيورى حبيبى - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

آگهى ابالغ اجراييه مهريه پرونده اجرايى شماره 139904026781000008
ــا  ــدر آق ــام پ ــه ، ن ــدرت اهللا آئين ــه 1-ق ــهراب آئين ــوم س ــه وراث مرح ــيله ب بدينوس
ــنامه  ــماره شناس ــى 3932100557 ، ش ــماره مل ــد 1314/01/02 ، ش ــخ تول ــاال ، تاري ب
ــد 1394/7/30 ، شــماره ملــى  ــدر ســهراب ، تاريــخ تول ــام پ 263، 2-ســارينا آئينــه ، ن
3921587573 ، 3- پــى پــى نارنجــى ، نــام پــدر الــه قلــى، تاريــخ تولــد 1333/01/12 ، 
شــماره ملــى 3934231845 ، شــماره شناســنامه 4، ابــالغ مــى شــود كــه خانــم مينــا 
ــدد  ــداد 414 ع ــى تع ــغ ريال ــال (مبل ــغ 27/199/800/000 ري ــول مبل ــت وص ــدى جه زن
ــه منــدرج در  ــه اســتناد مهري ســكه طــالى تمــام بهــار آزادى موضــوع الزم االجــرا) ب
ــه  ــر علي ــهر مالي ــماره 11 ش ــر ازدواج ش ــماره 4371-1390/12/23 دفت ــند ازدواج ش س
ــرا  ــن اج ــه 9900010 در اي ــه كالس ــى ب ــده اجرائ ــوده و پرون ــادر نم ــه ص ــما اجرائي ش
ــل  ــر، مح ــت مالي ــور اداره پس ــورخ 99/03/01 مأم ــزارش م ــق گ ــده و طب ــكيل ش تش
اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده، لــذا بنــا بــه تقاضــاى بســتانكار 
طبــق 18 آييــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائيــه فقــط يــك مرتبــه در يكــى از روزنامــه هــاى 
كثيراالنتشــار محلــى آگهــى مــى شــود و چنانچــه ظــرف مــدت بيســت روز از تاريــخ 
ــه پرداخــت بدهــى خــود  ــالغ محســوب مــى گــردد نســبت ب ايــن آگهــى كــه روز اب

ــان خواهــد يافــت. ــد، عمليــات اجرايــى جري ــدام ننمايي اق
( م الف 118)

تاريخ انتشار: 1399/04/10

پرى الوندى 
 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى مالير

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

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139960326005000110 مورخه 1399/03/11 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فرنگى شــهبازى فرزند يوسف بشماره 
شناسنامه 551 و به شماره ملى 3961740399 صادره از نهاوند سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يك باب ساختمان به مساحت 309/87 مترمربع قسمتى از پالك شماره 525 فرعى از 3401 
اصلى بخش يك ثبت نهاوند واقع در شــهرك دستغيب كوچه قادرى پالك 6 حقوق ارتفاقى 
ندارد خريدارى از مالك رســمى فائقه و عطا اله معصومى تصرفات مالكانه متقاضى نسبت به 
مورد تقاضا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند،. بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. ( م.الف 579)
نوبت اول: 1399/03/26 
نوبت دوم : 1399/04/10

محمدعلى جليلوند 
 رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

آغاز فعاليت مدارس ورزش دوچرخه سوارى 
 هيأت دوچرخه ســوارى شهرستان مالير به مناسبت گراميداشــت دهه كرامت و آغاز 
تعطيالت تابســتانى مدارس ورزش خود را در بخش بانوان در پيســت دووميدانى تختى 

فعال كرد.
به مناســبت گراميداشــت دهه كرامــت در برنامه اى ازپيش تعيين شــده توســط هيأت 
دوچرخه ســوارى و همكارى اداره ورزش و جوانان و مسئول امور ورزش بانوان، فعاليت 
اين هيأت در برگزارى كالس هاى آموزشــى و مدارس ورزش دوچرخه سوارى در پيست 

دووميدانى تختى اين شهرستان آغاز شد.

هيأت دوچرخه سوارى شهرستان مالير با رعايت پروتكل هاى بهداشتى ستاد مبارزه با كرونا 
ويروس و همچنين ضدعفونى كردن دوچرخه ها و اســتفاده از مربيان كارآزموده و خالق 
كالس هاى آموزشــى دوچرخه ســوارى را در بخش بانوان فعال و آماده ارائه آموزش هاى 
الزم به عالقه مندان اين رشته ورزشى است. فرشته امينى، مسئول امور ورزش بانوان اداره 
ورزش و جوانان، مريم رضايى نايب رئيس هيأت دوچرخه سوارى به همراه ميترا روستايى، 
مربى بااخالق و توانمند اين رشته ورزشى در مراسم افتتاحيه اين كالس ها حضور داشتند .
شايان ذكر است هيأت دوچرخه سوارى شهرستان مالير به رياست اكبريان در تالش است 
تا با همكارى اداره ورزش و جوانان نســبت به برگزارى كالس هاى آموزشــى و مدارس 

ورزش در بخش آقايان نيز اقدامت الزم را انجام دهد.

كارت دانشجويى به نام سحر نورى فرزند حسين به شماره 
دانشجويى9613149014 ، شماره ملى 49701335914 ، مقطع كارشناسى 

ارشد رشته آناليز رياضى از دانشگاه بوعلى سينا مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 به دنبال بركنارى داريوش چلوييان، رئيس 
ســابق كميته داوران هيأت كشــتى استان و 
انتخاب مــزدك گيتى به جاى وى و انعكاس 
اين خبر در رســانه ها موجب شد تا اين داور 
بين المللى اســتان از نحوه جدايــى از بدنه 
هيأت گاليه هايى داشته باشد كه آن را با هم 

مى  خوانيم.
وى مدعــى اســت كــه در حــدود 5 دهه 
افتخار حضور در خانواده كشــتى را دارد كه 
به طور رســمى42 سال آن داور ملى و سپس 
بين اللملى بــوده و درحال حاضــر نيز جزو 
داوران فعال اتحاديه جهانى كشــتى اســت. 
وى همواره عاشق كشــتى بوده و در ساليان 
گذشته سعى در خدمت به اين رشته را داشته 
و به عنوان داور مسئوليت چندين دوره كميته 

داوران استان را عهده دار بوده است.
بنابراين امكان ندارد به عنوان مخالف و مقابل 
كشتى باشم يا اينكه در پى تحريم برنامه هاى 
كشــتى؛ ضمن اينكه داوران فرهيخته كشتى 
اســتان، افرادى مثبت انديــش و خدمتگزار 
هســتند و امكان ندارد در مقــام تحريم در 

خانواده خود باشند.
چلوييان گفت: مرا به دليل بازنشستگى كنار 
زده اند، درحالى كه هنوز بازنشست نشده ام. 
هيأت هاى  مســئوالن  جلسه  در  متأســفانه 
شهرســتان ها و تعدادى از افــراد خانواده 
در جلسه مطرح  قبلى،  كشــتى، بدون خبر 
كردند كه بازنشست شده ام و بهتر بود امور 
داورى در جمــع خود داوران حل و فصل 

مى شد.
وى به عملكرد يكســاله خود اشــاره كرد و 
گفــت: بنده در يكســال گذشــته در بخش 
داورى كشتى اســتان بر اساس آمار موجود، 
در 4 دهه اخير بهترين و مهم ترين اقدامات را 
كه شايد در چند سال انجام مى شد، در مدت 
ده مــاه به بهترين وجه اجرا كردم كه عناوين 

آن به شرح ذيل است:
■ انجــام 17 دور مســابقه انتخابى قهرمانى 

استان، اوپن و ليگ.
مشاركت در اجرا و ميزبانى 3 دوره مسابقه  ■

قهرمانى كشور در شهر همدان.
■ انجام كالس ارتقــا و كنترل درجه داوران 

ملى استان .
■ اعزام موفقيت آميز يك نفر از داوران ملى به 

كالس استاژ بين المللى.
■ انجام يك دوره كالس استاژ داورى درجه 
3 ملى و تأمين 19 نفر داور جوان و جديد...

بنابراين كسانى كه حتى ذره اى دستى بر آتش 
ورزش كشــتى دارند نيز اذعان خواهند كرد: 
اجرا شــدن اين همه كار توسط بخش داورى 

در استان بى نظير بوده و به معجزه مى ماند!
يك باره به مسئول كميته اى با اين سطح خدمات 
در پيامكــى با متنى ناقص اعالم مى شــود كه 

انتخابات فالن روز برگزار مى شود. 
پرسشم از مسئول هيأت اين است كه در اين 

دوران تعطيلى كرونايى و كارنامه اى اين چنين 
درخشــان و عدم بازنشســتگى، چه الزام و 
اجبارى در كار بود كه اين چنين ضرب العجل 

اقدام شود؟!
من كه هر لحظه آماده رفتن بودم، اما شما چرا 

چنين شتابان!!؟
 بنابرايــن اصال هــم از تعويــض ناراحت 
نبوده از كســى هم دلخور نيستم. آيا از خود 
پرســيديد كه چرا جلسه با اســتقبال داوران 
روبه رو نشــد!؟ و ديگر اينكه چــرا بنده را 
بازنشســته اعالم مى كنيد؟ چرا سابقه بنده را 

30 سال اعالم مى كنيد؟
پس از مدتى شــنيدم كه 20 نفر رأى داده اند، 
درصورتى كه تعداد داوران استان بيش از 60

نفر است. 
دوســت مان مرقوم فرمود ه انــد، هيأت براى 
تعامل بــا داوران به انتخابات با 20 نفر اقدام 
كرده كه البته به نظر حقير بى حرمتى به جامعه 
داوران بوده و حتــى فرد منتخب هركس كه 

مى شد نيز حقش ادا نشده و مورد بى حرمتى 
قرار گرفته است. 

عرف و رســوم ورزشــى و نــوع برخورد 
و اجــراى اين چنين مراســمى، كامال براى 

كاربلدها روشن و مشخص است.
يعنى جامعه داورى اســتان پــس از اين همه 
خدمــت صادقانه، ســزاوارش نبــود كه در 
فضايــى ورزشــى و رقابتــى و در فرصتى 
مناســب، پس از پايان دوران خدمت و اعالم 
رسمى بازنشستگى به شــكلى درخور انجام 

شود!؟
در پايان با توجه به اقداماتى كه مسئول هيأت 
درباره گرفتن ســهميه ها و ارتبــاط قوى و 
نزديكى كه با رئيس فدراســيون دارند، بنده 
فكر مى كردم ايشان پيشنهاد مى دهند كه چند 
سالى سن بازنشســتگى داوران بين المللى را 
افزايش دهند و در سطح استان از آنان بيشتر 
اســتفاده شود. ولى برعكس شد، ايشان حتى 

يك سال زودتر خواهان بركنارى ما شدند.

ناگفته هاى رئيس سابق كميته داوران كشتى استان

چلوييان: بركنارم كردند نه بازنشسته

مسابقات واليبال ويژه بانوان در مالير
 تيم هيأت واليبال شهرســتان مالير قهرمان مســابقات واليبال ويژه بانوان گراميداشت دهه 

كرامت شد.
بــا توجه به رعايت بهداشــت فردى و فاصله گذارى اجتماعــى و همچنين ضدعفونى كردن 
اماكن ورزشى در پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا، به مناسبت گراميداشت والدت با سعادت 
حضرت معصومه(س) و دهه كرامت و روز دختر مسابقات واليبال ويژه بانوان با هماهنگى هاى 
انجام شــده از سوى هيأت واليبال و مسئول امور ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان در سالن 

شهيد بهشتى مجموعه ورزشى تختى اين شهرستان برگزار شد.
در پايان تيم واليبال الف توانست با نتيجه 3 بر صفر تيم ب را شكست دهد و به مقام قهرمانى 

اين مسابقات دست پيدا كند.

امسال مدارس فوتبال تعطيل است
 دبيركل فدراسيون فوتبال با ارسال نامه اى به هيأت هاى فوتبال استان ها اعالم كرد برگزارى 

مسابقات و آكادمى هاى فوتبال و فوتسال درحال حاضر ممنوع است.
مهدى محمدنبى اعالم كرد: فدراســيون فوتبال درحال بررســى و دريافت استعالم از مراجع 
ذى صالح به منظور امكان آغاز فعاليت آموزشــى آكادمى ها و مدارس فوتبال، فوتسال و فوتبال 
ســاحلى و نيز برگزارى مسابقات در سطح اســتانى و كشورى و رده هاى سنى مختلف است 
و تاكنون هيچ گونه تصميمى مبنى بر تجويز آغاز مســابقات فوق الذكر و نيز فعاليت آموزشى 

آكادمى ها و مدارس فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلى اتخاذ نشده است.
بديهى است به محض اتخاذ هرگونه تصميم جديد در اين باره مراتب از طريق مبادى رسمى و 

سايت فدراسيون فوتبال اطالع رسانى خواهد شد.
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مدير شبكه بهداشت و درمان مالير اعالم كرد
زنگ خطر كرونا در مالير به صدا درآمد

■ 180 مبتال در هفته نخست تيرماه
 مالير - ســحر يوسفى- خبرنگار همدان پيام: شهرستان مالير بر 
اساس شاخص هاى وزارت بهداشت در وضعيت زرد قرار دارد اما با 
توجه به سير صعودى آمارها، از خردادماه به سرعت به وضعيت قرمز 

و خطرناك نزديك مى شود.
مدير شــبكه بهداشــت و درمان مالير در جمع خبرنگاران گفت: در 
شهرستان مالير ويروس كرونا در اســفندماه و 2 ماه ابتداى سال 99

تقريباً مهار شــده و تحت كنترل بود اما از خرداد آمار مبتاليان روند 
افزايشى گرفته است و سير صعودى دارد.

محســن تركاشوند با بيان اينكه تعداد بسترى ها، شاخص مهمى در 
تعيين وضعيت شهرستان اســت، افزود: تعداد بيماران بدحالى كه 
نيازمند بســترى بودند در ارديبهشت 168 نفر بود اما متأسفانه در 

هفته نخست تيرماه تعداد مبتاليان به كرونا به 180 نفرفقط در يك 
هفته رســيد. وى عمده ترين دليل روند افزايش بيمارى را كاهش 
احساس خطر مردم دانست و گفت: ترس مردم از بيمارى كم شده 
است و فكر مى كنند خطرى وجود ندارد اما بايد باور كنند بيمارى 

همچنان وجود دارد.
 با افزايش كرونا تا اواخر تيرماه ظرفيت بيمارســتان 

مالير پر مى شود
تركاشوند در ادامه بيان كرد: براى بسترى و درمان مبتاليان به كرونا يك 
بخش در بيمارستان غرضى و يك بخش در بيمارستان امام حسين(ع) 
و هركدام با 30 تخت فعال پيش بينى كرده بوديم كه متأسفانه ظرفيت ها 
پر شــد و از 2 روز گذشته وارد پلن دوم شديم و تعداد تخت ها را به 
60 عدد افزايش داديم. وى با اشــاره به اينكــه تا امروز از 60 تخت 
بيمارستان امام حسين(ع) 56 تخت و بيمارستان غرضى 44 تخت آن 
پرشده است، افزود: با ادامه اين روند مجبور مى شويم به پلن سوم وارد 

شويم، بيمارستان امام حسين(ع) و غرضى را كامل براى درمان بيماران 
كرونايى اختصاص دهيم و بيمارســتان مهر را براى ســاير بيمارى ها 
درنظر بگيريم.  تركاشوند با اشاره به اينكه براى تكميل نشدن ظرفيت 
تخت ها فقط عمل جراحى هاى اورژانســى انجام مى شود، تأكيد كرد: 
اگر مردم رعايت نكنند و جدى بودن خطر را احساس نكنند تا 20 تير 
ظرفيت بيمارستانى مالير پر مى شود و چنانچه از ظرفيت بيمارستان ها 

باالتر برويم ديگر كارى از دست كسى برنمى آيد.
وى با بيان اينكه 50 درصد مبتاليان، ناقل و بدون عالمت هســتند و 
حدود 20 درصد بدحال و نياز به بســترى دارند، گفت: بر اساس فرم 
اپيدميولوژى و آخرين آمار سيستم بهداشتى مالير، 90 درصد مواردى 
كه از نيمه خردادماه مبتال شــده اند در كانون تجمعاتى مانند مراســم 

عروسى، عزا و ميهمانى خانوادگى شركت كرده اند.
تركاشوند در ادامه با بيان اينكه، مردم بدانند دعوت به عروسى دعوت 
به آلودگى، بيمارى و حتى مرگ است، از مردم خواست در تجمعات 

حاضر نشــوند و با توجه به اينكه سالمت همه مردم در خطر است، 
دعوت به مراسمات عروسى و عزا را لبيك نگويند.

وى با تأكيد بر اينكه مردم بدانند روند افزايشى كرونا تازه در مالير آغاز 
شده اســت، افزود: اكنون آمار مبتاليان در يك روز كارى با كل آمار 
در اسفندماه يا فروردين برابرى مى كند، از آنچه در اسفند و فروردين 

مى ترسيديم تازه در مالير آغاز شده است.
22 نفر از كادر بهداشت و درمان مالير به كرونا 

مبتال شدند
مدير شــبكه بهداشــت و درمان گفت: حدود 4 ماه اســت كه پرسنل 
بهداشت و درمان در شرايط آماده باش قرار دارند اما واقعيت اين است كه 
وارد جنگ فرسايشى شده ايم و پرسنل تحت فشار كار و خستگى قرار 
دارند، از طرفى با افزايش بار بيمارى به نيروى كار بيشــترى نياز  داريم 
و از طرفى با ابتالى پرسنل عمال تا مدتى اين نيروها غيرفعال مى شوند.

تركاشوند در ادامه از ابتالى 22 نفر از كادر بهداشت و درمان مالير به 

كرونا خبر داد و گفت: به رغم اســتفاده تمام وسايل حفاظتى در هر 3
بيمارستان از گروه هاى مختلف افرادى درگير بيمارى شده اند.

  افزايش ابتالى جوانان بر اساس كرونا 
وى با ابراز خرســندى از اينكه تعداد مــرگ و مير به ميزان تعداد 
مبتاليان افزايش نداشته اســت، افزود: جوانان و قشر فعال جامعه 
بيشــتر به بيمارى مبتال شــده اند و با توجه بــه اينكه تخصص و 
توانمندى سيستم درمان افزايش يافته و افراد پرخطر و افراد باالى 
60 ســال مراقبت بهترى مى كنند، خوشــبختانه تعداد مرگ و مير 

ناشى از كرونا افزايش نداشته است.
تركاشوند گفت: تمامى تمهيدات الزم را درنظر گرفته ايم و زيرساخت ها 
را تقويت مى كنيم. با توجه به اينكه نياز اوليه يك بيمار كرونايى اكسيژن 
است در اين باره دستگاه اكسيژن ساز بيمارستان مهر وصل شده است 
و سومين دستگاه اكسيژن ساز بيمارستان امام حسين(ع) با ظرفيت 600

ليتر تا هفته آينده به بهره بردارى مى رسد.

افتتاحيه نمايشگاه   مبلمان، لوستر 
و چراغ هاى روشنايى

 مراســم افتتاحيه نوزدهمين نمايشــگاه تخصصى مبلمان، لوســتر، 
چراغ هاى روشنايى و تزئينى با حضور حميد گلى پور، مديرعامل شركت 
نمايشگاه هاى بين المللى همدان، ظاهرپورمجاهد، معاون اقتصادى استاندار 
همدان و نمايندگانى از فرماندارى همدان عصر روز يكشنبه  در سالن ابن 

سينا نمايشگاه  بين المللى برگزار شد.
در اين نمايشگاه 80 شركت كننده از 6 استان كشور آخرين دستاوردهاى 

خود در زمينه مبلمان را به نمايش گذاشته اند.
در اين مراســم مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى همدان با بيان 
اينكه پروتكل هاى بهداشتى كاملى با همكارى دانشگاه علوم پزشكى تنظيم 
كرده ايم، گفت: تمام تالش ما اين است كه با استفاده از تجهيزاتى كه تهيه 
كرده ايم يك نمايشــگاه امن براى بازديدكنندگان برگزار كنيم و به همين 
منظور 5 دستگاه ضدعفونى كننده و 2 دستگاه غربالگرى تهيه  كرده ايم و از 

ورود افراد بدون ماسك به داخل نمايشگاه جلوگيرى مى كنيم.
معاون اقتصادى اســتاندار همدان نيز بيان كرد: پس از اينكه شيوع كرونا 
فعاليت هاى اقتصادى را تحت  تاثير خود قرار داده اســت، اين نمايشگاه 

نخستين نمايشگاهى است كه به شكل تخصصى برگزار مى شود.
ظاهر پورمجاهد با بيان اينكه 804 ميليارد تومان تسهيالت در استان براى 
كسب و كارهاى آســيب ديده از ويروس كرونا در نظر گرفته شده است، 
افزود: اميدوارم با همكارى تمام مردم و رعايت اصول بهداشــتى بتوانيم 

فعاليت هاى اقتصادى استان را رونق دهيم.
نمايشگاه تخصصى مبلمان، لوستر و چراغ هاى تزئينى از 8 تا 13 تيرماه در 

محل نمايشگاه بين المللى همدان برگزار مى شود.

نخستين كارگروه بيمه هنرمندان صنايع دستى 
برگزارشد

 نخستين جلسه كارگروه بيمه قالى بافان و شاغالن حوزه صنايع دستى با 
حضور مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى برگزار شد. 

معاون صنايع دستى كشور، با اشاره به پيگيرى هاى اين وزارت خانه براى 
بيمه هنرمندان و شــاغالن حوزه صنايع دســتى، تصريح كرد: در نشست 
جمعى از فعاالن صنايع دستى با همراهى وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى با اســحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهورى كه 19

خرداد امسال برگزار شد، يكى از موضوعات مهمى كه در آن جلسه مورد 
تأكيد قرار گرفت، پيگيرى موضوع بيمه هنرمندان صنايع دستى بود. 

بــه گزارش ميراث آريا پويا محموديان افزود: در همين رابطه مقرر شــد، 
كارگروهى به منظور پيگيرى و تعيين تكليف بيمه هنرمندان و شاغالن حوزه 
صنايع دستى تشكيل شود كه با پيگيرى هاى انجام شده خوشبختانه نخستين 
جلسه اين كارگروه هفته گذشته برگزار شد.  معاون صنايع دستى كشور گفت: 
در نخستين جلســه اين كارگروه كه مصطفى ساالرى، مديرعامل سازمان 
تأمين اجتماعى، محمد اميد، معاون توسعه روستايى رياست جمهورى، على 
شيركانى، مديرعامل صندوق بيمه كشاورزان، روستاييان و عشاير، نمايندگان 
سازمان برنامه وبودجه و اين معاونت حضور داشتند، موضوع بيمه قالى بافان 

و هنرمندان و شاغالن حوزه صنايع دستى پيگيرى و بررسى شد. 
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■ حديث:
امام على(ع):

بهتريِن برادران ، آن برادرى است كه دوستى اش به خاطر خدا باشد. 
     

غرر الحكم : ج 3 ص 433 ح 5017

مريم مقدم »
 ايــن روزها كه حفظ بافــت و خانه هاى تاريخى 
بزرگترين دغدغه حفظ ميراث فرهنگى براى نســل 
آينده اســت، بوم گردى مى تواند به يكى از گزينه هاى 
مهم بــراى ايجاد كاربرى با هدف حفظ ابنيه تاريخى 

تبديل شود. 
درحال حاضر 30 اقامتگاه بوم گردى در استان همدان 
وجود دارد، اما بقاى اين تعداد از بوم گردى ها شرايط 
خاصى را مى طلبد و اين شــرايط خاص براى تمديد 
مجوز فعاليــت بومگردى ها زيــر ذره بين بازنگرى 
معاونت گردشــگرى مى روند . شرايط موجود بيانگر 
آن اســت كه با تمام امكاناتى كه از سوى گردشگرى 
در حمايــت از بوم گردى ها اعمال شــده اســت اما 
ايــن واحدها فعاليــت مطلوبى در راســتاى رعايت 

استانداردها ندارند.
در آينــده نه چنــدان دور حتى ممكن اســت پروانه  
تعدادى از اين اقامتگاه ها به دليل حفظ نشــدن شرايط 
الزم از سوى معاونت گردشگرى استان همدان تمديد 
نشــود. اما در همين راســتا آن تعداد از بوم گردى ها 
هم كه شــرايط ايده آل براى ادامــه فعاليت را ندارند 
مى توانند با مراجعه به ميراث فرهنگى و معرفى به بانك 
از تســهيالت الزم جهت بقاى سرمايه گذارى هايشان 
بهره مند شــوند. براى تمديد پروانــه بايد الزامات و 
استاندارســازى انجام و ريزفضاهايى اضافه شود، اما 
اهداف و برنامه ريزى در حوزه گردشــگرى همدان 
بيانگر اين است كه تا پايان ســالجارى اقامتگاه هاى 

بوم گردى به 35 واحد مى رسد. 
ميراث فرهنگــى،  اداره كل  گردشــگرى  معــاون 
صنايع دستى و گردشگرى استان همدان در اين زمينه 
گفت: طبق هدف گذارى امسال 10 اقامتگاه بوم گردى 

در استان همدان ايجاد مى شود. 
على خاكســار همچنين از ايجاد 3 اقامتگاه بوم گردى 
در شهرســتان تويســركان خبر داد و اظهار كرد: اين 
اقامتگاه ها در روستاهاى قلعه آستيجان، زرهان و منطقه 

گزندر ايجاد خواهند شــد كه بازديد 
طبيعت گردى  كارشناس  توسط  اوليه 
انجام و به كميتــه برنامه ريزى ارجاع 
داده شــده اســت و به زودى تعمير و 

تجهيز آنها آغاز مى شود. 
خاكسار درباره ايجاد اقامتگاه هاى بوم گردى 

توضيــح داد: اقامتگاه هاى بوم گــردى به 2 روش 
ســاخت و تبديل در بافت تاريخى شهر يا روستاها 
ايجاد مى شــوند، در روش نخست افراد درخواست 
خود را طبق طرح و  نقشه بومى ارائه و پس از گرفتن 
مجوز آغاز به ساخت و ساز مى كنند، در روش تبديل 
نيز متقاضى درخواســت تبديل خانه ســنتى را ارائه 
مى كند و بازديدهاى اوليه توســط كارشناسان انجام 
مى شــود و اگر ظرفيت تبديل به اقامتگاه را داشــت 
پرونده بــه كميته برنامه ريزى معرفى شــده و مالك 

تعمير و  تجهيز را انجام مى دهد. 
وى در رابطــه با تأثيــر اقامتگاه هــاى بوم گردى در 
جذب و ماندگارى گردشــگر در اســتان هم گفت: 
با ايجاد اقامتگاه هاى بوم گردى در ديد نخســت يك 
واحد اقامتى اضافه مى شــود و چون اين تأسيسات 
ظرفيت هاى فرهنگى دارند، مى توانند گردشــگر را با 
جامعه محلى، آداب و رســوم، فرهنگ هاى بومى و... 

آشنا كنند و به جاذبه تبديل شوند. 
معاون گردشگرى اداره  ميراث فرهنگى همدان با تأكيد 
بر اينكه اقامتگاه هاى بوم گردى در حوزه گردشكرى 

تأثيرگذار هســتند، يادآور شد: اين تأسيسات 
عالوه بر اينكه اقامتى است در جذب گردشگر 

و ماندگارى آن تأثير مثبتى دارد. 
خاكســار با بيــان اينكــه درحال حاضر در 
شهرستان رزن و درگزين اقامتگاه بوم گردى 
وجود ندارد، خاطرنشــان كرد: دولت براى 
بوم گردى  اقامتگاه هــاى  ايجــاد  متقاضيان 
روســتايى تســهيالت خوبى درنظر گرفته 

است. 

بوم گردي   
ظرفيتي مهم 

صنعــت  در 
گردشگري

با پيشرفت در صنايع 
حمل و نقــل و فنــاوري 
اطالعات، دورترين و بكرترين 
نقاط روي زمين نيز در ديد و دسترس عالقه مندان به 
سفر قرار گرفته است به طوري كه امروزه گردشگري 

بزرگترين صنعت در دنيا محسوب مي شود. 
شــاخه طبيعت گردي رو به رشدترين بخش صنعت 
گردشگري است و در اين بين اقامتگاه هاي بوم گردي 
كه سهم بســيارى از گردشگري كشــور را به خود 
اختصــاص داده از ظرفيت هــاي مهــم براي جذب 

گردشگران خارجي به شمار مي رود. 
بوم گردي، واژه پيچيده و غريبي نيست، رفتن و بودن 
در طبيعت و عشق ورزيدن به آن است، سفري است 
مســئوالنه كه موجب رشــد و پايداري زيست بوم، 
فرهنگ و كيفيت زندگي ســاكنان منطقه گردشگري 

خاصي مي شود. 
با توســعه گردشــگري پايدار و براي سفر به مناطق 
ديدني و بكر، نياز به محل هايي براي اســكان در اين 
نقاط احساس شــد كه براي تحقق اين مهم در چند 
سال گذشــته اقامتگاه هاي بوم گردي متعدد در اقصي 

نقاط ايران تأسيس شد. 

تمام اين اقامتگاه ها با هدف حفظ و پاسداشــت 
فرهنگ بومي و سنتي هر منطقه و افزايش ورود 
گردشــگران به آن نواحي ســاخته شــده است، 
به گونه اي كه صنعت اكوتوريسم پايدارترين نوع 
طبيعت گردي و ســازگارترين نوع گردشگري با 
محيط شــناخته شــده و ايران به دليل دارا بودن 
چشمگير  جاذبه هاي  از  برخورداري  و  توانايي ها 
از نظــر تنوع اقليم و پوشــش گياهــي يكي از 
كشــورهاي مهم دنيــا در اين زمينه محســوب 

مي شود. 
 تعريف اقامتگاه بوم گردي

اقامتگاه هاي بوم گردي، اقامتگاه هايي هســتند كه در 
محيط هاي طبيعي و بومي با رعايت باالترين ســطح 
ضوابط زيست محيطي و به شكلي سازگار با معماري 
بومي، بافت تاريخي و ســيماي طبيعي منطقه ساخته 
مي شود و ضمن بيشــترين تعامل با جامعه محلي و 
توجه به اقليم، زمينه حضور گردشــگران را با كيفيت 

قابل قبول و تعريف شده فراهم مي كند. 
با ايجاد اين آشــنايي و فرهنگ دوستي، گردشگران 
نســبت به منطقه ميزبان حساس شــده و به اوضاع 
آن اهميت بيشــتري مي دهنــد و در كنار آن تأكيد بر 
حفظ منابع طبيعي، مقوله آموزش و به حداقل رساندن 
آســيب هاي وارده به طبيعت در طول ســفر، اهميت 
احترام گذاشتن به طبيعت را آشكار كرده و مانع آسيب 

رساندن به آن مي شوند. 

  اقامتگاه بوم گردي
 كمك به اقتصاد جامعه محلي

بوم گردي با ايجاد فرصت پيشرفت و توسعه اقتصادي 
مي تواند به عنوان جايگزيني براي ســاير منابع درآمد 
براي مردم منطقه محســوب شــده و از روي آوردن 
افراد محلي به راه هاي ديگر كسب درآمد مانند فروش 
زمين هاي كشــاورزي و بهره برداري بي رويه از منابع 

طبيعي جلوگيري كند. 
از جمله اهداف تأســيس اقامتگاه هــاي بوم گردي، 
مي توان به توسعه پايدار گردشگري، احياي ارزش هاي 
سنتي و بومي، كمك به اقتصاد جامعه محلي و حفظ 
محيط زيســت اشــاره كرد و در واقع گردشــگري 
فرصت  هاي بسياري را براي كسب و كارهاي كوچك 
خانوادگــي و جوامع محلي ايجاد مي  كند كه از جمله 
اين فرصت ها توسعه اقامتگاه هاي بوم  گردي در نواحي 

مختلف كشور است. 
بيشتر اين اقامتگاه ها خانه هاي قديمي هستند كه اكنون 
احيا و بازسازي شده اند و در اين نوع اقامتگاه ها تالش 
بر اين است كه گردشــگران با آداب و رسوم، روش 
سنتي زندگي مردم بومي و غذاهاي محلي آشنا شوند. 
در بيشــتر اين اقامتگاه ها كه به صــورت خانوادگي 
خدمات ارائه مي دهند، سعي بر اين است كه ميهمانان 
با شــيوه ســنتي زندگي در آن محل آشــنا شوند، از 
غذاهاي محلي آن اســتفاده كنند و در محيط طبيعي 

سفر خود را به انجام برسانند. 

■ قد  س1:
 شناى پروانه -خوب، بد، جلف2   

■ قد  س2: 
شناى پروانه -خوب، بد، جلف2

يادم تو را فراموش 
■ فلسطين1: 

 خوب، بد، جلف2  
فلسطين 2:
شناى پروانه

تعداد تا پايان سال به  35 واحد مى رسد

مجوز بوم گردى  
زير ذره بين بازنگرى  

■ بناهاى تاريخى گزينه هاى مناسب براى بوم گردى است

آگهـى فراخـوان 

روابط عمـومى صنـايع نسـوز ايـران 

شــركت فــرآورده هــاى نســوز ايــران در نظــر دارد جهت پــروژه احــداث كارخانــه توليد 
دولوميــت كلســينه بــه ظرفيــت 100/000 تــن در ســال در اســتان همــدان - شهرســتان 
نهاونــد بــراى خدمــات مشــاوره، طراحــى، مهندســى و نظــارت مقيــم از يــك شــركت 

مشــاوره بــا صالحيــت و تجربــه مرتبــط اســتفاده نمايــد. 
محل احداث پروژه كيلومتر 8 جاده نهاوند به كرمانشاه مى باشد.

لــذا از شــركت هــاى واجــد شــرايط كــه تمايــل بــه همــكارى دارنــد تقاضــا مــى گــردد تــا بــا ارســال 
كليــه مــدارك رتبــه بنــدى، رزومــه كارى مرتبــط و مــدارك ثبتــى شــركت خــود تــا پايــان وقــت ادارى 
تاريــخ 1399/4/20 اعــالم آمادگــى فرماينــد. پــس از بررســى مــدارك، بــراى شــركت هــاى واجد شــرايط 

اســناد مناقصــه ارســال خواهــد شــد.
محل ارسال مدارك: 

اصفهــان، كيلومتــر 52 جــاده مباركــه . كــد پســتى 8484143791 ، دبيرخانــه حراســت و يــا ايميــل بــه 
نشــانى tctn@irefco.ir و شــماره فكــس 52543773- 031 شــركت فــرآورده هــاى نســوز ايــران مــى 

 . شد با
ــل  ــاس حاص ــى 201 تم ــماره 52543740- 031 داخل ــا ش ــد ب ــى توانن ــان م ــى متقاضي ــت هماهنگ جه

ــد. فرماين

توسعه گردشگرى همدان 
نيازمند تعامل با سرمايه گذاران است

 شوراى شهر طرح هايى كه به تقويت گردشگرى ختم مى شود را مصوب خواهد كرد. 
به گزارش مهر، رئيس كميســيون نظارت و بازرسى شوراى شهر همدان، در بيست و دومين صحن 
شوراى شهر همدان با اشــاره به وضعيت بحران جهانى كرونا، گفت: شوراى شهر همدان اقدامات 
حمايتى مناسبى را از ابتداى امسال براى تمامى مشاغل و شهروندان داشته و بيش از اينها مى تواند در 

حوزه گردشگرى و تقويت آن قدم بردارد. 
ســيد مسعود عسگريان با بيان اينكه حمايت از حوزه ســرمايه گذارى و صنايع كوچكى كه توسط 
مردم اداره مى شود نبايد فراموش شود، گفت: يارى رسانى به شهروندان در حوزه هاى مختلف به ويژه 
فعاالن عرصه گردشگرى و سرمايه گذارى كه با توجه به شرايط پساكرونا آسيب جدى ديده اند، امر 

ضرورى بوده كه مورد توجه مجموعه مديريت شهرى نيز قرار گرفته است. 
عسگريان با تأكيد بر اينكه بايد از همفكرى صاحب نظران حداكثر بهره را ببريم، اعالم كرد: شوراى 
شهر همدان نسبت به هرگونه طرح و پيشنهاد سازنده در راستاى تقويت صنعت گردشگرى كه منافع 
آن به شــهر و شهروندان مى رسد، حســاس بوده و طرح را مصوب خواهيم كرد. رئيس كميسيون 
خدمات شهرى شوراى شهر همدان نيز با تأكيد بر اينكه متأسفانه بى مهرى نسبت به سرمايه گذار و 
مسئوالن پيگير در حوزه ســرمايه گذارى ملموس است، گفت: نسبت به بهبود و رونق اقتصادى و 

سرمايه گذارى نااميد نيستيم و اميدواريم وضعيت بهترى را در آينده شاهد باشيم. 
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