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سكوت نپذيرفتنى 
در برابر حاشيه

 كرونا دليلى شــده تا اندك جلســات 
برخى مديــران هم برگزار نشــود و اين 
دسته از مديران با خيالى راحت به خوبى و 
خوشى ايام را به دور از مردم و رسانه ها و 

كارمندان و ... سپرى كنند...

# من _ ماسك _ مى زنم

با كـادرى مجـرب و متعهـد و كارآمـد با كـادرى مجـرب و متعهـد و كارآمـد 
با سابقه هشت سالـه درخشـان در سال تحصيلى با سابقه هشت سالـه درخشـان در سال تحصيلى 400400--9999
از بين دانش آموزان موفق درسى و اخالقى پايه اول تا ششم و 

پيش دبستانى ثبت نام مى نمايد.
شيفت ثابت صبح ، شهريه اقساطى و با توافق خانواده هاى محترم 

زمان ثبت نام: همه روزه شنبه تا چهارشنبه
از ساعت 9 الى 12:30

آدرس: ابتداى شهرك الوند، باالتر از آتش نشانى، دبستان و 
پيش دبستانى غيردولتى دخترانه رضوانه 

تلفن تماس: 09189122834 
34251567-34254604

د... آ مل کار   
دبستان و پيش دبستانى غيردولتى دخترانهدبستان و پيش دبستانى غيردولتى دخترانه

رضـوانهرضـوانه 17 مرداد پيش از آنكه روز خبرنگار باشد، فرصتى براى همدلى و شكوه هميارى در ميان تمام 
كسانى است كه براى كار رسانه ارزش و جايگاهى ويژه قائلند.

به مناسبت دريافت پيام هاى پرمهر قدردانى و تبريك از جانب مديران و مسئوالن ارجمند 
موجب  كنونى  حساس  شرايط  درك  با  و  گذشته  سال هاى  چون  نيز  امسال  كه  همكاران  و 
تشويق و دلگرمى اصحاب رسانه شدند، برخود فرض دانستيم كه بدين وسيله از ابراز لطف 

اين عزيزان قدردانى كنيم.
اگرچه اين روزها با سايه سهمگين ويروس همه گير كرونا عرصه براى فعاالن رسانه ضيق شده 
است، اما روزنامه همدان پيام هرگز وقفه اى در انتشار اخبار و گزارش ها نداشته و همواره در 
بدترين شرايط تالش كرديم تأثيرگذارترين نقش را ايفا كنيم و در اين راه همراهى و توجه 

شما بى تأثير نبوده است. 
انتشار ويژه نامه مجلد به مناسبت روز خبرنگار به همت روزنامه همدان پيام و مشاركت خانه 
از  بيش  ايام،  اين  در  رسالتمان  تحقق  در  را  كه ما  بود  جمله اقداماتى  از  استان،  مطبوعات 

گذشته كمك كرد.
بار ديگر از دريافت پيام هاى پرمهر شما همراهان گرانقدر براى تبريك مناسبت روز خبرنگار 
قدردانى مى كنيم و بر اين باوريم حمايت هاي همه جانبه و همكاري هاي بي دريغ شما با اهالى 

رسانه موجب دستيابى استان به بهترين جايگاه ها خواهد شد.
ضمن سپاس و قدرداني از درگاه خداوند تبارك و تعالي، توفيق روزافزون شما بزرگواران را 

خواستاريم و اميدواريم در تمامي عرصه هاي زندگي موفق و سربلند باشيد.

« پاس  »« پاس  »
به نام يزدان پرمهر كه خوبى ها را آفريد به نام يزدان پرمهر كه خوبى ها را آفريد 

رئيس كميسيون نظارت و بازرسى شوراى شهر همدان:

پرونده الحاق 3 روستا به مصلحت نظام كشيده شد
■ مديركل تقسيمات كشوري: الحاق  اين روستاها فرايند قانوني را به درستي طي نكرد ه اند

رئيس ديوان عالى كشور در 
مراسم رونمايى از سامانه 

«ساآب» در همدان: 

كوچك ترين خطا 
در قوه قضاييه 

قابل اغماض 
نيست

بازنشستگى 
روزگار افسردگى نيست 
■ رئيس كانون بازنشستگان استان: امسال حقوق حداقل بگيرها با 
پرداخت حق بيمه به 2 ميليون و 850 هزار تومان رسيده است

سيمان نهاوند در راه بورس

عرضه اوليـه 3 مـاه ديگر
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سكوت نپذيرفتنى در برابر حاشيه
 كرونا دليلى شــده تا اندك جلســات برخى مديران هم برگزار 
نشــود و اين دسته از مديران با خيالى راحت به خوبى و خوشى ايام 

را به دور از مردم و رسانه ها و كارمندان و ... سپرى كنند.
هر چقدر اين دســته از مديران از ماندن كرونا راضى هستند، برخى 
مديران اين شرايط را به زيان خود ديده و از ناتوانى در اجراى شوى 
تبليغاتى و بزرگنمايى كارهاى نكرده ناراضى هســتند و اين شوهاى 
خود را در قالب نشست خبرى هاى يكسويه و ديگر نشست ها البته 

با رعايت پروتكل! برگزار مى كنند.
البته مديران تنها در اين 2 دسته جاى نمى گيرند و رفتارهاى ديگرى 
همچون انجام امور با اســتفاده از ظرفيت هاى جديد الكترونيكى و 

اينترنتى، نيز از ديگر مديران مشاهده شده است.
اما آنچه اهميت دارد، بى توجهى برخى مديران ارشد استان به وظيفه 
اصلى در مديريت يعنى صيانت از روند توسعه استان در برابر حاشيه 

است.
توســعه با حاشيه، رابطه معكوس دارد و وجود حاشيه، توسعه را به 

بى راهه برده و آن را منحرف خواهد كرد.
به همين دليل، دورى از حاشيه و رسيدن به امنيت و آرامش و ايجاد 

فضاى كار، ضرورت رسيدن به توسعه و پيش نياز آن است. 
به همين دليل اســت كه تالش مى شــود اگر اختالفى بين مسئوالن 
استان هم باشد، علنى نشود و همواره بر وحدت و اتحاد تأكيد شود 

تا در اين فضا، توسعه بهتر پيگيرى و دنبال شود.
در مسير توســعه، نبود فساد به عنوان مانع اصلى توسعه نيز موضوع 
مهمى اســت و به همين دليل شــفافيت در همه امور از ضروريات 
توســعه و پيشــرفت و تعالى اســت؛ زيرا توســعه با فساد حاصل 

نمى شود.
به همين دليل است كه فساد به عنوان تهديدى براى امنيت و توسعه 
مطرح است و همه تالش ها براى مقابله با فساد به كار گرفته مى شود.

در اين مســير، الزم است مديران ارشــد، مراقبت كنند كه حواشى 
مقابله با تخلف و فســاد احتمالى، بارى بر توســعه استان نشود و با 
واكنش به موقع، حواشى اين نوع احكام را از استان جمع آورى و راه 

را بر حاشيه آفرينى ببندند.
ســكوت مديران ارشــد در اين گونه موارد، اســتقبال از حاشيه و 

بى توجهى به توسعه، مى تواند ارزيابى شود.
در نمونه اى، هفته گذشته خبر درخواست تعليق يك مدير كل استانى 
همدان به درخواست قوه قضاييه منتشر شد اما پس از آن هيچ مدير 
باالدســتى در اســتان در اين ارتباط موضع نگرفت و با سكوت از 

حاشيه استقبال شد.
حاشــيه اى كه در آن مدير دســتگاهى به رغم تكذيب خبر تعليق، از 
سوى كاركنان دســتگاه تحت مديريت، همچنان در اذهان در انتظار 
تعليق اســت و مديرى غيربومى با استفاده از اين فضا و اتكا به باند 
نفوذ فاميلى، درحال رايزنى براى جايگزينى وى اســت و در اين راه 
به زمين و زمان وعده مى دهد و خالصه حاشيه اى ايجاد شده كه هم 

جاى تأسف دارد و هم تماشايى است.
در اين شــرايط انتظار بود كه مديران ارشد استان در واكنش درست 
و منطقى به اين خبر، توسعه استان را از حواشى آن دور مى كردند.

واكنشــى كه مى توانســت پذيرش تعليق، رد آن يــا تكذيب موارد 
مطروحه باشــد. اين اقدام مى توانســت صيانت از مديران نيز باشد 
و مديران را به حمايت قانونى در روزهاى ســخت اميدوار   كرده و 

ضرورت سالمت در كار را نيز يادآورى كند.

N95 ماسك 3 اليه استاندارد بزنيد نه ماسك
 معاون امور بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى ابن ســيناى همدان با بيان اينكه رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى، فاصله گذارى اجتماعى و استفاده از ماسك نقش مهمى در قطع 
زنجيــره كرونا دارند، گفت: مردم نبايد به هيچ عنوان از ماســك N95 اســتفاده كنند و 

ماسك هاى 3 اليه استاندارد اثربخشى باالترى دارند.
منوچهر كرمى در تشــريح وضعيت استان همدان در ايام شيوع كروناويروس اظهار كرد: 
تعداد موارد قطعى ابتال به كروناويروس در اســتان همدان به 3 هزار و 337 نفر رسيده و 

متأسفانه 428 نفر نيز فوت كرده اند.

وى بــا بيان اينكه درحال حاضر روند ابتال به ويروس كرونا كاهشــى بوده و از پيك اين 
بيمارى عبور كرده ايم، افزود: وضعيت اســتان همدان نســبت به چند هفته گذشته بهبود 
يافته اســت اما بايد توجه داشته باشيم كه هرگونه سهل انگارى و عادى انگارى در رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى مى تواند موجب شــيوع موج جديد و 

خطرناكى از اين بيمارى شود.
كرمى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه در شــرايط كاهشــى بايد براى جلوگيرى از 
عادى انگارى و كنار گذاشتن پروتكل هاى بهداشتى مردم را بيش از پيش آگاه كنيم، ادامه 
داد: شهرستان هاى بهار و تويســركان در وضعيت قرمز، همدان، مالير و كبودراهنگ در 

وضعيت نارنجى و مابقى شهرستان  ها در وضعيت زرد قرار دارند.

وى با تأكيد بر اينكه براى ادامه روند مناســب و كاهش شــيوع نياز است كه مردم فهيم 
همدان در استفاده از ماسك و رعايت پروتكل هاى بهداشتى همچنان تداوم داشته باشند، 
اظهار كرد: بيش از 80 درصد شهروندان همدانى از ماسك استفاده مى كنند كه اين امر نقش 

مهمى در كنترل و كاهش شيوع كرونا داشته است.
معاون امور بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا با بيان اينكه فقط كادر درمان در شرايط 
خاص بايد از ماســك N95 اســتفاده كنند، اعالم كرد: مردم نبايد به هيچ عنوان از ماسك 
N95 استفاده كنند. كرمى با بيان اينكه ماسك هاى 3 اليه استاندارد اثربخشى باالترى دارند، 
گفت: ماســك هاى توليدشده با مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت كه در پايگاه هاى 

مشخص شده توزيع مى شوند، براى استفاده توسط عموم مردم مناسب هستند.

رئيس ديوان عالى كشور در مراسم رونمايى از سامانه «ساآب» در همدان: 

كوچك ترين خطا در قوه قضاييه 
قابل اغماض نيست

■ اگر دستگاه قضا اصالح شود، كل كشور اصالح مى شود
■ فرايند دادرسى دادگاه ها كاهش يابد

مسدودى 258 كارت سوخت در منطقه همدان
سهميه سوخت خودروهاي عمومي 

به عموم تعلق دارد 
 بنزين فروشــي از كارت ســوخت خودروهاي عمومي تخلف 
آشــكار و برخورد قانوني با صاحب كارت از قوانين و مقررات اين 

حوزه است. 
به گزارش روابط عمومى شــركت پخــش فرآورده هاى نفتى منطقه 
همــدان، مدير منطقه با اعالم اين خبر گفت: بازرســي هاي عمومي 
واحد حراســت و كنترل نظارت شــركت پخش فرآورده هاى نفتى 
منطقه همدان، عوامل نيروي انتظامي، نمايندگان تعزيرات و بازرسي 
ســازمان صنعت، معدن، تجارت از پمپ بنزين هاي اســتان به طور 

مستمر انجام مي شود.
امين روستايى اعالم كرد: از ابتداي سالجاري تعداد 258 فقره كارت 
هوشــمند سوخت متعلق به تاكسي و وانت بار كه به طور عمدي يا با 
همكاري عوامل شاغل در جايگاه  ها مبادرت به سوءاستفاده از سهميه 
تخصيص يافته و فروش ســهميه ماهيانه خود مي كردند مســدود 

شده است. 
وى ادامــه داد: اين اقدام بر اســاس دريافــت گزارش  ها از طريق 
سامانه رســيدگي به شكايات با شماره 09627 و نيز از طريق پايش 
تراكنش هاي ســوختگيرى ثبت شــده در سيســتم GS جايگاه در 
بازديدهــاي تصادفي و ميدانى انجام شــده در جايگاه  ها و مجاري 

عرضه سوخت انجام مي شود.
ــودرو  ــه خ ــه ب ــق گرفت ــهميه تعل ــرد: س ــح ك ــتايي تصري روس
ــار  ــي ب ــت و جابه جاي ــه خدم ــراي ارائ ــا ب ــي صرف ــاي عموم ه
ــت؛  ــودرو نيس ــك خ ــت و از آِن مال ــده اس ــن ش ــافر تعيي و مس
ــود و  ــي ش ــوب م ــف محس ــر، تخل ــه غي ــروش آن ب ــن ف بنابراي
ضمــن دريافــت تعهــد محضــري مبنــي بــر عــدم ارتــكاب مجــدد، 
جرايمــي چــون مســدودي چنديــن ماهــه كارت و جريمــه نقــدي 

ــت. ــده اس ــي ش ــراي آن پيش بين ــودرو ب ــك خ مال

استانداردسازى پياده رو 
بلوار شهيد اسالميان

 مدير منطقــه يك شــهردارى همدان از استانداردســازى 19
هزار مترمربع پياده رو در بلوار شــهيد اســالميان خبر داد و گفت: 
تأسيســات جديد شــهرى جايگزين سيســتم جمع آورى آب هاى 

سطحى و كانال هاى قديمى مى شوند.
مســعود دهبانى صابــر در جمع خبرنــگاران با اشــاره به پروژه 
پياده روسازى، مناسب ســازى و جدولگذارى بلوار شهيد اسالميان 
اظهار كرد: اين پروژه در راســتاى تسهيل عبور و مرور شهروندان 

مطابق با استانداردهاى روز درحال ساخت است.
وى بيان كرد: در اين پروژه كه مساحت پياده روسازى آن 19 هزار 
مترمربــع و با اعتبــار 63 ميليارد ريالى درحال انجام اســت، تمام 
ضوابط و قوانين در آن رعايت شــده كه مى توان به استانداردهاى 
مخصوص افراد كم توان جســمى، ســطح شــيب بندى، نبود پله و 

دسترسى به كوچه ها اشاره كرد.
ــه  ــه اينك ــاره ب ــا اش ــدان ب ــهردارى هم ــك ش ــه ي ــر منطق مدي
همزمــان 60 نفــر در ايــن پــروژه مشــغول بــه كار هســتند، افــزود: 
ــش  ــال افزاي ــك به دنب ــه ي ــازى در منطق ــاى پياده روس در پروژه ه

ــرور شــهروندان هســتيم. ــور و م ــى عب ايمن
ــتين  ــراى نخس ــروژه ب ــن پ ــور در اي ــن منظ ــه همي ــت: ب وى گف
بــار در شــهر همــدان از خــط هــادى كــه نمايشــگر مســير بــدون 

حــوادث پيــاده روى اســت؛ اســتفاده شــده اســت.
ــراد  ــراى اف ــا ب ــازى پياده روه ــه داد: مناسب س ــر ادام دهبانى صاب
نابينــا ايــن امــكان را فراهــم مى كنــد كــه آنهــا در انتخــاب مســير 

خــود در كوچــه و خيابــان كمتــر دچــار خطــا شــوند.
ــه  ــا ب ــه پياده روه ــان اينك ــا بي ــب ب ــن مطل ــريح اي وى در تش
ــوع  ــنگفرش ن ــت: س ــوند، گف ــيم  مى ش ــنگفرش تقس ــوع س 3 ن
ــنگفرش  ــت، در س ــادى اس ــراد ع ــردد اف نخســت مخصــوص ت
ــگ زرد كار  ــه رن ــته ب ــوازى برجس ــك و م ــاى باري دوم، نواره
ــد از مســير  ــا كمــك مى كن ــراد نابين ــه اف گذاشــته مى شــود كــه ب
منحــرف نشــوند و نــوع ســوم كــه حالــت برجســته مانند و 
ــه،  ــه كوچ ــيدن ب ــير و رس ــان مس ــاندهنده پاي ــره اى دارد، نش داي

ــه اســت. ــا پل ــان و ي خياب
ــتم  ــرد: سيس ــوان ك ــدان عن ــهردارى هم ــك ش ــه ي ــر منطق مدي
ــب  ــى تخري ــاى قديم ــطحى و كانال ه ــاى س ــع آورى آب ه جم
ــب  ــت مناس ــا كيفي ــهرى ب ــد ش ــات جدي ــا تأسيس ــده اند ت ش

ــوند. ــن ش جايگزي
وى با بيــان اينكه درحال حاضــر نيز زيرســازى و جدولگذارى 
پياده رو بلوار شــهيد اسالميان با پيشرفت قابل توجهى درحال اجرا 

است، از صبر و شكيبايى شهروندان و كسبه قدردانى كرد.

1-رونمايى از فهرست تبعيدگاه هاى ايران به مذاق مردم خوش نيامده 
است.گويا نامه وزير كشور به رئيس قوه قضاييه براى معرفى 36 شهر 
ايران به عنوان تبعيدگاه و حضور برخى شــهرهاى خوش آب و هوا 
در اين فهرســت با تعجب مردم مواجه شــده است. گفتنى است نام 
يكى از شهرستان هاى سرسبز استان نيز در ليست تبعيدگاه هاى ايران 

آمده است.
2- گمرك مرز خسروى براى تجار استان جاذبه پيدا كرده است. گويا 
به دليل اســتقبال از اين مرز، فعاليت هــاى آن هم افزايش يافته و مرز 
خســروى كه پيش از اين فقط روزهاى يكشنبه و چهارشنبه فعال بود 
بــا تصميم عراق در تمام روزهاى كارى هفته نيز فعاليت خواهد كرد. 
گفتنى است عراق يكى از مهم ترين هدف هاى صادراتى توليدكنندگان 

استان است.
3- استاندار خراسان رضوى از وزير صنعت شدن انصراف داده است. 
گويا رزم حســينى كه گزينه جدى بــراى وزارت صنعت بود، ماندن 
در اســتاندارى در ســال پايانى فعاليت دولت را ترجيح داده اســت. 
گفتنى اســت از ميان گزينه هاى مطرح براى وزارت صنعت، برخى از 
فعاالن صنعتى، شــانس معرفى غريب پور رئيس فعلى سازمان توسعه 
و نوســازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميــدرو) را بيش از بقيه 

مى دانند.
4- سقف مهريه اصالح و سقف جديد توسط مجلس تعيين مى شود. 
گويا افزايش قيمت سكه و از دست رفتن سقف بازدارندگى 110 سكه 
و افزايــش مراجعات براى اجراى مهريه در روزهاى اخير دليل توجه 
مجلس به ضرورت اين اصالح اســت. گفتنى اســت بر اساس طرح 
ســاماندهى «امور مهريه»، مبناى محاسبه مهريه، ميزان دستمزد كارگر 

در نظر گرفته خواهد شد.
5- يك حزب اصالح طلب قصد ورود به انتخابات 1400 با كانديداى 
حزبى را دارد. گويا در جلسات حزب اتحاد ملت تنها درباره اين نوع 
حضور در انتخابات رياســت جمهورى بحث مى شود. گفتنى است 
با آنكه اصالح طلبــان اعالم كرده اند، بنايى بر اســتفاده از كانديداى 
نيابتى در انتخابات 1400 ندارند، اعالم كانديداهاى حزبى رسيدن به 

كانديداى نهايى را براى آنها سخت خواهد كرد.

 از سامانه «ســاآب» در راستاى ارزشيابى 
آراى صادره از محاكم بدوى به عنوان طرحى 

ابتكارى در استان رونمايى شد.
اين ســامانه با هدف اتقان آرا و اجابت بخش 
عمده اى از خواسته هاى مردمى مبنى بر نظارت 
بر كيفيت آراى صادره در محاكم قضايى صبح 
روز پنجشــنبه توسط رئيس ديوان عالى كشور 

رونمايى شد.
تغيير در رويكرد حوزه قضايى اســتان از سال 
گذشــته مدنظر قرار گرفته است، به طورى كه 
ايجاد نهادهاى ابتكارى، تحول در ســاختار، 
برنامه محورى و توجه به اتقان احكام قضايى 

را مى توان از جمله اين تغييرات نام برد.
رئيــس ديوان عالى كشــور به عنــوان ميهمان 
ويژه مراسم عالوه بر اظهارنظر درباره سامانه 
مذكــور، از تغيير رويكــرد در قوه  قضاييه و 
نــكات اخالقى كه قضــات در قضاوت بايد 

مدنظر داشته باشند، سخن گفت.
به اعتقاد حجت االسالم والمسلمين سيداحمد 
مرتضوى مقدم 2 اقدام مهم در دستگاه قضا بايد 
صورت گيرد؛ نخست اينكه آرا بايد متقن باشد 
و به اصطالح مو الى درز آن نرود، بدان معنا كه 
رأى منطبق بر حق باشد و هيچ مرجعى نتواند 

آن را نقض كند.
 و دوم حكــم ســليقه اى نباشــد، نبايد حب 
و بغــض، جاه و مقام و نفــوذ در رأى حاكم 

تأثيرگذار باشد.
وى بــا بيان اينكه ارزيابــى آرا در محاكم امر 
بســيار مهمى اســت، تأكيد كرد: ما در صدد 
هســتيم آرا به صورت كاربردى ارزيابى شود؛ 
زيرا در اين ارزيابى ميزان استعداد و توانمندى 

قضات به دست مى آيد.
مرتضوى مقــدم ادامه داد: اگر دســتگاه قضا 
اصالح شــود؛ دواير دولتى اصالح مى شوند 
كه همين موضوع نيز به اصالح كشــور منجر 

خواهد شد.
وى با اشــاره به رونمايى از ســامانه «ساآب» 
در اســتان گفــت: رونمايى از اين ســامانه 
اتفاق مباركى اســت اما ممكن است انتقادى 
به آن وارد باشــد، به اين صــورت كه دادگاه 
تجديدنظرى كه رأى دادگاه بدوى را ارزيابى 
مى كند چه تضمينى وجود دارد كه اشكالى بر 

كار آن نباشد؟
رئيس ديوان عالى كشــور با تأكيد بر اينكه آرا 
بايد منطبــق بر واقعيت باشــد و بدون حب 
و بغض تأكيد كرد: بايــد همواره در خدمت 
صادقانه به مردم كوشــيد و بــه اين موضوع 

افتخار كرد.
وى با بيان اينكه قضات دادگاه تجديدنظر بايد 
از نظر علمى، ســابقه كارى و تجربه كارى؛ از 
درجه بااليى برخوردار باشــند، تصريح كرد: 
قضات در ديوان عالى كشــور تجربيات بااليى 
دارند و هر يك از قضــات بيش از 30 تا 40
سال ســابقه كار دارند، امسال نيز قاضى با 68

سال سابقه كار در ديوان بازنشسته شد.
مرتضوى مقدم با اشاره به اينكه ارزيابى بسيار 
مهم اســت و بايد بر اســاس واقعيت مسلم، 
مستدل و قابل اســتناد باشد، خاطرنشان كرد: 
آنچه در دســتگاه قضا براى ما مهم محسوب 

مى شود، خروجى دادگاه ها است.
وى بــا طرح اين پرســش كه آيــا خروجى 
دادگاه ها بر اساس حق و عدل است؟ گفت: 
اين همه فرايند دادرســى در دادگاه چرا بايد 
باشد؟ اشكال كار كجاست؟ ايراد كجاست؟

رئيس ديوان عالى كشور در ادامه افزود: ما يك 
رأى حق بيشتر نياز نداريم، چه خبر است! اين 

فرايند در واقع نبايد اين گونه باشد.
وى يادآور شــد: در دعواهــاى حقوقى و 
وجود  حق  رأى  يــك  كيفرى  دادگاه هــاى 
دارد، ضمن اينكه بايد توجه داشــت چقدر 
تفاوت بين رأى دادگاه ها در موارد مشــابه 

وجود دارد.
مرتضوى مقدم با اشاره به اينكه 2 اقدام مهم در 
دســتگاه قضا بايد صورت گيرد، ادامه داد: آرا 
بايد متقن باشــد و به اصطالح مو الى درز آن 
نرود، بدان معنا كه رأى منطبق بر حق باشد و 

هيچ مرجعى نتواند آن را نقض كند.

وى با بيــان اينكــه اين همه قاضى ســلب 
صالحيت شدند، چه تعداد از آنها به دليل رأى 
اشتباه سلب صالحيت شدند؟ اظهار كرد: اگر 
قضات بر اســاس رأى ناحق سلب صالحيت 
شود دقت الزم را به خرج مى دهند تا قانون را 

مطالعه كند و اشتباه صورت نگيرد.
رئيس ديوان عالى كشور با تأكيد بر اينكه تمام 
هم و غم ما بر اين اســت كــه آراى متقن در 
دســتگاه قضا محقق شــود، افزود: رأى بايد 
محكم، مســتدل و منطبق بر واقعيت باشد و 
به حكم خدا رأى به حق وظيفه ما محســوب 

مى شود.
 قاضى صادركننده رأى اشتباه سلب 

صالحيت مى شود
وى با اشاره به اينكه اگر كسى دستور خدا را 
اجرايى نكند صالحيت قضاوت ندارد، يادآور 
شد: نكته قابل توجه ديگر اين است كه حكم 
سليقه اى نمى شود، حاكم نبايد حب و بغض، 
جاه و مقام و نفوذ در رأى آن تأثيرگذار باشد.

مرتضوى مقدم در ادامه گفت: قضات شايسته 
بسيارى در دستگاه قضا داريم اما خطا در حد 
كم هم در اين دستگاه زياد محسوب مى شود.

وى با بيان اينكه كوچك ترين خطا و اشــتباه 
را در قــوه قضاييه قابل اغمــاض نمى دانيم، 
تصريح كرد: مســير انحــراف از حق در اين 
دســتگاه به صورت جدى برخورد مى شود و 
قاضى صادركننده رأى اشتباه سلب صالحيت 

مى شود.
رئيس ديوان عالى كشور به دادگاه انتظامى عالى 
قضات اشــاره كرد و گفــت: در اين دادگاه با 
قضات متخلف و خطاكار برخوردهاى جدى 

صورت مى گيرد.
وى افزود: دســتگاه قضايــى از كوچك ترين 
خطا نظير امضا نكردن ذيل صورت جلســه تا 
خطاهــاى باالتر را برخــورد مى كند؛زيرا اين 
موضوع براى دســتگاه قضايى بســيار حائز 

اهميت است.

دســتگاه  در  دالالن  جوالن  اجازه   
قضايى داده نشود

وى در ادامــه به نكته قابــل توجه ديگرى در 
اين زمينه اشــاره كرد و افزود: خدايى ناكرده 
دادگاه هــا، دادســراها و مراجــع قضايى به 
جوالنــگاه دالالن تبديل نشــود، زيرا ردپاى 

دالالن در مراجع قضايى فساد به دنبال دارد.
مرتضوى مقــدم بــا تأكيــد بر اينكــه براى 
فسادزدايى نبايد بگذاريم پاى دالالن به دستگاه 
قضا باز شود، اظهار كرد: تسريع در پرونده ها 

سبب كوتاهى دست دالالن خواهد شد.
وى از اهميت نبود پاس كارى در مراجع گفت 
و خاطرنشان كرد: يكى از مصيبت هاى موجود 
در سطح كشــور همين پاس كارى هاست، در 
واقع دستور بايد شفاف باشد و تكليف شفاف 

مشخص شود.
 جوانگرايى، كارايى و روحيه انقالبى 

در انتصاب ها مورد توجه است
رئيس كل دادگســترى اســتان همدان نيز در 
اين مراســم اظهار كرد: اســتان همدان داراى 
18 حوزه قضايى با 230 قاضى اســت كه 73

درصد آنها بومى هســتند و بــه ازاى هر صد 
هزار نفر 12/7 قاضى داريم و در مجموع 992
كارمند در دادگسترى اســتان همدان فعاليت 

دارند.
محمدرضــا عدالتخواه افزود: همســو با نگاه 
تحولــى رئيس قوه قضاييه مبتنى بر بيانيه گام 
دوم رهبر معظم انقالب، در انتخاب رؤســاى 
دادگسترى شهرستان ها و دادستان هاى عمومى 

و انقالب استان اقدام شد.
وى با بيان اينكه جوانگرايى، كارايى و روحيه 
انقالبى در انتصاب ها مورد توجه است، افزود: 
عالوه بر اين مؤلفه ها، ســكونت مســئوالن 
قضايى در شهرســتان محل خدمت به منظور 
پيشــگيرى از تردد آنها و اشراف كامل آنها به 

حوزه محل خدمت لحاظ شد.
ســتاد  راه اندازى  به دنبال  گفــت:  عدالتخواه 

تأليــف قلوب در اين اســتان از 
ســال گذشته تاكنون ده قتل عمد به سازش و 

گذشت انجاميد.
رئيس كل دادگســترى استان همدان گفت: از 
تيرماه 98 تا تيرماه امسال، دادگاه تجديدنظر از 
11 به 17 شعبه ارتقا يافت و پيش تر اين شعب 
ماهانه 180 تا 200 پرونده را بررسى و مختومه 
مى كردند كه با راه اندازى شعب جديد، تعداد 
تجديدنظر  دادگاه هاى  در  موجود  پرونده هاى 
از 2 هزار و 275 نفر در تيرماه سال گذشته به 

هزار و 328 فقره كاهش يافته است.
وى با بيان اينكه برنامه محورى در دستور كار 
دســتگاه قضايى استان اســت، اظهار كرد: در 
راستاى برنامه كمى شعبه محور با همفكرى و 
برنامه ريزى هــاى صورت گرفته براى هر يك 
از قضات برنامه تدوين شده و مشخص است 
كه آنها انتهاى سال بايد چه عملكردى داشته 

باشند.
رئيــس كل دادگســترى همدان ادامــه داد: 
همچنين در راستاى برنامه كيفى قاضى محور 
نيز براى قاضى برنامه مشخص وجود دارد و 
عملكرد قاضى بر اســاس كيفيت كار بررسى 
مى شــود و در اين مرحله كارى به سمت فرد 
نداريم بلكه كارنامــه قضايى فرد مورد توجه 

است.
 ده قتل عمد در همدان به ســازش 

انجاميد
عدالتخواه گفــت: 25 هــزار و 532 پرونده 
قضايى سال گذشته در اين استان مختومه شده 
كه شامل نقض 14 درصد پرونده ها در دادگاه 
تجديدنظر، 62 درصد اقدام شده و ساير كارها 

صورت گرفته است. 
رئيس كل دادگســترى اســتان همدان گفت: 
امسال با راه اندازى و تالش مستمر ستاد تأليف 
قلوب و كميته هاى معيــن آن، پرونده ده قتل 
عمد با گذشــت اولياى دم از حق قصاص، به 

صلح و سازش ختم شد.

بايد مديران نااليق از صحنه مديريت حذف شوند
 رئيس ديوان عالى كشور همچنين در آئين رونمايى از اسامى ساختمان ها و سالن هاى دادگسترى همدان مزين به نام شهداى واالمقام، گفت: 

مردم با پاســكارى در ادارات گرفتار شــده اند، بسيارى از مديران كه جواب سرباال مى دهند انقالب را دوست نداشته و لياقت مديريت ندارند و 
بايد از صحنه مديريت حذف شوند.

حجت االسالم والمسلمين سيداحمد مرتضوى افزود: شهدا دين خود را به اسالم ادا كردند و جمهورى اسالمى را تحويل ما دادند و حاال وظيفه 
سنگينى بر دوش ما است.

وى با بيان اينكه شهدا دين خود را به اسالم ادا كردند و در دستگاه قضا وظيفه سنگين اجراى حق و عدالت به عهده ما است، ادامه داد: در دستگاه 

قضا وظيفه سنگين اجراى حق و عدالت به عهده ما است و اگر توانستيم حق را اجرا كنيم موفق هستيم و راه شهدا را رفته ايم.

مرتضوى مقدم با بيان اينكه نظام جمهورى اســالمى در دست ما امانت است، خاطرنشان كرد: عده اى شعارهاى اسالمى مى دهند اما راه شهدا را 
نمى روند. اگر مى خواهيم نظام را براى ظهور امام زمان(عج) مناسب كنيم بايد راه شهدا را برويم.

به گزارش ايسنا، وى افزود: عده اى از مسئوالن با اعمال خود مردم را به نظام بدبين مى كنند و آنچه امام راحل و شهدا گفته اند انجام نمى دهند، 
اين افراد ضدانقالب هستند، در مقابل آنكه در عمل به دنبال راه انداختن كار مردم است، انقالبى است.

مرتضوى مقدم با بيان اينكه مسئوالن بايد نسبت به مردم محبت داشته باشند، تبيين كرد: امروز مردم ما فقر كشيده اند و ظلم ديده اند و احتياج به 
لطف و محبت دارند؛ بنابراين مسئوالن بايد نسبت به مردم مرحمت و محبت داشته باشند.

وى ادامه داد: مردم با پاسكارى در ادارات گرفتار شده اند، بسيارى از مديران كه جواب سرباال مى دهند انقالب را دوست نداشته و لياقت مديريت 
ندارند و بايد از صحنه مديريت حذف شوند.

 اسم شهدا محتوا دارند و توخالى نيستند

نماينده ولى فقيه و امام جمعه همدان نيز با بيان اينكه اسم شهدا محتوا دارند و توخالى نيستند، گفت: برخى اوقات اسامى توخالى هستند و هيچ 

مسمايى ندارند اما نام شهدا حافظ اسم رب است و محتوا داشته و حتى امروز كه نيستند نيز براى جامعه حرف دارند.

حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى ادامه داد: از اين كار مسئوالن تشكر مى كنم، اين كار فقط يك نامگذارى ساده نيست؛ زيرا اين اسامى 
حقايق و آرمان هايى دارند.

وى با بيان اينكه بارها مســأله عدالت از طرف حضرت امام(ره) مطرح شــده است، توضيح داد: ترازوى دستگاه قضا بايد تنظيم شود تا عدالت 
رعايت شود. اميدواريم خداى تعالى شفاعت شهدا را در تحقق عدالت و قسط براى همه ما بپذيرد.
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ايميل

 وضعيت وســايل بازى در پارك ملت شهرســتان فامنين مناسب 
نيست، طورى كه همه وسايل پارك كثيف هستند و اصال نمى شود به 
آنها دست زد. بچه ها دائم آنجا درحال بازى هستند. خواهش مى كنم  
وسايل پارك را ضدعفونى كنيد تا در اين شرايط بحران بيمارى حداقل 
بچه ها ســالم باشــند. تنها جاى تفريح بچه ها پارك است. نه مدرسه 

هست نه كانون هست و نه ميهمانى. لطفا تدبيرى بينديشيد.
* شهروندى از فامنين

 در جشن عيد غدير با برپايى ايستگاه هاى صلواتى اصول بهداشتى 
رعايت نشــد. همشــهريان هم در اين مراسم ها مشــاركت داشتند. 
مســئوالن برگزار نكردن مراسم ها، جشن ها و عروسى ها را در بوق و 
كرنا كردند. حاال اين تجمع ها و مشــاركت ها با جمعيت انبوه به ويژه 
هنگام توزيع غذا غيرقابل باور است. بنده ساكن تهران هستم و مادرم 
در شهرستان فامنين دفن است. من به خودم اجازه ندادم حتى پنجشنبه 
آخرســال هم سرمزارش باشــم و حاال چندماه است كه در حسرت 

ديدن مزارش هستم.
* شهروندى از فامنين

  از زحمات آقاى حســين قراگوزلو رئيس ســابق اداره ورزش و 
جوانان بابت حمايت و زحماتى كه براى شهرســتان فامنين كشيدند 
كمال تشــكر را داريم، ساخت زمين چمن شهرستان فامنين از جمله 

كارهاى بزرگ او بود.
* جمعى از ورزشكاران شهرستان فامنين

مدير جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند:
صدور 91 حكم تخريب ساخت وساز 

غيرمجاز در اراضى نهاوند
200 پرونده ساخت وســاز غيرمجاز تشــكيل شده است و 91
مورد حكم تخريب در اراضى كشاورزى و باغات نهاوند شناسايى 

شده اند.
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان نهاوند گفت: در مرحله نخست 
ســعى مى كنيم تا از شــكل گيرى هرگونه ساخت وساز غيرمجاز در 
ســطح اراضى زراعى و باغات شهرستان جلوگيرى كنيم، ولى اگر 
ساخت وســازى را بدون مجوز و خارج از محدوده قانونى شهر و 

طرح هادى روستا مشاهده كنيم اخطارهاى الزم را اعمال مى كنيم.
كريم حاج باباعلى با اشــاره به اينكه براى هر ساز غيرمجاز و بدون 
جواز در ســطح اراضى و باغ هاى شهرستان نهاوند پرونده تشكيل 

مى دهيم، افزود: اين پرونده ها به محاكم قضايى ارسال مى شود.
وى به گزارش برنا، با بيان اينكه طرح ايجاد كارخانه فرآورى اسانس 
گشنيز در نهاوند ارائه شده است، گفت: تاكنون روى كشت گشنيز 
هيچ كار علمــى و تحقيقاتى صورت نگرفته و اطالعات زيادى در 

رابطه با آن وجود ندارد، بنابراين كشت آن كامال سنتى است.
حــاج باباعلى اظهار كرد: به منظور بهره ورى و ايجاد ارزش افزوده 
بيشتر از توليد گشنيز، طرح ايجاد كارخانه تهيه اسانس اين محصول 

آماده و به وزارت جهاد كشاورزى ارائه شده است.
وى تصريــح كرد: اين طرح با ســرمايه گذارى اتحاديه تعاونى هاى 
روستايى تهيه شده كه درحال حاضر منتظر تأييد آن توسط مسئوالن 

مربوطه هستيم.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند افزود: نهاوند با توليد ساالنه 
بيش از 12 هزار تن گشــنيز حــدود 60 درصد از اين محصول در 
كشور را تأمين مى كند كه البته بدون فرآورى به خارج صادر شده و 

سود اصلى آن به جيب اين كشورها منتقل مى شود.
ــا توجــه بــه اهميــت ايــن كشــت، امســال  حاج باباعلــى گفــت: ب
ــدى از شهرســتان صــورت  ــاد بازدي ــر جه از ســوى مشــاور وزي
ــد داده شــد،  گرفــت كــه قــول ايجــاد مركــز تحقيقاتــى در نهاون
عــالوه بــر آن قــرار شــد رقم هــاى جديــد گشــنيز در اختيــار مــا 
قــرار داده شــود كــه بــا ايــن روش مى تــوان بــه ازاى هــر هكتــار 

40 كيلــو بــذر مــورد نيــاز را كاهــش داد.
وى بــه كشــت كلــزا در شهرســتان نهاونــد اشــاره كــرد و گفــت: 
نهاونــد يكــى از مراكــز اصلــى كشــت كلــزا در اســتان بــه شــمار 
ــه 4 هــزار  ــر كشــت آن در ســال هاى اولي مــى رود كــه ســطح زي
هكتــار بــود امــا ايــن ميــزان به دليــل پائيــن بــودن قيمــت خريــد 
محصــول هماننــد ديگــر مناطــق كشــور كاهــش يافتــه و بــه 250

هكتــار در ســال زراعــى گذشــته رســيده اســت.
وى افزود: با توجه به اينكه درحال  حاضر كشــور براى تأمين مواد 
اوليه روغن به ميزان 65 درصد به خارج وابســته اســت، سياست 

وزارت جهاد كشاورزى بر توسعه و احياى كشت كلزا است.
وى اظهار كرد: سهميه شهرستان نهاوند در حوزه كشت كلزا 2 هزار 
هكتار اســت كه اميدواريم با قول دولــت در زمينه افزايش قيمت 

خريد كلزا اين سهميه در شهرستان محقق شود.
حاج باباعلى از امضاى تفاهمنامه با سازمان برنامه و بودجه خبر داد 
و گفت: با پيگيــرى نماينده مردم نهاوند در مجلس تفاهمنامه اى با 

سازمان برنامه و بودجه منعقد شده است.
وى افزود: بر اســاس آن بانك كشاورزى 100 ميليارد تومان وام در 
اختيار ما قرار مى دهد تا با اســتفاده از آن كانال هاى سنتى به مدرن 
تبديل شــوند كه به اندازه 20 سال گذشــته در اين زمينه كار انجام 

خواهد شد.

دستورالعمل برگزارى مراسم محرم و صفر در درگزين 
اعالم شد

 تمام هيأت هاى مذهبى موظف هســتند طبق مصوبات ســتاد ملى كشورى، استانى و 
شهرستانى با رعايت فاصله اجتماعى و پروتكل هاى بهداشتى مراسمات را هماهنگ و برگزار 

كنند.
فرماندار درگزين با اشاره به فصل الخطاب مقام معظم رهبرى درباره برگزارى مراسمات ايام 
سوگوارى ساالر شــهيدان گفت: برگزارى مراسمات خانگى، در پاركينگ ها و محيط هاى 
بسته، همچنين روضه خوانى كه توســط بانوان برگزار مى شود، ممنوع است و بانوان براى 
برگزارى مراسم خودشان با كسب مجوز از تبليغات اسالمى مى توانند در محيط باز مثل پارك 

بانوان يا در مكان هايى كه در اختيارشان قرار مى گيرد مراسمات خودشان را برگزار كنند.
على اصغر ناظرى پور در ادامه افزود: ايجاد ايســتگاه هاى صلواتى براى پذيرايى و همچنين 
پخش نذورات در هيأت ها ممنوع است. نذورات فقط در بسته بندى هاى در بسته، آن هم با 

تأييد بهداشت و درمان شهرستان امكان پذير است.
وى  افزود: با شرايط حاكم در شهرستان درگزين برگزارى مراسم طشت گذارى، تعزيه خوانى، 
شيرخوارگان، تجمع در ميدان مدنى، روضه خوانى در منازل، تجمعات براى مراسمات بومى-

مذهبى و ساير مراسمات ممنوع است. 
از مردم عزيز درخواســت داريم همكارى الزم را داشــته باشــند.ناظرى پور اظهار كرد: با 
هماهنگى هايى كه با دســتگاه قضايى و نيروى انتظامى شده، با كسانى  كه مصوبات را اجرا 

نكنند برخورد خواهد شد.

مسئول تبليغات اسالمى شهرستان درگزين نيز در اين جلسه گفت: تمام هيأت هاى مذهبى 
موظف هســتند در سامانه بيرق با حضور در فرماندارى، هيأت خودشان را ثبت كنند. تنها 

هيأت هايى كه مجوز از تبليغات اسالمى دارند مجاز به برگزارى مراسم هستند.
حجت االســالم حســينى افزود: رئيسان هيأت ها در شهرها و روســتاها، مسئول برگزارى 
مراسمات هستند و براى سهولت كار قرار است كارگروهى متشكل از روحانى، شورا، دهيار، 

هيأت امنا، مسئول هيأت، يك نفر بانو، مداح، بهورز و نماينده پايگاه مقاومت تشكيل شود.
وى اظهار كرد: آموزش و پرورش و اداره ورزش و جوانان موظف هســتند هيأت هايى كه 
فضاى باز در اختيار ندارند، حياط مدارس و سالن هاى ورزشى را در اختيار آنان قرار دهند.

حســينى بندهاى مصوبه ســتاد كرونا را توضيح داد و گفت: برگزارى هر گونه مراســم و 
روضه هاى خانگى در ماه محرم و صفر ممنوع است. 

 مالير-زهرا اميرى -خبرنگار همدان پيام: ويروس 
منحوس كرونا به همه مشــاغل آسيب زد، اما اهالى 
فرهنگ و هنر معتقدند كه بيشــترين آسيب را كرونا 
به فعاالن عرصه تئاتــر وارد كرد، به طورى كه حتى 
اگر كرونا هم از بين برود، تئاتر با بحران پســاكرونا 
روبه رو مى شود . اگر مســئوالن به داد تئاتر نرسند، 
بايد منتظر مرگ اين هنر ريشه دار باشيم، هرچند كه 

تا پيش از كرونا هم تئاتر زنده نبود.
با يكى از هنرمندان اين عرصه كه ســابقه 30 سال 

حضــور مســتمر در جشــنواره هاى مختلف را در 
كارنامــه هنرى خود به عنوان بازيگــر، كارگردان و 

نويسنده دارد به گفت وگو نشستيم.
محمد قاســمى به خبرنگار ما گفت: ويروس كرونا 
مهلك ترين ضربه را به هنر كشور وارد كرده است، 
به ويــژه در عرصه تئاتر كه عمــال آن را به تعطيلى 
كامل كشانده است، زيرا در هنر تئاتر عمل كردن به 
دستورالعمل هاى بهداشتى بسيار سخت است و اگر 
حتى يــك نفر هم از مخاطبان آلوده به اين ويروس 

شود، رسالت تئاتر زير سؤال مى رود.
وى با اشاره به دوران كرونا و تأثير آن بر تئاتر گفت: 
چيزى كه بسيار نگران كننده تر از دوران كرونا است، 
دوران پسا كرونا است؛ زيرا ذهنيت مردم تا مدت ها 

اين است كه در اجتماعات شركت نكنند.
قاســمى به ســال گذشــته همين موقع اشــاره و 
خاطرنشــان كرد: هرچند كه در ســال گذشته هم 
وضعيت مطلوبى در اين حوزه نداشتيم اما با تبليغات 
و تخفيفاتى كه براى كارها درنظر گرفتيم توانســتيم 

اندكى در جذب مخاطب موفق باشيم.
كارگردان تئاتر با اشــاره به وضعيت بد جامعه تئاتر 
كشور از نظر معيشت در خطاب به صداوسيما گفت: 
چند ســال پيش تله تئاترهايى در صداوسيما توليد 
مى شــد و به روى آنتن مى رفت كه بســيار در نوع 
خودش جالب توجــه و حمايت كننده از گروه هاى 

تئاتر بود.
وى در ايــن رابطه افزود: اگر بازهم صداوســيماى 
جمهورى اســالمى ايران رويكردى اين چنينى را در 
نظــر بگيرد و آنتنى را بــه تله تئاتر اختصاص دهد، 
به قطع بخش عمده اى از مشــكالت معيشتى فعاالن 
اين عرصه حل خواهد شــد و هــم توليد محتواى 

بسيار خوبى در اين  زمينه صورت گرفته است.
 سريال هاى نمايش خانگى
 بدتر از سريال هاى تركيه اى

قاســمى گفت: اگر يك هــزارم بودجه اى كه در 
اختيار ســريال هاى نمايش خانگــى قرار گرفته 
اســت به تئاتــر اختصاص مى يافــت، درحوزه 
توليــد محتوا بســيار موفق عمل كــرده بوديم، 
نمايش  بى محتــواى  ســريال هاى  درصورتى كه 
خانگى فرهنگ و مذهب ما را نشانه گرفته است 
و بســيار بى محتواتر از ســريال هايى است كه از 

ماهواره پخش مى شود.

 مسئوالن دغدغه كار فرهنگى ندارند
از آنجايى كه فرهنگ و هنر زيرســاخت هاى اصلى 
جامعه را تشــكيل مى دهند، امــا بى توجهى به اين 
حوزه مى تواند كشور را 50 سال به عقب ببرد. حدود 
6 ماه از شــيوع ويروس منحوس كرونا مى گذرد اما 
در اين 6 مــاه هيچ گام مثبتى در اين عرصه و براى 

حمايت از هنرمندان آن انجام نشده است.
وى از نماينــدگان مجلــس و نهادهــاى مربوطه 
درخواســت كرد: تا در اسرع وقت به مشكالت اين 
حوزه رســيدگى كنند و اگر نياز اســت اليحه اى را 
در مجلــس درباره حمايت از هنرمندان عرصه تئاتر 
تدوين كنند. قاســمى با اشــاره به وضعيت بسيار 
نگران كننده تئاتر در حوزه شهرســتان ها و وضعيت 
بد معيشتى هنرمندان تئاتر گفت: صداوسيماى مراكز 
استان ها مى توانند با حمايت از تله تئاتر ها به وضعيت 

معيشت هنرمندان كمك كنند.
وى در اين باره گفــت: وقتى كارى را براى ارزيابى 
در جشنواره ها آماده مى كنيم از امكانات بسيار خوبى 
براى ضبط اين تئاترها استفاده مى كنيم. ما مى توانيم 
اين فيلم هــا را در اختيار صداوســيما قرار دهيم تا 

به عنوان تله تئاتر از تلويزيون پخش شود.
وى در بخــش ديگرى از صحبت هايــش به تئاتر 
شهرســتان مالير اشــاره كرد و گفــت: تئاتر مالير 
هميشه در يك فراز و فرود بوده است، چه زمانى كه 
من در ســطح شهرستان فعاليت مى كردم، چه اكنون 
كه در اين شهرستان نيستم. اما در كل تئاتر شهرستان 

ظرفيت بسيار خوبى را در عرصه تئاتر دارد.
وى گفت: تئاتر بى واســطه ترين نوع نمايش است 
كــه نفس به نفس با مخاطب ارتباط دارد، تئاتر صد 
درصد سبب نشاط فردى و اجتماعى مى شود، زيرا 

رسالت تئاتر هم همين است.
محمد قاسمى متولد سال 1359 در شهرستان مالير 
اســت و سابقه 30 سال فعاليت در سطح درجه يك 
تئاتر را دركارنامه خود دارد و در اين مدت موفق به 
كســب 300 ديپلم افتخار از جشنواره هاى مختلف 

شده است.

 مراســم سالروز شهادت شــهيد خلبان محمد 
نوژه با عنوان معبر چهلم امروز(شــنبه) با حضور 
هم رزمانش، فرماندهان و خلبان دوره دفاع مقدس 
با افتتاح تنديس او در پايگاه شــهيد نوژه به همراه 
ساير برنامه هاى نظامى و فرهنگى در ساعت 9 تا 

12 صبح امروز برگزار مى شود.
خلبان شــهيد محمد نوژه در هشــتم فروردين ماه 
1324 در تهران و در خانواده اي مسلمان و معتقد 
به احكام مترقي و نوراني اســالم، ديده به جهان 
گشــود. پدرش اكبر، مردي مؤمن بود و محمد را 
از همان اوان كودكي با تعاليم اســالم و قرآن آشنا 

كرد.
 وي پس از پشت ســر گذاشــتن دوران ابتدايي و 
متوســطه و دريافــت مدرك ديپلــم رياضى، در 
ســيزدهم مهرماه 1342 به استخدام نيروى زمينى 
ارتــش درآمد، او پــس از گذرانــدن دوره هاى 
آمــوزش نظامــى و فارغ التحصيلى از دانشــكده 
افســرى در مهرمــاه 1345 و دريافــت درجــه 
ســتوان دومى به نيــروى هوايى انتقــال يافت و 
طى دوره كابين عقب هواپيمــاى اف 4 تا تاريخ 
1349/05/25 به عنوان كابين عقب ثابت و افســر 
سامانه اســلحه با هواپيماى اف4 پرواز كرد و از 
آنجــا كه عالقــه وافرى به آموختــن فن خلبانى 
داشــت، داوطلبانه به نيــروى هوايى انتقال يافت 
و پس از طى آموزش هــاى نظامى و موفقيت در 
آزمون هاى زبان انگليسى و مهارت هاى تخصصى 
و انجام دوره هاى آكادمى پرواز و پرواز مقدماتى با 
هواپيماهاى پاپ و اف-33 در دانشكده پرواز در 
تاريخ 1349/05/25 به منظور تكميل دوره خلبانى 
و پرواز با هواپيماهاى پيشــرفته جت شكارى به 
هنگ آموزشــى 38 پايگاه هوايــى «الردو» ايالت 
تگزاس كشــور آمريكا اعزام شــد و پس از طى 
دوره هاى تكميلى پرواز و گذراندن دوره ســامانه 
كنترل اســلحه در آمريكا و پــرواز با هواپيماهاى 
تى-41، تى-6، تى-37، تى-38 به مدت 55 هفته 
و دريافت نشان خلبانى در تاريخ 1351/05/20 به 
ايران بازگشت و دوره كابين جلو هواپيماى اف-4

(موســوم به فانتوم) را طى كرد و به پايگاه هوايى 
همدان انتقال يافت با طرح گسترش هواپيماها در 
سال 1354 به پايگاه ششم شكارى (بوشهر) منتقل 
شد و بار ديگر در تاريخ 57/06/25 به پايگاه سوم 
شــكارى انتقال يافت و به جمع تيز پروازان اين 

پايگاه پيوست.
 شــهيد نوژه در دوران خدمتــش همواره فردى 
بــا انضبــاط و برخــوردار از دانش پــروازى و 
مهارت هــاى تخصصى و يكــى از كاركنان ممتاز 
پايگاه به حساب مى آمد، به طورى كه در سال هاى 
1356 تا 1358 به عنوان افســرى كه روزانه بيش 

از 12 ســاعت وقتش را به انجــام امور عملياتى 
مى پردازد، با 2 مورد تشــويقى به دليل جديّت در 
امور محوله، از وى به عنوان افسرى پركار يادشده 
است. فرمانده گردان يكم شكارى، فرمانده گردان 
31 پايگاه ســوم شكارى، رئيس شــعبه عمليات 
مشترك، افسر ســتاد معاون عملياتى پايگاه ششم 
شــكارى، معاون دايره عمليات و افســر ســتاد 
عملياتى پايگاه، از جمله مســئوليت هاى وى بوده 

است. 
22:00 ســاعت  حــدود   1358/05/23 تاريــخ 
مهاجمان مسّلح طرفدار حزب دمكرات كردستان و 
گروهى از عشاير وابسته منطقه با انواع سالح هاى 
سبك، ســنگين و خمپاره انداز به شهر پاوه حمله 
كردند، بر اين اســاس در مــورخ 1358/05/25
ســرگرد خلبان محمد نوژه/ كابين جلو/ به همراه 
ســتوان يكم خلبان عبدا... بشيرى موسوى /كابين 
عقب/ به جهت پشــتيبانى و اسكورت بالگردهاى 

شينوك نيروى زمينى ارتش حامل 
مجروحان درگيري هاى شهر پاوه و 
امنيت ســتون اعزامى كرمانشاه به 
پاوه اعزام شــد. وى پس از انجام 
عمليات و در هــم ريختن مواضع 
ضدانقالب در حين انجام گشــت 
هوايى، ناگهان شكارى اف-4 مورد 
اصابت آتشــبار عناصر ضدانقالب 
منطقــه قرار گرفــت و هواپيما از 
كنتــرل خــارج شــد، درحالى كه 
دست راست خلبان كابين جلو در 
اثر اصابت گلوله بــه درون كابين 
قطع شده بود متأسفانه هيچ يك از 
صندلى  از  استفاده  فرصت  خلبانان 
پــران را نيافتنــد و هواپيما به كوه 
اصابت كرد و در منطقه« قشــالق» 
بين پاوه و روانســر سقوط كرد و 
درحالى كه خلبان محمد نوژه روزه 

بود با خون خويش افطار كرد.

 خلبان شهيد سيدعبدا... بشيري موسوي 
طبق مصاحبه تلفنى با ســيدجالل و سيدرســول 
عبــدا...  شــهيد  بــرادران  بشيرى موســوى 
بشيري موســوي، در دهم بهمن ماه ســال 1331

هجرى شمســى در يك محله قديمــى واقع در 
خيابــان بعثت زنجــان، فرزندى بــه دنيا آمد كه 
عبدا... ناميده شد، پدرش سيدفتاح مردى شريف، 
زحمت كش و از خادمان امام حسين(ع) بود. وى 
همــواره درحال كار و تالش بود و افتخار مى كرد 
كه شــغلش خدمت به امام حسين(ع) و شهداى 
كربالست. در شــهر همه او را به عنوان خادم امام 

حسين(ع) مى شناختند. 
به دليــل ذكاوت و هــوش باال و 
عالقه منــدى اش به نظامى گرى و 
خلبانــى، در تاريخ 1352/07/01 
كتبى  آزمون هاى  قبولــى  از  پس 
و شــفاهى و آزمايشات پزشكى 
به استخدام نيروى هوايى درآمد.

 وي به مدت 2 ســال دوره كامل 
هواپيماهاى  بــا  پــرواز  آكادمى 
آموزشــى تى 41 تــى37 و جت 
مافوق صوت تى 38 را در پايگاه 
مدينــاي شــهر داالس گذراند و 
بــه دريافت نشــان خلبانى نائل 
گشت و با درجه ستوان دومى به 
ايران بازگشــت. پس از گذراندن 
هواپيماى  آموزشــى  دوره هــاى 
شــكارى اف-4 به جمع خلبانان 

اين گردان در پايگاه يكم شــكارى پيوســت. با 
ناآرامى هايى در غرب كشــور، گنبد و نقده پاوه و 
تركمن صحرا كه به تحريك گروهك هاى معاند، 
منافقان و با پشــتيبانى عناصر ضدانقالب فرارى 
وگروه هاى مســلح كه از طرف عــراق حمايت 

مى شدند در سال 1358 مواجه شد. 
بشير موسوى همواره داوطلب پروازهاى سخت و 
پرمخاطره بود تا اينكه در مردادماه سال 58 منافقان 
به شــهر پاوه يورش مى برنــد و مرتكب جناياتى 
وحشتناكى در بيمارستان شهر مى شوند و در صدد 

بودند تا شهر را به محاصره خود در آورند. 
عبدا... اين خلبان شــجاع با شــنيدن اين اخبار 
لحظه اى آرام و قرار نداشــت و مترصد فرصتى 

بود تا بــه مبارزه بــا اين مزدوران وابســته به 
اســتكبار جهانى به پردازد و ســرانجام ستوان 
يكم خلبان ســيدعبدا... بشيري در جريان تثبيت 
دوران انقالب اســالمى در روز بيســت وپنجم 
مردادماه 1358 به همــراه محمد نوژه مأموريت 
يافــت تــا بالگرد شــينوك حامــل مجروحان 
درگيري هاى شهر پاوه را اسكورت نمايد كه در 
آســمان پاوه با توپ 23 ميليمتري مورد هدف 
گلولــه گروهك هــاي ملحد و بازيچه  دســت 
اســتكبار غرب و شــرق قرار گرفــت و بر اثر 
ســقوط هواپيما، در روز شهادت موالى متقيان 
حضرت على(ع) و مصادف با بيســت ويكم ماه 

مبارك رمضان به افتخار شهات نائل شد.
با خروج پيكر مطهر شهيد مراسم استقبال با اداى 
احترام نظامى به شــهيد از طريــق فرمانده يگان 
تشريفات نظامى انجام شد و سپس در مزار پايين 

در آغوش خاك آرام گرفت. 
در نخستين سالگرد شهداى پاوه و 2 تن از خلبانان 
نيروى هوايى/شهيد نوژه و شهيد بشيرى موسوى/ 

مجلس بزرگداشتى از سوى نيروى هوايى و سپاه 
پاســداران در مدرسه عالى شــهيد مطهرى تهران 

برگزار مى شود. 
اين مراســم كه با حضور آيت ا... بهشتى رياست 
خبــرگان قانون اساســى و تنى چنــد از مقامات 
كشورى و لشكرى و امت خداجوى ايران اسالمى 

برگزار شد. 
از ســيدفتاح پدر شهيد بشيرى دعوت مى شود كه 
در سالگرد شهادت فرزندش براى حضار در تهران 
ســخنرانى كند؛ پدر مى پذيرد ولى نمى دانست كه 
اين دعوت مالقات با خالق يكتا و ديدار با فرزند 

دلبندش است. 
ســيد درحالى كه عكســى از فرزند شهيدش كه 
در قــاب تصويــر خودنمايى مى كرد در دســت 
داشــت در مقابل ميكرفون قرار گرفت و پس از 
نوحه خوانى و ســينه زنى در سخنانى خطاب به 
ســران گروهك هاى محارب و از خــدا بى خبر 
گفت: اگر ده فرزند هم مى داشتم خود و فرزندانم 
را در راه اســالم و انقالب امام فدا مى كردم. اين 
ســخن به مذاق منافقان خــوش نيامد و در صدد 

نابودى وى برآمدند. 
منافقان پس از شــنيدن سخنان پدر شهيد، عصبى 
شــده و طرح تــرور وى را در دســتور كار قرار 
مى دهند. از اين رو پس از اتمام مراســم سخنرانى 
سيدفتاح كه قصد بازگشــت به زنجان را داشت، 
منافقى به گويش آذرى اعتماد وى را جلب كرده 
و درحالى كه رانندگى اتومبيــل بنزى را بر عهده 
داشــت در پيش پاى ســيد ترمز كرده و خطاب 
به ســيد مى گويد كجا مى روى؟ ســيد مى گويد: 

زنجان...
راننــده مى گويد مــا تا قزوين مى رويــم. تا آنجا 
شــما را هم باخود مى بريم و به اين ترتيب سوار 
ماشــين گروهك هاى از خدا بى خبر مى شود. در 
مســير، راننده 2 نفر از همدســتان منافقش را هم 
ســوار مى كند تا شب به نزديكي قزوين مى رسند، 
راننده به بهانه خراب شدن ماشين، توقف مى كند 
از اتومبيل پياده شــده و با نگاهى به موتور ماشين 
مى گويد: ماشــين خراب شده. مســافران را پياده 
مي كنــد. همه جا تاريــك و ظلمات اســت. به 
يكباره، 2 نفرى به سيدفتاح و همراه وى حمله ور 

مى شوند. 
دســتان همراهش را از پشت بســته و با ضربات 
مشــت و لگد به ســر و صــورت وى مى كوبند، 
به طورى كه از حال مى رود. سيد كه قصد مداخله 
داشته تا همراهش را نجات دهد به يكباره به سيد 
حمله ور مى شوند و با ضربات چاقو وى را به قتل 
رسانده و متوارى مى شــوند، بدين ترتيب پدر به 

ديدار فرزندش مى شتابد.

تئاتر پيش از كرونا هم زنده نبود!

مراسم سالروز شهادت شهيد نوژه امروز برگزار مى شود

از ســيدفتاح پدر شهيد بشيرى 
دعوت مى شــود كه در سالگرد 
شــهادت فرزندش براى حضار 
پدر  كند؛  ســخنرانى  تهران  در 
كه  نمى دانســت  ولى  مى پذيرد 
اين دعوت مالقات با خالق يكتا و 

ديدار با فرزند دلبندش است
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ادعاى سنتكام درباره توقيف يك نفتكش
 از سوى ايران

 ســتاد فرماندهــى مركزى نيروهاى آمريكايى در غرب آســيا با 
انتشار ويديويى سياه و ســفيد در حساب كاربرى توييترش، مدعى 

توقيف يك نفتكش از سوى ايران شد.
ــى  ــاى نظام ــد: نيروه ــى ش ــنتكام مدع ــنا، س ــزارش ايس ــه گ ب
ايــران شــامل 2 قايــق و يــك هليكوپتــر sea king در آب هــاى 
ــه  ــرده و ب ــف ك ــام wila را توقي ــه ن ــتى ب ــك كش ــى ي بين الملل

ــدند.  ــه آن وارد ش عرش
همچنيــن خبرگــزارى آسوشــيتدپرس مطــرح كــرد: ايــن ويدئــوى 
ســياه و ســفيد منتشرشــده از ســوى ســنتكام نشــان مى دهــد 
MV فــرود  Wila نيروهــاى ويــژه از يــك هليكوپتــر بــه نفتكــش
ــرقى  ــاحل ش ــارج از س ــش در خ ــن موقعيت ــه آخري ــد ك مى آين
ــوده  ــكان ب ــهر خورف ــه ش ــك ب ــى و نزدي ــده عرب ــارات متح ام

اســت. 
ادعاى سنتكام و اين مقام ارتش آمريكا در پى اين مطرح مى شود كه 

مقامات رسمى ايران هنوز اين خبر را رد يا تأييد نكرده اند.

ايراد شوراى نگهبان به طرح ماليات  
بر خانه هاى خالى

 سخنگوى شوراى نگهبان از ارجاع طرح دوفوريتى اصالح ماده 
- 54 مكرر - قانون ماليات هاى مســتقيم (طرح ماليات بر خانه هاى 

خالى) به مجلس خبر داد.
بــه گــزارش ايلنــا، عباســعلى كدخدايــى در توييتــر نوشــت: ضمــن 
ــب  ــرم در تصوي ــدگان محت ــات نماين ــزه و زحم ــى از انگي قدردان
مصوبــات مربــوط بــه معيشــت مــردم، طــرح دوفوريتــى اصــالح 
ــى  ــورد بررس ــتقيم م ــاى مس ــون ماليات ه ــرر) قان ــاده (54 مك م
ــن  ــراى تضمي ــام و ب ــد ابه ــل وجــود چن ــه به دلي ــت ك ــرار گرف ق
ــط  ــات توس ــع ابهام ــس از رف ــد پ ــرر ش ــردم مق ــوق م ــر حق بهت

مجلــس، نظــر نهايــى اعــالم گــردد.

با مقاومت تحريم و تحريف شكست مى خورد
 براى مقابله با جريان تحريف و تحريم الزم است ما به توان داخلى 

كشور تكيه كنيم و در مقابل فشار و تهديدات دشمنان مقاومت كنيم.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى در گفت وگو با 
تسنيم، با اشاره به بيانات مقام معظم رهبرى درباره جريان تحريف، اظهار 
كرد: جريان تحريف به دنبال ناديده گرفتن پيشــرفت ها و دستاوردهاى 

كشور است و هيچ گاه از دشمنى خود عليه ايران بازنمى ايستد.
حجت االسالم احمدحسين فالحى با بيان اينكه جريان تحريف در واقع 
بزك كنندگان چهره آمريكا و همواركنندگان بازگشت آمريكا به كشور 
هســتند، افزود: جريان تحريف به دنبال آن است كه كشور را به حدى 

ضعيف نشان دهد تا مجبور به مذاكره و سازش با آمريكا شود.
سخنگوى كميسيون آموزش مجلس شوراى اسالمى با اشاره به جريان 
تحريم، ادامه داد: اين جريان به دنبال آن است كه با تحريم هاى گسترده 
خود مردم را در مقابل مسئوالن جمهورى اسالمى قرار دهند اما ما با باور 

به توان داخلى و بهره گيرى از جوانان نخبه بر تحريم ها غلبه مى كنيم. 

تشكيل كميسيون ويژه باشگاه تحريمى ها در 
دستور كار مجلس

 طرح تشكيل كميسيون ويژه باشگاه تحريمى ها چهارشنبه در دستور 
كار مجلس شــوراى اســالمى قرار خواهد گرفت، ايران مى تواند بازار 

بزرگى براى باشگاه تحريمى ها باشد.
نماينده مردم ملكان در مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا، 
گفت: اين باشگاه متشــكل از كشورهاى تحريم شده از طرف ايران با 
عضويت 25 كشور است كه ايران مى تواند نقش محورى در آن داشته 

باشد و بازار بزرگى براى محصوالت كشاورزى به حساب بيايد.
على موسوى تصريح كرد: باشــگاه تحريمى ها مى تواند بازار بزرگ 2

ميليــارد جمعيتى براى كاالهاى ايرانى باشــد و مجلس نيز با تصويب 
كميسيون ويژه باشگاه تحريمى ها مى تواند مصون سازى اقتصاد ايران را 
دنبال كند تا اقتصاد ايران را از آســيب تحريم كشورهاى استكبارى در 

امان نگه دارد.

در لبنان مداخله نكنيد!
 رئيس جمهور فرانسه از ايران خواست تا از مداخله در امور داخلى لبنان بپرهيزد.

به گــزارش فارس، امانوئل ماكرون كه خيلى فــورى پس از انفجارهاى اخير 
بيروت، با ســفر به لبنان در اقدامى مداخله جويانه براى اين كشور غرب آسيا 
طرح ابتكارى سياســى پيشــنهاد داد، در گفت وگوى تلفنى خواستار مداخله 
نكردن ايران در اين كشور غرب آسيا شد. وى در تماس تلفنى با رئيس جمهور 
ايران تصريح كرد: «ضرورى اســت كه تمامى قدرت هــاى درگير از هرگونه 
مداخله خارجى دورى كنند و از روى كار آمدن دولتى حمايت كنند كه بتواند 
ايــن فوريت را مديريت كند». رئيس جمهور فرانســه ظهر روز 16 مرداد وارد 
بيروت شد و پس از بازديد از مناطق خسارت  ديده در پى انفجار بندر بيروت، با 
مقامات لبنانى از جمله «ميشل عون» رئيس جمهور، «حسان دياب» نخست وزير 

و «نبيه برى» رئيس  پارلمان لبنان ديدار كرد.

بايد راه براى قانونمداران هموار شود
 همكارى شــوراها براى هموار كردن راه هاى زندگى درست و قانونمند و 

جلوگيرى از تخلف است. 
به گزارش ايســنا، رئيس قوه قضاييه در اجالس عمومى شوراى عالى استان ها 
به عنوان ميهمان ويژه اظهار كرد: بايد همكار همه بخش ها در كشور باشند و در 
مقابل زياده خواهى، رانت خوارى و فســاد ايستادگى كنند. از اين حيث شوراها 
همكار دستگاه قضايى محسوب مى شوند. اساس شوراها اين است كه به دنبال 
پيشــرفت شهرها و آبادى ها باشــند، اما اين امر بايد به گونه اى باشد كه محيط 

زيست مورد آسيب قرار نگيرد.
آيت ا... ســيدابراهيم رئيسى ادامه داد: شوراها در شــهر و روستا براى افرادى 
كه مى خواهند حركت قانونمند كنند بايد مأمن باشــند و افرادى كه مى خواهند 

تخلف كنند نخستين سد را بايد شوراها بدانند. 

سالمت و جان مردم با هيچ چيز 
قابل معامله نيست

 تالش همزمان و همپا براى توليد دارو و واكســن در داخل كشور و تهيه دارو 
و واكســن مورد نياز از خارج حركتى ادامه دار اســت. به گزارش تســنيم، رئيس 
جمهور در جلسه كميته هاى تخصصى ستاد ملى مقابله با كرونا گفت: همه بايد به 
روشــنى بدانند كه جرايم و مجازات ها براى حفظ سالمت مردم و رعايت حقوق 
شهروندان تعيين شده و رعايت نكردن شيوه نامه ها، دقيقاً تجاوز به حقوق شهروندى 
و مستلزم مجازات و جريمه است. حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى تمام 
دستگاه هاى كشور را به تبيين، آموزش و اطالع رسانى در زمينه اجراى دقيق و رعايت 
دستورالعمل ها و شيوه نامه هاى جرايم و مجازات تعيين شده موظف كرد و گفت: 
نبود اطالع رسانى دقيق و آموزش الزم در اين باره، نتيجه معكوس داشته و نارضايتى 
مردم را به دنبال خواهند داشت و نبايد اجازه داد مردم دچار «عقاب بال بيان» شوند.

مبلغ برآورد اوليه موضوع مناقصه
(ريال)

مبلغ تضمين 
فرآيند ارجاع 

كار (ريال)
مهلت دريافت اسناد از 

سامانه ستاد
مهلت بارگذاري اسناد در 

سامانه ستاد
تاريخ بازگشائي تاريخ جلسه توجيهي

پاكات

تعميرات 
پاركينگ 

نفتكشهاي 
انبار نفت 
ايثارگران

12/098/131/174604/906/559

از تاريخ 99/05/25 

لغايت

99/06/01 

تا ساعت 14 روز  

چهارشنبه 

مورخ 99/06/12

ساعت 10 صبح روز 
يكشنبه 

مورخ 99/06/09

  در سالن جلسات 
ستاد منطقه همدان

ساعت 10 صبح روز 
شنبه 

مورخ 99/06/15

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه هيئت محترم 
وزيران (توضيح اينكه ضمانت نامه پست بانك قابل پذيرش نمي باشد) و يا واريز سپرده نقدي به حساب شماره 9200030173 بانك ملت شعبه جهان نما و با 
شناسه واريز 30126  به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد . (اعتبار ضمانت نامه هاي صادره به مدت 3 ماه از آخرين مهلت بارگذاري اسناد و تا تاريخ 99/09/12) 
توضيح اينكه تهيه و تحويل فيزيكي پاكت الف در آخرين مهلت تحويل پيشنهادها به آدرس همدان ، آرامگاه بوعلي سينا ، جنب شركت مخابرات استان ، شركت 

پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان (دبيرخانه كميسيون مناقصات) الزامي است.

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان 
بعنــوان مناقصــه گــزار در نظــر دارد مناقصــه مشــروحه ذيــل را از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي 
دولــت برگــزار نمايــد . كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت 

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

مدت قرارداد : پس از اعالم به برنده مناقصه و عقد قرارداد به مدت چهار ماه شمسي مي باشد .
شرايط متقاضي و مدارك مورد نياز : 

■ دارا بودن ظرفيت آزاد و بارگذاري گواهي از سايت ساجار
■ بارگذاري گواهي تأييد صالحيت معتبر از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (حدأقل پايه 5 در رشته ابنيه) 

■ بارگذاري گواهي تائيد صالحيت ايمني معتبر صادره از سازمان تعاون ، كار و رفاه اجتماعي 
■ بارگذاري تصاوير قراردادهاي انجام كار مشابه و تصاوير رضايت نامه (اصل يا برابر اصل شده) از كارفرمايان قبلي در خصوص كيفيت پيمانها (حدأقل 

3 مورد)
■ بارگذاري فرم تكميل شده استعالم ارزيابي كيفي و مدارك و مستندات مربوطه 

■ بارگذاري گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و همچنين ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي
■  بارگذاري  تصوير كارت ملي و شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شركت ، تصوير صفحات اساسنامه شركت ، آگهي تأسيس شركت به 

همراه آخرين تغييرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي 
- بارگذاري كد ثبت شده در پايگاه ملي مناقصات ، ارائه كد اقتصادي و شناسه ملي

 (مضافاً اينكه مناقصه گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملكرد شركت كنندگان در مناقصه از ساير ادارات ، ارگانها و سازمانهاي مربوطه 
اقدام و از نتيجه آن در ارزيابي مناقصه استفاده نمايد . همچنين در صورت داشتن قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار ، ارائه رضايت نامه در تمام 

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

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

كننده در مناقصه مي باشد 
■ در صورت اعالم مناقصه گزار ، ارائه اصل و يا تصوير برابر اصل شده كليه مدارك فوق (در دفاتر اسناد رسمي) از سوي شركت كنندگان الزامي 

خواهد بود .   
■ ضمناً بازگشائي پاكتها با حدأقل 3  شركت كننده در مناقصه انجام خواهد شد .
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روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان

 چندى پيش بــا اعتراض 2 تن 
از اعضاى كميســيون كشــاورزى 
مجلس شــوراى اسالمى به وزارت 
كشاورزى در رابطه با واردات گندم 
توسط ســعيد حجاريان، اين مسأله 
توجه رســانه ها را بــه خود جلب 
كرد. حجت االسالم و المسلمين احد 
آزاديخواه در توئيتر شــخصى خود 
اينجانب  مستقل  بررسى  كه  نوشت 
حاكى از آن اســت، شــركت راشا 
تنديس پارسيان متعلق به حجاريان 
در سال 95 به واردات محموله هاى 

گندم و جو اقدام كرده است.
وى همچنين نوشته بود تا كى بايد 
شــاهد فعاليت هاى اقتصادى افراد 

سياسى متصل به دولت ها باشيم؟
در ادامــه اعتراضــات كميســيون 

مســأله  ايــن  بــه  مجلــس  كشــاورزى 
وزيــر جهــاد كشــاورزى يكشــنبه گذشــته 
ــا اعضــاى  ــت، ام ــس حضــور ياف در مجل
قانــع  وزيــر  پاســخ هاى  از  كميســيون 
نشــده و پرونــده واردات گنــدم حجاريــان 

ــد. ــال ش ــس ارس ــن مجل ــه صح ب
بــا اين حــال پايــان هفته گذشــته بود كه 
پســر حجاريــان در واكنش بــه اظهارات 
آزاديخــواه نوشــت: به اطالع مى رســاند 

حجت االسالم احد آزاديخواه در گفت وگو 
با آن خبرگزارى مطالبى را عنوان داشــته اند 
كه متأســفانه مقرون واقعيت نبوده و ايشان 
به رغم توضيحات پيشــين اينجانب كه در 
خبرگزارى هاى رســمى منتشر شده است، 
همچنان بــر بيــان مطالب كــذب اصرار 

ورزيده اند.
آزاديخــواه در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
كميسيون  جلســه  تشــريح  در  همدان پيام 

كشــاورزى با وزير گفــت: على خضريان 
نماينده تهران از وزير جهاد پرســيد كه چرا 
رديف اعتبارى بودجه ســنواتى براى خريد 
تضمينى گندم براى رسيدن به خودكفايى در 
ســال 93 حذف شده و از سال بعد، 3 تا 4
ميليون تن واردات گندم صورت گرفته كه 
يكى از اين شركت هاى واردكننده متلعق به 

پسر سعيد حجاريان است.
نماينده ماليــر در مجلس ادامه داد: در اين 

جلسه كه با حضور وزير و معاونان 
برگزار شده بود، پرسش كننده سؤال 
اســناد و مدارك قابل توجهى ارائه 
كرد و اين نشــان دهنده آن است كه 
پرســش ها با اطالعات و موشكافى  
طرح شده است كه البته خضريان از 
پاســخ هاى وزير قانع نشد و پرسش 

به صحن مجلس ارجاع شد. 
كميســيون  رئيســه  هيــأت  عضو 
كشــاورزى مجلس شوراى اسالمى 
اظهار كرد: در هيأت رئيسه كميسيون 
مربوطه اين امكان براى اعضا وجود 
دارد هنگامــى كــه نماينــده اى در 
جايگاه پرســش كننده، پرسشــى را 
مطــرح مى كنــد، اســناد و مدارك 
مربوطــه را البته به صــورت تعاملى 

بررسى كنيم. 
آزاديخواه در ادامه افزود: بررســى اسناد و 
مدارك نشــان مى دهد كه ايــن اتفاق افتاده 
است و اســناد محكمى نيز وجود دارد كه 

اين مسأله را تأييد مى كند.
شــوراى  مجلــس  آتــى  جلســات  در 
ــد  ــرح خواه ــش مط ــن پرس ــالمى اي اس
شــد و بازخــورد نماينــدگان بــا ايــن 
پرســش مى توانــد حتــى تــا اســتيضاح 

وزيــر مربوطــه نيــز پيــش بــرود.

اسناد محكم واردات گندم وجود دارد

پاسخ آزاديخواه به تكذيب سخنانش 
توسط پسرحجاريان

همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كند

براى شانزدهمين بار

 سال پايانى دولت تدبير و اميد
 همدان و افق 1404
 يك قرن با دولتى ها

به مناسبت هفته دولت 
يادنامه اى براى شهداى دولت، شهيدان رجايى و باهنرشهيدان رجايى و باهنر

ويژه ويژه 
هفته دولتهفته دولت

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433

نگاهى به عملكرد بخش خصوصى و دولتى

مصاحبه، تحليل، گزارش، عملكرد، رپرتاژ، آگهى
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آگهى ابالغ اجراييه مهريه پرونده اجرايى شماره 139904026781000204
بديــن وســيله بــه آقــاى علــى الونــد، نــام پــدر: مجتبــى، تاريــخ تولــد: 1360/11/26، 
شــماره ملــى: 3932805992 ، شــماره شناســنامه 3225 ابــالغ مــى شــود كــه خانــم 
شــيما تركمــن (زوجــه) باســتناد ســند ازدواج 10451-1386/06/12 جهــت وصــول مبلــغ 
95/760/000/000 ريــال (مبلــغ ريالــى تعــداد 900 عــدد ســكه طــالى كامــل بهــار آزادى 
موضــوع الزم االجــرا) عليــه شــما اجرائيــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرايــى بــه كالســه 
9900215 در ايــن اجــرا تشــكيل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 1399/04/21 مأمــور اداره 
پســت ماليــر، محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده، لــذا بنــا بــه 
تقاضــاى بســتانكار طبــق مــاده 18 آييــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائيــه فقــط يــك مرتبــه 
ــى آگهــى مــى شــود و چنانچــه ظــرف  ــه هــاى كثيراالنتشــار محل در يكــى از روزنام
مــدت بيســت روز از تاريــخ ايــن آگهــى كــه روز ابــالغ محســوب مــى گــردد، نســبت 

بــه پرداخــت بدهــى خــود اقــدام ننماييــد، عمليــات اجرايــى جريــان خواهــد يافــت.
(م الف 218)

تاريخ انتشار: 1399/05/25
پرى الوندى 
 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى مالير

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

برابــر رأي شــماره 139960326009000090 هيــأت موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتي 
ــك  ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س اراض
فامنيــن تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى اميــر تقــوى فرزنــد يدالــه بــه شــماره 
شناســنامه 7446 صــادره از فامنيــن در يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 204/31 مترمربــع مفــروز 
ــا واســطه از مالــك  ــدارى ب ــع در شــهر فامنيــن خري و مجــزى شــده از پــالك 104 اصلــي واق
رســمى آقــاى يدالــه تقــوى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
ــدور  ــه ص ــخاص نســبت ب ــه اش ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
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، ظــرف مــدت 
يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. 
بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 141)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/05/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/10

رضا بيات 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فامنين

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

ثبت نام رانندگان متقاضى سرويس مدرس از 25 مرداد
 مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى هاى شهرى كشور از آغاز ثبت نام رانندگان متقاضى 

فعاليت به عنوان سرويس مدرسه از 25 مرداد خبر داد.
به گزارش ايرنا، مرتضى ضامنى اظهار كرد: با توجه به اينكه سال تحصيلى جديد بنا به گفته 
مسئوالن آموزش و پرورش از 15 شهريور آغاز خواهد شد درصورت فعاليت مدارس، اگر 
خانواده ها نياز به سرويس داشته باشند، شهردارى ها آمادگى دارند تا نسبت به ارائه سرويس 
اقدام كنند. وى گفت: فرايند ثبت نام از رانندگان متقاضى سرويس مدرسه از 25 مرداد آغاز و 
تا 2 شهريور ادامه دارد. اين مسئول ادامه داد: براى كاهش آسيب هاى ناشى از كرونا ويروس، 
ثبت نام آن دسته از رانندگانى كه در سال تحصيلى گذشته در سامانه ملى سپند نام نويسى كرده 

و پروانه فعاليت دارند به صورت پيامكى انجام خواهد شد. 

اهداى رايگان ماسك ميزان رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى را افزايش مى دهد

 رئيس انجمن علمى مــددكارى اجتماعى ايران اعالم كرد كه برخى مراكز تجارى 
و اقتصادى پيش از ورود شــهروندان، به توزيع ماسك، الكل و دستكش رايگان اقدام 
مى كنند، اجــراى اين گونه طرح ها در هر يك از اماكن عمومى ضرورى اســت؛ زيرا 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى را تقويت مى كند. مصطفى اقليما در گفت وگو با ايرنا 
افزود: افزايش اميد به زندگى در يك جامعه از طريق حمايت هاى اقتصادى و اجتماعى 
مســئوالن حفظ شده و مراقبت از ســالمتى را افزايش مى دهد. وى ادامه داد: رعايت 
اصول پزشكى براى پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا بايد با حمايت هاى اقتصادى از 

نيازمندان، اقشار آسيب پذير و كارگران روزمزد همراه باشد.

پويش «جهيزيه آسمانى» 
به مناسبت روز ملى خانواده راه اندازى شد

 معاون فرهنگى تبليغى حوزه هاى علميه خواهران از راه اندازى 3 پويش «يك كوچه 
به ازدواج»، «خانه فيروزه اى» و «جهيزيه آسمانى» به مناسبت روز ملى خانواده خبر داد.
معصومه ظهيرى، در گفت وگو با مهر، ضمن گراميداشت روز ملى خانواده، اظهار كرد: مركز 
مديريت حوزه هاى علميه خواهران با هدف تحكيم بنيان خانواده و در راســتاى تسهيل و 
ترويج ازدواج آسان به راه اندازى 3 پويش «يك كوچه به ازدواج»، «خانه فيروزه اى» و «جهيزيه 
آسمانى» اقدام كرده است. معاون فرهنگى تبليغى حوزه هاى علميه خواهران كشور اظهار كرد: 
هدف از راه اندازى پويش «يك كوچه به ازدواج» تأمين جهيزيه براى زوجين نيازمند است كه 

در اين طرح 30 مركز نيكوكارى حوزه هاى علميه خواهران فعاليت خواهند داشت.

جام جم: ترامپ: كرونا نبود، جورج واشنگتن هم حريفم نمى شد
  دست كرونا به كمر ترامپ رسيد!! 

آفتاب: دود اگزوز خودروسازان در چشم مدرس خيابانى 
  پيش از موعد چوب تو لونه زنبورا كرده!!

شهروند: دستفروشان قربانى كرونا 
  بدون شرح!!

همدان پيام: خبرنگاران در خط مقدم در جنگ فرهنگى هستند
   گاهى اوقات فضايى هم مى شن!!

همشهرى: پول بنزين به حساب يارانه اى افراد واريز مى شود 
   كارت يارانه تون رو نذاريد تو جيبتون، لباستون بنزينى مى شه!!

همدان پيام: كشف كاالى قاچاق در نهاوند
  مراقب باشيد الش كرونا گير نكرده باشه؟؟
شهروند: برآورد هزينه كرونا روى بودجه دولت 

  حاال كرونا يه اشتباه كرد بعضى چيزا رو گردن گرفت!!
رسالت: گام هاى لرزان ترامپ در شوراى امنيت

   احتماال واكسن كروناى چينى  زده پاهاش آسيب ديده!!
جوان: واكسن ايرانى كرونا پروتكل هاى بهداشتى را گذراند 

   حاال در خونه كرونا رسيده يا فاميل دور كرونا!!
همدان پيام: بهار و تويسركان همچنان قرمز 

  رنگ سال تو اين شهر ها زودتر مشخص شده !! 
مردم ســاالرى: ماليات بر خانه هاى خالى نمى تواند قيمت مسكن را 

كاهش دهد
  چون هنوز كليداشون بى تدبير مونده!!

شرق: ابربدهكاران بيش از 30 هزار ميليارد تومان پرداخت كردند
   دست كرونا درد نكنه بالون ها رو پايين آورد!!

تجارت: تعامل گم شده دولت و مجلس 
   فعال كرونا قرارداد بازيشونو امضا نكرده

آغاز توزيع كارت كنكور 99 از 28 مرداد

 كنكور سراســرى ســال 1399 در روزهاى 29، 30 و 31 مرداد و 
يكم شهريورماه 99 برگزار مى شود و داوطلبان از سه شنبه 28 مردادماه 

مى توانند كارت خود را به صورت اينترنتى دريافت كنند.
به گــزارش خبرنگار مهــر، آزمون عمومــى و اختصاصى داوطلبان 
گروه آزمايشى هنر در صبح چهارشنبه 29 مرداد، داوطلبان گروه هاى 
آزمايشــى علوم رياضى و فنى و علوم انســانى در صبح پنجشنبه 30

مرداد، داوطلبان گروه آزمايشى علوم تجربى در صبح جمعه 31 مرداد 
و داوطلبــان گروه آزمايشــى زبان هاى خارجى در صبح شــنبه يكم 

شهريورماه در 392 شهر و بخش كشور برگزار مى شود.
كارت هاى شــركت در آزمون براى همه داوطلبان آزمون سراســرى 
ســال 1399 براساس مندرجات بند «الف » اين  اطالعيه  بر روى درگاه 
اطالع  رسانى سازمان سنجش آموزش كشور قرار مى گيرد و داوطلبان 
پــس از پرينت كارت شــركت در آزمون، درصــورت وجود نقص 
احتمالــى بايد مطابق بند «ب» اين اطالعيــه به حوزه هاى رفع نقص 

كارت مندرج در سايت سازمان سنجش مراجعه كنند.
الف) نحوه و زمان پرينت برگ راهنما و كارت شركت در آزمون

كارت هاى شركت در آزمون همه داوطلبان گروه هاى آزمايشى علوم 
رياضى  و فنى ، علوم  تجربى ، علوم انســانى ، هنر و زبان هاى خارجى  
به همــراه راهنماى شــركت در آزمون از روز سه شــنبه 28 مرداد تا 
چهارشنبه 29 مرداد براى مشاهده و پرينت بر روى درگاه اطالع رسانى 
www.sanjesh.org سازمان سنجش آموزش كشــور به نشانى

قرار خواهد گرفت.
همه داوطلبان متقاضى شركت در آزمون ، براى پرينت كارت شركت 
در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به سايت سازمان سنجش مراجعه 
كرده و با وارد كردن شماره سريال كارت اعتبارى ثبت نام (12رقمى) و 
شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كدپيگيرى ثبت نام (16 رقمى) و 
نام و نام خانوادگى، كدملى و سريال شماره شناسنامه يك نسخه پرينت 

از راهنما و كارت شركت در آزمون تهيه كنند.
داوطلبانى كه در 2 يا 3 گروه آزمايشى متقاضى شده اند بايد عالوه بر پرينت 
كارت شركت در آزمون گروه آزمايشى اصلى، برحسب مورد نسبت به 
پرينت كارت گروه آزمايشــى دوم و يا گروه هاى آزمايشــى دوم و سوم 

(گروه هاى آزمايشى هنر و زبانهاى خارجى) خود اقدام كنند.
داوطلبان براى پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش 
فوق اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روى كارت شركت 

در آزمون، به حوزه امتحانى مربوط مراجعه كنند.
براى شــركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در 
آزمون و همچنين اصل كارت ملى و يا اصل شناســنامه عكس دار و 
ارائه آن الزامى اســت. بنابراين همه داوطلبان بايد براى پرينت كارت 

شركت در آزمون اقدام كنند.

نيلوفر بهرمندنژاد »
 از ســال 86 روز 25 ذى الحجــه به عنوان روز 
خانواده و تكريم بازنشســتگان در تقويم رســمى 

كشور درج شده است.
خانــواده به عنــوان كوچك ترين نهــاد اجتماعى، 
آســيب پذيرترين گروه در برابر مســائل اجتماعى 
اســت و اثرگذارترين نهاد در پــرورش و تربيت 
انسانى به شمار مى آيد، به طورى كه بيشتر مشكالت 
و آســيب ها ابتدا در خانواده ها بروز پيدا مى كند و 
درصورت پيشگيرى نكردن و برخورد ناصحيح با 

آنها، به درون جامعه نيز رسوخ مى كند.
در تكريــم بازنشســتگان بايد گفــت كه آرامش 
و امنيــت اجتماعــى و اقتصادى كشــور در گرو 
تالش هاى بى دريغ افرادى اســت كه در سال هاى 
فعاليت خود از هيچ كوششــى مضايقه نداشــته و 
با پشتكار و سخت كوشــى وصف ناپذير درعرصه 
ســازندگى در توســعه و پيشــرفت اين كشــور 

تأثيرگذار بوده اند.
 علــى غياثونــد مــردى 65 ســاله، زاده يكى از 
شهرســتان هاى همدان است كه حدود 35 سال در 
يكى از اداره هاى استان همدان خدمت رسانى كرده 
اســت و اكنون در دوران بازنشستگى به سر مى برد 
و از اينكه بيشــترين وقت خــود را صرف روابط 
خانوادگــى و فرزندانش مى كند احســاس خوبى 
دارد. او در بين صحبت هايش از عالقه شديد خود 
از همان دوران دبيرســتان به رشــته  حسابدارى و 
بازى با اعداد و ارقام مى گويد و اينكه شــغل خود 

را در زمينه همين رشته ادامه داده است.
غياثونــد در گفت  وگــو با خبرنگار مــا مى گويد: 
هميشــه براى رســيدن بــه دوران بازنشســتگى 
لحظه شــمارى مى كردم و براى اين دوران بسيار 
برنامه ريزى كرده بودم، از آنجايى كه نمى توانستم 
بيكار بنشــينم تصميم گرفتم پس از بازنشســتگى 
بــه كار آزاد بپردازم اما چــون عالقه كافى به اين 
فعاليت ها نداشــتم از اين كار هــم صرفنظر كردم 
و مشــغول تدريس رشته حســابدارى در يكى از 
آموزشــگا ه هاى همدان شــدم. حدود 5 سال در 
آموزشگاه تدريس كردم و ديگر با گذشت زمان و 

افزايش سنم به طور كامل خانه نشين شدم.
 او از شــيرين ترين و تلخ تريــن خاطرات دوران 
خدمتش مى گويد: شيرين ترين خاطره من مربوط 
به زمانى اســت كه تازه در قســمت حســابدارى 
اشــتغال داشــتم و از روز هاى نخســت زندگى 
مشــتركم مى گذشت، سعى داشتم هر روز خود را 
با انرژى تمام آغاز كنم؛ پس از گذشــت چند ماه 

به دليل اينكه وظايفم را به نحو احسن انجام مى دادم 
ترفيع رتبه گرفتم و سرپرســت قسمت مالى شدم. 
اما تلخ ترين خاطراتم مربوط به ســال 80 است كه 
يكى از بهترين همكارانم را به دليل سانحه تصادف 

از دست دادم.
غياثوند در ادامه از سالمت روحى و روانى دوران 
بازنشســتگى اش مى گويد: تصور بيشــتر آدم ها از 
دوران پس از بازنشســتگى، حالت افسردگى، تنها 
شدن و يا كاهش توان جسمى است، درصورتى كه 
براى من اصًال به اين شكل نبوده است، بازنشستگى 
به معناى كار نكردن نيست بلكه از نظر من، در اين 
دوران مى توان به دنبال شــغل جديدى رفت و در 
يك حرفه ديگر مشــغول شد. من بسيارى از افراد 
را سراغ دارم كه پس از رها كردن شغل كارمندى، 
وارد شــغل آزاد شده اند و شــرايط زندگى بهتر با 

درآمد كافى و بهترى را تجربه كرده اند.
او معتقد اســت: نوع نگرش هر فردى نســبت به 
افراد بازنشســته متفاوت است و برنامه ريزى براى 
بازنشســتگى يكى از راه هاى مفيــد براى مقابله با 

افسردگى در اين دوران است.
اين كارمند بازنشســته افــزود: بودن در جمع هاى 
خانواده، ســفرهاى تفريحى-زيارتى، ورزش هاى 
مناســب سن و انجام فعاليت هاى خيرخواهانه و... 
از جمله فعاليت هايى اســت كه مانع از افسردگى 

پس از بازنشستگى مى شود.
رئيس كانون بازنشستگان و مستمرى بگيران تأمين 

اجتماعى استان همدان ضمن گراميداشت روز ملى 
خانواده و تكريم بازنشســتگان اظهار كرد: كانون 
بازنشســتگان بر اســاس ماده 134 قانون كار، 29
قانون اساســى جهت پيگيرى مشــكالت، مسائل 
درمانى و بهداشــتى بازنشستگان تصويب شد كه 
اين امر در ســال 1377 جزو نخستين استان هايى 
بوده كه اين كانون تشكيل شده است، به طورى كه 
درحال حاضر در اســتان همدان حــدود 9 كانون 
داريم كه شــامل شهرســتان هاى ماليــر، نهاوند، 
تويســركان، اســدآباد و تمامى شهرستان هايى كه 
داراى فرماندارى هســتند، مى شود. افراد مى توانند 
به صورت دلخواه عضو كانون شــوند و هر زمانى 
كه بازنشست شــدند، مى توانند به كانون مراجعه 
كرده و از مزايايى كه در دسترس آنها قرار داده ايم 

بهره مند شوند.
حســين قادريان افزود: از مزاياى ايــن كانون به 
قرارداد بيمه تكميلى مى توان اشاره كرد كه حدود 
30 تا 33 هــزار نفر عضو اين قرارداد هســتند و 
هريك از اعضا مى توانند در شــرايط مســاوى از 

خدمات بيمه بهره كافى ببرند.
 وى در ادامه به برنامه شاخص كانون در يك سال 
گذشته اشاره كرد و گفت: از مهم ترين برنامه هاى 
شــاخص پرداخت وام به اين افراد است و حدود 
30 درصد از بازنشســتگان براى دريافت اين وام 

ثبت نام كرده اند.
مبلغ وام در كل 5 ميليون تومان از طريق ســازمان 

اعالم شــده است ولى به دليل اينكه تعداد بيشترى 
بتوانند اين وام را دريافت كنند در كل اســتان مبلغ 
اين وام را به 3 ميليون تومان رسانديم كه از طريق 
بانك رفاه با ضمانت خود افراد انجام مى شود، تنها 
كسانى كه سن بااليى داشــته باشند به ضامن نياز 
دارند، در غير اين صورت هر فردى مى تواند ضامن 

خودش باشد.
بازنشستگان، مســتمرى بگيران، بازماندگان، از كار 
افتادگان و تمامى كســانى كــه از تأمين اجتماعى 
حقــوق دريافت مى كننــد، مى تواننــد از اين وام 

استفاده كنند.
قادريــان در ادامه گفت: از ديگــر برنامه هاى اين 
كانــون تا پيش از شــيوع ويروس كرونــا، اعزام 
گروهى افــراد به صورت رايگان به شــهر مقدس 
مشهد بود و همچنين اســتفاده از هتل برتر انزلى 
با هزينه بسيار كم در اختيار اين افراد قرار گرفت.

 رئيس كانون بازنشســتگان درباره ميزان دريافتى 
حقوق بازنشستگان بيان كرد: مشكالتى كه درباره 
حقوق از همان روز نخســت داشــتيم اين بود كه 
بر اســاس ماده 96 سازمان تأمين اجتماعى، دولت 
موظف اســت هر ســال بر اســاس تورم، حقوق 
افــراد را افزايش دهد ولى متأســفانه به دليل اينكه 
در دولت هاى گذشته تورم به صورت شفاف اعالم 

نشده است، اين مبلغ جاماندگى پيدا كرده است.
به طور مثال درباره حقوق حداقل بگيران كه به مبلغ 
يك ميليــون و هزار800 تومان بوده اســت واقعًا 

تأمين مخارج زندگى با اين حقوق دريافتى در اين 
دوران تورم و گرانى شرايطى سخت و طاقت فرسا 
است. تا اينكه از زمان دولت هاى گذشته در صدد 
همسان سازى بوديم كه خوشبختانه امسال از يكم 

مرداد اجرا شد.
 قادريان درباره افرادى كه در مشــاغل ســخت و 
زيــان آور درحــال فعاليت هســتند در اين زمينه 
توضيحاتــى را ارائه داد: ســازمان تأمين اجتماعى 
در مورد كســانى كه با قانون ســخت و زيان آور 
بازنشسته شــده اند به اين افراد سابقه زمان سخت 
و زيان آور كه مشاغل اين افراد را در بر مى گرفت 
را جزو سنوات حســاب نكرده و حقوق دريافتى 
اين افراد كمتر از ســايرين شده است كه موجب 

اعتراض آنها شده است.
من به عنوان نماينده و رئيس كانون بازنشســتگان 
حتمــًا پيگيرى خواهم كرد و بــه دليل اينكه اين 
كارگران مشاغل سخت براســاس قانون سازمان 
تأمين اجتماعى مصوب ســال 80 اســت به ازاى 
كارهــاى ســخت و زيان آور هر يك ســال بايد 
1/5 ســال محسوب شود و پس از بازنشستگى 4

درصد حق بيمه كه دريافت مى كنند بايد سازمان، 
ســابقه اين افراد را جزو ســابقه مثبت حســاب 
مى كرده و ارزش ريالى اين سوابق را به اين افراد 
پرداخت مى كرده اســت ولى به طور كلى، حقوق 
افراد حداقل بگير با 30 ســال خدمت بر اســاس 
پرداخت حق بيمه به 2 ميليون و 850 هزار تومان 
رسيده است كه از تاريخ 99/5/1 اجرا شده است 
و اميدواريم كه براى افرادى كه در حد متوســط 
قــرار دارند اين افزايش مبلغ هم مورد توجه قرار 

بگيرد.
 وى در پايــان بيان كرد: در ايــن قانون پيش بينى 
شــده اســت همه كســانى كه كارهاى سخت و 
زيان آور انجام مى دهند كه شــامل معادن، كسانى 
كه در آزمايشــگاه ها با اســيدها، بازها سر و كار 
دارند، كسانى كه در جاهاى با رطوبت فراوان كار 
كنند، شــرايطى را دارند كه به آن كارهاى سخت 
و زيان آور مى گويند كه در ســال 1380 از طريق 
شوراى نگهبان مصوب شد. يعنى هر كارگرى كه 
در مشاغل سخت و زيان آور باشد به ازاى هر يك 
سال سابقه كار، حقوق 1/5 براى آن منظور مى شود 
و بايد حقوق 1/5 سال را دريافت كنند؛ يعنى اگر 
20 ســال كار كنند بايد ســابقه آن 30 سال باشد 
كه هنوز به طور كامل اين مصوبه به اجرا درنيامده 

است.

 با شــيوع ويــروس كرونا ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى همــدان در چند 
حوزه با محوريت معاونــت اجتماعى وارد عرصه 
خدمت رسانى و اطالع رسانى در موضوع پيشگيرى 
و مقابله با كرونا شد، حاال چندماهى است كه شيوع 
كرونا اين كشــور را درگير خود كرده و مشــاغل 
زيادى را تحت تأثير قرار داده است، يكى از رسته ها 
كه بيشترين آسيب را در اين بين ديد رسته  فرهنگى 

بود.
 حاال كــه چند وقتى اســت فعاليت هاى فرهنگى، 
ورزشــى و اجتماعى تا حد زيادى در استان تعطيل 
شده است، نه تنها اشــتغال بلكه تفريحات جوانان 
مختل شده و همه  اينها عاملى شده تا نگرانى ها براى 

اين رسته بيش از پيش شود. 
رئيس ســازمان فرهنگــى، ورزشــى و اجتماعى 

شــهردارى همدان با حضــور در دفتر همدان پيام، 
روزنامه ها و نقدى كه از مديران مى شود را عاملى 
براى هوشيارى و عملكرد بهتر سازمان ها دانست و 
گفت: يكى از معضالت در اســتان همدان بيكارى 
در بين جوانان است و شرايط كنونى تفريحات آنها 
را نيز مختل كرده و همين ســبب افسردگى در بين 
جوانان شــده است، بايد با تقويت زيرساخت هاى 
فرهنگى و كارآفرينى بر اين مشــكالت كه در بين 

جوانان است غلبه كنيم.
روح ا... وجدى هويدا با بيــان اينكه تالش مى كنيم 
بر اساس چشــم اندازها حوزه هاى فرهنگى، هنرى، 
اجتماعى و ورزشــى را تقويت كنيــم، اظهار كرد: 
در موضوع فرهنگى تالش مى كنيم فرهنگســراها 
را تقويــت كنيم و در موضوع اجتماعى، آموزش به 
شهروندان را جزو برنامه هاى كارى خود قرار داديم.

وى طــرح تعيين شــهروندان برگزيــده را يكى از 
اهداف سازمان عنوان كرد و گفت: در حوزه سالمت 
و آســيب اجتماعى هم كارهايى انجام شده كه در 
ابتداى راه هســتيم و اميدواريم رسانه ها در اين امر 

همراه ما باشند. 
وجدى هويــدا ايجاد دبيرخانــه خواهرخواندگى در 
حوزه گردشگرى را از فعاليت هاى اين سازمان نام برد 
و افزود: در بحث ورزشى برگزارى مسابقات محله اى 
و ورزش شــهروندى مطرح است كه در آن تيم هاى 

مختلف در محالت، ناحيه و منطقه مسابقه مى دهند.
وى با بيان اينكه مســابقه بازى هاى رايانه اى نيز از 
شــهريورماه در همدان آغاز مى شود، گفت: ورزش 

بانوان را نيز در محالت آغاز كرديم.
وى تقويت زيرســاخت ها در حوزه فرهنگى را از 
فعاليت هاى مهم دانســت و بيــان كرد: قصد داريم 

مجموعــه فرهنگــى عين القضات را بــه مجموعه 
فرهنگى، آموزشى و گردشــگرى تبديل كنيم تا به 
كاربرى پيشين خود برگردد؛ برهمين اساس يكى از 
طبقات اين مجموعه به تاريخچه شهردارى، يكى از 
طبقات مربوط به تاريخچه اصناف، تاالر مشاهير و 

كتابخانه هم به مركز همدان شناسى تبديل مى شود.
وجدى هويدا يكى ديگر از اقدامات مهم تشــكيل 
شوراى اجتماعى محالت است كه تا پايان شهريور 

همه محالت همــدان داراى شــوراى اجتماعى با 
هدف افزايش كارگروهى، هويت بخشى به محالت 

و سندنويسى براى محله مى شوند.
بــه گفته وجدى هويــدا تالش ســازمان فرهنگى، 
ورزشــى و اجتماعى بر اين اســت كه با تشــكيل 
ميزهاى مشورتى تخصصى و كمك افراد متخصص 
در عرصه هاى مختلف فرهنگى فعاليت هاى خود را 

افزايش دهد.

بازنشستگى روزگار افسردگى نيست 
■ رئيس كانون بازنشستگان استان: امسال حقوق حداقل بگيرها با پرداخت حق بيمه به 2 ميليون و 850 هزار تومان رسيده است

رئيس سازمان فرهنگى و ورزشى شهردارى همدان مطرح كرد 

نقد روزنامه ها عاملى براى هوشيارى مديران

پاركينسون مهم ترين بيمارى سالمندى
 متخصص بهداشــت و ســالمت روان با بيان اينكه پاركينســون 
مهم ترين بيمارى عصبى سالمندى به شمار مى رود و از نشانه هاى بارز 
آن آهســتگى و كندى در حركت، ســفتى در عضالت و لرزش اندام 
است. زهرا مقيمى در گفت وگو با ايرنا افزود: پاركينسون نوعى بيمارى 
عصبى يا اختالل حركتى عنوان است كه نيم تنه فرد مبتال به اين بيمارى 
جلوتر از پاها حركت مى كند و اين نوع راه رفتن موجب كندى در گام 

برداشتن بيمار مبتال به پاركينسون مى شود.
وى با بيان اينكه درمان اين نوع بيمارى عصبى همچنان ناشناخته باقى 
مانده و بررسى ها نشان مى دهد ســابقه خانوادگى، ژنتيك و ضربه به 
مغز در ابتال به اين اختالل مؤثر اســت،  افزود: 50 تا 70 ســالگى اوج 
ابتال به اين اختالل حركتى است و اين بيمارى در كنار آلزايمر به عنوان 

مهم ترين بيمارى هاى اعصاب و روان دوران پيرى شناخته مى شود.
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قيمتگذارى براى بازار مسكن 
جوابگو است؟

 تعيين قيمت منطقه اى از ســوى برخى افراد به عنوان راهكارى 
براى ســر و سامان دادن به بازار مسكن ارائه مى شود و اين درحالى 
اســت كه برخى ديگر معتقدند نرخگذارى اگر جواب مى داد دالر 

نبايد از 4 هزار و 200 تومان فراتر مى رفت.
بازار مســكن در ماه هاى اخير تحت تأثير بازارهاى موازى با رشــد 
قيمت مواجه بوده اســت. اين موضوع انتقاد برخى كارشناســان و 
نمايندگان مجلس را در پى داشــت تا اينكه دولــت براى اجاره بها 
ســقف 25 درصد در تهران، 20 درصد در ديگر كالنشــهرها و 15
درصد در ســاير شهرها تعيين كرد؛ سقف هايى كه بنا به گفته برخى 

مستأجران گاهى رعايت نمى شود.
بــا اينكه براى بخش خريد و فروش مســكن نرخگذارى نشــده، 
دستگاه قضايى از ارديبهشت ماه امســال درج قيمت در آگهى هاى 
فروش مســكن را ممنوع كرد. اما ايــن ممنوعيت هم مانع افزايش 
نرخ ها نشد و 2 ماه پس از آن شاهد 2 افزايش حدودي 12 درصد و 

10 درصد ماهيانه قيمت در بازار مسكن شهر همدان بوديم.
بر اين اساس برخى كارشناسان معتقدند كه تنها راهكار تعادل بخشى 
به بازار مسكن تنظيم نظام عرضه و تقاضاست و دستورالعمل براى 
بازارى كه با فشــار تقاضا مواجه اســت جوابگو نخواهد بود. حتى 
تجربه بازار طال و ارز هم نشان داد كه دستگيرى و بگير و ببند مانع 

رشد قيمت ها نشد.
توليد مســكن متناســب با تقاضاى واقعى و تعيين ماليات بر خريد 
و فروش هاى سفته بازانه از جمله راهكارهايى است كه در بسيارى 
از كشورهاى جهان انجام مى شود. ساخت واحدهاى كوچك متراژ 
صنعتى در مقياس هاى انبوه در كشــورهاى جنوب شرق آسيا، اروپا 

و كانادا در دستور كار قرار دارد.
در ايران با وجود آنكه تعداد مســكن بيشــتر از تعداد خانوار است 
به دليل خالى بودن 2/6 ميليون مسكن و نيمه خالى بودن 2/1 ميليون 
مســكن كه عمدتًا در اختيار اقشار طبقه باال است با تقاضاى حدود 

5 ميليون واحدى در خانوارهاى متوسط و پايين مواجه هستيم.
به همين دليل وزارت راه و شهرســازى از حدود 1/5 ســال پيش، 
ســاخت 400 هزار واحد در قالب طرح اقدام ملى مسكن و تكميل 
500 هزار مسكن مهر را برنامه ريزى كرده كه البته بخش 400 هزار 

تايى آن تا تحقق كامل فاصله دارد.
با همه اين تفاســير، رها كردن بازار مسكن به حال خود نيز منطقى 
نيســت. اگر توليد به اندازه كافى باشــد و سياست هاى مالياتى نيز 
به عنوان عامل بازدارنده در احتكار مســكن عمل كند، در گام بعدى 
مى توان با نرخگذارى بر اساس منطقه قرارگيرى، كيفيت و امكانات 

بنا به تدريج آرامش را در بازار مسكن به وجود آورد.
يك كارشناس اقتصاد مســكن در پاسخ به اين پرسش ايسنا كه آيا 
نرخگذارى مى تواند به آرامش قيمتى در بازار مســكن منجر شود؟ 
گفت: بازار مســكن مثل بازار خودرو كه در دست دولت قرار دارد 
نيســت. نرخ در بازارهاى انحصارى مثل خودرو مى تواند توســط 
عرضه كننده هاى عمده كنترل شــود؛ هرچنــد ديديم كه در همين 
حوزه انحصارى نيز مداخــالت دولت به كنترل نرخ خودرو منجر 
نشــد و در نهايت از طريق قرعه كشــى هزار و 200 ميليارد تومان 
رانت بين برندگان توزيع كرد. اما مصرف كننده نهايى به قطع مجبور 

است با نرخ روز بازار، خودرو را خريدارى كند.
مهدى سلطان محمدى افزود: حال تصور كنيد بازار مسكن با آن حجم 
گســترده و بازيگران كثيرى كه دارد با صدها هزار نفر عرضه كننده و 
متقاضى در سراسر كشور چگونه مى تواند كنترل شود. نقش دولت ها 
همواره در عرضه مسكن 5 درصد بوده است؛ بنابراين مداخله امنيتى 

يا تعيين قيمت در بازار مسكن نمى تواند كارساز باشد.
همچنين عضو كميســيون عمران مجلس بيــان مى كند: تنها راهكار 
مديريت بازار مســكن، متعادل كردن نظام عرضه و تقاضا در بازار 
مســكن است كه اين مسأله تنها با توليد انبوه مسكن اتفاق مى افتد، 
وزارت راه و شهرســازى مى تواند مكانيزمى را براى شناسايى افراد 
بدون مســكن طراحى كند تا براســاس آمارهاى حاصله نسبت به 

توليد مسكن اقدام كند.

كم فروشى و گران فروشى مخابرات همدان
 رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى شــوراى اسالمى شهر همدان با تأكيد بر اينكه همگان در مقابل سالمت شهروندان مسئوليت 
داريم، گفت: متأســفانه مجموعه مخابرات در ارائه خدمات از اينترنت گرفته تا مكالمات، گران فروشــى و كم فروشى داشته و در ارائه 

خدمات هم ضعيف عمل مى كند.
 ابراهيم مولوى در صحن شــوراى شــهر همدان، با تأكيد بر ساماندهى و تجميع دكل هاى مخابراتى جديد در سطح شهر، مطرح كرد: 
بايد با رصد ســونامى سرطان در شــهر همدان، مكان گزينى و تجميع دكل هاى شركت هاى تلفن همراه را با لحاظ سالمت شهروندان، 
اولويت بندى و ســاماندهى كرد، هر چند متأسفانه اين شركت ها بيشتر به سود و منفعت خود مى انديشند و سالمت شهروندان دغدغه 
آنها نيست. وى مشكل اساسى اجرا نشدن مصوبات شورا را پافشار نكردن بر مصوبات برشمرد و اظهار كرد: بايد پيگيرى مجدانه مبنى 
بر اينكه شــهردارى مكلف بر اجراى طرح ســاماندهى و تجميع دكل هاى مخابراتى شــود، داشته باشيم زيرا همگان در مقابل سالمت 

شهروندان مسئوليت داريم.

كاالهاى اساسى براى ترخيص از گمركات نياز به كد رهگيرى ندارد
 معاون گمرك ايران اعالم كرد: ترخيص كاالهاى اساسى «ذرت، دانه هاى روغنى، روغن خام، كنجاله سويا و جو» از گمركات كشور، 

بدون دريافت كد رهگيرى و اعالميه تأمين ارز بانك بالمانع است.
به گزارش گمرك، مهرداد جمال ارونقى گفت: با عنايت به ضرورت تســريع در ترخيص كاالهاى اساســى و ضرورى و توافق حاصل 
شده بين وزارت صنعت، معدن تجارت؛ بانك مركزى و گمرك جمهورى اسالمى ايران، بدين وسيله به اطالع صاحبان كاالهاى اساسى؛ 
ذرت، دانه هاى روغنى، روغن خام، كنجاله سويا و جو در گمركات كشور مى رساند ترخيص اقالم اشاره شده با ارائه مجوزهاى قانونى 
الزم، «بدون اخذ كد رهگيرى و اعالميه تأمين ارز بانك» بالمانع بوده، بديهى اســت بانك مركزى متعاقباً با هماهنگى واردكنندگان به 

صدور گواهى تخصيص ارز مدت دار به منظور تأمين ارز در سررسيد حداكثر 3 ماهه اقدام خواهد كرد.
ارونقى تأكيد كرد: نظر به ضرورت تســريع در انجام امور، مقتضى اســت صاحبان كاالهاى اشاره شده، درصورت تمايل، ظرف مدت 

حداكثر يك هفته نسبت به انجام تشريفات گمركى و ترخيص كاالى خود اقدام كنند.

اجراى خط انتقال آب مهاجران به شماره ع/99/164
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه اجراى خط انتقال آب مهاجران با برآورد اوليه 
7/421/631/343 ريال بر اساس فهرست بهاى شبكه توزيع آب سال 1399 را به پيمانكارانى كه داراى حداقل رتبه 5 آب و گواهينامه تأييد صالحيت 
ايمنى از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25 ٪ مبلغ برآورد مناقصه و تحويل 
موقت يا قطعى همان پروژه و نيز دو رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايى در كارهاى مرتبط پيشين طى 5 سال گذشته باشند (جهت دارندگان رتبه 
5)، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى 
پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2099007001000044 انجام خواهد شد. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه 

محقق سازند.
  تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/05/23

  هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 500,000 ريال است كه مى بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب 
استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

  مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/05/23 لغايت 1399/05/30 تا پايان وقت ادارى.
  آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت ادارى 1399/06/10 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است.)

  تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/06/11 ساعت 9:30 سالن جلسات مناقصه گزار.
  مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 371/081/567 ريال است كه پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق بند الف 
ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659ه ،مورخ 1394/09/22 ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر 
بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/06/10 به دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان همدان 

به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان، ميدان بيمه، جنب اداره ثبت احوال، شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15، 

پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهى در پايگاه ملى مناقصه و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.

شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه هاى عمومى يك مرحله اى 

نوبت دوم

غزل اسالمي »
 الحاق غيرقانوني 3 روستاي حسن آباد، قاسم آباد 
و علي آباد از طريق مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
درحال پيگيري اســت. آن  طور كه رئيس كميسيون 
نظارت، بازرســى و امور ادارى شوراى اسالمى شهر 
همــدان مطرح كرد: پرونده اين 3 روســتا به مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام ارسال شده و در جلسه اي 
كه نماينده شوراي شهر همدان و نمايندگان شوراهاي 
3 روستا هم حضور داشته اند، غيرقانوني بودن الحاق 
توسط وزارتخانه و شوراى تشخيص مصلحت نظام 
اعالم شــد. سيدمسعود عســگريان افزود: آذرشب 
رئيس كميته توســعه روســتايي و امــور زيربنايي 
شوراى تشخيص مصلحت نظام در جلسه خرداد ماه 
سالجاري اعالم كرد كه اين الحاق ها مغاير با موادي 
از سياســت هاي كلي نظام اســت و مشمول ماده 2 

مقررات نظارت و سياست هاي كلي مي باشد.
وي ادامه داد: شوراي شهر همدان و شوراهاي اين 3 
روســتا از ابتداي مطرح شدن، با الحاق اين روستاها 
مخالفــت خود را مكتوب به فرمانــداري و وزارت 

كشــور اعالم كردنــد، اما در 
نامه  به  پاســخ  در  فرمانداري 
15 ارديبهشت 97 شوراي شهر 

همدان، گفتند كه «الحاق روســتاها ربطي به شوراي 
شــهر ندارد و از قوانين تقسيمات كشوري براي آن 
استفاده مي شود.» درصورتي كه اين روستاها از توابع 
شــهر همدان بوده و جزو شهرهاي ديگر نبودند كه 
براي الحاق به همدان از قوانين تقســيمات كشوري 
اســتفاده شود و با اســتناد به بند 34 ماده 80 قانون 
شــوراها اين الحاق كه در قالب طرح جامع درحال 
انجام اســت، بايد توســط شوراي شــهر همدان و 

شوراهاي اين روستاها تأييد مي شد. 

عســگريان ادامــه داد: حتي در جلســه اخير، آقاي 
جاللي نماينده وزارت كشــور و مديركل تقسيمات 
كشوري هم اعالم كرد كه اين الحاق ربطي به قوانين 
تقسيمات كشوري ندارد و فرايند قانوني را به درستي 
طي نكرده و موافقت شــوراهاي شهر و روستاها به 

نمايندگي از مردم بايد لحاظ مي شد.
وي بيان كرد: در تشــخيص مصلحــت نظام وقتي 
مخالفت شــوراي 3 روستا و شهر همدان را ديدند، 
گفتند وقتي شــوراها مخالف الحــاق بوده اند چرا 
الحاق صورت گرفته و براي رفاه حال چه كســاني 

به تصويب رسيده است؟
عسگريان گفت: در همان جلسه مديركل تقسيمات 
كشوري با بيان موافقت خود با الحاق روستاها عنوان 
كرد كه «افزايش مســاحت شــهر از 5 هزار و 700 
هكتــار به 6 هزار و 800 هكتار اشــتباه بوده و بايد 
اراضي كشاورزي اين روستاها از شهر كسر شوند و 

مساحت شهر به كمتر از 6 هزار هكتار برسد.» 
عسگريان افزود: در هيچ قانوني نيامده كه مصوبات 
طرح جامع در قالب قوانين تقسيمات كشوري انجام 

بشود اما متأسفانه برخي مصوبه ها بدون تأييد شوراها 
و با امضاي وزير انجام مي شوند.

رئيس كميســيون نظارت، بازرســى و امور ادارى 
شوراى اسالمى شــهر همدان گفت: آقاي بهاآبادي 
مدير پيشــين مطالعات طرح جامع هم در جلسات 
عنوان مي كرد كه با الحاق اين 3 روســتا زمين هاي 
مســكوني بيش از حد نياز شــهر همدان مي شود، 

بنابراين نيازي به اين الحاق ها نيست. 
وي ادامه داد: اين اظهارنظرها همه نشــان مي دهند 
كه الحاق اين 3 روســتا به شهر همدان با مطالعات 

كارشناسي انجام نشده است.

عسگريان گفت: بسياري از ساكنان روستاها مخالف 
الحاق بوده و هستند اما برخي ها كه ملك زيادي دارند 
و پس از الحاق توانســتند آنها را تفكيك كرده و با 
قيمت هاي باال بفروشند و ساخت وسازهاي غيرمجاز 
كردند، قطعا راضي هستند چون براي آنها آورده مالي 
داشته است. اما شوراها چون به دنبال منافع شخصي 
خود نيستند و مي بينند كه چه باليي بر سر ساختار، 
بافت و اشتغال روستايي مي آيد مخالف اين مصوبه 
هســتند. در شــوراي شهر هم در ســال 97 كه اين 
موضوع را به رأي گذاشــتيم، 8 نفر رأي مخالف و 

تنها 3 نفر رأي موافق دادند كه رأي با اكثريت بود.
 رئيس كميســيون نظارت، بازرســى و امور ادارى 
شــوراى اســالمى شــهر همدان ادامه داد: به خاطر 
مخالفــت اكثريــت اعضاي شــورا با ايــن الحاق، 
شهرداري در ســال 98 و 99 هر طرح بودجه اي كه 
مرتبط با الحــاق را آورد تصويب نكرده ايم چون در 
شــهر 15 منطقه بازآفريني وجود دارد كه اگر پولي 

باشد بايد به اينها رسيدگي كنيم. 
وي بيان كرد: چون اين روســتاها جزو حريم شهر 
هستند، شهرداري بايد بر ساخت وسازهاي آن نظارت 

داشته باشد.
عســگريان اظهار كرد: حصار، اسالم شهر، علي آبادِ 
حصار امام، كوي محمديه (فقيــره)، دره مرادبيگ، 
مزدقينــه، شــهرك وليعصــر، خضــر و مجيدآباد 
روســتاهايي بودند كه در سال هاي گذشته و به مرور 
به شهر الحاق شدند كه همه اينها هنوز با مشكالتي 
مواجه هستند و شــهرداري همدان بايد انرژي خود 

را براي مديريت اينها بگــذارد، بنابراين در توان مان 
نيســت كه الحاق هاي ديگر هم صورت بگيرد و به 

آنها رسيدگي كنيم. 
وي گفت: ما با پيشرفت و توسعه روستاهاي چسبيده 
به شهر هيچ گونه مخالفتي نداريم و مي توانند در قالب 
طرح هادي و زيرنظر بنياد مســكن پيشرفت كنند و 
توســعه بيابند. اما در كنار اين پيشــرفت بايد بافت 

روستايي و كشاورزي آن به قوت خود باقي بماند.
رئيس كميســيون نظارت، بازرســى و امور ادارى 
شوراى اسالمى شــهر همدان افزود: در بسياري از 
كشورهاي توسعه يافته و حتي استان هاي توسعه يافته 
مانند اصفهان، مي بينيم كه در جوار شــهرهاي بسيار 
صنعتي اما روستاهاي زيبايي وجود دارد كه همچنان 
به كار كشاورزي و دامداري مشغولند و به شهر هم 

الحاق نشده اند.
وي دربــاره عملكرد مهندس جديــد طرح جامع 
همدان هم گفت: او در جلسات و صورت جلسه ها 
اعالم كرد كه شــهر همدان بايد از شــمال و شمال 
شرق توســعه بيابد اما در عمل از غرب توسعه داد، 
پرسش اين است، چطور شد كه اين اتفاق افتاد؟ و با 
استناد به كدام مطالعه وقتي توسعه همدان را از سمت 
شــرق و شمال شرق عنوان مي كند روستاي شورين 
را از الحاق حذف مي كند؟ اينها نشــان مي دهند كه 
مطالعات و اقدامات انجام شده كارشناسي شده نيستند 

و ايشان درگير مباحث شخصي است.
رئيس كميســيون نظارت، بازرســى و امور ادارى 
شوراى اسالمى شهر همدان در پايان سخنانش گفت: 
نتيجه اين اقدامات مي توانــد نارضايتي عمومي در 

شهر همدان ايجاد كند.

رئيس كميسيون نظارت و بازرسى شوراى شهر همدان:

پرونده الحاق  3 روستا 
به مصلحت نظام كشيده شد

■ رئيس كميته توسعه روستايي مجمع تشخيص مصلحت نظام: الحاق 3 روستا مغاير با سياست هاي كلي نظام است
■ مديركل تقسيمات كشوري: الحاق  اين روستاها فرايند قانوني را به درستي طي نكرد ه اند

شوراي روستاهاي علي آباد، قاسم آباد و حسن آباد به دنبال لغو مصوبه الحاق به شهر همدان هستند

وقتي شوراهاي شهر و اين 3 روستا مخالف بودند به چه دليل اين الحاق تصويب شد؟

فرماندارى در پاسخ به شوراي شهر گفت الحاق ها از قانون تقسيمات كشوري تبعيت مي كند و نيازي به تأييد يا مخالفت شما نيست
مهندس طرح جامع توسعه همدان را از شمال و شمال شرق عنوان كرد اما از غرب توسعه داد!

معصومه كمالوند»
 كارخانه ســيمان نهاوند از سال 84 وارد فاز اجرا 
و اواخر سال 89 افتتاح شد. درحال حاضر نيز 2 هزار 
نفر را به صورت مستقيم و غيرمستقيم مشغول كرده 

است. 
اين واحد توليدى كه حاال يك برند محسوب مى شود 
و ميان رقبا خودى نشــان مى دهد، موانع متعددى را 
پشت سر گذاشــته است و حاال با داشتن منابع غنى، 
محصوالت باكيفيتى را توليد مى كند كه برند سيمان 
نهاوند را نزد متقاضيان آن شــناخته شده كرده است، 
به طورى كه 2 سال پس از رسيدن به مرحله سوددهى، 
خبرها از ورود سهام اين كارخانه به بورس به گوش 

مي رسد.
آن طــور كه وعده داده شــده، 3 مــاه ديگر با تعيين 
قيمت نهايى، عرضه اوليه آن در بورس ارائه خواهد 
شد. سهامدار اصلى سيمان نهاوند، بنياد مستضعفان 
است و اين مسئوليت هاى واحد توليدى را نسبت به 
شفافيت و پاسخگويى تشديد و دوچندان كرده است.

مديرعامل شــركت سيمان نهاوند در نشست خبرى 
با رســانه هاى شهرستان با تشــريح مراحل توليد و 
شــاخصه ها و موفقيت هاى اين واحــد توليدى، از 
ارزآورى 6 ميليــون دالرى ســيمان نهاوند از محل 
صادرات خبر داد و گفت: كيفيت سيمان نهاوند سبب 

شــده تا اين محصول يك تا 1/5 دالر بيشتر از ساير 
سيمان ها به فروش برسد.

مجتبى فرونچى درباره آلودگى ناشــى از دود سيمان 
نهاونــد كه برخى اهالى درباره آن ســخن مى گويند 
هم گفت: گاهى سيستم فيلتراسيون ما دچار مشكل 

مى شــود و امكان از دســترس خارج 
شــدن آن وجود دارد، در كشور بحث 
محيط زيســت موردتوجه است و 24
ســاعته سيســتم الكتروفيلتر كارخانه 
سيمان تحت نظارت است و اگر دچار 
اختالل شود از سوي محيط زيست تذكر 
داده مى شود، براى همين هم مى گوييم 
اهالى نگران نباشــند اين شرايط براى 
ســالمت مردم منطقه خطرى نخواهد 

داشت.
وي درباره معوقــات اين كارخانه هم 
گفت: برابر قوانين شركت ها مى توانند 
70 درصد ارز خود را در ســامانه نيما 
بــراى واردات محصوالت موردنياز در 
كشــور معرفى كننــد و درحال حاضر 
ســيمان نهاوند 100 درصــد ارز خود 
را معرفى كــرده و هيچ گونه معوقه اى 
ندارد و با بخشودگى در نظر گرفته شده، 

30 ميليون يورو بدهى ارزى شــركت سيمان نهاوند 
پرداخت و تسويه شده است.

فرونچــى گفت: يكــى از عمده ترين مشــكالت 
كارخانه ســيمان نهاوند بحث حمل ونقل ســيمان 
به بندر براى صادرات اســت كه متأســفانه به رغم 
رايزنى هاى صــورت گرفته با راه آهــن، نتيجه اى 
حاصل نشد و به ناچار از سيستم سنتى حمل ونقل 
جاده اى اســتفاده شــد، كه اميدوارم با مساعدت 
مديركل راهــدارى و حمل ونقل جــاده اى پايانه 
نهاونــد  شهرســتان  در  حمل ونقــل  تخصصــى 

راه اندازى شود.

 احتكار نرخ را باالبرد
 فرونچى درباره قيمت سيمان و ناياب شدن آن در يك 
برهه خاص هم گفت: تأثير منفى شايعه افزايش نرخ 
سيمان به بورس هم رسيد كه اين ناشى از احتكارهايى 
بود كه رخ داد و با ورود سيستم هاى نظارتى قيمت به 

نرخ مصوب رسيد و درحال عرضه است.
 افزايش بازارهاى تقاضا براى ســيمان 

نهاوند
مديرعامل سيمان نهاوند با بيان اينكه، نمى توان برخى 
اثرات تحريم را در حوزه صادرات ناديده گرفت اما 
در واقع بايد گفت: تحريم ها نه تنها چوب الِى چرخ 

صادراِت سيمان نهاوند نشد بلكه بازارهاى تقاضاى 
را در كشورهاى همسايه افزايش داد.

 صادرات 50 درصد توليد
بــه گفتــه فرونچــى درحال حاضــر 50 درصد از 
محصوالت توليدى اين كارخانه كشــورهاى حوزه 
خليج فارس، هندوســتان، بنــگالدش و كنيا صادر 
مى شــوند و بازارهــاى عمــده اى از جمله همدان، 
لرســتان، مركزى، قم، تهران و... از جمله بازارهاى 

متقاضى داخلى است.
شايان ذكر اســت سيمان نهاوند صادركننده نمونه و 

صنعت سبز در 5 سال متوالى شناخته شده است.

سيمان نهاوند در راه بورس

عرضه اوليـه 3 مـاه ديگر

اطالعيه بانك مركزى درباره تصميمات جديد 
اجراى سياست پولى

 بانــك مركزى بــا اطالعيــه اى از اتخاذ تصميمات جديــد درباره 
چارچوب اجرايى سياست پولى خبر داد.

طبق گزارش روابط عمومى بانك مركزى، آخرين اطالعات به دست آمده 
از عملكرد بخش واقعى اقتصاد نشان مى دهد، رشد اقتصادى بدون نفت 
در مســير صعودى قرار گرفته اســت. از طرف ديگر، نرخ تورم از تورم 

هدف اعالم شده (22 درصد) فاصله دارد.
بر اين اســاس، هيــأت عامل اين بانك در راســتاى اجراى قانون پولى 
و بانكى كشــور براى حفظ ارزش پول ملى، در جلســه چهارشنبه 22 
مردادماه 1399 چارچوب هاى جديد اجراى سياســت پولى را تصويب 

كرد.
هيــأت عامل بانك مركزى بر اســاس مواد (6) و (11) دســتورالعمل 
«عمليــات بازار باز و اعطاى اعتبار در قبال دريافت وثيقه توســط بانك 
مركزى»، نرخ سود سپرده گذارى بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى 
نزد بانك مركــزى را با يك واحد درصد افزايش، 14 درصد تعيين كرد 
و بدين ترتيب دامنه نرخ ســود در بازه 22-14 درصد قرار گرفت. اين 
تصميم با هدف كاهش دامنه داالن نرخ سود، افزايش نرخ سود در بازار 
بين بانكى و هدايت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده است 
و از روز شــنبه 25 مردادماه 1399 اجرا مى شود. الزم به يادآورى است 
بانك مركزى براى دســتيابى به تورم هدف از تمــام ابزارهاى پولى در 

اختيار استفاده خواهد كرد.
پيش از اين هيأت عامل بانك مركزى در روز پنجشــنبه مورخ 12 تيرماه 

1399، كف داالن نرخ سود را از 12 به 13 درصد افزايش داده بود.

 بازار سرمايه مرز 2 ميليونى را رد مى كند؟
 يك كارشناس بازار ســرمايه معتقد است: بازار بورس براى اينكه بتواند مرز 2 ميليون 
واحد را پشت سر بگذارد، همان رفتارى را نشان مى دهد كه در مرز يك ميليون واحد يا 1/5

ميليون واحد تجربه كرديم.
همايون دارابى درباره وضعيت بازار ســرمايه اظهار كرد: بايد توجه داشــت بازار در محور 
مقاومت 2 ميليون واحد، وارد يك فاز نوســانى سينوســى شده است و اين فضاى نوسانى 

سينوسى بازار ادامه خواهد داشت.
وى به خبرآنالين گفت: به هر حال مدل قابل قبول سهام اينجا بايد معامله شود. سهام دست 
به دست شــود، نقدينگى جديد وارد بازار شــود، تأثيرات خبرها خودش را نشان دهد و 

گزارش ها بيايد تا بازار ظرفيت شكستن اين مقاومت بسيار قوى را داشته باشد.
دارابى عنوان كرد: در چند هفته آينده با اين مقاومت همچنان دست به گريبان خواهد بود و 

جريان سينوسى به خبرها واكنش اصالحى رشدى نشان مى دهد.
وى پيش بينى كرد: بازار همچنان نيز در فاز نوسانى باقى بماند و سياست يك گام به پيش 

و 2 گام به پس را در دستور كار خواهد داشت.
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خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

نيمار ركورد مسى را تكرار كرد
 مهاجم برزيلى پارى ســن ژرمن توانست ركورد خاص مسى در 

سال 2008 را تكرار كند.
نيمار در ديدار برابر آتاالنتا عملكرد درخشــانى داشت و در اين بازى 
16 دريبل موفق داشت و از سال 2008 تاكنون هيچ بازيكنى نتوانسته 

است كه در يك ديدار اين تعداد دريبل موفق داشته باشد.
در سال 2008 ليونل مسى در فينال ليگ قهرمانان اروپا برابر منچستر 
يونايتد 16 دريبل موفق داشت و نيمار در ديدار برابر آتاالنتا توانست 
ايــن ركورد را تكرار كند. نيمــار در اين بازى كه با پيروزى 2 بر يك 
پارى سن ژرمن به پايان رسيد به عنوان بهترين بازيكن ميدان انتخاب 

شد.

هافبك فرانسوى لستر به السد پيوست
 السد قطر در ادامه تقويت خود در تابستان اين بار با هافبك دفاعى 

فرانسوى لستر سيتى به توافق نهايى رسيد.
به گزارش الوطن، نامپاليس مندى هافبك جوان لسترسيتى با السد قطر 
به توافق نهايى رســيد تا فصل آينده را در ليگ ستارگان قطر به ميدان 
رود. الســد كه چند روز پيش براى تقويت خط ميانى خود با سانتى 
كاســورال قرارداد امضا كرد اين بار هم يك هافبك دفاعى جذب كرد 

.السد در ليگ قهرمانان آسيا با سپاهان هم گروه است.

ورزشگاه هاى آلمان همچنان بدون تماشاگر
 فدارســيون فوتبال آلمان با حضور تماشــاگران در فصل جديد 

بوندسليگا مخالفت كرد.
درحالى كه هفته گذشته تيم هاى حاضر در بوندس ليگا يك و 2 موافقت 
خود را با بازگشت بخشى از هواداران به ورزشگاه اعالم كرده بودند، 
وزير بهداشــت آلمان اعالم كرد نمى توان اميدوار بود كه رقابت هاى 
فصــل آينده فوتبال آلمان با حضور هواداران در ورزشــگاه ها برگزار 
شــود. وزير بهداشت اين كشور با انتشــار توئيتى اعالم كرد با توجه 
به نرخ مبتاليان اين كشــور، بازگشت هواداران درحال حاضر تصميم 
درســتى نخواهد بود؛ زيرا بايد از اتخاذ هرگونه تصميم با ريسك باال 

خوددارى كنيم.

استقالل مالثانى رأى كميته انضباطى 
در جمع مدعيان

 كميتــه انضباطى فدراســيون فوتبال آراى خــود را درباره ديدار 
جنجالى 2 تيم استقالل مالثانى و شهيدقندى يزد اعالم كرد.

 با توجه به بررســى مستندات ارائه شده و گزارش داور بازى مبنى 
بر اينكه كه شــرايط برگزارى ادامه مســابقه به رغم مــوارد ادعايى 
تيم شــهيدقندى يزد فراهم شده اســت و نماينده فدراسيون، ناظر 
داورى و ديگر عوامل برگزارى مســابقه بر فراهم بودن شرايط ادامه 
مسابقه صحه گذاشــته شده است. كميته انضباطى حاضر نشدن تيم 
شهيدقندى يزد براى ادامه بازى در نيمه دوم را غيرموجه تلقى كرده 
و بر اســاس ماده 62 مقررات انضباطى ضمن بازنده اعالم كردن تيم 
شــهيدقندى يزد در مقابل تيم اســتقالل مالثانى با نتيجه 3 بر صفر، 
اين تيــم را به پرداخت 50 ميليون ريــال جريمه نقدى نيز محكوم 

كرده است.

قضاوت بيژن حيدرى در ليگ يك 
 هفته پايانى ليگ دسته نخست باشگاه هاى ايران فردا دنبال مى شود 
و در يكى از اين ديدارها كه از حساســيت بااليى برخوردار اســت، 
دپارتمان داورى فدراســيون فوتبال قضاوت آن را به داور بين المللى 

همدان محول كرده است.
آلومينيوم اراك كه مدعى صعود به دســته برتر اســت فردا يكشنبه در 
اراك ميزبان داماش گيالنيان اســت اين ديدار سرنوشت ســاز را بيژن 
حيــدرى داور بين المللى همدان قضاوت مى كند و ديگر داور همدانى 

حامد رنجبرصولتى به عنوان داور چهارم وى را همراهى مى كند.

برنامه هفته بيست  و نهم ليگ برتر 
 هفته بيست و نهم ليگ برتر فوتبال امروز بطور همزمان دنبال مى شود.

فدراسيون فوتبال برنامه هفته بيست و نهم ليگ برتر كه امروز شنبه برگزار 
مى شود،را اعالم كرد.

....................................................  ماشين سازى تبريز تراكتورسازى تبريز 
نساجى مازندران .........................................................  ذوب آهن اصفهان
.........................................................................  پيكان تهران استقالل تهران
...........................................................  پرسپوليس تهران گل گهر سيرجان 
سايپا تهران ................................................................ نفت مسجد سليمان
صنعت نفت آبادان ............................................  شاهين شهردارى بوشهر
...................................................  شهرخودرو مشهد فوالد مباركه سپاهان 
...................................................................  فوالد خوزستان پارس جنوبى 

پيام براى استقالل سوت مى زند 
 هفته بيست و نهم ليگ برتر كشور امروز دنبال مى شود و در يكى از 

حساس ترين مسابقات داور همدانى قضاوت مى كند.
تيم فوتبال اســتقالل امروز به مصاف پيكان تهران مى رود.در اين ديدار 
حساس اســتقالل براى نايب قهرمانى و كسب سهميه ليگ قهرمانان با 

پيكان كه براى بقا مى جنگند با هم ديدار مى كنند.

بيكارى غواصان همدانى
 از زمــان شــيوع كروناويروس تمــام فعاليت هاى هيأت 

غواصى تعطيل شده است.
رئيس هيأت غواصــى و غريق نجات اســتان با اعالم اين 
مطلب گفت: از زمان شيوع كروناويروس تمام فعاليت هاى 
هيــأت غواصى تعطيل شــده و از آنجايى كــه غواصان ما 
بدون بيمه هســتند، هيچ كمكى به آنها از طرف استان تعلق 

نگرفته است.

ســيروس ســوريان به ايســنا، اظهار كرد: تمام فعاليت ها و 
برنامه هاى آموزشى، كالس ها و مسابقات هيأت غواصى استان 
از زمان شــيوع كروناويروس تعطيل است. با توجه به اينكه 
غواصان توســط هيأت به كار گرفته نشده اند و خود موظف 
به يافتن شاگرد هســتند، بدون بيمه بوده و در اين ايام كامًال 

بيكار شده اند.
وى با اعالم اينكه تاكنون اســتان هيچ برنامه اى براى غواصان 
نداشته اســت، بيان كرد: قرار بود به غواصان وامى پرداخت 
شــود، بنابراين ما چند نفر را به بانك هــا معرفى كرديم، اما 

تاكنون هيچ حمايتى از آنها صورت نگرفته است.
ســوريان با بيان اينكه بسته شدن استخرها سبب تمايل مردم 
به شــنا در سدها شده اســت، توضيح داد: مراكزى كه داراى 
مجوز از اداره ورزش و جوانان اســتان هســتند، در محدوده 
استحفاظى ما است و ما مســئوليت داريم در مراكز رو باز و 
رو بســته نظارت داشته باشيم و مانع از آن شويم كه حادثه اى 
براى مردم اتفاق بيفتد، اما امســال متأسفانه به دليل بسته بودن 
اســتخرها، شنا بيشتر به ســدها و رودخانه ها كشيده شده كه 

تحت نظارت ما نيستند.

آگهي مناقصه (يك مرحله اى) نوبت اول - 99/05/25

شركت سهامي آب منطقه اي همدان

شركت سهامي آب منطقه اي همدان در نظر دارد بر اساس قانون مناقصات، انجام عمليات رپرگذارى رودخانه هاى حرم آباد و قلقل رود بطول 115 كيلومتر 
را به صورت فهرست  بهايى در سال 99 را به شركت هاي واجد صالحيت كه داراى گواهينامه صالحيت اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه كشور در رشته 

آب با پايه پنج و باالتر  مي باشند واگذار نمايد.
1- مدت اجراي كار: 6 ماه شمسى.

2- نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار: شركت آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان- انتهاي خيابان جهاد- نرسيده به ميدان ماليات (بيمه سابق - تلفن : 
9- 8220737 3(81 98+)  و فاكس: 38220225 (81 98+).

3- محل اجراي كار : شهرستان هاى مالير و تويسركان استان همدان.
4- برآورد اوليه:  19,495,620,607ريال (نوزده ميليارد و چهارصد و نود و پنج ميليون و ششصد و بيست هزار و ششصد و هفت ريال) مى باشد.

5-مبلغ تضمين شركت در مناقصه:  مبلغ 975،000،000 ريال (نهصد و هفتاد و پنج ميليون ريال) است كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه ذيل و با 
رعايت مفاد آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659 همورخ 1394/09/22 همراه با اسناد مناقصه در پاكت (الف) به دستگاه مناقصه 

گذار تسليم شود: 
الف: ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه هاى صادره از سوى موسسات اعتبارى غير بانكى كه داراى مجوز فعاليت از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 

هستند. 
ب:  واريز وجه به حساب شماره 4001116406376819 تحت عنوان سپرده آب منطقه اى همدان نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران. 

مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشدو عالوه برآن ضمانتنامه 
بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم شود.

6- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از روز يكشنبه مورخ 99/05/26 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 99/06/01 از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت به فروش مى رسد. 

7- تصوير گواهينامه صالحيت اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه كشور در پاكت (ب) الزامى است. 
8- قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: قيمت فروش اسناد مناقصه مبلغ هفتصد هزار (700,000) ريال است كه واجدين شرايط مى توانند از طريق سامانه ستاد 
الكترونيكى دولت به شماره حساب 4001116404020914 و شماره شباى IR 930170000004001116404020914 تحت عنوان درآمد آب منطقه اى همدان نزد 

بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران واريز و و در سامانه تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى گردد.
9- تاريخ اعالم عدم تمايل به شركت در مناقصه: آخرين مهلت براي مناقصه گراني كه اسناد را دريافت كرده و تمايلي به شركت در مناقصه  ندارند حداكثر 

تا تاريخ 99/06/03 مي باشد.
10- تاريخ و مهلت تحويل اسناد تكميل شده: شركت كنندگان در مناقصه بايد اسناد مناقصه را پس از تكميل حداكثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 
99/06/15 در پاكت الك و مهر شده هم به صورت فيزيكى به دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اي همدان تحويل و هم بصورت الكترونيكى در سامانه 

تداركات الكترونيكى دولت بارگذارى گردد.
11- تاريخ بازگشايي پاكات: پيشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز يك شنبه مورخ 99/06/16  از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت در كميسيون 

مناقصه بازگشايي و خوانده مي شود و حضور يك نفر نماينده از جانب پيشنهاد دهندگان بالمانع است. 
12- ضمناً هزينه آگهى  برعهده برنده مناقصه مى باشد.

(م الف 747)

عمليات رپرگذارى رودخانه هاى حرم آباد و قلقل رود بطول 115 كيلومتر 
شماره 99/2- م

دان

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول) 

محمد شيراوند   - شهردار فيروزان 

به اطالع كليه پيمانكاران – شركت ها و افراد واجد شرايط مى رساند كه اين شهردارى قصد دارد از طريق آگهى عمومى در سامانه الكترونيك دولت ( سامانه 
ستاد )  به آدرس setadiran.ir   مصالح ذيل را خريدارى نمايد . متقاضيان مى توانند ضمن بازديد از سايت مذكور درخواست خود را مطابق موارد درخواستى 

و جدول ذيل قبل از موعد  مقرر  ارائه نمايند . 

كليه اطالعات مورد نياز در سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir قابل رويت مى باشد.
 (م الف 654

محل تامين اعتبارواحدمقدارشرح عملياتنوع مصالحر ديف
آسفالت بيندر 1

012
خريد- حمل –پخش آسفالت بيندر 012 –تهيه – حمل و قير 

پاشى قير mc2  در معابر سطح شهر فيروزان
اسناد خزانه يكساله و دو ساله تن5000

و منابع داخلى شهر دارى  و قير
كف پوش2

بتنى 20*20
خريد- بارگيرى و حمل به عهده فروشنده مى باشد 1000 مترمربع 

رنگ زرد و 1000 مترمربع  رنگ طوسى
اسناد خزانه يكساله و دو سالهمترمربع2000

آگهـى مناقصه عمومى

شهردارى منطقه چهار همدان 

شهردارى منطقه چهار همدان در نظر دارد نسبت به واگذارى پروژه هاى عمرانى زير از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد شرايط اقدام نمايد. لذا از 
پيمانكاران داراى صالحيت دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت اسناد و اوراق شركت در مناقصه ازتاريخ انتشارآگهى 99/5/25 تا مورخ99/6/5 به آدرس : 

همدان ، ميدان امامزاده عبداله شهردارى منطقه چهارمراجعه نمايند.
خالصه شرايط شركت در مناقصه :

1ـ حداكثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهردارى منطقه چهار تا پايان ساعت ادارى مورخ99/6/5خواهد بود.
2ـ چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال 

عمل خواهد شد.
3ـ مبلغ تضمين سپرده شركت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانكى يا واريز نقدى كه مى بايستى به شماره حساب 

74021133313332 سپرده بانك مهرايران بنام شهردارى منطقه چهار همدان واريز گردد.
4ـ متقاضى بايد براساس ظرفيت كارى مورد تاييد از طرف معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه نمايد. بديهى 

است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شركت در مناقصه وى ضبط خواهد شد.
5ـ كليه هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

6ـ ساير اطالعات و جزييات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
7ـ شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار مى باشد.

8ـ شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالى شهردارى مى باشد.
9ـ سپرده افرادى كه در مناقصه برنده نگرديده به استثناء نفر اول و دوم يك هفته پس از ابالغ صورتجلسه كميسيون معامالت  مسترد مى گردد.

10ـ به  پيمان تهيه وحمل واجراى دستى آسفالت تعديل تعلق نمى گيرد.
11- به قرارداد بازسازى محوطه پارك باباطاهر تعديل تعلق ميگيرد.

12ـ به اين پيمان پيش پرداخت تعلق نمى گيرد.
13ـ بديهى است حين انعقاد قرارداد تضمين انجام تعهدات طبق مقررات مربوطه ازبرنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

14ـ  زمان و مكان بازگشايى پاكت ها مورخ99/6/10ساعت 17بعدازظهردر شهردارى مركزى خواهد بود (حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع است)
15-درصورت تعارض بين عدد وحروف مالك عمل حروف خواهدبود.

16ـ براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 34246242 تماس حاصل نماييد.
17  ـ ضمناً امكان مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس WWW.hamedan.ir امكان پذير مى باشد.(م الف 749)

مبلغ برآورد اوليهنام پروژهرديف
( ريال )

مدت
پيمان

مبلغ تضمين
سپرده شركت در
مناقصه ( ريال )

محل تامين اعتباررتبه پيمانكار

بازسازى محوطه پارك 1
حداقل پايه پنج حقوقى 5280،000،000 ماه5،502،397،731باباطاهر

ابنيه –پايه يك حقيقى
منابع داخلى شهردارى 

منطقه چهار

تهيه ، حمل واجراى دستى 2
حداقل پايه پنج حقوقى راه 8802،000،000ماه16،024،682،635آسفالت

وترابرى
منابع داخلى شهردارى 

منطقه چهار

 اجراى طرح «آواى ورزش در همسايگى» 
اقدام اثرگذار متوليان توسعه ورزش همگانى در 
تزريق نشاط، تندرستى و اميد به شهروندان در 

عصر كرونا است.
به گزارش ايرنا، اگرچه در ماه هاى اخير به دليل 
بى ثباتى در فعاليت مستمر باشگاه هاى ورزشى 
به دليل شــيوع كرونا، اغلب شهروندان ورزش 
در خانه را جايگزين كرده اند اما ســكونت در 
آپارتمان هــاى چند مترى اين امــكان را براى 
ورزش كــردن در فضــاى مناســب محدود 
كرده اســت. ترس از كرونا حتى سبب شد تا 
شهروندان از فضاى عمومى شهر براى ورزش 
كردن نيز بهره نبرند و آن دسته از افراد كه داراى 
منازل شــخصى بودند، در حياط خانه فعاليت 

ورزشى خود را ادامه دادند.
محدود شــدن اجبارى شــهروندان از فعاليت 
ورزشى در باشگاه ها و فضاهاى عمومى سبب 
شــد تا فدراسيون ورزش هاى همگانى به دنبال 
طرح نوين همســو با شــرايط كرونايى براى 
ورزش كردن خانواده ها با رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى باشد. ويژگى مسرى كرونا مسئوالن 
فدراســيون را برآن داشت تا با طراحى مدل و 
محيط تمرينى جديد، امكان فعاليت ورزشــى 
را مهيا سازند. البته تشويق به تمرين استقامتى 
منظم در راستاى باال بردن سطح ايمنى بدن نيز 

از داليل اجراى اين طرح بود.
از آنجا كه شــرايط تمرين در خانه، باشــگاه، 
پــارك و فضاى بيرون بــا محدوديت و حتى 
ممنوعيت هاى جدى مواجه اســت و از سوى 
ديگر، حضور در فضاهاى بسته همچون باشگاه 
به دليل مــوارد رايج همچون وجــود باكترى، 
تنفس هاى سنگين و گرم در خود افراد احساس 
ناامنى ايجاد مى كرد، اجراى طرح آواى ورزش 
در همسايگى جايگزينى امن براى ورزش كردن 

عموم شهروندان است.
اين طرح امكان فعاليت تمامى رده هاى ســنى 
را مهيا ســاخته به طورى كه مى توانند با فاصله 
اجتماعــى در حالت عادى 2 متــر، به هنگام 
پيــاده روى 5 متر، دويــدن، ده متر و در نهايت 
حين دوچرخه ســوارى 20 متر فعاليت الزم را 

داشته باشند.
رئيس منطقه غرب ورزش هاى همگانى كشور 
در اين باره مى گويد: اين طرح يكى از اقدام هاى 
ماندگار فدراسيون همگانى در دوره كرونا است.

هادى سبزوارى افزود: توسعه سالمت جسمانى 

افــراد بــا ورزش، تقويت سيســتم ايمنى در 
شرايط بيمارى فراگير، تقويت تاب آورى افراد 
در شرايط بحران، افزايش انسجام اجتماعى با 
محوريت تمرينات محلــى و كاهش خطر با 
فراهم كردن فضاى ورزشــى براى افرادى كه 
تمايل به حضور در باشــگاه يا فضاى ورزشى 
دارنــد از اهداف مهم طــرح آواى ورزش در 

همسايگى است.
وى، كاهــش خطــر بــا حــذف ترددهــاى 
غيرضرورى براى مراجعه به فضا يا محيط براى 
ورزش و ارائه سرگرمى مفيد و كاهش احتمال 
براى سرگرمى هاى آسيب زا را از ديگر اهداف 

اين طرح برشمرد.
رئيس منطقه غرب ورزش هاى همگانى كشور 
با اشاره به اينكه محدويت استفاده از باشگاه هاى 
ورزشى و درخواســت خوددارى از ترددهاى 
غيرضرورى در سطح شهرى شرايط بحرانى اين 
روزهــا را رقم زده، گفت: فرهنگ جديدى كه 
با ديجيتالى شدن، تكنولوژى محورى، ساعات 
كارى زياد و حتى بحران هاى پيش بينى نشده 
همچون كرونا درحال مطرح شــدن است ما را 
به ســمت ورزش در نزديك ترين مكان به فرد 
هدايت مى كند كه اولويت با خانه و همسايگى 
فرد است. وى افزود: در اين طرح مربى معرفى 
شــده از ســوى هيأت ورزش هــاى همگانى 
با تأييد فدراســيون پس از گذراندن ســمينار 
توجيهى يكروزه از ســوى شهردارى منطقه به 
مجتمع مسكونى مورد نظر اعزام خواهد شد تا با 
فضاسازى مناسب و با حداقل ابزار و تجهيزات 
ورزشى، تمرينات استقامتى براى تقويت سيستم 

ايمنى و توسعه سالمتى را ارائه كند.
سبزوارى خاطرنشان كرد: اين اعزام در حالت 
عادى 3 روز در هفتــه و در حالت ايده آل هر 
روز خواهد بود، ضمــن اينكه زمان تمرين به 
ميزان حداقل نيم ساعت و حداكثر يك ساعت 
با پروتكل تمرينى تعريف شــده و با مخاطب 
قرار دادن افراد ســالم و توصيه هاى تمرينى به 
افراد مريض يا آسيب ديده انجام خواهد گرفت.

وى يادآور شــد: زمــان پيشــنهادى تمرين، 
ساعت توافق شــده اهالى مجتمع خواهد بود 
كه بيشــترين تعداد حضور و امكان مزاحمت 
كمتر حايز اهميت است .اجرا متناسب با مكان 
با تعداد مشخص و كنترل شده در فضاهاى باز 
مجتمع هاى مســكونى با رعايت فاصله الزم و 
يا با همراهى افراد در بالكن ها يا ســاختمان ها 

خواهد بود.ســبزوارى بيان كــرد: اين طرح با 
همكارى فدراســيون ورزش هــاى همگانى و 
سازمان شــهردارى هاى و ادارات كل ورزش 

وجوانان استان هاى كشور درحال اجرا است.
محتواسازى و پشتيبانى حمايتى با معرفى مربى 
از جانب فدراســيون ورزش هــاى همگانى و 
هيأت هاى استانى انجام شده و در بخش اجرا، 
شهردارى ها با توجه به بخش خدمات ورزشى 
خود، تجهيزات ورزشــى براى مربى، سيستم 
صوت، مشــاركت در تأمين دســتمزد و اعزام 

مربى را به عهده خواهند داشت. 
وى افــزود: به دليــل اجراى طــرح در محيط 
همســايگى با هدف دسترســى و امكان اجرا 
براى همه، سعى شده با حداقل ترين ابزار الزم، 
ورزش ها طراحى و اجرا شود و مربيان عالوه بر 
وسايل حداقل تمرينى، لوازم ضدعفونى كننده 
نظير ماســك، دستكش و الكل نيز فراهم شده 

است.
ســبزوارى با بيان اينكه در اين طرح اولويت با 
رشته هاى تقويت كننده سيستم ايمنى و تنفسى 
و حفظ سالمت عمومى است، گفت: مربيان با 
علم به ميزان تمرين هاى متناسب با افراد سالم و 
توصيه هاى مناسب به افراد با شرايط خاص در 

اين برنامه ورزشى فعاليت خواهند كرد.
وى افزود: در بين رشــته ها مى توان به آمادگى 
جسمانى، ايروبيك، كلستنيكس، ورزش روزانه، 
پيالتس، يوگا و روش هاى تمرينى اشاره كرد كه 

قابليت اجراى آن مورد تأييد فدراسيون است.
ســبزوارى با بيان اينكه اســتان همدان پيشتاز 
در اجراى اين طرح اســت، گفت: طرح بزرگ 
پويــش ورزش هاى همگانى غرب كشــور با 
عنوان «آماده باش آواى ورزش در همسايگى» 
تاكنون در 2 مرحله در همدان برگزار شد و بيش 
از يك هزار ورزشــكار با رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى و فاصله اجتماعى اقدام به ورزش 

عصرگاهى كردند.
 وى افــزود: اين طــرح 13 مردادماه امســال 
با حضــور معاونت همگانــى وزارت ورزش 
و جوانان و رياســت فدراســيون ورزش هاى 
همگانى كشور رونمايى و تا پايان شهريورماه 

ادامه دارد.
كانون اصلى اين پويش خانواده ها و گروه هاى 
مخاطب اين طرح گروه هــاى پرخطر جامعه 
كه افراد باالى 50 ســال هستند و گروه هاى در 
معرض اين بيمارى كه همه گروه هاى سنى را 

شامل مى شود، خواهد بود.

با رعايت فاصله در فضاى باز ورزش كنند

آواى ورزش 
در همسايگى
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بوده  قطعى  موضوعــى 
و اســتفاده مســتمر از 
نظر  مد  بايد  نيز  ماسك 
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كرونا؛ فرصتى طاليى براى ديجيتالى شدن 
اقامتگاه هاى بومگردى

 هميشــه ماه هاى منتهى به عيد، پر از چك و وام هايى اســت كه 
وعده مى شــوند براى بعد هاى فصلى كه بسيار اميدواركننده است؛ 

يعنى فروردين و ارديبهشت.
اما عيد سال 98 مديران اقامتگاه هاى بومگردى قدرى بدقول شدند و 

برخى كه سال نخست آغاز كارشان بود دلسرد!
در شــيراز و بيشتر شــهرهاى كشورمان شاهد ســيل بوديم كه نه 
پيش بينى شــده بــود و نه تدبير و چاره اى براى آن شــد. نتيجه اش 
هم ميليون ها تومان ضرر و زيان مالى بود براى بنگاه هاى كوچك و 

بزرگ صنعت گردشگرى كشورمان.
و اما عيد 99 و  فصل پرفروش گردشــگرى ديگر ... دســامبر 2019 

بود كه خبر از يك ويروســى به نام كرونا به گوش رســيد و سپس 
سازمان جهانى بهداشت اپيدمى اين بيمارى را اعالم كرد و دولت ها 

در سرتاسر جهان قوانين منع عبور و مرور را به اجرا گذاشتند.
شايد كمتر كسى در ايران و حتى جهان فكر مى كرد كه اين ويروس 

حاال حاالها ميهمانمان باشد و البته كشف واكسن به درازا كشيد.
براساس اطالعيه هاى سازمان جهانى گردشگرى، صنعت گردشگرى 

در جهان بيشترين آسيب را از اين بيمارى قرن متحمل شد.
ســازمان جهانى گردشگرى اعالم كرد به دليل تأثير چشمگير كرونا، 
هر روز يك ميليون شــغل در بخش گردشــگرى از دست مى رود! 
تعطيلى گسترده هتل ها، تعليق بيشتر پروازهاى بين المللى و داخلى، 
قطع خطوط دريايى و ممنوعيت سفرهاى جهانى، همگى داراى يك 
اثر فاجعه بار دومينوگونه و سلسله وار هستند كه شرايط شغلى تعداد 

زيادى از تأمين كنندگان را در سراسر جهان به خطر مى اندازد.

اين فاجعه جهانى، وضعيت معيشت ميليون ها انسان كه زندگى خود 
را از كســب و كارهاى گردشــگرى مى گذرانند به نابودى كشانده 
است. از پيشخدمت گرفته تا رانندگان تاكسى، سرآشپزها، خلبانان تا 

پاكبانان، همگى در شرف از دست دادن شغل خود هستند .
همچنين در ايران 90 درصد بانوان شاغل در دفاتر خدمات مسافرتى 
و آژانس هاى مســافرتى و 100 درصد راهنمايان تور بيكار شــدند، 
ايرالين ها متضرر شــدند، بنگاه هاى كوچك و متوسط، اقامتگاه هاى 
بومگردى و هتل ها تا آستانه ورشكستگى پيش رفته و برخى اقامتگاه 
و هتــل خود را براى فروش گذاشــتند، زيرا بايــد وام هاى خود را 

پرداخت مى كردند.
اما اقامتگاه هاى بومگردى چطور مى توانند از اين وضعيت جان سالم 

به در ببرند؟
ديجيتالى شدن !

دغدغه هر كســب و كارى، كســب درآمد است، از طريق فروش و 
فروش!

در صنعت گردشگرى هم بنگاه هاى كوچك و بزرگ، از اقامتگاه هاى 
بومگردى گرفته تا هتل هاى 5 ستاره همه دغدغه كسب درآمد دارند.

دغدغــه اى كه راه تحقق آن فروش اســت، چه به هنــر پيدا كردن 
مشتريان جديد و يا هنر جذب مشتريان پيشين و در آخر بقاى بنگاه .
اقامتگاه هاى بومگردى كه ظهورشان در ايران به چند دهه گذشته باز 
مى گردد آمدند تا با حفظ خانه هاى بومى و تاريخى هر منطقه آداب 

و رسوم و ميراث فرهنگى گوشه گوشه اين سرزمين را حفظ كنند.
با ضوابطى متفاوت از اداره يك هتل؛ اما نكته اى منفى كه در بسيارى 
از اقامتگاه هاى بومگردى در ايران مشــاهده مى شود، عقب ماندن از 

دنياى ديجيتال است .
آيا بازاريابى ديجيتالى يك اقامتگاه بومى و محلى با خصلت اصلى آن 

كه بومى بودن آن است در تضاد است؟
جواب اين پرسش به طور واضح خير است.

خدمات ارائه شده در اين بنگاه هاى اقتصادى به روش بومى و محلى 
اســت، اما روش فروش و بازاريابى آنها بايد نسبت به قرن و دهه اى 
كه در آن فعاليت مى كنند سنجيده شــود نه شكل خدماتى كه ارائه 

مى دهند .
به گزارش راه بلد رســانه گردشگرى، برخى اقامتگاه هاى بومگردى 
ديجيتالى شدن را خالف بومى بودن مى دانند و مى گويند: «مسافران 
ما خودشــان پيدايمان خواهند كرد» اما زمان براى بازاريابى دهان به 

دهان كمى دير شده است !
امروزه هر كســب و كار، چه كوچك و چه بــزرگ بدون توجه به 
خدمات يا كااليى كه توليد مى كند داراى يك نام و لوگو است كه در 

ذهن مشترى ماندگار مى ماند .

درخشش دانش آموزان همدان 
در مسابقات كشورى قرآن، عترت 

و نماز
 معــاون پرورشــى و فرهنگى اســتان همدان از 
درخشــش دانش آموزان اســتان در بخش پژوهشى 

مسابقات قرآن، عترت و نماز كشور خبر داد.
 يوســف ســعيدى گفت: دانش آموزان استان موفق 
به كســب 4 رتبه برتر كشــور در بخش پژوهشــى 
سى وهشــتمين دوره مســابقات قرآن، عترت و نماز 

شدند.
 ســعيدى افزود: عميدالدين صابونى رتبه نخست 
رشته نهج البالغه، زهرا ابراهيم خانى رتبه دوم رشته 
احكام، طاها طاهر رتبه ســوم رشته انشاى نماز و 
فائزه صادقى رتبه چهارم رشــته صحيفه سجاديه را 

به دست آوردند.
 وى خاطرنشــان كرد: اين مســابقات در 11 رشته و 
4 مرحلــه برگزار شــد كه بيش از صد هــزار نفر از 

دانش آموزان استان در آن شركت كردند.
 ســعيدى گفت: بخش پژوهشى سى وهشتمين دوره 
مســابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان سراسر 

كشور به صورت مجازى برگزار شد.

آغاز به كار 
كتابخانه هاى استان

 مديركل كتابخانه هاى عمومى همدان از برداشــته 
شدن محدوديت فعاليت كتابخانه هاى عمومى استان 
خبر داد و گفت: براســاس شرايط جديد و با رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى خدمات رسانى به مردم در اين 

مراكز از سر گرفته شد.
عاطفه زارعى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: پس از 
برداشــتن محدوديت هاى اعمال شده از طرف ستاد 
استانى مبارزه با كرونا، فعاليت كتابخانه هاى عمومى 
آغاز شد اما تمامى برنامه هاى جانبى و فرهنگى مانند 
نشست هاى كتابخوانى، خوانش كتاب و قصه گويى كه 
پيش تر برگزار مى شــد، درحال حاضر تعطيل است و 

اين برنامه ها در فضاى مجازى برگزار مى شود.
وى ادامه داد: تمام بخش هاى كتابخانه هاى اســتان به 
غيــر از كودكان و نوجوانان، نابينايان و كم شــنوايان 
درحال حاضر فعال هســتند و والدين مى توانند براى 

فرزندان خود كتاب به امانت ببرند.
زارعى خاطرنشــان كرد: ظرفيت ســالن هاى مطالعه 
كاهش پيدا كرده، فاصلــه اجتماعى 2 مترى رعايت 
شده و بر روى هر ميز فقط يك نفر مى تواند بنشيند و 

ورود بدون ماسك به كتابخانه ممنوع است.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان افزود: مدت زمان 
امانت كتــاب تا يك ماه افزايش پيدا كرده اســت و 
كتاب ها هنگام دريافت مدتى قرنطينه مى شوند و پس 

از آن به قفسه ها باز مى گردند.
وى تأكيد كرد: همه كتابخانه هاى  اســتان به سيستم 
سرمايشى، گرمايشــى و تهويه مجهز هستند اما طى 
دستورالعمل بهداشــتى ابالغى بايد پنجره ها نيز باز 
باشــند و تا جايى كه توانستيم مواد ضدعفونى كننده 

تهيه كرده و در ورودى كتابخانه ها قرار داديم.
زارعى گفت: فعاليت كتابخانه ها در گذشته به صورت 
قفسه باز بود اما اكنون قفسه ها بسته است به طورى كه 
ســامانه اى به نــام samanpl.ir داريــم كه امكان 
جســت وجوى كتــاب در آن وجــود دارد و اعضا 
مى توانند شماره درخواست كتاب مورد نظر خود را به 
كتابدار اعالم كنند و كتابدار آن را به متقاضى تحويل 

مى دهد.
116 كتابخانه عمومى در اســتان همدان فعاليت دارد 
كه 44 باب در روســتاها، يك كتابخانه سيار و مابقى 
در شهرهاى استان به دوستداران دانايى خدمات رسانى 

مى كند.

نرخ عشق و عاشقى نرخ زعفرونه
ابوعطا »

بنده در روزهاى ابتدايى كه وارد حرفه روزنامه نگارى شــدم ماهانه 
حــدود 80 هزار تومان حقوق مى گرفتم كه البته انصافاً بركت داشــت، 
شايد هم آن موقع خودم آدم درست ترى بودم  كه درآمدم بركت مى كرد، 
چون كرايه خانه مــن در آن زمان مبلغى حدود يك ميليون تومان وديعه 
و 2 هــزار تومان اجاره ماهانه بود كه صرفاً به جهت عرف معامله، روى 
راه پله مى گذاشــتم و خيلى اوقات صاحب خانه تا چند روز حتى آن را 

نمى ديد كه بردارد.
بگذريم، در همان روزها هنوز در شــرايطى بودم كه ســالم و عليك با 
مســئوالن برايم خيلى دل چسب بود و دعوت به ضيافت شام يا ناهار يا 
افطار واقعاً مرا مشعوف مى كرد و گمان مى كردم خيلى آدم مهمى هستم.

خالصه در آن ايام سرخوشى و جوانى، كه ارقام  اداره يك زندگى ساده 
هنوز مثل به اعداد ميلياردى نرسيده بود روزى به يك باغ دعوت شديم و 
كت وشلوارى كه شايد حداكثر با 30 هزار تومان خريده بودم را پوشيدم 
و مبلغى حدود 5 هزار تومان، معادل 100 تا 200 هزار تومان االن (شايد 
هم بيشــتر) در جيب گذاردم و خيلى شيك با تاكسى دربستى به مبلغ 
يكهزار و 500 تومان به باغ موصوف رفتم با اين توضيح كه پس از شام 

هم قرار بود با عيال كه هنوز نامزد ما بود ديدارى داشته باشيم.
پيش از مراسم شام يكى از همكاران معلوم الحال انارهاى درشت باغ را 
نشان من داد و شيطنت مان گل كرد كه انار تازه اى هم بخوريم، نمى دانم 
عدم رضايت صاحب باغ (كه يك نهاد عمومى بود) باعث شد يا مسائل 
ديگر، زيرا پس از خوردن چند دانه انار درشت و پر خون، وقتى خواستم 
دســتان خود را زير آب شيرى كه در يكى از كرت هاى باغ بود بشويم، 
شــلوار نازنين پارچه گواردين از باال تا پايين جر خورد و دو تا شد به 
نحوى كه حتى با بســتن وارونه لباسى بلند به كمر هم حفظ حريم ستر 

و عفاف ميسر نبود.
خالصه آن شب عذابى ناگفتنى نصيب من شد كه شام را زهرمارم كرد، 
در تمام طول شــام درحالى كه به صندلى چسبيده بودم و مرتب از همه 
زوايا خودم را چك مى كردم تا رازهاى مگو از پرده برون نيفتد، در عين 
حال تعداد مســئولينى كه قرار است به ما جايزه بدهند را مى شماردم و 
محاســبه مى كردم عبور از صف مسئوالن بدون دست دادن و روبوسى 
چقدر زمان مى برد، در بين مسئوالن يك آقاى معاونى بود كه قد و قامت 
كوتاهى داشــت و اگر بنا بود با او روبوسى كنم حتماً بايد مقدارى خود 
را خم مى كردم و خم شدن حتى به اندازه پنج درجه، از ارتفاعى كه سن 
قرار داشــت، به معناى مكشوف شــدن دنياى دون و مافيها در منظر و 

مرعاى خالئق بود.
آن شب موقع دريافت جايزه دوستان لطف كردند و با گفتن جمالتى از 
قبيل «تيرخورده به كمرش» ، «االغ لگد زده تو نشــيمن گاهش» و « رفته 
خواســتگارى پدر عروس دسته گل را فروكرده تو حلقش»  و... ما را از 
گرفتارى رفتن باالى سن و روبوسى با صف مسئوالن نجات دادند، اما به 
جان خودم نه، به جان شما قسم، با همان 3 هزار و 500 تومان باقيمانده 
هم دربســت به خانه رفتم و شلوار كذا را عوض كردم، هم براى عيال 
كلى خريد كردم هم فردا شــلوار پاره را دوختم و لنگان خرك خويش 

به مقصد برساندم.
حاال اما شــرايط فرق كرده به قول آن شعر فولكلور معروف، نرخ عشق 
و عاشقى اين روزها معادل و بلكه چند برابر نرخ زعفران مثقالى چند ده 
هزار تومان شده، غير از اينكه ديگر «خال دست وپا» به تعداد گندم ها كه 
در همان شعر به عنوان آپشن محسوب مى شد هم بايد طى جراحى هاى 

هزينه بر برداشته شود.
باقى بقايت جانم فدايت

■ دوبيتى باباطاهر 
دو زلفانت گرم تار ربابم                                                چه ميخواهى ازين حال خرابم
چرا هر نيمه شو آيى بخوابم ته كه با مو سر يارى ندارى  

زين
درج

س 
كرف

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

راهن
بود  

 ك
وند

 نها
  

ان
سرك

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

32 31 37 37 34 34 36 36 37 36 37 36
22 17  14  15  14  19  18  14  15  19  15 14
35 40 35 30 35 35 30 35 35 30 40 40

■ حديث:
امام صادق(ع):

 دنيا، حاللش حساب دارد و حرامش عقاب. كجا شما را آسايش رسد، در حالى كه هنوز به 
راه و رسم پيامبرتان اقتدا نكرده ايد؟! شما چيزى (ثروت فراوان) را مى جوييد كه شما را به 

سركشى مى كشاند، و به اندازه كفافتان قانع نيستيد» .
الكافي: ج 2 ص 459 ح 23

مهدى ناصرنژاد »
 همين چند روز پيش بود كه مراسم نمادين روز 
خبرنگار در كشورمان برگزار شد. آئين روز خبرنگار 
همه ســاله به خاطر بسيارى مســائل حاشيه اى و 
محدوديت ها به خودى خود گل است و امسال هم 
كه به دليل خطر ويروس كرونا، به ســبزه نيز آراسته 
شد. معموالً چنين آئين و چنين بدعت هاى سليقه اى 
به روز تجلــى غربت خيلى از همكاران خبرنگار و 
زحمت كشــان واقعى عرصه هاى رســانه اى تبديل 
مى شود! در شرح چنين واقعه تلخ، اين اشاره بس كه 
«هركسى كو دور گشت از اصل خويش/ باز جويد 

روزگار وصل خويش».
بــارى به هر جهت وقتى از خبرنگار حرف مى زنيم 
يعنى تمام جامعه رسانه اى كشــورمان و جايگاه و 
شــأن و نقش چنين جامعه اى فعــال و توليدكننده 
و مســئوليت پذير و مطالبه گر كــه به رغم تمام اين 
ويژگى هــا هرگز خود را تافته جــدا بافته از جامعه 
واحــد خود نمى داند، زيرا وجود جامعه رســانه اى 
بستگى به درك كل جامعه از آن دارد و مردمى كه به 

وجود رسانه ها معنا و جهت مى دهند. 
ضرورت حضور رسانه در بطن جامعه و نياز جامعه 
به رســانه و در معناى آن يعنى اطالع رسانى و خبر، 
موضوع تازه اى نيست، زيرا انسان ها از همان هنگام 
غارنشينى و درك اين الزمه روزمره كه بايد از دنياى 
بيرون غار اطالع و خبر داشته باشند تا بتوانند برنامه 
روزانه خود را طرح ريزى كنند، به ابزار خبررســانى 

و آدم آن احتياج داشــته و وقتى در نخستين لحظه 
مالقات با كسى از او سئوال مى كنيم، چه خبر؟ يعنى 
دوست داريم بدانيم در چه شرايطى از زندگى خود 

و جامعه قرار داريم. 
باالخره امروزه تمدن بشرى به مرحله اى از پيشرفت 
رسيده است كه هركس در هر گوشه دور و نزديك 
جهان به نسبت توانمندى و دانش روز خود به يك 
ابزار خبررسانى و خبرگيرى مجهز است، درحالى كه 
بخش مهمى از تمام پيشــرفت هاى بشرى مرهون 
فعاليت جامعه رســانه اى در شــكل هاى نوشتارى 
و ديدارى و شــنيدارى اســت، به ويژه اينكه جامعه 
رســانه اى در شكل مطبوعاتى آن يك ارتباط ديرينه 
و تنگاتنگ با جوامع بشرى دارند و كيست كه نداند 
اين مطبوعات دنيا و تمدن بشــرى را از كجا به كجا 
نرســانده است! به هرحال آن دسته از مردمان كثيرى 
در جهــان كه به جايى رســيده اند و همواره هم در 
تالش هســتند تا به جاهاى بهترى از شأن و شئون 
جامعه خود برســند، خوب مى دانند نان شب يعنى 
چه و مى دانند اهميت يك رسانه توى سفره معيشت 
آنان هرگز كمتر از قوت غالب نيست و از نان شب 

هم واجب تر است.
امــروزه ويــروس كرونا در جهان بيــداد مى كند و 
حدود 3 فصل از ســال هاى گذشته و جارى است 
كه ويروس كرونا بــه جهانيان هجوم آورده و تمام 
دانشــمندان نخبه و نابغه جهــان كه هر ناممكنى از 
دنياى علم را ممكــن كرده اند تاكنون برابر ويروس 

كرونا عاجز مانده اند و شــك دارنــد كه يافته هاى 
جديد آنان از پس مهار ويروس كرونا برآيد يا نه؟!

به هرحال دنيا اكنون مقابل ويروس كرونا به مقابله 
برخواســته اســت و پزشكان و دانشــمندان علوم 
پزشكى و به ويژه پرستاران و خادمان جامعه پزشكى 
در صف نخســت مبارزه بى امان با ويروس مرگبار 

كرونا قرار دارند.
اما در كنار و دوشــادوش جامعه بزرگ پزشكى اين 
رسانه هاى مختلف هستند كه كمر همت بسته اند و 
هر خبر و رويــداد جديدى از اين مبارزه جهانى را 
اطالع رســانى مى كنند. به جرأت مى توان گفت در 
برهه كنونى رسانه ها خصوصا مطبوعات با انعكاس 
گزارش هاى ميدانى و مقاله ها و توصيه هاى علمى و 
پزشكى در ارتباط با كرونا، فعال ترين دوران حيات 
خــود را مى گذرانند و قشــر هاى مختلف مردم نيز 
فراگيرتر و گســترده تر از هر زمان تاريخ مطبوعات، 
پيگيــر و گوش به زنگ اخبار جديد از كشــورمان 
و سراســر جهان دارند. البته اين حقيقت تلخ را هم 
بايد بدانيم كه رســانه هاى فعال در فضاى مجازى 
نيز با بيشــترين خبرهاى منفى و فضاســازى هاى 
منحرف كننــده، افكار عمومى را نااميد و مســموم 
مى كننــد و به همين علــت مى توان گفــت، ابزار 
رسانه هاى واقعى و در مقابل فضاى مجاز در دنياى 
خبرى امروز مانند شمشــير دو لبه عمل مى كنند و 
تشخيص بســيارى واقعيت ها و بايد ها و نبايد ها به 

عهده خود افكار عمومى است!

روز گذشته 19تيرماه، مشاهده وضعيت عمومى در 
مكان هاى شلوغ شــهر همدان براى هر خبرنگارى 
مى توانســت اميدبخش باشد كه زحمات آنان براى 
آگاهى بخشــى نســبت به خطر كرونا چندان هم 
بى حاصل نبوده و نيســت. در اين ارتباط اســتفاده 
اكثريت مردم شهر همدان از ماسك براى جلوگيرى 
از خطر ويروس كرونــا دلگرم كننده مى نمايد. البته 
همه نقاط شهر يكسان متحد و آگاه و مسئوليت پذير 
در مقابل اين دشــمن بالقوه نيستند و اين نكته مهم 
بســيار قابل تأمل اســت؛ زيرا نوع فرهنگ و بينش 
مردم يك شهر در تمام محالت و مكان هاى عمومى 
يكســان و همسو نيســت و به نظر مى رسد، بدون 
هيچ رودربايستى، قشرهاى داراى آگاهى هاى بيشتر 
فرهنگى رعايت بيشــترى دارند و قشــرهايى هم 
هســتند كه در نقاط مختلف نسبت به شرايط ظاهر 

تأثيرپذير به نظر مى آيند. 
قابل اشاره و توجه است كه در اين روزهاى سخت 
كرونايى و توصيه هاى بهداشــتى و خود مراقبتى كه 
به عمل مى آيد، مى شــود تعداد افرادى كه ماســك 
نمى زننــد را در مكانى نظير اوقات شــلوغ پياده راه 
بوعلى و اطــراف آن به راحتى شــماره كرد، چون 
اكثريت ماســك مى زنند و اين موضوع بيانگر اين 
نكته شيرين است كه عموم مردم اين روزها با علم 
به زحمات جامعه پزشــكى و خطر غافل گيرسازى 
كرونا، با رسانه ها و گزارش هاى متنوع خبرى به ويژه 
رسانه هاى ملى همراه و همسو هستند و خوشبختانه 
جاى اين اميدوارى هســت كه جايگاه و رســالت 
اصحاب رسانه و قلم در شرايط حساس و تاريخى 

جامعه نقش آفرين است

يادداشت 

نقش رسانه در پيشگيرى از بيمارى ها كليدى است

 امسال به  دليل وضعيت كرونا كمتر از 40 درصد 
هيأت هاى همدان مراسم محرم را برگزار مى كنند.

مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان در كميته 
اطالع رسانى ســتاد مديريت كروناى استان همدان 
ضمن قدردانى از تالش عوامل بهداشــت و درمان 
استان در كنترل كرونا اظهار كرد: آنها جهادگونه در 
سنگر سالمت حضور يافته  و حافظ جان هموطنان 

هستند كه قدردان هستيم.
حجت االســالم محمدهادى نظيرى تأكيد كرد: اين 
قشــر با ازخودگذشــتگى و اقدامات الزم توانستند 
قدرت و توانايى نظام جمهورى اسالمى را بار ديگر 

به رخ جهانيان بكشند.
مديركل تبليغات اسالمى استان همدان با بيان اينكه به 
ايام عزادارى ماه محرم نزديك مى شويم و برگزارى 
مراسم با حفظ رعايت پروتكل هاى بهداشتى مورد 
توجه است، گفت: در ســتاد ملى مقابله با كرونا و 
كميته امنيت انتظامى دستورالعملى براى اين منظور 
لحاظ شده و كارگروهى به نام «كارگروه عزادارى»» 
شكل گرفته تا ضمن تأمين سالمتى مردم، عزادارى 

نيز به نحو شايسته اى برگزار شود.
وى با بيان اينكه فرمايشــات مقام معظم رهبرى در 
روز عيد غدير براى ما فصل الخطاب اســت، افزود: 
ايشان فرمودند به آن دستورالعمل هايى كه ستاد ملى 
مقابله با كرونا اعالم كــرده پايبندم و همه موظفيم 

مطابق آن عمل كنيم.
به گــزارش فارس، نظيرى با اشــاره بــه اينكه در 

برگزارى مراسم عزادارى هيأت هاى 
حســينى در ايام محــرم 2 حالت 
تعريف شــده كه يا بايد در فضاى 
سرپوشيده و مســقف برگزار شود 
و يــا در فضاى باز، گفــت: تأكيد 
كرده ايم هر هيأتــى فضاى رعايت 
پروتكل ها را ندارد مراســم برگزار 
نكند كــه البته چنديــن هيأت اين 

موضوع را اعالم كرده اند.
مديركل تبليغات اســالمى اســتان 
همدان گفت: طبق دســتورالعمل ها 
اگر مــكان برگــزارى عــزادارى، 
سرپوشيده و مسقف است ابتدا بايد 
ارتفاع سقف 6 متر مربع باشد و دوم 
تهويه مناسب داشــته باشد؛ ضمن 
اينكه بايد به تأييد كارشــناس اداره 
مركز بهداشت شهرستان برسد. وى 

بيان كرد: از طرف ديگر برگزارى مراســم هيأت با 
رعايــت فاصله گذارى اجتماعى بين هر نفر 2 متر و 
با ظرفيت يك چهارم در نظر گرفته شده كه حداكثر 
زمان برگزارى مراسم در فضاى سرپوشيده نيز يك 

ساعت تعريف شده است.
نظيرى بــا تأكيد به اينكــه برنامه ســينه زنى نبايد 
به صورت كامل در فضاهاى سربســته برگزار شود 
خاطرنشــان كرد: اگر هيأتى مراســم خــود را در 
فضاى سربسته داراى شرايط الزم برگزار كند، فقط 

مربوط به مراسم منبر است نه 
روضه خوانى و سينه زنى.

وى عنوان كرد: اگر هيأتى در پى 
برگزارى مراسم سينه زنى است 
بايد حتما در فضاى باز باشــد، 
در اين شرايط نيز فاصله گذارى 
2 متــر موضوعى قطعى بوده و 
استفاده مستمر از ماسك نيز بايد 

مد نظر قرار گيرد.
مديركل تبليغات اسالمى استان 
همدان با تأكيد به اينكه عزاداران 
حســينى بايد آداب عزادارى و 
توجه به حق النــاس را مد نظر 
داشته باشــند، افزود: وقتى قرار 
بر برگزارى مراســم در فضاى 
باز باشــد رعايت حال مردم و 
همســايگان تكليف شرعى ما 

مى شود.
وى با اشــاره به اينكه نهايت زمان برگزارى مراسم 
هيأت يعنى پايان مراسم در فضاى باز ساعت 23:30 
خواهد بود، گفت: پس از اين ســاعت هيچ هيأتى 

نخواهيم داشت چون مردم اذيت خواهند شد.
 عزادارى روز تاسوعا و عاشورا 

بدون دسته روى برگزار مى شود
وى با بيان اينكه وقتى مى گوييم 2 ســاعت مراسم 
عزادارى در فضاى باز، ضرورتى ندارد 2 ســاعت 

باشد و يك ساعت هم كافى است، گفت: برگزارى 
برخى برنامه هــا به دليل تجمع باال مانند بيت العباس 
زنجــان، نخل گردانى يزد، طشــت گذارى اردبيل و 

مراسم شيرخوارگان حسينى ممنوع است.
مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان با بيان 
اينكه تشخيص ســتاد مقابله با كروناى استان اين 
بود كه مراسم روز ســوم شهادت امام حسين(ع) 
كه در همدان به «ســوم عاشــورا» معروف است 
جزو موارد خاص محســوب شــود، عنوان كرد: 
امســال مراسم سوم عاشــورا و حركت دستجات 
عــزادارى را نخواهيم داشــت. وى با اشــاره به 
اينكه عزادارى روز تاســوعا و عاشورا هم بدون 
دسته روى برگزار مى شــود، تصريح كرد: از طبل، 
سنج و امثال آن در دسته جات عزادارى جلوگيرى 

خواهد شد.
نظيرى با بيان اينكه همه مردم در عزادارى ماه محرم 
صاحب نذر هستند اما بايد امسال به شيوه متفاوتى 
ادا شــود، گفت: با توجه به كرونا برگزارى برخى 
نذرها به مانند ســال هاى گذشــته با ضوابط اداره 
بهداشــت مغايرت دارد. وى با بيان اينكه نذورات 
مســأله دقيقى است و نمى  توان براى اداى نذر يك 
قاعده كلى داد چون به نيت نذركننده بستگى دارد، 
افزود: از رئيس حوزه هاى علميه استان درخواست 
كرديم يك تيم كارشناســى از طــالب را تا محرم 
براى بررسى نذورات اختصاص دهند و ايشان نيز 

پذيرفتند.

كمتر از 40 درصد هيأت هاى همدان 
مراسم محرم را برگزار مى كنند

مراسم عزادارى 
تنها يك ساعت به 
شرط فضاى مناسب

كميته هاى ميراث فرهنگى
 در مجلس ايجاد مى شود

 معاون ميراث فرهنگى كشــور با رئيس فراكسيون ميراث فرهنگى و 
گردشگرى مجلس شوراى اسالمى ديدار و گفت وگو كرد.

به گزارش مركز روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى، در اين ديــدار طرح تشــكيل كميته و 
كارگروه هاى ميراث فرهنگى در زيرمجموعه فراكســيون ميراث فرهنگى 
و گردشگرى از سوى محمدحسن طالبيان معاون ميراث فرهنگى كشور 
مطرح شــد و مورد موافقت محمدرضا دشتى اردكانى رئيس فراكسيون 

ميراث فرهنگى و گردشگرى مجلس شوراى اسالمى قرار گرفت.
دشــتى اردكانى در اين ديدار يادآور شد: «كميته هاى يادشده پس از طى 
مراحل ادارى در ساختار فراكسيون ميراث فرهنگى و گردشگرى، درباره 
رفع مشــكالت حوزه هاى تخصصى معاونــت ميراث فرهنگى همچون 

موزه ها، ثبت آثار و همكارى هاى  فى مابين فعاليت خواهند داشت.»
چگونگــى تدوين شــرح وظايــف حوزه هاى زيرمجموعــه معاونت 
ميراث فرهنگــى در ســاختار جديــد وزارتخانه، رويدادهــاى فعلى 
ميراث فرهنگى و بيان نظرات و چگونگى نحوه همكارى هاى متقابل از 

ديگر موضوعات مورد بحث و بررسى در اين نشست بود.


