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سربلندى استان در مجلس 
با خجسته

 1- مجلــس دهــم در نــگاه بســيارى، 
مجلســى نبــود كــه بتــوان از آن به عنــوان 
مجلســى كــه بايــد در رأس امــور باشــد، 

يــاد كــرد...

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس زبردست

مديرعامل شركت سنجش نيرو 
جهانبخش قمرى 

انتخاب شايسته حضرتعالى را به عنوان 
نايب رئيس اتاق بازرگانى 
مشترك ايران و سوريه 

كه بيانگر تعهد و توانمندى جنابعالى مى باشد 
را صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده 
و توفيقات روزافزونتان را در اين عرصه از 

خداوند متعال خواهان و خواستاريم.

با رعايت پروتكل بهداشتى پس از ماه رمضان رستوران ها باز مى شوند 

خروج صندلى رستوران و كافه 
از رزرو «كـرونا»

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

 همزمان با ايام ميالد با ســعادت كريم 
اهل بيت امام حســن مجتبى(ع) رزمايش 
كمك مؤمنانــه اداره اوقاف و امور خيريه 
همدان بــا حضور نماينده ولــى فقيه و 
امام جمعه همــدان، گروهى از مديران و 
فرماندار همدان در حســينيه سيدالشهدا 

آرامستان باغ بهشت برگزار شد.
در ايــن مرحله از رزمايش كمك مؤمنانه 
5 هزار بسته معيشــتى كه توسط واقفان 
خيرانديــش تأمين شــده بــود در بين 

نيازمندان توزيع گرديد.
تاكنون به همت واقفان همدانى 10 هزار 
بســته حمايتى به نيازمندان توزيع شــده 
اســت و 800 دســت لباس، دستكش و 
ماســك مخصوص بيمارستانى و هزار و 
700 ليتر محلول ضدعفونى از اين محل 

در اختيار شبكه درمانى قرار گرفته است.
زين العابدينى  حاجى   رضا  حجت االسالم 
اظهار كرد: اداره كل اوقاف و امور خيريه 
اســتان همدان در راستاى لبيك به دستور 
مقام معظم رهبرى مبنى بر كمك مؤمنانه 
و مواســات به توزيع اقالم ضرورى بين 

نيازمندان اقدام كرده است.
مدير كل اوقاف و امور خيريه اســتان با 
اشاره به اينكه 2 مرحله رزمايش «ضيافت 
همدلى» برگزار و در مجموع 15 هزار سبد 
كاال و اقالم بهداشتى بين نيازمندان توزيع 
شد، خاطرنشان كرد: در 2 ماه اخير بيش 
از 20 ميليارد ريــال در اين زمينه اجراى 
ثبت شــده اســت.وى با بيان اينكه طرح 

«رزمايــش همدلى» تا پايــان كرونا ادامه 
خواهد داشــت، گفت: در كنــار مردم و 
نيازمندان خواهيم بود تا كرونا را به يارى 
خداوند شكســت دهيم.زين العابدينى با 
تأكيد به اينكه طرح در «رزمايش همدلى» 
متناسب با رزمايش كمك مؤمنانه و به دور 
از هرگونه موازى كارى برگزار شده است، 
افزود: گستره توزيع اقالم با توجه به نيات 

واقفين در شهرستان ها بوده است. 
وى با اشاره به اجراى نيات درمان بيماران 
و توزيع دارو به صــورت ماهانه از محل 
نيات واقفين خيرانديش گفت: در اجراى 
اين نيات بيــش از 2 هزار نفر به صورت 

رايگان دارو دريافت مى كنند.
نماينده ولى فقيه و امام جمعه همدان نيز 

در ايــن آئين از عملكرد خوب اوقاف در 
ايام كرونا قدردانى كرد و گفت: در مقابله 
با اين ويروس منحوس، مســئوالن استان 
و خيران به معنــاى واقعى پاى كار آمدند 
و امروز نيــز در اين فضا به همت اوقاف، 
ســبدهاى غذايى براى توزيــع در ميان 

نيازمندان تهيه شده است.
حجت االســالم و المســلمين حبيب ا... 
شــعبانى موثقى گفت: بدون ترديد كرونا 
يك تجربه جديد در كشور ما بود و براى 
مبارزه با آن دچار مشكالت و كمبودهايى 
شديم كه با دلســوزى و وحدت مردم و 

مسئوالن جبران مى شود.
وى تأكيــد كــرد: كشــورهاى ابرقدرت 
دنيــا امــروز در مقابله با ايــن ويروس 

دچار مشكالت بســيار بزرگى هستند و 
رويارويــى اين مناطق كه ادعاى قدرت و 
بزرگى دارند در مقابله با اين مشــكالت 

جاى بحث دارد.
مدير كل اوقــاف و امور خيريه اســتان 
همدان بيان كرد: تمام بســته هاى حمايتى 
نيــز از محل عوائد موقوفاتى تهيه شــده 
كــه درحال حاضر هيچ يــك از واقفين 
خيرانديش در قيد حيات نيستند و بيش از 
100 سال پيش فوت كرده اند اما همچنانى 
از نيــت خير آنهــا نيازمنــدان بهره مند 

مى شوند.
زين العابدين از افراد توانمند خواســت به 
هر ميزان اقدام به كار نيك كنند و با وقف 

اموال خود آنها را اينگونه ماندگار كنند.

توزيع 15 هزار سبد كاال بين نيازمندان در همدان

هديه 2 ميليارد تومانى واقفان خيرانديش به مردم 

شبى كه 
قامت بلند تاريخ 

از هم شكافت 
■ شب قدر شب بيدار شدن است، نه بيدار ماندن

خجسته در آخرين نطق ميان دستور:

كشور درگيـر كشور درگيـر 
ويـروس سوءمديريت استويـروس سوءمديريت است
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شيرين سو شهر پايلوت 
دوستداركودك مى شود

■ فضاى باز شهرى در تعامل با كودكان
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سربلندى استان در مجلس با خجسته
 1- مجلس دهم در نگاه بســيارى، مجلسى نبود كه بتوان از آن 

به عنوان مجلسى كه بايد در رأس امور باشد، ياد كرد.
اين مجلس اكنون در آخرين روزهاى فعاليت اســت تا با آغاز به كار 
مجلس يازدهــم و تغييرات انجام شــده در تركيب مجلس، همگان 

عملكرد آن را در دفاع از جايگاه اين نهاد مردمى به نظاره بنشينند.
مجلســى كه به لحاظ تركيب سياســى به ظاهر تركيبى اصولگرا دارد 
امــا طيف بندى آن از كثرتى كه مى توانــد براى وحدت اصولگرايان 

خطرآفرين باشد، حكايت دارد.
2- در مجلس دهم كه بر عملكرد بيشــتر نماينــدگان آن نقد وارد 
است، تك ســتاره ها و تك نمايندگانى بودند كه به دليل ايستادگى بر 
عهــدى كه با مردم براى پاك بودن و خدمتگزارى بســته بودند، نام 
آنها در تاريخ فعاليت پارلمان در ايران خواهد درخشــيد و ياد آنان 
همواره به عنوان نماينده اى شــجاع، مردمى، واليى، پاك و فسادستيز 

در اذهان باقى خواهد ماند.
امير خجسته نماينده مردم شريف همدان از آن نمايندگانى است كه 
هركجا باشد براى مردم همدان و كشور محترم است و مردم خدمات 
وى به ويژه در مبارزه و پيشگيرى از فساد را فراموش نخواهند كرد.

3- خجســته در 2 دوره نمايندگــى مردم در مجلس توانســت با 
ســرلوحه قرار دادن مديريت جهادى، مبارزه با فساد، شفاف سازى 
در تمــام امور و شــئون و تقويت بعد نظارتى مجلس و شناســايى 
گلوگاه هاى فســاد تكليف نمايندگى خــود را به خوبى ادا كند و از 

هدررفت سرمايه ها و بيت المال مقابله كند.
خجسته به خوبى ويروس سوءمديريت اقتصادى در كشور را شناخته 
بــود و با اســتفاده از بعد نظارتى مجلس به خوبــى به جنگ با اين 
ويروس رفت و نتايج بســيار خوبى هم به نفع مردم و كشور از اين 

مبارزه حاصل شد.
4- خجســته كه تجربه دفاع مقدس و افتخار جانبازى و آزادگى را 
داشت با ســرمايه آبرو به جنگ فساد رفت و مى دانست كه در اين 
جنگ ممكن اســت به آبرو و اعتبار وى به عنوان يك رزمنده كه از 
ابتدا در خدمت نظام و واليت و مردم بوده، خدشــه وارد شــود و 
تالش هاى وى توسط كسانى كه وى آنها را افترازنندگان سازمان يافته 
مى خواند، معكوس جلوه داده شــود امــا در اين راه بر عهدى كه با 

مردم بسته بود ايستاد و رضايت مردم و خداوند را درنظر گرفت.
5- تشــكيل فراكســيون مبارزه با فســاد در مجلس و نقش آفرينى 
به عنــوان رئيس اين فراكســيون و اعالم دســتاوردهاى پى درپى از 
پيشگيرى خصوصى سازى هاى فســادانگيز تا واردات آلوده خودرو 

و... قطعا براى خجسته بى هزينه نمى ماند و چنين هم شد.
رقباى سياســى و انحصارطلبان اقتصادى كه خجسته را مانع اصلى 
فســاد خود مى ديدند با اســتفاده از خألهاى قانونــى و وارد كردن 
تهمت و افترا توانســتند مانع حضور او در انتخابات شوند، هرچند 
راهى كه خجســته در مجلس در تقويت بعد نظارتى آن گشــود و 
هزينه آن را هم داد، پس از او با توجه به نتايج خوب آن براى مردم 

و اقتصاد كشور با زدودن فساد و مفسدان، مسدود نخواهد شد.
6- خجسته پس از محروميت تلخ و وارد شدن اتهامات و افتراهاى 
ثابت نشــده به خود كــه در آن از تركش ها و شــكنجه هاى دوران 
دفاع مقدس براى وى بيشــتر بوده، ســكوت اختيار كرد و در شب 
انتخابات نيز با صدور بيانيه اى همگان را به حضور پرشــور در پاى 

صندوق هاى رأى فراخواند.
رفتار وى در نيفتادن در دام حاشيه ســازان نيز به خوبى از آگاهى وى 

از توطئه هاى مفسدان حكايت دارد. 
ــس در  ــود در مجل ــق خ ــن نط ــته در آخري ــال خجس ــا اين ح ب
مقــام نمايندگــى و به منظــور دفــاع از جانبــازان و آزادگان از 
افتراهــاى  بــراى  ســند  تقاضــاى  ســازمان يافته  افترازننــدگان 
واردشــده كــرده اســت كــه اگــر ايــن اســناد ارائــه نشــود، پشــت 

ــرد. ــد ك ــا خواه ــات را افش ــن اقدام ــرده اي پ
ــى  ــند او را نيروي ــته را مى شناس ــر خجس ــه امي ــانى ك ــا كس قطع
مؤمــن بــه انقــالب و امتحــان پــس داده در ميــدان جهــاد و 
ــيفته  ــتى و ش ــه پاك دس ــهور ب ــت و مش ــدس و مديري ــاع مق دف

مى داننــد. خدمتگــزارى 
ــا  ــارزه ب ــى مب ــردم همــدان، خجســته قربان ــگاه م ــز از ن ــون ني اكن
ــاد و  ــا فس ــارزان ب ــت از مب ــون در حماي ــده و خــأل قان ــاد ش فس
ــان  ــاى سياســى، انحصارطلب ــات ســازمان يافته مفســدان، رقب اقدام
ــتان از  ــت اس ــى محرومي ــل اصل ــارزه، دلي ــدگان از مب و زيان دي
ــجاع،  ــادى، ش ــده اى جه ــوان نماين ــته به عن ــداوم حضــور خجس ت

ــت. ــارز اس ــى و مب ــت، والي پاك دس
7- خجســته در عمــل ثابــت كــرده ســرباز واليــت و مــردم اســت 
ــدى  ــات كارآم ــردم و اثب ــور و م ــع كش ــت از مناف و در راه صيان
ــه  ــرو و هرچ ــال، آب ــان، م ــذل ج ــالمى از ب ــورى اس ــام جمه نظ

ــدارد. ــغ ن موجــود دارد، دري
او در دفــاع مقــدس بــا تحمــل جانبــازى و اســارت و در مديريــت 
ــرو  ــه آب ــه ب ــه ناجوانمردان ــرا و ضرب ــل افت ــا تحم ــى ب و نمايندگ
ــت  ــالب و والي ــدارى از انق ــه، پاس ــاى وظيف ــدم در راه ايف ثابت ق
ــر  ــرد در ه ــت ك ــتاد و ثاب ــادى ايس ــزارى جه ــردم و خدمتگ و م

ــى اســت. ــران و ايران شــرايطى دلبســته انقــالب و اي
خجســته امروز سرمايه اى ارزشمند و اثبات شده براى نظام است كه 
مردم همدان و ايــران قدردان ايثارگرى، فــداكارى و همت واالى 
وى هستند و حيف اســت كه اين سرمايه كه هرآنچه تاكنون داشته 
در راه تثبيــت و اقتدار انقالب به ميــدان آورده، از صحنه با افترا و 
پاپوش حذف شود كه اين همان خواسته مفسدان و مخالفان انقالب 

خواهد بود.
ــه  ــى ك ــى در جايگاه ــس از نمايندگ ــته پ ــى رود، خجس ــار م انتظ
شايســته افــراد انقالبــى و دلســوزان نظــام اســت، قــرار گرفتــه و 
ــه  ــى ك ــه مردم ــود ب ــت خ ــه خدم ــد ب ــنگرى جدي ــد در س بتوان
ــادى وى  ــاى جه ــدردان تالش ه ــم ق ــا ه ــت و آنه ــق آنهاس عاش

ــه دهــد. هســتند، ادام

كمپ هاى درمان اعتياد استان بازگشايى شود
 كمپ هــاى موضوع ماده 15 درمان معتادان كه چندى اســت به دليل 
شــيوع كرونا بسته شــده اســت، مجدد براى پذيرش و درمان معتادان 

بازگشايى شود.
رئيس پليس مبارزه با موادمخدر اســتان همدان با اشاره به اينكه بخشى از 
مشــكالت امنيتى و چالش هاى ناشى از مواد مخدر درصورت بازگشايى 
مراكز موضوع ماده 15 رفع مى شــود از مســئوالن مرتبط خواست براى 

بازگشايى اين مراكز اقدام فورى صورت گيرد.

محمدتقى حاجيلو در گفت وگو با ايرنا افزود: همدان نخستين استانى بود 
كه نســبت به بازگشــايى مجدد مركز ماده 16 اقدام و در مرحله نخست 
تيم هاى پليس 26 معتاد متجاهر را دستگير كرده و با رعايت اصول تحويل 

اين مركز دادند.
وى ادامه داد: انتظار مى رود با توجه به شرايط كنونى استان، سهميه پذيرش 
معتــادان متجاهر در مركز موضوع ماده 16 افزايش يابد زيرا تأثير مثبت بر 

ارتقاى امنيت و كاهش ساير جرايم نظير سرقت دارد. 
حاجيلو گفت: تعداد معتادان متجاهر در همدان بين 250 تا 300 نفر است 
و زمان نگهدارى اين افراد در مركز موضوع ماده 16 محدود اســت و آنها 

پــس از 2 تــا 3 ماه از اين مركز ترخيص شــده و دوباره به مصرف مواد 
مخدر رو مى آورند.

وى اظهــار كرد: 50 درصد معتادان همدان به مصرف مخدر ترياك اعتياد 
دارند اما در بين معتادان متجاهر گرايش به مصرف هروئين و شيشه بيشتر 

است.
مراكز ماده 15 و 16 پس از همه گيرى ويروس كرونا در كشــور و همدان 
بسته شده و معتادى پذيرش نمى كردند اما با گذشت زمان و كاهش دامنه 
اين ويروس، مركز ماده 16 بازگشــايى شــد اما مراكــز ماده 15 همچنان 

تعطيل است.

شيب صعودى سرمايه گذارى خصوصى 
در مديريت شهرى همدان

 جذب و عملياتى شــدن طرح هاى ســرمايه گذارى در مديريت 
شــهرى همدان شــيب صعودى يافته و اكنون در حوزه هاى مختلف 

شاهد استقبال بخش خصوصى هستيم.
مديرعامل سازمان ســرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى شهردارى 
همدان با اشاره به اينكه شهردارى همدان زمينه هاى سرمايه گذارى را 
به خوبى مهيا ســاخته و طرح هاى ارائه شده در مرحله عملياتى است، 
گفت: ســرمايه گذارى بخش خصوصى در حوزه هاى مختلف به ويژه 
زيرساخت هاى گردشگرى انجام و براى نخستين بار، عمليات ايجاد 
غرفه هاى عرضه غذا با 5 ميليارد تومان اعتبار توسط بخش خصوصى 

در بلوار ارم همدان آغاز شده است.
مهــران حاجيان در گفت وگو بــا ايرنا افزود: با اشــاره به ايجاد 30
غرفه عرضه غذا در بلوار ارم با مشــاركت ســازمان سرمايه گذارى و 
مشاركت هاى مردمى شهردارى همدان گفت: اين غرفه ها توسط بخش 
خصوصى ســاخت و نصب شــده و براى دولت هيچ گونه هزينه اى 

نداشته است.
وى افزود: به ازاى فعاليت هر يك از اين غرفه ها نيز شهردارى اجاره 
ماهيانه از پيمانكار دريافت مى كند و قرار است انواع غذاهاى ايرانى، 

سنتى و فست فود در آن عرضه شود.
حاجيان اظهار كرد: براى ساخت و ايجاد اين غرفه ها نيز سرمايه گذار 
5 ميليارد تومان هزينه كرده است و نوع قرارداد طرفين اجاره و انتقال 

مالكيت (BOLT) است.
وى همچنين با اشــاره به ساخت سرويس هاى بهداشتى در 70 نقطه 
شهر همدان گفت: اين فضاى بهداشتى از نوع پيش ساخته مدرن و با 

20 ميليارد تومان سرمايه گذارى بخش خصوصى درحال اجرا است.
حاجيان يادآور شــد: تمامى تأسيســات انشــعاب، فاضالب و ساير 
زيرســاخت ها با هزينه بخش خصوصى مورد طرف اين طرح هزينه 

مى شود.
مديرعامل سازمان ســرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى شهردارى 
همدان يادآور شــد: رويكرد شــهردار همدان جذب سرمايه گذار در 
اجراى طرح هاى بزرگ و اثربخش به ويژه در حوزه گردشگرى است 
و از هرگونــه ســرمايه گذارى كه زمينه اشــتغال و رونق اقتصادى و 

گردشگرى در سطح شهر را فراهم سازد، استقبال مى كند.

افتتاح 60 پروژه نوسازى مدارس در همدان
 مديركل نوسازى مدارس استان همدان از افتتاح 60 پروژه در اين 
مجموعه در ســالجارى خبر داد و گفــت: 120 ميليارد تومان در اين 

زمينه هزينه شده است.
فــرزاد تيمورى در گفت وگو با فارس با اشــاره به اجراى پروژه هاى 
تعمير، تجهيز و نوسازى مدارس استان اظهار كرد: خوشبختانه از طريق 
اعتبارات خوب اســتانى و ملى و نيز كمك خيرين نيك انديش بيشتر 

پروژه ها فعال هستند.
وى بيان كرد: شــيوع بيمارى كرونا سبب شد كمى در كار اجرا خأل 

وارد شود اما درحال حاضر بيشتر پروژه ها فعال هستند.
تيمورى با اشــاره به اينكه خوشبختانه امسال تعداد زيادى از پروژه ها 
تكميل شده اند، گفت: در اين سال حداقل 60 پروژه را افتتاح و تحويل 

آموزش و پرورش خواهيم داد.
وى با بيان اينكه اعتبار اين پروژه ها تقريبا 120 ميليارد تومان اســت، 

افزود: 20 پروژه  با هزينه خيرين افتتاح مى شود.
تيمورى تأكيد كرد: امســال 19 هزار متر مربــع زيربنا با 150 كالس 
درس به صورت صددرصد خيرســاز و يا مشاركت خيرين با دولت 

بهره بردارى مى شود.

1- تقاضا براى رئيس دفترى نمايندگان مجلس يازدهم افزايش يافته 
است. گويا انتشار فيش حقوقى ماهانه نمايندگان كه حقوق رئيس دفتر 
9 ميليون تومان آن از 34 ميليون تومان را تشــكيل مى داده، دليل اين 
افزايش تقاضا است. گفتنى است روابط عمومى مجلس نسبت به اين 
فيش حقوقى واكنش نشان داده و آن را مطابق واقعيت ندانسته است.

2- زنان متأهلى كه قصد شــركت در آزمون دستيارى دندانپزشكى را 
دارند با شرط عجيبى مواجه شده اند. گويا دريافت رضايت شوهر براى 
آزمون دستيارى دندانپزشكى الزامى شده است. گفتنى است راهنماى 
آزمون پذيرش دستيار در رشته هاى تخصصى دندانپزشكى حاوى فرم 
تعهدنامه اى براى زنان متأهل اســت، رضايت نامه اى كه مرد بايد براى 

همسرش پر كند تا زن اجازه ادامه تحصيل و اشتغال داشته باشد.
3- رئيس جمهور در عزل وزير صنعت ريســك بزرگى كرده است. 
گويا با اين عزل دولت يك گام ديگر به افتادن از حد نصاب نزديك تر 
شده است. گفتنى است درصورت افتادن دولت از حد نصاب، رئيس 
جمهور بايد مجدد از مجلس براى هيأت دولت رأى اعتماد بگيرد كه 

با آغاز به كار مجلس يازدهم كار سختى خواهد بود.
4- برخورد با حقوق هاى غيرمتعارف و غيرمعمول در مجلس يازدهم 
هم پيگيرى مى شود. گويا يكى از نمايندگان از اينكه يك فرد در نهادى 
با عنوانى عادى حقوق 15 ميليونى دريافت مى كند، گاليه كرده است. 
گفتنى اســت وى به اينكه به جاى برخورد با اين افراد براى بچه هاى 

خوب پرونده سازى مى شود، نيز انتقاد وارد كرده است.
5- تشــكيل كميســيون نظارت بر بيمارى هــاى همه گير به دولت و 
مجلس پيشنهاد شده است. گويا اين پيشــنهاد براى افزايش آمادگى 
و مقابله با ويروس همه گير بعدى ارائه شــده اســت. گفتنى است بر 
اساس اين پيشــنهاد، اقدامات خوبى انجام شده براى مقابله با كرونا، 

مستندسازى و ماندگار مى شوند.

اكنون خجســته در آخرين نطق ميان دستور 
خود در روزهايي پاياني حضورش در مجلس 
آقازادگى، رانت خوارى و فسادهاى اقتصادى 
را سرچشــمه مشكالت كشور عنوان كرده و 
گفته است: امروز كشــور درگير 2 ويروس 

كرونا و سوءمديريت است.
به گزارش خانه ملت، خجســته در اين نطق 
ادامه داد: در اين ميان ويروس ســوءمديريت 
اقتصادى و اهمال در نظارت بر بازار با تورم 
لجام گسيخته، آنچنان معيشت را بر مردم تنگ 
كــرده كه تبعات ويروس كرونــا در قبال آن 

ناچيز است.
نايــب رئيس كميســيون اصــل 90 مجلس 
شوراى اســالمى، تورم موجود در كشور را 
بسيار مهم مطرح كرد و اعالم كرد: متأسفانه 
منطق اين بيمارى اقتصــادى مانند ويروس 
منحوس بخش هاى ضعيف جامعه را نشــانه 
گرفتــه و هيچ مديريتى هم نه شــيوع آن را 
كنترل مى كند و نه تمايلــى به مهار آن دارد؛ 
مگر مى شــود چشمانمان را ببنديم و افزايش 

30 تا 100 درصدى قيمت ها را نبينيم.
وى خطــاب به رئيــس جمهــور ادامه داد: 
مى گويند وزير صمت را براى كنترل نكردن 
بازار خــودرو بركنار كرديد، بــراى افزايش 
صددرصدى قيمت مســكن و لوازم خانگى 
و 30 تا 100 درصدى خوراك و پوشــاك و 
افزايش نيافتن حقــوق كارگران، كارمندان و 

بازنشستگان چه كسى را بركنار مى كنيد؟
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس دهم 
بــا خطاب قرار دادن رئيــس جمهور با بيان 
اينكــه بازار و نرخ گذارى را كنترل و مردم را 
از اين مخمصه نجات دهيد، گفت: به تمامى 
منتخبان مــردم در مجلــس يازدهم تبريك 
مى گويم و نه در كسوت يك نماينده بلكه از 
جايگاه يك جانباز و فدايى رهبرى به منتخبان 
مى گويم كه راه نجات كشور همانطور كه در 
فراميــن مقام معظم رهبرى بارها ذكر شــد، 
به كارگيرى مديريت جهادى، مبارزه با فساد، 
تقويت نظارت و شفاف سازى تمامى امور و 

شئون كشور است.
رئيس فراكســيون مبارزه با مفاسد اقتصادى 
مجلس شــوراى اســالمى افزود: اما در اين 
ميان تالش هاى اينجانب و ساير همكارانم در 
خانه ملت در مســير مبارزه با فساد بر مذاق 
بســيارى از آقايان خوش نيامد و از آنجا كه 
سران مفاسد اقتصادى و غارتگران بيت المال، 
وعده هــاى تطميــع و تهديدهــاى خود را 
ناكارآمد ديدند، دست به دامان رقباى سياسى 
و انحصارطلبان شدند و با استفاده از ابرازهاى 
غيراخالقــى و ايــراد تهمت و افترا و نشــر 
اكاذيب، خواســتند كه مانع از ادامه مسير در 
اين مبارزه شــوند و به يارى پروردگار متعال 
توفيقى حاصل نكردند و بنده هم هيچ گاه از 
اداى تكليفم به خون پاك شــهدا و عمل به 

وظايف نمايندگى ام لحظه اى درنگ نكردم.
عضو فراكسيون واليى مجلس دهم با تشريح 
اقدامات انجام شده در اين 4 سال، در راستاى 
مبارزه با مفاســد اقتصادى، گفت: تحقيق و 
تفحص از بنياد شــهيد و امور ايثارگران كه 
به بازگشــت ميلياردها تومان به بيت المال و 
اصالحات بسيارى در سازمان هاى اقتصادى 
اين بنياد انجاميد، افشــاى اســامى 31 نفر از 
بدهكاران بانكى و ارسال ليست آن به سران 
قوا، كشــف و افشــاى هزاران ميليارد تومان 
تخلف در صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك 
سرمايه، پيگيرى واگذارى غيرقانونى اردوگاه 
200 هكتــارى معلمان در قلــب پايتخت، 
500 غيرقانونــى  واردات  از  پرده بــردارى 
دستگاه پورشــه و 124 هزار دستگاه موبايل 
چينــى، افشــا و اثبات يكــى از بزرگ ترين 
تخلفات خودرويى كشــور به ارزش صدها 
ميليارد تومان، كشــف و افشــاى تخلفات 
عمــده در واردات 125 هزار خودرو لوكس 
خارجى، جلوگيرى از ترخيص 140 هزار تن 
ذرت آلوده در كشور، ورود به واگذارى هاى 
غيرقانونى ســازمان خصوصى سازى، افشاى 
واگذارى ســيلوى غله همــدان به يك دهم 
قيمــت، از جمله اقدامات انجام شــده براى 

مبارزه با فساد بوده است.
نايــب رئيس كميســيون اصــل 90 مجلس 
شــوراى اسالمى ادامه داد: به حمدا... حداقل 
نتايج اين اقدامات بازگشت ميلياردها تومان از 
اموال چپاول شده و سپردن بخشى از عوامل 
آن به دســت قانون بوده است اما در اين ميان 
تالش هاى اينجانب و ديگر همكارانم در خانه 
ملت در مســير مبارزه با فساد بر بسيارى از 
ناكسان خوش نيامد و از آنجا كه وعده تطميع 
و تهديد هاى خود را ناكارآمد ديدند دست به 
دامان خناسان و وسوسه گران شدند و استفاده 
از ابزارهاى غيراخالقى و انسانى و تهمت و 
افترا، مانع از ادامه مســير اين مبارزه شدند با 
وجود اين، هيچگاه از اقدامات مبتنى بر وظيفه 

نمايندگى خود پشيمان نيستم.
وى يادآور شــد: در دوران مديريتم كه شيوه 
مديريت جهادى را در پيش داشــتم و حتى 
دوره نخســت حضور در مجلس كه برخى 
باندهــا منافع خود را در خطــر مى ديدند با 
هزاران حيله و دغل، افترا هاى بســيارى زدند 
كه همه آنها را به دادگاه كشاندم و درنهايت به 
توبه نامه ها و ريشه يابى هاى از پشت پرده هاى 
افترازننــدگان منجر شــد و امــروز هم در 
خانه ملت و در حضــور نمايندگان ملت به 
افترازنندگان اعالم مى كنم، درســت است كه 
خألهاى قانونى انتخاباتى و تفسيرات شخصى 
و سليقه اى شما را به مطامعتان رسانيد اما اگر 
در ادعــاى خود صادقيد، افترا هاى خود را به 
دادگاه ارائه دهيد تا ســيه روى شود هر كه در 

او غش باشد.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس دهم 
ادامــه داد: خدا را گواه مى گيرم كه پيمانى كه 
با شــما مردم بستم دســت برنداشته و براى 
حضــور بى حاشــيه در كســوت نمايندگى 
و انتخابات به كســى باج نــداده و در مقابل 
هيچ ظلمى ســكوت نكرده ام و اطمينان دارم 
برخــالف تخريب هــا و شايعه ســازى هاى 
انجام شده، كه ســختى آن بسيار دردناك تر 
و ناجوانمردانه تر از دوران 8 ســال اســارتم 

در زندان هاى بعثى عراق بوده است، گذشت 
زمان واقعيات را براى مردم فهيم مشــخص 
خواهد كرد؛ اگر كه امــروز پس از چند ماه 
نيز زبان به بيان اين ســتم ها مى گشايم بدان 
دليل اســت كه اعتقاد دارم اگر ديروز صحنه 
دفاع مقدس، بذل جان ما را مى طلبيد، امروز 
در بحران هايــى مانند انتخابات كه مســتعد 
التهاب اجتماعى و سوء استفاده دشمن است، 
بذل آبروى ما را مى طلبد، سكوتى كه به حق 
آزاردهنده تر از شــكنجه هاى دوران اسارت 
مى بود و چون در مســير واليت مدارى بود، 

شيرين و گوارا مى شد.
خجسته افزود: امروز به دور از فضاى التهاب 
انتخاباتى هستيم و به دليل حراست و دفاع از 
اعتماد مردم و دفاع از حرمت قشــر ايثارگر، 
بــر خود الزم ديــدم كه به بيــان آن بپردازم 
اگرچــه ارائــه مصاديق و مســتندات آن در 
اين مجــال نمى گنجد؛ در انتها ضمن تبريك 
توفيق خدمت به نمايندگان دوره يازدهم و به 
اتكاى تجربه 8 ساله خود در مجلس شوراى 
اسالمى مى گويم، امروز سرچشمه مشكالت 
اين كشور ويروس آقازادگى، رانت خوارى و 
فسادهاى اقتصادى است و اگر بتوانيد مبارزه 
با اين موضوع را به نتيجه برســانيد، اقتصاد 
كشور خودبه خود اصالح مى شود و قطعا آن 
موقع نه 3 هزار ميلياردى گم مى شود و نه 4/5

ميليارد دالرى.
عضو فراكســيون واليى مجلس دهم گفت: 
خداونــدا مــددى فرما تــا بتوانيــم در هر 
جايگاهى، در كسوت سرباز انقالب و رهبرى 
كماكان اين اصول را ســرلوحه كار و زندگى 
خود قرار دهيم؛ َوَعَسى أَْن تَْكَرُهوا َشيْئًا َوُهَو 
َخيٌْر لَُكْم َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا َشيْئًا َوُهَو َشٌرّ لَُكْم 
َواَهللاُّ يَْعَلُم َوأَنْتُْم َال تَْعَلُموَن، لكن چه بســيار 
شــود كه چيزى را مكروه شــماريد ولى به 
حقيقــت خير و صالح شــما در آن بوده، و 
چه بســيار شود چيزى را دوست داريد و در 
واقع شّر و فساد شما در آن است، و خدا (به 

مصالح امور) داناست و شما نادانيد.

افتخـارآفـرينى سوخت رسانان 
در تحقق شعـار «جهش تـوليد»

افزايش 160 ميليون 
ليترى ظرفيت 
ذخيره سازى بنزين 
در انبارهاى نفت 
استان همدان

 به منظــور تحقق منويــات رهبر معظم 
انقــالب اســالمى در نام گذارى ســال 99

به عنوان «جهش توليــد»، منطقه همدان گام 
بلندى در راستاى افزايش توان ذخيره سازى 

انبارهاى نفت برداشت.
 بــه گزارش روابط عمومى شــركت پخش 
فرآورده هــاى نفتــى منطقه همــدان به نقل 

از امين روســتايى، مدير منطقــه: از اواخر 
اســفندماه 98 بــا رصد اوضاع و شــرايط 
مصرف و تأثير توصيه مســئوالن به در خانه 
مصرف  روندكاهشــى  شــهروندان،  ماندن 
سوخت در اســتان تحليل و بررسى شد و 
تالش ها براى تبديل چالش به وجودآمده به 
سوخت  ذخيره ســازى  تداوم  براى  فرصتى 

آغاز شد.
روســتايى با اشــاره به برگــزارى چندين 
ويدئوكنفرانس  طريق  از  هماهنگى  جلســه 
با مســئوالن ذى ربط در منطقه و ستاد تهران 
در همين راســتا، افزود: با هدف جلوگيرى 
از ركــود و يا حتى توقــف توليد بنزين در 
پااليشگاه ها در سال جديد با مطالعات فنى 
و عملياتــى، افزايش ظرفيت ذخيره ســازى 
در انبارهاى نفت اســتان در دستور كار قرار 

گرفت. 

وى تصريــح كرد: با توجه به ســير نزولى و 
بى ســابقه مصرف بنزين در كشــور و استان 
و محدوديت فضاى ذخيره ســازى فرآورده 
بنزين در انبارهاى نفت سراسر كشور، استفاده 
حداكثرى از فضاها و ظرفيت هاى موجود و 
قابل تبديل مخازن ذخيره ســازى ســوخت 

استان، در اولويت كارى قرار گرفت.
وى با اعالم اين خبــر اذعان كرد: با تالش 
شــبانه روزى و بى وقفه نيروهاى مهندسى 
و عملياتــى منطقــه، فضاى ذخيره ســازى 
160 ميليــون ليترى بنزين در انبارهاى نفت 

ايثارگران و نوشيجان فراهم شد.
مدير منطقــه همدان افزود: با تبديل و تغيير 
كاربــرى برخى مخازن و استانداردســازى 
آنها موفق شــديم ظرفيت انبارش و ســطح 
انعطاف پذيرى جــذب فرآورده هاى نفتى را 
در منطقــه اصالح و به ميــزان بااليى معادل 

ساخت يك انبار نفت متوسط افزايش دهيم.
وى با اشاره به اينكه آماده سازى مخازن براى 
جايگزينى فرآورده جديــد نياز به عمليات 
دقيق مهندســى با حساسيت باال دارد، تأكيد 
كرد: مخازن ذخيره ديگر فرآورده هاى نفتى 
كــه امكان تخليــه آنها فراهم بــود تخليه، 
اليروبى و پاكسازى شد و عمليات آبگيرى 
مقدماتى از نقطه نظــر ايمنى و فنى آزمون 
گرديد و درنهايت، ظرفيــت آنها به ذخيره 

بنزين تخصيص يافت.
روستايى ضمن قدردانى و تشكر از نيروها و 
عوامل دخيل در ظرفيت سازى جديد يادآور 
شد: خوشبختانه شرايط كرونايى حاكم، در 
حوزه عمليات و توزيع فرآورده هاى نفتى در 
منطقه همدان خللــى وارد نكرده و كماكان 
كار طبق روال عــادى و بدون وقفه درحال 

انجام است.

غزل اسالمي »
 امير خجســته آخرين نطق خود را در 

مجلس انجام داد. 
وي در 2 دوره گذشــته، منتخــب مردم 
همدان و فامنين در مجلس شوراي اسالمي 
بود امــا به دليل ردصالحيــت در دوره 
شركت  انتخابات  در  نتوانســت  يازدهم، 
كند. اكنون خجسته آخرين روزهاي خود 
را در صحن مجلس ســپري مي كند و از 
ابتداي خرداد سالجاري كرسي خود را به 

فالحي خواهد داد.
وي در 2 دوره مجلــس حدود 44 نطق 
داشــته كه 14 نطق مربوط به دوره نهم 
و حــدود 30 نطق مربــوط به دوره دهم 
مجلس اســت. اغلب نطق هاي مصوبه و 
ميان دستوري كه خجســته انجام داده به 

موضوعات معيشــتي و مفاسد اقتصادي 
مربوط بوده است. 

به  مي توان  وي  نطق هاي  جنجالي ترين  از 
طرح موضوع تحقيــق و تفحص از بنياد 
شهيد اشــاره كرد كه درنهايت رأي 190 
نفر از نمايندگان را كســب كرد و نتيجه 
اين طرح بازگشت چند هزار ميليارد پول 

به بيت المال بود. 
به صورت  خودرو  هزار  شفارش 34  ثبت 
شــبانه و واردات غيرقانونــي 125 هزار 
بود  ديگري  گمرك 2 موضوع  از  خودرو 
كــه وي پس از نطــق در مجلس آنها را 
پيگيري كرد و درنهايت اسامي چند نفر از 
آنان را به رئيس قوه قضاييه اعالم كرد و 

تعدادي از آنان دستگير شدند. 
خصوصي ســازي شــركت هاي سودده، 

افشــاى نام متهمان 500 خودرو پورشه 
كه ماليــات آن را به نــام پيرزني فقير و 
روســتايي ثبت كرده بودند، موضوعات 
ديگــري بودند كه وي دربــاره آنها در 
صحن مجلس نطق كرد و درنهايت پيگير 

به نتيجه رسيدن آنها شد.
اما آبرســاني به همدان، راه اندازي قطار، 
هواپيما، بزرگراه هــا و فروش ارزان قيمت 
سيلوي همدان از نطق هاي ديگري بود كه 
وي درمدت حضــورش در مجلس انجام 
داد و درنهايــت اين موضوع ها را پيگيري 
كرد تا اينكــه قطار و فرودگاه آماده به كار 
و بزرگراه هايي نيز در مسير همدان ساخته 

شدند.
ملت،  خانه  در  حضــورش  درمدت  وي 
پيگير موضوعات اقتصادي از جمله فساد 

و معيشــت بود هرچند برخي از مواردي 
كه پيگيري كرد درنهايت به خاطر خألهاي 
قانوني نتيجه چشــمگيري نداشــت اما 
برخي موارد به نتيجه رسيدند. به طوري كه 
مي توان زنداني شدن چند نفر از مفسدان 
اقتصادي و بازگشــت ميلياردها تومان به 
بيت المال در سطح كشــور و راه اندازي 
قطار و هواپيما در سطح استان را از نتايج 

حضور وي در صحن مجلس دانست. 
خجسته چند سال است كه نامشي در كنار 
رئيس  كانديداي  به عنوان  مجتهد  و  اُحدي 
بنياد شــهيد و معاون رئيس جمهور مطرح 
است اما طبق شنيده ها، خجسته اعالم كرده 

كه اُحدي اين مسئوليت را پذيرفته است. 
درحال حاضر نزديــكان وي نيز از برنامه 

سياسي وي براي آينده اش خبري ندارند.

خجسته در آخرين نطق ميان دستور:

كشور كشور 
درگير ويروس درگير ويروس 
سوسوءءمديريت استمديريت است
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آگهي حصر وراثت
آقاى على  پورمرادى داراى شماره شناسنامه  2169 به شرح دادخواست كالسه 62/99/112 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
محمد پورمرادى به شماره شناسنامه  976 در تاريخ 79/3/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1-كبرا خاورى 
فرزند صادق متولد 1315 به شماره شناسنامه 1146 همسر متوفى 2-معصومه پورمرادى فرزند محمد متولد1337 به شماره شناسنامه1783 فرزند متوفى 3-فرخ پورمرادى 
فرزند محمد متولد1351 به شماره شناسنامه2715 فرزند متوفى 4-على پورمرادى فرزند محمد متولد1346 به شماره شناسنامه2169 فرزند متوفى 5-طوبى پورمرادى فرزند 
محمد متولد1342 به شــماره شناسنامه1940 فرزند متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا 

وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 87)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

 65 درصد دانش آموزان شهرستان 
كبودراهنگ از برنامه «شاد» استفاده مى كنند 
 با توجه به اينكه 65 درصد دانش آموزان از برنامه شــاد اســتفاده 
مى كنند، مابقى دانش آمــوزان نيز بايد بتواننــد از آموزش حضورى 

معلمان يا بسته هاى آموزشى بهره مند شوند.
حجت االســالم  والمسلمين باقرى، امام جمعه كبودراهنگ در شوراى 
آمــوزش و پرورش با بيان اين مطلب افزود: بــراى برقرارى عدالت 
اجتماعى بايــد خانواده هايى را كه قادر بــه تأمين مقدمات تحصيل 
فرزندان در فضاى مجازى نيســتند بايد ارائه بســته هاى آموزشى و 
آموزش حضــورى دانش آموزان را فراهم كرد تــا از تعليم و تربيت 

بازنمانند .
 فرماندار كبودراهنگ  نيز در اين جلســه با اشــاره به بحران كرونا و 
تعطيلى مدارس و همچنين رويكرد آموزش مجازى دانش آموزان، بيان 
كرد: در ايام شيوع بيمارى كرونا آموزش دانش آموزان اهميت داشت 
و ارائه آموزش هاى مجــازى به صورت غيرحضورى و در قالب يك 
شــبكه آموزشى به نام «شــاد» نقش مهمى در تكميل فرايند تحصيل 

دانش آموزان داشت.
حجت ا... مهدوى در ادامه با اشــاره به اجرا طرح شاد افزود: متأسفانه 
بيــش از 4 هــزار و 500 دانش آموز به دليل مشــكالت اقتصادى و 
زيرســاخت هاى مخابراتى از آموزش هاى مجازى اين طرح محروم 
شده اند كه مسئوالن مخابراتى در استان و شهرستان بايد هرچه سريع تر 

اين مشكالت را برطرف كنند.
وى اظهــار كرد: اولويت مديريت شهرســتان در تمام مراحل مبارزه 
با ويروس كرونا حفظ ســالمت عمومى و امنيت مردم بوده اســت و 

توفيقات خوبى در اين راستا انجام شده است.
مهــدوى هم بــا انتقــاد از 20 بازمانده از تحصيل امســال در اين 
شهرســتان گفــت: آموزش و پــرورش بايد نســبت به دليل ترك 
تحصيلــى دانش آموزان اقــدام و زمينه ادامه تحصيــل مجدد اين 

دانش آموزان را فراهم كند.

توليد نژادهاى نوتركيب گوسفند مهربان 
با تلقيح مصنوعى

 مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان فامنين در مصاحبه با همدان 
پيام از اجراى ســومين عمليات تلقيح مصنوعى به روش الپراسكوپى 
براى توليد نژادهاى نوتركيب گوسفند در سايت الگوى ملى پرورش 
گوســفند مهربان خبر داد و گفت: اجراى طرح سنتز نژادى نوتركيب 
گوسفند، با اســتفاده از تلقيح ميش هاى مهربان با اسپرم هاى منجمد 
نژادهاى رومانوف به روش الپراســكوپى در ارديبهشت ماه امسال به 

تعداد 53 رأس عملياتى شد.
جعفركاويانى دلشاد با بيان اينكه گوســفندان بومى سازگاز با شرايط 
ســخت محيطى و داراى كيفيت مطلوب گوشت هســتند، ادامه داد: 
گوســفند نژاد رومانف نيز داراى فعاليت چند قلوزايى، سرعت رشد 

باال و كاهش دنبه است.
كاويانى دلشــاد با اشــاره به اينكه ايجاد نژادهاى نوتركيب سازگار با 
شــرايط سخت محيطى استان يكى از اولويت ها و برنامه هاى اجرايى 
اداره بهبود توليدات دامى شهرستان است، افزود: اميدواريم با برطرف 
شــدن نقاط ضعف گوسفندان بومى، در آينده شاهد رشد سيستم هاى 
پرورشــى مداربسته بى نياز باشيم و با اســتفاده از روش هاى نوين در 

توليد گوشت قرمز و ساير محصوالت دام شويم.

فرماندار فامنين:
اعالم پروتكل برگزارى مراسم شب  هاى قدر 

در مساجد 
  با توجه به فرا رســيدن شــب هاى معنوى قدر، اهميت برگزارى دعا و 
نيايش در اين شــب ها و و بازگشايى مســاجد در 3 شب قدر، مقرر گرديد 
كه مراســم مذكور ضمن رعايت كامل و دقيق دستورالعمل هاى بهداشتى و 
فاصله گذارى در مســاجد و اماكن برگزارى مراسم شب قدر در شهرستان 

فامنين نيز با رعايت موارد بهداشتى صرفا براى اين شب ها برگزار شود.

فرماندار فامنين با بيان اين مطلب و با تأكيد بر اينكه تا حد امكان اين مراسم 
در فضاى باز مساجد برگزار مى شود، ادامه داد: برنامه بازگشايى مساجد در 
ليالى قدر از ساعت 24 تا 2 بامداد است. درصورت نبود فضاى باز، برگزارى 
مراسم در داخل شبستان مساجد با 25 درصد ظرفيت به حالت صف نماز و 

با رعايت فاصله حداقل يك متر انجام مى شود.
ســيد مجيد شماعى با اشــاره به اينكه پيش و پس از مراسم، مسجد به طور 
كامل ضدعفونى مى شود، افزود: حضور افراد شركت كننده در محل برگزارى 
مراســم با ماسك و دستكش، رعايت تهويه مناســب، بازبودن پنجره و در 
مساجد الزامى است. اطالع رسانى از سوى هيأت امناى مساجد و بسيج محل، 

مبنى بر حضور نيافتن بيماران خاص و بيمارى هاى زمينه اى با ريســك باال 
و همچنين كودكان و ســالمندان در مراسم به صورت مرتب انجام مى شود. 
شــماعى با تأكيد بر اينكه از هرگونه پذيرايــى و توزيع نذورات جلوگيرى 
مى شود، ادامه داد: افراد شركت كننده الزم است سجاده، مهر، قرآن، مفاتيح و 
چادرنماز شخصى(مخصوص بانوان) خود را همراه بياورند. اجراى برنامه ها 
با نظارت دقيق و تشديد بازرسى انجام مى شود. وى گفت: از برگزارى مراسم 
در مســاجدى كه طبق راهنماى فاصله گذارى حداقــل امكانات را ندارند، 
خوددارى مى شود. دراين باره يك كارشناس از طرف مركز بهداشت و سپاه، 

نظارت و كنترل الزم را توسط پايگاه هاى بسيج دارند.

آگهي مناقصه عمومى

شركت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

ــان  ــه اصفه ــت نمون ــت و دام گلدش ــركت كش ش
در نظــر دارد «ســاخت، حمــل و نصــب ســوله 
ــخصات  ــا مش ــق ب ــيردوش مطاب ــالن ش ــزى س فل
فنــى درخواســتى» را از طريــق برگــزارى مناقصــه 
ــرايط  ــد ش ــكار واج ــازنده/ پيمان ــه س ــى ب عموم

ــد. ــذار نماي واگ
ــناد  ــت اس ــت درياف ــد جه ــدان مى توانن عالقه من
ــناد از  ــت اس ــراى درياف ــخ 1399/02/23 ب از تاري
ــت  ــت و دام گلدش ــركت كش ــايت ش ــق س طري

ــانى ــه نش ــان ب ــه اصفه نمون
http://www.goldashtco.com 

اقدام نمايند.
 1399/02/29 اســناد  دريافــت  پايــان  مهلــت 
مى بايســت  گــران  مناقصــه  و  مى باشــد 
تاريــخ  تــا  حداكثــر  را  خــود  پيشــنهادات 
ــر  ــته و الك و مه ــورت در بس ــه ص 1399/03/03 ب

نماينــد. تحويــل 

آگهي استخدام

سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان

سازمان مديريت و برنامه ريزى استان همدان با توجه به سهميه ابالغى رئيس دفتر سياست گذارى و نظارت راهبرى حفاظت اطالعات نيروهاى مسلح به 
سازمان برنامه و بودجه كشور در سال 1399 از ميان فارغ التحصيالن در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى در رشته هاى تحصيلى ذيل و با احراز شرايط 

مقرر داوطلب امريه( سربازى) جذب مى نمايد. 
1-دارا بودن مدرك تحصيلى فوق ليسانس و دكترا در يكى از رشته هاى تحصيلى 

2-داشتن حداقل معدل كل 16 براى رشته هاى فنى و مهندسى و 17 براى ساير رشته ها 
3-موفقيت در مصاحبه كميته مربوطه در رشته تحصيلى 

4-تأييد استعالم از گزينش و حراست سازمان
5-داشتن يكى از شرايط (تأهل، معاف از رزم، خانواده محترم ايثارگران، تحت پوشش كميته امداد و بهزيستى ، حداقل 6 ماه سابقه عضويت فعال در پايگاه 

مقاومت بسيج و نخبگان ) 
*اولويت پذيرش با افراد بومى، خانواده درجه يك ايثارگران و نخبگان است. 

7- ارائه معرفى نامه مشمولين با تاريخ اعزام 1399/06/01 به بعد 
8- نداشتن اقوام سببى و نسبى شاغل در دستگاه مورد تقاضاى مشمولين 

9- مدارك مورد نياز : 
 تكميل فرم درخواست گذراندن دوره ضرورت وظيفه در سازمان برنامه و بودجه كشور 

 برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت بعد از تاريخ 1399/06/01 
 تصوير آخرين مدرك تحصيلى معدل يا معرفينامه دانشگاه به حوزه نظام وظيفه 

 تصوير كليه صفحات شناسنامه 
 تصوير كارت ملى پشت و رو 

 گواهى بسيج فعال 
 گواهى ايثارگرى ( متقاضى خانواده ايثارگر) 

 گواهى نخبگى از بنياد ملى نخبگان (متقاضيان نخبه) 
 (A۴ در يك صفحه ) خالصه سوابق تحصيلى، مطالعاتى و تجربى 

متقاضيان واجد شرايط مى توانند تا پايان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1399/03/1 با در دست داشتن مدارك فوق حسب مورد به امور ادارى سازمان 
مديريت و برنامه ريزى استان همدان حضورى مراجعه و نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمايند. 

(م الف 240)

دانشگاهمقطعگرايشرشته تحصيلىرديف
دانشگاه هاى دولتى و آزاد اسالمى(واحد علوم و تحقيقات در مراكز استانها) كارشناسى ارشد / دكترى كليه گرايشها مديريت و حسابدارى

دانشگاه هاى دولتى و آزاد اسالمى(واحد علوم و تحقيقات در مراكز استانها) كارشناسى ارشد / دكترى كليه گرايشهااقتصاد 1
دانشگاه هاى دولتى و آزاد اسالمى(واحد علوم و تحقيقات در مراكز استانها) كارشناسى ارشد / دكترى مهندسى 2
دانشگاه هاى دولتى و آزاد اسالمى(واحد علوم و تحقيقات در مراكز استانها) كارشناسى ارشد / دكترى آمار و رياضى 3
دانشگاه هاى دولتى و آزاد اسالمى(واحد علوم و تحقيقات در مراكز استانها) كارشناسى ارشد / دكترى منطقه اى، شهرى و روستائىبرنامه ريزى 4

آگهى فراخوان عمومى تاسيس مراكز 
مثبت زندگى بهزيستى استان همدان 

 اداره كل بهزيستى استان همدان

با عنايت به اينكه صدور مجوز براى تاسيس مراكز خدمات 
بهزيستى ( مثبت زندگى ) به استناد بند 4 ماده 26 قانون 
تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت و بخشنامه جديد ارسالى 

از بهزيستى كشور در دستور كار سازمان قرار دارد.
از اين رو از كليه متقاضيان حقيقى و حقوقى واجد شرايط 
دعوت بعمل مى آيد از تاريخ 99/2/22 به مدت 15 روز به 
منظور ثبت نام الكترونيكى به سامانه صدور مجوز سازمان 
بهزيستى استان همدان در صفحه ثبت تقاضا صدور مجوز 
ثبت  را  خود  درخواست  و  مراجعه  زندگى  مثبت  مراكز 

نمايند.
 (م الف 241)

بيمه نامه البرز خودرو ام وى ام به شماره بيمه نامه 
31221076/98/537 شماره پالك 882/18ص79 شماره 

موتور 6004146 خانم ليال الماسى فرزند ياور به شماره ملى 
4051450392 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

سپيده راشدى »
 موضوع كودك و تشــويق به يك زندگى 
جمعى و نظرخواهى درباره شهر دلخواه آنان، 
در رشد مهارت تصميم گيرى نسل آينده تأثير 
به ســزايى دارد كه يكى از شــيوه هاى تقويت 
عزت نفس در كودكان و زمينه ساز تعالى فكرى 
و تربيتى از منظر حقوق شــهروندى اســت. 
پروژه هاي شهر دوســتدار كودك با مشاركت 
كودكان و نوجوانان در ايجاد محيط ساخته شده 
به عنــوان اعضاى جامعه بــا مجموعه هايى از 
خواســته ها و نيازهاى خــاص، فرصتى را در 
راستاي حفاظت از حقوق شهروندى در آن ها 
ايجاد مى كند. نخســتين  تحقيق ها درباره شهر 
دوستدار كودك در دهه 80 در اروپا آغاز شد. 
پس از آن، اين ايده به طور رســمى در ســال 
1996 مطرح و درنهايت ســال 2007، شــهر 
«بنديگو» در استراليا از سوى يونيسف به  عنوان 
نخستين شهر دوستدار كودك در جهان معرفى 
شد. امسال شيرين ســو به عنوان نماينده استان 
همدان براى شــهر دوستدار كودك به وزارت 

كشور معرفى شده است.
براى  زيســت محيطى  شهر  ايجاد   

كودكان 
ديده شــدن كودكان در عامليت توسعه شهر، 
ارائه فرصت هايى به كودكان براى مشاركت در 

فرايند هاى تصميم گيرى است. 
شــهردار شيرين ســو با بيان اينكه با توجه به 
قابليت ها و ظرفيت هاى شــهرها، چند شــهر 
به عنوان شهر دوستدار كودك انتخاب شده اند 
كه مالير، همدان و شيرين ســو نماينده استان 
همدان هســتند، گفت: عمران، شهرسازى و 
خدمات شــهرى، ايمنى معابر براى اســتفاده 
كودكان، نشاط و سرگرمى كودكان شهر، ايجاد 
شــهر زيســت محيطى براى كودكان از جمله 
اقداماتى اســت كه در اين زمينه انجام خواهد 
شد. سيد مصطفى موســوى با تأكيد بر اينكه 
در آينده، شيرين سو به شهر دوستدار معلول و 
ســالمند هم تبديل مى شود، ادامه داد: انتخاب 
كودكان زير 18 سال در يك شوراى 5 نفره به 
تصميمات شهردارى كمك به سزايى مى كند. تا 
به امروز20 نفر از كودكان و نوجوانان كانديد 
شدند. بخشى از انتخابات به صورت مجازى و 

با رأى كودكان مشخص خواهد شد.
 تقويــت بازى هاى بومى و محلى در 

كودكان
دبيرخانه دوستدار شهر شيرين سو كه متشكل 
از متخصصان در حوزه كودك است، با هدف 

تكميل پيشنهادات كودكان و عملى كردن آنها 
توسط شهردارى تشكيل شده است.

موســوى از پيشــرفت 60 درصــدى محور 
ســالمت و ســرگرمى خبر داد و افزود: اين 
طرح در مســاحتى حدود هزار و 500 متر كه 
شامل محور پياده روى، سرگرمى، ميز شطرنج، 
ميز دوز، بازى لى لى و ميز استراحت با هدف 
تقويت بازى هاى بومى و محلى در كودكان و 

نوجوانان درحال ساخت است.
بر اساس شــاخص ها و اقداماتى كه در شهر 
انجام شــده است كه شــامل مناسب سازى و 
ستانداردسازى وســايل بازى، ساخت وسايل 
ورزشــى براى كودكان، شــوراى مشــورتى 
كودكان، ايمنى سازى معابر براى عبور و مرور 
ورزشى  فرهنگى  جشنواره  برگزارى  كودكان، 
در 4 رشته دارت مخصوص كودك، پينگ پنگ، 
بدمينتون و فوتســال كه همگى مختص سنين 
زير 18سال است، كارگاه آموزشى و شهروندى 
مقابله با آسيب هاى اجتماعى، تعامل با كانون 
فرهنگى - پرورشى - فكرى كودكان و انتخاب 
شهردار مدرسه در مدارس، شيرين سو به عنوان 
پايلوت دوســتدار شــهر كودك انتخاب شده 

است.
كارشــناس حوزه جامعه شناسى در اين زمينه 
مى گويد: در بسيارى از شهرهاى دنيا، شهر را 
كليتى مى بينند كه بايد به شهروندانش خدماتى 
ارائه دهد و شرايطى را براى زيستن بهتر فراهم 
كند؛ اين شهروندان از گروه هاى مختلف سنى، 
جنسى، قومى و اجتماعى تشكيل مى شوند كه 

الزم است در برنامه ريزى هاى شهرى، طراحى 
شهرى و مديريت شهرى ديده شوند.

با 2 نــوع گروه و نياز در هر شــهرى مواجه 
هستيم؛ 1. نياز عام شهروندان 2. نياز خاص. 

نياز گروه هاى خاص كه هميشگى است، مثل 
نياز هاى زنان، ســالمندان، كودكان، معلوالن و 
جانبازان كه از اينجا بحث شــهردار دوستدار 
كودك آغاز شد؛ كودكانى كه نيازهايشان نسبت 
بــه نياز عام متفاوت اســت. صندوق كودكان 
ســازمان ملل متحد(يونيســف) به طرح شهر 
دوســتدار كودك واكنش مثبت داشــته است. 
چشم اندازى دارد كه در آن همه كودكان بتوانند 

از دوران كودكى خود لذت ببرند.
از  كودكان  استعداد  تبديل  ضرورت   

قوه به فعل
اسدا... نقوى با اشاره به اينكه مديريت شهرى 
تا پيش از پررنگ شدن اين طرح، همه انسان ها 
را با هر سن و جنسيت و تفاوتى به يك چشم 
مى ديــد، گفــت: اكنون براى تحقــق اين امر 
موظف است فرصتى را فراهم كند كه استعداد 
و توانايى هــاى كودكان از قــوه به فعل تبديل 
شــود. لزوم تحقق اين اتفاق توجه به 3 ركن 
اساسى است: 1.شهردارى و مديريت شهرى ، 
2.مردم و خود كودكان و 3.اجتماعات محلى، 
ســمن ها بخش خصوصى و غيردولتى است. 
اين 3 ركن بايد شهر را از پشت عينك نياز ها و 

نظرات كودكان ببينند.
 ارزيابى دقيق از وضعيت شهرى 

نقوى با بيان اينكه كودك داراى حق و حقوق 

اســت و ضرورى اســت كه نيــازش محقق 
شود، خاطرنشــان كرد: براى تحقق اين مهم، 
ارزيابــى دقيق از وضعيت موجود نياز اســت 
كه شاخص هاى شهر دوستدار كودك چيست، 
شــهر شيرين سو كجاســت و ضعيت كمى و 
كيفى شاخص شهر دوســتدار كودك چگونه 
است و همينطور الزم است روش دستيابى به 

مكانيزم مشخص شود.
  5شاكله اصلى براى رسيدن به شهر 

دوستدار كودك
نقوى هدف از تشــكيل شهر دوستدار كودك 
را ايجاد شور و نشاط براى آنها دانست. اينكه 
كودكان از احترام و ارزش برخوردار باشــند، 
مطالبه در طراحى شــهرى و مصوبات شوراى 
شهر لحاظ شــود، امكان دسترسى به خدمات 
اجتماعى و بهزيســتى فراهم شود، از حمايت 
قانونى برخوردار باشــند، محيط شــهر براى 
آنها مطمئــن، ايمن و پاكيزه باشــد، فرصت 
برخــوردارى از زندگــى خانوادگى و بازى و 

تفريح برايشان فراهم شود.
هر شهرى كه خواســتار دستيابى به اين طرح  
است و يا اينكه از سمت وزارت كشور به عنوان 
پايلوت شهر دوستدار كودك انتخاب مى شود، 
با درنظر گرفتن شــاكله هاى مهم و اساسى به 
اين مهم توجه داشته باشد كه در تحقق طرح تا 
چه اندازه 5 ارزش مذكور در مديريت شهرى 
لحاظ مى شود و به طبع نظرات خود كودكان در 
اين زمينه مى تواند كمك شايانى به شهر شاداب 

بانشاط و متفاوت داشته باشد.

شيرين سو 
شهر پايلوت دوستداركودك مى شود

■ فضاى باز شهرى در تعامل با كودكان
 رها كردن ماسك و دستكش در كوچه ها و خيابان هاى همدان به 
يك معضل تبديل شده است. مردم عالوه بر اينكه موضوع كرونا را كم 
جدى نمى گيرند، زباله هاى بهداشتى خود را نيز در كوچه و خيابان ها 
رها مى كنند. در كنار تمامى زشــتى هاى اين عمل، خطرات جدى آن 
خود فــرد و خانواده وى را نيز تهديد مى كنــد. از مردم تقاضا داريم 

اصول بهداشتى را بيش از پيش رعايت كنند.
* جمعى از ساكنان محوطه آزادى در منطقه هنرستان

 بازگشــايى مدارس در شرايطى كه هنوز كرونا از بين نرفته است 
ممكن است آمار ابتال را مجدد افزايش دهد. زيرا دانش آموزان به ويژه 
در مقطع دبستان، ممكن است ناخودآگاه دست هاى آلوده را به صورت 
خود بزنند و ناخواسته بيمارى را به اعضاى خانواده خود انتقال دهند.
* جمعى از والدين دانش آموزان همدانى

 در ســال هاى گذشــته مدارس ابتدايى بيســتم ارديبهشــت ماه 
تعطيل مى شــد، چه ضرورتى دارد كه در اين شرايط كرونايى مجدد 
27 ارديبهشــت ماه مدارس بازگشــايى شــود؟ آن هم با وجود پايان 
يافتن تمامى كتب درســى! از مسئوالن تقاضا داريم با تدبير خود اين 

تصميمات را بازنگرى كنند.
4...0918813ص

اصالح و بهينه سازى شبكه هاى توزيع برق 
فرسوده در كبودراهنگ

 كبودراهنگ - خبرنگار همدان پيام: تبديل 15 كيلومتر از ســيم هاى 
مسى فرسوده شبكه فشار ضعيف هوايى و تبديل آن به كابل خودنگهدار 
با نصب و جايگزينى 108 اصله پايه 400/9 سيمانى جديد، جمع آورى 
تيرهاى چوبى و 24 اصله پايه 800/12 منطقه شهرى و دربرگرفتن 10

دستگاه پست توزيع عمومى انجام خواهد شد.
مديــر توزيع برق كبودراهنگ با بيان اين مطلب افزود: هدف از اجراى 
اين طرح را كاهش تلفات در شبكه هاى توزيع برق، تأمين برق مطمئن 
و پايدار مشتركان، بهبود شاخص هاى قابليت اطمينان شبكه هاى توزيع 
برق بيان كرد. على هايل همدانــى فوايد اجراى طرح را جلوگيرى از 
سرقت تأسيسات و تجهيزات شبكه هاى توزيع برق و كاهش چشمگير 
آن دانست و افزود: بى نيازى به شاخه زنى درختان در حوزه شبكه هاى 
فشــار ضعيف، بهبود ســيما و منظر شــهر از جمله تأسيسات برقى و 
مبلمان شــهرى از مزاياى اين طرح اســت. هايــل همدانى گفت: اين 
طــرح با اعتبارى بالــغ بر 15 هزار ميليون ريال انجام خواهد شــد كه 
جــا دارد از حمايت ها و تدابير مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق 
اســتان همدان، در اختصاص اعتبار و اجراى اين طرح در شهرســتان 
كبودراهنگ، قدردانى كنيم. وى خاطرنشان كرد: تمامى اصول بهداشتى 
و دســتورالعمل هاى حوزه پيشگيرى مقابله با كرونا در مديريت توزيع 
برق شهرستان كبودراهنگ توسط همكاران و در حين اجراى پروژه هاى 
عمرانى، به دقت رعايت مى شــود. همدانى با اشــاره به اينكه مشتركان 
اين شهرستان بدهى برق مصرفى بالغ بر 12 ميليارد 898 ميليون تومان 
دارند، از مردم خواست با پرداخت به موقع بدهى برق مصرفى خو، اين 

مديريت را در ارائه خدمات مطلوب يارى كنند.



Y K

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

پنجشنبه  25 ارديبهشت ماه 1399  شماره 3755

4
سياستسياست

 siasat@hamedanpayam.com

يادداشت

لت
دو

لت
دو

لل
 الم

ين
ب

جست وجوى ديرهنگام هماهنگى!
1- رئيس جمهور روز دوشــنبه در اقدامى پر ريسك، عزل وزير صنعت، 
معدن و تجارت را رقم زد تا نشــان دهــد هماهنگى مديران با دولت در 
مدت باقى مانده از عمر دولت براى او بســيار اهميت دارد و حتى حاضر 
به پذيرش خطر نزديك شــدن به از حد نصاب افتادن دولت براى عزل 
اين مديران و ايجاد هماهنگى در دولت اســت.اين اقــدام اگرچه اقدام 
الزم و ضرورى و در علم مديريت تعريف شــده اســت اما ديرهنگامى 
جست وجوى هماهنگى از سوى رئيس جمهور، توفيق در آن را با شك و 

ترديدهاى بسيار همراه كرده است.
2- برخى بر اين باورند كه رئيس جمهور به عمد به استقبال از حد نصاب 
افتــادن دولت رفته تا در فرايند معرفــى و دريافت رأى اعتماد از مجلس 
يازدهم به تعامل و تفاهم مناســبى با مجلس يازدهم برسد و از حاشيه و 
چالش هايى كه بسيارى بين دولت و مجلس در آينده پيش بينى مى كنند، 
بكاهد. پذيرش اين نظر، با توجه به سختى تعامل و تفاهم با مجلسى كه 
در آن نمايندگانى حضور دارند كه مأموريت خود را انداختن روحانى از 

رياست جمهورى اعالم كرده اند، سخت است.
3- دولت حسن روحانى از ابتدا دولتى ناهماهنگ بود و يكدستى و بى ميلى 
به گريز از مركز را نداشــت. در اين موضوع، به باور برخى تحميل برخى 
وزرا، توافق بر روى برخى و ســهم بندى براى رئيس مجلس، رئيس دولت 
اصالحات، رئيس مجمع تشــخيص مصلحت سابق و ديگر حاميان اصلى 
دولت، هيأت دولتى با اعضايى كه هر يك دل در گرو جايى دارند، تشكيل 

داد كه البته حمايت از روحانى و سياست هاى دولت شعار تمام آنها بود .
4-دولت دوم روحانى اما با تحوالتى همراه بود، رقابت براى تبديل انديشه 
دولت به گفتمانى سياسى، دليلى شد بر رفتارهايى براى كنار زدن حاميان 
ديگر دولت كه اعتدال را با قابليت تبديل به گفتمان، ارزيابى نمى كردند و 

بر اصيل بودن 2 گفتمان اصالحات و اصولگرا تأكيد داشتند.
در اين فرايند حزب اعتدال و توسعه همچون احزاب پيروز در انتخابات و 
حزب حاكم عمل كرد و سعى كرد تا مى تواند قدرت دولت را به نفع خود 

توسعه دهد و از قدرت شركاى انتخاباتى بكاهد.
هرچند اين فرايند نيز منجر به ايجاد هماهنگى در دولت نشد.

5- اعتدال، رفتارى سياسى است كه از ابتدا بسيارى بر آن ايراد گرفته و آن 
را محلــى براى جوالن افرادى كه راه مديريت در هر دولتى با هر گرايش 
و رفتارى را بلدند، مى دانســتند.اين افراد در دولت اصالح طلب، با ادعاى 
اصالح طلبى، در دولت اصولگراى مهرورز با ادعاى اصولگرايى و در دولت 
اعتدال با ادعاى ميانه روى به رايزنى براى پســت مى پردازند و موفق نيز 
هستند و برخى از آنها در دولت هاى پيش از اصالحات نيز سابقه حضور 
داشــته اند.در دولت اعتدال اين افراد افزايش داشتند و جا را براى حاميان 

اصلى دولت، تنگ كرده اند.
6- قابل پيش بينى است كه اين دسته از مديران در سالى كه مجلسى جديد 
به سركار مى آيد و سال آخر فعاليت دولت است، به فكر آينده كارى خود 
باشند و با رصد باد به سمت گرايشى كه بر اساس پيش بينى ها باد به پرچم 
آن خواهد وزيد، تمايل پيدا كنند.پررنگ شدن رفتارهاى اصولگرايانه اين 
دسته از مديران و تمايل به استفاده از مديرانى با سابقه اصولگرايى و با سابقه 
همكارى انتخاباتى يا فعاليت با داوطلبان احتمالى با شانس باالى پيروزى 
در انتخابات رياست جمهورى 1400، دليلى بر رها شدن رفتار اعتدالى در 
سال پايانى دولت از سوى بسيارى از مديران به رغم تالش هاى بسيار رئيس 
جمهور براى ايجاد هماهنگى و دفاع از رفتار اعتدالى در تمام حوزه ها است.

7- اقدام وزير منصــوب دولت در تالش نكردن براى رأى آوردن اليحه 
تشــكيل وزارت بازرگانى كــه دولت آن را براى اجراى سياســت هاى 
اقتصادى و... مفيد مى دانسته و حتى اقدام به تحركاتى براى رأى نياوردن 
آن توســط نزديكان وزير، تنها نمونه اى از بى توجهى مديرانى از دولت به 
سياست هاى آن و بى وفايى به رئيس جمهور است.بسيارى از اين رفتارها 
در استان و كشور از مديرانى كه به فكر آينده هستند، سر مى زند و پيش بينى 

اين است كه اين رفتارها بيشتر خواهد شد.
در اين مسير، اهتمام رئيس جمهور، وزرا و مديران ارشد دولت به حذف 
جدى مديران ناهماهنگ و حفظ اقتدار دولت تا پايان فرصت فعاليت آن، 

هرچند دير آغاز شده اما ضرورت دارد.

تأكيد رئيس جمهور بر روشن شدن دليل سانحه 
كنارك و بيان آن براى مردم

 رئيس جمهور بر روشن شدن دليل سانحه كنارك و بيان آن براى مردم پس 
از مشخص شدن تمام زواياى آن تأكيد كرد.

به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى روزگذشته در جلسه 
هيأت وزيران با تأكيد زمانى كه همه زوايا روشن شد، بايد براى مردم بيان شود، 
خاطر شــان كرد: كاركنان نيروى دريايــى ارتش نه براى تفريح كه براى تأمين 
امنيت به دريا رفتند و رزمايش داشتند.  روحانى همچنين گفت: خوشحال شدم 
كه شوراى  عالى بورس، ديروز تصويب كرد كه بانك ها مى توانند در اين زمينه 
به كمك بيايند؛ هر كســى كه خواست سهام خود را بفروشد، مى تواند به بانك 
مورد عالقه خود وكالت دهد و آن بانك در روز مقرر در بورس ســهام فرد را 

مى فروشد و پول آن را به صاحب سهام بازمى گرداند.

مصرف ترافيك «شاد» تا پايان فصل امتحانات 
رايگان است

 وزير ارتباطات از مصرف ترافيك شــبكه شــاد كه براى آموزش آنالين و 
برگزارى مجازى كالس هاى درس براى دانش آموزان همه كشور خبرداد. 

به گزارش ايســنا، محمدجواد آذرى جهرمى اظهار كرد: با مســاعدت سازمان 
برنامه و بودجه و موافقت رئيس جمهورى قرار شد كه از فردا مصرف ترافيك 
شــبكه شاد كه براى آموزش آنالين و برگزارى مجازى كالس هاى درس براى 
دانش آموزان همه كشور در نظر گرفته شده است تا پايان فصل امتحانات رايگان 

باشد.
وى افزود: اين دســتور همين امروز صادر شد و ما پيگيرى مى كنيم كه تا پايان 
امشب مقدماتش انجام شود و بتوانيم آن را براى همه دانش آموزان و معلمان و 

كادر آموزشى كشور فراهم كنيم.

روسيه و چين نشست شوراى امنيت را
تحريم كردند

 مسكو و پكن نشست مجازى شوراى امنيت با موضوع استفاده از سالح شيميايى 
در سوريه را به دليل برگزارى به صورت غيررسمى و خصوصى تحريم كردند و حاضر 
به شركت در آن نشدند. به گزارش فارس، مسكو اعالم كرد در نشست «غيرقابل قبول» 
پشت درهاى بسته با شوراى امنيت سازمان ملل درباره سالح هاى شيميايى در سوريه 
شركت نمى كند. در كنفرانس مطبوعاتى مجازى، نماينده مسكو در سازمان ملل گفته 
بود كشورش يك درخواســت دارد و آن اين است كه اين تعامل به صورت عمومى 
برگزار شود. واسيلى نبنزيا گفت: متأسفانه شركاى غربى ما و متحدانشان بر برگزارى 
اين نشست پشت درهاى بسته در فضاى غيررسمى برخالف شعار شفافيت و فضاى 
باز شوراى امنيت اصرار كردند. چنين رويكردى براى ما قابل قبول نيست؛ زيرا حقوق 

طرف هاى كنوانسيون منع سالح هاى شيميايى را تضعيف مى كند.

آگهي مزايده (نوبت دوم) 

جعفر مستوفيان - رئيس شعبه يك همدان 

سازمان تأمين اجتماعى شعبه يك همدان به استناد فصل هشتم آيين نامه اجرايى ماده 50 قانون تأمين اجتماعى مصوب 1355 در نظر 
دارد ملكيت يك باب مغازه با پالك ثبتى شماره 1541/8 واقع در بخش يك همدان (چهارراه خواجه رشيد) را به شرح ذيل از طريق مزايده 

عمومى به فروش برساند:
1- ملكيت ششدانگ يك باب مغازه به متراژ 40/80 مترمربع با كاربرى تجارى با قيمت پايه طبق نظريه كارشناس رسمى دادگسترى به 
تاريخ 1398/12/1 از قرار هر مترمربع 90/000/000 ريال و به قيمت كل 3/672/000/000 ريال متعلق به شركت سياحتى مرمر به نشانى همدان، 

چهارراه خواجه رشيد، جنب هتل مرمر و آرايشگاه 
2-ملك در اجاره/ رهن نمى باشد و بدون سرقفلى به همين صورت واگذار مى گردد.

3- شركت كنندگان در مزايده مى توانند پيشنهادات خود را تا پايان وقت ادارى 1399/3/25 به واحد حراست اداره كل تأمين اجتماعى 
همدان به نشانى همدان، ميدان امامزاده عبداله تحويل نمايند . به پيشنهاداتى كه بعد از موعد مقرر رسيده و يا مخدوش باشد ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.
4-پيشنهادات رسيده رأس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/3/27 در محل واحد اجرائيات اداره كل استان باز و قرائت خواهد شد 

حضور پيشنهاد دهنده گان در جلسه بازگشايى پاكت ها آزاد مى باشد.
5-پرداخت بدهى هاى مربوط به قبوض آب، برق، تلفن، گاز اعم از حق انشعاب، و يا حق اشتراك، مصرف و مكالمه، بدهى هاى مالياتى و 

عوارض شهردارى و هزينه مزايده و ساير هزينه هاى احتمالى بر عهده برنده مزايده است.
6-برنده مزايده شخصى است كه باالترين قيمت را در بين پيشنهاددهندگان از قيمت پايه كارشناسى ارائه داده باشد.

7-برنده مى بايست در روز مزايده كل مبلغ مورد مزايده را نقداً و يا توسط چك بانكى (رمزدار، تضمينى يا بين بانكى) در وجه سازمان تأمين 
اجتماعى پرداخت نمايند و در صورت عدم پرداخت وجه در همان روز مزايده به نفرات بعدى واجد شرايط فروخته مى شود.

8-بدهكار مى تواند خود نيز در مزايده شركت نمايد.
9-مباشرين فروش، كارمندان سازمان، ارزياب دادگسترى، نمايندگان دادسرا و يا نيروى انتظامى حق شركت در مزايده را به صورت مستقيم 

يا غيرمستقيم ندارند.
بايد پنج درصد قيمت كارشناسى را به حساب جارى شماره 1111356038 نزد بانك رفاه  10-هر يك از شركت  كنندگان در مزايده الزاماً 
كارگران واريز نمايند، در صورت عدم برنده شدن ، واريزى سپرده تضمين شركت در مزايده ظرف مدت 30 روز كارى بعد از بازگشايى پاكت ها 

عودت مى گردد.
11- چنانچه برنده مزايده جهت انعقاد قرارداد ظرف همان روز اقدام ننمايد سپرده وى به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و به 

اين صورت تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
13-متقاضيان محترم مى توانند از تاريخ 1399/2/10 لغايت 1399/3/25 در روزهاى كارى جهت اخذ اطالعات و دريافت فرم شركت در مزايده 
به واحد اجرائيات شعبه يك همدان به نشانى همدان، خيابان بوعلى، سيزده خانه مراجعه و همچنين بازديد از محل نيز در تاريخ هاى 99/3/19 

و 99/3/21 از ساعت 9 الى 12 با هماهنگى واحد مربوطه صورت مى گيرد.
(م.الف 138)

اصالحيه آگهى منـاقصه 

شهردارى منطقه يك همدان

مبلغ تضمين شركت در مدت پيمان مبلغ برآورد اوليه (ريال)نام پروژه رديف
مناقصه (ريال) 

مبلغ تضمين انجام رتبه پيمانكار 
تعهدات

مبلغ تأمين اعتبار 

تراش آسفالت و حمل مواد 1
حاصل تهيه، حمل و اجراى 

آسفالت با فينيشر

حداقل پايه پنج 81/800/000/000ماه34/961/738/560
حقوقى راه و باند 

فرودگاه 

ده درصد كل مبلغ 
پيمان 

درآمدهاى عمومى 
شهردارى

شهردارى منطقه يك همدان در نظر دارد اجراى پروژه عمرانى ذيل را به پيمانكاران ذى صالح واگذار نمايد. لذا از پيمانكاران واجد شرايط دعوت بعمل 
مى آيد از تاريخ (99/02/07 تا تاريخ 99/02/25)، جهت دريافت اسناد مربوط به شركت در مناقصه، به آدرس همدان، ميدان امامزاده عبداهللا، ابتداى بلوار 

كاشانى، شهردارى منطقه يك مراجعه نمايند.
خالصه شرايط شركت در مناقصه:

1- حداكثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهردارى منطقه يك از تاريخ 99/02/07 لغايت 99/02/25
2-چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد تضمين شركت در مناقصه ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم 

نيز به همين منوال عمل خواهد شد.
3-مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج، به صورت نقدى به حساب 333133302- 11- 7407 بانك قرض الحسنه مهر ايران شعبه مهديه در 

وجه شهردارى منطقه يك يا اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانكى با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.
4-متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تأييد از طرف معاونت محترم برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه 

نمايد. بديهى است در غير اين صورت تضمين شركت در مناقصه ضبط و برابر مقررات اقدام مى گردد.
5-كليه هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

6-ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
7-شهردارى در رد يا قبول يك يا كل پيشنهادات مختار است.

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

مسترد خواهد شد.
10-بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر 

دوم آزاد خواهد شد.
11- ارزيابى توانمندى فنى، بازرگانى و مالى پيشنهاد دهنده به عهده كميسيون مى باشد و در صورت تأييد توسط كميسيون پاكت پيشنهاد قيمت بازگشايى 

خواهد شد.
12- به اين پيمان ها پيش پرداخت تعلق نمى گيرد.

13- به اين پيمان ها تعديل تعلق مى گيرد.
14-زمان بازگشايى پاكت ها مورخ 99/02/28 ساعت 18 در محل شهردارى ستاد خواهد بود و حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع مى باشد.

15-براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231-081 تماس حاصل نمائيد.
(م الف 237)

 قاليباف در جلسه وفاق 
حضور يافت

عضو كميسيون فرهنگى مجلس در گفت وگو 
با ايسنا، با بيان اينكه قاليباف، شرايط جلسات 
وفــاق درباره كانديداى واحــد را پذيرفت، 
بيــان كرد: ابتــدا اين جلســه كار خود را با 
برخى افراد مثل آقايان زاكانى، حاجى بابايى 
و ســپس آقايان نيكزاد و ميرسليم آغاز كرد. 
در گزارشــى كه يكى از دوستان در جلسه 
ارائه كرد، اظهار تمايل آقاى قاليباف نســبت 
به اينكه در جلســه وفــاق حضور پيدا كند، 
اعالم شد. بنده به عنوان دبير جلسه با ايشان 
صحبت كردم و شرايط جلسه مبنى بر اينكه 
در فرايند جلسات وفاق، به هر كسى كه براى 
رياست مجلس رسيديم، ديگران بايد نسبت 
به آن تعهد داشــته باشند، اعالم شد و ايشان 
هم در جلسه اى كه مصوب همين جلسه بود 
و با حضور مدعيان رياســت مجلس برگزار 

شد، حضور پيدا كرد.
نصرا... پژمانفر تصريح كرد: جبهه پايدارى 
برخــالف اينكه گزينه اى را براى رياســت 
مجلس، مدنظر داشــت، براى اينكه بتواند 
پرچمدارى اين جلسات و موضوع انسجام 
و وحــدت را به عهده بگيــرد، گزينه خود 
را مطــرح نكرد و تمام تــالش خود را در 
يك فضــاى بى طرف بين عزيــزان فراهم 
كرد و بنا شــد 5 كانديداى رياست مجلس، 
نماينده هايى را به اين جلسه معرفى كنند تا 

در جلسات حضور داشته باشند.

تشكيل كميته وفاق 7  نفره اصولگرايان براى بررسى 
رياست مجلس يازدهم

بيگى نژاد: 
ائتالف حاجى بابايى و زاكانى 
در برابر قاليباف
■ قاليباف شرايط جلسات وفاق درباره رياست مجلس را پذيرفت

محمد ترابى»
 اصولگرايان براى رســيدگى به موضوع انتخبات هيأت 
رئيســه مجلس آينده كميته 7 نفره اى با حضور حاجى بابايى 

و نيكزاد تشكيل دادند.
به گزارش ايسنا، نماينده تهران در مجلس يازدهم سه شنبه شب 

در حساب كاربرى خود در توئيتر نوشت: « به بركت ماه رمضان 
در جلسه وفاق امروز كه با حضور جمعى از منتخبان مجلس 
يازدهم برگزار شد، با توافق ميان آقايان سيدمصطفى ميرسليم، 
حميدرضا حاجى بابايى، على نيكزاد و سيدشمس الدين حسينى 
كميته اى 7 نفره با ســازوكار مشخص براى كمك به وحدت 

جريان انقالب براى رياست مجلس آينده تشكيل شد.»
علــى خضريــان همچنيــن بــا اشــاره بــه اينكــه افــراد نــام  
بــرده شــده عضــو ايــن كمينــه نيســتند امــا ســازوكار آن 
ــز  ــاف ني ــاب قاليب ــرد: « از جن ــد ك ــد، تأكي را پذيرفته ان
ــا  ــود ت ــده ب ــوت ش ــه دع ــن پروس ــراى حضــور در اي ب

ــد و  ــه و نق ــه برنام ــاخص ها و ارائ ــنجش ش ــاس س براس
ــك  ــوه كم ــر روى نح ــق ب ــت تواف ــى آن و درنهاي بررس
ــان  ــد و ايش ــور يابن ــالب حض ــان انق ــدت جري ــه وح ب
خودشــان نپذيرفتنــد. ايــن موضــوع به معنــاى عــدم 

ــزدى ايشــان نيســت.» نام

آن  بــه  نباشــد  هدفمنــد  مجلــس   
اميــدى نخواهــد بــود

اصولگرايــان كــه مى تــوان گفــت در غيــاب 
رقيــب ســنتى خــود بــراى تصاحــب كرســى هاى 
بهارســتان كار چنــدان ســختى را نداشــتند، اكنــون 
وارد رقابــت ســختى بــا يكديگــر بــراى انتخــاب 
رئيــس مجلــس يازدهــم در ميــان خــود شــده اند. 
ــكيل  ــا تش ــه ب ــم ك ــس يازده ــان مجل اصولگراي
ــام فراكســيون انقــالب  ــه ن فراكســيون اكثريــت ب
اســالمى، مى خواهنــد بــا تشــكيل جلســه  در 
خردادمــاه و پيــش از آغــاز بــه كار مجلــس يازدهم 
بــا حضــور اكثريــت نماينــدگان اصولگــراى ايــن 
طيف هــاى  كانديداهــاى  ميــان  از  مجلــس 
مجلــس  رئيــس  هأيــت  اصولگــرا  مختلــف 

ــد.  ــاب كنن ــم را انتخ يازده
نماينــده منتخــب مــردم شهرســتان ماليــر در 
ــام  ــا همدان پي ــو ب ــم در گفت وگ ــس يازده مجل
در رابطــه بــا ائتالف هــا و حواشــى انتخــاب 
ــت:  ــم گف ــس يازده ــت مجل ــاى رياس كانديداه
ــن نتيجــه رســيده اســت  ــه اي ــالف ب شــوراى ائت
ــا يكديگــر  ــراى انتخــاب رئيــس مجلــس ب كــه ب

ــند.  ــدت برس ــه وح ب
مجلــس  دوره  يازدهميــن  منتخبــان  ميــان  در 
ــوان  ــى به عن ــيون اكثريت ــالمى فراكس ــوراى اس ش
فراكســيون مردمــى انقــالب اســالمى شــكل گرفته 
اســت و از دل ايــن فراكســيون هــر آن كــس كــه 
رأى بيشــترى را داشــته باشــد به عنــوان كانديــداى 
رئيــس مجلــس در صحــن علنــى مجلــس حاضــر 
خواهــد شــد و اميدواريــم كــه ايــن اتفــاق بيفتــد.

هــادى بيگى نــژاد بــا اظهــار 
بى اطالعــى از جزئيــات جلســه 
در  سه شــنبه،  روز  7  نفــره 
ــا جلســات فراكســيون  رابطــه ب
يازدهــم  مجلــس  اكثريــت 
جلســات  در  كــرد:  اظهــار 
فراكســيون انقــالب اســالمى 
ــا  ــرده ام. گوي ــركت نك ــًال ش فع
بــا تشــكيل هيــأت اجرايــى، 
بــا  مقابلــه  مبحــث  به دليــل 

ويــروس كرونــا تعــداد كمــى از نماينــدگان 
اصولگــرا را دعــوت كــرده كــه در جلســات 

شــركت كننــد. 
به نظــر مــن بحــث رياســت مجلــس تــا روز آخــر 

مشــخص نخواهد شــد. 
زيــرا برنامه هــا بــه آن صــورت كــه شــاهد 
هســتيم همــواره درحــال تغييــر اســت و اشــخاص 
ــرده و  ــدا ك ــه ورود پي ــن عرص ــه اي ــى ب مختلف
ــا  ــاالً ت ــل احتم ــن دلي ــه همي ــد. ب ــره مى كنن مذاك
ــدى مناســب  ــه جمع بن ــم ب ــس يازده ــاز مجل آغ
نخواهيــم رســيد و روز رأى گيــرى مشــخص 

ــاد. ــد افت ــى خواه ــه اتفاق ــه چ ــود ك مى ش
وى در توضيــح ائتالف هــاى صــورت گرفتــه 
و گزينه هــاى اصلــى رياســت مجلــس، بيــان 
ــراى رياســت مجلــس  ــرد: گزينه هــاى فعلــى ب ك
آقايــان حاجى بابايــى، نيكــزاد و قاليبــاف هســتند. 
آقــاى  بــا  كــه  گفت وگويــى  در  بنــده  كــه 
ــن  ــه بي ــد ك ــان گفتن ــتم، ايش ــى داش حاجى باباي
ــاى نيكــزاد يــك نفــر  ــى و آق ــاى زاكان مــن و آق

ــت  ــداى رياس ــوان كاندي به عن
مجلــس حاضــر خواهــد شــد. 
نماينده منتخب مردم شهرستان 
ماليــر در مجلس يازدهم ادامه 
داد: از آنجايى كــه آقاى زاكانى 
كنــار كشــيده  اســت از بين 
قرار  نيكــزاد  و  حاجى بابايــى 
بر اين اســت كه يــك نفر به 
اين عنــوان ورود پيدا كند كه 
بــا قاليباف كه از ســوى ديگر 
به عنوان كانديداى وارد خواهد شد، رقابت داشته 
باشــند. البته اين گزينه كه نفر سومى در اين ميان 
حضور پيدا كند و پيروز رقابت انتخاباتى رياست 

مجلس باشد را منتفى نمى دانيم.
بيگى نژاد در رابطه بــا پيش بينى پيروزى انتخابات 
رئيــس مجلس گفت: پيش بينى رياســت مجلس 
به دليل تغيير رويه حركت كانديدا ها كار دشوارى 
است، همانطور كه شــاهد بوديم آقاى زاكانى كه 
خيلى جــدى پا به عرصه رقابت گذاشــته بود به 

يكباره از رقابت كناره گيرى كرد. 
به همين دليل اينكه برنامه ها تغيير كند و شخصى 
به عنوان رئيس مجلس انتخاب شــود كه پيش بينى 

آن را كسى نكرده باشد، محتمل است.
وى در رابطــه با ائتالف طيف هــاى اصولگرايان 
گفت: ظاهر قضيه اين اســت كه نمايندگان طيف 
دولت بهار(احمدى نژادها) قرار بود كانديداى خود 
را معرفى كنند، منتها پس از مذاكرات انجام شــده 
به اين نتيجه رســيدند كه با ديگران همراه شده و 

اصرارى براى معرفى گزينه مجزا نداشته باشند. 

قرار بر اين شــد كه اين نماينــدگان با نمايندگان 
طيف پايدارى، مســتقلين و ديگران به جمع بندى 
برسند و يك نفر را به عنوان گزينه رياست مجلس 

خود معرفى كنند.
نماينده منتخب مردم شهرستان مالير در مجلس 
يازدهم با بيــان اينكه مجلــس يازدهم از افراد 
با ظرفيتى تشــكيل شده اســت كه اين ظرفيت 
آن ها اكنون بالفعل اســت و بايد بالقوه شــود، 
افــزود: 2 ويژگى را براى رئيــس مجلس آينده 

الزم مى دانم: 
1. رئيس مجلس و هأيت رئيسه با برنامه باشند، 

2. روحيه ضدفســادى بايد داشــته باشند، كه اگر 
اين 2 ويژگــى در رئيس مجلس وجود نداشــته 
باشــد، نمى توانيم به مجلس آينده اميدوار باشيم. 
من پيش بينى مى كنم كه اگــر در مجلس هدفمند 

حركت نكنيم مجلس خوبى نخواهيم داشت.
بيگى نژاد در رابطه با طــرح كاهش قدرت رئيس 
مجلس با بيان اينكه دررابطه با جزئيات اين طرح 
با موافقان آن فعال گفت وگويى نداشــته ام، گفت: 
واقعيت امر اين اســت كه هر مســئوليتى(وجود 
قدرت و برترى نظر در رؤسا) به اين شكل است، 
آيــا رئيس جمهور در دولت اينگونه نيســت؟ آيا 

استاندار در جلسه هيأت اينگونه نيست؟ 
وى ادامه داد: وقتى فردى به عنوان مســئول در 
سمتى انتخاب مى شــود، نمى تواند كه اختيارات 
انجــام كار ها را نداشــته باشــد. رئيس مجلس 
شــوراى اســالمى به نمايندگــى از مجلس در 
جلسه سران قوا و در مذاكره با كشورهاى ديگر 

مى شود. ظاهر 
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نيش و نوش

وضعيت تعديل پرستاران در روزهاى كرونايى
 معاون پرستارى وزارت بهداشت، به ارائه گزارشى از وضعيت نيروهاى پرستارى در روزهاى كرونايى پرداخت.

به گزارش مهر، مريم حضرتى، با اشاره به خدمات ارزنده كادر پرستارى در بحران كرونا و تالش هاى وصف ناشدنى پرستاران براى 
مراقبت از بيماران، از جذب 4 هزار و 500 نيروى پرســتار در دوران كرونا خبر داد و گفت: اين تعداد پرســتار بدون مراحل ادارى 
جذب شــده اند و مضاف بر اين، مجوز جذب 3 هزار نيروى ديگر با عنوان پرســتار و 2 هزار و 800 نيروى قراردادى گرفته شد و 

فقط منتظر تأمين منابع مالى هستيم.
وى ادامه داد: افزايش 50 درصدى اضافه كار كاركنان دولت شامل نيروهاى كادر درمانى و نظام سالمت هم شد؛ البته ناگفته نماند كه 

نيروهاى شركتى مشمول دريافت اين افزايش نشده اند.
حضرتى درباره تغيير وضعيت شغلى نيروهاى نظام سالمت و كادر درمانى بيمارستان ها و درمانگاه ها، گفت: آن دسته از نيروهايى كه 

در دوران كرونا فعاليت داشته اند در اولويت استخدامى نظام سالمت قرار خواهند گرفت.

اطالع بيش از 90 درصد مردم از نشانه هاى ابتال كرونا
ــا از 3 عالمــت تــب، ســرفه،   بيــش از 97 درصــد شــركت كنندگان در ايــن طــرح ازنظــر آگاهــى از عاليــم كرون
ــا مطلــع  ــه كرون ــاالى 90 درصــد از مــردم از گروه هــاى در معــرض خطــر ابتــال ب تنگــى نفــس اطــالع داشــتند و ب

بودنــد.
مجرى طرح پيمايش ملى كوويد 19 گفت: پيمايش ملى كوويد 19 مطالعه اى در ســطح ملى اســت كه با هدف پايش ميزان آگاهى، 
خطر درك شده، رفتارهاى بهداشتى پيشگيرانه، مؤلفه هاى روانشناختى و نيازهاى ضرورى درباره كوويد 19 در جمعيت ايران درحال 

اجرا است.
به گزارش ايرنا، عباس متوليان افزود: انجام اين طرح به دليل تأثيرگذارى بســيارى از رفتارهاى مردم در روند تغيير اين اپيدمى و در 
جهت كنترل بيمارى و حفظ سالمت مردم، ضرورى است و با توجه به محدوديت هاى اجتماعى، مردم بايد از سياست هاى اخذ شده 

آگاهى داشته باشند تا بتوانند به درستى آنها را اجرا كنند.

نقاش همدانى درباره ضربت خوردن
 امام على(ع) مى گويد

 تابلــوى نقاشــى «ضربت خــوردن امام على(ع)» اثر يوســف 
عبدى نژاد، هنرمند همدانى اســت كه تاكنون در 37 زبان مختلف و 
بيش از 90 مقاله به عنوان مرجع تصويرى مورد اســتفاده قرار گرفته 
و به تازگى به عنوان نماد «تشــيع» و «شيعه» در برخى از دانشنامه ها، 

مقاالت و سايت ها به كار برده شده است.
ايــن تابلــوى نقاشــى را عبدى نــژاد در ســال 1375 در شــيوه 
نگارگرى(نقاشــى ايرانى) خلق كرده و در ســال 1379 توسط ستاد 
غدير به عنوان برترين اثر تجسمى با موضوع امام اول شيعيان انتخاب 

شده است. 
تحليل هايى به زبان هاى مختلف بر اين اثر هنرى نگاشــته شــده كه 
جنبه هايى از اثر كه براى مخاطب غيرحرفه اى پنهان است را آشكار 
مى كند، از جمله آنها تحليل و نقد «شهرام زعفرانلو» و «سامر قحطان 
القيسى» نويسنده عرب است كه تحليل اخير در سايت رسمى حرم 

امام حسين(ع) درج شده است.
ايــن هنرمند همدانى كه سال هاســت در عرصه هنرهاى تجســمى 
فعاليت مى كند، درباره تابلوى نقاشى «ضربت خوردن امام على(ع)» 
به خبرنگار ايســنا مى گويد: تصاوير يا هــر نوع پرداختى كه درباره 
مفاهيمى همچون شــهادت كه حزن جزو خصايص ذاتى آنهاست، 
صــورت گرفته اعــم از ادبى و هنرى فضاى حــزن و اندوه بر كل 
آثار مستولى است اما درواقع ذات پنهان شهادت، اندوه نيست بلكه 

زيبايى است؛ «ما رأيت اال جميال» و در حقيقت فقط براى مردمى كه 
با فقدان اين بزرگان مواجه  مى شوند اندوه و مصيبت است.

عبدى نژاد ادامه مى دهــد: فضاى حاكم  بر اين تابلو حاوى عناصر و 
ســمبل هاى نشان دهنده غم و اندوه نيســت، اگرچه تا حدودى اين 
حس در آن وجود دارد، فرشــته ها نه خوشحال هستند نه اندوهگين 
زيرا اگر خوشــحال بودند بدان معنا بود كه از عروج امام(ع) به عالم 
ملكوت خوشــحال اند و در تضاد با اندوه ذاتى شــهادت بود و اگر 
اندوهگين ترســيم مى شدند كه البته نشان از غم شهادت امام داشت 
اما در تضاد با زيبايى و شادى رستگارى بود، بنابراين چهره ها بدون 

احساس ترسيم شده اند. 
وى مى گويد: پيكر حضرت على(ع) در فضاى تابلو به ســختى پيدا 
مى شــود زيرا معتقديم اميرالمومنين (ع) اگرچه مهم ترين عنصر اثر 
است اما به عمد هضم در فضا ديده مى شود، او جزئى از كل كائنات 
است و كل فضاى معنوى آبى رنگ تابلو از جنس امام على(ع) است 
و از امام قابل تفكيك نيســت، امام اول شــيعيان موجودى مجزا از 
تمامى نيكى ها كه نشأت گرفته از ذات قدسيه خداوند است، نيست 
و به درستى مى تواند معنا و تبلور عينى تمام نيكى ها و جهان ملكوت 

باشد.
عبدى نژاد تصريح مى كند: ســطح غالب اثر به طيف آبى و ســبز 
اختصاص داده شــده كه نماد الوهيت است، تصوير امام على(ع) 
كه به همان فضاى معنوى تعلق دارد به سختى قابل شناسايى بوده، 
گويى هرچه بيرون از اندام ابن ملجم اســت از يك جنس اســت 
و آن «عالم ملكوت» و «امام على(ع)» اســت كه غيرقابل تفكيك 

و واحد هستند. 
اين هنرمند برجسته عرصه هنرهاى تجسمى، درباره سبك تابلو بيان 
مى كند: ســبك تابلوى «ضربت خوردن امام على(ع)» هم نگارگرى 
است و هم وام هايى از مكتب باروك دارد؛ بنابراين حالت نگارگرى 
مقامى كه در نقاشــى قهوه خانه اى يا نقاشــى ايرانى وجود دارد، در 
آن ديده نمى شــود، مانند تابلوى ضامن آهوى اســتاد فرشچيان كه 

شكارچى و امام رضا(ع) در اندازه طبيعى كشيده شده اند.
عبدى نژاد در ادامه به تحليل مقاله اى انگليســى درباره تابلو اشــاره 
مى كند و مى گويد: در اين مقاله آمده اســت آتشــى كه از صورت 
ابن ملجم بلند شــده نمادى از هالكت محتوم ضارب اســت، فارغ 

از دليل آتش.
وى دربــاره تركيب رنگ  و فــرم در تابلو بيــان مى كند: رنگ ها و 
فرم هاى به كار رفته در تابلو بيشتر از ممات، حيات را كه طبق تعاليم 
دين اســالم از آن اين گونه استنباط مى شود كه همانا شهادت حيات 
واقعى اســت، به تصوير كشيده اند، فضاى الجوردين در اين نقاشى، 
ابن ملجم را كه مظهر شــقاوت اســت و با رنگ مايه قهوه اى ترسيم 

شده، احاطه كرده است.
عبدى نژاد درباره داليل موفقيت اين اثر فاخر هنرى در فرهنگ هاى 
مختلف اظهــار مى كند: احتماالً يكى از داليــل موفقيت اين اثر در 
جلب توجه مردم در فرهنگ هاى مختلف، قالبى است كه براى بيان 

محتوا به ضرورت انتخاب شده است.
اين هنرمند همدانى ادامه مى دهد: دليل ديگر محبوبيت تابلو احتماالً 
همانگونه كه پيش تر گفتم حال وهواى ويژه اى اســت كه كل تابلوى 
نقاشــى را تبديل به يــك نگين الجوردين كــرده و بُعد معنوى اثر 
و جذابيــت بصرى آن را براى بيننده بيشــتر از فضــاى اندوه بار و 

غم انگيزى كه اثر به آن اشاره دارد، كرده است.
نقاش تابلوى «ضربت خوردن امام على(ع)» درباره ديگر آثارى كه با 
مضامين مذهبى و دينى خلق كرده اســت، مى گويد: از برجسته ترين 
اين آثار تابلوى «آب» با مضمــون ابوالفضل العباس(ع) در كنار نهر 
فرات، تابلــوى «او مى ِگريد» با مضمون امــام عصر(عج) و تابلوى 

«آتش» با موضوع نماز شب هستند.

آفتاب اقتصادى: تالطم بازار مسكن فروكش كرد
 مسكنم ديگه جا زد!!

ابرار اقتصادى: سكه از 7 ميليون تومان هم گذشت
 يكى جلو سكه رو بگيره داره سبقت غيرمجاز مى گيره!!

ابتكار: زندگى با ماسك، از خاك تا كرونا
 ديگه ماسكم جزوى از خودمون شده!!

اخبارصنعت: تب وتاب دالالن براى فروش خودرو ها
 بگين هر چندساعت يكبار با تب سنج چك كنن!!

اسكناس: خودرو سلطان نداره
 حتما به خواب بهارى رفته!!

افكار: بازگشايى مدارس براى همه دانش آموزان نيست
 اينم از مهربونى كروناس!!
اقتصاد برتر: نشتى در بورس

 انگشت پتروسم ديگه متورم شده!!
اقتصادپويا: نگرانى مستأجران با شروع فصل اجاره

 اينم از عواقب قرنطينه  شدنه ديگه!!
تجارت: ميدان دارى قاچاق در اقتصاد

 بدون شرح!!
جام جم: دولت دوازدهم منهاى هشت

 كرونا دولتم مردود كرد!!
دنياى اقتصاد: حراج بزرگ اوراق دولتى

 حراج تابستانه با تخفيف ويژه آغاز شد!!
فرصت امروز: اصناف زير تيغ كرونا

 تيغ كرونا ديگه نميبره!!
آرمان ملى: ناقالن مرگ در شهر پرسه مى زنند 

 اينم از بى عرضگى كروناست!!
رويش ملت: سوءاستفاده دالالن بازار موبايل از بحران كرونا

 شايد مى خوان با كبوتر پيغام بفرستن!!
اقتصاد پويا: ضعف سياســت هاى تجارى كشــاورزان را زمين گير 

مى كند
 بهشون مولتى ويتامين بدين تقويت بشن!!

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
(آگهى فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه هاى صنفى)

اتحاديــه تعميــركاران اتــومبيــل 

على سليمانى -رئيس هيأت اجرايى انتخابات 

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى،در نظر است انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه تعميركاران اتومبيل شهرستان همدان برگزار 
گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مى آيد از روز دوشنبه 
مورخ 99/02/29 لغايت روز دوشنبه مورخ 99/03/12 به مدت 15 روز با مراجعه به سامانه irnianasnaf.ir (در صفحه اول سامانه/ سامانه ساران (انتخابات 
الكترونيك)/ ثبت نام داوطلبين در انتخابات اتحاديه هاى صنفى) نسبت به ثبت نام و تكميل پرسشنامه و بارگذارى تصاوير شناسنامه، كارت ملى، پروانه كسب، 

مدرك تحصيلى يا اعتبارنامه و عكس پرسنلى و اخذ كد رهگيرى اقدام نمايند و با در دست داشتن مدارك ذيل به اتحاديه مربوطه مراجعه نمايند.
شرايط داوطلبين:

الف) ارائه پيشنهاد براى تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب 
ب)  شهرستان.  اصناف  اتاق  به  مشاغل،  براى  الزم  هاى  پروانه  انواع  و 
اجراى مصوبات و بخشنامه هاى هيأت عالى نظارت و كميسيون نظارت. د) 
صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و 
مقررات مربوط. ه) ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات 
فعاليت  ادامه  از  جلوگيرى  و  نظارت  كميسيون  به  آن  اعالم  و  قانون  اين 
واحدهاى صنفى كه بدون پروانه كسب داير مى شوند مطابق ماده (27) 
سال  بودجه  تنظيم  و)  گردد.  مى  باطل  عللى  به  آنها  پروانه  يا  قانون  اين 
بعد و تسليم آن تا آخر دى ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت 
رسيدگى و تصويب. ز) تنظيم ترازنامه ساالنه و تسليم آن تا پايان خرداد 
ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان براى رسيدگى و تصويب. ح) ايجاد 
مستقل  طور  به  صنفى  افراد  نياز  مورد  هاى  آموزش  براى  الزم  تسهيالت 
يا با كمك سازمان هاى دولتى يا غيردولتى. ط) تشكيل كميسيون هاى 
و  فنى  صنفى،  واحدهاى  بازرسى  اختالف،  حل  شكايات،  به  رسيدگى 
وصول  ى)  نظارت.  عالى  هيأت  مصوب  ديگر  هاى  كميسيون  و  آموزشى 
ها،  وزارتخانه  طرف  از  نمايندگى  به  خدمات  هزينه  و  عوارض  ماليات، 
شهردارى ها و سازمان هاى وابسته به دولت. ك) هماهنگى با شهردارى و 
شوراى شهر به منظور ايجاد شهرك هاى صنفى و تمركز تدريجى كاالها 
با  متناسب  شهرى  معين  مراكز  و  ميادين  در  فروشى  عمده  معامالت  و 
احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطى كه به تصويب كميسيون نظارت 
برسد. ل) ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كاال و خدمات حدود صنفى، 
تعداد واحدهاى صنفى مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به 

اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگى و تصويب كميسيون نظارت و...

وظايف هر يك از اعضاى هيأت مديره اتحاديه برابر ماده 11 
اساسنامه الگوى اتحاديه هاى صنفى:

رئيس:
- انجام كليه امور اجرايى اتحاديه و اداره جلسات هيأت مديره شركت در 
گزارش  ارائه  اتحاديه،  مكاتبات  و  اسناد  كليه  امضاى  اصناف،  اتاق  اجالس 
فعاليت و عملكرد اتحاديه به اتاق اصناف هر سه سال يكبار، گزارش فعاليت 
و عملكرد اتحاديه براى اعضاى اتحاديه به صورت ساالنه، موافقت يا مرخصى 
براى  اصناف  اتاق  رئيس  موافقت  كسب  مديره،  هيأت  اعضاى  مأموريت  و 

مرخصى و مأموريت خود، پيگيرى فعاليت هاى توسعه اى اتحاديه از جمله 
آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره ورى و بهبود كسب و كار، پيگيرى برنامه هاى 
مدون اتحاديه، انتصاب كاركنان و استفاده از خدمات مشاوره اى و تخصصى 

براى آيين نامه موضوع بند ب ماده 37 قانون نظام صنفى
نواب رئيس:

- در غياب رئيس اتحاديه (هنگام مرخصى و مأموريت)، نواب رئيس به ترتيب 
سمت وظايف وى را بر عهده دارند، شركت در جلسات با هماهنگى رئيس 

اتحاديه، پيگيرى و انجام وظايف محوله از سوى رئيس اتحاديه 
دبير:

- تنظيم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هيأت مديره با 
هماهنگى رئيس اتحاديه، هماهنگى امور كميسيون ها تحت نظارت رئيس 

اتحاديه.
خزانه دار:

- مسئوليت نظارت بر عملكرد مالى اتحاديه، اظهار نظر در خصوص پيش 
جذب  پيگيرى  اتحاديه،  ساالنه  مالى  هاى  صورت  و  ترازنامه  بودجه،  نويس 
ماده 31  تبصره 1  نامه  آيين  چارچوب  در  اتحاديه  درآمدهاى  و  مالى  منابع 
به  مديره  هيأت  به  اتحاديه  مالى  عملكرد  گزارش  ارائه  صنفى،  نظام  قانون 

صورت ماهانه.
بازرس اتحاديه:

بررسى، بازرسى و تهيه گزارش از عملكرد هيأت مديره اتحاديه در حيطه 
نحوه  جمله:  از  بازرس  وظايف  شرح  نامه  آيين  اجراى  در  محوله  وظايف 
صدور، تمديد، تعويض و ابطال پروانه كسب در اتحاديه، نحوه اجراى ماده 
27 قانون نظام صنفى در خصوص اقدام اتحاديه براى جلوگيرى از فعاليت 
واحدهاى صنفى فاقد پروانه كسب، نحوه اجراى ماده 28 قانون نظام صنفى 
در خصوص اقدام اتحاديه  براى تعطيلى موقت واحدهاى صنفى داراى پروانه 
كسب، امور مالى اعم از درآمد، هزينه و بودجه مصوب، وجوه دريافتى در ازاى 
خدمات غيرموظف و كمك هاى دريافتى از اشخاص حقيقى يا حقوقى و ساير 
موارد، تشكيل كميسيون ها، برگزارى دوره هاى آموزشى، اجراى مصوبات و 
بخشنامه هاى هيأت عالى نظارت و كميسيون نظارت، بررسى نحوه وصول 
حق عضويت از افراد صنفى توسط اتحاديه، بررسى نحوه و زمان واريز سهم 
بيست درصد از مبالغ دريافتى اتحاديه به حساب اتاق اصناف شهرستان و 

ايران و... 

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

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

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

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

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

8- داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبى است 
كه تاريخ اعتبار آن منقضى نگرديده،صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد 
صنفى خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده،واحد صنفى فعال و مكان آن 

تغيير نيافته باشد.
9- وثاقت و امانت 

 مدارك مورد نياز هنگام مراجعه به اتحاديه:
1- دو قطعه عكس 4×3 جديد 

2- آدرس، تلفن و كدپستى منزل و سابقه فعاليت در رسته مربوطه جهت 
تكميل فرم مربوطه 

3- پرينت ثبت نام در سامانه ساران 

تاريخ انتشار: 99/02/17 
 نوبت اول 

  وظايف و اختيارات اتحاديه ها برابر ماده 30 قانون نظام صنفى عبارت است از:

 هنگامــى كه به امام على(ع) مى نگريم، به 
نحو اعجاب برانگيــزى تمام صفات عالى و 
ممتاز انســانى را در اين وجود مبارك جمع 
مى بينيم. اين وضعيت از سخنان و نوشته هاى 
گران سنگ على(ع) نيز كامًال هويداست؛ زيرا 

سخن، نماينده شخصيت گوينده آن است.
شــخصيت على(ع) آميزه اى از واالترين ُرتبه 
از عدالت، عشــق و محبّت بــه خدا و مردم، 
مــرّوت، جنــگ آورى و سلحشــورى، علم 
سرشار، مديريت و ده ها صفات ديگر است كه 
اين تركيب شخصيتى، بسيار فراتر از ظرفيت 

انسان هاى معمولى است.
يكى از بزرگ ترين حوادث تاريخ مســلمانان 
كه در راه تغيير مسير اسالم روى داد، شهادت 
حضــرت على(ع) بــود كه با شــهادت آن 
بزرگوار، اســالم تنها نگهبان دلسوز و يگانه 
حامى واقعى خود را از دست داد و مسلمانان 
از بركت وجود پيشوايى محبوب، زمامدارى 
عادل، امامى عالم، رهبــرى رئوف و مهربان 
محروم شدند و امواج باليا و فتنه ها از هر سو 

آنها را احاطه كرد.
بيســت ويكم ماه رمضان، مصادف اســت با 
ســالروز شــهادت ابرمردى كه براى آمدنش 
خانه خدا شــكافت و براى رفتن نخســتين 
عاشق اســالم، فرق مباركش را براساس كينه 
و عداوت شكافتند تا نخستين شهيد محراب 

شود و در بهترين لحظه و مكان بر روى زمين 
دعوت حق را لبيك گويد.

شــب هاى قدر، اوج پر گشــودن در فضاى 
نيايش و بندگى، و نهايت شــكوفايى رحمت 
الهى بر بندگان اســت. شــب قدر، ســاعت 
پذيرايى از ميهماناِن بزم حضور است. در شب 
قدر، رو به آينه محاســبه مى نشينيم و چهره 
جان را بى غبار مى بينيم و با باران اشــك، دل 
را در سحر رحمت و مغفرت، شست وشوى 
مى دهيم. شب قدر، شب گشودِن سفره دل و 
ريختن اشك نياز و فصل گريستن در آستان 
آفريدگار بخشــاينده اســت. شب قدر، شب 
احياى خويش، با دم مسيحايى دعاست؛ شبى 
اســت كه بايد قدر خويش را بشناسى، تقدير 
خويش را رقم بزنى و خويشــتِن جديد را با 

قلم توبه و جوهر اشك ترسيم كنى.
يــك كارشــناس مذهبــى در گفت وگو با 
خبرنگار همدان پيام گفت: شب بيست ويكم 
ماه رمضان، دومين شــب از شــب هاى قدر 
اســت و همان شبى اســت كه در تمام سال 
شبى به خوبى و فضيلت آن نمى رسد و عمل 
كردن در آن شــب از عمل در هزار ماه برتر 
اســت و در آن شب تقدير امور سال محاسبه 
مى شــود و مالئك به اذن پروردگار به زمين 
نازل شــده و خدمت امام زمان(عج) مشرف 
مى شــوند و آنچه براى هركس مقدر شــده 

است بر امام(عج) عرض مى كنند. 
حسينى يمين در ادامه گفت: يكى از مسائلى 
كه در زندگى اميرالمؤمنين بســيار برجســته 
اســت بحث كمك به فقرا است كه با حفظ 
شــخصيت فقير، همه زندگى خود را وقف 
فقرا مى كرده است، آنچه در تاريخ به ما ثابت 
شده است اين بوده كه ايشان هرجايى را مانند 
نخلستان ها و يا چاه هايى را كه حفر مى كردند، 
به انسان هاى فقير و كسانى كه در حاشيه شهر 

بودند، وقف مى كرد.

وى همچنين افزود: تمام فضيلت شــب قدر 
مربوط به نزول قرآن اســت كه بايد به قرآن 
روى آوريم و طبق آيه قــرآن مقام و منزلت 
شــب قدر باالتر از هزار ماه است و كسى كه 
در اين شــب به عبادت خدا مشــغول شود، 
عبادتش برابر با هزاران سال است، از حضرت 
رسول(ص) نيز پيرامون احياى شب قدر نقل 
است كه فرمودند: كسي كه شب قدر را شب 
زنده داري كند، تا شــب قــدر آينده، عذاب 

دوزخ از او دور گردد.

كارت ملى و كارت دانشجويى آقاى محمدرضا زرينه فرزند 
على رضا به شماره ملى 3861141620 رشته مهندسى صنايع دانشگاه 

بوعلى به شماره دانشجويى 9812175018 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

 پــدر و مــادر به عنوان اعضــاى مهم 
خانــواده در تربيت فرزندان وظايفى دارند 
كه بايد به آنها عمل كنند و كوتاهى از اين 
وظايف مى تواند عواقبى داشــته باشد كه 
گاهى قابل كنترل نيســت و فراتر از كانون 

خانواده به جامعه آسيب مى زند.
يك مددكار خانــواده در گفت وگو با ايرنا 
دربــاره اهميت نقش خانــواده در تربيت 
فرزنــدان تصريح كــرد: پيامبر اكرم(ص) 
فرموده اند، «هركس به شايســتگى در حق 
خانــواده اش نيكى كنــد، عمرش طوالنى 
مى شــود». با وام گرفتــن از اين حديث 
به راحتى مى توان فهميد كه كانون خانواده 
از گذشــته تاكنــون تا چه ميــزان داراى 
اهميت دينى، اجتماعى و فرهنگى بوده و 

بايد به آن توجه شود. 
مژگان عليشــاهى افزود: بــزرگان دينى و 
پيامبران اســالم درباره كانــون خانواده و 
احترام به آن، احاديث و سخنان زيادى بيان 
كرده اند كــه با الگو قرار دادن آنها مى توان 
به موفقيت هاى بااليى دســت يافت. مثل 
سخنى كه پيامبر اكرم(ص) درباره اهميت 

خانواده عنوان كرده اند. 
وى ادامه داد: شــايد يكــى از رايج ترين 
جمالتى كه زياد در اجتماع مى شنويم اين 
بوده كه «بايد ديد آن فرد در چه خانواده اى 
بزرگ شده است». اين جمله شايد به ظاهر 

ساده باشد اما بار معنايى بااليى دارد. 
عليشــاهى تأكيد كرد: به طور معمول وقتى 
فرد در هر ســنى وارد جامعه مى شود، چه 
در ســن كودكى كه وارد محيط مدرســه 
مى شــود و چه بعدها كه وارد دانشگاه يا 
محيط كار مى شــود، در نخستين برخورد 
خانواده آن فرد مورد ارزيابى قرار مى گيرد 
كه امرى اجتناب ناپذير اســت، از اين رو 

نمى تــوان نقش تربيتى خانواده و داشــتن 
كانونــى گرم را در رشــد ســنى و عقلى 

انسان ها ناديده گرفت.
اين مــددكار خانواده ادامه داد: از ســوى 
ديگر بايد اين موضوع را هم درنظر گرفت 
كــه نقش هر يك از اعضــاى خانواده در 
كانون خانواده به چه صورت اســت و هر 
كدام از ستون هاى اصلى خانواده يعنى پدر 
و مــادر چگونه اعضاى خانــواده خود را 
تربيت كرده و آيا آنها نقشى كه در تربيت 
فرزندان خــود دارند را به درســتى انجام 

مى دهند يا نه.
وى با اشــاره به حديث ديگرى از پيامبر 
اكــرم(ص) تصريح كــرد: در اين حديث 
فرموده اند «مرد، سرپرســت خانواده است 
و درباره آنان از او ســؤال مى شود، و زن، 
سرپرست خانه شوهرش و فرزندان اوست 
و درباره آنان از وى ســؤال مى شود». همه 
اين احاديث نشــان مى دهد كه پدر و مادر 
به عنوان اعضاى مهم خانواده وظايفى دارند 
كه بايد به آنها عمل كنند و كوتاهى از اين 
وظايف مى تواند عواقبى داشــته باشد كه 
گاهى قابل كنترل نيســت و فراتر از كانون 

خانواده به جامعه آسيب وارد مى كند.
و  روانشناســان  افــزود:  عليشــاهى 
جامعه شناســان هم مهر تأييد بر اين مسأله 
مى گذارند كه رفتار و تربيت درست نقش 
مهمى در شكل گيرى شــخصيت اعضاى 
خانــواده دارد. به همين دليــل وجود يك 
خانواده مناسب با معيارهايى كه بدان اشاره 
شد تأثير به سزايى در رشد جسمى و عقلى 
افراد دارد و اگر همه نكات رشــد اصولى 
يك فرد در خانواده به درستى رعايت شود، 
مى توان گفت يك خانــواده كانون گرمى 

دارد.

شبى كه قامت بلند 
تاريخ از هم شكافت 
■ شب قدر شب بيدار شدن است، نه بيدار ماندن

فرزند سالم 
ثمره خانواده سالم
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رئيس شوراى شهر همدان:
 ورود ستاد تنظيم بازار در نرخ گذارى 
كرايه تاكسى به ضرر مردم است

 نرخ هــاى جديد كرايه تاكســى ها در كميته نرخ گــذارى با حضور 
نمايندگان رانندگان تاكسى، شورا و شهردارى و سازمان صنعت معدن 
تهيه و تدوين شــد و درنهايت پس از بررسى در صحن شورا به تصويب 
رسيد و براى تصويب نهايى به كميته انطباق و ستاد تنظيم بازار ارسال 

شد.
به گزارش همدان پرس، رئيس شوراى اسالمى شهر همدان با بيان اينكه 
نرخ گذارى كرايه تاكســى و اتوبوس، طبق قانون از وظايف شوراهاست، 
گفت: ورود ســتاد تنظيم بازار در اين امر سبب موازى كارى شده و اين 

به ضرر مردم است.
كامران گردان در جلســه صحن شــورا با موضــوع بازنگرى نرخ كرايه 
تاكســى و اتوبــوس كه با حضور معــاون برنامه ريــزي و امور عمراني 
فرمانداري همدان، نماينده ســازمان صنعت معدن و تجارت اســتان 
برگزار شد، افزود: نرخ هاى جديد كرايه تاكسى ها در كميته نرخ گذارى با 
حضور نمايندگان رانندگان تاكسى، شورا و شهردارى و سازمان صنعت 
معدن تهيه و تدوين شــد و درنهايت پس از بررسى در صحن شورا به 
تصويب رسيد و براى تصويب نهايى به كميته انطباق و ستاد تنظيم بازار 
ارسال شــد. گردان با اشاره به ابالغ نرخ جديد كرايه تاكسى و اتوبوس 
توسط ستاد تنظيم بازار به سازمان تاكسيرانى و اتوبوسرانى يادآور شد: 
طبق بند 27 قانون شوراها نرخ گذارى حمل ونقل درون شهرى بر عهده 
شوراهاســت و ابالغ كرايه جديد توسط ستاد تنظيم بازار خالف قانون 

بوده است و بايستى مجدد به شورا ارسال مى شد.
گردان يادآور شد: در ســال هاى گذشته توسط دانشگاه علوم پزشكى 
نظرسنجى از معيشت و فعاليت رانندگان تاكسى داشتيم كه در نتيجه، 

آنها در زمان بازنشستگى چيزى عايدشان نمى شود.

به گفته گردان، نرخ گذارى اوليه براى تاكســى در همدان از ابتدا پايين 
بوده است و با اين افزايش 30 درصدى چيزى عايد اين قشر زحمت كش 
نمى شود. رئيس شــوراى شهر همدان با اشاره به بحران شيوع ويروس 
كرونا و آسيب هاى ناشــى از اين ويروس، اظهار كرد: متأسفانه در اين 
زمينه برخى مشاغل آسيب ديده اند كه از جمله آنها تاكسيرانان هستند 
كه درحال حاضر در راســتاى فاصله اجتماعى و پيشــگيرى از ابتالء به 
ويروس كرونا همچنان كمتر از ظرفيت تاكســى ها جابه جايى مســافر 

دارند، بنابراين اين موضوع بايد مورد توجه مسئوالن باشد.
گردان با بيان اينكه در امر نرخ گذارى منافع مردم و تاكســى دار درنظر 
گرفته مى شود، افزود: درحال حاضر 3 هزار و 500 تاكسى در سطح شهر 
فعاليت دارند كه ميانگين حدود 13 هزار نفر جمعيت خانواده تاكســى 

داران هستند كه معيشت آنها از اين محل تأمين مى شود.
گردان با بيان اينكــه در امر نرخ گذارى بايد منصفانه عمل كرد، يادآور 
شد: شورا با توجه به شرايط اقتصادى كنونى نرخ كرايه تاكسى و اتوبوس 
را متعادل مصوب كرد، اما متأسفانه اين نرخ جديد توسط ستاد تنظيم 
بازار كاهش يافته و بدون ارجاع به شــورا، به سازمان هاى تاكسيرانى و 

اتوبوسرانى ابالغ كرده است.
وى همچنين با اشــاره به فعاليت اتوبوس هاى درون شهرى، يادآور شد: 
بيشــترين بخش حمل ونقل عمومى اتوبوس به بخش خصوصى واگذار 
شــده اســت و اقدامات مؤثر در جابه جايى مســافران را دارد بايستى 

كمك هاى الزم براى ادامه فعاليت آنها انجام شود.
 كرايه تاكسى و اتوبوس درستاد تنظيم بازار كارشناسى 

نشده كاهش يافت
در ادامه مدير تاكســيرانى و حمل ونقل بار و كاالى شهردارى همدان با 
بيان اينكه 5 جلسه براى نرخ گذارى كرايه جديد تاكسى تشكيل شده 
اســت، گفت: در اين جلسات در امر نرخ گذارى تمامى جوانب را درنظر 
گرفتيم و نرخ جديد پس از بررســى هاى كارشناسانه در جلسه كميته 
به ســتاد تنظيم بازار ارسال و سپس به شورا ارسال شد و در نتيجه به 
تصويب رسيد. كريمى افزود: پس از تصويب نرخ كرايه تاكسى در صحن 
شــورا متأسفانه اين مصوبه در ستاد تنظيم بازار بدون توجه به مباحث 

كارشناسى نرخ ها كاهش يافته و ابالغ نهايى شد.
وى با بيان اينكه در نرخ گذارى كرايه تاكســى به رانندگان اين قشــر 
زحمتكش منصفانه برخورد نشده است، يادآور شد: الزم است نرخ ابالغ 

شده بازنگرى شده و به صورت كارشناسى شده مصوب شود.

رئيس دانشگاه ملى مالير:
 جشنواره بين المللى مبل و منبت مالير 

برگزار مى شود
 رئيس دانشــگاه ملــى مالير از برگــزارى جشــنواره بين المللى، 
بهترين هاى مبل و منبت مالير خبر داد. پژوهشــكده مبل و منبت در 
دانشگاه ملى مالير با سرفصل هاى طراحى مبلمان، مديريت بازاريابى 
و حفاظت و اصالح چوب و نانو تشكيل و مجوز وزارت علوم را دريافت 
كرده و قريب به 2 ســال اســت كه دانشــجويانى در رشته مهندسى 

مبلمان در اين دانشگاه در حال تحصيل هستند.
به گزارش همدان پرس، دكتر ســايوند در جلسه همفكرى، هنر مبل 
و منبت مالير گفت: هنر منبت مالير در دنيا شناخته شــده است و جا 

دارد در كنار كار دستى، كار علمى هم در اين شهرستان انجام گيرد.
وى افــزود: پژوهشــكده مبــل و منبت در دانشــگاه ملــى مالير با 
ســرفصل هاى طراحى مبلمان، مديريت بازاريابى و حفاظت و اصالح 
چوب و نانو تشــكيل و مجوز وزارت علوم را دريافت كرده و قريب به 2

سال است كه دانشجويانى در رشته مهندسى مبلمان در اين دانشگاه 
درحال تحصيل هستند.

وى با تأكيد بر اينكه جشــنواره بين المللى، بهترين هاى مبل و منبت 
مالير در دســتور كار اين دانشــگاه قرار گرفته اســت، ادامه داد: اين 
جشــنواره داراى 2 محور در بخش علمى شــامل؛ مقاله و محور هاى 
مرتبط علمى و ديگــرى در بخش منبت و طراحى با بهترين كالف و 

بهترين رنگ آميزى است.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى مالير نيز در اين 
جلســه اظهار كرد: در مالير همدلى و اتحاد براى پيشرفت هنر منبت 
وجود دارد و بيش از 9 هزار نفر به طور مستقيم در هنر منبت مشغول 
به فعاليت هســتند و پس از كشــاورزى دومين اشتغال در شهرستان 
مالير است.  ابراهيم جليلى ادامه داد: اميد داريم در قالب ستاد ارتقاى 
اســتانداردهاى شهر جهانى، بتوانيم قدم هاى مثبتى در زمينه توليد و 

صادرات منبت شهرستان داشته باشيم.

فرماندار اسدآباد:
 بانك ها مجاز به برداشت معوقات 
از وام معيشتى و يارانه نيستند

 وام هاى معيشــتى يك ميليونى كه به حساب خانوارها در شرايط 
كرونايى واريز شده، بانك ها مجاز به برداشت ديركرد و معوقات و اقساط 
خود از آن و نيز از يارانه نيســتند. بانك ها فرصت 3 ماهى كه دولت به 
بدهكاران با شــيوع ويروس كرونا داده است را در دستور كار قرار داده 

و از قانون تخطى نكنند.
به گزارش همدان پرس، مجيد درويشــى در جلســه هماهنگى امور 
بانك هاى شهرستان اسدآباد، اظهار كرد: وام هاى معيشتى يك ميليونى 
كه به حســاب خانوارها در شرايط كرونايى واريز شده، بانك ها مجاز به 

برداشت ديركرد و معوقات و اقساط خود از آن و نيز از يارانه نيستند.
وى ادامه داد: بانك ها فرصت 3 ماهى كه دولت به بدهكاران با شــيوع 
اويروس كرونا داده اســت را در دستور كار قرار داده و از قانون تخطى 
نكنند و اقساط 3 ماهه اسفند، فروردين و ارديبهشت بدهكاران بانك را 

به 3 ماه آخر اضافه كنند.
فرماندار اســدآباد با بيان اينكه يكى از نشانه هاى بارز هر شهر، اقتصاد 
پوياى شــهر بوده و بانك ها زيربناى پويايى شــهرها هســتند، افزود: 
ميزان تســهيالت اشتغال روستايى ســال گذشته شهرستان افزون بر 
27 ميليارد و 700 ميليون تومان بوده كه از اين ميزان ســهميه بيش 
از 23 ميليارد و 227 ميليون تومان جذب شده كه با همكارى بانك ها 
بايد در سالجارى در جذب سهميه امسال و سال گذشته بيشتر و فراتر 
گام برداريم و با توجه به شــعار امســال به نام «جهش توليد» زمينه 
هرچه بيشتر رونق كسب وكار و اشتغال و توليد را در شهرستان به ويژه 

روستاها فراهم كنيم.

رئيس ميراث فرهنگى رزن خبر داد
 آغاز فعاليت كارگاه توليد كاشى 7 رنگ 

درگزين در روستاى عمان
 رئيس ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى رزن از عمليات 
اجرايى ســاخت نخســتين كارگاه توليد كاشــى 7 رنگ در روستاى 
«عمان» از توابع بخش مركزى شهرســتان درگزين همدان خبر داد. 
كاشــى 7 رنگ به عنوان اصيل ترين هنرهاى معمارى ايرانى اســالمى 
اســت كه در معمارى بناهاى تاريخى به ويژه مساجد و اماكن متبركه 

به كار گرفته مى شود.
به گزارش همدان پرس، شــهروز كهيايى اظهار كرد: عمليات ساخت 
اين كارگاه در مساحت 200 مترمربع در ارديبهشت سالجارى به پايان 

رسيده و براى اجراى آن 10 ميليارد ريال هزينه شده است.
وى ادامه داد: كاشــى 7 رنگ به عنــوان اصيل ترين هنرهاى معمارى 
ايرانى اســالمى اســت كه در معمارى بناهاى تاريخى به يژه مساجد و 
اماكن متبركه به كار گرفته مى شود و رنگ اين كاشى هاى توليدشده در 

اين كارگاه با رنگ هاى گياهى و به صورت دستى رنگ آميزى مى شود.
كهيايــى درباره مزيت رنگ هاى گياهى اظهــار كرد: رنگ هاى گياهى 
نســبت به رنگ هاى شيميايى بيشتر براق هستند و استادكارهاى اين 
نوع حرفه نيز بيشــتر كاشى هايى را مى پسندند كه با رنگ هاى گياهى 

طراحى مى شوند زيرا ماندگارى بااليى دارد.
وى با اشــاره به اينكه اين كارگاه براى 10 نفر به صورت مستقيم و 15 
نفر به صورت غيرمســتقيم اشتغالزايى مى كند، عنوان كرد: محصوالت 
توليدشــده اين كارگاه در بازار داخل، در اســتان هاى اصفهان، يزد و 
براى نماى مكان هاى مذهبى و باســتانى كاربرد داشته و در بازار هاى 
خارجى نيز به كشــور هاى تركيه، آذربايجان، عراق و سوريه در آينده 

صادر خواهد شد.

در پنجمين دوره
 نويسنده جوان همدانى جايگاه نخست 

جشنواره خاتم(ص) را كسب كرد
 جايگاه نخســت پنجمين دوره جشــنواره خاتم(ص) به نويســنده 
جوان و خوش ذوق همدانى اختصاص يافت. ما شــاهد كشــف و رشد 
استعدادهاى بسيارى در حوزه ادبيات در استان همدان هستيم و آينده 

مطلوبى را براى نويسندگان همدانى پيش بينى مى كنيم.
چندى پيش كتاب مجموعه داستان «ماندن» از مرتضى فرجى توسط 

حوزه هنرى استان همدان به چاپ رسيد.
به گزارش همدان پرس، داســتان «غبار پاى شــتر» نوشته «مرتضى 
فرجى»، جايگاه نخســت بخش بزرگســاالن پنجمين دوره جشــنواره 

خاتم(ص) را از آن خود كرد.
فرجــى منتخب برتــر بخش بزرگســاالن پنجمين دوره جشــنواره 
خاتم(ص)، اين جشنواره را ديدگاهى متفاوت به ادبيات دينى دانست 
و تصريح كرد: بيان اعتقادات قلبى و دينى در وجود نويسنده، مطالعات 
گسترده سياسى، تاريخى و مذهبى از شروط اصلى براى فعاليت و قلم 
زدن در ادبيات دينى تأثيرگذار اســت كه در اين جشنواره نيز به اين 
مهم توجه شده است.با اشــاره به اينكه در پنجمين دوره از جشنواره 
خاتم(ص) آثار بســيارى از نويسندگان همدانى حضور داشت، تصريح 
كرد: ما شــاهد كشف و رشد استعدادهاى بسيارى در حوزه ادبيات در 
اســتان همدان هســتيم و آينده مطلوبى را براى نويسندگان همدانى 

پيش بينى مى كنيم.
مدرس كارگاه داستان پيشرفته حوزه هنرى استان همدان، انتقال حس 

و اعتقاد درونى نويســنده در ادبيات دينى را عامل مهم تأثيرگذارى اثر 
عنوان كرد و افزود: نويســنده آثار دينى بايد َفحواى ســنت، روايات و 
احاديــث را با حفظ مضمون و بدون هيچ دخــل و تصرفى با مصاديق 
عصر معاصر و به زبان امروزى بيان كند و آن را در زندگى روزمره مردم 

زمانه خود بگنجاند.
نويســنده كتاب «ماندن» به داســتان برگزيــده اش در پنجمين دوره 
جشنواره خاتم(ص) اشاره كرد و افزود: داستان «غبار پاى شتر» حكايت 
مردى اســت در عصر معاصر، كه پــس از آزادى از زنــدان با دريافت 
نشــانه هايى از پيامبر اكرم(ص) مســير زندگى اش دچار تحول و تغيير 

مى شود.
چندى پيش كتاب مجموعه داستان «ماندن» از مرتضى فرجى توسط 

حوزه هنرى استان همدان به چاپ رسيد.

نخستين  پرس  همدان  خبرى  پايگاه 
رسانه آنالين استان همدان 
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بقه  سا
استفاده از محتواى خبرگزارى ها 

در مطبوعــات بــه آغاز فعاليــت فضاى وب 
برمى گردد. باتوجه به تعامل نزديك رسانه هاى اينترنتى 

و مطبوعــات به منظور ارج نهادن به اين تعامل و ايجاد فضاى 
همكارى بيشتر قرار است هر روز محتواى يكى از خبرگزارى هاى 

استان را در اين صفحه تهيه و منتشر كنيم. سرپرستى خبرگزارى هاى 
ايرنا، ايسنا، فارس، مهر، تسنيم و ساير همكاران محترم با استقبال از اين 

فضا ما را در امر اطالع رسانى يارى خواهند كرد.
با ســپاس از تالش مجموعه هاى مذكور، محتواى درج شده مربوط به 
ايــن عزيزان بوده و مخاطبان گرامى ضمــن آنكه روزنامه آمادگى 

توضيح و پاســخ را دارد، مى توانند با خود دفاتر سرپرستى ها 
براى پيگيرى محتواى موردنظر تماس بگيرند.

با سپاس، همدان پيام
 يكى از فعاالن حوزه رسانه و روابط عمومى 
همدان، سرپرســت روابط عمومى شــهردارى 

منطقه يك تهران شد.
 ســيد حميد موسوى، شــهردار منطقه يك 
تهــران با صدور حكمى، محمدرضا پارســيان 
را بــه ســمت سرپرســت اداره روابط عمومى 
شهردارى منطقه يك تهران منصوب كرد، وى 
13 سال سابقه فعاليت در حوزه روابط عمومى 
به عنوان كارشناس و مدير روابط  عمومى و 18 
سال سابقه فعاليت در حوزه رسانه هاى همدان 
را دارد. بــه گزارش همــدان پرس، محمدرضا 
پارســيان كه پيش از اين مدير روابط عمومى 
شــهردارى منطقه 20 تهران بوده، روزنامه نگار 
و مدير رســانه، دانش آموختــه روابط عمومى، 
پژوهشــگر و از فعاالن عرصه روابط عمومى و 

رسانه كشور است.
در كارنامــه حرفه اى سرپرســت اداره روابط 
عمومى شهردارى منطقه يك تهران، دبيركلى 
سلســله نشســت هاى علمى و عملى روابط 
عمومى ايران، مشــاور عالى فراكسيون روابط 
عمومى و رســانه مجلس شــوراى اســالمى، 
مشــاور روابط عمومى و امور بين الملل خانه 
مطبوعــات شهرســتان هاى اســتان تهران، 
رياست انجمن علمى روابط عمومى دانشكده 

خبر جمهورى اسالمى و همكارى در برگزارى 
و  همايش هــا  ســمپوزيوم ها،  جشــنواره ها، 
كنفرانس هاى ملى و بين المللى روابط عمومى 
و نيز ارتباط با رســانه ها در حوزه هاى مختلف 

ديده مى شود. 
محمدرضا پارسيان عضو انجمن روابط عمومى 

ايران و انجمن متخصصان روابط عمومى ايران 
بوده و گواهينامه اروپايى مهارت شــغلى مدير 
 (MGU) از دانشــگاه Esco روابط عمومى
ام.جــى يونيورســيتى پاريــس دريافت كرده 
است. نام وى در سال 1396 به عنوان «تالشگر 
روابط عمومى  دايره المعارف  در  روابط عمومى» 

ايران منتشر شد.
گفتنى است، پارسيان مديرروابط عمومى اسبق 
سازمان ملى جوانان استان همدان، مدير سابق 
رسانه همدان پرس و از فعاالن با سابقه روابط 
عمومى و رسانه هاى استان همدان در دهه 80

است.

 روزنامه نگار همدانى سرپرست روابط عمومى 
شهردارى منطقه يك تهران شد

 فرمانده انتظامى اســتان همدان از كشف 
35 كيلوگــرم ترياك با لفافه و دســتگيرى 
66 معتاد متجاهر توســط مأموران مبارزه با 
موادمخدر استان با همكارى مأموران انتظامى 

شهرستان فامنين خبر داد.
به گزارش همدان پــرس، كامرانى صالح در 
گفت وگويى با اعالم اين خبر گفت: با اشراف 
اطالعاتى پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
همدان مشخص شد، يك محموله مواد مخدر 
از نوع ترياك از اســتان تهران بارگيرى و به 

قصد انتقال به استان همدان حمل مى شود.
خرد  احتمــال  آنجايى كــه  از  افــزود:  وى 
شــدن محموله بارگيرى شده وجود داشت، 
در يــك تعامل اطالعاتى و اقــدام عملياتى 
انتظامى  كاركنان  همكارى  با  هوشــمندانه 
شهرســتان فامنين، خودرو متهمان در اين 
شهرســتان شناســايى و متوقف شد كه در 
بازرسى از آن، 35 كيلوگرم ترياك با لفافه 
كشــف و 2 متهم دســتگير و يك دستگاه 

خودرو نيز توقيف شد.

اين مقام ارشــد انتظامى استان بيان كرد: از 
آنجايى كه يكى از دغدغه ها و مطالبه مردمى 
جمع آورى  اجتماعــى،  امنيــت  حــوزه  در 
معتادان متجاهر و پاكســازى اماكن عمومى 
و خيابان ها از وجود اين دســته از متخلفان 
اســت كه برابر ســوابق موجود، بخشــى از 
جرايم خرد مانند سرقت ها و ... توسط آن ها 
صورت مى گيرد، پليس مبارزه با مواد مخدر 
استان در راستاى پاسخگويى به اين مطالبه، 
به اجــراى طرح جمــع آورى و پاكســازى 

مناطق از لــوث وجود معتــادان متجاهر با 
همكارى فرمانده انتظامى شهرستان همدان 
با انجام دســتورالعمل هاى بهداشــتى اقدام 
كرده كه در اين راســتا، 66 معتاد متجاهر 
جمع آورى و پس از غربالگرى به مراكز ماده 

16 تحويل شدند.
فرمانده انتظامى اســتان همــدان در پايان 
بيان داشــت: الحمدا... امروز شهر همدان از 
لحاظ سالمت اجتماعى يكى از برترين مراكز 

استان ها در سطح كشور است.

 مديركل راه و شهرســازى اســتان همدان 
از تأييد طــرح جامع پارك فرامنطقه اى، طرح 
ساماندهى مجتمع تفريحى گردشگرى عباس 
آباد شهر همدان و موافقت با ساخت دامدارى 
در منطقــه قهاوند خبر داد. طرح ســاماندهى 
مجتمع تفريحى گردشــگرى عباس آباد شهر 
همدان نيز از جمله طرح هاى گردشــگرى بود 
كه در جهت سياســت هاى كالن استان مورد 

تأييد قرار گرفت.
به گزارش همدان پرس، داريوش حســينى در 
جلسه كارگروه امور زيربنايى، توسعه روستايى، 
عشايرى، شهرى همدان اظهار كرد: با عنايت به 
سال جهش توليد، حمايت از سرمايه گذارى هاى 
مولد و سياست هاى كالن طرح هاى باالدستى 
و همچنين اســتفاده از ظرفيت هاى كشاورزى 
و توريستى، تفريحى استان در راستاى توسعه 
بلندمدت و پايدار 3 طرح داراى اولويت در اين 

جلسه مورد بررسى قرار گرفت.
وى در ادامــه بيان كرد: از جملــه پروژه هاى 
مورد بررســى در اين جلسه، ساخت دامدارى 
در زمينى به مســاحت 80 هكتار و با ظرفيت 

8 هزار رأس گاو شــيرى در منطقه قهاوند بود 
كه با عنايت به اهميت توليد و كسب وكارهاى 
كشــاورزى و با توجه به اشــتغالزايى مستقيم 
بيــش از 300 نفــر در اين پروژه بــا رعايت 

تمامى جوانب فنى و كارشناسى با طرح مذكور 
موافقت شد.

حسينى يادآور شد: با توجه به نقش توريستى 
و تفريحى همدان، همچنين ضرورت تقويت و 
استفاده از ظرفيت هاى گردشگرى اين شهر و 
منطقه پيرامونى آن و در جهت سياســت ها و 
راهبردهــاى طرح هاى باالدســت طرح جامع 
پــارك فرامنطقه اى در پيرامون ســد اكباتان 
و در فضايــى بالــغ بر 240 هكتــار با كاربرى 
گردشگرى - تفريحى با درنظر گرفتن مسائل 
زيست محيطى مورد بررسى و تأييد قرار گرفت.

وى در پايان خاطرنشان كرد: طرح ساماندهى 
مجتمع تفريحى گردشــگرى عباس آباد شهر 
همدان نيز از جمله طرح هاى گردشــگرى بود 
كه در جهت سياست هاى كالن استان و تقويت 
نقش گردشــگرى شــهر مورد بررسى و تأييد 

اعضا قرار گرفت.

 شنـاسايى
 106 نقطه پرحادثه 
در راه هاى استان

■ خستگى مهم ترين عامل واژگونى 
است

 معــاون راهــدارى اداره كل راهــدارى و 
حمل ونقل جاده اى استان همدان از شناسايى 
106 نقطه پرحادثه در راه هاى استان خبر داد. 
نقــاط حادثه خيز بر اســاس 3 معيار تصادف 
خســارتى، تصادف جرحــى و تصادف فوتى 
اولويت بندى مى شــوند. از اين تعداد براى 16 
نقطــه اعتبار درنظر گرفته شــد اما درنهايت 
مبلغ 8 ميليارد تومان براى 5 نقطه در ســال 

99 اعالم شد.
به گزارش همدان پرس، حميد پرورشى خرم 
در نشست آموزش اصالح نقاط حادثه خيز كه 
به شــكل ويدئوكنفرانس برگزار شــد، با بيان 
اينكه اصــالح يا حذف نقاط حادثه  خيز، تأثير 
به ســزايى در ارتقاى ايمنى، كاهش حوادث 
ترافيكى و كاهش خســارت دارد، افزود: نقاط 
حادثه خيز بر اساس 3 معيار تصادف خسارتى، 
تصــادف جرحى و تصادف فوتى اولويت بندى 

مى شوند.
وى بيان كرد: بر اســاس فرمت تعريف شده، 
نقــاط مــورد توجه قــرار مى گيــرد كه در 
بازديدهاى گذشــته 106 نقطه در اســتان 
شناسايى و ثبت شده است و بر اساس غربال، 
نقاط اعالم شــده امتيازبندى و اولويت بندى و 

تعداد نهايى از سوى ستاد اعالم مى شود.
پرورشــى خرم با بيان اينكه فيلدهاى الزم در 
فرم به همراه همــكاران اداره كل و پليس راه 
تكميل و اطالعات به دســت آمده در سامانه 
ثبت مى شود، تصريح كرد: نقاط داراى حادثه 
پس از شناســايى با تمهيدات براى امكانات و 
ناوگان موردنياز موارد تأييد و ثبت و درنهايت 
جلســه و پس از مصوب شــدن وارد سامانه 

مى شوند.
معاون راهدارى اســتان همدان با اشــاره به 
اينكه 106 نقطــه به عنوان نقــاط پرحادثه 
استان شناسايى شده اســت، گفت: از سوى 
سازمان 70 نقطه مورد پذيرش و از اين تعداد 
نيز 26 نقطه پرحادثه استان اولويت سال 98 

قرار گرفت.

وى ادامــه داد: از اين تعــداد براى 16 نقطه 
اعتبار درنظر گرفته شــد اما درنهايت مبلغ 8 
ميليارد تومان براى 5 نقطه در سال 99 اعالم 
شد. معاون راهدارى استان همدان يادآور شد: 
از اين تعداد نقاط حادثه خيز، 3 مورد ســال 
گذشــته انجام شــد و 2 مورد نيز در دست 
اقدام اســت. پرورشــى خرم افزود: در بررسى 
تمام محورها شــامل شــريانى و غيرشريانى، 
الزم اســت تصادفات اتفاقى در بازه زمانى از 
ابتداى سال 96 تا پايان سال 98 مورد بررسى 

قرار گيرد.
وى ابــراز كرد: در بررســى هايى كه پيش از 
اين انجام شــده، تصادفات در راه بازگشت و 
با خستگى شــديد راننده درحالتى كه جاده 

سرازير است، حادث مى شود.

فرمانده انتظامى استان خبر داد
 كشف 35 كيلوگرم ترياك و جمع آورى 66 معتاد متجاهر در همدان

مديركل راه و شهرسازى استان خبر داد
 تأييد طرح جامع پارك فرامنطقه اى و ساماندهى مجتمع عباس آباد همدان
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استراماچونى: 
پيوند من با ايران فراتر از فوتبال است

 «آندره آ اســتراماچونى» با اشــاره به دوران حضــور در ايران در 
كسوت سرمربى اســتقالل تهران گفت: پيوند من با 

ايران فراتر از فوتبال است.
استرا در گفت وگو با شبكه اسكاى اسپورت بار 
ديگر به روزهاى خوب خود در تهران اشــاره 
كــرد و گفت: ايــران ماجراجويى زيبا و 
باورنكردنــى بود و هميشــه از آنان 
سپاســگزارم؛ پيوندى كه در اين 6
ماه شكل گرفت بى شك فراتر از 

فوتبال است.
را  مربيگرى  اســتراماچونى 
از اينتر ميــالن آغاز كرد و 
سپس اودينزه، پاناتينايكوس، 
اســپارتا پــراگ و در ايران 
كه  تجربــه اى  اســتقالل؛  با 
استراماچونى در مقاطع مختلف 

نسبت به آن واكنش نشان داده است.

تمجيد شوراى المپيك آسيا از على دايى 
 شوراى المپيك آسيا به بهانه يك اثر «شگفت انگيز» از على دايى، 

كاپيتان و سرمربى پيشين تيم ملى فوتبال ايران ياد كرد.
بــه گزارش مهر، فاطمه حمامى هنرمند معلول در ســال هاى اخير با 
ترسيم چهره برخى ستارگان فوتبال از جمله كريستيانو رونالدو و على 

دايى مورد توجه قرار گرفته بود.
شوراى المپيك آسيا با انتشار تصوير فاطمه حمامى كه درحال نقاشى 
چهره على دايى اســت، نوشت: «اينجا يك اثر شگفت انگيز از افسانه 
فوتبال ايران وجود دارد؛ على دايــى 2 بار مدال آور طالى بازى هاى 

آسيايى و آقاى گل تمام ادوار بازى هاى ملى جهان است.»
ــه  ــى ك ــرد و زمان ــى ك ــال 1395 نقاش ــر را در س ــن اث ــى اي حمام
علــى دايــى ســرمربى تيــم فوتبــال نفــت تهــران بــود، ايــن تابلــو 

ــدا شــد. ــه وى اه ب

والسكو براى حضور در ايران از ايتاليايى ها 
مرخصى مى گيرد؟

 سرمربى پيشين تيم ملى واليبال ايران براى حضور مجدد در ايران 
بايد از فدراسيون ايتاليا مرخصى بگيرد.

به گزارش فارس، فدراسيون واليبال ايران به تازگى اعالم كرد كه براى 
تقويت نيمكت تيم ملى خود و پر كردن جاى خالى ايگور كوالكوويچ 
به دنبال مذاكره با خوليو والســكو است. رســانه هاى ايتاليايى مدعى 
شدند كه والسكو با فدراسيون اين كشــور قرارداد دارد و نمى تواند 

راهى ايران شود.
يكى از رســانه هاى ايتاليايى به تازگى در مطلبى با اشــاره به پيشنهاد 
مسئوالن فدراسيون واليبال ايران به والسكو نوشت كه « اين موضوع 
تنها در شــرايطى تحقق پيدا مى كند كه والسكو 5-4 ماه مرخصى از 
فدراسيون ايتاليا بگيرد وگرنه وى نمى تواند واليبال ايران را در المپيك 

همراهى كند.»
والســكو به خوبى از اين شرايط آگاه اســت و مى داند كه هر زمانى 
كه بخواهد به ايران بيايد نه تنها مورد اســتقبال اهالى واليبال كه مورد 

استقبال ملت ايران هم قرار خواهد گرفت.

داور ديدارهاى استقالل و پرسپوليس 
گرفتار كرونا شد

 داور مشــهور و سرشــناس عراقى به دليل درگير شدن با ويروس 
كرونا در بيمارستان بسترى شد.

به گزارش ايلنا، رسانه الوبابه عراقى خبر داد مهند قاسم، داور بين المللى 
اهل اين كشور به ويروس كرونا مبتال شده است و اكنون در بيمارستان 

ابن الخطيب در عراق تحت قرنطينه و معالجه قرار گرفته است.
اين داور بين المللى عراقى پيــش از اين بازى هاى مهمى را قضاوت 
كرده اســت. او در ليگ قهرمانان آســيا در فصل 2017-2018 بازى 
پرســپوليس و الدحيل را در قطر سوت زد كه با شكست يك بر صفر 

نماينده ايران همراه بود.
او همچنين در فصل 2016-2017 بازى پرســپوليس و الهالل (0-0) 
و همچنين بازى استقالل و الفتح كه به برد يك بر صفر نماينده ايران 

انجاميد را سوت زده است.

ذخيره آثار ورزشى استان كتابخانه ملى 
 آثار ورزشــى اســتان همدان در كتابخانه ملى منطقه غرب كشور 

ذخيره مى شود
محسن جهانشير و چاروسايى نشست مشتركى با مدير اسناد و كتابخانه 

ملى منطقه غرب كشور داشتند.
در اين نشســت مديركل ورزش و جوانان اســتان از وجود اســناد و 
مدارك ورزشى از قهرمانان و ورزشكاران استان خبر داد و از نگهدارى 

اين آثار ارزشمند ورزشى در كتابخانه ملى منطقه غرب استقبال كرد.
جهانشــير با بيان اينكه ذخيــره آثار گران بها از ورزش اســتان امرى 
ضرورى است، گفت: قطع به يقين اين همكارى با مديريت اسناد غرب 

كشور براى ساماندهى و نگهدارى اين آثار انجام مى شود.
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان، تأكيد كرد: دستگاه ورزش 
و جوانان اســتان همدان با هدف ارج نهادن به پيشكسوتان و نام آوران 
ورزش اســتان آمادگى الزم براى برگزارى نمايشگاه هاى مختلف در 
طول سال با همكارى سازمان اسناد غرب كشور را دارد و در اين حوزه 

از هيچ كوششى دريغ نمى شود.
در ادامه اين نشســت سخنگوى اداره كل ورزش و جوانان همدان نيز، 
گفت: 50 هــزار عكس ديجيتال مرتبط با رويداد هاى مهم ورزشــى 
15 ســال گذشته موجود اســت كه اين آثار را تحويل مديريت اسناد 

وكتابخانه ملى منطقه غرب كشور مى دهيم.
حمدا... چاروســايى افزود: آماده ارائه بيش از يك هزار عكس آنالوگ 
مرتبط با 3 دهه اخيــر ورزش همدان به همراه بيش از يك صد فيلم و 

آرشيو نشريات ورزشى از دهه 60 تاكنون هستيم.
وى با تأكيد بر ايجاد نمايشــگاه هايى با موضوع تاريخ ورزش همدان، 
گفت: در گذشته 2 دوره اقدام به برگزارى اين نمايشگاه كرديم و اكنون 
نيز آماده مشاركت با ســازمان اسناد غرب كشور در برپايى نمايشگاه 

هستيم.
در ادامه اين نشست مدير اســناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور، 
اظهار كرد: ورزش استان همدان سرشار از افتخارآفرينى و موفقيت هاى 
ارزنده ملى و بين المللى است و اين آمادگى وجود دارد تا اسناد، فيلم و 

تصاوير ارزشمند اين حوزه را حفظ و نگهدارى كنيم.
عليرضــا تكلو تصريح كرد: فضاى الزم بــراى حفظ و نگهدارى اين 
آثار ارزشــمند وجود دارد و الزم است آثار مهم ورزشى براى آگاهى 

آيندگان در اين آرشيو نگهدارى شود.
وى افزود: آرشــيو اسناد بخشــى از هويت جامعه است و در آرشيو 
ورزشى آثار در قالب نوشتار، تصويرى، ديدارى و شنيدارى نگهدارى 

مى شود.

سرمربى تيم كشتى آزاد نوجوانان استان همدان:
به دنبال قهرمانى در ليگ كشتى نوجوانان 

هستيم
 مسئول كميته اســتعداديابى هيأت كشتى استان همدان با توجه به 
اقدامات و تعامالتى كه با اداره آموزش و پرورش استان همدان برقرار 
كردند و فعاليت جذب 400 اســتعداد به كشتى استان داشتند عملكرد 

اين كميته را در سطح استان رضايت بخش دانست.
محمد ســلطانى در ادامه از روند پيشــرفت كشتى گيران اين رده سنى 
استان به نيكى ياد كرد و گفت: كشتى گيران نوجوان ما در ابتداى سال 
98 وضعيت رضايت بخشى نداشتند ولى با توجه به فعاليت هاى متعدد 
مربيان سازنده و زحمتكش همه شهرستان هاى سطح استان و برگزارى 
مســابقات متعدد، همچنين توجه بيشــتر به اين رده سنى، تلنگرى به 
نوجوانــان بود تا روند رو به رشــدى را پيش بگيرند و خوشــبختانه 
پيشــرفت چشمگيرى هم داشــتيم كه در آخرين مسابقات چندجانبه 
تأثير اين فعاليت ها را با قهرمانى اين تيم ديديم ولى متأسفانه با شيوع 
ويروس كرونا ادامه فعاليت مان لغو شــد ولى قطعا در آينده بيشــتر از 

نوجوانان استان همدان خواهيم شنيد.
قهرمان اسبق مســابقات جام جهانى بزرگساالن باكوى آذربايجان در 
راســتاى شركت در ليگ نوجوانان كشور افزود: ليگ كشتى نوجوانان 
كشــور حركت مثبتى بود كه در راســتاى پيشــرفت كشتى از سوى 

فدراسيون كشتى رقم خورد.
گروه ما نسبت به ديگر گروه ها سخت تر است ولى نبايد ناديده گرفت 
كه همدان خود نيز در ايــن رقابت ها يكى از قطب هاى اصلى منطقه 
به حساب مى آيد و ماهم به قهرمانى و راه يابى به مسابقات نهايى ليگ 

كشور اميدوار هستيم.
سلطانى در پايان روند انتخاب كشتى گيران تشكيل دهنده تيم نوجوانان 
اســتان همدان را در ليگ كشــور اساس تمام مســابقات و اردوهاى 
برگزارشــده در سال 98 و همچنين مشورت جمعى در چند جلسه با 
مربيان سازنده اين رده سنى از شهرستان ها و همه بزرگان و زحمتكشان 

كشتى استان همدان عنوان كرد.

رونمايى از تنديس زنده ياد سيامند رحمان 
 تنديس زنده ياد سيامند رحمان 
با حضور خانواده و مسئوالن شهر 
رونمايى  زادگاهش  در  اشــنويه 

شد.
به گزارش ايســنا، اين مراسم كه 
بــا حضور خانــواده، فرماندار و 
شهر  شوراى  مسئوالن  از  جمعى 
اشــنويه برگزار شــد از تنديس 
زنده ياد ســيامند رحمــان كه به 

همت عبدالكريم حسين زاده، نماينده نقده و اشنويه، ساخته شده است، 
رونمايى شد.

ايــن تنديس در ورودى شــهر اشــنويه، نصب شــده و در پايه آن 
توضيحاتى درباره قهرمانى ها و مدال آورى هاى اين ورزشــكار نام آور 

درج شده است.
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پيشخوان

ــه  ــه شــماره ثبــت  14127 ب ــى تجهيــز پزشــكى ســينا درتاريــخ 1399/02/18 ب ــا مســئوليت محــدود آدل تاســيس شــركت ب
ــر جهــت اطــالع عمــوم  ــه شــرح زي ــه خالصــه آن ب ــده ك ــل دفاترتكميــل گردي شناســه ملــى 14009125950 ثبــت و امضــا ذي
آگهــى ميگــردد. موضــوع فعاليــت :ســرويس تعميــرات و نگهــدارى و خريــد و فــروش تجهيــزات پزشــكى و بيمارســتانى، انجــام 
امــور بازرگانــى و تجــارى واردات و صــادرات و كنتــرل كيفــى لــوازم و تجهيــزات پزشــكى و بيمارســتانى و ســاير لــوازم درصــورت 
لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيربــط مــدت فعاليــت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى : اســتان 
همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مركــزى ، شــهر همــدان، محلــه نايــب احمــد ، بلــوار 9 دى ، كوچــه شــهيد رضــا هاشــمى 
دلبــاز ، پــالك 11 ، طبقــه همكــف كدپســتى 6515945475 ســرمايه شــخصيت حقوقــى عبــارت اســت از مبلــغ 10/000/000 ريــال 
ــده  ــى 0036398829 دارن ــماره مل ــه ش ــى ب ــى وركيان ــى ابراهيم ــاى عل ــركا آق ــك از ش ــر ي ــركه ه ــهم الش ــزان س ــدى مي نق
3/000/000 ريــال ســهم الشــركه آقــاى رســول معياريــان بــه شــماره ملــى 3875460571 دارنــده 7/000/000 ريــال ســهم الشــركه 
اعضــا هيئــت مديــره آقــاى علــى ابراهيمــى وركيانــى بــه شــماره ملــى 0036398829 و بــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مديــره به 
مــدت نامحــدود آقــاى رســول معياريــان بــه شــماره ملــى 3875460571 و بــه ســمت رئيــس هيئــت مديــره بــه مــدت نامحــدود 
و بــه ســمت مديرعامــل بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــركت از قبيــل 
چــك، ســفته، بــروات، قراردادهــا، عقــود اســالمى و همچنيــن كليــه نامــه هــاى عــادى و ادارى بــا امضــا مديرعامــل بــه تنهائــى 

همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى بــا شــد. 
ــن  ــاى شــركت تعيي ــى ه ــام جهــت درج آگه ــدان پي ــر االنتشــار هم ــه كثي ــنامه روزنام ــق اساس ــل : طب ــر عام ــارات مدي اختي

ــه فعاليــت نمــى باشــد.  ــه اخــذ و صــدور پروان ــه منزل ــور ب ــد. ثبــت موضــوع فعاليــت مذك گردي
(842617)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان

آگهى سند مالكيت المثنى 
نظــر بــه اينكــه وراث آقــاى عليرضــا زمانــى بــا ارائــه فــرم شــهادت شــهود مصــدق 
دفترخانــه اســناد رســمى شــماره 52 نهاونــد مالك 28/591 شــعير مشــاع از 96 شــعير 
پــالك 20 فرعــى از 3409 بخــش 1 نهاونــد ســند مالكيــت زيــر ثبــت 6322صفحــه 258 
دفتــر 54 بــه ســريال 061274 صــادر و تســليم مالــك گرديــده اســت، اظهــار نمــوده 
بــه علــت جابجايــى مفقــود گرديــده اســت و تقاضــاى ســند مالكيــت المثنــى نمــوده 

اســت. 
ــوق يــك  ــه شــرح ف ــون ثبــت مراتــب ب ــه قان ــاده 120 آيين نام ــه اســتناد م ــذا ب ل
نوبــت در روزنامــه كثيراالنتشــار يــا محلــى جهــت اطــالع عمــوم آگهــى مى گــردد. 
ــا  ــته ي ــراض داش ــى اعت ــت المثن ــند مالكي ــدور س ــه ص ــه كســى نســبت ب چنانچ
ــد  ــزد خــود مى باشــد مى توان ــا وجــود ســند مالكيــت ن ــه و ي مدعــى انجــام معامل
اعتــراض خــود را كتبــًا از تاريــخ انتشــار ايــن آگهــى ظــرف مــدت 10 روز بــه ايــن 
اداره ارســال در غيــر ايــن صــورت و پــس از گذشــت مقــرر ســند مالكيــت المثنــى 

صــادر خواهــد شــد.
(م الف 542)

محمدعلى جليلوند
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

درخشش ورزشكاران ماليرى 
در شطرنج آنالين 

 ورزشكاران ماليرى با شركت در مسابقات آنالين 
شطرنج كشور خوش درخشيدند.

به مناسبت گراميداشت ماه مبارك رمضان و پيشگيرى 
از انتقال  ويروس كرونا و با هدف ايجاد شور و نشاط 
در قرنطينه خانگى، هيأت شــطرنج شهرستان مالير با 
همكارى شــهردارى منطقه 4 تهران مسابقات شطرنج 

به صورت آنالين برگزار كرد.

رئيس هيأت شطرنج شهرستان مالير درباره برگزارى 
اين مســابقات گفت: به لطــف خداوند و همكارى 
شــهردارى منطقه 4 تهران و اعضاى پرتالش هيأت 
شــطرنج اين شهرســتان، مســابقات آنالين شطرنج 
به مناسبت گراميداشت ماه مبارك رمضان و پيشگيرى 
از انتقال ويروس كرونا و با هدف ايجاد شور و نشاط 
از ابتداى ايــن ماه مبارك اجــرا و درحال برگزارى 

است.
غنايى در ادامه افزود :اين مســابقات در سنين زير 14

سال با فرمت زمانى 3 دقيقه و 2 دقيقه پاداش در فضاى 

مجازى از ساعت 18 تا 19:30 برگزار مى شود.
وى در پايان با اشــاره به درخشــش شطرنج بازان اين 
شهرستان گفت: در ده دور نخست اين بازى ها سبحان 
رنجبر، موفق به كســب مقام نخســت، حديث نورى 
موفق به كســب مقام سوم و امين جبارى و دينا سيف 
به مقام هاى چهارم و پنجم اين مســابقات دست پيدا 

كردند.
شــايان ذكر اســت در پايان اين مســابقات به نفرات 
نخست از سوى شهردارى تهران جوايزى اهدا خواهد 

شد.

بازديد درويشى از 
پروژه هاى شهر برزول

 سرپرســت اداره ورزش و جوانــان 
شهرســتان نهاوند به همراه كاركنان اين 
اداره از پروژهاى شهر برزول بازديدكرد.

حميدرضا درويشى در اين بازيد گفت: 
رونق بخشــيدن به ورزش شهر برزول 
از اهداف اصلــى اداره ورزش و جوانان 
نهاونــد اســت كه بــا گســترده كردن 
هيأت هاى ورزشــى در بــرزول جامعه 
ورزش و بيمه شدگان ورزشى را در اين 

شهر افزايش خواهيم داد.

موافقت فيفا با تعويق 
جام جهانى فوتسال 

بين المللى  فدراسيون  تأييد  براساس   
فوتبال (فيفا) جام جهانى فوتسال كه طبق 
برنامه پيشــين قرار بود در ســال 2020 

برگزار شود، يك  سال به تعويق افتاد.
رقابت هاى جام جهانى 2020 فوتســال 
قرار بود از 22 شــهريورماه تا 13 مهرماه 
سالجارى به ميزبانى كشور ليتوانى برگزار 
شــود اما پاندمى كرونا از يك سو و لغو 
مسابقات انتخابى جام جهانى در قاره آسيا 
و آمريكا، موجب شــد تا درخواست ها 
براى به تعويق انداختن اين تورنمنت نيز 

افزايش يابد.
به درخواســت ليتوانى و تأييد فيفا اين 
مســابقات يك ســال به تعويق افتاده و 
در 12 ســپتامبر تا سوم اكتبر سال 2021 

برگزار خواهد شد.

مسابقات شناى قهرمانى 
آسيا به تعويق افتاد

 مســابقات شــناى قهرمانى آسيا به 
ميزبانى فيليپين به سال 2021 موكول شد.

مســئوالن شــناى آســيا به دليل تعويق 
يك ساله المپيك با تغيير زمان رقابت هاى 
قهرمانى آسيا موافقت كردند و قرار است 
اين مسابقات پس از المپيك 2021 برگزار 
شود. اين مسابقات در ابتدا قرار بود 17 تا 
27 آبان به ميزبانى فيليپين برگزار شود اما 
به دليل شيوع ويروس كرونا و تعويق يك 
ساله المپيك به زمان ديگرى موكول شد.با 
تأييد كنفدراسيون شــناى آسيا، فيليپين 
همچنان ميزبان اين رقابت ها خواهد بود 

كه سال 2021 برگزار مى شود.

اروميه ميزبان كشتى آزاد 
جام باشگاه هاى جهان شد

اروميه ميزبــان هفتمين دوره رقابت هاى 
كشتى آزاد جام باشگاه هاى جهان شد.

به گزارش ايسنا، با توجه به بررسى هاى 
انجام شــده و اعالم آمادگــى اداره كل 
ورزش و جوانان آستان آذربايجان غربى 
براى ميزبانى اين استان از هفتمين دوره 
رقابت هاى كشــتى آزاد جام باشگاه هاى 
جهان، فدراسيون كشــتى در نامه اى به 
مسئوالن اين اســتان، موافقت خود را با 
برگزارى اين مســابقات به ميزبانى شهر 

اروميه اعالم كرد.
اســتان همدان به همراه 4 اســتان ديگر 
خواهــان ميزبانى اين رقابت ها بودند كه 

فدراسيون كشتى اروميه را برگزيد.

تاريخ از سرگيرى ليگ 
فوتبال عربستان 

اعالم شد
 طبــق اعالم ســازمان ليــگ فوتبال 
عربستان، قرار اســت كه ادامه اين ليگ 
پس از وقفــه اى طوالنى به دليل ويروس 
كرونا از 20 آگوست (30 مرداد) برگزار 
شــود. به گزارش ايســنا، ليگ فوتبال 
عربستان مانند ديگر ليگ هاى حوزه خليج 
هفته هاســت كه به دليل ويــروس كرونا 
تعطيل شــده اســت. كرونا در عربستان 
همچنان ادامه دارد هرچند كه از شــدت 
آن كاسته شده است. كميته برگزارى ليگ 
عربستان اعالم كرد كه تاريخ 20 آگوست 
برابر با 30 مرداد را براى ازسرگيرى ادامه 

ليگ انتخاب كرده است.
الهــالل بــا 51 امتياز در صــدر جدول 
رده بندى ليگ عربستان جاى دارد و النصر 
هم با 6 امتياز كمتر در رده دوم جاى دارد.

جوانــان  و  ورزش  اداره  وضعيــت   
شهرســتان ها تا 15 خردادمــاه تعيين تكليف 

خواهند شد.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان با اعالم 
ايــن مطلب گفت: كــم كارى و ضعف را در 
شهرستان ها نمى پذيريم و تا 15 خرداد رؤساى 

ضعيف و ناكارآمد را جابه جا خواهيم كرد.
محســن جهانشــير با اشــاره به اينكه چند 
شهرســتان بدون رئيس هســتند، افزود: در 
روزهاى گذشــته برخى شهرستان ها همچون 
ماليــر رئيس خود را شــناخت و در تالش 
هستيم تا 15 خرداد مابقى شهرستان ها را نيز 

تعيين تكليف كنيم.
وى با اشاره به المپياد استعداديابى گفت: سال 
گذشته برخالف كسب مدال بيشتر نتوانستيم 
جايگاه مناســبى در كشور داشــته باشيم و 
اميدوارم كه امســال بــا برنامه ريزى و تالش 

هيأت ها موفق عمل كنيم.
جهانشير با تمجيد از هيأت دووميدانى گفت: 
اين هيأت عملكرد خوبى داشــت و مسعود 
بنوان زحمات زيادى را متحمل مى شــود و 

استعدادهاى خوبى را بارور كردند.
بــا  تفاهم نامــه اى  امســال  افــزود:  وى 
ــرر شــد  ــتيم و مق ــرورش داش ــوزش و پ آم
كــه المپيادهــاى اســتعداديابى را يــك كاســه 
ــم و از  ــزار كني ــب برگ ــك قال ــرده و در ي ك

ــم. ــز كني ــوازى كارى پرهي م
جهانشير با اشاره به پشتوانه سازى در ورزش 
گفت: بايد جاى قهرمانان را پر كنيم و با كمك 
هيأت ها در تالش هســتيم تا اســتعدادها را 
شكوفا كرده و آنها را جايگزين قهرمانان خود 
كنيم. وى با اظهار تأسف از فعاليت قهرمانان 
در ساير اســتان ها گفت: بايد شرايطى فراهم 
كنيم تا قهرمانان استان با نام همدان در ميادين 
افتخار كسب كنند و با جذب و حمايت آنها 

مانع از كوچ قهرمانان خواهيم شد.
مدير كل ورزش و جوانان اســتان با تمجيد 
از هيأت كشــتى، حضور در ليگ برتر كشتى 
را يك فرصت برشــمرد و گفت: حضور در 
ليگ مى تواند براى اســتان اعتبار كسب كند 
و چهره هاى شــاخص استان در اين رقابت ها 

آبديده شوند.
وى با انتقاد از نگاه بسته برخى مربيان كشتى 
گفت: بايد در ورزش ديِد بازى داشــت و در 

رقابت هاى مهم با قدرت شركت كرد.
جهانشــير با اشاره به مشكالت هيأت بوكس 
گفــت: مشــكالت بوكس ريشــه در درون 
خانواده خود دارد و برخى دوستان براى اين 

هيأت حاشيه درست مى كنند.
وى افزود: متأسفانه در اين مشكالت يكى از 
اعضاى فدراسيون نيز آتش بيار معركه است و 
دوست دارد نيروى موردنظر خود را به هيأت 

بوكس تحميل كند. ما بارها خواهان انتخابات 
اين هيأت شــديم اما دوســتان مانع تراشــى 

مى كنند.
جهانشير به توان باالى بانوان استان در ورزش 
اشاره كرد و گفت: خوشبختانه بانوان ورزش 
استان دست آوردهاى خوبى دارند و مدال هاى 

خوش رنگى را كسب كرده اند.
وى افزود: البته موانعــى براى فعاليت بانوان 
هست كه در صدد رفع آنها هستيم و حمايت 

كامل خود را از ورزش بانوان داريم.
رئيس دستگاه ورزش به ساخت مجموعه هاى 
بانوان در شهرســتان ها اشاره كرد و گفت: در 
همه شهرهاى استان مجموعه ورزش بانوان را 
ساختيم كه بيشــتر آنها به بهره بردارى رسيده 
اســت و بانوان با فراغ بــال مى توانند در اين 

اماكن ورزش كنند.
وى افزود: متأسفانه بانوان از اين اماكن به طور 
كامل بهره  نمى برند و ما خواهان مشــاركت 
بيشتر آنها هستيم و متصديان اين اماكن براى 
كسب درآمد مجبورند سانس هاى خالى را در 

اختيار مردان قرار دهند.
جهانشــير در خاتمه به حمايــت از ورزش 
بانوان تأكيد كرد و افزود: بانوان ورزشكار در 
سالمتى فرزندان جامعه نقش پررنگى دارند و 
براى ارتقاى جايگاه آنها از هيچ كمكى دريغ 

نخواهيم كرد.

تعيين تكليف ادارات 
ورزش شهرستان ها تا 15 خرداد

اســتان  كشــتى  هيــأت  نايب رئيــس   
همــدان ضمــن رضايت منــدى از وضعيــت 
همــدان  اســتان  آزاد  كشــتى  نوجوانــان 
ــه  ــبت ب ــا نس ــان م ــت: در كل نوجوان گف
ديگــر رده هــاى ســنى كشــتى اســتان يــك 
مقــدار عقب تــر اســت كــه در اوايــل ســال 
98 نســبتا نوجوانــان مــا ضعيــف بــود كــه 
خوشــبختانه بــا فعاليــت مربيــان ســازنده و 
ــا پشــتوانه  ــتان و ب زحمتكشــان كشــتى اس
نونهــاالن كــه بــه نوجوانــان رســيدند خــود 

ــاندند. ــرى رس ــطح باالت ــه س را ب
مسعود مصطفى جوكار درباره ليگ نوجوانان 
كشــتى كشــور عنوان كرد: بــا برپايى ليگ 

نوجوانان كشــتى كشــور هدف فدراسيون 
بازگشت شور و شوق در كشتى كشور است 
تا انديشــه پشتوانه ســازى در آينده را جامه 
عمل بپوشــاند و كامال با اين طرح بســيار 

موافقم.
نايب قهرمان اســبق المپيــك 2004 آتن در 
راستاى وضعيت شــركت كشتى همدان در 
اين ليگ افزود: ماهم همه تالش خودمان را 
به كار مى بنديم تا در اين مسابقات با استفاده 
از تمام ظرفيت ها، خودمان را به ديدار نهايى 

ليگ كشور برسانيم.
در همين راســتا تداركات برگزارى جلســه 
همفكرى و مشــورت با مربيان سازنده استان 

در ســنين نوجوانــان را در برنامــه داريم تا 
براى تشــكيل تيمى كامل تــر و قدرتمندتر 
خود را آماده مســابقات كنيم و قصد ما قطعا 
پشتوانه سازى براى جوانان و بزرگساالن آينده 
است و تمركزمان تنها روى نتيجه نخواهد بود .

جــوكار در راســتاى تأميــن هزينه هــاى 
تيم دارى نوجوانان اســتان افزود: در ليگ 
نوجوانان هزينه ها با مســاعدت استاندار و 
مدير كل ورزش و جوانان اســتان همدان 
تأمين خواهد شــد تا بتوانيــم تيمى بدون 
كم و كاســت روانه ليگ كنيم و با جذب 
3 سهميه خارج از استان با مساعدت مالى 

مسئوالن استفاده كنيم .

نايب رئيس هيأت كشتى استان:

ليگ نوجوانان كشور كشتى را پويا مى كند

اســتق كسوت سرمربى
ايران فراتر از فوتبال
استرا در گفت وگو
ديگر به روزهاى

كــرد و گفت
باورنكرد
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باباطاهر

رئيس جامعه هتلداران مطرح كرد؛
4500 ميليارد تومان خسارت ناشى از 

تعطيلى
50 درصد هتل هاى كشور از اوايل هفته براى مسافرت هاى كارى 

به تدريج باز مى شوند. 
رئيس جامعه هتلداران كشــور گفت: 4 هــزار و 500 ميليارد تومان 

خسارت ناشى از تعطيلى هتل ها در 3 ماهه اخير بوده است. 
جمشــيد حمزه زاده درباره بازگشايى تدريجى هتل ها گفت: در اين 
باره اعالم رســمى نكرده ايم ولى هتل هاى هر اســتانى به تناســب 
وضعيــت خود و با هماهنگى ســتاد مبارزه با كرونا در آن اســتان، 
به بازگشــايى هتل ها اقدام مى كنند. برخى اين هماهنگى ها را انجام 
داده اند و برخى نيز در حال مذاكره هســتند. معموالً در استان هايى 

كه وضعيت ســفيد دارند، اين هتل ها با هماهنگى، باز شده اند. اين 
بازگشــايى مربوط به همه هتل ها مى شود نه درجه خاصى از آن ها. 
بازگشــايى برخى هتل ها توجيه اقتصادى ندارند، بنابراين فعًال باز 

نمى شوند. 
به گزارش مهر، حمــزه زاده با بيان اينكه اكنــون حدود 50 درصد 
هتل هاى كشور باز شــده اند، گفت: از آنجا كه مسافرت هاى كارى 
آغاز شــده، اگر هتل ها باز نشوند، ممكن است مردم به سمت مراكز 
غيرمجاز بروند، در چنين شــرايطى تبعات آن بيشتر خواهد بود. در 
بســيارى از هتل ها اكنون كارشناسان مستقر هستند، بنابراين بايد به 

اين موضوع نيز توجه مى شد. 
وى درباره پروتكل بهداشتى وزارت ميراث فرهنگى كه بخشى از آن 
مربوط به بازگشــايى هتل ها و رعايت موارد بهداشتى توسط مسافر 
و مديران هتل مى شود، توضيح داد: ما پروتكل معاونت گردشگرى 

و وزارت بهداشت را در هتل ها اجرا مى كنيم. اصولى را نيز رعايت 
خواهيم كرد كه جدا از اين پروتكل ها هستند. به عنوان مثال، گفته ايم 
كه اتاق هتل پس از 48 ســاعت از استفاده مسافر ضدعفونى شده و 
خالى بماند. برخى هتل ها حتى 72 ساعت را در نظر گرفته اند تا بين 
پذيرش مسافر فاصله ايجاد شــود. مورد ديگر تأكيد روى سالمت 
كاركنان بود؛ اينكه هر روز بايد چك شــوند يا سالمت آنها به خطر 
نيفتد. همچنين هر مسافرى هنگام ورود از تونل تشخيص عبور كند 

يا اينكه با تب سنج، دماى بدن آنها چك شود. 
رئيس جامعه هتلداران كشــور همچنين درباره خسارت هاى ناشى 
از تعطيلى هتل ها گفت: از 15 اســفند مــاه تا كنون خيلى از هتل ها 
تعطيل بودند. برخى هتل ها نيز ماننــد هتل هاى جزيره كيش اعالم 
كرده اند كه از اول خرداد ماه آغاز به كار خواهند كرد. اگرچه اكنون 
تعدادى پرواز براى كيشــوندان برقرار شــده ولى از 25 ارديبهشت 

تعداد پروازها بيشتر مى شود. 
حمزه زاده افزود: با يك حســاب تقريبى مى توان گفت كه هتل هاى 
كشــور از 15 اســفند تاكنون يعنى در 3 ماه چيزى حدود 4 هزار و 
500 ميليارد تومان خســارت ديده اند. فروردين ماه پيك سفر بوده 
ولى آنها مســافر نگرفتند ارديبهشــت ماه هم ضريب اشغال هتل ها 

كاهش پيدا كرد. 
وى همچنين درباره تسهيالتى كه قرار بود دولت به بخش خصوصى 
بابت تعطيلى كسب و كارها بپردازد، گفت: از دولت خواسته بوديم 
كه حداقل ســهم بيمه كارفرما را از ما نگيرد ولى اين اتفاق نيفتاد. از 
طرف ديگر، بابت پرداخت هزينه هــاى حامل انرژى 3 ماه فرصت 
خواسته بوديم ولى به عنوان مثال در شهر مشهد مجبور شده ايم اين 
هزينه ها را هر چه سريع تر بپردازيم چون اخطار آمده هتل ها پلمب 
خواهند شــد. اگرچه اين امهال 3 ماهه از سوى دولت بيان شده بود 

ولى وزارت نيرو به آن توجهى نكرد و اكنون بسيارى از هتل ها اين 
مشــكل را دارند و به آنها اخطار رســمى داده شده كه سريع تر اين 
هزينه ها را بپردازند. وام 12 درصدى اعالم شــده را نيز نمى گيريم 

چون كمكى به ما نخواهدكرد. 

روز بزرگداشت استاد سخن و ادب فارسى 
«حكيم ابوالقاسم فردوسى» 

شاهنامه منبعي سرشار از 
اسطوره هاي ايراني

25 ارديبهشــت ماه روز بزرگداشــت حكيم ابوالقاسم فردوسى، 
بزرگ ترين حماسه ُسراى ايران و يكى از حماسه سرايان بزرگ جهان 

است.
وى در سال 319 يا 320 ش برابر با سال 329 ق در طوس متولد شد. 
شــهرت جهانى فردوسى، به دليل كتاب شاهنامه است كه وى سرودن 
آن را از دوران جوانــى آغاز كرد تا پايان عمر، بارها آن را بررســى و 
ويرايش كرد و بر غناى آن افزود. شــاهنامه، گنجينه ميراث هزار ساله 
ملت و كشور ايران و دايرةالمعارف فرهنگ و تاريخ ايرانيان است. آن 
گونه كه فردوسى مى گويد، سرودن شاهنامه، 30 سال طول كشيد. اين 
اثر جاويدان فردوسى كه در شمار بهترين آثار حماسى عالم است، در 
حــدود 50 هزار بيت دارد و تاكنون بــه زبان هاى مختلف دنيا ترجمه 

شده است.
فردوسى در حفظ جانب امانت هنگام نقل مطالب، به كار بردن نهايت 
مهارت در وصف مناظر طبيعى و ميدان هاى جنگ و قهرمانان منظومه 
خــود و نيز ذكــر ِحَكم و مواعظ دلپذير، كمال توانايى را نشــان داده 
اســت. فردوســى در بيان افكار و نقل معانى و رعايت سادگى زبان، 
صراحت و روشنى سخن، انسجام، استحكام و متانت كالم در درجه اى 
از قدرت اســت كه كالمــش همواره در ميان اســتادان، نمونه اعالى 
فصاحت و بالغت شــمرده شده و به منزله سخن سهل و ممتنع تلقى 
شــده است. براى بزرگداشت مقام اين شاعر و سخن سراى نامى، روز 

25 ارديبهشت هر سال به نام حكيم ابوالقاسم فردوسى نام گذارى شده 
است تا فرصتى فراهم آيد كه عالوه بر شناساندن اين شخصيت بزرگ 
ادبى به اقشــار مختلف مردم، زمينه حفظ اين گنجينه و ميراث غنى در 

همگان افزون گردد.
يك پژوهشــگر اسطوره شناسي و مدرس دانشگاه در گفت وگو با ايرنا 
گفت: حكيم ابوالقاســم فردوســي شــاعر بلندآوازه ايراني با سرودن 
شاهنامه نقش ممتاز و ستودني در حفظ و گسترش زبان فارسي داشته 

است و از اين رو، بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
سجاد شكري افزود: شــاهنامه فردوسي منبعي سرشار از اسطوره هاي 
ايراني است، اســطوره هايي كه نمادهاي تجربيات آدمي و نشان دهنده 

ارزش هاي معنوي فرهنگ اين سرزمين هستند.
وي افزود: اســطوره ها با تمامي نيازها، خواسته ها، آرزوها، اميد و بيم 
و هراس ها از چگونگي و حاالت انساني پرده برمي دارند و اسطوره ها 
نمادهاي تجربيات آدمي و نشــان دهنده ارزش هاي معنوي هر فرهنگ 
هســتند. اين مدرس دانشــگاه فرهنگيان اقليد گفت: شاهنامه حكيم 
ابوالقاسم فردوسي منبعي سرشار و محكم از اسطوره هاي ايراني است 
كه در آن حضور «امشاســپندان» (فرشــتگان جاودان مقدس) خدايان 
و ايزدان فراوان باســتان تقابل نيروهاي مينوي و اهريمني را لحظه به 

لحظه نظاره گر هستيم.
وي اظهار كرد: فردوسي در شــاهنامه، «كيومرث» را نخستين شهريار 
به حســاب آورده است و از «جمشــيد» به عنوان كهن ترين چهره هاي 
اســاطير هند و ايراني ياد كرده اســت. وى كه در اساطير ودايي ايزد 

جهان مردگاني است كه به سعادت ابدي دست يافتند.
شكري افزود: در شاهنامه «ضحاك» پادشاهي ستمگر است درحالي كه 

در اساطير كهن او اژدهايي هولناك است.
وي بيان كرد: شاهنامه فردوسي شــهرياراني را نيز به تصوير مي كشد 
كه در ادوار مختلف آغشته به جوهر پهلواني بوده و به شخصيت هايي 
ميهنــي تبديل شــده اند و ايفاگر نقش بنيادينــي در زندگي اجتماعي 

هستند.
اين پژوهشگر با بيان اينكه در شاهنامه هيچ قهرمان يا پهلواني برخالف 
اســتعداد و توان خارق العاده اي كه دارد موجود كامل و تام نيســت، 
افــزود: با اين وجود، ايــن شــخصيت ها داراي ويژگي هاي اخالقي 
بزرگوارانه اي هســتند كه مردم عادي ســعي مي كنند تا خود را به آنها 

شبيه كنند.
به همين مناســبت، فرا رسيدن روز بزرگداشــت استاد سخن و ادب 
فارسى و بزرگ ترين حماسه ُسراى ايران حكيم ابوالقاسم فردوسى را 

به تمامى پارسى زبانان دنيا تبريك عرض مى نماييم

■ دوبيتى باباطاهر 
بوره اى دل بوره بارى بشيمان                                 مكه كارى كز آن گردى پشيمان
يه دو روزى بناكامى سرآريم                                 باشه روزى كه گل چينيم بدامان
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■ حديث:
امام على (ع):

دنيا سراى آزمايش و عمل است و آخرت، سراى سزا ديدن و خانه ماندگارى است. پس براى 
آنچه ماندگار است، كار كن و از آنچه نابود مى شود، روى بگردان و در عين حال ، بهره ات از 

دنيا را فراموش مكن.  
األمالي للمفيد : ص 268 ح 3

 رستوران ها و كافه ها به تدريج پس از ماه مبارك 
رمضان با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى بازگشايى 
مى شــوند.  اين آخرين تصميم سخنگوى دولت در 
نشســت خبرى با خبرنگاران در روز دوشــنبه 22

ارديبهشت  بود. 
على ربيعى به طور رسمى اعالم كرد كه در ستاد ملى 
كرونا مقرر شده است صنوف و رستوران ها و برخى 
ديگر از مشاغل تعطيل شــده به دليل شيوع ويروس 
كرونا پس از ماه مبارك رمضان بازگشــايى مى شود. 
ايــن خبر بيانگر روزهاى متمايزى اســت كه از اين 
پس حرفه رســتوراندارى و تفريح رستورانگردى را 
تحت تأثير قرار خواهد داد به راســتى رستورانگردى 
و كافه نشينى پس از كرونا چه شرايطى را پيش روى 
خواهد داشت؟ اين اماكن با مشتريان خود و بالعكس 

از اين به پس چگونه رفتار خواهند كرد؟ 
جهان پس از كرونا چه شــكل و شــمايلى خواهد 
داشــت. آيا روزهاى معمولى باز هم روى خوشى به 

مردم نشان مى دهند؟ 
چند لحظه اى تصور كنيد كه خبر ريشــه كن شــدن 
كرونا را مى شــنويد و متوجه مى شويد كه كوويد 19
كوتاه آمد اما آيــا همه چيز به روال عادى بازخواهد 

گشت ؟ 
شايد تصور كنيم امروز زود است در اين مورد حرفى 
بزنيم اما اطمينان داشته باشيد آن روز هم براى به روز 
شدن خيلى دير است كه بخواهيد طبق استانداردهاى 

روز برنامه كارى مدون كنيد. 
شــيوع ويروس كرونا در سراســر دنيا موجب تغيير 
و تحوالت بســيارى شــده اســت به طورى كه نظم 
اقتصادى، سياســى و اجتماعى كل جهان به چالش 

درآمده و اقتصاد جهان در شوك فرو رفته است. 
كرونا موجب مختل شدن برنامه هاى جانبى مردم شد 
و در اين زمينه بيش از هر رفتارى حوزه گردشگرى و 
رفتن به رستوران و كافى شاپ بين برنامه هاى جانبى 

متأثر شد. 
اگرچه خــود موادغذايى عاملى براى انتقال ويروس 
كرونا نيستند اما محيط شلوغ رستوران و وسايلى كه 
آنجا استفاده مى شود دليلى شد تا رستوران ها نيز در 

ليست مشاغل پرخطر قرار گرفته و تعطيل شوند. 
خبرهاى جديد اين روزها حاكى از آن است در آينده 

نزديك رستوران و كافى شــاپ ها به چرخه فعاليت 
اقتصادى باز خواهند گشت. 

گويا قرار است پس از ماه مبارك رمضان به تدريج و 
با رعايت پروتكل بهداشتى رستورا  ن ها فعاليت خود 

را ادامه دهند. 
چلوكبابى ها،  رســتوران ،  بهداشــتى  پروتكل  ■
و  تاالرهــا  سلف ســرويس،  رســتوران هاى 

اغذيه فروشى ها به شرح زير عنوان شده است:
رعايت فاصله 1 الى 2 مترى بين كاركنان و كاركنان با 
مشترى ها، استفاده از سيستم تهويه، اجتناب از تماس 
كاركنان بــا يكديگر، افزايش تعداد ســرويس هاى 
ايــاب و ذهاب، كاهــش مواجهه چهــره به چهره 
كاركنان با مشــترى، ضرورت اســتفاده از محاف يا 
شيلدهاى محافظتى (پالستيكى/ شيشه اى) براى ميز 
صندوق دار و نوار نقاله متحرك يا پيشخوان فروش، 
دريافت وجه نقد ممنوع است و پرداخت ها ترجيحا 
«به صورت آنالين يا با استفاده از اپ ها و يا كارتخوان 
صرفا توسط مشترى صورت گيرد»، ارائه خدمات به 

صورتى انجام شود كه صف ايجاد نشود. 
(ازجمله اســتفاده از پيك)، كاهش ظرفيت پذيرش 
مشــترى در رستوران و ســاير مراكز مشابه به منظور 
كاهش تراكــم جمعيت، تكميل فــرم خوداظهارى 
درصورت داشــتن عالئم تنفســى مرتبط با كرونا، 
بررســى روزانه عالئم شاغالن و تجهيز كردن واحد 
به تب سنج، پرهيز از دســت دادن و روبوسى كردن 

و دست دادن. 
استفاده از وســايل حفاظتى مثل ماسك و دستكش، 
شست وشــوى مرتب دســت ها با اســتفاده از مواد 
شــوينده، از دستمال هاى مشــترك براى تميز كردن 
ميز ها و صندلى ها استفاده نشود، همه كاركنان بايستى 

داراى كارت بهداشت معتبر باشند. 
 همه كاركنان بايستى داراى گواهينامه معتبر آموزش 
سالمت اصناف باشند، از ارتباط دست با محصوالت 
مواد غذايى و يا غذاى آماده مصرف خوددارى كنيد، 
از اســتعمال دخانيات به دليــل تأثير آن بر تضعيف 
سيســتم ايمنى بدن و مســتعد نمودن افراد در ابتال 
به ويروس خوددارى كنيد، در هنگام نوشــيدن انواع 
نوشيدنى از نى هاى يكبار مصرف بسته بندى شده و يا 

ليوان يكبار مصرف استفاده كنيد. 

 موادغذايــى بدون بســته بندى حتما بايد پوشــش 
بهداشتى داشته و در ظروف مناسب نگهدارى شوند، 
تحت همين شرايطى غذا جزو زمان سرو و مصرف 
نبايســتى به صورت روباز قــرار گيرند، در صورت 
امكان براى سرو غذا در مراكز مرتبط از ظروف يكبار 
مصرف مناســب استفاده شــود، تمامى مواد اوليه از 
جمله نمك، قند و شكر بايد داراى پروانه بهره بردارى 
و استاندارد باشد، از نگهدارى الشه گوشت و مرغ و 
انواع محصوالت گوشتى و پروتئينى به صورت روباز 
و خارج از يخچال خوددارى شــود، سعى شود تهيه 
طيور و محصوالت آن به صورت بســته بندى داراى 

مجوز سازمان دامپزشكى باشد. 
سرو نمك، فلفل، سماق، قند، شكر و آب آشاميدنى 
در رســتوران ها و اغذيه فروشــى ها و آشپزخانه ها و 
نظاير آن در بســته بندى هاى يكبــار مصرف يكنفره 
انجام گيرد، محل تميز كردن سبزيجات و صيفى جات 
با قطعه قطعه كردن گوشــت جدا باشد، درصورت 
استفاده از ساالد و سبزى خوردن از بسته بندى داراى 
مجوز اســتفاده شود، در صورت اســتفاده از ساالد 
بار، ضمن رعايت سالم ســازى، ظروف ساالد بار از 
پوشش مناســب برخوردار باشد، تمامى وسايلى كه 
در رستوران اســتفاده مى شود كامال ضدعفونى شود 
و تا اطالع ثانوى از نمكدان و قندان اســتفاده نشود 
و در ميزهاى غذاخورى از ســفره هاى يكبار مصرف 

استفاده شود. 

 تكنولوژى هاى جديد در جهان 
حال بيراه نيســت در اين زمينه بــه تجارب جهانى 
در نوع برخورد با روزهــاى كرونايى گريزى بزنيم، 
بــه دليل شــيوع كرونــا در جهان در حــال حاضر 
تكنولوژى هايــى براى مقابله با اين ويروس در زمان 
بازگشايى رستوران ها در كشورهاى اروپايى اختراع 
شده اســت اما هنوز پروتكل نهايى از سوى دولت 

ارائه نشده است
پنل هاى شيشه اى، دماسنج هاى مخصوص، دستگاه 
ژل ضد عفونى كننده دست، منوى غذاى ديجيتالى، 
ماســك و دســتكش برخى از ابزار هايى هستند كه 
درحال حاضر براى بازگشــايى رســتوران ها درنظر 

گرفته شده است.

 اسكنر تمام قد در ورودى
متفاوت بودن رفتن به رســتوران و غذا خوردن در 
مكان هايى از اين دست در فاز دوم مقابله با ويروس 
كرونا بر كســى پوشيده نيست و براى جلوگيرى از 
شــيوع اين ويروس بايد از در ورودى رستوران ها 
شروع كرد. يك شركت ايتاليايى كه توسط گروهى 
از ســرمايه گذاران مجرب در حــوزه تكنولوژى و 
نوآورى در بخش بهداشــت و درمان تشكيل شده  
اســت، پيشنهاد استفاده از اســكنر تمام قد را ارائه 

كرده است. 
نام اين تكنولوژى كه «اسپرى براى زندگى» نام دارد 
يك دستگاه اندازه گيرى ميزان دماى بدن است و در 
عين حال دســت و پاى افراد را بــا ژل، ضدعفونى 

مى كند.
 به كمك يك تصوير ويدئويى، دســتگاه با شناسايى 
صورت تشخيص مى دهد كه فرد داراى ماسك ضد 
ويروس هست يا خير. اين دستگاه شامل يك سيستم 
دماسنج با اشعه است كه از فاصله يك مترى در كمتر 
از يك ثانيه دماى بدن را با خطايى كمتر از 0/2 درصد 
اعالم مى كند. اگر دماى بدن فرد باالى 37/5  باشــد، 
دستگاه با پخش صدا و تصوير اعالم توقف مى كند و 

در ورودى را مى بندد.

 دستگاه لمس نه
بــراى ضدعفونى كــردن و تميز نگه داشــتن پاها، 
دســتگاه «لمس نه» اختراع شده است. اين دستگاه با 
اســپرى كردن ژل ضد عفونى كننده، پا ها و كفش ها 
را از هرگونــه ويــروس پــاك مى كند. بر اســاس 
آخرين مطالعات انجام شــده، ويروس كرونا قادر به 
زنده ماندن حتى بر روى زمين نيز هســت، بنابراين 
ضدعفونى كردن كفش ها و پا ها ضروريست. صدا ها 
هزار سفارش براى خريد اين دستگاه 3 هزار يورويى 

تاكنون دريافت شده است.

 سنسور هاى حرارتى
اين سنســور هاى حرارتى توسط شــركت ديگرى 
به نام «دت 2000» ارائه شــده كه عبارت اســت از 
يك دســتگاه تبلت كه بر روى پايه اى نصب شــده 
و در نزديكــى در ورودى قرار مى گيرد. بر اســاس 

سنســور هاى حرارتى، اين دستگاه دماى بدن افراد و 
نداشتن ماسك را گزارش مى دهد. قيمت اين دستگاه 

هزار و 500 يورو است.

 صفحات جدا كننده ميز
شركت معمارى بيانكتى، بسته اى طراحى كرده است 
كه براساس آن ها مى توان افراد يك ميز را از هم جدا 
كرد. بر اســاس اين صفحات، ســالمتى افراد بر سر 
يك ميز و با ساير افراد ميز هاى كنارى حفظ مى شود. 
همچنين اتاق مخصوصى طراحى شــده است كه از 
طريق صفحه نمايشگر و با تشخيص صورت و دماى 

بدن در آن باز مى شود.

 منو هاى ديجيتالى
حال چگونه مى توان غذا را ســفارش داد؟ براى حل 
اين مسأله دستگاهى به نام «تى سفارش» اختراع شده 
است كه با همكارى شــركت سامسونگ اين اجازه 
را به مشــتريان مى دهد كه منو را از طريق تبلت كه 
كامال قابليت ضدعفونى شدن را دارد، مشاهده كنند. 
اين منو هــاى ديجيتالى به زبان هــاى مختلف قابل 
به روزرسانى هســتند و قابليت سفارش به صورت 
مستقل توسط مشــترى را دارند. در نتيجه ارتباط با 
فروشنده و كاركنان رستوران تقريبا به حداقل امكان 
مى رسد، زيرا سفارش مستقيم به صورت ديجيتالى به 
آشپزخانه ارســال و پيش خدمت، سفارش را بر سر 
ميز مى آورد. اين منــوى ديجيتال براى 6 ميز حدود 

هزار و 500 يورو هزينه خواهد داشت. 

 سفارش غذا با تلفن همراه
اپليكيشــن منوى قابل دسترس من، يك گزينه ديگر 
براى سفارش غذا است. به طورى كه مشترى با استفاده 
از تلفن همراه هوشــمند خود و با اين اپليكيشن، كد 
بارگيــرى ميــز را انتخاب مى كند و بر اين اســاس 
مى تواند منو رســتوران را مشــاهده كند. مشترى با 
اســتفاده از تلفن همراه شخصى خود اين توانايى را 
دارد كه مواد اســتفاده شده در هر غذا، ميزان كالرى، 
مواد آلرژى زا و انواع و اقسام نوشيدنى ها را مشاهده 
كند. اين اپليكيشن قابل به روزرسانى توسط صاحب 

رستوران و به 60 زبان بين المللى است. 

با رعايت اصول بهداشتى پس از ماه رمضان 
رستوران ها باز مى شوند 

خروج صندلى 
رستوران و كافه 
از رزرو «كـرونا»

با رأى هيأت دولت
تصويب اساس نامه 
الحاق صنعت فرش 
به وزارت ميراث فرهنگى

 مديرعامل صندوق توسعه صنايع دستى و فرش 
دستباف از تصويب اساس نامه الحاق صنعت فرش 
از وزارت صمت به ايــن صندوق و تحت نظارت 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 

خبر داد.

تصويب اســاس نامه الحاق صنعت فرش به وزارت 
ميراث فرهنگى هادى ميرزايى، مديرعامل و رئيس 
هيأت مديره صندوق توســعه صنايع دستى و فرش 
دســتباف و احيا و بهره بردارى از اماكن تاريخى، در 
مصاحبه اختصاصى با خبرگزارى صدا و ســيما، با 
اشــاره به اينكه مصوبه هيأت دولت براى تأييد به 
شوراى نگهبان ارائه شده است، افزود: اميدواريم با 
همكارى وزارت صمت و شركت ملى فرش الحاق 
مجموعه فرش دستباف كشــور به صندوق توسعه 
صنايع دستى و فرش دستباف تحت نظارت وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى به زودى 

عملياتى شود.
مديرعامــل و رئيس هيأت مديره صندوق توســعه 

صنايع دســتى و فرش دستباف و احيا و بهره بردارى 
از اماكــن تاريخى ابراز اميــدوارى كرد با همكارى 
مجلس جديد و ايجاد ظرفيت هاى جديد امكان بيمه 

هنرمندان قاليباف نيز فراهم خواهد شد.
ميرزايى افزود: از آنجا كه ســازمان تأمين اجتماعى 
معتقد اســت كه امكان تأمين منابع مالى الزم براى 
بيمــه هنرمندان قالى باف را نــدارد انتظار مى رود با 
مساعدت مجلس شوراى اسالمى امكان تأمين منابع 
مالى از بودجه سنواتى و يا محل در آمدهاى پايدار 

براى بيمه هنرمندان فراهم شود.
وى تأكيد كرد: صندوق توسعه صنايع دستى و فرش 
دستباف پس از ابالغ اســاس نامه از سوى شوراى 
نگهبان درباره بيمه هنرمندان قالى باف اقدامات الزم 

را آغاز خواهد كرد.
وى گفت: توســعه تجــارت الكترونيك و تكميل 
قالى باف  هنرمنــدان  دسترســى  مفقوده  حلقه هاى 
بــه بازارهاى داخلــى و خارجــى از اولويت هاى 

اساس نامه جديد است.
مديرعامــل و رئيس هيأت مديره صندوق توســعه 
صنايع دســتى و فرش دستباف و احيا و بهره بردارى 
از اماكن تاريخى و فرهنگى، افزود: آموزش شناخت 
بازار براى هنرمنــدان قالى باف و چگونگى راه هاى 
دسترســى آنها به بــازار براى عرضــه هنر خود از 

مستمرى موارد اساس نامه است.
ميرزائى گفت: حفاظــت و احياى نقش هاى اصيل 
فرش از ديگر اولويت ها در اساس نامه است و تأكيد 

شده كه نقش هاى اصيل فرش دستباف نبايد به نگاه 
بازار محور تبديل شود.

وى با اشــاره به نقش رســانه ها در تبليغ فرش 
دســتباف افــزود: امــروز ســاعت هاى زيادى 
از تبليغــات بــه مجموعه هــاى فرش ماشــينى 
اختصــاص دارد اما هنر فرش دســتباف در اين 

ندارد. نقشى  تبليغات 
مديرعامــل و رئيس هيأت مديره صندوق توســعه 
صنايع دســتى و فرش دستباف و احيا و بهره بردارى 
از اماكن تاريخى و فرهنگى تأكيد كرد: رسانه ها بايد 
به نقش هنرمندان در ســال جهش توليد توجه كنند 
زيرا آنها بخش مهمى از توليد در كشــور محسوب 

مى شوند.
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