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آغاز كار سخت 
مجلس يازدهم

كــه  يازدهــم  مجلــس  ســرانجام   
حواشــى آن بــا هياهــوى بســيار انتخابــات 
ــاز  ــش آغ ــا پي ــه از مدت ه ــأت رئيس هي
فعاليــت  چهارشــنبه  روز  بــود،  شــده 

ــرد ... ــاز ك ــود را آغ ــمى خ رس

رستوران ها براى 
فعاليت خود 

شيوه جديدى 
در پيش بگيرند

  از ابتداى ســالجارى تاكنون بيــش از20 هزار تُن 
آســفالت در معابر شــهر همدان توزيع شده است و تا 
پايان سال شاهد ترميم، اصالح و اجراى روكش آسفالت 

در معابر مختلف شهر خواهيم بود.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهردارى 
همدان، شــهردار همدان در اين باره اظهار كرد:  با توجه 
بارش هاى شــديد، سردى هوا و همچنين نمك پاشى و 
يخ زدگى معابر در اواخر ســال گذشته و ابتداى امسال 
شاهد تخريب و از بين رفتن سطح آسفالت معابر اصلى 
و فرعى در مناطق مختلف شــهر همــدان بوديم كه در 
سالجارى با برنامه ريزى انجام شده به دنبال ترميم، اصالح 

و اجراى روكش آسفالت معابر هستيم.
عبــاس صوفى ادامــه داد: مديريت شــهرى همدان از 
ابتداى امسال، خدمات رسانى به شهروندان در حوزه هاى 
مختلف را به صورت ويژه در دستور كار قرار داده است 
كه به درخواســت شهروندان و بر اســاس ضرورت، 
موضوع آســفالت معابر اصلى و فرعى شــهر يكى از 

اولويت هاى شهردارى همدان به شمار مى رود.
وى عنوان كرد: در راســتاى اجراى نهضت آسفالت و 
با هدف اصالح چهره بصرى شــهر، تســهيل در عبور 
و مرور، تأمين آرامش و آســايش شــهروندان عمليات 
آسفالت ريزى معابر اصلى و فرعى شهر همدان به صورت 
جدى آغاز شده اســت و تا پايان سالجارى بسيارى از 

معابر و خيابان هاى سطح شهر آسفالت مى شود.
صوفى بيان كرد:  از ابتداى سالجارى تاكنون بيش از 20

هزار تُن آسفالت در معابر شهر همدان توزيع شده است 
كه با لكه گيرى مناســب و روكش معابر تخريب شده و 
مشكالت موجود در حوزه آسفالت، اميدواريم نارضايتى  

شهروندان در اين زمينه را مرتفع كنيم.
 توزيع 5 هزار تن آسفالت 

در سطح منطقه يك 
مديــر منطقه يك شــهردارى همدان با اشــاره به آغاز 
عمليات آســفالت ريزى و لكه گيرى معابر سطح منطقه 
يك گفت: از ابتداى سالجارى و به درخواست شهروندان 
اكيپ آســفالت در تمامى معابر منطقه در حال فعاليت 
هســتند. دهبانى صابر ادامه داد: عمليات آسفالت ريزى 
معابر با استفاده از دستگاه فالسك و همچنين به صورت 
دستى درحال انجام اســت كه اين اقدام ضمن كاهش 
ماشين آالت مورد نياز و نيروى انسانى، موجب افزايش 

سرعت و عمر مفيد لكه گيرى ها شده است. 
وى تصريح كــرد: از عواملى كه ســبب افزايش عمر 
آسفالت مى شود، نحوه زيرسازى و جنس آسفالت است 
كه در اين راســتا تمامى اقدامات بر اساس استاندارهاى 
الزم انجام شــده تا بتوانيم از نظر كمى و كيفى شــاهد 

افزايش عمر آسفالت باشيم.
وى با اشــاره به اينكه تاكنون بالغ بر 5 هزار تن آسفالت 
در سطح منطقه توزيع شده اســت، عنوان كرد: تمامى 
آسفالت ريزى ها و لكه گيرى ها بر اساس درخواست هايى 

كه از طريق نواحى 3 گانه منطقه و همچنين سامانه 137
مطرح شده است، اولويت بندى و احصا شده و درحال 
انجام است تا شاهد افزايش رضايت شهروندان در اين 

زمينه باشيم.
دهبانى صابر با اشاره به اينكه در اجراى برخى عمليات 
اجراى آسفالت، سازمان عمران و بازآفرينى شهرى هم 
مشاركت داشته اســت، افزود: خيابان قهرمان در بلوار 
بعثت، ميدان جهاد، بلوار شهيد زمانى، كوى خاتم، بلوار 
شــهيد مصيب مجيدى، بلوار شهيد اسالميان، سعيديه، 
كمال آباد، دره مرادبيگ، خيابان بسيج، بلوار شهيد فهميده 
«پشت بيمارستان بوعلى»، محله سبدبافان و پارك الله، 
خيابان ميرزاده عشقى، خيابان جواديه، خيابان شريعتى، 
بلوار شهيد مصيب مجيدى، خيابان شريعتى، بلوار بعثت، 
بلوار شــهيد احمدى روشن، بلوار ســعيديه شمالى و 
جنوبى، خيابان هنرستان و... از جمله معابر و مسيرهايى 
هستند كه تاكنون عمليات آسفالت ريزى در معابر اصلى 

و فرعى آنها انجام شده است.
 بيش از 6 هزار ُتن آسفالت با اعتبارى بالغ بر 
26 ميليارد ريال در سطح منطقه 2 توزيع شده 

است
مدير منطقه 2 شــهردارى همدان نيــز درباره عمليات 
آسفالت ريزى و لكه گيرى معابر اين منطقه گفت: در اين 
روزها و هفته هاى اخير كه شــيوع ويروس كرونا بيشتر 
امــور را تحت تأثير قرار داده اســت، نيروها، كاركنان و 
پيمانكاران شــهردارى منطقه 2 با رعايت كامل تمامى 
پروتكل هاى بهداشــتى براى تداوم نهضت آسفالت در 
نقــاط مختلف منطقه تالش مى كننــد و كرونا هم مانع 
اجراى پروژه هاى آسفالت ريزى و لكه گيرى نشده است.
حامــد جليلوند اظهار كــرد: با توجه بــه تأكيد ويژه 
شهردار همدان و در راستاى ارتقاى سطح كمى و كيفى 
خدمات رسانى و با هدف افزايش رضايتمندى شهروندان، 
عمليات لكه گيرى، ترميم و روكش آسفالت معابر اصلى 
و فرعى سطح منطقه 2 از ابتداى سالجارى در دستور كار 
قرار گرفته است كه در اين باره و با توجه به بارش هاى 
بهارى، در برخى نقاط عمليات آسفالت ريزى انجام شده 
اســت و مابقى نقاط نيز به تناوب آسفالت مى شود.وى 
در ادامــه افزود: در تداوم عمليات روان ســازى عبور و 
مرور شهرى و يك دست كردن معابر، ازسوى معاونت 
خدمات شــهرى و اجرايى شهردارى منطقه 2 در 2 ماه 
گذشته تاكنون بيش از 6 هزار تُن آسفالت با اعتبارى بالغ 
بر 26 ميليارد ريال در سطح منطقه و به منظور لكه گيرى، 

ترميم و روكش آسفالت توزيع شده است.
جليلوند ادامه داد: در اين عمليات و به صورت فينيشرى 
و دســتى و همچنين با اســتفاده از دســتگاه فالسك 
آســفالت؛ لكه گيرى، ترميم و روكش آســفالت معابر 
ســطح منطقه از جمله كوچه ها و معابر اصلى و فرعى 
در خيابان فرهنگ، خيابان گلــزار، بلوار مدنى، خيابان 
مصطفى خمينى، بلــوار جعفرطيار، كوچه هاى آقاجانى 

بيگ، كوى محمديه، خيابان نايب احمد، كوى صدف، 
كوى اعتماديه و خيابان فرهنگ انجام شــده است و در 
روزهاى آتى نيز شاهد اجراى عمليات آسفالت ريزى در 
كوى بنى هاشــم، خيابان صدف، بلوار مطهرى و كوى 

پرديس خواهيم بود.
   بيش از 6450 هزار تن آسفالت در منطقه 3

توزيع شده است
مدير منطقه 3 شهردارى همدان نيز در اين باره اظهار كرد: 
تمام تالش مجموعه شــهردارى منطقه 3 ارائه خدمات 
قابل قبول به شهروندان است و در اين راستا براى جلب 
رضايت بيشتر شهروندان از تمام توان و امكانات موجود 

براى ارائه خدمات به مردم استفاده خواهيم كرد.
محمدرضــا فيضى منش ادامه داد: در راســتاى اجراى 
نهضت آســفالت و به منظور تســهيل در عبور و مرور 
شــهروندان و افزايــش رضايتمندى مــردم؛ عمليات 
آســفالت ريزى معابر اصلى و فرعى در سطح منطقه 3

شهر همدان درحال انجام است كه تاكنون بيش از 6 هزار 
و 450 تن آســفالت و با اعتبارى در حدود 29 ميليارد 
ريال توسط اكيپ هاى آسفالت در نقاط مختلف منطقه 

توزيع شده است.
 بيــش از 14 ميليارد ريال بــراى عمليات 
آسفالت ريزى در ســطح منطقه 4 هزينه شده 

است
مديــر منطقه 4 شــهردارى همــدان دربــاره عمليات 
آســفالت ريزى انجام شده از ابتداى امسال در اين منطقه 
گفت:  با آغاز عمليات نهضت آسفالت و بهسازى معابر، 
عمليات آســفالت ريزى در معابر اصلى و فرعى منطقه 
4 شهر همدان درحال اجرا اســت.مجيد يوسفى نويد 
تصريح كرد: عمليات آسفالت ريزى در سطح معابر منطقه 
بر حسب اولويت بندى هاى انجام شده و به منظور تأمين 
امنيت و تسهيل در عبور و مرور شهروندان به تناوب اجرا 
مى شود.وى با تأكيد بر ارتقاى كيفيت زندگى شهروندان، 
گفت: به منظور توزيع يكسان خدمات و نزديك شدن به 
امكانات اوليه و بهبود ســرانه مطلوب شهرى، عمليات 
آســفالت ريزى با حضور اكيپ هاى چندگانه آسفالت و 
در راستاى رفاه حال شهروندان به طور همزمان در سطح 

معابر حوزه تداوم دارد.
مدير منطقه 4 افزود: در 2 ماه گذشــته حدود 2 هزار و 
800 تُن آسفالت با اعتبارى بالغ بر حدود 14 ميليارد ريال 
در ســطح منطقه توزيع شده است كه از اين مقدار 532
تــن در معابر اصلى و مابقى نيز در مناطق كم برخوردار 
كوى وليعصر(عج)، كوى اسالمشــهر، حصار امام(ره)، 
كوى كوثر و همچنين شهرك الوند و شهرك فرهنگيان 
توزيع شده است كه با توجه به مناسب شدن شرايط آب 
و هوايى اين حجم از آسفالت ريزى افزايش چشمگيرى 
خواهد داشــت و تا پايان ســالجارى شاهد لكه گيرى، 
ترميم و اصالح آســفالت معابر اصلى و فرعى در سطح 

منطقه 4 خواهيم بود.

رقابت بر سر رياست مجلس امروز پايان مى يابد

البى قاليباف يا چانه زنى حاجى بابايى
نيمى از پاسخ هاى شهردار، شورا را قانع كرد

ترك صحن شورا 
از سوى اعضا
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گفت و گوى يك كارشناس آب با همدان پيام:

90 درصد امالح آب با دستگاه 
تصفيه خانگى از بين مى رود

                ( )  www.hamedanpayam.com
( )  info@hamedanpayam.com
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در 2 ماه گذشته و در راستاى اجراى نهضت آسفالت انجام شد

توزيع بيش از 20 هزار ُتن آسفالت در شهر همدان

ويژه آغاز به كار يازدهمين دوره 
ويژه آغاز به كار يازدهمين دوره 

روزنامه امروز
ضميمه 

روزنامه امروز
رلمان ايران»  ضميمه 

ارلمان ايران»«پا
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

آغاز كار سخت مجلس يازدهم
 سرانجام مجلس يازدهم كه حواشى آن با هياهوى بسيار انتخابات 
هيأت رئيســه از مدت ها پيش آغاز شده بود، روز چهارشنبه فعاليت 
رســمى خود را آغاز كرد تا اين آغاز، تالشى نو براى اصولگرايان در 
راســتاى گســترش حوزه نفوذ و قدرت خود در سپهر سياسى ايران 

باشد.
تركيب مجلس يازدهم، تركيبى به ظاهر يك دست با اكثريت نمايندگانى 
اصولگراست و فعال اقليت مقابل كه از مستقلين و اصالح طلبان تشكيل 

مى شوند تنها 40 نماينده را تشكيل مى دهند.
با اين اوصاف هرچند اختالفات تشكل هاى اصولگرايان كه اين روزها 
با رقابت براى حضور در هيأت رئيســه مشهود تر شده اما با توجه به 
اكثريت اصولگراى مجلس و پيروزى ائتالف اصولگرايان در انتخابات 
برگزار شده با مختصات خاص خود، اصولگرايان در گام دوم انقالب 
در آزمون ســخت اثبــات توانمندى در مجلس بــراى فتح انتخابات 

رياست جمهورى 1400 فعال شده اند.
در ايــن ســال ها اصولگرايان بــراى مقابله با دولت و مجلســى كه 
ناكارآمدى آن را به اميدى ها نســبت مى دادند، تمام ناكامى ها را به نام 
جناح مقابل نوشــته و خود را در تعريف كارآمــد و تواناتر از جناح 

مقابل نشان دادند.
همچنين آنها سياســت هاى دولت در تالش بــراى ورود به جهان را 
نوعى خودكم بينى و غرب گرايى تفســير و نسخه كل مشكالت را در 

مديريت جهادى و در داخل ارزيابى مى كردند.
اكنون نتيجه آن اقدامات در رد رقيب، مجلسى تقريبا يكدست اصولگرا 
شده كه بدون هيچ مانعى مى تواند گره گشايى هايى كه به مردم وعده 

آن را درصورت دارا بودن قدرت داده بود، دنبال و محقق كند.
البته اين مســير بسيار سخت تر از آن اســت كه در تعريف مى آيد و 
اصولگرايان قطعا كار سختى در اين راستا و تحقق وعده ها و پاسخ به 

انتظارات خواهند داشت.
اما بايد توجه داشــت، اگر اصولگرايان كــه نبود يا كمى تأثيرگذارى 
در تصميمات را بهانه و دليل مشــكالت كشور معرفى مى كردند اگر 
در مجلس نتوانند توانمندى خود را ثابت كنند، در انتخابات رياســت 

جمهورى نيز كارى از پيش نخواهند برد.
در واقع كارنامه اصولگرايان مى تواند تعيين كننده شرايط آنها در پاستور 

و شوراها در انتخابات آينده باشد.
اين عملكرد مى تواند تعيين كننده ميزان مشــاركت مردم در انتخابات 
آينده نيز باشــد، به نحوى كه مردم يا تداوم مســير اصولگرايى را در 
انتخابات ها تأييــد كنند و يا دوباره تغيير به زيان اين گفتمان را دنبال 

كنند.
 مشــخص آن اســت كه اصولگرايان كار ســختى را آغاز كرده اند و 
انتظارات بسيارى را دامن زده اند كه البته بيشتر آنها در حوزه اقتصادى 
است و اكنون كه مجلس در اختيار آنهاست، اگر به اين انتظارات پاسخ 
درســت ندهند و بدون حاشيه به دنبال حل مشكالت معيشتى مردم و 
اقتصادى كشــور نروند، در ســال 1400 روزگار سختى در انتخابات 
رياســت جمهورى و شــوراها با رقيبى كه ناتوانى آنها در مجلس را 

پررنگ خواهد كرد، خواهند داشت.

 دستگيرى باند سارقان اماكن خصوصى 
در همدان

فرمانده انتظامى اســتان همدان از شناســايى و دســتگيرى سارق اماكن 
خصوصى و كشف 25 فقره سرقت در اين استان خبر داد.

بخشــعلى كامرانى صالــح در گفت وگو با مهر عنوان كــرد: در پى وقوع 
ســرقت هاى متعدد از ساختمان هاى نيمه كاره و اماكن در سطح شهرستان 
همدان با اين شــيوه و شگرد كه سارقان با يك دســتگاه وانت بار سفيد 
رنگ و تخريب قفل در باغات و ساختمان هاى نيمه كاره و كارگاه ها اقدام 

به ســرقت وســايلى از قبيل آهن آالت و لوله هاى آب مزارع كشاورزى و 
دستگاه كف كش مى كردند مراتب به صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان 

مبارزه با سرقت پليس آگاهى استان همدان قرار گرفت.
ــته  ــاى مداربس ــى دوربين ه ــى و بررس ــات پليس ــا اقدام ــزود: ب وى اف
ــده  ــت و رانن ــرار گرف ــايى ق ــورد شناس ــودرو م ــالك خ ــماره پ ش
ــات  ــام اقدام ــردم و انج ــاى م ــا همكارى ه ــر ب ــورد نظ ــودروى م خ
ــى  ــى يك ــه در حوال ــات غافلگيران ــك عملي ــايى و در ي پليســى شناس
ــى  ــس آگاه ــه پلي ــتگير و ب ــاى محــل ســكونت خــود دس از خيابان ه

ــد. ــال داده ش ــدان انتق هم

كامرانى صالح ادامه داد: در ابتدا متهم منكر هرگونه ســرقت بوده ليكن در 
مواجهه با داليل، مدارك و مســتندات لب به اعتراف گشوده و به 25 فقره 
سرقت با همدســتى يكى از دوستانش به ارزش تقريبى يك ميليارد ريال 
معترف شد. وى بيان كرد: محل هاى سرقت و مالباختگان با راهنمايى متهم 
شناســايى و در ادامه خريداران اموال مســروقه نيز دستگير و در بازرسى 
از منزل متهمان و مال خران يك دســتگاه موتورسيكلت مسروقه و اموال 

مسروقه كشف شد.
فرمانده انتظامى استان همدان گفت: پرونده به دادسرا ارسال و هر 4 متهم 

با قرار مناسب روانه زندان شدند.

نيمى از پاسخ هاى شهردار، شورا را قانع كرد

ترك صحن شورا از سوى اعضا

آغاز به كار جشنواره كتابخوانى رضوى
 دهمين دوره جشــنواره كتابخوانى رضوى توسط نهاد كتابخانه هاى 
عمومى كشور و با همكارى بنياد فرهنگى هنرى بين المللى امام رضا(ع) و 
معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در راستاى ترويج 
فرهنگ منور رضوى، گسترش فرهنگ كتاب خوانى و مطالعه كتاب هاى 
مرتبط با ســيره  پاك ائمه  معصومين(ع) به ويژه حضرت امام رضا(ع) و 
افزوده شدن منابع مرتبط با سيره حضرت امام هادى(ع) به عنوان بخش 
ويژه دهمين دوره، درحال برگزارى است. منابع اين جشنواره در سايت 
SAMAKPL.IR موجود بوده و امكان شركت در جشنواره نيز كامل 

فراهم است.
در همين راستا نماينده ولى فقيه در استان همدان گفت: استمرار جشنواره 
كتابخوانى رضوى در هر ســال نقطه قوت اين رويداد فرهنگى است و 

مى تواند به آشنايى هرچه بيشتر مردم با اين امام همام عمق بخشد.
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى  در گفت وگو با فارس با بيان 
اينكه حضور مبارك امام رضا(ع) در ايران اسالمى فرصتى است كه مردم 
مسلمان و شيعه اين سرزمين با ائمه اطهار انس و الفتى ويژه بيابند، افزود: 
ورود ثامن الحجج(ع) به ايران اســالمى از همان ابتدا مايه خير و بركت 
براى مردم اين كشور بوده و علم را در اين سرزمين رونق دوباره بخشيده 

است.
وى تصريح كرد: انســان ها براى رســيدن به معرفــت، برخوردارى از 
زندگى شاد و جامعه سالم نياز به الگو دارند كه اين الگوها پس از پيامبر 
اكرم(ص) اهل بيت عصمت و طهارت هستند كه هر يك مانند چراغى 

پرنور زندگى آدمى را روشن مى كنند.
نماينــده ولى فقيه در اســتان همــدان ادامه داد: ائمــه اطهار همواره 
كوشــيدند كه به انســان شأن و كرامت بخشــند و چگونه زيستن و 
ســعادتمند شــدن را به آن ها بياموزند. وى با بيان اينكه در اين ميان 
ســيره عملى امام رضا(ع) سبب شد تا مردم شيفته اين حضرت شده 
و به ايشان عشق بورزند، گفت: اقدامات حساب شده و مطالعه شده 
چون جشــنواره كتابخوانى رضوى كه اســتمرار آن در هر سال نقطه 
قوت اين رويداد فرهنگى است مى تواند به آشنايى هرچه بيشتر مردم 

با اين امام همام را عمق بخشد.
شــعبانى  اظهار كرد: با تعريف منابع غنى براى همه گروه هاى سنى، اين 
جشــنواره نقش به سزايى در تحكيم مبانى دينى و ترويج شعائر اسالمى 
دارد. وى افزود: بيان مباحث دينى با زبان مناســب به ويژه براى كودكان 
و نوجوانان نقطه قوت جشنواره رضوى است كه مى تواند سبب جذب 
هرچه بيشتر آن ها به ائمه اطهار شود. نماينده ولى فقيه در استان همدان 
خاطرنشان كرد: در مجموع مطالعه كليد حل بسيارى از مشكالت فردى 
و اجتماعى است و پيوند آن با حوزه دينى بسيار مبارك است، زيرا اهداف 

گسترده اى را دنبال مى كند.

كرونا دسترس ترين سوغات سفر
مهدى ناصرنژاد»

 با وجود اينكه ويروس كرونا چند ماهى اســت همه جا پيچيده و 
دنيا را حسابى بيچاره كرده است اما برخى مردم خيلى ساده لوح هنوز 
هم باور ندارند شــيوع ويروس كرونا در اين مدت مانند بختك روى 
كار و زندگى هم وطنان ايرانى نيز افتاده است و خانواده هاى بسيارى را 
عزادار كرده و خسارت هاى جبران ناپذيرى بر بخش هاى حياتى كشور 
تحميل ساخته اســت. جاى بسى خوشحالى است كه سالمتى اغلب 
مردم هرچند به ظاهر از بالى كرونا در امان مانده اســت، اما خيلى از 
همين افراد به جاى اينكه خطر ويروس كرونا را جدى تر بگيرند، حال 
يا از روى تظاهر به بى خبرى و يا از روى ساده لوحى بسيار برمى گردند 
و مى گويند: «اى بابا كرونا كجا بود، شــما به چشــم خودتان ديده ايد 
كسى كرونا بگيرد!؟». بدون شك اين گونه افراد در همين جامعه ما كه 
تعدادشان هم كم نيست بدون مالحظه حقوق ديگران و برخالف تمام 
توصيه هاى بهداشتى و پزشكى و ضرورت حفظ فاصله هاى اجتماعى 
براى جلوگيــرى از ابتال به ويروس كرونا، تعطيــالت چند روزه را 
بهانــه قرار داده اند و بار و بنه مســافرت به نقاط خوش آب و هوا را 
بسته اند، البته بســيارى از هم وطنان در اين جابه جايى ها قصد تجديد 
ديــدار با اقوام و بزرگترهاى خــود در راه هاى دور و نزديك را دارند 
كه خودبه خدايى كار پرريسكى است و بايد پى آمدهاى احتمالى آن را 
از نظر دور نداشت! در اين حال و هوا، همدان و ديگر شهرستان هاى 
اســتان چند روز اخير كه اين موج ســفرها احتماالً تا نيمه خردادماه 
جارى ادامه داشته باشد، مقصد بســيارى از اين سفرها بود و به ويژه 
كالنشهر همدان كه در 2 ماه گذشته نسبتاً خلوت بود، روزهاى شلوغ 
و پرترافيكى را تجربه كرد و به قول گردشــگران ايرانى سال جديد را 

دشت كرد!
اين باعث افتخار و سربلندى مردم استان همدان است كه همواره ميزبان 
هم وطنان و حتى گردشگران عالقه مند و با ذوق خارجى باشند و هستند، 
برخوردارى مردم يك شهر و استان از سبقه كهن تاريخى و فرهنگى در 
كنار طبيعت زيبا و خوشايند وقتى خوب و ارزشمند است كه ديده شود 
و چنين داشته ها و سرمايه هاى ملى به بهترين نحو ممكن مورد استفاده 
تحقيقاتى و تجربى مردم دنيا قرار بگيرد و سير تمدن مردمان يك منطقه 
و كشور در معرض آشــنايى و قضاوت جهانيان واقع شود. با اين حال 
و بــا توجه به شــرايط كرونايى و پرخطر كشــورمان انتظار نمى رفت 
مسافران زيادى وارد شهر و استانمان بشوند، به ويژه اينكه در بين خيل 
خودروهاى متعلق به مســافران عزيز و خوش قدم، شماره پالك هايى 
هم مربوط به استان هاى بسيار كرونايى و به اصطالح پروتكلى (استان 
قرمز) بسيار مشاهده مى شد و اين جاى بسيار تأمل و سؤال از خود اين 
هم وطنان دارد كه اى برادر بزرگوار و اى خواهرگرامى! قدم ســبز شما 
روى هر دو چشــم و به قول ما همدانى هــا روى( گالره)هاى ما، ولى 
اى بــا وفا! آمدى حاال چرا؟! هيچ فكر نكردى اگر بعد اين تعطيالت و 
مراجعت شما هم وطن عزيز جنوبى، موج يك سرماخوردگى كوچك 
و مشــكوك به آن لعنتى در شهرهاى ما زياد شود، تا عمر شما و ما 
ان شــاءا... صد سال آينده باقى است، خواهند گفت، آن عزيز از سفر 
آمده از اســتان قرمز خود بيمارى را براى ما ارمغان و سوغات آورد! 
البته اين شــرايط فقط براى استان ما نيســت و شهرها و استان هاى 
شمالى و گردشــگرپذير نيز همين شرايط را دارند و به عهده من و 
ماست تا درك كامل و بايسته اى از وضع و حال موجود داشته باشيم 
و به حقوق هر كســى احترام قايل باشــيم. در همين حال باز جاى 
شــكرش باقى است چون هركس از هر جا و شهرى مى خواهد بلند 
شــود و راه بيفتد، وضعيت خود را مى داند. آنقدر در مورد كرونا و 
عاليم آشكار و پنهان آن شــنيده ايم كه به اصطالع مى توانيم طبيب 
خود باشيم و براى كسى ديگر از آشنا و غريبه مشكل درست نكنيم.

1- رســانه هاى مشــهور به ارتباط با رئيس مجلس دهم به حمايت 
تمام قد از قاليباف براى رياســت مجلس يازدهم پرداخته اند. گويا بين 

الريجانى و قاليباف توافقاتى در اين زمينه انجام شده است. 
گويا شــرط اين حمايت، حمايــت قاليباف از رياســت جمهورى 

الريجانى در انتخابات سال 1400 است.
2- جنگ روانى قاليبافى ها عليه حاجى بابايى آغاز شده است. گويا در 
اين راســتا خبر نادرست كنار كشيدن حاجى بابايى به نفع قاليباف پس 
از ديدار باهم منتشــر شده كه سريع توسط حاجى بابايى تكذيب شده 
اســت. گفتنى است اين اقدامات در شــرايطى است كه حاجى بابايى 
رقابت براى رياســت مجلس را از منظر خود برادرانه و اخالق مدارانه 

اعالم كرده است.
3- داوطلــب مورد حمايــت حزب مؤتلفه براى رياســت مجلس 
يازدهم با BBC فارســى گفت وگو كرده اســت. گويا وى پس از 
پخش اين گفت وگو از مردم عذرخواهى كرده اســت. گفتنى است 
پيش بينى مى شود ميرسليم با اين اشتباه از ميدان رقابت به طور كامل 

كنار برود. 
4- جمله مشهور، به بانك  ابالغ نشده، براى فروشندگان سهام عدالت، 
تكرار شــده است. گويا هنوز تمامى شــعبات بانك ها نسبت به اين 
موضوع و اقداماتى كه بايد انجام دهند، توجيه نشــده اند. گفتنى است 
از روز چهارشنبه فروش 30 درصد سهام عدالت براى انتخاب كنندگان 

روش مستقيم با مراجعه به بانك ها ممكن شده است.
5- ثبت نام ســهام عدالت براى جامانــدگان با مصوبه مجلس ممكن 
مى شود. گويا جمعى از نمايندگان طرحى2  فوريتى براى اين منظور 
آماده كرده اند تا در نخستين جلسات مجلس پس از آغاز به كار رسمى 
بررســى شــود. گفتنى اســت درصورت تبديل اين طرح به قانون و 
دريافت سهام عدالت توسط كسانى كه تاكنون اين سهام را نداشته اند، 

تمامى مردم داراى سهام عدالت خواهند شد.

 درحالى كه قرار بود در سيزدهمين صحن 
شــوراى شــهر، درباره پاســخ هاى شهردار 
همدان به 21 پرسش 3 عضو شورا رأى گيرى 
شــود، اعضاى پرســش كننده برخالف نص 
صريح قانون و قول و قــرار خود، صحن را 

ترك كردند تا رأى گيرى اتفاق نيفتد.
به گزارش تســنيم، سيزدهمين جلسه صحن 
شــوراى شــهر همدان با حضــور 11 عضو 
شــورا برگزار شــد و درحالى كه قرار بود در 
اين جلســه درباره پاســخ هاى شــهردار به 
پرسش ها 3 عضو پرسشــگر (اكبر كاووسى، 
نرگس نورا... زاده و سيد مسعود عسگريان) 
رأى گيرى شــود، اين 3 عضو برخالف اينكه 
پاسخ هاى شهردار به 14 پرسش از 21 پرسش 
طرح شــده را قانع كننده دانستند به بهانه هاى 
مختلف و نيز برخالف قانون صحن شورا را 
ترك كردند تا جلســه از اكثريت و رسميت 
بيفتد و تصميم گيرى درباره شهردار همدان به 

جلسه آينده موكول شود.

 قانع شدن اعضاى پرسشگر 
از پاسخ شهردار

رئيس شــوراى شهر همدان در ابتداى جلسه 
با اشــاره به اين كه اعضاى پرســش كننده از 
دوســوم پرسشــات يعنى 14 پرســش قانع 
شدند، اظهار كرد: البته درباره 7 پرسش ديگر 
نه اينكه پرســش كنندگان قانع نشــدند بلكه 
اعتقاد دارند مستندات ارائه شده كافى نيست.

وى با اشاره به اينكه شهردار همدان انتخاب 
اعضــاى شــوراى شــهر اســت و اعضاى 
تضعيف  و  تخريــب  به دنبال  پرســش كننده 
شــهردار نيســتند، گفت: صوفــى برخالف 

مشكالت موجود، خوب كار كرده است.

 بحث و جدل براى رأى گيرى 
يا عدم رأى گيرى

پس از ســخنان رئيس شــوراى شهر همدان 
به دليــل تأخير مســعود عســگريان يكى از 
3 عضــو پرســش كننده، مقرر شــد رضوان 
سلماســى به ايراد نطق پيش از دستور خود 
در رابطه با كشيدن يك جاده در دل كوهستان 
الوند و آسيب هاى اين جاده براى اكوسيستم 

منطقه بپردازد و چند نامه نيز بررسى شود.
با حضور عسگريان بررسى نامه ها متوقف شد 
و بحث داغى ميان اعضاى شوراى شهر براى 
رأى گيرى درباره اينكه پاســخ هاى شــهردار 
همدان اعضاى شورا را قانع كرده است يا نه 
درگرفت و كار به قهر اعضاى پرســش كننده 
از جلســه و درگيرى لفظى آنها با ساير اعضا 

انجاميد.

 قول  و قرارها فراموش شد
بر اســاس ماده 83 وظايف شوراها بايد پس 
از پاسخ شهردار همدان به پرسشات اعضاى 
پرســش كننده بالفاصله درباره قانع شــدن يا 

نشدن رأى گيرى مى شد.
ــه توصيــه كامــران گــردان رأى گيــرى  امــا ب
ــام  ــورا انج ــن ش ــته صح ــه گذش در جلس
ــا اعضــاى پرســش كننده مســتنداتى  نشــد ت
ــد،  ــود بخوانن ــه كــرده ب را كــه شــهردار ارائ
البتــه بــا ايــن پيش شــرط كــه اعضــاى 
ــهردار در  ــخ هاى ش ــده از پاس ــش كنن پرس
ــا برخــالف قولــى  صحــن قانــع شــده اند ام
رئيــس  بــه  پرســش كننده  اعضــاى  كــه 
شــورا داده بودنــد در ايــن جلســه نيــز 
ــا فضــاى  ــدند ت ــرى نش ــه رأى گي راضــى ب

ــود. ــنج ش ــورا متش ش
عضــو   3 از  يكــى  نــورا...  زاده  نرگــس 
پرســش كننده از شهردار با اشــاره به اينكه 
شــهردار براى 7 پرسشــى كه قانع نشــديم 
مســتندات ارائه نكرده است، گفت: اگر قرار 
باشد درباره قانع نشدن اعضاى پرسش كننده، 

ديگر اعضايى كه پرســش نداشتند رأى دهند 
كه پرسش پرسيدن از شهردار فايده ندارد.

 نص قانون رعايت شود
رحيمى فــر يكى از اعضاى شــوراى شــهر 
همدان در پاســخ به ســخنان نرگس نورا... 
زاده گفت: اينجا بحث قانون مطرح اســت و 
نمى توان برخالف مــواد قانونى عمل كرد و 

نص قانون بايد رعايت شود.
وى تصريح كرد: بحث من دفاع از شــهردار 
نيست و شــهردار پاسخ پرسشــات را داده 
است، موضوع اين است كه نمى شود شهردار 
را يك ســال در آمپاس قرار داد. پاســخ هاى 
وى يا قانع كننده بوده يا نبوده، كه تشــخيص 
اين موضوع با شــوراى شهر است و بايد در 

اين مورد رأى گيرى شود.
نورا... زاده در پاســخ به ســخنان رحيمى فر 
گفت: در جلسه گذشــته رئيس شورا اجازه 
نداد ما درباره پاسخ هاى شهردار صحبت كنيم 
و وقتى ما مستندات را نگرفته ايم چطور از ما 

انتظار داريد نظر خود را اعالم كنيم.
رحيمى فر در پاسخ به نورا... زاده گفت: قرار 
 شــد موافق و مخالف صحبت نكنند. شهردار 
مســتندات را بدهد، مســتندات مطالعه و در 

جلسه آينده رأى گيرى شود.

 گاليه از مديريت رئيس شورا
مســعود عســگريان يكى ديگــر از اعضاى 
پرسش كننده از شهردار اظهار كرد: پاسخ ها و 
مستندات شهردار را بررسى كرديم يك تعداد 

قانع كننده نبود.
وى افزود: قصد ما به چالش كشيدن شهردار 
نيست اما به دليل اينكه تعامل و همكارى باهم 
داشته باشيم، اجازه دهيد مستندات را تا روز 

يكشنبه ارائه دهند و سپس رأى گيرى كنيم.
حســين قره باغى نيز تأكيد كرد: 21 پرســش 
مطرح شــده و براى حفظ حرمت پرســش 
كنندگان بايد به 21 پرســش پاسخ داده شود 

و مستندات نيز ارائه شود.
مولوى ديگر عضو شورا در پاسخ به قره باغى 
گفت: شــهردار مستندات را ارائه كرده و اگر 

به دست شما نرسيده مشكل خودتان است.
ــر  ــاى رحيمى ف ــه صحبت ه ــتناد ب ــا اس وى ب
ــد در  ــون و اينكــه باي ــر رعايــت قان ــى ب مبن
ــا  ــا ب ــد ام ــرى مى ش ــته رأى گي جلســه گذش
اتــكا بــه قــول گــردان، رأى گيــرى را بــه ايــن 
جلســه موكــول كرديــم، عنــوان كــرد: اگــر در 
جلســه گذشــته قانــون رعايــت مى شــد ايــن 

اتفاقــات رخ نمــى داد.
اين عضو شــوراى شــهر همدان با گاليه از 
مديريت گردان به عنوان رئيس شــوراى شهر 
همدان تصريح كرد: در دوره مديريت شــما 

اتفاقات خوبى رخ نداده است.

 محاكمــه اى طوالنى تر از محاكمه 
كرباسچى

نايب رئيس شوراى شهر همدان نيز با گاليه 
از رفتار 3 عضو پرســش كننده به كنايه گفت: 
يك ماه اينجا نشسته ايم و شهردار را محاكمه 
مى كنيم. محاكمه كرباســچى (شهردار اسبق 

تهران) هم اينقدر طول نكشيد.
بادامى افــزود: قانون و منطــق همه چيز را 
شــخص مى كند. چند نفر از شهردار پرسش 
دارند يا از پاســخ هاى وى قانع مى شوند كه 
هيچ، يا قانع نمى شــوند كــه بايد در صحن 

شورا در اين مورد رأى گيرى شود.
وى با اشــاره به اينكه پرســش از شهردار 3

جلسه طول كشيده اما هنوز بالتكليف هستيم، 
گفت: پرسشات پرسيده شد و شهردار پاسخ 
و مســتندات خود را ارائه كــرد و حاال بايد 
رأى گيرى شود كه قانع شديم يا نه. اينكه يك 
هفته ديگر به اعضاى پرسش كننده وقت داده 

شود معنى ندارد.
اين عضو شــورا با گاليه از مديريت گردان 
خطاب به رئيس شورا عنوان كرد: شما هيأت 
رئيسه را در تصميمات خود دخالت نمى دهيم 

و نتيجه اش اين مى شود.

 لوح تقدير رئيس شورا 
براى همراهان شهردار!

حســين قره باغى پس از صحبت هاى بادامى 
نجات عنوان كرد: قرار نيســت به خاطر چند 
پرسش از شــهردار احترام اعضاى شورا زير 

پرسش برود.
فتحى ديگر عضو شــورا خطاب به قره باغى 
گفــت: ما ظاهرا دور هم جمع مى شــويم اما 

پشت هم را خالى مى كنيم.
وى با اشاره به رفتار اكبر كاووسى در جلسه 
گذشــته مبنى بــر ترك شــورا تصريح كرد: 
اگر قصد ترك جلســه را نداشــتيد درگيرى 
بين گــردان و يكــى از همراهان شــهردار 

درنمى گرفت.
گــردان در ادامه در رابطه بــا درگيرى هفته 
گذشــته خود با يكى از همراهان شــهردار 
گفــت: در نامه اى با اســتناد بــه رفتارهاى 
پيشــين اين فرد به شهردار همدان تأكيد شده 
اســت اين فرد در مسئوليتى گمارده شود كه 
به صحن شــورا نيايد و بــا ارباب رجوع نيز 

ارتباط نداشته باشد.

 ترك صحن شورا به بهانه مخالفت 
ساير اعضا با پرسش كنندگان

پس از اين بحث هاى جنجالى كاووسى عضو 
پرســش كننده مجددا مســتندات شهردار را 
در رابطه با 7 پرســش قابل قبول ندانست و 
براى دقايقى در رد اين مستندات توضيحاتى 
ارائه داد اما صحبت هاى وى به پايان نرسيده 

بود كه حميد بادامى نجــات با گاليه مجدد 
از وضعيت مديريت شــورا و دخالت نكردن 
هيأت رئيسه در تصميمات و اين كه اعضاى 
پرسش كننده بيش از وقت قانونى وقت شورا 

و اعضا را گرفته اند جلسه را ترك كرد.
پس از بادامى نجات نيز كاووسى با اين بهانه 
كه بــه اعضاى پرســش كننده اجازه صحبت 
نمى دهند، جلســه را ترك كرد. عســگريان 
نيــز كه براى برگرداندن كاووســى از صحن 
بيــرون رفت به صحن برنگشــت تا 2 عضو 
پرسش كننده براى آنكه مانع رأى گيرى شوند 

در جلسه حضور نداشته باشند.

 استيضاح يا پرسش
پــس از حمايــت نــورا...  زاده از 2 عضــو 
پرســش كننده، رحيمى فر مجددا با استناد به 
قانــون و اينكه ما وظيفه داريم به نص صريح 
قانــون عمل كنيــم، خطاب بــه وى گفت: 
شــما با شهردار مشــكل داريد و از ابتدا هم 

نمى خواستيد در رأى گيرى شركت كنيد.
وى عنوان كــرد: برخالف قولى كه به رئيس 
شــورا داديد در پى استيضاح شهردار هستيد 
و پله پله قصد داريد طرح استيضاح شهردار 

را كليد بزنيد.
وى با گاليه از خروج كاووســى و عسگريان 
از صحن شورا اظهار كرد: اين رفتار توهين به 

ساير اعضا است.

 جلسه سيزدهم از اكثريت افتاد
با وجود اين به پيشــنهاد گردان، قرار شــد 
رأى گيرى با حضور اعضاى باقيمانده برگزار 
شــود اما حســين قره باغى نيز در رأى گيرى 
شركت نكرد تا صحن رسميت نداشته باشد.

اين رفتار قره باغى بــا اعتراض همه اعضا از 
جمله فتحى مواجه شد. وى با بيان اين جمله 
خطاب به نرگس نــورا... زاده كه چند دوره 
عضو شوراى شهر بوده، گفت: شما اگر مدافع 
مردم بوديد اوضاع شــهر در چند دوره اى كه 

در شورا بوديد اين نبود.
درگيرى لفظى فتحى با نورا...  زاده و قره باغى 
باال گرفت تا قره باغى و نورا...  زاده نيز صحن 
را ترك كنند و صحن ســيزدهم شورا بدون 
نتيجه گيرى و با حواشــى و التهاب بسيار به 

پايان برسد.

 به نص صريح قانون عمل نشد
آنچه از اين جلسه مى توان برداشت كرد اين 
است كه 3 عضو پرسش كننده برخالف اينكه 
در جلسه گذشــته به بهانه مطالعه مستندات 
مانع رأى گيرى شــدند در اين جلســه نيز با 
ترك صحن شــورا اجــازه ندادند رأى گيرى 
اتفــاق بيفتد تا اين رفتار خــالف قانون آنها 

مورد اعتراض 7 عضو ديگر واقع شود.

همدان از استان هاى 
كم شيوع تاالسمى 

در كشور است
 رئيس مركز بهداشت استان همدان معتقد 
است غربالگرى تاالســمى در استان همدان 
انجام مى شــود و از اســتان هاى كم شــيوع 

تاالسمى در كشور است.
به گزارش روابط عمومى معاونت بهداشــتى 

دانشگاه علوم پزشكى همدان، منوچهر كرمى 
با بيان اينكه تاالســمى نوعى كم خونى ارثى 
است كه به دليل اختالل در كارايى گلبول هاى 
قرمز خون پديد مى آيــد، گفت: گلبول هاى 
قرمز حاوى هموگلوبين هستند كه اكسيژن را 
از ريه ها به ساير بافت هاى بدن منتقل مى كنند 
اما در بيمارى تاالسمى، هموگلوبين به ميزان 
الزم ساخته نمى شود در نتيجه اكسيژن كافى 

به بافت هاى بدن نمى رسد.

وى با بيان اينكــه اين بيمارى تقريباً در همه 
نژادها ديده مى شود ولى شيوع آن در اطراف 
مديترانه، نواحى اســتوايى و مناطق نزديك 
استوا در آفريقا و آســيا زيادتر است، افزود: 
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانى حدود 
4 تا 5 درصد از جمعيت كشــور ايران ناقل 

تاالسمى مينور هستند.
رئيس مركز بهداشــت اســتان همــدان با 
تأكيد بر اينكه بيمارى تاالســمى به واسطه 

درمان هاى طوالنى مــدت هزينه هاى زيادى 
را بــر خانــواده و جامعه تحميــل مى كند، 
گفــت: غربالگرى تاالســمى در كشــور و 
اســتان همدان از سال 1376 آغاز شده و بر 
اساس دستورالعمل كشورى، تمامى زوجين 
متقاضــى ثبت ازدواج از ســوى دفاتر ثبت 
ازدواج بــه مراكز ارائه دهنده خدمات ارجاع 
شــده و از نظر ابتال به تاالسمى مينور تحت 

بررسى قرار مى گيرند.
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ايميل

خبر

گرانفروشى و كم فروشى
 مهم ترين تخلفات در رزن 

 در ســال جارى هزار و 889 مورد بازرســى از واحدهاى صنفى 
شهرســتان هاى رزن و درگزين انجام شده اســت كه مهم ترين اين 
تخلفات گرانفروشــى، قاچــاق كاال، عرضه خارج از شــبكه، درج 

نكردن قيمت، كم فروشى و تقلب است.
 رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان رزن و درگزين با 
اعالم اين خبر گفت: تعداد بازرســى از واحدهاى توليدى صنعتى، 
توليدى صنفى، توزيعى و خدماتى هزار و 889 مورد با ثبت تخلف 
71 مورد و تعداد 80 مورد تخلفات مكشوفه كه تمامى پرونده ها  به 
شــعبه تعزيرات حكومتى براى صدور رأى قطعى ارسال و منجر به 

صدور رأى شده است. 
محمد سهيلى با بيان اينكه تعداد گزارش و شكايات واصله و تلفنى 
و يا ثبت شــكايت در ســامانه 124 تعداد 39 مورد بوده كه تمامى 
شــكايات رسيدگى شده اســت، ادامه داد: ميزان صدور رأى قطعى 
پرونده هاى ارسالى به شعبه تعزيرات حكومتى براى متخلفان صنفى 

در 2 ماهه گذشته بيش از 590 ميليون ريال بوده است.
وى به اولويت هاى سرمايه گذارى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان در سال جهش توليد اشــاره كرد و گفت: تجهيزات پزشكى، 
انواع كمپرسورها(بيمارســتانى و يخچالى)، مبلمان با فناورى مدرن 
توليد، پوشــاك و كفش و صنايع وابســته به فــرش و چرم، كولر 
گازى خانگى و خودرو، آهن اسفنجى(تكميل زنجيره فوالد)، انواع 
آجر و سراميك نســوز، الياف نسوز، فويل آلومينيم رنگى و ساده و 

قوطى هاى فلزى در صنايع غذايى از اولويت ها  است.
ســهيلى به 2 طرح توسعه دســتگاه بيت كوين و موتور برق و 46

محلول ديگر شركت شوكت اشاره كرد و گفت: خرس سفيد شمال 
توليد فــوالد، احيا و با ظرفيت توليد كامل شــركت رزن صاف كه 
درحال حاضر با 25 نيرو و 10 درصد ظرفيت واحد فعاليت دارد، از 

اين طرح ها  هستند.
وى افــزود: طرح توســعه رايان نيك، شــركت تعاونــى توليدى 
محافظ ســازان آرش، طرح خوشه موزائيك سازان روستاى ورقستان 
و طرح توليد قطعات بتنى از ديگر طرح هاى شهرستان رزن هستند.

سهيلى به اقالم تنظيم بازار در شهرستان اشاره كرد و گفت: جذب و 
توزيع برنج تنظيم بازار 128 تن، قند و شكر 82 تن و گوشت منجمد 

2 هزار و 500 كيلوگرم بوده است.

ضرورت تداوم فاصله گذارى اجتماعى 
تا شكست كرونا

 ماليــر- خبرنگار همــدان پيام: ضرورت تــداوم فاصله گذارى 
اجتماعى تا شكست كرونا امرى الزامى و ضرورى است.

فرماندار مالير در جلســه ستاد پيشگيرى، كنترل و مقابله با ويروس 
كرونا با بيان مطلب فوق ادامه داد: تا زمان شكســت كرونا، رعايت 
فاصله گذارى اجتماعى الزامى اســت تا از شيوع بيشتر اين ويروس 

جلوگيرى شود.
قدرت ا... ولدى افــزود: توفيقات حاصله در كنتــرل كرونا، نتيجه 
همراهى مردم و همكارى دستگاه هاى اجرايى است. مصوبات ستاد 
پيشگيرى، كنترل و هماهنگى مقابله با ويروس كرونا به دقت اجرا و 

توسط دستگاه هاى نظارتى رصد مى شوند.
ولدى به بازگشــايى اماكن متبركه، اصناف و مشــاغلى كه از امروز 
داير مى گردد، اشاره كرد و افزود: رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى 
توســط اين اصناف الزم و اجبارى اســت و درصــورت تخطى از 
رعايت اين دســتورالعمل ها، برخورد قانونى و قاطع قضايى صورت 

خواهد گرفت.
وى ضمــن تشــكر از اصحــاب رســانه در پوشــش خبــرى 
اقدامــات انجــام شــده در مقابلــه بــا ويــروس كرونــا گفــت: اهــل 
قلــم و ديگــر نهادهــاى مربوطــه ضــرورت رعايــت پروتكل هــاى 

ــد. ــانى كنن ــزد و اطالع رس ــردم گوش ــه م ــتى را ب بهداش
ولــدى ضمــن قدردانــى از كادر بهداشــت و درمــان به عنــوان 
مدافعــان ســالمت اظهــار كــرد: بــراى كاهــش آلودگــى و ابتــال بــه 
ــل  ــى كام ــان در آمادگ ــتگاه ها همچن ــه دس ــا، هم ــروس كرون وي

باشــند.
وى همچنيــن از رؤســاى بيمارســتان هاى ماليــر در خواســت 
كــرد: انبارهــاى بيمارســتان ها بــراى مقابلــه بــا ايــن ويــروس بايــد 
ــا پيــك دوم  ــز و در مواجهــه ب ــا در پايي ــر شــود ت از ملزومــات پ

ــا كمبــود تجهيــزات مواجــه نشــوند. ايــن بيمــارى ب
وى در پايــان از امــام جمعــه شهرســتان در ســتاد مردمــى مبــارزه 
بــا ويــروس كرونــا، نماينــدگان مجلــس دهــم و نماينــده منتخــب 
ــا  ــا ويــروس كرون ــراى همراهــى در مقابلــه ب مــردم در مجلــس ب

تشــكر كــرد.
ــا در  ــروس كرون ــيوع وي ــداى ش ــت: از ابت ــى اس ــان گفتن در پاي
ــال  ــروس مبت ــن وي ــه اي ــر ب ــتان مالي ــر در شهرس ــور 123 نف كش
شــدند كــه از ايــن تعــداد 17 نفــر آن هــا متأســفانه جــان خــود را 

ــد. از دســت داده ان

 ورودى بلوار احرار در شهرك بهشتى عامل تصادفات گسترده اى 
است. اين منطقه تبديل به ســه راهى كوچك و پرخطرى شده است 
كه احتمال تصادفات را افزايش مى دهد. از شــهردارى تقاضا داريم با 
نصب مخروطى يا به هر شكل ديگرى كه ممكن است، فكرى به حال 

ورودى بلواركند.
م.ح از منطقه شهرك بهشتى همدان

 شبكه تلويزيونى همدان برنامه هاى متنوع و سرگرم كننده اى ندارد. 
درحال حاضر كه فرزندانمان در خانه هستند نياز به فيلم هاى سينمايى 
روز و برنامه هاى متنوع و سرگرم كننده بيش از پيش احساس مى شود. 

از صداوسيماى همدان تقاضا داريم به اين موضوع رسيدگى كند.
0918913**25

 قيمت مسكن در همدان ثبات خاصى ندارد، روز گذشته به بنگاه 
مســكن مراجعه كردم، قيمت خانه را 600 ميليون تومان اعالم كرد و 
امروز كه به منظور عقد قرارداد مجدد به امالك رفتم، قيمت همان خانه 
را 630 ميليون اعالم كرد، عالوه بر اينكه قيمت ها نجومى و سرسام آور 
شــده است، ثباتى هم در قيمت ها نيســت. لطفا پيام بنده را به گوش 

مسئوالن برسانيد.
0905819**65

سردخانه محصوالت كشاورزى اسدآباد 
افتتاح مى شود 

محصوالت  نگهدارى  به منظور  صفر  باالى  تنى  هزار   5 سردخانه   
كشاورزى اين شهرستان در سالجارى افتتاح و بهره بردارى مى شود. 

فرماندار شهرستان اسدآباد اظهار كرد: پروژه سردخانه 5 هزار تنى باالى 
صفر شهرســتان واقع در شهرك صنعتى درحال حاضر داراى 70 درصد 
پيشرفت فيزيكى اســت كه با بهره بردارى طرح براى 15 نفر به صورت 

مستقيم و 30 نفر غيرمستقيم اشتغال ايجاد خواهد شد.

ــش  ــرمايه گذار بخ ــون 3 س ــه تاكن ــان اينك ــا بي ــى ب ــد درويش مجي
خصوصــى طــرح فــوق، افــزون بــر 5 ميليــارد تومان بــدون اســتفاده از 
تســهيالت بانكــى هزينــه كرده انــد، گفــت: درحال حاضــر ســاختمان 
ــل شــده و درحــال نصــب دســتگاه، يخچــال،  ــن ســردخانه تكمي اي

ــرار دارد. ــرق و گاز ق آب، ب
بــه گــزارش روابــط عمومــى فرمانــدارى شهرســتان اســدآباد، 
ــك  ــدآباد ي ــى اس ــزود: درحال حاضــر در شــهرك صنعت درويشــى اف
ــش از 3 ــاالنه بي ــه س ــوده ك ــت ب ــم داراى فعالي ــردخانه ه ــد س واح

ــاز و  ــن محصــول كشــاورزى شــامل ســيب زمينى، پي هــزار و 500 ت

ميــوه در آن نگهــدارى و در زمــان نيــاز وارد بــازار داخلــى و خارجــى 
مى شــود.

وى بــا بيــان اينكــه كشــاورزان محصــوالت ذخيره شــده را بــا قيمــت 
ــادر  ــتان ص ــتان و افغانس ــراق، تركمنس ــورهاى ع ــه كش ــب ب مناس
دوميــن  از  راه انــدازى  و  بهره بــردارى  كــرد:  تصريــح  مى كننــد، 
ســردخانه شــهرك صنعتــى اســدآباد توســط بخــش خصوصــى نيــز 
بــا توجــه بــه قطــب كشــاورزى بــودن شهرســتان از نقــش مؤثــرى در 
نگهــدارى و ذخيره ســازى محصــوالت و ميوه جــات توليــدى منطقــه 

ــازار خواهــد داشــت. ــازار و تنظيــم قيمــت ب ــه ب و ورود ب

آگهى دعوت از بستانكاران ( نوبت دوم)
شركت تعاونى آموزشى و تربيتى 

فرهنگيان علم و ادب بهارستان موفق 
در حال تسويه

به شماره ثبت 617 و شناسه ملى 10861897145

مدير تسويـه - محمد رضا مهدوى حرمت

در اجراى ماده 225 قانون تجارت از كليه بستانكاران شركت مذكور كه انحالل آن 
در مجمع عمومى فوق العاده شركت به تاريخ 1397/03/22 به تصويب رسيده است 
و آگهى انحالل آن در روزنامه رسمى به شماره 21749 مورخ 1398/08/26 به چاپ 
رسيده است دعوت به عمل مى آيد تا ظرف مدت حداكثر 6 ماه از تاريخ انتشار آگهى 
استان  در  واقع  شركت  تسويه  محل  به  خود  ادعاى  مثبته  مدارك  ارائه  با  اول  نوبت 
 6531947118 پستى  كد  با  يك  ايثار  خيابان  پاسداران  شهرك  بهار  شهر  همدان 
از  خارج  كه  احتمالى  ادعاى  گونه  هر  مورد  در  شركت  است  بديهى  نمايند  مراجعه 

مهلت فوق به شركت منعكس گردد مسئوليتى نخواهد داشت.
تاريخ هاى چاپ 1399/2/8 و 1399/3/8 و 1399/4/8

آب يعنى زندگى
 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان مناقصه هاى عمومي يك مرحله اى( نوبت  اول)

شماره 

مناقصه
موضــــــــــــــوع

شماره فراخوان

در سامانه ستاد
مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد(ريال)

فرآيند ارجاع كار(ريال)
ساعت 
بازگشايى

اجراى خط انتقال ، پمپاژ، تجهيز ، فنس كشى ، ساخت حوضچه شيراالت و ع/111/99
209900700100000526.511.486.7101،325،574،3369نصب سيستم حفاظتى مجتمع چنار عليا شهرستان اسدآباد

اجراى خط انتقال ، پمپاژ، تجهيز ، فنس كشى ، ساخت حوضچه شيراالت و ع/112/99
209900700100000618.676.119.887933.805.9949:30نصب سيستم حفاظتى مجتمع الجنه گنجه شهرستان اسدآباد

ع/113/99
اصالح و بازسازى و توسعه شبكه و استاندارد سازى انشعابات شبكه آب شرب 

روستاهاى شهرستان همدان شامل قاسم آباد - حسن آباد - تفريجان- مجتمع 
آبرسانى سنگستان

209900700100000729.441.716.0651.472.085.80310

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجراى پروژه هاى ذيل  بر اساس فهرست بهاى 
رشته هاى  ابنيه و انتقال و توزيع آب روستايى سال 1399 را به پيمانكاراني كه داراى حداقل رتبه 5 آب و گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون 
كار و رفاه اجتماعى با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25٪ مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه 
و نيز دو رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين طي 5 سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه 5 )، از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) واگذارنمايد .كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در 

سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/3/7

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

مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/3/7 لغايت 1399/3/13 تاپايان وقت ادارى.
آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1399/3/24 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/3/25 سالن جلسات مناقصه گزار.

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به 
شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر 
شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/3/24 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
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سحر يوسفى»
 ام اس بيمارى شــايعى در كشــور است 
كه تاكنون داليل ابتال آن مشــخص نشــده 
اســت، در حقيقــت ام اس يــك بيمارى 
چندعاملى اســت كه عوامل محيطى، ژنتيك 
و گاهى ويروس هــا مى توانند در ابتال به آن 
نقش آفرينى كنند. در 2 دهه گذشته، شيوع ام 
اس در ايران روند رو به رشــدى را در پيش 
گرفته و به مرحله هشدار رسيده است؛ بنا به 
گفته كارشناســان ساالنه حدود 5 هزار بيمار 
ام  اس جديد در ســامانه وزارت بهداشــت 
ثبت مى شــوند و درحال حاضر بيش از 70
هزار بيمار دراين ســامانه ثبت نام كرده اند. به 
مناســبت روز جهانى ام اس پاى درد و دل 
يك بيمار مبتال به ام اس نشستيم كه در ادامه 

مى خوانيد:
سال 88 بود كه متوجه تغييراتى در راه رفتن 
و شرايط جسمانيم شدم؛ كار به جايى رسيد 
كه بدنم 2 دما شده بود يعنى يك طرف گرم 
و يك طرف ســرد. پس از انجام آزمايش و 
بررسى هاى الزم، پزشــكان تشخيص دادند 
كه به ام اس مبتال شــده ام. بــا تزريق آمپول 
دگزامتــازون ديگر 2 پايــم از حركت كردن 
ايســتاده بودند و نمى توانستم روى پاهايم 
بايســتم، روزهاى سخت و پراسترسى براى 
خــود و خانواده ام بود. پس از 4 ماه مصرف 
دارو حمله ام اس را رد كردم و كم كم پاهايم 
جــان گرفت اما تعادل راه رفتن نداشــتم و 
پاهايــم خالى مى كرد،  پــس از 3 ماه تالش 
و كمــك اطرافيان توان راه رفتن در مســير 
طوالنــى را به دســت آوردم؛ در اين مدت 
دانشگاه را به دليل بيمارى ترك كرده بودم اما 
با جــان گرفتن دوباره پاهايم، تصميم گرفتم 

تحصيالتم را ادامه دهم.
غصه و درد بيمارى بر قلبم سنگينى مى كرد، 
به مؤسســه خيريه آل ياســين مالير كه از 
بيمــاران خــاص حمايت مى كــرد، رفتم تا 
همدردى بيابم، در آنجا دوستان جديدى پيدا 
كردم كه به من پيشنهاد دادند براى معالجه به 

بيمارستان سيناى همدان بروم. 
با حضور در كالس هاى مشــاوره بيمارستان 
فصل جديــدى از زندگى برايم ورق خورد، 
اطالعات زيادى در مورد ام اس كسب كردم 
و فهميــدم با درك و شــناخت و نوع رفتار 
مناســب مى توان با وجود بيمارى، مانند يك 
انسان سالم زندگى كرد. مصمم شدم صبورى 
را سرلوحه زندگى خود قرار دهم و رفتارى 
كنم كه بيمارى ســبب منزوى شدن و فاصله 

گرفتنم از اجتماع نشود. 
آن روزها براى تأميــن دارو مجبور بودم تا 
مركز استان رفت و آمد كنم از اين رو با رفتن 
نزد فرماندار و نماينده وقت موفق به دريافت 
داروهاى ام اس به بيمارستان امام حسين(ع) 
شــدم و اين گونه بــود كه ارديبهشــت 89

براى نخســتين بار داروهاى ام اس از طريق 
بيمارستان امام حســين(ع) به دست بيماران 

رسيد.
در تمام اين مدت اطالعات و تجربه ايى را كه 
كســب مى كردم را در اختيــار همدردانم قرار 
مى دادم؛ چون معتقدم با شــناخت درست از 

بيمارى بهتر مى توان آن را مهار و كنترل كرد.
ســال 91 وقتــى از طرف دانشــگاه به حج 

مشرف شــدم، پس از بازگشت از سفر يكى 
از دوستانم پرسيد چند سال است به انجمن 
ام اس همدان مى روى؟ گفتم 3 سال. دوستم 
پيشــنهادى داد كه زندگيم را متحول كرد، او 
گفت چرا خودت در ماليــر انجمن ام اس 
نمى زنى؟ ايده خوبى به نظر مى آمد از اين رو 
بــراى كمك به هم نوعانم بــا هزينه هايى كه 
پدرم تأمين مى كرد از طريق جامعه معلوالن، 
انجمــن ام اس را در مالير راه اندازى كردم، 
كم كم با استقبال ام اسى ها مواجه شد. در اين 
انجمن عالوه بر دادن مشــاوره و اطالعاتى 
كه كســب كرده بــودم،  برنامه هاى زيارتى، 
تفريحــى و ورزشــى برگــزار مى كرديم. با 
دخترى كــه او هم بيمارى ام اس داشــت 
ازدواج كــردم؛ در اين مدت براى پيدا كردن 
كار بى وقفه تالش كردم اما نتيجه ايى حاصل 
نشــد و چون از پس مشــكالت اقتصادى 
زندگى برنمى آمــدم در عين ناباورى مجبور 
به جدايى شــديم، انجمــن ام اس هم كه با 

كمك هاى پدرم اداره مى كردم تعطيل شد.
 مالير انجمن ام اس ندارد

جوان ام اسى سرشــار از انگيزه و انرژى با 
بيان روايت زندگيــش به خبرنگار ما گفت: 
روحيه و اميد به زندگى حرف نخســت را 
در كنترل اين بيمــارى مى زند و مانند دارو 
عمــل مى كند، يكى از بيمارانى كه به انجمن 
مى آمد، قصد خودكشــى داشت اما با گرفتن 

مشــاوره و باال بردن روحيه تــا مقطع دكترا 
پيش رفت و به تدريس مشغول است. 

وى خواســتار راه اندازى مجــدد انجمن و 
مساعدت مسئوالن در راستاى حمايت از اين 
بيماران و كمك به ارتقاى وضعيت درمانى، 

دارويى، آموزشى و توانبخشى آنها شد.
 اشتغال بزرگ ترين معضل

 مبتاليان به ام اس
وى مســأله اشــتغال را بزرگ تريــن معضــل 
ــچ  ــزود: هي ــى دانســت و اف ــاران ام اس بيم
ارگان دولتــى و يــا حتــى مراكــز خصوصــى 
حاضــر نيســتند شــخصى را كــه بــه ام اس 
ــى  ــن درحال ــد اي ــتخدام كنن ــت اس مبتالس
ــوالن  ــار ام اس در رده معل ــه بيم ــت ك اس
محســوب شــده و از 3 درصــد ســهميه 
برخــوردار  معلــوالن  ويــژه  اســتخدامى 
ــق  ــى ح ــا ام اس ــل گوي ــا در عم ــت ام اس

ــدارد. ــى ازدواج را ن ــى، كار و حت زندگ
 روند رو به رشد

 ابتال به  ام اس
مدير عامل مؤسســه خيريه آل ياسين مالير 
كه با كمك خيران، از بيماران خاص حمايت 
مى كنــد در اين بــاره به همــدان پيام گفت: 
متأســفانه بيمــارى ام اس درحــال افزايش 
است در حال حاضر بيش از 200 بيمار تحت 
حمايت مؤسسه خيريه آل ياسين هستند اين 
درحالى اســت كه تعدادى از لحاظ مالى به 

كمك هاى خيريه نياز ندارند و آمار اين افراد 
در دست نيست.

ســيد طاهر حســينى، ميانگين هزينه درمان 
ماهيانــه يك بيمــار ام اســى را حدود يك 
تــا 1/5 ميليون تومان بــرآورد كرد و گفت: 
درمان بيمارى ام اس قطعى نيســت، فقط با 
مصرف دارو بيمارى كنترل مى شود. به واقع 
در بيمــارى ام اس غشــاى روى عصب از 
بين مى رود، درصورت مصرف نكردن دارو 
عصب نيز از بين خواهد رفت و ســبب اوج 
گرفتن بيمارى و حتــى از كارافتادگى بيمار 

مى شود.
حسينى با بيان اينكه اين بيماران مشكالت 
عصبى دارند، افزود: يك فرد ام اســى نياز 
بــه آرامش دارد در اين راســتا كالس هاى 
آموزشــى برگزار مى كنيم و بــراى بانوان 
نيز با مربى گرى حميــرا حاتمى به صورت 
رايگان كالس يــوگا براى ايجاد آرامش و 
حفــظ وضعيت عضالت بيمــاران برگزار 

مى شود.
وى در پايــان گفت: از لحاظ دارو و درمان، 
پزشــكان هيأت مديــره خيريه بيمــاران را 
به صــورت رايگان ويزيت كــرده و با توجه 
به اينكه اين افــراد روزانه بايد از ويتامين ها 
مصــرف كنند و چــون ايــن داروها تحت 
پوشش بيمه  نيســت، در تأمين اين هزينه ها 

بيماران را حمايت مى كند.

مناسب سازى معابر مالير
 براى معلوالن و نابينايان 

 عمليات پياده روسازى، جدولگذارى و مناسب سازى ورودى هاى 
اصلى شــهر، بلوارها، پارك ها  معابر اصلى و فرعى ســطح شهر براى 

معلوالن و نابينايان در مالير انجام شد.
شهردار مالير با بيان مطالب فوق ادامه داد: شهردارى مالير در راستاى 
وظايــف ذاتى خــود اين عمليات را بــا اســتفاده از 15 گروه كارى 
به صورت پيمانكارى از 15 ارديبهشت ماه آغاز كرده و در تالش است 

تا پيش از فرارسيدن ماه محرم آن را به پايان برساند. 
حســين بابائى با بيان اينكه اين عمليات با اعتبارى افزون بر 6 ميليارد 
تومان درحال اجراســت، تشريح كرد: اين طرح در ورودى هاى اصلى 
مالير، بلوارها، پارك ها  معابر اصلى و فرعى سطح شهر اجرا مى شود. 
بابائى در ادامه و در گفت وگو با ايســنا، از آغاز عمليات تغذيه برگى 
درختان اقاقيا براى حل مشكالت تغذيه اى درختان در سطح شهر خبر 
داد و گفت: حفظ درختان اقاقيا كه بخش عمده اى از فضاى سبز شهر 
را تشكيل مى دهند، از اهميت زيادى برخوردار است و با وجود توانايى 
اين درختان در ســازگارى با شــرايط متغير حاكم بر مناطق شهرى، 
مشكل زردى و كلروز درختان اقاقيا در بهار و تابستان مشاهده مى شود.

وى وجود شرايط نامناسب خاك از نظر كمبود عناصر غذايى را سبب 
بروز مشــكالت تغذيه اى در گياهان عنوان كرد و يادآور شد: به همين 
منظور اســتفاده از روش هاى مختلف كوددهى از جمله تغذيه برگى 
درختــان براى افزايش مقاومت گياهــان به تنش هاى محيطى و ايجاد 

تغييرات مثبت فيزيولوژيكى در گياه امرى ضرورى است.
بابايى با اشاره به اينكه كمبود آهن يكى از شايع ترين كمبودهاى عناصر 
غذايى در فضاى سبز شهرى است، تصريح كرد: محلول پاشى درختان 
اقاقياى سطح شهر با استفاده از كودهاى ريزمغذى درحال انجام است.

تعداد مبتاليان به ام اس در مالير 
درحال افزايش است

كالس هاى  در  حضور  با 
مشاوره بيمارستان فصل 
برايم  زندگى  از  جديدى 
اطالعات  خــورد،  ورق 
زيــادى در مورد ام اس 
فهميدم  و  كردم  كسب 
با درك و شناخت و نوع 
با  مى توان  مناسب  رفتار 
يك  مانند  بيمارى،  وجود 
انسان سالم زندگى كرد
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آگهــى تغييــرات شــركت مهديــار فــراس آنيــك ســپهر الونــد شــركت بــا مســئوليت 
محــدود بــه شــماره ثبــت 13885 و شناســه ملــى 14008731876 بــه اســتناد 
صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 1399/02/21 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 1 - محــل 
شــركت در واحــد ثبتــى همــدان بــه آدرس اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخش 
مركــزى ، شــهر همــدان، محلــه شــهرك شــهيد بهشــتى ، بلــوار شــهيد صيــاد شــيرازى 
، بــن بســت بهــار ، پــالك 0 ، طبقــه اول ،كدپســتى6515876791 تغييــر يافــت و مــاده 

مربوطــه در اساســنامه اصــالح گرديــد.
(859802)

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

لل
 الم

ين
ب

لت
دو

مان
پارل

مجلس دانا و توانا
 پشتوانه ديپلماسى است

 ســخنگوى وزارت امــور خارجه ايران مجلس دانــا و توانا را 
پشتوانه ديپلماسى خواند و تشكيل فراكسيون ديپلماسى را فتح بابى 

براى تعامل دلسوزانه و مسئوالنه در دوره جديد برشمرد.
به گزارش فارس، عباس موســوى روزگذشــته در توئيتى با انتشار 
تصاويرى از آغاز به كار مجلس يازدهم نوشــت: «مجلس دانا و توانا 
پشتوانه ديپلماسى است. پشت گرمى ما به ارتباط 2 سويه با اين نهاد 

مردم ساالر در رأس امور است.»
وى افــزود: «وزارت امــور خارجــه در روز آغــاز مجلــس يازدهــم 
ضمــن اســتقبال از ديپلماســى پارلمانــى، خبــر تشــكيل «فراكســيون 
ديپلماســى» را فتــح بابــى بــراى تعامــل دلســوزانه و مســئوالنه در 

ــد.» ــد مى دان دوره جدي

چراغ سبز برخى كشورهاى عربى 
به اشغال كرانه باخترى

 يك نشريه چاپ فلسطين اشغالى مدعى است برخى كشورهاى 
عربى كــه رابطه رســمى ديپلماتيك با رژيم صهيونيســتى ندارند، 
موافقت تلويحى خود را با اشغالگرى جديد در كرانه باخترى اعالم 

كرده اند.
به گزارش فارس، نشــريه عبرى زبان «اسرائيل هيوم» روزگذشته در 
گزارشى مدعى شــد برخالف مخالفت جدى كشورهاى اسالمى با 
طرح تل آويو براى اشغال بخش هاى بزرگى از كرانه باخترى، برخى 
كشــورهاى عربى اما در پشــت پرده به اين طرح چراغ سبز نشان 

داده اند.
ايــن نشــريه، دولت هــاى مذكــور را «كشــورهاى عربــى ميانــه رو» 
خوانــده و ادعــا كــرد ســران آنهــا در چنــد مــاه پيــش بــا مشــاوران 
ــكا و «آوى  ــور آمري ــتيار رئيس جمه ــنر» دس ــرد كوش ــد «ج ارش
بركوويتــز» نماينــده ويــژه رئيس جمهــور آمريــكا ديدارهايــى 
ــالم  ــغال را اع ــرح اش ــبرد ط ــا پيش ــود ب ــت خ ــته و موافق داش

كرده انــد.
به نوشــته وبــگاه «آى24نيوز» يك منبع عالى رتبه اردنى به نشــريه 
اسرائيل هيوم گفت كه «عبدا... دوم» شاه اردن در سخنرانى چند روز 
پيش خود به مناسبت روز اســتقالل، درباره دستاوردها در مقابله با 
ويروس كرونا ســخن گفت اما چيزى از موضع خود در قبال اشغال 

كرانه باخترى به زبان نياورد.
بر اين اســاس، منبع مذكور كه نامش فاش نشد، همچنين افزود كه 
شــاه اردن در مصاحبه با يك روزنامه آلمانى از گفتن اين عبارت كه 
اشــغال كرانه باخترى منجر به لغو توافق صلح با اســرائيل مى شود، 

اجتناب ورزيده است.
ــه  ــد ك ــى ش ــزارش مدع ــن گ ــه اي ــرائيل هيوم در ادام ــريه اس نش
ــيعى در  ــوذ ش ــران و نف ــا اي ــارزه ب ــنّى، مب ــى س ــورهاى عرب كش
ــطين  ــوع فلس ــر از موض ــى باالت ــيا را اولويت ــرب آس ــه غ منطق
ــكا و اســرائيل را  ــا آمري ــع مشــترك خــود ب ــا مناف ــد و آنه مى دانن

نمى اندازنــد. به خطــر  اشــغال  طــرح  به خاطــر 

خبر انتقال 9 تن طال از ونزوئال دروغ است
 خبر انتقال 9 تن طال از ونزوئال در برابر سوخت به ايران صد در صد دروغ 
اســت، زيرا راه هاى ديگرى مانند معامله پاياپاى وجود دارد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، سفير جمهورى اسالمى ايران در ونزوئال در گفت وگويى گفت: 
2 نفتكش ايرانى كه به ونزوئال رسيدند، مورد هيچ تعرضى از سوى هيچ كشورى 
قرار نگرفتند. حجت ا... سلطانى اظهار كرد: رسانه هاى مغرض اخبار دروغى درباره 
تبادل طالى ونزوئال در برابر سوخت ايران منتشر كردند. سفير ايران در كاراكاس 
در پايان خاطرنشان كرد: برخى تصميم ســازان آمريكا هنوز به اندازه اى درايت 
دارند كه بدانند اقدام ايران بر خالف قوانين بين المللى نبوده و بر اساس توافقات 
و پيمان هاى بين المللى بوده است و همين شمار اندك سياستمداران دورانديش 
آمريكايــى از تعرض به نفتكش هاى ايرانى جلوگيرى خواهند كرد و اگر آمريكا 

بحرانى به وجود بياورد، امنيت دريانوردى بين المللى را متزلزل خواهد كرد.

تمام بخش هاى دولتى بايد سهام خود را در بازار 
بورس به فروش برسانند

 جداى از بخش ماليات و درآمدهايى كه داريم، بازار فروش سهام نيز فعال 
خواهد بود و تمام بخش هاى دولتى بايد سهام خود را در بازار بورس به فروش 

برسانند تا بازار بورس تقويت شود.
حجت االسالم والمسلمين حســن روحانى روزگذشته در جلسه هيأت دولت 
گفت: بازار بورس براى تقويت نياز به خون جديد دارد و اين ســهام جديد و 
نو است، به ويژه سهامى كه شناسنامه دار و سودآور هستند، مى توانند بورس را 

به خوبى تقويت كند.
وى اظهار اميدوارى كرد كه شوراى عالى بورس به اين اميد مردم توجه داشته 
و آن را تقويت كند، زيرا بازار ســرمايه يك بازار مهمى اســت كه بايد آن را 

به درستى مديريت كرده و از آن مراقبت كنيم.

محور اصلى مذاكرات راهبردى با واشنگتن، 
همكارى هاى نظامى است

 نماينده عضو كميسيون امنيت و دفاع پارلمان عراق بدون اشاره به ضرورت 
اخراج نظاميان آمريكايى از اين كشــور بر اساس طرح مصوب پارلمان، اعالم 
كــرد كه مهم ترين محور مذاكــرات راهبردى ميان واشــنگتن و بغداد درباره 

همكارى هاى نظامى است.
به گــزارش فارس، «عباس صروط» در گفت وگويى با يك خبرگزارى عراقى، 
تصريح كرد: گفت وگوى اســتراتژيك ميان واشنگتن و بغداد در نيمه ماه آتى، 
براى عراق مفيد و مهم اســت. به ويژه كه ميان 2 طــرف يك توافقنامه امنيتى 
راهبردى درباره مســائل نظامى و ســالح هايى كه به ارزش ميلياردها دالر از 
آمريكا خريدارى شــده مانند هواپيماها و تانك هــا و ... نيز آموزش نيروهاى 

عراقى براى استفاده از اين تسليحات و صيانت از آنها وجود دارد.

آگهى مناقصه عمومى واگذارى خدمات شهرى و فضاى سبز 
شهـردارى فـامنين

  روابط عمومى شهردارى فـامنين

شــهردارى فامنيــن در نظــر دارد بــا اســتناد بــه مجــوز شــماره 948 مورخــه 99/01/24  از شــوراى اســالمى شــهر واگــذارى امــور 
مربــوط بــه پيمانــكارى خدمــات شــهرى و فضــاى ســبز شــهردارى فامنيــن  را طــى مــدت يــك ســال بــه اشــخاص حقوقــى واجــد 
الشــرايط واگــذار نمايــد لــذا متقاضيــان مــى تواننــد در صــورت تمايــل بــراى شــركت در مناقصــه از طريــق مراجعــه حضــورى 
  www.famenincity.ir  بــه امــور مالــى شــهردارى فامنيــن  اســناد تهيــه نماينــد و جهــت اطالعــات بيشــتر بــه ســايت اينترنتــى

مراجعــه نماينــد.
1-متقاضيان مى بايستى مبلغ 1,240,000,000 ريال ( يك ميليارد و دويست و چهل ميليون ريال )به عنوان سپرده شركت در مناقصه  به صورت ضمانت نامه 
بانكى سه ماهه ، اسناد خزانه بى نام و يا واريز نقدى به حساب شماره 0105755046007 شهردارى فامنين نزد بانك ملى ايران شعبه فامنين واريز نمايند 
و در پاكت الف ضمانت نامه بانكى ، اسناد خزانه بى نام و يا فيش واريزى و در داخل پاكت ب مدارك فنى و تخصصى و نيز رزومه كارى و در پاكت ج برگه 
پيشنهاد قيمت را قرارداده و حد اكثر تا تاريخ 1399/03/24 از طريق پست پيشتاز به آدرس : همدان ، فامنين شهردارى فامنين به كد پستى 6561617166 
ارسال نمايند و يا به صورت حضورى به دبيرخانه شهردارى فامنين نمايند و رسيد دريافت نمايند. متذكر مى گردد درج اطالعات فردى به صورت كامل ، 

آدرس ، تلفن و نيز مبلغ پيشنهادى به صورت ماهيانه به عدد و حروف در فرم پيشنهاد قيمت ارسالى توسط متقاضيان الزامى است.
1- به پيشنهاد هاى مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2- چنانچه نفر اول برنده مناقصه  از انجام قرارداد و معامله منصرف شود، سپرده وى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد ، بديهى است در مورد نفرات دوم 
و سوم نيز به همين صورت خواهد بود.

3- كليه هزينه هاى مناقصه  اعم از هزينه هاى درج آگهى در روزنامه ، كارشناسى و غيره به عهده برنده مناقصه  مى باشد.
4- شهردارى فامنين در رد و يا قبول پيشنهاد ها مختار است.

5- زمان دريافت اسناد مناقصه  از تاريخ 1399/03/07 لغايت 1399/03/21  مى باشد
6- مهلت قبول و ارسال پيشنهادات تا تاريخ 1399/03/24 مى باشد.

7- تاريخ تشكيل كميسيون معامالت روز يك شنبه  مورخ 1399/03/25  راس ساعت 10 صبح در محل شهردارى تشكيل مى گردد.
8- كليه شرايط و مشخصات در اسناد مناقصه  موجود مى باشد كه بايد به تاييد شركت كننده رسيده و در پاكت ب به همراه ساير اسناد ارسال گردد..

جهت اطالعات بيشتر با شماره 4-08136822020 تماس حاصل فرماييد. 
(م الف 49)

 مـزايده عمومى خـانه سازمانى و دو قطعه زمين در مالكيت 
اداره كل امور اقتصـادى و دارايـى

روابط عمومى اداره كل امور اقتصادى و دارايى استان همدان                        

اداره كل امور اقتصادى و دارايى در نظر دارد در اجراى ضوابط و مقررات مربوط به ماده 8 قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن 
تعداد 1 واحد خانه سازمانى در شهرهمدان و در اجراي بند (ه) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 دو قطعه زمين با كاربري مسكوني واقع 
در شهرك فرهنگيان شهرستان بهار را به صورت مزايده عمومى بر مبناى قيمت پايه كارشناسى رسمى دادگسترى و با رعايت قوانين و 

مقررات با شرايط نقدى از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت  به فروش برساند.
كليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارايه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه سامانه 

تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
( الزم به ذكر است شركت كنندگان مي بايست عالوه بارگذاري مدارك پاكتهاي الف ، ب و ج در سامانه مذكور ، اصل پاكت الف و ب را 

بصورت دستي پس از ثبت در دبيرخانه اداره كل تحويل واحد حراست نمايند.)
 تاريخ انتشار مزايده در سامانه  03/08 /99 مي باشد 

مهلت زماني دريافت اسناد مزايده:  از ساعت10  صبح مورخ 03/10 /99 لغايت ساعت 10 صبح 99/03/17
مهلت زماني بازديد و ارائه پيشنهاد : ساعت10 صبح مورخ17/ 03/ 99 لغايت 10 صبح 99/03/27

زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت10  صبح مورخ 03/31 /99
(م الف 326)

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

 مراســم افتتاحيه مجلــس يازدهم بــا حضور 
روحانــى،  حســن  والمســلمين  حجت االســالم 
حجت االسالم سيد ابراهيم رئيسى و على الريجانى 

برگزار شد.
به گزارش ايســنا، نخستين جلســه رسمى مجلس 
يازدهم پس از اســتقرار حجت االسالم تقوى، رئيس 
سنى مجلس يازدهم و روح ا... نجابت و محسن فتحى 
به عنوان دبيران هيأت رئيســه سنى مجلس يازدهم، 
برگزار شــد و زنگ رسمى نخستين جلسه مجلس 

يازدهم به صدا درآمد.
در ابتداى اين مراســم حســين ميرمحمد صادقى، 
معاون قوانين مجلس شوارى اسالمى ضمن قرائت 
اســامى اعضاى هيأت رئيسه ســنى گفت: معاونت 
قوانين مجلس با بررسى اســناد و مدارك موجود و 
اعتبارنامه هاى منتخبان مجلس 2 تن از مسن ترين و 
2 تن از جوان ترين نمايندگان را مشــخص كرد كه 
اينك در اجراى ماده 10 قانون آئين نامه داخلى مجلس 
اســامى آنها را به عنوان هيأت رئيسه مجلس يازدهم 
اعالم مى كنم تا نســبت به اجراى وظايف شش گانه 
مذكور طبق ماده 11 قانون آئين نامه داخلى عمل كنند.
 مجلس با نمايندگان كارشناس، فعال و 

پاكدست در رأس امور خواهد بود
متن پيام رهبر انقالب به مناسبت آغاز به  كار يازدهمين 
دوره مجلس توســط حجت االســالم و المسلمين 

محمدى گلپايگانى قرائت شد.
حضرت آيــت ا... خامنه اى در ايــن پيام خطاب به 
نمايندگان مجلس نوشــتند: آن كه مى تواند مجلس 
را در اين جايگاه شايســته بنشــاند، شما نمايندگان 
محترميــد. آنگاه كه نمايندگان مجلس با شــناخت 
درست از شرايط و اولويت هاى كشور و با كارشناسى 
و با حضور فعال و منظم، و با پاك دستى و امانت دارى، 
وظيفــه  قانونگذارى و ديگر وظايــف خود را انجام 
دهند، مجلس، نقطه  اميد مردم و نقطه  اتكاى مجريان، 
و به معنى حقيقى، در رأس امور كشور خواهد بود و 
چنين مجلسى در رساندن كشور به هدف هاى واال، 
سهم به سزايى خواهد داشــت. آفت عمده، سرگرم 
شــدن نماينده به حواشــى زيان بار يــا وارد كردن 
انگيزه هاى ناسالم شخصى و جناحى، سهل انگارى در 
كار، دسته بندى هاى احياناً ناسالم قومى و منطقه اى و 

قبيله اى و امثال آن است.

ايشان همچنين با تأكيد بر اينكه در حال حاضر، اقتصاد 
و فرهنگ در صدر فهرست اولويت هاى كشور است، 
افزود: اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولويت هاى 
كشور است. در باب اقتصاد، عالوه بر مشكالت عمده  
مشهود، بايد اذعان كنيم كه در دهه  پيشرفت و عدالت، 
نمره  مطلوبى در باب عدالت به  دست نياورده ايم. اين 
واقعيِت ناخواسته بايد همه را به تالش فكرى و عملى 
در باب معيشت طبقات ضعيف، به مثابه  اولويت وادار 
ســازد. توصيه  صاحب نظران به مــا مى گويد كه راه 
درست براى اين مقصود اصالح خطوط اصلى اقتصاد 
ملى يعنى اشــتغال، توليد، ارزش پــول ملى، تورم، 

اسراف و امثال آن است.
رهبر انقالب در در ادامه افزودند: سياســت هاى كلى 
اقتصاد مقاومتى در اين زمينه، راهنماى معتبرى است. 
توجه بــه تنظيم برنامه  هفتم كه در شــمار وظايف 
نزديك مجلس يازدهم اســت و نيز توجه به كاهش 
نقش تعيين كننــده  نفت خام در منابع مالى دولت كه 
خود فرصــت مغتنمى براى ترســيم خط اقتصادى 
كشور اســت، توصيه  ديگر اينجانب به شما عزيزان 

است.
حضــرت آيت ا.. خامنه اى با تأكيد بر رعايت تقوا و 
انصاف و اجتناب از حب و بغض هاى شــخصى و 
جناحى در اقدام به وظيفه نظارتى مجلس، خاطرنشان 
كردند: با رعايت اين موارد، نه حقى از مدير و مجرى 
خــدوم و زحمت كش ضايع شــود و نه اغماض و 

اهماِل بى مورد صورت گيرد.
 مجلس يازدهم وكيل الدوله 

و معاند الدوله نيست
در ادامه مراسم حجت االسالم سيد رضا تقوى، رئيس 
هيأت رئيسه ســنى مجلس يازدهم با تأكيد بر اينكه 
مجلس يازدهم دنبال حاشيه سازى نيست، گفت: ما به 
اين حاشيه سازان متذكر مى شويم كه تالش نكنند ما را 
به حاشيه برانند. مى خواهيم در زندگى مردم تأثيرگذار 

باشيم، ما وكيل الدوله و معاندالدوله نيستيم.
همچنيــن غالمرضا نورى، معــاون اجرايى مجلس 
ضمن ارائه گزارش بخش اجرايى مجلس شــوراى 
اسالمى در ده دوره گذشــته تأكيد كرد كه معاونت 
اجرايى و پشــتيبانى مجلس شــوراى اسالمى تمام 
تــالش خود را به كار گرفته تــا منتخبان مردم بدون 

دغدغه اى به برآورد انتظارات مردم بپردازند.

 مبناى ما براى همكارى با مجلس چارچوب 
قانون اساسى است 

رئيس جمهور هم با حضور در مجلس در ســخنانى 
آغاز مجلس يازدهم را به نمايندگان اين دوره و مردم 
تبريك گفت و اظهار كرد: هم دوران دولت 4 ساله و 
كوتاه است و هم دوران مجلس؛ اما با همكارى دولت 
و مجلــس مى توانيم  براى دهه ها و حتى قرن ها براى 

مردم يادگار ماندگارى به جا بگذاريم.
حســن روحانى با تأكيد بر اينكــه اميدوارم در يك 
سال باقيمانده دولت دوازدهم و آغازين سال مجلس 
يازدهم بتوانيم با يكديگر همكارى داشته باشيم، افزود: 
مبناى ما براى همكارى چارچوب قانون اساسى است 
و ما تك تك نمايندگان مجلــس را از ديدگاه قانون 
اساسى در برابر همه مردم ايران مسئول مى دانيم. همه 
فكر ها بايد براى منافع، مصالح و امنيت ملى و مسائل 
ملى را بر مسائل حوزه هاى انتخابيه و جناح ها ترجيح 
دهيم؛ زيرا مجلس شوراى اسالمى خانه ملت است و 

از آن مردم ايران است.
وى همچنين در ادامه گفت: خواست من از مجلس 
يازدهم اين اســت كه در ســال پايانى دولت و سال 
آغازين مجلس يازدهم بتوانيم دوران پيوند و پيروزى 
را شــكل دهيم؛ امروز در دوره ايستادگى و بردبارى 
هستيم اما مى توانيم با پيوند و هم افزايى در كنار هم 
بايستيم. به هيچ عنوان دنبال اين نيستيم كه مجلس از 
2 وظيفــه خود به عنوان تقنينى و نظارت كوتاه بيايد؛ 
زيرا ما به دنبال مجلس كارآمد هستيم و همانطور كه 
مقام معظم رهبرى در پيــام خود به مجلس يازدهم 
تأكيد كردند به دنبال مجلســى هستيم كه براى مردم 
اميد و براى دولت تكيه گاه باشــد. به دنبال آن هستيم 
كه رابطه دولت و مجلس به گونه اى باشد كه در سالى 
سخت كه با تحريم دشمن و ويروس خطرناك كرونا 
مواجهيم، بتوانيم كشــور را اداره كنيم و در مقابله با 

كرونا به موفقيت نهايى برسيم.
رئيس جمهــور تأكيد كرد: دولت دســت خود را به 
ســمت مجلس يازدهم دراز مى كنــد؛ ما از مجلس 

اخوت را مى خواهيم، همانطور كه همه ما از رهبرى 
بزرگوارمان ابوت را مى خواهيم. مطمئنم هستم كه در 
اين سال سخت به مردم اميد بيشتر و يأس بزرگى به 
دشــمنان مى دهيم و پيشرفت كشور را ادامه خواهيم 

داد.
 انتخابات دوم اســفند 98، برگ زرينى از 

كارنامه انتخابات را رقم زد
عبدالرضــا رحمانى فضلى، وزير كشــور نيز با ارائه 
گزارشى از انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى 
اسالمى در جلسه افتتاحيه مجلس، بيان كرد: وزارت 
كشور مفتخر است به عنوان مجرى برگزارى انتخابات 
بر اساس سياست هاى كلى انتخابات و با رعايت اصل 
قانون مــدارى، بى طرفى و امانتــدارى و تالش براى 
ارتقاى شاخص هاى كيفى اجرا، انجام عمليات بزرگ 
انتخابات دوره يازدهم را به فرصتى براى احقاق حق 
مدنى ملت براى شركت در اداره امور كشور و ميدانى 
براى تحقق كارآمدى و نمايش توان و اقتدار اجرايى 

دولت مبدل كرد.
 زيارت حرم بنيان گذار انقالب به دســتور 

ستاد مقابله با كرونا انجام نمى شود
در ادامه جلســه حجت االســالم تقوى، رئيس سنى 
مجلس يازدهم اعالم كرد كه به دســتور ســتاد ملى 
مقابله بــا كرونا منتخبــان مجلس يازدهم امســال 
برخالف رويه هميشــگى به زيارت مرقد بنيان گذار 

انقالب نمى روند.
مراســم افتتاحيه مجلــس يازدهم زير ســايه كرونا 
درحالى برگزار شــد كه با توجه به توصيه هاى ستاد 
ملى مقابله با كرونا تعداد مدعوين اين جلســه كمتر 

از معمول بود.
مدعوين جلســه افتتاحيه پيــش از ورود به مجلس 
از تونل ضدعفونى رد شــدند و با دستگاه تب سنج 
ميزان تب آن ها سنجيده شد. همچنين گفته مى شود 
كه منتخبان پيــش از ورود به مجلس و در روزهاى 

گذشته تست كرونا داده اند.
در ادامه مراسم متن سوگندنامه منتخبان دوره يازدهم 

مجلس طبق اصل 67 قانون اساســى توسط رئيس 
هيأت رئيسه ســنى مجلس قرائت شد و نمايندگان 

به صورت ايستاده آن را تكرار سوگند ياد كردند.
همچنين شــعب 15 گانه براى بررســى اعتبارنامه 
منتخبان مجلس يازدهم در نخســتين جلســه علنى 
مجلس تعيين شد و منتخبان مجلس يازدهم در يك 
رأى گيرى استمزاجى با برگزارى دومين جلسه علنى 
كه امروز (پنج شــنبه هشتم خردادماه) برگزار خواهد 

شد، موافقت كردند.
رئيس ســنى مجلس شوراى اســالمى زنگ پايان 
نخســتين جلســه علنى مجلس يازدهم را به صدا 
درآورد و با اعالم اينكه جلسه بعدى مجلس شوراى 
اسالمى ساعت 8  روز پنج شنبه برگزار خواهد شد، 
افزود: ان شــاءا... در يك انتخابات خوب و باصفا و 
صميمى تكليف مديريت مجلس را مشخص كنيم. 
كسانى كه متقاضى پســتى در هيأت رئيسه هستند 
درخواست خود را به صورت مكتوب به هيأت رئيسه 

سنى تقديم كنند.
پس از پايان نخستين جلسه مجلس يازدهم، منتخبان 
مجلس بر ســر مزار شهداى گمنام در حياط پارلمان 
حضــور يافتند و با آرمان هاى امام و شــهدا تجديد 

ميثاق كردند.
 هيأت رئيسه مجلس يازدهم امروز انتخاب 

مى شوند
رئيس سنى مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى 
روزگذشــته مجلــس گفت: به دليل ايــن كه برخى 
نماينــدگان خواهان تشــكيل زودتر هيأت رئيســه 
مجلس يازدهم هستند اين موضوع را به رأى مجلس 

گذاشتيم.
رضا تقوى ضمن گرفتن رأى اســتمزاجى منتخبان 
به صورت قعود و قيام اظهار كرد: به دليل اينكه اكثريت 
مجلس موافق برگزارى جلسه روز پنجشنبه(امروز) 
هستند. دومين جلسه مجلس 8 صبح هشتم خردادماه 
برگزار مى شود كه دستور جلسه برگزارى انتخابات 

هيأت رئيسه است.

پارلمان يازدهم 
كارخود را آغاز كرد
■ افتتاحيه با رعايت اصول بهداشتى

رقابت بر سر رياست مجلس امروز 
پايان مى يابد

البى قاليباف يا 
چانه زنى حاجى بابايى

 نخستين جلسه علنى مجلس يازدهم شوراى اسالمى 
روزگذشته با حضور رؤســاى 3 قوه در مراسم افتتاحيه 
برگزار شد. در اين جلســه با رأى نمايندگان تصميم به 
برگزارى جلسه امروز به منظور تعيين هيأت رئيسه مجلس 

يازدهم گرفته شد. تعيين هيأت رئيسه مجلس در دستور 
كار جلســه بعدى قــرار گرفته بود كه بــا رأى گيرى در 
جلسه ديروز مجلس، نمايندگان رأى به برگزارى جلسه 

امروز(پنجشنبه 8 خرداد ماه) دادند. 
نمايندگان مجلس به منظور تعييــن هرچه زود تر هيأت 
رئيسه بعداز ظهر روزگذشــته و پس از مراسم افتتاحيه 
مجلــس يازدهم، جلســه فراكســيون اكثريت(انقالب 
اسالمى) را براى تعيين هيأت  رئيسه مجلس تشكيل دادند. 
عضو فراكســيون انقالب در گفت وگو با ايســنا اظهار 
كــرد كه بعد از ظهر روزگذشــته فراكســيون انقالب 

اســالمى يا همان فراكســيون اكثريت براى رسيدن به 
اجماعى درباره انتخابات هيأت رئيسه مجلس يازدهم 
تشكيل شــد.محمدصالح جوكار افزود: در اين جلسه 
كانديداهــاى رياســت مجلس محمدباقــر قاليباف، 
حميدرضا حاجى بابايى، ســيد مصطفى آقاميرســليم 
و حجت االســالم حســن نــوروزى اعالم شــد كه 
قرار شــد هر كدام از آنها به مدت 15 دقيقه درباره 

دهند. توضيح  برنامه هايشان 
وى همچنين با اشــاره به كانديداهاى نايب رئيســى 
مجلــس يازدهــم گفــت: عبدالرضا مصــرى، الياس 

نادران، على نيكزاد، ســيد رضا تقوى، عليرضا منادى، 
محمدرضــا ميرتــاج الدينى، اميرحســين قاضى زاده 
هاشــمى و محمد مهدى زاهدى براى نايب رئيســى 
اعالم كانديداتورى كردند. عضو فراكسيون انقالب گفت 
كه 28 منتخب در فراكســيون اكثريت براى دبيرى هيات 
رئيسه اعالم كانديداتورى كردند كه شامل بدرى، شاكرى، 
موحد، رشيد، عزيزى، حاجى دليگانى، صالحى، دهنوى، 
خضريان، سرمدى، نصيرايى، كريمى، موسوى الرگانى، 
اميرآبادى، انصارى، غضنفرآبــادى، طباطبايى، دلخوش، 

نوش آبادى، جمال زاده و موسوى مى شود.

 قاليباف گزينه  نهايى براى رياست مجلس 
شد

محمدباقــر قاليباف با كســب 166 رأى از مجموع 240 
رأى مأخوذه گزينه  نهايى فراكسيون انقالب اسالمى براى 

رياست مجلس شد.
احمد نادرى، دبير اجرايى فراكســيون انقالب اسالمى و 
منتخب تهران در مجلس يازدهم در گفت وگو با تسنيم، در 
تشريح جلسه عصر ديروز فراكسيون انقالب اسالمى كه با 
دستور كار برگزارى انتخابات هيأت رئيسه براى مشخص 
كردن كانديداهاى نهايى اين فراكسيون برگزار شد، گفت: 

با پايــان رأى گيرى براى انتخاب گزينه نهايى رياســت 
محمدباقر قاليباف با كسب 166 رأى از مجموع 240 رأى 
مأخوذه كانديداى نهايى فراكسيون انقالب اسالمى براى 
رياســت مجلس نام گرفت. وى افزود: همچنين در اين 
رأى گيرى آقايان حاجى بابايى 57 رأى، ميرسليم 5 رأى، 

نوروزى 2 رأى كسب كردند و 10 رأى نيز باطله بود.
 قاضى زاده و نيكزاد گزينه هاى نايب رئيسى 

مجلس شدند
قاضــى زاده 94 رأى، نيكــزاد 93 رأى، مصرى 77 رأى، 

زاهدى 56 رأى و نادران 53 رأى كسب كردند.
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نگاه

ــتر  ــاران داد گس ــك ي ــارى داورى ني ــر تج ــه غي ــيس موسس تاس
درتاريــخ 1399/02/31 بــه شــماره ثبــت 998 بــه شناســه ملــى 
14009157084 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه خالصــه آن 

ــردد. ــى ميگ ــوم آگه ــالع عم ــت اط ــر جه ــرح زي ــه ش ب
ــرى،  ــور داورى و ميانجيگ ــات ام ــت خدم ــام فعالي ــوع : انج  1 - موض
ــم  ــى اع ــى و حقوق ــه اشــخاص حقيق ــا كلي ــرارداد ب ــه ق ــاد هرگون انعق
از دولتــى، عمومــى و خصوصى"ثبــت موضــوع فعاليــت مذكور،بــه 
منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعاليــت نمــى باشــد، درصــورت ضــرورت 
ــط" 2 - مــدت : از  ــى پــس از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيرب قانون
ــدان،  ــى: اســتان هم ــز اصل ــدت نامحــدود 3 - مرك ــه م ــخ ثبــت ب تاري
ــه  ــه خواج ــدان، محل ــهر هم ــزى، ش ــش مرك ــدان، بخ ــتان هم شهرس
ــف،  ــه همك ــالك 20 ، طبق ــتور، پ ــتور،كوچه پاس ــان پاس ــيد، خياب رش
ــى : 1/000/000  ــخصيت حقوق ــرمايه ش ــتى 6516653469 4 - س كدپس
ــركا :  ــهم الشــركه ش ــزان س ــامى و مي ــد. 5 - اس ــى باش ــد م ــال نق ري
آقــاى محمدرضــا فاتــح اميرخيــزى داراى 10/000 ريــال ســهم الشــركه و 
ــال ســهم الشــركه 6 - اوليــن  ــار داراى 990/000 ري ــدا نيــك ي ــم وي خان
ــه ســمت  ــى 3873409526 ب ــار باكدمل ــدا نيــك ي ــم وي ــران : خان مدي
مديرعامــل ورئيــس هيئــت مديــره وآقــاى محمدرضــا فاتــح اميرخيــزى 
ــراى  ــره ب ــه ســمت نايــب رئيــس هيئــت مدي باكدملــى 2619632005 ب
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نيش و نوش

12 درصد موارد بيمارستانى كرونا فوت مى كنند
 عضو كميته كشورى مبارزه با بيمارى هاى واگير وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى با اعالم اينكه كرونا هنوز در دنيا واكسن يا داروى اختصاصى ندارد و داروهاى 
كنونى نيز اثربخشى چندانى نداشــته اند، خبر داد. مسعود مردانى در گفت وگو با ايرنا 
افزود: تجارب 3 ماه اپيدمى كرونا در ايران نشــان مى دهد بيمارانى كه به نوع خفيف 
يا متوســط بيمارى كوويد 19 مبتال هستند و در خانه استراحت مى كنند، معموال دچار 
مرگ و مير نمى شوند، اين افراد 80 تا 85 درصد موارد اين بيمارى هستند. وى گفت: از 
بين بيماران كرونا كه به بيمارستان مى آيند 12 درصد فوت مى كنند، در واقع از بين 15 
درصد افراد مبتال به كرونا كه به بيمارستان مى آيند، 5 درصد به  ICU مى آيند و حدود 

50 درصد بيماران كوويد 19 كه به بخش مراقبت هاى ويژه مى آيند فوت مى كنند.

مدرسه تلويزيونى ايران در تابستان تعطيل نمى شود
 قرار اســت مدرسه تلويزيونى ايران در تابســتان تعطيل نشود اما به جاى آموزش 

دروس، آداب زندگى و مهارت هاى اجتماعى ارائه خواهد شد.
رابــط معاونت آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با فارس اظهار 

كرد: تا 18 خرداد تمام محتواى كتاب درسى ابتدايى و دوره آن تمام مى شود.
محمدرضا ســيفى ادامه داد: در تابســتان، شــبكه آموزش تعطيل نمى شود و مدرسه 
تلويزيونى ادامه دارد اما ســبك و ســياقش تغيير خواهد كرد و مبنايش، آداب زندگى 
و مهارت هــاى اجتماعى خواهد بود. وى افــزود: در نظر داريم، كالس هاى درس هر 
پايه برپا باشــد اما قالب و مدل كالس ها فرق خواهد كرد كه در اين راستا پيشنهادات 

متعددى مطرح شده و درحال بررسى است.

بيمارى ام اس ميهمان ناخوانده مردم دنيا و ايران است
 ام اس ميهمان ناخوانده اى اســت كه سال ها است بســيارى از مردم دنيا و برخى 

هموطنان را به خود مشغول كرده است.
نايب رئيس انجمن ام اس ايران گفت: امروز بســيارى از بيمارى ها به مدد تالش هاى 

پيگير جامعه علمى و پشتيبانى تك تك مردم جامعه به فراموشى سپرده شده  است .
به گزارش ايرنا، محمدعلى صحرائيان ادامه داد: افراد مبتال و خانواده هاى آنها با چالش 
بيمارى دست و پنجه نرم مى كنند و تالش دارند با وجود همه ناماليمات كمترين تأثير 

را از بيمارى گرفته و به جاى يأس و نااميدى بيمارى را مديريت كنند.
وى تصريــح كرد: روز جهانى ام اس فرصتى اســت كه افراد شــناخت بهترى از اين 

بيمارى پيدا كرده و براى مبارزه با آن در سراسر دنيا همت گمارند. 

استقالل طلبى 
نقطه اوج دوره بلوغ نوجوانان

 دوره بلــوغ در نوجوانان در چند مرحلــه اتفاق مى افتد كه 18 تا 
20 ســالگى را مى توان مرحله آخر دوره نوجوانى ناميد كه اين افراد 

به تدريج به سمت استقالل و خودكفايى از خانواده گام برمى دارند.
يــك روان درمانگــر گفت: در آغــاز دوره بلوغ 12 تا 14 ســالگى، 
نوجوانــان و والدين به مرور در روابط با يكديگر، فاصله بيشــترى را 
تجربه مى كنند. نوجوانان نسبت به كنجكاوى و توجه والدين حساس 
مى شوند. براى نمونه نوجوانان در اين دوره عالقه مند هستند در اتاق 
خود را قفل كنند و يا مكالمه هاى تلفنى خود را آرام و بى ســر و صدا 

انجام دهند، كه فقط سبب افزايش كنجكاوى والدين مى شود.
سارا اكبرزاده در گفت وگو با ايرنا افزود: بسيارى از والدين معتقدند كه 
نوجوانان در اين ســنين آلت دست گروه همسال خود قرار مى گيرند، 
اما شواهد اينگونه نيست. همرنگى با گروه همساالن در اوايل نوجوانى 

به اوج خود مى رسد، ولى پس از آن كاهش پيدا مى كند.
وى تصريح كرد: والدين و نوجوانان درباره تعريف استقالل با يكديگر 
توافق ندارند. پدر و مادر تأكيد دارند كه اســتقالل طلبى فرزند در اين 
دوره مستلزم مسئوليت پذيرى است، در حالى كه نوجوان در دوره بلوغ،  

استقالل را به نوعى رهايى از احكام والدين تعريف مى كند.
اكبرزاده افزود: فرايند كناره گيرى به احتمال زياد، متقابل اســت يعنى 
به نوعى روند رشد نوجوان به پيش مى رود كه فرزند خانواده خلوتى 
و تنهايى را بيشــتر ترجيح مى دهد و به طور عادى والدين عقب نشينى 
مى كننــد. از طرفى با وجــود تضاد، خانواده بر اين باور رســيده كه 
نوجوان نياز به يك فضاى خاص و متعلق به خود دارد و بايد ســعى 

كرد تا اين زمينه فراهم شود.
 اين روان درمانگر گفت: والدين تالش كنند در برابر تمايل نوجوان به 
استقالل طلبى و تنهايى آن به طور احساسى و تهديدآميز برخورد نكنند، 
زيرا اين احساس ممكن است سبب برانگيختن واكنش نوجوان شود 
و فرزند خانواده براى اجتناب از موشكافى و كنجكاوى هرچه بيشتر 

از والدين فاصله گيرد.
وى ادامــه داد: در ايــن مواقع والدين بايد مراقب باشــند تا از اقدام 
تالفى جويانه و طرد نوجوان خوددارى كنند. هرگاه فرزند به سوى پدر 

و مادر مى آيد، بايد بدون قيد و شرط پذيراى آن بود.
وى تصريح كرد: تربيت فرزندان از ابتداى خردسالى و حتى دوره هاى 
نوجوانى و جوانى يكى از مهم ترين مسئوليت ها و وظايفى است كه بر 
عهده والدين قرار داده شده است، وظيفه اى كه اگر خوب و درست از 
عهده آن برآيند، نتيجه اى جز آينده درخشــان و مطمئن براى فرزندان 

به همراه نخواهد داشت.
اكبرزاده اظهار كرد:  والدين دلســوز و مسئول، آينده جسمى و روانى 
فرزندان خود را بايد تأمين كنند، چنانچه دوره بلوغ و رشد نوجوان و 
به گونه اى استقالل طلبى آن نسبتاً به هنجار صورت گيرد، در مرحله 18
تا 20 سالگى كه دوره آخر نوجوانى است،  فرزند به تدريج به صورت 
يك فرد مســتقل و خودكفا در مناسبات خانوادگى، آموزشى، شغلى، 
اجتماعــى و فرهنگى ايفاى نقش مى كند و در چنين صورتى مى توان 
اميدوار بود كه مراحل رشــد و پرورش آن با موفقيت انجام شــده و 
او آماده اســت تا زندگى در دوره جوانى و بزرگســالى را با موفقيت 

آغاز كند.

آرمان ملى: برخى اصولگرايان ژست اصالح طلبى خواهند گرفت
 آخه قراره همه باهم يه عكس دسته جمعى بگيرند!!

اطالعات: اروپا براى حفظ برجام بايد كارهاى مؤثرترى كند
 اينم يكى ديگه از دلبرى هاى اروپاس!!

ايران: نقشه راه تورم زدايى از اقتصاد
 نگران نباشين مسيرياب آنالين روى تمام نقشه هاى ايران فعاله!! 

جوان: عصر رهبرى آمريكا به پايان رسيده است
 عصر يخبندانش داره شروع مى شه!!

خراسان: فشار4 جانبه بر بورس
 از هر طرف بهش فشار وارد نكنيد خون به مغزش نمى رسه ها!!

دنياى اقتصاد: شوك كرونا به روايت بنگا ه ها
 جل الخالق!!

صداى اصالحات: روند صعودى كرونا در 10 استان 
 بازهم كرونا هوس ايران گردى زده به سرش!!

روزنامه شرق: بازگشت به پوپوليست
 بدون شرح!!

همشهرى: وضعيت قرمز در مناطق حفاظت شده
 اين مراحلو رد كنيم رفتيم فينال!!

ابرار ورزشــى: قلعه نويى: ايرانيان با اين بودجه به ســختى مى توانند 
ورزش كنند

 ديگه باد خورده پشت ورزشكارا تنبل شدن!!
خبرورزشى: 4 سال است در فوتبال ايران حكومت مى كنيم

 حتما با نظارت حاكم بزرگ ميتى كومانه!!
آسيا: كاميون هاى خسته و فرسوده دارند نونوار مى شوند

 احتماال مى خوان چند تا خوش ركاب توليد كنند!! 
آرمان ملى: اولين تقابل احمدى نژادى ها با قاليباف

 مراقب باشن يه موقع باهم دوئل نكنند!!
ابتكار: چالش هاى اعتدال در بهارستان اصولگرايى

 بدون شرح!!
جوان: اصالح بورس از ترس آزادسازى سهام عدالت

 آب طال بدين بخوره ترسش بريزه!!

نيلوفر بهرمند نژاد »
 دسترســى به آب آشاميدنى سالم 
از نيازهاى اساســى جامعه و به عنوان 
مهم ترين منبع حياتى محسوب مى شود 
و از اهميت به سزايى در زندگى انسان 

برخوردار است.
بيمارى هاى ناشى از آب هاى آلوده كه 
در برخى نقاط به عنوان آب آشاميدنى 
مصرف مى شــود يكى از نگرانى هاى 
عمده در دنيا محسوب مى شود كه از 
جمله اين بيمارى ها شامل بيمارى هاى 
عفونى روده اى مانند حصبه، وبا، اسهال 
خونى، اشاره كرد كه انسان به وسيله 

آب آلوده به آن مبتال مى شود.
با توجه به چند ســال اخير و شــيوع 
بيمارى وبا كه ناشى از آب هاى آلوده 
بود در بســيارى از استان هاى كشور 
همه گير شد و عده اى از افراد بر اثر اين 
بيمارى جان خود را از دست دادند، با 
ضدعفونى كردن آب ها با مواد افزودنى 
مانند كلر كه در هنگام شست وشــوى 
سبزى ها و ميوه  ها كه بيشتر در معرض 
اين ويروس خطرناك و كشــنده قرار 
داشتند، توانستند تا حدودى از شيوع 

اين بيمارى جلوگيرى كنند.
متغيرهايــى كــه بــراى كيفيت آب 
به  مى شــود  ســنجيده  آشــاميدنى 
متغيرهاى فيزيكى، شيميايى و ميكروبى 

تقسيم بندى مى شود.
 همچنين بيشتر آب ها پيش از آشاميدن 
به مراقبت و تصفيــه نياز دارند حتى 
آب هايى كــه از چاه هــاى عميق و 
چشمه ها به دست مى آيند، مقدار تصفيه 

آن به منبع آب بستگى دارد.
در چنــد ماه اخير ويــروس كرونا و 
گستردگى آن در سراسر دنيا، پيامدهاى 
در  گوناگونى  مشــكالت  و  متنــوع 
زندگى انســان پديد آورده است كه 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى را براى 
جلوگيرى از شيوع اين ويروس بسيار 

ضرورى و حايز اهميت مى كند.
بــه گــزارش ســازمان بهداشــتى 
جهانــى هــم در اين بــاره اعــالم 
كــرد كــه در حال حاضــر وجــود 
ــاى  ــع آب ه ــا در مناب ــروس كرون وي
آشــاميدنى تشــخيص داده نشــده 

ــت. اس
موجــود،  شــواهد  اســاس  بــر 
احتمــال آلودگــى منابــع آب بــه 
ــر هميــن  ويــروس كمتــر اســت و ب
ــر  ــى ب ــى مبن ــچ مدرك ــاس هي اس
ــق  ــا از طري ــروس كرون ــار وي انتش
سيســتم فاضــالب يــا بــدون تصفيــه 

ــدارد. ــود ن ــالب وج فاض
در مناطق روســتايى و بيشــتر مناطق 
تفريحــى، آب مورد نيــاز از چاه هاى 
متعدد به صورت چشمه هايى از دل زمين 
مى جوشد كه به دليل امالح هايى كه در 
اين آب ها وجــود دارد جزو آب هاى 
سنگين محسوب مى شود و تأمين كننده 

اصلى آب منطقه به شمار مى آيد.
با توجه به شــاخص هاى بهداشــتى 
موجود در كشور ميزان دسترسى به آب 
آشاميدنى در روستاها كمتر از شهرها 
اســت و همچنين درصــد مطلوبيت 
كيفيت آب هاى آشــاميدنى در مناطق 

روستايى كمتر از شهرها است.
در همين راستا، با يكى از اساتيد گروه 
بوعلى  دانشگاه  آب  مهندســى  علوم 
سينا عبدا... طاهرى تيزرو در رابطه با 
وضعيت و كيفيت آب اســتان همدان 
گفت وگويى داشتيم كه در ذيل به آن 

اشاره خواهيم كرد.

منابع  محدوديــت   
و  همدان  اســتان  آبى 
بخش هاى  نياز  تشديد 
مختلف درحال حاضر در 

چه وضعيتى است؟
محدوديت منابع آبى استان 
همــدان و تشــديد نيــاز 
در  و  مختلــف  بخش هاى 
نهايت تأمين آب مناســب 
بــراى مصــارف گوناگون 

از اصلى ترين چالش هاى براى دســتيابى به 
توسعه پايدار در ديار هگمتانه عنوان مى شود.

همدان با متوســط بــارش 330 ميلى متر در 
ســال، در منطقه نيمه خشك و كم بارش قرار 

گرفته است.
توزيــع نامتــوازن زمانى و مكانــى بارش، 
خشكسالى و كمبود منابع آب، تأثير به سزايى 
بــر آب هاى زيرزمينى همچنيــن تاالب ها و 
دشت هاى استان گذاشته و آنها را در وضعيت 

ممنوعه بحرانى قرار داده است.
بر اين اساس ضرورت مصرف بهينه آب در 
تمامى  بخش ها به ويژه كشاورزى و توجه به 
محيط زيست به اندازه سالمتى مردم ضرورت 
دارد. بررســى ها نشــان مى دهد كه استفاده 
و مديريــت منابــع آبى در گذشــته چندان 
مطلوب نبوده و درحال حاضر مشــكالت و 
مشاهده  اين باره  در  گوناگون  نارســايى هاى 
مى شــود. افت ســطح آب هاى زيرزمينى و 
كســرى مخــازن، كاهش آب دهــى چاه ها، 
خشك شــدن قنوات، افت كيفيت منابع آب 
زيرزمينى، كاهش آب تاالب ها، نشست زمين 
و ايجاد فروچاله ها را از پيامدهاى منفى كمبود 
آب دانست، در اين خصوص پايان نامه هايى 
تحقيقاتى به صورت موردى هر ســاله توسط 

دانشگاه نيز بررسى مى شود.
 تخريب ســفره هاى آب زيرزمينى، آلودگى 
منابع آب، افزايش سيل خيزى منطقه، مشكل 
تأمين آب آشــاميدنى باكيفيــت و پايدار و 
بروز پديده خشكسالى از ديگر نتايج كمبود 
آب اســت. نقش مردم و ســازمان هاى مردم 
نهاد و انجمن هاى بهره بــرداران در مديريت 
منابع آبى با شــرايط موجود و هشــدارهاى 
مكرر كارشناســان محيط زيســت در حوزه 
آب، حساســيت زيادى در مســئوالن براى 
برنامه ريــزى و اتخاذ تصميم هــاى الزم در 
راســتاى ارتقاى بهــره ورى در مصرف آب 

ايجاد كرده است.
سدهاى  به  ورودى  آب هاى  ميزان   

استان همدان چقدر است؟
ميزان بارش هاى امســال نســبت بــه آمار 
بلندمدت كــه 321 ميلى متر بوده، با توجه به 
اينكه افزايش 40 درصدى داشــته است، بر 
اساس گزارشات و استفاده از داده هاى موجود 
آب منطقه استان همدان، ورودى سد اكباتان 

مطلوب  درحال حاضــر 
7/8 معــادل  كه  اســت 
مترمكعب در ثانيه است، 
حجم فعلى اين سد 34/8
معادل  مترمكعب  ميليون 
100 درصد حجم مخزن 
است كه1/3 مترمكعب در 
شرب  مصرف  براى  ثانيه 
و 6/5 مترمكعب در ثانيه 

سرريز مى شود.
ســدهايى اعم از سد كالن مالير، شيرين سو، 
سرابى و شــنجور معموال پر هســتند و در 
واقع پر شدن ســدها نشانه  اين نيست كه ما 
مشــكل كم آبى ويا بى آبى نخواهيم نداشت 
و به طور كلى مى توان گفت كه بســيارى از 
ســفره  آب هاى زير زمينى نامطلوب است و 
هر بارندگى كه در هر ســال بخواهد شــكل 
بگيرد،  فقط 10 تا 15 درصد مى تواند تغذيه 
آ ب هاى زير زمينى  شود، بنابراين در اين باره 
الزم است كه بهره بردارى هاى بى رويه در اين 

زمينه انجام ندهيم.
 سالمت آب شرب همدان از لحاظ 

بهداشتى چگونه است؟
خوشــبختانه در استان از آب شرب بهداشتى 
صددرصد بهره مند هستيم و درباره فاضالب 
هــم در دولــت تدبير و اميــد از 50 درصد 
پوشش به 75 درصد پوشش ارتقا پيدا كرديم. 
آب شــرب همدان دقيقاً برابر با اســتاندارد 
است، به نظر مى رسد 90 درصد از مشكالت 
طعم و بوى آب مشــتركان، مربوط به اشكال 

در لوله و اتصاالت داخل منازل است.
آب شهر همدان همه روزه توسط كارشناسان 
كنترل كيفى مى شــود و درصــورت وجود 

مشكل احتمالى مديريت مى گردد.
اگر روزى ميزان كلــر از حد مجاز باال رود، 
به طور قطع مركز بهداشت همدان اين موضوع 
را اعــالم مى كند، ضمناً وضعيت آب شــهر 
همدان توسط آزمايشــگاه مركزى آبفا همه 

روزه بررسى مى شود.
 بحــران كم آبــى توزيــع آب در 
روستا هاى همدان درحال حاضر به چه 

صورت است؟
بر اســاس گزارش هــا و تأييــد اينجانب، 
روســتايى  جمعيت  درصدى  بهره مندى 80 
استان از آب شرب سالم و بهداشتى در دستور 
كارسال 99 قرار دارد بر پايه برنامه ريزى هاى 
انجام شــده و بر اساس ســند توسعه استان، 
بــا بهره بــردارى از 5 مجتمع آبرســانى در 
روستاهاى تابعه، جمعيت روستايى برخوردار 
از آب آشاميدنى ســالم به 80 درصد است. 
آبرســانى به روســتاهاى تحت پوشش حفر 
24 حلقه چاه، تجهيــز و كف كنى 17 حلقه 
چاه، اليروبى 4 رشته قنات و بهسازى 5 دهنه 
چشــمه عملياتى شــد. درحال حاضر استان 

همدان شــامل يك هزار و 61 روستا است؛ 
هم اكنون درصد بهره مندى جمعيت روستايى 
اســتان از آب شــرب ســالم 76/36 درصد 
درسطح  آبرسانى  ضريب  درحالى كه  اســت 
روستاهاى كشور در شرايط كنونى 76 درصد 
است. بنابراين آبرســانى براى آب شرب در 
اين روستا بى نظير و هميشه سعى گرديده از 

كيفيت مطلوب برخوردار باشد.
(گــزارش ســيماى منابع آب شــركت آب 

منطقه اى استان همدان).
همچنين در تعدادى از اين روستا ها نيز از آنجا 
كه گاهى آب شــرب كيفيت چندان مطلوبى 
به لحاظ طعــم و مزه ندارد بنــا به ضرورت 
آبرسانى با تانكر انجام مى شود كه اين كار با 
صرف انرژى و هزينه هاى زياد در جهت رفاه 

ساكنان عزيز روستا ها انجام مى گيرد.
درحال حاضر در ســطح استان همدان 8 باب 
آزمايشگاه فيزيك و شيميايى پايش و كنترل 
كيفى آب شرب روســتاها را در دستور كار 
دارند. وضعيت كلرزنــى و كنترل كيفى آب 
شرب روستاها با همراهى بهورزان، دهياران 
و اعضا شوراهاى اسالمى  روستاها و همچنين 
با دريافت گزارشات مردمى  پيگيرى مى گردد.

 دســتگاه هاى تصفيــه خانگــى 
چه ميــزان بر كيفيت آب آشــاميدنى 

تأثيرگذار است؟
 امروزه نگرانىهاى جهانى در مورد آلودگى 
آب زه ها به مواد شــيميايى و تأثير ســوء آن 
بر ســالمتى افزايش يافته است. در مطالعات 
انجام شــده در مــورد دســتگاه تصفيه آب 
خانگى در مناطق مختلف شهر نتايج مطالعه 
نشان مىدهد كه آب خروجى از دستگاههاى 
تصفيه آب خانگى از نظر كلر آزاد باقيمانده، 
سولفات و بىكربنات به شدت كمتر از مقادير 
مطلوب آن در آب شــهرى مىباشد. استفاده 
از دستگاه هاى تصفيه كن موجب از بين رفتن 

90 تا 95 درصد از امالح مفيد آب مى شود.
بــر اســاس 2 طــرح تحقيقاتى اســتفاده 
روش  بــه  كــه  تصفيــه  دســتگاه هاى  از 
معكوس(ORO) عمــل مى كنند موجب از 
بيــن رفتن بخش زيادى از امالح مفيد آب از 
جمله كلسيم، منيزيم، پتاسيم و فلور مى شود.

استفاده از دستگاه هاى تصفيه آب موجب از 
بين رفتن ســختى آب شده و آب را به مقطر 
و يا سبك تبديل مى كند بر اساس مقاالت و 
پژوهش هاى انجام شده در سطح كشور هاى 
مختلف آب سبك در دراز مدت موجب بروز 
آسيب هاى جدى به قلب و عروق و اختالل 

در رشد استخوانى كودكان مى شود.
توليدكنندگان دستگاه تصفيه آب براي فروش 
كاالهاي خود نياز به بــازار مصرف دارند به 
همين علت به جاي اينكه به سختي آب نگاه 
واقع بينانه داشــته باشند، نگاهى كاسب كارانه 

دارند.

گفت و گوى يك كارشناس آب با همدان پيام:

90 درصد امالح آب با دستگاه تصفيه خانگى 
از بين مى رود

دستورالعمل جديد براى بازگشايى 
دانشگاه ها اعالم شد

 قائــم مقــام معاونــت آموزشــى وزارت بهداشــت جزئيــات جديــد 
نحــوه بازگشــايى دانشــگاه هاى علــوم پزشــكى از 17 خردادمــاه 99 و 

آزمون هــاى علــوم پزشــكى در شــرايط كرونــا را اعــالم كــرد.
ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ك ــر اظه ــا مه ــو ب ــرى در گفت وگ ــد اكب حمي
ــاى  ــداوم فعاليت ه ــاره ت ــا در ب ــت كرون ــى مديري ــتاد مل ــه س مصوب
آموزشــى دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــى در تــرم جــارى و 
ــخ  ــه حضــور دانشــجويان در دانشــگاه ها از تاري ــم آوردن زمين فراه
ــارى 29 ــده در جلســه وبين ــه عمــل آم ــرو مباحــث ب 17 خــرداد پي
ارديبهشــت، دســتورالعمل جديــد بــا امضــاى 3 معــاون وزارت 

ــد. ــالغ ش ــگاه ها اب ــه دانش بهداشــت ب
وى گفت: در اين دستورالعمل تأكيد شده است كه با توجه به وضعيت 
كلى اســتان، شهرستان محل استقرار دانشگاه يا دانشكده اقدامات الزم 
با رعايت پروتكل هاى بخشى و به ويژه دستورالعمل معاونت بهداشت 

انجام گيرد.

كاهش فشارخون 
ريسك ابتال به زوال 
عقل را كم مى كند

 تحقيق نشــان مى دهد كاهش فشارخون 
باال با مصرف داروهاى فشــارخون ريسك 

ابتال به زوال عقل و اختالل شناختى را تا 7
درصد كاهش مى دهد.

به گــزارش مهر، محققان مشــاهده كردند 
پايين آوردن فشــارخون باال بــا داروهاى 
ضدفشارخون ريســك ابتال به زوال عقل يا 
اختالل شناختى را تا 7 درصد در طول يك 

دوره 4 ساله كاهش مى دهد.

اين بــاره  در  تحقيــق،  تيــم  سرپرســت 
ــرورت  ــر ض ــا ب ــاى م ــد: «يافته ه مى گوي
ــر  ــان مؤثرت ــگيرى، و درم ــرى، پيش غربالگ
فشــارخون بــاال تأكيــد دارد. درحال حاضــر 
50 ميليــون نفــر در جهــان مبتــال بــه زوال 

عقــل هســتند.»
در اين مطالعه به جمع آورى تمام شــواهد 

مربوط بــه تأثير مصــرف داروهاى كاهنده 
فشارخون بر كاهش ريســك ابتال به زوال 

عقل پرداخته شد.
كاهش فشارخون ريســك سكته و بيمارى 
قلبى را كاهش مى دهد. حال مشخص شده 
پيشــگيرى از زوال عقل هم از فوايد درمان 

فشارخون باال است.3

 ايجاد يأس آموزشى در كودكان كم برخوردار 
با استمرار شرايط كرونايى

 مديرعامل انجمــن حمايت از حقوق كودكان بــا ابراز نگرانى از 
بهره مند نبودن همه كودكان كشور از امكانات آموزشى آنالين، نسبت به 

ايجاد «يأس آموزشى» در آنها هشدار داد.
فرشيد يزدانى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه بخشى از جمعيت 
دانش آموزى از خدمات آموزشى مناسب بهره مند نيستند يا حتى امكان 
ورود بــه مدارس را ندارند، گفت: يكــى از داليل ايجاد اين وضعيت 
تفــاوت بين مدارس دولتى و غيردولتى اســت، براى مثال آمار قبولى 
دانشــگاه هاى دولتى نشــان مى دهد كه 60 درصد قبولى ها مربوط به 

فارغ التحصيالن مدارس غيردولتى است.
وى بــا بيان اينكه اين موضوع نشــان دهنده ايجــاد نابرابرى در نظام 
آموزشــى كشور است، اظهار كرد: اين آمار نشان مى دهد افرادى كه در 
مدارس غيردولتى درحال تحصيل هستند از امتيازات متفاوت ترى هم 

برخوردارند.
مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به شرايط آموزشى 
ايجادشده و تعطيلى مدارس همزمان با شيوع كرونا، بر ضرورت ايجاد 
عدالت آموزشى تأكيد كرد و گفت: در شرايط كرونا نرم افزارى به اسم 
«شــاد» معرفى شــد تا دانش آموزان از اين طريق از خدمات آموزشى 
برخوردار شوند. اين درحالى است كه بخشــى از دانش آموزان كشور 
امــكان بهره بردارى از اين فضا را ندارنــد. اين نوع مواجهه با آموزش 

دانش آموزان به ناعدالتى آموزشى كودكان دامن مى زند.
يزدانى با اشاره به احتمال استمرار اين شرايط آموزشى در كشور نسبت 
به ايجاد شكاف آموزشى در بين دانش آموزان كم برخوردار هشدار داد 
و گفت: اگر آموزش و پرورش به طرق مختلف نســبت به جبران اين 
موضوع اقدام نكند مشــكل تحصيلى دانش آموزان تشديد خواهد شد. 
راهكارهايى از جمله برگزارى كالس هاى حضورى با تراكم كم براى 
دانش آموزانى كه امكان بهره بــردارى از كالس هاى آنالين را ندارند و 
فراهم كردن شرايط بهداشتى و مناسب براى اين گروه مى تواند بخشى 

از اين مشكالت را برطرف كند.
وى بــا بيان اينكه اين انتظار وجــود دارد كه آموزش و پرورش تالش 
كند فاصله بين اقشار دانش آموزى را كم كند، تصريح كرد: نه تنها امسال 
بلكه اگر در سال تحصيلى آينده هم شرايط كرونا ادامه يابد، شاهد ايجاد 
نســلى از دانش  آموزان با فاصله تحصيلى معنادارى خواهيم بود، زيرا 
كودكانى كه دسترسى به كالس هاى آنالين دارند مرتب پيگيرى درسى 
مى شوند، اما بخشى كه از اين امكان بهره مند نيستند، عمال رها مى شوند.
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خبر

راه حل نهايى عبور از دوران كرونا
 سرايت تأثيرات اقتصادى كرونا پس از كسب و كارهاى كوچك به 
بنگاه هاى صنعتى بزرگ و مادر يكى از نگران كننده ترين مسائل دولت 

در اين روز ها است.
صنعت كشور در سال هاى اخير با مجموعه اى از مشكالت و تنگناهاى 
مختلف روبه رو بوده كه بارها ذكر آن رفته است. در چنين فضايى در 
پايان ســال 98 شيوع كرونا به سرعت از يك معضل بهداشتى همه گير 
جهانــى به يك بحران اقتصادى نيز تبديل و ســبب اختالل در روند 
فعاليت هاى كســب وكارها در سراسر جهان ازجمله ايران شد. به ويژه 
كشــورهاى توليدكننده نفت كه با ريزش قيمت هاى مرتبط؛ با شرايط 
بســيار سخت ترى روبه رو هســتند. اين موضوع در كشور نيز آثار و 
تبعات خود را بر جاى گذاشته و سبب سرايت كرونا به فضاى صنعت 
كشور شــده و درنهايت، بار ديگرى بر مشــكالت توليدكنندگان و 
همچنين دولت به عنوان متولى صنعت و اقتصاد كشــور اضافه كرده 

است.
تشــديد ركود از طريق كاهش مصرف محصــوالت در كنار كاهش 
فعاليت كارخانه ها به دليل شــيوع كرونا را شــاهد بوديم . در اين ميان 
كاهش تقاضاهاى صادراتى به داليلى همچون بســته شــدن مرزهاى 
مختلف در بازارهاى هدف صادراتى براى مقابله با شيوع كرونا، سبب 
كاهش درآمدهاى ارزى براى كشــور شده و كسرى بودجه مرتبط را 
كه بر اســاس گزارش مركز پژوهش مجلس شوراى اسالمى برابر با 
185هزار ميليارد تومان برآورد شده است، بيش ازپيش آشكار مى سازد؛ 
به گونه اى كه دولت با تشكيل ستاد ملى كرونا و اعالم مصوبات حمايتى 
سعى كرده است تا با شيوه هاى مختلف در بخش هاى تأمين منابع مالى 
و تصويب و اجراى بســته هاى حمايتى از كسب وكارهاى كوچك، تا 

حدودى از فشارهاى مرتبط بكاهد.
امــا آنچه در اين ميان از اهميت ويژه اى برخوردار اســت، ســرايت 
تأثيرات اقتصادى كرونا پس از كســب وكارهاى كوچك به بنگاه هاى 
صنعتــى بزرگ و مادر بوده و با توجه به اينكه تحقق بخش اعظمى از 
ماليات مدنظر دولت در بودجه كشور نيز از محل بنگاه هاى اقتصادى 
كشــور هدف گذارى شده اســت، اهميت و لزوم حمايت دولت در 
ســال جهش توليد از اين صنايع كــه عهده دار تحقق بخش اعظمى از 
رشــد اقتصادى كشور هستند را بيش ازپيش آشــكار مى كند. درواقع 
مى توان گفت بهبود محيط كســب وكار، راهكار نهايى صنعت كشور 
اســت كه در دوران شيوع كرونا و پس ازآن نيز بايد به شكلى جدى و 
عملى، موردتوجه سياست گذاران صنعتى كشور قرارگرفته و مصوبات 
حمايتى موجود به سرعت اجرا و بسته هاى حمايتى جديد نيز مصوب 
و عملياتى شــود تا ضمن افزايش تاب آورى صنايع در دوران كرونا و 
محقق شــدن جهش توليد، از آثار تحريم هاى غرب بر صنعت كشور 
كاســته شــود. در اين ميان توجه به پيشنهادهاى بخش خصوصى در 
راســتاى حمايت هاى مختلف از كســب وكارها، ارتقاى درون زايى 
صنعت و اهتمام در تعميق ساخت داخل، ايجاد صندوق هاى حمايتى 
از صنايع، اولويت بندى تخصيص منابع به صنايع مادر به عنوان موتور 
محرك اقتصادى كشــور، تحريك تقاضا از طريق اجراى پروژه هاى 
عمرانى با مشاركت بخش مردمى و نيز حل مشكالت عمده همچون 
غيرقابل پيش بينــى بودن و تغييرات قيمت مــواد اوليه و محصوالت، 
بى ثباتى در سياست ها و قوانين و مقررات اجرايى ناظر بر كسب وكارها 
و دشوارى تأمين منابع مالى به شكل عملى و با سرعت باالى اجرايى، 
تحريك تقاضــا از طرق مختلف در صنعت، انجام بروكراســى هاى 
موجود در جهت اجراى مصوبات حمايتى حذف، همچنين صادرات 
غيرنفتى محصوالت پايين دستى صنايع مادر و رفع مشكالت صادراتى 
مرتبط از طريق رفع قوانين زائد و ديپلماسى اقتصادى قوى و تصويب 
و اجراى پروتكل هاى بهداشتى با بازارهاى هدف، به عنوان استراتژى 

كارآمد و كالن، بايد مدنظر مسئوالن قرار گيرد.
* اميرحسين كاوه
 فعال صنعتى و عضو اتاق بازرگانى

ابهامات حذف برگه فيزيكى بيمه شخص ثالث 
و پاسخ بيمه مركزى

 پس از حذف برگه فيزيكى بيمه نامه شخص ثالث و اعتراض هايى 
كه در اين زمينه مطرح اســت، بيمه مركزى اعالم كرده كه قرار نيست 
واحدهاى صدور بيمه حذف يا متوقف شــوند. همچنين هر زمان كه 

بيمه گذار بخواهد بيمه نامه چاپى در اختيار وى قرار خواهد گرفت.
به گزارش ايســنا، از چندى پيش بيمه مركزى دســتور حذف نسخه 
فيزيكــى بيمه نامه ها از ابتداى خردادماه را صــادر كرد كه دليل آن نيز 
تسهيل دسترسى بيمه گذاران بيمه شخص ثالث به اطالعات بيمه نامه هاى 
خود و خدمات بيمه اى به آنها بدون نياز به ارائه نسخه فيزيكى بيمه نامه 

اعالم شد.
از اين رو شــركت هاى بيمه موظف شدند زيرساخت هاى الزم را براى 
دسترســى و اخذ الكترونيكى تمامى اطالعات بيمه نامه شخص ثالث 

صادره با حذف امنيت شخصى اشخاص براى بيمه گذاران فراهم كند.
در عين حال شركت هاى بيمه اى بايد تمامى فرآيندهاى صدور و پرداخت 
خسارات بيمه نامه شخص ثالث از جمله فروش و تمديد بيمه نامه، اعمال 
تخفيف عدم خسارات و رسيدگى و پرداخت خسارات را بدون نياز به 

ارائه بيمه نامه فيزيكى را انجام مى دادند.
اما پس از اين تصميم بيمه مركزى و الزم االجرا شدن آن از ابتداى خرداد، 
ابهاماتى زيادى در اين رابطه مطرح شــد و البته انجمن هاى صنفى بيمه 
اعتراض كرده و متعقد بودند چنين طرحى موجب حذف نمايندگى هاى 
بيمه خواهد شد. يك سرى مسائل ديگرى نيز مطرح بود از جمله اينكه 
خودروها و موتورسيكلت هاى بدون بيمه در اين حالت چگونه شناسايى 
مى شود يا در هنگام خسارت چطور مى توان مطمئن بود كه خودروى 
مقصر داراى بيمه نامه معتبر است. پس از ابهامات مطرح شده و درحالى 
حدود يك هفته از اجراى دســتور اين بيمه مركزى گذشته كه به تازگى 
توضيحاتى در اين رابطه ارائه كرد و از اين حكايت دارد كه درصورت 

درخواست بيمه گذار برگه فيزيكى به آن تحويل مى شود.
براين اســاس اعالم شــده اســت كه تصميم ارائه خدمات بيمه اى به 
بيمه گذاران بدون نياز به نسخه فيزيكى بيمه نامه شخص ثالث به مفهوم 
حذف شبكه فروش از فرايند عرضه بيمه نامه نيست و شبكه فروش مانند 

گذشته كاركرد خود را حفظ مى كند.
طبق اعالم بيمه مركزى واحدهاى صدور اعم از شعبه و نمايندگان در 
شــركت هاى بيمه موظفند با رعايت دقيق مقررات مربوطه نسبت به 
تبليغ و تشريح اهداف و منابع اين طرح براى بيمه گذاران اقدام كنند. 
اين درحالى است كه با دريافت شــماره تلفن همراه از بيمه گذاران 
و ثبت آن در سيســتم صدور امكان هرگونه اطالع رســانى پيامكى 
وجود دارد و شــركت هاى بيمه عالوه بر اطالع رســانى الكترونيكى 
درصورت درخواست بيمه گذار موظفند نسخه چاپى بيمه نامه را در 

اختيار آنها قرار دهند.

در پى بارش هاى مطلوب بهاره رقم خورد
افزايش توليد در باغات همدان

 مديــر امــور باغبانــى ســازمان جهادكشــاورزى اســتان همــدان بــا اشــاره بــه اينكــه 
ــه افزايــش  ــوده اســت، گفــت: نســبت ب بارش هــاى ارديبهشــت ماه امســال خــوب ب
ــه ســال گذشــته  ــو در اســتان همــدان در ســال 99 نســبت ب ــد گيــالس و آلبال تولي

ــتيم. ــن هس خوش بي
ــا ايســنا، از توليــد بيــش از 7 هــزار و 574 تــن  حجــت ا... شــهبازى در گفت وگــو ب
ــات  ــته ســطح باغ ــرد: در ســال گذش ــار ك ــر داد و اظه ــته خب ــو در ســال گذش آلبال

آلبالــوى اســتان همــدان هــزار و 447 هكتــار بــوده كــه از ايــن ميــزان هــزار و 268 
هكتــار آن بــارور بــوده اســت.

ــدان 5  ــتان هم ــات اس ــو در باغ ــد آلبال ــن تولي ــه ميانگي ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
هــزار و 974 كيلوگــرم در هكتــار اســت، تصريــح كــرد: ســال گذشــته از باغــات 
ــوى اســتان بيــش از 7 هــزار و 574 تــن محصــول برداشــت شــد و امســال  آلبال
ــش  ــود، افزاي ــى مى ش ــت ماه پيش بين ــوب ارديبهش ــاى خ ــه بارش ه ــه ب ــا توج ب

داشــته باشــد.
ــه در  ــان اينك ــا بي ــدان ب ــتان هم ــاورزى اس ــازمان جهادكش ــى س ــور باغبان ــر ام مدي
ــزان 787  ــن مي ــزود: از اي ــاغ گيــالس وجــود دارد، اف ــار ب اســتان همــدان 926 هكت

ــارور اســت.  ــار غيرب ــارور و 139 هكت ــار ب هكت
شــهبازى ميــزان توليــد گيــالس در ســال گذشــته را 5 هــزار و 526 تــن دانســت و 
خاطرنشــان كــرد: ميانگيــن توليــد گيــالس در باغــات اســتان همــدان 7 هــزار و 22 

كيلوگــرم در هــر هكتــار اســت.
وى بــا بيــان اينكــه شهرســتان هاى همــدان و ماليــر بيشــترين ميــزان باغــات گيــالس 
را در ســطح اســتان بــه خــود اختصــاص داده انــد، تصريــح كــرد: «زرد دانشــكده» و 
ــام گيــالس در ســطح اســتان را  ــن ارق ــى مهم تري ــام محل ــه مشــهد» و ارق «تــك دان
ــام  ــن ارق ــوى مجارســتانى مهم تري ــى و آلبال ــام محل ــن ارق شــامل مى شــوند؛ همچني

آلبالــو در باغــات اســتان هســتند.

آگهي مزايده   (شماره 99/07 )

سازمان عمران و بازآفرينى فضاهاى شهرى شهردارى همدان 

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري  شهرداري همدان در نظر دارد كارخانه توليد بتن با ظرفيت فعلى 40 مترمكعب را 
بصورت اجاره ماهانه از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي واجد شرايط واگذار نمايد.

 تجهيزات كارخانه توليد بتن با ظرفيت فعلى 40 مترمكعب در ساعت توليد بتن
1-سيستم بچينگ كامل ساخت شركت پاپ سيران يك مترى ساخته شده در سال 1382 مدل تر

2-چهار سيلوى سيمان 40 تنى ايستاده
3- يك تانكر آب استوانه اى 40 مترمكعبى
4-يك تانكر آب استوانه اى 10 مترمكعبى

5-چاه آب عميق براى تامين آب سيستم مخلوط كن ماسه ها وسيمان و لوله كشى هاى مربوطه
6-برق سه فاز 380ولت تامين برق مورد نياز دستگاه و تاسيسات روشنايى محوطه

7-اتاق فرمان با كليد و متعلقات مربوطه
8- سيلوهاى مصالح

9-تامين مصالح مربوطه به عهده مستاجر مى باشد.
10- به همراه يك نفر اپراتور اصلى دستگاه مى باشد كه حقوق ايشان توسط سازمان عمران پرداخت مى شود.

شرايط اجاره : 
1- كليه كسورات قانوني مربوط  به درآمد حاصل از فروش و ارزش افزوده  برعهده مستاجر مي باشد. 

2-  تهيه كليه مصالح مورد لزوم شامل سنگدانه ، سيمان و... جهت توليد بتن بعهده مستاجر است.
3-  محوطه كارخانه به مساحت 6000 مترمربع جهت دپوى مصالح و محل استقرار ماشين آالت مى باشد.

4-  تعيين اجاره بهاء و مبلغ سپرده شركت در مزايده :
با توجه به شرايط ماشين آالت و تاسيسات كارخانه ، استهالك دستگاه و ارزش روز ماشين آالت و تجهيزات حق االجاره ماهيانه كارخانه مبلغ 180,000,000 

ريال تعيين مي گردد و مبلغ سپرده شركت در مزايده مبلغ 10,000,000 ريال مي باشد.  
انواع ضمانت نامه معتبر جهت شركت در مزايده : 

الف: رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره 100827682450 بانك شهر شعبه مركزي در وجه سازمان عمران و بازآفرينى شهرى  شهرداري همدان
ب: ضمانت نامه بانكي به نفع سازمان عمران و بازآفرينى فضاهاى شهرى شهرداري همدان.

پ: اسناد خزانه يا اوراق مشاركت 
محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات: همدان - ميدان آرامگاه بوعلي - طبقه فوقاني بانك سپه - دبيرخانه سازمان عمران و باز آفر ينى فضاهاى شهرى 

شهرداري همدان - تلفن : 32514444-081 فكس : 081-32527999
مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات: از تاريخ انتشار آگهي مورخ  (99/03/08)  لغايت  ساعت14:00روز چهارشنبه  مورخ (99/03/21) مي باشد.

زمان و تاريخ بازگشايي پاكت هاي مزايده :ساعت17روز يكشنبه مورخ 99/3/25مي باشد.
حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكت ها بالمانع مي باشد.

تبصره 1: سازمان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.
تبصره 2: كليه هزينه هاى درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

تبصره 3: ساير اطالعات و جزييات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج مي باشد.
تبصره 4: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در مزايده شركت نمايند.

تبصره 5 : مبلغ سپرده شركت در مزايده برنده اول، هرگاه پس از ابالغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد  قرارداد نشود، به نفع سازمان عمران 
و بازآفرينى فضاهاى شهرى  ضبط خواهد شد. در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابالغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد.

تبصره 6 : به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مزايده و يا پس از مهلت قانوني باشند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 7: شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مزايده مي باشد.

تبصره8: آدرس محل بازديد: پس از خريد اسناد و دريافت معرفي نامه از سازمان  جهت بازديد ازكارخانه بتن  سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري  
شهرداري همدان واقع در همدان بلوار بسيج باغ ميوه شهرداري همدان زمان بازديد:ساعت 9 تا 12       

ضمناً متن آگهى فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس  http://ets.hamedan.ir  موجود مى باشد. 
(م الف313)

تاريخ انتشار آگهي : 99/03/08

غزل اسالمي »
 در تحليل هاي تكنيكال و فاند امنتال هنوز 
خبري از ريزش بورس(نه اصالح) نيست اما 
به محض دريافت سيگنال هاي ريزش، بسياري 
از مطلع هــا ســهام هاي خود را مي فروشــند 
و پــس از اينكه خود بــا موفقيت و بدون در 
صف ايستادن ســهام هاي خود را نقد كردند 
تحليل ها و سيگنال  ريزش را به اطرافيان خود 
اعالم مي كنند تا آنها نيز بتوانند تصميم درست 

بگيرند.
اكنون شرايط تورمي كشــور به گونه اي است 
كه مردم اســترس زيادي را تحمل مي كنند و 
بــراي حفظ ارزش پول مجبورنــد بازاري را 
براي ســرمايه گذاري انتخاب كنند. به هرحال 
شاخص بورس هم تا بي نهايت رشد نخواهد 
كرد و عده اي پس از كســب سود، تصميم به 
نقد كردن ســهام هاي خود و خريــد دارايي 
در ســاير بازارها مي گيرند. همين رفتار زمينه 
جهش قيمت در آن بازارهــا را ايجاد مي كند 

و آغازي براي افزايش تورم در كشور است.
با اينكه اكنون قيمت مسكن، طال و دالر روبه  
افزايش اســت اما به داليل مختلف از جمله 
ســختگيري دولت در نگهداري دالر توسط 
مردم، شناسايي مقدار دارايي توسط دولت و 
دريافت ماليــات، هنوز جذابيت بورس براي 
بســياري از مردم باالتر است و سرمايه  هاي 
خود را به اين ســمت مي برنــد. با اين حال 
بسياري از فعاالن مسكن از بازار خود خارج 
نشده و آينده مســكن را صعودي تر از حال 

حاضر مي دانند. 

گزارش هاي ميداني نشان مي دهد كه صاحبان 
امــالك هــم تمايلي بــه فــروش ندارند و 
فايل هاي فعال امالكي ها به شدت خالي شده  
اســت، از طرفي خريداران تمايل زيادي به 
معامله دارند اما اغلب فروشــندگان احتمالي 
در نيمه هاي راه پشــيمان مي شوند. دودلي و 
انصــراف صاحبخانه ها از فــروش و فعال تر 
شدن فعاالن بازار مســكن نشان مي دهد كه 
2 نكتــه در آينده اين بازار و به تبع بازارهاي 
مالي ديگر قابل پيش بيني است: اكنون به خاطر 
عقب كشيدن فروشــندگان، حجم معامالت 
و نيــاز به فروش براي آينده تلنبار مي شــود 

و در برهــه اي پــس از افزايــش قيمت هاي 
مجدد در اين بازار، ممكن اســت بسياري از 
صاحبان امالك به دليل گران شــدن و نياز به 
فروش، ملك شــان را براي فروش بگذارند و 
ســرمايه گذاران هم كه پول هاي باالي ميليارد 
دارند به اين بازار هجوم مي آورند. اين رفتار، 
هــم تورم بااليي را در بازار ملك رقم مي زند 
و هم تورم به ســاير بازارها سرايت مي كند. 
بنابراين پول هاي ميليــاردي  در بازار ملك و 
مسكن جذب مي شــوند كه افزايش قيمت ها 
را رقــم مي زند. اين تورم به بخش هاي ديگر 
هم ســرايت مي كند و عمده پول هاي خرد و 

چند صد ميليوني  را جذب مي كنند. 
بنابراين اكنون كه نرخ سود سپرده ها كاهش 
پيدا كرده و دولت از اين طريق و به تبع آن 
از طريق انتشــار اوراق، فروش دارايي هاي 
دولــت با قيمت باال و جــذاب كردن بازار 
سرمايه كسري بودجه را تأمين مي كند، بايد 
اين آمادگي را داشــته باشــد كه وقتي سير 
صعودي بورس در نقطه اي متوقف مي شود 
و دچار ريزش هاي پي در پي مي شود ممكن 
است اين پول ها به ســمت بازارهاي مالي 
مختلف ســرازير شود و تورم بااليي را رقم 

بزند.

 با ابالغ نحــوه حضور تمامى كاركنان 
در محل كار، ســازمان ادارى و استخدامى 
شرايط دوركارى كاركنان را نيز اعالم كرد 
كه طبق آن اســتفاده از خدمات دوركارى 
درصــورت تأمين زيرســاخت هاى الزم 
از سوى دســتگاه هاى اجرايى براى ارائه 
الكترونيكى  به صــورت  منزل  از  خدمات 

توسط كاركنان دوركار مجاز است.
به گزارش ايســنا، در آخرين مصوبه ستاد 
ملى مقابله با كرونا اعالم شــد كه كاركنان 
بايد به طور كامل در محل كار حضور داشته 
باشند، فقط ساعت كارى يك ساعت كمتر 

تعيين شد.
براين اساس سازمان ادارى و استخدامى نيز 
اين موضوع را در بخشنامه اى و با تعريف 
شرايط به دســتگاه هاى اجرايى براى اجرا 
ابالغ كرده اســت كه طبق آن از 10 خرداد 
ساعت كار روزانه دستگاه هاى اجرايى در 
تهران و استان ها از 7:30 تا 14:30 خواهد 
بود و تمامى كاركنان بايد با رعايت الزامات 
ســالمت محيط و كار در محيط ادارى كه 
توســط وزارت بهداشت ابالغ شده است، 

حاضر شوند.
امــا ســازمان در اين بخشــنامه موضوع 
دوركارى كاركنــان در شــرايط كرونايى 
موجــود را نيــز به اســتناد مصوبه هيأت 
وزيران در ســال 1389 مــورد تأكيد قرار 
داده اســت كه مجــوز دوركارى كاركنان 
براى ارائه خدمــات الكترونيك را صادر 

كرده بود.
از اين رو با ابالغ ســازمان اســتخدامى در 
خدمات  از  اســتفاده  بخشنامه 1399.3.7 
تأمين  درصورت  صرفا  كاركنان  دوركارى 
زيرساخت هاى الزم از سوى دستگاه هاى 
اجرايــى بــراى ارائه خدمــات در منزل 
به صــورت الكترونيكى توســط كاركنان 

دوركار مجاز است.
براين اســاس تأكيد شــده كه در استفاده 
از خدمات كاركنــان به صورت دوركارى، 
بانوان داراى فرزند خردسال و كاركنانى كه 

در گروه هاى آسيب پذير قرار مى گيرند، در 
اولويت خواهند بود.

بنابــر ايــن بخشــنامه ســازمان ادارى و 
اســتخدامى، نه تنها در شــرايط كرونايى 
بلكه همواره سازمان ها مى توانند از مصوبه 
دوركارى و بنا بر شــرايط شغلى كاركنان 

خود استفاده كنند.
 ساير شرايط حضور كاركنان

طبق ساير شرايطى كه سازمان براى حضور 
كاركنان در محيط كار مورد توجه قرار داده 
موظفند ضمن  دستگاه هاى اجرايى  است، 
برنامه ريــزى براى ارائه به موقع و ســريع 
تمامى خدمات عمومى و ضرورى حوزه 
مسئوليت خود تصميمى اتخاذ كند كه در 
ارائه اين خدمات به مردم و ارباب رجوع 

وقفه اى ايجاد نشود.
 فعاليت آشپزخانه ها و آبدارخانه ها 

و سالن غذاخورى ممنوع
همچنيــن دســتگاه ها موظفنــد فعاليت 
آشپزخانه ها و آبدارخانه ها خود را تعطيل و 
از پذيرايى در جلسات و اتاق ها به صورت 
فردى و گروهى خــوددارى كنند و صرفا 
امكان تهيه چاى با لوازم شــخصى توسط 

كاركنان در روز فراهم شود.
صرف صبحانه و ناهار به صورت گروهى 
و فردى در ســالن هاى غذاخورى ســاير 
محل هاى عمومــى ادارت و اتاق كاركنان 
ممنوع و الزم است مسئوالن ادارات از تهيه 
و توزيع غذا به جز كاركنان نوبت كارى و 

كشيك خوددارى كند.
گفتنى اســت؛ محدوديت حضور كاركنان 
و ســاعت كارى آنهــا در جريان شــيوع 
ويروس كرونا در دستور كار قرار گرفت؛ 
به طورى كه از اسفندماه، ساعت كارى به 8
تا 13 تغيير كــرد و در ادامه در ايام نوروز 
حضور محدودتر شــد و از پنجم تا بيستم 
فروردين كاركنان به صورت يك ســوم در 
محل كار حاضر و مابقى دوركار بودند و از 
23 فروردين نيز دوسوم حاضر و يك سوم 

ديگر دوركار شدند.

مردم و نگرانى از سرمايه هاى خود

بورس ريزش كند تورم مي شود

شرايط دوركارى كاركنان 
اعالم شد

تشكيل 268 فقره 
پرونده تخلف در همدان

 مديركل تعزيرات حكومتى استان همدان از 
تشكيل 268 فقره پرونده تخلف با محكوميت 

571 ميليون ريالى در طرح ضيافت خبر داد.
عليرضا حســن پور با اشــاره به اينكه 382

مورد بازرســى توســط تعزيرات حكومتى 
تا پايان طرح ضيافت در اســتان انجام شده 
اســت، اظهار كرد: در اين طــرح 268 فقره 
پرونده تشكيل شده اســت. وى با اشاره به 
اينكه بيشــترين تخلف واحدها درج نكردن 
قيمت بوده اســت، به فارس گفت: تخلفاتى 
از قبيل گرانفروشــى، تخلفات بهداشتى و... 

نيز در گزارش ها به چشم مى خورد. مديركل 
خاطرنشان  همدان  استان  حكومتى  تعزيرات 
كرد: در طرح ضيافت تعزيرات حكومتى كه 
از ابتداى مــاه مبارك رمضان آغاز و تا پايان 
تعطيالت عيد ســعيد فطر ادامه داشت، 382
واحــد مرتبط نظير قنادى، خــوار و بار و... 
توسط 161 گروه در ســطح استان بازرسى 

شــدند. وى با بيان اينكه در اين مدت 268
فقــره پرونده تخلــف بــا محكوميت 571

ميليون ريالى تشكيل شد از پل ارتباطى مردم 
با تعزيرات حكومتى از طريق شماره تماس 
32523442 اداره كل، تلفــن گوياى 124 و 
www.124.irسازمان صنعت، معدن  سامانه 
و تجارت و نيز تارنماى  t۱۳۵.irخبر داد. 

مديركل كار استان همدان:
كارگران بيكارشده در روزهاى كرونايى 

بايد به كار برگردند
 مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان با تأكيد بر اينكه از 
ابتداى خردادماه بايد تمامى كارگرانى كه به دليل كرونا بيكار شده بودند، 
به كار برگردند، گفت: در استان همدان تا امروز 9 هزار و 779 نفر براى 

بهره مندى از بيمه بيكارى ثبت نام كردند.
سيداحمد توصيفيان با بيان اينكه اداره كار حامى كارگران است، اظهار 
كرد: تعارفى در بحث گرفتن حق و حقوق كارگران نداريم و كارگرانى 

كه از كارفرمايان خود شكاياتى دارند، بايد به اداره كار مراجعه كنند.
وى بــا تأكيد بر اينكه جهش توليد و رونق كارگاه هاى اســتان براى ما 
بسيار مهم اســت، تصريح كرد: درصورتى كه كارفرمايى از به كارگيرى 
مجدد كارگران امنتاع كند، با ارائه دادخواســت كارگران اداره كار ورود 
خواهد كرد. توصيفيان درباره پرداخت بيمه بيكارى به مشموالن، ادامه 
داد: به كارگرانى كه در اسفندماه سال گذشته براى دريافت بيمه بيكارى 
ثبت نام كرده اند، پيامكى براى دريافت شــماره حســاب ارسال شده و 
منتظر بوديم اين هفته واريز شود. مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
اســتان همدان خاطرنشان كرد: پرداخت حقوق كارگرانى كه در سامانه 
بيمــه بيكارى ثبت نام كردند به صورت متمركز در كل كشــور درحال 
انجام است و اينكه چرا تاكنون پرداخت نشده سازمان تأمين اجتماعى 
بايد پاســخگو باشد. وى با اشاره به اينكه سازمان برنامه و بودجه هزار 
و 280 ميليارد تومان به ســازمان تأمين اجتماعى داده است، بيان كرد: 
ســازمان برنامــه و بودجه از 5 هزار ميليارد تومانــى كه به بحث بيمه 
بيكارى ناشــى از كرونا اختصاص يافت، هزار و 280 ميليارد تومان به 
تأمين اجتماعى داده اســت. توصيفيان با تأكيد بر اينكه اداره كار فقط 
وظيفه ثبت نام و تأييد و معرفى كارگران مشمول بيمه بيكارى را داشته 
است، تصريح كرد: اينكه چرا تاكنون پرداخت ها صورت نگرفته سازمان 

تأمين اجتماعى بايد پاسخگو باشد.
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خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
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خيز بلند بايرن براى قهرمانى
 بايرن مونيخ در حساس ترين ديدار هفته بيست وهشتم رقابت هاى 

بوندسليگا توانست با يك گل دورتموند را شكست دهد.
در حساس ترين بازى هفته بيست وهشتم رقابت هاى بوندسليگا بايرن 
مونيخ و بوروسيا دورتموند تيم هاى نخســت و دوم جدول رده بندى 
در ورزشــگاه خانگى بوروســيا دورتموند و بدون حضور تماشاگران 
به مصاف هم رفتند. در اين بازى بايرن مونيخ توانســت با يك گل به 

پيروزى برسد و برنده اين ديدار حساس و سرنوشت ساز باشد.
دورتموندى هــا اميــد زيادى به پيــروزى در اين ديدار داشــتند. آنها 
درصورت پيروزى اختالف خود را با بايرن صدرنشــين به يك امتياز 
مى رساندند اما درنهايت با يك گل تن به شكست دادند تا اختالف با 7

امتياز افزايش پيدا كند.
تــك گل بايرن مونيخ را در اين ديدار جاشــوا كيميش در دقيقه 43 به 
ثمر رساند تا بايرن جايگاه خود را در جدول رده بندى مستحكم تر كند.

بايــرن با پيــروزى كه در اين ديدار به دســت آورد فاصلــه خود را با 
دورتمونــد به 7 امتياز افزايش داد تا گام بلندى براى قهرمانى در فصل 

جارى بوندسليگا بردارد.
تا پايان رقابت هاى بوندســليگا تنها 6 بازى ديگر باقى مانده اســت و 
با اين اختالف، بعيد به نظر مى رســد كه بايــرن جام قهرمانى را به تيم 

ديگرى بدهد.
ســرمربى دورتموند در پايان ايــن بازى گفت: هم چنــان كه دلتنگ 
تماشاگران خود شــده ايم و از آن ها دور هستيم بايد بگويم كه از جام 

هم دور شده ايم.

بالوتلى دوباره جنجالى شد
 مهاجم ايتاليايى بدون اطالع قبلى در تمرينات برشا حاضر نشد.

به گزارش از آس، ماريو بالوتلى، مهاجم جنجال ساز ايتاليايى در تمرينات 
برشــا غيبت كرد بدون اين كه به باشگاه خبر بدهد. اين موضوع نشان 
مى دهد عالقــه ى به ادامه حضورش در تيم ايتاليايى ندارد. رابطه اش با 
ماسيمو سلينو، رئيس باشگاه برشــا بد است و به نظر مى رسد بالوتلى 
از اين تيم جدا شــود. مهاجم ايتاليايى در تمرينات 22 مى (جمعه هفته 
گذشته) حضور داشت و به صورت انفرادى تمرين كرد. با اين حال پس 
از 3 روز تمريــن دوباره غيبت كرد. بازيكن 29 ســاله در 19 بازى اين 

فصل توانست 5 گل به ثمر برساند.
بالوتلى تا ســال 2022 با برشــا قرارداد دارد. با وجود داشــتن چنين 
شــخصيتى فالمنگو براى جذب اين بازيكن ابراز عالقه مندى كرد. با 

اين حال هنوز چيزى تأييد شده نيست.

دياباته به ايران بازمى گردد؟
 پرسشــى كه اين روزها براى استقالل و هواداران اين باشگاه بسيار 

اهميت دارد اين است كه شيخ دياباته چه زمانى به ايران بازمى گردد.
به گزارش ايسنا، يكى از مسائل مهم كادر مديريتى تيم فوتبال استقالل 
باقى ماندن بازيكنان خارجى اين تيم يعنى شيخ دياباته و هرويه ميليچ در 

جمع آبى پوشان پايتخت است.
درحال حاضر موانع موجود براى حضور دوباره ميليچ برطرف شده است 
و مسئوالن استقالل اعالم كردند كه اين بازيكن كروات روز گذشته در 

تهران حضور پيدا كرد و مطالبات او تقريبا پرداخت شده است.
اما مســأله اى كه هنوز براى هواداران استقالل بسيار نگران كننده است، 
حضور دوباره دياباته در ايران است. همانطور كه باشگاه استقالل اعالم 
كرده است، مطالبات اين بازيكن اهل مالى استقالل پرداخت شده است 
اما هنوز خبرى از بازگشت دياباته به ايران نشده است و مشخص نيست 

كه دياباته چه زمانى به ايران بازمى گردد.
مسئوالن باشگاه فوتبال استقالل تا اينجاى كار تالش زيادى كرده اند تا 
تمهيدات الزم را براى بازگشت دياباته فراهم كنند و احمد سعادتمند، 
مديرعامل اســتقالل بارها اعالم كرده كه مشكلى براى حضور دوباره 
اين بازيكن به ايران وجود ندارد. با اين حال بايد ديد شــيخ دياباته چه 

تصميمى براى آينده خود خواهد گرفت.

بشار همچنان منتظر عملى شدن وعده ها
 هافبك عراقى پرسپوليس براى حاضر شدن در تمرينات تيم فوتبال 
رسپوليس همچنان به دنبال محقق شدن وعده هاى مديران باشگاه است.

بشار رســن، هافبك عراقى تيم فوتبال پرســپوليس كه به دليل شيوع 
ويروس كرونا به كشورش سفر كرده، با انجام مصاحبه هايى گاليه هاى 
خود را نسبت به شرايط مالى به زبان آورد و حتى در بين صحبت هايش 

عنوان كرده بود كه فصل آخر حضور در پرسپوليس را سپرى مى كند.
با وجود اين مسئوالن باشگاه پرسپوليس در تالش هستند تا شرايط را 

براى بازگشت وى به ايران مهيا كنند.
رســن هم اكنون در عراق حضور دارد و با توجــه به محدوديت هاى 
پروازى موجود، منتظر اســت تا پس از عملى شدن وعده ها خود را به 
تهران برساند و اين احتمال وجود دارد كه اين بازيكن به صورت زمينى 

از عراق خود را به ايران برساند.

على رشيدى سرپرست ورزش و جوانان 
همدان شد

 در حكمى از ســوى مديركل ورزش و جوانان استان همدان، على 
رشيدى به عنوان سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان 

معرفى شد.
على رشــيدى دانشجوى دكترى مديريت ورزشى است و 15 سال در 
پست مسئول بازرسى اداره كل ورزش و جوانان و رئيس اداره ورزش 

شهرستان بهار سابقه كار دارد.
در مراسم معارفه وى، معاون توسعه مديريت و منابع اداره كل ورزش 
و جوانان اســتان همدان از زحمات مليحه براز سرپرست سابق اداره 

شهرستان همدان تشكر و قدردانى كرد.
براز در مدت يك سال رياست اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان 
نتوانست رضايت مديركل را جلب كند و هفته گذشته محسن جهانشير 
در نشست با اهالى رسانه تلويحا ناخشنودى خود را از عملكرد مليحه 
براز اعالم كرد و از همان روز، شمارش معكوس جدايى وى آغاز شد.

صالحى اميرى:
برگزارى المپيك 2020 قطعى است

 المپيك 2020 توكيو قطعا برگزار خواهد شد و اگر ويروس كرونا 
تا تابستان سال آينده تداوم داشته باشد احتماال المپيك لغو خواهد شد.

رئيس كميته ملى المپيك با اعالم اين مطلب درباره امكان لغو المپيك 
2020 توكيو به مهر گفت: تا ديروز ابالغيه هايى كه از كميته بين المللى 
المپيك براى ما روزانه ارســال مى شــد قرار بر قطعى بودن برگزارى 
رويداد المپيك است، تقريباً تمام فدراسيون هاى جهانى تقويم برگزارى 
رويدادهاى كسب سهميه و جهانى را از نيمه دوم سال اعالم كردند و 

همه  اتفاقات بيانگر برگزارى اين رويداد در سال 2021 است.
رضا صالحى اميرى افزود: توماس باخ رئيس كميته بين المللى المپيك 
اعالم كرده اســت كه اگر به هر دليلى كرونا ادامه پيدا كند و شــرايط 
تابســتان سال آينده هم مثل شــرايط امروز باشد و هيچ امكان كنترل 

موضوع كرونا نباشد به خودى خود المپيك لغو خواهد شد. 
وى ادامــه داد: ارزيابــى همكاران من در كميته ملــى المپيك و كادر 

سرپرستى المپيك 2020 نظر به برگزارى قطعى المپيك دارند.

ويلى سانيول 
سرمربى جديد تيم ملى فوتبال ايران؟

 رســانه هاى فرانسوى از ويلى سانيول به عنوان سرمربى جديد تيم 
ملى فوتبال ايران خبر دادند.

به گزارش سايت فوتبال نيوز، ويلى سانيول 43 ساله كه سابقه هدايت 
بوردو را در كارنامه دارد و در سال 2017 نيز كمك مربى بايرن مونيخ 
بود، 2 سالى اســت كه به عنوان كارشناس فوتبال در RMC فعاليت 
داشته اســت و اكنون خبر داد همكارى اش با اين شبكه تلويزيونى به 
پايان رسيده اســت و او قصد دارد به مستطيل سبز برگردد و هدايت 

تيمى را عهده دار شود. 
سانيول با فدراسيون فوتبال ايران در ارتباط بوده است تا بتواند هدايت 
اين تيم را كه در رده 33 رده بندى فيفا اســت بر عهده بگيرد. نظرات 
مثبتى درباره سانيول در ايران وجود دارد و بايد ديد چه تصميمى گرفته 
مى شود. اين اخبار در شــرايطى منتشر مى شود كه فدراسيون فوتبال 
ايران دراگان اســكوچيچ را به عنوان سرمربى انتخاب كرده است و با 
وجود اين از همان ابتــدا صحبت هايى درباره حضور مربيان مختلف 
مثل ده بياســى، استراماچونى و گابريل كالدرون آرژانتينى در تيم ملى 

ايران شنيده شده است.

صعود چينى ها به اورست براى اندازه گيرى 
مجدد بام دنيا

 يك تيم چينى براى اندازه گيرى مجدد قله اورست به بام دنيا صعود 
كرد.

به گزارش فارس، پس از زلزله ســال 2015 در نپال، بحث هاى زيادى 
در مورد تغيير ارتفاع قله اورســت وجود دارد. برهمين اساس يك تيم 
چينى كه براى اندازه گيرى مجدد راهى اين قله شده بود، بام دنيا را فتح 
كرد. چينى ها قرار است با ابزارهاى مدرِن اندازه گيرى، اين كار را انجام 

داده و ارتفاع دقيق را به ثبت برسانند.
ارتفاع اورست پيش از اين 8848 متر ثبت شده است و بايد ديد زلزله 
2015 تأثيرى در ارتفاع آن خواهد داشت يا خير. زلزله نپال سبب كشته 

شدن تعدادى از كوهنوردان در آن سال در منطقه هيماليا شد.
درحال حاضر با توجه به شــيوع كرونا، صعود به قلل هيماليا از جمله 

اورست از سوى دولت نپال و چين ممنوع شده است.
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پيشخوان

آگهي حصر وراثت
آقاى نبى اله صالحى داراى شــماره شناسنامه  8 به شــرح دادخواست به كالسه 
111/84/99ش از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان نرگس رمضانى به شماره شناسنامه  3039 در تاريخ 1397/05/05 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر است 
به: 1-متقاضى گواهى حصروراثت با مشــخصات فوق الذكر پسر متوفى 2- عين ا... 
صالحى فرزند نصرا... به شماره شناسنامه 25 صادر از بهار متولد 1334 پسر متوفى 
3- فاطمه رحيمى ايمانى فرزند شــهاب الدين به شــماره شناسنامه 1641 صادره 
از همــدان متولد 1324 دختر متوفى والغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 107)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

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

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

ــأت اول/دوم موضــوع  ــورخ 1399/02/21 هي ــر رأي شــماره 139960326001000174  م براب
ــد ســند رســمي  ــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق قان
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان- ناحيــه يــك تصرفــات مالكانــه 
بالمعــارض متقاضــي آقــاى ســاالر ســليمى فرزنــد ســيدرحمن بــه شــماره شناســنامه 
321 صــادره از قصــر شــيرين در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه يــك قطعــه 
ــه  ــع در حوم ــي واق ــالك 5 اصل ــع در قســمتى از پ ــه مســاحت 2015/19 مترمرب ــاغ ب ب
بخــش يــك همــدان بــه نشــانى جــاده قديــم دره، كوچــه چشــمه ســاران خريــداري از 
وراث مالــك رســمي آقــاى غالمحســين طغانيــان محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور 
ــي  ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند  ــه اشــخاص نســبت ب ك
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري مي توانن
ــخ تســليم  ــاه از تاري ــك م ــدت ي ــرف م ــيد، ظ ــس از اخــذ رس ــن اداره تســليم و پ اي
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

ــد.(م الف 304) ــد ش ــادر خواه ص
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/03/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/24
على زيورى حبيبى - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

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

ــورخ 1399/02/21 هيــأت اول/دوم موضــوع  ــر رأي شــماره 139960326001000173  م براب
ــد ســند رســمي  ــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق قان
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان - ناحيــه يــك تصرفــات مالكانــه 
ــه شــماره شناســنامه  ــه ب ــد عين ال ــادگارى فرزن ــه ي ــاى عبدال ــارض متقاضــي آق بالمع
ــاغ  ــه ب ــك قطع ــه ي ــدانگ عرص ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــار در س ــادره از به 653 ص
ــه بخــش  ــع در حوم ــي واق ــالك 5 اصل ــمتى از پ ــع قس ــاحت 2015/19 مترمرب ــه مس ب
ــدارى از وراث  ــاران، خري ــم دره، كوچــه چشمه س ــاده قدي ــه نشــانى ج ــدان ب ــك هم ي
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــان محــرز گردي ــاى غالمحســين طغاني ــك رســمى آق مال
ــي  ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم اط
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رنجبر قهرمان مسابقات شطرنج 
آنالين كشور شد

 به مناســبت گراميداشت ســوم خرداد سالروز آزاد 
سازى خرمشــهر يك دوره مسابقات آنالين شطرنج در 
فضاى مجازى با همكارى هيأت شطرنج شهرستان مالير 
و شهردارى منطقه 4 تهران برگزار شد كه شطرنج بازان 
ماليرى با حضور پرشــور و فعال خود در اين مسابقات 

توانستند در فضاى مجازى هم خوش بدرخشند.

رئيس هيأت شطرنج شهرستان مالير با اشاره به قهرمانى 
رنجبر به نحوه برگزارى اين مسابقات پرداخت و گفت: 
مســابقات شطرنج آنالين كشــور در 2 بخش آقايان و 
بانــوان در رده هاى ســنى زير 14 ســال بــا همكارى 
شــهردارى منطقه 4 تهران به مناسبت گراميداشت سوم 
خــرداد با فرمت زمانى 3 دقيقه و 2 دقيقه پاداش برگزار 
شــد. قنايى در ادامه افزود: در پايان اين مسابقات كه ده 
روز به طول انجاميد، ســبحان رنجبر از شهرستان مالير 
به مقام نخســت دســت پيدا كرد و ديگر شطرنج بازان 

ماليرى به ترتيب امين جبارى به مقام چهارم و حديث 
نــورى و فاطمه باقرى به مقام هاى پنجم و ششــم اين 

مسابقات دست پيدا كردند.
شــايان ذكر است محمد صدرا شــجاعى نژاد از سوى 
داوران اين مسابقات به عنوان بهترين بازيكن زير ده سال 

اين مسابقات انتخاب و معرفى شد.
همچنين از سوى مديريت شهردارى منطقه 4 تهران در 
مراســمى جوايز نفرات برتر اين مسابقات اهدا خواهد 

شد.

مهاجم پيشين تراكتور 
به اوسر فرانسه پيوست

 كوين فورچونه با امضاى قراردادى 
به عضويت تيم اوسر در ليگ دسته دوم 

فرانسه پيوست.
به گزارش سايت دالماپورتال، اوسر كه 
معموال در سطح نخست فوتبال فرانسه 
حضور داشــته است در سال هاى اخير 
دچار افت شــده و فعال در دسته دوم 

ليگ فرانسه حضور دارد.
اين باشــگاه فرانســوى براى تقويت 
خــط حمله خود، كويــن فورچونه را 
به صــورت بازيكــن آزاد بــه خدمت 

گرفت و با او قرارداد امضا كرد.
كوين فورچونه در نيم فصل نخســت 
فصــل جــارى ليــگ برتر ايــران در 
عضويت تيم تراكتور بود ولى نتوانست 
عملكرد چنــدان خوبى ارائه دهد و از 

اين تيم جدا شد.

ميليچ به تهران بازگشت
 مدافع كــروات اســتقالل پس از 

دريافت مطالباتش به تهران بازگشت.
به گزارش ايسنا، هروويه ميليچ، مدافع 
كروات تيم فوتبال اســتقالل، از طريق  
CAP فــرودگاه امام خمينى(ره) وارد 

تهران شد.
طبق اعالم باشگاه استقالل، اين بازيكن 
كروات، 6 هزار دالر از باشــگاه طلب 
دارد و قرار بر اين شــده تا اين پول را 

هنگام بازگشت به تهران دريافت كند.

واكنش فدراسيون 
فوتبال به شايعه مذاكره 

با ويلى سانيول
 فدراســيون فوتبــال به شــايعات 
منتشره در رسانه هاى فرانسوى پيرامون 
احتمــال همكارى با ويلى ســانيول را 

تكذيب كرد.
به گزارش ايســنا، سخنگوى فدراسيون 
فوتبال درباره خبر ســايت فوت مركاتو 
فرانسه پيرامون مذاكره فدراسيون فوتبال 
ايران با ويلى ســانيول عنوان كرد: هيچ 
مذاكره اى ميان فدراسيون فوتبال ايران و 

ويلى سانيول وجود نداشته است.
تيــم ملــى بــا ســرمربيگرى دراگان 
اسكوچيچ به فعاليت خود ادامه خواهد 
داد. بر اين اســاس، موارد مطروحه در 
اين باره همچون شايعات مشابه گذشته 

عارى از واقعيت است.

سردار 3 ماه خانه نشين 
شد

 هافبــك جــوان و ملــى پــوش 
تيم فوتبال شــالكه به مــدت 90 روز 

خانه نشين شد.
به گزارش فارس، ســوات ســردار كه 
در بازى ابتــداى هفته جــارى مقابل 
آگســبورگ در بونــدس ليــگا دچار 
مصدوميت شد، براى مدت زيادى قادر 

به همراهى آبى پوشان نخواهد بود.
هافبك 23 ســاله در آن رويارويى كه 
حريف 3 بر صفر برنده شــد، از ناحيه 
رباط بيرونى زانوى چپ آسيب ديد. به 
همين خاطر از جريان بازى خارج شد.
طبق اعالم بيلد، پس از انجام معاينات 
كادر پزشكى شالكه، مشخص شد وى 
تا هفته ها قادر به حضور در مســتطيل 
ســبز نيســت. وى 3 ماه مجبــور به 
استراحت و مداوا خواهد بود تا شرايط 

تمرين و بازى را پيدا كند.

 برگزارى رقابت هاى فوتبال دستجات 2
و 3 دوبــاره در هاله اى از ابهام قرار گرفت و 

ليگ دستجات 2 و 3 به كما رفت.
هفته گذشــته ســازمان ليگ فوتبال به دنبال 
صدور مجوز ستاد مقابله با كوويد 19 زمان 
آغاز تمرين و مسابقات فوتبال در دستجات 

مختلف را اعالم كرد.
بنا بر اعالم ســازمان ليگ، رقابت هاى ليگ 
يــك و برتر از ابتداى تيرماه آغاز مى شــود 
و ايــن تيم ها از ســوم خرداد مجــوز انجام 

تمرينات گروهى را دريافت كردند.
با توجه به اعالم سازمان، ليگ تيم هاى دسته 
دومى از 11 خردادماه مى توانستند تمرينات 
خود را آغاز كنند و زمان آغاز مســابقات نيز 

5 تير اعالم شد.
درحالى كه تيم هاى دســته دومى در تكاپوى 
آغاز تمرينات و تهيه مقدمات كار بودند روز 
گذشــته معاون بهداشتى وزارت بهداشت و 
درمان اعالم كرد كــه تنها مجوز بازى براى 
رقابت هاى ليگ برتر و دســته نخست صادر 
شده است و در ديگر رده ها مسابقه اى برگزار 

نخواهد شد.
معاون مركز ســالمت محيــط و كار وزارت 
بــا  خــود  ويدئوكنفرانــس  در  بهداشــت 
خبرنگاران گفت: برگزارى مسابقات فوتبال 
فقط محدود به ليگ برتر و دسته اول خواهد 
بود و تمرين و مسابقه ســاير ليگ ها منتفى 

است.

ايــن خبــر تيم هاى دســته دوم و ســوم را 
ســردرگم كــرد و انجام ايــن رقابت ها در 

هاله اى از ابهام قرار گرفت.
هنوز ســازمان ليگ موضع خــود را درباره 
سخنان فرهادى اعالم نكرده است ولى آنطور 
كه از شواهد پيداست اين رقابت ها در تاريخ 
اعالم شــده برگزار نخواهد شــد و احتماالً 
پرونده اين رقابت ها ناتمام بسته خواهد شد.

البته آغاز رقابت ها با توجه به شــرايط تيم ها 
و امكانات باشــگاه هاى دســته دوم و سوم 
عقالنى نبود و تصميم ســتاد مبارزه با كرونا 
مبنى بر انجام نشــدن مســابقات درست و 

عقالنى است.
هزينه باالى تســت كرونا براى باشــگاه هاى 
دســتجات پايين كمرشكن است و باشگاهى 
كه حتى توان مســافرت به اســتان هاى ديگر 
براى مســابقه را ندارد چطور مى تواند هزينه 
تســت هاى كرونــا را پرداخت كند. شــيوع 
بيمارى كرونــا در بين فوتباليســت ها حتى 
برگزارى ليگ برتر و دسته اول را نيز با سكته 
روبه رو كرده اســت؛ از ليگ برترى ها 4 تيم 
خواهان كناره گيرى از مســابقات هســتند و 
مكتوب اعالم كرده انــد و احتماالً تعداد اين 
تيم ها در روزهاى آينده افزايش خواهد يافت.

هرچند تيم هاى ليــگ برترى تمرينات خود 
را آغــاز كرده اند اما تا آغاز مســابقات زمان 
زيادى باقى است و احتمال اينكه ستاد مبارزه 
با كرونا در هفته هاى آينده با توجه به شرايط 

حاكم بر فضاى تيم ها رقابت ها را تعطيل كند 
زياد است.

البته ســتاد مبــارزه بــا كرونا قصــد دارد 
رقابت هاى فوتبــال در ليگ برتر و دســته 
نخســت را آغاز كند و پس از گذشت چند 
هفته از مســابقات و با توجه به شرايط ادامه 
مسابقات در دستجات ديگر را نيز آزاد كند.

2 تيم شــهردارى و پاس نمايندگان اســتان 
همدان قرار بود كه از امروز تمرينات خود را 
آغاز كنند اما با توجه به خبرهاى منتشر شده 

شايد دوباره شاهد تعويق مسابقات شويم.
تيم فوتبال شــهردارى همدان اميد كمرنگى 
براى صعود دارد و تنها روى كاغذ مى تواند 
اميدوار باشــد اما تيم پاس از مدعيان صعود 
اســت. اين تيم با حضور در جايگاه دوم از 
شانس بااليى براى صعود برخوردار است و 
پاس و چوكا گزينه هاى اصلى صعود به ليگ 
دسته نخست هســتند و حال معلوم نيست 
درصورت انجام نشدن مسابقات، سرنوشت 
تيم هاى صعود و سقوط كننده به كجا خواهد 
كشيد و سازمان ليگ چه راهكارى را خواهد 

برگزيد.
در روزهاى آينده مسئوالن شفاف تر  احتماالً 
اظهارنظــر خواهنــد كرد و ايــن رقابت ها 
از بالتكليفــى خارج خواهد شــد يا دنباله 
مســابقات از سر گرفته مى شــود و يا اينكه 
سازمان ليگ با اجراى دستورالعمل قانع كننده 
پرونده اين رقابت ها را ناتمام خواهد بست.

 رعايت نشــدن پروتكل هاى بهداشتى و 
افزايش شــمار مبتاليان به كرونا در تيم ها، 
مشكل جدى در برابر آغاز رقابت هاى ليگ 
برتــر اســت و نبض آغاز مســابقات را به 

شماره انداخته است.
به گزارش ايســنا، برگزارى فوتبال پس از 
شــيوع كرونا در ايران، تبديل به مناقشــه 
جدى ميــان تيم ها شــده و رونــد كنونى 
احتمالــى برگزارى رقابت ها  حاكى از لغو 
بهداشتى  پروتكل هاى  نشدن  رعايت  است. 
به طور دقيــق، افزايش مبتاليــان به كرونا، 
تعليق فعاليت هــاى تمرينى تيم ها و تناقض 
در اظهارات مسئوالن اين شائبه را به وجود 
آورده كــه اراده كافى و الزم براى برگزارى 
فوتبــال وجود ندارد و بــا اين روند، فصل 

جارى تمام نخواهد شد.
از زمان انتشــار پروتكل بهداشتى كه حاكى 
از تصميم نهايى مسئوالن دولتى و ورزشى 
براى آغاز رقابت هاى ليــگ بود، رفته رفته 
مخالفان مجبور شــدند تمهيــدات الزم را 
براى آغاز مســابقات فراهم كننــد و پا به 
توپ شــوند اما مثبت شدن تست كروناى 
فوتباليســت ها و عوامــل تيم هــا مجــددا 
فعاليت هــاى ورزشــى را در چنــد تيم به 

حالت تعليق درآورده است.
در جريــان اتفاقات اخير يك تناقض جدى 
در اظهارات مســئوالن فوتبــال و وزارت 
بهداشــت وجود داشت كه نشان دهنده نبود 
هماهنگــى بين مســئوالن و همين طور در 

جريان نبودن مسئوالن فوتبالى است.
فوتبال وجود  بهداشــتى  پروتكل  در  بندى 
دارد مبنى بر اينكــه درصورت وجود بيش 
از 5 نفــر با عالئــم مثبت يا مثبت شــدن 

تســت هاى تشــخيصى مبنى بر ابتالى فرد 
به كوويــد 19، فعاليت تيم مربوطه تا زمان 
بهبودى مبتاليان و كســب گواهى سالمت، 

معلق خواهد شد.
اين درحالى است كه ســهيل مهدى، رئيس 
كميته مسابقات ســازمان ليگ در واكنش به 
وجود بيش از 5 نفر مبتال به كرونا در تيم گل 
گهر گفته بود كه اين تيم با قرنطينه مبتاليان، 
مى تواند به تمرينات خــود ادامه دهد و اين 
موضوع مربوط به زمان برگزارى مســابقات 
اســت اما پس از گذشــت چندين ساعت، 
محسن فرهادى، معاون مركز سالمت محيط 
و كار وزارت بهداشت با رد اظهارات مهدى، 
اعالم كرد كه اگــر بيش از 5 نفر در تيمى به 
كرونا مبتال شــوند، اين تيم اجازه تمرين هم 
نخواهد داشــت. پس از ايــن اظهارات كه 
نشــان دهنده بى اطالعــى فوتبالى ها از اين 
پروتكل است، تيم فوالد هم از مثبت شدن 
تســت كروناى 5 نفر از بازيكنان خود خبر 
داد كه نشــان دهنده قرار گرفتن اين تيم در 

معرض خطر لغو تمرينات است.
برگزار نشــدن تمرينات تيم هــاى مبتال به 
كرونا، فرايند آماده سازى تيم ها را با مشكل 
روبــه رو مى كنــد و قطعا در زمــان مقرر 
بــراى آغاز رقابت هاى ليــگ آماده حضور 
در مسابقات نخواهند شــد. كما اينكه اين 
تيم ها از اكنون از مســئوالن ســازمان ليگ 
درخواســت كردند بازى هايشــان ديرتر از 

سايرين آغاز شود.
و  كرونــا  تســت  كيت هــاى  در  تفــاوت 
انجــام  تســت هاى  در  اساســى  ايرادهــاى 
محــل  يــك  نكــردن  مشــخص  شــده، 
مشــخص بــراى همــه تيم هــا و از همــه 

ــات  ــل تمرين ــران در مح ــت ناظ ــر غيب مهم ت
و تســت گيرى تيم هــا از رعايــت نشــدن 
ــا  ــئوالن و تيم ه ــط مس ــكل توس ــن پروت اي
دارد. از طرفــى تهديــد 4 تيــم خصوصــى 
ليــگ،  رقابت هــاى  از  كناره گيــرى  بــراى 
ــر را  ــگ برت ــاى لي ــزارى رقابت ه ــض برگ نب
ضعيف تــر كــرده و شــايد ايــن رونــد منجــر 
ــر  ــگ برت ــاى لي ــزار نشــدن رقابت ه ــه برگ ب

ــود. نش
به نظــر مى رســد برگزارى ليــگ با وجود 
مخالفان بسيار، نيازمند ورود جدى سازمان 
ليگ به اين موضوع اســت؛ زيرا مخالفان، 
تعييــن قهرمــان، ســهميه هاى آســيايى و 
ســقوط كننده ها را طبق جدول كنونى قبول 

ندارند و در واقع ساز خود را مى زنند.

ليگ ليگ 22 باز به  باز به ُكماُكما رفت رفت

نبض ليگ به شماره افتاد
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باباطاهر

بازگشايى سينماها در شهرهاى سفيد 
از حرف تا عمل

 اگرچه بازگشايى ســينماها در شهرهاى سفيد بالمانع 
اعالم شد اما گويا تاكنون هيچ سينمايى در كشور باز نشده 

است. 
هفته گذشته سازمان سينمايى اعالم كرد كه فعاليت دوباره 
سينماها در شــهرهايى كه از نظر شيوع كرونا در وضعيت 
ســفيد قرار دارند بالمانع اســت، اما نه اسم شهرى به طور 
مشــخص اعالم شد و نه حتى گفته شــد اين سينماها در 

صورت بازگشايى چه فيلم هايى را مى توانند اكران كنند. 
به گزارش ايســنا، اين در حالى است كه ســينماداران در 
شهرهاى كوچك تر مى گويند، تا وقتى سينماهاى پايتخت و 

شهرهاى بزرگ باز نشوند اصال پخش كننده اى به آن ها فيلم 
نمى دهد. اين را پخش كننده اى همچون على ســرتيپى هم 
تاييد مى كند و اكران را بدون بازگشايى سينما در شهرهاى 
بزرگ يك شوخى مى داند.  البته يك مسأله ديگر هم مطرح 
است و آن اينكه آيا اصال در اين شهرها سينمايى وجود دارد 
كه بخواهد باز شود؟مديركل دفتر نظارت بر عرضه و نمايش 
فيلم هاى سينمايى در پاسخ به اين سؤال كه آيا سينمايى در 
كشور فعاليت خود را آغاز كرده يا خير، گفت: تاكنون هيچ 
ســينمايى باز نشده چون به هر حال پيش بينى ما اين است 
كه شهرهاى سفيد هم با هماهنگى ستاد كرونا در استان خود 
بايد براى بازگشايى اقدام كنند، به همين دليل تا جايى كه ما 

اطالع داريم سينمايى هنوز باز نشده است. 
محمدرضا فرجى درباره تعداد سينماهايى كه با دستور اخير 

امكان بازگشايى دارند، اضافه كرد: آمار دقيق نداريم، چون 
برخى شهرهاى سفيد جزو مراكز استان ها نيستند و ممكن 
است اصال سينما نداشته باشند. با اين حال اگر هم سينمايى 
در اين شهرها باز شــود بديهى است كه به اندازه سينماها 
در شــهرهاى بزرگ فروش ندارد چون 75 درصد فروش 
ســينماها مربوط به پرديس ها و سينماهاى شهرهاى بزرگ 
اســت.  به اين ترتيب به نظر مى رسد اين وضعيت تا نيمه 
خردادماه ادامه داشــته باشد تا شايد در اين تاريخ احتمالى 
15 خرداد كه از سوى سازمان سينمايى اعالم شده و پس از 
موافقت ستاد مقابله با كرونا، تمام سينماهاى كشور باز شوند. 
آن وقت شايد تكليف شوراى صنفى نمايش هم مشخص 
شــود كه آيا انتخاباتش دوباره برگزار مى شــود يا راه حل 
ديگرى براى اين شوراى پرحاشيه در نظر گرفته شده است. 

گران فروشى هتل ها ممنوع!
 افزايش قيمت در هتل ها همزمان با بازگشــايى ها 

تخلف است. 
رئيس جامعه هتلداران ايران با بيان اين كه هتل ها در 
بيشتر اســتان ها با 50 درصد ظرفيت، فعاليت خود 
را از ســر گرفته اند، درباره احتمال افزايش نرخ ها 
بــه انگيزه جبران خســارت دوران تعطيلى به دليل 
شيوع ويروس كرونا و يا پوشش هزينه هاى ظرفيت 
خالى، به ايسنا گفت: نرخ هتل ها مهرماه 98 تعيين 
شــده اســت و تا مهر 99 اعتبار دارد و قرار نيست 
به بهانه هايى همچون بازگشــايى، جبران خسارت، 
استفاده از 50 درصد ظرفيت، يا خالى ماندن اتاق ها، 

نرخ ها افزايش يابد. 
جمشــيد حمزه زاده يادآور شــد: نــرخ هتل ها طبق 
ضوابط موجود و با هماهنگى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى،  مهرماه هر سال تعيين 

مى شود و تا مهرماه سال آينده اعتبار دارد. 
حمــزه زاده توضيــح داد: هتل هــا ســعى مى كنند 
پروتكل هاى بهداشــتى را رعايــت كند و عالوه بر 
آن يك ســرى قواعد تعيين شــده تا مسافر امنيت 
خاطر داشته باشــد، وقتى ميهمان در اين فضا قرار 
گيرد و از نزديك مشــاهده كند مسائل بهداشتى در 
نظافت اتاق ها، ســرو غذا و تب ســنجى ها رعايت 
مى شــود به ســايران انتقال مى دهد و اين بهترين 
روش براى جلب اعتماد اســت. همه هتل هاى دنيا 

در وضع موجود از اين قاعده پيروى مى كنند.  وى 
درباره نحــوه نظارت بر هتل ها نيز گفت: بيشــتر 
نظارت ها از طرف جامعه هتلداران انجام مى شــود. 
براى بازگشايى نيز نماينده گردشگرى، بهداشت و 
اماكن بازرسى ميدانى انجام داده اند و كد بهداشتى 
براى هتل ها صادر شده است. سواى اين نظارت ها، 
هتل ها خود متعهد به رعايت اصول بهداشتى هستند 

تا اعتماد ميهمان سلب نشود. 
رئيس هيأت مديره جامعه هتلداران ايران با اشــاره به 
وضعيت اقامت مسافران در تعطيالت عيد فطر، گفت: 
تقريبا هتل ها خالــى بودند، البته وضع در مازندران و 
كيش به نسبت سايرين بهتر بود. اما در مناطق قرمز مثل 

خوزستان، هتل ها كامال خالى و بدون مسافر بودند. 

جاذبه ها و اماكن تفريحى، تاريخى 
و فرهنگى چند مديريتى هستند

 جاذبه هــا و اماكن تفريحــى، تاريخى، فرهنگى، 
طبيعى و مذهبى چند مديريتى هستند كه اين موضوع 

موجب سردرگمى مردم شده است. 
يك مدرس دانشــگاه، آموزشــگاه ها و مؤسســات 
گردشــگرى و هتلدارى، پژوهشــگر و فعال عرصه 
گردشگرى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
به تأثير كرونا روى تمام نقاط جهان اشاره و اظهار كرد: 
ســفر به لحاظ حرفه اى جزئى از زندگى برخى افراد 
است. اين افراد با انگيزه هاى علمى، درمانى، پژوهشى 
و... به سفر مى روند. ساير مردم نيز در قالب سفر هاى 
تفريحى، فرهنگى، مذهبى و... به شهرها، كشور ها و 
سراسر نقاط جهان سفر مى كنند بنابراين درصورتى كه 
روال زندگى و تردد مردم از طريق دولت و يا ســتاد 
مقابله و پيشــگيرى از كرونا عادى و آزاد شده است، 
نمى توان با تعطيلى مكان هايى كه خدمات گردشگرى 
ارائه مى دهند، مانع ســفر مردم شد. به نظر مى رسد با 
ابالغ وزارت بهداشت و مسئوالن براى سفر كردن يا 
سفر نكردن مردم تصميم گيرى مى شود. من نمى توانم 
بگويم درحال حاضــر يا آينده، كرونا تــا چه اندازه 
مى تواند روى ســالمت روانى، محيطى، اجتماعى و 

فردى افراد تأثير بگذارد. 
روح ا... روانشاد افزود: هم اكنون در ايران دولت استان ها 
را با توجه به حاد بودن يا ريشــه كن شــدن ويروس 
كرونا به چند دسته تقســيم كرده است و ما مشاهده 
مى كنيم كه مردم در چند روز گذشته به سفر رفته اند. 
از طرف ديگر اگر بخواهيم ســفر و تردد مردم را به 
هر دليلى محدود كنيم مى بايســت از طرف دولت به 
صورت كاربردى و عملى براى روان، روحيه و كسب 
و كار مردم بســته هاى تشويقى و حمايتى پيش بينى 
شود. اين بسته ها مى بايست به عرضه كنندگان خدمات 
ســفر همچون ايرالين هــا، قطار، اتوبوس، كشــتى، 
هتل ها، مراكز اقامتى و سنتى بوم گردى، دفاتر خدمات 
مســافرتى و جهانگردى، سفره  خانه ها، رستوران ها و 
خدمات پذيرايى، رفاهى بين راهى و ساير واحد هاى 

وابسته و همچنين مسافران پرداخته شود. 
وى گفت: به نظر من آنچه در بحث سفر در كشور ما 
اهميت دارد، اين است كه هنوز نگاه جدى به صنعت 
گردشگرى نشــده و جايگاه جدى به آن اختصاص 
پيــدا نكرده اســت البته حركت هايى بــراى توجه 
جدى به اين صنعت شــده كه از جمله آن مى توان 
به ايجاد وزارت خانه ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 

صنايع دستى اشاره كرد. 
دومين مبحث قابل طرح اين است كه اگرچه وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى و به تبع 
آن اداره هاى كل، متولى امر ســفر و گردشگرى در 
كشور هستند، اما جاذبه ها و اماكن تفريحى، تاريخى، 
فرهنگــى، طبيعى و مذهبى چند مديريتى هســتند 
يعنى در همه استان ها مديريت، نظارت و ساماندهى 
برخى اماكن مذكور برعهده وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى اســت، اما تعدادى از 
آن ها توسط ساير دســتگاه هاى غير مرتبط مديريت 
مى شوند كه اين امر موجب شده ساعات باز و بسته 
شدن اين اماكن و ساير موارد مشابه يكسان نباشد و 

موجب سردرگمى مسافران شود. 
روانشاد ادامه داد: بهتر است وجود يك بانك اطالعاتى 
و مركز نرم افزارى يا سخت افزارى مشترك و واحد با 
در نظر گرفتن نياز ها و دغدغه هاى مسافران پيش بينى 

و با مشاركت همه سازمان ها اجرا شود. 
وى بيــان كــرد: دربــاره پكيج هــا، بســته ها و 
برنامه هاى سفر و گردشگرى بهتر است كه دولت 
گردشــگرى  ميراث فرهنگى،  وزارت  طريــق  از 
و صنايع دســتى و متوليان بخــش خصوصى اين 
بســته ها و برنامه ها را در اختيار مردم و مسافران 
قرار دهد تا مسافران سفر هاى تكرارى و روزمره 
را كنــار گذاشــته و مقاصــد جديــدى را براى 
سفرهايشــان تعريف كنند و در نتيجه انتفاع مالى 
و معنــوى آن و توزيــع عادالنه ســفر در تمامى 
نقاط با هدف، شــكل گيرد. مردم و ســمن ها نيز 
مى تواننــد به عنوان همياران گردشــگرى در اين 

صنعت به دولت كمك كنند. 

مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان:
معرفى تپه كاسى ها در اولويت كارى 

همدان است
ثابــت  مجموعــه  داشــتن   
صنــف تشــكل هاى غيردولتى، 
مشــكل اساســى انجمن هــاى 

ميراث فرهنگى همدان است. 
اداره كل  روابط عمومى  به گزارش 
و  گردشــگرى  ميراث فرهنگى، 
مديركل  همدان،  صنايع دســتى 
و  گردشــگرى  ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى همدان در نشست 
بررسى ظرفيت هاى تپه كاسى ها 
(پيس ها) و عملكرد يك ســاله انجمن هاى ميراث فرهنگى استان افزود: 
«بايد تالش كرد اين تشــكل ها عالقه مندان بيشترى را جذب كرده و از 

نيروهاى جديد نيز بهره مند شوند.»
على مالمير عنوان كرد: «حوزه تشــكل هاى مرتبــط با ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى در شهرستان ها نيز بايد فعال شود از اين رو 

مديران شهرستان ها را ملزم به انجام اين كار كرده ايم. »
وى درباره تپه كاســى ها گفت: «اولويت برنامه هاى ما در اســتان بايد 
شناساندن اهميت تپه كاسنى ها (پيس ها) باشد و اين وظيفه باستان شناسان 

را دوچندان مى كند.»
وى افــزود: «يكى از مهم ترين ضروريت ها توجه و اهميت دادن به اين 
منطقه و تغيير نام آن است كه از تپه پيس ها به يك نام زيباتر و با معناتر 

تغيير پيدا كند.»
مالمير اظهار كــرد: «در اين منطقه مى توان از دو مقوله گردشــگرى و 
ميراث فرهنگى استفاده متناسب كرد و با توجه به جاذبه گردشگرى اين 
منطقه كه در مسير اللجين شهر جهانى سفال و غار عليصدر بزرگ ترين 
غار آبى جهان قرار گرفته، مى تواند به ماندگارى گردشگر در اين شاهراه 
ارتباطى كمك كند، با ايجاد يك پارك بزرگ و مناســب به انضمام يك 

مجموعه باستانى، مى توان به اين مهم دست يافت.»
پژوهشــگر تاريخ فلســفه و كتابشناسى نيز با اشــاره به نبودن خط در 
دوره كاســيان گفت: «حقيقت اين است كه دست كم 2هزار سال تاريخ 

ايران زمين، به دليل نبودن خط، مجهول مانده است.»
پرويز اذكايى با اشاره به اينكه كاسيان از سمت غرب درياى خزر 
به سمت شــهرهاى مازندران و آذربايجان كوچ كردند، به تشريح 
تاريخ زندگى كاســيان در منطقه همدان پرداخت و گفت: «آنان كه 
در جوار زاگرس بودنــد به تدريج جذب تمدن و مدنيت آن زمان 
شــدند و رفته رفته ابتدا به عنوان مزدور و بعدها با عنوان نظاميان 
جايگاه خود را تثبيت كردند.» در اين نشســت باستان شناســان و 
كاوشــگران اين تپه باســتانى نيز به ارائه ديدگاه هــا، برنامه ها و 
مقــاالت تحقيقاتى خــود پرداختند و در ادامه شــهردار منطقه 4 
همدان نيز به تشــريح برنامه هاى آينده اين شــهردارى در اين تپه 

كرد.  اشاره  آن  محدوده  و  باستانى 

بازديد 3000 گردشگر از غارعليصدر
 فرماندار شهرســتان بهار دربــاره تعداد ورود گردشــگران به اين 
شهرســتان در پى تعطيالت عيدفطر اعالم كرد: در روزهاى اخير حدود 

3000 گردشگر از غار بازديد داشته اند.
احســان قنبرى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه طى چند روز گذشته 
حدود 1500 تا 2000 نفر از شــهر جهانى اللجين بازديد كرده اند، ادامه 
داد: مبناى آمار بازديدكنندگان اللجين گردشگران غارعليصدر هستند كه 
معموالً نصف يا دو سوم اين افراد را شامل مى شوند و در روزهاى اخير 

حدود 3000 نفر از غار بازديد داشته اند.
وى با اشاره به اينكه در اللجين مركز اقامتى وجود ندارد، گفت: مسافران 
اين شــهر صرفاً براى بازديد و خريد سفال به اللجين مى آيند و معموالً 
پس از يك تا دو ســاعت شهر را ترك مى كنند بنابراين اتراق يا اسكان 

در شهر وجود ندارد. 
قنبــرى با بيان اينكه در حال حاضر نصــب چادر در پارك هاى اللجين 
ممنوع است، يادآور شد: پروتكل هاى بهداشتى در تمامى فروشگاه هاى 
اللجين رعايت مى شــود و اداره بهداشت شهرســتان نيز بر مكان هاى 

 پرتردد و اصناف بهار، اللجين، صالح آباد و مهاجران نظارت دارد.
وى با اشــاره به اينكه شهرستان بهار نيز فضاى اســكان مسافر ندارد، 
اظهار كرد: خوشــبختانه جو حاكم بر شهرستان رضايت بخش است و 
آمار غيرمتعــارف افزايش بيماران كرونايى روزهاى قبل مربوط به يكى 

از روستاها است.
فرمانــدار شهرســتان بهار يادآور شــد: متأســفانه تعــداد مبتاليان به 
كروناويروس در اين روستا به علت عدم رعايت موارد بهداشتى افزايش 
يافته و برنامه ويژه اى براى روســتا اعمال شــده و اوضاع كامًال تحت 

كنترل است.

■ دوبيتى باباطاهر 
ويا نالم زغم چون مستمندان برندم همچو يوسف گر بزندان  
مدام آيم بگلزار تو خندان اگر صد باغبان خصمى نمايد  
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■ حديث:
امام باقر(ع):

 هر گاه براى هر يك از شما فرزندى متولّد شد ، روز هفتم برايش عقيقه كند و در گوش 
راستش اذان و در گوش چپش اقامه بگويد.    
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زهرا زنگنه »
 22 ارديبهشــت ماه بود كه ســخنگوى دولت 
از بازگشــايى رســتوران ها پس از پايان ماه مبارك 
رمضــان خبر داد و حاال حدود 3 روز اســت كه با 
اعالم وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى 
رستوران ها مجددا فعاليت خود را آغاز كردند با اين 
شــرط كه به صورت كامل پروتكل هاى بهداشتى را 
كه توســط اين وزارت اعالم شده رعايت كنند، در 
ســامانه salamat. gov. ir براى فعاليت خود 
ثبت نام كنند و از همه مهمتر بايد از عرضه قليان در 

محيط رستوران جدا خوددارى كنند. 
با وجود اينكه رستوران ها بازگشايى شدند اما هنوز 
هم مانــدن در خانه و اســتفاده از غذاهاى خانگى 
و صرف آن در كنار ســاير اعضــاى خانواده امنيت 
بيشــترى دارد. نه به اين دليل كه موادغذايى عاملى 
براى انتقال ويروس هســتند بلكــه به اين علت كه 
ممكن اســت برخى رستوران ها موازين بهداشتى را 
در حيــن كار رعايت نكنند و در انتخاب مواد اوليه 

دقت كافى نداشته باشند. 
حاال كه پــس از 3 ماه رســتوران ها مجددا فعال 
شــدند، قطعا شرايط متفاوت ترى نسبت به گذشته 
تجربــه  خواهند كرد چون ويــروس كرونا عقايد 
مــردم را دربــاره همه چيز تغيير داد و آنها شــايد 
ســبك جديدى براى زندگى خود انتخاب كردند. 
اكنون رســتوران ها بايد تالش كنند تا با مالك هاى 
جديد مردم خود را تطابق بدهند؛ شــايد پيشــتر 
برخى رســتوران ها با محيــط و زيبايى، طراحى 
دكوراســيون و برند بودن خود در جلب مشترى 
موفق عمل مى كردند يا گاهى برخى رستورا ن هاى 
ديگر هيچكدام از مالك هاى پيشين را نداشتند اما 
با اســتفاده از يك غذاى خوش طعم و خوش رنگ 
و لعــاب براى خود مشــترى زيادى دســت و پا 
مى كردنــد اما اكنــون تمامى مالك هاى گذشــته 
در ذهن مردم كمرنگ شــده نــه اينكه ديگر براى 
آنها مهم نباشــد! حاال مالك هاى جديدى در ذهن 

مردم شــكل گرفته و تميزى، رعايــت موازين و 
پروتكل بهداشتى به وسيله كاركنان يك رستوران 
براى مردم جايگاه ويژه ترى پيدا كرده است چون 
تــرس از يك ويروس در جان مردم رخنه كرده و 

سخت تر از گذشته مى توانند انتخاب كنند. 
صاحبان رستوران ها در اين شرايط بايد عالوه براينكه 
تــالش مى كنند كه يك غذاى خوش طعم را در يك 
محيط آرام و زيبا در اختيار مشتريان مى گذارند بايد 
اعتماد آنها را جلب كنند كه يك غذاى ســالم را در 

يك محيط سالم در اختيار آنها قرار مى دهند. 
اگر تصميم گرفتيد براى صرف غذا محيط رستوران 
را انتخــاب كنيــد در صورتى كه مشــاهده كرديد 
كاركنان آن رســتوران ماســك ندارند و يا ورودى 
صندوق ها و اطراف آنها شلوغ است و از همه مهم تر 

اينكه فاصله بين صندلى ها كمتر از 2 متر اســت قيد 
آن رستوران را براى خوردن غذا بزنيد. 

رستوران براى افرادى كه بيش از 65 سال سن دارند 
و همينطور افرادى داراى بيمارى هاى زمينه اى مانند 
بيمارى قلبى-عروقى، بيمارى تنفســى، ديابت و ... 
هســتند انتخاب خوبى نيست و بهتر است اين افراد 

غذاى خانگى را در محيط خانه مصرف كنند. 
پزشــكان و متخصصان توصيه هايى به افرادى كه 
اين روزها قصد دارند از غذاهاى بيرون اســتفاده 
كننــد، مى كنند كه مى توان به برخى از آنها اشــاره 
كــرد؛ مهمتر از همه اينكه اگــر قصد داريد غذاى 
بيــرون را ميل كنيد تا حد ممكن غذاى سفارشــى 
خــود را در محيط خانه يا محــل كار گرم كرده و 
اســتفاده كنيد، افرادى كه بيمار هســتند يا عالئم 

سرماخوردگى دارند براى حفظ جان خود و ديگر 
افراد هم كه شــده از غذاى خانگى استفاده كنند و 
در محيط هاى شــلوغى مثل رستوران تردد نكنند، 
بالفاصله پيش از خوردن غذا دســت هاى خود را 
كامل شست وشــو داده و ضد عفونــى كنيد، براى 
صرف غذا در رســتوران ســاعاتى را انتخاب كنيد 
كه رستوران خلوت تر است و رستورانى را انتخاب 
كنيد كه ترجيحا روباز باشــد، درحال حاضر براى 
گپ زدن پس از غذا رستوران ها مكان هاى مناسبى 
نيســتند و بهتر است كه بالفاصله پس از اتمام غذا 
محيط رســتوران را ترك كنيد، فقط براى خوردن 
و آشاميدن ماســكتان را برداريد، سعى كنيد تا حد 
ممكن به هيچ ســطحى دست نزنيد و حتما همراه 

خود يك ضدعفونى كننده داشته باشيد. 

 رئيس انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرتى 
ايران، با انتقاد از بى برنامگى براى سفر در تعطيالت 
عيد فطر و نيمه خردادماه، اين پرسش را مطرح كرد 
كه متولى گردشــگرى از زمانى كه كرونا در كشور 
شايع شده، چه برنامه ريزى براى سفر و گردشگرى 

داشته است؟
حرمــت ا... رفيعى با اشــاره به نحوه ســفرهاى 
خانوادگــى در تعطيــالت عيد فطر كه بيشــترين 
پراكندگى آن در مناطق شمالى ايران بود و با هشدار 
و اخطارهاى بســيارى هم مواجه شد، اظهار كرد: 
يك ماه پيش، از آژانس ها خواســتيم براى سفر در 
تعطيــالت خردادماه برنامه ريزى كنند، اما آن موقع 
برخى دســتگاه ها مثل وزارت بهداشــت مخالفت 
كردند و اجازه اجراى تور ندادند و گفتند كه سفر 
نبايد اتفاق بيفتد، همان موقع متوليان گردشــگرى 
بايد بيشــتر به فكر مى بودند. وقتى يكباره دستور 
باز شــدن قفل كرونــا را مى دهند، همه مشــاغل 
فعاليت خود را آغاز مى كنند و شرايط عادى حاكم 
مى شود، آيا مى توان براى گردشگرى و سفر يكباره 
برنامه ريزى كرد كه حاال انتظار شــكل ديگرى از 

مسافرت را داريم؟
به گزارش ايســنا، وى افزود: ده پانزده روز پيش به 
وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى يادآور 
شدم كه كشور با 2 هفته تعطيلى روبه رو است، بايد 
اجازه بدهيد براى سفرها برنامه ريزى كنيم. حتى اگر 
دغدغه كرونا و مهار آن را داشته باشيم و نگران آسيب 
مردم باشــيم، بايد هدفمند كار كنيــم. آژانس ها بايد 

برنامه ريزى مى داشتند و تور آماده مى كردند، اين كار 
دو خاصيت داشت؛ عالوه بر اينكه چرخ گردشگرى 
به تدريج به حركت درمى آمد، هزينه ســفر مردم هم 
كاهش پيدا مى كرد. وقتى برنامه ريزى نباشد مردم هم 
سوار ماشين شخصى مى شوند و هر جايى مى روند 
و گرفتار دالل ها مى شــوند و هيــچ كجا هم از آن ها 

حمايت نمى كند. 
رفيعى گفت: هنوز فرصت است، تعطيالت ديگرى 
در پيش داريم، استدعا مى كنيم برنامه ريزى سفر را 

در دستور كار قرار دهند. 
رئيس هيأت مديره انجمــن صنفى دفاتر خدمات 
مسافرتى ادامه داد: شما ديده ايد از زمانى كه كرونا 
در كشور شايع شــد، متولى  برنامه اى براى سفر و 
صنعت گردشــگرى داشته باشــد. ما كه نديديم 
برنامه اى داشته باشــند. اگر بخش خصوصى قرار 
اســت كار كند، بايد نقطه نظر دولت را بداند و در 

جريان برنامه ها و سياست هاى آن قرار گيرد. 
وى افزود: عموما شكل كار ما اين طور است كه در 

بخش خصوصى جلســه مى گذاريم و دولت را به 
نقد مى كشيم و دولت هم مجزا جلسه مى گذارد و 
از بخش خصوصى انتقاد مى كند، بعد در يك جلسه 
فرمايشى كنار هم مى نشينيم و باهم مى خنديم و بهم 
تعارف مى كنيم. تا وقتــى در كنار هم قرار نگيريم 
و باهم كار نكنيم موفقيتى حاصل نمى شــود و اين 

اوضاع هم تغيير نمى كند. 
رفيعــى بــا انتقاد از كنار گذاشــته شــدن بخش 
خصوصى از برنامه ريزى ها در گردشــگرى، اظهار 
كرد: متولى گردشگرى از ابتداى كرونا يك جلسه 
با بخش خصوصى نداشته كه برون رفت و نتيجه اى 
داشته باشد. دفاتر خوابيده اند و مسئوالن هم مدام 
مى گويند در جلســه اند. آن جلســات تا حاال چه 
خاصيتى داشــته اســت، به جاى كار كالن دنبال 
تشــكيل و ثبت تشكل خصوصى هســتند. براى 
برون رفت از وضع موجود چه برنامه اى دارند، جز 
اين كه مدام گزارش اشتباه از آمار و ارقام مى دهند 

تا نشان دهند كارى انجام شده است. 
رئيس هيأت مديره انجمــن صنفى دفاتر خدمات 
مسافرتى ايران گفت: برخى آژانس ها كه نتوانستند 
ادامــه حيات بدهند و از اين چرخه درحال خروج 
هستند، آن دسته كه مانده اند بدون حمايت كارهايى 
را هرچند كوچك در دست انجام دارند. اميدوارم 
دولت هم با گروهى كه هنوز در حيات است جلسه 
بگذارد و راه حل بخواهد و كمك كند. اگر خوب 
حركت كنيم قطعا صنعت گردشــگردى در ايران 

تابستان بدى نخواهد داشت. 

رستوران ها براى فعاليت خود 
شيوه جديدى در پيش بگيرند

انتقاد از بى برنامگى سفرها در تعطيالت فطر

 نيمه خرداد را دريابيد


