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لطفاً بازنشسته شويد!
 1- بازنشســتگى در ايران داســتان عجيبى دارد، معموال افرادى 
كه ســمتى ندارند و در دســتگاهى به كار اشــتغال دارند، عمر خود 
را از دســت رفته دانســته، خود را زيان كار ارزيابى مى كنند و به دنبال 
بازنشســتگى و خروج از دستگاه و آزاد كردن خود براى پيشگيرى از 

زيان و ضرر هستند.
در مقابل افرادى كه پستى دارند با آنكه بارها گفته اند، اگر در بيرون از 
دستگاه بودند، وضعيت بهترى داشتند و معموال هم از وضعيت خود 
ناراضى هســتند اما عشق به خدمت مانع رفتن آنها و واگذارى كار به 
جوانان، حتى با رســيدن سن آنها به بازنشستگى و پايان سن خدمت 

بر اساس قانون مى شود.
2-بيشــتر مديران و مسئوالن در كشور و استان از ضرورت اعتماد به 
جوانان سخن مى گويند و از اينكه بايد مسائلى چون جانشين پرورى، 
مديريت جوانان، به كارگيرى جوانان و ميدان دادن به آنها در دستگاه ها 

رخ دهد، دائم سخن گفته و با آنها جوانان را جذب و تبليغ مى كنند.
اما در عمل اين موارد فراتر از وعده نرفته و جوانان در بهترين حالت 
زينت المجالس بوده و نظر آنها مشــورتى اســت البته اتفاقاتى هم در 

مواقعى رخ مى دهد كه تعداد آنها كم است.
3- جوانــان در مواقعى براى بازكردن فضا براى خود دســت به كار 
مى شوند تا شــايد بتوانند فضاى مديريتى را جوان كرده و با پشتوانه 
قانون، شرايط اعتماد به جوانان را مهيا و آنان را وارد ميدان كار كنند؛ 
البته اين تالش ها چندان موفق نيست و همواره با تبصره و استثنائات، 
تالش جوانان كه در ظاهر با موفقيت همراه شده، در نهايت با شكست 

و تلخ كامى براى آنها همراه خواهد شد.
آخريــن نمونه از اين تالش، قانون بازنشســتگى اجبارى مديران بود 
كه در ابتدا بارقه اميدى را از تزريق نيروى جوانى به سيستم مديريتى 
كشــور فراهم كرد اما با اســتثنائات و به كارگيــرى مجدد نيروهاى 
بركنارشــده با استناد به اين قانون عمال شكست خورد و ديگر كسى 

هم به دنبال اجراى آن قانون نيست.
4- بخشى از دولت معتقد به جوان سازى مديريتى و سيستمى است اما 

اين بخش توسط مديران ارشد حمايت نمى شود.
بخشــنامه بازنشستگى تمامى كســانى كه به سن خدمتى بازنشستگى 
رســيده اند بدون درنظر گرفتن سن آنها و تســهيل خروج اين دسته 
از افراد كه عمدتا مدير هســتند، تالشــى از سوى اين بخش طرفدار 
جوان ســازى در دولت بود كه با اســتقبال مواجه نشد و به نظر اين 

بخشنامه هم به فراموشى سپرده خواهد شد.
5- در ايــران در مواقعــى اجراى قوانين به آينده موكول مى شــود تا 
كار مهمى كه در پيش اســت انجام و اجــراى قانون در محيطى آرام 

انجام شود.
قانون بازنشستگى هم از اين دســته قوانين است كه اجراى آن براى 
بسيارى به بهانه كرونا، برگزارى انتخابات، تحريم و ... در سال 98 به 

تأخير افتاد و اكنون نيز از ياد رفته است.
6- ســن خدمتى افراد در دستگاه ها هرچه باالتر مى رود، در بيان آنها 
كمتر مى شــود و به همين دليل كسى ســن خدمتى دقيق مديران را 

نمى داند و شفافيتى در اين زمينه وجود ندارد.
برخــى افراد كه زمانى به خدمت در اوائــل انقالب افتخار مى كردند 
اكنون از اين دوران ديگر سخن نمى گويند تا سن خدمتى    آنها در افكار 

عمومى قريب 40 سال محاسبه نشود.
7- ســال گذشته و اوائل امسال بازنشستگى تعدادى از مديران استان 
شامل برخى فرمانداران، معاون فرمانداران، معاونان استاندار و مديران 
كل، در رسانه ها و افكار عمومى مطرح شد كه به دليل انتخابات، كرونا 

و... گويا اجرا نشد.
انتظار بود كه اين بازنشستگى كه ضرورت سيستم ادارى براى افزايش 
بهره ورى، توجه و توســعه منابع انسانى، جوان سازى و كوچك سازى 
دولت اســت، در 3 ماهه نخست ســال 99 اتفاق مى افتاد و اين اتفاق 

با ايجاد نشاط و پويايى، تأثير خود را بر توسعه استان مى گذاشت.
اكنون كه شفافيتى در اين زمينه نيست، انتظار مى رود تمام افرادى كه 
به ســن بازنشستگى رســيده اند بدون درنظر گرفتن تعارفات معمول 
مديران ارشد براى ادامه خدمت و در راستاى كمك به جوانان، پويايى 
اجتماعى، كمك به دولت و نظام و ايجاد شرايط استفاده بهتر از منابع 
و سرمايه هاى انسانى استان، لطفاً بازنشسته شوند و با اين بازنشستگى 

اميد و اعتماد در جامعه را ارتقا دهند.

پليس با متجاوزان به عرصه هاى منابع طبيعى 
برخورد مى كند

 رئيس پليس پيشــگيرى از وقوع جرم نيروى انتظامى استان همدان با بيان اينكه منابع 
طبيعى ســرمايه هاى خدادادى اســت و همه در حفط آن مســئول هستند، گفت: پليس 

پيشگيرى از وقوع جرم همواره با متجاوزان به عرصه هاى منابع طبيعى برخورد مى كند.
مهرآذين در ديدار با مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان، اظهار كرد: براى 
صيانت از منابع طبيعى، همكارى، همدلى در راســتاى حمايت و صيانت از اين سرمايه 

عظيم بايد در بين آحاد جامعه و دستگاه هاى اجرايى تشديد شود.
وى با اشــاره به ارتباط تنگاتنگ نيروى انتظامى و منابع طبيعى، تصريح كرد: الزم اســت 

نشست هماهنگى ميان منابع طبيعى و نيروى انتظامى براى رصد نقاط بحرانى و حساس 
منابع طبيعى برگزار شود.

وى ادامه داد: حوزه فعاليت نيروى انتظامى فراوان است اما با وجود طيف گسترده فعاليت 
و مشــغله كارى، آمادگى خود را در مقاطع مختلف براى همكارى با منابع طبيعى اعالم 

مى كنيم.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان نيز بــا قدردانى از زحمات وخدمات 
ارزشمند نيروى انتظامى در راستايى پيشگيرى و مبارزه با متخلفان عرصه هاى منابع طبيعى، 
گفت: مأموريت اين 2 حوزه شبيه به هم است كه منابع طبيعى در حفاظت انفال و نيروى 

انتظامى در حفاظت از امنيت مردم تالش مى كند.
اســفنديار خزائى تصريح كرد: هر جايى كه نيروى انتظامى در كنار و همراه منابع طبيعى 

حضور داشــت احكام به خوبى اجرا و جلوى تخلفات گرفته شــده اســت ضمن اينكه 
اميدوارم تعامل بين منابع طبيعى و پليس در شهرســتان ها نيز بيش از پيش گســترش و 

تقويت شود.
وى از راه اندازى گشت هاى شبانه روزى براى جلوگيرى تصرفات اراضى ملى خبر داد و گفت: 
يكى از مشكالت اساسى منابع طبيعى در فصل تابستان پيشگيرى و مقابله با آتش سوزى در 
جنگل ها و مراتع است و بيش از 95 درصد آتش سوزى ها در منابع طبيعى عامل انسانى است و 

نيروى انتظامى در اين راستا مى تواند كمك شايانى به شناسايى خاطيان كند.
مديركل منابع طبيعى استان همدان تأكيد كرد: استقرار گشت و مراقبت با همكارى نيروى 
انتظامى در مناطق بحرانى نقش تأثير گذارى در كاهش و پيشگيرى از آتش سوزى خواهد 

داشت.

مدير پيشين طرح جامع شهر همدان:

يا گسترش شهر 
يا بلندمرتبه سازي در بافت مركزى

■ با فشار مديريتي نمي شود شهر را اداره كرد
■ اگر مى خواستند تراكم جمعيت بافت مركزى را باال ببرند چرا 150 هكتار به محدوده همدان اضافه كرديم؟

رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان مطرح كرد

قدرت نگهدارى سير در همدان كم است دانشگاه بوعلى سينا در جمع برترين 
دانشگاه هاى جهان قرار گرفت

 براســاس تازه ترين رده بندى مركز رتبه بندى دانشــگاه هاى جهان 
(CWUR) در سال 2020-2021، دانشگاه بوعلى سينا با ورود به اين 
رتبه بندى براى نخســتين بار، رتبه دهم دانشگاه هاى جامع ايران و رتبه  

هزار و 544 جهان را كسب كرده است.
 ،«CWUR» به گزارش روابط عمومى دانشگاه بوعلى سينا، رتبه بندى
بزرگ ترين رتبه بندى آكادميك دانشــگاه هاى جهان را ارائه مى دهد كه 

براساس 4 شاخص اوليه اين رتبه بندى انجام شده است.
ايــن شــاخص ها شــامل كيفيــت آمــوزش (25 درصد)، اشــتغال 
فارغ التحصيالن (25 درصد)، كيفيت دانشكده (10 درصد) و عملكرد 
تحقيقــى (40 درصد كه شــامل كيفيت نشــريات و نتايج تحقيقات 
مى شــود) است. چندى پيش نيز دانشگاه بوعلى سينا در جمع برترين 

دانشگاه هاى آسيا در رتبه بندى بين المللى تايمز قرار گرفت.
براساس گزارش مؤسســه رتبه بندى تايمز دانشــگاه هاى كشورهاى 
آســيايى 2020 كه در تاريخ 12 خردادماه 1399 منتشــر شد، دانشگاه 
بوعلى سينا توانســت با حضور در رتبه بندى دانشگاه هاى كشورهاى 
آسيايى تايمز براى نخســتين بار، در رده بين 350-301 رتبه بندى قرار 

گيرد.
در اين رتبه بندى 40 دانشــگاه ايران در بين دانشگاه هاى برتر آسيا قرار 
گرفته  كه دانشگاه بوعلى سينا در بين دانشگاه هاى جامع كشور رتبه 13

را به خود اختصاص داد.

اجراى طرح هاى فاضالب زون 4 
در 4 روستاى همدان

 معاون بهره بردارى و توســعه فاضالب شــركت آب و فاضالب 
همدان از اجراى طرح هاى فاضالب زون 4 در 4 روستاى استان خبر 

داد.
فرهاد بختيارى فر با بيان اينكه هر ســال با توجه به اعتبارات و بودجه 
اقداماتى در حوزه فاضالب شــهرى و روستايى انجام مى شود، اظهار 
كرد: ايجاد شــبكه فاضالب در روســتاها به مــرور پيگيرى و انجام 

مى شود و هنوز كار زيادى مى طلبد.
وى در گفت وگــو با فارس ادامه داد: در بخش روســتايى فاضالبى 
باعنوان فاضالب زون 4 داريم كه شامل روستاهاى دهپياز در همدان، 
آبرومند در بهار، حســين آباد ناظم در مالير و كرفس در رزن است كه 
با استفاده از اعتبارات بانك توسعه ملى و نظارت آبفاى كشور كارهاى 
آنها اجرا مى شــود. معاون بهره بردارى و توسعه فاضالب شركت آب 
و فاضالب همدان بيان كرد: طبق اهداف ســال 99 بايد حتما شــبكه 

فاضالب و تصفيه خانه در اين روستاها ايجاد شود.
وى بــا بيان اينكه يكى ديگر از پروژه هاى در دســت اجرا در بخش 
روستايى، فاضالب روستاهاى باالدست مريانج است كه د حال انجام 
است، افزود: اين پروژه 70 درصد پيشرفت فيزيكى دارد كه خط انتقال 

آن اجرايى مى شود و در هايت به شبكه مريانج متصل مى شود.
بختيارى فر با بيان اينكه مجوز حفارى روســتاى چشين نيز دريافت 
شده كه به شبكه فاضالب همدان متصل خواهد شد، گفت: روستاهاى 
باالدست سد اكباتان نيز كه به لحاظ بهداشتى و وارد نشدن فاضالب به 
سد داراى اهميت است، با اعتباراتى از صندوق توسعه ملى و نظارت 
آبفاى همدان برنامه هايى براى روستاهاى ارزانفود، ابرو و يلفان دارند.

1- دو داوطلب مطرح انتخابات رياســت جمهورى در گمانه زنى اين 
گمانــه را رد كرده اند. گويا ظريف و رئيســى از بى ميلى به داوطلبى 
در انتخابات ســخن گفته اند. گفتنى است ظريف در اينستاگرام و در 
گفت وگويى مجازى اين گمانه را رد كرده اســت و داوطلب نشــدن 

رئيسى نيز توسط يكى از نمايندگان اطالع رسانى شده است.
2- برخى نمايندگان استان بايد از عضويت در هيأت مديره شركت ها 
اســتعفا كنند. گويا با اصالح طرح نظارت بر رفتار نمايندگان، اشتغال 
نمايندگان در مديرعاملى، هيأت مديره شــركت ها و مســئوليت هاى 
ادارى ممنوع خواهد شــد. گفتنى است در اين طرح قرار است نوع و 
مبلغ هديه غيرمتعارف به صورت ســاالنه از سوى هيأت رئيسه اعالم 

شود.
3- هتل كپســولى فعال در همدان راه اندازى نمى شود. گويا در تهران، 
مشهد، اصفهان، شيراز و تبريز هتل كپسولى براى گردشگران راه اندازى 
خواهد شد. گفتنى است 200 دستگاه از اين هتل هاى كوچك و كم جا 

براى استفاده گردشگران وارد كشور شده است.
4-معلمان بازنشسته سال 98 به رئيس جمهور نامه گاليه آميز نوشتند. 
گويا محروم ماندن از مزايــاى نظام رتبه بندى و افزايش 50 درصدى 
حقوق از داليل اعتراض معلمان بازنشســته در سال 98 است. گفتنى 
اســت چند هزار معلم بازنشســته خواستار رســيدگى فورى رئيس 

جمهور شده اند.
5- برخى مديران اســتان و شهرستان ها به زودى استعفا خواهند كرد. 
گويــا اين مديران با اجراى تأكيدات دولت بر حضور خانواده مديران 
در محــل خدمت و ممانعــت از پروازى بودن مديــران، از كار كنار 
خواهند رفت. گفتنى است ممانعت از به كارگيرى مديران پروازى هر 

از چندى مورد توجه قرار گرفته و پس از مدتى فراموش مى شود.

بهاآبــادي در گفت وگــوي خــود ابتــدا بــه نحــوه 
ــور  ــهر كش ــي 168 ش ــت تاريخ ــاز در باف ساخت وس
طبقــه  افزايــش  از  وقتــي  گفــت:  و  كــرد  اشــاره 
ــهر  ــاي ش ــدوده اي از جغرافي ــم) در مح ــش تراك (افزاي
ــه آن محــدوده  ــم ب ــي مي خواهي ــم يعن ــت مي كني صحب
جمعيــت اضافــه كنيــم. پــس ابتــدا بايــد حســاب كنيــم 
كــه بــا افزايــش مقــدار مشــخص طبقــات، چنــد واحــد 

 به گفته رئيس ســازمان جهاد كشاورزى استان، 
قدرت نگهدارى ســير در همدان كم است كه اين 
از نقاط ضعف اســتان محســوب مى شود و الزم 
است سرمايه گذاران ورود كنند و از همين جا اعالم 
مى كنم اگر ســرمايه گذارى كه در اين زمينه مجوز 
گرفته است، فعاليت نكند مجوزش را قطع خواهيم 

كرد.
منصــور رضواني جالل در جمع خبرنگاران، ضمن 
تبريك هفته جهاد كشاورزى، درباره ايجاد شهرك 
ســيركاران بيان كرد: تعاونى سيركاران منطقه اى را 
براى شهرك ســيركاران پيشــنهاد داده است و ما 
موافق ايجاد اين شــهرك همراه با فرآورى ســير 

هستيم.
وي درباره ســردخانه ها هم گفت: باالى 175 هزار 
تن ســردخانه فعال در استان وجود دارد و بيش از 

200 هزار تن نيز درحال ساخت است.
رضوانى جــالل با اشــاره به اينكه در اســتان يك 
ميليون تن سيب زمينى توليد مى شود، افزود: استان 
همدان 25 درصد از ســيب زمينى كشــور را توليد 
مى كند كــه مقدارى از آن خوراكى اســت و بايد 

در كشــور توزيع شود ضمن اينكه همدان بارانداز 
سيب زمينى كشور است.

رضوانــى جالل بــا تأكيد بر اينكــه موضوع مهم 
در صنايــع تبديلــى محصوالت كشــاورزى اين 
اســت كه قدرت نگهدارى محصول را باال ببريم، 
درباره مشــكالت انتقال ارز واحــد صنايع تبديلى 
سيب زمينى، يادآور شد: انتقال ارز مختص همدان 

نيست.
رضوانــى جالل با تأكيد بر اينكه ســاخت گلخانه 
يكــى از آيتم هاى جهش توليد و ســند راهبردى 
استان همدان بوده است، خاطرنشان كرد: هر سال 
7 تا 8 هكتار گلخانه در استان همدان ايجاد مى شد، 
درحالى كه امروز به 70 هكتار در ســال ارتقا پيدا 

كرده است.
وى ادامــه داد: 140 هكتار گلخانه به بانك معرفى 
شــده كه 110 هكتار آن مصوبــه گرفته و به بانك 
كشاورزى كشور ارسال شده است اما يارانه اى كه 
بايد در فاز دوم و ســوم كه بيشــترين پرونده هاى 
ما بوده، تخصيص داده نشــده است و با جلساتى 
كه معــاون امور اقتصادى اســتاندار و مســئوالن 

تهران داشــتيم، قول داده شد به محض اينكه يارانه 
تخصيــص داده شــود، پروژه هاى اســتان همدان 
پرداخت شــوند اما درحال حاضر بانك كشاورزى 
اســتان اعالم كرده از منابع داخلــى خود مى تواند 
تسهيالتى را به گلخانه داران پرداخت كند؛ بنابراين 
فعًال گلخانه داران مى توانند از اين تسهيالت استفاده 

كنند.
 افتتاح 400 ميليارد ريال
 پروژه كشاورزى در همدان

رئيس ســازمان جهاد كشاورزى استان با بيان اينكه 
تمامى گلخانه هاى موجود در شهرك ها مجوزهاى 
زيرســاختى دارند، تصريح كرد: زيرســاخت 230

هكتار گلخانه در استان همدان ايجاد شده است.
وى از افتتــاح 47 پروژه كشــاورزى در هفته جهاد 
كشاورزى خبر داد و گفت: 47 پروژه با 400 ميليارد 

ريال اعتبار در استان همدان افتتاح خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه امســال 5 هزار تن كلزا در 
استان توليد خواهد شد، درباره كاهش سطح كشت 
اين محصــول اظهار كرد: در اســتان به دليل اينكه 
قيمت كلزا نسبت به كشت هاى رقيب كمتر است، 

كشــاورزان با وجود اينكه كالس هــاى ترويجى 
زيادى هم برگزار شــده اما تمايلى به كشــت كلزا 
ندارند، درحالى كه بايد كشاورزان را متقاعد كنيم به 

سمت كشت كلزا بروند.
وى افزايــش قيمت كلزا، اعالم به موقع قيمت آن و 
حمايت بيشتر از كلزاكاران را از اقدامات مورد نياز 
در راستاى افزايش سطح زيركشت اين محصول در 
استان دانست و تأكيد كرد: يكى از آيتم هاى جهش 

توليد افزايش كشت كلزاست.
رضوانى جالل خاطرنشــان كــرد: 2 هزار و 500

ميليارد تومان ســرمايه گذارى در بخش كشاورزى 
انجام شــده كه 510 ميليارد تومان سرمايه گذارى 

ايجادى بوده است.
وى با بيان اينكه 3 واحد دامدارى بزرگ در سطح 
استان درحال پيگرى است، افزود: عمليات اجرايى 
يك واحــد دامدارى در درگزين آغاز شــده، يك 
واحد در قهاوند درحال استعالمات نهايى است و 
يك واحد در مالير موافقت نامه هاى اوليه را گرفته 
است كه اين 3 واحد در توليد گوشت قرمز و شير 

جهش بزرگى ايجاد خواهد كرد.

 برندسازى كشمش، سير و گردو در همدان
رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان همدان در ادامه 
گفت: برندسازى كشمش، ســير و گردو در استان 
درحال پيگيرى اســت و احتمال دارد برندســازى 
مختص هلو و شــليل در شهرستان اسدآباد را داشته 
باشــيم؛ همچنين رازيانــه رزن، گشــنيز نهاوند را 

مى توانيم برندسازى كنيم.
وى بــا بيان اينكه كرونا ســبب خســارت در  14

رسته كشــاورزى شده اســت، ادامه داد: مرغدارن 
به دليل شــيوع ويروس كرونا و كاهش قيمت مرغ 
دچار ضرر و زيان شــدند. رضوانى جالل با اشاره 
به اينكه قيمت مرغ از همه كاالها كمتر اســت، بيان 
كرد: قيمت تمام شــده مرغ بيــش از 8 هزار و 700
تومان اســت و قيمت مصوب مــرغ بايد 12 تا 13
هزار تومان باشد، درحالى كه كمتر از اين ميزان است 
و مرغدارن ضرر مى دهند. وى درباره توليد گندم در 
ســالجارى نيز خاطرنشان كرد: تاكنون 85 درصد از 
اراضى ديم وضعيت خوبى دارند، پيش بينى مى شود 
بيش از 750 هزار تن گندم در همدان توليد شود كه 

65 درصد از اين ميزان بايد خريدارى شود.

غزل اسالمي»
 احمد بهاآبادي، مدير پيشــين پروژه طرح جامع 
شهر همدان است كه به مدت حدود 2 سال  همدان را 
مطالعه كرد و پس از پايان يافتن مطالعات بخش هاي 
اصلي طرح جامع شهر همدان، از سمت خود استعفا 
كرد. وي يكي از مطرح ترين مهندســان طرح جامع 
شهري در كشــور اســت كه پس از مطالعه شهر 
همدان به همراه تيم مطالعاتي خود و مشورت گيري 
از مديران و كارشناسان اســتان، به اين جمع بندي 
رســيد كه اين شــهر از 5 هزار و 700 هكتار به 7
هزار و 200 هكتار اضافه شود. وي در گفت وگوي 
تفصيلي كه سال گذشته با همدان پيام داشت، دليل 
بزرگتر كردن شــهر همدان را يكي از نيازهاي شهر 
عنوان كرد تا از كمبود زمين، گراني مســكن، حفظ 
بافت هاي تاريخي، حفظ كالبد و ديد و منظر شهري 
جلوگيري  اجتماعي  و معضالت  در مناطق مختلف 

شود. 
اما با اين حال اكنون برخي مســئوالن دليل گرانى 
بي رويه مســكن را كمبود زمين در شــهر مطرح 
مي كنند و برخي ها با حمايــت تعدادي از مديران 
استان در تالشــند تا در مطالعات طرح جامع نفوذ 
كنند و مهندس طرح جامع را تحت فشــار بگذارند 
تــا از تصويب طرح محدوديــت در طبقات بافت 
تاريخي در مركز شــهر جلوگيري كنند. عالوه بر 
اينكه كارشناسان شهرسازي با ارائه داليل مختلف 
بر اين عقيده هستند كه در بافت مركزي همدان نبايد 
افزايش جمعيت صورت بگيرد، مهندس پيشين طرح 
جامع هم به نكته اي اشــاره كرد كه تاكنون كسي به 

آن اشاره نكرده بود.
 بهاآبــادي در گفت وگــوي تلفني بــه خبرنگار 
همدان پيام گفت: «اگر مي خواهند در بافت تاريخي 
افزايش طبقه داشــته باشند، چرا در مطالعات طرح 
جامع همدان هزار و 500 هكتار به محدوده شــهر 
اضافه كرديم؟ ما شهر را بزرگتر كرديم كه جمعيت 
را در آن جا بدهيم تا افزايش تراكم در برخي نقاط 
ازجمله بافت مركزي ايجاد نشود؛ بنابراين يكي از 
اين اتفاق ها بايد رخ بدهد، يا افزايش محدوده شهر 

يا افزايش تراكم در رينگ مركزي.» 

مســكوني بــه آن اضافــه مي شــود و 
ــد  ــات را ص ــراژ طبق ــن مت ــر ميانگي اگ
متــر حســاب كنيــم و جمعيــت ســاكن 
در آن را 3 نفــر درنظــر بگيريــم، جمــع 
ــه  ــدوده اضاف ــه آن مح ــه ب ــرادي ك اف
ــه  ــه ب ــي ك ــود جمعيت ــم، مي ش مي كني
مدرســه، زميــن بــازي، مراكــز بهداشــتي 
درمانــي، فضــاي ســبز و پــارك، خيابــان 
ــا  ــم ب ــد ببيني ــه باي ــد، ك ــاز دارن و ... ني
افزايــش ايــن تعــداد طبقــه، آيــا زميــن 
كافــي وجــود دارد كــه بــراي ايــن 
ــر؟ ــا خي ــم ي ــر بگيري ــات درنظ خدم

وي ادامــه داد: اگر براي هر خانواده هم 
فقط يك خــودرو درنظر بگيريم اينها را 
به ترافيك منطقه اضافــه كرده ايم چون 
نــه عرض خيابان ها را زيــاد كرده ايم و 
نه ارتباط اين خيابان ها را با خيابان هاي 
ديگــر بهبود داده ايــم بنابراين اين آغاز 

معضالت اجتماعي است.
پس  افزود:  جامع  طرح  پيشين  مهندس 
اگر بخواهند در هر جايي تراكم اضافه 
كننــد ابتــدا بايد ببينند بــراي افزايش 
يا  دارد  وجود  ظرفيتي  خدمات  ســاير 
خير؟ چون معضالت بــزرگ در ابتدا 
با مشــكالت كوچك آغاز مي شوند تا 
اينكه پس از 12-10 ســال، عمال شهر 
از كنتــرل خارج مي شــود و مديريت 
آينده شــهري نمي توانــد معضالت را 
كنترل كند و پس از اين مدت افسوس 

مطالعه  بايد  ابتــدا  بنابراين  مي خوريم. 
شــود كه آيا ظرفيت الزم براي افزايش 

تراكم در منطقه هست يا خير؟
وي به نكته اي ديگــري درباره افزايش 
تراكــم اشــاره كــرد و گفــت: فرض 
بگيريــم كه زميــن كافي بــراي ايجاد 
زيرســاخت هاي الزم در ايــن محدوده 
وجود دارد و مي توان جمعيت موردنظر 
را در آن جا داد و هيچ گونه مشــكلي از 
اين لحاظ وجود ندارد اما عامل ديگري 
هم به نام ســيما و منظر شهري، موضوع 
بسيار مهمي است كه تعيين مي كند طبقه 

بايد كجا اضافه شود.
بهاآبــادي ادامه داد: پــس به جز ظرفيت 
محدوده بايد ببينيم با اضافه كردن طبقه 
آيا جلوي ديد و منظر جايي را مي گيريم 
يا خير؟ اگر مي گيريم كه اين  مشــكل 
ديگرى است كه به شهر اضافه كرده ايم.

وي به نكته ديگري در اين باره اشــاره و 
بيان كرد: حاال فرض بگيريم در مطالعات 
انجام شده هيچ يك از اين مشكل ها وجود 
ندارد اما پرسش بعدي اين است كه اين 
جمعيــت را از كجــا مي خو اهيم به اين 
منطقه بياوريم؟ طبقات و زيرســاخت ها 
را مي ســازيم كه چكارش كنيم؟ و اگر 
اين را پيش بيني نكرده باشيم سرمايه هاي 
شــهر را به باد داده ايم. ســاختماني كه 
كســي نباشد از آن اســتفاده كند به چه 
دردي مي خورد؟ و اين آغاز بحث اصلي 

است. 
بهاآبادي با اشــاره به مطالعات همدان و 
افزايش هزار و 500 متري محدوده شهر 
در طرح جامع، گفت: مــا در مطالعات 
همدان به اين نتيجه رسيديم كه جمعيت 
در شهر جا نمي شــوند؛ بنابراين حدود 
هــزار و 300 هكتار به محدوده شــهر 
اضافه كرديم. امــا اكنون كه قصد دارند 
تراكم را در رينگ مركزي شــهر اضافه 
كنند و جمعيتي كه به مســكن نياز دارند 
را در اين طبقات جا بدهند بايد بپرسيم 
هزار و 500 هكتــار را چرا به محدوده 

شهر اضافه كرده ايم؟ 
وي ادامــه داد: ما توســعه همدان را در 
محدوده شهر ديديم كه جمعيت در آنجا 
ســاكن شوند و اگر در بافت مركزي هم 
بــه تراكم اضافه كنيم كه اين 2 مصوبه با 
هم در تناقض هستند؛ بنابراين يا افزايش 
محدوده شهر و يا افزايش تراكم در بافت 

مركزي بايد صورت بگيرد.
بهاآبــادي در پايــان ســخنانش گفت: 
تصميم گيري براي شهر يعني برنامه ريزي 
همه جانبــه و يكپارچه به نام طرح جامع 
و اگــر در مطالعات طــرح جامع به اين 
نتيجه رســيده اند كه هم محدوده شــهر 
اضافه شود و هم تراكم در بافت تاريخي 
افزايش يابد كه بايد انجام شــود اما اگر 
با فشــار مديريتي و رانتي انجام شــود، 

خالف مديريت شهري است.
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ايميل

يادداشت

بالتكليفى اتحاديه 700 نفرى امالك نهاوند 
به 6 ماه رسيد

معصومه كمالوند»
جوالن قيمت هاى افسارگسيخته و نظارتى كه نيست، ضرورت رسيدگى 
به اين شــرايط و تعيين تكليف موقعيت اين اتحاديه را دوچندان تأكيد 

مى كند.
 جوالن بى ســامانى در بازار مسكن نهاوند و تخلف هاى 

رهاشده
دنباله داليل افزايش قيمت هاى نامتعــارف و جوالن ولنگارى در بازار 
مســكن، آژانس ها و تاكسى تلفنى هاى رهاشــده بدون سهميه بنزين، 
افزايش كرايه ها، الســتيك هاى خريدارى شده به قيمت دولتى و گاهى 
انبارشده و درنهايت جاى خالى نظارت ها را كه سرانجام آن به اتحاديه اى 

مى رسد كه حدود 5 ماه است كه تعطيل و تكليفش نامشخص است.
اتحاديه امالك، اتومبيل، آژانس و لوازم يدكى نهاوند از ابتداى بهمن 98

كه قرار بود با برگزارى انتخابات، متولى و مسئول مستقيم آن مشخص 
شود، تعطيل است و زيرمجموعه هاى اين واحد به حال خود رها شده 

است.
 مطالبه اتحاديه اى 700 نفره

اتحاديه اى با 700 عضو در شهرستان كه با داشتن زيرمجموعه بيش از 
200 واحد امالكى، 190 اتومبيل، بيش از صد آژانس و تاكسى تلفنى و 
300 محل عرضه لوازم يدكى و با داشــتن حياتى ترين و حساس ترين 
موقعيت، 5 ماه است كه به انتظار برگزارى انتخابات تعطيل و پشت سد 

يك سايت بسته شده، متوقف شده است.
 انتخابات اتحاديه امالك در كما به سر مى برد

سال 97 رئيس وقت اتحاديه بنا به داليلى بركنار شد، پس از آن سلگى 
از اعضاى هيأت مديره به عنوان مســئول انتخاب و معرفى شــد تا در 
بهمن ماه 98 پس از پايان دوره 4 ساله، انتخابات طبق روال براى انتخاب 
مسئول جديد برگزار شود اما بنا به داليلى كه نقل هاى متفاوتى دارد، اين 

انتخابات پس از گذشت 6 ماه به كما رفته است.
زيرمجموعه هاى اين اتحاديه هم حتى از اين سرگردانى نگرانند و گاهى 
از ضايع شــدن حقوق عضويت خود به واســطه نداشتن مسئول انتقاد 

مى كنند.
اين درحالى اســت كه تعطيلى اين اتحاديــه به دليل قرار گرفتن همين 
زيرمجموعه هاى مهم با معيشت و اقتصاد مردم، شرايط سختى را براى 

شهروندان رقم زده است.
اوضاع نابه سامان قيمت مســكن در نهاوند، مشخص نبودن و تعريف 
نشــدن قيمت منطقه اى، خأل متولــى و نبود نظارت ها بــازار را براى 

سودجويان و دالالن مهيا كرده است.
 متولى نظارتى كه خود نظارت مى خواهد

در دهمين جلسه كميسيون نظارت شهرستان نهاوند كه با هدف رسيدگى 
به ابهامات و مشــكالت اتاق اصناف شهرستان در 16 اسفندماه 96 با 
حضور نماينده فرماندارى، نيروى انتظامى، رؤساى ادارات صنعت معدن 
و تجارت، امور مالياتى، بســيج اصناف، تعزيرات، بهداشت و درمان، 
انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان و رئيس شــوراى شهرستان 
برگزار شد، رئيس وقت اتاق اصناف و اتحاديه امالك، اتومبيل و آژانس 
شهرستان عزل و طبق قانون نايب رئيس اتحاديه به عنوان رئيس جديد 

معرفى شد.
پس از اتمام دوره 4 ســاله اتحاديه امالك، اتومبيل و آژانس شهرستان، 
در پايان ســال گذشته ثبت نام براى حضور در انتخابات هيأت رئيسه و 
معرفى رئيس و اعضاى هيأت رئيسه جديد اين اتحاديه انجام شد ولى 
با گذشــت حدود 6 ماه هنوز انتخابات ايــن اتحاديه به داليل نامعلوم 
بالتكليف رها شده و مردم و كسبه با توجه نوسانات بازار قيمت مسكن 
و ساير موارد، خواستار تعيين تلكيف اين اتحاديه بزرگ با مراجعه كننده 

زياد هستند.
 تبصره

طبق تبصره 4 ماده 22 انتخابات اتحاديه اتاق اصناف، اعضاى مستعفى 
هيأت مديره درصورتى كه به تشخيص كميسيون نظارت، به منظور اخالل 
در انتخابات استعفا كرده باشند و همچنين اعضاى معزول از آن هيأت 
نمى توانند براى دور نخست پس از عزل، در انتخابات بعدى هيأت مديره 
اتحاديه داوطلب شوند، اما ظاهرا يكى از دالئل عمده اين بالتكليفى و 
سرگردانى اتحاديه و انتخابات برگزارنشده آن، تالش ها براى حضور فرد 

عزل شده در انتخاباتى است كه 6 ماه است به كما رفته است.

  معابر را خط كشى و سرعت گير نصب كنيد
در خيابان اصلى ورودى شــهرك شهيد بهشتى، در عرض خيابان كه 
معبر رهگذران پياده اســت، روزانه شــاهد وانت بارهايى هستيم كه 
اقدام بــه فروش ميوه مى كنند و به دليل تردد مردم براى خريد در اين 
منطقه، به خط كشــى و نصب سرعت گير نياز دارد، زيرا بارها سرعت 
باالى خودروها به تصادفات شــديدى منجرشده است. لطفا مسئوالن 

شهردارى همدان اقدام عاجل نمايند.
* شهروندى از منطقه شهرك بهشتى همدان

 در ايام هجــوم بى رحمانه كرونا به جان افــراد جامعه برخى 
دالالن و واســطه هاى از خدا بى خبر ســبب گرانتر شــدن مسكن 
شده اند و مردم را بيش از پيش گرفتار سختى هاى زندگى كرده اند. 
آيا بهتر نيست مســئوالن مربوطه نظارت قوى ترى را در اين زمينه 

در پيش گيرند؟
* ح. ز از همدان

 لطفا مســئوالن شركت واحد اتوبوسرانى، نظارتى بر سرعت هاى 
جنجالى اتوبوس ها داشــته باشــند. برخى رانندگان طورى رانندگى 
مى كنند كه اگر ترمز ناگهانى زده شود حتما تعداد زيادى از شهروندان 
كهنســال و نوجوانان دچار صدمات شديد خواهند شد. لطفا پيش از 
بروز حادثه دردناك، جلوى ســرعت هاى باالى اتوبوس هاى شركت 

واحد گرفته شود .
* شهروندى از همدان

 من از اهالى روســتاى شيربرات هستم، واقعا سرعت اينترنت در 
اين روستا خيلى پايين است و ما هم در اين شرايط كه درس هاى خود 
را از طريق فضاى مجارى پيگيرى مى كنيم با مشــكل مواجه شده ايم، 
خــدا را خوش نمى آيد به دليل نبود اينترنت يا ســرعت پايين آن در 

امتحانات مردود شويم.
عاجزانه از مسئوالن خواستاريم كه به اين مشكل رسيدگى كنند.

* دانش  آموزى از شير برات

رئيس تبليغات اسالمى شهرستان كبودراهنگ خبر داد 
توزيع بيش از 75 ميليون تومان 

در پويش مواسات مؤمنانه
  جامعه روحانيت و هيأت هاى مذهبى بالفاصله پس از فرمان مقام 
عظماى واليت، براى دســتگيرى از آسيب ديدگان كرونا و نيازمندان 
آبرومند وارد عمل شــده و با شناســايى افراد آسيب ديده اقتصادى به 

آن ها كمك رسانى كرده اند.
رئيس تبليغات اسالمى شهرستان كبودراهنگ افزود: با توجه به لزوم 
كمك رسانى به هم نوعان و در شرايطى كه ويروس كرونا آسيب بسيار 
جدى از لحاظ اقتصادى به مردم وارد كرده اســت، پيرو فرمان رهبر 
معظم انقالب، الزم است آحاد جامعه با تمام قدرت براى تحقق فرمان 
رهبرى و كمك به همديگر قدم برداريم. حجت االســالم ابوالحســن 
كيهانى در ادامه خاطرنشــان كرد: همه مردم جامعه در اين شــرايط 
حســاس بيمارى بايد با همكارى و هميارى يكديگر شرايط مطلوبى 
در جامعه فراهم كنيم. وئ افزود: جامعه روحانيت در اين شهرســتان 
با تمام قوا تا ريشــه كن شــدن ويروس كرونا پاى كار خواهد بود و 

اقدامات بسيار خوبى نيز در همين راستا انجام شده است.
كيهانى با اشــاره به ميزان كمك هاى توزيع شــده در بين مردم افزود: 
بــه مدد الهى تاكنون بيش از 75 ميليون تومــان كمك هاى مؤمنانه و 
مواســات در بين نيازمندان آســيب ديده از ويروس كرونا در ســطح 

شهرستان توزيع شده است. 

رئيس اداره ميراث فرهنگى اسدآباد:
«دربند» اسدآباد مستعد تبديل به منطقه گردشگرى است

 «دربند» اســدآباد مستعد تبديل شــدن به منطقه گردشگرى است و براى آن تقاضاى 
منطقه گردشگرى داده ايم.

رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى شهرستان اسدآباد گفت: با توجه 
به قابليت هاى ايجاد خدمات تفريحى، اقامتى و گردشگرى در دربند اسدآباد توسط بخش 
خصوصى درصورت وجود هرگونه سرمايه گذار در اين رابطه، اداره ميراث فرهنگى براى 
ايجاد امكانات زيرســاختى منطقه و در بحث تسهيالت، ســرمايه گذار را قطعاً كمك و 

حمايت خواهد كرد.
كامران اكبرى شــايگان در ادامه از فعاليت 4 خانه بوم گردى در شهرستان اسدآباد خبر داد 
و افزود: از اين تعداد 3 خانه بوم گردى در ملحمدره و يك خانه بوم گردى در روســتاى 
ترخين آباد فعاليت دارند كه درحال حاضر پذيرش مسافر اين خانه هاى بوم گردى با رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى انجام مى شود.
وى در ادامه خاطرنشــان كرد: در ســال گذشــته و در اين 3 ماه ســالجارى به 22 طرح 
گردشــگرى و صنايع دســتى اســدآباد در مجموع مبلغ 62 ميليارد و 300 ميليون ريال 

تسهيالت كم بهره از محل اعتبارات روستايى و عشايرى پرداخت شده است.
اكبرى شــايگان با بيان اينكه با پرداخت اين تســهيالت براى 79 نفر به صورت مستقيم و 

130 نفر غيرمستقيم اشتغالزايى ايجاد شده است، ادامه داد: از مجموع 22 طرح در حوزه 
صنايع دســتى مبلغ 14 ميليارد و 700 ميليون ريال به 14 طرح در رشته هاى نقاشى روى 

سفال(ميناكارى)، مبل منبت، گچ برى و منبت چوب پرداخت شده است.
رئيس  اداره ميراث  فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى اســدآباد يادآور شد: در حوزه 
گردشــگرى، مبلــغ 47 ميليارد و 600 ميليــون ريال به 8 طــرح در بخش هاى اقامتگاه 

بوم گردى، سفره خانه سنتى و مجتمع هاى گردشگرى پرداخت شده است.
بــه گزارش روابط عمومى اداره جهاد كشــاورزى شهرســتان اســدآباد پــس از اداره 
جهادكشاورزى، اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى شهرستان اسدآباد دومين 

دستگاه برتر در پرداخت تسهيالت بوده است.

 كبودراهنــگ - اكرم حميدى - خبرنگار 
همدان پيــام: زن نمونــه كبودراهنگى با تمام 
ســختى ها جنگيد تا بتواند براى 2 فرزندش 
سنگ تمام بگذارد و آنها را از چنگال پدرى 
كه مشكل اعصاب و روان داشت نجات دهد.

معصومه مهدى لو كه چنــدى پيش در برنامه 
تلويزيونى«الونــد كنار» هم دعوت شــده و 
گفت و گو كرده بــود در مصاحبه با خبرنگار 
همدان پيــام مى گويد: فقط چند ماه نخســت 
زندگى روزهاى خوبى را سپرى كردم و پس 
از مدت كوتاهى متوجه شــدم كه متأســفانه 
شوهرم مشــكل اعصاب و روان دارد. روزها 
يكى پس از ديگرى سپرى مى شد و هر روز به 
اميد فردايى بهتر به زندگى خود ادامه مى دادم 
اما از بد روزگار وضعيت شوهرم تا جايى پيش 
رفته بود كه هر روز مرا كتك مى زد و از خانه 
بيرونم مى كرد و ديگر نمى توانستم جلوى در 

و همسايه سرم را بلند كنم.
روزى از روزهاى تلخ زندگيم اول صبح بود و 
شوهرم با كتك كارى و نفرين مرا از خانه بيرون 
كرد، به در خانه يكى از همســايه ها رفتم تا از 
آنجا با خانواده ام كه ساكن يكى از روستاهاى 
زنجــان بودند تماس گرفتــه و از آنها كمك 
بخواهم ولى متأسفانه خانم همسايه اجازه نداد 
و فكر مى كرد من زن خالفى هســتم كه اين 
وقت صبح شــوهرم مرا از خانه بيرون كرده 
است. نااميد شدم و با حال خرابم كه سرگيجه 
شديدى هم داشتم و همين طور تلوتلوكنان در 
خيابــان راه مى رفتم، مرد جوانى وقتى متوجه 
وضعيت من شد از مادر و همسرش خواست 
تا مــرا كمك كنند و اجازه دهنــد تا از منزل 
آنها با خانواده ام تماس بگيرم؛ هميشــه تمام 
عمرم دعا گوى اين مرد و خانواده اش هســتم 
اما خانم همسايه اى كه مرا به خانه اش راه نداد 
بعداً متوجه شــد كه درمورد من اشتباه كرده و 

از من حالليت خواست.
مهدى لو درحالى كه اشك در چشمانش حلقه 
زده بود و بغض گلويش را مى فشــرد، گفت: 
40 روز مانده بود تا پسرم عليرضا به دنيا بيايد، 
شوهرم آنقدر مرا كتك زد كه توانايى نداشتم 
از جايم بلند شــوم طورى كه بيهوش گوشــه 
خانه افتاده بودم. چند ساعت بعد شوهرم مرا 
به بيمارســتان برد و وقتــى كه دكتر وضعيت 
مرا ديد به او گفت چه اتفاقى براى همســرت 
افتاده؟ اما با اين حال اجازه نداد پزشــك مرا 
مداوا كند، به خانه برگشتيم. چند روز در خانه 
افتاده بــودم، كم كم حالم رو به بهبودى بود و 

باألخره سرپا شدم.
معصومه پلك كه مى زند همين طور اشــك از 
چشمانش جارى مى شــود و براى ادامه دادن 
به حرف هايش نفســش تنگ مى شود، كمى 
ســكوت مى كند، آبى مى نوشد و گلويى تازه 
مى كند، آه بلندى مى كشد و مى گويد باألخره 
پسرم به دنيا آمد ولى فقر و ندارى موجب شد 
كه نتوانم لذت مادر بودن را به خوبى بچشــم؛ 
روزهاى بسيار سختى را مى گذرانديم، 2 سال 

بعد هــم دخترم به دنيا آمد. واقعاً چيزى براى 
خوردن نداشتيم كه شكممان را سير كنيم. نزد 
يكى از مسئوالن شهرستان رفتم ولى متأسفانه 
او حتــى اجازه نداد من مشــكلم را بيان كنم، 
بــا نااميدى تمام گفتم من براى گرفتن پول به 
اينجا نيامده ام زن باآبرويى هســتم و 2 فرزند 
كوچك و يك شــوهر بيمار دارم اگر ممكن 
اســت كارى برايم دست و پا كنيد تا زندگيم 
بچرخد، هركارى كه يك لقمه نان حالل داشته 
باشــيم حاضرم انجام دهم ولى متأسفانه هيچ 
حمايتى از من نشد. نااميد برگشتم و تمام شهر 
را زير پا گذاشتم تا بتوانم كار پيدا كنم و فقط 

با نان خالى شكم بچه هايم را سير كنم.
تا اينكه با معلمى به نام خانم حسين پورآشــنا 
شــدم و پرستارى فرزند او را بر عهده گرفتم، 
خدا خيرش دهد همه جوره هواى ما را داشت 
و به جــز حقــوق ماهيانه ام از لحــاظ اقالم 
خوراكــى و ... نيز به من كمــك مى كرد و از 
سال 86 نيز تحت پوشش بهزيستى قرار گرفتم 
و وقتى كه ســر كار مى رفتم بهزيستى هزينه 
مهدكودك بچه هايم را پرداخت مى كرد تا من 

با خيال راحت بتوانم سر كار بروم.
همين طور روزها به سختى مى گذشت، شوهرم 
به دليل بيمــارى در يكى از بيمارســتان هاى 
همدان بســترى بود. در مسير كبودراهنگ - 
همدان با خانمى آشنا شدم كه مى گفت من در 
پايگاه نوژه راه پله هاى بلوك ها رو تميز مى كنم 
و در آنجا مشــغول به كار هســتم، مى توانم 

به خوبى زندگيم را بچرخانم.
چند روز گذشت، جرقه اى در ذهنم ايجاد شد با 
خودم فكر كردم من هم مى توانم در چنين جايى 
كار كنم تا شايد وضعيت بهترى داشته باشيم؛ از 
آنجايى كه آشنايى در پايگاه نوژه نداشتم و چون 
آنجا منطقه نظامى اســت و هركسى نمى تواند 
وارد اين پايگاه شــود، شــماره تماس منزل و 
شــوهرم را نزد دژبان گذاشتم تا اگر كارى پيدا 
شد با ما تماس بگيرند. باألخره پس از مدتى با 
من تماس گرفتند تا براى تميز كردم راه پله هاى 
يكى از بلوك ها بروم، از خوشحالى دست از پا 
نمى شناختم به سرعت خود را به آدرسى كه داده 
بودند، رساندم و كارم را آغاز كردم. پس از اينكه 
اهالى پايگاه نوژه شــناخت بيشترى از من پيدا 
كردند كارهاى زيادى هم 
به من مى سپردند و خدا 
را شــكر از درآمدى كه 

داشتم راضى بودم.
ديگــر  از  معصومــه 
زندگيش  ســختى هاى 
مى گويــد: پس از مدتى 
اداره اوقاف با مبلغ بسيار 
پايينــى زمينى به من داد 
مســتأجرى  از  بتوانم  تا 
خــالص شــوم. بچه ها 
مى شــدند  بزرگ  كم كم 
و من هــم همين طور به 

كارم ادامه مى دادم.
 با كمــك برادرانم بنايى 
مى كــردم تــا مشــكل 
مســكنمان حل شود. از 

ســال 89 تا 92 نيز من و فرزندانم از شوهرم 
جدا زندگى مى كرديم تا اينكه باألخره چاره اى 

جز طالق نبود.
2 ســال از اين موضوع(سال 94) مى گذشت، 
ســر كار بودم كه بــا من تمــاس گرفتند و 
اطالع دادند تمام زندگيمان در آتش ســوخته 
است. خودم را به ســرعت به خانه رساندم و 
متوجه شــدم كه با جرقه سيم برق اين حادثه 
وحشتناك اتفاق افتاده، ديگر نمى دانستم بايد 
چه كار كنم تا اينكه با حمايت هاى خلبان اميد 
يزدان پناه و سرهنگ ظفرنيا و همسرش خدا را 

شكر زندگى به حالت عادى برگشت.
درحال حاضر خدا را شــاكرم از اينكه 2 فرزند 
خوب و ســالم و موفق به من هديه داده است، 
دخترم رقيه 14 ساله است و حافظ 20 جزء قرآن 
كريم و پسرم عليرضا 17 ساله و ورزشكار است 
و در رشته كاراته توانسته مدال هاى شهرستانى، 
استانى، كشورى و حتى بين المللى كسب كند، 
خودم هم توانســته ام با كار كردن به عنوان زنى 
نمونه انتخاب شــوم و چندين بار بهزيستى و 

فرماندارى از من قدردانى كرده است.
اميــدوارم در آينده فرزندانــم بتوانند با درس 
خوانــدن و تالش و پشــتكار، فــرد مفيدى 
بــراى جامعه بوده و زندگــى خوب و آرامى 
داشته باشــند تا روزهاى تلخى كه در كودكى 

گذرانده اند جبران شود.
در پايــان از خانم مجيدى يكــى از كاركنان 
بهزيســتى، بهزيســتى كبودراهنگ، سرهنگ 
خادم وطن و همســرش خانم گمار و يكى از 
مداحان خير كبودراهنگى كه با كار خير خود 
جــان دخترم را كه بيمار بــود از مرگ حتمى 
نجــات داد، روح ا... و ابوالفضــل مهدى لو، 2

بــرادر عزيزم كه هميشــه در زندگى يارى گر 
من بودند و هســتند، خانم معلمى كه اعتماد 
كرد و فرزندش را به من سپرد و تمام كسانى 
كه بى منت حامى من بودنــد تا بتوانم با آبرو 
زندگى كنم و نان حــالل براى فرزندانم مهيا 

كنم، قدردانى و تشكر مى كنم.

زن نمونه كبودراهنگى براى فرزندانش سنگ تمام گذاشت

افتخار مى كنم كه فرزندانم را 
با نان حالل بزرگ كردم

فاطمه كوكبى جالل »
 در فضاى مجازى از جمله ســايت ديوار، تخلفات 
زيادى در راستاى خريد و فروش گونه هاى حيات وحش 
انجام مى شود كه با هماهنگى هايى كه با پليس فتا انجام 
شــده با متخلفان برخورد خواهد شد. هدف، آگاه سازى 
عموم مردم اســت كه بايد بدانند حيات وحش فروشى 

نيست.
مدير محيط زيســت رزن گفت: در شهرستان هاى رزن 
و درگزين 2 منطقه شــكار ممنوع وجود دارد؛ از جمله 
كرفس با مســاحت 42 هــزار و 587 هكتــار به عنوان 
بزرگ تريــن منطقــه در محــدوده رزن، درگزين كه با 
استان هاى قزوين و مركزى همجوار است. در اين منطقه 
در سال 94 گونه هايى چون سياه گوش، گرگ، خرگوش، 

كبك، گراز و...مشاهده شده است.

رضــا گوهرى با اشــاره به اينكه دومين منطقه شــكار 
ممنوع غينرجه و آق داق است كه بخشى از آن مربوط به 
حوزه اســتحفاظى كبودراهنگ و رزن است، ادامه داد: با 
توجه به آغاز فصل گردشگرى، آگاه سازى كشاورزان و 
آموزش براى جلوگيرى از آتش سوزى مزارع نيز انجام 

شده است.
وى خاطرنشــان كرد: محيط زيست در 3 حوزه فعاليت 
مى كند كه شــامل محيط زيســت طبيعى (مناطق تحت  
مديريــت ســازمان)، حوزه زيســت محيطى انســانى 
(واحدهاى صنعتــى بزرگ ازجمله ســيمان هگمتانه، 
گاودارى شــيرى دشت گل كردستان، سيمان اكباتان، كه 
فعاليت آنها رصد مى شــود) و نظارت بر معادن فعال در 

شهرستان هاى رزن و درگزين است.
گوهرى با اشاره به اينكه اداره محيط زيست رزن از سال 
91 تشــكيل و فعاليت خود را آغاز كرده اســت، گفت: 

از ســال 91 به بعد آموزش افكار عمومى به منظور باال 
بــردن دانش زيســت محيطى به گروه هــدف از جمله 
دانش آموزان، بازاريان، كسبه، كهنساالن و با كمك توزيع 
بسته هاى آموزشى متناسب انجام شده است. اما هم اكنون 
با توجه به وجود كرونا از بستر فضاى مجازى براى اين 

مهم كمك گرفته ايم.
وى گفت: الزم به ذكر است كه پيش از اين فعاليت هاى 
زيست محيطى تحت نظارت شهرستان كبودراهنگ اداره 

و پيگيرى مى شد.
گوهرى ضمن تأكيد بر اينكه مهم ترين چالش و دغدغه 
زيست محيطى مشكل پسماند است كه بر اساس قوانين 
زيست محيطى انجام مى شود، افزود: پسماندها شامل 5

گروه ازجمله پسماندهاى عادى، صنعتى، ويژه پزشكى و 
كشاورزى است كه پسماندهاى عادى در شهر بر عهده 

شهردارى و در روستا به عهده دهيار است.

وى گفت: كشت هاى زير پالستيكى و رهاسازى آن در 
طبيعت، تهديد عليه بهداشت عمومى تلقى مى شود. سال 
گذشته بيشــترين تخلفات كشاورزى توسط كشاورزان 
غيربومى انجام شــده بود كه طبق قانون با آنها برخورد 

شد و متخلفان به مراجع قضايى معرفى شدند.
گوهــرى با تأكيد بر اينكه همه ما مســئول هســتيم تا 
محيط زيســت پــاك و ســالمى را به نســل هاى آينده 
تحويل دهيم، ادامه داد: در اين راستا با هماهنگى جهاد 
كشاورزى ما در ابتداى فصل كشت به بهره برداران اخطار 
صادر كرديم تا پسماندهاى ناشى از فعاليت هاى خود را 

جمع آورى و به محل هاى مجاز انتقال دهند.
وى ادامه داد: الزم به ذكر اســت طبق مصوبه كارگروه 
پسماند، 19روستاى بخش مركزى شهرستان با شهردارى 
رزن در قرار دادى منعقد شد تا پسماندهاى توليد همان 

روستا به ايستگاه موقت شهر رزن انتقال داده شود.
وى با تأكيد بر اينكه ده ســال اســت كه زباله هاى شهر 
رزن به محل دفن زباله شــهرى همدان منتقل مى شود، 
گفت: پايش و رصد محل هاى دفن زباله با جديت تمام 
در طول شــبانه روز انجام مى شود تا مديريت اصولى و 

صحيح در محل هاى دفن زباله انجام شود.
وى با بيان اينكه رســانه ها بازوى توانمند محيط زيست 
هســتند، گفت: نقش رســانه ها در بازتاب اخبار نقش 

بى بديلى است و جايگاه ويژه اى دارد. رسانه ها در رشد 
افكار عمومى به عنوان چشم بيدار هستند كه واقعيت ها 
را رصد كرده و مى توانند با ايفاى نقش مهم خود در كنار 

محيط زيست قرار بگيرند.
گوهرى با اشاره به اينكه درحال حاضر ايستگاه پايش هوا 
در شهرستان رزن و درگزين وجود ندارد، گفت: نصب 
و راه اندازى ايستگاه پايش هوا امسال به عنوان پروژه هاى 
پيشنهادى درنظر گرفته شده است و اعتبار مورد نياز نيز 

اعالم شده است.

وى تأكيد كرد: شاخص كيفيت هوا براى 5 آالينده اصلى 
يعنى ذرات معلق، دى اكسيد نيتروژن، ازن سطح زمين، 
مونوكسيد كربن و دى اكسيد گوگرد محاسبه مى گردد. 
اعداد 0 تا 50 به رنگ ســبز كه نمايشگر وضعيت هواى 
پاك، 51 تــا صد قابل قبول كه با رنگ زرد نمايش داده 
مى شود و در كشــور ما به اين حالت معموال وضعيت 
ســالم مى گويند، وضعيت ناســالم نيز براى گروه هاى 
حســاس 101 تا 150 بــه رنگ نارنجــى و وضعيت 

خطرناك بيش از 300 به رنگ خرمايى است.

مدير محيط زيست رزن عنوان كرد

حيات وحش فروشى نيست
■ پسماندها مهم ترين چالش و دغدغه زيست محيطى

گزارش ويژه
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با گذشت 4 دهه از فعاليت 
مجلس شــوراى اسالمى، 
قوانين  گفــت  مى تــوان 
زيادى در قوه مقننه كه بنا 
به فرمــوده رهبرى، مركز 
ريل گذارى كشور است، به 
بسيارى  و  رسيده  تصويب 
از امــور مربوط بــه اداره 
و  مردم  مطالبه  و  كشــور 
رهبرى تعيين تكليف شده 

است

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

خبر

آگهى حصر وراثت
آقاى عليرضا فرجى داراى شناســنامه شماره 4040380762 به شرح دادخواست به كالسه 151/99ش112ح  از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محمود فرجى به شناسنامه شماره 5231 در تاريخ 99/03/07 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به :1.مهرى رحمنى فرزند 
صيدعلى به شــماره شناسنامه  1305 و تاريخ تولد 1346/02/10 همسر متوفى، 2-.محمدرضا فرجى فرزند محمود به شماره شناسنامه 4040466330 و تاريخ تولد 1384/05/21 فرزند 
متوفى ، 3- .مريم فرجى فرزند محمود به شــماره شناسنامه 3860246046 و تاريخ تولد1368/12/17 فرزند متوفى، 4- پرى فرجى فرزند محمود به شماره شناسنامه 4040321928 
و تاريخ 1377/01/21 فرزند متوفى ،5- شــهال فرجى فرزند محمود به شــماره شناســنامه 252 و تاريخ تولد 1367/01/03 فرزند متوفى، 6- عليرضا فرجى فرزند محمود به شماره 
شناســنامه 4040380762 و تاريخ تولد 1379/11/01 فرزند متوفى،7- زهره فرجى فرزند محمود به شــماره شناسنامه 3860518641 وتاريخ تولد1371/10/02 فرزند متوفى. اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه 

تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
(م الف148)

حوزه شماره 112 شوراى حل اختالف اللجين

لت
دو

مان
خبرپارل

در جلسه ستاد اقتصادى دولت
كوتاهى در برابر افزايش قيمت ها 
به هيچ عنوان پذيرفته نيست

 نظارت و مراقبت دقيق و واكنش به هنگام در مقابل افزايش قيمت ها 
از وظايف خطير همه مســئوالن، توليدكنندگان، اصناف و فروشندگان 

است و كوتاهى و اهمال در اين باره به هيچ وجه پذيرفته نيست.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى، رئيس جمهورى روز 
گذشته در جلسه ســتاد هماهنگى اقتصادى دولت با تأكيد بر اينكه به 
هيــچ وجه نبايد اجازه داد بار روانى منفى جديدى شــرايط زندگى و 
معيشت مردم را تحت الشعاع قرار دهد، اظهار كرد: انتظار اين است كه 
با كوچك ترين افزايش قيمتى يا ابهام در كنترل قيمت ها، مسئوالن مرتبط 
در ميان مردم حاضر شده و با همكارى فعاالن و توليدكنندگان و اصناف 

به سرعت نسبت به ساماندهى مشكالت اقدام كنند.
حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى، گرانى ها در حوزه خريد و 
اجاره مسكن و برخى لوازم خانگى در روزهاى اخير را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: با سياست هايى كه وزارت راه و شهرسازى و وزارت صمت 
به ستاد اقتصادى دولت پيشنهاد كرده است، ضمن تأمين تقاضاى بازار و 
ساخت مسكن مورد تقاضا، نسبت به مديريت قيمت و ورود نقدينگى 
به اين حوزه نيز تالش خواهد شد. از جمله اين برنامه ها تأمين تقاضا با 
ايجاد چشم انداز مثبت در ايجاد رونق و عرضه مسكن كوچك و متوسط 

است كه به سهولت قابل دسترسى براى اقشار كم برخوردار باشد.
وى افزود: تســريع در اجراى طرح هاى گسترده مسكن ملى يا مسكن 
اول با انتقال تسهيالت به متقاضيان در چارچوب بازار عرضه از جمله 

برنامه هاى مؤثر در كنترل قيمت مسكن خواهد بود. 
روحانى اظهار كرد: وزارت مســكن موظف به اجراى اقدامات الزم در 
اين باره است تا برخى واسطه ها نتوانند با آشفته كردن فضا، قيمت خريد 

و فروش و اجاره مسكن را افزايش دهند.
رئيس جمهورى تأكيد كرد: وزارت راه و شهرســازى موظف به كنترل 
و مديريت هزينه ساخت مسكن است كه اگر بتوان از اين منشأ اصلى 
كه مرحله ساخت است هزينه ها را كنترل كرد، گام مؤثرى در مديريت 

قيمت مسكن برداشته شده است.

رئيسى در انتخابات 1400 شركت نمى كند
 نايــب رئيــس اول مجلــس در صفحــه توئيتــر خــود خبــر داد كــه آقــاى 
رئيســى بــا شــركت در انتخابــات رياســت جمهــورى 1400 مخالــف اســت.

ــگاران جــوان، اميرحســين قاضى زاده هاشــمى،  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــاى  ــرادرم آق ــخن ب ــت: «س ــر نوش ــود در توئيت ــخصى خ ــه ش در صفح
اميرآبــادى بــر لــزوم حضــور آيــت ا... رئيســى در انتخابــات 1400 جديــد 
ــرح  ــه مط ــود ك ــن ب ــا همي ــيارى از انقالبى ه ــدى بس ــت و جمع بن نيس

هــم شــد.»
وى در ادامــه ايــن توئيتــر نوشــت: امــا ايشــان به شــدت مخالفــت كردنــد و 
ضمــن تأكيــد بــر برنامــه 5 ســاله خــود در قــوه قضاييــه، طــرح بحث هــاى 
اين چنينــى را انحــراف در مســير تحولــى قــوه و گفتمــان مبــارزه بــا فســاد 

دانستند.»

متقاضى براى كدام كميسيون هاى مجلس 
بيشتر است؟

 سخنگوى هيأت  رئيسه مجلس شوراى اسالمى، كميسيون هاى اقتصادى مجلس 
را پُرمتقاضى ترين كميسيون ها از سوى نمايندگان براى عضويت اعالم كرد.

محمدحســين فرهنگى در گفت وگو با تسنيم با اشــاره به جزئيات برنامه هاى 
هيأت  رئيسه مجلس براى عضويت در كميسيون هاى تخصصى مجلس، گفت: 
نمايندگان مجلس طبق جداول امتيازبندى، اولويت هاى خود را براى عضويت 

در كميسيون هاى تخصصى به هيأت  رئيسه اعالم كرده اند.
وى با اشــاره به پرمتقاضى ترين كميسيون ها از سوى نمايندگان براى عضويت 
در آنها، اظهار كرد: به ترتيب كميسيون هاى امنيت ملى، برنامه و بودجه، انرژى، 
اقتصادى، صنايع و معادن و كشــاورزى بيشترين متقاضى را در اين دوره براى 

عضويت دارند.

مردم انتظار ندارند خودمان كوتاهى 
در انجام وظايف مان را نقد كنيم

 در اين دوره از مجلس شوراى اسالمى نيز بايد به همراه 2 قوه و ساير بخش ها 
دست به دست هم داده تا مشكالت را حل كنيم. به گزارش ايسنا، رئيس مجلس 
شوراى اسالمى در جلســه علنى روزگذشته مجلس شوراى اسالمى و بررسى 
مســائل حوزه فرهنگى خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى بيان كرد: ما كه 
مســئوليتى برعهده داريم، حق نداريم از خودمان انتقاد كنيم در جايى كه وظيفه 
برعهده ماست. همه بايدهايى كه شما به آن اشاره داشته ايد مسئول شان خودتان 
هستيد، همه بايد دست به دست هم داده و مشكالت را با هم حل كنيم. محمدباقر 
قاليباف در ادامه گفت: به نكاتى كه شما اشاره كرديد، چه كسى بايد بپردازد! همه 
ما مسئول هستيم كه وظايف مان را به درستى انجام دهيم. اگر مردم از مسئوالن نيز 

نقد بشنوند پس چه كسى بايد مشكالت را حل بكند.

آگهـى تجديد منـاقصه

شهردارى منطقه2 همدان 

 شهردارى منطقه 2 همدان در نظر دارد نسبت به واگذارى پروژه هاى عمرانى زير ، از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد شرايط اقدام نمايد. لذا 
از پيمانكاران داراى صالحيت دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت اسناد و اوراق شركت در مناقصه از تاريخ 99/03/26  تا 99/04/05  به آدرس : همدان، 

خيابان تختى مراجعه نمايند.
خالصه شرايط شركت در مناقصه 

1-حداكثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهردارى منطقه2  از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت 10روز خواهد بود . 
( پايان وقت ادارى99/04/05 )

2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين 
منوال عمل خواهد شد .

3- مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانكى با اعتبار حداقل سه ماه يا واريز نقدى كه ميبايستى به 
شماره حساب IR 150600740501103331333002 شهردارى منطقه 2همدان نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران  واريز گردد ميباشد. 

4- متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تاييد از طرف معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه نمايد. 
بديهى است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شركت در مناقصه وى ضبط خواهد شد . 

5- كليه هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه ميباشد . 
6- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج ميباشد . 

7- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار ميباشد . 
8- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه معامال تى شهردارى ميباشد .
9-تضمين افرادى كه در مناقصه برنده نگرديده به استثناء نفر اول و دوم يك هفته پس از ابالغ صورتجلسه كميسيون معامالت مسترد مى گردد.

* بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول، از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر 
دوم آزاد خواهدشد.

10- اعتبار پروژه از محل درآمدهاى عمومى شهردارى منطقه 2 همدان مى باشد.
11- به اين پيمان پيش پرداخت تعلق نمى گيرد.

12- زمان و مكان بازگشايى پاكت ها مورخ 99/04/08 ساعت 17 واقع در  شهردارى مركزى خواهد بود .(حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع 
است)

13- براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32513815-081 تماس حاصل نماييد ،ضمنا جهت اطالع از ساير شرايط تكميلى به اسناد مناقصه مراجعه 
گردد.

14- ضمناً مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس www.hamedan.ir  امكانپذير ميباشد . 
(م الف 409)

مبلغ برآورد اوليه نام پروژهرديف
(ريال)

مبلغ تضمين شركت مدت پيمان
در مناقصه (ريال)

مبلغ تضمين انجام تعهدات رتبه پيمانكار 
(ريال)

حداقل پايه 5  حقوقى رشته 6237/800/000 ماه4/755/000/000تهيه آسفالت منطقه 12
راه و  ترابرى

ده درصد كل مبلغ پيمان

تهيه، حمل و اجراى 2
دستى آسفالت

حداقل پايه 5  حقوقى رشته 8527/000/000 ماه10/540/000/000
راه و  ترابرى

ده درصد كل مبلغ پيمان

تهيه، حمل و اجراى 3
دستى آسفالت

 

حداقل پايه 5  حقوقى رشته 6360/000/000 ماه7/200/000/000
راه و  ترابرى

ده درصد كل مبلغ پيمان

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي 

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان همدان

اداره كل نوسازي مدارس استان همدان در نظر دارد پروژه هاي ذيل را طبق فهارس بهاء تاسيسات مكانيكي، 
ابنيه و تاسيسات برقي سال 1399 از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (SETADIRAN.IR ) به مناقصه عمومي 

بگذارد، كه شركت كنندگان الزم است داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري در رشته ابنيه و تاسيسات باشند.

شرايط شركت در مناقصه عمومي:
1- مبلغ تضمين شركت در مناقصه، بصورت ضمانتنامه بانكي (كه بايستي ضمانتنامه ارائه شده و پيشنهاد قيمت تا تاريخ 1399/07/12 اعتبار 
داشته باشد.) و يا واريز وجه نقد بشماره حساب 4065030607730240( به شماره شبا  0100-0040-6503-0607-7302-40-IR٩٣) نزد بانك 

مركزي جمهوري اسالمي ايران مي باشد.
2- مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ 99/03/27 از ساعت 12:00 لغايت99/04/01 تا ساعت 12:00خواهد بود .

3- مهلت ارائه (بارگذاري) پاكت ها : از تاريخ  99/04/02 لغايت 99/4/11 تا ساعت 12:00 خواهد بود .
4- محل تسليم پاكت الف و پاكت جداگانه شامل كليه اسناد و مدارك مربوط به ارزيابي كيفي،  دبيرخانه اداره كل نوسازي مدارس استان 

همدان مي باشد .
5- تاريخ بازگشايي پاكت ها : روزپنجشنبه مورخ 99/04/12 راس ساعت 8:30  صبح در محل دفتر مديركل خواهد بود.

6- نشاني دستگاه مناقصه گزار : همدان - سي متري شكريه - 18 متري توحيد - كوچه دوم - واحد امور قراردادها
(م الف. 411)

مدت 
(ماه) قرارداد محل تامين اعتبار - سررسيد 

اوراق تضمين (ريال) برآورد (ريال) عنوان پروژه / شماره ستاد رديف

3 فهرست 
بهايي

ملى / اوراق 1399/4/23 
به مبلغ 16000 ميليون 

ريال و اوراق 1400/4/21 
به مبلغ 4000 ميليون ريالو 

اوراق آتي

803,000,000 16,051,886,455
استاندارد سازي سيستم گرمايشي 

مدارس جنوب استان 
(2099000275000001)

1

3 فهرست 
بهايي

ملى / اوراق 1399/4/23 
به مبلغ 16000 ميليون 

ريال و اوراق 1400/4/21 
به مبلغ 4000 ميليون ريالو 

اوراق آتي

803,000,000 16,051,886,455
استاندارد سازي سيستم گرمايشي 

مدارس شمال استان 
(2099000275000002)

2

3 فهرست 
بهايي

ملي/ اوراق 1400/4/21 و
1401/5/12 و اوراق آتي 664,000,000 13,275,475,035

تكميل ديوار و استخر ناحيه دو 
همدان

(2099000275000003)
3

4 سرجمع
متوازن / اوراق آذر 1400 به 
مبلغ 3000 ميليون ريال و 

اوراق آتي
655,000,000 13,089,946,429

مدرسه الحاقي 6 كالسه جماران 
شهرك فرهنگيان همدان

(2099000275000004)
4

9 سرجمع متوازن / اوراق 1401/3/18 
و 1401/4/6 و اوراق آتي 649,000,000 12,975,418,907 احداث مدرسه 4 كالسه بيان نهاوند

(2099000275000005) 5

3 فهرست 
بهايي

ملي/ اوراق 1400/4/21 و 
1401/5/12 و اوراق آتي 615,000,000 12,283,948,399

تكميل ديوار و استخر ناحيه يك 
همدان

(2099000275000006)
6

3 سرجمع
استاني و متوازن / اوراق 
آبان 1400 و خرداد و تير 

1401 و اوراق آتي
287,000,000 5,733,533,528

تكميل سالن ورزشي استثنايي 
مالير

(2099000275000007)
7

4 سرجمع
استاني (متوازن)/ اوراق 
آذر1400 به مبلغ 3000 
ميليون ريال و اوراق آتي

255,000,000 5,085,750,831
مدرسه الحاقي 4 كالسه شهرك 

الوند همدان
(2099000275000008)

8

 شــفافيت به عنوان يكى از اصلى ترين 
مطالبــات و مطلع اصلــى مجلس يازدهم 
به پاســخگويى نمايندگان در برابر مردم و 
عنصر كارآمدى به عنوان مطالبه اصلى اين 
روزها از مجلس جامه عمل مى پوشــاند، 
تصميم مجلس يازدهم براى شفاف كردن 
آرا نيــز موجب تعميق ارتباط بى واســطه 
نماينــدگان و مردم و تحكيــم حاكميت 

به عنوان ضرورتى اجتناب ناپذير مى شود.
امام خمينــى(ره) فرمودند: «مجلس مظهر 
اراده ملت اســت» و در همين راستا رهبر 
معظــم انقالب نيز در ســخنانى فرمودند: 

«مجلس خانه واقعى ملت است.»
اين مطلب كه ريشه در مردم ساالرى دينى 
دارد در قانون اساســى جمهورى اسالمى 
ايران كه در زمره قوانين اساسى مترقى دنيا 
قــرار دارد، عينيت يافته و نقش آفرين بوده 
است؛ به طورى كه هرگاه نمايندگان مردم در 
خانه ملت از روى احساس مسئوليت دينى 
و انقالبى به وظيفه قانونى خود به شــكل 
منســجم عمل كرده اند مجلســى كارآمد، 
تعيين كننده و در رأس امور شــكل گرفته 
است، اقتدار و حفظ جايگاه مجلس به رفتار 

وكالى ملت و انجام وظايف آنان بستگى 
دارد.

 در ايــن رابطه خاضعانــه تقاضا مى كنيم؛ 
نمايندگان و منتخبــان ملت، خصلت هاى 
درس آموز شــهيد مدرس را بدون حب و 
بغض شــخصى و گروهى مورد عمل قرار 
دهند و به سوگندى كه در آغاز مجلس ياد 

كرده اند تا پايان پايبند باشند.
همــه ما مى دانيــم كه نماينــدگان ملت 
وظايف خطيــر و متنوعى برعهده دارند، 
هرچند كه تمامى آنهــا در 2 عنوان كلى 
قانونگذارى و نظارت قابل تجميع  است، 
به طورى كه اصول مندرج در فصل ششم 
قانون اساســى بــه اين 2 وظيفــه ذاتى 
مجلــس و نمايندگان مربوط مى شــود، 
چگونگــى قانونگــذارى و نظــارت به 
اســتناد اصول قانون اساسى در آئين نامه 
مجلس كه بنا به ضــرورت در هر دوره 
جديد امكان اصالح دارد، بيان شــده كه 
طبق اصل 71 قانون اساســى، مجلس در 
عموم مسائل كشــور در حدود مقرر در 
قانون اساســى مى تواند  قانون وضع كند 
و مركز قانون گذارى كشــور محســوب 

مى شــود و اگر از اين اصل تخلفى انجام 
شود مجلس با اعمال نظارت قانونى بايد 

از آن جلوگيرى كند.
به گزارش ايرنا، با گذشت 4 دهه از فعاليت 
مجلس شــوراى اســالمى، مى توان گفت 
قوانين زيادى در قوه مقننه كه بنا به فرموده 
رهبرى، مركز ريل گذارى كشــور است، به 
تصويب رســيده و بسيارى از امور مربوط 
به اداره كشــور و مطالبه مــردم و رهبرى 
تعيين تكليف شده است؛ با اين حال امروزه 
مهم ترين كار مجلس نظارت اســت؛ زيرا 
غفلت از نظارت كارآمد و اثربخش سبب 
كاهندگى و نارضايتى مردم به ويژه در حوزه 
اقتصاد و مبارزه قاطع با مفاســد اقتصادى 
شــده اســت، به همين دليل شفاف سازى 
و نهادينه كــردن وظيفه نظارتى مجلس در 
زمينه هاى تذكر، پرسش، تحقيق و تفحص، 
اســتيضاح و پايبندى به مفاد بســيارى از 
اصول قانون اساسى به ويژه اصول: 89-90-
88-86-84 و همچنيــن اصول مربوط به 
ديوان محاسبات و تفريغ بودجه ضرورتى 

انكارناپذير است.
متأســفانه در ادوار گذشته مجلس، قوانين 

زيــادى تصويب شــده ولى بــه هر دليل 
مقررات الزم االجــرا وآئين نامه هاى مربوط 
به آنها، سال ها است يا تصويب نشده و يا 
اگر تصويب شده درست اجرا نشده است، 
به عنوان نمونه درباره قانون تسهيل ازدواج 

جوانان كه در مجلس هفتم تصويب شد و 
دولت ها در گذشــته به آن بى اعتنا بوده اند، 
پرسش مردم و جوانان اين است كه اگر قرار 
است به قانونى عمل نشود چرا نمايندگان 
آن را تصويــب مى كننــد و چــرا قوانين 

ضمانت اجرايى ندارند؟
و امــا دربــاره مطالبه مــردم از مجلس 
يازدهــم، تصويــب قوانيــن در جهت 
فسادســتيزى، كارآمدى، ثبات اقتصادى، 
بهبود وضعيت معيشــتى و فضاى كسب 
و كار، حمايــت از جوانان داراى ايده و 
نخبه، رونق توليد، نگاه ملى و فراجناحى 
به مسائل، رفع مشــكالت بازنشستگان، 
ترويــج زندگى اســالمى- دينــى، رفع 
معضالت حوزه ســالمت و بهداشت و 
درمان، كنترل بازار مسكن، ايجاد اشتغال 
براى جوانــان و تقويت جايگاه منطقه اى 
و بين المللى كشــور، بخشى از مطالبات 

مردم است.
شــفافيت نيز به عنوان يكى از اصلى ترين 

مطالبات و مطلع اصلى مجلس يازدهم كه 
در سال هاى اخير به فراموشى سپرده شده 
بود به پاســخگويى نماينــدگان در برابر 
مردم و عنصر كارآمــدى به عنوان مطالبه 
اصلى اين روزهــا از مجلس جامه عمل 
براى  يازدهم  مجلس  تصميم  مى پوشاند، 
شــفاف كردن آرا، موجب تعميق ارتباط 
بى واســطه نمايندگان و مــردم و تحكيم 
حاكميت به عنوان ضرورتى اجتناب ناپذير 

مى شود.
نتيجه سخن اين اســت كه مطالبه مردم از 
مجلس ارزيابى گذشته و حال حوزه نظارت 
مجلس و اعمال نظــارت كارآمد، جامع و 
اميدآفرين اســت و بررسى آسيب شناسانه 
و  درون ســازمانى  موانــع  و  چالش هــا 
مطلوب  راهكارهاى  تعيين  برون سازمانى، 
و تقويت معاونت نظارت مجلس از جمله 
اقداماتى اســت كه الزم است بدون اتالف 
وقت و البته با دقت به انجام برســد. تاچه 

قبول افتد و چه درنظر آيد.

شفافيت و پاسخ گويى 
2 مطالبه اصلى مردم
از مجلس
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احســاس  كمــى  اگــر 
مسئوليت اجتماعى داشته 
باشيم و با هم به مهربانى 
رفتار كنيم، خيلى از كارها 
آن وقت  مى شود.  درست 
مجبور  همكارانــم  و  من 
نمى شــويم گاهى در روز 
و  نظافت  را  پارك  چندبار 
در  كمتر  نتيجه  كنيم  جارو 
اين  به  ابتال  خطر  معرض 

ويروس قرار مى گيريم

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد دهله اى داراى شناســنامه شماره 8741 به شرح دادخواست به كالسه 167/99ش122ح از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباسعلى 
دهله اى به شناسنامه شماره 4040 در تاريخ 98/12/21 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به:1- صغرى شكرى فرزند شكرعلى به شماره شناسنامه 
23 و متولد 1320 همســرمتوفى،2-ابوالفضل دهله اى فرزند عباسعلى به شماره شناسنامه 10175 متولد 1350 فرزند متوفى،3.فريبا دهله اى فرزند عباسعلى به شماره شناسنامه 13033 و متولد 
1357 فرزند متوفى، 4- اميراله دهله اى فرزند عباســعلى به شماره شناسنامه 10176 و متولد 1392 فرزند متوفى،5-زهرا دهله اى فرزند عباسعلى به شماره شناسنامه 230 و متولد 1363 فرزند 
متوفى،6-خديجه دهله اى فرزند عباســعلى به شماره شناســنامه 12789و متولد1361فرزند متوفى، 7- فاطمه دهله اى فرزند عباسعلى به شماره شناسنامه 12491و متولد 1358 فرزند متوفى، 
8.محمد دهله اى فرزند عباسعلى به شماره شناسنامه 8741 و متولد 1340 فرزند متوفى، 9.حميد دهله اى فرزند عباسعلى به شماره شناسنامه 11125و متولد 1354 فرزند متوفى، 10.مهرى دهله 

اى فرزند عباسعلى به شماره شناسنامه119 و متولد1343 فرزند متوفى.
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه تقديم 

دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. (م الف 147)
حوزه شماره 112 شوراى حل اختالف اللجين

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

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

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

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
( م.الف 579)

نوبت اول: 1399/03/26 
نوبت دوم : 1399/04/10

محمدعلى جليلوند 
 رئيس ثبت اسناد و امالك نهاوند

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

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

برابر رأى شــماره 139560326007000602 مورخــه 1395/04/10 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملــك بهار تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضى آقاى غالمرضا كرمى 
فرزند ابراهيم بشماره شناســنامه 66 صادره از بهار در اعيانى ششدانگ يك باب خانه 
به مســاحت 195/15 متر مربع پالك 10928 فرعى قسمتى از پالك 2357 فرعى از 139 
اصلى واقع در بهار بخش چهار همدان خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى محمد 

است.  گرديده  محرز  خلجى 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند، بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 143)

نوبت اول: 1399/03/26 
نوبت دوم : 1399/04/10

هادى يونسى عطوف 
 رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

آغاز سنجش سالمت جسمانى كالس اولى ها از 15 تير
 رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايى كشور از آغاز سنجش سالمت جسمانى 

كالس اولى ها از 15 تير خبر داد.
به گزارش فارس، ســيد جواد حســينى اظهار كرد: دســتورالعمل سنجش سالمت 
جســمانى و آمادگى تحصيلى نوآموزان به ادارات كل آموزش و پرورش اســتان ها 

ابالغ شده است.
وى با بيان اينكه ســنجش از 15 تير آغاز مى شود و تا پايان شهريور ادامه دارد، گفت: 
ارزيابى هاى مراقب سالمت شامل قد، وزن، مشكالت جسمى - حركتى، پوست، مو، 
دهان و دندان، ارزيابى بينايى، ارزيابى شنوايى و ارزيابى آمادگى تحصيلى در پايگاه هاى 

اوليه انجام مى شود.

عالئم گوارشى ويروس در فصل گرما
 عضو كميته كشــورى كرونا، با اشاره به افزايش تعداد كودكان مبتال به كرونا، بيان 
كرد كه درحال حاضر حضور كودكان در مكان هاى اجتماعى بيشتر شده و به همين دليل 
تعداد مبتاليان به ويروس نيز افزايش يافته اســت. مسعود مردانى در گفت وگو با مهر، 
گفت: كرونا به هيچ وجه از بين نرفته بود كه بخواهد مجدداً برگردد و يا حتى فروكش 
نيز نكرده بود، اما مشــكل ما ايرانيان اين اســت كه فكر كرديم كرونا رفته، زيرا آمارها 
در يك مقطعى كاهش پيدا كرد اما درحال حاضر مجدداً با طغيان آمار مواجه شــده ايم. 
وى افزود: درحال حاضر با تعداد زيادى بيمار مواجه هستيم كه به تازگى به اين ويروس 
مبتال شده اند و دليل آن اين است كه مردم فاصله گذارى اجتماعى را جدى نگرفته اند و 

ترسى كه در ابتدا از كرونا در بين مردم بود از بين رفته است.

احتمال بازگشايى مدارس در اواخر تابستان 
بررسى مى شود

 معاون بهداشت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى معتقد است كه درصورت 
بهبود شرايط و كاهش آمار مبتاليان به كرونا مى توان شرايط بازگشايى مدارس در اواخر 
تابستان را با توجه به احتمال شيوع كرونا به همراه آنفوالنزا در پاييز و تعطيلى مدارس 
بررســى كرد. عليرضا رئيســى در گفت  وگو با ايرنا بيان كــرد: در ابتدا فكر مى كرديم 
وضعيت شــيوع ويروس كرونا در تابستان به اين شكل نباشــد. اگر شرايط در پايان 
مردادماه يا اوايل شــهريورماه به شكلى باشد كه مدارس و دانشگاه ها بتوانند كار خود 
را يك ماه زودتر آغاز كنند، اين پيشنهاد را ارائه خواهيم كرد تا هم جبران سال گذشته 
شود و هم وضعيت احتمالى آينده و تعطيلى در پاييز يا زمستان را از پيش جبران كنيم.

غذا خوردن پيش از خواب 
موجب اضافه وزن مى شود

 مطالعه جديد نشــان مى دهد اگر ديرهنگام شام بخوريد و فورا به 
رختخواب برويد، دچار اضافه وزن مى شويد.

بــه گزارش مهر، به گفته محققان، اضافه وزن به اين دليل اســت كه 
متابوليســم ُكند مى شــود، درحالى كه قندخون و ساير مواد شيميايى 

دخيل در اضافه وزن و ديابت نوع 2، تقويت مى شوند.
سرپرســت تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «نه تنها آنچه مى خوريد، 
بلكه زمان غذا خوردن هم فاكتور مهمى در افزايش مشــكالتى نظير 

چاقى است.»
در اين مطالعه، از 20 فرد سالم خواسته شد تا در ساعت 6 عصر يا 10 
شــب غذا بخورند. غذا هر 2 گروه هم مشابه بود. هر 2 گروه ساعت 

11 شب به رختخواب رفته و ساعت 7 صبح بيدار شدند.
در طول مطالعه، نمونه خونى شركت كنندگان هر ساعت گرفته شد و 

مطالعات خواب نيز انجام شد.
نتايج نشان داد شام ديرهنگام موجب افزايش قندخون و كاهش روند 

چربى سوزى مى شود.

ابتال و فوت ناشى از كرونا در مردان 
بيشتر از زنان است

 مديــركل دفتر ســالمت جمعيــت، خانواده و مــدارس وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اعالم كرد كه تاكنون موارد آلودگى 
و شــدت ابتال و مرگ و مير در مردان بيشتر از زنان بوده و اين افراد 

نيازمند مراقبت و توجه بيشترى هستند.
به گزارش ايرنا، ســيد حامد بركاتى با اشاره به هفته جهانى سالمت 
مــردان افزود: 15 تا 21 ژوئن يعنــى 26 خرداد تا ابتداى تير به عنوان 
هفته جهانى ســالمت مردان در بسيارى از كشورها برگزار مى شود و 
بنا نيســت كه در برگزارى هفته ملى سالمت مردان كه در كشور ما از 
سال 85 در هفته نخست اسفندماه برگزار مى شود و در تقويم ملى ثبت 
شــده تغييرى روى دهد. از آنجا كه در سالجارى به دليل شدت ابتال و 
مرگ و مير كوويد 19 در مردان، شــعار اين هفته در سطح بين المللى،

 Take Action on Covid-19 يــا «براى كوويد 19 اقدام كنيد» 
درنظر گرفته شده است، اين مناسبت فرصت مغتنمى براى اطالع رسانى 
و حساس سازى جامعه مردان، سازمان هاى دولتى، غيردولتى و صنوف 

مختلف درباره كوويد 19 به شمار مى آيد.
وى ادامه داد: در چنين شــرايطى اطالع رســانى، تالش براى افزايش 
آگاهى مردان به موضوع ســالمتى به طور كلى و بيمارى كوويد 19 به 
شكل اختصاصى مبتنى بر ويژگى هاى فرهنگى و اجتماعى هر منطقه و 
تشويق مردان به مشاركت در توسعه برنامه هاى بهداشتى پايه مى تواند 
به عنوان يك راهكار براى عبور از بحران فوق بوده و فرصت مناسبى 
براى اطالع رســانى و حساس ســازى جامعه و دولت درباره اهميت 

سالمت مردان در خانواده و جامعه است.
مديــركل دفتر ســالمت جمعيــت، خانواده و مــدارس وزارت 
بهداشــت گفت: با همت وزارت بهداشــت، دانشــگاه هاى علوم 
پزشــكى، مراكز تحقيقاتى و انجمن هاى علمى مرتبط با ســالمت 
مردان، ايران يكى از كشــورهاى پيشــرو در جهان براى اجراى 
برنامه هاى ســالمت مردان از جمله برنامه هاى آموزشى و كمپين 

هفته ملى سالمت مردان است.

جوان: ياد مسكن در سال آخر رياست جمهورى
 اين هم يكى از ياد هاى يادگارى!!

مردم ساالرى: قطع چنار فتحعلى شاه در باغ فين كاشان
 مى خوان با چوبش كرونا رو كيش كنن!!

ايران: فاز سوم كرونا در ايران
 فاز هاى پروژه هاى عمرانى رقيب پيدا كرد!!

همدان پيام: كابوسى به نام مسكن كه سد راه خوشبختى خانواده ها است 
 خانواده ها آنقدر تو رفاه اقتصادى غرق شدن كه مسكن يادشون 

رفته!!
كيهــان: كرونا با تصميمات قاطع مهار مى شــود نه با توصيه هاى رفع 

تكليفى
 فكر كنم اينو خود كرونا بهت گفته؟!

همشهرى: اصالح طلبان نمى توانند هم زمان روى 2 صندلى بنشينند
  چرا! اگه فاصله اجتماعى رو رعايت كنن مى تونن!!

شرق: چرا سهام عدالت يك ميليونى احمدى نژاد نصف شد 
 هيچى نگو اينم يكى از پيشرفت هاست!!
همدان پيام: اوج گيرى دوباره كرونا در همدان

  اومده كه ماسك رو دارن انبار كنن!!
اصالحات: شايسته نيست كه در اين شرايط دچار مشكل مسكن باشند
 كاش اينم مى گفتيد چه كسى قراره اين مشكالت رو حل كنه؟؟

كيهان: آمريكا به زودى جلوى ايران زانو خواهد زد
 نكنه زانوهاش پاره شده مى خواد پولشو از ايران بگيره؟؟

همدان پيام: راه اندازى پويش شكرانه سالمت در همدان
 مشغوليت خوبيه براى فراموشى گرانى ها!!

همشهرى: بازى آدم برفى هاى خوشحال زير آفتاب توچال
 مگه آدم برفى ها مشكالت اقتصادى رو از يادها ببرن؟!

اخبار ورزشى: محرمى: پول امسال ما را خرج عشق و حال مى كنن
  نه بابا دارن ماسك مى دوزن!!

ابرار ورزشى: نكونام: االن نه مديريت خوب داريم، نه قرار داد خوب 
داريم نه مربى خوب مياريم

  كروناى فعال كه داريم!!

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
شركت تعاونى مصرف فرهنگيان شهرستان بهار

حميدرضا فرهادى قهرى - رئيس هيأت مديره تعاونى مصرف فرهنگيان شهرستان بهار

طبق تصميم هيات مديره جلسه مجمع عمومى عادى ساالنه نوبت اول شركت تعاونى مصرف فرهنگيان شهرستان بهار در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 
مورخ 99/04/26 در محل فروشگاه واقع در خيابان فرهنگ برگزار ميگردد.لذا از كليه اعضاى محترم "صاحبان سهام" دعوت مى شود در روز و ساعت 
مقرر در مجمع عمومى فوق حضور بهم رسانند و يا وكالى خود را كتبا حداكثرتا تاريخ 99/04/20 معرفى نمايند. در ضمن اعضاى محترمى كه تمايل به 

همكارى عنوان هيأت مديره و بازرس را دارند حداكثر تا مورخه 99/04/18 جهت تكميل فرم ثبت نام به اين فروشگاه مراجعه فرمايند.
دستورجلسه:

1. گزارش كتبى هيأت مديره و بازرس در مورد عملكرد سال 98 شركت
2. طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 98

3. طرح و تصويب بودجه و تعيين خط مشى شركت در سال 99
4. طرح و تصويب تغييرات سرمايه و اعضا

5. طرح و تصويب پاداش هيأت مديره
6. دادن مجوز به هيأت مديره جهت اخذ تسهيالت از بانك ها و موسسات مالى در سال 1399

7. انتخابات اعضاى هيأت مديره
8. انتخابات بازرس

آگهي مزايده - نوبت دوم 

محمد شيراوند- شهردار فيروزان

مساحت پالك شماره قطعه
(مترمربع)

قيمت بر اساس نظريه كارشناس كاربري ملكشماره پالك ثبتي
رسمي دادگستري ( به ريال)

مبلغ سپرده شركت 
در مزايده ( به ريال)

آدرس

كوچه 10 متري منشعب از خيابان 900/000/00045/000/000 مسكونيعادي 6180
سرچشمه 

كوچه 10 متري منشعب از خيابان 1/070/025/00053/501/250مسكونيعادي 10194/55
سرچشمه 

كوچه 10 متري منشعب از خيابان 1/100/000/00055/000/000مسكونيعادي 11200
سرچشمه 

كوچه 10 متري منشعب از خيابان 1/100/000/00055/000/000مسكونيعادي 12200
سرچشمه 

كوچه 10 متري منشعب از خيابان 1/116/000/00055/800/000مسكونيعادي 13186
سرچشمه 

شماره  به  شهرداري  اين  سپرده  حساب  به  را  زمين  قطعه   هر  براي  مزايده  در  شركت  سپرده  مبلغ  بايست  مي  مزايده  در  كنندگان  شركت  كليه   *
0106944053004  نزد بانك ملي فيروزان واريز و فيش واريزي به همراه فرم درخواست و مبلغ پيشنهادي را حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه  

99/04/03 تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.
* جلسه كميسون عالي معامالت جهت بررسي پيشنهادات و اعالم برنده مزايد در ساعت 10صبح روز چهارشنبه 1399/04/04 برگزار مي گردد. 

* كليه هزينه هاي كارشناسي و درج اگهي و نقل انتقال اسناد ثبتي به عهده برنده مزايده مي باشد. 
* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادت مختار مي باشد. 

*به درخواست هاي مخدوش و فاقد فيش سپرده واريزي به حساب شهرداري در مهلت تعيين شده ترتيب اثر داده نمي شود. 
* سپرده نفر اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با ترتيب اولويت نزد اين شهرداري نگهداري ودرصورتي كه برند گان به هر عنوان از انعقاد قرار داد خريد 

منصرف شوند سپرده به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. 
* برنده مزايده براي هريك از پالك هاي مذكور موظف است ظرف مدت 48  ساعت پس از اعالم كميسيون معامالت اين شهرداري نسبت به واريز وجه 
پيشنهادي به صورت نقدا ويكجا اقدام نمايد در غير  اينصورت سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و نفر بعدي برنده مزايده اعالم خواهد شد. (م الف 573)

شهرداري فيروزان به استناد بندهاي 1و 2 مصوبه شماره 71 شوراي اسالمي شهرفيروزان قصد دارد تعداد 5 قطعه زمين با كاربري مسكوني در كوچه  10 
متري منشعب از خيابان سرچشمه  مطابق مشخصات  جدول ذيل و آيين نامه مالي شهرداريها به فروش برساند .

نيلوفربهرمندنژاد »
 پارك ها و مكان هــاى تفريحى همدان 
پس از گذشت چند ماه قرنطنيه ، بازگشايى 
شــدند اما در اين روز هاى طوالنى بهارى 
شــاهد ازدحام جمعيت در ايــن مكان ها 
هســتيم كه اگر مديريت نشود كنترل افراد 
اجتماعى  فاصله گــذارى  رعايــت  بــراى 

سخت تر خواهد شد.
تمامى پارك ها و بوستان هاى شهر با رعايت 
دقيق پروتكل هاى بهداشــتى مى توانند باز 
باشند و مردم با اجراى طرح فاصله گذارى 
اجتماعــى امــكان ورود به ايــن اماكن را 

خواهند داشت.
يكى از شهروندان همدانى در گفت وگو با 
خبرنگارهمدان پيــام در اين باره گفت: «من 
مادر 2 فرزند 5 و 8 ســاله هستم آنها مدام 
بهانه گيرى مى كنند. در اين روزهاى بهارى 
واقعا دشوار اســت كه فرزندانم را درخانه 
نگــه دارم به همين دليــل به ناچار هر 2-3 
روز يك بــار آنها را به مدت 3 ســاعت به 

پارك مى آورم تا كمى سرگرم شوند.
هنــگام خروج از خانه حتما از ماســك و 
دستكش اســتفاده مى كنيم و به طور مرتب 
دســت هاى آنان را با ژل ضدعفونى كننده 
تميز مى كنم. براى خود من هم واقعا خروج 
از خانه در اين شرايط سخت است اما واقعا 
كنتــرل كردن و قانع كــردن كودكان كارى 

دشوار است.»
يكى ديگر از شهروندان همدانى كه خود را 
صفايى معرفى كرد در گفت وگو با خبرنگار 
ما بيان كرد: «متأســفانه پس از بازگشــايى 
پارك ها، تعداد مسافران از ساير نقاط ايران 
به ويژه در اين چند روزى كه تعطيالت بود، 
افزايش پيدا كرده اســت و با وجود اينكه 
چادر زدن در پارك ها ممنوع اعالم شــده 
مســافران بدون توجه به اين هشدارها در 
اين اماكن اسكان يافته اند و در اين شرايط 
بحرانى به رعايت بهداشــت فردى چندان 
اهميتى نمى دهند و همين موضوع مى تواند 
براى مردم همدان نگران كننده باشــد؛ تنها 
درخواستى كه من به عنوان يك شهروند از 
مسئوالن دارم اين است كه به ميزان ورودى 
و خروجــى مســافران رســيدگى كنند و 
همچنان محدوديت هاى گذشته را تا جايى 

كه امكان دارد، اجرا كنند تا از شيوع بيشتر 
اين  ويروس  خطرناك جلوگيرى شود.»

ــن  ــه در اي ــم ك ــى ه ــان زحمت كش پاكب
و  فعاليــت  مشــغول  ســخت  شــرايط 
جمــع آورى زباله هــا و ضدعفونــى كــردن 
و  بــود  همــدان  پارك هــاى  از  يكــى 
ــه معرفــى خــودش نداشــت، از  تمايلــى ب
مــردم درخواســت كــرد و گفــت: «برخــى 
شــهروندان فقــط بــه فكــر راحتــى و 
ــاه خودشــان هســتند و خيلــى راحــت  رف
و  غذاهــا  باقى مانــده  و  ســيگار  فيلتــر 
زباله هــاى خــود را در گوشــه اى از پــارك 
ــه ماســك و  ــون ك ــا اكن ــد ام ــا مى كنن ره
دســت كش هــم بــه ســاير زباله هــا اضافــه 
ــى  ــل اصل ــد عام ــت و مى توان ــده اس ش
ــاير  ــان و س ــه پاك بان ــروس ب ــال وي انتق

ــد. ــهروندان باش ش
او در ادامــه گفــت: «اگر كمى احســاس 
مسئوليت اجتماعى داشته باشيم و با هم به 
مهربانى رفتار كنيم، خيلى از كارها درست 
مى شــود. آن وقت من و همكارانم مجبور 
نمى شــويم گاهى در روز چندبار پارك را 
نظافت و جارو كنيم نتيجه كمتر در معرض 

خطر ابتال به اين ويروس قرار مى گيريم».
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان در 

گفت وگو بــا خبرنگار همدان پيام بيان كرد: 
با توجه به دســتورالعمل ستاد ملى مبارزه 
با كرونــا، پارك ها و فضاى ســبز همدان 
بازگشايى شده اند و مأموران شهردارى در 
حوزه فضاى سبز در 2 نوبت به گندزدايى 
و ضدعفونــى ســرويس هاى بهداشــتى، 
نيمكت هاى پارك ها، وســايل  ورزشــى و 

بازى مى پردازند.

وحيــد على ضمير به موضــوع ممنوعيت 
نصب چادرهاى مسافرتى در اماكن عمومى 
در ســطح شــهرها اشــاره كرد و گفت: با 
توجه به اينكه امسال تعداد مسافران به ويژه 
از شــهرهاى جنوبى كشــور نسبت به ايام 
مشــابه در سال هاى گذشــته كاهش يافته 
است، به تبع آن حضور در پارك ها نيز كمتر 
شده است؛ همچنين با توجه به اعالم ستاد 
ملى مبارزه با كرونا نصب چادر در ســطح 
عمومى شهر  مانند خيابان ها، حاشيه بلوار ها 

و پارك  ها و بوستان  ها ممنوع است.
 وى در ادامــه در اين بــاره نيــز افــزود: 
درحال حاضــر با نظارت عوامــل اجرايى 
و بــا رعايــت پروتكل هاى بهداشــتى و 
فاصله گــذارى اجتماعى، تنها در بوســتان 
شــهروند واقع در قسمت خروجى شهر و 
بــاغ ايرانى واقع در بلوار فلســطين نصب 

چادر بالمانع اعالم شده است.
على ضميــر در پايان اظهار كــرد: اقدامات 
الزم براى ضدعفونى و گندزدايى در بحث 
مبلمان و تأسيسات شــهرى درحال انجام 
است، ما هم از شــهروندان مى خواهيم كه 
نكات بهداشــتى و فاصله گذارى را رعايت 
كننــد تــا از انتقال شــيوع ايــن ويروس 

خطرناك جلوگيرى شود.

برنامه ريزى براى بازگشايى 
خوابگاه  دانشگاه ها

 رئيس ســازمان امور دانشجويان اعالم كرد كه از دانشجويان ساكن 
خوابگاه هاى دولتى و غيردولتى خواهش مى كنيم اموالى كه به جامانده 
را تحويل بگيرنــد يا به بخش اموال خوابگاه منتقل كنند تا بتوانيم اين 

اتاق ها را در اختيار دانشجويان تحصيالت تكميلى قرار دهيم.
بــه گزارش فارس، مجتبى صديقى گفت: در اســفندماه به ســرعت با 
دانشــگاه ها هماهنگ كرديم تا خوابگاه ها تخليه و ضدعفونى شــود. 
با پيمانــكاران نيز هماهنگ كرديم. آخرين دســتورالعمل هاى وزارت 
بهداشت را به دانشــگاه ها ارسال كرديم تا بدانند چگونه بايد از شيوع 
اين ويروس جلوگيرى كنند، از ظرفيت مجازى براى آموزش همياران 
سالمت استفاده كرديم. بيش از 400 كانون هميار دانشجويى در حوزه 
ســالمت داريم. وى ادامه داد: همياران ســالمت آموزش هاى الزم را 
دريافت كردند تا آنها نيز به دانشجويان آموزش دهند. تجربيات موفق 
دانشگاه ها را رد و بدل كرديم. كمپين بزرگ دانشجويى «در خانه بمانيم» 

را راه اندازى كرديم كه شور و شوق خوبى در دانشگاه ها ايجاد كرد.

با تجمع در پارك ها 
شاهد موج دوباره بيمارى خواهيم بود
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تعداد  همدانى  شــركتى 
70 تا 80 دســتگاه پوز 
خريــدارى كــرده تا در 
قرار  تاكسى داران  اختيار 
اين  از  يك  هر  ولى  دهد، 
دستگاه ها حدود 2 ميليون 
و  دارد  هزينــه  تومــان 
تاكسى دار نبود توانايى در 
خريد آن را مطرح مى كند

 eghtesad@hamedanpayam.com

االكلنگ نرخ خريد تضمينى 
و كيفيت سنجى گندم
■ دالل ها حذف مى شوند

  امسال درحالى نرخ خريد تضمينى گندم 40 درصد افزايش يافته كه 
به اعتقاد كشاورزان وسواس زياد مراكز خريد در كيفيت سنجى محصول 

باز هم تا حدودى مانع از تحويل گندم به دولت خواهد شد.
به نظر مى رسد يكى از مزيت هاى خريد تضمينى امسال افزايش 40
درصــدى قيمت خريد تضمينى گندم باشــد كه از يك هزار و 700
تومان براى هر كيلو در ســال گذشته به 2 هزار و 500 تومان رسيده 
اما به هرحال اين قيمت نيز گاهــى نارضايتى هايى به دنبال دارد كه 
در همين خصوص برخى توليدكنندگان معتقدند ســخت گيرى هايى 
در كيفيت سنجى براى خريد گندم درنظر گرفته شده تا قيمت خريد 

كاهش پيدا كند.
 شنيده ام سخت گيرى هاى امسال بيشتر شده است

يكى از كشــاورزان گندم كار در گفت وگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه 
امسال قيمت خريد تضمينى گندم نسبت به سال هاى پيش بهتر است، 
افزود: اين طور كه شنيده ام سخت گيرى هاى امسال هم بيشتر شده است.

وى با بيان اينكه يك كشاورز همواره تالش مى كند بهترين محصول 
را توليد كند اما گاهى شــرايط به نحوى اســت كه كيفيت محصول 
توليدى از دســت كشاورز خارج اســت، گفت: من در كشت گندم از 
راهنمايى هاى كارشناس استفاده كرده ام اما به هرحال باز هم احتمال 

سن زدگى وجود دارد.
وى با بيان اينكه توليد هر نوع محصول كشاورزى تابع شرايط سال است، 
گفت: سال گذشته بارندگى ها خوب بود و امسال هم تا حدودى مناسب 

بود و اميدوارم ميزان توليد امسال هم قابل توجه باشد.
 آنچه مسلم است؛ توليد گندم باكيفيت زمينه توليد آرد باكيفيت است 
و بر همين اســاس بايد گندم توليدى ازنظر داشتن يك سرى ويژگى ها 
مانند نداشــتن بيمارى و عارضه هاى ظاهرى و نبود ناخالصى بررسى و 
درجه بندى شود اما كشــاورزان معتقدند كيفيت سنجى آن با وسواس 

بسيار بازهم جلوى تحويل محصول توليدى به دولت را خواهد گرفت.
مديركل غله و خدمات بازرگانى استان همدان در همين باره در گفت وگو 
با خبرنگار مهر با بيان اينكه آنچه امسال مهم است و در جهاد كشاورزى 
مورد توجه قرار گرفته خريد تضمينى گندم و دانه هاى روغنى اســت، 
اظهار كرد: امســال نيز مانند سال هاى گذشته مراكز خريدى براى اين 
موضوع درنظر گرفته شده به طورى كه بيش از 60 مركز در استان همدان 
فعال خواهند بود و گندم مازاد بر مصرف كشاورزان را خريدارى خواهند 

كرد.
مسعود بكايى با بيان اينكه امسال قيمت خريد تضمينى گندم نسبت به 
سال گذشته افزايش خوبى دارد، گفت: سال گذشته به ازاى هر كيلوگرم 
گندم يك هزار و 700 تومان پرداخت مى شــد كه امسال با 800 تومان 

افزايش در هر كيلو به 2 هزار و 500 تومان رسيده است.
وى با بيان اينكه اگر چنانچه پاكى گندم باال باشد، قيمت خريد تضمينى 
تا هر كيلو 2 هزار و 575 تومان قابل افزايش اســت، گفت: كشــاورزان 
بايد دقت كنند تا ميزان پاكى گندمى كه تحويل مراكز خريد مى دهند 
از آفت كمترى برخوردار باشــد و در اين مقوله آفت مفيد و غيرمفيد و 
ميزان سن زدگى را مدنظر قرار دهند، زيرا قيمت متناسب با اين آيتم ها 

نهايى و پرداخت مى شود.
 مديركل غله و خدمات بازرگانى استان همدان با بيان اينكه قيمت خريد 
تضمينى گندم از 2 هزار و 400 تا 2 هزار و 575 تومان به ازاى هر كيلو 
به تناسب ميزان آفت ها نهايى مى شود، گفت: مراكز خريد فعال هستند 
و ســال گذشــته در مجموع 410 هزار تن گندم به صورت تضمينى از 

كشاورزان استان همدان خريدارى شد.
 پيش بينى خريد تضمينى 520 تا 550 هزار تن گندم در 

استان همدان
بكايى پيش بينى امســال خريد تضمينى گندم را 520 تا 550 هزار تن 
عنوان كرد و با بيان اينكه انتظار داريم كشاورزان به موقع پس از برداشت 
محصول؛ گندم را به مراكز خريد تحويل دهند، گفت: 60 مركز خريد با 

پراكندگى مناسب در استان همدان فعال هستند.
وى گفت: كشــاورزان روستايى كه به مراكز خريد تعاونى هاى روستايى 
نزديــك ترند محصول خود را به اين مراكز تحويل مى دهند و كســانى 
كــه در تناژ باال و مقدار زيــاد قصد فروش گندم را دارند و محصول را با 
كاميون هاى بزرگ جابه جا مى كنند گندم را به سيلوها و كارخانجات آرد 
تحويل خواهند داد. بكايى با تأكيد بر اينكه ســعى شده در كوتاه ترين 
مدت ممكن پول كشاورزان پس از تحويل گندم به مراكز خريد در مدت 
يك هفته تا 10 روز پرداخت شود، ادامه داد: كشاورزان اگر ايراد و اشكالى 
در ثبت نام در سامانه پهنه بندى جهاد كشاورزى دارند بايد آن را اعالم و 
سامانه را به لحاظ وضعيت خود چك كنند تا موقع تحويل گندم مشكلى 

ايجاد نشود.
وى گفت: كشــاورزان بايد با كارت ملى و اعالم حساب بانكى به مراكز 
خريــد مراجعه كنند تا در جريان نحــوه خريد و نحوه ارزيابى محصول 
آنها چه از نظر قيمت خريد و چه از نظرآفت هايى كه لحاظ شده باشند.

مراكز خريد گندم در استان همدان با دستگاه هاى آزمايشگاهى محموله 
گندم را بررسى مى كنند و اگر تقلب يا اختالط ضايعات با گندم صورت 
گرفته باشد، ارزيابى انجام مى شود. بكايى در توضيح اينكه سال گذشته 
مواردى در خريد گندم مشــاهده و مشكالتى ديده شد كه يكى از آنها 
قاطى بودن شن و سنگ با گندم بود، حال تدابير براى جلوگيرى از اين 
اتفاق چيست، گفت: مراكز خريد گندم در استان همدان با دستگاه هاى 
آزمايشــگاهى محموله گندم را بررسى مى كنند و اگر تقلب يا اختالط 

ضايعات با گندم صورت گرفته باشد ارزيابى انجام مى شود.
بكايى در توضيح اينكه ســال گذشــته قيمت تضمينى گندم نارضايتى 
به دنبال داشــت و برخى كشــاورزان گندم را تحويل ندادند، حال تصور 
مى كنيد با نرخ امســال مشــكل تا چه حد رفع شــود، گفت: قيمتى كه 
امسال دولت به ازاى هر كيلو گندم 2 هزار و 500 تومان اعالم كرده براى 
گندم هايى اســت كه ميزان پاكى آنها حداقل 4 درصد آفت مفيد و يك 
درصد آفت غيرمفيد با كمتر از 2 درصد ميزان ســن زدگى باشد و هرچه 
آب يعنى زندگىميزان آفت غيرمفيد باال مى رود ميزان پرداختى به كشاورز كاهش مى يابد.

 دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى 

شرکت آب وفاضالب
استان مهدان
(سهامی خاص)

فراخوان مناقصه هاى عمومي يك مرحله اى- نوبت دوم
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجراى پروژه هاى ذيل  بر اساس فهارس 

بهاى سال 1399 را به پيمانكاراني كه داراى گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته آب (حداقل پايه 
5) وگواهينامه 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 
مراحل  .كليه  واگذارنمايد  (ستاد)  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  طريق  از   ،( رتبه 5  دارندگان  باشند(جهت  گذشته  سال  طي 5  پيشين 
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: 1399/3/25

* 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 1399/3/25 لغايت 1399/3/29 تاپايان وقت ادارى.
* آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1399/4/10 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

* تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/4/11 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 1399/4/10 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى 

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

7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768

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

 شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

شماره فراخوانموضــــــــــــــوعشماره مناقصه
مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد(ريال)در سامانه ستاد

فرآيند ارجاع كار(ريال)
ساعت 
بازگشايى

اصالح شبكه آب روستاى فيازمان و آبرسانى فاز دوم روستاى ع/99/126
209900700100001611,025,611,105551,280,5559بابارستم شهرستان نهاوند

ساخت و فنس كشى مخازن 250 و 50 متر مكعبى و بازسازى ع/99/127
209900700100001715,351,019,065767,550,9539:30تاسيسات مجتمع اشترمل تويسركان

دان تان  اری  ا ر
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان:

عمليات اجرايى سد «خرم رود» تويسركان
 30 درصد پيشرفت فيزيكى دارد

 مديرعامل شركت آب  منطقه اى استان همدان با بيان اينكه پروژه سد 
«خرم رود» تويسركان امسال تكميل نمى شود، گفت: اين پروژه اكنون 30

درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
به گزارش خبرگزارى مهر و به نقل از روابط عمومى شركت آب منطقه اى 
همدان، منصور ســتوده اظهار كرد: سد خرم رود تويسركان توسط بخش 

خصوصى اجرا مى شود و پروژه طبق آورده سرمايه گذار پيش مى رود.
ســتوده با بيان اينكه سرمايه گذار سرمايه اى كه مى آورد در پروژه هزينه 
مى شود، عنوان كرد: اين پروژه بر اساس مدل مالى كه خود دولت تضمين 
كرده، يعنى 3 ســال ســاخت، 6 ماه تنفس و 3 سال دوره بهره بردارى با 

سود 16 درصدى به سرمايه گذار تعهد كرده كه برگرداند.
وى ادامه داد: سال نخست كه ساخت پروژه سد را آغاز كرديم، يك سال 
كار تملك و اقداماتى از اين دست به طول انجاميد و تأخير مجازى داشتيم 
اما بعد پيمانكار براى ســاخت ورود كرد.مديرعامل شركت آب منطقه اى 
استان همدان با بيان اينكه درحال حاضر پروژه 30 درصد پيشرفت فيزيكى 

دارد، بيان كرد: درحال حاضر پيمانكار مشــغول كار است و اكيپ حفارى 
و تزريق مشغول هســتند كه پس از اتمام آن، خاك ريزى آغاز مى شود. 
ستوده اعالم كرد: هدف از اجراى اين سد تأمين آب براى مصارف صنعتى 
با 1/5 ميليون مترمكعب در سال، مصارف شرب روستايى با 1/3 ميليون 
مترمكعب، رهاسازى نياز زيست محيطى با 1 ميليون مترمكعب و تأمين 
مصارف كشاورزى حق آبه پايين دست به ميزان 3 ميليون متر مكعب در 
سال است. وى افزود: سد خرم رود به عنوان يك طرح پايلوت كشورى در 
حوزه آب به صورت فاينانس داخلى با سرمايه گذارى 316 ميليارد تومانى 

بخش خصوصى در شهرستان تويسركان درحال اجرا است.

مدير خبرگزاري:
پروين قادري دانشمند

نام خبرنــگاران: محمدرضا بهرامي صفت، 
حسين بحيرايي

شماره تماس: 09183149040

https://www.mehrnews.com/service/Provinces/Hamedan

  درحالى ســتاد تنظيم بازار استان همدان ميزان 
افزايش كرايه تاكســى هاى همــدان را 29/4 درصد 
اعالم كرده كه رانندگان تاكســى به آن پايبند نبوده 
و در برخى مســيرها تا افزايش 45 درصدى كرايه را 

شاهديم.
اين روزها افزايش غيرمتعارف نرخ تاكسى هاى شهر 
همــدان در برخى خطــوط با اعتراض شــهروندان 
همدانى روبه رو اســت؛ زيرا ساالنه نرخ كرايه تاكسى 
در همدان به فراخور افزايش تورم، درصد مشخصى 
افزايش پيدا مى كرد؛ اما امســال افزايش بى سابقه اى 
را در نرخ تاكسى ها شاهديم، به گونه اى كه در برخى 

خطوط، اين افزايش به 50 درصد هم مى رسد.
بيات كه راننده تاكســي و مــردى جاافتاده بود در 
گفت وگو با مهر و در توضيح به اين پرســش كه چرا 
هنوز نرخ نامه مشخصى در اختيار نداريد، گفت: هنوز 
وضعيتمان مشخص نيســت، تو را به خدا واقعيت ها 
را منعكس كنيد من ديــروز 9 ميليون تومان خرج 
سرويس تاكســى كرده ام، آيا رواست افزايش نرخ ها 

به گونه اى باشد كه از جيب خرج كنيم.
وى با بيان اينكه به نظر مى رسد مسئوالن فقط شعار 
مى دهند؛ زيرا ما هنوز هم كه هنوز اســت احساس 
نمى كنيم مسئوالن خود را از ما مردم بدانند، گفت: 
بارها اعالم شــده حامى قشــر تاكسى دار در همدان 

هستند اما واقعيت اين گونه نيست.
وى با بيان اينكه در ايام شــيوع كرونا خبر از تدابير 
مختلــف براى حفظ جــان رانندگان تاكســى داده 
مى شد اما هنوز هم كه هنوز است فضاى جداكننده 
راننده تاكسى از مســافران را نديده ايم، گفت: آنقدر 
سختى متحمل مى شويم كه ديگر اين چيزها برايمان 

مهم نيست.
 يكى ديگر از رانندگان تاكســى هم با بيان اينكه از 
ما درخواســت شده 3 مسافر را در هر مسير جابه جا 
كنيم، درحالى كه افزايش كرايه اى كه درنظر گرفته اند 
اگر آن يك مســافر را كم كنيم حتى از سال گذشته 
هم كمتر خواهد شــد، گفت: شما اكنون تاكسى ها 
را يك به يك بررســى كن، آيا كســى پروتكل هاى 
بهداشــتى را رعايت مى كند كه حال يك نفر مسافر 

كمتر به آن كمك كند.
وى بــا بيان اينكه تهيه ماســك هزينــه دارد و اگر 

متقاضى اجراى پروتكل هاى بهداشــتى هستند بايد 
تدابير آن هم انديشــيده شــود، گفت: هر سال اين 
موقع تكليف ما به لحاظ افزايش نرخ كرايه مشخص 

بود اما امسال هنوز هم بالتكليف هستيم.
وى با بيان اينكه افزايش 29 درصدى نرخ تاكسى را 
قبول نداريم؛ زيرا جوابگو نيست، افزود: خرج زندگى 
به انــدازه اى باال رفته كه اگر حتــى نرخ ها را تا 50

درصد هم افزايش دهند باز هم به ســختى مى توان 
زندگى كــرد اما به هرحــال ما درخواســت داريم 
وضعيتمان مشخص شــود كه باالخره تكليفمان را 

بدانيم.
يكى از مســافران با بيان اينكــه در روزهاى اخير نه 
از رعايت پروتكل هاى بهداشــتى خبرى هست و نه 

از نظــارت دســتگاه هاى متولى، 
گفت: رانندگان در پاســخ چرايى 
دريافــت اضافه كرايه با مســافران 

بحث مى كنند.
وى با بيان اينكه مسيرى كه پيش 
از اين كرايه آن  هزار و 400 تومان 
بود 2 هزار تومان شده است و اين 
افزايــش كرايه رقمــى حدود 43

درصد است، گفت: به نظر مى رسد 
نظارت ها رها شده و خبرى از اين 

درخواست نيست.
يكى ديگر از مســافران نيز با بيان 
اينكه اين روزهــا جر و بحث بين 
مسافر و راننده و برنده شدن راننده 
در اين ميان به يك موضوع معمول 
براى مســافران تبديل شده است، 
گفت: نظــارت و بازرســى الزمه 
قانونمند شدن در هر بخش است.

آنچــه از گفت وگوها بر مى آيــد، اينكه به هرحال نه 
مســافر و نه راننده راضى به ناراحت كردن يكديگر 
نيســتند اما شرايط به گونه اى رقم خورده كه هر روز 
چند جر و بحث بى فايــده و اعصاب خردى را براى 

آنان رقم مى زند.
افزايش نرخ غيرمتعارف از سوى شهروندان همدانى 
بــا توجه به افزايش تنگناى اقتصــادى در پس بروز  
ويروس كرونا، به يك گاليه مندى بدل شده كه براى 

بررســى زمان پايان اين وضعيت با مسئوالن نيز به 
گفت وگو نشستيم.

 رئيس كميســيون خدمات شــهرى شــوراى شهر 
همــدان در همين باره با بيان اينكه ســوار كردن 4

مسافر در تاكسى خالف مصوبه ستاد مقابله با كرونا 
است، گفت: در شهرهاى بزرگ نامه اى از شهردارى 
به شوراى شــهر ارســال و مجوزى گرفته شده كه 
رانندگان تاكســى يك نفر كمتر سوار كنند، منتهى 
كرايه آن يك مســافر بين ســاير مسافران سرشكن 

شود.
على فتحى با بيان اينكه شوراى شهر همدان ميزان 
افزايش نرخ تاكســى ها را 35 درصد اعالم كرده بود 
اما ســتاد تنظيم بازار به موضوع ورود كرد و آن را به 
29/4 درصد رساند، گفت: پس از 
اين اتفاق موضوع مورد اعتراض 
قرار گرفت و مقرر شد مجدد در 

جلسه اى مطرح شود.
خدمــات  كميســيون  رئيــس 
شهرى شــوراى شهر همدان در 
توضيح اينكه افزايش نرخ كرايه 
تاكسى در برخى خطوط همدان 
تا 50 درصد بوده اســت و حال 
جوابگوى اين وضعيت چه كسى 
است، گفت: متأسفانه نامه معاون 
اول رئيس جمهور سبب شد كه 
به واسطه آن اختيارات نرخ گذارى 
بر روى تاكسى ها از ما سلب شود.
فتحى با بيان اينكه طبق بند 27

ماده 80 افزايش نرخ نامه تاكسى 
و اتوبوس دســت ماست، گفت: 
طبق نامه ارســالى معاون اول رئيس جمهور هرگونه 
افزايش قيمت بايد با مصوبه ستاد تنظيم بازار انجام 

شود كه همين نامه اختيارات را از ما گرفت.
نرخ نامه ســتاد تنظيم بازار مبنى بــر افزايش 29/4

درصدى نــرخ كرايه به تاكســى داران اعالم شــده 
اســت؛ وى در توضيح اينكه 3 ماه از سال مى گذرد 
امــا همچنان هيچ گونه نرخ نامه اى بر روى شيشــه 
تاكســى ها براى اطالع شهروندان نصب نشده است، 
گفت: نرخ نامه ســتاد تنظيم بــازار مبنى بر افزايش 

29/4 درصدى نرخ كرايه به تاكسى داران اعالم شده 
اما نســبت به آن اعتراض شد و ابالغ صورت نگرفت 
و مجدد پيگيرى ها در دســت اقدام است تا حداقل 
افزايش 35 درصدى نرخ كرايه تاكسى ها به تصويب 

برسد.
فتحى با بيان اينكه جلسه اى با معاون هماهنگى امور 
عمرانى استاندار همدان به عنوان رئيس ستاد تنظيم 
بازار نيز برگزار شد، گفت: اين موضوع نيز در دستور 
كار ستاد تنظيم بازار بود اما رسيدگى به موضوع به 

زمان ديگرى موكول شد.
رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى شهر همدان 
بى توجهى به اين موضوع تبعات اجتماعى دارد و بايد 
رســيدگى به آن در اولويت قرار گيرد، گفت: ســتاد 
تنظيم بازار بايد رســيدگى به موضوع را اولويت قرار 

دهد.
وى در توضيح به اين پرســش كه در ماه هاى اخير 
بارها موضــوع پرداخت الكترونيكى كرايه تاكســى 
رسانه اى شده اما در عمل خبرى از اين اتفاق نيست 
و تعداد انگشت شمارى از رانندگان تاكسى به دستگاه 
پرداخت وجه مجهز هستند و برخى نيز كه دستگاه 
كارت خوان را خريدارى كرده اند و به سامانه پرداخت 
الكترونيكى متصل نشــده اند، حال اين وضعيت چه 
موقع ساماندهى خواهد شد، گفت: شركتى همدانى 
تعداد 70 تا 80 دســتگاه پــوز خريدارى كرده تا در 
اختيار تاكســى داران قرار دهــد، ولى هر يك از اين 
دســتگاه ها حــدود 2 ميليون تومــان هزينه دارد و 
تاكسى دار نبود توانايى در خريد آن را مطرح مى كند.

 فتحى با بيان اينكه شــركت هم توانايى رايگان در 
اختيار گذاشتن اين دستگاه ها را ندارد؛ زيرا براى آن 
هزينه كرده اســت، گفت: عنوان شده براى حدود 3
هزار تاكســى فعال در همدان اعتبارى حدود 5 تا 6

ميليارد تومان رديف بودجه لحاظ شود تا دستگاه ها 
به صــورت رايگان در اختيار رانندگان تاكســى قرار 

گيرد.
رئيس شوراى اسالمى شهر همدان نيز با بيان اينكه 
در بند 27 ماده 80 شــوراها تصريح شده نرخ گذارى 
درباره كرايه وسايل نقليه درون شهرى برعهده شوراها 
اســت، گفت: اين روند تا ســال هاى گذشته اجرايى 
مى شد اما در چند ســال اخير گويا دولت و مجلس 

عالقه مند به تقويت شوراها نيستند؛ بنابراين در اين 
باب تعيين نرخ كرايه منوط به تأييد ســتاد تنظيم 

بازار شد.
كامــران گردان با بيان اينكــه در كميته نرخ گذارى 
نماينــدگان فرمانــدار، تعزيرات، صنعــت و معدن، 
شورا و تاكســيرانى همگى حضور دارند، اظهار كرد: 
در نرخ گذارى شــاخص هاى مختلفى همچون طول 
مسير، شيب مسير و چراغ مسى، جاذب مسافر بودن 
و ... مــورد توجه قرار مى گيرد امــا در نرخ گذارى 2

رويكرد نگاه به وضعيت معيشت مردم و ديگرى نگاه 
به وضعيت تاكسيران مورد توجه ماست.

 وجود 3 هزار و 500 تاكسى در همدان
وى عنوان كرد: وجود 3 هزار و 500 تاكســى بيانگر 
لزوم توجه به اين قشــر است؛ زيرا با احتساب خانوار 
آن هــا، به طور ميانگين اين افراد يك خانواده حداقل 

13 يا 14 هزار نفرى را تشكيل مى دهند.
اين صحبت ها درحالى عنوان شــده كه سرپرســت 
معاونت نظارت و بازرســى صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان معتقد است بر اساس بند 20 مصوبات 
سومين جلسه ســتاد تنظيم بازار استان همدان در 
تاريخ دهم ارديبهشــت ماه نرخ كرايه تاكســى ابالغ 
و اين مهم بــه فرماندارى، معاون خدمات شــهرى 
شــهردارى، معاون سازمان تاكســيرانى و اداره كل 

تعزيرات اعالم شده است.
داريوش صفارى با تأكيد بر اينكه طبق مصوبه مذكور 
نرخ كرايه تاكسى در شــهر همدان به طور ميانگين 
29/4 دهم درصد افزايش يافته است، گفت: اين نرخ 

به تاكسيرانى براى اجرا ابالغ شده است.
صفارى بــا بيان اينكــه درصورتى كــه ضمن رصد 
بازرسان از سطح بازار مشخص شود، ميزان دريافت 
كرايه تاكســى از نرخ 29/4 درصدى بيشتر است با 
متخلفــان برخورد قانونى خواهيم كــرد، افزود: اگر 
كســى خارج از نرخ نامه ابالغــى اقدام كند، متخلف 

محسوب مى شود.
با اين تفاسير به نظر مى رسد اين روزها در تاكسيرانى 
همدان هركســي ســاز خــود را مى زند و كســى 
پاسخگوى تضييع حقوق شهروندان همدانى نيست 
و نه تنها مشكل حل نشده بلكه اختالف بين 2 مرجع 

تصميم گيرى به مشكالت دامن زده است.

تاكسى ها در همدان مى تازند

تخلف آشكار 
رانندگان تاكسى 
در همدان
■ شهروندان معترض مسئوالن بى تفاوت

  مديركل بهزيســتى اســتان همدان 
از برگــزارى بيش از 45 برنامه در اســتان 
همدان به مناســبت 40 ســالگى تشكيل 

سازمان بهزيستى خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهــر، حميدرضا الوند 
در دومين جلسه شــوراى ادارى بهزيستى 
اســتان همدان با اشــاره به 40 ســالگى 
تشكيل سازمان بهزيستى گفت: 45 برنامه 
ويژه اين مناســبت د نظر گرفته شده كه با 

همكارى كاركنان اجرايى خواهد شد.
الوند گفت: در ايــن هفته 51 مركز مثبت 
زندگى، 61 واحد مسكن مددجويى، مركز 
جامع درمــان و بازتوانى معتــادان افتتاح 
و پويش همدلى مؤمنانه با جديت بيشــتر 

ادامه خواهد يافت.
وى افزود: با توجه به از ســرگيرى بسيارى 
تمامى  رعايــت  ضــرورت  فعاليت هــا،  از 
پروتكل هاى بهداشــتى از اهميت ويژه اى 
برخوردار اســت؛ بنابرايــن انتظار مى روند 
ضمن اهتمــام در از ســرگيرى روند ارائه 
خدمت حداكثر نظارت و اهتمام در رعايت 

ضوابط بهداشتى مهم مدنظر قرار گيرد.
حميدرضــا الونــد گفــت: زمينــه اتخاذ 
تصميمــات صبورانــه همراه بــا دانش و 
بهره منــدى از نظرات كارشناســان فراهم 
است و مســئوالن بهزيستى استان همدان 
بايد تصميم گيرى هــاى خود را معطوف به 

نظرات كارشناسى كنند.
عنوان  همدان  اســتان  بهزيستى  مديركل 

كرد: با توجه به وضعيت اجتماعى، اقتصادى 
حاكم بر كشــور، ضــرورت صرفه جويى در 
هزينه ها اجتناب ناپذير بــوده و با توجه به 
تصميمات ســتاد ملى مبارزه با كرونا اين 
مهــم از اهميت دوچندان برخوردار شــده 

است.
رئيس كميته پيشــگيرى، كنترل و مقابله 
بــا بيمارى هاى واگير بهزيســتى اســتان 
همدان گفت: با توجه به بازگشــايى برخى 
مراكــز از جمله مهدهاى كــودك، تمامى 
ادارات بهزيســتى شهرستان ها بايد با ستاد 
شهرســتانى كرونا هماهنگى هــاى الزم را 

براى بازگشايى ها داشته باشند.
الونــد افزود: با همكارى ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت و ســتاد اجراى فرمان امام 
قريب به 80 تن گوشت مرغ تهيه و در بين 

مددجويان توزيع مى شود.
وى عنــوان كرد: با توجه به ضرورت تأمين 
مســكن ويژه مددجويان انتظار مى رود تا 
پايان سالجارى تعهدات بخش مسكن انجام 

و مساكن تحويل مددجويان شود.
شجاع احســانى، سرپرســت معاونت امور 
فرهنگى و پيشــگيرى بهزيســتى استان 
همدان نيز از راه اندازى مركز جامع درمانى 
و بازتوانى معتادان در هفته بهزيستى خبر 
داد و بر ضرورت نظــارت بر مراكز اقامتى 
ميان مدت درصورت بازگشــايى احتمالى 
تأكيد كرد و گفت: اين بازگشايى احتمالى 

بايد بر اساس پروتكل هاى بهداشتى باشد.

مديركل بهزيستى استان همدان:

اجراى بيش از 45 برنامه در همدان 
به مناسبت 40 سالگى سازمان بهزيستى
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خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

دورتموند قهرمانى بايرن مونيخ را 
به تعويق انداخت

 تيــم فوتبال بورســيادورتموند در ديدار خــارج از خانه مقابل 
دوســلدورف به برترى يك بر صفر دست يافت تا اميدهاى اندكش 

براى رسيدن به عنوان نخست را حفظ كند.
از هفته ســى ويكم ليگ فوتبال باشــگاه هاى آلمان 5 ديدار همزمان 
برگزار شــد كه در مهم ترين بازى، دوســلدورف كه براى رهايى از 
سقوط تالش مى كند در خانه خود برابر تيم مدعى دورتموند با يك 

گل شكست خورد.
در ديگــر بازى ها هرتابرلين 4 بر يك مقابل فرانكفورت شكســت 

خورد، وردربرمن 5 بر يك پادربورن
را مغلوب كرد، يونيون برلين 2 بر يك از سد كلن گذشت و ديدار 2

تيم وولفسبورگ با فرايبورگ به تساوى 2 بر 2 انجاميد.

درخشش مسى و بارسلونا 
مقابل مايوركا 

 تيــم فوتبال بارســلونا در ديدار خارج از خانــه مقابل مايوركا 
به راحتى صاحب برترى 4 بر صفر شد.

از هفته بيست وهشــتم ليگ باشگاه هاى اســپانيا، مايوركا كه شرايط 
سختى براى بقا دارد از بارســلوناى صدرنشين ميزبانى كرد كه اين 

ديدار با برترى 4 بر صفر آبى انارى ها همراه شد.
بارسلونا با مسى بازى و4 با موفق به فرو ريختن دروازه مايوركا شد. 
در اين بازى براى بارســلونا آرتور ويدال، مارتين برايت ويت،آلبا و 

ليونل مسى گلزنى كردند.
بارسلونا با كسب پيروزى به امتياز 61 رسيد تا صدرنشينى را تداوم 

بخشد و مايوركا هم با 25 امتياز در جايگاه هجدهم باقى ماند.

ترامپ، تيم ملى فوتبال آمريكا را
 به تحريم تهديد كرد!

 رئيــس جمهور اياالت متحده آمريكا تهديد كرد درصورت ادامه 
اعتراض بازيكنــان، تيم ملى فوتبال كشــورش و NFL را تحريم 

خواهد كرد.
به گزارش ايســنا، دونالد ترامپ رئيس جمهور اياالت متحده تهديد 
كرده است كه اگر فدراسيون ها به بازيكنان اجازه دهند «بى احترامى» 
خود را نشــان دهند و به جاى ايســتادن براى ســرود ملى پيش از 
مســابقه، زانو بزننــد، بازى هاى فوتبال NFL و ايــاالت متحده را 

تحريم خواهد كرد.
ــن  ــل اي ــده (USSF) در اواي ــاالت متح ــال اي ــيون فوتب فدراس
ــان در  ــو زدن بازيكن ــراى زان ــود ب ــت خ ــو ممنوعي ــه لغ ــه ب هفت
هنــگام پخــش ســرود ملــى رأى داد و ادعــا كــرد سياســت پيشــين 
ــه  ــت دارد، گرفت ــياه ها اهمي ــى س ــم زندگ ــام مه ــتباه و از پي «اش

شــده اســت.»
اين اقدام با اين حال واكنش بســيارى از آمريكايى ها از جمله رئيس 
جمهور ترامپ را برانگيخته اســت كــه آن را بى احترامى به پرچم 

اياالت متحده و كشور خوانده است.

شرط بايرن مونيخ 
براى حفظ پريشيچ چيست؟

 بايرن مونيخ براى ادامه همكارى با وينگر كرواتش،  شرط گذاشته 
است.

ــتند  ــا مى خواس ــته بايرنى ه ــتان گذش ــارس، تابس ــزارش ف ــه گ ب
بــه لــروى ســانه،  فــوروارد 24 ســاله تيــم ملــى آلمــان و باشــگاه 
منچسترســيتى برســند امــا وقتــى ايــن بازيكــن دچارپارگــى 
ــدان را از دســت داد،  ــاه حضــور در مي ــاط صليبــى شــد و 6 م رب
ــرى، دو وينگــر قديمــى خــود را از  ــن و ريب ــه روب ــا ك مونيخى ه

ــورى گشــتند. ــال جانشــينى ف ــد،  دنب دســت دادن
تيم آلمانى براى اين منظور فورى سراغ «ايوان پريشيچ»  از اينترميالن 
رفت و براى يك فصل وى را قرض گرفت. در هفته هاى اخير منابع 
نزديك به تيم باواريايى گزارش كردند بايرن تمايل زيادى براى ادامه 

همكارى با فوروارد 31 ساله ندارد.
طبق نوشــته بيلد، بايرن براى آنكه بازهم مهاجــم تحت قرارداد با 
اينترميالن را در اختيار داشــته باشــد، شرط مالى گذاشته است. اين 
باشــگاه ظاهرا به اطالع همتايان ايتاليايى رسانده حداكثر براى يك 

فصل ديگر مى تواند 10 ميليون يورو هزينه كند.

مجمع فدراسيون فوتبال 
پايان تير برگزار مى شود

 پايان تيرماه مجمع عمومى فدراســيون فوتبال برگزار مى شود كه 
در اين مجمع هم تصويب اساســنامه و هم رأى گيرى براى انتخاب 

اعضاى كميته انتخابات احتماال انجام خواهد شد.
به گزارش فارس، دومين تصميم مهم اين مجمع عمومى فدراســيون 
فوتبال رأى گيرى براى انتخاب اعضاى كميته انتخابات فدراســيون 
فوتبال اســت. كميته اى كه فيفا تأكيد به تشكيل آن دارد و اين كميته 

بايد انتخابات رياست فدراسيون فوتبال را برگزار كند.

از سرگيرى تمرينات 
رشته تيراندازى با كمان

 تمرينــات رشــته تيراندازى بــا كمان، با رعايــت پروتكل هاى 
بهداشتى آغاز شد.

رئيس هيأت تيراندازى با كمان استان گفت: تمرينات رشته تيراندازى 
با كمان، با رعايت پروتكل هاى بهداشتى اعالم شده از سوى اداره كل 
ورزش و جوانــان و رعايت فاصله گــذارى، پس از برگزارى كالس 

توجيهى براى ورزشكاران آغاز شد.
هنرى افزود: ســايت اختصاصى تيراندازى با كمان در ابتدا و انتهاى 
هر ســانس ضدعفونى مى گردد. عالقه مندان مى توانند با حضور در 

سايت تخصصى از نحوه برگزارى كالس ها آشنا شوند.

بانوى شطرنج باز 
تغيير تابعيتش را تكذيب كرد

 اســتاد بزرگ شــطرنج بانوان ايران، خبر تغييــر تابعيت خود را 
تكذيب كرد.

به گزارش ايســنا، غزل حكيمى فرد بانوى شطرنج باز ايرانى و استاد 
بزرگ بانوان كه روز گذشــته خبرهايى مبنى بــر تغيير تابعيتش در 
رســانه هاى داخلى و خارجى منتشر شــد، با انتشار متنى در صفحه 

شخصى خود اين اخبار را تكذيب كرد.
وى اظهار داشته در ســاليان متمادى بدون هرگونه حاشيه اى افتخار 
عضويت در تيم  ملى شــطرنج در تمامى رده هاى سنى از نونهاالن تا 
بزرگساالن را داشته ام و افتخاراتى در سطح آسيا و جهان براى كشورم  

كسب كرده ام.
متأسفانه ادامه تحصيل من در كشور سوئيس با آئين نامه هاى قهرمانى 
كشور مغايرت داشته و بازيكنانى كه در خارج از كشور اقامت دارند 
امــكان حضور در تيم  ملى را ندارند. من اســتاد بــزرگ و بازيكن 
حرفه اى شــطرنج هســتم و در اين مدت امكان  حضور در تيم ملى 
كشورم را نداشــته ام. تغيير پرچم در فدراســيون جهانى شطرنج به 
منزله تغيير تابعيت نيســت بلكه امكانى براى حضور حرفه اى من در 

مسابقات شطرنج اروپا است.
بنابراين تأكيــد مى كنم كه تابعيت ايرانــى دارم و هرگونه اظهارنظر 
درباره تغيير تابعيت خويش به داليل سياسى و ... را تكذيب مى كنم.

فيفا به داد تيم هاى ايرانى رسيد
 اصالحات جديد فيفــا درباره زمان نقل و انتقاالت فصل جديد، 
كمــك بزرگى براى تيم هاى ايرانى و آماده ســازى براى فصل آينده 

است.
به گزارش ايســنا، پيش از اين فدراسيون جهانى فوتبال (فيفا) بدون 
توجه به عقب افتادن مســابقات فوتبال كه احتماال تا پايان تابستان به 

طول مى انجامد، زمان نقل و انتقاالت را بدون تغيير اعالم كرد.
طبق اطالعيه پيشــين فيفــا، فصل نقل و انتقــاالت از 11 تير تا 11

شهريور بود و تيم ها مى توانستند در اين تاريخ، بازيكنان جديد خود 
را به خدمــت بگيرند و براى فصل آينده فوتبال باشــگاهى در دنيا 

برنامه ريزى كنند.
پس از گذشــت بيش از 2 هفته از اين تصميم و به هم ريختن برنامه 
كشورهاى مختلف براى فصل جديد، فيفا در تصميم خود تجديدنظر 
كرده اســت. فدراســيون جهانى فوتبال در قوانين نقــل و انتقاالت 
تابستانى 2020 به دليل شــرايط به وجود آمده به دليل شيوع ويروس 

كرونا استثناهايى گذاشت.
قــرار شــد طبــق اعــالم فيفــا زمــان نقــل و انتقــاالت پــس از پايــان 
مســابقات ليگ هــاى داخلــى 20-2019 كشــورها باشــد كــه 
ــگ  ــام لي ــس از اتم ــد پ ــيونى مى توان ــر فدراس ــم ه ــن حك ــا اي ب
داخلــى اش زمــان نقــل و انتقــاالت را آغــاز مى كنــد يعنــى زمــان 

ــر اســت. ــاالت در كشــور متغي ــل و انتق نق
ــا  ــد ت ــازه را مى ده ــن اج ــگاه ها اي ــه باش ــا ب ــم فيف ــن تصمي اي
ــند  ــته باش ــد را داش ــان جدي ــا بازيكن ــرارداد ب فرصــت امضــاى ق
ــد  ــداى 2021-2020 مى توانن ــد از ابت ــان جدي ــن بازيكن ــى اي ول

ــد. ــدان برون ــه مي ــود ب ــاى خ ــراى تيم ه ب
با توجه به اتمــام ليگ برتر در اواخر مــرداد و آغاز احتمالى فصل 
جديد از اوخر مهر و اوايل آبان، فصل نقل و انتقاالت نيز به پاييز 99
موكول شود تا تيم ها پس از انجام مذاكرات، قرارداد بازيكنان جديد 

خود را به ثبت برسانند.
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پيشخوان
جايگاه بدمينتون استان همدان ارتقا مى يابد

 جلسه هماهنگى و هم انديشــى هيأت بدمينتون با حضور مديركل 
و جمعى از معاونان و كارشناســان اداره كل ورزش و جوانان استان و 
همچنين رؤســا و نواب رئيس، مربيان و پيشكسوتان اين هيأت برگزار 

شد.
در اين جلســه مديركل ورزش و جوانان اســتان گفت: خوشبختانه با 
اتفاق نظر مجمع انتخاباتى هيأت به ويژه رئيس فدراســيون در روزهاى 

اخير اتفاق خوبى در حوزه ساماندهى هيأت استان انجام شد.
محسن جهانشير با تأكيد بر اينكه زمان، گران بهاترين مسأله براى ماست، 

گفت: با توجه به شرايط و ظرفيت هاى موجود در هيأت استان انتظارات 
زيادى وجود دارد، بنابراين اميدواريم با برنامه ريزى درســت و اجراى 
هدفمند به نقطه مقصد برســيم و جايگاه بدمينتون اســتان را در سطح 

كشور بيش ازپيش ارتقا دهيم.
وى با تأكيد بر اينكه برنامه توســعه تدوين شده بايد در قالب دوره هاى 
زمانى كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت باشــد، گفت: خوشبختانه اين 

مهم در استان رقم خورده كه نشان از برنامه ريزى دقيق هيأت دارد.
جهانشــير تأكيد كرد: امروز بايد با برنامه ريزى مدون و استفاده درست 
از ظرفيــت موجــود بتوانيم هيأت بدمينتون را به عنــوان الگويي براى 

هيأت هاى ديگر و همچنين الگوى استان هاى ديگر مطرح كنيم.

رئيس هيأت بدمينتون اســتان نيز با اشاره به وجود ظرفيت مناسب در 
بدمينتون استان، اذعان داشت: جايگاه بدمينتون استان مى تواند به مراتب 
فراتر از وضع موجود باشد؛ بنابراين با همدلى، همفكرى و اجماع همه 
ظرفيت ها مى توان اوضاع را ســامان بخشيد كه در اين زمينه بايد هدف 

همگى ارتقاى بدمينتون استان باشد.
محمد بداغى ضمن قدردانى از اقدامات انجام شــده درگذشته، گفت: 
در تدوين برنامه اجرايى هيأت بدمينتون كه براى نخســتين بار صورت 
پذيرفته از مشــورت فدراســيون بدمينتون، صاحب نظران ادارات كل 
ورزش و جوانــان، آموزش وپرورش، پيشكســوتان و هيأت رئيســه 

استفاده شده است.

فدراسيون كشتى هند: 
هيچ رقابتى را در سال 
2020 برگزار نمى كنيم

 مسئوالن كشــتى هند اعالم كردند 
كه با برگزارى مسابقات كشتى در سال 

2020 مخالفت هستند.
درحالى كه اتحاديه جهانى كشتى به دنبال 
براى  عضو  كشــورهاى  از  نظرخواهى 
برگزارى مسابقات در سال 2020 است 
و كشور روســيه نيز عالقه زيادى براى 
برگزارى رقابت هاى جهانى بزرگساالن 
در ســالجارى دارد اما كشورهاى ديگر 
از جملــه ايران و آمريكا بــا انجام اين 

رقابت ها مخالف هستند.
بر اين اساس مســئوالن كشتى هند نيز 
اعالم كرده اند كــه به دليل تعطيل بودن 
اردوهــا و تمرينات و همچنين با توجه 
به رهنمودهاى صادرشــده توسط اداره 
ورزش هند براى پيشــگيرى از شيوع 
ويــروس كرونا، فعال هيچ مســابقه و 

اردويى را برگزار نمى كنند.
در ايــن رابطــه «وينود تومــار» معاون 
اجرايى فدراسيون كشتى هند گفته است: 
فدراسيون كشتى هند تا پايان سالجارى 
(ميالدى) هيچ رويداد كشتى را برگزار 
نمى كنــد و ميزبان هيــچ رويدادى نيز 

نخواهد شد.

رضا آذرى رباط صليبى 
پاره كرد

 هافبك تيم فوتبال اســتقالل به دليل 
آسيب ديدگى رباط صليبى اش از ميادين 

دور خواهد بود.
رضــا آذرى در بــازى روز (جمعــه) 
تيم اســتقالل مقابل تيم هــوادار دچار 
آسيب ديدگى از ناحيه زانو شد كه همان 
موقع اقدامات اوليه انجام و پس از انجام 
MRI و معاينــات فوق تخصصى زانو، 
 (ACL) متأسفانه آســيب رباط صليبى
بــراى او مورد تأييد قرار گرفت. به اين 
ترتيــب آذرى بايد تحت عمل جراحى 
قرار بگيرد و با فراهم شدن شرايط، اين 

عمل بالفاصله انجام مى شود.
متأســفانه با توجه به اينكه بازيكنان در 
مدت قابل توجهى از تمرينات گروهى 
دور بوده انــد، بروز چنين آســيب هايى 
براى نه تنها بازيكنان استقالل بلكه براى 

همه بازيكنان قابل پيش بينى است.

چراغ سبز AFC  و 
FIFA به استقالل

 باشگاه استقالل درنظر دارد مطالبات 
FIFA و AFC بويان» را از طريــق»

پرداخت كند.
به گزارش مهر، مهلت پرداخت مطالبات 
بويــان نايدنوف هافبــك مقدونيه اى و 
پيشــين تيم فوتبال اســتقالل به پايان 
رسيد و آبى ها با توجه به مشكالت مالى 
كه دارند به پرداخــت مطالبات وى در 
فرصت تعيين شده موفق نشدند تا اين 
پرونده پيچيدگى هاى خاص خودش را 
پيدا كند.استقاللى ها در روزهاى گذشته 
مكاتبات و مذاكراتى را با كنفدراســيون 
فوتبال آســيا و فيفا انجام داده اند تا آنها 
را متقاعــد كنند مطالبات بويان از محل 
درآمدهاى اين باشگاه در آن 2 سازمان 
پرداخت شــود و گويــا در اين زمينه 

پيشرفت هايى هم صورت گرفته است.
اســتقاللى ها پيش از اين هم توانســته 
بودنــد از طريق فيفا مطالبات ســرور 
جباروف، منشــا و 3 وكيــل بين المللى 
اين باشگاه را پرداخت كنند و اميدوارند 
مطالبــات بويــان هــم از همين طريق 

پرداخت شود.

ناپولى حريف يوونتوس 
براى فتح كوپا ايتاليا شد

 تيم فوتبال ناپولى با درخشش «داويد 
اوسپينا» دروازه بان كلمبيايى خود، جواز 
حضور در فينال جام حذفــى ايتاليا را 
دور  ديــدار  دومين  آورد.در  به دســت 
برگشــت مرحله نيمه نهايى كوپا ايتاليا، 
ناپولى در ورزشگاه «سن پائولو» از اينتر 
پذيرايى كرد كه اين ديدار با تساوى يك 
بر يك به اتمام رســيد. ناپولى در بازى 
رفت يــك بر صفر برنده شــده بود و 
در مجموع با برتــرى دو بر يك، جواز 

حضور در فينال را كسب كرد.
پيش از اين نيز، يوونتوس با عبور از سد 

آث ميالن به ديدار فينال راه يافته بود.

 بانوان كبدى اســتان همــدان از ظرفيت 
خوبى در اين رشــته برخوردار هستند و بايد 

تقويت شوند.
رئيس هيأت كبدى استان با اعالم اين مطلب 
گفت: بانوان استان همدان از ظرفيت خوبى در 
رشته كبدى برخوردار هستند. در اين راستا با 
جذب استعدادهاى جديد، برگزارى دوره هاى 
مربيگرى و بازآموزى مربيان در صدد هستيم 
تا زمينه توسعه ورزش بانوان در رشته كبدى 

مهيا شود.

مصطفى موســوى به فارس گفت: به همين 
منظور جلســاتى را با اعضــاى كميته مربيان 
بانوان برگزار كرده ايــم و بايد گفت كه يكى 
از اولويت هاى مهم هيأت كبدى استان، توجه 

جدى به توسعه ورزش بانوان است.
وى مربيان را ســرمايه اصلــى هيأت كبدى 
برشــمرد و با اشــاره به نقش آنها در جذب 
بازيكنان و عالقه مندان به كبدى افزود: مربيان 
اصلى تريــن نقش را در جــذب و ماندگارى 
بازيكنان دارند به همين منظور بايد به صورت 

مرتب دانش خود را به روز رسانى كنند.
موسوى افزود: دوره هاى مربيگرى براى تربيت 
تعداد بــاالى مربيان و افزايــش كالس هاى 
آموزشــى برگــزار مى شــود و مربيان كبدى 
استان امر مهم استعداديابى و برگزارى مرتب 

كالس هاى آموزشى را بايد از سر بگيرند.
وى آموزشگاهى شدن رشته كبدى را فرصتى 
براى اســتعداديابى فعال دانست و از مربيان 
خواست با مدارس تعامل داشته باشند و هيأت 
نيز هماهنگى هاى الزم را با مسئوالن مربوطه 

در دستور كار داشته باشد.
رئيس هيأت كبدى اســتان در ادامه برگزارى 
مسابقات شهرســتانى و استانى را براى ايجاد 
انگيزه در ميان بازيكنان بســيار مهم خواند و 
گفت: به زودى برنامه مســابقات اســتانى در 
رده هاى ســنى مختلف به شهرستان ها ابالغ 

خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: ميزبانى مسابقات بانوان 
در همــدان از ديگــر برنامه هاى اســت زيرا 
همدان ظرفيت ميزبانى مسابقات ملى را دارد 
و به دنبال گرفتن ميزبانى در رده ها و ســطوح 

مختلف هستيم.

كرونا 
در يك قدمى 
اردوى پاس
 پس از گرفتن آزمايش از 2 باشگاه دسته 
دومى فوتبال همدان، گويا 4 نفر در تيم پاس 

به ويروس كوويد19 مبتال هستند.
به گــزارش فــارس، تيم هــاى فوتبال در 
ليگ هاى كشورى درنهايت موفق شدند پس 

از انجام آزمايشات كرونا، تمرينات خود را 
آغاز كرده اند.

در اين ميان 2 باشگاه همدانى حاضر در ليگ 
دسته دوم فوتبال كشــور نيز به مانند ساير 
تيم ها پيــش از آغاز تمرينات خود آزمايش 
كرونا دادند تا مهياى حضور در مســابقات 

شوند.
شــنيده ها از اردوى پاســى ها حكايــت از 
ــك  ــن و ي ــش 3 بازيك ــه آزماي آن دارد ك
ــا 14 روز  ــد ت ــوده و باي ــت ب ــى مثب مرب
ــا  ــد ت ــر ببرن ــه س ــى ب ــه خانگ در قرنطين

ــدا  درنهايــت در تســت بعــدى حضــور پي
كــرده و درصــورت بــر طــرف شــدن 

ــوند. ــات ش ــى تمرين ــكل راه مش
امــا در اردوگاه شــهردارى چى هــا گويا 
خوشــبختانه نمونه مثبتى اعالم نشده و اين 
تيم بدون هيچ مشكلى تمرينات خود را آغاز 

كرده است.
طبق قانون ستاد پيشگيرى از ويروس كرونا، 
هر تيمى كه بيش از 3 بازيكن كرونايى داشته 
باشــد، تا زمان اعالم وضعيت سفيد خود، 

حق حضور در ليگ را ندارند.

3 كوهنورد تويســركانى موفق به پيمايش 
خط رأس كوهستان الوند به طول 68 كيلومتر 

با فتح 13 قله شدند.
احمد محمدظاهرى، محسن حسنى و مصطفى 
باقرى كوهنوردان تويسركانى هستند كه براى 
نخســتين بار در شهرستان تويسركان موفق به 
پيمايش خط رأس كوهســتان الوند در مدت 
2 روز شدند. به همين منظور سرپرست اداره 
ورزش و جوانان شهرستان تويسركان با هيأت 

كوهنوردى شهرستان ديدار و گفت وگو كرد.
در اين جلســه با حضور باشگاه كوهنوردى 
فاطميــون و هيــأت كوهنــوردى با حضور 
شايســته سرپرســت اداره ورزش و جوانان 

برگزار شد.
محسن حسنى نماينده كوهنوردان تويسركانى 
درباره نحوه پيمايش خط رأس الوند گزارشى 
ارائــه داد و گفــت اين پيمايــش به مدت 2
روز با شــعار طبيعت را دوست بداريم براى 

نخستين بار در شهرستان تويسركان انجام شد.
در اين نشســت مســائل و مشكالت هيأت 
كوهنوردى و باشــگاه فاطميون بررسى شد و 
اداره ورزش و جوانان شهرســتان متعهد شد 
پيگيرى هاى الزم براى تأمين لوازم مورد نياز 

هيأت كوهنوردى را انجام دهد.
همچنين در اين جلســه هماهنگى هاى الزم 
براى صعود اعضاى  باشــگاه فاطميون به قله 

كول جنو استان لرستان انجام شد.

كبدى بانوان 
در همدان تقويت مى شود

پيمايش خط رأس كوهستان الوند 

كرونـا 
عليرضا بيرانوند را 
ممنوع الخروج كرد

 دروازه بان تيم فوتبال پرسپوليس كه 
قصد داشت راهى بلژيك شود، موفق 

به انجام اين سفر نشد.
به گزارش مهر، عليرضــا بيرانوند كه 
بايد براى شــركت در تست هاى تيم 
بلژيكــى از مدت ها پيــش راهى اين 
كشور مى شــد، باالخره بليت رفت را 
براى بامداد ديروز يكشنبه فراهم كرد 
اما با وجود حضــور در فرودگاه امام 
خمينى(ره) اجازه پــرواز به وى داده 
نشد.در اين مورد گفته مى شود شرايط 

ســخت اتحاديه اروپا بــراى ورود به 
كشــورهاى اين قاره به دليل ويروس 
كرونا، بيرانوند را ممنوع الخروج كرده 

و اجازه سفر به وى داده نشده است.
هنوز مشخص نيســت اين دروازه بان 

چه زمانى راهى بلژيك خواهد شد.
عليرضا بيرانوند كه دروازه بان شــماره 
يك تيــم ملــى فوتبال ايــران و تيم 
پرســپوليس است، با قراردادى 3 ساله 
به تيم آنتورپ بلژيك پيوســته است 
اما به دليل شــيوع ويــروس كرونا و 
محدوديت هايى كه بلژيك براى ورود 
خارجى درنظر گرفته است، در ماه هاى 
اخير فرصت حضور در تست هاى اين 
تيم را از دســت داده است و مشخص 
نيســت اين مشــكل چه زمانى حل 

خواهد شد.

آگهـي مناقصه 

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان 
در نظر دارد ساخت سالن نگهدارى دام و انبار نگهدارى 
طريق  از  را  مالير  آورزمان  در  واقع  دامدارى  علوفه 

مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
از  مناقصه  در  شركت  جهت  توانند  مى  متقاضيان  لذا 
مناقصه  محل  به  هفته  يك  مدت  به  آگهى  چاپ  تاريخ 
واقع در مالير روستاى آورزمان شركت كشت و صنعت و 

دامپرورى پگاه همدان مراجعه نمايند. 
بيشتر  آدرس اينترنتى:

 www.proteinhamedan.Iran dairy.ir
كارت دانشجويى به نام زهرا آموزگار فرزند على به شماره 

دانشجويى9314142002 ، شماره ملى 1189943239 ، مقطع 
دكترى رشته شيمى تجزيه از دانشگاه بوعلى سينا مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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باباطاهر

 محمدعلــى كشــاورز بازيگر ســينما، تئاتر و 
تلويزيون عصر روز گذ شــته 25 خرداد در سن 90 

سالگى درگذشت.
اين هنرمند از اوايل خردادماه به دليل عارضه كليوى 

در بيمارستانى در تهران بسترى شده بود.
محمدعلى كشاورز از بازيگران ماندگار و پيشكسوت 
تئاتر، سينما و تلويزيون ايران در 26 فروردين 1309 
در اصفهان متولد شــد. اين هنرمند كه داراى نشان 
درجه يك فرهنگ و هنر اســت، در سينما، تئاتر و 

تلويزيون بارهــا در نقش ها و ژانرهــاى گوناگون 
حضور داشته است.

وى يك بار ازدواج كرده است كه در سال 1352 اين 
ازدواج به جدايى انجاميد و پس از آن ديگر ازدواج 

نكرد.
نتيجه ايــن ازدواج دختر وى به نام نلى اســت كه 
در بلژيك زندگى و نقاشــى تدريــس مى كند. وى 
فارغ التحصيل هنرستان هنرپيشگى تهران و دانشكده 
هنرهاى دراماتيك است. او از فارغ التحصيالن رشته 

نقشه بردارى نيز است و مجرى گرى برخى برنامه هاى 
مربوط به نقشه بردارى در صدا و سيما به عهده ايشان 

بوده است.
كشاورز فعاليت هنرى اش را از سال 1339 با حضور 
در نمايش «ويولن ســاز كره مونا» آغاز كرد و سپس 
با ايفاى نقــش در نمايش هايى همچون «آنتيگون»، 
«آندورا»، «اديپوس شــهريار»، «بازى استريندبرگ»، 
«دايى وانيا»، «عاشق مترسك»، «لبخند باشكوه آقاى 
گيل» و شــمارى ديگر به بازيگرى حرفه اى در تئاتر 
بدل شــد. محمدعلى كشــاورز در دى مــاه 94 در 
بيمارستان بسترى شد. او در سال 1347 به تلويزيون 
رفت و كارگردانى هنرى قسمت هايى از سريال «خانه 
قمرخانم» را به عهده گرفت. كشاورز در سريال هاى 

تلويزيونى زيادى همچون «دايى جان ناپلئون»، «آتش 
بدون دود»، «هزاردستان»، «ســربداران»، «سلطان و 
شبان»، «گرگ ها»، «پدرســاالر» و ... به نقش آفرينى 

پرداخته است.
كشاورز براى نخستين بار در سال 1343 با فيلم «شب 
قوزى» ســاخته فرخ غفارى، بازيگرى سينما را نيز 
تجربه كرد و تاكنون در 47 فيلم سينمايى ايفاى نقش 

كرده  است.
■  از جمله كارهاى او عبارتند از:

رگبار، خشــت و آينــه، برزخى هــا، كمال الملك، 
مردى كه موش شــد، كفش هاى ميرزا نوروز، مادر، 
جست وجو در جزيره، ناصرالدين شاه آكتور سينما، 
دلشدگان، آقاى بخشــدار، زير درختان زيتون، روز 

واقعه و كميته مجازات.
وى در بازيگــرى، همراهِ على نصيريــان، زنده ياد 
جمشيد مشــايخى، داود رشيدى و عزت ا... انتظامى 
5 بازيگر مرد ماندگار تاريخ تئاتر و سينما و تلويزيون 

ايران به شمار مى آيند.
كشاورز تاكنون در حدود 50 فيلم سينمايى، بيش از 
30 سريال تلويزيونى و چندين تئاتر و تله تئاتر ايفاى 

نقش كرده است.
از آثــار مانــدگار او، به مجموعه هــاى تلويزيونى 
دايى جان ناپلئون، آتش بدون دود، هزاردســتان (در 
نقش شعبان استخوانى)، سربداران (در نقش خواجه 
قشيرى)، افسانه سلطان و شبان (در نقش خواب گزار 

اعظم)، پدرساالر و گرگ ها مى توان اشاره كرد.

براى از سرگيرى پروازها انجام مى شود
ارزيابى كرونايى ايرالين ها و 

فرودگاه ها از مسافران

 ســازمان هواپيمايى كشورى اعالم كرد كه براى 
از ســر گرفتن پروازها و نيــز ارزيابى ميزان رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى توسط شركت هاى هواپيمايى 

و فرودگاه ها، از مسافران نظرسنجى مى شود. 
به گزارش ايسنا، سازمان هواپيمايى كشورى با هدف 
حفظ سالمت مسافران هوايى و تداوم پروازها و لزوم 
رعايت مقررات بهداشتى توسط تمامى ذى نفعان به 

نظرسنجى از مسافران پروازها اقدام كرده است. 
اين اقدام در تدوين و انتشــار كارت نظرســنجى از 
مســافران و تعبيه آن در صندلى هاى تمامى پروازها 
صورت مى گيرد و روند اين نظرسنجى بدين صورت 
است كه مسافر با اسكن QR كد روى كارت توسط 
گوشــى هوشمند يا استفاده از لينك درج شده روى 
كارت وارد صفحه مخصوص نظرسنجى در پورتال 
سازمان هواپيمايى كشورى مى شود و فرم نظرسنجى 

را تكميل مى كند. 
گفتنى اســت؛ پس از صحه ســنجى تأثير به سزايى 
در نحوه بازرســى ها داشــته و مســافران با تكميل 
اين پرســش نامه ســازمان هواپيمايى كشورى را در 
شــركت هاى  فعاليت هاى  بر  مؤثرتــر  نظارت هاى 
هواپيمايى و فرودگاه هاى كشــور بــا هدف انجام 

پروازهاى ايمن و سالمت يارى خواهند كرد. 

آموزش رشته هاى مختلف 
صنايع دستى به هنرجويان 

تويسركان
 رئيــس اداره ميراث فرهنگــى، گردشــگرى 
وصنايع دســتى تويســركان از امضاى تفاهم نامه 
همكارى با مركز فنى و حرفه اى شهرســتان خبر 

داد. 
به گزارش روابط عمومى ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى همدان، اســحاق تركاشوند گفت: 
«بر اســاس اين تفاهم نامه از ظرفيت هاى شهرستان 
در زمينــه حرفه آمــوزى و آموزش صنايع دســتى 
آميخته با فرهنگ، هنر، استعدادهاى بومى و داخلى 
متناسب با اقليم شهرســتان براى پرورش و هدايت 
استعدادهاى فكرى، ارتقاى سطح مهارت هاى هنرى 

و صنايع دستى استفاده مى شود.»
وى افزود: «صنايع دستى بدون شك يكى از بهترين 
و مؤثرترين راهكارها براى ايجاد اشــتغال زودبازده 
اســت كه با ايجاد كارگاه هاى كوچك و كم هزينه، 

اشتغال پايدار ايجاد مى شود.»
رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى وصنايع دستى 
تويســركان عنوان كــرد: «يكى از اهداف توســعه 
و ترويج صنايع دســتى شهرســتان، افزايش كيفيت 
آموزش ها اســت كه در ايــن تفاهم نامه از تجارب 
و تخصص مربيــان مطرح براى بــاال بردن كيفيت 

توليدات هنرجويان استفاده مى شود.»

قيافه جرج كلونى
 مغز پروفسور حسابى و پول بيل گيتس

ابوعطا »
 هفته پيش كه ما گفتيم شــغل مجردها را بگيريد و به ما متأهل ها 
بدهيــد بعضى از مجردهاى عزيز ناراحت شــدند؛ در پاســخ به آن 
دوســتانى كه از دست ما ناراحت شدند بايد بگوييم كه اوال نگرفتيد 

قضيه چيه، ثانيا باز هم نگرفتيد قضيه چيه.
به قول شــاعر گرام: «از رقيبان سياســى نتوان گفت سخن/ سخن از 
جنگ و نزاع دو هوو بايد گفت/ آنچه برخورد به جايى نكند پرت و 
پالست/ رپتوهاى رپتوهاى رپتو بايد گفت»، خالصه اين كه به همين 
جهــت تصميم گرفتيم دوباره به مجردها گيــر بدهيم چون ديوارى 

كوتاه تر از شما پيدا نكرديم.
آخــه داداش من، آبجى من، اين چه معيارهايى اســت كه بعضى از 
شما سينگل ها براى ازدواج داريد، با اين شاخص هايى كه شما مدنظر 
داريد تا صد سال ديگر همچنان ورِ دل والده گرامى مشغول خوردن 

كاهو سكنجبين باقى مى مانيد.
ــه  ــم ك ــا همســرى مى خواهي ــد م ــز مى گوين ــرهاى عزي برخــى پس
ــكا بلوچــى»  ــو «موني ــه بان در چهــره و برازندگــى و قــد و قامــت ب
ــه  ــمانش ت ــگ چش ــك و رن ــه ف ــد و زاوي ــته باش ــباهت داش ش
مايه هــاى «كامــرون ديــاز» و لبخنــد «آمبــر هــرد» را توامــان بــه يــاد 
انســان بيــاورد امــا در عيــن حــال قرمه ســبزى جاافتــاده تيــره رنــگ 
ــم  ــه آدم انگشــت هايش را ه ــزد ك ــر بپ ــرده معط ــا برنجــى رى ك ب
بخــورد همچنيــن آن بانــوى محترمــه خيالــى در عيــن زيبايــى بايــد 
ــداى  ــال ص ــد و تابه ح ــده باش ــاب  ندي ــف و آفتاب مهت ــال عفي كام
مــرد غريبــه اى در گوشــش طنيــن نينداختــه باشــد و همچنيــن اگــر 
ــواده باشــد  ــد و كمــك اقتصــاد خان ــه هــم كار كن در محيطــى زنان
ــو دنبالــش  ــر اســت، خــوب داداش مــن ايــن موجــودى كــه ت بهت
مى گــردى كــه مژه هايــش مثــل «ســرندى پيتــى» و گيســوانش 
چــون اســب ابلــق و كار كردنــش مثــل مرحومــه «ُكــزت» در كارتون 
ــادرى دلســوز همــواره  ــان م ــن حــال چون ــان باشــد و در عي بينواي
ــراى آرام كــردن در خورجيــن  ــراى شــنيدن و لبخنــدى ب گوشــى ب
ــاى  ــه آق ــدكارى ك ــرزا» هــر گن ــادر ت ــه «م ــه مثاب داشــته باشــد و ب
ــال  ــد تابه ح ــت مالى كن ــه ماس ــايد و بلك ــد را ببخش ــه مى كن خون
ــتر گاو پلنگى  ــن ش ــه چني ــيد ك ــد و آگاه باش ــده، بداني ــده نش آفري
ــى  ــى در جاي ــن قديم ــقاب هاى مالمي ــگار بش ــش و ن ــز در نق ج
ــكا هــم اگــر روزى شــصتاد ســاعت  ــو موني ــه بان رؤيــت نشــده ك
بــراى رتق وفتــق امــور خانــه و پخت وپــز و بشــور و بســاب وقــت 
ــن و  ــراى رفت ــه را ب ــك روزان ــر ترافي ــا صــد كيلومت مى گذاشــت ي
ــت  ــر نمى توانس ــا ديگ ــرد، قطع ــى مى ك ــل كار ط ــتن از مح برگش
گيســوان بلوطــش را بــه ِســحر گــرم نمى دانــم كجايــش بريــزد، بعــد 
ــارو اگــر روزى  هــم ايــن نصيحــت را از مــن دنياديــده بشــنويد، ي
ــه كارى و  ــراى كاشــت، داشــت، برداشــت و بتون چنــد هــزار دالر ب
ــزد و مثــل  ــه هــم مى ري ــه نكنــد اعصــاب و روانــش ب ــم هزين گري
ــن  ــود، در عي ــوهر بدبخــت را مى ج ــوش ش ــرد» گ ــر ه ــو «آمب بان
حــال اگــر چنيــن چيــزى پيــدا كرديــد يــك نــدا بــه مــا هــم بدهيــد 

ــد. ــد نكني ــم فكــر ب ــراى بســتگان مى خواه ب
حــاال بشــنويد از دخترها، بعضى از اين بانوان نســل جديد مرز پر 
گهرمان، انتظار دارند ســواركار سفيدپوشــى كــه كوه ها و دره ها را 
تاخت كنان براى وصال آنها پشت ســر مى گذارد، در ورزشكارى و 
«ســيكس پك» چيزى بين «آرنولد» و «رونى كلمن» باشد اما در عين 
حال اخالقياتى شــبيه به مرحوم تختى و كســب وكارى به پررونقى 
جناب «بيل گيتس» داشــته باشــد و در همان حال شب ها مجموعه 
مقاالت فلسفى شيخ مالهادى سبزوارى را بخواند و پيش از مسواك 
زدن و خوابيدن، شــعر جديدى را كه در قالب نيمايى ســروده براى 
انبســاط خاطر بانو قرائت كند، ياللعجب، آخه كدام آدم اهل فكر و 
كتابى پولدار شده كه اون مرد بدبخت بشود بعد هم آن پسر فلك زده 
كى بايد وقت كند دراز نشست برود تا عضالت شكمش 6 تكه شود 
و چه زمانى بنشيند شــرح حاالت عرفانى شيخ ابوالعالى كشكولى 

را بخواند؟
فرض كنيــد اين كارها را هم در 24 ســاعت شــبانه روز چند دهه 
عمرى كه از خدا گرفته انجام داده باشد؛ كجا فرصت كرده با اخالق 
جوانمردى و پهلوانى كه دارد بيزينسى در حد شركت «مايكروسافت» 
ايجاد كند و در همان زمان كه متن ســخنرانى جديد «تد تاك» خود 
را مى نويســد لطيفه هاى جديدى را كه آماده كرده به ســبك «حسن 
ريوندى» براى شــما تعريف كند؟ نه خداوكيلى، خودتان فكر كنيد 
كه اگر كســى اين كارها را كند آيا چهره اش همچنان شبيه به «كيلين 
مورفى» و «تام هاردى» باقى مى ماند يا شمايلى شبيه به استاد قمشه اى 

و پروفسور حسابى پيدا مى كند؟
در نهايت اينكه ما مى دانيم همه مجردها و ســينگل ها (بندگان خدا) 
اينطورى نيســتند ولى چند نفر هم كه اين شكلى باشند بس است كه 

گير سه پيچ بدهيم، چون مى توانيم و ديوار شما كوتاه است.

■ دوبيتى باباطاهر 
بدرد سوز غم اندوته اى نه بدنيا مثل مو دل سوته اى نه  
چسان بندم ره سيل دو ديده                                     كه اين زخم دلم لو سوته اى نه
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■ حديث:
امام على (ع):

برترين ادب ،آن است كه از خود آغاز كنى.      
 غرر الحكم: ج 2 ص 422 ح 3115

حاال مناســبت هفته جهانى صنايع دســتى، فرصت 
حضور امام جمعه همدان را در شهر جهانى سفال 
رقم زد و در اين حضور بار ديگر شــناخته نشدن 
اللجيــن در عرصــه ملى و جهانى و حل نشــدن 
موقوفه بودن آن از جمله موارد مهم مطرح شــده 

بود.
در ايــن ديــدار امام جمعــه همدان بــا تأكيد بر 
اينكه اللجين شــهرى جهانى اســت و بايد صنايع 
و توليدات اين شــهر به دنيا معرفى شــود، گفت: 
اللجين در زمينه ايجاد اشتغال فرصت هاى بسيارى 

در اختيار دارد.
ــعبانى  ــب ا... ش ــلمين حبي ــالم والمس حجت االس
ابتــدا بــا حضــور در جلســه آشــنايى بــا هنرمنــدان 
و ســفالگران ايــن شــهر كــه فرمانــدار، بخشــدار، 
ــز  ــگاران ني ــران و خبرن ــى از مدي ــهردار، جمع ش
در ايــن جلســه حضــور داشــتند، برخــى از 
مشــكالت و نيازهــاى صنعتگــران حــوزه ســفال و 
ســراميك را شــنيد و در ادامــه از چنــد فروشــگاه 
عرضــه ســفال و ســراميك و همچنيــن كارگاه 

ــرد. ــد ك ــدات ظــروف ســفال بازدي تولي
وى در حاشــيه اين بازديد در نشستى با مسئوالن 

گفت: شــهر جهانى اللجين يكــى از فرصت هاى 
بسيار مهم در راستاى معرفى استان تاريخى همدان 
اســت و با توجه به ظرفيت هاى باالى اين شــهر 
مى توان در راســتاى جذب گردشگران و هدايت 
صنعت توريســت به اين شــهر گام هــاى مهمى 

برداشت.
امــام جمعه همدان با تأكيد بر اينكه شــهر جهانى 
اللجين در راســتاى ايجاد اشــتغال مى تواند يكى 
از قطب هاى مهم در بخش صنايع دســتى باشــد و 
بايــد در زمينه برطرف كردن مشــكالت توليد به 
ويژه ارتقا و تجهيز كارگاه ها قدم برداشــت، گفت: 
مسئوالن در رفع نيازهاى هنرمندان و صنعت گران 
سفال و ســراميك از هيچ تالش و كوششى دريغ 

نكنند.

 متوليان صنايع و توليدات 
اين شهر را به جهان معرفى كنند

وى با تأكيد بر اينكه اللجين شــهرى جهانى است 
و متوليان امر بايد صنايع و توليدات اين شهر را به 
جهان معرفى كنند، گفــت: اللجين در زمينه ايجاد 

اشتغال فرصت هاى بسيارى در اختيار دارد.

شعبانى با بيان اينكه همدان در زمينه هاى مختلفى 
از جمله كشــاورزى، صنايع دســتى ظرفيت هاى 
خوبى براى توليــد دارد، گفت: برخى زمين ها و 
كارگاه ها در شــهر اللجين مشكل اوقافى دارد و 
متوليان امر بايد توجه بيشترى به حل اين مشكل 

باشند. داشته 
امام جمعه همــدان با بيان اينكه صنايع دســتى به 
سمت صنعتى شــدن پيش مى رود و اين امر سبب 
شــده تا عرصه رقابت براى هنرمندان صنايع دستى 
ســخت شــود، گفت: در بحث زمين هــاى وقفى 
يك ســرى معذوريت هــا وجود دارد امــا بايد در 
جلســه اى با حضور مديركل اوقــاف، موضوع به 
نتيجه مشخص برســد.وى با تأكيد بر اينكه وجود 
اين همه وقف در اللجين نشــان دهنده تدين مردم 
منطقه اســت، گفت: مشكل زمين هاى اوقافى قابل 

حل است.
وى با بيــان اينكه اللجين مى تواند زمينه اشــتغال 
چندين هزار نفر را فراهم كند، گفت: بايد مشكالت 

هنرمندان را شنيد و در صدد رفع آنها برآمد.

 وجود محصوالت چينى در اللجين 
نشان از يك نقص است

وى با اشــاره به اينكه شــبيه شهر اللجين در ايران 
نداريم اما آن گونه كه بايد و شايد اين شهر معرفى 
نشــده اســت، گفت: وجود محصوالت چينى در 

اللجين نشان از يك نقص است.
نماينــده ولــى فقيــه در اســتان همــدان افزود: 
صنايع دســتى اللجين در سخنرانى هاى رهبر معظم 
انقالب در ميزى مقابل ايشان قرار دارد كه نشان از 

اهميت اين صنايع دستى است.
امام جمعه همدان گفت: اللجين در اســتان همدان 
يك منطقه نمونه اســت و بايد به هنرمندان اللجين 
كه به خاك جان مى دهند، دست مريزاد گفت، مردم 
بازديــد از اللجيــن را فراموش نكننــد و با خريد 
توليدات صنايع دســتى هنرمنــدان كمك حال اين 

حرفه باشند.

 8 درصد سهم اشتغال استان 
در صنايع دستى 

مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
استان همدان نيز گفت: صنايع دستى 8 درصد سهم 
اشتغال استان همدان را به خود اختصاص داده است.
على مالمير بيان كرد: توليدات صنايع دستى نشان از 

فرهنگ و تمدن يك سرزمين دارد.
وى با بيان اينكه 8 درصد از ســهم اشــتغال استان 
همــدان به صنايع دســتى اختصــاص دارد، گفت: 
سهم به ســزايى از صادرات استان همدان مربوط به 

صنايع دستى است.
مالمير با بيان اينكه همدان و اصفهان به لحاظ تعداد 
شاغالن حوزه صنايع دستى و كيفيت آثار در كشور 
شاخص هستند، افزود: استان همدان با داشتن 2 شهر 
جهانى در حوزه صنايع دستى نه تنها در كشور سرآمد 
است بلكه گوى رقابت را از بسيارى كشورهاى مهم 

جهان ربوده است.
وى عنوان كرد: ثبت جهانى اللجين و مالير ســبب 
توسعه و رونق صنايع دستى ساير شهرها و روستاهاى 
اســتان شــده و اللجين در جذب گردشگران نقش 

به سزايى دارد.
وى با تأكيد بر اينكه ساماندهى كارگاه هاى سنتى و 
نيز پيگيرى توســعه كارگاه ها و فروشگاه ها در كنار 
يكديگر در دســتور كار قــرار دارد، گفت: اللجين 
ظرفيت هاى ويــژه اى در حوزه هاى مختلف دارد و 
به عنوان يك مقصد گردشگرى مى تواند در ايران و 

جهان مطرح شود.
به هر ترتيب، مى توان گفت با حل و فصل موقوفه 
بــودن زمين هاى اللجين و بهره گيــرى اللجينى ها 
و ســرمايه گذاران از عنوان جهانى شــهر سفال و 
ورود بــه عرصه تخصصى تبليغــات و درصورت 
ايجاد زيرساخت هاى منطبق با استاندارد در حوزه 
ميزبانى از گردشگران در اين شهر مى توانيم اللجين 
را در صدر شــهرهاى برند جهانــى ببينيم، در غير 
اين صــورت بايد عطاى اين عنــوان را به لقاى آن 

بخشيد.

گم شدن عنوان جهانى سفال 
در زمين هاى وقفى و نقص زيرساخت

■ امام جمعه همدان: صنايع و توليدات شهر جهانى اللجين معرفى شود
■ مشكل زمين هاى اوقافى قابل حل است

مريم مقدم  »
 اللجين شهرى كه با عنوان جهانى «شهر سفال» 
مى تواند يكه تاز عرضه و تقاضاى هنر ســفالگرى 
باشــد، هنوز در عرصه ملى هم شــهرت كافى و 
وافى ندارد. شــهر جهانى كــه مى تواند مقصدى 
براى گردشــگران داخلى و خارجى شود اما هنوز 
در حوزه زيرساخت هاى خدماتى، اقامتى و حتى 
رستوران دارى درجا مى زند. در يك كالم مى توان 
گفت عنوان جهانى، اللجين را كافى نيســت اين 

شهر زيرساخت مى خواهد و بس!
در كنار اين چالش ها، سرمايه گذار به هزينه كردن 
در اين شهر به دليل موقوفه بودن هم رغبت ندارد، 
به واقع كدام ســرمايه گذار اســت كه راضى باشد 

امالكش سند ثبتى نداشته باشد؟
اما دليل اين چالش چيســت؟ مى گويند 2 دانگ 
از مشــاع 6 دانگ اللجين را «زبيــده خاتون» در 
ســال 1274 وقف كرده بــود. زبيده خاتون دختر 
فتحعليشاه قاجار بود كه «نصرت الملك قراگوزلو» 
همسر او، به يمن ازدواج با شاهزاده خانم قاجارى، 

2 دانگ از ملك روستاى اللجين را مهرش كرد. 
شاهزاده خانم با «ســليمان خان خزايى» مالك 4 
دانگ از كل اراضى اللجين شــريك شد و پس از 
مدتــى مهريه خود را وقف سيد الشــهدا(ع) كرد. 
حاال اما داستانى كه با عروسى آغاز شده بود، پايان 
تلخى را انتظار مى كشــد؛ برخى در اصالت سند 
وقف نامه شــك دارند. برخى آن را پذيرفته اند، اما 

نگران امالك خود هستند. 
نخستين بار اين وقف نامه در سال 1328 در روزنامه 
اطالعات منتشــر شــد و نشــان داد زبيده خاتون 
عوايد ملك را براى روشــنايى مجالس روضه امام 
حسين(ع)، ساخت و تعمير راه ها، پل ها و خدمت 

به زائران كربال اختصاص داده اســت. در اين ميان 
مردم بخشى از اراضى اللجين را در تقسيم  اراضى 
خريدند و برخى از آن ها در اين زمين ها خانه، مغازه، 
كارگاه و كوره ســاختند. اوقاف مدعى 2 دانگ از 
اللجين شــد و مردم براى حالل شدن اموال  خود، 
خواســتند زمين هاى وقفى را از اوقاف بخرند. در 
ســال 1391 فرمان «تبديل به احسن» اين امالك را 
هم مقام معظم رهبرى صادر كردند و اوقاف براى 
عمل به اين فرمان با مســئوالن شهرى توافق كرد 
براى حل مشكل 2 كارشــناس از شورا، اوقاف و 
يك كارشــناس بى طرف، امالك مــردم اللجين را 
قيمت گــذارى كنند و مردم قيمت 2 دانگ آن را به 
اوقاف بپردازند تا ســند يا صلح نامه ثبتى دريافت 
كنند. البته داستان به همين راحتى تمام نشد و چندى 
بعد روند اجرايى فرمان متوقف شد؛ مردم ماندند و 

گره كورى كه سر بازشدن ندارد.
اللجين در تاريخ 14 تير ســال 95 عنوان «شــهر 
جهانــى ســفال» را از ســوى شــوراى جهانى 
صنايع دســتى دريافت كرد. قدمت سفال اللجين 
بر اساس مستندهاى موجود به بيش از 700 سال 
مى رسد و عنوان پايتخت سفال ايران را هم يدك 
مى كشــد. اللجين با جمعيتى بيش از 15 هزار نفر 
در 23 كيلومترى مركز اســتان همدان قرار دارد و 
بيش از 900 واحد خرد، كوچك و متوسط توليد، 
تكميل و فروش سفال و سراميك را در خود جاى 
داده اســت. اين واحدها براى بيش از 5 هزار نفر 
اشــتغال ايجاد كرده  اند و در مجموع امرار معاش 
بيش از 60 درصد مردم اين شــهر با اين صنعت 
مرتبط است. اما شايد حل نشدن زمين هاى وقفى 
اللجين سالها ست راه را بر روى مسيرهاى جذب 

سرمايه گذار در راستاى توسعه بسته است.

خداحافظ پدرساالر
■ محمدعلى كشاورز از دنيا رفت

تشريح جزئيات بازگشايى سينماها از 
ابتداى تيرماه

سالن هاى سينما 
خاك مى خورند
 قــرار اســت ســينماها از ابتــداى تيرمــاه بــا 50 
درصــد ظرفيــت و براســاس ضوابطــى كــه ســتاد 

ملــى كرونــا تأييــد كــرده بازگشــايى شــوند. 
مديــر روابــط عمومــى ســازمان ســينمايى دربــاره 

بازگشــايى ســينماها، گفــت: عمــده قوانيــن بــراى 
بازگشــايى ســينماها دربــاره رعايــت پروتكل هــاى 
ــه نحــوه ســانس بندى، نحــوه  بهداشــتى اســت ك

ــود.  ــن مى ش ــد تدوي ــروج در 15 بن ورود و خ
مســعود نجفــى بــا بيــان اينكــه كســانى كــه 
اعضــاى خانــواده هســتند در كنــار هــم مى نشــينند 
و ســاير افــراد بــا فاصلــه زمانــى كــه مى خواهنــد 
فاصلــه  افــزود:  مى كننــد،  خريــدارى  بليــت 
ــردن  ــى ك ــا ضــد عفون ــده ت ــتر ش ــانس ها بيش س
ــال  ــا خي ســالن ها درســت انجــام شــود و همــه ب

ــد.  ــينماها بياين ــه س راحــت ب
ــران  ــم اك ــاه 7 فيل ــداى تيرم ــه داد: از ابت وى ادام
مى شــود؛ 5 فيلــم كــه از اســفند اكرانشــان متوقــف 
ــرده خواهــد  ــد روى پ ــم جدي شــد و فقــط 2 فيل
رفــت كــه بــه زودى نامشــان اعــالم خواهــد شــد. 
نجفــى گفــت: دربــاره محروميــت 6 ماهــه فيلم هــا 
در صــورت انصــراف از اكــران، آئين نامــه بــه 
صراحــت گفتــه كــه اگــر فيلمــى قــرارداد منعقــد 
ــم  ــد اكــران نمى كني ــرارداد بگوي ــد و پــس از ق كن

ــه دارد.  ــت 6 ماه محرومي

ادامــه  آناليــن  اكــران  كــرد:  خاطرنشــان  وى 
ــران  ــم در صــف اك ــه 40 فيل ــژه ك ــد به وي مى ياب
آناليــن هســتند و به نظــر مى رســد اكــران آناليــن 
ــه كار  ــدرت ب ــرى باق ــران سراس ــا اك ــان ب همزم

ــد داد.  ــه خواه ــود ادام خ
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــت وزي ــى درخواس در پ
ملــى  ســتاد  صالحــى،  ســيدعباس  اســالمى 
مقابلــه بــا كرونــا بــا بازگشــايى ســالن هاى 
ــه رعايــت  ــر و موســيقى مشــروط ب ســينما، تئات
از  اســتفاده  بهداشــتى،  دســتورالعمل هاى 

ــار از اول  ــت در اختي ــر 50 درصــد ظرفي حداكث
ــرد.  ــت ك ــاه موافق تيرم

بــا توجــه بــه بازگشــايى ســينماها از ابتــداى 
ــور  ــس كش ــازمان اورژان ــد س ــرر ش ــاه، مق تيرم
ــران  ــه مدي ــاى الزم ب ــوزش پروتكل ه ــاره آم درب
و پرســنل ســينما بــا ســازمان ســينمايى همــكارى 
كنــد و بــا حضــور نمايندگانــى از 2 ســازمان 
برنامه هــاى آموزشــى نيــز در صــدا و ســيما بــراى 
اطالع رســانى و آمــوزش گســترده تر توليــد و 

ــود.  پخــش ش
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