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واقع بين باشيد
جنگ تمام نشده است

 1- با آنكه هنوز اقدام مثبتى از سوى آمريكا 
و اروپا در لغو تحريم ها انجام نشده است، اما 
دولت و مجلس ايران هريك به نوعى شرايط 
را پايان يافته قلمداد و تحريم ها را پايان يافته 
فرض مى كنند.به همين دليل و با فرض آغاز 

دوران پساتحريم به يكديگر مشغول شده...
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
والدت امام على (ع) و روز پدر را 

تبريك مى گوييم

www.HamedanPayam.com # من _ ماسك _ مى زنم

(والدت امام على (ع) و روز پدر را 

تبريك مى گوييم

 تيم فوتبال شهردارى همدان در هفته دهم ليگ 
دســته دوم كشور در لب كارون بدون گل متوقف 

شد.
هفته دهم مسابقات فوتبال ليگ دسته دوم قهرمانى 
باشگاههاى كشور روز گذشته با انجام چند بازى 
دنبال شــد كه در يكى از اين بازى ها تيم فوتبال 
شهردارى همدان در اهواز ميهمان ملى حفارى اين 

شهر بود.
در اين بازى شاگردان رضا طاليى منش فوتبال روان 
و قابل قبولى را ارائه دادند و در طول بازى برترى 
محسوسى نسبت به حريف داشتند. شهردارى كه 
با 18 امتياز در صدر جدول رده بندى قرار داشت، 

براى كســب پيروزى قدم به ميدان گذاشت و در 
طــول 90 دقيقه بارها فرصت گلزنى داشــتند كه 
اين فرصت ها يكى پس از ديگرى از دست رفت 
و درنهايت اين بازى بدون گل مســاوى به پايان 
رســيد و شهردارى موفق شد يك امتياز شيرين از 
ملى حفارى اهواز كسب كند تا بر روند يكه تازى 

خود در جمع مدعيان صعود ادامه دهد.
در ديگر ديدارهاى انجام شــده ديــروز در گروه 
نخست ويســتاتوربين تهران مقابل ميهمان خود 
سپيدرود رشت بدون گل متوقف شد و شهردارى 
بندرعباس با 2 گل محتشــم تبريز را با شكست 
بدرقه كرد و نفت و گاز گچساران نيز مقابل اسپاد 

تهران يك بر يك مساوى كرد.
با توجه به بازى هاى انجام شــده تيم شــهردارى 
همــدان با يك بازى بيشــتر و 19 امتياز به صدر 
جدول صعــود كرد و اميدگناوه با يك بازى كمتر 

و 18 امتياز دوم است.
در گروه دوم نيز چند بازى برگزار شد كه شهداى 
بابلسر برابر شمس آذر قزوين يك بر يك مساوى 
كرد، تيم مس شــهربابك با 2 گل اترك بجنورد را 
شكســت داد و عقاب تهران نيز بدون گل مقابل 
شهيد عامرى بوشهر مساوى كرد. ساير بازى هاى 
هفته دهم به دليل انجام جام حذفى به روز يكشنبه 

15 اسفند موكول شد.
در اين گروه نفت اميديه با 21 امتياز يكه تاز جدول 
اســت و مس شــهربابك با 19 امتياز و يك بازى 
بيشتر دوم است، تيم پاس نيز با 12 امتياز در جايگاه 

هفتم قرار دارد.

در جام حذفى باشگاه هاى كشور

پـاس در غياب پاشازاده صعود كرد
سليمان رحيمى »

 تيم فوتبال پاس در جام حذفى 
باشگاه هاى كشور در غياب مهدى 
پاشــازاده به مرحله چهارم صعود 

كرد.
مرحله سوم مسابقات فوتبال جام 
كشور(حماسه  باشگاه هاى  حذفى 
آزادسازى خرمشهر) با انجام چند 
بازى دنبال شد و تيم فوتبال پاس 
همــدان در يكى از ايــن ديدارها 
ميزبــان شــهردارى بم بــود كه 
در غيــاب ســرمربى خود مهدى 
پاشــازاده با اقتدار حريف خود را 
شكســت داد و به مرحله چهارم 

اين رقابت ها صعود كرد.
اين بازى به ميزبانى پاس در ورزشــگاه شــهيد 
حاجى بابايى مريانج برگزار شد و در روزى كه پاس 
به تعدادى از بازيكنان اصلى خود اســتراحت داده 
بود و ســرمربى خود را نيز به دليل قهر در اختيار 
نداشــت با ارائه فوتبالى زيبا و جذاب موفق شد 
ميهمان كرمانى خود را با شكست 3 بر يك بدرقه 

كند و قدم به مرحله چهارم اين رقابت ها بگذارد.
مهدى پاشــازاده كه با وسوســه چند تيم ليگ 
برترى هفته گذشته پس از تساوى با نفت اميديه 
از هفته نهم ليگ دسته دوم به بهانه عمل نكردن 
مسئوالن پاس به تعهدات همدان را ترك و گويا 
قصد بازگشت ندارد، در اين بازى تيم را تنها رها 
كرد تا قاسم سيانكى كمك اول پاشازاده هدايت 

پاس را در برابر شهردارى بم به عهده بگيرد.
سيانكى تيم را با تركيبى متفاوت و سود بردن از 

ذخيره ها روانه ميــدان كرد و به بازيكنانى چون 
عنايتى(حامدمحمدى38)  محمد  مهرابى،  احمد 
اميــن كاشــفى، محمدرضا پايدارى، ســيامك 
رضايى، موســى شهبازى، رسول رضايى، الياس 
صالحى، رضا ايار، ابوالفضــل زمردى و كامبيز 

محمودى ميدان داد.
بازى بــا قضاوت على صبايى، كوروش صارمى 
و مســعود مرادى داوران لرســتانى آغاز شد و 
پــاس از همان دقايق نخســت بر توپ و ميدان 
حاكم شد. شاگردان سيانكى دقايق نخستين بازى 
را ســردرگم و بى برنامه آغاز كردند اما به مرور 
بر بازى مســلط شــدند و در دقيقه 44 بازى و 
پيش از پايان نيمه نخســت به گل برترى دست 
يافت. ســانتر زيباى موسى شــهبازى با پرواز 
بلند ابوالفضل زمردى همراه شــد و اين بازيكن 
با ضربه ســر نخســتين گل بازى را به نام خود 

ثبت كرد.
با آغــاز نيمه دوم پاس باز هــم برترى خود را 
حفظ كرد و تيــم حريف نيز گه گاهى خطرناك 
ظاهر شــد اما اين پاس بــود كه با ثبت گل دوم 
آرامش را به بــازى برگرداند در دقيقه 78 پاس 
پشت محوطه جريمه شهردارى بم صاحب يك 
ضربه ايستگاهى شد و رسول رضايى كاپيتان تيم 
به زيبايى توپ را در كنــج دروازه حريف جاى 
داد و در ادامــه نيز محمدعلى اكبرخواه در دقيقه 
85 تير خالص را زد تا پاس با نتيجه 3 بر صفر 
دومين گام از رقابت هــاى حذفى را نيز محكم 
بردارد و در غياب سرمربى خود به مرحله چهارم 

صعود كند.
مرحله چهــارم اين رقابت ها بــا ورود تيم هاى 
ليگ برترى جمعه قرعه كشى خواهد شد تا پاس 

حريف خود را در اين مرحله بشناسد.

توقف شهـردارى در لب كــارون

 رئيس ســتاد انتخابات كشــور از تعيين 
ســقف هزار رأى براى هر صندوق خبر داد 
و گفــت: مردم مى توانند بــا مراجعه با يك 
را  شــعب  خلوت ترين  اينترنتى،  نرم افــزار 

انتخاب نمايند.
جمال عرف درباره اقدامات وزارت كشــور 
بــراى برپايى انتخابــات 1400، اظهار كرد: 
يكســال اخير با كرونا درگير هستيم كه قطعا 

در انتخابات تأثير دارد.
وى گفت: سال گذشته نخســتين انتخابات 
كرونايى را داشتيم كه البته ابتداى ورود اين 
ويروس بود و پروتكل ها نيز جزو نخستين ها 

بودند.
به گزارش ايســنا، عرف با اشــاره به اينكه 
مرحلــه دوم انتخابــات در شــهريور بــا 
پروتكل هــاى باالتــرى صــورت پذيرفت، 

گفت: انتخابات 1400 با پروتكل هاى دقيق تر 
برپا مى شود.

وى ادامه داد: مسأله اساسى براى ما اين است 
كه بتوانيــم ميان حضور مردم و ســالمت، 
نقطه اى بهينه پيدا كنيم كه ضمن مشــاركت 

مردمى، سالمتى جامعه به خطر نيفتد.
عرف گفــت: در كميته اجتماعى بحث هايى 
همراه با وزارت بهداشــت دنبال شده است 
كه چند مقطع از انتخابات را پوشش مى دهد 

كه مرحله نخست آن، ثبت نام است.
شــوراها جمعيت قابل توجهــى را به خود 
مى بيند و ســالمتى همه ثبت نام كننده هاى آن 
مهم است؛ البته ثبت نام به شكل غيرحضورى 

خواهد بود.
وى ثبت نــام را از طريق فرايندهاى موبايلى 
دانست و افزود: تطبيق با نام مسأله اى است 

كه با همكارى هيأت نظارت درحال بررسى 
است.

معاون وزير كشور گفت: ما افراد را از طريق 
كد ملى و كارت بانكى احراز مى كنيم؛ افراد 
براســاس قانون بايد مراجعه نمايند كه اگر 
درنهايت قرار باشــد كسى مراجعه كند، بايد 
پرسشــنامه اى را پر كند و مراحل ثبت نام از 

پيش انجام شده است.
عرف افــزود: مرحلــه تبليغــات نيز جزو 
دغدغه هاى ماســت ولى در حوزه رياســت 
جمهــورى كه ميتينگ ها و ســتادها را در بر 
دارد، تالش خواهيم كرد با استفاده از رسانه 
و فضــاى مجازى، شــاهد هيــچ حضورى 
نباشــيم مگر با رعايت پروتكل ها كه احتماال 

در فضاى باز خواهد بود.
عــرف اضافه كرد: ما از ظرفيت ســتاد ملى 

كرونا و موافقت شوراى نگهبان تالش داريم 
نماينده ها در رسانه هاى محلى خود اقدام به 
تشريح برنامه ها كنند و تالش داريم تبليغات 

نيز حتى االمكان غيرحضورى باشد.
وى درباره اقدامات روز رأى گيرى هم گفت: 
تالش داريم به نحوى مديريت كنيم كه مردم 

با تراكم روبه رو نشوند.
عــرف همچنين از تعيين ســقف هزار رأى 
بــراى هر صندوق خبر داد و افزود: صندوق 
پرتراكــم نخواهيم داشــت و صداوســيما 
همچون گذشــته از صفــوف طويل مردمى 

گزارشى نخواهد داشت.
وى در اين باره گفــت: خيال مردم از لحاظ 
تعدد شــعب و صندوق ها بايد راحت باشد 
و مــردم مى توانند با مراجعه با يك نرم افزار، 

خلوت ترين شعب را انتخاب نمايند.

 رئيس شــوراى اسالمى شــهر همدان در 
جلســه صحن شورا، گفت: همياران محالت، 
افراد صاحب نظر و آگاه به مشكالت محالت 
هســتند كه مى توانند به منظــور ايجاد ارتباط 
شهروندان با مديريت شهرى، هم افزايى داشته 

باشند.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اســالمى 
شهر همدان؛ سيدمســعود عسگريان با اشاره 
بــه فعاليت هميــاران محالت، عنــوان كرد: 
خوشــبختانه با تشــكيل هميــاران محالت، 
شــاهد حضور افراد كارشــناس، متخصص 
و صاحب نظــرى در ايــن حوزه هســتيم كه 
مى توانند شــوراى شهر و شــهردارى را در 
راســتاى تحقق اهداف موردنظــر و افزايش 

رضايتمندى شهروندان، كمك دهند.
وى با تأكيد بر اينكه اعضاى شــوراى شهر و 
براساس  همدان  شهردارى  مديريتى  مجموعه 
شناخت از محالت، عمل مى كنند؛ اظهار كرد: 
با نظر تمامى اعضاى شــوراى شهر به منظور 
توســعه ساخت وســازهاى مجاز و همچنين 
همدانى،  شــهروندان  معيشت  گرفتن  درنظر 
پروانه ساختمانى در مناطق كم برخوردار شهر 
تا 2/5 و 1/5 طبقه به صــورت رايگان صادر 

مىشود.
عســگريان بــا بيــان اينكه تمامــى مباحث 
مطرح شده از ســوى همياران محالت در اين 
جلسه، راهبردى، كاربردى و قابل بهره بردارى 
است؛ افزود: البته برخى مشكالت مطرح شده 
در حوزه اختيارات شوراى شهر نيست؛ بلكه 

فرايند و روند جداگانه اى دارد.

رئيس شــوراى شــهر همدان اعالم كرد: از 
ابتداى شوراى دوره پنجم شهر همدان، روند 
چگونگى تشــكيل شدن شــوراى اجتماعى 
محالت يا هميار محالت مورد بحث و بررسى 
قرار گرفته اســت كه بايد زيرنظر شهردارى 

فعاليت داشته باشند.
عسگريان معتقد است: اگر شهردارى و شوراى 
شــهر قصد دارند در هر شهرى توفيقى داشته 
باشــد، بايد ارتباط تنگاتنگى با مردم داشــته 
باشند كه اين مهم در شهر همدان برقرار است.

وى بــا تأكيد بــر اينكه مباحــث فرهنگى و 
اجتماعى، دســتگاه هاى متولى عديدهاى دارد؛ 
اظهار كــرد: عمده مطالبات مــردم در حوزه 
شوراى شهر و شهردارى است كه طرح مسائل 
مختلف شــهرى از ســوى همياران محالت 
به حق اســت و قطعا بخش هاى مورد نظر در 
جلسات تخصص كميسيون برنامه ، بودجه و 
مالى شوراى شهر همدان با محوريت بررسى 
همدان،  شــهردارى  پيشنهادى 1400  بودجه 

مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
رئيس شوراى شــهر همدان با تأكيد بر اينكه 
همدان  شــهر  شوراى  اعضاى  خوشــبختانه 
شــناخت كاملى نسبت به نارسايى هاى سطح 

شهر دارند؛ گفت: حدود 420 پروژه در بودجه 
1400 شــهردارى همدان پيش بينى شــده كه 
قطعًا  همدان،  شهردارى  بررسى هاى  براساس 
تعداد قابل توجهــى از پروژه هاى مصوب از 
بيــن پروژه هاى پيشــنهادى مجموعه حاضر 
بود كه طبق نشســت هاى هم افزايى مجموعه 
مديريت شهرى با همياران محالت، بازديدهاى 
ميدانى و نيازهاى ضرورى شهر استخراج شده 

است.
عسگريان همچنين گفت: شوراى شهر همدان 
درباره بيشــتر مباحث شــهرى مطرح شده از 
ســوى همياران محالت به صورت تخصصى 
ورود پيدا كرده اند و اين مهم در كميسيون هاى 
تخصصى شورا مطرح شــده كه يا در صحن 
شــورا مورد تصويــب قرار گرفته اســت و 
درنهايت برخى از مصوبات شــورا در كميته 

تطبيق، لغو يا تأييد شده اند.
وى با اشــاره بــه اينكه بودجه هــزار و 200
ميليارد تومانى سال 1399 شهردارى همدان با 
وجود شرايط موجود هر چقدر مديريت كنيم، 
تمام منطقه را پوشش نخواهد داد؛ عنوان كرد: 
هزار و 600 ميليارد تومان بودجه سال 1400
شهردارى همدان پيش بينى شده است تا 850

ميليارد تومان آن در حوزه عمرانى هزينه شود.
 بهره گيــرى از نظــرات معتمدين 

محالت براى مديريت شهر
نايب رئيس شوراى شــهر همدان نيز در اين 
جلسه، فعاليت همياران و معتمدين محالت را 
در پيشبرد اهداف مديريت شهرى مؤثر دانست 
و گفت: در كشــورها و شهرهاى توسعه يافته 
جهان براى پيشرفت منطقه، از نظرات نخبگان 

و صاحب نظران بهره مند مىشوند.
ابراهيــم مولوى اظهار كــرد: از ابتداى دوره 
شــوراى پنجم، اعضاى شــورا با هم انديشى 
و بهره گيــرى از نظــرات معتمدين محالت 
حركت كردنــد تا اين نظــرات، كمك حال 
مديريت شــهرى باشد و بتوانيم شهر را بهتر 

اداره كنيم.
رئيس كميســيون نظارت، بازرســى و امور 
ادارى شوراى شهر همدان هم در اين جلسه 
با بيان اينكه از ســاليان گذشــته انجمن هاى 
محلى را داشــتيم كه طبق قانون، تشــكيل و 
مديريت متمركــز انجام مى دادند، گفت: اين 
انجمن ها، حلقه واســطه محالت با مديريت 

شهرى بودند.
على فتحى با بيان اينكه شهر از لحاظ عمرانى 
و فرهنگى داراى ايراداتى فنى اســت، افزود: 
در راســتاى رســيدگى و رفع اين ايرادات 
هرچنــد اعضاى شــورا براى شــهر تالش 
كرده اســت و در اين مباحث متمركز شوند، 
به دليل گستردگى امور شهرى، بخشى از اين 
مشــكالت فراموش مى شود كه در اين زمينه 

كمك به همياران محالت ضرورى است.

رئيس ستاد انتخابات كشور:

امكان انتخاب شعب اخذ رأى خلوت براى انتخابات 1400 مهيا شد

رئيس شوراى شهر همدان:
توسعه شهرها به مشاركت 

مردمى بستگى دارد

معـاون استاندار:

از خريـد هيجانى خوددارى كنيد
■ خـروج مـرغ از همـدان ممنـوع است

اتوكارواش دسته گل راه اندازى شد

جايى كه خودروهـا نيـز 
شخصيت دارند 
■  كارواش «دسته گل» فاصله كشور و همدان را
 با دنياى متمدن كوتاه كرده است
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

واقع بين باشيد
جنگ تمام نشده است

 1- بــا آنكه هنوز اقدام مثبتى از ســوى آمريــكا و اروپا در لغو 
تحريم ها انجام نشــده است، اما دولت و مجلس ايران هريك به نوعى 

شرايط را پايان يافته قلمداد و تحريم ها را پايان يافته فرض مى كنند.
به همين دليل و با فرض آغاز دوران پســاتحريم به يكديگر مشغول 
شده و عليه هم شكايت و بيانيه صادر و از كارهاى اصلى بازمانده اند.

2- دولت به صراحت از مشاهده طليعه هاى اميدبخش شكست دشمن 
در جنگ تحميلى اقتصادى و ناكارآمدى تحريم ها ســخن مى گويد و 
رئيس جمهور از اين هم فراتــر رفته و تأكيد بر الزامات و اقتضائات 

مديريت دوره بازآفرينى پس از جنگ تحميلى اقتصادى دارد.
مجلــس هم گويــى تصور مى كنــد با مصوبــه لغــو تحريم ها و 
پيش بينى هاى انجام شده ديگر كار تمام شده است و دشمنان هم تن 
بــه لغو تحريم ها داده اند و اكنون زمان چالش با دولت و لذت بردن 

از بازى هاى سياسى است.
3- اتفاقــات پس از توافق ايران و آژانس براى همكارى در شــرايط 
جديد، به خوبى نشــان داد كه مجلس و دولت هيچ درك مشتركى از 

اقدامات يكديگر و شرايط كشور ندارند.
بروز چندصدايى در موضوع هسته اى دليلى شد تا مقام معظم رهبرى 
خواســتار اصالح آن از سوى مجلس و دولت و شنيدن يك صدا در 

اين موضوع از ايران شوند.
4- ايران تاكنون هر توفيقى در عرصه بين المللى داشته به دليل وحدت 
و انسجام و اتحاد مثال زدنى بوده است و در هر كجا ضربه اى به ايران 

وارد شده به دليل نبود وحدت و ضعف انسجام بوده است.
درك اين مهم اســت كه هم صدايــى، واقع گرايى و همكارى را براى 
مســئوالن به ويژه دولت و مجلس براى صيانت از منافع و امنيت ملى 

ضرورت مى بخشد.
5- حادثه ســراوان درست يك روز پس از نمايش افتراق بين دولت 
و مجلس در موضوع هســته اى و اتفاقات مجلس و بيانيه دولت يكى 
از رويدادهايى اســت كه ثابت مى كند دشمنان در كمين فرصت براى 

ضربه زدن به انقالب و مردم نشسته اند.
اين دشــمنان از مسائل اقتصادى براى دســتيابى به فضاى بى نظمى 
و هزينه ســازى اســتفاده مى كنند و روزى كولبــران و روزى ديگر 

سوخت بران را بهانه اين اقدام مى كنند.
6- در نگاهى واقع بينانه، امكان سوءاستفاده دشمن از مسائل اقتصادى 
براى هزينه ســازى، گواهى بر اين است كه جنگ اقتصادى تمام نشده 

است و حتى با لغو تحريم ها هم پايان نخواهد يافت.
ايــن جنگ درصورت لغو تحريم ها نيز تا حل مســائل اقتصادى و از 
بين بردن امكان سوءاستفاده از اين فضاها توسط دشمنان و به چالش 

كشيدن امنيت و منافع ملى ادامه خواهد داشت. 
7- در اين شــرايط، بــا درك بهتر واقعيت، هم صدايى مســئوالن و 
اولويت بخشــى به منافع و امنيت ملى و پرهيز از اقدام براساس منافع 

جناحى و حزبى ضرورتى الزم است.
البته رعايت اين موضوع در شرايطى كه رقابت هاى انتخاباتى درحال 
داغ شــدن است، شايد سخت به نظر برسد اما بايد توجه داشت كه در 

هر شرايطى نبايد منافع و امنيت ملى فراموش شود.

ترويج فرهنگ غدير تقويت شود
 لزوم بهره گيرى از محققان غدير

 نماينده ولى فقيه در اســتان همدان خواســتار توسعه كالس ها و همايش ها در حوزه 
ترويج غدير شــد و اينكه حضور شخصيت هاى برتر و محققان بزرگ در استان مى تواند 

برآيند هاى اجتماعى خوبى به همراه داشته باشد.
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى در نشست هم انديشى بنياد غدير، با بيان اينكه 
در راســتاى ترويج فرهنگ غدير اين بنياد بايد با بنياد نهج البالغه همكارى داشــته باشد، 
اظهــار كرد: يكــى از وظايف بنياد غدير، تربيت نيروهاى تخصصــى در عرصه غدير و 

نهج البالغه در سطح استان است.
وى افزود: اين وظيفه ذاتى ما طالب است كه مروج احكام شريعت باشيم، چه بنياد غدير 

باشد، يا نباشد و چه با مشكالت مالى دست و پنجه نرم كنيم يا خير.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان خواســتار توســعه كالس ها و همايش ها در حوزه 
ترويج غدير شد و گفت: حضور شخصيت هاى برتر و محققان بزرگ در استان مى تواند 

برآيند هاى اجتماعى خوبى به همراه داشته باشد.
وى با اشــاره به توليد كليپ هايى با محتواى غدير توســط اين بنياد، عنوان كرد: قطعا هر 
يك از روحانيون با اقشار مختلف مردم داراى ارتباط هستند و لذا كمترين كار در عرصه 
غدير نيز نشر دادن همين كليپ هايى است كه به صورت تخصصى در اين حوزه توليد شده 

اســت. امام جمعه همدان با بيان اينكه ارتباط بين طالب و بنياد غدير بايد تقويت شود، 
گفت: همان طور كه حجت االسالم حسنى حلم اشاره كرد، برنامه بنياد حمايت از طرح هاى 
برترى اســت كه توسط طالب در زمينه غدير ارائه مى شود و لذا طالب بايد با طرح هاى 

خود به يارى بنياد بشتابند.
وى با بيان اينكه در شــرايط فعلى، طالب بايد به صورت دغدغه مند وارد ميدان شــوند، 
گفــت: در برابر همه دشــمنان و گروه هايى كه عليه نظام اســالمى و انقالب در فضاى 
مجازى درحال فعاليت هستند، در كشور 150 هزار طلبه  داريم كه مى توانند در مقابل اين 
تعداد اندك صف آرايى كنند و حتى به اين آمار بايد نيروهاى حزب اللهى، متدينين و افراد 

بسيجى را هم اضافه كرد.

دستگاه ها مراكز تجمع را كنترل كنند

همدان درآستانه انفجار

كمپين «بانوى مهربانى» 
در همدان اجرا مى شود

 مدير امور شــعب بنياد بين المللى خيريه آبشــار عاطفه ها در 
همدان از برگزارى كمپين «بانوى مهربانى» در همدان خبر داد.

مهــرى مكارى در گفت وگو با فــارس  از برگزارى كمپين «بانوى 
مهربانى» در همدان خبــر داد و اظهار كرد: كمپين بانوى مهربانى 
مزين به نام حضــرت فاطمه زهرا(س) با هدف كمك به كودكان 
نيازمند اجرا شــده كــه كمك هاى جمع آورى شــده، هزينه تهيه 

لوازم التحرير و اسباب بازى براى كودكان نيازمند مى شود.
وى با اشــاره به جمــع آورى كتاب و اســباب بازى براى كودكان 
نيازمند محروم در اين راستا گفت: اين كمپين با همكارى معاونت 
رياســت جمهورى در امور زنــان و خانواده، دفتــر امور بانوان 
اســتاندارى هاى كشور و همكارى سازمان هاى مردم نهاد در كشور 

برگزار مى شود.
مدير امور شــعب بنياد بين المللى خيريه آبشار عاطفه ها در همدان 
زمــان برگزارى اين كمپين را 15 بهمن مــاه روز ميالد دخت نبى 
اكرم(ص) و روز مادر عنوان كرد و يادآور شد: تا 29 اسفندماه اين 

پويش برگزار خواهد شود و عالقه مندان مى توانند شركت كنند.
وى با تأكيد به اينكه افراد با ارســال كتاب و اســباب بازى  و نيز 
كمك هــاى نقدى خود به بنيــاد خيريه آبشــار عاطفه ها با ما در 
كمك رســانى به كودكان محروم همراه شــوند، افزود: مجموعه 
خيريه آبشــار عاطفه ها در ميدان دانشــگاه خيابان عارف باالتر از 
باغ نظرى (ميراث فرهنگى) طبقــه دوم پالك 110 آماده دريافت 

كمك هاست.
مكارى در پايان ســخنانش به تلفن 38316800 و 38316438 و 
شماره موبايل 09184103219 نيز اشاره كرد و گفت: در راستاى 

كمك به نيازمندان آماده پاسخگويى هستيم.

كاهش پرونده هاى قضايى 
با تربيت شهروندان ديجيتال

  امروزه به ويژه با شيوع كرونا و سياست هاى مبنى بر قرنطينه خانگى 
پيام رسان هاى مختلف به خصوص اينستاگرام، اليكى، توئيتر و تلگرام 
به دليل فضاى متنوع و جذابى كه دارد بســيار مورد استقبال و استفاده 

مردم با هر سن و از هر قشرى قرار گرفته است.
كارشناس فضاى مجازى در گفت وگو با واحد اطالع رسانى معاونت 
اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان، عنوان 
كرد: برنامه هايى مانند اينســتاگرام عالوه بر سرگرم كردن خانواده ها، 
آســيب ها و معضالت زيادى را ايجاد كــرده و در اين ميان كودكان 
و نوجوانــان در معرض آســيبب بيشــترى قرار دارند زيــرا به دليل 
شرايط موجود گوشى هاى هوشمند مجهز به اينترنت به آسانى، بدون 
محدوديت و نظارت در اختيار آنان قرار گرفته و ممكن اســت تنها با 

يك كليك اشتباه بمباران اطالعاتى شوند.
على درويشى، با بيان اينكه اينترنت به سادگى توانست فرهنگ، نگرش 
و ادبيــات فرزندان مــا را تغيير دهد، اظهار كرد: اينســتاگرام هوش 
مصنوعى دارد تنها با يك كليك عاليق شــما را تشــخيص داده و در 
تازه سازى ها بعدى براساس عاليق شما محتوا را به روزرسانى مى كند 
در چنين شــرايطى ممكن است بچه با يك سرچ اشتباه از آنچه نبايد 
در اين ســن بداند مطلع گردد و حتى دچار بلوغ زودرس شود اما با 
وجود اين به شــخصه با فيلتر سريع اينســتا مخالف هستم و به جاى 
مسدود ســازى بايد بحث سواد رســانه اى را در مقاطع مختلف براى 

بچه ها بازگو و شهروند ديجيتال يا شهروند سايبر تربيت كنيم.
 وى با بيان اينكه درصورت تربيت شــهروند ديجيتال ســرقت هاى 
اينترنتــى، اعتياد به فضــاى مجازى و ورودى پرونــده اين حوزه به 
دســتگاه قضايى قطعا كاهش خواهد كرد، اظهاركرد: بنده اعتقاد دارم 
يك كارگــروه بايد ويژه درباره اين مســأله كار كند، همچنين بحث 
شهروند سايبرى را از مقطع ابتدايى به بچه ها آموزش بدهيم زيرا خمير 
مايه آنها هنوز شــكل نگرفته و از طرفى نيز بسيارى از والدين سواد 
ديجيتال ندارند، به همين دليل انتقال اين مطلب از ســوى معلم براى 

دانش آموزان جذاب خواهد بود.
 وى در ادامه عنوان كرد: در اينســتاگرام محدوديت سنى وجود ندارد 
و به جهت تنوع اين برنامه همه نوع قشرى در آن فعاليت مى  كنند لذا 
تربيت شهروند ديجيتال از همه ابعاد حائز اهميت است در اين باره بايد 
رسانه ملى با ايجاد شبكه اى ويژه، آموزش سواد رسانه اى را به صورت 
تخصصى نظير شبكه هاى ايران كاال، نسيم يا شما ايجاد نمايد؛ همچنين 
كتاب تفكر سواد رسانه اى از مقطع متوسطه دوم بايد با تغيير محتوا از 

مقطع ابتدايى، آموزش داده شود.
 درويشــى ادامه داد: زندگى پس از كرونا با زندگى پيش از آن بسيار 
متفاوت خواهد بود در گذشته از والدين مى خواستيم كه به هيچ وجه 
گوشــى هوشمند دســت فرزندان خود ندهند اما امروز اصرار داريم 
تا بچه ها با اســتفاده از اين گوشى هوشــمند وارد فضاهاى آموزشى 
مانند شــاد شوند. در اين شــرايط بهتر است از همين حاال خود را به 
سواد رسانه اى و ديجيتال مجهز كنيم تا بتوانيم نوجوانان را از خطرات 

احتمالى مصون نگه داريم.
كارشناس فضاى مجازى بيان كرد: والدين بايد با فرزندان خود به ويژه 
در مقطع تحصيلى ابتدايى دوســت و همراه باشــند، حتى به ظاهر از 
آنها راهكارهاى اســتفاده از اين برنامه ها را بپرسند، بدين شكل باب 
گفت وگو با آنها باز خواهند شد و بچه ها به والدين خود بيشتر جذب 
مى شــوند و با اين رفتارها درصورت بروز مشكل براى بچه نخستين 

پناهگاه آنها والدينشان خواهد بود.

1- تقاضــا از مجلس براى همسان ســازى حقوق نيروهاى شــاغل 
در بخش دولتى افزايش يافته اســت. گويــا با آنكه وزارتخانه اى تنها 
يك بيستم كاركنان دولت را در اختيار دارد اما سهم آن از بودجه حقوق 
و مزايا 45 درصد كل اين اعتبار اســت. گفتنى است تبعيض و فاصله 

حقوق ها از داليل بى انگيزگى كاركنان در بخش دولتى است.
2- برخى نهادها رايزنى با بنياد مستضعفان براى دريافت بسته معيشتى 
نوروزى را آغــاز كرده اند. گويا برخى شــهردارى ها براى تعلق اين 
بسته به دست فروشان و زنان سرپرست خانوار با بنياد درحال رايزنى 
هســتند. گفتنى است محدوديت هاى ناشــى از رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى به همراه جهش يافتن ويــروس كوويد-19 مانع از فعاليت 

بسيارى از دستفروشان و زنان سرپرست خانوار شده است.
3- گرايش مــردم به خريــد رمزارزهاى خارجــى موجب نگرانى 
مسئوالن شده اســت. گويا يكى از نمايندگان مجلس در نامه هايى به 
رئيس جمهــور، وزيران اطالعات، اقتصاد، صنعت و رئيس كل بانك 
مركزى نســبت به گرايش مردم به خريد رمزارزهاى خارجى هشدار 
داده است. گفتنى است وضعيت بورس و خروج سرمايه از اين بازار، 

گرايش به خريد رمزارزها را افزايش داده است.
4-مجلس براى لغو تغيير ساعت رسمى كشور اقدام كرده است. گويا 
از نگاه نمايندگان اين قانون در دنيا منسوخ شده و نتايج موردنظر از آن 
حاصل نشده است. گفتنى است درصورت تبديل اين اقدام به مصوبه 
از فروردين 1400 ســاعت رسمى كشور در زمستان و تابستان بدون 

تغيير خواهند ماند.
5- زمزمه واريز عيدى روحانى به حســاب خانوارها شنيده مى شود. 
گويا اقدام دولت پيشين در آخرين سال فعاليت در پنجم اسفندماه سال 
91 در واريز مبلغى به ميزان 85 هزار تومان به عنوان عيدى براى عموم 
مردم به حساب سرپرستان خانوارها، دليل انتظار براى تكرار اين اقدام 
در دولت روحانى است. گفتنى است با آنكه اين موضوع هنوز تأييد يا 
تكذيب نشده است اما اين دولت تاكنون از انجام اقدامات اين چنينى 
به دليل تأثير منفى بر تورم و نقدينگى موجود در جامعه ابا داشته است.

 ميانه بهمن ماه مردم شهر متوجه شدند كه از 
امروز قرار اســت عده اى از آنها از دنيا بروند و 
گروه زيادى در بيمارستان ها با حال زار بسترى 
شــوند اما باورشــان نبود كه اين روند پس از 
يكســال گذر از قرنطينه، اعمال محدوديت ها 
و ســخت گيرى  در رفت و آمد ها باز هم روزانه 

حدودا 16 نفر را در همدان مبتال  كند.
چهــره كرونــازده همدان باعــث واكنش هاى 
عجيب و غريبى در بين مردم شد؛ عده اى آنچه 
را مسئوالن بهداشتى گوشزد مى كردند با سختى 
هرچه تمام رعايــت مى كردند و گروهى ديگر 
بى تفاوت از آنچه در زير پوست شهر در جريان 

است زندگى عادى خود را سر مى كردند.
حــاال اما در گذرى از زمان قرار گرفته اســت 
كه نه محافظه كارى مسئوالن و نه آمارسازى ها 
مى تواند نقاب بر چهره كرونايى اســتان باشد، 
براى همين نيــاز به يك اتحــاد و همدلى در 
تمامى دستگاه هاى اجرايى و شفافيت عملكردى 

در بين آنان بيش از هميشه احساس مى شود.
مســتند بر آمار علوم پزشــكى ده هزار و 405
نفر به اين بيمارى مبتال شــده اند و هزار و 513

نفر نيز جان خود را از دســت داده اند.از همين 
رو بارهــا و بارها به  رغم تمــام تذكرات علوم 
پزشكى همدان رعايت نشدن دستورالعمل هاى 
بهداشــتى، پزشكان و پرستاران را در اين مدت 

به ستوه آورده است.
تا جايى كه رشيد حيدرى مقدم رئيس دانشگاه 
علوم پزشكى همدان، بيشــترين عامل ابتال را 
تجمعات دانســت و گفت: بررســى وضعيت 
طغيان هاى صورت گرفته مؤيد اين اســت كه 
65/4 درصد مبتاليان به ايــن ويروس به دليل 
شركت در اجتماعات، 31 درصد تماس درون 
خانگى و 4 درصد رعايت نكردن فاصله گذارى 

اجتماعى در محيط كارى است.
از طرفى به قــدرى كرونا روزبه روز گســترده 
مى شــود كه بيمارســتان ها را در ارائه خدمات 
دچار چالش كرده اســت و ســبب شده تا ده 
تيم 3 نفره نظارتى براى بررسى مراكز مختلف 
درمانى و بيمارستان هاى استان تشكيل شود كه 
فعاليت اين تيم هاى بازرسى متناسب با شرايط 
استان درخصوص شيوع ويروس كرونا و تعداد 
مبتاليان براى بررسى ميزان رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى، متغيير است.
در همين راستا روز گذشته در گفت وگو با ايرنا، 
مدير نظارت بر درمان دانشــگاه علوم پزشكى 
همدان گفته اســت در يك ماه گذشته 4 واحد 
از جمله يــك واحد دندان ســازى متخلف و 
بدون مجوز، يك واحد ماساژدرمانى و 2 واحد 
درمانــى متخلف ديگر به دليــل رعايت نكردن 

شيوه نامه هاى بهداشتى پلمب شد.
محمــود كريمى همچنين از صــدور 27 مورد 
اخطاريــه كتبى بــراى مطب هايــى كه اصول 
بهداشــتى را رعايت نكرده بودنــد خبر داد و 
افزود: در بازديد هاى صورت گرفته به 15 واحد 
درمانــى به علت كمبود تجهيــزات مورد نياز، 
رعايت نكــردن فاصله گذارى فيزيكى و نقص 

ساختمانى تذكر داده شد.
در اين شــرايط فرماندار همدان نيز از خيزش 

دوباره كرونا در همدان ابراز نگرانى كرده و گفته 
است افزايش آمار مراجعات سرپايى مشكوك 
بــه كرونا زنــگ خطر افزايش موارد بســترى 
و مرگ ومير اســت، و وضعيــت زرد كرونايى 
شهرستان همدان بسيار شكننده و نيازمند توجه 

بيشتر است.
محمدعلــى محمــدى در ســتاد مديريــت 
كروناويروس شهرستان همدان، با اشاره به خطر 
عادى انگارى شيوع ويروس كرونا يادآور شد: 
وضعيت شــيوع و افزايش موارد ابتال با ميزان 
رعايت دستورالعمل ها از ســوى مردم ارتباط 

مستقيم دارد. 
وى خواستار جلوگيرى اصناف از فروش هاى 
فوق العــاده در واحدهاى صنفى شــد و افزود: 
متأســفانه شــاهد جمعيت قابــل توجهى در 
بازارها و مراكز خريــد، فروش هاى فوق العاده 
و رفت وآمدهــاى خانوادگى هســتيم كه اين 

وضعيت بسيار نگران كننده است.
وى با تأكيد بر لزوم تشــديد نظارت ســازمان 
پايانه هــا بر فعاليت اتوبوس هاى برون شــهرى 
اظهار كرد: تراكم جمعيت در برخى از خطوط 
اتوبوس هاى درون شهرى نيز باالست كه شركت 
اتوبوسرانى بايد نسبت به افزايش سرويس در 

اين مناطق اقدام كند. 
سرپرست فرماندارى همدان با اشاره به اقدامات 
انجام شــده در جهت ســاماندهى بازار پرنده 
فرشــان، بازار خودرو و جمعه بــازار اجناس 
دست دوم، گفت: استمرار نظارت شهردارى در 
اين مراكز و مديريت بساط گستران و روزبازارها 

مورد تأكيد است.
وى بــا بيان اينكــه ميراث فرهنگــى بر مراكز 
اقامتى نظارت بيشترى داشته باشد، تصريح كرد: 
وضعيت  شاهد  دريافت شده  گزارش هاى  برابر 
اســف بارى از نظر تجمع، عرضه قليان و ديگر 
موارد در باغ رستوران ها به ويژه در جاده حيدره 
هستيم كه نيازمند برخورد جدى اماكن نيروى 

انتظامى و مركز بهداشت است.
رئيــس مركــز بهداشــت شهرســتان همدان 
نيز مراســم ماه هــاى رجب و شــعبان، كنترل 
اجتماعــات در بازارهاى نوروزى، ســفرها و 
رفت وآمدهــاى خانوادگى در تعطيالت نوروز 
و وضعيت آرامســتان باغ بهشت در پنجشنبه و 
جمعه آخرسال را از مهم ترين نگرانى هاى پيش 
روى كادر درمان عنوان كرده است كه مى تواند 

طغيان بيمارى را رقم زند.
محمد خيرانديش با اشاره به تأثير اجراى طرح 
شــهيد سليمانى و افزايش تســت هاى رپيد بر 
شناسايى و كنترل موارد ابتال خاطرنشان كرد: 4
هزار و 846 مورد تست رپيد تاكنون انجام داديم 

كه از اين تعداد 290 مورد مثبت بوده است.
در اين شــرايط وزير بهداشــت با فريادهايش 
به موج شــكنى كرونا و ســهل انگارى مردم و 
مســئوالن اعتراض مى كند و معتقد اســت كه 
اين گونه نمى توان كرونا را شكست داد و بيش 
از اين صبورى ميســر نيست. سعيد نمكى در 
ادامه افزود: مــا داريم فرياد مى زنيم كه اپيدمى 
گرفتارمان مى كند، چرا گوش نمى كنيد؟ اين طور 
كه نمى شود مملكت اداره كرد، چقدر بايد فرياد 

بزنم و بگويم. وزير بهداشت افزود: وقتى آقاى 
المنظــرى به ايران مى آيــد و اعالم مى كند كه 
مديريت ايران يكى از ناب ترين، شايســته ترين 
و مدرن ترين شيوه هاى مديريتى بود كه مى تواند 
براى جهان الگو باشــد، يــك آدم در داخل با 
كمال كج ســليقگى چگونه صحت اين ساختار 
را در ذهن مردم زير سؤال مى برد؛ آن هم براى 
درماندگى در شــرايط سياسى و كسب برخى 
ســاليق در حوزه سياسى. اين را بدانيد كه من 
اگر ُمردم، ُمردم، با دم مسيحا هم زنده نمى شوم. 
مردم اين سرزمين فقط به كسى بها مى دهند كه 
با آنها صادق باشــد. ديگر به سياسى كارى بها 
نمى دهند. تمام شــد. دوران عوام فريبى خاتمه 
يافت. آن طرف دنيا كسى عطسه كند، اين طرف 
دنيا بــه او مى گويند كه عافيت باشــد. دوران 
عوام فريبــى با اين شــبكه هاى اجتماعى تمام 
شــد. مگر مى توان مردم را با برخى شعارهاى 

تند فريب داد؟
 مجوزى براى تردد

 به سمت عتبات نداده ايم
وزير بهداشت افزود: ما كى براى تردد از مرزها 
به ســمت عتبات و برگشــتش مجوز و اجازه 
داده ايم؟ چه كسى از من نامه دارد در اين زمينه؟ 
كدام يــك از همكارانم با برخى از اين ترددها 
موافقت كرده اند؟ اتوبوســى مى آيد و آن را در 
مرز تســت مى كنيم كه فرد مثبت از آن بيرون 
مى آيد. اين فرد مثبت پياده مى شــود و اتوبوس 
تا فالن شهرستان مى رود. رديابى مى كنيم و تازه 
موارد مثبت در آنجا پيدا مى شــوند. تا كجا بايد 
همكاران من تاوان ندانم كارى برخى را بدهند. 
ما چه گناهــى كرده ايم كه در 13 ماه مدام بايد 
موج ايجاد شود، موج را بشكنيم و شهيد دهيم!

 چرا گوش نمى كنيد؟
 نمكى گفت: خدا شــاهد اســت كه داغ اين 
شــهداى ســالمت دارد مــرا نابــود مى كند. 
ناب ترين بچه هاى نظام ســالمت را از دست 
دادم. داغــى براى هيچ فرماندهى باالتر از اين 
نيست كه افسران ارشد و سربازانش را از دست 
بدهد آن هم به دليل ندانم كارى و سهل انگارى 
ديگران. مِن وزير خبر ندارم چه كسى مى آيد و 
بيرون مى رود. فقط شدم ته رودخانه، زخمى و 
جنازه جمع كن. به جاى وزير بهداشت بگذاريد 
مديركل مرده شورخانه. اين درد بزرگى است. 
نكنيد،  فكر  است.  مهاجمى  ويروس، ويروس 
انگليس يكى از ســاختارهاى ضعيف سالمت 
جهــان را دارد. انگليــس يكــى از نظام هاى 
ســالمت مقتدر جهان را دارد. آلمان كشــور 
كمى نيست در مقابل مسائل بهداشتى درمانى، 
اما به زانو درآمد. نه گستردگى اقليم ما را دارند 
و نه كم بضاعتى اقتصادى ما را دارند. ما داريم 
فرياد مى زنيم كه اپيدمــى گرفتارمان مى كند، 
چرا گــوش نمى كنيد؟ اين طور كه نمى شــود 
مملكــت اداره كرد. چقدر بايــد فرياد بزنم و 
بگويم. چقدر بايد خجالت بكشــم از پزشك 

و پرستار و علوم آزمايشــگاهى و بقيه. وزير 
بهداشــت تأكيد كرد: نمى شود كه من ناگهان 
باخبر شــوم كه بدون اطالع ما يك گروه آمد 
و گروهى رفت. آن هم در كشــورى كه رهبر 
انقــالب وقتــى مى خواهد نشســت مجازى 
بگــذارد، مى گويد بايد از وزارت بهداشــت 
اجازه بگيريــم. رئيس جمهور مى خواهد برود 
مرقــد امام(ره) مى گويد از وزارت بهداشــت 
بپرســيد به چه صورت باشــد. اين نمى شود 
كــه بقيه رعايت نكنند. بــزرگان نظام رعايت 
مى كنند، اما عده اى اصال حواس شــان به اين 
چيزها نيســت. وقتى هم اپيدمى آمد و كشتار 
كرد، مى گويند در فالن جا غلظت اكســيژن كم 
بود. طبق گزارشات واصله در فالن جا بيمار را 
دير رســيدگى كردند و همه اين سؤاالت آغاز 
مى شود، اما يك نفر نمى گويد كه در پيك قبلى 
خوزستان كه پروتكل شكنى ما را گرفتار كرد، 
چه كســى اين را جمع كرد، چه كسى شب تا 
صبح نخوابيد، چگونه اكسيژن رسيد، چرا يك 
نفــر نيامد در خيابان فرياد بزند كه ما امكانات 

نداريم.
 آخرين وضعيت بيمارى در همدان

سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى همدان درباره 
آخرين وضعيت كروناى استان اظهار داشت: با 
فوت يك نفر ديگر از مبتاليان قطعى كوويد-19

در 24 ســاعت گذشته، شمار متوفيان كرونا در 
اين استان به يك هزار و 513 نفر رسيد.

محمد طاهرى افزود: تعداد مراجعان سرپايى به 
اورژانس بيمارستان هاى استان همدان با عالئم 
تنفسى مشكوك به كرونا در 24 ساعت گذشته 
239 مورد بود كه از اين تعداد 36 نفر در بخش 

عادى بسترى شدند.
مدير روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــكى 
همدان اضافه كرد: همچنين درحال حاضر 14
بيمــار مبتال به كوويد-19 در بخش آى.ســى.

يو مراكز درمانى اين اســتان بسترى هستند و 
وضعيت جسمى 25 بيمار وخيم گزارش شده 

است.
 طاهــرى ادامه داد: همچنين با شناســايى 16

بيمار جديد مبتال به كوويد -19 در 24 ساعت 
گذشــته، مجموع موارد مثبت بسترى از ابتداى 
همه گيرى ويروس كرونا تاكنون در استان به ده 

هزار و 405 نفر افزايش يافته است.
وى درباره آخرين وضعيــت بيماران كرونايى 
در شهرستان هاى استان همدان نيز گفت: شمار 
بيماران كرونايى بســترى(از ابتداى همه گيرى 
ويــروس كرونا تاكنــون) در بيمارســتان هاى 
اســدآباد 374، بهار 607، تويسركان 663، رزن 
450، درگزين 197، فامنين 182 و كبودراهنگ 

664 نفر بوده است.
طاهــرى افزود: همچنين هــزار و 917 نفر در 
ماليــر، يك هــزار و 146 نفــر در نهاوند و 3

هزار و 928 نفر نيز در شهرستان همدان به اين 
ويروس مبتال و بسترى شده اند.

 سومين جشنواره شهروند برگزيده همدان 
امشب با معرفى 28 شــهروند برگزيده به كار 

خود پايان مى دهد.
شــهردار همدان با بيان اينكه آئيــن اختتاميه 
جشنواره شهروندان برگزيده امشب چهارشنبه 
ششم اسفندماه همزمان با شب ميالد اميرمؤمنان 
على(ع) در سالن ابن سينا برگزار مى شود، اظهار 
كرد: اين آئين به جهــت رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى با تعداد محدودى از ميهمانان برگزار 
مى شــود اما مراسم به صورت مستقيم از شبكه 
اســتانى همدان از ســاعت 19 تــا 21 پخش 

مى شود.
عباس صوفى با تأكيد بر قدردانى از شهروندان 
عامل به وظايف شهروندى، گفت: هيأت داوران 
جشنواره با شاخص هايى كه داشتند، به خوبى 

شهروندان برگزيده را شناسايى كرده اند.
وى اظهار كرد: شوراى شهر و شهردارى با نگاه 

به ترويج فرهنگ شهروندى، افزايش احساس 
تعلق خاطر به شهر و رشد سرمايه هاى اجتماعى 
در ميان مردم، انتخاب شــهروند برگزيده را در 

دستور كار قرار داد.
وى بيــان كرد: برگزارى اين جشــنواره، يكى 
از سياســت ها و برنامه هاى هدفمند شهردارى 
همدان در راســتاى جذب مشــاركت مردمى 

است.
وى با بيان اينكه بدون مشــاركت شهروندان، 
پيشبرد امور شهر، توسعه پايدار و توزيع متوازن 
امكانات شهرى ميسر نيست، افزود: اميدواريم 
ايــن مهم به عنــوان يك رويــداد فرهنگى - 
اجتماعى در سطح كشور الگو شود و درنهايت 
همدان؛ به شــهرى تبديل شود كه همه مردم، 
حــس تعلق خاطر واقعى تر نســبت به شــهر 

خودشان، داشته باشند.
سومين جشنواره شــهروندان برگزيده همدان 

در چارچــوب ايجاد تعامالت 
بيــن  اجتماعــى  اثربخــش 
وظايف  به  عامل  شــهروندان 
شهرى  مديريت  و  شهروندى 
همراه با چشم انداز رسيدن به 
شهر برتر با معرفى شهروندان 

برگزيده به كار خود مى دهد.
تمام تالش تيم جشنواره بر اين 
مهم استوار بود تا با شناسايى، 
برجسته ســازى  و  معرفــى 
و  اجتماعــى  ســرمايه هاى 
فرهنگى شــهر همــدان، اين 

رويداد فرهنگى اجتماعى در شهر قوت بگيرد.
كرونــا  ويــروس  همه گيــرى  چــه  اگــر 
جشــنواره  برگزارى  براى  را  محدوديت هايى 
در راســتاى اجراى جشنواره به سبك و سياق 
گذشــته ايجاد كرده اما تيــم اجرايى و كميته 

داورى تمام تالش خود را براى برگزارى هرچه 
بهتر انجام دادند.

شهروندان را به چالِش مديريت  شهرى دعوت 
كرديم تا با همدلــى و همراهى آنان با مديران 

شهر، شهرى آبادتر داشته باشيم.

 جشنواره شهرونـدان برگزيده
تمام شد

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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از نويسنده درگزينى عضو دانشكده هنر 
دانشگاه برلين قدردانى شد

 درگزين- يوسف امينى -خبرنگار همدان پيام: جلسه ويژه قدردانى 
از خانم سيده زهره تفريشى از نوسيندگان مطرح شهرستان درگزين با 
حضور عباس اقبال مهران فرستاده سفير آلمان و خبرنگاران و اصحاب 

رسانه، توسط ناظرى پور فرماندار درگزين برگزار شد.
فرماندار درگزين با اشاره به وجود استعدادهاى درخشان در شهرستان 
درگزين، گفت: شهرســتان درگزين با تاريخــى كهن در عرصه هاى 
مختلــف در طــول تاريخ نامــى درخشــان دارد و مردمانى فهيم و 

فرهنگ دوست را در خود جاى داده است.
على اصغــر ناظرى پور افزود: تفاوتى كه در شهرســتان درگزين به 
نسبت جاهاى ديگر احساس مى شــود آن است كه اگر استعدادى 
در شخصى نمايان شــود مردم و فرهنگ دوستان او را پروبال داده 
و حمايت مى كنند تا شــخص داراى انگيزه و اعتماد به نفس شــود 
و تا رســيدن به مراحل موفقيت آن شــخص را مورد حمايت قرار 

مى دهند.
فرماندار، حضور سيده زهره تفريشى در عرصه هاى بين المللى را يكى 
از افتخارات شهرستان درگزين دانست و گفت: انتخاب او به عضويت 
دانشكده هنر برلين نقطه عطفى در مناسبات فرهنگى است كه درگزين 
فراتر از اســتان و كشور معرفى شده و توانستيم به صورت برون مرزى 
با اروپا تعامالت فرهنگى داشته باشيم و اين اتفاق بسيار بزرگى است 

كه شايسته قدردانى است.
ناظرى پور طى پيامى ادامه داد: از سفيرآلمان مى خواهيم در اين زمينه 
با شهرستان درگزين در ارتباط باشند و تمايل داريم تعامالت فرهنگى 
به صورت گســترده ادامه يابد و از برنامه هاى فرهنگى 2 كشــور در 
شهرســتان درگزين اســتقبال مى كنيم تا افتخارات كشورى را توسط 

مردم فهيم درگزين سبب ساز شويم.
فرستاده و نماينده سفير آلمان در جمهورى اسالمى نيز گفت: به تازگى 
با شهرســتان درگزين آشنا شده ام اين شهرســتان خوشبختانه داراى 
فرهنگى غنى و اســتعدادهاى بسيارى است و تمايل داريم با درگزين 

بيشتر همكارى كنيم
عبــاس اقبال مهران افــزود: به دليــل فعاليت هــاى فرهنگى مؤثر 
ســيده زهره تفريشــى با نگارش 2 كتاب ارزشــمند با سير تاريخ 
قصه نويســى و قصه گويــى ايــران و آلمان كه به عنوان نخســتين 
داكومنت ادبيات نمايشــى ايران و آلمان است، سبب شد تا ايشان 
مورد حمايت دولت آلمان قرار گيرد و به مدت 5 سال به عضويت 

دانشكده هنر برلين درآيد.
وى افزود: از ظرفيت هاى موجود در شهرستان درگزين به نفع 2 كشور 

ايران و آلمان استفاده خواهيم كرد.
تفريشــى موفقيت خود را در مرحله نخســت لطف خداوند دانست 
و گفت در اين مســير حمايت مسئوالن دغدغه مند و فرهنگ دوستان 
شامل حالم بود كه به عنوان پشتيبان و حامى در همه حال كمك كردند 
كه در تالش هستم با كسب موفقيت بيشتر لطف اين عزيزان را جبران 

كنم.
شايان ذكر است سيده زهره تفريشى درحال حاضر 2 كتاب ارزشمند با 
نام هاى سير تاريخى قصه گويى و قصه نويسى در كشور ايران و آلمان 
را دارد و كتــاب فرزانه، كفش هايى كه تا هميشــه نو ماند نيز درحال 

نگارش است.
در پايان با اهداى تنديس ارســالى سفارت آلمان و لوح تقدير توسط 

فرماندار درگزين از زحمات ايشان قدردانى شد.

120 هزار اصله نهال
 در نهاوند توزيع مى شود

 نهاوند -خبرنگار همدان پيام: به منظور توسعه فضاى سبز و حفظ 
و احياى منابع طبيعى، بيــش از 120 هزار اصله نهال در هفته منابع 

طبيعى و روز درختكارى در نهاوند توزيع و كاشته مى شود.
رئيس اداره منابع طبيعى نهاوند اظهار كرد: هفته منابع طبيعى همانند 
ســال هاى گذشــته از 15 تا 22 اســفندماه برگزار مى شود كه اين 
برنامه ها امسال با همكارى دســتگاه هاى دولتى و گروه هاى مردمى 

به صورت مشترك انجام خواهد شد.
حسن قياسوند ادامه داد: به دليل شيوع ويروس كرونا، غرس درختان 
در هفتــه درختكارى بدون تجمع و گردهمايى مردمى انجام خواهد 

شد.
وى افــزود: در اين راســتا تفاهمنامه اى با هيــأت ورزش همگانى 
شهرســتان منعقد شــده كه از اين طريق تعدادى از نهال ها در سطح 

خيابان و كوچه هاى شهر و همچنين دانشگاه نهاوند غرس شود.
قياســوند از آمادگى ساير نهادها براى كاشــت نهال در عرصه هاى 
طبيعى و شــهرى خبر داد و گفت: تاكنون حــوزه علميه خواهران، 
شــهردارى شهرهاى برزول و نهاوند و دانشگاه دولتى اعالم آمادگى 
كرده اند كه برنامه درختكارى را در عرصه هاى موردنظر خود به طور 

گسترده انجام دهند.
وى به نوع نهال هايى كه براى كاشت درخت توزيع مى شوند، اشاره 
كــرد و افزود: با توجه بــه اينكه تعدادى از نهال هــاى توزيعى در 
عرصه هاى كشــاورزى كاشته خواهند شــد لذا نوع درختانى كه در 
اختيار كشــاورزان قرار مى گيرد از نوع صنوبر هســتند كه عالوه بر 

ايجاد فضاى سبز از صرفه اقتصادى نيز برخوردار است.
رئيس اداره منابع طبيعى نهاوند گفت: ساير نهال هاى توزيعى نيز از 
نوع كاج، ســرو، زبان گنجشك، توت و بيد مجنون خواهند بود كه 

به صورت رايگان بين مردم توزيع مى شود.

پوشش 100 درصدى بيمه 
در اراضى غالت ديم 

 طرح جهش توليد در ســطح ده هزار و 484 هكتار از اراضى 
غالت شهرستان با هدف افزايش توليد در ديم زارها درحال اجرا 
اســت كه كل اين ســطح با مبلغ يك صد هــزار ريال به ازاى هر 
هكتار تحت پوشــش بيمه حوادث محصوالت كشــاورزى قرار 

است. گرفته 
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان فامنين افزود: در قالب اين طرح 
تاكنون يك تن بذر ماشــك 400 كيلوگرم بذر نخود علوفه اى و يك 
تن بذر گلرنگ در اختيار كشاورزان طرف قرارداد، قرار گرفته است 
و تاكنون ســطحى بالغ بر ده هكتار نباتات علوفه اى ديم شامل 5/5

هكتار ماشــك، 2/5 هكتار نخود علوفه اى ديم به صورت مخلوط با 
جو و 44 هكتار گلرنگ ديم و 4 هكتار نخود بذرى كشت شده است 
و به محض مساعد شدن شرايط به سطح زير كشت نباتات علوفه اى 

ديم و گلرنگ افزوده خواهد شد.
وى در ادامه گفت: اجراى اين طرح در شهرستان توسط 6 كارشناس 

طرح پهنه بندى و در 4 دهستان درحال اجرا و پيگيرى است.

طرح ميزخدمت صندوق بيمه اجتماعى 
كشاورزان برگزار شد

 طرح ميز خدمت به مناســبت 42مين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
در ايام ا... مبارك فجر برگزار شد.

مدير صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير استان همدان 
هــدف از برگزارى ايــن طرح را ارائه خدمات بيمه اى و مشــاوره اى به 
روستاييان و عشاير بدون بيمه، همچنين آگاه سازى اين جامعه زحمتكش 
از خدمات عضويت در اين صندوق و كاهش تردد روســتاييان با انجام 

امور بيمه اى در روســتا با هدف حفظ سالمتى روســتاييان و عشاير در 
شرايط كرونا اعالم كرد.

مهدى ســماواتى افزود: اين طرح با مشــاركت مديــر، كاركنان و 46 
كارگزارى رســمى صندوق بيمه اجتماعى روســتاييان و عشاير در ده 
شهرســتان و200 روســتاى اســتان برگزار شــد. افتتاحيه ميزخدمت 
در روســتاى قاســم آباد از توابع شهرســتان همدان و با حضور مدير، 
كارشناسان و كارگزاران و بيمه شدگان انجام شد. در اين طرح كارگزاران 
رسمى صندوق با برپايى ميز خدمت در 200 روستا با رعايت شيوه نامه  
بهداشتى به ارائه خدمات پرداختند و به بيش 5 هزار نفر خدمات بيمه اى 

و مشاوره اى ارائه شد.
وى ادامه داد: 800 خانواده جديد به اعضاى اين صندوق اضافه و از كمك 

2 برابرى دولت بهره مند شدند.
وى افزود: به مناسبت چهل ودومين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى مدير 
استان در 42 روستا با همراهى مديران شهرستان، بخش و روستا در منازل 

مستمرى بگيران حاضر شدند و و احام مستمرى اهدا شد.
ســماواتى گفت: استقبال بى نظيراز اين طرح ســبب شد تا كارگزاران به 
روستاهاى بيشــترى براى ارائه خدمات مراجعه كنند و افراد بيشترى از 

خدمات صندوق مطلع و بهره مند شوند.

آگهي حصر وراثت
خانــم فاطمــه بختيــارى داراى شــماره شناســنامه 7629 بــه شــرح دادخواســت 
ــت  ــوزه درخواســت گواهــى حصــر وراث ــن ح ــه كالســه 112/724/99ح از اي ب
ــان  ــارى كي ــى بختي ــادروان بيرامعل ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني نم
ــه شــماره شناســنامه  10419 در تاريــخ 93/04/21 در اقامتــگاه دائمــى خــود  ب
ــه:  ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ب
1-رقيــه بختيــارى فرزنــد بهــرام شــماره شناســنامه9224 متولــد1356/10/01 
فرزنــد متوفــى، 2-معصومــه بختيــارى فرزنــد بهــرام شــماره شناســنامه7628 
متولــد1346/08/03 فرزنــد متوفــى، 3-حاجيــه بختيــارى فرزنــد بهرام شــماره 
شناســنامه7627 متولــد1344/04/19 فرزنــد متوفــى، 4-زهــرا بختيــارى كيــان 
فرزنــد بيرامعلــى شــماره شناســنامه 10420 متولــد1362/10/14 فرزنــد متوفــى، 
5-فاطمــه بختيــارى فرزند بهــرام شــماره شناســنامه7629 متولــد1348/03/01 
فرزنــد متوفــى، 6-گل گــز بختيــارى فرزنــد هاشــم شــماره شناســنامه5448 
ــي  ــام تشــريفات مقدمات ــا انج ــك ب ــى. اين ــد1324/03/07 همســر متوف متول
درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي 
دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي 

ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 551)

قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهى ابالغ اجراييه ماده 18 آيين نامه اجراى اسناد رسمى پرونده كالسه 
9902138

ــد:  ــخ تول ــى، تاري ــدر: محمدعل ــام پ ــائى، ن ــه رس ــه معصوم ــيله ب بدينوس
1339/11/01 ، شــماره ملــى3800869136 ، شــماره شناســنامه: 237  بــه 
ــه  ــان آرام- كوچ ــران- خياب ــان چم ــير- خياب ــنگ ش ــدان- س ــانى: هم نش
ــه جهــت وصــول  ــالغ مى شــود كــه هاجــر زارعــى ب ــوذر 12 - پــالك 31 اب اب
ــه شــما و ســاير  ــه علي ــار آزادى مهري ــداد بيســت ســكه طــالى تمــام به تع
وراث اجراييــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرايــى بــه كالســه فــوق در ايــن اداره 
ــه مــورخ 1399/11/26 امــكان  ــور ب ــه اســتناد گواهــى مأم تشــكيل شــده و ب

ــد. ــه شــما ميســر نگردي ــالغ واقعــى ب اب
ــاد  ــرا مف ــه اج ــاده 18 آيين نام ــق م ــتانكار طب ــاى بس ــر تقاض ــا ب ــذا بن  ل
ــى  ــار محل ــاى كثيراالنتش ــى از روزنامه ه ــه در يك ــك مرتب ــط ي ــه فق اجرايي
آگهــى مى شــود و چنانچــه ظــرف مــدت 10 روز از تاريــخ ايــن آگهــى كــه روز 
ابــالغ شد،نســبت بــه پرداخــت بدهــى خــود اقــدام ننماييــد، عمليــات اجرايى 

جريــان خواهــد يافــت.
 (م الف 1700)

تاريخ انتشار: 1399/12/06
اداره اجراى اسناد رسمى استان همدان 

روی  وزع  ی   و ط  روی روا وزع  ی   و ط  دانروا تان  دانق ا تان  ق ا

 ماليــر- خبرنــگار همدان پيــام: بهبود 
وضعيت راه هاى روستايى مى تواند به آبادانى 
اين مناطق كمك كند، خدمات زيربنايى مانند 
راه هاى ارتباطى از مهم ترين عوامل توسعه اى 

روستاها در كشور بوده است.
 نقش راه هاى ارتباطــى و جاده ها در مناطق 
روستايى همواره از اهميت ويژه اى برخوردار 
بوده اســت و اين مســأله جزو دغدغه هاى 
مسئوالن عالى شهرســتان مالير قرار داشته 
است.از آنجايى كه روستاها نقش مهمى را در 
توليد محصوالت كشاورزى و دامى و ايجاد 
امنيت غذايى براى شهرنشــينان ايفا مى كنند 
بهسازى راه هاى روستايى اين روند  را تسريع 
مى كنــد؛ زيرا حمل ونقل با امنيت بيشــترى 

صورت و اين روند تسريع مى شود.
در بارش هاى بى سابقه كه در فروردين 98 در 
شهرستان مالير اتفاق افتاد بسيارى از راه هاى 
روستايى دچار خسارت و گاه تخريب شدند 
كه رفت وآمد روســتاييان را با مشــكالت و 
خطراتى مواجه كرد.  نماينده مردم مالير در 
مجلس شوراى اسالمى با اشاره به پيگيرى هاى 
و مكاتبات خود با دستگاه هاى مربوطه، گفت: 
از آبان ماه ســال گذشته تاكنون، مبنى بر ابالغ 
اعتبارات جبران خســارات ناشــى از سيل 
جهت بهســازى و روكش آسفالت راه هاى 
روستايى با اعتبار 12 ميليارد ريال، مجوزهاى 
الزم براى اختصاص اعتبــارات موردنياز و 
برگزارى مناقصه براى اجــراى اين طرح ها 

صادر شد. حجت االســالم والمسلمين احد 
آزادى خواه با اشاره به صدور مجوز برگزارى 
فراينــد مناقصه جهت لكه گيــرى و روكش 
آسفالت راه هاى روســتايى و فرعى، گفت: 
در اين راســتا مقرر شد لكه گيرى و آسفالت 
راه هاى روستايى على آباد و حسين آباد شاملو، 
منگاوى و گنبد در مجموع با 12 ميليارد ريال 
اعتبار اجرايى شــود.وى همچنين به اجراى 
عمليات بهسازى و آسفالت راه هاى روستايى 
مانند محمودآباد، كله بيد، ناصح آباد، كهريز، 
سنگده و چشمه پهن اشاره كرده و خواستار 
اقدام سريع ســازمان راهدارى و حمل ونقل 
جاده اى در اجرايى شــدن اين طرح ها شد و 
ابراز داشــت: به رغم ابالغ اعتبارات و صدور 
مجوز برگزارى مناقصه، تاكنون اقدامى در اين 
زمينه صورت نگرفته و علت تأخير در اجراى 

طرح هاى فوق بايد اعالم شود.
آزاديخواه با اشاره به جلسه مجمع نمايندگان 
اســتان و مديركل راهدارى استان با وزير راه 
و شهرســازى، گفت: قرار شــد كه آسفالت 
جاده هاى روستايى زير 20 خانوار شهرستان 

مالير نيز در اسرع وقت انجام شود.
وى در پايان افزود: ديگر نماينده شهرستان 
نيز در جلســه اى كه با معاون وزير داشتند 
رايزنى هاى خوبى را براى روكش آسفالت 
جاده هاى شهرســتان انجــام دادند كه اگر 
اين اتفاق بيفتد كمك بزرگى به شهرســتان 

خواهد شد.

 رئيس اداره ميراث فرهنگى تويســركان 
از ثبت آبشار اللو سركان در فهرست ميراث 
طبيعى كشــور خبر داد و گفت: يك قلم اثر 
فرهنگى با قدمت 400 سال به موزه تويسركان 

هديه شد.
اســحاق تركاشــوند در گفت وگو با فارس، 
با اشــاره به آغاز عمليات اجرايى نخســتين 
مجتمع گردشــگرى اين شهرســتان در تپه 
ريواسيجان، اظهار كرد: اين پروژه با اعتبارى 
بالغ بر 12 ميليارد تومان آورده ســرمايه گذار 
و تسهيالت با اشــتغالزايى 37 نفر در دست 
ســاخت اســت. وى به بهره بردارى از طرح 
توســعه چرم سازى در روســتاى آرتيمان با 
اعتبار يك ميليارد و 200 ميليون تومان اشاره 
كرد و گفت: ايــن كارگاه توليدى چرم براى 
17 نفر به صورت مســتقيم و غيرمســتقيم 
اشتغال ايجاد كرده است. رئيس اداره ميراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى شهرستان 
تويسركان خاطرنشــان كرد: ساخت كارگاه 
چرم ســازى در زمينى به مساحت يك هزار 
و 200 متر مربع و زيــر بناى 650 متر مربع 
2 ســال گذشــته آغاز و در دهه فجر امسال 
به بهره بردارى رســيد. وى با اشــاره به آغاز 
عمليات اجرايى نخســتين كارگاه سفالگرى 
در شهر فرســفج در زمينى به مساحت 200

متر مربع گفت: كارگاه سفالگرى با يك ميليارد 
تومان آورده شــخصى و پيش بينى اشــتغال 
مستقيم براى 15 نفر توسط بخش خصوصى 

درحال ساخت وساز است. 
تركاشوند در ادامه از ثبت ملى آبشار اللو واقع 
در شهر ســركان در فهرست ميراث طبيعى 
كشور خبر داد و اظهار كرد: در آخرين جلسه 
شوراى ثبت ملى ميراث طبيعى در اسفندماه 
امسال پيشنهاد ثبت ملى آبشار اللو در فهرست 

ميراث طبيعى به تصويب رسيد.
وى آبشار اللو را يكى از آثار طبيعى بى نظير 
و چشم نواز شهرستان تويسركان معرفى كرد 
كه در دل كوه ها و باغات قرار گرفته و گفت: 
اين آبشــار در طول سال ميزبان گردشگران، 
ســنگ نوردان  و  كوهنوردان  طبيعت گردان، 

زيادى از اقصى نقاط كشور است.
رئيــس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى با بيان اينكه عالوه بر آبشار اللو 
آثار طبيعى ديگرى مانند چنــار باغوار، چنار 
كمربسته ســركان و چنار روستاى قلعه نوروز 
طى ســال هاى گذشته در فهرست آثار طبيعى 
ثبت ملى شدند، از هديه يك قلم اثر فرهنگى 
توسط يك خانواده فرهنگ دوست تويسركانى 
به موزه تاريخ و فرهنگ اين شهرســتان خبر 
داد و گفت: اين اثر فرهنگى يك عدد پيه سوز 
سفالى لعاب دار با قدمتى 400 ساله است. وى 
با اشاره به اينكه اشياى تاريخى به نام اهداكننده 
در موزه نگهدارى مى شود، يادآور شد: تاكنون 
اشياى تاريخى و فرهنگى زيادى توسط مردم 
عالقه مند به فرهنگ و آداب اين شهرســتان به 

موزه تاريخ و تمدن تويسركان هديه كردند.

لزوم تسريع در اجرايى شدن بهسازى و روكش 
آسفالت راه هاى روستايى مالير

ثبت ملى آبشار اللو سركان
 اهداى اثر فرهنگى 400 ساله به موزه تويسركان

 استاندار همدان با بيان اينكه مشكالت قشر 
كارگر بايد با مذاكره، گفت وگو و پيگيرى رفع 
شــود، گفت: كارگران بدانند اولويت مسئوالن 

فراهم كردن زمينه رفاه و آسايش آنها است.
سيدســعيد شــاهرخى در نشســت صميمى 
با جامعــه كار، توليد و تشــكل هاى كارگرى 
و بازنشســتگان اســتان همدان بــا بيان اينكه 
نجيب ترين و تأثيرگذارترين قشــر در جامعه، 
تشــكل هاى صنفى و كارگرى هستند، افزود: 
پيش و پس از انقالب نيز اين قشر در مناسبت ها 
و برنامه هاى مختلف از آرمان هاى انقالب دفاع 
كردند و در پشتيبانى از جنگ نيز حضور قوى 

داشتند.
استاندار همدان ادامه داد: خانه كارگر عالوه بر 
پيوند با نظام اسالمى، حقوق كارگران جامعه را 

مطالبه و پيگيرى مى كند. 
شــاهرخى اظهار كرد: برخــالف برخى نقاط، 
مطالبات كارگران همدان در فضايى دموكراتيك 
و تأثيرگذار پيگيرى مى شــود و اين استان در 

اين باره الگوى كشور است.
به گزارش ايرنا، وى خاطرنشان كرد: به منظور 
همسان سازى حقوق، بايد با صداى قوى مطالبه 
به حــق جامعه كارگرى را بــه دولت، مجلس 
شوراى اســالمى و رئيس كميســيون تلفيق 

منعكس كنيد.
اســتاندار همدان با بيان اينكه حضور در كنار 
خيابان در شأن كارگران نيست، افزود: به منظور 
انتقــال دغدغه هاى كارگرى زمينــه برگزارى 
همايشــى در سالن جلسات استاندارى همدان 

با حضور مقام عالى وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى و ديگر مسئوالن تأثيرگذار ملى فراهم 

مى شود.
شاهرخى يادآور شد: با توجه به تأكيد مسئوالن 
بهداشــتى به رعايت فاصله گذارى اجتماعى، 
نمايندگانى از ســوى كارگران براى حضور در 
اين جلسه انتخاب شده و جزئيات اين نشست 

هم از طريق رسانه ها منعكس مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه بنا نداريم حرف كسى را 
نشنويم، اظهار كرد: با حساب و كتاب و احترام، 
شنونده درد دل هاى قشر كارگرى بوده و قصد 

سانسور نداريم.
اســتاندار همدان اظهار كــرد: چنانچه جامعه 
كارگرى از پيگيرى مطالبه و دغدغه هاى آنها از 
سوى مسئوالن مطلع شوند، از حق خود كوتاه 

آمده و تشريك مساعى مى كنند.
شــاهرخى خاطرنشــان كــرد: چنانچــه در 
اطالع رسانى كوتاهى شــده و كارگران توجيه 
نشــوند از وضعيت به وجود آمــده دلخور و 
گاليه مند شــده و فكر مى كنند كسى شنونده 

دغدغه هاى آنان نيست.
وى تأكيد كرد: بايد با شنيدن درد دل هاى قشر 

زحمتكش كارگرى، اين اعتمــاد را در آنها به 
وجود آورد تا كار به بداخالقى كشيده نشود.

اســتاندار همدان با بيان اينكه منطق در قشــر 
كارگرى همدان حاكم اســت، اظهار داشــت: 
انقالب اســالمى متعلق به قشر كارگرى است، 
بنابراين مسئوالن براى خدمت به اين افراد بايد 

تالش كنند.
به گفته دبير خانه كارگر استان همدان 248 هزار 
نيروى شاغل كارگرى و 57 هزار نفر بازنشسته 
و پيشكسوت مستمرى بگير در اين استان وجود 

دارد.

استاندار همدان:

 مشكالت كارگران 
با مذاكره و پيگيرى رفع شود

همدان پیام در کنار شامست!
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ربيعى: 
تحت تأثير فضاى احساساتى 

قرار نخواهيم گرفت
 هنوز تصميمى درباره نشست كميسيون مشترك گرفته نشده است

سياست دولت براساس قوانين و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى بوده 
و قطعا تحت تأثير فضاى احساســاتى قرار نخواهيم گرفت و آنچه در 
اين روزها مشاهده مى شود خللى در اراده دولت در آنچه فكر مى كند 
به نفع و مصلحت مردم و زندگى و معيشــت آنها است، وارد نخواهد 

كرد.
على ربيعى روزگذشته در نشســت خبرى و در پاسخ به خبرنگاران 
درباره مذاكرات اروپايى ها براى برگزارى نشســت كميسيون مشترك 
بــا آمريكا با بيان اينكه مذاكرات بين ايران و آمريكا تنها در چارچوب 
برجام اتفاق مى افتد، گفت: از آنجا كه آمريكا هنوز به برجام بازنگشته، 
نمى تواند از ســاختار و چارچوب درون آن بهره گيرى كند؛ پيشنهاد 
طرف هــاى اروپايــى براى برگزارى نشســت غيررســمى به منظور 

گفت وگو و مذاكره ايران و 1+4 با آمريكا به عنوان ميهمان است.
وى با خوب ارزيابى كردن اقدامات جوســپ بورل، ادامه داد: ما اين 
اقدامات را در چارچوب تالش هاى ايشان براى حفظ برجام مى دانيم 
و دعوت از دولت هاى ناظر در چارچوب برجام پيش بينى شده بود و 

براى آن مقررات خاصى تعيين شده است.
ربيعى افزود: طبق پيوســت چهارم برجام، حضور يك دولت بايد با 
اجماع به تصويب برسد و دولت ناظر خارج از اين توافق حق شركت 
در نشســت را نخواهد داشــت. هنوز تصميم نهايى در دولت گرفته 
نشده و اين تصميم بستگى به متقاعد شدن ما دارد كه آيا شكل گيرى 
اين گفت وگو مى تواند به آمريكا بــراى انجام كامل تعهداتش كمك 

كند يا نه.
سخنگوى دولت خاطرنشان كرد: اين نشست احتمالى تنها براى تكرار 
روشــن مواضع صريح ما و ديگر طرف ها است و به هيچ وجه مذاكره 
و چانه زنى در كار نخواهد بود. بنابراين اين موضوع در دست بررسى 
كارشناسى است و اينكه دستور كار مشخص و تنها در محدوده انجام 

تعهدات برجامى توسط همه كشورها است. 
ربيعى در پاسخ به ايرنا مبنى بر تدوين آئين نامه اجرايى از سوى دولت 
براى قانون اقدامات راهبردى لغو تحريم ها و اقدامات عملى دولت در 
اين زمينه، شاهد تجمع عده اى در مقابل سازمان انرژى اتمى بوده ايم، 
ارزيابى شما چيست، گفت: همه تشــكل ها و افراد در قانون اساسى 
از حــق اظهارنظر آزادانه برخوردارند و بــه نوبه خود در دولت حق 

اظهارنظر را براى همگان قائل هستيم و به آزادى بيان اعتقاد داريم.
سخنگوى دولت در پاسخ به اين پرسش كه دولت جمهورى اسالمى 
تا چه حد اختيار تعامل با دولت آمريكا را دارد و گام عملى و راهبردى 
در اين راســتا چيست، گفت: اين ما نيستيم كه بايد با آمريكا همراهى 
كنيم بلكه آمريكاســت كه بايد اقدامات خــود را با قوانين و مقررات 
بين المللــى همراه كند و آن طور كه رئيس جمهــور آمريكا اقرار كرده 
با برگشــت به جامعه بين الملل و هنجارهــاى بين المللى بايد احترام 
بگذارد. وى گفت: من گفته بودم ما با اطمينان مى توانيم پيش بينى كنيم 
به رغم كش وقوس هاى ديپلماتيك كه مقدمه ابتكار روابط ديپلماتيك 

است، اين مسير تا رسيدن به نتيجه مطلوب ادامه خواهد داشت. 
ربيعى در تبيين موضع خود تصريح كرد: اول اينكه اطمينان از شكست 
سياست فشار حداكثرى آمريكا و اينكه راهى جز بازگشت به برجام، 
اجراى قطعنامه 2231 و لغو كامل تحريم ها نيست. دوم اطمينان نسبت 
به اراده ما براى اســتقبال از مسيرهاى ديپلماتيك و همچنين ائتالف 
در پيگيرى راه حل هاى سياسى كه به پيمان شكنى آمريكا خاتمه دهد، 
درصورتى خواهد بود كه آمريكا آماده نشــان دادن حســن نيت خود 
باشد. ســپس خواهيم ديد ايران هيچ زمانى را براى برداشتن گام هاى 

متقابل مبتنى بر حسن نيت تلف نخواهد كرد.

مجلس امروز نيز در يك شيفت
 اليحه بودجه را بررسى مى كند

 عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى اعالم كرده كه مجلس 
شوراى اسالمى امروز صرفا در شيفت صبح اليحه بودجه سال 1400

را بررسى مى كند.
به گزارش مهر، احمد اميرآبادى فراهانى در جلســه علنى روزگذشته 
مجلس شــوراى اســالمى،اعالم كرد: جلســه بعدى مجلس شوراى 

اسالمى، شنبه هفته آينده و در 3 شيفت برگزار خواهد شد.
گفتنى اســت، بررسى اليحه بودجه ســال 1400 از روز يكشنبه آغاز 
شده اســت و روزگذشته هم نمايندگان در 3 شيفت اليحه بودجه را 

بررسى كردند. 

روز حذف دالر 4200 تومانى روز جشن مجلس است 
مهم ترين تغييرات اصالحى دولت

 در بودجه چيست؟
را  اصالح شده  اليحه  دولت   
دوباره به مجلس آورد كه حدود 
9 كار مثبــت در درون آن انجام 
شده بود؛ مانند شفاف سازى در 
بحث نفت، كاهش وابستگى به 
اوراق فــروش و... بود كه اين 
حركت دولت جاى اميد داشت.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه 
در  اســالمى  شــوراى  مجلس 
گفت وگو با خبرگزارى دانشجو، 
در پاسخ به اين پرسش كه برخى از نمايندگان بيان مى كنند كميسيون 
تلفيق مجلس با دولت درباره اليحه بودجه همراهى كرده است؟ اظهار 
كرد: اين موضوع را بايد يك هماهنگى در بين 2 قوه درنظر گرفت در 
اليحه قبلى كه دولت به مجلس داده بود كميســيون تلفيق اصالحاتى 

انجام داد، اما مورد موافقت نمايندگان واقع نشد.
حميدرضا حاجى بابايى ادامه داد: اين نشان مى داد سياست هاى را كه 
دولت داشــته و برخى از مواردى را كه كميســيون مصوب كرده بود 

مورد اقبال نمايندگان نيست و اليحه به دولت برگردانده شد.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى در ادامه 
گفت: دولت اليحه اصالح شــده را دوباره به مجلس آورد كه حدود 
9 كار مثبت در درون آن انجام شــده بود؛ مانند شفاف سازى در بحث 
نفت، كاهش وابستگى به اوراق فروش و... بود كه اين حركت دولت 

جاى اميد داشت.
وى تصريح كرد: نكته مثبت اصالحيه اليحه بودجه اين مورد بود كه 
دولت درآمد ها را افزايش داده بود يعنى واقعى تر كرده بود، اين اتفاق 

نكته مثبتى بود كه دولت آن را انجام داده است.
رئيس كميســيون برنامه، بودجه و محاســبات مجلــس بيان كرد: 
ايــن حركات دولت توانســت يك آرامشــى را در بودجه ســال 
1400 برقرار كنــد. نمى خواهم بگويم بودجه خوبى اســت، ولى 
مى توان گفت يك بودجه قابل تحملى اســت، يعنى اينكه مى تواند 
تأثيرگذارى هاى منفى را در جامعــه كاهش دهد و تورم پيش بينى 

شده را ايجاد نكند.
حاجى بابايى با اشاره به ارز 4200 تومانى، گفت: اگر بتوانيم ارز 4200

تومانى را حذف كنيم آن روز، روز جشــن مجلس اســت، اما براى 
حذف اين نوع ارز نــه دولت اعتقادى به آن دارد و نه توانش را و نه 

شرايط آن ميسر است.
رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس با بيان اينكه جامعه هم، چنين توانى 
را نــدارد كه بتوان چنين جراحــى را در اقتصاد انجام داد، تأكيد كرد: 
بنابراين همه دست به دست هم مى دهيم تا بتوانيم اين شرايط را حفظ 
كنيم. اگر مى خواهيم با چند تا آب دزد برخورد كنيم نبايد مســير آب 
را به كلى ببنديم آن زمان تمام مردم تشــنه خواهند ماند، بلكه بايد با 

دزدان برخورد شود و گلوى آنها را بفشاريم.
نماينــده مردم همدان و فامنين در مجلس بيان كرد: دولت اعالم كرده 
بود كــه در ظرف 6 ماه مى خواهد ارز ترجيحى را حذف كند كه اين 
امكان پذير نيست، زيرا باعث مى شود هم استرس در جامعه حكم فرما 
شــود و هم تالطم قيمت ها را ايجاد كند، ولى دولت اصرار دارد اين 

اقدام را انجام دهد.

تنوع سياسى نامزدها موجب مشاركت 
گسترده مردم در انتخابات مى شود

 ميزان مشــاركت مردم در انتخابات رياســت جمهــورى با تنوع 
نامزدها از نظر افكار و ديدگاه سياسى به طور حتم افزايش پيدا مى كند.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو 
با ايرنا اظهار داشت: البته تنوع ديدگاه و سليقه سياسى نامزدها براساس 
قانون و تأييد مراجع ذيصالح و شوراى نگهبان بايد باشد، به نحوى كه 
شــاهد برگزارى انتخاباتى باشكوه، پرشور و حداكثرى در سال 1400

باشيم.
حجت االسالم احمدحســين فالحى با بيان اينكه مشاركت مردم بايد 
آگاهانه، خردمندانه و با بصيرت باشــد، تصريح كرد: حضور مردم در 
پاى صندوق هاى رأى با علم و آگاهى و شــناخت دقيق افراد باشد تا 
نتيجه اين مشــاركت گسترده و حداكثرى به بهترين انتخاب با هدف 
آينده اى بهتر براى ايران اســالمى و رشد و توسعه همه جانبه و پايدار 
كشور و خدمت رسانى بهينه و مطلوب به اقشار مختلف جامعه منجر 

شود.
سخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى با 
اشــاره به اينكه يكى از مؤلفه هاى مهم در ميزان مشاركت و همچنين 
انتخاب درســت، توجه به رهنمودهــا و منويات رهبر معظم انقالب 
اســالمى اســت، گفت: تبيين دقيق و درســت آرمان هاى انقالب و 
همچنين دستاوردها، پيشرفت ها و توانمندى هاى ايران اسالمى در 42
سال گذشته از جمله اقداماتى است كه در ميزان مشاركت و همچنين 

انتخاب صحيح مردم بسيار مؤثر است.
رئيس مجمع نمايندگان استان اظهار كرد: البته در مسير آگاهى بخشى 
به مردم براى انتخاب درســت، بايد از تخريب افراد و زيرسؤال بردن 
تــالش و خدمات دولتمردان و مســئوالن به طورجد پرهيز كنيم زيرا 
تخريب افراد به هيچ عنوان موجب كسب موفقيت و رشد و پيشرفت 

نمى شود.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
انتقاد سازنده و مطالبه گرى براساس انصاف و قانون تنها راهكار رفع 
مشــكالت براى تأمين رفاه و آسايش مردم است، گفت: حضور افراد 
توانمند، شناخته شــده و داراى توان مناســب براى مديريت كشور 
به عنوان نامزد انتخابات به طور قطع به حضور گســترده و حداكثرى 

مردم منجر خواهد شد.

دست رد رئيسى به پيشنهاد اعضاى خبرگان
 براى انتخابات

 رئيس قوه قضاييه دعوت اعضاى مجلس خبرگان براى برگزارى جلســه 
درباره انتخابات 1400 را رد كرد.

ــن  ــر رد اي ــرگان خب ــس خب ــاى مجل ــى از اعض ــا، يك ــزارش ايرن ــه گ ب
ــم رئيســى  ــت ا... ابراهي ــرگان توســط آي درخواســت اعضــاى مجلــس خب
نايــب رئيــس مجلــس خبــرگان رهبــرى، گفــت: روز دوشــنبه در حاشــيه 
ــس  ــر از اعضــاى مجل ــا 50 نف ــرگان، حــدود 40 ت ــس خب ــيه مجل اجالس
ــاره  ــا آيــت ا... رئيســى درب خبــرگان قصــد برگــزارى جلســه خصوصــى ب
ــل اطــالع  ــاى رئيســى به دلي ــه آق ــتند، ك ــات 1400 را داش موضــوع انتخاب
ــه را  ــن جلس ــزارى اي ــان، برگ ــكر از ايش ــن تش ــه، ضم ــوع جلس از موض

ــه اســت. نپذيرفت

قاليباف رؤساى 2 كميسيون را 
مأمور پيگيرى  حل اختالف دولت و مجلس كرد

 رئيس مجلس در راســتاى فرمان رهبر انقالب براى تعامل با دولت درباره 
نحوه اجراى قانون «لغو تحريم ها» مجتبى ذوالنور و فريدون عباســى رؤساى 
كميسيون هاى امنيت ملى و سياست خارجى و انرژى مجلس را موظف كرد در 

تعامل با نهادهاى مرتبط دولتى، اين مسأله را پيگيرى كنند.
ــه گــزارش تســنيم، محمدباقــر قاليبــاف از ذوالنــورى و عباســى خواســته  ب
اســت، دربــاره اجــراى مــاده 6 قانــون اقــدام راهبــردى بــراى لغــو تحريم هــا 
(مربــوط بــه توقــف اجــراى پروتــكل الحاقــى) بــا جلــب نظــر اعضــاى 2 
كميســيون و بــا محوريــت دبيرخانــه شــوراى عالــى امنيــت ملــى در تعامــل 
بــا دولــت از جملــه، ســازمان انــرژى اتمــى و وزارت خارجــه، موضــوع را 

ــد. ــرى كنن ــرعت پيگي به س

اتحاديه اوراسيا فضاى مناسب 
براى تعامالت اقتصادى ايران 

 آزادســازى منابــع ارزى به ناحق و غيرقانونى بلوكه شــده ايران بى ترديد 
گشايش هايى را در فضاى اقتصادى كشور فراهم خواهد كرد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، رئيس جمهور در جلسه ستاد هماهنگى 
اقتصــادى تصريح كــرد: هر نوع تنش و درگيرى و هــر اقدامى كه به ثبات و 
اســتحكام و آرامش اقتصادى لطمه بزند، خيانت با هدف آسيب زدن به زندگى 
مردم و اقتصاد كشــور است. حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى درباره 
اجــراى توافقنامه تجــارت ترجيحى با اتحاديه اورآســيا و ميزان معامالت و 
تبادالت تجارى با كشــورهاى عضو اين اتحاديه، گفت: اين توافقنامه فرصت 
خوبى براى گســترش تعامالت و همكارى هاى منطقه اى و توســعه مناسبات 

تجارى و اقتصادى با كشورهاى عضو اين اتحاديه است.

آگهـى مناقصه آتشبارى

شركت معدن كار باختر( سهامى خاص) 

شركت معدن كار باختر در نظر دارد فعاليت هاى خود در سال 1400 در واحد هاى باباعلى و گاللى و شهرك را به شرح جدول ذيل به پيمانكاران واجد شرايط 
واگذار نمايد.

*توضيح اينكه در واحد شهرك در صورت عدم وجود انبارك مواد ناريه، آتشبارى به صورت يكبار مصرف مى باشد و "هزينه انباردارى" ندارد.
از متقاضيان محترم دعوت به عمل مى آيد پس از هماهنگى با سرپرستان به شرح ذيل، نسبت به بازديد از پروژه ها، دريافت اسناد و تحويل آن ظرف مدت 

10 روز پس از تاريخ درج آگهى به آدرس مربوط مراجعه نمايند. 
*  واحد باباعلى: واقع در كيلومتر 35 جاده همدان-سنندج، روستاى باباعلى، معدن 

سنگ آهن باباعلى
 تلفن: آقاى مهندس خوش سيما  09108111007

روستاى  سنقر،  جاده  كيلومتر 15  وينسار،  راهى  سه  قروه،  در  واقع  گاللى:  واحد    *
گاللى، معدن سنگ آهن گاللى، تلفن: آقاى مهندس عباسى 08735448012

* واحد شهرك: واقع در بيجار، حسن آباد ياسوكند، روستاى سراب، معدن سنگ آهن 
شهرك، تلفن: آقاى مهندس خليلى 09187018208
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شركت صاحب 
صالحيت

قبول مسئوليت و خودرو
كليه خدمات خريد تا تحويل مواد
عمليات انباردارى و آتشكارى

ساير موارد الزم

محمد ترابى »
 ديگر مى تــوان گفت اختالفات و درگيرى 
ميان دولــت دوازدهم و مجلــس يازدهم به 
امرى طبيعى تبديل شده است. مسير مشخص 
اســت، مخالفت نمايندگان مجلس با هرگونه 
اقدام دولت و از ســوى ديگــر هرگونه اقدام 
دولت فارغ از تصميمات و نظر مجلس! فارغ 
از هرگونه ديدگاه حزبى، مى بايست گفت كه 
اين اختالفات به حتم باعث آســيب سياسى و 

اقتصادى به كشور خواهد شد.
البته اين مســائل چندين ماه پيــش و هنگام 
انتخابات مجلس يازدهم و هيأت رئيســه اين 

مجلس پيش بينى مى شد. 
رهبر معظم انقالب طى ســالجارى در چندين 
مقطــع نمايندگان مجلس و دولتمــردان را به 

همكارى و هماهنگى بيشتر توصيه فرموده اند.
حضرت آيت ا... خامنه اى در سخنرانى اخيرشان 
با اشــاره به اختالفات اخير مجلس و دولت، 
فرمودند: اين اختالف نظرها قابل حل است و 
بايد دو طرف، قضيه را با همكارى يكديگر حل 
كنند و نبايد اختالف ها رها و يا تشديد شود كه 

نشان دهنده دوصدايى باشد.
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى روزدوشنبه 
هفته جارى در واكنش بــه مذاكرات و توافق 
ميان دولت و آژانس بين المللى هسته اى، با كنار 
گذاشــتن طرح اليحه بودجه دولت از دستور 
كار صحن، شــكايتى مبنى بر تخلف دولت از 
قانون وضع شــده توسط مجلس تنظيم كرده و 
به قوه قضاييه ارجاع دادند. طرح «اقدام راهبرى 
بردى براى لغو تحريم ها»ى نمايندگان، از همان 
ابتدا با اســتقبال دولت همراه نشد.اين درحالى 
است كه دولتمردان مدعى هستند توافقات اخير 
ناقض طرح مجلــس نخواهد بود.  با اين حال 
مجلس يازدهم همواره دولت دوازدهم را متهم 
به نبود مديريت صحيح كرده و از سوى ديگر 
دولتمردان اقدامات نمايندگان مجلس يازدهم 
را سياســى-حزبى دانســته و آن را در جهت 
انتخابــات 1400 و برنامه اى براى به دســت 

گرفتن دولت بعدى متهم مى كنند. 
 تقابل يا ديپلماسى

مى تــوان سياســت خارجــى هر 2 قــوه كه 
خالصه اى از 2 طيف اصلى در كشــور هستند 
را در يك جملــه خالصه كرد؛ اعضاى دولت 
دوازدهم به نمايندگى از اصالح طلبان مذاكرات 
و اصول ديپلماســى را حل مســأله تحريم ها 
دانســته و از ســوى ديگر نمايندگان مجلس 
يازدهم به نمايندگى از اصولگرايان مقابله به مثل 

را در دستور كار خود قرار داده اند.
مى بايســت گفت كه هر 2 تفكــر از ابزارهاى 
اصلى در سياســت خارجه محســوب شده و 
روش هــاى پذيرفته شــده در عرصه بين الملل 
به حســاب مى آيد. اما اينكه در اتخاذ سياست 
خارجه كشــور به فرموده مقام معظم رهبرى 
دوصدايى وجود داشــته باشد، امرى است كه 

قابل قبول نيست. 
 بايدن در ميان فشار اعضاى برجام 

و كنگره
در مقطع كنونى با تغيير دولت در اياالت متحده 
روند بازى سياســى در عرصه بين الملل تغيير 
كرده است. زيرا دولت جو بايدن به عنوان مقصر 
خروج آمريكا از برجام شــناخته نمى شود و از 
اين رو به اعتقاد برخى از كارشناســان اياالت 

متحده هماننــد چند ماه گذشــته در مجامع 
بين المللى در انزوا قرار ندارد. 

از اين رو به اعتقاد برخى از مقامات و كارشناسان 
غربى، اياالت متحده با لغو فعال كردن مكانيسم 
ماشــه نخســتين گام را در جهت بازگشت به 

برجام و انجام مذاكرات با ايران برداشته است!
اين درحالى اســت كه محمدجــواد ظريف 
تصريح كرده كه از ابتدا فعال كردن مكانيســم 
ماشــه غيرقانونى بــوده و دولت فعلى آمريكا 
اقدام خاصــى انجام نداده اســت. با اين حال 
دوشــنبه هفته جارى و همزمان بــا توافقات 
ميان آژانس و كشــورمان، كره جنوبى و ايران 
درباره نحوه جابه جايى و مصرف بخشــى از 
پول هاى بلوكه شده كه كره اى ها مانع اصلى آن 
را تحريم هاى آمريكا معرفى مى كردند، توافق 

صورت گرفت. 
دولت بايدن به همان اندازه كه از سوى مجامع 
بين المللى براى بازگشت به برجام تحت فشار 

بوده، از سوى رقباى جمهوريخواه خود در سنا 
نيز براى امتياز ندادن به ايران تحت فشار است؛ 
زيرا به گفته تحليلگــران آمريكايى اين رئيس 
جمهور به رأى اين سناتورها طى سال هاى آتى 

نيازمند خواهد بود. 
در ايــن ميان مى بايســت گفت كه بــا اتخاذ 
سياســت هاى تأخيرى و يا اشــتباه، فرصت 
پيش رو براى كشورمان از دست خواهد رفت و 
اين فرصت براى اياالت متحده فراهم مى شود 
كه با مقصر جلوه دادن ايران مبنى بر مانع تراشى 
براى بازگشت آمريكا به برجام، از زير بار فشار 

مجامع بين المللى خارج شود.
از اين رو سياست تقابل در برابر سياست هايى 
كه دولت فعلى آمريكا مسئوليت آن را برعهده 
نمى گيــرد، مى توانــد فرصت پيــش رو براى 

امتيازگيرى از رقيب را بگيرد.
 اعالم آمادگى آمريكا 
براى مذاكرات غيررسمى

ســخنگوى كاخ ســفيد در كنفرانسى خبرى 
اعــالم كرد كه متحدان اروپايى واشــنگتن در 
انتظار پاســخ ايران به شــركت در مذاكرات 
هسته اى هســتند. جن ساكى همچنين در اين 
زمينه اظهار كــرد: ما درباره گام هــاى آتى با 
كنگره گفت وگو خواهيم كرد. يك مقام ارشد 
اتحاديه اروپا جمعه گذشــته اعالم كرد كه اين 
اتحاديه در تالش است تا جلسه اى غيررسمى 
را با مشــاركت تمامى طرفين برجام و آمريكا 

برنامه ريزى كند.
اين مقام اعالم كرده بود كه هيچ دعوتى تاكنون 
انجــام نگرفته و چارچوب زمانــى براى اين 
جلسه درنظر گرفته نشده است اما قدرت هاى 
جهانى مى خواهند هرچه زودتر توافق هسته اى 

را احيا كنند.
كاخ ســفيد نيز اعالم كرده اســت كه پيشنهاد 
ميانجيگيرى اروپا ميان تهران و واشــنگتن را 

مى پذيرد.

 وزارت خارجــه چين با 
اشاره به تماس تلفنى عباس 
ژائوشــو»  «ما  و  عراقچــى 
و  ايران  خارجه  وزير  معاون 
چين بر لزوم بازگشت سريع 
واشــنگتن به برجــام و لغو 

تحريم ها تأكيد كرد.
به گــزارش فارس، در بيانيه وزارت خارجه 
چيــن در اين زمينه آمده اســت كه پكن و 
تهران معتقدند كه بازگشت آمريكا به توافق 
هسته اى و لغو تحريم ها يك موضوع كليدى 
براى حل بن بست هسته اى پيش آمده است.

وزارت خارجــه چين همچنين گفته، محور 

گفت وگوى معاونان وزارت خارجه ايران و 
چين تبادل ديدگاه ها در زمينه برنامه هسته اى 
ايران بود. طرفين تأكيد كردند كه شــرايط 
پيرامون اين پرونده به ســرعت درحال تغيير 
اســت و درحال حاضر هــم فرصت و هم 

چالش هايى وجود دارد.

بررسى حواشى اخير دولت و مجلس

پذيرفته نبودن دوصدايى در سياست خارجه 
■ آمريكا به دنبال بهانه اى براى رهايى از فشارهاى بازگشت به برجام

■ ظريف: مجلس قطع همكارى با آژانس را نخواسته است

تأكيد چين بر لزوم بازگشت سريع واشنگتن 
به برجام و لغو تحريم ها

 از 27 بهمن به صورت رســمى به آژانس 
بين المللى انرژى اتمى اعالم شد كه از صبح 
پنجم اسفندماه قانون مجلس در اين باره اجرا 
خواهد شد و از همين رو اجراى اين قانون از 

صبح روزگذشته آغاز شده است.
وزير امــور خارجــه كشــورمان در جمع 
خبرنگاران درباره ســفر گروســى مديركل 
آژانس به ايران، گفت: آقاى گروسى به ايران 
آمد تا ترتيباتى را براى اجراى قانون داشــته 
باشــيم؛ به توافقاتى در اين زمينه رسيديم و 
اصل توافق بر اين اســت كه نوارهايى كه از 
برنامه هاى هســته اى ما ضبط مى شوند ـ كه 
هيچ گاه به صورت زنده به آژانس ارائه نمى شد 
بلكه به طور روزانه و هفتگى ارائه مى شــد ـ 
از اين به بعد نگهدارى مى شــود و در اختيار 
آژانس قرار نمى گيرد؛ البته اجراى پادمان ادامه 

پيدا مى كند. 
محمدجواد ظريف تأكيــد كرد: پادمان تعهد 
جمهورى اسالمى ايران است و مصوبه اخير 
مجلس هم اجازه همكارى بيش از پادمان را به 
ما نمى دهد و اين به آن معناست كه همكارى 

ما با آژانس ادامه پيدا مى كند.
وى ادامه داد: اجراى مصوبه مجلس به معناى 
قطع همكارى ايران با آژانس بين المللى انرژى 
اتمى نيست و قانون مجلس نيز چنين چيزى 

را نخواسته است.

وزيــر امور خارجه كشــورما در ادامه گفت: 
همكارى ايران با آژانس ادامه پيدا مى كند اما 
اين همكارى فراتر از پروتكل الحاقى نخواهد 
رفــت و در اين چارچوب همكارى خواهيم 
كرد. با كشورهاى مختلف 5+1 يعنى روسيه 
چين و 3 كشــور اروپايى و اتحاديه اروپا و 
با ســاير كشــورها از ماه ها پيش گفت وگو 
داشــتيم؛ البته بحث كاهش تعهدات ايران در 
چارچوب ماده 36 برجام بيش از 2 سال است 
كه آغاز شده و بحث خروج آمريكا از برجام 
و كاهش تعهدات ايران بحث هميشگى ايران 

در جلسات با طرف هاى برجام بوده است.
ظريف افزود: بحث مصوبه مجلس نيز كه در 
همين چارچوب برجام مصوب شده است به 
اطالع همه رسيده و گفته ايم به محض اينكه 
آنها تعهدات خودشــان را اجــرا كنند يعنى 
اروپايى هــا و آمريكايى ها بــه تعهدات خود 
بازگردند ما نيز به تعهدات خود عمل مى كنيم.

وى پيرامون اقدامات و اتفاقات روز گذشــته 
مجلس توضيح داد: متأسفانه ما يك مشكلى 
پيدا كرده ايم كه همه مسائل را با زاويه سياسى 
مى بينيم، آنچه جناب آقاى صالحى با آژانس 
بين المللــى انرژى اتمى تفاهــم كردند يك 
موفقيت بى نظير ديپلماتيك اســت كه آقاى 
صالحى با شجاعت، توانمندى و با اتكا به اين 
ملت انجام دادند. اگر دوســتان ما در مجلس 

روز گذشته و هماهنگى هايى كه شده بود را 
نگاه كرده بودند، همان طور كه در بيانيه دولت 
آمده اگر مصوبه 25 بهمن شوراى عالى امنيت 
ملــى را نگاه كرده بودند كه براســاس همان 
مصوبه روز بيســت وهفتم بهمــن نامه پايان 
اجــراى پروتكل الحاقى را به آژانس داديم و 
براساس همان مصوبه گروسى به ايران آمد، 
اگر همه اينها را نگاه كرده بودند آن رفتارهاى 
كامًال غيــرالزم كه ديروز در مجلس صورت 

گرفت انجام نمى شد.
وزير امور خارجه كشــورمان در ادامه گفت: 
ما ايــن را به حســاب ايــن مى گذاريم كه 
تحوالت خيلى ســريع اتفاق افتاده، دوستان 
ما اطالع نداشــتند و توافق را نخوانده بودند. 
آنها اگر ضميمــه را بخوانند همه چيز باز و 
آشكار اســت، دوستان ما از زمان برجام يك 
حرف هايــى را دنبال كرده انــد كه ضميمه 
محرمانه و سرى دارد، هر چيز در برجام آمده 
ما مثل آمريكايى ها نبوديم كه برجامى كه به 
انگليسى بوده اســت را بگذاريم كنار و چيز 
ديگرى چاپ كنيم ما خود برجام را در اختيار 
همه گذاشتيم، مردم ما مى توانند آن را بخوانند.

ظريف تأكيد كرد: توافــق چند روز پيش با 
آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز آشكار است 
و ان شاءا... در تاريخ ثابت خواهد شد كه اين 

توافق يكى از نقاط قوت ماست.
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شــأن و مقام يك پدر يا 
مادر در كانون يك خانواده 
تربيتى  كيفيت  به  بستگى 
اســت كه فرزندان در آن 
خانواده لمس مى كنند، لُب 
كالم اينكه در هر درجه از 
شأن و مقام پدرى در نزد 
فرزندان خود باشى، همان 
محصــول را از وجود آنان 
برداشت مى كنى كه خود در 

وجود فرزند كاشته اى

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

پرداخت وام به 338 هزار بازنشسته 
تأمين اجتماعى 

ــه در  ــالم اينك ــا اع ــى ب ــن اجتماع ــازمان تأمي ــى س ــركل فرهنگــى اجتماع  مدي
ســالجارى 338 هــزار نفــر از مســتمرى بگيران ســازمان تأميــن اجتماعــى وام 

قرض الحســنه دريافــت كردنــد.
به گزارش مهر، على جهانى اظهار كرد: براســاس نظر مساعد مديرعامل سازمان تأمين 
اجتماعى امســال اعتبار تخصيصى به تسهيالت مستمرى بگيران از 200 ميليارد تومان 
سال گذشــته به حدود 2 هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه بر اين اساس نسبت به 
ســال گذشــته تعداد قابل توجهى از مســتمرى بگيران موفق به دريافت وام 5 ميليون 

تومانى شدند.

توزيع تبلت و سيم كارت به دانش آموزان 
تحت پوشش بهزيستى

 مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان ســازمان بهزيستى كشور از توزيع تبلت و 
سيم كارت به 8 هزار دانش آموز تحت پوشش اين سازمان با رعايت شأن و كرامت آنها 
خبر داد و گفت: اجراى اين طرح موجب جلوگيرى از ترك تحصيل دانش آموزان شد.

به گزارش ايرنا، سعيد بابايى افزود: اين تبلت و سيم كارت ها تاكنون براى 4 هزار و 421 
دانش آموز ارسال قطعى شده و احتماال تاكنون به دست 775 نفر از دانش آموزان رسيده 
اســت. وى گفت: دانش آموزان براى دريافت تبلت و سيم كارت پس از ارسال پيامك 
و ارزشيابى از سوى مددكاران كلينيك ها، اكانتى در ديجى كاال ساختند و آدرسى ثبت 

كردند و سپس روند توزيع آغاز شد.

ثبت نام كنكور ارشد گروه پزشكى سال 1400 
به زودى آغاز مى شود

 رئيس مركز ســنجش آموزش پزشــكى از آغاز ثبت نام آزمون كارشناســى ارشد 
رشته هاى گروه پزشكى سال 1400 در هفته آينده خبر داد.

سيدسعيد هاشــمى نظرى در گفت وگو با مهر اظهار كرد: ثبت نام در آزمون كارشناسى 
ارشد رشته هاى گروه پزشكى سال 1400 (سال تحصيلى 1401-1400) در هفته جارى 
آغاز مى شود و داوطلبان مى توانند به صورت اينترنتى با مراجعه به سايت مركز سنجش 

آموزش پزشكى نسبت به ثبت نام اقدام كنند.
وى افزود: آزمون كارشناسى ارشد رشته هاى گروه پزشكى سال 1400 (سال تحصيلى 

1401-1400) در روزهاى 30 و 31 ارديبهشت ماه 1400 برگزار مى شود.

آسيا: ماليات و شهرك هاى صنعتى
 اينم مثل خونه هاى لوكس پُر و خالى  بودنش مهمه؟!

ابتكار: در صف روغن  و كرونا 
 كرونا از قبل خودش زنبيل گذاشته!!

اخبار صنعت: تجارت از ريل خارج شده است 
 كالفش از دستش خارج شده!!

اقتصادبرتر: سرگيجه مردم در بازار خودرو 
 خودرو هم شده چوب دوسر، نه اين وريه نه اون ورى!!

امروز: گرانى و تورم اكثريت مردم را آزار مى دهد
 مهم اينه كه دلت نشكنه!!

همدان پيام : مرغى كه شهروندان را به صف كرد
  كرونا را شكست خواهيم داد نه حتما ولى فورا!!
همدلى: عبور كروناى انگليسى از خاكريزهاى جنوب 

 الكى نيست كه اسمشو گذاشتن جهش يافته!!
نوآوران: دولت را كوچكتر و اقتصاد را مردمى تر كنيم

 دلبندم اون سفره اس كه كوچيكتر مى كنن !!
بشارت نو: افزايش تورم بين دهك ها 

 هر دهكى كه خونش پررنگ تره تورمش كمتره!!
پيام زمان: آغاز توليد واكسن ملى از ارديبهشت 1400

 فعال ســال نو رو با جناب كرونا تحويــل كنيد تا ببينيم چى 
پيش مياد!!

خريدار: قيمت گذارى خودرو به بورس نرسيد
 فعال به خاطــر فاصله گذارى اجتماعى تنــش به تنه بورس 

نخورده!!
عجب شير: انباشت 400 هزار تن گوشت قرمز در سردخانه هاى كشور

 بدون شرح!!
صمت: كسرى بودجه و گره كور تورم 
 يك معادله دومجهولى حل نشدنى!!

دستگيرى باند سارقان خودروهاي 
مدل پايين در همدان 

 جانشين انتظامى استان از دستگيرى باند سارقان خودروهاي مدل 
پايين و كشف 14 دستگاه خودرو خبر داد.

رضــا زارعى در تشــريح اين خبر گفت: به دنبال وقوع ســرقت هاي 
متعدد خودروهاي پرايد مدل پايين در ســطح شهر همدان به گونه اي 
كه ســارقان قطعات اصلــي خودروها از قبيل باتــري، ضبط و باند، 
كپسول هاي گاز، آچارآالت و زاپاس را سرقت و خودرو را به صورت 
بالصاحب در سطح شهر رها مي كردند، بررسى موضوع در دستوركار 

كارآگاهان پليس آگاهى استان قرار گرفت.
به گزارش پايگاه خبري پليس، وى افزود: با روش هاي خاص پليسي 
و در چند عمليات پيچيده اطالعاتي، تصوير ســارقان ســابقه دار كه 
به تازگى از زندان همدان آزاد شــده بودند به دســت آمد و تحقيقات 

براى دستگيري نامبردگان انجام شد.
جانشين انتظامى استان همدان بيان كرد: سارقان كه 2 نفر بودند حين 
ورود به مخفيگاه شان در حاشيه شهر همدان دستگير و به پليس آگاهي 
استان منتقل شدند و در بازجويي هاي اوليه و با ارائه داليل، مدارك و 
مستندات به سرقت 14 دستگاه خودروي سواري پرايد از سطح شهر 
اعتراف كردند. اين مقام انتظامى استان همدان گفت: 2 خريدار اموال 
سرقتي نيز با راهنمايي ســارقان دستگير و پرونده به دادسرا ارسال و 

متهمان با قرار مناسب روانه زندان شدند.

آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم) به تاريخ 1399/11/30

حسين بابايى - شهردار مالير 

شهرى  برون  ترمينال  اجاره محوطه  به  شهر نسبت  شوراى اسالمى  مجوز شماره 1094/ش/5/م - 1399/09/11  استناد  به  دارد  نظر  در  شهردارى مالير 
مينى بوس رانى مالير- همدان واقع در بلوار شهيد بهشتى به منظور ارائه خدمات مسافربرى از طريق نشر آگهى مزايده عمومى به افراد حقيقى و حقوقى 

واجد صالحيت عمومى براى مدت دو سال اقدام نمايد.
 لذا متقاضيان مى توانند پيشنهادات كتبى خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1399/12/19 به همراه 30,000,000 ريال به صورت نقد 
همراه  به  اساسنامه  معتبر (كپى  شناسايى  مدارك  همراه  به  بانكى  ضمانت نامه  يا  خزانه  اسناد  يا  شهدا)  شعبه  ملى  بانك  حساب 0105598672002  (به 
آخرين تغييرات) و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى از طريق سامانه تداركات دولت ارسال نمايند و الزامًا مى بايست اصل ضمانتنامه شركت در مزايده 

تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد. 
همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره مستقيم 32226061-081 داخلى 179 تماس حاصل نمايد و يا مى توانند اطالعات مورد نياز 
جهت شركت در مزايده را از سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانى setadiran.ir و سايت شهردارى مالير به نشانى malayer.ir دريافت 

دارند.
سايرمشخصات:

1- اجاره پايه محوطه مذكور براى دو سال با پيش پرداخت 100,000,000 ريال به ترتيب براى سال اول ماهيانه 20,000,000 ريال، سال دوم ماهيانه 30,000,000 
ريال مى باشد.

2- مهلت تحويل و اخذ اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه 1399/12/19 (ساعت 14:00) كه متقاضيان مى بايست از طريق سامانه تداركات 
دولت پاكت ب و ج خود را ارسال نمايند و الزامًا مى بايست پاكت الف شامل اصل ضمانتنامه شركت در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد و 

شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
3- چنانچه برنده مزايده از انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خوددارى نمايد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و به نفر دوم واگذار مى شود 

و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
4- پس از مشخص شدن برنده مزايده و انعقاد قرارداد سپرده نفرات بعدى مسترد مى گردد.
5- به پيشنهادات مخدوش، مشروط و فاقد سپرده ضمانت نامه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- مدت اعتبار پيشنهادات از تاريخ بازگشايى 3 ماه مى باشد.
7- هزينه نشر آگهى مزايده به عهده برنده مى باشد.

ش- تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در روز چهارشنبه 99/12/20 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردار مى باشد. 
(م الف 449)

آگهى مناقصه عمومى

شركت معدن كار باختر( سهامى خاص)

ــرى  ــات بارگي ــر در نظــر دارد عملي ــدن كار باخت شــركت مع
و حمــل مــاده معدنــى و باطلــه معــادن ســنگ آهــن خــود 
ــن)،  ــى(1,500,000 ت ــى باباعل ــه حجــم تقريب در ســال 1400 ب
گاللــى (1,200,000 تــن) و شــهرك (2,500,000 تــن) بــه 

ــد. ــذار نماي ــرايط واگ ــد ش ــكاران واج پيمان
ــد پــس از  ــه عمــل مــى آي ــرم دعــوت ب ــان محت از متقاضي
ــه  ــبت ب ــل، نس ــرح ذي ــه ش ــتان ب ــا سرپرس ــى ب هماهنگ
ــل آن ظــرف  ــا، دريافــت اســناد و تحوي ــروژه ه ــد از پ بازدي
ــوط  ــه آدرس مرب ــخ درج آگهــى ب ــدت 10 روز پــس از تاري م

ــد.  ــه نماين مراجع
ــدان -  ــاده هم ــر 35 ج ــع در كيلومت ــى: واق ــد باباعل -  واح
ــى.  ــدن ســنگ آهــن باباعل ســنندج -روســتاى باباعلى-مع

ــيما  09108111007 ــوش س ــدس خ ــاى مهن تلفن:آق
ــار،  ــى وينس ــه راه ــروه، س ــع در ق ــى: واق ــد گالل -  واح
كيلومتــر 15 جــاده ســنقر، روســتاى گاللــى، معــدن ســنگ 
آهــن گاللى، تلفــن: آقــاى مهنــدس عباســى 08735448012
-  واحــد شــهرك: واقــع در بيجــار، حســن آبــاد ياســوكند، 
ــن:  ــهرك، تلف ــن ش ــنگ آه ــدن س ــراب، مع ــتاى س روس

ــى 09187018208 ــدس خليل ــاى مهن آق
(اسناد مناقصه صرفاً از طريق سايت

www.madankarbakhtar.com  قابل دريافت مى باشد.)

مهدى ناصرنژاد »
 در يكى از بهترين روزهاى خدا كه خورشــيد 
عالم تاب به اســم و ياد و بركت ميالد مبارك موال 
و مقتدا و امام اول و برحق شــيعيان راستين جهان، 
حضرت على(ع) طلوع مى كند و آسمان ها و زمين 
را با نور خود روشــن مى سازد، از مقام تمام پدر ها 

هم تجليل به عمل مى آيد. 
روز 13 رجب از ماه قمرى كه مولود كعبه در جهان 
طلوع كرد، براى ما شيعيان ايرانى و پيروان شرافتمند 
موالى متقيــان على ابن ابوطالب(ع)، روز قشــنگ 
«پدر» هم هست و در اين روز شيرين و دلنشين از 

مقام شامخ پدر قدردانى مى كنيم. 
براى يك پدر هيچ چيــزى در دنيا لذت بخش تر از 
اين نيســت كه اگر در فرصــت كوتاه روز پدر هم 

كه شــده، فرزندان خود را كنار 
خويــش ببيند و براى يك لحظه 
هم كه شــد ، نــگاه صميمى و 
مهربان جگرگوشــه هاى خود را 
فقط و فقط ازآن خودش بداند. 

و  باشــكوه  و  شــيرين  چــه 
غرورانگيــز اســت آن لحظــه 
روح بخش كه پســر شانه به شانه 
خود را در آغوش پدر ستون كند 
و پــدر با عطر خوش و دل انگيز 
موهاى فرزنــد، نفس نفس جان 
بگيرد و حس بودن و ماندن براى 
هميشــه را در وجود خود و در 
تپش هاى منظــم قلب فرزندش 

احساس كند. 
اما  اى كاش همه روزهاى خدا به 
نام روز پدر بود، نه به اين خاطر 
كه شايد چنين روزى بچه ها هم 

مهربان تر و دست يافتنى تر باشند، نه به اين دليل كه 
بچه ها به زحمت بيفتند و براى تهيه شاخه گلى به ياد 
پدر، خود را خسته كنند، كه خدا مى داند، خستگى 
فرزنــد هرگز مطلوب پدر نيســت، فقط و فقط به 
اين دليل كه براى پدر هميشــه اين فرصت باشد تا 
حــرارت وجود پاره هاى تــن خويش را از نزديك 

احساس كند.
 كاش از اول به پدر ها بى مهرى نمى شــد و روزى 
را به نام پدر در تقويم هاى رسمى عالمت نمى زدند، 
چون چنين كارى به خودى خود مرزبندى و جدايى 
بين پدر و فرزندى را سبب مى شود، يك سال بايد 
منتظر باشــى و لحظه شمارى كنى و چشم و گوش 
بــه راه و دق الباب در خانه داشــتى باشــى تا مگر 
فرزنــدان بهتر از جان، آن روز را با لبخند و ظاهرى 
آراسته از در درآيند و ســراغ بابا را بگيرند. نه اين 
قاعده اصال درست و ســزاوارانه نيست. اصال چرا 
بايد به بهانه روز پدر و يا مادر و يا هر عزيز ديگرى، 

كسى و آن هم كسى به نام پدر يا مادر را به اين بهانه 
ارزش گذارى كرد! آيا واقعا عزيزترين ها شايســته 
ارزش گذارى با اشــيا و هداياى زمينى هستند؟ در 
كجاى قاموس خداوندى و تبيين  شــأن يك مادر يا 
پدرى نوشــته شده يا گفته شده و يا وحى است كه 
فرزندى توانمند بــا هر درجه عالقه مندى و ارادت 
به پدر يا مادر عزيز خود در روزى به اين مناســبت 
با كادويى به ارزش مادى يك دســت كت وشــلوار 
فاخر يا ساعتى نفيس و يا هر چيز ارزشمند، درجه 
خلــوص خود را ابراز كند و از ســويى يك فرزند 
كم درآمد و عائله مند چيزى بيشتر از يك پيراهن يا 
كمتر از آن نتواند براى تبريك روز عزيزترين خود 
تدارك ببيند؟ مگر نه اين است كه در نزد آفريدگار 
عادل شــأن و مقام تمام پدر ها و مادر ها همســنگ 
و برابر است، پس چرا ما بندگان 
خدا خودمان مسبب مرزبندى و 
ارزش گذارى كــم و بيش براى 

خودمان هستيم. 
اين قرار و مدار ناصوابى بود كه 
از انســان هاى اين دوران سر زد 
و شايد موجب رنجش خاطر و 
شكســت دل خيلى از مادران و 
پدران رنج كشيده شد. اساسا شأن 
و مقام يك پدر يا مادر در كانون 
يك خانواده بســتگى به كيفيت 
تربيتى اســت كه فرزندان در آن 
خانواده لمس مى كنند، لُب كالم 
اينكــه در هر درجه از شــأن و 
مقام پدرى در نزد فرزندان خود 
باشى، همان محصول را از وجود 
آنان برداشت مى كنى كه خود در 
وجود فرزند كاشته اى! مى گويند 
گندم از گندم برويد، جو ز جو! اميد اســت پدر ها 
و مادر هــا در مقام تعليــم و تربيت، همان بذرى را 
در وجود فرزندان خود بپاشــند كه انتظار محصول 
آن را دارنــد! و اما حكايت قلب ما اين اســت كه، 
پدر مهربان و زحمتكش كه چه عرض شــود، بلكه 
مصيبت كشى داشــتيم كه قدرش ندانستيم و به جبر 
زمان از دست داديم و حال هم حسرت و افسوس 

هيچ سودى ندارد! 
در روزگار كودكى حال از روى دســت تنگى و يا 
باورهاى جوانى، عادتمان شــده بود تا به مناسبت 
روز پدر همــراه هديه اى بچگانه، نامه اى هم براى 
پدر نوشــته و واگويه هاى جوانى و احساسى خود 
را قلمى كنيم، گذشــت و سال هايى از پس آن آمد 
و رفت و اصال فراموشــمان شــده بود كه دوران 
كودكى و جوانى به مناسبت روز پدر چه مكاتباتى 
با او داشتيم و به مقتضاى گذر عمر و بزرگسالى در 
عوالم ديگرى بوديم و در فاصله دور با آن روزگار 

قرار گرفته بوديم تا 
اجل  دســت  اينكه 
بابا را از ما گرفت و 
هم  روحى  تألمات 

به روال ســرد و بى روح روزگار كج مدار و بى وفا 
با ما نتوانســت كارى بكند و از فراغ بابا بكشد! تا 
در ايام پساتشريفات مقرر شد گاوصندوق هميشه 
خاموش و مرموز حجره بابا به دســت ما گشــوده 

شود.
 چنين شد و ذخاير گاوصندوق هم با رؤيت همگان 
اگرچــه براى خيلى ها مايه اميد و دلگرمى شــد اما 
بــراى ما چيزى غير از افســوس و حيرت ماتركى 

بيش نداشــت و درس بزرگى كــه دير آموختيم و 
درخدمــت به پدر كارى برايمان نكــرد. البته ارثيه 
ويژه و سفارش شــده پدر براى من ديگران را هم 
به حيرت آورد و حقيقتــى از كنه وجود پدر عيان 
ساخت كه شايد با هيچ تجربه و حادثه اى قابل فهم 
نمى بود! پدر نامه هاى دوران كودكى مرا در لفافه اى 
ابريشمين و زردوزى شــده پيچيده بود و در كناره 
يكى از نامه ها با آن دســت خــط منحصر به فرد و 

دلنشين خود يادداشت كرده بود: «... جان، نمى دانى 
اين نامه هاى قشنگ و ساده تو چگونه تمام رنج عالم 
را از جان من مى زدايد و هر وقت دلتنگ مى شوم با 

خواندن اين نامه ها آرام مى گيرم.»
آرى هميشه براى پدر و مادر ها رفتارى از فرزندان 
ارزشــمند و به جان ســپردنى اســت كــه با هيچ 
ارزش گذارى مــادى و هدايــاى ازبين رفتنى قابل 

مقايسه نيست.

فقط يك روز به نام پدر 
بى انصافى نيست؟!

نيلوفر بهرمندنژاد»
 يــك جامعه شــناس ضمن عــرض تبريك 
به مناسبت فرارسيدن روز پدر با اشاره به محوريت 
نقــش پدر در كانون خانواده، بيــان كرد: خانواده 
يكــى از قديمى ترين نهادهايى اســت كه جامعه 
بشرى از بدو تولد حيات اجتماعى خود را در آن 
آغاز مى كند كه از پدر و مادر و فرزندان تشــكيل 

شده است.
با توجه به اينكه نقش مادر در تربيت كودك بسيار 
مهم است اما پدر هم وظايف و تأثير بسيار مهمى 
در اين زمينه دارد كه ناديــده گرفتن آن مى تواند 
مشكالت زيادى به دنبال داشته باشد. از اصلى ترين 
وظايف او مى توان بــه وظايف اقتصادى و تأمين 
معيشــت و مايحتاج زندگى و همچنين مديريت 

كالن خانواده اشاره كرد.
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــى در گفت وگ ــين رضاي حس
ــى  ــش اصل ــرد نق ــرد: م ــار ك ــام اظه همدان پي
نــان آور  بــودن و تأميــن مايحتــاج خانــواده را بــر 
عهــده دارد. امــا بايــد توجــه داشــته باشــيم كــه 
ــد به طــور مشــترك  ــا و وظايــف باي همــه كاره
بيــن مــادر و پــدر تقســيم شــود امــا قاعدتــا در 
ــال  ــى، انتق ــه تربيت ــز وظيف ــرش ني ــار همس كن
ارزش هــا و هنجارهايــى كــه يــك فــرد ممكــن 
اســت در جامعــه نيــاز داشــته باشــد را برعهــده 

دارد.
وى خاطرنشــان كــرد: معمــوالً مادرها بيشــتر 
اوقات شــان را با بچه ها هســتند امــا حضور و 
همراهى پــدران از همان دوران كودكى شــكل 
مى گيرد و كــودك به همان انــدازه كه از لحاظ 
عاطفــى به مادر نيــاز دارد در كنار آن نيز پدر در 

رشد شخصيت كودك نقش بسزايى دارد.

همان طور كه بخشى از نقش پدر كار كردن است، 
در اوقاتى كه در منزل حضور دارد هم همســر و 
حامى براى خانواده است و بايد نيازهاى خانواده 
را چــه از لحاظ عاطفى و چــه اقتصادى برطبق 
خواسته هايشان برطرف كند. در اين حالت است 
كه فرزندان زمانى كه پدر در كنار آنها حضور دارد، 
احساس امنيت مى كنند و حتى زمانى كه در منزل 

نيست، مادر بايد اين احساس را به بچه ها بدهد.
رضايــى گفت: نقش پدر يك نقــش راهبردى و 
حياتى اســت، بنابراين فرد پيش از اينكه تصميم 
به پدر شدن بگيرد بايد به آينده فرزندان خود فكر 
كنــد و تمام جوانب را بســنجد و براى فرزندان 
برنامه ريزى كند. به همين دليل است كه مى گويند 
پــدر در جايــگاه برنامه ريزى قــرار دارد و بايد 

آينده نگر باشد.
اين جامعه شناس معتقد است كه در گذشته در تمام 
كشورهاى دنيا، با كانون خانواده مواجه بوده ايم كه 
تحت عنوان خانواده گســترده شكل گرفته است، 

خانواده گســترده مختصاتى داشت كه شامل زن 
و شــوهر، فرزندان، پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها 
مى شده اســت. تعداد فرزندان باال بود و سياست 
تك فرزندى و يا 2 فرزندى رعايت نمى شــد، بر 
همين اساس در آن خانواده، فاكتورى به نام سن از 
جايگاه بااليى برخوردار بود و سن و سال و ريش 

سفيدى در بين خانواده ها ارزشمند بود.
وى در ادامه افزود: هرچه جلوتر رفتيم خانواده ها 
از آن گســتردگى فاصله گرفتند و به خانواده هاى 
كوچكترى تبديل شدند، دليل اصلى آن هم كم رنگ 
بودن نهاد دانشگاه ها، رسانه ها و ارتباط هاى جمعى 
و... بود كه مانند اكنون به اين گســتردگى نبود و 
فقط كانون تربيتى فرزنــدان به محيط خانه و در 
كنار اعضاى خانواده محدود مى شد. به  همين دليل 
است كه گاه اصطالح مردساالرى و يا پدرساالرى 

را به كار مى بردند.
اما امروزه رسانه ها و شبكه هاى مجازى و رسانه ها 
و نشريه ها از رقيب هاى اصلى خانواده ها محسوب 

مى شوند.
اين جامعه شــناس در پايان يادآور شد: با توجه به 
اينكه در شــرايط بحران اقتصادى هستيم، جايگاه 
پدرى در شــرايط كنونى سخت است و متأسفانه 
همين امر مى تواند دافعه هايى را براى جوانان نسل 
بعد براى تشــكيل خانواده ايجــاد كند كه اثرات 
جبران ناپذيــرى را بر روحيــات جوانان خواهد 
گذاشــت؛ به طور مثال وقتى يك جوان پدرش را 
مى بيند كه به طور شــبانه روز در تالش اســت كه 
چرخه هاى اقتصادى خانواده را بچرخاند و باز هم 
در يك قســمت هايى از زندگى با ناكامى و رنج 
و محنت روبه رو مى شــود همين موجب كاهش 

تمايل جوانان به مقوله ازدواج خواهد شد.

يك جامعه شناس:
 پدر در جايگاه برنامه ريزى قرار دارد و بايد آينده نگر باشد

كشف لبـاس قاچاق 
در همـدان 

 رئيس پليس امنيت اقتصادي اســتان از كشــف 3 هزار و 800 عدد 
انواع البســه، مواد خوراكي، لوازم آرايشي و بهداشتي قاچاق به ارزش 

تقريبي يك ميليارد ريال خبر داد.
به گزارش پايــگاه خبري پليس، مجتبي محمدي گفت: مأموران پليس 
امنيت اقتصادي اســتان حين كنترل خودروهاي عبوري در محورهاي 
مواصالتي استان به يك دستگاه خودروي اتوبوس مسافربري مشكوك 

شده و آن را براى بررسي متوقف كردند.
وى افزود: در بازرســي از اين خودرو، تعداد 3 هزار و 800 عدد انواع 

البسه، مواد خوراكي و لوازم آرايشي و بهداشتي قاچاق كشف شد.
رئيس پليس امنيت اقتصادي استان افزود: طبق نظر كارشناسان، ارزش 

تقريبي كاالى كشف شده يك ميليارد ريال برآورد شده است.
اين مقام انتظامى گفت: در اين خصوص پرونده قضايي تشــكيل و در 

تعزيرات حكومتي شهرستان بهار درحال رسيدگي است.
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كشتارگاه هايى كه نسبت 
تنظيم  ستاد  مصوبات  به 
بازار بى اعتنايى كرده و در 
حق مردم استان اجحاف 
مى كنند، سهميه مرغشان 
قطع و از ادامه فعاليتشان 

جلوگيرى مى شود

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

رئيس بازرسى اتاق اصناف استان:
بازار همدان تعطيل نمى شود

 تا زمانى كه ستاد كروناويروس درباره تعطيلى بازار تصميمى اتخاذ 
نكند، بازار به هيچ عنوان تعطيل نخواهد شد.

رئيس بازرســى اتاق اصناف استان همدان درباره شايعه تعطيلى بازار 
همدان از نيمه اســفندماه گفت:  ستاد كرونا براساس رنگ بندى استان 
نسبت به تعطيلى مشــاغل گروه يك، 2، 3 و 4 تصميم گيرى خواهد 
كرد كه تاكنون هيچ مصوبه  جديدى مبنى بر تعطيلى بازار و گروه هاى 

شغلى صادر نشده است.
مصطفى باقرى در گفت وگو با ايســنا با اشــاره به اينكــه از ابتداى 
اسفندماه تيم هاى بازرســى اصناف بعدازظهرها هم به طور مستمر در 
سطح شهر مســتقر هســتند، تصريح كرد: 30 هزار واحد صنفى در 
همدان فعاليت مى كنند كه بازرسى اين تعداد واحد صنفى با تيم هاى 
بازرسى ما محدود است؛ بنابراين اگر مردم شكايات خود را به واحد 
بازرســى اصناف ارســال كنند مى توانيم بازرسى دقيقى از واحدهاى 

صنفى داشته باشيم.
باقرى با بيان اينكه شهروندان با استفاده از 4 راه ارتباطى با بازرسى 
اتاق اصناف مى توانند شكايات خود را مطرح كنند، ادامه داد: مردم 
از طريق ســامانه پيامكى 1000124، تلفن 32520356، اپليكيشن 
اميران-اصنــاف و مردم ايران و همچنيــن به صورت حضورى در 
واحد شــكايات اتاق اصناف مى توانند گزارشات و شكايات خود 

را مطرح كنند.
رئيس بازرســى اتاق اصناف استان همدان در ادامه اضافه كرد: روزانه 
20 تا 30 شكايت به واحد شكايات اتاق اصناف همدان ارسال مى شود 
كه برخى منجر به دريافت رضايت شاكى و برخى نيز منجر به جريمه 

واحد صنفى مى شود.
وى با بيان اينكه در بهمن ماه امســال بيش از 3 هزار و 600 بازرســى 
از صنوف همدان صورت گرفته است، خاطرنشان كرد: در ماه گذشته 
حــدود 200 پرونده تخلف واحدهاى صنفى بــه اداره كل تعزيرات 

حكومتى استان همدان ارسال شده است.
باقرى بيشــترين تخلف را درج نشــدن قيمت و گرانفروشى دانست 
و تصريــح كرد: درج نشــدن قيمت، گرانفروشــى، صــدور نكردن 
صورتحساب و رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشتى از عمده تخلفات 

واحدهاى صنفى همدان بوده است.
رئيس بازرسى اتاق اصناف استان همدان درباره تداخل صنفى در ايام 
پايانى سال، تأكيد كرد: تداخل شغلى يكى از تخلفات اصناف به شمار 
مى رود كه معموالً در ايام پايانى سال رخ مى دهد و فعًال چنين تخلفى 
در ســطح بازار همدان ديده نشده اســت. باقرى در پايان يادآور شد: 
واحدهاى صنفى بايد براســاس پروانه صنفى و در همان رسته شغلى 
فعاليت داشــته باشند و درصورتى كه فعاليتى غير از رسته خود داشته 

باشند، تداخل شغلى محسوب شده و به تعزيرات معرفى مى شوند.

آغاز طرح تبديل خودروهاى 
مسافربر شخصى به دوگانه سوز

 قائم مقام شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى گفت: طرح تبديل 
خودروهاى مسافربر شخصى به دوگانه ســوز سى.ان.جى با اولويت 
ماشــين هاى پرمصرف و اعطاى يارانه دولتى از اين هفته اجرايى شده 

است.
به گزارش ايســنا، حميد قاسمى ده چشمه در جمع خبرنگاران اظهار 
كــرد: اين طرح در ادامه طرح ملى و مصوبه شــوراى اقتصاد مبنى بر 
تبديل خودروهاى عمومى به دوگانه ســوز بنزين – سى.ان.جى اجرا 

خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه اولويت براى ماشــين هاى مســافربر شخصى 
پرمصرف اســت، افزود: فهرست اســامى اين خودروها ها از جانب 
وزارت كشــور به وزارت نفت اعالم شده است كه مى توانند از يارانه 

دولتى اين طرح (حدود 75 درصد هزينه تبديل) استفاده كنند.

منابع طبيعى و آبخيزدارى استان 
در ارتباطات مردمى برتر كشور شد 

 اداره كل منابــع طبيعــى 
همدان  اســتان  آبخيزدارى  و 
موفق به كســب رتبــه برتر، 
دستگاه شايســته قدردانى در 
پاسخگويى سامانه الكترونيكى 
ارتباط مردم و دولت(ســامد) 
در سال 1399 در بين ادارات 
كل منابع طبيعى و آبخيزدارى 

استان هاى سراسر كشور شد.
رئيس روابط عمومى اداره كل 

منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان در گفت وگو با پيام طبيعت 
استان از برگزارى بيشــترين برنامه ديدار چهره به چهره مديركل منابع 
طبيعى اســتان در بين ادارات كل منابع طبيعى كشور خبر داد و گفت: 
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان موفق به كسب رتبه 
برتر در بين ادارات كل منابع طبيعى و آبخيزدارى سراســر كشور در 

شبكه سامد(ارتباط مردم ودولت) شد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
اســتان، مهرداد آزادى اظهار كرد: براساس بررسى، تجزيه و تحليل 
عملكــرد و نتايج حاصــل از ارزيابى به عمل آمده از ســوى مركز 
ارتباطــات مردمى نهاد رياســت جمهورى در حوزه مشــاركت در 
برنامه هاى ديــدار چهره به چهره مديران با مردم، اســفنديار خزائى 
مديركل منابع طبيعى اســتان همدان موفق به كســب رتبه بيشترين 
برنامه ديدار چهره به چهره با مردم در بين مديران كل منابع طبيعى و 

آبخيزدارى استان ها شده است.
وى افزود: نتايج اين ارزيابى نشــان مى دهد كــه اين اداره كل موفق 
شده درخصوص مدت زمان پاسخگويى به پيام هاى مردمى در سامانه 
ارتباط مردم و دولت(ســامد) و همچنين كيفيت مناسب پاسخگويى، 
جايگاه خوبى را در بين ادارات كل منابع طبيعى استان ها به دست آورد.

مدير روابط عمومى منابع طبيعى استان همدان تصريح كرد: براساس 
آمارهاى استخراج شده از سامانه سامد، از 24 برنامه اجرا شده و تعداد 
76 مالقــات مردمى صورت گرفته كه در كمترين زمان ممكن ضمن 
توجه به درخواست هاى مردمى، در كيفى سازى ارائه خدمات موردنظر 
نيز اهتمام ويژه اى توســط منابع طبيعى به درخواســت هاى مردمى و 
حل وفصل مســائل و مشــكالت مردمى در حوزه منابع طبيعى انجام 

شده است.
گفتنى اســت در شرايط كرونايى به دستور اســتاندار همدان ارتباط 
مديران و مســئوالن استان با مردم هيچ گاه قطع نشده و عالوه بر اينكه 
مديــران همواره ديدارهــاى مردمى به صــورت چهره به چهره البته با 
رعايت كامل پروتكل هاى بهداشــتى در سطح محدود انجام داده ، اما 
بيشتر برنامه ها در اين حوزه به سمت وسوى فضاى مجازى و ارتباط 

از طريق سامانه سامد(111) بوده است. 
در اين راستا به دستور استاندار در هر روز تقريبا 2 مدير ارشد استان 
در ســامانه ســامد حضور پيدا كرده و خود نيــز در اين رويكرد در 
پاسخگويى به خواســته ها و مطالبات مردمى پيشگام بوده كه در اين 
زمينه پيشــگامى منابع طبيعى استان در نتيجه ارزيابى مركز ارتباطات 

مردمى نهاد رياست جمهورى گواهى بر اين ادعا است.

رئيس كميسيون تسهيل تجارت اتاق بازرگانى استان:
تعليق كارت بازرگانى تجار باسابقه

صادرات دالالن را افزايش داد
 تعليق كارت بازرگانى تجار باســابقه به دليل عدم ايفاى تعهد ارزى صادرات از طريق 

داللى را افزايش داده و اين اتفاق ضربه مهلكى براى اقتصاد يك استان خواهد بود.
رئيس كميسيون تسهيل تجارت اتاق بازرگانى همدان با بيان اينكه ما به هيچ عنوان مخالف 
برگشــت ارز حاصل از صادرت به كشور نبوده و نخواهيم بود، گفت: وجود سازوكارى 
مناسب شــرايط امروز فعاالن اقتصادى كه خود عامل بروز مشكالتى مضاعف نشود در 

روند بازگشت ارز بسيار حائز اهميت خواهد بود.

خســرو طالبى اظهار كرد: به رغم اينكه ارزش گمركى تعيين شــده كاال چند برابر ارزش 
واقعى آن محصول بود صادركنندگان با صبر و كوشــش دســت از تالش برنداشته تا از 

توقف چرخ دنده هاى اقتصاد استان همدان جلوگيرى كنند.
رئيس انجمن سيب زمينى كشــور به خبرگزارى بازار گفت: نكته قابل توجه اينكه اغلب 
صادركنندگان از مسير توليد به صادرات روى آورده اند كه سهم محصوالت كشاورزى در 

اين زمينه بسيار قابل توجه است.
وى با اشــاره به ابالغ دستورالعمل معافيت تا ســقف يك ميليون يورو، اظهار داشت: با 
توجه به اينكه اغلب مســائل ارزى براى نخســتين بار اجرا مى شــد برخى عوامل مانند 
ناآگاهى، موجب شــد شــمارى از صادركنندگان خوش نام نتوانند به تعهدات خود جامه 

عمل بپوشانند.

طالبى اضافه كرد: اين امر موجب شــد برخى صادركنندگان با ســابقه درخشان با تعليق 
كارت روبه رو شوند كه به صادرات از طريق داللى منجر شد.

رئيس كميسيون تسهيل تجارت اتاق بازرگانى همدان گفت: تعليق كارت بازرگانى تجار 
باسابقه به دليل عدم ايفاى تعهد ارزى صادرات از طريق داللى را افزايش داده و اين اتفاق 

ضربه مهلكى براى اقتصاد يك استان خواهد بود.
وى خواستار اتخاذ تصميماتى از سوى بانك مركزى شد تا اين بخش از صادركنندگان نيز 

بتوانند به فعاليت هاى خود برگشته و موجب رونق اقتصاد كشور باشند.
رئيس انجمن سيب زمينى كشور به موضوع درنظر گرفتن تفاوت بين برگشت ارز حاصل 
از صادرات محصوالت سريع الفســاد كشــاورزى با ديگر محصــوالت صادراتى مانند 

پتروشيمى، فلزات و ... اشاره و خواستار توجه به اين امر مهم شد.

تهيه ، حمل، نصب ،تست و راه اند      ازى د      يزل ژنراتور با توان اسمى 250 كاوا براى كار د      ر حالت اضطرارى (275 كاوا د      ر حالت استند       باى) به شماره ع/99/283   
شركت آب و فاضالب استان همد      ان (سهامي خاص) د      ر نظر د      ارد       به عنوان د      ستگاه مناقصه گزار نسبت به تهيه ، حمل، نصب ،تست و راه اند      ازى د      يزل ژنراتور با توان اسمى 
250 كاوا براى كار د      ر حالت اضطرارى(275 كاوا د      ر حالت استند       باى) از توليد      كنند      گان يا نمايند      گان مجازتوليد      كنند      گان معتبر مطابق مشخصات ارائه شد      ه د      ر اسناد       مناقصه 

واز طريق سامانه تد      اركات الكترونيكى د      ولت (ستاد      ) اقد      ام نمايد      .
آد      رس د      ولت(ستاد      )به  الكترونيكى  تد      اركات  سامانه  د      رگاه  طريق  از  پاكات  بازگشايى  و  پيشنهاد        ارائه  تا  مناقصه  اسناد        د      ريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
 www.setadiran.ir   به شماره فراخوان 2099007001000119 انجام خواهد       شد      .الزم است مناقصه گران د      ر صورت عد      م عضويت قبلى،مراحل ثبت نام د      ر سايت مذكور 

و د      ريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت د      ر مناقصه محقق سازند      .
تاريخ انتشار آگهى مناقصه د      ر سامانه ستاد      : 1399/12/05

هزينه خريد       اسناد      مناقصه: مبلغ   500،000 ريال است كه  ميبايست به حساب سپهر بانك صاد      رات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان همد      ان از 
طريق د      رگاه بانكى موجود       د      ر سامانه تد      اركات الكترونيكى د      ولت واريز گرد      د      .

مهلت د      ريافت اسناد       مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/12/05 لغايت 1399/12/12 تاپايان وقت اد      ارى.
آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد       د      ر سامانه: تاپايان وقت 1399/12/23 (مد      ت اعتبار پيشنهاد       ها 3 ماه است.)

تاريخ بازگشايى پيشنهاد      ات: مورخ 1399/12/24  ساعت 10:30 سالن جلسات مناقصه گزار.
مبلغ تضمين شركت د      ر فرايند       ارجاع كار: 312,500,000 ريال است كه پيشنهاد      د      هند      ه بايد       تضمين شركت د      ر فرايند       ارجاع كار را طبق  بند       الف ماد      ه 5 آيين نامه تضمين 
معامالت د      ولتى به شماره 123402/ت50659ه  مورخ  1394/09/22  ارائه نمايد      . اصل تضمين شركت د      ر فرايند       ارجاع كار عالوه بر بارگزارى د      ر سامانه مى بايست د      ر پاكت 
الك و مهر شد      ه حد      اكثر تا پايان وقت اد      ارى مورخ 1399/12/23 به د      بير خانه شركت آب و فاضالب استان همد      ان به نشانى مند      رج د      ر فراخوان تحويل و رسيد       د      ريافت شود      .
نشانى مناقصه گزار: همد      ان - ميد      ان بيمه- جنب اد      اره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان همد      ان و ساعت اد      ارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 

(13:15
اطالعات تماس سامانه ستاد       جهت انجام مراحل عضويت د      ر سامانه :مركز تماس 41934-021   د      فتر ثبت نام:88969737  و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات د      ر اسناد       مناقصه مند      رج است.
اين آگهي د      ر پايگاه ملي مناقصات  و سايت شركت به نشانى www.hww.ir د      رج شد      ه است.

شركت د      ر مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد       د      اشت.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى
نوبت دوم

آگهى دعوت به همكارى
يك شركت معتبر راه سازى جهت تكميل كادر و راه اندازى شيفت شب خود نياز به افراد و ماشين آالت ذيل دارد.

واجدين شرايط مى توانند به آدرس بهار- روستاى گنج تپه- كارگاه مسكن و عمران قدس رضوى مراجعه نمايند. 
تلفن تماس:   081-34555108                                              09155570852

اكيپ مورد نياز ابنيه فنى و خاكى 
تعداد نفراتتعداد دستگاهنوع اكيپ
2تانكر آبپاش
4جرثقيل

4ماشين پاى كار (وانت و ون)
5تراك ميكسر (در صورتى كه بتن از بيرون حمل نشود)

4كارگر جهت بارريزى كاميون (كنترل چى)
7كارگر ميخ گير گريدر

4نفر هماهنگ كننده (در حد مباشر)
3راننده غلتك (شيفت شب)
8راننده كاميون (شيفت شب)

4اپراتور و كمك اپراتور بچينگ (شيفت شب)
4راننده ميكسر (شيفت شب)

1اپراتور و كمك اپراتور بچينگ (شيفت شب)
1راننده ميكسر (شيفت شب)

1راننده لودر(شيفت شب)
1مكانيك (شيفت شب)

1باطرى ساز (شيفت شب)
1سرويس كار (شيفت شب)

2نقشه بردار
2كمك نقشه بردار

1543جمع كل

 با همكارى دســتگاه قضايى مجازات هاى 
ســنگين براى مرغــداران و كشــتارگاه هاى 

متخلف اعمال مى شود.
اســتاندارى  اقتصادى  امور  هماهنگى  معاون 
همدان با تأكيد بر اينكه خروج مرغ از استان 
ممنوع اســت، در ســتاد تنظيم بــازار گفت: 
نهاده مورد نياز مرغــداران با زحمت فراوان 
در اختيارشــان قرار گرفته و در شــرايط امن 
و راحــت جوجه ريــزى كرده اند امــا اكنون 
محصول خود را به جاى عرضه در بازار استان 
به صورت غيرقانونى روانه ساير مناطق كشور 

مى كنند.
ظاهر پورمجاهد در ســتاد تنظيم بازار استان 
اظهار كرد: تأمين مرغ مورد نياز مردم اســتان 
در اولويت است و تا زمانى كه اين مهم محقق 
نشود كشتارگاه ها و مرغداران حق خروج مرغ 

زنده و كشتارشده از استان را ندارند. 
به گــزارش ايرنــا، معاون هماهنگــى امور 
اقتصادى استاندارى همدان گفت: در روزهاى 
اخير چند واحد مرغدارى، كشتارگاه و واحد 
صنفى متخلف به تعزيرات حكومتى معرفى و 
جرايم ســنگينى براى آنها صادر شده است و 

در اين زمينه هيچ اغماضى نداريم. 
پورمجاهد هشــدار داد: كشــتارگاه هايى كه 
نسبت به مصوبات ستاد تنظيم بازار بى اعتنايى 
كرده و در حق مردم اســتان اجحاف مى كنند، 
ســهميه مرغشــان قطع و از ادامه فعاليتشان 

جلوگيرى مى شود.
وى يادآورى كــرد: در روزهــاى آتى براى 
تعادل بخشــى به عرضه و تقاضا مرغ منجمد 
نيز عالوه بر مرغ گرم در استان توزيع مى شود 

تا مردم كمبودى نداشته باشند. 
اين مسئول همچنين به بهبود وضعيت توزيع 
روغن اشاره كرد و افزود: تنها كارخانه روغن 
اســتان جوابگوى نياز مردم نيســت و براى 
افزايــش تأمين روغن از ديگــر كارخانه هاى 

كشور تالش مى كنيم.
اســتاندارى  اقتصادى  امور  هماهنگى  معاون 
همدان از مردم خواســت از خريد هيجانى و 
مازاد روغن خوددارى كننــد تا التهاب بازار 

كاسته شود. 
وى در ادامه از اتحاديه گوشــت قرمز همدان 
گاليــه كرد و گفت: اين تشــكل نســبت به 
مصوبات ســتاد تنظيم بــازار و نرخ مصوب 
توجه كافى ندارد كه بايد نظارت بيشــترى بر 

عملكرد آن انجام شود. 
پورمجاهد خاطرنشــان كرد: ستاد تنظيم بازار 
اســتان به طور مســتمر تشــكيل مى شود اما 
اصنــاف و مردم نيز بايد بــراى حفظ آرامش 
بازار در روزهاى پايانى ســال مشــاركت و 

همكارى داشته باشند. 
 مرغ به اندازه كافى 

در بازار موجود است
عمومى  روابط  گزارش  به 
تعزيرات حكومتى اســتان 
تعزيرات  مديركل  همدان، 
حكومتى همدان با حضور 
در بازار نحوه توزيع مرغ را 
طبق  گفت:  و  كرد  بررسى 
تصميم ســتاد تنظيم بازار 
ســازمان صمت به صورت 
روزانــه به توزيع مرغ گرم 
در سطح بازار اقدام مى كند 
نباشــند.  نگران  مــردم  و 
ديــروز (سه شــنبه) تيمى 
متشكل از مديركل، معاون 
و كارشناســان تعزيــرات 

حكومتى، رئيس، معاون و كارشناسان سازمان 
صمت در كنار صداوســيما در بازار حضور 
داشتند و از نزديك نحوه توزيع مرغ را رصد 

كردند. 
داريوش جودكى اظهار كــرد: پل ارتباطى ما 
تلفــن 32523442 اداره كل، تلفــن گوياى 

124 و ســامانه١٢۴.ir.www ســازمان 
پيامكى  ســامانه  وتجارت،  معدن  صنعت، 

300000135 و تارنماى t135.ir است.
 مشكل

 خريد بيش از نياز مردم است
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان نيز در با تأكيد بر اينكه از نظر 
تأمين اقالم اساسى مشكلى در استان همدان 
وجود ندارد، گفت: ذخاير استراتژيك مواد 

اوليــه تا خردادمــاه تأمين 
شده اســت و مشكلى در 

اين زمينه وجود ندارد.
حميدرضــا متين بــا بيان 
اينكه وضعيت جوجه ريزى 
استان بد نيست، اظهار كرد: 
جوجه ريزى استان وضعيت 
در  مشكلى  و  دارد  مناسبى 
تأمين مرغ نداريم و قيمت 
مرغ استان همدان نسبت به 
استان هاى همجوار 3 هزار 

تومان كمتر است.
طوالنى  صفوف  درباره  وى 
براى مــرغ در بازار همدان، 
يــادآور شــد: بــا توجه به 
توليد،  هزينه هــاى  افزايش 
چنــد روزى مرغداران مرغ 
تحويــل نمى دادند و بــا افزايش قيمت حاضر 
شدند به كشــتارگاه تحويل دهند، به طورى كه 
امروز صد تن مرغ كشتار و وارد بازار شده است 

اما متأسفانه مردم در اين زمينه همكارى ندارند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان با بيان اينكــه در روزهاى اخير 30 تا 

40 درصد بيشــتر از 3 ماه گذشته روغن در 
بازار توزيع شده است، افزود: متأسفانه مردم 
مجال نمى دهند و هر نفر ده روغن خريدارى 

مى كند.
 مخازن كارخانه روغن همدان 

پُر است
متين در ادامه با اشــاره به اينكه مخازن روغن 
كارخانه روغن كشــى خزل نهاوند پُر است، 
خاطرنشــان كرد: مخــازن كارخانه روغن پر 
بوده و تا خردادماه مواد اوليه تهيه شده است.

وى با اشاره به خريد بيش از نياز مردم، گفت: 
2 محمولــه 40 تنى روغن احتكارى گرفته و 
بين مــردم توزيع شــد، به طورى كه مردم در 
طول 7 ساعت 80 تن روغن خريدارى كردند، 
درحالى كه هيچ مشــكلى در تأمين روغن در 

استان وجود ندارد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همــدان در بخش ديگرى بــا تأكيد بر اينكه 
در بحث تأمين شــكر هيچ مشــكلى وجود 
ندارد، يادآور شد: تا تيرماه شكر سهم خانوار 
تأمين شــده و در بسته هاى 900 گرمى و يك 
كيلوگرمى در فروشــگاه هاى بــزرگ توزيع 

مى شود.

معاون استاندار:

از خريد هيجانى خوددارى كنيد
■ خروج مرغ از همدان ممنوع است

براى تعادل بخشيدن به بازار روغن تالش مى كنيم از 
ساير كارخانه هاى كشور روغن تأمين كنيم

عالوه بر مرغ منجمد به زودى مرغ 
گرم هم توزيع مى شود

اتحاديه گوشت قرمز نسبت به مصوبات ستاد تنظيم 
بازار توجه كافى ندارد
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فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى  
خريد خدمات شهردارى فيروزان خريد قير 85-100

محمد شيراوند - شهردار فيروزان 

سازمان شهردارى فيروزان در نظر دارد مناقصه عمومى كاالهاى خدمات (شرح مختصر كاالها/ خدمات) به شماره 7827 را از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 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 مناقصه در سامانه: تاريخ 99/12/06 مى باشد.

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14:30 روز شنبه تاريخ 99/12/09
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: ساعت 12:30 روز سه شنبه 99/12/19

زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 14:00 روز سه شنبه 99/12/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف،  آدرس: فيروزان- انتهاى بلوار بسيج 

-شهردارى فيروزان     و تلفن: 081-33722511
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 

مركز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737  و 85193768

(م الف 966)

مناقصه ماشين آالت و سرويس كاركنان

شركت معدن كار باختر( سهامى خاص)

واحدعملياتتعدادمدلدستگاه مورد نياز
روزانه حداكثر 12 سرويسآبپاشى مسيرهاى تردد ماشين آالت101چرخ -        18000 ليترىكاميون آبپاش

(باسكول مى شود)
روزانهتداركات - تراك سرويس2ظرفيت حداقل 1 تنوانت

يكى 3شيفت در روزسرويس كاركنان212 نفرهمينى بوس
ديگرى 1شيفت در روز

روزانهريگالژ مسيرهاى تردد و برفروبى1معادل كوماتسو 705گريدر

شركت معدن كار باختر در نظر دارد فعاليت هاى سال 1400 خود در واحد باباعلى به شرح جدول ذيل به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

از متقاضيان محترم دعوت به عمل مى آيد پس از هماهنگى با سرپرست واحد باباعلى(همدان، كيلومتر 35 جاده سنندج، 3كيلومترى روستاى باباعلى، 
معدن سنگ آهن باباعلى)آقاى مهندس خوش سيما 09108111007 نسبت به بازديد، دريافت اسناد و تحويل آن ظرف مدت 10  روز پس از تاريخ درج آگهى 

به آدرس مربوط مراجعه نمايند.(اسناد مناقصه صرفاً از طريق سايت www.madankarbakhtar.com قابل دريافت مى باشد).

خبرگزارىخبرگزارى
 ejtemaei@hamedanpayam.com

درختان «بيد سفيد» كبودراهنگ ثبت ملى شد
 مســئول اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى شهرستان 
كبودراهنگ از ثبت ملى  درختان «بيد ســفيد» در فهرست ميراث طبيعى 

كشور خبر داد.
مهدى غالمى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: در جلسه شوراى ثبت ملى 
ميراث طبيعى وزارت ميراث فرهنگى كشور مورخ 99/12/03 پيشنهاد ثبت 
ملى درختان بيد ســفيد روستاى سراب بخش گل تپه مورد تصويب اعضاى 

شورا قرار گرفت و تصويب شد.
وى بيان كرد: درختان كهن بيد سفيد در پايين غار سراب يكى از جاذبه هاى 
بالقوه گردشگرى است كه با پيگيرى هاى اداره ميراث فرهنگى كبودراهنگ 

در سالجارى براى ثبت اثر به نتيجه رسيد و مورد تصويب قرار گرفت.
مســئول اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى شهرســتان 
كبودراهنگ، ادامه داد: روســتاى سراب در مسير گردشگرى به غارعليصدر 
قرار گرفته اســت و خانه هاى بوم گردى خان قاالن و باغ ســراب در 3 سال 

گذشته در اين روستاى زيبا ايجاد شده اند.

وى در ادامــه مطرح كرد: پرونده پيشــنهادى ثبت حمــام كردآباد، حمام 
روســتاى هدف گردشگرى اكنلو، حمام روستاى چارلى و پل االن عليا طى 
2 ماه جارى تكميل و به اســتان ارسال شده است تا بررسى هاى الزم براى 

ثبت ملى صورت پذيرد.
مســئول اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى شهرســتان 
كبودراهنــگ در پايان بيــان كرد: در شهرســتان كبودراهنك 236 جاذبه 
تاريخى، فرهنگى و مذهبى وجود دارد كه از اين تعداد 124 اثر در فهرست 

آثار ملى كشور قرار گرفته است .

@isnanews٩۴ ...........................آدرس تلگرام
isnanews@gmail.com               :آدرس پست الكترونيكى

         https://www.isna.ir/service/province/hamedan

سردبير ايسنا: سميرا معارفى
خبرنگاران: بنت الهدا نورى، فرنوش رئيسى، 

آزاده صفى، مهديه سليمى، شهره اكبرى
عكاس: پوريا پاكيزه

تماس تلفنى: 38380753
نمابر: 38381162

كلنگ پرديس سينمايى اسدآباد 
به محض تأييد نقشه زمين  خورد

 رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى شهرســتان اسدآباد گفت: 
نقشه هاى پرديس سينمايى اسدآباد آماده و به وزارت ارشاد معاونت امور 
سينمايى ارسال شــده كه به محض تأييد اين طرح به عنوان نخستين 

پرديس سينمايى شهرستان در استان همدان كلنگ زنى خواهد شد.
رضا قاسمى در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: براساس جانمايى انجام 
شــده اين طرح در يكى از بهترين نقاط شهر با نظارت اداره فرهنگ و 

ارشاد و با بهره بردارى شهردارى انجام خواهد گرفت.
وى با بيان اينكــه در اجراى طرح فوق واگــذارى زمين طرح برعهده 
شــهردارى است، افزود: با كلنگ زنى طرح 750 ميليون تومان به عنوان 
اعتبار اوليه از طريق وزارت ارشــاد به ساخت طرح بالفاصله تخصيص 
مى يابد و در ادامه نيز ايــن وزارتخانه در بحث اعتبار و تجهيز پرديس 

كمك هاى خود را ادامه مى دهد.
رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرســتان اسدآباد خاطرنشان 
كرد: پرديس سينمايى شهرستان اســدآباد به عنوان نخستين پرديس 
سينمايى در بين شهرستان هاى استان همدان قرار است در 3 طبقه(3

سالن) با 300 نفر ظرفيت ساخته شود.
وى در پايان درباره همايش بزرگداشت سيدجمال الدين اسدآبادى نيز 
گفت: دانشــگاه جامعه محور ســيدجمال الدين اسدآبادى با مأموريت 
علوم انسانى در سالروز بزرگداشت بيدارگر مشرق زمين قصد برگزارى 
نخســتين همايش ملى «پژوهش هاى كاربــردى در تاريخ فرهنگ و 
بيدارى اســالمى» را در 18 اسفندماه دارد كه به علت شيوع كرونا اين 
همايش به صورت مجازى برگزار مى شود و همه برنامه هاى برگزارى اين 

همايش بر عهده دانشگاه سيد جمال است.

ذخيره سازى بيش از 4500 نمونه خون 
بندناف نوزادان همدانى

 مدير نمايندگى بانك خون بندناف رويان جهاددانشگاهى واحد 
همدان اعالم كرد: درحال حاضر بيش از 4 هزار و 500 نمونه خون 
بندناف از نمايندگى همدان در پژوهشگاه خون بندناف رويان تهران 

ذخيره شده است.
عباس وكيليان در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره بــه اينكه فعاليت 
بانك خون بندناف رويان نزديك به 28 ســال اســت در دنيا آغاز 
شــده، در ايران نيز از ســال 84 و در همدان از ســال 86 فعاليت 
اين مجموعه آغاز شده است، اظهار كرد: بانك خون بندناف رويان 
جهاددانشــگاهى واحد همدان سومين نمايندگى در كشور است و 
تا ســال 92 حدود 500 نمونه ذخيره سازى انجام داد و از آن سال 

تاكنون بيش از 4 هزار و 500 نمونه ذخيره اضافه كرده است.
وى بــا بيان اينكه نمايندگى همدان همواره جزو 5 نمايندگى برتر 
كشور است، مطرح كرد: همدان جزو شهرهايى است كه مورد تأييد 
پژوهشگاه رويان جهاددانشگاهى قرار دارد و اين افتخارى است كه 
بــا كيفيت خاص و قابل قبول مى توانيم به هم اســتانى ها خدمات 

ارائه دهيم.
وكيليان توضيح داد: فعاليت هاى بانك خون بندناف جهاددانشگاهى 
همدان شبانه روزى است و اگر خانواده ها از سطح استان نمونه هاى 
اورژانسى را حتى تا يك ســاعت پيش از زايمان درخواست دهند 
براى آنها ارســال مى شود اگرچه قاعده و اصول اين است كه هفته 
35 بــاردارى خانواده ها براى عقد قرارداد و گرفتن بســته مراجعه 

كنند.
وى درباره پيوندهايى كه با ســلول هاى بنيادين در مجموعه فوق 
انجام مى شود، گفت: در دنيا 42 بيمارى از اين طريق درحال درمان 
اســت و تا 80 بيمارى پيش بينى شــده و در ايران نيز فيلد درمان 
انجام گرفته اســت و به صورت كار تحقيقاتى يا پيش درمان نيست 

بلكه به صورت عملى و درمانى انجام مى شود.
مديــر نمايندگى بانك خون بندناف رويان جهاددانشــگاهى واحد 
همدان بيان كرد: درمان سرطان خون با تمام زيرمجموعه ها مانند 
انواع لوســمى، تاالســمى، نقص هاى ايمنــى و نقص هاى ژنتيكى 
مادرزادى مرتبط با كم خونى و بيمارى شايع فلج مغزى در نوزادان 

و كودكان با سلول هاى بنيادين قابل درمان هستند.

اسدآباد نيازمند خانه سالمندان
 و مركز نگهدارى معلوالن

 رئيس اداره بهزيستى شهرستان اسدآباد گفت: شهرستان اسدآباد 
بدون سراى سالمندان و مركز نگهدارى شبانه روزى معلوالن است كه 

وجود آن در شهرستان ضرورت دارد.
مرضيه نانكلى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: راه اندازى اين 2 مهم 
در شهرســتان نيازمند ورود و مشــاركت بخش خصوصى بوده كه 

تاكنون در اين رابطه متقاضى بخش خصوصى وجود نداشته است.
وى با اشــاره به شرايط مناسب شهرســتان اسدآباد از نظر آب و 
هوايى و نبود آلودگى صوتى و هوا براى ايجاد و راه اندازى ســراى 
ســالمندان، افزود: براى بهره مندى شهرســتان از اين 2 امر يكى 
از راهكارها ورود و اســتفاده از ظرفيت هيأت امنايى است تا نياز 

شهرستان مرتفع شود.
رئيس اداره بهزيســتى شهرستان اسدآباد با اشاره به وجود 2 هزار و 
800 معلول جسمى حركتى و ذهنى در شهرستان، ادامه داد: از اين 
تعداد 7 معلول تحت پوشــش و مستمرى بهزيستى است و مابقى 

به صورت موردى از بهزيستى خدمات دريافت مى كنند.

 برخى افــراد در مواجهه با فرد ســوگوار، 
به منظــور ابراز همدردى از مشــكالت خود يا 
تجربه هاى مشابه مى گويند كه اين كار نه تنها 
موجب تسلى خاطر فرد سوگوار نمى شود بلكه 
نشــان دهنده درگيرى فرد مقابــل با تجارب 

شخصى خود است.
يك روانپزشك با بيان اينكه هميشه هستى با 
نيســتى يا حضور با غيبت معنا پيدا مى كند، 
اظهار كرد: سوگ پاسخ و عكس العمل از دست 
دادن فرد يا موقعيتى اســت كــه به آن تعلق 
خاطر داريم و صرفاً به معناى از دســت دادن 

عزيزان نيست.
ســعيد انصارى در گفت وگو با ايســنا، تجربه 
فقدان را بخش بزرگى از زندگى همه انسان ها 
دانســت و افزود: در گذشــته و پيش از شيوع 
بيمارى كرونــا، راه حل هايى ماننــد برگزارى 
مراســم ها و كنار يكديگر قرار گرفتن، با ايجاد 
آرامش در فرد، موجب تسلى خاطر بازماندگان 
مى شــد، اما امروز كاهش ارتباطات بين افراد، 
موجب كاهــش حمايت هاى جامعه و پيچيده 

شدن موضوع مرگ شده است.
وى به فقدان و از دست دادن عزيزان به عنوان 
بخــش جدايى ناپذير و حقيقــت زندگى همه 
انسان ها اشاره و خاطرنشان كرد: جريان زندگى 
فراز و نشيب هاى زيادى دارد. فقدان و از دست 
دادن، روند طبيعى داســتان زندگى است كه 
هر يك از ما در طول زندگيمان با آن مواجهه 
مستقيم داريم پس نخستين گام در مواجهه با 
چنين رخدادهايى اين است كه آنها را به عنوان 
پديده هايى واقعى و مسائل مهم كه در جريان 
زندگى رخ مى دهند، بپذيريم و هميشــه براى 
مواجهه با چنين بحران هايى آمادگى داشــته 

باشيم.
انصارى تغييــر در ارتباطــات و حمايت هاى 
اجتماعى به شــكلى جديــد و در قالب فضاى 
مجــازى را در دوران شــيوع بيمــارى كرونا 
ضرورى دانست و گفت: برخى افراد در مواجهه 
با فرد ســوگوار، به منظور ابــراز همدردى از 
مشــكالت خود يا تجربه هاى مشابه مى گويند 
كه ايــن كار نه تنها موجب تســلى خاطر فرد 
سوگوار نمى شود بلكه نشــان دهنده درگيرى 

فرد مقابل با تجارب شخصى خود است.
اين روانپزشك ادامه داد: به فرد سوگوار اجازه 
دهيــم حرف بزند و بــه صحبت هاى او گوش 

دهيم زيــرا فرد داغ ديده احتياج به حرف زدن 
دارد، در واقع تخليه هيجانى فرد سوگوار يكى 
از مهم تريــن اقدامــات در مواجهه با اين افراد 

است.
انصارى با بيان اينكه در مواجهه با فرد سوگوار 
بايد از بيان برخى عبــارات پرهيز كرد، افزود: 
از بيان عباراتى مانند «ان شــاءا... اوضاع بهتر 
مى شود»، «تو مى توانى اين موضوع را مديريت 
كنــى و با آن كنار بيايى» يــا «هنوز جوانى و 
فرصت بچه دار شــدن دارى» به فرد ســوگوار 

اجتناب كنيم.
وى به گذشت زمان به عنوان يكى از فاكتورهاى 
مهم مواجهه با سوگ اشاره و مطرح كرد: بايد 
به فرد ســوگوار زمان الزم براى كنار آمدن با 
شــرايط موجود و پذيرش واقعيت، داده شود. 
يادمان باشــد هيچ وقت فردى از دست دادن 
عزيزش را فراموش نمى كند بلكه ميزان هيجان 
او نســبت به اين اتفاق با گذشت زمان تغيير 
يافته و قدرت انطباق با شــرايط جديد را پيدا 

مى كند.
اين روانپزشــك هيجان را بخش عمده اى از 
ســوگ دانست كه با منطق ارتباط معنادارى 
ندارد و افزود: ســوگوارى طاقت فرساست و 
در ســوگوارى مســأله فقط فقدان يك فرد 
نيســت، در واقع فرد داغديده بخش بزرگى 
از خاطراتــش را به همراه عزيزش از دســت 

مى دهد.
وى بــا بيان اينكه بســيارى اوقات در مواجهه 
با ســوگ نبايد كارى كرد، گفت: در بسيارى 
مواقــع ما با رفتار يا گفتار خود به جاى كمك 
به فرد سوگوار، او را در شرايط سخت ترى قرار 

مى دهيم پس اجازه دهيم سوگ مسير خود را 
پيدا كرده و فرد داغديده با گذشت زمان از اين 

حالت روحى خارج شود.
انصارى به كنار آمــدن با تغيير ناگهانى ايجاد 
شــده در زندگى فرد داغديده تنها با گذشت 
زمان اشــاره و تصريح كرد: اگــر مدت زمان 
سوگوارى فرد سوگوار بيشتر از 3 هفته باشد و 
سبب اُفت عملكرد وى يا ايجاد افكار خودكشى 
در شخص شــود، مداخالت درمانى به صورت 

دارودرمانى يا روان درمانى ضرورى است.
 بروز خشم نسبت به فرد متوفى

 مانع از ابراز غم كودك مى شود
اين روانپزشك يادآورشد: مواجهه با سوگ در 

كودكان و نوجوانان به علت نداشــتن مكانيسم 
دفاعى مناســب، اغلب با بروز خشم نسبت به 
فرد فوت شــده همراه است و اين عصبانيت و 

خشم مانع از ابراز غم توسط كودك مى شود.
وى با بيان اينكه ابراز نكردن غم توسط كودك 
مشكالتى را ايجاد مى كند، مطرح كرد: اضطراب 
و حس تنهايى، يكى ديگر از احساسات كودك 
سوگوار اســت، در واقع با ترس از دست دادن 
دوبــاره يكى ديگر از عزيزانــش در اين دوران 

مواجه مى شود.
انصــارى حمايت كافى از كودك ســوگوار را 
ضرورى دانســت و اظهار كرد: اجــازه دهيم 
كودكان در اين دوران خودشان انتخاب كنند؛ 
به طور مثال حضور يا عدم حضور در مراســم 
خاكسپارى را به عهده خود كودك بگذاريم يا 
اگــر او به نگهدارى يــادگارى از عزيزى كه از 
دســت داده، عالقه مند است، اين اجازه را به او 

بدهيم.
وى در پايــان تأكيد كرد: كودكان از ســنين 
5 ســال به باال، معموالً درك درستى از مرگ 
دارند پس نيازى بــه بازگو كردن اصطالحاتى 
مانند «او پيش خدا يا فرشتگان رفته» نيست؛ 
زيرا اين اصطالحــات نه تنها كمكى به كودك 
نمى كند بلكه او را دچــار دوگانگى مى كند و 
مفهوم درســتى از اين عبارات دريافت نخواهد 

كرد.

يك روانپزشك:

براى همدردى با فرد سوگوار 
از مشكالت يا تجربه هاى مشابه خود نگوييم
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شانس زنده ماندن موقتى 
برخى ريزموجودات در مريخ

 مطالعه جديد ناســا مى گويد كه برخــى از ريزموجودات زمينى 
مى توانند به طور موقت در شــرايط مريخ زنــده بمانند كه اين يافته 
مى تواند پيامدهاى بزرگى در سفرهاى فضايى داشته باشد. به گزارش 
ايســنا، ما مى توانيم به شكل ناخودآگاه و ناخواسته مريخ يا هر دنياى 
ديگرى را كه در آينده كاوش مى كنيم با ميكروارگانيســم هاى موجود 
در ســياره خود آلوده كنيم. دانشمندان ناســا و مركز هوافضاى آلمان 
چندين ارگانيسم قارچى و باكتريايى را در سال 2019 به عنوان بخشى 
از آزمايش موســوم به MARSBOx به اليه استراتوسفر فرستادند.

اليه استراتوسفر كه دومين اليه مهم جو زمين واقع در باالى اليه اوزون 
است، داراى شرايطى است كه شباهت زيادى به سياره سرخ دارد.

احتمال وجود سياراتى مشابه زمين 
در كهكشان راه  شيرى

 آب مايع و جو دو پيش نياز اصلى براى ايجاد حيات هســتند اما 
پرسش اينجاست، چند سياره در جهان اين دو عنصر را دارند؟

به گزارش ايسنا، يافتن حيات در فضا كار آسانى نيست و ما پيش تر 
آن را امتحان كرده ايم. تاكنون مى دانيم زمين حيات دارد، محققان كمى 
در مورد اينكه چه چيزى براى تشكيل حيات الزم است گيج شده اند 
اما تقريبا همه آنها موافقند كه آب مايع و جو دو پيش نياز اصلى براى 
ايجاد حيات هستند اما سوال اينجاست چند سياره در جهان اين دو 

عنصر را دارند؟
مطالعه اى كه در مجله (Science Advances) منتشــر شــده 

به دنبال پاسخ اين پرسش است.

نبود حس چشايى و بويايى 
تا 5 ماه پس از كرونا

 محققان دانشــگاه كبك در مطالعه اخير خــود اظهار كرده اند، از 
دست دادن حس بويايى و چشايى ممكن است تا 5 ماه پس از ابتال 

به بيمارى كوويد-19 همچنان باقى بماند.
به گــزارش مهر، بيماران بهبوديافته از بيمارى كوويد-19 كه پس از 
آلوده شــدن به ويــروس كرونا، حس بويايى و چشــايى خود را از 
دســت داده اند، ممكن است تا 5 ماه اين عالئم در آنها وجود داشته 
باشــد. تقريباً از هر 6 فرد داراى عالئم كوويد-19 يك نفر از آنها از 

آنوسمى رنج مى برند.
نابويايى يا كربويى يا آنوسمى(Anosmia) به طور رسمى به عنوان 

عالمت عفونت ويروس كرونا شناخته مى شود.

درك هماهنگى ساعت سلولى بدن 
با بررسى روى موش ها

 پژوهشگران دانشگاه ژنو در بررسى جديد خود توانستند با آزمايش 
روى موش ها، نحوه هماهنگى ساعت سلولى بدن آنها را درك كنند. 
 (UNIGE)به گزارش مهر، گروهى از پژوهشــگران دانشــگاه ژنو
 (bioluminescence) با كمك ابــزارى مبتنى بر زيســت تابى
توانستند عملكرد شــبانه روزى را به كبد موش هاى مبتال به آريتمى 
بازگردانند و نشــان دهند كه توانايى نورون ها در هماهنگى، منحصر 
به فرد نيســت. جامعــه علمى تا مدت هــا گمان مى كــرد كه ريتم 
شبانه روزى كامال توسط يك ساعت شبانه روزى كنترل مى شود كه در 
مغز قرار دارد؛ تا اينكه چند سال پيش، پژوهشگران دريافتند كه يك 

ساعت مولكولى كوچك در همه سلول هاى بدن وجود دارد.

شناسايى دارويى جديد براى درمان كرونا
 محققان دانشــگاه اى.اند.ام تگــزاس در مطالعه اخير خود اظهار 
كرده انــد يك داروى قلب مورد تأييد فــدرال تأثير قابل توجهى در 
تداخل ورود كروناويروس ســندرم حاد تنفسى 2 به سلول انسانى 

ميزبان نشان داده است.
بــه گزارش مهــر، داروى بپريديل (bepridil) كــه با نام تجارى 
واســكور (Vascor) شناخته مى شود درحال حاضر توسط سازمان 
غذا و داروى آمريكا(FDA) براى- درمان آنژين قلبى تأييد شــده 
است. پروفسور ونش رى لو (Wenshe Ray Liu) از دانشگاه 
Chien-Te) «اى.اند.ام تگزاس و پروفسور «چين تى كينت سنگ 

Kent) از دانشكده پزشكى دانشگاه تگزاس محققان ارشد  Tseng
اين مطالعه هستند.

مديرعامل شركت راه آهن:
فروش بليت قطار سفرهاى نوروزى آغاز شد

 مسافران ريلى امسال در 3 مرحله استعالم كرونايى مى شوند.
مديرعامل شركت راه آهن از آغاز فروش اينترنتى بليت قطار سفرهاى 
نوروزى خبر داد و گفت: پيك ســفرهاى نوروزى از 25 اسفند تا 15

فروردين اســت كه در اين مدت 230 قطار به صورت روزانه پيش بينى 
شده است.

ســعيد رســولى درباره زمان فروش بليت نوروزى مســيرهاى ريلى، 
افزود: بر اين اســاس در مدت تعطيالت نــوروزى، امكان جابه جايى 
بيش از 103 هزار مسافر در هر روز از طريق شبكه ريلى وجود دارد.

به گفته رســولى، استعالم كرونايى از مسافران نوروزى در 3 مرحله 
هنگام صدور بليت، روز ســفر و هنگام ورود به قطار انجام خواهد 

شد.
وى افزود: فروش اينترنتى بليت قطارهاى مســافرى در بازه زمانى 25
اسفند 99 تا 15 فروردين سال 1400 از پنجم اسفند آغاز شده است.

مديرعامل شــركت راه آهن ادامه داد: فروش بليت در همه مسيرها به 
غير از مســيرهاى منتهى به شهر مشهد مقدس و بالعكس از ساعت 7

صبح روز پنجم اسفند به صورت اينترنتى آغاز شده است.
وى گفت: همچنين فروش اينترنتى همه مســيرهاى منتهى به مشــهد 
مقدس به غير از تهران- مشــهد و بالعكس از ســاعت 12 روز پنجم 

اسفند آغاز شده است.
رســولى ادامــه داد: فــروش اينترنتــى همــه قطارهــاى مســير تهــران-

مشــهد و بالعكــس و همچنيــن مســيرهاى تهــران- طبــس، تهــران- 
ــم  ــاعت 17 روز پنج ــس از س ــمنان و بالعك ــران- س ــواف، ته خ

اســفندماه آغــاز شــده اســت.
مديرعامل شركت راه آهن اضافه كرد: همچنين فروش بليت قطارهاى 
نوروزى از طريق مراكز فروش، از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه ششم 

اسفند، در همه مسيرها آغاز خواهد شد.

رئيس سازمان فرهنگى شهردارى همدان:
راديو شهروندى «همدان آوا» 

در پياده راه بوعلى آغاز به كار كرد

 برنامه «همدان آوا» به ابتكار ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى همدان اجرا و همه روزه در ساعاتى مشخص در پياده راه 

بوعلى پخش خواهد شد.
رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان گفت: 
اين راديو برآن اســت تا با اســتفاده از ظرفيت حضور همشهريان در 
پياده راه بوعلى به اجراى برنامه هاى شاد و متنوع و همچنين بيان مسائل 

آموزش شهروندى بپردازد.
روح ا... وجدى هويدا با اشــاره به آغاز به كار فرهنگسراى تشكل هاى 
مردمى، اظهار كرد: براى رشد و شكوفايى فرهنگسراهاى شهردارى و 
فعال كردن آنها با اســتفاده از ظرفيت تشكل هاى مردمى فرهنگسراى 
راه كربال به صورت تخصصى در اختيار تشكل هاى مردمى قرار گرفت.
به گزارش شبســتان، وى افــزود: به طور قطع با اســتفاده از ظرفيت 
تشــكل هاى مردمى مى توان در مديريت شهرى هم افزايى خوبى انجام 

داد.
رئيس سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان با اشاره به 
تخصصى شدن فرهنگسراهاى شهردارى همدان، گفت: 7 فرهنگسراى 

شهردارى همدان به صورت تخصصى فعاليت خواهند كرد.
وجدى هويدا خاطرنشان كرد: فرهنگسراى گردشگرى در فرهنگسراى 
تاريخ و تمدن، فرهنگســراى قرآنى در تاالر قرآن، فرهنگسراى هنر و 
رسانه، فرهنگســراى علمى و فرهنگسراى كودك و خانواده از جمله 

فرهنگسراهاى تخصصى ما خواهد بود.
وى با بيان اينكه به دنبال ساختن شهرى آباد و توسعه يافته هستيم، بيان 
كرد: اميدواريم بتوانيم با همكارى ســازمان هاى مردم نهاد براى توسعه 

و آبادانى پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين قدم هاى خوبى برداريم.
رئيس ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان عنوان 
كرد: به طور قطع توسعه شهر با همكارى شهروندان امكان پذير خواهد 

بود.
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■ حديث:
امام على(ع):

حياى فراوان ، نيكى كردن بسيار ، و خوددارى از آزاررسانى ، نشانه جوان مردى است .       
 غرر الحكم : ج 6 ص 451 ح 10966

دستگاه تمام اتوماتيك 
و هوشمند «دسته گل» از 

شركت washtec آلمان به قيمت 
280 هزار يورو خريدارى شده كه 
يكى از بهترين و شايد بتوان گفت 

نخستين دستگاه شست وشوى 
اتوماتيك خودرو در جهان 

است

نكته اساسى در 

شست وشوى خودرو، استفاده از 

آب مقطر در اتوواش «دسته گل» است 

 (RO) كه با توليد توسط دستگاه تصفيه آب

صورت گرفته و تركيب اين آب با واكس 

بدنه موجب درخشندگى رنگ خودرو و نيز 

آب گريز شدن سطح آن شده و در يك نگاه 

سطحى تفاوت آشكار كيفيت شست وشو 

براى مشتريان كامالً آشكار و 

محسوس مى شود

اتوكارواش دسته گل راه اندازى شد

جايى كه خودروها نيز شخصيت دارند جايى كه خودروها نيز شخصيت دارند 
■  كارواش «دسته گل» فاصله كشور و همدان را با دنياى متمدن كوتاه كرده است

*پرويز محمدى»
 در سفرهايم به كشورهاى دور و نزديك حسرت 
مى خوردم كه چرا ما ايرانى ها با همه شايســتگى و 
فرهنگ و تمدن پربارمان از بســيارى دستاوردهاى 
روز دنيا و روش  هاى نوين زندگى بى نصيب مانده ايم 
و خيلى از كارهاى روزمره را با همان سبك و سياق 
نيــم قرن پيش و با زحمت و دردســر فراوان انجام 

مى دهيم!
يكــى از آن پديده  هاى مــدرن كــه به دليل عالقه 
شخصى ام به اتومبيل، بيشتر موجب حسرتم مى شد 
مجتمع  هاى خدمات خــودرو و كارواش در كانادا، 
اروپا، دبى و مالزى بود كه در هر ســفر، ذوق زده با 
خودروى دوســتاِن مقيم در آن كشــورها، سرى به 
كارواش هــا مى زدم و از خدمات و ســرويس دهى 
آنها لذت مى بــردم؛ البته لذت كم دوامى كه وقتى به 
ياد كارواش  هاى سنتى و كم امكانات وطنم مى افتادم 

تبديل به يأس و حسرت مى شد.
ديدم كه با حســرت خــوردن و آرزو كردن براى 
داشــتن دنيايى بهتر، كارى پيش نمى رود. اتفاقى 
هــم افتاد كه مزيــد بر ايجاد انگيزه اى قوى شــد 
تا آســتين ها را باال بزنم و بهتريــن و مجهزترين 
كارواش كشور را در زادگاهم همدان، تأسيس كنم 
تا همشــهريانم از خدمات آن بهره برده و از لذت 

آن برخوردار شوند.

 آن اتفاق چه بود؟ 
در آذرماه ســال 91 يكى از دوستانم - كه با اتومبيل 
خارجى و گران قيمت خود - ميهمان من در همدان 
بود، خواســت در يكى از كارواش  هاى خوب شهر 
خودروى خود را تميــز كند. به اتفاق تقريبا به بيش 
از ده كارواش در ســطح شــهر سر زديم كه ميهمان 
حساس و وســواس ما حاضر نشد در هيچكدام از 
كارواش ها خودرو را شست وشو كند و آن را با همان 
وضعيــت كثيف به تهران برگردانــد تا در پايتخت 

خدمات بگيرد. 
اين اتفاق ســاده و چند جمله كنايه آميز آن دوست 
تهرانى درباره همدان و امكانات محدودش در حوزه 
خدمات موجب شد تا تصميم بگيرم بهترين كارواش 
كشور را در همدان تأسيس كنم و از فرداى همان روز 

اين كار را آغاز كردم. 
تنها اهل كســب وكار و صنعت و توليد و نوآورى 
مى دانند كه در اين ســال ها براى ســاختن «دسته 
گل» چه مصيبت ها كشــيدم، چه هزينه ها دادم و 
چقدر اذيت شدم اما هرگز عقب ننشستم و رنج ها 
را - كه متأســفانه عمدتًا از ســوى دستگاه هاى 
مســئول كه دائم شــعار حمايت از توليد و ايجاد 
اشــتغال مى زنند - به جان خريدم تا به امروز كه 
«دســته گل» همدان در آستانه شــكفتگى و آغاز 
به كار آزمايشى قرار گرفته است و حداقل 40 نفر 

در آن مشغول به كار شده اند. 
الزم مى دانــم به اطالع همشــهريان عزيز برســانم 
كه مجموعــه «دســته گل» كه فاز يــك آن اتوواش 
تمام اتوماتيك تونلى است و ظرفيت سرويس دهى به 
30 دســتگاه خودرو سوارى در هر ساعت را دارد - و 
فازهاى بعدى آن فروشــگاه و يك مجموعه تفريحى 
ورزشــى و آب درمانى است - با هزينه اى بالغ بر 200
ميليارد ريال در زمينى به وسعت هزار و 500 متر مربع 
با بيش از 2 هزار و 800 متر بنا ساخته شده كه فعال فاز 
يك آن به بهره بردارى رســيده و براى تكميل فازهاى 

بعدى بيش از 70 ميليارد ريال اعتبار الزم است. 
دســتگاه تمام اتوماتيك و هوشــمند «دسته گل» از 
شركت washtec آلمان به قيمت 280 هزار يورو 
خريدارى شده كه يكى از بهترين و شايد بتوان گفت 
نخستين دستگاه شست وشوى اتوماتيك خودرو در 
جهان اســت كه زير و روى ماشــين را با استفاده از 
بهترين مواد شست وشو (فوم، شامپو و واكس بدنه) 
ســاخت شــركت MAFRA از ايتاليا با باالترين 
كيفيــت و ظرف كمتــر از 5 دقيقه شســته و كامًال 

خشك مى كند. 
نكته اساسى در شست وشوى خودرو، استفاده از آب 
مقطر در اتوواش «دسته گل» است كه با توليد توسط 
دستگاه تصفيه آب (RO) صورت گرفته و تركيب 
ايــن آب با واكس بدنه موجب درخشــندگى رنگ 

خودرو و نيز آب گريز شدن سطح آن شده و در يك 
نگاه سطحى تفاوت آشكار كيفيت شست وشو براى 

مشتريان كامًال آشكار و محسوس است. 
يكى از نقــاط ضعف بــزرگ كارواش  هاى همدان 
نداشــتن محيطى مناســب براى همشهريان جهت 
استراحت در زمانى اســت كه خودرويشان درحال 
گرفتــن خدمات اســت. دســته گل با شــناخت 
اين نياز، فضايى بســيار مناســب و درخور شــأن 
مشتريان گرانقدر، تدارك ديده كه همسنگ بهترين 
كافى شــاپ  هاى شهر بوده و با سرويس عالى و البته 
قيمت مناسب از مراجعان پذيرايى و اوقات خوشى 

را براى مشتريان عزيز فراهم مى كند. 
پرسش  هاى زيادى درباره قيمت خدمات «دسته گل» 
مطرح مى شود كه بايد گفت بهاى خدمات دريافتى 
با توجه به كيفيت و مواد مصرفى، بســيار مناسب و 
باصرفه اســت؛ از اين جهت كه اوالً ســرعت ارائه 
خدمــات در «دســته گل» با به كارگيــرى نيروهاى 
آموزش ديده باالســت و يك بار مراجعه به ما معادل 
2 تا 3 بار رجوع به كارواش  هاى معمولى است. اين 
ادعاى ما نيســت؛ اقرار مشــتريانى است كه تاكنون 
افتخار حضور خود را نصيب ما كرده و در تماس ها 
و يا مراجعات بعدى رضايت خويش را ابراز كرده اند. 
اگــر ادعا كنم كه «دســته گل» در نوع خود بهترين 
اتوكارواش ايران به شــمار مــى رود گزافه نگفته ام، 

زيرا ســراغ ندارم در هيچ كجاى كشور در حد ما به 
اين رسته شــغلى  ِ خدماتى نگاه جدى شده باشد و 
نشنيده ام كه در هيچ شهرى بنايى را با هدف تأسيس 
كارواش از نو ساخته و از نظر مشاوران مطرح كشور 

در ساخت آن بهره گرفته باشند. 
يقين مى دانم در كنار همه اين مزيت ها، اين واقعيت 
كه كارواش «دسته گل» حداقل در اين زمينه، فاصله 
كشــور و همدان ما را با دنياى متمــدن كوتاه كرده 
است احساس غرورى خوشــايند نصيبتان خواهد 
كرد و هموطنان ساكن در شهرهاى ديگر هم خواهند 
كوشيد از «دســته گل» همدان براى روياندن «دسته 
گل»هايى در شهر و ديار خود الگو و سرمشق بگيرند.

در پايان بايد تأكيد كنم هنوز در ابتداى راه هستيم و 
تا رسيدن به اهدافى كه براى خودمان - بلندمدت - 

ترسيم كرده ايم، فاصله داريم. 
مى خواهيم «دسته گل» را در كل كشور به يك برند 
مطرح تبديل كنيم تا از اين طريق نام شهرمان را نيز 

پرآوازه تر سازيم. 
پس لطفا از امروز «دســته گل» را هم به فهرســت 
ديدنى  هاى تــان بيفزاييــد. نظــرات، پيشــنهادها و 
انتقادهاى خــود را از ما دريغ نكنيد تا روزبه روز بر 
كارآمدى مان بيفزاييم، چون در «دسته گل» خودروها 

نيز شخصيت دارند.
 *بانى نخستين «دسته گل» ايران در همدان


