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جهش سرانه 
فضاى سبز 
همدانى ها

با ايجاد پارك 
فرامنطقه اى واليت

برق را بدون 
هماهنگى قطع 
نكنيد!

زمانى مانع 
پيروزى 
شهردارى شد

واسطه هاى حوزه 
صنايع دستى را 
حذف كنيد
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جريمه 18 ميليوني براي هر متر ساخت وساز غيرمجاز
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

2 4665| ن

همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كند

براى هفدهمين بار

 سال پايانى دولت تدبير و اميد
 همدان و 42مين پيروزى 
انقالب اسالمى
 نگاهى به عملكرد 
بخش خصوصى و دولتى

ويژه ويژه 
دهه فجردهه فجر

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433
مصاحبه، تحليل، گزارش، عملكرد، رپرتاژ، آگهى

ويژه 42 مين پيروزى انقالب اسالمى

يادداشت روز
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مسئوليت پذير باشيد
 1- در ايران رســم بر اين است وقتى 
مشــكلى بروز مى كند،افــرادى كه عنوان 
مسئول را يدك مى كشند براى رفع مشكل 
به شــيوه ها و روش هايى متوســل شوند 
كــه نه تنها با علم مديريت و مســئوليت، 

همخوانى ندارد بلكه ...
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فاطمه(س)
بهترين الگو 

براى پرورش 
انسان ها

رئيس كل دادگسترى استان در نشستى با 
همدان پيام اولويت هاى دستگاه قضا را اعالم كرد

شفافيت
حفظ حرمت

حمايت از سرمايه گذار
1500 شغل در واحد منيزيم نهاوند ايجاد مى شود

اشتغالزايى به سبك چينى
3
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عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى:

گاز كافى نداريم
برق قطـع مى شود!
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

شنبه  27 دى ماه 1399  شماره 3952
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

مسئوليت پذير باشيد
 1- در ايران رســم بر اين اســت وقتى مشكلى بروز مى 
كند،افرادى كه عنوان مســئول را يدك مى كشــند براى رفع 
مشــكل به شــيوه ها و روش هايى متوسل شــوند كه نه تنها 
با علم مديريت و مســئوليت، همخوانى نــدارد بلكه با هيچ 
دانشــى همخوانى نداشته و گويى بيشــتر براى تغيير فضا و 

شــادنگه داشتن مردم در بحران و مشكل، چنين كرده اند.
از نســخه پيچــى آن وزير ســابق بــراى خــودت بمال تا 
دســتورالعمل لخت شدن و لباس داشــتن در كجاى خانه از 
كالنتــرى تا معرفى اســتحمام به عنوان دليــل قطعى برق از 

ســوى ديگرى از شاهكارهاى مسئوليتى در اين زمينه است.
2- از اين مسئوالن در همه جا يافت مى شوند و گويى همدان 

هم بى نصيب نمانده و مســئوالنى از اين جنس نيز دارد.
مســئوالنى كه گفتار درمانى را بر عمل و فعاليت در راستاى 
حل مشــكل ارجح مى دانند و چنان مشــكل را با چند اظهار 
نظر ســاده حل مى كنند كــه ديگر نيازى بــه هيچ عملى هم 

نباشد.
3- در نمونه اى جديد از اين نوع حل مشــكل، در شرايطى 
كه آلودگى هوا به مشــكلى براى كالن شــهر ها تبديل شده و 
همــدان هم از ايــن وارونگى هوا بى نصيب نمانده اســت، 
مســئولى اين مشــكل را طبيعى دانســته و تمام تالش خود 
را كرده تا نشــان دهــد همدان آلودگى هــوا ندارد و روش 

است. اشتباه  محاسبات، 
اين مســئول حتى تاثير استفاده از سوخت مازوت در نيروگاه 
برآلودگى هواى اســتان را رد كــرده و آن را موثر در هواى 

استان مركزى و زنجان ارزيابى كرده است.
4- معــاون محيط انســانى اداره كل حفاظت محيط زيســت 
اســتان همدان در گفت وگويى كه با ايسنا داشته گفته است؛ 
آلودگى هواى شهرهاى بزرگ در شرايط پايدارى هوا طبيعى 

است .
در نيروگاه شــهيد مفتح همدان مازوت سوزى انجام مى شود 
امــا به علت فاصله زياد بر هواى شــهر همــدان اثر ندارد و 

آاليندگى آن به ســمت استان هاى مركزى و زنجان است.
اين مســئول در ادامه گفته است؛ در سال جارى طبق ديتاى 
پايش هوا شهرستان هاى كبودراهنگ و نهاوند تعداد روزهاى 
آلوده بيشــترى داشــته اند كه به علت موقعيت ايســتگاه هاى 
ايــن شهرستان هاســت. ديتاى پايش هــواى كبودراهنگ در 
نقطه ترافيكى اســت و ايســتگاه نهاوند نيز در مجاورت يك 
پاركينگ خودرو واقع شــده  و همين باعث مى شود نمايشگر 

وضعيت كيفى اين شــهرها را آلوده نشان دهد 
5- حال در شــرايطى كه يك مســئول تالش كرده همدان را 
داراى هواى پاك نشان دهد و نيروگاه را بى زيان براى هواى 
كبودراهنگى هــا و فامنينى ها  و همدانى ها معرفى كند اداره 
تشــخيص آاليندگى هوا در  كبودراهنگ با انتشار آمارى در 
ايســنا، اين اطالعات را نقض كرده اســت. در اين آمار آمده 
اســت: مقايسه شــاخص كيفيت هوا نشــان مى دهد در سال 
جارى كبودراهنگ آلوده ترين شهرســتان با 37 روز آلوده از 

ابتداى سال تاكنون است.
6- حفاظت محيط زيســت در بحران آلودگى هوا و مازوت 
ســوزى خوب عمل نكرد و اقتدار الزم براى پيشــگيرى از 

آلودگى هوا با مازوت سوزى را نداشت.
از اظهــارات عجيب كالنترى دربــاره راهكار كاهش مصرف 
انرژى تا سخنان عجيب تر مسئولى در حفاظت محيط زيست 
همدان، همه نشــان داد، مســئوليت پذيرى در اين دســتگاه 
مهم پايين آمده و بــه دنبال گذران امروز با اظهارات عجيب 
هستند. مشــخص نيست چرا بايد به جاى اعمال قانون براى 
كاهش آلودگى هوا با اســتفاده از گاز يا نصب فيلتر و نظارت 
بر فعاليت و پيشــگيرى از آلودگى هوا و... توســط نيروگاه، 
بايــد به مردم دلخوشــى داد كه آلودگى بــه هواى زنجان و 
مركزى مى رود و  دســتگاه پايش هم در جاى نامناسب است 

و اطالعات درســتى ارائه نمى دهد، پس نگران نباشيد!
7- وضعيــت امروز هــوا، نتيجه كم كارى هــا و نپذيرفتن 
مســئوليت در ديروز اســت اگــر حفاظت محيط زيســت 
اســتان به اين دلخــوش نمى كرد كه آلودگى ايجاد شــده 
توسط نيروگاه در اســتان نمى ماند و به استان هاى همجوار 
مــى رود قطعا بــراى الزام نيروگاه به نصب فيلتر مناســب 
هــوا و برنامه هاى ديگــر و كاهش انتشــار آلودگى، اقدام 
مى كرد و همچنيــن با اقتدار نصب دســتگاه پايش كيفيت 
هــوا را دنبال مى كــرد و به دنبال توجيه و رد مســئوليت 

نبود.  خود  از 
پس اگــر مى خواهيــم هوايى براى تنفــس و محيطى براى 

زيست در آينده داشــته باشيم بايد مسئوليت پذير باشيم.

خانواده هاى 213 شهيده شهرستان همدان
تجليل مى شوند

خانواده هاى 213 شهيده و 131 نفر از جانبازان زن شهرستان همدان در كنگره ملى لشكر 
فرشتگان تاريخ ساز تجليل مى شوند. 

فرماندار شهرستان همدان گفت: نخستين كنگره ملى 17 هزار بانوى شهيد، جانباز و آزاده 
كشور با عنوان «لشكر فرشتگان تاريخ ساز» براى ارج نهادن به مقام شامخ شهداى زن و 
الگوسازى و معرفى ايثارگرى و ثبت ياد و خاطرات آنان در تاريخ اين سرزمين، در دهه 

فجر امسال برگزار مى شود.
محمدعلى محمدى با بيان اينكه شهرســتان همدان مفتخر به تقديم 213 شهيده و 131

جانباز زن اســت، افزود: با برگزارى اين كنگره همزمان با سراســر كشــور برنامه هايى 
به منظور تجليل از اين خانواده ها در مركز استان پيش بينى شده است.

وى افــزود: برنامه هــاى ســالروز ميالد با ســعادت حضرت فاطمــه زهرا(س) و 
بزرگداشت مقام زن، مراسم دهه فجر و سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى، 
جشــنواره شــهرندان برگزيده همدان و كنگره بزرگداشــت بانوان ايثارگر 4 برنامه 
شــاخص اجرايى در بهمن ماه اســت كه متناسب با وضعيت شــيوع ويروس كرونا 

برنامه ريزى و اجرا خواهد شد.
محمدى با بيان اينكه خانواده معظم شــهدا باارزش ترين داشــته هاى خود را تقديم 
نظام كردند، تصريح كرد: در بزرگداشــت شــهدا و تكريم خانواده هاى گرانقدرشان 
با يك مســأله اعتقادى روبه رو هستيم و هر خدمتى در اين راستا اداى تكليف است 

نه يك وظيفه ادارى.
فرمانــدار همدان خواســتار بهره گيرى از همه ظرفيت هــاى موجود در برگزارى 
هرچه با شــكوهتر برنامه هاى اين كنگره شــد و افزود: همه دستگاه هاى اجرايى 
ذى ربــط بايد اين فرصت را مغتنم بدانند و برنامه ها را در شــأن اين خانوادهاى 

كنيم. برگزار  معزز 
تجليل از خانواده شهدا و ايثارگران زن، نامگذارى يكى از معابر يا ميادين، ديدار با اين 
خانوادها، برنامه هاى فرهنگى، ادبى و ورزشــى، معرفى زنان شاخص ايثارگر و ساخت 

المان ويژه از جمله برنامه هاى پيش بينى شده است.
در دوران جنگ تحميلى بمباران هوايى نماز جمعه همدان همزمان با روز قدس موجب 

به شهادت رسيدن تعداد قابل توجهى از زنان و كودكان در شهر همدان شد.

دعواهاى خانوادگى
به سامانه تصميم اضافه مى شود

مديركل بهزيســتى همدان از آمادگى اين سازمان براى گنجاندن 
ساير دعاوى خانوادگى در سامانه «تصميم» خبر داد.

مهدى دينارى گفت: اين سامانه اكنون فقط براى دعاوى طالق توافقى 
به  كار گرفته مى شــود اما زيرساخت هاى الزم براى لحاظ كردن ساير 

دعاوى را نيز دارد.
به گزارش همدان پيام، وى تأكيد كرد: اين سازمان حداكثر طى برنامه 3

تا 6 ماهه مى تواند ساير دعاوى خانوادگى مانند درخواست هاى مهريه 
و طالق هاى يك طرفه را نيز وارد سامانه «تصميم» كند؛ اين آمادگى به 

قوه قضاييه نيز اعالم شده است.
وى ادامه داد: قوه قضاييه طبق برنامه اى براســاس ماده هاى 16 و 17

قانون خانواده، درنظر دارند تا مراكز مشــاوره خانــواده را راه اندازى 
كنند و ســازمان بهزيســتى نيز مى تواند در قالب ســامانه «تصميم» 
و مراكز مشــاوره اى خود ســاير دعاوى را رصد و پذيرش كند و به 

مراجعه كنندگان خدمات الزم را ارائه دهد.
وى افــزود: اين ســامانه زوجين را به نزديك ترين مراكز مشــاوره و 
مددكارى ارجاع مى دهد. در مراكز مشاوره و مددكارى سعى مى شود 

خانواده ها را از طالق منصرف كنند.
اينترنتــى  آدرس  بــه  تصميــم  ســامانه  اســت  گفتنــى 
http://www.zaman.behzisti.net/ طرح مشترك بهزيستى و 

قوه قضاييه در جهت كاهش طالق است.
اين ســامانه امكان نظارت و كنترل بيشتر بر فرايند ارجاع از پذيرش 
متقاضيــان تا مرحلــه ارزيابــى، غربالگرى، ارائه خدمات مشــاوره 

روانشناسى، حقوقى و مددكارى را فراهم مى كند.

1- يــك اصالح طلب ديگر به داوطلبان احتمالى انتخابات رياســت 
جمهورى اضافه شده است. گويا محسن رهامى نماينده پيشين زنجان 
در يك گفت وگوى رســانه اى از اين قصد خود پرده برداشــته است. 
گفتنى اســت رهامى از قصد اصالح طلبان براى ايجاد چندين كمپين 

انتخاباتى و در نهايت رسيدن به يك نفر نيز پرده برداشته است.
2-اصولگرايان پنج شنبه در تهران با برگزارى همايشى براى رسيدن به 
وحدت در انتخابات تالش كرده اند. گويا همايش ملى رؤسا و دبيران 
ائتالف هاى مردمى نيروهاى انقالب سراســر كشور به منظور تقويت 
رويكرد وحدت محور بين اصولگرايان، برگزار شــده اســت. گفتنى 
است اصولگرايان هنوز به تصميمى درباره انتخابات 1400 نرسيده اند.
3- تالش براى قانع كردن يكى از گزينه هاى رياست جمهورى براى 
پذيرش شهردارى تهران در صورت راى آوردن ليست اصولگرايان در 
انتخابات شــوراها قوت گرفته است. گويا اين داوطلب احتمالى  نيز 
اين روند را دنبال مى كند. گفتنى اســت در سالهاى گذشته مديريت 
شــهردارى تهران مقدمه اى براى رســيدن به رياست جمهورى بوده 

است.
4- شوراى شهر تهران سرانجام قدم در راه رفته همدان در ميزبانى از 
اجالس مجمع جهانى گردشگرى گذاشت.گويا اين شورا، شهردارى 
تهران را براى ميزبانى دهمين اجالس مجمع جهانى گردشــگرى  در 
ســال هاى 2021 و 2022 ميالدى (1400 شمســى) ملزم كرده است. 
گفتنى اســت در داليل اين الزام گفته شــده،  ميزبانــى تهران از اين 
اجالس مى تواند در جذب گردشــگرى و تبادل اطالعات و برقرارى 
ارتباط با نهادهاى بين المللى مؤثر باشــد و بــا كمترين هزينه ولى با 
بيشترين بهره تهران را به عنوان يك نقطه جدى و كانون توجه فضاى 

گردشگرى قرار مى دهد. 
5- نوع نقش آفرينى جبهه پايدارى در انتخابات 1400 به ابهامى براى 
فعاالن سياســى تبديل شده است. گويا شــوك وارده به اين جبهه با 
درگذشــت آيت اهللا مصباح يزدى دليل اين ابهام است. گفتنى است 
برخــى پيش بينى كرده اند اين جبهه از درون دچار اختالف شــود و 

نتواند در انتخابات آينده نقش مهمى ايفا كند.

›› اکرم چهاردولی
در يك ســال و نيمى كه از حضــور عدالتخواه 
در اســتان همدان مى گذرد، با توجه به رويكرد 
رئيس قوه قضاييه اقدامات خوبى چون استفاده 
از مجازات هاى جايگزين، برخورد با فســاد از 
درون قوه و برخورد با دانه درشت ها و همچنين 
پيشــبرد امور با حفظ اســتقالل قوه قضاييه و 
ارتباط بى واســطه با مردم و شفاف سازى امور 
اشاره كرد، به طورى كه همدان ركوددار بيشترين 
ميزان عفو در كشور و رتبه برتر كشور در صلح 

و سازش را كسب كرده است.
روند بهينه امور در تكريم ارباب رجوع، توجيه 
اشخاص در زمينه پرونده، مقابله جدى با مظاهر 
تخلف هــاى ادارى و ...، ارائه خدمات عمومى 
رايگان، اتقان و استحكام آرا، استفاده از قضات 
انقالبى و جوان براى كادرســازى جملگى از 
مواردى اســت كه رئيس كل دادگسترى استان 
بر اجراى آن همواره تأكيد دارد و مى توان گفت 
اين ديــدگاه به نوعى قوه قضاييه را با پويايى و 
نشاط همراه مى كند و نتيجه اين پويايى، رضايت 
و افزايش اعتماد مردم به اين دستگاه مهم نظام 

خواهد بود.
عدالتخواه معتقد اســت دستگاه قضايى نبض 
سالمت كشور اســت و براى تپيدن اين نبض 
نيازمند ارائه اخبار دقيق و مستند هستيم كه وى 
به همين دليل از پوشــش اخبار دادگسترى در 
رسانه هاى استان قدردانى كرد و يادآور شد كه 
دقت در انتشــار اخبار به سالمت روانى جامعه 

كمك شايان توجهى خواهد كرد.

 در اقتصاد مقاومتى وظيفه قوه 
قضاييه رفع موانع است

رئيس كل دادگسترى اســتان همچنين درباره 
حمايت از ســرمايه گذار و تحقق شعار جهش 
توليد، معتقد است كه در اقتصاد مقاومتى وظيفه 
قوه قضاييه رفع موانع اســت زيرا برخى افراد 
سودجو به نام ســرمايه گذارى وارد اين عرصه 
مى شوند، بنابراين اين افراد نبايد مورد حمايت 

دستگاه قضايى قرار بگيرند.
عدالتخواه دغدغــه اين را دارد كه اين موضوع 
مانند شمشــير دولبه بوده و مــا نمى دانيم اين 
سرمايه گذار است يا ســودجو؛ يعنى انگيزه ها 
مشخص نيســت چون كانال گزينشى نداريم 
كه اين افراد را بررســى كننــد. بنابراين بايد با 
احتياط و دقت عمــل كنيم كه مبادا حمايت و 
تأييد بدون شناخت، زمينه را براى سوءاستفاده 

عده اى فراهم كند.
وى معتقد اســت زمانى كه موانعى بر ســر راه 
سرمايه گذار باشــد دستگاه قضا تالش مى كند 
براساس قوانين و مقررات اصولى و حقوقى آن 

مشكل را حل كند.
رئيس كل دادگسترى استان در سخنان خود به 
اين نكته نيز وقوف دارد كه اظهارنظر حمايتى 
درباره يك مشــكل خاص در نشريات، ممكن 
است به معناى مهر تأييد باشد، پس به طور مطلق 
كســى را رد و يا تأييد نمى كنيم چون وظيفه ما 
نيست در بحث سرمايه گذارى به اين صراحت 

ورود پيدا كنيم.
عدالتخواه با نگاهى جامع به شــرايط فعلى و 
تأكيد بر اساس اصول كلى حاكم بر ستاد اقتصاد 
مقاومتى، يادآور شــد دســتگاه قضا زمانى كه 
مشــكالتى چون بروكراســى ادارى يا خداى 
نكرده اخاذى از سرمايه گذار  شكل بگيرد  براى 

رفع موانع ورود مى كند.
عدالتخواه به خاطر مراجعات مكرر در اين زمينه 
اظهار كرد كه كارگروه ويژه اى براى رسيدگى به 

موضوع تعيين كرديم.
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا پرونده فساد يا 

تخلف مسئوالن در استان باز است، توضيح داد:  
در اين زمينه طبق دستورالعمل و ابالغيه اصل 
49 قانون اساســى اقدام مى شود دادگاه پرونده 
هاى فســاد هم  فقط در مركز (تهران) تشكيل 
مى شــود، البته اخبار و اطالعات چه رسمى و 
غيررسمى توسط دادستان كل كشور پااليش و 

با حفظ حرمت افراد  منعكس مى شود.
عدالتخواه معتقد است: حفظ حرمت افراد مهمتر 
از اين است كه خداى نكرده بيايم به خاطر اينكه 
آمار پرونده را بازگو كنيم آبروى ده انسان بيگناه 

ديگر هم برود.
اگر يك مجرم مجازات نشــود بهتر اســت تا 
آبروى يك تعدادى بيگناه را خداى نكرده ببريم، 
معتقدم قاطبه مسئوالن ما خوب هستند، قصد 
هم  ندارم اين گونه جلوه كند كه ما مســئوالن 

فاســدى داريم شايد در اين كره هستى بهترين 
مســئوالن را ما در بخش هــاى مختلف نظام 

جمهمورى اسالمى داشته باشيم.
عدالتخواه درباره روند اطالع رسانى اخبار حوزه 
دادگســترى هم گفت: اطالع رسانى اخبار اين 
حوزه بايد از طريق رســانه قــوه قضاييه تأييد 
شــود، در مورد مصاحبه هم محدوديت داريم 
البتــه مباحث عمومى و كلى را مطرح مى كنيم. 
بر اساس منشورى كه اداره كل دادگسترى استان 
ترسيم كرده تا كارى را انجام ندهيم اطالع رسانى 

نمى كنيــم. اقدامات خوبى هم انجام شــده با 
كمك رســانه ها در مــورد طرح هاى مختلف 

اطالع رسانى خواهيم كرد.
مدير مسئول روزنامه همدان پيام نيز در اين نشست 
از گردش آزاد اطالعات سخن گفت و به اين نكته 
اشاره كرد كه گردش آزاد اطالعات به نفع جامعه 
است اما چندان در كشور ما جانيفتاده و استقبال 
نمى شود، بر همين اساس انتظار داريم كمك كنيد 

به مرور در استان نهادينه شود.
نصرت ا... طاقتى احســن با بيان اينكه مشاركت 
مردم در انتخابات گذشته چندان رضايت بخش 
نبود، اظهار كرد: اين نگرانى براى انتخابات آينده 
هم وجود دارد، در اين زمينه هر كسى وظيفه اى 
دارد يعنى ما به عنوان رسانه با نگاه مثبت به اين 
موضوع و انتشــار اخبار و تحليل هاى مختلف 

تالش كرديم در راســتاى افزايش مشــاركت 
مردم در انتخابــات گام برداريم. در اين زمينه 
درخواست مى كنيم  دستگاه قضا كمك كند و 
اجازه دهد شور و نشاط انتخاباتى از هم اكنون 

شكل بگيرد.
وى در ادامه با بيان اينكه حمايت از سرمايه گذار 
در توسعه مؤثر است، افزود: در اين استان تعداد 
كسانى كه بايد به افراد پيشرو انگيزه بدهند كم 
است، كسانى هم كه ديدگاه  مثبتى دارند  چندان 

بروز نمى دهند.

در حاليكه شما حامى سرمايه گذاران هستيد، به 
اين موضوع در مصاحبه ها هم اشاره كرده ايد اما 
برخى مواقع  مى بينيم محافظه  كاران  يا منتقدان 
ورود پيدا مى كنند ولى سيستم قضا شفاف وارد 

نمى شود.
سردبير روزنامه همدان پيام نيز از چرايى افزايش 
خشــونت در استان با توجه به قتل هاى اخير و 
افزايش آمار نزاع ســخن گفت و افزود: استان 
همدان بافت جمعيتى نجيب و آرامى دارد، در 
حوادث يا در اغتشاشــات گذشته اين استان از 
اســتان هايى بوده كه درگيرى نداشته، اگر هم 

اتفاقى افتاده سريع جمع شده است.
به همين دليل همدان را شــهرى مى دانند كه 
از امنيت خوبى برخوردار اســت اما به تازگى 
با اتفاقاتى كه در شهرســتان ها افتاده مقدارى 
وضعيت تغيير كرده اســت و به نوعى فضاى 
نگرانى در جامعه شــكل گرفته، در اين زمينه 
بايد راهــكار و برنامه اى ارائه داد تا اســتان 
همدان  به عنوان يك اســتان گردشگر آسيب 

نبيند.
تحقيــق و تفحــص در اموال مســئوالن از 
ديگر موارد مطرح شــده از ســوى سردبير 
روزنامه بــود، به طورى كه در بســيارى از 
مواقع مشــخص نمى شــود پرونده به كجا 
رســيده و اين روند موجب مى شــود كمى 
اعتماد عمومى آســيب ببيند، از سوى ديگر 
كســانى كه اين تخلفات را انجام مى دهند 

مى شود. راحت تر  خيالشان 
نكته ديگر اينكه حساسيت ها در فضاى مجازى 
باال رفته اســت و به نوعى حضــور اينترنت و 
شــبكه هاى مجازى مردم را به اين سمت برده 
است. خيلى ها هم دنبال كانال هايى هستند كه 
معتبر باشد و تفاوت اخبار جعلى و درست را 

بتوانند تشخيص بدهند.
در خواســت مى كنيــم اجازه دهيــد اخبار از 
طريق رســانه هاى رسمى منتشر شود، گاهى با 
رسانه هاى رسمى تماس گرفته مى شود كه خبر 
را منتشر نكنند اما غيررسمى ها راحت كارشان 

را جلو مى برند.

 رئيــس و اعضــاى كميســيون ســرمايه گذارى و 
گردشــگرى شوراى اسالمى شــهر به همراه مدير منطقه 
يــك، از روند اجرايى پروژه پــارك فرامنطقه اى واليت 

بازديد كردند.
در ايــن بازديــد رئيس كميســيون ســرمايه گذارى و 
گردشگرى شوراى اسالمى شهر با بيان اينكه پروژه پارك 
فرامنطقه اى واليت با وســعتى بيش از صد هكتار توسط 
شهردارى منطقه يك درحال انجام است، گفت: از ماه هاى 
پيش عمليات زيرســازى جاده دسترسى و ديواره چينى 

درحال انجام است كه شاهد پيشرفت آنها هستيم.
حسين قراباغى ادامه داد: هدف از اجراى اين پروژه تهيه 
و ســاخت نيازهاى اوليه گردشگرانى است كه پا به اين 

پارك مى گذارند و ســعى برآن است كه كمترين آسيب 
به طبيعت وارد شــود و بارگذارى هاى صورت پذيرفته 
به عنوان راه دسترســى، آالچيق، ســرويس بهداشــتى، 
نمازخانه و ديگر تأسيسات به هيچ عنوان بيش از 5 درصد 

از كل فضا نخواهد بود.
وى گفت: يكــى از پروژه هاى اين چنينــى كه در ديگر 
شــهرها ايجاد شده، پارك كوهســتانى باراجين در شهر 

قزوين اســت كه توانســته در پر كــردن اوقات فراغت 
شهروندان و جذب گردشگر بسيار موفق عمل كند.

رئيس كميسيون سرمايه گذارى و گردشگرى گفت: اجراى 
چنين پروژه هايى مى تواند موجب جهش بزرگى در سرانه 
فضاى ســبز شهروندان همدانى باشد و همشهريان عزيز 
بتواننــد از طبيعت بكرى كه در ايــن منطقه وجود دارد 
استفاده كنند، همچنين اين پروژه ها تا سال هاى سال مورد 

استفاده بوده و باقيات صالحات است.
وى افــزود: تاكنون ايجاد پارك هاى بزرگ و فرامنطقه اى 
در شهر همدان وجود نداشته و بيشترين اقدامات در زمينه 
ايجاد بوستان ها و پارك هاى محلى بوده و براى نخستين 

بار است كه چنين اتفاقى در شهر همدان رخ مى دهد.
قراباغى ادامه داد: مطابق نظراتى كه در بازديدهاى مختلف 
توسط مســئوالن و نمايندگان مجلس از اين پارك، ارائه 
شده، جاده ورودى كه از سمت شهر به طرف اين پارك 
وجود دارد مناســب نبوده و الزم است تا جاده دسترسى 
كه هم اكنون خارج از محدوده خدمات شــهرى اســت 
به شهردارى واگذار شده تا شــاهد استانداردسازى اين 
جاده نيز باشيم، زيرا با بازگشايى اين پارك بزرگ شاهد 

رفت وآمد فراوان شهروندان و گردشگران خواهيم بود.
وى اظهار كرد: اميدواريم با آماده شــدن زيرساخت هاى 
اوليه اين پارك هرچه سريعتر بتوانيم مقدمات الزم براى 

جذب سرمايه گذار را فراهم كنيم.
مدير منطقه يك شهردارى نيز با اشاره به اينكه سهم پارك 
فرامنطقه اى واليت در بودجه سال آينده اين منطقه بسيار 
پررنگ و مهم ديده شده است، گفت: با برنامه ريزى هاى 
الزم بيش از 150 ميليارد ريال در ســال آينده براى ايجاد 

اين پارك درنظر گرفته شده است.
مســعود دهبانى صابر ادامه داد: حفظ فضاى سبز و طبيعت 
بكرى كه در اين منطقه وجود دارد اولويت ما در ايجاد اين 
پارك است و با استفاده از نظرات كارشناسان متخصص در 

اين زمينه، كاشت گونه هاى خاصى از گياهان مدنظر است كه 
مقاومت هاى الزم را داشته باشند و براى آبيارى اين فضاى 
سبز كه بسيار مهم و حياتى است نيز تمهيدات ويژه اى درنظر 
گرفته شده است. وى با اشاره به مسير دسترسى به اين پارك 
گفت: به دنبال آن هستيم تا هرچه سريعتر اين مسير در حوزه 
خدمات شهرى قرار گرفته و با تعريف بسته هاى تشويقى 
مورد نياز گام مهمى در توســعه جاده دسترسى اين پارك 

فرامنطقه اى به شهر داشته باشيم.
دهبانى صابــر افــزود: با ايجاد اين پارك در ســال آينده 
اميدواريم شاهد توسعه مكان هاى گردشگرى و تفريحى 
شــهر همدان باشيم و رضايتمندى شــهروندان از شهر 

همدان را هرچه بيشتر افزايش دهيم.

رئيس كل دادگسترى استان در نشستى با همدان پيام اولويت هاى دستگاه قضا را اعالم كرد

شفافيت، حفظ حرمت
و حمايت از سرمايه گذار

 رويكرد عدالت محور در تمام شئون اجتماعى و اقتصادى مطالبه 
جامعه اى اســت كه مبناى همه رفتارهايــش اصول دين و مذهب 
اسالم است و با اين رويكرد تمامى آحاد جامعه نيازمند يك پشتيبان 
و محمل قانونى هستند كه پاسدار و محافظ اصول قانون اساسى و 

شريعت اسالم باشد.
امــا اين نهاد و اين محمل قانونى به تنهايى نمى تواند برآورنده تمام 
مطالبات جامعه باشد جز اينكه مديران و دست اندركاران امر انگيزه 
و توان الزم را در اجراى نص صريح قانون داشــته باشند و در اين 

راه وامدار هيچ جناح و گروهى هم نباشند.

نشســت صميمانه محمدرضــا عدالتخواه رئيس كل دادگســترى 
اســتان با مديران روزنامه همدان پيام براى معرفى و شــناخت يك 
مجموعه حقوقى با چنين ويژگى هايى مى تواند بيانگر بخشى از آن 

آرمان هايى باشد كه جامعه به دنبال آن است.
در اين نشســت درباره موضوعاتى چون حمايت از سرمايه گذاران 
در اســتان، پرونده فســاد و تخلف مديران در استان، گردش آزاد 
اطالعات در حوزه قضايى و تأكيد بر فضاى تعامل و ايجاد شــور 
و نشاط انتخاباتى در جامعه با توجه به 2 انتخابات پيش رو، بحث 

و تبادل نظر شد.

جهش سرانه فضاى سبز همدانى ها
با ايجاد پارك فرامنطقه اى واليت
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فعاليت بيش از 13/5 هكتار گلخانه در نهاوند
 مدير جهاد كشــاورزى نهاوند با اعالم اينكه درحال حاضر بيش از 
13/5 هكتار گلخانه فعال در نهاوند وجود دارد كه بيش از 4 هكتار آن 

دولتى و 16/9 هكتار آن نيز مربوط به بخش خصوصى است.
كريم حاج باباعلى در گفت وگو بــا فارس با بيان اينكه درحال حاضر 
بيــش از 13/4 هكتار گلخانه فعــال در نهاوند وجود دارد كه بيش از 
4 هكتــار آن دولتى و 16/9 هكتار آن نيز مربوط به بخش خصوصى 
است، اظهار كرد: اين تعداد واحدهاى گلخانه اى براى 43 نفر در سطح 

شهرستان اشتغالزايى كرده اند.
وى با بيان اينكه نهاوند از مناطق مستعد توسعه كشت هاى گلخانه اى 
اســت كه در اين زمينه اقداماتى براى توسعه آن در سالجارى صورت 
گرفته، افزود: طرح ساخت گلخانه 14/8 هكتارى علمدار بزرگ ترين 

واحد توليدى كشت گلخانه اى است كه سال گذشته كلنگ زنى شد.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند افزود: در اين شهرك گلخانه اى 
با هدف اجراى ســند راهبردى و توسعه شهرســتان در حوزه جهاد 
كشــاورزى، كار قطعه بندى، خيابان كشــى، جدولگــذارى و تأمين 
زيرســاخت آب و برق و گاز آن با 8/5 ميليارد تومان اعتبار به پايان 

رسيده است.
وى به تعداد واحدهاى درحال ساخت اين شهرك پرداخت و افزود: 
18 واحد گلخانه اى در شــهرك علمدار طراحى شده كه تاكنون 6/3
ميليارد تومان اعتبار براى آن هزينه شده و 2/2 ميليارد تومان نيز درحال 

عقد قرارداد و اجراست.
حاج باباعلى از بهره بردارى تعدادى از واحدهاى گلخانه اين شــهرك 
خبــر داد و افزود: بــا بهره بردارى از شــهرك هاى گلخانه اى علمدار 
در نهاوند عالوه بر افزايش ظرفيت توليد محصول، زمينه براى رشــد 
صادرات محصوالت كشــاورزى نيز فراهم مى شود كه تا دهه فجر 3

واحد از 18 واحد اين مجتمع به بهره بردارى خواهد رسيد.

 120 هكتار جنگل كارى
در گلپرآباد مالير انجام شد

 سرپرســت اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان مالير گفت: 
در سال جارى 120 هكتار جنگل كارى در منطقه گلپرآباد مالير انجام 

شده است.
جواد زنگنه با اشــاره به وجود 170 هكتار از اراضى منابع طبيعى در 
اين شهرستان اظهار كرد: از اين ميزان 138 هزار هكتار آن مرتع است 

كه داراى درجه بندى يك تا 3 هستند.
وى با اشــاره به اينكه در سالجارى 120 هكتار جنگلكارى در منطقه 
گلپرآباد انجام شده است، افزود: ميزان كپه كارى نيز 50 هكتار و ميزان 

بذرپاشى 360 هكتار بوده است.
به گزارش فارس، سرپرســت اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى مالير با 
اشــاره به توزيع علوفه رايگان در 7 روستا، در ادامه از ايجاد تعاونى 
فراگير در شهرســتان خبر داد و تصريح كرد: اين تعاونى در اســتان 
وجود دارد، البته محدوديتى براى ايجاد اين تعاونى نداريم و به زودى 

اجرا خواهد شد.
وى با بيان اينكه ايجاد اين تعاونى عالوه بر اشتغالزايى در حوزه منابع 
طبيعى مى تواند موجب نشــر فرهنگ حفاظت از منابع طبيعى شود، 
گفت: عرصه ها در دست خود مردم اســت و وقتى مردم پروژه ها را 
اجرا و نگهدارى مى كنند عالوه بر ســودى كه عايدشان مى شود بيشتر 

قدر منابع طبيعى را خواهد دانست.
زنگنه با بيان اينكه طبق قانون ســازمان جنگل ها اداره منابع طبيعى و 
آبخيــزدارى اجازه اين را دارد كه به فعاالن بخش منابع طبيعى مجوز 
اين كار را بدهد، گفت: اگر در ده تا 20 روستا فعاليت انجام شود اين 

مجوز توسط اداره كل استان داده خواهد شد.
وى در ادامــه از افتتاح يك پروژه جنگل كارى در دهه فجر در منطقه 
گلپرآباد با 120 هكتار خبر داد و گفت: هدف ما فرهنگسازى و استفاده 

درست مردم و حفاظت و همكارى مردم در منابع طبيعى است.
سرپرســت اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان مالير در ادامه با 
اشاره به اجراى و جذب «هميار طبيعت» به عنوان يك طرح سراسرى، 
گفت: از عالقه مندان به حفظ و احياى منابع طبيعى دعوت مى كنيم با 

ورود به سامانه و با عنوان هميار طبيعت منابع طبيعى را يارى كنند.
وى با بيان اينكه همه مردم مى توانند با ثبت نام و بارگذارى اطالعات 
خود عضو سامانه هميار طبيعت باشند، گفت: هدف از جذب همياران 
طبيعت شناســايى حافظان منابع طبيعى و استفاده از ظرفيت هاى اين 
افراد براى پيشبرد اهداف و حفاظت و احيا، توسعه و بهره بردارى بهتر 

از منابع طبيعى است.
زنگنــه با بيان اينكه درحال حاضر نيز بيــش از 38 نفر در مالير جزو 
همياران طبيعت هســتند و اين افراد در سامانه ثبت نام شده  اند، گفت: 
بسيارى از افراد و سازمان هاى مردم نهاد نيز هستند كه با ما در راستاى 

حفظ طبيعى همكارى دارند اما ثبت نشده اند.
وى با اشــاره به اينكه استفاده از ظرفيت خيران و ورود در اين عرصه 
جزو برنامه هاى ما است، گفت: سال گذشته نيز شاهد اجراى يك طرح 
آبخيزدارى از سوى يكى از خيرين در روستاهاى مالير بوديم، بدون 

مردم نمى توانيم كارى بكنيم و شعار ما «با مردم براى مردم» است.

هوشمندسازى آمبوالنس هاى اورژانس 
پيش بيمارستانى اسدآباد

 رئيس مركز اورژانس پيش بيمارســتانى دانشــكده علوم پزشكى 
اسدآباد از هوشمندسازى ناوگان آمبوالنسى اورژانس پيش بيمارستانى 

دانشكده علوم پزشكى اين شهرستان خبر داد.
مهدى بسطامى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به تكميل سامانه آسايار، 
اظهار كرد: در ادامه تكميل فاز يك راه اندازى ســامانه آسايار و پس از 
بهبود سامانه پاسخگويى مركز ديســپچ فاز دوم اين سامانه با تجهيز 
 (GPS) آمبوالنس هاى مركز اورژانس به سيستم موقعيت ياب جهانى

درحال انجام قرار دارد.
وى افزود: در آغاز فاز ســوم اين سامانه كه در آينده اجرا خواهد شد، 
مى توانيم موقعيت فرد تماس گيرنده با اورژانس دانشــكده را در مركز 
ديسپچ داشته باشــيم كه اين امر، كمك شايانى به كاهش مدت زمان 

رسيدن بر بالين بيماران مى شود.
وى در ادامه تعداد آمبوالنس هاى شهرســتان اسدآباد را در مجموع ده 
دستگاه برشمرد و يادآور شد: از اين تعداد، 6 دستگاه فعال و 4 دستگاه 
پشــتيبان است و خوشبختانه در زمينه تعداد آمبوالنس هاى شهرستان 
كمبودى نداريم. بســطامى همچنين با اشاره به راه اندازى پايگاه امداد 
جاده اى در دهستان كليايى، تصريح كرد: راه اندازى پايگاه امداد جاده اى 
در دهستان كليايى اين شهرستان در مهرماه سالجارى در جلسه آمايش 
سرزمينى پايگاه هاى فوريت هاى پزشكى سازمان اورژانس كشور مورد 
تصويب قرار گرفت و درحال حاضر در تشــكيالت اورژانس كشور 

نهايى شده كه منتظر ابالغ و تأمين نيرو براى اين امر هستيم.
وى با بيان اينكه درباره فضاى ساخت و راه اندازى پايگاه مشكلى نداريم، 
خاطرنشــان كرد: طبق استاندارد كشورى فاصله هر پايگاه امداد جاده اى 
22 كيلومتر است كه با راه اندازى اين پايگاه تمامى محورهاى شهرستان 

از سمت همدان، قروه، سنقر و كنگاور پوشش كامل داده خواهد شد.

شاعر ماليرى رخ در نقاب خاك كشيد
 مصطفى پوركريمى شــاعر آئينى 

مالير دار فانى را وداع گفت.
فرهنگــى  پوركريمــى»  «مصطفــى 
بازنشســته ماليرى بود كه ســرودن 
شعر را از دوره دانش آموزى آغاز كرد. 
اشــعار وى در زمينه انقالب، شــهدا 
و دفاع مقدس از شــهرت بيشــترى 

برخوردارند، وى بارها در جشــنواره هاى مختلف استانى و كشورى 
حائز رتبه برتر شد. «جنگ خرها و فيل ها»، «شهيد فخرى زاده»، «كرونا 
ويروس» و «در- خانه- بمانيم» از جمله آخرين اشعار اين شاعر بوده 

كه در سالجارى سروده شده است.
مســئول انجمن ادبى معراج مالير با ابراز تأسف از ضايعه درگذشت 
مصطفى پوركريمى، شاعر آئينى مالير، گفت: شناخت بنده از ايشان به 
30 سال پيش بازمى گردد كه به طور مشترك با همكارى مهران تركمان، 
يكى ديگر از فعاالن حوزه شــعر و ادب، انجمن شــعر عاشورائى را 

پايه گذارى كرديم.
مراد طاهرنيا در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به جايگاه شــاخص و 
منحصربه فرد مرحوم پوركريمى در حوزه اشعار آئينى و انقالبى، افزود: 

وى در جشنواره هاى مختلف حائز رتبه برتر شد و افتخار آفريد.
وى با بيان اينكه مصطفــى پوركريمى فردى مؤمن، معتقد، انقالبى و 
واليى بود، ادامه داد: اشــعار آن مرحوم بيشتر در زمينه اهل بيت(ع) و 
انقــالب بود، البته غزل هاى عارفانه و عاشــقانه ناب و ماندگارى نيز 
داشت. طاهرنيا با اشاره به اينكه مصطفى پوركريمى عضو مجمع بسيج 
هنرمندان، فردى اهل مسجد و منبر و داراى اعتقادات قوى مذهبى بود، 
افزود: همواره اشعار وزين و بى نقص وى از نظر فنى و آرايه هاى ادبى 
توجه عالقه مندان و صاحبنظران در حوزه شعر و ادب را جلب مى كرد.

مســئول انجمن ادبى معراج مالير با تأكيد بر اينكه مســئوالن بايد قدر 
هنرمندان را تا زمانى كه زنده هستند بدانند و به آنها بها بدهند، گفت: ما 
در حوزه هنرمندان حلقه وصلى نداريم، شايد هنرمندان ديدگاه ها و تفكر 
سياسى متفاوتى داشته باشند، اما همگى در يك مسير حركت مى كنند. وى 
به مشكالت هنرمندان اشاره كرد و گفت: متأسفانه هستند هنرمندانى كه 
يا در بستر بيمارى اند، مشكالت معيشتى دارند و يا اينكه به دليل تنگناهاى 

مالى، آثارشان به مرحله چاپ نمى رسد و به تاريخ مى پيوندد.
طاهرنيا بر لزوم ايجاد حلقه وصــل بين هنرمندان و حمايت مادى و 
معنوى مســئوالن از اين قشر در زمان حيات تأكيد و خاطرنشان كرد: 
هنرمندان قشــر تأثيرگذار و جريان ساز جامعه بوده و هستند و در اين 
ميان هنرمندان ماليرى در ســطح كشــور همواره خوش درخشيده و 

منشأ اثر بوده اند.

همكارى كارخانه سيمان نهاوند
در تأمين مسكن براى معلوالن

 رئيس اداره بهزيســتى نهاوند از مشاركت كارخانه 
ســيمان اين شهرستان به منظور ســاخت مسكن براى 

تعدادى از معلوالن بهزيستى، خبر داد.
مريم ســلگى با بيان اين مطلب افزود: با توافقى كه 
بين اين اداره با كارخانه ســيمان نهاوند انجام شد، 
اين كارخانه در ســاخت مســكن و ايجاد اشتغال 
براى تعدادى از معلوالن زير پوشــش بهزيســتى 

مى كند. مشاركت 
وى گفــت: مقرر شــد كارخانه ســيمان در زمينه 
بهزيستى  پوشش  زير  معلوالن  براى  مسكن  ساخت 
2 معلــول كــه در  به ويــژه خانواده هــاى داراى 
روستاهاى اطراف كارخانه ســاكن هستند، مسكن 

بسازد.
رئيس اداره بهزيســتى نهاوند افــزود: عالوه بر اين، در 
توافقنامه مقرر شــد به منظور رفاه حال معلوالن نسبت 
به مناسب ســازى اماكن، معابر و مســاجد روســتاها 

همكارى هاى الزم صورت گيرد.

وى اظهار كــرد: همچنين با هدف اشــتغالزايى براى 
معلــوالن و مددجويان بهزيســتى، مقرر شــد تعداد 
محدودى از معلوالن و مددجويان داراى شــرايط، در 
كارخانه با استفاده از مشوق هاى تسهيالت كارفرمايى 
و بيمه كارفرمايى و در زمينه پيشــگيرى از معلوليت ها 

به كار گرفته شوند.
ســلگى در پايان افزود: براى اجرايى كردن مصوبات و 
وعده هاى مديريت كارخانه سيمان، كارشناسان اشتغال 
و مسكن بهزيستى اقدامات اوليه و برنامه ريزى الزم را 

انجام داده اند.

كشف چوب و كاالى قاچاق به ارزش 800 ميليون در نهاوند
فرمانده انتظامى شهرســتان نهاوند از توقيف 3 دستگاه خودرو حامل 5 تن چوب و 4 
دســتگاه ماشين لباسشويى قاچاق توسط مأموران پليس آگاهى اين شهرستان خبر داد.

احمد ساكى گفت: مأموران پليس آگاهى شهرستان نهاوند با انجام ايست و بازرسى مقطعى 
در يكى از محورهاى مواصالتى شهرســتان، 3 دستگاه خودرو حامل كاالى قاچاق شامل 
يك دســتگاه خودرو خاور حامل چوب و 2 دستگاه خودرو سوارى حامل لباسشويى را 

متوقف كردند.
وى افزود: در بازرســى از خودروهاى توقيف شــده، 5 تن چوب و 4 دستگاه لباسشويى 

قاچاق كشف و 3 متهم در اين زمينه به مرجع قضايى معرفى شدند.
ساكى ادامه داد: كارشناسان ارزش كاالهاى مكشوفه را 800 ميليون ريال برآورد كرده اند.

t

ون  ه را ا  و ا ا

روزنامه همدان پيـام

جناب آقاى  رضا وليان تابش

و سركار خانم  فاطمه حبيبى

با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را از صميم قلب تسليت عرض 
مى كنيم. خداوند متعال روح پاكش را با سرورش فاطمه زهراء (س)

محشور نمايد و به بازماندگان صبر جزيل عنايت فرمايد. 

كمالوند-خبرنــگار  نهاوند-معصومــه   
همدان پيام: ايجاد و تقويت زيرساخت ها براى 
اشتغال جوانان و تحصيلكرده هاى شهرستان از 
جمله دغدغه هاى متوليان اشــتغال و مسئوالن 

شهرستان عنوان شده است.
طرح ها و پروژه هاى مختلــف در حوزه هاى 
متفاوت توليد براى تحقق اين دغدغه تعريف 

و عنوان شده است.
پتروشيمى (واحد توليد پلى پروپيلن) با هدف 
اشتغال براى بيش از صد جوياى كار به صورت 
مستقيم، فرآورى از معدن دولوميت و كربنات 
كلسيم نهاوند با سرمايه گذارى فوالد مباركه و 
اعتبار 200 ميليارد تومان براى اشــتغال صدها 
نفر، گاودارى 6 هزار رأســى شســتا با 200 
ميليارد تومــان اعتبار و بســيارى پروژه ها و 
طرح هايى كه با اجراى آن بخش قابل توجهى 
از اشتغال نهاوند تأمين شده و بيراهه نگفته ايم 
اگر مدعى شويم با اجراى اين طرح ها مشكل 

اشتغال در اين شهرستان حل خواهد شد.
امــا اين موضــوع زمانى محقق خواهد شــد 
كه حداقــل نيمى از پروژه هاى تعريف شــده 
كلنگ زنى شوند و از روى كاغذ خروج كرده 

و در ميدان اجرا جان بگيرند.
در شرايطى كه جيب دولت از اعتبارات خالى 
و به پايان عمر خدمت خود رســيده اســت، 
برخى ادارات از هزينه هــاى اندك هم عاجز 
شــده اند، ورود بخش خصوصى تنها مى تواند 
به جان دادن ايــن وعده ها كمك كند و حال 
ناخــوش نهاوند را در بخش اشــتغال روحى 

تازه بدمد.
شــوراى  مجلس  در  نهاوند  مردم  نماينده   
اســالمى هفته پيــش از طرحــى ديگر و 
تالش براى آغاز آن توســط چينى ها خبر 

داده است.
عليرضا شــهبازى از رايزنى با ســرمايه گذار 
چينى براى انجام مراحل فرآورى توليد شمش 
منيزيــوم در نهاوند خبر داد و گفت: اين اقدام 
با  هــزار ميليارد تومان ســرمايه گذارى انجام 

مى شود كه به واسطه آن براى هزار و 500 نفر 
اشتغال ايجاد مى شود.

نماينــده مــردم نهاوند در مجلس شــوراى 
اسالمى با تأكيد بر برنامه ريزى صحيح به منظور 
بهره بــردارى از واحدهــاى توليدى و معدنى 
نهاوند، گفت: نهاوند ظرفيت هاى فوق العاده اى 
در حوزه هاى مختلف صنعتى، كشــاورزى و 
معدنــى دارد كه بايد از ايــن ظرفيت ها براى 

ايجاد اشتغال بهره برد.
وى از پيشــرفت 20 درصدى پروژه فرآورى 
دولوميــت نهاوند خبــر داد و افزود: عمليات 

ســاخت پروژه فرآورى دولوميــت نهاوند با 
اعتبار 599 ميليارد و 900 ميليون تومان تيرماه 
امسال با حضور مســئوالن كشورى و استانى 
آغاز و طبق برنامه ريزى صورت گرفته ســال 

آينده به بهره بردارى خواهد رسيد.
شــهبازى با تأكيد بر اينكه سرمايه گذارى در 
حوزه معدن بــراى تحقق اقتصــاد مقاومتى 
مى تواند جايگزين مناســبى بــراى صادرات 
نفتى باشد، گفت: فاز توليد شمش منيزيوم در 

مراحل بعدى انجام مى شود.
نماينــده مــردم نهاوند در مجلس شــوراى 

اسالمى افزود: بهره بردارى از اين پروژه مهم و 
توسعه صنايع تكميلى در منطقه، ضمن ايجاد 
مزيت هاى صادراتى براى كشــور و شهرستان 
نهاونــد از خــروج مقدار قابــل توجهى ارز 

جلوگيرى خواهد كرد.
وى گفــت: در كنار اين پــروژه و با تعريف 
پروژه هــاى جانبى و جذب ســرمايه گذاران 
بخش خصوصى، شهرســتان نهاوند به عنوان 
يك پايلوت معدنى و قطب استحصال و توليد 
محصوالت وابسته در كشــور مطرح خواهد 

شد.

 كبودراهنگ-خبرنگار همدان پيام: دهياران 
مؤلفه هاى  مهم ترين  اســالمى  شــوراهاى  و 
كاهش و مديريت ويروس كرونا در روستاها 

هستند.
نشست  در  كبودراهنگ  شهرستان  فرماندار 
پيشــگيرى، كنتــرل و مقابله بــا ويروس 
كرونــا از تالش هــاى كادر بهداشــت و 
درمان در سراســر كشــور و از اســتمرار 
همــكارى همه دســتگاه هاى عضو ســتاد 
كرونــا قدردانى كرد و گفــت: دهياران و 
شــوراهاى اســالمى و به ويژه مردم فهيم 
اين  مديريت  و  كاهش  مؤلفه هاى  مهم ترين 

هستند. منحوس  بيمارى 
حجت ا... مهدوى همچنين با اعالم اثربخشى 
طــرح شهيدســليمانى در رونــد كاهشــى 
بيمارى، خواســتار همــكارى بيش از پيش 
اجراى  در  اســالمى  شــوراهاى  و  دهياران 
اين طرح شــد و ابراز اميدوارى كرد كه به 
بركت خون شــهيد حاج قاسم هرچه زودتر 
اين بيمارى ريشه كن شــود و در اين راستا 
رعايت شــيوه نامه هاى بهداشتى، استفاده از 
ماســك و پرهيز از هرگونــه تجمعات را از 

عوامل مؤثر برشمرد.
وى در ادامه با اشــاره به ضــرورت تكريم 
خانواده شــهدا و ايثارگران، محرومين تحت 
پوشــش كميته امداد حضرت امــام(ره) و 
بهزيســتى، توجه مســتمر و هميشــگى و 
سركشــى از اين خانواده هــا را از مهم ترين 
وظيفه مســئوالن و دهياران عنــوان كرد و 
افزود: اين موارد بايد به نحو شايســته ترى 

در شهرستان انجام شود.
مهــدوى همچنين بــه همــكارى دهياران و 

شــوراها با عوامل انتظامى و بسيج تأكيد كرد 
و افــزود: ايــن همكارى ها به ويــژه در طرح 
گشت رضويون براى افزايش ضريب امنيتى و 

آسودگى اهالى روستاها ضرورى است.
وى با اشاره به ضرورت پيشگيرى و جلوگيرى 
از ساخت وسازهاى غيرمجاز، واگذارى هرگونه 

انشعاب از سوى دستگاه هاى خدمات رسان را 
تخلف دانست و اعالم كرد: متولى موضوع در 
روستاها دهياران هستند كه بايستى توجه ويژه 

به اين جريان داشته باشند.
در پايان اين نشست مسئوالن ادارات آبفا، گاز 
و برق با تبيين طرح تشــويقى براى مشتركين 

كم مصــرف، از عموم مردم شهرســتان براى 
همكارى در اجــراى اين طــرح و مديريت 
كاهش مصرف دعوت به عمــل آوردند و در 
پايان از كارمند نمونه بخشدارى، دهيار نمونه 
و كاركنان نمونه دهيارى هاى بخش مركزى نيز 

قدردانى شد.

1500 شغل در واحد منيزيم نهاوند ايجاد مى شود

اشتغالزايى به سبك چينى

دهياران مهم ترين مؤلفه هاى
كاهش مديريت كرونا در روستا 

 رئيس اداره حفاظت محيط زيست رزن از ضايعات ناشى 
از كشــت زير پالستيكى موجود در اراضى اين شهرستان در 

زمين هاى استيجارى، خبر داد.
رضا گوهرى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: يكى از مشكالت 
موجود در اراضى كشــاورزى رزن ضايعــات به جا مانده از 
كشت هاى زير پالستيكى است كه آسيب هاى جبران ناپذيرى 

بر بافت خاك وارد مى كند.
وى افزود: 5 پرونده براى كشــاورزان متخلف در سالجارى 
تشكيل و در محاكم قضايى در جريان است كه در قانون براى 
اين تخلف ها جزاى نقدى بدل از حبس پيش بينى شده است.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت رزن تأكيد كرد: عالوه بر 
جريمه نقدى، طبق ماده 21 قانون مديريت پسماند، كشاورز 
متخلف مكلف به جمع آورى ضايعات ناشــى از كشت زير 
پالستيكى بوده و بايد اين موضوع نيز به تأييد محيط زيست 

برسد.

گوهرى ادامه داد: اما بيشــتر ضايعات به جا مانده در اراضى 
كشاورزى متعلق به زمين هايى است كه افراد غيربومى نسبت 
به اجاره آن براى كشــت محصول اقدام كردند و مالكان اين 

زمين ها نيز در خارج از شهر و استان ساكن هستند.
وى با بيان اينكه با آغاز فصل كشت محصول در تير و مرداد، 
ضرورت جمع آورى ضايعات نايلون به آنها ابالغ مى شــود، 
بيان كرد: درصورت بى توجهى مستأجر به اين موضوع و عمل 
نكردن به تعهدات، براى مالك و صاحب زمين اخطاريه صادر 

مى شود.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت رزن اظهار داشت: قانون 
مديريت پســماند تكاليفى را براى جهادكشاورزى پيش بينى 
كرده اســت و مى طلبد اين نهــاد اطالعات تكميلى موجر و 
مستأجر را ثبت كرده و درصورت نياز در اختيار محيط زيست 
قرار دهند تا درصورت بروز تخلف فرايند دادرسى به علت 

نداشتن اطالعات هويتى، طوالنى نشود.

گوهرى ادامه داد: همچنين مالــكان زمين هنگام اجاره دادن 
اراضى خود به ويژه براى كشت محصوالت زير پالستيكى، از 
مستأجر ضمانت الزم را براى عمل به تعهدات و جمع آورى 

پسماندها دريافت كنند.
وى بيان كرد: ضايعات به جا مانده از كشت هاى زير پالستيكى 
منظره و ســيماى زشتى از اراضى كشــاورزى را به نمايش 
گذاشــته، عالوه بر اين با توجه به فسادناپذيرى پالستيك و 
بيش از صدها ســال زمان براى تجزيه آن، ساختمان و بافت 

خاك نيز آسيب مى بيند.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت رزن تأثير منفى بر روى 
حاصلخيزى خاك را از ديگر آثار منفى ضايعات نايلونى به جا 
مانده در اراضى كشاورزى دانست و گفت: اين موضوع سبب 
تلف شــدن احشام پس از تعليف نيز مى شــود زيرا پس از 
كالبدشكافى بدن دام تلف شده در روده و معده آن پالستيك 

ديده شده است.

زمين هاى استيجارى رزن كانون ضايعات كشت زير پالستيكى است
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دبير ستاد انتخابات كشور:
سالمت و امنيت انتخابات

اصلى ترين اولويت وزارت كشور است
 دبير ســتاد انتخابات كشور ســالمت و امنيت انتخابات را 
اولويت اصلى وزارت كشــور دانست و خواستار توجه جدى 
مجريــان انتخاباتى بــه اين موضوع در فرايندهــاى انتخابات 

شد.  1400
به گزارش برنا، ســيد اسماعيل موسوى در ششمين دوره طرح جامع 
آموزش مجريان و دست اندركاران انتخابات رياست جمهورى، گفت: 
برگزارى سالم و امن انتخابات يكى از جدى ترين اولويت هاى وزارت 
كشــور و انتظار اين وزارتخانه از دســت اندركاران انتخابات در همه 

استان هاست.
وى اظهــار كرد: حساســيت و دقــت مجريــان انتخابات مجلس 
يازدهم در اسفند ســال گذشته به حدى بود كه حتى يك صندوق 
رأى، ابطال نشــد و در آينده نيز اين موضوع با جديت بيشترى در 
انتخابات رياست جمهورى و شــوراهاى اسالمى شهر و روستاها 

مورد توجه خواهد بود.
دبير ســتار انتخابات كشــور به تبيين نقش آمــوزش مجريان در 
برگزارى ســالم و امن انتخابات نيز پرداخــت و افزود: برگزارى 
دوره هــاى مختلف آموزشــى براى دســت اندركاران انتخابات در 
اســتان ها، آغاز شــده و تا پايان بهمن ماه آموزش هاى انتخاباتى به 

پايان مى رسد.
موســوى در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: همزمان با انتخابات 
رياســت جمهورى و شــوراهاى اسالمى شهر و روســتا در خرداد 
1400، انتخابات ميان دوره اى مجلس شــوراى اسالمى در 6 حوزه و 
ميان دوره اى مجلس خبرگان رهبرى در 3 حوزه انتخاباتى در كشــور 

برگزار مى شود.
به گفته موسوى، انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و روستا در يك 
هزار و 372 شــهر و 40 هزار و 620 روســتا و تيره عشايرى برگزار 

خواهد شد.

نياز مركز جامع سرطان همدان
به اعتبار 100 ميلياردى

 با تخصيص صد ميليارد تومان اعتبار به مركز جامع سرطان همدان، 
اين پروژه نيز به پايان مى رسد.

 به گزارش تسنيم، رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شــوراى اسالمى با اشاره پيگيرى هاى الزم براى تحقق مصوبات سفر 
رئيس ســازمان برنامه و بودجه كشور به همدان اظهار كرد: در ديدار 
با نوبخت و براساس برنامه ريزى صورت گرفته، درصورت تخصيص 
به موقع اعتبار پيش بينى شده، بخش كلينك و بسترى بيمارستان اكباتان 

تا فروردين سال آينده به بهره بردارى مى رسد.
حميدرضا حاجى بابايى با اشاره به اينكه با تخصيص صد ميليارد تومان 
اعتبار نيز مركز جامع ســرطان همدان مراحل پايانى خود را ســپرى 
مى كند، عنوان كرد: پروژه هاى بخش گردشــگرى نيز از اولويت هاى 
برنامه هاى توســعه همدان است، كه تخصيص اعتبار در اين حوزه را 

نيز پيگيرى مى كنيم.
نماينده مردم همدان در مجلس با بيان اينكه در سفر نوبخت به همدان 
پروژه ســاخت مسكن محرومان نيز كلنگ زنى شد كه پيگير اعتبارات 
و اجراى كامل اين طرح نيز هســتيم، مطرح كــرد: تخصيص اعتبار 
تكميل خط همدان- مالير از ديگر برنامه هاى مهم استان است كه در 
ديدار مسئوالن استان با رئيس سازمان برنامه و بودجه مورد بررسى و 

پيگيرى قرار گرفت.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى در ادامه 
افزود: درحال حاضر 2 قطعه از اين مسير به پيمانكار سپرده شده است 
و بايد به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد تا در زمانبندى پيش بينى 

شده، به بهره بردارى برسد.
وى با اعالم اينكه بررســى وضعيت پروژه هايى مانند قطار شــهرى 
همدان، بيمارســتان هزار تختخوابى و تكميــل موزه هنرهاى معاصر 
همدان از ديگر محورهاى گفت وگوى ما با معاون رئيس جمهور بود، 
اظهار كرد: توجه به اجراى پروژه هاى آبرســانى از ديگر اولويت هاى 
اســتان همدان است به همين دليل نيز مســأله كمبود آب در همدان 
و تأميــن نياز مردم در اين زمينه چندين ســال اســت كه در رئوس 

برنامه هاى توسعه اى همدان قرار گرفته است.

طرح «محروميت دريافت پست سياسى» 
شامل چه مسئوالنى است؟

 طرحى در مجلس درحال آماده ســازى است كه براساس آن اگر 
مســئوالن در برابر نمايندگان ملت پاســخگو نباشد، براى هميشه از 

گرفتن پست سياسى در كشور محروم مى شوند.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: برخى از مســئوالن به ويژه آن هايى كه در سال پايانى مسئوليت 
خود قرار دارند، ممكن است در برابر نمايندگان مردم پاسخگو نباشند 

و يا استيضاح آنها كارآيى نداشته باشد.
حجت االسالم احمدحســين فالحى در ادامه تصريح كرد: اين طرح 
با پيشــنهاد يكى از نمايندگان مجلس يازدهم درحال بررسى است و 
براساس آن اگر مســئوالن اجرايى كشور پاسخ قانع كننده اى در برابر 
تصميمــات خود به نمايندگان مجلس ارائه ندهند، براى هميشــه از 

گرفتن پست هاى سياسى محروم خواهند شد.
سخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى با 
بيان اينكه طرح موردنظر فقط شــامل قوه مجريه كشور است، مطرح 
كــرد: طرحى در قوه قضائيه به عنوان «تــرك فعل» وجود دارد كه هر 
فردى اگر در انجام وظايفش كوتاهى كند، تخطى محســوب مى شود 
و سيستم قضايى با آن برخورد مى كند، اين قانون مى تواند به پشتيبان 
طرح ترك فعل نيز تبديل شــده و به دستگاه هاى ديگر سرايت پذيرى 

داشته باشد.
رئيس مجمع نمايندگان اســتان در پايان خاطرنشــان كرد: اين طرح، 
درحال حاضر خيلى كلى است و هنوز تفصيل، تبصره و الحاقيه ندارد.
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شركت توزيع نيروى برق استان همدان

ا(س)   ه ا رت  ھا  ھادت ام ا
ت باد. س یان  وم   

››محمد ترابى
 افزايش آلودگــى هوا و قطعى 
برق در كشور در روز هاى گذشته به 
يكى از معضالت كشور تبديل شده 
اســت. در اين ميان برخى انگشت 
اتهام خود را بــراى آلودگى هوا به 
از  استفاده  به دليل  نيروگاه ها  سمت 
مازوت گرفته اند. اين درحالى است 
كه برخى از مسئوالن امر مى گويند 
كــه به دليــل كمبــود گاز و براى 
جلوگيرى از قطعى برق، نيروگاه ها 
مجبور به استفاده از مازوت شده اند. 
با اين حال قطعــى برق نيز در چند 
روز گذشته در كنار آلودگى هوا به 
مشكالت كشــور افزوده است. در 
اين ميان عده اى شركت هاى چينى 
را كــه در كشــورمان از ماينر هاى 
ارز   استخراج   بيت كوين(دســتگاه ه 
عامل  اســتفاده  مى كنند،  ديجيتال) 
اصلى كمبــود و قطعى برق معرفى 

كرده اند. 
مرتبط  عوامل  بررســى  ادامه  در 
بــا قطعــى بــرق و آلودگى هوا 
در غــرب كشــور، بــا يكى از 
كميسيون  رئيســه  هيأت  اعضاى 
اسالمى  شــوراى  مجلس  انرژى 

كرديم. گفت وگو 
هادى بيگــى نــژاد در گفت وگو با 
خبرنگار ما درباره علت آلودگى هوا 
در غرب كشور، اظهار كرد: گاز در 
كشور با تصفيه و پااليشى كه انجام 
مى شــود چيزى حدود 830 ميليون 
متر مكعب روزانه است. اين مقدار 
گاز در 3 بخش نيروگاه ها، صنعت و 

بخش خانگى تقسيم مى شود. 
نماينده مــردم مالير در مجلس، در 
ادامه افزود: نيروگاه ها از آنجايى كه 
سيكل تركيبى است، مى توانند يا از 
گاز، گازوئيل و يا مازوت اســتفاده 
كنند. امســال مصرف گاز خانگى 

كشور باالتر بوده است، اين درحالى 
است كه ظرفيت گاز كشور افزايش 
نيافته، زيرا امكان افزايش توليد گاز 
بيش از اين وجــود ندارد. از اين رو 
براى جبران افزايــش گاز مصرفى 
و  نيروگاه ها  گاز  ســهميه  خانگى، 
صنعت را كاهــش مى دهند تا گاز 

خانگى تأمين شود. 
عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى 
مجلس همچنين درباره قطعى برق 
در شــهر ها تصريح كــرد: هنگامى 
كه گاز مورد نيــاز نيروگاه ها قطع 
مى شود، مى بايســت يا با گازوئيل 
و يــا با مازوت كار خــود را ادامه 
دهد. شــاهد اين مسأله هم هستيم 
كه اســتفاده از مازوت آلودگى هاى 

اينچنينى نيز ايجاد مى كند. 
وى افزود: از اين رو برخى نيروگاه ها 
به دستور دادستانى و براى مقابله با 
شده اند؛  غيرفعال  آلودگى،  افزايش 
زيرا گفته مى شــود كــه گاز براى 
اســتفاده كافى وجود نــدارد و از 
باالى  آاليندگى  به دليل  هم  مازوت 
آن نمى توان اســتفاده كرد. هنگامى 
كه جلــوى كار نيروگاه هــا گرفته 
مى شــود، به طبــع توليد بــرق نيز 
متوقف مى شــود و ايــن ماحصل 

اتفاقى است كه افتاده است.
داد:  توضيــح  ادامه  در  بيگى نــژاد 
ظرفيت توليد برق كشــور كمتر از 
60 هزار مگاوات است. اين درحالى 
است كه درحال حاضر نيرو گاه ها با 
شرايط پيش آمده مى توانند كمتر از 
50 هــزار مگاوات توليــد كنند. از 
اين رو بايد گفت كه ما مشكل توليد 
برق نداريم و مسأله كمبود گاز در 

كشور است. 
نماينــده مردم ماليــر در مجلس 
مزارع  تأثير  ميزان  درباره  همچنين 
برداشــت بيت كويــن چينى ها در 
كشــور كه در ماه هاى اخير قيمت  
آن به مرز 40 هزار دالر نيز رسيده 
اســت، گفت: درباره حجم بااليى 
چينى ها  بيت كويــن  ماينر هاى  از 
در كشــور هنوز گــزارش دقيقى 
ارائه نشــده كــه بخواهيم در اين 
زمينه اظهارنظــر كنيم. با اين حال 
بــه فــرض صحت ايــن جريان، 
بايد گفت كــه ظرفيت توليد برق 
كشور از مقدارى كه درحال حاضر 
توليد مى شود باالتر است و قطعى 
كنونى برق بــه كمبود گاز مربوط 

است. 
اين عضو هيأت رئيســه كميسيون 
انــرژى مجلس در پاســخ به اين 
پرســش كه آيا مخازن مازوت در 
كشور پر شده است كه نيروگاه ها 

از َآن اســتفاده مى كنند و يا دليل 
اســتفاده آنها ارزانى اين سوخت 
اســت و چــرا از گازوئيــل كه 
آاليندگى  كمترى نسبت به مازوت 
دارد، اســتفاده نمى شــود؟ گفت: 

البتــه در ايــن زمينــه بايد گفت 
كه به دليــل هزينه هــاى گازوئيل 
محدوديت هايى براى اســتفاده از 
اين سوخت وجود دارد و از سوى 
ديگر براى اســتفاده از گازوئيل يا 

كنند  بايد گازوئيل بــازار را قطع 
و يــا واردات صــورت گيرد. با 
اين حال تكرار مى كنم كه مشــكل 
اصلى كشور كمبود گاز است و نه 

كمبود توليد برق.

آژانس فعاليت ايران را
در طراحى اورانيوم فلزى تأييد كرد

 خبرگزارى رويترز اعالم كرد كه آژانس بين المللى انرژى اتمى در بيانيه اى آغاز 
فعاليت تحقيق و توسعه در زمينه طراحى اورانيوم فلزى توسط ايران را تأييد كرد. 
به گزارش فارس، آژانس در اين بيانيه گفت: رافائل گروسى مديركل آژانس درباره 
پيشــروى هاى اخير درباره برنامه هاى ايران براى انجام دادن فعاليت هاى تحقيق و 
توســعه در زمينه توليد اورانيوم فلزى به عنوان بخشى از هدف اعالم شده اش در 
راســتاى طراحى نوع بهبوديافته اى از ســوخت براى رآكتور تحقيقاتى تهران، به 
كشورهاى عضو آژانس بين المللى انرژى اتمى اطالع رسانى كرده است.  گزارش 
آژانس مطرح مى كند كه ايران برنامه هايــش براى توليد اورانيوم فلزى از اورانيوم 
طبيعى و سپس توليد اورانيوم فلزى غنى سازى شده تا سقف 20 درصد را به عنوان 

سوخت رآكتور تحقيقاتى تهران، اعالم كرده بود.

ان شاءا... جلوى قطعى برق گرفته خواهد شد
 در روزهاى گذشــته نقاط مختلفى از كشور از جمله كالنشهر تهران با قطعى 
برق از پيش اعالم نشــده مواجه شــد. افزايش مصرف گاز به دليل فصل سرما و 
افزايش كاهش گاز مصرفى نيروگاه هاى برق از جمله داليل اين خاموشى ها عنوان 

شده است.
رئيس دفتر رئيس جمهورى در گفت وگو با ايســنا، در پاســخ به اين پرسش 
كه چه تضمينى وجود دارد كه دوباره در روزهاى پيش رو كشــور با قطع برق 
در نقاط مختلف مواجه نشود، اظهار كرد كه حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحانى سه شنبه گذشته به وى دستورى داده و او نيز با وزراى مربوطه هماهنگ 

كرده است. 
محمــود واعظى در ادامــه گفت وگوى خود تصريح كرد: در جلســه دولت نيز 

صحبت هايى در اين باره انجام شد؛ ان شاءا... جلوى اين كار گرفته خواهد شد.

خدمات الكترونيك جلوى فساد و رانت را مى گيرد
 رئيس جمهورى بر اهميت مناطق آزاد در شرايط تحريم تأكيد كرد و يادآور شد 
كه از سال 97 به مناطق آزاد اعالم كردم شما امكانات بيشترى داريد و بايد با واردات 

و صادارت به كمك كشور بياييد.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در مراسم بهره بردارى از 
طرح هاى ملى مناطق آزاد تجارى، صنعتى و ويژه اقتصادى گفت: 70 درصد خدمات 
الكترونيكى است و تا پايان دولت بايد خدمات الكترونيكى صد درصد شود كه اين 

خبر بسيار خوشحال كننده است.
وى در ادامه افزود: اين مســأله هم رونق را به دنبال دارد هم جلوى فســاد 
و رانــت مى گيرد و عدالت را اجرا مى كند، يعنى هر كســى كه مى خواهد، 
مى تواند وارد اين سايت شود زيرا اين سايت ديگر قوم و خويش و همسايه 

نمى شناسد.

عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى:

گاز كافى نداريم
برق قطـع مى شود!

■ براى استفاده از گازوئيل به جاى مازوت با مشكالتى مواجه هستيم

هنگامى كه گاز مورد نياز 
مى شود،  قطع  نيروگاه ها 
گازوئيل  با  يا  مى بايست 
و يا با مــازوت كار خود 
شــاهد  دهد.  ادامــه  را 
اين مســأله هم هستيم 
مازوت  از  اســتفاده  كه 
نيز  اينچنينى  آلودگى هاى 

ايجاد مى كند. 
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شگفتى در جام حذفى اروپا
حذف بايرن

و صعود سخت بارسا و اينتر

 رقابت هاى فوتبال جام حذفى باشــگاه هاى اروپايى با شــگفتى و 
حساسيت باال دنبال شد و نتايج عجيب و غريبى رقم خورد. حذف باير 
مونيخ آلمان مقابل يك تيم دسته سومى و صعود سخت و با چاشنى شانس 

بارسلوناى اسپانيا و اينترميالن ايتاليا از جمله اين بازى ها بود.
در آلمان تيم قدرتمند و پرافتخار بايرن مونيخ با قبول شكست عجيب 
مقابل تيم ناشناخته «هولشتاين»، وداع زودهنگامى از ليگاپوكال داشت، 
درحالى كه همگان انتظار برترى پرگل و راحت اين تيم را داشتند، اما 

شگفتى بزرگى رقم خورد.
ايــن بازى در وقت قانونى و اضافه با تســاوى 2 بر 2 همراه شــد و 
هولشتاين در ضربات پنالتى به برترى رسيد تا نخستين شگفتى بزرگ 

فوتبال اروپا در سال 2021 ميالدى را رقم بزند.
تيم هاى فيورنتينا و اينترميالن در چارچوب مرحله يك هشــتم نهايى 
كوپا ايتاليا در ورزشــگاه آرتيميو فرانكــى به مصاف هم رفتند كه در 
نهايت، نراتزورى ها موفق شدند حريف خود را در پايان 120 دقيقه با 

نتيجه 2 بر يك شكست دهند.
تيم هاى ناپولــى و يوونتوس نيز با برترى مقابــل حريفان به مرحله 

نيمه نهايى كوپا ايتاليا رسيدند تا حريف يكديگر شوند.
تيم ناپولى در ورزشــگاه «سن پائولو» مقابل تيم امپولى قرار گرفت و 
به ســختى حريفش را 3 بر 2 شكست داد و صعود كرد. يوونتوس نيز 
در تورين مقابل جنوا به برترى دشوار 3 بر 2 رسيد و راهى دور بعدى 
شــد. اين ديدار در 90 دقيقه با تســاوى 2 بر 2 به پايان رسيد اما گل 

دقيقه 104 «حمزه رافيا»، موجب برترى و صعود يووه شد.
بــا اين اوصاف در مرحله نيمه نهايى كوپــا ايتاليا، اينتر و آث ميالن به 
مصاف يكديگر مى روند و ديگر ديــدار اين مرحله بين يوونتوس و 

ناپولى برگزار خواهد شد.
اما در اســپانيا تيم فوتبال بارســلونا با غلبه بر سوســيداد در ضربات 
پنالتى به فينال ســوپرجام باشگاه هاى اسپانيا صعود كرد. «مارك آندره 
ترشــتگن» موفق به مهار 2 ضربه پنالتى حريف شــد تا سند برترى 

كاتاالن ها را امضا كند.
در نخســتين ديــدار مرحلــه نيمه نهايى ســوپر جام اســپانيا 2 تيم 
رئال سوســيداد و بارسلونا به مصاف هم رفتند كه اين ديدار در غياب 
ليونل مســى ستاره آرژانتينى به دليل مصدوميت با تساوى يك بر يك 

همراه شد و بارسلونا با برترى در ضربات پنالتى، به فينال رسيد.
ترشتگن سنگربان آلمانى بارسلونا 2 پنالتى ابتدايى سوسيداد را مهار كرد تا 
عملكرد عالى خود را در اين ديدار تكميل كند. در ديگر ديدار اين مرحله 
2 تيم رئال مادريد و اتلتيكوبيلبائو به مصاف هم رفتند كه درنهايت شاگردان 

زيدان به برترى رسيدند تا ال كالسيو ديگرى رقم بخورد.
در ســوپر جام فرانســه پارى ســن ژرمن با نتيجه 2 بر يك مارسى را 

شكست داد تا نخستين قهرمانى خود با پوچتينو را جشن بگيرد.
نيمار پس از چند غيبت ســرانجام در اين ديدار در دقيقه 85 به بازى 
رفت و توانست از روى نقطه پنالتى دروازه مارسى را باز كند تا در اين 
قهرمانى سهيم باشد. پوچتينو با هدايت پارى سن ژرمن در ديدار مقابل 

مارسى پس از 11 روز به نخستين قهرمانى خود رسيد.
در اين بازى ايكاردى در دقيقه 39 و نيمار در دقيقه 85 از روى نقطه 
پنالتى براى پارى ســن ژرمن گل زدند و تك گل مارســى توسط پايه 

89 زده شد.

دوپينگ؛ كاخ آرزوهاى دونده همدانى را 
ويران كرد

 اعالم خبر محروميت 4 ساله «حميد اسالمى» دونده مطرح و باتجربه 
نابينايان همدان از ســوى كميته بين المللى پارالمپيك به دليل مثبت شدن 

تست دوپينگ، شوك بزرگى را بر ورزش استان همدان تحميل كرد.
اســالمى دونده نابيناى همدانى و تنها شــانس مدال اين اســتان در 
بازى هــاى المپيك و پارالمپيك توكيو از ســوى كميتــه بين المللى 
پارالمپيك به دليل دوپينگ از حضور در ميادين ورزشــى محروم شد 
تا كاخ آرزوهاى اين دونده براى رســيدن به طالى مهم ترين رويداد 

جهانى ويران شود.
وى درحالى با محروميت 4 ســاله مواجه شد كه هرگز تصور اين را 

نداشت كه تست او مثبت اعالم شود.
براســاس رأى كميته بين المللى پارالمپيك، حميد اسالمى به مدت 4 
سال از تاريخ 14 اكتبر 2019 يعنى 22 مهرماه سال گذشته تا 14 اكتبر 
2023 يعنى 22 مهرماه 1402 حق حضور در رويدادهاى ورزشــى را 

نخواهد داشت.
دونده نابيناى همدانى از محروميت اعالم شده اظهار بى اطالعى كرده و 

مى گويد: من هم از طريق رسانه ها متوجه اين موضوع شدم.
حميد اسالمى به ايرنا گفت: هرگز اين حكم را نمى پذيرم زيرا حضور 
نداشتنم در ميادين ورزشى به دليل مصدوميت است. سال ها در ميادين 
مختلف بين المللى براى كشورم افتخارآفرين بوده ام و دچار اين چنين 

وضعيتى نشده ام.
وى با اشاره به اينكه اعتراض خود را به طور رسمى اعالم كرده و منتظر 
نتيجه اســت، گفت: براى حضور قدرتمند در پارالمپيك توكيو آماده 

مى شوم و اميدوارم مسئوالن نيز پيگيرى الزم را انجام دهند.
رئيس هيأت ورزشــى نابينايان و كم بينايان اســتان همدان هم گفت: 
متعجب هســتيم چطور اين حكم در زمانــى كه ما اعتراض كرده ايم، 

رسانه اى شده است.
سميه ســهيلى افزود: به حكم صادرشــده اعتراض كرده ايم و هنوز 
پاســخى دريافت نشده اما جالب اين اســت كه محروميت اسالمى 

رسانه اى مى شود و اين اقدام به دور از اخالق است.
وى افــزود: شــايد توطئه اى در كار باشــد تا اين دونــده نابينا كه با 
كوله بارى از افتخار و مدال آورى جزو شــانس هاى اصلى كسب مدال 

در پارالمپيك توكيو است، محروم شود.
ســهيلى بيان كرد: اســالمى 15 ســال در ميادين مهم بين المللى به 
نشان هاى رنگارنگ دست يافته و همواره تست دوپينگ داده و نسبت 

به اين وضعيت بسيار باتجربه است.
وى اظهار كرد: منتظر پاســخ به اعتراض ارســال شده مبنى بر حكم 

صادره هستيم و پيگيرى مجدانه خواهيم داشت.
رئيس هيأت ورزشــى نابينايان و كم بينايان اســتان همدان با تشريح 
ماجراى گرفتن تســت دوپينگ از حميد اســالمى دونده نابيناى اين 
استان، گفت: اسالمى 6 ماه پيش از اينكه تست بدهد، راهى بازى هاى 

آسيايى جاكارتا شد و زمان تست در هيچ مسابقه اى حضور نداشت.
ســهيلى بيان كرد: اين دونده براى آماده ســازى هرچه بهتر به ارتفاع 
كوهرنــگ چهارمحــال و بختيارى رفت و در آنجــا اگر هم دارويى 
استفاده كرده، به دور از جريان مسابقات بوده و ماندگارى نداشته است.
وى افزود: زمانى از اســالمى تست گرفته شده كه در جريان مسابقه 

نبوده و تمرين او انفرادى بوده است.
سهيلى خاطرنشــان كرد: گويا شرايط تمرينى اســالمى با استفاده از 
مكمل باعث تغيير در سيســتم بدنى شــده اما در شرايطى بوده كه او 

به صورت شخصى تمرين داشته است.
وى گفت: اگر قرار بر اين بود كه او در تســت دوپينگ شركت كند، 
هرگز چيزى استفاده نمى كرد تا حداقل مثبت نشود و يا اينكه با دليل و 
بهانه در تست شركت نمى كرد. رئيس هيأت ورزشى نابينايان و كم بينايان 
استان در ادامه گفت: اعالم محروميت اسالمى براى ورزش استان شوك 

بزرگى است و غافلگير شديم.

1
پيشخوان

پرداخت 955 ميليون تومان تسهيالت 
كرونايى به باشگاه هاى ورزشى

955 ميليون تومان تسهيالت كرونايى به مشاغل آسيب ديده ورزشى 
استان همدان پرداخت شد.

مديركل ورزش و جوانان اســتان در نشســت با ورزشى نويسان استان 
ضمن تسليت ايام شهادت جان سوز حضرت فاطمه زهرا(س)، با اعالم 
اين خبر اظهار كرد: خوشــبختانه درحال حاضر ورزش اســتان همدان 

شاهد تحوالت بسيار خوب و ارزنده اى است.
حميد سيفى با اشاره به تمديد مهلت نام نويسى تسهالت كرونايى ويژه 

مشاغل آسيب ديده تا پايان دى ماه، گفت: در استان همدان با پيگيرى هاى 
اســتاندار و اداره كل ورزش و جوانان در راستاى اجراى اين مهم طبق 
رايزنى  با بانك هاى عامل 92 فقره پرونده براى اخذ اين تســهيالت در 
بانك ها تشكيل شده است كه تاكنون از اين تعداد 55 فقره به ارزش 955

ميليون تومان به متقاضيان پرداخت شده است.
وى با بيان اينكه از مجموع ثبت نام شده ها 37 فقره پرونده درحال انجام 
روند پرداخت هستند، گفت: خوشبختانه براى استفاده حداكثرى مشاغل 
وابســته به ورزش با توجه به اينكه ميزان سود بانكى اين تسهيالت 12
درصد و تنفس پرداخت اقســاط تا سال آينده است، مهلت نام نويسى 

براى متقاضيان تا پايان دى ماه سالجارى تمديدشده است.

ســيفى با اشاره به راهيابى شيما صفايى به مســابقات انتخابى المپيك 
مناطق مختلف آســيا اظهار كرد: با توجه به عزم و اراده اى كه از شيما 
صفايى در تمرينات مشاهده كرديم موفقيت و درخشش ايشان دور از 

انتظار نيست.
وى در ادامه با اشــاره به اينكه آرزو حكيمى از قهرمانان قايقرانى استان 
همــدان به ايران بازمى گردد، گفت: حكيمى با توجه به ايجاد يك دوره 
فرصت مطالعاتى به خارج از كشــور ســفر كرده اند و اين مهم ممكن 
اســت براى هر فردى اتفاق بيفتد اما با توجه به غيرت و روحيه ايشان 
نسبت به آب وخاك جمهورى اسالمى ايران، به كشور بازخواهند گشت 

و همچنان براى كسب افتخار تالش مى كنند.

مجنونى نخستين بانوى 
لژيونر دوچرخه سوارى 

استان 
 پريســا مجنونى دوچرخه سوار 
همدانى از شهرستان بهار، توانسته 
است به عنوان سومين بانوى لژيونر 
تاريخ فدراسيون دوچرخه سوارى با 
يك تيم بحرينى قرارداد امضا كند 
و به آخرين مرحله اردوى تيم ملى 

دوچرخه سوارى هم دعوت شود.
اســتان  دوچرخه ســوارى  هيأت 
بــا تبريــك بــه خانــواده بزرگ 
استان،  و  كشــور  دوچرخه سوارى 
گفت: اين اتفاق بزرگ در ســطح 
ورزش اســتان بى نظير اســت كه 
بايــد از زحمات و پشــتكار اين 
دوچرخه سوار و  خانواده محترمشان 
فــراوان،  پشــتيبانى هاى  به خاطر 

قدردانى كرد.

كسب مدرك بين المللى 
داورى توسط بانوى 

همدانى
 افتخارى ديگر بــراى خانواده 
همدان  اســتان  دوچرخه ســوارى 

توسط مريم قياسوند رقم خورد.
مدرك داورى بين المللى فدراسيون 
 UCI جهانــى دوچرخه ســوارى
توسط مريم قياسوند قهرمان آسيا، 
مربى تيم ملى، نائيب رئيس بانوان 
هيأت دوچرخه ســوارى شهرستان 
همدان و مســئول كميتــه مربيان 
اســتان  دوچرخه ســوارى  هيأت 

همدان كسب شد.
و  شهرستان  دوچرخه سوارى  هيأت 
استان همدان ضمن تبريك به بانوى 
پرافتخار دوچرخه ســوارى اســتان 
همدان، براى كســب مدرك داورى 
بين المللى ســطح يك فدراســيون 
جهانى دوچرخه سوارى UCI، براى 
ايشان آرزوى موفقيت روزافزون را از 

خداوند متعال، خواستار است.

«استراماچونى» سرمربى 
تيم قعرنشين ليگ ايتاليا 

مى شود؟

 ســرمربى پيشــين تيم فوتبال 
اســتقالل ايران گزينه هدايت تيم 
كروتونه است كه درحال حاضر در 

قعر جدول ليگ ايتاليا قرار دارد.
تيم فوتبــال كروتونه در پايان هفته 
هفدهــم ســرى A ايتاليــا، با 12

باخت، 2 برد و 3 تســاوى در قعر 
جدول ليگ اين كشور قرار گرفته 

است.
«كالچومركاتو»  ســايت  اعالم  طبق 
ايتاليا، «جيووانى استروپا» سرمربى تيم 
كروتونه در آستانه اخراج از اين تيم 
است و باخت در بازى بعدى ممكن 

است منجر به بركنارى او شود.
«لئونــاردو  از  مركاتــو  كالچــو 
سمپليچى» و «آندره استراماچونى» 
به عنوان 2 گزينه باشگاه كروتونه به 

جاى استروپا ياد كرده است.

آگهي مزايده حضوري (نوبت اول)  

محمد حسين  پور - شهردار نهاوند

* شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار مي باشد.
* متقاضيان ميبايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را بصورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانك ملي واريز وفيش واريزي را در هنگام 
ورود به مزايده حضوري به همراه داشته باشند در غير اينصورت از حضور وي در كميسيون ممانعت بعمل خواهد آمد. متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند 

از ضمانتنامه بانكي ويا اسناد خزانه كه اعتبار آن حداقل سه ماه باشد استفاده نمايد.
* برنده مزايده حق واگذاري موضوع مزايده را بصورت جزئي يا كلي به غير را ندارد.

* كليه كسورات قانوني برعهده برنده مزايده مي باشد.
* هزينه ساخت،تهيه و نصب دكه برعهده برنده مزايده ميباشد. (با نظارت و تائيد كارشناس شهرداري درخصوص سازه بكارگرفته شده و با رعايت زيبايى و 

متناسب با مبلمان شهرى)
* مساحت و متراژ دكه مورد نظر صرفاً 9 مترمربع با ابعاد (3*3) بوده و برنده مزايده به هيچ عنوان حق گسترش دكه به لحاظ مساحت و يا تعريض و تصرف 

به اطراف دكه را نخواهد داشت.
* متقاضيان ميبايست كليه مجوز هاي الزم جهت شروع فعاليت را از ادارات و مراجع ذيصالح دريافت نمايند.

* پيگيرى جهت دريافت و پرداخت هزينه انشعاب آب وبرق وگاز وتلفن وپرداخت بهاى امتيازات مصرفى درصورت دريافت برعهده برنده مزايده مي باشد 
ومسئوليتى متوجه شهردارى نهاوند نخواهد بود.

* هزينه انتشار آگهي وهمچنين هزينه كارشناسي برعهده برنده مزايده مي باشد.
* متقاضيان ميتوانند تا پايان وقت ادارى مورخ 99/11/18 نسبت به واريز مبلغ سپرده شركت درمزايده اقدام نمايند.

كميسيون عالي معامالت مورخ 99/11/19 در محل شهرداري درصورتيكه حداقل سه شركت كننده وجود داشته باشد مفتوح و برنده اعالم خواهد گرديد./ 
(م الف 880)

آگهي چاپ نوبت دوم: 06 /99/11  آگهي چاپ نوبت اول: 99/10/27  

شهرداري نهاوند درنظر دارد به استناد بند يك از 317 جلسه شوراي اسالمي شهر و با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و از طريق آگهي مزايده حضوري 
حق انتفاع از محل دكه واقع در جنب ترمينال بروجرد را به اشخاص حقيقي يا حقوقي و با شرايط ذيل واگذار نمايد:

قيمت پايه كارشناسىمتراژمدت اجارهشرحرديف
(ماهيانه)

مبلغ سپرده شركت در 
مزايده

حق انتفاع ازمحل دكه واقع در جنب 1
ترمينال بروجرد

9 متر مربع (3*3) با نماى يك ساله
كامپوزيت

5/000/000  ريال3/000/000  ريال

آگهي مزايده عمومى نوبت اول به تاريخ 99/10/20

حسين بابايى - شهردار مالير

برون  ترمينال  محوطه  اجاره  به  نسبت  شهر  اسالمى  شوراى  شماره 1094/ش/5/م-1399/09/11  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  مالير  شهردارى 
شهرى 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 واحد صالحيت عمومى براى مدت دو سال اقدام نمايد. لذا 30,000,000 ريال به صورت نقد (به حساب 10/2767836/1 بانك رسالت 
شعبه مالير) يا اسناد خزانه با ضمانت نامه بانكى به همراه مدارك شناسايى معتبر (جهت اشخاص حقيقى كپى تمام صفحات شناسنامه و كارت ملى 
و اشخاص حقوقى كپى اساسنامه به همراه 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.
ساير مشخصات: 

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

2-مهلت تحويل و اخذ اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز چهارشنبه 1399/11/08 (ساعت 14:00) كه متقاضيان مى بايست از طريق سامانه تداركات 
دولت پاكت ب و ج خود را ارسال نمايند و الزاماً 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.

8-تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در روز پنجشنبه مورخ 1399/11/09 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردار مى باشد. (م الف 411)

 در تنهــا ديــدار باقــى مانــده از هفته 
چهارم ليگ دســته دوم كشــور تيم فوتبال 
شهردارى همدان ميزبان اســپاد تهران بود 
كه در ورزشگاه شــهيد حاج بابايى مريانج 
به مصاف هــم رفتند. شــهردارى كه با 7 
امتياز صدر نشين گروه يك بود براى تداوم 
صدر نشــينى با نيت پيروزيى قدم بر زمين 
گذاشــت تيم حريف نيز با همين انديشــه 
وبراى صعود به باالى جدول در فكر كسب 

حداقل امتياز بو د.
شــهردارى در غياب آرميــن طاليى منش 
مصدوم بــا تكيه بر فرارهــاى ميثم زمانى 
بازى را هجومــى آغاز كرد وتوپ و ميدان 
را در دست گرفت.شــاگردان طاليى منش 
پس از ارزيابى حريــف در دقيقه 14 بازى 
صاحب يك فرصت گلزنى شــدند كه با بى 
دقتــى ميثم زمانى از دســت رفت.زمانى با 
فرار از كمند مدافعان اســپاد صاحب توپ 
شــد ودر حالى كه تنها دروازه بان را پيش 
رو داشــت با بــى دقتى تــوپ را به باالى 
دروازه حريف فرســتاد تا اه از نهاد نيمكت 

شهردارى بلند شود.
پس از ايــن موقعيت بــازى افت كرد و 
توپ بيشــتر در ميانه ميــدان بين د وتيم 
ردوبدل شد و خطرى دروازه ها را تهديد 
نكرد تا نيمه نخســت بدون گل مســاوى 
تمام شــود در اين نيمه شهردارى برترى 
محســوس به حريف داشــت امــا ازاين 

نبرد. سودى  برترى 
با شــروع نيمه دوم شــهردارى اشتهاى خود 
را براى گلزنى نشــان داد ودر نخستين دقيقه 
شــروع نيمه دوم به گل برترى دست يافت 
پاس خوب ابراهيم بيگــى را ميثم زمانى در 
شش قدم با يك بغل پا توپ را درون دروازه 
اســپاد جاى داد تا شــهردارى در اين بازى 

خانگى از حريف پيش بيافتد.
شهردارى پس از اين گل نيز فوتبال تهاجمى 
خود را ادامه داد ودر دقيقه 57 مى توانســت 
گل دوم را بزنــد كه باز هم با بى دقتى زمانى 

از دست رفت.
ميثــم زمانى كه از نظر فنى بهترين بازيكن 
ميدان بــود  با عصبانيت بــازى را دنبال 

كرد و اين عصبانيت در نهايت كار دست 
زمانــى داد ودر دقيقه 80 بــازى پس از 
خطــا روى مدافع حريف بــا كارت زرد 
دوم داور روبــرو شــد واز زميــن بازى 
اخراج شــد.ميثم زمانى كه كنترل خود را 
از دســت داده بود اقدام به پرخاشــگرى 
كــرد و دقايقى بازى را تعطيل كرد ســر 

انجام زمين بازى را ترك كرد.
پس از اخراج زمانى شهردارى با يك بازيكن 
كمتر مســابقه را ادامه داد و حريف نيز وقتى 
عصبانيت شاگردان طاليى منش را ديد جلو 
كشيد وبه كسب تساوى اميدوار شد.در حالى 
كه شــهردارى پيروزى و3 امتياز بازى را در 
مشت داشت در يك غافلگيرى گل تساوى را 
پذيرفت.در دقيقه 94 بازى ودر حالى كه داور 
8 دقيقــه وقت اضافه اعــالم كرد در پى يك 
ضربه كرنربا اشتباه مدافعين وضعيف دروازه 
بان جعفر رسومى در دهانه دروازه با يك بغل 
پا گل تســاوى را زد تا شهردارى باز هم در 
خانه ودر دقايق پايانى بازى برده را با تساوى 
عوض كند ودو امتياز حساس را از دست داد.

زمانى مانع پيروزى شهردارى شد

شهردارى همدان                      اسپاد تهران

گل هــا: ميثــم زمانــى(46) بــراى شــهردارى و جعفــر 
رسومى(90+4)براى استاد

جارى، احمد رفيعى و محمود ذوالفقارى
داوران:حسين بو

اخطار:

بازيكنان شــهردارى:محمد صابرى،حســين كاظمى،ساسان 

جعفرى، مهدى خلج، محمد عباس تبار، هادى موثق، محمد 

متى، ميثم زمانــى، اميرابراهيم بيگى  و 
بيرانوند، پيمان حشــ
اميرحسين پورقاسمى

سرمربى:رضا طاليى منش

بازيكنان اسپاد:

اكبــر  رســومى،على  خدابندلو،جعفــر  شــيرزاده،اميد  علــى 

،على ربيعى،عرفان  روشنا،محمدرضابالويى،
رضايى،مرتضى دهقان

سرمربى:رضاقربانى،سعيد كاوشگر و حامد بنايى
مهدى جعفرزاده

ورزشگاه شــهيد حاج بابايى مريانج هفته چهارم ليگ دسته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كاركرده نخست
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نيش و نوش

خبر

مشاغل خانگى بيمه روستاييان و عشاير مى شوند
 وزيــر تعــاون، كار و رفاه اجتماعى از اختصاص 2 هــزار و 500 ميليارد تومان منابع 

قرض الحسنه و پوشش بيمه اى فعاالن مشاغل خانگى به صندوق بيمه اجتماعى خبر داد.
به گزارش ايســنا، محمد شــريعتمدارى، اظهار كرد: بر همين اساس، قانونى براى 
توســعه مشاغل خانگى به تصويب رســيده و ستادى براى ساماندهى، هماهنگى و 
نظــارت بر فعاليت هــاى اين بخش با حضور 2 نفر از نمايندگان مجلس شــوراى 

اسالمى تشكيل شده است. 
شريعتمدارى با بيان اينكه ستاد با تشكيل جلسات، فعاليت هاى مختلف در حوزه مشاغل 
خانگى را رصد مى كند، به اقدامات مهم جهاد دانشگاهى در حوزه توسعه مشاغل خانگى 

اشاره كرد. 

كمبود خاصى در تأمين دارو نداريم
 رئيس سازمان تداركات پزشكى با بيان اينكه درحال حاضر با كمبود داروى خاصى در 
كشور مواجه نيستيم اما ممكن است در نسخه خارجى برخى داروها كمبود داشته باشيم، 

توضيحاتى ارائه داد.
عليرضا عســكرى در گفت وگو با مهر، اظهار كرد: در زمينه كمبود دارو وزارت بهداشت 
مســئول اصلى اســت البته درحال حاضر بيش از 95 درصد داروها در داخل كشور توليد 
مى شود و تنها كمتر از 5 درصد از داروهاى مربوط به بيمارى هاى خاص از طريق واردات 

تأمين مى شود.
وى افزود: متأسفانه به رغم اينكه گفته مى شود تحريم هاى ظالمانه بر روى دارو تأثيرى ندارد 

اما اين امر بر روند تأمين دارو بى تأثير نبوده و اثرات منفى خود را گذاشته است.

تقلب دانشجويى در دوره كرونا اوج گرفت
 كارشناسان دانشگاه هاى مختلف دنيا مى گويند تقلب دانشجويى در دوره كرونا اوج گرفته 
است و مؤسسات آموزش عالى تصميم گرفته اند با روش هاى مختلف به اين تقلب ها پاسخ دهند.

به گزارش مهر، دانشگاه هاى سراسر جهان از افزايش تقلب دانشجويان در هنگام شيوع كرونا 
و تغيير نحوه آموزش به آموزش آنالين خبر داده اند و خواستار بازنگرى اساسى درمورد آنچه 

بايد آموزش داده شود و آنچه دقيقاً بايد ارزيابى شود، شده اند.
به گفته بســيارى از متخصصان آموزش عالى، مشكل اساسى اين است كه تغيير ناگهانى 
محيط آموزش از حضورى به مجازى، به سرعت سطح استرس دانشجويان را افزايش داده 
است زيرا فرصت آنها براى پاسخگويى ســريع به پرسش هاى آزمون در آموزش آنالين 

تغيير كرده است.

آرمان ملى: يك گام تا خفگى دسته جمعى
 گام به گام فنا نريم؛ صلوااات!!!

آفتاب: 5سال طول مى كشد دالر 15 هزارتومان شود
50 ســالم بشــه ديگه دالر از جايگاهى كــه داره تكون 

نمى خوره!!
ابتكار: به زودى واكسن وارد مى كنيم

 ايــن بــه زودى هنوز دوتــا خان از هفت خــان مونده 
بگذرونه!!

اسكناس: نرخ بهره راهكار كنترل تورم
 شوخيشم بى مزس!!

اقتصادپويا: بى قرارى بازار خودرو 
 حال و روز خودرو هم شده عين اسفند رو آتيش!!

بهار: 72 درصد مردم واكسن كروناى ايرانى تزريق مى كنند
 مابقى منتظر عالئم پساواكسن هستن!!

اقتصاد ملى: افزايش 20 درصدى حقوق كارگران در ابهام
 دو دوتا چهارتا كردن هنوز دوبه شكن!!

خراسان: اتصال توجيهات به قطعى برق
 باالخره هميشــه يه راهى براى الپوشــانى خطا ها پيدا 

! ! ميشه
دنياى اقتصاد: شاهد دوم كوچ از بازارها

 بدون شرح!!
رويش ملت: وزرات نيرو قطعى برق را پيش بينى نكرده بود

 صبح شنبه غافلگيرش كردن!!
صداى اصالحات: ريزش بورس ادامه دارد؟

 گويا اينام سوزنشون گير كرده رو بورس فقط!!
آذربايجان: نخريد؛ نخوريد و مصرف نكنيد

 فعال فتوسنتز كنيد تا ببينيم چى پيش مياد!!
جمهورى اسالمى: خطر شعله ور شدن كرونا با تشديد آلودگى هوا

 اين قرن رو رد كنيم رفتيم فينال!!
ستاره صبح: پولدارها پولدارتر؛ فقرا فقيرتر

 حتى تركيب بندى جملشم قشنگ نيست !!

آغاز اجراى طرح
توانمندسازى بانوان مددجوى در استان

 طرح ياس با هدف توانمندسازى بانوان گروه سنى 30 تا 40 سال 
تحت پوشش اين نهاد و آموزش روش هاى مواجهه با بحران و بالياى 

طبيعى به اين افراد، اجرا مى شود.
مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان گفت: توانمندسازى 
بانوان مددجو از جمله رويكردهاى اصلى كميته امداد اســت و طرح 
ياس نيز در راســتاى تحقق اين رويكرد محورى با مشــاركت هالل 

احمراجرا مى شود.
پيمان تركمانه در آئين افتتاحيه طرح ياس كه در اردوگاه فجر همدان 
برگزار شــد، با بيان اينكه طرح ياس اقدام مشــترك كميته امداد امام 
خمينى(ره) و جمعيت هالل احمر اســت، افزود: با توجه به همزمانى 
اجراى اين طرح با ايام شــهادت فاطمه زهرا(س)، اســتفاده از عنوان 
ياس و الگوبردارى از سجاياى رفتارى و اخالقى آن حضرت، زيبايى 

خاصى به اين طرح داده است.
به گزارش روابــط عمومى جمعيت هالل احمر اســتان، وى گفت: 
زن از ديدگاه امام راحل و مقام معظم رهبرى جايگاه و شــأن وااليى 
دارد كه نمود عينى آن توجه ويژه نظام مقدس جمهورى اســالمى به 
جايگاه زنان و استفاده از توان باالى اين قشر براى مديريت در برخى 

عرصه هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى و سياسى است.
مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان همدان نيز در اين آئين با بيان 
اينكه همدان به عنــوان پايلوت(آزمونه) اجــراى طرح ياس انتخاب 
شده است، گفت: توســعه مشاركت زنان در فعاليت هاى اجتماعى و 
خودكفايى بانوان سرپرســت خانــواده از جمله اهداف اصلى اجراى 

اين طرح است.
على ســنجربگى افزود: مشــاركت زنان در مديريــت بحران امرى 
ضرورى اســت و رويكرد خودامدادى در اجراى طرح ياس به تحقق 

شعار «هر خانواده يك امدادگر» منجر خواهد شد.

آگهى مناقصه (شماره 1)  

تيپ مستقل 316 زرهى همدان 

تيپ مستقل 316 زرهى همدان 
اين تيپ در نظر دارد نيازمندى اجناس مشروحه ذيل را جهت يگان 
هاى تابع خود از طريق ايجاد مناقصه عمومى در مورخ 1399/11/01 
خريدارى نمايد. از كليه متقاضيان شركت در مناقصه دعوت مى شود 
ارائه  و  مناقصه  اسناد  دريافت  جهت  تاريخ 1399/10/30  تا  حداكثر 
نرخ پيشنهادى به آدرس: همدان،كيلومتر 10 جاده همدان-كرمانشاه، 
پادگان شهيد قهرمان مراجعه نمايد. ضمناً هزينه چاپ آگهى بر عهده 

برنده مناقصه مى باشد.
1-سيب زمينى 

2-پياز
3-هويج

تلفن: 08134335390 (م الف 1456)

آگهي حصر وراثت
ــه  ــه كالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 5029223665 ب ــماره شناس ــرى داراى ش ــن امي ــاى حس آق
112/9900503ح از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان 
ــود  ــى خ ــگاه دائم ــخ 1399/03/22 در اقامت ــنامه  5020072841 در تاري ــماره شناس ــه ش ــرى ب احســان امي
ــد رضــا  ــه: 1-حســن اميــرى فرزن ــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفــى  منحصــر اســت ب ب
بــه شــماره شناســنامه 564 متولــد 1342 صــادره از فامنيــن  پــدر متوفــى، 2-كبــرى اميــرى  فرزنــد احمــد 
بــه شــماره شناســنامه 8830 متولــد 1352 صــادره از رزن مــادر متوفــى، 3-مريــم كرمــى  فرزنــد حســين  
ــا انجــام  ــد 1382 صــادره از فامنيــن  همســر متوفــى. اينــك ب ــه شــماره شناســنامه 5020138509 متول ب
تشــريفات مقدماتــي 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 الــف 296)
مهدى رجب زاده - قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه 0320677265 ب ــماره شناس ــى داراى ش ــاس رفيع ــاى عب آق
ــى  ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 112/9900497ح از اي ــه كالس ــت ب دادخواس
حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان فاطمــه رفيعــى بــه 
شــماره شناســنامه  5029770933 در تاريــخ 1391/03/17 در اقامتــگاه دائمــى 
ــر اســت  ــه منحص ــوت آن متوفي ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
به:1-عبــاس رفيعــى فرزنــد بحرعلى بــه شــماره شناســنامه 2620 متولــد1354 
ــه  ــى ب ــد بحرعل ــى فرزن ــى رفيع ــه، 2-مردعل ــر متوفي ــرج پس ــادره از ك ص
شــماره شناســنامه 19 متولــد1343 صــادره از فامنيــن پســر متوفيــه، 3-جعفــر 
ــد1356 صــادره  ــنامه 2622 متول ــه شــماره شناس ــى ب ــد بحرعل ــى فرزن رفيع
ــماره  ــه ش ــى ب ــد بحرعل ــى فرزن ــا رفيع ــه، 4-محمدرض ــرج پســر متوفي از ك
شناســنامه 2619 متولــد1351 صــادره از كــرج پســر متوفيــه، 5-پــرى رفيعــى 
ــرج  ــد1353 صــادره از ك ــه شــماره شناســنامه 2621 متول ــى ب ــد بحرعل فرزن
دختــر متوفيــه. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي 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 تقديم 

دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. (م الــف 298)
مهدى رجب زاده - قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين 

آگهي حصر وراثت
ــه  ــنامه 4040396928 ب ــماره شناس ــام داراى ش ــى پي ــاد صادق ــاى فرش آق
ــت  ــوزه درخواس ــن ح ــه 625/99ش112ح از اي ــه كالس ــت ب ــرح دادخواس ش
گواهــى حصــر وراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان حســين 
ــخ 1399/08/02  ــنامه 4040296898 در تاري ــماره شناس ــه ش ــام ب ــى پي صادق
ــوت آن  ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم در اقامت
متوفــى منحصــر اســت به:1-فرهــاد صادقــى پيــام فرزنــد حســين بــه شــماره 
ــارى  ــانه نج ــى، 2-افس ــد متوف ــد1380 فرزن ــنامه4040396944 متول شناس
ــى،  ــد1351 همســر متوف ــه شــماره شناســنامه8836 متول ــد غالمعلــى ب فرزن
3-ســجاد  صادقــى پيــام فرزنــد حســين بــه شــماره شناســنامه4040396936 
ــه شــماره  ــد حســين ب ــاز نجــارى فرزن ــى، 4-مهن ــد متوف ــد 1372 فرزن متول
شناســنامه989 متولــد1362 فرزنــد متوفــى، 5-مهيــن نجــارى فرزنــد حســين 
ــى  ــاد صادق ــى، 6-فره ــد متوف ــد1361 فرزن ــه شــماره شناســنامه988 متول ب
پيــام فرزنــد حســين بــه شــماره شناســنامه4040396928 متولــد1370 فرزنــد 
متوفــى. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك 
ــه از  ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه نوب
متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديم 

ــف 485) ــد شــد. (م ال ــادر خواه ــي ص دارد واال گواه
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين 

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

 حضرت زهرا(س) يكى از پنج بانوى قدســى 
تاريخ جهان به شمار مى رود و جايگاه بسيار رفيعى 
در ديــن اســالم دارد. آن حضرت(س) ســومين 
معصــوم، دختر معصوم، همســر معصــوم و مادر 

معصوم و داراى ويژگى هاى ممتاز متعددى است.
نسخه هاى رفتارى حضرت فاطمه(س) بهترين الگو 
براى پرورش انسان ها و تكميل شخصيت اجتماعى 
اســت. تمام ابعادى كه براى زن و براى يك انسان 

متصور است، در فاطمه جلوه كرده است.
امروزه افراد، به ويژه  نســل جــوان ما به دنبال الگو 
هستند، و شكى نيست جامعه شيعى ما شيفته الگو 
گرفتن از خاندان وحى است. در تمام مراحل زندگى 
صديقه كبرى(س) شاهد نمونه هاى كاملى از رفتار 

انسان كامل هستيم كه چراغ راه بشر است.
آفتاب وجود زهراى اطهر در آخرين ســاعات روز 
جمعه، بيســتم جمادى االخرى، ســال دوم يا پنجم 
بعثت، از پيغمبر مكرم اسالم و ملكه عرب، خديجه 

كبرى، در شهر مكه طالع گرديد.
حضرت فاطمه(س) دخترى بود كه به فرموده پيامبر 
اكرم(س) نور وجودش پيش از آفرينش آســمان ها 

و زمين، از نور با عظمت خداوند خلق گرديد(1).
حضرت فاطمه(س) بسيار مورد عالقه پدر بوده و او 
را بسيار دوست مى داشت و درباره اش مى فرمود: من 
هرگاه مشتاق بهشت مى شوم فاطمه را مى بوسم(2). 

و نيز مى فرمود: پاره تن من است(3).
حضرت فاطمه(س) ثمره شجره طيبه نبوت و نتيجه 
خلقــت و حاصل عمر پيامبر در همه حال غمخوار 

پدر بود.
وقتى كه مشــركين مكه پيامبر(ص) را آزار و اذيت 
مى كردند و گرد و خاك و شكمبه حيوانات بر روى 
پيامبر مى ريختند، اين فاطمه بود كه غبار غم از چهره 
پدر مى شســت و با محبت هاى خود نسبت به پدر 
مكنى به كنيه ام ابيها شــد(4)، يعنى دخترى كه مثل 

مادر است براى پدرش!
روايات زيــادى در مــورد احترام متقابــل پيامبر 
اكــرم(ص) و دختر گراميش فاطمــه وجود دارد، 
از جمله: عايشــه مى گويد: فاطمه(س) در ســخن 
گفتن، شــبيه ترين مردم به رســول خدا(ص) بود. 
وقتى بر پيغمبر وارد مى شــد آن حضرت دستش را 
مى گرفت و مى بوسيد و بر جاى خودش مى نشانيد. 
هرگاه رســول خدا(ص) بر حضــرت فاطمه وارد 
مى شــد، فاطمه به احترام پدر از جاى برمى خاست، 
دســت آن حضرت را مى بوسيد و در جاى خودش 

مى نشانيد(5).

بديهى است عالقه پيامبر تنها به خاطر رابطه پدرى 
و فرزندى نبود، هرچند اين عاطفه در وجود پيامبر 
موج مــى زد، اما تعبيرات و ســخنانى كه پيامبر به 
هنگام اظهار عالقه نســبت به دخترشان فاطمه بيان 
مى كردند، نشان مى داد كه معيارهاى ديگرى مطرح 

است.
امام رضا(ع) از پــدران بزرگوارش، از اميرالمؤمنين 
علــى(ع) روايت مى كنند: پيامبر اكرم به من فرمود: 
اى علــى! عــده اى از بزرگان قريش مــرا در مورد 
فاطمه ســرزنش كرده و گفتند: مــا فاطمه را از تو 
خواســتگارى كرديم و موافقت ننمودى و او را به 
على دادى. به آنان گفتم: به خدا سوگند، من به نظر 
شــخصى خودم او را به همسرى على در نياوردم، 
بلكه خداوند با ازدواج شــما مخالفت و با ازدواج 
علــى موافقت فرمود. جبرائيل بر من نازل شــده و 
گفت: اى محمد! همانا خداوند عزوجل مى فرمايد: 
اگر على را نمى آفريدم براى دخترت فاطمه همتا و 
همسرى در روى زمين وجود نداشت، از آدم گرفته 

تا پايين تر از او(6).
شــخصيت فاطمه زهرا از همان شــب اول ازدواج 
چنان براى على(ع) جلوه مى نمايد، كه وقتى پيامبر 
اكرم(ص) فرداى آن شــب از على(ع) مى پرســد: 
همسرت را چگونه يافتى؟ بى درنگ پاسخ مى گويد: 
ِ؛ بهترين يار و ياور براى  نْعَم الَْعْوُن َعَلى َطاَعــةِ اهللاَّ

اطاعت و عبوديت خداوند.
همچنين از فاطمه زهر(س) مى پرســد: كيَْف َرأَيِْت 
َزْوَجِك؟ شــوهرت را چگونه ديدى؟ پاسخ داد: يَا 
أَبَِت َخيُْر َزْوٍج ؛ اى پدر بهترين شــوهر ديدم (8). 
احترام و محبت دوطرفه موج مى زد و ســختى هاى 
روزگار را بــه جهــت رضايــت خداونــد تحمل 

مى كردند.

ادب در برابر شوهر
شــخصيت فاطمه زهرا از همان شــب اول ازدواج 
چنان براى على(ع) جلوه مى نمايد، كه وقتى پيامبر 
اكرم فرداى آن شــب از حضرت على مى پرســد: 
همسرت را چگونه يافتى؟ بى درنگ پاسخ مى گويد: 
ِ؛ بهترين يار و ياور براى  نِْعَم الَْعْوُن َعَلى َطاَعــةِ اهللاَّ

اطاعت و عبوديت خداوند.
ادب و ايثار حضرت فاطمه به حدى بود كه گرسنگى 
خود و فرزندانش را از حضرت على پنهان مى كرد 
و از شوهرش تقاضايى نمى كرد كه شايد نتواند آن 

را برآورده كند.
روزى على(ع) از آن حضرت تقاضاى غذايى كرد، 

آن حضــرت گفت: 2 روز اســت كه خودم چيزى 
نخورده ام و هرچه در خانه بود براى شما و فرزندانم 
آورده ام. وقتى كه علــى(ع) به او مى گويد: چرا مرا 
آگاه نساختى تا براى شما غذا تهيه كنم؟ مى گويد: از 
خداى خود شــرم كردم كه چيزى از تو بخواهم كه 

انجام آن برايت دشوار باشد(9).
توجه حضرت فاطمه و اهتمام ايشان در امر تربيت 
فرزند الگوى نابى محسوب مى شود. حاصل پيوند 
آسمانى فاطمه زهرا(س) با على(ع) 3 پسر و 2 دختر 

است.
امام خمينى(ره) در پيامى فرمود: او كه در حجره اى 
كوچك و خانه اى محقر، انسان هايى را تربيت كرد 

كه نورشان از بســيط خاك تا آن سوى افالك و از 
عالم ملك تا آن ســوى ملكوت اعلى مى درخشد. 
صلوات و ســالم خداوند بر ايــن حجره محقر كه 
جلوه گاه نور عظمت الهى و پرورشگاه زبدگان اوالد 

آدم است(11).

تاريخ شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
همه ايــن رويدادهــاى تلخ و دردنــاك حضرت 
زهرا(س) را به بســتر بيمارى كشاند و به شهادت 
ايشــان منجر شــد، درباره تاريخ شهادت جانگداز 
حضــرت فاطمه زهــرا(س) چنــد روايت وجود 
دارد كه  يكى بنا بــر روايتى 75 روز پس از رحلت 

پدر گراميشــان حضرت رســول اكرم(ص) در 13
جمادى االولى اســت و به روايت مشــهورترى در 
ســن 18 ســالگى و 95 روز پس از رحلت پيامبر 
اسالم(ص) مطابق با روز سه شنبه سوم جمادى الثانى 

است.
بنابر وصيت خويش شبانه و به صورت پنهانى دفن 
گرديد، به طورى كه محل قبر شــريفش نيز نامعلوم 

است.
منابع:

1- الدر النظيم،ص452
2- امالى شيخ صدوق،ص461

3- امالى شيخ طوسى،ص24

›› مهدى ناصرنژاد
 خيلــى از درد ها در پيكــره يك فرد يا در جمع 
خانواده و يا در بســتر جامعه اى پر از حادثه، همان 
درد هاى بى درمانى را مى ماند كه هيچ چاره اى بر آن 
نمانده اســت و بدا كه تحملى هــم بر آن نمى توان 
كرد! اما چاره كار چيســت؟ زيرا درد هاى بى درمان 
هم صاحبانى دارند كه از گوشــت و پوست آدميان 
يك جامعه اند و ناگزير در قاموس انسانيت نيست و 
خالق عالم هم نمى پســندد تا زير پا و يا در سنگينى 
بى اعتنايى من و شــما له شوند! بايد چاره كرد، اين 
از نادانى و ســهل انگارى ما است كه مى گوييم درد 
بى درمان! اما چه بســا همــان خالق يكتا و هر عقل 
و خــرد فردى و جمعــى، راه درمانى براى هر درد 

بى درمان چاره گر باشد و هست.
امروز اين درد بى درمان همان طاعون و آن ويروس 
استخوان خور اعتياد اســت، اعتياد به افيون و مواد 
زهرآگينى كه به اســم انــواع موادمخدر به اصطالح 
ســنتى و بيشــتر از آن، صنعتى، هر كجا راحت به 
دست فرزندان ما مى رســد و جامعه اى را آلوده به 
دردهاى بى درمانى مى ســازد و فقط راه نيســتى و 

نابودى باقى مى گذارد.
متأســفانه اين دنياى مدرن و پيشــرفته و پررنگ و 
لعــاب، باليا و درد هايى هم با خود به ارمغان آورده 
است كه آن هم از جنس مدرنيت و دست درازى به 

برخى علوم جديد است.
آخر اين قديم تر ها كه اعتياد هم رسوخ داشت، كى 

قربانيان اعتياد از اين دســت و از اين آدميان بودند؟! 
كــودكان و نوجوان هايى را مى بينــى كه در زواياى 
پنهــان پارك ها و ديواره هــاى نيمه خراب كارهايى 
مى كنند كه بعداً متوجه مى شــوى كه مواد مصرف 

زنان  و  دختــران  مى كرده انــد! 
جوانى را مشــاهده مى كنى كه 
ظاهرشان عجيب به نظر مى آيد 
و اگر كمى بيشــتر توى نخشان 
بروى، مى شــنوى كه از برخى 
ادبيــات چرت وپرت اســتفاده 
اين  مى پرسى،  يكى  از  مى كنند! 
خانمــه چش بــود؟ مى گويد، 
اى بابا، مگــر نفهميدى!!! طرف 
حســابى  معتــاده و حاال طرف 
حســابى  معتاده يــا از خمارى 
اين حرف هــا را مى زنه و يا از 
شدت نشئگى و عالم بى خبرى 

و بدبختى!!!
شــوربختى بيشــتر وقتى روان 
هــر بيننــده و شــنونده از اين 

صحنه هاى رنج آور را به تالطم وامى دارد كه بدانيم 
ايــن جوان ها و اين نواميس جامعه پيش از آلودگى 
به اعتياد، در كانون خانواده هاى خود بى گناه بوده اند 
امــا به نوعى گــرداب اختالفات زن و شــوهرى و 
الابالى گــرى پــدر و مادر ها و از 
هم پاشيدگى پايه هاى زناشويى و 
طالق و خالصــه فقر و بدبختى 
بى سرپرســتى  و  بدهــكارى  و 
و بدسرپرســتى، چنيــن قربانيان 
نگون بختــى بر جــاى مى گذارد 
و ويروس طاعــون و فالكت و 
بزهــكارى و دزدى و جنايت در 

جامعه رها مى سازد.
از  انســان هاى  انبــوه  هميــن 
خانواده هــا رانــده و از همه جا 
مانده اســت كه اغلــب چون آن 
ســتاره هاى كور با از راه رسيدن 
شهر  خاموشى  و  شــب  تاريكى 
بيرون  خود  پنهان  پســتو هاى  از 
مى آينــد و در هر كجاى شــهر 

و بيشتر نقاط شناسايى شــده اى از شهر همدان كه 
معموالً سوداگران خرده فروش مرگ نيز در اطراف 
و اكناف آن در كمين نشســته اند، سوسوزنان پرسه 
مى زنند و برگوش رهگذران خســته و شــتاب زده 
نجواى گدايى سر مى دهند. اين آدمك هاى متحرك 
اغلب به شــكل خيلى نمايانى به هزار ســختى و 
اســتيصال تالش مى كنند ظاهرى موجه از خود نزد 
صاحبان احتمالى پاره اى اســكناس خرد به نمايش 
گذارند تا بلكه آن پاره اســكناس را به تملك خود 
درآورده و تكه تكــه بهاى ســنگين يك وعده مواد 
مورد نياز خود را اندوخته ســازند، اما كدام عاقل و 
آدم زنده اى اســت كه نداند، اين ضجه هاى قافيه دار 
براى تأمين بهاى مواد است و لقمه پالسيده اى قوت 
غــذا براى فرد معتاد در درجه دوم اهميت و حيات 
نكبت بار قــرار دارد. برخى از اين افراد معتاد كه در 
نقاطى مثل ميدان امامزاده عبدا...(ع)، ميدان باباطاهر 
و آرامگاه بوعلى ســينا و اغلب چهارراه هاى پرتردد 
شهر همدان، از شماره خارج است، آنقدر از حريم 
آبرودارى گذشته اند كه رك و راست و بى محابا در 
نزد هر مرد و زن رهگذر يا سرنشــين خودرو، اقرار 

مى كنند كه معتاد هســتند و به شدت خمار و گرفتار 
درد و رنج، تا بلكه قلب ديگران را به رحم آورده و 

پولى از سر صدقه در يافت كنند. 
قطعا آن دســته معتادان متجاهر و كارتن خواب نيز 
از چنيــن مراحلى عبور كــرده و اينك به پرده آخر 

نزديك شده اند. 
در اين شــرايط وقتى جمعيت زيــاد زباله گردها و 
زباله  دزد ها را نيز در جمع ســتاره هاى كور بدانيم، 
مى رسيم به خيل انبوه صحنه آفرينان زشتى و فالكت 
در پيكره يك شهر بزرگ و الگوى فرهنگ و تمدن 
و دنياى تاريخ و گردشگرى و سياحتى نظير همدان 
كــه هرگز انــگ افتخارآميزى براى نــام و جايگاه 
شــهرمان نيست و برگ تأسف بار و نفرت انگيز اين 
پرونده سياه، همين است كه بدانيم عوامل سياهدل 
و جانى اغلب زورگيرى هاى اوايل شب در خلوت 
كوچه پس كوچه هاى شهرمان كه راه را بر دختران و 
زنان تنها و ســالمندان ناتوان بسته و با برق تيغ هاى 
شرارت آفرين خود مردم بى گناه را وادار به باج دهى 
و تحويل اموال و نقدينگى خود مى كنند. همين دله 
دزد هاى معتادان و اراذل هاســت كه متأسفانه چون 
غده اى سرطانى در سطح شهرها روبه گسترش است 

و بايد از ريشه عالج شود. 
موضوع امروز ما مى توانســت به علت يابى بسيارى 
آســيب هاى اجتماعى و ناهنجارى ها و علت اصلى 
بســيارى دله دزدى ها و زورگيرى ها بسط يابد كه 

متأسفانه دامنه يادداشت محدود است.

فاطمه(س)
بهترين الگو براى پرورش انسان ها

ستاره هاى كور در خاموشى شب هاى شهر
سوسو مى زنند

بى درمان  درد  اين  امروز 
آن  و  طاعــون  همــان 
اســتخوان خور  ويروس 
به  اعتياد  اســت،  اعتياد 
افيون و مواد زهرآگينى كه 
به اســم انواع موادمخدر 
به اصطالح سنتى و بيشتر 
از آن، صنعتــى، هر كجا 
فرزندان  دست  به  راحت 
ما مى رســد و جامعه اى 
دردهاى  بــه  آلــوده  را 

بى درمانى مى سازد.
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متقاضيان مشاغل خانگى
از يكم بهمن خود را بيمه كنند

 براى حمايت از شاغالن كسب وكارهاى خانگى، امكان بهره مندى 
فعاالن حوزه مشاغل خانگى از مزاياى بيمه روستاييان و عشاير فراهم 
شده است؛ بر اين اساس متقاضيان مشاغل خانگى در 4 رشته مى توانند 

از يكم بهمن ماه براى بيمه شدن ثبت نام كنند.
به گزارش ايســنا، درحالى كه بيش از ده درصد اشتغال در كشورهاى 
توسعه يافته متعلق به مشاغل خانگى است، اين رقم در ايران بين 3 تا 

4 درصد برآورد مى شود.
در كشورهاى توســعه يافته مشاغل خانگى سهم بســزايى در توليد 
ناخالص داخلى داشــته و از ارزش افزوده بااليى برخوردارند. شيوه 
اشــتغال خانگى و زنجيره اتصال توليدات خانگى در اين كشورها از 
درون خانه ها و در قالب انعقاد قــرارداد كار ميان واحدهاى بزرگ و 
متوسط توليدى جريان مى يابد، با اين حال تركيب مشاغل خانگى در 
ايران نشان مى دهد كه سهم كسب و كارهاى خانگى در حوزه صنعت 
47 درصــد، در حوزه خدمات 43 درصد و در حوزه كشــاورزى ده 

درصد است.
اين روزها مشاغل خانگى طرفداران بسيارى پيدا كرده و روزبه روز بر 
تعداد عالقه مندان و فعاالن اين عرصه افزوده مى شود. بيشتر كارآفرينان 
موفق مرد و زنى كه به بازار كار راه يافته اند از كسب و كارهاى خانگى 
آغاز كــرده و با توليد قارچ، زعفران، گياهان دارويى، صنايع دســتى 
و پرورش شــترمرغ و انواع ماكيان و ماهيان زينتى به درآمد و ســود 

سرشارى دست يافته اند.

 اتصال فعاالن كسب وكارهاى خانگى
به واحدهاى توليدى

امكان پوشــش بيمه اى 91 درصد متقاضيان مشــاغل خانگى از محل 
صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان و روستاييان فراهم شده است.

درحال حاضر اتصال فعاالن حوزه مشاغل خانگى به واحدهاى توليدى 
يكى از اولويت هاى مهم وزارت كار به شمار مى رود.

 عيســى منصورى معاون اشــتغال وزير كار معتقد است: نگاه كار در 
منزل بايد به كار از منزل تغيير يابد و اســتفاده از ظرفيت شركت هاى 
پيشران براى اتصال فعاالن اين حوزه به كسب وكارهاى توليدى مورد 
تأكيــد قرار گيرد. به گفته وى، براســاس رايزنى هاى صورت گرفته، 
فعاالن حوزه مشــاغل خانگى از مزاياى بيمه صندوق بيمه اجتماعى 
كشاورزان، روســتائيان و عشــاير بهره مند خواهند شد، به نحوى كه 
تاكنون امكان پوشــش بيمه اى 91 درصد متقاضيان مشاغل خانگى از 

صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان و روستاييان فراهم شده است.

 آغاز ثبت نام بيمه متقاضيان مشاغل خانگى
از يكم بهمن 

آن طور كه امامدادى رئيس دبيرخانه ســتاد ســاماندهى و حمايت از 
مشــاغل خانگى گفته، با همكارى صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، 
روســتاييان و عشاير مقررشده مشاغل خانگى در 4 رشته كشاورزى، 
صنعت، صنايع دســتى و خدمات تحت پوشــش بيمــه اين صندوق 
قرار بگيرند؛ به همين منظور متقاضيان مشــاغل خانگى در رشته هاى 
مذكــور مى تواننــد از يكم بهمن ماه به ســايت صندوق به نشــانى
مراجعــه و براى بيمه شــدن ثبت نام كنند تا از  www.roostaa.ir

مستمرى دوران بازنشستگى برخوردار شوند.

كارشناس ارزهاى مجازى: 
احتماال قطعى هاى اخير برق به استخراج 

بيت كوين ربط ندارد
 با توجه به پايين بودن هزينه برق در كشور و همچنين پايين بودن 
ارزش ريــال در برابر دالر آمريكا تمايل ســرمايه گذاران خارجى هر 
لحظه براى سرمايه گذارى در صنعت ماينينگ ايران افزايش مى يابد و 
در اين بين اما ادعاهايى مطرح است كه قطعى هاى اخير برق و آلودگى 

هواى ناشى از آن در نتيجه گسترش صنعت ماينينگ كشور است.
طبــق ادعاهاى مطرح شــده ايران ســومين اســتخراج كننده ارزهاى 
ديجيتال در دنيا اســت؛ نرگس مرادآبادى كارشناس ارزهاى ديجيتال 
در گفت وگويــى با خبرآنالين در اين زمينه گفت: اين روزها اخبارى 
مبنى بر اينكه ايران سومين استخراج كننده بيت كوين در دنيا است بين 
مردم دست به دســت مى شود اما هنوز مشخص نيست كه منابع اين 

ادعا چقدر معتبر هستند.
وى در ادامــه افزود: امــا از آنجا كه هزينه برق در ايران در نســبت 
با ساير كشورهاى دنيا به نســبت دالر بسيار پايين است و استخراج 
بيت كوين در ايران ارزان تر از ساير كشورهاى دنيا تمام مى شود، حتى 
سرمايه گذاران خارجى نيز مايل به استخراج بيت كوين در ايران هستند.
اين كارشناس ارز ديجيتال در ادامه با اشاره به اين موضوع كه قوانين 
مالى ارزهاى ديجيتال هنوز در كشــور شــفاف نيست، گفت: قوانين 
مرتبط با خود دســتگاه هاى ماينر نيز هنوز در كشــور شفاف ســازى 
نشده اند و بر اين اساس چندان اطالعات دقيق و شفافى مبنى بر اينكه 
امروز چند عدد ماينر در ايران فعاليت مى كنند در دســت نيســت كه 
بتوان عدد پردازشــى ايران نسبت به جهان را مقايسه كرد و فهميد كه 

ايران در كدام جايگاه قرار گرفته است.
نرگــس مرادآبادى در ادامه با اشــاره به اين موضــوع كه با توجه به 
پايين بودن هزينه برق در كشــور اين احتمال وجــود دارد كه ايران 
در اســتخراج رمزارز در دنيا در باالى جدول قرار گرفته باشد، گفت: 
تاكنون خيلى از اتباع خارجى تمايل داشتند كه به استخراج بيت كوين 
در ايران بپردازند كه از ميان آنها اتباع كشــورهاى آســياى ميانه و يا 
چينى ها بيشترين تمايل را به سرمايه گذارى در ايران نشان دادند و حتى 
درحال حاضر نيز عده اى از اين افراد در ايران به اســتخراج بيت كوين 
اقدام كرده اند اما اطالعات دقيقى مبنى بر اينكه چند نفر از اتباع خارجى 

در چه حجم در ايران بيت كوين استخراج مى كنند در دست نيست.
وى در پاســخ به اين پرســش كه اســتخراج ارزهاى ديجيتال عامل 
اصلى قطعى هاى اخير برق هستند يا خير، گفت: خيلى بعيد است كه 
قطعى هاى اخير به دليل استخراج بيت كوين باشد زيرا برقى كه استخراج 
بيت كوين مصرف مى كند در حدى نيست كه سيستم برق رسانى كشور 
را دچار اختالل كنــد و حتى اگر كل ماينينگ بيت كوين نيز در ايران 
انجام شود سيستم برق رسانى كشــور دچار مشكل نمى شود و نبايد 

آلودگى هوا و قطعى هاى اخير برق را به گردن بيت كوين بندازيم.
اين كارشــناس ارز ديجيتال در پاسخ به اين پرسش كه چه كسانى در 
ايران به استحراج بيت كوين مى پردازند، گفت: تمام افراد مى توانند در 
كشــور به استخراج بيت كوين بپردازند و منعى براى آن وجود ندارد 
اما از آنجا كه هزينه اســتخراج بيت كوين براى خود شهروندان ايرانى 
بســيار گران تمام مى شود و شــهروندان عادى قادر به خريد هزاران 
دستگاه ماينر براى استخراج بيت كوين نيستند، مى توان گفت كه بيشتر 
استخراج كنندگان بيت كوين در كشور به ارگان هاى دولتى و حكومتى 

وابسته اند.

برق را بدون هماهنگى قطع نكنيد!

 معــاون فنى ســازمان صنايع كوچك و شــهرك هاى صنعتى ايران بــا بيان اينكه 
اســتخراج رمزارزها در شهرك هاى صنعتى كشــور به اندازه اى نيست كه بتوان گفت 
بر خاموشــى هاى اخير تأثير داشــته، از وزارت نيرو خواســت كه قطعى برق حتما با 
هماهنگى قبلى و برنامه زمان بندى انجام شــود و گفت: وزارت نيرو بايد به ســمت 
اســتفاده از انررژى هــاى جايگزين براى تأميــن برق مانند پنل هاى خورشــيدى و 

نيروگاه هاى بادى سوق داده شود
فتحلى محمدزاده در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: شهرك هاى صنعتى آماده هماهنگى 

بــا برنامه هاى قطعى برق وزارت نيرو و اعمــال روش هايى در جهت مديريت مصرف 
برق و مديريت بار هستند، اما بيشتر واحدهاى صنعتى در داخل شهرك ها از اين گاليه 
دارند كه عالوه بر اينكه قطعى برق فعاليت آنها را براى مدتى متوقف مى كند، با توجه به 
فرايند توليد، قطعى بدون هماهنگى و زمانبندى، خساراتى به واحدها از جمله در زمينه 

مواد اوليه، كوره هاى ذوب و ... وارد مى كند كه جبران آنها مشكل است. 
معاون فنى ســازمان صنايع كوچك و شــهرك هاى صنعتى ايران همچنين با اشــاره به 
لزوم تأمين برق پايدار و عارى از نوســانات الكتريكى براى بخش صنعت، تصريح كرد: 
شوك هاى الكتريكى براى بخش صنعت بسيار مضر است و فرايند توليد را دچار اختالل 
مى كند. در قرارداد شهرك هاى صنعتى هم از جمله تعهدات وزارت نيرو اين است كه براى 

واحدهاى صنعتى آب و برق پايدار تأمين كنيد. 

وى افزود: اگر به هر دليلى وزارت نيرو ناچار به قطع برق شــد، حتما با هماهنگى انجام 
شود تا بتوانيم به واحدهاى صنعتى اطالع رسانى كنيم و خسارت به مواد اوليه و همچنين 

ميزان ضايعات توليد به حداقل برسد. 
اين مقام مسئول در پاســخ به تأثير استخراج رمزارزها بر قطعى برق شهرك هاى صنعتى 
نيز گفت: تاكنون ظرفيت زيادى براى اســتخراج رمزارز در شــهرهاى صنعتى سراســر 
كشــور نصب نشــده و نمى توان گفت واحدهاى توليد بيت كوين تأثير زيادى بر قطعى 
بــرق واحدهاى صنعتى دارنــد. به طور كلى واحدهايى در زمينه اســتخراج ارز ديجيتال 
در شــهرك هاى صنعتى مستقر هســتند، اما رقم آنها به اندازه اى نيست كه بتوان گفت بر 
خاموشى هاى اخير تأثير داشته است. اما باز هم اگر وزارت نيرو اطالعات مدونى در اين 

زمينه در اختيار داشته باشد ما مى توانيم ورود كنيم.

ساخت مخزن 150 متر مكعبى حوضچه شير آالت، فنس كشى، اجراى خط پمپاژ روستاى جزوان مجتمع عظيم 
دره از توابع شهرستان كبودراهنگ

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجراى پروژه ساخت مخزن 150 متر مكعبى حوضچه شير آالت 
،فنس كشى ، اجراى خط پمپاژ روستاى جزوان مجتمع عظيم دره از توابع شهرستان كبودراهنگ  با برآورد اوليه  4,497,936,478 ريال بر اساس فهارس بهاى 
سال 1399 را به پيمانكاراني كه داراى گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته آب (حداقل پايه 5) و گواهينامه تاييد صالحيت 
ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25% مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت 
يا قطعي همان پروژه و نيز دو رضايت نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين طي 5 سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه 5 )، از طريق 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذارنمايد .كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. شماره فراخوان در سامانه ستاد 2099007001000095 است . الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

* تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/10/27
* هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ 500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان 
همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/10/27 لغايت 

1399/11/02 تاپايان وقت ادارى.
*آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1399/11/13 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

* تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/11/14  ساعت 9 سالن جلسات مناقصه گزار.
* مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار:  224,896,824 ريال است كه پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين 
نامه تضمين معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/09/22  ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه 
مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/11/13 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان 

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

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

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

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

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار اجراى پروژه هاى ذيل  بر اساس فهارس بهاى سال 1399 را به پيمانكاراني 
كه داراى گواهينامه صالحيت بهره بردارى از شبكه ، انشعابات و مخازن آب از وزارت نيرو و گواهينامه تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى باشند، 
از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذارنمايد .كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در 

سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
* تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/10/27

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

* مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/10/27 لغايت 1399/11/02 تاپايان وقت ادارى.
* آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1399/11/13 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

* تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/11/14 سالن جلسات مناقصه گزار.

* مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به 
شماره 123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده 

حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/11/13 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى(شنبه

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

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

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

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى

 به شماره ع/ 99/131-4  

شماره 
شماره فراخوان در سامانه موضوعمناقصه

مبلغ برآورد (ريال)ستاد
مبلغ تضمين شركت 
در فرآيند ارجاع كار 

ت (ريال)
ساع

يى
شا
زگ
با

ع/99/253
برونسپارى راهبرى ، بهره بردارى ، نگهداشت ، توسعه ، بازسازى 

و بهسازى منابع تامين آب ، تاسيسات پمپاژ ، انتقال ، توزيع و 
پايدارسازى شبكه هاى آب شرب روستايى شهرستان نهاوند

209900700100009612,553,587,423627,679,3719:
30

ع/99/254
برونسپارى راهبرى ، بهره بردارى ، نگهداشت ، توسعه ، بازسازى 

و بهسازى منابع تامين آب ، تاسيسات پمپاژ ، انتقال ، توزيع و 
پايدارسازى شبكه هاى آب شرب روستايى شهرستان اسدآباد

209900700100009712,743,832,030637,191,60210

در  تخلف  كوچك تريــن 
بدنه شــهردارى بازتاب 
بزرگى  بازخوردهــاى  و 
به نحوى  دارد،  جامعه  در 
كه بروز يــك تخلف در 
مديريت شهرى مى تواند 
تمامى عملكردهاى مؤثر و 
اقدامات خوب انجام شده 
را تحت الشعاع قرار دهد. 

 با اينكه جريمه هر مترمربع ساخت وســاز 
غيرمجاز در مركز اســتان همــدان 18 ميليون 
تومان اســت اما تخلف در ايــن بخش روبه 

افزايش است.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى در 
نشســت مشترك شهرداران اســتان همدان از 
افزايــش مربوط به تخلف ساخت وســاز در 
مركز اســتان خبر داد و گفت: متخلفان براى 
هر مترمربع ساخت وساز غيرمجاز 18 ميليون 
تومــان به عنــوان اقدامى بازدارنــده، جريمه 

مى شوند.
به گزارش ايرنــا، فرهاد فرزانــه اظهار كرد: 
شــهرداران براى مقابله با ساخت وســازهاى 

غيرمجاز جديت بيشترى داشته باشند. 
وى تأكيد كرد: در برخى از شــهرهاى استان 
مبلغ جريمه ساخت وســاز غيرمجاز به ازاى 
هر مترمربع يك ميليون تومان اســت كه اين 

موضوع ميل به تخلف را افزايش مى دهد. 
معاون هماهنگــى امور عمرانى اســتاندارى 
همدان افزود: مبلغ جريمه تخلف ساخت وساز 
در شهر همدان به روزرســانى شده و در بقيه 
شهرهاى استان نيز بايد اين اقدام با محوريت 

شهردارى ها انجام شود. 
بــه گفتــه وى، جريمه تعيين شــده براى هر 
مترمربع ساخت وساز غيرمجاز در شهر همدان 
17 تا 18 ميليون تومان تعيين شــده است كه 

عوارض نيز به اين جريمه اضافه مى شود.
فرزانه، خواســتار حفاظت بيشــتر و مستمر 
شــهردارى ها از باغ ها و حريم شــهرها شد و 
گفت: حضور منظم شــهرداران در كميسيون 
مــاده 100 بــراى پيشــگيرى و مبــارزه با 
ساخت وسازهاى غيرقانونى، بسيار مهم و مؤثر 

است. 
وى همچنيــن به شــهرداران هشــدار داد: از 
به كارگيرى نيروى انســانى بدون مجوز پرهيز 
كنند، زيرا اين موارد موجب كاهش اعتماد به 

شهردارى ها مى شود.
معاون هماهنگــى امور عمرانى اســتاندارى 
همدان خاطرنشان كرد: شهرداران همچنان بايد 
روند تعاملى خود با اعضاى شــوراها را حفظ 
كنند تا از اين طريق بتوان زمينه مناسب براى 
خدمت رسانى بهينه و بيشتر به مردم در مناطق 

شهرى و روستايى را فراهم كنيم. 
فرزانــه گفت: كوچك ترين تخلــف در بدنه 
شــهردارى بازتاب و بازخوردهاى بزرگى در 
جامعــه دارد، به نحوى كه بروز يك تخلف در 

مى تواند  شــهرى  مديريت 
تمامى عملكردهاى مؤثر و 
اقدامات خوب انجام شده را 

تحت الشعاع قرار دهد. 
امور  هماهنگــى  معــاون 
عمرانى اســتاندارى همدان 
بــا اشــاره به مشــكالت 
مالــى و اعتبــارى موجود 
در كشــور، تصريــح كرد: 
شهرداران با تكيه بر تجربه 
و توانمنــدى خــود بايد با 
استفاده حداكثرى از منابع و 
ظرفيت هاى موجود، بهترين 
خدمت رســانى را به مردم 

داشته باشند. 
شهردار همدان كمبود نيروى 

متخصص در شهردارى هاى استان را از مسائل 
مهم و جدى عنوان كــرد و گفت: در جذب و 
استخدام نيروى متخصص مشكالتى وجود دارد 

كه نيازمند رسيدگى و پيگيرى است.
عباس صوفــى اظهار كرد: 
ارائــه خدمــات خوب در 
گرو بهره مندى شهردارى ها 
از نيروى انسانى متخصص 

است. 
وى تأكيد كرد: شهردارى ها 
همدان  شــهردارى  به ويژه 
و  دارد  نيــرو  كمبــود 
نيروى  جــذب  چگونگى 
متخصص بايد چاره انديشى 

شود. 
شــهردار همدان گفت: در 
برخى بخش ها كمبود نيرو 
محســوس تر است و يك 
است  كار  چند  مسئول  نفر 
كه اين روند موجب كاهش 

كيفيت و اثربخشى عملكرد شهردارى مى شود. 
به گفته صوفى، اين موضوع نه تنها شــهردارى 
همدان را آزار مى دهد بلكه دامن گير شهرداران 

استان نيز شده است. 
وى بــه اختــالف فاحش حقــوق و مزاياى 
نيروى هاى رســمى و قراردادى شهردارى ها 
اشــاره كرد و افــزود: اين موضــوع موجب 
نارضايتى كاركنان شــده كه نيازمند رسيدگى 

است. 
شــهردار همدان وصول ارزش افــزوده را از 
ديگر مشكالت شهردارى هاى استان برشمرد و 
گفت: برخى از بيمه ها و فروشگاه ها اين مبالغ 
را پرداخت نمى كنند كه براســاس قانون بايد 

تمكين كنند. 
صوفى تصريح كرد: شــهردارى ها به ويژه آنها 
كه كوچكتر هستند نياز بيشترى به وصول اين 

مطالبات دارند و نبايد حقوقشان ضايع شود.
نشست مشترك شهرداران تابعه استان همدان 
با هدف بررســى مســائل و مشكالت حوزه 

مديريت شهرى در استاندارى برگزار شد.

معاون عمرانى استاندار خبر داد

جريمه 18 ميليوني براي هر متر 
ساخت وساز غيرمجاز

■ شهردار: كمبود نيروى متخصص مشكل شهردارى هاى استان است
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خبر خبر

رئيس انجمن موسيقى استان خبر داد
برگزارى بيست ودومين 

جشنواره موسيقى استان 
به صورت مجازى

 رئيس انجمن موســيقى استان همدان از برگزارى 
بيست ودومين جشنواره اســتانى موسيقى خبر داد و 
گفت: اين جشنواره بهمن ماه سالجارى به صورت آنالين 

خواهد بود اما اختتاميه آن در اسدآباد برگزار مى شود.
على آقامحمدى، با بيان اينكه جشنواره در 2 بخش 
تك نوازى و گروه نوازى برگزار مى شود، اظهار كرد: 
تاكنون اســتقبال خوبى از فراخوان جشنواره انجام 

شده است.
وى ادامه داد: هنرمندان تا پنجم بهمن ماه فرصت دارند 
آثار خود را به دبيرخانه ارســال كنند و آثار راه  يافته به 
جشنواره پس از داورى در فضاى مجازى، سايت اداره 
فرهنگ و ارشاد و انجمن موسيقى استان قرار مى گيرد.

آقامحمــدى با بيان اينكه اجراى آنالين جشــنواره 
موســيقى در ايام كرونايى معايب و محاسنى دارد، 
گفت: در شــرايط فعلى نمى توان دست روى دست 
گذاشت و بايد فعاليت ها را در بستر فضاى مجازى 
ادامه دهيم. رئيس انجمن موســيقى استان همدان در 
پايان تصريح كرد: درحال حاضر كارگاه هاى آموزشى 
موسيقى به صورت مجازى برگزار مى شود و عالقه مندان 
مى توانند در روزهاى كرونايى از موسيقى بهره مند شوند.

عطاى بليت كاغذى را به لقايش 
بخشيدند

 فروش بليت كاغذى در همــه موزه ها و اماكن 
گردشگرى استان همدان به پايان رسيد.

معــاون توســعه مديريــت وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى از تجهيز تمام استان هاى 
كشور به ســامانه فروش بليت الكترونيكى خبر داد و 
گفت: فروش بليت كاغــذى در همه  بناهاى تاريخى 
زيرنظر وزارتخانه ميراث فرهنگى در تمام نقاط كشور 

به پايان رسيد.
به گزارش روابــط عمومى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى، محمد خياطيان با تأكيد 
بر لزوم اســتفاده از تكنولوژى هاى نوين در ساختار 
دولت نســبت به تكريم ارباب رجوع و با بيان اينكه 
با هدف ســرعت بخشيدن به خواســته ها، نيازها و 
شــفافيت هرچه بيشتر مالى نياز به تغيير در ساختار 
بليت فروشــى اماكن تاريخى و فرهنگى وزارتخانه 
بود، ادامه داد:  يكى از نخســتين اقدامات نياز به كنار 
گذاشتن شيوه قديمى و سنتى بليت فروشى و استفاده 
از تكنولوژى هاى جديد بود كه اواســط ارديبهشت 
1393 مجموعه سعدآباد به صورت آزمايشى به اين 
سيستم مجهز شد و در اواســط مرداد نيز مجموعه 
نياوران به صورت آزمايشى فعاليت خود را آغاز كرد.
وى با بيان اينكه در نوروز 1395 موزه ملى با نرم افزارى 
متفاوت آغاز به فعاليت كرد و در نوروز 1396 مجموعه 
سعدآباد نرم افزار و سخت افزار خود را بر همان اساس 
ارتقــا داد، افزود:  در اين زمان، با توجه به نياز به وجود 
سخت افزارهاى واحد و سامانه  يكپارچه، كارگروهى 
تشــكيل و قرار شد تا 70 نقطه پربازديد كشور با يك 

سامانه يكپارچه آغاز به كار كنند.
وى نام اين سامانه را به اختصار «سيب» (سامانه يكپارچه 
بليت الكترونيك) معرفى كرد. خياطيان همچنين گفت:  
در نوروز 1398 نيز 40 نقطه كشــور به سامانه مجهز 
شدند، همچنين درمجموع 30 نقطه ديگر در طول سال 

1398، با اين سامانه به روزرسانى شدند.
معاون توســعه مديريــت وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى اما شيوع كرونا از پايان 
سال گذشته را عاملى براى تالش با هدف راه اندازى 
ديگر بناهاى تاريخى كشــور دانست و ادامه داد:  در 
پايان ســال 1398 با شيوع ويروس كرونا و تعطيلى 
اماكــن در نوروز، فرصتى فراهم شــد تا براى فكر 
كردن و راه اندازى ديگر اماكن كشور در 172 نقطه، با 
رايزنى هاى گسترده كارشناسان اين مركز، 172 پايانه 
اندرويدى از شركتى وابسته به يك بانك گرفته شد 

تا همه  كشور به اين سامانه مجهز شوند.

تيم مشاوران جوان شهردار همدان
تشكيل شد

 تــالش كرديــم با اعتمــاد به جوانــان ميانگين ســن مديران 
مجموعه شــهردارى را به ده ســال پايين تر ببريم. شهردار همدان 
در بازديد از خانه جوان همدان در نشســتى با اعضاى جوان اين 
مجموعــه با عنوان ايــن مطلب گفت: با كاهش ده ســال ميانگين 
ســن مديران مجموعه شــهردارى و با بهره گيرى از جوانان، اين 
مجموعه توفيقات خوبى در راســتاى بهينه ســازى و توسعه شهر 
داشــته اســت و با اين تجربه و همكارى خانه جــوان همدان با 
مجموعه شــهردارى مــا را براى مديريت شــهرى پويا و فعال و 

تبديل همدان به شــهر جوان باور يارى كنند.
عباس صوفى افزود: اين مجموعه توفيقات خوبى در راستاى فعاليت هاى 
فرهنگى و اجتماعى حوزه جوانان داشته است كه اين ظرفيت مى تواند 
فرصتى بديع براى تعامالت جوانگرايانه و طرح هاى خالق جوانان براى 
بهره مندى در حوزه مديريت شهرى باشد زيرا معتقد به شهرى پويا، فعال 

و جوان باور هستيم.
عباس صوفى با بيان اينكه درحال حاضر دغدغه اصلى جوانان اشــتغال 
و ازدواج اســت، اذعان كرد: درحال حاضر و با توجه به شرايط جامعه 
بيشــتر جوانان و نوجوانان نگران آينده خود هستند كه الزم است توجه 

ويژه به اين 2 بحث شود.
وى بــا بيان اينكه يكى از وظايف شــهردارى ها، ارتقاى فرهنگ جامعه 
است، خاطرنشان كرد: مجموعه شهردارى بايد با بهره گيرى از اين نوع 
ظرفيت هــاى خانه جوان رفتار هاى اجتماعــى و فرهنگى را در جامعه 

ارتقا دهد.
صوفى افزود: امســال 28 زمين فوتبال، بســتكبال، واليبال و... در تمام 

مناطق همدان به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته ايجاد كرديم.
وى افزود: توجه به همه حوزه ها از جمله فرهنگى، اجتماعى و زيباسازى 
يكى از اهداف مهم مجموعه شــهردارى است كه در اين راستا از شما 
مى خواهم با استفاده از ظرفيت جوانان و نخبگان اين مجموعه، شهردارى 

را در تمام حوزه ها يارى كنيد.
شــهردار همدان درباره پيشنهاد انتخاب مشاوران جوان از اعضاى خانه 
جوان، گفت: شهردارى همدان آمادگى دارد تيم مشاوران جوان را از بين 
جوانان صاحب ايده و دغدغه مند در همين مجموعه ايجاد و نشست هاى 

هم انديشى را به صورت مشترك برگزار كند.
صوفى گفت: در حوزه مباحث رفتار فرهنگى شــهروندى نياز به توليد 
محتــوا و تبليغات جذاب در برنامه هاى صداوســيما داريم كه حتما از 

ظرفيت اين مجموعه استفاده خواهيم كرد.
شــهردار همدان با بيان اينكه قرار شــده اســت براى نخستين بار 
پارك خالقيت در همدان ايجاد شــود، افزود: قرار اســت ســال 
آينده با ساخت پارك خالقيت براى گروه سنى كودك و نوجوان، 
به دنبــال تقويت و شناســايى اســتعدادها و تــوان آنها در حوزه 

باشيم. نوآورى  و  خالقيت 
در ادامه مديرعامل خانه جوانان اســتان همدان نيــز با قدردانى از نگاه 
جوان گرايانه شــهردار همدان، گفت: خوشــبختانه تاكنون توانسته ايم 
جوانان فعال و عالقه مند خوبى را به برنامه هاى متنوع اين خانه كه متعلق 

به خود جوانان است، جذب كنيم.
امير غالمى افزود: با تشــكيل 14 كميته مختلف با بيش از 130 نفر در 
قالب اين كميته ها اهداف فرهنگى، اجتماعى، هنرى، كارآفرينى، حقوقى 

و ورزشى را با محوريت آموزشى و استعداديابى دنبال مى كنيم.
وى تصريح كرد: در كميته ورزش با بهره گيرى قهرمانان و ورزشكاران 
نشان آور در صدد اين هســتيم اين افراد را به عنوان الگو به نسل جوان 
معرفى كرده و با اســتعداديابى عالقه مندان بــه حوزه ورزش، آنها را به 

جايگاه اصلى خود برسانيم.
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
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■ حديث:
امام باقر (ع):

فاطمه(س) دختر رسول خدا را به سبب پاك بودنش از هر ننگ و پليدى، طاهره ناميدند، و 
او هرگز حيض و نفاس نديد.

الفصول المهمه، ابن صباغ، ص 651

فناوري

تبديل دستگاه فروش خوراكى به 
ارائه دهنده تست كرونا

 دانشــگاه كاليفرنيا در اقدامى جالب تست هاى كرونا را در دستگاه 
فروش خودكار جايگذارى كرده است.

به گزارش ايســنا، دانشــگاه كاليفرنيا در راستاى تالش براى مبارزه با 
شيوع كوويد-19 يك روش جديد و خالقانه انتخاب كرده است. در 
اين روش افراد مى توانند تست كرونا را از يك دستگاه فروش خودكار 
انتخاب كنند. دانشــگاه كاليفرنيا 11 دستگاه در محيط دانشگاه نصب 
كرده كه تست سواب بينى ارائه مى دهد و نتيجه آزمايش را در عرض 
72 ساعت تعيين مى كند. دانشجويان دانشگاه كاليفرنيا موظف هستند 
هفته اى يك بار تست كرونا دهند. هدف از ساخت اين دستگاه ها اين 

است كه كار دانشجويان راحت تر شود.

رونمايى از حيوان خانگى رباتيك بامزه
 «مافلين» نام ربات كوچك و بامزه اى است كه به هوش مصنوعى 

مجهز است و مانند يك حيوان خانگى عمل مى كند.
به گزارش مهر، نمايشگاه CES هر سال ميزبان حداقل يك محصول 
بامزه و دلربا است كه حتى سردترين قلب ها را نيز آب مى كند. امسال 
اين افتخار نصيب مافلين(Moflin) شده كه يك ربات خانگى مجهز 
به هوش مصنوعى اســت و به شكلى است كه به نظر مى رسد كسى 

آب روى يك ميكروفون ريخته است.
مافليــن مانند همتايان خــود داراى توانايى هــاى عاطفى و توانايى 
يادگيرى است. اين ربات بامزه تاكنون بيش از 600 هزار دالر سرمايه 
جمع آورى كرده اســت تا با خيال راحــت از يك مفهوم به واقعيت 

تبديل شود.

معرفى يك فناورى بازيافت خانگى 
آينده نگرانه

 در نمايشــگاه CES امسال شــاهد معرفى يك فناورى جديد 
دوستدار محيط زيست هستيم كه يك دستگاه بازيافت خانگى است 

و انتظار مى رود نمونه اوليه آن ظرف 3 ماه آينده آماده شود.
به گزارش ايسنا، بازيافت بسيار ساده به نظر مى رسد، اينكه مواد قابل 
استفاده دوباره مانند پالستيك، شيشه و آلومينيوم از زباله ها و ضايعات 
را جدا كرده و جمع آورى كنيم، اما واقعيت چيز ديگرى است. آنچه 
مى تواند بازيافت شــود به محل زندگى مــا و ضايعات مواد غذايى 
بســتگى دارد. اكنون يك استارت آپ به نام «السو»(Lasso) مستقر 
در انگليس درحال كار بر روى دســتگاهى است كه زباله ها را براى 

بازيافت جمع آورى، تميز و دسته بندى مى كند.

گياهى كه مى تواند ديابت را كنترل كند
 بررســى هاى يك مطالعه نشــان داد كه گياه «شــقاقل 
ايرانــى» مى توانــد باعــث كاهــش قند خــون موش هاى 

شود.  ديابتى شده، 
به گزارش ايسنا، گياه شقاقل ايرانى بومى جنگل هاى شمال ايران 
اســت. بررسى ها نشان داده كه گونه هاى ديگر اين گياه در طب 
ســنتى چين، براى درمان ديابت مورد استفاده قرار مى گيرند و 

سبب كاهش قابل توجه قند خون مى شوند.
با توجه به همين موضوع، پژوهشــگران دانشــكده داروسازى 
دانشــگاه علوم پزشــكى تهران، در مطالعه اى تأثير گياه شقاقل 
ايرانى كه گونه بومى ايران است را بر كاهش قند خون موش هاى 

ديابتى شده، بررسى كردند.

يك ادعاى عجيب؛  رسيدن به مريخ ظرف 3 ماه!
 شركت خودروسازى بريتانيايى «رولز رويس» و «سازمان فضايى 
بريتانيا» به منظور توســعه موتور فضاپيماى مبتنى بر انرژى هسته اى 
همكارى را آغاز كرده اند كه مدعى هســتند مى تواند انسان را ظرف 

3 ماه به مريخ برساند.
به گزارش ايســنا، رولزرويس شركت خودروسازى انگليسى كه در 
زمينه مهندســى، طراحى، توليد و توزيع خودروهاى لوكس فعاليت 
مى كند با ســازمان فضايى بريتانيا براى توســعه موتورهاى فضاپيما 
مبتنى بر انــرژى هســته اى(nuclear-powered) يك همكارى 
غيرمنتظره را آغاز كرده است. در اين همكارى آنها تالش خود را به 
كار خواهند گرفت تا ظرفيت انرژى هسته اى را به عنوان منبع انرژى 

براى استفاده در سفرهاى آينده در اعماق فضا بررسى كنند. 

بانوى كارآفرين بهارى در پيشنهاد به وزير ميراث فرهنگى مطرح كرد 

واسطه هاى حوزه صنايع دستى را حذف كنيد 
■ اشتغال 100 بانو در حسن قشالق و صادرات به 5 كشور با نقاشى روى سفال محقق شد

›› مريم مقدم 
 سفالگرى از نخستين صنايع هنرى ايران است و 
آنچه موجب پيشرفت اين صنعت شده، همان نقاشى 
روى سفال اســت. هنرى كه كمى آن سوتر از مركز 
اســتان همدان در روستاى حسن قشالق شهرستان 
بهار پيشــانى به پيشانى اللجين دستان هنرمند بيش 
از صد بانوى روســتايى را به بازار پرمشترى سفال 
در بازارهاى داخلى و خارجى گره زده است. نقاشى 
روى سفال يكى از مشاغل هنرى قديمى در همدان 
اســت كه حاال آوازه آن از مرزها هم بيرون رفته و 
بازار خارجى را مشــترى دست سازهاى هنرى آنها 

كرده است. 
سفال هاى رنگ آميزى شده امروز مرزهاى داخلى را 
پشت سر گذاشــته و در آنسوى مرزها حداقل در 5 

كشور براى خود بازار پردرآمدى رقم زده است.
نمى توان تاريخچه دقيقى براى شــغل نقاشى روى 
ســفال در شهر همدان متصور شــد، اما با توجه به 
گفته هاى شــفاهى فعاالن اين حوزه به نظر مى رسد 
الاقل در يك قرن گذشــته اين كار در همدان رواج 

داشته است. 
 اشتغال 100 بانو در 5 سال

نقاشــى روى ســفال به عنوان يك حرفــه درآمدزا 
بهانه اى مى شود تا يك بانوى كارآفرين همدانى در 
روســتاى حسن قشالق در شهرستان بهار از 5 سال 
پيش با ايجاد شرايط اشتغال موجب درآمدزايى براى 

صد بانوى روستايى شود.
آرزو شاهدوســتى كه در مراســم تجليل از بانوان 
كارآفريــن برتــر حوزه صنايع دســتى كشــور در 
وزارتخانه ميــراث فرهنگى برگزار و مورد قدردانى 
قرار گرفت، 1/5 ســال است كه با فعاليت در زمينه 
صادرات، دست سازهاى هنرى بانوان روستا را راهى 

بازارهاى خارجى مى كند. 
اين هنرمند همزمان با قدردانى در وزارتخانه ميراث 
فرهنگى روزگذشــته، پيشــنهادات و مــواردى از 
مشكالت بانوان فعال در صنايع دستى را براى وزير 

ميراث فرهنگى مطرح كرد.
وى خطاب به وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى عنوان كرد: فضاى فعاليت هنرمندان 
بانو در اين عرصه جاى كار بيشترى دارد و مى توان 
با محدود كردن فعاليت واســطه هاى فروش شرايط 
كســب درآمد و ســود را بــراى توليدكنندگان در 

بازارهاى داخلى و خارجى مناسبتر رقم زد. 
وى كه يكى از صادركنندگان سفال هاى رنگ آميزى 
شــده از همدان به چند كشــور از جمله انگليس، 
ويتنام، عراق، عمان و يونان است، مى گويد: ارتباط 
مستقيم توليدكنندگان و هنرمندان با بازارهاى فروش 
مى تواند براى آنها زمينه هاى درآمدزايى مطلوب ترى 
داشــته باشــد و اين مهــم نيازمنــد راهكارهايى 
كارشناسانه است كه قطع به يقين توسط تصميم گيران 

انجام شدنى خواهد بود. 
آرزو شاهدوســتى در توضيح چگونگى پيشرفت 
زمينه هاى فعاليتى در روســتا مى گويد: از سال ها 
پيش وقتى با بانوان روســتا روبه رو مى شــدم كه 
وقت زيادى داشتند و نيازمند سپرى كردن اوقات 
فراغت خود بودند تصميم گرفتم اتفاقى متمايز را 
رقم بزنم. اين تصميم با اين هدف اتخاذ شــد كه 
آنها در كنــار كار خانه دارى و ايفاى نقش مادرى 
بتوانند براى خود به واســطه هنــر و فعاليت خود 

كسب درآمد داشته باشند. 
وى گفت: پس از تالش و برنامه ريزى و راه اندازى 
كارگاه، حاال 5 اشــتغال مســتقيم و بقيه به صورت 
غيرمستقيم حال و هوايى پويا را در خانه روستائيان 

موجب شده است.
در اين سال ها بانوان روستاى حسن قشالق به همت 
خود و مدد و حمايت ايــن كارآفرين بانوى جوان 
ماهانه 3 هــزار كار هنرى توليد مى كنند كه پيش از 
آنكه جنبه دكورى داشته باشد جنبه مصرفى نيز دارد. 
حاال بانوان هنرمند روســتاى حسن قشالق هم در 
توليد و آمار صادرات ســفال از همــدان تأثيرگذار 
هستند و هم پس اندازى براى خود از دسترنج تالش 

خود جمع مى كنند.
البته ايــن مهم نيز حائز اهميت اســت كه برنامه و 
اهداف آرزو شاهدوســتى بانوى كارآفرين حاال به 
اينجا ختم نمى شــود، او مى خواهد در آينده نزديك 
بازار كار را گسترده تر و كارگاه را به سوله بزرگتر و 

تعداد اشتغال را به 200 نفر برساند.
 تقويت حلقه هاى ارتباطى بين 

توليدكنندگان و صادركنندگان 
صنايع دستى

وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
در مراســم تجليل از بانوان كارآفرين صنايع دستى 
گفت: «بــراى حمايــت هرچه بهتــر از هنرمندان 
حوزه صنايع دســتى بايد حلقه هــاى ارتباطى بين 
توليدكننــدگان و صادركنندگان محصوالت تقويت 

شوند.»
على اصغر مونســان تصريح كرد: «يكى از مشكالت 
حوزه صنايع دستى اين است كه انرژى ها خرد است، 
درحالى كه بايد اين انرژى ها و ظرفيت ها تقويت شود 

و از اين طريق بتوان دالل ها را حذف كرد.»
وى افزود: «خوشبختانه ما در توليد مشكلى نداريم، 
محصوالت بسيار خوبى توليد مى شود، طراحى هاى 

زيبايى داريم و اكنون مبتنى بر سليقه مشترى درحال 
توليد محصوالت صنايع دستى هستيم، اما مهم ترين 
مشــكل ما در اين حوزه، صادرات و فروش است. 
به همين دليل پيشــنهاد من اين است كه حلقه هاى 
ارتباطى بين توليدكننده و صادركننده تقويت شود.»

وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى به 
ارائه راهكار براى حمايت از هنرمندان صنايع دستى 
اشاره كرد و افزود: «تشكيل اتحاديه هايى با حضور 
توليدكننــدگان و صادركننــدگان به همــت بخش 
خصوصى و با حضور فعــاالن اين بخش مى تواند 
يكــى از مهم ترين راهكارها بــراى حمايت هرچه 

بيشتر از هنرمندان صنايع دستى باشد.»
 نمايشگاه ملى مجازى صنايع دستى، 

شرايط مناسب فروش
 مونسان در ادامه به راه اندازى نمايشگاه ملى مجازى 
اشــاره كرد و گفت: «اين يك زمينه بســيار خوب 
براى فــروش و عرضه محصوالت صنايع دســتى 
است. وزارتخانه از اين طريق از فروش محصوالت 
صنايع دســتى حمايت مى كند. اين نمايشگاه رايگان 
اســت و شــرايط خوبى براى حضور هنرمندان و 

توليد كنندگان صنايع دستى است.»
وى در بخــش ديگرى از صحبت هــاى خود و در 
پاســخ به پرســش هاى بانوان كارآفرين برتر حوزه 
صنايع دســتى درباره بيمه هنرمندان گفت: «در اين 
زمينه برنامه ريزى هاى خوبى شده و در بودجه 1400 

خبرهاى خوشى از بيمه هنرمندان خواهيم شنيد.»
 ايجاد ماركتينگ، كار اصلى در 

صنايع دستى
وى ادامــه داد: «در صنايع دســتى كار اصلى ايجاد 
ماركتينگ است؛ بايد بتوانيم بازاريابى كنيم، البته كار 
ساده اى نيست به ويژه براى خارج از كشور، اما بايد 
همت كنيــم و اقدامات خوبى را با كمك هم انجام 

دهيم و مشكالت را حل كنيم.»

مونســان ادامه داد: «كاربــردى كردن محصوالت 
صنايع دســتى، آمــوزش، تجــارت الكترونيكى، 
راه انــدازى نمايشــگاه مجــازى و... از مهم ترين 
اقدامــات حمايتــى ايــن وزارتخانــه در حوزه 
صنايع دستى اســت. در همين خصوص نمايشگاه 
ملى مجازى نيز راه اندازى شــده و مى تواند پاتوق 
مهمى براى فروش محصوالت باشد، زيرا با توجه 
بــه حمايت هاى اين وزارتخانه از اين نمايشــگاه 
مشــترى ها براى خريد از آن اقدام مى كنند و حتى 
مى توان درمورد فروش محصوالت به مشــتريان 

خارجى نيز برنامه ريزى كرد.»
 هنر دوخت هاى سنتى در انحصار 

زنان ايرانى است
ميراث فرهنگــى،  وزارت  صنايع دســتى  معــاون 
گردشــگرى و صنايع دستى نيز در اين مراسم گفت: 
«مثلث ســه ضلعى، زنان، صنايع دستى و كارآفرينى 
امروز باعث افتخار كشــورمان شده است. اين زنان 
عزيز امروز از كارآفرينان برجسته كشور هستند زيرا 

توانسته اند در محيطى امن افتخارآفرينى كنند.»
پويا محموديــان، افزود: «امروز زنان ايرانى به قدرى 
در حوزه زيورآالت پيشرفت كرده اند كه تحسين هاى 
زيادى را به خود جلب كرده اند. اين افتخارآفرينى در 

ابعاد جهانى نيز رقم خورده است.» 
وى خاطرنشان كرد: «امروز غالب توليد صنايع دستى 
همچون دوخت هاى ســنتى انحصارا در يد بانوان 
ايرانــى اســت و در حوزه منســوجات ســنتى و 
رودوزى هاى ســنتى ايران نگاه هاى زيــادى را به 
خود جلب كرده اســت كه اين حاصل تالش بانوان 

كشورمان است.»
در اين نشســت وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى از 24 بانوى كارآفرين برتر صنايع دستى 
كه از 16 استان كشور در اين نشست حضور داشتند، 

تجليل كرد.

 مذاكرات حج هرسال همين موقع در عربستان انجام 
مى شود اما حاال ســازمان حج و زيارت ايران مى گويد 
از عربســتان هيچ خبرى نيســت و تكليف حج 1400 

نامشخص است.
ويروس كرونا حج گذشته را محدود كرد و عربستان 
با ده هزار زائر مقيم اين كشــور مراســم حج واجب 
را برگزار كــرد. با كاهش شــمار مبتاليان كرونا در 
اين كشــور، عمره پس از يك ســال تعليق از ســر 
گرفته شــد. عربستان قصد داشــت به تدريج مرزها 
را به روى زائران خارجى باز كند، اما شناســايى نوع 

جهش يافته ويروس كرونا، مرزهاى اين كشور را بار 
ديگر بــه روى اتباع خارجى بســت. هرچند با آغاز 
واكسيناســيون كرونا در اين كشــور احتمال مى رود 
حج امســال با حضور زائــران خارجى داراى كارت 
واكســن كرونا برگزار شود، ســازمان حج و زيارت 
ايران هم از وزير بهداشت قول گرفته واكسن زائران 
ايرانــى را تأمين كند. با اين همــه هنوز از مذاكرات 

حج بين عربستان و ديگر كشورها خبرى نيست.
به گزارش ايســنا، در آذرماه ســال 99، سازمان حج و 
زيارت از آغاز برنامه ريزى حج 1400 خبر داد. مسئوالن 

اين سازمان و بعثه حتى با مراجع عظام جلسه اى برگزار 
كردنــد تا تأييــد و نظر آنها را درباره حج در شــرايط 
اضطــرارى دريافت كنند. زائرانى هم كه از حج 99 باز 
مانده بودند هزينه سفرشــان از پيش پرداخت شــده و 
نزديك به يك ســال اســت كه در بانك مركزى مانده 

است.
ســازمان حج و زيارت مذاكراتى هم با كشــور تركيه 
داشته تا شــايد از اين طريق تكليف حج 1400 زودتر 
مشــخص شود. عليرضا رشيديان كه پيش تر از احتمال 
انجام مذاكره مجازى با عربستان خبر داده بود، در زمان 
گفت وگو با رئيس سازمان امور دينى و بعثه حج تركيه، 
از رفتار عربســتان در حج گذشــته و اعالم ديرهنگام 
برگزار نشــدن اين مراســم گله كرد و گفت كه طرف 

عربســتانى تاكنون به صورت رســمى زمان برگزارى 
مذاكرات حج آينــده را چه به صورت حضورى و چه 

غيرحضورى مشخص نكرده است.
اين رفتار عربســتان سابقه دار اســت؛ دولت سعودى 
حــدود يك ماه مانده به برگــزارى حج 99 اعالم كرد 
كه اين مراســم را بدون حضور زائران خارجى برگزار 
مى كند، درحالى كــه از ماه ها پيش در واكنش به تأخير 
عربســتان در اعالم اين تصميم، بسيارى از كشورها از 
شركت در مناسك واجب حج انصراف داده بودند. اين 
رفتار دولت عربســتان بعدها با اعتراض و واكنش تند 

برخى كشورها از جمله ايران مواجه شد.
وضعيت مبهم ويروس كرونا عربســتان را بار ديگر به 
وقت كشــى انداخته است، بســيارى از كشورها منتظر 

تعيين زمان مذاكره حج هســتند. معاون سازمان حج و 
زيارت ايران نيز مى گويد تا وقتى مذاكره اى انجام نشود 
و تفاهم نامه حج را امضا نكنيــم نمى توان درباره حج 

آينده تصميم روشنى را اعالم كرد.
اكبر رضايى تأكيد مى كند: انتظار مى رود عربستان هرچه 
زودتر تاريخ مذاكرات حج تمتع سال آينده كشورهاى 

اسالمى را اعالم كند.
وى يادآورى مى كند: ســازمان حج و زيارت به عنوان 
متولــى اعزام زائران به حج تمتــع بايد آمادگى الزم را 
براى تشــرف زائران به حج 1400 داشته باشد. هرچند 
كه برنامه ريزى هاى الزم در حوزه مسائل اجرايى را آغاز 
كرده ايم و آمادگى الزم بــراى برگزارى حج 1400 را 

داريم.

بالتكليفى حج 1400


