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عذرخواهى مى كنيم!
  1- ماجــراى فتــاح هــم آنچنــان 
كــه پيش بينى مى شــد، ســرانجامى جز 
عذرخواهى فتاح نداشت تا روش صراحت 
در بيان تخلفات و فســاد حوزه مربوطه از 
سوى مسئوالن و مديران و پيگيرى حقوق 
مردم در حوزه مديريتــى هم راهى به جز 

شكست نداشته باشد...

# من _ ماسك _ مى زنم

همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كند

براى شانزدهمين بار

 سال پايانى دولت تدبير و اميد
 همدان و افق 1404
 يك قرن با دولتى ها

به مناسبت هفته دولت 
يادنامه اى براى شهداى دولت، شهيدان رجايى و باهنرشهيدان رجايى و باهنر

ويژه ويژه 
هفته دولتهفته دولت

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433

نگاهى به عملكرد بخش خصوصى و دولتى

مصاحبه، تحليل، گزارش، عملكرد، رپرتاژ، آگهى

به مناسبت روز پاسداشت ابن سينا و همدان

بوعلى نام همدان را جهانى نگه مى دارد
■ مراسم گراميداشت روز پزشك و روز همدان برگزار شد

گزارشى از سختى هاى
 كادر درمانى بيمارستان  «سينا » 

در روز هاى كرونايى

حكايت 
اميد و فداكارى

■ در روز پزشك به 
احترامتان مى ايستيم

چه خبر از ساخت
مسكن كارگران در 

شهرك  هاى صنعتي  همدان؟
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بهره بردارى از 9 پروژه با اعتبارى 
145 ميليارد ريالى 
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

عذرخواهى مى كنيم!
  1- ماجراى فتاح هم آنچنان كه پيش بينى مى شد، سرانجامى جز 
عذرخواهى فتاح نداشــت تا روش صراحت در بيان تخلفات و فساد 
حوزه مربوطه از ســوى مسئوالن و مديران و پيگيرى حقوق مردم در 

حوزه مديريتى هم راهى به جز شكست نداشته باشد.
همچنــان كه پيش تر روش بگم، بگم ، امتحان خود را پس داده بود و 

نتيجه اى هم به دنبال نداشت.
2- پس از افشاگرى فتاح واكنش هاى بسيارى از سوى فعاالن سياسى، 
افرادى كه از آنها نام برده شــده و رســانه ها انجام شد اما در بين اين 

واكنش ها جاى دستگاه هاى نظارتى خالى بود.
در اين ماجرا دستگاه هاى نظارتى با سكوت خود، اجازه دادند فشار به 
فتاح افزايش يابد تا وى راهى به جز معذرت خواهى و طلب حالليت 

نداشته باشد.
3- تجربه فتاح در افشــاگرى، درس بدى براى طرفداران سوت زنى 
اســت. اگر افشاگرى فتاح را زدن سوت از سوى او قلمداد كنيم، بايد 
كسانى كه صداى اين سوت را شــنيدند، آن را پيگيرى و گزارشى از 

نتيجه پيگيرى ها ارائه مى دادند.
اما اين اتفاق رخ نداد و سوت زن، بدون حمايت رها شد تا انواع اقسام 
اتهامــات از قبيل كار تبليغى كردن، خارج شــدن از جاده انصاف،بى 
تقوايى، درســت كردن خوراك حمله به نظــام براى ضد انقالب و... 

را تحمل كند.
4- عذرخواهى فتاح تأثير بدى بر عملكرد مديرانى كه ممكن اســت 
موارد مشــابهى از تخلف را در مجموعه خود داشــته باشند و قصد 
پيگيرى داشــته اند، خواهد داشــت. زين پس هيــچ مديرى جرأت 
ســوت زنى و افشــاگرى نخواهد داشــت و ترجيح مى دهد سختى 
عذرخواهى و طلب حالليت از متخلفان و عوض كردن جاى خود با 

آنها را به جان نخرد.
5- فتاح با عذرخواهى آنچه درباره طرح انتخاباتى او با افشــاگرى و 

مبارزه با فساد مطرح شده بود را باطل كرد.
در واقع اين عذرخواهى ضربه بزرگى به او درصورت داشــتن طرح 
انتخاباتــى بــود و وى با اين عذرخواهى به نوعــى در افكار عمومى 
ايرانى ها به عنوان مديرى كه در ســخنان خود ثبــات ندارد و بدون 
ســند و اطالع سخن مى گويد، شناخته شــد كه به قطع اين فرد با اين 

مشخصات به كار رياست جمهورى نخواهد آمد.
6- تجربه ماجراى فتاح با اين برداشــت از سوى برخى همراه شد كه 
مقابله با فســاد و تخلف در ايران داراى خط قرمز است و برخى افراد 
و ذى نفوذان مصونيت دارند و نبايد وارد حريم آنها شده و مطالبه حق 

از آنها داشت.
اين برداشت با اين نكته تكميل مى شود كه اين افراد داراى مصونيت 
در هر 2 جناح حضور دارند و گذر مردم از اصالح طلب و اصولگرا و 

بى اعتمادى به سياسيون بى دليل نيست.
7- فتــاح كار اصلى خود را كه آگاهى بخشــى افكار عمومى بود در 
مصاحبه نخســت نشان داد و در مصاحبه دوم با لباس كار و بازديد از 

پروژه عالقه خود را به دورى از حواشى و حاشيه ها مشخص كرد.
عذرخواهى فتاح نبايد در روند رســيدگى و ورود دستگاه نظارتى و 
قضايى به موضوع صيانت از اموال و امالك مردم در بنياد مستضعفان 
خللى وارد كند و بهتر اســت در روندى شفاف اقدامات انجام شده و 
در دست اقدام در اين رابطه به اطالع مردم رسانده شود تا با اين اقدام، 

اميدها به مبارزه با فساد و تخلف در جامعه و بين مردم افزايش يابد.

كاهش پرونده هاى قضايى با رفع مشكل نقاط حادثه خيز 
جاده هاى همدان

 سرپرست معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان با بيان 
اينكه وقوع تصادفات جاده اى موجب تشكيل پرونده هاى قضايى مى شود، بر رفع مشكل 

نقاط حادثه خيز جاده ها تأكيد كرد.
عباس نجفى عنوان كرد: تصادفات و ســوانح رانندگى در كشــور ما از معضالت جدى 
است و متأسفانه ساالنه شاهد از دست دادن تعداد زيادى از هموطنان به عنوان سرمايه هاى 
انسانى هستيم، ضمن اينكه اين قبيل حوادث موجب ورود پرونده هاى قضايى شده است.
بــه گزارش مهر، وى ادامه داد: درحال حاضر تمام جهان درگير با ويروس منحوس كرونا 

است و اين بيمارى موجب فوت تعداد قابل توجهى از افراد شده ولى در حوزه تصادفات 
سال هاست روزانه تعداد زيادى از شهروندان به دليل سوانح رانندگى كشته مى شوند و اين 

مسأله عادى شده است. 
سرپرست معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان با بيان 
اينكه از اســتانداردهاى بين المللى در اين حوزه عقب هستيم، بيان كرد: كاهش تصادفات 
و سوانح رانندگى مســتلزم ايجاد زيرساخت هايى قوى و دقيق است و نمى توان در يك 
چشم انداز كوتاه مدت به آن دست يافت؛ بنابراين بايد براى دسترسى به نقطه اى مطلوب 
تالش ويژه اى انجام دهيم و با رفع موانع، تصادفات را به حداقل ممكن برســانيم؛ زيرا از 
دســت دادن يك نفر به عنوان سرمايه انسانى، موجب زيان به كشور خواهد شد. نجفى با 
تأكيد بر اينكه بايد با تمام ظرفيت و توان براى رفع مشــكالت و نواقص پاى كار بياييم، 

افزود: مشــكالت اين حوزه شــامل بخش هاى مختلفى از جمله عوامل انسانى، عوامل 
جاده اى، مشكالت خدمات رسانى در جاده ها و نيز ايجاد نشدن بسترهاى الزم در راستاى 
فرهنگ سازى رانندگى است كه بايد به صورت همزمان به آن بپردازيم تا خروجى مطلوبى 

داشته باشيم.
سرپرست معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان بيان كرد: 
در راســتاى كاهش تلفات جاده اى در حوزه برون شــهرى 6 نقطه حادثه خير و در حوزه 

درون شهرى 3 نقطه  شناسايى شده كه بايد عوامل حادثه خيز مؤثر رفع شود.
نجفى ادامه داد: افزايش آمار فوتى هاى حوادث جاده اى مى طلبد كه در اين حوزه اقدامات 
بيشــترى صورت پذيرد و زيرســاخت و بسترهاى مناسب فراهم شــوند، ضمن اينكه 

دستگاه هاى مرتبط بايد با پليس راهور نيز نهايت همكارى را داشته باشند.
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بهره بردارى از 9 پروژه با اعتبارى 
145 ميليارد ريالى 

■ امام جمعه همدان: شهردارى مردم مناطق كم برخوردار را به آينده اميدوار كرده است

 4 طرح منابع طبيعى همدان آماده 
بهره بردارى است

چهــار طرح بزرگ آبخيزدارى و آبخوان دارى همزمان با هفته دولت در 
4ر حوزه آبخيز استان بهره بردارى مى شود.

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى همدان گفت: 3 ميليارد و 370 ميليون 
تومــان از محل اعتبارات ملى براى بهره بردارى از 4 طرح آبخيزدارى و 
آبخوان دارى همدان هزينه شده است. اسفنديار خزايى در گفت وگو با 
ايرنا بيان كرد: ساخت بندهاى كنترل سيل و رسوب به حجم 3 هزار و 
500 مترمكعب در حوزه سد كالن مالير، ساخت بندهاى كنترل سيل و 
رسوب در حوزه گنبد شهرستان همدان به حجم 450 مترمكعب، اجراى 
بند هاى كنترل ســيل و رســوب در حوزه كنجوران از توابع تويسركان 
بــه حجم 5 هزار و 300 متر مكعب از جملــه طرح هاى آبخيزدارى و 
آبخوان دارى آماده بهره بردارى در هفته دولت است. مديركل منابع طبيعى 
و آبخيزدارى همدان مهم ترين هدف از اجراى طرح هاى آبخيزدارى را 
حفــظ منابع پايه و حياتى آب و خاك عنوان كرد. خزايى افزود: اجراى 
طرح هــاى آبخيزدارى و آبخوان دارى نقش مهمى در افزايش پوشــش 
گياهى، جلوگيرى از فرسايش خاك، كاهش خسارت سيالب، تقويت 

سفره آب هاى زيرزمينى و بهبود و رونق كسب و كار دارد.

ضرورت شناسايى عوامل اصلى در بروز 
حوادث رانندگى و جاده اى در همدان

 مدير پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان بر ضرورت 
شناسايى عوامل اصلى در بروز حوادث رانندگى و جاده اى در همدان 

تأكيد كرد.
حســين عسگرى در جلسه كاهش و پيشگيرى از تصادفات و سوانح 
رانندگى اســتان همدان عنوان كرد: در موضــوع علل و عوامل بروز 
حوادث و ســوانح رانندگى منجر به فوت و جرح عامل انسانى مورد 
تأكيد قرار گرفته و كمتر به طراحى نامناسب جاده ها و معابر و ايمنى 

وسايل نقليه توجه شده است.
به گزارش مهر، وى با بيان اينكه خطاهاى غيرارادى تابعى از محدوديت 
فيزيولوژى انسان است، گفت: بايد با شناسايى عوامل اصلى بروز حوادث 
رانندگى نســبت به اعمال آنها در راه ها و مهندسى ترافيك و ايمن سازى 

جاده ها نسبت به كاهش سوانح رانندگى اقدام شود.
مديــر پيشــگيرى از وقــوع جــرم دادگســترى اســتان همــدان 
ــتفاده از  ــره ورى و اس ــش به ــر افزاي ــروز ب ــاى ام ــرد: دني ــد ك تأكي
تكنولوژى هــاى نويــن و كاهــش هزينه هــا تأكيــد دارد؛ بنابرايــن در 
اجــراى مــاده 108 قانون 5 ســاله ششــم توســعه فرهنگــى، اجتماعى 
و اقتصــادى كشــور همــه دســتگاه هاى مســئول بايــد تــالش كننــد 
ــا  ــرور ب ــل و عبوروم ــى حمل ونق ــم و ايمن ــاى نظ ــن ارتق ــا ضم ت
ــتان  ــات در اس ــن تصادف ــزان اي ــب مي ــازوكارهاى مناس ــاذ س اتخ

ــم. ــدان را 31 درصــد كاهــش دهي هم
وى بيان كرد: شناســايى عوامل اصلى بروز حوادث رانندگى و اعمال 
آنها در راه ها و مهندسى ترافيك و ايمن سازى جاده ها امرى ضرورى 

در كاهش حوادث است.

1- احــزاب درحــال برنامه ريزى براى برگــزارى كنگره به صورت 
مجازى و آنالين هســتند. گويا برگــزارى كنگره احزاب به صورت 
مجازى و آنالين تصميم وزرات كشــور اســت. گفتنى است بيشتر 
اين كنگره ها در آبان يا آذرماه برگزار و مشخص كننده داوطلب مورد 

حمايت احزاب در انتخابات رياست جمهورى 1400 خواهد بود.
2- برخى احــزاب اصالح طلب به تنهايى چنديــن داوطلب حزبى 
دارنــد. گويا بحث در اين احزاب براى رســيدن بــه يك داوطلب 
ادامه دارد. گفتنى اســت حزب كارگزاران، محسن هاشمى، اسحاق 
جهانگيرى، بيژن زنگنه و عبدالرضا همتى را به عنوان داوطلبان حزبى 

داراست.
3- عذرخواهــى فتاح از افــرادى كه نام آنهــا را در گفت وگوى 
تلويزيونــى به عنوان متصرف آورده بود، بــا تعابير گوناگونى همراه 
شــده است. گويا عقب نشينى بيشترين تعبير از اين اقدام بوده است. 
گفتنى است واكنش هاى تندى به اظهارات جنجالى فتاح در روزهاى 
اخير انجام شد كه وى را وادار به عذرخواهى كرده است. 4- پيشنهاد 
و پيگيرى مجلس براى تشكيل وزارت منابع طبيعى و محيط زيست 
با اســتقبال فعاالن اين حوزه همراه شــده اســت. گويا هم افزايى و 
افزايش نيروى انســانى براى حفاظت از عرصه هاى طبيعى كشــور 
از جمله داليل اين اســتقبال است. گفتنى است در رنگ شدن نقش 
نظارتى در قالب وزارتخانه از داليل ديگر اســتقبال از تشــكيل اين 

وزارتخانه است.
5- بين منافع مردم و شاليكاران در تعيين قيمت برنج از سوى دولت 
تضاد وجود دارد. گويا شــاليكاران به دليل باال رفتن هزينه هاى توليد 
از دولــت انتظار افزايش حداقل 20 درصــدى قيمت برنج را دارند 
درحالى كه بسيارى از اقشار جامعه قدرت خريد برنج با قيمت فعلى 
را نيز ندارند. گفتنى است با توجه به تحريم ها و ركود كرونايى بازار، 

قيمت برنج در ماه هاى اخير در مواردى 2 برابر شده است.

 مجيد بيات- خبرنگار همدان پيام: آئين افتتاح 
همزمان 9 پــروژه عمرانى به مبلغ 145 ميليارد 
ريال و يك مورد كلنگ زنى در سطح شهردارى 

منطقه 4 انجام شد. 
اين مراسم با حضور نماينده ولى فقيه در استان 
همــدان، فرماندار و شــهردار همدان، رئيس و 
اعضاى شــوراى شهر و جمعى از مسئوالن در 

محل افتتاح بوستان مهربان برگزار شد.
نماينده ولى فقيه در استان با بيان اينكه اقدامات 
شهردارى در سال هاى گذشــته به ويژه امسال 
ســبب ايجاد اميد به آينده براى مردم ساكن در 
مناطق كم برخوردار شده است، افزود: گزارشات 
ارائه شــده اميدبخش است و نشــان دهنده اين 

است كه مردم به آينده اميد بيشترى بسته اند.
حجت الســالم والمســلمين حبيب ا... شعبانى 
در اين مراسم خاطرنشــان كرد: با اقداماتى كه 
شــهردارى در مباحث مختلف شــهرى انجام 
داده است نوعى نشاط در اهالى مناطق مختلف 
به ويژه در حاشــيه شــهر ايجاد شــده است و 
اميدواريم در چارچوب قانون تمهيداتى ايجاد 
شــود كه بودجه پروژه هــاى عمرانى به منظور 
توسعه متوازن مناطق كم برخوردار اضافه شود 
و در آينده شرايطى پيش بيايد كه همه از وجود 

عدالت واقعى حرف بزنيم.
وى با اشــاره به اينكه ساخت پارك ها اگر قرار 
است انجام شود در مناطق محروم باشد، افزود: 
شــاد كردن دل مردم به ويــژه اين بچه ها، براى 
شما مسئوالن باقيات و صالحات خواهد داشت 
پس تا امكان دارد به مناطق كم برخوردار توجه 

بيشترى داشته باشيد.
فرماندار همدان نيز ضمن گراميداشت آغاز هفته 
دولت و تشــكر از مديريت شهرى و شوراى 
شــهر خاطرنشان كرد: در شــهر همدان اعتبار 
پروژه هاى افتتاح شــده و يــا درحال افتتاح در 

هفته دولت 120 ميليارد تومان است.
حســين افشــارى در ادامه با بيان اينكه برنامه 
اصلى مديريت شهرستان توجه ويژه به مناطق 
كم برخوردار است، تصريح كرد: اين اقدامات به 
كاهش فاصلــه طبقاتى در جامعه منجر خواهد 
شــد كه ايجاد پــارك آماداى و پــارك علم و 
فناورى از مصاديق اين طرح ها به شمار مى رود.

رئيس شوراى اسالمى شهر همدان نيز در آئين 
افتتاح بوستان مهربان و پروژه هاى عمرانى ديگر، 
ضمن اشــاره به اينكه سياســت كالن و مهم 
شوراى پنجم، توزيع عادالنه امكانات و پروژه ها 
و توجه به مناطق كم برخوردار اســت، افزود: با 
پيش بينى بودجه معين شده، تا حدودى به اين 

هدف ارزشمند دست يافته ايم.
كامران گردان در ادامه كارهاى شهردارى منطقه 
4 در چند وقت اخير را بزرگ تلقى كرد و افزود: 
پيگيرى هاى اكبر كاووســى و كميســيون هاى 
سرمايه گذارى و كميسيون فرهنگى و اجتماعى 
شورا در نيل به اهداف پيش بينى شده بسيار مؤثر 

بوده است.
وى با اشــاره به اينكه بحث آســفالت معابر و 
همچنين بازگشــايى معابر رضايتمندى زيادى 
از طرف شــهروندان ايجاد شــده است، افزود: 
خوشــبختانه مردم براى داشتن شــهرى زيبا 
و بهره مندى از خدمات مناســب و در شــأن، 
همكارى بسيار مناسبى داشته اند و اين شايسته 

قدردانى است.
گردان با بيان اينكه يكى از زيرساخت هاى اصلى 
براى توسعه شــهر و جذب گردشگر ساخت 
پارك ها و ايجاد امنيت است، افزود: خوشبختانه 
در اين 2 فاكتور هم در شرايط خوبى قرار داريم.

وى در پايان سخنانش كمك به اين منطقه را در 
قالب متمم بودجه امكان پذير دانست و افزود: با 
وجود اينكه منطقه 4 كم درآمد است ولى تحقق 
بودجه بااليى را در ماه هاى ابتدايى ســال داشته 

است.
شهردار همدان نيز در اين مراسم سياست اصلى 
مديريت شهرى و اعضاى شورا را رشد متوازن 
در همه حوزه ها دانســت و افزود: سعى بر اين 
اســت كه توجه ويژه اى به مناطق حاشيه شهر 
داشــته باشيم و با اين برنامه سبب ايجاد رفاه و 

رضايت خاطر در اين مناطق شويم.

عباس صوفى بــار ديگر پروژه هــاى عمرانى 
شــهردارى را به 3 طبقه كوچك، متوســط و 
بزرگ تقسيم كرد و افزود: پروژه آسفالت معابر، 
افزايش ســرانه فضاى ســبز، هدايت آب هاى 
سطحى و پوشــش رودخانه با وجود اعتبارات 
كم به  شكل خوبى انجام شده است و اين مسأله 
نتيجــه زحمات افراد مختلــف در بخش هاى 
مختلف و همكارى مناسب واحدهاى مختلف 

خدمات رسان است.
وى افــزود: بيشــتر معابــر اصلــى و فرعى 
آسفالت شده است و عمليات اجرايى پارك هاى 
فرامنطقه اى از قبيل پارك 250 هكتارى اكباتان، 

پارك 100 هكتارى واليت و همچنين پارك 6
هكتارى در اين منطقــه در كنار ارضى نيروى 

انتظامى به جد درحال انجام است.
صوفى با اشــاره به اينكــه رضايت مردم و باال 
رفتن كيفيت زندگى آنان هدف اصلى مديريت 
شهرى است، خاطرنشان كرد: 20 زمين ورزشى 
با هدف تقويت مباحث ورزشى در محالت و 
همچنين ايجاد روحيه نشــاط ايجاد شده است 
كه كوى وليعصر، حصار شهيد مطهرى، حصار 

اسالمشهر از مصاديق آنان است.
مدير شهردارى منطقه 4 همدان نيز در اين مراسم 
گفت: 200 معبر خاكى و معيوب را در 5 ماهه 
نخست سال انجام داده ايم كه شامل آسفالت 90

درصد معابر خاكى در سطح منطقه است.
مجيد يوسفى نويد ادامه داد: اجراى آسفالت ريزى 
به گونه اى بوده كه در روزهاى آخر مردادماه كل 

بودجه ســال 99 را تمام كرده ايم و تا جايى كه 
توانسته ايم كوچه هاى خاكى را آسفالت كرده ايم 
و قرار است جشــن اتمام آسفالت كوچه هاى 

خاكى را برگزار كنيم.
وى با بيان اينكه 12 پارك بازسازى و ساخته 
شد كه بوســتان مهربان نيز يكى از آنهاست، 
گفت: امســال بازسازى پارك ها تمام مى شود 
و عالوه بر اين 4 سرويس بهداشتى در دست 
بازسازى بوده و به اتمام رسيده و قرار است 
12 سرويس بهداشــتى ديگر نيز در منطقه 4
و در بلــوار آيت ا... نجفــى و پارك هاى مهم 

ساخته شود.

اين مسئول با اشــاره به چمن مصنوعى زمين 
ورزشى بوستان مهربان افزود: اين پنجمين چمن 
مصنوعى اســت كه در اين منطقه اجرا شده و 
هيــچ منطقه اى به اين تعــداد چمن مصنوعى 

ندارد.
يوســفى نويد با اشــاره به اينكه چندين معبر 
بازگشايى شده اســت، اظهار كرد: پروژه هايى 
كــه اكنون بــه بهره بردارى مى رســد شــامل 
بوستان مهربان در مســاحت 11 هزار مترمربع 
با 50 ميليــارد ريال اعتبــار، لوله گذارى كوى 
وليعصر(عج) به طول  هزار و 350 متر و اعتبار 
35 ميليارد ريال، پياده روسازى كوى الوند  هزار 
و 600 مترمربع و 3 ميليارد ريال اعتبار، اجراى 
22 هزار تن آسفالت ريزى با اعتبار 132 ميليارد 
ريال، پوشــش رودخانه 500 مترى با اعتبار 30
ميليارد ريال، پارك جيبى جانبازان به وســعت 
450 مترمربع و اعتبار يك ميليارد ريال، ميدان 
معلم 4 هزار و 500 مترمربع با اعتبار 5 ميليارد 
ريال، پياده روسازى بلوار ارتش به طول هزار و 
400 مترمربع و اعتبار 6 ميليارد ريال، ساختمان 
راهنماى گردشگرى در مساحت 160 مترمربع 
و اعتبار 11 ميليارد ريال و پياده ســازى ايستگاه 
دوم كوى وليعصر(عج) به طول 2 هزار مترمربع 

و اعتبار 4 ميليارد ريال است.
وى عنوان كرد: سعى كرديم با كمترين هزينه 
بهتريــن نتيجه را بگيريم كــه تمام تالش و 
تــوان خود را به كار گرفته ايم كه اين پروژه ها 
را انجــام دهيم و 2 اولويــت مهم در منطقه 
داشــتيم كه آن هــم آســفالت ريزى و ايجاد 
پارك محله اى بود كه در بيشتر محالت پارك 
درحال انجام اســت، در اسالمشهر 2 پارك و 
در كوى وليعصر(عج) چند پارك و يك پارك 
با وســعت 11 هزار مترمربع اجرا شده است 
و به دنبال اين هســتيم در هر محله يك پارك 

داشته باشيم.
يوســفى نويد اظهــار كــرد: بزرگ ترين پارك 
منطقه اى در تپه آماداى آغاز شــده است و 80

هكتار مساحت آن است كه تملك قسمتى از آن 
انجام شده است.

در پايان اين مراسم از دست اندركاران پروژه هاى 
منطقه 4 شهردارى همدان تجليل شد.

با حضور معاون تربيت بدنى و سالمت 
وزارت انجام شد

رونمايى از پروژه
«كنترل وزن و چاقى 

دانش آموزان» 
 پروژه «كوچ»  (كنتــرل وزن و چاقى دانش آموزان) 
با حضور معاون تربيت بدنى و سالمت وزارت متبوع و 
مديركل آموزش و پرورش استان در همدان رونمايى شد.
در حاشيه جلسه شوراى معاونان استان از پروژه «كنترل 
وزن و چاقى دانش آموزان» با حضور معاون تربيت بدنى 
و ســالمت وزارت متبوع و مديــركل آموزش وپرورش 

استان رونمايى شد.
 ايــن پروژه كه با رويكرد ترويج ســبك زندگى فعال و 
ســالم تدوين شده است، نقش مؤثرى در تأمين سالمت 

عمومى جامعه دارد.
 پروژه «كنتــرل وزن و چاقى دانش آموزان» با همكارى 
عوامل مدرســه (مديران، معاونان، دبيران، آموزگاران و 

مراقبين سالمت مدارس) اجرا خواهد شد.
معاون تربيت بدنى و ســالمت وزارت آموزش وپرورش 
در ادامه اين مراســم در جلسه شــوراى معاونان استان 
گفت: كيفيت آموزشــى در سال تحصيلى گذشته به رغم 
مشكالت ناشى از شيوع كرونا ارتقا پيدا كرد كه اين يك 

شاخص بسيار مهم براى دستگاه تعليم و تربيت است.
 مهرزاد حميدى با قدردانى از مديركل آموزش وپرورش 
استان، اظهار كرد: با توجه به گزارش هاى دريافت شده، 
انســجام و هماهنگى بســيار خوبى در دستگاه تعليم و 

تربيت استان وجود دارد.
 حميدى در ادامه با اشــاره به اينكه آغاز سال تحصيلى 
امســال در شرايط متفاوتى است، گفت: سال گذشته 70
درصد محتواهاى آموزشى تدريس شده بود كه با پديده 

كرونا مواجه شــديم و آموزش وپــرورش به عنوان يك 
سازمان بزرگ نشــان داد كه به رغم گستردگى سازمانى، 

از چابكى و پويايى برخوردار است. 
 وى با اشاره به آموزش هاى تلويزيونى و راه اندازى شبكه 
شاد در سطح وسيع، تصريح كرد: شبكه شاد به عنوان يك 
دستاورد بزرگ آموزش وپرورش در يك وضعيت بحرانى 
شكل گرفت و تكامل پيدا كرد و امروز به عنوان يك ابزار 

خوب در اختيار دستگاه تعليم و تربيت قرار دارد.
 معاون تربيت بدنى و سالمت وزارت آموزش وپرورش 
با تأكيد بر اينكه امســال از نقطه صفر و از ابتداى ســال 
تحصيلى با كرونا مواجه هســتيم، افــزود: اين وضعيت 
نيازمند تدبير، نظارت، خالقيت، اقدام و پيگيرى متفاوتى 

است.
 حميدى با بيان اينكه در ســال تحصيلى گذشته وزارت 
آموزش وپرورش توانست در مواجهه با كرونا نمره قبولى 
بگيرد، تصريح كرد: معلمان به صورت خودجوش و نظام 

آموزشى به شكل سازمان يافته برنامه ها را دنبال كردند و 
كيفيت آموزشى به رغم مشــكالت ناشى از شيوع كرونا 
ارتقــا پيدا كرد كه اين يك شــاخص بســيار مهم براى 

دستگاه تعليم و تربيت است.
 وى تأكيــد كــرد: ايــن اعتبــار و آبــرو بــراى نظام 
آموزش وپرورش بايد حفظ شــود و در ســال تحصيلى 

جديد موفقيت ها استمرار داشته باشد.
 معاون تربيت بدنى و سالمت وزارت آموزش وپرورش 
گفت: امســال بايد زنده و پويا بــودن آموزش وپرورش 
كشــور بار ديگر به اثبات برسد و نشان دهيم كه در هر 

شرايطى مأموريت خود را با موفقيت انجام مى دهيم.
 حميدى با تأكيد بر پوشش تمامى دانش آموزان در فرايند 
تعليــم و تربيت، اظهار كرد: ما بايد اطمينان پيدا كنيم كه 
حتى يك دانش آموز از جرگه آموزش مغفول نماند و همه 

از نعمت تعليم و تربيت بهره مند شوند.
 وى خاطرنشــان كرد: همفكــرى، هماهنگى و همدلى 

در مجموعــه آموزش وپرورش نقش مهمى در پيشــبرد 
مأموريت ها دارد و اعتبار دستگاه تعليم و تربيت را باالتر 

مى برد.
 حميدى مشاركت والدين را يكى از محورهاى ارزشمند 
سال تحصيلى گذشته ذكر كرد و افزود: اين مهم در سال 
تحصيلى جديد بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

مديركل آموزش و پرورش اســتان همدان نيز گفت: از 
تمــام امكانات و ظرفيت ها براى ســال تحصيلى جديد 
اســتفاده كرده ايم و بــا توجه به ســناريوهاى پيش بينى 
شــده توســط وزارت متبوع، تمهيدات الزم متناسب با 

وضعيت هاى مختلف انديشيده شده است.
 محمد پورداود با اشــاره به اينكه در روش هاى تربيتى 
بايد به هر 2 جنبه روح و جســم نگاه كنيم، اظهار كرد: 
نقطه آغاز تربيت اين اســت كه مربى استعداد هاى متربى 
را بشناســد گاه اين بالقوه بودن در جسم است و گاه در 
روح كه هر 2 بايد به شكوفايى و تعالى برسند و ورزش 

سهمى از اين بسترهاست.
 مديركل آموزش وپرورش اســتان در ادامه با اشــاره به 
اقدامات صورت گرفته براى بازگشايى مدارس در استان، 
تصريح كــرد: از تمام امكانات و ظرفيت ها براى ســال 
تحصيلى جديد استفاده كرده ايم و با توجه به سناريوهاى 
پيش بينى شــده توســط وزارت متبوع، تمهيدات الزم 
متناسب با وضعيت هاى مختلف در سطح استان انديشيده 

شده است.
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طرح توسعه آستان شاهزاده محمد و على 
نهاوند در دستور كار است

 رئيس هيأت  امناى آســتان شاهزاده محمد و على نهاوند از توزيع 
3 هزار و 500 بسته معيشتى ويژه نيازمندان شهرستان نهاوند خبر داد 
و گفت: رعايت قوانين و مقررات، رعايت اصل شفاف ســازى، ايجاد 
تعامل و همفكرى باشخصيت هاى حقيقى و حقوقى، نهادها، ادارات، 
ائمه جمعه، پرهيز از مســائل جناحــى و گروهى و ... اولويت هاى ما 

براى خدمت به مردم است.
وهاب رضايى  مفرد با اشاره به اقدامات انجام شده در يك سال گذشته 
در راســتاى غنى شــدن برنامه هاى فرهنگ و اجتماع، گفت:ساخت 
سردخانه براى  نگهدارى مواد غذايى به ويژه بسته هاى مؤمنانه درحال 
انجام اســت و با حمايت َخيِر آســتان حاج اصغر جهانيان كه به نيت 

مرحوم مهندس داريوش جهانيان درحال انجام است.
وى با اشــاره به اينكه درحال حاضر 5 گروه جهادى به عناوين گروه 
جهادى شــهيد اميدى، گروه فرهنگى جهادى شهيد سليمانى، گروه 
رســانه اى جهادى عقيق313، گروه فاطمه الزهرا(س) و گروه جهادى 
ســالمت كاران امام رضا(ع) با آستان مقدس درحال همكارى هستند، 
گفت: در راســتاى حمايت از محرومان سعى برآن شده كه از ظرفيت 

اشخاص حقيقى و حقوقى استفاده شود.
رضايى  مفرد ضمن قدردانى از فرماندار و معاون سياسى فرماندارى، 
امام جمعه، يزدان ســيف معــاون وزير جهاد كشــاورزى، نماينده 
شهرســتان، مديريت سابق توزيع برق مهندس شــيردره و پرسنل، 
حســين پور شــهردار و اعضا شوراى شهر و شــاه نجف و خيرين 
نيك انديش نهاوندى كه در سراســر كشور هســتند؛ ازجمله اصغر 
جهانيان كســانى هستند كه اگر حمايت هاى و كمك هايشان را دريغ 
مى كردند انصافًا آســتان در راه خدمت رسانى به مردم دچار مشكل 
مى شــد، گفت: يكى از اقدامات مؤثرى كه در ارتباط با ظرفيت هاى 
حقيقى و حقوقى انجام شده اهداى 8 تن برنج از طرف يزدان سيف 

معاون وزير صمت بود.
وى افزود: ايجاد ســردخانه براى نگهدارى مناسب از گوشت و مرغ 
و ميوه براى توزيع ســالم و هدفمند بين نيازمندان از ديگر برنامه هاى 
آستان مقدس است كه با همت خيرين بزرگوار به ويژه خانواده زنده ياد 
داريوش جهانيان درحال تكميل شدن است و به زودى افتتاح خواهد 

شد.
وى دربــاره كمك هاى مؤمنانه، گفت: تاكنــون در بحث جمع آورى 
كمك هــاى خيرين بيش از 3 هزار و 500 بســته حمايتى هركدام به 
ارزش تقريبى 550 هزار تومان در 7 مرحله بين نيازمندان توزيع شــده 

است.
رئيس هيأت امناى شــاهزاده محمــد و على نهاونــد، گفت: در اين 
راســتا تاكنون 30 رأس گوسفند قربانى شده با بسته هاى 800 تا يك 

كيلوگرمى بين نيازمندان توزيع شده است.
وى توزيع 180 هزار عدد ماسك كامًال رايگان، توزيع 400 عدد بسته 
بهداشتى، 400 عدد بسته ميوه ويژه عيد نوروز و توزيع 16 هزار عدد 
قرص نان را از ديگر اقدامات حمايتى اين آســتان تاكنون عنوان كرد 
و گفت: درحال حاضر شــاهزاده محمد و على نهاوند داراى 180 خير 
و 850 خانواده نيازمند ثبت شده در سامانه است كه 350 خانوار ديگر 

نيز در دست ثبت هستند.
وى در ادامه از اجراى طرح توســعه آستان شاهزاده محمد و على 
در نهاونــد خبر داد و گفت: يكى از اهــداف بلندمدت ما اجراى 
طرح توســعه با هدف ايجاد مركز فرهنگى آبرومند شامل زائرسرا، 
مجتمع فرهنگى و آموزشــى و دارالشفا است كه اميدواريم خيرين 
محترم شهرســتان در نقاط مختلف كشــور مارا يــارى كنند؛ زيرا 
توســعه آستان موجبات حمايت هرچه بيشــتر و بهتر از نيازمندان 

را فراهم مى كند.
گفتنى اســت در پايان با حضور هيأت امنا آستان و اصحاب رسانه از 

گروه جهادى عقيق313 رونمايى شد.

آغاز سال تحصيلى جديد در نهاوند 
با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى 

 در رابطــه بــا فرايند بازگشــايى مــدارس در 15 شــهريورماه، 
دســتورالعمل جامع وزارتى و استانى به دست ما رسيده است كه در 
اين دســتورالعمل بر حفظ سالمت دانش آموزان و همكاران فرهنگى 

تأكيد فراوان شده است.
مدير آموزش و پرورش نهاوند در جلسه ى شوراى آموزش و پرورش 
شهرستان افزود: در دســتورالعمل دريافتى براى بازگشايى مدارس 3

وضعيِت ســفيد، زرد و قرمز پيش بينى شده اســت و متناسب با هر 
وضعيت، راهبردهايى نيز تدوين گرديده است.

محمدحسين دارايى ادامه داد: به احتمال زياد ما وضعيت زرد را تجربه 
خواهيم كرد كه طبق اين وضعيت دانش آموزان ما گروه بندى مى شوند 
و آموزش ها به صورت تركيبى و نيمه حضورى دنبال خواهند شــد و 
متناسب با تعداد دانش آموز، مساحت كالس و امكان رفت وآمد، براى 

حضور دانش آموزان در مدارس تصميم گيرى مى شود.
وى گفــت: به همــت مديران مــدارس درحال رصد و شناســايى 
دانش آموزانى هســتيم كه به هر دليلى امكان استفاده از شبكه شاد را 
ندارند تا در سريع ترين زمان ممكن از آموزش هاى جايگزين استفاده 
كرده و تهيه و تدوين درسنامه هاى جامع را در دستور كار قرار دهيم.

 خوشبختانه تيم پاس موفق شــد كه برنده بازى در اين روزهاى 
حساس باشد اما موارد زير در استانى كه همه مسئوالن آن مدعى اول 
بودن را دارند قابل بررسى است. صداوسيماى همدان با آن همه ادعا 
نتوانست حتى ده دقيقه پخش خوبى از اين بازى داشته باشد. تصاوير 
چهره و يا فيلم هاى صامت قرن 18 ميالدى مى گرفت. مجرى مسابقه 
اصــال اينكاره نبود و با فوتبال بيگانه بــود. آنقدر از مربى و بازيكنان 
حريف تعريف كرد كه خبر نداشــت چند دقيقه است دفاع پاس در 

نيمه دوم تعويض شده است.
* م.ح از همدان

 دوربرگردان سمت بلوار زينبيه در امامزاده عبدا... ترافيك شديدى 
ايجاد كرده و منجر به تصادف شــده اســت. از شــهردارى تقاضاى 

پيگيرى داريم.
* شهروندى از همدان

 با وجود شرايط كرونايى و وضعيت هشدار در همدان مسافران در 
سطح پارك ها بدون ماسك جوالن مى دهند. از مسئوالن مربوطه تقاضا 

داريم جلوى ورود مسافران را بگيرند.
* اكبرى از همدان

عشاير نهاوند 
به مناطق قشالقى كوچ مى كنند

 عشــاير مســتقر در نهاوند طبق پروتكل هاى بهداشتى به مناطق 
قشالقى كوچ مى كنند.

رئيس اداره امور عشــايرى نهاوند گفت: به منظور پيشگيرى از انتقال 
ويــروس كرونا و رعايــت پروتكل هاى بهداشــتى در هنگام كوچ، 
هماهنگى هاى الزم با مراكز امور عشــايرى مناطق قشــالقى به عمل 

آمده است.
ابوالقاسم بنى هاشمى با بيان اينكه به منظور هماهنگى و كنترل عشاير 
هنگام كوچ، جلســه اى بين اين مركز با مركز عشايرى دهلران كه از 
مناطق هدف عشــاير در فصل كوچ است برگزار شد، افزود: در اين 
جلســه كه مديران كل امور عشايرى اســتان هاى ايالم، كرمانشاه و 
فرماندار دهلران نيز حضور داشــتند، هماهنگى هاى الزم براى ورود 

عشاير به منطقه انجام گرفت.
ــه مناطــق قشــالقى  وى افــزود: قــرار شــد عشــاير هنگامــى كــه ب
ــرده و وارد  ــور ك ــهر عب ــرى ش ــد از 5 كيلومت ــوند باي وارد مى ش
ــان  ــا آن ــر اين صــورت ب ــوند در غي ــر راه نش ــهرهاى س ــم ش حري

برخــورد مى شــود.
بنى هاشمى افزود: مقرر شد به خانواده هاى عشايرى مستقر در نهاوند 
اعالم شود كه حتى االمكان گوسفندان و دام هاى خود را با ماشين به 

عرصه هاى منابع طبيعى مناطق مورد نظر انتقال دهند.
وى اظهار كرد: درحال حاضر 210 خانوار عشايرى در 9 عرصه منابع 
طبيعى شهرســتان قرار دارند كه تا ابتــداى آذرماه در نهاوند حضور 

خواهند داشت.

جانباز 70 درصد ماليرى به همرزمان 
شهيدش پيوست

 محمدعلــى صفايــى جانبــاز 70 درصــد ماليــرى پــس از 
ــه  ــازى ب ــات جانب ــى از جراح ــج ناش ــل درد و رن ــال ها تحم س

ــت. ــهيدش پيوس ــان ش همرزم
رئيــس بنيــاد شــهيد و امــور ايثارگــران شهرســتان ماليــر بــا بيــان 
ــس از  ــرى پ ــد مالي ــاز 70 درص ــى جانب ــى صفاي ــه محمدعل اينك
ــه  ــازى ب ــات جانب ــى از جراح ــج ناش ــل درد و رن ــال ها تحم س
خيــل همرزمــان شــهيدش پيوســت، افــزود: ايــن شــهيد ســرافراز 

ــود. ــهريور 1328 ب ــارم ش ــد چه متول
محمدابراهيم مرادى گفت: شــهيدصفايى در بمباران هوايى مالير در 
تاريخ بيست وهشتم دى ماه سال 65 از نواحى سر و صورت، پهلوى 
راست، داخلى و هر 2 چشم مجروح شد و پس از سال ها تحمل درد 

و رنج روز گذشته دعوت حق را لبيك گفت.
وى افزود: از اين شــهيد ســرافراز 4 فرزند پسر و 2 فرزند دختر به 
جاى مانده كه پيكر پاك و مطهر اين شــهيد بزرگوار امروز در قطعه 

شهداى بهشت هاجر شهرستان مالير آرام گرفت.
مرادى در پايان ســخنانش تصريح كرد: شهرستان مالير يك هزار و 
صد شــهيد و بيش از 2 هــزار جانبــاز و 119 آزاده تقديم انقالب 

اسالمى كرده است.

سرعت غيرمجاز عامل اصلى سوانح در معابر روستايى 
همدان

 بى توجهى به قوانين راهنمايى و رانندگى در اين مسيرها به دليل حضور نداشتن پليس 
بيشتر است.

رئيس پليس راه اســتان همدان با بيان اينكه ســرعت غيرمجاز عامل اصلى بروز ســوانح 
رانندگى در معابر روستايى اين استان اســت، گفت: توسعه راه هاى روستايى و آسفالت 
شــدن مسيرهاى خاكى هر چند براى توسعه و آبادانى روستا بسيار مثبت و سازنده است 

اما از سوى ديگر موجب افزايش سوانح شده است.

رضا عزيزى افزود: نبود ابزارهاى كنترلى در مسيرهاى روستايى و حاضر نبودن گشتى ها 
و نيروهاى پليس راه زمينه را براى تخلف رانندگان در مســيرهاى روستايى فراهم كرده 

به گونه اى كه اغلب رانندگان توجهى به قوانين راهنمايى و رانندگى ندارند.
وى تردد با سرعت غيرمجاز، نبستن كمربند ايمنى، سوار كردن مسافر بيش از حد مجاز، 
رانندگى افراد بدون گواهينامه و اســتفاده نكــردن از كاله ايمنى را از جمله تخلف هاى 
شــايع در مسيرهاى روستايى دانست. عزيزى گفت: سرعت پيش بينى شده در مسيرهاى 
روســتايى 30 كيلومتر در ساعت اســت اما گاهى مواقع رانندگان حتى با 3 برابر بيش از 
حد مجاز تعيين شــده نيز تردد مى كنند. وى ادامه داد: به تازگى بر اثر برخورد يك دستگاه 
موتورسيكلت با عابر پياده در يكى از روستاهاى همدان، عابر 20 ساله در دم جان باخت، 

درحالى كه تاكنون برخورد موتورسيكلت با عابر در درون روستا نداشته ايم.
رئيس پليس راه اســتان همدان بيان كرد: كاهش ســوانح جاده اى نيازمند ارتقاى فرهنگ 
ترافيك اســت در غير اين صورت حتى با افزايش شمار گشــتى ها و نيروهاى پليس راه 
نمى توان سوانح رانندگى را كنترل كرد. به گزارش ايرنا، استان همدان داراى 5 هزار و 400 
كيلومتر انواع راه است و سال گذشته 464 تن در سوانح رانندگى درون و برون شهرى آن 
جان باختند كه اين رقم نســبت به سال 97 حدود 7 درصد معادل 30 نفر افزايش داشته 
است. چهار ماهه نخست امسال نيز 82 تن در سوانح جاده اى استان همدان جان باخته و 
559 تن مجروح و مصدوم شدند كه به ترتيب 27 درصد سوانح فوتى و 53 درصد سوانح 

جرحى كاهش داشته است.

 گشــنيز، گياه خوش عطرى اســت كه در 
سراسر جهان به شكل هاى برگ، ساقه و تخم 
گشنيز استفاده مى شود و به واسطه برخوردارى 
از ويتامين ها و مواد معدنى فراوان، سرشار از 
خواص درمانى اســت. فوايد گشنيز به قدرى 
زياد اســت كه لقب «گياه معجزه آســا» را به 
آن داده اند. اين گياه براى كاهش كلســترول، 
درمان التهاب و مشــكالت پوســتى و تنظيم 
فشــار خون كاربرد دارد. از گشــنيز در توليد 
برخى فرآورد ه هاى شــيميايى، عطر و اسانس 
استحصال مى شــود. عالوه بر اين، محصولى 
كم آب بــر اســت و ارزآورى خوبى هم دارد. 
گشنيز توليدى شهرستان نهاوند به كشور هاى 
حاشيه خليج فارس و پاكستان صادر مى شود؛ 
به 2 صورت بهاره و پاييزه كشــت مى شود و 
بيش از800 نفر بهره بردار در اين حوزه مشغول 
هستند. بخش خصوصى در شهرستان نهاوند 
يك واحد كارخانه اســانس گيرى «گشــنيز» 

خواهد ساخت.
حبوبات و تخم گشــنيز از محصوالت اصلى 
نهاوند اســت، اين شهرســتان بــا توليد اين 
نخست  رتبه هاى  آفتاب گردان،  و  محصوالت 
يا برتر را دارد. شــركت سبزه رويش آذين نيز 
با خريد از كشاورز و انجام سورت، فروش و 
صادرات آن و تأمين صادرات در ازرآورى اين 

محصوالت كمك شايانى هم به كشاورزان و 
دولت انجام مى دهد.

مديركل صنايع تبديلى و غذايى وزارت جهاد 
كشاورزى گفت: حدود 220 هزار تن «گشنيز» 
در دنيا كشت مى شود كه 60 درصد آن متعلق 
به روسيه است و يك دهم آن معادل 20 هزار 

تن در ايران توليد مى شود.

چنگيز اســفنديارى افزود: در نهاوند هر سال 
حدود 2 هزار هكتار گياه گشنيز كشت مى شد 
كه عملكرد 2/2 تن در هكتار دارد، اما امسال 
به دليل افزايش قيمت؛ كشاورزان اين منطقه 4

هزار هكتار بيشتر كشت كردند.
وى گفت: امسال ميزان توليد «گشنيز» نهاوند 
از 4 هــزار تن به 12 هزار تــن افزايش يافته 

است.
اســفنديارى افزود: با بزرگ ترين توليدكننده 
مالت نهاوند و سازمان اتكا براى ايجاد كارخانه 
توليد اسانس «گشنيز» و چرخه فرآورى صفر 
تا صد اين گياه دارويى مذاكراتى انجام داده ايم.
وى گفت: ايجــاد اين كارخانه 5 تا ده ميليون 

دالر سرمايه گذارى نياز دارد

 كارخانه رب شهرســتان اسدآباد در هفته 
دولت راه اندازى و آغاز به فعاليت خواهد كرد.

فرمانــدار شهرســتان اســدآباد گفــت: بــا 
پيگيرى هاى صــورت گرفته از طريق نماينده 
شهرستان و فرماندارى اســدآباد با همكارى 
دادسراى گرگان و مديران مؤسسه نور گرگان 
هماهنگى الزم به عمل آمده و در جلسه امروز 
در استاندارى مقرر شــد كارخانه رب مارال 
فروز فعاليت مجدد خود را از هفته دولت آغاز 
كند. بــا راه اندازى كارخانه رب، خريد گوجه 
توليدشده كشاورزان اسدآبادى توسط كارخانه 
فوق شتاب گرفته و در اولويت قرار مى گيرد.

مجيد درويشــى با تأكيد بــر اينكه در همين 
راستا كشــاورزان اسدآبادى آمادگى همكارى 
را با مديران كارخانه داشته باشند، يادآور شد: 
در ابتداى هفته دولت چون سنوات گذشته در 
يكم شهريور با آغاز فعاليت كارخانه و خريد 
گوجه و  توليد رب، اميدواريم دوباره شــور و 
 نشاط در بين كشــاورزان اسدآبادى دوچندان 

شود.
وى با اشــاره به اينكه شهرستان اسدآباد يكى 
از قطب هاى مهم توليد گوجه فرنگى در استان 
همــدان به شــمار مى رود و هر ســاله بخش 
عمده اى از توليدات كشاورزى اين شهرستان 
به اين محصول اختصاص دارد، تصريح كرد: 
در ســالجارى بيش از  هزار و 250 هكتار از 
اراضى كشاورزى شهرستان توسط كشاورزان 
زير كشت گوجه فرنگى رفته كه از اين ميزان 

ســطح زير كشــت، برداشــت 70 هزار تن 
محصول پيش بينى مى شود.

درويشى تعداد بهره برداران توليد گوجه فرنگى 
شهرســتان را 850 نفر اعالم كــرد و گفت: 
درحال حاضــر 90 درصــد اراضى كشــت 
گوجه فرنگى اســدآباد مجهز به آبيارى بارانى 

است.
وى در پايــان از پيگيــرى مجدانه اســتاندار 
همــدان، ظاهــر پورمجاهد معــاون محترم 
هماهنگى امور اقتصادى استاندارى و نماينده 
محترم شهرستان، مقامات قضايى و مسئوالن 

استانى و شهرستان قدردانى كرد.
گفتنى است شهرستان اسدآباد در استان همدان 

داراى رتبه نخست توليد گوجه فرنگى است.
 بدعهدى كارخانه رب گوجه فرنگى 

اسدآباد پذيرفتنى نيست 
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 

همدان از راه اندازى دوبــاره كارخانه رب 
گوجه فرنگى اسدآباد خبر داد و گفت: طبق 
وعــده مديران كارخانه ايــن واحد صنعتى 
از ابتــداى شــهريور محصول كشــاورزان 
بدقولى  درصورت  كــه  مى گيرد  تحويل  را 
مسئوليت به گروه ديگرى واگذار مى شود.

ظاهــر پورمجاهــد اظهــار كــرد: مديران 
كارخانــه رب گوجه فرنگــى بــا وجــود 
وعدهايــى كه داده بودنــد قصد راه اندازى 
نداشــتند كه با پيگيرى هاى صورت گرفته 
از مؤسسه نور تهران و شركت مارال فروز 
مســتقر در استان گلســتان آنها قول دادند 
كــه در دوم شــهريور اين واحــد توليدى 

راه اندازى شود.
وى به ايرنا گفت: بدعهدى مديران و شركا 
براى راه اندازى كارخانه پذيرفتنى نيست و 
چنانچه تعللى در اين زمينه صورت گرفت 

دســتگاه  كمك  به  كارخانه  فعاليــت  ادامه 
قضايى بــه گروه باتجربــه ديگرى واگذار 

مى شود.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى همدان 
گفت: روز گذشته نشســتى با حضور دادستان 
همدان، دستگاه هاى ناظر و مديران شركت مارال 
فروز و رب گوجه فرنگى اسدآباد برگزار شد و 

اين موارد به تصويب رسيد. 
پورمجاهد خاطرنشان كرد: اين كارخانه روزانه 
يك هزار تن گوجه فرنگى را از كشــاورزان 
استان خريدارى مى كند و صنايع غذايى مستقر 
در صالح آباد، مالير و شــهرك صنعتى بوعلى 
همدان نيز براى خريد گوجه فرنگى توليد شده 
در ايــن منطقه به ميدان مى آينــد تا توليدات 
اســتان به نحو مطلوب فرآورى و روانه بازار 

مصرف شود. 
 پورمجاهد دليل تعطيلى اين واحد صنعتى 
در ماه هاى گذشــته را اختالف بين شــركا 
ذكر كرد و افزود: در اين نشســت مديران 
ادعا كردنــد كه قطعاتــى از خطوط توليد 
كارخانه كســر شــده كه متعهد شــدند در 
ســريع ترين زمان خط توليد تكميل و آماده 

شود.  بهره بردارى 
اســدآباد با توليد ســاالنه صد هــزار تن 
گوجه فرنگــى قطــب توليد ايــن محصول 
ناميده مى شود كه همواره به دليل نبود بازار 
و صنايع تبديلى كشت اين محصول همراه 

با ضرر و زيان بوده است.

چرا تويسركان از 
وضعيت قرمز كرونايى 
خارج نمى شود؟
 پس از آنكه در چنــد روز اخير به گفته 
مسئوالن ارشد استان و استاندار همدان، اوج 
شــيوع كرونا در اين استان كمى آرام شد اما 
همچنان تويسركان در وضعيت قرمز كرونايى 
قرار داد و گويى قصد خروج از اين وضعيت 

را ندارد.
اين شهرســتان در روزهاى آغازين شــيوع 
ويروس كرونا در اســتان همدان از وضعيت 
قابل قبول و مســاعدى در زمينه مبتاليان به 
كوويد-19 برخوردار بود اما رفته رفته عواملى 
دست به دســت هم دادند كه نتيجه آن قرار 
گرفتن تويسركان در وضعيت قرمز و خارج 

نشدن از شرايط كنونى است.
فرماندار تويســركان به عنــوان نماينده عالى 
دولت در پاسخ به چرايى ماندن تويسركان در 
فهرست شهرستان هاى قرمز كرونايى به بيان 

اينكه بيماريابى در اين شهرستان بسيار فعال 
است، بسنده كرد و توضيحات بيشترى نداد.

مدير شبكه بهداشــت و درمان تويسركان 
اما در گفت وگو با تســنيم در تويســركان 
بــه عوامــل توقف ايــن شهرســتان در 
وضعيــت قرمــز كرونايى اشــاره كرد و 
گفت: در بســيارى از نقاط كشــور و از 
جمله شهرســتان هاى استان همدان شاهد 
اجراى قاطع قانــون درباره رعايت نكات 
كه  به گونه اى  هســتيم،  بهداشتى  اصول  و 
افــرادى كه بــراى دريافــت خدمات به 
ادارات يا مكان هــاى دولتى و خصوصى 
باشند،  نزده  ماســك  اگر  مى كنند  مراجعه 
خدمتى به آنها داده نمى شــود، درحالى كه 
در تويســركان اين قانون آن گونه كه بايد 

نمى شود. اجرا 
ســيدابراهيم طواف زاده اظهار كــرد: اكنون 
درحالى شاهد فعاليت اصناف در بخش هاى 
مختلف در تويســركان هســتيم كه اصول 
و نكات بهداشــتى آن گونــه كه بايد رعايت 
نمى شود و هم فروشنده و هم خريدار نسبت 

به اين قوانين بى تفاوت هســتند و برخورد 
قاطعى نيز با آنها صورت نمى گيرد.

وى حضور ميهمانان و مســافران تابســتانى 
و تويســركانى هاى مقيم ديگر شــهرها در 
تويســركان را از ديگر عوامل شــيوع بيشتر 
و ماندگارتر كرونا در تويســركان دانست و 
تصريح كرد: همچنين در برخى اوقات شاهد 
برپايى مراسم پرتجمع مانند عروسى به تعداد 

زياد هستيم.
طواف زاده متذكر شــد: البتــه نحوه و ميزان 
بيماريابى كرونايى در شهرســتان تويسركان 
خيلــى فراگير و قــوى اســت و به كمك 
بهورزان و مراكز بهداشــتى و درمانى، بخش 
قابل توجهى از بســتگان افراد مبتال به كرونا 
و افراد مشكوك تحت بررسى و تست قرار 
مى گيرند و به همين دليل مبتاليان بيشــترى 

شناسايى مى شوند.
وى گفت: افراد مشكوك به كرونا به پزشك 
ارجاع داده مى شــوند و درصورت تشخيص 

پزشك از آنها تست كرونا انجام مى گيرد.
مدير شــبكه بهداشــت و درمان تويسركان 

افزود: از مشكل خاصى در تجهيزات پزشكى 
و درمانى در تويســركان برخوردار نيستيم و 
همچنــان خدمت درمانى خود را به مبتاليان 

به كرونا ارائه مى دهيم.
وى از همه مردم تويسركان خواست تا در ايام 
محرم و سوگوارى سيد و ساالر شهدا نسبت 
به رعايــت دقيق نكات و اصول بهداشــتى 
مســئوالنه عمل كنند تا شاهد وخيم تر شدن 

وضعيت كرونايى تويسركان نباشيم.
با شــواهد و قراين و مشــاهدات ميدانى 
به نظر مى رســد با وجود ورود مســتقيم 
دادســتان به برخورد با متخلفان كرونايى، 
برخى قوانين ســتاد ملى كرونا آنچنان كه 
بايد در شهرســتان تويســركان از ســوى 
برخى مردم و شهروندان اجرا نمى شود و 
انــگار برخى اين قوانين الزام آور را جدى 
روند  بخواهد  تويســركان  اگر  نگرفته اند. 
نامطلوب و غيرقابــل قبول خود در زمينه 
شيوع گسترده تر كرونا را ادامه بدهد، رقم 
خــوردن يك فاجعه براى اين شهرســتان 

دور از دسترس نيست.

كارخانه اسانس گيرى «گشنيز» در نهاوند 
ساخته مى شود

وعده فرماندار به گوجه كاران:

آغاز به كار كارخانه رب اسدآباد
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توان دفاعى ما 
تهديدى براى همسايگان نيست

 براى ما اهميت دارد كه وزارت دفاع بخشــى از تحقيقات براى 
فناورى هاى علمى توليد و ساخت پهپاد را بر عهده دارد و اميدواريم 
در كنــار پيشــرفت هاى امروز در اين زمينه، قدم هــاى بعدى را نيز 

برداريم
به گزارش ايســنا، رئيس جمهور در مراسم رونمايى از دستاوردهاى 
ملى وزارت دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مسلح در واكنش به گزارش 
يكى از مسئوالن وزارت دفاع درباره توليدات پهپادى در كشور اظهار 
كرد: با توجه به اهميتى كه پهپاد در تحركات نظامى و شناســايى ها 
برعهده دارد، شــايد اين وسيله، مطمئن ترين و ارزان ترين وسيله در 
اين زمينه اســت كه هم به شناسايى نظامى كمك مى كند و هم براى 

بمباران مى توان از آن استفاده كرد.
حجت االســالم والمسلمين حســن روحانى در واكنش به گزارشى 
درباره راه اندازى خط توليد موتور توربوجت اوج، تأكيد كرد: براى 
ما بســيار اهميت دارد كه خودمان در ســاخت يك جنگنده به طور 
كامــل به خودكفايى رســيديم و همه را روى پــاى خودمان انجام 

مى دهيم.
وى همچنين اظهار كرد: براى ما مهم اســت كه در طول 6-5 ســال 
اخيــر از جايگاه 26 به جايگاه 14 در صنعت دفاعى جهان ارتقا پيدا 
كنيم. ما در زمينه ســالح هاى راهبردى و البته بازدارنده و پدافندى 
عمل مى كنيم و همگام با دنيا پيش مى رويم. اينكه چگونه دشمن را 
ببينيم و رصد كنيم براى ما مهم اســت كه توليدات دفاعى و پهپادى 

و رادارى ما به همين ديد كمك مى كند.
رئيس جمهور با اشــاره به پيشــرفت در قدرت مقابله و دفاع در 
صنايع دفاعى اظهار كرد: هم موشك باور و هم سامانه 15 خرداد 
كه با آن پهپاد آمريكايى را در خليج فارس زديم، نشــان مى دهد 
كه صنايع دفاعى ما براى قدرت كشور پيشرفت هاى بسيار خوبى 
را انجام مى دهد و مهم اســت كه ايــن تجهيزات دفاعى ما داراى 
دقت الزم و قدرت تخريب الزم و مانورپذيرى مورد نياز باشــد 
و بتوان به ســادگى آن را النچ و پرتاب كرد كه تالش هاى خوبى 

در آن انجام شده است.
روحانى با اشــاره به اينكه جايگاه موشك بالستيك در دنيا پايين تر 
مى آيد و موشك كروز اهميت بيشترى مى يابد، گفت: من چند سال 
است كه به امير حاتمى گفته ام كه در توليد موشك تمام توان خود را 
روى موشك هاى كروز و انواع مختلف آن بگذاريم كه هم مى تواند 

دقيقتر هدف را بزند، هم استتار كند و هم بهتر عمل كند.
وى تأكيد كرد: جمهورى اسالمى ايران در زمينه دفاعى هرچه توليد، 
تحقيق، تالش و آماده ســازى مى كند براساس استراتژى بازدارندگى 
و دفاعى اســت نه تهاجمى. مــا نمى خواهيم به جايى حمله و آن را 
تصرف كنيم و اين تجهيزات دفاعى خطرى براى همســايگان مان و 
منطقه نيست و راهبرد ما راهبرد بازدارنده دفاعى است و براى حفظ 

مرزها و كشور ماست.
رئيــس جمهور در پايان تأكيد كرد: اين در شــرايطى بوده كه ما در 
منطقه اى هســتيم كه در طول اين سال ها عالوه بر حمله به مرزهاى 
خودمان در طول 8 سال دفاع مقدس، شاهد حمله به كويت، عراق، 
سوريه و افغانستان هم بوديم اما استراتژى ما در بازدارندگى و دفاع 
تغييرى نكرده اســت و در طول همه اين 40 سال ما هيچ گاه آغازگر 

هيچ جنگ يا حمله نظامى نبوديم.

تشريح برنامه هاى آموزش وپرورش و زمان 
آغاز سال تحصيلى 

 در رابطه با آموزش غيرحضورى، بسيارى از زيرساخت ها توسعه 
پيدا كرده، اما هنوز يك ســوم مناطق كشــور به امكانــات الزم براى 

دسترسى به آموزش غيرحضورى و سامانه شاد وجود ندارد.
ســخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى در 
تشريح جزئيات جلســه اين كميسيون، اظهار كرد: اعضاى كميسيون 
آموزش ميزبان محســن حاجى ميرزايى وزير آموزش وپرورش بودند. 
بررسى ميزان و چگونگى آماده سازى مدارس و دانش آموزان و معلمان 
براى اجراى سامانه شاد در سال تحصيلى جديد در دستوركار جلسه 

مشترك اعضاى كميسيون با وزير آموزش وپرورش قرار داشت.
به گزارش تسنيم، حجت االسالم احمدحسين فالحى ادامه داد: آقاى 
حاجى ميرزايى در اين نشست عنوان كرد كه براى آغاز سال تحصيلى 
جديد در روستا هاى كم جمعيت مشكلى وجود ندارد، زيرا قرار است 
طبق دستورالعمل ستاد ملى مقابله با ويروس كرونا كالس ها با تراكم 
جمعيتى كمتر از ده نفر تشكيل شــود تا فاصله گذارى رعايت شود؛ 
بنابراين برگزارى كالس در روستا ها با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

مشكلى ايجاد نخواهد كرد.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى بيان كرد: وزير 
آموزش وپــرورش تصريح كرد، يكى از موضوعاتى كه مدنظر وزارت 
آموزش وپرورش اســت ارتباط بين معلم و دانش آموز اســت كه اين 
موضوع در سال تحصيلى گذشته تا اسفندماه برقرار بود، اما امسال اگر 
بخواهيم از ابتداى ســال اين ارتباط را نداشته باشيم، آموزش به ويژه 
در روستا ها كه از امكانات مناسبى برخوردار نيستند، با مشكل جدى 

مواجه مى شود.
وى در ادامه افزود: آقاى حاجى ميرزايى در اين جلســه عنوان كرد كه 
جايگزين اين نبود دسترســى، آموزش از طريق صداوسيما است، به 
شــكلى كه اين آموزش ها در 4 شــبكه از صبح تا بعداز ظهر به اجرا 

مى شود.
فالحــى افزود: وزيــر آموزش وپرورش دربــاره دانش آموزانى كه به 
ســامانه شــاد و تلويزيون دسترســى ندارند نيز يادآور شد براى اين 
دانش آموزان كه بيشــتر در مناطق محروم و عشايرى زندگى مى كنند، 
از نهاد هاى مختلف كمك گرفته شــده كه اين ارتباط برقرار شود، اما 
بسته هاى آموزشى بسيار خوبى نيز آماده شده تا در اين مناطق تحويل 

دانش آموزان شود.
ســخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اظهار كرد: به گفته 
وزير آموزش وپرورش آغاز ســال تحصيلى جديد از 15 شهريورماه 

است.

نتيجه رأى گيرى شوراى امنيت ابهت آمريكا 
را خدشه دار كرد

 با تصويب نشدن قطعنامه تمديد تحريم تسليحاتى از سوى شوراى 
امنيت عليه كشورمان ابهت آمريكا بيش از پيش دچار خدشه شد.

نماينده مالير در مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با خانه ملت، 
گفت: آمريكايى ها متصور مى شوند كه هر حرفى را زدند دنيا بايد به آن 
گوش دهد، اما اين موضوع در ميان كشورهاى مختلف دچار خدشه 

شده است و اهميت چندانى به صحبت هاى آمريكا نمى دهند.
هادى بيگى نژاد در ادامه افزود: آمريكا آن هيبت و ابهت گذشته خود را 
ندارد و براى اينكه اين هيمنه مخدوش شده خود را ترميم كند نياز به 
انجام كارهايى از قبيل ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت داشته تا ما 
را با اين كارشان مورد تحريم شديد قرار دهند، درحالى كه مى دانستند 

اكثريت اعضا با تصويب قطعنامه مخالف هستند.
عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى به شكست 
هيمنه(زمزمه) آمريكا اشاره و تأكيد كرد: اگر آمريكايى ها پرونده ايران 
را به شــوراى امنيت نمى آوردند آن ابهت شان شكسته مى شد ضمن 
اينكه با تصويب نكردن قطعنامه از ســوى شــوراى امنيت اين هيمنه 
نيز شكسته تر شــد. وى در ادامه افزود: مردم ايران بايد متوجه شوند 
كــه آمريكا از ابرقدرتى افتاده اســت و درحال حاضر واضح بوده كه 
كشــورهاى ديگر نيــز در مقابل اياالت متحده آمريــكا عرض اندام 
مى كننــد و آنهايى هم كه حتى در مقابلش تا حدودى ترس داشــتند 
رفتارى ممتنع از خود نشــان مى دهند كه اين مســأله از معنا و مفهوم 
زيادى برخوردار اســت؛ پس ما بايد مســتحكم تر از گذشــته در راه 
مقابلــه با آمريكا قدم برداريم. بيگى نژاد تصريح كرد: ترامپ از روحيه 
متكبرانه اى برخوردار بوده؛ يعنى اگر كسى بخواهد آمريكا را بشناسد 
بايد ترامپ را نماد آن قرار دهد؛ زيرا آمريكايى ها ديگران را به «هيچ» 
حساب مى كنند و اين در خلق وخوى آنها نهادينه شده است، اما بايد 

متوجه شده باشند كه ديگر حناى آنها در بين ملت ها رنگى ندارد.

كسى نمى تواند عزادارى محرم را از مردم ايران 
بگيرد

 مراســم عزادارى امام حسين(ع) براى مردم ايران و همه شيعيان موضوعى 
مهم و استثنايى است و همه مى خواهند اين مراسم باشكوه برگزار شود.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران، معاون اول رئيس جمهور در مراســمى اظهار 
كرد: به تعبير امام خمينى(ره) محرم و صفر اســالم را بيمه كرده اســت. اما در 
اين شرايط مى توان با روش هاى ديگرى مراسم عزادارى را برگزار كرد. بايد با 
خالقيت و روش هاى نوين و رعايت پروتكل هاى بهداشــتى، مراسم عزادارى 

برگزار شود.
اسحاق جهانگيرى در ادامه گفت: اجراى شعار «هر خانه يك حسينيه» مى تواند 
روش جديدى براى برگزارى مراسم عزادارى باشد و اگر اين مراسم در محل 

ديگرى هم انجام مى شود بايد حتماً پروتكل هاى بهداشتى رعايت شود.

در تأمين 190 هزار سو گام هاى بزرگى برداشته ايم
 درحالى كه آمريكا در تالش اســت تا به هر شــكل ممكن مكانيسم ماشه 
را براى بازگرداندن تحريم هاى شــوراى امنيت عليه ايران فعال كند، ســازمان 
انــرژى اتمى اعالم كرد كه در راه رســيدن به 190 هزار ســو گام هاى بزرگى 

برداشته است.
 به گزارش ايرنا، ســازمان انرژى اتمى در توييتى نوشــت: «چه  مكانيسم ماشه 
فعال شود يا روند كنونى ادامه داشته باشد، سازمان انرژى اتمى ايران در تأمين 
190 هزار سو(SWU)، گام هاى بزرگى برداشته است. اقتدار صنعت هسته اى  
آمريكا براى تمديد نامحدود تحريم هاى تسليحاتى ايران، فعال كردن مكانيسم 
ماشــه را در دستور كار خود قرار داده اين درحالى است كه ديگر اعضاى دائم 
شوراى امنيت با اشــاره به خروج رسمى آمريكا از برجام، اين كشور را بدون 

صالحيت حقوقى الزم براى فعال كردن مكانيسم ماشه مى دانند.

تداوم فروش اوراق سلف نفتى به وزارت نفت 
ابالغ مى شود

 نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى گفت كه قرار 
است الزامات 3 گانه براى تداوام فروش اوراق سلف نفتى از سوى رئيس اين 

كميسيون به وزير نفت ابالغ شود.
محمدخدابخشى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: درباره اوراق سلف نفتى كه 
بر اســاس بند الف تبصره 5 قانون بودجه قرار است به فروش برسد، جلسه اى 
را در كميســيون بودجه با وزير نفت داشتيم. وى افزود: الزام نخست اين است 
كه از منابعى كه از فروش اوراق ســلف ايجاد مى شود براى هزينه هاى جارى 
استفاده نكند. الزام دوم اين است كه طرح هايى كه با اين منابع ايجاد شود بايد 
مجوز شوراى اقتصاد را دريافت كند. الزام سوم هم اين است كه بازگشت اين 

منابع از منابع بودجه عمومى نباشد، بلكه از سهم شركت نفت باشد. 

آگهي مناقصه عمومي

روابط عمومى شهرداري قروه درگزين

1- موضوع مناقصه: اجرا و ساخت ساختمان ادارى و ديوار محوطه جايگاه پمپ گاز با مصالح طبق مجوز شماره 161 به تاريخ 99/05/29
2- مناقصه گزار: شهرداري قروه درگزين.

3- مبلغ بر آورد اوليه مناقصه: 5/210/600/000 ريال (پنج ميليارد و دويست وده ميليون و ششصد هزار ريال)
4- محل تامين اعتبار: از محل اعتبارات داخلى شهردارى 

5- مدت انجام كار: دو ماه
6- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدان شرايط از تاريخ نشر آگهي لغايت 99/06/17  در ساعات اداري با مراجعه به آدرس: قروه درگزين-ميدان 

شهيد مطهري-شهرداري قروه درگزين-  طبقه دوم واحد امور مالي،نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
7- زمان تحويل پيشنهادات:تا پايان وقت اداريروز دوشنبه مورخه 99/06/17 كه متقاضيان مي بايست قيمت پيشنهادي خود راممهور به مهر و امضا افراد 
مجاز داراي حق امضا و به صورت الك ومهر شده از طريق پست سفارشي به آدرس:   قروه درگزين-ميدان شهيد مطهري-شهرداري قروه درگزين-كد پستي 

58789-65691 ارسال نمايند.
8- زمان بازگشايي پاكات مناقصه: روز چهارشنبه مورخ 99/06/19 ساعت 13:00 در محل  شهرداري قروه درگزين. 

حساب   شماره  به  مناقصه  در  شركت  سپرده  عنوان   به  را  اوليه  آورد  بر  درصد   5 بايست  مي  مناقصه:متقاضيان  در  شركت  تضمين  ميزان  و  نوع   -9
0106878088004 بنام شهرداري قروه درگزين نزد بانك ملي شعبه قروه درگزين واريز يا ضمانت معتبر بانكي با مدت اعتبار تا تاريخ 99/08/30 در وجه 

شهرداري  قروه درگزين صادر نمايند.
10- صالحيت الزم: اشخاص حقوقي با دارا بودن گواهي صالحيت معتبر.

نفع  به  او  قرارداد نشود سپرده  انعقاد  به  روز حاضر  هفت  حداكثر تا  از ابالغ  قانوني   پس  كند يا  خودداري  قرارداد  انعقاد  از  مناقصه  11-  هرگاه برنده 
شهرداري ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد گرديد ودر صورتي كه برنده دوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانوني حاضر به عقد قرارداد 
نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.برنده دوم مناقصه در صورتى تعيين مى شود كه تفاوت قيمت پيشنهادى وى با برنده اول مناقصه 
كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد. (بديهي است كميسيون مناقصه در جلسه  بازگشايي  پاكات با تنظيم صورتجلسه نسبت به معرفي برنده 

دوم اقدام خواهد نمود).
12- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و به پيشنهادات ناقص يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.

13-  هزينه انتشار آگهي مناقصه از برنده دريافت خواهد شد.
-متقاضيان جهت اطالع از شرايط عمومي و خصوصي مزايده ويا اطالعات بيشتر به سايت شهرداري قروه درگزين به نشاني www.ghorvehcity.ir مراجعه 

ويا با شماره تلفن08136462993 تماس حاصل فرماييد. 
(م الف 790)

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــوع  ــأت موض ــه 1399/03/22 هي ــماره 139960326007000371 مورخ ــر رأي ش براب
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــه  ــات مالكان ــار تصرف ــك به ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس رس
بالمعــارض متقاضــى خانــم كوكــب صادقــى فرزنــد مهــدى بــه شــماره شناســنامه 
ــاحت 332/98  ــه مس ــه ب ــاب خان ــك ب ــدانگ ي ــدان در شش ــادره از هم 765 ص
مترمربــع پــالك 11052 فرعــى از 139 اصلــى واقــع در بهــار بخــش چهــار همــدان 
خريــدارى مــع الواســطه از مالــك رســمى آقــاى يدالــه جهانشــاهى محــرز گرديده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت 
ــه مراجــع قضايــي  ــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب يــك م
تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 275)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/06/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/16
هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

ــأت موضــوع  ــه 1399/03/22 هي ــماره 139960326007000364 مورخ ــر رأي ش براب
ــند  ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي قان
ــه  ــات مالكان ــار تصرف ــك به ــت مل ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس رس
بالمعــارض متقاضــى آقــاى بهــروز نــورى فرزنــد اســمعيل بــه شــماره شناســنامه 
19881 صــادره از بهــار در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ يــك بــاب مغــازه بــه 
ــع پــالك 11049 فرعــى از 139 اصلــى واقــع در بهــار بخــش  مســاحت 24 مترمرب
چهــار همــدان خريــدارى از مالــك رســمى آقــاى لطف الــه يزدانــى محــرز گرديده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت 
ــه مراجــع قضايــي  ــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب يــك م
تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 270)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/06/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/16
هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

 قرارگاه خاتم االنبيا به منظور تســريع در 
بهره بــردارى از پروژه هــاى عمرانى ملى و 

استانى همدان وارد عمل مى شود.
نماينــده مــردم همدان در مجلس شــوراى 
اسالمى در نشست مسئوالن اجرايى همدان با 
فرمانده و مديران قرارگاه خاتم االنبيا(ص) با 
بيان اينكه قرارگاه خاتم االنبيا به منظور تسريع 
در بهره بــردارى از پروژه هاى عمرانى ملى و 
استانى همدان وارد عمل مى شود، گفت: اين 
اقدام حاصل جلسه اى فشرده با مسئوالن بوده 

است.
حميدرضا حاجى بابايى از برگزارى جلسه 3

ساعته كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلــس با محمد خدابخــش رئيس قرارگاه 
خاتم االنبيا خبر داد و گفت: در اين جلســه 
فرمانده ســپاه همدان، سرپرســت معاونت 
عمرانــى اســتاندارى همدان، رئيــس راه و 
شهرســازى، معاونت دانشگاه علوم پزشكى 
و مســئول قرارگاه بسيج ســازندگى حضور 

داشتند.
وى تأكيــد كــرد: پروژه هــاى عمرانى ملى 
همدان شــامل ايستگاه قطار، بيمارستان هزار 
تختخوابــى، قطار شــهرى همــدان، اتوبان 
همدان به غــار عليصدر، جاده مســير مراد 
بالغى در اين نشســت مورد بررســى قرار 

گرفت.
به گزارش مهر، نماينده مردم همدان و فامنين 
در مجلس شــوراى اســالمى افزود: اجراى 
رينگ سوم شــهر همدان و مصالى همدان 

از موارد ديگرى بود كه در اين نشســت در 
دستور كار قرار گرفت.

وى گفت: مقرر شــد، قرارگاه خاتم االنبيا در 
تكميل اين پروژه هــاى عمرانى ورود كند و 
پروژه هاى ملى و استانى كه ناتمام هستند در 
مدت زمان كوتاه تكميل و ساير پروژه ها نيز 
در اسرع وقت آغاز و در مدت زمان معين به 

بهره بردارى برسند.
همدان  طرح هاى  در  خاتم   قرارگاه   

سرمايه گذارى مى كند
شــهردار همدان نيز گفت: قرارگاه سازندگى 
خاتم االنبيا(ص) براى اجراى طرح هاى بزرگ 
و مهم مديريت شهرى سرمايه گذارى مى كند.

عباس صوفى اظهار كرد: اين قرارگاه كارنامه 
درخشــانى را در اجــراى طرح هاى بزرگ 
عمرانى و زيرساختى كشــور دارد و بر اين 
اساس قرار است همكارى الزم را با مديريت 

شهرى همدان نيز داشته باشد.
وى با بيــان اينكه از ظرفيت توانمند قرارگاه 
مهم  طرح هاى  اجــراى  در  خاتم االنبيا(ص) 
مديريت شهرى اســتفاده مى شود، بيان كرد: 
در ايــن نشســت حميدرضــا حاجى بابايى 
نماينده مردم همــدان در مجلس و تنى چند 
از مســئوالن اجرايى استان حضور داشتند و 
خاتم االنبيا(ص)  سازندگى  قرارگاه  شد  مقرر 

در چند طرح بزرگ سرمايه گذارى كند.

صوفى خاطرنشــان كرد: ايجاد قطار شهرى، 
مطالعه و اجراى تونل زيرگذر پيشــاهنگى و 
ساخت ايستگاه راه آهن درون شهرى از جمله 
طرح هايى اســت كه در اين نشســت مورد 

بررسى قرار گرفت.
وى افزود: قرار است به زودى تيم كارشناسى 
اين قرارگاه سازندگى براى بازديد و مطالعه 

طرح ها به همدان سفر كند.
شهردار همدان با قدردانى از مسئوالن اجرايى 
استان در پيگيرى مستمر در اجراى طرح هاى 
بــزرگ عمرانى، زيرســاختى و خدماتى در 
سطح شهر گفت: هدف مديريت شهرى ارائه 

خدمات بهينه به شهروندان است.

 رئيس جمهور آمريكا بامداد پنجشــنبه  
گذشته در كنفرانس خبرى اعالم كرد كه به 
مايك پامپئو وزيــر خارجه خود گفته قصد 
آمريكا براى فعال كردن ســازوكار بازگشت 

تحريم را به سازمان ملل اعالم كند. 
دونالــد ترامپ بــا ادعاى اينكــه اين اقدام 
غيرمعمول نيســت، گفت: ايران ديگر پول 
زيادى ندارد تا به حمايت از تروريســت ها 
بپردازد و اين براى آنها آسان نيست. دولت 
من اجازه نخواهد داد كه شــرايط هسته اى 
ايران ادامــه يابد. ايران هرگز يك ســالح 

هسته اى نخواهد داشت.
وى بار ديگر در اين كنفرانس خبرى مدعى 
شــد درصورتى كه در انتخابات پيروز شود 
ايران در يك ماه از آمريكا خواهد خواست 

تا به توافق برسد.
توافق  وجود  با  افزود:  آمريكا  رئيس جمهور 
هسته اى ايران، امكان رسيدن به توافق صلح 

در منطقه وجود ندارد.
 آمريكا چنين حقى ندارد

وزارت خارجــه چين در واكنش به تصميم 
آمريــكا براى حضــور در ســازمان ملل و 
درخواســت براى فعال ســازى مكانيســم 
موسوم به ماشــه براى بازگشت تحريم هاى 
بين المللــى عليه ايران، با صــدور بيانيه اى 
اعــالم كرد كه واشــنگتن به دليل خروج از 
برجام هيچ حقى براى درخواست بازگشت 
تحريم هاى سازمان ملل عليه ايران را ندارد.

ــو  ــارس، ژائ ــده از ف ــزارش منتشرش ــه گ ب
خارجــه  وزارت  ســخنگوى  لى جيــان 
توضيــح  خبــرى  نشســت  در  چيــن 
آمريــكا  كــه  گفته ايــم  بارهــا  «مــا  داد: 
ــده و  ــارج ش ــام خ ــر از برج درحال حاض
بــه هميــن دليــل هيــچ حقــى بــراى احيــاى 
ــه  ــل علي ــازمان مل ــاى س ــم تحريم ه رژي

ــدارد». ــران ن اي
 بازگشت تحريم هاى سازمان ملل 

عليه ايران پوچ و بى معنى است
وزارت خارجه روســيه نيــز در واكنش به 
اظهارات رئيس جمهــورى آمريكا با صدور 
بيانيــه اى با «پوچ و بى معنى» خواندن تالش 
آمريكا براى توسل به مكانيسم ماشه، تأكيد 
كرد كه واشنگتن هيچ حق قانونى يا سياسى 
تحريم هاى  بازگشت  درخواست  ارائه  براى 

سازمان ملل عليه ايران را ندارد.
به نوشته «اسپوتنيك»، وزارت خارجه روسيه 

امروز در اين بيانيه ضمن محكوم كردن 
درخواســت واشــنگتن براى بازگشت 
تحريم هاى ســازمان ملــل عليه تهران، 
گفت: مسكو بازگشت تحريم هاى ايران 

را «پوچ و بى معنى» مى داند.
مســكو همچنين از تهديد پامپئو درباره 
عواقب خطير براى همكارى روســيه و 

چين با ايران، به شدت انتقاد كرد.
 ترامــپ به دنبال صلح با ايران 

است

درحالى كه بيشــتر مقام هاى دولت واشنگتن 
در هفته هــاى اخير تندتريــن اظهارات را 
عليه جمهــورى اســالمى ايران بــه زبان 
راندند، «جارد كوشنر» مشاور ارشد و داماد 
رئيس جمهور آمريكا ســعى كــرد چهره اى 

ماليم تر از ديگران به تهران نشان دهد.
درحالى كه آمريكا هم اكنون در تالش است 
با فعال ســازى مكانيسم موســوم به ماشه، 
تحريم هــاى ســازمان ملل عليه ايــران را 
بازگرداند اما كوشــنر در مصاحبه با شــبكه 
«صداى آمريكا» مدعى شــد اگــر «دونالد 
ترامپ» براى دومين دور رياســت جمهورى 
بــه پيروزى برســد، وارد مذاكرات صلح با 

تهران مى شود.
به نوشــته وبگاه اين شبكه، كوشنر با تكرار 
ادعاى تمايل واشــنگتن براى رســيدن به 
صلح با تهران، گفــت ترامپ مى خواهد در 
دور بعدى رياست جمهورى خود با «حسن 

روحانــى» رئيس جمهور و ديگر مســئوالن 
ايرانى ديدار كند.

ــده  ــى فريبن ــا لحن ــاس، وى ب ــن اس ــر اي ب
ــنگتن  ــران و واش ــالش ته ــزوم ت ــاره ل درب
بــراى رســيدن بــه صلــح، ادعــا كــرد: «بــه 
كــه  مى گويــم  روحانــى  رئيس جمهــور 
ــه ســمت  ــه ب ــان حركــت منطق ــون زم اكن
جلــو اســت. بياييــد در مناقشــات گذشــته 
گرفتــار نشــويم. زمــان آن اســت كــه مــردم 

ــم». ــد و صلــح كني گــرد هــم بياين
مشــاور ارشد ترامپ در ادامه ادعاهاى خود 
افزود: «صلــح، چيزى نجيب اســت. چيز 
خوب و بسيار مهمى اســت، اگر بخواهيم 
جهانى داشته باشيم كه همگان در آن بتوانند 
فرصت هاى اقتصــادى براى زندگى بهتر از 
والدينشان داشته باشند. رئيس جمهور ترامپ 
تمايل به گفت وگــو دارد. او مى خواهد [با 

سران ايران] ديدار كند».

حاجى بابايى خبر داد

همكارى قرارگاه خاتم االنبيا 
در تكميل پروژه هاى ملى  استان

تالش ترامپ براى فعال كردن مكانيسم ماشه
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نيش و نوش

يادداشت

اهم دستورالعمل برگزارى مراسم محرم
 سخنگوى وزارت بهداشت شيوه نامه بهداشتى ستاد ملى مقابله با كرونا براى برگزارى 

مراسم محرم و صفر را تشريح كرد.
به گزارش ايسنا، الرى با اشاره به اهميت برگزارى مراسم عزادارى امام حسين(ع) اظهاركرد: 
همان طور كه مى دانيد ايران اســالمى همه ساله در ماه محرم در سوگ شهيدان كربالست و 
مردم ديندار ما به برگزارى آئين عزادارى مى پردازند. در اين شرايط شيوع ويروس كرونا در 
ايران و جهان بســيارى از امور جارى كشور را تحت تأثير قرار داده كه در اين ميان يكى از 
دغدغه هاى جدى مردم و مسئوالن پيش بينى نحوه برگزارى مراسم در مناسك پيش رو بود.

وى ادامه داد: البته نگاه مترقيانه مقام معظم رهبرى نســبت به اين مهم دشوارى هاى مسير 
را تا حد زيادى براى ما آســان كرد و دستورالعمل ويژه اى در ستادملى مقابله با كرونا تهيه 

و ابالغ شــد. در همين راستا نيز مقرر شــد برگزارى مراسم عزادارى با همكارى نهادهاى 
متولى صورت بگيرد تا امسال هم پرچم آزادى خواهى پيام عاشورا در كشورمان زنده نگه 

داشته شود.
سخنگوى وزارت بهداشت با بيان اينكه مســئول اجراى اين دستورالعمل و نظارت برآن 
ســازمان تبليغات اسالمى است، گفت: اين سازمان با تشكيل كارگروهى در ستاد مقابله با 

كرونا نسبت به اجراى دقيق و نظارت اقدام خواهد كرد.
الرى با اشاره به اهم مصوبات افزود: برابر دستورالعمل، مراسم صرفا در اماكن و فضاهاى 
باز و با رعايت فاصله گذارى از هر طرف حداقل 2 متر و تجمعات حداقلى است، همچنين 
بر رعايت كاهش ساعات برگزارى مراسم به حداكثر 2 ساعت تأكيد شده است. جابه جايى 

هيأت ها و دسته روى نيز ممنوع است.

وى ادامه داد: اســتفاده از طبل، سنج و وسايل مشابه در برگزارى مراسم ممنوع است. البته 
مراسم سينه زنى و زنجيرزنى تنها با زنجير شخصى در محل مراسم بدون جابه جايى مجاز 

است.
الرى با تأكيد بر لزوم اســتفاده از ماســك به صورت مستمر در مراسم، گفت: راهكارهاى 
جايگزين در مناطق و شــهرهايى كه امكان برگزارى حضورى مراسم وجود ندارد بايد با 

هماهنگى كارگروه استانى پيش بينى شود.
به گفته وى لزوم اجراى دقيق شــيوه نامه هاى بهداشــتى مرتبط با مراسم و نذورات و 
تشــديد نظارت بر اجراى پروتكل هاى بهداشتى مرتبط با عزادارى در شهرهاى داراى 
وضعيت حاد بيمارى توســط كميته هاى نظارت استانى و شهرستانى از ديگر موارد اين 

دستورالعمل است.

ابتكار: نقشه راه اقتصادى كشور براى سال هشتم اعالم مى شود
 چقدر ما مهندس نقشه كشى داريم!! 

آفتاب: مخالفت ستاد كروناى تهران با بازگشايى مدارس و دانشگاه ها
 درس خواندن هم به تاريخ پيوست!!

شهروند: پاساژگردى مردم براى تفريح است نه خريد
 كرونا به كارتشون دستبرد زده؟؟

همدان پيام: از فضاى نمايشگاه براى آغاز يك شغل استفاده كنيم
 اين هم فرصت كرونا براى مسئوالن!!

جام جم: نظام يارانه نيازمند جراحى
 فعالكرونا راسته چاقوسازها رو تعطيل كرده!!

اقتصاد ملى: ميكرو پالستيك ها به اندام هاى انسان نيز راه يافتند 
 اندام هاى پالستيكى، مناسب ضعف معيشت!!

ايران: زمان پايان طرح ترافيك خبرنگاران
 اين هم هديه ناتمام به خبرنگاران!!

آفتاب اقتصادى: مسئوليت تورم مسكن با كيست؟ 
  احتماال با ُخرزوخان!!

همدان پيام: پنجمين شــهردار در پنجمين دوره شــوراى اســالمى 
كبودراهنگ

 اين شواراها تنوع را دوست دارن!! 
 شهروند: كرونا فرشته است

 پس كرونا اقتصاد رو به بهشت روى زمين تبديل كرده؟! 
جام جم: سال تبعيض تحصيلى

 شعار سال كرونا، هر كى پول داره درس بخونه؟!
جوان: ترامپ: رأى نياورم تقلب شده است

 بدون شرح!!
مردم ساالرى: سياست تنبيه و تشويق بازرگانان به كجا مى رسد 

 احتماال هر جا كه آقازادها روبان قرمز زدن؟!
همشهرى: تيغ كرونا به راسته سياه فروشى ها رسيد

 حاال تيغش تيز شده يا نه؟؟ 
كسب و كار: ماليات پشت در خانه هاى خالى

  فعال داره كفشاشو واكس مى زنه شايد گردن كلفت ها افتخار 
بدن باهاش حرف بزنن؟!

چاره انديشى براى زوال فكرى جامعه
ياسر زارعى »

 در چند سال اخير تفكرات مردم بيشتر به سمت اقتصاد بده بستانى 
فردگرايانه بوده، از اين رو مردم اگر اندك ســرمايه اى نيز در دســت 
داشتند آن را در راه بيزنس هاى موقتى ِ استرس زا سرمايه گذارى كرده اند 

تا از اين طريق منفعتى كسب كنند .
در چنين جامعه اى اذهان مردم از جمع گرايى به سمت فردگرايى سوق 
پيدا كرده است. در اين جامعه ديگر «ما» معنايى ندارد و هر چه هست 

« من» است و منفعتى كه «من» كسب مى كند، اولويت مى يابد.
در اين وضعيت، خودمحورى افراد، نوعى فقرذهنى را در جامعه شكل 
مى دهد كه اگر در جامعه فراگير شــود خطرآفرين اســت و مى تواند 

تأثيرات منفى زيادى در شيوه زندگى مردم بگذارد.
در بازار اقتصادى متالطم كنونى ممكن اســت افرادى از اين وضعيت 
سود و منفعت كسب كنند اما اگر تفكر خودمحورى اين افراد به سمت 
درستى هدايت نشود، نمى توانند بر ميل ارضانشدنى خود مسلط شوند 

و همواره به دنبال منافع شخصى هرچه بيشتر خواهند بود .
فقر ذهنى فرد را به ماشينى تبديل مى كند كه هر روز سود خود را در 

يك نوع كاال مى بيند تا سود بيشترى را تصاحب كند.
و اين تفكرى اســت كه در چند سال اخير بر جامعه ما حاكم شده، به 
اين طريق كه ديگر پول درآوردن نتيجه يك فعاليت اقتصادى سالم و 

مولد نيست.
اين فكر مريض ديگر خالق نيست و نمى تواند نوآور باشد.

اين فكر تنها در اين يك چارچوب خريد و فروش جاى مى گيرد كه 
تمامى تمركز خود را بر روى خريد و فروش به موقع اجناس مى گذارد 
و همين حركت دايره اى شكل ادامه دار است كه در نهايت به پول هاى 
كالن ختم مى شود اما اين نوع سرمايه دار شدن نه اخالقمدار است و نه 
اينكه جامعه را در مسير درست و مسير پيشرفت هدايت خواهد كرد .

در اينجا «مهارت توليد» به «مهارت تبديل سرمايه از شكلى به شكلى 
ديگر» تبديل مى شود؛ ريال به دالر، دالر به طال، طال به ملك و ... .

با توجه به ناهماهنگى هاى درون ســاختارى، فشــارهاى سياسى و 
اقتصادى كه از بيرون تحميل مى شوند، پيشرفت اقتصادى در كشور ما 

با مشكالتى مواجه شده است.
در شرايطى كه كشور شديدترين تورم ها را تجربه مى كند، جهش بازار 
ارز، مسكن، خودرو، لوازم خانگى و ... به وضوح اين واقعيت را نشان 
مى دهد كه اين جامعه گره اى پيچيده خورده و زنجيروار اين گره ها به 
يكديگر متصل شده اند و اين شرايط اذهان افراد را در ناخودآگاه تغيير 
شــكل مى دهد و مردم براى اينكه از وضعيت سخت موجود رهايى 

يابند با وضعيت نابسامان خود را همراه مى كنند.
در ايــن وضعيــت جامعه، افــراد غيرمولد و غيرخالق مى شــوند و 
تفكرات مردم بده بســتانى و دالالنه پيش مى رود، در اينجا فردگرايى 
و خودمحورى از تفكر خالق و جمعى پيشى خواهد گرفت كه سبب 
مشــكالت عديده اى در كشور مى شود كه از جمله تبعات اثرگذار آن 

گسترش فاصله طبقاتى است.
در چنين شرايطى حاكميت موظف است اين فقر ذهنى راكنترل كند تا 

جامعه دچار زوال فكرى و اخالقى نگردد.
در نهايــت بايد يادآورى كرد كه وضعيت موجود در شــرايط كنونى 
به طور جد نگران كننده اســت و در اين بين متوليان اصلى اين اوضاع 
بايد چاره اى بينديشند تا فرهنگ غنى ايرانى-اسالمى در اذهان عمومى 
اصــالح گردد كه اگر غير اين عمل شــود، رفته رفته اين تفكر غالب 
مى شــود و به مانند جوامع ليبرالى و ســرمايه دارى فرديت عموميت 
مى بايد و كنترل شــرايط براى جامعه ســنتى ايرانى بــراى نخبگان 

حكومتى سخت تر خواهد شد.

مريم مقدم  »
 ويــروس كرونــا، ميهمان ناخوانــده اى بود و 
حاال كه از خيمه زدنــش در ايران 6 ماه مى گذرد، 
اين روزها افراد زيادى را روانه بيمارســتان كرده 
است. كادر درمان شامل پزشكان، پرستاران و حتى 
نيروهــاى ادارى و خدماتى مرتبط با مراكز درمانى 
در ايــن مدت يك آب خوش از گلويشــان پايين 

نرفته است.
امروز يكم شهريور روز بزرگداشت پزشك است؛ 
اين مناســبت را به فال نيك مى گيريم تا ســراغى 
از مدافعان ســالمت بگيريم كه همپاى پزشكان در 

عرصه سالمت نقش مى آفرينند. 
اين بار مى خواهيم آنها از روزهاى تالش پزشــكان 
بگويند. از آنجا كه بيمارستان سيناى همدان يكى از 
مراكز درمانى هدف براى مراجعه بيماران كرونايى 
انتخاب شده است، اين بيمارستان را براى مصاحبه 

با كادر درمان انتخاب مى كنم. 
مى دانم كادر پزشــكى اين بيمارستان ماه هاست كه 
در تكاپوى انجام فرايندهاى درمان  و تالش براى 
كمك به بيمارن مبتال به كرونا هســتند. پزشــكان 
افراد به ويژه  پيش گيــرى  توصيه هاى زيادى براى 
كسانى كه سيستم ايمنى ضعيفى دارند، داشته اند؛ با 
وجود اين در ماه هايى كه پشت سر گذاشتيم شاهد 

آمار بااليى از مبتاليان بوديم.
به همين مناســبت پس از ارتبــاط با دكتر طاهرى 
روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشكى و با كسب 
راهنمايى هايــى، ارتبــاط با روابــط عمومى مركز 
آموزشى درمانى فرشچيان سينا برايمان رقم خورد، 
اين گونه هماهنگ شــد تا سراغى از كادر پرتوان و 

زحمتكش اين بيمارستان بگيريم.
 من و استرس هر دو همراه شديم 

در بدو ورود به حياط بيمارســتان اســترس تمام 
وجودم را گرفته بود، گويا كرونا ويروس ها مترصد 
بودنــد تا پا به حياط بيمارســتان بگذارم و به من 
حمله ور شوند. اين حس يك لحظه مرا به ايستادن 
و نفس عميقى كشــيدن دعوت كرد و همين موقع 
بود كه شــجاعت كادر درمان و صبورى آنها را در 
دل ستودم. راستى آنها هم مانند من جانشان عزيز 
است، آنها هم خانه و خانواده دارند، آنها هم هزار 
و يك نفر را پشت در منتظر گذاشته اند تا سالمت 
برگردند. آنها چطور هر روز با تهديد بيمارى و ... 

دست و پنجه نرم مى كنند. 
در مســير رفتن تا رســيدن به خانم كريمى مدير 
روابط عمومى بيمارستان به اين موارد مى انديشيدم 
كه چطور شــد كــه ماه ها همه جا حــرف از اين 
ويروس چينى است؛ ويروســى كه حاال به بيشتر 
كشورهاى دنيا رسيده و در كنار ابتالى هزاران نفر 
از مردم جهــان، جان عده اى را هم گرفته و همين 
مسأله موجب ايجاد نگرانى هايى در ميان همه مردم 

شده است. 
طبيعــى بود كــه از همان روزهــاى اوليه حضور 
ايــن ميهمــان ناخوانــده در شــهرهاى مختلف 
ايران، بيمارســتان ها به عنوان خــط مقدم مبارزه با 

كروناويروس باشــند و به طبع پزشكان و پرستاران 
هــم به مثابه نيروهاى مســلح از مــردم مقابل اين 

ويروس محافظت كنند.
هرچند در ابتدا مبــارزه با اين ويروس نيز همانند 
بســيارى از ويروس هــا تلقى مى شــد، اما پس از 
فراگير شــدن كرونا در شــهرهاى مختلف كشور، 
وزارت بهداشــت در هر شــهر بيمارســتان هاى 
مشــخصى را به عنوان بيمارستان هدف تعيين كرد 
تا روند مبارزه با كرونا شــكل جدى ترى به خود 
بگيرد و در اين ميان نيز بيمارســتان هاى دولتى در 
صف نخست قرار گرفتند و پاى دانشگاه هاى علوم 
پزشكى نيز به ميدان مبارزه باز شد و به رغم تعطيلى 
بسيارى از دانشگاه ها، برخى دانشجويان پزشكى و 
پرستارى با حضور در بيمارستان هاى مختلف پاى 
كار مردم ماندند تا برترى قدرت شــان را نسبت به 
اين ويروس چينى نشان دهند، تا جايى كه حتى در 
جاى جاى ايران خبرهايى مبنى بر فوت پزشكان و 
پرستاران متعدد منتشر شد كه در تمام اين مدت به 

مراقبت از بيماران كرونايى مشغول بودند. 
يك لحظه متوجه اســتقبال مديــر روابط عمومى 
مركز آموزشى درمانى فرشچيان سينا در بدو ورود 
به ســالن اصلى بيمارستان شــدم. اعظم كريمى با 
تمام حجم كار و خســتگى تالش كــرد مرا براى 
انجام مصاحبه با پزشك يا سرپرستار و حتى يكى 

از سوپروايزرها همراهى كند. 
 در همان لحظات روبه رو شــدن بــا كادر درمان 
از صــورت مهربان آنها كه پشــت پوشــش هاى 
حجيم ماسك و شــيلد پنهان شده بود مى توانستم 
تمام دغدغه كادر بيمارســتان براى مشخص شدن 

وضعيت سالمت بيماران را درك كنم.
 روزهاى زيادى اســت كــه از خانه و 

بچه هايمان دور شديم

وقتى با اصرار از يكى از پرستاران خواستيم دقايقى 
از كار فارغ شــود و با من مصاحبه كند، كسى كه 
روبه روى من ايستاد درحالى كه ردپاى خستگى كار 
روى صورتــش پيدا بود خــود را اين گونه معرفى 
كرد: مريم افزا هســتم پرســتار شــاغل در بخش 
عفونى بيمارســتان ســينا، از پايان بهمن ماه درگير 
اين بيمارى شديم و حاال حدود 7-6 ماه است كه 
تمام پزشكان و پرسنل ما واقعًا زحمت مى كشند و 
درگير پشت سر گذاشتن فرايند درمان بيماران اين 

ويروس هستيم.
 ما روزهاى بســيار سختى را گذرانديم و حاال هم 
شــرايط همين طور مى گذرد، به ويــژه كه به فصل 
گرم تابستان اســت و پوشيدن لباس هاى حفاظتى 

براى ما همزمان با 
دشوار  بسيار  كار 

است. 
ى  س هــا لبا
كــه  حفاظتــى 
بپوشيم  مجبوريم 

ما را همزمان با فعاليت اذيت مى كند، شــايد مردم 
عادى حتى نتوانند يك ماســك را به مدت يكى دو 
ســاعت مداوم اســتفاده كنند اما ما براى كمك به 

بيماران در اين شرايط هستيم.
برايمان دردناك اســت كه وقتى از مردم مى پرسيم 
چــرا براى حفظ ســالمتتان از ماســك اســتفاده 
نمى كنيد؛ آنها مى گويند هوا گرم است و ما تحمل 

اين ماسك را نداريم.
دلمان مى خواهد به آنها بگوييم ما به خاطر اينكه به 
مردم عزيزمان خدمت كنيم اين سختى ها را تحمل 
مى كنيم، پس شــما هم براى كمك به بهتر شــدن 
شــرايط درمان و ما دست به دســت هم بدهيد تا 

بتوانيم اين بيمارى را شكست دهيم.
در اين روزهــاى تلخ خيلى از همكاران ما مجبور 
بودنــد از خانواده و فرزندانشــان به مدت طوالنى 
دور باشــند، روزهاى زيادى از خانه  و بچه هايمان 
دور شــديم، متأسفانه بيشتر همكاران ما نيز به اين 
ويروس مبتال شده و مجبور شدند 2 هفته قرنطينه 

را هم تحمل كنند.
 من خودم هم مبتال و قرنطينه شدم و مجبور بودم 
كــه بچه هايم را نبينم. من يــك مادرم و كودك 4

ساله اى دارم كه براى به آغوش آمدن من ساعت ها 
گريه مى كند اما به دليل شرايط نامتعارف من مجبور 
بودم كه از او دور باشــم و اين ســختى را تحمل 
كنم. تحمل مى كنيم به اميــد اينكه اين بيمارى را 

شكست دهيم.
از او مى پرسم آيا درحال حاضر شرايط تغيير كرده 
اســت؟ در حالى كه حس مى كنم دلش مى خواهد 
بگويد شــرايط خوب اســت، مى گويــد ما وقتى 
مى بينم مــردم رعايــت مى كنند واقعًا شــاهديم 
كه ميزان مراجعــات مبتاليان ايــن بيمارى كمتر 

را  پروتكل ها  وقتــى  مى شــود. 
رعايــت مى كننــد و ميهمانى و 
بيرون رفتن ها را تعطيل مى كنند، 
متوجه مى شويم كه تعداد بيمارها 
كمتر مى شود. ولى وقتى مردم در 
شركت  دورهمى ها  و  ميهمانى ها 
مى شوند  ســفر  راهى  و  مى كنند 

حجم بيمارى بيشتر مى شود.
پزشك  روز  به مناسبت  مى گويم، 
اگر پيامى بــراى همكاران و تيم 
پزشكى و مدافعان سالمت داريد 

بفرماييد.
درمان  كادر  از  مــن  مى گويــد: 
تشكر مى كنم به ويژه پزشكان كه 
از همان روزهاى نخست كنارمان 
پزشكان عفونى كه  بودند به ويژه 

روزهاى سختى را گذراندند، مجبور بودند از صبح 
زود تا پاسى از شب تمام بخش هاى بيمارستان را 
زير پوشــش قرار دهند. اين افراد كسانى بودند كه 
با گذراندن شرايط سخت حتى يك روز و يك بار 
هم اعتراضى نكردند و همچنان در كنار ما بودند و 

بيشتر از ما هم سختى ها را تحمل كردند.
 در شرايط ســخت پزشكان هرلحظه 

حامى ما بودند

با همراهى كريمى مســئول روابط عمومى مركز 
آموزشــى درمانى فرشچيان ســينا، راهى بخش 
ايزوله مى شــوم همه پزشــكان بخش به شــدت 
درگير و خســته اند و نمى توانيم كسى را دعوت 
به مصاحبه كنيم اما در ايــن ميان، مهناز حاصل 
پرســتار بخش ايزولــه قبول مى كنــد دقايقى از 
وقتش را بگيريم. چشــمان مهربــان اما صداى 
خســته او بيانگر روزهايى اســت كــه قطعا او 
نمى دانــد از كجــاى ســختى كارش بگويد.  او 
كنار  ايزوله  بخش  پرســتار  به عنوان  ماه هاســت 
پزشــكان در بيمارستان ســيناى همدان مشغول 

است.  خدمت 
بــدون مقدمه مى گويــد: روز پزشــك را به همه 
همكاران و پزشكان تبريك عرض مى كنم، مى توانم 
بگويم روزهاى ســختى پشت  سر گذاشتيم با آغاز 
داشتيم  سختى  شرايط  ما  كرونا 
و روزبه روز هم شرايط سختتر 
شد. ولى پزشكان هر لحظه در 
كنــار ما و حامى ما بودند و هر 
لحظه كه به آنها احتياج داشتيم 

حضور پيدا مى كردند.
از  پزشــك  روز  به مناســبت 
مــردم مى خواهيم بــا رعايت 
و  بهداشــتى  پروتكل هــاى 
اطالع رســانى  كــه  تدابيــرى 
مى شود، شــرايط را براى كادر 
درمان، پزشــكان و پرســتاران 

راحتتر كنند. 
از پايان بهمن كه شيوع ويروس 
كرونا خبرساز شد؛ مانند ديگر 
درگير  هم  همدان  كشور،  نقاط 

اين اتفاقات تلخ بود.
اما به واقع مى گويــم زمانى كه مردم پروتكل هاى 
بهداشــتى را رعايت و از ماسك استفاده مى كنند و 
مســافرت و حضور در مراسم، اعياد و جشن ها را 
كمتر مى كنند، شاهديم ميزان شيوع ويروس كرونا 

كم و تعداد بسترى ها هم كمتر مى شود.
دقيقــًا برعكــس زمانــى كــه مى ديديــم مردم 
پروتكل هــا را رعايــت نمى كنند دوباره شــيوع 
صعودى شــده و بيمارســتان ها شــلوغ و پيك 
بيمارى باال مى رود و تعداد بيماران و بســترى ها 
و مرگ ومير هــا افزايــش پيدا مى كنــد. در اين 
شــرايط است كه گويى خســتگى به تن ما كادر 

درمان و پزشكان مى ماند.
اين روزهــا مى گذرد اما اگر مــردم موارد را 
مردم  از  مى شود،  تســهيل  شرايط  كنند  رعايت 
بهداشــتى  پروتكل  رعايت  با  مى كنيم  خواهش 
و زدن ماســك، پرهيز از مسافرت هاى بى مورد 
و پرهيز از برگزارى مراســم، به ما كمك كنند 
تــا بتوانيم كمى آرامش بگيريــم. ما هم دلمان 
مى خواهــد كمى اســتراحت كنيــم و كمى از 

شود. كم  خستگى هايمان 
فرا رسيدن روز پزشك را به پزشكان تبريك گفته 
و به آنها دست ميرزاد مى گويم چون واقعًا از جان 
و دل براى ســالمت مردم در بحران شــيوع كرونا 
مايه گذاشــتند. ما هر وقت به آنها احتياج داشتيم 

كنار ما بودند.
وقتى مى پرسم اگر از شــما پرسيده شود نخستين 
كارى كــه پــس از ايــن روزها انجــام مى دهيد، 
چيست؟ آهى مى كشد و پاســخ مى دهد: واقعًا از 
بهمن ماه خانــواده ام را كامل نديده ام. همه اعضاى 
خانواده ام را جمع مى كنــم و يك ميهمانى مفصل 
مى گيرم. دلم مى خواهد يك دورهمى مفصل داشته 
باشيم شايد ساعت ها كنارشــان باشم تا ذره اى از 

اين دلتنگى كم شود.
مصاحبــه تمام مى شــود و من با همــان حجم از 
نگرانى كه آيا از مخمصه ابتال به كرونا جان ســالم 
بــه در برده ام يا خير، محوطه بيمارســتان را ترك 
مى كنــم اما در دل آرامش، صبــورى، توان و موج 
اميد در بين كادر درمان اين بيمارســتان را ستايش 
مى كنم و از خدا مى خواهم اين روزهاى تلخ روزى 
نه چندان دور و نه چندان دير به پايان خوشى ختم 

شود. 
ــالمت و كادر  ــان س ــتاران،  مدافع ــكان، پرس پزش
ــر  درمــان امــروز به مناســبت روز پزشــك در براب
همــه زحماتتــان ســر خــم مى كنيــم و بــه نشــان 
ــارك،  ــان مب ــتيم! روزت ــما مى ايس ــه ش ــرام ب احت

خــدا قــوت!!!

نيلوفر بهرمندنژاد»
 در بيــن يك ميليــون و 393 هــزار و 233
شركت كننده كنكور امسال، براساس اعالم سازمان 
ســنجش آموزش كشــور گروه هــاى رياضى و 
انسانى نيز صبح روز پنجشنبه با شركت 510 هزار 
و 830 داوطلــب در اين آزمون شــركت كردند، 
صبح روز جمعه 31 مرداد نيز تعداد 594 هزار و 
259 داوطلب در گروه آزمايشــى علوم تجربى با 

يكديگر به رقابت پرداختند.
فرايند 4 روزه برگزارى آزمون سراسرى سال 99، 
ساعت 8 صبح امروز يكم شهريور با رقابت 174

هزار و 412 داوطلب زبان خارجى برگزار شــد 
كه هزار و 723 نفر از اين داوطلبان در 11 حوزه 

امتحانى در استان همدان آزمون مى دهند.
تعويق يكــى دو ماهه آزمون ها موجب بالتكليفى، 
اســترس و اضطراب شــديدى را براى داوطلبان 
ايجــاد كرد كه بــس از كش وقوس هــاى فراوان 
چهارميــن روز از كنكــور سراســرى هم كليد 
خورد و اين شــرايط بهانه اى شــد تا با چند نفر 

از داوطلبــان گروه رياضى و انســانى كه در روز 
پنجشنبه در آزمون سراسرى 99 شركت كرده اند، 

گپ وگفتى داشته باشيم.
ســينا يكى از داوطلبان گروه انسانى، درحالى كه 
با خســتگى به ماشــين خود تكيه كرده است در 
گفت وگو با خبرنگار همدان پيام گفت: من براى 
بار دوم اســت كه در آزمون سراســرى شركت 
مى كنم وضعيت پرسش هاى امسال نسبت به سال 
گذشــته راحت تر بود و بنظرم بتوانم رتبه بهترى 

كسب كنم.
او دربــاره وضعيت حوزه هــاى امتحانى از نظر 
بهداشتى گفت: همه مراقبان و مسئوالن حوزه هاى 
آزمون تمــام پروتكل هاى بهداشــتى را رعايت 
كردند، بازرســان بدنى و رابطان بررســى عكس 
مجهــز به لباس مخصوص، ماســك، دســتكش 
و محافــظ صــورت بودند و فاصلــه كافى را با 

داوطلبان رعايت مى كردند.
ســينا در ادامه افزود: اميدوارم كه امســال بتوانم 
در رشته تربيت معلم در دانشگاه فرهنگيان قبول 

شــوم و بار خستگى اين 2 ســال از روى دوشم 
برداشته شود.

فاطمه داوطلب گــروه رياضى نيز كــه به همراه 
مادرش از حياط دانشــگاه درحــال خروج بود، 
گفت وگوى خــود را اين گونه آغــاز كرد: اصال 
فكرش را نمى كردم ســطح پرســش هاى آزمون 
با وجود اين شرايط ســختى كه در پيش داشتيم 
تا اين حد ســخت باشــد و اصال اميدى به قبول 
شدن ندارم. با وجود اين محدوديت ها و تعطيلى 
مدارس و لغو آزمون ها بايد كمى سطح پرسش ها 
را نســبت به ســال هاى گذشته آســان تر طرح 
مى كردند؛ خودم مى دانم كه بايد يك ســال ديگر 

هم پشت كنكور بمانم.
سبحانى مادر يكى ديگر از داوطلبان كنكورى نيز 
درحالى كه كتاب قران در دســت داشت و درحال 
دعا كردن بود، گفت: من و همسرم براى اين روز 
مهم بســيار برنامه ريزى كــرده بوديم و او هم در 
اين ايــام قرنطينه كه موجــب تعطيلى مدارس و 
آموزشــگاه ها شد، تمام تالشــش را كرد، اما اين 

احتمــال را هم مى دهم كه به دليل ترس از ابتال به 
ايــن بيمارى ممكن بود تمركز كافى روى مطالب 
درسى  اش نداشته باشد اما با اميد و توكل بر خدا 

امسال رتبه خوبى را كسب كند.
زهرا هم كه به همراه جمعى از دوستانش از جلسه 
كنكور بيرون آمد، گفت: من هميشــه بنا بر عادتم 
بايــد در كتابخانه درس هايــم را مطالعه مى كردم 
اما امســال با تعطيلى كتابخانه ها و مدارس، تمام 

برنامه هاى درســيم مختل شد. با توجه به تعطيلى 
مدارس و لغو كنكور هاى آزمايشــى كه در كسب 
آمادگى بيشــتر كمك بزرگى بود، همين موضوع 
هم لطمه بزرگى به مــن وارد كرد، اما هدف من 
قبولى در رشــته مهندس پزشــكى در دانشــگاه 
صنعتى شريف تهران اســت كه درصورت قبول 
نشــدن بازهم تمام تالش خــود را مى كنم تا به 

هدفى كه دارم برسم.

گزارشى از سختى هاى كادر درمانى بيمارستان  «سينا » 
در روز هاى كرونايى

حكايت اميد و فداكارى
■ در روز پزشك به احترامتان مى ايستيم

پايان جنجال كنكور 99

پرســتاران،   پزشكان، 
و  ســالمت  مدافعــان 
امــروز  درمــان  كادر 
به مناســبت روز پزشك 
زحماتتان  همه  برابر  در 
به  و  مى كنيم  خم  ســر 
شما  به  احترام  نشــان 
روزتــان  مى ايســتيم! 

مبارك، خدا قوت!!!
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نگاه

مجتمع هــاى  ســاخت 
مسكونى در داخل كارخانه 
هــا ضمن تأميــن رفاه 
خانوارهاى  آســايش  و 
مسكن  مشكل  كارگرى 
را  كارگران  از  بســيارى 

برطرف كند.

 eghtesad@hamedanpayam.com

فناوري

ماجراجويى بازارهاى مالى
 هفته ســوم مردادماه درحالى به پايان رســيد كه بازارهاى مالى در 

جريان نوسان و تالطم قرار گرفتند.
انعكاس خبرهاى اقتصادى و سياسى داخلى و خارجى بازارها را برآن 
داشت كه انتظارات كاهشى را فعال كنند. با اعالم رئيس دولت از ايجاد 
گشايش اقتصادى بدون ارائه جزئيات از اين اقدام، بازيگران بازار را وارد 
فاز فروش كرد و قيمت ســكه و دالر را كاهش داد. اين ميزان كاهش 
براى دالر در ابتداى هفته گذشــته در حدود 2 هزار تومان و براى سكه 
اندكى باالتر از يك ميليون تومان بوده اســت. از طرف ديگر نيز رئيس 
بانك مركزى اعالم كرد كه در صدد است تا بازار ارز را كنترل و نرخ را 
با ايجاد ثبات كاهش دهد. اين خبر با ايجاد صف هاى طوالنى فروش، 
قيمت ها را وارد روند كاهشى كرد. در اواسط هفته با افزايش نرخ حواله 
درهم، سكه و ارز درحالى وارد فاز افزايشى شدند كه جزئيات گشايش 
اقتصادى كه رئيس دولت خبــر آن را داده بود، فروش نفت به صورت 
اوراق بود و از آنجا كه معامله گران اين اقدام را كارساز براى ايجاد ثبات 
تلقى نكردند، به فعاليت خود ادامه دادند. همين موصوع سبب شد تا در 
روزها پايانى هفته دالر وارد كانال 22 هزار و 50 و حتى 23 هزار تومان 
شــود. اقدام مؤثر صرافى ها براى جلوگيرى از ورود تقاضاى كاذب به 
بازار، پيش بينى قيمت دالر را با مشــكل مواجه ساخته است. پر واضح 
است كه هيجانات موجود در بازار با تحت تأثير قرار گرفتن از اخبارهاى 
مثبت و منفى، از الگوى مشابهى پيروى مى كنند كه امكان پيش بينى آنها 
را افزايش مى دهد اما تغيير ناگهانى، هر يك از بازارها را در مسيرى قرار 
مى دهد كه به كوچك ترين اتفاق نيز واكنش نشان مى دهند. بازار سهام 
در هفته گذشته از اين قاعده مستثنا نبوده و به رغم آن كه هفته را با رشد 
2/2 درصدى آغاز مى كند در پايان هفته با افت ارزش كل سهام به زير 
2 ميليون واحد، بازدهى آن كاهش يافت. شاخص كل سهام از 2 هزار و 
78 واحد به هزار و 975 واحد در پايان هفته رسيد. شايد بتوان گفت كه 
دليل اصلى اين افت، منتفى شدن خبر انتشار صندوق دارا دوم متشكل 
از شركت هاى پااليش نفت تبريز، پااليش نفت بندرعباس، پااليش نفت 
اصفهان و پااليش نفت تهران در شهريورماه دانست. البته افت قيمت هاى 
جهانى به واسطه تنش هاى تجارى ميان چين و آمريكا، نيز كم تأثير نبوده 
است. به طور كلى 2 روند را مى توان براى شاخص سهام در هفته پيش 
رو درنظر گرفت. نخست آنكه به دليل افزايش نرخ سود بانكى و فروش 
بخشى از سهام عدالت توسط كارگزارى ها تأثير منفى بر قيمت ها داشته 
باشد. در مقابل عده اى معتقد هستند به دليل باال بودن حجم نقدينگى و 
رشــد انتظارات تورمى و اطمينان به ثبات نسبى در بازار سرمايه نسبت 
به ســاير بازارهاى موازى مانند طال، ارز و مسكن، عرضه اوراق سلف 
مــوازى نفت و بازدهى باالى ارزهاى اوليه دولتى، حجم نقدينگى وارد 

اين بازار شده و رشد خواهد كرد.
در بازارهاى بين المللى نيز روند پر نوســان مشابه كشور ديده مى شود. 
دامنه نوســان نفت خام آمريكا بين 40 تــا 42 دالر بوده و نفت اوپك 
بــه باالى 45 دالر رســيد. ســيگنال هاى مثبتى كه به واســطه كاهش 
محدوديت هاى ناشــى از كرونا شكل گرفت عامل مسلط در تحريك 
قيمت نفت بوده اســت. روند قيمتى در هفته گذشته به دليل رشد بازار 
ســهام اروپا مثبت و تنش هاى ميان چين و آمريكا پرنوســان اما بدون 

شوك بوده است.
موفقيت آميز بودن واكسن كرونا توسط روسيه، خبرى بود كه هفته پيش 
منتشــر شد و بيش از همه بازارها، قيمت جهانى طال را تحت تأثير قرار 
داد. روند كاهشى قيمت طال در روز دوشنبه به اوج خود رسيد و منفى 
5 درصد كاهش يافت اما از روز سه شــنبه با شيب بسيار ماليم افزايش 
و درنهايت به  هزار و 950 دالر رســيد. پيش بينى مى شود طال به عنوان 
پشتوانه پرقدرت در بيشتر اقتصادهاى جهانى به همراه اتخاذ سياست هاى 
تورم زا بانك هــاى مركزى اقتصادهاى بزرگ جهــان مى تواند محرك 

افزايش مجدد قيمت طالى جهانى باشد.
بيت كوين به عنوان پول ديجيتالى غيرمتمركز در دهه اخير از محبوبيت 
بسيارى در ميان كاربران برخوردار شده و و ارزش بااليى را در اين مدت 
رقم زده است. در هفته گذشته بيت كوين 2 افت شديد در ابتدا و انتهاى 
هفته تجربه كرده است. باالترين قيمت در هفته گذشته 11 هزار و 872

دالر بــوده اما در اين مدت از مرز مقاوتى 11 هزار و 500 دالر پايين تر 
نيامده است. تحليلگران معتقدند با توجه به اينكه در ماه گذشته ميالدى 
بيت كويــن 24 درصد افزايش بها را تجربه كــرده و همچنين به عنوان 
يك دارايى با ارزش براى ســرمايه گذارى بلندمدت به حساب مى آيد، 

پيش بينى مى شود كه بازدهى آن در هفته هاى پيش رو افزايش يابد.
* جمال رزاقى

تعرفه اينترنت افزايش يافت
 بســته هاى اينترنت اپراتورهاى كشور كه كوچ شان نزديك به 40

روز طول كشــيد، با افزايش تعرفه بازگشــتند؛ افزايش تعرفه اى كه 
برخالف وعده رگوالتورى، درباره آن پاسخ روشنى داده نشده است.

ابتداى هفته «حســين فالح جوشــقانى» در توئيتر خود از بازگشت 
بســته هاى اينترنتى كه از روز 13 تيرماه از اپليكيشــن هاى 2 اپراتور 
حذف شــده بودند، خبر داد. البته بازگشــت بســته ها كه قول داده 
بودند همان شــب اتفاق بيفتد، با چند ساعت تأخير انجام شد. رئيس 
رگوالتورى نيز وعده داد كه در اين باره با رســانه هاى جمعى صحبت 

خواهد كرد و نتيجه را به اطالع مردم خواهد رساند.
 گرانفروشى در ابعاد كوچكتر

بــه گزارش ايرنا، پيگيرى ها براى صحبــت با رگوالتورى به نتيجه 
نرســيد، اما مســأله مهمى كه پس از بازگشت بســته هاى اينترنت 
همچنان جاى پرســش دارد، اين است كه چرا گران  شدن ده تا 15
درصدى برخى از بســته هاى اينترنت و تفاوت قيمت در بسته هاى 
ارائه شده از ســوى اپراتورها در ســايت و اپليكيشن، با شفافيت 

همراه نبوده است؟
 روزى كــه تعرفه اينترنت با افزايش بــاالى صد درصد در برخى از 
بسته ها روبه رو شــد، كاربران مى توانستند با مراجعه به سايت هاى 2

اپراتور، بســته را به قيمت گذشته خريدارى كنند. اكنون نيز بازگشت 
بسته ها به اپليكيشن ها با تفاوت قيمت مواجه است.

مثال يكى از اپراتورها بســته 12 گيگ اينترنت همراه در اپليكيشن را 
با قيمت 46 هزار تومان به فروش مى رســاند، درحالى كه اين بسته در 
سايت همان اپراتور با قيمت 40 هزار تومان قابل خريدارى است. اين 
اختالف قيمت در واقع همان تخلف گذشــته است كه حاال در اندازه 

كوچك تر درحال انجام است.
 آيا ماجراى ارزش افزوده دوباره تكرار مى شود؟

مسأله ديگر، بازگشت مبالغى اســت كه بر اساس صحبت هاى وزير 
ارتباطات و رئيس ســازمان تنظيم مقررات بايد به كاربران بازگشت 
داده شــود. اما هنوز در اين باره نيز خبر تازه اى اعالم نشــده است و 
تنها چيزى كه كاربران مى دانند اين اســت كه مبلغ 600 ميليارد تومان 

گران فروشى رخ داده است.
گرانفروشــى و بازگشــت مبالغ به كاربران، موضوعى است كه سال 
گذشته نيز درباره كالهبردارى هاى ارزش افزوده تكرار شد و قول هايى 
نيز بابت بازگشت سرمايه دادند. اما اكنون شاهد اين مسأله هستيم كه 

با گذشت بيش از ده ماه هنوز خبرى نيست.
  افزايش قيمت حق اپراتور است؟

وزير ارتباطات هفته گذشــته در حاشــيه هيأت دولــت و در جمع 
خبرنگاران درباره افزايش قيمت اپراتورها گفت: گزارش هاى ســال 
مالى كه از سوى شركت هاى اپراتورها اعالم شده است و بر اساس آن 
ماليات پرداخت مى كنند، حاكى از سودهاى چند هزار ميليارد تومانى 

در سال گذشته است. 
وى افزود: شيوع كرونا استفاده مردم از اينترنت را باال برده است و بر 
اساس گزارش هايى كه وجود دارد در برخى از ماه ها درآمد آنها رشد 

40 درصدى داشته است.
جهرمى خاطرنشان كرد: هزينه هاى اپراتورها مانند اجاره مكان، مسائل 
فنى و نيروى انسانى ثابت است، اما درآمدشان رشد بسيار خوبى داشته 

است؛ بنابراين افزايش تعرفه آنها توجيه اقتصادى ندارد. 
اينها درحالى اســت كه اپراتورها بارها به صورت غيررســمى اعالم 
كرده اند، از آنجايى كه بيشــتر تجهيزاتى كه براى امور خود اســتفاده 
مى كنند وارداتى اســت و تعرفه دالر نيز به شدت باال رفته است، بايد 

قيمت خدمات خود را افزايش دهند.

رئيس كل سازمان امور مالياتى خبر داد
مهلت ارائه اظهارنامه مالياتى صاحبان مشاغل 

تمديد نخواهد شد
 رئيــس  كل ســازمان امــور مالياتــى كشــور اعــالم كــرد: شــنبه يكــم شــهريورماه، 
آخريــن مهلــت ارائــه اظهارنامــه مالياتــى صاحبــان مشــاغل اســت و ايــن مهلــت بــه 

ــد نخواهــد شــد. ــوان تمدي هيچ عن
ــه 31  ــه اينك ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ك ــا، خاطرنش ــى پارس ــنا، اميدعل ــزارش ايس ــه گ ب
مردادمــاه كــه آخريــن مهلــت مقــرر قانونــى بــراى ارائــه اظهارنامــه مالياتــى صاحبــان 

ــن  ــه) اســت؛ بنابراي ــل (جمع ــا روز تعطي ــالجارى اســت، مصــادف ب مشــاغل در س
براســاس قانــون، روز شــنبه يكــم شــهريورماه، آخريــن مهلــت قانونــى بــراى ارائــه 

ــود. اظهارنامــه مالياتــى اشــخاص حقيقــى خواهــد ب
وى از مؤديــان مالياتــى درخواســت كــرد، هرچــه ســريعتر نســبت بــه ارائــه اظهارنامــه 
ــه  ــه اظهارنام ــت ارائ ــد و مهل ــدام كنن ــود اق ــال 1398 خ ــرد س ــى عملك الكترونيك

ــد نخواهــد شــد. ــوان تمدي ــه هيچ عن ــى ب ماليات
بنــا بــر اعــالم ســازمان امــور مالياتــى، پارســا تأكيد كــرد: ارائــه نكــردن اظهارنامــه مالياتى 
در موعــد مقــرر قانونــى بــه تعلــق جريمــه غيرقابــل بخشــش و همچنيــن محروميــت از 

معافيــت پايــه مالياتــى و ســاير مشــوق هاى قانونــى منجــر خواهــد شــد.

خريد الكتروپمپ شناور به شماره ع/99/147-1
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامى خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد الكتروپمپ شناور از توليدكنندگان 

مربوطه مطابق مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه و از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) اقدام نمايد.
 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 به شماره فراخوان 2099007001000045 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: 1399/06/01

- هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 500,000 ريال است كه مى بايست 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 1399/6/1 لغايت 1399/6/6 تا پايان وقت ادارى.
- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تا پايان وقت ادارى 1399/6/17 (مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه است.)

- تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/6/18 ساعت 9سالن جلسات مناقصه گزار.
- تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 686/215/000 ريال است كه پيشنهاد دهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق بند الف ماده 
5 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659، مورخ 1394/9/22 ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر 
بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/6/17 به دبيرانه 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 آگهى در پايگاه ملى مناقصه و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.

شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اى براى پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان تجديد مناقصه هاى عمومى يك مرحله اى

 خبر ساخت مسكن كارگرى در شهرك هاى 
صنعتــى و جوار آن در هفته هاى اخير بازتاب 
گســترده اى در جامعه كارگرى داشــته و با 
توجــه به آنكه بخش اعظمــى از كارگران در 
شهرك هاى صنعتى مشغول كار و بدون خانه 

هستند، اهميت بسيارى پيدا كرده است.
آمارها نشان مى دهد كه در شهرك هاى صنعتى 
همدان چندين هزار نفر مشغول كار هستند و 
به دليل مشكالتى كه در بحث رفت وآمد و طى 
كردن مسافت طوالنى تا محل كار دارند، نياز 
به تأمين مســكن آنها بيش از پيش احســاس 

مى شود. 
در همين راســتا تفاهم نامه اى ميان اتاق تعاون 
ايــران و وزارت راه و شهرســازى در قالب 
طرح اقدام ملى مســكن به امضا رسيد كه به 
موجب آن، ساخت صد هزار واحد مسكونى 
در جوار شــهرك هاى صنعتى با مشــاركت 
تعاونى هاى مســكن پيش بينى شده و ساخت 
منازل كارگرى در جوار شهرك هاى صنعتى با 
هدف تأمين مسكن ارزان قيمت براى كارگران 
و حل مشــكل تردد آنها در دســتور كار قرار 

گرفته است.
بر اين اساس مقدمات كار در 12 استان كشور 
آغاز شده و ساماندهى متقاضيان در استان هاى 
همدان، زنجــان، آذربايجان شــرقى، فارس، 
خراســان رضوى، اصفهان، اردبيل، ســمنان، 
مركزى، خوزستان، قم و البرز آغاز شده است.
همچنين كميته اســتانى مسكن هاى كارگرى 
كشور با محوريت اتاق هاى تعاون ايجاد شده 
اســت؛ دبيرخانه ملى ساخت مسكن كارگرى 
نيز در اتاق تعاون ايران راه اندازى و اتاق هاى 
تعاون به صورت كارگزار اقدام به ســاماندهى 

متقاضيان و اجراى پروژه مى كنند.
بــه موجب تفاهم نامــه مذكــور، وزارت راه 
و شهرســازى متولى و سياســتگذار اصلى و 
وزارت كار متولى پايــش اطالعات كارگران 
و بانك مسكن تأمين كننده مالى و اتاق تعاون 
ايــران هماهنگى و مديريــت اجراى طرح را 

برعهده دارند.
آن طــور كه رئيس اتاق تعاون ايران گفته، قرار 
است با حذف قيمت زمين، واحدها به شكل 

ارزان در اختيار كارگران گذاشته شود.
او ميزان آورده كارگران در اين طرح را بســته 
به نوع مســكن مورد تقاضا متفاوت دانسته و 
مى گويد:«40 درصد آورده متعلق به بانك و20
درصد ديگر از سوى كارگران تأمين مى شود.»

به گفته عبداللهى، ســاخت مســكن كارگران 

الزاما در قالب متراژهاى 65 و 75 متر نبوده و 
پيش بينى شده واحدهاى با متراژ باالتر هم بنا 

به درخواست كارگران ساخته شود.
پيش از اين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، 
تفاهم نامه مشتركى با وزارت راه و شهرسازى 
به منظور ســاخت 200 هزار واحد مسكونى 
براى كارگران، بازنشستگان و مستمرى بگيران 
تأمين اجتماعى در دى ماه ســال 1398 منعقد 
كــرده بود و كارگروه مشــتركى ميان وزارت 
تعاون و اتاق تعاون ايران با هدف برنامه ريزى 
براى ســاخت 200 هزار واحد مســكونى و 

تدوين برنامه عملياتى برگزار شده بود.
بســيارى از كارشناسان و 
ســاخت  كارگرى  فعاالن 
در  كارگــرى  مســكن 
را  صنعتــى  شــهرك هاى 
اقدامى راهگشــا در جهت 
رفــع دغدغــه كارگــران 

مى دانند.
عالــى  كانــون  دبيــركل 
انجمن هاى صنفى كارگران 
ايســنا،  با  گفت وگــو  در 
بــا اســتقبال از ســاخت 
مســكونى  شــهرك هاى 
شــهرك هاى  جــوار  در 
ساخت  مى گويد:  صنعتى، 
بايد  مسكونى  شهرك هاى 
و  كارخانه ها  درون  در  هم 
شهرك هاى صنعتى باشد تا 

كارگران دغدغه خانواده و زندگى را نداشــته 
باشند و هم از شــهر دور نباشند تا در تأمين 
مايحتــاج و نيازهاى ضرورى و بهداشــتى و 
ارتقاى سطح علمى و آموزشى فرزندان دچار 

مشكل نشوند.
به گفته وى، در گذشــته برخى كارخانه هاى 
بزرگ در محوطه خود منازل ســازمانى براى 
پرسنل و كارگران ساخته بودند و درحال حاضر 
نيز يكســرى از كارخانه ها اين امكان را براى 

كارگران خود فراهم كرده اند.
على اكبر سيارمه فعال حوزه كار نيز بهره گيرى 
از ظرفيت انجمن هــاى صنفى كارگرى براى 
بدون  كارگران  شناســايى 
مســكن را مورد تأكيد قرار 
داده و مى گويــد: ســاخت 
در  مســكونى  مجتمع هاى 
ضمن  ها  كارخانــه  داخل 
تأميــن رفــاه و آســايش 
خانوارهاى كارگرى مشكل 
كارگران  از  بسيارى  مسكن 

را برطرف كند.
مقدمــات  درحال حاضــر 
صنعتى  شهرك  در  ساخت 
ايوانكــى انجــام شــده و 
آماده سازى  مراحل  زمين ها 
و كلنگ زنى را طى مى كنند. 
قرار اســت در اين شهرك 
و در زمينى به مســاحت ده 
هكتار مقدمات ساخت هزار 

احد مسكونى فراهم و كلنگ زنى آن به زودى 
انجام شود.

در شهرك صنعتى كاسپين، ساخت و تكميل 
900 واحد مسكونى پيش بينى و مقدمات كار 

آغاز شده است.
در شــهرك صنعتــى اشــتهارد، مذاكــرات 
براى تخصيــص زمين مورد نيــاز با وزارت 
راه وشهرســازى آغــاز شــده و جانمايى و 
امكان ســنجى و شناسايى اراضى قابل استفاده 
در اين منطقه به طور ويژه مورد نظر قرار گرفته 
و با توجه به شناســايى هــزار متقاضى داراى 
شرايط، كلنگ زنى پروژه هزار واحدى در فاز 

نخست هدفگذارى شده است.
در شهرك صنعتى شــمس آباد كه بيش از 45

هزار نفر ظرفيت اشــتغال دارد و بزرگ ترين 
شهرك صنعتى كشــور محسوب مى شود نيز 

كار در مرحله مقدماتى است.
مــاده 149 قانون كار اعالم كــرده كارفرمايان 
مكلفنــد با تعاونى هاى مســكن و درصورت 
نبود اين تعاونى ها به طور مســتقيم با كارگران 
بدون مســكن براى تأمين خانه هاى شخصى 
مناســب همــكارى الزم را صــورت دهند. 
كارفرمايــان بنگاه هاى بــزرگ نيز موظف به 
ساخت خانه هاى ســازمانى در جوار كارگاه 
يا محل مناسب ديگر هستند و دولت موظف 
شده با استفاده از تسهيالت بانكى و امكانات 
وزارت راه و شهرسازى، شهردارى ها و ساير 
دســتگاه هاى ذى ربط همــكارى الزم را در 

اين باره صورت دهد.

 بيشتر شاخص هاى مهم بورسى جهانى 
سبزپوش شدند.

شواهد نشــان مى دهد كه احتماال تا پيش 
از انتخابات رياست جمهورى آمريكا قرار 
نيست تغييرى در روابط پرتنش آمريكا و 
چين ايجاد شــود. دونالد ترامپ در جمع 
خبرنگاران گفته اســت به شخصه دستور 
تعويق مذاكرات جديــد با چين را صادر 
كرده و افزوده اســت نمى خواهد فعال با 
چينى ها رو در رو شــود. ترامپ همچنين 
چيــن را متهم كرده كــه در جلوگيرى از 

شيوع كرونا كوتاهى كرده است.
به نقل از بلومبرگ، با اين حال مارك ميدز 
رئيــس كاركنان كاخ ســفيد در موضعى 
معتدالنه تــر گفتــه اســت نمايندگانى از 
وزارت بازرگانى آمريكا با همتايان چينى 
در ارتباط خواهند بــود هر چند تاريخى 
قطعــى براى ديدار ســطح باالى 2 طرف 

تعيين نشده است.
به نظر مى رسد هزينه جنگ تجارى با چين 
براى كشورهاى اروپايى و آمريكايى بيشتر 
از چيزى باشد كه پيشتر تصور مى شد. يك 
مدل ســنجى صورت گرفته توسط بانك 
آف آمريكا نشــان مى دهــد خارج كردن 
خطوط توليدى غربى از چين به دست كم 
5 ســال زمان و بيش از يك تريليون دالر 
منابع مالى نياز خواهد داشــت. اين بانك 
با توجه به هزينه هاى بســيار باالى ترك 
چين به سياســتگذاران غربى پيشنهاد داده 

است تا تمركز خود را روى متقاعد كردن 
كارخانه ها در تأســيس واحدهاى توليدى 
جديد در كشور مبدأ از طريق مشوق هاى 

مالياتى بگذارند.
پيش از اين شــركت مشــهور آمريكايى 
به همــراه  بــود  گفتــه  كــوال  كــوكا 
زيرمجموعه هاى تابعه خود به گســترش 
حضور در بــازار چين ادامه خواهد داد. 
به گفته خبرگزارى ين هوا، قرار اســت 
يــك كارخانه جديد اين برند در چين با 
سرمايه گذارى 36 ميليون دالرى تا پيش 
از پايان ســالجارى افتتاح شود. عالوه بر 
كوكا كوال، بســيارى از برندهاى مشهور 
غربى نظير خودروســازى فولكس واگن 
آلمان، خودروســازى جگــوار لندروور 
انگليس، برند لوكس لوئى ويتون فرانسه 
و بانــك جى پى مــورگان آمريكا اعالم 
كرده بودنــد به حضور خــود در بازار 

بخشيد. خواهند  وسعت  چين 
به گفته كارشناسان اقتصادى، درصورتى كه 
دولــت آمريكا نتواند موافقــت كنگره را 
براى اجــراى يك بســته حمايتى بزرگ 
ديگر كســب كند، رشــد بخش مخارج 
مصرفى در آمريكا مجددا زير فشــار قرار 
خواهد گرفــت؛ بنابراين يك فاكتور مهم 
براى صعود بورس هــاى آمريكا در آينده 
ايــن خواهد بود كه دولت بتواند با كنگره 
بر ســر اجرايى شدن اين بســته به توافق 

برسد.

چه خبر از ساخت مسكن كارگران 
در شهرك  هاى صنعتي  همدان؟

بورس بين الملل

اوج گيرى بورس هاى جهانى

فرايند ثبت گوشى مسافرى بايد اصالح شود
 انجمــن واردكنندگان موبايل، تبلت و لــوازم جانبى اعالم كرد: با 
گذشــت بيش از 2 سال از اجراى طرح رجيسترى كه قرار بود جلوى 
واردات قاچــاق موبايل را بگيرد، اما همچنان شــاهد سوءاســتفاده 

سوداگران از خألهاى قانونى اين طرح هستيم.
به گزارش خبرآنالين به نقل از انجمن واردكنندگان تلفن همراه، در 2

سال اخير صدها هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق كه عمدتا موبايل هايى 
با ارزش بيشــتر از 300 يورو بوده اند با سوءاســتفاده از رويه مسافرى 
وارد كشــور شده است. اين اتفاق صدمات جبران ناپذيرى را با خروج 
صدها ميليون دالر بر بدنه اقتصادى كشــور وارد كرده و بســيارى از 
خريداران اين دستگاه ها را با مشكالت عديده اى از جمله نبود پشتيبانى 
مواجه كرده است.  براساس اعالم اين انجمن، اگرچه رويه «مسافرى» 
در 2 مرحله يكى در خردادماه و دومين بار در مهرماه سال 98 اصالح 
شد و تا حدود زيادى واردات از طريق اين رويه را از صرفه انداخت، 
اما همچنان ســودهاى كالنى از اين طريق نسيب سوداگران اين عرصه 
مى شــود. مديركل نظارت بر ســامانه هاى الكترونيكى و هوشمند ستاد 
مركــزى مبارزه با قاچــاق كاال و ارز در اين باره گفت: نتيجه ثبت تلفن 
همراه مســافرى با فرايند فعلى، سوءاستفاده از اطالعات مسافران براى 
تطهير كاالى قاچاق است، به اين  صورت كه متخلفان، به هر شكل ممكن 
به اطالعات مســافران دسترســى پيدا كرده و به نام آنها و گاهى بدون 

اطالعشان، از طريق درگاه اينترنتى گمرك، تلفن همراه ثبت مى كنند.



C M

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

شنبه  1 شهريورماه 1399  شماره 3833

7

خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

صعود بايرن به فينال ليگ قهرمانان
 تيم فوتبال بايرن مونيخ آلمان با برترى 3 بر صفر مقابل ليون فرانسه 
به فينال ليگ قهرمانان اروپا رســيد تا براى كســب عنوان قهرمانى به 

مصاف پارى سن ژرمن، ديگر نماينده فرانسه برود.
در دومين ديدار مرحلــه  نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا كه به ميزبانى 
پرتغال درحال برگزارى است، بايرن مونيخ برابر ليون به برترى رسيد و 

سزاوارانه جواز حضور در فينال را كسب كرد.
اين ديدار برخالف انتظار با عملكرد خوب ليون آغاز شد و اين تيم در 
همان دقايق ابتدايى 2 بخت عالى گلزنى داشــت كه اين موقعيت هاى 

عالى را از دست دادند.
پيش از اين، پارى ســن ژرمن فرانسه با برترى مقابل اليپزيگ آلمان به 

فينال رسيده بود.
با اين اوصاف تيم هاى بايرن مونيخ و پارى سن ژرمن، فردا شب ديدار 
پايانى فصل جارى ليگ قهرمانان اروپا را در شــهر ليســبون پرتغال 

برگزار مى كنند.

ليگ برتر كشتى قرعه كشى شد
 مراسم قرعه كشى بيستمين دوره ليگ برتر كشتى آزاد و فرنگى جام 
يادگار امام(ره) درحالى برگزار شــد كه هنوز مجوزى براى برگزارى 

اين رقابت ها صادر نشده است.
مراســم قرعه كشى بيستمين دوره ليگ برتر كشتى آزاد و فرنگى، 
جام يادگار امام(ره) با حضور جمعى از پيشكســوتان، مسئوالن 
و نمايندگان تيم هاى حاضر در دانشــكده تربيت بدنى دانشــگاه 
تهران و با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى برگزار شد. قرعه كشى 
اين رقابت ها درحالى با اصرار عجيب مســئوالن ســازمان ليگ 
فدراســيون كشــتى برگزار شــد كه هنوز هيچ مجــوزى براى 
برگزارى اين رقابت ها در شــرايط خطرناك شــيوع كرونا صادر 

است. نشده 
اسامى تيم هاى شركت كننده و گروه بندى مسابقات

كشتى آزاد: 10 تيم
گروه نخســت: دانشگاه آزاد اسالمى، اســتقالل تهران، پااليش نفت 

كرمانشاه، هيأت كشتى گلستان و شهردارى بجنورد
گروه دوم: بازار بزرگ ايران، هيأت كشــتى قائمشــهر، پاس تهران، 

ستارگان سارى و ويزازون
كشتى فرنگى: 11 تيم

گروه نخست: هيأت كشتى سيرجان، فوالد اكسين خوزستان، آريوبرزن 
بهبهان و رعد پدافند ارتش

گروه دوم: دانشگاه اسالمى، صبانور كردستان، احتشام گستر خوزستان 
و هيأت كشتى خراسان جنوبى

گروه ســوم: بازار بزرگ ايران، هيأت كشتى يزد و شهداى مدافع حرم 
قم

ساخت مقبره شادروان سيامند رحمان
 به پاس رشــادت ها و درخشش هاى شــادروان «سيامند رحمان» 
اسطوره پارا وزنه بردارى ايران و جهان، مقبره وى از سوى كميته ملى 
پارالمپيك، فرماندارى و ساير مسئوالن شهرستان اشنويه، در زادگاهش 

ساخته مى شود.
در نشست مشــترك دبير اجرايى كميته ملى پارالمپيك با مديران 
و دست اندركاران شهرستان اشــنويه، پيرامون ساخت مقبره اين 
جهان پهلوان نامدار، بحث و تبادل نظر به عمل آمد و مقرر شــد 
تا پــروژه مذكور با همكارى مشــترك كميته ملــى پارالمپيك، 
فرمانــدارى و شــهردارى اشــنويه در چند مرحلــه طراحى و 

شود. اجرايى 
براســاس تفاهم به عمل آمده در اين نشست در گام نخست، شهردار 
اشــنويه تا هفته آينده اقدامات مربوط به ساخت مقبره زنده ياد سيامند 
رحمان را به پايان خواهد رســاند. در مرحلــه دوم طرح، فرماندارى 

اشنويه، عمليات محوطه سازى را آغاز خواهد كرد.

خطرات و فوايد فعاليت بدنى 
براى سيستم ايمنى

 ميزان فعاليت بدنى كه فرد انجام مى دهد، مى تواند خطر ابتال به عفونت 
را تحت تأثير قرار  دهد و بر عملكرد سيستم ايمنى بدن تأثيرگذار باشد.

به گزارش ايســنا، انجام ورزش نامنظم، بسيار سنگين و طوالنى مدت 
سبب تضعيف عملكرد سيستم ايمنى بدن مى شود، مانند زمانى كه افراد 
به صورت هفتگى در ورزش هاى تفريحى شركت كرده و اين فعاليت ها 
را با شــدت بااليى انجام مى دهند. مطالعات متعدد نشــان مى دهد كه 
شيوع عالئم بيمارى دستگاه تنفسى در روزهاى پس از اجراى تمرينات 
اســتقامتى طوالنى مدت و شديد افزايش مى يابد و به طور كلى فرض 
بر اين است كه اين نشان دهنده تضعيف موقتى عملكرد سيستم ايمنى 

ناشى از ورزش طوالنى مدت است.
تحقيقات نشــان داده است كه دوره هاى تمرين شديد كه يك هفته يا 
بيشــتر به طول مى انجامد، در چندين جنبه عملكرد سيستم ايمنى را 
تحت فشار قرار مى دهد و اگرچه ورزشكاران نخبه از نظر بالينى دچار 
نقص ايمنى نيســتند، اما ممكن است كه در چندين مورد ايمنى را در 
برابر بيمارى هاى جزئى، به ويژه همزمان با دوره هاى تمرينى طوالنى و 

سنگين و يا در زمان مسابقات بزرگ به خطر بياندازد.
ورزش منظم و با شــدت متوسط، خطر ابتال به عفونت را در مقايسه 
با سبك زندگى بى تحرك كاهش مى دهد، اما دوره هاى طوالنى مدت 
ورزش و دوره هاى تمرينى با شدت باال با افزايش خطر عفونت همراه 
هستند و بايد بدانيم كه در ورزشكاران، يك نكته متداول اين است كه 
عالئم بيمارى تنفسى در نزديكى مسابقات وجود دارد و اين مى تواند 

عملكرد ورزشى را مختل كند.
تحقيقات نشــان داده كه تمرينات طوالنى مدت و شــديد، به اختالل 
عملكرد گلبول هاى ســفيد منجر مى شود، اين تغييرات موجب ايجاد 
به اصطالح «پنجره باز» شــده كه با كاهش توان سيستم دفاعى بدن در 
برابر ويروس ها و باكترى ها همراه اســت و خطر ابتال به بيمارى هاى 
عفونى به ويژه در دستگاه تنفس را افزايش مى دهد. عوامل ديگرى مانند 
اســترس روانى، كمبود خواب و سوءتغذيه نيز مى توانند ايمنى بدن را 

كاهش داده و به افزايش خطر عفونت منجر شوند.
شايع ترين بيمارى ها در ورزشكاران عفونت هاى ويروسى دستگاه تنفسى 
فوقانى (سرماخوردگى و آنفلوانزا) است كه در فصل زمستان شايع تر است 
و بزرگســاالن به طور معمول ساالنه بين 2 تا 4 دوره اين بيمارى تنفسى 
را تجربه مى كنند.همچنين ورزشــكاران به دليل آلرژى يا التهاب ناشى از 
استنشــاق هواى سرد، خشــك يا آلوده، مى توانند عالئم مشابهى (مانند 
گلودرد) را از خود بروز دهند كه البته اين عالئم عموما بى اهميت است، اما 
با اينكه مهم نيست كه علت آن التهاب عفونى يا آلرژيك بوده ولى مى تواند 
دليل عاملى باشد كه يك ورزشكار ملزم شود ادامه تمرينات را قطع كند، 
كم كار كند يا حتى يك رقابت مهم را از دست بدهد. جالب است كه همه 
اين مطالعات نشان مى دهد كه در مقايسه با همتايان مرد، شيوع اين بيمارى 

در ورزشكاران زن تا حدودى بيشتر است.
دوره هاى تمرينى شــديد با ريكاورى ناكافى ممكن اســت به حالت 
موقتى ايمونودپرس(افت توانايى سيســتم ايمنى بدن) منجر شود كه 
البته بايد توجه داشت با چند روز استراحت نسبى مى تواند بهبود يابد؛ 
بنابراين توصيه مى شود درصورتى كه تمرينات شديد و طوالنى مدت 
را در برنامــه خود داريد حتما پس از تمرينات به طور كامل ريكاورى 
كنيد تا بدن شــما اســتراحت كرده و بتواند در برابر فشار هاى وارده 

مقاومت كرده و از ايجاد بيمارى هاى عفونى جلوگيرى كند.
ورزشكاران مى توانند با جلوگيرى از تماس نزديك با افرادى كه عالئم 
عفونت دارند از دريافت و انتقال ويروس پيشــگيرى كرده و همچنين 
مى توانند با تمرينات با شدت مناسب، رعايت بهداشت دهان و دندان 
و به اشــتراك نگذاشتن وسايل شخصى مانند حوله و بطرى نوشيدنى 

و... خطر ابتال به عفونت را به حداقل برسانند.
 بر اســاس اين مطلب كه از سوى محمد مهرتاش متخصص پزشكى 
ورزشى تهيه شده است به ورزشكاران توصيه مى شود در طول تمرين 
طوالنى مدت 30 تا 60 گرم كربوهيدرات در ساعت مصرف و از پلى 
فنول (فالونوئيد يا گياهان با خواص دارويى) حاوى مكمل ها يا مواد 

غذايى و پروبيوتيك هاى الكتوباسيل استفاده كنند. 
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پيشخوان

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1399 ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار 
به استناد ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و مواد 59 و 64 آيين نامه قانون ثبت و تبصره ماده 25 اصالحيه قانون مصوب بهمن ماه سال 1351 و ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان فاقد سند 

رسمى اينك اسامى اشخاصى كه در سه ماهه اول سال 1399 درخواست ثبت نموده اند به شرح ذيل آگهى در دو نوبت به فاصله سى روز منتشر خواهد شد.
1- پالك 11004 فرعى مجزى شده از 1377 فرعى از پالك 139 اصلى خانم فاطمه سحر خيزنشاط فرزند ابراهيم نسبت به 54 شعير و امير احسان ابراهيمى مداح فرزند خداداد نسبت به 28 شعير و خانم الهام 

ابراهيمى مداح فرزند خداداد نسبت به 14 شعير از اعيانى ششدانگ يك باب خانه به مساحت 260/89 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.
2- پالك 11006 فرعى مجزى شــده از 1414 فرعى از پالك 139 اصلى مســجد حاج فضلعلى به توليت اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان بهار اعيانى ششدانگ يك باب مسجد و خانه عالم متصل به مساحت 

445/60 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.
3- پالك 11008 فرعى مجزى شده از 531 فرعى از پالك 139 اصلى مسجد النبى (ص) به توليت اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان بهار اعيانى ششدانگ يك باب مسجد به مساحت 411/70 مترمربع واقع در 

بهار بخش چهار همدان. 
4- پالك 11009 فرعى مجزى شده از 940 فرعى از پالك 139 اصلى مسجد امام زمان (عج) به توليت اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان بهار اعيانى ششدانگ يك باب مسجد به مساحت 315/70 مترمربع واقع 

در بهار بخش چهار همدان
5- پالك 11010 فرعى مجزى شده از 1566 فرعى از پالك 139 اصلى مسجد امام رضا(ع) به توليت اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان بهار اعيانى ششدانگ يك باب مسجد به مساحت 460/90 مترمربع واقع 

در بهار بخش چهار همدان.
6- پالك 11011 فرعى مجزى شده از 1625 فرعى از پالك 139 اصلى مسجد امام باب الحوائج(ع) به توليت اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان بهار اعيانى ششدانگ يك باب مسجد به مساحت 247/02 مترمربع 

واقع در بهار بخش چهار همدان.
7- پالك 11012 فرعى مجزى شده از 1049 فرعى از پالك 139 اصلى مسجد حضرت وليعصر(ع) به توليت اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان بهار اعيانى ششدانگ يك باب مسجد به مساحت 261/90 مترمربع 

واقع در بهار بخش چهار همدان.
8- پالك 11013 فرعى مجزى شــده از 675 فرعى از پالك 139 اصلى مســجد على ابن ابى طالب(ع) به توليت اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان بهار اعيانى ششدانگ يك باب مسجد به مساحت 321/50 

مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان..
9- پالك 11014 فرعى مجزى شــده از 1290 فرعى از پالك 139 اصلى مســجد جامع بهار به توليت اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان بهار اعيانى ششدانگ يك باب مسجد به مساحت 368/70 مترمربع واقع 

در بهار بخش چهار همدان.
10- پالك 11015 فرعى مجزى شده از 1451 فرعى از پالك 139 اصلى خانم رقيه نورى فرزند يحيى نسبت به چهار دانگ مشاع و آقاى محمد واثقى مزين فرزند الياس نسبت به دو دانگ مشاع از اعيانى ششدانگ 

يك باب ساختمان به مساحت 157/15 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.
11- پالك 11016 فرعى مجزى شــده از 1210 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى خيراله شعبانى فرزند حبيب اله اعيانى ششدانگ يك باب خانه جهت الحاق به پالك 4574 فرعى به مساحت 23/56 مترمربع واقع 

در بهار بخش چهار همدان. 
12- پالك 11019 فرعى مجزى شده از 1076 فرعى از پالك 139 اصلى خانم فريبا پناهى فرزند ابراهيم اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان مسكونى و نانوايى احداثى در آن به مساحت200/11 مترمربع واقع در 

بهار بخش چهار همدان.
13- پالك 11022 فرعى مجزى شــده از 992 فرعى از پالك 139 اصلى آقاى اصغر نيازى وحدتى فرزند خيراله اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان تجارى و مسكونى به مساحت 181/73 مترمربع واقع در بهار 

بخش چهار همدان. 
14- پالك 11023 فرعى مجزى شده از 1431 فرعى از پالك 139 اصلى خانم رحيمه نعمتى فرزند عزت اله اعيانى ششدانگ يك باب  ساختمان به مساحت 326/74 مترمربع واقع در بهار بخش چهار همدان.

لذا طبق ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك هر كس نســبت به امالك مندرج در اين آگهى اعتراض دارد اعتراض كتبى خود را از نخستين روز انتشار نوبت اول به مدت 90 روز به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايد و نيز چنانچه قبال بين متقاضى و معترض دعوايى در دادگاه مطرح شده باشد معترض مى بايست گواهى مبنى 
بر جريان دعوى از دادگاه اخذ و به اين اداره تســليم نمايد بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد ضمناً حقوق ارتفاقى در زمان تحديد 

حدود تعيين خواهد شد. (م الف 196)
تاريخ انتشار نوبت اول:1399/05/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/01
هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار 

آگهي حصر وراثت
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  6894 ب ــماره شناس ــورى داراى ش ــر من ــاى غدي آق
ــوده و  ــت نم ــى حصروراث ــوزه درخواســت گواه ــن ح ــه 111/251/99ش از اي كالس
ــه شــماره شناســنامه   چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان فــرخ لقــا درخشــان ب
ــه  ــه ورث ــدرود زندگــى گفت ــگاه دائمــى خــود ب ــخ 98/7/2 در اقامت 3199 در تاري
ــر  ــى حص ــى گواه ــه: 1-مقاض ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفى/متوفي حين الف
ــد  ــورى فرزن ــران من ــى 2-مه ــر متوف ــر پس ــوق الذك ــخصات ف ــا مش ــت ب وراث
حاجــى محمــد بــه شــماره شناســنامه 5661 صــادره از بهــار متولــد 1345 پســر 
ــه شــماره شناســنامه 6146  ــد حاجــى محمــد ب ــورى فرزن ــه 3-فرهــاد من متوفي
ــد حاجــى  ــد 1348 پســر متوفيــه 4-حســنيه منــورى فرزن صــادره از بهــار متول
ــد 1344 دختــر متوفيــه  ــه شــماره شناســنامه 58 صــادره از بهــار متول محمــد ب
ــادره  ــنامه 6638 ص ــماره شناس ــه ش ــد ب ــد حاجــى محم ــورى فرزن ــرم من 5-اك
ــد  ــى محم ــد حاج ــورى فرزن ــره من ــه 6-زه ــر متوفي ــد 1351 دخت ــار متول از به
ــد 1360 دختــر متوفيــه والغيــر  ــه شــماره شناســنامه 73 صــادره از بهــار متول ب
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 تقديــم دارد واال گواهــي صــادر 

ــف 292) خواهــد شــد. (م ال
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف بهار

آگهي حصر وراثت
ــه  ــت كالس ــرح دادخواس ــه ش ــنامه  6075 ب ــماره شناس ــى داراى ش ــول زنجان ــم بت خان
ــح  ــن توضي ــوده و چني ــت نم ــى حصروراث ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح 354/99/112 از اي
ــه شــماره شناســنامه  7 در تاريــخ 1396/1/30  ــه حيــدرى ب داده كــه شــادروان ذبيــح ال
ــه  ــوت آن متوفى/متوفي ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم در اقامت
ــماره  ــه ش ــد 1338 ب ــم متول ــد ابوالقاس ــى فرزن ــول زنجان ــه: 1-بت ــت ب ــر اس منحص
شناســنامه 6075 همســر متوفــى 2- محمدرســول حيــدرى فرزنــد ذبيــح اله متولــد1382 
بــه شــماره شناســنامه 4040436067 فرزنــد متوفــى 3-عالــم حيــدرى فرزنــد ذبيــح الــه 
متولــد1364 بــه شــماره شناســنامه 39 فرزنــد متوفى4-هاجــر حيــدرى فرزنــد ذبيــح الــه 
متولــد1366 بــه شــماره شناســنامه 800 فرزنــد متوفــى 5-طاهــره حيــدرى فرزنــد ذبيــح 
الــه متولــد1362 بــه شــماره شناســنامه 96 فرزنــد متوفــى 6-خديجــه حيــدرى فرزنــد 
ذبيــح الــه متولــد1351 بــه شــماره شناســنامه 8621 فرزنــد متوفــى 7-ســكينه حيــدرى 
ــى  ــد متوف ــنامه 4040006461 فرزن ــماره شناس ــه ش ــد1387 ب ــه متول ــح ال ــد ذبي فرزن
8-منصــوره حيــدرى فرزنــد ذبيــح الــه متولــد1353 بــه شــماره شناســنامه 8722 فرزنــد 
متوفــى 9-منصــوره حيــدرى فرزنــد ذبيــح الــه متولــد1360 بــه شــماره شناســنامه 10308 
فرزنــد متوفــى 10-طيبــه حيــدرى فرزنــد ذبيــح الــه متولــد1357 بــه شــماره شناســنامه 
4051107671 فرزنــد متوفــى اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبــور را در 
ــا وصيتنامــه از متوفــي  ــا هــر كســي اعتراضــي دارد و ي ــد ت يــك نوبــت آگهــي مي نماي
نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي 

صــادر خواهــد شــد. (م الــف 291)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
آقاى مرتضى كربالئى وردى دستجردى داراى شماره شناسنامه  4051626865 به شرح دادخواست 
كالســه 352/99 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
حسين كربالئى وردى دستجردى به شماره شناسنامه  4040360494 در تاريخ 99/5/16 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است به: 1- حسن كرباليى 
وردى دستجردى فرزند محمد به شماره شناسنامه 4 متولد 1339/1/1 پدر متوفى 2-پوران دستجردى 
فرزند رضا به شماره شناسنامه 1871 متولد 1339/12/10 مادر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

(م الف 290)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

مسى در آستانه يك تصميم بزرگ
 سكوت اين روزهاى ليونل مسى اضطراب و نگرانى را در بارسلونا 
و هوادارانش افزايش داده است. او به رونالد كومان و پروژه نامعلومش 

اعتماد مى كند يا ...؟
ليونل مسى در بارسا مى ماند يا پس از 20 سال از جمع آبى انارى ها جدا 
مى شــود؟ اين بزرگ ترين پرسش اين روزهاى فوتبال دوستان و به ويژه 
هواداران بارسلوناســت كه دوران ســختى را پس از شكست 8 بر2 از 

بايرن پشت سر مى گذارند.

ليونل مسى جمعه گذشته تاريك ترين شب فوتبالى خود با پيراهن بارسا 
را تجربه كرد. اگر تاريك ترين شب فوتبالش را فينال جام جهانى 2014
و شكست از آلمان بدانيم، قطعا باخت سنگين به بايرن، دومين شكست 
تلخ تمام دوران فوتبال مســى محســوب مى شــود كه هرگز فراموش 

نخواهد شد.
مســى از مدت ها پيش گفته بود كه بارسلونا تيمى در حد و اندازه هاى 

قهرمانى در چمپيونزليگ نيست. 
در قرارداد مســى، بندى گنجانده شده است كه بر اساس آن مى تواند با 

اختيار خودش از بارسا جدا شود.

درباره آينده ليونل مســى حرف و حديث بســيار است و از 3 باشگاه 
به عنوان مقصد احتمالى او درصورت جدايى از بارسا نام برده مى شود: 

منچسترسيتى، اينترميالن و پى اس جى.
در اين بين گفته مى شــود كه بيش از همه منچسترسيتى با هدايت پپ 
گوارديوال و مالكان اماراتى اش و نيز اينتر با مالكان چينى اش براى شكار 

ليونل مسى شانس دارند.
پس از انتخاب رونالد كومان به عنوان ســرمربى جديد بارسا نخستين 
مأموريت او راضى كردن ليونل مســى و متقاعد كردن او به ايده هايش 

خواهد بود. 

لواندوفسكى به ركورد 
فان نيستلروى رسيد

 ستاره لهستانى بايرن مونيخ با گلزنى 
در 9 بــازى پياپى به ركــورد رود فان 

نيستلروى رسيد.
در دومين شب از مرحله نيمه نهايى ليگ 
قهرمانان اروپــا، بايرن مونيخ به مصاف 
المپيك ليون رفت و با نتيجه 3 بر صفر 
به پيروزى رســيد كه يكى از اين گل ها 

را روبرت لواندوفسكى به ثمر رساند.
روبرت لواندوفســكى با اين گل، تعداد 
گل هــاى خــود را به عدد 15 رســاند 
تا در آســتانه آقاى گلــى اين فصل از 
رقابت هاى ليگ قهرمانان اروپا قرارگيرد.

ستاره لهستانى بايرن با گلزنى در 9 بازى 
متوالى به ركورد فان نيستلروى رسيد و 
مى تواند در فينال از ستاره سابق فوتبال 
هلند عبور كند. كريســتيانو رونالدو با 
گلزنى در 11 بــازى متوالى ركورددار 

است.

رودريگز به تورينو 
پيوست

 مدافع سوئيسى تيم ميالن به تورينو 
منتقل شد.

ريــكاردو رودريگز مدافع 27 ســاله و 
سوئيســى ميالن با عقد قــراردادى 4 
ساله به ارزش 3 ميليون يورو به تورينو 
پيوســت. حقوق او در هــر فصل 1/5 

ميليون يورو خواهد بود.
از   2017 تابســتان  در  رودريگــز 
وولفســبورگ به ميالن پيوســت و 92 
بار براى اين تيم به ميدان رفت. او نيمه 
دوم فصل گذشته را به شكل قرضى در 
آيندهوون گذرانده بود اما اين باشــگاه 
هلندى ترجيح داد بند دائمى كردن اين 

قرارداد را فعال نكند.

دروازه بان ُرم كرونايى 
شد

 «آنتونيــو ميرانتــه» دروازه بــان تيم 
فوتبال آ.اس رم ايتاليا به ويروس كرونا 
بر  مبنى  اخبارى  شــد.در حالى كه  مبتال 
ابتالى ايــن دروازه بان باتجربه به كرونا 
در رسانه هاى ايتاليايى منتشر شده بود، 
وى در صفحه شخصى خود در فضاى 

مجازى اين خبر را تأييد كرد.
اين دروازه بان 37 ساله اعالم كرد نتيجه 
تست كروناى او مثبت بوده، اما شرايط 
نسبتا خوبى دارد و مشكلى او را تهديد 
نمى كند.ميرانته اعالم كرد كه طبق دستور 
پزشكان بايد 2 هفته در قرنطينه باشد و 
اردوى پيش فصل تيمش را از دســت 

مى دهد.

كومان به صورت رسمى 
سرمربى بارسلونا شد

 با اعالم باشــگاه بارسلونا، «رونالد 
كومان» به صورت رســمى ســرمربى 

كاتاالن ها شد.
باشگاه بارسلونا رسما كومان را به عنوان 
سرمربى جديد خود معرفى كرد. قرارداد 
اين ســرمربى هلندى 2 ساله است. اين 
مربى 57 ساله 6 ســال سابقه پوشيدن 

پيراهن بارسا را دارد.

كارت پرسنلى آموزش و پرورش محمدرضا بياتى فرزند 
سبزى به شماره 67933327 به شماره 133 متولد 1359 

صادره از كبودراهنگ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.

 ســازمان ليگ فوتبال ايران در تصميمى 
احساســى جذب بازيكنان و مربيان خارجى 
را بــراى تيم ها در فصل آينده ممنوع كرد كه 
اين كار به نوعى سرپوش گذاشتن به عملكرد 
مديران بى كفايــت فوتبال ايران در مســأله 

قرارداد با خارجى ها است.
به گزارش ايسنا، شكست در پرونده ويلموتس 
بــار ديگر هزينــه مالى زيادى روى دســت 
فدراســيون و فوتبال ايران گذاشــت تا حاال 
همه اركان كشور مستأصل به دنبال راهى براى 
پرداخت بدهى بيــش از 160 ميليارد تومانى 
مربى بلژيكى باشند. اشتباه بزرگ فدراسيون 
فوتبال در قرارداد بسته شده با ويلموتس كار 
دســت ايران داده و حاال سئول نشينان بايد به 

فكر راه حلى براى اين موضوع باشند.
در اين بين باز هم ســازمان ليگ دســت به 
تصميمى احساســاتى زد و عقد قــرارداد با 
بازيكنان و مربيــان خارجى جديد را ممنوع 
كرد. تصميمى كه در پى شكست هاى پيشين 
تيم هاى ايرانى در پرونده هاى ارســال شــده 
به فيفا، گرفته شــده بود و نــه نتيجه مؤثرى 
داشت و نه دوامى در آن بود. به زودى دوباره 
پنجره نقل و انتقاالت باز مى شــود و دولت، 
فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ به دليل فشار 
تيم هاى پرطرفدار از اين تصميم خود سرباز 

مى زند.
جدا از ثبات نداشــتن فوتبالى هاى ايران در 
اين موضوع، ممنوعيت اســتفاده از بازيكنان 
و مربيان خارجــى جديد به نوعى پاك كردن 
صورت مســأله اســت؛ زيرا ايــن مديران 
باشگاه ها و فدراســيون فوتبال هستند كه از 
قرارداد با خارجى ها سعى در پر كردن جيب 
خود دارند. شايد بهتر بود به جاى اين قانون، 
قانونى گذاشــته مى شد كه قرارداد خارجى ها 
شفاف در همه رسانه ها انتشار پيدا كند تا هر 
مديرى نتواند با تعللى عمدى، هم جريمه هاى 
اين چنينى روى دست فوتبال ايران بگذارد و 

هم نتواند قــراردادى با مبالغ خارج از عرف 
فوتبال ايران با بازيكنان و مربيان خارجى امضا 

كند تا پولى در كنار آن به جيب بزند.
اين تصميم خيلى نمى تواند به بهبود مســائل 
مالى و بدهى هاى باشــگاه هاى ايرانى كمك 
كند؛ زيرا تنهــا قيمت بازيكنان داخلى را باال 
مى برد و آنها هم اگر پولشــان داده نشــود، 
باز هم شكايت شــان را به فيفا مى برند و باز 
همان آش است و همان كاسه. معلوم نيست 
مديران اين فوتبال چه گلى به ســر آن زده اند 
كه نــه هيچ وقت رنگ محروميت را مى بينند، 
نــه جريمه را و نه حتــى تذكر را. ممنوعيت 
حضــور خارجى ها در فوتبــال ايران تفاوت 
چندانى ايجاد نمى كند و تنها ســب مى شود 
مديران و دالالن فعــال در عرصه فوتبال، به 
جاى ســودهاى دالرى هنگفت، به سودهاى 

ريالى زياد قناعت كنند.
چند فصلى است كه بازيكنان خارجى خوبى 
راهى باشــگاه هاى ايرانى شده اند و از كيفيت 
بااليى برخوردارند. شيخ دياباته استقالل آقاى 
گل ليگ اســت، رادوشــوويچ با حضور در 
كمتر نيمى از بازى هاى اين فصل پرسپوليس، 

پنجمين دروازه بان برتر ليگ از نظر كلين شيت 
اســت، ماركوويچ بار خط حمله ذوب آهن 
را به دوش مى كشــد، كى روش و پريرا آقاى 
گل هاى فصل گذشــته ليگ ايران هســتند و 
بســيارى بازينان خارجى ديگر كه در ســاير 
تيم هاى ايرانى مى درخشــند. به قطع يكى از 
داليل بهبود كيفيت ليگ  ايران حضور چنين 
بازيكنانى اســت و حاال تصميم احساســى 
ســازمان ليگ مى تواند دوبــاره موجب افت 
كيفيت ليگ شــود. تصميم درست تر نظارت 
بر قرارداد بازيكنان و مربيان خارجى اســت 
 و ممنوعيــت حضور آنهــا در ايران، فقط به 
فوتبال مملكت صدمه مى زند. در ســال هاى 
اخير درصد حضــور خارجى هاى بى كيفيت 
در زمين يا روى نيمكــت تيم ها كاهش پيدا 
كــرده كه اين نكته مثبتى بــراى فوتبال ايران 
است. تعلل در پرداخت قرارداد خارجى ها از 
ســوى مديران فوتبالى، موجب ايجاد چالش 
در باشگاه هاى مختلف و حتى تيم ملى شده 
اســت. بازيكن و مربى خارجى باكيفيت در 
فوتبال ايران زياد اســت اما هيچ گونه نظارتى 
در قرارداد آنها و پرداخت پول به آنها نيست 
و همين مسأله ساز شده است. متأسفانه فوتبال 
ايــران به قربانــى كردن افراد بــراى مديران 
بى كفايت عادت كرده اســت و اين بار نوبت 
خارجى ها است كه قربانى مسئوليت نداشتن 
و طمعكار بودن مديــران ايرانى و بى كفايت 

فوتبالى شوند.
معلوم نيســت فدراســيون فوتبال و سازمان 
ليگ تا چــه اندازه روى ايــن تصميم خود 
خواهند ماند و آيا مانند سال هاى گذشته، باز 
هم با فشــار هواداران از آن صرفنظر خواهند 
كرد يا خير! اما مســأله مهم تر رســيدگى به 
خرابكارى ها و دسته گل به آب دادن مديرانى 
اســت كه با وجود به دردسر انداختن فوتبال 
ايران، ككشــان هم نمى گزد و باز هم تنها به 

فكر پر كردن جيب خود هستند.

ممنوعيت فعاليت خارجى ها در فوتبال ايران

كمك به فوتبال 
يا فرار از بى كفايتى مديران!

در ســال هاى اخير درصد 
خارجى هــاى  حضــور 
بى كيفيت در زمين يا روى 
پيدا  كاهش  تيم ها  نيمكت 
كرده كــه اين نكته مثبتى 
است.  ايران  فوتبال  براى 
تعلــل در پرداخت قرارداد 
خارجى ها از سوى مديران 
فوتبالــى، موجــب ايجاد 
چالــش در باشــگاه هاى 
ملى  تيم  حتــى  و  مختلف 

شده است
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باباطاهر

مقاومت هنوز ادامه دارد
 مراسم تجليل از آزادگان استان همدان در حضور مسئوالن و با 

همت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار شد.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى در اين مراســم با بيان اينكه 
هويت سازى در فرهنگ بحث مهمى است، گفت: فرهنگ اسالمى 
و ايرانى يك فرهنگ خاص اســت كه از مبانى اسالمى برخواسته 

است.
احمدرضا احسانى با بيان اينكه ايران گذشته اى درخشان دارد، بيان 
كرد: ريشه فرهنگى انقالب اسالمى در هيچ انقالبى ديده نمى شود.

وى بــا بيان اينكه در جنگ افرادى از جان گذشــته اند كه موجب 
افتخار ما است، افزود: موضوع آزادگان كمى متفاوت است چون 
چندين سال در شرايط سخت مقاومت كرده اند و بخشى از بهترين 

دوران زندگى خود گذشته اند.
احسانى با بيان اينكه مقاومت هنوز ادامه دارد، ادامه داد: اكنون هم 
جامعه درگير كرونا است و تمام جامعه از جمله كادر درمان، سپاه، 
بسيج، مردم و... زندگى خود را وقف حفاظت از انقالب كرده اند.

جانشين سپاه انصارالحســين(ع) استان همدان نيز درباره آزادگان 
بيان كرد: مقاومت ادامه دارد و آزادگان در محور مقاومت همچنان 

انجام وظيفه مى كنند.
مهدى فرجى با بيان اينكه شــرايط فعلى جامعه يك شرايط ويژه 
است، اظهار كرد: جامعه پزشكى ايثارگرانه به مردم خدمت مى كنند 
اگر جامعه پزشــكى نبود قطعاً فوتى هاى كرونا 3 برابر آمار كنونى 

مى شد.
در پايان اين مراسم تعدادى از آزادگان استان همدان و خانواده آنها 

به نمايندگى از تمام آزادگان استان تجليل شدند.

غرب با ترجمه آثار ابن سينا و 
ابن رشد از خواب جهل و جمود 

بيدار شد
 غربى ها به وســيله كتاب هاى ابن ســينا و ابن 
رشــد با عقالنيت متفكران يونان آشــنا شدند. ما 
چــراغ عقالنيتى كه از اســالم گرفتيم را به مرور 

زمان و به آرامى تحويل غرب داديم.
يحيى يثربى اســتاد فلسفه اسالمى دانشگاه عالمه 
طباطبايى درباره دوران شــاخص فــراز و فرود 
حكمت و فلسفه در تاريخ انديشه اسالمى گفت: 
در تاريخ فلسفه اسالمى ابن سينا براى فراز تفكر 
فلســفى گام هاى مؤثرى برداشــت، اما متأسفانه 

پس از ابن ســينا، تفكر فلسفى با غزالى به نهايت 
فرودش رســيد. ابن رشــد تالش هاى بســيارى 
متحمل شد تا ابن سينا و تفكر فلسفى او را دوباره 
زنده كند اما از عهده او بر نيامد. پس از سهرودى 
و مالصدرا ديگر كســى به فكر فراز نبود و تفكر 

فلسفى رو به فرود رفت.
دكتــر ســيديحيى يثربى با بيــان اينكه غرب با 
ترجمه آثار ابن سينا و ابن رشد از خواب جهل 
و جمود بيدار شد، افزود: غربى ها فلسفه يونان 
را نابود كردند. تنهــا مفاهيم نوافالطونيان باقى 
ماند كه با مســيحيت ممزوج شد. چيزى به نام 
ميراث يونان در ميــان آنها باقى نماند. غربى ها 
به وســيله كتاب هاى ابن ســينا و ابن رشــد با 

عقالنيت متفكران يونان آشــنا شدند. پس از آن 
آثار ارسطو را جدى گرفتند و در قرن دوازدهم 
به وسيله فلسفه اســالمى از تصوف به عقالنيت 
بازگشت كردند، اين درحالى است كه در همان 
زمان ما به وســيله غزالى و ديگران از عقالنيت 
به تصوف بازگشــتيم و دچار وارونگى شديم. 
برترانــد راســل مى گويد: ابن رشــد در جهان 
اســالم آخرين گام بود اما در جهان مســحيت 

اين تازه آغاز راه بود.
اســتاد فلسفه و عرفان اســالمى با اشاره به اينكه 
تاريخ فلســفه غربى ها معترف اســت كه جهان 
اســالم بود كه آنها را به روشن انديشى واداشت، 
ادامه داد: ما چراغ عقالنيتى كه از اسالم گرفتيم را 

به مرور زمان و به آرامى تحويل غرب داديم. غرب 
ايــن چراغ را تقويت و دنياى جديدى را بنا كرد، 
از همين رو مى بينيم كه تمدن اسالمى تا قرن 5 و 
6 از جايــگاه ويژه اى برخوردار بود و پس از اين 

دوره دچار ضعف و كم فروغى شد.
يثربــى افزود: تمام اديان پيش از اســالم خرافى 
و غيرعقالنى بودند. اســالم با ظهورش بر روى 
عقالنيت تكيه و بر اين موضوع تأكيد كرد كه هر 
يك از افراد بايد تقليد را كنار گذاشته و عقايدش 

را تشخيص و سازمان دهد.
وى ادامه داد: به مرور كه فتوحات اسالمى گسترش 
يافت تأثير گرفتن از مكتب هاى غيرعقالنى نيز در 

ميان ايرانى ها گسترش پيدا كرد. 

مراسم گراميداشت روز پزشك و روز همدان برگزار شد
كادر درمان 

جايگاهى رفيع در قلب مردم دارند

 بوعلى ســينا از معروف ترين چهره هاى پزشكى در جهان است كه 
زادروز وى را به نام روز همدان و روز پزشك نامگذارى كرده اند. به دليل 
مصادف بودن يك شــهريورماه با آغاز ايام ماه محرم، شهردارى همدان 
مراسمى را چهارشنبه شب در محل آرامگاه بوعلى سينا ترتيب داد تا هم 

شأنيت محرم حفظ و هم تجليل از پزشكان و روز همدان انجام شود.
در اين مراسم شــهردار همدان در مراســم گراميداشت روز همدان و 
پزشك، بيان كرد: يك  شهريورماه به دليل زادروز بوعلى سينا، روز پزشك 

و روز همدان براى همدانى ها موجب افتخار است .
عباس صوفى با بيان اينكه كرونا به ما نشــان داد كه هميشه بايد قدردان 
زحمات پزشكان باشيم، افزود: وظيفه تمام مردم استان حفظ نام همدان 

در تمام دنيا است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همدان نيز در اين مراســم اعالم كرد: 
هيچ كس نمى تواند با ابزار امروز، دنياى فردا را مديريت كند، نگاه مردم 

به دنيا تغيير كرده است.
رشيد حيدرى مقدم ادامه داد: كشورى كه بتواند در اين شرايط هم اخالق 

هم اقتصاد و ساير جنبه ها را حفظ كند يك كشور پويا است.
وى با بيان اينكه كشور ايران بدون وابستگى به هيچ قدرتى در برابر اين 
ويروس ناشناخته در تمام روزهاى كرونا به تمام بيماران خدمات رسانى 
كرده اســت، گفت: استان همدان پس از قم دومين استانى بود كه دچار 
ويروس كرونا شد، اما با مديريت مسئوالن در بين 31 استان تنها استانى 

كه در وضعيت قرمز قرار نگرفت همدان بود.
حيدرى مقــدم در يك بازه زمانى، كرونا به خوبى كنترل شــد اما از 15 
خردادماه به بعد به دليل رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشــتى و ورود 
مسافران به حالت هشدار درآمديم، افزود: تنها شهرهاى فعلى استان كه 
در وضعيت قرمز هســتند، بهار و تويسركان است كه به زودى با رعايت 

مردم به حالت عادى مى رسد.
وى گفــت: توصيه جــدى ما به مردم اســتفاده از ماســك و رعايت 

فاصله گذارى فيزيكى است.
وى در پايان سخنان خود از تمامى هم استانى ها تقاضا كرد تا تالش كنند 
بــا حداقل عوارض از روزهاى محرم عبور كنيــم و از تمام مردمى كه 
بيمارى زمينه اى دارند درخواست كرد در مراسم عزادارى محرم شركت 

نكنند و به پويش #هر_خانه_يك_حسينيه بپيوندند.
رئيس دادگسترى همدان نيز در قدردانى از زحمات كادر درمان به ويژه 
در روزهاى كرونا گفت: 2 مدال زيبا بر ســينه كادر درمان گذاشته شده 
است، حديث شريفى است كه مى گويد اگر كسى يك شبانه روز از يك 
بيمار پرستارى كرد خداوند او را با ابراهيم خليل محشور مى كند و از پل 

صراط مثل برق المه عبور مى كند.
محمدرضا عدالتخواه ادامــه داد: جايگاه كادر درمان در قلب مردم يك 

جايگاه رفيع است و به زودى با يارى خدا از اين شرايط عبور مى كنيم.
رئيس شوراى شهر همدان نيز در اين مراسم با اشاره به اينكه همدان با 
نام بوعلى آميخته شــده است و همين سبب شد كه زادروز بوعلى سينا 
روز همدان نامگذارى شــود، گفت: نام مدافعان ســالمت به دليل تمام 

زحمات پزشكان و اينكه حافظ جان مردم هستند، شايسته آنهاست.
كامران گردان با اشــاره به اينكه شوراى شــهر و شهردارى در راستاى 
اطالع رسانى، ضدعفونى معابر و حمل ونقل همكارى الزم را در روزهاى 
كرونا داشتند، اظهار كرد: امروز به پاس قدردانى از زحمات كادر درمان 

از تابلويى براى مدافعان سالمت رونمايى خواهيم كرد.
در پايان اين مراسم شوراى شهر، شهردارى و علوم پزشكى از تعدادى از 

پزشكان به نمايندگى از ساير كادر درمان قدردانى كردند.

■ دوبيتى باباطاهر 
بيته يارب به بستان گل مروياد                                   وگر رويد كسش هرگز مبوياد
بيته هر گل به خنده لب گشايد                              رخش از خون دل هرگز مشوياد
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■ حديث:
امام على(ع):

خوشا به حال كسى كه علم و عملش را  و دوستى و نفرتش را  و گرفتن و وا نهادنش را ، و 
سخن گفتن و سكوتش را براى خداوند ، خالص گرداند!         

غرر الحكم : ج 4 ص 243 ح 5964

 بخش يك: «ابوعلى سينا كه بود؟»
بوعلى سينا، زاده روســتايى از توابع بخاراى شريف 
اســت؛ در عصر آغاز استقالل طلبى ايرانيان از سلطه 
خلفاى عباســى و در دربار اُمراى فرهنگ دوســِت 

سامانى.
حسين فرزند عبدا... و ملقب به ابن سينا (پورسينا)، با 
نبوغ خارق العاده اى كه داشت در 18 سالگى پزشكى 

تمام عيار بود و امير نوح بن منصور را 
از بيمارى نجات داد با اين پاداش كه 
بتواند از كتابخانه منحصر به فرد امير 

استفاده كند.
در همين ســال ها او بــر علوم عصر 
خويــش چنان مســلط بــود كه با 
دانشمندان معمر و سالخورده جلسات 
شيخ الرئيس،  داشــت.  علمى  مباحثه 
دربــاره كتابخانــه اى كــه در بخارا، 
در آنجــا مطالعه مى كــرد، مى گويد: 
«كتاب هاى بسيارى در آنجا ديدم كه 
بيشتر مردمان حتى نام آنها را نشنيده 
بودند و من نيز تا آن زمان نديده بودم 

و از مطالعه آنها بسيار سود بردم.»
آفتاب عمر حكومت سامانى درحال 
غروب بود و سلطان محمود غزنوى 
با پيغام و دســتور، خواهان پيوستن 

بوعلى به دربار خويش بود. ابن سينا اما نمى توانست 
با تحجر مذهبى و ارتجاعى سلطان غزنوى كنار بيايد. 
او در دامان فلســفه و در كنار خانواده و دوستانى از 
جنس شــيعه اسماعيلى پرورده شــده بود كه در آن، 

فلسفه ركن اصلى تفكر پيشوايان مذهبى بود. 
وى ناچــار از بخارا به گرگانــج در خوارزم رفت و 
در آنجا مــورد تكريم على بن مأمون خوارزمشــاه و 
وزير دانشمندش ابوالحسين سهيلى كه به گفته شيخ 
«دوســتدار دانش» بود، قرار گرفت و برايش حقوق 
ماهانه درنظر گرفته شــد. از استقرار شيخ در گرگانج 
ديرى نگذشته بود كه سايه وحشت حكومت غزنوى 

درحال گسترش در آن منطقه بود.
نظامــى عروضى ســمرقندى درباره تــرك گرگانج 
از سوى شــيخ الرئيس، به خواســته سلطان محمود 
غزنوى اشاره دارد كه از خوارزمشاه، مأمون بن مأمون 
درخواســت حضور دانشــمنداِن دربارش را داشت 
كه بوعلى و ابوريحان و ابوســهِل مسيحى جزو آنان 
بودند. بوعلى و ابوســهل نپذيرفتند و ناگزير به ترك 

آنجا شدند.
از اين رو بوعلى 32 ســاله به همراه ابوســهل پيرمرد 
مجبور شــد بــا گذر از شــهرهاى خراســان، عزم 
گرگان كنــد، با اين اميد كه امير دانشــمند آن ديار، 
شمس المعالى قابوس بن وشمگير، فرمانرواى زيارى 
كه به علم پرورى شــهره بود، از او پشتيبانى كند. در 
راه امــا همراه دانشــمندش تاب بيابــان را نياورد و 
درگذشــت. از ســوى ديگر، قابوس اميــِر مطلوِب 

شيخ الرئيس، خلع و زندانى شده بود.
بوعلى كه نتوانســته بود اميــر دانش پرور را مالقات 
كند، با پيوســتن شاگرد وفادارش، ابوعبيد گوزگانى، 
كه تا آخرين لحظات عمر در كنار وى ماند؛ حدود 2 

سال در پناه حمايت مردى شيرازى شرايط و امكانات 
زندگى براى تتبعات علمى و طبابت او فراهم شد.

حضور بوعلى در رى، در 34 سالگى و در دربار امير 
اين خطه كه زنى شيرين نام از خاندان آل بويه - بيوه 
فخرالدوله و مادر مجدالدولــه - با حكايِت مداواى 

ماليخولياى مجدالدوله همراه شده است.
اوضاع سياســى رى كه با تهديــد و تجاوز غزنويان 
بود،  خــوردن  به هم  درحــال 
بوعلــى را واداشــت كــه باز 
هــم از ناآرامــى تــازه اى كه 
پيرامونــش را فراگرفتــه بود، 
بگريــزد و بــر اســاس آنچه 
جوزجانى (گوزگانى) در رساله 
«حوادثى  مى گويد:  سرگذشت 
روى داد كه ابن ســينا را ناچار 
ساخت، رى را ترك كند». شيخ 
بوعلى از رى به قزوين و سپس 
به همدان رفت. شــمس الدوله 
اميــر همدان، بيمــارى قولنج 
داشت. ابن سينا معالجه اش كرد 
و 40 روز تمام در كاخ امير بود.

بوعلى كه نديم و مصاحب امير 
همدان شده بود در جنگى كه 
شمس الدوله به سمت كرمانشاه 
(قرميَسن) و قصرشــيرين مى رفت؛ همراه وى بود. 
ابن ســيناِى 37 ساله پس از شكســت امير، با وى به 
همدان بازگشــت و مقــام وزارت يافت. ســپاهيان 
شمس الدوله كه تركيبى از ديلمى ها و ُكردان و تركان 
بودند و پس از چندى ناآرام و سرخورده از شكست؛ 
بر بوعلِى وزير، شــوريدند و خواستار بركنارى اش 

شدند.
بوعلى در خانه دوســتى به نام دخــدوك در محل 
آرامگاه كنونــى و در كنار رودخانه آلوســگرد، پناه 
گرفت. با بازگشــت دوباره بيمــارى امير، از بوعلى 

استمالت شد و دوباره مقام وزارت گرفت.
در اين هنگام، ابن ســينا به جاى اجابت درخواست 
شــمس الدوله، كه از او خواســته بود شرحى بر آثار 
ارسطو بنويسد؛ تأليف كتاب شفا را از «طبيعيات» آغاز 
كرد. در همين روزگار او كليات كتاب قانون (كتاب 
اول) را نوشــته بود و بنا به گزارش زندگى نامه نويس 
شــيخ، زندگى اش تــوأم با آرامش بــود و روزها به 
وزارت مى پرداخت و شب ها شاگردان در محضرش 

شفا و قانون مى خواندند.
بوعلى 42 ســاله بود و از نظر فلســفى و پزشــكى 
ســرآمد و سرشــناس؛ درحالى كه باز چرخ روزگار 
سر ناسازگارى داشت. امير همدان به قصد سركوِب 
سركشــِى امير طاُرم (بين قزويــن و گيالن) به آنجا 

لشكر كشيد.
ابن ســينا همراه امير بود. بيمارى قولنج امير شــدت 
گرفت. ســپاهيان از ترس مرگ اميرشان، چاره را در 

بازگشت به همدان ديدند؛ اما امير در راه درگذشت.
پــس از اين واقعه، ابن ســينا اما از وزارت پســرش 
ســماءالدوله ســر باز زد. شــايد او با شم سياسى و 
آينده نگرى كه داشــت، نشــانه هاى شكست را در 

اوضــاع و احوال آل بويه مى ديد كــه به قول ابوعبيد 
جوزجانى: «روزگار ضربات خود را فرود مى آورد و 
آن ُملك رو به ويرانى مى گراييد. ابن سينا ترجيح داد 
كه ديگر در آن دولت نماند و مطمئن شد كه احتياط 
در آن اســت كه براى رسيدن به دلخواه خود، پنهان 

بزيد و منتظر فرصتى باشد تا ازآن ديار دور شود.»
شــيخ الرئيس، اما پنهان شــد و در مخفيگاه كه خانه 
دوســت عطارش بــود؛ همه طبيعيات شــفا را جز 
«الحيوان»، به اضافه الهيات و بخشى از منطق را تأليف 

كرد.
امير اصفهان كه خود از خويشــان آل بويه بود، ســِر 
آن داشــت كه ابن سينا را به ســوى خويش بخواند. 
نامه نگارى سّرى بين دو طرف، موجب دستگيرى و 
زندانى شدن شــيخ الرئيس در قلعه اى به نام َفرَدجان 
(پَردگان، يا به قولى قلعه جوق در ناحيه شراء به نقل 

از تاريخ ابن اثير) شد.
جالب است كه ثمره 4 ماه زندانى شدن، تأليف كتاب 
مهــم رمزى حى بن يقظان (زنــده فرزند بيدار) و 2 

كتاب ديگر «هدايه» و «قولنج» شد.
ابن ســينا پس از آزادى از زندان كــه با فتح همدان 
توســط عالءالدوله هم زمان شد؛ به همدان بازگشت 
و در خانه مردى علوى بقيه شــفا را نوشــت. او اما 
در سر هواى پيوستن به عالءالدولة كاكويه را داشت 
و بــا لباس مبدل به اصفهان گريخت. او در كنار امير 
اصفهان از ســال 421 تا 428 قمــرى به دور از امور 
سياســت و وزارت به مباحث علمى و تأليف كتب 
پزشكى و فلســفى روى آورد. سرنوشت اما دوباره 
وى را بــه همدان كشــاند؛ آن هم در يــك ماهِ آخر 
زندگيش. در ســفرى جنگى كه همراه عالءالدوله در 
اطراف بروجــرد كنونى بود، بيمارى قولنج اش كه از 
يك سال پيش به آن دچار بود، شدت يافت. سفرهاى 
طوالنى، امان، اســتراحت و مــداواى بيماريش را به 

عقب انداخته بود.
بازگشت او به شهر همدان و در واپسين روزهاى عمر 
و در خانه دوســتش بود. يك ماه از ورودش نگذشته 
بــود كه در آن خانه وفات يافــت و همانجا آرامگاه 
ابديش شــد. او ميهمان بلندمرتبه و جاودانه شهرى 
شــد كه به آرامگاه او و به حكمت و فلسفه و ميراث 

پزشكيش تا ابد مى نازد.
تكمله: آنچه گفته شــد شــمه اى كوتــاه از زندگى 
سراســر رنج و مهاجرت مردى بود كه براى شكافتن 
دانش ها، ســر از پا نمى شناخت و در عمرى 57 ساله 
(به سالشــمار خورشيدى)؛ مكتبى علمى پايه گذارى 
كرد كه به «حكمت و طب سينوى» شهره شده است.
بحث و بررسى درباره حكمت و فلسفه شيخ الرئيس 
و تأثير او در تمدن اســالمى و نقد و بررســى آراى 
او توســط مخالفان و موافقانش در هزاره گذشــته؛ 
مكتــب علمى او را زنده و پويا نگه داشــته اســت. 
گرچه پزشــكى مبتنــى بر طبايع و طــب يونانى، با 
ظهور پزشــكى مدرن به محاق رفته است؛ اما نوعى 
از بازگشت به طب ايرانى و سينوى كه ريشه در طب 
قديم ايران و يونان دارد، به ويژه در حوزه بهداشت و 
پيشــگيرى و سبك غذايى و حتى مداوا، از تركستان 
چين تا كشــورهاى اروپايى و آمريكايى، روزبه روز 

درحال گسترش است.
با اين حال آنچه ابن ســينا را همچنان بر تارك علم و 
انديشه نشانده است؛ فلسفه الهى و حكمت مشائى-
عرفانى اوســت كه همچنان چراغ راه پيروان مكتب 

سينوى در عصر كنونى است.

 بخش دو: «و اما جايگاه همدان»
همــدان (= َهنْگَمــَت، ِهنَگمن= انجمــن) پيش از 
شكل گيرى مادها محل گردآمدن ناميده مى شد. 708 
ســال از ميالد گذشــته بود كه به روايت هرودوت، 
ديااكو پادشــاهى ماد را به مركزيت اين شــهر بنيان 
گذاشــت با هفت ديوار يا قلعــه و هر كدام به رنگ 

يكى از سيارات.
تاريخ اين شهر باستانى كه در چهارراه حوادث ايران 
و جهان قرار داشته است، از آنچنان فراز و نشيب هايى 
گذشته است كه كمتر شهرى ايستاده و سر پا از تاريخ، 

ياراى رقابت تاريخى با اين «اَبَْر ُكهنْ شهر» است.
سرزمينى پرآب، در شــمال الوندكوه (اروندكوه) كه 
همراه با دماوند دو نماد اســتقامت ايرانيان به شــمار 
مى رونــد و نــام اســطوره ايش در اشــعار و اذكار 
نويسندگان و دانشمندان به ويژه در دوره اسالمى در 
كنارِ تاريِخ كهِن شهر، به كرات ديده مى شود. اين شهر 
با شــكوهى برآمده از دل تاريخ، خاستگاه و پايتخت 
مديريت سياســى در ايران زمين بوده اســت. و بيراه 
نيســت كه اگر گفته شود هگمتانه نخستين پايتخت 

سياست در ايران بوده است.
در اين شــهر باســتانى، هم پادشــاهان و اميران و 
حاكمانى مؤســس، اثرگذار، حكيــم و دانا زندگى 
مى كرده اند و هم دانشمندان و عالمان و متفكرانى كه 

در پناه امن آنان زندگى كرده اند.
در فهرست مشاهير برآمده و باليده در همدان، در همه 
ِحَرف و صنايع علمى و فرهنگى، چهره هايى نامدار و 

حتى در سطح جهانى ديده مى شود.
اين شــهر همواره بــه وجود پربركت دانشــمندانى 
مى نازيده كه در پاى كــوه الوند، به تدريس، تحقيق 
و پژوهش علمى مشــغول بوده اند و جهانى از خوان 

دانش آنان بهره مند بوده است.
در عصــر اســالمى بزرگانــى 
چــون ابن ســينا، عين القضات، 
ميرسيدعلى، باباطاهر، ابن صالح 
همدانى، حافظ ابوالعالء، خواجه 
رشيدالدين فضل ا...، ابن فقيه و... 
منشأ تحوالت فكرى و انديشگى 
در گســتره پهناور جهان اسالم 

شده  اند.
و  پزشــكى  مكتب  علمى  تأثير 
فلسفى ابوعلى ســينا از شرق تا 
غرب جهــان را نيز در بر گرفته 

است. 
در هزاره گذشــته كمتر كسى از 
بزرگان و مشــاهير ايران يافت 
مى شود كه همچون وى توانسته 
باشــد، در طيف گســترده اى از 
علوم مرجع علمى شناخته شود.

كتاب پزشــكى قانون او «انجيل پزشكى» نام گرفته 
است و پس از كتاب مقدس دومين كتابى است كه به 

دفعات چاپ شده است.
اين شــهر با وجود چنين ستاره درخشانى از آسمان 
تابناك عقل و عرفان؛ شايسته بود كه روزى را گرامى 

بدارد كه با شيخ الرئيس پيوندى ماندگار داشته باشد.
روز همدان كه هم زمان با روز بزرگداشت بوعلى سينا 
شــده است؛ پاسداشــت تاريخ و تمدن قومى است 
كه در هزاره هاى گذشــته؛  همــواره از بازيگران مهم 
سرنوشت سياســى و اجتماعى ايران زمين بوده اند و 
بــا وجود تازش هاى ويرانگر، تا امروز دوام آورده اند 
و بارها از خاكستر خويش ققنوس وار نجات يافته اند.
نســبِت بوعلى و همدان در ســده گذشته و پس از 
انقالب مشروطيت و بازيابى هويت مستقل ايرانيان، 
بيش از گذشــته مورد توجه اهل علم و صاحبدالن 

قرار گرفته است.
شاهكار معمارى زنده ياد ســيحون به عنوان «تجسم 
حكمت ســينوى» و به يادبود هزاره والدت ابن سينا، 
بر آرامگاه وى ســاخته شده است؛ از ديگر مصاديق 
همت ملى براى بزرگداشت مشاهير در شهر باستانى 

همدان است.
در اين سال ها كه گردشگرى داخلى و خارجى رتبه 
و سهم مهمى در توسعه اقتصادى و فرهنگى كشورها 
به دســت آورده اســت؛ الزم بود مثل همه شهرهاى 
مهــم و تاريخى، روزى به نام شــهر همدان گرامى 
داشته مى شد. برخى مورخان آغاز تأسيس دولت در 
ايران كه در شــهر همدان بوده را برازنده نامگذارى 
روز همدان مى دانند. امــا مخالفت با مظاهر و آنچه 
شاهنشــاهى ناميده مى شود - با هر تفسير درست يا 
نادرســت - موجب شــد از بين همه وقايع تاريخى 
بزرگداشــت روز همدان با زادروز و بزرگداشــت 
انســانى گره بخورد كه بشــريت هنوز به ميراث او 
مى بالد؛ و او كسى نبود جز شيخ الرئيس، حجت الحق، 

ابوعلى سيناى بزرگ.
گراميداشت اين روز كه با پاسداشت روز پزشك نيز 
همراه شده اســت؛ فرصتى براى بازشناسى، معرفى 
و شناســاندن تاريخ و تمدن كهن اين ديار به اهالى 
همدان و ايران و نسل جوانى است 
كــه در پى هويت يابــى تاريخى و 

تمدنى خويش هستند.
در طول 13 ســال گذشــته، اين 
فرخنــده روز با همت شــهرداران 
همــدان و بــا همــكارى ميراث 
فرهنگى و ســاير مقامات ارشــد 
اجرايى و دانشگاه ها و مراكز معتبر 
ديگر، جشــن گرفته مى شود و در 
آئين هــاى متعددى بر اســتقامت، 
پيشــينيان  نيكنامــى  پايــدارى و 
درود  ديــار  ايــن  پاك سرشــت 

فرستاده مى شود.
و  اسطوره اى  شــهرى  گراميداشت 
تاريخى كه به شايســتگى «پايتخت 
تاريخ، تمدن و فرهنگ ايران زمين» 

لقب گرفته است.

به مناسبت روز پاسداشت ابن سينا و همدان

بوعلى نام همدان را 
جهانى نگه مى دارد

توكل دارائى »
 نخســتين روز از شــهريورماه در تقويم ايران، به پاس خدمات علمى و كارنامه سراسر مشعشع 
شيخ الرئيس، ابن سينا؛ روز بزرگداشت اين دانشمند عالى مقام و هم زمان روز پزشك نامگذارى شده 

است.
در شــهر همدان نيز از سال 1386 و به پيشنهاد اين بنده، از طريق آئين هزاره وفات شيخ الرئيس و با 
مباشرت و همكارى مسئوالن وقت ميراث فرهنگى و شهردارى، به مناسبت يادكردِ تاريخ بلند، پرآوازه 

و كهِن شهرِ همدان، روز اين شهر نامبرده شده است.
به اين مناسبت در 2 بخش براى خوانندگان ارجمند، توضيحاتى ارائه مى شود.

شاهكار معمارى زنده ياد 
به عنــوان  ســيحون 
«تجسم حكمت سينوى» 
و به يادبود هزاره والدت 
وى  آرامگاه  بر  ابن سينا، 
از  است؛  شــده  ساخته 
همت  مصاديــق  ديگر 
بزرگداشــت  براى  ملى 
مشاهير در شهر باستانى 

همدان است.

برخى مورخان آغاز تأسيس 
شهر  در  كه  ايران  در  دولت 
برازنده  را  بــوده  همــدان 
همــدان  روز  نامگــذارى 
مى داننــد. امــا مخالفت با 
شاهنشاهى  آنچه  و  مظاهر 
ناميــده مى شــود - با هر 
تفســير درست يا نادرست 
- موجب شــد از بين همه 
بزرگداشت  تاريخى  وقايع 
روز همــدان بــا زادروز و 
گره  انســانى  بزرگداشت 
به  هنوز  بشريت  كه  بخورد 

ميراث او مى بالد

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam


