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معاون برنامه و بودجه:

بودجه همدان به مرور اضافه مي شود

طالق رتبه دوم استرس زايى
دركشـور

درخواست روحانى از روساى قوا براى عدم حاشيه سازى

وزير ما بيكار نيست!
 كمتــر از ده روز پيش بود كــه خبرى مبنى بر 
احضار محمدجواد آذرى جهرمــى وزير ارتباطات 
دولت از سوى قوه قضاييه منتشر شد. در ابتدا برخى 
رسانه هاى اعالم كردند كه احضار آذرى جهرمى به 

دادسرا به دليل استنكاف از اجراى دستور فيلترينگ 
اينســتاگرام است. همچنين برخى ديگر از رسانه ها 
ادعا كردند كه دليــل ديگر احضار وزير ارتباطات، 

اجرانشدن...
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خيال عقب نشينى ندارد 
 اگرچــه آمار هــاى مربوط بــه درگيرى و 
تاخت وتــاز ويــروس كرونا در كشــورمان 
هفته هاى اخير نسبتا سير نزولى به خود گرفته...
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نماينده ولى فقيه: رمز موفقيت توسعه استان 
در همدلى مسئوالن است

انتقـاد  از 
سياست بى ادب

هديـههديـه
ويـژه ويـژه 



Y K

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

پنجشنبه  9 بهمن ماه 1399  شماره 3962

2

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

كرونا خيال عقب نشينى ندارد 
مهدى ناصرنژاد »

 اگرچــه آمار هاى مربوط به درگيرى و تاخت وتاز ويروس كرونا 
در كشورمان هفته هاى اخير نسبتا سير نزولى به خود گرفته است، اما 
تأكيد كارشناســان و مديران ارشد وزارت بهداشت و درمان نسبت 
به احتمال قريب الوقوع خيز جديد يا همان موج چهارم كرونا جاى 

نگرانى هاى زيادى بين مردم به وجود آورده است. 
اين نگرانى ها وقتى قوت مى گيرد كه بدانيم، تجربه يكسال گذشته اى 
كــه ويروس منحوس كرونا خيمه ســياه خود را در جهان برپا كرده 
و غريو مرگ و نابودى و ركود فعاليت هاى زندگى را ســر مى دهد، 
مســئوالن ما از جمله وزير محترم بهداشت و درمان و امور پزشكى 
كشــورمان در اين باره تاكنون آدرس اشتباه به مردم خود نداده اند و 

نگرانى ها هرگز بى پايه و اساس نبوده است. 
شــيوع ويروس جهش يافتــه كرونا به ويژه از نــوع آن چيزى كه به 
ويروس انگليسى معروف است و از سويى نيز عادى انگارى شرايط 
كرونايى از ســوى برخى هموطنان ســهل انگار، شايد دليل خيلى از 

نگرانى ها باشد و موضوع ساده و قابل اغماضى نيز نيست. 
در اين خصوص جاى بســى تكرار و تأكيــد دارد كه جهانيان يك 
واقعيت بسيار واضحى از چگونگى گسترش ويروس كرونا را درك 
كرده اند و همواره نســبت به اين موضوع در هراس هستند، اينكه تا 
يك نفر بيمار آلوده به ويروس كرونا در جهان باقى مانده باشــد، در 
هر شــرايط و در هر فصل و ماه از سال، در هر كجاى كره خاك باز 
هم احتمال ســرايت سريع و گسترده ويروس در جهان وجود دارد، 
مگر آن يك نفر در ســريع ترين زمان ممكن شناسايى و در قرنطينه 
كامل قرار گيرد. يا اينكه مگر تمام ساكنان زمين بدون استثنا در مقابل 
ويروس كرونا واكســينه بشوند كه اين هم امرى محال و غيرممكن 

خواهد بود! 
ــه  ــا وجــود تمــام خطر هــا و هشــدارهايى كــه نســبت ب متأســفانه ب
خطــر بالقــوه و غيرقابــل انــكار ويــروس كرونــا داده مى شــود، هنــوز 
هــم در هميــن شــهر همــدان، به ويــژه در اماكــن عمومــى و شــلوغ 
نظيــر مراكــز خريــد و بازارهــاى ميــوه و تره بــار و بدتــر از آن دفاتــر 
ــراى تعييــن  و كارگزارى هــاى پيشــخوان دولــت كــه ايــن روزهــا ب
تكليــف ســهام عدالــت پرازدحــام مى نمايــد، شــاهد هســتيم اغلــب 
ــار رفتــه و فاصله هــاى اجتماعــى طبــق شــيوه نامه هاى  ماســك ها كن
بهداشــتى اصــال رعايــت نمى شــود. غافــل از اينكــه اگــر آمار هــاى 
كرونايــى ايــن روزهــا كمــى پاييــن كشــيده اســت، نتيجــه آن چنــد 
هفتــه همــكارى و اشــتراك مســاعى و اجتماعــى نســبتا خــوب خــود 
مــردم بــوده اســت، و اال ويــروس كرونــا موجــود پنهــان و مهاجمــى 
ــى  ــن باق ــره زمي ــانى روى ك ــه انس ــى ك ــز و مادام ــه هرگ اســت ك
ــرد، مگــر اينكــه واكســن و داروى  اســت، عقب نشــينى نخواهــد ك
ــن آن را چشــيده و  ــاكنان زمي ــام س ــاخته شــود و تم ششــدانگى س
اســتفاده كــرده باشــند و ويــروس كرونــا مقهــور دانــش بشــر بشــود 
ــر  كــه آغــاز و انجــام آن فعــال از مجهــوالت اســت و ايــن قصــه پ

غصــه ســر دراز دارد!

برف و كوالك زمستانى در راه همدان

 با ورود يك سامانه بارشــى و افزايش سرعت وزش باد، بارش 
بــاران، ريزش بــرف و كوالك برخــى از نقاط اســتان همدان را 

فرامى گيرد.
رئيــس بخــش پيش بينــى اداره كل هواشناســى اســتان همــدان 
ــا  ــواره اى، ب ــه هاى ماه ــا و نقش ــى داده ه ــاس بررس ــت: براس گف
ورود يــك ســامانه بارشــى مديترانــه اى از عصــر امــروز بــه اســتان، 
ــاد در  ــرعت وزش ب ــش س ــرف و افزاي ــزش ب ــاران، ري ــارش ب ب

بيشــتر نقــاط پيش بينــى مى شــود.
محمدحســن باقرى شكيب در گفت وگو با ايرنا، افزود: در پى ورود 
اين سامانه، دماى هواى مناطق مختلف استان افزايش مى يابد و دماى 

كمينه همه شهرها به باالى صفر درجه سانتيگراد مى رسد.
باقرى شــكيب عنوان كرد: در مدت زمان فعاليت اين سامانه، ميزان 
ســرعت وزش باد افزايش مى يابــد و موجب كوالك در گردنه ها و 

نقاط كوهستانى مى شود.
وى تصريح كرد: فعاليت اين ســامانه در نيمه غربى و جنوبى استان، 
بيشتر از ساير نقاط اســت و با وجود اين در مجموع از اين سامانه 
انتظار بارش قوى نداريم. رئيس بخش پيش بينى اداره كل هواشناسى 
اســتان همدان افزود: فعاليت اين ســامانه تا روز يكشنبه به صورت 

متناوب در استان همدان ادامه دارد.
وى افزود: نهاوند با 13 درجه ســانتى گراد باالى صفر و كبودراهنگ 
با ده درجه ســانتيگراد زير صفر به ترتيب گر م ترين و سردترين نقاط 

استان در 2 روز گذشته بودند.
باقرى شــكيب گفت: بيشــينه و كمينه دماى هواى شهر همدان نيز 
در ايــن مدت به ترتيب 12 درجه ســانتيگراد باالى صفر و 6 درجه 

سانتيگراد زير صفر ثبت شده است.

همكارى علمى و پژوهشى دانشگاه بوعلى سيناى همدان 
براى حفظ و توسعه منابع طبيعى 

 رئيس اداره آموزش، ترويج و مشــاركت هاى مردمى منابع طبيعى و آبخيزدارى استان 
همــدان در ديدار با معاون فرهنگى و اجتماعى دانشــگاه بوعلى ســيناى همدان از انعقاد 

تفاهم نامه همكارى اين دانشگاه با منابع طبيعى در آينده اى نزديك خبر داد.
بــه گزارش پايگاه اطالع رســانى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان، امين 
مشعريان افزود: با جهت دهى به طرح ها و مطالعات پژوهشى دانشجويان كشاورزى و منابع 
طبيعى، مشــاركت مردم در اجراى برنامه هاى منابع طبيعى با همكارى دانشگاه به صورت 

علمى عملياتى مى شود و مى توان با اين تفاهم نامه پايان نامه هاى دانشجويى را به سمت وسوى 
حفاظت و حمايت از منابع طبيعى سوق داد.

وى اهداف اجرايى شــدن تفاهم نامه همكارى را جذب دانشــجويان و اساتيد به عنوان 
همياران طبيعت، هدايت فارغ التحصيالن براى ايجاد تشكل هاى زيست محيطى و منابع 
طبيعى، برگزارى كارگاه هاى آموزشــى، استفاده از ظرفيت انجمن هاى دانشجويى براى 
فرهنگ سازى حفظ و توســعه منابع طبيعى دانست و گفت: منابع طبيعى ظرفيت هاى 
بااليى براى توســعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعــه دارد و اين اداره كل آماده 
همكارى زمينه هاى فرهنگى است.  وى اظهار كرد: ايستگاه تحقيقاتى و پژوهشى معرف 
زوجى گنبد اين اداره كل كه يك ايســتگاه مطالعاتــى در زمينه پايش طرح هاى منابع 

طبيعى در غرب كشــور است و نهالستان قدس مالير كه تنها نهالستان توليد نهال استان 
است جهت اســتفاده دانشجويان و اساتيد دانشــگاه در طرح هاى تحقيقاتى در اختيار 

محققين و پژوهشگران دانشگاه قرار دارد.
 مشــعريان تصريح كرد: منابع طبيعى همواره از طرح هاى پژوهشى، وتحقيقاتى و تقويت 
پوشش گياهى و توســعه طرح هاى جنگلكارى كه مبنا و پايه علمى داشته باشد، حمايت 
مى كنــد. وى افزود: با توجه به تهديدهاى زيســت محيطى و تغييــرات اقليم و اهميت و 
ارزش هاى زيســت محيطى جنگل ها و مراتع در توسعه پايدار، انجام كارهاى پژوهشى و 
علمى در كنار فعاليت هاى اجرايى منابع طبيعى مى تواند بسيارى از چالش ها و تهديدهاى 

پيش روى منابع طبيعى راحل كند.

نماينده ولى فقيه: رمز موفقيت توسعه استان درهمدلى مسئوالن است

انتقاد از سياست بى ادب

پروانه بهره بردارى  906 چاه مجاز استان 
اصالح و تعديل شد

 به منظور مديريت آب هاى زيرزمينى و از ابتداى اجراى طرح احيا 
و تعادل بخشــى تاكنون، پروانه بهره بردارى از 906 چاه مجاز اســتان 

همدان اصالح و تعديل شد.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان گفت: با اصالح و تعديل 
اين تعــداد پروانه بهره بردارى از چاه هاى مجــاز، بيش از 41 ميليون 
مترمكعب در برداشت از منابع آب زيرزمينى صرفه جويى شده است.

منصور ســتوده در گفت وگو با ايرنا، با بيــان اينكه اصالح و تعديل 
چاه هاى مجاز در اســتان همدان با سرعت درحال اجرا است، اظهار 
كرد: اجــراى اين طــرح از مهم ترين برنامه هاى مهــم طرح احيا و 

تعادل بخشى آب زيرزمينى است.
وى تصريح كرد: كارشناســان شــركت آب منطقه اى اســتان همدان 
به صورت ميدانى اراضى مالكان چاه را از نزديك مورد بررســى قرار 
مى دهند و براساس كشت، مقدار زمين و استاندارد موجود، نياز آبى را 

تأمين كرده و پروانه ها را مورد بازنگرى قرار مى دهند.
وى ادامه داد: اصالح و تعديل پروانه چاه هاى كشاورزى در دشت هاى 
ممنوعه استان همدان از جمله برنامه هايى است كه به منظور بهينه سازى 
مصارف كشاورزى و تعيين تكليف چاه هاى غيرمجاز توسط شركت 

آب منطقه اى در دشت هاى ممنوعه استان عملياتى مى شود.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان همدان با تأكيد بر بهينه سازى 
مصــرف آب و ايجاد تعادل بين مصرف و تقاضا، خاطرنشــان كرد: 
براساس ابالغ وزارت نيرو در جهت اصالح و تعديل پروانه چاه هاى 
كشاورزى، شركت آب منطقه اى همدان با اولويت دشت هاى ممنوعه 
سعى در حفظ و حراست از سفره هاى آب زيرزمينى اين دشت ها دارد.

ســتوده بيان كرد: هدف از اجراى ايــن برنامه كاهش ميزان افت آب 
زيرزمينى دشت ها با توجه به شرايط موجود است.

افزايش 100 درصدى دستگاه هاى دياليز 
همدان

 با وجود مشكالت ناشى از ويروس كرونا تجهيزات درمانى رشد 
داشته به گونه اى كه تعداد دستگاه هاى دياليز موجود در بيمارستان هاى 

اين استان در يكسال گذشته صد درصد افزايش داشته است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان در اين زمينه گفت: پيش از شيوع 
ويروس كرونا 90 دســتگاه دياليز در اين اســتان وجود داشت اما از 

يكسال گذشته تاكنون اين تعداد به 180 دستگاه رسيده است.
به گزارش ايرنا، رشيد حيدرى مقدم افزود: همچنين 6 دستگاه سى.تى 
اسكن 16 اساليس از ابتداى سال تاكنون وارد استان شده و تخت هاى 
آى.ســى.يو موجود در بيمارســتان ها از 120 به 234 تخت افزايش 
داشته است. رئيس دانشگاه علوم پزشــكى استان همدان اظهار كرد: 
دســتگاه اكسيژن ساز در زمان شيوع كرونا به عنوان يكى از فاكتورهاى 
مهم در درمان بيماران، بحران جهانى ايجاد كرده بود كه در اين راستا 
تعداد دســتگاه هاى موجود در بيمارســتان هاى اين استان صد درصد 
افزايش يافت. وى ادامه داد: 12 دســتگاه 600 ليترى اكسيژن ســاز به 
بيمارستان هاى همدان اضافه شد، درحالى كه پيشتر اغلب دستگاه هاى 
اكسيژن ساز شهرســتان ها 300 ليترى بود. 638 بيمار دياليزى در اين 
اســتان حضور دارند كه 55 درصد آنان زن و 45 درصد مرد هستند، 

همچنين 599 بيمار كليوى نسبت به پيوند عضو اقدام كردند.

1- رئيــس دولت اصالحات، داوطلب انتخابات رياســت جمهورى 
نمى شود. گويا خاتمى اين قصد را به يكى از نزديكان خود اعالم كرده 
است. گفتنى است درصورت داوطلبى خاتمى تأييد صالحيت وى در 

پرده اى از ابهام است.
2-داوطلبان انتخابــات ميان دوره اى مجلس در بهــار و كبودراهنگ 
تحــركات خوبى دارنــد. گويا چند داوطلب، روســتاگردى و ديدار 
با بزرگان روســتاها را آغاز كرده اند. گفتنى اســت در اين زمينه چند 
داوطلب كه شــغل دولتــى دارند نيز مجبور بــه دريافت مرخصى و 

پرداختن به امور داوطلبى و رايزنى انتخاباتى شده اند.
3- برخى فرصت طلبان در فضاى مجازى به داوطلبان احتمالى شوراها 
هزينه هاى اضافى تحميل مى كنند. گويا اين هزينه ها براى كار تبليغى 
و معرفى دريافت مى شود. گفتنى است اين اقدامات تخلف انتخاباتى 

بوده و براى داوطلبان تبعات قانونى خواهد داشت.
4- رمال ها با توجه به مشكالت روز جامعه به روز شده اند. گويا پاى 
رمال ها به معامالت اقتصادى، بورســى، فروش اجناس و.... باز شده 
است. گفتنى است طلسم انجام انواع معامالت اقتصادى يك ميليون و 
500 هزار تومان و خطى براى حفظ از هرگونه بال از جمله كرونا، يك 

ميليون و 200 هزار تومان قيمت دارد.
5- پليس در اعمال قانون براى تردد در محدوديت شبانه حسابى فعال 
است. گويا در شرايطى كه برخى گمان مى كنند اين محدوديت برداشته 
شــده، حدود 84 هزار دستگاه خودرو در طرح محدوديت شبانه تنها 
در يك شــب در شــهرهاى داراى محدوديت كشور جريمه شده اند. 
گفتنى است اين محدوديت براى يك هفته در همدان لغو شده است.

 همدان به عنوان مهــد تاريخ و تمدن ايران 
زمين، مهد پرورش شــخصيت هاى بزرگ در 
حوزه هاى ادبى، فرهنگى و علمى است و همين 
مسأله ســند افتخارى براى اين شهر محسوب 

مى شود.
پيرو همين موضوع پاسداشت جايگاه مشاهير، 
مفاخــر و شــخصيت هاى بزرگ و ســاخت 
مجمسه اين افراد با تصويب در شوراى اسالمى 
شــهر همدان در دستور كار شــهردارى قرار 

گرفت.
اين طرح در پروسه زمانى 3 تا 4 ساله و به دليل 
تعدد اين اشــخاص با همكارى دســتگاه هاى 
اجرايى و اساتيد بزرگ حوزه همدان شناسى در 

2 حوزه پيش بينى شده است.
فاز نخســت شامل ســاخت مجسمه مشاهير 
مربوط به پيش از ســال 1300 است و فاز دوم 
شامل شخصيت هاى بزرگ قرن حاضر پس از 

سال 1300 است.
روز گذشــته در ادامه اجــراى اين طرح، آئين 
رونمايى از تمبر نخســتين ســمپوزيوم ملى 
مجسمه سازى با حضور شهردار، رئيس شوراى 
اسالمى شهر همدان، مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اســتان همدان، معاون خدمات شهرى 
شــهردارى همدان و مدير سازمان سيما منظر 
و فضاى ســبز شــهردارى همدان و هنرمندان 
مجمسه ساز برتر كشور به صورت وبينار انجام 

شد.
شهردار همدان در اين مراسم از همدان به عنوان 
يكــى از كهن ترين شــهرهاى دنيا نــام برد و 
افزود: شــهردارى در بحث توســعه شهرى به 
همه حوزه ها اعم از مباحث عمرانى، فرهنگى، 
اجتماعى، اقتصادى توجه ويژه اى داشته و يكى 
از اتفاقات خوب در اين مدت پاسداشت مقام 

بزرگان و مشاهير است.
وى در ادامه با اشاره به اقدامات متنوع مديريت 

شهرى در تمام حوزه ها خاطرنشان كرد: هدف 
از توســعه همه جانبه، درخشش نام همدان در 
تمامى عرصه هاست و سعى داريم اين كهن شهر 

را به جايگاه واقعى خود برسانيم.
رئيس شوراى اسالمى شــهر نيز وجود علما، 
انديشمندان و هنرمندان شهر را دليلى بر اثبات 
هويت فرهنگى همدان برشمرد و افزود: شوراى 
اســالمى شهر و شــهردارى همدان با ساخت 
ســرديس و مجسمه اين بزرگان گام بلندى در 

معرفى هويت شهر به جهانيان برداشته است.
مســعود عسگريان در ادامه پيشــنهاد كرد: در 
كنار ساخت سرديس اين مشاهير، خالصه اى 
از مشخصات آنان نيز درج شود و واژه فارسى 
مشابه براى ســمپوزيوم در اخبار و فراخوان ها 

مورد استفاده قرار بگيرد.
وى در پايان از اســتمرار و پيگيرى مجموعه 
شــهردارى به منظور انجام طرح ها و پروژه ها 

قدردانى كرد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان 
نيز در آئين رونمايى از تمبر نخستين سمپوزيوم 
ملى مجسمه سازى، گفت: توســعه پايدار در 

نقاط مختلف بايــد به صورت همه جانبه انجام 
شــود و در اين ميان پرداختــن به موضوعات 
فرهنگى جايگاه خاص خــود را دارد و دليل 
اين امــر نقش زيربنايى مباحــث فرهنگى در 
سطح جامعه است. احمدرضا احسانى در ادامه 
خاطرنشان كرد: توســعه تك بعدى در جامعه 
با شكســت روبه رو خواهد شد و الزم است 
اين موضوع به شــكلى جامع بررسى شود و 

كاستى هاى موجود را برطرف نمايد. 
وى با بيان اينكه شــوراى اســالمى شــهر و 
شهردارى عملكرد مناســبى در حوزه فرهنگ 
داشته، ابراز كرد: توجه به فرهنگ و هنر تغيير 
باورها را به همراه دارد و زمانى كه اركان توسعه 
با اين محتويات تلفيق شــود مشــاركت مردم 

بيشتر شده و روند توسعه تسريع خواهد شد.
احســانى در بخش ديگرى از سخنان خود بها 
دادن بــه مباحث فرهنگــى به صورت خاص 
را مفيــد تلقى كرد و افــزود: اين موضوع يك 
سرمايه گذارى بلندمدت است كه باعث كاهش 

آسيب هاى اجتماعى خواهد شد.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اظهار كرد: 

شــهردارى با توجه ويژه به مسائل فرهنگى و 
اجتماعى به روند توســعه سرعت بخشيده و 
همين مسأله باعث شــده ظرفيت هاى موجود 
در اين شــهر در همه مسائل شكوفا شود. ولى 
الزم است به منظور حصول نتيجه مناسب اين 
برنامه هــا با ارگان هاى تخصصى به اشــتراك 

گذاشته شده و همفكرى هاى الزم انجام شود.
معاون خدمات شهرى شــهردارى همدان در 
اين باره گفــت: برنامه ريــزى در اجراى امور 
فرهنگى در كنار ساير حوزه ها كه جزو وظيفه 
ذاتى شهردارى هستند، اهميت بسزايى دارد و 
در همين راســتا با تأكيدات شهردار و شوراى 
اسالمى شــهر همدان، طرح ساخت و نصب 
مجســمه مشاهير همدان در دســتور كار قرار 

گرفت.
وحيد على ضمير اضافه كرد: اين سمپوزيوم از 
مهرماه آغاز به كار كرده و از 15 آذرماه فراخوان 
مشاركت منتشر شد كه شاهد استقبال خوبى در 

اين موضوع بوده ايم.
وى ادامه داد: از 20 دى ماه بررسى پيشنهادات 
به وسيله تيم داورى مشتمل بر 3 تن از هنرمندان 
بزرگ عرصه مجسمه ســازى كشور به نام هاى 
سعيد شــهالپور، بيژن غنچه پور و حسين على 

عسگرى انجام شده است.
على ضمير تعداد افرادى كه به مرحله نهايى راه 
يافتند را 30 نفر نام برد و افزود: در اين مرحله 
16 نفر به صورت مستقيم به ساخت سرديس و 
ماكت مشاهير مشغول شده اند و 14 نفر مابقى 

به صورت رقابتى مشغول به كار خواهند شد.
وى تصريح كرد: داورى نهايى ساخت ماكت ها 
در دهه نخست اسفند انجام خواهد شد و پس 
از اين مرحله سفارش ساخت سرديس ها انجام 
خواهد شد و پيش بينى مى شود در مدت زمان 3
ماهه شاهد رونمايى از اين سرديس ها در پارك 

مشاهير باشيم.

 نماينده ولى فقيه در استان با 
تأكيد بــر اينكه ورود به عرصه 
ادب ورزى  بــدون  سياســت 
آسيب زا اســت، اكتفا كردن به 
ظواهر آن مسأله مهمى دانست 
كه بايد مورد توجه آحاد جامعه 
به ويژه مسئوالن و اهالى رسانه 

قرار گيرد.
به گزارش تسنيم، حجت االسالم 
والمسلمين حبيب ا... شعبانى در 
جلســه درس اخالق در رسانه 
كه با حضــور جمعى از فعاالن 
رسانه اى اســتان همدان برگزار 
شــد، اظهار كــرد: ارزش يك 
انســان به هدف و ادب اوست 
دنيا  امروز  كه  مهمى  موضوعى 

بيش از هر چيز ديگرى به آن نيازمند است.
نماينده ولى فقيه در اســتان با اشاره به اينكه 
هر كااليى مالك و قيمتى دارد و انســان نيز 
اين قاعده مستثنا نيســت، مطرح كرد: انسان 
باقدرت انتخاب و اختيــارى كه دارد قيمت 
خود را افزايش يا كاهــش مى دهد اختيارى 
كه نشأت گرفته از روح انسان و نفس ناطقه 

الهى اوست.
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه ارزش آدمــى با 
آرامش، ســعادت و تأثيرگــذارى اجتماعى 
و ... نيز ارتباط مســتقيم دارد، ادامه داد: اگر 
ارزش گذارى درستى روى خود داشته باشيم 

كمتر دچار تزلزل و لغزش مى شويم.
نماينــده ولى فقيه ثبات انســان براى حركت 
در مســير درســت را مربــوط بــه هميــن 
ارزش گذارى ها دانست و عنوان كرد: فضاى 
دينى فضاى واقعيت اســت نــه تخيالت به 
همين دليل اگرچه در جامعه امروز فردى كه 
درآمد بيشترى دارد ارزش بيشترى نيز خواهد 
داشــت اما اين مســأله در دين خدا ارزش 

محسوب نمى شود.
ازجملــه  را  ادب  و  هــدف  شــعبانى 
ارزش هــاى يــك انســان دانســت و گفــت: 
بــه  مى خواســت  وقتــى  متعــال  خــداى 
پيامبــر اكــرم(ص) مســئوليتى بدهــد اول 
ــل  ــى ادب او كام ــرد و وقت ــب ك او را تأدي
ــرده  ــت ك ــم عناي ــق عظي ــه او خل ــد ب ش

و پــس ازآن امــر ديــن و امــت را بــراى 
سياســت ورزى بــه او واگــذار كــرد.

وى با تأكيد بر اينكه ورود به عرصه سياست 
بدون ادب ورزى آســيب زا است، مطرح كرد: 
ادب ورزى به معناى واقعــى كلمه و نه اكتفا 
كردن به ظواهر آن ماننــد اداى نماز و روزه 
مسأله مهمى اســت كه بايد موردتوجه آحاد 
جامعه به ويژه مســئوالن و اهالى رسانه قرار 

گيرد.
 مديران جلــوى ضعف در نظارت ها 

را بگيرند
اســتان  در  ولى فقيــه  نماينــده  همچنيــن 
ــه از ضعــف در نظارت هــا  ــا گالي همــدان ب
در  گفــت:  جمعــه  ائمــه  بــا  جلســه  در 
حتــى  يــا  و  كل  مديــران  برخــى  بيــن 
ــاهد  ــن ش ــاى زيري ــا و اليه ه زيرمجموعه ه
ضعف هايــى  نظارت هــا  در  كــه  هســتيم 
انجــام  به درســتى  كار  و  دارد  وجــود 
ــه  ــبت ب ــران نس ــد مدي ــه باي ــود ك نمى ش

ــند. ــب باش ــوع مراق ــن موض اي
وى با بيان اينكه وحدت موجود در اســتان، 
محصول تعامل بين مســئوالن اســت، اظهار 
كــرد: هرچه ايــن تعامــالت و گفت وگو ها 
صميمى تر و شفاف تر باشــد، منافع بيشترى 
براى استان خواهد داشت و موجب وحدت 

بيشترى در استان مى شود.
ــا بيــان اينكــه ائمــه جمعــه بايــد  شــعبانى ب

ــوراى  ــس ش ــتان در مجل ــدگان اس ــا نماين ب
اســالمى هــم جلســاتى داشــته باشــند، 
گفــت: ائمــه جمعــه به لحــاظ شــرايطى 
كــه دارنــد، داراى ارتبــاط بيشــترى بــا مــردم 
هســتند و مى تواننــد صــداى مــردم و درد و 

ــد. ــكاس دهن ــا را انع ــاى آنه دل ه
امام جمعه همدان با تأكيــد بر اينكه همه ما 
خود را ملتزم به قانون مى دانيم، بيان كرد: هيچ 
وقــت آنجايى كه قانون اجازه دخالت قانونى 
به ما ندهد ورود نخواهيم كرد و اين يك امر 
روشن است و مطالب مطرح شده در خطبه ها 
تنها از باب مطالبه گرى و بيان مشكالت مردم 

است.
وى افــزود: مطالــب ارائه شــده در خطبه ها 
به معناى تخريب نيست، زيرا چنين مبنايى در 
بيــن ائمه جمعه وجود نــدارد و لذا از روى 
نقد به مطالبه گرى و رســاندن صداى مردم و 

مشكالت آنها به مسئوالن اقدام مى كنيم.
وى با گاليه از ضعــف در نظارت ها، اظهار 
كرد: در بين برخــى از مديران كل و يا حتى 
زيرمجموعه ها و اليه هاى زيرين شاهد هستيم 
كه در نظارت ها ضعف هايى وجود دارد و كار 
به درستى انجام نمى شود، بنابراين الزم است 
تا مديران باالدســتى نســبت به اين موضوع 

مراقب باشند و تذكرات الزم را ارائه كنند.
نماينده ولى فقيه در اســتان همــدان با بيان 
اينكه بيشترين مراجعات به دفاتر ائمه جمعه 

موضوع معيشت است، گفت: در 
شرايط فعلى كشور مسأله نخست 
مردم، بحث معيشت است و براى 
رفع اين مشــكل الزم اســت تا 
همه دســتگاه ها و نيروها تالش 

بيشترى انجام دهند.
استاندار همدان نيز در اين جلسه 
با بيان اينكــه ائمه جمعه نهايت 
همــكارى را در جهــت تقويت 
همدلى بين اركان نظام در سطح 
اســتان دارند، تأكيد كرد: مديران 
دســتگاه هاى اجرايــى ارتباط و 
تعامل خود را با ائمه جمعه بيش 

از پيش تقويت كنند. 
ــرد:  ــار ك ــاهرخى اظه ــعيد ش س
ــه  ــت و ائم ــاى روحاني دغدغه ه
جمعــه در راســتاى تقويــت معيشــت مــردم 
قابــل تحســين  اســت و مــا نيــز ايــن مســائل 
را رصــد كــرده و در جهــت رفــع آنهــا 

ــم. ــدام مى كني اق
ــى و  ــاى مذهب ــه، هيأت ه ــه جمع وى از ائم
ــل  ــدان به دلي ــتان هم ــت اس ــه روحاني جامع
تعامــل و همــكارى كــه بــا مســئوالن دارنــد 
ــكارى و  ــا هم ــزود: ب ــرد و اف ــى ك قدردان
ــكالت  ــل مش ــراى ح ــر ب ــى يكديگ همراه
مــردم و پاســخگويى بــه مطالبــات آنهــا 

تــالش مى كنيــم.
و  انتظــارات  برخــى  بــه  شــاهرخى 
ــت:  ــخ داد و گف ــه پاس ــت هاى ائم درخواس
ــدال  ــر اعت ــا را ب ــد مبن ــر و امي ــت تدبي دول
دورى  تفريــط  و  افــراط  از  و  داده  قــرار 

 . مى كنــد
ــان اينكــه در دوران  ــا بي اســتاندار همــدان ب
خدمتــم در اســتان همــدان در راســتاى 
ــاق گام  ــى و وف ــت همدل ــدت و تقوي وح
ــز موفقيــت  برداشــتم، خاطرنشــان كــرد: رم
ــجام  ــدت و انس ــتان در وح ــرفت اس و پيش

ــت. ــئوالن اس ــن مس بي
ــتان  ــه اس ــه جمع ــدان از ائم ــتاندار هم اس
هشــدارهاى  و  تذكــرات  كــه  خواســت 
را  پروتكل هــا  رعايــت  جهــت  در  الزم 
همچنــان بــه مــردم ارائــه كننــد تــا شــرايط 

نشــود.  عادى انــگارى 

به همت سازمان سيما و منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى همدان برگزار شد

آئين رونمايى از تمبر نخستين سمپوزيوم ملى مجسمه سازى



C M

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

پنجشنبه  9 بهمن ماه 1399  شماره 3962

3
مادستـانمادستـان

 madestan@hamedanpayam.com

خبر

67 پروژه 301 ميلياردى فجرانه پايان قرن 
در نهاوند

 نهاوند- كمالوند- خبرنگار همدان پيــام: فرماندار نهاوند در جمع 
رســانه هاى شهرستان به مناسبت چهل ودومين سالگرد پيروزى انقالب 

اسالمى و دهه فجر به اعالم برنامه هاى شهرستان پرداخت.
مــراد ناصرى با تأكيد بــر اينكه مديران شهرســتان خدمات دولت را 
اطالع رسانى كنند، گفت: مديران دستگاه ها موظف به ارائه گزارش كار 

و خدمات دولت و نظام به مردم از طريق رسانه هاى شهرستان هستند.
وى گفت: معتقدم مديران در شهرســتان فعاليت هاى خوبى داشــته و 
به توانمندى آنها ايمان دارم و برخى از آنها به مراتب شايســته جايگاه 
باالترى هستند. ناصرى در جمع رسانه ها درباره پروژه هاى قابل افتتاح 
و كلنگ زنى در دهه فجر در شهرستان گفت: در اين دهه مبارك افتتاح 
يــا بهره بردارى و كلنگ زنى 67 پروژه بــراى آخرين دهه فجر قرن در 
شهرستان انجام مى شود كه اين شاخص و سندى براى درمسير توسعه 
بودن شهرســتان است. به گفته ناصرى، اين تعداد پروژه با ارزش 301 

ميليارد تومان و اشتغالزايى 875 نفر خواهد بود.
فرمانــدار نهاوند تصريح كرد: از اين تعــداد پروژه در حوزه صنعت 2
پروژه، عمران شهرى و روستايى 16پروژه با 21ميليارد، يك پروژه هم 
با اعتبار 150ميليارد تومان به عنوان نخستين طرح اقدام ملى مسكن 364

واحدى در كشور در نهاوند كلنگ زنى خواهد شد.
بــه گفته ناصرى، در حوزه گردشــگرى 6پروژه افتتــاح و كلنگ زنى 
خواهد شد و در ساير حوزه ها همچنين در بخش خدمات و بهداشت 
بهره بردارى از 31 پروژه 216 ميليارد و 500 ميليون تومان و كلنگ زنى 6

پروژه هم انجام خواهد شد.
ناصرى بيان كرد: در شهرســتان و در حوزه راه ها و عمران شهرســتان 
اقدامات و پروژه هاى بزرگى درحال اجرا است كه به رغم دست خالى و 
تعهدى بودن، پروژه تعطيل نشد و اغلب هم پيشرفت قابل توجهى دارد. 
وى با بيان اينكه كرونا شرايط دشوارى را در كشور ايجاد كرد و گفت: 
اما با رعايت پروتكل ها و انسجام آئين هاى بزرگداشت به يقين باشكوه 

خواهد بود و مانعى نخواهد داشت.
ناصــرى افزود: راهپيمايى 22 بهمن آخريــن دهه فجر قرن خودرويى 
و موتورى خواهد بود و به صورت مجازى برگزار مى شــود اما تعطيل 

نمى شود.

شوراها و دهياران بازوان قدرتمند پليس 
در حوزه روستايى هستند

 درگزين ـ يوســف امينى-خبرنگار همدان پيام: جلســه بررســى 
آسيب هاى اجتماعى به رياســت على اكبر عابدى بخشدار درگزين با 
حضور عليجانى فرمانده انتظامى درگزين و رزن، شــوراها و دهياران 

بخش مركزى درگزين برگزار شد.
بخشدار شهرستان درگزين ضمن قدردانى از همراهى مردم، شوراها و 
دهياران روستاها در بررسى و رفع مشكل روستاها كه با اتحاد و همدلى 
براى آســايش مردم گام برمى دارند، گفت: در شرايط كرونا شوراهاى 
اســالمى و دهياران با ستاد كرونا همكارى ويژه و خوبى دارند و ستاد 
كروناى شهرستان درگزين نسبت به ساير شهرستان هاى استان عملكرد 

خوبى داشته است.
على اكبر عابدى با اشــاره به انتخابات پيش رو گفت: در انتخابات دوره 
جديد شوراهاى اسالمى انتظار داريم حضور فعالى داشته باشند، افرادى 
كه قصد ثبت نام دارند زودتر اقدام نمايند و بخشدارى مركزى نيز از هيچ 
كمكى دريغ نخواهد كرد و روســتاهاى دلوجردين، احمدآباد كمندان، 
زكان، مزرعه صارم و حكان مسائل شــان از طريق بخشــدارى مركزى 

پيگيرى مى شود.
فرمانده انتظامى درگزين و رزن در پيشگيرى هاى اجتماعى و از بين بردن 
بســتر هاى جرم گفت: اين موارد بر عهده همه است و نتيجه مطلوب 
حاصل تالش همگانى است و نيروى انتظامى با سياست جامعه محورى، 

نيازمند مشاركت مردم و مسئوالن است.
مظاهر عليجانى افزود: توليد امنيت مشاركتى همگانى است كه شوراها و 
دهياران روستاها نقش مهمى در آن دارند و در اين زمينه بازوان قدرتمند 
پليس در حوزه روستاها هستند، همكارى آنان با نيروى انتطامى باعث 

مى شود امنيت خوبى داشته باشيم.
وى اظهار كرد: جنگ هاى امروزى تغيير چهره پيدا كرده است، دشمنان 
با ترفندهاى مختلف در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سياست، اجتماعى و ... با 
جنگ هاى تركيبى به دشمنى پرداخته اند كه شوراها و دهياران با آموزش 
و اطالع رسانى و آگاهى سازى در دفع و جلوگيرى از اقدامات افرادى كه 
قانون گريز هستند و ناهنجارى ايجاد مى كنند با پليس همكارى و تبادل 

اطالعات داشته باشند.
وى در پايان تأكيد كرد: مواد مخدر كه ريشه بيشتر آسيب هاى اجتماعى 
است، همه ما مسئوليم و چنانچه كوتاهى كنيم با آلوده شدن جوانان همه 
ضرر خواهيم كرد، در اين راستا شوراهاى اسالمى و دهياران نقش مهمى 
دارند. عليجانى در اين جلسه درباره خطرات دنياى مجازى، مواد مخدر، 
سرقت و ترفندهاى مختلف مجرمان هشدارها و توصيه هاى الزم را براى 
مقابله با آنان ارائه داد. از ابتداى ســالجارى تاكنون هزار و 448 نفر در 
مراكز آموزش فنى وحرفه اى شهرستان رزن آموزش هاى مهارتى ديدند.

رئيس مركز آموزش فنى وحرفه اى شهرستان رزن نيز افزود: 872 تن از 
آموزش ديدگان را آقا و 576 نفر را بانوان تشكيل دادند.

ليال مرادى با اشاره به اينكه 432 نفر در كارگاه مهارت آموزى در محيط 
كار واقعى آموزش ديدند، بيان كرد: در كارگاه ثابت شهرى به 493 نفر 
آموزش هاى مهارتى ارائه شــد.  وى افراد آموزش ديده در كارگاه هاى 
روســتايى را 308 نفر برشمرد و اظهار كرد: در كارگاه سيار شهرى 16
نفر آموزش ديدند. ليال مرادى از آموزش 77 نفرى در پادگان ها سخن 
گفت و خاطر نشــان كرد:در كارگاههاى عشايرى اين شهرستان به 65

نفر آموزش داده شد. رئيس مركز آموزش فنى وحرفه اى شهرستان رزن، 
افراد آموزش ديده در كارگاه هاى آموزش در صنايع را 27 نفر عنوان كرد 
و يادآور شد: در حوزه كاهش آسيب هاى اجتماعى 30 نفر آموزش هاى 

فنى وحرفه اى را فراگرفتند.

افتتاح 16 پروژه با 6 ميليارد اعتبار 
در گل تپه 

 حاصل پيگيرى هاى مديران بخش گل تپه در ســال 99 اجراى 16 
پروژه است كه در ايام دهه فجر به بهره بردارى مى رسد.

بخشــدار گل تپه در جلســه هماهنگى برنامه هــاى دهه فجر انقالب 
اســالمى بخش گل تپه كه با حضور رؤساى ادارات و نهادها و برخى 
دهيــاران برگزار بود، افتتــاح 16پروژه در ايام دهــه فجر را حاصل 

پيگيرى هاى مديران ادارات بخش دانست.
سيدايوب موسوى كه چندين سال سكان دار بخشدارى شيرين سو بود 
و با پيگيرى هاى شــبانه روزى خود توانسته بود اين بخش را در بين 
بخش هاى اســتان مطرح كند و در بحث انجام برنامه هاى فرهنگى و 
عمرانى حرفى براى گفتن داشــت، نزديك به 3 ماه است كه مديريت 
بخشدارى محروم ترين منطقه استان را به دست گرفته تا به گفته خود 

بتواند گوشه نياز هاى مردم محروم بخش گل تپه را برآورده سازد.
 موســوى در نخستين جلسه بررســى پروژه ها در بخشدارى گل تپه، 
گفت: 16 پروژه در سطح بخش با اعتبارى بالغ بر 6 ميليارد تومان در 

ايام دهه فجر به بهره بردارى خواهد رسيد.
 وى در اين جلســه افزود: افتتاح درمانگاه روســتايى قهورد سفلى با 

هزينه بالغ بر 2/5 ميليارد تومان
بهســازى و جدولگذارى در ده روستا، آسفالت ريزى معابر در سطح 
3 روســتا و افتتاح چندپروژه در حوزه مسكن محرومين و بهزيستى، 
پروژه هايى هســتند كه در ايام دهه فجــر در بخش گل تپه به مرحله 

بهره بردارى مى رسند.
شايان ذكر است بخش گل تپه با داشتن 47 روستا از لحاظ وسعت به 
اندازه شهرســتان اسدآباد است و با استان كردستان و بيجار كه فاصله 

دورترين روستاى آن با مركز بخش 70 كليومتر است، هم مرز است.
 مردم اين منطقه در محروميت شــديدى به  سرمى برند و مهاجرت از 
روســتاها همچنان ادامه دارد. بر همين اساس مى طلبد مديران استان 
اعتبارات خدمات رســانى در اين بخش را چنديد برابر افزايش دهند 
و نگاه ويژه به منطقه محروم گل تپه داشــته باشــند، به ويژه در بحث 

اشتغالزايى كه مى تواند سكونت جوانان را در روستاها تضمين كند.

ارسال 240 اثر به جشنواره استانى 
هنرهاى تجسمى به ميزبانى نهاوند

 رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان نهاوند از ارسال 240 اثر 
به جشنواره استانى هنرهاى تجسمى اين شهرستان خبر داد.

ــرى  ــر هن ــرد: 240 اث ــار ك ــگاران اظه ــع خبرن ــى در جم ــر بحيراي امي
ــه  ــه دبيرخان ــمى ب ــاى تجس ــته هاى هنره ــر رش ــى و ديگ خوشنويس
جشــنواره اســتانى كــه امســال بــا موضــوع «نمــاز» بــه ميزبانــى نهاونــد 

ــت. ــده اس ــال ش ــود ارس ــزار  مى ش برگ

وى با بيان اينكه كار فراخوان آثار هنرى براى شــركت در جشنواره استانى 
هنرهاى تجســمى از 2 ماه پيش آغاز و مهلت ارسال آثار نيز تا 30 دى ماه 
تعيين شد، افزود: تا پايان مهلت فراخوان جشنواره، در بخش خوشنويسى 
درمجموع 113 اثر از 78 هنرمند به دبيرخانه ارســال شد كه 50 اثر آن در 
شاخه نستعليق، 42 اثر شكسته نستعليق، 14 اثر نسخ و 7 اثر نيز ثلث بوده 

است.
مدير اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان نهاوند با اشاره به اينكه در 
بخش هنرهاى تجســمى نيز درمجموع 130 اثر از 85 هنرمند به دبيرخانه 
جشنواره ارسال شده است، اضافه كرد: 124 اثر آن از 76 هنرمند وارد بخش 

مسابقه شده است.
وى بيشــترين شركت كنندگان در رشته خوشنويسى را از همدان، نهاوند و 
مالير و در بخش هنرهاى تجسمى را نيز از شهرستان هاى همدان و نهاوند 
عنوان كرد و گفت: مراســم اختتاميه اين جشنواره روز 12 بهمن به صورت 
مجازى و با حضور تعداد محدودى از شــركت كنندگان در اين شهرستان 

برگزار  مى شود.
بحيرايــى در پايــان تأكيــد كــرد: در مراســم اختتاميــه جشــنواره هنرهــاى 
تجســمى از محمدتقــى قياســى اســتاد هنــر خوشنويســى نهاونــد تجليــل 

مى شــود.

 نماينده مــردم همدان و فامنين 
در مجلس شــوراى اسالمى اعالم 
كــرد: اعتبارات خوبــى در اليحه 
بودجه 1400 براى طرح آبرســانى 
از ســد تالوار به همدان ديده شده، 
50 درحال حاضــر  به طورى كــه 

ميليارد تومــان در اين زمينه درنظر 
گرفته شــده كه البته ايــن رقم تا 
صد ميليارد تومان نيز قابل افزايش 

است.
حميدرضا حاجى بابايى در شوراى 
صنعت  مديــران  انسجام بخشــى 
آب و برق اســتان همدان، ضمن 

اشــاره به يكپارچه ســازى 2 مجموعه آبفاى 
شهرى و روســتايى، مطرح كرد: خوشبختانه 
با يكپارچه ســازى 2 مجموعه مذكور، امروز 
ســرعت و كيفيت خدمت رســانى به مردم و 
به ويژه مشتركين روستايى افزايش يافته است. 
با يكپارچه ســازى 2 مجموعه آبفاى شهرى و 
روســتايى و تبديل آن به يــك مجموعه، 31

شركت زيان ده در سطح كشور از مدار خارج 
شــدند، امروز ما به همدان يكپارچه در زمينه 

خدمت رسانى مى انديشيم.
وى پساب توليدشده در تصفيه خانه فاضالب 
همدان را ســرمايه اى مهم براى استان دانست 
و اظهــار كرد: همــه مى دانيم فاضالب طالى 
ســياهى اســت كه درآمدزايى آن به نرخ روز 
مى توانــد از درآمدزايى پتروشــيمى هگمتانه 
باالتر باشــد و خوشــبختانه در شرايط فعلى 

بهره گيرى از اين پساب فراهم شده است.
نماينده مــردم همدان در خانــه ملت يادآور 
شــد: درحال حاضر 3 پتروشــيمى اســتان، 
نيروگاه شــهيد مفتح و يــك كارخانه بزرگ 
فاضالب  تصفيه خانه  پساب  از  الستيك سازى 
همــدان برخوردار شــده اند و ايــن يكى از 

اقدامات اثرگذار در استان بوده است.
وى بــا تأكيد بر اينكه امــور آب و فاضالب 
اســتان بايد در بحث راه اندازى تأسيسات آب 
و فاضــالب در منطقه گردشــگرى امامزاده 
محســن(ع)، ارزانفود و جورقــان به صورت 
يكپارچه وارد عمل شــود، گفــت: در بحث 
بهره گيــرى از پســاب تصفيه خانه فاضالب 
همدان نيز بايد گلخانه ها و صنايع از اين مهم 

برخوردار شوند.
نماينده مردم همدان در خانه ملت تصريح كرد: 
چنانچه صنايع و مراكز توليدى ما به خوبى از 
پساب توليدى توســط تصفيه خانه فاضالب 
همدان برخوردار شوند و حجم ذخيره سازى 
آب افزايــش يابــد، در تاريخ اســتان اقدامى 

ماندگار انجام شده است.
وى در ادامه داد خاطرنشــان كرد: براســاس 
اليحه بودجه ســال 1400 ســه دهك پايين 
جامعه، معادل يك ســوم از جمعيت كشــور، 
به شــرط رعايــت الگوى مصــرف از آب و 
برق رايگان برخوردار خواهند شــد، همچنين 
اعتبــارات خوبى در اليحه بودجه 1400 براى 
طرح آبرســانى از ســد تالوار به همدان ديده 
شــده، به طورى كه درحال حاضــر 50 ميليارد 
تومان در اين زمينه درنظر گرفته شده كه البته 

اين رقم تا صد ميليارد تومان نيز قابل افزايش 
است.

حاجى بابايى با بيان اينكه پول در اين مملكت 
فــراوان بوده و جذب اين اعتبــارات نيازمند 
پيگيرى مديران اســت، گفت: استان همدان با 
تمام ظرفيت مديرانــش كار را جلو مى برد و 
نبايد اجازه دهيم در اســتان حاشيه اى وجود 
داشته باشــد زيرا ما وقت حاشيه ها را نداريم. 
در واقع پرداختن به حاشــيه ها باالترين ضربه 
به مردم است و نظام نيازمند پرداختن به امور 

مردم است و الغير.
وى دربــاره نيروگاه شــهيد مفتح نيز توضيح 
داد: بــا پيگيرى هاى انجام شــده نيــروگاه از 
تر به خشــك تبديل وضعيــت داده و مابقى 
اقدامات نيز درحال پيگيرى اســت، در ضمن 
بايد از امكانات ملى به منظور رفع مشــكالت 
كشاورزى و صنعت اســتفاده كنيم. همچنين 
امروز هر شــهرى در كشــور نيازمند راه آهن 
اســت و همدان نيازمند اتصال به شــهرهاى 

ديگر و قطار برقى است.
حاجى بابايى با اشــاره به اينكه درگيرى هاى 
معيشــتى موجــب شــده تا مــردم خدمات 
مسئولينشان را كمتر ببينند، اظهار كرد: گرفتار 
معيشــت و مشكالت معيشتى هســتيم و به 
همين علــت خيلى از كارهــاى مهمى كه ما 
انجام مى دهيم شايد ديده نشود. در مديريت ها 
هيــچ چيز به انــدازه اخــالق و حاكميت بر 
دل ها اثرگذار نيست، بنابراين بايد براى مردم 
اقدامات بزرگ انجام دهيم زيرا مردم اقدامات 

بزرگ در ذهنشان ماندگار مى شود.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب و رئيس 
شــوراى هماهنگى مديران صنعت آب و برق 
اســتان همدان نيز با اشاره به راه اندازى مدول 
دوم تصفيه خانــه فاضــالب همــدان، گفت: 
خوشــبختانه با راه اندازى فاز دوم اين پروژه 
ظرفيت تصفيه فاضــالب از 640 ليتر در ثانيه 
به هزار و 280 ليتر در ثانيه افزايش يافت و با 
اين اقدام صنايع ما مى توانند از پساب خروجى 

به خوبى بهره مند شوند.
ســيدهادى حســينى بيدار بــا بيــان اينكه با 
پيگيرى هــاى ويژه انجام شــده و وعده هاى 
مساعد از ســوى وزارت نيرو اعتبارات ملى 
بخش فاضالب از 8/5 ميليــارد تومان به 15

ميليــارد تومان افزايش خواهــد يافت، اظهار 
كــرد: درحال حاضر 98 درصــد از جمعيت 
حاشيه شهر همدان از نعمت آب شرب سالم 
و بهداشتى برخوردارند و براساس ارزيابى هاى 

انجام شده ميزان رضايتمندى مردم از خدمات 
آبفاى استان تا 90 درصد افزايش يافته است.

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
نيز با بيان اينكه براساس سند راهبردى 3 ساله 
استان توانستيم در حوزه تأمين آب بخشى از 
آب صنايع مهم استان را تأمين كنيم، گفت: از 
محل تخصيص هاى وزارت نيرو مشكل صنايع 
كوچك نيز مرتفع شــد همچنيــن با پيگيرى 
نماينده مــردم همدان و فامين در مجلس و با 
قول مساعد وزارت نيرو آب استان همدان از 

محل سد تالوار تأمين خواهد شد.
منصــور ســتوده ادامــه داد: خوشــبختانه با 
پيگيرى هاى نماينــده مردم همدان در مجلس 
در اليحه بودجه ســال 1400 مبلغ 50 ميليارد 

تومان اعتبار براى سد تالوار درنظر 
گرفته شــد كه اين رقم در بودجه 
سال گذشــته 4 ميليارد تومان و در 
بودجه سالجارى 30 ميليارد تومان 

لحاظ شده بود.
رحمانى مدير امور انتقال برق استان 
همدان نيز با بيان اينكه در مجموع 
صــد مگاوات معــادل 6 درصد به 
ظرفيت برق اســتان افزوده شــده 
اســت، گفت: زمين پســت سردار 
همدانى نيازمند 500 ميليارد تومان 
اعتبار به منظور تملك اســت كه تا 
پايان سالجارى اقدامات الزم انجام 
خواهد شــد. با بهره بردارى از اين پست ده تا 

15 سال همدان و حومه تأمين خواهند شد.
حجت مديرعامل شــركت توليد نيروى برق 
شــهيد مفتح نيز اعــالم كرد: بــا وجود تمام 
محدوديت هــا تا ابتداى بهمن ماه ســالجارى 
توليد نيروگاه را نســبت به ســال گذشته 20

درصد افزايش داديم.
نيروى  توزيع  شركت  مديرعامل  جمشيدى 
برق اســتان همــدان نيز از افتتاح پســت 
عبدالرحيــم در آينده نزديــك خبر داد و 
يادآور شــد: خوشــبختانه در ســالجارى 
توانســتيم 250 كيلومتر از شبكه سيمى را 

كنيم. تبديل  خودنگهدار  كابل  به 

حاجى بابايى:

طرح آبرسانى از سد «تالوار» به همدان 
50 ميليارد اعتبار گرفت

بيمارستان نهاوند به 
دستگاه سى.تى اسكن 

مجهز شد
 براى خدمت رسانى بهتر به همشهريان 2 
بيمارستان شهيد قدوسى و آيت ا... عليمراديان 
شهرســتان نهاوند به دستگاه سى.تى اسكن 

مجهز شدند.
سيامك دانشــور در گفت وگو با خبرنگاران 
گفــت: با پيگيرى همه مســئوالن اســتانى 
و شهرســتانى پــس از بيمارســتان آيت ا... 
عليمراديان كه داراى دستگاه سى.تى اسكن 
بود بيمارســتان شهيد قدوسى اين شهرستان 

نيز به اين دستگاه مجهز شد.
وى اظهار كــرد: با نصب اين دســتگاه در 
بيمارســتان شهيد قدوســى خدمات رسانى 
به همشــهريان نهاوندى در هر 2 بيمارستان 

تداوم مى يابد.
دانشــور به ديگر تحهيزات نصب شــده در 
مراكز بيمارستانى نهاوند اشاره كرد و افزود: 

چند هفته پيش بيمارستان آيت ا... عليمراديان 
نهاوند به دســتگاه اكسيژن ســاز مجهز شده 

است.
وى ادامه داد: در روزهاى اخير يك دســتگاه 
اكسيژن ساز نيز براى بيمارستان شهيد قدوسى 
وارد نهاوند شد و به زودى وارد مدار مى شود.

رئيس شبكه بهداشت و درمان نهاوند گفت: 
مجموعه پزشكى نهاوند درحال حاضر داراى 
4 دستگاه دياليز اســت كه حواله 6 دستگاه 
ديگر و 2 دســتگاه دياليز (OR) اخذ و در 
روزهاى آينده به مجموعه بهداشت و درمان 

شهرستان نهاوند اضافه مى شود.
وى اظهار كرد: با توجه به مطالبه شهروندان 
و پــس از پيگيرى هاى فراوان يك پزشــك 
سونوگراف خانم به مجموعه درمانى نهاوند 

افزوده مى شود.
دانشــور از آغــاز به كار اســالمى براى اين 
منظور خبر داد و افــزود: در روزهاى آينده 
مطب ســونوگرافى اين پزشك فعاليت خود 
را آغاز مى كند تا دغدغه شــهروندان در اين 

زمينه مرتفع شود.
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 كمتــر از ده روز پيــش بــود كه خبرى 
مبنى بــر احضار محمدجــواد آذرى جهرمى 
وزير ارتباطات دولت از ســوى قوه قضاييه 
منتشر شــد. در ابتدا برخى رسانه هاى اعالم 
كردند كــه احضار آذرى جهرمى به دادســرا 
به دليل اســتنكاف از اجراى دستور فيلترينگ 

اينستاگرام است. 
همچنين برخى ديگر از رســانه ها ادعا كردند 
كه دليــل ديگر احضــار وزيــر ارتباطات، 
اجرانشــدن مصوبات شــوراى عالى فضاى 
مجــازى از جمله مصوبه ســال 91 شــورا 
در مورد انســداد فيلترشــكن ها و VPN ها 
همچنيــن مصوبه حمايت از پيام رســان هاى 

بومى، بوده است.
با اين حال، آذرى جهرمــى در اظهارات اوليه 
خود كه تصاويرش توسط سيدجمال هاديان 
مديــر روابط عمومــى وزارت ارتباطات در 
توئيتر منتشــر شــده بود، درباره شــايعات 
پيرامون اين شكايت ، نوشت: «دستور داديار 
شيراز توسط دادستان كل كشور موقوف االجرا 
شده و در دستورات بعدى دادستان كل كشور 
به جاى عبارت مسدودسازى از عبارت فيلتر 
مصاديق محتواى مجرمانه اينستاگرام استفاده 
شــده كه تفاوت زيادى با يكديگر دارند. لذا 
اينستاگرام  كل  مسدودســازى  قضايى  حكم 
ســالبه به انتفــاى موضوع اســت. جداى از 
ايــن توضيحات بنــا بر مــواد 749 و 751

قانون مجازات اسالمى، شركت هاى اينترنتى 
موظف بــه اجراى دســتورات قضايى بوده 
و اتهام اســتنكاف وارد نيســت زيرا در هيچ 
قانونى وزير ارتباطات مسئول اجراى دستور 

قضايى پااليش نيست.»
و پــس از آن هاديــان در توئيتر فهرســت 
شــكايات وزير جوان را منتشر كه از اين رو 

بود:
■ شــكايت طومار وار 432 نفر از مردم اهواز 
در زمينه اســتفاده از فضاى مجازى در حمله 

تروريستى به رژه اهواز
■ شــكايت طومــاروار حــدود 150 نفر از 
طلبه هــاى اســتان كرمان درباره فســاد هاى 

رخ داده در فضاى مجازى
■ شــكايت 3 نفــر حقيقى با يــك مضمون 

درباره فساد هاى فضاى مجازى 
■ شكايتى درباره مصاحبه وزير ارتباطات در 
مــورد غصب فركانى هاى بانــد 700 و 800

توسط صداوسيما
■ شكايتى درباره توئيتى از وزير ارتباطات در 
مورد ميزان پيشــرفت ارتباطات پهن باند در 

ايران در دولت تدبير و اميد
 فيلتر اينستاگرام يك مليون نفر را 

بيكار خواهد كرد
ار ابتــدا نيــز شــكايت از وزيــر ارتباطات 
مورد توجه رســانه ها قرار گرفت. از اين رو 
واكنش هاى مختلفى در ايــن زمينه صورت 

گرفته است.
ســخنگوى دولت در رشــته توئيتى در دفاع 
از محمدجــواد آذرى جهرمــى نوشــت: به 
نظــرم طرح شــكايت از آذرى جهرمى، فقط 
يــك اتفاق ســاده ادارى يا قضايى نيســت. 
ايــن شــكايات و احضــار به شــيوه هاى 
سياست گذارى در فرهنگ و جامعه، نوع نگاه 
به شــيوه هايى براى اعمــال نزاهت فرهنگى 
و چگونگــى حفاظت از دينــدارى، تفاوت 
رويكردهــا در سياســت گذارى و حكمرانى 

فرهنگى- اجتماعى برمى گردد.
على ربيعى در ادامه اين پيام نوشت: مواضع، 
تصميمــات و اقدامــات وزيــر ارتباطــات 
موضــع دولــت و رئيس جمهورى اســت. 
دولت با تحليل شــرايط اجتماعى، اقتصادى 
و آينده نگرى نســبت به تحــول تكنولوژى، 
اهتمــام خــود را بر گســترش فناورى هاى 
ارتباطى و زيرســاخت هايش بنــا و هرگونه 
محدوديت و فيلتر را در بلندمدت غيرممكن 

و در كوتاه مدت، غيرمفيد مى داند.
وى همچنيــن افزود: با توجه بــه مطالعات 
تخصصى  در حوزه اشتغال و فضاى مجازى، 
معتقدم هرگونه محدودســازى و يا تعطيلى 
اينســتاگرام، به كوچ دادن حدود يك ميليون 

ايرانــى به ســمت بيــكارى و فقر منجر 
مى شود.

 اگر مى خواهيد كســى را احضار 
كنيد بايد من را احضار كنيد

رئيــس جمهور روزگذشــته در جلســه 
هيــأت دولت درباره حواشــى پيش آمده 
پيرامون شــكايت از آذرى جهرمى، گفت: 
من در اينجــا از وزير ارتباطات تشــكر 
مى كنم. وزير جــوان ارتباطات ما و وزير 
ســابق، كار بزرگى كردند. افزايش پهناى 
بانــد كار عظيم و افتخارى براى كشــور 
اســت. نمى توانند كســى را براى پهناى 

بانــد محاكمه كنند. اين دســتور من بوده و 
اگــر مى خواهيد محاكمه كنيد من را محاكمه 
كنيد. افزايش پهناى بانــد يعنى آزادى مردم 
در كســب و كار الكترونيــك، يعنى از ثبت 
ســفارش گرفته تا بانك مركزى و گمرك و 
ورود كاال به انبارها همه را مردم ببينند. پهناى 
باند يعنى مبارزه با فساد و كسى نمى تواند با 
مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر مى خواهيد 
كســى را براى مبارزه با فســاد احضار كنيد 
بايــد من را احضار كنيد نــه اينكه وزير من 

را احضار كنيد.
به گزارش ايســنا، حجت االسالم والمسلمين 
حسن روحانى با تأكيد بر اينكه همه وزراى 
ما درحال تالش هســتند، عنوان كرد: فضاى 
مجازى براى مردم شــغل و كار درست كرده 
اســت، آموزش درســت كرده و دبستان و 
دبيرستان و معلم و شــاگرد را به هم متصل 
كرده اســت. البته مشــكالتى هم دارد، هيچ 
كسى منكر اين نيســت. خب حاال اگر وزير 
راه ما آمده جاده و اتوبان درســت كرده و در 
اين جاده تصادف مى شــود آيا بايد وزير راه 
را بگيرند، مثــال بگويند چون جاده و اتوبان 
را بزرگ درســت كرديد ماشين ها با سرعت 
آمدند و تصادف كردند، آقاى وزير پاسخگو 
باش؟ نه آقا آن متخلف را بايد بگيريد. پليس 
بايــد مراقبت كند. آيا مى توان وظيفه پليس و 

دوربين را به گردن وزير راه انداخت.
وى ادامه داد: هر كســى وظيفه  و مسئوليتى 
دارد. جاده و اتوبان بايد باشــد. اتومبيل هم 
بايد باشــد. نمى شــود اتومبيل را جمع كنيم 
و بگوييم وقتى اســب و قاطر و االغ هست 
چرا ماشــين بياوريم كه تصادف شــود. بله 
اينها خطرش كمتر است اما بهره ورى اش هم 

كمتر است. ما وقتى ماشين و ريل و هواپيما 
و فرودگاه مى آوريم. ممكن است تصادف و 
تخلف هم صورت بگيرد. بايد جلوى تخلف 

را بگيريم و فرهنگ سازى كنيم.
رئيس جمهــور همچنين بيان كرد: در فضاى 
مجــازى هم درســت مانند فضــاى حقيقى 
بعضى هــا تخلــف، سوءاســتفاده و دزدى 
مى كننــد. بعضى ها ايمــان جوان ها را هدف 
گرفته اند، ما بايد مراقبت كنيم. همان طور كه 
رها كردن نادرست است، بستن هم نادرست 
است. اين موضوع راه دارد و براى آن مراقبت 
وجود دارد. اگر فضاى مجازى نبود ما چطور 
بيماران كرونا را كنتــرل مى كرديم. با همين 
اپليكيشــن ها اين كار را انجام داديم. فضاى 
مجــازى امروز به ما در بخش هاى مختلف و 
در سالمت و آموزش مردم كمك كرده، البته 

بايد مراقبت ها را هم انجام دهيم.
روحانــى در ادامــه تصريح كــرد: از تمام 
قوا، نيروهاى مســلح، مردم و آنهايى كه با 
دولت خوب نيســتند و با دولت در رقابتند 
و يا بــا دولت قهرند خواهــش مى كنم كه 
در ايــن 6 ماه بگذاريد مــا كار كنيم. وزير 
مــا وقت ندارد كه بيــن 3 قوه راه برود. از 
يك طرف در قــوه مجريه كار كند. از يك 
طرف به كميســيون هاى مجلس برود و از 
طرفى به قوه قضاييه احضار شــود. كسانى 
كه مسئوليت اجرايى دارند. بايد به كارشان 
برســند و بگذاريــد كارهــاى نيمه تمام را 

انجام بدهيم و به سرانجام برسانيم.
پس از آنكه رئيس جمهور در جلسه مذكور 
از وزيــر جــوان كابينه خــود حمايت كرد، 
آذرى جهرمــى در توئيتى نوشــت: «ممنونم 

آقاى رئيس جمهور».
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مرحله اوليه ثبت نام در انتخابات 1400 
از طريق اپليكيشن انجام مى شود

 برآيند تصميم گيرى و اســتفاده از تجربيات موجود اين اســت كه 
مرحله اوليه ثبت نام در انتخابات1400 از طريق اپليكيشن صورت گيرد.

به گزارش تســنيم، مديركل انتخابات وزارت كشــور با تشريح اينكه 
چهارمين نشســت ســتاد هماهنگى انتخابات 1400 با حضور جمال 
عرف رئيس ستاد انتخابات كشور، حسين ذوالفقارى رئيس ستاد امنيت 
انتخابات و ساير اعضا در محل وزارت كشور با دستوركار نحوه انجام 
فرايندهاى انتخابات الكترونيك از مرحله ثبت نام تا شمارش آرا و مسائل 
مالى و امنيتى انتخابات برگزار شــد، گفــت: با توجه به در پيش بودن 
ويروس كرونا در كشور، پيش فرض ستاد انتخابات كشور بر برگزارى 
انتخابات 1400 در شــرايط كرونايى اســت و براى همين در نشست 
مذكور چگونگى برگزارى انتخابات از مســائل سياسى، امنيتى و مالى 

مورد بحث و بررسى مفصل قرار گرفت.
سيداسماعيل موســوى در ادامه گفت: يكى از اقدامات مهمى كه ستاد 
انتخابات وزارت كشــور انجام داده، مطالعه كشــورهايى است كه در 

شرايط كرونايى، انتخابات ملى و محلى برگزار كرده اند.
وى در اين خصوص گفت: طبق مطالعات و تحقيقات انجام گرفته طى 
بازه يكساله اخير 19 كشــور در دنيا در شرايط كرونا انتخابات برگزار 

كردند.
سخنگوى ستاد انتخابات كشور با اشاره به اينكه نحوه ثبت نام، آموزش 
عوامل اجرايى، مكان شعبه، عوامل شعب، تبليغات و روز رأى گيرى در 
هر كدام از اين كشورها مورد مداقه جدى كارشناسى قرار گرفته است، 
گفت: برآيند تصميم گيرى و اســتفاده از تجربيات موجود اين است كه 
مرحله اوليه ثبت نام در انتخابات در 1400 از طريق اپليكيشــن صورت 
گيرد و فرد پس از طى مرحله اوليه ثبت نام براى نهايى شدن ثبت نامش 

در وزارت كشور، فرماندارى ها و بخشدارى ها حضور يابد.
موسوى به مسأله مهم امر آموزش مجريان برگزارى انتخابات اشاره كرد 
و گفت: در اين مرحله 3 ســطح تعيين شده است؛ سطح اول معاونان 
سياسى استاندارى ها، مديران انتخابات و فناورى و فرمانداران كه براى 

اين بخش آموزش حضورى است.
وى گفت: در ســطح دوم آموزش به صورت ويدئوكنفرانســى است و 
مشــموالن اين بخش، اعضاى ستاد اســتان ها، معاونان فرماندارى ها و 
بخشداران و كارشناسان هستند. سخنگوى ستاد انتخابات كشور درباره 
سطح سوم آموزش كه اتفاقاً جمعيت زيادى را شامل مى شود، هم گفت: 
اين سطح شامل تمامى عوامل هيأت هاى اجرايى، نمايندگان فرمانداران 
و اعضاى شــعبه اســت كه براى اين بخش تالش بر اين است كه از 

ظرفيت هاى برنامه شاد وزارت آموزش و پرورش استفاده شود.
موسوى درباره مكان هاى شعبه هم گفت: وزارت كشور 5 شاخص دراين  
زمينه نظير در دسترس بودن، داراى پوشش تلفن همراه، برخوردارى از 

امنيت مناسب، فضاى باز و داراى تهويه در نظر گرفته است.
وى در پايان به فراخوان مهم كميته اطالع رســانى ســتاد كشــور در 
بهره گيرى از نظرات و ديدگاه هاى نخبگان دانشــگاهى اشــاره كرد و 
گفت: نخبگان علمى، دانشگاهى و اجرايى كشور استقبال بسيار خوبى 
از فراخــوان انتخاباتى وزارت كشــور با محوريت پيشــنهاداتى نظير 
ضرورت رأى گيرى الكترونيكى، افزايش ســاعات رأى گيرى، افزايش 
تعداد شعبه ها، رأى گيرى پيش هنگام و تأمين واكسن كرونا داشته اند كه 
پيشــنهادات واصله در دفتر انتخابات وزارت كشور بررسى شده اند و 
در جريــان روند اجراى انتخابات در چارچوب قانون از آنها اســتفاده 

خواهيم كرد.

جوانان در همدان رها شده اند 
 مهاجرت جوانان به شهرهاى ديگر به دليل نبود اشتغال در همدان

متأسفانه امكانات در استان متوازن توزيع نشده و به برخى از مناطق و 
روستاها توجهى نگرديده است.

نماينده مردم همدان و فامنين در جلســه اى با حضور رشيدى رئيس 
اداره ورزش و جوانان شهرســتان همدان و پس از شــنيدن گزارش 
وضعيــت ورزش همــدان، گفت: بايد در مهندســى توزيع امكانات 
بازنگرى صحيح انجام شــود در اســتان ظرفيت سنجى و نيازسنجى 

درست و صحيح انجام نشده است.
حجت االســالم احمدحســين فالحــى در ادامه افــزود: در بحث 
نيازسنجى ها و ظرفيت ســنجى ها بايد دقيق تر اقدام شود تا استعدادها 

هدر نرود.
رئيــس مجمع نمايندگان اســتان با بيان اينكه متأســفانه در برخى از 
پروژه ها مطالعات و جانمايى ها درســت انجام نشــده كه اين باعث 

هدررفت بيت المال شده است.
وى همچنين گفت: موارد مربوط به ورزش و جوانان را اولويت سنجى 
كنيد و به ما بدهيد تا ما مواردى را كه مربوط به استان است در استان 
و مواردى كه مربوط به كشــور است را در سطح وزير و معاون وزير 

دنبال كنيم.
ســخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى در 
ادامه با بيان اينكه متأسفانه حوزه جوانان مغفول مانده و بحث جوانان 
بسيار گسترده است، مواردى از قبيل اشتغال ازدواج و مسكن جوانان 

كه باعث مشكالت براى اين عزيزان شده است.
نماينده معين مردم بهار در مجلس در ادامه گفت: متأســفانه جوانان 
در همدان رها شــده اند و به دليل نبود اشــتغال مجبور به مهاجرت به 
شــهرهاى ديگر شده اند اما برخى از مديران از خارج از استان نيروى 

كار مى آورند. 
 فالحى در ادامه اظهار كرد: تمام فكر بنده در اين ده ماه بحث احياى 

واحدهاى توليدى استان است تا جوانان مشغول به كار شوند.
رئيس مجمع نمايندگان استان در پايان گفت: اگر بحث اشتغال جوانان 
حل نشود، جوان دچار افسردگى و سرخوردگى مى شود و اين امر در 

افزايش آسيب هاى اجتماعى تأثيرگذار است.

براى صلح افغاستان 
سرمايه گذارى زيادى كرديم

 سخنگوى وزارت امور خارجه با بيان اينكه براى صلح افغاستان 
ســرمايه گذارى زيــادى كرديم، گفت وگوهــاى بين االفغانى را تنها 
راه حل صلح آميز و پايدار براى اين كشــور خواند و گفت كه موضع 

ايران به آنچه در واشنگتن رخ مى دهد متكى نبوده است.
به گزارش فارس، سعيد خطيب زاده در جمع خبرنگاران درباره خبر 
منتشرشــده مبنى بر اينكه بايدن تمايــل دارد مذاكراتى با ايران انجام 
دهد و از كمك كشــورهاى اروپايى استفاده كند و در پاسخ به اين 
پرســش كه آيا ايران آمادگى مذاكره با بايدن را دارد؟ گفت: اين نقل 
قول را نديدم، ولى موضع جمهورى اسالمى ايران كامال روشن بوده 
و اين است كه آمريكا به عنوان ناقض قطعنامه 2231 و برجام بايد به 
تمام نقض خود پايان دهد و همه تحريم هايى كه بر ضد ملت ايران 
اعمال كرده به صورت مؤثر رفع كند و به 20 ژانويه 2017 روزى كه 

برخى جريانات آغاز شد، برگرديم.
 موضــع ايران هيچ وقت به آنچه در واشــنگتن اتفاق 

مى افتد، متكى نبوده
ــح  ــراى صل ــا ب ــه م ــان اينك ــا بي ــى ب ــه پرسش ــخ ب وى در پاس
ــت  ــرد: مل ــار ك ــم، اظه ــادى كردي ــرمايه گذارى زي ــتان س افغانس
و  بودنــد  عزيــز  افغانســتانى هاى  از  بســيارى  ميزبــان  ايــران 
اميدواريــم شــرايطى فراهــم شــود كــه شــاهد افغانســتان بــا ثبــات 
و پــر از صلــح و آرامــش باشــيم كــه تمامــى افغانســتانى ها بتواننــد 
ــد و  ــى كنن ــم زندگ ــار ه ــژاد در كن ــب و ن ــوم و مذه ــارغ از ق ف
ــال ها  ــن س ــى اي ــتان ط ــت افغانس ــتاورد مل ــوان دس ــه به عن آنچ

ــود. ــظ ش ــد حف ــن فراين ــان اي ــت در پاي ــده اس ــت آم به دس
خطيــب زاده همچنين گفــت: موضع ايران هيچ وقــت به آنچه در 
واشــنگتن اتفاق مى افتد متكى نبوده اســت، چه روزهايى كه دولت 

ترامپ سراسيمه درحال برخى اقدامات بود و چه امروز. 
معتقديم گفت وگوهاى بين االفغانى تنهــا راه حل صلح آميز و پايدار 
براى افغانســتان اســت و از هميــن رو فكر مى كنيم بــراى اينكه 
دســتاوردهاى ســال هاى مجاهدت اين كشــور حفظ شود و تمام 
گروه هاى افغانســتانى بتوانند در آينده آن نقش داشته باشند، تنها راه 

با صلح و ثبات است.
  آمريكا به سال ها دخالت و تجاوز در منطقه و افغانستان 

پايان دهد
سخنگوى دستگاه ديپلماسى تصريح كرد: آمريكا چاره اى ندارد مگر 
اينكه به سال ها دخالت و تجاوز در اين منطقه و افغانستان پايان دهد 
و با خروج مســئوالنه و متعهدانه حداقل كاهشى باشد بر بار رنج و 

اندوهى كه بر ملت هاى منطقه داشته است.
ــت  ــه رياس ــان ب ــى طالب ــأت سياس ــفر هي ــاره س ــب زاده درب خطي
معــاون سياســى ايــن گــروه مالعبدالغنــى بــرادر نيــز عنــوان كــرد: 
در ايــن ســفر ابعــاد مختلــف و مســائل مرتبــط بــا مذاكــرات صلــح 
در افغانســتان و رونــد دســتيابى بــه صلــح پايــدار مــورد بحــث و 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــو ق گفت وگ
ــور  ــر ام ــژه وزي ــده وي ــر نماين ــاى اخي ــاى روزه ــه رايزنى ه وى ب
ــتان و  ــات افغانس ــا مقام ــتان ب ــور افغانس ــران در ام ــه اي خارج
ــن ســازمان ملــل در  ــژه آلمــان و روســيه و همچني ــدگان وي نماين

ــرد. ــاره ك ــتان اش ــور افغانس ام

بررسى برجام در گفت وگوى پوتين و بايدن
 ســاعتى پس از رايزنى تلفنى رؤساى جمهور روسيه و آمريكا، سخنگوى 
كرملين از تدارك مســكو و واشــنگتن براى تمديد پيمان «استارت جديد» در 
روزهــاى آينده خبر داد. به گزارش فارس، در بيانيه دفتر رياســت جمهورى 
روســيه آمده است: «طرف ها (روسيه و آمريكا) طى روزهاى آينده رويه مورد 
نياز براى اطمينان از ادامه مؤثر بودن اين مكانيســم بين المللى بزرگ در زمينه 

محدودكردن متقابل زرادخانه موشك اتمى را نهايى خواهند كرد».
دفتــر والديمير پوتين افزود: «(در جريان گفت و گوى تلفنى رؤســاى جمهور 
روسيه و آمريكا) درباره مسائل بين المللى از قبيل خروج يكجانبه اياالت متحده 
از معاهده آســمان هاى باز، مشكالت (موجود) براى حفظ برجام، حل بحران 
اوكراين و ابتكار روســيه براى برگزارى نشســت اعضاى دائم شوراى امنيت 

سازمان ملل صحبت شد».

افزايش اختيار مديران استانى به خروجى 
مناسب ترى منجر مى شود

 اختيارات استانداران درحال حاضر مناسب است و مى تواند تحرك اقتصادى 
را رقم بزند اما هرچه دولت اختيارات بيشترى به استانداران به عبارتى مديريت 
اســتانى دهد، به نفع كشــور است. عضو كميســيون امنيت ملى و سياست در 
گفت وگو با خانه ملت، گفت: انتظار مى رود استانداران از اختيارات كافى براى 
اســتفاده از ظرفيت ها در استان ها بهره بگيرند. اســتانداران مى توانند با تهاتر، 
هدايت ســيل نقدينگى آواره در جامعه، سرمايه هاى بخش خصوصى داخلى 
و خارجى براى توســعه اســتان گام بردارند. محمود عباس زاده مشكينى تأكيد 
كرد: اســتانداران مى توانند به راحتى در خنثى كردن تحريم ها و حتى در تبديل 
كردن تحريم يا تهديد به فرصت، نقش اساسى داشته باشند و هرچه استانداران 

اختيارات بيشترى داشته باشند عملكرد بهترى به دست مى آيد.

رايزنى هاى سازنده ظريف با مقامات ارمنستانى
 وزير امور خارجه از رايزنى هاى ســازنده با مقامات ارمنستان خبر داد و بر 
حصول توافق براى تقويت روابط دوجانبه و همكارى هاى منطقه اى تأكيد كرد.

به گزارش ايرنا، محمدجواد ظريف پس از ديدار با نخســت وزير و وزير امور 
خارجه جمهورى ارمنستان در حساب كاربرى خود در توييتر نوشت: چالش ها 
و فرصت هاى مشترك منطقه اى پس از منازعه اخير را مورد بررسى قرار داديم.
وى در ايــن توييت اظهار كرد: حصول توافــق در زمينه تقويت بيش از پيش 
روابط دوجانبــه و همكارى  منطقــه اى، از جمله طرح هــاى ارتباطى تبديل 

رقابت هاى ديرينه به هم افزايى هاى آينده.
وزيــر امور خارجه ايران طى روزهاى اخيــر در تور منطقه اى خود، به باكو و 
مسكو ســفر كرده و پس از رايزنى هاى خود در ايروان، ارمنستان را به سمت 

تفليس پايتخت گرجستان ترك كرد.

آگهـي مزايـده

شهـردارى همدان

شرايط شركت در مزايده: 
1- متقاضيان مى بايست مبلغ سپرده را به حساب 100785561712 نزد بانك شهر واريز و يا معادل رقم مذكور ضمانتنامه بانكى با اعتبار سه ماهه و يا 
اوراق مشاركت بى نام و يا اسناد خزانه را در پاكت الف قرار داده و حداكثر تا پايان وقت ادارى 99/11/19 تحويل دبيرخانه ستاد مجاور آرامگاهبوعلى 

سينا نمايند.
2-متقاضيان مى بايست فرم شركت در مزايده و نمونه قرارداد تنظيم شده را امضاء و مهر يا اثر انگشت زده و در پاكت (ب) قرار داده و فرم پيشنهاد قيمت 

را تكميل و در پاكت (ج) قرار داده و به همراه پاكت الف تحويل دبيرخانه نمايند. 
3- برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف هفت روز كارى از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده نسبت به واريز 90٪ وجه پيشنهادى اقدام و 10٪ الباقى هنگام 

تنظيم قرارداد واحد امالك از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد. 
4- برنده مزايده مكلف است وجه مورد معامله را نقدا به حساب شهردارى واريز نموده و هيچگونه تهاترى قابل قبول نمى باشد در صورت عدم واريز نقدى 

وجه مورد معامله در موعد مقرر سپرده برنده مزايده به نفع شهردارى ضبط و برابر مقررات اقدام خواهد گرديد.   
5- به پيشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده نزد شهردارى خواهد ماند. 
7-شركت  در مزايده به منزله قبول شرايط و آيين نامه هاى مالى شهردارى بوده و شركت كنندگان ملزم به رعايت آن مى باشند. 

8- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است . 
9-انتقال سند بعد از انجام تشريفات قانونى (ثبتى) متعاقباً به برنده  مزايده  ابالغ ميگردد  و برنده مزايده مكلف است ظرف مدت يكماه از تاريخ ابالغ 
شهردارى  جهت انتقال سند و واريز الباقى وجه ( 10٪ باقيمانده ) اقدام نمايد در غير اينصورت مزايده ابطال و سپرده برنده مزايده ضبط خواهد گرديد 

ضمنا سند بنام برنده مزايده و يا هرشخص ديگرى كه برنده مزايده وى را كتبا با رضايت نامه محضرى به شهردارى معرفى نمايد انتقال خواهد يافت .
10- پيشنهادات رسيده در تاريخ 99/11/20  ساعت 17 در دفتر معاونت مالى و اقتصادى مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. 

(م الف 1536)

شهردارى همدان با استناد مجوزهاى اخذ شده در نظر دارد نسبت به فروش 3  قطعه زمين مسكونى مربوط به پالك ثبتى 
 10/683 از طريق مزايده كتبى اقدام نمايد. متقاضيان  مى توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شركت نمايند. 

يف
مساحت موقعيترد

(مترمربع)
كل مبلغ كارشناسى 

(ريال)
مبلغ سپرده شركت در 

آدرسمزايده (ريال)

بلوار فاطميه 18 مترى ذوالفقار24591/875/000/0005/000/000/000زمين مسكونى قطعه شماره 12

بلوار فاطميه 18 مترى ذوالفقار24591/875/000/0005/000/000/000زمين مسكونى قطعه شماره 23

بلوار فاطميه 18 مترى ذوالفقار24591/875/000/0005/000/000/000زمين مسكونى قطعه شماره 34

درخواست روحانى از رؤساى قوا براى عدم حاشيه سازى

وزير ما بيكار نيست!

 هفتــه گذشــته، اظهــارات يكى از 
ميهمان هاى برنامه زنده «زاويه» از شــبكه 
4 سيما حواشــى زيادى را به دنبال داشت 
كه بــه انتقاد تند برخــى وزرا و اعضاى 
دولت منجر شد. انتقاد اين افراد به سخنان 
جهان بزرگى از اساتيد حوزه عليه، رئيس 

جمهور بود.
پس از اين حواشــى، على عسگرى رئيس 
ســازمان صداوســيما از دولــت به طور 
رســمى عذرخواهى كرد و گفته مى شود 
مجرى برنامه زاويه آقاى حبيب رحيم پور 
ازغدى نيز اخراج شــده است ولى گويا 
اين اقدامــات كافى نبــوده و از حضور 
رئيس سازمان صداوسيما در جلسه دولت 

ممانعت به عمل آمده است.
برخــى از وزرا پيش از ايــن اعالم كرده 

بودند كه درصــورت عذرخواهى نكردن 
شركت  دولت  جلســه  در  صداوســيما، 

نخواهند كرد.
رئيــس  دفتــر رئيس جمهور در حاشــيه 
جلســه هيأت دولت روزگذشته در پاسخ 
به پرســش خبرنگار خبرگزارى تســنيم 
درباره دعوت نكردن از رئيس صداوسيما 
به جلســه دولت، گفــت: نمى دانم على 
عسگرى دعوت شده يا نه اما در آن سالنى 

كه حضور داشتيم ايشان نبود.
كرد:  تصريــح  همچنين  واعــظ  محمود 
صداوسيما در برنامه هاى خود، از افرادى 
دعوت مى كند كه مخالف دولت هســتند. 
صداوسيما نبايد با مستندهايى كه مى سازد، 
مردم را نااميد كند، اين برنامه زاويه براى 

وزراى ما قابل قبول نبود.

غيبت رئيس صداوسيما در جلسه دولت پس از حواشى «زاويه» 

واعظى: نمى دانم على عسگرى 
دعوت شده است يا نه
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خبر

وقوع بيش از 10 هزار مورد خودزنى با ادعاى نزاع
 سرپرســت دفتر امور معاينات بالينى سازمان پزشكى قانونى با بيان اينكه در 9 ماه 
گذشته سالجارى، ده هزار و 231 مورد خودزنى شامل 7 هزار و 886 مرد و 2 هزار و 
345 زن كه با ادعاى نزاع و با هدف دريافت ديه و خسارت انجام شده بود، در مراكز 

پزشكى قانونى كشف و به مراجع قضايى اعالم شد.
به گزارش ايرنا، فرزانه مهدى زاده افزود: مانند تصادفات ســاختگى، بسيارى از موارد 
خودزنى كه با ادعاى نزاع و درگيرى انجام مى شود، توسط كارشناسان با تجربه پزشكى 
قانونى قابل تشــخيص است آنچنان كه در 9 ماه گذشته ده هزار و 231 مورد خودزنى 
تشخيص و به مراجع قضايى معرفى شده اند. وى گفت: منظور از خودزنى اين است كه 

فرد (خودش يا با كمك ديگران) آگاهانه به بدن خود صدمه بزند.

متقاضيان سالمت در بخش دولتى 
تحت پوشش بيمه قرار مى گيرند

 مديركل بيمه گرى و درآمد ســازمان بيمه سالمت ايران بيان كرد كه انجام ارزيابى 
وسع متوقف شده و متقاضيان استفاده از خدمات سالمت در بخش دولتى، ساكن شهر 

يا روستا بدون پرداخت حق بيمه تحت پوشش بيمه سالمت قرار مى گيرند.
به گزارش ايرنا، داوود حاج قاســمعلى افزود: طبق مصوبه ستاد ملى مبارزه با كرونا از 
آبان ماه سالجارى ارزيابى وسع كه از سال گذشته در دستور كار سازمان قرار گرفته بود، 
تا پايان ســال 99 متوقف شده است. بر اين اساس متقاضيان استفاده از خدمات بخش 
دولتى اعم از ســاكن شهر يا روســتا بدون پرداخت حق بيمه تحت پوشش بيمه قرار 

مى گيرند و بابت صدور و تحويل هر دفترچه تنها بايد 3 هزار تومان پرداخت كنند.

آغاز ثبت نام كنكور 1400 از هفته آينده
 ثبت نام براى شــركت در آزمون سراسرى سال 1400 از اوايل هفته آينده از طريق 

سايت سازمان سنجش آموزش كشور آغاز مى شود.
به گزارش ايســنا، ثبت نام متقاضيان  و شــركت  در آزمون  سراسرى سال 1400 براى 
پذيرش در رشته هاى با آزمون در دوره هاى روزانه، نوبت دوم (شبانه )، نيمه حضورى، 
مجازى، پرديس خودگردان دانشــگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالى، دانشگاه  پيام  نور و 
مؤسسات  آموزش  عالى غيرانتفاعى و غيردولتى و همچنين رشته هاى تحصيلى با آزمون 
دانشگاه آزاد اسالمى از 12 بهمن منحصراً از طريق درگاه اطالع رسانى سازمان سنجش 
آموزش كشــور به نشــانى www.sanjesh.org آغاز مى شود و در روز شنبه 18 

بهمن ماه پايان مى پذيرد.

بيش از يك ميليون خانوار از بهزيستى 
مستمرى مى گيرند

 رئيس سازمان بهزيستى كشور با بيان اينكه بيش از يك ميليون 
خانوار از بهزيستى مســتمرى مى گيرند، يك ميليون و 600 هزار 
معلول نيز تحت پوشــش بهزيستى هستند و حدود 240 هزار زن 

سرپرست خانوار نيز تحت پوشش اين سازمان قرار گرفته اند.
بــه گزارش ايرنا، وحيد قبادى دانا با اشــاره بــه اينكه حدود 27
هزار بيمار نخاعى خدماتى را از ســازمان دريافت مى كنند، افزود: 
درحال حاضــر 26 هزار كودك هم تحت پوشــش قرار دارند كه 
داراى سرپرســت مؤثر نيســتند كه ده نفر از آنهــا در خانه هاى 
شبه خانواده نگه داشته مى شوند. سياست اصلى ما فرزندخواندگى 
و حضانت آنهاســت كه در 9 سال اخير بيش از ده هزار فرزند به 

خانواده ها داده شده است.
وى ادامه داد: فعاليت هاى ســازمان بهزيستى در حوزه توانبخشى 
فعاليت هايى در رابطه با حوزه توانبخشــى در مناطق روستايى و 
محروم انجام مى دهد. هدف توانمندســازى اجتماعى آنها است. 
ايــن كار اضافه بر تأمين اقالم مورد نياز و بهداشــتى افراد معلول 

مناطق روستايى، عشايرى و محروم سراسر كشور است.
 فعاليت بيش از 9000 مؤسسه خيريه در كشور

رئيس ســازمان بهزيستى كشــور اظهار كرد: با توجه به پوشش 
گســترده ســازمان بهزيســتى، فعاليت هاى متعــددى در زمينه 
آســيب هاى اجتماعــى به عنوان مثال در رابطه بــا كودكان كار و 
خيابان انجام مى شود و همچنين زنان آسيب ديده و يا در معرض 
آسيب نيز تحت پوشش قرار دارند. در زمينه فعاليت هاى اورژانس 
اجتماعــى ما بيش از 4 هزار پرســنل فعــال در مراكز مداخله و 
پايگاه هاى اورژانس اجتماعى و فعاليت هاى ثابت و ســيار مراكز 

در سراسر كشور داريم.
قبادى دانــا گفت: بيش از 9 هزار خيريه و مؤسســه دولتى تحت 
پوشش سازمان بهزيســتى فعاليت مى كنند و طبق قانون 26 ماده 
تنظيم و مقــررات مديريت دولت خدمات ها و فعاليت ها بيش از 
13 طرح به دولت واگذار شــده است. با توجه به اين موضوعات 
در حوزه هــاى مختلف جمعيت روســتايى فعاليت هايى درحال 
انجام است. جمعيت شهرى و روستايى تفاوت هاى زيادى داشته 

است. 
وى يادآور شــد: يكى ديگر از طرح هاى خوب بحث بيمه براى 
روســتاييان و عشايران مددجوى ســازمان بهزيستى بوده است. 
تحركى جدى براى اين قشــر صورت گرفت و پيش از انجام اين 
طرح 50 هزار نفر از زنان سرپرســت خانوار تحت پوشش بيمه 

اجتماعى بودند.
 همكارى براى تأمين مسكن 33 هزار 

روستايى و عشاير
رئيــس ســازمان بهزيســتى كشــور افــزود: در حــوزه مســكن كــه 
يكــى از جنبه هــاى توانمندســازى مــا اســت نيــز فعاليت هايــى 
مؤلفــه   2 در  بهزيســتى  ســازمان  اســت.  گرفتــه  صــورت 
ــف  ــك تكلي ــدف ي ــه ه ــازى در جامع ــگيرى و توانمندس پيش
ــيار  ــكارى بس ــالمى هم ــالب اس ــاد مســكن انق ــژه دارد. بني وي
ــر روســتاييان و  ــن مســكن 33 هــزار نف ــى در حــوزه تأمي خوب

ــته اســت. ــروم داش ــق مح ــايران و مناط عش
قبادى دانا بيان كرد: اشــتغال براى جامعه هدف نيز يكى ديگر از 
دغدغه هاست بنابراين اين برنامه براى افرادى است كه در مناطق 

روستايى و محروم يا شهرى حضور دارند.
وى بيــان كرد: در حوزه توانمندســازى تقريبا حــدود 22 هزار 
نفر دانشــجو از سوى سازمان بهزيســتى حمايت مالى مى شوند 
و شــهريه آنها به طور كامل پرداخت مى شــود. براى افرادى كه 
در دانشــگاه هاى دولتى هم تحصيل مى كنند كمك هزينه اى براى 
تشــويق وجود دارد به همين منظور تسهيالتى براى حق اشتغال 
افراد تحت پوشش سازمان بهزيستى مانند پرداخت حق بيمه سهم 
كارفرما وجود دارد كه اگــر اعضاى جامعه هدف ما به كار گرفته 

بشوند اين حق بيمه از سوى بهزيستى پرداخت خواهد شد.

آفتاب اقتصادى: تا 5 سال هرچه خانه بسازيم زمين داريم
 از صدقه سرى مافيا از قبل مهر سندشم خورده!!

ابتكار: سقوط از خط فقر به مرز فالكت
  ديگه از مرز داريم مى رسيم به باتالق!!
اخبار صنعت: يارانه ثروتمندان دوبرابر شد

 يه دفعه گذاشتن با معيشتى ادغام بشه كه باهم پرداخت كنن!!
اعتماد: اقتصادمان در دست دالالن است

 چشممون هم به دهن از ما بهترونه!!
اقتصاد برتر: موج انصراف خودروهاى ثبت نامى

 بدون شرح!!
آرمان ملى: نزاع بر سر شغل هاى اينستاگرامى

 مگه بده!! هم فاله هم تماشا!!
آفتاب اقتصادى: سمت وسوى قيمت سكه، طال، دالر تا شب عيد

  سه تفنگدار هميشه در صحنه!!
بهار: يك بام و دوهواى پرداخت بيمه بيكارى كرونا

  گذاشتن با پيك هاى بعديش يهويى پرداخت كنن!!
تجارت: فرش قرمز براى رشد تورم و نقدينگى

 سالم گرگ بى طمع نيست!!
ثروت: بازى سياسى با يارانه

 حواستون به برد و باختش هم باشه!!
رسالت: ويروس انگليسى آتش زير خاكستر

 اين از اون دسته ويروس هاست كه مى خواد يهو خيز كنه!!
همدان پيام: آغاز بوعلى شناسى مجازى

 كم كم داريم با دنياى كاغذى خداحافظى كنيم!!
سياست روز: سم دخالت در كام صنعت

 كامش رو تلخ نكنيد كه بعدا دامن گيرمون كنه!!
صداى اصالحات: پشت پرده خاموشى هاى اخير چيست؟

 خواستن تو خفا كار كنن يه موقع ريا نشه!!

نرخ باسوادى ايرانيان 
به 966/6 درصد رسيد

 رئيس ســازمان نهضت ســوادآموزى با بيان اينكه در 4 دهه اخير 
با تالش هاى صورت گرفته و طبق آخرين سرشــمارى سال 95 نرخ 
باسوادى به 94/7 درصد رسيد و در سال 99 با اطمينان مى توان اعالم 
كرد كه درصد باسوادى در گروه سنى ده تا 49 سال به 966/6 درصد 

رسيده است.
شــاپور محمدزاده در گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: پيش از انقالب 
در گروه ســنى ده تا 49 سال براساس سرشمارى سال 55 بيش از 51

درصد از مردم بى سواد و 48/8 درصد باسواد بودند.
وى با بيان اينكه اســتان هاى كشــور را از حيث وضعيت سواد به 3

دسته تقسيم كرده ايم، گفت: بخشى استان ها باالتر از ميانگين باسوادى 
كشور هستند، برخى استان ها در حد ميانگين و گروه سوم استان هاى 
زيرميانگين كشورى؛ در گروه اول بيشترين فعاليت ها در دوره انتقال 
و دوره تحكيم انجام مى شــود و در جهت تثبيت و تعميق و تحكيم 

سواد گام برمى داريم.
وى ادامه داد: براى استان هايى كه از ميانگين كشورى پايين تر هستند 
طرحى با عنوان شتاب بخشى در دست اجراست. اعتبارات سوادآموزى 
در اين استان ها به صورت ويژه پرداخت مى شود و سعى مى كنيم طرح 
شتاب بخشى در شوراى پشتيبانى سوادآموزى استان را مصوب كنيم، 
معموال اســتانداران به ما كمك مى كنند و 50 درصــد اعتبار الزم را 

استاندارى ها تقبل مى كنند.

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي اراضــي و س ثبت

ــن  ــون تعيي ــوع قان ــأت اول موض ــورخ 1399/10/08هي ــماره 1399/1282 م ــر رأي ش براب
ــتقر در  ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي تكلي
واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك اســدآباد تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــي آقــاى 
شــاداله اكبــرى ديبــا فرزنــد عيــن الــه بــه شــماره شناســنامه 337 صــادره از اســدآباد در 
ششــدانگ يــك بــاب خانــه و مغــازه هــاى احداثــى در آن بــه مســاحت 98/92 مترمربــع 
در قســمتى از پــالك باقيمانــده 1853 اصلــي واقــع در اســدآباد- خيابــان كاشــانى- كوچه 
ــه  ــه و عــزت ال ــان صحبــت ال ــك رســمي آقاي ــا واســطه از مال ــداري ب كاشــانى 13 خري
ــه  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب ــده اســت. ل ســيفى محــرز گردي
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــه 15 روز آگه فاصل
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 
ــي  ــه مراجــع قضاي ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت ــاه از تاري مــدت يــك م
تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 430)
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كامران متقى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

 «طالق» پس از مرگ عزيزان، شديدترين 
عامل اســترس زا در كل زندگى محســوب 
مى شود و به عنوان عامل ازهم پاشيدگى كانون 
خانواده، جامعه را با عواقب بســيارى همراه 
كرده و منشأ بسيارى از آسيب هاى اجتماعى 

است.
«طالق» از نظر لغوى به معنى رها شــدن و در 
اصطالح عبارت از پايان دادن زناشويى توسط 
زن و شوهر اســت. با توجه به اينكه خانواده 
نهادى اســت كه به اعضاى خود احســاس 
آرامــش و امنيــت مى دهد و طــى قرن هاى 
متمادى به عنوان پايدارترين و مؤثرترين وسيله 
حفظ ويژگى هاى فرهنگى و عامل انتقال آنها 
به نسل هاى بعدى بوده، ميزان باالى طالق در 
جوامع امروزى جامعه شناســان را به كنكاش 
درباره عوامل مؤثر برآن داشــته تا مكشــوف 
شــود كه چه چيزى موجب چنين تغييرى در 

نرخ طالق شده است.
در دهه هاى اخير نرخ طالق در كشــور هاى 
غربى به بيش از 50 درصد افزايش يافته است. 
اين پديده در ايران نيز به شــكل يك مســأله 
و معضل اجتماعى، مشكالت زيادى را براى 
افراد و خانواده هاى در معرض طالق به وجود 
آورده، از كل طالق هاى ثبت شــده در ســال 
1398 در مجمــوع 174 هزارو 831 طالق در 
كشور داشته ايم و بيشترين آمار طالق به ترتيب 
در اســتان هاى تهران با 31 هزار و 733 مورد، 
فــارس با ده هزار و 93 مــورد، اصفهان با ده 
هزار و 24 مورد، آذربايجان شــرقى با 9 هزار 
و 119 مــورد و مازندران بــا 8 هزار و 718
مورد بوده، از طرفى به گفته سخنگوى سازمان 
ثبت احوال كشــور از ابتداى فروردين تا 20

مردادماه امسال 34 هزار و 457 مورد طالق در 
پايگاه اطالعات جمعيتى سازمان ثبت احوال 

كشور ثبت شده است.
به گفته يك روانشــناس، تمامى انسان ها در 
طول زندگى موقعيت هاى استرس زاى بسيارى 
را تجربه مى كنند كه برخى از آنها اگرچه قابل 
پيش بينى و مهار كردن هســتند اما به صورتى 
تنش زا تجربه مى شوند و با فراخواندن نهايت 
تــوان فرد، ســبب متزلزل شــدن نگرش به 
خويشتن در فرد مى شــوند. امليا عاليينى در 
گفت وگو با ايســنا، از مقياسى به نام مقياس 
رويدادهاى زندگى سخن مى گويد كه در آن 
رويدادهاى زندگى به ترتيب از تنش زاترين تا 

كم تنش ترين رويداد قرار مى گيرند.
وى طــالق را پديده پيچيــده اى مى داند كه 
عوامل فردى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و 
حتى سياسى بر آن اثرگذار است و مى گويد: 
با وجود آســيب هاى بسيار طالق، اين پديده 
در همــه مــوارد بدترين راه حل محســوب 
نمى شــود زيرا ادامه يك زندگى زناشــويى 
پرتنش، براى زوجين و به ويژه براى فرزندان 
به مراتــب مضرتر خواهد بــود پس جامعه با 
فراهم كردن زيرســاخت هاى الزم در جهت 

ايجاد ملزومات يك زندگى زناشويى سالم و 
با كمتريــن درگيرى، به خودى خود مى تواند 

سبب كاهش نرخ طالق شود.
 طالق، يكى از عوامل خودكشى

وى تجمل گرايى، هوس بازى يكى از طرفين يا 
هر دو، توقعات باال، دخالت خانواده ها به ويژه 
مادر خانواده، نبود تفاهم، ازدواج هاى اجبارى 
و يا مشكالت مالى را از مهم ترين علل طالق 
در ايران برمى شمرد و بيان مى كند: بررسى ها 
نشان دهنده ارتباط طالق در بسيارى از موارد 
با اعتياد، بزهكارى، روان پريشــى، نبود تعادل 
شخصيتى، خودكشــى و جامعه ستيزى است. 
به گزارش ســازمان جهانى بهداشــت، يكى 
از مهم ترين عوامل خودكشــى در 13 كشور 

اروپايى مورد مطالعه «طالق» بوده است.
اين روانشــناس معتقد اســت كه تفاوت در 
ميــزان تحصيالت، ازدواج در ســنين پايين، 
اعتيــاد، اشــتغال زن، چندهمســرى، نبــود 
ناموجه،  ايده آل ســازى هاى  مذهبى،  پايبندى 
مردســاالرى، بى اعتمادى و ســوءظن، نبود 
توافق در مســائل جنسى و زناشويى، بيكارى 
و يا مشكالت نازايى از ديگر عوامل مؤثر در 

پديده طالق هستند.
به گفته اين روانشناس، نبود درك متقابل شامل 
مفاهيمى مانند محبت نكردن، خودرأيى و نبود 
مشورت، ســوءظن و بى مسئوليتى هر يك از 
زوجيــن نيز از ديگر داليل بــروز اختالفات 
زناشــويى است، از طرفى طالق عاطفى يكى 
از مهم ترين مشكالت جوامع امروز است كه 
به دنبال ارتباط ناكارآمد زوجين ايجاد مى شود. 
اين ارتباط ناكارآمد شــاملبى توجهى به خط 
قرمزها، بى توجهى به احساسات طرف متقابل، 
بى توجهى به نيازهاى عاطفى يا روانى، توهين، 
تهمت، حضــور نيافتن هر يك از زوجين در 
لحظات مهم زندگى، رابطه تدافعى و يا دورى 
جســتن متقابل اســت كه به دنبال آن طالق 
عاطفى اتفاق مى افتــد و انتظارات و توقعات 

فرد توسط همسر ناديده گرفته مى شود. 
در ادامــه يك جامعه شــناس بررســى ها و 
تحقيقــات در زمينه طــالق و اعتياد در ايران 
را بيشــتر زينت دستگاه هاى متولى و يا پايان 

نامه هاى دانشــگاهى مى داند و مطرح مى كند: 
بزرگ ترين حلقــه مفقوده در اين زمينه پيوند 
ميان علم و عمل اســت و تا زمان ايجاد اين 
ارتبــاط تحقيق و يا نظر كارشناســانه در اين 

زمينه راهگشا نخواهد بود.
حميد خاورزمينــى در گفت وگو با ايســنا، 
ارزش هاى اجتماعى در جوامع را به 2 شكل 
كلى از فردگرايى و جمع گرايى تقسيم مى كند 
و مى گويد: ارزش هــاى فردگرا نه تنها مانعى 
براى جدايى زوجين از يكديگر نيســت بلكه 
اين جدايى را تقويــت مى كند اما ارزش هاى 
جمع گرايانه ماننــد قباحت طالق، پيوندهاى 
خاندانى، احترام به افراد مسن و تعهد در مقابل 
فرزندان موانعى بر سر طالق و جدايى هستند.
وى به عواملى مانند عوامل اقتصادى، سياسى 
و يا فرهنگى كه سبب برآورده نشدن انتظارات 
زوجين مى شــود، اشاره و خاطرنشان مى كند: 
مشكالت اقتصادى و در رأس آن بيكارى يكى 
از داليل مهم طالق به شــمار مى آيد، از طرفى 
تحــوالت اجتماعى كه پيش از اين به انقالب 
و اصالحات اجتماعى محدود مى شد، اكنون 
در قالب جهانى شدن خود را نشان مى دهد و 
موجب افزايش نارضايتى زوجين از يكديگر 

مى شود.
 تغيير سبك زندگى؛ مهم ترين عامل 
در شكل گيرى انتظارات افراد از زندگى

خاورزمينى معتقد است كه تغيير سبك زندگى 
مهم ترين عامل در شكل گيرى انتظارات افراد 
از زندگى و از جمله زندگى زناشــويى است 
همچنيــن فرايند جهانى شــدن كه با افزايش 
ارتباطات و شناخت افراد از سبك هاى ديگر 
زندگى ها همراه اســت، سبب تغيير و تحول 

آمال و آرزوهاى افراد مى شود.
وى عوامــل بحران زاى طالق را به 3 دســته 
عوامل جهانى، ملى و محلى تقســيم مى كند 
و مى گويــد: عوامل جهانى انتظارات مختلفى 
از زندگى شــامل انتظار در تغذيه، مســكن، 
روابط اجتماعى، روابط جنســى و زناشويى 
را براى زوجين ايجــاد مى كند و براى كنترل 
اين موج سنگين كه مبتنى بر قدرت اقتصادى 
و رسانه اى است، تنها مى توان بر راهكارهاى 

فرهنگى تأكيد داشت زيرا تجربه 3 دهه اخير 
نبود موفقيت برنامه هاى اجتماعى در اين زمينه 
را نشــان مى دهد. برنامه ريزى بــراى به روز 
كردن ســنت هاى كارآمد به جاى سنت گرايى 
متحجرانه يكى از برنامه هايى است كه فقط در 
برخــى بخش هاى خصوصى با بردى محدود 

دنبال مى شود و برنامه كالن كشورى ندارد.
به گفته خاورزمينــى، جامعه ما كه تركيبى از 
ســنت و مدرنيته و در معرض امواج پســت 
مدرن اســت، نيازمند بازتعريف ســبك هاى 
ازدواج است. در گذشــته پيشنهادات برخى 
انديشمندان و مصلحان اجتماعى در اين زمينه 
متأســفانه مورد توجه قــرار نگرفت و اكنون 
ســبكى از زندگى با عنوان «ازدواج سفيد» كه 
هيچ گونه تعهد و ضمانتى در آن نيســت و به 
علت غيرقانونى بودن هيچ كنترل اجتماعى بر 
آن نيست، جايگزين ناخلف همان پيشنهادات 

انديشمندان شده است.
باشد،  بزرگتر  زندگى  محيط  هرچه   

موانع طالق كوچكتر است
اين جامعه شــناس با بيان اينكه ازدواج سفيد، 
اقشــار اجتماعى مقيد، اخالقى و يا قانون گرا 
را در دوراهى قرار مى دهد، مطرح مى كند: اين 
دوراهى برخى را به ازدواج سفيد و برخى را 
به ازدواجى كــه احتمال باالى طالق در پس 
آن قرار دارد، ســوق مى دهد همچنين عوامل 
محلى يعنى محيط زندگى شامل شهر يا روستا 
و بزرگــى و كوچكى آن از ديگر عوامل مؤثر 
در طالق اســت و هرچه محيط بزرگتر باشد 
موانع طالق كوچكتر و ضعيف تر خواهد شد.

وى به ســبك همسرگزينى اشــاره و مطرح 
مى كند: هرچــه انتخاب همســر محلى تر و 
شناخت  و  مشــترك  ويژگى هاى  براســاس 
عميق تر انجام شــود، احتمــال طالق كاهش 
مى يابد، همچنين خانواده ها مى توانند در بدو 
ازدواج زن و مــرد، به عنوان پيوند دو شــبكه 
اجتماعى كه با هم نســبت خويشاوندى پيدا 
مى كنند، از طالق پيشــگيرى كنند يا اگر در 
آينده شــرايط طالق محقق شــد، طالقى با 

حداقل آسيب هاى اجتماعى باشد.
مشكالت اقتصادى، نبود بلوغ فكرى و رفتارى، 
تجمل گرايى،  خانواده هــا،  بيجــاى  دخالت 
ناهمسانى طرفين، تغيير سبك زندگى و ايجاد 
تحول در انتظارات فــرد از زندگى از جمله 
داليل افزايش دهنده آمار طالق در ســال هاى 
اخير است، از طرفى رواج طالق هاى عاطفى 
كه به دنبال بى توجهى بــه نيازهاى عاطفى و 
روانى ايجاد مى شود، داراى عواقب خطرناك 
ترى از طالق هاى قانونى اســت. پس به گفته 
كارشناسان، افزايش مشــاغل توليدى، تعيين 
سبك هاى زندگى متناسب با فرهنگ عمومى، 
آموزش مهارت هاى زندگى و ارتباطات مؤثر 
به نوجوانــان و جوانان و نيز كمك گرفتن از 
متخصصان از جمله راهكارهاى كاهش آمار 

طالق است.

طالق رتبه دوم استرس زايى
دركشور

آگهى تاسيس،تغييرات
ــاون  ــركتهاى تع ــه ش ــى اتحادي ــركت تعاون ــيس ش تاس
ــه  ــخ 1399/11/04 ب ــن درتاري روســتايى شهرســتان فامني
ــى 14009750388  ــه مل ــه شناس ــت 282 ب ــماره ثب ش
ــه  ــه خالص ــده ك ــل گردي ــل دفاترتكمي ــا ذي ــت و امض ثب
آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى ميگــردد. 
ــا خريــد و  موضــوع فعاليــت :بنــد 1 - ســاخت و توليــد ي
تهيــه و آمــاده نمــودن هرنــوع مــواد، كاال، لــوازم وماشــين 
آالت مــورد نيــاز حرفــه اى شــركتهاى عضــو و يــا مــورد 
ــى  ــاى داخل ــركتها ازبازاره ــاى ش ــخصى اعض ــاز ش ني
ــركتهاى  ــه ش ــا ب ــروش آنه ــع و ف ــى و توزي ــا خارج ي
عضــو بنــد 2- جمــع آورى، طبقــه بنــدى، بســته بنــدى، 
ــروش  ــد وف ــل و خري ــل و نق ــل، حم ــدارى، تبدي نگه
ــروران،  ــداران، دامپ ــاورزان، دام ــدى كش ــوالت تولي محص
ــى،  ــم، ماه ــل،كرم ابريش ــدگان زنبورعس ــرورش دهن پ
طيــور، صاحبــان صنايــع دســتى و تعاونــى زنان روســتايى 
ــو و  ــركتهاى عض ــق ش ــه از طري ــل اتحادي ــوزه عم ح
ــه  ــا ب ــور بن ــدگان مذك ــتقيم از توليدكنن ــور مس ــا بط ي
موافقــت هيــأت مديــره بنــد 3- انجــام خدمــات عمومــى 
بــراى شــركتهاى عضــو و اعضــاى آن ماننــد حمــل ونقــل، 
تهيــه مســكن،تأمين آب مشــروب وآب مصــارف زراعــى، 
ــش  ــى، پي ــاى آبرسانى،زهكش ــدارى كاناله ــاد و نگه ايج
بينــى وســايل بهداشــتى و بهــدارى و آموزشــى، تأســيس 
ــانى، ايجــاد شــبكه  ــرق و گازرس ــروى ب ــع ني ــز توزي مرك
ــراض  ــا ام ــارزه ب ــا، مب ــى دامه ــح مصنوع ــن، تلقي تلف
ــور  ــوراك دام و طي ــه خ ــى، تهي ــى وحيوان ــات نبات وآف
ــا  ــى الزم ب ــا هماهنگ ــه و ب ــن مربوط ــت قواني ــا رعاي ب
ــه  ــد 4- تهي ــط. بن ــازمانهاى ذيرب ــا و س ــه ه وزارتخان

ماشــين آالت كشــاورزى، وســايل و لــوازم صنايــع دســتى 
ــركتهاى عضــو.  ــتفاده مشــترك ش ــراى اس ــتايى ب و روس
ــا  ــى، حــق العمــل كارى، تهيــه ميــدان ي بنــد 5- بازارياب
ــراى محصــوالت توليــدى شــركتهاى عضــو. بنــد  ــازار ب ب
6- تهيــه بــذور مختلــف، نهــال، نشــاء، كودهــاى حيوانــى 
ــاى  ــى و داروه ــات نبات ــع آف ــموم دف ــيميايى، س و ش
دامــى بــراى شــركتهاى عضــو. بنــد 7- ايجــاد ســردخانه 
هــاى ثابــت و ســيار وتهيــه هرنــوع تأسيســات الزم بــراى 
حفــظ و نگهــدارى محصــوالت توليــدى شــركتهاى عضــو 
و اعضــاى آنهــا. بنــد 8- ايجــاد تعميــرگاه هــاى ثابــت و 
ــه اى  ــين آالت حرف ــوازم و ماش ــايل و ل ــراى وس ــيار ب س
ــد  ــا. بن ــاى آنه ــاز اعض ــورد ني ــا م ــو و ي ــركتهاى عض ش
ــاى  ــى وكارگاهه ــع تبديل ــات صناي ــاد كارخانج 9- ايج
ــدارى،  ــاى دام ــع ه ــتايى، مجتم ــتى و روس ــع دس صناي
مرغــدارى، زنبــوردارى، پــرورش كــرم ابريشــم و آبزيــان. 
بنــد 10- احــداث ســاختمان دفتــركار، انبــار، فروشــگاه و 
هرنــوع تأسيســات ديگــر مــورد نيــاز خــود و شــركتهاى 
عضــو. بنــد 11- تبليــغ و تأســيس نمايشــگاهها و اقدامــات 
مشــابه بــه منظــور معرفــى و بازاريابــى محصــوالت 
توليــدى اعضــاى شــركتهاى تعاونــى عضــو. بنــد 12- احياء 
و همچنيــن بهــره بــردارى از اراضــى كشــاورزى در حــوزه 
ــد 13-  ــى روســتايى عضــو. بن ــات شــركتهاى تعاون عملي
ــه شــركتهاى عضــو  ــا اختصــاص اعتبــار ب پرداخــت وام ي
ــى  ــود قانون ــن عق ــد 14- تضمي ــا. بن ــن آنه ــا تضمي و ي
شــركتهاى عضــو و همچنيــن تهيــه منابــع مالــى تكميلــى 
ــتقراض.  ــار و اس ــل اعتب ــق تحصي ــركتها از طري ــراى ش ب
بنــد 15- اتحاديــه مــى توانــد از ســهام ســازمان مركــزى 
تعــاون روســتايى ايــران و بانــك كشــاورزى ايــران 

ــى  ــاى تعاون ــه ه ــدارى و در ســاير شــركتها و اتحادي خري
توليــد كشــاورزى و روســتايى و مؤسســات توليــدى 
ــران  ــتايى اي ــاون روس ــزى تع ــازمان مرك ــت س ــا موافق ب
ــد  ــى توان ــه م ــد 16- اتحادي ــد. بن ــذارى نماي ــرمايه گ س
ــادى  ــى و اقتص ــاى بازرگان ــرفت فعاليته ــور پيش ــه منظ ب
خــود مراجعــات و نمايندگــى اشــخاص حقيقــى و حقوقــى 
را قبــول كنــد و يــا بــه آنهــا نمايندگــى بدهــد. بنــد 17- 
بــه اســتثناى عمليــات اعتبــارى و تضمينــى كــه مخصوص 
اعضــاء اســت اتحاديــه ميتوانــد عمليــات بازرگانى خــود را 
بــراى ســاكنين غيرعضــو حــوزه عمــل شــركتهاى تعاونــى 
ــا آنهــا  روســتايى نيــز انجــام دهــد و ترتيــب معامــالت ب
ــه نحــوه معامــالت پيــش بينــى  در آئيــن نامــه مربــوط ب
خواهــد شــد. بــه موجــب مجــوز از اداره كل وزارت جهــاد 
ــا شــماره مجــوز 342/2205 در تاريــخ  كشــاورزى برابــر ب
ــت  ــه ثب ــى ب ــن آگه ــه اي ــتان مربوط 1399/05/01 در اس
رســيد. مــدت فعاليــت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحدود 
مركــز اصلى : اســتان همــدان ، شهرســتان فامنيــن ، بخش 
مركــزى ، شــهر فامنيــن، محلــه بلــوار دكتــر يحيــى دولتى 
، ميــدان آزادى ، خيابــان شــهيد چمــران ، پــالك 0 ، طبقــه 
همكــف كدپســتى 6561943138 ســرمايه شــخصيت 
ــدى  ــال نق ــغ 4,000,000 ري ــارت اســت از مبل ــى عب حقوق
ــا شــماره ملــى  ــاى محمــد اعظمــى ب ــران آق اوليــن مدي
ــه  ــان ب ــتائى زرق ــى از روس ــه نمايندگ 5029296034 ب
ــب رئيــس  ــه ســمت ناي ــى 10860461067 و ب ــه مل شناس
هيئــت مديــره بــه مــدت 3 ســال و بــه ســمت عضــو اصلى 
ــرادى  ــداهللا م ــاى ي ــه مــدت 3 ســال آق ــره ب هيئــت مدي
ــه نمايندگــى از  ــا شــماره ملــى 5029659234 ب ميمنــد ب
ــى 10860474843  ــه مل ــه شناس ــان ب ــتائى ابوريح روس

ــدت 3  ــه م ــره ب ــت مدي ــى هيئ ــو اصل ــمت عض ــه س و ب
ــدت 3  ــه م ــره ب ــت مدي ــه ســمت منشــى هيئ ســال و ب
ســال آقــاى علــى حســنى بــا شــماره ملــى 6479600541 
ــى  ــه مل ــه شناس ــتان ب ــتايى باس ــى از روس ــه نمايندگ ب
ــه  ــره ب ــت مدي ــس هيئ ــمت رئي ــه س 10861099695 و ب
مــدت 3 ســال و بــه ســمت عضــو اصلــى هيئــت مديــره 
بــه مــدت 3 ســال آقــاى احمــد قربانــى نــژاد بــه شــماره 
ملــى 5029834362 و بــه ســمت مديرعامــل بــه مــدت 3 
ســال دارنــدگان حــق امضــا : كليــه چــك ها،قراردادهــا و 
اســناد و اوراقــى كــه ايجــاد تعهــد بــراى اتحاديــه نمايــد و 
يــا تمــام و يــا قســمتى از حــق اتحاديــه را منتفــى ســازد 
ــور  ــه منظ ــره ب ــآت مدي ــه هي ــواردى ك ــتثناى م ــه اس ب
ــد  ــى داده باش ــب خاص ــه ترتي ــارى اتحادي ــور ج اداره ام
پــس از تصويــب هيــآت مديــره بــا امضــاى رئيــس هيــآت 
ــد  ــر خواه ــه معتب ــر اتحادي ــل و مه ــره و مديرعام مدي
بــود،در غيــاب رئيــس هيــآت مديــره نائــب رئيــس هيــآت 
ــا  ــه ب ــى اوراق عــادى اتحادي ــره حــق امضــاء دارد ول مدي
امضــاى مديرعامــل صــادر خواهــد شــد مگــر مراســالت 
ــره  ــآت مدي ــس هي ــاى رئي ــا امض ــه ب ــره ك ــآت مدي هي
صــورت خواهــد گرفــت. اختيــارات مديــر عامــل : طبــق 
اساســنامه بازرســان روســتايى فامنيــن بــه شناســه ملــى 
10861094399 بــه ســمت بــازرس اصلــى بــه مدت 1 ســال 
ــورخ 1399/05/01  ــماره 342/2205 م ــوز ش ــب مج بموج
وزارت جهــاد كشــاورزى تاســيس گرديــد. روزنامــه كثيــر 
االنتشــار همــدان پيــام بــه عنــوان روزنامــه اصلــى جهــت 

ــد. ــن گردي ــاى شــركت تعيي درج آگهــى ه
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى فامنين (1085117)
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سوئيفت ملى راه اندازى شد

 رئيس اداره همكارى هــاى چندجانبه تجارى مالى وزارت امور 
خارجه از راه اندازى سوئيفت ملى با عنوان سپان خبر داد.

بــه گزارش مهر، عزيــز منصورى در پنل تعامــالت بانكى همايش 
فرصت هــاى اقتصــادى ايران و اوراســيا بــا بيان اينكــه تجارت 
آزاد نيازمنــد ملزوماتــى در تبادالت بانكى اســت، گفت: در قالب 
سياست هاى پولى موجود ممكن است تجارت ما نتواند پاسخگوى 
نيازهاى پولى و بانكى باشــد، بنابراين مى توانيم با انعقاد تفاهم نامه 
پولى و بانكى ميان ايران و اوراســيا به ويژه روسيه و ارمنستان به اين 

نياز تعامالت بانكى پاسخ دهيم.
منصورى افزود: در دوره تحريم ها تجارت ما با روســيه و ارمنستان 
افزايش يافت كه نشان مى دهد تحريم هاى بانكى نمى تواند مانعى بر 

سر راه تعامالت تجارى باشد.
رئيــس اداره همكارى هــاى چندجانبه تجارى مالــى وزارت امور 
خارجه يادآور شد: دالرزدايى ميان كشورهاى عضو اتحاديه اوراسيا 

بايد از مرحله حرف زدن عبور كند و اجرايى تر شود.
ــر  ــه، درحال حاض ــئول در وزارتخارج ــام مس ــن مق ــه اي ــه گفت ب
گزارش هــاى  هســتيم،  كشــورها  ميــان  ارزى  جنــگ  شــاهد 
منتشرشــده از اتحاديــه اوراســيا نشــان مى دهــد كــه 41/6 درصــد 
ذخايــر ارزى اوراســيا به صــورت دالر اســت، قزاقســتان بيشــترين 
ذخيــره ارزى دالرى بــا 60 درصــد را دارد و كمتريــن ذخيــره ارزى 
دالرى در ايــن اتحاديــه در اختيــار روســيه بــا 22 درصــد اســت، 
همچنيــن تنهــا 31/6 درصــد تأميــن مالــى شــركت هاى عضــو بــا 
ــه  ــت ك ــى اس ــن معن ــه اي ــا ب ــه اينه ــود. هم ــام مى ش ــل انج روب
ــاى  ــم اعض ــرا ه ــش اج ــى، در بخ ــعارهاى دالرزداي ــار ش در كن

ــد. ــام دهن ــرى انج ــات جدى ت ــد اقدام ــه باي اتحادي
منصــورى درباره پيمان هاى بانكى گفت: بســيارى از كشــورها 
FBSS به عنوان سوئيفت  به دنبال ســوئيفت هاى ملى هســتند، 
روســيه، ســپان به عنوان ســوئيفت ايرانى و بريكــس به عنوان 
ســوئيفت مشــترك ميان كشورهاى همكار با روســيه راه اندازى 
شــدند. همچنين در مطالعه اى كه يكى از پژوهشكده هاى داخلى 
انجام داده ســوئيفت چينى يكى از گزينه ها مناسب براى تبادالت 
بانكى معرفى شــده كه در آن 12 بانك چينى كه حتى در شرايط 
تحريــم هم امكان مبادالت بانكى و تجارى ما از طريق آن وجود 
دارد شناسايى شده اســت. در اين بانك ها نه سهامدار آمريكايى 

وجود دارد و نه شعبه اى در آمريكا دارند.
رئيــس اداره همكارى هــاى چند جانبه تجارى مالــى وزارت امور 
خارجه بانك توسعه اوراسيا EBD با حضور 5 كشور عضو اتحاديه 
اوراســيا و تاجيكستان به عنوان يكى از سهامداران اين بانك تأسيس 
شده كه بانك توسعه اى بوده و به پروژه هاى عمرانى كه امكان تأمين 

مالى از طريق منابع بين المللى را ندارند، كمك مى كند.
وى از ديگــر گزينه هاى جايگزيــن دالر را طال در تبادالت ايران با 
اتحاديه اوراســيا عنوان كرد و گفت: روســيه رتبه چهارم در ذخاير 
طال در دنيا را دارد، قزاقســتان نيز از كشورهاى داراى ذخاير طالى 
باالست كه مى توانند در مبادالت تجارى با ايران از اين فلز ارزشمند 

به جاى دالر استفاده كنند.
به گفته منصورى رمزارزها از ابزار نوين تبادالت بانكى تجارى است 

كه مى تواند جايگزين دالر شود.

500 ميليارد ريال لوازم خانگى احتكارشده 
در همدان كشف و ضبط شد

 مسئول روابط عمومى ســپاه انصارالحسين(ع)همدان گفت: 14
انبــار بزرگ احتكار لوازم خانگى به ارزش بالغ بر 500 ميليارد ريال 
به همت نيروهاى بســيج سازمان اطالعات ســپاه استان در همدان 

كشف و ضبط شد.
به گزارش روابط عمومى سپاه انصار همدان، عل اكبر كريم پور اظهار 
كرد: پاســداران گمنام امام زمان(عج) با كار اطالعاتى دقيق موفق به 
شناســايى اين انبارها و كشف 2 هزار و 530 قلم انواع لوازم خانگى 

احتكارى شدند.
وى بــا بيان اينكــه پرونده قضايى اين احتكار بــزرگ در تعزيرات 
حكومتى اســتان همدان تشكيل شده اســت، افزود: كاالهاى كشف 
شده شامل يخچال، تلويزيون، ُكولر، ماشين لباسشويى، جاروبرقى و 

ماشين ظرفشويى است.
وى تأكيد كرد: ســازمان اطالعات ســپاه اســتان با اشــراف كامل 
اطالعاتى با هر نوع اقدامى كه امنيت اقتصادى و معيشــتى مردم را 

دجار مشكل كند با قدرت و قوت برخورد مى كند.
وى افزود: درهمين ارتباط عموم مردم استان مى توانند هرگونه مورد 
مشــكوك دراين زمينه را از طريق شماره تلفن 114 براى پيگيرى به 

اين مجموعه گزارش كنند.
پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطالعات سپاه همدان 21
آذر امسال هم موفق به كشف 9/5 تن روغن نباتى احتكارى شدند.

مشخصات و ويژگى چك هاى جديد 
اعالم شد

 ســخنگوى اجــراى قانون جديد چــك، ويژگى هاى ظاهرى 
چك هــاى جديد و لزوم ثبت آنها در ســامانه صياد بانك مركزى 

را تشريح كرد.
بــه گــزارش خبرآنالين، آمنه نادعلــى زاده معــاون اداره نظام هاى 
پرداخت بانك مركزى، اظهار كرد: چك هاى جديد رنگشــان متمايز 
با چك هاى قديم خواهد بود. چك هاى فعلى صورتى و ســبز رنگ 
هســتند، درحالى كه چك هاى جديد صورتى و بنفش رنگ خواهد 

بود.
به گفته وى، چك هاى جديد با لوگوى بانك ها چاپ مى شوند، ولى 

به لحاظ رنگ و محتوا يكسان سازى شده اند.
نادعلى زاده گفت: چك هاى جديد همچون چك هاى ســابق داراى 
شناســه 16  رقمى هســتند و يك عبــارت تأكيدى مبنــى بر اينكه 
فعال ســازى چك منوط به ثبت آن در ســامان صياد است بر روى 

چك هاى جديد درج شده است.
ســخنگوى اجراى قانون جديد چك گفــت: چك هاى جديد يك 
باركد دوبعدى دارند كه گيرنده مى تواند با اســكن باركد، وضعيت 

اعتبارى صادركننده را استعالم كند.
وى افزود: چك هاى جديد كه از ســال 1400 چاپ مى شوند، بايد 
توسط صادركنندگان در سامانه صياد ثبت شوند و گيرنده چك بايد 
از صادركننده چك بخواهد كه چك در سامانه صياد حتما ثبت شده 
باشــد و اگر چك در سامانه صياد ثبت نشــود بانك نمى تواند مبلغ 

آن را پرداخت كند.

200 معدن فعال در استان وجود دارد

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــادن س ــور مع ــاون ام  مع
اســتان همــدان بــا بيــان اينكــه 200 معــدن فعــال در اســتان همــدان 
ــر  ــا و مشــكالت ناشــى از آن ب وجــود دارد، گفــت: شــيوع كرون
ــى و  ــبب تعطيل ــى س ــد ماه ــود و چن ــر نب ــدان بى تأثي ــادن هم مع

بيــكارى كارگــران شــد.
به گزارش روابط عمومى صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان، 
محمد خاكــى با بيان اينكه با بهتر شــدن اوضاع كرونا در اســتان 
همــدان، كارگران معادن با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى به محل 
كار بازگشــته اند، عنوان كرد: امسال با وجود مشكالت متعدد توليد 
معادن خوب بود و آمار 9 ماهه امسال در مقايسه با يك سال گذشته 

رشد دارد.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با 
تأكيد بر اينكه معادن همدان جايگاه ويژه اى در اقتصاد استان همدان 
دارد، اظهار كرد: معدن وابسته به صنايع معدنى است بنابراين هرچه 

صنايع معدنى بيشتر شود اوضاع معادن هم بهتر مى شود.
خاكى گفت: معادن همدان عالوه بر تأمين نياز صنايع معدنى اســتان 
همدان بخشى از نياز كشور را هم تأمين مى كند ضمن اينكه به ازاى 
هر شــغل مســتقيم در معادن براى 14 نفر نيز به صورت غيرمستقيم 

اشتغال ايجاد مى شود.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با 
بيان اينكه معادن موجود در استان همدان از ظرفيت بااليى برخوردار 
هســتند، گفت: خام فروشــى به صورت صادرات به خارج از كشور 

وجود ندارد.
خاكى افزود: تاكنون اقداماتى براى جلوگيرى از خام فروشــى مواد 
معدنى انجام شــده و اكنون بيشتر مواد استخراج شده از معادن استان 

همدان فرآورى و سپس روانه بازار مصرف مى شود.

عيدى كاركنان چقدر شد؟
 برآوردهاى اوليه دولت براى عيدى امسال كاركنان يك ميليون و 200
هزار تومان بوده ولى ممكن اســت در جريان بررسى در هيأت دولت اين 

رقم دستخوش تغييراتى شود.
به گزارش ايســنا، براساس ماده (75) قانون مديريت خدمات كشورى امتياز 
ميزان عيدى پايان سال كارمندان و بازنشستگان معادل 5000 است. اين امتياز در 

ضريب ساالنه حقوق درنهايت تعيين كننده ميزان عيدى كاركنان است.
اين درحالى اســت كه طبــق پيش بينى دولت در بودجه امســال، عيدى 

كاركنان يك ميليون و 200 هزار تومان تعيين شده بود.
 پايان بهمن ماه معموال زمانى اســت كه دولت همراه پرداخت حقوق اين 
ماه، عيدى كاركنــان را نيز پرداخت مى كند، بنابراين رقم نهايى عيدى در 
هيأت دولت مورد بررسى و تصويب قرار گرفته و از سوى سازمان برنامه 

و بودجه تأمين مالى و پرداخت مى شود.
اينكه عيدى از يك ميليون و 200 هزار تومان بيشتر باشد موضوع بعيدى 
نيست، در سال گذشــته نيز رقم عيدى در بودجه يك ميليون و 80 هزار 
تومان پيش بينى شــده بود ولى درنهايت هيأت دولت رقم يك ميليون و 
200 هزار تومان را مصوب كرد و پرداخت شــد كه البته دليل اين رشــد 

120 هزار تومانى اين بود كه با توجه به افزايشى كه در حقوق رخ داده بود 
ميزان عيدى هم رشد كرد.

همچنين ميزان عيدى براى ســال آينده يك ميليــون و 500 هزار تومان 
پيش بينى شده است.

مرورى بر پرداخت عيدى در ســال هاى اخير نشــان مى دهد كه در سال 
1390 مبلغ 350 هــزار تومان، 1391، 402 هزار تومان؛ 1392، 503 هزار 
تومان؛ 1393، 603 هزار تومان؛ 1394، 688 هزار تومان؛ 1395، 770 هزار 
تومان؛ 1396، 850 هزار تومان و 1397 مبلغ 932 هزار و 250 هزار تومان 

درنظر گرفته شده است. 

معاون برنامه و بودجه:

بودجه همدان به مرور 
اضافه مي شود

آگهي فراخوان تجديد مناقصه (نوبت اول) 
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اداره كل راه و شهرسازي استان همدان در نظر دارد پروژه هاى ذيل را با انجام فرايند مناقصه عمومى يك مرحله اى 
به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد.

مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد (ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصه
صالحيت الزمفرايند ارجاع كار (ريال)

تجديد 99-7
تكميل عمليات پلسازى 3 دستگاه پل بتنى (فارسجين، پاينده، 

دمق) و زيراساس و عمليات خاكى پروژه كريدور شمالى 
رزن

رتبه 5 راه و ترابرى50/190/000/0002/510/000/000

عمليات خاكى و ابنيه فنى قطعه 5 محور تويسركان - كنگاور تجديد 99-11
رتبه 5 راه و ترابرى66/530/000/0003/327/000/000از كيلومتر 25 الى 30

ديواركشى و بخشى از محوطه پروژه بخشدارى مركزى 99-16
رتبه 5 ابنيه7/016/467/122351/000/000همدان

غزل اسالمي »
 با اينكه بســياري از مســئوالن استاني و 
كشوري همدان را اســتان برخوردار مي نامند 
اما بســياري از مردم بر اين باور هســتند كه 
همــدان تا توســعه يافتگي راه زيــادي دارد. 
برخــي كارشناســان و حتي مديران اســتان 
نيز تغيير فرهنگ و افزايش ســرانه بودجه را 
نزديك ترين مســيرها براي دســتيابي به اين 
مهم عنوان مي كنند. اما با انتشار ساليانه ميزان 
بودجه استان ها مشــخص مي شود كه همدان 
همچنان جــزو رتبه هاي پانزدهــم به باال در 
دريافت بودجه است. امسال هم با انتشار ميزان 
بودجه هاي تملك ودارايي، 3درصد محروميت، 
ارزش افــزوده و افزايش دوبــاره ماليات ها و 
مقايسه سرانه هر همداني با ساكنان استان هاي 
ديگر، انتقادات ها باال گرفت و بسياري بر اين 
باور هســتند كه آمارسازي در برخي بخش ها 
ســبب كاهش بودجــه و در نتيجــه افزايش 
تعداد بيــكاران و تعطيلي واحدهاي اقتصادي 
و توليدي شده است. اكنون سيدمهدي وفايي 
معاون هماهنگي و برنامه و بودجه ســازمان 
مديريت و برنامه ريزي استان همدان به برخي 
ابهامــات در زمينه بودجه همدان پاســخ داده 

است كه در ادامه آن را مي خوانيد.
  چرا در اليحه بودجه 1400 درصد 
نسبت  استان ها،  برخي  بودجه  افزايش 
به همدان باالتر اســت و سرانه بودجه 
بيشــتري دارند، درصورتي كه تعدادي 
از آنها توسعه يافته تر هستند و همدان 
براي اينكــه در بخش هاي عقب مانده 
بتواند جبران كند بايد بودجه بيشــتري 

دريافت كند؟ 

همدان اســتان برخوردار اســت. بسياري از 
شاخص هاي بودجه گيري استان هاي اصفهان و 
خوزستان ضعيف تر از همدان است، بنابراين 
طبيعي اســت كه در قانون پول بيشتري از ما 

بگيرند.
  چــرا در آمارهــا اســتان مان را 
كه  مي دهيــم  نشــان  توســعه يافته 

نتيجه اش دريافت بودجه كمتر باشد؟ 
برايتان مثال مي زنم؛ در بهســازي روســتايي 
بســيار جلوتر از ساير اســتان ها هستيم، در 
حوزه بزرگراه ها همين طور؛ اگر هنگام ســفر 
توجه كنيــد، مي بينيد كه مســيرهاي همدان 
همه بزرگراه هســتند اما مثال وقتي وارد استان 
مركزي مي شويد جاده ها بسيار نامطلوب و نياز 
به ساخت و بازسازي دارند، يا به صد درصد 
روســتاهاي باالي 20 خانوار اســتان همدان 
گازرساني شده، درصورتي كه اغلب استان هاي 
ديگر اين شــرايط را ندارند. اينها آمار واقعي 
و شــاخص هاي بودجه هستند، پس وقتي در 
اين بخش ها اســتان همدان جلو است بودجه 
كمتري هم دريافت مي كند و در عوض ساير 

بخش ها  اين  در  اســتان ها 
بودجه دريافت مي كنند. 

  معتقد هســتيد كه 
واقعي  هم  اشتغال  آمار 
رتبه  وقتي  چون  است؟ 
يكم  همدان  اشــتغال 
تا سوم اســت قاعدتا 

در بخش هــاي مربوط به آن هم بودجه 
زيادي دريافت نخواهيم كرد.

تحت هيچ شــرايطي نمي توان شــاخص هاي 
آمارگيري را دستكاري كرد. روش آمارگيري 
مركز آمار اصول و قواعدي دارد و اســتان در 
آن دخيل نيست بلكه مركز آمار توسط مأموران 
آمارگير خود اطالعات را به دست مي آورد. اما 
نكته اي هست و برخي  هم به آن انتقاد دارند؛ 
مركز آمار تعريف هايي دارد كه براي به دست 
آوردن نرخ اشتغال از آن استفاده مي كند؛ مثال 
تعريفش از بيكاري كمي متفاوت از ديد عموم 
است كه همين ســبب شده تا نرخ اشتغال آن 
چيزي نباشد كه مردم مي بينند و درك مي كنند. 
اما اين تعريف براي ســاير استان ها هم هست 

و اگــر با حذف و اضافه برخي تعاريف مركز 
آمار، نرخ اشــتغال مثال اصفهان تغيير كند به 
همــان ميزان هم نرخ اشــتغال همدان كاهش 
مي يابد، پس با اين اطمينــان نمي توان به اين 
نرخ ها انتقاد كرد و آنهــا را غيرواقعي خواند 
چون توضيحات فراواني براي آنها وجود دارد.

  منظور شــما اين است كه همدان 
بودجه  به  نيازي  و  اســت  توسعه يافته 

بيشتر ندارد؟
در بعضــي جاها كم داريم اما شــاخص هاي 

مناسب هم زياد داريم.
  آيا نمي شود براي كمك به توسعه 
استان كمي با آمارها بازي كرد تا بتوانيم 
در بخش هاي مختلف بودجه بيشــتري 

بگيريم؟
شــما از پشــت پرده ها خبر نداريد و ما هم 
دربــاره آنها صحبت نمي كنيم چون منتشــر 
كــردن آنها ممكن اســت مانع هايــي براي 
دريافت بودجه ايجــاد كند، اما اين را بگويم 
كه در طول سال با پيگيري هاي اين سازمان، 
اســتاندار، نمايندگان و برخي مسئوالن آنقدر 
از رديف هــاي مختلــف پــول مي گيريم كه 
سبب مي شــود در بسياري از پروژه ها جلوتر 
از نرمال باشــيم و اين قدرت و نفوذ رايزني 

مسئوالن استان را نشان مي دهد.

  صنــدوق بيمه اجتماعــى در ايجاد اميد 
بــه ماندن در روســتاها و حفــظ اصلى ترين 

ارزش هاى انسانى فعاليت كند.
رئيس كميسيون اجتماعى مجلس با بيان اينكه 
تسهيل مهاجرت از روستاها به شهرها موجب 
رواج حاشيه نشــينى و ايجاد فقر و آسيب هاى 
اجتماعى فراوان شــده است، اگر به امكاناتى 
نظيــر بيمه اجتماعى كه امروزه در روســتاها 
ايجاد كرده ايم، در گذشــته نيز توجه داشتيم، 

روستاييان تمايلى به مهاجرت نداشتند.
به گــزارش روابــط عمومى صنــدوق بيمه 
اجتماعى كشــاورزان، روســتاييان و عشاير، 
مهدى عيســى زاده رئيس كميسيون اجتماعى 
مجلس در ديدار باعلى شــيركانى مديرعامل 
صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان 
و عشايراســتان ، ضمــن قدردانى از خدمات 
صندوق بيمه اجتماعى، گفت: فعاليت صندوق 
نسبت به ساير بيمه ها بسيار ماندگار است، زيرا 
مرتبط با اقشارى است كه جزو شريف ترين و 
صادق ترين انسان ها هستند و با توجه به آنكه 
جامعــه هدف صندوق افراد پاك و شــريفى 
هســتند، بنابراين خدمات صندوق نيز بسيار 

واال و ارزشمند است.
عيسى زاده با بيان اينكه صندوق بيمه اجتماعى 
هنوز در برخى از روستاها ناآشنا است، گفت: 
بايد در راســتاى خدمات صنــدوق تبليغات 
و اطالع رســانى كامل صــورت گيرد و مردم 
بايد بدانند كه صندوق جــزوى از خانواده و 
حامى آنها اســت كه در حوادث ناگوار و در 
نامطلوب ترين زمان ها دستگير آنها خواهد بود.
عيســى زاده ادامه داد: معتقد هستم كه عمدا يا 
سهوا تعادل روستاها و شهرها را برهم زده ايم 
و اين مسأله موجب سيل مهاجرت ها به شهرها 
و ايجاد آســيب هاى اجتماعى فراوان شــده 
است، آســيب هايى كه امروزه بايد در مجلس 
كميســيون هاى مختلفى براى رفع آنها ايجاد 

كنيم تا به همين مسائل بپردازيم.
وى با بيان اينكه چهارچوب هاى روســتايى 
نسبت به شهرى متفاوت است و زنان سرپرست 

خانوار در روستاها با محدوديت هايى در تأمين 
معيشت دارند و فقط  مى توانند با پرداختن به 
برخى از شغل ها مانند قاليبافى و صنايع دستى 
و ... گــذران زندگى كننــد، درصورتى كه در 
شهرها مى توانند به شــغل هاى متفاوتى براى 
تأمين معاش خــود بپردازنــد، از مديرعامل 
صندوق خواست تا به صورت ويژه مسأله بيمه 
بانوان روستايى به ويژه زنان سرپرست خانوار 
روستايى را در دســتوركار خود قرار دهد تا 
مجلس نيــز بتواند موضوع حمايت بيمه اى از 

اين گروه را دنبال كند.
عيســى زاده تأكيد كرد: با توجه به آنكه برخى 
از جوانان نســبت به بيمه كم توجه هســتند، 
بايد از سمت آسيب هاى اجتماعى و عوارض 
مهاجرت به شــهرها وارد عمل شــد تا بتوان 
راهكارهايى را نسبت به بيمه اين افراد درنظر 

گرفت.
 صندوق حامى روستاييان و عشاير 

كشور
در ادامه على شــيركانى صندوق را حامى 
روســتاييان و عشاير دانســت و گفت: در 
براى  صندوق هايى  و  بيمه ها  همواره  كشور 
كاركنان و مزدبگيران مانند ســازمان تأمين 
صندوق  بازنشســتگى،  صندوق  اجتماعى، 
صداوسيما و صندوق كارگران وجود داشته 
اســت، اما براى غيرمزدبگيران هيچ پوشش 
بيمــه و صندوقى درنظر گرفته نشــده بود، 
اين درحالى اســت كــه در اصل 29 قانون 
اساســى بر بيمــه تمام آحاد كشــور تأكيد 
شده اســت، به همين دليل در سال 1383 
به بركــت نظام صنــدوق بيمــه اجتماعى 
تشكيل  عشــاير  و  روستاييان  كشــاورزان، 
شــد و به جرأت مى تــوان گفت كه يكى از 
خدمــات بزرگ نظام به جامعه هدف همين 

صندوق بوده است.
وى ادامــه داد: در ايــن صنــدوق دولت با 
پرداخــت ده درصد حق بيمــه نقش كارفرما 
را داشــته و شــخص فقط 5 درصد حق بيمه 
خود را  مى پردازد و خوشــبختانه تاكنون تمام 

دولت ها فارغ از سمت و سوى سياسى همواره 
حامى اين صندوق بوده اند.

شــيركانى با بيــان اينكه تمام دنيــا و به ويژه 
كشورهاى پيشرفته به دليل اهميت روستاها و 
حفظ امنيت غذايى كشــور به روستاها توجه 
ويژه اى داشــته و به بازســازى روستاها روى 

آورده اند، گفت: اگر 
مى خواهيــم در تمام دنيا حرفــى براى گفتن 
داشته باشيم، بايد به روستاها و عشاير به عنوان 
نخستين خط مقدم تأمين امنيت غذايى كشور 
توجه كنيم، دقت شود كه با احياى روستاها و 
زندگى روستايى گامى عظيم در حفظ كشور 

خواهيم برداشت.
مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى تأكيد كرد: 
با وجود گسترش خدمات زيرساختى اعم از 
گاز، برق و اينترنت در روستاها به امكانات 
رفاهــى و زندگــى آنها كمتــر پرداخته ايم 
درصورتى كه براى پايدارى روستاها عالوه بر 
خدمات زيرســاختى بايد خدمات رفاهى از 
جمله شــغل، اميد به آينده در روستاييان و 
افتخار به هويت روســتايى و تاريخ روستا 
ايجاد كنيم تا بتوانيم ضمن حفظ روســتا و 
زندگى روستايى از مهاجرت آنها به شهرها 

كنيم. جلوگيرى 

رئيس كميسيون اجتماعى مجلس در همدان:
فعاليت صندوق اجتماعى 

نسبت به ساير بيمه ها ماندگارتر است

يام
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خبـر ايران وجهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

ليگ قهرمانان آسيا قرعه كشى شد
استقالل بازهم در گروه مرگ قرار گرفت

نمايندگان  حريفــان 
ايران در فصل جديد 
آســيا  قهرمانان  ليگ 
كه  شــدند  مشخص 
طى آن اســتقالل در 
گروهى دشــوار قرار 

گرفت.
مرحله  قرعه كشــى 
گروهى ليگ قهرمانان آســيا، روز گذشــته به صــورت آنالين و در 

كواالالمپور مالزى برگزار شد.
رقابت هاى ليگ قهرمانان آســيا در فصل جديد براى نخســتين بار با 
حضور 40 تيم برگزار مى شــود. مسابقات در ده گروه برگزار مى شود 
كه تيم هاى صدرنشــين و تنها 6 تيم دوم گروه ها به مرحله بعدى راه 
خواهند يافت. كميته اجرايى AFC به فدراســيون قطر پيشنهاد داده 
كــه ميزبانى رقابت هاى مرحله گروهى در منطقه غرب را از 14 تا 30

آوريل (25 فروردين تا 10 ارديبهشت) بپذيرد.
پرسپوليس، استقالل، تراكتورتبريز و فوالد خوزستان نمايندگان ايران 
در فصل جارى هستند كه در اين بين فوالد بايد ابتدا در مرحله پلى آف 

به مصاف العين امارات برود.
*گروه بندى مسابقات منطقه غرب براساس قرعه كشى بدين شرح است
گــروه A: الهالل (عربســتان)، شــباب االهلى (امارات)، اســتقالل 

(تاجيكستان) و برنده ديدار الغرافه از قطر و آلمايق از ازبكستان
گروه B: الشارجه (امارات)، تراكتور (ايران)، پاختاكور (ازبكستان) و 

برنده ديدار الوحده از عربستان و نيروى هوايى از عراق
گروه C: الدحيل (قطر)، االهلى (عربستان)، استقالل(ايران) و الشرطه (عراق)

گروه D: الســد (قطر)، النصر (عربســتان)، الوحدت (اردن) و برنده 
ديدار فوالد از ايران و العين از امارات

گروه E: پرســپوليس (ايران)، الريان (قطر)، گوا (هند) و برنده ديدار 
الوحده از امارات و الزوراء از عراق

مهاجرانى كرونا را شكست داد
 پيشكســوت فوتبال ايــران كه به كرونا مبتال شــده بود، با بهبود 

وضعيتش در بيمارستان، پس از حدود يك هفته راهى منزل شد.
به گزارش ايســنا، حشمت ا... مهاجرانى، ســرمربى سابق تيم ملى 
فوتبال ايران در ســال هاى دور، طى روزهاى گذشــته پس از ابتال 
به ويــروس كرونا و وخيم  شــدن وضعيت جســمانى اش، راهى 
بيمارســتانى در شهر دوبى امارات شــده بود و به مدت يك هفته 

بسترى بود.
اين پيشكســوت پس از بهبود شرايط جســمانى و منفى شدن تست 
دوباره كرونا، براى ادامه درمــان و بازيابى وضعيت ايمنى بدن خود، 
راهــى منزل شــد. درحال حاضر على انصاريان و مهــرداد ميناوند 2
بازيكن پيشــين پرســپوليس و تيم ملى همچنان به دليل ابتال به اين 

ويروس در بيمارستان بسترى هستند.

2 بانوى همدانى در اردوى تيم ملى 
تيراندازى 

 دو بانــوى تيرانداز اســتان به اردوى آماده ســازى تيم هاى ملى 
تيراندازى تفنگ و تپانچه دعوت شدند.

رئيــس روابط عمومى هيأت تيراندازى اســتان با اعالم اين خبر به 
همدان پيام، گفت: مينا قربانى در ماده تپانچه بادى و مه لقا جام بزرگ 
ديگر تيرانداز پرافتخار اســتان همدان در ماده تفنگ براى حضور در 

اردوى تيم ملى دعوت شدند.
محمد حســامى افزود: دور جديد اردوى تيم هاى ملى تيراندازى از 
9 بهمن تا يكم اسفند با حضور 16 ورزشكار در مجموعه سالن هاى 

فدراسيون تيراندازى برگزار مى شود.
رشــته تيراندازى موفق به كسب 6 سهميه المپيك در 2 رشته تفنگ 
و تپانچه شــده كه ورزشكاران اين رشــته خود را براى حضور در 

مسابقات المپيك توكيو آماده مى كنند.

قضاوت داوران همدانى
 در ليگ بسكتبال كشور

 داوران جوان بســكتبال همدان در ليگ دسته يك كشور سوت 
خواهند زد.

حميدرضــا جعفرى و ســهيل بكايى از داوران جوان اســتان براى 
قضاوت دور برگشــت مسابقات گروه الف شمال از سرى مسابقات 
ليگ دســته يك كشور كه به ميزبانى ســنندج برگزار مى شود راهى 

اين شهر شدند.
هــر 2 داور پس از قضاوت خوبى كه در روز دوم اين مســابقات و 
در تقابل حســاس 2 تيم خانه بسكتبال كردســتان و خانه بسكتبال 
كرمانشاه داشتند، بار ديگر از طرف كميته داوران فدراسيون بسكتبال 
به اين مســابقات دعوت شــدند تا در آخرين روز مســابقات اين 
گروه در مرحله برگشــت، قاضى جدال تيم هاى صدر جدولى خانه 

بسكتبال كردستان و تيم ته جدولى خانه بسكتبال قزوين باشند.

برد كيهان پايش مالير 
در ليگ هندبال بانوان

 ســومين روز از رقابت هاى ليگ دست يك هندبال بانوان كشور 
با برد بانوان همدان در شاهرود ادامه يافت.

در روز ســوم اين رقابت ها تيم كيهان پايش مالير با نتيجه 26 بر 20
مقابل شيشــه قزوين به پيروزى رسيد و تيم ريف اصفهان 25 بر 19

هميارى اروميه را پشت سر گذاشت.
شــايان ذكر اســت تيم همدان در بازى پيشــين خود نيز مقابل تيم 

هميارى اروميه به پيروزى رسيده بود.
اين رقابت ها از چهارم تا دهم بهمن با حضور 12 تيم در ســالن هاى 

فجر و حجاب دانشگاه صنعتى شاهرود درحال برگزارى است.
مسابقات ليگ دسته يك بانوان كشور در 2 گروه 6 تيمى برگزار شد 
كه تيم كيهان پايش الوند مالير با تيم هاى آتريســاى تهران، هميارى 
اروميه، شيشه قزوين، ريف اصفهان و نوآوران نوشهر هم گروه است.

30 برنامه ورزشى به مناسبت دهه فجر 
در اسدآباد

 ســى برنامه مختلف ورزشى به مناســبت دهه فجر در شهرستان 
اسدآباد برگزار مى شود.

سر پرســت اداره ورزش و جوانان در ســتاد هماهنگى برنامه هاى 
بزرگداشــت دهــه مبارك فجــر كــه در محل ســالن اجتماعات 
فرماندارى اين شهرستان برگزار شــد، اظهار كرد: رژه اسب سوران 
و دوچرخه سواران با همكارى هيأت اسب سوارى شهرستان، مسابقه 
چالــش ورزش در خانه با همكارى كانال هــاى فضاى مجازى، از 
جمله برنامه هايى است كه براى نخستين بار در شهرستان به مناسبت 

دهه مبارك فجر برگزار خواهد شد.
على جمور با بيان اينكه با توجه به شــرايط كرونا ســعى بر اجراى 
برنامه هايى جديد و كيفى با ايده و ابتكارات نو بايد داشــته باشــيم، 
خاطرنشان كرد: رويكرد اين برنامه ها در شرايط كرونا تزريق و ايجاد 
شــادى و نشاط در جامعه و نيز ترغيب و تشويق جوانان به ورزش 

درنظر گرفته شده است.
وى با بيان اينكه هر يك از هيأت هاى ورزشــى شهرســتان نيز با 
توجه به شــرايط كرونا اجراى برنامه هاى ويژه ورزشى مختلفى را 
درنظــر دارند، گفت: رختكن زمين چمن مصنوعى شــهر آجين با 
اعتبارى افزون بر 50 ميليون تومان در دهه فجر امســال افتتاح و به 

بهره بردارى خواهد رسيد.

ليگ ملت هاى  واليبال  متمركز برگزار مى شود
 با اعالم فدراسيون  جهانى واليبال، ليگ  ملت هاى 2021 به صورت 

متمركز برگزار خواهد شد.
با اعالم (FIVB) فدراســيون جهانى واليبال، در پايان نشست آنالين 
شــوراى برگزارى مسابقات ليگ ملت هاى واليبال، با اكثريت آرا قرار 
شد مســابقات ليگ ملت هاى ســال 2021 در 2 گروه مردان و زنان 
به صورت متمركز برگزار شــود. البته فعال ميزبان اين رقابت ها معرفى 

نشده است.
فرمت مســابقات و تعداد بازى ها در اين روش تغييرى نخواهد كرد 
و فدراســيون جهانــى واليبال تا پايان ماه فوريه و پــس از مذاكره با 
كشــورهاى داوطلب ميزبانى، زمــان دقيق و مــكان برگزارى ليگ 

ملت هاى سال 2021 مردان و زنان را اعالم خواهد كرد.
دليــل اين تصميــم فدراســيون جهانى، ادامه روند شــيوع ويروس 
كوويد-19 در جهان، ادامه مشــكالت پروازها و تضمين ســالمت 

اعضاى تيم ها و عوامل اجرايى مسابقات بود. 
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پيشخوان
قرعه كشى مرحله دوم جام حذفى فوتبال 

ميعاد پارس آباد مغان حريف پاس همدان شد
 مراسم قرعه كشى مرحله دوم جام حذفى باشگاه هاى كشور (يادواره 

آزادسازى خرمشهر) فصل 1400-1399 برگزار شد.
به گزارش سازمان ليگ فوتبال، مراسم قرعه كشى مرحله دوم جام حذفى 
با حضور سهيل مهدى مدير مسابقات، اميرحسين روشنك مسئول جام 
حذفى، مهرداد شفيعى مسئول ليگ 2، اميرحسين فراهانى مسئول ليگ 

3 و احسان خداوردى، به صورت وبينار و غيرحضورى برگزار شد.
مسابقات اين مرحله با حضور 11 تيم صعود كرده از ليگ استانى و 17

تيم ليگ دسته دومى حاضر در اين رقابت ها برگزار شد و تيم ها حريفان 
خود را شناختند. 

تيم فوتبــال پاس همدان نيز براى حضور در جام حذفى اعالم آمادگى 
كرده بود كه در اين قرعه كشى به تيم ميعاد پارس آباد مغان برخورد كرد 
كــه در اين بازى تيم پاس ميزبان خواهد بــود. حريف پارس آبادى در 
مرحله نخســت توانسته بود تيم پديده ملكشاهى را شكست دهد و به 
مرحله دوم راه يابد.مســابقات اين مرحله در روزهاى 18 و 19 بهمن 
1399 برگزار مى شــود و پس از صعود 14 تيــم از اين مرحله 18 تيم 
حاضر در ليگ دسته يك اضافه خواهند شد و مسابقات اين مرحله نيز 

در روزهاى 6 و 7 اسفند برگزار خواهد شد.

همچنين مرحله چهارم با شــركت 16 تيــم صعودكننده و16 تيم ليگ 
برترى در روزهاى 20 و 21 اسفند برگزار مى شود.

*برنامه مرحله دوم جام حذفى
شاهين بندرعامرى...................................................  نيروى زمينى تهران

..........................................................  سرخپوشان سارى  اتحاد كامياران 
شهيد قندى يزد.........................................................  پادما يدك اصفهان
عقاب تهران ..............................................................  شهردارى ماهشهر
استقالل راوه دليجان ................................................ شهردارى برداسكن
..................................................................  ميالد مهر تهران اسپاد تهران 
........................................................  ميعاد پارس آباد مغان پاس همدان 

حاجيلوييان به اردوى 
تيم ملى كشتى دعوت شد
 مهدى حاجيلوييان بــه اردوى تيم 
ملى كشــتى آزاد بزرگساالن جمهورى 

اسالمى ايران دعوت شد.
مربى ســازنده حاجيلوييان در راستاى 
دعوت اين كشتى گير بلندقامت همدانى 
به اردوى تيم ملى، گفت: خوشــبختانه 
موقعيــت خيلــى خوبى بــراى مهدى 
حاجيلوييان پيش آمد كه اين دعوت را 
مديون رئيس هيأت كشتى استان هستيم.
يوســفى در ادامــه وضعيــت بدنــى 
حاجيلوييان را خوب دانســت و گفت: 
خوشبختانه از آمادگى خوبى برخوردار 
است و از امروز به جمع اردونشينان تيم 
ملى اضافه مى شود، اميدوارم با رفتار و 
تمرينى حرفه اى نظر كادر فنى را جلب 

كند.

مسابقات فوتسال
 در تويسركان

 هيأت فوتبال شهرســتان تويسركان 
درنظر دارد يك دوره مسابقات فوتسال 
به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر 
در 2 رده ســنى نونهــاالن و نوجوانان 

برگزار نمايد.
قرعه كشى مســابقات در روز شنبه 11 
بهمن مــاه99  در ســالن الغدير برگزار 
مى شــود و در همان جلسه روز و زمان 

مسابقات و بقيه موارد اعالم مى گردد. 
*شرايط شركت تيم ها در اين مسابقات:
تعــداد بازيكن در هــر رده حداكثر 10 
نفر ، داشــتن بيمه ورزشــى ، متولدين 
83/10/11 بــه بــاال رده نوجوانــان و 
85/10/11 به باال رده سنى نونهاالن، 40 
هزار تومان بابت شــركت در مسابقات، 
داشتن لباس يك رنگ زمان مسابقات از 

شرايط اين رقابت ها است.  

پيام حيدرى بازى 
استقالل را سوت مى زند

 پيام حيدرى داور بين المللى همدان 
ديدار 2 تيم اســتقالل و نفت مســجد 

سليمان را قضاوت مى كند.
از ســوى دپارتمان داورى فدراســيون 
فوتبال پيام حيدرى داور جوان همدانى 
به عنــوان داور بازى اســتقالل و نفت 

مسجد سليمان انتخاب كرد.
ديدار 2 تيم اســتقالل و نفت مســجد 
ســليمان در هفته ســيزدهم ليگ برتر 

فوتبال فردا جمعه 10 بهمن ماه
در مســجد ســليمان برگزار مى شود و 
در اين بازى پيام حيدرى به عنوان داور 
وسط قضاوت مى كند و عليرضا ايلدرم 
و هيــوا بهمنــى وى را در امر قضاوت 

همراهى مى كنند. 

پيروزى تيم همدان مقابل 
زنجان در بازى دوستانه

 به منظور آماده ســازى تيم بسكتبال 
همدان در مســابقات ليگ دسته 2 بازى 

دوستانه اى با زنجان انجام داد.
تيم خانه بسكتبال همدان براى برگزارى 
دو ديــدار تداركاتى با تيم زنجان راهى 

اين شهر شد.
اين 2 تيم كه خــود را براى حضور در 
ليگ دســته 2 كشــور آماده مى كنند 2
انجام  يكديگر  مقابــل  تداركاتى  ديدار 
دادنــد كه بلندقامتان همــدان در هر 2

بازى به پيروز رسيدند.
در بازى نخست همدان با نتيجه نزديك 
49 بر 52 به پيروزى رسيد اما در بازى 
دوم از ابتداى مســابقه، بازى در دست 
تيم همدان بــود و نهايتا با نتيجه82 بر 
71 دومين ديدار را نيــز به نفع خود به 

پايان رساندند.

نشست تخصصى هيأت 
ورزش هاى ناشنوايان 

استان 
 مسابقات واليبال، شطرنج، طناب زنى، 
نقاشــى و كتابخوانى ويژه ناشنوايان در 

دهه مبارك فجر برگزار مى شود.
دبير هيأت ورزش هاى ناشنوايان استان 
همدان با اشاره به فرارسيدن دهه مبارك 
فجــر از برگزارى جلســه تخصصى با 
ناشــنوايان  ورزش هاى  هيأت  اعضاى 
شهرســتان همدان دربــاره برنامه ريزى 

برنامه هاى دهه مبارك فجر خبر داد.

 زيرســاخت هاى ورزش روستايى استان همدان 
در سال آينده ارتقا مى يابد.

مديركل ورزش و جوانان اســتان در برنامه هفتگى 
نشست با خبرنگاران، ضمن تبريك فرارسيدن ايام ا... 
دهــه مبارك فجر، اظهار كرد: رشــادت هاى زنان و 
مردان ايران اسالمى در ادوار مختلف پس از انقالب 
بر هيچ فردى پوشــيده نيست و همين مهم موجب 
مى شود ما با انگيزه بيشتر به فكر خدمت به مردم و 

اداى دين به شهداى گرانقدر باشيم.
حميد ســيفى در ادامه از برنامه ريزى براى ارتقاى 
زيرساخت هاى ورزشى روســتاهاى استان همدان 
خبر داد و گفت: در اين حوزه طى ســاليان گذشته 
اقداماتى صورت گرفته اما بايد در راســتاى توسعه 
عادالنه امكانات و منابع در همه مناطق استان بيشتر 

فعاليت شود.
وى افزود: خوشــبختانه بودجه اداره كل ورزش و 
جوانان استان همدان با پيگيرى هاى صورت گرفته 
افزايش يافته است، بنابراين اميدواريم اين اعتمادها به 
نتايجى افتخارآميز مبدل و مشكالت نيز مرتفع شود.

سيفى با اشاره به ديدار با مديرعامل شركت توسعه 
و تجهيز اماكن ورزشى كشور، گفت: در اين جلسه 
زيرســاخت هاى  توســعه  براى  خوبى  تصميمات 
ورزشى استان همدان اتخاذ شد و حضور نمايندگان 
استان در كنار مســئوالن استان دلگرم كننده است و 

موجبات توسعه همه جانبه را فراهم مى كند. 
وى با اشــاره به جذب مشــاركت مردمى در حوزه 
سرمايه گذارى بخش خصوصى، گفت: خوشبختانه 
در اين حوزه نيز اقداماتى انجام شده و در آينده مبالغى 

در اين زمينه در استان همدان هزينه خواهد شد.
مديركل ورزش و جوانان اســتان در پاسخ به پرسش 
خبرنگار همدان پيام درباره دهكده المپيك، گفت: در 
بحث دهكده المپيك كه در گذشــته مورد تأكيد بود، 
با توجه به سياســت دولت مبنى بر به نتيجه رســاندن 
پروژه هايى با پيشرفت فيزيكى باالى 70 درصد در اين 
پروژه فعًال اقدامى نمى شــود اما درحال حاضر پيست 

دوچرخه سوارى و همچنين دووميدانى فعال است.
وى دربــاره تغييرات اخير در حــوزه معاونين اداره 
كل نيز، گفت: معاون ورزشــى اداره كل ورزش و 
جوانان استان همدان از پيشكسوتان ارزشمند ما بوده 
و هســتند، ما نيز به رســم ادب با توجه به ضرورت 
پيشــبرد اهداف وزارت ورزش با توجه به گذشت 
يك ســال ونيم از زمان بازنشستگى قهرمانى ضمن 

احتــرام به وى، معــاون جوانــان اداره را به عنوان 
سرپرست معاونت ورزشى معرفى كرديم.

ســيفى تصريح كرد: هدف اصلى مــا از تغييرات و 
تحــوالت در اداره كل ورزش و جوانان نيل به بهتر 
شدن و رســيدن به جايگاه باالى ورزشى و جوانان 
اســت كه اميدواريم با مدد الهى محقق شود. امروز 
با توجه به شــرايط موجود در جامعــه نمى توانيم 

احساسات را در مديريت دخيل كنيم.
وى درباره وضعيت تيم پاس تصريح كرد: در بحث 
جزئيات تاكنون به تيم پاس ورود نكرديم و سعى بر 
اين بود كه جايگاه پاس را ترميم كنيم. خوشبختانه 
در روزهاى اخير پاس بر روى دور پيروزى رسيده 
اســت اميدواريم اين مهم تداوم پيدا كند و پاس در 

ليگ دسته يك حضور پيدا كند.

ليگ برتر استان 
امروز كليد مى خورد

 رقابت هاى فوتبال ليگ برتر اســتان قرار اســت 
امروز در همدان كليد بخورد.

رقابت هاى فوتبالى اســتان كه به دليل شيوع بيمارى 
كوويد-19 مختل شــده بود با فروكــش كردن اين 
بيمارى و رعايت پروتكل هاى بهداشتى قرار است از 

امروز آغاز شود.
مســئول كميته مسابقات هيأت فوتبال استان با اشاره 
به آغاز مســابقات ليگ برتر اســتان بــه خبرنگار ما 
گفت: در رقابت هاى فصل جــارى ليگ برتر 8 تيم 
از استان حضور دارند كه مسابقات خود را به صورت 
تــك دوره اى  و مجتمع در شهرســتان همدان برگزار 

مى كنند.
مجيد هدايتى افزود: تالش كميته مســابقات بر اين 
است كه اين رقابت ها را تا پايان سالجارى به سرانجام 

برساند و تكليف تيم قهرمانى را مشخص كند.

وى افزود: تيم نخســت اين رقابت ها در فصل آينده 
به رقابت هاى مرحله نخســت ليگ دسته سوم كشور 
راه پيدا مى كند و 2 تيم آخر جدول نيز به رقابت هاى 

دسته نخست كشور سقوط خواهند كرد.
هدايتــى با اشــاره به حضور تيم هــاى علم و ادب، 
مهر و تاالر وحدت از شهرســتان همدان، پاسارگاد 
نوين از نهاوند، كوالك و ســتاره سرخ از تويسركان، 
صنايع دستى از اللجين و شهداى باباعلى از بهار در 
اين رقابت ها در پاســخ به پرسش خبرنگار ما درباره 
حضور شيراك در اين مســابقات گفت: هنوز روال 
كارى اين تيم و خريد امتياز شهداى باباعلى بهار براى 
هيأت نهايى نشــده است و از نظر كميته مسابقات و 
هيأت فوتبال استان تيم شهداى باباعلى در ليگ برتر 
شــركت مى كند مگر آنكه در روزهــاى آينده روال 

ادارى طى شود و نام تيم تغيير كند.
هدايتى درباره برگزارى مســابقات دســته نخست 
نيز گفت: امســال درنظر داريم رقابت هاى فوتبال 
دســته نخســت را با حضور 14 تا 17 تيم برگزار 
كنيم البته هنوز تعداد تيم ها قطعى نشــده است اما 

اين مســابقات را در 2 گروه دنبال خواهيم كرد و 
در پايان با توجه بــه پيش بينى هاى صورت گرفته 
تيم هاى دسته نخســت و دوم را براى فصل آينده 

دسته بندى خواهيم كرد.
وى ادامه داد: رقابت هاى دسته نخست استان را در 2

گروه و به صورت مجتمع در شهرهاى همدان و مالير 
برگزار خواهيم كرد.

مسئول كميته مسابقات درباره برگزارى مسابقات در 
ديگر رده هاى ســنى گفت: در سالجارى در اين رده 
مسابقه اى  نخواهيم داشت و مسابقات رده هاى سنى 

را در سال 1400 برگزار خواهيم كرد.
وى در پايان برنامه هفته نخســت رقابت هاى ليگ 
برتر اســتان كه امــروز و فردا در همــدان برگزار 
مى شــود را در اختيار ما گذاشــت و گفت: تالش 
مى شــود كــه پروتكل هــاى بهداشــتى را در اين 
رقابت ها رعايت كنيم امــا با توجه به ضعف مالى 
باشگاه اين پروتكل ها را با حداقل ها انجام مى دهيم 
و اميدواريــم كه باشــگاه ها در اجراى آن هيأت را 

يارى كنند.

*برنامه هفته نخست ليگ برتر 
پنجشنبه 9 بهمن ماه 

علم و ادب همدان ...................  صنايع دستى اللجين 
ساعت 12، ورزشگاه شهيد شمسى پور 

داوران: حجت قپانورى، رســول صالحى و مسعود 
اميرى از نهاوند 

........................  شهداى باباعلى  تاالر وحدت همدان 
ساعت 15، ورزشگاه شهيد شمسى پور 

داوران: امير جمشيدى، بهروز عالمى و سامان سحاب 
منش از همدان 

جمعه 10 بهمن ماه 
..............................  پاسارگاد نوين نهاوند  مهر همدان

ساعت 12 ورزشگاه شهيد شمسى پور 
داوران: حسين عارفى(مالير)، مجيد حسينى(بهار) و 

ميثم ترك جوكار(مالير) 
كوالك سرخ تويسركان..........  ستاره سرخ تويسركان 

ساعت 15، ورزشگاه شهيد شمسى پور 
داوران: محمد اميرنژاد، ســيدنعمت ميرغفار و امين 

سخائى(رزن).

توجه ويژه به زيرساخت هاى ورزش روستايى در استان 

سليمان رحيمى »
 هفته ششــم رقابت هاى ليگ دسته دوم 
قهرمانى باشــگاه هاى كشور روز گذشته در 
گروه دوم با انجام چند بازى دنبال شــد كه 
در يكى از اين ديدارها پاس همدان در يزد 
مقابل تيم شــهيد قندى يك بر يك متوقف 

شد.
تيــم فوتبال پاس همدان كــه به دليل نقص 
فنى هواپيما خيلى دير به يزد رســيده بود، 

با بدن هايى خسته قدم به ميدان گذاشتند.
بازى بــا حمالت تيــم پاس آغاز شــد و 
شــاگردان پاشــازاده براى كســب پيروزى 
و كاســتن از فاصله خود بــا مدعيان براى 
كسب 3 امتياز فوتبال تهاجمى را به نمايش 
گذاشتند. نيمه نخســت بازى به رغم برترى 

نسبى پاس، بدون گل تمام شد.
بــا آغاز نيمه دوم باز ايــن تيم پاس بود كه 
ميل تهاجمى داشــت وچند بار دروازه تيم 
ميزبان را تهديد كرد و ســرانجام مزد برترى 
خود را گرفت و در دقيقه 65 به گل برترى 
رسيد. در دقيقه 65 بازى به دنبال ارسال يك 
ضربه كرنر رضــا پايدارى مدافع پيش تاخته 
پاس با يك ضربه سر توپ را دور از دستان 
دروازه بان حريف به گل برترى تبديل كرد.

پس از ايــن گل، تيم حريف از الك دفاعى 
خارج شــد و در دقيقه 75 با ســود بردن از 
يك ضربه ايســتگاهى و برخورد به مدافعان 
پــاس بــه درون دروازه كمانه كــرد و گل 

تساوى به ثبت رسيد.
ضعــف داوران ضعيــف اين بــازى بارها 
اعتــراض مربيان 2 تيم را به همراه داشــت 
و پاســى ها اعتقاد داشــتند كــه داور 2 بار 
از گرفتن پنالتى به ســود پــاس امتناع كرد 
كــه گويا تحت تأثير تماشــاگران حاضر در 
ورزشگاه قرار گرفته بود. درنهايت اين بازى 
يك بر يك مســاوى به پايان رسيد و فاصله 
تيم پاس با صدرنشــين به 8 امتياز افزايش 
يافــت. با توجه به شــرايط ســفر پاس و 
خستگى ناشى از اين سفر كسب يك امتياز 

نيز غنيمت بود.
درحالى كه با دســتور سازمان ليگ مسابقات 
بايد بدون حضور تماشاگران برگزار شود اما 
در ورزشــگاه نصيرى يزد بيش از 150 نفر 
تماشاچى حضور داشتند و نماينده سازمان 
ليگ نيز متأســفانه واكنشى نسبت به حضور 
تماشاگران نداشــت و همين تماشاگران در 
انتهاى بازى نسبت به بازيكنان پاس فحاشى 
كردنــد و تيم پــاس بيــش از 20 دقيقه در 

رختكن حبس بود تا ســرانجام با همراهى 
نيروى انتظامى از رختكن خارج شدند.

در ساير ديدارهاى اين گروه ميالدمهر مقابل 
اترك بجنورد بدون گل مساوى كرد، سردار 
بوكان با 2 گل شمس آذر قزوين را شكست 
داد، شــاهين بندرعامرى با يك گل از ســد 
نيروى زمينى گذشت، نفت اميديه نيز با يك 
گل عقاب تهران را مغلوب كرد، شــهردارى 
ماهشــهر با 2 گل ميزبان خود شهردارى بم 
را شكست داد و ديدار 2 تيم شهداى بابلسر 
و مس نويــن كرمان نيز بدون گل مســاوى 

كردند.
در پايان هفته ششــم تيم نفت اميديه با 16
امتياز صدرنشــين است و مس شهربابك با 
14 امتيــاز در جاى دوم قرار دارد، تيم پاس 

نيز با 8 امتياز در رده هشتم است.
در گروه نخســت نيز 2 ديدار انجام شــد و 
ســپيدرود رشت با 3 گل فوالد اهواز را نرم 
كرد و شــهردارى بندرعباس پس از 5 هفته 
ناكامى موفق شد مس را شكست بدهد. در 
اين گــروه در پايان هفته هشــتم اميدگناوه 
با 14 امتياز صدرنشــين اســت و تيم هاى 
سپيدرود رشت و شــهردارى همدان با 12

امتياز دوم و سوم هستند.

تساوى پاس در شهر باقلوا
شهيد قندى يزد يك........................................................پاس همدان يك

يم
سن

س: ت
عك

/



 در بزرگى ابن ســينا كســى ترديد نمى كند. اين 
بزرگى را همه جهان تصديق مى كنند و شايد ديگران 
چــون از بيرون نگاه كرده اند ايــن بزرگى را بيش از 
ما شــناخته باشند. با اينكه بســيارى از آثار ابن سينا 
از ميان رفته اســت باقى مانده آثارش چندان عظمت 
دارد كــه ناظر را به اعجاب وامى دارد، اكنون جهان و 
حتى ما با اين آثار چه بايد بكنيم؟ ممكن است كسى 
بگويد ابن سينا و آثارش متعلق به گذشته اند و به كار 
امروز نمى آيند. البته اگر مى خواهيم ابن سينا به كار هر 
روزيمان بيايد بايد بيشتر به علم و تفكر در نسبت با 
شرايط مناسب براى زندگى بينديشيم. البته فيلسوف 
مى تواند به ما بگويد كه براى رسيدن به هر مقصد و 
مقصود چه وسايلى الزم و مناسب است. ابن سينا در 
قانون درس ســالمت و درمان بيمارى هاى تن داده 
و در شــفا و اشــارات آئين خرد آموخته است. همه 
درس هاى خرد به هر زمانى و هر قوم و ســرزمينى 
كه متعلق باشند هميشه راهگشايى مى كنند. اكنون در 
دانشگاه ها و به ويژه در برخى حوزه هاى علمى- دينى 
آثار ابن ســينا تدريس مى شود. اين خوب است ولى 
كافى نيست بلكه بايد بدانيم كه حاصل اين تدريس 
و آشــنايى با آراى ابن سينا چيست. در 70 سال اخير 
كوشــش هايى براى نزديك شدن به ابن سينا يا الاقل 
درك مشكل نسبتمان با فيلسوف صورت گرفته است.
در حدود 70 ســال پيش كه قرار بود مراسمى به ياد 
بوعلى برگزار شــود، اســتادان زمان برخى آثار او را 
تصحيح كردنــد و آن آثار غالباً با مقدمه هاى عالمانه 
چاپ شــد. يكى از اين آثار متن كوتاهى منســوب 
به ابن سيناســت كه غالمحسين صديقى درباره اصل 
و نســب آن پژوهش دقيق كرده و نشــان داده است 
كه اين نوشــته كه از پهلوى به فارســى درآمده اثر 
بوعلى سينا نيســت و چون بوعلى مشهور به ابوعلى 
ســينا بوده كاتبان و فهرست نويسان ترجمه آن را به 
او نسبت داده اند. اسم اين اثر كوچك ظفرنامه است 
كه اسم هم با مضمون مناسبتى ندارد. اينجا نبايد بيش 
از اين درباره اين نوشــته چندصفحه اى و البته بسيار 
مهم بحث كرد. من فقط عبارتى از آن را نقل مى كنم 
كه مى توان آن را گفته ابن ســينا دانست يا به هرحال 
با حكمت بوعلى موافقت تام دارد و آن اين اســت: 
«گفتــم آفت علم چند چيز اســت. گفت بر مردمان 
عرضه كردن بى آنكه درخواهند و به ناسزا آموزانيدن 
و پيش كســى كه نداند گفتن». فلسفه را بايد كسانى 
بياموزند كه درد و شوق دانســتن دارند و مى توانند 
به عمق سخن فلسفى پى ببرند. صاحب اندرزى كه 
نقل شــد به احتمال قوى بوذرجمهر حكيم است. او 
نمى دانسته است زمانى مى رسد كه عصر اطالعات نام 
دارد و همه چيز را به همه كس بى آنكه كه درخواهند 
عرضــه مى كنند و در همه جا مى آموزند و پيش همه 
مى گويند ولى فلســفه علم ظاهر نيســت و آن را در 

طلب خرد و خردمندى بايد آموخت.
هانرى كربن در ســال 1332 كه هزاره ابن ســينا در 
تهران برگزار شــد و بســيارى از ايران شناسان اروپا 
بــه دعوت انجمــن آثار ملى در آن شــركت كردند 
سخنرانى مهمى در باب آثار تمثيلى ابن سينا كه غالبًا 
به زبان فارسى است ايراد كرد. تفصيل آن به صورت 
كتابى درآمد كه در سلسله انتشارات انجمن آثار ملى 
منتشر شد. اين سخنرانى به ويژه از آن جهت اهميت 
داشــت كه به قول ايرادكننده اش «به جز معدودى از 
شخصيت هاى بزرگ ايرانى آن هم عمدتاً شاعران اين 
ديار، تبار فيلســوفان و متكلمان و عارفان كه اصالت 
اين فرهنگ در محدوده جهان اسالم مرهون آنهاست 
از هر لحاظ در افق انســان غربى غايبند» (كربن، آثار 
تمثيلى ابن سينا، مقدمه مؤلف براى ترجمه انگليسى، 
ترجمه ان شاءا... رحمتى، انتشــارات جامى، 1387، 
صفحــه 86). به ظاهــر كربن تأمل در آثار ابن ســينا 
را به ويژه بــراى غربيان نه تنها مفيــد بلكه ضرورى 
مى دانســت. همه كســانى كه در درس ها و مجالس 
او حاضر مى شــدند اين مطلب را از او شنيده اند. من 

بارها مى خواستم از ايشان بپرسم با اينكه شما به خوبى 
مى دانيد قرون وســطاييان و حتى رنسانسى ها به آثار 
فيلسوفان جهان اسالم و به خصوص با آثار فلسفى و 
طبى بوعلى سينا توجه بسيار داشته اند. شرق شناسان و 
ايران شناسان هم مطالعات بسيار در باب فلسفه و كالم 
و عرفان كرده اند مرادتان از اين گفته كه فيلســوفان 

جهان اسالم در افق غربيان حضور ندارند، چيست. 
آيا منظورتان از افق غربيان افق تاريخ جديد و معاصر 
غربى اســت. اگر نپرســيدم يك وجهش اين بود كه 
مى دانســتم او از روش ايران شناســان ســلف خود 
پيروى نمى كند و مى داند كه اعتناى قرون وسطائيان 
به فيلسوفان جهان اسالم در عصر جديد منتفى شده 

است. 
مقصــود كربن اين نبود كه فلســفه اســالمى را در 
دانشــگاه ها تدريــس كنند يــا الاقل ايــن را كافى 
نمى دانســت. او مى خواســت «جهان معنوى ايران 
درنهايت جايگاه و جلوه حقيقى خويش را در آگاهى 
مدرن پيدا كنــد و تا آنجا پيش رفت كه گفت جهان 
معنوى ايران رسالت خاصى براى مقابله با خطرى كه 
عالم جان را تهديد مى كند دارد و انســان غربى هم 
براى نجات خود بايد از اين سرچشمه سيراب شود». 
در آنچه كربن گفته اســت بايــد درنگ و تأمل كرد. 
آيا به نظر او تفكر ابن ســينا و سهروردى و مالصدرا 
در خودآگاهى ما ايرانى ها حضــور دارد و اگر دارد 
آثارش چيست. اگر پاسخ اين پرسش را مى دانستيم، 
مى توانســتيم دريابيم كه كربن تا چه حد حق داشته 
است كه نجات جان جهان غربى را از فلسفه و تفكر 
ابن سينا و سهروردى بخواهد. درنظر كربن بايد تأمل 
كرد ولى اگر با انديشــه كربن موافق نباشيم در مورد 
فلســفه و آراى ابن ســينا و ديگر بزرگان فلسفه چه 
نظرى مى توانيم داشــته باشيم و فكر مى كنيم كه آنها 
چه دارند كه براى ما و امروز ما بگويند. اين پرســش 
دشــوارى است كه پاسخ آن را مفســران و محققان 
فلســفه هم به آســانى نمى توانند بدهند. يك كنگره 
ديگر هم در ســال 1359 در تهران برگزار شــد كه 
در آن اســتادان معاصر مطالب مهمى در باب ابن سينا 
گفتند. يكى از مســائل هم اين بود كه از ابن سينا چه 
مى خواهيــم بياموزيم و چه مى توانيم بياموزيم. براى 
اهل فلسفه روشن است كه چرا به فلسفه رو كرده اند 
و آدميان در زندگى چه نيازى به فلسفه دارند. ظاهراً 
وجدان بشرى نيز به پاسخى هر چند اجمالى به اين 
پرسش رسيده اســت. تاريخ، فلسفه را نه مشغوليت 
گروهى به نام فيلسوف بلكه طرح اساسى ترين مسائل 
در نســبت آدمى با وجود مى داند. ما نيز كم و بيش و 
به نحو اجمالى مى دانيم كه با ابن سينا نسبتى داريم اما 

مى خواهيم اين نسبت را روشن تر بشناسيم.
كنفرانسى كه به آن اشاره شد به توصيه يونسكو برگزار 
شد. 41 سال پيش بيستمين اجالس كنفرانس عمومى 
يونسكو به كشورهاى عضو توصيه كرد كه به مناسبت 
هزاره ابن ســينا مجالس بحث و نظر ترتيب دهند و 
مقام فيلســوف و داناى بزرگ ايران را بهتر بشناسند. 
در آن زمان يعنى در سال 1358 براى ما برگزارى اين 
مجلس ميســر نشد اما در ســال 1359 آن را برگزار 
كرديم. متأسفانه دانشــمندان غيرايرانى نتوانستند در 

آن شــركت كنند. اما استادان فلسفه 
حوزه و دانشــگاه با شركت توأم با 
عالقه و ايراد سخنان محققانه خود 
اين نقص را تدارك كردند و مقاالتى 
در فلسفه و عرفان و طب و زبان و 
زمان ابن ســينا نوشتند و در مجلس 
ايــراد كردنــد و مجموعه اى جامع 
از آن مقــاالت فراهم آمد كه چاپ 
شد و مناســب است و درخواست 
مى شود كه كميسيون ملى يونسكو 
آن را پس از 40 سال تجديد چاپ 
كند. يكــى از امتيازهاى اين يادبود 
اين بود كه شوراى علميش مركب 
از اســتادان اهل نظــر و ممتاز بود 
و مى خواســت به عمده مطالب و 
مسائل آثار ابن ســينا پرداخته شود 
و طرح و بحث در مسائل مشخص 

فلسفه و عرفان و طب و موسيقى و زبان را به محققان 
و اســتادان ابن سيناشناس پيشنهاد داد. نتيجه اين شد 
كه تقريباً از همه مســائل و مطالب و دانش ابن سينا 
مجموعه اى تحقيقى فراهم شد بى آنكه مطلبى تكرار 
شــود. كنفرانس چنان كه اشاره شد مزايا و عيب هاى 
خــاص خود داشــت از جملــه اينكه دانشــمندان 
غيرايرانى نتوانســتند در آن شــركت كنند. ابراهيم 
مدكور كــه به قول خودش عمر را صرف تحقيق در 
آثار بوعلى كرده بود شكوه كرد كه چرا از او دعوت 
نشده است. دانشمند مصرى حق داشت گله كند. از 
او عذرخواهى كردنــد و گفتند كه اگر قرار بود يك 
غيرايرانى دعوت شــود او ابراهيم مدكور بود، ظاهراً 
عذر را پذيرفت. به حسن علمى بودن و تحقيقى بودن 
كنفرانس اشاره شد. حسن نه چندان مهم اما بى سابقه 
و تكرارنشدنى ديگرى كه داشت بى هزينه بودنش بود. 
هيــچ بودجه اى براى آن اختصــاص نيافت و گزافه 
نيست اگر گفته شود همه پولى كه دبيرخانه كميسيون 
ملى يونسكو براى كنفرانس هزينه كرد از 3-2 هزار 
تومان بيشــتر نشد. همه كارهاى آماده سازى و فراهم 

كردن شرايط برگزارى كنفرانس را كاركنان دبيرخانه 
كميســيون ملى بى منت و بدون چشمداشت پاداش 
انجام دادند. آنها حتى در آماده سازى سالن كنفرانس 

هرچه توانستند كردند.
قرار اســت سال آينده هم ســمينار ابن سينا برگزار 
شود. اگر باشــم و به مجلس سمينار دعوت شوم و 
بتوانم چيزى بنويســم يا حرفــى بزنم خواهم گفت 
بياييــد تعارف را كنار بگذاريــم و حقيقتاً فكر كنيم 
كه اكنون از ابن ســينا چه مى توانيم و بايد بياموزيم. 
كسانى شايد بگويند كه او بزرگ 
دوران طاليى تمدن اســالمى و 
مايه فخر ايران اســت و به اين 
جهت به او احتــرام مى گذاريم. 
درســت مى گويند اما آيا او تنها 
در تاريخ مفاخــر ما جايى دارد 
و با او نســبت ديگرى نداريم و 
اگر صرفاً بايد به او افتخار كنيم 
با آثارش چه كنيم. آيا الزم نيست 
و نمى توانيم هيچ گونه هم سخنى 
با او داشــته باشيم. تاريخ صرف 
تاريــخ مفاخر نيســت و آن را 
صرف بيان حوادث گذشــته و 
بى ارتبــاط با اكنون و آينده نبايد 
دانست. مفاخر جاى خود دارند 
امــا تاريخ وجه ديگرى هم دارد 
و نــگاه ديگرى هم به گذشــته 
مى توان كرد و چه بســا با آن نگاه، گذشــته را بتوان 
به اكنــون آورد و آن را به آينده در پيوســت. كاش 
مى توانستيم ابن ســينا را به اكنون زندگيمان كه بايد 
پيوند گذشــته و آينده باشــد بياوريم و از او بپرسيم 
جهان و زندگى كنونى را چگونه مى بيند و براى بودن 
در آن چه درســى به ما مى دهد. تدريس كتاب هاى 
ابن ســينا و تحقيق در آثار و آراى او غنيمت اســت 
ولى بايد دقت كنيم كه شايد در بين سطور نوشته هاى 
فيلسوف نكاتى پنهان مانده باشد اگر بتوانيم بعضى از 
آن تذكرها و درس هــاى نهفته را دريابيم يا به تعبير 
معاصران متن نوشته بوعلى را استنطاق كنيم و از آن 
بخواهيم كه با ما سخن بگويد شايد به حكمت هايى 
برســيم كه تاكنون آنها را درنيافته بوديم اما اگر فكر 
مى كنيم تمام معانــى و مطالب منطوى در كلمات او 
فهم شده است وظيفه اى جز فراگرفتن فلسفه رسمى 

او و احترام به مقام استادى اش برايمان نمى ماند.
ســخن را به صورت ديگرى خالصــه و تكرار كنم. 
مى گويند دوران طب بوعلى گذشته است و فلسفه اش 
را هم نمى دانيم براى چه بايد بخوانيم و به چه كارمان 

مى آيد. صورت اساســى پرســش اين است كه اگر 
فلسفه نباشــد چه نقص و نقصانى در زندگى پديد 
مى آيد؟ فلســفه 2 وجه دارد. يكى وجه آموزشى و 
آموختنى و ديگر وجه روح بخشــى و مددرسانى به 
خرد زمان و هر 2 صورت بايد با هم توأم باشند. اگر 
فلسفه وجه روح بخش نداشــته باشد از آموزش آن 
نتيجه اى كه بايد حاصل نمى شود. فلسفه در تفصيل 
مطالبش مى خواهد روشن كند كه جهان آدمى بر چه 
مبــادى و اصولى قــرار دارد و آدميان در جهان خود 
چهــا مى توانند و بايد بداننــد و بكنند و اين آگاهى 
است كه ره آموز و كارساز زندگى مى شود. در تاريخ 
هــم مى بينيم كه هر وقت تفكر بوده زندگى نشــاط 
داشــته و هرجا كه تفكر نبوده، زمــان زمان ركود و 
سكون و انحطاط بوده است. از اين سخن نتيجه نبايد 
گرفت كه پس بياييم به ســراغ فلســفه برويم تا كار 
زمان روبه راه شود. بهره داشتن از تفكر و محروم بودن 
از آن در اختيار ما نيســت. اگر در راه آن بكوشــيم 
شايد بى نصيب نمانيم ولى بدانيم كه بود و نبود تفكر 
تابع آموزش و ترويج نيســت. رجوع به فلسفه براى 
تفنن نيز سودى ندارد. هرچند كه كسانى از سر تفنن 
فلسفه مى خوانند و شايد تفنن خوبى را اختيار كرده 
باشند. به اين معنى هم توجه داشته باشيم كه در طى 
زمان و تاريخ بســيار چيزها به وجود مى آيند كه زود 
از ميــان مى روند اما بعضى چيزها مى مانند. تفكر در 
زمره ماندنى هاســت و آدمى همواره و هميشه به آن 
نياز دارد و بقاى او به آن بســته اســت. اگر اعتنا به 
فلســفه دوام داشته و فلســفه باقى مانده است از آن 
روســت كه نيازى را و شايد نياز اصلى زندگى آدمى 

را برمى آورده است.
به ابن ســينا بازگرديم. اگر در مورد مقام و اثر بوعلى 
در تاريخ دوره اسالمى ايران كمتر پرسش شده است 
يك وجهش شايد اين باشد كه اثر فلسفه بوعلى بيش 
از آن بوده اســت كه اهل علم و حتى خود فيلسوف 
مى انديشيده اند و مى انديشند. فيلسوفان و شاعران كم 
و بيش از مقام خود آگاهى دارند اما همه و هميشــه 
از سّر بزرگى مقام خود خبر ندارند. ابن سينا در تفكر 
خود، خرد فلســفى و درك دينى را بيشتر با هم آشنا 
كرده و سازش داده و در بناى نظام عقل دينى و دين 
عقلى اثر قطعى داشــته اســت و اين يكى از وجوه 
مانــدگارى او در تاريخ اســت. بوعلى اگر در تاريخ 
مانده است از آن روســت كه سخن تاريخ ساز گفته 
اســت. اگر اين معنى را دريابيــم اندكى با رمز تفكر 
او آشــنا مى شويم. شايد آنچه گفتم كلمات شعرى و 
خطابى تلقى شود. درست است كه زبان مناسب براى 
بيان و تفصيل فلســفه، منطق است اما فلسفه با يافت 
آغاز مى شــود و زبان يافت، شاعرانه است و كاشكى 
من از اين نعمت شــاعرانه سخن گفتن، بهره داشتم. 
يــك كلمه ديگر بگويم و با درود و ســالم به روان 

بوعلى سخن را پايان دهم.
مى دانيم كه فلســفه حب دانايى است. اين حب اگر 
نباشد دانايى نيست. ابن سينا در طى 56 سال زندگى 
و در عمر كوتاه و ناآرام خود صدها كتاب نوشــت. 
اين نوشــته ها چه بــود و همتى كه فيلســوف را به 
نوشتن واداشــت از كجا آمد. بوعلى همه عمر كوتاه 
خود را يكسره وقف دانايى كرد. اين عالقه ريشه در 
روان شناسى شخصى ندارد و تا كششى از سوى ديگر 

نباشد جنبش و جوششى اين چنين پيدا نمى شود.
«به مى پرســتى از آن نقش خــود زدم بر آب/ كه تا 

خراب كنم نقش خود پرستيدن
به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه/ كشش چو نبود از 

آن سو چه سود كوشيدن»
جسارت فيلســوف و عزم او در پيمودن راه پرخطر 
تفكر درســى بزرگ اســت. خدا را شكر كه ايرانيان 
هزار ســال از آثار علم و تفكر و تعليمات ابن ســينا 
بهره داشــته اند. كاش بتوانيم از زندگى اين آموزگار 
بــزرگ و از آنچه در البه الى ســطورش پنهان مانده 

است بيشتر بياموزيم.
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اگر در مــورد مقام و اثر 
دوره  تاريخ  در  بوعلــى 
اســالمى ايــران كمتر 
يك  است  شده  پرسش 
باشد  اين  شايد  وجهش 
بوعلى  فلســفه  اثر  كه 
بيش از آن بوده اســت 
خود  حتى  و  علم  اهل  كه 
فيلسوف مى انديشيده اند 

و مى انديشند

گزارش 

گردشگري

معرفى برگزيدگان جشنواره ادبيات داستانى 
بسيج همدان

 رئيس بسيج هنرمندان استان همدان از معرفى برگزيدگان جشنواره 
ادبيات داستانى بسيج همدان خبر داد.

رسول كرمى با بيان اينكه دهمين جشنواره ادبيات داستانى بسيج استان 
همدان با معرفى برگزيدگان پايان يافت، اظهار كرد: اين جشــنواره در 
2 بخش بزرگساالن (گروه هاى سنى باالى 17 سال) و نوجوانان (كمتر 

از 17 سال) برگزار شد.
وى گفت: جشــنواره در بخش اســتانى و در قالب داســتان كوتاه در 
6 موضــوع راز هاى ارغوانى (روايت مردان و زنان حماسه ســاز دفاع 
مقدس)، مكتب سليمانى (شهيد واالمقام سردار سليمانى، مدافع حرم)، 
جهــش توليد (اقتدار بالندگى شكســت تحريم هاى ظالمانه) و الفباى 
ايثار (مدافعان سالمت)، زخم هاى شعله ور (افشاى جنايت هاى ايادى 
اســتكبار جهانى، مقاومت مردم مظلوم فلسطين سوريه عراق) و سبك 
زندگى اسالمى ايرانى (مسجدمحورى و تحقق محله اسالمى، حجاب 
و عفاف و عدالت محورى رشــد جمعيت، فرزندآورى و تحكيم بنياد 

خانواده و صف كاالى ايرانى برگزار شد.
رئيس بســيج هنرمندان اســتان همدان بــا بيان اينكه گــروه داوران 
متشــكل از محسن صيفى كار، مونا اسكندرى و كژال عسگرى، از بين 
آثار ارســالى، برگزيــدگان و نفرات شايســته قدردانى را در 2 بخش 

بزرگساالن و نوجوانان معرفى كردند.

چرا مردم كمتر هتل مى روند؟
 رئيــس جامعه هتلــداران ايران معتقد اســت گرانى علت مراجعه 
نكردن مردم به هتل نيســت. بلكه وجود برخى محدوديت ها در هتل، 
مردم را به ســمت خانه هاى اجاره اى مى كشــاند، وگرنه قيمت كرايه 

همين خانه ها چندبرابر هتل ها است.
به گزارش ايســنا، مركز آمار ايران گزارش كرده اســت: در بهار 98، 
بيش از 102 ميليون ســفر انجام شده كه 46 درصد آن، با اقامت شبانه 
و 54 درصد بدون اقامت شبانه بوده است. 60 درصد اين سفرها كه با 
اقامت شــبانه بوده با هدف ديدار دوستان و بستگان انجام شده است. 
74 درصد اقامت ها در خانه بســتگان و آشنايان بوده، 9 درصد هم در 
ويال و آپارتمان هاى اجاره اى ثبت شــده است و 7 درصد مردم هم در 
جريان سفر در خانه و ويالى شخصى اقامت داشته اند. اين بين، سهم 
چادر و كمپ شــخصى و اقامتگاه هاى عمومى مثل هتل، ميهمانپذير و 

هتل آپارتمان هر يك فقط 3 درصد بوده است.
در ايــران بيش از هزار و صد هتل وجود دارد كه طبق اظهارات رئيس 
هيأت مديره جامعه هتلداران، در دوران كرونا ميانگين حدود ده درصد 
ظرفيت شــان تكميل شــده بود، ضمن اينكه در بيشتر شهرها از جمله 
مشــهد، بيشتر از نصف هتل ها تعطيل شده اند. با وجود اين، هتل ها كه 
طوالنى ترين ركود و بيــكارى را تجربه مى كنند، در مهرماه 99 از 30 
درصد افزايش قيمت ها خبر دادند و حاال هم كه نرخ ارز دچار نوسان 
شده و مذاكراتى براى بازگشايى مرزها به روى گردشگران خارجى و 
صدور ويزاى توريستى صورت گرفته، از تغيير قيمت ها و تعيين نرخ 
ارزى براى مسافران خارجى كه هنوز براى سفر به ايران محدوديت و 

ترديد دارند، سخن مى گويند. 
جمشيد حمزه زاده درباره مناسب سازى قيمت هتل ها و گرايش بيشتر 
مردم به اقامت در خانه خويشــاوندان و دوستان، كمپينگ و خانه هاى 
اجاره اى در مقايسه با هتل، طبق داده هاى مركز آمار، اظهار كرد: قيمت 
هتل ها متأثر از عرضه و تقاضا اســت، ضمن اينكه گاهى تخفيف هايى 
هم داده مى شــود. ولى نمى توانيم قيمت هــا را پايين تر بياوريم چون 
مصوب شــده است. به تازگى هم بررســى هايى را درباره تعيين «نرخ 
كــف» براى هتل ها آغاز كرده ايم. در ضوابط قبل فقط نرخ ســقف را 
تعيين مى كرديم كه ســبب شده بود برخى 70 درصد روى اين قيمت 
تخفيف بدهند و قيمت شكنى (Dumping) و ارزان فروشى كنند. با 

اين كار فقط به كيفيت خدمات لطمه مى خورد.
وى افزود: ما بايد سرمايه گذارى را درنظر بگيريم، نبايد شرايط طورى 
باشد كه ســرمايه گذارى در اين بخش تضعيف شود. بنابراين درحال 

بررسى موضوع تعيين «قيمِت كف» هستيم.
وى در پاسخ به اين باور عمومى كه قيمت هتل را گران مى داند، اظهار 
كرد: قيمت هتل براى ميهمانان داخلى بايد متناسب ســازى شود، اين 
قيمت ها حتى متناســِب ميهمانان خارجى نيست. درباره اين موضوع 
هم فكر كرده و مطالبه خود را با وزير ميراث فرهنگى و گردشــگرى 
در قالب نامه اى مطرح كرده ايم. درخواســت ما تعيين نرخ به صورت 

ارزى و ريالى است.
حمزه زاده درباره ارزى شــدن قيمــت هتل ها نيز گفت: با توجه به 
نوســانات ارزى، قيمت هتل ها براى ميهمــان خارجى مثل بر باد 
دادن سرمايه ملى اســت، حتى خارجى ها از اين قيمت ها متعجب 
مى شــوند و مســخره مى كنند. بايد نرخ ها بــراى ميهمان خارجى 

مناسب سازى شود.

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا كمى ابرى- غبارآلود

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

پنجشنبه  9 بهمن ماه 1399  14 جمادى الثانى1442  28 ژانويه 2021  شماره 3962

www.HamedanPayam.comاوقات شرعي ■
اذان صبح               05:52  
خورشيد         07:17                   طلوع 
اذان ظهر                      12:29
غروب خورشيد              17:40
اذان مغرب                   17:59 
نيمه شب شرعي           23:46

باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
كز او گرم است بازار محبت دلى ديرم خريدار محبت  
لباسى دوختم بر قامت دل                                                   زپود محنت و تار محبت
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■ حديث:
امام صادق(ع):

بر حسين(ع) پنج سال گريسته شد. اُّم جعفر ِكالبى (اّم البنين)، براى حسين عليه السالم 
مرثيه مى سراييد و مى گريست تا اين كه چشمانش نابينا شد. مروان، حاكم مدينه، به صورت 

ناشناس مى آمد و پشِت در مى ايستاد و به گريه و مرثيه سرايى او گوش مى داد.  
األمالي للشجري : ج 1 ص 175

فناوري

پرورش گندم و بادام زمينى هايى كه 
حساسيت زا نيستند!

 وزارت كشــاورزى اياالت متحده گروهى شــامل «هشت غذا» 
شناسايى كرده است كه مسئول بيش از 90 درصد آلرژى هاى غذايى 
هستند، از جمله ى اين غذاها مى توان به گندم و بادام زمينى اشاره كرد.

به گزارش ايســنا، ساچين روســتگى(Sachin Rustgi)، يكى از 
اعضاى انجمن علوم زراعى آمريكا درحال تحقيق بر روى اين موضوع 
اســت كه چگونه مى توان گونه هايى از مواد غذايى كه آلرژى كمترى 
ايجاد مى كنند پروش داد. وى به تازگى تحقيقات خود را در نشســت 
ســاالنه ى ASA-CSSA-SSSA كه به طور مجازى برگزار شد، 
ارائه كرده است. روستگى مى گويد: براى جلوگيرى از بروز واكنش هاى 

آلرژيك مى توان از خوردن گندم و بادام زمينى اجتناب كرد. 

محققان به دنبال نابودى تمام جهش هاى 
كروناويروس

 گروهى از دانشمندان آلمانى در مطالعه اخيرشان فعاليت آنزيمى 
كه در تكثير ويروس كرونا ضروى است را شناسايى كرده و به دنبال 

توسعه رويكردهاى درمانى جديد هستند.
به گزارش ايســنا، در سراسر جهان واكسن هاى مختلفى عليه پاتوژن 
«كوويــد-19»(COVID-19) توســعه يافته و مــورد تأييد قرار 
گرفته انــد و هم اكنون نيز برخى از آنها به افراد تزريق مى شــوند، با 
اين حال در مورد اينكه آيا ايــن داروها در برابر جهش هاى مختلف 
اين ويروس نيز مؤثر هستند يا خير، ترديدهايى وجود دارد. به عنوان 
مثال گفته مى شود تاكنون تمام واكسن هاى توليد و تأييدشده در برابر 

جهش ويروس كروناى برزيلى بى اثر هستند. 

توليد انرژى پاك از سوخت فسيلى در اروپا 
جلو زد

 اروپا در سال گذشته ميالدى انرژى بيشترى از منابع انرژى تجديدپذير 
نسبت به سوخت هاى فسيلى توليد كرده است.به گزارش ايسنا، اروپا 
آرام آرام وابســتگى خود را به سوخت هاى فســيلى كاهش مى دهد. 
گزارشى كه توســط Ember و Agora Energiewende دو 
اتاق فكر متمركز بر انرژى پاك در اروپا منتشر شده است، نشان مى دهد 
كه اين قاره در سال 2020 از انرژى هاى تجديدپذير برق بيشترى توليد 
كرده است تا از سوخت هاى فسيلى. به گفته اين تيم تحقيقاتى مشترك، 
اين اتفاق تاكنون هرگز رخ نداده بود. انرژى حاصل از باد، خورشــيد، 
نيروگاه برق آبى و زيست توده 38 درصد از برق اروپا را تامين كرده اند 

كه اين رقم در سال 2019 حدود 34/6 درصد بوده است.

گوشى هاى هوشمند بدون نياز به شارژ 
مى آيند؟

 تلفن هاى هوشــمند در آينده اى نزديك برق خود را از پنل هاى 
خورشيدى نامرئى تعبيه شده در صفحه نمايش شان تأمين مى كنند.

به گزارش ايســنا، قابليت شارژ شــدن موبايل به وسيله  نور خورشيد 
آرزوى ديرينه ى كسانى است كه از اين تلفن ها استفاده مى كنند.اما نبود 
موادى كه اين موضوع را تحقق مى بخشد سبب شده دستيابى به چنين 
فناورى دشــوار باشد. زيرا اين اليه هاى نيم رسانا كه براى دريافت نور 
و تبديل آن به انرژى مورد اســتفاده قرار مى گيرند شــفاف نيستند. با 
اين حال پروفسور جوندونگ كيم(Joondong Kim) و همكارانش 
از دانشــگاه ملى اينچئــون(Incheon) در كره  جنوبى مى گويند كه 
مى توان از دى اكسيد تيتانيوم و يا اكسيد نيكل براى اين كار استفاده كرد.

هرس درختان ميوه با كمك يك ربات
 بنابر گزارش دانشگاه هوفنهايم آلمان حدود 80 درصد از درختان 
ميوه آن كشور به طور منظم هرس نمى شوند و اين درحالى است كه 
انجام اين كار باعث مى شــود درختان ساختارى قوى ترى و در برابر 

بيمارى مقاومت بيشترى داشته باشند.
بــه گزارش ايســنا، به همين دليــل گروهى از محققان دانشــگاه 
هوفنهايــم آلمان درحال توســعه يك ربات بــراى انجام اين كار 
هســتند. اين ربات چرخدار كه «فونيكس»(Phoenix) نام دارد 
توســط «ديويد رايزر»(David Reiser) تكنســين كشاورزى، 
«جوناس اســتراب»(Jonas Straub) دانشجوى مقطع دكترا و 
«جوناس بويســن»(Jonas Boysen) دســتيار تحقيق درحال 

توليد است.

يادداشت رضا داورى اردكانى درآغاز درس گفتار بوعلى سيناشناسى

درباره بزرگى ابن سينا و نسبتى كه در اين زمان با او و جهان او 


