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ما درخت مى كاريم 
نابخردان اره مى كنند

 پانزدهم اسفندماه در ايران روز درختكارى بود 
و اگرچه فعاليت هاى باغبانى و درختكارى تقريبا از 
اسفندماه در نقاط مستعد كشورمان به جريان مى افتد 

اما روزى و هفته اى به نام درختكارى...

يادداشت روز

2

تعامالت بين المللى 
و رفع محروميت

1- يكى از مزاياى تعامالت بين المللى حتى در 
حوزه هاى غيراقتصــادى افزايش كيفيت، امكانات، 
سطح زندگى و رفاه اجتماعى است.بر همين اساس 

است كه اين تعامالت از شروط الزم...
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يكى از اهداف 
توسعه بيمه هاى 
زندگى ايجاد 
اشتغال است

اهداى 7 سرى 
جهيزيه به 
نيازمندان همدانى

ليگ دسته يك 
استان آغاز شد 

بازار در مواردى 
به جوالنگاه 
سودجويان 
تبديل شده است
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آگهـي مزايده

تعاونى كاركنان دانشگاه آزاد اسالمى همدان

شــركت تعاونــى كاركنــان دانشــگاه آزاد اســالمى 
ــكان  ــت پي ــتگاه وان ــك دس ــر دارد ي ــدان درنظ هم
بــا مشــخصات ذيــل را از طريــق مزايــده عمومــى بــه 

ــاند.  ــروش برس ف
دريافت  و  بازديد  جهت  توانند  مى  مندان  عالقه 
 99/12/17 تاريخ  از  توانند  مى  مزايده  اسناد 
لغايت  99/12/24همه روزه بجز روزهاى پنج شنبه 
مراجعه  همكف  طبقه  ادارى،  ساختمان  به  جمعه  و 

نمايند. 
وانت پيكان مدل 1393 رنگ سفيد 

آغاز ساخت 1000 واحد پاركينگ سايت جديد 
نمايشگاه بين المللى استان

تكميل سايت جديد نمايشگاه 
شتاب مى گيرد

 به زودى پاركينگ هزار واحدى نمايشگاه جديد افتتاح مى شود. در دنياى امروز يكى 
از بزرگ ترين پايگاه هاى اقتصادى هر منطقه نمايشگاه است.

بى شــك افزايش زيرســاخت هاى اين نوع نمايشــگاه ها مى تواند به توسعه همه جانبه 
اقتصادى منطقه كمك شايانى كند.

شركت نمايشــگاه هاى بين المللى استان همدان به همت مديرعامل جوان اين مجموعه 
برآن است تا با حمايت استاندار همدان و هيأت مديره گام هاى بلند و پرشتابى را براى 

تكميل و آغاز به كار سايت جديد نمايشگاه بردارد.
مديرعامل شــركت نمايشگاه بين المللى اســتان همدان در اين زمينه گفت: خوشبختانه 
با وجود مسائل و مشــكالت اقتصادى در سالجارى تالش شده ضمن برگزارى برخى 
نمايشــگاه ها با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى، گام هاى مهمى در روند تكميل پروژه 

بزرگ سايت جديد نمايشگاه واقع در جنب فرودگاه همدان صورت پذيرد.
حميد گلى پور افزود: برآنيم تا با تكميل زيرساخت هاى فاز يك اين پروژه  و استقرار در 

آن اقدامات تكميلى فازهاى بعدى را در دستور كار قرار دهيم.
وى ادامــه داد: بــا تكميــل و بهره بــردارى از ايــن نمايشــگاه براســاس پيش بينى هــاى 
فنــى و امكاناتــى اميدواريــم بتوانيــم شــاهد يــك نمايشــگاه پايلــوت بين المللــى در 

غــرب كشــور باشــيم.
ــاماندهى  ــت: س ــدان گف ــتان هم ــى اس ــگاه هاى بين الملل ــركت نمايش ــل ش مديرعام
ــاده  ــل و آم ــده تكمي ــاه آين ــك م ــى ي ــدى ط ــزار واح ــگ ه ــازى پاركين و آماده س
بهره بــردارى خواهــد بــود كــه ايــن نويــد بــراى ظرفيــت خــوب پاركينــگ 

ــت. خودروهــاى بازديدكننــدگان در آينــده نزديــك اس
وى خاطرنشــان كرد: عزم برآن اســت تا نســبت به تكميل و بهره بردارى از ظرفيت 
نمايشگاهى اســتان، هر چه زودتر سايت جديد مورد اســتفاده قرار گيرد. امرى كه از 

ضروريات استان و مورد تأكيد ويژه استاندار و شهردار محترم نيز است.
گلى پور تصريح كرد: در بحث ســايت جديد نمايشگاه كه شامل 9 هزار مترمربع است 
طى ســالجارى بيش از 17 ميليارد تومان اعتبار پيش بينى شده بود كه ده ميليارد از اين 
مبلغ از طريق دريافت تســهيالت و 7 ميليارد آن از طريق افزايش ســهام ســهامداران 

درحال تأمين و هزينه است.

انصارالحســين(ع)  ســپاه  فرمانده   
اســتان همدان معتقد اســت مجموعه 
عملكرد رسانه هاى ما بايد به مردم اميد 
دهد، مــردم بايد بداننــد مجموعه ها و 
رســانه هايى وجود دارند كه حرف ها و 

دغدغه هاى مردم را مى شنوند.
به گزارش مهر، مظاهر مجيدى در آئين 
تكريم و معارفه مسئول بسيج رسانه سپاه 
تبريك  ضمن  همدان  انصارالحسين(ع) 
ايام و اعياد ماه رجــب با بيان اينكه در 
جنگ اراده ها قرار گرفته ايم، اظهار كرد: 
انقالب اسالمى شتابان درحال پيشروى 
اســت، در اين ميان ما بايد تالش كنيم 

سربازى خود را انجام داده باشيم.
انصارالحســين(ع)  ســپاه  فرمانــده 
همدان با بيان اينكه سردارســليمانى و 
ســردارهمدانى يكى از افتخارات خود 
را سربازى واليت مى دانستند، گفت: آن 
چيزى كه امروز نظام جمهورى اسالمى 
نياز دارد اين اســت كه ما بايد به دركى 
برســيم كه احساس سربازى كنيم و اگر 
اين احســاس را كرديــم خداوند ما را 

كمك خواهد كرد.
وى با بيان اينكه از قوامى به لحاظ انگيزه 
و توانى كه دارند، خواســتيم مسئوليت 
بسيج رسانه را برعهده بگيرند و محرمى 
در ســمت معاونت اجتماعى ســپاه به 
خدمت خود ادامــه خواهد داد، گفت: 
اگر ما بتوانيم زمينه هاى مسئوليت پذيرى 
جوانان را در سپاه فراهم كنيم مى توان به 

آينده سپاه اميدوار شد.
مجيــدى با بيان خاطــره اى از جنگ 8
سال دفاع مقدس، گفت: انتخاب فرمانده 
گردان جوان ظرفيت و زمينه سازى شد 
كه در مأموريت ها جايگزين ســرداران 
بزرگ شوند و امروز از آن به عنوان نقطه 

اميد سپاه ياد مى كنيم.
وى با بيــان اينكه اميدواريــم انتخاب 
قوامى بتواند زمينه را براى يك حركت 
انقالبى در بسيج رسانه فراهم كند، گفت: 
اشخاص ظرفيت و توانى دارند اما آنچه 
مهم بوده حركت جمعى و گروهى است 
كه با اين كار فرايند بيشــترى از كار را 

داشته باشيم.
فرمانده ســپاه انصارالحسين(ع) همدان 
خطاب به مســئول جديد بسيج رسانه، 
گفــت: خواهــش مى كنم بــا توجه به 
انتخابــات پيش رو برنامه ريــزى كوتاه 
مدت، ميان مدت و بلندمدت را نيز براى 

بسيج رسانه انجام دهيد.
وى با اشــاره به فرمايــش مقام معظم 
رهبرى مبنى بر ايجــاد اميد و انگيزه در 
مردم گفت: مجموعه عملكرد رسانه ما 
بايــد به مردم اميد دهــد و مردم بدانند 
مجموعه ها و رسانه هايى وجود دارد كه 
حرف ها و دغدغه هاى مردم را مى شنود 

و پيگير مشكالت مردم هستند.
مجيدى با بيان اينكه دشمن با تمام توان 
خــود ورود پيدا كرده اســت كه بتواند 
حتى يك رأى از آراى مردم را كم كند، 
گفت: طى انتخابات گذشــته مشاركت 
مردم بــاالى 50 بوده كه اين حركت در 
جهان الگو اســت و مردم هرساله مهر 

تأييد بر نظام زده اند.
وى بــا بيان اينكه امســال بــا توجه به 
شــرايط كرونايى و اوضــاع اقتصادى 
مى طلبد در راستاى مشاركت حداكثرى 
وقت گذاشته شــود، گفت: موضوعات 

مختلفى دســت به دست هم مى دهد كه 
اين مشــاركت را به حداكثر برســانيم 
و مى تــوان در هيأت هاى انديشــه ورز 

راهكارها را احصا و برنامه ريزى كرد.
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) همدان با 
بيان اينكه با نگاه به 42 سال اخير امسال 
در شــرايط خاصى به لحــاظ تغييرات 
آمريكا، وضعيت اقتصادى و پايان دولت 
يازدهم قرار گرفته ايم، افزود: اميدواريم 
اراده خدا بر اين باشد كه همان گونه كه 
در 2 قوه قضاييــه و مقننه نقطه اميدى 
ايجاد شده است در قوه مجريه اين اتفاق 
بيفتد و تفكر همراه با مقام معظم رهبرى 
به روى كار بيايد تا بر مشــكالت فائق 

آييم.
وى با بيان اينكه در 40 سال اخير هر كجا 
توانســتيم فكر خود را به رهبر انقالب 
نزديك كنيم موفــق بوده ايم، گفت: هر 
جا ذره اى زاويه ما با مقام معظم رهبرى 

بيشتر شد ما در آنجا زمين گير شده ايم.
مجيدى با بيان اينكه هيأت انديشــه ورز 
و مســئوالن آقاى قوامى را كمك دهند، 
گفــت: اميدواريم با كمك شــما زمينه 
جبهه رســانه اى بــراى حركت انقالب 
اسالمى در اســتان ايجاد شود و از اين 

زمينه استفاده الزم را ببريم.
در پايان اين مراســم ضمن قدردانى از 
عبــاس محرمى، ناصــر قوامى به عنوان 
مسئول بسيج رسانه استان همدان معرفى 

شد.

آغاز هفته پاكسازى معابر 
در طرح استقبال از بهار

 صبح روز گذشــته و همزمان با اجراى طرح استقبال از بهار، هفته پاكسازى 
معابر شــهر همدان با استفاده از 400 دستگاه انواع ماشين آالت و با بهره گيرى از 

ظرفيت حدود 2 هزار نفر نيروى خدماتى و نظارتى آغاز شد.
 شهردار همدان به پويش «من يك پاكبانم» پيوست

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل؛ شــهردار همدان ضمن بازديد از 
مانور هفته پاكسازى معابر سطح شهر، اظهار كرد: اين طرح از 16 تا 21 اسفندماه 

و به منظور استقبال از بهار آغاز شد.
عباس صوفى در ادامه گفت: اين طرح با همكارى نيروهاى خدمات شــهرى و 
با هدف تنظيف، رفت و روب خيابان ها، شست وشو و ضدعفونى كردن معابر و 
محالت شهر، اليروبى جوى هاى روباز و پاكسازى و شست وشوى شهر همدان 

همچون سال هاى گذشته در دستور كار مديريت شهرى قرار دارد.
وى تصريح كرد: در همين راســتا پويش «من يك پاكبانــم» به منظور قدردانى 
از زحمات و تالش هاى پاكبانان در مناطق 4گانه شــهر همدان نيز آغاز شد كه 
اميدوارم شــهروندان عزيز ضمن رعايت حال پاكبانان زحمتكش، در اين طرح 
مشاركت و همراهى داشته باشند تا در آستانه فصل بهار شاهد شهرى زيبا و تميز 
باشيم. معاون خدمات شهرى شهردار همدان نيز در ادامه اين مانور كه در بلوار 
آيت ا... تألهى برگزار شــد، گفت: در اين طرح يك هفته اى 400 دســتگاه انواع 
ماشين آالت با بهره گيرى از ظرفيت حدود 2 هزار نفر نيروى خدماتى و نظارتى 
به تنظيف، پاكســازى و ضدعفونى معابر شــهر، جمع آورى زباله معابر اصلى و 
فرعى، شست وشــوى مخازن زباله، رنگ آميزى جداول نرده ها و هرگونه اقدام 

الزم براى پاكسازى و زيباسازى شهر اقدام خواهند كرد.
وحيد على ضمير با بيان اينكه اين برنامه با هدف جلب مشــاركت هاى مردمى و 
آشنا شدن شــهروندان با خدمات حوزه هاى مختلف شهردارى برگزار مى شود، 
يادآور شــد: پويش «من يك پاكبانم» نيز براى قدردانى از زحمات اين قشــر از 
جامعه انجام مى شود. وى ضمن تأكيد بر همراهى و مشاركت شهروندان در اين 
طرح، بيان كرد: شهروندان نقش مهمى در اداره هر چه بهتر شهر دارند از اين رو 
درخواست داريم مردم عزيز مشكالت و درخواست هاى خود را از طريق سامانه 
137 با همكاران ما در ميان بگذارند تا در اسرع وقت پيگيرى و اقدام الزم براى 

رفع موارد و نواقص احتمالى صورت پذيرد.

رسانه ها براى مردم اميـدآفرينى كنند

 معاون امور مشــاركت هاى مردمى 
مجمع خيرين سالمت استان همدان از 
اهداى 200 ميليون تومان هزينه مراسم 
ترحيم متوفيان بــه مجمع خيرين اين 

استان، خبر داد.
حميد  خبرنگاران،  باشگاه  گزارش  به 
شــاكرى صفت گفت: خيران همدانى 
از آغاز شــيوع كرونا تاكنون با توجه 
 200 مراسم،  برگزارى  محدوديت  به 
مراسم  برگزارى  هزينه  تومان  ميليون 
مختلــف را بــه ايــن مجموعه اهدا 

كردند.
وى افزود: از مبلغ اهداشده 108 ميليون 
تومان به خريد تجهيزات بيمارســتانى 
موردنيــاز بيمــاران ســخت درمان و 

92 ميليــون تومان نيــز به منظور تهيه 
ســبد غذايــى و درمــان بيمارى هاى 

صعب العالج هزينه شده است.

معــاون امور مشــاركت هاى مردمى 
مجمع خيرين ســالمت همدان ادامه 
داد: بيشترين مبلغ هديه شده از سوى 

ميليون   108 كــه  بوده  نيكوكارانــى 
تومان هزينه برگزارى مجلس ترحيم 
عزيــزش را بــراى تهيــه تجهيزات 
ســخت درمان  بيمــاران  نياز  مــورد 
كمترين  همچنين  اســت،  كرده  اهدا 
مبلغ اهداشــده نيز صــد هزار تومان 
از طرف يك شخص بوده كه درنظر 
داشته تاج گل براى سر مزار عزيزش 

كند. خريدارى 
شــاكرى صفت با اشــاره به اينكه در 
مجموع نيكوكاران در بيش از 30 مورد 
هزينه مراسم ترحيم، سالگرد و مراسم 
مختلف را به بيماران سخت درمان اهدا 
كرده اند، بيــان كرد: اين خيران تمايلى 

به ذكر نام خود نداشته اند.

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

اهداى 200 ميليون هزينه مراسم ترحيم به مجمع خيرين سالمت همدان

تصميم گيرى عجوالنه براى نوروز، بازى با جان مردم است

«همدان زرد» مسافر مى پذيرد
■ ممنوعيت فعاليت غار عليصدر تا پايان ماه رمضان

■ راهنمايان گردشگرى مهم ترين ناظران اجراى شيوه نامه هاى بهداشتى سفر هستند

سينما مردم در نهاوند 
راه اندازى مى شود

مراكز طرف قرارداد 
تأمين اجتماعى بايد 

با كارت ملى پذيرش كنند
5
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 مســئول اكران جشنواره فيلم عمار در نهاوند گفت: مجموعه جشنواره عمار به منظور بهره مندى مردم در 
شــهرها و مناطقى كه سينما ندارد بخشى را با عنوان «سينما مردم» راه اندازى كرده كه مى تواند جاى خالى 

سينما را در نهاوند پر كند.
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يادداشت 

يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

همدان يكى از مقاصد اصلى 
خوزستانى  گردشــگران 
به  توجه  بــا  كه  اســت 
وضعيت قرمز كرونايى اين 
استان نيروى انتظامى بايد 
داراى  خودروهاى  ورود  از 
خوزستان  انتظامى  پالك 

جلوگيرى كند

تعامالت بين المللى و رفع محروميت
 1- يكــى از مزايــاى تعامــالت بين المللى حتــى در حوزه هاى 
غيراقتصادى افزايش كيفيت، امكانات، سطح زندگى و رفاه اجتماعى 

است.
بر همين اساس است كه اين تعامالت از شروط الزم و ضرورى براى 
توســعه در هر سطحى قلمداد و به عنوان عوامل مؤثر بر شاخص هاى 

توسعه محسوب مى شوند.
2- با اين نگاه، دولت ها تالش مى كنند، براى بهره مندى بيشتر استان ها 
از توسعه و دستيابى به توســعه متوازن توزيع عادالنه اى از تعامالت 

بين المللى در تمام حوزه ها داشته باشند.
در اين زمينه رقابت بين استانى نيز به عنوان يك رقابت سالم به كمك 

دولت ها آمده تا توزيع، براساس رقابت و تالش استان ها باشد.
3- بررســى نگاه مديران ارشد استان به اين مقوله در دولت هاى پس 
از دوران دفاع مقدس بيانگر توجه بيشــتر استانداران به اين مهم براى 

تسريع در توسعه استان بوده است.
هرچند برخى از اســتانداران نيز به اين مهم بى توجهى كرده و با اين 

اقدام لطمات جبران ناپذيرى را به توسعه استان وارد كرده اند.
4- برنامه ريزى براى بزرگداشت بوعلى سينا با جايزه بين المللى حكيم 
هزاره ها، ميزبانى از نشســت ها و برنامه هاى فرهنگى به ويژه جشنواره 
فيلم كودك، جشنواره پويانمايى، همدان 2018، مجمع سازمان جهانى 
گردشگرى از جمله برنامه هاى استان براى تعامالت در حوزه فرهنگى، 

آموزشى و علمى بوده است.
اين برنامه ها و پذيرش اين نگاه، زمانى در اســتان به اندازه اى جدى بود 
كه دانشمند شناخته شــده استان پروفســور زلفى گل، پيشنهاد ساخت 
استاديوم علمى را مطرح و به تصويب دولت رساند تا همدان محل ثابت 

گفت وگوها و برنامه هاى علمى و فرهنگى و آموزشى در جهان شود.
 هرچند اين پيشنهاد در دولت با موانعى براى اجرا مواجه شده اما هنوز 

از دستور كار خارج نشده است.
5-با تغيير تعريف از شــهر به عنوان موجــودى زنده و تغيير رويكرد 
شــهردارى ها از توجه صرف به پروژه هاى عمرانى به مسئوليت هاى 
اجتماعى و فرهنگى، ميزان تأثير شهردارى ها در توسعه نيز از تاثير تنها 
بر شــاخص  هاى عمرانى بر تأثير بر تمامى شاخص هاى توسعه حتى 

شاخص ديپلماسى با توجه به ديپلماسى شهرى افزايش يافت.
به همين دليل اســت كه شهردارى هاى پيشرو نمى توانند بدون توجه 
به ديپلماسى شــهرى و برنامه ريزى براى تعامالت بين المللى حركت 
كرده و كارنامه روشنى در فقرزدايى و رفع محروميت و توزيع عادالنه 

امكانات با عمل به مسئوليت هاى اجتماعى داشته  باشند.
6- در نــگاه و رويكرد جديد شــهردارى ها، بســيارى از برنامه هاى 
فرهنگى و تعامالت بين المللى با مسئوليت اين نهاد مردمى در شهرها 
برگزار مى شــود تا هم ديپلماسى شهرى در تمام شئون پيگيرى شود 
و هم شــهردارى ها به وظايف خود در حــوزه فرهنگى، اجتماعى و 

ورزشى و ايجاد نشاط و شادابى در شهر عمل كنند.
در اين زمينه عملكرد شــهردارى اصفهان در ميزبانى از جشنواره فيلم 
كودك نمونه اى روشن از حركت براساس پاسخ به انتظارات جديد از 

شهردارى ها حتى در رفع محروميت و فقر است .
شــهردارى اصفهان قرار است در فرصت باقيمانده تا پايان سال 700
عدد تبلت خريدارى شــده از محل صرفه جويى در بودجه امســال 
جشــنواره فيلم كودك و نوجوان و همچنين از بودجه نمايشگاه يار 
مهربان كه به دليل كرونا برگزار نشــده، درمجموع به ميزان 2 ميليارد 
تومان هزينه، را بين دانش آموزان نيازمند معرفى شده از سوى آموزش 

و پرورش توزيع كند.
اين اقدام در شــرايطى است كه آموزش و پرورش استان همدان براى 
رفع اين نياز دانش آموزان نيازمند، راهى سخت و دشوار را آغاز كرده 

كه شهردارى ها در آن نقشى نداشته اند.
7- جدى شدن واگذارى مكانى براى راه اندازى دفتر يونسكو در غرب 
كشور در همدان و مخالفت با آن به نوعى بى توجهى به نگاه و رويكرد 

جديد به عملكرد شهردارى ها نيز هست.
در واقع با نگاه مخالفان، برنامه اى بين المللى در استان نبايد اجرا شود 
و اين رفتار به معنى آن اســت كه صرفا قرار است شهردارى پل بسازد 
و كار عمرانى كند و در زمينه فرهنگى و اجتماعى مســئوليتى ندارد و 
در نتيجه، محروميت هم ارتباطى با شــهردارى حتى اگر شهردار نظر 

ديگرى داشته باشد و آن را دنبال كند، نخواهد داشت.

اهداى 7 سرى جهيزيه به نيازمندان همدانى
 هفت ســرى جهيزيه و يك سرى سيسمونى براى نوعروسان و داماد هاى كم بضاعت همدانى، 

تهيه و به آنان اهدا شد.
فرمانده ســپاه ناحيه همدان در مراسم اهداى جهيزيه و سيســمونى به نوعروس و داماد ها ضمن 
قدردانى از خيران و حوز ه هاى خواهران بســيج كه در تهيه جهيزيه و سيمونى نقش داشتند، گفت: 
ما نبايد فرمايشــات مقام معظم رهبرى را در ديدار با گروه هاى جهادى كه درتابســتان و آذر سال 

98 انجام شد، فراموش كنيم كه فرمودند: كار هاى خوب بايد تبليغ و به مردم اطالع رسانى شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، على بقايى، افزود: همه ما داراى زندگى و خانواده هستيم و 

مى دانيم كه تأمين هر قلم از اين جهزيه و سيســميونى چه هزينه كالنى دربردارد، بنابراين كار شما 
بسيار ارزشمند است.

فرمانده ســپاه ناحيه همدان گفت: اين كار ها يك تكليف است، البته نه تكليف سازمانى، بلكه يك 
تكليف انقالبــى بوده و ما از لحاظ اخالقى وظيفه داريم بــه خانواده هاى نيازمند با حفظ كرامت 

خدمات رسانى را انجام دهيم.
بقايى عنوان كرد: همت شما همت بلندى است، از آدم هاى بزرگ و با همت باال انتظار بااليى هم 
مى رود، لذا برنامه ريزى كنيد اين كار را در ماه رمضان و هفته بسيج و دفاع مقدس با تعداد باالترى 
تكرار كنيد كه هم داراى اثرات اجتماعى بااليى اســت و هم باقيات و صالحاتى براى قبر و قيامت 

محسوب مى شود.

تصميم گيرى عجوالنه براى نوروز، بازى با جان مردم است

«همدان زرد» مسافر مى پذيرد
■ ممنوعيت فعاليت غار عليصدر تا پايان ماه رمضان

پلمب 28 واحد متخلف در همدان
 مدير سالمت محيط و كار معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 

ابن سيناى همدان از پلمب 28 واحد متخلف در اين استان خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، ليدا رفعتى با اشاره به تشديد بازرسى 
واحد ســالمت محيط و كار معاونت بهداشــتى اســتان در مقابله با 
كوويــد-19 گفت: از چهارم تا يازدهم اســفند، 4 هزار و 193 مورد 
از مراكز خدماتى، صنايع، اماكــن عمومى و مراكز تهيه و توزيع مواد 

غذايى بازرسى شده است.
وى از پلمــب 28 مركز متخلف طــى اين مدت خبر داد و با بيان اينكه 
12 نانوايى تعطيل شد، گفت: 13 سوپرماركت و خواروبارفروشى، يك 

فروشگاه زنجيره اى و 2 رستوران نيز تعطيل شد.
مدير ســالمت محيط و كار معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى 
ابن ســينا همدان به 252 مورد صدور اخطار و معرفى به مراجع قضايى 
اشاره كرد و افزود: در بازديد هاى صورت گرفته از واحد ها متوجه شديم 
74 درصد پروتكل ها و فاصله گذارى اجتماعى را رعايت مى كنند كه 3 

هزار و 84 نفر را شامل مى شد.
رفعتى با اشاره به استفاده 3 هزار و 90 نفر از خدمات گيرندگان از ماسك 
يعنى 74 درصد آنها، گفت: 3 هزار و 307 نفر از خدمات دهندگان يعنى 

79 درصد از ماسك استفاده مى كردند.
وى بــا بيان اينكه رعايت بهداشــت و حفاظت فــردى 80 درصد و 3 
هزار و 340 مورد بوده اســت خواســتار توجه به رعايت شيوه نامه هاى 

بهداشتى شد.

ما درخت مى كاريم 
نابخردان اره مى كنند

مهدى ناصرنژاد»
 پانزدهم اسفندماه در ايران روز درختكارى 
بود و اگرچه فعاليت هاى باغبانى و درختكارى 
تقريبا از اســفندماه در نقاط مستعد كشورمان 
بــه جريان مى افتد امــا روزى و هفته اى به نام 
درختكارى مناسبت خوش و سبزى است كه 
دوستداران طبيعت و محيط زيست را به تحرك 
وامى دارد. امروزه با توســعه شهرها و افزايش 
ســازه هاى صنعتى و به كار گرفتن بسيارى از 
منابع طبيعى براى فراهم آوردن زيرساخت هاى 
رفاهى شهرنشــينان، نظير جاده هاى عريض و 
طويل ارتباطى، سدهاى بزرگ و از سويى نيز 
توسعه معادن، عرصه هاى طبيعى، جنگل ها و 
مراتع به شــدت در معرض نابودى و تخريب 
قرار گرفته اســت، به طورى كه طبق آمارهاى 
رسمى، همه ساله سطحى بين حداقل 63 هزار 
هكتار از عرصه هاى جنگلى ايران و در سطح 
جهانى نيز ســاالنه 12 ميليون هكتار جنگل و 
علفــزار قربانى طمع ورزى انســان ها به منابع 

طبيعى و آتش سوزى هاى عمدى و غيرعمدى 
مى شود. 

با وجود تمــام بى مهرى ها و طمع ورزى هايى 
كه از سوى آدم هاى بى خرد متوجه طالى سبز 
يعنى ذخاير جنگلى و درخت مى باشــد، باز 
هم اين دلسوزان و دوستداران طبيعت هستند 
كه با شكستن هر شاخه از درختى، گويى كه 
قلبشان مى شكند و دچار افسردگى مى شوند. 
اين دلســوزى و احساس مسئوليت براى اين 
است كه جوامع انسانى خوب مى دانند ادامه 
حيات بشــر با زنده ماندن و احياى جنگل ها 
و فضاى سبز ممكن اســت و به همين دليل 
هفته درختكارى فرصتى است تا با مشاركت 
در امر درختــكارى در هر فضاى مناســب 
و مســتعد، بخشــى از بى خردى و جهالت 
متجــاوزان به حريم جنگل ها در كشــورمان 
جبران شــود. ولى آيا با تمام اين احســاس 
مسئوليت ها و مشــاركت هاى مردمى، البته با 
توجه به امكانات موجود، ساالنه به چه ميزان 
امــكان درختكارى وجود دارد و با طرح هاى 
ســاالنه وزارت جهاد كشــاورزى و سازمان 
جنگل هــا و منابع طبيعى، چقدر ســرمايه و 

بودجه فراهم اســت تا بتــوان جبران مافات 
كرد و در مقابل تخريب هاى حداقل 63 هزار 
هكتــارى، به همين ميــزان نيز درختكارى و 
احياى جنگل كرد؟! در اين باره مى توان گفت 
ســواى نابودى عرصه هــاى جنگلى و باغى 
به علت عوامل طبيعى و پايان عمر مفيد انواع 
درخــت و درختچه، ايــن قاچاقچيان چوب 
و بهره برداران غيرمجــاز و متخلف از حريم 
جنگل ها هستند كه به قول معروف قيصريه اى 
را به خاطر دســتمالى به آتش مى كشــند و 
براى درآمد هاى كم يا زيادى از محل قاچاق 
چوب، بهترين ذخاير طبيعى كشور و ملت را 
به نابودى مى كشــند. البته با توجه به قيمت 
گران چوب از انواع درخت هاى جنگلى براى 
مصارف ســازه هاى چوبى كه با استقبال زياد 
و روبه افزايش مردم همراه اســت، موضوع 
حراست از عرصه هاى جنگلى به يك چالش 
اساسى تبديل شده است و قاچاقچيان اصلى 
چوب براى دستيابى به منابع پليد خود، داراى 
تشــكيالت مافيايى شــده اند و مى رود تا به 
غده هاى ســرطانى تبديل شود. به هرصورت 
در چنين شــرايطى، حفظ محيط زيســت و 

منابع طبيعى و سرمايه اصلى اين منشأ حيات 
بشــرى يعنى درخت و جنگل و فضاى سبز، 
اراده اى محكــم و جــدى بــراى جلوگيرى 
از دســت يازى انســان ها بــه طبيعت جهت 
قاچاق چوب و  تغير كاربرى هاى ظالمانــه، 
جنگل زدايى و جنگل ســوزى هاى عمدى و 
دشــمنانه الزم است. بدون شك حفظ ذخاير 
موجود و جلوگيــرى از تخريب عرصه هاى 
جنگلى و منابع طبيعــى به مراتب عقاليى تر 
هنگفت  ســرمايه گذارى هاى  از  باصرفه تر  و 
براى اجراى طرح هــاى جديد جنگلكارى و 
توســعه فضاى سبز اســت، حاال براى تفنن 
و دل مشــغولى هم كه شده به مناسبتى چون 
هفته درختــكارى چندين هزار اصله درخت 
هم كاشته شــود، جاى دورى نخواهد رفت 
و موجب رضايت خداوندى هم هســت. در 
غير اين صورت آن مصداق شيرين (ديگران 
كاشتند و ما خورديم و ما مى كاريم تا ديگران 
بخورنــد) در دنياى امروز مــا خيلى مظلوم 
و مهجور واقع شــده اســت «ما مى كاريم تا 
معدودى نابخرد و ســودجو و فرصت طلب 

اره كنند و يا جاهالنه بشكنند و بسوزانند!»

1- فلسفه ايجاد مناطق آزاد ايران با عملكردى كه داشته اند، زيرسؤال 
رفته اســت. گويا ارزيابى ها نشــان داده كه اين مناطق به جاى كمك 
به رشد صادرات و جذب ســرمايه گذارى، به پايگاهى براى واردات 
كاالهاى لوكس و عجيب تبديل شــده اســت. گفتنى است براساس 
بررســى هاى انجام شده، سهم مناطق آزاد از كل صادرات كشور كمتر 

از 2/5 درصد است.
2- 30 درصد پرده هاى موجود در بازار، وارداتى از تركيه است. گويا 
30 درصد پارچه هاى پــرده اى بازار را كولبران از تركيه وارد مى كنند 
و بابت هر گونى صد هزار تومان مى گيرند. گفتنى است اين درحالى 
اســت كه اگر قرار باشد پرده  از تركيه  رســمى وارد شود، بابت يك 
گونــى بار بايد بيش از يك ميليون تومان هزينه گمركى و حمل ونقل، 

پرداخت شود.
3- افزايش قيمت گوشت قرمز در شرايطى است كه تقاضا و مصرف 
گوشت نسبت به سال گذشته نصف شده است. گويا بنابر آمار، امسال 
با كاهش تقاضا از ســوى پرمصرف ها، ميزان مصرف گوشــت قرمز 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد كاهش يافته است. گفتنى 
اســت از نظر صاحبنظــران با توجه به قيمــت دام زنده، نرخ منطقى 
هركيلو گوشــت گوســاله 95 هزار تومان و گوشت گوسفندى 115

هزار تومان است.
4- اجماع و وحدت اصالح طلبان با مانع ورود مستقل برخى داوطلبان 
مواجه شده است. گويا محمدرضا عارف قصد دارد به صورت مستقل 
كانديداى انتخابات شــود. گفتنى اســت پيش از اين اخبارى مبنى بر 
دلخورى محمدرضا عارف از اصالح طلبان و نهاد اجماع ســاز منتشر 

شده بود.
5- كاركنان نظام بانكى براى تخصيص و در اولويت واكســن كرونا 
قرار گرفتن، به رئيس جمهور نامه نوشته اند. گويا فوت كاركنان به دليل 
ابتال به كرونا در يكسال گذشته و تداوم مراجعه مردم به بانك ها دليل 
طرح اين درخواست بوده اســت. گفتنى است اولويت هاى دريافت 
واكسن پيش از اين اعالم شده اما برخى مشاغل با نامه نگارى خواستار 

در اولويت قرار گرفتن هستند.
6-دليل لغو بــازى تيم فوتبال پاس با تيم شــمس آذر قزوين ابتالى 
بازيكنان تيم قزوينى به كرونا بوده اســت. گويا 11 نفر از اعضاى تيم 
قزوين مبتالى به كرونا و نتيجه آزمايش آنها مثبت بوده است. گفتنى 
است اين نتايج دليلى شد تا تيم فوتبال قزوينى به قرنطينه برود و اجازه 

آمدن به همدان به اين تيم داده نشود.

حفظ منابع طبيعى وظيفه اى همگانى است
  نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان معتقد است حفظ 
منابع طبيعى تنها وظيفه يك دســتگاه نيست بلكه يك وظيفه همگانى 
اســت و امروز جامعه بيش از هر زمان ديگرى به توسعه فضاى سبز 

نياز دارد.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى در جمع 
اعضاى ســتاد برگزاى هفته منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان، 
اظهار داشت: مردم نقش محورى در حفظ و توسعه منابع طبيعى اين 
امانــت الهى بر عهده دارند و بايد بيش از گذشــته مراقب جنگل ها، 

باغات، مراتع و زمين هاى حاصل خيز باشند. 
وى فرســايش 8 برابرى خاك در همدان را تهديد جدى دانســت و 
افزود: به اعتقاد برخى كارشناســان براى تشكيل يك سانتيمتر مكعب 
خاك نزديك به 800 ســال زمان نياز است درحالى كه فرسايش خاك 

در همدان 8 برابر ميانگين كشورى است. 
نماينــده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان بــا بيان اهميت و 
ضرورت توجه به منابع طبيعى، درختكارى و فضاى سبز در زندگى و 
ســالمت انسان، اظهار كرد: روز درختكارى يكى از روزهاى پربركت 
در جمهورى اسالمى است كه موجب شده در سال هاى اخير مردم و 
مسئوالن توجه ويژه اى به نهال كارى و توسعه فضاى سبز نشان دهند. 
شعبانى گفت: دين مبين اسالم نگاه ويژه اى به درخت و منابع طبيعى 
دارد و همواره درختكارى مورد تأكيد و سفارش دين اسالم و بزرگان 
بوده اســت، به‹گونه اى كــه پيامبر(ص) دربــاره اهميت درختكارى 
فرمودند «اگر نهالى در دســت شما باشد و قيامت برپا شود اول بايد 

ترجيح دهيد نهال را بكاريد».
وى عملكرد مجموعه منابع طبيعى و آبخيــزدارى همدان در اجراى 
طرح هاى حفظ آب و خاك را شايسته قدردانى دانست و گفت: نبايد 
بدون هيچ گونه دليل و ضابطه قابل قبول به قطع درخت و آسيب زدن 
به جنگل ها و مراتع اقدام كرد، در عين حال توســعه نبايد به تخريب 

منابع طبيعى و محيط زيست منجر شود.
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه شهر همدان اضافه كرد: هوا و 
آب ســالم و زمين حاصلخيز باعث دلپذيرى زندگى مى شود؛ بنابراين 
همگان بايد توجه بيشترى به حفظ و توسعه منابع طبيعى داشته باشند.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان نيز با اشاره به اينكه 
شعار امسال هفته منابع درختكارى «همه باهم، جهاد براى حفاظت از 
منابع طبيعى» است، گفت: نقش روحانيون و طالب در فرهنگ سازى 

توجه به منابع طبيعى بسيار بااهميت است.
اســفنديار خزائى افزود: درختكارى از شاخصه هاى مهم منابع طبيعى 
محسوب شده و حفظ آن به رشد و تعالى كشور در حوزه هاى مختلف 
منجر مى شود. مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان گفت: 
سال گذشــته يك هزار هكتار جنگلكارى با نهال و يك هزار هكتار 
جنگلكارى با بذر در اســتان همدان انجام شد، امسال تاكنون نيز اين 

ميزان تكرار شده است.
15 اســفندماه به نام روز درختكارى نامگذارى شده و قرار است در 
هفته منابع طبيعى (15 تا 22 اســفند) يك ميليون اصله نهال در استان 

همدان غرس شود.

 روز گذشته در ستاد استانى مقابله با كرونا 
بيــش از هر چيــزى اخبار مربــوط به نوروز 
خودنمايى مى كرد و پاســخ اين پرســش كه 
باالخره مردم مى توانند به سفر بروند و يا اينكه 

پذيراى مسافران در همدان باشند يا نه؟
اســتاندار همدان با اعالم ايــن خبر كه نوروز 
امســال همدان به طور حتم يكــى از مقاصد 
اصلى گردشــگرى براى مســافران است، آب 
پاكى را روى دست منتظران ريخت و از كميته 
امنيتى و اجتماعى بايد به صورت ويژه رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى و تشديد نظارت ها را 

درخواست كرد.
از طرفــى بارديگر موج مرگ بار كرونا با فوت 
2 مورد جديد در 16 اســفندماه قوت گرفته و 
تعداد قربانيان اين بيمارى را در همدان به هزار 
و 536 نفر رسانده است. اين درحالى است كه 
با وجود قرار داشــتن همدان در وضعيت زرد 
كرونايى تا 24 ســاعت گذشته با شناسايى 15
بيمار جديد مبتال به كوويد-19 مجموع موارد 
مثبت بسترى از ابتداى همه گيرى ويروس كرونا 

در استان به ده هزار و 540 نفر رسيده است.
با وجود اين به نظر مى رســد پذيرش ميهمان و 
گردشگر حتى با اعالم اينكه پروتكل ها رعايت 
مى شود هم براى همدان جامى زهرآگين است 
كه مى تواند دوباره طغيــان بيمارى را به دنبال 

داشته باشد.
رئيــس جمهور نيــز در ســتاد ملــى كرونا 
ممنوعيت ســفر را تنها به استان ها و شهرهاى 
قرمز و نارنجى اعالم كرده اســت و به گونه اى 
صحبت هاى خود را رســانه اى كرده كه به نظر 

مى رسد سفر به ديگر استان ها بالمانع است.
در همين راستا و با اخبارى كه از نوروز جسته 
و گريخته در رسانه ها اعالم شده، روز گذشته 
به صورت علنى اعالم كرده اســت كه سفر در 

نوروز ممنوع است.
سعيد نمكى گفته است كه نوروز 1400 را آرام 
نمى بيند و اگر كسى يك خط از او براى مجوز 

سفرهاى نوروزى پيدا كرد، اعالم كند.
وى معتقد است، قضاوت درباره نوروز امسال 
بســيار عجوالنه اســت. ما گرفتــار ويروس 
ســركش، مهاجم و پرخطرى شــده ايم. سعى 
داريم ويروس را با رعايت دســتورالعمل ها و 
همكارى مردم مديريت كنيم، اما واقعا نمى دانيم 

چه خواهد شد.
براســاس گفته هاى وى، نوروز امسال زمانى 
نيست كه از اين ويروس منحوس بتوانيم فاصله 
بگيريم يــا فكر كنيم كه اين ويروس از ما دور 
شده است. اين ويروس در نوروز 1400 هم با 
ماست و امسال شايد بيشتر گريبانمان را بگيرد.

وزير بهداشــت درباره آغاز پيش فروش بليت 
تورهاى نوروزى نيز اعالم كرده است عزيزانى 
كه بليت مى فروشند و بليت مى خرند، بدانند كه 
تصميمى غيرمنطقى مى گيرند و كار غيرعقالنى 
مى كنند. ما كه دســت اندركار نظام ســالمت 
هســتيم و مى توانيم افق هاى كمــى دورتر را 
ببينيم، امســال نــوروز را آرام نمى بينيم. اگر 
پروتكل شكنى نداشتيم و رعايت مى شد، شايد 

اسفند را خوب مديريت مى كرديم و بهار آرامى 
داشتيم اما اكنون اين پيش بينى را نداريم.

بــا اين حال آنچه در ســتاد اســتانى كروناى 
همدان گذشــته اســت به نظر مى رسد نوروز 
امسال مســئوالن همدان قصد دارند با رعايت 
پروتكل ها گردشگران و مسافران به همدان، جز 

خوزستانى ها را پذيرا باشند.
استاندار همدان در اين راستا گفته است، همدان 
يكى از مقاصد اصلى گردشــگران خوزستانى 
است كه با توجه به وضعيت قرمز كرونايى اين 

اســتان نيروى انتظامى بايد 
داراى  خودروهاى  ورود  از 
خوزســتان  انتظامى  پالك 

جلوگيرى كند.
تنهــا  شــاهرخى  ســعيد 
غار  شــامل  را  محدوديت 
عليصــدر دانســته و اعالم 
كرده است كه اين مجموعه 
توريســتى گردشــگرى تا 
پايان مــاه رمضــان اجازه 

فعاليت ندارد.
محدوديت هاى  اعمال  وى 
را  همــدان  در  كرونايــى 
همچنــان براســاس طرح 
هوشــمند»  «فاصله گذارى 

و براســاس رنگ بندى شهرســتان ها دانسته و 
اظهار داشته وضعيت شهرستان  با توجه به نوع 
حوزه ها  اســت؛ بنابراين  رنگ بندى مشخص 
و فعاليت هــا در همه اين شــهرها در 5 بخش 
ادارات، تجارى، خدماتى و بازرگانى، آموزشى، 
فرهنگى، اجتماعى و ترددها تقسيم شده است 
كه وضعيــت 3 گانه و نــوع محدوديت هاى 
مرتبط، متناســب با روند بيمارى در هر شهر 

تعيين و اعمال  شود.
257 بيمار كرونايى 

در بيمارستان هاى استان بسترى هستند
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان نيز با اشاره 
به اينكه اســتان در وضعيت زرد كرونايى قرار 
دارد، از ابتال و بســترى 257 بيمار قطعى مبتال 

به كوويد-19 در بيمارستان هاى اين استان خبر 
داده است.

رشيد حيدرى مقدم در ســتاد استانى مقابله با 
ويروس كرونا، اظهار كرد: يكى از نگرانى هاى 
اصلى دانشــگاه علوم پزشكى افزايش مراجعه 
مردم به بازار در روزهاى پايانى سال و به دنبال 
آن شــيوع ويروس و افزايش شــمار بيماران 

بسترى در بيمارستان ها است.
وى افــزود: همچنين مقصد بودن همدان براى 
گردشگران نوروزى از ديگر دغدغه هاى علوم 
پزشكى است كه از اعضاى 
كميتــه تســهيالت ســفر 
تمهيدات  داريم  درخواست 
الزم را بــراى نوروز 1400
و كاهش شــمار مســافران 
ورودى بــه اســتان درنظر 

بگيرند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
كرد:  اظهار  همدان  اســتان 
وضعيت رنگ بندى اســتان 
همــدان نســبت بــه هفته 
و  نداشته  تغييرى  گذشــته 
هم اينك اسدآباد در وضعيت 
آبــى و 9 شهرســتان ديگر 
اســتان همدان در وضعيت 

زرد كرونايى هستند.
حيدرى مقــدم بــا بيــان اينكــه شــاخص 
سرايت پذيرى در همدان به كمتر از يك درصد 
يعنى 9 دهم درصد رســيده است، گفت: 68
درصد بيماران قطعى كوويد-19 استان همدان 
در تماس هــاى درون خانوادگى، 21/5 درصد 
شركت در اجتماعات، 9 درصد به خاطر رعايت 
نكــردن فاصله گذارى فيزيكى در محيط كار و 
1/5 درصد نيز به علت مســافرت به ويروس 

كرونا مبتال شدند.
وى ادامه داد: تحليل اين داده ها نشــان مى دهد 
كه ســهم تماس هاى درون خانگــى در بروز 
بيمار كرونا روبه افزايش بوده و ســهم شركت 
در اجتماعات نسبت به گذشته روند نزولى پيدا 

كرده است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى استان همدان 
اظهار كرد: طبق بررسى هاى انجام شده ويروس 
كروناى انگليسى بيشتر كشور را درگير كرده و 
در همدان نيز تاكنون 3 مورد مشــكوك به اين 
ويروس جهش يافته شناســايى و ابتالى قطعى 

آنها تأييد شده است.
حيدرى مقــدم با بيان اينكه مــوج نگران كننده 
درباره شــيوع ويروس كرونا در استان همدان 
نداريم، اظهار كرد: برنامه بســيار خوبى براى 
كنترل ويروس در اين اســتان اجرا شده و در 
گام نخست همه افراد و اطرافيانى كه با بيماران 
مشكوك به كروناى انگليسى در ارتباط بودند 

مورد ارزيابى و آزمايش قرار گرفتند.
وى بيان كرد: طرح شــهيد ســليمانى باقوت 
درحال اجرا اســت و تاكنــون 15 هزار 841
خانوار مورد حمايت قرار گرفتند، همچنين يك 
هزار و 137 نفر رهگيرى و يك هزار و 273 نفر 
نيز به مراكز منتخب شناسايى و درمان ويروس 

كرونا ارجاع داده شدند.
حيدرى مقــدم ادامــه داد: 421 بيمار كرونايى 
اســتان همدان نيــز در منزل مــورد مراقبت 
قــرار گرفتند و درهمين حــال تاكنون از 426

تخت هاى نقاهتگاهى اســتان استفاده اى نشده 
است.

 آخرين وضعيت كرونا 
در شهرستان هاى همدان

مستند بر آمار روزانه علوم پزشكى همدان شمار 
بيماران كرونايى بســترى(از ابتداى همه گيرى 
بيمارســتان هاى  تاكنون) در  ويروس كرونــا 
اسدآباد 380، بهار 621، تويسركان 670، رزن 
457، درگزين 199، فامنين 184 و كبودراهنگ 

672 نفر رسيده است.
همچنين يك هــزار و 920 نفر در مالير، يك 
هزار و 164 نفر در نهاوند و 3 هزار و 994 نفر 
نيز در شهرستان همدان به اين ويروس مبتال و 
بسترى شده اند و شهرستان اسدآباد در وضعيت 
آبى و 9 شهرستان ديگر استان در وضعيت زرد 

كرونايى قرار دارند.
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كتابخانه عمومى روستاى «ينگى كند» مالير 
به بهره بردارى مى رسد

 هفتمين كتابخانه عمومى روســتايى اســتان همــدان همزمان با 
سالروز تأســيس نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور با مشاركت بانك 

پاسارگاد افتتاح مى شود.
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان مالير اظهار كرد: كتابخانه 
عمومى روســتاى ينگى كند با اعتبارى افزون بر 700 ميليون تومان 
توســط بانك پاسارگاد در فضايى به وســعت 130 مترمربع ساخته 

شده است.
ســيدمهدى آخشــيك ادامــه داد: نهــاد كتابخانه هــاى عمومــى 
كشــور بــا تجهيــز و تأميــن نيــروى انســانى ايــن كتابخانــه، امــكان 
ــد  ــى كن ــتاى ينگ ــت روس ــردم فرهنگ دوس ــه م ــانى ب خدمت رس

را فراهــم كــرده اســت.
وى در گفت وگو با ايسنا، از افتتاح اين كتابخانه در روز 17 اسفندماه 
سالروز تأســيس نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور خبر داد و گفت: 
كتابخانه عمومى روستاى ينگى كند به عنوان هفتمين كتابخانه عمومى 
روستايى استان همدان در روز 17 اسفندماه با حضور مديران استانى 

و مديرعامل بانك پاسارگاد كشور افتتاح مى شود.
آخشــيك با بيان اينكه با بهره بردارى از كتابخانه روستاى ينگى كند 
تعداد كتابخانه هاى عمومى اين شهرستان به 23 باب مى رسد، افزود: 
زيربناى كتابخانه هاى عمومى شهرســتان مالير در سال هاى اخير به 

بيش از 6 هزار مترمربع افزايش يافته است.
وى در پايان با اشاره به اينكه طرح كتابرسان همچنان در كتابخانه هاى 
عالمه مجلســى و شهيد بهشتى مالير درحال اجرا است، خاطرنشان 
كــرد: در اين طرح مخاطبــان با 3 روش ارســال پيامك، تماس با 
كتابخانه هاى يادشــده و يا از طريق صفحــه اصلى پورتال اداره كل 
كتابخانه هاى عمومى استان همدان مى توانند كتاب موردنظر خود را 
تقاضا و ثبت كرده و به صورت تلفنى نسبت به تمديد يا بازگرداندن 

كتاب هاى دريافتى اقدام كنند.

توزيع 110 تن روغن در رزن
 رئيس اداره صمت شهرستان رزن گفت: بيش از 110 تن روغن 

در يك ماه اخير در شهرستان رزن توزيع شده است.
محمد سهيلى در جلســه ستاد تنظيم بازار اين شهرستان اظهار كرد: 

خروج مرغ از استان همدان همچنان ممنوع است.
وى با بيان اينكه درصورت مشــاهده هرگونــه تخلف، متخلفان به 
تعزيرات حكومتى معرفى خواهند شد، افزود: بيش از 110 تن روغن 

در يك ماه اخير در شهرستان رزن توزيع شده است.
ســهيلى افزود: از اول اسفندماه توزيع روغن توسط شركت ها انجام 

مى شود.
به گزارش مهر، وى از انجام بيش از 8 هزار و 600 مورد بازرســى 
از واحدهاى صنفى شهرســتان رزن از ابتداى ســال تاكنون خبر داد 
و گفت: در اين بازرســى ها 642 پرونده تخلف تشكيل و واحدهاى 
متخلف بــه پرداخت 5 ميليارد و 600 ميليــون تومان جزاى نقدى 

محكوم شدند.

توزيع 1200 بسته معيشتى
 به نيازمندان كبودراهنگ

 مؤسســه مردم نهاد خيريه آبشار عاطفه ها با هدف خدمت رسانى 
بــه ايتام بى سرپرســت، دانش آمــوزان نيازمند، زندانيــان، بيماران 
صعب العالج، نوعروســان نيازمند و افراد محروم جامعه راه اندازى 

شده است.
مدير مؤسسه آبشار عاطفه ها در شهرستان كبودراهنگ از توزيع يك 
هزار و 200 بسته معيشتى در سالجارى به ارزش 350 ميليون تومان 
خبر داد و با اشــاره به فعاليت هاى اين مؤسســه، اظهاركرد: خدا را 
شــاكريم كه به همت خيرين و نيك انديشان شهرستان كبودراهنگ 
توفيق خدمت رسانى و كمك به مستضعفين و محرومان جامعه را از 

سال 94 در اين شهرستان پيدا كرده ايم.
آســيه قدســى با توجه به تعداد افراد تحت حمايت اين مؤسسه در 
سالجارى، افزود: بيش از 300 خانوار در سطح شهرستان كبودراهنگ 
تحت پوشــش اين مؤسســه بوده و جهت حمايــت از اين عزيزان 

برايشان تشكيل پرونده داده شده است.
ــيار  ــل را بس ــه تحصي ــت ادام ــوزان جه ــت از دانش آم وى حماي
از  حمايــت  راســتاى  در  كــرد:  اضافــه  و  دانســت  پســنديده 
ــال  ــداى س ــل از ابت ــه تحصي ــت ادام ــد جه ــوزان نيازمن دانش آم
ــته  ــر بس ــه ارزش ه ــر ب ــته لوازم التحري ــش از 600 بس ــون بي تاكن

ــت. ــده اس ــع ش ــان توزي ــزار توم 200 ه
قدســى درباره كمك ها و اقدامات اين مؤسسه از ابتداى سالجارى 
گفت: از ابتداى ســالجارى بيش از هزار و 200 بســته معيشــتى به 
ارزش 350 ميليــون تومان در بين خانواده هاى محروم توزيع شــده 

است.
مدير مؤسسه آبشــار عاطفه هاى شهرســتان كبودراهنگ از اهداى 
چندين فقره كمك جهيزيه به نوعروســان نيازمند در اين شهرستان 
خبرداد و افزود: به مناســبت والدت با ســعادت امــام على(ع) و به 
همت خيرين نيك انديش اين مؤسسه چندين فقره كمك جهيزيه به 
ارزش 60 ميليون تومان به 15 نوعروس نيازمند در اين شهرســتان 

اهدا شده است.
وى با اشاره به فعاليت آبشار عاطفه ها در مناسبت هاى مختلف افزود: 
در ايام و مناســبت هاى مذهبى و مهم به ويژه ايام محرم و صفر بيش 
از هزار و 200 پرس غذاى گرم در بين نيازمندان توزيع شده است.

قدســى با اشــاره به در پيش بودن ايام عيد نوروز و لزوم توجه به 
نيازمنــدان عنوان كرد: با توجه به در پيش بــودن ايام عيد نوروز و 
وضعيت اقتصادى جامعه بيش از 200 جفت كفش و صد عدد چادر 

مشكى به خانواده هاى نيازمند اهدا شده است.

تداوم گشت هاى مشترك 
نظارت بر تنظيم بازار شب عيد در نهاوند

 رئيس اداره صمت شهرستان نهاوند از تشديد گشت هاى مشترك 
بــراى نظارت و تنظيم بازار نوروزى و برخــورد با تخلفات صنفى 

خبر داد.
به گزارش همدان پيام، نقى كاكاوند اظهار كرد: با توجه به نزديك شدن 
ايام پايانى ســال و افزايش تقاضاى خريد از ســوى مردم و سفرهاى 
احتمالى، اداره صمت شهرســتان همزمان با سراســر كشور براساس 
وظايــف قانونى خــود در جهت رفاه حال مــردم، حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان و مقابله با تخلفات احتمالى از قبيل گرانفروشى طرح 

نظارتى و گشت مشترك اجرا مى كند.
وى افــزود: در اين طرح عالوه بر اداره صمــت و اتاق اصناف، نيروى 
انتظامى، مركز بهداشــت و شركت نفت نيز براى بازديد از جايگاه هاى 

عرضه سوخت دخيل و عضو هستند.
وى تصريح كرد: اين طرح از اول اسفندماه در 2 نوبت صبح و عصر با 
همكارى دستگاه هاى ذى ربط آغاز شده و تا روزهاى پايانى سال نظارت 
بر ميوه و شيرينى، آجيل فروشى ها، كيف و كفش، خدمات خشكشويى، 

قاليشويى و ... انجام خواهد شد.
كاكاوند گفت: توزيع ميوه شــب عيد نيز از 25 اسفندماه آغاز و تا شب 
عيد ادامه دارد، همشــهريان درصورت مشاهده هرگونه گران فروشى و 
تخلف از طريق تلفن هاى 124 يا 33243705 اتاق اصناف شهرســتان 
يا مراجعه حضورى براى برخورد قانونى و معرفى متخلفان به تعزيرات 

حكومتى، اقدام كنند.

كمك يكصد ميليون تومانى يك خير در مالير
 مدير كميته امداد مالير از كمك يكصد ميليون تومانى يكى از خيران 
شهرستان براى تهيه يكصد دستگاه آبگرمكن براى خانواده هاى خبر داد 

و گفت: اين خير چند سال است 16 كودك يتيم را زير پوشش دارد.
تيمــور كرمى مقــدم در گفت وگو با فارس اظهار كــرد: درحال حاضر 
يك هزار و 945 كودك يتيم و طرح محســنين زير پوشش كميته امداد 
هستند كه از اين تعداد 722 كودك يتيم و يك هزار و 223 كودك طرح 

محسنين هستند.
وى بــا بيان اينكــه درحال حاضر 8 هــزار و 200 حامى كودك يتيم و 
طرح محسنين مالير را حمايت مى كنند، افزود: از ابتداى امسال تاكنون 
حاميان بيش از 8 ميليارد تومان و 70 ميليون تومان به ايتام و محســنين 

كمك كرده  اند.
مدير كميته امداد با اشــاره به رشــد كمك حاميان ماليرى به ايتام در 
سالجارى، تصريح كرد: بيش از 85 درصد از كمك هاى حاميان به ايتام 
به صورت نقدى بوده كه به حساب اين ايتام و كودكان از طرح محسنين 

واريز شده است.
وى با بيان اينكه شهرستان مالير از نظر جذب و تعداد حاميان در استان 
همدان رتبه برتر را دارد و حوزه حاميان در استان بيشترين درآمد با 23
درصد مربوط به شهرســتان مالير است، افزود: اين حاميان از شهرهاى 

مختلف كشور و همچنين شهرستان مالير هستند.
كرمى مقدم با اشــاره به پويش جذب حاميان از آبان ماه سال 98 تاكنون 
اظهار كرد: سهميه شهرستان از جذب حاميان در ابتداى پويش 6 هزار 
نفر بود كه پس از آن سهميه به 12 هزار نفر افزايش يافت كه تاكنون 3

هزار حامى جذب شده  اند.
وى با بيان اينكه درحال حاضر ميانگين حاميان ايتام 4 تا 5 نفر اســت، 
گفت: از نظر حامى يابى كودكان طرح محســنين نيازمند حامى هستند، 
درحال حاضر نيــز پرداخت كمك هاى حاميان بــراى ايتام به صورت 

غيرحضورى انجام مى شود.
كرمى مقدم با بيان اينكه مبالغ نقدى با شماره كارت اعالم شده به حامى 
به صورت مستقيم به حساب ايتام واريز مى شود، بر كمك و جذب بيشتر 
حاميان در حمايت از كودكان يتيم و كودكان طرح محسنين تأكيد كرد.

مركز پذيرش معتادان متجاهر 
در نهاوند آماده بهره بردارى شد

 مركز جديد پذيرش معتادان متجاهــر در نهاوند با عنوان «اردوگاه 
كرامت كوثر» آماده بهره بردارى شده است.

معاون اجتماعى سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان گفت: همدان داراى 
يك مركــز ماده 16 براى پذيرش و درمان معتــادان متجاهر در منطقه 
شمالى استان واقع در شهرستان كبودراهنگ بود، بنابراين ساخت مكانى 

در جنوب استان ضرورى به نظر مى رسيد.
عباس محرمى افزود: بنابراين شهرستان نهاوند براى ساخت مركز جديد 
پذيرش معتادان متجاهر پيش بينى شــد تا عالوه بر اين شهرستان بتواند 
شهرستان هاى جنوبى شامل مالير، تويســركان و همچنين اسدآباد را 

پوشش دهد.
وى اظهار كرد: اجراى اين طرح توســط سپاه همدان از حدود 2 سال 
پيش آغاز شــد و هم اينك به پايان رســيده و هفته جارى در جلســه 

ويدئوكنفرانسى با حضور مسئوالن ملى بهره بردارى مى شود.
محرمــى ادامه داد: اين مركز ظرفيت پذيرش 400 معتاد متجاهر را دارد 
و با افتتاح اين مركز تعدادى از معتادان متجاهر موجود در مركز ماده 16

كبودراهنگ به اين محل منتقل مى شوند.
وى بيان كرد: پس از پايان فرايند درمان به منظور توانمندسازى معتادان 
بهبوديافته دوره هاى آموزشى براى آنها برگزار مى شود تا پس از خروج 
از اين اردوگاه به دليل داشتن مهارت بتوانند در مكانى مشغول به فعاليت 

شوند.
معاون اجتماعى ســپاه انصارالحسين(ع) اســتان همدان افزود: پرسنل 
متخصص در حوزه بهداشــتى، درمانى و روانشناس در محل «اردوگاه 
كرامــت كوثر» نهاوند براى ارائه خدمات بــه معتادان حضور دارند .به 
گزارش ايرنا، ســلمان اميرى فرمانده انتظامى اســتان همــدان نيز از 
دستگيرى 5 هزار و 496 معتاد و ارجاع 3 هزار و 581 معتاد متجاهر به 

مراكز ماده 15 و 16 در 11 ماهه سالجارى خبر داد.

واحد بسته بندى ماهى وكيوم در نهاوند 
مجوز گرفته است

 فعاليت با يك سوم ظرفيت
 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: ســاليانه 8 هزار قطعه بچه ماهى گرمابى 
در استخرهاى 2 منظوره كشــاورزى شهرستان نهاوند توليد و نگهدارى 
مى شــود، يكى از اصلى ترين مشكالت عرصه توليد و نگهدارى از ماهى 

درگيرى با ويروس وى.اچ.اس است.
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان نهاوند از راه اندازى واحد بسته بندى 

ماهى وكيوم در نهاوند خبر داد و افزود: واحد بسته بندى مذكور با ظرفيت 
توليدى يك هزار تن مجوز دارد اما اين ميزان توليد درحال حاضر به دليل 

وجود مشكالت در حدود 300 تن رسيده است.
كريم حــاج باباعلى بــا بيان اينكــه درحال حاضر عمده مشــكلى كه 
پرورش دهندگان ماهى با آن روبه رو هســتند، ويروس خطرناك وى.اچ.
اس است، يادآورشد: اين بيمارى گريبان همه كشور را گرفته و همه درگير 

اين ويروس مهلك هستند.
وى با بيان اين موضوع ضمن ابراز تأسف، عنوان كرد: شيوع اين ويروس 
منجر به آن شــده تا اســتخرها و واحدهاى پرورش ماهى با ظرفيت 65 

درصد مشــغول به كار باشــند. حاج باباعلى در ادامه عنوان كرد: پس از 
مشكل سرايت ويروس خطرناك و مهلك وى.اچ.اس عمده ترين مشكل 
و معضلى كه امــروز پرورش دهنده هاى ماهى و واحدهاى توليدى با آن 
مواجه و دست به گريبان هســتند، گرانى نهاده ها، دانه، غذا و داروهايى 

است كه براى ماهى ها بايد مورد استفاده قرار گيرد. 
مدير جهاد كشاورزى شهرستان نهاوند در پايان اين گفت وگو از راه اندازى 
واحد بســته بندى ماهى وكيوم نهاوند خبر داد و افزود: واحد بسته بندى 
مذكور با ظرفيت توليدى هزار تن مجوز فعاليت دارد كه اين ميزان توليد 

درحال حاضر به دليل وجود مشكالت در حدود 300 تن رسيده است.

  كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: از وقتى 
كه پاى ويروس منحوس كرونا به ايران باز شد 

تمام كشور درگير اين ويروس شد.
بهــار 99 بــراى ايرانى ها تلخ تــر از آنچه 
تصــور مى كرديــم رخ داد، ويروس كرونا 
همه كاســه كوزه ها را شكســت و ما را از 
گشــت وگذار و بهارى ديدنى محروم كرد. 
با همه اين مشكالت براى رهايى و نابودى 
از ايــن ويروس كشــنده و انتخاب بهترين 
گزينه براى ســپرى كردن اين روزها، همان 
ماندن در خانه و گذراندن روزهاى تعطيلى 
عيــد در خانه با خانــواده را برگزيدند، در 
جنــگ با كرونا كــم نياوردنــد و همچنان 
بــراى ادامه حيات با اين ويروس كشــنده 
در نبرد هســتند. اميدوار بوديم كه در سال 
جديد كرونا ريشه كن شود اما اين ويروس 
كشــنده همه يادواره هاى اصيل و قديمى را 
به گونه اى تحت شــعاع قرار داد كه مراسم 
فرهنگى و تاريخى به باد فراموشــى سپرده 
شــده و چنان درگير آن هســتيم گويا در 
فصلى تاريك بــا ترس و اضطراب زندگى 

مى كنيم.
سوم اســفندماه 98 نخســتين بيمار كرونايى 
در كبودراهنگ شناســايى شد و از همان ابتدا 
مسئوالن به ويژه كادردرمان خود را براى مقابله 
با اين بيمارى آماده كردهند تا آمار مرگ ومير 
و مبتاليان افزايش چشــم گيرى نداشته باشد، 
ولى اين ويروس آنچنان قدرت سرايت بااليى 
داشت كه متأسفانه در اين مدت افراد زيادى را 
درگيــر كرد و حتى تعدادى از افراد جان خود 

را از دست دادند.
كادر درمان در شهرســتان همانند كادر درمان 
كشــورى و استانى شبانه روز پاى كار بودند و 
از جان خود مايه گذاشــتند و حتى آنها چند 
روزى از ديدن خانــواده خود محروم بودند. 
متأسفانه برخى از آنها خودشان هم درگير اين 
بيمارى شدند ولى آنقدر با عشق كار مى كردند 
كه دم نزدند و خدمت به مردم را اولويت كار 

خود قرار دادند.
مسئوالن شهرستان نيز در اين مدت با بازرسى ها 
و نظارت هايى كه در ســطح شهرستان داشتند 

سعى كردند كه مانع شيوع بيشتر اين ويروس 
شوند و آنها نيز تمام توان خود را به كار گرفته 
بودند ولــى به نظر مى رســيد نظارت ها بايد 
جدى تر انجام مى شــد، زيرا در برخى موارد 
مشــاهده مى شد پالك هاى غيربومى در سطح 
شــهر هســتند و يا اينكه برخى از مردم فقط 
هنگام نظارت از ماســك استفاده مى كردند و 
به پروتكل هاى بهداشتى توجه نداشتند و اين 
نشــان مى داد كه برخى ها نظارت ها را جدى 
نگرفته بودند، بنابراين مســئوالن بازرسى بايد 
دقت بيشــترى در اين زمينه داشته باشند و با 

نظارت جــدى با اين افراد برخورد كنند؛ زيرا 
برخى از مردم بــا عادى انگارى كرونا موجب 

شيوع بيشتر آن مى شوند.
همچنين مراســم عزا و عروســى در برخى 
از نقاط شهرســتان برپا مى شود و اين مسأله 
زنگ خطرى اســت كه مســئوالن بايد توجه 
بيشترى به آن داشته باشــند و مانع برگزارى 
چنين مراسم هايى باشند و مردم نيز با رعايت 
پروتكل هــاى  و  اجتماعــى  فاصله گــذارى 
بهداشتى براى شكست اين ويروس منحوس 

دورهمى ها را كنار بگذارند.

بزرگداشت  ســالروز  اسفندماه  هجدهم   
به عنوان  اســدآبادى  ســيدجمال الدين  مقام 
مصلح بزرگ شهر و افتخار شهرستان اسدآباد 
اســت، اظهار كرد: به مناسبت اين روز خبر 
خوشى را براى همشــهريان داريم و آن هم 

استقالل دانشگاه سيدجمال است.
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــوراى 
اسالمى از استقالل دانشگاه سيدجمال الدين 
اسدآبادى خبر داد و گفت: بودجه سال 1400
دانشگاه را در كميسيون تلفيق مجلس ترميم 

كرديم.
كيومرث ســرمدى در گفت وگــو با فارس 
با بيان اينكه از ســال 96 در شــوراى عالى 
انقالب فرهنگى مصوبه اى به تصويب رسيده 
كه طرح آمايش دانشــگاه ها بررســى و طى 
مراحلى عملياتى شود، گفت: اين پروژه چند 
ســال پيش آغاز شــد و با كمك امام جمعه 

شهرستان و اســتاندار تالش زيادى صورت 
گرفت.

وى خاطرنشــان كرد: طــى ارتباطى كه با 
وزير آمــوزش عالى و معاونان او داشــتيم 
خوشبختانه اســتقالل دانشگاه سيدجمال به 
نتايج خوبى رسيد و به تازگى معاون وزير با 
تماسى كه با بنده داشت اعالم كرد اسدآباد 

دانشگاه مستقل خواهد ماند و اين موضوع 
بسيار مهمى است.

وى عنــوان كرد: تالش خواهيم كرد با توجه 
بيشتر به اين دانشگاه ضمن اينكه بودجه سال 
1400 آن را در كميسيون تلفيق مجلس ترميم 
كرديم، در صدد بوديم به عنوان مركز علمى با 
افتخار شهرســتان بتواند خدمات فرهنگى و 

تأثيرات مثبت خود را ادامه دهد.
ســرمدى در ادامه سخنانش با اشاره به اينكه 
شرمنده بيكارى تعدادى از جوانان شهرستان 
هســتم و بــا گرفتارى ها و مشــكالت اين 
قشــر مواجه ام و كامــال آن را درك مى كنم، 
گفت: طبيعى اســت با اين زيرســاخت ها و 
كم كارى هايى كه در گذشــته صورت گرفته 
اين تعداد بيكار داشــته باشيم، درصورتى كه 
در فرصت مناســب مى شــد با هزينه كم و 
موانع كمتر كارهاى بزرگترى در شهرســتان 

انجام شود.
وى بيــان كــرد: متأســفانه ايــن كار صــورت 
ــال  ــا درحال حاضــر فضــا درح ــه ام نگرفت
آينــده  در  اميدواريــم  و  اســت  ايجــاد 
جــوان  شــرمندگى  از  دور  نه چنــدان 
ــكالت  ــى از مش ــل بخش ــم و حداق درآيي
ــم. ــل كني ــت را ح ــتغال اس ــه اش ــا ك آنه

 مدير اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
شهرســتان نهاوند از راهيابــى كيان مرادى 
نويسنده و كارگردان مطرح نهاوند به بخش 
نمايشنامه نويسى  سراسرى  جشنواره  نهايى 

عروسكى كشور خبر داد.
امير بحيرايى گفت: اين نخستين بارى است 
كه اين شهرســتان موفق به دستيابى به اين 

افتخار شده است.
وى افزود: كيان مرادى كارگردان و نويسنده 
خوش ذوق و آينده دارى اســت كه توانسته 
در چند سال اخير با توليدات نمايشى خود 
افتخــارات زيادى براى اين شهرســتان به 

ارمغان اورد. 
مســابقه  كــرد:  خاطرنشــان  بحيرايــى 
نمايــش  جشــنواره  نمايشنامه نويســى 
عروســكى با مديريت فهيمه ميرزاحسينى 
برگزار مى شــود و 146 نمايشنامه متقاضى 

شركت در اين بخش بودند.
وى ادامه داد: هيأت داوران اين جشــنواره 
متشــكل از نــادر برهانى مرنــد، اردشــير 
صالح پور و شــادى پورمهدى از ميان 146

نمايشــنامه متقاضى شركت در اين مسابقه 
7 اثــر را به عنوان نامزدهاى كســب جايزه 

معرفى كردند.
ــگارش  ــراى ن ــرادى ب ــان م وى گفــت: كي
پارلمان خــان  «ميــرزا  نمايشــنامه 
ــرى  ــرين خنج ــد، نس ــدى» از نهاون نهاون
بــراى نــگارش نمايشــنامه «افســانه دختــر 
ــراى  ــرى ب ــام نظ ــران، اله ــدار» از ته بال
نمايشــنامه «ســيندرال» از تهــران، عبدالرضــا 
نمايشــنامه  نــگارش  بــراى  يعقوبــى 
«مضحكــه خشكســالى» از كــرج، باقــر 
ــراى نــگارش نمايشــنامه «داش  ســروش ب
ــراى  ــب ب ــا گشتاس ــران، رض آكل» از ته
ــى» از ياســوج و  ــنامه «َمتَت ــگارش نمايش ن
ميــالد حســينى بــراى نــگارش نمايشــنامه 
«دژِ هفتــواد» از تهــران 7 اثــر برگزيــده 
جشــنواره  ايــن  نهايــى  بخــش  بــراى 
ــز روز 17 ــه جشــنواره ني هســتند، اختتامي

اســفندماه برگــزار مى شــود.
بحيرايى افزود: هجدهمين جشنواره نمايش 
عروســكى تهران – مبارك با يــاد زنده ياد 
گلزار محمــدى دبير فقيد اين جشــنواره با 
دبيرى اجرايى مهدى حاجيان و با بهره گيرى 
از ظرفيت هاى فضاى مجازى، دهم اسفندماه 

آغاز شده و تا امروز ادامه دارد.

 مسئول اكران جشــنواره فيلم عمار در 
عمار  جشــنواره  مجموعه  گفــت:  نهاوند 
به منظــور بهره منــدى مردم در شــهرها و 
مناطقى كه ســينما ندارد بخشى را با عنوان 
«ســينما مردم» راه اندازى كرده كه مى تواند 

جاى خالى سينما را در نهاوند پر كند.
به گزارش گرو، اكرم حيدرى در حاشــيه 
اكران فيلــم «ديدن اين فيلم جرم اســت» 
در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار كرد: اين 
فيلــم از جمله فيلم هاى خوب و ارزشــى 
پرمخاطب اســت كه در نهاوند همزمان با 
تهران و مراكز اســتان ها به نمايش درآمده 

است.
وى با بيان اينكه اســتقبال مردم از اين فيلم 
خوب بوده است، افزود: با توجه به استقبال 
خوب مردم از پخش ايــن فيلم، تاكنون 3
مرحله در محــل كانون بســيج با رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى و استفاده از ظرفيت 

يك سوم سالن به نمايش درآمده است.
حيــدرى گفت: مجموعه جشــنواره عمار 
به منظــور بهره منــدى مردم در شــهرها و 
مناطقى كه ســينما ندارد بخشى را با عنوان 
«ســينما مردم» راه اندازى كرده كه مى تواند 

جاى خالى سينما را در نهاوند پر كند.

وى با بيان اينكه مركزيت «سينما مردم» در 
كانون بسيج قرار دارد، افزود: البته با وجود 
اينكه مركز سينما مردم در كانون بسيج قرار 
دارد اما با درخواســت مردم روســتاها در 
مساجد و پايگاه هاى مقاومت روستايى نيز 

فيلم هاى مدنظر را اكران مى كند.
حيدرى با اشــاره به اينكه اكــران فيلم در 
هــر هفته يك بــار انجام مى شــود، گفت: 
هفته گذشته مســتند داستانى بسيار جذاب 
«ديوانگى» با جمعى از خانواده ها، مشاوران 
تحصيلــى و دانش آموزان در ســينما مردم 

اكران شد.
ــده  وى افــزود: ايــن مســتند، داســتان دارن
ــه  ــت ك ــرى اس ــور سراس ــه دوم كنك رتب
درحــال تحصيــل در دانشــگاه شــريف 
اســت كــه موضــوع آن مى توانــد بــه 
دانش آمــوزان و خانواده هــا و همچنيــن 
مشــاوران مــدارس در امــر كنكــور كمــك 

ــد. ــته باش ــى داش ــايان توجه ش
رابط جشنواره فيلم عمار در نهاوند گفت: با 
توجه به اين مسأله طى هماهنگى هايى كه با 
آموزش و پرورش به عمل آمده، قرار است 
اين فيلم به صورت آنالين براى مشــاوران 

پخش شود.

طعم تلخ شيرينى نوروز با يكه تازى كرونا

براى مقابله با كرونا 
بايد نظارت ها جدى تر شود

دانشگاه سيدجمال اسدآبـاد مستقل باقى خواهد ماند

هنرمند نهاوندى نامزد برتر جشنواره 
نمايشنامه نويسى عروسكى كشور

سينما مردم در نهاوند راه اندازى مى شود
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ضرورت آسيب شناسى آموزش مجازى 
دانش آموزان

 بايد از فرصت ايجادشــده براى آموزش مجازى براى ارتقاى اين 
حوزه اســتفاده كــرد و آموزش را منوط به زمان مدرســه نكرد. اين 
موضــوع منوط به ايجاد زيرســاخت هاى الزم در آموزش و پرورش 

است.
ســخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى در 
گفت وگو با ايســنا، اظهار كرد: با شيوع كرونا آموزش از طريق فضاى 
مجازى به امرى اجتناب ناپذير تبديل شــد. البته كه در ابتدا مربيان و 
دانش آموزان با فضاى مجازى آشنايى نداشتند و زمانى طول كشيد تا 

آنها بتوانند با اين فضا آشنا شوند.
حجت االســالم احمدحسين فالحى افزود: اين دوران ياد داد كه نبايد 
آموزش و حتــى پرورش را منوط به حضور دانش آموزان در مدارس 
كرد و مى توان آن را از طريــق فضاى مجازى هم پيگيرى نكرد. اين 
فرصت و توفيق اجبارى بود كه همه مجبور شــدند با فضاى مجازى 
آشنا شده و آن را ياد بگيرند. البته در عين حال آسيب هايى هم داشت 

كه بايد به صورت جدى مديريت شود.
نماينــده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى در 
ادامه افزود: براى كنترل آســيب هاى فضاى مجازى مى توان سيم 
كارت هاى رايگان كنترل شــده در اختيــار دانش آموزان و حتى 
تبلت هاى دانش آموزى ســاخت داخل بــه آنها داد. همچنين الزم 
اســت بحث پرورش دانش آمــوزان نيز تقويت شــود، چون در 
آموزش مجازى اين بخش ضعيف بــوده و به نوعى مغفول مانده 

است.
وى يكى ديگر از آســيب هاى آموزش فضاى مجازى را دسترســى 
نداشتن تمامى دانش آموزان به تبلت و گوشى هاى هوشمند دانست و 
توضيح داد: 3 ميليون و 500 هزار دانش آموز از داشتن تبلت و گوشى 
هوشــمند محروم بودند كه مشكل بيش از 200 هزار نفر آنها حل شد 
ولى هنوز نزديك به 3 ميليون دانش آموز با اين مشكل روبه رو هستند. 
پيشــنهاداتى در بودجه داده ايم كه اميدواريم بخشى از اين مشكل را 

حل كنيم.

جو بايدن وضعيت اضطرار ملى در قبال ايران را 
تمديد كرد

 رئيس جمهــور آمريكا بامداد روزگذشــته در نامه اى به رؤســاى 2 مجلس 
قانونگذار آمريكا وضعيت اضطــرار ملى در قبال ايران را تمديد كرد.به گزارش 
فارس، جو بايدن در اين بيانيه خاطرنشــان كرده وضعيت اضطرار ملى در قبال 
ايران كه براى نخستين بار در 15 مارس 1995 اعالم شد پس از 15 مارس 2021 
نيز الزم االجرا است.  در بيانيه بايدن آمده است: «اقدامات و سياست هاى حكومت 
ايران، همچنان تهديدى غيرمعمول و فوق العاده عليه امنيت ملى، سياست خارجى 
و اقتصاد اياالت متحده به شــمار مى آيند.»وى سپس خاطرنشان كرده است: «بنا 
به اين داليل تشــخيص من اين است كه الزم است وضعيت اضطرار ملى اعالم 
شده در فرمان اجرايى شماره 12957 در قبال ايران ادامه يافته و تحريم هاى جامع 

وضع شده عليه ايران براى رسيدگى به اين تهديد حفظ شوند.»

تروئيكاى اروپا با توقف فرايند قطعنامه
 به خودشان فرصت ديگرى دادند

 توقــف فراينــد قطعنامه، نتيجه ديپلماســى و مقاومت فعــال و همچنين 
پيشــرفت هاى چشمگير در حوزه هسته اى در پرتو قانون اخير مجلس شوراى 
اسالمى است. به گزا ش ايسنا، سفير و نماينده دائم كشورمان نزد سازمان هاى 
بين المللــى در وين، در جمع خبرنگاران گفت: 3 كشــور ادعا كرده اند با اين 
اقــدام خود فرصت ديگرى بــه ايران و آژانس دادند تا بــه كار خود در مورد 
برخى موضوعات ادامه دهند و حق خود را براى درخواست جلسه فوق العاده 
شــوراى حكام در هر زمانى محفوظ دارند. كاظم غريب آبادى در ادامه افزود: 
3 كشور در واقع، به خودشان يك فرصت ديگرى داده اند تا در پرتو بى اقدامى 
و پايبندنبودن به تعهداتشــان تحت برجام از يكســو و تخريب نشدن فضاى 
ديپلماسى و همكارى ايران و آژانس از سوى ديگر، به تكاليف خود عمل كنند.

موافقت مجلس با متناسب سازى 
حقوق بازنشستگان

 مجلس شــوراى اســالمى با متناسب ســازى حقــوق بازنشســتگان و 
مستمرى بگيران و تأمين بخشــى از پاداش پايان خدمت كاركنان دستگاه هاى 
اجرايى از محل واگذارى سهام و اموال دولت در اليحه بودجه 1400 موافقت 
كرد. به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى روزگذشته در صحن 
علنى مجلس در مصوبه اى با تأمين 150 هزار ميليارد تومان براى متناسب سازى 
حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيران و رتبه بندى معلمان  و همچنين 89 هزار 

ميليارد تومان براى رد بدهى دولت به تأمين اجتماعى موافقت كردند.
همچنين براســاس مصوبه نمايندگان، ســازمان برنامه و بودجه كشور مكلف 
است هر3  ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون برنامه و بودجه و 
محاسبات و كميسيون هاى تخصصى مجلس شوراى اسالمى مربوط ارائه كند.

 مهدى شاهرخى
 نفر سوم 

 معدل 18,65

عباس بابائى حميد
نفر سوم 

معدل 18,32

نيما كريمى
 نفر سوم 

معدل 18,76

عليرضا كريمى
 نفر سوم 

معدل 18,61

محمديوسف رجبى
 نفر سوم 

معدل 19,01

مهران حاجى چرچيان
 نفر سوم 

معدل 18,93

سيدمحمدعلى مرتضوى 
نفر دوم 

معدل 18,65

محمدمهدى موقرپاك
 نفر سوم 

معدل 18,62

عليرضا زند
 نفر سوم 

معدل 19,01

اميرمحمد رحيميون
 نفر سوم 

معدل 19,18

 محمدرضا نريمانى نسب
 نفر سوم 

معدل 18,97

سعيد كشورى مشعوف
 نفر سوم 

معدل 18,45

اميرحسين تركستانى
 نفر اول 

  معدل 18,65

فرهاد باقرى مقدم
نفر اول 

  معدل 18,68

معين محمديان
نفر اول 

  معدل 18,83

عليرضا كسائى شيرزاد  
 نفر اول 

  معدل 18,82

نيما مخملى  
 نفر اول 

معدل 19,34

رضا تسليمى زاده  
نفر اول 

معدل 19,39

اميرحسين على جانى 
 نفر اول 

معدل 18,94

سبحان خلج
 نفر اول 

معدل 19,14

سيدعلى ترابى
 نفر اول 

معدل 19,43

ابوالفضل رنجبران
 نفر اول 

معدل 19,23

محمدمهدى افراسيابى 
نفر اول 

معدل 19,09

 عليرضا وزيرى
 نفردوم 

معدل 18,49

محمدجواد ذاكرعلى 
نفردوم 

معدل 18,38

على صفدرى 
نفردوم 

معدل 18,79

على محمودى ازندريانى 
نفردوم 

معدل 18,78

 پارسا عبدالملكى
 نفردوم

معدل 19,14

اميرمحمد عارف
 نفردوم

معدل 19,01

اميرحسين شاهى روزبهانى 
نفردوم

معدل 18,65

 محمد خرم دوست
 نفردوم

معدل 19,05

محمدمهدى محمودى 
نفردوم

معدل 19,39

آيدين نجفى
 نفردوم

معدل 19,11

محمد گلى
 نفردوم

معدل 18,55
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با تشكر از زحمات با تشكر از زحمات 
دبيران و كاركنان دبيران و كاركنان 
دبيرستان ماندگار دبيرستان ماندگار 

دكتر شريعتىدكتر شريعتى

 محســن رضايى عضو دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام چند روز پيش 
در گفت وگويــى با روزنامه انگليســى 
«فايننشــال تايمز» اظهار داشته است كه 
ايران اماده از ســر گرفتــن مذاكرات بر 
ســر برجام با آمريكا و ساير قدرت هاى 
اروپايى اســت، البته مشــروط به اينكه 
آنها «ســيگنال مشــخصى» ارسال كنند 
كــه تحريم ها در عرض يك ســال لغو 

مى شود.
اين اظهارات محســن رضايى طى چند 
روزگذشــته با واكنش هــاى فراوانى از 
ســوى مقامات دولتى، فعاالن سياسى و 
مطبوعات روبه رو شــده است. منتقدان 

اين عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام بر 
اين اعتقادند كــه وى درحالى اظهارات فوق 
را بــه زبان آورده كه جايگاهى در سياســت 
خارجــى كشــور نــدارد. مضاف بــر اينكه 
سيگنال هاى او برخالف سياست هاى اعالمى 
كشور مبنى بر لغو يكباره تمام تحريم ها است.

 اين نظرات نبايد با سياست رسمى 
دولت اشتباه گرفته شود 

محمدجــواد ظريــف وزيــر امــور خارجه 
كشــورمان، در واكنش به اظهارات محســن 
رضايى در توئيتى نوشت: عرصه سياسى ايران 
پوياســت و مقامات نظــرات متنوعى مطرح 
مى كنند. اما آن نظرات نبايد با سياست رسمى 
دولت اشتباه گرفته شــود. من، به عنوان وزير 
خارجه و مذاكره كننده ارشــد هسته اى ايران، 

به زودى طرح اقدام ســازنده و دقيق خودمان 
را ارائــه خواهم كرد؛ البته از طريق كانال هاى 

ديپلماتيك.
  افراد غيرذى صالح

 عالمت اشتباه به خارج ندهند
رئيس دفتر رئيس جمهــور در واكنش به اين 
اظهارات گفــت: موضع ايران در برابر پرونده 
هســته اى، رفع تحريم ها و بازگشت احتمالى 
آمريكا به برجام كامال روشــن اســت و اين 
موضع پيش از اين، هم از ســوى مقام معظم 
رهبرى و هم از ســوى مسئوالن ارشد دولت 
همچون رئيس جمهــور و وزير امور خارجه 

به صراحت بيان شده است.
گفت وگو  در  روزگذشــته  واعظــى  محمود 
با ايرنــا تأكيد كرد: هرگونــه موضع گيرى از 

سوى چهره هاى سياسى كه متفاوت از موضع 
رسمى نظام تلقى شــود، بدون ترديد اقدامى 

گمراه كننده است.
وى از سياســيون و فعاالن احزاب و گروه ها 
و نامزدهاى احتمالى رياست جمهورى دعوت 
كــرد، در اظهارنظــر و اعــالم مواضع خود، 
مصلحت كشور و مردم را فداى منافع زودگذر 
سياسى نكنند و با اظهارنظرهاى بى اساس در 
حيطه مســائلى كه تصميم گيــرى درباره آنها 
در ســطح كالن كشور انجام مى شود، عالمت 

اشتباه به خارج كشور نفرستند.
 امور مربوط به سياست خارجى 

از طريق وزارت خارجه منتقل مى شود 
طبق گــزارش منتشرشــده از ايلنا، ســعيد 
خطيب زاده ســخنگوى وزارت امور خارجه 

در واكنــش به اظهــارات دبير مجمع 
تشــخيص مصلحــت نظــام گفــت: 
مصاحبــه و نظــرات مطرح شــده در 
اين مصاحبه شخصى است. همه امور 
مرتبــط به سياســت خارجى از طريق 
وزارت امور خارجه و از مجارى خود 

منتقل مى شود.
 برخى از اصولگرايان مى خواهند 

فتح نامه را به نام خودشان بزنند
معاون رئيس جمهورى در گفت  وگو 
با ايرنا گفت: دولت روحانى مى تواند 
مسائل خود را با كشورهاى1+5 حل 
كند اما دوســتان اصولگــرا عالقه اى 
ندارند ايــن كار در اين دولت انجام 
شود و بيشــتر اظهارنظرها و اقدامات آنها 
بر اين فرض اســتوار اســت كه اگر قرار 
اســت اين كار انجام شــود، به دولت بعد 

شود. محول 
جمشيد انصارى در ادامه افزود: اصولگرايان 
بــا يك تحليل غلــط از انتخابات رياســت 
جمهورى آمريــكا اطمينان زيادى داشــتند 
كه ترامــپ بار ديگر پيروز شــود. اما نتيجه 
انتخابات آمريكا و شكســت ترامپ به مقدار 
زيادى محاسبات دوستان اصولگرا را بهم زد.

وى خاطرنشــان كرد: به قول معروف براى 
اصولگرايــان اينكه اين فتــح نامه به نام چه 
كسى مهر شود مهمتر از اصل توافق و نتايج 
آن براى حل مشــكالت كشور و مردم شده 

است. 

رئيس كميته اطالع رسانى ستاد انتخابات:
استان براى برگزارى 3 انتخابات 

سال 1400 آماده است
ــى  ــع و دورهم ــى، تجم ــاى كروناي ــه محدوديت ه ــه ب ــا توج  ب

ــا جمعيــت زيــاد ممنــوع اســت.  انتخاباتــى ب
رئيــس كميتــه اطالع رســانى ســتاد انتخابــات اســتان همــدان 
روزگذشــته در كميتــه اطالع رســانى ســتاد انتخابــات اســتان 
ــزارى 3 ــدان در برگ ــتان هم ــى اس ــه آمادگ ــاره ب ــا اش ــدان ب هم
ــات رياســت جمهــورى، شــوراى اســالمى شــهر و روســتا  انتخاب
ــگ  ــار و كبودراهن ــه به ــان دوره اى مجلــس در حــوزه انتخابي و مي
در ســال 1400 گفــت: بــه گــزارش ايرنــا؛ ســتاد انتخابــات اســتان 
ــالغ حكــم  ــا اب ــى و ب ــان قانون ــنامه وزارت در زم براســاس بخش
كميته هــا توســط اســتاندار تشــكيل شــد و بــا برنامه ريــزى 

ــرده اســت. ــاز ك ــود را آغ ــت خ فعالي
ــز از تجمــع و كمپين هــاى  ــر پرهي ــد ب ــا تأكي اســدا... ربانى مهــر ب
فضــاى  و  رســانه ها  تبليغــات  از  اســتفاده  لــزوم  و  شــلوغ 
ــتر  ــانى بيش ــرد: اطالع رس ــار ك ــات 1400، اظه ــازى در انتخاب مج
ــمى  ــانه هاى رس ــت رس ــتفاده از ظرفي ــازى و اس ــورت مج به ص

ــود. ــام ش ــريات انج ــيما و نش ــا، صداوس ــون خبرگزارى ه چ
راســتاى  در  انتخابــات  ســتاد  بــا  خواســت  رســانه ها  از  وى 
افزايــش مشــاركت حداكثــرى مــردم در انتخابــات همــكارى الزم 

ــند. ــته باش را داش
رئيــس كميتــه اطالع رســانى ســتاد انتخابــات اســتان همــدان ادامــه 
داد: رســانه هاى اســتان همــدان در بحــث كنتــرل كرونــا همــكارى 
بســيار خوبــى داشــتند و انتظــار داريــم در بحــث مشــاركت 
حداكثــرى در انتخابــات و تبييــن اهميــت جايــگاه انتخابــات 1400

بــا ســتاد انتخابــات اســتان همــكارى كننــد.
ــى،  ــن فتاح ــى محس ــدور احكام ــا ص ــم ب ــن مراس ــان اي در پاي
ــز  ــعبانى راد ني ــودرزى و ش ــاق گ ــار، ميث ــا خوش گفت محمدرض
ــتان  ــات اس ــتاد انتخاب ــانى س ــه اطالع رس ــاى كميت ــوان اعض به عن

ــدند. ــى ش ــدان معرف هم

واكنش ها به اظهارات محسن رضايى

منافع ملى درگروى رقابت انتخاباتى
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى
 فاقد سند رسمى

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

برابــر رأي شــماره 139960326006001235 مورخه 1399/08/19 و رأى اصالحى شــماره 
139960326006001842 - 1399/11/27 هيــأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسن رضائى فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 45 
صادره از مالير ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 83302/79 مترمربع قسمتي 
از پالك 1 فرعى از 64 اصلي واقع در اراضى مزرعه عشــرت آباد اســالم آباد بخش دو مالير 
خريدارى از مالك رســمى آقايان ولى ا... رضايى، على كوثر ابراهيمى و على همت ميرزايى 
كردخوردى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 455)
تاريخ انتشار نوبت: 1399/12/17

حسن ابراهيم قاجاريان 
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

ــون ســاماندهى و حمايــت از  ــه قان ــوادى ب ــون الحاقــى م ــاده 10 قان آگهــى م
ــگ  ــتان كبودراهن ــه مســكن مصــوب 1388 شهرس ــد و عرض تولي

1- اداره ثبــت اســناد و امــالك كبودراهنــگ بنــا بــه دســتور مــاده 10 آيين نامــه 
ــون مذكــور اســامى كســانى كــه درخواســت ثبــت پالك هــاى ذيــل  اجرائــى قان
را آگهــى نموده انــد را آگهــى مى نمايــد. رأى شــماره 158 مــورخ 99/11/30 
ــه  ــبت ب ــرف نس ــد على اش ــت فرزن ــم دالل ــام رحي ــه ن ــه 4594ق.ال ب كالس
ــه مســاحت 263/07 مترمربــع پــالك 1062 فرعــى از  ــه ب ششــدانگ يكبــاب خان
269 اصلــى واقــع در بخــش 4 همــدان واقــع در گل تپــه. مراتــب در يــك نوبــت 
ــه نســبت  ــى ك ــا حقوق ــا اشــخاص حقيقــى ي ــذا شــخص ي ــردد ل منتشــر مى گ
ــدت 20  ــرف م ــد ظ ــراض دارن ــى اعت ــن آگه ــدرج در اي ــت هاى من ــه درخواس ب
ــه اداره  ــه صــورت مكتــوب ب روز از تاريــخ انتشــار مى تواننــد اعتــراض خــود را ب
ثبــت اســناد و امــالك كبودراهنــگ تســليم نماييــد و پــس از آن نســبت بــه ارائــه 
دادخواســت اعتــراض بــه دادگاه كبودراهنگ و ارســال رســيد دادخواســت بــه اداره 
ثبــت اقــدام نمايــد. در غيــر ايــن صــورت برابــر مقــررات ســند مالكيــت صــادر 

خواهــد شــد. 
(م الف 451)

محمدصادق بهرامى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كبودراهنگ

آگهي حصر وراثت
آقاى ســيدصالح جعفرى داراى شماره شناسنامه 10060 به شرح دادخواســت به كالسه 113/9901380 از اين 
حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سودابه جمشيدى به شماره 
شناســنامه 5620 در تاريخ 92/07/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفيه 
منحصر است به:1-سيد مصطفى جعفرى به شماره شناسنامه 918پسر متوفيه، 2-سيدمرتضى جعفرى به شماره 
شناسنامه 8381پسر متوفيه، 3-سيدصالح جعفرى به شماره شناسنامه 10060پسر متوفيه، 4-بهجت جعفرى 
به شماره شناسنامه 8425دختر متوفيه غير از نامبردگان وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفيه نزد او باشد از 

تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 450)
قاضى حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com
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مراكز طرف قرارداد تأمين اجتماعى 
بايد با كارت ملى پذيرش كنند

 مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى با اشــاره به حذف صدور و تمديد دفترچه 
بيمه بيــان كرد كه آزمايشــگاه ها، داروخانه ها و همه مراكز درمانــى طرف قرارداد 
سازمان تأمين موطف به پذيرش بيمه شدگان با كارت ملى و جلد دفترچه بيمه تأمين 

اجتماعى هستند.
مصطفى ساالرى از اجراى مرحله دوم متناسب سازى حقوق مستمرى بگيران و خدمات 
نوين در بستر اينترنت، اظهار كرد: نسخه نويسى الكترونيك و حذف كاغذ به عنوان الزام 
قانون گذار در ســازمان تأمين اجتماعى بايد به مراكز دولتى، خصوصى، دانشگاهى و 

غيردانشگاهى نيز تعميم يابد. 

انجام تست سريع كرونا در 100 ورودى در كشور
 رئيس جمعيت هالل احمر از آغاز طرح جديد اين جمعيت براى غربالگرى و اخذ 

تست كرونا در صد ورودى  زمينى، هوايى و دريايى كشور خبر داد.
كريم همتى در گفت وگو با ايســنا، درباره اجراى طرح نوروزى جمعيت هالل احمر، 
گفت:  همه ساله طرح امداد و نجات نوروزى جمعيت هالل احمر با محوريت سفرهاى 
نوروزى از حوالى 25 اسفندماه آغاز شده و تا پايان تعطيالت و حوالى 15 فروردين ماه 

اجرا مى شد.
 اما امسال به دليل شرايط شيوع كرونا و احتمال اعمال برخى محدوديت ها ممكن است 
اين طرح به شيوه گذشته اجرا نشــود و ديگر اين طور نباشد كه چادرها و پايگاه هاى 

نوروزى داير باشند.

180 ميليون دوز واكسن كرونا براى كشور 
تا يكسال آينده تأمين مى شود

 سخنگوى سازمان غذا و دارو با اعالم اينكه بيش از 180 ميليون دوز واكسن كرونا 
در عرض يكسال در اختيار بســيج ملى واكسيناسيون قرار خواهد گرفت كه فراتر از 
برآورد نياز كشور است. به گزارش ايرنا، كيانوش جهانپور از واردات، توليد مشترك و 
توليد داخلى بيش از 180 ميليون دوز واكســن كرونا در يكساله نخست واكسيناسيون 
همگانى عليه كوويد-19 در كشور خبر داد. وى گفت: برنامه جامع واكسيناسيون عليه 
كوويد-19 در ايران با پيش بينى شــرايط احتمالى، 4 مسير موازى براى تأمين واكسن 
موردنياز كشور را از ابتدا مدنظر قرار داده بود كه با پيگيرى و پيشرانى هر 4 مسير كه 

فراتر از برآورد نياز كشور است.

رعايت پروتكل هاى بهداشتى
 كاهش يافته است

 سخنگوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با بيان اينكه 
ميزان رعايت پروتكل هاى بهداشتى در كشور به 71/76 درصد رسيده 
كه اين ميزان كمترين درصد رعايت پروتكل هاى بهداشــتى از اواسط 

آبان ماه تاكنون است.
سيما سادات الرى در گفت  وگو با ايرنا درباره ميزان رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى و استفاده از ماسك در كشــور، افزود: در هفته هاى اخير با 
روند نزولى رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در كشور مواجه شديم و 
تقريبا از اواخر بهمن ماه تاكنون اين روند نزولى ادامه پيدا كرده است.

وى ادامه داد: همچنان ميزان رعايت پروتكل هاى بهداشــتى با ميزان 
ابتــال رابطه عكس دارد. در هفته هاى اخيــر با توجه به كاهش ميزان 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى با افزايش موارد ابتال به كوويد-19 در 

كشور مواجه هستيم.
از ابتداى شــيوع ويروس كرونا در كشور (اســفند 98) تاكنون يك 
ميليــون و 673 هزار و 470 نفر در كشــور به طور قطعى به ويروس 
كرونا مبتال شــده و 60 هــزار و 512 نفر از هموطنان جان خود را از 

دست داده اند.

ساخت 1000 مدرسه جايگزين مدارس كانكسى
 رئيس ستاد اجرايى فرمان حضرت امام از افتتاح صد مدرسه بركت 
خبر داد و گفت: مجموعه مدارســى كه در سال 99 افتتاح شده حدود 

250 مدرسه است.
به گزارش ايسنا، مخبر در مراسم آئين افتتاح صد مدرسه جديد بركت، 
350 مســجد و امضاى تفاهم نامه ســاخت هزار مدرسه بركت، بيان 
كرد: محور اصلى كارهاى ســتاد بحث اشتغال و توانمندسازى است، 

كمااينكه در سالجارى حدود 320 هزار شغل در كشور ايجاد كرديم.
وى افزود: دستور مقام معظم رهبرى از همان ابتدا كه بركت را تشكيل 
داديم، بحث آموزش، عدالت آموزشــى و ايجاد مدارس بود. ما ابتدا 
قرارداد هزار مدرســه را منعقد كرديــم و با آموزش و پرورش تفاهم 
كرديم كه اين كار به سرعت انجام شد و بعد هزاره دوم را آغاز كرديم 
و بيش از 70 درصد آن تمام شــده و به نظر تا 3-2 ماه اول سال آينده 

هزارتاى دوم آن نيز تمام خواهد شد. 
مخبر تأكيد كرد: امروز شاهد 3 اتفاق هستيم. اول اينكه 150 مدرسه را 
چندماه پيش و امروز صد مدرسه افتتاح كرديم و مجموعه مدارسى كه 
در سال 99 افتتاح شده حدود 250 مدرسه است. نكته دومى كه اتفاق 
افتاده، تفاهم براى ســاخت هزار مدرسه جاى مدارس كانكسى است 

كه ظرف 2 سال انجام خواهد شد.
وى گفت: نكته ديگر شيوه ســاخت مدارس با استفاده از روش ها و 

مصالح نوين است. 
مخبــر گفت: تاكنون حدود هــزار و 600 ميليارد براى مدارس خرج 

كرده ايم. 

خدمات 3000 شنوايى شناس به مردم
 رئيس انجمن شنوايى شناســان ايران اعالم كرد كه درحال حاضر 
انجمــن شنوايى شناســان ايران بــا بيش از 3 هزار شنوايى شــناس 
فارغ التحصيل از 12 دانشــگاه علوم پزشكى كشور به عنوان اعضاى 
اين انجمن مفتخر است در تمام شهرستان ها و شهرها در حيطه هاى 
مختلف شنوايى شناسى اعم از پيشگيرى، تشخيص و توانبخشى در 
مراكز خصوصى، دولتى، خيريه و بهزيستى، مشغول خدمت به مردم 

هستند.
به گزارش مهر، ناصر يزدى با اشــاره به شــعار «مراقبت از شنوايى 
براى همه»، اظهار كرد: انجمن شنوايى شناســان ايران در ســال 71

به عنوان نخســتين تشــكل حقوقى اين انجمن  تأسيس شده است. 
هيأت مديره هفتم و فعلى اين انجمن با همدلى فعاليت رسمى خود 
را در اوايل آبان 98 با شــعار «مديريت مشــاركتى و خرد جمعى» 

آغاز كرد.
وى افزود: در ابتداى مســير نياز به تعيين خط مشــى و نقشه راه و 
هدف گذارى نهايى وجود داشــت كه بايــد برنامه ريزى ويژه مانند 
بهره مندى از تجربيات و ظرفيت هاى مشــورتى در قالب بهره مندى 
از نظرات مشــاورين عالى، ساختارســازى و ســازماندهى اركان و 
امكانات اين انجمن، آسيب شناسى و دريافت مطالبات به روز اعضا، 
چالش زدايــى در قالب مكاتبات متعدد با نهادها و دســتگاه ها، ارائه 

ابزارهاى حمايتى در اين مسير تدارك ديده مى شد.
يــزدى ادامه داد: در اين بين ســازمان هاى مختلفــى مانند اداره كل 
تجهيزات پزشكى و كميته تخصصى سمعك و فناورى هاى شنوايى 
در حصــول نتايج مطلوب و جــذب خدمت رســانى متخصصين 
شنوايى شناســى با دانش به روز اين متخصصان، انجمن را همراهى 

و حمايت كردند. 
همچنيــن با توجــه به كمبود پروتز ســمعك در بيــن نيازمندان و 
مددجويان به دليل تحريم هاى ظالمانه، حداكثر تالش و حمايت خود 

را در جهت رفع اين كمبود به كار بسته اند.
  استفاده نكردن از سمعك براى افراد كم شنوا 

مشكالت ارتباطى ايجاد مى كند
عضو هيأت مديره انجمن شنوايى شناســان ايران نيز گفت: وقتى ما از 
اقدامات جراحى و دارويى براى كم شــنوايى نااميد مى شويم، چاره اى 

نمى ماند، جز اينكه راه توانبخشى را طى كنيم.
خســرو گورابى افزود: نخســتين قدم در راه توانبخشــى شنوايى كه 
مجموعه اى از توانبخشــى گفتار و زبان است، تجويز سمعك است. 
يعنــى اينكه ما صدا را به اندازه اى بــراى اين فرد بلند كنيم كه بتواند 
با اســتفاده از باقيمانده شــنوايى خود زندگى مفيدى داشته باشد. ما 
به اصطالح اين باقيمانده شنوايى را، شنوايى طاليى مى ناميم؛ يعنى اين 
ميزان شــنوايى آن قدر ارزشمند اســت كه بايد آن را حفظ و از تمام 

ظرفيت هاى آن استفاده كرد.

دنياى اقتصاد: پنجره جديد احياى برجام 
 فعال به افق خيره شدن!!

هفت صبح: درآمد به ريال، اينترنت به دالر 
 سرعتشم الك پشتى!!

آفتاب: زبان مشترك برجامى
 كنارش يه مترجم هم بذاريد!!

ابتكار: مرثيه اى بزرگ براى گوشت در سفره خانوار 
 حاال مرغو ميگيم پر داشت پرواز كرد، گوشت چى!!

جمله: بازار سياه فوالد، بهشت دالالن 
 اين داللها از آبم كره ميگيرن!!
ستاره صبح: كوچك شدن اقتصاد

 هرچى زمان مى گذره اقتصادم بيشتر آب ميره!!
عصر آزادى: خوشحالى كرونا در ميان ترافيك خودروها

 بدون شرح!!
مهدتمدن: سياست ورزِى هيجانى

 حواستون باشه زياد هيجانيش نكنيد كه بعدا داستان بشه!!
يادگار امروز: وام 150ميليونى براى مسكن ميلياردى

 و كارمزد هاى چندبرابرى!!
فرصت امروز: نشانه هاى رونق در اقتصاد ايران 

 كم كم داره خودشو نشون ميده كه يه وقت چشم نخوره!!
تفاهم: نقدينگى بورس كجا رفته است؟

 درحال قولنج شكستنه!!
ثروت: نابسامانى در بازار روغن 

 مهم صندوقچه محتكرانه كه مرتب و منظم چيده شده!!
صداى اصالحات: دولت بايدن توافق جديد مى خواهد

 مى خواد بكوبه از نو بسازه!!
آرمان ملى: سيگنال هاى مثبت جهانى 

 هميشه نيمه پر ليوان رو بايد ديد!!

نير احمدى  »
 نخستين همايش تخصصى بيمه هاى عمر 
و زندگى بيمه تعاون با ســخنرانى مدير بيمه 
تعاون استان همدان و با حضور محمدحسين 
يوســفى مدير بيمه هاى زندگى بيمه تعاون، 
 هادى عبداللهى از اساتيد بيمه هاى زندگى و 
بيش از 80 نفر از نمايندگان جنرال و عمر در 

محل هتل كتيبه برگزار شد.
مدير بيمه تعاون استان ضمن خوش آمدگويى 
به حاضران در همايش درباره لزوم برگزارى 
همايش اظهار كــرد: از اولويت هاى مهم اين 
همايــش آموزش در حوزه فنى و بازاريابى و 
توسعه شبكه فروش بيمه هاى عمر و زندگى 

در استان است.
به گــزارش همدان پيام، كيانــوش بيات نژاد 
تصريح كرد: به رغم توليــد حق بيمه و تأثير 
آن بر توليد ناخالص داخلى استان و همچنين 
ايجاد پرتفوى، رســالت اجتماعى بيمه تعاون 
ايجــاب مى كند براى افزايــش ضريب نفوذ 
بيمــه و كمك بــه كاهش بــزه كارى، فقر و 
فســاد احتمالى اجتماعى نسبت به توسعه و 

فرهنگ  سازى اين گونه بيمه ها اقدام شود.
وى گفت: بيمه هاى زندگى بيمه تعاون يكى از 
جامع ترين بيمه هاى زندگى صنعت بيمه است 
كه عالوه بر تأمين سرمايه فوت، نقص عضو، 
هزينه هاى  پزشكى،  هزينه هاى  كارافتادگى  از 
دندان پزشكى، مستمرى، آتش سوزى مسكونى 
و محــل كار (رايــگان) همچنيــن پرداخت 
ســرمايه بيمارى هاى خاص و پاندمى (كرونا) 

را نيز تحت پوشش قرار مى دهد.
مدير بيمه استان بيان كرد: يكى ديگر از اهداف 
توسعه بيمه هاى زندگى ايجاد اشتغال است كه 

در اين زمينه تاكنون حدود 70 شغل به صورت 
مستقيم ايجاد شده است. 

بيات نژاد افزود: با درنظر گرفتن اهداف متعدد 
توسعه اين رشته بيمه اى اميد به زندگى نيز در 
جامعه افزايش مى يابد و با پرداخت ســرمايه 
فوت بيمه شــده يا از كارافتادگى به خانواده ها 
و بازماندگان و همچنين به دســتگاه قضايى، 
انتظامى  و بهزيستى به طور غيرمستقيم كمك 

بسيارى خواهد شد.
مدير بيمه اســتان تأكيد كــرد: بيمه مركزى 
جمهورى اســالمى  ايران با نظــارت بر اين 
حوزه عملكرد شــركت هاى بيمه اى را جهت 

اطمينان خاطر بيمه گذاران رصد مى كند.
وى اظهاركــرد: بيمه تعاون قطعــاً با وجود 
سهامداران عمده از جمله بانك توسعه تعاون 
و مؤسســه ملل در تجهيز منابع بلندمدت و 

توسعه مالى و بيمه اى در اقتصاد ملى اثرگذار 
است.

در اين مراســم محمدحســين يوسفى مدير 
بيمه هاى زندگى بيمه تعاون درباره ضرورت 
و مزيت بيمه هاى زندگى توضيحاتى ارائه كرد 
و رونمايى از بيمه هاى جديد زندگى در بيمه 

تعاون را خبر داد.
هادى عبداللهى از اساتيد بيمه هاى زندگى در 
ادامه مراسم مباحث فنى، بازاريابى، انگيزش، 
قوانيــن، فرصت ها و تهديدهــاى مربوط به 
صنعــت بيمه را با تأكيد بــر حوزه بيمه هاى 

زندگى مورد آموزش قرار داد.
بيات نــژاد در پايان مراســم از حمايت هاى 
يونس مظلومــى  مديرعامل بيمــه تعاون در 
جهت ارتقــاى صنعت بيمه، بيمــه تعاون و 

برگزارى اين همايش قدردانى كرد.

نخستين همايش تخصصى بيمه هاى عمر و زندگى بيمه تعاون استان برگزار شد

يكى از اهداف توسعه بيمه هاى زندگى 
ايجاد اشتغال است

ورود جدى دانشگاه فنى وحرفه اى 
به حوزه امنيتى و سايبرى

 معاون پژوهش و فناورى دانشگاه فنى وحرفه اى از ورود جدى اين 
دانشگاه به حوزه امنيتى و سايبرى خبر داد و گفت: براى امسال در حوزه 

امنيتى و سايبرى توانستيم زيرساختى را ايجاد كنيم.
محســن جهانشــاهى در گفت وگو با مهــر درباره زيرســاخت هاى 
الكترونيكى دانشگاه فنى وحرفه اى گفت: زيرساخت هاى الزم براى ارائه 

دروس به صورت الكترونيكى در دانشگاه فنى وحرفه اى فراهم است.
وى ادامه داد: به عنوان مثال مى توانيم همايش و كالسى را برگزار كنيم كه 

همزمان بيش از هزار نفر به اين برنامه ورود كنند.
وى افزود: در حوزه امنيت شــبكه به صــورت فوق العاده ورود جدى 
كرده ايم، براى امســال در حوزه امنيتى و سايبرى توانستيم زيرساختى 
را ايجاد كنيم. جهانشاهى ادامه داد: بهمن ماه امسال بدون قطعى ثبت نام 
دانشــجويان را انجام داديم و امتحانات دانشجويان ده روز بدون قطعى 

به صورت الكترونيكى برگزار شد.

فشار خون خطر ابتال به كرونا را 
افزايش مى دهد

 ابتال به فشار خون كه به گفته متخصصان ويروس شناسى با افزايش 
گيرنده هاى ويروسى، بيمار را مستعد ابتال به كرونا مى كند، خطر مرگ 

ناشى از اين بيمارى را نيز 4 تا 6 درصد افزايش مى دهد.
يك ويروس شناس در اين باره گفت: براساس آمار دوسوم افراد باالى 

65 سال به بيمارى فشار خون مبتال مى شوند.
به گزارش ايرنا، ســميه شاطى زاده ملك شــاهى افزود: اين جمعيت 
به دليل مصرف برخى از داروها براى درمان فشار خون بيش از ديگران 

در معرض ابتال به كرونا و خطرات ناشى از اين بيمارى قرار دارند.
وى تصريح كرد: اين داروها مهاركننده آنزيم مبدل آنزيوتانسين است 
كه خود مسبب ترشح آنزيمى شده كه به مانند يك گيرنده براى اتصال 
ويروس ســارس 2 به سطح سلول ها عمل كرده و بر اين اساس بيمار 

را مستعد ابتال به كوويد-19 مى كند.

چرا برخى افراد 
از تعهد در ازدواج 

مى ترسند؟
 افرادى كه سبك دلبستگى آنها با مادرشان 
در كودكــى از نــوع اجتنابى بوده اســت، 
آســيب پذيرى خود را انــكار مى كنند، ادعا 
مى كنند نياز به روابط نزديك زناشويى ندارند 
و پايين ترين سطح تعهد و مسئوليت پذيرى 
را در ازدواج دارند، به طورى كه گاهى امكان 

خيانت در آنها نيز وجود دارد.
يك روانشــناس مطــرح كرد: افــراد داراى 
سبك شــخصيتى تكانشــى، اعتمادپذيرى 
پايين، بدبينى زياد، خصومت گرا و واكنشــى 
و فرادى كه داراى اختالل شخصيت هستند، 
تمايلى به تعهد ندارنــد، اظهار كرد: افرادى 
كه تنها زندگى كرده اند، درون گرا هستند، از 
صميميت و دوست داشتنى نبودن و شكست 
عاطفى مى ترسند، تجارب ناموفق اطرافيان در 
ازدواج را ديده اند به تعهد در هر زمينه اى از 
جمله ازدواج ورود نمى كنند زيرا نســبت به 

پيمان بستن و تعهد ترس دارند.
گوهر يســناانزانى در گفت وگو با ايســنا، با 
اشاره به نقش دلبستگى پيوند هيجانى افراد با 
مادر خود هنگام كودكى در مسئوليت پذيرى 
آنهــا در زندگــى زناشــويى، تصريح كرد: 
دلبســتگى در 3 گــروه ايمــن، اجتنابى و 

اضطرابى دوسوگرا طبقه بندى مى شود.
به گفته وى، افرادى با دلبســتگى ايمن حس 
مثبتى نسبت به خود و ديگران دارند، اعتماد 
به نفس باال و گرايش به ديدگاه مثبت نسبت 

به خود و همســر خود دارنــد. همچنين با 
تعلق و احســاس استقالل راحت هستند كه 
در نتيجه وفادارى و تعهد و مسئوليت پذيرى 

بااليى در ازدواج خواهند داشت.
انزانــى همچنين درباره ســطح دلبســتگى 
اضطرابى دوســوگرا گفت: چنيــن افرادى 
گرايش كمترى به داشتن ديدگاه مثبت درباره 
خود دارند، نسبت به ارزش هاى خود به عنوان 
همسر مشكوك هستند و خود را براى فقدان 

پاسخگويى به همسر سرزنش مى كنند.
انزانى همچنين گفت: افراد با سبك دلبستگى 
اجتماعى نيز با توجه به خصوصيات يادشده 
كم ترين تعهد به رابطه زناشويى را دارند. از 
اين رو مى توان گفت هرچه تعهد زناشــويى 
باالتر با شــد و سبك دلبســتگى فرد با مادر 
خود در كودكى ايمن تر باشد رضايت زندگى 

زناشويى نيز بيشتر مى شود.
اين روانشــناس افزود: از مهم ترين وظايف 
ارتباطــى زوجيــن در ازدواج تعهدات آنها 
است كه در ايجاد ثبات زندگى مشترك نقش 
اساسى دارد. امروز افزايش طالق، گسترش 
خانواده هاى تك والد، آغاز روابط فرازناشويى 
خانگى،  خشــونت هاى  شيوع  متأهل،  افراد 
افزايش زنــان خود سرپرســت و ... اغلب 
به عنوان شاخص كاهش تعهد ازدواج تفسير 
شده است. وى معتقد اســت كه امروزه در 
روابط انسانى مدرن نوعى بالتكليفى وجود 
دارد كه وعده تعهــد در بلندمدت را پوچ و 
بى معنــى مى كند. جامعــه فردگرايانه مدرن 
تعهدات بلندمدت را امرى كمياب مى داند و 
از جمله مشكالت زوجين نبود تعهدى است 
كه مى تواند ضامــن پايبندى طرفين به نظام 

خانواده باشد.
اين روانشــناس گفت: مطابق با پژوهش ها 
افراد پس از ازدواج شادتر و از نظر جسمى و 
روانى سالمت تر هستند. اين درحالى است كه 
رضايت زناشويى به سادگى به دست نمى آيد 
و در طول زمان كاهش پيدا مى كند. از جمله 
عوامل رضايتمندى زناشويى تعهد زناشويى 
است كه فرد در آن ديدگاه بلندمدتى نسبت 
به ازدواج خود دارد، براى حفظ همبستگى با 

همسر قدم برمى دارد.
بــه گفته انزانى، مى توان تعهد را به 3 قســم 
«تعهد به همســر»، «تعهد به ازدواج يا تعهد 
اخالقى» و «تعهد اجبارى» تقسيم كرد. تعهد 
نسبت به همسر براساس تمايل به ماندن در 
رابطه تعريف مى شود، به صورتى كه فرد سطح 
بااليى از عشــق و شــادى را در رابطه خود 
احساس مى كند. وى درباره تعهد به ازدواج و 
تعهد اجبارى گفت: تعهد به ازدواج نيز مرتبط 
با تعهــدات اجتماعى و مذهبى و پيمان هاى 
مرتبط با مســئوليت اســت و تعهد اجبارى 
براساس احساس به دام افتادگى در يك رابطه 
به دليل هزينه ها و مشكالت موجود در فسخ 

پيوند تعريف مى شود.
اين روانشــناس همچنين ايــن را هم گفت: 
افراد داراى تعهدات زناشويى باال براى بهبود 
رضايت يــك رابطه تالش مى كنند، كمتر به 
فرصت هاى جايگزين فكر مى كنند و خواهان 
تداوم رابطه هســتند. آنها به سمت رابطه و 
همسر خود كشش دارند و هويتى در رابطه با 

ازدواج خود پيدا كرده اند.
وى تعهد، جاذبــه و تفاهم را 3 ركن اصلى 
يك ازدواج موفق دانســت و ادامه داد: تعهد 

قوى ترين عامل پيش بينى كننده ثبات زناشويى 
اســت، خانواده متعهد خود را وقف آسايش 
اعضاى خانواده مى كنند و نسبت به يكديگر 

انعطاف پذير هستند.
اين روانشناس ادامه داد: هوش اخالقى داراى 
ابعاد درستكارى، مسئوليت پذيرى، دلسوزى 
و بخشش است. مســئوليت پذيرى به معناى 
قابليت پذيرش، پاســخگويى يــا بر عهده 
گرفتن كارى كه از فرد درخواســت مى شود 
و او قدرت رد كردن يــا پذيرفتن آن كار را 
دارد. مســئوليت پذيرى باعث مى شود افراد 
انگيزه بيشترى براى دستيابى به اهداف خود 
پيدا كنند و تحمل و سازگارى آنها در زندگى 

افزايش پيدا كند.
ــان  ــه گفتــه ايــن روانشــناس، افزايــش زن ب
شــاغل و تحصيلكــرده، افزايــش فردگرايــى 
بــدون  روابــط  افزايــش  جامعــه،  در 
مســئوليت و تعهــد دائــم، عوامــل اقتصــادى 
ــش ازدواج و  ــل كاه ــه عوام و... را از جمل
ــا  ــراد ب ــد اف ــئوليت پذيرى و تعه ــود مس نب
ازدواج كــردن دانســت و گفــت: بــراى 
اينكــه تعهــد زوجيــن نســبت بــه يكديگــر 
مذهبــى  باورهــاى  يابدبايــد  افزايــش 
ــد، مهارت هــاى  مشــترك آنهــا افزايــش ياب
بــا  و  باشــند  داشــته  خوبــى  ارتباطــى 
ــترك  ــى مش ــدى زندگ ــت و هدفمن حماي

ــند. ــته باش ــى داس خوب
وى در پايان توصيه كرد كه افراد با يادگيرى 
مهارت هاى ارتباطى و مشخص كردن اهدف 
خود در زندگى و كمك گرفتن از مشــاوران 
و روانشناسان به ســوى ازدواج پايدار قدم 

بردارند.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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 نماينــده ولــى فقيه در همــدان با بيان 
اينكه بازار در مواردى به جوالنگاه سودجويان 
تبديل شــده اســت، گفت: تشكيل صف هاى 
طوالنى براى تأمين اقالم مصرفى، در شــأن 

مردم ما نيست.
از  تســنيم  خبرگــزارى  گــزارش  بــه 
همدان،حجت الســالم والمســلمين حبيب ا... 
شعبانى روز جمعه در خطبه هاى نماز عبادى 
سياســى جمعه اين هفته خواســتار نظارت 
جدى بر بازار در نزديكى شب عيد شد و اظهار 
داشت: در شــرايط فعلى كه با گرانى و گاهى 
كمبود كاال مواجه هستيم، مشاهده مى كنيم 
كه مردم براى خريــد مايحتاج خود در صف 
قرار مى گيرند و اين شايســته مردم ما نيست 
و الزم اســت كه از آنها به خاطر اين مشكالت 

عذرخواهى كنيم.
وى افــزود: براى حل اين مشــكل در گام اول 
مســئوالن دولتى كه وظيفه نظارت بر بازار را 
دارند، بايد به وظيفه خود به درستى عمل كنند 

و از آن غافل شوند.
نماينده ولى فقيه در همدان با اشــاره به اينكه 
ســتاد امر به معروف استان آماده همكارى به 
جهــت كنترل و نظارت بر بازار اســت، مطرح 
كرد: بسيج و ستاد امر به معروف ظرفيت هايى 
است كه آماده و پا به كار هستند تا اگر مسئوالن 
دولتى صالح دانستند وارد عرصه نظارت شوند.

وى بــا بيان اينكه از مردم هــم مى خواهيم 
كه در خريدهاى خود تعادل را رعايت كنند، 
عنوان كرد: اخالق اســالمى در شرايط فعلى 
اين طــور حكم مى كند كه تعــادل را رعايت 
كنيم، اما شــايد برخى بگوينــد اگر كااليى 
را امروز تهيــه نكنيم، در آينــده بايد مبلغ 
بيشــترى براى آن پرداخت كنيم و لذا الزم 
اســت كه مســئوالن در اين زمينه اقدامات 

الزم را انجام دهند.
امام جمعه همدان خواستار سامان دادن به بازار 
توسط مسئوالن شد و اظهار كرد: در كنار آنكه 
مســئوالن بايد نسبت به وضعيت بازار و ايجاد 
آرامش در آن تمام تالش خود را به كار گيرند، 

الزم اســت كه مردم هــم در خريدهاى خود 
رعايت كنند تا با مشكل كمبود مواجه نشويم.

وى ســومين ضلع رفع مشــكالت را رعايت 
انصاف توســط فروشــندگان دانست و گفت: 
متأسفانه گاهى بازار جوالنگاهى براى برخى از 
فروشندگانى مى شود كه به دنبال سوءاستفاده 

از شرايط موجود هستند.
شــعبانى تصريح كرد: البتــه در اين موضوع 
مشــخص اســت كه وظيفه اصلــى بر دوش 
متوليان اســت و اگر قيمت ها دچار نوســان 
نشود و بازار كنترل شود، اين مسائل مشكالت 

ديگرى به وجود نخواهد آمد.
وى با گراميداشت سالروز تأسيس كانون هاى 
فرهنگى و هنرى مســاجد خطاب به اعضاى 
هيأت هاى امناى مســاجد گفــت: امروز الزم 
اســت كه فضاى حضور جوانان در مســاجد 
فراهم شــود و از مســاجد به عنوان بســترى 
مناســب براى تربيت جوانــان و تبيين بيانيه 

گام دوم استفاده كرد.
امــام جمعه همدان در ادامه با اشــاره به 15

اسفند روز درختكارى به تبيين ديدگاه اسالم 
نســبت به اين موضوع پرداخت و مطرح كرد: 
پيامبر گرامى اســالم و ائمــه اطهار در حفظ 
محيط زيســت و منابع طبيعى بسيار تأكيد 
داشته اند و بايد بدانيم كه اين نعمت هاى الهى 
امانتى در دســت ما است و بايد آن را به نسل 

آينده تحويل دهيم.
وى با تأكيد بر اينكه مســأله محيط زيســت 
در اسالم بسيار مورد توجه بوده است، عنوان 
كرد: از ديگر مسائلى كه با آن روبه رو هستيم، 
موضوع فرسايش خاك است و بايد با استفاده 
درســت اجازه ندهيــم باغ ها از بيــن برود و 

ساختمان هايى به جاى آن سبز شود.
نماينــده ولى فقيه در همدان بــا بيان اينكه 
بايد حافظ كوه و باغ هاى استان باشيم، گفت: 
در شمال شــرقى همدان فضا براى توسعه و 
ساخت وســاز زمين وجود دارد و نبايد اجازه 

زمين خوارى و كوه خوارى داده شود.
وى با اشــاره به حضور كــودكان و نوجوان در 
فضاى مجازى، مطرح كرد: از آنجايى كه كودكان 

و نوجوانان به فضاى مجازى دسترســى دارند، 
الزم اســت نسبت به تربيت آنها حساس باشيم 
و اجازه ندهيم اين فضا بســترى براى شبيخون 

فرهنگى دشمن تبديل شود.
امام جمعه همدان با تأكيد بر اينكه ما مخالف 
فضاى مجازى نيستيم، گفت: از مسئوالن اين 
گاليه وجود دارد كه بايد پروتكل هاى الزم در 
جهت دسترسى كودكان و نوجوانان به فضاى 

مجازى را طراحى و تعيين كنند.
وى ادامه داد: مســئول دولت اســالمى كه از 
بيت المال حقوق مى گيرد و به اســم اســالم 
مديريت مى كند، موظف اســت تا تدابير الزم 
براى جلوگيرى از آســيب رسيدن به كودكان 
و نوجوانان به دغدغه هاى مردم پاسخ بگويد و 

اقدامات الزم را انجام دهد.
نماينــده ولى فقيه در همدان بــا بيان اينكه 
نبايــد اجازه دهيم اين فضا رها شــود، اظهار 
داشت: اميدوارم هســتيم مسئوالن نسبت به 
دغدغه هاى مردم گوش شنوايى داشته باشند 

و به آنها پاسخ دهند.

خبرگزارىخبرگزارى
 madestan@hamedanpayam.com

آيا بيمارستان ولى عصر(عج) تويسركان 
تعطيل  مى شود؟

 درحالى كه اعالم شد بيمارستان ولى عصر(عج) به عنوان بيمارستان 
قديمى تويســركان تعطيل نمى شــود، اما مردم اين شهرســتان پس 
از بهره بــردارى از بيمارســتان جديد شهيدســليمانى نگران تعطيلى 

بيمارستان قديمى شهر خود بودند.
به گزارش خبرگزارى تســنيم، در ســال هاى گذشته و اخيرگسترش 
كمى و كيفى زيرســاخت هاى حوزه بهداشت و درمان يكى مهم ترين 
دغدغه هاى مردم تويسركان بوده و اكنون با بهره بردارى از بيمارستان 
جديد شــهيد سليمانى كه در 23 بهمن ماه امسال انجام گرفت، مردم 
اين شهرستان نگران تعطيلى بيمارستان قديمى شهر يعنى بيمارستان 

ولى عصر(عج) هستند.
بخش زيادى از مردم تويســركان معتقدند كه تعطيلى بيمارســتان 
ولى عصر(عج) نخستين بيمارستان شهرستان تويسركان كه سال ها 
به عنــوان تنها مركــز خدمات دهــى درمانى شــبانه روزى فعاليت 
مى كرده در روند خدمات دهى درمانى به مردم شهرســتان اختالل 

ايجاد مى كند.
نماينده مردم تويســركان در مجلس اما تأكيد كرده كه مراحل قانونى 
براى ادامه فعاليت بيمارستان ولى عصر(عج) طى شده و ادامه به كار اين 

بيمارستان با اخذ مجوز از مسيرهاى قانونى تضمين شده است.
با اين حال اما برخى نگرانــى و دغدغه هاى مردمى پس از بهره بردارى 
از بيمارســتان شهيد سليمانى تويسركان مبنى بر انتقال كادر درمان و 
تجهيزات درمانى بيمارســتان ولى عصر(عج) به بيمارستان تازه افتتاح 
شده و تعطيلى بيمارستان ولى عصر(عج) اين روزها دوباره اوج گرفته و 

به نقل محافل تبديل شده است.
تعطيلى بيمارســتان قديمى تويسركان در حقيقت موجب محروميت 
بخش گسترده اى از مردم تويسركان ازدريافت خدمات به هنگام درمانى 
به دليل دورى راه، ايجاد تراكم باالى جمعيتى در بيمارســتان شــهيد 
ســليمانى در ايام مختلف ســال و نامتوازن بودن ارائه خدمات درمانى 
به دليــل بافت جغرافيايى خاص و پراكندگى جمعيت در شهرســتان 

تويسركان مى شود. 
اكنون مطالبه و درخواســت به حق مردم تويسركان از مسئوالن خود، 
تداوم خدمات دهى درمانى بيمارســتان ولى عصر(عج) با برخوردارى از 

تجهيزات، بخش ها و نيروهاى كارى كافى و گسترده است.
نماينده مردم تويسركان در مجلس در اين باره در گفت وگو با خبرنگار 
تسنيم، اظهار كرد: در تصميمات كالن وزارت بهداشت مقرر شده بود 
كه پس از بهره بردارى از بيمارستان 154 تختخوابه شهيد سليمانى به 
فراخور جمعيت شهرستان تويســركان، بيمارستان ولى عصر(عج) اين 
شهرســتان تعطيل و همه تجهيزات و كادر درمانى آن به بيمارستان 

شهيد سليمانى منتقل شوند.
محمدمهدى مفتح بيان كرد: اين تصميم عمًال موجب ايجاد مشقت و 
محدوديت هاى زيادى در مســير استفاده بخشى قابل توجهى از مردم 
تويسركان از خدمات رسانى درمانى به هنگام مى شد و بنابراين از ماه ها 
پيش تالش براى جلوگيرى از تعطيلى كامل بيمارستان ولى عصر(عج) 

آغاز شد.
وى با تأكيد بر اينكه با پيگيرى هاى مســتمر و اخذ مجوزهاى قانونى 
الزم، بيمارستان ولى عصر(عج) تويسركان خدمات دهى خود را تعطيل 
نمى كند، افزود: به دنبال استفاده به جا و درست از ظرفيت خدمات دهى 
بيمارستان ولى عصر(عج) و گســترش خدمات دهى درمانى در سطح 

شهرستان هستيم و اين امر تاكنون محقق شده است.
مفتــح تأكيد كرد: آزمون اســتخدامى براى تأميــن نيروهاى درمانى 
بيمارســتان شهيدسليمانى تويســركان برگزار شده و با تصويب طرح 
در اولويت قــرار دادن بومى گزينى در مجلس ســعى كرديم تا تعداد 
بيشترى از نيروهاى حوزه بهداشت و درمان بومى تويسركان جذب كار 

در بيمارستان شهيد سليمانى شوند.
وى تصريــح كــرد: تمام تــالش ما افزايش ســطح كمــى و كيفى 
زيرساخت هاى درمانى در شهرســتان تويسركان و رفع معضالت اين 
بخش است و از تمام ظرفيت هاى موجود براى تحقق اين هدف مطلوب 

استفاده مى كنيم.
نماينده مردم تويســركان متذكر شد: بيمارســتان 154 تختخوابه و 
تازه افتتاح شــده شهيد سليمانى از بخش هاى متنوع درمانى و پزشكى 
برخوردار اســت و براى ســاخت و تمكيل آن اعتبارى افزون بر 317

ميليارد تومان هزينه شده است.
مدير شبكه بهداشت و درمان تويسركان نيز به خبرنگار تسنيم، گفت: 
بيمارســتان ولى عصر(عج) از ظرفيت خوبى براى اســتفاده بهينه در 
تأمين نيازهاى حوزه بهداشــت و درمان تويســركان برخوردار است و 

تعطيلى كامل آن به نفع مردم نيست.
ابراهيــم طــواف زاده اظهار كــرد: عمًال بــا ادامه به كار بيمارســتان 
ولى عصر(عج) مى توان اميدوار بود كــه خدمات دهى درمانى به هنگام 

به مردم ارتقا يابد.
وى با اشاره به اينكه در سال هاى گذشته به دليل كمبود زيرساخت هاى 
الزم درمانى و پزشــكى بخش زيادى از مردم شهرســتان تويسركان 
به ناچار براى درمان به شــهرهاى ديگر مراجعه مى كردند، تأكيد كرد: 
همچنين فضاى بيمارستان ولى عصر(عج) كه بخش هايى از آن در قالب 
طرح تحول نظام ســالمت بهسازى و حتى نوسازى شده مى تواند يك 

پشتوانه قابل اتكا براى مديريت بحران هايى مانند شيوع كرونا باشد.
طواف زاده بيان كرد: براســاس اظهارات نماينده مردم تويســركان در 
مجلس قرار نيســت بيمارستان ولى عصر(عج) تويسركان به طور كامل 
تعطيل شود هرچند تعدادى از بخش هاى تخصصى آن به بيمارستان 

تازه افتتاح شده شهيدسليمانى انتقال مى يابد.

تربيت شهروندان ديجيتال 
چگونه محقق مى شود؟

 يك كارشناس فضاى مجازى گفت: براى مقابله با آسيب هاى فضاى 
مجازى بايد به جاى مسدود ســازى، بحث ســواد رسانه اى را در مقاطع 
مختلف براى كودكان بازگو كرده و اين گونه، شهروند ديجيتال يا شهروند 

سايبرى را تربيت كنيم.
 فعاليت در بستر فضاى مجازى و حضور فعاالنه در شبكه هاى اجتماعى 
اگرچه فرصتى مغتنم به شــمار آمده و مى تواند در بسيارى از عرصه ها 
تحول آفرين باشــد اما بى اطالعى از الزامات حضور در اين گونه شبكه ها 

سبب شده اين فرصت، تبديل به تهديد شود.
اگــر اين روزها فرصتى پيدا كرده و به دادگاه هاى قضايى مراجعه كنيد، 
خواهيد ديد كه حجــم زيادى از پرونده هاى قضايى مربوط به تخلفاتى 
اســت كه در اين فضا رخ داده اســت، تخلفــات و جرائمى كه به تعداد 
زيادى از اعضاى جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان آسيب هاى جدى وارد 

كرده است.
 على درويشى در گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه امروزه به ويژه با شيوع 
كرونا و سياســت هاى مبنى بر قرنطينه خانگى، پيام رسان هاى مختلف 
به ويژه اينستاگرام، اليكى، توييتر و تلگرام به دليل فضاى متنوع و جذابى 
كه دارد، بســيار مورد استقبال و استفاده مردم با هر سن و از هر قشرى 
قرار گرفته است، اظهار كرد: برنامه هايى مانند اينستاگرام عالوه بر سرگرم 

كردن خانواده ها، آسيب ها و معضالت زيادى را ايجاد كرده است.
وى بيــان كرد: در اين ميــان كودكان و نوجوانان در معرض آســيبب  
بيشترى قرار دارند زيرا به دليل شرايط موجود گوشى هاى هوشمند مجهز 
به اينترنت به آسانى، بدون محدوديت و نظارت در اختيار آنان قرار گرفته 

و ممكن است تنها با يك كليك اشتباه بمباران اطالعاتى شوند.
كارشناس فضاى مجازى با بيان اينكه اينترنت به سادگى توانست فرهنگ، 
نگرش و ادبيات فرزندان ما را تغيير دهد، عنوان كرد: اينستاگرام داراى 
هوش مصنوعى اســت يعنى تنها با يك كليك عاليق شما را تشخيص 
داده و در تازه سازى هاى بعدى براساس عاليق شما محتوا را به روزرسانى 

مى كند.
وى با اشــاره به اينكه دسترسى بدون نظارت كودكان به فضاى مجازى 
به ويژه شــبكه هاى اجتماعى، مى تواند سبب بلوغ زودرس در آنها شود، 
گفت: براى مقابله با چنين بحرانى معتقدم بايد به جاى مسدود ســازى، 
بحث ســواد رســانه اى را در مقاطع مختلف براى كودكان بازگو كرده و 

اين گونه، شهروند ديجيتال يا شهروند سايبرى را تربيت كنيم.
درويشــى با بيان اينكه اگر شهروند ســايبرى و ديجيتال تربيت كنيم 
اين فرد به ســادگى درست از نادرست را تشــخيص خواهد داد، مطرح 
كرد: اين فرد درصورت چنين تربيتى پيش از ارســال محتوا به ديگران 
يا اشتراك گذارى آن به عمل خود فكر مى كند كه اين فكر كردن بخشى 

از سواد رسانه اى يا سواد ديجيتال داشتن است.
وى كاهش سرقت هاى اينترنتى، كاهش اعتياد به فضاى مجازى و كاهش 
ورودى پرونده هاى اين حوزه به دستگاه قضايى را از نتايج تربيت شهروند 
ديجيتال و سايبر دانست و افزود: بايد مسأله شهروند سايبرى را از مقطع 
ابتدايى به كودكان آموزش دهيم زيرا در اين ســن هنوز شخصيت آنها 
شــكل نگرفته و از طرفى نيز بسيارى از والدين سواد ديجيتال ندارند به 
همين دليل انتقال اين مطلب از ســوى معلم براى دانش آموزان جذاب 

خواهد بود.
اين كارشناس مسائل ســايبرى تصريح كرد: خانواده هاى ما بايد بدانند 
وقتى مطلبى را در فضاى مجازى منتشر مى كنند اين مطلب حتى اگر 
آن را حذف كنند ديگر در اختيارشان نيست، بنابراين بايد هنگام فعاليت 

در فضاى مجازى دقت و احتياط بيشترى داشته باشند.
وى گفت: اگر به خوبى بتوانيم افراد را شهروند ديجيتال تربيت كنيم آن 
زمان فرزندان ما حريم خصوصى را در فضاى مجازى درك خواهند كرد 
و مى فهمند تعداد دنبال كننده يا فالئور مهم نيست بلكه حريم خصوصى 

حائز اهميت است.
درويشــى با بيان اينكه در اينستاگرام محدوديت سنى وجود ندارد و به 
جهت تنوع اين برنامه همه نوع قشــرى در آن فعاليت مى  كنند، اظهار 
داشت: تربيت شهروند ديجيتال از همه ابعاد حائز اهميت است به همين 
دليل در اين عرصه بايد رسانه ملى با ايجاد شبكه اى ويژه، آموزش سواد 
رسانه اى را به صورت تخصصى نظير شبكه هاى ايران كاال، نسيم يا شما 

ايجاد كند.
وى بــا تأكيد براينكــه بايد كتاب تفكر ســواد رســانه اى از مقطع 
متوســطه دوم با تغيير محتوا از مقطع ابتدايى آموزش داده شــود، 
عنوان كرد: درحال حاضر كسانى در اينستاگرام به عنوان اينفلوئنسرها 
فعاليت دارند كه سواد آكادميك دانشگاهى نداشته و نخبه(سياسى، 
اجتماعــى، هنرى) نيز نيســتند ولى دنبال كننــدگان زيادى دارند، 

مسأله اى كه چرايى آن بايد مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد.
اين كارشناس فضاى مجازى با تأكيد بر اينكه كرونا نقش اينترنت و 
فضاى مجازى را بسيار پررنگ تر از گذشته كرده است، افزود: زندگى 
پــس از كرونا با زندگى پيش از آن بســيار متفــاوت خواهد بود در 
گذشته از والدين مى خواستيم كه به هيچ وجه گوشى هوشمند دست 
فرزنــدان خود ندهنــد اما امروز اصرار داريم تا بچه ها با اســتفاده از 
اين گوشــى هوشمند وارد فضاهاى آموزشى مانند شاد شوند؛ در اين 
شرايط بهتر است از همين حاال آغاز كرده و خود را به سواد رسانه اى 
و ديجيتــال مجهز كنيم تا بتوانيم نوجوانــان را از خطرات احتمالى 

مصون نگه داريم.
درويشــى با اشاره به اينكه هنگامى كه جوان يا نوجوانى مورد هجمه 
مطالب منتشر شده در فضاى مجازى و يا شبكه هاى اجتماعى مانند 
اينســتاگرام قرار مى گيرد نحوه برخورد والدين با او بسيار مهم است، 
مطرح كرد: والدين بايد با فرزندان خود به خصوص در مقطع تحصيلى 
ابتدايى دوســت و همراه باشــند و حتى به ظاهــر از آنها راهكارهاى 
اســتفاده از اين برنامه ها را بپرسند، بدين شكل باب گفت وگو با آنها 
بازخواهد شــد، كودكان به والدين خود بيشــتر جذب مى شوند و با 
اين رفتارها درصورت بروز مشكل براى كودك نخستين پناهگاه آنها 

والدينشان خواهد بود.
وى با بيان اينكه الزم است والدين يكى از دنبال كنندگان اينستاگرامى 
فرزند خود باشــند، گفت: والدين با ايــن اقدام خود ضمن نظارت بر 
فعاليت فرزند خود در شــبكه هاى اجتماعى، محبت خود به او را نيز 
ثابت كرده و مانع از انتشار برخى مطالب توسط فرزندشان مى شوند.

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان:
 مسلم مخفى

خبرنگاران: اميرحسين اذكايى، فائزه 
محمدى، وحيد الوندى، رقيه وحدتيان

شماره تماس: 08132660364

خبر امام جمعه همدان: خبر

بازار در مواردى به جوالنگاه سودجويان 
تبديل شده است

■ تشكيل صف هاى طوالنى براى تأمين اقالم مصرفى در شأن مردم نيست

نخستين مورد ابتال به كروناى انگليسى 
در همدان تأييد شد

 سخنگوى دانشــگاه علوم پزشكى همدان گفت: نخستين مورد كروناى انگليسى در 
همدان تأييد شد.

محمد طاهرى در گفت و گو با خبرنگار تســنيم، اظهار داشت: چندين نمونه مشكوك به 
كروناى انگليســى از استان به تهران ارسال شده بود كه متأسفانه روز گذشته نخستين 

نمونه كروناى انگليسى در همدان توسط وزارت بهداشت تأييد و اعالم شد.
وى با بيان اينكه عالئم كروناى جهش يافته انگليســى هم مانند ويروس چينى اســت، 

تصريح كرد: اما در كروناى جهش يافته شدت عالئم بيشتر و حادتر است.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى همدان با اشاره به اينكه دوره پنهان كروناى انگليسى در 
بيماران كمتر از 72 ســاعت است، گفت: اين درحالى است كه در كروناى چينى ممكن 
بود بيمار تا ده روز هيچ عالمتى نداشته باشد. وى با بيان اينكه  ويروس انگليسى از طريق 
قطرات آب دهان و تنفس افراد است، اظهار داشت: استفاده از ماسك، شست و شوى مكرر 
دســت ها و حفظ فاصله 2 مترى از ديگران مطمئن ترين راه پيشــگيرى از اين بيمارى 

خطرناك است.
ســخنگوى دانشگاه علوم پزشــكى همدان با تأكيد بر اينكه از هرگونه سفر و مراوده با 
افرادى كه از مســافرت برگشــته اند خوددارى كنيد، گفت: برگزارى هرگونه ميهمانى و 

دورهمى به معناى تشديد خطر ابتال به اين ويروس كشنده است.

 با جدى شــدن راه اندازى دفتر منطقه اى 
يونســكو در همدان و با اعتراض شديد بسيج 
دانشجويى دانشگاه فرهنگيان همدان و شوراى 
بســيج فرهنگيان استان، رئيس بسيج اساتيد 
استان به شرح بايدها و نبايدهاى گشايش دفتر 

يونسكو در همدان پرداخت.
 بــا جدى شــدن راه اندازى دفتــر منطقه اى 
يونسكو در همدان حسن رحيمى روشن رئيس 
بسيج اســاتيد اســتان همدان و استاد علوم 
سياسى دانشگاه بوعلى سينا در جمع اصحاب 
رسانه به بررســى بايدها و نبايدهاى گشايش 

دفتر يونسكو در همدان پرداخت.
اين استاد علوم سياسى دانشگاه بوعلى سينا با 
بيان اينكه در خبرهايى كه جسته و گريخته در 
روزهاى اخير در فضاى مجازى و واقعى منتشر 
شده اســت اين نكته جلب توجه مى كند كه 
گويا قرار است با تصويب شوراى محترم شهر 
همــدان، دفتر منطقه اى يونســكو در همدان 
گشــايش يابد، اظهار كرد: انتشار اين خبر كه 
تاكنون قطعيت آن نيز هنوز مشــخص نشده، 
اظهارنظر هاى موافــق و مخالف را برانگيخته 

است.
وى افزود: بديهى اســت هر اقدامى از اين نوع، 
كه منافع احتمالــى و مضرات احتمالى آن به 
قاطبه مردم كشــور و در اين موضوع خاص، با 
منافع و فرهنگ مردم اســتان همدان مربوط 
مى شــود، اقناع مردم از لحاظ ضرورت  كار و ... 

توسط مجريان اين برنامه الزم است.
رئيس بســيج اساتيد اســتان همدان عنوان 
كرد: جمهورى اســالمى ايران عضو ســازمان 
ملل متحد اســت و به  تبع اين عضويت، اصل 
همكارى با نهادهاى زيرمجموعه سازمان ملل 
مثل يونسكو، فائو و ... فى نفسه اشكالى ندارد؛ 
اما اين نكته را نبايد از ياد برد كه پيوســتن به 

ســازمان هاى بين المللى به صورت كامل، يا با 
(حق تحفظ ) حق كشور ميزبان است و براساس 
حقوق بين الملل هيچ كشورى براى پيوستن به 

سازمان هاى بين المللى اجبارى ندارد.
وى با اشاره به اينكه نكته اى كه باقى مى ماند 
و نبايد از  كنار آن به ســادگى و بدون پاسخى 
قانع كننده عبور كرد همانا عايدى است كه از 
اجراى منويات سازمان مربوطه ممكن است در 
كشــور ميزبان حاصل شود، گفت: كنوانسيون 
وين در مورد حقوق معاهدات به اصل تساوى 
حقوق ملت ها و حق آنها در تعيين سرنوشــت 
خود، اصل تساوى حاكميت كشورها و استقالل 
آنهــا، اصل مداخلــه نكردن در امــور داخلى 
كشورها، اصل ممنوعيت تهديد به اعمال زور يا 
اعمال زور و اصل احترام و رعايت جهانى حقوق 
بشر و آزادى هاى اساسى همه افراد اذعان دارد.

رحيمى روشن ادامه داد: همچنين، اصل پذيرش 
تعهد كمتر توسط كشورهاى مورد تأكيد حقوق 
بين الملل است. از اين رو همه كشورها براساس 
محاسبات عقالنى و سنجش مضرات و منافع 
پيوستن به سازمان هاى بين المللى(در كل) و 
اجراى خواســته ها و برنامه آن سازمان(به طور 

خاص) به همــكارى يا عدم همــكارى اقدام 
مى كنند.

وى بيــان كــرد: بنابراين، در مورد گشــايش 
دفتر يونسكو در همدان مجريان امر، از جمله 
شوراى محترم شهر و استاندارى محترم، بايد 
به پرســش هاى جدى در اين مورد براى اقناع 
افكار عمومى و دلسوزان كشور و نظام پيش از 

هر اقدامى مبادرت كنند.
اين استاد علوم سياسى با بيان اينكه يونسكو 
به عنوان يكى از سازمان هاى وابسته به سازمان 
ملل متحد اســت كــه اهــداف كوتاه مدت و 
بلندمدتــى را دنبال مى كند، افزود: اين اهداف 
ممكن است الزاما اهداف اعالم شده اين سازمان  
در مورد حمايت از صنعت گردشگرى كشور يا 
شهر ميزبان، براى بيشينه كردن منافع كشور 

ميزبان، نباشد.
وى اظهار داشت: فراموش نشده است كه سند 
2030 كه قــرار بود محتواى آموزشــى نهاد 
آموزش و پرورش  را مديريت كند از برنامه هاى 
بلندمدت اين ســازمان بود كه با رهنمودهاى 

رهبر انقالب ظاهرا كنار گذاشته شد.
رئيس بســيج اساتيد اســتان همدان با اشاره 

به اينكه با توجه بــه نكات پيش گفته، به طور 
خاص در اين زمينه پرســش هاى ذيل مطرح 
است، عنوان كرد: آيا مجريان محترم اين برنامه 
مضرات و محاسن گشــايش دفتر يونسكو در 
همدان را ســنجيده اند؟ اگر پاسخ مثبت است 

اين معايب و منافع چيست؟
وى ادامــه داد: اگر پرســش ها را ريز تر مطرح 
كنيم بايد گفته شــود كه  به طور خاص دفتر 
يونســكو در همدان قرار است چه خدمتى به 
فرهنگ و صنعت گردشگرى همدان ارائه دهد؟ 
چه نقصى در فرهنگ عمومى، گردشــگرى و 
سياسى شهر و اســتان همدان وجود دارد كه 
دفتر يونســكو مى تواند ايــن نواقص را مرتفع 
كند؟ (منظور اين نيســت كــه نقصى وجود 
ندارد)، آيا سنجشى علمى در اين زمينه صورت 
پذيرفته اســت؟ از آنجايى كه در ســال هاى 
گذشته و به دفعات رهبر انقالب، بر لزوم تهيه 
پيوست فرهنگى براى همه برنامه ها و پروژه ها 
تأكيد كرده اند، آيا براى اجراى اين امر، پيوست 
فرهنگى وجود دارد؟ آيا وجود دفتر يونسكو در 
همدان قرار است هزينه اى مادى، بر بيت المال و 
ماليات دهندگان استان تحميل كند؟ اگر پاسخ 
مثبت است، دستاورد آن چيست؟ اصوال هزينه 
مالى آن در استان، چگونه تأمين مى شود؟ اگر 
هزينه دفتر، از اعتبارات خود سازمان است در 
مقابل آن چه انتظارى وجود دارد؟ و قرار است 

دستاورد اين سازمان براى خود چه باشد؟
وى تصريح كرد: اين پرسش ها و ده ها پرسش 
ديگر كه در اين مجال نمى گنجد، پرسش هاى 
مهمى اســت كه الزم است مجريان محترم از 
جمله استاندارى و شوراى شهر براى آنها پاسخ 
داشــته باشــند و با توجه بحث عقالنى و روز 
جامعه، مبنى بر لزوم شفافيت به اطالع همگان 

برسانند.

بايدها و نبايدهاى گشايش دفتر يونسكو در همدان 



C M

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

يكشنبه  17 اسفندماه 1399  شماره 3992

7

خبـر ورزشى خبـرورزشى

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

ستاره سرخ يكه تاز ليگ برتر استان 

 تيم فوتبال ســتاره سرخ تويسركان با كسب پيروزى در هفته پنجم 
رقابت ها همچنان يكه تاز جدول رده بندى ليگ برتر استان است.

هفته پنجم مسابقات ليگ برتر فوتبال قهرمانى باشگاه هاى استان با انجام 
4 بازى در ورزشــگاه شهيد شمسى پور دنبال شــد و تيم ستاره سرخ 
تويسركان با غلبه بر حريف خود همچنان يكه تاز جدول رده بندى باقى 

ماند.
در اين هفته ستاره سرخ در مصاف با پاسارگاد نوين نهاوند به برترى 2

بر صفر رسيد تا با كسب 12 امتياز صدرنشين رقابت ها باشد.
تيم فوتبال شهداى باباعلى بهار نيز در ديدارى پرگل موفق شد تيم علم و 
ادب همدان را 4 بر 2 شكست دهد و در تعقيب ستاره سرخ قرار گيرد.

تيم فوتبال مهر همدان نيز در مصاف با تاالر وحدت به پيروزى رســيد 
در اين بازى مهر با 2 گل 40 مترى به پيروزى رســيد. در آخرين بازى 
نيز 2 تيم صنايع دســتى اللجين و كوالك سرخ تويسركان به تساوى 2

بر 2 رضايت دادند.
با گذشــت 5 هفته از رقابت ها تيم فوتبال ستاره سرخ تويسركان با 12

امتياز صدرنشــين اســت و 2 تيم مهر همدان و شهداى باباعلى بهار با 
كسب ده امتياز تيم تويسركانى را تعقيب مى كنند.

در انتهاى جدول نيز كوالك تويســركان و علم و ادب همدان با 4 و 3
امتياز حال و روز چندان مساعدى ندارند.

اين رقابت ها اين هفته با انجام 4 ديدار دنبال مى شــود. در اين هفته تيم 
تاالر وحدت با كوالك تويسركان ديدار مى كند و ستاره سرخ تويسركان 
به مصاف صنايع دســتى اللجين مى رود. تيــم مهر با علم و ادب بازى 
خواهد كرد و تيم شهداى باباعلى بهار به مصاف پاسارگاد نوين نهاوند 

خواهد رفت.

سوت رنجبر در ليگ دسته دوم 
 تيم داورى اســتان همدان فردا يكى از ديدارهاى ليگ دســته دوم 

بزرگساالن كشور را قضاوت خواهند كرد.
فردا از هفته دوازدهم ليگ دسته دوم كشور يك بازى در ورزشگاه غدير 

تهران برگزار مى شود و نيروى زمينى تهران ميزبان اترك بجنورد است.
با اعالم دپارتمان داورى فدراسيون فوتبال، قضاوت اين بازى را داوران 
استان همدان به عهده خواهند داشت.بنابر اعالم اين دپارتمان فردا حامد 
رنجبرصولتى اين ديدار را سوت مى زند و ابوالفضل بيات و امين سخائى 
وى را در امــر قضاوت همراهى خواهند كرد همچنين حجت قپانورى 

نيز در اين ديدار داور چهارم است.

گرين كشاورز امروز ميزبان عقاب تهران 
 هفته يازدهم رقابت هاى مرحله نخســت ليگ دســته سوم باشگاه 
كشور امروز با انجام 6 بازى در گروه سوم دنبال مى شود كه در يكى از 

اين ديدارها نماينده استان ميزبان عقاب تهران است.
تيم گرين كشــاورز نهاوند كه در ايــن رقابت ها نمايش چندان موفقى 
نداشــته و اميدى به صعود ندارد و تنها براى بقا و كسب سهميه براى 
فصل آينده تالش مى كند، امروز در ورزشگاه شهيد عليمراديان نهاوند 
ميزبان عقاب تهران است هر 2 تيم در ميانه جدول اميدى براى صعود 
ندارند و تنها براى بقا مى جنگند.در ديگر ديدارهاى اين گروه صدرنشين 
رقابت ها نفت ايرانيان با ذوب آهن اردبيل ديدار مى كند و ستارگان آژند 
آذربايجان پذيراى پيكان مهر تهران اســت. ياران مهدوى كيا با يكى از 
مدعيان صعود شهداى گروس بيجار ديدار مى كند و جام جم بيله سوار 
نيز ميزبان خورشــيدمهر قروه اســت و درنهايت 2 تيم كاويان نقده و 

اوحدى مراغه نيز در مهاباد به مصاف هم مى روند.

مربيان برتر فوتبال همدان معرفى شدند
 كانون مربيان فوتبال همدان، برترين هاى سال فوتبال و فوتسال اين 

استان در فصل 99-98 را معرفى كرد.
نماينــده كانون مربيان همــدان با اعالم اين مطلب بــه ايرنا گفت: در 
نظرسنجى انجام شده پيرامون انتخاب برترين مربيان فوتبال و فوتسال 
فصل گذشته رقابت هاى ورزشــى استان همدان، 4 مربى برتر شناخته 
شــدند. مصطفى كاشى اظهار داشت: برهمين اساس احمد جمشيديان 
به عنوان مربى برتر رده ســنى بزرگساالن برگزيده شد. همچنين قاسم 
كوروشى در رشته فوتسال، نادر كرمى در رده سنى پايه، سميه روزبهانى 
در حوزه بانــوان نيز به عنوان برترين مربيان فوتبال اســتان همدان در 

حوزه هاى مربوطه انتخاب شدند.

مسابقه دوستانه مينى گلف در همدان
 مسابقه دوستانه مينى گلف با شعار آرزوى سالمتى براى تايگر وود 

برگزار شد.
اين مسابقه در ســايت تخصصى مينى گلف همدان واقع در مجموعه 
ورزشى شــهيد عليرضا شمسى پور با شــركت تعداد قابل توجهى از 
ورزشــكاران و عالقه مندان به رشته مينى گلف با شعار آرزوى سالمتى 
براى تايگر وود برگزار شــد. گفتنى است تايگر وود قهرمان افسانه اى 
گلف جهان به تازگى دچار سانحه رانندگى شديدى شد و هم اكنون در 

بيمارستان بسترى و تحت درمان است.

ليگ دسته يك استان آغاز شد 
 رقابت هاى فوتبال دسته نخست قهرمانى باشگاه هاى استان با شركت 

11 تيم آغاز شد.
در اين رقابت ها تيم هاى آراد جورقان، شــيرزاد، شــاهين و اكباتان از 
همدان، خانه جوانان، وحدت و غدير از مالير، جهش فامنين، رادمردان 
ســامن، عقاب اسدآباد و ياران كورش نهاوند شــركت دارند كه در 2 
گروه رقابت هاى خود را به صورت مجتمع در 2 شــهر مالير و همدان 

دنبال مى كنند.
گروه نخست اين رقابت ها با حضور تيم هاى شاهين، اكباتان و شيرزاد از 
همدان، آراد جورقان، جهش فامنين و عقاب اسدآباد در ورزشگاه شهيد 
شمسى پور همدان برگزار مى شود كه در هفته نخست شيرزاد همدان 2 
بر يك آراد جورقان را شكســت داد و شاهين همدان نيز 3 بر 2 از سد 
جهش فامنين گذشت و عقاب اســدآباد نيز با 2 گل اكباتان همدان را 
مغلوب ساخت. اما رقابت هاى گروه دوم با شركت 5 تيم وحدت، غدير 
و خانه جوان مالير به همراه رادمردان سامن و ياران كوروش نهاوند در 

ورزشگاه روحيان مالير دنبال مى شود.
در هفته نخست اين رقابت ها تيم غدير مالير 2 بر يك همشهرى خود 
وحدت را مغلوب كــرد و خانه جوان مالير نيز در مصاف با رادمردان 
ســامن يك بر يك متوقف شــد. هفته دوم اين رقابت ها امروز دنبال 
مى شــود و در همدان جهش فامنين با عقاب اسدآباد با قضاوت ايمان 
چگينى، مجتبى مظاهرى و حسين صالحى ديدار مى كند و 2 تيم همدانى 
شيرزاد و شاهين نيز به مصاف هم مى روند. اين بازى را حجت قپانورى، 

مسعود اميرى و متين مصباحى قضاوت مى كنند.
در ورزشــگاه روحيان مالير نيز 2 ديدار برگزار مى شــود، ابتدا غدير 
مالير و خانه جوان مالير با قضاوت حســين عارفى، ميثم ترك جوكار 
و عليرضا تيمورى با هم ديدار مى كنند و ســپس ياران كوروش مقابل 
وحــدت مالير صف آرايى مى كنند. اين بازى را بهروز عالمى روشــن 
سوت مى زند و محمد اسماعيل پور و بهنام ميرزامحمدى وى را در امر 

قضاوت همراهى مى كنند.

كالس مديريت فوتبال در استان آغاز شد
 دوره مديريت فوتبال با حضور اساتيد و مديران عامل از استان هاى 

مختلف كشور در همدان آغاز شد.
در اين دوره از كالس هاى مديريت كه از 14 تا 25 اسفندماه در همدان 
برگزار مى شــود با مدرسان برجسته دانشگاه تهران و فدراسيون فوتبال 

دنبال مى شود.
در اين كالس هــا مباحثى چون بازاريابى با مدرســى محمد كاظمى، 
برنامه ريزى و توسعه توســط باقرى، ساختار و تشكيالت و مديريت 
رويداد توسط شهريارى، مديريت عمومى توسط آقايى و حقوق ورزشى 

توسط براتى تدريس مى گردد. 
در پايان دوره از شــركت كنندگان آزمون كتبى و شفاهى اخذ و مدرك 

مديريت به شركت كنندگان اهدا خواهد شد.
گفتنى است نخستين دوره تخصصى مديريت در فوتبال در استان همدان 
در كشور به صورت آنالين و تحت نرم افزار گوگل ميت درحال برگزارى 

است.

كارگاه آشنايى با ورزش كبدى 
در همدان برگزار شد

 نخستين كارگاه آشــنايى با ورزش كبدى با عنوان «آموزش محور 
توسعه در رشته كبدى» در همدان برگزار شد.

رئيس هيأت كبدى استان در حاشيه برگزارى اين كالس، تربيت مربى 
و داور و معرفى به جامعه حرفه اى كشور را يكى از رويكردهاى هيأت 
خواند و گفت: تعدد مربى موجب افزايش كالس هاى آموزشى مى شود 

و يكى از وظايف هيأت ها پرداختن به اين امر است. 
كارگاه آشــنايى با ورزش كبدى با مربيگرى توســط مدرس مربيگرى 
فدراســيون زكريا محبعلى و ياســمن رحمانى و كارگاه داورى توسط 

مدرس داورى فدراسيون كيانوش سليمانى برگزار شد.
در پايان از برگزيدگان و منتخبين چالش ورزش در خانه كه در شرايط 
شيوع ويروس كرونا توسط هيأت كبدى استان با هدف استمرار ورزش 

برگزار شده بود، تجليل شد.

اعزام تيم هاكى آقايان به مسابقات ليگ برتر
 تيم هاكى همدان به مسابقات ليگ برتر هاكى كشور اعزام شد.

تيم هاكى مردان استان به دوزادهمين دوره از مرحله نيمه نهايى و فينال 
مسابقات ليگ برتر هاكى كشور اعزام شدند.

اين دور از مسابقات كه به ميزبانى فدراسيون هاكى جمهورى اسالمى 
ايران در اســتان تهران و ورزشــگاه فتح با حضور 8 تيم از استان هاى 
همدان، آذربايجان شرقى، آذربايجان غربى، گلستان، كرمانشاه، سمنان، 

لرستان و ايالم برگزار مى شود.
تيم استان همدان با مربيگرى عارف محمدى و سرپرستى ميثم مشهدى 
با تركيبى از بازيكنان جوان و مستعد بومى به نام هاى آرش بياتى، مسعود 
مراتى، امير باللى، ميثم محمدى، ميعاد كرامتى، محمد مرادى صامت، على 
فرشچيان، محسن نورى بشير و تنها يك بازيكن غيربومى به نام پژمان 

اسدى در اين مسابقات شركت مى كند.

تصميم گيرى شتابزده به پاس لطمه مى زند
 هرگونه اقدام شــتاب زده به تيــم فوتبال پاس ضربه مى زند و بايد با بررســى دقيق و 
همه جانبه شرايط باشگاه، براى انتخاب سرمربى جديد و بهبود اوضاع تيم تصميم گيرى شود.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان با اعالم اين مطلب به ايرنا، ضمن تشريح وضعيت 
فعلى پاس همدان پس از رفتن سرمربى تيم و بروز برخى مسائل حاشيه اى، اظهار كرد: بروز 
اين قبيل مســائل در فوتبال طبيعى است و به هواداران اطمينان مى دهم كه جاى هيچ گونه 

نگرانى نيست.
حميد سيفى تصريح كرد: شــرايط تيم پاس را به دقت رصد مى كنيم و برهمين اساس در 
راستاى حل اساسى مشكالت موجود تيم از هرگونه اقدام احساسى و تصميم گيرى شتابزده 

و عجوالنه پرهيز خواهيم كرد. وى افزود: جدايى مهدى پاشــازاده يكســرى مشكالت و 
پيامدهاى منفى براى تيم فوتبال پاس به دنبال داشت كه بايد مديريت شود و مهم ترين كار در 

شرايط فعلى انتخاب سرمربى جديد براساس معيارهاى فنى و كارشناسى است.
ســيفى بــا تأكيــد بــر اينكــه پــس از انجــام كار كارشناســى و بررســى دقيــق، 
ــاس اســت،  ــل باشــگاه پ ــا مديرعام ــاره انتخــاب ســرمربى ب ــى درب ــرى نهاي تصميم گي
گفــت: حمايت هــاى مالــى اميــر عظيمــى مديرعامــل باشــگاه بــراى موفقيــت تيــم فوتبال 
پــاس شايســته قدردانــى اســت و بايــد بــه تصميــم وى بــراى انتخــاب ســرمربى جديــد 

تيــم نيــز احتــرام گذاشــت.
وى با بيان اينكه انتخاب سرمربى حق طبيعى مديريت باشگاه است، افزود: از هواداران بابت 
تعصبى كه به تيم پاس دارند صميمانه قدردانى مى كنم و اظهارنظر در اين زمينه و پيگيرى 

وضعيت تيم را نيز حق مسلم آنها مى دانيم، اما در اين زمينه تصميم نهايى را مديرعامل باشگاه 
مى گيرد. اسامى مطرح شده به عنوان سرمربى جديد تيم گمانه زنى رسانه اى است و درنهايت 
مديرعامل باشــگاه با بررسى دقيق شرايط مبتنى بر اصول فنى و حرفه اى، گزينه موردنظر را 

اعالم خواهد كرد.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان خاطرنشان كرد: از همه دلسوزان و دوستداران تيم 
پاس مى خواهم كه كمك حال تيم و مديريت باشگاه باشند زيرا هر موفقيت و افتخارى در 

ورزش با همدلى و اتحاد به دست مى آيد. 
وى همچنين ضمن قدردانى از حمايت هاى رئيس هيأت فوتبال همدان از تيم پاس، اظهار 
اميدوارى كرد كه با تالش بازيكنان و حمايت  هواداران شرايط براى موفقيت بيش از پيش 

تيم در ادامه مسير و حضور موفق در ليگ دسته 2 و جام حذفى فراهم شود.

سليمان رحيمى »
 تيم فوتبال پاس همــدان امروز در هفته 
دوازدهم ليگ دســته دوم كشور بدون مربى 

به ميدان مى رود.
هفتــه دوازدهــم رقابت هاى فوتبال دســته 
دوم قهرمانى باشــگاه هاى كشــور امروز و 
فردا با انجام 14 بازى در شــهرهاى مختلف 
دنبال مى شــود كه در اين هفته، امروز پاس 
در ورزشــگاه حاجى بابايى مريانــج ميزبان 
شمس آذر قزوين است و ديگر نماينده استان 
شهردارى همدان فردا در ديدارى سخت در 

گناوه ميهمان اميد اين شهر است.
پاس كه اين روزها آبستن حوادث و حواشى 
اســت، درحالــى از تيم شــمس آذر قروين 
پذيرايــى مى كند كه نيمكت اين تيم خالى از 
مربى است و پاس بدون مربى و كادر فنى به 

مصاف حريف مى رود.
پس از جدايى مهدى پاشازاده از پاس، قاسم 
سيانكى در 2 بازى هدايت پاس را در دست 
گرفت كه حاصل آن پيروزى مقابل شهردارى 
بــم در جام حذفــى و تســاوى برابر اترك 

بجنورد بود.
در هفتــه گذشــته تنى چند از هــواداران 
خواهان اســتعفاى ســيانكى شــدند و اين 
هجمه و فشــار ســبب شد تا ســيانكى در 
حكم  خواهان  باشــگاه  مسئوالن  با  نشستى 
ســرمربيگرى پاس شــود كه بــا مخالفت 
مديــران باشــگاه روبــه رو شــد و حكم 
سرمربيگرى پاس را موكول به كسب نتايج 
در 2 بازى آينده كردند كه به مذاق سيانكى 
خــوش نيامد و وى به همــراه برزگر ديگر 
در  پاشــازاده  همكاران  از  بازمانــده  مربى 
آستانه بازى پاس و شمس آذر، پاس را رها 

كردند و راهى شهرهاى خود شدند.
با اين حســاب پاس در بــازى امروز بدون 
مربى اســت و احتمــاالً رضــا كيانى مربى 
دروازه بان هاى پاس به همــراه كاپيتان اول و 
دوم تيم رضا كاشفى و محمد آشتيانى تركيب 

تيم را براى بازى امروز خواهند چيد.
باز هم مربيان غيربومى دست پاس را در حنا 
گذاشتند و بار ديگر مربى بومى جور پاس را 
مى كشد. پاس با اين شــرايط امروز بايد در 
ديدارى حساس با نماينده قزوين ديدار كنند. 

اين بازى با توجه به جايگاه 2 تيم حساسيت 
خاصى دارد و كســب پيــروزى براى پاس 

حياتى است.
مديران پاس در روزهاى گذشته با گزينه هاى 
مختلفى براى هدايت پاس مذاكره كردند كه 
تا پيش از نگارش اين مطلب توافقى حاصل 
نشده اســت و اگر در دقايق پايانى سرمربى 
تيم معرفى شود تنها مى تواند از جايگاه ويژه 
نظاره گر بازى پاس باشد و اجازه حضور در 

نيمكت پاس را نخواهد داشت.
از طــرف ديگر چند بازيكــن پاس هوايى 
شده اند و قصد فســخ قرارداد دارند. گويا 
پاشــازاده به آشتيانى و اكبرخواه چراغ سبز 
نشــان داده و قصد دارد كــه آنها را به تيم 
ماشين ســازى منتقل كند و اگر پاســى ها تا 
پايــان نيم فصــل پرداختــى بازيكنان خود 
را بــه 50 درصد نرســانند احتمال فســخ 
يكطرفه و كوچ بازيكنان پاس زياد اســت 
و ايــن مى تواند بر آينده اين تيم تأثير منفى 

بگذارد.
در روزهاى گذشــته پاس زيرنظر رضا كيانى 
مربــى دروازه بان ها تمرينات خــود را انجام 
دادند و كيانى توانســت تا حــدودى از نظر 
روحى و روانى تيم را شــارژ كند و در بازى 
امروز خارج از تاكتيك و تكنيك اين غيرت 

و تعصب بازيكنان اســت كــه نتيجه را رقم 
مى زند كــه اميدواريم بازيكنان با تعصب باال 
امروز بازى كنند. اين ديدار را ميالد كهزادى 
به همــراه جالل محمدى و ساســان مصرى 

قضاوت خواهند كرد.
امــا ديگر نماينده اســتان فــردا در ديدارى 
حســاس و 6 امتيازى براى قــرار گرفتن در 
صدر جدول در بندر گناوه به ديدار اميد اين 

شهر مى رود.
2 تيم كه از مدعيان قهرمانى گروه نخســت 
هســتند در اين بازى با هدف كسب پيروزى 

به ميدان مى روند.
تيم فوتبال شهردارى كه روند روبه رشدى را 
در ليگ داشته و در بازى هاى خارج از خانه 
نتايج خوبى كســب كــرده، در اين بازى نيز 
مصمم اســت كه حداكثر امتياز را كسب كند 
و راه خود را براى كســب قهرمانى نيم فصل 

هموار نمايد.
شــاگردان طالئى منش در اين بازى در تالش 
خواهنــد بود كه با ارائــه فوتبالى زيبا نتيجه 

دلخواه را كسب كنند.
ديدار 2 تيم شهردارى همدان و اميد گناوه 
را محمدعلــى صالحــى به همــراه محمد 
درخشــان و مجتبى خواجه اى در ورزشگاه 
ســراجى گناوه قضاوت خواهنــد كرد اما 

در ســاير ديدارهاى اين هفته شــهردارى 
اســت  كامياران  اتحاد  ميزبــان  بندرعباس 
و مــس نوين كرمان از فــوالد نوين اهواز 
پذيرايى مى كند تيم ويســتاتوربين تهران با 
هدايت فرشــاد پيوس راهى اهواز مى شود 
تا با ملى حفارى اين شــهر ديدار كند، مس 
شــهر بابك ميزبان شهردارى ماه شهر است 
و شهردارى بم از شهيد قندى يزد پذيرايى 

مى كند.
تيم شــاهين بندرعامرى بوشهر در تنگستان 
ميزبان ســردار بوكان اســت و نفت اميديه 
صدرنشــين گروه دوم پذيــراى ميالد تهران 

خواهد بود.
فردا نيز اسپاد تهران با ايرانجوان بوشهر ديدار 
مى كند و ســپيدرود رشــت به ميهمانى علم 
و ادب تبريز مى رود. نفت و گاز گچســاران 
ميزبان محتشــم تبريز است و شهداى بابلسر 
نيــز از عقاب تهران پذيــراى مى كند. 2 تيم 
نيروى زمينى تهــران و اترك بجنورد نيز در 
ورزشــگاه غدير تهران با قضــاوت داوران 

همدانى به ميدان مى روند.
در ايــن بازى حامد رنجبــر صولتى به همراه 
ابوالفضل بيــات و امين ســخائى و حجت 
قپانــورى داوران اســتان همــدان قضاوت 

خواهند كرد.

 شهرستان بهار از گذشته تاكنون با داشتن 
بازيكنــان ارزنده و تيم هــاى فوتبال يكى از 

شهرستان  هاى فوتبالى استان بوده است.
رئيــس اداره ورزش و جوانــان بهار با اعالم 
اين مطلب در مراســم توديع و معارفه رئيس 
هيــأت فوتبال شهرســتان بهــار، اظهار كرد: 
شهرستان بهار از شهرهاى فوتبالى و با ظرفيت 
باالى اســتان همدان در اين رشــته ورزشى 
اســت. حضور 2 تيم در ليگ برتر اســتان و 
در ســال هاى اخير حضور در ليگ دسته سوم 
فوتبال كشور با تيم ذوب و فلزات بهار نشان 

از ظرفيت خوب اين شهرستان دارد.
عليرضا صفى زاده با بيان اينكه اســتعدادهاى 
درخشــانى نيز در فوتبال بهــار وجود دارند، 
گفت: درحال حاضر مجيد شعبانى از بهار در 
تيم فوتبال شــهردارى همدان در ليگ دســته 
دوم فعاليــت دارد، همچنين در ليگ باالتر نيز 
محمدرضا ســليمانى از شهرستان بهار، بازى 

مى كند.
وى خاطرنشــان كرد: در بحــث داورى نيز 
داوران خوبــى نظير مهــدى الوندى و حامد 
رنجبرصولتــى از بهار در ليگ هاى كشــورى 

سوت مى زنند.
صفى زاده با اشاره به تغيير و تحول در رياست 
هيأت فوتبال شهرســتان بهار بيــان كرد: در 
هيأت استان نياز ديدند مهدى الوندى در پست 
دپارتمان داورى هيأت اســتان فعاليت كند كه 
ايــن تغيير و تحول را به فال نيك مى گيريم و 
حضور وى در اســتان افتخارى براى ورزش 

بهار است.
وى عنــوان كرد: حامــد رنجبرصولتى نيز از 
خانواده بزرگ فوتبال اســتان همدان هستند و 
به طور قطع توانايى بااليى دارند كه اميدواريم 
مســبب خير و بركت براى رشته فوتبال بهار 

باشند.
صفــى زاده بــا اشــاره بــه لــزوم تقويــت 
زيرساخت هاى رشته فوتبال در شهرستان بهار، 
گفت: اميدواريم با حمايت دســتگاه ورزش 
استان زيرساخت رشــته فوتبال در شهرستان 
بهار و شهرهاى صالح آباد، اللجين و مهاجران 

تقويت شود.
وى افزود: به طور قطع الزمه تقويت يك رشته 
ورزشــى به ويژه فوتبال وجود بستر مناسب و 
زيرساخت هاى الزم اســت كه اميدواريم در 

سال 1400 اين مشكالت برطرف شود.
الوندى رئيس ســابق هيــأت فوتبال بهاز نيز 
دربــاره اين تغيير و تحول گفــت: از اعتماد 

رياســت هيأت فوتبال اســتان همدان براى 
انتخــاب به عنــوان دپارتمان كميتــه داوران 
سپاسگزار هستم و اميدوارم در سال هاى اخير 
در هيأت فوتبال بهار نيز تأثيرگذار بوده باشم.
گفتنى است؛ حكم انتصاب رئيس جديد هيأت 
فوتبال شهرســتان بهار توســط كمال عربيان 
نايب رئيس هيأت فوتبال اســتان همدان اهدا 
شد، همچنين با اهداى لوح از زحمات مهدى 

الوندى قدردانى شد. 
نايــب رئيس هيأت فوتبال اســتان نيز گفت: 
هميشه تغيير و تحول نشان از ضعف مديريت 
گذشــته نيســت و با اين تغييرات با تفكرى 
جديد به دنبال تقويت بيشتر هيأت فوتبال بهار 

هستيم.
كمال عربيان اظهار كرد: با تصميم رياســت 
هيأت فوتبال اســتان همــدان نياز ديديم كه 
الونــدى در دپارتمــان داورى هيأت فوتبال 
اســتان مى تواند بيشــتر تأثيرگذار باشد كه 

انصافا در اين مــدت كوتاه از نظر ابالغ هاى 
داورى، اســتان ما تحول خوبــى پيدا كرده 

است.
وى با بيان اينكه بهار از شهرســتان  هاى فعال 
اســتان در فوتبال اســت، گفت: اعتقاد ما اين 
اســت كه ظرفيت باالى فوتبالى در شهرستان 
بهار وجود دارد كه با رشــد زيرســاخت هاى 
ورزشــى توســط اداره كل ورزش و جوانان 
استان مى توانند در ســطح اول فوتبال كشور 

بدرخشند.
عربيان خاطرنشــان كرد: در بحــث داورى، 
بازيكنان با استعداد و تيم دارى بهار از گذشته 

تا به امروز كارنامه خوبى داشته است.
وى با اشــاره به حضــور مديريت جديد در 
هيأت فوتبال اين شهرســتان بيان كرد: حامد 
رنجبرصولتى از جوانان باانگيزه و بااســتعداد 
فوتبال شهرستان بهار بوده كه با درايت رئيس 
هيأت فوتبال استان به عنوان رئيس شهرستان 
بهار معرفى شــده كه به طور قطع در كنار بدنه 
فعال و جوان ورزش بهار مى تواند منشأ خير 

باشد.
رئيس هيأت فوتبال بهار نيــز عنوان كرد: در 
زمان مديريــت الوندى اقدامــات خوبى در 
فوتبال بهار صورت گرفته كه اميدوارم بتوانيم 

ادامه دهنده راه مديريت گذشته باشيم.
رنجبرصولتــى افــزود: در اين ايام در شــهر 
بهار تمام تالش خــود را انجام خواهم داد و 
اميدوارم بتوانم قدم هاى خوبى را براى ارتقاى 

فوتبال بهار بردارم.

امروز پاس بدون مربى به ميدان مى رود

شهردارى در دام اميد گناوه

بهـار ظرفيت خوبى در فوتبال دارد

درخشش سنگنورد 
همدانى در مسابقات 

جام فجر
 بانــوى ســنگنورد همدانــى در بيســتمين 

ــر  ــام فج ــنگنوردى ج ــاى س دوره رقابت ه
بــا كســب 2 نشــان خــوش درخشــيد.

ــه  ــا ك ــن رقابت ه ــا، در اي ــزارش ايرن ــه گ ب
ــزار  ــران برگ ــام ته ــگاه پي ــى باش ــه ميزبان ب
شــد، راحيــل رمضانــى ســنگنورد همدانــى 

صاحــب 2 نشــان نقــره شــد.

مــاده  بخــش  در  و  مســابقات  ايــن  در 
ســرطناب بــا حضــور 31 ســنگنورد برگــزار 
شــد، راحيــل رمضانــى مــدال نقــره را 
ــاده  به دســت آورد ضمــن اينكــه در ايــن م
ــدند. ــوم ش ــى اول و س ــنگنوردان زنجان س

همچنيــن نــگار ورشــوچى ديگــر ســنگنورد 

همدانــى نيــز در مــاده ليــد موفــق بــه 
ــد. ــمى ش ــام شش كســب مق

ــل  ــوچى و راحي ــگار ورش ــادى، ن ــراء ن اس
رمضانــى تركيــب تيــم منتخب ســنگنوردى 
را  فجــر  جــام  رقابت هــاى  در  همــدان 

ــد. تشــكيل دادن

جدول رده بندى ليگ برتر استان (هفته پنجم )
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

412+162-54ستاره سرخ تويسركان1
510+531194مهرهمدان2
410+531164شهداى باباعلى بهار3
27-521268تاالروحدت همدان4
16-513189صنايع دستى اللجين5
25-512246پاسارگاد نوين نهاوند6
44-511359كوالك تويسركان7
43-4711-51علم و ادب همدان8
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فناوري

گزارش 

فرهنگ

فعاليت 45 درصد شركت هاى دانش بنيان 
در حوزه اقتصاد ديجيتال

 دبير ستاد توســعه فناورى هاى اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازى 
معاونت علمى و فناورى رياســت جمهورى تأكيد كرد: از حدود 6 
هزار شــركت دانش بنيان و 1400 شــركت خالق در كشور، حدود 
45 درصد در حوزه اقتصاد ديجيتال هســتند.به گزارش ايسنا، مهدى 
محمدى درباره اهميت توســعه اقتصاد ديجيتال در كشــور، گفت: 
فناورى هاى ديجيتال همه ابعاد زندگى بشــر را تحت تأثير خود قرار 
داده اســت. بنابراين همه دستگاه هاى اجرايى بايد در زمينه گسترش 
و بهبــود اين حوزه كمك كنند تــا بتوانيم نقطه ضعف ها را برطرف 
كنيم.وى همچنين بيان كرد: تمام تالش خود را به كار بســته ايم تا از 
استارتاپ ها، شتاب دهنده ها و مراكز نوآورى تخصصى حمايت كنيم. 

افزايش خطر ابتال به 3 بيمارى
 با مصرف بيش از حد گوشت

 محققان دانشگاه آكسفورد در مطالعه اخيرشان پس از بررسى سوابق 
پزشكى تقريباً نيم ميليون فرد انگليسى، اظهار كردند مصرف گوشت 
يا ماكيان تنها 3 بــار در هفته مى تواند خطر بيمارى قلبى، ذات الريه و 
ديابت را افزايش دهد.به گزارش ايسنا، مطالعه جديد محققان نشان داده 
افرادى كه به طور منظم گوشت مصرف مى كنند نسبت به افرادى كه از 
مصرف فرآورده هاى دامى پرهيز مى كنند يا كم مصرف مى كنند، بيشتر 
به بيمارى هاى مزمن مبتال مى شوند.مطالعه محققان دانشگاه آكسفورد 
نشان داد فردى كه عالقه زيادى به مصرف گوشت دارد و بيش از 70 
گرم گوشت (فرآورى شده يا فرآورى نشده) مصرف مى كند نسبت به 
افراد همسن خود بيشتر در معرض ابتال به بيمارى هايى مزمن قرار دارد.

توسعه رباتى براى مبارزه
با شيوع كوويد-19

 از زمان شيوع بيمارى كوويد-19 تاكنون ربات هاى زيادى براى 
ضدعفونى توسعه داده شــده اند، اكنون يك ربات جديد موسوم به 
ربات آنگواليى ساخته شــده كه مى تواند ابزار خوبى براى مبارزه با 
ويروس كرونا باشد. به گزارش ايسنا، يك مخترع آنگواليى رباتى را 
ساخته كه مى تواند به مبارزه با شيوع بيمارى كوويد-19 كمك كند. 
ربات مذكور مى تواند درجه حرارت بدن افراد را بررســى كند، مواد 
ضدعفونى كننده در اختيار افراد قرار دهد و افرادى كه ماسك ندارند 
را شناسايى كند. لوپوسا پالو آندره مهندس 27 ساله اى است كه اين 
ربات را اختراع كرده و نكته قابل توجه اين است كه آندره اين ربات 

را تنها در  روز و با استفاده از مواد بازيافتى طراحى كرده است.

ارائه خدمات آنالين باغبانى 
با پلتفرم دانش بنيان

 يكى از شــركت هاى دانش بنيان موفق شــد با ايجاد يك پلتفرم 
خدمات باغبانى و تعمير تجهيزات را به صورت آنالين به شهروندان 

ارائه كند.
به گزارش ايســنا، احسان مسلمى، مديرعامل اين شركت دانش بنيان 
گفت: پيش از اين، شهروندان براى تعمير وسايل برقى منزل غالباً بايد 
آن وسيله را به محل تعمير، انتقال مى دادند يا با صرف هزينه اى قابل 
توجه، تعميركار محل را براى تعمير به منزل دعوت مى كردند. ما در 
اين شركت در اين حوزه و بسيارى از حوزه هاى مشابه، خدمات را به 
شكل نوآورانه ترى ارائه كرده ايم.وى گفت: اين مجموعه دانش بنيان، 
خدمات مرتبط با منازل مسكونى را به صورت آنالين عرضه مى كند.

نخستين توئيت تاريخ به حراج گذاشته شد
 نخستين توئيتى كه 15 سال پيش در توئيتر منتشر شده اكنون براى 

فروش عرضه شده و قيمت آن به صد هزار دالر رسيد.
جك دورسى مدير ارشد اجرايى توئيتر، نخستين پيامى كه در اين پلتفرم 
منتشر شــده را براى فروش عرضه كرده است. توئيت «اكنون حساب 
كاربرى توئيترم را تنظيم كردم» (just setting up my twitter) را 
به عنوان يك امضاى ديجيتال يگانه در يك وب سايت فروش توئيت ها 
عرضه كرده است. وب سايت مذكور Valuables by Cent نام دارد 
و توكن هاى غيرقابل تعويض ديجيتال (NFT) عرضه مى كند. به گزارش 
مهر، توكن هاى غيرقابل تعويض در حقيقت فايل هاى ديجيتالى هستند كه 
به عنوان امضاى ديجيتال براى افرادى به كار مى روند كه عكس، ويدئو يا 

محتواى آنالين ديگرى را در اختيار دارند.

لزوم بازخوانى مقوله قياس اقترانى 
شرطى در قرن اخير

 چهارمين نشســت از مجموعه درس گفتارهايى درباره بوعلى سينا 
به «ابن ســينا و ابداعات تأسيسى ـ استنتاجى» اختصاص داشت كه با 

سخنرانى لطف ا... نبوى به صورت مجازى پخش شد. 
به گزارش مؤسســه شــهر كتاب، نبوى در اين نشست سخنانش را با 
پرســش هايى آغاز كرد و گفت: چه رابطه اى بين ميراث منطقى جهان 
اسالم كه بسيار وسيع و گسترده  اســت با ميراث منطقى يونان وجود 
دارد؟ آيا اين ميراث به تأســيس يك مكتب منطقى جديد منجر شده 
است يا خير؟ شكى نيســت كه ميراث گسترده اى در جهان اسالم در 
حوزه منطق وجود داشــته اســت. آيا مى توان گفت مكتبى جديد در 
حوزه منطق و در تاريخ منطق طراحى شده است؟ مى دانيم در يونان 2 
مكتب منطقى وجود داشــته، منطق ارسطويى و منطق رواقى ـ  مگارى 
آيا مكتب ســومى هم در تاريخ منطق در جهان اسالم ظهور پيدا كرده 

است؟ 
 تاريخ علم بدون فلسفه علم نابينا است

موضوع علم منطقى بحثى اســت در حوزه فلســفه  منطق. منطق، علم 
استدالل و استنتاج است و در شناسايى و تمايز مكاتب منطقى به ويژه 

در تاريخ منطق همواره بايد به اين نكته مهم توجه داشت.
 ايمره الكاتوش روش شــناس و فيلسوف بزرگ قرن بيستم مى گويد: 
فلســفه علم بدون تاريخ علم بى محتوا و تهى اســت. در فلسفه علم 
همواره بايــد به تاريخ علم توجه كرد. تاريخ علم بدون فلســفه علم 
نابينا اســت. اين بحــث الكاتوش درباره  تمام رشــته هاى علمى و از 
جمله منطق صادق است. اگر مى خواهيم تاريخ منطق را گزارش كنيم 
و بگوييم در جهان اســالم مكتب جديدى طرح و ابداع شــده است 
بايد توجه كنيم كه موضوع علم منطق چيســت و به موارد حاشــيه اى 
نپردازيم. شكى نيست كه موضوع علم منطق استنتاج و استدالل است. 
در مقوله استنتاج و استدالل آيا ميراث منطقى گسترده و وسيعى كه در 
جهان اسالم به وجود آمده به ايجاد مكتب جديدى در مقوله استنتاج و 

استدالل در منطق منجر شده است. 
موضوع اصلى منطق اســتنتاج و استدالل است و به تعبير قدما حجت 
اســت. آيا در مقوله حجت و اســتنتاج مكتب سومى در جهان اسالم 

ظهور پيدا كرده است؟
اگر بخواهيم ميراث منطقى جهان اسالم را با منطق ارسطويى و رواقى ـ 
 مگارى مقايســه كنيم بايد بدانيم كه منطق ارسطويى در مقوله استنتاج 
پايه گذار منطق حملى است و منطق رواقى ـ  مگارى در مقوله استنتاج 
پايه گذار منطق شرطى است. همه قياسات استثنايى به رواقيون و همه 
صور ضروب حملى و قياســات حملى به ارسطو برمى گردد. اگر در 
مقوله استنتاج ميراث منطقى جهان اسالم در مقام ترجمه و نشر منطق 
يونان عالوه بر ترجمه و نشر، تقرير و تحرير، تنظيم و تنقيح، تشريح و 
تبيين، تفريع و تفصيلى نســبت به ميراث يونان يا فراتر از آن صورت 
گرفته باشد آيا مى توانيم بگوييم مكتب منطقى جديدى فراتر از مكاتب 

يونانى ظهور و بروز پيدا كرده است؟ 
اگر اســتدالل ارسطويى به اســتدالل رواقى ـ مگارى تقرير و تحرير 
يا تنظيم و تنقيح يا تشــريح و تبيين يا تفريع و تفصيل شــده باشد آيا 
مى تــوان گفت مكتب منطقى جديدى فراتر از مكاتب يونانى ظهور و 
بروز پيدا كرده است؟ قطعا نه. اگر شما به عبارتى تكلمه و تبصره اى بر 
كارهاى پيشينيان اضافه كرديد اين به معناى ايجاد مكتب جديد نيست.
 ابداعات تأسيسى ـ  استنتاجى ابن سينا با ريشه هاى جديد

مــا بايد به موضوع اصلــى منطق توجه كنيم و در شناســايى مكاتب 
تاريخى به آن مقوله عنايت داشته باشيم. 

در بين نظرياتى كه از جانب ابن ســينا در ميراث ابن ســينا مى بينيم 2 
نظريه مهم اســتنتاجى است كه اين ابداعات و نظريات كامال تأسيسى 
اســت. ابداعات تأسيسىـ  استنتاجى در منطق كه موضوع اصلى است 
و ابداعات توســيعى ـ تكميلى بســيار مهم اســت ولى تكمله اى بر 
درخت پيشينيان است. ابن سينا درخت جديدى كاشت با ريشه ، تنه و 

شاخه هاى جديد و ميوه هاى جديد. 
نظريه قياس اقترانى شــرطى و نظريه موجهــات زمانى 2 نظريه مهم 
در ميراث ابن ســينا است كه ابداعات تأسيســى ـ استنتاجى هستند: 
نظريه  قياس اقترانى شــرطى و نظريه  موجهات زمانى. ابن ســينا خود 
بــر اين ابداع خود در حوزه نظريه قياس اقترانى شــرطى تأكيد بليغى 
دارد و دائــم و مكرر در كتاب هاى خود تأكيــد مى كند كه اين ابداع 
تأســيس و تاصيل من اســت و من پايه گذار آن بوده ام. وى در كتاب 
دانشــنامه عاليى به زبان فارسى درى مى نويسد: «يكى قياسى است از 
جمله قياس هاى اقترانى غريب كــه من بيرون آوردم.» در جاى ديگر 
در اشــارات و تنبيهات عبارتى به زبان عربى دارد و مى گويد: «عموم 
منطق دانــان تنها به ذكر قيــاس حملى پرداختند (منظــور منطق دانان 
ارسطويى است) و قياس شــرطى را نيز در قياسات استثنايى منحصر 
ديدند (قياسات اســتثنايى ميراث رواقيون است) درصورتى كه قياس 
اقترانى گاهى تنها از قضاياى حملى و گاهى تنها از قضاياى شرطى و 

گاهى از هر دو تشكيل مى شود.» 
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
هر آن دلبر كه چشم مست ديره                                  هزاران دل چو ما پا بست ديره
چو شعر مو بلند و پست ديره ميان عاشقان آن ماه سيما  
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■ حديث:
امام على(ع):

 پرسش كردن وسيله پوشاندن عيب هاست، و انسان از خودراضى، دشمنان او فراوانند.          
نهج البالغه، حكمت 6

 كمتــر از 15روز به تعطيالت نوروزى ســال 
1400 باقى مانده است؛ قرارگاه عملياتى ستاد ملى 
مقابله با كرونا دســتورالعملى را ابالغ كرده است 
كه سفر به شهرهاى با وضعيت قرمز و نارنجى در 
ايام نوروز ممنوع است. در همين چارچوب كميته 
بهداشــتى و درمانى ســتاد هم موظف شده است 
اقدامات الزم را براى بازنگرى در شــيوه نامه هاى 
بهداشتى مرتبط با سفر، اقامتگاه ها، مراكز تفريحى 
و محيط هاى كســب وكار و نظارت دقيق بر روند 

اجراى اين شيوه نامه ها، انجام دهد.
از طرفــى قــرارگاه عملياتــى و كميتــه امنيتى و 
اجتماعى ســتاد ملى مقابله با كرونــا نيز موظف 
شدند بر تغيير وضعيت احتمالى استان ها در خالل 
ســفرهاى اســتانى و هماهنگى ميان دستگاه ها از 
جمله نيــروى انتظامى، وزارت ميــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى و راه و شهرسازى براى 
كنترل تردد افراد با آزمايش مثبت كرونا و برخورد 
با خاطيان عدم رعايت شــيوه نامه هاى بهداشــتى، 

اقدامات الزم را با نهايت دقت انجام دهند.
امســال دومين نوروزى است كه كشــور گرفتار 
همه گيرى كوويد-19 است و دستگاه هاى اجرايى 
آماده مى شــوند با بهره گيرى از ايــن تجربيات و 
همچنيــن رعايت دقيــق و جدى شــيوه نامه هاى 
بهداشتى و درپيش گرفتن زندگى سازگار با كرونا، 
تعطيــالت مرتبط با نوروز به آرامــى و با حداقل 

خسارت كرونا برگزار شود.
حجت االسالم والمســلمين حسن روحانى رئيس 
در جلســه  جمهورى روز پنجشــنبه 14اســفند 
كميته هاى تخصصى ســتاد ملى مقابلــه با كرونا 
تصريح كــرد «اگرچه توصيه جــدى متخصصان، 
فعــاالن و مســئوالن بهداشــتى كشــور حذف 
رفت وآمد غيرضــرور به ويژه براى افراد خطرپذير 
است و بسيارى نگرانى ها كه درباره شيوع بيمارى 
بــا توجه به رفت وآمدهاى نوروزى وجود دارد اما 
مى توان با اتكا بر مسئوليت پذيرى جامعه و مردم و 
حساســيت هايى كه نسبت به حفظ سالمت وجود 
دارد، اميــدوار بود كه با رعايت دســتورالعمل ها، 
امكان تردد در ايام نوروز به شــهرهاى با وضعيت 

آبى و زرد فراهم شود.»
آنچــه اين روزها مــورد تأكيد مســئوالن اجرايى 
است و ميان كارشناسان بهداشتى و فعاالن صنعت 
گردشــگرى مورد بحث و بررســى قرار مى گيرد، 
تأميــن، تضمين، اجرا و نظارت بر شــيوه نامه هاى 
بهداشــتى مقابله با كرونا در تأسيسات گردشگرى 
در دوران ســفر در مناطق مجاز است؛ در اين ميان 
خود گردشــگران و صاحبان مشاغل، حلقه اصلى 
اجراى شيوه نامه هاى بهداشتى محسوب مى شوند، 
اما راهنمايان گردشــگرى با همه وظايف حرفه اى 
كه دارند مى توانند يكــى از ناظران اصلى رعايت 

اين ضوابط باشند.
رئيس هيأت مديره جامعــه راهنمايان ايرانگردى 
و جهانگــردى در گفت وگو با ايرنــا درباره نقش 
نظارتــى راهنمايان گردشــگرى در نظــارت بر 
اجراى شيوه نامه هاى بهداشتى كرونا در تأسيسات 
گردشــگرى و بازديد از اماكن تاريخى اظهار كرد: 
بيشــترين مشــكل ناآگاهى عمومى از نحوه اجرا 
و رعايت شيوه نامه هاى بهداشــتى در سفر، ميزان 
فاصله گذارى هــاى اجتماعــى در بازديد از اماكن 
تاريخى و رعايت محدوديت در تعداد بازديدكننده 
اســت كه بايد با كمك رســانه ها به گردشگران و 
فعاالن تأسيســات گردشگرى به صورت عمومى و 

تخصصى آموزش داده شود.
علــى صدرنيا گفــت: گاهــى در زمــان بازديد 
گردشگران مســيرهاى تردد و عبور روشن نيست 

و در برخى از نقاط ممكن است تجمع ايجاد شود 
و گاهى ممكن اســت چند گــروه بازديدكننده در 
يــك زمان واحد در يك محيط قــرار بگيرند، اگر 
يك راهنماى گردشــگرى در محل حضور داشته 
باشــد، با اشــرافى كه بر اجراى شــيوه نامه هاى 
بهداشتى از بازديد اماكن تاريخى، اقامت در هتل ها 
و پذيرايى ها و اســتفاده از سيستم هاى حمل ونقل 
دارد، مى توانــد به اجراى صحيح شــيوه نامه هاى 

بهداشتى بسيار كمك كند.
شيوه نامه هاى بهداشتى گردشگرى
 بسيار سختگيرانه تدوين شده است

صدرنيا بــا بيان اينكــه همه اركان گردشــگرى 
حفظ سالمت و جان گردشــگران را اولويت كار 
خــود مى دانند، افزود: شــيوه نامه هاى بهداشــتى 
مستقيم  آنكه  تأسيســات گردشــگرى به دليل  در 
با ســالمت مــردم و گردشــگران مرتبط اســت 
براساس شــيوه نامه هاى عمومى وزارت بهداشت 
و حتى بسيار ســختگيرانه و به صورت تخصصى 
تدوين شده و از ســوى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى به تمام اصناف و فعاالن 

اين حوزه ابالغ شده است.
راهنمايــان  جامعــه  مديــره  هيــأت  رئيــس 
در  گفــت:  جهانگــردى  و  ايرانگــردى 
ــر  ــگرى عالوه ب ــتى گردش ــيوه نامه هاى بهداش ش
اتوبوس هــا،  در  صندلى هــا  اشــغال  شــيوه 
ــازى و  ــاى پاكيزه س ــا، روش ه ــا و هواپيم قطاره
ــا جزئيــات توضيــح  ضدعفونــى وســايل نقليــه ب
ــايت وزارت  ــناد در س ــن اس ــه اي ــده ك داده ش
ــع دســتى  ــراث فرهنگــى، گردشــگرى و صناي مي
هــم قابــل دسترســى اســت از طرفــى همــه 
چنــد  در  گردشــگرى  اصنــاف  و  تشــكل ها 
ــر  ــاالن ه ــه فع ــط را ب ــن ضواب ــته اي ــاه گذش م
ــادآورى كــرده و آنهــا هــم آگاهى هــا و  حــوزه ي

كرده انــد. بــه روز  را  خــود  آمادگى هــاى 
وى تصريــح كرد: همه تأسيســات گردشــگرى 
براى پذيرايى گردشــگران نوروزى اعالم آمادگى 
كرده اند، اما درنهايــت منتظر و تابع تصميم نهايى 
و قطعى ستاد ملى مقابله با كرونا هستيم؛ در طول 
اين چند ماه دوره هاى آموزشــى آنالين و وبينارى 
با راهنمايان گردشــگرى در مقاطع مختلف برگزار 
كرديم، البته چون هنوز نسبت به زمان احياى كامل 
صنعت گردشگرى در چندماه اخير مطمئن نبوديم 
دوره اى به صورت فراگير و ملى و گسترده برگزار 

نشده است.
 اغلب راهنمايان گردشــگرى در زمينه 

شيوه نامه هاى بهداشتى به روز هستند
صدرنيا بيان كــرد: اغلب راهنمايان گردشــگرى 
به دليل آنكه به زبان هاى مختلف خارجى مســلط 
هســتند عالوه بر شــيوه نامه هاى بهداشتى داخلى 
بســيارى از تجارب و منابع اصلى شــيوه نامه هاى 
خارجــى را هم مطالعه كرده اند، آگاهى بيشــترى 
دارند و به روز هســتند، از طرفــى مطالب جديد 
را از طريق شــبكه هاى اجتماعى با هم به اشتراك 

مى گذارند.
 نظــارت راهنمايــان گردشــگرى بــر رعايت 
آسيب هاى  كاهش  به  بهداشــتى  شــيوه نامه هاى 
كرونا كمك بسيارى خواهد كرد؛ حضور راهنما 
گروهى  گردش هاى  در  شــيوه نامه ها  رعايت  در 
بســيار تأثيرگذار اســت، در دوران كرونا نحوه 
بازديد گردشــگران از اماكــن فرهنگى تاريخى 
بســيار مهم است، راهنمايان گردشــگرى بنا به 
حس مســئوليتى كــه دارند مســيرها را از پيش 
كامال رصد مى كنند تا گردشــگران به مكان هاى 

شلوغ و پرازدحام نروند.

راهنمايان گردشگرى 
مهم ترين ناظران اجراى 

شيوه نامه هاى بهداشتى سفر هستند


