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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com #من_ماسک_میزنم

 رئیس کل دادگستری استان همدان از 
افتتاح ستاد استانی صبر در اين استان خبر 
داد. به طوريکه هدف از ايجاد اين ستاد؛ 
فرهنگ صلح، بخشش، رضايت،  اشاعه 
ســازش، عفو و گذشــت در ســطوح 

مختلف جامعه است.
به گــزارش روابط عمومی دادگســتری 
کل استان همدان، محمدرضا عدالتخواه 
در آيین افتتاح ســتاد استانی صبر، گفت: 
عنــوان اختصاری اين ســتاد برگرفته از 
کلمات، صلح، بخشش و رضايت است 
و بخشی از سند تحول قضايی با رويکرد 
توسعه روش های حل اختالف در سطوح 

مختلف جامعه محسوب می شود.
وی بیان کرد: هدف از ايجاد اين ســتاد؛ 
فرهنگ صلح، بخشش، رضايت،  اشاعه 
سازش، عفو و گذشت است، مسأله ای که 
در آموزه هــای دينی ما مکرر بر آن تأکید 

شده است.
رئیس کل دادگســتری اســتان همدان با 
اشاره به روايتی از نبی مکرم اسالم)ص( 
مبنــی بر اين کــه اصــالح ذات البین با 
فضیلت تر از نماز، روزه و صدقه اســت، 
افزود: در روايت ديگری نیز عنوان شده 
که اگر تالشی برای اصالح ذات البین در 

جامعه انجام نشود، فساد رشد می کند.
 تشــکیل ســتاد تألیف قلوب، 
پرونده های  کاهــش  زمینه ســاز 

قضایی شده
عدالتخواه از تشــکیل ستاد تألیف قلوب 
برای محقق شــدن اهداف ستاد استانی 
صبر هم خبــر داد و گفت: بــا فعالیت 
2کمیته مصلحیــن و معتذرين به عنوان 
کمیته های معین اين ســتاد، در کمتر از 
يک سال با ايجاد فضای دوستی و مودت 
بین طرفین دعوی، از تشکیل پرونده های 
قضايی بسیاری جلوگیری به عمل آمده 

است. 
وی به فعالیت چشــمگیر شوراهای حل 
اختالف در ايجاد صلح و ســازش بین 
طرفین پرونده هــای قضايی پرداخت و 
بیان کرد: با اقدامات انجام شده اين شورا 
و ختــم به مصالحه شــدن 47درصد از 
پرونده های قضايی در سال گذشته، استان 

همدان توانست جايگاه نخست صلح و 
سازش را از آن خود کند.

 کمیته هــای مصلحین در 400 
مسجد در سراسر استان در دست 

راه اندازی است
رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: 
کمیته های مصلحین در سطح مساجد و 
صنوف مختلف و حتــی در بین ادارات 
راه اندازی شــده و يا در دست راه اندازی 
اســت و مقرر شده اين کمیته ها در 100 
مســجد در مرکز اســتان همــدان و در 
مجموع 400 مســجد در سراسر استان 

فعالیت خود را دنبال کنند.
عدالتخواه گفــت: بنابراين اگر اختالفی 
بین افراد مختلف رخ دهد، ائمه جماعات 
مساجد و يا معتمدين در هر صنفی قبل 
از تشــکیل پرونده های قضايی، در مسیر 
ايجاد دوســتی و صلح و ســازش بین 

طرفین دعوی پای کار می آيند.
وی با اشــاره به اينکه با فعالیت ســتاد 
تألیــف قلوب و کمیته هــای معین آن و 
گذشت شاکیان، 25فقره پرونده قتل بسته 
شد، ادامه داد: در کمیته های معتذرين که 
در 3سطح کالنتری ها، دادگاه ها و زندان 
در دست اجراست، بیش از 5 هزار متهم 
از جــرم خود اظهار پشــیمانی کردند و 
حاضر به عذرخواهی از شــاکی پرونده 

شدند.
 مختومه شدن بیش از 3 هزار 
شاکیان  گذشت  با  قضایی  پرونده 

در کمتر از یک سال
رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: 
در نتیجه اين اظهــار ندامت ها در کمتر 
از يک ســال، بیش از 3 هزار نفر از حق 
خود گذشــتند و تنها در سطح دادگاه ها 
شــاهد بوديم که با گذشت هزار و 500 
نفر، نزديک به 20میلیــارد تومان از نظر 
جنبه خصوصی جرم بخشــیده شد و در 
حدود 8 میلیــارد تومان جزای نقدی نیز 

وصول نشد.
عدالتخواه در ادامــه با تبريک به آيت ا... 
رئیســی رئیس جمهور منتخب مردم، از 

انتصاب حجت االســالم اژه ای به عنوان 
رئیس جديد قوه قضايیه ابراز خرسندی 
کرد افزود: امید آن که رشــد و بالندگی 
کشــور با حضــور وی در ادامه مســیر 
آيت ا... رئیسی و منطبق با سند تحول قوه 

قضابیه رقم بخورد.
  ارتقــای کارآمدی دســتگاه 
قضایی با مشــارکت مردمی رقم 

می خورد
در حاشیه اين مراســم دبیر ستاد استانی 
صبــر و رئیس شــوراهای حل اختالف 
استان همدان هم در گفت وگويی گفت: 
امروز به طور رســمی احــکام اعضای 
اصلی ستاد استانی صبر توسط رئیس کل 
دادگستری اســتان همدان با افتتاح ستاد 
اعطا شد. مرتضی بهمنی فتاح، بیان کرد: 
ارتقــای کارآمدی دســتگاه قضايی در 
حل وفصل دعاوی با مشــارکت مردمی 
رقم می خورد و ستاد استانی صبر که در 
مســیر تحقق اهداف سند تحول قضايی 
ايجاد شده، زمینه صلح و سازش را بیش 

از پیش در جامعه فراهم می سازد.
وی افــزود: هرچــه فرهنگ بخشــش 
و گذشــت در جامعه پررنگ تر شــود، 
تعداد پرونده های قضايی نیز کاهش پیدا 

می کند.

رئیس کل دادگستری استان همدان خبر داد

افتتاح ستاد استانی صبر در همدان
■  کمیته های مصلحین در 400 مسجد در سراسر استان در دست راه اندازی است

دادستان همدان:

قطعی آب ممنوع شد  تبریک به مردم خوب همدان
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مدیر جهادکشاوزی بهار خبر داد

آغـاز برداشت گندم 
در بهـار

حق آبه کشاورزان در گروی پرداخت پول

اهالی روستای سوزن حق آبه 
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 روز سه شــنبه وزارت کشور آمار تفکیکی 
میزان مشارکت مردم در انتخابات 28 خردادماه 
1400 در مرکز 31 اســتان را اعالم کرد که با 
کمال تأســف همدان يک رکــورد جديدی 

کسب کرده است...

2

شهردار و پیمانکار هر دو 
با هم وعده دادند 

ساخت موزه میدان 
مرکزی مردادماه
 به پایان می رسد

t

اان هلل و اان الیه راجعون 

 شرکت انبوه سازي کوالد کومه

جناب آقاي 

مهندس حسیـن نـادري
 ریاست محترم اداره نظارت معاونت مسكن وساختمان 

اداره کل راه وشهرسازي

ــواده  ــما وخان ــت ش ــان را خدم ــدر گرامیت ــت پ درگذش
ــزد  ــم  و از درگاه ای ــرض مي نمایی ــلیت ع ــان تس محترمت
ــدگان  ــراي بازمان ــو درجــات وب ــراي آن مرحــوم عل ــان ب من

ــم.  ــل آرزومندی ــر جمی صب
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

باز هم ركورد جديد براى همدان
همدان كالنشهر است

فيض ا... مظفرپور  »
 روز سه شنبه وزارت كشور آمار تفكيكى ميزان مشاركت مردم در 
انتخابــات 28 خردادماه 1400 در مركز 31 اســتان را اعالم كرد كه با 
كمال تأسف همدان يك ركورد جديدى كسب كرده است. ركوردى 
كه چندان براى شــهر دارالمومنين و شهرى كه پايتخت تاريخ وتمدن 
ايران زمين را به يدك مى كشــد خوشايند نبوده و شايسته اين نام هاى 
بزرگ نيست. براســاس آمار تفكيكى وزارت كشور ميزان مشاركت 
مردم شــهر همدان در انتخابــات به زير 40درصد ســقوط كرده و 

39/8درصد اعالم شده است.
اين در حاليســت كه تاكنون ركوردهايى نظير ميزان مشــاركت پايين 
اســتان يعنى حدود 46 درصد كه از ميانگين كشــورى 48/8 درصد 

پايين تر بوده است نيز خود به جايگاه همدان لطمه زده است.
از طرفى نيز اول شــدن آراى باطله در شهر همدان در كنار شهرهايى 
چون تهران، كرج، رشــت، اراك و تبريز يك ركورد منفى ديگر براى 

همدان ثبت كرده است.
با نگاهى به آمارهاى ارائه شده در بين مراكز استان ها، همدان در كنار 
شهرهايى مثل تبريز، اصفهان، كرج، تهران، اهواز، سمنان، شيراز، اراك، 
سنندج، شهركرد، كرمانشاه و ياسوج اين آمار را به دست آورده است.

تقريباً بيشتر اين مراكز استان جزو كالنشهرهاى كشور هستند، تهران، 
كرج، تبريز، شيراز، اهواز كه در حال حاضر به شهرهاى باالى جمعيت 
يك ميليون نفر گفته مى شود. كالنشهرهايى مثل، تهران، كرج، اصفهان، 

شيراز، اهواز، تبريز و... كه ميزان مشاركت آنها زير 40درصد است.
اين ركوردها براى همدان در شــرايطى به دست آمده است كه انتظار 
مى رفت با توجه به پيشينه مشاركت هاى باال در انتخابات هاى گذشته 
در اســتان و شــهر همدان و همچنين مشــاركت خوب همدانى ها 
در انتخابــات 1396 رياســت جمهورى و رأى بــاالى همدانى ها به 
آيت ا... رئيســى در آن انتخابــات و همچنين وجود عبدالناصر همتى 
به عنوان كانديداى بومى اســتان در بين 7نامزد تأييد صالحيت شده 
رياست جمهورى ايران مشاركت همدان در اين دوره باالتر از مشاركت 

اعالم شده فعلى باشد كه اين گونه نشده است.
ميزان مشاركت پايين در شهرهايى نظير كرمانشاه، سنندج، همدان در 
غرب كشور نشان دهنده وجود مشــكالت اقتصادى فراوان از جمله 
بيــكارى باال در اين اســتان ها و مراكز آنها مى باشــد و نارضايتى از 
عملكرد برخى مسئوالن كشورى و مســئوالن استانى مى تواند عامل 

ديگرى از مشاركت پايين مردم اين منطقه باشد.
اين 3 استان همسايه در دوران دفاع مقدس نقش محورى در تدارك و 
پشــتيبانى از رزمندگان در محورهاى غربى را داشته اند. كه نمونه بارز 
آن در عمليات مرصاد در روزهاى پايانى جنگ اســت. ولى با كمال 
تأســف پس از دوره دفاع مقدس همدان و 2استان همسايه غربى اش 
كرمانشاه و كردســتان مورد بى مهرى مسئوالن قرار گرفته اند. گر چه 
در دوره اى در دولت هاى نهم و دهم به علت حضور برخى مسئوالن 
بومى اين استان ها  در مسئوليت هاى رده باال در هيأت دولت آن زمان 
برخى اقدامات مثبت در اين استان ها انجام گرفت. ولى به نظر مى رسد 
در 8 ســال  بعد از آن دوباره اين اســتان ها مورد بى مهرى مسئوالن و 

غفلت آنان از نيازهاى مردم شريف غرب كشور قرار گرفته اند.
و اال هيچكــس نمى تواند منكر نقش اين مردمان شــريف در جنگ 
تحميلى و دفاع مقدس و در ســاير صحنه هاى دفاع از نظام اسالمى 
باشــد و اين مردم شريف شايد در اين دوره نارضايتى و گاليه مندى 
خــود را به عملكــرد ضعيف و تبعيضات صــورت گرفته از طرف 
مديران ســطح باالى كشــور در مورد خود را اينگونه به گوش آنها 
رســانده اند. و انتظار مى رود در دولت ســيزدهم آيت ا... رئيسى با 
تغيير رويكرد نسبت به اســتان هاى غرب كشور دوباره مورد توجه 
ويژه واقع شــوند و همــدان به عنوان مركز غرب كشــور كه خود 
رئيس جمهور منتخب نيز مدتى در آنجا مســئوليت داشته و شناخت 
كافى و وافى از آن دارد بيش از گذشــته مــورد توجه قرار گيرد و 
مشكالت و مسائل اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى آن هر چه زودتر 
مرتفع گردد و همدان در غرب كشور به روزهاى اوج خود برگردد. 

انشاءا... 

تثبيت مالكيت بيش از 621  هزار هكتار اراضى ملى 
استان همدان

 رئيــس اداره مميزى وحد نگارى منابع طبيعى اســتان همدان در خصوص موفقيت 
هاى اداره كل منابع طبيعى استان در جانمايى و تثبيت مالكيت اراضى ملى بيان كرد: اداره 
كل منابع طبيعى اســتان همدان در راستاى اجراى قانون كاداستر كه از ابتداى سال 1394

عملياتى شده، موفق شد از مجموع 905هزار هكتار اراضى ملى استان ميزان 621 هزار و 
871 هكتار را تثبيت مالكيت نمايد. 

به گزارش پايگاه اطالع رسانى اداره كل منابع طبيعى وابخيزدارى استان همدان مجيد ملكى 
در خصوص ســامانه طرح شميم بيان كرد: شــبكه موقعيت يابى يكپارچه مالكيت ها با 

اســتفاده از گيرنده هاى ماهواره اى مى تواند مختصــات جغرافيايى را با خطاى حداقلى 
برداشــت نمايد كه اين امر ســبب افزايش دقت نقشه هاى ثبتى شده اما پيش از اين براى 
موقعيت يابى حدود امالك از سيستم جى پى اس هاى دستى استفاده مى شد كه اختالفى 

در حدود 2 الى 3 متر را نشان مى داد.
وى با توضيح در خصوص سامانه مانيتورينگ طرح شميم گفت: با استفاده از اين سامانه 
عملكرد نقشــه برداران در تمامى واحدهاى ثبتى به صورت آنالين مى توان رصد كرد و 
چنانچه اخاللى در سيســتم به وجود بيايد كارشناسان امربالفاصله مشكل را بررسى و به 

رفع آن مى پردازند.
ملكى بر ضرورت ســرعت بخشى به فرايند تثبيت مالكيت ها و صدور اسناد اراضى ملى 
تأكيد كرد و تثبيت مالكيت بالغ بر 621 هزار هكتار از اراضى منابع طبيعى استان را ماحصل 

عزم راســخ و اراده جهادى كاركنان منابع طبيعى در جهت پيشبرد برنامه سازمانى دانست  
واز تالش پرســنل خدوم ادارات ثبتى استان در اين امر تقدير كرد و ابراز اميدوارى كرد 
با مديريت مطلوب و صحيح، تداوم نتايج مطلوب در زمينه حفظ وحراســت از انفال را 

شاهد باشيم.
رئيس اداره مميزى اداره كل منابع طبيعى استان بيان كرد: با تثبيت عرصه مالكيت 621 هزار 
و871 هكتار از اراضى ملى استان همدان، از هرگونه اخذ اسناد معارض با هدف تصرف 

اين اراضى توسط متخلفان وسود جويان ممانعت مى شود.
 ملكى ادامه داد: با اجراى اين طرح و ثبت اراضى ملى در "سامانه كاداستر" سازمان ثبت 
اسناد، سند تك برگى براى اراضى منابع طبيعى صادر مى شود و از هرگونه دخل و تصرف 

اشخاص و معارضان به انفال جلوگيرى مى شود.

در پايان 3 ماهه نخست محقق شد
توزيع بيش از 500 ميليون ليتر سوخت

 در استان همدان
 در 3ماهه اول امسال حدود 540 ميليون ليتر از انواع 4فرآورده نفتى 
مايع شامل بنزين، نفت ســفيد، نفتگاز و نفت كوره در منطقه همدان 

توزيع و تحويل مصرف كنندگان شد.
به گزارش روابط عمومى شــركت پخــش فرآورده هاى نفتى منطقه 
همدان، مدير منطقه گفت: اين ميزان سوخت در سال 1400 و از ابتداي 
سال تا پايان خردادماه در گســتره اي به وسعت استان همدان و ديگر 
مناطق تحت پوشش سوخت رساني اين منطقه در شمال و شمال غرب 
و غرب كشور ارسال و مصرف شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
99، بيانگر افزايش 9 درصدي است. امين روستايى افزود: در اين بازه 
زماني و نســبت به سال گذشته؛ بيشترين ميزان مصرف با افزايش 27 
درصدي به فرآورده نفت كوره و در بخش نيروگاه حرارتي اختصاص 
دارد. وى درباره مصرف سوخت بنزين اعم از معمولي، سوپر و يورو4، 
در بازه زماني فوق نســبت به همين مدت در ســال 99 گفت: بنزين 
افزايش يا كاهش مصرف محسوســي را نداشته و آناليز و قياس ارقام 

مصرفي امسال و سال قبل، رقم صفر درصد را نشان مي دهد.
روســتايي از كاهش 4 درصدي مصرف فرآورده نفت سفيد در همين 
مدت نسبت به سال 99 خبر داد و افزود: نظارت و بازرسي بي وقفه و 
توزيع اين فرآورده تنها از بستر الكترونيك و از طريق زيرساخت هاي 
بانكي نقش قابل توجهــي در جلوگيري از انحراف و توزيع خارج از 

شبكه اين نوع سوخت داشته است.
وي همچنين از كاهش 11 درصدي مصرف گاز مايع (LPG) در بازه 
زماني باال خبر داد به طوري كه در بهار امسال 336 هزار كيلو گاز مايع 

كمتر از بهار 99 مصرف شد.

مصرف لبنيات سنتى در همدان آمار ابتال
 به "تب مالت" را افزايش داده است

 مســئول واحد پيشــگيرى و مبارزه با بيمارى هــاى واگير مركز 
بهداشت شهرســتان همدان معتقد اســت مصرف لبنيات سنتى در 
همدان سبب افزايش آمار بيماران مبتال به تب مالت در همدان شده 

است.
آزيتا اخالقى در گفت و گو با تسنيم گفت: شيوع تب مالت در استان 
همدان بسيار باال اســت و علت اصلى آن مربوط به مصرف لبنيات 

غيرپاستوريزه و سنتى است.
وى با بيان اينكه نگهدارى دام به صورت سنتى و عدم پوشش كافى 
واكسيناسيون دام ها سبب افزايش شيوع بيمارى تب مالت شده است 
تصريح كرد: در استان ما مشكل كمبود و تامين واكسن وجود دارد.

كارشــناس واحد پيشــگيرى و مبارزه با بيمارى هــاى واگير مركز 
بهداشت شهرســتان همدان از ابتداى سال تاكنون يك هزار و 699
بيمار مبتال به تب مالت در استان شناسايى شده كه 164 نفر از آن ها 

مربوط به شهرستان همدان بوده است.
اخالقى با تاكيد بر اينكه بيشــترين آمار مبتاليــان مربوط به مناطق 
روستايى اســت گفت: گروه ســنى فعال و جوان نيز بيش از ساير 

گروه هاى سنى درگير اين بيمارى مى شوند.
وى با اشاره به اينكه تب مالت يك بيمارى باكتريايى است كه عالئم 
و چهره هــاى متفاوتى از خود بــروز مى دهد گفت: دوره كمون اين 

بيمارى بين يك تا سه هفته است.
كارشــناس واحد پيشــگيرى و مبارزه با بيمارى هــاى واگير مركز 
بهداشــت شهرســتان همدان افزود: وقتى بيمار مبتال وارد فاز حاد 
بيمارى شود عالئمى نظير تب، لرز، سردرد و بدن درد بروز مى كند.

اخالقى با بيان اينكه خوشبختانه بيمارى تب مالت قابل درمان است، 
تصريح كرد: اين بيمارى از طريق انسان به انسان قابل انتقال نيست.

وى با اشــاره به اينكــه پيك بيمارى تب مالــت در فصل بهار رخ 
مى دهــد گفت: راه هاى انتقال تب مالت از طريق مصرف لبنيات غير 
بهداشتى، خامه، بستنى، سرشير و تماس با دام آلوده، استنشاق هواى 
آلوده، تماس با ادرار و مدفوع دام و تماس پوســت بريده شــده با 

خون، ادرار و مدفوع دام آلوده است.
اخالقى با بيــان اينكه بيمارى تب مالت به راحتى قابل پيشــگيرى 
اســت گفت: خوددارى از مصرف لبنيات غيرپاستوريزه، گوشت و 
فرآورده هــاى دامى نيــم پز و رعايت قرنطينه بــراى دام هايى كه از 
خارج اســتان وارد مى شوند جزء مهمترين راه هاى پيشگيرى از ابتال 

به تب مالت است.

1- مردم براى حفاظــت از لوازم برقى خود در قطعى هاى برق روى 
به خريد محافظ لوازم برقى آورده اند.گويا فعاالن بازار لوازم الكترونيك 
مى گويند كه فروش محافظ لوازم برقى 70درصد بيشــتر شده است. 
گفتنى است برخالف تصور مردم از دستگاه هاى محافظ هم كار زيادى 
برنمى آيد و نوســانات زياد جريان الكتريسته در روزهاى اخير حتى 

دستگاه هاى محافظ برق را هم مختل كرده است!
2- بسته شدن حســاب رمزارز، هموطنان را تهديد مى كند. گويا در 
ادامه تحريم هاى آمريكايى، بايننس تصميم  گرفته حساب ايرانى ها را 
بلوكه كند. گفتنى اســت برخى اين خبر منتشر شده را تحريك روانى 
مردم براى خارج كردن ســرمايه از رمزارز و انتقال به  بورس ارزيابى 

كرده اند.
3- به دادســتان ها براى محافظت از حقــوق مردم در   واگذارى هاى 
جديد معادن مأموريت داده شده است. گويا قرار است يك سوم معادن 
ايــران، 6هزار معدن به عالوه پهنه هاى جديد از طريق ثبت نام در يك 
وب سايت آزادسازى شوند و معادن به كسانى تعلق مى گيرد كه زودتر 
ثبت نام كرده اند! گفتنى است نكته مهم اين واگذارى عجيب اين است 
كه تشــكل هاى صنفى بخش معدن از طريق گزارش رسانه ها از اين 

اقدام مطلع شده اند!
4-تأمين اجتماعى زيــر بار بيمه خدمات روانى نمــى رود. گويا در 
بيمه هاى بازرگانى اين خدمت به عنوان پوششــى ارائه مى شود و هر  
فردى كه مايل باشــد مى تواند بيمه نامه مربوطه را تهيه كند و بابت آن 
حق بيمه بپردازد. گفتنى اســت اين در شرايطى است كه از پيك هاى 
پياپى كرونا، نبود واكســن و خانه نشينى گرفته تا قطعى دم به دم برق و 
افزايش فقر، هر لحظه تاب آورى مردم در حال كمتر شدن است تا آنجا 
كه به گفته رئيس نظام روانپزشــكى حاال 60درصد مردم به خدمات 

روانشناسى نياز دارند.
5- واكســن كوبايى فقط در ايران آزمايش شده و به ايران داده نشده 
است. گويا سفير كوبا از نياز كشورش و آمريكاى التين به اين واكسن 
خبر داده اســت. گفتنى است سفارت كوبا اعالم كرده كه اين واكسن 
ايرانى- كوبائى نيست و كامال كوبائى است و ما آن را براى تحقيقات 
بــه ايران داديم كه ايرانى ها به آن مجوز اضطرارى مصرف دادند! البته 

سخنگوى وزارت بهداشت هم اين موضوع را تكذيب كرده است!

 با همكارى معاونت حقوق بشــر و امور 
بين الملل وزارت دادگســترى و كانون وكالى 
دادگســترى اســتان كلينيك حقوق بشــر در 

همدان راه اندازى مى شود.
رئيس كانون وكالى اســتان همدان در اين باره 
گفت: اين كلينيك ذيل كميسيون حقوق  بشر 
كانــون وكال قــرار مى گيــرد و در زمينه هاى 
مرتبط با حقوق بشر از جمله حقوق كودك از 
طريق آموزش و ارائه خدمات حقوقى فعاليت 

مى كند.
ســعيد آئينه وند افزود: با توجه به اهميت اين 
موضوع كميســيون حقوق بشر كانون وكالى 
اســتان همدان پذيراى نظرات و پيشــنهادات 

تمامى فعاالن اين حوزه مى باشد.
وى همچنين از اقدام شايسته معاونت حقوق 
بشــر و امور بين الملل وزارت دادگسترى در 
توجــه به ظرفيت كانون هــاى وكال در فراهم 
كــردن موجبات علمى و عملــى هنجارهاى 
حقوق بشرى در جامعه، قدردانى كرد و گفت: 
كانون وكالى دادگسترى همدان براى هرگونه 
همكارى با اين معاونت آمادگى كامل را دارد.

آئينه وند همچنين در خصوص آزمون وكالت 
نيز افزود: آزمون وكالت ســال 99 كه به علت 
كرونا برگزار نشده بود 25 تيرماه امسال انجام 
مى شــود و بر اساس اعالم ســازمان سنجش 
كشــور اين آزمون در 84 شهرستان در كشور 

برگزار مى شود.
وى گفــت: كارت  شــركت در  آزمون  از روز 
سه شــنبه22تيرماه بر روي درگاه اطالع رساني 
اين ســازمان قرار مى گيــرد و متقاضيان  براي 

شركت در جلسه امتحان بايد در تاريخ تعيين 
شــده به شــرح فوق به درگاه اطالع رســاني 
مذكــور مراجعــه و با وارد كــردن اطالعات 
شناســنامه اي(نام، نام خانوادگى، كدملي، سال 
تولــد و...) و يا اطالعات ثبت نامي(شــماره 
پرونده، شــماره ســريال و كدپيگيري و ...) 
از كارت شــركت در آزمون خود يك نسخه 
پرينت تهيه و براســاس آدرس و زمان تعيين 
شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه 
امتحاني مربوط مراجعه نمايند. براي شــركت 
در جلســه آزمون همراه داشتن پرينت كارت 
شركت در آزمون و همچنين اصل كارت ملي 

و يا اصل شناسنامه عكس دار و ارائه آن الزامي 
است.

آئينه وند با بيان اينكه به منظور ارائه خدمات 
به آن دســته از متقاضيان اين آزمون كه دچار 
بيمارى كرونا شــده اند بــا هماهنگى وزارت 
تدابير  پزشــكى  درمان وآموزش  بهداشــت، 
ويژه اى اتخاذ شــده اســت بيان كرد: بر اين 
اســاس متقاضيانــى كه عالئم بيمــارى آنها 
از تاريــخ 1400/04/12 به صــورت قطعى 
تاييد گرديده، الزم اســت از روز پنجشــنبه 
1400/04/17 لغايت روز جمعه 1400/04/18

بــا مراجعــه بــه درگاه اطالع رســانى اين 

سازمان(بخش ســاير آزمون هاى استخدامى) 
فــرم خوداظهارى را تكميــل كرده و گواهى 
مبنــى بر داشــتن بيمــارى كرونــا (تأييديه 
بيمارســتان و يا نتيجه تست يا آزمايش مبنى 
بر مثبت بودن به ويروس كرونا) را در بخش 
موردنظر بارگذارى نمايند. متقاضيانى كه اين 
فرم را تكميل كنند براساس دستورالعمل هاي 
وزارت بهداشت از ساير متقاضيان جدا شده 
و آزمون آنها در يكى از بيمارستان هاى تعيين 
شده صرفًا در شهرهاى محل آزمون به همراه 
ساير متقاضيان مبتال به بيمارى كرونا برگزار 

مى شود.

تأسيس كلينيك حقوق بشر با همكارى كانون وكال در همدان 

آزمون وكالت 25 تيرماه برگزار مى شود

 داســتان دنباله دار ســاخت ســايتموزه 
در ميدان مركزى شــهر همــدان از آنجا آغاز 
شــد كه هفتــم آذرمــاه ســال 96 در جريان 
ســاخت  جهت  محوطــه  گودبردارى هــاى 
پياده راه ميدان، 2تابوت شكســته سفالى متعلق 
به دوران اشــكانى و تعدادى تكه هاى سفالى 
متعلق به دوره هاى مختلــف تاريخى از زمان 
مادها تا دوران اســالمى كشف شد؛ آثارى كه 
به عنوان نمونه اى از مهمترين نشانه هاى تاريخ 
و تمدن اين ســرزمين(پايتخت تاريخ و تمدن 
ايران زمين) مورد توجه رسانه ها، متوليان حوزه 

ميراث فرهنگى و فعاالن اجتماعى قرار گرفت.
در هميــن روزها(آذرماه) بود كه نماينده وقت 
مردم همدان در مجلس شــوراى اســالمى در 
بازديدى كه از ميدان امام(ره) داشــت در جمع 
خبرنــگاران بر ضرورت تغييــر طرح ميدان و 
ايجاد ســايتموزه در اين مــكان تأكيد كرد و 
گفت: اگر كارشناســان تخصصى به اين نتيجه 
برســند كه كاوش بايد حفظ و به موزه تبديل 
شــود، شــهردارى بايد طرح پيــاده راه ميدان 
امام(ره) را با تغيير و مدنظر قرار دادن اين موزه، 
هم پروژه را هرچه سريع تر به ثمر برساند و هم 

آثار كشف  شده حفظ شود.
امير خجســته، در آن بــازه زمانى با بيان اينكه 
نبايد به دليــل انجام پــروژه عمرانى، ميراث 
تاريخى شهر مورد تهديد قرار گيرد، بيان كرد: 
كشف هر ميراثى در همدان يك فرصت بزرگ 
گردشگرى اســت كه مى تواند با بى تدبيرى به 

چالشى اجتماعى تبديل شود.

در هميــن حيــن مديــركل ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى اســتان همدان نيز 
در محل كشــف آثار، از ظرفيتســنجى براى 
راه اندازى سايتموزه در ميدان امام(ره) گفت 
و افزود: ملتى كه حرمت گذشــتگان را حفظ 
نكند نمى تواند چشم انداز روشنى براى آيندگان 
ترســيم كند. جالب تر اينكــه در همان زمان 
عده اى نيــز در قالب فعــاالن مدنى با صدور 
بيانيه اى خواســتار توجه ويــژه به كاوش هاى 
صورت گرفته  شده و بيان كردند  مى توان آثار و 
فضاى كاوش شده را در قالب يك سايتموزه 
حفظ و با قرار دادن يك پوشــش شيشه اى در 
اطراف آن، اين اثر مكشوفه در معرض بازديد 
عموم قرار گيرد تا هم شــهروندان همدانى به 
داشته هاى خود ببالند و هم به  عنوان يك منطقه 

گردشگرى برايش برنامه ريزى شود.
بر اين اساس 12 آذرماه محمدناصر نيكبخت، 

اســتاندار وقت همدان با توجه به حساســيت 
موضوع با تعــدادى از مديران مرتبط از پروژه 
ميــدان امــام(ره) بازديد و با تأكيــد بر تداوم 
روند كاوش ها به موضــوع ميزبانى همدان از 
رويدادهاى گردشــگرى در سال 2018 اشاره 
كرد و گفت: بايد تــا اجالس 2018 اين اثر و 
ديگر جاذبه هاى گردشــگرى شهر ساماندهى 
شده باشــد تا بخش هاى بيشترى از داشته هاى 

همدان را معرفى كنيم.
وى بيان كرد: اگر قرار بر ســاخت موزه است 
براى ســاخت آن كمك مى كنيم، زيرا اســتان 

همدان بايد مقصد گردشگرى شود.
در نهايت روند اين اتفاقات منجر به آن شد كه 
جلســه تصميم گيرى براى ايجاد سايتموزه و 
يا اجراى آب نما در ميدان امام(ره) در روز 13

آذرماه سال 96 در صحن شوراى شهر همدان و 
با حضور مسئوالن ميراث فرهنگى و شهردارى 

همدان كليد بخورد.
و باالخــره پس از برگزارى جلســات متعدد 
در نخســتين روزهاى دى ماه، كاوشگران در 
ادامه كاوش هاى خــود به آثار جديد ديگرى 
برخوردند و به يكباره با كشف دومين تدفين 
از كاوش هاى باستان شناســى ميدان امام(ره) 
همدان، لــزوم ايجاد ســايتموزه دوچندان 
شــد و درنهايت تصميم به ايجاد سايت موزه 
در ميدان امام(ره) همدان گرفته شــد چنانكه 
عباس صوفى، شهردار همدان در همان روزها 
با بيان اينكــه عمليات اجرايى ســايتموزه 
همدان بــزودى آغاز مى شــود، گفت: اتمام 
عمليات احداث اين سايت موزه تا پايان سال 

96 امكان پذير است.
اما در كمال ناباورى در 6 ســال گذشــته اين 
پروژه به نتيجه نرســيد و در اين ســال ها اين 
پروژه حتى جزء پروژه هاى بازآفرينى شــهرى 
كه براى آنها از محل اعتبارات ملى در نظر نيز 
بود، اما على رغــم تزريق يك ميليارد تومان از 
اين محل همچنان شاهد پيشرفت قابل توجهى 

در آن نبوديم.
با توجه  به آنچه گفته شد به  نظر مى رسد پس 
از كش وقوس 6ساله باالخره پروژه سايت موزه 
ميدان امام(ره) كه در اين سال ها مورد بى مهرى 
3دستگاه متولى بود به  روزهاى  پايانى نزديك 
مى شود و اميد است طبق وعده هاى داده شده 
همچنان اين پروژه و عمليات اجرايى در آن با 
قوت پيش برود و مردادماه موزه ميدان مركزى 

آماده بهره بردارى شود.

شهردار و پيمانكار هر دو با هم وعده دادند 

ساخت موزه ميدان مركزى مردادماه به پايان مى رسد
شهردار همدان در حالى كه پيمانكار پروژه ميدان مركزى شهر را به شهادت گرفت هر دو با هم در حضور خبرنگاران همدان وعده دادند ساخت سايت موزه همدان مردادماه 1400 پايان مى يابد.

عباس صوفى گفت: سايت موزه ميدان امام(ره) نخستين سايت موزه ايران است و به جهت اينكه در همين محل آثار باستانى به دست آمده، يكى از كم نظيرترين فضاها در جهان به شمار مى آيد و 
كار ساخت آن مردادماه تمام مى شود و براى تجهيز موزه به ميراث فرهنگى واگذار مى شود .

وى گفت: در حال حاضر سايت موزه ميدان امام(ره) توسط پيمانكار جديد در حال ساخت است و اميدواريم تا پايان سال جارى به اتمام برسد.
صوفى با بيان اينكه تاكنون اين پروژه بين 85 تا 90درصد پيشرفت كارى داشته است، بيان كرد: پروژه سايت موزه ميدان امام(ره) جزء پروژه هاى شهر همدان است كه زمان طوالنى براى ساخت آن 
صرف شده و تابستان 1400 به اتمام مى رسد . وى گفت: در حال حاضر پيمانكار پروژه در محل حضور داشته و فعال است. اميدواريم با توجه به پيشرفت قابل توجه در پروژه شاهد بهره بردارى از آن 
در مردادماه 1400 باشيم .  صوفى ميزان اعتبارات در نظر گرفته شده براى اين پروژه را چيزى حدود 7ميليارد تومان اعالم كرد كه با در نظر گرفتن تعديل هاى احتمالى به 10ميليارد مى رسد. در اين 

پروژه 3 دستگاه ميراث فرهنگى، شهردارى و راه و شهرسازى دخيل بودند.

ارائه آموزش هاى 
مهارت محور در 19 مركز 

يادگيرى محلى سوادآموزان 
استان

 معــاون ســوادآموزى آموزش وپرورش 
استان همدان ارائه آموزش هاى مهارت محور 
در 19 مركــز يادگيرى محلى ســوادآموزان 

استان خبر داد. به گزارش اداره اطالع رسانى و 
روابط عمومى آموزش وپرورش استان، احمد 
آقامحمدى در نشست هم انديشى كارشناسان 
و روســاى ادارات ســواد آموزى شهرستان 
مالير گفت: در حال حاضر 19مركز يادگيرى 
محلى در سطح استان فعال هستند كه 14مركز 
به صورت غير دولتــى و 5مركز به صورت 

مشاركتى اداره مى شوند.

آقامحمــدى افزود: از 3 مركــز غير دولتى 
مجرى طرح پيوند ســواد و زندگى هستند 
كــه در ناحيــه 2 همدان، بهــار و اللجين 

فعاليت مى كنند.
وى با بيان اينكه مراكــز يادگيرى محلى به 
عنوان پايــگاه تخصصى ارائه كننده خدمات 
آموزش ســواد پايه، آمــوزش مهارت هاى 
زندگــى، حقوق شــهروندى و مهارت هاى 

اجتماعى در جهت توانمند ســازى و ايجاد 
فرصت يادگيرى براى بيسوادان و كم سوادان 
بزرگسال فعاليت مى كنند، بيان كرد: در اين 
مراكز جهــت رونق مهارت هاى شــغلى با 
اولويت مشاغل خانگى زودبازده و متناسب 
با شــرايط اقليمى سوادآموزان، مهارت هايى 
كشــت  قالب بافى،  قاليبافى،  خياطى،  مانند 

قارچ و ... آموزش داده مى شود.
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خبـر
فرصت 15روزه اشخاص حقوقى 
براى ارائه اظهارنامه مالياتى

 صاحبان مشاغل تا 15تيرماه فرصت داشتند با مراجعه به سايت 
www.intamedia.ir سازمان امورمالياتى كشــور به نشانى
نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتى و يا ارسال فرم تبصره ماده 100

اقدام  مســتقيم  ماليات هاى  قانون 
كنند و از تسهيالت و معافيت هاى 
اشخاص  شــوند.  بهره مند  قانونى 
حقوقى نيــز تا روز 31تيرماه براى 
ارائــه اظهارنامــه مالياتى فرصت 
دارند. فرصــت پرداخت نقدى تا 
يك ماه است و پرداخت اقساطى 

به صورت 4 قسط است.
سيد تقى رسولى فطرت
 (روابط عمومى اداره امور مالياتى اسدآباد)

135 دز واكسن ايرانى در اسدآباد 
تزريق شده است 

 از ســهميه 200واكســن ايرانى كــه در اختيار دانشــكده 
علوم پزشكى اسدآباد قرار گرفته بود 65 دز باقى مانده است.

در مجموع تا به امروز 7هزارو202 واكســن در شهرستان تزريق 
شده است.

135 دز واكســن ايرانى در اســدآباد تزريق شده است. با توجه 
در  كرونا  نارنجــى  وضعيــت  به 
نيازمند  شــرايط  حفظ  براى  شهر 
همراهى مردم در تشــديد رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى هســتيم، 
عادى انگارى  صــورت  در  زيــرا 
بدون شك با  اعمال محدوديت ها 
اصناف مواجه  تعطيلــى  جمله  از 
مى شويم كه اين موضوع خوشايند 

نيست.
حسين سليمانى
(روابط عمومى دانشكده علوم پزشكى اسدآباد)

نقش جوانان در گام دوم انقالب
 جمعيــت جــوان يكــى از اصلى ترين مؤلفه هاى توســعه 
اقتصادى، اجتماعى و سياســى جوامع به شمار مى رود و نقش 

حياتى و مؤثرى را در رشد و پيشرفت يك كشور ايفا مى كند.
گره كور جنگ نابرابر ايران مقابل عراق كه هزينه هاى ســنگينى 
را در بر داشــت، توسط فكرهاى پويا باز شد كه الزم است اين 
فكرهاى پويا به كمك كشور بيايند، در دوران دفاع مقدس كه به 
هيچگونه فناورى دسترسى نداشتيم توانستيم با كمك جوانان در 

جنگ پيروز شويم.
با وجود تحريم ها، جوانانمان توانســتند به فناورى هاى علمى و 
هسته اى دست يابند و به مرحله اى رسيديم كه همه قدرت هاى 

دنيا براى متوقف كردن اين حركت 
علمى و انقالبى بسيج شدند تا از 
طريق مذاكره جلوى پيشرفت ما را 
بگيرند، اما موفق نشــدند. در گام 
حرف هاى  جوانــان  انقالب  دوم 
زيادى براى پيشرفت ايران اسالمى 

دارند.
ابراهيم سفرى

(كارشناس روابط عمومى فرماندارى اسدآباد)

زكات در فقرزدايى جامعه 
تأثير بسزايى دارد

 فريضه الهى زكات به  عنــوان يك عمل عبادى در بهبود وضعيت 
اقتصادى و فقرزدايى جامعه تأثيرگذار است.

فرماندار شهرستان كبودراهنگ در جلسه شوراى زكات اين شهرستان 
گفت: به فريضه زكات نبايد تنها با نگاه ادارى توجه كرد، بلكه جايگاه 
زكات فراتر از آن بوده و به عنوان يك واجب شــرعى بايد در بهبود و 

احياى اين فريضه الهى تالش كرده تا به وضعيت  مطلوبترى برسيم.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرســتان كبودراهنگ، حجت ا... 
مهدوى افزود: تمامى امكانات اين شهرستان در اختيار اين ستاد است 

تا بتوانند اين امر مهم را در بين افراد  نهادينه كنند.
امام جمعه كبودراهنگ نيز در اين نشست گفت: احياى فرهنگ زكات را 
مى توان با تدوين تقويم كارى شوراى زكات، برگزارى گردهمايى هاى 
تخصصى، جشن هاى زكات در روســتاها، كارگاه هاى آموزشى ويژه 
عامالن و مبلغان زكات انجام داد.حجت االسالم والمسلمين نقى باقرى 
افزود: كســانى كه زكات پرداخت مى كنند خير و بركت در زندگيشان 

زياد مى شود، بنابراين اين فريضه الهى جايگاه بسيار بااليى دارد.

آيين رونمايى كتاب «يونا ( شعر فارسى)» 
در مالير برگزار شد

 روز دوشــنبه چهاردهم تيرماه كه 
به روز قلم مزين شــده است، كتابخانه 
توحيد ســامن اقدام به برگزارى آيين 

رونمايى از كتاب «يونا» كرد.
ســيد مهدى آخشــيك رئيــس اداره 
كتابخانه هاى عمومى شهرستان مالير از 
رونمايى كتاب«يونا» به قلم محمدرضا 

روستايى در مورخ چهاردهم تيرماه سال جارى به مناسبت روز قلم خبر 
داد. در اين نشســت همچنين مدير حوزه علميه برادران شهر سامن در 
زمان ايراد سخنان خود به جايگاه شعر و شاعرى در فرهنگ ايران زمين 

پرداخت.
حجت االسالم والمسلمين مهران ايلخانى گفت: دايره معنايى شعر خيلى 
وسيع است . با سرودن يك بيت شعر مى توان معنا و مفهوم زيادى را به 
مخاطب انتقال داد. شعر و شاعرى اين ظرفيت را دارد كه بتوان خيلى از 

مسائل را با آن حل كرد حتى مسائل سخت رياضى را.
وى در ادامه بيان كرد: با سرودن شعر مى توانيم با محيط پيرامون خود 
ارتباط معنايى برقرار  كنيم  و از زبان آنها با مخاطبين خود حرف بزنيم. 
آثارى كه در دنياى ادبيات به عنوان شــعر به چاپ مى رســند موجب 
ماندگارى صاحب اثر خواهند شــد.  به گــزارش روابط عمومى اداره 
كتابخانه هاى عمومى شهرستان مالير، ايلخانى با برشمردن ويژگى ها و 
تفاوت شاعران افزود: تنها بخشى از شاعران در ذهن مخاطب تا ساليان 
طوالنى باقى مى مانند و از آنها و اشعار زيبايشان به نيكى ياد مى شود. 

وى پس از اشــاره به بخشى از نقاط ضعف و قوت كتاب درخواست 
كرد كه جلسه اى در روزهاى آتى براى اين كتاب در نظر گرفته شود كه 

كتاب از همه زوايا مورد نقد و بررسى قرار گيرد.
 تقدير از مديرمسئول هفته نامه فرهنگ مالير

در مراسمى به مناسبت روز قلم از مديرمسئول هفته نامه فرهنگ مالير 
تقدير شــد. سيد مهدى آخشيك در اين مراسم كه با حضور مسئوالن 
ادارات و نهادهاى فرهنگى شــهر ســامن برگزار شد از خدمات قابل 
توجه مديرمسئول هفته نامه فرهنگ مالير  به فرهنگ كتاب و كتابخوانى 
تقدير كرد. در اين مراسم ايلخانى با  اشاره به جايگاه قلم و نويسندگى 
در دين مبين اسالم گفت: خداوند متعال در قرآن كريم به قلم و آنچه 
با قلم مى نويسند ســوگند مى خورد كه اين نشان از اهميت فوق العاده 
فرهنگ كتاب و كتابخوانى است    دين اسالم از ديرباز  در بين همه اديان 

توحيدى و غير توحيدى پرچمدار علم و دانايى است.

در اسالمشهر آق گل صورت گرفت:
برگزارى مسابقات نقاشى گراميداشت 

هفته محيط زيست
 اداره ورزش جوانــان به مناســبت 
يك  محيط زيست  هفته  گراميداشــت 
دوره مسابقه نقاشــى با همكارى اداره 
محيط زيست و شــركت پگاه مالير با 
عنوان محيط زيست سالم شهر سالم در 

اسالم شهر آق گل برگزار كرد.
 ســازمان مردم نهــاد تــال گل و اداره 
ورزش وجوانــان شهرســتان مالير با 

برگزارى مسابقات نقاشى با عنوان محيط زيست سالم شهر سالم، هفته 
محيط زيست را گرامى داشت.

به گزارش روابط عمومى اداره ورزش وجوانان شهرستان مالير، بيش از 
50 نفر از فرزندان و كودكان اسالمشهر آق گل در اين مسابقه فرهنگى، 
آموزشــى شــركت كردند و هركدام موضوع نقاشى موردنظر را روى 
كاغذ ترسيم كردند و با اين كار نشان دادند شهر سالم در گروى داشتن 

محيطى سالم و تميز امكانپذير است.
در پايان و  در مراســمى كــه در محل كتابخانه امام ســجاد(ع)  اين 
شهر برگزار شــد به نفرات برترآن جوايز نفيسى با حضور امام جمعه 
اسالمشهر آق گل، رياســت اداره محيط زيست و نماينده شركت پگاه 

شهرستان مالير و همچنين مديريت و اعضاى سمن تال گل اهدا شد.
شــايان ذكر است، ســازمان مردم نهاد تال گل  اداره ورزش وجوانان 
تاكنون خدمات و فعاليت هاى ارزنده اى را در زمينه هاى ورزشــى، 
فرهنگى و آموزشــى به مناســبت هاى مختلف در طول سال گذشته 
و 3 ماهه ســال جارى در اسالمشــهر آق گل انجام داده كه  نشان از 
خالقيت و پويايى جوان ايرانى در راه آبادانى و پيشــرفت  كشــور 

عزيزمان ايران است.

نقش رسانه اى مديران تقويت شود
 يكى از نقش هايى كه به مجموعه نقش هاى مديريتى بايد اضافه 

شود نقش رسانه اى مديران است.
 بــا توجه به ســيطره فضاى مجازى بر تعامــالت و ارتباطات 
داخلى ســازمان ها كه در اثر پيشــرفت هاى ســريع در عرصه 
رايانــه، اينترنت، وب، شــبكه هاى اجتماعــى، هوش مصنوعى 
است الزم اســت كه مديران در كنار ســاير نقش هاى خود به 

بپردازند. رسانه اى  نقش 
اگــر مديران نقش رســانه اى خود را به خوبى ايفــا نكنند و براى 
ايفاى اين نقش، ســواد، توانايى و قابليت ها و ظرفيت هاى الزم را 

نداشته باشند، اقدامات تبليغى، ارتباطى 
نخواهد  مؤثر  ســازمان  رســانه اى  و 
بــود، زيرا اگر فعاليت هاى رســانه اى 
سازمان ها متناســب با الزامات فضاى 
مجازى امروز و فرداى جهان نباشــد، 
ديده و شنيده نمى شود. بر خود وظيفه 
مى دانــم از مجموعــه همدان پيام در 

راستاى تقويت جايگاه روابط عمومى و اختصاص يك روز در هفته 
به مسئوالن روابط عمومى هاى استان تقدير و تشكر نمايم.

* مهدى سليمانى(مدير روابط عمومى فرماندارى اسدآباد)

مرمت بازار كبودراهنگ 10 ميليارد اعتبار مى خواهد
 براى ادامه مرمت بازار 100ساله كبودراهنگ اعتبارى بيش از 10 ميليارد ريال مورد نياز است.

رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى شهرســتان كبودراهنگ گفــت: اين بازار در بافــت قديمى و مركز 
شــهركبودراهنگ واقع شــده و قدمتى بيش از 100 سال دارد كه با توجه به مركزيت آن، مورد استقبال مردم براى خريد و تردد 
اســت.مهدى غالمى با اشاره به اينكه از شاخص هاى اين بازار، سر پوشيده بودن و آجر كارى اين بناى سنتى است، افزود: اين 
بنا در ســال 99 توسط اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى كبودراهنگ با اعتبارى بيش از 300ميليون ريال مرمت 
شده است. وى اظهاركرد: مرمت اين بنا شامل آجركارى، ساب زدن و بندكشى است و از اولويت هاى برنامه مرمتى آتى اين بنا، 
بازسازى قسمت هاى تخريب شده، بندكشى، ساب زدن، اصالح ناودانى ها، مرمت سقف، تعويض درب ها، كف سازى و اجراى 
تأسيسات برقى و نورپردازى است. به  نقل از روابط عمومى اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان همدان، وى 

ادامه داد: با توجه به خصوصى بودن بناها، براى مرمت اصولى اين بناها، نيازمند مشاركت مالكين و صاحبان مغازه ها هستيم.

 برداشــت گندم در 42هزار و 800 هكتار 
مزارع شهرستان بهار آغاز شده است.

مديرجهاد كشاورزى شهرستان بهار با اشاره 
به برداشــت گندم در مزارع، گفت: برداشت 
گنــدم در 42هــزار و 800 هكتــار اراضى 
كشاورزى اين شهرستان آغاز شده و تا اواخر 

مردادماه ادامه دارد.
عبدالحسين اكبرى بيان كرد: 35 هزار  هكتار 
مزارع گندم شهرســتان بهار به صورت دِيم 
و 7هــزار و 800 هكتــار گندم آبى اســت. 
پيش بينى مى شود امسال بيش از 33 هزار تن 

گندم از مزارع اين شهرستان برداشت شود.
وى با اشــاره به بارندگى نداشــتن در فصل 
پاييز و بهار گفــت: كاهش بارندگى منجر به 

ارقام  كاهش چشم گير سطح توليد 
كشت  شده است.

اداره  روابط عمومــى  گــزارش  به 
بهار،  شهرســتان  كشاورزى  جهاد 
بارندگى  كاهــش  افــزود:  اكبرى 
منجر به كاهــش  گندم آبى و ديم 
در ارقامى مانند پيشگام و حيدرى، 
ســايونر و اوكليد نســبت به سال 

گذشته شده است.
وى گفت: شهرستان بهار داراى 5مركز خريد 
گندم اســت كه خريــد گندم مــازاد بر نياز 

كشاورزان را به عهده دارند.
اكبرى بــه برخى از اقدامات 
انجام  شــده در فصل زراعى 
تأمين  افزود:  و  كرد  اشــاره 
نهاده هاى كشــاورزى از جمله توزيع  9 هزار 
و482 تــن انواع كود شــيميايى، توزيع  هزار 
و69 تن بذر گواهى  شــده گندم برخى از اين 

اقدامات است.
وى بيان كرد: برگزارى كارگاه هاى آموزشى به  
صورت مجازى و چهره به چهره در زمان هاى 
كاشت، داشت و برداشت براى انتقال دانش و 
فناورى به كشاورزان و زارعان و توزيع بخشى 
از سموم موردنياز در راستاى ضدعفونى كردن 
بذور خودمصرفى گندم، ارســال پيامك براى 

مبارزه با سن غالت انجام شده است.
اكبرى با اشــاره به اقدامات ذكر شده گفت: 
در اقدامات انجام شــده بــا بيش از 10اكيپ 
مراقبــت و بيش از 20هــزار هكتار از مزارع 
غالت بر عليه ســن مادر و حــدود 30هزار 
هكتار نيز با پوره ســن غالت مبارزه شــده 

است.

سالن ورزشى فرسفج تجهيز شد
 در راستاى سالمت عمومى، مناسب سازى و تجهيز امكانات ورزشى، در 

سالن ورزشى شهداى فرسفج در تويسركان تجهيز شد.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرســتان تويسركان در ديدار اين سالن گفت: 
با پيگيرى هاى مفتح نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى اسالمى يك 
تخته تاتامى از وزارت ورزش و جوانان براى شهرستان تويسركان تهيه و در 
سالن شهداى فرسفج در بخش قلقلرود نصب شد، اين سالن پس از تعميرات 

مورد نياز مجددا در اختيار ورزشكاران بخش قلقلرود قرار خواهد گرفت.
در ادامه رئيس اداره ورزش و جوانان، به همراه رئيس بنياد شهيد شهرستان با 
خانواده شهيد مهدى بيات از شهداى ورزشكار ديدار و با اهداء هديه و لوح 

تقدير از خانواده ايشان تقدير و قدردانى كردند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان محســن 
شايســته در اين ديدارگفت: همواره بايد ياد رشــادت هاى شهداى گران قدر 
را گرامى بداريم و هيچ وقت فراموش نكنيم امينت و آرامش امروز ما مديون 
رشادت ها و جان فشانى كسانى است كه از جان خود گذشتند و امنيت كشور 

ما را با خون خود تضمين كردند.
وى ادامه داد:شهيد بيات سال 1356 در تويسركان متولد شد، ايشان در حوزه 
ورزش و در رشته كوهنوردى فعال بود؛ و در سال 1388 در منطقه شلمچه به 
درجه رفيع شــهادت نائل شد. همسر و دو فرزند شهيد مهدى بيات در رشته 

واليبال بانوان فعاليت دارند.

مبارزه با آفت سن غالت در فامنين
 مبارزه با آفت ســن غالت در ســطح بيش از 34 هزار هكتار در 

اراضى اين شهرستان فامنين انجام شده است.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان فامنين گفت: با توجه به تاكيد مقام 
معظم رهبرى و مقام عالى وزارت بر حفظ محصول استراتژيك گندم 
در راســتاى تثبيت امنيت غذايى پايش مزارع از اواخر اسفند ماه در 
دستور كار كارشــناس حفظ نباتات و شبكه مراقبت و پيش آگاهى 

سن غالت شهرستان قرار گرفت.
جعفر كاويانى دلشــاد ادامه داد: ريزش ســن در  تاريخ 1400/1/4
از اراضى غالت ديم شهرســتان گزارش شــد. با اطالع رسانى هاى 
گســترده توسط اعضا شبكه مراقبت شهرستان با حضور در روستاها 
ارســال پيامك انبوه و درج پيام در شبكه هاى اجتماعى و نصب بنر 

، در سطح 16 هزارو 258 هكتار از اراضى اين آفت سمپاشى شد.
 وى افــزود: بــا ادامــه پايش مزارع پوره ســن غــالت در تاريخ 
1400/2/14 در سطح مزارع مشاهده و با اعالم دستور مبارزه با اين 
آفت از تاريخ 1400/2/22 سمپاشى مزارع غالت در سطح شهرستان 
در مرحله پوره سن آغاز و در تاريخ 1400/3/21 در سطح 18 هزار 

و76 هكتار پايان گرفت.
به گزارش روابط عمومى اداره جهاد كشــاورزى شهرستان فامنين 
كاويانى دلشــادافزود: الزم به ذكر است به منظور كم شدن جهت  
آفت ســن غالت در ســال زراعى آتى در بيــش از 1800 هكتار 
از مزارع آلوده رها شــده و كم بازده با تاميــن اعتبارات الزم از 
محــل طرح جهش توليد و ســازمان حفظ نباتــات كانون كوبى 
ســن غالت صورت گرفته اســت. وى در ادامه افزود: در راستاى 
توانمند ســازى بهره برداران و جوامع محلى  و مشاركت همه جانبه 
بــراى كنترل و مهــار به موقع اين آفت و علف هــاى هرز دوره هاى 

آموزشــى  (كارگاه ، كالس بازديــد 
و دوره مهارتــى ) بــه مــدت 435

نفــر روز بــا رعايت پروتــكل هاى 
بهداشــتى برگزار و بيــش از 7 هزار 
پيامــك به كشــاورزان ، دهيــاران و 
مــددكاران ترويجى و سمپاشــداران 

شهرستان ارسال شد.

فرماندار بهار:

شوراهاى اسالمى نقش مؤثرى 
در توسعه شهـرها دارند

مدير جهادكشاوزى بهار خبر داد

آغاز برداشت گندم در بهار

 صبح روز گذشــته منتخبين جديد شوراى اسالمى 
شهر بهاربا حضور در دفتر فرماندار ،از زحمات فرماندار 
و عوامل اجرايى انتخابات در برگزارى ششــمين دوره 

انتخابات شوراهاى اسالمى تقدير كردند.
در اين نشست فرماندار بهار گفت : شوراهاى اسالمى 
با همفكرى شــهرداران  نقش موثرى در توسعه شهر ها 
دارند و شــوراها بايد تالش كنند تا به توســعه پايدار 

شهرستان بهار برسيم .

به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرســتان بهار، 
احســان قنبرى ادامه داد: شــهر بهار داراى ظرفيتها و 
ظرفيت هاى بااليى است و بايد نزديكى به مركز استان 
را فرصت مناسبى بدانيم و جذب سرمايه گذار و اجراى 
پروژه هاى مختلف در دســتور كار قرارگيرد تا بتوانيم 

جوابگوى نياز مركز استان هم باشيم.
در پايان منتخبين جديد در سخنان جداگانه اى به ايده ها 

و نظرات خود در زمينه هاى مختلف پرداختند .

 مديرعامــل بــرق اســتان با 
حضــور در شهرســتان رزن در 
نماينده  حضور  با  كه  جلســه اى 
مــردم شهرســتان، فرمانــدار و 
سردرود  و  مركزى  بخشــداران 
برگزار شــد، شــركت كرد. اين 
جلســه كه بــا هدف بررســى 
خاموشى هاى  از  ناشى  مشكالت 
اخير كه با هدف جبران بخشــى 
از كمبود برق در سراســر كشور 
شــد.  برگزار  مى شــود،  اعمال 
مهمترين  ابتــدا  جلســه  اين  در 
جهت  شــده  ايجاد  مشــكالت 
بخصوص  شهرستان  مردم  عموم 
كشــاورزان، صاحبــان صنايــع 
و بنگاه هــاى توليــدى، اصناف، 

خدمات و... مطرح شد.

 در ايــن جلســه مديرعامل برق 
اعمال  گفــت:  همــدان  اســتان 
خاموشى ها و قطع برق نتيجه باال 
رفتــن مصرف به ميــزان 66هزار 
مگاوات و حدود 11هزار مگاوات 
بيــش از ظرفيــت كل توليد برق 
كشور است. به ناچار همه استان ها 
مكلف بــه مديريت جهت جبران 
ايــن كمبود شــده اند. به گزارش 
روابط عمومى فرماندارى شهرستان 
رزن، شيرزاد جمشيدى بيان كرد: 
تمام تالش خــود را براى اعمال 
خاموشــى ها در محدوده و مطابق 
زمان بنــدى اعــالم شــده به كار 
خواهيم گرفت. هرچند در معدود 
ســاعاتى از روز ممكن اســت به 
ممكن  پيش بينى  قابــل  غير  علل 

اســت خللى در ايــن موضوع به 
وجود آيد كه تالش مى شــود به 
در  وى  برســد.  ممكــن  حداقل 
خصوص مشكالت مسير دمق به 
مالبداغ افزود: در 10روز آينده با 
نصب تقويت كننده اى كه با هزينه 
25ميليارد ريال خريدارى و آماده 
راه اندازى است عمده مشكل حل 
مى شود.در پايان جلسه سيد رضا 
ســالمتى فرماندار شهرستان رزن  
از عموم مردم شهرستان خواست 
با توجه به اينكه مشكل قطعى هاى 
اخير در كل كشــور ايجاد شده و 
چــاره اى جز كاهــش مصرف و 
صرفه جويى نيســت تا حد امكان 
در اين امر مهم با رعايت مصرف 

به مديريت شرايط كمك كنند.

  فصل ششم كاوش ادامه دارد و تاكنون سرنخى از 
«معبد الئوديسه» پيدا نشده است.

رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
شهرســتان نهاوند گفت: با توجه به يافته هاى سفالى، 
استقرار اين دوره در شهرستان نهاوند محرز شده است، 
همچنين آثارى از دوره سلوكى و اشكانى در اين منطقه 
يافت شــده، اما فعًال از معبد الئوديســه سرنخى پيدا 

نشده است.
محسن جانجان با اشاره به اينكه در محلى كه احتمال 
مى داديم ممكن است معبد وجود داشته باشد، كاوش 
انجام شــد، اما هنوز اثرى يافت نشده است، بيان كرد: 
حدود 20درصد از عمليات كاوش باقى مانده و هنوز 
مشخص نيســت كه در اين فصل معبد كشف شود يا 
خير، اما اگر در فصل ششــم معبد الئوديسه پيدا نشود 

ممكن است كاوش هاى بعدى هم انجام شود.
بــه گــزارش روابط عمومــى اداره ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى شهرســتان نهاوند، وى 

گفت: در فصل هاى گذشــته كاوش معبد الئوديســه 
آثارى از دوران ســلوكى و اشــكانى مانند ســفال، 
پايه ستون، سرستون، ساقه ستون، مجسمه هاى كوچك 
خدايان يونانى و ســكه هاى نقره كشف شده است و 
ايــن فصل از كاوش با هدف يافتن معبد الئوديســه 

انجام مى شود.

همه استان ها مكلف به مديريت برق هستند

20درصد فصل ششم رفت و خبرى از «معبد الئوديسه» نشد
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ــا  ــر امورخارجــه روســيه ب ــاون وزي  مع
ابــراز نگرانــى دربــاره توليــد فلــز اورانيــوم 
ــت  ــام خواس ــاى برج ــران از طرف ه در اي
ــده در  ــى مان ــائل باق ــل مس ــراى ح ــا ب ت

ــد. ــالش كنن ــن ت ــرات وي مذاك
ــوف  ــرگئى ريابك ــنا، س ــزارش ايس ــه گ ب
ــد  ــراى تولي ــران ب ــم اي ــه تصمي ــبت ب نس
غنــاى 20درصــد  بــا  فلــزى  اورانيــوم 

ابــراز نگرانــى كــرد امــا گفــت، تــا زمانــى 
ــا  ــران ب ــى ته ــع پادمان ــه جام ــه توافق نام ك
ــرژى اتمــى رعايــت  ــى ان آژانــس بين الملل
زمينــه  در  ايــران  فعاليت هــاى  شــود، 
توســعه برنامــه هســته اى اش خطــر اشــاعه 

ــت. ــد داش ــراه نخواه ــه هم ب
وى در ادامــه بــا تأكيــد بــر اينكــه انحــراف 
ــه  ــام را موج ــدن برج ــوع بازگردان از موض

نمى دانــد، از تمــام طرف هــاى ايــن توافــق 
ــائل  ــل مس ــراى حل وفص ــا ب ــت ت خواس
ــش از  ــن بي ــرات وي ــده در مذاك ــى مان باق

پيــش تــالش كننــد.
خبرگــزارى رويتــرز مدعــى شــده كــه 
روز  اتمــى  انــرژى  بين المللــى  آژانــس 
ايــران  اســت،  كــرده  اعــالم  سه شــنبه 
مى خواهــد اورانيــوم فلــزى بــا غنــاى 

20درصــد توليــد كنــد.
سفير و نماينده دائم ايران نيز نزد سازمان هاى 
بين المللــى در وين، در اين باره گفت: برنامه 
ســازمان انرژى اتمى براى توليد يك صفحه 
سوخت سيليســايد براى استفاده در رآكتور 
تهران، 9 روز قبل به اطالع آژانس رســيد و 

بالفاصله امور عملياتى آن آغاز شد.
كاظم غريب آبادى با اشــاره به اينكه فعاليت 
تحقيق و توسعه در اين خصوص با اورانيوم 
طبيعى حدود 3 ماه قبل آغاز شده بود، افزود: 
در فرايند جديد، يك صفحه سوخت جديد 
با اســتفاده از اورانيوم غنى شــده 20درصد 

توليد مى شود.

خرب

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

بهـارستان

رئيس جمهور:
از 12مرداد به بعد، انتقادهاى عجيب عده اى تعطيل 

مى شود
 رئيس جمهور با بيان اينكه اميدواريم از 12مردادماه يك هماهنگى كامل بين هر 3قوه 
به وجود بيايد گفت كه البته با اين اتفاق بعضى ها از شغل شان مى افتند و بيكار مى شوند 
و انتقادهاى عجيب و غير منصفانه شان تعطيل مى شود، اما به هر حال همه از يك جناح 

و تفكر مى شوند و هماهنگى بهترى به وجود مى آيد.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى با طرح اين پرسش كه مشكل 
سرمايه گذارى در چيست؟ بيان كرد: در اين زمينه در داخل برخى مشكالت وجود دارد 

كه اگر همه با هم هماهنگ باشــند مى توان آنها را حل وفصل كرد. يعنى اگر دســتگاه 
قانونگذار، قوه قضاييه و دولت همه با هم باشند  آن مشكالت از بين مى رود. 

وى افزود: برخى مشكالت درباره سرمايه گذارى مربوط به داخل مى شود و اگر همه قوا 
هم نظر باشند قابل حل است. ولى وقتى هم نظر نيستند خب باقى مى ماند. مثًال يك بحث 
بود به نام FATF، دولت تصميم گرفت و لوايحى آماده كرد كه به مجلس برد و مجلس 
هم همكارى كرد و تصويب شــد و به شــوراى نگهبان رفت و آنجا هم با ما همكارى 
كرد و تصويب شد، اما در يك جاى ديگر كه ما فكر نمى كرديم گير افتاد و FATF به 
دست نيامد. حاال نتيجه اين چه مى شود؟ اين مى شود كه روابط ما با بانك هاى دنيا تا اين 
مسأله حل نشده دچار مشــكل مى شود. البته ممكن است نظرات مختلف باشد و يكى 

هم بگويد اگر FATF نداشته باشيم بهتر است. من كارى به نظرات مختلف ندارم، ولى 
اين يك واقعيت است.

رئيس جمهور با اشــاره به اينكه بيش از 190كشــور دنيا در چهارچوب FATF عمل 
مى كنند، بيان كرد: تنها ما و كره شمالى از آن بيرون هستيم. حاال كه ما در جنگ اقتصادى 
پيروز شــده ايم بايد تحريم را هم برداريم و FATF را هم نهايى كنيم. اينها ديگر دست 
خودمان اســت. وقتى ما اينها را اجرا و عمل نمى كنيم پول و بانك خارجى در اختيار ما 
نيست و صندوق توسعه خالى است و نمى توانيم پول نقد را بياوريم و نتيجه اين مى شود 
كه ســرمايه گذارى صورت نمى گيرد و وقتى ســرمايه گذارى صورت نگيرد نمى توانيم 

طرح هاى بزرگ را اجرايى كنيم.

ماجراى شكايت مجلس از سازمان برنامه 
براى طلب وزارت نيرو

چرا معاون وزير مانع شد؟
 اوايل ســال جارى اعضاى كميســيون انرژى مجلس با تصويب 
شكايت از سازمان برنامه وبودجه، پرداخت نكردن منابع وزارت نيرو 
را پيگيرى كردند، اين شــكايت در آن زمان با وساطت معاون وزير 
و قول مســاعد سازمان منتفى شد، اما همچنان مطالبات وزارت نيرو 

داده نشد.
كميســيون انرژى مجلس شوراى اسالمى نشســت فوق العاده اى با 
موضوع بررســى قطعى برق با حضور وزير نيرو داشت. در روايتى 
از اين نشســت يكى از نمايندگان مجلس به شــكايتى كه كميسيون 
انرژى قرار بود براى وصول طلب بودجه اى وزارت نيرو از سازمان 
برنامه وبودجه داشــته باشد اشاره كرد؛ شكايتى كه با وساطت معاون 

وزير منتفى شد. 
مالك شــريعتى، عضو كميسيون انرژى مجلس در صفحه اينستاگرام 
خود  در اين مورد نوشــته بود:  امروز بــه آقاى اردكانيان گفتم مگر 
نمى گوييــد منابع مالى نداريم؟ چرا وقتى كميســيون انرژى چندماه 
قبل در عمل به وظيفه نظارتى خود، براى كمك به دريافت مطالبات 
وزارت نيرو از سازمان برنامه وبودجه، ماده 234 را اجماعى تصويب 
كرد، معاون پارلمانى شما از كميسيون خواهش كرد شكايت را پس 

بگيريم؟
 تصويب شكايت از سازمان برنامه 

براى دريافت منابع وزارت نيرو
اما ماجراى شــكايت مجلس كه قرار بود به وصول مطالبات وزارت 

نيرو و جبران كمبود منابعش بينجامد چه بود؟
21 فروردين ماه سال جارى بود كه فريدون عباسى رئيس كميسيون 
انــرژى مجلس از موافقت اعضاى اين كميســيون بــا  اعمال ماده 
234آيين نامه داخلى مجلس درباره عملكرد ســازمان برنامه وبودجه 
خبر داد و در اين مورد گفت: ماده 234 آيين نامه داخلى مجلس يكى 
از ابزارهاى نظارتى در دســت نمايندگان است تا اگر در مواردى كه 
دســتگاه هاى اجراى به تكليف قانونى خود در مدت زمان مشخص 
عمل نكردند مشــمول اين ماده شوند تا موضوع جهت رسيدگى به 

قوه قضاييه ارسال مى شود.
مصوبه كميســيون انرژى با  تخلف سازمان برنامه وبودجه در زمينه 
پرداخت نكــردن بودجه حاصل از دريافت هزينه هاى آب و برق از 

مردم به وزارت نيرو مرتبط بود.
آنچنان كه عباسى توضيح داده بود:  مطابق قانون بايد وجوه دريافتى 
از مــردم بابت مصــرف آب و برق به خزانه واريــز و در ادامه اين 
بودجه به ســازمان هدفمندى يارانه ها داده شــود تا از اين مسير در 
اختيار  وزارت نيرو قرار گيرد و براى اصالح شــبكه هاى آبرســانى 
شهرى و روســتايى و باال بردن راندمان توليد برق تأمين آب هزينه 
شــود اما چند ســالى اســت كه وزارت نيرو تكليف خود را انجام 
نمى دهــد. زمانى كه نمايندگان نقش نظارتى خود را در اين موضوع 
اعمــال كردند و با پيگيرى داليل تأميــن نكردن برق پايدار، كاهش 
راندمان اصالح شبكه هاى آبرسانى و... متوجه شدند؛ بودجه الزم از 
سوى سازمان برنامه وبودجه در اختيار وزارت نيرو قرار نمى گيرد به 
همين دليل كميسيون با تشكيل جلسه و بررسى موضوع، توضيحات 
نماينده ســازمان برنامه وبودجه را قانع كننده ندانست به همين دليل 

اعمال ماده 234 بر اين موضوع در كميسيون تصويب شد.
 قول مساعد سازمان برنامه و وساطت معاون وزير 

عباسى البته گفته بود كه سازمان برنامه وبودجه پس از تصويب ماده 
234 در كميسيون انرژى، اقدامات الزم را انجام داد و طى جلساتى با 
حضور بنده، به توافق رسيديم كه سازمان برنامه مبلغى را در اختيار 
وزارت نيــرو قرار دهد تا از وضعيت بحرانى در انجام وظيفه خارج 
شود و البته كميسيون نيز گزارش خود را در اين خصوص به صحن 

و در ادامه به قوه قضاييه ارسال نكند.
نــگاه مجلس اين بود كه با توجه به اينكه ســازمان برنامه و بودجه 
به بخشــى از وظايف خود در مقابل وزارت نيرو عمل كرد آنها نيز 
گــزارش مذكور را بــه صحن و قوه قضاييه ارجــاع ندادند چرا كه 
مجلس به دنبال حل مســأله است نه اضافه كردن بارى به دوش قوه 

قضاييه و پيچيده كردن مسائل و مشكالت.
 ســازمان برنامه وبودجه منابع هدفمندى يارانه ها را از 

وزارت نيرو گرفت
حاال و پس از نشســت روز گذشته كميســيون انرژى با وزير نيرو، 
گويا مشــخص شد كه به تعهد داده شــده، عمل نشده است. در آن 
زمان مقرر شده بود تا بودجه اى كه قرار است به دست وزارت نيرو 
برسد از مســير سازمان هدفمندى يارانه ها عبور نكند به همين دليل 
در قانون بودجه سال 1400 مصوب شد؛ بودجه الزم به طور مستقيم 

از خزانه در اختيار وزارت نيرو قرار گيرد.
پس از نشست ويژه كميسيون انرژى مجلس، على نيكزاد نايب رئيس 
مجلس اعالم كرد: متأســفانه سازمان برنامه وبودجه منابع هدفمندى 
يارانه ها را از وزارت نيرو گرفته است و حتى به موقع اين اعتبارات 
را به اين وزارتخانه براى احداث نيروگاه ها انجام نداده و حتى طلب 
بخش خصوصى كه با وزارت نيــرو در احداث پروژه هاى مختلف 

همكارى داشتند ندادند و بايد انتظار چنين روزى را داشت.
به گفته وى برخالف برنامه ششــم، وزارت نيرو 25 هزار مگاوات 
صنعت برق را توســعه نداده و دولــت در اين زمينه از وزارت نيرو 

حمايت نكرده است.

دالر 30هزار تومانى نتيجه گفتاردرمانى دولت است
مديران روحانى منافع خود را بر منافع ملت 

ترجيح دادند

 با وجود وعده و وعيدها و گشايش هايى كه دولت حسن روحانى 
با عنوان گفتاردرمانى تشريح مى كرد، اما اقدام خاصى را از سوى اين 

دولت شاهد نبوديم و آمارها و اطالعات غلط تحويل مى دادند.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى با اشاره به كارنامه 8

ســاله دولت حسن روحانى و وعده و وعيدهاى بى عمل او و اعضاى 
كابينه اش گفت: 8 سال دولت آقاى روحانى در مسند كار بود و خيلى 
از امورات كشور را در اختيار داشت؛ او مديريت كالن بودجه ريزى و 
برنامه ريزى كشور را در اختيار داشت و لوايح ساليانه بودجه را تقديم 
مجلــس مى كرد و منابع درآمدى بودجــه در اختيار قوه مجريه بود و 

هزينه كرد هم كامًال مشخص بود.
حجت االســالم والمســلمين احد آزاديخواه در ادامــه افزود: دولت 
حجت االســالم والمسلمين حســن روحانى على رغم همه اختيارات 
بااليى كه داشت، اما متأسفانه اشكاالت جدى در دولت حسن روحانى 
را شاهد و ناظر بوديم و نبايد صرفاً مسئوليت دولت آقاى روحانى را 
به رخ بكشــيم، بلكه بايد اختيارات قوه مجريه در طول 8سال اخير به 
حسن روحانى داشــت را مدنظر قرار دهيم و بررسى كنيم كه او چه 

اختياراتى داشته و چه امكاناتى را در اختيار داشته است.
وى بيان كرد: آغاز دولت روحانى همزمان با شــرايط نفتى متفاوت با 
وضعيت فعلى در فروش نفت بود و فرصت هاى بســيارى در اختيار 
داشت، اما متأسفانه در مجموع برآيند همه موضوعات و منابع درآمدى 
و هزينــه اى و اختيارات، اما آنچه در نتيجه از عملكرد دولت حســن 

روحانى ديديم، قابل انتظار نبود. 
آزاديخواه افزود: ما در سال هاى متمادى با توسعه تحريم هاى همه جانبه 
آمريكا مواجه بوديم اين در حالى است كه شاه بيت وعده و وعيدها و 
اقدامات اين دولت در مورد سياســت خارجى بود و در يك برهه اى 
گويى بقيه وزارتخانه ها از يــاد رفته بودند و صرفاً دولت و كابينه در 
وزارت امــور خارجه تجميع شــده بودنــد و على رغم حجم زيادى 
رفت وآمد و سكه توزيع كردن ها و تشويق كردن ها اما نتيجه سياست 
خارجى حســن روحانى تحريم هاى حداكثرى و ظالمانه آمريكا عليه 

جمهورى اسالمى و انزواى كشورمان در يك برهه اى از تاريخ شد.
نماينده مردم مالير در مجلس همچنين گفت: با وجود وعده و وعيدها 
و گشايش هايى كه دولت حسن روحانى در گفتار براى مردم تشريح 
مى كرد، اما شــاهد اقدام خاصى در كشــور نبوديم و بر همين اساس 

عملكرد دولت ضعيف تلقى مى شود. 
آزاديخواه گفت: ما در حوزه اشتغال آنچه كه شاهد بوديم فقط در مقام 
گفتار اعالم آمار و در عالــم خارج غيرواقعى بود و عمًال آنچه مورد 

انتظار مردم و بطن جامعه باشد نبود.
وى بيان كرد: رشــد لحظه اى تورم را در طول 8 ســال اخير شاهد 
بوديم و عمالً  دولت آقــاى روحانى با ارز 3 هزار و 700 تومانى 
فعاليــت خود را در ابتداى دولت روحانــى آغاز كرد و اين ارز تا 
30 هــزار تومان هم افزايش يافت و متأســفانه در طول اين مدت 
ســرمايه هاى ملى كشور و بانك مركزى مانند سكه و ارز و طال به 
تاراج رفت و اين در حالى است كه سكه هاى بانك مركزى پشتوانه 
پولى و مالى كشور محسوب شــده و بخش زيادى از سرمايه هاى 

كشور حيف و ميل شد. 
ســخنگوى كميسيون كشــاورزى در مجلس گفت: بازار طال و سكه 
و ارز در دوران دولــت روحانــى به هم ريخته شــد و نتيجه همين 
موضوعات، رشد تورم و تورم افسارگسيخته شد. ضمن اينكه در طول 
دولت حسن روحانى شاهد بى بندوبارى هاى متعدد در بدنه دولت و 

استفاده ابزارى از خيلى موضوعات بوديم. 
نماينده مردم مالير در مجلــس افزود: توجه به منافع خود و عبور از 
منافع ملى و بى توجهى به فقرا و محرومين بخشــى از سرفصل هايى 
بود كه تعداد زيادى از مديران روحانى در اين مســير گام برداشتند و 
نتيجه تمام موارد مذكور، وضعيت فعلى اقتصادى، معيشــتى و سفره 
خانواده هاســت و عمًال بخش زيادى از مردم ناراضى بوده و به هيچ 
وجه وضع موجود را نمى پسندند كه بخشى از اين نارضايتى مردم را 

در مشاركت نكردن آنها در انتخابات مى توان ديد.

محمد ترابى »
 پس از برگزارى ششــمين دوره انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا(28 خردادماه) 
و همچنين پــس از اعالم نتايج اين انتخابات 
شاهد اين مســأله بوديم كه انتخابات شوراى 
شهر همدان با حواشــى روبه رو شد. پس از 
پيگيــرى اين مســأله و گفت وگــوى مكرر 
بــا كانديداهاى معترض و مســئولين امر در 
برگزارى و نظارت بر انتخابات در اين مدت، 
مى خواهيــم در ايــن گزارش شــرح ماوقع 
حواشى شــوراى شــهر همدان را نسبت به 
اطالعات و برداشــت خودمان شــرح دهيم. 
الزم به ذكر اســت كه تحليل و برداشت ما از 
اين حواشى امكان اشــتباه و خطا را داشته و 
با وجود پيگيرى هاى فراوان ادعايى بر داشتن 
اطالعات كامل و پــى بردن به تمامى زواياى 

پيدا و پنهان اين حواشى نداريم. 

 برگزارى انتخابات
انتخابات در همدان بــه صورت الكترونيكى 
برگزار شــد. اين مسأله نســبت به اظهارات 
مســئوالن امــر از 2ويژگى برخــوردار بود. 
نخست اينكه احتمال اشتباه در شمارش آرا را 
به حدالقل رسانده ، دوم اينكه استفاده از اين 
ابزار براى رأى گيرى نخستين تجربه بسيارى 
از مــردم و برخى از مســئوالن امر بوده و به 
همين علت احتمال وقوع اشــتباه و در بعضى 
موارد تخلف و سوءاستفاده از آگاهى نداشتن 
مردم افزايش يافته بود. گفتنى است كه همواره 
در انتخابات شــاهد اين نوع تخلفات بوده و 
هســتيم كه برخى از افراد سودجو، از نداشتن 
اطالعات كافى برخى از افراد مسن و يا بيسواد 
و كم ســواد، سوءاستفاده كرده اند و از آنجايى 
كه انتخابات همدان بــه صورت الكترونيكى 
برگزار شــد، دايره افرادى كه اطالعاتشان در 
رابطــه با چگونگى نحــوه رأى دادن كم بود، 

افزايش يافته بود. 

 موضوع اعتراضات
كانديداهاى معترض پس از گذشت چند روز 
پــس از انتخابات با ايجاد ارتباط و هماهنگى 
با هم در كل در3 محــور اعتراضات خود را 

مطرح كردند.
1- وقــوع تخلف انتخاباتى از ســوى ديگر 
كانديداهــا در انتخابات با محوريت ليســت 

فعاالن شوراى فرهنگى 
2 - وقوع تخلف انتخاباتى در نحوه و عملكرد 

برخى از برگزاركنندگان انتخابات
3- اشتباه و يا تخلف در شمارش آرا

همانطور كه مى بينيد اعتراضات شامل عملكرد 
برخى از كانديداها، برگزاركنندگان انتخابات 
و همچنين ناظران بر انتخابات اســت. با اين 
حال مى تــوان گفت كــه اصلى ترين محور 
حواشــى اخير پيرامــون انتخابات شــوراها 
ميــان كانديداهاى معترض و هيأت نظارت بر 

انتخابات بوده است. 

 اختالفات ميان كانديداهاى معترض 
و هيأت نظارت چرا افزايش يافت؟

ادعا و اتهام برخى از كانديداها به ليست انتشار 
يافته شوراى فعاالن فرهنگى در روز انتخابات، 
طبق گفته هر دو طرف(برخى از كانديداهاى 
معترض و اعضاى هيأت نظارت) ارتباطى به 
هيأت نظارت نداشته، زيرا اين مسأله مصداق 

جرم حساب شده و نه تخلف انتخاباتى.
از ســوى ديگــر در گفت وگوهايــى كه با 
كانديداهاى معترض و اعضاى هيأت اجرايى 
انتخابــات داشــتيم، اين برداشــت صورت 
گرفت كه احتمــاالً كانديداهاى معترض ادله 
و مســتندات الزم را بــراى اثبات تخلف در 
برگزارى انتخابات نداشته و اين مسأله صرفًا 

در حد ادعا باقى ماند.

 چالش بازشمارى 
هيأت نظارت بر انتخابات اســتان در چندين 
شــهر و روستا دستور به بازشــمارى آرا داد. 
با ايــن حال اعضــاى اين هيــأت در رابطه 
با انتخابات شــوراى شــهر همــدان اعالم 
مى كردند كه مســتندات الزم براى بازشمارى 
صندوق هاى شــوراى شهر همدان ارائه نشده 
و از آنجايى كــه انتخابات همدان به صورت 
الكترونيك برگزار شده اشتباه در شمارش آرا 

ممكن نيست. 
با ايــن حال حجت االســالم احمدحســين 
فالحى رئيس هيأت عالى نظارت بر انتخابات 
شوراهاى اســالمى شهر و روســتاى استان 
اعالم كرد كه خود به شخصه براى بازشمارى 
4صندوق شــوراى شــهر همدان به صورت 
رندوم حضور داشــته و شاهد اين مسأله بوده 
كه حتى يك رأى هم جابه جا نشده است. پس 

از اين مســأله هيأت نظارت صحت انتخابات 
شهرستان همدان را تأييد كرد. 

تأييد صحت انتخابات آغاز حواشــى تازه اى 
پيرامون انتخابات شــوراى شهر همدان شد. 
شنيده ها حاكى از اين مسأله است كه برخى از 
كانديداهاى معترض با مراجعه به حميدرضا 
حاجى بابايى نماينده مردم همدان و فامنين در 
مجلس شوراى اســالمى در تهران، خواستار 
صحبــت وى با فالحى(ديگــر نماينده مردم 
همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى 
كه رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان نيز 
است) و بازشمارى آراى شوراى شهر همدان 

شدند. 
طبق گفته اعضاى هيأت نظارت بر انتخابات 
اســتان فالحى در جلسه پنجشنبه گذشته اين 
هيأت، با وجود اينكه صحت انتخابات شوراى 
شهر همدان تأييد شده بود، نسبت به تقاضاى 
كانديداهاى معترض، پيشنهاد بازشمارى آراى 
10صنــدوق موردنظر ايــن كانديداها را در 

جلسه مذكور مطرح كرد.

 روز بازشمارى
طبق دستور هيأ ت نظارت قرار بود كه روز 
شنبه هفته جارى بازشمارى انجام شود، كه 
البته اين امر محقق نشــد. جلسه بازشمارى 
را مى توان اوج حواشــى پيرامون انتخابات 
شوراى شــهر همدان دانست. هيأت نظارت 
اعالم كرده بود كه نماينــدگان كانديداهاى 
صندوق ها  كل  بازشمارى  خواستار  معترض 
و رأى تمامى كانديداها شده اند و از اين رو 
بازشمارى انجام نشده و كانديداها معترض 
بر اين ادعا بودند كه آنها خواستار شمارش 
تمامى آراى 10صندوق مذكور بوده اند و نه 

بيشتر. 
البته در چند روز گذشته برخى از كانديداهاى 
معترض به دنبال اعتراض به صحت جلسه و 
صورتجلســه آن بودند كه در ادامه بررسى ها 
و تحقيقات گروه سياسى همدان پيام، دريافتيم 
كه ادعاى اين دسته از كانديداها جنبه قانونى 
پيدا نخواهد كرد و صورتجلسه جلسه مذكور 

مستندسازى شده است. 
 مشكل اصلى چه بود؟

با بررســى و انطبــاق اظهــارات و ادعاهاى 
مطروحه پيرامون جلســه بازشــمارى آراى 
صندوق هاى شــوراى شــهر همدان در روز 

شنبه به نتايجى رسيديم. اظهارات و ادعاهاى 
نمايندگان كانديداهاى معترض، اعضاى هيأت 
نظارت و اعضاى هيأت اجرايى در يك نقطه 
به اشتراك مى رسد، آن هم تقاضاى نمايندگان 
كانديداهاى معترض به شمارش تمامى آراى 

خارج شده از صندوق انتخابات است. 
اين در حالى است كه طبق اظهارات برخى از 
اعضاى هيأت اجرايى حاضر در جلسه مذكور، 
در نامه هيأت نظارت استان به هيأت اجرايى 
آراى3كانديداى  بازشــمارى  به  شهرســتان، 
شــده،  درخواســت  از 10صندوق  معترض 
دستور صادر شده بود. از اين رو هيأت اجرايى 
شهرســتان خالف درخواست هيأت نظارت 
نمى توانســت كه تمامى آراى خارج شــده 
از صندوق ها را بازشــمارى كند و اين اتفاق 
مستلزم تصميم مجدد هيأت نظارت استان در 

اين رابطه و طى مراحل قانونى بود. 
به علت تــرك جلســه توســط نمايندگان 
كانديداهــاى معترض در اعتــراض به نحوه 
بازشــمارى، بازشــمارى آراى شوراى شهر 
همــدان صورت نگرفت و بــه گفته يكى از 
مســئوالن امر از آنجايى كه اين بازشمارى در 
پى ارائه مستندات قابل قبول نبوده و تنها جنبه 
كســب رضايت كانديداهاى معترض و اثبات 
صحت انتخابات به آنها بوده، صحت انتخابات 

تأييد شد. 
در اينجا چند پرســش مطرح مى شود كه البته 
پاســخگويى به آن از توان اين گزارش خارج 
بوده و شايد در روز هاى آتى به آن پاسخ داده 

شود:
مراجعه  هنگام  معترض  كانديداهاى  آيا   -1
خود،  درخواســت  ارائه  و  حاجى بابايى  به 
در رابطه با بازشــمارى تمامى آراى خارج 
شــده از صندوق ها درخواستى كرده بودند 
و يا اين درخواســت به فالحى انتقال داده 

شده بود؟
2- آيــا در صــورت موافقــت كانديداهاى 
معترض بــه بازشــمارى آراى 3 كانديداى 
معرفى شــده، ايشــان به صحت و يا وجود 
اختالف در شمارش آراى 10صندوق مدنظر 
با بازشــمارى آن پى نمى بردند؟ اين درحالى 
اســت كه اعضاى هيأت اجرايــى و هيأت 
نظارت در بازشــمارى 4صندوق اعالم كرده 
بودند كه حتى يك رأى هم جابه جا نشــده 

بود؟

فالحى  احمدحسين  حجت االســالم   ■
رئيــس هيأت عالى نظارت بر ششــمين 
اســالمى  شــوراهاى  انتخابــات  دوره 
استان روز گذشــته در نامه اى در رابطه 
با صحت انتخابات شــوراهاى اسالمى 
تمامى شهرهاى استان نوشت: «با توجه 
به شــكايات واصله از برخى حوزه هاى 
انتخابيــه در مهلت قانونى و براســاس 
بررسى هاى صورت گرفته، مورد خاصى 
كه دال بــر صحت نداشــتن انتخابات 
باشد به دست نيامد. بنابراين هيأت عالى 
نظارت اســتان صحت انتخابات تمامى 
شهرهاى اســتان(به جز شهر تويسركان) 
را تأييد مى نمايد. الزم به توضيح اســت 
تأييد يا رد انتخابات شــهر تويســركان 

متعاقباً اعالم خواهد شد.»

كليات حواشى  انتخابات شوراى شهر همدان 

تأييد صحت انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستاى استان

■ جمع بندى اظهارات و ادعا هاى اخير پيرامون انتخابات شوراى شهر

درخواست مسكو 
جهت حل مسائل مذاكرات وين

همدان پیام در کنار شامست!

حمله گسترده موشكى به پايگاه آمريكايى 
عين االسد در عراق 

 يك گــروه عراقى از هدف گرفتن پايگاه آمريكايى عين االســد با 
30 موشــك گراد خبر داد و اعالم كرد، موشــك ها با دقت به هدف 

برخورد كرده است.
به گزارش فارس، برخى از رســانه هاى از جمله الميادين از شــنيده 
شــدن صداى انفجارهاى شــديد در اين پايگاه در پى حمله موشكى 

خبر دادند.
بر اســاس گزارش ها، پدافند هوايى پايگاه عين االسد در مقابله با اين 
حمله ناموفق بوده و شــعله هاى آتش و دود برخاســته از پايگاه ديده 

مى شود.
تيپ «ثأر المهندس» (انتقام ابومهدى المهندس) در بيانيه اى مســئوليت 
اين حمله را بر عهده گرفت و اعالم كرد، در ســاعت 12:33(به وقت 
محلى) پايگاه عين االســد را با 30موشــك گراد هــدف گرفته و اين 

موشك ها با دقت به هدف خورده است.
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نيش و نـوش

خبـر

آخرين وضعيت برقرارى«بيمه بيكارى» اعالم شد
 معاون اداره كل امور بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعى با بيان اينكه در حال حاضر 
حدود 220هزار مقررى بگير بيمه بيكارى داريم بيان كرد: تقريباً فرايندها به روز اســت 
و پشــت نوبتى بــه آن معنا نداريم. فرايند برقرارى بيمه بيكارى به روز شــده و كامًال 
غيرحضورى اســت. محمد بايندريان در گفت وگو با ايســنا، درباره آخرين وضعيت 
برقرارى بيمه بيكارى و در پاسخ به پرسشى مبنى بر تغيير برخى ضوابط در حيطه ثبت 
درخواست و بازرسى ها گفت: مقررات و قوانين بيمه  بيكارى، مشمول تغييرات جديدى 
نشده اند و مقررات قبلى كما فى السابق برقرار هستند. وى افزود: . اگر فردى بيكار شده 
اســت از تاريخ بيكارى 30روز فرصت دارد به سامانه درخواست بيكارى وزارت كار 

به نشانى http://prkar.mcls.gov.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت كند.

غربالگرى ژنتيك روشى 
براى اطمينان از بارورى سالم

 هول اگزوم آزمايشــى براى تشخيص اختالالت ژنتيكى جنين است كه با توجه به 
نوسانات نرخ ارز جزء آزمايشات گران به حساب مى آيد.

ــاد  معــاون پيشــگيرى از معلوليت هــاى مركــز توســعه و پيشــگيرى و درمــان اعتي
ســازمان بهزيســتى در پاســخ بــه ايــن پرســش كــه غربالگــرى مــادران در مراحــل 
مختلــف چــه تأثيــرى بــر ســالمت فرزنــدان بيــان كــرد: از ســال 76 برنامه مشــاوره 
ژنتيــك در ســازمان بهزيســتى راه انــدازى شــد كــه بــه افــراد مشــاوره ژنتيــك داده 
ــه  ــود ك ــه مى ش ــا گرفت ــاتى از آنه ــراد آزمايش ــاز اف ــه ني ــا ب ــى بن ــود و گاه مى ش

ــروز اختــالالت ژنتيكــى كمــك مى كنــد.  ــه پيشــگيرى از ب ايــن موضــوع ب

راه اندازى دومين خط توليد واكسن بركت
 رئيس ســتاد اجرايى فرمان امام(ره) از راه اندازى دومين خط توليد واكســن كوو 
ايران بركت خبر داد و گفت: تا شــهريورماه امسال حداقل 50ميليون دز واكسن توليد 

خواهيم كرد.
به گزارش ايسنا، محمد مخبر در  آيين امضاى تفاهم نامه همكارى براى اجراى هزاران 
طرح اقتصادى و اجتماعى  در مناطق محروم و كم برخوردار اســتان همدان با اشاره به 
موضوع توليد نخستين واكسن ايرانى كرونا توسط ستاد اجرايى فرمان امام (ره) نيز بيان 
كرد: با توجه به تأخيرى كه در صدور مجوز تزريق اضطرارى صورت گرفت سرعت 
توليد در اين خط را كاهش داديم، زيرا تاريخ مصرف اين واكســن ها محدود است و 

قابل نگهدارى براى زمان طوالنى نيستند.

دستگيري باند سارقان زاغ زن در همدان
 رئيس پليس آگاهي استان، از شناسايي و دستگيري باند سارقان غير 

بومي زاغ زن و كشف 7فقره سرقت خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، علي اسدبيگي در تأييد اين خبر گفت: 
در پي وقوع چند فقره سرقت وجه نقد از داخل خودرو در شهر همدان 
و بهار، بررســى موضوع در دستور كار كارآگاهان پليس آگاهي استان  

قرار گرفت.
وى افزود: در بررســى ها مشخص شــد، مالباختگان در ساعت كاري 
بانك هــا پس از دريافت وجه نقد(مبالغ باال) و قرار دادن آن در خودرو 
خود، پس از طي مســافتي در سطح شهر براي چند لحظه جهت انجام 
امور شخصي وسيله نقليه خود را ترك و پس از برگشتن متوجه سرقت 

پول شده اند.
اســدبيگي در ادامه گفت: با اقدامات خاص پليسي، خودروي سارقان 
شناســايي و در اســتعالمات به عمل آمده متصرف خودرو به همراه 

همدستش كه داراي سوابق كيفري بودند، شناسايي شدند.
وي افزود: با پيگيري هاي انجام شده و با همكاري مأموران پليس آگاهي 
اســتان مازندران، سارقان در شمال كشور و در يك عمليات غافلگيرانه 
دستگير و يك دستگاه خودرو سواري پژو 405 آنان توقيف و در بازرسي 
از آنان، مبلغ 87ميليون ريال وجه نقد كشــف كه در بررسي هاي بعدي 
مشخص شد وجه مذكور در شهرستان آمل با شيوه زاغ زني سرقت شده 
است. اسدبيگي بيان كرد: با عنايت به مستندات جمع آوري شده سارقان 
تاكنون به 7فقره ســرقت در سطح شهر همدان، بهار و اللجين اعتراف 
كرده اند و مالباختگان شناســايي و پرونده پس از تكميل تحقيقات به 

دادسرا ارسال شده است.
رئيس پليس آگاهي اســتان همدان در پايان گفت: با توجه به شيوه هاي 
نوين انتقال پول، شــهروندان از حمل وجه نقد با مبالغ زياد خودداري 

كرده و از روش هاي الكترونيكي موجود استفاده كنند.

اجراي طرح ارتقاى امنيت اجتماعي در بهار
 فرمانــده انتظامي شهرســتان بهار، از اجراي طــرح ارتقاى امنيت 
اجتماعي با دســتگيري 17متهم در 24ساعت گذشته در اين شهرستان 

خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، بزرگعلي نوري در تأييد اين خبر گفت: 
در پي اســتمرار اجراي طرح هاي انتظامي در سطح شهرستان، با هدف 
ناامن كردن محالت جرم خيز، پاكسازي نقاط آسيب زا و ارتقاى احساس 
امنيت، يگان هاي انتظامي شهرســتان بهار با بهره گيري از مشــاركت و 
همدلي شهروندان گرامي و اشرافيت اطالعاتي، با استفاده از تمام توان و 

امكانات موجود به اجراي طرح هاي مربوط پرداختند
وي افــزود: در اجراي اين طرح، 2ســارق و 7خرده فــروش، معتاد و 
قاچاقچي موادمخدر و 5نفر جلبي دستگير و مقاديرى انواع موادمخدر 

صنعتي و سنتي نيز كشف شد.
نوري در ادامه بيان كرد: در اجراي اين طرح ها با استفاده از تمام توان با 
معضل قاچاق كاال و ارز نيز برخورد مي شود كه در 2روز گذشته، بيش از 
48 تن خوراك دام، بيش از 45رأس احشام فاقد مجوز بهداشتي و 2تن 
گوشت غيربهداشتي جمعاً به ارزش 9ميليارد ريال كشف و 4 دستگاه 

خودرو مربوط به حمل اين موارد توقيف شد .
فرمانده انتظامي شهرســتان بهار در پايان با اشاره به معرفي متهمان به 
مرجع قضايي، از همكاري خوب شهروندان با پليس در راستاي اجراي 
طرح هاي انتظامي تقدير و تشكر كرد و خواستار استمرار اين تعامل و 

همكاري آنان شد.

كشف 12هزار ليتر سوخت فاقد مجوز 
در مالير

 فرمانده انتظامي شهرستان مالير، از كشف 12هزار ليتر گازوئيل فاقد 
مجوز قانوني از يك دســتگاه كاميون توسط مأموران پليس آگاهي اين 

شهرستان خبر داد.
بــه گزارش پايگاه خبــري پليس،  محمدباقر ســلگي گفت: مأموران 
پليس آگاهي ايست و بازرســي حرم آباد شهرستان مالير، حين كنترل 
خودروهاي عبوري به يك دستگاه كاميون مشكوك شده و آن را براى 

بررسي دقيق تر مدارك و محموله متوقف كردند.
وى افزود: در بازرســي از اين كاميون، 12هزار ليتر گازوئيل فاقد مجوز 

حمل كشف و يك متهم با تشكيل پرونده تحويل مرجع قضايي شد.
سلگي بيان كرد: مأموران مبارزه با جرايم اقتصادي شهرستان مالير با هر 
نوع توزيع سوخت و فرآورده هاي نفتي خارج از شبكه توزيع و قاچاق 

برابر قانون برخورد مي كند.

اجراي طرح ارتقاى امنيت اجتماعي 
در تويسركان

 سرپرست انتظامي شهرستان تويسركان، از توقيف 25دستگاه خودرو 
و موتورسيكلت در راستاي اجراي طرح ارتقاى امنيت اجتماعي در اين 

شهرستان خبر داد.
بــه گزارش پايگاه خبري پليس، نبى شكرويســي بيان كرد: برخورد با 
هنجارشكنان و برهم  زنندگان نظم و امنيت عمومي همواره در سرلوحه 
كار پليس قرار داشته و در راستاي پاسخگويي به مطالبات شهروندان و 
ارتقاى امنيت و آرامش عمومي و برخورد با رانندگان خودرو و راكبان 
موتورسيكلت كه موجب سلب آسايش و آرامش شهروندان مى شوند، 

طرح ارتقاى امنيت اجتماعي در اين شهرستان تويسركان اجرا شد.
وى افزود: در اجراي اين طرح، 19دســتگاه موتورسيكلت و 6دستگاه 
خودرو فاقد مدارك و پالك كه موجب ايجاد مزاحمت براي شهروندان 

شده بودند، توقيف و به پاركينگ منتقل شدند.
شكرويسي در پايان ضمن مثبت ارزيابي كردن اين طرح، گفت: برخورد 
با مخالن نظم و امنيت اجتماعي از اولويت هاي كاري پليس اســت كه 

در اين راستا و در چارچوب قانون با هنجارشكنان برخورد مى شود.

آرمان ملى: واكسيناسيون در وضعيت قرمز
 رنگ قرمز از خود ويروس كرونا مسرى تره!!

ابتكار: دشوارى هاى باز كردن بند فساد از پاى اقتصاد 
 اين گره كوره با دندون هم باز نمى شه!!
آذربايجان: مسكن ملى و وعده اى تو خالى

 از دور دل مى بره از نزديك َزهره!!
اسكناس: رونق واردات در مناطق آزاد

 بدون شرح!!
اقتصادپويا: ايران؛ قطب  انرژى برق ندارد

 به خاطر قطع و وصلى برق آمپرش پريده!!
راه مردم: قيمت خودرو باز هم به دست دالالن افتاد و گران شد

 دست به دست كنيد تا به بازار هم برسه!!
پيام ما: روياى واكسيناسيون 

 واكسنم كم كم داره مى ره تو گروه صندوقچه خاطرات!!
ثروت: نزاع بر سر سفر به ارمنستان براى واكسن 

 هم فال هم تماشا!!
جام جم: فرصتى براى به روزرسانى حكمرانى 

 فرصت ها رو بايد غنيمت شمارد!!
توريسم: طلوع آفتاب گردشگرى از غرب 

 آسمون كرونا با آسمون گردشگرها فرق داره؟؟!!
خريدار: پول هاى پارك شده روانه بورس مى شوند؟

 بستگى به عملكرد ورودى گمرك داره!!
راه مردم: منتظر خاموشى هاى بيشتر باشيد

 كم كم داريم برمى گرديم به زندگى نوستالژى!!
اخبار صنعت: هشدار نسبت به گرانى توليد 

 زهر چشم هارو دارن مى گيرن كه بعداً نگيد نگفتيد!!
ثروت: ادامه نابسامانى در بازار مرغ 

 اين داستان سر دراز داره حاالحاالها!!

قطعى برق در نسخه نويسى الكترونيكى 
بيماران را سرگردان كرد

 رئيس نظام پزشــكى اســتان همــدان بيان كرد كــه اجراى طرح 
نسخه نويســى الكترونيكى در شــرايطى كه همدان، روزانه با بيش از 
4ساعت قطعى برق مواجه است، موجب سرگردانى و تجمع بيماران 

در مطب ها و داروخانه ها شده است.
 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، عليرضا مدركيان گفت: از سال 
گذشته اجراى طرح نسخه نويســى الكترونيكى اجبارى شده است و 

همه پزشكان و مراكز درمانى موظف به اجراى آن شده اند.
وى بــا تأكيد بر اينكه ايــن طرح از ابتدا با اشــكاالتى مواجه بود و 
زيرساخت هاى اجراى آن فراهم نيســت، بيان كرد: اكنون هم قطعى 
برق بر شــدت مشكالت افزوده و سبب رنجش و سرگردانى بيماران 

در مطب ها، داروخانه ها و آزمايشگاه ها شده است.
مدركيــان با بيان اينكه روزانه بيش از 4ســاعت برق مناطق مختلف 
شهر قطع مى شود، گفت: براساس رايزنى و هماهنگى هاى انجام شده 
با شركت برق، مســاعدت هايى شده و در زمان پيك مراجعه بيماران 
به مطب هاى پزشــكى، برق خيابان بوعلى كه محل تجمع ساختمان 
پزشكان است قطع نمى شود، اما مطب هايى كه در اين محدوده نيستند 

با مشكل قطعى برق مواجه اند.
وى با تأكيد بر اينكه وقتى برق قطع شــود سيســتم نسخه نويســى 
الكترونيكــى هــم غيرفعال مى شــود، بيان كــرد: در اين شــرايط 
استحقاق ســنجى بيمه بيماران هم با مشكل مواجه مى شود و احتمال 

آن هست هزينه اضافى به بيماران تحميل شود.
رئيس نظام پزشكى اســتان همدان با اشاره به اينكه برخى از پزشكان 
براى جلوگيرى از تجمع و ســرگردانى بيمــاران در مطب ها اقدام به 
نسخه نويســى دستى مى كنند، گفت: پزشــكان بايد بعداً نسخه را در 

سيستم الكترونيكى ثبت كنند.
مدركيان با تأكيد بر اينكه تجمع بيماران در هواى گرم و فضاى سربسته 
مطب ها و داروخانه ها امكان گردش ويروس كرونا و بروز پيك پنجم را 
تشديد مى كند، بيان كرد: از مسئوالن استانى تقاضا داريم نسخه نويسى 
الكترونيكى را موقت لغو و اجراى آن را به زمانى مناســب تر موكول 
كنند. وى با بيان اينكه بسيارى از بيماران، پزشكان و منشى ها نسبت به 
وضعيت موجود گاليه مند هستند، افزود: بيماران و كاركنان درمانى بر 
سر موضوعى مشاجره مى كنند كه هيچ يك از طرفين مقصر آن نيستند. 
مدركيان با اشاره به اينكه در ساعات قطعى برق، عمليات نسخه نويسى 
الكترونيكى در مطب ها و داروخانه ها به طور كامل قطع مى شود، گفت: 
برخى بيماران براى دريافت دارو ســاعت ها در فضايى بسته به انتظار 
مى نشــينند و بعضى هم ترجيح مى دهند به صــورت آزاد و با هزينه 

اضافى دارو هاى خود را بگيرند.

آگهي حصر وراثت
آقــاى بهــروز عباســى داراى شــماره شناســنامه 10614 بــه شــرح دادخواســت به كالســه 
211/1400/112 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصــر وراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح 
داده كــه شــادروان اســداله عباســى بــه شــماره شناســنامه 3779 در تاريــخ 1400/01/27 
در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفــى منحصــر 

اســت بــه :
1- شــيرين عباســى فرزنــد اســداله متولــد 1336 بــه شــماره شناســنامه 6400 فرزنــد 
ــنامه 86  ــماره شناس ــه ش ــد 1347 ب ــداله متول ــد اس ــد عباســى فرزن ــى،2- محم متوف
فرزنــد متوفــى،3- ناهيــد عباســى فرزنــد اســداله متولــد 1343 بــه شــماره شناســنامه 
ــماره  ــه ش ــد 1342 ب ــداله متول ــد اس ــى فرزن ــه قربان ــى،4- حوري ــد متوف 76 فرزن
ــه  ــد 1351 ب ــد اســداله متول ــى،5- بهــروز عباســى فرزن ــد متوف شناســنامه 7801 فرزن
ــد  ــداله متول ــد اس ــى فرزن ــزاد عباس ــى،6- به ــد متوف ــنامه 10614 فرزن ــماره شناس ش
ــد  ــم عباســى فرزن ــى،7- ميث ــد متوف ــنامه 4040149807 فرزن ــماره شناس ــه ش 1370 ب
اســداله متولــد 1372 بــه شــماره شناســنامه 4040194349 فرزنــد متوفــى،8- باالخانــم 
صادقــى فرزنــد علــى پاشــا متولــد 1331 بــه شــماره شناســنامه 17 همســر متوفى.اينك 
ــور را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد  ــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزب ب
تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر 

نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد.
 (م الف 170)
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آگهـي مزايده

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

پــگاه  دامپــرورى  و  صنعــت  و  كشــت  شــركت 
همــدان در نظــر دارد تعــدادى دام شــامل گوســاله 
ــق  ــاده گاو كشــتارى و قطــع شــير را از طري ــر و م ن

ــاند. ــروش رس ــده بف مزاي
ــركت در  ــت ش ــد جه ــى توانن ــان م ــذا متقاضي  ل
ــك  ــدت ي ــه م ــى ب ــاپ آگه ــخ چ ــده از تاري مزاي
ــر روســتاى  ــده واقــع در مالي ــه محــل مزاي ــه ب هفت
ــرورى  ــت و دامپ ــركت كشــت و صنع ــان ش آورزم
پــگاه همــدان مراجعــه نماينــد. اطالعــات بيشــتر در 

آدرس اينترنتــى: 
     www.proteinhamedan.Iran dairy.ir

كارت مجوز حمل سالح و مهمات شكارى مدل ساچمه زنى دو لول، 
ساخت ايران،شماره اسلحه 022003045 و  به شماره مجوز 2056206 
به نام على مرادى،فرزند ذبيح ا...، به شماره ملى 5029802045 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 درگزيــن ـ يوســف امينــى- خبرنگار 
همــدان پيام: كشــاورزى در ايــن برهه از 
وضع اقتصادى كشــور يكى از اساسى ترين 
موضوعات اشــتغالزايى اســت كه با كمبود 
نزول باران به خطر افتاده است و همين اتفاق 
سبب شده كشــاورزان به منابع زيرزمينى و 

سدها روى آورند.
بر همين اســاس با خشــك شدن قنات ها و 
كمبود آب هاى زيرزمينى تنها اميد كشاورزان 
به آب سدهاســت. سال هاســت زمين هاى 
كشاورزى روســتاى ســوزن در شهرستان 
درگزين از حق آبه سد شنجور بهره مى گيرند.

روســتاى ســوزن  در توليد انگور اســتان 
رتبــه خوبى دارد. انگــور را از ديرباز به نام 
اين روســتا مى شناخته اند. هرســاله با آغاز 
فصل برداشــت انگــور در اســتان فارس، 
خوشــه هاى پر بار ايــن ميوه بهشــتى در 
پيشخوان ميوه فروشى ها و در سبد خانواده ها 

خودنمايى مى كند.
روستاى ســوزن با دارا بودن باغ هاى انگور 
بيش از 200نفــر از آن درآمدزايى مى كنند. 
اين روســتا كه در گذشته هاى دور به خاطر 
آب طبيعى فراوان چندين آسياب آبى در آن 
وجود داشته است و از اطراف و اكناف مردم 
براى آرد كردن گندم به اين روستا مى آمدند، 
اما در سال جارى با تحويل ندادن آب از سد 
شنجور مواجه شده اند و بيش از 200هكتار 
از باغات در معرض خشك شدن قرار گرفته 

است.
نعمتى يكــى از اعضاى 400نفــره تعاونى 
مهركشــاورزان ســوزن گفت: در سال 96، 
5ميليون  6 ميليــون تومــان و در ســال 97
تومان و در ســال 99 نيــز 15ميليون تومان 
بابت 300هزار مترمكعب به امور آب واريز 
كرده ايم، ولى متأسفانه در تاريخ 1400/3/2

ابالغيه تحويل ندادن آب بابت كمبود آب در 

سد شنجور به ما صادر شد كه پيگيرى هايمان 
تاكنون نتيجه نداده است.

امور آب در پاسخ به پيگيرى هاى همدان پيام 
اعالم كرده اســت كه 70ميليون تومان بايد 
كشــاورزان بابت حق آبه پرداخــت كنند تا 
مقدار 80 هزار مترمكعب يعنى 4/1مترمكعب 
كمتر از سال هاى گذشته آب تحويل بگيرند.
اين در حالى اســت كه كشاورزان مى گويند 
اگر آب نيســت چطور است كه با پرداخت 
70ميليون تومــان به كشــاورزان آب تعلق 
مى گيرد.مديرعامل شركت آب منطقه اى استان 
همدان در گفت وگو با شــبكه استانى گفته 
اســت: از آب سد شنجور حق آبه كشاورزى 
و صنايع تأمين مى شود كه ترازهاى مختلف 
آبگيرى دارد. متأسفانه به خاطر نباريدن باران 
و خشك بودن رودخانه، آبى وارد سد نشده 
اســت و آب موجود در كمتريــن تراز آب 
كشاورزى اســت و نمى توانيم به كشاورزان 

آبى تحويل دهيم. اعالم كرديم كشاورزان از 
طريق پمپ ها آب پمپاژ كرده و استفاده كنند.

منصور ستوده در پاسخ به پرسش درخواست 
70ميليون تومان از كشــاورزان گفته است: 
چون آبى در رودخانه نيست و از آب ذخيره 
استفاه مى شود كشــاورزان اين مبلغ را بايد 

پرداخت كنند.
حال چندين پرســش پيش مى آيد اين همه 
ندارد؟  راه حلى  كشاورزان  حق آبه  كشمكش 
نمى توان آب موجود را طورى مديريت كرد 
تا باغ ها خشك نشــوند تا كشاورزان بتوانند 
پرداخــت 70ميليون  با  كننــد؟  امرارمعاش 
مشــكل ذخيره سازى حل مى شود؟ از طرفى 
اين ذهنيت روســتاييان كه مســئوالن توان 
احقاق حق آبه به عنوان يك حق ثبت شــده 
براى اين روستاها را ندارند، مسأله اى است 
كه نبايد به سادگى از آن گذشت، زيرا قطعًا 
قوت گرفتن اين ذهنيت تبعات بســيارى را 

نــه تنها براى اين منطقه كــه حتى بر مناطق 
اطراف آن كه با اين مشــكل مواجه هســتند 
خواهد داشت. اگر راهكار، مديريت بى طرف 
سدهاست بايد هرچه سريع تر به انجام برسد 
تا تبعات اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى 
اين شرايط بيش از اين دامنگير اين منطقه و 
البته استان نشود. بايد در نظر داشت زمين و 
محصوالت كشاورزان تشنه هستند و خشك 
شدن باغ ها خسارت هاى جبران ناپذيرى را به 

دنبال خواهد داشت.
خبرنگار  مكــرر  تالش هــاى  وجــود  بــا 
همدان پيام براى دريافت پاسخ اين پرسش ها 
از مديرعامل آب منطقه اى استان و شهرستان 
موفقيتى حاصل نشد و متأسفانه اين پرسش ها 
بى پاســخ باقى ماند، ولى اصحاب رســانه 
همچنان پيگير مســأله حق آبه روستاهاى ياد 
شــده خواهد بــود و منتظر پذيراى پاســخ 

مسئوالن به اين مطالبات مردمى است. 

حق آبه كشاورزان در گروى پرداخت پول

اهالى روستاى سوزن حق آبه مى خواهند

ساالنه 180هزار نفر در كشور 
دچار سكته مغزى مى شوند

 رئيس انجمن مغز و اعصاب ايران با بيان اينكه ساالنه 180هزار نفر 
در كشور دچار سكته مغزى مى شوند و در بسيارى از مبتاليان به كرونا 
به علت التهاب عروقى و لخته شــدن خون ســكته مغزى بيشتر ديده 

مى شود گفت:
سكته مغزى از شايع ترين بيمارى هاى مغز و اعصاب است و در مبتاليان 
به كرونا اين بيمارى زياد ديده شــده و بســيارى از بيماران از عوارض 

سكته مغزى رنج مى برند.
به گزارش ايرنا، حسين پاكدامن بيان كرد: زمان طاليى در ساعات اوليه 
ســكته مغزى براى درمان مهم بوده و بايد در چند ساعت اوليه پس از 
ابتال به اين بيمارى اقدامات درمانى سريع انجام شود تا فرد دچار ناتوانى 

روحى و جسمى نشود.
وى با اشاره به ديگر بيمارى هاى مغز و اعصاب گفت: آلزايمر يكى ديگر 
از اين بيمارى هاســت و با توجه به افزايش اميد به زندگى در كشور و 
پير شــدن جمعيت در آينده اى نزديك با افراد زيادى كه به آلزايمر مبتال 

هستند مواجه مى شويم كه زنگ هشدارى براى ما است.
پاكدامــن افزود: اكنون 750هزار بيمار آلزايمرى در كشــور وجود دارد 
و براساس آمارهاى جهانى يك ســوم افراد با سن باالى 80سال به اين 
بيمارى مبتال مى شوند و الزم است سياستگذارى هاى اساسى با پير شدن 
جمعيت و جلوگيرى از بروز مشــكالت و افزايش هزينه درمان بيماران 
مبتال به آلزايمر در كشــور انجام شود. وى بيان كرد: سردرد نيز از ديگر 
بيمارى هاى شــايع مغز و اعصاب در كشور نسبت به كشورهاى غربى 

است و 16 تا 18درصد مردم از ميگرن رنج مى برند

 خيلى از افراد تعريف درســتى از افسردگى به شكل 
علمى ندارند به طوريكه متأســفانه احســاس مى كنند با 
نشــانه هاى افســردگى آشنا هســتند و مى توانند عالئم 

افسردگى را فهرست كنند.
يك مشــاوره و روانشــناس بالينى در همدان گفت: كم 
نيســتند افرادى كه درباره  بيمارى افســردگى و آثار آن، 
به تشــخيص خود به درمان افســردگى هم مى پردازند، 
با وجودى كه صورت اين پرســش، بســيار ساده به نظر 

مى رسد، اما جواب آن چندان واضح و ساده نيست.
الهه خرازيــان در گفت وگــو با ايســنا،گفت: كتابهاى 
مختلفى، براى توضيح افســردگى و آثار آن نشــانه هاى 
متفاوتــى را بيان كردند، اما ويژگى مشــترك همه  انواع 
اختالالت افســردگى اين  اســت كه فرد، از نظر خلق، 
وضعيِت غمگينى، احســاس تهى بــودن يا زودرنجى را 
تجربه مى كند، به طوريكه بــر توانايى فرد براى عملكرد 

روزمره و ساده، تأثير منفى مى گذارند.
وى بيان كرد: افســردگى جدى و حاد، يك اختالل ساده 
نيســت كه بسيارى از ما حس كنيم گرفتار آن شده ايم يا 
آن را به عنوان يك برچســب، براى خودمان يا وضعيت 

اطرافيانمان به كار ببريم.
اين روانشــناس بالينى با تأكيد براينكه متأسفانه افراد در 
غياب مهارت هاى مقابله ، حتى مشكالت كوچك در مسير 
زندگى تبديل به عوامل اضطراب زاى محيطى برايشــان 

مى شود، ادامه داد: افرادى كه ويژگى هاى شخصيتى، مثل 
تمايل زيادى به نگرانى بيش از حد، اعتماد به نفس پايين، 
ايده آل گرايى، حساس به انتقاد، نقد از خود و منفى بودن، 
را داشته باشند، در خطر ابتال به افسردگى قرار مى گيرند.

وى تأكيــد كرد: مطالعات نشــان مى دهد كه زنان بعد از 
طالق و مردان بعد از مشكالت مالى، شغلى(از دست دادن 
شغل) يا حقوقى، در معرض ريسك بااليى از افسردگى 
قرار دارند. خرازيان به افسردگى بعد از بازنشستگى اشاره 
كرد و گفت: افســردگى پس از بازنشســتگى  بيشتر در 
افرادى ديده مى شــود كه هيچ آمادگى براى ورود به اين 
دوره از زندگى را ندارند. حتى در كســانى كه شغل آزاد 

دارند اين نوع افسردگى  ديده مى شود.
وى يادآور شد: نگرش خانواده و اطرافيان نسبت به افراد 
بازنشســته بر احساســاتى كه آن ها از خود دارند، تأثير 
مى گذارد و در صورتيكه جامعه و اطرافيان بازنشســتگى 
را به عنوان نوعى ازكار افتادگى طلقى كنند، فرد به نوعى 
انزواى اجتماعى دچار مى شــود كه با شروع بازنشستگى 

خالءهاى روانى در فرد بيشتر مى شود.
وى در پايان گفت: براى آن كه بازنشستگان بتوانند در اين 
دوره از زندگى فرصت هاى خود را بشناسند، نياز به تغيير 
نگرش و مــرور زندگى دارند و در اين راه با كمك يك 
روانشناس مى توانند به خودشناسى برسند و  انگيزه ها و 

اهداف جديدى براى خود تعيين كنند.

ميهمان ناخوانده بازنشستگى را پشت در بگذاريد
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بــا توجــه بــه كاهش 
بارش ها پيش بينى ما اين 
بود كه 160روســتا نياز 
به آبرســانى سيار دارند، 
اما تاكنون بــه اين عدد 
تالش  تمام  و  نرســيده 
خدمات  كه  است  اين  ما 
هم  اختيار  در  را  موردنياز 

استانى ها قرار دهيم

اقتصـاداقتصـاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

خبـر يادداشت

ظرفيت هاى بخش صنعت ومعدن 
در همدان خالى است

مهدى ناصرنژاد»
 انتظارات حداقلى براى آشــنايى بــا قابليت ها و محروميت هاى 
بخش صنعت ومعدن در استان همدان به ندرت برآورده شده است. 
استان همدان با وجود برخوردارى از بسيارى از توانمندى هاى بالقوه 
در ذخاير عظيم معدنى و همچنين اســتعدادهاى فراوان براى توسعه 
بخش صنعت، وليكن از ديرباز به سهم بسيار كوچكى از توجه كالن 
ملى و ســرمايه گذارى هاى هدايت شده جهت شكوفايى داشته هاى 

خود، ناگزير به بسنده كردن بوده است.
مدت زمان طوالنى چه ســال هاى قبل از انقالب اســالمى و چه در 
ســال هاى آغازين پيروزى انقالب به لحاظ برخى سياستگذارى هاى 
كالن اجتماعى،  همدان را از قافله گسترش بخش صنعت جدا نگاه 
داشته است و البته در چنين سياستگذارى هايى بحث زيست محيطى 
از بهانه تراشــى هاى اصلى بوده است. در مقاطعى نيز به علت وقوع 
جنگ تحميلى و مجاورت اســتان همدان با مناطق جنگى، موضوع 
برنامه ريزى براى اســتقرار طرح هاى بزرگ صنعتى در اين اســتان 
منتفــى بود و در  ســال هاى پس از جنگ تحميلــى و آغاز دوران 
ســازندگى هم كه اصًال فراموش شده بود، منطقه بكرى به نام استان 

همدان براى برخى سرمايه گذارى هاى عظيم صنعتى وجود دارد !!!
داليل زيادى هم درخصوص حركت كند همدان روى ريل توســعه 
بخش صنعت وجود دارد كه البته چنين داليلى را خود مديران ارشد 

استان حداقل در طول 2دهه گذشته مى دانند و بس !!!
با ايــن وجــود افكارعمومى در اســتان همــدان در طــول تمام 
ســال هاى هدر رفته بــه يك جمع بندى ســاده و عاميانه در چرايى 
امــر عقب ماندگى هاى صنعتى  رســيده اند، اينكه ضعف مديريت و 
نبود برنامه و فقدان احســاس مسئوليت در سايه حضور مديران غير 
بومى،  موجب مغفول ماندن استان همدان از برنامه ريزى هاى توسعه 
بخش صنعت شده اســت مولود نامبارك ضعف خودرو توسعه در 
جاده صنعت، همانا ميزان باالى بيكارى و نارسايى هاى اقتصادى نزد 
جمعيت فعال استان و به تبع آن عقب ماندگى بسيارى از بخش هاى 
اجتماعى اســت كه مستلزم دارايى و دســت ودل بازى و توانمندى 

مالى مردم مى باشد.
يادش بخير ســال هايى بسيار پيش از اين  در مقام خبرنگار وقتى در 
نشست هاى خبرى از برخى مقامات استان پرسش مى شد، پس سهم 
اســتان از توسعه صنعت به عنوان يكى از محورهاى اصلى و تثبيت 
شده توسعه استان چيست؟ با تبحر پاسخ مى شنيديم كه، بايد خدا را 
شكرگذار باشيم كه آلودگى صنعتى و هجوم نيروهاى غيربومى براى 
اشــتغال در بخش صنعت و تبعــات اجتماعى آن را نداريم و هواى 
پاك استنشاق مى كنيم!!! خوب بود آن مديران دانا و ولى نعمت اكنون 
بودند و مى ديدند،  استان همدان در اين سال ها  نه تنها آن هواى پاك 
و محيط زيســت ســالم و برخى ارزش هاى اجتماعى را ندارد، بلكه 
انبوهى از سرمايه گذارى هاى داخلى و خارجى براى اشتغال آفرينى و 

طرح هاى بزرگ صنعتى را هم از دست داده است.
بــا اين وجود نبايد از حق گذشــت كه در 3، 4 ســال اخير به مدد 
مديريــت توانمنــد در بخــش صنعت ومعدن و پشــتييانى مديران 
باالدستى و همچنين پيگيرى هاى حوزه اجرايى ارشد استان بسيارى 
فرصت هاى از دست رفته در اين بخش احيا شد و خيلى صنايع راكد 
به چرخه فعاليت هدايت شدند. نمونه بارز اقدام مؤثر و رو به جلوى 
مديران مسئول صنعتى در اين سال ها، راه اندازى مجموعه پتروشيمى 
هگمتانه در همدان است كه مردم حدود 18سال در حسرت روشن 
شدن چراغ توليد و اشتغال آفرينى و ورود همدان به بازارهاى جهانى 

به واسطه توليد محصوالت پيشرفته  بودند.
ــى  ــوگاه ارتباط ــدن در گل ــع ش ــاظ واق ــه لح ــدان ب ــتان هم اس
چنديــن اســتان غربــى و مركــزى و جنوبــى كشــورمان و همچنيــن 
برخــوردارى از زيرســاخت هاى تعيين كننــده اى نظيــر شــبكه 
ــى  ــاى بين الملل ــت پروازه ــا قابلي ــرودگاه ب ــن، ف ــرى راه آه سراس
ــاى  ــده و آزادراه ه ــن و دوبان ــى ام ــاى ارتباط ــن جاده ه و همچني
ــاى  ــتقرار طرح ه ــراى اس ــت  ب ــايان ترين موقعي ــتاندارد، از ش اس
ــار  ــت. در كن ــوردار اس ــور برخ ــت در كش ــادر صنع ــزرگ و م ب
تمــام ايــن زيرســاخت هاى اصلــى،  همــدان  موقعيت هــا و 
اســتعدادهاى بالقــوه طبيعــى بــراى تأميــن خــوراك اصلــى صنايــع 
تبديلــى و تكميلــى را دارد كــه بســيارى از اســتان هاى صنعتــى از 

ــتند . ــروم هس آن مح

بيش از 2هزار طرح در مناطق محروم استان 
همدان اجرا مى شود

2هــزار و 156طرح  اقتصــادى، زيربنايى، حمايتــى، اجتماعى، 
آموزشــى و بهداشتى در 3 سال آينده در مناطق محروم استان همدان 

اجرا مى شود.
به گزارش روابط عمومى اســتاندارى همدان، در ســفر ديروز ســيد 
سعيدشــاهرخى استاندار همدان به تهران براى پيگيرى مسائل استان، 
تفاهم نامه اى به ارزش 2هزار و 200ميليارد تومان با محمد مخبر رئيس 

ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) به امضا رسيد.
در راســتاى تحقق برنامه توســعه و اشتغال اســتان همدان تا 3 سال 
آينده با ايجاد اين تعداد طرح براى 14هزار نفر در استان همدان شغل 
ايجاد مى شود. راه اندازى كارخانه، احداث مدرسه و مسكن محرومان، 
احــداث پروژه هاى دارويى و مراكز درمانــى و حمايت از طرح هاى 

دانش بنيان بخشى از مفاد اين تفاهم است.
حميدرضــا حاجى بابايى نماينــده مردم همدان و رئيس كميســيون 
برنامه وبودجه مجلس از 2سال گذشته پيگير اجراى اين تفاهم نامه بود.

كاهش 50 درصدى خريد لوازم خانگى 
در همدان

  نايب رئيــس اتحاديــه لوازم خانگــى همــدان از كاهش خريد 
لوازم خانگــى خبر داد و گفت: خريــد لوازم خانگى در3 ماهه ابتداى 

امسال نسبت به سال گذشته 50درصد كاهش يافته است.
محمدصادق حميدى مقدم در گفت وگو با ايســنا، علت كاهش خريد 
لوازم خانگى توســط همدانى ها را افزايش قيمت اين كاالها دانست و  
گفت: خريد لوازم خانگى در همدان نســبت به سال گذشته با كاهش 
50درصدى روبه رو بوده اســت كه علت ايــن كاهش خريد افزايش 

قيمت لوازم خانگى نسبت به سال گذشته بوده است.
وى در ادامه با اشــاره به توقف واردات لوازم خانگى به كشور، افزود: 
در حال حاضر واردات كاالى خارجى به كشور متوقف شده و تمامى 

كاالهاى موجود در بازار توليد داخل است.
حميدى مقدم با بيان اينكه قيمت لوازم خانگى در سال جارى نسبت به 
سال گذشته افزايش 15درصدى دارد، علت اين افزايش قيمت را نبود 
كاال و مواداوليه و نوسانات ارز مطرح كرد و گفت: در هفته هاى گذشته 

هيچگونه افزايش قيمتى را نداشتيم.
وى در مورد تخلفــات مربوط به لوازم خانگى، بيان كرد: بيشــترين 
تخلفات مربوط به قاچاق كاال بوده است به طورى كه كاالى خارجى 
قاچاق از طريق واســطه هاى مرزى به صــورت اينترنتى به خانه دارها 
فروخته  مى شود و مغازه داران داراى مجوز به هيچ عنوان كاالى قاچاق 

و تقلبى را به فروش نمى رسانند.

اوج گيرى قيمت ها در بازار خودرو تشديد شد
تاخت وتاز نرخ ها در بازار خودرو

 افزايش قيمت ها در بازار خودرو ديروز با درصد بيشــترى نسبت به روزهاى گذشته 
اتفاق افتاد به طورى كه در بين خودروهاى دنا مدل دنا دنده اى توروبوپالس در 24ساعت 

گذشته 7ميليون تومان گران شده است.
به گزارش خبرآنالين، نوسانات قيمتى ديروز در بازار خودرو شدت گرفته است و افزايش 
قيمت خودرو با شتاب و درصد بيشترى نسبت به روزهاى گذشته همراه شده است؛ در 
بين خودروهاى گروه پرايــد مدل 151 اين خودرو از 130ميليون تومان ديروز به قيمت 

133ميليون تومان رسيده است.

خودروهاى گروه پژو نيز ديروز افزايش قيمت شــديدى را تجربه كرده اند؛ 206 تيپ 2 
مدل 1399 ديروز 2 ميليون تومان ديگر گران شد و به قيمت 206 ميليون تومان رسيد و 
پژو 207اتوماتيك نيز ديروز 5 ميليون تومان گران شــد و 385ميليون تومان قيمت خورد 
و پژوپارس ســال نيز از 233ميليون تومان در روز دوشــنبه، ديروز به قيمت 235 ميليون 

تومان رسيده است.
در بين خودروهاى گروه سمند نيز اين افزايش قيمت ها در روز سه شنبه مشهود بوده است 
به طورى كه سمند lx مدل 1399 از 195ميليون تومان در روز دوشنبه در روز سه شنبه به 
قيمت 200ميليون تومان رسيد و مدل 1400 اين خودرو نيز در اين مدت 3ميليون تومان 
گران شــد و در حال حاضر 210ميليون تومان قيمت خورده اســت و سمند lxef٧  نيز 
ديروز از نوسانات قيمتى در امان نبوده است و با افزايش قيمت 5ميليون تومان به قيمت 

234ميليون تومان رسيده است.
خودروهاى دنا نيز ديروز افزايش قيمت چشــمگيرى را تجربه كرده اند؛ دنا توربوپالس 
دنده اى مدل 1400 ديروز بــا افزايش قيمت 7ميليون تومانى به قيمت 392ميليون تومان 
رســيد و دنا توربوپالس اتوماتيك نيز ديروز  1/10درصد گران شد و 455 ميليون تومان 

قيمت خورد.
گفتنى است كه تيبايك ديروز يك ميليون تومان ديگر گران شد و 138ميليون تومان قيمت 
خورد و تيبا صندوقدار نيز از 131 ميليون تومان در روز دوشنبه به قيمت 132ميليون تومان 
رســيد و خودروهاى كوييك نيز ديروز به طور ميانگين 4ميليون تومان افزايش قيمت را 
تجربه كرده اند و به عنوان مثال خودرو كوييك دنده اى مدل 1399 از 146ميليون تومان در 

روز گذشته ديروز به قيمت 150ميليون تومان رسيده است.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت خدماتى شهرك صنعتى ويان 

(نوبت دوم)
ــاب  ــد نص ــه ح ــل ب ــه دلي ــاند، ب ــى رس ــالع م ــه اط ــاً ب احترام
نرســيدن اعضــا جلســه مجمــع عمومــى عــادى ســاليانه شــركت 
ــح روز  ــاعت 10 صب ــان رأس س ــى وي ــهرك صنعت ــى ش خدمات
پنجشــنبه مــورخ 1400/04/31 در محــل شــركت واقــع در شــهرك 
ــه  ــيله از كلي ــذا بدينوس ــردد، ل ــى گ ــزار م ــان برگ ــى وي صنعت
ســهامداران و اشــخاصى (حقيقــى يــا حقوقــى) كــه بــه منظــور راه 
انــدازى واحــد صنعتــى، توليــدى يــا خدماتــى در شــهرك صنعتــى 
ــا شــركت شــهركهاى صنعتــى همــدان قــرارداد منعقــده  ويــان ب
نمــوده انــد، دعــوت مــى شــود بــا در دســت داشــتن معرفــى نامــه 
كتبــى جهــت اتخــاذ تصميــم نســبت بــه موضوعــات ذيــل در ايــن 

جلســه حضــور بهــم رســانيد. 
 دستور جلسه:  

1- گزارش عملكرد هيأت مديره و بازرسان قانونى 
2- تصويب صورت هاى مالى منتهى به 1397 و 1398 و 1399

3- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيأت مديره 
4- انتخاب بازرسان اصلى و على البدل

5- بررســى و تصويــب مبلــغ شــارژ و آب بهــاى مصرفــى و فاضالب 
ء  بها

6- بررســى و اتخــاذ تصميــم نســبت بــه برنامــه هــاى عملياتــى و 
بودجــه ســال 1400

7- ســاير مــواردى كــه بــه موجــب قانــون تجــارت در صالحيــت 
مجمــع عمومــى عــادى ســاليانه مــى باشــد.

هيأت مديره شركت خدماتى شهرك صنعتى ويان

آگهى مناقصه عمومى واگذارى خدمات شهرى 
و نگهدارى فضاى سبز شهردارى قروه درگزين (نوبت دوم)

شهردارى قروه درگزين

شهردارى قروه درگزين با استناد به مجوز شماره 326 مورخ 99/11/13 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد امور مربوط به خدمات شهرى و خدمات نگهدارى 
فضاى سبز و امور مربوطه را به روش نفر كارگري و يا مديريتي همان تأمين نيرو(كارمزدي ماهيانه) به مدت 9 ماه به شرح ذيل از طريق مناقصه عمومى به 

شركت هاى خدماتى واجد شرايط داراى صالحيت و ايمنى پيمانكاران از اداره كار و رفاه اجتماعى واگذار نمايد.
خالصه شرايط:

* مبلغ برآورد اوليه مناقصه: 15/608/984/572 ريال 
* مبلغ مديريتي،تامين نيرو ( كارمزدي ماهيانه): 24/000/000 ريال 

* مبلغ تضمين شركت در مناقصه: به صورت واريز نقد يا اوراق مشاركت بى نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد يا ضمانت نامه 
بانكى به تاريخ 1400/06/31 مى باشد.

* مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه: 780/449/229 ريال مى باشد كه در صورت واريز نقدى بايستى به حساب شماره 0106878088004 نزد بانك ملى 
به نام شهردارى قروه درگزين واريز و فيش واريزى و يا ضمانت نامه در پاكت الف و به همراه ساير اسناد ارائه نمايند.( ارسال اصل ضمانت نامه الزامي است) . 

درصورت عدم ارسال پاكات ب و ج بازگشايي نخواهد شد.
* مناقصه از طريق سامانه ستاد انجام خواهد شد و افراد بايستى نسبت به خريد اسناد از طريق سامانه اقدام نموده و پس از دانلود و مطالعه اسناد و تمامى 

صفحات مهر و به امضاى مدير عامل رسيده و نسبت به بارگذارى اسناد از طريق سامانه اقدام نمايند.
* شركت كنندگان مى بايستى سوابق كارى و امكانات و تجهيزات و مشخصات شخصى را به منظور ارزيابى به همراه اسناد مناقصه و مهر و امضاء شده در پاكت 
(ب)  قرارداده و برگ پيشنهاد قيمت نيز در پاكت (ج) و كليه اوراق در پاكت مناسب قرار داده و از طريق پست سفارشى ارسال و يا به دبيرخانه شهردارى 

تحويل و رسيد دريافت نمايند.
* چنانچه برنده اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند،تضمين شركت در مناقصه به ترتيب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد .

* مهلت دريافت اسناد از طريق سامانه ستاد از تاريخ 1400/04/17 لغايت 1400/04/22 و پيشنهاد قيمت تا روز شنبه مورخ 1400/05/02 به پايان مى رسد و در 
روز دوشنبه مورخه 1400/05/04 ساعت 11 صبح  جلسه كميسيون معامالت برگزار خواهد شد.

* براى كسب يا دريافت اطالعات بيشتر به سايت شهرداري به آدرس www.ghirvehcity.ir و يا شماره تلفن 08163462993 قسمت امور مالي تماس 
حاصل فرماييد.

* شماره فراخوان در سامانه ستاد 2000090298000002 و تاريخ انتشار روز پنجشنبه مورخه 1400/04/17 
* شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

* ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
* هزينه چاپ تمام اگهى ها به عهده برنده مناقصه مى باشد.

(م الف 546)

 ماجــراى قطعــى بــرق و 
بى برنامگى از ســوى متوليان و 
طراحى  جــدول  گرفتن  ناديده 
شده توســط خود اداره برق در 
اعمال زمان بندى خاموشى ها، در 
دســتور پيگيرى دادستان استان 

همدان قرار گرفته است.
البته اين روزها گاليه هاى متعدد 
و زمزمه هاى ديگرى درباره قطع 
شدن آب هم به گوش مى رسد، 
در حالى كــه حميدرضا نيكداد 
معــاون بهره بــردارى شــركت 
همدان  اســتان  آب وفاضــالب 
اواســط خردادمــاه گفتــه بود 
تابســتانى  قطع  براى  «برنامه اى 
آب شــرب در اســتان همدان 
وجود نــدارد». امــا اين روزها 

شاهد قطع شــدن آب در مناطق مختلفى از 
استان هستيم.

به گزارش روابط عمومى دادسراى عمومى و 
انقالب، قطعى آب آن هم در شرايط كرونايى 
كــه مردم نيازمنــد رعايت بهداشــت فردى 
هســتند، موجب شده تا آنان گاليه هاى خود 
را به گوش دادستان اســتان همدان برسانند 
و پس از تأييد صحت و ســقم اين مشــكل، 
دادستان به عنوان مدعى العموم در حمايت از 

هم استانى ها وارد ميدان شد.
دادستان عمومى و انقالب مركز استان همدان 
در اين باره گفت: به مديرعامل شركت آبفاى 
اســتان همدان صريحًا تأكيد شــده هر نقطه 
اســتان كه آب قطع شــده، بى درنگ به روال 

عادى برگشته و آب وصل شود.
حســن خانجانى بيان كــرد: بنابراين تا عادى 
شــدن جريان برق و خاموشــى ها، هرگونه 
قطــع آب ممنوع بــوده و در صورت تخلف 
با متخلف برخورد جدى مى شــود، زيرا اين 

خواسته مردم است.
 نوسانات شــبكه توزيع برق عامل 

اختالل در آبرسانى
 معاون بهره بردارى و توســعه آب شــركت 
آب وفاضالب اســتان همدان هــم بيان كرد: 
قطعى آب در دستور كار ما نيست و در چند 
روز گذشــته به دليل مشــكالت و نوسانات 
شــبكه توزيع بــرق، مشــكالتى در پمپاژ و 

آبرسانى صورت گرفته است.
حميدرضا نيكداد در گفت وگو با ايسنا، گفت: 
با توجه به دستورالعمل ها و سياست هايى كه 
در سطح كشور و در استان پيرامون مشكالت 
كمبود آب در نظر گرفته شده، قطعى آب در 

حال حاضر در دستور كار ما نيست.
وى بيان كــرد: برنامه ريزى ما براى مديريت 
مصرف آب، كاهش فشــار آب در زمان هايى 
مانند ســاعت 12بامداد تا 4 صبح اســت كه 
مردم نياز بسيار كمترى به آب دارند و در اين 
ســاعات نيز طبقات اول و دوم به طور قطع 
مشــكلى درباره تأمين آب نداشته، اما ممكن 

است فشــار پايين آب موجب مشكالتى در 
طبقات سوم و باالتر شود.

نيكداد درباره اختالالتى كه در شبكه آبرسانى 
استان صورت گرفته اســت، گفت: در چند 
روز گذشــته به دليل مشــكالت و نوسانات 
شــبكه توزيع بــرق، مشــكالتى در پمپاژ و 
آبرســانى صورت گرفته و موجب قطعى آب 
در برخى نقاط استان شده  است كه براساس 
جلســاتى كه با شــركت توزيع برق اســتان 
داشــتيم مقرر شــد كه قطعى بــرق در نقاط 
اســتراتژيك ما را مديريت كنند تا مشكالتى 

در شبكه آبرسانى ايجاد نشود.
وى با اشــاره به كاهش 44درصدى بارش ها 
نســبت به ســال گذشــته، بيان كرد: با توجه 
بــه كاهش بارش ها پيش بينــى ما اين بود كه 
160روســتا نياز به آبرسانى ســيار دارند، اما 
تاكنون به اين عدد نرســيده و تمام تالش ما 
اين اســت كه خدمات موردنياز را در اختيار 

هم استانى ها قرار دهيم.
معاون بهره بردارى و توســعه آب شــركت 
آب وفاضالب اســتان همدان با بيان اينكه در 
ســال جارى وضعيت مناســبى از نظر منابع 

آبى نداريم، گفت: پيش بينى ما اين اســت كه 
كبودراهنگ،  اسدآباد،  همدان،  شهرستان هاى 
فامنيــن، بهــار و قروه درگزين در تابســتان 

امسال با تنش آبى مواجه شوند.
نيكداد در پايان بيان كرد: فرهنگ مصرف بهينه 
بهترين راهكار براى عبور از شــرايط بحرانى 
اســت و تمامى مشــتركين آب وفاضالب در 
شهرها و روســتاهاى استان در هر ساعت از 
شبانه روز مى توانند از طريق ارتباط با شماره 
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خود را پيگيرى كنند.
 قطعى برق موجب اختالل در شبكه 

اينترنت استان همدان شد
 مديركل ارتباطات وفناورى اطالعات اســتان 
همدان هــم بيان كــرد: زمان بنــدى اعمال 
ايســتگاه هاى  برق  قطعــى  و  خاموشــى ها 
مخابراتــى و آنتن هاى«بى.تــى.اس» موجب 
ايجاد اختالل در شبكه اينترنت استان همدان 

شد.
مجتبى ســاكى در گفت وگو بــا ايرنا، گفت: 
براساس زمان بندى اعالم شــده روزانه 2 يا 
3بار برق مناطق مختلف اســتان قطع مى شود 
كه به دنبال آن برق ايستگاه هاى مخابراتى نيز 

قطع مى شود.
وى با اشــاره بــه اينكه همه ايســتگاه هاى 
مخابراتى و آنتن هاى«بى.تى.اس» اســتان به 
باترى پشتيبان(يو.پى.اس) مجهز هستند، بيان 
كرد: باترى هاى پشــتيبان در بيشــترين زمان 
ممكن تا 2ساعت مى توانند برق«بى.تى.اس» 
را تأمين كنند و 8 تا 12 ساعت نياز است كه 

دوباره به صورت كامل شارژ شود.
ساكى افزود: زمان استمرار جريان برق آنقدر 
كوتاه است كه باترى هاى پشتيبان نمى توانند 
به صورت كامل شارژ شوند و همين موضوع 
موجب شده تا در زمان قطعى برق، برخى از 
ايستگاه هاى مخابراتى و تلفن همراه از شبكه 

خارج شوند.
وى بيان كرد: اســتان همدان بيش از هزار و 
300 ايستگاه شــبكه تلفن همراه دارد كه در 

روزهاى اخير بــا قطع برق هر 
گروه، بين 150 تا 200 ايستگاه 

از شبكه خارج مى شود.
ارتباطات وفنــاورى  مديــركل 
اطالعات استان همدان بيان كرد: 
در مناطــق خارج از شــهر نيز، 
باترى برخى از ايستگاه هاى آنتن 
تلفن همراه سرقت شده است كه 
در زمــان قطعى بــرق موجب 
آنتن دهــى ندادن تلفن همراه در 

جاده ها مى شود.
وى گفت: برخى از ايستگاه هاى 
مخابراتــى نزديك بــه 8 باترى 
شدن  پشتيبان دارند كه با خالى 
است  الزم  زمان  آنها، 72ساعت 

تا دوباره شارژ شوند.
ساكى بيان كرد: قطع جريان برق 
به صورت متناوب، موجب ايجاد خسارت به 
شــبكه هاى مخابراتى و همچنين كاهش عمر 

باترى هاى پشتيبان شده است.
وى گفت: با ديسپاچينگ شركت برق استان 
مكاتبه كرديم تا جريان برق ايستگاه هاى مهم 
مخابراتى و تلفن همراه، قطع نشود و يا مدت 
زمان قطعى آن كاهش يابد. 100درصد مناطق 
شهرى و روســتايى همدان به شبكه اينترنت 

تلفن همراه متصل است.
  اعمال خاموشــى بــدون برنامه 

پذيرفتنى نيست
وزير نيرو هم در ســتاد فرماندهى بيان كرد: 
از اين پس، به جز مــوارد اضطرارى، اعمال 
خاموشــى به مردم، بدون برنامــه پذيرفتنى 
نيســت و مديران عامل شــركت هاى توزيع 
بايد به صورت دقيق و منظم براى اجراى آن 

نظارت كامل داشته باشند.
به گزارش ايســنا، رضا اردكانيــان، پيك بار 
1400، نحوه اجــراى برنامه هاى مديريت بار 
و تأمين برق مشــتركان را مــورد نظارت و 
تأكيد قرار داد و در گفت وگو با مديران عامل 
شــركت هاى برق سراسر كشــور، جزئيات 
تصميمــات روز سه شــنبه در هيأت دولت و 
بازديــد معاون اول رئيس جمهــوى از مركز 

ديسپاچينگ را تشريح كرد.
وى بــا تأكيــد براينكه نهايت تــالش بايد 
براى جلوگيرى از بروز خاموشــى در بخش 
خانگى به كار بســته شود، بيان كرد:  در اين 
تأمين  اســتمرار  اهميت  كرونايــى  روزهاى 
برق بيمارســتان ها و مراكز حســاس و حتى 
خانه هاى مردم بسيار مهم و خط قرمز ماست.

اردكانيان افزود: شــركت هاى توزيع برق در 
سراسر كشور موظف هســتند با دقت كافى 
جدول هاى احتمالى خاموشــى را منتشر و به 
صورت گســترده در رسانه ملى و كانال هاى 

ارتباطى با مردم منتشر كنند.
وى بيان كرد: مديران هم با حضور در رسانه ها 
و گفت وگو با مردم، با تشريح وضعيت براى 

آنان، صداى مردم را نيز بشنوند.

عزل دبير اتاق اصناف همدان 
در دست بررسى است

  معاون امور بازرگانى و توســعه تجارت اداره كل صنعت، معدن و 
تجارت استان همدان بيان كرد: عزل يا برگشت دبير اتاق اصناف همدان 
در دست بررسى كميسيون نظارت است و نتايج بررسى هنوز مشخص 

نشده است.
بيــژن ترابيان در گفت وگو با ايســنا، گفت: تاكنون هيچ ابالغى مبنى بر 
عزل يا برگشت دبير اتاق اصناف همدان به طور رسمى از طرف سازمان 

صنعت، معدن وتجارت صورت نگرفته است.
وى با اشاره به اينكه عملكرد تمام اتحاديه در دستور كار اين كميسيون 
است، بيان كرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت براساس وظايف ذاتى 
خود موظف اســت بر اتحاديه ها، اصنــاف و واحدهاى صنفى نظارت 
داشــته باشــد و اين نظارت را از طريق كميسيون نظارت و كميته هاى 

زيرمجموعه آن انجام مى دهد.
ترابيان گفت: براى همه اتحاديه ها برنامه بررســى طراحى شــده كه از 
اصنــاف بزرگ به واحدهاى كوچك منتقل شــده اســت و هيچگونه 

سوء نيت يا قصدى در اين بازرسى ها وجود ندارد.
وى در پايان بيان كرد: نتايجى كه از كميســيون ها به دست مى آيد برابر 
قانون نظام صنفى، قانون اساســى و منطبق با قانون آيين دادرسى مدنى 

است.

دادستان همدان:

قطعى آب ممنوع شد
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شهرستانها ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

مسابقات ووشو در شهر رزن
 مســابقه دوستانه ووشو بين بانوان شهرستان هاى رزن و درگزين 

در شهر رزن برگزار شد.
به مناســبت گراميداشت يادواره شــهداى شهرستان رزن يك دوره 
مســابقه دوستانه ووشــو بين 2شــهر رزن و درگزين ويژه بانوان با 
شعار«ورزش دشمن اعتياد» در خانه ژيمناستيك سرزمين من توسط 
امور بانوان ورزش و هيأت ووشــو با حصور 20نفر شــركت كننده 

برگزار شد.
هدف از برگزارى اين مســابقات افزايش سطح آمادگى ورزشكاران 

براى حضور در مسابقات قهرمانى ووشو بانوان كشور بود.
پس از رقابت ديدنى در پايان راشــين رجبى و نازيال توكلى به مقام 
نخســت دست يافتند و فاطمه حســنلو دوم شد و مطهره يوسفى و 
مهســا صفارى نيز مشتركًا توانستند مقام سوم اين دوره از مسابقات 

را كسب كنند.
در پايان به نفرات برتر جوايز و لوح تقدير اهدا شد.

 تويسركان توان ميزبانى مسابقات 
كشورى را دارد

 شهرســتان تويســركان با برخوردارى از ظرفيت هاى طبيعى و 
امكانات موردنياز ورزشى مى تواند يك ميزبان خوب براى برگزارى 
اردوها و مسابقات معتبر ورزشى كشور و حتى در سطح ملى باشد. 
رئيس اداره ورزش وجوانان تويســركان با بيان اين مطلب به ايسنا، 
گفت: تويسركان از اقليم و آب وهوايى دلپذير و پاك برخوردار است 
و جاذبه ها و چشــم اندازهاى طبيعى آن مى تواند يكى از مزيت هاى 

ويژه براى ميزبانى از مسابقات ورزشى باشد.
محســن شايسته با بيان اينكه اين شهرســتان از خوابگاه ورزشى با 
ظرفيت پذيرش قابل قبول و امكانات و تجهيزات بدنسازى به منظور 
آماده ســازى تيم هاى مختلف ورزشى در رشته هاى متنوع برخوردار 
است، بيان كرد: سرانه قابل قبول و باالتر از ميانگين استانى تويسركان 
در زمينه برخوردارى از فضاهاى ورزشــى نيز يكى از امتيازهاى اين 

شهرستان به حساب مى آيد.
وى افزود: ميزبانى تويســركان از اردوها و مسابقات متنوع ورزشى 
عالوه بر ايجاد شور و نشاط عمومى، زمينه ساز معرفى بيش از پيش 
اين شهرستان به عنوان بهشت غرب ايران زمين و به  دنبال آن پويايى 

گردشگرى و اقتصاد اين شهرستان خواهد شد.
شايســته با اشــاره به اينكه تويســركان در ســال هاى اخير ميزبان 
رويدادهــا و مســابقات مهم و معتبــر ملى بوده اســت، بيان كرد: 
برگزارى مرحله نهايى ليگ دوچرخه  سوارى كشور، مسابقات ليگ 
برتر كبدى كشــور و مسابقات انتخابى تيم ملى فوتسال زير 15سال 
ايران، مســابقات مرحله نهايى سپك تاكرا كه برخى از آنها بيشتر از 
يك بار برگزار شده اند از نمونه ميزبانى هاى رضايت بخش تويسركان 

به شمار مى روند.
وى افزود: عالوه بر اين شهرســتان تويسركان در رشته هاى مختلف 
ورزشى مانند كبدى، گلبال، ورزش هاى رزمى، سپك تاكرا و كشتى 
از اســتعدادهايى برخوردار است و حرف هاى زيادى براى گفتن در 
ســطح ملى دارد و ملى پوشانى در برخى از اين رشته ها مانند كبدى، 

گلبال و سپك تاكرا دارد.

همايش ورزش صبحگاهى در تويسركان
 همايش ورزش صبحگاهى در استاديوم شهيد هرمزى تويسركان 

برگزار شد.
همايش ورزش صبحگاهى توسط اداره ورزش وجوانان تويسركان و 

با همكارى هيأت همگانى شهرستان برگزار شد.
اين همايش با حضور حدود 60ورزشكار در 2گروه بانوان و آقايان 

و با هدف ايجاد شادى و نشاط در بين خانواده ها برگزار شد.

ايتاليا در ضيافت پنالتى ها راهى فينال شد
 تيم ملى فوتبال ايتاليا توانست با شكست دادن اسپانيا در ضربات 

پنالتى، به فينال مسابقات يورو 2020 راه پيدا كند.
ديــدار تيم هــاى ملى فوتبال ايتاليــا و اســپانيا در چارچوب مرحله 
نيمه نهايى مسابقات يورو 2020 در ورزشگاه ومبلى لندن برگزار شد و 
در پايان تيم ايتاليا توانست در ضربات پنالتى حريف خود را شكست 
داده و بــه فينال اين رقابت ها راه يابد. بــازى در وقت هاى معمول و 

اضافه با نتيجه يك بريك به پايان رسيد. 
ديگر فيناليســت اين رقابت ها از بين 2تيم انگليس و دانمارك معرفى 

مى شود.

نيمار و مسى در فينال كوپا آمريكا
 با صعود آرژانتين، دوئل نيما و مسى در فينال كوپا آمريكا تماشايى 

خواهد بود.
آرژانتين با درخشــش دروازه بان خود در ضربات پنالتى از سد كلمبيا 

گذشت و به فينال كوپا آمريكا صعود كرد.
تيم هاى ملى فوتبال آرژانتين و كلمبيا در چارچوب مرحله نيمه نهايى 
رقابت هاى كوپاآمريكا به مصاف هــم رفتند كه در پايان آرژانتين در 
ضربات پنالتى حريف خود را شكست داد و در مجموع 4 بر 3 برنده 

شد تا راهى فينال شود.
در ضربات پنالتى مرد نخست ميدان اميليانو مارتينز بود. اين دروازه بان 
موفق شد پنالتى هاى داوينسون سانچز، يرى مينا و كوردونا را مهار كند 

و آرژانتين را به فينال برساند. 
اكنون بامداد يكشنبه بايد شاهد جدال آرژانتين و برزيل و دوئل نيمار 
و مسى در فينال كوپا باشيم. كلمبيا و پرو هم بازى رده بندى را برگزار 

مى كنند.

ليست نهايى واليبال ايران در المپيك
 اعالم شد

 سايت فدراســيون جهانى واليبال ليســت بلندقامتان ايران براى 
حضور در المپيك توكيو را منتشر كرد.

فدراســيون جهانى واليبال تركيب بلندقامتان ايــران را براى حضور 
در رقابت هاى المپيك در ســايت رسمى خود به نمايش گذاشت كه 

تركيب ايران به شرح زير است:
 اسامى 12بازيكن نهايى واليبال ايران كه توسط والديمير آلكنوپبراى 

بازى هاى المپيك 2020 توكيو اعالم شده به شرح ذيل است.
سعيد معروف، جواد كريمى، ميالد عبادى پور، ميثم صالحى، مرتضى 
شريفى، محمد موسوى، مسعود غالمى، على اصغر مجرد، امير غفور، 

صابر كاظمى، آرمان صالحى و مهدى مرندى

اشرف حكيمى رسماً به پارى سن ژرمن 
پيوست

 مدافع مراكشى سابق اينتر رسماً به پارى سن ژرمن پيوست.
خريدهاى پارى ســن ژرمن ادامه دارد و اين بار هم يك مدافع جذب 
كرد. باشگاه متمول پاريسى با اشرف حكيمى قرارداد امضا كرد و رسمًا 
وى را به هواداران معرفى كرد. قرارداد با اين بازيكن 5ساله است بدون 

آنكه رقم آن اعالم شود.

خبر خوش AFC  به بازيكنان«تك اخطاره» 
 كارت زرد بازيكنــان تيــم ملى فوتبال ايــران در مرحله انتخابى 

جام جهانى قطر بخشيده شد.
كارت زردهــاى بازيكنــان تيم هــاى صعودكننده بــه مرحله بعدى 
رقابت هاى جام جهانى در قاره آســيا بخشيده مى شود، اما محروميت 

بازيكنان به جاى خود باقى مى ماند.
طبق قوانين مسابقات جام جهانى قطر كه از سوى فيفا اعالم شده است، 
در پايان مرحله گروهــى كارت زرد بازيكنان(تك اخطاره) براى آغاز 

مراحل بعدى بخشيده مى شود.
برهمين اســاس كارت زرد مهــدى ترابى، مهدى طارمــى، عليرضا 
جهانبخــش، محمدحســين كنعانى زاده گان، صــادق محرمى، احمد 

نورالهى و احسان حاج صفى بخشيده شد.

توقف مدعيان در ليگ برتر
 رقابت هاى ليگ برتر باشگاه هاى كشور هفته بيست وششم با توقف 

مدعيان قهرمانى و حساس شدن بازى هاى پايانى دنبال شد.
در اين هفته پرسپوليس صدرنشــين رقابت ها مقابل فوالد خوزستان 
بدون گل و ســپاهان اصفهان در مصاف بــا پيكان تهران يك بر يك 
متوقف شدند و استقالل تيم سوم جدول2بر يك بر تراكتور غلبه كرد 
تا رقابت براى كسب قهرمانى داغ تر شــود و بازى هاى باقى مانده با 

حساسيت بيشترى دنبال شود.
در ســاير بازى ها اين نتايج رقم خورد ماشين سازى فانوس به دست 
با 3 گل مس رفسنجان را شكست داد تا به بقا در ليگ اميدوار باشد، 
گل گهر سيرجان 2بر يك برآلومينيوم اراك فايق آمد، پديده خراسان با 
يك گل نفت مسجدسليمان را شكست داد و ديدار تيم هاى ذوب آهن 
اصفهان با سايپا تهران و صنعت نفت آبادان برابر نساجى مازندران يك 

بر يك مساوى شد.
در جدول رده بندى پرســپوليس با 55 امتياز صدرنشين و سپاهان 
با 53  امتياز شــانس نخســت قهرمانى هســتند و استقالل با  47

امتياز سوم اســت. در انتهاى جدول نيز سقوط ماشين سازى تبريز 
با 14 امتياز تقريبًا قطعى اســت و جدال براى بقا بين تيم هاى سايپا 
تهران، ذوب آهن اصفهان، نســاجى مازندران و نفت مسجدسليمان 

داغ است.

مجامع انتخاباتى با جديت برگزار مى شود
 على رغم شــيوع ويروس كرونا كه با جديت تداوم دارد، مجمع انتخاباتى هيأت هاى 

ورزشى را با جديت برگزار مى كنيم تا ورزش استان تداوم يابد.
 مديركل ورزش وجوانان استان با بيان اين مطلب در نشست سه شنبه ها با ورزشى نويسان 
همدان گفت: خوشبختانه اقدام هاى اجرايى اداره كل ورزش وجوانان استان على رغم شيوع 
ويروس كرونا با جديت تداوم دارد، و مهمترين برنامه هايى كه در روزهاى آتى بايد اجرا 
شود برگزارى مجمع انتخاباتى هيأت هاى ورزشى است كه با جديت دنبال مى كنيم. توقع 
ما از هيأت هاى ورزشى توجه به جذب اسپانسر، استعداديابى و پرورش نخبه ها و توسعه 

ورزش در عرصه هاى همگانى است.

حميد ســيفى افــزود: در هفته آينده مجامــع هيأت هاى تنيــس روى ميز، واليبال، 
كاراته و فوتبال را در دســتور كار داريم كه اميدوارم با معرفى رؤساى جديد شاهد 
پيشــرفت و تحول در اين رشــته ها باشــيم. انتخابات هيأت  هاى ورزشى براساس 

برنامه ريزى به صورت منظم برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه توسعه كمى و كيفى ورزش در استان همدان در دستور كار است، گفت: 
ورزش هاى الكترونيك نياز به توسعه دارد كه بايد با به روز كردن و ظرفيت شناسى فعالين 

اين حوزه ساماندهى و هدايت شوند.
سيفى در ادامه با بيان اينكه توسعه ورزش هاى الكترونيك در دستور كار دستگاه ورزش 
است افزود: در راستاى حمايت و توسعه ورزش هاى الكترونيك هر آنچه در توان باشد 

به كار مى بنديم و به توسعه ورزش الكترونيك در همدان كمك مى كنم.

وى در واكنش به تغييرات مديريت در ادارات ورزش وجوانان شهرستان ها، گفت: مبناى 
تحوالت در اداره كل ورزش وجوانان كيفى سازى اقدامات است، بنابراين بايد تحوالت را 

براى خدمت هرچه بهتر به جامعه ورزش و جوانان به فال نيك بگيريم.

 تيــم فوتبال پاس در فصل آينده به بخش 
خصوصى واگذار مى شــود تــا با قدرت در 

رقابت هاى ليگ شركت كند.
مشــكالت تيم پاس روزبه روز افزايش پيدا 
مى كند و ديگر اســتان تــوان حمايت  مالى 
اين تيم را ندارد و دســتگاه ورزشى به دنبال 
راهكارى براى خروج از اين بن بست است.

هزينه هاى ميلياردى در رقابت هاى فوتبال و 
نداشتن پشــتوانه براى پاس موجب شده تا 
اين تيم روزبه روز ضعيف و ضعيف تر شود و 

اعتبار خود را از دست بدهد.
تيــم پاس كه آخرين قهرمانى آســيا را براى 
كشــورمان كســب كرد سال هاســت كه در  

سراشــيبى ســقوط قرار گرفته است و ديگر 
توان كمر راســت كردن و ادامــه حيات را 

ندارد. 
ايــن تيــم از عهــده هزينه هاى سرســام آور 
فوتبــال در ليگ بر نمى آيد و ســوء مديريت 
نيز مشــكالت پاس را دوچندان كرده اســت 
به طورى كه پاســى كه در ابتداى فصل شانس 
شماره يك صعود بود در انتهاى ليگ براى بقا 
مى جنگيد و اين نشان از آن دارد كه مشكالت 
پاس تنها به ضعف مالى و نداشتن پول خالصه 
نمى شود، بلكه ضعف مديريت و دخالت افراد 

غيرمسئول موجب افت پاس شده است.
پاس به مراتب هزينه اى باالتر از شهردارى در 

ليگ داشته است و از بازيكنان گرانقيمت ترى 
ســود مى برد، اما ضعف مديريت موجب شد 
تا اين تيم نتواند به آرزوى چندساله هواداران 
جامه عمل بپوشــاند و باز هم در ليگ 2 درجا 
زد. متأســفانه مســئوالن ارشد اســتان توجه 
چندانى به اين تيــم ندارند و هركس از نام و 
برند پاس در جهت پيشــبرد منافع خود سود 

مى برد.
حواشــى و حضور افراد غيرمسئول در كنار 
تيم موجب شــد تا پاس نتواند به خواســته 
خود برسد و تعويض مربيان نيز مانع از نزول 

پاس نشد.
اكنون اين روزها خبرهاى خوشــى به گوش 

مى رســد و گويــا قرار اســت ايــن تيم از 
نابســامانى و دربه درى خالص شود و متولى 

پيدا كند.
دســتگاه ورزش كه توان كمك مستقيم براى 
تيم دارى به پاس را ندارد، در تالش است تا 
با جذب اسپانســر مشــكل پاس را حل كند 
و در اين راســتا گويا چند بخش خصوصى 
نيز داوطلب شده و اسپانســرهايى از تهران 
و همدان براى هدايت پــاس اعالم آمادگى 

كرده اند.
مديركل ورزش وجوانان يك  ماه پيش بود كه 
از حضور اسپانســر در پــاس خبر داد، اما با 
گذشت يك ماه هنوز راه به جايى نبرده است، 
اما گويا هفته گذشته يك حامى درون استانى 
و يك حامى برون اســتانى مذاكراتى را براى 
هدايت پاس داشــته اند و پيشنهادات خود را 

ارائه داده اند.
حميد سيفى در اين باره به خبرنگار ما گفت: 
حامى مالى درون استانى هزينه هاى تيم دارى 
پــاس در فصول آينده را تقبــل كرده، اما از 
پرداخت بدهى هاى گذشــته سرباز مى زند و 
در حال رايزنى هستيم تا با نظر مسئوالن شهر 
و استان مشكالت را برطرف كرده و جاده را 

براى پيشرفت پاس هموار كنيم.
وى مدعــى شــد كــه در هفته هــاى آينده 
سرنوشــت پاس نهايى مى شــود و اين تيم 
از بالتكليفى خارج خواهد شــد و در جاده 
خوشــبختى قدم مى زنــد. اميدواريم كه اين 
برنامه ها از حرف به عمل برآيد و پاس بتواند 
با هدايت بخش خصوصى به سرمنزل مقصود 

برسد.

 ورزش همدان چندســالى مى شود كه از 
داشتن ستاره محروم است و اكنون در المپيك 
چوب نداشتن پشتوانه سازى را خواهيم خورد.

بــه گزارش ايســنا، در شــرايطى كه ورزش 
همــدان در دهــه  80 و اوايــل دهــه  90 از 
ستاره هاى نامدارى در ورزش بهره مند بود و 
شاهد هنرنمايى اين چهره ها در آوردگاه هاى 
المپيك، جهانى و آســيايى بوديم، اكنون در 
المپيك توكيو ورزش همدان نماينده ندارد و 
اين موضوع، ماحصل نداشــتن پشتوانه سازى 
ورزش و رخوتى است كه هيأت هاى ورزشى 
اســتان سال هاســت با آن دســت وپنجه نرم 

مى كنند.
برخــى از هيأت هاى ورزشــى همــدان در 
پرورش اســتعدادهاى ناب ظرف چند سال 
اخير ناكام بوده اند و اين در شــرايطى اســت 
كه اين اســتان بخصوص شهرستان هايى مثل 
مالير، نهاوند و اسدآباد سرشار از استعدادهاى 

درخشان در رشته هاى ورزشى هستند.

با ايــن اوصاف مى طلبد تا دســتگاه ورزش 
و در رأس آن مديــركل ورزش وجوانــان كه 
خود از قهرمانان اين كشــور بوده و اتفاقاً در 
عرصه  اســتعداديابى هم دستى بر آتش دارد، 
برنامه ريزى دقيق ترى براى هيأت هاى ورزشى 
مدنظر  سبك  صاحب   ورزش هاى  بخصوص 

قرار دهد.
اين وســط نقش مربيان ســازنده نيز اهميت 
فوق العــاده اى دارد و در رشــته هايى چــون 
كشتى، تيراندازى، دووميدانى، قايقرانى و... كه 
اتفاقاً المپيكى هم هســتند، مربيان بايد تالش 
بيشــترى به كار ببندند تا حداقل براى 4 سال 
بعد استان در برخى رشته ها حرف براى گفتن 

داشته باشد.
در كشتى متأســفانه چندســالى مى شود كه 
از آن درخشــش بى نظير ســال هاى گذشته 
بــا وجود نفراتــى چون جــوكار، گودرزى، 
ابراهيمى و ميرزايى ديگر خبرى نيســت. در 
كشــتى، تيراندازى، واليبــال و قايقرانى هم 

پــس از نفراتى مثل صادق گــودرزى، مه لقا 
جام بزرگ، آرمين تشــكرى و آرزو حكيمى 
نفراتــى پــرورش نيافته اند كه پــا جاى پاى 
اين ورزشــكاران بگذارند و مثل روز روشن 
است كه پشتوانه ســازى گويا جايى در ميان 
برنامه هاى هيأت هاى ورزشــى استان و حتى 

ادارات ورزش شهرستان ها نداشته است.
همه  اينها در حالى است كه از نظر زيرساختى 
از حــق نگذريم ورزش همدان مشــكالت 
خاصى ندارد و شايد مشــكل اصلى، كمبود 
منابع مالى هيأت هاى ورزشى باشد كه مربيان 
سازنده را دلسرد مى كند  چون حق و حقوق 
مربيان شــايد بــه ميزانى نباشــد كه زحمت 

مى كشند و عرق مى ريزند.
اميدواريــم دســتگاه ورزش در دولت جديد 
برنامه هــاى جدى تر و مدون تــرى در زمينه  
اســتعداديابى مدنظر قرار دهد و در المپيك 
آسيايى و 4 سال بعد در المپيك 2024، همدان 

يكى از اميدهاى كاروان ورزش ايران باشد.

پشتوانه سازى، پازل گم شده ورزش استان

پاس به بخش خصوصى واگذار مى شود

آگهى مزايده عمومى يك مرحله اى
  (نوبت دوم)

شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان

شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان وابسته به وزارت جهاد كشاورزى در نظر دارد نسبت به فروش ملك مازاد بر نياز خود به مساحت تقريبى 175,5 
مترمربع واقع در شهرستان همدان از طريق برگزارى مزايده عمومى يك مرحله اى و در بستر سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) اقدام نمايد.تمام مراحل 
برگزارى مزايده از « دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى نرخ پيشنهادى و ... » از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است شركت كنندگان در مزايده در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى 

امضاء الكترونيكى (توكن) را جهت شركت در مزايده محقق سازند:
1- شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهى مزايده در سامانه: 2000001539000001 روز چهار شنبه 1400/04/16

2- نام و نشانى برگزاركننده مزايده: شركت خدمات حمايتى كشاورزى استان همدان به آدرس: همدان- ميدان امام حسين- ابتداى خيابان اراك
3- هزينه خريد اسناد مزايده: مبلغ 500/000 ريال مى باشد كه از درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت انجام مى گيرد .

4- مهلت زمانى دريافت اسناد مزايده از سامانه: از ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخه 1400/04/16 لغايت ساعت 19 روز دو شنبه مورخه 1400/04/21
5- آخرين مهلت ارائه پاكات پيشنهادى ـ بارگذارى به صورت PDF در سامانه: تا ساعت 19 روز يكشنبه  مورخه 1400/05/03

الزم به ذكر است پيشنهادات ارسالى بايد حداقل 60 روز از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشد.
6- تاريخ گشايش پيشنهادها: روز دو شنبه مورخه 1400/05/04 ساعت9:00 صبح در سالن جلسات استان ميباشد.

7- ميزان و نوع تضمين فرآيند اجراى كارمبلغ:  482/762/500 (چهارصد و هشتاد و دو ميليون و هفتصد و شصت و دو هزار و پانصد ريال) كه به  دو صورت 
ضمانتنامه بانكى و يا پرداخت نقدى (فيش واريزى) به حساب شباى شماره  IR250100004001039704005791  نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران به نام خزانه 

دارى كل از طريق دستور پرداخت ساتنا يا پايا با شناسه واريز 362039765263500650000000000006  قابل ارائه مى باشد. 
8- آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع (الف) عالوه بر بارگذارى در سامانه،ميبايستى به صورت 
فيزيكى و در پاكات دربسته و ممهور،حداكثر تا ساعت 14:00 روز يكشنبه مورخه 1400/05/03 به دبيرخانه كميسيون معامالت برگزاركننده مزايده در آدرس فوق 

الذكر تحويل و رسيد دريافت شود.
9- شركت كاركنان دولت در مزايده طبق مصوبه( قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب مورخ 22 دى 1377) منع قانونى دارد.

10- متقاضيان شركت در مزايده مى توانند قبل از ارائه نرخ پيشنهادى از ملك موضوع مزايده از ساعت 9 لغايت 13 (در روزهاى ادارى از تاريخ 1400/04/17 لغايت 
1400/04/29) بازديد نمايند.

ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن 22-32646720-081 به آدرس اينترنتى شركت www.assc.ir وآدرس پايگاه ملى اطالع 
رسانى مناقصات http://iets/mporg.ir نيز مراجعه فرماييد.

شماره تماس پشتيبانى سامانه 1456( تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره كل صنعت،معدن و تجارت استان همدان به شماره 32520716 - 081
(م الف 533)

شماره : 55/36/00/866        
تاريخ  : 1400/04/16     

وزارت جهاد كشاورزى

 نمايندگان بسكتبال استان در رقابت هاى 
ليگ دسته دوم كشــور خوش درخشيدند و 

تيم همدان به مرحله بعد صعود كرد.
در گروه دوم مســابقات بســكتبال قهرمانى 
باشگاه هاى كشــور كه در اردبيل برگزار شد 
نمايندگان بســكتبال اســتان نمايش خوبى 
داشــتند و با ارائه بازى هــاى خوب كارنامه 

قابل قبولى از خود بر جاى گذاشتند.
در اين مســابقات تيم هاى علوى ايالم، خانه 
بسكتبال بهار، خانه بســكتبال اردبيل، خانه 
بسكتبال همدان، خانه بسكتبال مريوان و خانه 
بسكتبال لرستان حضور داشتند كه در نهايت 
تيم خانه بسكتبال همدان موفق شد با كسب 
امتيازات الزم  و صدرنشينى مسابقات جواز 

حضور در مرحله بعدى را كسب كند.
تيم خانه بسكتبال همدان در آخرين ديدار از 
مرحله برگشت مسابقات ليگ دسته 2 مردان 
به مصاف خانه بســكتبال مريوان رفت كه در 
پايان با نتيجه 66 بر 43 به پيروزى رســيد و 

صعود كرد.
2 تيم از شهرستان هاى همدان و بهار در اين 
دوره از مسابقات شركت داشتند كه در 2 دور 
رفت و برگشت با تيم هاى علوى ايالم، خانه 
بسكتبال اردبيل، خانه بسكتبال مريوان و خانه 

بسكتبال لرستان رقابت كردند.
تيم همدان از هم اكنون خود را براى حضورى 
قدرتمند در مرحله بعــدى رقابت هاى ليگ 

دسته دوم بسكتبال كشور آماده مى كند.

دوندگان نوجوان همدانى 2مدال نقره كسب كردند
 دونده هاى مستعد استان در روز نخست مسابقات دووميدانى قهرمانى پسران نوجوان كشور 

خوش درخشيدند و 2مدال نقره كسب كردند.
در اين رقابت ها كه با حضور بيش از 100دونده از شهرهاى مختلف كشور در شهركرد جريان 
دارد، محمدپارسا فاميل بابايى از همدان در دوى 100متر موفق به كسب مدال نقره شد. همچنين 
در رقابت هاى دوى 110متر نيز اميرحسين زندى ديگر دونده مستعد استان همدان توانست مدال 

نقره اين مسابقات را كسب كند.
در اين رقابت ها بيش از 100دونده از شــهرهاى مختلف كشور حضور دارند و نفرات برتر اين 

دوره از مسابقات به اردوى تيم ملى راه خواهند يافت.

تمرينات و مسابقات فوتبال
 در مالير تعطيل شد

 سانس هاى تمرينى و مسابقات شامگاهى 
چمن تختى و اســتاديوم شــهيد روحيان به 
دستور رياست اداره ورزش وجوانان شهرستان 
مالير در راستاى صرفه جويى در مصرف برق 
و همراهى با شهروندان تعطيل و پروژكتورها 

خاموش شد.
تعطيلــى ســانس هاى تمرينى و مســابقات 
شامگاهى چمن و پيســت دووميدانى تختى 
و اســتاديوم 5 هزار نفرى سردار شهيد حاج 
مرتضــى روحيان به دســتور رياســت اداره 
ورزش وجوانــان و همكارى هيأت فوتبال در 
راســتاى همراهى با مــردم فهيم، بافرهنگ و 
ورزش دوست و مديريت امور برق شهرستان 

انجام شد.
شايان ذكر است، در بخشــنامه اى به مديران 
اماكن ورزشــى و اســتاديوم هاى شهرستان، 
تمرينات ورزشــى در ســاعات اوج مصرف 
صرفاً با استفاده از حداقل روشنايى و استفاده 

از المپ هاى كم مصرف مجاز اعالم شد.

نمايش خوب بسكتبال استان در ليگ 2
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گردشگـرى

عواملى كه در كيفيت عسل نقش دارند
 پژوهشــگران با انجــام يك مطالعه مــرورى تركيبات طبيعى و 

غيرطبيعى موجود در عسل را موردبررسى قرار دادند.
به گزارش ايســنا، باال بــودن تقاضا براى مصرف عســل طبيعى و 
همچنين باال بودن قيمت عســل طبيعى، موجب شده كه سودجويان 
عسل صنعتى توليد كرده و آن را تحت عنوان عسل طبيعى وارد بازار 
مصرف كنند. آلودگى هاى محيطــى و تقلب هايى كه در حين توليد 
عسل رخ مى دهد، مى تواند سالمت مصرف كننده را به خطر بيندازد.

بــه همين دليل تعيين معيارهايى كه بتواند ايمنى و كيفيت عســل را 
تضمين كند، الزم و ضرورى اســت. برهمين اساس؛ پژوهشگران با 
انجام يك مطالعه مرورى تركيباتى كه به صورت عمدى و غيرعمدى 

در عسل حضور دارند را بررسى كردند.

چراغ سبز براى ساخت بزرگترين 
شبكه تلسكوپ ها

 بــا وجــود نگرانــى در مــورد تداخــل صــورت فلكــى 
شــركت  بــه  متعلــق   (Starlink)"اســتارلينك" ماهــواره اى 
"اسپيس ايكس"(SpaceX) در رصدهاى نجومى، بزرگترين شبكه 

تلسكوپ هاى جهان براى ساخت، چراغ سبز دريافت كرده است.
به گزارش اسپيس نيوز، پيش بينى مى شود كه پروژه تأسيس بزرگترين 
شبكه تلسكوپ هاى جهان 2/2ميليارد دالر هزينه داشته باشد و هنوز 
مشخص نيست كه چگونه با صورت فلكى ماهواره اى «استارلينك» 
كنار مى آيد. "رصدخانه آرايه كيلومترمربع"(SKAO) شامل 2 آرايه 
تلسكوپ راديويى جديد است كه پس از 7 سال مهندسى و طراحى، 

در استراليا و آفريقاى جنوبى ساخته مى شود. 

«چمن» گزينه جديدى براى توليد گوشت 
آزمايشگاهى واقعى تر!

 به گفته دانشــمندان مى توان از ســبزه يا چمن به عنوان الگويى 
براى توليد گوشت آزمايشگاهى يا مصنوعى جذاب تر در آزمايشگاه 
اســتفاده كرد. به گزارش نيواطلس، اگرچه گوشت هاى آزمايشگاهى 
نويد جايگزينى اخالقى و پايدارى بيشــتر را نسبت به گوشت هاى 
ســنتى مى دهند، اما در حال حاضر بافت آنها چندان شبيه به گوشت 

واقعى نيست و بنابراين به آن اندازه هم اشتهاآور نيست.
محققان مى گويند، اكنون ممكن است با استفاده از ساختارهاى سلولى 

چمن بتوان اين معضل را حل كرد.
دانشمندان دانشگاه "بث"(Bath) انگليس در ابتدا متوجه شدند كه 

ساختار سلولى رشته هاى چمن مشابه فيبرهاى عضالنى است.

حل بحران آب آشاميدنى 
با يك غشاى نانوالياف جديد

 دانشــمندان كره اى موفق به ســاخت يك فيلتر غشاى نانواليافى 
جديد شده اند كه قادر اســت آب دريا را در عرض چند دقيقه قابل 

شرب كند.
به گزارش انگجت، دانشــمندان كــره اى ادعا مى كنند تكنيك جديد 
نمك زدايى آنها موجب مى شــود آب دريا در عرض چند دقيقه قابل 

شرب شود.
اين محققان از يك فرايند «تقطير غشايى» استفاده كردند كه نتيجه آن 
99/9درصد نمك زدايى به مدت يك ماه بود. آنها مى گويند اين راه حل 
در صورت تجارى سازى مى تواند به كاهش بحران آب آشاميدنى كه 

با تغييرات آب وهوايى تشديد شده است، كمك شايانى كند.

نانومولكول هايى براى درمان آلزايمر 
و پاركينسون

 پژوهشــگران ســوئدى در بررســى جديد خود دريافته اند كه 
شــايد نانومولكول هاى يك عنصر شــيميايى ويژه بتوانند به درمان 

بيمارى هايى مانند آلزايمر و پاركينسون كمك كنند.
به گزارش نانومگزين، مولكول هاى يك عنصر شيميايى ويژه در مقياس 
نانو مى توانند تشــكيل پالك را در بافت هاى مغز مهار كنند. اين كشف 
جديد كه توسط پژوهشگران "دانشگاه اومئو"سوئد صورت گرفته است، 
اميد يافتن درمان هاى جديد براى بيمارى هايى مانند آلزايمر و پاركينسون 
را افزايش مى دهد. "لودميال موروزووا راش از پژوهشــگران اين پروژه 
گفت: اين پژوهش، گام بسيار مهمى است كه شايد پايه درمان هاى جديد 

و كارآمد بيمارى هاى عصبى را تشكيل دهد.

براى نخستين بار تلفيق هنر خوشنويسى 
با حوزه گردشگرى 

رويداد خوشنويسى در آيينه گردشگرى در 
غار غليصدر برگزار شد

 به منظور بهره مندى از هنر براى توســعه گردشگرى و معرفى هنر 
خوشنويســى و گردشگرى  رويداد خوشنويسى در آيينه گردشگرى  با 
حضور اساتيد خوشنويسى  همدان در غار زيباى عليصدر برگزار شد. 

مديرعامل شــركت عليصدر گفــت: همزمان با روز قلــم اين رويداد 
فرهنگى هنرى با مشــاركت انجمن خوشنويســان  و با حضور اساتيد 

بزرگ خوشنويسى همدان در غار زيباى عليصدر برگزار شد.
مهدى مجيدى بيان كرد: اين رويداد كه در حاشيه آن نمايشگاهى نيز از 
آثار اساتيد خوشنويسى استان برگزار شده بود مورد استقبال گردشگران 

قرار گرفت. 
وى افزود: در هفته آتى رويداد ديگرى با حضور خوشنويسان استان در 

بام همدان، مجتمع تفريحى توريستى عباس آباد  برگزار مى شود.
گفتنى اســت، گردشــگرى هنرى زيرمجموعه«گردشگرى فرهنگى» و 
«گردشــگرى ميراث» است و رابطه تنگاتنگى نيز با «گردشگرى عالئق 
ويژه» دارد. اين مفهوم نسبتاً جديد، حركت متفاوتى را در حوزه اقتصاد 
هنــر و اقتصاد گردشــگرى و اقتصاد فرهنگى به  وجود آورده اســت؛ 
آميزه اى كه بيش از يك صنعت را شــامل مى شــود و تحولى در حوزه 
اقتصاد به  وجود آورده اســت. همچنين هنرهاى مختلف، مدت هاست 
كه محركى براى سفر هستند. گردشــگران اشتياق فراوانى براى بازديد 
از تئاترها، ســالن هاى اُپرا، ســالن هاى كنسرت و جشــنواره ها و آثار 
هنرى نشان مى دهند. بناهايى كه محل برگزارى اجراهاى هنرى بودند، 
به اندازه خــود اجراها جذابيت دارند و بســيارى از اين مكان ها هنوز 
اساس«گردشگرى هنرى» هســتند. بازديد از يك مكان هنرى، فعاليت 

تعطيالتى محبوبى است.

استدالل پوچ در دولت حريف«ساماندهى تعطيالت» شد
مخالفان اصالح «آخر هفته»

  * شتاب كشورهاى توسعه يافته در كاهش روزهاى كارى
 درحالى كه كشورهاى توسعه يافته بخصوص در اروپا با هدف تنظيم 
هفته كارى در عصر كرونا برنامه ريزى كرد ه اند تعطيالت آخر هفته را از 
2 روز به3 روز افزايش دهند ، در ايران اما نسل منقرض شده تقويم هفته 
كارى همچنان پابرجاست و برخى وزارتخانه ها با يك استدالل  بيش از 
100 كشور جهان طرح تعطيالت دو روز پايان هفته را اجرايى كرده اند. 
با مشــاهده نتايج مثبت اين طرح، كشــورهايى مانند اسپانيا،  انگليس، 
كاســتاريكا، نيوزيلند ، فنالند، ژاپــن و مكزيك به اين فكــر افتاده اند 
چــرا تعطيالت را به 3 روز افزايش ندهنــد، نمونه اش آلمان كه پس از 
تجربه«كار كوتاه» در ســال 2008 و در دوران بحران اقتصادى دريافت 
اين شيوه مى تواند راندمان كارى را هم افزايش دهد. تحقيقى هم كه در 
انگليس انجام شــد نشان داد يك هفته كارى 4روزه هم منافع دولت را 

تأمين مى كند و هم منافع كارفرما و شهروندان را.
در ايران شرايط متفاوت  است. بسيارى از مديران و كارفرمايان همچنان 
با همان نگاه ســنتى معتقدند ساعت هاى باال و روزهاى بيشتر به معناى 
افزايش راندمان است. آنها معموالً در گفته هايشان به اين موضوع اشاره 
مى كنند كه با توجه به تعــداد روزهاى باالى تعطيالت در ايران اعم از 
نوروز و ساير تعطيالت مناسبتى ، نيازى به تعطيلى 2روز آخر هفته نيست 
و اين موضوع تنها به كاهش بازدهى افراد منجر خواهد شــد. باال بودن 
روزهاى تعطيل در ايران يك گزاره اشــتباه است و مى توان آن را با آمار 

به  سادگى ثابت كرد.
ــبت ها  ــه مناس ــوروز و هم ــالت ن ــاب تعطي ــا احتس ــا ب ــران م  در اي
ــاس  ــه براس ــا ك ــه چينى ه ــم درحالى ك ــال داري ــل در س 78روز تعطي
126روز  تعطيالت شــان  مى كننــد  كار  ســاعت  مثــل  مــا  بــاور 
ــل هســتند،  ــر 120روز در ســال تعطي ــا 6روز كمت اســت،  مالزى  هــا ب
ــن 78 روز و  ــه بي ــم 114روز. مقايس ــا ه ــى ها و آمريكايى ه انگليس
ميــزان تعطيــالت ايــن كشــورها نشــان مى دهــد آنچــه چنيــن تفاوتــى 
را ايجــاد كــرده بــه همــان تعطيــالت 2روزه آخــر هفتــه بازمى گــردد. 
تعطيالتــى كــه نــه تنهــا باعــث بــاال رفتــن بازدهــى مى شــود، بلكــه 
ــا  ــرار مى دهــد ت ــار شــهروندان ق ــن فرصــت را در اختي ــن اي همچني
سفرهايشــان را مديريــت كننــد و منتظــر تعطيلــى مناســبتى نباشــند.
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■ حديث:
امام على(ع):

«هر كس با اذان و اقامه نماز بخواند ، دو صف از فرشتگان ، پشت سر او نماز مى خوانند و هر كس با 
اقامه و بدون گفتن اذان نماز بگزارد ، پشت سر او تنها يك صف به نماز مى ايستند» .       

ثواب األعمال: ص 54 ح 2

 ابن سينا راه خرافه را در حوزه طب بست
ابن سينا موفق شد طب را سامان بدهد. در آن روزگار 
خرافات در امر پزشــكى بسيار رايج بوده و ابن سينا 
كوشش كرده است راه خرافات را در حوزه پزشكى 
ببندد و در اين مورد بسيار كوشش كرد. از كارهاى 
ديگر ابن سينا اين است كه نسبت به زدودن خرافات 
تالش و در آگاهى بخشى به مردم كوشش كرد. وى 
به جزئيات مسائلى كه خانواده ها در مسائل پزشكى 
با آن مواجه بودند توجه مى  كند و به مسائل بسيارى 
تذكر مى د  هد، از اين جهت ابن سينا به مردم و جهان 
و تاريخ كمك كرده است و به قول برخى نويسندگان 
اروپايى بزرگترين و مشهورترين دانشمند جهان در 
تمام دوره ها تلقى مى شــود و اين لقب بسيار مهمى 

براى وى است.
ابن سينا چندين كتاب در طب دارد و مى كوشيده طب 
را به مردم بياموزد و حتى به شعر هم آن را درآورده 
تا دانشجويان بتوانند راحت تر مسائل را ياد بگيرند. 
وى عالقه منــد بوده آموزش ها توســعه يابد. كتاب 
قانون كه علم طب را جمع كرده است اين نيست كه 
همه آن از خود ابن سينا باشد، كسانى پيش از ابن سينا 
مثل ارســطو، جالينوس، حنين بن اســحاق، زكرياى 
رازى، ابوســهل مسيحى و على بن عيسى اهوازى كه 
صاحب كتاب كامل «الصناعه الطبيه» معروف به طب 
ملكى است پيش از ابن سينا مى زيستند و ابن سينا از 
منابع آنها اســتفاده كرده است. ابوسهل مسيحى نيز 
استاد ابن سينا بوده؛ پيرمردى كه ابن سينا در كودكى 

از وى طب آموخته است. 
 مزاج شناسى مسأله اوليه قانون ابن سينا 

است
ابن سينا در كتاب اول قانون بحث هاى مفصلى درباره 
آب مطرح مى كند كه اگــر در مواقعى مردم گرفتار 
شدند چطور آب را بجوشانند كه قابل خوردن باشد. 
در موارد ديگرى نيز ابن ســينا اين كوشــش ها را به  
كار برده و به اين مسائل توجه خاص نشان مى دهد 
كه انســان ها زندگى بهترى داشته باشند. كتاب اول 
قانون از نظر شــكل در 4 قسمت يا فن تقسيم شده 
است و هر فنى ممكن است چند تقسيم بندى فرعى 
ديگرى داشته باشد، بنابراين طب را تعريف كرده و 
موضوعاتى كه در طب مطرح شــده  است را مورد 

بحث قرار داده است. 
بحث مزاج يكى از مسائل مهم و اوليه قانون ابن سينا 
است. پس از مزاج به اخالط مى رسد؛ اخالط اربعه 
كه شامل دم، صفرا و سودا و بلغم كه جزو پايه هاى 

اوليه ساختمان بدن آدمى است 
را  مفصلــى  بســيار  بحث 

مطرح مى كند. ســپس به 
قســمت هاى قواى بدن 
مى رسد و آنگاه به مسأله 
اجزاى بدن از استخوان، 
گوش، خون و پوســت 

مى پردازد و به فن بعدى 
مى رســد كه آن هم درباره 

ســاختمان و اجزاى بدن است. 
در بحث فن ســوم به حفظ الصحه 

مى رسد كه به بهداشــت ترجمه مى شود و يكى 
از بخش هاى بســيار مهم قانون ابن سينا است كه به 

بهداشت مربوط مى شود. 
 ورزش و بهداشت مسائل مهم در كتاب 

قانون است
بهداشت در حفظ صحه تمام چيزهايى است كه به 
سالمت انســان مربوط است و هر چيزى كه كمك 
مى كند انسان ســالم باشد در طب مورد توجه قرار 
گرفته است و ابن ســينا نيز به آن توجه كرده است 
مثــل خواب و بيدارى و حتى شــكل خوابيدن كه 
اهميت بســيارى دارد. از جمله مسائلى كه ابن سينا 
مطرح مى كند مسأله آب است كه آب يكى از مسائل 
مهم و موردنياز بدن اســت و اگر مشكالتى داشته 
باشد موجبات بيمارى هاى سختى  را فراهم خواهد 
كرد. يكى از مسائل مهمى كه در كتاب قانون مطرح 
مى شــود غذا است. ابن ســينا به لحاظ طبى مسأله 
مســكن را مورد توجه قرار داده اســت كه محيط 
زندگى و خانه و شهر چه آب وهوايى داشته باشد. 

مســأله محيط و مسكن تأثير بســيار زيادى دارد و 
بحث هاى مفصلى در اين باره ارائه مى دهد كه خانه ها 
به سوى شــمال يا جنوب قرار بگيرد يا در جريان 
شرق و غرب باشــد يا به طرف كوهستان باشد يا 
جايى كه هوا جريان دارد، مسأله مسكن بسيار مورد 

توجه در طب آن روزگار است.
كتــاب اول قانون در عين اينكه مقدمه اى بر طب و 
كل كتاب قانون اســت، اما مسائل كالن و اصلى و 
مهم را در حوزه بهداشت، شناخت بدن و... مطرح 
مى كند. تعريفى كه ابن ســينا از ورزش ارائه مى دهد 
امروز هم همان طور دست نخورده باقى مانده است. 
 تغيير فصل و تأثير آن بر بدن انسان از 

ديدگاه ابن سينا
تيرانــدازى با كمان و پرش به باال و آويزان شــدن 

از بــاال كه بدن به طــرف پايين 
كشــيده شــود نوع ديگرى 
از ورزش هاســت كه بيان 
مى كند. شمشــيربازى نيز 
ورزش هايــى  از  يكــى 
بيان  ابن ســينا  كه  است 
مى كنــد و همچنين پس 
و پيــش حركت دادن پاها. 
برخــى از ورزش هايــى كه 
ابن ســينا از آن نــام مى برد نرم 
و برخى ورزش ها ســخت هستند از 
جمله ورز ش هايى كه عنوان مى كند االكلنگ بازى 
است. قايق سوارى ورزش ديگرى است كه ابن سينا 
نام مى برد، همچنين اسب و شترسوارى نيز در كتاب 
قانون آمده است. دويدن به عقب، بازى با نيزه، بازى 
بــا توپ، انواع زورآزمايى ها با طرف مقابل كه بازى 
دوطرفه است و انواع زورآزمايى هايى مثل كشتى را 

موردتوجه قرارداده است. 
اين طبيب سرشــناس ورزش هايى كه براى سينه و 
اعضاى تنفس مفيد است بيان مى كند و مى گويد هر 
عضوى ورزش خاص خود را دارد و براى تك تك 
اعضاى بدن ورزشى را مطرح مى كند و در باب كلى 
ورزش هم مى گويد بايد به مســأله غذا توجه شود 
و با شكم گرســنه ورزش كنيد. در باب ورزش ها، 
ورزش هايــى را مى گويد كه امروزه متداول اســت 
مثل آفتــاب گرفتن كه اكنون نيز انجام مى شــود و 
كنار دريا الى ماســه ها پنهان شدن نيز مطرح شده 
اســت و توضيحات الزم و مفيد داده است كه اين 
كار بسيار خوب است. ابن سينا در بخش ورزش در 
هيچ چيزى كوتاه نيامده و درباره اين مســائل سخن 

گفته است.
ابن ســينا فصل و تغييرات فصول را مطرح مى كند 

و از تأثيرات تغيير فصول بر بدن انســان 
مى گويد و ممكن اســت بر مسأله 

بيمارى ها نيز نقش داشته باشد. 
هوا  مســأله  روى  ابن ســينا 
اهميت ويژه اى قائل شــده 
اســت. تغييــرات آب وهوا 
ممكن اســت بر بيمارى ها 
هم نقش داشته باشند. مسأله 

مسكن و خانه ســازى از نظر 
ابن سينا در بخش پزشكى جاى 

گرفته است و اينكه ساختار شهر بايد 

از چــه مناظرى موردتوجه قرار بگيرد. اينكه امروزه 
بحث بهداشــت  خانه ها در شهرسازى اهميت داده 
مى شود يا خير؟ مســأله مهمى است كه بايد به آن 

انديشيد. 
 ســازماندهى و دســته بندى طب هنر 

ابن سينا است 
وى بحــث مفصلى درباره خواب و بيدارى دارد كه 
چه ميزان بخوابيم. در باب ماساژ بدن نيز توضيحاتى 
دارد كه بسيار مهم است، اســتحمام و حمام رفتن 
را مطرح كرده اســت و شست وشــو با آب ســرد. 
بحث هاى بهداشــت بدن در كتاب اول قانون بسيار 
مفيد و خواندنى اســت و هيچ چيزى كهنه نشــده 
اســت و امروزه هم در دنيا وجود دارد. مســأله اى 
كه در قانون ابن ســينا به آن اهميت داده شده است، 
بهداشت و تندرستى و تربيت كودك و مادران حامله 
اســت كه وضع حمل آنها نزديك است، اينكه پس 
از تولد نــوزاد ناف كودك را چگونه ببرند و بدنش 
را شست وشــو دهند و چطور قنداق كنند و محيط 

خواب نوزاد را فراهم كنند. 
ابن ســينا بحث مهمى درباره تدبيــر آدم هاى پير و 
ســالمندان دارد كه زندگى متفاوتى با بقيه دارند كه 
راه چاره براى نگهدارى اين دسته از افراد چيست؟ 
طبى كه ابن ســينا متولى آن است و خودش هم آن 
را از ديگــران گرفته و از چنــد كتاب پيش از خود 
بهره بردارى كرده نامش طب طبيعى است و اين طب 
نشــان مى دهد از قرن ها پيش بشــر روى آن تالش 
كرده و تجربه آموخته و هنر ابن ســينا اين است كه 
طب را سازماندهى و دســته بندى كرده و براى ياد 

گرفتن منظم كرده است. 
 قانون كتاب درســى دانشگاه هاى اروپا 

بوده است
كتــاب قانون به ســرعت در قــرن يازدهم 
ميالدى وارد مؤسســات آموزشى 
و علمــى اروپا شــده و به 
ترجمه  التين  زبان هــاى 
وقتــى  و  مى شــود 
به   چــاپ  صنعــت 
از  پس  مى آيد  وجود 
قرآن كريم  و  انجيــل 
قانون  كتاب  ســومين 
زيــرا  ابن سيناســت، 
جامعه  و  طــب  موردنياز 
بوده است و اين اهميت قانون 

را مى رساند. كتاب ابن سينا مورد توجه دانشگاه هاى 
غرب قرار گرفته و كسى منكر اين نيست كه در اروپا 

قانون كتاب درسى بوده است. 
اروپاييــان پــس از مطالعه قانون و وارد شــدن به 
بحث هاى انديشه مسلمانان در بين خودشان كسانى 
پيدا مى شوند كه اجتهاد مى كنند و صاحبنظر مى شوند 
و كتاب هايــى مى نويســند كه تركيــب كتاب هاى 
خودشان با مسلمانان است و 40 درصد از مباحثات 
ابن ســينا اســتفاده مى كنند. در قرن هفدهم يكى از 
پزشــكان اروپايى از اينكه چرا ما بايد اين طب را از 
شرقى ها بگيريم شاكى بوده جشنى مى گيرد و كتاب 
قانون را در آتش مى اندازد و مى ســوزاند، زيرا اين 
كتاب برايش مشــكالتى را ايجاد كرده است و اين 
نشان مى دهد چقدر اين كتاب در فرهنگ اروپايى ها 

مؤثر بوده است. 
در ســال هاى اخير كتاب قانون بيشــتر مورد توجه 
قرار مى گيرد و طب ســنتى در ايــران توجه زيادى 
را به خود جلب كرده اســت فقط استاد متخصص 
فهم قانون تقريباً كم شــده اســت و كمتر كســانى 
هســتند كه در واقع به اين مســأله و دانش و طب 
كتاب ها اشــراف بيشترى داشته باشند. من بر اساس 
نســخه هاى قديمى ســعى كردم متــن را از روى 
نســخه هاى قديمى تصحيح كنم كتاب اول از چاپ 
درآمده و مورداســتفاده است و كتاب دوم نيز اخيراً 
منتشر شده كه در باب گياهان دارويى است. ما بايد 
ارزش دانشــمندان خود را بدانيم. ابن ســينا يكى از 
بزرگترين آنهاســت هم در طب، اخالق، فلسفه و 

مسائل مختلفى كه در كتاب هايش موجود است. 
ابن سينا در پايان بندى كتاب اول قانون به چند معالجه 
مى پردازد. مثل خون گرفتــن، حجامت كردن، زالو 
انداختن و براى شكســتگى بدن راهكارهايى ارائه 
مى دهــد و در برخى معالجات بدن را مى ســوزاند. 
ابن ســينا در سن كم طب آموخته اســت و بر اين 
باور است كه طب دانش سختى نبوده است و بسيار 
زود ياد گرفته اســت. وى از استادان خود نام برده 
اســت و از ابوسهل مسيحى مى گويد و زمانى كه از 
دســت غزنويان فرار كرده و به سمت ايران مى آيند 
در بيابان  گير مى كنند و استاد مى ميرد و ابن سينا وى 
را در بيابان دفن مى كند. ابن سينا شاگردهاى بسيارى 

تربيت كرده كه پس از وى مطرح هستند. 

* تنظيم: آناهيد خزير
مؤسسه فرهنگى شهر كتاب
بنياد بوعلى سينا

نويسندگان اروپايى ابن سينا 
را مشهورترين دانشمند 
جهان مى دانند

مجموعــه  از  نشســت  هجدهميــن   
درس گفتارهايى درباره بوعلى سينا با عنوان«تأملى 
در قانون ابن ســينا» به ســخنرانى نجفقلى حبيبى 
اختصاص داشت كه چهارشنبه 9تيرماه به صورت 

مجازى پخش شد. 
وى با اشــاره بــه اينكه كتاب«قانــون» يكى از 
كتاب هاى ابن ســينا در زمينه پزشــكى  است كه 
نزديك به 700سال در مراكز علمى اروپا تدريس 
مى شد، سخنانش را آغاز كرد و گفت: كتاب اول 

در باب كليات طب است. كتاب دوم قانون وارد 
بحث هاى تخصصى طب مى شــود و به دارو هاى 
مفرده و گياهى مى پردازد. تقسيم بندى هاى ابن سينا 
در كتاب قانون بر مبناى فصل نبوده اســت، بلكه 
بر مبناى كتاب بــوده و در آن روزگاران به جاى 
جلــد اول مى گفتند كتاب اول و اين ســنت پس 
از ابن سينا نسخ شــده است. در آن روزگار ديگر 
كسانى نيز كه كتاب  نوشته اند به جاى كلمه جلد 
از الكتاب استفاده مى كردند و الكتاب االول يعنى 

جلد اول كتاب قانون. قانون ابن ســينا در 5 كتاب 
تقسيم بندى شده است، كتاب اول كليات است كه 
به مباحث اصلى و علم طب پرداخته و تقسيمات 
و موضوعاتى كــه در اين علم بــه كار رفته را 
بررسى مى كند و بعضى مباحث را مطرح مى كند و 
پيش درآمدى در كل علم طب است، حكم مقدمه 

را هم در بعضى مسائل و موضوع دارد. 
پيش از ابن ســينا نيز ابوسهل مســيحى ـ استاد 
ابن سينا كه بعدها ابن ســينا به مراتب در فضل از 

او باالتر مى رودـ  نيز كتابش را به شــكل ابن سينا 
تقسيم كرده است. قانون اهميت فوق العاده اى دارد 
به لحاظ اينكه در دايره علوم پزشكى كتاب جامعى 
اســت و ديدگاه هاى مختلفى كه در آن روزگار 
وجود داشته را ثبت كرده و توضيح داده و سپس 

جمع بندى نهايى كرده است.
 در اين كتاب ابن سينا ابتكاراتى در قانون و تنظيم 
مباحث به  كار برده است و به همين دليل كتاب به 
سرعت در زمان خودش مشهور شد و موردتوجه 

قرار گرفت و در سراســر جهان اسالم اعتبار 
يافت. 

پس از حدود 150ســال در اروپاى آن روز هم 
كه بحث  طب آغاز مى شود كتاب قانون به عنوان 
كتاب درسى دانشگاه هاى اروپا مطرح مى شود و 
تا قرن هفدهم نيز در دانشگاه هاى گوناگون اعتبار 
داشته اســت. مدتى اين كتاب فراموش شد، اما 
اكنون دوباره طب سنتى مطرح شده و كتاب قانون 

باز هم اعتبار خود را كسب مى كند.

بهداشت در حفظ 
صحه تمام چيزهايى است كه 

به سالمت انسان مربوط است و هر 
چيزى كه كمك مى كند انسان سالم 
باشد در طب مورد توجه قرار گرفته 
است و ابن سينا نيز به آن توجه كرده 

است مثل خواب و بيدارى و حتى 
شكل خوابيدن كه اهميت 

بسيارى دارد

از كارهاى ديگر 
ابن سينا اين است كه نسبت 

به زدودن خرافات تالش و در 
آگاهى بخشى به مردم كوشش كرد. 
وى به جزئيات مسائلى كه خانواده ها 

در مسائل پزشكى با آن مواجه 
بودند توجه مى  كند و به مسائل 

بسيارى تذكر مى د  هد


	01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

