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 نماينده ولى فقيه در استان همدان معتقد است 
مدير كاخ نشــين و دور از ميــدان قادر به برطرف 

كردن مشكالت كشور نخواهد بود.
حجت اال سالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى در جمع 
هيأت هاى حسينى به تبيين شــاخصه هاى شيعيان 
اميرالمومنيــن(ع) پرداخــت و  گفــت: اهل بذل و 
بخشش بودن نخستين ويژگى است كه براى شيعيان 

على(ع) از آن ياد شده است.
وى افزود: در طول 1400 ســال بزرگان و علماى 

بزرگ ما به عنوان شيعه واقعى همه چى خودشان 
را براى اهل بيت(ع) هزينه كردند و با تمام وجود 

پاى حرفشان ايستادند.
به گزارش تســنيم، امام جمعه همدان با بيان اينكه 
انقالب اسالمى برپايه اقامه حق و تحقق دين خدا 
در جامعه شــكل گرفت بيان كــرد: البته برخى ها 
نيز در كنار اين ســفره آمدند و آلودگى هايى ايجاد 
كردنــد، اما اين انقالب با حضور به موقع مردم در 
ميدان، 43 سال اســت كه به مسير خود با قدرت 

ادامه مى دهد.
وى با تأكيد بر اينكه انقالب اسالمى امانتى نزد من 
و شماست گفت: امروز مسئله جمهورى اسالمى 
مطرح نيســت، زيرا جمهورى اسالمى و انقالب 
اســالمى با مسئله شــيعه گره خورده و اگر نظام 
اسالمى آســيب ببيند، به معناى آن است كه شيعه 

آسيب  ديده است.
نماينده ولى فقيه در استان همدان با اشاره به اينكه 

هر زمان نياز بود مردم پاى كار نظام بوده و هستند 
بيان كرد: در طول اين مدت اشــتباهاتى از طرف 
برخى از مسئوالن صورت گرفته و گله مندى هاى 
به حقى از طرف مردم مطرح شــده كه الزم است 
اصالح شود، اما راه حل اصالح آن امروز مشاركت 

در انتخابات و انتخاب فرد اصلح است.
وى افــزود: ما بــه دنبال رفع مشــكالت به ويژه 
مشكالت اقتصادى در جامعه هستيم و راه حل اين 

مشكل را حضور در انتخابات مى دانيم.
شــعبانى با بيان اينكه تمامى دشــمن هاى نظام 
اســالمى با يكديگر براى دعوت مردم به رأى 
ندادن متحد شــده اند افزود: همان كســانى كه 
در تحريم اين كشــور نقــش دارند امروز خود 
را دلســوز مردم معرفى مى كنند و بر مشاركت 
نكردن در انتخابات تأكيد دارند، اما اين ســؤال 
را بايد از آنها پرســيد كه اگر شما دلسوز مردم 
ايران هســتيد چرا مانــع وارد كردن دارو براى 

مى شويد. خاص  بيماران 
وى با تأكيد بر اينكه اين افراد خود مشــكل مردم 
هســتند بيان كرد: مردم ما دشمنان را دلسوز خود 
نمى دانند، و حضور نداشتن برخى از مردم در پاى 
صندوق رأى ربطى به دشــمنان و رسانه هاى آنها 

ندارد.
امام جمعه همدان با اشــاره بــه اينكه بزرگان و 
افــراد هيأتى همدان، به عنوان افراد صاحب نفوذ 
در بين مــردم بايد براى دعــوت به حضور در 
انتخابات وارد ميدان شــوند، افــزود: براى رفع 
مشكالت نيازمند مديرى هستيم كه در بين مردم 
حضور داشته باشد و با اعتقاد به ما مى توانيم راه 

حل خنثى كردن تحريم ها را بداند.
وى بــا بيان اينكه مديرى كه در كاخ حضور دارد، 
نمى داند در ميدان چه خبر است، افزود: با دستور 
دادن و بخشنامه كشور اداره نمى شود، بلكه امروز 
نيازمند مديرى همچون شهيد حاج قاسم سليمانى 

هستيم تا زمانى كه مردم در خواب هستند، ساعت 
يك نصفه شب جلسه برگزار كند.

نماينده ولى فقيه در استان همدان با تأكيد بر اينكه اگر 
دولتى با چنين ويژگى هايى شكل بگيرد بسيارى از 
مشكالت برطرف مى شود، گفت: دولت بايد بتواند از 
ظرفيت بازار منطقه به نحو احسن استفاده كند نه اينكه 

تنها نگاهش به سمت آمريكا باشد.
وى با بيان اينكه امروز نيازمند دولتى هســتيم كه 
بداند اگر كار نكند، مردم به اسالم بدبين مى شوند، 
بيان كرد: مديرانى كه در مســئوليت خود كم كارى 

مى كنند مديون اسالم و خون شهدا هستند.
شــعبانى در بخش ديگــرى از صحبت هاى خود 
بــا تأكيد بر لزوم اســتفاده از ظرفيــت بزرگان و 
پيشكســوتان همدانى در جامعه گفت: نه تنها در 
انتخابــات كه در عرصه  هاى ديگــر نيز جامعه به 
كمك شــما نياز دارد و شما مى توانيد جوانان را با 

خود همراه كنيد.

يـادداشت

نامزدهاى نمايندگى شورا شيوه هاى جديد 
تبليغاتى رو كردند

مهدى ناصرنژاد »
 زمان يك هفته اى تبليغات براى نامزدهاى پر تعداد نمايندگى ششمين دوره 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا روز پنجشنبه 27 خرداد ماه به پايان رسيد، در 
حالى كه شيوه هاى تبليغاتى كم نظير و بعضاً جديدى از سوى كارگزاران برخى 
نامزدها در همدان در اين دوره ديديم و شنيديم كه مى تواند از جنبه هايى چند 

قابل تأمل باشد.
تفاوت بارز برنامه هاى تبليغاتى نامزدها و عوامل ســتادى آنان در دوره ششم 
شوراهاى اسالمى نسبت به 5 دوره گذشته همانا سايه عذاب آور بيمارى كرونا 
در فضاى تبليغاتى انتخابات همزمان رياســت جمهورى اسالمى و شوراها در 
همه نقاط كشورمان اســت كه هرگونه اجتماعات و گردهمايى ها و همچنين 
سخنرانى هاى حضورى در محافل را ممنوع كرده  و موجب خأل تبليغاتى براى 

ستادهاى مربوطه شده است. 
همين محدوديت ها، اما به نوعى در فضاى تبليغاتى انتخابات توفيقات اجبارى 
را هم سبب شده و برنامه ريزان و دست اندركاران امور تبليغاتى در ستادها را وا 
داشته است تا به فكر شيوه هاى جديد جهت فراگير ساختن نام و چهره نامزدهاى 
مورد عالقه يا طرف قرارداد خود باشند. اما در اين ميان برخى راهكارهاى معرفى 
غير حضورى نامزدها به شهروندان همدانى، در عين سادگى مى تواند براى اعتبار 
نامزدهاى مربوطه و انتظار آنان از شــهروندان براى همراهى الزم، خطرناك هم 
باشــد و عكس العمل وارونه مخاطبان را برانگيزد. مثًال از ستاد تبليغاتى يكى، 2 
تن از نامزدهاى نمايندگى شــوراى اسالمى شهر همدان با افراد مختلف ارتباط 
تلفنى برقرار مى شــد و بدون در نظر داشتن وقت تماس تلفنى با گوشى همراه 
طرف، ضمن اعالم نام و كد انتخاباتى نامزد مورد نظر، تأكيد مى شد تا به آن نامزد 
خاص رأى داده شــود، در حالى كه ممكن است اغلب شهروندان شناخت الزم 
و كافى از بســيارى نامزدها نداشته باشند و آن تماس نابهنگام نيز موجب سلب 
اعتماد از چنين نام بشود. در همين حال شيوه هاى قديمى تبليغات انتخاباتى نيز 
كه معمول ترين آن پخش تراكــت در معابر عمومى و درب منازل و مكان هاى 
كسب وكار مى باشد، از سوى عوامل  اغلب نامزدها و ستادهاى زير نظر آنان در 
سطح كالنشهر همدان  در جريان بود، وليكن همان اشكال و ضعف هميشگى در 
اين شيوه تبليغاتى وجود داشت و تراكت ها به صورت خيلى ناشيانه و در تعداد 
انبوه مقابل درب منازل مردم و مكان هاى عمومى و حريم خصوصى رها مى شد 
و اثرات منفى در اذهان عمومى باقى مى گذاشت كه در اين شرايط كمبود و گرانى 
كاغذ، حيف و ميل ساختن اين همه كاغذ به صورت بروشور و تراكت هاى بزرگ 

و كوچك براى چيست؟!.
از سوى ديگر به نظر مى آمد برخى رفتار و ايده هاى تبليغاتى توسط خود نامزدها 
يا عوامل تبليغاتى آنان، بيشتر يك عمل مجرمانه و تخلف از آيين نامه هاى قانون 

تبليغات عمومى باشد تا يك ايده جديد و خالقانه!!! 
مثًال كانون بازنشستگان و مستمرى  بگيران تأمين اجتماعى در همدان كه گويا 
فرزند ذكور مديرعامل كانون، يكى از نامزدهاى نمايندگى شوراى اسالمى شهر 
مى باشد، به طور خودسرانه و بدون نظرخواهى از بازنشستگان عضو كانون، با 
اســتفاده از امكان كانون،  اقدام به ارسال پيامك هاى تبليغاتى به نفع فرد مورد 
نظر روى شــماره اعضا كانون كرده و تأكيــد دارد كه اعضا كانون به اين فرد 
(فرزند مديرعامل كانون) رأى خواهند داد. در اين پيامك هاى تبليغاتى نام چند 
نفر از نامزدهاى بعضاً شــناخته شده و خوشنام نيز پشت سر نام فرزند رئيس 
كانون به عنوان ليست مشترك قيد شده و حتى  كد اختصاصى نفر آخر ليست 
كه اتفاقاً از افراد مطرح و نماينده چند دوره شــوراى اسالمى همدان مى باشد 
از قلم افتاده اســت و شنيده مى شــود اين چهره مطرح نسبت به اقدام كانون 

بازنشستگان اعتراض داشته است.

 رهبــر معظم انقــالب عصر روز گذشــته به 
مناســبت برگــزارى ســيزدهمين دوره  انتخابات 
رياست جمهورى و ششمين دوره شوراهاى اسالمى 
شــهر و روســتا در روز جمعه  به صورت زنده و 

مستقيم با ملت ايران سخن گفتند.
محورهاى مهم بيانــات رهبر معظم انقالب به اين 

شرح است:
* موضوع ســخنان مــن صرفاً دربــاره انتخابات 
اســت. تا كمتر از 48 ســاعت ديگــر يك رويداد 
سرنوشت ســاز در كشــور اتفاق خواهد افتاد و آن 
عبــارت اســت از انتخابات رياســت جمهورى و 

انتخابات شوراهاى شهر و روستا.
* قطعاً سرنوشت كشور در يك برهه زمانى در همه 
زمينه ها، در زمينه اقتصاد، مســائل فرهنگى، امنيت، 
ســالمت ... وابسته به عملى اســت كه شما مردم 
ايران روز جمعه ان شاءا... انجام خواهيد داد. شما با 
حضور خودتان و با رأى خودتان سرنوشت كشور 

را در همه مسائل عمده رقم مى زنيد.
*حضور مردم در نظام جمهورى اســالمى داراى 
يك اصل محكم و يك ســند متقن فكرى است و 
صرفاً يك مسئله سياسى نيست. البته فوايد سياسى 
حضور مردم خيلى زياد اســت، لكن عالوه بر اينها 
و مهمتــر از اينها اصل فلســفه حضــور مردم در 
نظام جمهورى اســالمى است. يعنى در جمهورى 
اسالمى، جمهورى يك بخش و اسالمى يك بخش 
است و اگر جمهور حضور نداشته باشند جمهورى 

اسالمى تحقق پيدا نمى كند.
* هدف دشــمن اين اســت كه ايــن انتخابات به 
صــورت مطلوب جمهورى اســالمى انجام نگيرد 
يعنى مــردم از نظام فاصلــه بگيرند. چون حضور 

نداشتن مردم در انتخابات طبعاً فاصله گيرى مردم از 
نظام جمهورى اسالمى است و اين هدف آنهاست.

* البتــه مردم به حرف آنها گوش نكرده اند. تجربه 
نشــان داده كه متــن مردم- بعضــى از گروه هاى 
خــاص را كار نداريم كه ايــن حرف ها را آنها هم  
در مطبوعات يا اين روزها در فضاى مجازى تكرار 
مى كنند- با آنها كارى نداريم. لكن متن مردم نشان 
داده اند كه هرچه دشمن خواسته اينها عكس آن را 
انجام داده اند، هــم در مورد انتخابات هم در مورد 
راهپيمايى ها و مسائل گوناگون ديگر. اين  دفعه هم 
به توفيق الهى همين طور خواهد شد مردم انشاءا... 
حضــور پيدا خواهنــد كرد و به نظــام جمهورى 

اسالمى آبرو خواهند داد.
*  انتخابات نشــان دهنده حضور مردم در صحنه 

است. حضور مردم در صحنه يعنى نظام جمهورى 
اســالمى پشــتوانه مردمى دارد. اين در اقتدار نظام 
جمهورى اســالمى ايران و اقتدار كشــور تاثير بى 
نظيرى دارد. هيچ ابزار قدرتى به اندازه حضور مردم 
براى كشــور قدرت افزا نيست. ما ابزارهاى نظامى 
سياسى اقتصادى را قدرت افزا و قدرت زا مى دانيم 
اما هيچ كدام به اندازه حضور مردم نيست. حضور 
مردم، نظام جمهورى اســالمى را به معناى واقعى 

كلمه قدرتمند مى كند.
* آن كســانى كه حرفهاى سفسطه آميزى در مورد 
انتخابات مى زنند براى اينكه مردم را از حضور در 
انتخابات دلســرد كنند اينها در واقع دنبال تضعيف 

نظام هستند.
* دشــمنان خارجى هم كه صريحا با انتخابات در 

مى افتند دنبال اين هستند نظام را تضعيف كنند آنها 
مى دانند اگر چنانچه حضور مردم ضعيف شــود و 
كشور ضعيف شــود، آن وقت مى توانند كشور را 
دچار ناامنى و دچار تروريســم كنند و كشــور را 
جوالنگاه تروريست ها قرار بدهند. اين در صورتى 

است كه پشتوانه حضور مردم كمرنگ شود.
* البته اين را تصريح نمى كنند البته در گوشه و كنار 
حرف هايشان اين معنا كامًال شنيده مى شود و ديده 
مى شود كه دنبال همين هستند مى خواهند حضور 
مردم نباشد تا نظام ضعيف شود تا بتوانند در كشور 
اخالل كنند، در كشــور دخالت كنند و كشــور را 

جوالنگاه مزدوران  خودشان قرار دهند.
* اگــر ما كاهش حضور مردم را داشــته باشــيم، 
از آن طرف افزايش فشــارهاى دشمن را خواهيم 
داشــت. اينها بــا همديگر به معنــاى واقعى كلمه 
نســبت معكوس دارند. اگر چنانچه ما در كشــور 
افزايش مشــاركت  را كم داشته باشيم از آن طرف 
افزايش فراوان فشار دشمنان را خواهيم داشت. اگر 
بخواهيم فشارهاى دشمنان چه فشارهاى اقتصادى 
مثل تحريم از بيــن برود يا كاهش پيدا كند راهش 
اين است كه حضور مردم در انتخابات افزايش پيدا 

كند و پشتوانه مردمى به رخ دشمنان كشيده شود.
* خوشبختانه در طول ســال هاى متمادى هميشه 
انتخابات هاى ما انتخابات هاى ســالمى بوده است 
اين هايى كه اعتراض مى كنند ممكن است گوشه اى 
اخاللى در بخشى داشته باشند اما مجموع انتخابات 

سالم و قوى بوده است.
يك شاهد روشن و دليل متقن اين است كه در طول 
اين ده ها سال در انتخابات هاى رياست جمهورى، 
روســاى جمهورى ســر كار آمدند كه مذاق هاى 

كامال متفاوت و ساليق سياســى متفاوتى داشتند. 
اين نشان دهنده اين است كه انتخابات سالم انجام 
گرفته است و اين جور نبوده كه انتخابات تابع يك 
فكر سياسى و يا مذاق سياسى خاص باشد. گاهى 
رئيس جمهورى با يك مذاق سياسى سركار آمده و 
گاهى رئيس جمهور با مذاق سياسى كامًال متفاوت 

با او سر كار آمده است.
* انتخابات بحمداهللا رقابتى هم هســت. مناظرات 
را ديديد. من درباره مناظره ها عرايضى دارم كه اگر 
زنده بوديم بعد از انتخابات عرض خواهم كرد، ولى 
مالحظه كرديد در مناظرات نامزدهاى محترم نشان 
دادند كه كامــًال رقابتى حركت مى كنند معارضات 
فكرى و زبانــى در بين نامزها وجود داشــت كه 

هركدام طرفداران خودشان را دارند.
* دشــمنان از اول انقالب تا امــروز، از روزى كه 
رفراندوم جمهورى اسالمى با 98 و اندكى باالتر و 
برگزار شــد تا امروز آراى مردم را زير سوال بردند 
و همه انتخاباتها را زير ســوال مى برند. از دشــمن 
آدم انتظــار ندارد كه اعتراف كنند كه انتخابات هاى 

ما صحيح است.
*  جالب اين است كه بعضى از كشورها هستند كه 
در ميانه قرن بيست و يكم به صورت قبيله اى اداره 
مى شوند در زير حكومت يك قبيله مديريت و اداره 
مى شود كه اصًال بوى انتخابات هم به اين كشورها 
نرسيده و مردم اين كشورها اصال نمى دانند صندوق 
راى چه هســت و فرق صنــدوق راى و صندوق 
ميوه را نمى دانند. اين ها هم تلويزيون 24 ســاعته 
راه مى اندازنــد كهعليه انتخابات ما صحبت كنند و 
بگويند انتخابات ايران دموكراتيك نيســت اين هم 

جزو مسائل جالب اين روزهاى ماست.

رهبر انقالب:

 مردم فردا با حضورخود به نظام آبرو خواهند داد

مديركاخ نشين 
به درد مردم 

نمى خورد

روز
ت 

داش
قهر كارساز نيستياد

 1 - با نزديك شــدن به زمــان برگزارى 
انتخابات رقابت بين 2 گروه شكل جدى ترى 
به خود مى گيرد، گروهى كه طرفدار شــركت 
در انتخابات هســتند و گروهى كه شركت در 

انتخابات را مفيد ندانسته...

2

نقش محورى مشاركت عمومى در رشد همگون جامعه 

در مسير توسعه 
دولت كارگزار مردم 

است

فرمانده انتظامى استان در جمع خبرنگاران: 
12 هزار  پليس امنيت 

انتخابات استان را تأمين خواهند كرد

2

6

5

1/5 ميليون همدانى حق رأى دارند

دعوت به حضوردر پاى صندوق
■ استاندار : انتخاب اصلح با مشاركت حداكثرى اتفاق مى افتد

■ با قدرت تا پايان دولت هستيم

ذخيره سد اكباتان همدان 40 درصد كاهش يافت

60 درصد براى 6 مـاه
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قهر كارساز نيست
 1 - بــا نزديك شــدن به زمان برگزارى انتخابــات رقابت بين 2 
گروه شكل جدى ترى به خود مى گيرد، گروهى كه طرفدار شركت در 
انتخابات هستند و گروهى كه شركت در انتخابات را مفيد ندانسته و بر 

قهر با صندوق رأى و همراه كردن مردم با خود تالش دارند.
در واقع اين رقابت، رقابتى اســت كه داوطلبى ندارد و برنده و بازنده 

آن مردم ايران خواهند بود.
2- برخى دلگير از مديريت ها و مسئوالن و خسته از وعده ها، انتخابات 
را عاملــى براى تغييــر ارزيابى نكرده و مشــاركت را مؤثر در بهبود 

وضعيت مردم نمى دانند.
در مقابل، گروه ديگر راه رفع دلگيرى و خســتگى را قهر با صندوق 
رأى ارزيابى نمى كنند و راه آن را مشــاركت در تغيير اين فضا به نفع 

مردم مى دانند.
3- آنچه در اين رقابت اهميت دارد اين است كه هر 2 گروه اقدام در 
دعوت به مشــاركت يا  مشاركت نكردن در انتخابات را به نفع مردم 
ارزيابى كرده و از مردم مى خواهند اين كار را براى داشــتن آينده بهتر 

انجام دهند.
در واقع در اين رقابت هم باز مردم هستند كه مى توانند بر اساس تفكر 

و منطق تصميم بگيرند كه كدام گروه با آنها صادق هستند.
4 - از اتفاقات اين دوره انتخابات دعوت و اعالم رســمى افرادى به 
مشاركت نكردن در انتخابات است كه هر چه  در فضاى سياسى ايران 

اعتبار دارند به دليل داوطلبى در انتخابات و مشاركت مردم است.
البته نظام اسالمى اين افراد را جدى نمى گيرد و آنها در تعريف داستان 
و حكايات خود آزادى عمل دارند و هر روز داستانى تازه براى تعريف 

ساخته و دارند.
5- نهادهاى انتخابى زمانى مى توانند با اقتدار و قوى عمل كنند كه از 

آرا و پشتوانه رأى محكم و بااليى برخوردار باشند.
تشكيل برخى نهادهاى حدأقلى انتخابى در دوره هايى و ناتوانى آنها در 

حل مشكالت مردم دليلى روشن بر اين ادعا است.
6- گاليه و اعتراض و انتقاد حق مردم است اما راه آن قهر با مشاركت 

و مداخله در تعيين سرنوشت نيست.
ايــن قهر نمى تواند اعتراضى باشــد، زيرا اعتراض بــا رأى به برنامه 
نجات بخش و مشكل گشا اتفاق افتاده و شرايط را براى كاهش يا رفع 

مشكالت و دستيابى به پيشرفت و توسعه فراهم مى كند.
7-  فردا روز مهمى اســت. روزى كه بايد ثابت كرد كه قهر كارســاز 
نيســت و آنچه به نفع مردم اســت مشــاركت در انتخابات و تعيين 

سرنوشت و ايجاد تغيير شرايط به نفع مردم است.
اين مهم با مشاركت مردم و بى توجهى به افراد ناصادقى كه دعوت به 
مشــاركت نكردن را براى مقابله با نظام اسالمى و با تبليغ منافع مردم ، 

نادرست فرياد مى زنند، شدنى است.

17 گروه هميار زنان سرپرست خانوار 
در همدان فعال هستند

 بنابر گفته معاون اجتماعى اداره كل بهزيستى استان همدان در راستاى توانمندسازى و 
حل مشــكالت بانوان سرپرست خانوار هم اكنون 17 گروه هميار زنان سرپرست خانوار 

زيرپوشش بهزيستى استان فعال هستند.
زهــره بختيــارى در گفت وگو با ايرنا، با بيان اينكه طرح هميــار با هدف حرفه آموزى و 
اشتغال زنان سرپرست خانوار شكل گرفته و اكنون 17 گروه 4 نفره را در خود جاى داده 
است گفت: سازمان بهزيســتى براى حمايت از آنها به هر گروه 300 ميليون ريال كمك 

بالعوض تا زمان فعاليت پرداخت كرده است.
وى با اشــاره به اينكه هم اكنون 3 هزار و 83 نفر از بانوان سرپرســت خانوار زيرپوشش 
بهزيستى اين اســتان قرار دارند بيان كرد: حمايت هاى مادى و معنوى از زنان سرپرست 

خانوار و اشتغال زايى پايدار از مهمترين اهداف بهزيستى در اين حوزه به  شمار مى رود.
بختيــارى گفت: در اجــراى اين طرح افراد در مؤسســات طرف قــرارداد مهارت هاى 
فنى وحرفه اى، بازاريابى و ســرمايه اجتماعى را فرا مى گيرند و خياطى، قاليبافى، گياهان 
تزيينى، آرايشگرى، رشته برى و تهيه موادغذايى خانگى از عناوين رشته هاى آموزش داده 

شده به اين گروه است.
وى با تأكيد بر اينكه طرح گروه هاى هميار، يكى از برنامه هاى ســازمان بهزيســتى براى 

توانمندســازى زنان سرپرست خانوار اســت، افزود: اين طرح به منظور حمايت از زنان 
سرپرست خانوارى است كه امكان دريافت سرمايه كار و وام خوداشتغالى را ندارند و با 

عضويت در اين گروه ها مى توانند زمينه اشتغال خود را فراهم كند.
بختيــارى گفت: گروه هاى هميار زنان سرپرســت خانوار، مشــتمل بر تعدادى از 
زنان سرپرســت خانوار نيازمند زيرپوشش ســازمان بهزيستى هستند كه با دريافت 
خدمــات و حمايت هاى توانمندســازانه، براى دســتيابى به اســتقالل اقتصادى و 
اجتماعى خود تالش مى كنند و براســاس آن، ضمن كاهش وابستگى طوالنى مدت 
افــراد به خدمات دولتى، حــس اعتماد به نفس، خودباورى و ارزشــمندى را در 

مى كنند. تقويت  آنها 

راهداران در صورت فوت به عنوان
 "شهيد راه خدمت" محسوب شوند

 سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى طرحى را به دولت پيشنهاد 
داد كه در صــورت تصويب، راهداران خدومى كه مســتقيماً درگير 
عمليات نگهدارى و خدمت رســانى در جاده ها هســتند، در صورت 

فوت در هنگام فعاليت، شهيد راه خدمت قلمداد مى شوند.
معاون توســعه مديريت و منابع اين سازمان با بيان اينكه اين اقدام به 
منظور حمايت هاى مادى و معنوى از خانواده هاى اين قشر زحمتكش 
در دســتور كار قرار دارد، گفت: با عنايت به اينكه مطابق تبصره يك 
ماده 4 قانون اصالح اساســنامه بنياد شــهيد و تبصــره ذيل ماده يك 
قانون جامع خدمت رسانى به ايثارگران، تعيين مصاديق عملى شهيد، 
مفقوداالثر، جانباز آزاده و اسير در چارچوب و قوانين نيروهاى مسلح 

كل نيروهاى مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران مى رسد.
عباســعلى بنى اسدى بيان كرد: از آنجايى كه ساليانه تعدادى از عوامل 
خدوم راهدارى در حين عمليات راهــدارى و خدمت به مردم جان 
شــيرين خود را از دســت مى دهند و خانواده هاى آنها فاقد هرگونه 
پشتوانه معنوى و مادى مى شوند و دولت و به صورت خاص سازمان 
متبوع هيچگونه مجوزى جهت حمايت از آنها ندارد، براى حمايت از 
خانواده هاى اين قبيل همكاران خدمتگزار پيشنهاد مربوطه جهت سير 
مراحل تصويبى به دولت ارسال شده است و اميدواريم كه اين پيشنهاد 

مورد تأييد هيأت دولت قرار گيرد.

دعوت نماينده ولى فقيه در استان و استاندار 
همدان از مردم براى حضور در انتخابات

  نماينده ولى فقيه در استان، اســتاندار همدان، مجمع نمايندگان 
استان در مجلس شوراى اســالمى و برخى از شخصيت هاى استان 
هر كــدام در پيام هاى جداگانه اى  مردم را به حضور با شــكوه در 
ســيزدهمين دوره انتخابــات رياســت جمهورى و ششــمين دوره 

انتخابات شوراى اسالمى شهر و روستاى استان دعوت كردند.
 در ايــن پيام ها آمده اســت بى ترديد مردم واليتمــدار و با بصيرت 
استان همدان در روز 28 خردادماه با حضور گسترده و آگاهانه خود 
در عرصه  انتخابات در فضايى اخالقى و مملو از آرامش و نشــاط، 
روزى پر شور را در تاريخ ملت انقالبى به يادگار خواهند گذاشت.

دعوت مديركل آموزش وپرورش از 
فرهنگيان و دانش آموزان براى شركت 

در انتخابات
 مديــركل آموزش وپرورش 
اســتان همــدان در بيانيه اى از 
براى  دانش آموزان  و  فرهنگيان 
شــركت در انتخابــات دعوت 

كرد.
 به گزارش اداره اطالع رسانى و 
روابط  عمومى آموزش و پرورش 
استان، متن بيانيه محمد پورداود 

به شرح است:
مردم آگاه ايران اســالمى خود را براى خلق حماســه اى ديگر آماده 
كرده انــد تا بــا حضور پر شــور در انتخابــات 28 خردادماه، نماد 
مردم ســاالرى دينى را با شور و شــعور در برابر چشمان جهانيان به 

منصه ظهور و بروز رسانند.
   بدون ترديد مشاركت حدأكثرى در انتخابات تجلى عزت، عظمت، 
و اســتقالل ملت ايران اســت كه امنيت ملى و جايگاه نظام مقدس 

جمهورى اسالمى در سطح بين المللى را ارتقاء خواهد بخشيد.
   فرهنگيان شريف و دانش آموزان عزيز به ويژه رأى اولى ها نيز همگام 
با ساير اقشار با حضور حماســى خويش در انتخابات 28 خردادماه 
ضمن تجديد ميثاق با آرمان هاى بلند امام راحل عظيم الشأن(ره)، مقام 
معظم رهبرى (مدظله العالى) و شــهداى واالمقام، برگ زرين ديگرى 
را در تاريخ انقالب و نظام جمهورى اسالمى به ثبت خواهند رساند.

   ايــن جانب ضمن دعــوت از آحاد جامعه به ويــژه فرهنگيان و 
دانش آموزان اســتان براى حضور پر شور در پاى صندوق هاى رأى، 
اميدوارم 28 خردادماه شاهد حماسه اى سترگ در ايران عزيز باشيم.

بانوان نخبه مسير فردا را تغيير مى دهند
 بنابر اعالم رئيس ســازمان تبليغات اسالمى، فردا متعلق به بانوان 
اســت، زيرا اين بانوان بخصوص بانوان نخبه هســتند كه مى توانند 

مسير فردا را تغيير دهند.
به گزارش مهر، حجت االســالم محمد قمى در همايش نگاهى نو به 
زنان نخبه اســتان همدان، گفت: باال بودن توقع از بانوان در مكتب 
حضرت امام(ره) نشان دهنده نگاه ويژه و متعالى به بانوان و همچنين 

نشان دهنده تأثيرگذارى ويژه بانوان است.
وى بــا بيان اينكه در مكتب حضرت امــام(ره) بانوان محور خانواده 
هستند، افزود: عالوه بر خودسازى و توقعات علمى و انسجام بخشى 
بــه خانــواده، بانوان نقــش اجتماعى و سياســى نيز دارنــد و بايد 

نقش آفرينى هاى تخصصى نيز داشته باشند.
قمى با بيان اين نكته كه ســردمدار بانوان مكتــب حضرت امام(ره)  
بانوان شــهيده هســتند، گفت: ما به بانوانى كه زندگى آباد، معنوى و 
نورانى خانوادگى را به يك حيات اجتماعى و سياســى قدرتمند گره 

زدند مى باليم و افتخار مى كنيم.

1- يك ديدار انتخاباتى، منجر به بيكارى برخى روزنامه نگاران شده 
است. گويا پس از اين ديدار انتخاباتى اين روزنامه نگاران تصميم به 
قطع همكارى با روزنامه هايى كه مدير آنها بدون توجه به سياســت 
رســانه در آن ديدار حاضر بوده اند، گرفته اند. گفتنى است اين ديدار 

برخالف جناح بندى هاى  مرسوم انجام شده بود.
2- روز آخر تبليغات هم ليســت هاى جديدى رونمايى شده است . 
گويا در اين روز مردم شــاهد  ليســت ها و ائتالف هاى دقيقه نودى 
بوده اند. گفتنى است بيشترين تعداد ليست در انتخابات شوراى شهر 

اين دوره ارائه شده است.
4- موج انصراف از داوطلبى در روز آخر تبليغات راه افتاده اســت. 
گويا اين موج مختص به يك انتخابات نبوده اســت. گفتنى است در  
نخستين ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى در حوزه انتخابيه بهار 

و كبودراهنگ نيز  انصراف ها زياد بوده است.
4-  شايعات درباره رئيس قوه قضائيه آينده تكذيب شده است. گويا 
اين بار شايعه رياست اژه اى بر قوه قضائيه مطرح بوده است. گفتنى 
است غالمحســين محســنى اژه اى  اين خبرها را شايعات خوانده 

است.
5- برخى داوطلبان انتخابات شوراهاى شهر كليپ هاى تبليغاتى  در 
حد رقابت هاى رياست جمهورى منتشر كرده اند. گويا اين داوطلبان 
با اختيارات و وظايف شوراها آشــنايى نداشته اند. گفتنى است اين 

كليپ ها با واكنش طنز بينندگان مواجه شده اند.

 بنابر گفته سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى 
اســتان همدان دز دوم واكسن توليد مشترك 
ايــران و كوبا با چنــد روز تأخير به داوطلبان 

همدانى تزريق مى شود.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى استان همدان 
با بيان اينكه دز دوم واكسن توليد مشترك ايران 
و كوبا با چند روز تأخير به داوطلبان همدانى 
تزريق مى شــود بيان كرد: طبق نظر ســازمان 
جهانى بهداشــت اگر دريافت دز دوم با چند 

روز تأخير انجام شود، مشكلى پيش نمى آيد.
وى افزود: همدان جزو 8 اســتانى  است كه 

ماه گذشته كارآزمايى انســانى واكسن كرونا 
توليد مشــترك ايران و كوبا در آن انجام شد 
و 3 هزار همدانى به صورت داوطلبانه در اين 
كارآزمايى شركت كردند و قرار بود چند روز 
پيش دز دوم واكسن خود را دريافت كنند كه 
به علت تحويل ندادن واكسن از طرف وزارت 

بهداشت فعًال انجام نشده است.
طاهرى گفت: از آنجايى كه مشــخص نيست 
چه كسانى دارو و چه كسانى دارونما دريافت 
كرده اند، نتايج نمونه به وزارت بهداشت ارسال 
شــده و ارزيابى نتايج بر عهده اين وزارتخانه 

اســت. وى افزود: معيار مركز بهداشت استان 
همدان براى تزريق اين واكســن به داوطلبان 
داشتن سن باالى 18 ســال، نداشتن بيمارى 

زمينه اى و سكونت در شهر همدان است.
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــكى استان 
همدان با اشــاره به عــوارض احتمالى اين 
واكســن براى داوطلبان گفــت: تزريق اين 
واكســن برخى عوارض معمول مانند تب، 
لــرز، افت فشــار و تهوع آن هــم به مدت 
48 ســاعت، هيچ عارضــه خطرناكى براى 

د ريافت كنندگان نداشته است.

طاهرى بيان كرد: به طور كلى در واكســن ها 
سطح آنتى بادى 2 هفته پس از تزريق دز دوم 
واكسن به سطح مطلوب مى رسد و شايد برخى 
از افراد دريافت كننده اين واكســن نيز كرونا 
گرفته باشند، زيرا باالترين اثربخشى واكسن ها 
92 درصد است، اما به طور حتم ميزان بيمارى 
و فوت افراد دريافت كننده واكسن به صورت 

قابل توجهى كاهش پيدا مى كند.
وى گفت: پيش بينى مى شــود تــا 40 ميليون 
ايرانى با اين نوع واكســن در برابر كرونا ايمن 

شوند.

 انتخابات پديده اى است كه بر رويكردها و 
عاليق توسعه گرايانه هر نظام سياسى تأثيرگذار 
اســت  به اين معنا كه مشــاركت سياســى و 
انتخابات در شــكل كلى آن بــه معناى تعيين 
سرنوشت يك نظام سياسى و جامعه در ابعاد 

فرهنگى، اقتصادى، سياسى و امنيتى است. 
نقش حضور مــردم در صحنــه انتخابات به 
معناى آن است كه سرنوشت مسأله توسعه و 
پيشرفت نيز معين خواهد شد، البته اين را هم 
بايد در نظر داشت كه صرف مشاركت مردم در 
انتخابات كه نشانه اى واضح از اتحاد و انسجام 
ملى اســت، زمينه هاى اجتماعــى را براى امر 

توسعه و پيشرفت مهيا مى كند.
در همين راستا رئيس بســيج استادان همدان 
گفت: حضور گســترده و قابل قبول مردم در 
انتخابات و حمايت از كانديداى منتخب خود، 
موقعيت مناســبى را براى پيشرفت جامعه و 

دولت فراهم مى كند. 
رحيمى روشــن با بيــان اينكه اگــر حضور 
هوشــمندانه مردم در انتخابات، به مشاركت 
مردم در فرآيند توســعه و پيشــرفت منتهى 
اقتصادى  مشــاركت  بسترهاى  مى تواند  شود 
مردم را توســط دولت مهيا كند، افزود: نقش 
مشاركت و انتخابات بر توسعه به شكل واضح 
و مؤثر پيداست، زيرا هيچگونه توسعه اى بدون 

مشاركت مردم صورت نمى گيرد.
وى با بيان اينكه توسعه بدون نهاد مردم اتفاق 
نمى افتد،   بيان كرد: در حكومتى كه منشــأ بقا 
دارد و منتخب مردم است دولت كارگزار مردم 
بايد باشــد به همين دليل مردم با آگاهى كامل 
بايد نامزد مورد نظر خود را از بين چند نامزد 

معرفى شده گزينش كنند.
رحيمى روشــن افزود: مفهوم توســعه بسيار 

گســترده و پيچيده اســت، امــا در يك نگاه 
كلى مى توان گفت افزايش ســطح رفاه مردم، 
كم شــدن درد و رنج و باال رفتن ميزان درصد 
آرامش و آســايش در جامعه مى تواند در يك 
نــگاه كلى ارتباط بين انتخابات و توســعه را 
تعريــف كنــد. در ادامه نيز رئيس دانشــكده 
هنر و معمارى دانشــگاه بوعلى سينا انتخابات 
را باعث توســعه دانست و گفت: مشروعيت 
انتخابات اين است كه مردم مطمئن شوند كه 
با رأيشــان مى توانند قدرت را جابه جا كنند و 
رأى شان موتور محركه اى براى تغيير است در 

آن صورت مشاركت نيز افزايش مى يابد.
پوروقار با اشــاره به ارتباط مســتقيم توسعه 
فرهنگى بــا انتخابات نيز گفــت: اگر نفراتى 
كــه روى كار مى آيند خود عالقه مند به حوزه 

فرهنگ باشند و يا حدأقل مشاورانى فرهنگى 
داشته باشــند مى توانند دلگرمى هنرمندان را 
به وجود آورند كه تأثير بســزايى بر توســعه 

فرهنگى مى گذارد.
وى با اشــاره به اينكه انتخابات مسيرى براى 
گفت وگــوى مردم و دولت اســت، بيان كرد: 
انتخابات تنها راه  حل مشكالت كشور با تكيه 
بر اراده و خرد جمعى است و اال نگاه به بيرون 
چاره ساز نبوده و بلكه خانه برانداز نيز است و 
ما بايد به مردم بگوييم حل مشكالت كشور در 

گروى مشاركت شماست.
در ادامه نيز اســتاد علوم سياســى دانشــگاه 
بوعلى ســيناى همدان گفت: يكــى از معانى 
توســعه جدى حل مسأله مشــاركت در هر 
جامعه است به همين دليل يكى از بحران هايى 

كه بايد طى شــود تا انتخابات به توسعه منجر 
شود عبور از مشاركت است.

سليمانى با بيان اينكه انتخابات يكى از بارزترين 
جلوه هاى سياســى، اجتماعى در جامعه است 
افــزود: انتخابات مهمتريــن و بارزترين نوع 
مشــاركت افراد در عرصه سياسى است كه از 
يكســو پايه هاى اجتماعى قدرت سياســى را 
نشان مى دهد و از ســوى ديگر مالك خوبى 

براى ارزيابى توزيع قدرت در جامعه است.
وى گفت: اگرچه مشاركت مردم تأثيرگذارى 
زيادى در تمام ســطوح فرايندهاى سياســى 
دارد، اما تنها مشــاركت باعــث تأثيرگذارى 
نمى گــردد، بلكه در كنار آن نبود مشــاركت 
سياســى دسته جمعى نيز تأثيرگذارى جدى بر 

سياست هاى دولت خواهد داشت.

نقش محورى مشاركت عمومى در رشد همگون جامعه 

در مسير توسعه، دولت كارگزار مردم است

تأخير در دز دوم واكسن ايرانى كوبايى 

 حواشــى بــزرگ  نمايــى شــده خريد 
ارزان قيمــت زردآلوى بــاغ داران همدانى در 
بازار، از سوى باشگاه خبرنگاران جوان همدان 

پيگيرى شد.
رئيس خانه كشاورز استان همدان در گفت وگو 
با باشــگاه خبرنــگاران، در رابطه با  ويدئوى 
منتشــر شده از ســوى بى.بى.سى منتسب به 
يــك باغدار همدانى و گاليه اين فرد مبنى بر 
نخريدن زردآلــوى توليدى وى به قيمت هر 
كيلو  2 هزار تومان و فروش همان زردآلو در 
بازار به قيمت 50 هزار تومان گفت: آن ويديو 
را نديده ام، اما قيمت خريد زردآلو هر كيلو 2

هزار تومان حقيقت ندارد.
ابوالقاسم سوزنچى، بيان كرد: اكنون اين ميوه 
را از كشاورزان و باغداران 8 الى ده هزار تومان 
مى خرند. من همين صبح امروز در بازار بوده ام 
و اتفاقاً ديدم كه نرخ خريد زردآلو مرغوب بين 
20 و 25 هزار تومان اســت و حتى 15 هزار 

تومانى هم پيدا مى شود.
وى  افزود: فروش نوبرانه اين محصول 2 هفته 
پيش در بازار حدود 50 هزار تومان بود و نرخ 
خريد اين محصول از باغدار در زمان نوبرانه 
هم هر كيلو بيــن 20 و 25 هزار تومان بود و 
اختالفى 2 برابرى داشت، اما اينكه از كشاورز 
كيلويــى 2 هــزار تومان هــم نخرند مطلبى 

غيرواقعى است و صحت ندارد.
سوزنچى گفت: اين مشكالت براى كشاورزان 
و باغداران وجــود دارد، اما قيمتى كه مطرح 

شده است نيست.
وى بيــان كرد: يكى 2 هفته پيش اين ميوه در 

مرحله نوبرانه بود، من هفته پيش به فروشنده ها 
زردآلو تازه را 25 هزار تومان فروختم، اما اگر 
مــن  به باغــدار 25 هزار تومان بفروشــم و 
فروشــنده 40 هزار تومن يا حتى مبالغ باالتر 
هماننــد 50 يا 60 هزار تومان بفروشــد؛ 15
الى 30 هزار تومان بدون هيچ زحمتى ســود 
مى كند. اين يك ظلم بزرگ اســت. ثمره يك 

سال زحمت من باغدار و امثال من مى سوزد.
رئيس خانه كشاورز استان همدان در رابطه با 
اختالف قيمــت بين نرخ خريد از باغداران و 
فروش در بازار براى مصرف كنندگان از سوى 
فروشنده ها، گفت: اين موضوع تنها مختص به 
مسئله زردآلو نيست. كشاورزان ما در تمامى 
ميوه ها اين وضعيت را دارند. با وجود اين همه 
زحمت سودى نمى برند و فروشندگان بدون 
زحمت ســود بيشترى از كشــاورز و باغدار 
مى برند و  اين مشــكل يك مسئله فرهنگى 
است. سوزنچى در ادامه افزود: در حال حاضر 

زردآلو را كيلويى 50 هزار تومان نمى فروشند 
و صرفــاً آن اوايل 50 الــى 60 هزار تومان 
مى فروختند. مشكل ما اين است كه همه افراد 
شده اند فروشنده! مى بينند زحمت كشيدن سر 
زمين ها صرف ندارد رو به فروشــنده شدن 

مى آورند.
وى با بيــان اينكه خودش يك كشــاورز و 
باغ دار اســت و تمامى اين مشــكالت را از 
نزديك لمس مى كند، بيان كــرد: باغدار هاى 
زحمت كــش و پرتالش كه اين همه زحمت 
مى كشند تا سود ســال ها تالش براى به ثمر 
رساندن تالش هاى شــان را ببينند و هر سال 
هزينه هــاى بااليــى صرف به عمــل آوردن 
ميوه هاى شــان مى كنند دچار ضرر مى شوند، 
زيرا ميوه هاى شــان با نرخ مناسب خريدارى 
نمى شــود و فروشــنده ها بدون هيچ زحمتى 
با افزايش عجيب قيمت ميوه به راحتى ســود 

مى كنند.

آغاز زودهنگام قيمت زردآلوى كشاورزان 2000 تومان نيست!
آتش سوزى ها 
با خشكسالى

 سرپرست سازمان آتش نشانى و خدمات 
ايمنى همدان با اشاره به خشكسالى  در سا ل  
جارى از آغاز زودرس آتش سوزى ها در مراتع 

و پوشش هاى گياهى خبر داد.
ســيد صــادق پورســينا در گفت وگــو بــا 
همدان آنالين، با بيان اين خبر گفت: با توجه 
به آغــاز فصل گرما و از بيــن رفتن طراوت 
پوشــش هاى گياهى، اطفاى حريق آنها يكى 
از مهمترين عمليات هاى آتش نشانى به شمار 

مى رود.
وى افزود: با وجود خشكســالى انتظار آغاز 
زودهنگام آتش ســوزى ها در پوشش گياهى و 
مراتع را خواهيم داشت كه در سنوات گذشته 
از مرداد ماه و امســال از اواســط تير ماه آغاز 

خواهد شد.
پورسينا با بيان اينكه اين آتش سوزى ها تا اوايل 
مهر ماه ادامه دارد گفت: يكى ديگر از عواملى 
كه در سال جارى قابل توجه بوده  رويش كم 

پوشش هاى گياهى است.
وى كمبود بارش هاى بهارى را مهمترين عامل 
در  رويش كم پوشــش هاى گياهى دانست و 
افزود: امسال نبودن بارش هاى بهارى موجب 

رويش كم مراتع شده است.
سرپرست سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى 
در همــدان در پايان گفت: هر ســال پيش از 
آغاز فصل گرما هشــدارهاى الزم را براى از 
بين بردن پوشش گياهى به مراجع ذى صالح 

ارسال مى كنيم. # منـ  ماسكـ  مى زنم
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اصناف پشتوانه اى قوى 
براى انقالب و نظام

 مالير - خبرنگار همدان پيام: اصناف هميشه پشتوانه اى قوى براى 
انقالب بوده  و نقش مهمى را در شكل گيرى انقالب داشته اند.

معاون سياسى و اجتماعى فرماندار و رئيس ستاد انتخابات  شهرستان 
در جمع اصناف و هيأت رئيسه اتاق اصناف مالير گفت: اصناف مالير 
همواره پشــتوانه قوى براى انقالب هســتند و نقش هاى مهمى را در 

شكل گيرى انقالب داشته اند.
حسين فارسى با اشاره به اينكه دشمن هميشه  به دنبال دلسرد كردن و 
كم رنگ كردن حضور مردم در انتخابات 28 خرداد ماه اســت، افزود: 
دشــمنان با اصل نظام و واليت فقيه مشــكل دارند و تمام قد پاى كار 

آمده اند و براى انتخابات 1400 برنامه ريزى كرده اند.
وى در ادامه گفت: هم اكنون در شرايط خاصى هستيم و مردم بايد در 
انتخابات پيش رو مشاركت پرشورى داشته باشند و در تعيين سرنوشت 

خود تأثيرگذار باشند.
فارســى افزود: ما نظام مقدس جمهورى اســالمى ايران را به راحتى 
به دســت نياورده ايم، شهداى زيادى همچون سردار سليمانى و  هزار 
و100 شــهيد واالمقام را در شهرســتان مالير تقديم انقالب اسالمى 

كرده ايم تا انقالب مقتدر باشد.
وى با اشاره به تأثيرگذارى اصناف گفت: در اين شرايط همه اقشار به 
ويژه اصناف به عنوان اثرگذارترين قشــر، بايد هم صنفى هاى خود و 
ديگر اقشار جامعه را براى حضورى پرشور در انتخابات تشويق كنند.
فارسى با اشــاره به اينكه اگر مشكالت و نارضايتى هايى وجود دارد، 
بيان كرد: نبايد با صندوق رأى قهر كنيم، اين همان چيزى اســت كه 
دشــمن به دنبال آن است، پس با حضور و مشاركت حدأكثرى برگ 

زرين ديگرى بر افتخارات نظام و انقالب بيفزاييم.
رئيس پليس اطالعات و امنيت نيروى انتظامى شهرستان مالير نيز در 
اين جمع گفت: اصناف بزرگترين اليحه هاى جمعيتى و پشــتوانه اى 
قوى در انقالب هستند كه از ابتداى پيروزى انقالب تاكنون نقش هاى 

مهمى را در شكل گيرى انقالب ايفا كرده اند.
غالم حســين نوروزى با اشاره به شرايط كشــور بيان كرد: در 2 سال 

گذشته با شيوع ويروس كرونا شرايط سختى به اصناف گذشت. 
وى با اشاره به اينكه  اصناف به عنوان كميته هاى نظارتى براى كنترل 
اين شــرايط ورود كردند افزود: حوزه اصناف با مديريت كرونا كمك 
بزرگى به شهرستان كردند و جامعه اثرگذارى در همه عرصه ها هستند.
نوروزى با اشاره به شــرايط خاص كشور گفت: دشمن با تمام توان 
پــاى كار آمده و مى خواهد مردم را از حضــور در پاى صندوق هاى 

رأى دلسرد كند.
وى با اشاره به جامعه 14 هزار نفرى اصناف در شهرستان مالير افزود: 
اگر اين 14 هزار نفــر خانواده هاى خود را پاى صندوق رأى بياورند 
حدود 80 درصد از واجدين شرايط رأى را اصناف شهرستان تشكيل 

مى دهد.
ــاى  ــن اليحه ه ــاف بزرگتري ــه اصن ــه اينك ــاره ب ــا اش ــوروزى ب ن
جمعيتــى و پشــتوانه اى قــوى بــراى نظــام هســتند گفــت: از ابتــداى 
پيــروزى انقــالب و تــا بــه امــروز اصنــاف نقــش مهمــى در پيشــبرد 

ــد. ــا كرده ان ــام ايف نظ

كشت دوم بدون مجوز ممنوع

 دادســتان شهرستان نهاوند در خصوص كشت دوم كشاورزان در 
نهاوند با توجه به كمبود آب اطالعيه اى صادر كرد.

كشاورزانى كه اقدام به كشت دوم نمايند و مجوز جهت برداشت آب 
زيرزمينى و سطحى نداشته باشند با تأييد و پيگيرى اداره منابع آب حق 

استفاده از آب رودخانه و... را دارا نمى باشند.
 نظــر به كاهش قابل مالحظه نزوالت جوى در ســال آبى جارى و 
لــزوم برنامه ريزى براى مقابله و كاهش تبعات منفى براى منابع آب 
زيرزمينى شهرســتان نهاوند و با توجه به مشــكالت پيش آمده بين 
كشــاورزان در خصوص نحوه برداشــت آب هاى سطحى رودخانه 
گاماســياب و با توجه به نامه ارسالى از مديريت منابع آب شهرستان 
مبنى بر اينكه در صورت زير كشت بردن زمين هاى كشاورزى براى 
بار دوم و متعاقب آن برداشــت بى رويــه و غير قانونى از منابع آب 
زيرزمينى و ســطحى شهرستان با بحران آب مواجه خواهند شد. لذا 
ضرورت دارد به نحوه مقتضى به كشاورزان سطح حوزه اطالع داده 
شــود چنانچه اقدام به كشــت دوم نمايند و مجوز جهت برداشت 
آب زيرزمينى و ســطحى نداشته باشند با تأييد و پيگيرى اداره منابع 
آب حق اســتفاده از آب رودخانه و... را دارا نمى باشند و نسبت به 
جمع آورى تمام ادوات مربوط بــه آبيارى و ضبط آن به نفع دولت 

اقدام مى شود.

نشست ترويجى حضور در انتخابات با عنوان"لبيك"
در مالير برگزار شد

 اداره كتابخانه هاى عمومى شهرســتان مالير در آســتانه برگزارى ســيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهورى و ششمين انتخابات شوراهاى اسالمى با هدف دعوت و ترويج 
حضور حدأكثرى در انتخابات اقدام به برگزارى نشســت ترويجى حضور حدأكثرى در 

انتخابات با عنوان "لبيك" كرد.
رئيــس اداره كتابخانه هــاى عمومى شهرســتان ماليــر گفت:  اين نشســت با حضور 
حجت االسالم يعقوبيان مسئول حلقه هاى صالحين با محوريت كتاب «انتخابات ليله القدر 
نظام اسالمى» مجموعه آرا و ديدگاه هاى رهبر معظم انقالب در باب انتخابات برگزار شد. 

حجت االســالم يعقوبيان در اين نشست افزود: انتخابات در منظومه فكرى حضرت امام 
خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) بســيار مهم و تأثيرگذار است، بنا بر تأكيد 
اين بزرگان بر همگان الزم است كه با شناسايى كانديداى اصلح و ضمن بررسى وعده ها 

و برنامه هاى اعالم شده از كانديداها در اين انتخابات حضورى مؤثر داشته باشند.
به گزارش روابط   عمومى اداره  كل كتابخانه هاى عمومى استان همدان، وى در ادامه گفت: 
تك تك رأى ها مثل قطره هايى اســت كه مــوج ايجاد مى كند كه دنيا در عظمت اين موج 

متحير  مى مانند.
حجت االسالم يعقوبيان افزود: رأى مردم حاكميت نظام را در دنيا اثبات مى كند و  موجب 

مشروعيت و مقبوليت نظام مى شود.
وى با اشــاره به جمله اى از رهبر معظم انقالب در باب انتخابات  كه فرمودند: انتخابات 

فقط يك پديده سياسى نيست و هم حق و هم تكليف مردم است توجه عموم را به درك 
اهميت مسئله انتخابات جلب كردند.

يعقوبيان در ادامه از انتخابات به عنوان واجب تعيينى و نه كفايى نام برد و گفت: رهبرى 
بارها تأكيد داشــته اند كه سرنوشــت كشور را به دســت خودتان تعيين كنيد و ايشان از  

انتخابات به عنوان يكى از   عناصرى كه دشمن را ناكام مى كند نام بردند.
وى در ادامه از طرح «لبيك» دعوت هر فرد از 5 نفر براى شركت در انتخابات ياد كرد و 
افزود: انتخابات ســبب افزايش عزتمندى مردم ايران و موجب ايجاد امنيت بهتر و بيشتر 
خواهد شــد. در ادامه حجت االسالم يعقوبيان انتخابات را نماد خودباورى و مردم باورى 

دانسته و حضور حدأكثرى را مورد تأكيد رهبرى و مراجع عظام تقليد دانستند.
* مريم هنرجو، روابط عمومى اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان مالير

 رزن- فاطمه كوكبى جالل- خبرنگار همدان 
پيام: با توجه به قرار گرفتن در آستانه برگزارى 
سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى و 
ششمين دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستا، 
از ماه هاى گذشــته با تالش، تعامل و همكارى 
هيأت اجرايــى و هيأت نظــارت و همچنين 
مجموعه فناورى و پشــتيبانى ســتاد برگزارى 
زيرساخت ها  تمامى  سردرود،  بخش  انتخابات 

براى خلق حماسه اى ديگر فراهم شده است.
در اين باره بخشدار ســردرود گفت: انتخابات 
بخــش ســردرود در 44 شــعبه اخــذ رأى 
رياســت جمهورى، 8 شعبه ســيار و 36 شعبه 
ثابت و براى انتخابات شوراها 46 صندوق ثابت 

شــهرى و روســتايى برنامه ريزى شده است و 
تمامى اعضاى شعب از داوطلبين منطقه هستند 

كه در روز انتخابات ياريگر ستاد مى باشند.
على حمزه خانــى افزود: با توجه به شــرايط 
حســاس كشــور و اهميت موضوع انتخابات، 
از مردم شريف بخش سردرود دعوت مى شود 
همگام با سراســر كشــور و بــا رعايت دقيق 
پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى 
در رقم خــوردن رويداد و حماســه اى ديگر 

نقش آفرينى نمايند. 
 كانديداهاى شوراى غينرجه انصراف 

دادند
وى در گفت وگــو با همدان پيــام از انصراف 

كانديداهاى شوراى روستاى غينرجه گفت: به 
دليل اختالف نظر بين كانديداهاى ثبت نامى  6 
نفر از آنها از حضور در انتخابات انصراف دادند.
حمزه خانــى بيان كرد: با توجــه به انصراف 6 
نفر از كانديداهاى نامزدهاى انتخاباتى شوراى 
اســالمى روســتاى غينرجه و بــه حد نصاب 
نرســيدن تعــداد نامزدها، انتخابات شــوراى 

اسالمى  در اين روستا برگزار نمى شود.
وى با توجه به اينكه انتخابات رياست جمهورى 
در اين روستا برگزار مى شود گفت: مردم فهيم 
غينرجه  در روز جمعــه 28 خرداد ماه در پاى 
صندوق هاى رأى حضور پر شــورى داشــته 

باشند.

سردرود آماده
خلق حماسه اى ديگر

 مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان اسدآباد از 
اجراى 80 هكتار باغات در اراضى شــيب دار اين 

شهرستان در 3 سال گذشته خبر داد.
محمدكــرم مرادى در نشســت با خبرنــگاران به 
مناسبت هفته جهاد كشاورزى گفت: از 80 هكتار 
باغات موجود در اراضى شــيب دار شهرستان 48

هكتار از اين اراضى در ســال گذشــته در رابطه با 
توسعه بادام ديم ايجاد شده است.

وى بــا بيان اينكــه اين نوع از باغــات در اراضى 
شيب دار در باغات شــخصى زيركشت بادام ديم 
قرار گرفته و تمامى ارقام كاشت شده، رقم ديرگل 
شــاهرودى بوده و نسبت به ســرما مقاوم هستند، 
افزود: احداث باغات در اراضى شــيب دار به طور 
جد از ســال 97 در شهرستان آغاز شده و سياست 
كلى كار در اين راستا احداث باغات ديم در اراضى 
شيب دار شخصى بوده و تا جايى كه امكان دارد از 
احداث در اراضى شــيب دار ملى براى حفظ مراتع 
و زمان بر بودن واگذارى اراضى ملى به متقاضيان از 
طريق منابع طبيعــى خوددارى كرده و براى تحقق 
سريع تعهد اجرا از سمت سازمان جهاد كشاورزى، 
شهرستان به سمت اراضى شيب دار شخصى سوق 

داده شده است.
مــرادى در ادامــه از توليد ســاليانه 66 هزار تن 
محصوالت باغى در اين شهرستان خبر داد و گفت: 
ســطح باغات اين شهرســتان در مجموع  5 هزار 
و154 هكتار بوده كه از اين ميزان ســطح باغات،  
4 هــزار و854 هكتار به باغات بارور شهرســتان 
اختصاص داشته و 300 هكتار نيز سطح باغات غير 

بارور بوده كه در سال جارى غرس شده و هنوز به 
صورت نهال هستند و فعًال به باردهى نرسيده اند.

وى بيشترين و عمده ترين باغات شهرستان اسدآباد 
را مربوط به باغات هلو و شــليل، گردو و انگور به 
مســاحت 4 هزار و150 هكتار برشمرد و افزود: از 
عمده باغات شهرستان گردو با  هزار و600 هكتار، 
انگور  هزار و250 هكتار، هلو 700 هكتار و شليل 
600 هكتار را به خود اختصاص داده و مابقى سطح 
باغات نيز به ديگر انواع باغات چون سيب، زردآلو، 

آلو و بادام اختصاص دارد.
مرادى همچنين با اشــاره به اختصــاص 5 مركز 
خريــد گندم در شهرســتان گفــت: كارخانه آرد، 
سيلوى ظفرى، تعاونى روستايى موسى آباد، تعاون 
روستايى ايمان و تعاون روستايى طويالن سفلى در 
مجموع با ظرفيت 73 هزار و 500 تن تعداد مراكز 
اختصاص داده شــده براى خريد امسال تضمينى 

گندم كشاورزان در اين شهرستان خواهد بود.
وى با بيان اينكه ظرفيت سيلوهاى اسدآباد 3 برابر 
ظرفيت توليد گندم شهرســتان اســت، بيان كرد: 
مجموع كل ظرفيت ســيلوهاى ســطح شهرستان 
107 هزار تن بوده كــه در حال حاضر از مجموع 
5 مركز خريد تضمينى گندم اختصاص داده شــده 
و در مجمــوع 13 هزار تن ظرفيت اين مراكز پر و 
داراى موجودى بوده و 60 هزار و 500 تن  ظرفيت 

مراكز اختصاص داده شده خالى هستند. 
مدير جهادكشاورزى اسدآباد در ادامه از پيش بينى 
برداشــت و توليــد 45 هزار تن گنــدم از اراضى 
كشاورزى اين شهرســتان خبر داد و گفت: سطح 

زيركشــت غالت شهرســتان در مجموع 33 هزار 
هكتار بوده كه از اين ميزان سطح زيركشت غالت 
شهرستان به تفكيك 17 هزار و 415 هكتار شامل  9
هزار و420 هكتار به گندم آبى، 8 هزار و995 هكتار 
گندم ديم و 14 هزار و 400 هكتار شامل 64 هكتار 
جو آبى و 8 هزار هكتار به جو ديم اختصاص دارد.

مرادى با اشــاره به آغاز برداشــت گندم از اراضى 
كشــاورزى شهرستان از 2 روز گذشته بيان كرد: به 
نسبت سنوات گذشته برداشت گندم از اراضى اين 
شهرستان 2 هفته زودتر آغاز شده و تا اوايل مرداد 
ماه برداشــت گندم در مناطق كليايى ادامه خواهد 

داشت.
وى ميزان اراضى كشــاورزى شهرســتان را 119

هزار هكتار برشــمرد و گفت: هر ساله 46 درصد 
از اراضى كشاورزى شهرستان زيركشت مى رود و 
در حال حاضر با توجه به اختصاص 6/1 درصدى 
مســاحت اراضى كشاورزى اســتان همدان براى 
اسدآباد است كه 9 هزار و156 بهره بردار كشاورزى 
در شهرســتان فعاليت دارند و 43 درصد اشــتغال 

شهرستان بر پايه كشاورزى است تعلق دارد.
مرادى در ادامه با اشاره به چهارمين سال سرشاخه 
كارى درختان گردو شهرستان افزود: سهميه تعهد 
امسال اين شهرســتان در رابطه با سرشاخه كارى 
درختــان گردو 3 هزار پيوندك بود كه با اجراى  4

هزار و600 هزار پيوندك بيش از سهميه تعهد شده 
را موفق به تحقق شديم.

وى ســطح باغات گردوى اين شهرستان را  هزار 
و600 هكتار برشمرد و بيان كرد: در حال حاضر 55

هكتار نيز ســطح باغات گردو غير بارور شهرستان 
بوده كه در ســال جارى كاشــته شــده و هنوز به 

صورت نهال هستند.
مــرادى در ادامه با بيان اينكه 21 هــزار هكتار از 
اراضى كشــاورزى اسدآباد مســتعد آبيارى تحت 
فشار است، افزود: تاكنون 18 هزار و 398 هكتار از 
اراضى كشاورزى شهرستان به سامانه آبيارى تحت 
فشــار مجهز شــده اند كه از اين ميزان 745 هكتار 
به آبيارى قطــره اى، 16 هزار و 748 هكتار آبيارى 
بارانى و 905 هكتار كم  فشار اختصاص دارد ضمن 
اينكه ســهميه امسال شهرستان براى اجراى آبيارى 

نوين 440 هكتار پيش بينى شده است.
وى همچنين با اشــاره به اينكه تنهــا  15 درصد 
اراضى كشاورزى شهرســتان بيمه هستند، گفت: 
كمتر از ده هزار هكتار از اراضى شهرستان بيمه بوده 
كه بايد با فرهنگ سازى نسبت به ترغيب كشاورزان 

به بيمه محصوالت كشاورزى اقدام شود.
مرادى افزود: شهرستان اسدآباد داراى 2 هزار و200

تراكتور و 12 دســتگاه انواع كمباين بوده كه با اين 
تعداد ماشين آالت كشــاورزى 1/7 درصد ضريب 

مكانيزاسيون استان را داراست.
مدير جهاد كشــاورزى اســدآباد در ادامه با اشاره 
به 13/6 هكتار كشــت هاى گلخانه اى در ســطح 
شهرســتان، بيان كرد: در حال حاضر از اين ميزان 
كشــت هاى گلخانه اى 12/6 هكتار فعال بوده و 3
واحد گلخانه اى نيز در مجموع به ميزان يك هكتار 

در حال ساخت قرار دارد.
وى تعهد امســال شهرســتان در رابطه با كشــت 
گلخانه اى را 8 هكتار اعــالم كرد و گفت: دومين 
شهرك گلخانه اى شهرستان به مساحت 40 هكتار 
توســط بخش خصوصى در اراضى روستاى بهراز 
با اشــتغالزايى 300 نفر با هــدف مديريت آب و 

خاك  احداث مى شــود كه براى احداث اين طرح 
در حال حاضر سرمايه گذار بخش خصوصى پيگير 

تخصيص آب و جانمايى طرح فوق است.
مرادى با اشــاره به شــهرك گلخانــه اى پرديس 
شهرستان واقع در اراضى موسى آباد به مساحت 21
هكتار، افزود: اين شهرك گلخانه اى شامل 30 قطعه 

بوده كه تمامى قطعات شهرك واگذار شده است.
وى در ادامه تعداد بهره برداران  كشــت گلخانه اى 
اين شهرستان در شهرك پرديس و بخش خصوصى 
را 33 نفر برشمرد و گفت: از اين تعداد بهره برداران 
30 بهره بردار در شــهرك گلخانــه اى پرديس و 3

بهره بردار در كشــت هاى گلخانه اى اراضى زراعى 
بخش خصوصى فعاليت دارند.

مدير جهاد كشاورزى اســدآباد همچنين از توليد 
ســاالنه 2/5 تا 3 تن محصوالت گلخانه اى در اين 
شهرستان خبر داد و  افزود: غالب توليد محصوالت 
گلخانه اى اين شهرســتان به كشت خيار و گوجه 
اختصاص داشته كه عالوه بر كشت اين 2 محصول، 
محصــوالت ديگرى نيــز چون فلفــل  دلمه اى و 

توت فرنگى هم كشت مى شود.
وى در ادامــه تعداد واحدهاى مرغ گوشــتى اين 
شهرستان را 30 واحد با ظرفيت 577 هزار و 500
تن برشــمرد و گفت: در حال حاضر از اين تعداد 
واحــد تعداد 22 واحد با ظرفيت 526 هزار و 500

تن فعال و 8 واحد غيرفعال هستند.
مــرادى بيــان كرد: در ســال گذشــته در بحث 
نهاده هــاى دامى  9 هــزار و840 تن نهاده بين 2
هزار و460 نفر از دامداران اسدآبادى توزيع شد 
در ضمن متأســفانه صنايع جانبى دام پرورى در 
شهرستان پيشرفت نكرده است و در حال حاضر 
4 واحد فرآورى شــير و لبنيات در شهرســتان 

وجود دارد كه تعطيل هستند.

 تمام پروژه هاى عمرانى شهرســتان فعال بوده و 
تا پايان هفته آينده اجراى دوباره عمليات ســاخت 

كتابخانه استاندارد شهرستان آغاز مى شود.
فرماندار شهرســتان اســدآباد ســاختمان دانشكده 
پرســتارى، كارخانه كاغذ، مجتمع فرهنگى هنرى 
شهيد طائفى، پروژه هاى عمرانى آموزش وپرورش، 
ذوب آهن و كنارگــذر را از پروژه هاى در دســت 
اجراى اين شهرستان برشمرد و گفت: در حال حاضر 
آماده ســازى و به روزرسانى دســتگاه هاى كارخانه 
صنعتــى ذوب آهن توســط ســرمايه گذار بخش 
خصوصى در دست اجرا بوده و بنابر قول سرمايه گذار 
ظرف 3 ماه آينده اين طرح صنعتى بزرگ شهرستان 
افتتاح مى شود و به بهره بردارى مى شود.سعيد كتابى با 
اشاره به ايجاد اشتغال 200 نفر به صورت مستقيم با 
راه اندازى طرح ذوب آهن شهرستان بيان كرد: پروژه 
كنارگذر شهرستان با قوت تمام توسط پيمانكار در 
دست اجرا بوده و براساس زمان بندى مشخص شده 

به بهره بردارى مى رسد.
وى همچنين با بيان اينكه طرح ايمنى و روشــنايى 
گردنه اســدآباد در حال انجام قرار اســت، افزود: با 
توجــه به وجود يك واحد توليدى نيوجرســى در 
استان همدان، قرار است توليد نيوجرسى براى گردنه 

شهرستان در اولويت قرار گيرد.
كتابى همچنين از افزايش 15 مگاوات به شبكه برق 
شــهرك صنعتى خبر داد و بيان كرد: براى افزايش 
15مگاواتى شبكه برق شهرك صنعتى جانمايى پست 
شبكه انجام شده اســت. به گزارش روابط عمومى 
فرماندارى شهرستان اسدآباد، وى در ادامه با اشاره به 
اينكه صددرصد روستاهاى اسدآباد به اينترنت ثابت 
و ســيار وصل هستند، گفت: در استان همدان در 8

سال گذشته 4 سد احداث شده كه از اين تعداد يك 
ســد نعمت آباد مربوط به شهرستان اسدآباد بوده كه 
اين امر از نقش مؤثرى در ذخيره سازى آب و آبيارى 

اراضى كشاورزى منطقه برخوردار خواهد بود.
فرماندار با تأكيد بر نقش مؤثر رسانه در ترغيب جامعه 
و مردم براى مشــاركت در انتخابات پيش رو گفت: 
تبيين عملكــرد دولت يكى از مهمترين راهكارهاى 
ترغيب مردم براى مشــاركت در پاى صندوق هاى 
رأى و جلوگيرى از هرگونه دلسردى و نااميدى مردم 

نسبت به نظام جمهورى اسالمى خواهد بود.
وى افــزود: مشــاركت مردم اســدآباد در هر دوره 
از انتخابــات همــواره باالتــر از 75 درصد بوده و 
اين آمار مشــاركت در دوازدهميــن دوره انتخابات 
انتخابــات  دوره  پنجميــن  و  رياســت جمهورى 
شوراهاى اســالمى شهر باالى 77/2 درصد بوده كه 
بدون شك در اين دوره نيز اسدآبادى ها بار ديگر با 
مشاركت خود در حضور در پاى صندوق هاى رأى 

نقش آفرينى مى كنند.
كتابى با بيان اينكه در اجــراى انتخابات فرماندارى 
اسدآباد با بى طرفى كامل انتخابات را با قانون مدارى 
و قانون مندى و امانتدارى آراى مردم با آمادگى كامل 
اجرا خواهد كرد، گفت: حضور و مشــاركت مردم 
در پاى صندوق هاى رأى از نقش مؤثرى در ارتقاى 
سرمايه هاى اجتماعى و اقتدار كشور و نظام جمهورى 

اسالمى برخوردار خواهد بود.
وى با اشــاره به آغاز انتخابات 1400 تا 48 ساعت 
آينده افزود: در انتخابات پنجمين دوره شــوراهاى 
اسالمى شهرســتان 80 داوطلب در سطح شهرهاى 
اسدآباد، آجين و پاليز وجود دارد كه از اين تعداد 53
نامزد مربوط به شهر اسدآباد ده نامزد شهر پاليز و 7

نامزد مربوط به شهر آجين است.

كتابى تعداد داوطلبان روستايى اين شهرستان را هم 
420 نفر اعالم كرد و گفت: تمام روســتاهاى واجد 
شــرايط اســدآباد به حدنصاب برگزارى انتخابات 
شوراها رسيده اند و انتخابات شوراها در اين روستاها 
به غير از 2 روســتا برگزار مى شود به طورى كه در 
روســتاى هودرج به علت رد صالحيــت كانديدا 
و در گنبله به علت فــوت كانديدا انتخابات برگزار 

نمى شود.
وى با اشاره به دستورالعمل بهداشتى انتخابات ستاد 
كرونا افزود: افزايش شعب انتخابات، افزايش ساعات 
رأى گيــرى از 8 صبح به 7 صبح و در صورت لزوم 
تمديد آن تا 2 بامداد از جمله بندهاى اين دستورالعمل 

بوده كه در شهرستان نيز انجام شده است.
 داوطلبان اســدآبادى اين دوره كمترين 

تخلفات انتخاباتى را داشته اند
وى گفت: كانديداهاى شــوراهاى شــهر اسدآباد با 
رعايــت قوانين تبليغات كردند به طورى كه در اين 
دوره از انتخابات كمترين تخلفات و عدول از قانون 

در تبليغات را نسبت به هر دوره داشته ايم.
كتابى در ســتاد مديريت پيشگيرى از كروناويروس 
شهرســتان اســدآباد، بيان كرد: با توجه به شرايط 
موجود براى رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى ستاد 
كرونا براى انتخابات اين شهرســتان 117 شعبه اخذ 
رأى ثابت و سيار اختصاص داده است كه 61 شعبه 
ثابت و 51 شــعبه به صورت سيار خواهد بود. وى 
گفت: از 117 شعبه انتخابى شهرستان 46 شعبه شامل 
44 شــعبه ثابت و 2 شعبه سيار به شهر اسدآباد، 46
شعبه شامل 23 شعبه ثابت و 23 شعبه سيار به بخش 

مركزى،                4 شــعبه ثابت به شــهر آجين، 4
شعبه به شهر پاليز و 17 شعبه شامل 4 شعبه ثابت و 
13 شعبه سيار به بخش پيرسلمان اختصاص خواهد 

داشت.
كتابى در ادامه با بيان اينكــه 86 هزار و 225 نفر از 
جمعيت شهرستان واجد شرايط رأى دادن هستند كه 
از ايــن تعداد  هزار و900 نفر رأى اولى اند، افزود: 3
هزار نفر عوامل اجرايى، نظارت، بازرسى و انتظامى با 
ستاد برگزارى انتخابات به صورت مستقيم همكارى 

خواهند كرد.
وى بيان كرد: از 86 هزار و 255 نفر جمعيت واجد 
شرايط شهرستان تعداد 43 هزار و 278 نفر را آقايان 
و 42 هــزار و 947 نفر را زنان و از  هزار و900 رأى 
اولى 973 نفر را مردان و 927 نفر را زنان تشــكيل 

داده اند.
فرماندار اسدآباد با بيان اينكه تمام شعبه هاى اخذ رأى 
يك روز قبل از انتخابات ضدعفونى مى شوند، افزود: 
تمام پروتكل ها و دســتورالعمل هاى بهداشتى ستاد 
كرونا در تمام شــعبه هاى اخذ رأى اجرايى شده و 
شهرستان آمادگى الزم براى انتخابات را دارد ضمن 
اينكه در هر شعبه اخذ رأى يك ناظر بهداشتى براى 
نظارت بر رعايت پروتكل هاى بهداشتى اختصاص 
داده شده است. وى با بيان اينكه تمام تدابير الزم براى 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى به منظور ايجاد فضاى 
ايمن بهداشتى و بدون مشكل در شعبه هاى انتخابات 
شهرستان انديشيده شده است، گفت: مردم شهرستان 
روز جمعه 28 خردادماه مى توانند با خيال آســوده 
به شــعبه هاى اخذ رأى شهرستان مراجعه كرده و با 

مشاركت پررنگ خود حماسه حضور ديگرى از ديار 
سيدجمال الدين اسدآبادى را به منصه ظهور بگذارند.

كتابى در ادامه با اشــاره به پايان تبليغات سيزدهمين 
دوره انتخابات رياســت جمهورى و ششمين دوره 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهرستان به تبع سراسر 
كشور در ساعت 24 امشــب يعنى يك روز قبل از 
انتخابات افزود: داوطلبان شهرستان با رعايت قوانين 
تبليغات كردند به طورى كه در اين دوره از انتخابات 
كمترين تخلفات و عــدول از قانون در تبليغات را 
نسبت به هر دوره داشته ايم كه قابل تقدير و قدردانى 
اســت ضمن اينكه با تشكيل 4 اكيپ همراه با ناظر 
بهداشــتى از ســتادهاى انتخابى شهرستان هر روز 
بازرســى و رعايت پروتكل هاى بهداشــتى رصد 
مى شــد. فرماندار اسد آباد در پايان با اشاره به اينكه 
وضعيت زرد شهرستان كامًال شكننده است، بيان كرد: 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى توسط مردم همچنان 

ضرورت دارد.
معاون امور بهداشــتى دانشــكده علوم پزشــكى 
شهرستان اسدآباد هم با اشاره به وجود 9 نفر بسترى 
در بخش كرونايى شهرستان گفت: از اين تعداد 5 نفر 

مثبت كرونا و مابقى مشكوك به كرونا هستند.
الهام عظيمى با اشاره به اينكه تاكنون در شهرستان  5
هزار و 681 ُدز واكسن تزريق شده است، افزود: در 
بحث كرونا از ابتدا تاكنون در شهرستان از 25 هزار 
نفر تست انجام گرفته شده كه با اين آمار، يك چهارم 
جمعيت شهرستان را تست گرفته ايم و از اين تعداد 

تست 6 هزار نفر مثبت بوده است. 
وى بيان كرد: در انتخابات پيش  رو در همه شعبه هاى 
انتخابيه شهرســتان سفيران بهداشت پيش بينى شده 
و از مردم درخواســت مى شــود در پــاى صندوق 
رأى حتماً از خودكار شــخصى خود استفاده كنند 
ضمن اينكه تمامى موارد پروتكل هاى بهداشتى در 

شعبه هاى انتخابى پيش     بينى شده است.

احداث 80 هكتار باغات در اراضى شيب دار اسدآباد

اجراى دوباره عمليات ساخت كتابخانه 
استاندارد اسدآباد از هفته آينده

همدان پیام در کنار شامست!
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تا انتخاباتتا انتخابات
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يادداشت

 امكان تخلف در انتخابات وجود ندارد
 با اســتعالم  آفالين از تك تــك افراد رأى دهنده از طريق دســتگاه 

هويت ياب، هيچ نوع امكان تخلف در انتخابات وجود نخواهد داشت.
وزير كشــور در نشســت خبرى  با خبرنگاران تعداد واجدين شــرايط 
انتخابــات را 29 ميليون و 980 هــزار و 38 نفر مرد و 29 ميليون و 330 
هــزار و 269 نفر زن عنوان كرد و گفت: در اين دوره يك ميليون و 392 
هزار و 148 نفر رأى اولى هستند كه از اين تعداد حدود 706 هزار  و 988 

نفر آقايان و 685 هزار و 160 نفر هم خانم ها هستند.
بــه گزارش ايرنا، عبدالرضا رحمانى فضلى افزود: يكى از ويژگى هاى اين 
دوره انتخابــات با ادوار قبل،  بحث كرونا و نحوه مواجهه با اين موضوع 

اســت. ما از قبل مهيــا بوديم، تدارك و برنامه ريــزى كرديم. كميته هاى 
تخصصى هم در كميته امنيتى، انتظامى، اجتماعى و هم در كميته مسئولين 
با حضور رئيس جمهورى در قرارگاه مقابله با كرونا و در ستاد ملى مقابله 
با كرونا مجموعه اى از دستورالعمل ها و قواعد و قوانين را تصويب كرديم 

و امسال با آن مقررات انتخابات را برگزار مى كنيم.
وى با اشاره به مقررات مربوط به روزهاى ثبت نام، روزهاى تبليغات و

وزير كشــور گفت: در اين انتخابات همــه 24 مرحله يا گام انتخابات به 
صورت الكترونيكى اجرا مى شــود و در حدود 33 شهر و 24 مركز استان 
و 9 شــهر ديگر را شــامل مى شــود هر 25 گام انتخابات را به صورت 

الكترونيكى - گام 25 اخذ و شمارش آرا -  را برگزار مى كنيم.

شبكه 300 هزار نفرى ناظران شوراى نگهبان بر انتخابات نظارت مى كنند
 معاون اجرايى و امور انتخابات شوراى نگهبان با تأكيد بر اينكه شبكه 300 هزار نفرى ناظران بر انتخابات نظارت 
مى كنند، گفت: اولويت شمارش آرا در پايان رأى گيرى با آراى رياست جمهورى است و آرا پس از شمارش دقيق، 
صورتجلسه مى شــوند. به گزارش پايگاه اطالع رسانى شوراى نگهبان، محمدحسن صادقى مقدم افزود: ما در حال 
برگزارى يك كار بزرگ هستيم تا اراده مردم كه همان رأى شان به نامزد منتخبشان است را به درستى و به سالمت، 
با حفظ امانت به ســرانجام برســانيم و در پايان اين عمليات بزرگ، در جشن و سرورِ ملت شريف ايران اسالمى، 
سهمى را ايفا نماييم. وى گفت: نظارت ما بر انتخابات رياست جمهورى، خبرگان و مجلس شوراى اسالمى است 

و شبكه 300 هزار نفرى ناظر شوراى نگهبان ناظر بر روند اين انتخابات است.
عضو حقوقدان شوراى نگهبان بيان كرد: وظيفه ما ايجاب مى كند كه در چارچوب قانون مراقبت كنيم كه عمليات 

اجرايى انتخابات به خوبى صورت بگيرد و نتيجه و بركات آن براى جمهورى اسالمى ايران باشد.

خواسته هاى مان را  پاى صندوق  مطرح مى كنيم 
فيض اله مظفرپور  »

 انتخابــات مهمتريــن ويژگــى و تفــاوت اصلــى نظام هــاى 
مردم ساالر(دموكراتيك) با نظام هاى فردساالر يا ديكتاتورى است.

امروز اكثريت قريب به اتفاق كشــورها از شــيوه دموكراسى در اداره 
كشــور ها بهره مى برند. و نظام هاى فردمحور تقريباً در تمامى كشورها 

منسوخ شده است.
در نظــام مقــدس اســالمى كه به وســيله بنيانگــذار كبيــر آن امام 
خمينى(قدس سره) بنيانگذارى شده اســت. بر اساس مراجعه به آراى 
عمومــى و رأى مثبت 98 درصد مردم نظام جمهورى اســالمى براى 
كشور برگزيده شده اســت. جمهورى كه شكل نظام را نشان مى دهد 
يعنى همه مردم و خواست مردم و ركن جمهوريت نظام است و اسالمى 
كه نشان دهنده محتواى نظام حاكم بر كشور است و وجود ولى فقيه عادل 
در رأس اين نظام تضمين كننده اســالميت و محتواى اسالمى اين نظام 
است كما اينكه وجود انتخابات و حضور مردم يعنى ركن جمهوريت  

نيز تضمين كننده جمهوريت نظام است.
حال اگر مردم به حضور و شركت خود در انتخابات به عنوان ادامه روند 
مردم ساالرى دينى در كشور نگاه كنند. مسلماً همواره شركت كردن در 
انتخابات را به شركت نكردن و يا بى توجهى به حق انتخاب خود ترجيح 

داده و  حرف هاى خود را پاى صندوق هاى رأى خواهند زد.
امام خمينى(ره) رهبر كبير انقالب شــركت در انتخابات را   به عنوان 
يك تكليف شــرعى به مردم گوشزد فرمودند. و بيانى دارند كه از مردم 

مى خواهند در همه انتخابات ها شركت كنند.
مقــام معظم رهبرى خلف صالح امام  نيز همواره شــيوه امام راحل در 
دعوت مردم به شركت در انتخابات را ادامه داده اند. معظم له در سخنرانى  
كه در 14 خرداد ماه 1400 با مردم داشــتند فرمودند: مشاركت باال در 

انتخابات در درجه اول اهميت است.
همچنين در خصوص اهميت انتخابات فرمودند: انتخابات در يك روز 
انجام مى شود. اما اثر آن تا چند سال باقى مى ماند. بنابراين با شركت در 
انتخابات كه متعلق به خود شماست. از خداوند براى رأى دادن به كسى 

كه شايسته اين مسئوليت است كمك بخواهيد.
معظم له همچنين به مردم توصيه فرمودند: كه تشــويق كنندگان به عدم 
مشــاركت دلسوز نيستند. كسانى كه مردم را از رفتن پاى صندوق رأى 
منع و القا بى فايده بودن انتخابات را مى كنند دروغ مى گويند كه دلسوز 

مردم هستند، بنابراين به حرف آنها اعتنا نكنيد.
از ديدگاه مقام معظم رهبرى ميزان مشاركت و مشاركت حدأكثرى در 
درجــه اول اهميت قرار دارد و در مرحله دوم انتخاب درســت و افراد 
اصلح از   اهميت قرار دارد كه شــركت كنندگان در انتخابات بايد به آن 
توجه كنند و مى فرمايند: در درجه دوم بايد با انتخابى خوب و مطلوب 
كســى را روى كار آورد كه مؤمن انقالبى با كفايت مردمى سرشــار از 
اميــد معتقد به جوانان و توانمندى هاى داخلى و حقيقتاً عدالت خواه و 

ضد فساد باشند.
بياييد بار ديگر براى استان و شهر خودمان افتخارآفرينى كنيم و با ميزان 
مشاركت باال در انتخابات پيش رو و انتخاب شايستگان در 3 انتخابات 
در استان جايگاه استان و شهرمان را نيز ارتقا بخشيم. در استان همدان در 
اين دوره انتخابات ويژگى هاى خاصى دارد. و حضور دو چهره متعلق به 
استان يعنى آيت ا... رئيسى كه مدتى در همدان حضور داشته و آخرين 
سفر استانى خود قبل از انتخابات را به استان داشته و با توجه به اينكه 
در دوره قبل رياست جمهورى نفر اول شده حتى در مقابل رئيس جمهور 
مســتقر و نيز حضور عبدالناصر همتى رئيس ســابق بانك مركزى كه 
متعلق به استان و فرزند شهرستان كبودراهنگ است. به حضور گسترده 
و پرشــور مردم استان به ويژه كبودراهنگى ها و بهارى ها كمك خواهد 
كرد. همچنين انتخابات ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى در اين دو 
شهرستان كه يك نماينده خود را انتخاب خواهند كرد به مشاركت باالى 
مردم به ويژه شهرستان هاى فوق كمك خواهد كرد و انتظار ثبت ركورد 
مشاركت باال در اين شهرستان ها و استان همدان را نويد مى دهد. انشاءا...
پس همگى انشاءا... روز جمعه با حضور خود در پاى صندوق هاى رأى 
از حق انتخاب خود استفاده خواهيم كرد و به جهانيان نشان خواهيم داد 
كه مردم ســاالرى دينى از دموكراسى هاى غربى باالتر و واالتر است. و 

ايران اسالمى سربلند از آزمون انتخابات بيرون خواهد آمد.

 ايران اسالمى در آستانه انتخابات سرنوشت ساز 
رياست جمهورى ســيزدهم آماده حماسه اى ديگر 
است و مردم هميشه در صحنه با حضور پر شور در 
پاى صندوق هاى رأى يكى از مهمترين جلوه هاى 

مردم ساالرى دينى را به نمايش خواهند گذاشت.
امروز در حالى به اســتقبال ايــن انتخابات مهم و 
سرنوشت ســاز مى رويم كه كشــورمان در شرايط 

حساسى به لحاظ داخلى و خارجى بسر مى برد.
گذشــت 3 ســال از اعمال تحريم هاى ظالمانه و 
تحميل جنگ اقتصادى بر ملت رشيد ايران از سوى 
دشــمنان، گرفتارى هاى اقتصادى، چالش كرونا و 

حــوادث و رويدادهاى مختلف در ســطح منطقه 
شرايط متفاوتى را براى كشورمان رقم زده است.

البته ايستادگى و مقاومت در برابر دشمنان و تحمل 
مشكالت باعث شــده تا مسير ناهموار پيش روى 

جامعه قدرى تغيير كند.
آنچه اما امروز مى تواند اين مسير را هموارتر نمايد 
و ملت ايران ضمن پشت سر نهادن شرايط موجود 
راه پيشــرفت و تعالى را در پيش گيرد، مشاركت 

حدأكثرى در انتخابات است.
امروز وقت آن رســيده است كه چالش ها را نيز به 
فرصت تبديل كنيم و با حضور پرشور و حماسى 

در پاى صندوق هاى رأى سرنوشت خود را آنگونه 
كه مى خواهيم رقم بزنيم.

قهر با صندوق نه تنها گره گشاى مشكالت نيست، 
بلكه بر مشكالت خواهد افزود.

از اين رو هر شهروندى با شركت در انتخابات هم 
در تعيين سرنوشت سهيم خواهد شد و هم در راه 

پيشرفت و تعالى ايران عزيز قدم بر مى دارد.
فراموش نكنيم كه انتخابات نماد جمهوريت نظام و 
از دستاوردهاى بزرگ انقالب اسالمى است كه بايد 
حفظ و تقويت شود تا جمهور آسيب نبيند و نقش 

مردم عينيت پيدا كند.

بر اين اســاس بايد بكوشــيم تا 28 خرداد ماه به 
روزى تاريخى تبديل شود و با مشاركت حدأكثرى 
مردم  در انتخابات حماسه حضور ديگرى را شاهد 

باشيم.
اهميت انتخابات رياســت جمهورى و همين طور 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا ايجاب مى كند كه 
ما به صحنه بياييم و در تعيين سرنوشت كشورمان 

سهيم باشيم.
مردم ديار مادســتان نيز خــود را آماده خلق چنين 
حماسه اى كرده است تا درصد بااليى از مشاركت 

را به ثبت رساند.

البته در اســتان همدان و حوزه بهار و كبودراهنگ 
انتخابات ميان دوره اى مجلس شــوراى اسالمى را 

نيز داريم  كه آن هم حايز اهميت است.
بر اســاس اعالم ســتاد انتخابات اســتان يك 
ميليــون و 425 هزار و 970 نفر واجد شــرايط 
رأى دادن در اين استان هستند كه از اين تعداد 
30 هزار و 902 نفر رأى اولى هســتند كه خود 
را آمــاده حضــور در پــاى صندوق هاى رأى 
مى كنند و انتظار مى رود با مشــاركت حدأكثرى 
آنها در انتخابات حماســه ديگرى در اين خطه 

از ميهن اسالمى رقم بخورد.

 روز گذشــته اســتاندار همدان در نشست 
خبرى با خبرنــگاران از آمادگى اســتان براى 
برگــزارى انتخاباتى امــن، ســالم و قانونمند 
خبر داد و گفت: ما به ســهم خود در بررســى 
و تأييد صالحيت ها تــالش كرديم رقابت ها را 

برسانيم. حداكثر  به 
سيد سعيد شــاهرخى به اين نكته اشاره كرد كه 
مشــاركت حدأكثرى، با انتخابــات رقابتى رقم 
مى خــورد گفــت: بنابراين زمينه حضــور افراد 
با ســليقه هاى مختلف در چارچــوب قانون در 

انتخابات فراهم شد. 
وى با بيان اينكه رد صالحيت داوطلبان روستاها 
ســبب از حد نصاب افتادن 17 روســتا شد بيان 
كرد: مجريان انتخابات بــا بى طرفى كامل، دنبال 
برگزارى انتخابات امن، به دور از حاشيه ها، سالم 

و با مشاركت حدأكثرى است.
اســتاندار همدان گفت: در همه مراحل انتخابات 
مالك اعضاى ستاد انتخابات همدان قانون بوده و 

در برابر رفتارهاى غير قانونى نيز مى ايستد.
وى گفت: يكى از محورهاى مهم قانون اساســى 
واگذارى امور شــهر و روســتا به مــردم براى 
تصميم گيرى، تصميم ســازى و نظارت بر كارها 
اســت و امروز در راســتاى اين اصل مترقى در 
كشــور 120 هزار عضو شوراى شــهر و روستا 

وجود دارد.
شــاهرخى افزود: طبق اعالم وزارت كشور يك 
 ميليــون و 425 هزار و 970 نفر در همدان واجد 
شرايط رأى دادن هستند، ضمن اينكه تعداد رأى 
اولى ها نيز 30 هزار و 902 نفر عنوان شده است.

اســتاندار همدان  با تأكيد بر اينكه فاصله گرفتن 
از صنــدوق رأى نه تنها مشــكلى را 

حل نكرده، بلكه به مشــكالت 
نيــز مى افزايــد، بيان كرد: 

مشاركت  تحقق  سايه  در 
اصلح  فــرد  حدأكثرى 
انتخــاب و امنيت ملى 
كشور تقويت مى شود.

تأكيد  بــا  شــاهرخى 
همــگان  تــالش  بــر 

براى فراهم كــردن زمينه 
حضور گســترده و مشاركت 

حدأكثرى مردم در پاى صندوق هاى رأى، گفت: 
رأى دادن روشــى مؤثر براى بيان نظرات و سخن 
گفتن مردم اســت و اگر در انتخابات مشــاركت 
حدأكثرى شــكل نگيرد به طور طبيعى يك گروه 

اقليت براى اكثريت تعيين تكليف مى كنند.
اســتاندار همدان با بيان اينكه از يك ســال پيش 
استاندارى ها در تدارك برگزارى انتخابات بودند 
گفت: انتخابات رويداد تأثيرگذارى اســت كه در 
اجرا نيز حساسيت خود را دارد و ما اجازه آزمون 
و خطــا نداريم، بنابراين اگــر در روند انتخابات 

مشكلى باشد، مى تواند تأثيرگذار باشد.
شــاهرخى با اشــاره به اينكه تعامل ســازنده در 
راســتاى اجراى قانون مدنظر ماســت افزود: 29
فرايند از انتخابات به صورت الكترونيكى اســت 
ولى انتخابات شورا صد درصد الكترونيكى است 
ولى با اين وجود بــاز تالش داريم مرقانون اجرا 

شود.
اســتاندار همدان گفت: تقارن برگزارى انتخابات 
با شيوع ويروس كروناست و 16 ماه از شيوع آن 
مى گــذرد، اما تجارب خوبى را هم كادر مديريتى 
هم ستاد ملى و استانى كرونا دارند كه اين اطمينان 
را به مردم مى دهيم در شعبات اخد رأى، چيدمان 
و نحوه اخذ آرا با رعايت كامل مســائل بهداشتى 
باشــد و با حضور ناظران بهداشتى مردم با خيال 

راحت در شعبات حضور يابند.
وى در ادامه ســخنانش با اشاره به اينكه در استان 
همدان طبق اعالم وزارت كشــور يك  ميليون و 
425 هــزار و 970 نفر واجد شــرايط رأى دادن 
هســتند افزود: تعداد رأى اولى هاى استان نيز 30

هزار و 902 نفر هستند.
شــاهرخى بيــان كــرد: تعــداد 
داوطلبان شوراى شهر  هزار 
و 148 نفــر بود كه پس 
تعدادى  انصــراف  از 
از آنها بــه 919 نفر 
آنها  و  يافته  كاهش 
تصاحب 174 براى 

رقابت  شورا  كرسى 
مى كنند.

وى بــا بيــان اينكه در 
شــوراى روســتاها نيز 3

هــزار و 27 نفــر از بيــن 5 هزار و 
20 داوطلــب منتخب خواهند 

همدان  شــهر  گفت:  شــد 
الكترونيكى  صندوق   212
انتخابــات  رأى گيــرى 
شوراها را خواهد داشت.
تعداد  همدان  اســتاندار 
برگزارى  اجرايى  عوامل 

انتخابــات را 29 هزار نفر 
عنوان كرد و افزود: به منظور 

مردم 67 ازدحــام  از  جلوگيرى 
شعبه اخذ رأى نيز اضافه شده است.

وى در بخش ديگرى از ســخنانش در پاســخ به 
پرســش همدان پيام  مبنى بــر اينكه در روزهاى 
پايانى دولت چه توصيه اى به مديران داريد گفت: 
انتخابات تحت هيچ شــرايطى پايان كار نيســت 
مجموعه مديريتى اســتان پايانى براى فعاليت ها 
لحاظ نكرده و تا هســتيم با قدرت هستيم و همه 

توان ما براى خدمات رسانى به مردم است.
شــاهرخى بيان كرد: براى انسجام بيشتر مديريتى 
و فعاليت هاى اجرايى كه رخوت و سستى ناشى 
از طبيعت تغيير دولت مديريت اجراى اســتان را 

نگيرد، كارها طبق برنامه راهبردى پيش مى رود.
وى گفت: عالوه بر برنامه راهبردى 1400، برنامه 
90 روزه اى نيز از ابتداى تيرماه تا پايان شهريورماه 
تعريف شــده و ايــن برنامه را از دســتگاه هاى 
اجرايى مى خواهيم چــون اكنون وقت كار كردن 

است و تمام ظرفيت و توان 
معطوف  استان  مديريتى 
كار و مسئوليت است.
اســتاندار همدان با 
بيــان اينكه پروژه 
دولت  اســتقرار 
و تغييــر مديريت 
كه  اســت  ممكن 
طول  ســال  يــك 
بكشــد گفت: ما براى 
مردم  به  خدمات رســانى 
با خدا معاملــه و با مردم عهد 
كرده ايم پس بــراى دولت جديد آرزوى 
توفيق داريم تا بهتر از دولت قبل كار كند و كارها 
را نيز براى دولت بعدى ســهل كــرده و به آنها 
امكانات مى دهيم، زيرا ايــن جا به جايى ها عادى 

است و نبايد در خدمت گذارى تأثير بگذارد.
شــاهرخى افزود: براى اســتقرار نظام اســالمى، 
قانون اساســى و نوع حكومت، رأى مردم مالك 
قــرار گرفت و در قانون اساســى با اين نوع نگاه 
واگــذارى مســئوليت ها به طور مســتقيم و غير 

مستقيم با رأى مردم صورت گرفت.
17 مــورد تخلف تبليغاتى در اســتان 

همدان شناسايى و رسيدگى شده است
رئيس ســتاد انتخابات اســتان همدان نيز در اين 
نشســت  از شناســايى و برخورد بــا 17 مورد 
تخلف تبليغات انتخاباتى در سطح استان خبر داد 

و گفــت: 15 مورد از اين تعــداد تخلف منجر به 
صدور تذكر و 2 مورد نيز براى بررسى به دستگاه 

قضايى ارجاع شده است.
مصطفــى آزادبخت افزود: براى افزايش شــور و 
نشاط انتخاباتى و فعاليت هاى مؤثر تبليغاتى براى 
رونق بخشــى به فضاى انتخابات استان، از اعمال 
برخورد و روش هاى ســخت گيرانه با نامزدها در 
عرصه تبليغات اجتناب شــده و سعى كرديم در 
چارچوب قانون و با ارائه تذكر شــرايط مناسب 
براى فعاليت همه نامزدها در راستاى تحقق شعار 

مشاركت حدأكثرى را فراهم كنيم.
وى با اشاره به اينكه 2 مورد تخلفى كه به دستگاه 
قضايى ارجاع شــد نيز با ارائه تذكــر به نامزدها 
مختومه شده است، افزود: اجراى فرايند انتخابات 
در اســتان همدان به خوبى و براساس يك برنامه 
منسجم، منظم و قانون مند بوده به نحوى كه ستاد 
انتخابات اســتان همدان موفق به كسب رتبه برتر 

كشور در ارزيابى هاى وزارت كشور شده است.
رئيس ستاد انتخابات اســتان همدان با بيان اينكه 
انتخابات شــوراى شــهر همدان به صورت تمام 
الكترونيك برگزار مى شــود، گفت: در اين رابطه 
آموز ش هــاى الزم براى نحــوه رأى دادن افراد و 
حضــور مردم در پاى صندوق هــاى الكترونيكى 
اخــذ رأى به صورت كامل از طريق رســانه ها و 
همچنين فضــاى مجازى ارائه شــده و همچنين 
بنرهــاى آموزشــى مربوطه نيز همزمــان با روز 
انتخابات در شــعب اخذ رأى شهر همدان نصب 

خواهد شد.
فرهاد فرزانه افزود: فعاليت اين هيأت از فروردين 
ماه امســال در استان آغاز شده شده و در مجموع 
هزار و 600 بازرس و ناظر (بازرس، سربازرس و 
نيروهاى جايگزين) براى بررسى روند انتخابات 
در هزار و 437 شــعبه اخذ رأى اســتان همدان 

آمورزش هاى الزم را فرا گرفته اند.
وى گفــت: در همين ارتباط مــردم مى توانند با 
مشــاهده هرگونه تخلف و احيانــًا بى توجهى به 
موازيــن قانونى در روند برگــزارى انتخابات در 
شــعب اخذ رأى را  به صورت حضورى و يا از 
طريق سامانه الكترونيكى استاندارى همدان براى 
بررســى و پيگيرى در كوتاه ترين زمان ممكن، به 

هيأت بازرسى گزارش كنند.

1/5 ميليون همدانى حق رأى دارند

دعوت به حضور 
در پاى صندوق

استاندار : انتخاب اصلح با مشاركت حداكثرى اتفاق مى افتد
■ با قدرت تا پايان دولت هستيم

 يك ميليون و 425 هزار و 970 نفر از جمعيت استان شامل 722 هزار و 733 مرد و 703 هزار و 207 زن واجد شرايط شركت در اين دوره از انتخابات 
هستند.

همچنين 30 هزار و 902 نفر از جمعيت واجد شرايط اين استان رأى اولى هستند كه براى نخستين بار با شركت در انتخابات و حضور در پاى صندوق هاى 
رأى نقش خود را در تعيين سرنوشت و آينده كشور ايفا مى كنند.

عيسى جعفرى، نماينده مردم شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ در مجلس شوراى اسالمى تيرماه سال 99 به دليل ابتال به ويروس كرونا درگذشت و انتخابات 
ميان دوره اى مجلس براى انتخاب نماينده مردم در اين حوزه انتخابيه 28 خرداد ماه برگزار مى شود.

گفتنى اســت،  استان همدان  با ده شهرســتان، 7 حوزه اصلى و 19 حوزه فرعى (شامل 3 شهرستان و 16 بخشدارى) داراى 9 كرسى در مجلس شوراى 
اسالمى است.

ششمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى نيز  در 917 روستاى استان همدان و 2 تيره عشايرى «جمور» و «تركاشوند» نيز برگزار مى شود. 
در اين دوره از انتخابات 2 هزار و 966 نفر به عنوان اعضاى شوراى روستايى و 174 نيز به عنوان عضو شوراى شهر و در مجموع 3 هزار و 140 نفر به 

عنوان منتخبان ششمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا در استان همدان برگزيده مى شوند.
الزم به ذكر اســت، سيزدهمين دوره انتخابات رياست  جمهورى، ششــمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا، انتخابات ميان دوره اى مجلس 

يازدهم شوراى اسالمى جمعه  28 خرداد ماه برگزار مى شود.

تعداد نهايى داوطلبان شوراى شهرستان
رأى اولىواجد شرايطشهر استان

32653207510922همدان
1662384755393مالير
901496093339نهاوند

481084242606كبودراهنگ
62875901796تويسركان
80862251900اسدآباد
31610521368رزن

2732137717درگزين
73986932081بهار
1431690780فامنين
919142597030902مجموع

انتخابات تحت هيچ 
شرايطى پايان كار نيست 

مجموعه مديريتى استان پايانى 

براى فعاليت ها لحاظ نكرده و تا 

هستيم با قدرت هستيم و ما با همه 
توان براى خدمات رسانى 

به مردم آماده ايم

مجريان انتخابات 
با بى طرفى كامل، دنبال 

برگزارى انتخابات امن، به 

دور از حاشيه ها، سالم و با 
مشاركت حدأكثرى 

است

مشاركت حداكثرى
 با انتخابات رقابتى رقم مى خورد                        

رخوت و سستى ناشى از طبيعت 
تغيير دولت مديريت اجراى استان را نگيرد

تعداد عوامل اجرايى برگزارى انتخابات 
در همدان؛ 29 هزار نفر   

يك  ميليون و 425 هزار و 970 نفر
 واجد شرايط رأى در همدان

حمايت دقيقه 90 اصالحات از همتى
 ائتالف اصولگرايان بر ســر آيت ا... سيد ابراهيم رئيسى حتى پيش 
از انتخابات نيز از ســوى فعاالن اين جريان مطرح مى شد. با اين حال 
پس از ثبت نام و اعالم اسامى كانديداهاى انتخاباتى جريان اصالحات 
براى انتخاب گزينه اصلى خود با چالش رو به رو شد. با اين حال پس از 
برگزارى نخستين مناظرات مشخص شد كه عبدالناصر همتى نسبت به 
محسن مهرعليزاده از اقبال بيشترى برخوردار بوده و انتخابات همتى به 

عنوان گزينه اصلى اصالحات محتمل  تر از مهرعليزاده شد. 
فعاالن جريان اصالحات از روز سه شنبه آغاز به حمايت از كانديداهاى 
خود در انتخابات كرده و از آنها خواستار ائتالف شده اند. حجت االسالم 
والمســلمين هادى خمينى جزء نخستين كســانى بود كه به همتى و 
مهرعليزاده توصيه به ائتالف كرد.  15 حزب اصالح طلب نيز با تشكيل 

"ائتالف جمهور" از كانديداتورى همتى حمايت كردند. 
مشابه اين مسئله نيز در جريان رقيب ديده شد و 210 نفر از نمايندگان 
مجلس اصولگــراى يازدهم در نامــه اى از 14 نامزد اصولگراى ديگر 
خواستند كه به نفع رئيسى كناره گيرى كنند.  صبح روز گذشته عليرضا 
تاجرنيا سخنگوى ســتاد انتخاباتى مهرعليزاده در گفت وگويى خبر از 
ارسال نامه انصراف اين كانديداى انتخابات رياست جمهورى به وزارت 
كشــور خبر داد، كه البته اين موضوع بعد از ظهر روزگذشته مورد تاييد 
وزارت كشــور قرار گرفت.  از سوى ديگر عليرضا زاكانى در صفحه 
شخصى خود در توييتر نوشت:  با ايده و برنامه اى متفاوت آمدم تا مدافع 
ارزش هاى انقالب خمينى(ره) و فرياد غارت زده ها بر ســر غارتگران 
باشــم.  هدف پيروزى جبهه انقالب بود و اينك با اقبال مردم، مصداق 
تحقق آن، برادر عزيزم آقاى " رئيسى  است.    با اين حال روزگذشته حامد 
تيمورى سخنگوى ستاد مردمى دولت سالم (ستاد تبليغاتى اميرحسين 
قاضى زاده هاشمى) اعالم كرد كه: قاضى زاده هاشمى در راستاى احترام 
به درخواست حاميان خود مبنى بر تشكيل دولت جوان انقالبى، تا آخر 

در صحنه انتخابات حضور داشته و انصراف نخواهد داد.
 جليلى كنار كشيد

سعيد جليلى نامزد سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى نيز با 
صدور بيانيه اى از ادامه رقابت در انتخابات رياست جمهورى انصراف 

داد.
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خبـر

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

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

برابر رأي شــماره 140060326009000241 مورخــه 1400/03/01 هيأت اول/ دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند 
رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فامنين تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى رســول صاحبى كريم فرزند مصطفى به شماره شناسنامه 60 صادره 
از  فامنين در يك واحد دامدارى به مســاحت 1200 مترمربع پالك 78 اصلي واقع 
در بخش پنج همدان اراضي روستاى دهلق شهرستان فامنين خريداري از مالك 
رسمي آقاى عبداله داموغ محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 80)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/27
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

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

برابر رأي شماره 140060326009000242 مورخه 1400/03/01 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتــي حوزه ثبت ملك فامنين تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى 
ابوالفضل چهرقانى فرزند حسينعلى به شــماره شناسنامه 225 صادره از در يك 
باب خانه به مســاحت 548/85 مترمربع از پالك 236 اصلي واقع در بخش پنج 
همدان اراضي روســتاى خواجه حصار خريداري از مالك رسمي آقاى حسينعلى 
چهرقانى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 77)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/27
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

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

برابر رأي شماره 140060326009000243 مورخه 1400/03/01 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتــي حوزه ثبت ملك فامنين تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى 
ابوالفضل چهرقانى فرزند حسينعلى به شماره شناسنامه 225 صادره از  فامنين در 
يك باب خانه به مساحت 170/52 مترمربع از پالك 236 اصلي واقع در بخش پنج 
همدان اراضي روستاى خواجه حصارى خريداري از مالك رسمي آقاى حسينعلى 
چهره قانى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 76)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/27
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نيش و نـوش

خبـر

لغو محدوديت  تردد شبانه در همدان 
 رئيس پليس راهنمايى  و رانندگى استان همدان از لغو محدوديت هاى تردد شبانه از 

امروز تا 29 خردادماه خبر داد.
علــى فكــرى در جمع خبرنــگاران  اعالم كرد كــه از  امروز تا شــنبه 29خردادماه 
محدوديت هاى تردد شــبانه در همدان برداشته مى شود، البته از ساعت 21 تا 7 صبح 
روز جمعه و همچنين شنبه صبح محدوديت هاى ترافيك در  بلوار ارم اعالم مى شود.

وى گفت: از ســاعت 21 امروز تا ساعت 7 صبح 28 خردادماه نيز محدوديت تردد در 
خيابان شكريه  و  خيابان ورزش همدان ايجاد مى شود. رئيس پليس راهنمايى و رانندگى 
استان همدان با بيان اينكه اميدواريم شاهد حضور حدأكثرى مردم در انتخابات باشيم 
افزود: پليس راهنمايى و رانندگى استان آمادگى الزم را در برگزارى اين انتخابات دارد.

تمديد مهلت ثبت نام كتب درسى ميان پايه ها
 ثبت سفارش كتاب درســى دانش آموزان ميان پايه كه پيش از اين تا 22 خردادماه 

تعيين شده بود، تمديد شد.
به گزارش ايســنا، طبق اعالم معاون توسعه منابع و پشتيبانى سازمان پژوهش يك بازه 
زمانى 5 روزه از اول تا پنجم تيرماه براى ثبت سفارش اينترنتى كتب درسى دانش آموزان 
جا مانده ميان پايه تعيين شــده اســت و به اين ترتيب سايت براى دانش آموزان دوره 
ابتدايى پايه هاى دوم تا ششــم و دوره اول متوسطه پايه هاى هفتم و هشتم و دوره دوم 
متوســطه پايه هاى يازدهــم و دوازدهم كه به هر دليل كتاب درســى خود را ثبت نام 

نكرده اند فعال مى شود.
ثبت سفارش پايه هاى اول، هفتم و دهم از تاريخ ششم تيرماه آغاز خواهد شد.

صفر تا صد واكسن هاى ايرانى كرونا در كشور توليد مى شود
 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با اعالم اينكه در زمينه توليد واكسن ششمين 
كشور مطرح دنيا هستيم گفت: در حوزه توليد واكسن كرونا نيز صفر تا صد اين واكسن در 
داخل كشور توليد مى شود. به گزارش ايرنا، سعيد نمكى بيان كرد: همچنين در توليد برخى 
از تجهيزات پزشكى جزو 4 و 5 كشور اول دنيا هستيم و با قيمت هايى كه اين تجهيزات در 
كشور توليد مى شوند مطمئناً بازار بسيار خوبى براى صادرات در آينده خواهيم داشت.وى 
گفت: بحث واكسن به ويژه واكسن كوويد 19 كه اكنون در 6 پلتفرم گسترده در ايران روى 
آن كار مى شود، اثبات خواهد كرد در كنار كارهاى بزرگى كه توسط شركت هاى دانش بنيان و 
دانشگاهى انجام شده است، جمهورى اسالمى به عنوان يكى از بزرگترين مراكز تكنولوژى، 

دانش علوم پزشكى و رشته هاى وابسته مى تواند در كل جهان نقش آفرينى كند.

لزوم آينده نگرى و آينده نگارى جمعيتى 
توسط دولت آينده

 رئيس فراكســيون جمعيت مجلس شــوراى اسالمى بيان كرد كه 
دولت آينده بايد در قبال جمعيت، آينده نگرى و آينده نگارى داشــته 

باشد تا بتوان روند افزايش جمعيت در كشور را رقم زد.
فاطمه محمدبيگى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به معضل كاهش نرخ 
جمعيت در كشــور، در پيشنهاد به دولت آينده به جبران اين كاهش، 
گفت: قانون جوانى جمعيت قطعاً مى تواند ابزار و اهرم بســيار خوبى 
براى دولت آينده باشد، در ده سال گذشته اين قانون وجود نداشت و 
در واقع در بحث جمعيت با خالء قانون گذارى روبه رو بوديم، بنابراين 
ريل گذارى كه بايد توسط مجلس انجام مى شد تا لوكوموتيو دولت بر 

روى اين ريل حركت كند در اختيار نبود.
وى با بيان اينكه خوشــبختانه با پيگيرى قانون جوانى جمعيت، اين 
ريل گذارى از ســوى مجلس در حال نهايى شدن است و دولت آينده 
مى تواند بيشــترين بهره بردارى را از اين قانون داشــته باشد، افزود: 
قانون جوانى جمعيت سراسر تسهيالت بيمه اى، مالياتى، شغلى، بانك 
مســكن، ادارى و... است و قشر 15 تا 45 سال را مخاطب خود قرار 

داده است.
 حمايت مجلس از مراكز درمان نابارورى

محمدبيگى بيان كرد: در اين قانون احكام ادارى متعددى ديده شــده 
اســت كه براســاس آن، خانواده هاى چند فرزندى مشــوق دريافت 
مى كنند و در واقع اين مشــوق هاى جمعيتى در كنار فرهنگ سازى و 

اقدامات تبليغى مى تواند منجر به افزايش فرزندآورى شود.
وى بــا تأكيد بر اينكه دولت آينــده بايد در قبال جمعيت آينده نگرى 
و آينده نگارى داشــته باشد، گفت: دولت ســيزدهم بايد براى مسئله 
جمعيت ســندهاى مختلــف تدوين كند، شــوراى عالى جمعيت و 
خانواده را تشكيل دهد، ســاختار جمعيت وزارتخانه را ايجاد كند و 
نهاد باالدستى تحت عنوان ستاد عالى جمعيت تشكيل دهد تا به كمك 
اين ســتاد و ارتقاى جنبه هاى ادارى و اجرايى و نظارتى شــاهد يك 
جهش در مسئله فرزندآورى شويم كه به پويندگى، بالندگى و افزايش 

كيفيت جمعيت بينجامد.
رئيس فراكســيون جمعيت مجلس شوراى اســالمى با بيان اينكه به 
دنبال جمعيت سالم، متحرك، انديشمند و باهوش هستيم، افزود: ايران 
اســالمى بايد با ذخاير ژنتيكى خوب و انسان هاى مدير و مدبر اداره 

شود.
وى بيان كرد: جمعيت در فرآيند رشــد اقتصــادى نقش مهمى دارد، 
متأسفانه سياست گذاران معتقدند كه اقتصاد، دليل اصلى فرزند نياوردن 
است، اما پيمايش هاى اجتماعى و پژوهش هاى اقتصادى نشان مى دهد 
كه نگرش  ها سايه سنگينى را بر تمايل نداشتن به ازدواج و فرزندآورى 
ايجاد كرده اســت و مباحــث اقتصادى در جايگاه هــاى بعدى قرار 
مى گيرد، البته عوامل اقتصادى بسيار مؤثر است، اما علت اصلى نيست.
محمدبيگى گفت: به عنوان مثال، در استان هاى برخوردار كشور مانند 
تهران، گيالن، البرز، قزوين و... كمترين رشد جمعيت وجود دارد، اما 
در مقابل، استان هاى فقير رشــد جمعيت بيشترى دارند و اينجاست 
كه نگرش ها خودنمايى مى كنند هر چند كه با مشــوق هاى اقتصادى 

مى توان روند جمعيتى را افزايش دهيم.
وى تأمين مســكن، شــغل، عبور از بيكارى و... را از عوامل مؤثر و 
مشوق هاى اقتصادى براى حل مشكالت جوانان و ترغيب به ازدواج 

و فرزندآورى دانست.
اين عضو مجلس شــوراى اســالمى درباره حمايت مجلس شوراى 
اســالمى از موضوع درمان نابارورى بيان كــرد: در قانون 74 ماده اى 
جوانى جمعيت، پوشش 90 درصدى بيمه تأمين اجتماعى ديده شده 
اســت كه مى تواند در امر نابارورى مورد استفاده قرار گيرد و مجلس 
در قالب اين قانون مراكز درمان نابارورى از جمله مراكز درمانى جهاد 
دانشــگاهى را مورد حمايت خود قرار داده است، بودجه را افزايش 
داده و مقرر شــده اســت كه به ازاى هر استان مراكز درمان نابارورى 
را افزايش دهد تا شهرستان ها نيز از امكانات درمان نابارورى بهره مند 

شوند.

ابتكار: سوژه گران كردن بنزين در تبليغات انتخاباتى
 در اين جور مواقع است كه بايد تهديدها رو تبديل به فرصت 

كرد!!
خراسان: آخرين تير در كمان نامزدها

 بستگى به هنرشون داره كه بخوره به هدف!!
شهروند: واكسن روى خط توليد و واردات 

 يه موقع خط رو خط نشه از كشور ديگه سر دربياره!!
ابتكار: سقف كوتاه طرح هاى مسكن

 يه جورى طرح سازى كنيد كه سرمون نشكنه!!
قدس: نقشه نجات كشاورزى در دولت آينده

 راهنماى نقشه رو هم بدين دست به دست بياد !!
كيمياى وطن: سكه 16 ميليونى هم ده ميليون شد 

 اينا پيش لرزه هاى قبل انتخاباته!!
امتياز: وام وديعه مسكن؛ كى داده كى گرفته؟

 كِى  مسكنم عندالمطالبه شد؟؟
مهد تمدن: دولت سيزدهم و آينده بخش خصوصى

 بدون شرح!!
جمهورى اسالمى: ورود واكسن به كشور از سر گرفته شد

 باز هم روز از نو؛ روزى از نو!!
جمله: ستاد تنظيم بازار كجاست؟

 با ستاد كرونا دسته جمعى رفتن شمال، جوج بزنن!!
خريدار: بدون تعارف هشدار مى دهيم آب نيست

 گشتم نبود؛ نگرد نيست!!
دنياى جوانان: اقتصاد كشور نيازمند جراحى است

 الزمه كه بكوبى از نو بسازى!!
صمت: پيش لرزه هاى بازار نابسامان
 قبلش بايد يه اولتيماتوم بدن!! 

اعالم نتايج پذيرفته شدگان نهايى 
آزمون استخدامى سال 99 آموزش وپرورش

 معاونت برنامه ريزى و توســعه منابع وزارت آموزش وپرورش با 
صدور اطالعيه اى «نتايج بررســى صالحيت هاى عمومى(گزينش) و 
فرايند جذب پذيرفته شــدگان نهايى آزمون استخدام پيمانى آبان ماه 

سال 1399 آموزش وپرورش» را اعالم كرد.
به گزارش ايســنا، در متن اين اطالعيه آمده اســت: پذيرفته شدگان 
آزمــون اســتخدامى وزارت آموزش وپرورش در هشــتمين آزمون 
متمركز دســتگاه هاى اجرايى كشــور آبان  ماه 1399 (موضوع مجوز 
31 ارديبهشت ماه 99 ســازمان ادارى و استخدامى كشور)؛ به اطالع 
مى رساند؛ اســامى پذيرفته شــدگان نهايى آزمون مذكور پس از طى 
مراحل قانونى و تأييد صالحيت هاى عمومى آنان از ســوى گزينش، 
جهت ثبت نام در دوره مهارت آموزى به دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه 
تربيت دبير شــهيد رجايى ارسال شده اســت. بر اساس اين اطالعيه، 
پذيرفته شــدگان رشته هاى شغلى «هنرآموز» و «استادكار» و «دبيركار و 
فناورى» جهت اطالع، ثبت نام و شركت در دوره مهارت آموزى، حداقل3

روز پس از انتشار اين اطالعيه، به سايت دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايى 
به نشانى https://www.sru.ac.ir مراجعه كنند. همچنين پذيرفته  
شدگان ساير رشته هاى  شغلى (دبير، آموزگار، مراقب سالمت، مشاور 
و مربى امور تربيتى  مدارس) جهت اطالع از ثبت نام و شركت در دوره 
مهارت آموزى، حداقل 3 روز پس از انتشــار اين اطالعيه به ســايت 

دانشگاه فرهنگيان  به نشانیhttps://cfu.ac.ir  مراجعه كنند.

كارت مجوز حمل سالح و مهمات شكارى مدل چخماقى يك 
لول ته پر،ساخت تركيه به شماره بدنه 229548 و به شماره 

مجوز 31394 به نام هادى پورحسينى،فرزند على، به شماره ملى 
3873823349 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت مجوز حمل سالح و مهمات شكارى مدل ساچمه زنى يك لول 
ته پر، كاليبر 12 ،ساخت ايران به شماره بدنه 41801797 و به شماره 
شناسه 13218868389 به نام محمد كلهرى،فرزند نظامعلى،شماره 

شناسنامه 444 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 نيروى انتظامى به عنوان نيرويى كه وظيفه 
حفظ امنيت داخلــى را برعهده دارد در همه 
حوزه ها بايد نقش خود را به خوبى و درستى 

ايفا كند.
در همين راســتا نيروى انتظامى اســتان با به 
كارگيرى تمام امكانات، آمــاده تأمين امنيت 
براى برگزارى انتخاباتى ســالم و قانونمند با 
حضور پرشور و مشــاركت حدأكثرى مردم 
است و برنامه ريزى بسيار مطلوبى  را در اين 

زمينه براى اين حوزه در نظر گرفته است.
فرمانده انتظامى اســتان همدان گفت: نيروى 
انتظامى نيز همچون ساير دستگاه ها تمام توان 
و امكانات خود را در راستاى تحقق منويات 
رهبر معظم انقــالب براى برگزارى انتخاباتى 
حدأكثرى و خلق حماســه اى ديگر در تاريخ 

ايران اسالمى به كار خواهد گرفت.
ســلمان اميرى در جمع خبرنگاران بيان كرد: 
12 هــزار نفر از عوامل انتظامــى، كار تأمين 
امنيت و حفاظــت از آراى مردم در انتخابات 

28 خرداد ماه استان را بر عهده دارند.
وى با تأكيد بر اينكه اميدآفرينى براى مشاركت 
حدأكثــرى مردم در انتخابات اســت، افزود: 
مشاركت در انتخابات موجب عزت و اقتدار 
ايران اســالمى در همه عرصه هــا و افزايش 

سطح و ضريب امنيت كشور خواهد شد.
 مجمــوع  فعاليت هاى پليس در 3

ماهه نخست سال  جارى 
اميــرى گفت: 14 هزار و 530 طرح عملياتى، 
موضوعى، حجمى و نقطه اى در استان همدان 
اجرا شده كه در حوزه مواد مخدر با اجراى 2
هزار و 539 عمليات 740 كيلوگرم انواع مواد 

مخدر كشف و ضبط شده است.
وى با بيان اينكــه 261 هزار و 215 تماس با 
مركز فوريت هاى پليســى 110 استان همدان 
برقرار شده است، افزود: آمار تماس ها حدود 
2 برابر نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 
افزايــش يافته و همچنيــن 158 هزار تماس 
معادل 66 درصــد از كل موارد براى دريافت 
مشاوره و 80 هزار تماس نيز منجر به عمليات 

پليس شده است.
فرمانده انتظامى اســتان همــدان افزود: 82

درصد سرقت ها در 3 ماه امسال كشف شده به 
نحوى كه شاهد كاهش آمار سرقت هاى مهم 
از جمله كاهش 24 درصدى ســرقت مغازه، 
17 درصدى واحدهاى مسكونى، 19 درصدى 

خودرو و 296 درصدى كيف قاپى در مقايسه 
با مدت مشابه سال  گذشته هستيم.

اميرى  از ســاماندهى 2 هزار و 59 شــبگرد 
و نگهبان محله در ســطح اســتان خبر داد و 
گفت: 25 هــزار و 44 پرونده در كالنترى و 
پاسگاه هاى استان تشكيل شده كه 22 درصد 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته افزايش 

داشته است.
وى انهدام 19 باند تهيه و توزيع مواد مخدر، 
دستگيرى هزار و 146 قاچاقچى و توزيع كننده 
مواد مخدر، دســتگيرى هزار و 137 معتاد و 
دستگيرى 41 نفر از اراذل و اوباش را از ديگر 
اقدامات فرماندهى انتظامى استان همدان در 3

ماهه نخست سال جارى ذكر كرد.
  انهدام 13 باند بزرگ سرقت

فرمانده انتظامى استان همدان افزود: همچنين 
در اين مدت 13 باند بزرگ سرقت در استان 

متالشى و 559 سارق نيز دستگير شدند.
اميرى گفت: همچنين 2 هزار و 398 قاچاقچى 
كاال و ارز در  اســتان همدان دســتگير شدند 
و ارزش ريالى محموله هاى كشف شده 152

ميليارد تومان بوده است.
به گفته وى، مجموع پرونده قاچاق تشــكيل 
شده در 3 ماهه سال جارى 2 هزار و 65 فقره 
بوده كه ارزش مالى 203 فقره از اين پرونده ها  
باالى صد ميليون تومان و 4 پرونده نيز مربوط 

به قاچاق سازمان يافته است.
فرمانده انتظامى استان همدان بيان كرد: پليس 
فضاى توليد و تبادل اطالعات انتظامى استان 
نيز بــه 427 پرونده رســيدگى و 114 مجرم 

اينترنتى را دستگير كرده است.
به گفته وى، 121 ســايت مجرمانه نيز در اين 
مدت در اســتان همدان شناسايى شده كه 45
درصد نســبت به 3 ماهه سال گذشته افزايش 

داشته است.
 افزايش 21 درصد تلفات جاده اى 

نسبت به سال گذشته
فرمانده انتظامى استان همدان با اشاره به اينكه 
در حوزه راه و راهور 22 درصد افزايش فوتى 
تصادفات درون شــهرى و 20 درصد افزايش 
فوتى برون شــهرى را شــاهد بوديــم افزود: 
متأســفانه 21 درصد تلفات جاده اى نسبت به 

سال گذشته  افزايش داشته است.
وى بــا بيان اينكه  تمام راننــدگان با رعايت 
قوانين راهنمايى  و رانندگى  و نيز مســئوالن 
در فراهم كردن زيرساخت ها نسبت به كاهش 
اين آمار كمك كنند گفت: امسال 84/2 درصد 
تصادفات در محــدودى 30 كيلومترى داخل 

شهرها اتفاق افتاده است.
اميرى با بيان اينكه 15/2درصد تصادفات در 
جاده شــهرى و برون شــهرى رخ داده است 
كــه ايمن نبودنــد افــزود: 15/7درصد افراد 

در محدوده 30 كيلومترى داخل شــهر فوت 
كردند.

وى بــا قدردانى از تالش اســتاندار و معاون 
عمرانيــش در پيگيــرى مطالبــات پليس از 
ساير دســتگاه ها گفت: معاونت اجتماعى نيز 
در حوزه اطالع رســانى و پيشگيرى از جرايم 
اقدامات مؤثــرى انجام داده كــه مى توان به 
ارجاع 3 هــزار و 955 پرونده قضايى به 24

مركز مشاوره اشاره كرد.
فرمانده انتظامى استان همدان با بيان اينكه 85

درصد اين پرونده ها منجر به صلح و سازش 
شــده كه رقم قابل توجهى اســت بيان كرد: 
امســال 5 هزار و 543 فقــره انواع گواهينامه 
رانندگى صادر شــده اســت كه 278 درصد 

افزايش را نشان مى دهد.
وى با اشــاره به  هزار و 777 فقره  خودرو با 
8 درصد افزايش شــماره گذارى وسايل نقليه 
گفت: 11 درصد كاهش پالك گذارى خودرو 
را نســبت به مشابه سال گذشته شاهد هستيم 
اما  موتورســيكلت 8 درصد افزايش داشــته 

است.
اميرى بــا بيــان اينكه معاونت بهداشــت 
عمومى نيز به 2 هــزار و 509 نفر خدمات 
پزشــكى با تعرفه دولتى ارائه كرده اســت: 
بيان كرد: امســال 366 نفر مشمولين غايب 

نيز جذب شدند.

وعده هاى بى عمل 
زلزله اى با تخريب پيدا 

و پنهان
 مدير گروه مسائل و آسيب هاى اجتماعى 
انجمن جامعه شناسى ايران وعده بى عمل را 
مانند زلزله اى با تخريب هــاى پيدا و پنهان 
در جامعه دانســت و گســترش آسيب هاى 
اجتماعى، اقتصادى، سياســى و فرهنگى  را 

نتايج آن برشمرد.
احمد بخارايــى در گفت وگو بــا ايرنا، در 
سياســى،  اجتماعى،  پيامدهــاى  تشــريح 
اقتصــادى و فرهنگى وعده هايــى كه داده 
مى شود، اما اجراى آنها خارج از ذهن است، 
گفت: وقتــى برخى افراد بويــژه نامزدهاى 

انتخابات رياســت جمهورى وعده مى دهند 
و آن وعــده عملى و حادث نمى شــود، به 
مانند زلزلــه اى عمل مى كند كه جامعه را در 

بر مى گيرد.
وى افزود: هر اندازه شدت و ريشتر اين زلزله 
بيشتر باشد خرابى آن دوچندان خواهد بود 
و معموالً افرادى كه در هر 4 زمينه فرهنگى، 
اجتماعى، سياسى و اقتصادى ناتوان هستند 
بيش از همگان ضربه مى خورند و بقيه افراد 
هم در يك بعد بيشتر و در بعدى ديگر كمتر 

دچار آسيب مى شوند.
مديرگروه مســائل و آســيب هاى اجتماعى 
انجمن جامعه شناسى ايران با تأكيد بر اينكه 
وقتى زلزله اتفاق مى افتــد ترك هاى پيدا و 
پنهانى از خــود برجاى مى گــذارد، گفت: 
جمله  از  اجتماعى  آســيب هاى  گســترش 

طالق هاى عاطفى، پرخاشگرى، شكاف بين 
نسلى و رشــد منفعت طلبى و خودكشى و 
فاصله بين والدين و فرزندان از جمله موارد 
پيــدا و پنهان زلزله وعده هاى توخالى و غير 

عملى است.
وى در پاســخ بــه اينكه با وجــود علم به 
عملى نشدن چرا وعده اى عنوان مى شود، با 
بيان اينكه انداختــن بار بيش از توان تحمل 
بر دوش كســى، نوعى تكليــف مااليطاق 
محسوب مى شود كه باعث تخريب و زمين 
ماندن كار مى شود، افزود: تهديد دانش آموزان 
و دانشجويان به درس خواندن توسط والدين 
نوعى از اين نوع تكليف است كه يا جواب 
عكس مى دهد يا منجر به زمين گير شدن آن 

تكليف مى شود.
بخارايى با تأكيد بــر اينكه اعتماد عمومى 

پديده اى است كه نه يك شبه پديد مى آيد 
و نه يك شــبه از بين مــى رود، بلكه يك 
معلول يا خروجى يا محصولى اســت كه 
فرايندى بايد طى شــود تــا اين خروجى 
به توليد اجتماعى برســد، بيــان كرد: در 
جامعه هم اعتماد زمانــى پديد مى آيد كه 
افراد احســاس كنند كه هستند و به بازى 
گرفته مى شــوند و ديگران آنها را مى بينند، 

مى شنوند و مى پذيرند.
وى گفت: در اين شــرايط اســت كه شاهد 
حضور و مشــاركت اجتماعى افراد خواهيم 
بود اما در جامعه اى كه افراد به اســم خودى 
و غيرخودى دفع مى شــوند نمى توان انتظار 
اعتماد و مشــاركت داشــت. بــه عبارتى 
نمى توان در گوش فــردى زد و از او انتظار 

اعتماد داشت.

فرمانده انتظامى استان در جمع خبرنگاران: 

 12 هزار  پليس
 امنيت انتخابات استان را تأمين خواهند كرد
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بورس خبـر

72 پنل خورشيدى به خانوارهاى عشايرى 
استان همدان تحويل شد

 مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان همدان از تحويل 72
پنل خورشيدى به خانوارهاى عشايرى استان خبر داد و گفت: همدان 

در اين زمينه جزو 3  شركت توزيع برتر كشور است.
به گزارش ايرنا،  شــيرزاد جمشــيدى در جمع خبرنگاران با اشاره به 
برنامه ريزى اين شــركت در راستاى توســعه انرژى هاى نو افزود: از 
برنامه هاى اجرايى اين شــركت در سال جارى تجهيز عشاير كوچ رو 
اســتان به پنل هاى خورشيدى قابل حمل اســت كه در مراسمى اين 

پنل هاى خورشيدى به عشاير استان واگذار شد.
وى با اشــاره به وجود 2 هزار و 500 خانوار عشاير كوچ رو در استان 
همدان بيان كرد: امسال برنامه تحويل 500 پنل خورشيدى قابل حمل 

براى خانوارهاى عشايرى در دستور كار است.
جمشــيدى گفت: هزينه هر پنل خورشيدى عشاير معادل صد ميليون 
ريال اســت كه هر خانواده با پرداخت ده درصــد اين مبلغ مى تواند 

نسبت به ثبت نام و تحويل پنل اقدام كند.
وى با اشاره به اينكه استان همدان جزو نخستين استان هايى است كه 
پنل هاى خورشيدى موبايل را تحويل عشاير مى دهد، بيان كرد: معادل 
90 درصد هزينه اعالم شــده برابر با 9 ميليون تومان از محل بند «ج» 

تبصره 6 قانون بودجه (عوارض روستايى) تأمين مى شود.
جمشيدى با اشاره به مشخصات پنل هاى خورشيدى عشايرى گفت: 
اين پنل هــا قابليت توليد صد وات برق را دارنــد و به باترى متصل 
مى شــوند و به همين ميزان امكان شارژ موبايل و روشنايى محدود را 
خواهند داشت. مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان با 
اشــاره به فعال بودن 6 نيروگاه خورشيدى 7 مگاواتى و يك نيروگاه 
يك مگاواتى در اســتان بيان كرد: امســال نيز 2 نيروگاه خورشيدى 

مقياس بزرگ در استان در دستور كار است.
وى با بيان اينكه 54 نيروگاه خورشيدى محدود به ظرفيت انشعاب نيز 
در استان فعال است، گفت: اين نيروگاه ها در مجموع با ظرفيت هزار 
و 85 كيلووات اســت كه 44 مورد آن مربوط به انشعابات خورشيدى 

خانگى و ده مورد مربوط به ساير مصارف است.

چند توصيه بورسى و اقتصادى 
به دولت بعدى

 يــك تحليلگر بازار ســرمايه به دولت بعدى پيشــنهاد كرد با به 
رسميت شناختن استقالل سازمان بورس، ضمن انجام اقداماتى براى 
رفع بحران فعلى بازار ســرمايه، دست به اقدامات بلندمدت براى رفع 

معضالت اقتصادى بزند.
مهدى ســورى در مورد انتظارات بورســى از دولت آينده بيان كرد: 
انتظاراتى كه از رئيس جمهور آينده داريم، در مورد ديدگاهى اســت 
كه دولت بايد نســبت به بازار سرمايه داشــته باشد. از سوى ديگر 
اقدامــات آنى و فــورى براى كنترل وضعيت و بحــران فعلى بازار 
سرمايه و مهمتر از 2 موضوع مذكور، اقدامات اساسى است كه بايد 
در اقتصاد انجام شــود تا هم اوضاع تورم، هم اوضاع نقدينگى و هم 
اوضاع توليد كشــور بهبود پيدا كند و به تبع آن اوضاع بازار سرمايه 

نيز بهتر شود.
وى با تأكيد بر اينكه نوع نگاه به بازار ســرمايه، شــناختن ظرفيت ها، 
پتانسيل ها و درجه اهميت بازار سرمايه بسيار مهم است، به ايسنا گفت: 
در فعاليت هاى انتخاباتى شاهد اين بوديم كه كانديداها خيلى متوجه 
ظرفيت بازار سرمايه نبودند. در صورتى كه بازار سرمايه مى تواند رأى 

غيرحزبى زيادى براى كانديداها جذب كند.
 دولت نبايد به دنبال برداشت پول از بازار سرمايه باشد

سورى با بيان اينكه بازار سرمايه پويا مى تواند جور بسيارى از مخارج 
و هزينه هايــى كــه دولت بايد جاى ديگر هزينه كند را بكشــد، بيان 
كرد: ســطحى ترين و اشــتباه ترين نوع نگاه به بازار سرمايه اين است 
كه دولت ها به چشــم تأمين مالى و رفع كســرى بودجه به اين بازار 
نگاه كنند. در صورتى كه  نگهدارى درســت از بازار سرمايه مى تواند 
بسيارى از هزينه كردهايى كه دولت براى توليد انجام مى دهد را انجام 
ندهد و بتواند توليد پوياترى داشــته باشد. براى مثال وام هاى تكليفى 
كه دولت بر عهده بانك ها مى گذارد و به بانك ها اجازه خلق نقدينگى 
مى دهد الزم نيست انجام شود و مى تواند براى كنترل تورم از 2 جهت، 
يكى براى بهبود شرايط توليد و يكى هم از نظر كنترل خلق نقدينگى 

كمك كند.

دليلى بر افزايش قيمت مسكن  پس از انتخابات نمى بينم
 معاون وزير راه   و شهرســازى گفت: اقدامات دولت و مجلس شامل طرح اقدام ملى 
مســكن، ماليات بر خانه هاى خالى و كنترل بازار اجاره در ثبات بازار مسكن مؤثر بوده و 

پس از انتخابات نيز دليلى بر افزايش قيمت مسكن وجود ندارد.
محمود محمودزاده در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: بازار مسكن يك بازار چندوجهى است 
كه نوســانات آن چندان به موضوعات درون بخشــى مربوط نمى شود و بازارهاى موازى 

روى آن تأثير مى گذارد.
وى افزود: در حدود 3 ســال گذشته كه بازار روند افزايشى به خود گرفته بود نمى شد به 
طور مطلق گفت اين موضوع ناشــى از اقدامات مثبت و منفى يك بخش يا دستگاه است 

و يك بعدى به آن نگاه كرد. در حال حاضر نيز همينطور است. اما قطعاً برنامه هاى وزارت 
راه وشهرسازى در ايجاد ثبات بازار مسكن در ماه هاى اخير تأثيرگذار بوده است.

معاون وزير راه وشهرســازى با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 530 هزار واحد مسكن 
ملى به مرحله اجرا رســيده اســت گفت: طرح اقدام ملى مسكن، ماليات خانه هاى خالى 
و اقداماتى كه براى كنترل بازار اجاره انجام شــد تأثير خود را در بازار مسكن ايجاد كرده 
اســت. اما تأكيد مى كنم كه نمى توان از اين موارد به عنوان عوامل اصلى كاهش قيمت ها 

نام برد.
محمودزاده درباره پيش بينى بازار مسكن پس از انتخابات رياست جمهورى افزود: دليلى بر 
افزايش قيمت مسكن پس از انتخابات رياست جمهورى نمى بينم و اميدواريم هرچه جلوتر 
مى رويم با به ثمر رســيدن پروژه هاى وزارت راه وشهرســازى، بازار از پايدارى بيشترى 

برخوردار شود.
وى در پاســخ به اين ســؤال كه با وجود تعيين ســقف 20 درصدى براى اجاره بها در 
كالنشــهرها به جز تهران، علت رشد 36 درصدى نرخ اجاره در يك سال اخير چه بوده 
است گفت: افزايش     36 درصدى مربوط به كل بازار اعم از قراردادهاى جديد و تمديد 
اســت ولى آنچه كه ستاد كرونا به عنوان سقف مجاز 20 درصد تعيين كرده فقط مربوط 
به تمديد اســت، بنابراين اين اختالف مى تواند به اين علت باشد كه قراردادهاى جديد با 

ارقام باال تنظيم شده است.
به گفته محمودزاده، همين كه نرخ رشــد اجاره بســيار پايين تــر از ميزان افزايش قيمت 
مســكن بوده، نشان مى دهد سياســت وزارتخانه مبنى بر نرخ گذارى و كنترل بازار اجاره 

جواب داده است.
اقتصاداقتصاد

 eghtesad@hamedanpayam.com

 تأميــن منبع آبى پايــدار براى 
است،  استان  اساسى  مسئله  همدان 
زيرا به گفته مســئوالن منبع اصلى 
آب رسانى به همدان تنها 60 درصد 

آب دارد.
مديرعامــل شــركت آب وفاضــالب 
اســتان همــدان در اين  بــاره گفــت: 
 110 تاكنــون  ســال  ابتــداى  از 
ــتان رخ  ــى در اس ــر بارندگ ميلى مت
در 50  بارندگــى   كاهــش  و  داده 
ســال اخيــر كم نظيــر بــوده اســت.

سيد  هادى حسينى بيدار با اشاره به 
كاهش 44 درصدى بارندگى افزود: 
متوســط بارندگى در استان همدان 
233 ميلى متر است در حالى  كه اين 
رقم در مدت مشــابه سال گذشته 

414 ميلى متر بوده است.
بارندگـى  مقـدار  كـرد:  بيـان  وى 
متوسـط  بـه  نسـبت  امسـال 

بلندمـدت 40 سـاله 31 درصد كاهش داشـته 
و 60 درصـد سـد اكباتان برابر بـا 19 ميليون 

اسـت. پـر  مترمكعـب 
حسينى بيدار گفت: ســد آبشينه هم به عنوان 
«دومين منبع آبى شهرستان همدان» 3/6ميليون 

مترمكعب آب دارد.
وى با اشاره به ســخت بودن شرايط موجود 
افزود: در سال 86، هزار و 950 ليتر آب توليد 
مى شد، اما امســال 250 ليتر كاهش يافته در 
حالــى  كه به دليل مهاجرت، افزايش جمعيت 

هم داشته ايم.
حســينى بيدار بــا بيــان اينكــه مــردم همــدان 
ــر  ــرف آب 50 ليت ــوى مص ــه الگ ــبت ب نس
كــرد:  بيــان  مى كننــد،  مصــرف  بيشــتر 
بــراى هــر نفــر در خانــوار 150 ليتــر آب در 
نظــر گرفتــه شــده در حالــى  كــه 197 ليتــر 

مصــرف مى كننــد.
ــدان  ــتان هم ــا اس ــركت آبف ــل ش مديرعام
ــاز  ــن آب موردني ــراى تأمي ــژه ب ــدام وي از اق
نيــروگاه شــهيد مفتــح هــم خبــر داد  و 

گفــت: 650 ليتــر در ثانيــه پســاب فاضــالب 
ــروگاه  ــار ني ــوب در اختي ــت مطل ــا كيفي ب
ــه پتروشــيمى  ــرار اســت ب ــه و ق ــرار گرفت ق
هگمتانــه و شــهرك صنعتــى ويــان هــم داده 

شــود.
حســينى بيدار افــزود: امــكان انتقــال پســاب 
ــاده  ــير ج ــه در مس ــى ك ــه صنايع ــه هم ب
ــود دارد  ــده وج ــع ش ــران واق ــدان - ته هم
اســدآباد  نهاونــد،  رزن،  شــهرهاى  در  و 
وجــود  شــرط  بــه  هــم  تويســركان  و 

ــن كارى هســت. ــكان چني ــرمايه گذار، ام س
تصفيه خانــه  انتقــال  خــط  افــزود:  وى 
فاضــالب فامنيــن هــم انجــام شــده و بــه 36

ــا تانكــر آب رســانى مى شــود  روســتا هــم ب
ــش  ــتا افزاي ــا 160 روس ــت ت ــن اس و ممك

ــد . ياب
حسينى بيدار با اشــاره به اقدامات انجام شده 
بــراى خدمت رســانى بهتر به مــردم گفت: 
نزديــك به 500 ميليــارد تومان پــروژه در 

روستاها در دست اجرا قرار دارد.

 مديــركل امور مالياتى اســتان همدان با اشــاره به 
دســتورالعمل تبصره ماده (100) قانــون ماليات هاى 
مستقيم، شــرايط ارائه اظهارنامه مالياتى، برخوردارى از 
ماليات مقطوع و تقسيط پرداخت براى برخى از صاحبان 

مشاغل در خردادماه را اعالم كرد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل امور مالياتى اســتان 
همــدان، محمد دلشــادى، با بيان ايــن مطلب گفت: 
با توجه بــه دســتورالعمل شــماره 200/1400/511

مورخ 1400/3/17 و همچنين دســتورالعمل شــماره  
200/15161/د مــورخ 1400/3/18، ســازمان امــور 
مالياتى كشــور براى برخى صاحبان مشاغل، تسهيالت 
برخــوردارى از ماليــات مقطــوع را در نظر گرفته كه 
صرفاً شامل گروه دوم و سوم مشاغل موضوع ماده(2) 
اصالحى آيين نامــه اجرايى موضوع مــاده(95) قانون 
ماليات هاى مســتقيم كه مجموع فــروش كاال و ارائه 
خدمات آنها در ســال 1399، حدأكثر 45 برابر معافيت 
موضوع ماده(84) قانون ماليات هاى مستقيم و به ميزان 

16 ميليارد و 200 ميليون ريال است، مى باشد.
وى افزود: اين گروه از صاحبان مشــاغل، در صورت 
تكميل و ارسال فرم موضوع اين دستورالعمل حدأكثر 
تا پايان خرداد ماه سال 1400 (از طريق سامانه سازمان 
امور مالياتى كشور) از نگهدارى اسناد و مدارك موضوع 
قانون ماليات هاى مستقيم اصالحيه مصوب 1394/4/31

و ارائه اظهارنامه مالياتى معاف مى شوند.
دلشادى گفت: صاحبان مشاغلى كه واجد شرايط حكم 
تبصره ماده (100) قانون مذكور بوده و بر مبناى موضوع 
فعاليت و يا اســتقرار محل فعاليت با دارا بودن مجوز 
فعاليــت از مراجع ذى صالح در عملكرد ســال 1398

مشــمول برخوردارى از معافيــت مالياتى يا نرخ صفر 
مالياتى شده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافيت يا نرخ 
صفر مالياتى در طى سال1399، مى توانند از مزاياى اين 
دستورالعمل استفاده كرده و ارائه نكردن اظهارنامه مالياتى 

در موعد مقرر، موجب لغو معافيت آنها نمى شود.
وى افزود: بديهى اســت مفاد بندهــاى(5) و (6) اين 
دســتورالعمل براى اين گونه مؤديان نيز جارى بوده و 
در  صــورت  خروج  مودى از  شــمول  مفاد  تبصره 
ماده(100)  قانون ماليات هاى مســتقيم، عالوه بر موارد 
مذكور در بندهاى (5) و (6) اين دستورالعمل، از هرگونه 

معافيت مالياتى يا نرخ صفر مالياتى محروم مى شوند.
 دلشــادى درخصوص نحوه تعييــن ماليات مقطوع و 
پرداخــت آن نيز گفــت: ماليات صاحبان مشــاغل بر 
مبناى ماليات قطعى عملكرد ســال 1398(اعم از اصل 
و متمم) بدين گونه تعيين شــده كه صاحبان مشاغل با 
ميزان ماليات قطعى تــا 30 ميليون ريال، بدون افزايش 
نسبت به عملكرد سال 1398؛ صاحبان مشاغل با ميزان 
ماليات قطعــى از 30,000,001 تا 60 ميليون ريال با 4

درصد  افزايش نسبت به عملكرد سال 1398؛ صاحبان 
مشــاغل با ميزان ماليات قطعى از 60،000،001 ريال تا 

120 ميليون ريال با 8 درصد افزايش نسبت به عملكرد 
سال 1398 و صاحبان مشــاغل با ميزان ماليات قطعى 
بيشــتر از 120 ميليون ريال با 12درصد افزايش نسبت 
به عملكرد ســال 1398 اعمال كرده و از تسهيالت اين 

دستورالعمل برخوردار مى شوند. 
وى مجدداً تأكيد كرد: مؤديانى كه مجموع فروش كاال 
و ارائه خدمات آنها در سال 1399 از مبلغ 16 ميليارد و 
200 ميليون ريال بيشتر باشد، مكلف به تسليم اظهارنامه 
و پرداخــت ماليات متعلق با رعايــت مقررات مربوط 

هستند. 
مديــركل امــور مالياتــى اســتان همدان  بيــان كرد: 
صاحبان مشــاغلى كه تمايل به اســتفاده از شرايط اين 
دســتورالعمل را دارند، مى بايســت از طريق سيســتم 
الكترونيكى(طبــق فرم مربوط) از طريق پايگاه اينترنتى

https://ntr.tax.gov.ir  مراتب را به سازمان امور 
مالياتى كشور اعالم كنند و تسليم فرم مذكور به عنوان 
آخريــن اقدام در مهلت مقرر قانونى توســط مؤدى به 
منزله پذيرش تمامى شروط دستورالعمل از جانب مؤدى 

خواهد بود. 
وى بيان كرد: بديهى است ماليات عملكرد سال 1399
مؤديــان موضوع ايــن دســتورالعمل در صورتى كه 
اظهارنامه مالياتى عملكرد سال 1399 خود را در موعد 
مقرر قانونى تســليم نمايند و پس از تسليم اظهارنامه 
مالياتى، فرم موضوع بند(1) اين دستورالعمل را قبل از 
پايان خرداد ماه سال 1400، به عنوان آخرين اقدام تسليم 
نكنند و يا در مهلت مقرر، فرم مربوطه را به سازمان امور 
مالياتى كشــور تسليم نكنند از شمول اين دستورالعمل 
خارج بوده و با رعايت مقررات مربوطه تعيين مى شود.

دلشادى درخصوص صاحبان مشاغلى كه امكان پرداخت 
ماليات مقطوع موضوع اين دســتورالعمل را به صورت 
يكجا تا پايان خرداد ماه ســال 1400 نداشــته باشند نيز 
گفت: براى اين دســته از مؤديــان، ماليات مقطوع فوق 
حداكثر تا 5 ماه به صورت مســاوى تقســيط مى شود و 
پرداخت نكردن ماليات در موعد مقرر، مشــمول جريمه 
موضوع ماده (190) قانون ماليات هاى مستقيم خواهد بود. 
 مديركل امور مالياتى استان همدان بيان كرد: هرگاه اسناد 
و مدارك مثبته اى به دست آيد كه مشخص شود مجموع 
فروش كاال و ارائه خدمات مؤدى در ســال 1399 بيش 
از مبلغ ابرازى به عنوان فروش كاال و خدمات و ســاير 
درآمدهاى فرم موضوع بند(1) اين دســتورالعمل بوده، 
مشــروط به اينكه مجموع درآمــد مؤدى از حدنصاب 
مقرر(16 ميليارد و 200 ميليــون ريال) تجاوز نكند، با 
رعايت مقررات بند (1-4) ماده (41) آيين نامه اجرايى 
موضوع ماده(219) قانون ماليات هاى مســتقيم، نسبت 
به محاسبه و حســب مورد مطالبه مابه التفاوت ماليات 
متعلقه(ماليات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از ماليات 
متعلقه پس از كسر ماليات ابزارى مودى در فرم موضوع 
بند (1) اين دســتورالعمل) با رعايت مقــررات اقدام 

خواهد شد و ما به التفاوت ماليات مطالبه شده در اجراى 
اين بند از دســتورالعمل، مشمول جريمه موضوع ماده 

(192) قانون ماليات هاى مستقيم نخواهد بود. 
 دلشادى در ادامه  گفت: هرگاه اسناد و مدارك مثبته اى 
به دســت آيد كه مشخص شود مجموع فروش كاال و 
ارائــه خدمات مؤدى در ســال 1399 بيش از مبلغ 16

ميليارد و 200 ميليون ريال بوده، مؤدى مذكور مشمول 
مفاد تبصره ماده (100) قانون ماليات هاى مستقيم نبوده و 
عالوه بر محاسبه و مطالبه ماليات وفق مقررات ماده(97) 
قانون ماليات هاى مستقيم، مشمول جرايم متعلقه از جمله 
جريمه تســليم نكردن اظهارنامه مالياتى در موعد مقرر 
قانونى و همچنين عدم امكان استفاده از تمامى معافيت ها 
و نرخ صفر از جمله معافيت موضوع ماده(101) قانون 

ماليات هاى مستقيم خواهد شد. 
مديركل امور مالياتى استان همدان با بيان اينكه صاحبان 
مشاغلى كه سال 1399 نخستين سال فعاليت آنها بوده 
اســت، مشــمول برخوردارى از مفاد اين دستورالعمل 
نخواهند بود، افزود: اين دسته از صاحبان مشاغل، مكلف 
به انجام تكاليف قانونى از جمله تسليم اظهارنامه مالياتى 

در موعد مقرر هستند.
دلشــادى همچنين درخصوص آن دســته از صاحبان 
مشاغل كه محل فعاليت آنها در سال گذشته تغيير كرده 
نيز گفت: هرگونه تغيير محل فعاليت در ســال 1399
نسبت به محل فعاليت در سال 1398 با عنايت به مفاد 
ماده (3) آيين نامه اجرايى موضوع تبصره (3) ماده (169) 
قانون ماليات هاى مستقيم، مشمول ثبت نام جديد بوده و 
مؤدى در محل فعاليت جديد مشمول اين دستورالعمل 
نخواهد بود؛ البته به اســتثناى مشاغل موضوع آيين نامه 
مذكور كه براســاس مجــوز صادره از طــرف مراجع 
 ذى صالح بيش از يك محل فعاليت براى همان مجوز 
داشــته باشند.  وى همچنين افزود: آن دسته از صاحبان 
مشاغلى كه ماليات عملكرد سال 1398 آنها حسب مورد 
با اعمال مقررات موضوع مواد (137)، (165) و (172) 
قانون ماليات هاى مستقيم محاسبه شده و يا در طى سال 
1398 به طور كامل فعاليت نداشته اند، ابتدا بايد ماليات 
ســال 1398 آنها بدون رعايت موارد مذكور محاسبه و 

سپس مبناى رشد مورد نظر قرار گيرد.
دلشــادى در پايان گفت: آن دســته از صاحبان مشاغل 
موضوع بند(الف) اين دستورالعمل كه ماليات تشخيصى 
عملكرد ســال 1398 آنان به قطعيت نرسيده است، در 
صورت تكميل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهاى 
تعيين شــده مطابق بند(ب) اين دستورالعمل به نسبت 
ماليات تشــخيصى عملكرد ســال 1398، مشمول اين 
دستورالعمل خواهند بود. بديهى است چنانچه ماليات 
عملكرد ســال 1398 مؤديان موضوع اين بند در فرايند 
رسيدگى و دادرسى مالياتى، كاهش يابد، اين امر تأثيرى 
در ميزان ماليات مقطوع پذيرفته شده عملكرد سال 1399

آنها نخواهد داشت.

مديركل امور مالياتى استان همدان اعالم كرد:

 پايان خرداد آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتى  

ذخيره سد اكباتان همدان 40 درصد كاهش يافت

60 درصد براى 6 ماه
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ُكشتى ساحلى در همدان جان گرفت
 براى نخستين بار مســابقات كشتى ساحلى استان همدان با معرفى 

نفرات برتر برگزار شد.
نخســتين دوره مسابقات كشتى ساحلى اســتان همدان با حضور 60 
كشــتى گير در رده هاى سنى نوجوانان، جوانان و بزرگساالن به ميزبانى 

روستاى امزاجرد برگزار شد.
در اين دوره از مســابقات و در رده نوجوانان، اميرحســين قاسمى از 
اللجين و محمدامين رجبى از روستاى امزاجرد در وزن 60 كيلوگرم به 
ترتيب اول و دوم شدند. همچنين در وزن 70 كيلوگرم ابوالفضل كمروند 
از نهاوند قهرمان شد و آرمين زهى از اللجين مقام دوم را كسب كرد، در 
وزن مثبت 70 كيلوگرم نيز محمدمهدى سليمى از اسدآباد عنوان نخست 

را به دست آورد و پوريا ذوالفقارى از امزاجرد دوم شد.
در رده ســنى جوانان و در وزن 60 كيلوگرم عرفــان خرقانى از قروه 
درجزين قهرمان شد، در وزن 70 كيلوگرم مهدى صادقى از اللجين به 
همراه حسين بهرامى از امزاجرد به ترتيب اول و دوم شدند، در وزن 80 
كيلوگرم محمدمهدى اصغرى از بهار قهرمان شد و محمدامين بارانى از 
نهاوند مقام دوم را به دســت آورد، در وزن مثبت 80 كيلوگرم اميرعلى 

پناه از امزاجرد عنوان قهرمانى را كسب كرد.
در رده سنى بزرگســاالن و در وزن 70 كيلوگرم حسن قاسمى از بهار 
مقام نخست را به دست آورد و مجتبى چهارمحالى از امزاجرد دوم شد 
ضمن اينكه در وزن 80 كيلوگرم يوسف سلگى از تويسركان بر جايگاه 

نخست ايستاد و على پاشائى از امزاجرد دوم شد.
در وزن 90 كيلوگرم فردين قهرمانى از اسدآباد عنوان نخست را به دست 
آورد و امير كوليوند از تويسركان دوم شد و در وزن مثبت 90كيلوگرم 
سروش رنجبر از همدان بر سكوى نخست ايستاد و ميثم شريفى ديگر 
كشتى گير همدانى دوم شد. اين مسابقات با همت اهالى و شورا، دهيارى 
امزاجرد و هيأت كشتى استان همدان براى نخستين بار در استان همدان 

برگزار شد كه نفرات برتر به مسابقات قهرمانى كشور اعزام مى شوند.
امزاجرد از مهدهاى مستعد ورزش هاى ساحلى و كشتى آليش است.

هفته پايانى ليگ برتر همدان 
به تيرماه موكول شد

 هفته پايانى رقابت هاى ليگ برتر فوتبال همدان روز جمعه چهارم 
تيرماه سال جارى برگزار مى شود تا چهره تيم قهرمان مشخص شود. 

سرپرست دبيرى هيأت فوتبال استان گفت: با توجه به برگزارى انتخابات 
رياست جمهورى و شوراهاى اســالمى شهر و روستا، امكان برگزارى 
مســابقات در جمعه هفته جارى ميسر نيست و با هماهنگى هاى انجام 

شده تصميم بر اين شد تا به چهارم تيرماه موكول شود.
على باللى افزود: البته قرار بر اين بود تا مسابقات را زودتر از انتخابات 
برگزار كنيم، اما برخى از تيم ها به دليل بسته بودن مكان هاى ورزشى به 
دليل شيوع كرونا و نيز ناآماده بودن شرايط تمرينى، درخواست به تعويق 

افتادن بازى ها را داشتند كه مورد موافقت قرار گرفت.
براســاس اعالم هيأت فوتبال همدان، هفته پايانى رقابت هاى ليگ برتر 
استان جمعه چهارم تيرماه جارى در شهرهاى مختلف برگزار مى شود و 
براساس برنامه اعالمى در هفته پايانى ليگ برتر استان تيم هاى كوالك 
سرخ تويسركان و مهر همدان در ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج به 

مصاف يكديگر مى روند.
همچنين پاســارگاد نوين نهاوند در ورزشگاه شهيد شمسى پور همدان 
پذيراى علم وادب خواهد بود، ســتاره سرخ تويســركان در ورزشگاه 
جوانان بهار با تاالر وحدت ديدار مى  كند و در آخرين بازى هفته پايانى 
ليگ برتر فوتبال همدان نيز شــهداى باباعلى بهار در ورزشگاه شهداى 

قدس همدان با صنايع دستى اللجين ديدار خواهد كرد.
فصل جديد رقابت هاى ليگ برتر فوتبال استان همدان گراميداشت ياد 
و خاطره ســردار شهيد قاسم سليمانى در حالى بهمن ماه سال گذشته 

آغاز شد كه به دليل شيوع كرونا وقفه چند ماهه را پشت سر گذاشت.
شهداى باباعلى بهاربخت نخســت قهرمانى در اين دوره از مسابقات 

است.

رونالدو به على دايى نزديك شد
مدافع قهرمانى گام نخست را محكم 

برداشت
 مدافــع عنوان قهرمانى توانســت در نخســتين ديدار خود در 

مسابقه يورو به برترى برسد.
تيم ملى فوتبال پرتغال در نخســتين ديدار گروه ششــم مسابقات 
يورو 2020؛ در ورزشــگاه پوشكاش آرنا شهر بوداپست به مصاف 
مجارستان رفت كه موفق شد در نهايت با نتيجه 3 بر صفر حريفش 

را شكست دهد.
تيم ملى فوتبال پرتغال روز گذشته در رقابت هاى قهرمانى اروپا 
برابر مجارســتان با نتيجه 3 بر صفر پيروز شــد. سهم كريستيانو 
رونالدو مهاجم پرتغال در اين مســابقه 2 گل در دقايق 86 و 91 
بود. به اين ترتيــب رونالدو تعداد گل هاى ملى خود را به 106 
گل افزايــش داد تا فاصله اش بــا على دايى آقاى گل ملى جهان 

به عدد 3 كاهش يابد.
دايى سال هاســت با 109 گل ملى، آقاى گل جهان است و نزديك 
شدن رونالدو به ركورد كاپيتان پيشين تيم ملى فوتبال ايران در يك 

سال گذشته بارها سوژه رسانه هاى معتبر دنيا شده است.

احتمال حضور تماشاگران در المپيك
 دولــت ژاپن احتمال حضور تماشــاگران در ورزشــگاه را در 

روزهاى آينده قبل از المپيك بررسى مى كند.
رسانه ها روز چهارشنبه گزارش دادند كه ژاپن مى تواند حدأكثر ده  
هزار هوادار را در مسابقات ورزشــى در آستانه بازى هاى المپيك 
شــركت دهد. كميته برگزارى بازى هاى توكيو مدت هاست تعداد 
هــواداران داخلى را كــه مى توانند در اين بازى ها شــركت كنند، 

ارزيابى مى كند.
قرار اســت بــا پايان وضعيــت اضطرارى در ژاپــن، اين طرح از 
20 ژوئــن(30 خرداد) اجرايى شــود. دولت امــروز در اين مورد 

بررسى هاى الزم را انجام مى دهد.
اين طرح حضور تماشاگران را به 50 درصد از ظرفيت ورزشگاه يا 
ده هزار نفر محدود مى كند. بر اين اساس كميته برگزارى بازى ها با 
اين طرح مى تواند درخصوص حضور تماشاگران داخلى در بازى 
المپيــك توكيو تصميم گيرى كند. پيش از اين حضور تماشــاگران 

خارجى ممنوع شده بود.
دولــت مى تواند اقداماتى از جملــه محدوديت در فروش الكل يا 

ساعات محدود كار براى بارها و رستوران ها را اعمال كند.

برنامه امروز و فرداى يورو2020
 رقابت هاى يورو2020 امروز و فردا با انجام 5 بازى دنبال مى شود.

امروز پنجشــنبه 27 خرداد ماه اوكراين با مقدونيه در بخارست بازى 
مى كند و دانمــارك و بلژيك در كپنهاگ به ديدار هم مى روند و در 

نهايت هلند و اتريش آمستردام با هم سرشاخ مى شوند.
فردا نيز مســابقات دنبال مى شود و ابتدا ســوئد مقابل اسلواكى در 
ســن پترزبورگ  به ميدان مى رود. سپس كرواسى با جمهورى چك 
در گالســكو بازى مى كند و در نهايت دو تيم بريتانيايى انگليس و 

اسكاتلند با هم ديدار مى كنند.

شكست آلمان برابر قهرمان جهان 
 فرانســه توانست با برترى يك بر صفر برابر آلمان، آغاز خوبى 

در يورو داشته باشد.
در حساس ترين ديدار دور اول مرحله گروهى يورو 2020 دو تيم 
ملى آلمان و فرانســه در مونيخ برابر هم به ميدان رفتند كه قهرمان 

جهان بازى را بهتر آغاز كرد.
فرانســه در دقيقه 20 به گل نخست رسيد. پاس پوگبا به هرناندز و 
ارســال اين بازيكن با اشتباه مت هوملس وارد دروازه آلمان شد تا 

ژرمن ها در خانه از حريف خود عقب بيفتد.
ــه  ــك گل ــرى ي ــا برت ــازى ب ــم ب ــاد دو تي ــالش زي ــود ت ــا وج ب
ــت جــدى  ــان نتوانســت موقعي ــيد و آلم ــان رس ــه پاي ــه ب فرانس
بــراى گل زنــى ايجــاد كنــد. بــه ايــن ترتيــب ديــدار حســاس ايــن 
دو تيــم بــا برتــرى يــك بــر صفــر فرانســه بــه پايــان رســيد تــا 

ــد.  ــاز كن ــروزى آغ ــا پي ــورو 2020 را ب ــان ي ــان جه قهرم

نفت اميديه نقره داغ شد
بقاى پاس با 3 امتياز باد آورده

 كميته انضباطــى با صدور آراى خــود در خصوص تخلفات 
باشــگاه و بازيكن نفت اميديه اين تيــم را در 7 بازى بازنده اعالم 

كرد.
كميته انضباطى آراى خود را درخصوص تخلفات باشگاه و بازيكن 

نفت اميديه صادر كرد.
بــا توجــه بــه تخلفــات باشــگاه نفــت اميديــه مبنــى بــر مداخلــه 
در جعــل و اســتفاده از بازيكــن غيرمجــاز بــه نام مســعود اشــرفى 
در بــازى مقابــل تيم هــاى شــاكى شــهردارى بندرماهشــهر، 
پــاس همــدان، شــهيد قنــدى يــزد در 2 بــازى، مــس شــهربابك 
ــواد 61 و 70  ــه م ــتند ب ــازى مس ــرى در 2 ب ــاهين بندرعام و ش
مقــررات انضباطــى مصــوب 1397 تيــم نفــت اميديــه بــا نتيجــه 

ــالم شــد.  ــده اع ــور بازن ــاى مذك ــر در بازى ه ــر صف 3 ب
بــا اعــالم ايــن رأى بيشــترين ســود را تيــم شــهيد قنــدى يزد بــرد و 
بــا كســب 5 امتيــاز 38 امتيــازى شــد و خــود را بــه رده دوم رســاند 
و جــاى نفــت اميديــه را گرفــت. تيــم پــاس نيــز كــه برابــر ايــن تيم 
مســاوى كــرده بــود 2 امتيــاز بــه دســت آورد و 27 امتيــازى شــد تــا 

عمــًال كابــوس ســقوط را از خــود دور كنــد.

مربيان ورزشى استان استانداردسازى مى شوند
 مربيان رشته هاى ورزشى استان همدان آناليز و استانداردسازى مى شوند.

مديركل ورزش وجوانان استان همدان، در جلسه هماهنگى برگزارى المپيادهاى ورزشى 
با بيان اين مطلب گفت: مربيان رشــته هاى ورزشــى بايد صالحيت علمى و عملى در 
رشــته ورزشــى خود را داشته باشــند كما اينكه بايد در بحث آناليز و استانداردسازى 

مربيان نيز ورود كرد.
حميد ســيفى در اين جلسه كه معاون ورزشى، مدير روابط عمومى برخى از هيأت هاى 
ورزشــى شركت داشتند، بيان كرد: آنچه امروز بيش از هر زمانى بايد مورد توجه باشد 

اســتمرار فعاليت ورزشى در دو بعد حرفه اى و همگانى است تا بتوانيم در مسابقات و 
المپيادها حرف براى گفتن داشته باشيم.

 در حال حاضر رشــته هاى ورزشــى متعــددى با حضــور ورزشــكاران توانمند در 
شهرستان هاى استان در حال فعاليت هستند. 

وى فعــال كردن مباحث بازاريابى و درآمدزايى در هيأت هاى ورزشــى را براى تأمين 
هزينه ها مهم برشمرد و گفت: اســتان همدان داراى ظرفيت هاى فراملى در حوزه هاى 
مختلف اســت كه مى توانند راهگشــاى امور باشند و هيأت هاى ورزشى استان بايد در 

فدراسيون ها صاحب كرسى شوند. 
در ادامه نيز معاون ورزشى اداره كل ورزش  و جوانان استان با اشاره به برگزارى المپياد 

اســتعداديابى ورزشى كشور در ســال جارى، افزود: تاكنون با 20 هيأت ورزشى استان 
جلسه تخصصى براى حضور در المپيادهاى ورزشى برگزار شده است.

محرم روزبه با اشــاره به اينكه در راستاى برگزارى اين المپياد كميته هاى تخصصى در 
اداره كل ورزش وجوانان برگزار شده اســت، گفت: براساس پيش بينى ها انتظار مى رود 
استان همدان در 2 رشــته ميزبان المپياد كشور شود و در 21 رشته ديگر نيز ورزشكار 

به مسابقات اعزام كند.
گفتنى است، در پايان اين جلســه از مژگان ملكى مربى هندبال شهرستان مالير كه در 
حال حاضــر 6 بازيكــن در اردوى تيم ملى دارد به پــاس زحمات وى از طرف هيأت 

استان تجليل شد.

آگهي مزايده (نوبت دوم)

محمد حسين پور- شهردار نهاوند

-شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهاد ها مختار مي باشد.
-كل هزينه هاى آبونمان مصرفى انشعابات سالن به عهده برنده مزايده مى باشد.

-هرگونه تعميرات و تغييرات سالن مربوطه با هماهنگى و موافقت شهردارى و هزينه هاى مربوطه به عهده برنده مزايده مى باشد.
-در صورت اعالم و نياز امور ورزشى شهردارى جهت استفاده از سالن براى پرسنل شهردارى برنده مزايده مى بايست بدون اخذ هزينه با پرسنل معرفى 

شده توسط امور ورزشى شهردارى همكارى نمايد. 
-متقاضيان مي بايست مورد تاييد اداره ورزش و جوانان بوده و كارت مربيگري داشته باشند.

-بيمه نمودن كليه تجهيزات و ورزشكاران بر عهده برنده مزايده مي باشد.
-هزينه چاپ آگهي و هزينه كارشناسى و هزينه ثبت نام در سامانه ستاد بر عهده برنده مزايده مي باشد.

-متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را به صورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 نزد بانك  مهر ايران واريز نموده و فيش 
واريزي را در سامانه ستاد بارگذاري نمايند و يا به جاي وجه نقد از ضمانت نامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه 

باشد استفاده نمايند.
-متقاضيان از مورخ 1400/03/19 لغايت 1400/03/27 اسناد را دريافت و تا مورخ 1400/04/08 در سامانه ستاد ثبت نام نمايند.

-كميسيون عالي معامالت مورخ 1400/04/09در محل شهرداري تشكيل و چنانچه حداقل سه پيشنهاد در سامانه ارائه شده باشد مفتوح و برنده اعالم خواهد 
شد. (م الف 1067)

چاپ آگهي نوبت اول :1400/03/19
چاپ آگهي نوبت دوم : 1400/03/27    

 شهرداري نهاوند در نظر دارد با توجه به بند يك از 467 جلسه شوراي اسالمي شهر نهاوند سالن همكف دانشگاه علمي كاربردي را جهت استفاده سالن 
ورزشي به صورت اجاره بها ماهيانه و به مدت يك سال به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صالحيت و با شرايط ذيل واگذار نمايد.در ضمن متقاضيان جهت 

شركت در مزايده مي بايست از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir ثبت نام و اسناد و فرم پيشنهاد قيمت را بارگذاري نمايند.
- متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند به شماره تلفن 208-33237445-081 تماس حاصل نمايند.

مبلغ سپرده شركت در مزايدهمدت اجارهمبلغ كارشناسى (پايه) براى 12 ماهشرح
واگذارى سالن همكف دانشگاه علمى 
كاربردى به صورت اجاره ماهيانه

50/000/000 ريال12ماه600/000/000 ريال

 تيم فوتبال شــهردارى همــدان با غلبه بر 
ميهمان خود ملى حفارى اهواز در يك قدمى 

صعود به ليگ يك قرار گرفت.
هفته بيست وسوم رقابت هاى فوتبال دسته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كشور با انجام 7 بازى در 
شهرهاى مختلف دنبال شد و شهردارى همدان 
با غلبه بر ميهمان خود و با توجه به ساير نتايج 
با اقتدار در صدر جدول در يك قدمى صعود 

به ليگ دسته يك قرار گرفت.
تيم فوتبال شــهردارى اين هفتــه ميزبان تيم 
جنوبى ملى  حفارى اهواز بود، شــاگردان رضا 
طالئى منش كه به اهميــت اين بازى و حفظ 
صدرنشــينى واقف بودند با انگيزه باال قدم به 
ميدان گذاشــتند تا با كسب 3 امتياز بازى راه 

خود را براى صعود هموار كنند.
بازى با حمالت تيم شــهردارى آغاز شــد، 
امــا يك حادثه دلهره و نگرانــى را به اردوى 
شهردارى مسئولى كرد. حسين كاظمى كاپيتان 
شهردارى با خطايى كه در دقيقه 5 روى مهاجم 
حريف انجــام داد با كارت قرمز داور روبه رو 

شد تا شهردارى ده نفره بازى را دنبال كند.
اخراج كاظمى شــوك بزرگى بــود كه بر تيم 
شــهردارى وارد شــد و بازيكنان اين تيم با 
انگيزه اى باال و دوندگى بيشــتر تالش كردند 

تا جاى خالى كاپيتان را پر كنند.
بازى روان و با برنامه شــهردارى باعث شد تا 
نبض بازى در دست شاگردان طاليى باشد و 
شــهردارى در همان نيمه  نخست به آنچه كه 
نياز داشت دست يافت و در دقيقه 36 در يك 

حركت ايستگاهى به گل برترى رسيد.
ارسال توپ اوت بلند توسط محمدعباس تبار 
به درون محوطه جريمه روى سر مدافع پيش 
تاخته محمد شــعبانى جفت وجور شد تا اين 

بازيكن گل برترى را به ثمر برساند.
پــس از ايــن گل شــاگردان طالئى منش با 
مديريت بازى، تالش كردند تا از اندوخته خود 
محافظت كنند در اين نيمه آرمين طالئى منش 
در يك موقعيت تك به تك صاحب موقعيت 
شــد و در حالى كف مدافع حريف با دست 
توپ را لمس كــرد داور با بى  تفاوتى از اين 

صحنه گذشت ومانع از گل زنى طالئى شد و 
نيمه نخست با برترى شهردارى به پايان رسيد.

 در نيمه دوم باز هم اين شــهردارى بود كه 
به توپ و  زمين حاكم بود و بارها خطرناك 
ظاهر شــد، اما ضعف داورى مانع از كاميابى 
تيم همدانى شــد تيم فوتبال شــهردارى در 
نهايت با همان تك  گل شــعبانى به پيروزى 
رســيد و با كســب 3 امتياز ايــن بازى 46

امتيازى شــد و در يك قدمــى صعود قرار 
گرفت. در ايــن هفته ســاير ديدارها نيز به 
سود شــهردارى همدان رقم خورد و مدعيان 
متوقف شدند تا راه صعود شهردارى هموارتر 
شود. تيم ويستاتوربين و سپيدرود رشت كه 

بــراى صعود تالش مى كنند پس از 90 دقيقه 
به تساوى يك بر يك دست يافتند. ديگر تيم 
مدعــى علم و ادب تبريز بــود مقابل ميزبان 
خود فوالد نوين 2 بر 2 مســاوى كرد. اسپاد 
در مصاف بــا تيم انتهاى جدولى نفت و گاز 
گچســاران 2  بر يك به برترى رسيد تا براى 
صعود به پلى اف اميدوار باشــد و مس نوين 
كرمان ديگر مدعــى صعود با يك گل مقابل 
ايران جوان بوشهر به برترى رسيد و محتشم 
تبريز نيز مقابل شــهردارى بندرعباس 3 بر 2

متوقف شد. 
در حالــى كه 3 هفته تا پايان ليگ دســته دوم 
باقى مانده است تيم فوتبال شهردارى همدان 

با كســب 46 امتياز به تنهايى در صدر جدول 
قرار دارد و با اختالف 18 امتيازى نسبت به تيم 

دوم در يك قدمى صعود قرار گرفت.
دو تيم ويســتا توربين و مسن نوين كرمان با 
38 امتياز در جــاى دوم قرار گرفتند و علم و 
ادب تبريز نيز با يــك بازى كمتر و 37 امتياز 

چهارم است.
در انتهــاى جدول نيز ســقوط نفــت و گاز 
گچســاران تقريباً قطعى است و براى سقوط 
تيم دوم 4 تيم، ملى حفارى اهواز، فوالد نوين 
اهواز، فرش محتشــم تبريز و آواالن كامياران 
فانوس به دســت چشم به 3 بازى باقى مانده 

دارند.

 مرحله نهايى رقابت هاى انتخابى جام جهانى 
2022 قطر با حضور 12 تيم، در 2 گروه 6 تيمى 

برگزار مى شود.
مأموريت دشوار تيم ملى فوتبال ايران با برترى 
يك بــر صفر مقابل عراق و صعــود به  عنوان 
صدرنشين به مرحله نهايى انتخابى جام جهانى 

2022، انجام شد.
تيم ملى فوتبال ايران در ديدارى سرنوشت ساز 
از مرحله مقدماتى جام جهانى 2022 به مصاف 
عــراق رفت و بــه برترى ارزشــمند يك بر 
صفر دســت يافت تا با 18 امتياز به  عنوان تيم 

صدرنشينى راهى مرحله بعدى شود.
اين ديدار در دقايق ابتدايى از سوى بازيكنان، پر 
برخورد و خشن دنبال شد. عراقى ها با دوندگى 
باال در ميانه ميدان و استفاده از سرعت مهاجمان 

خود، كار را براى تيم ايران دشوار كرده بودند.
ملى پوشــان كه براى صعود به پيروزى در اين 
بازى محكــوم بودند با ارائــه فوتبالى منطقى 
به خواســته خود رســيد و در دقيقه 35 پاس 
تماشايى«على قلى زاده» به «احسان حاج صفى» 
رسيد و او نيز «ســردار آزمون» را در موقعيتى 
عالــى قــرار داد تا ســردار گل نخســت و 

سرنوشت ساز را در اين ديدار به ارمغان آورد.
عراقى ها كه نتيجه را از دست رفته مى ديدند در 
ادامه تالش زيادى براى جبران انجام دادند. تيم 
ايران هم عقب نشــينى كرد و در انديشه كنترل 
ســرعت بازى بود تا از اندوخته اش محافظت 
كند. در نهايت اين ديدار با برترى يك بر صفر 
ايران به اتمام رسيد تا ايران ضمن گرفتن انتقام 
شكست ديدار رفت به  عنوان صدرنشين راهى 

مرحله نهايى انتخابى جام جهانى شود.
ايــران با اين پيروزى به امتياز 18 رســيد و به 
عنوان صدرنشــين راهى مرحله نهايى انتخابى 
جام جهانى راه يافت. اين در حالى اســت كه 
تيم كشورمان در پايان دور رفت عملكرد خوبى 
نداشــت، اما با هدايت «دراگان اسكوچيچ» در 
هر 4 ديدار دور برگشت به برترى دست يافت 

و صعود كرد.
در مرحله دوم رقابت هاى انتخابى جام جهانى 
2022 قطر و جام ملت هاى 2023 چين 40 تيم 
شركت داشتند كه 153 بازى انجام شد و 506
گل هم از خط دروازه ها عبور كرد كه در نهايت 
منجر به صعود 12 تيم به مرحله نهايى انتخابى 

و همچنين مسابقات جام ملت هاى آسيا شد.
در مرحلــه دوم تيم هاى ژاپن و اســتراليا تنها 
تيم هايــى بودند كه همه بازى هــاى خود را با 
برد پشت سر گذاشتند و صد درصد امتيازات 
را كســب كردند. ايران و امــارات نيز با 6 برد 
و 2 باخــت، ضعيف تريــن عملكــرد را بين 

تيم هاى صدرنشين داشــتند. سامورايى ها با به 
ثمر رساندن 46 گل بهترين خط حمله را از آن 
خــود كردند و قطر نيز با دريافت تنها يك گل 
صاحب بهترين خط دفاعى شد. على مبخوت، 
ستاره تيم ملى امارات با به ثمر رساندن ده  گل 
عنوان آقاى گلى را باالتر از تاكومى مينامينوى 
9 گله تصاحب كرد. در بين بدترين ها نيز گوام، 
چين تايپه و ســرى النكا موفق به كسب امتياز 
نشدند. كامبوج با دريافت 44 گل، ضعيف ترين 
خط دفاعــى را به خود اختصاص داد و همين 
تيم در كنار گوام و سرى النكا با به ثمر رساندن 
2 گل، بدترين خطوط حمله را نيز از آن خود 

كردند.
حاال در دور سوم 12تيم حضور دارند كه بايد 
در 2 گــروه 6 تيمى براى صعود به جام جهانى 
با يكديگر رقابت كنند. روز پنجشــنبه ســوم 
تيرماه در كواالالمپور مالزى، قرعه كشــى اين 
مرحله انجام مى شــود. سيد بندى هم با توجه 
به رتبه بندى فيفا در ماه مِى مشخص شده و از 
االن نحوه قرارگيرى تيم ها در سيدهاى مختلف 

عيان  است.
تيم ملــى فوتبال ايران با قــرار گرفتن در رده 
ســى و يكم جهان، پس از ژاپن دومين تيم برتر 
قاره كهن از اين حيث به حساب مى آيد و طبيعتًا 
ما و سامورايى ها تحت هيچ شرايطى با يكديگر 

در مرحله بعد هم گروه نخواهيم شد.
در ســيد دوم تيم هاى كره جنوبى و اســتراليا 
حضور دارند و تيم ملى ايران بايد با يكى از اين 
2 تيم رقابت داشته باشد. در سيد سوم عربستان 
و عراق قرار گرفته اند. هر گروهى كه عربستان 
در آن حاضر باشد مى تواند عنوان گروه مرگ را 
به خود اختصاص دهد. امارات و چين، تيم هاى 
حاضر در گلدان چهارم هستند. امارات در هفته 

آخر در گروه خود صدرنشين شد، اما چين پس 
از سوريه در رده دوم گروهش ايستاد. در سيد 
پنجم برانكو با تيم ملى عمان در كنار ســوريه 
هســتند و اين احتمال وجــود دارد كه مقابل 
پروفسور و شــاگردانش صف آرايى كنيم. در 

نهايت به گلدان آخر مى رسيم. جايى كه تيم هاى 
ويتنام و لبنان، تيم هــاى 92 و 93 جهان در آن 

حضور دارند.
بايد ديد شاگردان دراگان اسكوچيچ در مرحله 
نهايى با چه تيم هايى در يك گروه قرار خواهند 
گرفت. مســابقات دور نهايى از 11 شــهريور 
ماه آغاز و تا 9 فروردين ماه ســال 1401 ادامه 
خواهد داشت. 2 تيم برتر از هر گروه به صورت 
مستقيم جواز حضور به جام جهانى 2022 را به 
دست مى آورند و برنده جدال مستقيم تيم هاى 
سوم نيز بايد به ديدار نماينده آمريكاى جنوبى 

برود.
رقابت هــاى مرحله ســوم انتخابى به صورت 
رفت وبرگشت برگزار مى شود، اما ممكن است 
شــرايط كرونايى، نحوه برگزارى مسابقات را 

دچار تغييراتى كند.
اين مســابقات حكم انتخابى جــام ملت هاى 
آسيا را نيز داشت كه ايران، ژاپن، سوريه، قطر، 
كره جنوبى، اســتراليا، امارات، عربستان، عمان، 
عراق به همراه چين(ميزبان مسابقات) حضور 

خود را قطعى كردند. 

انتقام از عـراق 
و صعود به  عنوان صدرنشين 

شهـردارى 
در يك قدمى ليگ يك
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گردشگرى

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

پاسخى به حواشى 
بيمه راهنمايان گردشگرى

 اسامى 2 هزار راهنماى گردشگرى واجد شرايط بيمه به سازمان 
تأمين اجتماعى تحويل داده شــده و قرار است به زودى به جريان 

افتد و با حواشى ديگر هم كارى نداريم.
معاون گردشگرى با بيان اين مطلب گفت: به دنبال اعتراض جامعه 
راهنمايــان ايران گــردى در ارتباط با به انحصار كشــيدن مصوبه 
مجلس درباره بيمه راهنمايان توســط ديگر تشكل هاى خصوصى 

راهنمايان گردشگرى هستيم.
 ولى تيمورى در گفت وگو با ايســنا بيان كرد: طبق مصوبه مجلس  
وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى طبق مصوبه 

مجلس، متولى و كارفرماى بيمه راهنمايان گردشــگرى محسوب 
مى شــود و 20 درصد حق بيمه را پرداخت مى كند. با وزارت كار 
و ســازمان تأمين اجتماعى هم صحبت شــده كه كار با محوريت 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى انجام شود و 

اجازه نمى دهيم به حاشيه كشيده نشود.
وى  افزود: شــاخص هاى بيمــه با حضور 2 تشــكل خصوصى 
گردشــگرى تهيه شده و نمايندگان هر 2 گروه در جلسات مربوطه 
حضور داشتند. اســامى 2 هزار راهنماى گردشگرى نيز بر اساس 
همين شاخص ها از سوى اداره هاى ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دســتى در استان ها تهيه شده كه هفته گذشته نيز به سازمان 

تأمين اجتماعى داده شد و به زودى بيمه آنها به جريان مى افتد.
تيمــورى گفت: بخشــى از بودجه بيمه در ســال 99 به صندوق 
ســازمان تأمين اجتماعى واريز شده و قرار است بخشى از بودجه 

بيمه در ســال 1400 هم دريافت شــود تا وقفــه اى در كار بيمه 
راهنمايان ايجاد نشود.

وى  درباره اعتراض ها نسبت به توافق انجمن هاى صنفى با سازمان 
تأميــن اجتماعى و محروميت اعضاى ديگر تشــكل خصوصى و 
راهنمايان مســتقل از بيمه، بيان كرد: با وزارت كار و سازمان تأمين 
اجتماعى صحبت شده كه كار با محوريت وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى انجام شود و وارد حاشيه هاى ديگر هم 

نمى شويم.
رئيس هيأت مديــره جامعه راهنمايان ايران گــردى و جهان گردى 
گفت: با وجود آنكه مصوبه مجلس مشــخص كرده بود در ســال 
99 ،2 هزار نفر بيمه شوند و قرار بود اسامى آنها از سوى معاونت 
گردشــگرى تهيه و به سازمان تأمين اجتماعى اعالم شود و بيمه بر 
اساس آن فهرست در تيرماه اعمال شود، ولى متأسفانه انجمن هاى 

صنفى راهنمايان گردشگرى در برخى استان ها در توافق با سازمان 
تأمين اجتماعى، اعضاى خود را براى بيمه معرفى كرده اند. وزارت 
كار نيز از اين موضوع ابراز بى اطالعى كرده و معاونت گردشگرى 
هــم به عنــوان متولى و كارفرمــاى بيمه راهنمايان در پاســخ به 
پيگيرى ها منكر چنين جريانى شــده، اين در حالى است كه بودجه 
بيمه به حساب ســازمان تأمين اجتماعى واريز شده و امكان بيمه 

شدن آن افراد وجود دارد.
على صدرنيا بيان كرد: با توجه به بيكارى تعداد زيادى از راهنمايان 
گردشگرى در 2 سال گذشته، بيمه تنها حمايتى بود كه مى توانست 

صورت گيرد و نبايد به انحصار كشيده شود.
 مجلس شوراى اسالمى اواخر ســال 98 به اليحه بيمه راهنمايان 
گردشگرى رأى مثبت داد، هر چند فقط با پرداخت 20 درصد حق 
بيمه كارفرمايى 2 هزار نفر از راهنمايان توسط دولت موافقت كرد. 

طبق آمار وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى تعداد 
راهنمايان گردشگرى به بيش از 14 هزار نفر رسيده است.

طبق شــاخص هايى كــه وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى براى بيمه اين گروه از فعاالن گردشگرى تعيين كرده 
راهنمايانى با «3 سال» ســابقه فعاليت مستمر و فعال، بدون سابقه 
بيمه اجبارى، با حدأقل 25 سال و حداكثر 50 سال سن، در اولويت 

بيمه قرار دارند. 
عالوه بر ايــن راهنمايان بين المللى يعنــى ورودى كارها و بعد 
از آنهــا راهنمايان داخلى، در اولويت انتخــاب براى بيمه قرار 
دارنــد. همچنين كارت راهنماى گردشــگرى در 3 ســال اخير 
(99-1397) بايد تمديد شــده و داراى اعتبار باشد و راهنمايان 
گردشگرى ســاكن در استان هاى محروم براى بيمه اجتماعى در 

اولويت قرار دارند.

دعوت از اصحاب فرهنگ و هنر 
براى مشاركت در انتخابات

 مؤسســه هنرمندان پيشكسوت با انتشار بيانيه اى 
از اصحــاب فرهنگ و هنر و مــردم دعوت كرد تا 
در ســيزدهمين دوره از انتخابات رياست جمهورى 

مشاركت داشته باشند.
به گزارش ايســنا، در متن بيانيه مؤسســه هنرمندان 

پيشكسوت آمده است:
ْر ِعبَادِ، الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن الَْقْوَل َفيَتَّبُِعوَن أَْحَسنَه «َفبَشِّ

ايران؛ سرزمينى غنى از فرهنگ  با تاريخى درخشان 
و تمدنى چند هزار ســاله كه فخر هر انسانى است. 
درگذر ســال ها، طوفان هاى بسيارى را بر پيكر خود 
تحمل كرد، اما فرو نپاشــيد و هميشــه ققنوس وار 

استوارتر از قبل قد علم كرد.» 
در اين روزهاى بى قرار نيز اميد و ايمان به پيروزمندى 
كشــور نورى اســت برايمان. زمان شــتاب ناپذير 
مى گذرد. امــا فراموش نمى كنــد هرآنچه بر تاريخ 
ما گذشــته است. هر شــبانه روز مى توان طرحى نو 
درانداخت و راهى نو ســاخت. راهى براى فردايى 

پربار و پرافتخار براى ايران عزيزمان.
در مقاطع حساس تاريخ همواره نشان داديم كه اين 
مردم هستند كه حماسه آفرينى مى كنند. اكنون نيز يكى 
از همان زمان هاست تا همگى مسئوالنه به پا خيزيم 
و ســهم خود را در پيشرفت كشــور ادا كنيم و در 
زمانه جديد انتخابات يكى از جلوه هاى مردم ساالرى 
دينى است كه تبلور آن را در اين 40 سال ديده ايم و 
مردم با انتخاب خود سرنوشت كشور را براى 4 سال 
مشــخص مى كنند. با توجه به تكثر جامعه ايرانى و 
تنوع آن از نظر فرهنگى، قومى و مذهبى و جايگاهى 
كه اصحاب فرهنگ و هنر بخصوص پيشكســوتان 
ايــن حوزه در بين مردم فهيم ايران دارند،  مؤسســه 
هنرمندان پيشكسوت به نمايندگى از همه دلدادگان 
فرهنگ غنى ايران، همه مردم را دعوت به مشاركت 

در انتخابات 28 خرداد ماه مى كند.

ساخت بناى 
«دروازه قرآن شيراز» در مالير

 بناى «دروازه قرآن» كه يكى از آثار ديدنى شيراز 
به شــمار مى رود، در ابعاد كوچك تــر از واقعى در 
ورودى مجموعه تفريحى توريســتى جهان كوچك 
مالير از ســمت بوستان كوهســار در حال ساخت 

است.
 شهردار مالير گفت: شهر شيراز در زمان هاى قديم 
6 دروازه داشــته و اكنون هيچ كدام از اين دروازه ها 
وجود ندارند و تنها دروازه اى كه در اين سال ها باقى 

مانده، دروازه قرآن است.
حسين بابايى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه اين 
دروازه يكى از بناهاى اســالمى با ارزش محسوب 
مى شــود كه در سال 1375 با شماره 1800 به عنوان 
آثار ملى ايران ثبت شده است، بيان كرد: دروازه قرآن 
بنايى طاقى شــكل بوده و در بــاالى اين طاق ها در 
جايگاه ويژه اى قرآنى به دستور امير قرار داده شد تا 
مسافران و مردمى كه از زير آن عبور مى كنند، متبرك 
شوند و به خاطر همين ويژگى نام آن را دروازه قرآن 

گذاشتند.
وى دربــاره تاريخچه اين اثر گفــت: دروازه قرآن 
شيراز توســط عضدالدوله ديلمى ساخته شده و در 
ساليان متمادى دچار آســيب و تخريب زيادى شد 
تــا زمانى كه مجدداً توســط كريم خان زند در دوره 
زنديه بازسازى شد و بخش هايى همچون يك اتاق 
در بــاالى آن و 2 جلد قرآن بــزرگ نفيس به خط 
سلطان ابراهيم بن شاهرخ تيمورى را به اين بنا اضافه 
كرد، در عصر قاجار دروازه قرآن بر اثر عوامل طبيعى 
و زلزله، آســيب زيادى ديد، اما در سال هاى بعد به 
دست محمد زكى خان نورى مرمت و بازسازى شد.

شــهردار مالير گفت: دروازه قرآن در سال 1315 به 
دستور شهردارى شيراز از طريق قرار دادن ديناميت 
تخريب شد، چندين سال بعد در سال 1328 شمسى 
بازرگان شيرازى به اسم حاج حسين ايگار كه با لقب 
اعتماد التجار هم شــناخته مى شد، با فاصله كمى از 

دروازه قبلى اقدام به ساخت دروازه قرآن كرد.

نبض جهانى توريسم در فصل اول 2021 سنجش شد
ركورد جديد از ركود سفر خارجى

  سازمان جهانى گردشگرى در آخرين گزارش خود از وضعيت بازار 
گردشــگرى در 3 ماه نخســت 2021 از كاهش تعداد گردشگران حتى 
بيشتر از سال 2020 خبر داد كه البته با تكيه بر واكسيناسيون عمومى اميد 

بر بهبودى آرام اين بازار را همچنان انتظار دارد.
 ركورد جديد از ركود سفر خارجى

ورود گردشــگران بين المللى در دوره 3 مــاه ژانويه تا مارس 2021 در 
مقايســه با ســال 2020 حدود 83 درصد كاهش يافته است كه اين امر 
ناشــى از باال بودن محدوديت هاى سفر و پايين بودن اعتماد و اطمينان 
مسافران به سفر به  دليل شيوع گسترده كرونا بوده است. اين روند كاهشى 
به  دنبال افت بى سابقه 73 درصدى در سال 2020، بدترين سال ثبت شده 
براى گردشگرى بين المللى است. اين كاهش شديد نشان دهنده از دست 
دادن حدود 180 ميليون گردشگر خارجى در مقايسه با مدت مشابه در 
سال 2020 است و اين رقم در مقايسه با سال 2019 كاهش 265 ميليون 
نفرى را نشان مى دهد. حجم ســفرهاى بين المللى همچنان 88 درصد 

كمتر از 3 ماه اول سال 2019 يعنى مقطع پيش از همه گيرى است.
همچنين درآمد گردشگرى بين المللى در سال 2020 حدود 930 ميليارد 
دالر كاهش پيدا كرده كه با توجه به كاهش سفرهاى جهانى، 64 درصد 
كاهش درآمدى را تجربه كرده اســت. گردشــگران بين المللى در سال 
گذشــته حدود 536 ميليارد دالر در مقاصد هزينه كرده اند كه اين مبلغ 
يك ســوم هزينه هاى ســال 2019 با رقم  هزار و466 ميليارد دالر بوده 

است.
براســاس اين آمارها، آسيا و اقيانوســيه با كاهش 94 درصدى در 3 ماه 
نخست 2021، همچنان نســبت به ساير مناطق بيشترين ميزان ركود را 
تجربه كرده اســت. اين روند كاهشــى براى اروپا با افت 83 درصدى، 
آفريقا كاهــش 81 درصدى، خاورميانه افت 78 درصدى و قاره آمريكا 

كاهش 71 درصدى برآورد شده است.
اگرچه داده هاى ماه مارس آمار كمتر از 65 درصد كاهش در مقايســه با 
مارس 2020 را نشــان مى دهد اما در مقايسه با سال 2019 كاهش قابل  

توجه 88 درصدى را تجربه كرده است.
بســيارى از كشورها محدوديت هاى ســخت گيرانه سفر از اواخر سال 
2020 را به  دليل بدتر شدن اوضاع بيمارى همه گير با افزايش موارد انواع 
جديد مجدداً اعمال كردند. اين محدوديت ها شــامل آزمايش اجبارى، 
قرنطينــه، ممنوعيت مقررات رفت و آمــد، ممنوعيت هاى محلى و در 

برخى موارد بسته شدن كامل مرزها است. 
ــان  ــاى جه ــد از مقصده ــدود 32 درص ــه 2021 ح ــل فوري در اواي
ــد و 34  ــته بودن ــى بس ــگران بين الملل ــراى گردش ــل ب ــور كام به ط
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــرار كردن ــى برق ــاى جزئ ــر محدوديت ه ــد ديگ درص
ايــن ميــزان واكسيناســيون در كشــورها و مناطــق كندتــر از حــد انتظار 

ــوده اســت. ــوازن ب ــًال نامت و كام
با توجه به اين شــرايط در تمام مناطق جهان در 3 ماه نخســت سال 
شاهد كاهش چشمگير در گردشگران ورودى بوده ايم. در چند منطقه 
جهان شاهد كاهش 90 تا صد درصدى بوده ايم كه در آسيا و اقيانوسيه 
بيشتر به چشــم مى خورد. اروپاى مركزى و شــرقى، اروپاى جنوبى 
و مديترانــه اى، آمريكاى مركزى، آفريقاى شــمالى و صحراى جنوبى 
كاهش زير 80 درصدى داشــته اند. مقاصد حوزه كارائيب با افت 61 
درصــدى كمترين ميزان كاهش را در بين ســاير مناطق در 3 ماه اول 
2021 تجربــه كرده اســت. زيرا چندين مقصد ايــن منطقه جزيره اى 
عملكرد بهترى در ماه مارس داشــته است. اما چند كشور در ژانويه تا 
مارس 2021 حتى ميزان كاهش را به كمتر از 50 درصد رسانده اند كه 
مى تــوان به مكزيك، جمهورى دومينيكن، پورتوريكو، ماكائو، مالديو، 

آلبانى و بلغارستان اشاره كرد.
بــا اين حــال طبــق بررســى هاى كارشناســان ســازمان جهانــى 
گردشــگرى ايجــاد اعتمــاد بــه بــازار گردشــگرى در ماه هــاى مــه تــا 
آگوســت 2021 در حــال افزايــش اســت. ســرعت واكسيناســيون در 
ــازى  ــن سياســت هاى ايمن س ــى و همچني ــاى اصل برخــى از بازاره
ــا،  ــه اروپ ــال اتحادي ــبز ديجيت ــه س ــژه گواهينام ــگرى به وي گردش
ــا افزايــش داده اســت.  ــراى بازگشــت برخــى از بازاره ــا را ب اميده
بــا وجــود ايــن بــه  دليــل افزايــش انــواع جديــد ويــروس كرونــا و 
ــان  ــفر همچن ــاى س ــر محدوديت ه ــارى همه گي ــداوم بيم ــيوع م ش
وجــود دارد. در واقــع بازگشــت بــازار گردشــگرى بــه ادامــه 
ــاز مجــدد ايمــن و مســئوالنه گردشــگرى  ــد واكسيناســيون، آغ رون
ــفر،  ــت س ــورد محدودي ــن كشــورها در م ــگ بي ــا واكنــش هماهن ب
ــتگى دارد. ــر بس ــات موث ــتاندارد و ارتباط ــى اس ــاى ايمن پروتكل ه

بــا توجه به نامشــخص بودن وضعيــت 2021 حــدود 60 درصد از 
متخصصان زمان بازيابى گردشگرى بين المللى را در سال 2022 مى دانند 
اين در حالى اســت كه در نظرسنجى اوليه در ژانويه 50 درصد احتمال 
بازگشت در ســال 2022 را مى دادند همچنين حدود 40 درصد از آنان 
بازگشــت گردشگرى را در نيمه دوم سال 2021 برآورد مى كنند كه اين 

رقم در ژانويه 50 درصد بوده است.
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■ حديث:
امام على(ع):

آن كه سودش در زيان تو باشد ، هيچ گاه از دشمنى با تو بيرون نباشد...      
غرر الحكم : 9150

 بحث هاى ابن سينا در باب هنر و زيبايى به  صورت 
منسجم و يكپارچه نبوده، بلكه در رساالت مختلف وى 
پراكنده شده است و در نهايت، اين مباحث ذيل عناوين 
مختلفى آمده اســت كه برخى از آنها اساســًا در حوزه  

ديگر علوم اهميت دارند.
پانزدهمين نشســت از مجموعه درس گفتارهايى درباره 
بوعلى ســينا به «جايگاه فلســفه  هنر در آثار ابن ســينا» 
اختصاص داشت كه با ســخنرانى هادى ربيعى، عضو 
هيأت علمى دانشگاه هنر، به صورت مجازى برگزار شد.

ربيعى به اختصار در مقدمه گفت: در اين جلسه، راجع 
به آثار يا تفكرات و نظريات زيبايى شناســى ابن سينا به 
 تفصيل ســخن نمى گويم. بلكــه توضيح مى دهم كه در 
ميان حجم چشــمگير آثار ابن ســينا چگونه مى توانيم 
به مباحثى دسترســى پيــدا بكنيم كه امــروزه مباحث 
زيبايى شناســى قلمداد مى شوند. پيش از ورود به بحث 

بايد تعبير زيبايى شناسى ابن سينا را روشن كنيم.
محققان و نظريه پردازان فلســفه  هنر دربــاره  اينكه آيا 
مى توانيم از زيبايى شناســى در مباحث ابن ســينا سخن 
بگوييم يا نه. به نظر مى رسد در پاسخ به اين سؤال بايد 
به 3 نكته توجه كنيم. نخست اينكه دانش زيبايى شناسى 
در قــرن هجدهــم ميالدى توســط فيلســوفانى نظير 
آلكســاندر باو م گارتِن تدوين شد و از آن پس، مباحث 
دانش زيبايى شناســى به  مثابه شاخه اى از فلسفه مطرح 
شــد و تا آن زمان هيچ گاه زيبايى شناسى به شكل دانش 

مستقل فلسفى مطرح نشده بود. 
پس، وقتى از زيبايى شناســى ابن ســينا سخن مى گوييم 
ديدگاه هايــى را در نظر داريم كــه وى در باب هنر و 
زيبايى در ميــان دانش هاى ديگرى بيان كرده اســت. 
همچنين، بحث هاى ابن ســينا در بــاب هنر و زيبايى به 
 صورت منســجم و يكپارچه نبوده، بلكه در رســاالت 
مختلــف وى پراكنده شــده اســت. و در نهايت، اين 
مباحــث ذيل عناوين مختلفى آمده اســت كه برخى از 

آنها اساسًا در حوزه  ديگر علوم اهميت دارند. 
از زمان شــكل گيرى دانش زيبايى شناســى، برداشــت 
متفكــران و محققــان اين حــوزه از حيطه و گســتره  
زيبايى شناســى تفاوت هايى داشــته اســت. برخى از 
فيلســوفان هنر در دايــره  محدود و برخــى در دايره  
گسترده ترى به بحث زيبايى شناسى پرداخته اند. كسانى 
كه گستره  محدودترى را مدنظر داشتند، در آثار فيلسوفان 
نيــز بحث هاى محدودتــرى راجع به زيبايى شناســى 
يافته انــد. برخى از فيلســوفان در حيطــه هنر فقط به 

بررسى زيبايى يا هنر 
به تنهايى پرداخته اند. 
زيبايى شناســى  امــا 
امروزى هر 2 موضوع 
بر مى گيــرد.  در  را 
نزد  زيبايى  بررســى 
فيلســوفان  برخــى 
هنر  زيبايى  بــه  هنر 
است  شــده  محدود 
و زيبايــى  طبعيت را 

در نظر نداشــته اند. بنابراين، در آثار ديگر فيلسوفان هم 
همين مباحث را زيبايى شناسى دانسته اند و بررسيده اند. 
همچنيــن، گاهــى زيبايــى  محســوس مــورد توجه 
فيلســوفان قرار گرفته است، اما در باب  زيبايى شناسى 
غيرمحســوس يا معقــول يا غير مــادى بحث چندانى 
نكرده اند. در نهايت، در زيبايى شناســى به معناى مدرِن 
كلمه رويكرد بسيارى از متفكران به موضوع سوبژكتيو 
است. حال  آنكه برخى از فيلسوفان به موضوع رويكرد 
ابژكتيو داشــتند. برخى محققان زيبايى شناســى تصور 
مى كننــد كه در دانش زيبايى شناســى اصالتــًا رويكرد 

ابژكتيو مدنظر است.
 بنابراين، به ديدگاه كسانى را كه مثل ابن سينا به رويكرد 

ابژكتيو به موضوع متمايل اند توجه نمى كنند.
در مجموع، در بررســى آراى زيبايى شناســى ابن سينا 
بايد گســتره  مورد نظرمان از دانش زيبايى شناســى را 
مــورد توجه قــرار بدهيم و بدانيم كه اگر در بررســى 
مباحث زيبايى شناسى ابن ســينا هم موضوعات مربوط 
به هنر هــم موضوعات مربوط به زيبايــى، هم زيبايى 
محسوس هم زيبايى معقول، هم رويكرد سوبژكتيو هم 
رويكــرد ابژكتيو به زيبايى را مدنظــر قرار دهيم حيطه  
زيبايى شناســى گستردگى و جامعيت بيشترى مى يابد و 
نكات قابل  توجه بيشترى در اين حوزه در آثار ابن سينا 
فيلســوف مى يابيم. در ادامه به ايــن مى پردازم كه اين 
ديدگاه ها در كجاى آثار ابن ســينا مطرح شــده است و 
وى در هر كدام از اين آثار در چه بافت يا در ضمن چه 

مباحثى به هنر و زيبايى پرداخته است. 

 زيبايى شناسى در ميان مباحث منطق
از ديدگاه فيلسوفان اسالمى منطق ابزارى قانونمند براى 
مصون داشتن فيلسوف از خطا و اشتباه در تفكر است. 
بنابراين، براى مباحث فلسفى جنبه  ابزارى و مقدماتى و 

جانمايى مباحث زيبايى شناسى جانمايى مباحث زيبايى شناسى 
درآثار ابن سينادرآثار ابن سينا

هادى ربيعى 
عضو هيأت علمى دانشگاه هنر

اهميتى بسيار شايان توجه دارد. 
ابن ســينا در نگارش «فن شعر» خود 2 هدف 
اصلى داشته اســت. يكى اينكه به شعر و هنر 
به وجه كلى بپردازد. بــه تعبير خود او مطلِق 
شــعر را بررسى كند و به چيســتى و عناصر 
كليدى شــعر و به تبع آن هنر بپردازد. ديگرى 
اينكه درباره الگوى مناسبى براى تحليل و نقد 
شعر مرسوم زمانه سخن بگويد. براى اين كار 
وى تحليل هاى ارســطو در باب شعر مرسوم 
زمانه  خــودش را بيان كــرده و در نهايت در 
پايان اين رساله اظهار اميدوارى كرده است كه 
رســاله هاى متعدد مفصلى بنويسد و در آنها با 
تحليل و تفصيل بيشتر به مطلق مفهوم شعر و 
بررسى شعر مرسوم در زمانه  خودش بپردازد. 
البته به نظر مى رســد كه اين فرصت براى وى 

ايجاد نشده است. 
رساله  «فن شعر» ابن سينا در حيطه  فلسفه  هنر و 
زيبايى حاوى نكات بسيار قابل  توجهى است. 
وى در فصل اول عنصر اصلى شعر و هنرهاى 
محاكاتــى را خيال مى دانــد. در همان جا بين 
ســخنان خيال انگيز و ســخنان در مدار صدق 
و كذب (تصديقات) مقايســه  جالب  توجهى 
ديگرى  متعــدد  مباحث  همين طــور  مى كند. 
در بــاب محاكات (معادل انتخابى فيلســوفان 
اســالمى در مقابل ميمســيس يونانى) در اين 
رســاله مطرح مى شود كه از مباحث مطرح در 
فلسفه  هنر امروزى اســت. برخى از محققان 
زيبايى شناســى عمدتًا همين رساله  ابن سينا را 
مورد توجه قرار دادنــد و گاهى از بحث هاى 
او در نظريــه اى به نام «نظريه  بافتار» ســخن 
گفته اند. به اين معنى كه مباحث زيبايى شناسى 
ابن ســينا در بافتارى متفــاوت (بافتار مباحث 
منطقى) عرضه  شــده است و اين بافتار جديد 
سبب شده اســت كه مباحث در برخى جاها 
گسترده تر و در برخى جاها محدودتر باشد و 
مفهوم برخى از اصطالحات تا حدى تغيير پيدا 

بكند و متفاوت عرضه شود. 
نكته  ديگر در مورد مباحث زيبايى شناســى در 
رساله  منطقى اين است كه نظام منطق نه بخشى 
دوام پيــدا نكرد و پس از چندى با نظام منطق 

2بخشى مواجه شديم.
 اتفاقًا در آثار ابن ســينا نظام منطق 2بخشى هم 
ديده مى شــود. براى مثال منطق كتاب «شــفا» 
نه بخشى و منطق كتاب «االشارات  و تنبيهات» 
2بخشــى است. در منطق 2بخشى، مباحث در 
ذيــل 2 بخش «معرفى و تعريف» و «حجت و 
استدالل» مطرح مى شود.  بحث شعر و خطابه 
آنچنان كه در منطق نه بخشــى فربه اســت در 

منطق 2بخشى نيست. 

 زيبايى شناسى 
در ميان مباحث حكمت

در حكمت نظرى و حكمت عملى در مواضع 
مختلفى بحث هايى مطرح مى شود كه به  نوعى 
به هنر و زيبايــى مرتبطند. در حكمت نظرى 
با 3 شــاخه  اصلى مواجهيــم: حكمت نظرى 
اوليا يــا الهيات، حكمت نظرى وســطايى يا 
رياضيات، حكمت نظرى ســفلى يا طبيعيات. 
در حكمــت نظرى كه اوليــا مباحث در باب 
وجــود و البته در الهيات بــه معناى اخص به 
مباحث در باب واجب الوجود و احكام مربوط 
به آن مطرح مى شــود، با مباحث قابل  توجهى 
در مورد مفهوم زيبايى مواجهيم. به اين جهت 
كه خداوند يا واجب الوجود در آثار ابن ســينا 
جميلِ مطلق/زيباىِ مطلــق تصوير مى شــود و 
مفهوم لذت هــم در همين خصوص معنا پيدا 
مى كند. طبق آنچه ابن ســينا در اين رســاالت 
الهياتى بيان مى كند، خداوند كه جمال مطلق و 
حسن مطلق است خودش باالترين لذت  برنده 
و باالتريــن امر لذت بخش قلمداد مى شــود. 
بنابراين، ابن ســينا در ضمن ايــن مباحث به 
موضــوع زيبايــى، تعريف زيبايــى، تعريف 
لذت مى پردازد. همچنين، وى انواع لذت هاى 
معقول و محســوس را برمى شــمرد و آنها را 
ارزيابى مى كند. ابن ســينا در ارزيابى و بررسى 

انواع لذت، تعريف دقيقى از آنها ارائه مى دهد 
و توضيح مى دهد كه چه عواملى سبب افزايش 

لذت ما از چيزى مى شود.
بحث عشق هم در برخى رساالت مابعدالطبيعه  
ابن سينا مشاهده مى شــود. از جمله در رساله  
«فى ماهيت العشــق» درباره  مفهوم عشق و به 
تبع آن در بحث زيبايى صحبت شــده است. 
ابن ســينا در يكى از فصول اين رساله درباره  
عشق به انســان هاى زيبا روى صحبت مى كند، 
همين طور درباره  دوســت داشتن و پسنديدن 
محسوســات زيبــا. به تبع اين بحــث درباره  
ويژگى هاى زيبايى حســى و چگونگى رابطه  
زيبايى معقول  زيبايى هاى محســوس و  ميان 

سخن مى گويد. 
يكى ديگر از موضوعاتى كه در بخش الهيات 
يا حكمت نظرى اوليا مشاهده مى شود موضوع 
خيــر و رابطه آن با زيبا اســت. اين بحث  از 
دورانى كه ابن ســينا آن را مطرح كرد تا قرن ها 
بعد مــورد توجه قرار گرفــت. در تحقيقاتى 
كه برخى از پژوهشــگران زيبايى شناســى در 
زيبايى شناســى مســيحى انجام دادند، آشكار 
شده اســت كه به ويژه برخى از متفكران قرن 
ســيزدهم ميالدى در اين  خصوص تحت تأثير 
ديدگاه هــاى ابن ســينا بوده انــد. اگرچه اين 
موضــوع برگرفته از آثار افالطون و ارســطو 
اســت، نسبت زيبايى و خير به طور خاص نزد 
ابن ســينا مورد توجه قرار گرفته است. بعدها 
در قرون وســطاى عالى بحث زيبايى و خير و 
مفاهيم ديگرى مثل وحدت ضمن بحثى به نام 
امور متعالى مورد بحث قرار گرفت. بحث اين 
بود كه به نظر مى رســد برخى مفاهيم مطابِق 
مفهوم وجودنــد. به عبارتى  ديگــر، مفاهيمى 
هســتند كه مفهومًا با وجود تفاوت دارند، اما 
مصداقًا با وجود وحدت دارند و عين وجودند. 
در بين ايــن مفاهيِم عين وجود، مفاهيمى مثل 
وحدت و خير مطرح مى شــد. يكى از مفاهيم 
مــورد بحث در اين خصــوص مفهوم زيبايى 
بود. اين پرسش هميشه در قرون  وسطى بوده 
اســت كه آيا زيبايى هم مطابق خير و وجود 
هســت يا خير. و اين بحث ها در آثار الهياتى 
ابن ســينا به چشــم مى خورد: تعريف وى از 
خير، تعريف ابن ســينا از زيبايى و نسبت اينها 

با وجود است. 
در حكمت نظرى وســطى يــا رياضيات هم با 
برخى مباحث مربوط به هنر و رياضى مواجهيم. 
دانــش رياضيات به 4 بخش تقســيم مى شــد: 
حساب، هندســه، هيأت و موســيقى. در علم 
موسيقى البته بحث ها بيشتر در خصوص مباحث 
نظريه  موسيقى، شــناختن نسبت هاى موسيقى، 
اوزان يا ايقاعات و اينها بوده است. اما در البه الى 
اين مباحث نكات جالب  توجهى درباره  جايگاه 
وزن و تأثير آن بر مخاطب و تصور ابن ســينا از 
چيستى موسيقى مطرح مى شود. به ويژه در مقدمه  
رساله  «موسيقى»، ابن ســينا در بحثى مقدماتى 
براى آغاز و پرداختن به بحث نظريه  موســيقى 
نكاتى را مطرح مى كنــد كه بيانگر ديدگاه هاى 
وى در خصوص چيســتى موســيقى و نظريه  
موســيقى است. ابن ســينا در همانجا نقدهايى 
مختصر بــه برخى تصورات زمانه  خود و پيش 

از خود درباره  موسيقى مى  كند.
 در ذيل مبحث هندســه، در هندســه  عملى 
نكته اى مطرح شــد كــه در آن زمان و بعدها 
مورد توجه صنــاع و معماران قــرار گرفت. 
اگرچــه برخــى از اين مباحــث لزومًا بحث 
نظرى هنر نبودنــد، بلكه بحث هايى بودند كه 
نســبت هايى رياضياتى را بيــان مى كردند، با 
توجه به آنها مى توانيم ديدگاه هاى ابن ســينا را 
در مورد جايــگاه و اهميت نظم، نظم رياضى 
و نســبت هاى عددى در شــكل دادن يك اثر 
زيبا ببينيم. عــالوه  بر مفهوم نظم اصطالحاتى 
مثل تناسب، تقارن، هماهنگى و تأليف در اين 
گونه آثار ابن ســينا ديده مى شــود. همين طور 
بحث هــاى  وى دربــاره  ايقــاع و همين طور 
نكاتى در مورد مفهوم ســازگارى براى فلسفه  

هنر جالب  توجه است. 
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