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 تاريخ هنر در همدان همپاى تاريخ ايران است . شهرى كه روزگاران بسيار برخود 
ديده اســت و همچنان دروازه تاريخ ، تمدن، فرهنگ و هنر اين ســرزمين 
پهناور به حساب مى آيد. سرزمينى كه كمتر به كوشش هاى هنرمندانش 
اجر نهاده اند و كمتر ديده اند بزرگى منش و ســلوك رهروان طريق 

هنرش را .
موسيقى همواره در ايران بعد از اسالم محدود و تنها بوده  است و 
شــرايط و حرمت هاى موجود، اين انزوا را بيشتر و راويان آن را 
منزوى تر كرده اســت . صفحات تاريخ در ايران ، پر از جفا به 
اهل هنر و هنرمندان بوده و هست، اما مجال پيش رو در عصر 
حاضر توانست فرصتى را مهيا كند تا پژوهش و نگارش در 
حوزه موسيقى جانى دوباره گرفته و در مسير ترقى گام 
بردارد. در همدان اما نگارش در حوزه موســيقى بسيار 
محــدود بوده و فرهنگ مذهبى غالــب در همه ادوار، 
اين بخش را كم رنگ و حتا بى رنگ كرده اســت. به 
جز چند نمونه محدود و آن هم با شــك و شبهه چيزى 
در اين بخش در تاريخ همدان ديده نمى شــود . گزارش 
وجود رساله اى در موسيقى اثر ميرزا جعفر رياض همدانى [1] 
دانشمند عصر محمد شاه و ناصرالدين شاه قاجاركه يافت نشد! و رساله 
اى هشت صفحه اى به خط نستعليق منصوب به ميرزا بيگ در مؤسسه نسخ خطى 
جمهورى آذربايجان  كه گويا از ناحيه ُقرو ه َدرَجزين در شمال شرِق همدان بوده  
است (صفرزاده :1392؛ 133) و كتابت آنرا به سال 989 (ه.ش) آورده اند و بى 
نام و نشــان بودن اين نويســنده هم با توجه به تاريخ موجود در آن بعيد است 

همان اثر رياض باشد.
با همين مقدمه كوتاه عمق كم كارى و عمال بيكارى نويسندگان و تاريخ نگاران 
و پژوهشگران اين خطه از ايران نمايان مى شود، البته بايد گفت همين كمبود، 
امــروزه خود به عنوان يكى از محدوديــت هاى بخش پژوهش و كمبود منابع 
معتبر خودنمايى مى كند. با احساس همين خال و امكان تكرار تاريخى آن بود كه 
نگارنده در سنوات گذشته اقدام به پژوهش هاى ميدانى و تاريخ نگارى شفاهى و 
جمع آورى حداقل منابع موجود كرد و در صدد ثبت و ضبط آن برآمد كه حاصل 
آن نگارش و چاپ چندين جلد كتاب و اثر صوتى و هم چنين سخنرانى و مقاله بوده 
است [2]. در يكى از اقدامات در خور توجه انجمن موسيقى استان همدان و ديدارهاى 
هفتگى با پيشكسوتان موسيقى استان ، مقرر شد در دى ماه 1397 (ه.ش) جلسه اى در منزل بازماندگان استاد عبداله خان برق لشگرى برگزار 
شود ، پيشتر در كتاب آواى ققنوس و در بخش تاريخ موسيقى همدان بعد از عارف قزوينى بصورت مختصر به اين استاد بزرگ اشاره اى 
كرده بودم اما آنچه در آن ديدار رقم خورد باعث شد تا زواياى تاريكى از تاريخ موسيقى همدان روشن و اسناد موجود و گنجينه خانوادگى 
آن مرد بزرگ كه حاصل تالش و گرداورى امين ا... برق لشــكرى فرزند فرهنگ دوســت وى بود براى اولين بار بخشى از تاريخ موسيقى 
همدان را بازگو نمايد بخشى كه خود موجب استمرار فرهنگ موسيقى در همدان بوده است. زندگى با شكوه عبداله خان برق لشگرى در پر 
تالطم ترين سال هاى تاريخ معاصر در ايران با بيش از صدها سند ادارى دست اولى و دستنوشته هاى استاد در قالب ها و فرم هاى مختلف 
موسيقى،  از تصنيف آثار بى شمار و آهنگسازى در دو بخش موسيقى كالسيك ( نظامى ) و موسيقى ايرانى در همان ابتدا جاذبه اى بى حد 
در نگارنده بوجود آورد و مصمم به نگارش كتابى در قالب زندگينامه تحليلى - تاريخى آن استاد فرزانه شدم هر چند پرواضح بود كه اين 
پروژه مى تواند بسيار سنگين و سخت و گاها طاقت فرسا باشد. پانزده سال تالش بى وقفه امين ا... برق لشگرى در گردآورى اسناد و مرآوده 
با شاگردان استاد توانست مصالح اين نگارش را تا حد زيادى تامين كند. اين آغاز كارى بود، بزرگ كه با توكل به حضرت حق به سرانجام 
رسيد و امروز مى توان گفت خواننده اين كتاب نه فقط با زندگى و آثار استاد عبداله برق لشكرى آشنا مى شود بلكه تاريخ هنر و موسيقى در 
اين ديار را از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمى با اتكا به اسناد و مدارك و تطبيق آن با شرايط اجتماعى ، اليه هاى فرهنگى و قومى موجود، 
تفكرات دولتى - حكومتى و نقش عامه در توليد فرهنگ عمومى از نظر خواهد گذراند. كتاب چهار فصل برق لشكرى در حال حاضر مراحل 
صفحه بندى و در نهايت چاپ را مى گذراند. مجموعه اى دو جلدى كه جلد اول آن حاوى زندگينامه و آثار و عكس ها و جلد دوم شامل 
بيش از 400 سند  معتبر در خصوص فعاليت هاى هنرى و اجرايى و آموزشى وى است. در ادامه به بهانه يكصدو بيستمين سال تولد آن استاد 
بزرگ موسيقى ايران اشاره اى مختصر به زندگى وى مى كنيم. اميد است تا در آينده اى نزديك و با چاپ كتاب هموطنان عزيز اين گنجينه 

با ارزش را از نزديك مشاهده نمايند.
25 ارديبهشت 1280(ه.ش)  روزى است كه عبدا... خان در محله كبابيان همدان چشم به 
جهان مى گشايد. پدرش اسداله خان مردى خوشنام و معمارى پرآوازه بود اما خيلى زود 
در ســال 1290 چشم از جهان فرو بست و عبداله خان ده ساله در آن دوران پر آشوب 
در تاريخ ايران به مردى خود ســاخته ، مصمم و با اراده تبديل مى شود . با پايان جنگ 
جهانى اول در پى اعالن عمومى براى جذب نيرو در ارتش ايران به سال 1298 به ارتش 
دوم شمال غرب ايران در تبريز ملحق شده اداى سوگند با پاسدارى از ميهن مى نمايد. 
در پى يك اتفاق در مراســم صبحگاهى درجه داران مجذوب موسيقى نظامى شده و با 
آموزش ديدن نزد موسيقيدان سرشناس ايرانى غالمرضا مين باشيان (ساالرمعزز) و در پى 
آن مستشاران لهستانى در خدمت ارتش ايران به استادى توانمند در موسيقى نظامى بدل 
مى گردد . رهبرى اركستر ، نواختن انواع سازهاى بادى و ويلن، تنظيم و اركستراسيون 
از مهارت هاى ويژه بود كه در دستور كار موسيقيدانان نظام قرارگرفته بود و عبداله خان 

بعد از پايان دوره آموزش خود به سال 1305 به رهبرى اركستر نظامى ارتش دوم شمالغرب (تبريز) منصوب مى گردد. با نارضايتى از اهداف 
و نوع اداره ارتش توســط فرماندهان ارتش و در راس آنها رضا خان از مســئوليت كناره گيرى و در بهمن ماه سال 1310 از ارتش اخراج و 

راهى همدان مى گردد. 
در ارديبهشت 1311 و مقارن با عاشوراى حسينى و به دعوت حاج حسين معصومى رييس حسينيه كبابيان همدان در مراسم سوگوارى روز 
عاشــورا نواى كالرينت و ترومپت اســتاد همنوا با اشك هاى ارادت مردم همدان فصلى نو در زندگى عبداله خان بوجود آورد و اين ارادت 

به خاندان نبوت باعث شد تا در آن دوران و آن نگرش ها به موسيقى عبداله خان بتواند عامل انتقال اين فرهنگ به دوران پس خود باشد.
 موسيو كوئنكا رييس دبيرستان اتحاد در مراسم سوگوارى با ديدن تسلط وى بر موسيقى از ايشان دعوت به همكارى به عنوان معلم موسيقى 
در مدرســه اتحاد مى نمايد در همين حين محب على قره گزلو هم به عنوان مدير مدرســه ملى شرافت همين درخواست را انجام داده و با 
بازگشايى مدارس در مهر 1311 استاد عبدا... خان بر ق لشكرى به عنوان اولين معلم موسيقى همدان شروع به كار مى كند و در سال 1414 

هم با امضاى قرارداد رسما به عنوان معلم موسيقى و سرود كليه مدارس همدان با اداره معارف مشغول به كار مى شود.
شهرت و آوازه او چشمگير مى شود و خيلى زود با تاسيس اداره موسيقى كشور توسط غالمحسين مين باشيان در سنوات 1317 تا 1319 در 
تمامى مراسم هاى ملى و دولتى در تهران به عنوان نوازنده و رهبر اركستر با حكم ماموريت اعزام و حاصل آن تقدير از شخصيت هنرى و 
درجه علمى وى بوده است . مجالست با استادانى چون :  على نقى خان وزيرى ، روح ا... خالقى ، ابوالحسن صبا و غالمحسين بنان و دوستى 
با ايشان سرآغاز موفقيت هاى زيادى براى وى بود . دوستى و مجالستى كه ساليان زيادى دوام داشت و شرح مبسوط آن در صفحات كتاب با 
اتكا به اسناد موجود آمده است. تالش سى ساله عبداله خان در حوزه موسيقى با بازنشستگى در مهر ماه 1344 بصورت دولتى پايان و كالس 

هاى خصوصى و كار به نهاد مختلف پس از آن بصورت همكارى هاى مقطعى فصلى ديگر از زندگى ايشان بوده است. 
همكارى با سازمان پيش آهنگى به عنوان مسئول بخش موسيقى از تاسيس سازمان در سال 1313 تا پايان كار آن  ، استاد و ممتحن موسيقى 
در دانشسراى مقدماتى پسران و دختران از 1316 تا پايان ، مسئول بخش موسيقى سازمان پرورش افكار همدان از تاسيس در سال 1317 تا 
پايان ، مدير فنى انجمن موسيقى همدان 1328، استاد و ممتحن سپاهى دانش همدان، آهنگساز و رهبر اركستر تئاتر دانشسراى همدان از سال 

1329 تا 1331 تنها بخش كوچكى از فعاليت آن مرد بزرگ در عرصه هنر موسيقى در همدان بوده است.
اين سطور به بهانه يكصدو بيستمين سالروز تولد آناستاد بزرگ رقم خورد و اميدواريم تا در ادامه مسير و چاپ اين اثر گرانقدر و منحصربه 
فرد در حوزه تاريخ موســيقى در همدان اداى دينى به تالش هاى آن اســتاد بزرگ كرده و ارمغانى باشد به پيشگاه اهل هنر و مردم فرهنگ 

مدار و شريف همدان.     
[1] ميرزا جعفر رياض همدانى خطاط، شــاعر و نويسنده قرن سيزدهم هجرى بود. وى در شهر همدان متولد شد. نخست او نزد ابوالقاسم 
ذوالرياستين تحصيل كرد و بعد از مرگ استادش به تهران سفر نمود بعد از مدتى در انزوا زيستن، اميركبير او را شناخت و بركشيد. رياض از 

شاعران و نثرنويسان عهد محمدشاه و ناصرالدين شاه بود.
 [2] 1: رج ك :  
■ آواى ققنوش، قادر شهسوارى ،1393 ، انتشارات مفتون همدانى 
■ بردستان الوند، قادر شهسوارى، 1397 ، انتشارات حوزه هنرى 
■ بهارجان، قادر شهسوارى، 1397 ، انتشارات حوزه هنرى
■ خنياگران آيينى همدان،  قادر شهسوارى، در دست تاليف 
■ از رموز تا يسناى (تاريخ سازسازى در همدان)،  قادر شهسوارى، در دست تاليف

■ در اقليت (زندگى و آثار عبداله طالع همدانى) ، قادر شهسوارى، در دست تاليف 
■ سلسله مقاالت قادر شهسوارى ماهنامه مه نگار همدان1394 الى 1397

برق لشگرى
تاريخ موسيقى مادستان 
■ امروز 120 مين سال تولد استاد همدانى است

شبكه فساد پسماند بهروب را متوقف كرد

مافياى طالى كثيف در همدان
8

آخرين اخبار از برگزارى حضور آزمون ها مى گويند

خردادى متفاوت براى امتحانات

داوطلبان رد صالحيت شده
 4روز فرصت اعتراض دارند
■ تعدد كانديداها و بالتكليفى  جريان هاى سياسى

وزير ارتباطات به همدان مى آيدبه سمت فروش كوه و رودخانه رفته ايم
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شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

انتخابات با مناقشه!
 1- روند اجرايى ســيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى با  

يك مناقشه  مهم حقوقى در ثبت نام داوطلبان آغاز شد.
مناقشه اى كه بسيارى با رد مصوبه ابالغى شوراى نگهبان درباره شرايط 
كانديداهــاى انتخابات آغاز كردند تا در نهايت رئيس جمهور نيز اين 

مصوبه را غير قانونى بداند.
2- در شــرايطى كه شــوراى نگهبان با قراردادن  مالك ها و شروط 
كانديداتورى در مصوبه خود و ابالغ مســتقيم آن به وزارت كشــور 
خواســته تا ثبت نام كانديداها بر مبناى آن انجام شود، رئيس جمهور 
نيز از وزارت كشور خواست به اين درخواست توجه نكند و بر اساس 

قانون موجود از داوطلبان ثبت نام به عمل آورد.
هر چند وزير محافظه كار كشــور با اجراى هر دو دستور سعى كرد تا 
دل هر دو طرف مناقشه را به دست آورد و به هر دو طرف اعالم كند 

كه دستور شما اجرا شد!
3- اينكه ســرانجام اين مناقشه چه خواهد شــد، در روزهاى آينده 
مشخص مى شود اما نكته اين است كه  چنين مناقشاتى در اين سطح 

نبايد رخ دهد.
دو طرف مى توانستند با همفكرى و رفع اختالف حقوقى از اين همه 
سروصدا در انتخاباتى كه هماهنگى مجرى و ناظر براى پيشگيرى از 
بسيارى مشكالت و رخدادهاى ناگوار ضرورت دارد، پيشگيرى كنند.

4- اين مناقشــه نشان داد كه كشــور به تشكيالتى جداى از دولت و 
مجلس براى برگزارى انتخابات نياز دارد.

تشــكيالتى مســتقل كه وظيفه آن برگزارى انتخابات با تجميع تمام 
هيات هاى فعال همچون هيات نظارت، هيأت اجرايى، هيأت بازرسى 
و ديگر تشكيالت است و نظر وى براى دولت ، مجلس و قوه قضائيه 

و مردم فصل الخطاب باشد.
5- نبود اين تشكيالت دليلى شــده تا كشور در انتخابات ها به ويژه 
انتخابات رياست جمهورى هزينه بسيارى بدهد و رقابت يا همراهى 

دولتها و هيات نظارت هر دو براى كشور هزينه زا باشد.
در انتخابات 88 اين هزينه به نوعى به كشــور تحميل و در انتخابات 

بعدى نيز به نوعى ديگر تحميل شده است.
6- حتى در انتخابات شوراها نيز مشاهده مى شود كه رقابت منفى بين 
هيات نظارت و هيات اجرايى هزينه ساز شده و هريك ديگرى را به 

فضاسازى عليه هم متهم مى كنند.
در اين فضا هم به كشور هزينه تحميل مى شود و هم مردم و داوطلبان 
زيــان مى كنند و صالحيت و تائيد صالحيت آنها در مواردى از قانون 

فاصله گرفته و با سليقه مطابقت دارد.
7- منطقى آن است كه وقتى روشى براى كشور هزينه دارد اين روش 
اصالح شــود و در اين اصالح، تجربه كشــورهاى ديگر در برگزارى 

انتخابات بى هزينه نيز لحاظ شود.
اين اقدام اصالحى از آن جهت الزم اســت كه نمى شود، در هر دوره 
انتخابات به جاى كاهش اختالفات مبناى مناقشه و اختالفى نو گذاشته 
شــود و انتخابات به جاى همگرايى به واگرايى و اختالفات پرهزينه 

دامن بزند.

انتقال آب رودخانه «دره مرادبيگ» 
به تصفيه خانه بهشتى 

 مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان همدان از اجراى 
طرح انتقال آب رودخانه «دره مرادبيگ» همدان به تصفيه خانه 

شهيد بهشتى خبر داد.
منصور ســتوده در گفت و گو با ايرنا با اشاره به اجراى طرح 
انتقــال آب از «دره مرادبيگ» همدان به تصفيه خانه شــهيد 
بهشتى، افزود: آب اين رودخانه در فصل هاى غير زراعى براى 

تامين آب شرب مصرفى شــهر همدان به تصفيه خانه شهيد 
بهشتى انتقال داده مى شود.

وى اظهار داشــت: طول طرح انتقــال آب از دره مرادبيگ به 
تصفيه خانه شهيد بهشتى، هشت كيلومتر است كه با توجه به 
محدوديت اعتبارى تاكنون 2 كيلومتر از طرح معادل 25 درصد 

آن اجرا شده است.
ستوده اعتبار مورد نياز براى اجراى اين طرح  را هشت ميليارد 
تومان عنــوان كرد و افزود: 2 ميليارد تومــان براى اجرا و 6

ميليــارد تومان نيز براى خريد لوله و تجهيزات اين طرح نياز 

است. وى تصريح كرد: با اجراى اين طرح در فصل هاى غير 
زراعى، دست كم 200 ليتر در ثانيه آب براى مصرف آشاميدنى 

شهر همدان تامين مى شود.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان همدان تاكيد كرد: با 
اجراى اين  طرح ميزان مصرف آب در فصل هاى غير زراعى 
از ســد اكباتان كاهش پيدا مى كند تا بتوان حجم آب بيشترى 

را براى تابستان در مخزن سد ذخيره كرد.
 ميزان بارندگى اســتان همدان از ابتداى ســال جارى تاكنون 
40 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافته است.

اهتمام جدى دستگاه هاى اجرايى 
براى برگزارى كنگره شهداى همدان

 فرمانــدار همدان دســتگاه هاى 
اجرايــى را مكلــف كــرد بــراى 
بزرگداشــت شهيد ســال و كنگره 
بزرگداشت شــهداى استان همدان 

بايد اهتمام جدى داشته باشند.
نخســتين  در  محمدى  على  محمد 
شهيد  بزرگداشت  هماهنگى  جلسه 
منتخب ســال و كنگره بزرگداشت 
شــهداى استان با اشاره به نقش بديل همدان در دوران دفاع مقدس 
يادآور شد: حضور و عملكرد اثرگذار همدان در عمليات هاى متعدد 

جنگ تحميلى و پشتيبانى از جبهه ها بسيار قابل توجه بوده است.
وى افزود: دســتگاه هاى اجرايى نسبت به پيش بينى و برنامه ريزى 
الزم جهت برگزارى باشــكوه كنگره شــهداى استان و بزرگداشت 

شهيد منتخب سال اهتمام نمايند.
فرماندار همدان از تشــكيل ستاد استانى كنگره شهداى استان با 20
كميتــه تخصصى خبر داد و اضافه كرد: اولين جلســه اســتانى اين 
ســتاد در استاندارى برگزار و مسئولين كميته ها مشخص شده اند كه 
دستگاه هاى اجرايى متناظر شهرستان نيز موظفند در اين راستا برنامه 

ريزى و پيگيرى كنند.
فرماندارهمدان با اشاره به انتخاب سردار شهيد عليرضا حاج بابايى 
بعنوان شــهيد شاخص ســال 1400 اســتان اظهار كرد: اين شهيد 
گرانقــدر بعنوان يك معلم دردوران دفاع مقدس نقش برجســته اى 
داشته كه بايد با پيش بينى اقدامات مقتضى ياد و خاطره شهيد بويژه 

براى نسل هاى جديد زنده نگاه داشته شود.
محمدى افزود: پنجم مرداد سالروز حضور سردار شهيد سليمانى در 
ياواره شهداى عمليات رمضان همدان است كه جمالت ماندگار مهم 
و معروف وى فرازهايى از سخنرانى ايشان در اين مراسم است و در 
نظر است در اين تاريخ برنامه بزرگداشتى براى سردار شهيد عليرضا 

حاجى بابايى برگزار شود.
وى با بيان اينكه از شهداى روستاها نبايد غافل بشويم تصريح كرد: 
خانواده شهدا در روستاها با مظلوميت زندگى مى كنند و بعضًا كمتر 
مورد سركشــى قرار مى گيرند كه اقدام شــهردارى همدان در نصب 

تمثال اين شهدا در سطح شهر قابل قدردانى است.

پويايى سازمانى با واكاوى فلسفى 
ذهنيت هاى پنج گانه مديران 

 مديركل آموزش و پرورش استان همدان گفت: پويايى سازمانى با 
واكاوى فلســفى ذهنيت هاى پنج گانه مديران آموزش و پرورش معنا 

پيدا مى كند.
به گزارش اداره اطالع رســانى و روابــط عمومى آموزش و پرورش 
استان، محمد پورداود در نشست مشــترك شوراى معاونين استان و 
روســاى شهرستان ها، نواحى و مناطق كه به صورت ويدئو كنفرانس 
برگزار شــد،  با اشاره به واكاوى فلسفى ذهنيت هاى پنج گانه مديران 
آموزش و پرورش، اظهار كرد: فلســفه عالوه بر اين كه يك رشــته 
مطالعاتى است مى تواند چهارچوب و روشى را براى تفكر ارائه نمايد.
  پورداود با بيان اين كه فلسفه قادر است توانايى هاى تفكر را گسترش 
دهد و بين فكر و عمل يگانگى به وجود آورد، افزود: همچنين فلسفه 
فرض هاى عقل سليم را به صورت منظم بررسى مى نمايد و مى تواند 
به عنوان اساس فكر و عمل مطرح و نوعى نظريه علمى براى اشخاص 

به ويژه مديران محسوب شود.
مديركل آموزش و پرورش استان ذهنيت را نوعى تفكر و انگاره هاى 
مديران سازمان ها به عنوان يكى از عوامل مهم قبل از اجراى تصميم 
ذكــر كرد و گفت: مديران آموزش و پرورش بنا بر ماهيت فعاليت ها 
در نظام آموزشى و ضرورت حرفه اى، نيازمند تفكر و تصميم گيرى 
هســتند و تفكر هم تالشى اســت ذهنى براى پاسخ گويى صحيح و 
دقيق به سواالت ذهنى كه به ابزارهايى چون منطق، خردورزى، دانش، 

تجربه و درك صحيح موضوع نيازمند است.
پورداود در ادامه با اشاره به  اين كه پنج شاخص عمده در راه پرورش 
ذهنيــت وجود دارد كه هر كدام در جايــگاه خود از اهميت ويژه اى 
برخوردارند، افزود: يكى از اين شــاخص ها، خود است و  مدير يك 
مجموعه تا خود را نشناســد نمى تواند شناخت نسبت به ساير افراد 

پيدا كند.
پورداود روابط را يكى ديگر از اين شــاخص هــا ذكر كرد و افزود: 
روابط عبارت از شــبكه ارتباطاتى است كه مدير با ديگران و با ساير 

بخش ها اعم از واقعى يا مجازى دارد.
وى با تأكيد بر اصل تغيير به عنوان شاخص پنجم، گفت: تغيير عبارت 
از ايجاد دگرگونى و تحول در خود سازمان محيط و ارتباطات است.

مديــركل آموزش و پرورش اســتان با بيان اين كه اين شــاخص ها 
زيربناى ذهنيت هاى پنج گانه مديران را شكل مى دهند و بر اساس آن  
برنامه عملياتى و اجرايى مديران يك رويكرد تركيبى است، خاطرنشان 
كرد: ذهنيت  هاى پنج گانه مديريتى شــيوه هاى پنج گانه اى هستند كه 
مديران از طريق آن ها با دنيــاى اطراف خود ارتباط برقرار كرده و به 

تفسير آن مى پردازند و باعث ارتقاء كار آنان خواهد شد.
پورداود با اشــاره به اهميت ذهنيت مشــاركتى و مديريت بر روابط 
به عنوان چهارمين نوع ذهنيت، تصريح كرد: در مديريت مشــاركتى 

ذهنيت مشاركتى مدير از انتزاعى به واقع مبدل مى شود.
وى گفت: مواردى چون روحيه مشــاركتى شامل روحيه و تمايل به 
فعاليت هاى مشــاركتى،  نگرش مشاركتى شــامل طرز تفكر نسبت 
به فعاليت هــاى اجتماعى و رفتارهاى مشــاركت جويانه و فعاليت 
مشــاركتى شــامل چگونگى ايفاى نقش، مولفه هاى اصلى ذهنيت 

مشاركتى هستند.
مديركل آموزش و پرورش استان در بخش ديگرى از سخنان خود با 
اشــاره به اهميت امتحانات پايانى دانش آموزان به ويژه پايه هاى نهم 
و دوازدهم، گفت: ســالمتى فرهنگيان و دانش آموزان براى ما بسيار 
مهم اســت و از تمام امكانات و ظرفيت ها براى اجراى پروتكل هاى 

بهداشتى در حوزه هاى امتحانى استفاده خواهيم كرد.
پورداود اشــاره اى هم به انتخابات 28 خردادماه داشت و با تأكيد بر 
اين كه رسالت ما تشــويق مردم به مشاركت حداكثرى است، افزود: 
فرهنگيان با توجه به جايگاه اجتماعى خود نقش بسيار مهمى در اين 

زمينه دارند.

1- فعاليت يك سامانه جمع آورى پسماند خشك از مبدا، در همدان 
مختل شده است. گويا شهردارى با فعاليت اين سامانه موفق در همدان 
به داليل غير كارشناســى مخالف است. گفتنى است بهروب، سامانه 
هوشمند جمع آورى پسماند خشك است، كه عالوه بر مزاياى محيط 

زيستى، آورده اى نيز براى كاربران دارد.
2- برخى از نمايندگان سابق براى انتخابات شوراها فعال شده اند. گويا 
اين نمايندگان قصد تدارك ليست و حمايت از داوطلبان مدنظر براى 
راهيابى به شــوراها را دارند. گفتنى است چند نماينده سابق نيز براى 

انتخابات شوراهاى شهرهاى استان ثبت نام كرده اند.
3- برخــى از داوطلبان انتخابات از تائيــد صالحيت خود ذوق زده 
شده اند. گويا اطالع رسانى از تائيد صالحيت در فضاى مجازى واكنش 
اين داوطلبان به اين خبر غير قابل انتظار بوده است! گفتنى است برخى 
بــراى دريافت تاييد صالحيت در انتخابات ثبت نــام و پس از آن از 

ميدان خارج مى شوند.
4- تعــدادى از افرادى كه در انتخابات مجلس يازدهم ردصالحيت 
شده بودند، براى انتخابات ميان دوره اى تائيد صالحيت شده اند. گويا 
تعدادى از آنها ســابقه نمايندگى دارند. گفتنى است حميد رسايى از 
تاييــد صالحيت خود براى انتخابات ميــان دوره اى تهران خبر داده 

است.
5- عزل مديران واكسن كرونا خوار نمايشى است. گويا برخى از اين 
مديران پس از عزل چندروزه دوباره فعال شده اند. گفتنى است شوراى 
شهر آبادان از شهردار واكسن خوار اين شهر حمايت و دوباره وى را 

به كار دعوت كرده است.

 اجراى طرح پسماند از مبدا كه پيش از اين 
مديران شهرى بر عملياتى شدن آن تاكيد بسيار 
داشتند پس از مدت كوتاهى كه هنوز در مراحل 
نخست اجراى آن توسط سامانه بهروب بود با 
مخالفت شهردارى همدان رو به رو شده است.

بهروب يك سامانه جامع تفكيك زباله هاى در 
منزل اســت كه اين فرصت را براى شهروندان 
همدانى فراهم مى كرد تــا  با رانندگان تماس 
بگيرند تا مقابل در منازل پســماندهاى خود را 
با دريافت هزينه  به آن ها بفروشند رانندگان نيز 
آن ها را به كارخانجات مى فرستادند تا عمليات 
بازيافت صورت گيرد و مجدد مورد اســتفاده 

قرار گيرند.
ايــن طرح در كرج، مشــهد، همــدان و زابل 
سيستان انجام شد اما در همدان به دليل نداشتن 
صرفه اقتصادى براى متولى اين سامانه چندان 
جدى گرفته نشــد و از آنجا كه گفته ميشــود 
مافياى پسماند شــكل گرفته در همدان اجازه 
گســترش فعاليت را به بهروب نداد با اعمال 
فشار شــهردارى را مجبور به مخالفت با ادامه 

فعاليت اين سامانه در همدان كرد.
 مافياى پسماند همدان 

چرا و چگونه شكل گرفته است؟
بيش از 17 سال است كه پيمانكارى جمع آورى 
ضايعات، نخاله ها و پسماند شهر در قراردادى 
از ســوى شهردارى به فردى سپرده شده است 
كه رانتى قوى در بدنه مديريت شهرى همدان 
دارد. گفته ميشــود شــمارى از نيروهاى وى 
همان كارمندان بخش هاى مختلف شــهردارى 
هستند كه پس از پايان ساعت ادارى در راستاى 

سياست هاى اين فرد فعاليت مى كنند.
با اينكه در سال گذشته با ورود شوراى شهر تا 
حدودى دست اين شبكه ذى نفوذى اقتصادى 
درآمدزا از پســماند شــهر گرفته شد و حتى 
مديريت سابق سازمان پسماند كه حامى اصلى 
اين پيمانكار به شمار مى رفت از مسئوليت خود 
جا به جا شــد اما به تازگى خبرها حاكى از آن 
اســت كه با مخالفت شــهردارى همدان براى 
ادامه فعاليت بهروب اين چرخه فاســد مجدد 
براى فعاليت در حوزه پسماند يا همان طالى 

كثيف در همدان به جريان افتاده است.
به گفته فعاالن محيط زيســت، نفوذ كارى كه 
مافياى پســماند انجام مى دهد اين اســت كه 
زباله گردهايى را به خدمــت خود مى گيرد تا 
زباله هاى خشــك و قابل بازيافت را از سطح 
شهر و در محل هاى دپو زباله جمع آورى كنند 
اين درحالى اســت كه به عنــوان مثال قيمت 
مبادله زباله هاى پت (پلى اتيلن ترفتاالت) مانند 
بطرى هــاى آب معدنى كيلويى 5000 تومان و 
قوطى هاى فلزى مانند قوطى رانى و نوشــابه 
كيلويى 8000 تومان اســت و با توليد روزانه 
500 تن زباله در همدان درآمدى حدود 300 تا 
400 ميليون در روز را نصيب اين شبكه فاسد 

جمع آورى پسماند همدان مى كند.
از طرفى شهردارى همدان در مدت مديدى از 
سال هاى عنوان شده تنها در قبال دريافت 150
تا 200 ميليون تومان ساالنه طرح  جمع آورى 
پسماند شــهر را به پيمانكار ســپرده است و 

پيمانكار هم به دليل ســود بااليى كه روزانه از 
اين طريق نصيبش مى شود از هر مسيرى تالش 

دارد اين تفاهم همكارى را ساالنه تمديد كند.
اين شرايط در حالى است زباله گردها با تفكيك 
و جمع آورى زباله هاى خشك از سطح شهر آن  
را در قبال دريافت مبلغى به پيمانكارى كه حاال 
مى توان به آن لقب سلطان طالى كثيف همدان 
را داد تحويل مى دهند و وى نيز در محل هاى 
دفع زباله كارگران بسيار زيادى را به كار گرفته 
است تا زباله ها را تفكيك كنند اما اين اقدامات 
در حالى صورت مى گيرد كه براســاس قانون 
مديريت پســماند، خريد و فروش زباله به اين 
شــكل ممنوع است و نبايد دخل و تصرفى به 
اين صورت در مناطق دفع زباله صورت بگيرد.

 مافيا مانع دفع درست پسماند
بر همين اســاس به نظر مى رســد دليل اينكه 
اقدامى جدى در زمينه زباله صورت نمى گيرد 
و هيــچ گاه تاكنون زياله منبــع درآمدى براى 
شهردارى به حساب نيامده است حضور همين 
مافيايى باشد كه متاسفانه نيروهاى آن در بدنه 
شهردارى فعاليت دارند چراكه اجازه  نمى دهند 
تغيير چهره محل هاى دفع زباله يا اقدام مناسبى 
در زمينه جمع آورى پســماند در ســطح شهر 
صورت گيرد.  از طرفى بايد گفت اين افراد نه 
تنها مالياتى نمى پردازند و خدمتى نمى كنند بلكه 
تنها طبيعت را آلوده مى كنند و اجازه بهسازى 

محل هاى دفع زباله را نمى دهند.
  نظارت بر پسماند 

بر عهده چه نهادى است؟
امــا بــه واقع چه نهــادى وظيفه نظــارت بر 
پيمانكاران دفع پســماند را دارد؟براى پاسخ به 
اين ســوال بايد گفت براساس قانون مديريت 
پســماند نقش تمام نهادها در زمينه پســماند 
مشخص شده اســت بنابر اين وظيفه اجرايى 
مديريت پســماند برعهده وزارت كشــور و 
نهادهاى زيرمجموعه هاى آن در شهرها برعهده 
شهردارى ها، در روستاها برعهده دهيارى ها و 
در سطح اســتان برعهده استاندارى ها است و 
نقش نظارت را سازمان حفاظت محيط زيست 

برعهده دارد. 

در همين راستا سازمان حفاظت محيط زيست 
به خوبى مى تواند در اين زمينه ورود و كارگران 
را از محل هاى دفع زباله خارج كند چراكه خود 
نيز به عنوان ضابط قضايى محسوب مى شود و 
مى توانــد به راحتى اين كار را انجام دهد اما در 
همدان اقدامــات اين چنينى به قدرى كمرنگ 
اســت كه در برخى از مواقع چنين اســتنباط 
مى شــود كه دايره نفــوذ پيمانكارانى كه حاال 
انحصار زباله و پســماند شــهر را در دســت 
دارند عالوه بر شــهردارى بــه ديگر نهادها و 

سازمان هاى مرتبط نيز رسيده است.
  همدان راه را بر سامانه هاى 

دفع زباله مى بندد؟
در همين راســتا بايد به برهه اى اشاره كرد كه 
سازمان مديريت پسماند اپليكيشن هاى مختلفى 
در زمينه جمع آورى پسماند از در منازل را معرفى 
كرد كه پسماندهاى خشك را از مردم جمع آورى 
مى كردند ســامانه هايى مانند اكو، ســارى من، 
بهروب و .. كه برخى از اين اپليكيشن ها فعاليت 
خوبــى در اين زمينه داشــتند چــون عالوه بر 
زباله هاى خشك، زباله هاى تر را نيز جمع آورى 
ميكردند اما ســر راه آن ها موانعى قرار گرفت از 
جمله اينكه بهــروب در همدان براى متولى آن 
صرفه اقتصادى نداشت و در نهايت اين سامانه 
هم بايد پســماندهاى جمع آورى شده خود را 
به فردى تحويل دهد  كه در راس هرم سيســتم 
پسماند شهر سودهاى كالن را به جيب مى زند در 
حالى كه استفاده از اين اپليكيشن ها مى توانست 
راه خوبى باشد تا زباله ها از دسترس زباله گردها و 
اين نوع پيمانكاران خارج شود چون زباله مستقيم 
و بدون واسطه از منازل به مراكز بازيافت منتقل 

مى شد.
 زباله هاى همدان 

تنها 10 درصد بازيافت مى شوند
در همين راستا بارها توسط مسئوالن و مديران 
شــهرى اعالم شده اســت كه تنها 10 درصد 
زباله هاى اين شــهر قابل بازيافت است كه آن 
هم  هشــت درصدش توسط زباله گردها جدا 
مى شــود و 2 درصد به دســت اين ســازمان 

مى رسد.

اما هيچ گاه گفته نشــده است كه اين 8 درصد 
توســط زباله گردها و حتى افــرادى كه جمع 
آورى ضايعات شغلشان محسوب مى شود پس 
از جمع آورى به كجا فرستاده مى شود و مجدد 
سر نخ ماجرا به كدام فرد و پيمانكار شهردارى 

وصل مى شود؟
در همين راستا گروهى از دانشجويان دانشگاه 
آزاد همــدان پژوهشــى را با هدف بررســى 
تفكيك از مبدا پسماند و تعيين ميزان مشاركت 
شــهروندان در شــهر همدان انجام داده اند كه 
شامل پرسشنامه اى است، كه جهت دستيابى به 
اهداف تحقيق، 13 سوال را به طور تصادفى بين 
90 نفر از شهروندان همدان توزيع كرده است 
و با استفاده از نرم افزار Spss مورد آناليز قرار 
داده تا نقش مردم را در  مديريت پســماند از 

مبدا بررسى كند. 
نتايج اين پژوهش نشان داد كه ميزان مشاركت 
مــردم در جمع آورى زبالــه در مناطق 2-3و 
5 شــهر همدان متفاوت از يكديگر اســت و 
همچنين ميزان درآمد، سطح تحصيالت، سن، 
آموزش و اطالع رسانى از طرح تفكيك از مبدا 
پسماندها، در ميزان مشاركت مردم در جمع-

آورى زباله تاثير به سزايى دارد.
در نهايــت بايد گفــت كه عــالوه بر وجود 
فســادهاى سنگين، مافياى بزرگ پسماند شهر 
اهميت آموزش و اطالع رســانى و آگاهى در 
تمام امور شهرى از جمله دفع زباله و پسماند 
بــراى افزايش ميــزان مشــاركت و همكارى 
مردمى بســيار قابــل توجه اســت، بر همين 
اساس شــهردارى عالوه بر نگاهى اقتصادى و 
مولد بــراى درآمدزايى از زباله بايد به آموزش 

شهروندى نيز توجه وييژه كند.
متاســفانه نبود اطالعات در دســترس مردم و 
سطح پايين آگاهى در مواردى اين چنينى سبب 
شده است تا سواســتفاده ميدانى بزرگ شكل 
دهد و افرادى با نام و نشان گم سودهاى كالنى 
به جيب زند كه جز نابودى محيط زيست شهر، 
فلج شدن درآمدهاى اقتصادى شهردارى، پنهان 
شــد از پرداخت ماليــات و... چيزى به دنبال 

ندارد.

 نماز عيد سعيد فطر با حضور با شكوه مردم 
دارالمومنين و دارالمجاهدين، به امامت حجت 
االسالم حبيب اهللا شعبانى موثقى، نماينده ولى 
فقيه در استان و امام جمعه همدان در پياده راه 

ميدان امام خمينى(ره) اقامه شد.
 حضــور حداكثــرى در انتخابات 
عرصه  در  كشــور  اقتــدار  موجــب 

بين المللى مى شود
نماينــده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 
شــهر همدان گفت: حضــور حداكثرى در 
انتخابات، موجب اقتدار كشــور در عرصه 
بين المللى و ديپلماسى شده و امنيت داخلى 
كشور را ارتقا مى بخشــد. حجت االسالم 
و المســلمين حبيب ا... شــعبانى موثقى در 
خطبــه هاى نماز عيد فطر،  اظهار داشــت: 
انتخابــات مى تواند تثبيت كننده آرمان هاى 
انقالب باشد و مشاركت حداكثرى در ثبات 
سياســى كشــور تاثير گذار بوده و قدرت 
تصميم گيرى براى دولت منتخب را تقويت 
مى كند. وى با بيان اينكه انتخابات رياســت 
جمهورى بسيار مهم است توضيح داد: چرا 
كه بيشتر تصميم گيرى ها در كشور بر عهده 

قوه مجريه اســت و اركان هاى حكومتى به 
دست رئيس جمهورى است.

نماينده ولى فقيه در استان همدان با بيان اينكه 
مساله معيشت يكى از مشكالت كنونى كشور 
بوده و بسيارى از مردم نسبت به اين موضوع 
گاليه مند هستند گفت: بنابراين نيازمند دولتى 
قــوى در عرصه اقتصادى و فرهنگى و داراى 

ويژگى عدالت طلبى مبارزه با فساد هستيم.
  جنايت افغانســتان بيانگر تاريك 

تر شدن وجدان مستكبران است
موثقى  شــعبانى  والمسلمين  االسالم  حجت 
با محكوم كردن جنايات اخير در افغانســتان 
و فلسطين تاكيد كرد: صحنه افغانستان نشان 
دهنده تاريك تر شدن وجدان مستكبران عالم 

است.
وى يــادآورى كرد: يك زمان مســتكبران در 
ميدان مقابل شهيد سليمانى مى ايستادند اما به 
علت شكســت و ناتوانى در رويارويى با اين 

شخصيت وارد عرصه نامردى شدند.
 حجت االسالم والمســلمين شعبانى موثقى 
اضافــه كرد: جريان مقاومت زمانى با ســنگ 
مبارزه مى كردند اما هم اينك موشك هايشان 

لرزه بر اندام رژيم غاصب انداخته است.
امام جمعه همــدان گفت: امــروز اميدى به 
ســازمان هاى بين الملل نيســت چرا كه تنها 
تالش آنها دعوت به سازش طرفين است در 
حاليكه رژيم اشــغالگر قدس اقدام به كودك 
كشى مى كنند سازمان هاى بين المللى فقط به 

محكوم كردن اين اقدام ها بسنده كردند.
 تجمــع اعتراضــى همدانى ها به 
هتك حرمت مسجداالقصى و شهادت 

دختران افغانستان
در همين راســتا جوانان و دانشجويان انقالبى 
همدان در پى هتك حرمت مســجداالقصى 
توسط صهيونيســت ها و شــهادت دختران 
افغانســتان در ميدان امامزاده عبداهللا(ع) شهر 

همدان تجمع اعتراضى داشتند.
رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى 
اســتان همدان در اين مراســم، بــا بيان 
اينكه ما نداى مظلوميــت دختران كابل و 
نمازگران مســجداالقصى را شــنيديم و با 
آنها احساس همدلى مى كنيم، اظهار كرد: 
دشمنان با علم و دين مخالف هستند و به 
همين علت گاهى مســجد و گاهى مدرسه 

مى كنند. بمباران  را 
حجت االسالم سيدحســن فاضليان با بيان 
اينكه آنها مســجدى را نشــانه مى گيرند كه 
محل سجده مســلمانان و خانه خداست و 
بايد بپرســيم در آنجا صهيونيســم چكاره 
است؟ غاصبان اشغالگر آنجا چكار مى كنند؟ 
تصريــح كرد: دختــران معصومى در حادثه 
تروريستى كابل شهيد شدند كه انسان وقتى 
آن صحنه ها مانند كتاب خونين، كفش از پا 
درآمده و ده ها دختر بى گناه درحال درس 
خواندن را غــرق در خون مى بينــد، متأثر 

مى شود.
وى با بيان اينكــه حداقل وظيفه ما همدردى 
و اعالم حمايــت و پشــتيبانى از دختران و 
نمازگزاران بى گناه به شــهادت رسيده است، 
گفت: امروز به فرمان رســول اهللا(ص) جامه 
عمل پوشــيديم و در اين مكان اين تجمع را 
انجام داديم كه بگوييم نداى مظلوميت دختران 
مدرسه كابل و شــهداى مسجداالقصى را به 
گوش جان شــنيديم و به صورت قلبى اظهار 
تنفر و انزجار از اين اقدام پســت را داريم و با 

اين افراد همدل هستيم.

شبكه فساد پسماند بهروب را متوقف كرد

مافياى طالى كثيف در همدان

نماز فطر همراه با اعتراض به انسان كشى اسرائيل
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واكسيناسيون 50 درصد از 
افراد باالى 80 سال در نهاوند

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام- 50درصد شهروندان باالى 80 سال در 
نهاوند واكسن كرونا را دريافت كرده اند و اين روند ادامه دارد.

رئيس شــبكه بهداشت و درمان نهاوند گفت: همزمان با سراسر كشور 
واكسيناســيون بر عليه بيمارى كرونا در نهاوند نيز آغاز شــد و مراكز 

منتخب اين طرح ملى تجهيز شده اند.
سيامك دانشور اظهار داشت: در حال حاضر واكسيناسيون افراد باالى 80
ســال در شهرستان در حال انجام است و بيش از 50 درصد افراد واجد 

شرايط در اين مرحله تاكنون واكسن دريافت كرده اند.
وى افزود: مركز واكسيناســيون كوويــد-19 در مراكز خدمات جامع 
سالمت مناطق مختلف شهرستان شامل فيروزان، شهرك، رزينى، برزول، 
گيان و شعبان راه اندازى و تماس هاى تلفنى با واجدان دريافت واكسن 

انجام شده شد.
دانشور گفت: افراد باالى 80 سال در بخش هاى مركزى، خزل، گيان و 
زرين دشت درخواست مى شود جهت تزريق واكسن به مراكز خدمات 

جامع سالمت ذكر شده در سطح بخش ها مراجعه كنند.
وى گفت: همچنين شــهروندانى كه با آنها تماس گرفته مى شود مى 

توانند يا يكى از مراكز در سطح شهر نهاوند مراجعه كنند.
دانشور ادامه داد: اين مراكز شامل مركز منتخب واكسيناسيون كوويد-19
واقع در ساختمان سابق بخشدارى مركزى، مركز خدمات جامع سالمت 
شهيد حيدرى واقع در شهرك شــهيد حيدرى و مركز خدمات جامع 

سالمت شهيد طالبيان واقع در بلوار شهيد طالبيان هستند.
وى بيان كرد: همچنين افراد باالى 80 سال ساكن شهر نهاوند نيز مى توانند 

براى تزريق واكسن به يكى از مراكز ذكر شده مراجعه نمايند.
رئيس شبكه بهداشت و درمان نهاوند گفت: افراد واجد شرايط كه تا به حال 
salamat.gov.ir با آنان تماس گرفته نشده است مى توانند در سايت
ثبت نام نمايند و منتظر بمانند تا در اسرع وقت براى تزريق واكسن با آنها 

تماس گرفته شود.
دانشــور در پايان گفت: از شــهروندان درخواست مى شود با توجه به 
اينكه كه تزريق واكسن بر اساس نوبت بندى كشورى اعالم مى شود از 
تجمع در مراكز منتخب واكسيناسيون خوددارى كنند و در نوبت مربوط 

به خود مراجعه كنند

جبران بخشى از محروميت هاى 
منطقه خزل شرقى نهاوند

 منطقه خزل شرقى يكى از محروم ترين مناطق روستايى شهرستان 
نهاوند اســت كه به منظور انجام فعاليت هاى عمرانى و جبران بخشى 
از عقب ماندگى ها از سوى سپاه نهاوند قرارگاهى با عنوان پيشرفت و 

آبادانى در اين منطقه تشكيل شد.
فرمانده ســپاه نهاوند گفت:  على مختارى افزود: با آغاز فعاليت اين 
قرارگاه تا كنون هفت خانه عالم در هفت روستاى منطقه، هشت پروژه 
آبرسانى شــامل حفر چاه و لوله كشى منازل افراد محروم و يك خانه 
بهداشت در روستاى محروم تاريكدره در مجموع با هزينه بيش از 2.5 

ميليارد تومان احداث شده است.
وى با بيان اينكه فعاليت هاى اين قرارگاه امسال در شهرستان نيز تداوم 
خواهد داشــت، اضافه كرد: در ســال جارى اين قرارگاه، روستاهاى 
شهرستان را با محوريت رفع مشكل آبرسانى زير پوشش قرار مى دهد 
كه در اين زمينه روســتاى چولك از توابع بخش مركزى براى اجراى 

فعاليت هاى عمرانى انتخاب شده است.
مختارى با اشاره به فعاليت هاى صورت گرفته در زمينه احداث مسكن 
براى افراد محروم و زير پوشــش كميته امداد كه در جريان ســيل دو 
سال پيش دچار مشكل شده بودند، گفت: در بخش عمران و احداث 
مســكن براى افراد محروم طى دو سال گذشــته 20 واحد مسكونى 
احداث و 31 واحد نيز تعمير شد، عالوه بر اين چهار واحد مسكونى 

ديگر بنا به درخواست بهزيستى شهرستان احداث شده است.
وى از ســاخت 15 واحد حمام خانگى توســط يكــى از خانم هاى 
جهادگر خبر داد  و افزود: در همين راستا سال گذشته 15 واحد حمام 
خانگى در روستاى ده چقايى براى افراد نيازمند احداث شد كه امسال 

قرار است اين كار در روستاى زاپن نيز اجرا شود.
مختارى از توزيع 40 تن سيمان در راستاى محروميت زدايى از مناطق 
روســتايى شهرستان خبر داد و گفت: به منظور كمك در فعاليت هاى 
عمرانى مناطق روستايى 400 كيسه سيمان سهميه نهاوند منظور شده 

كه تاكنون200 كيسه آن بين نيازمندان توزيع شده است.
وى با بيان اينكه فعاليت هاى گروه هاى جهادى و بســيج سازندگى 
عــالوه بر بخش هــاى عمرانى در كمك هاى مؤمنانه نيز مشــهود و 
چشــمگير بوده است، افزود: با شــروع كرونا گروه هاى جهادى در 
بخش هــاى مختلف از جمله كمك هــاى مؤمنانه، ضدعفونى معابر، 
حضور در مراكز بيمارســتانى در موج هاى ســوم و چهارم در مقابله 
بــا كرونا نقش مهمى داشــته اند و در اين زمينــه اقدامات مؤثرى را 

انجام داده اند.
فرمانده ســپاه نهاوند با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اين راستا 
اشاره كرد و گفت: طى سال گذشته تا نيمه رمضان امسال افزون بر 23
هزار بسته معيشتى به ارزش نزديك به شش ميليارد تومان با همكارى 
ســپاه، گروه هاى جهادى و خيرين بين نيازمندان توزيع شده و عالوه 

بر آن براى 8000 نفر نيز طبخ غذا صورت گرفته است.
وى ادامه داد: عالوه بر توزيع بسته هاى معيشتى، 50 هزار قرص نان، 
706 دســت لباس، 1050  مورد لوازم التحرير، 150 رأس دام سبك، 
77761 بســته پروتئينى، 15 هزار و 844 بسته بهداشتى، پرداخت 11
مورد اجاره خانــه، 13 مورد جهيزيه و 18 مورد هزينه بيمارســتانى 
بيماران كرونايى انجام شــده اســت. مختارى با بيان اينكه 180 گروه 
جهادى شهرستان در سامانه اطلس ثبت شده اند، اضافه كرد: از مجموع 
180 گروه جهادى ثبت شــده در سامانه اطلس 120 گروه جهادى در 
شهرستان فعال هســتند كه در بخش هاى مختلف از جمله ايام كرونا 

فعاليت هاى چشمگيرى داشته اند.

توزيع 100 سبد كاال بين مددجويان 
بهزيستى اسدآباد

 رئيس اداره بهزيســتى شهرستان اســدآباد در راستاى طرح ضيافت 
همدلى، از توزيع 100 بســته سبد كاال بين مددجويان تحت پوشش اين 

اداره به مناسبت ماه مبارك رمضان خبر داد.
مرضيه نانكلى اظهار كرد: در ماه ضيافت و همدلى در  راســتاى خدمات 
رســانى مطلوب و كمك هاى دانشــكده علوم پزشكى، خيرين و كمك 
هاى انســان دوســتانه و خدمت به جامعه هدف تحت پوشش اين اداره 
تعداد 100 بسته سبد كاال هر بسته به مبلغ 400 هزار تومان توسط مسئول 

مشاركت ها و با همكارى مركز مثبت زندگى كد 4170 بين جامعه هدف 
توزيع شد.

وى ارزش ريالــى كل ســبد كاال را 40 ميليون تومان برشــمرد و افزود: 
گوشت، برنج، روغن، قند، رب، ماكارونى، سويا، ماسك، چاى خشك و 
تن ماهى از جمله محتويات هر يك از سبد كاالها بوده كه توسط مددكاران 

بين جامعه هدف توزيع شده است.
نانكلــى با اشــاره به وجود 2800 معلول جســمى حركتــى و ذهنى در 
شهرســتان اســدآباد اضافه كرد: از اين تعداد هفت معلول تحت پوشش 
و مستمرى بگير بهزيســتى است و مابقى به صورت موردى از بهزيستى 

خدمات دريافت مى كنند.

وى همچنين با اشاره به مسكن مددجويان بهزيستى بيان كرد: امسال بيش 
از 100 مورد از مددجويان بهزيســتى شهرســتان در سطح روستا به بنياد 
مســكن معرفى شدند كه از اين تعداد 45 خانوار روستايى تحت حمايت 
بهزيستى براى بهره مندى از مسكن محرومان توسط بنياد مسكن تأييد و به 
بانك معرفى شده و نسبت به تكميل پرونده خود در بانك اقدام كرده اند.

به گزارش روابط عمومى  اداره بهزيســتى شهرســتان اســدآباد، نانكلى 
خاطرنشــان كرد: در رابطه با مســكن محرومان در روستاها در صورت 
داشتن زمين الزم توســط معلوالن و نيازمندان تحت پوشش، 50 ميليون 
تومــان به صورت رايــگان و 50 ميليون تومان وام بــدون بهره و نيز با 

امتيازات آب و برق براى آنها براى ساخت مسكن  پرداخت مى شود.

 برند، همان چيزى اســت كه مخاطب با ديدن، 
شــنيدن، حس كردن و يا هــر گونه ارتباطى با آن 
بصــورت مفهومــى، ديدارى يا لفظــى صفات و 
ويژگى هــاى خــود را در ذهــن و قلب مخاطب 
تداعى مى كند. برند شامل همه احساسات، ويژگى 
ها و مفاهيمى اســت كه به يك نام گره خورده و 

برداشت افراد از يك نام است. 
در فارســى واژه مارك يا برند معموال براى اشاره 
به محصول يا خدمتى بــه كار مى رود كه ارزش 
اعتبارى و اجتماعى بااليى داشــته باشــد به بيان 
ديگــر (برنــد) داراى ماهيت اجتماعى اســت و 
برندهاى قدرتمند آن هايى هستند كه افراد نسبت 
به آن ها حس مالكيت دارند و برند چيزى بيش از 

يك محصول هست. 
مؤلفه گردشــگرى، به عنوان مشــهودترين جنبه 
برندســازى براى يك مــكان، اغلب بــه عنوان 
پر هزينه  ترين و البته قدرتمندترين نيروى بازاريابى 
شــناخته مى شــود. با اين حال، گردشگرى صرفًا 
بخشــى از تصويرى كه بايد ايجاد شــود را خلق 
مى كند و براى رســيدن به ســطح كمال قابليتهاى 

خود به عنوان پرچم دار و پيش قراول برندســازى 
مكان ها، مى بايســت در همسويى دقيق و كامل با 
ديگــر كانالهاى ارتباطى قرار گيرد. عوامل مهم در 
مبحث گردشگرى جاذبه هاى طبيعى، ساختمانها و 
بناهاى تاريخى؛ جنب و جوش زندگى شهرى؛ و 

جاذبههاى شهرنشينى است.
برند همدان، مفهومى است كه در بر دارنده طيف 
وســيعى از فعاليت هــاى مردم همدان اســت كه 
شامل صادرات، ســرمايه گذارى خارجى، فرهنگ 
و ميراث فرهنگى، مردم، حاكميت و گردشگرى و 
جاذبه هاى تاريخى ، طبيعى و گردشــگرى استان 
همدان اســت. در واقع، برندهمدان نشــان دهنده 

هويت مردم همدان از ابعاد گوناگون است. 
برندســازى براى همدان درباره ســاختن افرادى 
اســت كه مى خواهنــد به موفقيتهاى يك اســتان 
توجــه كنند و به كيفيتهاى آن ايمــان دارند. برند 

همدان نمونه عينى و مدرن قدرت نرم اســت .  به 
عبارت ديگر مفهوم برند همدان مفهومى فراگير و 
گسترده است كه مى تواند چترى براى همه برندها 
باشــد و كليه برندهاى يك استان را تحت پوشش 
خود بگيرد.  وظيفه اصلى برندسازى براى همدان 
اين اســت كه با اســتفاده از ابزارهاى مناســب، 
تصويرى مطلوب از هويت واقعى مردم اســتان را  

به مخاطبان آن ارائه نمايد.
امروزه برند و برندسازى و مديريت آن از اهميت 
ويژه اى برخوردار است به طورى كه اقتصاد استان 
همدان با دارا بودن دو شــهرجهانى اللجين، مالير 
در حوزه سفال و منبت و شهر ملى تويسركان در 
حوزه منبت گلريز مى تواند به طور خاص آنان را 
نيز دربرگيرد و موجب تغييرات بسزايى در اقتصاد 
و به تبع آن در پيشــرفت اســتان و شهر همدان 
حاصل شــود و بايد براى جذب نگاه جهانيان به 

ســمت همدان پايتخت تاريــخ و تمدن و جاذبه 
ها و پتانســيل هاى ميراثى و تاريخى آن و حوزه 
بسيار زيباى گردشگرى اين ايده ها و فعاليت هاى 
مختلف در اســتان، در حوزه گردشگرى تبديل به 

يك رويداد يا برند شوند.
برندســازى الزمه رونق گردشــگرى در همدان 
اســت و الزم اســت برند واحدى براى همدان  
تعريف شــود ولى متاســفانه همدان در حوزه 
برند ســازى اقدامات شــاخصى انجام نداده و 
نيازمنــد توجه به اين مهم براى معرفى اين كهن 

است. شهرتاريخى 
در راســتاى رونق گردشــگرى و ايجاد يك برند 
واحد براى همدان نيازمند حضور كارشناســان و 
ايده پردازان براى ايجاد يك برند واحد و از تمام 
ظرفيت ها براى معرفى شــهر و پايتخت تاريخ و 
تمدن بايد بهره برد و همدان نيازمند آن اســت تا 

با برنامه ريزى مناســب براى جامعه هدف برنامه 
مدونى تدوين و برند مناســبى را بــراى همدان 

تدارك ببيند . 
* شهروز كهيايى مدير ميراث فرهنگى ،صنايع دستى 
وگردشگرى رزن ودرگزين

همدان نيازمند برند ملى گردشگرى است

 اين روزها، با نزديك شــدن به فصل امتحانات، 
دغدغه خانواده ها و دانش آموزان  چند برابر شــده 
است، چراكه اســم امتحان مى آيد هميشه اضطراب 
خاصى دانش آموزان را دربر ميگيرد، اما در شــرايط 
كنونى كه وضعيت كرونايى شــهرهاى مختلف نابه 
ســامان اســت، زمزمه حضورى برگزار شدن آن، 

نگرانى ها را دوچندان كرده است.
 بارفتن مدارس به فاز تعطيلى از اوايل اسفندماه سال 
گذشته به دليل پيشگيرى از شيوع كرونا، روش هاى 
آموزش تغيير كرد و از آن زمان سناريوهاى مختلفى 
براى برگــزارى امتحانات و ارزشــيابى هاى دانش 

آموزان در تمام مقاطع تحصيلى مطرح شد.
 اما همچنان با فرا رســيدن فصل امتحانات يكى از 
ســواالت متداولى كه در شرايط كنونى كشور براى 
دانش آموزان ممكن است پيش آيد، نحوه برگزارى 
امتحانات خرداد 1400 است كه در همين زمينه مركز 
ســنجش و پايش كيفيت آموزشى با توجه به شروع 
فصل امتحانات و تاكيد بر حفظ سالمت دانش آموزان 
در اين ايام، اعالم كرده است كه حفظ سالمت دانش 
آموزان در برگزارى ايــن امتحانات، اولويت اصلى 
وزارت آموزش و پرورش و از اهميت فوق العاده اى 
برخوردار اســت و مطابق ضوابــط و پروتكل هاى 
بهداشتى ستاد ملى مقابله با كرونا، برگزار خواهد شد.

  اتمام سال تحصيلى ابتدايى ها
31 ارديبهشت ماه است

برگــزارى امتحانات خرداد مــاه 1400 براى مقطع 
ابتدايى انجام نمى شــود. آموزش و پرورش اعالم 
كرد، ارزشيابى پايه هاى ابتدايى به صورت توصيفى 
در ابتــداى خــرداد ماه ثبت مى شود.ارزشــيابى در 
دوره ابتدايى، كيفى - توصيفى اســت و معلمان بر 
اساس شواهد و مســتنداتى كه در فرايند ياددهى - 
يادگيرى جمع آورى كرده اند و همچنين بر اســاس 
ارزيابى هاى عملكردى كه انجام مى دهند، مى توانند 

نتايج ارزشيابى دانش آموزان را ثبت كنند. 
با توجه به پايان ســال تحصيلى در 31 ارديبهشت، 
معلمان و مديران مدارس فرصت دارند تا 10 خرداد 

در دوره ابتدايى، نتايج نهايى را ثبت كنند.
رضوان حكيــم زاده، معاون آموزش ابتدايى وزارت 
آمــوزش و پــرورش ضمن اعالم مــوارد فوق، در 
واكنش به برخى شــايعات غيررسمى مبنى بر اينكه 
آموزش و پرورش از معلمان خواســته اســت كه 
ســخت نگيرند و همه را قبول كنند، بيان كرد كه به 
هيچ وجه درست نيست. همواره تأكيد داشتيم كه همه 
استانداردها در باره آموزش و ارزشيابى رعايت شود، 
چون به نفع دانش آموزان است كه هم در سال گذشته 

رعايت شد و هم امسال به همين شكل است.
وزير آموزش و پرورش نيز در اين باره تاكيد كرد كه 
در ارزشيابى هاى غيرحضورى، اختيار را به شوراى 
مدرســه داده ايم و مى تواننــد از روش هاى مختلفى 

براى سنجش پيشــرفت دانش آموزان استفاده كنند. 
معلم مهمترين عامل ارزشيابى است و مهم اين است 
به ارزيابى دقيقى از وضعيت تحصيلى دانش آموزان 

خودش برسد.
 برگزارى  امتحانات در دوره متوسطه 

به دو شيوه حضورى و غيرحضورى 
ازطرفــى ديگر نيز بــه دليل برگــزارى انتخابات با 
شرايط ويژه اى روبه رو هستيم و همچنين استفاده از 
مدارس به عنوان حوزه هاى راى گيرى نيز امتحانات 
بايد به گونه اى برگزار شــود كه بــا زمان برگزارى 
انتخابات تداخل پيدا نكند. بنابراين  طبق زمانبندى 
وزارت آموزش و پرورش  امتحانات دانش آموزان 
دبيرستانى  از 27 ارديبهشــت ماه آغاز شده و تا 24
خرداد به پايان مى رســد و قرار است امتحانات پايه 
نهم و دوازدهم حضورى برگزار شود، اما امتحانات 
ساير پايه ها به صورت غير حضورى برگزار خواهد 

شد .
هرچند كه اعــالم برگزارى حضــورى  امتحانات 
پايه نهم و دوازدهم مدارس موجى خشــمگينانه از 
اعتراض را به همراه داشــت. هنوز هم مى توانيد با 
كليدواژه هاى لغو امتحانات حضورى صفحه هايى را 
كه در اينستاگرام ايجاد شــده بود و نوشته هايى كه 
در شبكه هاى اجتماعى دست به دست ميشد را پيدا 
كنيد، با اين وجود اگر شــيوع كرونا در ايام مذكور 
شدت يابد، آموزش و پرورش تابع تصميمات ستاد 

ملى كرونا خواهد بود.
شــايان ذكر است؛ درشــرايطى كه امكان حضور 
فيزيكى دانش آموزان براى ارزشــيابى پيشــرفت 
تحصيلى-تربيتى فراهم نباشــد، ارزشــيابى دانش 
آمــوزان مــدارس روزانه دوره هــاى اول و دوم 
متوسطه به استثناى پايه نهم و دوازدهم به صورت 
غيرحضورى و با مســئوليت معلم و نظارت مدير 

مدرسه انجام مى شود.

 برگزارى آزمون مجدد 
براى غايبان امتحانات حضورى

 همچنيــن رئيــس مركز ســنجش و پايش كيفيت 
آموزشــى آموزش و پرورش  درباره نحوه برگزارى 
آزمون مجدد براى  غايبان موجه امتحانات حضورى 

بيــان كردكه پايه نهم دو هفته پس از آخرين امتحان 
و پايه دوازدهم در شــهريور دوبــاره آزمون گرفته 

مى شود.
به گزارش پانا، خســرو ســاكى با اشــاره به اينكه 
سواالت امتحانات پايه نهم به صورت استانى و پايه 
دوازدهم كشورى اســت، گفت: آموخته هاى دانش 
آموزان در آموزش مجازى، مبناى طراحى ســواالت 
امتحانات حضورى دانش آموزان پايه نهم و دوازدهم 
خواهد بود و سواالت هر دو پايه بر مبناى آموزش در 
نواحى قرمز كرونا يعنى همان آموزش غيرحضورى 

طراحى خواهد شد.
 حذف 30 درصد مطالب كتاب هاى درسى 
براى امتحانات حضورى پايه نهم و دوازدهم

وى گفت: 30 درصد مطالب كتاب هاى درسى براى 
امتحانات حضورى پايه نهم و دوازدهم حذف شده 
است كه قسمت هاى حذف شــده را دانش آموزان 

مى توانند در سامانه سازمان پژوهش و برنامه ريزى 
آموزشى به نشــانى oerp.ir در بخش كتاب هاى 

درسى مشاهده كنند.
ساكى افزود: حذفيات كتاب هاى درسى براى ساير 

پايه هاى تحصيلى نيز در اين ســامانه اطالع رسانى 
شده اســت. نمرات امتحانات نهايى 3 هفته بعد از 
اعــالم نتايج براى تاثير در ســوابق تحصيلى دانش 

آموزان به سازمان سنجش كشور ارائه خواهد شد.
رئيــس مركز ســنجش و پايش كيفيت آموزشــى 
آمــوزش و پرورش افزود: همــه دانش آموزان پايه 
نهم در مدرســه خود و دانش آموزان پايه دوازدهم 
در نزديكترين مدرسه به محل سكونت خود امتحان 
خواهنــد داد. وى گفت: كد ملى همه دانش آموزان 
در اختيار ستاد ملى كرونا قرار گرفته است تا دانش 
آموزان مشكوك به بيمارى از ساير دانش آموزان جدا 
شوند و امتحانى در مكان جدا و يا در زمان ديگرى 

از آن ها گرفته شود.
ســاكى گفت: ميانگين حضور دانش آموزان در هر 
حوزه امتحانى در مناطق روســتايى و كم جمعيت 
حداكثــر 50 نفر و مناطق شــهرى حداكثر 120 نفر 
اســت و زمان حضور دانش آموزان براى هر امتحان 
در مدرســه حداكثــر 60 تا 90 دقيقــه خواهد بود. 
امتحانات پايه نهم و دوازدهم پارسال هم حضورى 

برگزار شد و مشكلى گزارش نشد.
وى درباره علت حضورى شدن امتحانات پايه نهم و 
دوازدهم گفت: امتحانات پايه نهم در انتخاب رشته 
دبيرستان و هنرســتان و امتحانات پايه دوازدهم در 
كنكور سراسرى تاثيرگذار است و نمرات امتحانات 
مجازى نمى تواند مالك دقيقى براى انتخاب رشته و 

سوابق تحصيلى دانش آموزان باشد.
 امتحانات پايان ســال دانــش آموزان 

استثنايى پايه نهم غيرحضورى است
با توجه به شرايط كرونايى و وضعيت خاص دانش 
آموزان استثنايى و همچنين رفع نگرانى والدين اين 
دانش آموزان، ارزشيابى پيشرفت تحصيلى پايه نهم 
دوره اول متوسطه استثنايى دانش آموزان با نيازهاى 
ويژه در خرداد ماه به صورت مجازى و غير حضورى 

برگزار مى شود.
سيد جواد حسينى ،رئيس سازمان آموزش و پرورش 
اســتثنايى در اين باره اظهار كرد: با توجه به شرايط 
كرونايى و وضعيت خاص دانش آموزان اســتثنايى، 
ارزشــيابى پيشــرفت تحصيلى پايه نهم دوره اول 
متوســطه اســتثنايى دانش آموزان با نيازهاى ويژه 
در خــرداد ماه به صورت مجــازى و غير حضورى 
برگزار مى شود. بر همين اساس به معلم اختيار داده 
مى شود با استفاده از آزمون هاى آنالين در سامانه هاى 
بومى مورد تأييد شــوراى مدرسه و ساير شيوه هاى 
ارزشــيابى نظير كارپوشه، آزمون شــفاهى، آزمون 
عملكردى و تكاليف كالسى نمره پايانى نوبت دوم 

اين دانش آموزان را تعيين كند.
آزمون هاى نهايى دانش آموزان استثنايى پايه دوازدهم 
مانند ساير دانش آموزان عادى به صورت حضورى 

برگزار خواهد شد.

آخرين اخبار از برگزارى حضور آزمون ها مى گويند

خردادى متفاوت براى امتحانات

چند توصيه امتحانى به دانش آموزان و اولياء
همچنين دستورالعمل مراقبت و كنترل بيمارى كرونا ويروس در حوزه ها و كانون هاى برگزارى امتحانات 
از سوى وزارت آموزش و پرورش ابالغ شده و بر اساس آن برگزارى ايمن امتحان هاى حضورى كه شامل 
امتحانات نهايى، المپيادهاى علمى، امتحان ورودى مدارس اســتعداد درخشان و هرگونه امتحانى كه نياز 
به تجمع دانش آموزان، معلمان و كاركنان در مدت كوتاهى در مدارس يا محل هاى پيش بينى شــده دارد، 

مورد تاكيد قرار گرفته است.
به گزارش ايسنا، تأمين صابون مايع و محلول هاى مناسب ضدعفونى كننده دست، به مقدار كافى و متناسب 
بر اســاس دســتورالعمل هاى ابالغى، تأمين دپوى حداقل براى مصرف دو هفته مدرسه در محل مدرسه، 
تأمين فاصله گذارى مناسب و جلوگيرى از تجمع دانش آموزان در ورود به محل امتحان و خروج از آن و 
ثبت وضعيت سالمت دانش آموزان، معلمان و كاركنان با استفاده از سايت ww.salamat.gov.ir و ... 

ازجمله موارد ذكرشده در اين دستورالعمل است.
امــا بايد توجه داشــت كه در كنار اقدامات مراقبتى و نظارتــى وزارت آموزش و پرورش، رعايت نكات 

بهداشتى از سوى دانش آموزان نيز مى تواند نقش مهمى در پيشگيرى از انتقال بيمارى داشته باشد.
  از قبل، محل برگزارى امتحان را شناسايى كنيد تا به موقع برسيد

■ ايستادن جلوى در محل برگزارى امتحان تاثيرى در نتيجه امتحان فرزندتان ندارد و فقط سالمت خودتان 
را به خطر مى اندازد. براى ديدن فرزندتان پس از امتحان بهتر اســت چند كوچه پايينتر يا باالتر از محل 

برگزارى امتحان قرار بگذاريد.
■ در صورت داشتن خودروى شخصى در ماشين منتظر بمانيد. البته ماسك را هم فراموش نكنيد.

■ حتما كارت ورود به جلسه امتحان را با خود به همراه داشته باشيد. حضور شما نيم ساعت قبل در محل 
برگزارى امتحان الزامى است.

■ماسك هاى بهداشتى معمولى مانند دستمال جلوى دهان هستند و نفس كشيدن را سخت نمى كنند، اما 
اگر نگران تحمل ماسك هستيد از قبل، در  منزل تمرين كنيد.

■ تا روز امتحان كمتر بيرون برويد و تماس خود را با افراد ديگر تا حدامكان كاهش دهيد.
■ يك ژل ضدعفونى، دســتمال كاغذى و دستكش براى مواقع ضرورى و محض احتياط به همراه داشته 

باشيد. 
■ براى اســتفاده از ســرويس بهداشتى از دستمال كاغذى دســتكش يكبار مصرف و محلول ضدعفونى 

استفاده كنيد.
■ در زمان برگزارى امتحان در هيچ تجمعى در حياط حوزه امتحانى و داخل سالن شركت نكنيد. سعى كنيد 

تا حد امكان با ديگران كمتر صحبت كنيد و با دوستانتان از راه دور احوالپرسى كنيد.

■  ارزشيابى در دوره ابتدايى
 كيفى - توصيفى است

■  30 درصد از مطالب كتاب هاى درسى
 پايه نهم و دوازدهم حذف شده است

■  امتحانات دوره متوسطه از 27 ارديبهشت 
آغاز مى شود

 رئيــس اداره حفاظت محيط زيســت نهاوند 
گفت: يكى از شهروندان نهاوندى دوستدار محيط 
زيســت در اقدامى قابــل تقدير يــك بهله پرنده 
شكارى كه آسيب ديده بود را پس از نگهدارى به 

اين اداره تحويل داد.
گفــت: اهميت حفــظ و حراســت از گونه هاى 

جانــورى و مســئوليت پذيــرى شــهروندان در 
خصوص مراقبــت از اين گونه ها بســيار مهم و 

حياتى است.
مهــرداد ســلگى اظهــار داشــت: در هميــن راســتا 
آقــاى ســورى از اهالــى روستاى"رودحســن عليا"

شهرســتان نهاونــد بــا مشــاهده پرنــده شــكارى از 

نــوع «دليجــه » كــه يــك بــال آن شكســته بــود بــا 
نگهــدارى و مراقبــت چنــد روزه در منــزل جــان 

ايــن پرنــده را نجــات داد.
ــرده   ــكارى از س ــده اى ش ــه پرن ــزود: دِليج وى اف
ــا  ــا و آفريق ــيا، اروپ ــه در آس ــت ك ــاهين اس ش
ــه دارد كــه  زندگــى مــى كنــد؛ دليجــه چنــد گون

ــى و دليجــه كوچــك در  ــه دليجــه معمول دو گون
ــتزارها و  ــتها و كش ــران، در دش ــق اي ــتر مناط بيش
بــه  صــورت مهاجــر و بومــى، ديــده مــى شــوند.

سلگى گفت: اين اقدام ارزشمند شهروند دوستدار 
محيط زيســت و احســاس مســئوليت به حفظ 
گونه هاى حيات وحش بســيار جاى خوشحالى و 

قدردانى دارد.
ــط زيســت  ــهروندحامى محي ــن ش وى گفــت: اي
بــا حضــور در اداره ايــن پرنــده را كــه گونــه اى از 

شــاهين ســانان بــود بــه محيــط زيســت تحويــل 
داد، كــه پــس از تيمــار اوليــه و بعــد از بهبــودى 
كامــل، ايــن پرنــده در حيــات وحــش رهــا 

ســازى خواهــد شــد.
بــه گزارش روابــط عمومى اداره محيط زيســت 
شهرستان نهاوند،سلگى از شهروندان خواست در 
صورت مشــاهده چنين مواردى موضوع را سريعًا 
به اداره حفاظت محيط زيســت شهرستان گزارش 

دهند.

توسط شهروند دوستدار محيط زيست انجام شد
تحويل يك بهله پرنده شكارى به اداره محيط زيست شهرستان نهاوند
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خبـر

داوطلبان رد صالحيت شده 
چهار روز فرصت اعتراض دارند

 هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شوراها در اطالعيه اى اعالم كرد 
داوطلبان رد صالحيت شــده در هيأتهاى عالى نظارت اســتان از تاريخ 

ابالع نتايج براى ثبت اعتراض چهار روز فرصت دارند.
به گزارش ايرنا، هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شــوراها در اطالعيه 
شــماره 2 اعالم كرد: به اطالع تمامى داوطلبان رد صالحيت شــده در 
هيأت هاى عالى نظارت اســتان مى رساند؛ مســتند به تبصره هاى 4 و 5 
ماده 63 قانون تشــكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاى اسالمى كشور 

معترضان (شــامل كليه شــهرهاى زير 200 هزار نفر و باالى 200 هزار 
نفر) از تاريخ ابالغ نتايج چهار روز براى ثبت اعتراض خود وقت دارند.
در اين اطالعيه آمده است: با توجه به شرايط همه گيرى ويروس كرونا 
در كشــور، داوطلبان مى توانند اعتراضات خود را از سه روش زير ثبت 

كنند؛
1.  مراجعه به فرماندارى هاى سراسر كشور در شهرستان حوزه انتخابيه 

داوطلب
2.  مراجعه به هيأت هاى عالى نظارت اســتانى، مستقر در مركز استان 

حوزه انتخابيه داوطلب
3.  مراجعه به كميته رســيدگى به اعتراضــات هيأت مركزى نظارت بر 

انتخابات شــوراهاى اســالمى كشور مسســتقر در ميدان شهداى هفتم 
تير، خيابان شهيد مفتح جنوبى، اســتاديوم شهيد شيرودى، سالن شهيد 

افراسيابى
هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شــوراها از همه داوطلبان درخواست 
كــرد با توجه به شــرايط همه گيــرى كرونا براى ثبــت اعتراضات به 
فرماندارى هاى مســتقر در شهرستان حوزه انتخابيه خود و يا هيأت هاى 

عالى نظارت استان مراجعه كنند.
هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شــوراهاى اسالمى كشور در اطالعيه 
خود تاكيد كرد كه به كليه اعتراضات طبق قانون و با اولويت رســيدگى 

خواهد كرد.

همه جناح ها و گروه ها بايد 
در انتخابات شركت داشته باشند

 رئيس جمهورى بــا تاكيد بر لزوم رعايت اخــالق انتخاباتى در 
انتخابــات پيش رو گفت: همه گروه هــا و جناح ها بايد در انتخابات 
شــركت داشته باشند و با تنوع در نامزدهاى انتخاباتى شاهد شكوه و 

حضور مردم در انتخابات باشيم.
بــه گــزارش ايرنا، حجت االســالم والمســلمين حســن روحانى 
خاطرنشــان كرد: ماه شوال امسال توأم با نزديكى به انتخابات بسيار 
مهم 1400 و سال پايانى قرن براى شوراها و رياست جمهورى است 
كه انشــاءا... انتخابات بسيار خوبى داشته باشيم ما هميشه مى گوييم 
انتخابات شــكوهمند و انتخاباتى كه مردم بانشــاط و سالم حضور 
داشــته باشــند، ولى آن چيزى كه كمتر مى گوييم،  انتخابات اخالقى 
اســت. اخالق مهم اســت وگرنه همه دنيا انتخابات دارند و ممكن 
اســت خيلى از كشورها انتخابات پرشــور و سالم داشته باشند ولى 

اين ويژه ما نيست.
رئيــس دولت تدبيــر و اميد اضافه كرد: آن چيــزى كه در جمهورى 
اسالمى ايران انتظار هست، يك انتخابات پرشور سالم توأم با اخالق 
اســالمى اســت. تهمت زدن، افترا زدن و دروغ گفتن براى اينكه آدم 

گدايى راى كند، بدترين كار هست. 
آدم مى خواهد يك مســئوليت سخت و ســنگينى را بر دوش بگيرد، 
مســئوليتى كه هر لحظه آن هزاران مشكل دارد مخصوصا اينكه رقبا 
و كســانى كه مخالف هستند، پرقدرت باشند و امكانات زيادى داشته 
باشند اين ها زياد مهم نيست انشــا ا... هر كس براى رضاى خدا كار 
مى كند اجر و ثوابش را مى گيرد انشاا... يك انتخابات اخالقى و خوب 

پيش رو داشته باشيم.
رئيس جمهورى با اشــاره به لزوم همه جناح ها و احزاب گفت: همه 
جناح ها و گروه ها بايد در انتخابات شركت داشته باشند تنوع در ميان 
نامزدها پرجاذبه باشــد. جاذبه و شكوه از اينجا درست مى شود همه 
اين هــا كه مى گوييم مردم در انتخابات بياييد و همه حضور پيدا كنيد، 
آخرش به يك كلمه برمى گردد و آن اينكه همه تالش كنيم كه نامزدها 
متنوع باشــند اگر تنوع را از نامزدها گرفتيم شكوه و حضور را هم از 

انتخابات گرفتيم.
روحانى اضافه كرد: انشاءا... همه دست به دست هم بدهيم انتخابات 
بسيار زيبايى را بعد از ماه رمضان شاهد باشيم و مردم شاهد پيشرفت 

بيشترى در دولت آينده براى كشور خودشان باشند.

واكنش بلينكن 
به درخواست توقف مذاكرات احياى برجام

 وزير خارجه آمريكا بــر تداوم مذاكرات وين درخصوص احياى 
توافق هسته اى با ايران تاكيد كرد.

آنتونى بلينكن، وزير خارجه آمريكا گفت: من نمى توانم چيز خاصى 
در خصوص دخالت ايران [در شرايط غزه] بگويم.

بلينكن در صحبت هاى خود تصريح كرد كه آن ها بايد هرچه در توان 
دارند براى جلوگيرى از دســتيابى ايران به سالح هاى هسته اى انجام 

دهند.
به گزارش ايسنا، بلينكن با اشــاره به اينكه ايرانى كه سالح هسته اى 
دراختيار داشــته باشــد، مى تواند "بى محابانه تر" بــه ديگر اقدامات 
بپردازد، در واكنش به درخواســت جمهورى خواهان براى پايان دادن 
به مذاكرات وين بيان كرد: مذاكرات در وين در جريان است تا ببينيم 
كه مى توانيم پايبندى دوجانبه به برجام بازگرديم يا نه و اين مذاكرات 

ادامه خواهند يافت.
به گزارش نشريه نيوزويك، گروهى 43 نفرى از سناتورهاى جمهورى 
خواه آمريكا به رهبــرى ماركو روبيو از جو بايدن رئيس جمهور اين 
كشــور خواســته اند به دليل آنچه حمايت مالى ايران از حماس در 
بحبوحه درگيرى هاى ادامه دار با رژيم صهيونيســتى خوانده شــده 

است، مذاكرات با آن را متوقف كند. 
سناتورهاى آمريكايى درخواستشــان را روز چهارشنبه در نامه اى به 

بايدن مطرح كردند. 
اين ســناتورها در نامه شــان به طرفدارى از رژيم صهيونيســتى در 
درگيــرى هاى اخير غزه بــا ادعاى اين كه  آنچه «تروريســت هاى 
فلسطينى در غزه» خوانده شده از سوى ايران حمايت مالى مى شوند و 
موشك هايى را به سمت قدس اشغالى شليك كرده اند، مطرح كردند 
كه با توجه به اين، مذاكرات دولت بايدن با ايران در وين بر سر احياى 

توافق هسته اى مشكل ساز است.

مذاكره كنندگان آمريكايى
 ايران را دشمن خود در نظر بگيرند

 وزير خارجه پيشين آمريكا از مذاكره كنندگان آمريكايى خواست 
كه جمهورى اسالمى ايران را دشمن خود درنظر بگيرند.

به گزارش ايســنا، مايك پمپئو وزير خارجه آمريكا در دوران دونالد 
ترامپ در توييتر نوشت: ايران كه يكى از حاميان حماس است، گفته 
كه از "مبارزه فلســطينى ها حمايت مى كنــد". حماس يك گروهك 
تروريستى است نه يك"خيريه". مذاكره كنندگان آمريكايى بايد هر دو 

را دشمن خود درنظر بگيرند.

 امروز ثبت نام نامزدهاى انتخابات رياست 
جمهورى به پايان مى رسد تا پس از آن شوراى 
نگهبان صالحيت هاى داوطلبان را بررسى و 
در نهايت كانديداهاى اصلى انتخابات رياست 

جمهورى سيزدهم مشخص شود.
آنچــه در 4 روز اخير شــاهد بوديم حضور 
افراد متعدد در ســتاد انتخابات كشور بود كه 
اين تعدد حتى شــامل چهره هاى شــناخته 
شده و شــاخص نيز مى شود و از اين جهت 
وضعيت ثبت نام ها مشابه دوره قبل است؛ با 
اين تفاوت كه در اين دوره شــوراى نگهبان 
در مصوبــه اى جديد كه از نــگاه خيلى ها 
ورود اين شــورا به حوزه قانون گذارى بود، 
محدوديــت هايى از جمله به لحاظ ســنى، 
تحصيالت و ســوابق كارى براى ثبت نام در 
نظر گرفته است. هرچند دولت چنين مصوبه 
اى را نپذيرفت و افراد با هر شرايطى حق ثبت 
نام دارند، اما از نگاه شوراى نگهبان فقط ثبت 
نام در محدوده تعريف شده و مطابق با شرايط 

مندرج در مصوبه مذكور وجاهت دارد.
  به گــزارش همدان پيام، نكتــه ديگرى كه 
اين روزها شــاهد آن هســتيم سردرگمى و 
بالتكليفى جريان هاى سياســى براى معرفى 
كانديداى مشــخص و نهايى خود اســت كه 
برخالف دوره هاى پيشين از جمله دوره قبل، 
هم دامنگيــر اصولگرايان و هم اصالح طلبان 
شده است؛ هرچند فعاالن احزاب آن را قبول 
ندارند اما هنوز كانديــداى نهايى اين جريان 
اعالم نشــده و امروز با اما و اگرهايى مواجه 

بوده است.
عمده دليل اين وضعيت رفتارهاى كانديداهاى 
شــاخص و مورد نظر اين دو جريان سياسى 
اســت؛ به گونه اى كــه ابهــام و ترديد ها، 
انصراف ها و بعضا نامشــخص بودن شرايط 

آنها باعث اين بالتكليفى شده است.
به بيان روشــن تر هماهنگى الزم ميان آنچه 
احــزاب دنبال مــى كنند و آنچــه در رفتار 
نامزدهاى انتخاباتى قابل مشــاهده مى شود، 

فعال وجود ندارد.
در بين اصولگرايان كه بيشترين احتمال براى 
اجماع براى حمايت از كانديداى مشــخص 
وجود داشت، همچنان ابهام و ترديدهايى ديده 
مى شود و تاخير در ثبت نام برخى چهره ها از 
يكسو و ثبت نام تعداد قابل توجهى از چهره 
هاى اصولگرا كه بعضا بر ماندن خود نيز تاكيد 
كرده اند، از سوى ديگر شرايط را پيچيده كرده 
و باعث شده اصولگرايان در معرفى كانديداى 
اصلى خود با مشكل مواجه شوند. با اين حال 
اصولگرايان در قالب شوراى وحدت و ائتالف 
از ماهها قبل برنامه ريزى هايى را براى حضور 
موفق در انتخابات داشــته اند و به طور قطع 
تالش خواهند كرد با اجماع حول يك كانديدا 

وارد كارزار انتخابات شوند.
در اردوگاه اصالح طلبان نيز اين بالتكليفى به 
شكل ديگرى ايجاد شده است. به گونه اى كه 
اين جريان بر خالف مكانيســم تعريف شده 
در قالب نهاد اجماع ساز  برنامه اعالمى خود 
در اين زمينه، تصميم گرفت كانديداى نهايى 

خود را پس از ثبت نام ها و حتى اعالم اسامى 
توسط شوراى نگهبان معرفى كند.

 انصراف ظريــف و پس از آن ثبت نام تعداد 
قابل توجهى از چهره هاى شــاخص اصالح 
طلب كه به نظر مى رســد با هماهنگى و در 
قالب اجــراى يك تاكتيك انتخاباتى باشــد، 
رســيدن به كانديداى واحــد در اين جريان 

سياسى را پيچيده كرده است.
بــر اين اســاس اصــالح طلبان قــدرى از 
مكانيســم مورد نظر خود براى رســيدن به 
كانديداى واحد عبور كرده و بخشى از مالك 
هاى تصمبم گيرى را بــه اتفاقات روزها و 
هفته هاى آتى گره زده اســت؛ به ويژه اين 
كه اطمينان از اقبــال عمومى و ميزان باالى 
راى آورى بــراى اين جريان مهم اســت و 
تا اين اطمينان(هرچند نســبى) براى اصالح 
طلبان محرز نشود، بعيد است ريسك كرده و 
كانديداى واحد و اصلى خود را معرفى كنند، 
هر چند بعضى از اعضاى شوراى هماهنگى 
اصالح طلبان از احتمــال معرفى كانديداى 

نهايــى بعد از پايان ثبت نام ها، خبر داده اند 
اما شرايط فعلى براى اين كار چندان مناسب 

به نظر نمى رسد.
 عالوه بــر اين با توجه به ثبــت نام چهره 
هــاى متعلق به اعتداليون و مســتقل ها در 
روزهاى اخيــر، اينگونه به نظر مى رســد 
كه اين افراد متناســب بــا وزن خود بتوانند 
فضاى انتخابات را تحت الشعاع قرار دهند. 
به ويژه اين كه تعداد چهره هاى شاخص كه 
خود را مستقل معرفى كرده اند، قابل توجه 
اســت و در صورت مانــدن آنها در صحنه 
رقابت ها، شرايط را پيچيده تر كرده و پيش 

بينى ها را سخت خواهد كرد.
بــه هرحــال با ثبت نــام كانديداهــا نه تنها 
قــدرى از ســردى فضاى انتخابات كاســته 
شده و حساسيت به اين رويداد مهم افزايش 
يافته اســت، بلكه با پايان آن و آغاز بررسى 
صالحيت ها، روند انتخابات ابعاد تازه اى به 
خود مى گيرد و افكار عمومى بهتر مى توانند 

به ارزيابى اوضاع بپردازند.

آنهايى كه ثبت نام كردند
 نام نويســى از داوطلبان انتخابات رياســت جمهــورى از  21

ارديبهشــت ماه آغاز شــده و امروز آخرين روز ثبت نام از داوطلبان 
است. تاكنون چهره هايى چون حسين دهقان وزير پيشين دفاع، سعيد 
محمد فرمانده پيشــين قرارگاه خاتم االنبيا، محمد حسن نامى وزير 
پيشــين ارتباطات، وهاب عزيزى، محمد زارع فومنى فعاالن حزبى، 
محمود احمدى نژاد، رئيس دولت هاى نهم و دهم، اميرحسين قاضى 
زاده هاشــمى نايب رئيس مجلس، رســتم قاسمى وزير نفت دولت 
دهم، محمد عباسى وزير پيشــين ورزش و جوانان، حسن سبحانى 
نماينده اســبق مجلس، محمد شريف ملك زاده رئيس پيشين سازمان 
ميراث فرهنگى، صادق خليليان وزير جهاد كشــاورزى دولت دهم، 
محمد حسن قديرى ابيانه ديپلمات پيشين، قدرتعلى حشمتيان رئيس 
جبهه مستقلين و اعتدالگرايان، محمود صادقى، على مطهرى، محسن 
مهرعليزاده، مصطفى تاجزاده فعال اصالح طلب و معاون پيشين وزير 
كشور، عليرضا افشــار معاون پيشين سياسى وزارت كشور، عليرضا 
افشار از فرماندهان پيشين سپاه پاســداران و فريدون عباسى رئيس 
سازمان انرژى هســته اى دولت دهم از مهم ترين چهره هاى سياسى 

هستند كه داوطلب انتخابات رياست جمهورى شده اند.

كدخدايى: امسال جشنواره ثبت نام نداشتيم
 سخنگوى شوراى نگهبان روز گذشــته و پس از بازديد از ستاد 
انتخابات كشور با بيان اينكه امسال جشنواره ثبت نام نداشتيم، گفت: 
شــورا براى بررســى صالحيت داوطلبان 5 روز فرصت دارد و در 

صورت لزوم اين فرصت را مى تواند پنج روز ديگر تمديد كند.
به گزارش ايرنا، عباسعلى كدخدايى با بيان اينكه هم از باب وظيفه 
نظارتى كــه بر روند انتخابات داريم و هم براى خدا قوت گفتن به 
دوســتان در وزارت كشور از ســتاد بازديد كرده ام، گفت: دوستان 
وزارت كشــور تدابير خوبى انديشيده اند و خوشــبختانه امسال با 
توجه به مصوبه شــوراى نگهبان امسال شاهد جشــنواره ثبت نام 

نبوديم.
وى يادآورشد: بر اســاس آمار ارائه شده، ثبت نام افرادى كه شرايط 
اوليه را نداشــته اند، خيلى كم شده است. ما در شوراى نگهبان مصر 
هستيم كسانى كه واجد شرايط هستند حتما شركت كنند تا مردم براى 

انتخاب گزينه هاى خود تنوع بيشترى در اختيار داشته باشند.
سخنگوى شوراى  نگهبان تاكيد كرد: كسانى كه شرايط اوليه را ندارند 
هر چه كمتر مراجعه كنند يا مراجعه نكنند بهتر اســت چون مالك ما 
در بررسى نهايى شرايطى است كه شوراى نگهبان اعالم كرده است.

وى همچنين درباره فرصت شــوراى نگهبان براى بررسى صالحيت 
داوطلبان گفت: شــوراى نگهبان طبــق قانون پس از پايان ثبت نام 5
روز فرصــت اوليه دارد كه نظر خود را اعالم كند و از روز يكشــنبه 
بررسى ها شــروع مى شــود. اگر بتوانيم در اين پنج روز اعالم نظر 
مى كنيــم و اگر فرصت كم بود مى توانيم درخواســت تمديد مهلت 

بررسى را داشته باشيم.
كدخدايى با بيان اينكه شــوراى نگهبان طبق قانون پنج روز ديگر هم 
مى تواند زمان بررســى را تمديد كند، گفت: بدين ترتيب شــوراى 

نگهبان حداكثر 10 روز براى اعالم نظرات خود فرصت دارد.
 وى در پايــان گفت: اميدوارم 28 خرداد همه پاى صندوق هاى راى 

حاضر شويم.

 رئيــس جمهور بــه عنوان باالترين شــخص 
اجرايى كشــور و به عنوان سكاندار بزرگترين قوه 
به لحاظ تعداد نيروى انســانى تحت امر و اندازه 
و موضوعــات مربوط و طبعا حساســيت ، داراى 

مسئوليتى خطير و بى بديل است.
 حساســيت اين موضــوع صرفا به 
اجــراى قانون بــر نمى گــردد زيرا 
همانطوريكــه همگان مــى دانيم اين 
قوه صرفا "مجريه" نيست ؛ دولت نه 
تنها تاحدى وظيفه نظارت بر حســن 
اجراى قانون را دارد ، بلكه عالوه بر 
تعريف و اجراى دســتور العمل ها، 

آيين نامه ها و مقررات، مى تواند پيشــنهاداتى را 
جهت تصويب و تبديل به قانون به مجلس پيشنهاد 
دهــد و لذا به نظر مى رســد براى يك كشــور و 
در ســطح ملى كمتر موضوعى تا اين اندازه تعيين 

كننده باشد.
پرواضح اســت اجراى قانون صرفا ناظر بر مسائل 
داخلى نيست و شامل ارتباطات بين المللى نيز مى 
شود.تنظيم كيفيت ارتباطات با دنيا نيز مسأله اى در 
خور توجه و تعيين كننده اســت. اينكه ارتباطات 
كشور ما با ساير كشور ها بخصوص آنهايى كه مى 
توانند به لحاظ اقتصادى ، فرهنگى و سياسى منشاء 
اثرات قابل توجهى باشــند ، تا حد قابل توجهى ، 
تابعى اســت از رئيس جمهــور و عقايد ، دانش ، 
تــوان ، گرايش ، تجربه ، انــرژى و جهان بينى و 
اش.رئيس جمهور باكيفيت حضور  جهان شناسى 
در مجامع بين المللى و نيز تعيين و فرستادن سفير 
به ساير بالد همچنين وظايفى كه برايشان تعريف 
و بابت آنها، آنان را بازخواســت مى كند مى تواند 
بســترهاى تجارت بين الملل يك كشور را با ساير 
كشور ها فراهم نمايد كه طبعا در ارتباط با گشايش 
هاى سياسى ، فرهنگى و حقوقى نيز چنين است .

لذا انتظارات از رئيس جمهور آينده مى تواند تابع 
دو عامل باشــد :1- وظايــف و اختيارات رئيس 

جمهور 2-شرايط فعلى كشور .
فارغ از اينكه رئيس جمهور منتخب به لحاظ سياسى 

داراى چه گرايشاتى باشد ، بايد اذعان 
داشــت پيچيدگى هاى امر ، مى طلبد 
افــرادى كه مى خواهند براين مســند 
تكيه زنند ، آشنايى نسبتا كاملى نسبت 
به اوضــاع فعلى كشــور و همچنين 
راهكارهاى مناسب حل مسائل مربوط 
داشته باشــند.پرواضح است رئيس با 
انتخاب وزراء و روساى سازمان ها و 
مشــاوران و افراد تحت امر خود اجراى قوانين را 
بــه آنها محول مى كند ، لكن آنچه مهم اســت اين 
اســت كه خود او نيز سررشــته اى از تمام مسائل 
مسئوليتش و مسئولينش داشته باشد تا بتواند آنها را 
بازخواست كند و در صورت نياز راهكار هايى موثر 
به آنها جهت انجام صحيح وظايفشــان ارائه دهد و 
لذاست كه شايستگى هاى يك رئيس جمهور عالوه 
بر سالمت اخالقى و مالى و همچنين تخصص در 
يكى از علوم دانشگاهى و نيز تجربه اشتغال در بدنه 
اجرايى كشور در سطوح مناسب، صاحب نظر بودن 
در كليه مسائل كشور است بگونه اى بتواند راه حل 
مشكالت اساســى را به طورى كه مورد تاييد اهل 
فن باشــد را در دست داشــته باشد و لذا در كشور 
ما و در حال حاضر رئيــس قوه مجريه بايد عالوه 
بــر ارائه ى راهكار هاى حل مســائل كهنه وكالن 
همچون گرانى و بيــكارى ، بايد براى موضوعاتى 
همچون مسكن ، فضاى مجازى ، ازدواج ، مهاجرت 
، فرهنگ ، بازاريابى بيــن الملل ، نظامات ادارى و 
آموزش و مسائلشان ، نخبگان ، كشاورزى صنعتى 
، بودجه ،آب ، انرژى ، تاب آورى كشــور در برابر 
بحران هايى همچون ســيل ، زلزله و موضوعاتى از 
اين دست داراى راهكارهايى ضرب االجلى ، علمى 
و حرفه اى ، اجرايى و قانونى باشــد كه البته بسيار 
بيِن اســت كه در كشــور ، افرادى با چنين ويژگى 
هايى شــايد تعدادشان از تعداد انگشتان يك دست 

هم كمتر باشــد بنابراين مسئوليت دوره پيش روى 
رياست جمهورى تاريخ كشور بسيار خطير ، تعيين 
كننده و البته همراه با انتظارات فراوان است.مســاله 
تورم كه شــايد بتوان ادعا نمود نــه تنها مهمترين 
مساله اقتصادى كشــور است بلكه مهمترين مساله 
ى كشور است و در طى يكى دو سال اخير به طور 
چشمگيرى فشار اقتصادى قابل توجهى را به توده 
هاى مردم بخصوص اقشــار متوسط و پايين وارد 
است ، نيازمند راهكارهايى ويژه ، اصولى و ضرب 
االجل اســت و هر راهكارى كه فاقد اين ويژگيها 
باشــد ، در واقع روش مناسبى نخواهد بود و نمى 
تواند اغنا كننده باشــد. بنابراين بر شخص منتخب 
اســت كه با در نظر گرفتن شــرايط فعلى كشور و 
بخصوص شــرايط اقتصــادى ، توانايــى خود را 
ســنجيده و درصورتى كه توانايى حل مسائلى كه 
كشور در حال حاضر با آنها مواجه است بخصوص 
مساله تورم را در خود مى بيند ، اعالم حضور نمايد.

 الزم به ذكر است در شرايطى كه ارتباط با برخى از 
كشور ها بنا به هر دليلى ناممكن مى نمايد،شخص 
منتخب بايد داراى راهكارهاى اساسى ، حرفه اى و 
سريع براى حل مسائل كالن كشور و باتكيه بر توان 
داخلى باشــد.هر چند بايد اعتراف نمود تا زمانيكه 
برخى اقدامات زير بنايى همچون عدالت استخدامى 
و انتصاب و جابجايى در بدنه دولت ، به طور كامل 
و موكدا حرفه اى اجرا نگردد ، نمى توان اميدى به 
حل ساير مسايل داشت.زيرا اساسا موضوع شايسته 
ســاالرى در بدنه دولت و عليرغــم وجود قوانين 
مرتبــط ،با وضعيت مطلوب فاصله ى قابل توجهى 
دارد كه مى طلبد ضمن بررسى جامع موضوع نسبت 
به طراحــى و تعريف همه جانبــه و حرفه اى آن 
اقدامات الزم توســط دولت منتتخب صورت گيرد 
، زيرا اساسا ريشه بسيارى از مشكالت در كشور آن 
است كه بسيارى از استخدام ها و انتصاب ها و حتى 

جابجايى ها در بدنه دولت فاقد توجيهات حرفه اى 
و در نتيجه بستر ساز فساد ، تصميمات اشتباه ، رابطه 
گرايى، شــانس گرايى، باندسازى و باند بازى و هر 
چيزى از اين قبيل اســت و به همين دليل توجه به 
آن براى دولت با داشتن چنين حجمى در مقايسه با 
ساير قوا بايد در اولويت باشد. شخص اول اجرايى 
كشور الزم  است تا به موضوعات ابتدايى ، كالن و 
منشاء اثر همچون موضوع اخير الذكر ، توجهى ويژه 
داشته و از دانش ، توان و تجربه اهل فن بهره ببرد.

همچنين انتظار ديگرى كه از فرد منتخب وجود دارد 
توجه به تمام ظرفيت ها و عدم تكيه صرفا

به يك بخش اســت .تمركز بر روى مسائل داخلى 
، فــارغ از توجه به مســائل خارجى و عكس آن ، 
توجه به بخشــى از مســائل داخلى بدون توجه به 
تمامى مسائل وحتى ضمن توجه به مسائل خارجى 
، يــك توجه ناقــص خواهد بود و مانــع از انجام 
وظايف رئيس جمهور به صورت جامع خواهد پس 
رئيــس جمهور با يك توجه كامل به امور عهده دار 

مسئوليت خطير خود باشد . 
همچنين به لحاظ اخالقى، خود ساختگى ضرورت 
ديگرى است تا در شرايط گوناگون بتواند منافع ملى 
را بر منافع شــخص ترجيح دهــد و از تكرار آنچه 
بعضا و تاكنون كشــور با آن مواجه بوده اســت بر 

حذر باشد.
ضمنا بايد اعتراف نمودكشــور نياز مند آن اســت 
كه پرورش سياســتمداران را نيز مد نظر قرار دهد.

طبعا تصدى مسئوليتى در ســطح آنچه كه مد نظر 
است و حتى بســيار پايين تر از آن ، نمى تواند بر 
عهــده افرادى كه آمادگــى الزم را براى آن ندارند، 
سپرده شــود و البته در صورت واگذارى مسئوليت 
به افراد فاقد شايســتگى هــاى الزم، به مراتب مى 
تواند خســارات جبران ناپذيرى به كشور وارد كند 
و لذا فرصت را غنيمت شمرده و يادآور مى گردد، 

پرورش سياســمتداران مغفول ديگر در اداره كشور 
اســت. برنامه ريزى جهت تربيت افراد مستعد در 
تصدى مســئوليتها در سطح ملى نيز بايد در دستور 
كار قرار گيرد تا از واگذارى مســئوليت به افرادى 
كه در شــرايط غير حرفه اى رشد كرده و عهده دار 
مسئوليت هاى سياســى به طور سياسى  مى گردند 

جلوگيرى شود .
در آخر و باتوجه به مطالبى كه بيان شــد به نظر مى 
رسد رئيس جمهور آينده بايد داراى ويژگيهاى ذيل 
عالوه برآنچه قانون مشــخص نموده است باشد تا 

بتواند به درستى از عهده وظايفش بر بياد :
1- داشتن روحيه انتقاد پذيرى و توجه به هشدارها 
و انتقادات نخبگان و استفاده از توان آنها جهت حل 

مسائل كشور.
2- اولويت قراردادن مسائل اساسى كشور همچون 
عدالت اســتخدامى و پرهيز از كارهاى زودبازده و 

عوام پسند.
3- جامعيت داشــتن برنامه ها و پرهيز از تمركز بر 
روى بخشى از موضوعات و بى توجهى به بخشى 

ديگر .
4- دارا بــودن قدرت پيش بينى و پيشــگيرى در 

مسائل ممكن الوقوع و البته پرهزينه.
5- پرهيز از فرافكنى و توان پاسخگويى مناسب در 

حوزه مسئوليت.
6- داشتن راهكارهاى حرفه اى، ضرب االجل، قابل 
اجرا براى حل مسائل اساسى كشور همچون تورم 

و مسكن.
7- توجه به مولفه هاى قــدرت در دنياى امروز و 

تقويت آنها براى كشور .
8- داشــتن صداقت با مردم و در ميان گذاشــتن 
مشــكالت با آنها بــه منظور بهره مندى بيشــتر از 

ظرفيت سرمايه اجتماعى جهت مسائل پيش رو.
9- توجــه به كليه ظرفيت هاى ارتباط بين الملل و 
پرهيز از تمركز انرژيهاى موجود بر روى بخشــى 

از آنها.
10- تدويــن برنامــه هايى به منظــور حمايت از 
نخبگان به منظور جلوگيرى از مهاجرت آنها و نيز 

بازگشت آنهايى كه مهاجرت كرده اند.

چندگانگى در تصميم گيرى فضاى انتخابات را متفاوت  كرده است 

تعدد كانديداها و بالتكليفى 
جريان هاى سياسى 

انتخابـــات و انتظـــارات

بررسى اجمالى انتظارات از رئيس جمهور آينده

مهدى خان بابائى نوا 
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ابن ســينا در عرفان از 
منطقى تر  و  قوى تر  همه 
برخورد كرده اســت به 
و  هشــتم  نمط  در  ويژه 
نهم و دهم. ابن سينا بعد 
از نگارش الهيأت «شفا» 
وافى  را  آن ها  و «قانون» 
نمى بيند  مقصــود  بــه 
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شرايط بازنشستگى بيمه شدگان روستايى در سال 1400
 مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير شرايط بازنشستگى 

و بازنشستگى پيش از موعد در اين صندوق را در سال جارى اعالم كرد.
على شيركانى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به چهار گروه مستمرى بگير در  صندوق 
بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير اظهار كرد: مستمرى بگير ناشى از فوت 
كه خانواده مســتمرى را دريافت مى كنند، مستمرى بگير ناشى از سالمندى، مستمرى 
بگير از كارافتادگى و مســتمرى بگير ناشى از بازنشســتگى پيش از موعد اين چهار 

دسته هستند.
شــيركانى افزود: از تاريخ الزم االجرا شــدن اين بند تا پنج سال، هر سال يك سال از 

سقف سن بازنشستگى كسر و يك سال به سنوات بيمه پردازى اضافه مى شود.

چرايى كمبود انسولين در كشور
 مديركل دارو و مواد تحت كنترل ســازمان غذا و دارو، در ارتباط با چرايى كمبود 

انسولين در كشور نكاتى را متذكر شد.
به گزارش مهر، سيد حيدر محمدى، اظهار كرد: در صورت تأمين ارز مورد نياز مشكلى 
براى تهيه انســولين در ماه هاى آتى نخواهيم داشــت. همچنين چهار شركت متقاضى 
توليد انسولين در داخل هستند كه دو شركت در ماه هاى آينده توليد محصوالت خود 
را آغاز خواهند كرد. وى در زمينه مشــكالت مربوط به حوزه توزيع انســولين گفت: 
4500  داروخانه منتخب براى توزيع انســولين در كشــور داريم كه با توجه به تعداد، 
دسترسى سخت مى شود و به ناچار سهميه موجود بين يك سرى داروخانه هاى منتخبى 

كه سابقه خوبى دارند، قرار داده ايم.

صدور 1401 شناسنامه 
براى فرزندان با مادر ايرانى و پدر خارجى

  سخنگوى ســازمان ثبت احوال كشور با بيان اينكه تاكنون براى يك هزار و 401 
نفر از فرزندان حاصل از ازدواج مادر ايرانى با پدر خارجى در كشــور شناسنامه صادر 
و تحويل داده شــد. ســيف ا... ابوترابى در گفت وگو با ايرنا افزود: متقاضيان دريافت 
تابعيت ايرانى حاصل از ازدواج مادر ايرانى و پدر خارجى براى جلوگيرى از هرگونه 
سوءاستفاده در داخل كشــور به استاندارى ها و در خارج از كشور به كنسولگرى هاى 
ايران مراجعه كنند. وى خاطر نشان كرد: هرگونه ثبت نام براى ارائه اطالعات مشموالن 
قانــون اعطاى تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى براى 

دريافت شناسنامه، فقط از طريق استاندارى ها و كنسولگرى ها خواهد بود.

دنياى اقتصاد: دو سيگنال متفاوت از بورس
 ديگه بيشتر از اين الكچريش نكنيد!!

رويش ملت: با پديده افت تحصيلى مواجه نيستيم 
 با وجود هرخانه يك معلم ديگه افتى باقى نميمونه!!

تعادل: ردپاى رمز ارزها در معامالت خودروها
 اين همون ردپاى دالالس فقط از يه كانال ديگه ورود كردن!!

مهد تمدن: صداى پاى انتخابات
 نكنه اين سرو صداى پاگشا قبل ثبت نام!!

امتياز: فاجعه اى خطرناك تر از كرونا بالى جان تئاترى ها
 مگه داريم؟! مگه ميشه!!

اقتصاد ســرآمد: از دام ويروس انگليسى جستيم هندى را هم غافلگير 
كرديم

 منتظر ويروس هاى فرنگى ديگرى در اقصى نقاط جهان خواهيم 
بود!!

دنياى اقتصاد: بازار خودرو در سراشيبى
 فعال كه ترمز بريده افتاده تو سرازيرى!!
كليد: اجاره نشين ها منتظر تعيين نرخ اجاره

 بدون شرح!!
جام جم: واكسن ايرانى روى غلتك توليد افتاد

 پس زياد دورشو تند نكنيد از اون ور بوم بيفته!!
ايران: سال 99، نرخ بيكارى تك رقمى ماند

 از صدقه سرى شغل هاى كاذبه!!
آفتاب اقتصادى: ارسال سيگنال مثبت نفت به اقتصاد

 فعًال بزاريد چراغ سبزش رو نشون بده تا ببينيم چى پيش مياد!!
آسيا: بخش خصوصى و واردات واكسن
 مگه كرونا بياد اشتغال ايجاد كنه!!!

امروز: بانك ها عامل مهمى در تعطيلى بنگاه هاى اقتصادى هستند
 فعال كه اقتصاد داره رو دست بانك ها ميچرخه!!

خريدار: الكچرى بازى آپارتمان و خودرو لوكس رواج يافته است
 از زمانى كه پرايدجز ليست هاى الكچرى رفت!!

اليحه "حمايت از زنان"
را جناحى نكنيد

 نائب رئيس فراكســيون زنان مجلس دهم، مشاور و نماينده ويژه 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در شــوراى توسعه سواحل مكران 
درباره عدم اعــالم وصول اليحه "حفظ كرامــت و حمايت از زنان 
در برابر خشونت" توســط مجلس يازدهم بابيان اينكه اراده اى براى 
تصويب اين اليحه در مجلس يازدهم وجود ندارد. حتى اگر اختالف 
نظرى با اليحه تدوين شده دولت وجود دارد؛ در مرحله نخست بايد 
مجلس اين اليحه را اعالم وصول كند چراكه نبايد جناحى و سياسى 

به اين اليحه نگاه كرد.
فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به عدم اعالم وصول 
اليحه "حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت"، اظهار كرد: 
حتى اگر نمايندگان مجلس اختالف نظرى با اليحه تدوين شده دولت 
دارند نبايد با عدم اعالم وصول زحمات چند ساله تدوين آن را از بين 
ببرند. اگر خواهان ايجاد اصالحاتى در اليحه هستند مى توانند با اعالم 

وصول، آن را در صحن مجلس بررسى كنند. 
وى ادامه داد: مطابق با آيين نامه مجلس شــوراى اسالمى اين اليحه 
بايد اعالم وصول شــود. درست نيســت در مورد اليحه اى كه سالها 
رويش كار شده جناحى و سياسى نگاه كرد. حدود هشت سال است 
زمان تصويب اين اليحه از دســت رفته؛ كار مجلس اين است كه بر 
روى لوايح وقت بگذارد و با بررسى كارشناسى و اعالم نظر موافقان 

و مخالفان آنها را چكش كارى كند. 
 عدم اعالم وصول، زحمات را از بين مى برد

ذوالقدر با تاكيد بــر اينكه اليحه "حفظ كرامت و حمايت از زنان در 
برابر خشــونت" بايد هرچه ســريع تر به صحن مجلس برسد، گفت: 
براى اين اليحه زحمات زيادى كشــيده شده اســت، اكنون نيازمند 
پشتكارى براى تصويب آن هســتيم و اين مهم انتظار جامعه زنان از 

مجلس يازدهم است. 
نائب رئيس فراكسيون زنان مجلس دهم با اشاره به تدوين  طرح هايى 
در حوزه زنان توســط نمايندگان مجلس دهم، تصريح كرد: چه بسا 
بسيارى از طرح هاى مجلس دهم در حوزه زنان نظير طرح "همزمانى 
حضانــت و واليت بــراى مادران" كــه اهميت ويــژه اى براى زنان 
سرپرســت خانوار دارد، نيز در مجلس يازدهم پيگيرى نشــد و ما از 
فراكســيون زنان مجلس اين درخواســت را داريم كه به اين طرح ها 

رسيدگى كند.
نماينــده ويژه وزير تعاون، كار ورفاه اجتماعى در شــوراى توســعه 
سواحل مكران، با اشــاره به تدوين طرحى با موضوع خشونت عليه 
زنان تحت عنــوان "صيانت، كرامت و تامين امنيــت بانوان در برابر 
خشــونت"افزود: هيچ منافاتى ميان اين طرح و اليحه مذكور وجود 
ندارد. هرچند در اليحه به بار مالى مورد نياز توجه شده است اما اين 

دو هيچ منافاتى با هم ندارد. 
در مجلس دهم نيز نمايندگان در حال پيشبردن طرح "اعطاى تابعيت 
بــه فرزندان حاصل ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى" بودند اما با 
ارائه اليحه اى در اين خصوص از ســوى دولت، اولويت را با در نظر 

گرفتن موارد مدنظر خود به اليحه دادند. 
ذوالقدر با اشــاره به ضرورت تصويــب اين اليحه براى جامعه زنان، 
تصريح كرد: هرچه در اعالم وصول و تصويب اين اليحه تعلل شــود 
به ضرر زنان است. فراكسيون زنان مجلس مى توانست بسيار موثر تر 

در اين راستا عمل كند و من از اين تعلل تعجب مى كنم. 

 نهمين نشســت از مجموعه درس گفتارهايى 
درباره ى بوعلى سينا به «بررسى تحليلى و تطبيقى 
رساله الطيرنويسى از ابن سينا تا عطار» اختصاص 
داشــت كه در تاريخ 8 ارديبهشــت با سخنرانى 
مهدى محبتــى از مركز فرهنگى شــهر كتاب به 

صورت مجازى پخش شد.
مهدى محبتى ســخنانش را اين چنين آغاز كرد و 
گفت: اگر بخواهيم معادل رساله الطير را پرنده نامه 
بگذاريم واژه اى نامانوس نيست. رساله الطيرها در 
فرهنگ ادب اسالم و ايران وجود دارند. در اين جا 
اين پرسش مطرح مى شود كه آيا طبق آنچه مشهور 
و متعارف اســت ما يك سنت رساله الطير داريم؟ 
يكى از كســانى كه از آغاز نوجوانى اعجاب مرا 
به خودش مشــغول كرده ابن ســينا است. فردى 
با حدود 55 تا 58 ســال ســن چطور توانسته آن 
همه كار كند و اين  همه تاثير ماندگار داشته باشد. 
بوعلى ســن زيادى نداشــت اما در هر حوزه كه 
وارد مى شويم بهترين حرف ها را در عهد خودش 
زده و بيشــترين تاثيرات را گذاشــته اســت. در 
تصور عموم ابن سينا يك فيلسوف است اما فقط 
فيلسوف نيست و در بسيارى از زمينه ها كار كرده 

و حرف هاى بسيار محكمى را بيان كرده است.
يكى از مسائلى كه ابن سينا به آن وارد شده مساله 
نمادها، رمزها و طيف هاى رمزآلود وجود اســت. 
فخر رازى در شرح االشارات و التنبيهات مى گويد: 
ابن ســينا در عرفان از همه قوى تــر و منطقى تر 
برخورد كرده اســت به ويژه در نمط هشتم و نهم 
و دهم. ابن ســينا بعد از نگارش الهيأت «شفا» و 
«قانون» آن ها را وافى به مقصود نمى بيند و ابعادى 
از وجــود را در حقيقت نامكشــوف مى بيند كه 
در حيطه قلمرو عقل نيســت ولــى در عين حال 
هست و به سمت تاســيس مكتب جديد مى رود 
كه طرحى تازه ارائه بدهد و آن را در مقدمه كتاب 

منطق المشرقين خود آورده است. 
 نقطه نظر ابن سينا درباره حقيقت 

وجود و نوع گرفتارى روح آدمى
سه گانه اى از ابن سينا باقى مانده كه تا حدودى با 
نگاه ابن ســينا دمخور است. رساله الطير، حى بن 
يقظان و سالمان و ابسال به مثابه سه گانه اى است 
كه نقطه نظر ابن ســينا را درباره حقيقت وجود و 

نوع گرفتارى روح آدمى در آن باز كرده است.
 بــه احتمال بســيار زياد هدف ابن ســينا از طرح 
رساله الطير فقط بيان يافته هاى شخصى خود نيست 
بلكه يــك طرح دارد و اين طــرح اركان و نجات 
اجتماعى اســت كه از طريق يــك نمونه عينى كه 
انســان در اين جهان گرفتار مى شود و جامعه اى كه 

به ســلطان ظالم گرفتار مى شود بايد چكار كند كه 
به رهايى برسد. ابن ســينا با هوشمندى بسيار اين 
ســه گانه را برمبناى يك طرح منطقى و يك پالت 
تنظيم كرده كــه به اهداف مشــخص اجتماعى و 
سياسى و فرهنگى برسد و اين سه اصل را باز كرده 
كه انسان در وجود راه رهايى اش چييست. طرحى 
كه بــرادران غزالى مى دهند و بعد شــيخ عطار در 

منطق الطير ارائه مى دهد از جهاتى متفاوت است.
بايد بدانيم كه ابن ســينا چه مقدار ابتكار داشته و 
چقدر مقلد بوده و چقدر هوشمندانه از اين ابتكار 
و تقليد حرف ها و طرح تازه اى درآورده است كه 
بايد بررسى شود. تشــبيه روح به پرنده ديرينگى 
دارد و بســيار امر قديمى اســت و جزو نخستين 
تصويرپردازى بشــر در باب خود و جهان است. 
بسيارى براى اينكه پرواز را تجربه كنند به آغوش 
مرگ رفتند. برخى مى گويند جســما نمى توانيم به 
آسمان پرواز كنيم اما روحا كه مى توانيم و در اين 
تخيل چشــمانم را مى بندم و پرواز مى كنم. ريشه 
تشبيه روح به پرنده از اين ميل به تعالى و رهايى 
و ميل به پرواز در آدمى شــكل مى گيرد و شاخ و 

برگ پيدا مى كند. 
 قرآن و حديث دومين سرچشمه 

ابن سينا براى طرح رساله الطير
دومين سرچشــمه اى كه ابن ســينا بــراى طرح 
رســاله الطير پيدا كرد قرآن و حديث بود زيرا در 
قــرآن اگر چه به صراحت نگفتــه كه روح آدمى 
يك پرنده اســت اما اشــاراتى هســت كه تاكيد 
مى كند روح مــا در پرواز اســت. از نظر تمثيلى 
فرشته ها و نيروهاى خير بال و پر دارند و بسيارى 
از مفســران آن را بــه پرندگانى تعبيــر كردند كه 

صف كشــيدند. اگر بخواهيم معرفت شناسى كنيم 
واژه «ط» در قــرآن بى ارتباط به روح نيســت هر 
چنــد صراحت ندارد كه روح يك پرنده اســت. 
وقتى كســى مرحوم مى شود عكس كبوتر برايش 

مى اندازند و بايد بدانيم كه اين از 
كجا وارد فرهنگ ما شده است و 
ريشه صد در صد اسالمى ندارد و 
همان تفكر نوافالطونيان، افالطون 
و شــاگردش فلوطين است كه با 
برخى گزاره هاى اســالمى تلفيق 
شــده اســت كه روح را به پرنده 
تشبيه كرده اســت به ويژه درباره 

شهيدان. 
اخوان الصفا  رسائل  طرح   
و خالن الوفــا مهمترين منبع 

ابن سينا 
يكــى از قصه هاى مهــم كليله و 
دمنه كــه از قصه هاى الگوريك و 
تمثيلى معنادار بهــره گرفته قصه 
كبوتر طــوق دار اســت. فرهنگ 
هند فرهنگ رمزآلود و گزاره هاى 

تمثيلى اســت و مســتقيم حرف نمى زند. داستان 
كبوتر طوق دار يك داســتان نيست كتابى است به 
اندازه روح القوانين مونتسكيو كه وقتى بشر در اين 
دنيا گرفتار مى  شــود چه بايد بكنــد. پرندگان در 
آسمان مى پرند دانه  مى بينند مى آيند دانه را بخورند 

تور را نمى بينند و تور همه را گرفتار مى كند.
 پرنده هــا بى تابى مى كنند و هر كدام به ســويى 
مى پرند و خســته مى شــوند پرنده طوق دار كه از 
همه باهوش تر است مى گويد دوستان حركت هاى 

فــردى ارزش ندارد و اگر به يــك جهت هم بال 
شويم و به يك ســمتى برويم مى توانيم تور را با 
هم بلند و پرواز كنيم. من دوســتى دارم كه موش 
اســت و از او مى خواهيم بندها را باز كند. موش 
اول نمى آيد و گمان مى كند فريب اســت اما بعد 
كبوتر طــوق دار را مى شناســد و مى آيد و كبوتر 
طوق دار مى گويد اول ديگــران را از بند رها كن 
زيرا چون عشق موش به كبوتر طوق دار زياد است 
شــايد پس از رهايى من ديگر سراغ ديگران نرود 

و نجات شان ندهد. 
مهمتريــن منبعى كه ابن ســينا در ايــن طرح از 
آن اســتفاده مى كند طرح رســائل اخوان الصفا و 
خالن الوفا جماعت روشــن الفكر شــيعه مذهب 
اســت كه در قرن سوم و چهارم ايدئولوژى تلفيق 
عقل و شرع اســت، همان چيزى كه امروز تحت 
عنوان روشــنفكرى دينى در جامعه مطرح است و 
در حقيقت بسيارى اين روشنفكرى دينى را امرى 
معقول و متداول و پذيرفته شده مى دانند كه اولين 

بار در اخوان الصفا گفته شده است.
 تفكر ابن سينا براى نجات جمعى 

در روزگار كنونى
تفكر  ســردمدار  مگر  ادبيات 
در جامعه نيست ادبيات مگر 
پيشــانى انديشــه در جامعه 
نيســت. انديشــه اى كــه به 
بهتريــن زبان خود را نشــان 
ادبيات  متاســفانه  مى دهــد. 
ما با فكر بيگانه اســت يا به 
داستان نويســى و فرم افتاديم 
و يا در شعر به بحث كلمات 
و بازى با كلمات. بشر امروز 
زيبايى و فــرم مى خواهد اما 
همــه اين ها بايد بخشــى از 
برطرف  را  روحش  تشــنگى 
كنــد. عطار و غزالــى و ابن 
ســينا پيش از اين كه به فرم 
مى خواهند  كنند  پيدا  گرايش 
طرحى بدهند كه راه نجات در اين جهان چيست؟ 
جابرى در بين محققان معاصر اين را خيلى خوب 
فهميده است. جابرى حرف هاى عجيبى مى زند و 
از جريان نوانديشــى دينى است كه مى خواهد به 

سنت نگاه تازه داشته باشد. 
ما حرفى از بزرگان ايرانى نشــنيديم كه تفكر ابن 
ســينا براى نجات جمعى چيست و جابرى بر اين 
باور است طرحى كه ابن سينا مطرح مى كند امروز 
بيشتر از هميشه كاربرد دارد. اگر مساله اى از جهان 

و ذهــن ما حل نكند به چه دردى مى خورد و اين 
نكته فوق العاده مهمى است..  

در طرحى كه ابن سينا در رساله الطير ارائه مى دهد 
عناصــرى دارد كه هنوز حرف اول را مى زند. اين 
عناصر سه تا ركن دارد يكى اين كه نجات يك امر 
اجتماعى است و ما با فرديت به نجات نمى رسيم. 
همان طــور كــه كبوترها هر كدام به ســويى بال 
مى زدند جز پريشــانى چيزى حاصل نمى شد اگر 
آدمى هم به تنهايى بال بــال بزند چيزى نصيبش 
نمى شود، وحدت كلمه و وحدت هدف و وحدت 

رويه به يك سمت بسيار مهم است..  
ركن دوم عقالنيت اســت كه آيا راه نجات من اين 
است كه من فقط به خودم فكر كنم مگر نمى گوييم 
ما همه سرنشين يك كشتى هستيم و در آن گرفتار 
هســتيم هر كس بخواهد فقط خود را نجات بدهد 
عمال خودش را غــرق مى كند. پيامبر مى فرمايد كه 
همه امت من يك كشتى هستند كه اگر كشتى خراب 
شود همه غرق مى شوند همان كه فردوسى با تلميح 
به كالم پيامبر مى گويد: «يكى پهن كشــتى بســان 

عروس / حكيم جهان را چو دريا نهاد» 
و ســوم رهبرى جمعى اســت كه اگر مى خواهيد 
به نجات برسيد،هماهنگ باشيد و عاقالنه تصميم 
بگيريد و كاپيتان و رهبر انتخاب كنيد تا او شــما 

را به اوج برساند. 
البته در ابن ســينا اين طور نيست كه رهبر قهرمان 
باشد رهبر يكى از جمع است اما ايده هاى بهترى 
دارد و اين ديالوگ ابن ســينا بسيار جالب است. 
وقتى ابن ســينا مى گويد كبوتر با بقيه كبوتران به 
دربار ملــك رفتند مى گويد بنــد را خودتان بايد 
برداريــد و برگرديــد همان جايى كــه بند نهاده 
شــده و با كمك هم بند را برداريــد و اين يكى 
از كليدى تريــن نكته هايى اســت كه ملك آن باال 
نيست كه بقيه را از پايين نگاه كند. ملك رو در رو 
و گفتمان رو در رو اســت. مى گويد نجات دهنده 

خود شماييد من فقط راه را نشان مى دهم.  
در همه پرنده نامه ها طرح بــراى رهايى و آزادى 
اســت، هم آزادى از قفس تن و هم  آزادى از قيد 
و بندهاى دســت و پاگير اجتماعــى و رهايى از 
بند وجود و با تفاوت هايــى كه هر كدام از آن ها 
دارند. ابن ســينا بنياد تفكرش اين نيست كه آدم 
بريده از جامعه به سرانجام برسد، انسان موجودى 
اجتماعى اســت چه به ضرورت و چه به اختيار. 
تفاوت هاى عمده بيــن نگاه عطار و غزالى وجود 
دارد، هر دو عارف هســتند و ابن سينا عرفان گرا 
اســت و به مثابه يك فيلســوف مسايل را تحليل 

مى كند.

 اســدآباد-كبرى هنرى لطيف پور-خبرنگار 
همــدان پيام-دنيايى كه مــا در آن زندگى مى 
كنيم سرشــار از فرصت هاى نوين،اما در عين 
حال دشــوار و نامانوس است.چه آن را دوست 
داشــته باشــيم چه نداشته باشــيم،همه ما بايد 
با آميــزه ى فرصت ها و بيــم و خطرهايى كه 
چنين دنيايى پيش روى مــا قرار مى دهد،كنار 
بياييم.اين مطلب هيچ جا مشــهود تر از زندگى 

شخصى و عاطفى ما نيست.
خانــواده از اركان مهم و اساســى هــر جامعه 
مى باشــد،اما همين ركن مهم در حال مواجهه 
بيشــتر با چالش هاى فراوانى است.خانواده رو 
به زوال اســت،اين فريادى اســت كه حاميان 
ارزش هــاى خانواده با نگاه بــه تغييرات چند 
دهه گذشــته سر مى دهند.نرخ هاى رو به رشد 
طالق،افزايش خشونت در خانواده ها،كم شدن 
اقبــال براى تشــكيل خانواده،كم رنگ شــدن 
صميميــت وارتباط متقابل پويا بين زوجين همه 
و همه نشــان از در معرض خطر بودن خانواده 
اســت.به تعبيــرى خانه خطرنــاك ترين مكان 

جامعه مدرن است.
بر اساس آمارهاى منتشره از سوى سازمان هاى 
ذيربط احتمال اينكه هر شــخصى با هر سن و 
جنســى كه داشــته باشــد  درخانه مورد حمله 
فيزيكى قرار بگيرد بيش از احتمال مورد هجوم 
قرار گرفتن در خيابان به هنگام شــب اســت.
در دنياى امروزبيشــتر شــاهد تغيير درتركيب، 
قدرت  بندى  تقسيم  و  ســاختار،اندازه،مديريت 
در خانواده هســتيم امــا بايد گفــت فقط اين 
موارد نيســت كه دچار تغيير شــده اند ،چيزى 
كه به همان اندازه اهميــت دارد،تغيير توقعات 

و انتظارات مــردم از روابط و مناسباتشــان با 
يكديگر اســت.در اين عصر مدرن به رابطه بين 
زوجيــن و چگونگى اين رابطه توجه ميشــود.

رابطه چيزى مهم و حياتــى براى دوام زندگى 
است واگر قرار اســت يك زندگى ادامه داشته 
باشــد و زن وشــوهر در ارتباطى خوشايند و 
مســاعد براى پيشــرفت دو طرف، قرار داشته 
باشند بايد بتوانند اعتماد يكديگر را جلب كنند. 
بايد عشــق،محبت،داد و ســتد عاطفى،درك و 
عالقه متقابل وجود داشته باشد وگرنه شاهد از 
هم گسســتن اين ارتباط خواهيم بود.اين مساله 
توجه انديشمندان زيادى را به خود جلب كرده 
است از جمله اولريش و اليزابت بك به بررسى 
ماهيت پر تالطم روابط شــخصى،ازدواج ها و 
الگو هــاى خانوادگى در پس زمينــه دنياى به 
پردازند.به  مى  امروز  شــونده  دگرگون  سرعت 
نظر مى رسد نبايد خصومت هاى رو به افزايش 
ميان زنان و مردان شــگفت آور باشــد،زمانيكه 
مجموعه متنوعى از مســايل،از مسايل عادى و 
پيــش افتاده تا ژرف و پيچيده اكنون پيش روى 

زوج هاى امروز است.
در دنيايى كــه هر روز صحبت ازارزشــمندى 
مســتقل و آزاد بودن نوع بشراســت،نمى توان 
انتظار داشــت الگوهاى ســنتى خانواده پا برجا 
بماننــد.از هميــن رو زنان و مــردان معترض 
بسيارى ديده ميشــوند كه  به دنبال راهى براى 
بريدن از قواعد ومقررات نوشــته شده ازدواج 
هستند  تا شــايد آزادى  ورهايى از دست رفته 
خــود را بيابند.و بايد گفت به طور قطع يكى از 
علت هــاى مهم طالق و آســيب هاى خانواده 
ناشــى از سسست شــدن و عدم كارآيى روابط 

متقابل زوجين، صميميــت و تبادل عاطفى بين 
آن هاست.

مطالعــات داخلــى و خارجى صــورت گرفته 
گــواه همين مطلب هســتند و متخصصين علوم 
اجتماعــى در همه جاى دنيــا همواره در حال 

مطالعه و آســيب شناسى اين مساله مى باشند.

ســوالى كه همواره ذهن من را به خود مشغول 
مى كند اين است كه چه چيزى باعث مى شود  
در بســيارى از خانواده هــا زوجين  نتوانند در 
يك رابطه ســيال، همدالنه، خالص و به دور از 

بازى هاى روانى باشند؟
چــرا نمى توانند مهر اصيــل را در كنار هم تجربه 
كنند؟ چرا بسيار شــاهد خانواده هايى هستيم كه 
هريك از زوجين مسير خود را به تنهايى در پيش 

گرفته و از در كنار هم بودن هيچ لذتى نميبرند؟

فهــم متقابــل افــراد و در ادامــه مهــر اصيل 
داشــتن بــه يكديگــر، از عوامــل اجتماعى، 
روانشــناختى،فرهنگى،تربيتى،آگاهى و دانــش 
زوجين ناشــى ميشــود.زوجين فقط وفقط در 
كنار هم قرار ميگيرند بدون شــناخت و آگاهى 
درســت از يكديگر و ماهيت زندگى مشترك و 
چرايى تشــكيل آن.دربسيارى از موارد ازهمان 
هاى  سليقه  واختالف  مشكالت  آشنايى،  ابتداى 
بسيارى ديده ميشود اما كامال بدون فكر به حل 
اين مشــكالت از كنارشان ميگذرند به اين اميد 
كه به مرور حل ميشــنود.در صورتى كه رابطه 

اى را كه بدون دقت و بررســى بــراى از بين 
بردن مشكالت و ايجاد تفاهم متقابل ادامه داد، 
نتيجه اى جز تخريب هر روزه نخواهد داشت.

شــايد چند صباحــى و در مقاطعــى با آمدن 
فرزندان يــا موقعيت هاى ويژه اى مشــكالت 
ديده نشــوند اما به طور قطع آتش زير خاكستر 
هســتند و به زودى و با كوچكتريــن تلنگرى 
دوباره همه چيز از نو شــروع ميشــود و خانه 

پايان ميشود. صحنه نبردى بى 

چرا بســيارى از زوجيــن نمى توانند مســاله 
مشترك يكديگر را با زبانى قابل درك براى هم 
مطرح كنند؟در بســيارى از مواقع ابعاد مختلف 
شخصيتى زوجين در تقاطع با هم قرار ميگيرند 
و همواره در حال اجــراى بازى هاى روانى با 
يكديگر هســتند،چيزى كه نتيجه اى جز صرف 
انــرژى از دو طرف و درنهايــت حال ناخوب 
ندارد.آيا اين مســاله از اين جا ناشــى نميشود 
كه بســيارى از افراد در سن ازدواج هنوز درك 
و شــناختى از خــود، ارزش هايشــان ،هويت 
ميكنيم  ازدواج  ما  از  ندارند.بسيارى  واهدافشان 
بــدون اينكه خود را شــناخته باشــيم و نتيجه 
تشــكيل خانواده هايى نا شاد، بى هدف و پر از 
تالطم خواهد بود.بر اســاس مطالب گفته شده 
نيازمبرمى به مطالعات و بررســى هاى دقيق در 
حوزه خانواده و آسيب شناسى آن وجود دارد.

بايد گفت با وجود تمام مشــكالتى كه در عصر 
مدرن پيــش روى خانــواده قرار گرفته اســت 
همچنان انسان تمايل به داشتن خانواده دارد چون 
نيازمند داشــتن رابطه و عشق است.بر اين اساس 
بايد دست به كار شــد و راه حل هاى تخصصى 
براى از ميان برداشــتن مشكالت ارائه كنيم. بايد 
بكوشيم بين آزادى هاى فردى كه براى اكثر ما در 
زندگى هاى شخصى مان ارزش زيادى دارد و نياز 
به تشــكيل روابط پايدار و ماندگار با افراد ديگر 
آشتى و صلح بر قرار كنيم.شايد بتوانيم با تشكيل 
كارگاه هاى آموزشــى خود شناسى،اطالع رسانى 
در جامعه،ارائه مشــاوره به زوجين و همچنين با 
بهــره گيرى از فنونى همانند شناســايى باورهاى 
غيرواقع بينانه زوجين به بازســازى شناختى آنها 
كمك كنيم. آشــنايى با انتظارات متقابل و توجه 
بــه ويژگى هاى مثبت،ايجــاد مهارت هاى درك 
همدالنــه و گوش دادن و آمــوزش مهارت هاى 
افزايــش صميميت مــى تواند به عنــوان درمان 
كارآمد جهت بهبود حس پيوســتگى و تعامالت 

زوجين مورد استفاده قرار گيرد.

درك متقابل زوجين و صميميت
رمز  پايدارى در خانواده

درس گفتارهاى بوعلى

سه گانه اى كه نگره ابن سينا را براى ما روشن مى كند 
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خبـر يادداشت

اصل 44 قانون اساسى 
داشت در همدان مثله مى شد

مهدى ناصرنژاد»
 ســفر روز يكشنبه (19 ارديبهشت ماه) رئيس قوه قضاييه به استان 
همدان باعث تفسيرهاى سزاوارى از قانون اساسى جمهورى اسالمى 
شــد كه ســرفصل اين حركت خداپســندانه و مردمى، جلوگيرى از 
انقراض كامل يكى از قديمى ترين و معدود كارخانجات بزرگ توليدى 

بنام (كيوان) در همدان مى باشد.
كارخانه توليد موادغذايى و شــيرينى جات كيوان به موجب اصل 44
قانون اساســى از بخش دولتى انتفا و به شــيوه ناشــيانه اى به بخش 
خصوصى واگذار شــده بود كه خريدار آن نيز به طمع سودآورى از 
ملــك و دارايى منقول و غيرمنقــول كارخانه بزرگ كيوان در يكى از 
نقاط آباد كالن شــهر همدان، توليدات كارخانه را در ماه هاى اخير به 
حداقل رســانده و با بيكار كردن شــمار زيادى از كارگران، در صدد 

تعطيلى كامل كارخانه بوده است. 
بدون شك بســيارى از افراد سرمايه دار كه در دهه هاى اخير با توسل 
بــه طرفندهاى منفعت طلبانــه در نقاط مختلف كشــورمان با عنوان 
خصوصى ســازى بســيارى از واحدهاى توليدى بزرگ و روپايى را 
از بدنه ســاختار اقتصادى دولت جدا ســاخته و به نام خود كرده اند، 
تفاســير غلطى از اصل 44 قانون اساســى داشته و صرفاً چشم طمع 
به ارزش هاى افزوده بســيار اراضى و ملك و ماشــين آالت و ســاير 
تجهيزات قابل فروش اينگونه واحدهاى اقتصادى كالن و كارخانجات 
ملى داشته اند و هرگز در دغدغه رونق توليد و گسترش اشتغال پايدار 
و نوسازى ماشــين آالت توليدى نبوده اند، اما حجت االسالم رئيسى، 
كه قوه قضاييه جمهورى اســالمى را در دو ســال اخير كامال به بطن 
جامعه نزديك ســاخته و اميدوارى هاى فراوانى نزد قشرهاى مردم به 
برقرارى بيش از پيش عدالت و مســاوات ايجاد كرده است، در سفر 
پربار خود به همدان در جمع مسئوالن استانى و قضات، تفسير واقعى 
و سزاوارى از اصل مهم قانون به عمل آورده و گفت، اصل 44 قانون 
اساسى و خصوصى سازى بايد به افزايش توليد در كشور ييانجامد، نه 
اينكه موجب به تعطيلى كشاندن كارخانجات و خانه اميد كارگران و 

زحمت كشان جامعه باشد. 
متأســفانه چند واحــد توليدى عمده و قديمى در اســتان همدان كه 
مشــمول اصل 44 قانون اساسى شــده اند، در چند سال اخير دچار 
ضعف مديريتى شده و عوض سيرصعودى و رونق و تأسيس و توسعه 
خطوط جديد توليدى، سير قهقرايى را طى كرده اند و اگر سودى هم 
از طريق صادرات و افزايش قيمت كاالهاى توليدى داشته اند به علت 

استفاده غلط، داخل گردش مالى كارخانجات نشده است.
يكــى ديگر از تفســيرهاى اميد بخش رئيس دســتگاه قضا از قانون 
در ســفر به همدان، در ارتبــاط با عملكرد خانه برانــداز بانك ها و 
مؤسسه هاى پولى مى باشــد. حتماً در همدان به گوش قاضى القضات 
رســانده اند كه بانك ها چه ســودهاى ناعادالنه و حرامى از قشرهاى 
مســتضعف و ناچار تلكه مى كنند. حتماً به اين قاضى شجاع و عادل 
گفته اند كه بانك ها چگونه و با چه طرفند و قراردادهاى يك جانبه كه 
به متقتضيان تسهيالت تحميل مى كنند، در سرانجام كار، كارآفرينان و 
صاحبان طرح و برنامه را به ورشكســتگى مى كشانند و متقاضيان وام 
مســكن و تعميرات و مشاغل كوچك را در قبال سودهاى فزآينده و 
نزول خورانه، يك عمر بدهكار مى سازند. به گونه اى كه هر بنده خدايى 
در جوانى و آغاز زندگى مشــترك اگر وامى براى خريد يا ســاخت 
مســكن و يا اشتغال آفرينى دريافت كرده است، تا بخواهد اقساط وام 
بانكى خود را به پايان برساند يا عمر خودش به پايان رسيده و يا آنقدر 
پير و فرتوت شــده است كه ديگر حس و حال براى خوشحالى پايان 

معامله اى عبث را ندارد.
قطعاً رئيس دســتگاه قضا اين گاليه ها و واگويه ها را شــنيده و درك 
كرده اســت كه خطاب به ســردمداران بانكى هشدار داد، هرگز نبايد 
سود بانكى بيش از مبالغ و تعرفه هاى تعيين شده توسط شوراى ملى 

پول و اعتبار و خود بانك مركزى باشد.

مانع زدايى ستاد تسهيل از 2 واحد توليدى 
در استان همدان

 معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان از رفع موانع 
پيش روى يك واحد مرغدارى و يك شــركت داروسازى در استان 
خبر داد و گفت: پشــتيبانى از توليدكنندگان و صنعتگران در اولويت 

برنامه امسال مسئوالن قرار دارد.
به گزارش ايرنا، ظاهر پورمجاهد در ســتاد تسهيل و رفع موانع توليد 
اســتان همدان اظهار داشــت: يك واحد مرغدارى فعال در استان با 
مشكالت بدهى بانكى دست و پنجه نرم مى كرد كه در اين كارگروه 
تخصصى مورد بررسى قرار گرفت و راهكارهاى الزم براى حمايت 

از اين واحد ارائه شد.
وى گفت: براســاس دســتورالعمل بانك مركزى صاحب اين واحد 
توليدى مكلف شــد هفــت و نيم درصد از بدهى خــود را به بانك 

بپردازد و مابقى طبق قانون تقسيط شود.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان مصوبه هاى ستاد 
تسهيل را مصداق قانون ارزيابى كرد و از بانكهاى استان خواست در 

اجراى اين مصوبات همت بيشترى داشته باشند.
پورمجاهد خاطرنشــان كرد: يكى از شــركتهاى داروسازى استان نيز 
براى واردات ماشين آالت و تجهيزات نيازمند حمايت سيستم بانكى 

بود كه با هماهنگى ايجاد شده اين فرايند آسان سازى شد.
او با بيان اينكه استان همدان با برخوردارى سه شركت داروسازى يكى 
از قطب هاى توليد داروى كشور محسوب مى شود افزود: پشتيبانى از 
اين صنايع كه جزو شركت هاى فعال و اشتغالزا هستند ضرورى است.

معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان به فعاليت مركز 
رســيدگى به مشكالت توليدكنندگان و ســرمايه گذاران اشاره كرد و 
گفت: واحدهاى توليدى و صنعتى از طريق سامانه tashil.stsm.ir و 
شماره تماس 31448888 مسائل خود را به اطالع كارشناسان برسانند. 
وى تأكيد كرد: مشكالت مطرح شده در اين مركز توسط كارشناسان 
مستقر رسيدگى مى شود و در صورت لزوم به ستاد تسهيل و رفع موانع 

توليد استان براى تصميم گيرى ارجاع مى شود. 
به گفته پورمجاهد ســتاد تســهيل و رفع موانع توليد به استناد قانون 
رفع موانع كســب و كار ايجاد شده و به صورت جهادى و انقالبى به 
وظايف خود عمل كرده و در اين راســتا از پيشنهادات صاحبنظران و 

انديشمندان استقبال مى كند.
سال گذشته 66 جلسه ستاد تسهيل در استان همدان تشكيل شد و 272

مصوبه ماحصل اين جلسات بود.

همدانى ها 44 درصد سى.ان.جى 
بيشتر سوزاندند

  مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان گفت: ميزان 
مصرف ســوخت گاز طبيعى فشرده (سى.ان.جى) استان در فروردين 

امسال 44 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافت.
به گزارش روابط عمومى شــركت پخش فــرآورده هاى نفتى منطقه 
همدان، امين روستايى افزود: در يك ماه نخست سال جارى، بيش از 
14 ميليون متر مكعب ســوخت سى ان جى در همدان مصرف شده، 
در حالى كه اين رقم در مدت مشــابه ســال گذشته 9 ميليون و 800 

هزار متر مكعب بود.
وى با اشاره به اينكه استان همدان 47 جايگاه عرضه گاز طبيعى فشرده 
(سى.ان.جى) دارد، اظهار داشــت: در طول سال 1399، بيش از 163 
ميليون متر مكعب سوخت ســى.ان.جى گاز در اين جايگاه ها عرضه 

شده است.
روســتايى عنوان كرد: با مصرف اين ميزان سوخت پاك، سال گذشته 

نزديك به 149 ميليون ليتر در مصرف بنزين صرفه جويى شد.
وى تصريح كرد: ســال گذشته نزديك به هشت ميليارد و 14 ميليون 
متر مكعب گاز طبيعى فشرده (سى. ان. جى) در كشور مصرف شد كه 
به نسبت رقم مصرفى منطقه، سهم استان همدان از مصرف كل كشور 

به بيش از 2 درصد رسيده است.
مدير شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان خاطرنشان كرد: 
مصرف سوخت سى ان جى در سال 1399 نزديك به 9 درصد نسبت 

به سال قبل از آن افزايش يافته است.
وى اظهار داشت: بيشترين ميزان مصرف سوخت سى ان جى در اين 
ســال با حدود 16ميليون مترمكعب مربوط به اسفندماه و كمترين آن 
با 9 ميليون و 800 هزار متر مكعب به فروردين ماه اختصاص داشــته 

است.
روســتايى افزود: از 264 نازل عرضه ســوخت گاز ســى ان جى در 
جايگاه هاى عرضه منطقه، هم اكنون 236 نازل فعال و مابقى در حالت 

رزرو و آماده به كار هستند.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: در 47 جايگاه منطقه همدان سوخت 
ســى ان جى عرضه مى شود كه از اين تعداد 25 جايگاه تك منظوره 
(ســى.ان.جى) و 22 جايگاه 2منظوره (فرآورده مايع و ســى.ان.جى) 

است.
وى تاكيد كرد: نقش پررنگ طرح گازسوز كردن رايگان خودروهاى 
عمومــى و به تازگى خودروهاى اينترنتــى و آژانس كه وزارت نفت 
هزينه هاى آن را پرداخت مى كند در ترويج و گســترش اســتفاده از 

سوخت سى ان جى مشهود است.
ــه  ــدان ادام ــه هم ــى منطق ــاى نفت ــر شــركت پخــش فرآورده ه مدي
ــوار  ــاى خان ــه ه ــش هزين ــن كاه ــمند ضم ــدام ارزش ــن اق داد: اي
ــى  ــت محيط ــاى زيس ــدگان، مزاي ــتفاده كنن ــادى اس ــبد اقتص و س

ــال دارد.   ــه دنب ــز ب ــيارى ني بس
روســتايى تصريح كرد: روند رو به افزايش گازســوز كردن رايگان 
خودروهاى عمومى تاكســى و وانت بار كه اين روزها سرعت بهترى 
به خود گرفته بخش حمل و نقل را بيش از پيش به سمت مصرف اين 

سوخت هدايت مى كند.
استان همدان 47 جايگاه عرضه ســوخت گاز طبيعى فشرده(سى ان 

جى) دارد.

معاون امور بازرگانى داخلى سازمان صمت اعالم كرد
توزيع مويرگى قند در روزهاى آينده

 معاون امور بازرگانى داخلى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به 
تأمين كاالهاى اساسى اعالم كرد: قند در بسته هاى 2.5 كيلوگرمى به نرخ 26 هزار تومان 

در روزهاى آينده به صورت مويرگى در استان توزيع خواهد شد.
بيژن ترابيان در گفت وگو با ايســنا، از توزيع گوشــت منجمد ويژه ارگان هاى حمايتى و 
تشــكالت كارگرى استان خبر داد و يادآور شــد: 49 هزار تن گوشت منجمد در استان 

همدان توزيع شده است.

وى افزود: همچنين 100 تن برنج تايلندى در بين نهادهاى حمايتى و دســتگاه ها توسط 
مباشرين با قيمت هر كيلوگرم 17 هزار و 500 تومان در حال توزيع است.

ترابيان از توزيع شكر صنف و صنعت در استان خبر داد و بيان كرد: در حال حاضر 2000 
تن شــكر واحدهاى صنفى و صنعت استان با قيمت 11هزار و 500 تومان درب كارخانه 

در حال توزيع است.
وى با بيان اينكه در روزهاى آينده قند به صورت بســته بندى توسط كارخانه هاى استان 
تهيه و توزيع خواهد شد، ادامه داد: قند در بسته هاى 2.5 كيلوگرمى به نرخ 26 هزار تومان 

در روزهاى آينده به صورت مويرگى در استان توزيع خواهد شد.
وى بــا تأكيد بر اينكه مشــكلى در زمينه توليد و توزيع روغن در اســتان وجود ندارد، 

خاطرنشان كرد: شركت كشت و صنعت خزل معين استان همدان بوده و در حال حاضر 
هر واحد صنفى به هر ميزان روغن بخواهد مى تواند دريافت كند و هيچ محدوديتى براى 

توزيع روغن بين مصرف كنندگان وجود ندارد.
ترابيان با اشــاره به اينكه در زمينه روغن جامد كماكان مشكل وجود دارد، اظهار كرد: به 
علت مشكالتى كه در بحث ظروف روغن هاى جامد و بخشى از مواد اوليه توليد روغن 

كماكان وجود دارد اما در روزهاى آينده حل خواهد شد.
معاون امور بازرگانى داخلى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان درباره توزيع 
مرغ در استان نيز يادآور شد: در حال حاضر بازار مرغ گرم خوب است و نيازى به توزيع 

مرغ منجمد وجود ندارد. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

 استاندار همدان گفت: 118 طرح توسعه 
شــبكه تلفن همراه، هفته جــارى با حضور 
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات در همدان 

بهره بردارى مى شود.
به گزارش ايرنا، ســيد ســعيد شاهرخى در 
نشست بررسى مشــكالت اپراتورهاى تلفن 
همراه در اســتان همدان افزود: محمد جواد 
آذرى جهرمى وزير ارتباطات پيگير مشكالت 
آنتن دهى شبكه تلفن همراه در استان است و 
هفته آينده براى بهره بــردارى از طرح هاى 
مصوب شده در ســفر قبلى، به همدان سفر 

مى كند.
وى اظهار داشت: در نشست هاى مشتركى كه 
با وزارت ارتباطات داشــتيم، مشكالت آنتن 
دهى و شبكه اينترنت تلفن همراه در همدان، 

تا هفته آينده بر طرف شود.
ــب و  ــه نص ــه اينك ــاره ب ــا اش ــاهرخى ب ش
توســعه دكل هــاى مخابراتــى مهمتريــن 
ــن  ــت و آنت ــع مشــكالت اينترن ــت رف اولوي
ــرد:  ــوان ك ــت، عن ــراه اس ــن هم ــى تلف ده
ــزات  ــات و تجهي ــن امكان ــر تامي ــا از نظ م
مخابراتــى، مشــكلى نداريــم و بــا هماهنگــى 
دســتگاه هاى مرتبــط همــه طرح هــا تــا 
هفتــه آينــده بــراى بهره بــردارى آمــاده 

مى شــود.
وى تأكيد كرد: پرداخت اجاره بهاى ســايت 
دكل هاى مخابراتى به شهردارى ها، در افزايش 
ارائه خدمات شــهرى براى رفاه شــهروندان 

موثر است.
اســتاندار همدان با بيان اينكــه در جانمايى 
نصــب آنتن و دكل مخابراتــى دقيق تر عمل 
شــود افزود: به منظور رفــع دغدغه مردم از 
نصب دكل ها بر روى پشت بام ساختمان هاى 

شخصى خوددارى شود.
شــاهرخى خاطرنشان كرد: ســاختمان ها و 

محوطه هــاى ادارات و دســتگاه هاى دولتى 
مكان مناسبى براى نصب آنتن هاى مخابراتى 

تلفن همراه هستند.
وى اظهار داشت: از نظر محيط زيست كشور 
و دانشــگاه علوم پزشــكى، نصب دكل هاى 
مخابراتى در ســطح شهرها مشكلى ندارد؛ به 
اســتناد آن نصب آنتن در سطح شهرها اجرا 
شــود و به بهانه اين مسائل نبايد مانع توسعه 

شبكه مخابراتى در استان شد.
اســتاندار همدان تاكيد كرد: شــركت برق با 
توجه به ضرورت گســترش شــبكه موبايل 
و اينترنــت، موظف به تأميــن برق دكل هاى 
مخابراتى است و هيچ آنتنى نبايد منتظر تأمين 

برق باشد.
 هفت هزار و 300 خانوار همدانى 
به شبكه ملى اطالعات متصل شدند

 همچنيــن مديــركل ارتباطــات و فناورى 

اطالعات اســتان همدان نيز بيــان كرد كه با 
اجرا و ارتقاى 63 ســايت تلفن همراه بيش 
از هفت هزار و 300 خانوار همدانى به شبكه 

ملى اطالعات متصل شدند.
مجتبى ســاكى افزود: اجرايى شدن مصوبات 
ســفر 2 ماه پيش وزيــر ارتباطات و فناورى 
اطالعات، نشــان از عــزم وزارت ارتباطات 
در تحقق وعده خود براى رســاندن فناورى 
ارتباطــى به روســتاهاى دور افتــاده و كم 

برخوردار دارد.
وى اظهار داشــت: با اجراى اين پروژه كه با 
پيمانكارى 2 شــركت همراه اول و ايرانسل 
انجام مى شــود زمينه كاهش شكاف ديجيتال 
بين مناطق شــهرى و روســتايى و همچنين 
كمك به كســب و كارهــاى مبتنى بر فضاى 

مجازى در روستاها فراهم شده است.
ســاكى تاكيد كرد: افزايش سطح دسترسى به 

شــبكه ملى اطالعات در مناطق دور دست و 
توســعه شــبكه بانكى از ديگر دستاوردهاى 

اجراى اين طرح است.
وى تصريح كــرد: در اين طــرح تعداد 59
ســايت توســط اپراتور همراه اول نصب و 
راه اندازى شــده و 13 سايت ديگر نيز حال 

احداث و راه اندازى است.
مدير كل ارتباطات و فناورى اطالعات استان 
همدان ادامه داد: شركت ايرانسل نيز با نصب 
و ارتقاى چهار ســايت در نقاط مشخص در 

اين پروژه مشاركت دارد.
وى با تاكيد بر تسريع روند سايت هاى باقى 
مانده در كوتاه ترين زمان ممكن، خاطر نشان 
كرد: با اجــراى اين پروژه در 72 روســتاى 
اســتان همــدان بيش از هفت هــزار و 300

خانوار به صورت مستقيم از نسل سوم( 3جى 
) تلفن همراه  بهره مند مى شوند.

 دانشــيار رشته طراحى شــهرى دانشگاه 
بوعلى سينا با بيان اينكه بايد باور داشته باشيم 
كه گذشــته برايمان درس است، گفت: شهر 
ايرانى و معمارى ايرانى درونگراست، در شهر 
درونگرا مالكيت اهميت فوق العاده اى دارد و 
حس تعلق بــه وجود مى آيــد همچنين اگر 
مى خواهيم در حاشيه شهر توانمندسازى كنيم 
بايــد اهالى اين مناطق حس مالكيت داشــته 
باشــند بنابراين مالكيت فرهنگ ماست و اين 
امر را با ديواركشى اطراف خانه، باغ، ادارات 
و... نشان مى دهيم، در قديم نيز رويكرد محله 
محــورى رويكرد مالكيتى بــود و افراد يك 
محله با وجود شباهت هايشــان تفاوت هايى 

هم داشتند.
حسن ســجادزاده با بيان اينكه بايد ساختار و 
مورفولوژى فضا با طبيعت كار كند و هماهنگ 
باشــد، به ايســنا گفت: در موارد معمارى و 
شهرسازى بايد عميق كار شود؛ به عنوان مثال 
به بهانه پياده مدارى خيابان بوعلى، محله هاى 
حاجى و كوالنج، قربانى و به پاركينگ تبديل 
شــدند و به عبارت ديگر فضاهاى انسانى و 

ماشينى را با هم جابه جا كرديم.
به گفته اين مدرس دانشــگاه، مســئوالن و 
مديريت شــهرى نبايد در برابر مسائل علمى 
مقاومــت كنند، بحــث ترافيكى بلــوار ارم، 
جاده برگشــت گنجنامه، الحاق 3 روســتاى 
حسن آباد، قاسم آباد و على آباد به شهر همدان 

و طرح جامع همدان كه اشــكاالت عمده اى 
بــه آن وارد اســت از نمونه هايى اســت كه 
بــدون توجه به نظر متخصصان دانشــگاهى 
انجام شــد و نتايج خوبى به دنبال نداشــت؛ 
به عنوان مثال در جلسات متعدد طرح جامع 
شهر همدان از كارشناسان دانشگاهى دعوت 
نشد در صورتى كه در اين طرح دانشگاه بايد 
محور قرار مى گرفت همچنين مشــكل ديگر 
اين اســت كه ريز و درشت زندگى خود را 
سياســى كرده ايم، مثال شهر و علم را سياسى 
مى كنيم در صورتى كه هر كسى بايد در حوزه 

تخصصى خود اظهارنظر كند.
ســجادزاده خاطرنشــان مى كنــد: در قديم 
آدم هايى كــه در يك محله كنار هم بودند با 
هم سنخيت داشتند اما مثال امروز آدم ها را بر 
حسب شغلشان مى سنجيم و نتيجه آن شكل 
گرفتن شــهرك هايى مثل فرهنگيان يا ارتش 
است اما شــغل به تنهايى نمى تواند آدم ها را 
كنار هم نگه دارد و الزم است موازنه اى بين 
اينها به وجود بيايد و ســنخيت هاى قومى، 
فرهنگى، رفتارى و اعتقادى مى توانند باورى 
ايجاد كنند كه يك محله يا فضا ايجاد شــده 

است.
وى اعتقاد دارد در فرهنــگ ايرانى معمارى 
داراى حيــاط بــوده و كل زندگى در حياط 
شــكل مى گرفت بنابراين معمارى و زندگى 
ايرانــى داراى صحن اســت اما امــروزه از 

معمارى و شهرســازى غربى تقليد مى كنيم و 
در نتيجه همه را صحنه مى كنيم، در واقع فرق 
اســت بين معمارى صحن و صحنه اى و در 
فرهنگ ما معمارى صحنه اى جواب نمى دهد 
چراكه معمارى ايرانى مركز گراســت و تمام 
اجــزا و اركان حول يك مركز ســازماندهى 

مى شوند.
ســجادزاده با اشــاره به اينكــه مركزگرايى 
يك امر فطرى اســت كه بــه تفكر توحيدى 
در فرهنــگ ايرانــى- اســالمى برمى گردد، 
تاب آورى  الگــوى  در  مى كند:  خاطرنشــان 
شــهرى ايران بايد به مكان يابى، مركز گرايى، 
انعطــاف پذيرى و صحن توجه شــود و اگر 
معمار و طراح اين روحيه را بشناســد فضاى 
تــاب آورى را طراحى مى كنــد بنابراين بايد 
ظرفيت ها را بشناسيم؛ مثال با الحاق اخير سه 
روســتاى على آباد، قاســم آباد و حسن آباد 
به شــهر همدان ضربه اى به ريشــه روستاها 
زديــم و اقتصاد و توليــد را از آنها گرفتيم و 
به زور اين روســتاها را به شهر وصل كرديم.
وى با اشاره به اينكه همدان يك شهر گرد و 
شــعاعى است، مى گويد: وقتى از باال به شهر 
نگاه مى كنيم لكه هايى مشــخص است كه با 
اين ساختار شــعاعى گره خورده اند و نسبتا 
پايدار و تاب آور هســتند، يكسرى لكه ها نيز 
ديده مى شــوند كه با اين ساختار شعاعى كار 
نمى كنند و اين لكه ها محالت حاشيه نشــين 

همدان اند. در شــهر ايرانى پيوند جزء با كل 
باعــث تاب آورى مى شــود و به حيات خود 
ادامه مى دهد و متأســفانه بــا كارهايى كه در 
شهرســازى انجام مى دهيم به حاشيه نشينى 

دامن مى زنيم و توليد حاشيه مى كنيم.  
سجادزاده يادآور مى شــود: نمى توان شهر را 
صددرصــد مديريت كرد و بايد هم مديريت 
شــهرى و مهندسى فضا داشــته باشيم و هم 
مهندســى اجتماع كه مثال آن خيابان مهديه 
همدان است كه در طول زمان پوست اندازى 

كرده و به فست فودى تبديل شده است.  
اين مدرس دانشــگاه اعتقاد دارد شــهرهاى 
امروزى مثل شهرهاى قديم خاطره ندارند و 
خاطره هايشــان در حال از بين رفتن هستند، 
بخــش مهمى از تاب آورى شــهر خاطرات، 
رويدادها، حوادث و وقايع شهرند و بيشتر در 
بافت هاى قديمى وجود دارند اما امروزه تيشه 
به ريشــه خاطرات شهر مى زنيم در حاليه كه 

شهر بى خاطره هويت ندارد.
وى با اشــاره به اينكه شــهرهاى ايرانى بر 
مبناى الگوى باغ ايرانى ســاخته شــده اند، 
اظهار مى كند: در گذشــته دورتادور شــهر 
همــدان باغ بوده و امــروزه تخريبى كه در 
باغات و قطعه بندى ها انجام مى شود جبران 
ناپذير اســت و به تدريج فروش شــهر به 
ســمت فروش باغ، كــوه و رودخانه رفته 
اســت همچنين مديران شــهرى بهتر است 
بــراى هر موضوعــى ابتدا آن را تســت و 
مديريت  ايــن  بر  عــالوه  كنند،  آزمايــش 
يكپارچه، شــهر هوشمند، مديريت اجتماع، 
موضوعات محيط زيســتى و انسانى اهميت 

زيادى دارند كه بايد با هم ديده شوند.

 مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
همدان از كســب رتبه شايســته تقدير ويژه 
(ممتاز) فعاليت هــاى امور فرهنگى دينى از 

سوى وزارت نيرو خبر داد.
بــه گزارش روابــط عمومى آبفاى اســتان 
همدان، سيدهادى حسينى بيدار ضمن اشاره 
به مجموعه اقدامات انجام شده توسط واحد 

امورفرهنگــى و دينى آبفاى اســتان همدان 
گرفته،  صورت  ارزيابى هاى  براساس  گفت: 
سال گذشــته امور فرهنگى و دينى شركت 
آب و فاضالب استان همدان توانست ضمن 
اجــراى برنامه هاى متنــوع و ارائه گزارش 
عملكرد، امتياز 100 را از سوى وزارت نيرو 

دريافت نمايد.

وى بــا بيــان اينكــه امــور فرهنگــى و دينــى 
آبفــاى اســتان همچنيــن توانســت در ميــان 
ــژه  ــاز وي ديگــر اســتان هاى كشــور 10 امتي
را نيــز از آن خــود كنــد، اظهارداشــت: 
ــدان،  ــتان هاى هم ــا اس ــان تنه ــن مي دراي
اصفهــان، البــرز، تهــران، خراســان رضــوى، 
كرمانشــاه،  قزويــن،  ســمنان،  زنجــان، 

ــاز  ــزد توانســتند ايــن 10 اميتي مركــزى و ي
ــد. ــژه را كســب نماين وي

وى همچنيــن اعــالم كــرد: بــر هميــن 
اســاس، ســال گذشــته امــور فرهنگــى 
فاضــالب  و  آب  شــركت  دينــى  و 
اســتان از ســوى وزارت نيــرو شايســته 

شــد. شــناخته  تقديرويژه(ممتــاز) 

تعزيرات 17000 پرونده را بررسى كرد
 به 17602 فقره پرونده تخلف در تعزيرات حكومتى استان همدان 
رسيدگى مى شــود. اين پرونده ها در سه حوزه كاال و خدمات، قاچاق 
كاال وارز و بهداشــت توسط شــعب تعزيرات حكومتى استان همدان 

رسيدگى شد. 
مديركل تعزيرات حكومتى اســتان با بيان اينكه درســال 99 شــعب 
تعزيرات حكومتى استان همدان مجموعا 17602 فقره پرونده رسيدگى 
كرده ايم، گفت:در اين راستا تعداد 14877 فقره مربوط به تخلفات بخش 
كاال وخدمات با بيش از 829 ميليــارد ريال جريمه، تعداد 1746 فقره 
مربوط به بهداشت، دارو ودرمان با بيش از 4 ميليارد ريال جريمه وتعداد 
979 فقره مربوط به قاچاق كاال وارز با بيش از 769 ميليارد ريال جريمه 

مى باشد. 
بــه گزارش روابط عمومى تعزيرات حكومتي همدان داريوش جودكى 
افــزود: بدين ترتيب از مجموع كليه پرونده هاى ارســالى به تعزيرات 
٪ پرونده هاى قاچاق كاال  حكومتى 99 ٪ تخلفات كاالوخدمات، 100
وارز و 100٪ پرونده هاى بهداشت، دارو ودرمان موردرسيدگى وصدور 

حكم قرار گرفته است.
 بيشترين تخلف اعالمى به ترتيب عدم درج قيمت، عدم صدور فاكتور 
وگرانفروشى و واحد هاى صنفى با بيشترين تخلف به ترتيب خواروبار 
فروشــى، نانوايى و مرغ فروشــى بوده است. متخلفين در سال گذشته 
مجموعا يك هزار و 613 ميليارد و043 ميليون و728 هزار ريال جريمه 

نقدى شدند. 
وى گفت: ضمن قدردانى از مردم عزيز و همچنين دستگاه هاى نظارتى 
كه با احساس مسئوليت و اعالم گزارشات به موقع ما را درانجام وظيفه 
يــارى كردند، تلفن 32523442 اداره كل، تلفن گوياى 124 وســامانه

www.124.ir ســازمان صنعت، معــدن وتجارت، ســامانه پيامكى 
300000135 و تارنماى  t١٣۵.irجهت اعالم گزارشات اعالم مى شود.

وزير ارتباطات به همدان مى آيد
■ استاندار: 118 طرح مخابراتى در همدان بهره بردارى مى شود

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان خبر داد
كسب رتبه شايسته تقدير امور فرهنگى دينى از سوى وزارت نيرو

نقد استاد دانشگاه به برنامه ريزى شهرى در همدان

به سمت فروش كوه و رودخانه رفته ايم
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 اردوى تيــم ملى كشــتى آزاد جوانان در 
حالى به ميزبانى تمــام و كمال همدانى ها به 
پايان رسيد كه 12 روز در سالن هاى ورزشى 
مختلــف همدان به طول انجاميــد تا خانواده 
كشتى و ورزشــى استان هركدام به نحوى در 
اين اردو سهم و استفاده اى مفيد را برده  باشند.
همكار ما مصطفى ساجدى كه از نزديك كنار 
كشتى گيران در اين اردو بودند تحليلى از اردو 

داشته است كه با هم مى خوانيم.
نخســتين بهره اين اردو را كشتى گيران سطح 
استان اردو بردند و آناليزى دقيق از برنامه هاى 
تيم ملى و  ملى پوشــان باتجربه اى همچون 
محمد نخــودى و رحمــان عمــوزاد كه از 
عنوان داران جهان و آســيا هستند و تمرينات 

آنها داشته باشند.
امــا در ايــن اردو دوتن از قهرمانان اســتان؛ 
داريــوش ولــى زاده در 61 كيلوگرم و مهدى 
حاجيلوئيــان در 92 كيلوگرم نيــز با دعوت 
رسمى فدراسيون كشــتى حضور داشتند كه 
عملكرد مناســب و جنگنــده اى را در مقابل 

حريفان خود داشتند؛
داريــوش ولى زاده كه نخســتين ميدان بزرگ 
و مهــم خــود را در مســابقات انتخابى تيم 
ملى تجربه مى كــرد در گروه بازنده ها به اين 
خودباورى رســيد كه مى توانــد از مازندران 
قدرتمنــد تر باشــد به شــرط رســيدن به 
خودباورى مفيد، تا بعد از به سر وزن نرسيدن 
رقيب برنده مازنى اش عنوان دوم مســابقات 
را بدون رويارويى بــا رحمان عموزاد مدعى 
كســب كند ولى در اردوها وقتــى در مقابل 
عموزاد قرار گرفت عليرغم جنگندگى باغيرت 
و متعصب عيناً به اين نتيجه رسيديم كه براى 
تصاحب دوبنــده تيم ملى در اين وزن بايد از 
سد محكمى همچون عموزاد بگذرد تا بتواند 
خود را در سطح آسيا مطرح كند و با توجه به 
پيشينه ماليرى ها و مستعد بودن وى اين امر 

دور از دسترس نخواهد بود.
امــا در 92 كيلوگرم مهدى حاجيلوئيان كه در 
حــال حاضر از مدعيان بدون چون و چرا و با 
فاصله زياد نسبت به همه هم وزن هاى جوانان 
خود است  در اردو همچون مسابقات يكطرفه 
و قدرتمند ظاهر شد تا مربيان سنگين وزن تيم 
ملى يعنى فردين معصومى و ســعيد ابراهيمى 

روى وى نظرى مثبت داشته باشند.
حاجيلويــان عليرغم داشــتن قــد و قامتى 
رشــيدتر و باالتر از رقبا و شرايط وزنى اش 
زيرگيرى هايى به ســبك و سياق اصيل ايرانى 
همچون يك ســبك وزِن سبك بال با چاشنى 
پرتابى ســتاره اى و در ادامه به پل زدن رقبا و 
در كنــار آن با اجراى خورجين تكان هاى زيبا 
و بنداز بــه نمايش مى گذارد تا بــه آينده پر 
مدال اين جوان خوش قــد و قامت همدانى 
در صورت درســت پيش گرفتن راه قهرمانى 
اميد وار باشيم اما جداى از تعاريف كارشناسى 
حاجيلويان اگــر مى خواهد در ميادين جهانى 
و آســيايى كه در پيش رو دارد با خوش رنگ 
ترين مدال ممكن دست پر برگردد بايد گارد 
خــود را پايين تر بياورد و بــراى رفع نواقص 
خود در ســطح كالس جهانى بيشــتر از قبل 
با مشــورت مربيان با تجربه تيم ملى همچون 
كاوه و معصومى و ... و صد البته اميد يوسفى 

اقدام كند.
اما در اين اردو كشــتى گيرانى نيز بودند كه در 
رقابت هــاى انتخابى تيم ملى و حتى قهرمانى 
كشور سال هاى پيش نتوانسته بودند كارى را 
از پيش ببرند يا همچون على قپانورى با تجربه 
كه مسابقات انتخابى تيم ملى را عليرغم داشتن 
شايستگى كسب مدال طال با يك بى برنامگى 

از دست داده بود ولى با اين اقدام هيآت كشتى 
اســتان فرصت حضور در كنار ملى پوشان را 
پيدا كردند تا عليرغم كســب تجربه، خودى 
نشــان دهند و شايســتگى هاى خود را به رخ 

ملى پوشان و اثبات خود به مربيان برسانند.
كشــتى گيران اســتان كه اين فرصت را مقتنم 
شــمرده بودند تشك هاى كشــتى همدان را 
براى بهره بردن از شــرايط فعلى و اثبات خود 
به مربيــان تيم ملى به ميدان نبردى صددرصد 
تبديل كردند تا استعداد كهن ديار هگمتانه در 
ورزش اول كشــور  را بــه رخ همه صاحب 

كشتى هاى ايران بكشانند.
رئيس هيآت كشتى اســتان با اشاره به نكات 
مثبــت ايــن اردو در همدان بــه خبرنگار ما 
گفت:كشتى استان دســت آورد بزرگى از بر 
پايى اردوى تيم ملى جوانان در همدان برد وبر 

تجربيات خود افزود.
حميد رضا يارى با اشــاره به هزينه هاى اين 
اردو در همدان افزود:نسبت به هزينه هاى اين 
اردو كه بر هيأت تحميل شد دست آورد بااليى 
داشتيم وكشتى استان نهيت سود را از حضور 

ملى پوشان در همدان برد.
وى ادامه داد:در اين اردو نزديك به 30 كشتى 
گير از استان در ساعات تمرين با ملى پوشان 
سرشاخ شدند وتجربيات گران بهايى را بدست 

آوردند.همچنين مربيان استان با حضور در كنار 
مربيان تيم ملى با دانش روز آشنا شدند.

يارى در يايان گفت:برگزارى اين اردو كشتى 
همدان را پيش انداخت وترس كشــتى گيران 
اســتان در مواجهه با كشــتى گيران خارج از 
اســتان ريخت وآنها پس از ايــن با اعتماد به 

نفس بااليى به مصاف حريفان مى روند.
رئيس فدراســيون كشــتى جمهورى اسالمى 
ايــران نيز با صــدور پيامــى از حمايت هاى 
مديركل ورزش و جوانان استان وهيآت كشتى 
در برگزارى اردوى تيم ملى كشتى آزاد جوانان 

در همدان تقدير كرد.
عليرضا دبيرگفت: يقيناً توســعه و پيشــرفت 
ورزش مرهون تالش هاى بى دريغ مســئولين 
خدوم و دلســوزى مى باشد كه همواره جهت 
تعالى و ارتقاء ورزش كشــور قدم برداشته و 
خدمتگزارى را افتخارى بزرگ و وظيفه اى مهم 

براى خويشتن مى دانند.
اكنون كه به پاس تالش ها و مســاعدت هايى 
كه جنابعالى و ساير همكاران و هيآت كشتى 
استان در برگزارى اردوى تيم ملى كشتى آزاد 
جوانان با فدراسيون كشتى جمهورى اسالمى 
ايران مبذول داشته ايد، بر ماست كه اين مساعى 
ارزشمند را قدر دانسته و از هميارى جنابعالى 

صميمانه تشكر و قدردانى نمايم.

خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

يك زن سكان دار هيأت ورزشى همگانى 
استان شد

به  بــار،  نخســتين  بــراى   
يك زن ســكاندار سرپرســتى 
پرجمعيت ترين هيأت ورزشــى 

استان شد.
با پيشــنهاد مديــركل ورزش و 
رئيس  موافقت  و  استان  جوانان 
همگانى  ورزش هاى  فدراسيون 
عنوان  به  روحى»  «مريم  كشور، 
سرپرست هيأت همگانى استان 

همدان منصوب شد.
مريم روحى پيــش از اين نايب رئيس هيــأت ورزش هاى همگانى 
اســتان همدان بود و داراى مدارك مربيگرى در رشــته هاى مختلف 

زيرمجموعه ورزش بانوان است.
وى بيش از 10 سال ســابقه مربيگرى در رشته هاى مختلف ورزشى 
اســتان همدان را دارد. پيــش از اين هادى ســبزوارى چندين دوره 
چهارس رياست هيأت ورزش هاى همگانى را داشت كه آخرين دوره 

چهار ساله وى اوايل ارديبهشت ماه سال جارى به اتمام رسيد.
ورزش همگانى همدان داراى نزديك به 30 هزار ورزشــكار سازمان 

يافته و داراى بيمه ورزشى است.
هم اكنون نزديك به 60 رشــته ورزشــى و 30 كميته ورزشــى زير 

مجموعه هيأت همگانى همدان فعاليت دارند.

درخشش خواهران اللجينى 
در طناب زنى كشور

 خواهران ببرى نيك در مسابقات طناب زنى قهرمانى مجازى كشور 
به عنوان قهرمانى و نائب قهرمانى دست يافتند.

طناب زنى قهرمانى كشــور امسال با حضور 69 ورزشكار از 20 استان 
كشــور به صورت مجازى برگزار شــد و تيم اللجين با 5 ورزشكار 
به نام هاى كيميا و كيانا ببرى نيك؛ مهســا گلپايگانى؛ پريسا جوان خو 
و كيانــا وكيلى به صورت مجازى در اين رقابت ها شــركت نمود كه 
خوشــبختانه در پايان اين رقابت ها كيانا ببرى نيك با امتياز 90 قهرمان 

اين دوره از مسابقات شد و كيميا ببرى با 86/5 امتياز دوم شد.

شهر مهاجران 
صاحب اداره ورزش و جوانان شد

 اداره ورزش و جوانان در شــهر مهاجران از توابع شهرستان بهار 
استان همدان راه اندازى و فعال شد.

رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان بهار با اعالم اين مطلب گفت: 
راه اندازى اين اداره مطالبه جدى ورزشكاران و جوانان شهر مهاجران 
بود كه با مساعدت مديركل ورزش و جوانان استان همدان محقق شد.

عليرضا صفى زاده افزود: با ايجاد ســاختار ادارى مرتبط، اداره ورزش 
و جوانان شــهر مهاجران فعال شده و از اين پس موضوعات مربوط 
به ايــن حوزه ورزش و جوانان اين شــهر از طريــق اين نمايندگى 
مستقر پيگيرى مى شود. به گفته وى، همچنين براساس حكم صادره، 
«عليرضا حســنخانى» به عنوان مســئول اداره ورزش و جوانان شهر 

مهاجران منصوب شده است.
صفى زاده خاطرنشــان كرد: اداره ورزش و جوانان شهر مهاجران به 

صورت رسمى فعاليت خود را از هفته آينده آغاز مى كند.
مهاجران از شــهرهاى استان همدان و در سمت شرقى بخش اللجين 
از توابع شهرستان بهار قرار دارد كه براساس آخرين آمار داراى هشت 

هزار و 400 نفر جمعيت است.

پاس- شهيد قندى بازى مرگ وزندگى
 هفته نوزدهم مسابقات فوتبال ليگ دسته دوم قهرمانى باشگاه هاى 
كشور امروز با انجام 7 بازى در شهرهاى مختلف دنبال مى شود ودر 
يكى از اين بازى ها پاس همدان در ورزشــگاه شــهيد حاجى بابايى 

مريانج ميزبان تيم شهيد قندى روز است.
پاس كه هفته گذشــته بازى را به شــاهين بندر عامــرى واگذار كرد 
وآمدهايش براى صعود كم رنگ شــد امروز بدنبال كسب پيروزى و 

حفظ جايگاهش در جدول است.
شاگردان على قربانى چيزى براى از دست دادن ندارند و بايد از همان 
دقايق نخســت به در واژه ميهمان خود حمله كنند و3 امتياز اين بازى 

را به حساب خود واريز كنند.
سرمربى پاس با حساس دانستن اين بازى مدعى است كه چاره اى جز 
شكســت شهيد قندى ندارد واگر خواهان داشتن اندك اميد به صعود 
است بايد از خاكريز يزدى ها به سالمت عبور كنند تا نوبت به خاكريز 
هاى بعدى برسد هرچند انتظارات از پاس بايد به حق و معقول باشد

على قربانى با بيان اين كه شــهيد قندى در هر نيم فصل به اندازه يك 
فصل هزينه كرده است گفت: انتظارات از تيم پاس بايد به حق  باشد. 
در هفته گذشــته  به دليل نقص فنى پروازمان به بوشهر و معطلى در 
فرودگاه و مشــكالتى كه در سفر داشتيم، در روز بازى با خستگى به 
مصاف بندرعامرى رفتيم و نتوانستيم در اين بازى مهم نتيجه درخورى 
كسب كنيم و 3 امتياز بازى را از دست داديم.به همين دليل نتيجه بازى 

امروز برابر شهيد قندى يزد براى  ما مهم شد.
وى با اشاره به اين كه براى كسب پيروزى در اين ديدار خانگى همه 
تالش خود را خواهيم كرد و از هيچ كوششــى دريغ نمى كنيم گفت: 
تيم هايى كه در هفته گذشــته و چند هفته اخير به مصافشان رفتيم و 
مى رويم تا دندان مســلح هستند و پرامكانات ترين تيم هاى ليگ دسته 
دوم محسوب مى شوند. تغييرات گسترده در تركيب اين تيم  و هزينه 
زياد در ابتداى اين فصل و نيم فصل دوم گواه اين ادعا است  تيم شهيد 

قندى يزد  در هر نيم  فصل به اندازه يك فصل هزينه كرده است.

48 ميليارد تومان اعتبار عمرانى براى 
ورزش استان 

 48 ميليــارد تومان اعتبار عمرانى براى تكميل پروژه هاى نيمه تمام 
ورزش استان اختصاص يافت.

مديركل ورزش و جوانان استان در نخستين نشست خود در سال جارى 
با ورزشى نويسان استان با اعالم اين مطلب با اشاره حذف كيميا زارعى، 
قايقران همدانى در كسب سهميه المپيك اظهار داشت: حضور فعال و 
موثر كيميا زارعى در دورانى كه كرونا به ورزش آسيب زده است غنيمت 
اســت و تنها نبايد از حذف شدن او صحبت كنيم، زيرا قهرمانان استان 
براى ما ارزشمند هستند و تنها نكته اى كه حائز اهميت است پيشرفت 
آن ها اســت.  حميد سيفى در رابطه با برنامه هاى اداره ورزش و جوانان 
استان در سال جديد گفت: ساماندهى هيأت هاى ورزشى در سال جديد 
در دســتور كار است. اين امر بســيار واجب است و الزم داريم نظم به 
هيأت هاى ورزشى استان بازگردد. براى ساماندهى هيأت هاى ورزشى 
الزم است جوانان به روى كار بيايند و از زحمات بازنشستگان در طى 
اين سال ها تقدير به عمل آيد و از سمت هاى خود استعفا كنند؛ همچنين 
نظارت بر حوزه ورزش قهرمانى و مباحث اســتعداديابى به شدت در 
دســتور كار است. وى در ادامه با بيان اينكه طرح هاى عمرانى سنگينى 
را به ســمت اجرايى شــدن خواهيم برد. گفت: طرح  سه سالن كه در 
مجاورت هم هستند و در منطقه سعيديه قرار دارد پس از 14 سال قرار 
اســت مرمت و بازسازى آن آغاز شود تا از امكانات آن بهره كافى برده 

شود و هيأت هاى مربوطه آزادى عمل بيشترى داشته باشند.
ســيفى افزود: در مدتى كه مسئوليت ورزش استان را قبول كردم موفق 
شدم 67 درصد بودجه بيشتر به اداره اضافه كرده ام و در مباحث عمرانى 

امسال 38 ميليارد تومان بودجه تخصيص داده شده است.
وى خاطرنشــان كرد: همان طور كه در بدو ورود به همدان قول دادم، 
نخستين مركز كمپ هاى تيم ملى در غرب كشور كه در ارتفاعات باال 
تدارك ديده شده است. در دو هفته ديگر در همدان افتتاح خواهد شد و 

به زودى شاهد آن خواهيد بود. 
وى بــا بيان اينكــه نظارت بر هيأت هاى ورزشــى بايــد به صورت 
سيستماتيك باشد، گفت: سرمايه هاى هيأت هاى ورزشى استان برعهده 
مديران آن ها اســت و نظــارت اداره ورزش و جوانان در ماه هاى آتى 
تشديد خواهد شد و هيأت هاى ورزشى ما مى بايست بازو هاى توانمند 
اداره ورزش و جوانان باشند و اين موضوع را به شما مى گويم كه در اين 
امر با هيچ هيأتى شوخى نداريم و نظارت ما كم كم جدى تر خواهد شد. 
با تمام احترامى كه براى مديران هيأت هاى ورزشى قائل هستيم از آن ها 

انتظار پيشرفت روزافزون در رشته ورزشى خودشان را داريم.
رئيس دســتگاه ورزش اســتان با تاكيد بر اين موضــوع كه بايد خود 
هيأت هاى ورزشــى استان در مباحث اسپانسرينگ (يافتن حامى مالى) 
و بازاريابــى ورود كنند، گفت: در پيدا كــردن حامى مالى  واحدى را 
فعال كرده ايم كه خود من دبير آن جلســات هســتم و هميشه بر اين 
موضوعات تاكيد دارم و ســعى كرده ايــم اگر هيآئى در اين امر ناتوان 
است به آن ها كمك كنيم و مى توانم به شما بگويم تاكنون صحبت هايى 
در رابطه با اين موضوعات رد و بدل شــده و تفاهم نامه هايى در رابطه 
با همكارى هاى آينده نوشته شده است و شركت ها زمانى كه وارد اين 
جريانات شده اند و از برخى موضوعات مطلع شدند اشتياق آن ها براى 
همكارى باالتر رفته اســت و براى حضور در مجامع ورزشى به عنوان 

حامى اميدوارتر هستند.
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 1860-99/12/19 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى محسن غفارى فرزند رجبعلى به شماره شناسنامه 10 صادره از 
بهار در اعيانى 2 دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب ساختمان به 
مساحت 330/71 مترمربع پالك 11664 فرعى از 139 اصلى مفروز و 
مجزى شــده از پالك 1034 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار 
حوزه ثبت ملك بهار خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى ورثه على 
فرزند باقر 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 داشــته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 62)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/02/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/10

هادى يونسى عطوف- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه 1661 ب ــماره شناس ــتجردى داراى ش ــاج دس ــم گوهرت خان
دادخواســت بــه كالســه 81/1400ش112ح از ايــن حــوزه درخواســت 
گواهــى حصــر وراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان اكبــر 
دســتجردى بــه شــماره شناســنامه 1703 در تاريــخ 1400/01/07 در اقامتــگاه 
دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفــى منحصــر 
اســت بــه: 1-گوهرتــاج دســتجردى فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 
ــا انجــام تشــريفات  ــد 1333/08/17 همســر متوفــى. اينــك ب 1661 و متول
ــر  ــا ه ــد ت ــت آگهــي مي نماي ــور را در يــك نوب ــي درخواســت مزب مقدمات
ــزد او باشــد از تاريــخ  ــا وصيتنامــه از متوفيــه ن كســي اعتراضــي دارد و ي
ــم دارد واال گواهــي صــادر  ــاه تقدي نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك م

ــف 59) خواهــد شــد. (م ال
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

دونده نابيناى همدان: اعالم ناخواسته 
دوپينگم شوك بزرگى بود

 دارنده مدال هاى رنگارنگ جهانى و آســيايى دو وميدانى 
نابينايان و كم بينايان همدان گفت: اعالم ناخواســته دوپينگم 
شوك بزرگى در آستانه بازى هاى پارالمپيك توكيو بود، هر چند 

هرگز اين حكم را قبول ندارم.
حميد اســالمى دونده مطرح و باتجربه نابينايان همدان دى ماه 
سال گذشته از سوى كميته بين المللى پارالمپيك به دليل مثبت 

شدن تست دوپينگ چهار سال محروم شد.

براســاس رأى كميته بين المللى پارالمپيك، اسالمى به مدت 4 
ســال از تاريخ 14 اكتبر 2019 يعنى 22 مهرماه سال قبل تا 14
اكتبر 2023 يعنى 22 مهرماه 1402 حق حضور در رويدادهاى 

ورزشى را نخواهد داشت.
اين دونده همدانى در خصوص اين حكم به ايرنا گفت: هنوز 
هم در شوك اين اتفاق تلخ هستم و روزهاى سختى را سپرى 
مى كنم. بازى هاى پارالمپيك توكيو فرصت طاليى بود تا بتوانم 
خوش رنگ ترين مــدال دووميدانى را تصاحب كنم چرا كه از 

آمادگى بسيار خوبى برخوردار بودم.
اســالمى اضافه كرد: هيچگاه اين حكــم را نمى پذيرم چرا كه 

دليل حضور نداشتنم در ميادين ورزشى به دليل مصدوميت بود 
ضمن اينكه سال ها در ميادين مختلف بين المللى براى كشورم 

افتخارآفرين بوده ام و دچار اين چنين وضعيتى نشده ام.
وى با اشــاره به اينكه اعتراض خود را به طور رســمى اعالم 
كرده و منتظر نتيجه اســت، گفت: اميدوارم مسئوالن پيگيرى 

الزم را انجام دهند.
حميد اسالمى ورزشكار نابيناى همدانى و دارنده چندين مدال 
پارالمپيك، بازى هاى آسيايى و جهانى با بيان اينكه همچنان به 
تمرين آماده ســازى خود ادامه مى دهد، افزود: ورزش زندگيم 

است و هرگز نااميد نخواهم شد.

 حضــور بازنشســتگان در هيأت هاى 
ورزشــى انتقادات پرشــمارى را به دنبال 
داشــته و منتقدان بر اين باورند كه حضور 
باز نشســتگان در هيأت هاى ورزشى راه را 

بر جوانان بسته است.
معــاون ورزش اداره ورزش و جوانان در 
مصاحبــه با ايرنا گفته از بازنشســتگان در 
انتخابات آتى ثبت نام به عمل نخواهد آمد. 
محــرم روزبه عنــوان كــرد: اداره كل در 
نظــر دارد در انتخابات آينــده قانون منع 
بازنشستگان را اجرا كند و در شروع كار از 
حضور اين عزيزان در انتخابات پيش روى 

ثبت نام نخواهد شد.
مســعود چوبين از داوران بين المللى كشتى 
و كارشــناس ورزش به طور جد به دنبال 
اجــراى بخشــنامه هاى صــادره در ايــن 
خصوص اســت ودر گفت وگو با خبرنگار 
مــا به نكاتى اشــاره كردند كــه با هم مى 

خوانيم.
اخيــراً باز هم بخشــنامه اى با مضمون منع 
به كارگيــرى بازنشســتگان در هيأت هاى 
ورزشى به ادارات شهرستان ها و هيأت هاى 
ورزشى اســتان ارســال گرديده و ضمن 
تأكيد بر كنار گذاشــتن بازنشســتگانى كه 
حاال بايد دوران اســتراحت خود را سپرى 
نمايند از رؤســاى مسئول درخواست شده 
اســت تا با تكريم و احترام از آنها، جوانان 
تحصيلكرده و خــوش فكر را در هيأت ها 

جايگزين نمايند.
اين بخشنامه كليشه اى كه از مهرماه سال 97

به كرات توسط مديران كل سال هاى قبل از 
جمله رسول منعم و محسن جهانشير جهت 
اجرا به مجموعه هاى تحــت امر اداره كل 
ورزش اســتان ابالغ گرديده است ولى به 

مثابه «از او پر گفتن 
و از من كم شنيدن» 
اتاق  به  زود  خيلــى 
شده  سپرده  بايگانى 
مســئول  تا  اســت 
خيال  به  صادركننده 
خود وظيفه اش را در 
حد يك اطالع رسانى 
داده  انجــام  صرف 

باشد.
تأكيــد  متأســفانه 
مجريان  و  قانونگذار 

كالن كشور در خصوص اجراى اين قانون 
در اســتان همدان تأثيرى نداشته است و به 
علت نداشتن نظارت كافى از سوى شعبات 
و نمايندگى هاى نهاد رياســت جمهورى، 
ديوان محاسبات، عدالت ادارى و اداره كل 
بازرسى در استان همدان به عنوان يك قوه 
ناظر و مجــرى در اين موضوع به فعل در 
نيامده اســت و اگر هم با معارضى در اين 
خصوص مواجه شده اند به علت مكاتبات 
مدت دار فرد معارض فرســوده، نااميد و از 

ميدان به در شده است.
همين چنــد روز پيش بود كه رئيس هيأت 
ورزش زورخانه اى و كشتى پهلوانى استان 
بوشهر را پس از اينكه در مجمع انتخاباتى 
آن اســتان رأى اعتماد گرفــت و دو ماه از 
انتصابــش گذشــت پس از محرز شــدن 
بازنشســتگى اش بالفاصله دستور بركنارى 

وى صادر و از كار بركنار شد.
در حالى كه براى مثال در هيأتى ورزشــى 
هم نــام با آن اســتان در همــدان دو فرد 
بازنشســته سال هاى سال اســت كه به ميز 
خدمت چسبيده و به هيچ عنوان حاضر به 

ترك پست خود از ســمت دبيرى و نايب 
رئيسى آن هيأت ورزشى نمى باشند.

على رغم ســال ها اعتراض اهالى اين رشته 
ورزشى به حضور اين حضرات و شكايات 
متعدد به وزارت ورزش و اداره كل استان 
و حتى بازرســى كشور متأســفانه دوستان 
با ريشــخند كردن مسئوالن ناظر و مجرى 
همچنان در مسند قدرت در آن هيأت و نيز 
رياســت هيأت زورخانه شهرستان همدان 

همچنان پايمردى و مقاومت مى نمايند.
و حاال مديــرى جوان و با انگيــزه به نام 
حميد ســيفى به عنوان مديــر كل ورزش 
اســتان اين نويد را به جامعه ورزش استان 
مى دهد كه با از بين بردن دست هاى پنهانى 
كه سال هاســت ســعى در اجراى نكردن 
ايــن فرمان دولتى و ملى دارند اين شــعار 
كليشــه اى و تكــرارى را از قــوه به فعل 
در بيــاورد و اين نقص كهنــه را در بدنه 
هيأت هاى ورزشى برطرف نمايد تا ورزش 
استان با پوســت اندازى و رشد و بالندگى 
بتواند به روزهاى خوب و درخشان گذشته 

خود بازگردد.

در  اســتان  وجوانــان  ورزش  كل  مديــر 
اين رابطــه به خبرنگار مــا گفت: حضور 
بازنشســته ها در هيآت هاى ورزشى ممنوع 
اســت و تمامى افراد مى بايست تابع قانون 
باشند؛ نبايد مانع حضور جوانان كارآمد در 
هيآت هاى ورزشى باشيم و بايد از فرصت 

حضور آن ها برخوردار باشيم.
حميد ســيفى ادامه داد: قائدتا بازنشستگان 
ما در حال حاضر توانايى مالى و اســكان 
مناســب ترى نســبت به جوانان دارند و 
مشــكالت مالى و مســائل گوناگونى كه 
پيش روى جوانان است را كمتر تجربه مى 
كنند و ديگر نيازى به حضور بيشــتر آن ها 
نيست و استعفاى كتبى خود را ارائه دهند.

وى با اشــاره به جايگاه واالى پيشكسوتان 
ورزش اضافــه كرد: البته كه هــر كدام از 
بازنشســتگان ما كه به درجه پيشكســوت 
در رشــته هاى خود رســيده اند مى بايست 
از باالترين احترام ممكن برخوردار باشــند 
و حرمــت آن ها كماكان حفظ شــود و از 
آن هايى كه در حال حاضر هم مشــغول به 
فعاليت هســتند تقاضا دارم پيش از اين كه 
اداره ورزش و جوانان استان وارد جريانات 
شود، كم كم از مسئوليت هاى خود استعفا 
كنند و راه را براى جوانان باز كنند كه ما در 
اين زمان از بازنشستگان به عنوان مشاور ان 
خود يا حتى هيآت هاى ورزشــى بهره مند 
خواهيم شــد و نســل مديريتى ما جوان تر 

شود.
ســيفى در خاتمــه تصريــح كرد:حرمت 
بازنشــتگان وخاك خــورده هاى ورزش 
را بايــد حفظ كرد ودر يــك بازه زمانى به 
مرور حضور آنها را از بدنه هيآت ها حذف 
خواهيم كرد و بايد قانون را محترم شمرد.

خداحافظى بازنشستگان از هيأت هاى ورزشى در استان 

فوايد اردوى تيم ملى كشتى آزاد جوانان 
در همدان
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گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

پرواز بالگرد "نبوغ" را به صورت سه بعدى 
ببينيد

 هنگامى كه هليكوپتر بالگرد مريخى "نبوغ" ناسا در سومين پرواز 
خود در 25 آوريل به آسمان مريخ رفت، مريخ نورد "استقامت" براى 
ثبت اين لحظه تاريخى در آنجا بود. اكنون مهندسان ناسا اين پرواز را 
به صورت سه بعدى درست كرده اند. به گزارش ايسنا، بالگرد "نبوغ" 
در ســاعت 1:31 به وقت منطقه ى زمانى شــرقى(10 صبح به وقت 
تهران) ســومين پرواز خود را آغاز كرد و 16 فوت(5 متر) از سطح 
مريخ فاصله گرفت، سپس مسافت 50 مترى معادل نصف يك زمين 
فوتبال را طى كرده و به حداكثر سرعت دو متر بر ثانيه رسيد. پس از 
آن "نبوغ" به محل اوليه خود بازگشــت و در كل ركورد طى مسافت 

100 مترى را ثبت كرد. كل سفر "نبوغ" 80 ثانيه طول كشيد.

ساخت حسگرهايى پيشرفته 
براى نظارت بر زنان باردار

 محققان دانشــگاه نورث وســترن آمريكا در مطالعه اخيرشــان 
يك سرى حســگرهاى نرم توليد كرده اند كه مى توانند امكان نظارت 

بى سيم بر مادران باردار در حين زايمان را فراهم كنند.
 به گزارش ايسنا ، اين حسگرها جايگزينى براى سيم ها و كمربندهايى 
هســتند كه معموالً براى نظارت در حين زايمان استفاده مى شوند و 
مى توانند مســتقيماً داده ها را به تلفن هوشمند پزشك ارسال كنند و 

امكان نظارت از راه دور بر بيمار را امكان پذير مى كنند.
در حال حاضر پزشكان با استفاده از يك سرى كمربندها و سيم هاى 
دست و پاگير، زنان باردار را در حين زايمان كنترل مى كنند كه براى 

اطمينان از سالمت مادر و نوزاد مهم است. 

راهى براى جلوگيرى از آسم آلرژيك
 مطالعه اخير محققان "انســتيتو پاســتور" نشــان داده است كه 
واكسيناسيون دوگانه موش ها در برابر يك جفت مولكول سيگنالينگ 
ايمنى، آنها را حداقل 11 هفته در برابر آسم آلرژيك محافظت مى كند.

به گزارش مهر ، آسم شايع ترين بيمارى مزمن ريوى است و عالئم 
مختلفــى دارد. از هر پنج فرد مبتال به اين بيمــارى، يك نفر داراى 
عالئم مكرر و مداوم است كه اين موضوع نيزعملكرد ريه را به خطر 
مى انــدازد. 50 درصد بيماران مبتال به آســم دچار نوعى التهاب در 
ريه هاى خود هستند. اين امضاى ايمنى توليد دو مولكول سيگنالينگ 
ايمنى سيتوكين به نام هاى اينترلوكين -4 (IL-4) و اينترلوكين -13 
(IL-13) را برعهــده دارد كه اينها به ترتيب در مراحل اوليه و آخر 

آسم وارد عمل مى شوند.

زلزله اى كه 32 سال طول كشيد
 محققان مى گويند يك زمين لرزه در قرن نوزدهم، 32 ســال طول 
كشيده اســت و كندترين زمين لرزه اى است كه تاكنون ثبت شده و 

مى تواند درباره زمين لرزه هاى آينده به ما بياموزد.
به گزارش مهر ، محققان دانشــگاه فناورى "نانيانگ"سنگاپور كشف 
كردند كه يك زلزله به اصطالح "حركت آهســته" در ســده 1800 به 
مدت 32 سال به طول انجاميده است و سرانجام منجر به زلزله فاجعه 
بار سوماترا در سال 1861 شده است. "سوماتر" با وسعت تقريبى 470 
هزار كيلومتر مربع از جزاير كشــور اندونزى، ششمين جزيره بزرگ 
جهان و بزرگ ترين جزيره اى است كه تمام خاك آن در كشور اندونزى 
قرار دارد. اين جزيره حدود 45 ميليون نفر جمعيت دارد و زلزله سال 
1862 با ايجاد يك سونامى بزرگ، چندين هزار قربانى بر جا گذاشت.

"موتوروال" گوشى هاى بعدى خود را 
از طريق هوا شارژ مى كند

 شركت "موتوروال" احتماال فناورى شارژ هوايى را براى تلفن هاى 
هوشمند نسل جديد خود به ارمغان بياورد.

به گزارش ايســنا ، شــركت  "موتــوروال"(Motorola) و "گورو 
وايرلس"(GuRu wireless)؛ شركتى كه روى راه حل هاى شارژ 
هوايى دستگاه هاى هوشمند كار مى كند، در يك بيانيه مطبوعاتى اعالم 
همكارى كردند. اين همكارى نشان دهنده دنباله روى "موتوروال" از 
شركت چينى "شيائومى" است كه به تازگى از يك ويديوى مفهومى 

درباره شارژ از طريق هوا رونمايى كرده است.
شــركت "گورو وايرلس" خــود را به عنوان يــك رهبر جهانى در 

راه حل هاى انتقال قدرت قابل تنظيم از طريق هوا معرفى مى كند. 

كتاب "عباس حرم" گويا شد

 مدير ادبيات و تاريخ دفاع مقدس اداره كل حفظ 
آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس اســتان همدان 
گفت: كتاب  عباس حرم  زندگينامه شهيد مدافع حرم 
على اصغر الياسى ، به صورت گويا تهيه و منتشر شد.

به گزارش ايرنا ، محمد برخوردار  اظهار داشت: كتاب 
گوياى "عباس حرم" دربرگيرنده خاطرات و زندگينامه 
شهيد مدافع حرم و به قلم "ليال گودرزيان فرد" از 25 
ارديبهشت ماه از صداى استان همدان پخش مى شود.
وى اعالم كرد: كتاب شنيدارى "عباس حرم" به تهيه 
كنندگى"نسرين واالمقام"، نظارت "محمد برخوردار" 
و گويندگان معصومه حســنى، نسرين واالمقام، سيد 
مصطفى قارى، على ممدوحى، حامد ترابى و محمد 

برخوردار پخش مى شود.
مدير ادبيات و تاريخ دفاع مقدس اداره كل حفظ آثار و 
نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان همدان عنوان كرد: 
اين برنامه به مدت شش روز از 25 ارديبهشت از موج 
FM رديف 94 مگاهرتز راس ساعت 13و 30 دقيقه 

از صداى استان همدان پخش خواهد شد. 
وى ادامه داد: كتاب عباس حرم در سال گذشته توسط 
انتشارات حماســه ماندگار به چاپ رسيده و كتاب 
شنيدارى اين اثر با حمايت و مشاركت اداره كل حفظ 
آثار نشــر ارزش هاى دفاع مقدس دفاع مقدس استان 
همدان و اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در 

صدا و سيماى مركز همدان تهيه و توليد شده است.
بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس استان 
همــدان تا كنون 21 كتاب شــنيدارى در بخش هاى 
كودكان، شــهداى دفاع مقدس و مدافع حرم را تهيه 

و منتشر كرده است.

افتتاح دبيرخانه شهر جهانى سفال 
پس از 5 سال

 ســال 95 بود كه وعده راه اندازى دبيرخانه شهر 
جهانى ســفال به هنرمندان و فعاالن حوزه ســفال و 
سراميك اللجين داده شد اما از وعده تا عمل پنج سال 
طول كشيد، افتتاح اين دبيرخانه به طور قطع افق هاى 
روشنى پيش روى صنعتگران اللجينى باز خواهد كرد 
و موجب نزديك تر شدن اين شهر با شهرهاى جهانى 

مى شود.
شــهردار اللجين حاال  از راه اندارى دبيرخانه شــهر 
جهانى سفال طى هفته آينده خبر داد و گفت: نيروهاى 
دبيرخانه معرفــى و دبيرخانه فعاليت خــود را آغاز 
مى كند. به گزارش ايســنا ، حميد محبى مجيد ، ادامه 
داد: ســاختمان و تجهيزات دبيرخانه تكميل است و 
شــهردارى اللجين نماسازى آن را همزمان با فعاليت 

اين مركز انجام خواهد داد.
وى درباره دســتاوردهاى افتتاح دبيرخانه در اللجين 
مطرح كرد: هر دستورالعملى كه در شهرهاى جهانى 
انجام مى شود از طريق دبيرخانه است؛ به عنوان مثال 
پيگيرى راه اندازى سايت سفال، موزه سفال، بازاريابى 
محصــوالت ســفال، بازاريابى شــهرهاى جهانى و 
... مى تواند از طريق جلســات دبيرخانه بررسى و با 

سرعت عمل بيشترى پيگيرى شود.
دبير دبيرخانه شــهر جهانى ســفال بيان كرد: يكى از 
مشــكالتى كه در حال حاضر در اللجين وجود دارد 
نبود دبيرخانه شهر جهانى و عدم تصميمات منسجم 
است كه با ايجاد اين مركز و انسجام تصميمات روند 

حل مشكالت تسريع مى يابد.
محبى مجيد دربــاره تأخير در راه انــدازى دبيرخانه 
در شــهر اللجين يادآور شد: ســاختمان دبيرخانه و 
تجهيــزات آن مهمترين مانع افتتــاح اين مركز بود و 
اگرچه فعًال نماى آن كامل نشــده است اما دبيرخانه 

افتتاح مى شود.

موزه هاى شهرهاى قرمز
 همچنان تعطيل است

 مديركل موزه هــا و اموال منقول تاريخى وزارت ميراث فرهنگى از 
ادامه تعطيلى موزه هاى كشور در شهرهاى قرمز تا رسيدن ابالغيه جديد 

خبر داد.
محمد رضا كارگر با بيــان اين خبر، گفت: ابالغيه جديدى مبنى بر باز 
كردن موزه ها از ســوى ســتاد ملى مقابله با كرونــا دريافت نكرديم و 
همچنان موزه هاى كشــور به دليل جلوگيرى از شــيوع كرونا تعطيل 

هستند.
وى  همچنين تاكيد كرد: موزه ها براى بازديدكنندگان تعطيل اســت، اما 
امــور جارى در اين مراكز بدون تعطيلى همچنان ادامه دارد و كارمندان، 
موزه داران، راهنمايان موزه و ســاير عوامل مطابق مصوبه ســتاد كرونا 

حضور يك سومى خواهند داشت تا به امور جارى رسيدگى كنند.
در ســال جارى به دليل قرمز شدن بسيارى از شهرها بر اثر شيوع كرونا 
از هفدهم فروردين ماه موزه ها تعطيل شدند. از هجدهم ارديبهشت ماه 
فعاليت برخى از اماكن فرهنگى همچون سينماها باز اعالم شده بود اما 

موزه ها همچنان تعطيل هستند.
پيش بينى ها بر اين بود كه درآمد موزه ها در سال 99 به عدد 200 ميليارد 
تومان برســد، اما بنا بر آمار اعالمى از ســوى وزارت ميراث فرهنگى 
موزه ها تا آبان ماه 99 حدود چهار ميليارد تومان درآمد كســب كردند و 

پس از آن تا اسفندماه 99 دوباره تعطيل شدند.
پيش بينــى اداره كل موزه ها براى درآمد ســال 1400 عدد 300 ميليارد 
تومان اســت كه به اعتقاد برخى كارشناسان با وجود تجربه سال 99 و 
با علم به ادامه وضعيت كرونا در كشور و توقف سفر پيش بينى درستى 

نباشد.
 موزه هاى ايران در يك نگاه

تا پيش از انقالب اســالمى 45 موزه در كشور احداث شده بود كه 25 
مــوزه به صورت تخصصى به امــوال اختصاصى ميراث فرهنگى تعلق 
داشت و 20 موزه هم متعلق به ساير دستگاه ها و سازمان هاى كشور بود.

با پيروزى انقالب اسالمى بخش زيادى از عمارت ها و بناهاى در اختيار 
خانواده پهلوى به موزه تبديل شد و با رويكرد دولت هاى پس از انقالب 
تا ســال 1383 با راه اندازى 75 موزه تعداد موزه هاى كشــور كه تحت 
مديريت سازمان ميراث فرهنگى (وقت) قرار داشت به 100 موزه رسيد.

در همين مدت موزه هاى فعال تحت پوشش ساير دستگاه ها، 5.5 برابر 
شــد و به 110 موزه رســيد، در اين دوره فصل جديدى از راه اندازى و 
احداث موزه ها نيز آغاز شد و موزه هاى مشاركتى و موزه هاى خصوصى 

هم به مجموعه موزه هاى كشور اضافه شد.
از ابتداى انقالب اسالمى تا سال 1383، تعداد پنج موزه مشاركتى و 15 
موزه خصوصى در كشور راه اندازى شد و مجموع كل موزه هاى كشور 

به 205 موزه رسيد.
پيش از آغاز دولت تدبير و اميد (1391-1384) سازمان ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى 114 موزه را احداث و راه اندازى كرد، در 
همين مدت 44 موزه به موزه هاى تحت پوشش ساير دستگاه هاى كشور 
افزوده شد، در حالى كه 19 موزه مشاركتى و 24 موزه خصوصى فعاليت 
خود را آغاز كردند؛ در مجموع در دولت نهم و دهم 201 موزه به تعداد 

موزه هاى كشور اضافه شد.
دستگاه هاى دولتى در سال 96 (سال ابتدايى دولت دوازدهم)  21 موزه، 
در سال بعد 16 موزه و در سال 98 نيز 19 موزه و سال گذشته (99) نيز 
18 موزه ساختند، كه در مجموع سهم دولت تدبير و اميد از مجموع 277 

موزه تحت مديريت دستگاه هاى دولتى به 103 موزه رسيد.
سال 98 را مى توان ســال طاليى احداث موزه هاى خصوصى برشمرد، 
در اين ســال 34 موزه خصوصى مجوز گرفتند و فعاليت خود را آغاز 
كردند، و با احداث 6 موزه تحت مديريت وزارت ميراث فرهنگى و 19 
موزه متعلق به ســاير دستگاه هاى دولتى، در مجموع 59 موزه در كشور 
احداث شد كه در حوزه موزه سازى و موزه دارى در همه سال ها از زمان 
احداث موزه ها در كشور محسوب مى شود، روندى كه در سال 1399 به 
دليل فشار اقتصادى و كمبود اعتبارات و شيوع كرونا طرح هاى راه اندازى 
موزه ها در هر سه حوزه (دولتى، مشاركتى و خصوصى) با كندى مواجه 
شــد، اما با همه اين شرايط در ســال 99 بيش از 40 موزه احداث و به 

بهره بردارى رسيد.

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه
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■ دوبيتى بابـاطاهـر 
ز هجرانت هزار انديشه ديرم                                       هميشه زهر غم در شيشه ديرم
ز نا سازى بخت و گردش چرخ                                          فغان و آه و زارى پيشه ديرم
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■ حديث:
امام صادق(ع):

سه چيز است كه همه مردم به آنها نياز دارند: امنّيت، عدالت و رفاه.. 
[تحف العقول، ص 320]

  پدر و زندگى با شعر 
وى دربــاره پدرش ميگويد : من شــاعر نيســتم 
البته شايد بعدها شاعر شــوم. پدرم سواد نداشت 
و پدرش در بچگى فوت شــده و نتوانسته بود به 
مدرسه برود اما پيش خودش خواندن را ياد گرفته 

بود. 
نوشــتن را جور عجيبى كه تنها بــه درد خودش 
مى خورد مى دانســت مثال «است» را «عصط» مى 
نوشــت و تنها فايدة اين موضوع اين بود كه وقتى 
شعر مى گويد با اين كلمات اشعارش را حفظ كند. 
پدرم به شــعر عالقه داشــت و معلوم نبود كه در 
حاشية شــعر زندگى مى كند يا در حاشية زندگى 
شــعر مى گويد! به نظرم در حاشــية شعر زندگى 
مى كرد و به هميــن جهت ما را بدبخت كرد (مى 
خندد) چنان شعر او رامشغول كرده بود كه از دخل 
و خرج ما كه دســت عموى من بود، بى خبر ماند. 
عالقه مند بودن او به شعر باعث شد من نيز به شعر 
عالقه داشته باشــم. در سال هاى اخيرا تعدادى از 
اين ها چاپ شــده است و بايد شخصى مثل آقاى 
دكتر شــفيعى كدكنى در مــوردش نظر بدهند. من 

اداعاى شاعرى ندارم.
  از استادى ادبيات تا سفر در مه

پورنامداريان در كارنامه فعاليتى خود ســالها عنوان 
اســتاد ادبيات فارسى پژوهشــگاه علوم انسانى و 
مطالعات فرهنگى را به خود اختصاص داده است . 
پژوهش هاى وى بيشتر در حوزة نقد و تفسير شعر 
هســتند. از كتاب هاى منتشر شــدة او مى توان به 

موارد زير اشاره كرد:
«سفر در مه: تأملى در شــعر احمد شاملو»، «خانه 
ام ابرى است: شــعر نيما از سنت تا تجدد»، «رمز 
و داســتان هاى رمزى در ادب فارسى»، «ديدار با 
ســيمرغ (تحليل انديشــه و و هنر عطار)»، «درس 
فارسى براى دانشجويان خارجى»، «داستان پيامبران 
در كليات شمس»، «در ساية آفتاب (ساختارشكنى 
رد شعر مولوى)»، «گمشــدة لب دريا (صورت و 
معنى در شــعر)»، «تصحيح منطق الطير»، «فرهنگ 
تاريخــى زبــان فارســى»، «عقل ســرخ (دربارة 

سهروردى)».
 روزگار تحصيل در رشــته فارســى و 

تاثيرپذيرى از استاد شفيعى كدكنى
ســال آخر دانشــگاه، به تهران رفتــم و از جمله 
اســاتيدم شــفيعى كدكنى بود ، در دانشگاه از يك 
طرف به ما عرفان و تصوف به زبان عربى تدريس 

مى كردند و از طرفى شعر شاملو و اخوان و فروغ 
و من فكر مى كنم از ميان اســاتيد بيشترين تأثيرى 

كه گرفتم از استاد شفيعى بود.
كتاب تأملى در مورد شــعر احمد شاملو كه بعدها 
سفر در مه نام گرفت، يادگار تكليفى است كه آقاى 
دكتر شــيفى به من دادند. زمانى كه شاگرد ايشان 
بودم خيلى ها شــاملو و نيما را شاعر نمى دانستند 
ولــى از خوبى دهات اين بود كــه فرصت زيادى 
داشتم كه اشعار اين شاعران معاصر را مطالعه كنم. 
در ايــن كالس ها بود كه با مقدمــات نقد ادبى و 
بالغت آشــنا شــدم و خود ادامه دادم. هيچگاه در 
نوشــته هايم تحت تأثير يك نظريه مطلبى را نمى 

نويســم. اول سعى دارم كه آن نظريه را جذب كنم 
و بفهمم و بعد خود فكرم را پياده مى كنم و آثارى 
را كــه خواندم تنها به عنوان شــاهد براى صحت 

سخنانم مى آورم.
 كتاب رمز و داســتان هــاى رمزى يك كنجكاوى 
بود كه من نوشــتم. استادى داشــتيم كه وقتى آثار 
ســهروردى را مى خواند و ما مى پرسيديم معناى 

اين كلمات چيست؟! 
پاسخ مى گفتند كه رمز اســت و توضيح بيشترى 
نمى دادند. براى من اين رمزها در بسته اى بود. به 
همين جهت رســالة دكترى خود را با اين موضوع 
مطرح كــردم. در آن زمان منابعى بــراى مطالعاتم 
نداشــتم. يادم هست كه از ســال 1353 تا 1357 
كه دكتر خانلرى راهنماى من بودند هيچ ننوشــته 
بودم، نزد ايشان رفتم و گفتم كه اين مقدمة هفتاد – 

هشتاد صفحه اى براى پايان نامة من است. 
وى ميگويــد : به يــاد دارم در زمانى كه در دهات 
معلم بودم شعر شاملو و اخوان و نيما و فروغ را مى 
خواندم و وقتى مى خواندم لذت مى بردم اما نمى 
فهميدم اين شــعرها چه مى گويند و چرا لذتبخش 
هستند. در زمان دانشجويى به دنبال شخصى بودم 
كه معانى آن را درك كنم. خيلى ها شــعر شاملو را 
از حفظ بودند و بسيارى در باره اش كتاب و مقاله 
اى نوشــته بودند اما نمى توانستند به سواالت من 

پاسخ بگويند. 
  رستم و اشكبوس فردوسى 

و زيبايى ها مخفى در شعر فارسى 
در اين زمان حضور در كالس هاى دكتر شــفيعى 
كمك بسيارى به من كرد كه خيلى چيزها را بفهمم. 
افتخار من شاگردى ايشان است و تحقيقات من از 

نظرات ايشان بوده است.
خواندن كتاب هاى «داليل اعجاز قرآن» جورجانى 
يا «تفسير كشاف» زمخشــرى كه شامل نكته هاى 
ظريفى اســت كه در حافظ پيدا كرده است، همگى 
كمك مى كند كه در برخى مســائل دقت بيشترى 
داشته باشــيم. اين دقت بيشتر ناشى از تأمل است. 

مثالى از شاهنامه مى گويم:
در داســتان رســتم و اشــكبوس فردوسى، وقتى 
اشكبوس از رستم نامش را مى پرسد، رستم پاسخ 

مى دهد:
مرا مادرم نام مرگ تو كرد

زمانه مرا پتك ترك تو كرد
در اين بيت فردوســى آواهاى انسدادى را مطرح 
كرده اســت. يعنى براى تلفظ آن ها زبان پشت لب 
گير مى كند تا شما باقى را بگوييد مثل «ت» و «د»، 
وقتى مى گوييد «د» از پشت دندان زبان درنمى آيد 
تا اين حرف به طور كامل بيان شــود. اين ها باعث 
مى شــود اين مصرع مقطع خوانده شــود و وقتى 
مقطع خوانده مى شــود صداى خوردن پتك را مى 
شنويم. از اين زيبايى ها كه بسيارى مخفى هستند 

در شعر فارسى بسيار است.
 تصويرى از خشونت جنگ 

در شعر فردوسى
يا مثال وقتى فردوســى مى خواهد خشونتى را در 
ميدان جنگ در شــعر حماسى به تصوير بكشد و 
رستم مى خواهد به اشكبوس تيرى بزند، مى گويد:

ستون كرد چپ را و خم كرد راست
خروش از خم چرخ چاچى بخواست

چــرا ايــن «خ» و «چ» ها را در پــى هم آورده 
است؟ آيا نمى توانســت كلمات ديگرى به كار 
گيرد؟ ولى تركيب اين «خ» و «چ» ها مثل صداى 
زنجيرى اســت كه بر سنگ بكشــند و خشونت 
ميدان جنگ را نشان مى دهد. اين تأمالت باعث 
مى شود دانشجويان از لذت زيبايى شناسى بهرة 
بيشترى ببرند. تمام اين ها را با دقت زياد كشف 

كردم.
 شعر معاصر و گزاره هاى بى مصداق 

وى در زمينه نوع نگاهش به شعر فارسى ميگويد : 
با اين اشــعارى كه امروزه پيدا شده هر چه دوست 

دارند مى گويند. در جايى تدريس مى كردم گفتند 
كه خانمى در مورد شــعرهاى دهــة هفتاد نظراتى 
داده انــد. گفتم كه خودش بــراى ديدار من بيايد. 
جلســه اى داشــتيم و هر چه از او مى پرسيدم و 
حتى دليــل جمله اى كه به كار بــرده بود را نمى 
دانســت. مى گفت پنجاه سال بعد اشعار ما را مى 
فهمند. مى گفتم جمله اى كه از نظر دســتورى به 
كار بردى غلط اســت و مى گفت كه شاعر بايد بر 
دستور حاكم باشد نه دســتور حاكم بر شاعر! اگر 
اينگونه باشد پس چه كسى شاعر نيست. دادائيست 
ها هميــن كارها را مى كردند و كلمات روزنامه را 
مى بريدند و كنار هم مى گذاشــتند و مى گفتند ما 
شاعريم. اگر قرار باشــد هر شخص هر كالمى را 
بدون هيچ منطق دستورى تركيب كند و بگويد اين 
شعر است پس همه شاعرند! شما هيچوقت گزارة 
بــى معنى نمى توانيد بســازيد. گزارة بى معنى در 
زبان وجود ندارد، گزارة بى مصداق وجود دارد. به 
عنوان مثال شخصى مى گويد:“ حسن در دريا غرق 
شــد!“ خب اين يك گزارة عادى است و معنى دار 
ولى اگر بگويند ”دريا در حسن غرق شد“ مصداق 
ندارد كه مى گوييم بى معنى است. بسيارى از اين 
شــعرها گزاره هاى بى مصداق هستند. ”گنجشك 
درختى را بر پشــت نهاد و به آسمان رفت!“ خب 
اين مصداق نــدارد. اين بى مصداقى گاهى ممكن 
اســت در نظريه اى پيدا شود و بتوانيد در كل شعر 
بر اين بى مصداقى، مصداق پيدا كنيد. وقتى مولوى 

مى گويد:
 شعر فارسى و ساخت شكنى

 در شعر مولوى
پورنامداريــان نويســنده كتاب شــعر فارســى و 
ساخت شــكنى در شــعر مولــوى در كتاب خود  
كوشيده است منشــا عادت ستيزى ها را در زبان و 
بيان شــعر مولوى بشناســاند .وى به همين منظور 
بحثى از "عشــق و غزل "مطرح ســاخته تا امكان 
مقايسه شــعر مولوى با ميراث شعرى قبل از او و 
تجدد و تحولى كه او در اين سنت به وجود آورده 
فراهم آيد .بخش بعدى كتاب به بررسى زبان قرآن 
اختصاص دارد به ويژه به آن بخش از شــيوه بيانى 
خاص قرآن توجه گرديده كه بيشتر بر ذهن مولوى 
تاثير گذارده است .نويسنده در بخش ديگر كتاب، 
تاثير جهان بينى عرفانــى و تجربه هاى خاص متاثر 
از اين جهان بينى را به منظور مقايســه آن با بافت 
وحــى، و تاثير آن را بر ســاختار زبان مولوى پى 
مى گيرد .در بخش بعــدى، تاثير اين جهان بينى بر 
زبان، و تحولى كه مولــوى در نتيجه تاثر از بافت 
ناشــى از آن جهان بينى و تجارب عرفانى در غزل 

پديد آورده است تحليل مى شود.
مبحث ديگر كتاب درباره اســباب ساخت شكنى 
در غزل مولوى اســت به ويژه ساخت شكنى هايى 
كه بــه ابهام هاى گوناگون در غزل او منجر شــده 
اســت .بخش آخر كتــاب مربوط به شــيوه بديع 
داستان پردازى مولوى در مثنوى، همچنين ساخت 
شــكنى هاى ديگرى اســت كه مثنوى مولوى را از 

ديگر مثنوى هاى عرفانى متمايز مى سازد .

مريم مقدم »
 ناخود آگاه برخى مناســبتها يادآور نام و ياد افرادى خاص در ذهن اســت .  25 ارديبهشت روز 
پاسداشــت زبان فارسى و بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسى كه از راه ميرسد نام  استاد برجسته ى 
زبان و ادبيات فارسى كه ريشه در پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين دارد ذهن را به سوى خود ميبرد 
دكتر تقى پورنامداريان معموالً كمتر مصاحبه يا سخنرانى مى كند و بيشتر با كار و تحقيق و نوشتن كتاب 

و تدريس دانشجويان، به انتقال اندوخته هاى ارزشمندش مى پردازد.
اســتاد تقى پورنامداريان كه نام وى در ميان داشجويان ايرانى و برون مرزى در حوزه ادبيات فارسى 
شهير است از سرمايه هاى استان همدان است كه كمتر رسانه ها و متوليان امر در حوزه فرهنگ و ادبيات 

استان به جايگاه وى پرداخته اند . 
وى شاعر و پژوهشگر برجسته همدانى  در زمينة زبان و ادبيات فارسى است و امروز به بهانه مناسبتى كه 
با تخصص اين استاد گره خورده است مشروحى از زندگينامه و اظهار نظرات وى را در ذيل ميخوانيد .

پورنامداريان در سال 1320 خورشيدى در همدان به دنيا آمد. پدر وى رضا پورنامداريان يكى از شاعران 
همدانى بود ، با آنكه از ســواد خواندن و نوشتن بى بهره بود ، اما قريحة سرشار و استعداد ذاتى او او 
را در ســرودن شعر يارى ميكرد . تقى پورنامداريان در يك خانواده پرجمعيت بين خواهران و برادران 
خود به تحصيل ادامه داد و در رشتة رياضى در زادگاهش ديپلم گرفت و مشغول به  معلمى  شد .   در 
همان ســالها ، يكى از معلمان دبستان روستاى الفوت وى را به ادمة تحصيل در دانشگاه ترغيب كرد. 
پورنامداريان در رشتة زبان و ادبيات فارسى از دانشگاه تهران در مقطع كارشناسى فارغ التحصيل شد و 

كارشناسى ارشد را در پژوهشكدة فرهنگ ايران ادامه داد. 
وى اولين دانشجوى پژوهشكده بود كه به تشويق محسن ابوالقاسمى درآزمون دكترى دانشگاه تهران 
پذيرفته شد و در سال 1358 خورشيدى با دفاع پايان نامة خود تحت عنوان «رمز و داستان هاى رمزى» 

به راهنمايى محمدرضا شفيعى كدكنى فارغ التحصيل شد. 

 گريزى با استاد پورنامداريان 
به شعر وادبيات فارسى 

 سفر در مه
با معلم ادبيات
■ رستم و اشكبوس فردوسى و زيبايى ها مخفى
 در شعر فارسى


