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اتاق هاى زيرزمينى
 پديده جديد انتصابات

 1- انتصاب استاندار همدان و تغييرات 
مديريتى پس از آن در دولت ســيزدهم، هر 
روز با متغيرهايى مواجه مى شود كه در نوع 
خود بديع، تازه و جديد هستند. در اين ميان 
بى برنامگى و بى هدفى وزارت كشور نيز فضا 
را به گونه اى در استان ها شيرين و البته آش 

انتصابات را شور كرده است....
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تقاطع غيرهمسطح 
تختى
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تبليغات با ماتبليغات با ما
موفقيت ازآن شما
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سال توليد، پشتيبانى ها
مانع زدايى ها

صيدايى مى گويد بودجه استان نرسيد

تخصيص نيمى از اعتبارات
■ كتاب سيماى اقتصادى در شوراى برنامه ريزى استان رونمايى شد

شت
ددا

هيچ مانعى يا
جلودار كرونا نيست 

 درحالى كه كشورهاى مختلف تمام توان 
خود را براى واكسيناســيون مردم خود براى 
پيشگيرى از ابتال به ويروس كرونا گذاشته اند...
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ساخت دومين گرمخانه جديد 
در همدان

پيش بينى انتصاب 
استاندار بومى ولى نظامى

■ امروز ليست 5 نفره استاندارى همدان به وزارت كشور 
ابالغ مى شود
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اتاق هاى زيرزمينى؛ پديده جديد انتصابات
 1- انتصاب اســتاندار همدان و تغييرات مديريتى پس از آن در 
دولت سيزدهم، هر روز با متغيرهايى مواجه مى شود كه در نوع خود 

بديع، تازه و جديد هستند.
در ايــن ميــان بى برنامگــى و بى هدفى وزارت كشــور نيز فضا را 
به گونه اى در اســتان ها شــيرين و البته آش انتصابات را شور كرده 

است.
2- انتشــار ليســت هاى متعدد، ميدان دارى حاشيه ســازان به جاى 
مؤثرين، سوءاســتفاده از جوانان با پر رنگ كردن برنامه دولت براى 
به كارگيرى جوانان و تالش باندى براى انتصاب اســتاندار از جمله 
اقداماتى اســت كه نشــان مى دهد آش انتصاب استاندار شور شده 

است.
در اين فضــا برخى چنان بازى مى كنند كه انــگار دولت و وزارت 
كشور در اين انتصابات نقشى ندارند و تصميم گيرى نهايى با شخص 

شخيص آنها است!
3- در اين شرايط صداى اعتراض نماينده با تجربه همدان به عملكرد 
گروهى نوظهور در فضاى سياســى اســتان كه وى آنها را اتاق هاى 

زيرزمينى نام نهاده نيز قابل تأمل و جالب است.
حاجى بابايى گفته اســت؛ گروه هايى در اتاق هايى زيرزمينى شــكل 
يافته اند كه بســيار سراســيمه و پرعجله و كامًال بى توجه به وزارت 
كشور، استاندار تعيين مى كنند و جالب آنكه معاونان وى و همينطور 
فرمانــداران را نيز معيــن كرده اند و به ادارات نيز گســيل كرده و 
مديركل نشــان كرده اند. بدانند كه ما اجــازه نخواهيم داد اتاق هاى 

زيرزمينى براى مردم همدان تعيين تكليف كنند.
4- اعتــراض حاجى بابايى به عنوان فردى كه فضاى همدان و منابع 
انســانى آن و ســرمايه هاى آن را به دليل 6 دوره فعاليت در مســند 
نمايندگى به خوبى مى شناســد، به صــدا درآوردن زنگ خطر براى 

وزارت كشور و دولت است.
در واقع حاجى بابايى به دولت هشدار داده كه ممكن است در همدان 
مرعوب و مغلوب گروه هاى شكل گرفته در اتاق هاى زيرزمينى شود 
و به جــاى مديران دولتى افراد وابســته به ايــن اتاق ها در همدان 

صاحب جايگاه مديريت دولتى شوند.
5- حاجى بابايى به اين گروه هشــدار داده كــه اجازه تعيين تكليف 
بــراى مردم همدان را به آنها نخواهد داد، اما بايد توجه داشــت كه 
ايــن گروه نوظهور همان گروهى اســت كه از مدت ها قبل تخريب 
حاجى بابايى را به عنوان مانع رســيدن به اهداف خود در دستور كار 

قرار داده است.
تخريب هايى كه در انتخابات به اوج خود رســيد، اما با هوشــيارى 

مردم نتيجه عكس داد.
6- حاجى بابايى براى دولت و وزارت كشور فضاى خوبى از همدان 

و روند انتصابات آن ترسيم كرده است.
روندى كه نشــان مى دهد برخى فرصت طلبان، اســتاندار موردپسند 
خــود را منصــوب و معاونــان وى را تعيين و به دنبــال انتصاب 

مديران كل موردپسند خود راهى دستگاه هاى دولتى شده اند.
روندى كه با شــعار كرامت، وفاق و ديگر شــعارهاى دولت نه تنها 
همخوانى نداشته، بلكه برخالف تمامى ديدگاه ها و برنامه هاى دولت 
در انتصابات به ويژه شاخص هاى مردمى، كارآمدى و شايستگى بوده 

و باند زيرزمينى را جايگزين دولت شفاف خواهد كرد.
7- هشدار حاجى بابايى، هشدار شخصيتى است كه از ابتداى انقالب 
در فضاى سياســى اســتان بوده و در اين فضا تنفــس كرده و با آن 
آشناســت و از طرفى همواره منافع مــردم را دنبال كرده و هر وقت 
متوجه حركتى خالف منافع مردم اســتان شده، در مقابل آن ايستاده 

است.
به همين دليل تأمل دولت و وزارت كشــور در اين سخنان مى تواند 
راهگشاى بازگشت دولت به روند شكل گرفته در انتصاب استاندار 
و تغييرات مديريتى حاصل از آن در اســتان باشــد و با اصالح اين 
رونــد و حذف نقش اتاق هــاى زيرزمينى، منافع اســتان را در اين 

تغييرات حفظ كرده و ارتقا بخشد.

4 هزار و 500 خودرو از ناوگان عمومى استان همدان دوگانه سوز شد
 مديرعامل شركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان بيان كرد كه قريب به 4 هزار و 500 دستگاه خودرو از ناوگان حمل ونقل 
عمومى اســتان شامل تاكسى، وانت بار و نيسان با نصب تجهيزات ســوخت گاز طبيعى(سى.ان.جى) به صورت رايگان، دوگانه سوز 

شده اند.
امين روســتايى در گفت وگو با ايرنا، گفت: خودروهاى واجد شــرايط به صورت رايگان و براساس اولويت توسط كارگاه هاى مجاز به 

دوگانه سوز«سى.ان.جى» تبديل مى شود.
وى افزود: طرح دوگانه ســوز كردن تاكســى هاى اينترنتى و آژانس ها در جريان اســت و تاكنون 52 دســتگاه خودرو به طور رايگان، 

دوگانه سوز شده اند.
مديرعامل شــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان بيان كرد: 7 كارگاه در ســطح استان همدان زيرنظر اداره كل صنعت، معدن و 

تجارت، خودروهاى عمومى واجد شرايط را به صورت رايگان دوگانه سوز مى كنند.

تعهد اشتغال دستگاه هاى اجرايى ارزيابى مى شود
 معاون برنامه ريزى و توســعه فرماندارى همدان بيان كرد كه با تشــكيل تيم ارزيابى بر تعهد و عملكرد دستگاه ها در حوزه اشتغال 
نظارت مى شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در دومين جلسه كارگروه اقتصادى، اشتغال و سرمايه گذارى آخرين وضعيت اشتغال 

شهرستان همدان در سال 1400 و همچنين پارك هاى علم وفناورى استان، بررسى شد.
 يزدان آزرمى در اين جلسه با تأكيد بر ضرورت برنامه ريزى دستگاه هاى اجرايى براى توسعه اشتغال و كاهش نرخ بيكارى گفت: يك 
تيم ارزيابى و راستى آزمايى تشكيل خواهيم داد تا تمامى دستگاه ها را در مورد تعهداتشان و ميزان عملكردشان، موردنظارت قرار دهيم.

وى افزود: متأسفانه هرچه به جلو مى رويم و اكنون كه به سال 1400رسيديم، نگاه جوانان و مردم به موضوع اشتغال نسبت به گذشته، 
متفاوت شده است و اكثر جوانان فقط به فكر گرفتن مدرك دانشگاهى به هر نحوى هستند.

معاون برنامه ريزى و توســعه فرماندارى همدان گفت: ما بايد آمار و ارقام در مورد ميزان اشتغال موردنياز و ميزان اشتغال ايجاد شده را 
قابل بيان و براى آحاد شهروندان جامعه، در دسترس قرار دهيم.

استاندار همدان: 
برنامه راهبردى 5 ساله استان تدوين 

مى شود
 اســتاندار همدان گفت كه برنامه راهبردى و عملياتى 5 ساله اين 

استان (1405-1401) بزودى تهيه و تدوين مى شود.
به گزارش ايرنا، سيدسعيد شاهرخى در نشست مشترك با فرمانداران 
شهرســتان تابعه اســتان همدان، بيان كرد: اين برنامه پس از تصويب 
شــوراى برنامه ريزى و توسعه اســتان براى اجرا در سال 1401 ابالغ 

مى شود. 
وى با قدردانى از تالش هاى فرمانداران براى پيشبرد اهداف و تحقق 
برنامه هــاى دولت گفت: برنامه راهبردى اســتان همــدان با تالش، 
مشاركت و همفكرى تيمى متشــكل از مديران و كارشناسان برتر و 

براساس اسناد باالدستى كشور تهيه و تدوين مى شود.
استاندار همدان با تأكيد بر اينكه مهمترين اولويت كشور در حال حاضر 
كنترل شــيوع كرونا و توجه به معيشــت مردم است، افزود: در حوزه 
معيشت حمايت از توليد، از سياست هاى جدى دولت سيزدهم است 

كه بايد دنبال شود.
شــاهرخى گفت: دولت جديد با انتخاب افراد اصلح و كاردان به ويژه 
با تمركز بر روى مســائل اقتصادى و با استفاده از نظرات كارشناسان 

مى تواند مشكالت اقتصادى را برطرف كند.
اســتان همــدان با يك ميليــون و 750 هــزار نفر جمعيــت داراى 

10شهرستان است.

34 هزار نوآموز در استان همدان
 سنجش و ارزيابى شدند

 مديركل آموزش وپرورش استان همدان بيان كرد: 34هزار نوآموز 
اين اســتان از ابتداى آغاز طرح سنجش سالمت جسمانى و آمادگى 
تحصيلــى پيش از ورود به مدرســه (اول تيرماه) مــورد ارزيابى و 

سنجش قرار گرفتند.
محمد پورداود درگفت وگو با ايرنا، با اشــاره به اجراى موفق برنامه 
سنجش سالمت جسمانى و آمادگى تحصيلى نوآموزان پيش از ورود 
به دبستان در سطح استان، گفت: امسال اين نوآموزان با رعايت كامل 

شيوه نامه هاى بهداشتى سنجش شدند.
وى افزود: 26پايگاه ســنجش سالمت جسمانى و آمادگى تحصيلى 
ثابت و ســيار براى نوآموزان اين اســتان اختصاص يافته است و از 

ابتداى تيرماه فعاليت خود را آغاز كرده اند.
پورداود گفــت: خانواده ها تا پايان شــهريورماه فرصــت دارند با 

نوآموزان خود به اين پايگاه ها مراجعه كنند. 

31 نفر از مهارت آموختگان فنى وحرفه اى 
همدان روانه بازار كار شدند

 مديــركل فنى وحرفه اى اســتان همــدان از جــذب 31 نفر از 
كارآمــوزان مهارت آموختــه كارگاه هاى آموزشــى- توليدى مركز 

آموزش فنى وحرفه اى شهيدمدنى شهرستان همدان خبر داد.
وهب مختاران در گفت و گو با ايرنا، گفت: در رشــته پرورش قارچ 
14نفر، پرورش گياهان دارويى 5 نفر و 12نفر در رشته upvc پس 

از طى كردن دوره هاى آموزشى، وارد بازار كار شدند.
وى با بيــان اينكه آموزش هاى فنى وحرفــه اى پل هاى ارتباطى بين 
مراكز آموزشى و مراكز صنعتى جامعه هستند، افزود: اين آموزش ها 
فرد را براى احراز شــغل، حرفه و كســب وكار آمــاده مى كنند و يا 

كارايى و توانايى وى را در انجام آنها افزايش مى دهند.

مسدود شدن تقاطع غيرهمسطح تختى
 براى عمليات فنى

 رئيس پليس راهنمايى ورانندگى شهرستان همدان از مسدود شدن 
تقاطع غيرهمســطح پل روگذر تختى به منظور اجراى عمليات فنى 

و بهسازى خبر داد.
ــان  ــا بي ــى ب ــرخ جمال ــوان، ف ــگاه خبرنگاران ج ــزارش باش ــه گ ب
ــير هاى  ــد از مس ــردد باي ــراى ت ــايط نقليه ب ــدگان وس ــه رانن اينك
ــراى  ــى ب ــات فن ــراى عملي ــت: اج ــد، گف ــتفاده كنن ــن اس جايگزي
بهســازى درز هــاى انبســاطى تقاطــع غيرهمســطح تختــى بــا هــدف 
ــى  ــت اصل ــف عل ــول مختل ــيب در فص ــروز آس ــگيرى از ب پيش

ــن مســير اســت. انســداد اي
وى با اشــاره بــه اينكه اجراى اين عمليات فنــى و تعميراتى هر 
8 ســال يك بار در تقاطع هاى غيرهمسطح ضرورى است، افزود: 
شــهردارى همدان براى انجام اين طرح درخواست انسداد تقاطع 
غيرهمســطح تختى را بــه پليس راهور ارائه كــرده كه به منظور 
جلوگيرى از گره هاى ترافيكى با انســداد تقاطع تختى براى انجام 

شد. موافقت  عمليات 
جمالى بيان كــرد: رانندگان وســايل نقليه براى ســهولت تردد در 
محدوده چهارراه تختى تا پايان عمليات بهســازى تقاطع مى توانند 
از مسير هاى بلوارمدنى به سمت بلوارمفتح به عنوان مسير جايگزين 

استفاده كنند.

1- دولت و مجلس احتماالً مجبور به اصالح قانون منع به  كارگيرى 
بازنشستگان در انتصاب استانداران شوند. گويا اكثر گزينه هاى جدى 
استاندارى همدان بازنشسته هستند. گفتنى است اين قانون در دولت 

قبل مانع ادامه كار نيكبخت در استاندارى همدان شد.
2- وزراى همدانى اعالم كرده اند در انتصاب استاندار نقشى ندارند. 
گويــا مراجعه برخى گزينه ها به آنان دليل اين اعالم اســت. گفتنى 
است برخى از گزينه ها رايزنى با همه مؤثرين استان براى اثرگذارى 

و انتصاب خود را در دستور كار قرار داده اند.
3-رقابت ليست ها در انتصاب استاندار همچنان ادامه دارد. گويا ارائه 
ليســت هاى جديد از گزينه هاى استاندارى در همدان همچنان ادامه 
دارد و كثرت اين ليست ها يادآور انتخابات شوراها شده است. گفتنى 

است برخى از افراد براى اين ليست سازى  ها هزينه مالى مى كنند.
4- احتمــال آلودگى هوا در شــهرها به دليل فعاليــت نيروگاه ها با 
ســوخت مازوت در زمستان افزايش يافته اســت. گويا كمبود گاز 
احتمال اســتفاده از سوخت مازوت توسط نيروگاه ها را افزايش داده 
است. گفتنى است پارسال مشكل آلودگى هوا چنان جدى شده بود 
كه در برخى از شــهرها، دادستان دستور بسته شدن نيروگاه ها را داد 

و بسيارى به دليل آلودگى هوا جان دادند!
5-پيگيرد قضائى سعيد نمكى وزير سابق بهداشت مطرح شده است. 
گويا موج گسترده فوتى ها و بسترى هاى كشور به دليل كوتاهى وزير 
اسبق بهداشــت دليل طرح اين موضوع است. گفتنى است چنانچه 
تعداد شــاكيان و قربانيان ارتكاب جرمى به صورت گسترده باشد، 
در چنين حالتى نظم عمومى و امنيت جامعه آســيب ديده و در اين 
حالت نيازى به شــكايت تك تك شاكيان نيست و دادستان مى تواند 
به نيابت از جامعه و قربانيان اين جرم از شــخص خاطى و مرتكب 

جرم، شكايت كرده و پرونده را پيگيرى كند.

 همزمان با فصل ســرما و بــرودت هوا، 
بى خانمان هــاى دوره گرد همدان در گرمخانه 
شــهردارى گردهم مى آيند تا از كارتن خوابى 
در امان مانده و سر بر بالينى گرم قرار دهند.

ايجاد گرمخانه مجهز از ســوى شــهردارى 
مناسب  تجهيزات  تأمين  همدان بخصوص با 
در ســال هاى اخير معضــل كارتن خوابى در 
سطح اين شهر را به حداقل رسانده و موجب 
شــده تا افراد بى خانمان از اين مكان استقبال 

كنند.
مديــر هماهنگــى و نظــارت بــر خدمات 
شــهردارى همدان از ساخت گرمخانه جديد 
در همــدان خبر داد و بيان كرد: خدمات دهى 
گرمخانه شهردارى همدان به افراد بى سرپناه 
و كارتن خواب به صورت شبانه روزى است.

مرتضــى رضايــى در گفت وگو بــا همدان 
پيام، گفــت: در حال حاضــر گرمخانه اى كه 
در نزديكــى آرامگاه باباطاهر اســت ســبب 
نارضايتى اهالى آن منطقه شده است به همين 

خاطر تصميم داريــم گرمخانه اى جديد را با 
ظرفيتى 2 برابر بــه متراژ هزار متر در خيابان  
فرات ايجاد كنيم كه تاكنون تا مراحل عمرانى 

و معمارى آن پيش رفته ايم.
وى با بيان اينكه افــراد متقاضى براى حضور 
در گرمخانه مى توانند بدون هيچ محدوديتى به 
اين مركز مراجعه كنند، افزود: امكان استحمام 
و شست وشوى البســه، جاى خواب مناسب، 
توزيع غــذا در 3 وعده، توزيع موادشــوينده 
و بهداشــتى براى مصــرف كارتن خواب ها، 
ضدعفونــى مركــز و توزيع ماســك و مواد 
ضدعفونى به اين افراد در راستاى پيشگيرى از 
ابتال به ويروس كرونا از جمله خدماتى است 
كه در گرمخانه شهردارى همدان ارائه مى شود.

رضايــى گفــت: اين مراكــز در ايــام گرم 
ســال حدود 90 الى 100نفر و در ايام ســرد 
ســال 120نفر آمــاده ارائه خدمــات براى 
كارتن خواب ها و افرادى كه خانواده نداشته و 
نيازمند خوابگاه هستند، است، همچنين رئيس 

كميســيون خدمات شهرى شــوراى اسالمى 
شــهر بر جانمايى زمين مناسب براى ساخت 

گرمخانه جديد تأكيد كرد.
على اكبــر نظرى درخصوص رفــع برخى از 
مشــكالت اجتماعى شــهر بيان كــرد: الزم 
اســت موضوعات مطرح شــده درخصوص 

ساماندهى تكدى گرى انجام شود.
وى با تأكيــد بر تخصيص بودجه مناســب 
شــهردارى براى ســاماندهى متكديان سطح 
شهر گفت: وظيفه و مسئوليت ذاتى شهردارى 
است كه در زمينه ســاماندهى متكديان وارد 
شده و ديگر دســتگاه هاى متولى نيز در اين 

زمينه به وظايف خود عمل كنند.
رئيس كميســيون خدمات شــهرى شوراى 
شــهر همدان به اقدام ارزشــمند شهردارى 
در ايجاد گرمخانه اشاره كرد و افزود: الزم 
اســت براى جانمايى زمين مناســب براى 
ســاخت گرمخانه جديــد در خيابان فرات 
اقدام شــود و بودجه الزم براى ساخت آن 

شود. پيش بينى  نيز 
وى با اشــاره به تعيين نرخ كرايه هاى تاكسى 
و اتوبوس بيان كرد: تمام نرخ هاى حمل ونقل 
درون شــهرى برعهده شهردارى بوده و ارگان 
ديگرى نمى توانــد در اين خصوص دخالت 
كند چراكه براســاس قانون ايــن موضوع از 

وظايف شورا و شهردارى است.
نظرى با تأكيد بر توجــه ويژه به امرارمعاش 
رانندگان تاكســى و تعيين نرخ واقعى تاكسى 
افزود: جلسات تعيين نرخ جديد تاكسى بايد 
با نظارت و محوريت تاكسيرانى شكل گرفته 

و انجام شود.
وى به بيان مشــكالت رانندگان تاكســى از 
جمله نبود بيمه، درآمد پايين، گرانى قطعات 
خــودرو پرداخت و گفت: نداشــتن بيمه از 
مهمترين مشــكالت رانندگان اين قشر است 
كه بايد ســازمان تاكســيرانى اين موضوع را 
پيگيــرى كرده و با كمك شــوراى شــهر به 

سرانجام برساند.

 كارشــناس بهداشــت محيط كار مركز 
بهداشــت اســتان همــدان از جريمه پلمب 
2ماهــه براى واحدهايى كــه فاضالب خود 
را در رودخانــه گنجنامــه رهاكنند خبر داد 
و گفــت: بــا توجه به كاهش ســطح آب و 
اســتفاده از آب موجود در استخر عباس آباد 
براى مصارف شــرب، از اين پس به صورت 
جدى بــا متصديان واحدهايى كــه اقدام به 
تخليه فاضالب در رودخانه گنجنامه مى كنند 

برخورد مى   شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، مهدى 
خدابخشــى بيان كــرد: اليروبــى حوضچه 
اســتخر عباس آباد شــهر همــدان با هدف 
پاكســازى، بــراى اســتفاده از آب رودخانه 
گنجنامه كــه به اين محل هدايت مى شــود 

صورت گرفته است.
وى گفت: در بازرسى كه از رودخانه گنجنامه 
شد مشــخص شــد برخى از غذاخورى ها، 
خانه باغ هــا و ويالهــاى موجود در مســير 
گنجنامه، فاضالب خــود را به اين رودخانه 
تخليــه مى كنند كه به آنها هشــدارهاى الزم 

داده شد.
خدابخشى با اشاره به اينكه مجتمع موجود در 
پيست اسكى، با تخليه گازوئيل سبب آلودگى 

آب رودخانه شــده بود كه ايــن نوع آلودگى 
بســيار جدى و خطرناك است و هشدارهاى 
الزم به آنان داده شد، افزود: عشاير ساكن نبايد 
در حاشيه رودخانه گنجنامه اتراق كنند و ملزم 
شدند از تخليه فاضالب خود و احشام داخل 

رودخانه و آلوده نكردن آب خوددارى كنند.

كارشناس بهداشت محيط كار مركز بهداشت 
اســتان گفت: امور عشــاير درصدد آموزش 
عشــاير ساكن در مســير اين رودخانه براى 
پيشــگيرى از آلودگى آب رودخانه گنجنامه 

است.
از  متشــكل  تيمــى  افــزود:  خدابخشــى 

و  آب منطقه اى  آب وفاضالب،  محيط زيست، 
بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا 
تشكيل شده كه به صورت مستمر بر سالمت 
آب رودخانــه گنجنامه نظارت دارند و افراد 
متخلف عالوه بر پلمب 2ماهه، جريمه نقدى 

مى شوند.

مهلت معرفى 
فارغ التحصيالن سال 1399

 معــاون وظيفه عمومى فرماندهى انتظامى اســتان همدان با اعالم اينكه همه مشــموالن 
سربازوظيفه كه در تمامى مقاطع تحصيلى از خردادماه تا شهريورماه سال 1399 فارغ التحصيل 
شده اند، گفت: آنها مى بايست تا پايان شهريورماه امسال نسبت به معرفى خود اقدام نمايند. به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، مرتضى حيدرى افزود: با توجه به تشديد شرايط كرونايى 
در كشــور و تأخير در اعالم نتايج نهايى پذيرفته شدگان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى، به 
تمامى مشموالنى كه در تمامى مقاطع تحصيلى در ماه هاى خردادماه تا شهريورماه سال 1399
فارغ التحصيل شده اند مى بايست تا پايان شهريورماه 1400 نسبت به معرفى خود اقدام نمايند.

وى گفت: مهلت معرفى آنان به مدت يك ماه تا تاريخ 30مهرماه 1400تمديد مى شــود تا در 
صورت قبولى در نيمســال نخســت ســالتحصيلى مهرماه 1400 ثبت نام و با احراز شرايط از 

معافيت تحصيلى بهره مند شوند.
حيدرى افزود: در صورت قبول نشدن يا ادامه تحصيل ندادن مشموالن موظفند حداكثر تا پايان 

مهرماه 1400 براى تعيين تكليف وضعيت خدمتى خود يا اخذ برگه اعزام اقدام نمايند.

دريافت هرگونه وجه از اولياى دانش آموزان 
ممنوع است

 معاون پژوهش، برنامه ريزى و توســعه منابع اداره كل آموزش وپرورش استان اعالم كرد كه 
دريافت هرگونه وجه توسط مدارس از والدين ممنوع است.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ياســر نانكلى با اشــاره به آيين نامه اجرايى مدارس و 
دســتورالعمل ثبت نام گفت: دريافــت هرگونه وجه براى ثبت نام دانش آمــوزان در دوره هاى 

مختلف تحصيلى ممنوع است.
وى با اشــاره به اينكه مدارس تنها در 2 مورد مجوز دريافــت وجه دارند، افزود: والدين تنها 

مى بايست هزينه هاى بيمه دانش آموزى و كتاب را پرداخت كنند.
 معاون پژوهش، برنامه ريزى و توســعه منابع اداره كل آموزش وپرورش اســتان با بيان اينكه به 
مديران مدارس تأكيد شــده است مجوز دريافت هيچگونه وجه از والدين را ندارند، گفت: در 
طول سالتحصيلى والدين مى توانند به طور داوطلب و با رضايت كمك هاى خود را به مدارس 

ارائه دهند.
نانكلى بيان كرد: والدين مى توانند هرگونه تخلف مدارس را از طريق شماره تماس 38260595 

به دفتر رسيدگى به شكايات مردمى اطالع دهند.

واحد هاى فاضالب ريز
درگنجنامه پلمب مى شوند

 مديركل نوسازى مدارس استان همدان از 
افتتاح كانون پرورش فكرى كودكان ونوجوانان 

در شهرك مدنى خبر داد.
به گــزارش روابط عمومى اداره كل نوســازى 
مدارس اســتان، محمدحســين مرادى گفت: 
ايــن پروژه با مســاحت زمين هــزار و 870
مترمربع و زيربناى هــزار و 427 مترمربع در 

2طبقه احداث شده است. وى بيان كرد: كانون 
پرورش فكرى كودكان ونوجوانان شهرك مدنى 
داراى سازه اسكلت فلزى با سيستم گرمايش 
حرارت مركزى شامل موتورخانه، رادياتور و 

پنجره هاى upvc است.
مــرادى گفت: در اجراى ايــن پروژه، رعايت 
مقــررات ملــى ســاختمان در ســاخت و 

صرفه جويى در مصرف انــرژى كامًال مدنظر 
قرار گرفته است.

 مديركل نوســازى مدارس اســتان بيان كرد: 
22بــاب فضا با كاربــرى ســالن آمفى تئاتر، 
سالن جلســات، كتابخانه، كارگاه هاى هنرى، 
ادبى، بازيگرى، علوم آزمايشــگاهى، عكاسى، 
فرهنگى،  محصــوالت  فروشــگاه  نمازخانه، 
اطالعات، نگهبانى، اتاق هاى ادارى، آبدارخانه، 
سرويس هاى بهداشتى در طبقات ويژه آقايان و 

خانم ها در اين پروژه وجود دارد.
مرادى در پايان گفت: از محل اعتبارات استانى 
و ملى اداره كل نوسازى مدارس استان همدان 

مبلــغ 5 ميليارد و 500 ميليون تومان براى اين 
پروژه هزينه شده است.

افتتاح كانون پرورشى فكرى 
كودكان ونوجوانان در همدان

ساخت دومين گرمخانه جديد در همدان

سنا
س: اي
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خبـر خبـر

قرارگاه امام كاظم(ع)، مجرى سياست هاى 
طرح جمعيت و خانواده

 معاون سياســى و اجتماعى فرماندارى ويژه مالير گفت: تشكيل 
قرارگاه امام كاظم(ع) براســاس  سياست هاى كلى مقام معظم رهبرى 
و پياده ســازى طرح جمعيت، خانواده و عفاف و حجاب با تشكيل  3

كارگروه تخصصى در اين زمينه كليد خورده است. 
 به گزارش ايسنا، حسين فارسى در نخستين جلسه هماهنگى تشكيل 
قرارگاه امــام كاظم(ع) كه با حضور امام جمعه مالير، فرمانده ســپاه 
ناحيه و ديگر مديران دستگاه هاى اجرايى شهرستان برگزار شد، افزود: 
قرارگاه امام كاظم(ع) يك قرارگاه كشــورى است كه وزارت كشور و 
فرمانده سپاه در رأس آن قرار دارند و در استان ها، استاندار و فرمانده 
سپاه و در شهرســتان، فرماندار رئيس قرارگاه و فرمانده سپاه دبير آن 

است.
وى با بيان اينكه پياده ســازى اين طرح ها نياز به تعامل، مشــاركت و 
عزم جدى همه دستگاه هاى اجرايى دارد، بيان كرد: در اسرع وقت بايد 
كميته هاى سه گانه طرح عملياتى جمعيت، تحكيم و تعالى خانواده و 
توسعه و تعميق فرهنگ حجاب و عفاف در شهرستان تشكيل و رؤسا 

و اعضاى آن مشخص شود.
فارسى با اشاره به اينكه شــرح وظايف هركدام از كميته ها مشخص 
اســت و نظارت و بازرســى از روند پيشــرفت و تحقق اهداف اين 
كميته ها مرتب انجام مى شــود، گفت: بررســى روند پيشبرد اهداف 
قرارگاه توسط كميته هاى سه گانه و تشكيل جلسات قرارگاه هر 2 ماه 

يك بار صورت مى پذيرد.
معــاون فرماندار مالير افزود: هر يك از دســتگاه هاى اجرايى بايد به 
وظيفه شــرعى و قانونى خود در تحقق اهداف قرارگاه امام كاظم(ع) 

عمل كنند، هيچ كوتاهى در اين زمينه پذيرفتنى نيست.
وى بيان كرد: كار فرهنگى زمان بر است و مديران دستگاه هاى اجرايى 
بايد با استفاده از توان و ظرفيت كارشناسان خود، برنامه هاى راهبردى 

و عملياتى براى اجراى 3 طرح تخصصى ارائه دهند.
فارســى با بيــان اينكه در حوزه فرهنگ و تحقــق دغدغه مقام معظم 
رهبرى، همه بايد پاى كار باشــيم و بــه دور از روزمرگى، با وجدان 
كارى به تأكيدات مقام معظم رهبرى لبيك بگوييم، گفت: انتظار داريم 
صداوســيما، رسانه ها و فضاى مجازى در تبليغات و انعكاس اهداف 

قرارگاه به ما كمك كنند تا نتيجه بهترى بگيريم.

خط انتقال فاضالب اللجين در انتظار مجوز 
آب منطقه اى

3 سال است منتظريم

 شــهر جهانى اللجين ايــن روزها با نبود خــط انتقال فاضالب 
دست وپنجه نرم مى كند، شركت آب وفاضالب مقصر را آب منطقه اى 

در صادر نكردن مجوز مى داند.
در روزهاى اخير صحبتى از سوى رئيس محيط زيست شهرستان بهار 
مبنى بر آلودگى اللجين از فاضالب شــده كــه اين موضوع منجر به 

پيگيرى فارس از شركت آب وفاضالب شد.
بــر همين اســاس معاون بهره بردارى و توســعه فاضالب شــركت 
آب وفاضالب همدان گفت: مطالعات تأسيسات فاضالب شهر اللجين 
ســال 1397 توسط مشاور شركت آب وفاضالب همدان انجام شد كه 

درنهايت منتج به ارائه 3 گزينه شد.
وى افزود: گزينه نخست ايجاد تصفيه خانه فاضالب بود كه عالوه بر 
هزينه احداث تصفيه خانه، هزينه هاى بهره بردارى ساليانه و تملك زمين 
تصفيه خانه را در برخواهد داشــت كه مبلغى بالغ بر 230هزار ميليون 
ريال براى احداث و ســاليانه 20هزار ميليــون ريال براى بهره بردارى 

الزم است.
معاون بهره بردارى و توســعه فاضالب شركت آب وفاضالب همدان 
بيان كرد: ايجاد تصفيه خانه از طرفى نيز با سياست تصفيه متمركز كه 
هدف از آن كاهش مخاطرات زيســت محيطى است متناقص بوده و 
حجم قابل توجهى از پساب كه مى تواند در بخش صنعت مورداستفاده 

قرارگيرد عمًال از دسترس خارج مى شود.
وى گزينــه دوم را انتقال فاضالب از ميان اراضى كشــاورزان منطقه 
عنــوان كرد و گفــت: در اين گزينه عالوه بر اينكــه هزينه تملك و 
آزادســازى مســير بســيار باال و بالغ بر 200 هزار ميليون ريال است 
كه با احتســاب حدود 110هزار ميليون ريال براى عمليات اجرايى، 

درمجموع اعتبارى به مبلغ 310 ميليون ريال الزم خواهد بود.
بختيارى فر افزود: با توجه به اعتبارات تخصيصى در بخش فاضالب 
عمــًال اجراى اين طرح در كوتاه مدت ناممكن به نظر مى رســد و از 
طرفى نيز با توجه به تجارب موجود موجب نارضايتى كشــاورزان و 

وقفه طوالنى مدت در روند اجراى پروژه مى شود.
وى گزينــه ســوم را اجراى خط انتقالى به طول حــدود 55 كيلومتر 
در مجاورت مســير تملك شده دانســت و گفت: اين خط انتقال كه 
توسط شــركت آب منطقه اى همدان اجرا مى شود، اجراى خط انتقال 
خــط تالوار به عنوان عملى ترين گزينه ممكن چه از لحاظ فنى و چه 
از لحــاظ اقتصادى موردتوجه قرار گرفتــه و حدود 100ميليون ريال 

الزم خواهد بود.
معاون بهره بردارى و توســعه فاضالب شركت آب وفاضالب همدان 
بيان كرد: در همين راســتا از ســال 1398 تا هميــن اواخر مكاتبات 
متعددى با شــركت آب منطقه اى همدان به منظــور اخذ مجوز براى 
اجراى خط انتقال فاضالب در محدوده تملك شده خط انتقال تالوار 

انجام شده است.

تخصيص 2ميليارد ريال اعتبار
 براى ساخت مركز انتقال خون نهاوند

 با پيگيرى هاى مديركل ورزش وجوانان استان همدان و با حمايت 
و مساعدت اســتاندار همدان 2ميليارد ريال اعتبار براى ساخت مركز 

انتقال خون نهاوند اختصاص داده شد.
رئيس بنيادخيريه عليمراديان گفت: خوشبختانه در ديدار مشتركى كه با 
حضور سيفى مديركل ورزش وجوانان استان همدان با استاندار همدان 
داشتيم اعتبار خوبى از محل اعتبارات استانى براى تسريع در ساخت 

مركز انتقال خون نهاوند تزريق شد. 
افسون عليمراديان افزود: خوشبختانه با پيگيرى هاى صورت گرفته با 
توجه به اينكه در حال حاضر ســقف طبقه اول احداث شده در هفته 
جارى و يا ابتداى هفته آينده عمليات احداث سقف دوم آغاز مى شود.
وى با اشــاره به اختصاص يك ميليارد ديگــر در روز كلنگ زنى اين 
پروژه توسط استاندار همدان گفت: خوشبختانه با نگاه مثبت شاهرخى 
تاكنون 3 ميليارد ريال اعتبار به اين پروژه اختصاص داده  شده است كه 

جاى تقدير از وى دارد.
عليمراديــان با بيان اينكه در بدو اجــراى اين پروژه كمپين «در رگان 
تو خون مى شــوم» براى جذب كمك هاى مردمى در فضاى مجازى 
شهرســتان راه اندازى و خوشبختانه اســتقبال و حمايت فراوانى نيز 
صــورت گرفت، افزود: تاكنون 3 ميليارد و 200ميليون تومان از محل 
نيات خيرين نيك انديش شهرســتان و نقاط ديگر كشور جمع آورى  

شده است.
وى گفــت: بــراى بهره بــردارى از اين پــروژه كه براســاس نياز و 
اســتانداردهاى سازمان انتقال خون اســتان همدان در 2طبقه مجزا به 
مساحت 280مترمربع ساخته مى شود 8 ميليارد ريال اعتبار نياز است 
كه اميدواريم با حمايت هاى ويژه مسئوالن و دلسوزان نهاوندى سراسر 

كشور تأمين شود.

احداث مركزجامع سالمت روستاى درگزين 
 پروژه احداث مركزجامع ســالمت روستاى درگزين در 2 طبقه با 

بيش از 4 ميليارد تومان احداث مى شود.
فرماندار درگزين گفت: اين پروژه در اين منطقه بســيار حياتى و مهم 
اســت على رغم همه مشكالت، با اين حال پروژه احداث مركز جامع 

سالمت روستاى درگزين با سرعت در حال انجام است.
على اصغر ناظرى پور افزود: قبل از استقرار بهداشت ودرمان شهرستان 
درگزين مركزدرمانى با كمبود جزئى ترين داروها مواجه بود و مردم در 
مراجعاتشــان مشكالت متعددى داشتند، ولى با تالش بسيار اكنون با 
اضافه شدن 40 نفر نيروى جديد حدود 100نيروى كادردرمان در حال 
خدمت رسانى به مردم هســتند و مشكالت گذشته را در حال حاضر 

پشت سر گذاشته ايم.
مسئول بهداشت ودرمان شهرســتان درگزين نيز در اين بازديد درباره 
اين پروژه گفت: مركز جامع ســالمت روستاى درگزين در مساحت 
600متــر در 2 طبقــه و با هزينه اى بيش از 4 ميليــارد تومان احداث 
مى شــود و در حال حاضر در اين مركز واكسيناسيون در حدود روزى 

60دز در حال انجام است.
مفرح  ذات افزود: در بخش واكسيناسيون روستايى شهرستان درگزين 
با افتخار در رتبه نخســت قرار دارد اين امر محقق نمى شــد مگر با 
تالش دلسوزانه دهياران و بهورزان و عوامل كادردرمان كه با احساس 
مســئوليت در صحنه حضور دارند كه جا دارد از تك تك اين عزيزان 

و استقبال مردم گرانقدر تقدير و تشكر نمايم.
وى گفت: 12هزار و850 نفر دز نخست و 5 هزار و700 نفر دز دوم در 
سطح كل شهرستان تا روز 18شهريورماه واكسن كرونا دريافت كردند.

 درگزين در مسير پيشرفت و توسعه
صبح روز گذشــته فرماندار درگزين از روند پيشــرفت پروژه نصب 

نيوجرسى از شاهنجرين تا رزن در خط مسير نظام آباد بازديد كرد.
ناظرى پــور در اين بازديد گفت: اين مســير از فاز دوم پروژه نصب 
نيوجرسى شهرســتان درگزين آغاز شده اســت كه از بروز حوادث 
جاده اى ممانعت و تردد را سهل و آسان مى كند كه براى تأمين هزينه 
و نصب اين پروژه بزرگ شهرســتان اقدامات گسترده اى انجام شده 
است كه مردم شهرستان با احساس آرامش و بدون خطر در اين مسير 

در تردد باشند.
وى بيان كرد: درگزين در مســير پيشرفت و توسعه قرار دارد و براى 
اين هدف بزرگ با تمام توان تمام دســتگاه ها درحال كار هســتند تا 
درگزين همانطور كه شاهد هستيد در برخى مباحث در رتبه نخست 
اســتانى قرار بگيرد، در تالش هســتيم درگزين به درخشش فراتر از 
اين دست يابد و چشــم انداز درگزين با افق روشن نشانگر پيشرفت 

و توسعه است.

حال تاالب "آق گل" خوب نيست
 مديركل سازمان حفاظت محيط زيست استان همدان گفت: وضعيت تاالب هاى كشور 
و به تبع آن تاالب "آق گل" به دليل نبود بارندگى هاى الزم، نبود تخصيص حق آبه تاالب ها 
و مشكالت برداشت بى رويه از منابع زيرزمينى اطراف تاالب ها خوب نيست و ضرورت 
دارد با همگرايى، وضعيت تاالب آق گل كه ظرفيت بســيار خوبى براى اســتان است را 

بهبود بخشيم.
به گزارش ايسنا، محسن جعفرى نژادبسطامى يكشنبه 21شهريورماه در شوراى برنامه ريزى 
و توسعه استان همدان، با اشاره به اينكه طرح مديريت جامع تاالب آق گل در برنامه پنجم 

و ششم توسعه بود، افزود: اين طرح بايد با همكارى سازمان هاى مختلفى انجام شود.
وى گفت: يكى از اولويت هاى مهم دولت يازدهم و دوازدهم بحث احياى تاالب ها 
بود كه در اين راســتا سازمان محيط زيست استان همدان در 2 سال گذشته توانست 
طرح مديريت جامع تاالب آق گل را به عنوان يكى از 35 تاالب مهم كشــور انجام 

دهد.
جعفرى نژادبسطامى با اشاره به اينكه با پيگيرى هاى مستمر اعتبارات ملى و عمرانى براى 
اين طرح جذب شد، بيان كرد: بيشتر تاالب هاى مهم كشور با حمايت استان ها اين برنامه 
را مصوب و عملياتى كرده اند و اميدواريم در اســتان همــدان نيز بتوانيم از اين ظرفيت 
اســتفاده كنيم و براســاس برنامه اى كه در طرح مشخص شده اين قابليت را در استان به 

منصه ظهور برسانيم.
وى با اشاره به اينكه اين تاالب بين 2 استان مركزى و همدان قرار دارد، گفت: اين قضيه 
حساسيت را براى مديريت اين تاالب افزايش داده و ضرورت دارد در سطح كالن استان 

رايزنى ها و پيگيرى ها انجام شود.
جعفرى نژادبســطامى با اشاره به برگزارى جلسات متعدد بين مديران 2 استان در رابطه با 
وضعيت تاالب آق گل، بيان كرد: اجراى اين طرح مى تواند اثراث مثبتى در اســتان داشته 
باشــد و اين مطالبه مردم منطقه جوامع محلى و مديران اســت چراكه احياى تاالب ها با 

سالمت مردم گره خورده است.
در اين جلسه كليت طرح "مديريت جامع تاالب آق گل" تصويب شد.  

 مدير جهادكشاورزى اسدآباد از پيش بينى 
برداشت 135هزار تن محصول چغندرقند از 

اراضى كشاورزى اين شهرستان خبر داد.
محمدكرم مرادى گفت: ســطح زيركشــت 
امســال چغندر قند شهرستان بيش از 2هزار 
و530 هكتار بوده كه به صورت متوســط از 
هر هكتار كشــت برداشت 55 تن محصول 
توســط چغندركاران اســدآبادى پيش بينى 

مى شود.
وى تعهد امســال شهرستان در بحث كشت 
چغندر را  2 هزار و100 هكتار برشــمرد و 
افزود: با توجه به مقرون به صرفه بودن اين 
محصول استراتژيك چغندركاران اسدآبادى 
بــا 430 هكتار مازاد تعهد افزايش كشــت 

داشته اند.
مــرادى بــا بيــان اينكــه 

مى شــود  پيش بينــى 
محصول  توليد  ميزان 
امســال  چغندرقند 
نسبت  شهرســتان 
گذشــته  ســال  به 

25هــزار تن افزايش 
كرد:  بيان  باشد،  داشته 

شهرســتان اسدآباد داراى 
750 چغندركار بوده كه بيشترين 

سطح زيركشت چغندر شهرستان در دشت 
افشــار و در وندرآباد و يوسف آباد متمركز 

شده است.

جهادكشــاورزى  مديــر 
اســدآباد بــا اشــاره بــه 
اينكــه 90 درصــد اراضى 
چغندر شهرســتان مجهز به 
گفت:  است،  بارانى  سيســتم 
چغندرقند  كشــت  سالجارى  در 
شهرستان به صورت كشت بذر مستقيم 
بــوده و به دليل هزينه هاى بــاال چغندركاران 

كشت نشائى نداشته اند.
مــرادى همچنيــن با بيــان اينكه برداشــت 

چغندرقند در برخى از اراضى شهرســتان به 
دليل كشت زودهنگام آغاز شده است، افزود: 
برداشت رسمى چغندرقند شهرستان معموالً از 
پنجم مهرماه آغاز و با توجه به مســاعد بودن 
وضعيت جــوى و تحويل محصول توســط 

كارخانه ها تا اواخر آذرماه ادامه دارد.
وى همچنين با اشاره به اينكه درحال حاضر 
از 15شــهريورماه كارخانه هاى قند آغاز به 
خريد محصــول از چغنــدركاران كرده اند، 
گفت: در حال حاضر چغندركاران اسدآبادى 

براى تحويل محصول خود به كارخانه هاى 
طرف قرارداد با شهرســتان داراى مشــكل 
نيســتند، اما معموالً به دليل پيك برداشــت 
از 15مهرماه تا آبان ماه احتمال كمبود وسيله 

براى حمل به كارخانه وجود دارد.
مرادى بيان كــرد: كارخانه هاى قند همدان، 
اصفهان و قزوين كارخانه هاى طرف قرارداد 
شهرســتان بوده كه امسال به ازاى هر هكتار 
55 تُن محصول از چغندركاران اســدآبادى 

دريافت مى كنند.

پيش بينى برداشت 135هزار تُن چغندرقند 
در اسدآباد

 تاكنون بهســازى 123روستاى شهرستان 
مالير آغاز شده اســت و فاز نخست در 90

روستا به بهره بردارى رسيده است.
مالير  اســالمى  انقالب  بنيادمســكن  مدير 
در گفت وگو با همدان پيام، گفت: تا ســال 
1395 تعداد كل روستاهايى كه طرح هادى 
در آنها اجرا شده 45 روستا بوده است اين 
آمار از سال 1395 به 123روستا تغيير كرده 

است.
داود ســورى در ادامه افزود: از اين تعداد در 
انجام شده  14روســتا صرفًا عمليات خاكى 
اســت و در 109روســتا عمليات زيرسازى، 
جدول گذارى و در 90 روســتا آســفالت آن 

تكميل و به بهره بردارى رسيده است.
وى با اشاره به طرح هاى بنيادمسكن انقالب 
اســالمى مالير در هفته دولت گفت: امسال 
بهســازى و اجراى طرح هادى و آسفالت 8

روستا با اعتبارى بالغ بر 4ميليارد تومان افتتاح 
و به بهره بردارى رسيد.

ســورى افزود: درصــورت تخصيص اعتبار 
الزم با توجه به برنامه ريزى كه صورت گرفته 
است در سال 1400 بازنگرى 31روستا انجام 

مى شــود و روســتاهايى كه به بازنگرى نياز 
دارند بازنگرى آنها انجام مى شود.

 جايگاه خوب شهرستان مالير 
در مقاوم سازى مسكن روستايى

وى به مقاوم ســازى 17هــزار و 800 واحد 
مسكن روســتايى در اين شهرســتان اشاره 
كــرد و گفت: هزار و 100واحد از اين تعداد 
مربوط به بازســازى واحدهاى آسيب ديده از 
ســيل فروردين ماه 1398اســت كه عمليات 
بازســازى آنها از محل اعتبارات سيل 1398

به پايان رسيده است.
مدير بنيادمسكن انقالب اسالمى مالير افزود: 
490 واحد مسكن روستايى با اعتبارى بالغ بر 
102ميليارد و 29ميليون تومان به بهره بردارى 

رسيد.
وى در اين رابطه گفت: از اين مبلغ حدود 35

ميليارد تومان در قالب تســهيالت بهسازى و 
بالعوض به متقاضيان پرداخت شــد و مابقى 
ايــن مبلغ نيز آورده متقاضيــان براى تكميل 

واحدها بوده است.
سورى همچنين به تعداد مسكن مقاوم سازى 
شــده در قالب مســكن محرومان اشاره كرد 

و افزود: تعداد مســكن مقاوم ســازى شــده 
محرومان در سالجارى 250واحد با اعتبارى 
بالغ بــر 28ميليارد تومان بوده اســت كه از 
ايــن مقدار 17ميليــارد و 500 ميليون تومان 
تســهيالت و 10ميليارد و 500ميليون تومان 
بالعوض بوده است و تمامى اين واحدها نيز 

به بهره بردارى رسيده اند.
وى همچنيــن از بانك هــاى پرداخت كننده 
اين تســهيالت خواســت: به منظور جذب 
حداكثرى اين تسهيالت تا جايى كه مى توانند 
نحــوه ضمانت اين وام ها را تســهيل كنند تا 
بتوانيم شاخص مقاوم سازى مسكن روستايى 

اين شهرستان را ارتقا دهيم.
ســورى به كافى نبودن تسهيالت و افزايش 
دســتمزدهاى  و  ســاختمانى  مصالح  قيمت 
كارگران اشــاره كرد و افزود: اين هزينه هاى 
افزايــش يافته موجب شــده اســت كه در 
مقاوم سازى مســكن هاى روستايى با مشكل 
مواجه شــويم چراكه حــدود 40 درصد اين 
هزينه ها تســهيالت اســت، مابقى آن را بايد 
متقاضيــان تأميــن كنند  و مبلغ تســهيالت 
مقاوم ســازى در سال 1400 مبلغ 100ميليون 

تومان براى هر واحد مسكونى با نرخ كارمزد 
5 درصد است.

از  برخــى  عملكــرد  بــه  همچنيــن  وى 
ضمانــت  نپذيرفتــن  در  بانك هاى عامــل 
زنجيــره اى انتقاد كرد و گفــت: اگر در اين 
رابطــه همكارى بيشــترى بــا وام گيرنده ها 
صورت بگيرد در اين مورد مشــكل كمترى 
به وجود مى آيد و متقاضى به راحتى مى تواند 

تسهيالت خود را دريافت كند.
تســهيالت  وام گيرنده  از  همچنين  ســورى 
مســكن روســتايى افــزود: آنها نســبت به 
پرداخــت تســهيالت خــود اقــدام كنند تا 
تسهيالت مقاوم سازى مسكن در اختيار ساير 

متقاضيان قرار بگيرد.
وى گفت: شهرســتان ماليــر داراى 26هزار 
واحد مســكن روســتايى اســت كه تاكنون 
17هزار و 800 واحد آن مقاوم ســازى شده 

است.
ســورى در پايان از تالش فرماندار مالير و 
همچنيــن نماينده هاى مردم مالير در مجلس 
شوراى اسالمى براى جذب اعتبارات تشكر 

كرد.

اجراى طرح هادى و بهسازى 123روستا در شهرستان مالير

 GNAF اجراى طرح ملى
شهر قروه درگزين

 جلسه هماهنگى آغاز عمليات اجرايى 
طرح GNAF شهر قروه درگزين برگزار 
شد. اين جلسه با حضور شهردار، اعضاى 
شــوراى اسالمى و مجرى طرح در محل 
شهردارى درخصوص آغاز مرحله اجرايى 

طرح برگزار شد.
شــهردار شــهر قروه درگزيــن گفــت: بــا 
اجــراى ايــن طــرح تمــام امــالك ســطح 
ــه روز  ــالك و كدپســتى ب ــهر داراى پ ش
ــز از  ــهريان عزي ــود و همش ــد ب خواهن
ــت  ــه در مديري ــرح از جمل ــاى ط مزاي
مرســوالت پســتى، اطالعــات دقيــق 

ــد  ــت بحــران و... بهره من ملكــى، مديري
مى شــوند.

مهدى اســفنديارى صالح افزود: شــايان 
ذكــر اســت در مرحله نخســت طرح 
به هنگام ســازى معابر و اصالح اطالعات 
اوليه GNAF شهر قروه درگزين توسط 

مجرى طرح به اتمام رسيده است.
وى گفت: پس از گزارش واصله مقرر 
شــد مجرى طرح در اسرع وقت نسبت 
ب ه چاپ، نصب پالك و كدپســتى و 
QRاطالعات جغرافيايى امالك شــهر

اقدام نمايد.

@bazarehamedan
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بيانيه  مشترك ايران و آژانس 
اجازه به بازرسان براى سرويس 

فنى تجهيزات نظارتى 
 در بيانيه  مشــترك ايران و آژانس توافق شــد به بازرسان آژانس 
اجازه داده شود تا نسبت به سرويس فنى تجهيزات نظارتى مشخص 
شده و جايگزينى كارت هاى حافظه آنها كه تحت مهر و موم مشترك 

در ايران نگهدارى مى شوند، اقدام كنند.
به گــزارش فارس، روز گذشــته همزمان با ســفر مديركل آژانس 
بين المللى انرژى اتمى به تهران و ديدارش با محمد اســالمى معاون 
رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژى اتمى بيانيه  مشتركى صادر شد.
رافائل گروسى در رأس هيأتى به منظور ديدار و گفت وگو با رئيس 
ســازمان انرژى اتمى وارد تهران شــد، پيش از ظهر روزگذشــته با 
حضــور در محل ســازمان انرژى اتمى با محمد اســالمى ديدار و 

گفت و گو كرد كه اين ديدار 2 ساعت به طول انجاميد.
 ■ اين بيانيه به شرح زير است:

طرفين، روح همكارى و اعتماد متقابل و اهميت تداوم آن و همچنين 
ضرورت رســيدگى به موضوعــات فيمابين در فضايى ســازنده و 

منحصراً فنى را مورد يادآورى و تأكيد مجدد قرار دادند.
در چارچوب تعامــالت و همكارى هاى موجــود فيمابين، طرفين 

تصميم گرفتند ديدارهاى متقابل را در سطوح مرتبط تداوم دهند.
در همين راســتا، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژى اتمى 
ايران در حاشــيه كنفرانس عمومى آژانس با مديركل ديدار مى كند و 
مديركل نيز در آينده نزديك به تهران ســفر مى كند تا مشورت هاى 
ســطح باال با هدف تقويــت همكارى هاى بين ايــران و آژانس در 
حوزه هاى مختلف و بحث درخصوص موضوعات فعلى مورد عالقه 

متقابل، با دولت جمهورى اسالمى ايران داشته باشد.
بــه بازرســان آژانــس اجــازه داده مى شــود تــا نســبت بــه ســرويس 
فنــى تجهيــزات نظارتــى مشــخص شــده و جايگزينــى كارت هــاى 
حافظــه آنهــا كــه تحــت مهــر و مــوم مشــترك در ايــران نگهــدارى 
ــدام،  ــن اق ــام اي ــان انج ــى و زم ــد. چگونگ ــدام كنن ــوند، اق مى ش

مــورد توافــق دوطــرف قــرار گرفــت.
ديدار گروســى و هيأت آژانس با محمد اســالمى 2ساعت به طول 
انجاميــد و پــس از آن وى به همراه اســالمى در جمع خبرنگاران 

حضور يافت و به تشريح گفت وگوهاى انجام شده پرداخت.
 گروسى دوباره به تهران مى آيد

رئيس ســازمان انرژى اتمى كشورمان پس از ديدار مديركل آژانس 
بين المللى انرژى اتمى در تهران در جمع خبرنگاران گفت: مذاكرات 
ســازنده اى را انجام داديم و قرار شــد مديركل در آينده نزديك به 

تهران سفر كند.
محمد اســالمى گفت: به دعوت ســازمان انرژى اتمى آقاى رافائل 
گروســى به تهران تشــريف آوردند و مذاكرات خوب و سازنده اى 
را انجام داديم. روح حاكم بر مذاكرات ايجاد فرصت براى توســعه 
همكارى ها در چارچوب موازين و مقررات آژانس بين المللى انرژى 

اتمى است.
معاون رئيس جمهور بيان كرد: كل مســائل فيمابين اساسًا فنى است 
و هيچگونه مســائل سياسى، جايگاهى را در روابط فيمابين نخواهد 
داشــت.تفاهم كرديم در اجالس آينده آژانس شــركت و در حاشيه 

اجالس مذاكرات خودمان را ادامه دهيم.
مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى هم پس از اين ديدار در جمع 
خبرنگاران گفت: «براى من اين بازديد بســيار مهم است چون پس 
از روى كارآمدن دولت جديد اســت. اين بدان معناست كه ايران و 

آژانس بايد با هم كار كرده و همكارى خود را گسترش دهند.
ــوى  ــوازى و گفت وگ ــالمى و ميهمان ن ــه از اس ــى در ادام گروس
ــد  ــا باي ــزود: م ــى كــرد و اف مثبــت و عميقــى كــه داشــتند قدردان
ــا هــم مذاكــره و تبادل نظــر داشــته باشــيم. ايــن  ــاره مســائل ب درب
ــاره  ــدار مــن پــس از انتصــاب اســالمى اســت و درب نخســتين دي
مســائل فنــى صحبــت شــد. مــن مجــدداً بــراى گفت وگــوى ســطح 

ــردم. ــران برمى گ ــه اي ــى ب ــات ايران ــا مقام ــاال ب ب

عضو كميسيون آموزش وتحقيقات:  
مخالف برپايى كالس هاى حضورى 

دانشجويان هستيم
 مخالف برگزارى كالس هاى حضورى مقطع كارشناســى پيش از 

پايان واكسيناسيون دانشجويان هستيم.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، عضو كميسيون آموزش، تحقيقات و 
فناورى مجلس  شوراى اسالمى گفت: كالس هاى مقطع كارشناسى نبايد 
قبل از تكميل واكسيناسيون دانشجويان به شكل حضورى برگزار شود 
و تنها دانشــجويان رشته هاى فنى وحرفه اى بايد از خدمات كالس هاى 

حضورى استفاده كنند.
حجت االســالم احمدحســين فالحى با بيان اينكه دانشجويان مقطع 
كارشناســى همچنان از خدمات آموزش مجازى بهره مند مى شــوند، 
افزود: همانگونه كه وزير علوم در نشســتى كه با اعضاى كميســيون 
آموزش وتحقيقــات داشــت، مطرح كرد برگــزارى كالس هاى مقطع 
كارشناسى دانشگاه ها فعًال منتفى است، چراكه واكسيناسيون براى استادان 
دانشگاه ها انجام شده، اما همه دانشجويان هنوز واكسن تزريق نكرده اند. 
وى بيــان كرد: البته در 2 گروه تحصيالت تكميلى ارشــد و دكترى به 
علت برگزارى آزمون جامع و ارائه پايان نامه كالس ها حضورى برگزار 
مى شود و حتى دانشجويان اين مقاطع مى توانند از خدمات خوابگاهى 

نيز بهره مند شوند.
فالحى گفت: يكى از پيشــنهاد هاى مطرح شــده اين بود كه خدمات 
آموزش مجازى به دانشجويان رشته هاى فنى معنايى ندارد، زيراكه آنها 
بايد حتماً در محيط كارگاهى و آزمايشــگاهى حضور پيدا كنند، ضمن 

اينكه اين فضا ها گسترده بوده و در آن ازدحامى نخواهد شد.

مخالفت سرمدى با استعفاى قاضى زاده
 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با استعفاى قاضى زاده هاشمى از 

نمايندگى مردم مشهد و كالت موافقت كردند.
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى در جلسه علنى 
روزگذشته با 218رأى موافق، 22 رأى مخالف و 5رأى ممتنع از مجموع 
253 نماينده حاضر با اســتعفاى سيد اميرحســين قاضى زاده هاشمى 
موافقــت كردند. پيش از رأى گيرى نماينده مردم اســدآباد در مجلس 
شوراى اسالمى در مخالفت با استعفاى قاضى زاده هاشمى گفت: دشمنان 
تمام توان و تمام تالش خود را براى توطئه عليه جمهورى اســالمى به 

كار مى برند و بايد مجلس انقالبى از همه توان خود استفاده كند.
كيومــرث ســرمدى واله در ادامه افزود: مجلس در چنين شــرايطى به 
نيروهاى توانمند خود نياز دارد و قاضى زاده هاشــمى از افراد ايثارگر و 
باسابقه 4 دور نمايندگى است كه نقش و رسالت مهمى در قانونگذارى 

و اداره مجلس شوراى اسالمى دارد.
وى بيان كرد: مردم شــهر مشــهد و كالت با انتخاب وى انتظار ادامه 
خدمت اين بزرگوار در كســوت نمايندگى همه مــردم ايران را دارد و 
حضور مستمر قاضى زاده در اين سنگر مى تواند منشأ خدمات بيشترى 
باشد و با رفتن اين بزرگوار و خالى ماندن يك صندلى كه ممكن است 

تا آخر اين دوره اين صندلى خالى بماند.

استقبال رسمى رئيس جمهور از نخست وزير عراق
حجت االسالم ابراهيم رئيسى رئيس جمهورى اسالمى ايران روز گذشته به طور 
رســمى از"مصطفى الكاظمى" نخســت وزير عراق در ساختمان اجالس سران 

استقبال كرد.
به گزارش ايرنا، بالفاصله پس از مراســم استقبال رســمى مذاكرات دوجانبه 

رئيس جمهورى اسالمى ايران و نخست وزير عراق آغاز شد.
توســعه و تحكيم هرچه بيشــتر همكارى هاى دوجانبه در زمينه هاى مختلف 
سياسى، اقتصادى و فرهنگى و بررســى و تبادل نظر پيرامون مهمترين مسائل 
منطقه اى و بين المللى از جمله مهمترين محورهاى مذاكرات هيأت هاى عاليرتبه 

2 كشور اعالم شده است.
نخست وزير عراق در چارچوب يك سفر رسمى دوجانبه و به منظور ديدار و 

گفت وگو با مقام هاى كشورمان به ايران سفر كرد.

بزودى تزريق روزانه واكسن 
به 2 ميليون ُدز مى رسد

 رئيس كميسيون اجتماعى مجلس شــوراى اسالمى اعالم كرد كه واردات 
مســتمر در كنار توليد واكسن نشان داد اگر اراده كار و خدمت باشد، كارها به 

سامان مى رسد.
ولى اســماعيلى در پيامى در حســاب كاربرى خود در فضاى مجازى نوشت: 
واردات مســتمر در كنار توليد واكســن در داخل كشور و تزريق بيش از يك 
ميليون و 100 هزار ُدز، نشان داد اگر اراده كار و خدمت باشد، كارها به سامان 

مى رسد.
رئيس جمهــور  در  امــروز  كــه  قــوى  اراده  بــا  گفــت:  وى 
ــون  ــه 2ميلي ــن ب ــه واكس ــق روزان ــزودى تزري ــدم، ب ــرم دي محت

مى رســد. ُدز 

طرح استفساريه صندوق ذخيره فرهنگيان 
وصول شد

 طرح هاى اســتقالل آب وفاضالب روســتايى از آب وفاضالب شــهرى و 
استفساريه صندوق ذخيره فرهنگيان اعالم وصول شد. به گزارش خانه ملت، در 
نشست علنى روز گذشته مجلس شوراى اسالمى طرح هاى اصالح حوزه هاى 
انتخابيه داراى 5 شهرســتان، استقالل آب وفاضالب روستايى از آب وفاضالب 
شهرى، استفســاريه صندوق ذخيره فرهنگيان موضوع تبصره 63 قانون برنامه 
دوم توسعه اعالم وصول شد. همچنين در اين جلسه طرح هاى اصالح ماده 82 
قانون آيين نامه داخلى مجلس، نحوه پرداخت به موقع غرامت خسارت ديدگان 
بيمه كشــاورزى، استفســاريه ماده 2 قانون اجراى سياست هاى كلى اصل 44 
قانون اساســى و طرح الحاق يك بند به تبصره 4 قانون تعيين وضعيت امالك 

واقع در طرح هاى دولتى و شهردارى به صورت عادى اعالم وصول شد.

آگهى مزايده عمومى اجاره امالك تجارى شهردارى مالير 
(نوبت دوم) به تاريخ 1400/06/15

حسين بابايى - سرپرست شهردارى مالير 

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره 374/ش/5/م مورخه 1400/04/15 يك واحد از واحدهاى تجارى خود را از طريق نشر آگهى مزايده 
به اشخاص حقيقى و حقوقى واجد صالحيت عمومى در قالب اجاره دو ساله واگذار نمايد.

 لذا متقاضيان مى توانند پيشنهاد كتبى خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى شنبه مورخه 1400/07/03 به همراه 5٪ مبلغ كل پايه به صورت نقد (واريز 
به حساب 0105598672002 بانك ملى مالير) يا اسناد خزانه با ضمانت نامه بانكى به همراه مدارك شناسايى معتبر (جهت اشخاص حقيقى كپى تمام 
صفحات شناسنامه و كارت ملى و اشخاص حقوقى كپى اساسنامه به همراه آخرين تغييرات) و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى از طريق سامانه 
تداركات دولت ارسال نمايند و الزامًا مى بايست اصل ضمانتنامه شركت در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد. همچنين جهت كسب اطالعات 
يبشتر مى توانند با شماره مستقيم 32226061- 081 داخلى 179 تماس حاصل نمايند و صرفًا مى توانند اطالعات مورد نياز جهت شركت در مزايده را از 

سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشانى setadiran.ir دريافت دارند.
قيمت پايه و مشخصات: 

پرداخت  پيش  با  ريال   60,000,000 مبلغ  اول  سال  ماهيانه  اجاره  مترمربع،  مساحت 166/41  به   2 شهروند  تجارى  مجتمع  در  واقع  شماره 13  مغازه   (1
700,000,000 ريال با افزايش 20 درصد براى سال دوم 

2) مدت اجاره از تاريخ انعقاد قرارداد 2 سال شمسى مى باشد.
الزامًا  و  نمايند  ارسال  دولت  تداركات  سامانه  طريق  از  مورخ 1400/06/24  چهارشنبه  روز  ادارى  وقت  پايان  تا  مزايده:  اسناد  اخذ  و  تحويل  مهلت   (3

مى بايست اصل ضمانتنامه شركت در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد.
4) هزينه نشر آگهى مزايده به عهده برنده مى باشد.

5) چنانچه برنده مزايده از واريز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خوددارى نمايد، سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و به نفر دوم 
واگذار مى شود و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

6) پس از مشخص شدن برنامه سپرده نفرات بعدى به آنها مسترد مى گردد.
7)به پيشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمى شود.

8)تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در مورخ يك شنبه 1400/07/04 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردار مى باشد.
9)مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشايى مى باشد.

(م الف 193)

آگهى مزايده عمومى اجاره امالك تجارى شهردارى مالير 
(نوبت دوم) به تاريخ 1400/06/15

حسين بابايى - سرپرست شهردارى مالير 

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره 346/ش/5/م مورخه 1400/04/08 يك واحد از واحدهاى تجارى خود را از طريق نشر آگهى مزايده 
به اشخاص حقيقى و حقوقى واجد صالحيت عمومى در قالب اجاره دو ساله واگذار نمايد. لذا متقاضيان مى توانند پيشنهاد كتبى خود را حداكثر تا پايان 
وقت ادارى شنبه مورخه 1400/07/03 به همراه 5٪ مبلغ كل پايه به صورت نقد (واريز به حساب 0105598672002 بانك ملى مالير) يا اسناد خزانه با 
ضمانت نامه بانكى به همراه مدارك شناسايى معتبر (جهت اشخاص حقيقى كپى تمام صفحات شناسنامه و كارت ملى و اشخاص حقوقى كپى اساسنامه 
به همراه آخرين تغييرات) و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى از طريق سامانه تداركات دولت ارسال نمايند و الزامًا مى بايست اصل ضمانتنامه شركت 
در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد. همچنين جهت كسب اطالعات يبشتر مى توانند با شماره مستقيم 32226061- 081 داخلى 179 تماس حاصل 

نمايند و صرفاً مى توانند اطالعات مورد نياز جهت شركت در مزايده را از سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشانى setadiran.ir دريافت دارند.
قيمت پايه و مشخصات: 

1) فروشگاه واقع در مسكن مهر به مساحت 129/36 مترمربع، اجاره ماهيانه سال اول مبلغ 40,000,000 ريال با پيش پرداخت 200,000,000 ريالى افزايش 
20 درصد براى سال دوم

2) مدت اجاره از تاريخ انعقاد قرارداد 2 سال شمسى مى باشد.
الزامًا  و  نمايند  ارسال  دولت  تداركات  سامانه  طريق  از  مورخ 1400/06/24  چهارشنبه  روز  ادارى  وقت  پايان  تا  مزايده:  اسناد  اخذ  و  تحويل  مهلت   (3

مى بايست اصل ضمانتنامه شركت در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد.
4) هزينه نشر آگهى مزايده به عهده برنده مى باشد.

5) چنانچه برنده مزايده از واريز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خوددارى نمايد،سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و به نفر دوم 
واگذار مى شود و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

6) پس از مشخص شدن برنامه سپرده نفرات بعدى به آنها مسترد مى گردد.
7) به پيشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمى شود.

8) تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در مورخ يك شنبه 1400/07/04 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردار مى باشد.
9) مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشايى مى باشد.

 (م الف 194)

واكسيناسيون سربازان
 از هفته آينده آغاز مى شود

 على خضريان نماينده مردم تهران در مجلس گفت: با عنايت 
به اهميت ســالمت جوانانى كه به "ســربازى " اعزام مى شوند و 
اجتمــاع غيرقابل انكار ســربازان در تأمين " امنيت " كشــور، در 
روزهاى گذشــته از وزارت بهداشت و ستادكل نيروهاى مسلح 
پيگير " واكسيناسيون سربازان " بودم؛ كه بحمدا... امروز مطلع شدم 

اين مهم براى 400 هزار نفر از هفته آينده آغاز مى شود.     

محمد ترابى »
 نام 2، 3 نفر در روزهاى گذشــته به عنوان 
گزينه هاى اصلى اســتاندارى همدان بر ســر 
زبان ها افتاده است. نظامى و بومى بودن، ويژگى 
مشــترك 2تن از اين گزينه هاى مطرح شــده 
اســت. از اين رو نظامى و بومى بودن استاندار 
آينده همدان، محتمل تريــن پيش بينى به نظر 

مى رسد. 
مى تــوان گفــت از آنجايى كه خــود وزارت 
كشور پيشنهاد گزينه اســتاندارى را از مجامع 
فعاليت هاى  تمــام  بود،  خواســته  نمايندگان 
چهره ها و گروه هاى سياســى در همدان براى 
تأثيــر در انتصاب اســتاندارى همدان، متوجه 
مجمع نمايندگان شــده بود. با اين حال پس از 
اينكه مجمع نمايندگان استان بر سر گزينه هاى 
پيشــنهادى اســتاندارى به وزرات كشــور به 
جمع بندى نرسيدند، حواشى پيرامون انتصاب 
اســتاندارى همدان با شدت بيشترى ادامه پيدا 

كرد. 
رزومه و ســوابق 27نفر گزينه اى كه قرار بود 
براى اســتاندارى همدان در مجمع نمايندگان 
اســتان موردبررسى قرار بگيرند، به اضافه يك 
نفر ديگر، توسط خود اين افراد و يا گروه هاى 
معارف آنها، به وزارت كشور ارسال شد، البته 
برخى از حواشى پيرامون اين مسأله بود كه خود 
مجمع نمايندگان تمامى گزينه ها را به وزارت 
كشور معرفى كرده، كه اين مسأله از سوى چند 
تن از اعضاى اين مجمع تكذيب شــد و اعالم 
كردند كه مجمع نمايندگان هيچ گزينه اى را به 

وزارت كشور معرفى نكرده است. 
 ليست 27 نفره استاندارى

 به كجا رسيد؟
از آنجايى كه ابتدا قــرار بود گزينه هاى اصلى 
اســتاندارى از ميان اين افراد مشــخص شود، 
شــنيده ها حكايــت از حضور نــام برخى از 
چهره هــاى اســتان در ايــن ليســت 27نفره 
حكايــت مى كرد كــه انتخاب آنها از ســوى 
مجمع نمايندگان به عنوان گزينه هاى پيشنهادى 
محتمل تــر از ديگــران بــود. گمانه زنى ها در 
رســانه ها و محافــل سياســى و همچنيــن 
برخــى از شــنيده ها حكايت از نام اســكندر 
مديريت وبرنامه ريزي  سازمان  صيدايي(رئيس 

اســتان)، على اكبــر فاميل كريمى(سرپرســت 
اســتاندارى)، روح ا... نباتى نفر سوم انتخابات 
مجلس ســال 1398، خسرو ســامرى(معاون 
استاندار)،  عســگرى(معاون  حميد  استاندار)، 
مصطفــى  سردارآبنوش(فرمانده ســپاه)، 
زمانيان(استاد دانشگاه)، محمدرضا امامى(معاون 
استاندار) و برخى ديگر از افراد همچون عباس 
پيشنهادى  گزينه هاى  براى  صوفى(شــهردار) 
مجمع نمايندگان به وزارت كشــور حكايت 

داشت.
 چهره هاى اســتان از چه كســانى 

حمايت كردند؟
بــا اين حال پــس از اينكه گزينــش احتمالى 
اســتاندارى همدان از محدوده ليست 27نفره 
(با اضافه شــدن يكى ديگر از افراد اين ليست 
به 28نفر رســيد) خارج شد، اسامى گزينه هاى 
احتمالى تغييــر پيدا كرد. وزن كشــى قدرت 
سياســى چهره هاى سياسى اســتان در پشت 
پرده براى تأثير در انتصاب اســتاندارى، ارتباط 
برخى از افراد كه خود به عنوان گزينه احتمالى 
براى اســتاندارى مطرح بودند با بدنه دولت و 
برخى ديگر از مســائل، از جمله داليلى بودند 
كه در هفته گذشــته احتمال انتصاب برخى از 

گزينه هاى مطرح را كاهش داد و نام برخى ديگر 
را مطرح كرد. در اين ميان نام برخى از گزينه ها 
همچون سردار شادمانى معاون هماهنگ كننده 
قــرارگاه مركــزى خاتم االنبيــا(ع) و مهدى 
غضنفرى وزير اسبق صنعت در دولت محمود 
احمدى نژاد از يكسو و از سوى ديگر نام افرادى 
همچون محمود احديان رئيس ستاد شهرستان 
حجت االسالم رئيســى در زمان انتخابات، در 

برخى از محافل مطرح مى شد. 
 در حال حاضر چه كســانى به عنوان 

گزينه هاى اصلى مطرح مى شود؟
گفتنى اســت كه البته در ايــن ميان نام برخى 
از گزينه ها همچون حميد عســگرى به علت 
ارتباط وى با احمد وحيدى وزير فعلى كشور، 
در سال هاى حضور اين وزير در وزارت دفاع، 
همواره به عنوان يكــى از گزينه هاى اصلى به 

قوت خود باقى ماند. 
با اين حال اواخر هفته گذشــته نام محمدجواد 
زمرديان مدير اســبق اداره كل حفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس اســتان در كنار افرادى 

همچون عسگرى و زمانيان مطرح شد. 
شنيده ها حكايت از آن دارد كه زمرديان در ابتدا 
جزء گزينه هاى مورد حمايت جريان هاى شكل 

گرفته پيرامون تأثير بر انتصاب استاندار همدان 
نبود، اما در حال حاضر با مطرح شــدن نام وى 
به عنوان يكى از گزينه هاى استاندارى همدان، 
برخى  از چهره هاى شاخص استان از انتصاب 

وى به نحوى استقبال كرده اند. 
گفتنى اســت كه در ليست هاى منتشر شده از 
گزينه هاى احتمالى استانداران دولت سيزدهم 
كه در چند روز گذشــته، نسبت به شنيده ها و 
گمانه زنى هاى پيرامون وزارت كشور از سوى 
خبرگزارى ها منتشر شده، نام زمرديان، عسگرى 

و زمانيان به چشم مى خورد. 
 استاندار بومى و نظامى 

در ميــان ايــن 3 گزينه احتمالــى بومى براى 
اســتاندارى همدان، 2 تن از آنها(عســگرى و 
زمرديان) نظامى هســتند. از ايــن رو گزينش 
استاندار نظامى و بومى براى همدان محتمل به 
نظر مى رسد، البته در اين ميان نام سردار آبنوش 
به عنوان گزينه اى نظامى و بومى ديگر نيز مطرح 

است. 
گفتنى است، از آنجايى كه وحيدى وزير كشور 
خود نظامى اســت، از ابتدا احتمــال افزايش 
اســتانداران نظامى در كشــور موردتوجه قرار 

گرفته است. 

پيش بينى انتصاب استاندار بومى 
ولى نظامى

■ امروز ليست 5 نفره استاندارى همدان به وزارت كشور ابالغ مى شود
رئيس مجمع نمايندگان استان در گفت وگو 
با خبرنگار ما با اعالم خبر برگزارى جلسه 
مجمع نمايندگان روزگذشته براى گزينش 
گزينه هاى استاندارى همدان، اظهار كرد: 
جلســه مذكور با اكثريت اعضاى مجمع 
نمايندگان(8 نفر) برگزار شــد  كه در اين 
جلسه 5 گزينه پيشنهادى براى استاندارى 

همدان انتخاب شد. 
حجت االسالم احمد حسين فالحى با بيان 
اينكه امروز ليســت گزينه هاى پيشنهادى 
مجمــع نمايندگان را به وزارت كشــور 
ابالغ خواهد كــرد، افزود: اعضاى مجمع 

نمايندگان طبق مصوبه جلسه گذشته، تعهد 
اخالقى دادند كه براى انتصاب اســتاندار 
همدان به صورت جداگانه و انفرادى راى 

زنى نكنند. 
نماينده مــردم همدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى در پاسخ به اين سوال كه 
آيا ليست 5 نفره مجمع نمايندگان از ميان 
ليســت 27 نفره مطرح شده انتخاب شده 
اســت؟ آيا افرادى خارج از اين ليســت 
27 نفره مــورد بررســى و گزينش قرار 
گرفتند؟گفت: بله، اعالم كرديم كه هر كس 
گزينه ديگرى دارد مى تواند مطرح كند و 

محدوديتى براى گزينه ها وجود نداشت. 
وى در پاســخ به اين سوال كه گزينش به 
چه صورتى انجام شد؟، پاسخ داد: هر يك 
از نمايندگان 5 نفر را انتخاب كردند و هر 
يك از اين گزينه هــا كه باالترين راى را 
داشــت، به ترتيب اولويت در اين ليست 

قرار گرفت. 
رئيس مجمع نمايندگان اســتان در پاسخ 
به ســوالى ديگرى مبنى بر اينكه در حال 
حاضر در وزارت كشور نام چند نفر براى 
استاندارى همدان مطرح است، آيا با ارائه 
اين ليست 5 نفر از سوى مجمع نمانيدگان، 

وزارت كشــور تنها از ميــان گزينه هاى 
انتخاب خواهد كرد؟ يا  مجمع نمايندگان 
اين افراد هنوز به عنــوان گزينه احتمالى 
مطرح هستند؟، پاســخ داد: ليست 5 نفره 
مجمع نمايندگان اســتان به وزارت كشور 
يك ليســت پيشنهادى اســت و ممكن 
اســت كه وزارت كشــور از ميان گزينه 
هاى پيشنهادى مجمع انتخاب نكند و فرد 

ديگرى را در اين سمت منتصب كند.
فالحــى در پايان اظهار اميدوارى كرد كه 
هرچه سريع تر تكليف استان همدان براى 

انتخاب استاندار مشخص شود.
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نيش و نـوش

نگاه

دانش آموزان 12تا 18ساله واكسن كرونا دريافت مى كنند
 ســخنگوى كميســيون آموزش وتحقيقات مجلس بيان كرد: وزارت بهداشت اعالم كرده كه تمامى معلمان، اساتيد، دانشجويان و 
كارمندان ادارى مدارس و دانشگاه ها در اولويت تزريق واكسن قرار دارند، همچنين دانش آموزان 12تا 18ساله دبيرستانى هم بزودى 
واكســن دريافت مى كنند. رضا حاجى پور در گفت وگو با فارس، درباره تزريق واكسن به دانش آموزان و معلمان گفت: اين موضوع 
در كميســيون آموزش با حضور وزير بهداشــت و وزير علوم و سرپرست وزارت آموزش وپرورش با دستور كار بازگشايى مدارس 
و دانشگاه ها در مهرماه بررسى شد. وى افزود: وزارت بهداشت اعالم كرده كه تمامى معلمان، اساتيد، دانشجويان و كارمندان ادارى 
مدارس و دانشگاه ها در اولويت تزريق واكسن قرار دارند، همچنين دانش آموزان 12تا 18ساله دبيرستانى هم بزودى واكسن دريافت 
مى كنند. سخنگوى كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس شوراى اسالمى بيان كرد: به دانش آموزان و خانواده هاى آنها، معلمان، اساتيد 
دانشگاه و دانشجويان توصيه مى كنم كه فعًال بناى تحصيل در مهرماه به صورت غيرحضورى است مگر برخى استان هاى كم جمعيت 

كه دانش آ موزان كمترى داشته و وضعيت كرونا در آن مناطق سفيد و يا آبى است.

ايران پس از آلمان و فرانسه رتبه سوم تزريق واكسن كرونا را كسب كرد
 جمهورى اســالمى ايران پس از آلمان و فرانســه در مقايسه آمار باالى يك ميليون تزريق واكسن هفتگى در كشورهاى اروپايى، 

رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
به گزارش وبدا، بيشترين تزريق هفتگى و روزانه در آلمان به ترتيب 6 ميليون و 75هزار دز و870 هزار دز به ثبت رسيده است كه با 
آمار اعالم شده در جايگاه نخست اين رتبه بندى قرار دارد، همچنين رتبه دوم به كشور فرانسه كه آمار تزريق 4 ميليون و 777 هزار دز 
به صورت هفتگى و 680هزار دز به صورت روزانه را دارد، اختصاص يافته است. براساس اين گزارش، از ابتداى آغاز واكسيناسيون 
در ايران بيشترين تزريق هفتگى 4ميليون و 744 هزار دز اعالم و ميانگين تزريق روزانه هم 680هزار دز ثبت شده است كه براساس 
آن ايران پس از آلمان و فرانسه رتبه سوم را دارد. انگليس با تزريق هفتگى 4 ميليون و 153 هزار دز و روزانه 593 هزار دز واكسن، 
اسپانيا با تزريق هفتگى 3 ميليون و 976 هزار دز و روزانه 570 هزار دز، ايتاليا با تزريق هفتگى 3 ميليون و 857 هزار دز و روزانه 550 

هزار دز و لهستان با تزريق هفتگى 2ميليون و 265هزار دز و روزانه 323 هزار دز به ترتيب در رتبه هاى بعدى قرار دارند.

هيچ مانعى جلودار كرونا نيست 
مهدى ناصرنژاد  »

 درحالى كه كشورهاى مختلف تمام توان خود را براى واكسيناسيون 
مردم خود براى پيشــگيرى از ابتال به ويروس كرونا گذاشــته اند، اما 
گزارش هاى خبرى توسط خبرگزارى هاى معتبر از گوشه و كنار جهان 
حاكى از اين است كه ســويه هاى جديد ويروس كرونا حتى از مانع 
واكسيناســيون هم عبور كرده و شدت ابتال و مرگ ومير ناشى از اين 

بيمارى روز به روز باالتر مى رود. 
آمارهاى رســمى سازمان بهداشت جهانى(19شــهريورماه) بيشترين 
تعــداد قربانيان كرونا را در حدود 2هزار تن و تعداد بيماران جديد را 
حدوداً 161هزار نفر را مربوط به آمريكا اعالم كرده اســت و آمارها 
بيانگر ســير صعودى عدد و رقم هاى كرونايى در 2 هفته اخير در اين 

كشور است. 
نكته قابل تأمل و نگران كننده براى مجامع پزشــكى از شرايط اوج و 
فرود گردش ويروس كرونا در كشورى مانند آمريكا اين است كه دامنه 
واكسيناســيون  در اين كشور با جمعيت حدود 340 ميليونى، به بيش 
از 62درصد از جمعيت هدف رسيده است درحالى كه شمار زيادى از 
بيماران مبتال به كرونا در آمارهاى روزانه از بين كسانى هستند كه حتى 

2 دز واكسن مربوطه را هم دريافت كرده اند .
امروز همچنين گزارش خبرنگار خبرگزارى صداوسيما از شرق آسيا 
از اوج گيرى مجدد بيمارى كرونا در اين بخش از آســيا و بخصوص 
كشور اندونزى حكايت داشت، درحالى كه گسترش واكسيناسيون در 

اين گونه كشورها به رقم 80 درصد نيز نزديك است .
آگاهــى از چنيــن آمار و ارقامى از شــدت خطر ويــروس كرونا با 
جهش ها و ســويه هاى جديد اين نگرانــى را ايجاد مى كند كه برنامه 
واكسيناسيون با هزينه هاى بسيار سنگينى كه بر دوش دولت ها و خود 
مردم تحميل مى كند، تا چقدر مى تواند موجب ايمنى و اطمينان خاطر 
ساكنان كره زمين برابر هجوم ويروس كرونا و اين دشمن ماورا زمينى 
باشــد، البته فراموش نكنيم با وجود تالش دانشمندان علوم پزشكى و 
فعاليت بدون وقفه مراكز تحقيقاتى در اقصى نقاط جهان براى دستيابى 
به واكسن كرونا، اما مجامع پزشكى همواره نسبت به ضرورت رعايت 
شــيوه نامه هاى بهداشــتى براى مصون ماندن از خطر بيمارى توصيه 
مى كنند. در واقع نظر به ناشــناخته ماندن عامل اصلى انتشار ويروس 
كرونا يا همان كوويد 19در جهان جاى اين شــك و ترديد نســبت 
به ميزان تأثير واكســن هاى متنوع ساخت كشــورها در جلوگيرى از 
ابتال نزد جوامع پزشــكى همچنان باقى اســت كه موارد بسيار ابتال 
افراد واكســينه شده نيز شــك و ترديدها را تقويت مى  كند. متأسفانه 
تاكنون آمار جداگانه اى از ابتالى افراد واكســينه شده در جهان به اين 
بيمارى در دسترس رسانه ها قرار نگرفته است، اما شمار چنين بيماران 
آنقدر فراوان اســت كه متأسفانه در همين مدت كوتاهى كه از برنامه 
واكسيناســيون در كشــورمان مى گذرد، حداقل 2 نفر از نزديكان اين 
نگارنده كه يكــى نوبت اول و ديگرى 2 نوبت واكســن را دريافت 
كرده اند، ناباورانه در دام عذاب آور ويروس كرونا گرفتار آمده و دوره 

بيمارى سخت و تلخى را گذرانده اند.
دم دســتى ترين تصور از علت ابتالى افراد واكســينه شده به بيمارى 
كرونا اين اســت كه اينان به تصور ايمنى و تقويت قدرت آنتى بادى 
خود در برابر ويروس، بى محابا مى شــوند و احتياط هاى الزم را انجام 
نمى دهند، البته تمام اين بازى ها و ســردرگمى ها ناشــى از قدرت و 

ناشناختگى ويروس مرموز و هزار چهره كرونا است .

آرمان ملى: تمام نمى شود، اگر تمام نكنيد
 دارى شعر مى سازى بر وزن تمام؟
آسيا: گروسى صبح امروز وارد تهران شد

 چشمت روشن
آفتاب: سريال زخم كارى يا سريال جواد عزتى؟

 چه فرقى مى كنه مهم مخاطبانن كه كيفور شدن
ابتكار: چه كسانى واكسن را سياسى كردند 

 همونايى كه االن دارن كاميون كاميون وارد مى كنن
اعتماد: هجوم شبه علم 

 اى داد بيداد
ايران: احكام ويژه براى استانداران

 كشت و كشتار به راه شد دوباره نه؟ 
جام جم: 30 ميليون دز در 30 روز اول

 حاال تو هم با 30 جمله بساز
جوان: فرمان واردات خودرو در مجلس چرخيد

 به سمت چپ يا راست؟
جمهورى اسالمى: پاييز خشك تر از تابستان در راه است 

 آب نيست عزيزم درك كن
خراسان: جنجال گوشى هاى شيائومى در ايران

 اينا كه از رفقا بودن
دنياى اقتصاد: نامعادله جهش توليد مسكن 

 اينا رو ول كن يك ميليون خونه كه در راه بچسب
شهروند: آرامش به بازار محصوالت پروتئينى بازمى گردد

 يعنى فقــط 5 تومن بذاريم روى يارانه بــراى خريد يك دبه 
ماست؟

صبح امروز: سيل واكسن و جان هايى كه ديگر نيست 
  زنده ها رو بچسب رفتنى ها كه رفتن ديگه

همشهرى: برگ سبز با سند برابر است
 ثبت هم آيا با سند برابر است؟

الندا سبب طوالنى شدن بيمارى 
در كودكان مى شود 

 معصومه معظمى »
 ويــروس الندا يا المبدا، مدلى جديد از كوويد 19 اســت كه در 

ايالت متحده و آمريكاى جنوبى گسترش يافته است.
كروناى الندا از ژانويه(دى ماه) 2021 آغاز به انتشــار كرده اســت و 

پيش بينى مى شود در جوالى(مرداد ماه)2021 به پيك خود برسد.
كروناى الندا نخستين بار از كشور پرو آغاز شد و پس از درگير كردن 
آمريكاى جنوبى درحال همه گيرى كل قاره آمريكا است. در نگاه كلى 
كروناويروس هــا، (Corona viruses) گروهــى از ويروس ها 

هستند كه از طريق ايجاد عفونت تنفسى ايجاد بيمارى مى كنند.
ايــن ويروس ها مى توانند عامل ايجاد برخى از انواع ســرماخوردگى 

معمولى تا عامل بيمارى هاى شديدترى مانند كوويد 19 باشند.
كروناويروس هــا، در دهــه 1960 كشــف شــدند. آخريــن نــوع 
SARS-) 2 كروناويروس ها، كروناويروس ســندرم حاد تنفســى

COV٢)، در دسامبر 2019 در شهر ووهان چين با همه گيرى در بين 
انسان ها شيوع پيدا كرد. 

كروناويروس ها به چند دسته تقسيم مى شوند: 1) آلفا كرونا 2)بتا كرونا 
3) گاماكرونا  4) دلتاكرونا  5) الندا يا المبدا كرونا. 

ساختار اين ويروس از 2 اليه تشكيل شده است، مواد ژنتيكى در مركز 
ويروس هستند و اليه بيرونى آنها را تاج پروتئينى تشكيل داده است.

پس از ورود ويروس به سلول ميزبان، ذره ويروس بدون پوشش شده 
و ژنوم آن وارد سيتوپالسم سلول مى شود.

كروناويروس ها هميشه از يك انسان به انسان ديگر منتقل مى شوند و 
براى انتقال آســان تر ممكن است تكامل يا جهش ژنتيكى پيدا كنند و 

موجب بيمارى زايى بيشترى در انسان ها شوند.
ويروس ها به سلول ها مى چسبند و تكثير مى شوند، هرچه چسبندگى 
بيشتر باشد  تقسيم ويروس در داخل سلول هزار برابر بيشتر مى شود، 

در نتيجه بيمارى زايى و شيوع آن را شديدتر مى كند.
وجود پروتئين هاى اسپايك (spike proteins ) در كروناويروس ها 
به آنها اجازه مى دهد به سلول ميزبان نفوذ كنند و موجب ايجاد عفونت 
شوند. تغييرات آمينواسيدى موجب جهش در ويروس كرونا مى شود.

گونه ژنتيكى المبدا به اين صورت است كه 7جهش به صورت نقطه اى 
در ناحيه اسپايك ويروس ايجاد شده كه چند جهش آن موجب اتصال 
بهتر ويروس مى شــود و در نتيجه تكثير ويــروس را باال مى برد، در 
اين گونه ژنتيكى اثر واكســن ها به شدت كم مى شود، به عنوان مثال 

اثربخشى واكسن هاى مدرنا و فايزر 2 تا 3 برابر كاهش مى يابد.
 (Hydrophobic)در كروناى الندا، آمينواســيدهاى گريزان از آب
به آب دوســت (Hydrophilic) تبديل مى شوند كه شدت بيمارى 
و عفونت را نســبت به ســاير گونه هاى آن 200برابر بيشتر مى كند. 
كمپانى هاى بزرگ ســاخت واكسن به دنبال ساخت واكسن جديدى 

براى اين همه تغييرات آمينواسيدى هستند.
نكته اصلى اينجاســت كه اگــر در مورد ژنتيــك ميكروب ها ندانيم 

نمى توانيم براى آنها واكسن توليد كنيم.
 اين نوع از كرونا تمايل زيادى به گريز از سيستم ايمنى دارد و مى تواند 
در كودكان و نوجوانان بيمارى بيشــتر و شديدترى را ايجاد كند، اين 

جهش در اطفال مدت بيمارى را تا 59 روز افزايش مى دهد. 
تحقيقات ثابت كرده است كه استفاده از 2عدد ماسك با همديگر تا 6 

برابر احتمال انتقال ويروس را پايين مى آورد.
بايد توجه داشت كه با تزريق واكسن و استفاده از 2عدد ماسك، فرار 
از اجتماعات ( مترو، بازار، تاكســى و...)، ضدعفونى كردن دست ها و 

مصرف آنتى اكسيدان ها مى توان احتمال ابتال به كرونا را كاهش داد.
مصرف ويتامين هايى مانندC, D، زينك، ســلنيوم ايمنى بدن را باال 
مى بــرد اين ويتامين ها با چســبيدن به ويروس هــا موجب دفع آنها 

مى شوند.   

 مسئول امورزنان و خانواده مركز مطالعات 
راهبردى دانشگاه عالى دفاع درباره اظهارات 
رئيس قوه قضائيه مبنى بــر اينكه قوانين بايد 
به نفع زنــان تغيير كند،  بيان كــرد: به نظرم 
اگر اليحه تأمين امنيت زنان عليه خشــونت 
اجرايى شود، شايد نياز به قوانين ديگر نداشته 
باشيم، چراكه اين اليحه پوشش كاملى نسبت 
بــه ديگر قوانين دارد و خأل ســاير قوانين را 

پرمى كند.
مينــو اصالنــى در گفت وگو با ايلنــا درباره 
اظهارات اخير رئيس قوه قضائيه مبنى بر اينكه 
قوانين بايــد به نفع زنان تغييــر كند، گفت: 
شــايد نگاه رئيس قوه قضائيه مبنى بر قوانينى 
باشــد كه بر زندانيان زن وجود دارد. من در 
بازديدى كه از زندان زنان داشتم، متوجه شدم 
بيشترين جرائمى كه زنان مرتكب شده بودند، 
حمل موادمخدر، كالهبردارى چه به صورت 
اينترنتى يا در قالب شركت هاســت و بخشى 
نيز به دليل معاونت و مشــاركت در قتل در 

زندان هستند.
وى با اشاره به قوانينى كه درخصوص جرائم 
وجود دارد، بيــان كرد: ما جرائم خاص زنانه 
نداريــم و زنان هم جرائمــى مانند معاونت 
در قتــل، حمــل و نگهــدارى موادمخدر، 
كالهبــردارى و... را مرتكب مى شــوند، اما 
الزم است درخصوص زنان به ويژه زنانى كه 
فرزندان خردســال دارند و درصورت زندانى 
مادر بى سرپرست مى شوند، قوانينى درجهت 

حمايت از مادر و فرزند شكل بگيرد.
مســئول امور زنان و خانواده مركز مطالعات 
راهبردى دانشگاه عالى دفاع با اشاره به زندان 
زنان قرچك گفــت: در اين زندان تمهيداتى 
زير2ســال  كودكان  براى  مهدكــودك  مانند 
درنظر گرفته شده بود، اما بايد اين تمهيدات 
كامل تر شــود، اما ما بحث نوجوانان را داريم 
كه اگر مادرانشان زندانى شوند، اين نوجوانان 
بى سرپرست مى مانند و بنابراين بايد براى اين 

نوجوانان نيز تمهيداتى درنظر گرفته شود.
اصالنــى بيان كرد: تمهيداتــى درباره مادران 
بــاردار در زندان هــا درنظر گرفته شــده كه 
قابل قبول است، چراكه درخصوص رسيدگى 

به ســالمت و بهداشت مادر و كودك قوانين 
خوبى داريم، اما بازهم به هرحال با تولد اين 
فرزندان، مادران بــه طورقطع به يك محيط 
آرامش بخــش احتيــاج دارند تــا بتوانند در 
يك محيط آرام تا يك ســن خاصى در كنار 

فرزندشان باشند.
وى گفت: معتقــدم مى توانيم براى بهبود اين 
شــرايط كار كرد و آنهــا را ارتقا دارد، ضمن 
اينكه بايد بگويم وقتى شــرايط را بررســى 
مى كنيم نسبت به خيلى از كشورهاى ديگر در 
دنيا شرايط خوبى است، اما همانطور كه گفتم 
بايد فكرى براى نوجوانانى شود كه مادرانشان 
در زندان ها هســتند، همچنين براى زنانى كه 
مجبور هستند فرزند خود را در زندان به دنيا 
بياورند بايد تمهيــدات خاصى درنظر گرفته 

شود.
مســئول امور زنان و خانواده مركز مطالعات 
راهبردى دانشــگاه عالى دفــاع در واكنش به 
مراحل ســخت و طوالنى طــالق براى زنان 
افزود: قوانيــن مربوط به طالق از قوانين عام 
است. ما انواع طالق ها را داريم، اما بايد بگويم 
عمدتاً بسيارى از اين افراد با طالق مشكل شان 

حل نمى شــود و به دنبال اهداف ديگرى نيز 
هستند.

اصالنــى گفت: اگر طــالق در يك محيط 
منطقى انجام نشــود و سرعت بااليى داشته 
يا ســرعت كندى داشته باشــد، به طورقطع 
هر دوى اين موارد آسيب زاســت يعنى هم 
ســرعت در طالق مى تواند موجب آسيب 
شــود و هم كند شــدن مراحــل مى تواند 
موجب بروز آســيب شــود. معتقدم روش 
شود  گرفته  درنظر  اين خصوص  در  ميانه اى 
و اگر امكان صلح وسازش وجود دارد، صلح 
و سازش صورت گيرد، اما طبيعى است كه 
اگر وقتى جان يكى از طرفين در خطر باشد 
قوانيــن بايد كمك كند كه اين افراد در كنار 

هم نباشند تا جانشان حفظ شود.
مســئول امور زنان و خانواده مركز مطالعات 
راهبردى دانشگاه عالى دفاع در بخش ديگرى 
از اظهــارات خود افزود: از ســوى ديگر ما 
يكسرى قوانين در كشور داريم كه در حمايت 
از زنان خيلى اجرايى و عملياتى نشده است. 
به نظرم مى طلبد كه اين قوانين عملياتى شود 
مانند قوانينــى كه درحمايت از سرپرســت 

خانــواده و حمايت از مــادر و كودك داريم. 
خشونت نداشتن عليه زنان، البته اخيراً اليحه 
آن در مجلس مطرح شــده و درحال بررسى 

است.
اصالنى با اشــاره به اليحه تأمين امنيت زنان 
عليه خشــونت كه در مجلس شوراى اسالمى 
درحال بررسى اســت، بيان كرد: به نظرم اگر 
اليحه تأمين امنيت زنان عليه خشونت اجرايى 
شود شايد نياز به قوانين ديگر نداشته باشيم، 
چراكه اين اليحه پوشــش كاملى نســبت به 
ديگــر قوانين دارد و خأل ســاير قوانين را پر 

مى كند.
وى گفــت: ايــن اليحه به ويــژه در حوزه 
فعاليــت اجتماعى زنــان، امنيــت آنها در 
خانــواده و امنيــت آنها به عنــوان مادر و 
سرپرستى كودك بسيار فراگير است و اينها 
همه مباحثى اســت كه در آن مطرح شده و 
مى تواند به زنان كمك كند. درمجموع اليحه 
امنيت زنان در برابر خشونت مى تواند بسيار 
كمك كننــده باشــد و مى تواند درخصوص 
تغييــر قوانين به نفع زنان پاســخگو بوده و 

پوشش دهى خوبى داشته باشد.

و  درمــان  بهداشــت،  وزارت   
ســامانه  بازشــدن  از  آموزش پزشــكى 
نوبت دهى واكســن رانندگان تاكســى هاى 

اينترنتى 30 سال به باال خبر داد.
بــه گــزارش وبــدا، هم  اكنــون رانندگان 
تاكســى هاى اينترنتى كه متولد سال 1370 
يا قبل از آن هســتند و كدملى آنها قبًال به 
وزارت بهداشــت ارسال شــده مى توانند 
salamat.gov. بــا مراجعه به ســامانه
ir زمــان و محل دريافت واكســن خود را 

انتخاب كنند.
بر اســاس اعالم وزارت بهداشت، دريافت 
نوبــت قبــل از مراجعــه بــه پايگاه هاى 
واكسيناســيون الزامى است و از همه  مردم 
عزيز خواسته مى شود بدون دريافت نوبت 
از مراجعــه بــه پايگاه هاى واكسيناســيون 

خوددارى كنند.
افــراد 60ســال به باال براســاس  تاكنون 
فراخوان وزارت بهداشــت واكســن كرونا 

دريافت كرده اند.
سعيد نمكى وزير سابق بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى ششــم مردادماه در نامه اى 
به عليرضا رئيســى معاون بهداشــت اين 
وزارتخانه، بر واكسيناسيون كارمندان بانك 

تأكيدكرد.
پنجــم  روز  وى 
مردادماه نيز در نامه اى 
به رئيســى، خواستار 
گروه   5 واكسيناسيون 
شامل  هدف  و  جديد 
زندانيان،  راننــدگان، 
خبرنگاران  معلمــان، 
ميمنت  به  ديابتى ها  و 

عيد غديرخم شد.
وزارت  اطالعات  فنــاورى  مديريت  مركز 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى نيز روز 
سه شنبه 12مردادماه اعالم كرد: از هم اكنون 
متولــدان 1347 و قبــل از آن در سراســر 
كشــور امكان دريافت آنى نوبت در سامانه 
salamat.gov.ir دارند، همچنين وزير 
آموزش پزشكى  و  درمان  بهداشــت،  سابق 
14مردادماه در نامه اى به عليرضا رئيســى 
معاون بهداشــت اين وزارتخانه بر كاهش 
گروه هاى  در  واكسيناســيون  ســن  2ساله 
هدف تأكيد كرد. پيش از اين متولدان 1347 
و قبل از آن در سراسر كشور امكان دريافت 
 salamat.gov.ir سامانه  در  نوبت  آنى 
داشتند كه با دســتور اخير وزير بهداشت، 

هدف  گروه هاى  واكسيناسيون  ثبت نام  سن 
2 سال كاهش يافت.

همچنين نمكى روز يكشنبه 31مردادماه در 
نامه اى به رؤساى دانشگاه هاى علوم پزشكى 
كشور دســتور آغاز واكسيناسيون كرونا در 
افراد زير 50 ســال در برخى از استان هاى 

كشور را اعالم كرد.
عليرضا رئيسى ســخنگوى ستادملى مقابله 
با كرونا نيز 10شــهريورماه از برنامه ريزى 
خبر  جديد  مشــاغل  واكسيناســيون  براى 
داد و گفت: واكسيناســيون مشــاغل مانند 
اينترنتــى،  و  زنجيــره اى  فروشــگاه هاى 
هتل داران و نانوايى ها مهرماه انجام مى شود.

تاكنــون 22ميليون و 149هــزار و 180نفر 
ُدز نخســت واكســن كرونا و 11ميليون و 

777 هــزار و 896 نفر نيز ُدز دوم را تزريق 
كرده اند و مجموع واكسن هاى تزريق شده 
در كشــور به 33 ميليون و 927 هزار و 76 
ُدز رســيد. در حال حاضر 168شهر كشور 
در وضعيت قرمز، 209شــهر در وضعيت 
نارنجى و 71شــهر در وضعيــت زرد قرار 
دارند. ايران اكنون در خيز پنجم كرونا كه از 
ابتداى تيرماه از جنوب آغاز شد و به مركز 

كشور رسيد، بسر مى برد.
تلفات كرونا در كشــور در 28مردادماه از 
مرز 100هزار نفر عبور كرد و روز سه شنبه 
دوم شهريورماه با 709 مورد مرگ، ركورد 

تلفات روزانه در 19ماه گذشته شكست.
 محدوديت تردد شبانه لغو شد

در همين راســتا، سخنگوى ستادملى مقابله 
با كرونا از لغو محدوديت تردد شــبانه خبر 
داد و گفت: اگر محدوديتى ايجاد شده بود 
براى حفظ ســالمت مردم بود تا دورهمى 

صورت نگيرد.
عليرضا رئيسى افزود: با توجه به بحث مهم 
واكسيناسيون و ســرعت واكسيناسيون اين 
اقدام صورت گرفــت و اين به معناى آزاد 

شدن دورهمى نيست.
وى با اشاره به ضرورت انجام واكسيناسيون 
و رعايت پروتكل هاى بهداشتى پس از آن، 
گفت:  رفع محدوديت شــبانه به اين معنى 
نيســت تا مردم به راحتــى بچرخند و فكر 
نكنيم چون واكسن بزنيم ايمن هستيم و نياز 

به ماسك زدن نداريم.

تأمين برق 6پاسگاه  
محيط بانى همدان 
از انرژى خورشيدى

 معاون توســعه مديريت و منابع اداره كل 
حفاظت محيط زيست اســتان همدان گفت: 
6پاسگاه محيط بانى اســتان همدان مجهز به 

پنل هاى خورشيدى شدند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل محيط زيست 
اســتان همــدان، احمــد جهانــى در جمع 
خبرنگاران بيان كرد: 6پاسگاه محيط بانى استان 

همدان مجهز به پنل هاى خورشيدى شدند.
وى گفت: اين دســتگاه هاى پنل خورشيدى 
از محل اهدايى صندوق ملى محيط زيســت 
براى نصب در پاســگاه هاى محيط بانى استان 

در مناطق حفاظت شــده لشگردر، خانگرمز، 
ملوســان، نشــر، آلمابالغ و گلپرآباد آماده و 
تجهيز شد. معاون توســعه مديريت و منابع 
ادار كل حفاظت محيط زيســت استان همدان 
بــا بيان اينكــه از اين پــس در هنگام قطعى 
برق، پاســگاه هاى محيط بانى دچار مشــكل 
نمى شوند، افزود: اين اقدام در راستاى استفاده 
از فناورى هاى پاك و انرژى هاى تجديدپذير 

و استقرار مديريت سبز صورت گرفته است.
وى بيــان كــرد: انرژى هــاى تجديدپذيــر 
جايگزين مناســبى براى سوخت هاى فسيلى 
بوده زيــرا قابل دســترس تر و كم هزينه تر از 

ساير سوخت هاست.
جهانى افزود: با كاهــش گازهاى گلخانه اى 
مشــكالت محيط زيســتى از جمله گرمايش 

زمين را تا حد زيادى از بين مى برند.

دريافت كمك هاى مالى عمده علت تماس ها 
با سامانه ديده بان 

 مديركل دفتر مديريت عملكرد ســازمان بهزيستى كشور با اشاره به 
2هزار و 92 مورد پيام ارســالى به سامانه ملى ديده بان در مردادماه1400، 
گفت: از تمامى پيام هاى ثبت  شــده 98درصد پاسخ داده شده و بيشترين 
پيام ها به ترتيب از استان هاى تهران، خراسان شمالى، خوزستان، كرمانشاه 

و قزوين ثبت شده است.
به گزارش ايســنا، كاظم نظم ده در تبيين و تشــريح عملكرد سامانه ملى 
ديده بان خط1482 در ماه گذشته(مردادماه)، گفت: يكى از اهداف اساسى 
راه اندازى و فعاليت اين ســامانه ايجاد داشبورد مديريتى هوشمند براى 

برنامه ريزى آگاهانه، دقيق و مبتنى بر نياز گروه هاى هدف است.
وى با بيان اينكه براى پاســخگويى از طريق سامانه ديده بان، 3 فوريت و 
مرحلــه زمانى را طرح ريزى كرديم گفت كه يكى به صورت آنى اســت 
يعنى در مواقع آتش ســوزى يا مرگ وميــر در مراكز بايد در مدت زمان 3

ساعت پاسخگويى انجام شود؛ مرحله دوم در وضعيت هاى فورى  است 
كه حداكثر تا 24ساعت بايد پاسخگويى صورت پذيرد و در مواقع عادى 

حداكثر تا 72ساعت پاسخگويى انجام مى شود.
نظم ده با اشاره به 2هزار و 92 مورد پيام ثبت  شده از طريق تماس، صندوق 
صوتى، سايت و اپليكيشن ديده بان در مردادماه 1400 بود، بيان كرد: از اين 
تعداد هزار و 523تماس با خط 1482، 277پيام از طريق صندوق صوتى، 
144پيام از طريق ســايت ديده بان و 148پيام از طريق اپليكيشــن ارسال 
شده است. به گفته نظم ده اهم موضوعات پيام هاى ارسالى شامل مستمرى 
توانبخشى، كمك موردى، كمك معيشتى، افزايش مستمرى توانبخشى و 
اجتماعى، كمك هزينه و وديعه مسكن، حق پرستارى، شهريه دانشجويى، 
كمك هزينه درمان، رعايت نكردن بخشنامه ها و دستورالعمل ها، كميسيون 
پزشكى، يارانه مراكز نگهدارى، برخورد نامناسب با مراجعان، وام اشتغال 

توانبخشى، صدور كارت معلوليت و... بوده است.
مديركل دفتر مديريت عملكرد ســازمان بهزيستى كشــور با بيان اينكه 
63درصد پيام ها مربوط به راهنمايى و ارشاد توسط كارشناسان خط 1482

پاسخ داده شد، افزود: بيشترين پيام ها به ترتيب از استان هاى تهران (0/3)، 
خراسان شمالى(0/2)، خوزستان، كرمانشاه و قزوين(0/1) ثبت شده است 
كه موضوعات پرتكرار پيام هاى ثبتى عبارت از حق پرســتارى، برقرارى 
مستمرى، كمك موردى توانبخشى، حقوق و مزايا پرسنل است، همچنين 
با توجه به افزايــش قيمت ها و تورم موجــود تمامى خدمت گيرندگان 

تقاضاى دريافت خدمات مالى دارند.

قوانيِن حمايت از زنان
 خيلى عملياتى نشده است
■ اليحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت مى تواند تمام خألها را پر كند

سامانه نوبت دهى واكسن رانندگان تاكسى هاى اينترنتى باالى 30 سال باز شد

لغو محدوديت تردد شبانه 
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كدام كشورها در ايران سرمايه گذارى 
بيشترى كرده اند؟

 در 5 ماه نخســت امسال حجم سرمايه گذارى خارجى مصوب در 
بخش صنعت، معدن و تجارت نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 
54درصد كاهش داشــته و امارات، تركيه و افغانستان بيشترين حجم 

سرمايه گذارى را در كشور انجام داده اند.
به گزارش ايسنا،  جديدترين آمار منتشر شده از سوى وزارت صنعت، 
معدن و تجارت(صمت) نشان مى دهد كه در 5ماهه نخست امسال، 68
مورد سرمايه گذارى خارجى به ارزش بيش از 485ميليون دالر دركل 
كشــور تصويب شــده كه از لحاظ تعداد 126درصد و از نظر ارزش 
44درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است، البته 
49 مورد از كل طرح ها با حجم سرمايه گذارى 388 ميليون دالر، يعنى 
حدود 80 درصد از كل، در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است، 
همچنين از اين تعداد در بخش هاى صنعت، معدن و تجارت، 19مورد 

درحال بهره بردارى و مابقى درحال طى مراحل اجرايى است.
براســاس اين آمار، سرمايه گذارى خارجى مصوب در بخش صنعت، 
معدن و تجارت در اين مدت نســبت به مدت مشابه سال گذشته از 
لحاظ تعداد تغييرى نكرده، اما از نظر ارزش 54درصد كاهش داشــته 
و به لحاظ تعداد پروژه ها، ســهم بخــش صنعت 97/9 درصد، معدن 

2/1درصد و تجارت صفر درصد بوده است.
در ايــن ميان از بين 49 مورد ســرمايه گذارى خارجى در اين بخش، 
19شــركت با 100درصد ســهامدار خارجى، 21شركت به صورت 
مشــاركتى با شــركاى داخل J.V)  و 9 مورد به صورت مشاركت 

مدنى، بيع متقابل و BOT اجرا مى شود.
 مهمترين گروه هاى كااليى سرمايه پذير

براساس اطالعات منتشر شده از سوى وزارت صمت، بيشترين حجم 
سرمايه گذارى خارجى در دوره مورد بررسى نيز در گروه هاى ساخت 
راديو، تلويزيون و وســايل ارتباطى با223/3ميليون دالر، ساخت مواد 
و محصوالت شــيميايى با 91/7ميليون دالر، ســاخت فلزات اساسى 
با37/4 ميليون دالر، ساخت چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه به 

استثناى مبلمان با 7/2ميليون دالر بوده است.
5 كشور نخســت از لحاظ ارزش سرمايه گذارى خارجى مصوب نيز 
كشــورهاى امارات با        318/9، تركيه با 27/5، افغانستان با 15/5، 

هنگ كنگ با 7/5 و آلمان با 6/7 ميليون دالر هستند.  
 كرمان صدرنشين جذب سرمايه خارجى

در ايــن ميــان، اســتان هاى كرمــان 64درصد، مركــزى 12درصد، 
تهران10درصد، آذربايجان شــرقى 9درصــد و البرز 5درصد از حجم 
ســرمايه گذارى خارجى مصوب در بخش صنعت، معدن  و تجارت 

را جذب كرده اند.
ســرمايه گذارى خارجى مصوب شــامل تمامى درخواست ها اعم از 
سرمايه گذارى جهت ايجاد طرح هاى جديد، خريد سهام شركت هاى 
موجود و همچنين ســرمايه گذارى هاى خارجــى در قالب ترتيبات 

قراردادى است.

ارزش دالرى واكسن هاى وارداتى
 اعالم شد

 طبــق اعالم معاون فنى گمرك ايــران ارزش حدود 49/8 ميليون 
دز واكسنى كه تاكنون وارد ايران شده حدود 421ميليون دالر است.

به گزارش ايســنا، آخرين اعالم گمرك از وضعيت واردات واكســن 
از نيمه بهمن ماه ســال گذشــته تا به امروز كه با نظارت گمرك ايران 
ترخيص و به وزارت بهداشــت تحويل شده اســت از اين حكايت 
داشت كه در 50مرحله 49ميليون و 873 هزار و 606 دز واكسن وارد 
ايران شــده اســت، اما معاون فنى گمرك ايران در گفت وگو با ايسنا، 
جزئيات ارزش گمركى واردات واكسن هاى ترخيصى از سوى گمرك 

ايران را اعالم كرد.
طبق اعالم مهرداد ارونقــى، در گمرك ايران درباره حدود قيمت 
واكســن هاى وارداتى، هر ُدز واكســن ســينوفارم چين9/2دالر، 
آسترازنكا چين 4 دالر، آسترازنكاى ژاپن 4 دالر، كوواكس ايتاليا 
4 دالر، اســپوتنيك روسيه 10دالر، آســترازنكا روسيه 6/5 دالر، 
كوواكس كره 4 دالر، آســترازنكاى اتريش 4 دالر و بهارات هند 
14/5دالر بوده كه اين برند، گرانترين برند واكســن هاى وارداتى 

به شمار مى رود.
وى همچنين با اشاره به توزيع واكسن هاى وارداتى نيز گفت:40ميليون 
و 726 هزار و 396 ُدز ســينوفارم چين، يــك ميليون و 449 هزار و 
600 ُدز آسترازنكا از چين، 2 ميليون و 911هزار و 810 ُدز آسترازنكا 
از ژاپــن، يك ميليون و 452 هزار ُدز آســترازنكا از ايتاليا(كوواكس)، 
يــك ميليون و 45هزار ُدز اســپوتنيك و 963 هزار ُدز آســترازنكا از 
روســيه،700 هزار و 800 ُدز آســترازنكا از كره جنوبى(كوواكس) و 

125هزار ُدز بهارات از هند وارد ايران شده است.
بــه گفته معــاون فنى گمرك ايــران، بر اين اســاس ارزش مجموع 

واكسن هاى وارداتى از ابتدا تاكنون حدود 421ميليون دالر است.
گفتنى اســت، بخشى از واكســن هاى وارداتى به عنوان اهدا به ايران 
بوده است، ضمن اينكه در ابتداى جريان واردات واكسن چالش هاى 
زيادى در رابطه با تأمين ارز و نقل وانتقال منابع و فشــار تحريم ها در 

اين رابطه مطرح بود.

احتمال كاهش 30 درصدى قيمت جوجه
 يك روزه

 نايب رئيس كانون انجمن صنفى مرغداران گوشتى از احتمال كاهش 
30 درصدى قيمت جوجه يك روزه در هفته جارى خبر داد.

حبيب اسدا...نژاد در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه براساس تصميمات 
جديد وزارت جهادكشاورزى بسيارى از درخواست هاى جوجه ريزى 
منتفى شــده اســت، گفت: با اين تصميمات از التهــاب بازار جوجه 
يك روزه كاســته شده اســت و پيش بينى مى كنيم قيمت جوجه يك 
روزه در ايــن هفته 30درصد كاهش پيدا كند.وى افزود: بســيارى از 
توليدكنندگان براساس برنامه ريزى هايى كه كرده بودند كمتر از 90 روز 

فاصله جوجه ريزى داشتند، اما وزارت جهاد دستورالعملى صادر كرده 
اســت كه فاصله جوجه ريزى بايد دقيقاً 90 روز باشد. از آن طرف هم 
واحدهايى كه جوجه ريزى مى كنند بايد 20درصد كمتر از پروانه فعاليت 
خود جوجه ريــزى انجام دهند، همچنين براى زنجيره ها نيز 30درصد 
مازاد جوجه ريزى ممنوع شد.نايب رئيس كانون انجمن صنفى مرغداران 
گوشتى بيان كرد: البته اين اقدامات تبعات منفى نيز در پى دارد. ما نيز 
نقد كارشناســى به اين تصميمات داريــم و معتقديم راه كنترل قيمت 
جوجه يك روزه راه ديگرى اســت، ولى اين تصميمات هم مى تواند 

تاحدودى منجر به كاهش قيمت ها شود.
به گفته اســدا...نژاد بايد جوجه به اندازه كافى تأمين و فرايندى تعيين 

شود كه توليدكننده، جوجه يك روزه را با قيمت مصوب تهيه كند.

هوشمندسازى، اولويت مهم وزارت اقتصاد
 وزير اموراقتصادى و دارايى تحقق سياستگذارى هوشمند در حوزه اقتصادى را اولويت مهم وزارت اقتصاد دانست و بر 

تسريع در اجراى برنامه ها و طرح هاى اين اولويت تأكيد كرد.
به گزارش ايســنا، احســان خاندوزى گفت: به جهت اينكه مســأله حركت جدى و با سرعت بيشتر به سمت سياستگذارى 
هوشــمند در حوزه اقتصادى يكى از اولويت هايى بود كه در برنامه هاى خود در صحن علنى مجلس شــوراى اسالمى ارائه 
كردم، اصرار داشــتم در اين جلسه شخصاً حضور يابم و بر مطالبه اين موضوع  و اهميت آن در برنامه ها و سياست هاى آتى 

مجموعه وزارتخانه تأكيد بيشترى داشته باشم. 
وى در ادامه بيان كرد: حركت در اين مسير بايد با قوت بيشتر و البته با به كار گرفتن همكارى و مساعدت ساير دستگاه ها و 
سازمان هاى تابعه وزارت اقتصاد تداوم يابد. طبق اعالم وزارت اقتصاد، تقوايى نجيب از سوى وزير اقتصاد به عنوان سرپرست 

جديد مركز فناورى اطالعات و توسعه اقتصاد هوشمند معرفى شد.

 رئيس سازمان برنامه وبودجه استان همدان 
گفــت: از مجموع هــزار و183ميليارد تومان 
اعتبارى كه تا امروز به اســتان ابالغ شده 50 

درصد آن تخصيص ابالغ شده است.
سيد اســكندر صيدايى در شوراى برنامه ريزى 
و توســعه اســتان همدان، گزارشى از آخرين 
وضعيــت اعتبارات هزينه اى و تملك اســتان 
ارائــه كــرد و گفــت: در اعتبــارات تملك 
سرمايه اى استانى از مجموع 505 ميليارد تومان 
تخصيص  استانى، 79/9درصد  مصوب  اعتبار 
به استان ابالغ شده كه از اين رقم 140ميليارد 

تومان نقدى و مابقى اسناد خزانه است.
وى با بيان اينكــه تاكنون تخصيص اعتبارات 
نفت و گاز به اســتان ابالغ نشــده است، بيان 
كرد: درمجموع از 650 ميليارد تومان اعتبارات 
62درصد تخصيــص را داشــته ايم و حدود 
40درصد موافقتنامه ها تاكنون مبادله شده است.

به گزارش ايســنا، صيدايى با اشــاره به اينكه 
هنوز نقدينگى عمرانى به حساب خزانه استان 
واريز نشــده، اما نامه تخصيص ابالغ شــده 
اســت، گفت: در طرح هاى اســتانى ويژه 90

ميليارد تومان اعتبار داشتيم كه حدود 69درصد 
تخصيص دارد.

وى با اشــاره به اينكــه اعتباراتى كه از محل 
سفر نوبخت به همدان ابالغ شده بود 3 اعتبار 
78ميليارد تومانى، 3ميليارد تومانى و 5ميليارد 
تومانى بود، افزود: 2مورد ســه و پنج ميليارد 
تومانى به اســتان تخصيص داده شــد، اما 78

ميليــارد تومان تاكنون تخصيص داده نشــده 
است.

صيدايــى اعتبارات پروژه هــاى نيمه تمام را 7
ميليــارد و 400 ميليون تومــان عنوان كرد كه 
100درصد آن تخصيص داده شــده اســت و 
گفت: قانون استفاده متوازن 294ميليارد تومان 
اعتبار داشت كه 25درصد تخصيص به شكل 
اسناد ابالغ شــده و درمجموع از  هزار و183

ميليــارد تومان اعتبارى كه تا امروز به اســتان 
ابالغ شــده 50 درصد تخصيص ابالغ شــده 

است.
 وى بيان كرد: در اعتبارات هزينه اى اســتانى 
530ميليارد تومان ابالغيه داشتيم كه 39درصد 
تخصيص يافته و در اختيار دستگاه هاى اجرايى 
قرار گرفته اســت، همچنين 2 رديف خاص 
اعتبارى از محــل فروش اموال براى پرداخت 
مانــده مرخصى دســتگاه هاى اجرايى در نظر 
گرفته شــد و تــا امروز به جز يك دســتگاه 
بقيه دســتگاه ها مانده مرخصى و پاداش پايان 

خدمت سال 1399 را پرداخت كرده اند.  
 توجه به معيشــت و سالمت مردم 

اولويت جدى دولت است
استاندار همدان هم با تأكيد بر اينكه مهمترين 

اولويت كشــور در حال حاضر كنترل شــيوع 
كرونا و توجه به معيشت مردم است، گفت: در 
حوزه معيشت حمايت از توليد، از سياست هاى 
جدى دولت سيزدهم است كه بايد دنبال شود.

به گزارش ايرنا، سيدســعيد شاهرخى افزود: 
دولت جديد بــا انتخاب افراد اصلح و كاردان 
به ويژه بــا تمركز بر روى مســائل اقتصادى 
و با اســتفاده از نظرات كارشناســان مى تواند 

مشكالت اقتصادى را برطرف كند.
وى بيــان كــرد: هم اكنون در اســتان بيش از 
توليــدى در حوزه هــاى مختلف  300واحد 
كشــاورزى، صنعت، خدمات و صنايع دستى 
درحال ســاخت اســت كه بايد بــه تفكيك 
و  فرمانــداران  موردحمايــت  شهرســتان 

دستگاه هاى مرتبط قرار گيرد.
استاندار همدان با اشــاره به برنامه 100روزه 
دســتگاه هاى دولتــى در دوران انتقال دولت 
دوازدهم به ســيزدهم گفت: ايــن برنامه ها با 
نگاه معنوى و تكليفى و براساس پيش بينى ها، 
بــا كيفيــت و كميت پيش رفــت و هر هفته 
پروژه هاى مهمى در شهرســتان هاى مختلف 

استان افتتاح شد.
شــاهرخى افزود: بيش از هزار و 600ميليارد 
تومان تســهيالت در بخش هــاى مختلف در 
اختيار استان است كه دســتگاه هاى متولى با 
حساســيت خاص اين رديف ها را به سرعت 
تعيين تكليف كنند تــا با طى مراحل قانونى و 
جذب اعتبارات كشــورى همانند ســال هاى 

گذشته رتبه ممتازى در كشور داشته باشيم.
استاندار همدان با بيان اينكه كادردرمان نزديك 
به 2سال در خدمت سالمت جامعه شبانه روز 
تــالش مى كنند و ايــن تالش تا ريشــه كن 

شــدن ويروس كرونا به طــور مضاعف ادامه 
دارد، گفت: اگر حمايت ســتادهاى استانى و 
شهرســتانى كرونا كه پشتيبانى از دستگاه هاى 
بهداشــتى و درمانى را بر عهــده دارند وجود 
نداشت ورودى بيمارستان ها بيشتر از اين بود.

شــاهرخى با اشــاره بــه برگــزارى كنگره 
بزرگداشت شــهيدآيت ا... مدنى در همدان و 
تجليل از مفاخر و نقش آفرينان در تاريخ استان 
همدان در حوزه هاى مختلــف را از وظايف 
انجام شده دولت در سال هاى گذشته برشمرد.

وى با بيان اينكه از مجموع 39 شركت توزيع 
نيروى برق در سراســر كشــور 29شركت در 
روزهاى پنجشنبه تعطيل هستند مقرر كرد كه 
كادر ادارى شــركت توزيع برق استان همدان 
نيز روزهاى پنجشــنبه مشابه ســاير استان ها 

تعطيل باشد.
در پايان اين جلسه از كتاب«سيماى اقتصادى 
اســتان همدان در ســال 1399» نوشته "سيد 
ناصر محمودى" مديركل امور اقتصادى ودارايى 

استان همدان رونمايى شد.

 رئيــس مركــز تنظيــم مقررات ســازمان 
امورمالياتى كشــور در فراخوانى از اشــخاص 
حقوقى و آزمايشــگاه هاى ذى صالح و توانمند 
در حوزه آزمون و كنترل شاخص ها و معيارهاى 
تعيين شده از قبيل استانداردهاى سخت افزارى 
و نرم افــزارى، امنيت و حســابدارى دعوت به 

همكارى كرد.
به گزارش ايسنا، كوروش محمدى با بيان اينكه 
يكــى از الزامات اساســى در راســتاى اجراى 
قانون پايانه هاى فروشگاهى و سامانه مؤديان به 
منظور استقرار نظام يكپارچه و فراگير پايانه هاى 

فروشگاهى و سامانه مؤديان، شناسايى اشخاص حقوقى 
و آزمايشــگاه هاى ذى صالح و توانمند اســت، گفت: به 
همين منظــور، در فراخوانى از همه اشــخاص حقوقى 
و آزمايشــگاه هاى ذى صالح در حــوزه آزمون و كنترل 
شاخص ها و معيارهاى تعيين شده از قبيل استانداردهاى 
سخت افزارى و نرم افزارى، امنيت و حسابدارى و همچنين 
صدور گواهى صالحيت آزمايشگاه ذى صالح دعوت به 

همكارى مى كنيم.
طبق اعالم ســازمان امورمالياتى، وى افزود: در چارچوب 
جديد زيســت بوم نظــام يكپارچه و فراگيــر پايانه هاى 
فروشــگاهى و ســامانه مؤديان، بازيگران متعددى ايفاى 
نقــش مى كنند و از جملــه كليدى ترين ايــن بازيگران، 
آزمايشگاه هاى ذى صالح هستند كه وظيفه حصول اطمينان 
از تحقق الزامات فنــى و كيفى جريان اطالعات در نظام 

مزبور را برعهده دارند.
محمدى بيان كرد: به همين منظور و  به دنبال برنامه ريزى ها 
و سياستگذارى هاى به عمل آمده در نظام يكپارچه و فراگير 

پايانه هاى فروشگاهى و سامانه مؤديان و نيز اسناد قانونى 
و ابالغى، ايجاد و راه اندازى شركت هاى معتمد مالياتى در 
حوزه هاى تخصصى مختلف و آزمايشگاه هاى ذى صالح 
تخصصى در دستور كار قرار گرفته كه به فراخور و مطابق 
برنامه ريزى ســازمان، جهت همكارى از اين اشــخاص 

دعوت به عمل مى آوريم.   
طبق اين گزارش، از شــهريورماه ســال 1398 معادل 
15گروه از فعاالن اقتصادى كه حدود 50شغل مى شوند، 
ملزم به ثبت نام در ســامانه پايانه فروشگاهى و استفاده 

از كارتخوان شده اند. 
■ گروه هاى شــغلى كه بايد براى اتصال به ســامانه 

فروشگاهى اقدام كنند، بدين شرح هستند:
1. وكال

2. مشاوران حقوقى و مشاوران خانواده
3. دفاتر اسنادرسمى
4. مشاوران امالك

5. تــاالر پذيرايى، رســتوران ها، چلوكبابى هــا، كبابى ها، 

اغذيه فروشى ها و فســت فودى ها، سفره خانه هاى 
ســنتى و كافى شــاپ ها، كترينگ ها و تهيه غذاها، 
قهوه خانه ها، ســالن هاى غذاخورى و باغ تاالرها، 
باغ سراها، طباخى ها، آش و حليم پزى ها، جگركى ها، 

كته كبابى ها، بريانى فروشى ها و مشاغل مشابه
6. مركز اقامتى از قبيل هتل هــا، هتل آپارتمان ها، 
ميهمان خانه ها،  ميهمان ســراها،  ميهمان پذيرهــا، 
مسافرخانه ها، باغ ويالها، اقامتگاه هاى بين راهى و 

متل ها
7. نمايشــگاه ها و فروشــگاه هاى وســايط نقليه 
موتورى(به اســتثناى ماشــين آالت راهســازى، 

ساختمانى و كشاورزى)
8. آرايشگاه هاى مردانه و زنانه

9. آجيل و خشكبارفروشــى ها(به اســتثناى مشــمولين 
ماده(81) قانون ماليات هاى مستقيم و واردكنندگان)

10. قنادى ها و شيرينى فروشــى ها، آب ميوه فروشــى ها، 
بستنى و فالوده فروشى ها

11. ميوه وتره بار فروش هاى مستقر در ميادين ميوه و تره بار، 
بارفروشى هاى ميوه و تره بار، ميوه فروشى ها

12. مجموعه هاى فرهنگى و ورزشى
13. لوازم التحرير و نوشت افزارفروشــى ها (به اســتثناى 

توليدكنندگان و واردكنندگان)
14. بازى هاى رايانه اى(گيم نت ها) و كافى نت ها

15. دفاتــر خدمــات ارتباطى(دفتر خدمات مشــتركين 
تلفن همــراه و ثابت و خدمات پســتى)، دفاتر خدمات 
الكترونيكــى(از جمله دفاتر پليــس 10+، دفاتر خدمات 
الكترونيك شهر، دفاتر خدمات پيشخوان دولت و خدمات 

الكترونيك قضائى)

صيدايى مى گويد بودجه استان نرسيد

تخصيص نيمى از اعتبارات

آخرين وضعيت الزام مشاغل به نصب كارتخوان
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دياباته در آستانه انتقال به الغرافه
 مهاجم پيشــين اســتقالل در 
آستانه انتقال به ليگ ستارگان قطر 
قرار دارد. شيخ دياباته، مهاجم اهل 
مالى كه در 2 فصل اخير ليگ برتر 
فوتبال ايران براى استقالل به ميدان 
رفت در آستانه انتقال به الغرافه قرار 

دارد.
ســرمربى  اســتراماچونى،  آندره آ 
پيشين استقالل هدايت الغرافه را در 
ليگ ســتارگان قطر برعهده دارد خواهان جذب مهاجم فصل گذشته 

استقالل شده است.
 

شكست تلخ يوونتوس برابر ناپولى
 در ادامه ســرى آ ايتاليا تيم فوتبال يوونتــوس برابر ناپولى تن به 

شكست داد تا پس از 3 بازى تنها يك امتياز داشته باشد.
يوونتوس كه در بازى نخســت خود برابر اودينزه تن به تساوى 2 بر 
2 داده و در بــازى دوم برابر آمپولى نتيجــه را واگذار كرده بود براى 
جبران نتيجه در هفته سوم برابر ناپولى به ميدان رفت، اما در اين هفته 
نيز ناكام بزرگ لقب گرفت و شكســت ديگرى را تجربه كرد. با اين 
نتيجه بيانكونرى در بحران شديدى قرار گرفت، يوونتوس هم اكنون از 
3 بازى خود تنها يك امتياز به دســت آورده است و در رده چهاردهم 

جدول جاى دارد. 

فيورنتينا، فاتح جشنواره پنالتى ها
 فيورنتينا با نتيجه 2 بر يك از سد آتاالنتا گذشت تا آبى و مشكى ها 
نخستين شكســت فصل را در خانه متحمل شوند. تيم هاى آتاالنتا و 
فيورنتينا در چارچوب هفته ســوم رقابت هاى سرى آ ايتاليا به مصاف 
هم رفتند كه در پايان قرمزپوشــاِن ميهمان به برترى 2 بر يك دست 

پيدا كردند. هر3 گل اين بازى پرحاشيه از روى نقطه پنالتى زده شد.

آتش بازى پاريس در غياب مسى و نيمار
 پارى سن ژرمن در غياب 2 ستاره آرژانتينى و برزيلى خود از سد 
تيم تازه صعود كرده كلرمون گذشــت و به صدرنشينى در لوشامپيونا 

ادامه داد.
تيم هاى پارى سن ژرمن و كلرمون در چارچوب هفته پنجم رقابت هاى 
ليگ يك فرانسه موسوم به لوشامپيونا به مصاف هم رفتند كه در پايان 
تيم ميزبان در پارك 2 پرنس به برترى پرگل 4 بر صفر دست پيدا كرد.

پارى ســن ژرمن با اين برد 15 امتيازى شــد تا همچنــان به ركورد 
100درصد پيروزى در ليگ يك ادامه دهد و نشــان بدهد براى پس 

گرفتن عنوان قهرمانى مصمم است. 
ليونل مســى، نيمار، آنخل دى ماريا و لياندرو پاردس به دليل همراهى 
تيم هاى ملى آرژانتين و برزيل در مسابقات مقدماتى جام جهانى 2022

قطر و انجام دادن بازى در روز جمعه به دســتور مائوريتسيو پوچتينو 
استراحت كردند و مقابل كلرمون در ليست تيم جايى نداشتند.

پيروزى برزيل و آرژانتين 
در شب درخشش مسى

 رقابت هــاى انتخابى جام جهانى در قاره آمريكاى جنوبى با برترى 
تيم هاى برزيل و آرژانتين همراه بود.

رقابت هاى انتخابى جام جهانى در قاره آمريكاى جنوبى در شــرايطى 
پيگيرى شــد كه برزيل با برترى برابر پرو همچنان صدرنشين مرحله 

مقدماتى جام جهانى منطقه آمريكاى جنوبى باقى ماند.
در اين بازى ريبرو و نيمار گل هاى سلســائو را به ثمر رســاندند تا 
ايــن تيم از 8 بازى خــود با 24 امتياز در صدر جــدول اين منطقه 

قرار بگيرد.
در ديگر بازى آرژانتين باهت تريك ليونل مســى فوق ســتاره خود با 
نتيجه 3 بر صفر بوليوى را از پيش رو برداشت. در ساير ديدارها كلمبيا 
3 بر يك شيلى را شكســت داد و اروگوئه با يك گل از سد اكوادور 

گذشت و پاراگوئه نيز 2 بر يك ونزوئال را مغلوب كرد.

بازگشت باشكوه رونالدو با طعم 
صدرنشينى

 منچستريونايتد با درخشش كريستيانو رونالدو نيوكاسل را در هم 
كوبيد و به صدر جدول ليگ برتر انگليس صعود كرد.

هفته چهــارم رقابت هاى ليگ برتر فوتبال انگليــس با انجام 6 بازى 
پيگيرى شد كه در مهمترين ديدارها نمايندگان شهر منچستر و آرسنال 

به برترى دست پيدا كردند.
منچستريونايتد در خانه مقابل نيوكاسل به برترى پرگل 4 بر يك دست 
پيدا كرد. ســتاره اين بازى كريســتيانو رونالدو بود كه موفق شد در 

نخستين حضور رسمى در لباس منچستر 2 گل به ثمر رساند. 

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 140060326034000098 هيأت اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك همدان- ناحيه دو تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضى آقاى پنجعلى ملكجانى 
فرزند نجف على به شــماره شناســنامه 3230 صادره از همدان در ششدانگ يك باب 
خانه به مســاحت 150/83 مترمربع پالك 10568 فرعــى از پالك 175 اصلي واقع در 
حومه بخش دو حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه دو خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى 
آقاى ابراهيم رضائى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 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 است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 845)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/06

موسى حنيفه 
 رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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 اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 140060326008000177 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كبودراهنگ 
تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى صفرعلى نادرى فرزند امام وردى به شــماره 
شناســنامه 961 صادره از سردرود در يك واحد گلخانه به مساحت 7300 مترمربع پالك 
فرعــى 2101 از اصلى 158 قريــه خنجر آباد واقع در همدان بخــش 5 حوزه ثبت ملك 
رزن خريدارى از مالك رســمى آقاى امام وردى نادرى دارنده ســند شماره 55 مورخ 
1349/05/21 و 21734 مورخ 1346/10/21 محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 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،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 41)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/07

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/23
حسين حيدرى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن  

مخالف تيم دارى حرفه اى شهردارى هستم
 تيم دارى حرفه اى به  صالح شــهردارى نيســت و بايد ســازمان فرهنگى شهردارى 

تيم دارى را به  سمت وسوى ورزش محالت و شهروندى سوق دهد.
رئيس كميسيون نظارت و بازرســى شوراى شهر همدان در صحن شوراى شهر  با بيان 
مخالفت خود با تيم دارى حرفه اى شــهردارى گفت: پرداختن به امور تيم دارى حرفه اى 
بسيار وقت گير و پيچيده است؛ از اين رو سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 

از تمام امور غيرورزشى خود باز مى ماند.
كرباسيان با تأكيد بر اينكه سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى به جز ورزش، 

در حوزه هاى فرهنگى، اجتماعى و گردشگرى هم مسئوليت دارد، افزود: حوزه تيم دارى 
در رشــته ورزشى فوتبال هم پيچيده اســت؛ از اين رو تمام نيروهاى انسانى اين سازمان 
درگير حوزه تيم دارى مى شوند كه موجب تعطيلى ديگر مأموريت هاى سازمان مى شود و 

به صالح اين مجموعه فرهنگى نخواهد بود.
رئيس كميسيون نظارت و بازرسى شــوراى شهر همدان با تأكيد بر اينكه كامًال مخالف 
تيم دارى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى هستم، گفت: بايد تيم دارى را به  

سمت وسوى ورزش محالت و شهروندى سوق دهيم.
وى افزود: پيشــنهاد مى كنم تأمين منابع مالى تيم دارى حرفه اى بــه مناطق برخوردار يا 
سازمان هاى درآمدزاى شهردارى سپرده و يا باشگاه مستقل شهردارى تشكيل شود، زيرا 

در شرايط فعلى با مشكل منابع درآمدى، دست وپنجه نرم مى كنيم.
كرباسيان با بيان اينكه بايد رابطه منطقى بين بودجه هاى فرهنگى، اجتماعى و گردشگرى 
با بودجه ورزش تنظيم شــود، گفت: منع قانونى به  دليــل محدوديت منابع مالى، مانع 
تيم دارى شهردارى مى شود؛ از اين رو بايد ورزش هاى همگانى و شهروندى را گسترش 
دهيم و بايد به تمام وظايف فرهنگى، اجتماعى؛ ورزشــى و گردشگرى سازمان، توجه 

يكسان و عادالنه داشته باشيم.
وى افــزود: بايــد ســازمان مســتقل ورزشــى يــا باشــگاه ورزشــى در شــهردارى شــكل 
گيــرد تــا ســازمان فرهنگــى شــهردارى بــه امــور فرهنگــى، اجتماعــى و گردشــگرى 

خــود بپــردازد.

گيان صاحب خانه ُكشتى مى شود
 شــهر گيان صاحب خانه ُكشتى مى شــود كه براى اين منظور به 

حدود 300 ميليون تومان اعتبار نياز است.
سرپرســت اداره ورزش وجوانان نهاوند در بازديد از پروژه ســالن 
ورزشى چندمنظوره ورزشى روستاى باباقاسم، زمين چمن مصنوعى 
مينى فوتبال آماده افتتاح روســتاى زرامين سفلى و شهر گيان با بيان 
اين مطلب گفت: مقرر شــد مكان پاســگاه انتظامى سابق شهر گيان 
واقع در ورودى گيان كه مكان آن جزء امالك اداره ورزش وجوانان 
شهرســتان است مرمت، بازسازى، تجهيز و تبديل به خانه كشتى اين 

شهر شود.
جوانمردى افزود: براى راه اندازى خانه كشــتى شهر گيان براساس 
برآورد به عمل آمده در حدود 300ميليون تومان اعتبار نياز است كه 
اميدوارم كه با حمايت مديركل ورزش استان و نماينده مردم نهاوند 
اعتبار موردنياز تأمين و با همراهى شــورا و شهردارى گيان تا پايان 
امسال عالقه مندان به كشتى در شهر و بخش گيان شاهد بهره بردارى 

از اين خانه كشتى باشند.
وى در ادامــه از احــداث خانه  كاراته در نهاونــد خبر داد و گفت: 
بــزودى كاراتــه كاران نهاوندى بــراى نخســتين بار صاحب مكان 
تخصصى براى انجام تمرينات خود مى شــوند. براى رشد و ارتقاى 
ورزش كاراته و براى راه اندازى خانه كاراته در شهرستان، تجهيزات 
موردنياز توســط اداره ورزش وجوانان شهرســتان تأمين و مكان و 
سالن توسط مديريت مجموعه ورزشى عليمراديان در اختيار هيأت 

كاراته شهرستان نهاوند قرارمى گيرد.

ظرفيت باالى همدان در داورى فوتبال
 همدان يكى از اســتان هاى كشــور و با داشتن3 داور بين المللى 

يكى از قطب هاى داورى كشور است.
نايب رئيس هيأت فوتبال اســتان در اختتاميه كالس داورى درجه 3

فوتبال مريانج گفت: همدان يكى از اســتان هاى كشــور بوده كه با 
حضور داوران بين المللى بيژن و پيام حيدرى و بهاره ســيفى يكى از 
قطب هاى داورى كشور است. كوبل هاى داورى در ليگ دسته يك، 
دسته دوم و دسته سوم كشور نيز گوياى اين واقعيت بوده كه استان 

ما سرشار از استعدادهاى ناب داورى است.
كمال عربيان با بيان اينكه سياســت هيأت فوتبال اســتان پيشرفت 
روزافزون در اين عرصه اســت، افزود: در شــرايط سخت كرونايى 
و قرمز بودن وضعيت استان دريافت مجوز برگزارى دوره آموزشى 
كارى بســيار دشــوار اســت كه با تالش  و پيگيرى هــاى بى وقفه 
توانســتيم در اين ايام چندين دوره كالس داورى در همدان و ساير 

شهرستان هاى استان برگزار كنيم.
وى بيــان كرد: اســتعدادهاى خوبى در ايــن كالس داورى حضور 
داشتند كه اميدواريم از همين كالس ها باز هم امثال برادران حيدرى 

و سيفى در آينده اى نزديك داشته باشيم.
عربيان گفت: خوشبختانه اســتان همدان سرشار از استعداد بوده و 

همين موضوع ما را به آينده اى درخشان خوش بين مى كند.

اعالم زمان آغاز فصل جديد ليگ دسته دوم
 مســئول ليگ دســته دوم ســازمان ليگ زمان آغاز فصل جديد 

رقابت هاى ليگ دسته دوم را اعالم كرد.
مهرداد شفيعى راد در اين باره گفت: طبق برنامه ريزى انجام شده فصل 
جديد فوتبالى براى باشــگاه هاى ليگ دويى از هفته نخست آبان ماه 

سالجارى به طور رسمى آغاز مى شود.
وى در پاسخ به اين پرســش كه مراسم قرعه كشى رقابت ها در چه 
تاريخى برگزار مى شود، بيان كرد: مراسم قرعه كشى رقابت ها قاعدتًا 
2 هفته قبل از آغاز مســابقات برگزار مى شــود كــه با اين اوصاف 
اين مراســم را نيز اواخر مهرماه برگزار مى كنيم. تاريخ دقيق مراسم 
قرعه كشــى، آغاز نقل وانتقاالت و آغاز مســابقات پس از برگزارى 

بازى پلى آف اعالم مى شود.
شفيعى راد افزود: نقل وانتقاالت به مانند فصول گذشته حدود يك الى 
2 هفته پس از آغاز مسابقات ادامه خواهد داشت تا باشگاه ها بتوانند 

از اين فضا و فرصت براى جذب بازيكنان استفاده كنند.
وى در واكنش به وضعيت بســيارى از تيم ها بيان كرد: تمامى تيم ها 
بايستى تا چند روز پيش از برگزارى مراسم قرعه كشى وضعيت شان 
را مشــخص كرده و حضور يا حضور نداشتن، انتقال يا انتقال ندادن 
امتياز خود به باشگاه ها يا اشخاص حقيقى و حقوقى ديگر را اطالع 
داده و مدارك خود در اين زمينه ها را به كميته مســابقات ســازمان 

ليگ ارائه دهند.

 تيــم فوتبال اســتقالل ايــران در مرحله 
يك هشــتم نهايى ليگ قهرمانان آســيا امشب 
ساعت 21:30 در ورزشگاه امارات به مصاف 

تيم الهالل عربستان مى رود.
نخســتين مســابقه از مرحله يك هشتم نهايى 
ليگ قهرمانان آســيا بين 2 تيم استقالل ايران 
و الهالل عربســتان امشــب در كشور امارات 
برگزار مى شود مســابقه اى كه حساسيت هاى 
زيــادى دارد و البته اخبار ضــد و نقيضى در 
مورد حضور تماشــاگر در ايــن بازى هم به 
گوش مى رسد. در اين بازى استقالل ايران با 2 
قهرمانى در فوتبال آسيا كه از جوانان شايسته 
و توانمنــد ايرانــى بهره مند اســت على رغم 
مشكالت فراوان بارها نشــان داده اند كه مرد 
روزهاى ســخت هستند برابر الهالل عربستان 
يكى از تيم هاى قدرتمند و مدعى كه دالرهاى 
زيادى براى جذب بازيكنان و مربيان اســم و 
رسم دار خرج مى كند قرار مى گيرد. روى كاغذ 
ســفيد الهالل برترى نسبى به استقالل دارد و 
نام هاى بزرگ زيادى در اين تيم حضور دارند 
از گوميس تا ماراگا در خط حمله تا  لئوناردو 
ژارديم سرمربى فرانسوى كه سابقه هدايت تيم 
موناكو را هم در كارنامه دارد كه ام باپه ستاره 
اين روزهاى فوتبال فرانســه شاگرد اين مربى 
بوده است، بنابراين الهالل تيم خيلى شيك و 
لوكسى به نظر مى رســد تيمى كه مجبور شد 
از 7 لژيونــر خود 3 بازيكنش را براى بازى با 

استقالل كنار بگذارد! 
با وجود همه اين شــرايط فوتبال روى كاغذ 
سفيد برگزار نمى شود و بازيكنان در مستطيل 
ســبز بايد با عملكردشــان صحبت كنند. به 
قول يكى از مربيــان خارجى بازيكنان ايرانى 
با قلب و روح شــان فوتبال بــازى مى كنند و 
به طورقطع بازيكنان استقالل ايران هم امشب 
همين گونه هستند. آنها كه پايبند قراردادشان 
در اســتقالل ماندند و دم از تعصب و عالقه 

به تيم محبوب شان زدند اكنون بايد در ميدان 
اين تعصب و وفادارى را با انجام بازى خوب 
در عمل نشان بدهند. به طورقطع نتيجه بازى 
غيرقابل پيش بينى اســت، اما مى توان از جان 
مايه گذاشــت و در ميدان ورق را برگرداند و 
پيش بينى ها را غلط از كار درآورد. شــاگردان 
فرهــاد مجيدى امشــب به خوبــى مى دانند 
كه چقدر برد در اين مســابقه براى هواداران 
اســتقالل و تمامى عالقه منــدان فوتبال ايران 
مهم اســت، پس بايد بهترين نمايش خود را 

در زمين ارائه كنند.
مهم  نيست كه دســتمزد چند بازيكن الهالل 
شايد بيش از بودجه يك فصل استقالل باشد، 
مهم نيست كه  اســتقالل در شرايط نابسامان 
مالى قرار دارد، مهم نيست كه هواداران بارها 
در طول فصل گذشــته و آغــاز اين فصل به 
عملكرد برخى مديران باشــگاه اعتراض هاى 
شديدى داشتند و حتى مقابل ساختمان تجمع 

كردند، مهم نيست كه استقالل حتى به خاطر 
مشــكالت مالى نتوانســت چند ستاره ايرانى 
خود از جمله مهدى قائدى را حفظ كند! مهم 
اين است كه بازيكنان كنونى استقالل بدانند كه 
چه مسئوليت سنگينى در بازى با الهالل روى 
دوش آنهاســت و بايد بتوانند در اين عمليات 
سخت يعنى شكســت الهالل سرافراز باشند. 
شكست دادن رئيس(زعيم لقب الهالل) فوتبال 
عربســتان به طورقطع همه معادالت فوتبال در 
ايران و آســيا را تغيير خواهد داد اين مهم مثل 
هميشــه بايد با اتكا بــه توانايى ها و غيرت و 

تكنيك ناب فوتبال ايرانى به دست بيايد.
اســتقاللى ها در شرايطى امشــب در ديدارى 
نابرابر در مصاف با الهالل دروازه بان دوم ندارد 
و عليرضا رضايى ســنگربان جديد آبى پوشان 
به ويروس كرونا مبتال شده و در قرنطينه بسر 
مى بــرد و با توجه به جدايى رشــيدمظاهرى 
اســتقالل تنها حسينى را در تركيب خود دارد 

كه اگر خداى ناكرده مشــكلى براى وى پيش 
بيايد كار استقالل به سختى گره خواهد خورد.
فومينگ داور سرشــناس چينى قضاوت اين 
ديدار حســاس را برعهــده دارد. داورى كه 
به طورقطع تالش مى كند بى نقص سوت بزند 
ظاهراً كمك داور ويدئويــى هم در اين بازى 
وجود نــدارد و اميدواريم داور چينى بهترين 

قضاوتش را انجام بدهد.
ديگر نمايندگان كشــورمان نيز فردا شــب به 
ميدان مى روند. پرسپوليس فردا شب در شهر 
دوشنبه به مصاف استقالل تاجيكستان مى رود 
و تراكتور بحران زده در قطر با النصر عربستان 

ديدار مى كند.
اميدواريم هر 3 نماينده كشــورمان در مرحله 
يك هشــتم پايانى ليگ قهرمانان آســيا موفق 
باشند و بتوانند در اين تك بازى جواز صعود 

به مرحله يك چهارم را به دست آورند.

عمليات سخت آبى پوشان ايران در امارات

 تكميل طرح هاى نيمه تمام ورزشى 
استان در اولويت دستگاه ورزش قرار 

دارد.
مديــركل ورزش وجوانان اســتان در 
ديدار با وزير ورزش وجوانان كشور با 
بيان اين مطلب گفت: هم اكنون 32طرح 
ملى و 45 طرح استانى وجود دارد كه 
براى تكميل اين طرح هــا به ويژه در 
حوزه ملى نياز به اعتبار موردنياز داريم، 
البته تاكنون با همراهى نمايندگان استان 
همدان در مجلس و مساعدت وزارت 
خوبى  مالى  اعتبارات  ورزش وجوانان 
جذب شده است، اما همچنان نيازمند 

حمايت هستيم.
حميد ســيفى بيــان كــرد: هم اكنون 
احياى طرح هاى عمرانى نظير 3 سالن 
مجموعه ورزشى شهيدشمسى پور پس 
از چندين ســال راكد ماندن و اجراى 
چندين طرح ورزشى ديگر در دست 
اقدام اســت و در آينــده اى نزديك 
نيــز شــاهد بهره بــردارى از چندين 
زميــن چمن طبيعــى و مصنوعى در 
شهرســتان هاى استان همدان خواهيم 

بود.
وى با بيان اينكه اســتان همدان داراى 
زيرســاخت هاى بســيار ارزشمند و 

بى نظيرى همچون مجموعه ورزشــى 
عليمراديان نهاوند و مجموعه ورزشى 
شهيدان حاجى بابايى در مريانج است، 
گفــت: اين ظرفيت ها بــراى ميزبانى 
اردوهاى تيم ملى فراهم شده و آماده 
اجراى سياست هاى وزارت ورزش در 

اين استان هستيم.
سيفى توجه ويژه به توانمندى جوانان 
در عرصه هاى خدمت را از مهمترين 
برنامه هــاى دســتگاه ورزش همدان 
دانســت و افــزود: در همين راســتا 
مشاوران توانمند و جوان را در حوزه ها 

و رشته هاى مختلف به كار گرفته ايم.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى 
اسالمى نيز كه در اين نشست حضور 
داشــت، گفت: انتخاب ســيدحميد 
سجادى به عنوان وزير ورزش وجوانان 
تخصص محورى  رويكــرد  برپايــه 
رئيس جمهــورى و مجلس شــوراى 
اسالمى بود. ســجادى جزو نام آوران 
است  كشــور  ورزش  صاحبنظران  و 
و حضــور وى در اين عرصه فرصت 
طاليى براى رشد و اعتالى رشته هاى 

مختلف ورزشى به شمار مى رود.
عليرضا شهبازى افزود: مجلس شوراى 
اسالمى نگاه حمايتى به مقوله ورزش 

دارد و به طورقطــع افزايش اعتبارات 
ورزشى را در كميسيون برنامه وبودجه 
معتقديم  چراكــه  مى كنيم  پيگيــرى 
ورزش در حوزه هاى مختلف از جمله 
ارتقاى سالمت جامعه رسالت مهمى 
دارد. وى هزينــه كــردن در ورزش 
را ســرمايه گذارى دانســت و گفت: 
توسعه رشته هاى همگانى و قهرمانى 
در كشــور موجب كاهش هزينه هاى 
بهداشت ودرمان و آسيب هاى اجتماعى 

مى شود.
شــهبازى توجه به زيرســاخت ها و 
اماكن ورزشــى و نيز قهرمانان را مهم 
دانســت و افزود: نهاوند سرشــار از 
نام آوران ورزش كشور است و قدردان 
وزير ورزش هســتيم كه براى بررسى 
مشــكالت و موانــع عمرانى ورزش 
نهاونــد و نيز ديدار بــا قهرمانان قرار 
اســت بزودى به اين شهرستان سفر 

كرد.
اين نماينده مجلس خواســتار توجه 
به قهرمانان ارزنده شهرستان ها شد و 
گفت: استان همدان داراى مدال آوران 
و نام آوران المپيك، جهانى و آســيايى 
اســت كه انتظار داريم از توانمندى و 

تجربه آنها استفاده شود.

كارت دانشجويى به نام پارسا طرقى ، فرزند هاشم، به شماره 
ملى 0021374457 و شماره دانشجويى 9512176024 ، رشته 

مهندسى عمران در مقطع كارشناسى دانشگاه بوعلى سينا همدان 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام عرفان زهره وند حاجى آبادى، فرزند نقى، 
به شماره ملى 3861022729 و شماره دانشجويى 9512983021 
، رشته مديريت دولتى در مقطع كارشناسى دانشگاه بوعلى سينا 

همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام فاطمه ميرزايى محرز ، فرزند منصورعلى، 
به شماره ملى 4040290119 و شماره دانشجويى 9512119113 ، 
رشته فيزيك در مقطع كارشناسى دانشگاه بوعلى سينا همدان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

باز هم شايعه ليگ يكى شدن 
پاس مطرح شد

 با آنكه هنوز تكليف تيم فوتبال پاس روشن نشده است بار ديگر 
در ابتداى فصل شــايعه خريد امتياز ليك يــك براى اين تيم قوت 

گرفت.
هرساله برخى از متوليان ورزش استان شايعه خريد امتياز ليگ يك را 
براى پاس مطرح مى كنند و با گذشــت زمان پاس با تيمى ناقص در 
ليگ 2 حضور پيدا مى كند و امسال نيز اين حواشى آغاز شده است و 

يكى از اهالى فوتبال خبر از خريد امتياز يك تيم ليگ يكى مى دهد.
عضو همدانى اتحاديه فوتبال باشــگاه هاى كشور با بيان اين خبر به 
همدان پيام، گفت: درصورت همراهى مسئوالن دستگاه ورزش استان 

همدان، آماده تيم دارى پاس در ليگ يك كشور هستيم.
ســيروس ركنى افزود: مقدمات خريد امتياز ليگ يك براى فوتبال 
همدان فراهم شده اســت و اگر مسئوالن اجرايى اين استان بتوانند 
پنجره نقل وانتقاالت تيم پاس را حل كنند، اين تيم مى تواند امســال 
در ليگ يك شركت كند. وى بيان كرد: اسپانسرهاى مالى براى تأمين 
منابــع خريد امتياز ليگ يك براى فوتبال همــدان و حضور در اين 

مسابقات مهياست و فقط منتظر اقدام مسئوالن استان هستيم.
ركنــى گفت: توافق نهايى براى انتقال امتيــاز يك تيم ليگ يكى به 
همدان انجام شده و مالك تيم نيز درصورت انجام تعهدات، راضى به 
انتقال است. به عنوان يك همدانى عالقه مند به تيمدارى پاس در ليگ 
يك كشور هستم و بايد ديد مسئوالن تا چه  اندازه مى توانند همراهى 
كنند. وى افزود: درصورتى كه عزمى از سوى مسئوالن اجرايى همدان 

براى اين انتقال نباشد، تيم را در استانى ديگر فعال مى كنيم.
هنوز هيچ مقام ورزشى استان نسبت به اين اتفاقات عكس العمل نشان 
نداده است و اين درحالى است كه رقابت هاى ليگ دسته دوم از هفته 

نخست آبان ماه كليد مى خورد.

اولويت استان تكميل طرح هاى نيمه تمام ورزشى است
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رأى جديد دادگاه عليه قوانين اپ استور 
صادر شد

طبق رأى دادگاه مربوط به شــكايت اپيك گيمز از اپل اين شــركت 
بايد به توســعه دهندگان اپ اجازه دهد سيســتم هاى پرداخت خود 
را به مشتريانشــان ارائه كنند. به گزارش مهر، يك قاضى آمريكايى 
برخى قوانين اپ استور اپل را لغو كرد و به اين ترتيب شركت مجبور 
مى شود به توسعه دهندگان نرم افزارها اجازه دهد روش هاى پرداخت 
جايگزين را به مشتريانشان ارائه كنند. اين رأى كه مربوط به پرونده 
شــكايت اپيك گيمز(شركت توليدكننده فورت نايت) از اپل بود، به 
نوعى حاكى از پيروزى توســعه دهندگان اپ دارد، البته رأى قاضى 
دادگاه اپل را ملزم نمى كند كه به توســعه دهندگان اپ اجازه دهد از 

سيستم هاى پرداخت در اپ خود استفاده كنند.

تمامى افراد پس از تزريق دز دوم واكسن 
كرونا آنتى بادى دارند

 نتايج يك مطالعه نشان مى دهد كه تقريباً تمامى افراد، 14روز پس 
از تزريق دز دوم واكسن كروناى خود  آنتى بادى دارند.

 ،Ipsos MORI به گزارش ايرنا، محققان«كالج امپريــال لندن» و
آخرين گزارش نظارت بر آنتى بادى خود را منتشــر كردند كه نشان 
مى دهــد تقريباً 100درصــد از افراد 14روز پــس از تزريق دز دوم 

واكسن هاى كرونا فايزر و آسترازنكا ، آنتى بادى مثبت هستند.
در اين مطالعه بيش از207هزار و 337 نفر در انگليس در فاصله زمانى 
ميان 12 تا 25مه 2021 خود را با اســتفاده از يك تست انگشتى در 
خانه آزمايش كــرده و آنتى بادى هاى كوويد-19 را به دنبال  ابتال به 

عفونت طبيعى كرونا يا واكسيناسيون رديابى كردند.

اپل موظف به كاهش سختگيرى 
در فروشگاه آنالين خود شد

 يك قاضى فدرال در آمريكا حكمى صادر كرد كه براساس آن اپل 
بايد از ســختگيرى هاى خود در فروشگاه آنالين اين شركت موسوم 

به اپ استور بكاهد.
به گــزارش فــارس، اپل براســاس ايــن حكم مجبور اســت به 
توسعه دهندگان و برنامه نويســان امكان دهد تا از ديگر سيستم هاى 
پرداخت مالى اســتفاده كنند و مجبور نباشــند تنها سيستم پرداخت 
مالى اپ استور را به كار ببرند. صدور حكم ياد شده يك پيروزى مهم 
براى شركت هايى مانند اپيك گيمز طراح بازى Fortnite  و برخى 
شركت هاى ديگر طراح انواع اپليكيشن محسوب مى شود كه معتقد 

بودند اپل منافع آنها را ناديده مى گيرد.

استفاده از نوعى باكترى براى ايجاد 
خاصيت خودترميمى در بتن ها

 پژوهشــگران با افزودن محلول باكترى«باسيلوس سوبتيليس» به 
فرايند توليد بتن، دريافتند كه اين باكترى مى تواند با توليد رســوب 
كربنات كلسيم مقاومت فشارى بتن را افزايش دهد و ترك هاى اوليه 
بتن را از بين ببرد.به گزارش ايسنا، بتن يكى از پركاربردترين مصالح 
توليدى در دنياســت. ترك خوردگى در بتن، مشكل شايعى است كه 
در اثر مقاومت كششى نسبتاً كم آن رخ مى دهد. ترك هاى ايجاد شده 

در بتن، دليل اصلى كاهش دوام و عمر مفيد سازه هاى بتنى هستند.
ترميم مناســب و به موقــع ريزترك هاى اوليه، بــراى جلوگيرى از 
گســترش آنها در بتن و كاهش هزينه هاى زياد تعمير و نگهدارى آن 

امرى ضرورى است.

گياهان مفيد براى درمان خون دماغ
 برخــى گياهان با دارا بودن خــواص ضدخونريزى و تنگ كننده 
مجارى عروق خونى ســطحى، در رفع حاالت ســاده خون دماغ اثر 

درمانى خوبى دارند.
به گزارش ايســنا، خون دماغ (Epistaxis) ممكن است علت هاى 
ساده اى داشته باشد. اكثر اوقات وقتى افراد به مدت زيادى در معرض 
تابش خورشيد قرار مى گيرند، دچار خون دماغ مى شوند. ايجاد خراش 
در مخاط بينى و ناخن زدن به قسمت قدامى تيغه ميانى بينى و محل 
تجمــع مويرگ ها نيز مى تواند يكى ديگر از داليل خون دماغ شــدن 
باشد، البته بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه خون دماغ شدن مى تواند 
نشانه بيمارى هاى ديگرى نيز باشد. بيمارى هاى عفونى مانند تيفوئيد، 

سرخك، سرطان خون مى توانند موجب خون دماغ شوند. 

گرفتارى هاى صندوق اعتبارى هنر
 براى نويسندگان از ديد كامران پارسى نژاد

 كامران پارسى نژاد از نويسندگان كشــورمان در يادداشتى نكاتى را 
پيرامون صندوق اعتبارى هنر به وزيرارشاد دولت سيزدهم يادآور شد.

بى شــك از زمان تأســيس صندوق اعتبــارى هنر وابســته به وزارت 
فرهنگ وارشاد اســالمى هنرمندان و صاحبان قلم و انديشه توانستند از 
امكانــات محدود اين صندوق بهره مند شــوند كه وجود آن ضرورى و 
قابل تقدير است، اما با توجه به فراز و نشيب هايى كه در ساليان متمادى 
به وجود آمد چون بروز تحريم ها، بيكار شــدن و كم كارى نويسندگان، 
گرانــى كاغذ و مصايبــى كه صنعت چاپ با آن درگيــر بوده، افزايش 
قيمت هــا و خاصه بروز بيمارى كرونا كه شــرايط پيچيــده اى را براى 
هنرمندان پديد آورده، جا دارد بنيه اجرايى و مالى صندوق تقويت شود 
و اين كار ميسر نمى شود مگر اينكه وزير محترم ارشاد با توجه به شرايط 
بســيار ســخت درمانى و اقتصادى به صورت جدى شاكله صندوق را 
دچار دگرگونى اساســى كنند تا به يارى وزارتخانه هنرمندان كه طيف 
وســيعى از افراد فرهيخته جامعه را تشكيل مى دهند بتوانند تا حدودى 

كوران هاى بزرگ پيش رو را كنار بگذارند.
برهيچ كس پوشــيده نيست اهالى هنر و قلم ســرمايه هاى ملى جامعه 
هســتند و جامعه و دولت ها براى تربيت و رشــد اين افراد هزينه هاى 
ســنگين كرده اند. حيف است وقتى مى شــنويم به طورمثال نويسنده اى 
هنگام دستفروشى در مترو دستگير شده است و يا شاهد برگ ريزان عمر 

جمعى از هنرمندان بر اثر بيمارى كرونا هستيم.
وزير محترم به اين مســأله توجه كنند كه در ســال هاى اخير صندوق 
اعتبارى هنر فقط در نقش بيمه گر ظاهر شد و هيچگونه خدمات جدى 
به هنرمندان در زمينه هاى مختلف نداده اســت.(به غير از 2بار كه مبلغ 
اندكى به اســم حمايت از نويســنده اخيراً به هنركارت ها واريز شد كه 

تأثيرى در روند زندگى هنرمندان نداشت.)
اين صندوق بايد قابليت پرداخت وام هاى قرض الحسنه طويل المدت را 
به هنرمندان داشته باشد. در ارتباط با بيمه تأمين اجتماعى حجم زيادى از 
مبلغ بيمه هنوز برعهده هنرمند است و اين مبلغ بسيار زياد است. اخيراً 
صحبتى مبنى بر كاهش آن شد، اما تا عملى شدن آن هزار پيچ و خم و 

آوردگاه در پيش است و بعيد است اين وعده عملى بشود.
بيمه تكميلى صندوق پر از ايراد عمده اســت. نخست اينكه صندوق با 
بيمه اى وارد قرارداد شــده است كه حامى خوبى براى هنرمندان نيست. 
بسيارى از مراكزدرمانى با اين بيمه در ارتباط نيستند. در سال هاى گذشته 
بيمه سرمد با بيمه اى sos ارتباط داشت و باز اين ارتباط قابل تعمق بود، 
اما در سالجارى اين ارتباط قطع شد و عمًال بيمه سرمد در بسيارى موارد 

خاص ناكارآمد بود.
جداى آن سختگيرى هاى بيش از حد و كاغذبازى هاى بيمه، گاه هنرمند 
را وامى دارد از دنبال كردن ماجرا منصرف شــود و اين كار شامل موارد 
جزيى مى شــود مثًال درخصوص عينك مهر هم بايد روى كاغذ بخورد 
هم پشــت كاغذ و به كرات فرد مجبور شــده دســت خالى برگردد، 
همچنين مبالغ قابل پرداخت بسيار طوالنى در حدود 2ماه تا 4 ماه به فرد 

بازمى گردد و اين بزرگترين ايراد بيمه است.
در شــرايط كنونى كه افراد گاه مجبورند داروهاى گرانقيمت بخرند هر 
ماه دريافت به موقع مبلغ مهم است آنچنان كه خود من به دليل سرطان 
همسرم هر ماه بايد مبلغ 5ميليون تومان داروى دولتى بخرم كه پرداخت 

نكردن بيمه ما را با مشكالت بزرگى مواجه كرده است.
در پايان يكى از مســائل موجود بحث بازنشســتگى هنرمندان اســت. 
با توجه به ســقف اندكى كه درنظر گرفته شــده هــر هنرمند در زمان 
بازنشستگى درنهايت 2 ميليون تومان حق بازنشستگى دريافت مى كند و 
اين واقعاً فاجعه است، بنابراين مى طلبد وزير محترم ارشاد نگاه ويژه اى 

به مصايب و مشكالت صندوق اعتبارى هنر داشته باشند.

مراسم بزرگداشت روز شعر و ادب پارسى 
برگزار مى شود

 به همت پژوهشــكده زبان وادبيات فارسى پژوهشگاه علوم انسانى و 
مطالعات فرهنگى نشست«بزرگداشــت روز شعر و ادب پارسى» شنبه، 

27 شهريورماه برگزار مى شود.
به گزارش مهر، به همت پژوهشــكده زبان وادبيات فارسى پژوهشگاه 
علوم انســانى و مطالعات فرهنگى همزمان با فرارســيدن روز شعر و 
ادب فارســى نشست«بزرگداشــت  روز شعر و ادب پارســى» برگزار 

مى شود.
در اين نشســت اصغر شــهبازى درباره موضوع ادبيات حماســى در 
كتاب هاى درســى مدارس و آزاده شريفى درباره موضوع آسيب شناسى 
آموزش ادبيات فارسى در رشته علوم انسانى دبيرستان سخنرانى مى كنند.

نشست«بزرگداشت روز شــعر و ادب پارسى» روز شنبه، 27شهريورماه 
1400 ساعت 16تا 18 به صورت مجازى برگزار مى شود.

لينك ورود به نشست عبارتست از:
https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-۵٠v-dls-vdg

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

■ آب و هـوا
پيش بيني وضع هـوا: 

صاف تا كمى ابرى- وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »
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www.HamedanPayam.comاوقـات شرعي ■
اذان صبح               05:33   
خورشيد         06:57                   طلوع 
اذان ظهر                      13:12
غروب خورشيد              19:26

اذان مغرب                   19:45 
نيمه شب شرعي           00:30

باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
چو آن نخلم كه بارش خورده باشند                     چو آن ويران كه گنجش برده باشند
چو آن پيرى همى نالم درين دشت                              كه رودان عزيزش مرده باشند
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■ حديث:
امام على(ع):

بپرهيزيد از عقب انداختن كارها و كنارگذاردن خوبى ها؛ چرا كه در آن، پشيمانى 
است .

وقعة صّفين : ص 108

مجموعــه  از  نشســت  بيســت وپنجمين   
درس گفتارهايى درباره بوعلى سينا با عنوان «ابن سينا 
و گــذر زهره از مقابل خورشــيد» چهارشــنبه دهم 
شهريورماه با سخنرانى اميرمحمد گمينى به صورت 

مجازى پخش شد.
ابن ســينا در دورانى كه آن را به عنوان تمدن اسالمى 
مى شناسيم و برخى نيز به عنوان قرون ميانه اسالمى 
مى شناسند ابن ســينا جزو افرادى نيست كه از لحاظ 
علم نجوم برجســته باشد، اين دانشــمند بيشتر در 
منطق، فلسفه، پزشكى و... شناخته شده است. ابن سينا 
آثار بســيار خوبى در زمينه نجــوم و رياضيا ت هم 
دارد. كتاب شفاى ابن سينا بســيار مفصل به فلسفه، 
منطق، الهيــات پرداخته و بخش هايى به رياضيات و 
طبيعيات اختصاص داده شده است. بخش طبيعيات 
با روش فيلســوفانه در آن روزگار مطرح بوده است 
و ابن سينا بخش هايى هم در كتاب شفاى ابن سينا به 
رياضيات پرداخته و بخش هاى مفصلى درباره نجوم 
دارد و مهمترين بخش آن در كتاب رياضيات شفاى 
ابن سينا با نام تلخيص المجسطى است كه بخشى از 
شفاســت كه كتاب مجســطى بطلميوس را خالصه 
كرده و به زبان خودش بازنويســى كرده است. شايد 
دستاوردهاى مهم و ارزشمندى در اين بخش نبينيم، 
اما مى بينيم كه ابن سينا با نجوم و رياضيات زمان خود 
به خوبى آشناســت و مى تواند كتاب بسيار پيشرفته 
بطلميوس را بخوانــد و بفهمد و خالصه و تقريرى 

از آن ارائه كند.

 چرا ابن ســينا بين كتاب هــاى نجوم از 
بطلميوس بهره گرفت؟

بطلميوس كتاب مجســطى را در قــرن دوم ميالدى 
و چنــد قرن قبل از آغاز دوران اســالمى و هجرت 
پيامبر(ص) نوشــته و كتابى اســت سراســر مملو 
از اســتدالل هاى رياضــى، تجربــى و گزارش ها و 
رصدهاى دقيق كــه خود يا پيشــينيان او(يونانى و 
بابلى و بين النهرين) به آن پرداخته اند. مجسطى كتابى 
اســت كه در هيأت زمين مركــزى را معرفى كرده و 
داليل رياضى خود را مطرح كرده و مدل هاى نجومى 
حركت افالك و ســيارات به دور زمين را بيان كرده 
است به شيوه اى كه هر منجمى در هر زمان و مكانى 
بتواند پيش بينى كند كه هريك از سيارات در هر زمان 

و دقيقه اى در كجاى آسمان قرار گرفته اند.
 اين مهمترين جنبه كتاب است كه قرن ها پس از خود 
چه در دوران ميانه اســالمى و چه ميانه مســيحى تا 
زمانى كه كوپرنيك كتاب خود را با الهام از بطلميوس 
مى نويســد، اين كتاب در تمام تمدن هاى اسالمى و 
مسيحى حكمفرماست. كوپرنيك هم بخش بسيارى 
از كتابش استفاده و رونويسى از كتاب بطلميوس است 
فقط از جنبه اينكه زمين در مركز نباشــد و خورشيد 
در مركز باشد كار كوپرنيك را پيچيده مى كند و جنبه 
جديدى به آن مى افزايد. كار كوپرنيك نيز تحت تأثير 

و در بستر كتاب بطلميوس نوشته شده است.
چرا ابن سينا بين كتاب هاى نجومى مهمترين كتابى كه 
به زبان عربى ترجمه شده از كتاب بطلميوس استفاده 
كرده و خالصه اى از آن  را عرضه كرده اســت؟ اين 
كتاب در قرن ســوم 2، 3 بار بــه زبان عربى ترجمه 
شده است و كتاب پيچيده اى از جنبه رياضى، نجوم 
اســت و ترجمه اين كتاب نيــاز دارد كه مترجم به 
خوبى با رياضيات و نجوم آشــنا باشد. ترجمه كردن 
يك اثر علمــى در صورتى دقيق اتفــاق مى افتد كه 
مترجمان دانش كافى در آن زمينه داشته باشند. كسانى 
مثل«ثابت بن قره» كه از منجمان بزرگ دوران اسالمى 
بودنــد بر اين ترجمه نظارت كردنــد و اين يكى از 
بهترين ترجمه هاست كه با كار «ثابت بن قره» اصالح 
شد و اينكه ابن سينا از كدام ترجمه هايى استفاده كرده 

بسيار تخصصى است. اين كتاب بارها تصحيح شده 
است.

 آيا ابن ســينا ادعا مى كند كه گذر زهره را 
ديده است؟ 

 وقتى در اين كتاب به مقاله نهم مى رســيم مى بينيم 
كه در بخشــى ابن سينا درباره ترتيب افالك ستارگان 
هفت گانه بحث كرده و خالصه اى است از مقاله نهم 
بطلميوس كه در انتهاى آن با كلمه«قال» آغاز مى شود 
يعنى«گفت» كه بطلميوس چنين گفت: ســياراتى كه 
دور تــا دور زمين قرار گرفتنــد و مى چرخند كدام 
نزديك تر و كدام دورتر است؟ در آن زمان بطلميوس 
مى گويد كه نزديك ترين ســياره به زمين ماه اســت 
و پــس از ماه، عطارد و زهره قــرار گرفته و پس از 
آن خورشــيد، مريخ، مشترى و زحل است و پس از 
زحل ســتارگان ثابت قــرار مى گيرند. 9 فلك اصلى 
دور تا دور زمين اســت كه سيارات را به دور زمين 
مى چرخاند. بطلميوس داليلى مــى آورد كه زهره و 
عطارد به ما نزديك تر اســت و پس از آن خورشــيد 

قرار گرفته و به دور زمين مى چرخد.
زمانى كه ابن ســينا نظرات بطلميوس را بيان مى كند 
انتهاى جمله را با«اقول» اضافه كرده است: «من ديدم 
زهره را مانند خالى بر صفحه خورشيد» و پس از اين 
مى بينيم فصل تمام شده و فصل بعدى آغاز شده است 
و ابن سينا توضيح بيشترى نمى دهد و فقط يك جمله 
در اينجا اضافه شده است. ابن سينامى گويد:«زهره را 
ديدم كه از جلوى خورشــيد رد شــده است» و اگر 
ببيند كه زهره از جلوى خورشيد رد شده است نشان 
مى دهد زهره به ما نزديك تر است. يكى از معيارهاى 
بطلميوس اين است كه كدام ستاره ها به ما نزديك تر 
اســت و كدام ســتاره از جلوى آن يكى رد مى شود. 
بطلميوس مى گويد: ماه به ما نزديك تر اســت، وقتى 
كسوف مى شود و خورشــيدگرفتگى مى شود ماه از 
جلوى خورشيد عبور مى كند. درباره زهره و عطارد 
همچنين استداللى دارد و هيچ دانشمند و فيلسوفى و 
حتى بطلميوس نديده بود كه زهره و عطارد از جلوى 

خورشــيد عبور كنند و ابن ســينا 
حرف هاى  بر  را  دليلى  مى خواهد 
بطلميــوس اضافه كند. ابن ســينا 
مى گويــد من چنيــن پديده اى را 

ديده ام، اما نگفته كجا و كى؟

 آيــا مى توانيم به گزارش 
آندلسى اعتماد كنيم؟

ما مى دانيم پديده گذر زهره واقعًا 
اتفــاق مى افتد در يك دوره زمانى 
مشخص و منظمى و هر 120سال 
و سپس 8 سال بعد اتفاق مى افتد. 
همين ســال هاى اخير پديده گذر 
زهره 2 بار اتفاق افتاده و به فاصله 
8 ســال. زهره از مقابل خورشيد 
عبور كرد و 120سال ديگر اتفاق 
خواهد افتاد و كســانى كه اكنون 

در كره زمين زندگــى مى كنند ديگر نمى توانند چنين 
پديده اى را مشــاهده كنند. ما تمام زمآنهايى كه اين 
پديده در طول تاريخ اتفاق افتاده را مى شناســيم. آيا 
ابن ســينا ادعا مى كند كه گذر زهره را ديده است؟ آيا 
مى توان به سخنش اعتماد كرد؟ به ويژه اينكه توضيح 
نداده كى و كجا اين پديده را مشاهده كرده است؟ آيا 
ابن سينا تنها كسى است كه چنين ادعايى كرده است 
يا منجمان ديگرى هم در گذشته بودند كه اين پديده 

را ديده باشند؟ 
مــا گزارش هاى ديگــرى هم از رؤيــت اين پديده 
داريم. چند تن كه حتى هويت آنها مشخص نيست، 

گزارش هايى به آنها منسوب شده است. در كتاب هاى 
خواجه نصيرالدين توسى و قطب الدين شيرازى گفته 
شده كه 2 تن ادعا كردند ما چنين پديده اى را مشاهده 
كرديــم، اما نگفتند كه اين 2 نفر كيســتند و در كدام 
كتاب اين ادعا را گفته اند؟ شخص ديگرى كه چنين 
ادعايى كرده اســت ابن باجه آندلسى است كه گفته 
روزى در زمــان طلوع خورشــيد 2 خــال روى آن 
مشــاهده كردم و تقويم زهره و عطارد را در آن زمان 
از زيج اســتخراج كردم و دريافتم تقويم آنها نزديك 
تقويم خورشــيد است و دانســتم آن 2 خال زهره و 
عطارد اســت. آيا ما مى توانيم به گزارش آندلســى 
اعتماد كنيــم ما ابن باجه را مى شناســيم و مى دانيم 
فيلســوف و رياضيدان است و در چه زمانى زندگى 
مى كرده اســت، ولى واقعيت اين است كه در مدت 
زمانى كــه ابن باجه زنده بوده هيچ پديده اى در زهره 
طبق محاســبات امروزى اتفاق نيفتاده است و امكان 

نداشته كه در طول حياتش چنين پديده اى را ببيند.
ممكن است كه لكه بزرگ خورشيد روى داده باشد 
و قطب  الدين شيرازى گزارش ابن باجه را نقل مى كند 
و حدسى كه مى زند مى گويد احتماالً لكه خورشيدى 
ديده است. برخى بر اين باورند كه لكه هاى خورشيد 
را نخســتين بار گاليله كشف كرده و در طول تمدن 
اســالمى برخى آثار به رؤيت و وجود لكه هاى روى 
خورشيد اشاره شده است. ابن باجه ادعا نكرده كه من 
لكه را ديدم، اما قطب الدين شــيرازى مى گويد آنچه 
ديده همان لكه هاى خورشيد است. همانطور كه روى 
ماه لكه هايى وجود دارد گفته شــده روى خورشيد 
هم لكه هايى اســت كه گاهى ديده مى شود و شايد 
ابن باجه اين لكه ها را مشــاهده كــرده و اين ادعا را 

باطل نمى دانيم.

 ابوعبيد جوزجانى و كتاب مســتندى كه 
درباره ابن سينا نوشت 

كندى فيلسوف بزرگ عرب هم مانند ابن باجه به زمان 
زندگيش نمى خورد كه چنين پديده اى را ديده باشد. 
آيــا در مدت زمان حيات ابن ســينا گذر زهره اتفاق 
افتاده است؟ ما مى دانيم كه ابن سينا 
تا سال 428 قمرى زنده بوده است 
و 5 ســال پيش از مرگ ابن سينا 
يعنى 423قمــرى يك گذر زهره 
اتفاق افتاده اســت و ممكن است 
ابن ســينا اين گذر زهــره را ديده 
باشد. آيا ابن سينا اين گذر زهره را 
سال 423 ديده و اين را در كتاب 
خود آورده اســت؟ آيا مى توانيم 
اطمينان پيدا كنيم كه گذر زهره را 
ديده است؟ در اينجا چند پرسش 
مطرح مى شود كه بايد به آن پاسخ 

داد.
ابن  سينا در ســال 423 كجا بوده 
و در جايى كــه زندگى مى كرده 
آيــا گذر زهره قابــل رؤيت بوده 
است؟ آيا كتاب تلخيص مجسطى 
را پيش از 423 نوشــته يا بعــد از آن؟ كه اگر قبل از 
آن نوشــته باشــد نمى تواند گذر زهره را 423 ديده 
باشد و امكان ندارد. آيا در جايى كه ابن سينا زندگى 
مى كرده امكان گذر زهره با چشــم غيرمســلح بوده 
اســت و تكنولوژى تلسكوپ در زمان ابن سينا نبوده 
اســت. ابن سينا در ســال 423زندگى مى كرده است 
و يكــى از منابع مهم درباره زندگى ابن ســينا كتاب 
سيرت شيخ الرئيس كه شاگردش ابوعبيد جوزجانى 
نوشته است. درباره فالسفه و دانشمندان قديم كتاب 
زندگينامه نوشــته نشــده اســت، اما درباره زندگى 
ابن سينا شاگردش جوزجانى آن را نوشته و بخشى از 

زندگينامه را خود ابن سينا به شكل خودنوشت نوشته 
و از جايى ديگر شــاگردش آن را ادامه داده كه بسيار 

مستند و موثق است. 
همچنين مى توانيــم از كتاب البدايه و النهايه ابن كثير 
هم اســتفاده كنيم وجنگ  هايى كه عالءالدوله در آن 
روزگار براى آن ســفر كرد، ببينيم. ابن سينا همراه با 
عالءالدولــه در اصفهان زندگى مى كرده و 10ســال 
پايان عمرش در اصفهان بوده اســت و گاهى مواقع 
به جنگ  هايى هم مى رفته اســت و در جنگ هايى كه 
عالءالدوله مى رفته ابن سينا را همراه خود مى برده شايد 
به دليل طبابت بوده است و مى توانسته مشورت هاى 
سياســى و نظامى هم بدهد. براساس تاريخ ابن كثير 
مى دانيم كه عالءالدوله در سال هاى 423، 421،  417 
به قصد حمله به شهر شاپورخواست براى جنگ رفته 
است، شاپورخواست شهرى در دوره ساسانى است 
كه توســط شاپور اول تأسيس شده و در مكان فعلى 

شهر خرم آباد امروزى قرار گرفته بوده است. 
ابن كثيــر مى گويــد در ســال 423 عالءالدولــه به 
جنگ رفته بــود و جوزجانى مى گويد ابن ســينا در 
برخــى از ســفرهاى عالءالدوله همــراه او مى رفته 
اســت و حتى صراحتاً جوزجانى نوشته ابن سينا در 
ســفر شاپورخواســت با عالءالدوله همراهى كرد و 
بخش هايــى از كتاب نبات و حيوان شــفا را در اين 
ســفر تمام كرد و اين نشان مى دهد ابن سينا همچنان 
مشغول نوشتن شفا بوده است. شايد در اين سفر كه 
در سال 423 روى داده ابن سينا به شاپورخواست رفته 

و در آنجا بوده است. 

 آيا ابن سينا نكته هايى را در شاپورخواست 
به شفا اضافه كرده است؟

قســمت كتاب رياضيات را جوزجانى مى گويد قبل 
از 423 تمام كرده بود، اما جوزجانى صراحتاً نوشــته 
ابن ســينا در ســال هاى 423 تا 417 مطالبى به آخر 
مجسطى شفا اضافه كرده است كه تا پيش از آن سابقه 
نداشته است. اينها مى تواند احتمال اينكه ابن سينا اين 
جمله را در 423 در ســفر به شاپورخواســت همراه 
عال  ءالدوله اضافه كرده احتمالش را باال ببرد. همه اينها 
به اين بســتگى دارد كه در شاپورخواست گذر زهره 

قابل رؤيت باشد آن هم با چشم غيرمسلح.
زمانى كه براساس محاســبات نجومى امروزى نگاه 
مى كنيم، گذر زهره در شــهر اصفهــان قابل رؤيت 
نبوده است. ارتفاع خورشيد در تماس اول خورشيد 
2 درجه از افق ارتفاع نداشته است، وقتى گذر زهره 
آغاز  شده يعنى در لحظه تماس دوم خورشيد در شهر 
اصفهان غروب كرده بود. ابن ســينا اگر در آن تاريخ 
اصفهان بوده به طورقطع نمى توانســته گذر زهره را 
ببيند. شــواهدى داريم احتمال به اينكه ابن ســينا به 
خرم آباد رفته و نكته هايى به كتاب شــفا اضافه كرده 

باشــد اين احتمال را بــاال مى برد. اگــر به همدان 
رفته باشــد احتمال گذر زهره تاحدى وجود داشته 
اســت. اگر ابن سينا خورشــيد را در گذر زهره ديده 
باشــد حدود 15دقيقه فرصت داشته كه گذر زهره را 

مشاهده كند.

 اگر ابن سينا منجم دقيق ترى بود گذر زهره 
را مبهم نمى نوشت

آيا گذر زهره را با چشم غيرمسلح مى توان ديد؟ اين 
گــذرى كه اتفاق افتاده پيش از غروب خورشــيد و 
خورشــيد لب افق اســت و گرد و خاك محلى نور 
خورشــيد را كم مى كند و احتمال اينكه ابن سينا گذر 
زهره را ببيند احتمالش باال مى رود. در اين شرايط كه 
گفته شد، گذر زهره اى كه با چشم غيرمسلح مى توان 
ديد راحت تر است. ما مى دانيم اگر يك فيلتر جلوى 
چشم مان بگيريم زهره را در مقابل خورشيد مى توانيم 
ببينيم. اگر گذر زهره را در ســال 2012 به ياد داشته 
باشيد مى توان با يك فيلتر گذر زهره را ديد. در زمان 
ابن سينا چون خورشــيد لب افق بوده است احتمال 
اينكه گرد و غبار محلى نور خورشيد را كم كرده باشد 
وجود داشــته است. اينها نشان مى دهد احتمال اينكه 
ابن سينا اين گذر را ديده باشد باال مى رود و قطعى و 
يقينى به ما نشان نمى دهد كه آيا اين اتفاق افتاده است 
يا خير. در اين زمينه نياز به پژوهش هاى گســترده اى 
دارد و كســانى كه روى نسخه هاى شفا كار مى كنند 

بايد در اين باره نظر بدهند.
بين گزارش هايى كه از گذر زهره مقابل خورشيد داريم 
در دوران باستان قديمى ترين گزارش از ابن سيناست كه 
با اما و اگرهايى همراه است. اگر كسانى كه در خرم آباد 
اين ســخنان را بشنوند اين پرسش مطرح مى شود كه 
اطراف خرم آباد كوه و كوهستان است و خورشيد ديده 
نمى شود شايد پاسخ اين باشد كه ابن سينا در بيابان هاى 
خارج از خرم آباد و در راه خرم آباد و اصفهان و جايى 
كــه اين گذر قابل رؤيت بوده توانســته اين پديده را 
مشاهده كند و هنوز هم بحث باز است و تصميم نهايى 
درباره آن گرفته نشده است. ما از ميان اسناد تاريخى و 
اسناد مكتوب و از طرفى از روش شبيه سازى رايانه اى 
و نجومى مى توانيم به اين پديده نزديك شويم و درباره 
رويداد تاريخى قضاوت كنيم. اين مسأله مى تواند اتفاق 
تاريخى نجومى و رؤيت يك پديده نجومى بسيار نادر 
باشد. ابن سينا جزو قديمى ترين انسانى است كه در كره 
زمين گذر زهره را ديده اســت و بقيه پس از ابن سينا 
بوده اند. اگر ابن سينا منجم دقيق ترى بود و روش هاى 
محاسبه اى مفصلى را پرورانده باشد در واقع اين قدر 
مبهم مســأله را گزارش نمى كرد و با دقت بيشترى به 

آن مى پرداخت.
* تنظيم آناهيد خزير
مؤسسه فرهنگى شهر كتاب
بنياد بوعلى سينا

ابن سينا قديمى ترين دانشمندى كه 
گذر زهره را ديده است

 ابن ســينا آثار بســيار 
نجوم  زمينه  در  خوبــى 
دارد.  هــم  رياضيا ت  و 
ابن سينا  شــفاى  كتاب 
فلسفه،  به  مفصل  بسيار 
منطق، الهيات پرداخته و 
رياضيات  به  بخش هايى 
اختصاص  طبيعيــات  و 

داده شده است


