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مجمع گزينه هاى خود را فردا اعالم مى كند

«جوان انقالبى» 
شرط انتخاب استاندار

نظر رئيس مجمع نمايندگان استان درباره مديريت ها

همدان غيركارشناسى اداره شده است
■ 17سال است كه منابع آب پايدار در همدان تأمين نشده است

در افتتاحيه جشنواره شهيد رجايى

دستگاه هاى برتر استان همدان 
معرفى شدند
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نهادينه سازى شفافيتياد

 1- يكى از مطالبات هميشگى اصولگرايان 
كه در دولــت دوازدهم در مقام منتقد دولت 
قرار داشــتند، مطالبه شــفافيت از دولت و 
مجلس بود. در ايــن راه دولت دوازدهم هم 

با تأكيد بر برخى طرح ها...

2

باالخره شوراى شهرهمدان به اجماع رسيد

حسينى
 65  مين شهردار

■  شوراى ششم با 10 راى قاطع سيد مسعود حسينى 
مديربانكى را به شهردارى همدان برگزيد

خانه تاريخى «صمصام» در نهاوند موزه مى شود
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
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يـادداشت روز

كوتاه از استان

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

نهادينه سازى شفافيت
 1- يكى از مطالبات هميشگى اصولگرايان كه در دولت دوازدهم 
در مقام منتقد دولت قرار داشتند، مطالبه شفافيت از دولت و مجلس 

بود.
در اين راه دولت دوازدهم هم با تأكيد بر برخى طرح ها، خود مطالبه 
شــفافيت را دامن مى زد هرچند در اين طرح هــا مانند گردش آزاد 
اطالعات اين نهادهاى دولتى بودند كه طرف مطالبه قرار مى گرفتند 

و ساير نهادها از اين طرح ها استقبال نمى كردند.
2- اكنون كه اصولگرايان قدرت را به صورت كامل در اختيار دارند 
و هر 3 قوه در اختيار اصولگرايان اســت، به نظر نگاه آنها به مقوله 

شفافيت تغيير كرده است.
البتــه اينكه رفتار در دولــت با زمان خارج از دولــت تفاوت كند، 
موضوعى طبيعى است اما شــفافيت موضوعى است كه در تضاد با 
ايــن رفتار بوده و نمى توان شــفافيت را فقط از رقيب مطالبه كرد و 

خود به آن بى توجه بود.
3- مطالبه شــفافيت از نماينــدگان مجلس در رأى اعتماد به وزراى 
پيشــنهادى موفق نبود و آنها توانستند رأى مخفى را جايگزين رأى 

شفاف و مشخص به وزراى پيشنهادى كنند.
هرچند رأى آورى وزرا تا حدود زيادى رأى نمايندگان را مشــخص 

كرد، اما اين موضوع با شفافيت روند كار بسيار متفاوت است.
4- به نظر نمى رســد كه نمايندگان مجلس يازدهم با شــفافيت آرا 
موافق باشند و درنهايت به اين موضوع تن دهند و آن را اجرا كنند.

اما نبايد در جامعه مطالبه اين مهم كمرنگ شــود، زيرا يكى از داليل 
ردصالحيــت تعداد زيادى از نماينــدگان مجلس دهم در انتخابات 
داشتن پرونده هاى مالى و اقتصادى فساد بود كه حاصل نبود شفافيت 

در آرا و عملكرد اين دسته از نمايندگان در مجلس بود.
5- با آغاز به كار شوراهاى ششم، مطالبه شفافيت از آنها انجام شده 
اســت و بسيارى از شوراها داليل و چگونگى روند انتخاب شهردار 
را بــراى مردم توضيح داده اند و مردم هم يا روند را پذيرفته  و تأييد 

كرده اند يا خواستار اصالح مسير طى شده هستند.
شــورا و شهردارى از جاهايى اســت كه احتمال فسادخيزى در آن 
باالست و به همين دليل هر ميزان روند انتخاب شهردار و تعامل وى 
با اعضاى شوراى شــهر و عملكرد شورا و شهردارى شفاف باشد، 

فساد از شهر دور خواهد شد.
6- مجمع نمايندگان استان طرف اصلى مشورت با وزارت كشور و 

دولت در انتخاب استانداران است.
با توجه به اهميت نقش مديريت ارشــد اســتان در توسعه استان و 
همچنين ســالمت كارى در استان، روند اين مشورت دهى و چرايى 
انتخاب افراد به هر ميزان شفاف باشد به نفع توسعه و سالمت ادارى 

و اجرايى استان خواهد بود.
7- با اين اوصاف شــوراها و مجمع نمايندگان اســتان در انتخاب 
شهردار و اســتاندار الزم است شفاف عمل كرده و از سياسى كارى، 
در نظــر گرفتن مصلحت هــاى فردى، بى توجهى به شــاخص ها و 

هزينه سازى براى استان با انتخاب نادرست پرهيز كنند.
روشن است مردم به هر ميزان بيشتر در جريان روند كار باشند امكان 
بازى جناحــى و باندى و بى توجهى به شايســتگان كاهش خواهد 
يافت پس انتظار مى رود مجمع نمايندگان و شــوراها به ويژه شوراى 
شــهر همدان در روند انتخاب اســتاندار و شــهردار تا مى توانند به 
شفافيت تن دهند و به نهادينه سازى مطالبه شفافيت در استان كمك 

كنند.

ساخت 700 تخت بيمارستانى در همدان
 استاندار همدان از ساخت بيش از 700 تخت در بيمارستان هاى مختلف سراسر استان 

همدان خبر داد.
به گزارش مهر، سيد ســعيد شاهرخى در مراسم هفته دولت و گراميداشت ياد و خاطره 
شهيدان رجايى و باهنر، كه با حضور مديران و مسئوالن استانى در استاندارى برگزار شد، 
گفت: آنچه كه موجب ماندگارى دولت شــهيدرجايى بود و شهيدباهنر را جاودانه كرد، 

اخالص در عمل، مردم دارى و خدمت بى منت بود.
وى با بيان اينكه اميدواريم در فرصتى كه خداوند براى خدمت به مردم در اختيار ما قرار 
داده، موفق عمل كنيم، افزود: دشــمنان دنبال كوچك نشان  دادن خدمات نظام هستند تا 

مردم را نااميد كنند.
شــاهرخى با اشــاره به اينكه هفته دولت فرصتى براى گفت وگو با مــردم، و معرفى و 
اطالع رســانى اقدامات دولت است، بيان كرد: سياســت ما در استان تمركز بر استفاده و 

بهره مندى از همه فرصت ها و ظرفيت هاى استان بوده است.
استاندار همدان با بيان اينكه سعى كرديم اتحاد و همدلى به نفع خدمت به مردم را حفظ 
و از حواشــى دورى كنيم، افزود: مايه خرســندى است كه اســتاندارى در موقعيت ها و 

فرصت هاى گوناگون، خانه اقشار مختلف بوده است.
شاهرخى نگاه مديريت استان در اداره امور استان را برنامه محور و با افق بلند عنوان كرد و 
گفت: بيش از يك ميليارد و 200 ميليون تومان در زمينه زيرساخت ها بخصوص در حوزه 

برق به عنوان يك امر اساسى درحال اجرا داريم.

وى بيان كرد: در حوزه بهداشت ودرمان فعاليت ها و اقدامات گسترده اى انجام شده كه هر 
كدام منشأ تحوالت مهمى در استان و منطقه خواهند بود.

شــاهرخى گفت: بيش از هزار و 800 تخت نيز درحال ســاخت هستند كه در روزها و 
ماه هاى آينده به بهره بردارى مى رسند.

اســتاندار همدان با بيان اينكه با احداث بيمارستان هزار تختخوابى، همدان قطب پزشكى 
غرب كشــور خواهد شد، افزود: براى روزهاى پايانى دولت يك برنامه 100روزه در نظر 

گرفتيم كه 287 پروژه در حوزه هاى مختلف درحال افتتاح هستند.
شــاهرخى مركز جامع سرطان اســتان را يكى از مهمترين اقدامات انجام شده در استان 
همدان دانست و گفت: بيش از 350 مراكز جامع خدمات بهداشتى روستايى احداث شده 

كه تا 30 سال آينده استان را در زمينه سالمت بى نياز كرده است.

ساخت فضاى آموزشى 
براى زندانيان مالير

 نماينــده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى گفت: در بين 
مسئوالن زندان مالير نگاه ويژه، مثبت و دلسوزانه اى نسبت به زندانيان 

وجود دارد كه جاى تقدير دارد كه اميدواركننده است.
به گزارش همدان آنالين، حجت االســالم احد آزادى خواه، در ديدار 
با رضا ذوالفعلى نژاد، مديركل زندان هاى اســتان همدان و در حاشيه 
بازديــد از زندان مالير افزود: در بازديدى كه از زندان انجام شــد و 
صحبت هايى كه زندانيان داشتند نشــان از روابط خوب، صميمانه و 
اثربخش بين مســئوالن و زندانيان بــود كه جاى تقدير دارد و در اين 
بازديد هيچ كدام از زندانيان گاليه اى نسبت به نحوه برخورد مسئوالن 

زندان با آنها نداشتند.
وى گفت: مديران استانى و شهرســتانى به دنبال ايجاد فضاى بيشتر 
براى اشتغال، هنرآموزى، كتابخانه، نمازخانه و... براى زندانيان هستند 
و تالش دارند تا ظرفيت هاى موجود در زندان به اين ســمت هدايت 
شــود و اين نگاه موجب مى شود تا اميد در بين زندانيان وجود داشته 

باشد.
آزادى خواه بيان كرد: مجمع نمايندگان اســتان ظرفيت خوبى دارد و 
ايــن توانايى وجود دارد تا بســيارى از نقاط ضعف و نواقصى كه در 
ســطح اســتان به ويژه در حوزه قانونگذارى و نظارت وجود دارد را 

برطرف كنند.
وى گفت: كميسيون قضئى مجلس شوراى اسالمى نيز ظرفيت بااليى 
اســت و اين تمايل و توانايى وجود دارد تا قوانينى كه نياز به اصالح 

دارند را مورد بررسى دقيق تر قرار دهند.

حمل ونقل بار و كاالى درون شهرى همدان 
نيازمند ساماندهى است

 رئيس پليس راهنمايى ورانندگى شهرستان همدان بيان كرد: با توجه 
به خسارت هاى وارده ناشى از تردد كاميون هاى حمل بار با تناژ باال به 
زيرساخت ها و بروز برخى سوانح رانندگى نيازمند ساماندهى حمل ونقل 

بار و كاالى درون شهرى در اين شهرستان هستيم. 
فرخ جمالى در گفت وگو با ايرنــا، گفت: نبود نهاد نظارتى بر فعاليت 
كاميون هاى حمل بار به ويژه مصالح سبب بارگيرى بيش از ظرفيت اين 
قبيل خودروها و تردد در درون شهر بوده كه اين وضعيت بايد ساماندهى 

شود.

متولدان سال 1355 به قبل در همدان عليه 
كرونا واكسينه مى شوند

 رئيس شــبكه بهداشت شهرســتان همدان بيان كرد: واكسيناسيون 
متولدان ســال 1355 به قبل در شهرســتان همدان آغاز شد و افراد به 

صورت تلفنى فراخوان مى شوند.
محمــد خيرانديش در گفت وگو با ايرنا، گفت: بــا توجه به باز نبودن 
سايت براى نام نويسى اين گروه سنى، بنابراين فراخوان از طريق تماس 
تلفنى توسط مراقبان سالمت مستقر در مراكز بهداشتى صورت مى گيرد.

2 گزينه شهردارى همدان حذف شدند
 نايب رئيس شــوراى اســالمى شــهر همدان گفت: 2گزينه جديد 

شهردارى همدان به علت ساكن نبودن و بازنشسته بودن حذف شدند.
سعيد نظرى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه هدف شوراى ششم اين 
اســت كه درباره پست شهردار همدان به اجماع برسد، افزود: 4 گزينه 
معرفى شده ويژگى هاى برجسته اى دارند و در كنار بررسى آنها، ديگر 
گزينه ها نيز در دست بررسى هستند. وى بيان كرد: اعضاى شوراى شهر 
تا لحظه آخر از مهلت قانونى براى انتخاب شــهردار استفاده مى كنند و 

شهردار همدان تا 13شهريورماه معرفى مى شود.

غربالگرى بينايى 46 هزار كودك همدانى
 كارشناس برنامه غربالگرى بينايى كودكان استان همدان از غربالگرى 

46 هزار كودك 3تا 6 ساله همدانى خبر داد.
حجت ا... حاتمى در گفت وگو با ايسنا، گفت: در طرح غربالگرى بينايى 
كودكان 3 تا 6 ســال، 46 هزار كودك در اســتان همدان، مورد ارزيابى 

قرار مى گيرند.
وى با بيان اينكه غربالگرى بينايى كودكان در 3 سطح، صورت مى گيرد، 
بيان كرد: در سطح نخست اين طرح، تمام كودكان 3 تا 6 سال با حداقل 

هزينه يعنى 3 هزار و 500 تومان، مورد ارزيابى قرار مى گيرند.

هواشناسى براى استان همدان روزهاى 
گرم و شب هاى خنك پيش بينى كرد

 كارشناس اداره كل هواشناســى استان همدان بيان كرد كه وضعيت 
جوى بيشتر نقاط اين استان تا پايان هفته جارى، پايدار است و روزهاى 

گرم و شب هاى خنك براى آن پيش بينى مى شود.
 محمدحسن باقرى شكيب در گفت وگو با ايرنا، گفت: بر اساس بررسى 
داده ها و نقشه هاى پيش يابى هواشناسى آسمان بيشتر نقاط استان همدان 
در 24 ساعت آينده صاف تا قسمتى ابرى همراه با وزش باد و غبارمحلى 
پيش بينى مى شــود. وى افزود: كمينه و بيشينه دماى هواى شهر همدان 
نيز در اين مدت به ترتيب 13 و 34 درجه سانتيگراد باالى صفر به ثبت 

رسيده است.

1 - رايزنــى با نمايندگان اســتان بــراى تأثيرگذارى بــر نظر آنها 
درباره اســتاندار آينده افزايش يافته است. گويا اين رايزنى ها توسط 
گروه هاى مردمى و تشــكل ها در حال انجام اســت. گفتنى اســت، 
قرار اســت مجمع نمايندگان اســتان گزينه هاى موردنظر خود براى 

استاندارى را اين هفته به وزارت كشور معرفى كند.
2- يكى از استانداران اسبق استان داوطلب وزارت آموزش وپرورش 
شده است. گويا پيريايى به دليل سابقه معلمى و تدريس داوطلب اين 
سمت شده است. گفتنى است، پيريايى در دولت دوم احمدى نژاد به 

مدت 2 سال استاندار همدان بود.
3 -معاونان رئيس جمهور مشخص شده و بزودى منصوب مى شوند. 
گويــا 2 زن نيز در ميان 6 معاون درحال انتصاب رئيس جمهور قرار 
دارند. گفتنى است، درباره يكى از اين مديران زن موضوع دوتابعيتى 

بودن مطرح است.
4-وزراى دولــت به جــاى كار فعًال وعده هــاى عجيب و غريب 
مى دهند. گويا وزير صمت در توئيتر خود وعده داده كه ظرف 3 سال 
كارى مى كند كه مردم به خودروى ملى افتخار كنند. گفتنى اســت، 
پيش از اين نيز معاون اقتصادى رئيس جمهور وعده درآمد سرانه 50
هزار دالرى، وزيركار وعده اشتغال 4 برابرى و وزير راه وشهرسازى 

وعده ساخت ساليانه يك ميليون مسكن را داده بودند.
5-  كرونا روش ســنتى در انتشــار كتاب هاى درسى كشور را تغيير 
داده اســت. گويا با اين تغييــر مثبت، كتاب هاى درســى بارُكددار 
شده اند. گفتنى است، با اين اقدام از اين پس دانش آموزان مى توانند 
با گوشــى باركد هر كتاب را اســكن كنند تا فيلم هــا و محتواهاى 

آموزشى مرتبط با كتاب درسى خود را مشاهده كنند.

شكوفه رنجبر »
 هرســاله در اواخر مردادمــاه و روزهاى 
نخست شهريورماه براى دانش آموزانى كه به 
نظر مى رســد از نظر ضريب هوشى متفاوت 
از ساير همكالســى هاى خود هستند آزمون 
جهش تحصيلى برگزار مى شــود كه امســال 
با چنــد روز تأخير از 26 مردادماه در همدان 
اين آزمون آغاز شده و در 8شهريورماه پايان 

يافت.
در ايــن دوره 181 دانش آمــوز همدانى كه 
85 نفر از آنان دختر و 6 نفر پســر بودند در 
آزمون امتياز موردنظر را كســب كردند و در 
ســالتحصيلى جديد به صورت جهشى مقطع 

تحصيلى خود را پشت سر مى گذارند.
با اينكه در اين طرح فرصتى ايجاد مى شــود 
تــا دانش آموزان با ضريب هوشــى متفاوت 
بتوانند رشد تحصيلى سريع ترى داشته باشند، 
اما مسئوالن آموزش وپرورش استان معتقدند 
جهش تحصيلى به داليــل علمى مورد تأييد 
آنان نيســت چراكــه موجب مى شــود ابعاد 
مختلــف شــخصيت دانش آموزان كــه بايد 
پرورش يابد به بزرگسالى پرتاب شود و زمانى 
كه جهش رخ مى دهد آنها از همساالن شــان 
جدا مى شوند درحالى كه بايد رشد اجتماعى 

و عاطفى كودكان با همساالنشان اتفاق افتد.
از طرفى متأســفانه برخى از والدين حضور 
دانش آموز خود در دوران تحصيلى جهشى را 
يك امتياز برتر براى خود مى دانند كه متأسفانه 
سبب شده است نوعى چشم و هم چشمى در 
بين خانواده ها نيز شكل بگيريد. به همين دليل 
پدرهــا و مادرها براى اثبــات باهوش بودن 
كودكانشــان ســعى دارند از همان نخستين 
روزهــاى تولد، از نوع نــگاه او به اطراف، با 

لبخند زدن به اطرافيان و كودك خود بقبوالنند 
كه فرزندشــان متفاوت از هم سن و ساالنش 
اســت و در آينده حتمًا بايد در آزمون جهش 

تحصيلى شركت كند.
ايــن شــرايط در حالى اســت كــه رئيس 
آموزش وپرورش استثنايى استان معتقد است 
جهش تحصيلى به معناى تحميل رســيدن به 
مقطع تحصيلى باالتر نيســت، بلكه قواعد و 

شرايط خاص خود را دارد.
احمد قره خانــى در گفت وگو با همدان پيام، 
گفت: متأســفانه والدين با تصور اشــتباهى 
كه دارند بــر اين باورند كه بــراى موفقيت 
دانش آموزان خود در آزمون جهش تحصيلى 
بايــد دروس مقاطع باالتر را بــا آنها تمرين 
كننــد درحالى كه اين آزمون به هيچ وجه در 

چارچوب درسى نيست، بلكه شامل تست ها 
و ارزشــيابى هاى هوشــى است كه مشخص 
مى كند ضريب هوشــى دانش آمــوز در چه 
ســطحى اســت و اينكه آيا نمره كسب شده 
از ميزانى كه در نظر گرفته شــده باالتر است 
يا نه تا بتواند در مقطع باالترى تحصيل كند.

وى با بيــان اينكه امســال در آزمون جهش 
تحصيلــى بيــش از 180 دانش آموز موفق به 
كسب نمره قبولى شده اند، افزود: متأسفانه با 
فشارى كه از ســوى والدين به دانش آموزان 
بــراى موفقيت در اين آزمون وارد مى شــود 
استرس و اضطراب زيادى متوجه دانش آموزان 
در مقاطع مختلف تحصيلى مى شود تا جايى 
كه اگــر دانش آموز شــركت كننده در آزمون 
نتواند نمره موردنظر را كسب كند براى ادامه 

تحصيل خود در شــرايط عادى دچار نوعى 
دلزدگى و ناكامى مى شود.

قره خانى گفت: امســال در اين طرح ارزيابى 
جهشــى دانش آموزان متقاضــى از پايه هاى 
اول به ســوم، دوم به چهارم، ســوم به پنجم 
و چهارم به ششــم و جهش براى بار دوم با 

رعايت ضوابط انجام شده است.
وى با تأكيد بر اين نكته كه تمام نوبت گيرى ها 
تنها از طريق پايگاه هاى طرح ســنجش انجام 
شده است و انجام ارزيابى بدون نوبت ممنوع 
است، بيان كرد: با توجه به اتصال سامانه سيدا 
و ســنجش نتايج حاصــل از ارزيابى ها براى 
مديران مدرسه قابل مشاهده بوده و نيازى به 
صدور گواهى از طرف اداره آموزش وپرورش 

استثنايى نمى باشد.

رئيس آموزش و پرورش استثنايى استان:

قبولى181 دانش آموز همدانى 
در آزمون جهش

وضعيت اقليمى استان 
در مردادماه 1400
  از اول ســال زراعى 1400-1399 تا پايان 
مردادماه 1400 بارش اســتان همدان نسبت به 
سال گذشته 43 درصد و نسبت به بلندمدت 31 

درصد كاهش را نشان مى دهد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل هواشناســى 
استان، حسين عابد درباره وضعيت بارش استان 
همدان در ســال زراعى جارى گفت: بارش در 
ســال زراعى جارى نســبت به سال گذشته43 
درصد و نسبت به بلندمدت 31 درصد كاهش 
داشته است. وى افزود: بررسى بارش در كشور 
در ســال زراعى جارى 38 درصد نســبت به 
سال گذشــته و 50 درصد نسبت به بلندمدت 

كاهش بارش را نشــان مى دهد. عابد گفت: در 
مردادماه 1400، از بين 103 ايســتگاه شــبكه 
پايش هواشناســى اســتان همدان، 43 ايستگاه 
از 0/1ميليمتــر الــى 17,3 ميليمتر بارش ثبت 
كرده اند كه بيشــترين فراوانى رخداد بارش در 
نقاط شــمالى و مركزى استان صورت گرفت. 
در مردادمــاه 1400 فراوانى پديده گرد و غبار، 
طوفــان، رعدوبرق در اســتان قابل توجه بوده 

است. مديركل هواشناســى استان افزود: دماى 
هوا در سطح كشــور براى مردادماه  0/9درجه 
سلســيوس نســبت به بلندمــدت و از ابتداى 
ســال زراعى تا پايان مردادماه برابر 1,2 درجه 
سلسيوس افزايش داشته است. اين شرايط براى 
استان همدان در مردادماه 0,1  و از ابتداى سال 
زراعى جارى 1,6 درجــه افزايش دما رخ داده 

است.

در كنار شما هستيم
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  شوراى ششم پس از 19 جلسه و از ميان 
60 نامزد و بررســى برنامه 9 كانديداى نهايى، 
ســيد مسعود حســينى را به عنوان شصت و 

پنجمين شهردار همدان انتخاب كرد.
 وعده انتخاب يك هفته اى شــهردارهمدان 
درحالى محقق ميشود كه سيد مسعود حسينى 
تحصيلكرده حــوزه اقتصادى داراى ســابقه 
مديريت بانكى از جوانان انقالبى و برادر شهيد 
، بزرگ شده محله صدف تحصيالت خود را 
در مدرســه جالل سنايى و دبيرستان ابن سينا 
بارها به عنوان گزينه نهايى شورا نامش برسر 

زبانها افتاده بود.
 پــس از خداحافظــى صوفى از شــهردارى 
وزن كشى بين اعضاى شــورا و جريان هاى 
سياسى براى انتخاب شهردار نزديك به طيف 
انقالبى ها 4 گزينه نهايى شورا (رضا ابرارخرم، 
سيدمسعود حسينى، مجيد شاكرى و عليرضا 
عقيقى) مطرح شد كه پس از گذشت مراحل 
مختلف و نشســت هاى حضورى در صحن 
شــورا با نامزدها، بارها از حســينى به عنوان 
گزينه نهايى نامبرده مى شــد و اعضاى جوان 

شورا نيز آن را تاييد مى كردند. 
اضافه شدن گزينه هاى جديد به ليست نامزدها 
در حالى بود كه در پشــت پرده رايزنى براى 
بدست آوردن حداكثر راى موافق ادامه داشت 
تا شهردار شــوراى ششم با پشتوانه قوى و با 
اكثريــت آرا بر صندلى مديريت شــهر، ضلع 

جنوبى آرامگاه بوعلى سينا جلوس نمايد.
اما آنچه كه از ســوى منتقدان به عنوان پاشنه 
آشــيل مطرح مى شد نداشتن تجربه مديريت 
شــهرى بود و به همين دليل بيشتر از 6 راى 
شــورا پس از كش و قوس فــراوان از گلدان 

بيرون درنيآمد.
حتى دراين باره تنها عضو مخالف در روزهاى 
گذشته داليل تغيير تصميم شورا را در صفحه 

اينستا گرام خود مطرح كرده بود.
حميد بادامى آورده است:«... در اين بين افراد 
شاخص در ســطح ملى و استانى هم حضور 
داشتند؛ اما بر اســاس رأى گيرى بين اعضاى 
11 نفره شــوراى شــهر، تركيب آرا نشان داد 
كه شــايد تمايل به حضور برخى از چهره ها 

وجود ندارد.
بر اســاس نتيجه رأى گيرى، 8 گزينه انتخاب 
شد كه 3 كانديد انصراف داده و اسامى ديگرى 
در اين ليســت جايگزين شــدند و 2 كانديد 
جديد هم بنا بر پيشنهاد يكى از اعضاى شورا 
به گزينه ها، اضافه شــد كه مجدد يكى از آنها 

هم انصراف داد.
جاى سوال براى انصراف گزينه هاى شهردارى 
وجود دارد و شايد بنا بر نظرات و بازخوردهاى 
دريافتى از سوى كانديداها، اينگونه پاسخ دهم: 
«تصور بر اين است كه نتيجه نهايى اين فرآيند 

از پيش تعيين شده اس. 
من اين موضوع را تأييــد نمى كنم؛ اما بر اين 
اساس، ذهنيت برخى از كانديداها شكل گرفته 
است؛ از اين رو معتقدم بايد برخورد و رفتارها 
به گونه اى پيــش مى رفت تا اين ذهنيت ايجاد 

نشود.
گزينه 9 نفــره هم طى فرآيند رأى گيرى، به 4 
گزينه نهايى رسيد كه طبيعتاً عالمت سوال هاى 
بسيارى را در ذهن جامعه شهرى همدان ايجاد 
كرده است، مبنى بر اينكه چرا دو نفر خارج از 
بدنه شهردارى انتخاب شده اند كه هيچ سابقه 
و رزومه اى در مديريت شهرى ندارند و اينكه 

افراد توانمندتر از دو كانديد ديگر كه در بدنه 
شهردارى هستند، وجود نداشت؟

ناگفتــه نماند دو گزينه اى كــه خارج از بدنه 
هســتند، مشــكوك بر اين اســت كه نتوانند 
فرآيند هاى وزارت كشــور را طى كنند، زيرا 
داراى سابقه 9 ساله مديريت ميانى نيستند؛ از 
طرفى هيچ كدام از اين دو گزينه هيچ ســابقه 
و تجربه اى در حوزه مديريت شهرى ندارند. 
فرد منتخب شــورا قرار است سكان مديريتى 
شــهردارى كالنشهر همدان، پايتخت تاريخ و 
تمدن ايران زمين را در دست بگيرد؛ شهرى كه 
افتخــارش به تاريخ، تمدن و مردم آن ديار باز 
مى گردد و شهردار منتخب شوراى ششم قرار 
است شــهر همدان را كه متعلق به 82 ميليون 
هموطن است را راهبرى كند و براى 600 هزار 
نفر مردم شــهر همدان كه دوست دارند ديار 

الوند پيشرفت كند؛ تصميم بگيرد.)
نايب رئيس شــورا نيز در گفتگوبا ايسنا گفته 
است: سيدمسعود حسينى داراى تجربه موفق 
مالى است و انسانى تالشگر، جسور و باهوش 
است كه مى تواند به عنوان يك شهردار موفق 

عمل كند.
ســعيد نظرى تصريح كرد: همه اعضاى شورا 
پشــت ايشــان خواهند بود و اين قضيه رمز 
موفقيت شهردار آينده همدان است، همچنين 
پرسنل شــهردارى نيز به همين دليل از آقاى 

حسينى حمايت خواهند كرد.
نظرى با اشاره به اينكه مطمئنيم انتخاب بسيار 
خوبى كرده ايــم، افزود: همه اعضاى شــورا 
قاطعانه و محكم از شــهردار همدان حمايت 

خواهيم كرد.

10 راى موافق شــوراى ششــم درمقابل يك 
راى مخالف يعنــى راى حداكثرى كه برنامه 
هاى حسينى نظر مخالفان را نيز جلب كرده و 
رايزنى اعضاى موافق ديگر اعضا را نيز همراه 

نموده است.
پيــش از اين گزيــده اى از برنامه 62 صفحه 
اى 65ميــن شــهردار همدان كــه در صحن 
شــورا مطرح شــده بود منتشر شــده است. 
اما شــاخصه هاى عمر مديريتــى، توجه به 
مطالعات كارشناســى، افزايش درآمد پايدار، 
ايجاد مديريت يكپارچــه، جلوگيرى از خام 
فروشى، بهبود كيفيت خدمات به شهروندان، 
ايجاد بانك اطالعاتى و شبكه هوشمند و شهر 
الكترونيك، توجه به ســرمايه هاى انســانى، 
نوگرايى و جذب ســرمايه گــذار براى ايجاد 
زيرساخت هاى شهرى با نگاه به گردشگرى و 
حمل و نقل از سرفصل هاى عمده برنامه هاى 

حسينى است.
ايــده ايجاد شــهرك امــدادى بــا رويكرد 
گردشــگرى يكى از برنامه هايى اســت كه 
حسينى براى مديريت شهرى همدان به شورا 

ادامه داده است.
بــا ايــن تفاســير از امروز همــدان صاحب 
شهردارى ســت با تجربه مديريت اقتصادى 
كه شورا اميدوار اســت پس از صدور حكم 
شهردار همدان از سوى وزير كشور بزرگترين 
چالش شــهردارى - مديريت منابع مالى - را 
به ســرمنزل رســانده و با روحيــه انقالبى و 
جوانگرايى با شورايى كه قاطعانه از او حمايت 
مــى كنند پايتخت تاريخ و تمــدن را در ريل 

توسعه به سرعت پيش ببرد.
در اين باره بيشتر خواهيم نوشت.

باالخره شوراى شهرهمدان به اجماع رسيد

حسينى؛ 65مين شهردار
 ■ شوراى ششم با 10 راى قاطع سيد مسعود حسينى مديربانكى را به شهردارى همدان برگزيد
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كرونا 8 كودك اسدآبادى را 
بسترى كرد

 ورودى بيماران كرونايى به بيمارستان شهرستان كاهش نيافته است و 
با كنترل وضعيت توسط دانشكده علوم پزشكى بخش كرونايى مديريت 

مى شود.
فرماندار اسدآباد در ستاد مديريت پيشگيرى از كروناى شهرستان با تأكيد 
بر اينكه بايد با تداوم رعايت پروتكل هاى بهداشتى توسط مردم نسبت 
به كاهش ورودى بيماران كرونايى به بيمارستان كمك شود، گفت: در 
حال حاضر در برخى از كشورهاى همسايه سويه جديد كرونا مشاهده 
شــده كه بايد از هم اكنون ما نيز آمادگــى الزم و كامل براى مواجهه و 

مديريت اين شرايط را داشته باشيم.
سعيد كتابى با تقدير از عزاداران حسينى(ع) افزود: عزاداران حسينى(ع) 
در ماه محرم با ايجاد شورحســينى(ع) نســبت به رعايت پروتكل ها 
اهميــت ويژه اى دادند كه آمار نشــان از عملكرد خــوب عزاداران در 
مراســم ايام محرم شهرستان دارد. وى با اشاره به پيش بينى و طراحى 3
طرح در موقعيت هاى مختلف براى شهرستان با تمامى تجهيزات چون  
تخــت، دارو و نيروهاى الزم گفت: برخــى از ادارات توجه به رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى در دستگاه خود را رها كرده اند كه در اين رابطه 

بازديدهاى دوره اى از تمامى ادارات ضرورت دارد.
فرماندار اسدآباد افزود: در روستاهايى كه تعداد موارد آلودگى كرونايى 
باالست نياز است توسط بخشداران داليل علت باال بودن آمار بيماران 

كرونايى بررسى شود.
وى همچنين گفت: در روستاهايى كه ميزان درصد واكسيناسيون كاهش 
دارد و مردم و اهالى اين روستاها از واكسيناسيون استقبال نمى كنند بايد 

داليل استقبال نكردن از واكسن مورد بررسى قرار بگيرد.
كتابى بيان كرد: در آينده نزديك قرار است به ستاد كروناى هر شهرستان 
و اســتان نيز در برخى از موارد اختياراتى داده شود و در صورتى كه به 
ستاد كرونا شهرستان اختيارات الزم داده شد در اين رابطه با راهكارهاى 

الزم چاره اى براى بازگشايى سالن هاى ورزشى خواهيم انديشيد.
رئيس دانشــكده علوم پزشكى اسدآباد نيز از وجود 8 بيمار بسترى زير 
10سال كرونايى در اين شهرستان خبر داد و گفت: در ابتداى شيوع كرونا 
بيماران اطفال نداشتيم و آلودگى در سطح روستاها كمتر بود، اما ويروس 

دلتا و انگليسى اطفال و روستاها را نيز گرفتار كرده است.
ايرج صالحى با بيان اينكه در حال حاضر در موج پنجم كرونا قرار داريم 
و پيك پنجم از نوع ويروس دلتاســت بيان كرد: هرچه جلوتر مى رويم 
ويروس قوى تر مى شود و هرچه بيشتر انتشار مى يابد سيستم ميزبان را 
بيشتر اذيت مى كند ضمن اينكه در رابطه با ويروس المبدا كه در پشت 
دروازه هاى كشور قرار دارد همه نگرانى ما براى كسانى است كه تاكنون 
كرونا نگرفته و يا واكسن نزده اند چراكه المبدا اين بيماران را اذيت كرده 

و بيمارى آنان سخت تر خواهد بود.
وى تعداد بيماران بســترى در بخش كروناى اين اســدآباد را 61 نفر 
برشــمرد و افزود: با كنترل و مديريت الزم خوشبختانه تاكنون كمبود 

تخت براى بسترى بيماران كرونايى در شهرستان  نداشته ايم.
صالحى با بيان اينكه تا آبان ماه قول داده شده 60 ميليون دز واكسن كرونا 
براى كشــور تهيه شود افزود: در حال حاضر به همين منظور آمادگى و 
تمهيدات الزم براى افزايش ســرعت  واكسيناسيون در شهرستان ديده 
شده و مركز دوم واكسيناســيون تجميعى شهرستان تجهيز شده است 
ضمن اينكه در صورت افزايش درصد واكسيناسيون افراد واجد شرايط 

در پيك ششم كرونا اذيت نخواهيم شد.
 حق الزحمه غساالن اسدآبادى افزايش يابد

دادستان اسدآباد هم با بيان اينكه قبًال دفن اموات كرونايى رضايت بخش 
نبوده اســت، بيان كرد: دســتورالعمل دفن كرونا از معاونت بهداشت 
دانشكده اخذ و به شهرداران و شوراى اسالمى شهر و بخشداران ابالغ 
شده و در رابطه با دفن اموات كرونايى از اين پس هيچ بهانه اى پذيرفته 

نيست.
محمد شيرزادى همچنين با اشاره به حق الزحمه غساالن آرامستان شهر 
در رابطه با تغســيل اموات كرونايى و مواجهه مســتقيم آنان با شرايط 
بيمارى گفت: بايد نســبت به افزايش حق الزحمه اين عزيزان توســط 

پيمانكار اقدام الزم انجام گيرد.
وى افزود: در رابطه با باشگاه هاى ورزشى طبق مصوبه ستاد كرونا فعًال 
بايد بســته باشند و چاره اى نيست با اينكه چند روز پيش يك مورد از 

باشگاه هاى ورزشى كه اقدام به فك پلمب كرده بود بازداشت شد.
معاون بهداشتى دانشكده علوم پزشكى اسدآباد هم با تأكيد بر اينكه بايد 
بــه كودكان از نظر انتقال كرونا توجه كــرد، گفت: درگيرى كودكان و 
افراد زير 18ســال با ويروس دلتا بيشتر شده و در حال حاضر مواردى 
از بســترى كودكان مبتال به كرونا در شهرســتان وجــود دارد كه البته 
خوشــبختانه كودكان و افراد زير 18ســال ويروس دلتا را راحت تر رد 
مى كنند، اما چون ناقل هستند بايد به كودكان از نظر انتقال كرونا توجه 

كرد كه خانواده را مبتال نكنند.
الهام عظيمى بيان كرد: از اين تعداد بيماران 17بيمار كرونامثبت هستند 
ضمن اينكه بيمارستان شهرســتان روزانه داراى 15 تا 20 بيمار جديد 
بسترى بوده و با مديريت و كنترل ها ظرفيت بخش كرونايى هنوز تكميل 
نشده است. وى  بيان  كرد: از ابتداى شيوع كرونا تاكنون شهرستان داراى 
218 فوتى كرونايى بوده كه از اين تعداد 123فوتى بيماران كرونامثبت 

را شامل مى شده است.
عظيمى تعداد موارد رهگيرى شــهرى در شهرســتان در هفته نخست 
شــهريورماه را 866 نفر و تعداد موارد رهگيرى روســتايى را 612 نفر 
برشمرد و گفت: در هفته اول شهريورماه 2 هزار و72 تست سريع كرونا 
و 556 مورد تســت PCR  انجام گرفته كه 22 درصد رپيد تست ها و 

65درصد تست هاى PCR انجام شده مثبت بوده اند.
وى با بيان اينكه از جمعيت 73 هزار نفرى واجد شرايط واكسيناسيون 
شهرســتان تاكنون28/7درصد جامعه هدف واكسينه شده اند، بيان كرد: 
براســاس آمار تاكنون به 28 هزار و 438 نفر از جمعيت واجد شرايط 
شهرستان واكسن تزريق شده  است كه از اين تعداد آمار 20هزار و961

نفر مربوط به نوبت اول و 7 هزار و 477 نفر مربوط به نوبت دوم تزريق 
واكسن كرونا بوده است.

در آخرين روز از هفته دولت 3 پروژه مهم 
در بهار افتتاح شد

 در آخريــن روز از هفته دولت با حضور فرماندار شهرســتان بهار 
و جمعى از مديران دســتگاه هاى اجرايى چند پروژه عمرانى در بخش 

صالح آباد افتتاح و مورد بهره بردارى قرار گرفت.
ابتدا واحد گوساله پرورى دهكده (يوسفى فرد) با مساحت  2 هزار و400

مترمربع و با اعتبارى بالغ بر2 ميليارد تومان با ســرمايه گذارى و آورده 
شخصى افتتاح و مورد بهره بردارى قرار گرفت، 

سپس آموزشگاه قالى بافى در روستاى پرلوك افتتاح و مورد بهره بردارى 
قرار گرفت. اين آموزشگاه 23 نفر با 23 دار قالى با هزينه آموزش هر نفر 
به ميزان 3 ميليون تومان كه توسط كميته امداد امام خمينى(ره) پرداخت 

مى شود ضمن آموزش، فرش در ابعاد 6 مترى بافته مى شود.
به گزارش روابط  عمومى فرماندارى شهرســتان بهــار در پايان پروژه 
آبخيزدارى روستاهاى پرلوك، جعفرآباد و اكبرآباد با احداث 10بند آبى 
با هدف كنترل سيل و رسوب و جلوگيرى از هدررفت آب با اعتبارى 
بالغ بر يك ميليارد تومان كه از محل اعتبارات اداره منابع طبيعى شهرستان 

بهار هزينه شده است افتتاح و مورد بهره بردارى قرار گرفت.

حال ورزش و جوانان اسدآباد خوب نيست
 حال ورزش و جوانان شهرســتان خوب نيســت و نياز به توجه و 

حمايت بيشترى دارد.
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراى اسالمى گفت: ورزش شهرستان 
در 2، 3 سال اخير اگر تعطيل نبوده، اما خيلى هم فعاليت نداشته و بخشى 
از اين امر ناشــى از تكانه هاى بيمارى و بخشى توجه نكردن و نداشتن 

مديريت استان به شهرستان بوده است.
كيومرث ســرمدى واله در ديدار مديركل ورزش وجوانان استان همدان 
با فرماندار اســدآباد، بيان كرد: مديركل ورزش وجوانان اســتان همدان 
به لحاظ تخصص و اخالق و ارزشــى بودن يــك الگو بوده و در هر 
تشــكيالت كه مافوق آن تخصص داشــته و الگو باشد پيشرفت كار 

دوچندان خواهد بود.
وى با بيان اينكه در 2، 3 ســال اخير اداره ورزش اســدآباد دستخوش 
مديران با عمر مديريتى كم، عالقه مند نبودن به كار، حضور نداشــتن و 
از هم گســيختگى مواجه بوده است، گفت: اوضاع نامطلوب مجموعه 
ورزشــى آزادى اسدآباد در پيشانى شــهر، رفاه نداشتن الزم خوابگاه 
ورزشــكاران، ورزش روستايى و ورزش شــهر آجين هر يك داراى 

مشكالت بوده و نياز به توجه دارند.
ســرمدى واله  بيــان كــرد: كارنامــه تــالش و گــزارش كار وزارت 
ورزش وجوانان در كارهاى زيربنايى از بخش مربوط به جوانان از جمله 
اشــتغال، مسكن، ازدواج كارنامه مثبتى در كالن كشور نيست و بايد در 

اين زمينه در استان و شهرستان بر روى اين موضوع كار شود.
وى گفت: در ورزش ما متخصص در امور جوانان و برنامه هاى مدونى 
كه به مسائل جوانان بپردازد مغفول مانده و بايد مجلس به فكر آن باشد 
و در رأى اعتماد دادن به ســجادى اين موارد از جمله موضوعاتى بوده 
كه به وى تأكيد كرديم و وى قول دادند كه توجه ويژه به اين امر داشته 
باشند كه اميدواريم با انتصاب ســجادى به عنوان وزير جديد وزارت 

ورزش وجوانان  اين امر محقق شود.
ســرمدى واله در ادامه از اختصاص 15/5ميليارد تومان اعتبار به سالن 
ورزشــى چنارسفلى شهرســتان، افزود: اين ميزان اعتبار از اعتبارى كه 
در اختيار نمايندگان و بنده قرار دارد براى تكميل و بهره بردارى ســالن 
ورزشــى چنارســفلى به عنوان يكى از روستاهاى پرجمعيت و بزرگ 

شهرستان اختصاص داده شد.
 مزايده 182 اماكن ورزشى سطح استان همدان

مديركل ورزش وجوانان استان همدان هم از مزايده گذاشتن 182 اماكن 
ورزشــى سطح استان همدان خبر داد و  گفت: اطالع رسانى الزم براى 
مزايده گذاشــتن اين اماكن انجام شده و سعى بر آن است اين اماكن به 

افراد بومى و نيز قهرمان و ورزشكار سطح استان واگذار شود.
حميد سيفى با اشــاره به اختصاص 110ميليارد تومان اعتبار به كمك 
نمايندگان و استاندار به حوزه ورزش سطح استان بيان كرد: با اعتبارى 
كه به حوزه ورزش اختصاص يافته با برنامه ريزى الزم براى مرتفع كردن 
مشكالت و پروژه هاى ورزشى با برنامه ريزى در حال اقدام هستيم ضمن 

اينكه كارهاى ديگرى نيز در دست انجام است.
وى در ادامه بر ضرورت  جانمايى، طراحى  و راه اندازى زمين ساحلى 
شهرستان  اسدآباد تأكيد كرد و گفت: با راه اندازى زمين ساحلى، واليبال 
ســاحلى، فوتبال، كشتى، هاكى نيز راه اندازى مى شود و اين امر چندان 
هزينه اى در برندارد. ســيفى افزود: اعتبار اختصاص يافته به هيأت هاى 
ورزشــى اســدآباد براى توزيع تحويل اداره ورزش وجوانان شهرستان 
مى شود . وى در ادامه بيان كرد: بايد در ورزش نيز نسبت به برندسازى 
ورزشكاران قهرمان توجه ويژه اى شود چراكه با برندسازى ورزشكاران 
قهرمان بسيارى از جوانان سعى بر الگوگيرى از برند موردنظر داشته و با 
چنين الگوگيرى داراى جامعه اى با كاهش آسيب هاى  اجتماعى  و سالم 

برخوردار خواهيم بود.

سحاب روشن 
دوباره شهردار صالح آباد شد

 مهدى سحاب روشن به عنوان سيزدهمين شهردار صالح آباد در ششمين 
برگزارى جلسه رســمى اعضاى شوراى اسالمى شهر صالح آباد همزمان با 

هفته دولت انتخاب شد.
از ســوابق وى مى توان به 9سال مســئول واحد فنى و عمرانى شهردارى، 
سرپرست شــهردارى در 2 دوره و شــهردار صالح آباد در 2 دوره پياپى و 

معاون شهرداران صالح آباد در 3 دوره و 5 سال اشاره كرد.

موسوى شهردار قيدار شد
 ســيد مصطفى موسوى شهردار سابق شيرين سو با اكثريت آرا به عنوان شهردار شهر قيدار 

انتخاب شد.
جلسه شوراى اسالمى شهر قيدار با حضور اعضاى شورا و با دستور كار انتخاب شهردار قيدار 
برگزار گرديد كه در نهايت آقاى ســيد مصطفى موســوى با ســوابق زير به اتفاق آرا به عنوان 

شهردار شهر قيدار نبى(ع) انتخاب شد.
از سوابق وى مى توان به شهردار شيرين سو، مدير پياده راه هاى شهردارى همدان، مدير اجتماعى، 
فرهنگى و گردشــگرى شهردارى منطقه 2 همدان، مشاور شوراى عالى استان ها، مشاور رئيس 
شوراى اسالمى شهر همدان، معاون مركز پژوهش هاى شوراى شهر همدان، رئيس هيأت كبدى 

استان همدان اشاره كرد.

 كبودراهنــگ- اكرم حميــدى- خبرنگار 
همدان پيام: نشست كارگزاران بيمه روستاييان 
و عشــاير شهرســتان كبودراهنگ با حضور 
مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، 
روســتاييان و عشاير كشور و استان و نماينده 
مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس شــوراى 

اسالمى در روستاى قباق تپه برگزار شد.
مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، 
روســتاييان و عشاير كشــور در اين نشست 
گفت: صندوق روســتاييان و عشــاير كشور 
پايدارترين صندوق كشــور اســت و تشكيل 
اين صندوق يكــى از خدمات بزرگ نظام به 

روستاييان و عشاير است.
على شيركانى افزود: از سال گذشته گام هايى 
در زمينه الكترونيكى كردن خدمات برداشــته 
شده است كه به صورت پايلوت در چند استان 
انجام مى شود، همچنين چندين برنامه اجرايى 
هدفمند و هوشمند براى امسال تعريف شده 

است.
وى گفت: تمام فرايندهاى بيمه اى الكترونيكى 
منجر به حذف كاغذ مى شــود و با اين وجود 

مشكالت بيمه شدگان به حداقل مى رسد.
شــيركانى افــزود: امــروزه در دنيــا يكى از 
بيمه اى  توسعه  توســعه يافتگى  شاخص هاى 
است، بنابراين بايد توسعه بيمه اى در روستاها 
نيز بيشتر شود و در اين زمينه بايد اطالع رسانى 
درست و دقيق انجام شود تا روستاييان بتوانند 
به ســمت صندوق بيمه اجتماعى، كشاورزان، 

روستاييان و عشاير بيايند و بيمه شوند.
وى بيان كرد: افراد 18 تا 50 ســال مى توانند 
به عضويت صندوق بيمه اجتماعى روستايى 
درآيند و بيمه شدگان در بحث بازنشستگى با 
15سال سابقه بيمه اگر به سن 65 سال برسند 
بازنشسته مى شوند، همچنين افراد از كارافتاده 
نيز اگر مدارك خود را به كميســيون پزشكى 

ارائه دهند مستمرى بگير مى شوند.
نماينده مردم بهــار و كبودراهنگ در مجلس 
شوراى اســالمى نيز در اين نشست گفت: با 
توجه به اينكه شهرســتان كبودراهنگ يكى از 
شهرستان هاى محروم به شمار مى رود، بنابراين 

اجتماعى،  بيمــه  صنــدوق 
روستاييان و عشاير بايد توجه 
بيشــترى به اين شهرســتان 
داشته باشند و با جذب بيشتر 
روســتاييان به ايــن بيمه و 
ارائه خدمات به آنها موجب 
اميدوارى بيشتر آنها به آينده 

شوند.
فتح اله توسلى افزود: صندوق 
كشــاورزان،  اجتماعى  بيمه 
مى تواند  عشاير  و  روستاييان 
بهتــر و بيشــتر از اينهــا در 
منطقه و كشــور مطرح شود 
و بنابرايــن خدماتى كه ارائه 
مى دهد بايد افزايش پيدا كند.

وى گفــت: اگرچه صندوق 
كشــاورزان،  اجتماعى  بيمه 

روســتاييان و عشاير دولتى است، ولى رقابتى 
هم بيــن بيمه هاى مختلف وجــود دارد پس 
اگر خدمات بهتر و بيشــتر توســط صندوق 
براى مردم وجود داشته باشد مردم هم تمايل 

بيشترى به صندوق پيدا مى كنند.

مديــر كارگــزارى اميد 
روســتاى قباق تپه نيز در 
اين نشست بيان كرد: در 
حال حاضر 2 هزار و 87

بيمه شده داريم كه از اين 
تعداد 506 نفر زن و هزار 

و 581 نفر مرد هستند.
افزود:  اســماعيلى  رضا 
مســتمرى بگير  12نفــر 
ســالمندى و 41 نفر نيز 
مســتمرى بگير فوتى در 
روستاى  اميد  كارگزارى 
قباق تپه داشتيم كه ماهيانه 
حقــوق دريافت مى كنند 
سال  و اين كارگزارى از 
را  خود  فعاليــت   1384

آغاز كرده است.
وى گفت: صندوق بيمه اجتماعى روســتاييان 
و عشاير نقش بســزايى در توسعه روستاها و 
ايجاد اميد در روستاها دارد و اميدواريم بتوانيم 
پوشش گسترده اى داشته باشيم و افراد بيشترى 

بيمه صندوق شوند.

در ادامه اين نشســت به 2 نفر از بيمه شدگان 
صنــدوق حكم بازنشســتگى اعطا شــد و 
نشدن  افزوده  بازنشســتگى،  سن  كارگزاران 
بيمه ســربازى به اين بيمه، دفترچه درمانى، 
ســوابق بيمه اى و... را از جمله مشــكالت 
بيمه شــدگان مطرح كردنــد و از مديرعامل 
صندوق كشور خواســتار بررسى و رفع اين 

مشكالت شدند.
در پايــان يادآور مى شــويم صنــدوق بيمه 
اجتماعى كشــاورزان، روســتاييان و عشاير 
در راســتاى تحقق اهداف نظــام جمهورى 
اسالمى ايران و اجراى ماده 29 قانون اساسى 
پيش بينى و تأسيس شده است و برخوردارى 
بازنشســتگى،  نظــر  از  تأمين اجتماعــى  از 
بيكارى، پيرى، از كارافتادگى، بى سرپرســتى، 
در راه ماندگــى، حوادث و ســوانح، و نياز به 
خدمات بهداشــتى و درمانــى و مراقبت هاى 
پزشــكى به صــورت بيمه و... حقى اســت 
همگانى و دولت موظف است طبق قوانين از 
محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل 
از مشاركت مردم خدمات و حمايت هاى مالى 

را براى تك تك افراد كشور تأمين كند.

 امســال 45 هزارتن گندم مــازاد بر نياز 
كشــاورزان در 2 شهرستان رزن و درگزين 
خريــدارى و با تالش هــاى صورت گرفته 
مطالبــات گنــدم كاران در كمتريــن زمان 

پرداخت شده است.
 رئيس اداره تعاون روستايى شهرستان هاى 
رزن و درگزين با اشــاره بــه اينكه هفتمين 

سال متوالى است كه شبكه تعاون روستايى 
رزن و درگزيــن رتبه نخســت خريد گندم 
را در اســتان كسب كرده اســت از خريد 
تضمينــى بيــش از 45 هزار تــن گندم در 
شهرســتان رزن و درگزين خبر داد و گفت: 
اين ميزان گندم توســط 6 مركز اصلى و 2 
مركز خريد مكانيزه با قابليت ذخيره ســازى 

بلندمدت(هركــدام 35هزارتن) در ســطح 
شهرســتان رزن و درگزين خريدارى شده 

است.
رضــا وثاقتى بــا تأكيــد بر اينكه شــبكه 
تعاون روســتايى به عنوان بــازوى اجرايى 
كشــاورزى  بخــش  و  جهادكشــاورزى 
محسوب مى شود، افزود: در سالجارى مقدار 

2 هــزار و500تن انواع كود و   هزار و200 
تن انواع بذور گندم و جو در بين كشاورزان 

2 شهرستان تهيه و توزيع شده است.
وى بيــان كــرد: بيــش از4 هــزار و900 
خانوار توســط تشــكل هاى تعاونى توليد 
كشــاورزان،  بيمه اجتماعى  تحت پوشــش 

روستاييان و عشاير قرار گرفتند.

مديرعامل صندوق بيمه روستايى عشاير كشور در قباق تپه:

صندوق يكى از خدمات بزرگ 
براى روستاييان و عشاير است

بايد توســعه بيمه اى در 
شود  بيشتر  نيز  روستاها 
و در ايــن زمينــه بايد 
درست  اطالع رســانى 
تا  شــود  انجام  دقيق  و 
به  بتوانند  روســتاييان 
ســمت صنــدوق بيمه 
كشــاورزان،  اجتماعى، 
روســتاييان و عشــاير 

بيايند و بيمه شوند

خريد 45 هزار تن گندم در رزن و درگزين

شاخص بهسازى روستايى 70 درصدى در رزن
 شاخص بهسازى روستايى در شهرستان رزن در حال حاضر 70 درصد است كه در 5 ماه ابتداى سال 5 درصد رشد داشته است و 

از ميانگين كشورى باالتر است.
رئيس بنيادمســكن شهرستان رزن با تبريك هفته دولت، گفتد: بيش از 5/16 ميليارد تومان اعتبار در سالجارى با پيگيرى هاى نماينده و 

بنيادمسكن شهرستان رزن تأمين شد.
مصطفى مددى افزود:12پروژه اجراى بهســازى در بخش ســردرود و مركزى انجام شــده است كه در هفته دولت 9 پروژه بهسازى و 

اجراى آسفالت روستاها و 6 پروژه در بخش سردرود و 3 پروژه در بخش مركزى افتتاح شدند.
به  گزارش ايســنا، فرماندار شهرستان رزن با تبريك هفته دولت و گراميداشت ياد و خاطره شهيد رجايى و باهنر گفت: در اين ايام ماه 
81 پروژه عمرانى با 45 ميليارد و 3 ميليون تومان اعتبار داريم كه از اين پروژه ها 7 پروژه آغاز عمليات اجرايى آن آغاز شــده اســت و 

مابقى پروژه ها افتتاح مى شوند.
سيد رضا سالمتى افزود: عالوه بر پروژه هاى بهسازى و آسفالت معابر روستايى، در حوزه مخابرات و ارتباطات و آنتن دهى همراه اول 

و ايرانسل پروژه هايى را با اعتبارى حدود 14ميليارد تومان در شهرستان داريم.

واكسيناسيون 28درصد از جامعه هدف در نهاوند
 رئيس مركز بهداشت نهاوند بيان كرد: تا امروز بيش از 56 هزار دز واكسن كرونا در نهاوند تزريق شده است.

على احســان خيشــوند در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: در 15مركز تجميعى و مراكز جامع ســالمت كار تزريق واكسن كرونا در اين 
شهرستان ادامه دارد.

وى افزود: روزانه حدود  هزار و600 دز واكسن در نهاوند تزريق مى شود.
خيشــوند گفت: ساكنان مناطق روســتايى و متولدان پيش از سال 1360 مى توانند براى تزريق واكسن به مراكز جامع سالمت روستايى 
مراجعه كنند. وى افزود: همچنين ســاكنان مناطق شــهرى كه متولد سال 1353 به قبل هســتند مى توانند براى تزريق واكسن به مراكز 

تجميعى شهر نهاوند مراجعه كنند.
 رئيس مركز بهداشت نهاوند گفت: تاكنون 28درصد گروه هدف در اين شهرستان واكسن كرونا را دريافت كرده اند.

خيشوند افزود: در مجموع تا امروز 56 هزار دز واكسن دز اول و دز دوم براى همشهريان تزريق شده است.
وى گفــت: عالوه بر مراكز تجميعى در شهرســتان نهاوند يك مركز تزريق واكســن نيز عصرها به صورت خودرويى در اســتاديوم 

عليمراديان فعاليت مى كند.
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0صحنه هاى منتشر شده از زندان اوين
 قابل توجيه نيست

احضار متهمان پرونده فايل صوتى ظريف
ــد متخلــف  ــا كارمن ــه ي ــد ســرباز وظيف ــد تخلــف چن ــا نباي  م
ســازمان زندان هــا را بــه پــاى همــه كاركنــان زحمتكــش ســازمان 

ــيم. ــا بنويس زندان ه
ســخنگوى قوه قضائيه در نخستين نشســت خبرى خود به عنوان 
سخنگوى قوه قضائيه، در پاســخ به پرسشى مبنى بر اينكه آيا براى 
عوامل رفتارهاى غيرقانونى كه در تصاوير منتشر شده از زندان  اوين 
ديده  مى شــود، پرونده اى تشكيل يا با كســى برخورد شده است؟ 
گفت: صحنه هايى كه در فيلم هاى منتشــره مشــاهده مى شود مغاير 

قانون بود و به هيچ وجه قابل قبول و قابل توجيه نيست.
 بر اين اســاس قوه قضائيــه اصرار بر برخورد بــا متخلفان دارد و 
رياســت قوه قضاييه در ابتداى امر دادســتان كل كشور را مسئول و 
مأمور كرده اند كه موضوع را پيگيرى و نســبت به شناسايى مباشرين 
و  مقصرين اقدام كند. ايشان اكيپى را مأمور كرد و3روز در اوين بود 
و بر همين اساس  6 نفر شناسايى و 4 نفر به دادسراى نظامى و 2 نفر 
به دادسراى انقالب معرفى شدند و برخى بازداشت هستند و براى 2
نفر ديگر دستور احضار صادر شده است و  با برخى از متخلفان در 

زمان خودش برخورد شده است.
ــزود:  ــه اف ــان در ادام ــح ا... خدايي ــه، ذبي ــوه قضائي ــزارش ق ــه گ ب
ــف  ــد متخل ــا كارمن ــه ي ــرباز وظيف ــد س ــف چن ــد تخل ــا نباي م
ســازمان زندان هــا را بــه پــاى همــه كاركنــان زحمتكــش ســازمان 
زندان هــا بنويســيم. شــغل زندانبانــى يكــى از ســخت ترين و 
دشــوارترين مشــاغل در جهــان اســت و همــكاران مــا در ســازمان 
زنــدان شــبانه روزى در اختيــار زندانيــان هســتند و در هــر قشــرى 
ــا  ــازمان زندان ه ــت در س ــن اس ــتند و ممك ــف هس ــراد متخل اف
افــرادى مرتكــب تخلــف شــوند و ممكــن اســت در آينــده افــرادى 

هــم مرتكــب شــوند.
وى همچنيــن در پاســخ بــه پرسشــى درخصــوص پرونــده انتشــار 
ــده  ــن پرون ــنا در اي ــش آش ــى نق ــف و بررس ــى ظري ــل صوت فاي
ــده اى در  ــى پرون ــل صوت ــن فاي ــار اي ــوص انتش ــت: درخص گف
دادســراى انقــالب تهــران تشــكيل شــده اســت و در جمــع آورى 
و  مســتقيم  به طــور  كــه  افــرادى  از  زيــادى  تعــداد  داليــل 
غيرمســتقيم كــه بــه ايــن فايــل دسترســى داشــتند، بيــش از 20 نفــر 
بــه عنــوان مطلــع احضــار شــدند و داليــل و مداركــى جمــع آورى 
شــده اســت و پرونــده بــراى احضــار متهــم يــا متهمــان اســت كــه 
ــى  ــاى آت ــتم در روزه ــران داش ــراى ته ــه از دادس ــى ك در پرسش
ــد منتظــر  ــدام مى شــود و باي ــه احضــار ايــن متهمــان اق نســبت ب

ــده باشــيم. نتيجــه پرون
خداييــان در پاســخ بــه پرسشــى دربــاره آخريــن وضعيــت 
ــا ســرباز راهــور گفــت: در  ــده مجلــس ب ــرى نماين ــده درگي پرون
ــه  ــت در مرحل ــار، حكــم محكومي ــدون آث ــراد ضــرب ب ــورد اي م
ــا اعتــراض طرفيــن پرونــده بــه مرجــع  بــدوى صــادر شــد كــه ب
ــالم  ــكايتش اع ــه ش ــبت ب ــاكى نس ــد. ش ــاع ش ــر ارج تجديدنظ
ــان در مرجــع تجديدنظــر  ــده همچن گذشــت كــرده اســت و پرون

ــتيم. ــع هس ــن مرج ــم اي ــر تصمي اســت و منتظ

زمينه براى انقالب دولت سيزدهم 
فراهم است

مهدى ناصرنژاد »
 رهبرمعظم انقالب اســالمى حضرت آيت ا... خامنه اى در ديدار با 
هيأت دولت حجت االسالم رئيسى با ايشــان تمام رهنمودهاى الزم 
براى هدايت كشــور به سمت وسوى افق هاى اميد و آسايش و جلب 
اعتماد مــردم و همچنين برقرارى عدالت واقعــى و عينى در جامعه 

اسالمى را بيان فرمودند .
نشســتى كه همزمان با بزرگداشت هفته دولت برگزار  شد و نخستين 
نشست هيأت دولت جديد با مقام معظم رهبرى بود دولتمردان با تمام 
وجود و با انگيزه مضاعف گوش جان به سخنان و رهنمودهاى رهبر 
انقالب ســپرده بودند تا نكات و رهنمودهاى كليــدى در مقام اجرا 
براى حداقل 4 سال برنامه ريزى، تصميم گيرى هاى اصولى، عاقالنه و 
خدمتگزارى صادقانه و همچنين راه رفاقت، همراهى و همدلى خود 
با قشرهاى مردمى كه در تمام سال هاى گذشته همه رنگ و همه طعم 
سختى، كمبود و نابرابرى و شكل گيرى فاصله هاى طبقاتى در جامعه 
اســالمى را ديده و چشيده و تجربه كرده اند را بشنوند و سرلوحه كار 

خود قرار دهند.
 در واقع بيشــترين تأكيد و نص كالم رهبرى بــر برقرارى عدالت از 
دســت رفته و آســيب ديده در جامعه بود و ايشان صراحت داشتند، 
مادام كه دولتمردان با مردم روراســت و شفاف نباشند و كارهاى آنان 
براى جلب رضايت خداوندى و خدمت رسانى واقعى به مردم نباشد، 
نتيجه ثمربخشــى حاصل نخواهد شد. در همين معنا، شواهد و قرائن 
و تصميمات جديدى كه ظرف هفته هاى اخير از ناحيه رئيس جمهور 
جديد و مردان اجرايى او وجود دارد، دال بر هدف گيرى دولت آقاى 
ابراهيم رئيسى براى بازســازى فضاى انقالبى در كشورمان است كه 
مگر به همين شيوه، سبك و سياق كشوردارى مردم هم بتوانند حال و 

هواى يك زندگى اميدوارانه و عزتمندانه را تجربه كنند .
در بســتر تحقق چنين آرمان بزرگ و خداپســندانه بايد توجه داشت 
كه جامعه به طوركلى به 2 دســته توليدكننده و مصرف كننده تقســيم 
مى شــود و در همين حال است كه هر توليدكننده در تمام عرصه هاى 
اقتصــادى، علمى و فرهنگى به نوبه خــود براى ادامه حيات فردى و 
اجتماعــى،  به توليدات ديگران نيز نيازمند اســت و به عبارتى ديگر 
هر مصرف كننده اى با اتكا و توســل به هنر، صنعت و دانش خويش 
يك توليدكننده هم هست و عهده دار تأمين بخشى از نيازهاى جامعه 
مى باشــد. به مفهوم خيلى ســاده و آشــنايى كه در ضرب المثل هاى 
خودمان داريم، ( با هر دست كه بدهيم، با همان دست پس مى گيريم ) 
و جامعه زنجيروار به هم وابسته و نيازمند است و اعضاى اين زنجيره 
حياتى يــك حلقه در ميان توليدكننده و مصرف كننده هســتند. يا به 
عبارتــى ديگر تا يكى نكارد، يكى ديگر نخواهد خورد و آن كس هم 

كه خورنده است مجبور است بكارد و ديگران بخورند !!!.
اما با تمام اين شرايط و با اين وجود، الزمه اى كه بايد بين توليدكننده 
و مصرف كننده وجود داشته باشــد، نظم و عنصرى به نام نظم دهنده 
اســت كه اگر چه در عالم خلقت، اين نظم دهنده پروردگار يكتاست، 
اما نظم دهندگان يك جامعه و كشــور، مســئوالن آن هســتند كه با 
سلســله مراتب، فكر و قدرت و ابزار نظم و حركت جامعه را برعهده 
دارنــد. حال به هر نســبت كه در يك جامعــه، برنامه ريزى اصولى، 
مدبرانه و عادالنه به عمل آيد و نظم و قاعده درستى بين توليدكننده و 
مصرف كننده برقرار گردد و موانع موجود از سر راه انضباط و حركت 
منظم و منسجم جامعه برداشته شود، مشكلى در جامعه و بهانه اى بين 

مردم باقى نمى ماند.
فقط مى ماند دشمنان خارجى و مفسده جويان فريب خورده و وابسته 
و مريض كه آن هم در بين ملت و كشــورى يكپارچه و رضايتمند و 
خوش دل ره به جايى نخواهد برد و ســيه روى شود هركه در او غش 

باشد.

وضعيت و سرنوشت لوايح دولت دوازدهم 
در مجلس

با توجه به تعداد زياد لوايح ارائه شده از سوى دولت دوازدهم به مجلس، روال 
بر اين است كه با تغيير دولت، دولت جديد مجدداً آن لوايح را بررسى كرده و 

اولويت هاى لوايح باقى  مانده را به مجلس شوراى اسالمى اعالم  كند. 
عضو هيأت رئيســه مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا، گفت: وظيفه 
مجلس شوراى اسالمى اعالم وصول لوايح و نه تعيين فوريت آن است، بنابراين 
پــس از تغيير دولت، دولت جديد لوايح باقى مانده را از حيث بررســى آن به 
صورت عادى، يك فوريت و  2فوريت به مجلس اعالم كرده تا مجلس شوراى 

اسالمى براساس آن در نوبت رسيدگى قرار دهد.
مجتبى يوســفى افزود: بر اين اساس قرار شد كه دولت سيزدهم تكليف لوايح 

باقى مانده از دولت قبلى را بررسى و به مجلس شوراى اسالمى ارائه كند.

بايد اقتصاد را از دست رانت خواران
 نجات داد

ــى كشــور و شــوراها در مجلــس شــوراى   عضــو كميســيون امورداخل
ــت اقتصــادى  ــود وضعي ــراى بهب ــل ب ــدام عاج ــر ضــرورت اق ــالمى ب اس

ــرد. ــد ك كشــور تأكي
احمد عليرضابيگى در صفحه شخصى خود در توئيتر، گفت: موضوع افزايش 
قيمــت ارز با افزايش مصنوعى عرضه در بازار حل نمى شــود؛ اين برون داد 
يك نشانه است كه حكايت از اعتماد نداشتن مردم به سياست هاى اقتصادى 

مى دهد.
وى افزود: مشــكل را جاى ديگرى بايد جست وجو كرد؛ 550 هزار ميليارد 
تومان كســرى بودجه يعنى تورم وحشــتناك در پيش است!  زمان به سرعت 

درحال سپرى شدن مى باشد.

ايران در كنار افغانستان مى ايستد
ــاالت  ــى اي ــاى نظام ــه خــروج نيروه ــه ب ــخنگوى وزارت امورخارج  س

ــى واكنــش نشــان داد.  ــكا از افغانســتان در پيام متحــده آمري
وزارت  ســخنگويى  امــور  و  اطالع رســانى  اداره كل  گــزارش  بــه 
ــر  ــود در توييت ــرى خ ــاب كارب ــب زاده در حس ــعيد خطي ــه، س امورخارج
نوشــت: 20ســال اشــغالگرى آمريــكا، ارمغانــى جــز مــرگ و ويرانــى بــراى 

ــت. ــتان نداش افغانس
وى بيــان كــرد: اكنــون فرصتــى تاريخــى بــراى رهبــران افغانســتان اســت تــا 
ــه خشــونت و تشــكيل دولتــى فراگيــر، درد و رنــج مــردم  ــا پايــان دادن ب ب

خــود را پايــان بخشــند.
ــور  ــار كش ــران در كن ــت: اي ــن گف ــه همچني ــخنگوى وزارت امورخارج س

ــتد. ــتان مى ايس ــرادر، افغانس ب

محمد ترابى»
 مجمع نمايندگان اســتان فردا(پنجشنبه) رزومه 
گزينه هاى استاندارى همدان را بررسى مى كند. به 
گفته رئيس مجمع نمايندگان استان تا روز گذشته 
رزومه نزديك به 15 نفر از افرادى كه براى تصدى 
اســتاندارى همدان يا از ســوى افــراد و گروه ها 
معرفى شده و يا خود داوطلب اين سمت شده اند، 

به مجمع نمايندگان استان ارجاع شده است. 
گفته مى شــود كه در اين دوره وزارت كشــور از 
مجامع نمايندگان اســتان ها خواســته است كه 5

گزينه پيشنهادى براى استاندارى استان متبوعشان 
را بــه اين وزارتخانه معرفى كننــد، البته در رابطه 
با گزينش اين افراد وزارت كشــور فرم هايى را در 
اختيار مجمع نمايندگان اســتان ها قرار داده كه بر 
اســاس آنها افراد را درجه بندى كرده و به برنامه و 

رزومه آنها امتياز دهند. 
حال در اينجا اين پرسش مطرح است كه مالك ها 
و شــاخص هاى وزارت كشور و مجمع نمايندگان 

استان همدان براى گزينش اين افراد چيست؟
چندى پيش وزير كشــور در حســاب شــخصى 
خــود در توئيتر در اين رابطه نوشــت: معيارهاى 
ما شايسته ساالرى اســت. جوان گرايى در انتخاب 
مديران يك اصل اســت و ما سعى مى كنيم از بين 

شايستگان، جوانان را انتخاب كنيم. 
احمد وحيدى در ادامه اين پيام بيان كرد: استاندار 
بايد تجربه كافى داشته و توانايى پاسخگويى داشته 
باشــد. اولويت ما در بين چنين افرادى، با جوانان 

است. 

حجت االسالم احمدحسين فالحى نيز روز گذشته 
در نشســت خبرى خود در رابطه با شاخص ها و 
اولويت هاى قيد شــده در فرم وزارت كشور براى 
بررســى رزومه گزينه هاى اســتاندارى، آشنايى با 
مسائل استان، ســابقه كار در حوزه عمران، مسائل 
عقيدتى و مديريت جهادى و انقالبى را مطرح كرد. 
البتــه مى توان گفت كه 2شــاخص جوان گرايى و 

انقالبــى بودن، از شــعارها و تأكيدات كلى دولت 
سيزدهم به حساب مى آيد. 

با اين حال در رابطه با ســاير شــاخص هاى مطرح 
شده در فرم وزارت كشور براى انتخاب گزينه هاى 
پيشــنهادى اســتاندارى، مى توان گفــت كه نظر 
نماينــدگان اســتان تعيين كننده بــوده و از اين رو 

تجميع نظر مجمع نمايندگان حايز اهميت است. 

در چند روز گذشته تعدادى از نمايندگان با اشاره 
بــه مصوبه اخير مجمــع نمايندگان اســتان، بيان 
كرده اند كه قرار بر اين است كه اعضاى اين مجمع 
براى انتصاب اســتاندار به تنهايى عمل نكرده و با 
همفكرى بر سر اين موضوع به جمع بندى برسند. 
گمانه زنى هــا بر اين اســاس اســت كــه برخى 
گزينه هــاى نزديك به برخــى از نمايندگان براى 

تصدى اســتاندارى همدان اعــالم آمادگى كرده 
و رزومــه خود را به مجمع نمايندگان نيز ارســال 

كرده اند. 
بــا روى كارآمــدن دولــت جديــد اصولگــرا، 
گمانه زنى ها از احتمال اســتاندار شدن چند مدير 

همدانى در كشور حكايت دارد.  
گفتنى اســت كه استانداران در هر دولت نسبت به 
اولويت بندى اســتان ها منتصب مى شوند. به طور 
مثال اســتاندارى اســتان تهران به عنوان پايتخت 
كشــورمان از اولويت باالترى نســبت به ســاير 

استان ها برخوردار است. 
حال كه زمينه مناسبى براى انتصاب استاندار بومى 
فراهم شــده، انتظار مى رود كــه مجمع نمايندگان 
استان به مديران ارشد استان كه در سطح كشورى 
مطرح بوده و حتى چندين استان ديگر به دنبال به 
خدمت گرفتن اين افراد هستند، بيشتر توجه كند. 

حضور 3 وزير همدانى در كابينه دولت ســيزدهم 
و حتى حضور برخى از مديران همدان در وزارت 
كشور، بهترين زمينه انتصاب يك استاندار بومى با 

سطح مديريتى باال فراهم آورده است. 
با اين حال مى توان گفت كه نخستين گام انتصاب 
يك مدير شايسته براى استاندارى همدان، بر عهده 

مجمع نمايندگان استان خواهد بود. 
از اين رو اميدواريم رقابت هاى طيفى-سياســى كه 
در همه محافل سياســى وجــود دارد، بر تصميم 
مجمع نمايندگان اســتان تأثيرگذار نبوده و بهترين 
گزينه ها از جمع بندى جلسه فرداى مجمع انتخاب 

شوند. 

ياسر زارعى  »
 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس 
شــوراى اســالمى روز گذشــته در نشست 
خبرى خود با بيان اينكه متأسفانه شهر همدان 
در اين سال ها غيركارشناسى اداره شده است، 
گفت: ميلياردها تومان ســرمايه مردم در اين 
شهر هدر رفته و اگر قرار باشد اين مسائل در 
مراجع قضائى بررسى شود افراد بسيارى بايد 

پاسخگو باشند.
حجت االســالم والمســلمين احمدحســين 
فالحى در ادامه بيان كرد: تاكنون 80 ميليارد 
تومان بــراى تقاطع پل چــراغ قرمز(ميدان 
ســپاه) هزينه شــده و بدون نظر كارشناسى، 
طبقه دوم پل نيز درحال احداث اســت.وى 
درباره طرح جامع شهرى هم گفت: اين طرح 
توسط كارشناســان و نخبگان بررسى شد و 
آنها نظرات تخصصى و كارشناســانه خود را 
ارائه كردند، همچنين طرح جامع از ســوى 
مسكن وشهرســازى رد شده اســت و قرار 
نيست طرحى تأييد شود كه اموال بيت المال 

را هدر دهد.
فالحى در ادامه افزود: ما هيچ مشــكلى براى 
اجراى طرح ها و به ويژه طرح هاى اشتغالزايى 
نداريم و تأكيدمان بر اين اســت كه طرح ها 
بايد كارشناسى باشــد، از طرفى اسكاى مال 
كارشناسى شده نيست و هنوز پروانه ندارد، 
اما مشخص نيســت چرا برخى افراد از اين 

طرح پشتيبانى كرده اند؟
رئيــس مجمــع نمايندگان اســتان همچنين 
بيان كرد: به دنبال اشــتغالزايى براى جوانان 
بــا حمايت از بخش خصوصى هســتم و از 
خواهم  پشــتيبانى  كارشناسى  طرح  هرگونه 

كرد.
 در تأميــن منابع پايدار آب همدان 

كوتاهى شده است
وى با اشــاره به اينكه طرح مسكن محرومان 
در دســت پيگيرى اســت، گفــت: يكى از 
مشكالت اساســى مردم همدان، مسأله آب 
است كه پس از 17ســال از سفر مقام معظم 
درخواســت  و  همدان  به  رهبرى(مدظلــه) 
ايشان مبنى بر تأمين منابع پايدار آب، تاكنون 
اقدامى انجام نشده و كوتاهى صورت گرفته 

است.
همدان  اســتان  نماينــدگان  مجمــع  رئيس 
افزود: آبرســانى از سدتالوار نيز انجام نشد و 
مشخص شده كه آب اين سد حاوى آرسنيك 

بوده و براى آشاميدن مناسب نيست.
فالحى بيان كرد: مســير آبرسانى به همدان 
تغيير كرده و اميدواريم با مشكالت موجود، 
تــا نيمه مهرماه با معضــل كمبود آب مواجه 
نشويم، عالوه بر اين مسئوالن بايد پاسخگو 
باشند چرا پس از 17سال منابع پايدار آب در 

همدان تأمين نشده است؟
 در پروژه هــاى ديگــر نمايندگان 

دخالت نمى كنيم
نماينــده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى در ادامه در پاسخ به پرسش 
خبرنــگار ما مبنى بر اينكــه فكر مى كنم در 
صحبت هاى شــما تناقض وجود دارد، شما 
مى گوييد هركجا كه آقايان ورود پيدا كنند و 
طرح و يا پروژه مذكور كارشناسى شده باشد 
شما در آن دخالتى نمى كنيد، به طور مثال در 
بحث آبرســانى كه طرحى غيركارشناســانه 
اســت كه خود شــما هم به آن اشاره كرديد 
چــرا ورود نكرديد؟، گفت: بنــده گفتم كه 
خودم كار كارشناســى مى كنم و در هيچ كار 
غيركارشناســى وارد نمى شوم. اينكه ديگران 
كار غيركارشناســى مى كنند به بنده ارتباطى 
ندارد. در رابطه با طرح آبرسانى اضطرارى كه 
شما اشاره كرديد، از آنجايى كه آقاى توسلى 
نماينده مردم حوزه بهــار و كبودراهنگ در 
ايــن زمينه ورود پيدا كرده اســت، من ديگر 

دخالتى نداشتم. 
 پيوست فرهنگى همدان 

ضعيف است
فالحــى همچنيــن در پاســخ به پرســش 
ديگــر خبرنگار ما در رابطــه به كم توجى به 
پيوســت هاى فرهنگــى برخــى پروژه هاى 
عمرانى شــهر همچون پــل چراغ قرمز، بيان 
كــرد: در اين رابطه من حرف شــما را تأييد 
مى كنــم. به طور مثال دوربرگردان هاى قبل از 
ميدان ها كه در همدان نبود چند ســال پيش 
كه با شــهردار جلسه داشــتيم اين مسأله را 
به ايشــان يادآور شديم. براى ايشان(يكى از 
شهرداران سابق همدان) شهر قم را مثال زدم 
كه با حذف چهارراه هــا و ميدان ها و اضافه 
كردن دوربرگردان مسير رفت وآمد شهروندان 
را آســان تر كرده و مردم مى توانند در مدت 

كوتاه ترى به مقصد خود برسند. 
وى در ادامــه گفــت: ما معتقديــم خيلى از 
پل هاى كنونى در همدان الزم نبوده اســت. 
يكسرى پيوســت هاى فرهنگى و بحث هاى 

عمرانى آغــاز مى شــود. ما اين مســأله را 
مطرح كرديم هنگامى كــه براى يك خيابان 
طوالنــى دوربرگــردان نزديم مــردم براى 
رســيدن به مقصد خود بايد راه طوالنى رفته 
و يا حتى در ترافيك گير كنند و اين مســأله 
موجــب عصبانيت و وقوع برخى درگيرى ها 
در ترافيك خواهد شــد كه يــك نقطه مهم 
اخالقى و فرهنگى اســت. قبــول داريم كه 
پيوســت هاى فرهنگى شــهر ضعيف است. 
در رابطه با مغازه داران اطراف پل چراغ قرمز 
هم ما پيشنهاد داديم كه در ورودى هاى شهر 

مجتمع هاى فرهنگى و اقتصادى ايجاد شود.
رئيس مجمع نمايندگان اســتان با اشــاره به 
اينكه اشــتغال اولويت  اصلــى مردم همدان 
است، افزود: موضوع اشتغال را در طول يك 
ســال ونيم گذشــته مورد پيگيرى قرار داديم 
و سركشــى و بررســى برخى از واحدهاى 

توليدى استان در همين راستا انجام شد.
وى با اشاره به راه اندازى برخى از واحدهاى 
توليدى در استان در مدت ياد شده، بيان كرد: 
در اين مدت با دستگاه ها و نهادهاى مختلف 
براى بازگشــايى مجدد تعــدادى از واحدها 

رايزنى هايى انجام شد.
فالحى با بيــان اينكه محروميت زدايى منطقه 
محروم پيشخور همدان يكى از اولويت هاى 
ماســت، گفت: در اين راستا مشكالتى مانند 
آبرســانى و مســائل ديگر مورد بررســى و 

پيگيرى قرار گرفت.
 رزومه 15-10 نفر براى استاندارى 

درحال بررسى است
فالحى با اشــاره بــه اينكه اخبــار متعددى 
در مورد انتخاب مديرارشــد اســتان شنيده 
مى شــود، گفــت: مجمع نمايندگان اســتان 

در امور اجرايى دخالتى نــدارد، اما انتخاب 
مديران براســاس نظر اعضــاى مجمع انجام 

مى شود.
وى بيان كرد: مجمع نمايندگان استان افراد را 
براساس توانايى هايشان بررسى و به وزارت 
كشور معرفى مى كند، همچنين در اين راستا 
تا پايــان هفته جارى جلســه مجمع برگزار 
مى شــود تا مديرى انقالبى، كارآمد و مسلط 
به امور استان به عنوان استاندار انتخاب شود.

فالحــى با اشــاره بــه اينكه رزومــه افراد 
پيشــنهادى بــراى مديريت ارشــد اســتان 
درحال بررسى اســت، افزود: در حال حاضر 
رزومه15-10 نفر درحال بررســى اســت و 

نامى از افراد پيشنهادى مطرح نشده است.
 در مقابل مديرى كه ترك كار كرده

 سكوت نخواهم كرد
وى بــا اشــاره به اينكــه به خــودم اجازه 
نمى دهــم ريالى از بيت المــال را براى طرح 
غيركارشناســى هزينه كنم، گفت: در مقابل 
مديرى كه ترك كار كرده، ســكوت نخواهم 
كرد و منافعى در شــهر همــدان ندارم كه به 
دليل اين منافــع، كوتاهى كنم.فالحى درباره 
طرح اضطرارى آبرسانى به همدان بيان كرد: 
آبرســانى در دنيا منسوخ شــده است، بلكه 
آبرسانى در دنيا از طريق حفر چاه هاى ژرف 
اســت كه اين موضوع از سوى دولت قبلى 
استقبال نشــد و اميدواريم در دولت جديد 

انجام شود.
آمار اشتغال در استان معماست!

رئيس مجمــع نمايندگان اســتان همدان در 
ادامــه با بيان اينكه آمار اشــتغال در اســتان 
معماست، گفت: آمارى كه پيش از اين اعالم 
شد متناقض است و مشكالتى را در راستاى 

منافع استان ايجاد كرده است.
وى درباره مديريت بحران كرونا در اســتان 
افــزود: به طور حتم بحران كرونا در اســتان 
مى توانســت بهتر مديريت و كنترل شود، در 
پيك هــاى مختلف كرونــا از ظرفيت خالى 
بيمارستان ها اســتفاده نشد و از طرفى كنترل 
جدى بر ورود و خروج مســافران در استان 

صورت نگرفت.
فالحى بيان كرد: ســاماندهى علمى كرونا در 
كشــور و استان انجام مى شود، به عنوان مثال 
آيا جاى پرسش نيست كه چرا در كشورهاى 
همسايه كرونا مانند كشور ما پيشرفت نكرده 

است؟

مجمع گزينه هاى خود را فردا اعالم مى كند

«جوان انقالبى» شرط انتخاب استاندار

نظر رئيس مجمع نمايندگان استان درباره مديريت ها

همدان غيركارشناسى اداره شده است
■ 17سال است كه منابع آب پايدار در همدان تأمين نشده است

دور چهارم مذاكرات ايران-عربستان در بغداد 
برگزار مى شود

 ســفير ايران در عراق اعــالم كرد كه ما تاكنــون 3 دور مذاكره با 
طرف سعودى داشته ايم و دور چهارم در پى تشكيل دولت جديد ايران 

برگزار مى شود.
ايرج مســجدى در مركز گفت وگوهاى الرافدين كه با حضور مقامات 
ارشــد عراقى و سياسيون برجسته برگزار شد، مجدداً بر حمايت كامل 

تهران از بغداد براى بازسازى و عمران اين كشور تأكيد كرد.
به گزارش تسنيم، وى گفت: ما روابط مستحكمى با مردم عراق داريم و 
يه طور رسمى اعالم كرده ايم كه ايران براى بازسازى مناطق آسيب ديده 

با قدرت در كنار عراق خواهد بود.
مســجدى با بيان اينكه حجم مبادالت تجارى عراق و ايران در سال 
به 13ميليارد دالر رســيده است، افزود: عراق با بحران برق دست به 
گريبان اســت و ايران تنها كشورى اســت كه در اين بحران در كنار 

عراق ايستاد.
ســفير ايران در بغداد با اشاره به اينكه ايران 47 ميليون مترمكعب گاز 
براى مصرف نيروگاه هاى برق به عراق صادر مى كند، گفت: پرداخت 

بهاى اين گاز از سوى عراق به صورت نامنظم انجام مى شود.
وى بيان كرد: درخصوص جنگ عليه گروه تروريســتى داعش، ايران 
در كنار عراق ايســتاد و شمارى از ايرانى ها در اراضى عراق به شهادت 

رسيدند و اسامى آنها در بنياد شهداى عراق ثبت شده است.
ســفير ايران درباره مناســبات منطقه اى و نقش عراق در نزديك سازى 
ديدگاه هاى ايران و عربســتان گفــت: از طريق همكارى دولت عراق، 
3 دور مذاكرات با عربســتان در بغداد انجام داديم و دور چهارم در پى 

تشكيل دولت جديد ايران برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه ايران كشــورى بزرگ و متمدن است و آماده هر نوع 
گفت وگويى با كشــورها از جمله عربستان است، افزود: ايران آمادگى 
خود را براى گفت وگو و صلح اعالم كرده و دست خود را براى يارى 

و كمك به سمت كشورهاى همسايه و منطقه دراز كرده است.
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«پوتين هاى آشنا»؛ روايتى كوتاه از آرزوهاى بلند
 شهيد بختيار جمور

 جنگ داستان عاشقانه هاست؛ عاشقانه هايى زيباتر از قصه ناتمام فرهاد يا پريشان حالى هاى 
مجنون. عاشقانه هايى كه هنوز عطر مطهرشــان از پس خاك ريزها به گوش مى رسد و از 

زمزمه محزون نيزارها.
«پوتين هاى آشــنا»، روايت زندگى، حماسه و شهادت سردار شهيد «بختيار جمور» به قلم 

نويسنده ارجمند حميد حسام است كه انتشارات فاتحان، آن را منتشر كرده است.
در اين كتاب داستان زندگى شهيد از تولد تا كودكى و سپس جوانى و حضور در جبهه با 

بيان خاطراتى از طرف خانواده،دوستان و همرزمان شرح داده شده است.
در بخشى از كتاب كه به چگونگى انتخاب عنوان كتاب اشاره مى كند؛ آمده است: ««باالى 
پيكر شهيد زارعى نشست؛ پيشانى اش را بوسيد و پوتين هاى او را از پاهاى سردش درآورد 

و كرد پاى خودش و با حسرت گفت: «على جان تا زمانى كه به تو ملحق شوم؛ اين ها را 
از پا درنمى آورم».

زمزمه عمليات بود. بايد خانواده را از اهواز به شهرســتان برمى گرداندم. توى مسير جاده، 
آقا بختيار را ديدم. هر دو پياده شديم و گرم گرفتيم. چشم او به دختر كوچك من افتاد و 

مقابلش نشست و با محبت و خوشرويى پيشانى او را بوسيد.
مى دانستم كه خانواده او در اسدآباد همدان هستند. از ابراز محبت او شرمنده شدم و پرسيدم: 
«آقــا بختيار خانواده رو ديدى»؟ خنديد و گفت: «نه ولى با تلفن از جلو نظام دادم و يكى 
يكى باهاشون خداحافظى كردم». از سر شرم، سرم را پايين انداختم و ناخواسته نگاهم افتاد 
به پوتين هاى او، همان پوتين هاى آشنا». و در جاى ديگرى آمده است: «چشمان گريانمان 
به پيكر بى جان بختيار افتاد. پوتين همچنان پاى او بود. حاال لكه خون تازه بختيار جمور با 

لكه خون خشك شده زارعى يكى شده بود.
جمور را در كنار شــهيد زارعى دفن كردند و اين بار كوروند(دوســت صميمى شهيد)، 

پوتين هاى جمور را پوشــيد. چهلم شهادت بختيار جمور كه شد؛ كوروند هم به شهادت 
رسيد با همان پوتين ها...».

به گزارش تسنيم، سردار شهيد بختيار جمور زاده روستايى در تويسركان بود كه اذن حضور 
در جبهه را از امام هشتم(ع) گرفت و همزمان با تشكيل سپاه به عضويت اين نهاد درآمد و 

در شهرستان اسدآباد مشغول به خدمت شد.
ايشان سال 1360 در عملياتى كه در منطقه سر پل ذهاب و قالويزان صورت گرفت؛ شركت 
كرد و از ناحيه پا مجروح شد. پس از بهبودى به لشكر مهندسى 43 امام على (ع) پيوست 
و ابتدا به عنوان فرمانده گردان انجام خدمت كرد و پس از آن با توجه به شايســتگى هايى 

كه از خود نشان داد به سمت معاونت آبى خاكى لشگر 43 امام على (ع) منصوب شد.
بختيار، فرزند ششم يك خانواده محروم، فردى بسيار متواضع و فروتن بود تا جايى كه حتى 

اعضاى خانواده اش از سمت ايشان تا بعد از شهادت مطلع نشدند.

اين روايت يك زندگى معمولى است!
 با خواندن اين مطلب 
دنبــال معجــزه، نقطــه 
چشــمگيرى  و  خــاص 
نباشــيد. اين روايت يك 
كه  است  معمولى  زندگى 
بچه هاى  اولش  نقش هاى 

دهه شصت هستند.
آنچــه مى خوانيد روايت 
يك دلدادگــى تمام عيار 
اســت. در ايــن مرقومه 
عاشق و معشوق هر كدام 
ســرجاى خودشان نقش 
بــازى مى كنند اما شــما 

دنبال ليلى و مجنون، بيژن و منيژه، شــيرين و فرهاد، وامق و عذرا و 
.... نگرديد. اينجا يك افسانه سروده نمى شود. 

مهدى و فاطمه جوانانى با مختصات همين عصر هستند. عصرى پر 
از آلودگى. آلودگى هوا و فضا. آلودگى يك دنيا تكنولوژى. عصرى 
كه آدم ها در دنياى مجازى پرســتيدنى تر هســتند. آدم هايى كه بايد 
فاصله تان را تا حقيقت شــان حفظ كنيد، اگر مى خواهيد قشــنگ تر 

باشند.
ايــن دوران، واقعى ها نه اينكه كمتر باشــند، بــى صدا و به دور از 
خود نمايــى نفس مى كشــند و زندگــى مى كنند. اگــر مى خواهيد 
ببينيدشان بايد چشــم ها را از تعلقات متعفن عصر جديد پاك كنيد 

و نگاه كنيد به خدا. هر جا سايه خدا باشد آنها هم منزل گرفته اند.
به گزارش مشــرق، مهــدى و فاطمه هر دو اهل روســتاى قاضى 
خان همدان بودند و نســبت فاميلى دورى داشتند. اما دست تقدير 
خواست نســبت دور آنها بيشتر از اين حرف ها نزديك شود. مدتى 
بود خانواده مهدى به شهرستان قرچك از توابع همين پايتخت هزار 
رنگ مهاجرت كرده بودند كه 13 ســال پيش شرايط خانواده فاطمه 

خانم هم ايجاب كرد به اين شهرستان بيايند.
اين دو خانواده ســالها از هم بى خبر بودند تا اينكه شــد آنچه بايد 
مى شد. فاطمه خانم روايت نخستين ديدارش با آقا مهدى را اينگونه 

تعريف مى كند:
مى خواســتم گواهينامــه رانندگى بگيــرم. به هميــن دليل در يك 
آموزشــگاه ثبت نام كردم، پس از مدتى مربى ام گفت راســتى يك 
آقايى هم فاميلى شما اينجا هنرجو است. پرسيد با هم فاميل هستين؟ 

چون آقا مهدى را نديده بودم، گفتم: واال خبر ندارم.
بعد از مدتى همديگر را اتفاقى ديديم و شــناختيم. فكر مى كنم يك 
هفته بعد از نخســتين ديدار ما بود كه بــا خانواده اش صحبت كرد 
بيايند خواســتگارى. آن موقع تازه از سربازى برگشته بود و حدود 
20 ســالش بود. هنــوز كارى هم پيدا نكرده بود اما اصرار داشــت 
ازدواج كند. يادمه در مراسم خواستگارى پدرم از او پرسيد درآمدتان 
از كجاســت؟ اين درحالــى بود كه پدرش هم بــه او گفته بود من 
نمى توانم كمكى در مخارج زندگى بهت بكنم. اما آقا مهدى ايســتاد 
و گفت من روى پاى خودم هســتم و از هر كجا كه باشد نانم را در 

خواهم آورد.
 پيش خدا مسئوليتى بابت نام دخترمان قبول نمى كنم

يك سال كه از زندگى مان گذشت محمد متين به دنيا آمد. نامش را 
با آقا مهدى با هم انتخاب كرديم. دوست داشتم وقتى بزرگ مى شود 

مانند نامش متين و با وقار باشد. بعد از او نهال دخترم به دنيا آمد.
وقتى فهميديم فرزند دوممان دختر اســت خيلى خوشــحال شديم 
چون پســر كه داشــتيم و  هر دو دختر دلمان مى خواست. نام نهال 
پيشنهاد من بود اما آقا مهدى مخالف بود و مى گفت بايد نام مذهبى 
برايش انتخاب كنيم اما من اين اســم را دوســت داشــتم به خاطر 

ظرافتى كه در اين نام حس مى كردم. 
يكــى ديگــر از داليلــى كــه مخالفــت مى كــردم ايــن بــود كــه مــى 
ديــدم اســم هاى مذهبــى خــوب بيــان نمى شــود. مثــال برخــى نــام 
ــن  ــا نازني ــازى ي ــا ن ــه ام ــن فاطم ــد نازني ــان را مى گذارن دخترش

ــد. ــش مى كنن صداي
ــم  ــا تصمي ــكار ام ــدى ان ــود و از مه ــرار ب ــن اص ــه از م ــا اينك ب
ــد.  ــان باش ــت روى دخترم ــن اس ــه دل م ــه ب ــمى ك ــت اس گرف
ــاز  ــم ب ــر مى كردي ــه فك ــنامه را آورد هم ــه شناس ــم ك ــى ه موقع
كنيــم نامــى كــه خــودش دوســت داشــته ثبــت كــرده امــا وقتــى 

ــال اســت. ــدم نه ــردم دي ــاز ك ب
شناسنامه را كه داد گفت: اما بدان من پيش خدا مسئوليتى بابت اين 
نام قبول نمى كنم. اين را هــم گفت كه با ثبت احوال صحبت كرده 
تا اگر من نظرم عوض شــد اسم را تغيير دهيم. بعد از نهال، محمد 

ياسين فرزند سوممان متولد شد.
  پرچمى كه امانت گرفت

پرچم حرم حضرت عباس(ع) را آوردند هيأت. آن را امانت گرفت 
و برد چند تا از روســتاهاى همدان تا مردم آنجا هم تبركى دســت 
بزنند و حاجت بگيرند. مى گفت بگذار آنها هم خوشــحال شوند. 

شايد امكانش نباشد بروند كربال اما با همين دلشان آرام شود.
يا مثال در پى اين بود كه شهيد گمنام در روستاى ما دفن شود و بابت 
همين خيلى نامه نگارى كرد. روســتاى ما افراد ســن باال زياد دارد 
مهدى مى رفت يادواره مى گرفت تا ياد شهدا در روستا زنده بماند.

 نام فرزندانش را حذف كرد!
بسيجى شــهيد مهدى قاضى خانى آبان 1364 در روستاى "حيدره 
قاضى خان" متولد شــده و ســپس به همراه خانــواده به "قرچك"
ورامين مهاجرت كرد. ايشان براى دفاع از حرم اهل بيت(ع) و اسالم 
اصــرار فراوان داشــت تا جايى كه به دليــل محدوديت براى اعزام 
بســيجيان بيش از دو فرزند، شناسنامه خود را طورى كپى كرد تا نام 
فرزند ســومش مشخص نباشد. او در نخستين اعزام خود به سوريه 
پس از 21 روز مبارزه با تروريســتهاى تكفيرى در 16 آذرماه 1394

در 28 سالگى به شهادت رسيد.

عى
خزا

ضا 
ير
دعل

هي
ش

ضى
عيو

ن 
دو
فري

يد
شه

سميه مظاهرى »
 شــهريورماه سال 1360 روزهاى غمناكى را در آغوش كشيد. 
روزهايى كه با وجود گذشت 39 سال از آن زمان هنوز بوى خون 

مى دهد و تلخى و مظلوميت.
كار شناسايى انجام شده بود و همه چيز براى انجام يك نبرد موفق 
مهيا بود؛ غافل از اينكه عمليات لو رفته و دشــمن براى محاصره 

رزمندگان لحظه شمارى مى كند.
دارالمجاهدين همدان در عمليات قراويز(شهيدان رجايى و باهنر) 
كه با حضور مشــترك ارتش و ســپاه انجام شد؛ حضور پررنگى 
داشت و رزمندگان توانستند از ســقوط سرپل ذهاب جلوگيرى 

كنند.
تعــداد زيادى از رزمندگان اســتان همدان در عمليات شــهيدان 
"رجايى و باهنر" حضور داشــته و نزديك بــه 60 نفر از آنها به 
شهادت رســيدند. معلم شهيد فريدون عيوضى هم از رزمندگانى 
بود كه در اين عمليات حضور حماســى داشت و شجاعت وى تا 
اندازه اى بود كه ســردار همدانى در وصفش گفته است: «عيوضى 

مانند شير مى غريد».
فريدون(اردشــير) عيوضى 21 آذرماه 1336 در خانواده اى مذهبى 
از شهر بهار متولد شد. در نوجوانى با هيأت هاى مذهبى همكارى 
مى كــرد و در جوانى با مبارزان انقالبى. به دليل عالقه به تدريس، 
معلم شــد، اما با آغاز جنگ تحميلى به عنوان "بسيجى داوطلب"

عازم جبهه نبرد شد.
فريدون در كنار شهيدچمران براى آزادسازى حميديه تا سوسنگرد 
تالش كرد؛ در قراويز حضور ماندگارى از خود به يادگار گذاشت 

و زمانى كه براى حفظ خرمشهر پافشارى مى كرد؛ آسمانى شد.

 تحسين شهيدسردار همدانى از شجاعت
 شهيد عيوضى در عمليات قراويز

ســردار رضا ميرزايى از همرزمان شهيد فريدون(اردشير) عيوضى 
در كتاب "اردشير آبروى ايل" چنين مى گويد: «اين شهيد بزرگوار 
حدود يك ســال ونيم در جبهه ها بود و اگر امكان داشــت بيشتر 

بماند؛ قطعاً يكى از فرماندهان بزرگ استان مى شد.
ســال 1360 در عمليات 11 شــهريورماه با شهيد عيوضى همراه 
بودم. قرار شــد نيروهاى ما از 3 محور به سمت ارتفاعات قراويز 
حركت كنند. در مسير پيش رو، محور سمت راست به فرماندهى 

حبيب ا... مظاهرى و نيروى عمل كننده آنها من بودم.
در مقابل، عليرضــا حاجى بابايى و نيروى عمل كننده او حســن 
مراديان و حســن اسديار و در سمت چپ حاج محمود شهبازى 
بود و نيروى عمل كننده اش حسن تاجوك. عمليات 11 شهريورماه 
كامًال حماســى بــود. در گرماگرم هواى داغ و ســوزان منطقه و 

فريدون عيوضى هم در گروه ما بود.
عمليات لو رفت و از 3 طرف اجراى آتش به ســمت ما صورت 
گرفت؛ با اين حال رزمندگان تلفات ســنگينى بــه عراقى ها وارد 
كردنــد. در اين عمليات پيكر 62 نفــر از بهترين نيروهاى ما در 
اطراف سنگرها جا ماند و بعد از اينكه عمليات "الى بيت المقدس"
انجام شد و عراقى ها، قراويز را تخليه كردند، پيكرها را بازگردانديم.

فريدون عيوضى يكى از پيشــتازان شــجاع و دالور اين عمليات 
بود و حماسه هاى بزرگى از خود نشان داد. شهيد سردار همدانى 
در مورد ايشان مى گويد: «آقاى عيوضى يك نيروى ارزشمند و با 

كفايت بود كه تا آخرين لحظه نبرد جانانه ايستاد».

 تنفس با نى زير پاى عراقى ها
آصف عباســى يكى از رزمندگان شهر بهار هم مى گويد: «بعد از 
شهادت شهيدان رجايى و باهنر براى تقويت روحيه مردم، عمليات 

قصه تلخ قراويز به روايت مردان الوند
■ روايتى كوتاه از حضور حماسى شهيدان "عيوضى" و "خزاعى" در نجات سرپل ذهاب

11شــهريورماه در جبهه سرپل ذهاب صورت گرفت. از 
بچه هاى بهار، مجيد روحى، على زارعى، مهدى فريدونى، 
اصغر مــرادى و فريدون عيوضــى در عمليات حضور 
داشــتند. من و مهدى فريدونى در گروه حبيب مظاهرى 

بوديم و فريدون عيوضى در گروه حاج بابايى.
عمليات توسط ستون پنجم لو رفته بود. ساعت ها مقاومت 
در پشت خطوط دشمن خيلى سخت بود. گرماى شديد 
تابستان دشــت ذهاب و قراويز آن هم بدون آب و غذا 
شرايط ســختى را ايجاد كرده بود. دشــمن محاصره را 
تنگ تــر مى كرد و هر لحظه به تعداد زخمى ها و شــهدا 

اضافه مى شد.
ما در كنار تخته ســنگى در قراويز مانده بوديم. مهمات 
بچه ها تمام شده بود و هر نفر فقط يك نارنجك با خود 

داشــت تا به محض اينكه محاصره 
كامل شــد؛ نارنجك ها را بكشيم و 

اسير نشويم.
ناكامى در اين عمليات، روحيه بچه ها 
را خــراب كرده بود و نااميدى از هر 
طرف مى باريد. ناگهــان نور اميدى 
در دل شــب تابيد. يك لحظه سردار 
همدانى با صالبــت و ابهت خاصى 
از ميان تپه ها و شخم زارها با ماشين 
تويوتا به طرف ما آمد. آتش دشــمن 
خيلى زياد بــود؛ فرياد زد: «ســوار 
محاصره  در  كه  نفرى  شــويد».چند 
بوديم؛ ســريع ســوار تويوتا شديم. 
مهــدى فريدونى هم با من ســوار 
شد. ســردار همدانى از ميان آتش به 
حركت ادامــه داد. با هزار زحمت و 
دردسر وارد جاده سرپل ذهاب شديم 

و معجزه آسا نجات يافتيم.
شجاعت و شهامت سردار همدانى باعث نجات ما شد. به 
شهرك المهدى، مقر بچه هاى استان رسيديم. آنجا همه به 
ياد شهيدان اشك مى ريختند. آن شب از فرط غم و اندوه 
نخوابيديم. فرداى آن روز، بچه ها نام شــهدا را بر ديوار 

مدرسه مى نوشتند. من و شهيد فريدونى هم نام شهداى 
بهــار و اللجين را اضافه كرديم. نام فريدون عيوضى هم 

در بين آنها بود.
مهدى فريدونى از ياران مخلص شــهيد عيوضى بود و 
از اينكه شــهيد نشده بود؛ بسيار ناراحت بود. 48 ساعت 
بعد خبر مسرت بخشى قرارگاه را پر كرد: «عيوضى زنده 

است».
فريدون برگشــته بود و با بچه ها صحبت مى كرد. گفت: 
«وقتى كه در كنار رودخانه زخمى شــدم؛ همانجا ماندم. 
دشمن داشت مى رسيد. رفتم ميان آب و نى و علف هاى 
كنار رودخانه تا صداى عراقى ها مى آمد زير آب مى رفتم 

و با نى تنفس مى كردم تا دور شوند».
در وصيت نامه معلم شــهيد فريدون عيوضى چنين آمده 
اســت: «ما كه شيعه اثنى عشرى هستيم 
بايــد وجود خــود را پــاك كنيم و با 
تمايالت نفســانى خود كه جهاد اكبر 
اســت مبارزه كنيم و چنانكه امام عزيز 
هم فرمودنــد؛ باالترين گرفتارى حب 
نفس اســت، با شــدت تمام تر مبارزه 

كنيم.
جهــاد يك امــر واجب اســت براى 
كه  مسلمان ها  ما  بخصوص  انســان ها 
امت محمد(ص) هستيم. ما بايد سال ها 
مبارزه كنيم تا خود را بشناسيم و وقتى 
كه خود را شــناختيم؛ خدا را هر لحظه 

در وجود خودمان احساس مى كنيم»

 مظلوميت شهداى اسدآباد 
در قراويز

داســتان مجاهدت رزمنــدگان همدان 
در عمليات "شــهيدان رجايى و باهنر" شــنيدنى است؛ 
لحظه هايــى ناب از مقاومــت و ايثار در ســخت ترين 
شــرايط جنگى و با دست خالى، اما يكى از غمناك ترين 
بخش هاى اين داســتان بــه قصه شــهادت رزمندگان 

اسدآبادى برمى گردد.

شــقايق هايى كه مظلومانه به شهادت رســيدند و مظلومانه تر، چند ماه در منطقه بر 
زمين ماندند تا داستان عاشورا را برايمان تداعى كنند. داستان مظلوميت الله هاى پرپر 
خطه اسدآباد و فرمانده شجاعشان سردار شهيد"عليرضا خزاعى"؛ مردى كه در رشته 
پزشــكى ارتش قبول شد، اما به دليل فعاليت سياسى ايشان را به دانشگاه راه ندادند 

كه مبارز انقالبى بود.
ايشــان بنيانگذار و فرمانده سپاه شهرستان اسدآباد بود؛ متولد 8 مردادماه 1339 در 
روستاى "تپه شارك" از توابع منطقه "فارسينج" اسدآباد. دوره ابتدايى را در روستا 
گذراند و راهنمايى را در سنقر كرمانشاه كه خانواده اش به اين شهر مهاجرت كرده 
بودند. سال 1353 دوباره به اسدآباد بازگشت و ديپلم گرفت و در 1355 موفق به 

قبولى در رشته زبان وادبيات انگليسى دانشگاه شيراز شد.
شهيدعليرضا خزاعى در روزهاى خفقان حكومت طاغوت به صف مبارزان انقالبى 
پيوســت و از زمانى كه محصل دبيرستانى بود تا دانشگاه و سپس پيروزى انقالب 

اسالمى دست از مبارزه نكشيد.
پس از پيروزى انقالب هم به كمك دوســتانش، كميته انقالب را تشكيل داد و با 

آغاز فعاليت هاى ضدانقالب در غرب كشور به يارى رزمندگان شتافت.
ــكيل و  ــور تش ــپاه، مأم ــكيل س ــر تش ــى ب ــام(ره) مبن ــتور ام ــدور دس ــا ص ب
ــق  ــور در مناط ــراى حض ــش ب ــا روح پاك ــد، ام ــدآباد ش ــپاه اس ــى س فرمانده

مى كــرد. بى قــرارى  عملياتــى 
يك ســالى در جبهه بود تا اينكه 11 شهريورماه 1360 در عمليات قراويز به همراه 
دوستانش آسمانى شد؛ عملياتى كه لو رفت و دسته گل هاى بسيارى را از ما گرفت.

حاتم مرادى، رزمنده دوران دفاع مقدس در خاطره اى چنين بيان كرده اســت: «يك 
گروه 12نفره از بچه هاى اســدآباد به سمت منطقه ســرپل ذهاب درحال حركت 

بوديم كه عراقى ها ما را غافلگير كرده و 9 نفر از بچه ها به شهادت رسيدند.
تنها من مانده بودم و عليرضا خزايى و عليرضا راشــدى كه هركدام در يك سنگر 
پناه گرفتيم، اما عليرضا راشــدى هم به شهادت رسيد و شهيد خزاعى هم كه پس 
از ديدن اين صحنه به سمت سنگر شهيد راشدى رفته بود در درگيرى با عراقى ها 

به شهادت رسيد».
پيكر شــهيد خزاعى و شهداى اسدآباد 11ماه در منطقه قراويز باقى  ماند تا اينكه با 
بازپس گيرى منطقه و عقب نشــينى دشمن، پيكرها شناسايى شده و به زادگاهشان 

برمى گردد.
آزاده شــهيد «منوچهر شعبانى» در كتاب "غروب زرد خورشيد" داستان را اين طور 
روايت كرده اســت: «در تاريخ 1360/6/11 عمليات آزادســازى قراويز در سرپل 
ذهاب انجام شــد و استان همدان در اين عمليات 59 نفر از رزمندگان را از دست 
داد كه ســهم اسدآباد 13 شهيد بود. يعنى فرمانده سپاه شهرستان اسدآباد؛ عليرضا 

خزاعى و 12 تن از همرزمانش.
اواسط شهريورماه بود كه خبر شــهادت 13 تن از پاسداران و بسيجيان، بار ديگر 
شهرســتان اســدآباد را داغدار كرد. چند روز بعد 13 تابوت خالى شهداى قراويز 
بر روى دوش مردم داغ دار اســدآباد تشــييع شد. عدد قبور شهداى بى پيكر شهر به 

18 رسيد!»

"يوسف" جبهه ها بود "عليرضا خزاعى"
على رســتمى، نويســنده دفاع مقدس با نگارش كتاب "يوسف" كتابى دربرگرفته از 

خاطرات كوتاهى از خانواده، دوستان و همرزمان شهيدعليرضا خزاعى است.
در بخشــى از اين كتاب به روايت مرتضى اخترى مى خوانيم: «بعد از شــهادت 5
دانش آموز اســدآبادى در جبهه مريوان اصًال آرام و قرار نداشــت؛ انگار افتاده بود 

در قفس.
گفت: «من ديگر نمى توانم در اين شــهر بمانم. بــاور كن حتى از در و ديوارهاى 
شهر خجالت مى كشم چه برسد به خانواده شهدايى كه بچه هاشون روى كوه"ُشنام"
جا مانده». 40 روز از شهادت بچه ها نگذشته بود كه خزاعى هم مفقوداالثر شد.»

در بخشــى از وصيت نامه ســردار شــهيد عليرضا خزاعى آمده است: «... دنيا محل 
آزمايش است براى كسانى كه ثابت قدمند و در راه خدا قدم برمى دارند و اگر هم در 
راه خدا حركت نكنند؛ مرگ به سراغ آنها خواهد آمد و اگر مرگ را انتخاب نكنند؛ 
مرگ آنها را انتخاب مى كند و آنها نمى توانند از زير حكومت خدا بيرون روند و چه 

بهتر كه انسان خالصانه در جهت خدا قدم بردارد.»

سردار شهيد همدانى: 
شهيد فريدون عيوضى 

نيرويى ارزشمند و با 
كفايت بود كه تا آخرين 
لحظه نبرد جانانه ايستاد

 فاطميــون تاكنون 200 شــهيد مدافع حرم در 
ســوريه تقديم كرده اســت، چنانچــه در دوران 
دفاع مقدس نيز بيش از 2 هزار نفر افغانســتانى در 
جنگ تحميلى در راه آرمان هاى انقالب اســالمى 
ايران به شــهادت رسيدند كه آمار مستند آن وجود 

دارد.
شهيد عليرضا توسلى ملقب به ابوحامد فرمانده و 
بنيانگذار فاطميون نيز سال گذشته در پى يك جنگ 
نابرابــر و دفاع شــجاعانه از حريم مقدس و مرقد 
حضرت زينب(س) به درجه رفيع شــهادت نايل 
آمد و ســردارى شد كه بى سر به ديار يار شتافت. 
ايشان با انگيزه «اسالم مرز ندارد» در دوران 8 سال 
دفاع مقدس انقالب اسالمى و جنگ هاى حمالت 

رژيم صهيونيستى در ايران و لبنان حضور داشت.
هســته  اوليه  شــكل گيرى فاطميــون، مجاهدان 
افغانستانى پيروامام خمينى(ره) بودند كه در جهاد 
اين كشور عليه شوروى سهم بسزايى د اشتند . اينها 
نيروهايى اند  كه از انقالب اســالمى ايران حمايت 
كرد ه  و در جنگ ايــران و عراق هم حاضر بودند، 
حتى برخى از اين رزمند ه ها به خاطر اينكه بتوانند  
د ر جنگ تحميلى شــركت كنند ، شناسنامه ايرانى 

درست كرده بود ند.
زمانى كه آمريكا به افغانســتان حمله كرد و مستقر 

شد، بسيارى از اين رزمنده ها 
مقيــم ايران شــدند چون 
جاسوسى  ســرويس هاى 
آمريكا به دنبال شــان بودند 
و دولت افغانســتان نيز آنها 
را بازداشــت مى كــرد. در 
ابتدا اين جمع براى تجديد 
خاطــره دوران جهاد، يك 
داده  تشكيل  مذهبى  هيأت 
و جمعه هاى هر هفته دعاى 
مى كردند،  برگــزار  ندبــه 

اما زمانى كه بحث ســوريه پيش آمد از جمهورى 
اســالمى كه هميشــه و همه جا حامى گروه هاى 
مقاومت است، تقاضاى كمك كردند تا در جنگ و 
دفاع از حريم بانوى كربال شركت كنند، ايران هم از 

آنها و تشكيل گروه فاطميون حمايت كرد.
به گزارش كيهان، نام «فاطميون» براى اين گروه به اين 
دليل انتخاب شــد كه شكل گيرى آن در ايام شهادت 
حضرت زهــرا(س) بود و از آنجايى كه آن حضرت 
در دفاع از واليت، تازيانه، سيلى و پهلوى شكسته را به 
جان خريد، غريب بود و در غربت شهيد شد، آنان نيز 
فدايى واليت بوده و غريبند، بن در تمسك به ايشان، 

اين نام برازنده تر تشخيص داده شد.

هستند،  افغانســتانى  همه  فاطميون  رزمنده هاى 
عده اى از خود آن كشور آمده اند و عده اى مقيم 
سوريه بودند با جمعيتى در حدود 15 تا 16هزار 
نفر كه در اطراف زينبيه زندگى مى كردند و پس 
از حمله تكفيرى ها، چيــزى حدود 5 هزار نفر 
ماندنــد و به صورت يك گــروه خودجوش به 
دفــاع از حــرم پرداختند، همچنيــن عده اى از 
افغانســتانى ها كه با حزب ا... لبنان كار مى كنند 
و اكنــون غالبًا بــا فاطميون هســتند. اين گروه 
كه ابتدا با اعزام 25 نفر شــكل گرفت نخستين 
نيروهاى افغانســتانى بودند كه به سوريه رفتند. 
سيدالشهدا(ع)  كتائب  عراقى  گروه هاى  با  اوايل 

وابســته به گردان هاى حــزب ا... عراق و ديگر 
گروه ها كار مى كردند و به عنوان دسته كوچكى 

در كنار آنها قرار داشتند.
اما با رسيدن خبر تجاوز تكفيرى ها به حرم حضرت 
زينب(س) ســاير عالقه مندان هم به سمت سوريه 
رهسپار شده به آنان پيوستند، همچنان با بازگشت 
نخســتين پيكرهاى شــهداى مدافع حرم از تيپ 
فاطميون و هر بار كه شهيدى از بچه هاى افغانستانى 
را براى تشــييع به ايران و افغانســتان مى بردند و 
احســاس خطر بيشتر مى شــد موجى از شيعيان 
افغانســتان براى دفاع از حرم حضرت زينب(س) 

براى اعزام به سوريه آماده مى شدند.
با اعزام تعداد زيادى از اين جوانان مؤمن به سوريه 
كم كم جمعيت زيادى براى دفاع حضور پيدا كردند 

تا اينكه تعدادشان به چند هزار نفر رسيد.
هميــن امر و ازدياد تعداد نيروهــا و افزايش توان 
عملياتى فاطميون، موجب شد كه اين تيپ به لشگر 
كه معموالً متشكل از10 تا 20 هزار نفر و متشكل از 

چند تيپ است، ارتقا يابد.
اكنون فاطميون در مبــارزه با تكفيرى ها در صف 
نخســت جنگ ايســتاده و تيپ هاى اين لشگر در 
شهرهاى مختلف سوريه مستقر شده و با پيوستن 

موج جمعيت روز به روز در حال گسترش است.

بيستم مهرماه
 آخرين مهلت شركت 
در دومين دوره «جايزه 
سردارشهيد همدانى»

 آخرين فرصت براى مشاركت مردمى دومين 
دوره دوساالنه «جايزه شهيد حاج حسين همدانى» 

بيستم مهرماه خواهد بود.
بــه گــزارش كميتــه اطالع رســانى دوميــن 
ــان  ــر مدافع ــار برت ــاب آث ــاالنه انتخ دوره دوس
حــرم؛ جايــزه قافله ســاالر شــهداى مدافــع 
ــور  ــه منظ ــى، ب ــين همدان ــاج حس ــرم ح ح
تســهيل مشــاركت در بخــش انتخــاب بهتريــن 
ــگاه مــردم،  ــر در حــوزه مدافعــان حــرم از ن اث
شــركت كننــدگان مــى تواننــد عــالوه بــر 
شــماره  از   6600099558 پيامكــى  ســامانه 
ــوان  ــاركت در فراخ ــراى مش 3000707967 ب

ــد. ــتفاده نماين اس
همچنيــن ســايت اين جشــنواره بــه آدرس

ديگــر  از  www.jayezehamedani.ir
راه هاى دسترســى عموم براى مشاركت در اين 

نظرسنجى و فراخوان است.
آخريــن فرصت براى مشــاركت مردمى دومين 
دوره دوساالنه «جايزه شهيد حاج حسين همدانى» 

بيستم مهرماه خواهد بود.

افغان ها 2 هزار شهيد در دفاع مقدس تقديم كردند
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خبر خبـر

فناورى

چند پيشنهاد براى مهار تورم 

 يك كارشــناس اقتصادى با بيان اينكه كنترل تورم بايد اولويت 
دولت جديد باشد، پيشنهادها و ابزارهايى براى مهار تورم خطاب به 

وزير جديد اقتصاد مطرح كرد. 
على سعدوندى در گفت وگو با ايسنا، گفت: دولت رئيسى در مقايسه 
با دولت هاى پيشــين، وعده هاى انتخاباتى و تبليغاتى كمترى مطرح 
كرده است كه از اين جهت در موقعيت مناسبى قرار دارد، اما برخى 
از وعده هــاى دولت فعلى با كنترل تورم در تضاد اســت. به عنوان 
مثال، دولت قول ايجاد و توليد واحدهاى مسكونى و خودرو را داده 
است كه اگر با ســاختار فعلى به ثمر برسند با كمبود بودجه مواجه 

مى شوند و در تضاد با سياست كنترل تورم خواهد بود. 
وى كنتــرل تورم را اولويت دولت دانســت و افــزود: تا زمانى كه 
تورم كنترل نشــود، به رشد اقتصادى و اشــتغال نمى رسيم كه يكى 
از ملزومات آن اســتقالل بانك مركزى و سپردن رياست آن برعهده 
فردى مســتقل از دولت اســت، زيرا اعتبار بانك مركزى نزد مردم 
كنتــرل تورم را محقق مى كند و شــخصيت و اعتبار رئيس كل بانك 
مركزى از تيم اقتصادى نيز مهمتر است كه در انتخاب آن بايد احتياط 

بيشترى صورت گيرد. 
اين كارشــناس اقتصادى گفت: ديگر ملزومــات مهار تورم تفكيك 
بودجه ارزى و ريالى از يكديگر، اجراى درست عمليات بازار باز و 
تأمين كسرى بودجه از محل انتشار اوراق است كه با انتشار اوراق از 
جهت خود تنظيم گرى آن و برابر شدن نرخ بهره با نرخ تورم اسمى، 

تورم از 2 جهت كنترل مى شود. 
سعدوندى بيان كرد كه عالوه بر تأثير تكاليف تعيين شده در بودجه 
ســالجارى بر افزايش تورم، از آنجا كه اندازه و حجم بودجه رشــد 
كــرده، بودجه 1400 تورمى و تورم در اين ســال بــه قانون تبديل 

شده است. 
وى گفت: اگر تأمين كســرى بودجه از محل انتشار اوراق، استقالل 
بانك مركزى، تفكيك بودجه ارزى و ريالى و اجراى درست عمليات 
بازار باز محقق شود و درحد حرف و شعار باقى نماند، اعتقاد من بر 
اين است كه با اين ابزارها ظرف 3 سال آينده مى توان تورم را به زير 
5 درصد رساند، اما سياست هاى قيمتگذارى و تعزيراتى اثر معكوس 

داشته و به تشديد تورم مى انجامد.

هر يك دقيقه در اينترنت چه مى گذرد؟

 در هر يك دقيقه در فضاى اينترنت، 500 ساعت محتواى يوتيوبى 
آپلود مى شود، 695 هزار اســتورى در اينستاگرام به اشتراك  گذاشته 
مى شــود و بالغ بر70 ميليون پيام از طريق پيام رســان هاى واتس آپ و 

مسنجر فيس بوك ارسال مى شود.
به گزارش ايســنا، دنيــاى ديجيتال، يك جهان بــه خودى خود 
ارزشــمند و فرصت محور اســت كه همه چيز در آن بسيار سريع 
حركــت مى كند. تعداد زيادى دانلود و آپلود در آن اتفاق مى افتد، 
افراد زيــادى هر روزه در شــبكه هاى اجتماعى اينترنتى پســت 
مى گذارند و به جســت وجو مى پردازنــد، پيام هاى زيادى در اين 
فضا ارســال و دريافت مى كنند، موسيقى ها و فيلم هاى بسيارى در 
آن پخش مى شــود و در هر يك دقيقه اتفاقات زيادى در شــبكه 

جهانى وب رخ مى دهد.
طبق داده هاى منتشــر شده در وب ســايت آل اكسس، در هر 60 ثانيه 
در وب در ســال 2021، بيش از 500 ساعت محتوا در يوتيوب آپلود 
مى شود، 695 هزار استورى در اينستاگرام به اشتراك  گذاشته مى شود 
و بالغ بر 70 ميليون پيام از طريق پيام رســان هاى واتس آپ و مسنجر 

فيس بوك ارسال مى شود.
در هر يك دقيقه، بيش از 414 هزار اپليكيشــن از طريق ماركت هاى 
آنالين گوگل پلى و آپ اســتور دانلود مى شود، همچنين در اين زمان، 
رقم خارق العــاده اى بالغ بر 1/6 ميليــون دالر خريد آنالين صورت 
مى گيرد. آمار توييتر نيز در هر يك دقيقه، شــامل ارســال 200 هزار 
توييت توسط افراد است و همچنين 197/6ميليون ايميل در يك دقيقه 

فرستاده مى شود.
در لينكدين كه يك شبكه اجتماعى تجارى با محوريت اشتغال است، 
در هر يك دقيقه9 هزار و132 ارتباط صورت مى گيرد، در همين زمان، 
كاربران اسنپ چت كه يك پيام رسان چندرسانه اى است، 3/4 ميليون 
تصوير مى ســازند و 5 هزار دانلود هم در اپليكيشن تيك تاك دانلود 

مى شود.

فعاليت غيرمجاز مراكز استخراج رمزارز
 فراتر از بحران خاموشى

 بررســى هاى دقيق صورت گرفته در توانير نشان داد كه فعاليت 
غيرمجاز مراكز استخراج رمزارز، مى بايست به عنوان عاملى بزرگتر 
و فراتر از خاموشــى و افزوده شدن يك مصرف كننده به جمع ديگر 
مصرف كنندگان برق در نظر گرفته شــود چراكــه آثار آن مى تواند 
موجب به هم خوردن گســترده توازن توليد و مصرف برق شود كه 
در سطوح بعدى بر انگيزه هاى كنشگران اقتصادى و درنهايت توليد 

ساير كاالها و خدمات و... تأثير خواهد گذاشت.
به گزارش ايسنا، براســاس اين مطالعه كه در شركت توانير انجام و 
نتايج آن با عنوان " فراتر از بحران خاموشــى" در اختيار مســئوالن 
قرار گرفته است، نشــان داد كه ركورد بى سابقه و 20درصدى رشد 
مصــرف برق در ســالجارى، با هيچ كدام از اصــول برنامه ريزى و 
طراحى شبكه هاى برق سازگار نبوده است و اين ميزان رشد حداكثر 

در طول 5 سال قابل تصور بود.
در اين بررســى با اشــاره به عوامل افزايش زودهنگام و شــديد 
دمــاى هــوا تــا 5 درجه و در مــدار قــرار گرفتــن زودهنگام 
سيستم هاى سرمايشــى، راه اندازى زودهنگام چاه هاى كشاورزى 
به دليل كاهش بارش ها و رواناب هاى ســطحى و رشــد توليد و 
افزايش مصــرف برق صنايع بزرگ در كنار عامل كمتر شــناخته 
شده اســتفاده فزاينده از ماينرها و تجهيزات استخراج رمزارز به 
عنوان عوامل اصلى رشــد مصرف برق، به صورت ويژه به مؤلفه 

شد. پرداخته  غيرمجاز  رمزارزهاى 
در مقدمه اين گزارش آمده اســت: ميزان رشد مصرف برق ساليانه 
گروه هاى تجارى، خانگى و صنعتى مشخص و هرگونه رشد خارج 

از اين مصارف، غيرمتعارف تلقى مى شود.
اين مطالعه كه كمترين مصارف در ارديبهشــت ماه سال هاى 1398 تا 
1400 بين ساعات 2 تا 5 بامداد(يعنى خنك ترين ساعات شبانه روز) 
انجام شــد، نشــان داد كه مصرف برق برخى استان ها دربازه زمانى 
منتخب چند برابر شــده است و استان هاى متعددى نيز افزايش بين 
10 تا 20 درصدى مصرف برق را در فاصله ســاعات 2 تا 5 بامداد 

شاهد بوده اند.
در ادامه آمده اســت: ميزان مصارف بخش هــاى خانگى و تجارى 
بين نيمه شــب تا صبحگاه به شدت كاهش مى يابد و با كنار گذاشتن 
مصرف بخش صنعتى كه مصرف آن به صورت لحظه اى و از طريق 
كنتورهاى هوشمند قابل رصد اســت، مى توان مصارف باال در اين 
ســاعات را به عامل مصرف كننده جديد نسبت به روند درازمدت، 

يعنى رمرزارزها نسبت داد.
ــه آن اشــاره شــد، ايــن ميــزان  براســاس آنچــه در ايــن مطالعــه ب
ــارى  ــى و تج ــاى خانگ ــه بخش ه ــت ب ــته اس ــد نمى توانس رش
ــزان مصــرف را دارنــد  كــه در آن ســاعات شــبانه روز كمتريــن مي
ــه صــورت لحظــه اى رصــد  ــا حتــى صنعتــى كــه مصــرف آن ب ي
مى شــود، نســبت داده شــود و ايــن مصــرف تنهــا مى توانــد 
ــه  ــتگى ب ــدون وابس ــه ب ــد ك ــا باش ــد رمزارزه ــه تولي ــق ب متعل
ــا  ــرق آنه ــرف ب ــز مص ــب ني ــى در نيمه ش ــاص حت ــاعات خ س

ــه دارد. ادام
اين بررســى همچنين نشــان داد كه ميزان متوســط خاموشى ها در 
روزهــاى محدودى از ماه هــاى گرم ســالجارى، نزديك به 2هزار 
مگاوات بوده اســت(معادل مصــرف برق برآوردى دســتگاه هاى 
اســتخراج رمزارز) و چنانچه در سالجارى دستگاه هاى توليد رمزارز 
به عنوان ميهمان ناخوانده در شــبكه برق حضور نداشــتند، حتى با 
وجود كمبود منابع آبى، با توجه به اجراى برنامه هاى پاسخگويى در 
بخش هاى صنعتى و كشاورزى، خاموشى بسيار كمترى متوجه بخش 

خانگى كشور مى شد.
در نتيجــه گيــرى ايــن مطالعــه همچنيــن تاكيــد شــده اســت كــه 
ــژه در فصــل زمســتان كــه  ــه وي اســتمرار مصــرف شــديد بــرق ب
ــد و  ــى ياب ــى كاهــش م ــرق اب ــد ب ــكان تولي ــه طــور طبيعــى ام ب
ــراى  ــى ب ــاى حرارت ــروگاه ه ــاى ني ــدادى از واحده ــن تع همچني
ــر  ــد اث ــى توان ــوند، م ــى ش ــارج م ــدار خ ــاالنه از م ــرات س تعمي

ــرق كشــور داشــته باشــد. ــن ب ــرى در تامي ــى بزرگت منف

نرخ بيكارى در استان همدان به 5/6درصد كاهش يافت
 مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان گفت كه نرخ بيكارى استان در 3
ماه نخســت امسال با 2/2درصد كاهش نسبت به مدت مشــابه سال گذشته(فصل بهار) 

5/6درصد شده است.
به گزارش ايرنا، احمد توصيفيان در نشســت اعضاى كارگروه اشــتغال و سرمايه گذارى 
اســتان همدان، افزود: نرخ بيكارى بهار ســال گذشته در جمعيت 15ساله و بيشتر كشور 
9/8 درصد و در استان همدان 7/8 درصد بود كه اين رقم در بهار امسال در كشور به 8/8

درصد و در استان همدان به 5/6 درصد تقليل يافته است.
وى با بيان اينكه جمعيت باالى 15ســال استان همدان در سال گذشته يك ميليون و 359

هزار نفر بودند، گفت: نرخ بيكارى جوانان 16 تا 24 ســال اين اســتان در ســال گذشته 
23/4درصد بود كه اين رقم در 5 ماهه ابتدايى امسال به 12/1درصد كاهش يافته است.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان بيان كرد: 7 هزار و 888 فرصت شغلى 
جديد معادل 40 درصد تعهدات امســال اســتان در 5 ماهه نخست ايجاد شده كه سهم 
اشتغال بخش كشاورزى 28/4 درصد، صنعت 31/6 درصد و خدمات نيز 40درصد است.
توصيفيان با بيان اينكه هزار و 709 فرصت شــغلى ثبت شده در سامانه «كارا» مربوط به 
بخش مسكن و مابقى حوزه ها غيرمســكن است، گفت: شهرستان نهاوند كمترين ميزان 

تعهد اشتغال را تاكنون داشته كه نيازمند تالش و پيگيرى بيشتر در اين زمينه است.
وى افزود: ميزان ســرمايه گذارى انجام شده در راستاى ايجاد شغل در سال 1398حدود 
6هزار و 345 ميليارد تومان بود كه در سال 1399 اين رقم به 7 هزار و 443 ميليارد تومان 

افزايش يافت.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان همدان درباره تسهيالت اشتغال پايدار روستايى 
نيز گفت: كل اعتبارات تخصيص يافته به استان 441 ميليارد تومان بود كه 11درصد بيشتر 

از اين مبلغ معادل 492 ميليارد تومان عقد قرارداد و پرداخت شده است.
توصيفيان افزود: ميانگين عقد قرارداد و پرداختى تســهيالت اشتغال پايدار روستايى در 

كشور 85 درصد و در استان همدان 111درصد است.
وى بيان كرد: پرداخت تسهيالت از محل برگشت اقساط ممكن شده است، يعنى از محل 
برگشــت اقساط مى توان به طرح هاى داراى اولويت شامل طرح هاى نيازمند به تسهيالت 
تكميلى و متمم 40 درصد براى تكميل و بهره بردارى، طرح هاى با پيشرفت فيزيكى باالى 

40 درصد و طرح هاى دانش بنيان پرداخت كرد.

جشــنواره  بيســت وچهارمين   
شهيدرجايى در استان همدان با برگزيده 

شدن دستگاه هاى برتر به پايان رسيد.
ارزيابى  هدف  شهيدرجايى با  جشنواره   
عملكرد دســتگاه هاى اجرايى هرســاله 
در هفتــه دولت بــه منظــور تجليل از 

برگزيده گان برگزار مى گردد. 
 ارزيابى عملكرد سال 1399 دستگاه هاى 
بررســى  با  همــدان  اســتان  اجرايــى 
شــاخص هاى عمومى و اختصاصى 65

ســازمان ، اداره كل، مؤسســه و شركت  
برگزار شده است.

ســازمان  انســانى  منابــع  معــاون 
همدان  اســتان  مديريت وبرنامه ريــزى 
گفت: براى بررســى عملكرد دستگاه ها، 
مجموعه  چندماهه  ارزيابــى  فرايند  طى 
رصد  مديــران  و  دســتگاه ها  فعاليــت 
مى شود، شــاخص هاى متنوع و مختلفى 
وجود  اختصاصــى  عمومــى  بعــد  در 
دارد و  حوزه هاى مختلف هر دســتگاه 
بايد مســتندات عملكردى خــود را در 
ســامانه ارزيابى و عملكرد دولت(تسما) 
بارگــزارى تا بــا اهداف اســتاندارد و 

برش هاى اســتانى اعالم شده مقايسه و 
ارزيابى گردد.

عباس كريمى تبار با بيان اينكه ارزيابى ها 
در 2 بعــد عمومــى و اختصاصى انجام 
اختصاصى  شاخص هاى  افزود:  مى شود، 
هــر دســتگاهى بــا توجه بــه وظايف 
تخصصــى آنهــا از نظر تعــداد و نوع 
متفــاوت بــوده، اما در بخــش عمومى 
شاخص ها در 5 محور اصلى اصالح -1

دولت  توســعه  ســازمانى2-  ســاختار 
ســرمايه  مديريــت   -3 الكترونيــك 
انســانى 4- ارتقــاى ســالمت ادارى، 
مســئوليت پذيرى و پاســخگويى و 5- 
بررســى  مورد  عملكرد  مديريت  محور 

قرار مى گيرد.
وى گفت: در بخش عمومى 66 شاخص و 
در بخش اختصاصى 990 شاخص ارزيابى 
مى شــود. در بخش تعهدات استانى نيز كه 
شامل اجراى تعهدات سند توسعه استان و 
اجراى تعهدات اقتصاد مقاومتى اســت 64

شاخص مورد بررسى قرار گرفته است.
كريمى تبار افزود: ارزيابى عملكرد توسط 
كارشناسان سازمان مديريت وبرنامه ريزى 

استان اســت و تحت مسئوليت استاندار 
به عنوان رئيس ســتاد جشنواره و رئيس 
سازمان به عنوان دبير ستاد و با همكارى 
در  دســتگاه ها  تعــدادى  همراهــى  و 
امتيازدهى برخى از شاخص هاى عمومى 
مانند محيط زيســت، ادارات برق، گاز، و 
آب وفاضالب در شاخص مديريت سبز، 
بهزيســتى در مناسب سازى فضاها براى 
معلوالن و جانبازان و همچنين در بحث 
اقامه نماز و رســيدگى به شكايات، ستاد 
اقامه نماز و استاندارى سازمان مديريت 

را يارى مى نمايند.
وى بيان كرد: در اين دوره از جشــنواره 
در مجموع 16دســتگاه برتر براســاس 
بخشنامه ستاد جشــنواره كشور انتخاب 
و از مديــران آنها با توجه به محدوديت 
ناشــى از بيمــارى ويــروس كرونا در 
عالوه  شد.  تقدير  شهيدرجايى  جشنواره 
بــر آن 85 نفر از مديرانــى كه در ديگر 
سطوح مختلف استان در ابعاد فرهنگى، 
اجتماعــى، اقتصادى، عمرانــى فعاليت 
درخشــانى داشــته اند در هفتــه جارى 

قدردانى مى شوند.

دستگاه هاى برتر در جشنواره شهيدرجايى 
استان همدان، براساس بخشنامه ستاد 

جشنواره شهيدرجايى به شرح ذيل اعالم 
مى گردد:

 الــف- در مجموع امتيــاز شــاخص هاى عمومى و 
اختصاصى

1- اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى
2- شركت توزيع نيروى برق

3- اداره كل ثبت احوال
ب-دستگاه هاى برتر در شاخص هاى عمومى:

1- سازمان جهادكشاورزى 
2- اداره كل منابع طبيعى

ج -  دستگاه هاى برتر در هر يك از گروه هاى تخصصى:
■ ادارات رتبه نخست تا سوم در گروه يك:

اداره كل ورزش وجوانان
كانون پرورش فكرى كودكان ونوجوانان

اداره كل آموزش فنى وحرفه اى
■ ادارات رتبه نخست تا سوم در گروه 2:

سازمان جهادكشاورزى
اداره كل دامپزشكى

مديريت تعاون روستايى
■ ادارات رتبه نخست تا سوم در گروه 3:

شركت توزيع نيروى برق
شركت گاز

اداره كل راهدارى و حمل ونقل جاده اى
■ ادارات رتبه نخست تا سوم در گروه 4:

اداره كل  تعاون ، كار و رفاه اجتماعى
دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى

اداره كل كميته امداد امام خمينى(ره)
*ادارات رتبه نخست تا سوم در گروه 5:

اداره كل ثبت احوال
اداره كل امور اقتصادى و دارايى

اداره كل ثبت اسناد و امالك
■ رتبه نخست تا سوم در گروه جنبى بانك ها:

بانك كشاورزى
پست بانك
بانك سپه

همچنين 3 دستگاه اجرايى كه در موضوع اقتصاد مقاومتى 
و اجراى تعهدات سند استانى اقدامات ويژه و تأثيرگذارى 

داشتند(محور ويژه) به شرح ذيل انتخاب شدند
1- شركت آب وفاضالب

2- اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى
3- اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمى

در افتتاحيه جشنواره شهيد رجايى

دستگاه هاى برتر استان همدان 
معرفى شدند

 وزير راه وشهرسازى گفت: تمام مؤلفه هاى 
موردنياز براى احداث 4 ميليون واحد مسكن 

در 4 سال در كشور وجود دارد.
به  گزارش خبرآنالين، رســتم قاسمى افزود: 
مســكن، دغدغه حاكميت و رئيس جمهور و 
مشــكل مردم اســت؛ حرف هاى من شعارى 
نيست، بلكه مبتنى بر آمار و ارقام است. سهم 
هزينه مســكن در ســبد خانوار سهم بزرگى 
اســت، به طورى كه در متوسط كشور باالى 
37 درصد و در شــهرهاى بزرگ بيش از 50 

درصد است.
وى با بيان اينكه مســكن يكــى از مهمترين 
موضوعات امروز جامعه اســت، گفت: هزينه  
مسكن در سبد خانوار در متوسط كشور باالى 
37 درصد و در شــهرهاى بزرگ مانند تهران 

باالى 50 درصد است.
قاســمى افزود: موضوع مسكن دغدغه  اصلى 
حاكميت و رئيس جمهور اســت كه در زمان 
انتخابات و پس از آن به صورت جدى پيگيرى 

مى  شود.

وزير راه وشهرســازى در ادامه با بيان اينكه 3 
قشــر از جامعه نيازمند مسكن هستند، گفت: 
يكى از اين اقشار طبقات باالى جامعه هستند 
كه نيازى بــه خدمات و كمــك مالى دولت 
ندارند. بخش دوم متوســطين جامعه هستند 
كه نياز به حمايت دولت دارند كه بســته هاى 
حمايتى براى آنها پيش بينى شده است و بخش 
ســوم هم تنها با حمايت مشكلشــان مرتفع 
نمى شود، بلكه نياز به كمك مالى دولت دارند.

 وجود همه مؤلفه هاى اصلى ساخت 
مسكن در كشور

قاســمى در بخــش دوم صحبت هاى خود 5 
مؤلفه اصلى زمين، خدمات دولتى، منابع، مواد 
و مصالح ســاختمانى و توان مهندسى فنى و 
كارگرى بــراى احداث مســكن را مهمترين 
عوامل براى تحقق شعار يك ميليون مسكن در 
سال برشــمرد و افزود: تمامى اين مؤلفه ها در 
كشور وجود دارد و مى توان در 4 سال 4ميليون 

مسكن دولتى براى نيازمندان احداث كرد.
وى گفــت: يكى از راه هــاى دولت براى نيل 

بــه اين هــدف راه اندازى بانك زمين اســت 
كه براســاس قانون جهش توليد مسكن، همه  
بخش هاى دولتى موظفند سند زمين هاى درون 
و جوار شــهرها و شــهرك هاى جديد را به 

وزارت راه وشهرسازى منتقل كنند.
قاســمى با بيان اينكه هم اكنــون بيش از يك 
ميليون هكتار زمين دولتى در شــهرها، جوار 
شــهرها و شــهرك هاى جديد شناسايى شده 
اســت، افزود: طبق قانون اين زمين ها در 2 ماه 
به تملك وزارت راه وشهرسازى درآمده و اين 
وزارتخانه زمين هاى درون شــهرى را به بافت 
تبديــل كرده و زمين هاى جوار شــهرها را به 
شــهرها الحاق مى كند. اين زمين ها به صورت 
ارزان قيمت و با اقساط بلندمدت با بهره  كم به 

نيازمندان تعلق مى گيرد.
  20درصد تسهيالت بانك ها
 به بحث مسكن تعلق مى گيرد

وزيــر راه وشهرســازى گفت: دربــاره بحث 
خدمات تصميم گرفته شــد بســيارى از اين 
خدمات به كســانى كه جزو طبقات يك و 2 

هســتند و امكان صاحبخانه شــدن آنها پايين 
است به صورت رايگان بدهيم و بخشى ديگر 
را به صورت 50 درصــد در اختيار متقاضيان 

قرار دهيم.
قاسمى با بيان اينكه در جاهايى كه انبوه سازى 
انجام مى شــود زيرســاخت ها مانند مساجد، 
مــدارس، مراكزدرمانى، فضاى ســبز و پارك 
و... بــه دوش مردم نهاده نمى شــود، افزود: با 
تهاتــر از محل همين زمين ها با انبوه ســازان، 
زيرساخت هاى موردنياز براى زندگى را تأمين 

مى كنيم.
وزير راه وشهرسازى با اشاره به اينكه در سال 
1399 حدود يك درصد از تسهيالت بانك ها 
به مســكن اختصاص داده شده است، گفت: 
امروز مصوب شــد كه 20درصد تســهيالت 

بانك ها به بحث مسكن تعلق بگيرد.
وى بيــان كــرد: پيش بينــى مى كنيم ســود 
بازپرداخــت تســهيالت به صــورت پلكانى 
محاسبه شود و سهم مواد و مصالح يك ميليون 

مسكن بدون واسطه به مردم ارائه شود.

افزايش 15درصدى 
قيمت الستيك خودرو 

منتفى شد
 در پــى تمام بحث هــا  و بررســى ها پيرامون 
درخواســت توليدكننــدگان تاير بــراى افزايش  
15درصــدى قيمت تايــر خودروهــا، درنهايت 
ســازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
اين افزايش قيمت را در راســتاى ساماندهى بازار 
الستيك و در جهت شرايط خاص اين بازار، منتفى 

اعالم كرد.
به گزارش ايسنا، حدود يك ماه پيش بود كه بحث 
بر سر درخواست توليدكنندگان تاير براى افزايش 

حداقــل 15درصدى قيمت تاير خودروها به دنبال 
افزايش قيمت مواداوليه و اعمال اين افزايش قيمت 

از ابتداى شهريورماه جارى مطرح شد.
در حالى كه برخى سايت ها و رسانه ها در نخستين 
روز از شــهريورماه از اجرايــى شــدن افزايش 
15درصدى قيمت تاير صحبت كردند و اعالم شد 
كه «باتوجه به تشــكيل جلسه هيأت مديره انجمن 
توليدكننــدگان تاير، پيشــنهاد افزايش قيمت تاير 
پيگيرى و درنهايت با هماهنگى ســازمان حمايت 
مصرف كننــدگان و توليدكنندگان مقرر شــد اين 
افزايش قيمت اعمال شــود» امــا مصطفى تنها- 
ســخنگوى انجمن توليدكنندگان تاير- در پاسخ 
بــه اين خبرگزارى،  تأكيد كــرد كه اصل تصميم 
بــراى افزايش 15درصد آن هم در شــرايطى كه 
اين افزايش از ســرناچارى اســت و هيچ  يك از 

توليدكنندگان هــم عالقه مند به افزايش قيمت كه 
در اثر افزايش قيمت مواداوليه و ارز تحميل شده 
نيستند، درست اســت، اما اين تصميم مصوب و 

اعمال نشده است.
اين در حالى است كه به تازگى نيز فعاالن صنعت تاير 
اعالم كرده اند كه در پى درخواست  توليدكنندگان از  
سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده براى افزايش 
قيمت، اين سازمان خواستار مداركى براى اين افزايش 
بود كه ما براى ارائه اين مدارك و بررسى آن از سوى 
سازمان چند روزى از افزايش قيمت جلوگيرى كرديم 
تا مدارك ارســالى ما بررسى شود؛ اما افزايش قيمت 
حتمى خواهد بود و هيچگونه عقب نشينى در اين باره 

صورت نمى گيرد.
آنها معتقدند كه گران شــدن يــك كاال همچون 
تاير بر بــازار اثرگذار خواهد بــود و اين گرانى 

اجتناب ناپذير است. آخرين بار آبان ماه سال 1399 
به ميــزان 15درصد قيمت تاير افزايش يافت، اين 
درحالى است كه از آن زمان تا به امروز مواداوليه 
بــا افزايش پى درپى همراه بوده اســت، در نتيجه 
اگر اين درخواســت اجرايى نشــود به طورحتم 
واحدهاى توليد با زيان بســيارى همراه مى شوند. 
بخشــى از مواداوليه موردنياز توليدكنندگان تاير 
به صورت وارداتى تأمين مى شود كه در اين زمينه 
نوســانات نرخ ارز نيز توانســته قيمت تمام  شده 
را افزايش دهد،اما درحالى  كه ســازمان حمايت 
از حقــوق مصرف كننده درحال بررســى مدارك 
ارسالى براى افزايش قيمت هاست، بازار تاير نيز با 
رشد قيمت ها مواجه شده و به طورى كه در برخى 
تايرهــا هر جفت با افزايشــى 10درصدى همراه 
شــده است، البته بايد ديد اين افزايش قيمت ها بر 

تقاضا اثر منفى خواهد داشت، زيرا ميزان تقاضا در 
بازار تاير نيز بى رمق شده حال اين گرانى مى تواند 

اين بازار را راكد كند.
اما در نهايت ديروز(سه شنبه/ 9 شهريورماه) سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در نامه اى 
به شركت هاى توليدكننده تاير، بر ضرورت رعايت 
وجاهت قانونى جهت هرگونه افزايش قيمت وفق 
ضوابط عمومى قيمت گذارى مصوب هيأت تعيين 

و تثبيت قيمت ها تأكيد كرده است.  
طبق اعالم اين سازمان، اكبر تقوى شوازى، مديركل 
نظارت بر كاالهــاى غيرفلزى ســازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان- با اعالم  اين خبر 
كه افزايــش 15درصدى قيمت الســتيك خودرو 
منتفى شده است؛ گفت: با گرانفروشان به طورقطع 

برخورد مى شود.

رستم دولت 4 ميليون خانه مى سازد!
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

مسابقات فوتسال ليگ برتر استان
 هفته نخست دور برگشت مسابقات فوتسال ليگ برتر استان با انجام 
2 ديدار دنبال شــد. در اين رقابت ها ابتدا ســروش مالير با عمران بتن 
اكباتان همدان ديدار داشت و اين بازى با نتيجه 3 بر 5 به سود عمران بتن 
اكباتان همدان پايان يافت. در بازى دوم هم شــهداى خاكريز اسدآباد و 
گرين كشاورز نهاوند به مصاف هم رفتند كه در پايان اين بازى با نتيجه 

3 بر يك به سود گرين كشاورز نهاوند رقم خورد.
در پايان هفته پنجم ليگ برتر فوتسال تيم عمران بتن همدان با 4 پيروزى 
و يك تساوى و كسب 13امتياز و تفاضل گل مثبت9 صدرنشين است و 
تيم شهداى خاكريز اسدآباد نيز با همين تعداد امتياز و تفاضل گل مثبت 
2 در رده دوم قرار دارد. هدف مالير، گرين كشــاورز نهاوند و سروش 

مالير نيز در رده هاى بعدى قرار دارند.

آغاز تست گيرى باشگاه شهردارى همدان 
 تيم فوتبال شهردارى همدان براى حضور پررنگ در رقابت هاى ليگ 
دسته يك كشور از روز گذشته با تست گيرى از بازيكنان جوان و اميد 
استارت زد.سرپرست تيم فوتبال شهردارى با بيان اين مطلب گفت: براى 
حضور قدرتمند تيم فوتبال شهردارى همدان در ليگ دسته يك فوتبال 
كشور سياست اصلى شهردارى و شوراى اسالمى شهر همدان استفاده 

حداكثرى از ظرفيت بومى فوتبال استان همدان است.
مجتبى وثوقى افزود: در تمام سال هايى كه تيم فوتبال شهردارى همدان 
در ليگ دسته سوم و دوم تيمدارى كرده بيش از 85 درصد بازيكنان تيم 
و 100درصد كادرفنى و عوامل اجرايى بومى بوده اند.وى با اشــاره به 
تست گيرى جهت ليگ دسته يك فوتبال كشور گفت: از روز دوشنبه 8
شهريورماه در ورزشگاه شهداى قدس تست گيرى تيم فوتبال شهردارى 

همدان در رده سنى زير 23 سال آغاز شد و تا  امروز ادامه دارد.

كسب 7 مدال رنگارنگ توسط بانوان 
كاراته كاى استان 

 بانوان كاراته كاى استان 7 مدال رنگارنگ در مسابقات مجازى كشور 
كسب كردند.

سرپرســت هيأت كاراته اســتان با بيان اين خبر به خبرنگار ما گفت: 
مســابقات كاراته در رشته كاتا به صورت مجازى در كشور برگزار شد 
و خوشبختانه تيم كيوكوشين كان كاراته بانوان استان به مربيگرى شيهان 
رضائى موفق به كســب 7 مدال رنگارنگ در مسابقات كاتاى مجازى 

كشور شدند.
حمدا... چاروســايى افزود: در اين دور از مسابقات عاطفه اميدى مدال 
طال، زهرا كرمى مدال نقره، نازيال عطايى، مرضيه عينى يگانه، مهنا كرمى، 

يلدا شجاعتى پاك و نازنين زهرا بردبار مدال برنز را كسب كردند.

ساره جوانمردى بر سكوى نخست 
تيراندازى

 پاراتيرانــداز ايران در پاراالمپيك توكيــو و در ماده تپانچه 10 متر 
قهرمان شد.

در مرحله نهايى تپانچه 10متر پاراالمپيك توكيو ســاره جوانمردى در 
رقابت با 7 حريف ديگر خود به عنوان قهرمانى رسيد. در اين مرحله 
كه در سالن آساكا برگزار شد، جوانمردى با كسب 239,2 امتياز باالتر 

از ورزشكار تركيه و مجارستان قهرمان شد.
وى در مرحله مقدماتى با كسب 572 امتياز با اقتدار به فينال رسيده بود. 
به اين ترتيب جوانمردى به ســومين مدال طالى خود در پاراالمپيك 

دست يافت وى در دوره گذشته در ريو هم 2مدال طال گرفته بود. 

پرتابگر بانوى ايرانى طاليى شد
 بانوى پرتابگر ايران با ركوردشكنى 
در توكيــو مــدال زريــن مســابقات 

پاراالمپيك را به گردن آويخت.
بازى هــاى  دووميدانــى  مســابقات 
پاراالمپيك توكيو با رقابت ورزشكاران 
در مواد مختلف پيگيرى شد كه يكى از 
آنها پرتاب نيزه كالس ادغامى F55 و 

F56 بانوان بود.
نماينده كشــورمان در اين رقابت هاشــميه متقيان معــاوى بود كه با 
حدنصــاب 24,50 متــر در بين 9 ورزشــكار پاراالمپيكى ديگر رتبه 

نخست و مدال طال را به خود اختصاص داد.
متقيان در پرتاب چهارم نيزه را به طول 24,14 پرتاب كرد و در پرتاب 
پنجم حدنصاب 24,42 را برجاى گذاشت.وى درنهايت با پرتاب نيزه 
به طول 22,88 به كار خود پايان داد و در انتظار پرتاب رقباى خود از 
الجزاير، لتونى، آلمان و برزيل ماند. هاشميان پنجمين پرتابگرى بود كه 
در ميدان حاضر شــد. وى كار خود را با پرتاب هاى 22,94 و 22,98

مترى آغاز كرد و در پرتاب سوم نيزه را به ميزان 24متر و 50 سانتيمتر 
پرتاب كرد كه با اين حدنصاب ركورد جهان را ارتقا بخشيد.

ريسا روچاماچادو از برزيل با حدنصاب 24,39 متر و ديانا دادزيت از 
لتونى با ركورد 24,22 متر دوم و سوم شدند.

نقره كامپوند انفرادى مردان به نام ايران 
ضرب شد

بازى هاى  تيروكمــان  مســابقات   
پاراالمپيــك توكيو در مــاده كامپوند 
انفرادى مردان با كســب مــدال نقره 

نماينده ايران به پايان رسيد.
ديــدار نهايــى رقابت هــاى كامپوند 
در  توكيو  پاراالمپيــك 2020  انفرادى 
مجموعه پارك تيراندازى يومنوشــيما 
بيابانى  رمضــان  شــد.  برگزار  توكيو 
تيرانداز كشــورمان كه توانســته بود در ديدار نيمه نهايى چن ليانگ 
از چين را از پيش رو بردارد در مســابقه نهايــى به مصاف ركورددار 

پاراالمپيك در رشته كامپوند انفرادى مردان رفت.
«هى ژيائــو» از چين با 148 امتياز ركــورد پاراالمپيك را به نام خود 
ثبت كرده اســت. اين مسابقه با نتيجه بر 147 بر 143 به سود نماينده 
چين به پايان رســيد تا نخســتين مدال تاريخ كامپوند ايران در ادوار 
پاراالمپيك به نام رمضان بيابانى ضرب شــود. بيابانى براى كسب اين 

مدال كمان دارانى از كشور 
چين ليانگ كه در نيمه نهايى مغلوب بيابانى شده بود در ديدار رده بندى 

با غلبه بر حريف اسلواكى مدال برنز را از آن خود كرد.
على سينا منشازاده كه يكى از اميدهاى كسب مدال ايران در اين دوره 
از بازى ها بود در مرحله يك هشــتم نهايى به حريف فنالندى باخت 

و حذف شد.

آگهي حصر وراثت
خانــم پرويــن ســيفى داراى شــماره شناســنامه 2104 بــه شــرح دادخواســت بــه 
كالســه 317/1400-112 از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصــر وراثــت نمــوده 
ــه شــماره شناســنامه   و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان غالمعلــى ســيفى ب
1005 در تاريــخ 1400/04/06 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه 
حين الفــوت آن متوفــى منحصــر اســت بــه: 1- پرويــن ســيفى فرزنــد غالمعلــى 
متولــد 1344 بــه شــماره شناســنامه 2104 فرزنــد متوفــى،2- اســماعيل ســيفى 
ــى،3-  ــد متوف ــه شــماره شناســنامه1979 فرزن ــد1343 ب ــى متول ــد غالمعل فرزن
ــه شــماره شناســنامه 39 همســر  ــد 1321 ب ــد حســين متول ــرا ســتوده فرزن زه
متوفى،4-مليحــه ســيفى فرزنــد غالمعلــى متولــد 1354 بــه شــماره شناســنامه 
ــه  ــد 1361 ب ــى متول ــد غالمعل ــيفى فرزن ــه س ــى، 5- طيب ــد متوف 2920 فرزن
شــماره شناســنامه 25 فرزنــد متوفــى،6- مريــم ســيفى فرزنــد غالمعلــى متولــد 
1358 بــه شــماره شناســنامه 3188 فرزنــد متوفــى، 7- ابراهيــم ســيفى فرزنــد 
ــى،8- شــهال  ــد متوف ــه شــماره شناســنامه 2919 فرزن ــد1353 ب ــى متول غالمعل
ــد  ــنامه 2385 فرزن ــماره شناس ــه ش ــد 1343 ب ــى متول ــد غالمعل ــيفى فرزن س
متوفــى. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبت 
آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او 
باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي 

صــادر خواهــد شــد.
 (م الف 343)

قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

سبزپوشان همدان در گرداب بالتكليفى
 با اعالم فدراسيون فوتبال، لكه تبانى از دامان پاسى ها پاك شد، اما در آستانه آغاز فصل 

فوتبالى ليگ دسته دوم، سبزپوشان همدانى در گرداب بالتكليفى گير افتاده اند.
به گزارش فارس، سال هاســت كه پاسى ها طعم يك موفقيت ســاده را هم نچشيده اند، 
در كارنامه فوتبالى اين باشــگاه چيزى به جز ناكامى و ســقوط به رده هاى پايين تر ديده 

نمى شود.
اوضاع اســفناك پاس در اين چند سال گذشته و هزينه كردهاى چندده ميلياردى از منابع 
دولتى در اين تيم آنقدر اوضاع را آشــفته كرده كه در آستانه آغاز فصل جديد ليگ دسته 

دوم فوتبال، سبزپوشان در گرداب بالتكليفى گير افتاده اند.
ــكوك  ــت مش ــته و باخ ــل گذش ــته دوم در فص ــگ دس ــازى لي ــن ب ــان آخري در پاي
ــازى،  ــد ب ــده چن ــال پــس از بررســى پرون ــه اخــالق فدراســيون فوتب پاســى ها، كميت
رأى بــه محكوميــت پــاس و چنــد بازيكــن آن داد و برچســب تبانــى را بــر پيشــانى 
ــا رأى كميتــه اســتيناف فدراســيون فوتبــال پــاس و  ايــن تيــم همدانــى كوبيــد كــه ب

ــر پاكــى پــاس صحــه گذاشــت.  ــه شــد و ب ــان تبرئ بازيكن
اما وضعيت فعلى پاس بسيار دردناك تر از اتهام تبانى است، زيرا اين تيم ريشه دار فوتبال 
ايران كه سابقه قهرمانى آســيا را نيز دارد، اين روزها در معرض بى توجهى و بالتكليفى 

محض قرار گرفته است.

قريب به 2 ماه ديگر ليگ دســته دوم فوتبال كشور دوباره آغاز مى شود و تيم هاى حاضر 
در اين ليگ به دنبال انتخاب كادرفنى، خريد بازيكنان و برپايى اردوهاى آماده ســازى و 
تداركاتى هســتند، اما در همدان كسى نمى داند كه پاس چه سرنوشتى براى فصل جديد 

دارد.
ــگاه از  ــى باش ــل فعل ــكارى مديرعام ــو و طلب ــم از يكس ــام آور تي ــاى سرس بدهى ه
مســئوالن بابــت هزينه كــرد فصــل گذشــته از ســوى ديگــر ســبب شــده اســت كســى 
ندانــد آينــده پــاس چگونــه اســت و آيــا بــا ايــن اوصــاف مى توانــد تيمــدارى كنــد يــا 
خيــر! و اگــر اوضــاع بــه هميــن منــوال پيــش بــرود، بــه طورقطــع اثــرى از نــام پــاس 

در همــدان هــم باقــى نخواهــد مانــد.

سليمان رحيمى »
دســتگاه ورزشى اســتان به همراه هيأت هاى 
ورزشى از هم اكنون براى المپيك 2024 پاريس 
خيز برداشته اند و اميدوارند كه در المپيك آينده 

حداقل 4 نماينده ورزش استان داشته باشند.
در  همدان  اســتان  ورزش وجوانان  مديــركل 
گفت وگوى اختصاصى با همدان پيام با بيان اين 
مطلب گفت: در المپيك 2020 توكيو على رغم 
تالشى كه داشتيم نتوانستيم سهميه كسب كنيم 
و نسبت به المپيك هاى گذشته ضعف داشتيم 

هرچند شيوع كرونا نيز بى تأثير نبود.
چند ورزشكار در يك قدمى المپيك داشتيم كه 
در كمال بدشانسى نتوانستند سهميه كسب كنند 

و دستمان در المپيك 2020 توكيو خالى ماند.
حميد ســيفى در ادامه افزود: اما براى المپيك 
2024 پاريس از هم اكنون نشست هاى تخصصى 
را با هيأت هاى ورزشى انجام مى دهيم تا بتوانيم 
در المپيك آينده با دست پر حضور داشته باشيم.

اســتان ســرمايه هاى خوبى دارد و اميدوارم با 
تالش ورزشــكاران و حمايت مسئوالن استان 
بتوانيم حداقل 4نماينده در المپيك 2024 داشته 

باشيم.
وى بيان كرد: ورزشــكاران جــوان و آينده دار 
استان همچون بهنام آرين در دوچرخه سوارى، 
شيما صفائى در تنيس روى ميز، كيميا زارعى در 
قايقرانى و مهدى حاجيلوئيان در كشتى با تمرين 
و كوشــش مى توانند مسافر پاريس شوند و در 
كنار اينها جامعه داورى و مربيگرى نيز جايگاه 
خوبى دارند و در تنيس شاهد هستيم كه برادران 
برقعى افتخارآفرينى مى كنند و در مســابقات 

جهانى قضاوت هاى خوبى دارند.
مديريت دســتگاه ورزش اعتقاد دارد كه استان 
ظرفيت الزم را براى مطرح شدن در سطح ملى 
دارد و اين نياز به برنامه ريزى مســئوالن استان 
و هيأت ها دارد تــا بتوانند توانايى هاى خود را 

نشان دهند.
از المپيك سيدنى بود كه پاى ورزشكاران استان 
به المپيك باز شــد و پــس از حضور نمادين 
منيژه كاظمى در المپيك 1996 سيدنى در ديگر 
المپيك ها ورزشــكاران استان حضور پررنگى 
داشتند و حتى در اين رقابت ها موفق به كسب 

2 مدال ارزشمند نقره نيز شدند.
حضور ورزشــكارانى چون مه لقا جامه بزرگ، 
آرزو حكيمى، مسعود و ميثم مصطفى جوكار، 
ســعيد ابراهيمى، آرمين تشــكرى، حميدرضا 

زورآونــد و صادق گــودرزى در المپيك هاى 
2004 آتــن تــا 2016 ريو حكايــت از توان 
ورزشكاران استان دارد كه در بزرگترين ميدان 
ورزش به مصاف حريفان رفتند و حتى موفق به 

كسب مدال نيز شدند.
متأسفانه در چند سال گذشته ورزش استان افت 
محسوسى داشت به طورى كه در المپيك 2020 
توكيو ورزشكاران استان نتوانستند سهميه بگيرند 

و نام همدان در المپيك توكيو شنيده نشد.
هيأت هاى ورزشى و دستگاه ورزش نتوانستند 
پس از غروب ستارگان ورزش استان نيروهاى 
تازه نفس را پرورش دهند و دســت استان در 

المپيك توكيو خالى بود. 
پس از المپيك سيدنى پاى ورزشكاران همدانى 
به المپيك باز شــد و در المپيــك 2004 آتن 
حضور پر رنگى داشتيم كه حتى منجر به كسب 
مدال هم شد و مسعود مصطفى جوكار در رشته 
كشتى موفق شد نخستين مدال المپيكى استان 

را كسب كند و نشان نقره را به گردن آويخت.
در المپيك 2008 پكن با وجود اينكه شــانس 
براى مدال آورى ميثم مصطفى جوكار و ســعيد 
ابراهيمــى در كشــتى باال بود، ايــن موفقيت 
حاصل نشــد و با اشــتباه سرپرست تيم ميثم 
مصطفى جوكار در سالن حضور پيدا نكرد و به 
راحتى حذف شد تا دست همدانى ها از مدال در 

اين مسابقات خالى بماند.
در المپيــك 2012 لنــدن كــه كاروان ايران با 
كســب 12مدال رنگارنگ پس از ژاپن در رده 
14 جدول مدالــى المپيك قرار گرفت نماينده 
استان همدان نيز خوش درخشيد و نام همدان 

نيز در ميان مدال آوران به چشــم خورد. صادق 
گــودرزى كشــتى گير ماليرى اســتان در اين 
رقابت ها موفق شد مدال نقره المپيك را به دست 
آورد و جام بــزرگ در تيراندازى نيز در جايگاه 
چهارم ايســتاد و آرزو حكيمى قايقران جوان 
همدانى تنها با 17سال سن به عنوان جوان ترين 
ورزشكار كشورمان در المپيك لندن نام گرفت، 

اما مدالى كسب نكرد.
در بازى هاى المپيك 2016 ريو مه لقا جام بزرگ 
در تيرانــدازى، آرمين تشــكرى در واليبال و 
حميدرضا زورآوند در پياده روى حضور داشتند، 

اما موفقيتى كسب نكردند.
پس از چندين دوره حضور مستمر نمايندگان 
همدان در بازى هاى المپيك، ورزش استان در 
المپيك توكيو فاقد نماينده بود تا بدترين دوران 

را در 20 سال گذشته تجربه كند.
در واقع ويترين المپيكى همدان از سال 2004 
تاكنون 2 نشــان نقره در ورزش كشتى بود كه 
هم اكنون نيز در اين رشته شانسى براى المپيك 
وجود ندارد و مدال هاى كســب شــده در اين 

ورزش هم به تاريخ پيوست.
 ضعيف ترين دوره كسب سهميه

رشــته هاى كشــتى، تيراندازى، دووميدانى و 
قايقرانى رشــته هايى بودند كه همدان در ادوار 
گذشته ســهميه كسب كرد، اما اين بار توكيو نه 
تنها در اين رشته ها سهميه اى كسب نكرد، بلكه 

در ساير ورزش ها نيز موفقيتى به دست نيامد.
در پاراالمپيك توكيو تنها ورزش استان همدان 
يك سهميه توسط وحيدعلى نجيمى در رشته 
دووميدانــى كم بينايــان بود كــه وى نيز وداع 

زودهنگامى با اين مسابقات داشت.
اين دونده كم بيناى همدانى اعزامى به پاراالمپيك 
توكيو، نتوانســت در مرحلــه مقدماتى دوى 
100متر و400 متر كالس T13 مدال كسب كند 
و على رغم زمان 18/11 ثانيه در گروه خود سوم 

شد و از صعود به مرحله فينال بازماند.
اميدواريــم وعده مديــركل در المپيك 2024 
پاريس به واقعيت بپيوندد و بار ديگر ورزشكاران 

استان در آوردگاه المپيك بدرخشند.

آگهـــى مزايـــده
فروش فوق العاده امالك و مستغالت كميته امداد خمينى(ره) استان همدان

(مزايده شماره چهار امداد استان همدان) - نوبت اول

اداره روابط عمومى و اطالع رسانى كميته امداد امام خمينى (ره) استان همدان 

اداره كل كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان در نظر دارد بر اساس مجوز صادره از سوى دفتر مركزى يك فقره از امالك و مستغالت مازاد خود 
را به شرح ذيل از طريق برگزارى مزايده كتبى با شرايط نقد در معرض فروش قرار دهد. لذا متقاضيان خريد مى توانند براى بازديد از امالك مورد نظر و 
كسب اطالعات بيشتر از نحوه برگزارى مزايده و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده از تاريخ 1400/06/10 لغايت 1400/06/23 همه روزه به غير از روزهاى 
تعطيل در ساعات ادارى 8 صبح الى 14 با اداره پشتيبانى اين نهاد و تماس با شماره تلفن 08134227888  و تلفن همراه 09183173632 نسبت به بازديد 

از امالك مورد نظر خود اقدام نمايند.
نكات قابل توجه: 

* متقاضيان براى شركت در مزايده مى بايست سپرده اى به ميزان 5٪ قيمت پايه مزايده ملك مورد نظر خود را طى چك بانكى رمزدار در وجه كميته امداد 
امام خمينى (ره) استان همدان تهيه و تحويل اداره امور مالى امداد نموده و رسيد دريافت نمايند.

* متقاضيان مى بايست رسيد سپرده مأخوذه (قرمز رنگ) را به همراه فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت و فرم امضاء شده شرايط شركت در مزايده را در 
داخل تمامى اسناد و مدارك مربوط به مزايده (از جمله فرم پيشنهاد قيمت و فرم امضاء شده شرايط شركت در مزايده) را دريافت نموده و پس از مهر و 

امضاء و درج نام و نام خانوادگى بر روى آن داخل صندوق پيشنهادات كه در اداره تداركات و خدمات پيش بينى شده است، انداخته شود.
* فروشنده در رد يا قبول يك يا تمامى پيشنهادات واصله و همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر شكل مجاز و مختار است.

* پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط بوده و تكميل و رعايت مفاد فرم هاى شركت در مزايده كه از طريق سايت 
www.emdadimam.ir قابل رؤيت و دريافت است،الزامى مى باشد.

* متقاضيان داراى شخصيت حقوقى مى بايست ذيل فرم شرايط شركت در مزايده را به مهر و امضاء مسئولين ذى ربط برسانند.
حضور تمامى شركت كنندگان يا نماينده آنان در جلسه مزايده آزاد است و عدم حضور هر يك يا تمامى شركت كنندگان موجب هيچ ادعايى از طرف آنان 

نخواهد بود.
* جهت اطالع توصيه مى شود متقاضيان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضيحات هر ملك توجه و ضمن رعايت مفاد مندرج در برگ شرايط شركت 

در مزايده از ملك مورد نظر حتماً بازديد به عمل آورند.
* دريافت اقساط طى چك هاى جديد صادره طرح صياد از سوى بانك ها (به جز صندوق قرض الحسنه) قابل دريافت بوده و از دريافت چك هاى مربوط به 

حساب هاى قديمى و سفته معذور مى باشيم.
* در صورت برنده نشدن در مزايده، سپرده متقاضى پس از ارائه درخواست مكتوب و اعالم شماره حساب از سوى مزايده گر ظرف مدت 5 روز كارى به 

وى عودت داده خواهد شد.
* ضمناً مهلت ارائه پيشنهادات از تاريخ دريافت اسناد تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 1400/06/23 بوده و جلسه بازگشايى پاكت ها در روز چهارشنبه 
مورخه 1400/06/24 ساعت 10 صبح در محل اداره پشتيبانى ساختمان ادارى كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان به آدرس: بلوار فلسطين-جنب 
باغ ايرانيان-روبروى برق ناحيه 2 برگزار مى گردد. به پيشنهادهاى فاقد سپرده اسناد مشروط، مخدوش و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مهلت وصول شود، 

ترتيب اثر داده نخواهد شد. ساير اطالعات و جزئيات مربوط به نحوه شركت در مزايده در اسناد مزايده مندرج مى باشد.
* يادآورى: ملك قولنامه اى و با وضع موجود به صورت قولنامه اى به فروش مى رسد و كاربرى تمامى امالك بر اساس طرح تفصيلى شهردارى تعيين شده 

و بازديد از تمامى امالك الزاميست.

مساحت آدرسشهررديف
عرصه 

(مترمربع)

مساحت 
اعيان 

(مترمربع)

نوع ملك 
(مترمربع)

نحوه انتقال توضيحاتكاربرى 
سند 

شرايط 
پرداخت 

قيمت پايه 

شيرين سو 1
كبودراهنگ 

همدان 

ساختمان ادارى 
شيرين سو بلوار 

شهيد بهشتى 
جنب شبكه 
بهداشت 

ملك داراى ساختمان ادارىساختمان1568215
خدماتى بر اساس 

طرح تفصيلى 
شهردارى 

ملك داراى 
سند تك برگى 
(بازديد از ملك 

الزاميست) 

10033,540,000,000 ٪ نقد

(م الف 800)

آگهى مناقصه

شركت مسكن و عمران قدس رضوى

شركت مسكن و عمران قدس رضوى
پيمانكار زيرسازى قطعه يك راه آهن 

همدان - سنندج
ماشــين آالت  از  بخشــى  دارد  نظــر  در 
ــراك  ــدوزر، ت ــودر، بل ــل، ل ــازى (بي راه س
ــه  ــه تهي ــق مناقص ــود را از طري ــر) خ ميكس
ــرايط  ــد ش ــكاران واج ــذا از پيمان ــد. ل نماي

دعــوت بــه همــكارى مى نمايــد. 
ــوار  ــار- بل ــتان به ــدان- شهرس آدرس: هم

ــدارى ــه فرمان ــيده ب ــاورز - نرس كش
 تلفن: 09185452371

وعده مديركل ورزش وجوانان به مردم

اعزام 4 نماينده براى المپيك 2024

استقالل در انتظار
 «شيمبا» 

 قرارداد اســتقالل با شيمبا آماده است و 
جارى شدن اين قرارداد تنها منوط به حضور 

وى در تهران و امضاى نهايى است.
لوسيانو پريرا ملقب به شيمبا، مهاجم كهنه كار 
و 37 ساله برزيلى پس از سال ها حضور در 
فوتبال فوالد ايران، قرار است با بر تن كردن 
پيراهن آبى، فصل بيست ويكم را در استقالل 

بگذراند.
توافق نهايى با اين بازيكن انجام شده و حتى 
قرارداد وى نيز كه به تأييد خودش رســيده، 
آماده امضا اســت؛ و فقط امضاى نهايى وى 

پاى اين قرارداد باقى مانده است.
اســتقاللى ها در انتظار بازگشت اين مهاجم 
برزيلى به تهران هســتند تا قــرارداد وى به 

امضا برسد. 

سلمانى در كمپ تيم ملى 
استقاللى شد

 بازيكن جديد تيم فوتبال استقالل كه در 
اردوى تيم ملى حضور دارد، قراردادش را با 

آبى ها در محل اردو امضا كرد.
جعفر ســلمانى ملى پوش فوتبال كشورمان 
از بازيكنانى اســت كه در فهرســت خريد 
استقالل قرار دارد و تمام مراحل انتقال وى 

طى شده است.
اين بازيكن در اردوى تيم ملى حضور دارد 
و مســئوالن تيم ملى اجــازه خروج وى از 
كمپ تيم ملى براى عقد قرارداد با استقالل 
را ندادند به هميــن دليل وكيل اين بازيكن 
قرارداد وى را در باشگاه استقالل تنظيم كرد 
تا اين قــرارداد براى امضا به كمپ تيم هاى 
ملى برده شــود و سلمانى در كمپ تيم ملى 

قراردادش را با استقالل امضا كرد.
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فـرهنگگردشگـرى

 دانشمند ايرانى در ابداع الگوريتمى براى 
درمان بهتر كوويد-19

 گروهى از پژوهشــگران آلمانى به سرپرست "محمد لطف الهى" 
دانشــمند ايرانى، الگوريتمى ارائه داده اند كه به بررســى سلول ها و 
ارائه درمان بهتر براى بيمارى هايى مانند كوويد-19 كمك مى كند.به 
 ،(Human Cell Atlas)"گزارش ساينس ديلى، "اطلس سلول انسان
بزرگترين اطلس مرجع تك ســلولى در جهان است. اين اطلس، مرجع 
ميليون ها ســلول را در بافت ها، اندام ها و مراحل رشد را در برمى گيرد. 
اين مرجع به پزشكان كمك مى كند تا تأثير باال رفتن سن، محيط زيست 
و بيمارى بر سلول را بفهمند و درنهايت بيماران را بهتر شناسايى و درمان 
كنند. اطلس هاى مرجع هنوز با چالش هايى همراه هســتند. مجموعه 

داده هاى تك سلولى ممكن است خطاهاى اندازه گيرى را شامل شوند. 

بستنى؛ هديه تولد فضانورد ناسا در فضا!
""(Megan McArthur)  فضانورد مســتقر در ايستگاه فضايى 
بين المللى پنجاهمين سالگرد تولد خود را با يك هديه جالب از زمين 
جشن گرفت.به گزارش ايسنا، محموله اى حاوى مورچه، آووكادو و 
يك بازوى رباتيك هم اندازه  بازوى انســان همراه با موشك شركت 

"اسپيس ايكس" به فضا ارسال شد در ميان اين مواد، بستنى نيز بود.
پس از آنكه اين فضاپيما به ايستگاه فضايى بين المللى رسيد، مگان مك 
آرتور گفت: تاكنون هيچ كس براى تولدم يك فضاپيما نفرستاده بود 
از اين موضوع سپاســگزارم. اين فضاپيما از مركز فضايى كندى ناسا 
پرتاب شد حاوى ليمو، گوجه فرنگى گيالسى، آووكادو و بستنى براى 
مك آرتور و 6خدمه ايستگاه فضايى به همراه چند تن ابزار تحقيقاتى 

و تجهيزات ديگر بود.

شارژر بى سيم به بزرگى يك اتاق!
 محققان ژاپنى يك اتاق كامل را تبديل به شــارژر بى ســيم براى 

دستگاه هاى الكترونيكى كردند.
به گزارش نيواطلس،  ســرانجام روزى فرامى رسد كه سيستم شارژ 
بى سيم، دســتگاه هاى برقى ما را هميشــه در حالت شارژ شده نگه 
مى دارد و در آن روز وصل كردن تلفن همراه به كابل شــارژر كارى 
عجيب خواهد بود. امروزه استفاده از شارژر بى سيم براى تلفن همراه، 
ساعت هاى هوشمند، هدفون ها و ساير وسايل الكترونيكى كارى رايج 
اســت. اگرچه از نظر تجارى بر راحت تر بودن شــارژرهاى بى سيم 
نســبت به كابل ها تأكيد مى شود، اما بيشتر مواقع براى شارژ دستگاه 
به طور بى ســيم بايد آن را روى يك صفحه مشخص قرار داد كه اين 

كار استفاده از آن را حين شارژ شدن دشوار مى كند.

كمك به كشف چرايى عجيب بودن آب
 آب رفتارهاى عجيبى دارد و تحقيقات جديد از جمله نخســتين 
مشــاهدات از كشــش كوانتومى آن ممكن است به ارائه توضيحات 
پيرامون اين راز كمك كند.به گــزارش نيواطلس، آب بيش از نيمى 
از بدن انســان را تشكيل مى دهد و حدود 70درصد از سطح زمين را 
پوشانده است، اما هنوز چيزهاى زيادى در مورد آب وجود دارد كه 
ما از چرايى آنها بى خبريم.دانشمندان با استفاده از ابزارهاى پيشرفته 
براى مطالعه جت ها يا فواره هاى ميكروســكوپى مايع، مولكول هاى 
آب را درحال هل دادن و كشــيدن يكديگــر در چيزى كه به عنوان 
"كشش كوانتومى"(quantum tug) توصيف شده است، مشاهده 
كردند. اين پديده اى است كه تاكنون به طور مستقيم مشاهده نشده بود 
و ممكن است به توضيح برخى از رفتارهاى عجيب آب كمك كند.

توليد برق از گل و ميوه!
 (María Fernanda Cerdá)" ماريــا فرنانــدا ســردا" 
شيميدانى اســت كه از رنگ هاى طبيعى گياهان فلور بومى اروگوئه 

براى ساخت سلول هاى خورشيدى استفاده مى  كند.
به گزارش ايســنا و به نقل از نيچر، ماريا فرناندا ســردا شــيمى دان 

دانشگاه اروگوئه در مونته ويدئو است. 
وى در مصاحبــه با مجله نيچر درباره شــغل خود گفته اســت: من 
با اســتفاده از رنگ هاى طبيعى كه در ميوه هــا و گل ها پيدا مى كنم، 
 (Solar cell) سلول هاى خورشــيدى مى سازم. سلول خورشيدى
يا ســلول فتوولتائيك يك قطعه الكترونيكى اســت كه به كمك اثر 
فوتوولتاييك، انرژى نور خورشــيد را مستقيماً به الكتريسيته تبديل 

مى كند.

حجت االسالم حميد احمدى:
مردم عراق خواهان حضور زائران 

ايرانى هستند
 رئيــس كميته فرهنگى و آموزش ســتاد مركزى 
اربعين با بيان اين خبر كه بناى ما براى اربعين 1400 بر 
حضور زائران ايرانى است، گفت: اشتياق مردم عراق 

براى حضور ايرانى ها بيش از سال گذشته است.
به گــزارش پايگاه خبرى االربعين، حجت االســالم 
حميد احمدى، با اعالم شــعار اربعين سال 1400 با 
عنوان«الحســين ســفينه النجاه»، افزود: بناى ما براى 
اربعين 1400 همچنان بر رفتن و حضور زائران ايرانى 
در مراســم پياده روى اربعين اســت، البته يك طرف 
مسأله ما هستيم و طرف دوم مسئوالن عراقى هستند 
كه تصميم مى گيرند. مسئوالن ايرانى در اين خصوص 

همچنان درحال رايزنى هستند.
وى در خصوص چرايى انتخاب شعار مشترك براى 
2 سال پياده روى اربعين، گفت: با توجه به اينكه سال 
گذشــته زائران ايرانى در اربعين حضور نداشــتند و 
اقدامات زيادى نتوانستيم انجام دهيم، تصميم بر اين 
شد كه شعار«الحسين سفينه النجاه»، شعار پياده روى 

سالجارى نيز باشد.
 اگر پروتكل ها اجرا شود

مشكلى پيش نمى آيد
احمدى با بيان اينكه شــعار اربعين از اين پس هر 2 
ســال يك بار انتخاب مى شــود تا بتوان كار فرهنگى 
بيشترى در اين زمينه انجام داد، بيان كرد: ستاد فرهنگى 
مشتركى با دوستان عراقى داريم و بخشى از برنامه ها 
را بايد در عراق اجــرا كنيم. حضور زائران ايرانى در 
اربعين ســالجارى چه به صورت گسترده باشد و چه 
محدود، زمينه ها براى اجراى برنامه هاى فرهنگى در 
عراق فراهم شــده اســت. عوامل فرهنگى و بخشى 
از كارگزاران فرهنگــى ايران نيز در پياده روى اربعين 
حاضر بوده و برنامه ها را انجام مى دهند. بخشــى از 
برنامه هاى فرهنگى اربعين نيز مربوط به ايران است و 

تحت هر شرايطى در ايران انجام مى شود.
 بناى ما براى اربعين 1400

 همچنان بر رفتن است
رئيس كميته فرهنگى و آموزش ســتادمركزى اربعين 
درخصوص شرايط عراق از نظر شيوع كرونا، گفت: 
اوضاع عراق خيلى خوب نيست، البته وخيم هم نيست 

و اگر پروتكل ها اجرا شود مشكلى پيش نمى آيد.
وى در پاسخ به اين پرســش كه نگرش مردم عراق 
درخصوص حضور زائران ايرانى در مراســم اربعين 
چيســت؟ افزود: سال گذشته فشــار و تمايل مردم 
عراق موجب شد در آخرين فرصت هاى ممكن امكان 
حضور تعداد محدودى از زائران ايرانى در پياده روى 
فراهم شــود. امسال تمايل و اشتياق مردم عراق براى 
حضور زائران ايرانى حتى بيش از سال گذشته است، 
البتــه بايد دولت عراق تمهيــدات الزم براى حضور 

زائران ايرانى را فراهم كند.
 مردم عراق خواهان حضور زائران ايرانى 

هستند 
احمدى گفت: ايرانى ها و عراقى ها اقدامات مشتركى را 
همچون ايجاد بنا و برگزارى آيين  انجام داده بودند كه به 
تجربه هاى مشترك خوبى منجر شده بود، اما اين فاصله 
ايجاد شــده مى تواند اين موارد را با مشــكل و آسيب 
مواجه مى كند؛ به هميــن دليل هم موكب داران عراقى 
و هم مردم شهرهاى مختلف كربال، نجف و... خواهان 
حضور پررنگ مردم ايران در پياده روى اربعين هستند.

وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان عبور زائران 
ســاير كشــورها از ايران براى ســفر به عراق فراهم 
مى شود؟ افزود: بعيد است چنين امكانى فراهم باشد. 
تاكنون نيز در جلســات ســتاد تمايلى براى اين كار 

مطرح نشده و تداركى نيز براى آن ديده نشده است.
احمدى بيان كرد: زائران پاكســتانى بيشترين زائران 
خارجى بودند كــه از ايران راهى عراق مى شــدند، 
حال كه اين امكان فراهم نيست در پاكستان ستادهاى 
مردمى تشكيل شده و برنامه هاى خوبى در شهرهاى 
مختلف براى اربعين برگزار مى شود. بخش محدودى 
از مردم پاكســتان نيز به صورت هوايى يا از ســاير 
روش ها به عراق رفتند، اما امكان سفر زمينى از ايران 

به عراق همچنان فراهم نشده است.

مراسم روز جهانى جهانگردى 
در شهر هورامان تخت برگزار مى شود

 مراســم روز جهانى جهانگردى ســال 2021 در 8 مهرماه در شهر 
هورامان تخت كه در ماه هاى اخير به عنوان بيست وششمين اثر جهانى 

ثبت شده است برگزار مى شود. 
  بيشــتر روســتاهاى شهرستان ســروآباد توان و ظرفيت تبديل شدن 
به روســتاى هدف گردشــگرى در سطح كشــور با توجه به فرهنگ 
غنــى، معمارى پلكانى، طبيعت زيبا و... را دارند. ثبت جهانى هورامان 
رويدادى مسرت بخش و دستاورد بزرگى بود كه نياز است با همكارى 
و همدلى فرماندار و مسئوالن سروآباد در راستاى حفظ و حراست از 

اين دستاورد برنامه ريزى الزم انجام شود.
برنامه ريزى هــاى الزم بــراى توســعه منطقه هورامــان در 3 حوزه 
ميراث فرهنگى، صنعت گردشــگرى و صنايع دســتى و هنرهاى سنتى 

است.
هورامان يا هورامان تخت شهرى در بخش اورامان شهرستان سروآباد 
در اســتان كردستان ايران است. اين شهر در منطقه هورامان واقع شده 
 اســت. اورامان، از غرب با عراق، از شمال با كردستان و از جنوب با 
جوانرود محدود مى شــود و جاده اى به طول 75 كيلومتر آن را به شهر 

مريوان متصل مى نمايد.
 اين شــهر در دره اى شرقى- غربى و در شــيب تندى روبه روى كوه 
«تخت» واقع شــده  است. خانه هاى شهر به طور كلى از سنگ و اغلب 
به صورت خشــكه چين و به صورت پلكانى ساخته شده  است كه به 

همين دليل آن را «هزار ماسوله» نيز مى نامند.
 بنابر اعتقاد مردم منطقه اورامان زمانى شــهرى بزرگ بود و مركزيتى 
خــاص داشــت و به هميــن خاطر از آن بــه عنوان تخــت يا مركز 
(حكومت) ناحيه اورامان ياد مى كردند. مراســم پير شاليار در اين شهر 

بسيار معروف است.
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■ حديث:
امام على(ع):

عقل، دو گونه است: عقل طبيعى و عقل تجربى، و هر دوى آنها سودبخش  اند.        
 مطالب السؤول: ج1 ص211

 نهاونــد - خبرنگار همدان پيام: به منظور 
تعيين تكليف خانه تاريخى صمصام و تملك 
كامــل آن براى تبديل به مــوزه، يك ميليارد 

تومان اختصاص يافت.
رئيــس اداره ميراث فرهنگــى، گردشــگرى 

و صنايع دســتى نهاونــد گفت: بــه منظور 
تعيين تكليف خانه تاريخى صمصام و تملك 
كامــل آن براى تبديل به مــوزه، يك ميليارد 
تومان از محل منابع ميراث فرهنگى اختصاص 

يافت.

محســن جانجان بيان كــرد: در حال حاضر 
مقدمات خريــد اين مكان فراهم شــده كه 
اميدواريــم پس از انعقــاد تفاهمنامه در يك 
ماه آينده كار خريد خانه صمصام انجام شود.

وى افزود: پس از خريد مكان ياد شــده الزم 

اســت كه زيرســاخت الزم 
براى تبديل آن به موزه انجام 
و پس از طــى مراحل الزم 

راه اندازى شود.
اهميت  درخصــوص  جانجان 
تاريخى فضاى ياد شده، گفت: اين 
خانه تاريخى كه در يكى از محالت قديمى 
شــهر قرار دارد و در سال 1380 در فهرست 
ميراث فرهنگى به ثبت رسيده مربوط به يكى 
از شــخصيت هاى گذشته نهاوند است كه در 

دوره قاجار زندگى مى كرده است.
وى با بيان اينكه براى مرمت و بازسازى اين 
خانه تاكنون اقدامــات خوبى صورت گرفته 
اســت، بيان كرد: كار مرمت و بازسازى اين 
خانه تاريخى تاكنون در 3 مرحله انجام شده 
كه فاز نخســت و دوم آن در سال هاى اخير 

به پايان رســيده و فاز ســوم نيز سال گذشته 
به اتمام رسيد.

رئيــس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى نهاوند با اشــاره به اينكه كار 
مرمت و بازســازى در فاز سوم با 100ميليون 
تومان و در فازهاى قبل هم 240ميليون اعتبار 
انجام شده است، بازسازى و حفظ خانه هاى 
قديمى كه داراى معمارى ايرانى و اســالمى 
هســتند را يكى از برنامه هاى ميراث فرهنگى 

خواند.
وى افــزود: تعــداد خانه هــاى قديمى در 
است  زياد  نهاوند  مانند  تاريخى  شــهرهاى 
كه متأســفانه برخــى به علــت بى توجهى 
در گذشــته تخريب  شــده و امروز وظيفه 
ماســت تا خانه هاى تاريخى باقى مانده را 
اجــازه ندهيــم از بين برونــد. جانجان در 

 254 داراى  نهاوند  شهرســتان  گفت:  پايان 
اثــر تاريخى اســت كه بيــش از 100مورد 
آن در فهرســت آثارملى ثبت  شــده است. 
اضافه مى شــود، خانه صمصام نظام مربوط 
بــه اواخر دوره قاجار اســت و در نهاوند، 
خيابان فجر اســالم، كوچــه حيدرى واقع 

شده است.
اين اثر تاريخى در مورخ 25 اسفندماه 1380 
با شماره ثبت 5042 به  عنوان يكى از آثار ملى 

ايران به ثبت رسيد.
ســهراب خان ملقب به صمصام نظــام كه از 
نــوادگان تقى خان جاللوند بــوده، معاصر با 
محمدعلى  و  مظفرالدين شاه  ناصرالدينشــاه، 
شــاه قاجار مى زيســته است. ســهراب خان 
صمصام نظام پس از پســرعمويش آقاخان بر 

نهاوند و سرزمين ثالث حكومت كرد.

خانه تاريخى «صمصام» در نهاوند 
موزه مى شود

 بــا اين حــال بايد تمام 
از  جزئى  تشــكل ها  اين 
زيرمجموعه  و  كل  يــك 
مشابه  باشند  تشكل  يك 
آنچه در تركيه سراغ داريم 
كــه ايرالين هــا ،  هتل ها،  
يك  ذيل  و...  آژانس هــا 
تشــكل بخش خصوصى 

هستند

 گردشگرى ايران يك سال ونيم است زير فشار 
كرونا خم شــده،  در معدود مــواردى اين صنعت 
تالش كرد برخيــزد، اما موج ديگــر كرونا ضربه 
ديگرى به پيكــر نحيف اين صنعــت زد و آن را 
خانه نشين كرد! در شرايطى كه بخش هاى مختلف 
صنعت توريســم بــا ركودى بى ســابقه مواجهند،  
عزت ا... ضرغامى  بر صندلى وزارت گردشــگرى، 

ميراث فرهنگى و صنايع دستى تكيه زده است
نخســتين اقداماتى كــه وى بايد انجــام دهد چه 
مواردى است؟ سهند عقدايى سال هاست در حوزه 
گردشــگرى فعاليت مى كند ، از نظر وى بحث هاى 
كلــى ماننــد اينكه گردشــگر خارجــى بياوريم،  
اشــتغالزايى داشــته باشــيم و... گزاره هاى كلى و 
چشم اندازى است كه قصد رسيدن به آن را داريم، 
اما براى رسيدن به اين چشم انداز به ملزوماتى نياز 

است. 
وى در يــك گفت وگــوى رســانه اى مى گويــد 
سال هاست مسئوالن اين گزاره ها را مطرح مى كنند، 
امــا در واقع آنچه گفته مى شــود نتيجــه نهايى از 

اقداماتى است كه بايد پيش تر انجام داده باشيم. 
عقدايى مى افزايد: 16سال پيش گفته مى شد در افق 
1404 ما بايد به عدد 20 ميليون گردشــگر ورودى 

برسيم ، آيا به اين هدف اندكى نزديك شده ايم؟
ما اگر بخشى از گردشگران زيارتى را كه ارزآورى 
كمترى دارند كنار گذاشــته و تعداد گردشــگران 
سياحتى و گردشــگرى زيارتى با ارزآورى باال را 
جمع بزنيــم به عددى معادل چنــد صد هزار نفر 
مى رســيم كه فاصله بسيارى با 20ميليون گردشگر 

دارد. 
 اين فعال حوزه توريســم اولويت را در ســپردن 
ســازوكارهاى گردشــگرى به بخــش خصوصى 

و مديريــت پايــدار مى داند و 
مى افزايــد: در دولت هــاى قبل 
يكى از چالش هاى ما ناپايدارى 
مديريت بود. در اين سال ها بيش 
از رؤســا شــاهد تغيير معاونان 
گردشگرى بوديم كه پس از هر 
تغييــرى فعاالن بخش خصوصى 
جديد  مديران  مى شــدند  ناچار 
را با محدوده هــا و اولويت هاى 
كارى شان آشــنا كنند و به آنها 
آمــوزش دهنــد بازاريابــى در 
گردشگرى چيســت،  چند مدل 
توريســم داريم و... اين مديران 
يكــى، 2 ســال در اين صنعت 

مى ماندند و مى رفتند و اين چرخه تكرار مى شــد.  
تغييــر مديران در حالى اســت كــه فعاالن بخش 

خصوصى ثابت هستند.
 عقدايى با بيان اين مطلب بيان مى كند: تورگردانان،  
هتلــداران،  راهنمايان تور و... برخــالف مديران 
دولتى سال هاســت در اين حوزه مشــغول به كار 
هســتند، اما در سياســتگذارى ها،  برنامه ها و... يا 
مشــاركت داده نمى شوند يا ســطح مشاركت شان 
بســيار پايين اســت. در مواردى هم كه از بخش 
خصوصى نظر مشورتى خواسته مى شود در نهايت 
دولت تصميمى را  كه صالح مى داند مى گيرد. وى 
درباره ثبات مديريتى و اقتصــادى به عنوان ديگر 
دغدغــه بخش خصوصى مى گويد: فقدان ثبات در 
اين 2 عرصه موجب مى شــود فعاالن اقتصادى و 
به تبع آن فعاالن حوزه گردشــگرى به دنبال منافع 
كوتاه مدت خود باشــند. همين موضوع هم آنها را 

از توجه به كارها و اقدامات بلندمدت بازمى دارد.

تشــكل  يك  نيازمند     
واحديم

مــا  اســت:  معتقــد  عقدايــى 
خصوصى  بخــش  در  متقابــًال 
هم مشــكالتى داريــم،  از آنجا 
كه دولت به ايــن بخش اعتقاد 
نداشــته رابطه تعاملى ميان آنها 
شــكل نگرفته و هميــن امر به 
تضعيــف بخش خصوصى منجر 

شده است. 
وى تبعــات ايــن بى توجهى را 
متعدد  تشــكل هاى  شكل گيرى 
در بخــش خصوصى مى داند كه 
برخــى از آنها بــا حمايت هاى 

دولتى شكل گرفته اند.
 ايــن فعال حوزه گردشــگرى مى گويد: به عنوان 
مثــال ما در حوزه تورگردانى چند تشــكل داريم،  
در هتلدارى البته شرايط بهتر است. با اين حال بايد 
تمام اين تشكل ها جزئى از يك كل و زيرمجموعه 
يك تشكل باشند مشابه آنچه در تركيه سراغ داريم 
كه ايرالين ها ،  هتل ها،  آژانس ها و... ذيل يك تشكل 

بخش خصوصى هستند. 
عقدايى مى افزايــد: در اين تشــكل واحد قوانين 
نظارتى بر هتل ها،  آژانس  ها و... در كميســيون هاى 
تخصصى تدوين مى شود كه اين امر هم كار دولت 
را ســبك تر مى كند و هم موجب مى شــود دولت 

نقش حاكميتى خود را انجام دهد.
   بدترين دوره تاريخ هتلدارى

رئيس جامعه هتلداران هم به «دنياى اقتصاد» درباره 
وضعيت اين حوزه در دوران كرونا و اولويت هاى 
وزيــر جديد مى  گويد: ما  هزار و 300 هتل و باالى 

2 هــزار هتل آپارتمان داريم كه همگى در اين يك 
سال ونيم متضرر شده اند. 

جمشــيد حمزه زاده، بيان مى كند: مــا در ايران در 
دوره كرونا هتل ســودده نداريم و همه يا از جيب 
خرج مى كنند يا ملك هايشــان را مى فروشــند تا 
هزينه هايشان را تأمين كنند. نمونه اش يك هتل بنام 
در تهران اســت كه صاحبش براى تأمين هزينه ها 

ناچار شده ملك هاى زيادى را بفروشد.
وى با اشــاره به اينكه دو سوم كاركنان اين صنعت 
تعديل شده اند، مى افزايد: ما در بدترين دوره تاريخ 
هتلدارى كشور هستيم و وضع مان مشابه كشاورزى 

است كه زمين و محصولش را سيل برده باشد. 
حمزه زاده در همين زمينــه اولويت وزير را يافتن 
راهــكارى مشــترك بين بخش دولتــى و متوليان 
گردشــگرى مى داند و بيان مى كند: ما در اين دوره 
نيروهــاى متخصص مــان را از دســت داده ايم و 
بسيارى از آنها سراغ مشاغل ديگر رفته اند، هتل ها 

با
4 و 5 درصــد ظرفيت كار مى كنند. آنها براى اينكه 
بخشى از نيروهاى متخصص خود را نگه دارند به 
ناچار هتل هايشــان را تعطيل نكرده اند و از اين رو 

نيازمند كمك فورى هستند. 
وى واكسيناســيون فــورى فعاالن ايــن بخش را 
خواســتار شده و مى گويد: كســانى كه در صنعت 
هتلدارى مشغول كار هســتند،  كارشان مشابه كار 
كسانى اســت كه در بانك مشغول فعاليت هستند. 
اين افراد در معرض آسيب و ابتال به كرونا هستند،  
ضمن اينكه واكسينه شــدن آنها مى تواند اطمينان 
خاطر به مســافر براى رفتن به هتل بدهد و همين 
موضــوع اندكى چرخ هاى اين صنعــت را به كار 
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