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امید به کابینه
 ۱- سرانجام ســید ابراهیم رئیسی روز 
چهارشــنبه در نامه ای بــه رئیس مجلس 
شورای اسالمی فهرست وزرای پیشنهادی 
دولت سیزدهم را به مجلس معرفی کرد تا 
روند اخذ رأی اعتمــاد در مجلس آغاز و 

انجام شود...

 2021 آگوســـت    15   1443 محـــرم   6   1400 مردادمـــاه   24 یکشـــنبه  
ــان  ــا  5000 تومـ ــه +نیازمندیهـ ــه روزنامـ ــماره 4106  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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استمرار ارائه 
برنامه کاندیداهای 
شهرداری همدان

خرید تضمینی 
گندم استان 
همدان 
نصف شد

کمیسیون عفو 
همدان رتبه 
نخست کشوری 
راکسب کرد

انتظارات 
مردم همدان 
از شهردارآینده 
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همدان پیام را درفضای مجازی بخوانید
2

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com #من_ماسک_میزنم

جناب آقای 

مهنـدس سید سعید شاهـرخی
استاندار محترم استان همدان

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان سید جلیل القدر مرحوم 
خداوند  درگاه  از  و  میگوییم  تسلیت  را  شاهرخی  عبدالوهاب  سید  حاج 
سبحان برای آن پیرغالم سیدالشهدا )ع( رحمت و واسعه الهی و برای شما و 

خانواده محترمتان صبر جمیل مسألت می نماییم.

شهرداری و شورای اسالمی شهر مالیر شرکت بافتینه - شرکت بافتسان

جناب آقای 

مهندس سید سعید شاهــرخی
استاندار محترم استان همدان

ــان را  ــدر گرامیت ــت پ ــار درگذش ــف،ضایعه غم ب ــت تأس ــا نهای ب
ــرم تســلیت عــرض نمــوده  ــواده محت ــی و خان خدمــت حضرتعال
ــو  ــوم عل ــاک آن مرح ــرای روح پ ــال ب ــادر متع ــد ق و از خداون
ــکیبایی  ــر و ش ــواده صب ــرای خان ــی و ب ــرت اله ــات و مغف درج

ــم. آرزومندی

جناب آقای 

مهندس سید سعید شاهرخی 
استاندار محترم استان همدان

ــدر  ــت پ ــه در گذش ــر ضایع ــف و تأث ــت تأس ــا نهای ب
ــلیت  ــد تس ــواده ارجمن ــما و خان ــت شـ ــان را خدم گرامیت
ــما و  ــرای شـ ــزت ب ــا ع ــر ب ــای عم ــرض می کنیم.بق ع
همچنیــن رحمــت واســعه بــرای آن مرحــوم را از خداونــد 

ــتاریم. ــال خواس متع

محمد احمدوند - سرپرست شهرداری 
و  شورای اسالمی شهر نهاوند

جناب آقای 

مهندس سید سعید شاهرخی 
استاندار محترم استان همدان

ــدر  ــت پ ــه در گذش ــر ضایع ــف و تأث ــت تأس ــا نهای ب
ــلیت  ــد تس ــواده ارجمن ــما و خان ــت شـ ــان را خدم گرامیت
ــما و  ــرای شـ ــزت ب ــا ع ــر ب ــای عم ــرض می کنیم.بق ع
همچنیــن رحمــت واســعه بــرای آن مرحــوم را از خداونــد 

ــتاریم. ــال خواس متع

مدیریت شرکت لوح زرین مالیر)تولید کاغذ( 
اسماعیل حاتمی

جناب آقای 

مهندس سید سعید شاهرخی 
استاندار محترم استان همدان

بــا نهایــت تأثــر و تأســف درگذشــت پــدر گرامیتــان را 
تســلیت و تعزیــت عــرض نمــوده و از خداونــد تبــارک و 
تعالــی بــرای آن مرحــوم علــو درجــات و رحمــت واســعه 
ــاری  ــر و بردب ــدگان صب ــایر بازمان ــما و س ــرای ش و ب

مســألت داریــم.

دهکده تفریحی توریستی تله کابین 
گنجنامه

جناب آقای 

مهندس سید سعید شاهرخی 
استاندار محترم استان همدان

دکتر حیدرنژادیان 
 مدیر شعب بانک کشاورزی استان همدان              

 احترامــاً بــا نهایت تاســف و تاثر درگذشــت پــدر گرامیتان 
حــاج ســیدعبدالوهاب شــاهرخی را بــه جنابعالــی و خانواده 
محترمتــان تســلیت عرض نمــوده و از درگاه خداونــد متعال 
بــرای آن مرحــوم رحمت،آمــرزش و مغفــرت واســعه الهی 
و بــرای خانــواده محتــرم و بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی 

خواستاریم.      

جناب آقای 

مهندس سید سعید شاهرخی 
استاندار محترم استان همدان

محمد شیراوند-  شهردار فیروزان 
و شورای اسالمی شهر فیروزان

احترامــا بانهایــت تأســف و تأثردرگذشــت پــدر گرامیتــان 
ــی  ــت حضرتعال ــاهرخی را خدم ــیدعبدالوهاب ش ــاج س ح
تســلیت عــرض نمــوده، از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن 
مرحــوم رحمــت و مغفــرت واســعه الهــی و بــرای جنابعالی 

و وابســتگان صبــر و شــکیبایی مســألت مــی نماییــم.

جناب آقای 

مهندس سید سعید شاهرخی 
استاندار محترم استان همدان

بازرگانی حبیب اله طالبی 

ــدر  ــت پ ــر درگذش ــف و تاث ــت تاس ــا نهای ــاً ب  احترام
بــه  را  گرامیتــان حــاج ســیدعبدالوهاب شــاهرخی 
ــواده محترمتــان تســلیت عرض نمــوده و  ــی و خان جنابعال
از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن مرحــوم رحمت،آمرزش 
ــرم و  ــواده محت ــرای خان ــی و ب ــعه اله ــرت واس و مغف

ــتاریم.      ــکیبایی خواس ــر و ش ــدگان صب بازمان

با اولویت رانندگان تاکسی و به همت شهرداری

مرکز واکسن خودرویی در همدان افتتاح شد
برنامه مجمع نمایندگان 

برای حمایت از وزرای همدانی چیست؟

رویکرد حمایتی 
به سرمایه های استان

برای تاسوعا و عاشورا امروز تصمیم گیری می شود

استان تا شنبه تعطیل

عاشورايی ديگرعاشورايی ديگر
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا
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خبر

اميد به كابينه
 1- ســرانجام سيد ابراهيم رئيســى روز چهارشنبه در نامه اى به 
رئيس مجلس شــوراى اسالمى فهرســت وزراى پيشنهادى دولت 
سيزدهم را به مجلس معرفى كرد تا روند اخذ رأى اعتماد در مجلس 

آغاز و انجام شود.
البته پيش بينى مى شــد كه اين ليست زودتر و حتى در روز تحليف 
به مجلس ارائه شــود، اما مسائلى اين اقدام را به تأخير انداخت، اما 
با اين حال رئيس جمهور در زمان قانونى مقرر اقدام به ارسال ليست 

وزرا به مجلس براى رأى اعتماد كرد.
2- نگاهى به ليســت ارائه شده حكايت از آن دارد كه اكثر اعضا از 
جناح اصولگرا بوده و موضوع فراجناحى كه پيش از اين رئيســى از 

آن سخن گفته بود، در تشكيل كابينه رعايت نشده است.
اين موضوع البته مشكل ســاز نيست، زيرا وزرا را رئيس جمهور بايد 
انتخاب كند و هماهنگى آنها با هم نيز موضوع مهمى است كه شايد 

مانع نگاه فراجناحى در تشكيل كابينه شده است.
3- در ميــان وزراى پيشــنهادى تنها2 نماينده مجلــس قرار دارند. 
در حالى كه افراد بيشــترى مطرح بودند، اما رئيســى تصميم گرفته 

نماينده ها در مجلس به مردم خدمت كنند.
 سيد احســان خاندوزى و سيد جواد ساداتى نژاد 2 نماينده مجلسى 
هســتند كه از سوى ابراهيم رئيســى براى حضور در كابينه سيزدهم 

پيشنهاد شده اند.
خاندوزى، نماينده مردم تهران، براى وزارت اموراقتصادى و دارايى 
و ســاداتى نژاد هم كه براى وزارتخانه جهادكشــاورزى معرفى شده 
است، رئيس فعلى كميسيون كشــاورزى مجلس شوراى اسالمى و 

نماينده مردم كاشان و آران و بيدگل است. 
ــع و ســرمايه انســانى اســتان در  ــه مناب 4- توجــه رئيس جمهــور ب
چينــش كابينــه، بســيار خــوب و نشــان دهنده شــناخت كامــل وى 

از اســتان اســت.
ــاى  ــره در وزارتخانه ه ــه 19نف ــى در كابين ــر همدان حضــور 3 وزي
ــبى  ــوم فرصــت مناس ــترى و عل ــالمى، دادگس ــاد اس فرهنگ وارش
ــت  ــعه مديري ــن توس ــتان و همچني ــعه اس ــريع در توس ــراى تس ب

اســتان در دولــت ســيزدهم فراهــم خواهــد كــرد.
ــژاد  ــت احمدى ن ــر وزرا در دول ــت اكث ــابقه فعالي ــى س 5- برخ
ــالم  ــه اع ــا و كابين ــدن آنه ــژادى خوان ــراى احمدى ن ــه اى ب را بهان

ــد. ــرار داده ان شــده، ق
در حالى كه در بررسى عملكرد مديران نبايد به دوره فعاليت، بلكه به 
كارنامه بايد توجه داشــت و درباره دوره احمدى نژاد نيز تنها مديرانى 
را كه هنوز هم با وى مانده و با افكار و انديشــه هاى ضدونقيض وى 

همراه هستند، مى توان احمدى نژادى خواند.
ــه  ــتند ك ــده اى هس ــناخته ش ــراد ش ــه اف ــادى كابين ــم اقتص 6- تي
بــه اقتصــاد مقاومتــى بيشــتر از انــواع ديگــر اقتصــاد بــاور دارنــد 
و بارهــا بــر اجــراى كامــل اقتصــاد مقاومتــى و خنثى ســازى 

داشــته اند. تأكيــد  تحريم هــا 
ــاد  ــا اقتص ــه ت ــم فرصــت يافت ــن تي ــون اي ــاف اكن ــن اوص ــا اي ب
مقاومتــى را كامــل اجرايــى كــرده و توجــه بــه امكانــات و 
توانمندى هــاى درونــى بــا نــگاه بــه بازارهــاى خارجــى را 

عملياتــى ســازد.
به همين دليل حركت به سمت خودكفايى بيشتر، توليد بيشتر و افزايش 

صادرات به تمام كشورهاى جهان از اهداف اين تيم خواهد بود.
هرچند برخى نســبت به دولتى شدن بيشتر اقتصاد با اين تيم هشدار 
داده اند، اما اگر قــرار بر اجراى اقتصادمقاومتى باشــد، نبايد چنين 
اتفاقــى رخ دهد، زيرا بخــش خصوصى در اقتصــاد مقاومتى بايد 

تقويت شده و در برابر تكانه ها مقاوم شود.
7- فهرســت وزراى پيشــنهادى براى اخذرأى اعتماد به مجلس از 
شاخص هاى اعالمى رئيس جمهور همچون مردمى، جوان، جهادى و  

پرتالش و ضد فساد بودن، برخوردار هستند.
با توجه به اينكه اين وزرا بايد شــرايط تحقق شعارها و برنامه هاى 
رئيس جمهــور را فراهم كرده و با برنامه ريزى و تســريع در اجراى 
برنامه ها هدف ايران قوى را محقق كنند، اميد به كابينه افزايش يافته 

و انتظار براى كاهش مشكالت مردم با اين كابينه منطقى است.
بــا اين اوصاف انتظار مى رود مجلس با وزراى پيشــنهادى موافقت 

كرده و در تشكيل دولت و تحقق اهداف آن تسريع بخش باشد.

كميسيون عفو همدان رتبه نخست كشورى را 
در عرصه عفوهاى مؤثر به دست آورد

 بنابرگفته رئيس كل دادگسترى استان همدان كميسيون عفو استان همدان در بين تمامى 
اســتان ها در زمينه اعطاى عفوهاى مؤثر به زندانيان رتبه نخست كشورى را كسب كرده 

است.
به گزارش تســنيم، محمدرضا عدالتخواه در جريان بازديد از بازداشتگاه موقت همدان با 
بيان اينكه طرح هاى "معتذرين" و "حبل المتين" زمينه ساز بازگشت زندانيان به اجتماع شده 
است، گفت: اجراى موفق طرح هاى "معتذرين" و "حبل المتين" براى افزايش بازدارندگى 

از تكــرار جرم و كاهش آثار زيانبار عمل مجرمانه در زندان ها، عاملى براى كســب رتبه 
نخست كشورى استان از حيث اعطاى عفوهاى مؤثر شد.

وى با اشاره به اينكه كميسيون عفو استان همدان در بين تمامى استان ها در زمينه اعطاى 
عفوهاى مؤثر به زندانيان رتبه نخســت كشورى را كسب كرده است، افزود: بايد نگاه به 
افراد زندانى از زاويه اصالح، تربيت و بازاجتماعى كردن آنان باشــد و زندانيان در طول 
دوران محكوميت خود با استفاده از برنامه هاى متعدد آموزشى و تربيتى آمادگى الزم براى 

حضور مجدد و بدون مسأله در جامعه را پيدا كنند.
رئيس كل دادگسترى استان همدان با بيان اينكه شرط استفاده از عفو و نهادهاى ارفاقى در 
گام نخســت پشيمانى و توبه فرد از عمل ناشايست و مجرمانه خود و تصميم قاطع براى 

حركت در مسير اصالح و نيز كسب رضايت از متضررين از جرم است، گفت: با اجراى 
طرح معتذريــن و عذرخواهى داوطلبانه زندانى از شــاكى و نيز در جريان اجراى طرح 
"جبل المتين" كه در آن زمينه انس روح و روان فرد زندانى با قرآن فراهم مى شود عالوه بر 
آنكه احتمال بازدارندگى از تكرار جرم افزايش مى يابد، آثار زيانبار عمل مجرمانه را نيز به 

ميزان زيادى كاهش يافته و شرايط صلح وسازش نيز برقرار مى شود.
وى  با اين توضيح كه مســير ســقوط و عروج همواره براى انسان ها باز است و تا لحظه 
مالقات با مرگ هنوز فرصت توبه، بازگشت و اصالح وجود دارد بيان كرد: در صورتى كه 
زندانيان در حقيقت امر به مرحله توبه و اصالح برسند به طورقطع مشمول انواع ارفاقات 

و عفوهاى قانونى مى شوند.

ساعات كارى مركز شماره گذارى همدان 
افزايش يافت

 بنابر اعالم رئيس مركز شماره گذارى انتظامى استان همدان با توجه 
به اعمال محدوديت براى ورود ارباب رجوع به مركز شماره گذارى به 
منظور پيشــگيرى از شيوع كرونا، ساعت كارى اين مركز از 14 به 16

افزايش يافت.
ارســالن ســرمدى در گفت وگو با ايرنــا، گفت: به دنبــال اپيدمى 
ويروس كرونا بــا تدبير فرماندهى انتظامى اســتان همدان نوبت دهى 
اينترنتى در مركز شــماره گذارى راه اندازى شــد و افراد با مراجعه به 

سايت نسبت به تعيين روز و زمان حضور اقدام مى كنند.
وى بيان كرد: پيش از ورود به پيك پنجم كرونا براى هر مراجعه كننده 
10دقيقه زمان درنظر گرفته مى شــد يعنى هر 10دقيقه يك نوبت داده 
مى شــد، اما با اوج گرفتن ويروس كرونا اين زمان با تأخير 5دقيقه اى 
يعنى به 15دقيقه افزايش يافت تا ميزان تجمع افراد در سالن به حداقل 

ممكن برسد.
رئيس مركز شــماره گذارى انتظامى استان همدان گفت: بنابراين براى 
اينكه شــمار افراد در صف انتظار بيشتر نشود ساعت كارى اين مركز 
از 14 به 16 افزايش داشته است و در 9 باجه پيش بينى شده در مركز 

شماره گذارى به مراجعان خدمات موردنياز ارائه مى شود.
ســرمدى بيان كــرد: روزانه به 400 نفر در ايــن مركز خدماتى نظير 
تعويض پالك و شــماره گذارى، نقل وانتقال خودرو، تعويض قطعات، 
صدور ســند المثنى خودرو و احراز ســكونت افرادى كه در سايپا و 
ايران خــودرو براى خريد وســيله نقليه نام نويســى كردند، صورت 

مى گيرد.
وى گفــت: تمامى تدابير الزم براى پيشــگيرى از تجمع و ازدحام و 
رعايت فاصله گذارى فيزيكى در مركز شماره گذارى درنظر گرفته شده 
اســت و در اين راستا صندلى ها در داخل محوطه قرار گرفتند تا افراد 
در صــف انتظار به جاى داخل ســالن در داخــل حياط و فضاى باز 

حضور داشته باشند.

1- برخى از وزراى پيشنهادى رسانه گريز هستند. گويا رسانه ها براى 
يافتن  سابقه خبر، مصاحبه و گفت وگويى از آنها پس از اعالم نام آنها 
به عنوان وزير پيشنهادى به مشــكل خورده اند. گفتنى است در ميان 
وزراى پيشنهادى از وزير ارتباطات هيچ سابقه خبرى در دست نيست.

2- شــيرين كارى يك روابط عمومى به بازخواســت او منجر شــده 
است. گويا اين روابط عمومى كه براى تبريك به رئيسى براى رياست 
جمهورى عجله داشــته از عنوان حجت االسالم براى رئيس جمهور 
استفاده كرده اســت. گفتنى است استفاده از اين عنوان به مذاق مدير 
اين روابط عمومى خوش نيامده و دســتور جمع آورى اقالم تبليغاتى 

آماده شده و بازخواست روابط عمومى را داده است.
3- با مشــخص شدن وزير كشور پيشــنهادى برخى سعى در القاى 
نظامى بودن استاندار آينده استان دارند. گويا اين عده سابقه همكارى 
و هم لباس بودن با وزير پيشــنهادى را دليل اين پيش بينى قطعى خود 
اعالم مى كنند. گفتنى است استاندار همدان فقط در دولت احمدى نژاد 

سابقه فعاليت نظامى نيز داشته است.
4- آب معدنــى الكچــرى كــه ورود آن ممنوع اســت، در برخى 
فروشگاه هاى كشور به فروش مى رســد. گويا اين اقدام در شرايطى 
اســت كه كشــور يكى از بدترين شــرايط ارزى خود را پشت سر 
مى گذارد. گفتنى اســت در برخى فروشگاه ها آب معدنى خارجى با 

قيمت 100 تا 150 هزار تومان به فروش مى رسد.
5- يك واحد توليدى مهم استان در آستانه اضمحالل و خروج از خط 

توليد قرار دارد. گويا 
 در صورت اجراى جريمه سنگين يك واحد توليدى اين واحد توان 
توليد را از دست خواهد داد. گفتنى است اين جريمه سنگين به دليل 

فروش توليد خارج از شبكه توزيع انجام شده و قانونى است.
6- تخريب وزراى پيشــنهادى همدانى در فضاى مجازى آغاز شده 
است. گويا در اين تخريب ها ادعاهايى غير واقعى براى تأثيرگذارى بر 
مخاطب مطرح شــده است. گفتنى است اين تخريب ها در كانال هاى 

بى شناسنامه مطرح و در گروه ها و كانال هاى ديگر بازنشر مى شود.
7-پويش هاى حمايت از برخى داوطلبان شهردارى فعال شده است.

گويا اين پويش ها براى تأثيرگذارى بر راى اعضاى شــورا در انتخاب 
شهردار فعال شده اند. گفتنى است برخى پويش ها نيز براى توجه شورا 
و دعوت از داوطلبانى كه گزينه شــورا براى شهردارى نيستند، فعال 

شده اند.
8- كاغذهاى رسيد خودپردازها و كارتخوان ها مشترى پيدا كرده اند. 
گويــا هر كيلوگرم از اين نوع كاغذ حداقل پنج هزار و 500 تومان در 
مراكز بازيافت خريدارى مى شــود. گفتنى است از آنجا كه رسيدهاى 
كاغذى بانك چاپ ليزرى دارند و بازيافت آن راحت تر است با قيمت 

باالترى خريد و فروش مى شوند.
9- تعريف ماليات هاى جديد به فعاالن رمزارزها در ايران رسيد. گويا 
ســازمان امور مالياتى  پيشنهاد داده معامالت رمزارزها براى شناسايى 
و اخذ ماليات چارچوبى قانونى پيدا كند.گفتنى اســت ماليات بر سود 
ســرمايه، ماليات پايه ثابت و ماليات شغلى سه نوع مالياتى هستند كه 

سازمان امور مالياتى پيشنهاد كرده است.
10- موج پنجم كرونا تقاضا براى خريد خودرو را افزايش داده  است. 
گويا با شيوع موج پنجم كرونا و با افزايش بيكارى و تعديل نيروهاى 
انســانى شركت ها، تقاضا براى خريد خودرو زياد شده است.  گفتنى 
اســت برخى از مردم خودروهاى ايرانى مى خرند تا بتوانند معيشت 
خود را با عضو شــدن در تاكســى هاى آنالين تامين كنند. از اين  رو 

خريد خودروهاى زير 200 ميليون تومان در بازار رونق گرفته است.

 بيش از 18ماه از همه گيرى كرونا در همدان 
مى گــذرد و در حال حاضر 80 هزار و 647 نفر 
در اين اســتان به اين بيمارى مبتال شده اند كه 
متأســفانه 2هزار و 447 نفر از آنها محكوم به 

مرگ بودند.
از چند روز گذشته هم ميزان مرگ ومير در استان 
باال رفته و به روزانه حدود 10نفر رسيده است 
به طورى كه در روز گذشــته هم 11همدانى بر 
اثــر ابتال به كرونا مرده انــد از همين رو به نظر 
مى رســد تزريق بيش از 410هزار دز واكســن 
عليه كرونا در بين همدانى ها نتوانســته چندان 
جوابگو باشد و هر روز دايره مرگ در اين استان 

گسترده تر مى شود.
واكســن هايى كه در همدان تزريق مى شــود 
ســينوفارم، آســترازنكا و كووبركت است كه 
همگى مورد تأييد وزارت بهداشــت هستند با 
اين حــال هيچ كس نمى تواند ادعا كند كه افراد 
واكسينه شده در برابر بيمارى كرونا ايمنى 100

درصدى دارند چراكه شــواهد نشان داده است 
بســيارى از مبتاليان به اين بيمارى دز نخست 
واكسن خود را دريافت كرده اند، اما با اين حال 

گرفتار كرونا شده اند.
بيمارستان بهشتى به عنوان يكى از چند بيمارستان 
كانون كرونا، اقدام به برپايى بيمارستان سيار و 
صحرايى كرده اســت و وضعيت بيماران اين 
مركزدرمانى چندان خوشايند نيست همين اتفاق 
در بيمارســتان بعثت، سينا و آتيه هم در جريان 
است به طورى كه بررسى ميدانى خبرنگار ما از 
اين بيمارستان ها نشان مى دهد مردم همدان يكى 
پس از ديگرى به دايــره مبتاليان و فوتى هاى 

كرونا اضافه مى شوند.
سردخانه هاى بيمارســتان هاى كانون كرونا در 
همدان گواه بر اين است كه مرگ هاى كرونا هر 
روز بيشتر از قبل شده اند و حتى محتمل است 
تعداد مرگ ها بســيار باالتر از آنچه باشد كه از 

تريبون رسمى علوم پزشكى اعالم مى شود.
مراكز بهداشــتى كه در اســتان تســت كرونا 
مى گيرند هم روزانه با تعداد زيادى مراجعه كننده 
مواجه هســتند تا جايى كه 85 درصد تست ها 
مثبت گزارش شــده اند اين درحالى است كه 
شواهد ميدانى خبرنگار ما نشان مى دهد مراكز 

و پايگاه هاى بهداشتى كه تست كرونا مى گيرند 
در برخى موارد امكان پاســخگويى برايشــان 
مقدور نيست و افراد مشكوك به بيمارى مجبور 
مى شوند يا به پايگاه ديگرى مراجعه كنند و يا 

روز ديگرى را براى مراجعه انتخاب كنند.
از همين رو، يكى از پزشكان بيمارستان بهشتى 
در پاسخ به خبرنگار ما مبنى بر اينكه چرا در موج 
جديد بيمارى ابتال ســرعت باالترى پيدا كرده 
است، گفت: متأسفانه با شــيوع نوع دلتاكرونا 
سرعت بيمارى باال رفت و همين اتفاق موجب 
شد تعداد بيماران«آى.ســى.يو» هم به مراتب 
بيشتر شود به طورى كه من در روزهاى كشيكم 
در بخش«آى.ســى.يو» شاهد بودم كه پيشرفت 
بيمارى در بين اين بيماران بسيار سريع بوده و 
متأسفانه دچار آمبولى، پنوموتوراكس و سكته 
قلبى مى شــوند كه در بين آنها درگيرى ريه از 
مابقى حادتر است و به ساعتى نكشيده اكسيژن 
بدن افت مى كند، اگرچه ممكن اســت به زور 
دستگاه و ماسك اكســيژن بيمار را احيا  كنيم، 
اما مجدد افت اكســيژن پيدا مى كند و حتى به 
اينتروپ هم پاسخ مثبت نمى دهد و متأسفانه در 

عرض چند ساعت تسليم مرگ مى شوند.
وى افزود: بى توجهى به دستورالعمل ها مهمترين 

عواملى هســتند كه بيمارســتان هاى همدان را 
به اين روز انداخته اســت، متأسفانه آمار مبتال 
باالرفته و اينكه گفته مى شود روزانه 85 درصد 
تســت هاى كرونا مثبت هســتند يعنى بايد در 
يكى،2هفته آينده گزارشى از مرگ هاى 2رقمى 

را در همدان شاهد باشيم.
هنوز  همدان  علوم پزشــكى  دانشــگاه  رئيس 
دلخوش اســت با تزريق 410هزار دز واكسنى 
كه در همدان تزريق شــده است زنجيره انتقال 
بيمارى را سست كند غافل از اينكه در آن سوى 
ماجرا بيش از 2هزار و500 همدانى به صورت 
سرپايى و ثابت در بيمارســتان هاى همدان به 

علت كرونا بسترى هستند.
اكنون هم به تازگى پــس از آنكه گمانه زنى ها 
براى تعطيلى كشــور قوت گرفت ستاد استانى 
مقابله با كرونا اعالم كرده اســت از دوشــنبه 
25مردادماه تا 30 مردادماه براى مقابله با شيوع 
بيمارى تمامى ادارات، ســازمان ها و بانك هاى 

استان به جز مشاغل ضرورى تعطيل هستند.
اين درحالى اســت كه از چهارشــنبه به دليل 
مصادف شدن با ايام سوگوارى سيدالشهدا(ع) 
و عزادارى عاشــورا و تاسوعا براساس تقويم 
رسمى كشور تعطيل است اين بدان معنا است 

كه در عمل ستاد استانى كرونا تنها 2 روز استان 
را تعطيل كرده اســت آن هم به غير مشــاغل 

ضرورى!
اعالم اين خبــر واكنش هايى را بين مردم و در 
محافل مختلف با خود به دنبال داشــته است، 
گروهى معتقدنــد اين تصميم گيــرى نه تنها 
نمى تواند كمكى بــه مديريت كرونا كند، بلكه 
فرصتى را براى عده اى كه شــايد جريمه هاى 
يك ميليون تومانى خروج از شهر برايشان هزينه 
خاصى به شمار نيايد فراهم مى كند تا به سفر رفته 
و يا از تعطيالت براى حضور در دورهمى هاى 
خانوادگى اســتفاده كنند كه متأسفانه 62درصد 
ابتال هم بر اثر همين جمع هاى درون خانوادگى 

در استان ما گزارش شده است.
اين شرايط همچنين احتمال حضور مسافران و 
اقوام خانواده هايى كه به هر دليلى ممكن است 
به مقصد همدان راهى سفر شوند را هم تقويت 
مى كند كــه خود مى تواند يكــى از بزرگترين 
كانون هــاى انتقال بيمارى را تشــكيل دهد. از 
طرفى كســبه و بازاريان هــم محدوديت ها را 
ديگر مانند روزهاى نخستين جدى نمى گيرند و 
هركدام با تبصره و ماده اى خود را از اجراى اين 

قانون معاف مى كنند.

تعطيالت 2روزه ستاد هم توان سست كردن زنجيره را ندارد

روزانه بيش از 900 همدانى
 كرونا مى گيرند 

 ســتاد كرونــاى اســتان در پى شــيوع 
بيمارى در اســتان و دو رقمى شــدن آمار 
مرگ و ميــر همــدان كليــه فعاليت هاى 
صنوف، ادارات، بانك ها را به جز مشــاغل 
ضــرورى  و ادارات آب، برق و اورژانس 
اجتماعــى از تاريخ 25 تــا 30 ام مرداد ماه 

ممنوع اعالم كرد.
مشاغل ضرورى شامل مشاغل گروه يك كه 
مايحتاج مردم را تامين مى كنند هســتند كه 

اجازه فعاليت دارند.
معاون سياسى امنيتى و اجتماعى استاندارى 
اظهار  نيز  صنــوف  فعاليت  دربــاره  همدان 
داشــت: هر چند تعطيلــى برخى صنوف و 
ايجاد محدوديت بــراى فعاليت آنها موجب 
بروز مشكالتى در معيشــت شهروندان مى 
شود اما حفظ سالمت مردم و جان انسان ها 

باالتر و با اهميت تر از معيشت آنها است.
اجراى  متولى  بايد  گفت:  آزادبخت  مصطفى 
هر يك از مصوبات ســتاد كرونا مشخص و 
به آنها نيز اين موضوع ابالغ شــود همچنين 
در صورت كوتاهى در همراهى با مصوبات 
ستاد كرونا فرد خاطى بايد به دستگاه قضايى 

معرفى شود.
وى بــا بيان اينكه شــرح وظايف هر يك از 
دستگاه ها و مسئوالن در پيشگيرى از شيوع 
كرونا بايد مشخص باشــد، افزود: باز بودن 
برخى از صنوف و مغازها مورد تاييد نيست 
بنابراين بايد بازرسى ها را با قوت و قدرت 

اجرا شود.
همچنيــن بنا بر اعالم رئيس پليس راهنمايى 
و رانندگى اســتان،  كليــه مبادى ورودى و 
خروجى اســتان در اين مدت بسته خواهد 
بــود و با متخلفان برخــورد جدى و اعمال 
جريمه يك ميليون تومانى خواهد شد كه در 
صورت پرداخت نشدن بيش از يك ماه اين 

مبلغ دوبرابر مى شود.
در هميــن راســتا فرماندار همــدان هم كليه 
مجوزهاى تردد در همدان را لغو كرده است و 
از مردم خواسته تا از حضور در فرماندارى ها 

براى گرفتن مجوز خوددارى كنند.
محمد محمدى گفت: در راستاى تصميمات 
اتخاذ شــده تردد بين شهرســتانى در استان 

منعى ندارد اما تردد بين اســتانى و جاده اى 
از 12 ظهر امروز اعمال خواهد شد .

 در همين راســتا مديركل تبليغات اسالمى 
اســتان نيز عنــوان كرد: مراســمات مذهبى 
هم كه توســط هئيت ها و عزاداران حسينى 
برگزار مى شود بايد بارهايت پروتوكل هاى 

بهداشتى باشد.
مديــركل دفتر امــور اجتماعى اســتاندارى 
همــدان هــم تاكيد كــرد: رعايــت دقيق 
جريان  در  بهداشــتى  هــاى  دســتورالعمل 
برگزارى آئين هاى ويژه عزادارى ماه محرم 
ضرورى اســت وهرگونه بى توجهى به اين 
موضــوع مى توانــد منجر به افزايش شــما 

بيماران و مبتاليان به ويروس شود.
مهرداد نادرى فر همچنين بر تقويت سيستم 
نوبــت دهى در مطــب هــا، تعطيلى بازى 
هاى رايانه اى، شــهر بازى ها، باشگاه هاى 
ورزشى، ممنوعيت برگزارى مجالس ترحيم 
در مســاجد و تعطيلى آرايشگاه ها(مشروط 
به اينكه ســه نفر بيشتر در اين اماكن حضور 

نداشته باشند)، تاكيد كرد.
شايان ذكر اســت براى چگونگى برگزارى 
مراسم عاشورا و تاسوعا هنوز تصميم گيرى 
نشده است و تبليغات اسالمى و فرماندارى 
چگونگى برگزارى اين مراســم را به تصميم 
گيرى هــاى بعدى محول كرده كه در امروز 

اعالم خواهد شد.
تمامــى  حاضــر  حــال  در  متاســفانه 
شهرســتان هاى اســتان در وضعيت قرمز 
هســتند و مجموع بيماران بســترى مثبت 
به 21 هــزار و 831 و بيماران ســرپايى 
مثبــت به 58 هزار و 816 نفر  رســيدت 
كه متاسفانه بيش از 2 هزار و 447 نفر از 
آنان قربانى مرگ شــده اند كه آمار فوتى 
هــا از ديروز با مــرگ 11 همدانى به دو 

است. رسيده  شدن  رقمى 
شامل  يك  گروه  مشاغل  فهرست   

موارد زير است:
1- كارخانه ها و كارگاه هاى توليدى، مراكز 
صنعتــى و معدنى، كشــاورزى، شــيالت، 

كشتارگاه، انبار و سردخانه عمومى
2- مراكز زير ساختى و حياتى، مراكز تامين 
و توزيع آب، برق، گاز، مديريت پســماند، 
فاضالب و فعاليت هاى تصفيه و تهويه هوا، 

پااليشگاه ها و جايگاه هاى سوخت
3- حمــل و نقــل عمومى كاال و مســافر 
برون شهرى شــامل ريلى، هوايى، جاده اى و 

دريايى.
4- كرايه خــودرو بدون راننــده، پاركينگ 

عمومى
5- مراكز نظامى، انتظامى و امنيتى

زنجيره اى،  غذايى،  مواد  فروشــگاه هاى   -6
سبزى  و  ميوه فروشــى ها  ســوپرماركت ها، 

فروشى ها، ميادين ميوه و تره بار
7- مراكــز توليد، نگهدارى، توزيع و فروش 

محصوالت پروتئينى و خدمات وابسته
8- مراكز توليد و عرضه فرآورده هاى لبنى و 

نانوايى (توليد فراورده هاى نانوايى)
9- مراكز بهداشــتى، درمانــى، اورژانس و 
تاميــن آمبوالنــس دولتــى و خصوصى و 

مشاغل مشابه
10- داروخانه هــا، مراكز و فروشــگاه هاى 
دامپزشكى، پخش دارو، عطارى و داروهاى 

سنتى و بذر
11- مراكز تهيه، توليــد و طبخ مواد غذايى 
و خوراكــى آماده و صرفا بيرون بر (شــامل 
تمام گروه هاى غذايى سرد، گرم، آشاميدنى، 
بستنى و آبميوه، خشكبار، شيرينى و مشاغل 

مشابه)
خدمات  ارتباطى،  اپراتورهاى  خدمات   -12

الكترونيك و فعاليت هاى پستى
(اعم  اينترنتى  خدمــات  شــركت هاى   -13
از تاميــن كنندگان اينترنت، فروشــگاه هاى 
اينترنتى و شــركت  هاى خدماتــى مبتنى بر 

اينترنت)
14- رسانه هاى مكتوب و بر خط و مشاغل 

مشابه
15- مراكــز نگهدارى خدماتى ســالمندان، 
و  توان بخشــى  مراكز  جانبــازان،  معلوالن، 

مراقبتى و آسايشگاه ها
16- تعميرگاه هــاى انــواع خــودرو، لوازم 
كامپيوتر،  الكترونيكى،  الكتريكــى،  خانگى، 

تاسيساتى، كليه خدمات فنى و كارواش
17- فروشــگاه هاى انــواع قطعــات، لوازم 
صيادى،  الكترونيكــى،  الكتريكــى،  يدكى، 
كشــاورزى و تاسيساتى و ســاير ملزومات 

مورد نياز توليد
18- فروشــگاه هاى انواع مصالح ساختمانى 
از قبيــل گــچ، ســيمان، ســراميك، لوله و 
و  (آهن  فــوالدى  محصوالت  اتصــاالت)، 
آلومينيــوم) و پاســاژهاى تخصصــى نظير 
الستيك، قطعات يدكى، آهن آالت، كامپيوتر 
(به اســتثناء پوشاك، كيف، كفش و موبايل) 

و آهن آالت
19- كارگاه هاى صنعتى و ساختمانى (مانند 

جوشكارى و تراشكارى و مشابه آن)
20- چاپخانه ها،ليتوگــراف، تايپ و تكثير 
و دفاتــر فنى مرتبط، دفاتــر آگهى تبليغاتى، 

فروشندگان كاغد و مقوا
21- خشكشويى ها

22- مراكز فروش عينك هاى طبى
23- فروش گل و گياه تزيينى و طبيعى

24- فروشگاه هاى لوازم ايمنى و آتش نشانى
25- سينما خودر/ تئاتر خودرو

26- مراكــز اقامتــى (شــامل هتــل، متل، 
مهمان پذير، پانسيون و مشاغل مشابه)

27- فروشــگاه هاى مواد شيميايى با كاربرد 
صنعتى و كشاورزى

28- فعاليــت تيــم هاى ملــى و ليگ هاى 
وابسته در رشته هاى مختلف

خانگى،  حيوانــات  ملزومات  و  غــذا   -29
ملزومات و تجهيزات دامپزشكى

براى تاسوعا و عاشورا امروز تصميم گيرى مى شود

استان تا شنبه تعطيل

همدان پيام را درفضاى مجازى بخوانيد
 براساس تصميم ستاد كرونا براى تعطيلى سراسرى شماره بعدى 

همدان پيام شنبه منتشر خواهدشد.
برهمين اســاس بخش ادارى روزنامه ودفاتر شهرستانى تا ظهرروز 
دوشــنبه آغاز محدوديت ها فعــال بوده و پاســخگوى مراجعات 

وتماس هاى شهروندان مى باشد.
برهمين اســاس پوشــش اخبار، برنامه ها ومراســم ويژه تاســوعا 
وعاشوراى حسينى توسط خبرنگاران وتيم رسانه ديجيتال همدان پيام 
www.hamedanpayam.comدر پايگاه اينترنتى به نشــانى

كانــال تلگرامــى بــه آدرس t.m/hamedanpeyam و پيج 
اينستا گرامى به ادرس hamedanpeyam به صورت آن الين 
و پوشــش لحظه اى انجام خواهدشد.شــهروندان محترم مى توانند 
از طريــق ارتباط با ادمين كانال تلگرامى ويا اينســتاى روزنامه نكته 
نظــرات و اخبار و مطالب خودرا ارســال نمايند.قبولى عزاداريها و 
ســالمتى همه هم استانيها وهمراهان هميشگى روزنامه آرزوى قلبى 
ماســت با رعايت فاصله وپروتكل هاى بهداشتى واستفاده از ماسك 

مراقب خود وعزيزانتان باشيد.
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خبـر آدينه

حل مشكالت معيشتى، ايجاد اشتغال و 
مبارزه با فساد از اولويت هاى دولت جديد

 جنگ حق و باطل هميشــگى اســت و تا قيامــت ادامه خواهد 
داشــت و وظيفه ما دفاع از حق و مبارزه با ظلم است همان كارى كه 

امام حسين(ع) در روز عاشورا انجام دادند.
امام جمعــه نهاوند در خطبه هــاى نمازجمعه گفت: پيام هميشــگى 
عاشــورا مقاومت در برابر دشمن است و تنها راه نجات جامعه  مبارزه 
با ظلم و ظالم است.حجت االسالم والمسلمين عباسعلى مغيثى افزود: 
امام حسين(ع) اصل اسالم را با قيام حفظ كرد و دين خدا را از نابودى 

نجات داد و بايد ياريگر نداى ايشان تا قيامت باشيم.
وى در بخــش ديگرى از خطبه هــا گفت: توطئه هاى دشــمنان در 
هفته هاى اخير با شكست مواجه شد و آنها مى خواستند بر ضدانقالب 

تبليغات انجام دهند كه موفق نشدند.
مغيثى افزود: دشمنان مى دانند كه انقالب اسالمى از قدرت بازدارندگى 

بااليى برخوردار است و هر تهديدى را با قدرت پاسخ مى دهند.
وى بيــان كــرد: اميدواريم دولــت جديد با تمام تــوان براى تحقق 
خواسته هاى مردم و مطالبات رهبر انقالب تالش كند و اميدى كه در 

دل مردم ايجاد شده است را بيشتر كند.
وى گفت: مبارزه با فســاداقتصادى و سياسى و انواع فسادها از ديگر 
اولويت هاى دولت جديد اســت، چون اين فسادها ضربه هاى زيادى 

به كشور زده است.
 عكس گرفتن 2 سفير انگليس و روسيه 

بوى حقارت ملت ايران را مى دهد 
امام جمعه اســدآباد هم گفت: عكس گرفتن 2 سفير انگليس و روسيه 

بوى حقارت ملت ايران را مى دهد و ما آن را محكوم مى كنيم.
حجت االسالم سيد موسى حســينى مجد، در خطبه هاى نمازجمعه با 
تأكيد بر رعايت تقواى الهى، نمازگزاران را به عمل به خوبى و دورى 
از معصيت و گناه توصيــه كرد و گفت: امام صادق(ع) در روايتى در 
بحاراالنــوار مى فرمايد كه خداوند هر نعمتى را بــه بنده اى داد از او 
نگرفت مگر به ســبب گناه كه ســزاوار سلب آن نعمت شد، خداوند 
نعمت هايى به انســان مى دهد كه گاهى قدردان آن نيست و شكرش 

را به جا نمى آورد.
وى با اشاره به آغاز ماه حزن و اندوه شهادت حضرت اباعبدا...(ع) و 
در آســتانه تاسوعا و عاشورا، اين ايام غم بار را تسليت گفت و افزود: 
محرم، ماه بزرگى براى گرفتن درس بصيرت، دشمن شناســى، ايثار و 
امربه معروف اســت كه بايد اين آموزه ها مرور و جامه عمل پوشــانده 

شود .
حسينى مجد به بذل و بخشش مال در راه امام حسين(ع) در ايام محرم، 
بيان كرد: ســردرب منازل و ادارات را مزين به نام شهيدكربال كنيد و 

عزادار امام حسين(ع) باشيد.
امام جمعه اسدآباد با محكوم كردن روش ومنش عكس گرفتن 2 سفير 
انگليس و روسيه در ســفارتخانه انگليس، گفت: اين 2سفير با خالى 
گذاشتن يك صندلى براى آمريكا و گرفتن عكس بوى تحقير ملت ما 
را مى داد چراكه در سال 1332 اين 3 سفير در دوران سلطنت بر ايران 
تســلط داشتند، ما از ديپلماسى و شوراى امنيت ملى كشورمان انتظار 

داريم كه جواب كوبنده اى به اين 2 سفير داده شود.
 دستورات ستادكرونا براى عزادارى ها الزم االجراست

همه بايد تابع تصميمات ســتادملى كرونا باشــيم و بــراى مهار اين 
ويروس تالش كنيم.

امام جمعه مالير در خطبه هاى نمازجمعه مالير گفت: همه بايد تسليم 
تصميمات ستادملى كرونا باشيم و براى مهار اين بيمارى تالش كنيم.

حجت االسالم محمدباقر برقرارى افزود: تاكنون اگر نمازجمعه تعطيل 
نشده به خاطر رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى از سوى نمازگزاران 
اســت و چنانچه ســتادكرونا تصميم به تعطيلى نمازجمعه بگيرد، ما 

مخالفتى نداريم، چراكه سالمت مردم در اولويت است.
وى به روند رو به رشــد واكسيناسيون در كشــور اشاره و بيان كرد: 
بايد واكســن ايرانى تقويت شــود و به خاطر دسترسى پايدار، امنيت 
بيولوژيــك، صرفه اقتصــادى، توانايى فنى و ابزار قدرت به ســمت 

واكسن ايرانى حركت كنيم.
برقرارى گفت: اگر واكســن ايرانى را تقويت نكنيم، دشمن از همين 

ابزار عليه ما استفاده مى كند.
وى فرارسيدن سالروز ورود آزادگان سرافراز به كشور در 26مردادماه 
را از مناسبت هاى مردادماه عنوان كرد و گفت: ما شهد شيرين پيروزى 
در 8 ســال دفاع مقدس را در بازگشت افتخارآفرين آزادگان سرافراز 
لمــس كرديم و نتيجــه مقاومت آنان در زير شــكنجه هاى روحى و 

جسمى دشمن بعثى، پيروزى در جنگ بود.
امام جمعه مالير بيان كرد: هم اكنون نيز ملت ايران درس بزرگى كه از 
آزادگان به عنوان آموزگاران نظام اســالمى دريافت مى كنند، مقاومت 
اســت و بايد علم و پرچم مقاومت را ســر دست بگيريم و در مقابل 

دشمنان بايستيم، چراكه دشمن رو به زوال و نابودى است.
  يكى از معجزات تقوا حال خوب انسان است  

امام جمعه رزن در ابتداى خطبه اول خود همه نمازگزاران را به رعايت 
تقوا دعوت كرد و افزود: يكى از اثرات تقوا، داشتن حال خوب انسان 
اســت همچنان كه در دعاى كميل آمده است گناه موجب نعمت به 

نقمت مى شود و حال خوب انسان را از بين مى برد. 
حجت االسالم والمسلمين على اكبر منصورى گفت:يكى از مسائلى كه 
آرامش را از زندگى ها برده است و موجب ايجاد استرس و اضطراب 
بخصوص در بين نوجوانان شــده اســتفاده نكردن صحيح از فضاى 

مجازى است. 
امام جمعه رزن در خطبه دوم هم با عرض تسليت ايام عزادارى سيد و 
ساالر شهيدان امام حسين(ع) مطالبى را بيان كرد: نخست اينكه با توجه 
به قرارگرفتن در پيك پنجم كرونا بر رعايت هرچه بيشتر شيوه نامه هاى 
بهداشتى تأكيد كردند و همچنين اشاره كردند كه در عمل به فرمايشات 
مقام معظم رهبرى ســتاد مردمى مقابله با كروناى شهرستان رزن آماده 
جمع آورى نذورات ماه محرم و كمك هاى مؤمنانه شما مردم بزرگوار 

و توزيع آن در بين خانواده هاى نيازمند است.

افتتاح كارخانه آب معدنى اسدآباد 
در هفته دولت

 در حال حاضر قسمت بيشتر دستگاه هاى اين كارخانه نصب شده و 
با اتمام نصب مابقى دستگاه ها اين كارخانه وارد چرخه توليد مى شود.

مدير اداره صنعت، معدن و تجارت اســدآباد از افتتاح و بهره بردارى 
كارخانه آب معدنى اين شهرستان در هفته دولت خبر داد و بيان كرد: با 
راه اندازى اين طرح توسط سرمايه گذار بخش خصوصى براى 20 نفر 
از جوانان بومى شهرســتان به صورت مستقيم اشتغال ايجاد مى شود با 
اينكه طرح توان توليد 8 هزار بطرى آب معدنى را در هر يك ســاعت 
خواهد داشــت.مصطفى حيدرى در گفت وگو با ايســنا، گفت: اين 
كارخانه واقع در اراضى بياج(انتهاى شهرك سيد احمد) بيش از5 سال 
پيش راكد و تعطيل شده بود كه با جذب سرمايه گذار جديد در آينده 

نزديك احيا و به چرخه توليد باز مى گردد.
وى در ادامه با اشــاره به كمبود مرغ در شهرســتان بيان كرد: با توجه 
به شــرايط ماه محرم و افزايش تقاضاى مردم براى مرغ ميزان سهميه 

اختصاص يافته به شهرستان متأسفانه پاسخگو نيست.
حيدرى ميزان سهميه روزانه اختصاص يافته مرغ به شهرستان را 5تُن 
برشــمرد و گفت: عالوه بر اين ميزان سهميه 3 تا 4 تُن نيز به صورت 
آزاد مرغ گرم وارد بازار شــده كه در روزهاى عادى اين مقدار مرغ به 

نسبت جمعيت براى شهرستان كافى است.
وى همچنين افزود: متأســفانه مردم نيز در بحث خريد مرغ عدالت را 
رعايت نكــرده و بيش از مقدار و نياز خانواده اقدام به خريد مى كنند 
كه همين امر نيز در بحث كمبود مرغ از نقش مؤثرى برخوردار است.
حيــدرى بيــان كــرد: در حال  حاضر شهرســتان اســدآباد داراى 6

عمده فروشى و 15ُخرده فروشى عرضه مرغ بوده كه بازرسى هاى الزم 
از سطح اين واحدها به صورت مشترك و از طريق واحد بازرسى اداره 
صمت انجام مى شود.وى گفت: به دليل تقاضاى باال سهميه مرغ فعلى 
اختصاص داده شــده به واحدهاى مرغ فروشى ظرف 2ساعت توسط 
مشتريان خريدارى شــده و واحدهاى عرضه مرغ از همان 2 ساعت 

ابتدايى فروش مرغ خود اقدام به تعطيلى مغازه خود مى كنند.

دانش آموزان نهاوندى به مرحله كشورى 
جشنواره علمى پژوهشى راه يافتند

 مدير آموزش وپرورش نهاوند از راهيابى 40 نفر از دانش آموزان 
نهاونــدى به مرحله كشــورى دومين جشــنواره علمى پژوهشــى 

پژوهش سراهاى كشور خبر داد.
 محمدحســين دارايــى گفــت: دوميــن دوره جشــنواره علمى 
پژوهشى پژوهش ســراهاى دانش آموزى كشور در 10رشته  ادبيات، 
زيست فناورى، سلول هاى بنيادى، گياهان دارويى، علوم آزمايشگاهى، 
كدنويسى، نجوم، انرژى هاى نوين، علوم وفنون فضايى و فناورى نانو 
برگزار شد كه 40 نفر از دانش آموزان نهاوندى موفق شدند به مرحله 

كشورى اين جشنواره راه پيدا كنند.
وى افزود: از اين تعداد دانش آموزِ راه يافته به مرحله كشــورى، 9نفر 
از دوره ابتدايــى، 13نفر دوره اول متوســطه و 18نفر از دوره دوم 
متوسطه هستند. مدير آموزش وپرورش نهاوند با بيان اينكه عملكرد 
دانش آموزان شهرستان در اين دوره از جشنواره بسيار درخشان بوده 
اســت، بيان كرد: در مقايسه با كل استان، 20درصد از راه يافتگان به 

مرحله كشورى، متعلق به شهرستان نهاوند است.

17ميليارد تومان براى اجراى مجتمع هاى آبرسانى روستايى مالير 
اختصاص يافت

 مالير-خبرنگار همدان پيام: 17ميليارد تومان اعتبار براى مجتمع هاى آبرسانى روستايى مالير اختصاص 
يافت.

 نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى در ديدار با مديرعامل شركت مهندسى آب وفاضالب كشور، 
احداث مجتمع هاى آبرســانى روســتايى را ضرورتى مهم در حوزه آب وفاضالب اين شهرستان برشمرد و 
گفت: در اين نشست درباره روستاهايى كه به صورت "تك روستايى" بوده و زيرنظر آب وفاضالب نيستند، 

بحث و گفت وگو شد.

حجت االســالم احد آزادى خواه افزود: در همين رابطه مصوب شــد آمار روستاهايى كه عالقه مند هستند 
زيرنظر آب وفاضالب اداره شــوند، احصا و پس از صورتجلســه شــورا و تأييد بخشدار، توسط اينجانب 
براى شــركت مهندسى آب وفاضالب كشور ارسال شــود و طبق قول مساعد مديرعامل شركت مهندسى 
آب وفاضالب كشور، تا حدود 5 هزار نفر كه جمعاً 15روستا را شامل مى شود، طرح هايى همچون تعمير و 

تجهيز و اصالح شبكه در حوزه آب وفاضالب روستايى اجرا شود.
وى گفت: در اين ديدار همچنين مقرر شــد جداى از اعتبارات تخصيصــى، 10ميليارد تومان اعتبار براى 
مجتمع هاى آبرسانى على آباد دمق، كريم آباد، واشان و كهكدان، تا پايان سال مالى 1400 اختصاص يابد كه 
پيش از اين نيز توسط رئيس سازمان برنامه وبودجه كشور نيز 7 ميليارد تومان اعتبار تخصيص داده شد كه 

در مجموع 17ميليارد تومان براى مجتمع هاى آبرسانى شهرستان اختصاص يافت.

 كبودراهنگ- خبرنــگار همدان پيام: با همه توان 
مطالبه گر حقوق از دســت رفته مردم شهرستان هاى 
بهار و كبودراهنگ هســتم و از وزراى دولت جديد 

مى خواهم  فاصله خود با مردم را كاهش دهند.
نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس شــوراى 
اسالمى در نخستين نطق ميان دستور خود در نشست 
علنى مجلس شوراى اســالمى گفت: حق و حقوق 
مردم شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ در چند سال 
اخير به دليل نداشتن نماينده پايمال شده و  اعتبارات 
اين 2 شهرستان به ديگر شهرستان ها اختصاص يافته 

است.
فتح ا...  توســلى مردم حوزه انتخابيه خود را بى ادعا، 
تالشــگر و توليدكننــده، امــا متأســفانه محروم و 
كم برخوردار دانســت و افزود: اين قشر كشاورز و 
محروم در همه صحنه  ها حضور پرشــور دارند و با 
وجود فشــارهاى اقتصادى و همــه  بداخالقى هاى 
انتخاباتى توانستند با رأى خود مهر تأييد ديگرى بر 

نظام مقدس جمهورى اسالمى بيفزايند.

وى در نطق ميان دســتور خود در نشســت علنى در 
مجلس شوراى اسالمى با  تســليت فرارسيدن ايام 
عزادارى اباعبدا...الحســين(ع) و تشكر از مردم براى 
حضــور در انتخابات، گفت: يــاد و خاطره مرحوم 
جعفرى نماينده فقيد حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ 
را گرامى مى دارم و از مردم شــريف حوزه انتخابيه ام 

و عوامل برگزاركننده انتخابات كمال تشكر را دارم.
نماينده مردم بهار و  كبودراهنگ گريزى بر ضرورت 
تمدن سازى اســالمى زد و افزود: امروزه نياز است  
قواى ســه گانه براى تمدن سازى اسالمى ريل گذارى 

كنند.
توسلى گفت: قواى ســه گانه براساس رهنمودهاى 
رهبرمعظم انقالب بايد كشور را به سمت تمدن سازى 
اســالمى ريل گــذارى كننــد، ريل گــذارى براى 

دستگاه هاى اجرايى به شكلى ايجاد شود كه مبتنى بر 
مطالعه و تدوين قوانين مناسب براى اداره كشور باشد 
و بــا درك اهميت وظيفه خود از برخى روزمرگى ها 

نجات يابد.
وى بيــان كرد: وزراى دولــت مردمى بايد در مقابل 
نمايندگان مردم و تك تك مردم پاسخگو باشند و از 
آنچه كه در چند سال گذشته اتفاق افتاده درس عبرت 
بگيرند و با كاهش فاصله خود با مردم بار ديگر طعم 

شيرين خدمت را به كام مردم بچشانند.
توســلى ايجــاد اميــد و نشــاط در جامعــه را يكــى 
ــزود: متأســفانه شــرايط  ــات دانســت و اف از ضروي
اقتصــادى كشــور و تحريم هــاى ظالمانــه دشــمنان 
خارجــى و جريــان ســلطه، بــذر يــأس و نااميــدى 
ــه  ــت و آنچ ــده اس ــز پراكن ــران عزي ــه اي در جامع

ــكيل  ــد تش ــر ده ــرايط را تغيي ــن ش ــد اي مى توان
ــعارهاى  ــالمى و ش ــالب اس ــراز انق ــى در ت قواي

ــل اســت. اصي
 نماينده مردم در مجلس شــوراى اســالمى گفت: 
انتخاب حجت االسالم رئيسى بارقه اميدى است كه 
در اين شرايط ايجاد شده و اميدوارم اين سيد گرانقدر 
و دولت آينده بتوانند با خدمت به مردم مجدداً شور 
و نشــاط را در سراسر ايران اسالمى ايجاد كنند و ما 
نمايندگان از هيچ كوششــى براى تحقق شعارهاى 
دولت مردمى به ويژه دولت آقاى رئيسى فروگذارى 

نخواهيم كرد.
توســلى گفت: اكنون هزاران خانواده كه تمام دارايى 
و داشــته هاى خود را براى تأمين سرپناه فروخته اند 
سال ها در انتظار تأمين مسكن توسط دولت هستند كه 

به وظيفه خود عمل كند، اما هزاران مسكن مهر حدود 
10سال اســت كه ناتمام مانده و در دولت قبل اراده 
براى تكميل آنها وجود نداشت و برخى چهارديوارى 
مخروبه اى را بدون هيچگونه امكاناتى تحويل مردم 

داده و مى دهند.
نماينــده مــردم بهــار و كبودراهنــگ در مجلس 
شوراى اســالمى بيان كرد: اينجانب به عنوان يكى از 
دوســتداران آقاى رئيســى اعالم مى كنم كه مجلس 
شوراى اسالمى با وجود حمايت هايى كه  از وى دارد 
نظارت بر عملكرد دولــت آينده را يكى از وظايف 
مهم دانسته و مطالبات نظام و مردم را پيگيرى مى كند.

توســلى بيان كــرد: از مردم شهرســتان هاى بهار و 
كبودراهنگ كه فرزند خود را اليق خدمت دانســتند 
و مدال ارزشمند نوكرى و اعتماد را به اينجانب عطا 
كرده اند صميمانه قدردانى مى كنم و اميدوارم خادمى 
صادق بــراى پيگيرى آرمان هاى اصيــل انقالب و 
خواسته هاى امام(ره) اين انقالب و پيگيرى مطالبات 

مردم عزيز 2شهرستان باشم.

 وزرا فاصله خود با مردم را كاهش دهند

 مشــاور شــهردار و رئيــس ســازمان مديريت 
حمل ونقل بار و مسافر شهردارى همدان از سياه پوش 
شدن ناوگان حمل ونقل عمومى شهر همدان در ايام 

ماه محرم خبر داد. 
محمدرضا بياناتى گفت: به مناســبت فرارسيدن ماه 
محرم و ايام سوگوارى و عزادارى ساالرشهيدان و در 
راستاى فضاسازى معنوى و سياه پوش كردن سيماى 
شــهر، نصب پرچم هاى مشــكى و بنرهاى مرتبط با 
مضمون محرم در ناوگان حمل ونقل عمومى شــهر 

همدان انجام شد.
وى بيان كرد: گراميداشــت ياد و نام شــهداى كربال 
و توجه به شــعائر و ارزش هاى دينى و اســالمى از 

مهمترين رسالت هاى ســازمان مديريت حمل ونقل 
بار و مســافر شهردارى همدان است كه با هماهنگى 
معاونت هاى زيرمجموعه  سازمان، ناوگان حمل ونقل 

عمومى شهر همدان سياه پوش  شد.
بياناتــى گفت: نصب پرچم و بنــر مرتبط با موضوع 
عاشــوراى حســينى(ع) بر روى تعــداد كثيرى از 
اتوبوس ها، تاكســى هاى درون شــهرى، وانت بارها، 
خودروهاى ســنگين و نيمه ســنگين با هدف اشاعه 
فرهنگ عاشــورايى و ايجاد شورحسينى(ع) صورت 
گرفته است كه اميدواريم در ترويج اين فرهنگ ناب 
قدم برداشته باشيم و اين امر موردتوجه و رضايت آقا 

اباعبدا...الحسين(ع) قرار گيرد. 

وى با بيــان اينكــه آذين بندى و ســياه پوش كردن 
ساختمان هاى ســازمان و معاونت هاى زيرمجموعه 
نيز انجام شــده اســت، در ادامه افــزود: با توجه به 
شيوع گسترده ويروس كرونا و لزوم رعايت الزامات 
بهداشتى و محدوديت ها، برگزارى مراسم عزادارى و 
قرائت زيارت عاشــورا در مكان هاى مسقف سازمان 
انجام  نمى پذيرد و ان شاءا... با درنظر داشتن و رعايت 
كامل پروتكل ها اين امر در اماكن روباز انجام مى پذيرد 
و ان شــاء ا... با عنايت ويژه حضرت سيدالشــهدا(ع) 
بزودى شاهد پايان يافتن كرونا باشيم تا مراسمات و 
آيين هاى مذهبى به بهترين شكل ممكن برگزار شود.■

معاون خدمات شهرى شهردارى همدان از فضاسازى 

شهر همدان براى ايام محرم خبر داد و گفت: امسال 
هم كه مانند سال گذشــته با توجه به بيمارى كرونا 
امكان فعاليت هيئات كمتر است بايد شهردارى تالش 
بيشــترى كند تا چهره  شــهر براى ماه محرم و صفر 
و ايام شــهادت اباعبدا...(ع) و يارانش سوگوار شود. 
حسين مردانى درخصوص فضاسازى ماه محرم، بيان 
كرد: تمامى پايه بنرهاى ســطح شهر جهت اكران بنر 
اطالع رســانى مراســم ايام محرم به تعداد 70 عدد و 
متــراژ 840 مترمربــع به هيئــات مذهبى تخصيص 
يافت و  صدور مجوز نصب داربســت جهت اكران 
بنر هيأت ها در نقاط از پيش تعيين شــده رينگ سوم 
شهرى صورت پذيرفت.  وى در خصوص اكران بنر 
مناســبتى در بيلبوردهاى شهرى گفت: به متراژ 400
مترمربع با همكارى شــهردارى  هاى مناطق و سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى همدان، 

بنرهاى مناسبتى در بيلبوردهاى شهرى واقع در منطقه 
يك(معبر پياده احمدى روشن، معبر پياده استاندارى)، 
منطقه 2 (تقاطع تختى، معبر رسالت)، منطقه 3(معبر 
انديشه، ميدان فرودگاه) و منطقه 4(معبر آيت ا...نجفى، 

معبر بلوار ارتش) اكران گرديد. 
معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان در راستاى 
فضاســازى مذهبى شــبانه در اين ماه بيان كرد: طرح 
سازه هاى نورى به تعداد 52 عدد در سطح شهر نصب 
گرديده و همچنين (نورپردازى سه بعدى)ويدئومپينگ 
با موضوع محرم بر روى جداره ميدان امام خمينى(ره) 
اجرا مى شــود. مردانى افزود: در اين راستا المان هاى 
مذهبى از قبيل المان ياحســين(ع) در ميدان آرامگاه، 
المان ياحســين(ع) در بلوار خواجه رشــيد به تعداد 
15عدد و كتل ميادين در سطح شهر بيش از 40 عدد 

نصب شده است.

شهر همدان سياه پوش محرم شد 

همدان  شــهردارى  پست  كانديداى  هفتمين 
در ابتــداى جلســه با تأكيد بــر اينكه علت 
بلندمرتبه ســازى كمبود زمين است بيان كرد: 
هرچقدر از توسعه افقى شهر جلوگيرى كنيم 
در ارائه خدمات به مردم جلوتر هستيم و البته 
بايد فرهنگ ســازى در مورد بلند مرتبه سازى 

نيز انجام شود.
درويشى در رابطه با پرسش يكى از اعضاى 
شــورا مبنى بر گرايش سياسى وى، با تأكيد 
بر اينكه من عملگرا هســتم و به هيچ جناح 
سياسى وابســتگى ندارم، افزود: بنده از سال 
1370در چنديــن دولت خدمــت كرده ام و 
بــا اين حال به هيچ يــك از جناح هاى چپ 
و راســت وابســته نيســتم. خط قرمز بنده 

مقام معظم رهبرى است.
وى همچنيــن بــا بيــان اينكــه اگــر در 
بخش هــاى ســرمايه گذارى و گردشــگرى 
خــوب عمــل كنيــم و درآمــد شــهردارى را 
ــم  ــم مى تواني ــى كني ــاس متك ــن اس ــر اي ب
خدمــات خــوب و مفيــدى در ايــن حــوزه 
بــه مــردم داشــته باشــيم، گفــت: بايــد 
هويت هايمــان را بازســازى و محــالت را 
تقويــت كنيــم و بــراى جاذبه هــاى تاريخــى 
ــيم  ــته باش ــزى داش ــگرى برنامه ري و گردش
بلندمرتبه ســازى  بــا  را  شــهر  هويــت  و 
ــرار  ــر ق ــم و اگ ــرار ندهي ــعاع ق تحت الش
اســت بلنــد مرتبه ســازى انجــام شــود بايــد 
ــه  ــراى آن در نظــر گرفت ــگاه خاصــى ب جاي

ــود. ش

كانديداى تصدى پســت شــهردارى همدان 
درباره مطالبات مانده شــهردارى، بيان كرد: 
ارتقاى جايگاه حقوقى و اســتفاده از وكالى 
صاحبنظر بــراى پرونده هاى خاص ضرورى 
است، عالوه بر اين هر كارى بايد در ابتدا با 
تعامل حل شــود و اگر نتيجه اى حاصل نشد 

بايد با قانون حل شود.
درويشــى در ادامــه در رابطه بــا در اختيار 
گذاشــتن تفويض معاونان شهردارى با رأى 
شورا، گفت: اين مسأله به دليل حسن نيت در 
انتخاب افراد و شفاف سازى است، همچنين 
اين پيشنهاد براى اين است كه ثابت كنم تيم 
ندارم و مى خواهم معاون ها با ارائه عملكرد و 

با مشورت شورا انتخاب شوند.
وى در مورد راهكارهاى شهر تاب آور، بيان 
كرد: تاب آورى در بخش خدمات شــهرى و 
مديريــت بحران يكــى از وظايف مجموعه 

خدمات شهرى اســت و بايد بتوانيم در اين 
زمينــه بحران ها را مديريــت و آموزش هاى 
مربوطه را در محالت، ادارات و مدارس آغاز 

و اقدامات پيشگيرانه را نيز اعمال كنيم.
اين كانديداى شــهردارى همــدان همچنين 
دربــاره پل ســازى نيز گفت: در پل ســازى 
نمى توان سليقه اى عمل كرد و بايد بر اساس 
نظرات كارشناسانه كارگروه ترافيك و كميته 
بررسى مســائل ترافيكى شهر و استان انجام 

شود.
درويشــى در ادامه با اشاره به اينكه در مورد 
نياز همدان به قطار شهرى بايد تيم كارشناسى 
نظر بدهد، بيــان كرد: بر ســرمايه گذارى و 
گردشگرى تأكيد دارم و معتقدم اگر بخواهيم 
شــهردارى را از وضعيت كنونى نجات دهيم 
بايد اين بســتر را فراهم كنيم و در اين راستا 

شفافيت را در رأس قرار دهيم.

وى در رابطــه بــا نيروهاى اضافه شــده به 
شــهردارى و اينكه آيا با مجوز اســتاندارى 
بوده اســت يا خير، گفت: حــدود 700 نفر 
به مجموعه شــهردارى وارد شــده اند كه با 
استعداديابى، گزينش و يا رانت بوده است و 
اين افراد هزينه مضاعفى بر دوش شهردارى 
ايجــاد كرده انــد و بايد راهكار مناســبى در 
راســتاى منافع شــهر براى اين افــراد پيدا 
كنيــم و تعيين تكليف شــوند، همچنين اين 
موضوع بايد مهار شود چراكه اگر تكرار شود 
شــهردارى زمين گير مى شــود، بنابراين بايد 
فضاى موجود را اصــالح كنيم و ورودى ها 

را ببنديم.
 حواشى صحن شورا

در جلســه روزگذشــته شــورا چند تن از 
اعضــاى شــورا پرســش هاى خــود را در 
محوريت مشــخص شــدن گرايش سياسى 
درويشى مطرح كردند. اين اعضا از درويشى 
خواســتند كه نظر خود را در رابطه با برخى 
از طرح هايى كه در همدان مورد مناقشه قرار 

گرفته است را تشريح كند. 
از ســوى ديگر در جلســه مذكور پيشنهاد 
درويشــى در رابطــه بــا معرفــى معاونين 
شــهردارى به اعضــاى شــورا و اخذ نظر 
شــورا در رابطه با تنفيذ اختيارات به آنها به 

اختالف نظر ميان اعضاى شورا انجاميد. 
برخى از اعضاى شوراى اين مسأله را خالف 
قانون دانسته و برخى ديگر با استقبال از اين 

پيشنهاد خواستار اجرايى شدن آن شدند.  

تشريح جلسه روزگذشته شورا و ارائه برنامه از سوى درويشى

امروزآخرين روز برنامه شهرداران همدان
■ درويشى: عملگرا هستم و به هيچ جناحى وابسته نيستم

محمد ترابى  »
 صبح روزگذشته در ادامه ارائه برنامه ها 
از سوى كانديداهاى شهردارى همدان در 
صحن شــوراى شــهر، مجيد درويشى از 
برنامه هاى خود در برابر اعضاى شــوراى 

شهر دفاع كرد. 
نيم بيشــتر اعضاى شــوراى ششم شهر 
همدان از يك ليســت حزبى مشترك بوده 
و نزديك به يكــى از طيف هاى اصولگرا 
هســتند. اكثريت اعضاى اين طيف اصلى 
در شــوراى شــهر همدان غالبًا در سمت 
چپ رئيس شورا نشســته و با تمثيل اين 
مســأله با پارلمان فرانســه(چپ و راست 
خواندن جريان هاى سياسى از نوع نشسن 

اعضاى پارلمان فرانسه در قرن 18ميالدى 
اقتباس شده است) و در يك مزاح سياسى 
آنها را چپ هاى شــوراى شــهر همدان 

مى خوانيم.
پس از انصراف حســين افشارى فرماندار 
اســبق همدان در رقابت براى شهردارى، 
درويشــى جايگزين وى شد. گفتنى است 
كه افشــارى يكــى از نزديك ها به طيف 
قالب در شوراى شــهر به حساب آمده و 
از ايــن رو وى يكى از گزينه هاى اصلى به 

حساب مى آمد. 
بــا اين حال انصــراف وى گمانه زنى ها از 
گزينه اصلى تصدى در شهردارى همدان 

را هاله اى از ابهام برده است. 

يكى از اعضاى مســتقل شوراى شهر در 
رابطه با گزينه منتخب طيف قالب شــورا 
از ســيد مسعود حســينى نام برد. وى در 
اين رابطه مى گويد كه در ميان گزينه هاى 
حال حاضر حســينى نزديكتريــن فرد به 
اين طيف بوده و احتمــاالً وى جايگزين 

افشارى براى آنها باشد. 
با اين حال يكــى از اعضاى اين طيف در 
رابطه با حسينى با بيان اينكه وى از سوابق 
اجرايى بااليــى برخوردار نبــوده، رداى 

شهردارى همدان را اندازه او ندانست. 
اين عضو شــورا بــا بيان اينكــه در ميان 
فراكسيون مربوط به اين طيف هنوز بر سر 
گزينه اى به اجماع نرسيده اند، بيان كرد كه 

به نظر وى شــاكرى مى تواند انتخاب اين 
طيف باشد. 

امروز صبح ساعت 8:30 مجيد يوسفى نويد 
به عنوان جايگزين محمــد آئينيبه عنوان 
كانديداى  آخريــن  احتماالً  و  هشــتمين 
تصدى پست شهردارى همدان در صحن 
شورا از برنامه هاى خود دفاع خواهد كرد. 
تاكنــون عزيزاله يوســفى، سيدمســعود 
ابرارخرم،  رضا  شــاكرى،  مجيد  حسينى، 
عليرضــا عقيقــى، اميررضا يوســفيان و 
مجيد درويشى برنامه هاى خود را تشريح 

كرده اند.
در ادامــه برنامه هاى مجيد درويشــى را 

مى خوانيد: 
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خوشا دولتى كه براى رونق همدلى ها بيايد
مهدى ناصرنژاد »

 آفت بزرگى كه از ســال هاى بســيار قبل دامن جامعه اسالمى ما 
را گرفته و همچنان آســيب مى رساند، چنددستگى هاى جناحى است 
كــه نتيجه و خروجى آن تاكنون به ندرت به نفع مصالح ملى و ايجاد 

همدلى و همسويى بوده است.
بــه بيانى خيلــى واضح تــر از آن زمان كــه ذهنيت ســازى غلط و 
افراط گرايانه اى با تصور(خودى) و ( غيرخودى) در جامعه نطفه بست 
و به عنوان يك الگوى ارزشــى براى خدمت به انقالب اسالمى رواج 
يافت، سرمايه هاى اصلى و ملى كشور متأثر از قانون نانوشته اى، آرام 
و خزنده به 2 دســته تقسيم شــد و دود اين رويه افراط گرايانه حتى 
چشم خيل خدمتگذاران و دلسوزان واقعى انقالب را هم گرفت. ايده 
خودى و غيرخودى در واقع شــامل طيف هاى اصلى جريان آفرينان 
سياســى مى شده است و شــايد هم براى مصون نگهداشتن ارزش ها 
و آرمان بلند انقالب اســالمى از آفت هاى ضدانقالبى بسيار هم الزم 
بوده اســت، وليكن برداشت هاى ناخالصانه از اين عنصر آفت كش و 
استفاده ناصواب از آن موجب خدشه وارد شدن به اتحاد و همدلى و 

يكپارچگى انقالبى نزد آحاد مردم شد.
با چنين رويكردهايى شــايد سليقه اى و من درآوردى در طول حيات 
انقــالب بود كه روال عادى فعاليت هــاى اجتماعى نيز كم كم از مدار 
قانونى خارج شد و هركس سازى براى نواختن خود در دست گرفت 
و ســبقت گيرى هاى منفعت طلبانه در سايه خودمحورى هاى شخصى 
در پيكره كل جامعه رسوخ يافت. بدون شك فرار بسيارى سرمايه هاى 
پولى و انســانى و در رأس آن فرارمغزها  از كشور به اين دليل رواج 
گرفــت كه زمينه فعاليت و حيات اجتماعى و كســب وكار و خدمت 
يكســان براى همگان ممكن نبود و منشــأ مشــكالت و آسيب هاى 
فراوانى در عرصه هاى ملى شد. اينك با شكل گيرى دولت سيزدهم و 
اميد به روى كار آمدن مديرانى دلسوز و كاربلد، بخصوص با شناختى 
كه از شــخص رئيس جمهورى وجود دارد، اميدوارى هايى نزد مردم 
شكل گرفته و همگان دل در گرو ايجاد بسترهايى ايده ال براى زدودن 
غبار دلتنگى ها و ناخرســندى ها از فضاى سياسى و اجتماعى جامعه 

بسته اند.
در شرايط فعلى ايجاد همدلى و همســويى در فضاى عمومى كشور 
مانند آن داروى گياهى قابل دسترس براى هر بيمارى است كه به يقين 
طبيب هاى ســنتى، اگر مفيد هم واقع نشــود، كوچكترين و كمترين 
ضرر و زيان هم ندارد و هزينه ناچيزى كه فشــارى بر هيچ كس وارد 

نمى سازد.

8 بهشت شوراى شهر 
بازى رسانه اى با افكارعمومى 

فيض ا... مظفرپور »
 شوراى شــهر همدان كه يكى از پرحاشــيه ترين ها درخصوص 
انتخاب اعضاى جديد(دوره ششم) مى باشد و هيأت نظارت نتوانسته 
تاكنون افكارعمومى را درباره نتايج انتخابات اقناع نمايد درحالى وارد 
بازى انتخاب شــهردار شد كه پشت درهاى بسته و بدون نظرخواهى 
از نخبــگان و عموم مردم به گزينه هاى نه چندان مطرح خود رســيده 
بود و خبرى از نحوه گزينش  گزينه هايش به مردم و رســانه ها نمى داد 
به يكباره اهل رسانه و شفاف سازى گشت و با چرخش 180درجه اى 
از سياست پنهان كارى در مورد انتخاب گزينه هاى شهردارى 8 گزينه 
خــود را رود كرد و قرار را بر ارائه برنامه از طرف اين 8 نفر كه گويا 
وحى منزل بوده كه حتماً 8 نفر گزينه باشد گذاشت گويا قرار بوده در 

8 بهشت را به روى مردم همدان بگشايند. 
ابتدا صوفى را از اين 8 گزينه حذف و يوســفيان را جايگزين كردند 
و سپس نيز پس از استعفاى افشارى مجيد درويشى را جايگزين وى 
كردنــد تا عدد مقدس 8 آنها تغيير نيابد و ديروز مجيد درويشــى به 
عنوان آخرين فرد به ارائه برنامه هاى خود پرداخت و قرار است در 2

روز آينده شهردار معرفى شود.
شوراى شهر در اقدامى بى ســابقه جلسات ارائه برنامه هاى نامزدهاى 
شــهردارى را به طور گســترده از طريق اليوهاى اينستاگرامى به طور 
مستقيم پخش كرد تا همه شهروندان ببينند و بشنوند كه كانديداهاى 

شهردارى چه در چنته دارند و چه گلى به سر همدان خواهند زد.
گرچه اين اقدام كار مهمى در راســتاى شفاف سازى و ارتباط شورا با 
شهروندان مى باشد و از اين بابت از شوراى شهر ممنون بايد بود، ولى 
شــورا باكمال تأسف اين كار را براى الپوشانى محافظه كارى خود در 
انتخاب گزينه ها و محدود كردن گزينه هاى شهردارى همدان به افراد 
دست چندمى كه برخى از آنها حتى تخصص و تجربه الزم را نيز در 
اين زمينه نداشــتند، انجام داد. واال انتظار اين بود كه شوراى شهر قدم 
نخست شفاف سازى را با نظرخواهى از مردم و نخبگان و متخصصين 
شهرى و رسانه ها و احزاب و گروه هايى كه به نوعى در معرفى اعضاى 

شورا به جامعه نقش داشتند، انجام مى داد.
معتقــدم بيــش از 500 نفر در خود همــدان و در اســتان افرادى با 
تخصص هــاى باالى مرتبط با شــهردارى و تجارب گرانقدر حضور 
دارند كه شورا مى توانست از نظرات آنها چه به عنوان گزينه شهردارى 
و يا حتى به عنوان مشاور بهره مند مى شد ولى شورا در پشت درهاى 
بسته خود را و مردم همدان را به چند نفر انگشت شمار محدود كرد و 
اين كم لطفى در حق مردم دارالمؤمنين همدان كه پايتخت تاريخ وتمدن 

ايران زمين را به عنوان تابلو باالى سرخود دارد، مى باشد.
به نظر مى رســد معرفى سرپرست شــهردارى همدان از بين 8 گزينه 
راه يافته به مراحل پايانى اشــتباهى است كه بى طرفى شوراى شهر را 
زيرســؤال برده و اگر فردا روزى همين سرپرســت به عنوان شهردار 
انتخاب شد به طورقطع در محافل رسانه اى و سياسى شهردار از پيش 
تعيين شــده لقب خواهد گرفت و بهتر بود شــورا تا انتخاب شهردار 
صوفى و يا فرد ديگرى را به عنوان سرپرســت شــهردارى انتخاب 
مى كرد تا خدشــه اى به انتخاب خود وارد ننمايد. حتى انتخاب نشدن 
سرپرســت فعلى به عنوان شــهردار ممكن اســت در آينده در بين 

شهردارى ايجاد تنش و دودستگى نمايد.
در هرحال اميدواريم شــوراى شــهر با مردم صادق بوده و به دور از 
پنهان كارى شــعار شفافيت را به طورعملى و واقعى نه شعارى تحقق 

بخشد. انشاءا...

طرح مشكالت 3 مجموعه توليدى
 در جلسه جمعيت جانبازان 

 دومين جلسه كميته رفع موانع توليد و تسهيل امور سرمايه گذارى، كارگروه 
اقتصادى جمعيت جانبازان انقالب اسالمى استان برگزار شد.

در اين جلسه كه با حضور محمود احديان(دبير اين جمعيت) و نمايندگانى از 
دســتگاه هاى اجرايى و نظارتى استان برگزار شد، ضمن استماع نتايج پيگيرى 
مطالبات واحدهاى توليدى مطرح در جلسه قبلى اين كميته، مديران 3 مجموعه 
توليدى با حضور در جلســه، تقاضاى خود را در رفع معضل مبتال به مجموعه 
خود بيــان كردند و اعضاى كميتــه ضمن تعريف ســازوكار پيگيرى، موارد 
مطروحه را موردبررســى قرار دادند. گويا نتايج مطلوبى از پيگيرى مشكالت 
درخواستى توليدكنندگان در اين كميته حاصل شده كه همين مسأله نگاه جامعه 

توليد را به اين مجموعه جهادى جلب كرده است.

عزادارى ايام محرم در حسينيه امام خمينى(ره) 
بدون حضور جمعيت

 به مناسبت فرارسيدن ايام سوگوارى سيد و ساالر شهيدان حضرت اباعبدا... 
الحســين(ع)، مراسم عزادارى در حســينيه امام خمينى(ره) و در حضور رهبر 

انقالب اسالمى برگزار مى شود.
به گزارش ايســنا، امسال نيز به علت شيوع بيمارى و تأكيد رهبر انقالب 
به رعايت دســتورالعمل هاى ســتادملى كرونا، مراسم مطابق سال گذشته 
بــدون حضور جمعيت و تنهــا با حضور يك ســخنران و مداح برگزار 

مى شود.
اين مراســم به مدت 6 شب از شب هفتم تا شب دوازدهم محرم الحرام (امروز 
24مرداد تا جمعه 29مرداد) برگزار، و مشروح برنامه هاى سخنرانى و عزادارى 

هرشب از رسانه ملى پخش مى شود.

قطعى شدن خريد 30 ميليون دز واكسن
 همه بخش هاى دولتى و غيردولتى، شخصيت هاى حقيقى و حقوقى و همه 
آحاد مردم بايد براى كنترل وضعيت شــيوع اين ويروس خطرناك، هماهنگ و 

هم صدا باشند.
به گزارش ايرنا، رئيس جمهور در جلسه ستادملى مقابله با كرونا اقدام ضرورى 
و مهم بعدى را تسريع در روند واكسيناسيون عنوان و ضمن اعالم خبر قطعى 
شــدن واردات 30 ميليون دز واكســن، گفت: نظر كارشناسان بر اين است كه 
براى كنترل وضعيت نامطلوب شيوع كرونا در كشور، بايد 60 ميليون دز ديگر، 
واكسن تأمين شــود. آيت ا... ابراهيم رئيسى همچنين بر لزوم مراقبت شديدتر 
از ترددهــاى مرزى و جلوگيرى از ترددهاى غيرمجاز تأكيد كرد و افزود: آنچه 
تاكنون در اين زمينه انجام شــده الزم، اما ناكافى بوده و بايد بر رعايت ضوابط 

بهداشتى در ترددهاى مجاز نيز نظارت دقيق و مؤثر انجام شود.

محمدعلى زلفى گل(وزير پيشنهادى علوم)
 وى متولد سال 1345 در روستاى صالح آباد از حومه شهرستان آشتيان استان مركزى و 
دانش آموخته دكتراى شيمى آلى از دانشگاه شيراز و عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا 
در همدان است. قائم مقام معاون اول رئيس جمهور در بنيادنخبگان در دولت نهم، عضو 
كميسيون مشورتى نخبگان و استعدادهاى درخشان شوراى عالى انقالب فرهنگى، معاون 
آموزشى دانشكده علوم پايه، رياست و معاونت پژوهشى و فناورى دانشگاه بوعلى سيناى 
همدان، دبير و نايب رئيس انجمن شــيمى ايران(از 14سال پيش تاكنون) از جمله سوابق 

مديريتى و اجرايى وى در مراكز علمى دانشگاهى و تحقيقاتى كشور است.
دريافت نشــان درجه2 پژوهش، رتبه نخست جشنواره بين المللى خوارزمى، انتخاب به 
عنوان استادنمونه و پژوهشگر برتر كشورى، كسب رتبه شيميدان برجسته، برنده جايزه 
عالمه طباطبايى(ره) بنيادملى نخبگان، انتخاب به عنوان دانشــمند برگزيده كشــورهاى 
اسالمى و تأليف كتب و مقاالت متعدد علمى و پژوهشى بين المللى از جمله موفقيت هاى 

علمى وى است. نام برده مقاالت متعددى در زمينه سياستگذارى علم، فناورى و فرهنگى منتشركرده است. 
*رتبه هاى علمى كسب شده و كتب تأليف شده توسط زلفى گل به تفصيل به شرح ذيل است: 

 -انتخاب به عنوان يكى از 7 دانش آموخته برجسته دانشگاه صنعتى اصفهان سال  1396
1) 2-انتخاب به عنوان محقق سرآمد توسط ستاد نانوى معاونت علمى وفناورى رياست جمهورى در سال هاى 1394 و 1395

3-دريافــت لوح تقدير از وزير علوم  تحقيقات وفناورى به خاطر انتخاب توســط مركــز اطالعات و آمار علمىISI به عنوان 
دانشمند برگزيده در ليست يك درصد دانشمندان پر استناد جهان

4-انتخاب به عنوان استاد نمونه كشورى در سال 1394 
5 -انتخاب به عنوان استاد نمونه بسيجى كشور در سال 1388 

6 -پژوهشگر نمونه استان همدان در سال هاى متمادى
7-چاپ بيشــترين تعداد مقاالت علمى (در مجالتISI) در بين اعضاى هيأت علمى دانشــگاه بوعلى ســينا، وى تاكنون در 
چاپ بيش از 530 مقاله در مجله هاى بين المللى تحت نمايه ISI مشــاركت جدى داشــته كه اكثر اين مقاالت در سمينارها و 
همايش هاى علمى ملى و فراملى نيز ارائه شده است. وى تجربيات علمى خود را در كتابى با عنوان "مبانى سنتز تركيبات آلى 
با نگرشى نوين" تدوين و تأليف كرده و به عنوان سرفصل رشته هاى شيمى و شيمى آلى موردتأييد شوراى برنامه ريزى وزارت 

علوم، تحقيقات وفناورى است. 
8-مشــاركت در چاپ بيــش از 560 مقاله ISI ، بيش از 17 هزار ارجاع به مقاالت، و همچنيــن ارائه بيش از 356 مقاله در 

سمينارهاى ملى و بين المللى تاكنون
 -مشاركت در 5 ثبت اختراع ملى9

10 -تأليف 2 كتاب تخصصى كه كتاب«مبانى ســنتز تركيبات آلى با نگرشى نوين» توسط وزارت علوم، تحقيقات وفناورى به 
عنوان تنها منبع فارسى درسى مقطع كارشناسى رشته شيمى انتخاب شده است.

11 -تأليف كتاب«دانش براى دانايى» حاوى مطالبى درخصوص سياستگذارى علم وفناورى در كشور
12 -استفاده از محتواى مقاالت علمى چاپ شده در چندين كتاب آموزشى و تخصصى بين المللى و ارجاع به آنها

در مركز اطالعات و آمارعلمى ISI(جزو يك درصد مقاالت پر استناد  Paper Cited Highly  13-داراى 8 مقاله پر استناد
شيمى) و دريافت لوح تقدير از معاونت پژوهشى وزارت علوم، تحقيقات وفناورى در سال 1384

14 -داور تعداد قابل توجهى از مجالت معتبر بين المللى
15 -عضو هيأت تحريريه 3 مجله بين المللى 

16-عضو هيأت تحريريه فصلنامه سياست علمى و پژوهشى رهيافت مربوط به شوراى عالى تحقيقات وفناورى كشور.
17-استادمشاور  دانشجوى دكترى و 21دانشجوى كارشناسى ارشد فارغ التحصيل

رتبه هاى اجتماعى كسب شده:
انتخاب شهروند برگزيده سال 1384 از طرف شوراى اسالمى شهر همدان

*رتبه اجرايى كسب شده:
انتخاب به عنوان رئيس دانشگاه نمونه كشور در سال 1388

انتخاب به عنوان مديرنمونه استان در سال 1388
مسؤليت هاى اجرايى دكتر زلفى گل: از ديگر 

1 -عضو هيأت امناى دانشگاه بوعلى سينا با حكم رياست جمهورى اسالمى ايران  
2 -بازرس بنيادعلمى بوعلى سينا با انتخاب هيأت امناى بنياد و با حكم وزير فرهنگ وارشاداسالمى

3 -عضو هيأت امناى دانشگاه علوم پزشكى همدان 
4 -رئيس مجمع بسيج استان همدان

5- سرپرست و رئيس دانشگاه بوعلى سينا.
6 -عضو كميسيون دائمى هيأت امناى دانشگاه هاى كردستان و تحصيالت تكميلى زنجان

7- عضو هيأت مميزه هاى دانشگاه هاى بوعلى سينا، كردستان، ايالم، اراك 
8 -عضو گروه تخصصى شيمى شوراى عالى برنامه ريزى آموزشى و شوراى گسترش آموزش با حكم معاون آموزشى وزارت 

علوم، تحقيقات وفناورى

محمدمهدى اسماعيلى (وزيرپيشنهادى ارشاد)
 وى متولد سال 1354 در شهرستان 
كبودراهنگ همــدان و دانش آموخته 
پژوهشگاه  از  علوم سياســى  دكتراى 
علوم انســانى و مطالعات فرهنگى و 
عضو هيأت علمى دانشگاه تهران است. 
تحصيالت حوزوى را نيــز تا پايان 
دوره ســطح ادامه داده است. معاون 
فرهنگى مركز بررسى هاى استراتژيك 
رياســت جمهورى در دولــت نهم، 
معاون پژوهشــى مركز اسناد انقالب 
اســالمى و توليد بيش از 200 اثر در 
حوزه تاريخ، معاون استاندار اصفهان، 

عضو كارگروه تحول فرهنگى وزارت ارشاد در دولت نهم، مشاورفرهنگى 
توليت آستان قدس رضوى، مشاور فرهنگى و اجتماعى رئيس قوه قضائيه، 
مديركل نظارت سيماى صداوسيما و مديركل برنامه ريزى مركز تحقيقات 

صداوسيما از جمله سوابق اجرايى و مديريتى وى است.
از ديگر ســوابق اجرايى و مديريتى اسماعيلى مى توان به موارد زير اشاره 

كرد:
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى اصفهان از سال 1388 تا انتهاى 

سال 1392
 مديركل نظارت و ارزيابى برنامه هاى سيما

دبير شوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر استان اصفهان
 رئيس ســتاد انتخابات نهمين دوره مجلس شوراى اسالمى(وفق ارزيابى 
وزارت كشــور، ستاد استان رتبه نخست عملكرد را در بين همه استان ها 

به دست آورد.)
 رئيس ستاد انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهورى و چهارمين دوره 

شوراى اسالمى شهر و روستا
 رئيس كارگروه ويژه اقتصادى استان اصفهان

جانشــين فرمانده قرارگاه ســايبرى و فرمانده قرارگاه پرتوى رافع  استان 
اصفهان

جانشين فرمانده قرارگاه زيستى استان اصفهان
معاون مركز بررسى هاى استراتژيك رياست جمهورى
 مديرامور هماهنگى پژوهش هاى سازمان صداوسيما

 مدير برنامه ريزى و ارزيابى عملكرد مركز تحقيقات سازمان صداوسيما
عضو شوراى پژوهش هنرى كشور

برخى از سوابق علمى وزير پيشنهادى دولت سيزدهم به شرح زير است:*
عضوكميسيون دائمى دانشگاه صنعتى اصفهان

عضو شوراى پژوهش هنرى كشور
عضو شــوراى تحقيقات و شــوراى پژوهشى مركز موســيقى سازمان 

صداوسيما
عضو و دبير شوراى سياستگذارى مركز تحقيقات

عضو كميته علمى انتخاب پژوهشگران برتر سازمان صداوسيما
رئيس كميســيون فرهنگى و اجتماعى مركز بررســى هاى اســتراتژيك 

رياست جمهورى
رئيس كميسيون رسانه مركز بررسى هاى استراتژيك رياست جمهورى

اســماعيلى تأليفات متعددى اعم از كتاب و مقاله در حوزه فلسفه، انديشه 
و فرهنگ از خود برجاى گذاشــته است كه از آن جمله مى توان به موارد 

ذيل اشاره كرد:
«انديشه سياسى آيت ا...خامنه اى» منتشر شده توسط دفتر مقام معظم رهبرى

«اگر پهلوى ادامه مى يافت»
«رجال ايرانى قرن چهاردهم»
«جنگ جهانى عليه سوريه» 

امين حسين رحيمى 
(وزير پيشنهادى دادگسترى)

 وى متولــد ســال 1347 در ماليــر و 
ــه و  ــته فق ــرى در رش ــه دكت دانش آموخت
حقــوق جــزا، قاضــى دادگســترى بــا بيش 
از 35 ســال خدمــت در مشــاغل مختلــف 

قضائــى اســت.  
معاون منابع انســانى و امورفرهنگى قوه 
قضائيــه، نماينــده مردم ماليــر و عضو 
مجلس  در  حقوقى  قضائى و  كميســيون 
هشتم و سخنگوى اين كميسيون و عضو 
هيأت تطبيق و بررسى مصوبات دولت با 
قوانين بود،  همچنين وى مشــاور رئيس 
قوه قضائيه، دادســتان ديوان محاســبات 
كشور، رئيس كل ديوان محاسبات كشور، 
معــاون سياســى و امنيتى دادســتان كل 
قوه قضائيه  رئيس  مشــاورعالى  و  كشور 
مجلس  امورهماهنگى  مركــز  رئيــس  و 
از جمله ســوابق مديريتى و اجرايى وى 

است. 
از ديگر ســمت هاى قضائى و حقوقى وى 

عبارتند از:
1. داديار دادسراى عمومى مالير

2. دادرس و قاضى دادگاه حقوقى 2 مستقل 
بوانات استان فارس 

3. دادرس دادگاه حقوقى 2 مالير
4. رئيس شعبه دادگاه عمومى مالير

5. معاون رئيس كل دادگسترى همدان
6. مستشار دادگاه هاى تجديدنظر تهران

7. معاون رئيــس كل دادگاه هاى عمومى و 
انقالب تهران

8. قاضى ســتاد بازرســى ويژه رياســت 
قوه قضائيه

9. مسئول شوراهاى حل اختالف كشور
مجلــس  هشــتم  دوره  نماينــده   .10
ــيون  ــخنگوى كميس ــوراى اسالمى(س ش
قضائــى و حقوقــى مجلــس و عضــو 
مصوبــات  بررســى  و  تطبيــق  هيــأت 

ــن) ــا قواني ــت ب دول
11. مشاور رئيس قوه قضائيه

12. معاون امنيتى دادستان كل كشور
15. مشاورعالى رئيس قوه قضائيه

1-چندى پيش همدان پيام به عنوان رسانه اى 
توسعه گرا كه پيشرفت و توسعه استان و كشور 
را بــه عنوان هــدف دنبال مى كنــد، در مطالبى 
از نبــود نامى از مديــران همدانى در گمانه زنى 
ليســت هاى كابينه دولت ســيزدهم انتقاد كرده 
و خواســتار توجه رئيس جمهور كه با استان و 
ســرمايه هاى استان آشنا اســت، به سرمايه هاى 
انسانى استان و استفاده شايسته از آنها شده بود.

اين مطلــب هرچند بــر عده اى گــران آمد و 
همدان پيام متهم به ســهم خواهى شد، اما از آنجا 
كــه منافع عمومــى را مطرح كرده بــود به نظر 

موردعنايت و توجه قرار گرفته است.
2-با آنكــه در ليســت هاى ابتدايــى مبتنى بر 
گمانه زنى ها نام هيچ مدير همدانى مطرح نبود و 
نگرانى از بى توجهى به سرمايه هاى انسانى نخبه 
استان مشهود بود، با انتشار ليست نهايى مشخص 
شد كه اين گمانه زنى ها بيشتر سهم خواهى بوده 

و با واقعيات فاصله بسيار داشته است.
در ليست نهايى وزراى پيشنهادى حضور 3 نخبه 
همدانى نشــانگر شناخت كامل رئيس جمهور از 
نخبگان و ســرمايه هاى انسانى اســتان بود كه 
امكان اســتفاده از ســرمايه هاى ديگر استان در 
نهادها و سازمان هاى كشورى نيز با اين شناخت 

افزايش يافته است.
3- توجه رئيس جمهور به نخبگان و سرمايه هاى 
انســانى استان ارزشــمند و خوب است، اما در 

توسعه مديريت استان كافى نيست.

اين توجــه نيازمند حمايت همه به ويژه حمايت 
نمايندگان استان است تا با حمايتى سازمان يافته 
عالوه بر زمينه ســازى رأى اعتمــاد به 3 وزير 
همدانى پيشــنهادى از طريق مجمع و رايزنى با 
مجامع نمايندگان ديگر استان ها، شرايط رشد و 
ارتقاى ديگر ســرمايه هاى انسانى مطرح استان 
در كشــور را نيز فراهم كرده و شــرايط توسعه 

مديريت نيروهاى نخبه استان را ايجاد كنند.

4- مشــهور اســت همدانى هــا از هم حمايت 
نمى كننــد و اين موضوع به ويــژه در انتصابات 

بسيار به زيان همدانى ها تمام شده است.
در برخى انتصابات رقابت همدانى ها با هم منجر 
به بيرون و باال آمدن نيروهاى غيربومى شــده تا 
آن نيروها با حمايت از ديگر غيربومى ها شرايط 
به قهقرارفتن نيروهاى همدانى بومى را با ميدان 

ندادن به آنها فراهم كنند.

5- رقابت بومى ها با هم در انتصابات همواره به 
زيان آنها و به نفع غيربومى ها بوده است و اكنون 

نياز است اين روند تغيير كند.
رونــدى كــه موجــب شــده تــا در ســمت هاى 
و  معلمــان  اســتخدام  ادارات،  كارشناســى 
ــرى در  ــاى كارگ ــرى نيروه ــه كارگي ــى ب حت
برخــالف  اولويــت  اســتان  كارخانه هــاى 
قانــون بــا حمايــت مديــران غيربومــى بــا 

بــا  و  باشــد  خــاص  غيربومــى  نيروهــاى 
واگــذارى كارهــا بــه آنهــا، اكثــر نيروهــاى كار 

اســتان در حســرت كار بماننــد.
6- سرمايه هاى انسانى استان، نيروهايى شايسته 
و ارزشمند هستند و استفاده از آنها به نفع مردم، 

كشور و استان است.
بــا رويكرد دولــت مردمى به نيروهاى اســتان 
انتظــار مى رود همه اين رويكرد را تقويت كرده 
و با دورى از تخريب نيروهاى استان و حمايت 
از تمامــى نيروها، شــرايط حضــور حداكثرى 
سرمايه هاى انسانى استان در مديريت هاى دولت 

سيزدهم را ايجاد كنند.
7- توســعه مديريت در استان اقدامى الزم براى 
توســعه همه جانبه اســتان اســت، زيرا حضور 
مديران اســتان در وزارتخانه ها و ســازمان ها و 
نهادهاى كشــورى با كمك آنها به توسعه استان 

همراه خواهد بود.
اين كمك نافى عدالت و نــگاه متعادل مديران 
به كشور نيست، زيرا بر مبناى عدالت نيز استان 
همدان نيازمند توجه و حمايت بيشــتر در مسير 
توســعه در دولت كرامت و مردمى براى جبران 

عقب ماندگى ها است.
موضــع و برنامه نماينده هاى اســتان درمجلس 
براى حمايت از وزراى همدانى هنوز مشخص 
نيست و حال بايد منتظر بود تا در صحن مجلس 
رأى نماينده هاى مــردم در حمايت از نيروهاى 

بومى استان مشخص شود.

برنامه مجمع نمايندگان براى حمايت از وزراى همدانى چيست؟

رويكرد حمايتى به سرمايه هاى استان
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يادداشت

پرداخت هاى بى سابقه بيمه سالمت 
به مؤسسات و مراكزدرمانى استان 

 مديركل بيمه سالمت استان از پرداخت 500ميليارد ريال به مراكز و مؤسسات درمانى 
استان همدان بابت مطالبات فروردين ماه و ارديبهشت ماه 1400 خبر داد. 

به گزارش اداره كل بيمه ســالمت استان، سعيد فرجى گفت: از ابتداى سالجارى تاكنون 
مبلغ 500ميليارد و 605ميليون ريال به مؤسسات و مراكزدرمانى استان همدان پرداخت 
شده است كه از اين رقم، مبلغ 167ميليارد و 614ميليون ريال مربوط به هزينه هاى سطح 
يك روستايى و مابقى يعنى مبلغ 332 ميليارد و 991 ميليون ريال به بيمارستان هاى دولتى 
دانشگاهى، دولتى غيردانشگاهى و ساير مؤسسات و مراكزخصوصى و خيريه پرداخت 

شده است.وى با اشاره به تســويه مطالبات سال 1399 مؤسسات و مراكزدرمانى استان 
بيان كرد: در ســال  1399مبلغ 4 هزار و 32 ميلياردريال به مؤسسســات و مراكزدرمانى 
دولتى و خصوصى اســتان همدان پرداخت شد كه از اين مبلغ 693 ميليارد ريال مربوط 
به هزينه هاى ســطح يك روستايى و مابقى به بيمارســتان هاى دولتى دانشگاهى، دولتى 

غيردانشگاهى و ساير مؤسسات و مراكز خصوصى و خيريه پرداخت شد.
فرجى گفت: با توجه به شرايط خاص كنونى و لزوم حمايت هاى همه جانبه دستگاه ها از 
حوزه سالمت به ويژه پرسنل فداكار كادردرمان كه با جانفشانى در حال مقابله با ويروس 
خطرناك كرونا هستند، پرداخت به موقع مطالبات مؤسسات و مراكزدرمانى در دستور كار 

سازمان بيمه سالمت قرار دارد.
مديركل بيمه سالمت همدان در ادامه با بيان اينكه در طرح نسخه نويسى الكترونيك در 

استان به پيشرفت هاى خوبى رسيديم، بيان كرد: سازمان بيمه سالمت در راستاى استقرار 
دولــت الكترونيك، چاپ دفترچه هاى بيمه ســالمت را متوقف كرد. اين طرح منجر به 
تسريع روند ارائه خدمات درمانى، كاهش هزينه ها و مديريت منابع، شفافيت در رسيدگى 
و بررسى خدمات ارائه شده به بيمه شدگان سازمان بيمه سالمت و همچنين صرفه جويى 

در مصرف كاغذ و تنظيم هوشمند اسناد رسيدگى براساس قوانين مربوطه مى شود.
وى همچنين درخصوص ارائه خدمات به بيماران كرونايى گفت: با توجه به اوج گيرى 
شــيوع كرونا در اســتان و كشور، ســازمان بيمه ســالمت تمام تالش خود را جهت 
حمايت هاى بيمه اى و درمانى از بيمه شدگان در كشور به كار بسته است و در اين مسير 
 PCR داروى بيماران مبتال به كرونا مانند فاويپيراوير، رمدسيوير و... همچنين آزمايش

تحت پوشش بيمه سالمت قرار دارد.

شيرمادر براى نوزاد بهترين سرآغاز زندگى است
مادران براى تداوم در شيردهى 

نيازمند حمايت هستند

پيــام:  همــدان  هنرى لطيف پور-خبرنــگار  اســدآباد-كبرى   
شــيرمادر بــراى نــوزاد بهتريــن ســرآغاز زندگــى اســت و عــالوه 
ــراى  ــيارى ب ــى بس ــه اى و عاطف ــاى تغذي ــودن مزاي ــالم ب ــر س ب
ــادر  ــيردهى م ــه ش ــود اينك ــراه دارد. باوج ــه هم ــوزاد ب ــادر و ن م
ــه  ــادران ب ــت و م ــان نيس ــا آس ــت، ام ــى اس ــد طبيع ــك رون ي
ــاز  ــداوم آن ني ــير دادن و ت ــاز ش ــراى آغ ــادى ب ــاى زي حمايت ه

ــد. دارن
هفته جهانى شــيرمادر بيش از 30ســال است كه ســاليانه و با هدف 
شــناخت و اهميت تغذيه با شيرمادر براى همه مادران و اطالع رسانى 
عموم مردم در بيش از 125كشــور جهان جشن گرفته شده است. در 
سال 1990 سياستمداران يونيسف و سازمان بهداشت جهانى با هدف 
همكارى و حمايت از تغذيه با شيرمادر اصول و استانداردهاى جهانى 
تنظيم كردنــد. نتيجه گيرى اين گردهمايى ها صدور ســاليانه اعالميه 
و شــعار به منظور باالبردن آگاهى همگانى دربــاره اهميت تغذيه با 

شيرمادر و ترويج آن در سراسر جهان بود.
دانشــكده علوم پزشكى اسدآباد در هفته جهانى شيرمادر امسال پيرو 
اهداف كلى هفته جهانى شيرمادر اقدام به اجراى برنامه هاى حمايتى، 

آگاهى رسانى و تشويقى كرده است.
مديرگــروه ســالمت خانــواده و جمعيــت معاونــت بهداشــتى 
در ايــن زمينــه گفــت: برنامه هــاى حمايتــى، اطالع رســانى و 

ــت. ــده اس ــام ش ــورد انج ــن م ــويقى در اي تش
ــوص  ــده در اين خص ــرا ش ــاى اج ــه برنامه ه ــزادى ب ــه به فهيم

ــر اســت: ــوارد زي ــامل م ــه ش ــرد ك ــاره ك اش
1- برگــزارى جلســه هماهنگــى و برنامه ريــزى در معاونــت 
ــر و  ــت بهداشــتى و كارشناســان ناظ ــا حضــور معاون بهداشــتى ب
ــيرمادر و  ــى ش ــه جهان ــزارى هفت ــاى برگ ــعار و برنامه ه ــالغ ش اب

ــيرمادر. ــه ش ــزارى كميت برگ
ــيرمادر  ــا ش ــه ب ــج تغذي ــورى تروي ــزارى كارگاه غيرحض 2-برگ

ــى. ــطوح محيط ــى س ــت تمام جه
ــا  ــه ب ــت تغذي ــات اهمي ــا موضوع ــى ب ــپ آموزش ــه كلي 3-تهي

شــيرمادر، شــيردهى در دوران كرونــا، تغذيــه تكميلــى. 
ــا و  ــا موضــوع شــيردهى در كرون 4-برگــزارى وبينــار آموزشــى ب

نقــش تغذيــه بــا شــيرمادر در تكامــل كــودكان.
ــا  ــى حضــورى و غيرحضــورى ب ــات آموزش ــزارى جلس 5- برگ
ــه  ــت تغذي ــوص اهمي ــتى درخص ــيوه نامه هاى بهداش ــت ش رعاي

ــدف. ــاى ه ــراى گروه ه ــيرمادر ب ــا ش ب
6-تهيه و ارسال پمفلت تغذيه با شيرمادر و غذاى كمكى.

7-تهيه پوستر شيرمادر.
8-ساخت كليپ تهيه غذاى كمكى.

9-مصاحبه با مادران موفق در امر شيردهى.
10-درج مقاله در خبرگزارى ايسنا(در تهران و همدان.)

ــا و كانال هــاى مجــازى معتبــر و  ــه در كانــال آدراپان 11-درج مقال
پرمخاطــب شهرســتان

12-تجليــل از مــادران شــاغل شــيرده بــا اهــداى جوايــز و 
يــر لوح تقد

13-تجليل از مادران غيرشاغل
14-انجام مشاوره اصولى شيردهى جهت مادران شيرده

جهــت  مراجعه كننــده  مــادران  از  همه جانبــه  15-حمايــت 
دريافــت خدمــات مشــاوره شــيردهى

ــا  ــه ب ــت تغذي ــوع اهمي ــا موض ــى ب ــابقه نقاش ــزارى مس 16-برگ
ــيرمادر ش

17-برگزارى مسابقه ساخت كليپ تهيه غذاى كمكى
ــا  ــالمت ب ــات جامع س ــز خدم ــاوال در مراك ــزارى كارن 18-برگ

بهداشــتى شــيوه نامه هاى  رعايــت 
19-تجليــل از خيريــن و ســمن هاى فعــال در امــر ترويــج تغذيــه 

بــا شــيرمادر 
20-نصب بنر شعار هفته شيرمادر در معاونت بهداشتى

ــيرمادر  ــعار ش ــتفاده از ش ــه ادارات جهــت اس ــه ب ــال نام 21-ارس
در ســربرگ نامه هــا

اسكناس: اغنيا در حاشيه امن مالياتى
 گويا همه چى اول براى باالدستى ها امن و امانه!!

آسيا: تعطيالت نيم بندى دردى را دوا نمى كند
 جز اينكه ترافيك را باال ببره هيچى توش نداره!!

آفرينش: تزريق 2 ُدز، شرط برگزارى كالس
 خب اينطور كه بوش مى ياد امســال هــم هر خانه يك معلم 

پابرجاست!!
پيشرو: دلتا به كودكان هم رحم نمى كند 

 ديگه به صغير و كبير هم رحم نمى كنه!!
عصرآزادى: تزريق آرامش 

 نكنه اينم ُدزبندى كردن با شرايط سنى!!
دنياى اقتصاد: ورود جمعيت به فاز پيرى

 بدون شرح!!
همشهرى: راه هاى نرفته خريد واكسن 

 دوست ندارن پا بزارن تو جاى پاى ديگران!!
ايران: همه دوباره عليه كرونا 

 دست به دست هم دادن كه بكوبنش زمين!
عجب شير: رفاه دالالن به جاى رفاه نيروى كار

 هميشه همه جا حرف اول مى زنن!!
نوآوران: تجربه زودهنگام پيك ششم كرونا با بازگشايى مدارس

 ديگه بعد از 2سال تجربه، خم چِم كار اومده دستمون!!
دنياى اقتصاد: طرح 10روزه مهار كرونا 

 فعًال يه برنامه 10روزه بچينيد تا ببينيم چى پيش مى ياد!!
صبح اقتصاد: 40 درصد اقتصاد ايران ماليات نمى دهند 

 60درصد مابقى هم هنوز از فيلتر رد نشدن!!
اقتصادآينده: گرانى هاى بيشتر در ماه هاى آينده

 از االن آب پاكى رو ريختن كه جاى هيچ گله و شكايتى نباشه!!
فرهيختگان: نفس مردم دست دالل ها

 قبلش با الكل ضدعفونى كردن نگران نباشيد!!

با هم باشيم تا كنترل و مهار كرونا 
ممكن شود 

 ما ايرانى ها هميشه در مواقع بحران و گرفتارى خيلى زود همديگر را 
درمى يابيم و كنار يكديگر قرار مى گيريم.

كمك به همنوع، همدلى و همراهى در سختى ها و دشوارى ها از خلقيات 
ما ايرانيان است و البته اين مهم ريشه در عقايد و فرهنگ ما دارد.

تجربه دوران دفاع مقدس و شــرايط سخت ديگر به خوبى گوياى اين 
مطلب است و جامعه در چنين شرايطى منسجم و هماهنگ عمل كرده 

است.
وضعيت امروز جامعه به لحاظ شيوع بيش ازپيش كرونا و باالرفتن آمار 
مبتالها، بسترى ها و فوتى هاى ناشــى از اين بيمارى شرايط سخت و 
طاقت فرسايى را براى مردم عزيز و دوست داشتنى ايران رقم زده است.

امروز با اينكه روند واكسيناســيون قدرى ســرعت گرفته است، اما تا 
رســيدن به نقطه مطلوب در اين زمينه خيلى فاصله داريم و متأســفانه 
بخش عمده اى از جامعه در معرض ابتال به بيمارى كرونا آن هم از نوع 

پيشرفته آن يعنى دلتا قرار دارند.
بيمارستان ها مملو از افراد مبتال به اين بيمارى است و به رغم تالش ها و 
مجاهدت هاى كادردرمان، همچنان شاهد افزايش بسترى ها و متأسفانه از 

دست دادن تعداد زيادى از هموطنانمان هستيم.
در چنين شــرايطى صدالبته مســئوليت و مأموريت عوامل بهداشتى 
و درمانى و دســتگاه هاى ذى ربط دوچندان شــده و انتظار مى رود با 
توجه به دســتور و تأكيد مقام معظم رهبرى شــاهد تسريع در روند 
خدمات رســانى به مردم و كنترل بيمارى باشــيم. عالوه بر اين، رفتار 
و كنش مردم بسيار حايزاهميت اســت و رعايت كامل پروتكل هاى 
بهداشتى از ســوى آنها كليدى ترين و مهمترين عامل در كنترل روند 

شيوع بيمارى است.
اكنون وقت آن است كه بيشتر همديگر را دريابيم و با وحدت و همدلى 
در كنار يكديگر تالش كنيم تا اوج گيرى بيمارى در كشور متوقف شود.
مراقبت بيشتر و توجه به هشــدارهاى بهداشتى موجب خواهد شد تا 
كنتــرل بيمارى با هزينه كمترى انجام شــود و كادر درمان بهتر بتوانند 

مأموريت هاى خود را به سرانجام برسانند.
ايــن مراقبت ها بايد از ناحيه تمامى افراد جامعه باشــد وگرنه رعايت 
پروتكل ها توسط بخشى از جامعه فايده اى ندارد؛ پس بياييد با هم باشيم، 

با هم حركت كنيم و با هم به مبارزه با بيمارى كرونا برويم.

پنجشــنبه  روز  در  كــه  مراســمى  در   
بيســت ويكم مردادماه با حضــور آزادبخت 
معاون سياســى، امنيتى اســتاندارى همدان، 
سرپرست  شاكرى  همدان،  فرماندار  محمدى 
شهردارى همدان، سردارفرجى، حيدرى مقدم 
رياست دانشــگاه علوم پزشكى، دهبانى صابر 
مدير منطقه يــك شــهردارى و خيرانديش 
سرپرســت مركز بهداشــت برگــزار گرديد 
نخستين مركز خودرويى واكسيناسيون كرونا 

در شهر همدان افتتاح شد.
سرپرست شهردارى همدان با اشاره به اينكه 
در برخى از مراكز واكسيناســيون با توجه به 
حضور گسترده شــهروندان شاهد ازدحام و 
شلوغى بوديم و همچنين مشكالت برخى از 
شهروندان اعم از ســالمندان و يا معلوالن، با 
مشاركت شهردارى همدان و مركز بهداشت 
شهرستان همدان نخستين ايستگاه خودرويى 
واكسيناســيون آغــاز به كار كرد تــا تمامى 
شــهروندان عزيز همدانى با كمترين مشكل 
بتوانند از اين خدمات واكسيناســيون استفاده 

كنند.
مجيــد شــاكرى همچنين با اشــاره به اينكه 
رانندگان تاكسى يكى از مشاغلى هستند كه با 
توجه به شيوع بيمارى كرونا بسيار در معرض 
خطر هســتند، بيان كرد: در نخستين گروه از 

شــهردارى همدان كه از طريق اين ايســتگاه 
خودرويى واكسيناســيون مى شوند رانندگان 
تاكسى هستند كه اميدواريم در كمترين زمان 

ممكن اين امر صورت پذيرد.
مدير منطقه يك نيز با اشاره به تجهيز محوطه 
پاركينگ بوســتان ارم جهت مركز خودرويى 

واكسيناســيون گفت: تمامــى تمهيدات الزم 
جهت برپايــى اين مركــز و ورود و خروج 
مناســب خودروها انديشيده شد تا اين مركز 
از روز جارى به عنوان يكى از نخستين مركز 
واكسيناســيون خودرويى در روز جارى آغاز 

به كار كند.

دهبانى صابر در پايان نيز بيان كرد: شهردارى 
منطقه يك همــدان تمامى تالش و همكارى 
خود را با كادردرمان در اين برهه حساس به 
كار بسته است تا شــهروندان عزيز همدانى 
بتوانند با خيالى آســوده تر و در حداقل زمان 

ممكن نسبت به تزريق واكسن اقدام كنند.

با اولويت رانندگان تاكسى و به همت شهردارى

مركز واكسن خودرويى در همدان 
افتتاح شد

نيلوفر بهره مندنژاد »
 شورا و شهردار از جمله نهادهايى هستند 
كه يكى مستقيم و از طريق شورا و ديگرى با 

واسطه توسط مردم انتخاب مى شوند .
مردمى كه با انتخاب خود تالش مى كنند روند 
توســعه شهر را سرعت ببخشند. شورايى كه 
از طرف مردم قدرت پيدا مى كند تا شهردارى 
را انتخاب كرده كه بتواند خواسته مردم شهر 

را جامه عمل بپوشاند.
در هميــن راســتا تصميم گرفتيم به ســراغ 
شــهروندانى برويم تا جوياى انتظارات آنها 

از شهردار آينده شويم.

 شــهردار بايد نگاه يكســانى در 
شهر  يك  مختلف  مناطق  زيباســازى 

داشته باشد
فروغــى كــه از فرهنگيــان بازنشســته اســت 
مى كنــد:  بيــان  اين گونــه  را  نظراتــش 
ــهر  ــدان ش ــهر هم ــه ش ــه اينك ــه ب ــا توج ب
ــه  ــا هيچگون ــت، ام ــودك اس ــتدار ك دوس
خدمــات و امكاناتــى بــراى كــودكان در 
ــط درحــد  ــه نشــده اســت و فق نظــر گرفت

حــرف باقــى مانــده اســت. اگرچــه تفــاوت 
بســيارى بيــن امكانــات مناطــق باالشــهر و 
ــات  ــبز و امكان ــهر از فضــاى س ــيه ش حاش
ــاى  ــتفاده از المان ه ــا اس ــه ت ــى گرفت رفاه
زيبــاى شــهر كــه در مناطــق مختلــف 
كــه فكــر مى كنــم در ايــن مــوارد هــم 

درجه بنــدى شــده اســت، وجــود دارد.
وى در ادامه مى افزايد: همچنين شــهردارى 
بايــد بــراى اقشــار آســيب ديده جامعه و 
همچنين معتادان و افراد بى خانمان مكان هاى 
بيشترى مانند گرمخانه ها فراهم كند كه همين 
امر ســبب باالرفتن امنيت شــهر و كاهش 

آسيب هاى اجتماعى مى شود.
سليمانى يكى ديگر از شهروندانى است كه از 
انتظارات خود اين چنين مى گويد: فردى كه 
به عنوان شــهردار يك شهر انتخاب مى شود 
بايد نگاه يكســانى در زيباسازى شهر نسبت 
به تمام مناطق مختلف يك شهر داشته باشد 
و هيچگونــه تبعيضى قائل نشــود و از همه 
مهمتــر اينكه در ايــن زمينه داراى تخصص 
و علم كافى باشــد كــه عدالت اجتماعى در 

جامعه برقرار شود.

شــهروند ديگــرى مســئوليت پذير بودن و 
دلسوز بودن و درست اداره كردن شهر را از 
ويژگى هاى مهم يك شهردار خوب مى داند 
و در اين بــاره بيان مى كند: انتظــار مردم از 
شــهردار صرفًا ساختن پل و خيابان در نقاط 
مختلف شهر نيســت، بلكه بايد برنامه هاى 
ويژه اى جهــت تأمين اوقات فراغت جوانان 
به ويژه در حــوزه ورزش و كتابخوانى را از 
اولويت هــاى اصلى خود قــرار دهد چراكه 
جوانــان امــروزى بيــش از هرچيــزى به 
فضاهايى مانند كتابخانه و ورزشــگاه براى 

پركردن اوقات فراغت خود دارند.

 رسيدگى به مناطق حاشيه شهر را 
در اولويت قرار دهد

در ادامه نيز به ســراغ افــرادى رفتيم كه در 
مناطق حاشيه شهر سكونت داشتند همانطور 
كه مى دانيدحاشيه نشــينى بيــش از هر زمان 
ديگرى نيازمند تدبير صحيح مســئوالن شهر 

است.
يكى از افرادى كه به گفته خودش 40ســال 
اســت كه ســاكن منطقه حصــار على آباد 

اســت در گفت وگو با خبرنگار ما مى گويد: 
در اين 40ســالى كه در اين مــكان زندگى 
مى كنم چندين شــهردار و شورا عوض شده 
است، اما تاكنون هيچ اقدامى براى منطقه ما 
صورت نگرفته اســت و به گونه اى كه بوى 
تعفن، موش و حشــرات موذى و همين طور 
زباله هــاى موجــود در آن به ويژه در فصول 
گرم ســال موجب آزار و اذيت ساكنان اين 

منطقه شده است .
ــد:  ــه مى افزاي ــال در ادام ــم ميانس ــن خان اي
يكــى از اصلى تريــن خواســته مــا از شــورا 
و شــهردار آينــده ايــن اســت كــه بــه مناطق 
حاشيه شــهر توجــه بيشــترى داشــته باشــند 
و در درجــه نخســت بــه ايــن منطقــه 
ــراى  ــريع ب ــه س ــد و هرچ ــيدگى كنن رس
ــرى  ــه فك ــن رودخان ــتن اي ــوش گذاش درپ
اساســى كننــد بــه دليــل اينكــه از حشــرات 
مــوذى در خانــه خــود نيــز امنيــت نداريــم.

بدون شك نظر و پيشنهاد شهروندان مى تواند 
راهگشاى بسيارى از مسائل و مشكالت شهر 
شــود و از همه مهمتر اينكه در روند توسعه 

شهر نيز تأثير مفيدى خواهد داشت.

كشف موادمخدر و دستگيري سوداگران مرگ در مالير 
 فرمانده انتظامي شهرســتان مالير از دستگيري 4 ســوداگر مرگ و كشف حدود يك 
كيلو و 300 گرم انواع موادمخدر در اين شهرستان خبر داد. به گزارش پايگاه خبري پليس، 
محمدباقر ســلگي، در تأييد اين خبر گفت: در اجراي مرحله ديگري از طرح پاكســازي 
موادمخدر در ســطح نقاط آلوده در شهرستان مالير، مأموران پليس مبارزه با موادمخدر از 

يك توزيع كننده مواد، 13گرم هروئين را كشف كردند.
وى افزود: در اين مأموريت، مأموران كالنتري 11، يگان امداد و پاسگاه مهدويه نيز 3 گرم 
و 30ســانت موادمخدر هروئين و يك كيلو و 342 گرم موادمخدر ترياك و 38 گرم شيره 
ترياك را كشف كردند و 4 متهم در اين خصوص با تشكيل پرونده به مرجع قضائي تحويل 
شــدند. فرمانده انتظامي شهرســتان مالير بيان كرد: مبارزه با توزيع كنندگان موادمخدر از 

اولويت هاي اصلي پليس است.

كشف بيش از 15كيلوگرم موادمخدر 
در كبودراهنگ 

 سرپرست انتظامي شهرستان كبودراهنگ، از كشف بيش از 15كيلوگرم موادمخدر در اين 
شهرستان خبر داد. به گزارش پايگاه خبري پليس، هادي پوررجب گفت: در پي اعالم خبري 
مبني بر حمل موادمخدر توسط فردي با يك دستگاه خودرو وانت مزدا در حال تردد به حوزه 
كبودراهنگ، بررسى موضوع در دستوركار پليس اين شهرستان قرارگرفت. وى افزود: خودرو 
مذكور در يك عمليات پليســي متوقف و در بازرسى از آن، 15كيلو و 400 گرم موادمخدر 
از نوع ترياك كشف و يك متهم در اين خصوص با تشكيل پرونده به مرجع قضائى معرفى 
شد. سرپرست انتظامي شهرستان كبودراهنگ در پايان با اشاره به اينكه حمل، خريدوفروش 
موادمخدر بنيان خانواده ها را مورد تهديد قرار مي دهد، از شهروندان خواست هرگونه موارد 

مشكوك را به پليس 110 گزارش دهند.

دستگيري 7 سارق در اسدآباد 
 فرمانده انتظامي شهرستان اسدآباد، از دستگيري 7 سارق در نتيجه اجراي طرح هاي انتظامي 

در 2روز گذشته در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس، افشين ياري گفت: در پي تشديد اقدامات پيشگيرانه، اجرايي 
كردن راهكارهاي قرارگاه مبارزه با سرقت و همچنين كنترل مجرمان، طرح مبارزه با سرقت نيز 
در اين شهرستان اجرا شد. وي افزود: در نتيجه اجراي اين طرح با انجام اقدامات اطالعاتي 
و شــگردهاي خاص پليســي، 8فقره جعل و كالهبرداري كشف و  7 سارق نيز دستگير 
شدند. ياري با اشاره به ساير عملكرد رده هاي تابعه در اين مدت، گفت: عالوه بر كشف 
مقداري انواع موادمخدر، 3 معتاد و خرده فروش موادمخدر، يك نفر جلبي و يك نفر هم 
به دليل ارتكاب ساير جرائم دستگير و همچنين 6 دستگاه وسائط نقليه مزاحم و متخلف 

توقيف و روانه پاركينگ شدند.

حوادث 

انتظارات مردم همدان از شهردار آينده 

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

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

برابر رأي شماره 140060326002000233 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
كبودرآهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى غالمعلى فروزان فرزند قربانعلى 
به شماره شناسنامه 110975 صادره از همدان در يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
120000 مترمربع مفروز و مجزى شــده از پالك 195 اصلي واقع در روســتاى طراقيه 
حوزه ثبت ملك شهرستان كبودرآهنگ خريدارى با واسطه از مالكين رسمى آقايان 
غالمحسين كاتبى و قربانعالى فروزان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 209)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/08
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خبر نگاه

كشت دوم محصوالت كشاورزى
 زير تيغ بحران آب

 كشــاورزى در ايران يكى از مهمترين بخش هاى اقتصادى است 
چراكه حدود 9 درصد از توليد ناخالص داخلى را به خود اختصاص 
مى دهد ضمن اينكه محل اشــتغال حدود 17درصد از شــاغالن كل 
كشــور بوده و بيش از 18درصد صادرات غيرنفتى نيز مربوط به اين 

بخش است.
طبق آنچه بر همگان مبرهن اســت و بارها نيز به ذكر آن پرداخته ايم 
توليد و اشــتغال در اين بخش مهم بــه عوامل اقليمى از جمله بارش 
وابســته بوده و تغيير در ميزان بارش بر ميزان توليد و اشتغال اثرگذار 

است.
آمارهاى منتشر شــده از ميزان بارش در استان همدان مؤيد آن است 
كه ســال زراعى جارى وضعيت بارش ها نه تنهــا چنگى به دل نزد، 
بلكه كاهش بارش ها توليد برخى محصوالت كشاورزى از جمله گندم 
كه از محصوالت اســتراتژيك محسوب مى شد را نيز با چالش جدى 

همراه ساخت.
نگاهى به آمارهاى منتشر شده در مورد ميزان خريد گندم از كشاورزان 
استان همدان در 9 ســال گذشته نشان دهنده آن است كه گندم توليد 
شده در سال هاى 1391 و 1392نســبت به سال هاى گذشته افزايش 
داشــته، اما از سال1392 به بعد رفته رفته با كاهش توليد گندم روبه رو 
بوده ايم كه اين واقعيت در آمار منتشــر شده از سوى مديريت غله و 

بازرگانى استان همدان مشهود است.
در نگاهى كوتاه به ميزان گندم خريدارى شده از كشاورزان همدانيدر 
ســالجارى در مقايسه با ســال گذشته عنوان شــده كه تاكنون و در 
ســالجارى زراعى جــارى 389هزار و 344 تن گندم از كشــاورزان 
خريدارى شــده در حالى كه اين رقم در مدت مشــابه سال گذشته 

حدود 438 هزار و 813 تن بوده است.
آمارهاى عنوان شده بيانگر آن اســت كه ميزان گندم خريدارى شده 
حدود 50 درصد كمتر از سال گذشته است كه شايد علت اين كاهش 
را بتــوان در كاهش توليد محصول گندم كه در پى كاهش بارندگى ها 

رقم خورده جست وجو كرد.
بارش هاى ثبت شده ايستگاه هاى هواشناسى استان همدان و مقايسه آن 
با بلندمدت نيز نشانگر اين است كه  در 10 ماهه نخست سال زراعى 
1400-1399 ميزان بارش استان همدان نسبت به سال زراعى گذشته 
و بلندمدت به ترتيب 43 و 29درصد كاهش داشته به گونه اى كه ميزان 
بارش سال زراعى جارى در استان همدان تا پايان تيرماه  233 ميليمتر 
بوده در حالى كه سال زراعى گذشته در همين مدت ميزان بارش 416

و در بلندمدت 340 ميليمتر بوده است.
هرچند شرايط در 6 ماهه نخست سال زراعى تا پايان اسفندماه 1399

مناسب و شــرايط نرمالى از لحاظ هواشــناختى در استان حكمفرما 
بوده، ولى در فروردين ماه تا پايان تيرماه به علت كاهش شديد بارش، 

وضعيت خشكسالى در منطقه حكمفرما شده است.
به هرحال ســال زراعى جارى در حالى رو به پايان اســت كه ميزان 
بارش ها در اســتان همدان كاهش جدى داشــته اســت و گذشته از 
نامناســب بودن بارش ها و كاهش نزوالت جوى، افزايش دماى هوا 
و خشكسالى هاى پى درپى، اســتفاده بى رويه افراد از ذخاير آب هاى 
زيرزمينى براى ســودى بيشــتر و اســتفاده بى ضابطه در بخش آب 
آشاميدنى موجب شده بحران آب به عنوان يك معضل فراگير گسترش 

يابد.
ناگفته پيداست كه ارزش وجود آب به عنوان حيات بخش زندگى بشر 
و داليل وابستگى زندگى انســان به اين مايع حياتى بركسى پوشيده 
نيست، بنابراين لزوم توجه افراد به بحران آب از جمله مواردى است 
كه همواره بايد در جامعه اطالع رسانى شده و حساس سازى هاى الزم 

درباره اين امر انجام شود.
در اين ميــان از جمله گروهى كه با همكارى آنها شــاهد تنش هاى 
كمترى در زمينه آب و بحران ايجاد شده خواهيم بود كشاورزان هستند 
چراكه هرساله در اين ايام با كشت دوم محصوالت كشاورزى بخشى 
از آب هاى همدان را مصرف مى كردند، اما امسال شرايط تغيير كرده و 

بايد از كشت دوم محصوالت خوددارى كنند.
هرچند با توجه به شــرايط نامناسب اقتصادى و برخى منفعت طلبى ها، 
برخى از كشاورزان  اين اجازه را به خود بدهند كه با وجود كم آبى همچنان 
به كشــت دوم ادامه دهند اما تحقيقات ثابت كرده اين نوع بهره گيرى از 
زمين، توان اراضى كشاورزى را پايين آورده و در صورت كشت، مصرف 

آب چند برابر مى شود و اين امر تبعات بعدى به دنبال دارد.
بــه هرحال هر ســال در اين ايام كه فصل برداشــت كشــت اصلى 
محصوالت كشــاورزى فرا مى رســيد كشــاورزان با توجه به فضاى 
موجود؛ كشــت دوم در دســتور كار قرار مى دادند، اما انتظار مى رود 

امسال با توجه به بحران آب از كشت دوم خوددارى كنند.
البته ناگفته نماند شايد با اجراى يك دستورالعمل منسجم درباره بحران 
كم آبى بتوان كشــاورزان را از اين بحران بيش از گذشته مطلع كرد و 
آنان را براى عبور از اين بحران بيش از پيش با مجموعه همراه ساخت.
* طاهره شهابى - فعال رسانه اى

 مديرعامل شــركت آب وفاضالب اســتان 
همــدان گفت كه به منظور تســهيل در امور و 
جلوگيرى از شيوع ويروس و ابتالى مشتركان 
به كرونا، همه خدمات اين شــركت در سطح 

استان به صورت غيرحضورى ارائه مى شود.
سيد هادى حســينى بيدار افزود: همه خدمات 
مربوط به قبض هاى مشــتركان استان همدان 
از اول شــهريورماه 1400، از طريــق تماس با 

شماره تلفن 122 قابل ارائه است.
وى به ايرنا گفت: خدمات مشاهده و پرداخت 
قبض هــاى آب اســتان همدان در راســتاى 
رفاه حال مشــتركان و به منظور جلوگيرى از 
ترددهاى غيرضرور نيز به صورت غيرحضورى 
انجام مى شود. حسينى بيدار بيان كرد: موج پنجم 
شيوع كرونا شرايط سختى را به وجود آورده و 
ضرورت دارد مشتركان از مراجعه حضورى به 
مراكز خدماتى شركت آب وفاضالب خوددارى 
كنند. وى گفت: مشــتركان شهرى و روستايى 
شهرســتان همدان نيز از اين پس مى توانند از 
طريق تماس با شــماره تلفن 122، نســبت به 
تسويه حساب و صدور قبض پيامكى، ثبت و يا 

تغيير شماره تلفن همراه خود اقدام كنند.
مديرعامل شركت آب وفاضالب استان همدان 

بيان كرد: درخواســت بررسى صورتحساب، 
درخواســت  كنتور،  آزمايــش  درخواســت 
جابه جايى كنتور و انشــعاب، درخواست قطع 
و وصل انشعاب و درخواســت تغيير نام نيز 
از طريق اين سامانه انجام مى شود.حسينى بيدار 
گفت: ايــن طرح در آينــده نزديك در ديگر 
شهرســتان هاى اســتان همدان نيــز اجرايى 
مى شــود.وى بيان كرد: مشــتركان مى توانند 
در زمينه خدماتى چون واگذارى انشــعابات 
آب وفاضالب، مشاهده سوابق، امكان پرداخت 
مشــاهده  صورتحســاب،  برخــط (آنالين) 
صورتحســاب ميان دوره، تغيير مشــخصات، 
اعالم كاركرد كنتور و بررســى صورتحساب 
به صــورت الكترونيكــى و غيرحضورى از 
خدمات ارائه شــده بهره مند شوند. مديرعامل 
شــركت آب وفاضالب اســتان همدان افزود: 
مشــتركان مى توانند درخواســت آزمايش و 
تعويض كنتور، تغيير كاربرى انشعاب، تفكيك 
كنتور، تغيير مكان وسايل اندازه گيرى، نصب 
ســيفون اضافى، قطع موقت و وصل انشعاب، 
جمع آورى يا ادغام انشــعاب، پيشــنهادات، 
انتقادات و بررســى شكايات را نيز به صورت 

الكترونيكى ارائه كنند.

رئيس اتحاديه ميوه وتره بار همدان تشريح كرد
داليل افزايش قيمت هويج در همدان

 رئيس اتحاديه ميوه وتره بار همدان به افزايش  100درصدى قيمت هويج اشــاره كرد و 
گفت: به  دليل شرايط كرونايى و توصيه پزشكان به مصرف هويج تقاضا براى اين محصول 

افزايش يافته و قيمت آن در سطح بازار افزايش يافته  است.
رضا البرزى با بيان اينكه در هفته جارى قيمــت هويج از 20هزار تومان به 15هزار تومان 
رسيده اســت درحالى كه در يك ماه گذشته قيمت اين محصول از 10هزار تومان به 20 
هزار تومان رسيده بود، بيان كرد: يكى ديگر از داليل افزايش قيمت هويج در سطح بازار 
كاهش سطح زيركشت اين محصول در سالجارى و استقبال نكردن كشاورزان براى كاشت 

اين محصول است.
وى در ادامه از كاهش قيمت هويج در هفته هاى آينده خبر داد و گفت: با توجه به نزديك 
شــدن به فصل پاييز و وارد شــدن هويج مناطق قروه كردستان و دهگالن به بازار استان 

همدان، انتظار كاهش قيمت اين محصول در هفته هاى آينده وجود دارد.
اين مقام مسئول در ادامه با اشاره به قيمت 10 تا 15هزار تومانى ليموترش در بازار همدان، 
افزود: قيمت ليموترش خوشــبختانه نسبت به سال گذشته افزايش بسيار جزئى داشته و 

ليموترش باكيفيت از مناطق جنوبى به بازارهاى استان همدان وارد مى شود.
البرزى با اشاره به قيمت خيار در بازار همدان، بيان كرد: در حال حاضر خيار توليد استان 
همدان وارد بازار شــده و از كيفيت بســيار باال برخوردار بوده و با قيمت 8هزار تومان تا 

12هزار تومان عرضه مى شود.

 افزايش قيمت سبزيجات در همدان
وى با بيان اينكه بيشترين افزايش قيمت مربوط به سبزيجات است، گفت: بيشترين افزايش 
قيمت مربوط به محصوالت كاهو و هويج بوده  است، اما به طوركلى هيچ مشكلى از لحاظ 

تأمين اين محصوالت وجود ندارد.
رئيس  اتحاديه ميوه وتره بار همدان با تأكيد بر نظارت هاى موجود در سطح بازار، بيان كرد: 
ما رعايت پروتكل هاى بهداشتى را به همكارانمان توصيه كرده ايم و در اين راستا به صورت 

روزانه در سطح بازار گشت هاى نظارتى صورت مى گيرد.
وى در پايان افزود: همچنين گشت هاى نظارتى براى كنترل قيمت محصوالت كشاورزى 
در بازار تشكيل شده و از مردم تقاضا مى شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره 

124 گرفته و يا با مراجعه حضورى به اتحاديه ميوه وتره بار گزارش خود را ارائه  دهند.

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي
جمهوري اسالمي ايران- وزارت نيرو- شركت آب منطقه اي همدان

انجام خدمات نقليه و تأمين خودرو  و سرويس دهى بابت مأموريت ادارى كاركنان سال 1400

شركت سهامي آب منطقه اي همدان

1- دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامي آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان-انتهاي خ جهاد-نرسيده به ميدان بيمه.
 تلــــفن: 9-38220739-081  -  فاكس:  081-38247993

2- موضوع مناقصه: انجام خدمات نقليه،تأمين خودرو و سرويس دهى بابت مأموريت ادارى كاركنان سال 1400 كه براساس شرايط اسناد مناقصه به موسسات حمل و 
نقل با مجوز درون شهرى و برون شهرى يا داراى گواهى صالحيت از اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعى در رشته حمل و نقل واگذار مي گردد.

3- مدت اجراي كار: 12ماه
4- مبلغ تضمين فرايند ارجاع كار: 750,000,000ريال كه بايد به يكي از صورت هاي شرح داده شده ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار 

تسليم شود:
الف: ضمانتنامه بانكي و يا ضمانت نامه هاى صادره از سوى موسسات اعتبارى غير بانكى كه داراى مجوز فعاليت از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران هستند .

ب: واريز وجه به شماره حساب 4001116406376819 بانك مركزى تحت عنوان تمركز سپرده آب منطقه اي همدان
مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حد اقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و عالوه برآن ضمانتنامه بانكي بايد 

طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم شود.
ج: بازگشت به نامه شماره 2/165/4442 مورخ 1398/07/17 ديوان محاسبات استان همدان، در صورت عدم مطابقت تضمين با الگوى آيين نامه تضمين معامالت 

دولتى به شماره 123402/ت50659 ه مورخ 1394/09/22، تضمين مورد قبول نبوده و پاكت هاى ب و ج بازگشايى نمى شوند.
5- قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: قيمت فروش اسناد مبلغ 850,000 ريال است كه بايستي به حساب 4001116404020914 بانك مركزى بنام تمركز وجوه درآمد 

شركت سهامي آب منطقه اي همدان واريز گردد.
6- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 1400/05/24 لغايت پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/05/30

7- محل دريافت اسناد: از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكات از طريق اين سامانه انجام مى گيرد.

 8- مهلت تكميل و تحويل پيشنهادها: حداكثر تا پايان ساعت اداري روز  سه شنبه  مورخ 1400/06/09 مي باشد.
9- تاريخ و محل بازگشايي پاكات: ساعت 10 روز  چهارشنبه مورخ1400/06/10در سالن كنفرانس (يوسف صنعتى ) شركت آب منطقه اي همدان

10- محل تحويل نسخه فيزيكى  پاكات: دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى، ضمنا پيشنهاد دهندگان موظف به ارائه  پاكت الف هم به صورت فيزيكى (دستى) و 
هم به صورت الكترونيكى و پاكات ب و ج فقط بصورت الكترونيكى مى باشند.

11- ضمنا هزينه آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد.
(م الف 724)

شماره 1400/10- الف 
(نوبت اول)

مدان

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: نياز روزانه 
مردم شهرســتان نهاوند به مرغ در شــرايط 
عادى بين 12 تا 15تن اســت كه 50 درصد 
مــرغ موردنياز مردم نهاوند بــه بازار عرضه 

مى شود.
رئيس اداره صنعــت، معدن وتجارت نهاوند 
گفت: نياز روزانه مردم شهرســتان نهاوند به 
مرغ در شــرايط عادى بين 12 تا 15تن است 
كه در حال حاضر 5 تا 6 تن به بازار عرضه و 
طبق سهميه بين مرغ فروشى ها توزيع مى شود.

نقى كاكاوند افزود: تا پيش از كمبود گوشت 
مــرغ در بــازار روزانــه بيــش از 12تن در 
شهرســتان توزيع مى شد كه نياز مردم نهاوند 

را تأمين مى كرد.
وى با اشــاره به فرارسيدن ماه محرم و طبخ 
نذورات مردمى از افزايش تقاضاى مردم خبر 
داد و گفت: باتوجه به وجود نذورات مردمى 

در ماه محرم، اين شهرستان به طور روزانه 30 
تن مرغ نياز دارد كه بتواند پاســخگوى مردم 
در دهه نخست محرم و ايام نذورات باشد كه 

متأاسفانه با رقم كنونى فاصله زيادى دارد.
رئيــس اداره صنعت، معدن و تجارت نهاوند 
با بيــان اينكه مــرغ موردنياز شهرســتان از 
مرغدارى هاى استان تأمين مى شود، بيان كرد: 
مرغ توليدى تمام مرغدارى هاى استان در يك 
مركز تجميع شــده و از آنجا بين شهرستان ها 

توزيع مى شود.
كاكاونــد درخصوص علت كمبــود مرغ در 
بازار گفت: معموالً در فصل گرم همه ســاله 
برخى مرغدارى ها ميزان جوجه ريزى خود را 
به منظور جلوگيرى از بيمارى كاهش مى دهند 
كه همين مســأله تا حــدودى بر ميزان توليد 

تأثيرگذار است.
وى گرانى نهاده هــا را از ديگر داليل كاهش 

توليد مرغ از ســوى مرغدارى ها عنوان كرد 
و افــزود: توزيع نامناســب و گرانى نهاده ها 
موجب بــاال رفتن قيمت تمام شــده مرغ و 

در نتيجه كاهــش ميزان توليد مى شــود كه 
اميدواريم با رفع اين مشكل و همچنين خنك 
شدن هوا شاهد رشد توليد مرغ همانند سال 

گذشته باشيم.
رئيس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان 
نهاوند درخصــوص توزيع مرغ نيز گفت: به 
منظور توزيع عادالنه مرغ ســهميه شهرستان 
بين مردم و جلوگيرى از برخى فرصت طلبى ها 
و سوء استفاده افراد، با هماهنگى سپاه نهاوند 
8 نفر از نيروهاى بســيجى را در اين زمينه به 

كار گرفته ايم و بر كار توزيع نظارت داريم.
وى گفت: تا قبل از شيوع كرونا مرغدارى ها 
بخشــى از توليدات خود را قطعه بندى كرده 
و بــراى رســتوران ها و يا مراكــز طبخ غذا 
ارسال مى كردند كه در حال حاضر با تعطيلى 
رستوران ها اين سهميه نيز وارد بازار مصرف 

مى شود.

مصرف مرغ در نهاوند 30 تن است

عرضه نيمى از نياز مردم به مرغ در نهاوند

 درحالــى پرونده خريــد تضمينى گندم 
در همدان بســته شــد كه ميزان خريد سال 
زراعى جارى به واسطه خشكسالى با كاهش 

چشمگير 50 درصدى همراه شد.
به گزارش همدان پيام، براساس آخرين آمار 
خريد تضمينى گنــدم و در روزهاى پايانى 
برداشــت اين محصول،  خريد تضمينى در 
استان همدان حدود 197هزار تن اعالم شده 
است كه نســبت به سال گذشته بيش از 50 

درصد كاهش نشان مى دهد.
دليل اصلى اين امر وقوع خشكسالى در سال 
زراعى جارى بوده كه سبب زيان قابل توجه 
كشــاورزان و تحقق نيافتن خودكفايى گندم 

در كشور شد.
سال گذشــته ميزان خريد تضمينى گندم در 
اســتان همدان بيش از 437 هزار تن برآورد 
شــد، اما امســال به واســطه كاهش ميزان 
نــزوالت جوى به ميزان 30 درصد نســبت 
به ســال گذشته و ســهم قابل توجه اراضى 
ديم زيركشت گندم ميزان خريد تضمينى به 

200هزار تن نيز نرسيد.
اين امر ســبب ضرر كشــاورزان در تمامى 
شهرســتان هاى اســتان همــدان و به ويژه 
شهرســتان رزن و كبودراهنــگ بــه دليل 
غله خيز بودن اين شهرســتان ها شده است، 
اما خوشبختانه امسال به دليل گسترش بيمه 
محصوالت كشــاورزى در  154هزار هكتار 

از اراضى كشــاورزى استان بخشى از زيان 
وارد شده به گندم كاران جبران مى شود.

ــتراتژيك  ــل اس ــه دلي ــدم ب ــى گن خودكفاي
بــودن ايــن محصــول و نقــش آن در تأميــن 
امنيت غذايــى داراى اهميــت بااليــى اســت 
ــد  ــد و خري ــزان تولي ــش مي ــا كاه ــه ب ك
ــش  ــه واردات افزاي ــتگى ب ــى وابس تضمين

مى يابــد.
ميزان گندم موردنياز ايران ساليانه در حدود 

11 تا 13ميليون تن برآورد مى شود كه امسال 
با وقوع خشكســالى در سراسر كشور ميزان 
خريد تضمينى گندم بــا نرخ 5 هزار تومان 
در حدود 5 ميليون تن اعالم شــده اســت، 
بنابرايــن واردات گندم داراى اهميت بااليى 

است.
گفتنى اســت، صادركننــدگان گندم اغلب 
كشورهاى ثروتمند جهان هستند كه با تعيين 
شاخص هاى اقتصادى بر قيمت جهانى اين 

محصول  اثر مى گذارنــد، بنابراين واردات 
گندم موردنياز مصرف داخل امســال داراى 

اهميت بااليى است.
 هرچند به دليل وابستگى ميزان توليد گندم 
و تحقق شــعار خودكفايى به باران به دليل 
زيركشــت  ديم  اراضى  قابل توجه  درصــد 
گندم مى بايســت براى رفع اين وابستگى و 
برنامه دار كردن توليد سياستگذارى جديدى 

صورت گيرد.

خريد تضمينى گندم استان همدان 
نصف شد

■ خريد تضمينى گندم همدان به 200 هزار تن نرسيد

خدمات شركت آبفا استان همدان 
به صورت غيرحضورى ارائه مى شود

همدان پیام در کنار شامست!

يك پيشنهاد به دولت رئيسى 
براى ساخت مسكن

 يك فعال حوزه كار به دولت رئيسى پيشنهاد كرد: هرطرحى كه در 
بحث ساخت مسكن دنبال مى كند با تمركز بر استان ها و ارائه گزارش 
به مركز باشد و از يك برنامه زمان بندى و آغاز و پايان مشخص پيروى 
كند، در غير اين صورت مثل مسكن مهر كه 16سال 2 دولت را گرفتار 

كرد، 4 سال هم اين دولت را درگير خواهد كرد.
ناصر چمنى در گفت وگو با ايســنا، دربــاره ايده اختصاص زمين هاى 
دستگاه ها و سازمان ها براى ساخت مسكن و پرداخت وام هاى بلندمدت 
مســكن به كارگران در دولت رئيسى گفت: زمين هايى كه هم اكنون در 
كشور ما موجود است يا مســتقيماً در اختيار دولت است يا در اختيار 
ارگان هاى مختلفى كه زيرنظر دولت هســتند و دولت مى تواند بدون 

واسطه اين زمين ها را در بحث ساخت وساز به كار بگيرد مى باشد.
وى افزود: اين ايده يكى از ايده هاى موفقى اســت كه مى تواند نه تنها 
در بحث ســاخت و توليد مسكن موفق باشد و كارگران را يك گام به 
خانه دار شدن نزديك كند، بلكه جلوى رانت خوارى و مافياى مسكن را 
بگيرد. اين كارشــناس حوزه كار با اشاره به ثبت نام بخشى از كارگران 
در طرح مسكن ملى، درباره ســاخت و تكميل مسكن ملى در دولت 
رئيسى گفت: شخصاً معتقدم اگر مى خواهيم در بحث مسكن به نتيجه 
برسيم تنها راهكارى كه مى تواند به خانه دار شدن افراد به ويژه كارگران 
كمك كند، ايده استفاده از زمين هاى دستگاه ها و ارگان ها و دادن وام هاى 
مسكن بلندمدت است كه افراد بتوانند از عهده پرداخت اقساط آن برآيند.
چمنى بيان كرد: اگر بخواهيم به بحث مسكن به شكل ملى ورود كنيم 
مثل پروژه مسكن مهر كه سال ها قبل آغاز شد و هنوز به پايان نرسيده و 
مثل طرح مسكن ملى دولت قبل كه در حد ثبت نام باقى ماند، به نتيجه 
نخواهد رسيد چون دولت ها در بحث مسكن اعتقادى به هم ندارند و 

متأسفانه پروژه هاى يكديگر را ادامه نمى دهند.
وى گفت: معتقدم بحث ســاخت مسكن بايد در استان ها خرد شود و 
در هر استان، اداره مسكن وشهرســازى، بانك ها و استاندارى كارگروه 
مشــتركى را تشكيل بدهند و طرح هاى مسكن را در درون استان پيش 

ببرند.
اين فعال حوزه كار افزود: اگر طرح هاى مسكن را در مقياس بزرگ ملى 
دنبال كنيم نتيجه نمى گيريم، بنابراين پيشنهاد من به دولت آقاى رئيسى 
اين اســت كه طرح هاى مسكن را در استان ها متمركز و ايده استفاده از 
زمين هاى دســتگاه ها و پرداخت وام هاى بلندمدت را در كارگروه هاى 

استانى مصوب كند.
چمنى بيان كرد: اگر طرح هاى مســكن در هر استان به عنوان يك نهاد 
مستقل مصوب شود، زمين ها شناسايى و اعتبار موردنياز براى ساخت 
مسكن بسته به نياز هر استان از طرف بانك مشخص شود و در اختيار 

استان قرار گيرد زودتر به نتيجه مى رسيم.
به گفته وى، خرد شدن طرح هاى مسكن و تمركز آن در استانها باعث 
مى شود كه استاندارى، مسئوالن راه و شهرسازى و بانكها در قالب يك 
كارگروه مشترك طرح مســكن را در استان خود عملياتى كنند و تنها 

گزارش كار را به مركز ارائه  دهند.
چمنى در پايان گفت: از دولت رئيســى مى خواهيم در بحث ساخت 
و توليد مســكن، هر طرح يا الگويى كه دنبال مى كند، برنامه زمانبندى 
مشخص و نقطه آغاز و پايان داشته باشد در غير اين صورت مثل طرح 
مسكن مهر كه 16 سال دو دولت را  گرفتار  كرد، چهار سال ديگر هم 

اين دولت را درگير كند.

سنا
س: اي
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

جايگاه خاص ورزش زورخانه اى در مالير
 ورزش پهلوانــى و زورخانه اى ريشــه در تاريخ ورزش وتمدن 

شهرستان مالير دارد.
رئيس اداره ورزش وجوانان مالير در ديدار با ورزشــكاران، پهلوانان 
و پيشكسوتان هيأت ورزش هاى پهلوانى و زورخانه اى در زورخانه 
پورياى ولى شهرســتان مالير اهميت و ارزش اين رشته ورزشى را 

ريشه دار بودن آن در تاريخ ورزش وتمدن مالير عنوان كرد.
حميد ســپهرى گفت: ورزش پهلوانى و زورخانه اى ريشه در تاريخ 
ورزش وتمدن مالير دارد و با برنامه ريزى اصولى و كارشناسى شده 
همراه با همدلى، اتحاد، انسجام و همفكرى هم به راحتى مى توان از 

سد اين مشكالت و چالش ها عبور كرد.
وى در ادامــه افزود: اســتفاده از تجربيات و اندوخته موســپيدان و 
پيشكســوتان عزيزى كه سال ها براى كســب آن زحمت كشيده و 
همچنيــن مربيــان توانمندى كــه قهرمانان ملــى و فراملى تحويل 
ورزش، اســتان و كشــور مى دهند مهم و ضرورى است تا بتوان در 
قهرمان پرورى و تشــكيل تيم ها در رده هاى ســنى مختلف گام هاى 
مثبت و بزرگى برداشت كه آن تحولى مطلوب در اين رشته ورزشى 

است.
در پايان و در مراســمى احكام رتبه زنگ در زورخانه هاى سراســر 
كشور كه توسط فدراسيون ورزش هاى زورخانه اى و كشتى پهلوانى 
صادر شــده به 2 تن از پيشكســوتان اين رشــته ورزشى مصطفى 

ارغوانى و مسعود چوبين اهدا گرديد.

مالير ميزبان ليگ فوتبال و فوتسال استان 
 رقابت هاى ليگ فوتبال شهرســتان و فوتســال استان به ميزبانى 

مالير برگزار  شد.
رئيــس هيأت فوتبال مالير با اشــاره به برگــزارى رقابت هاى ليگ 
فوتبال شهرســتان و فوتسال استان گفت: 12تيم از سراسر شهرستان 
ماليــر در اين دوره از رقابت ها شــركت كردنــد و 2 روز با هم به 
رقابــت پرداختند. در اين دوره از رقابت هــا تيم هاى وحدت، پويا، 
ياوران و شاهين در رده ســنى نونهاالن و تيم هاى وحدت، شاهين، 
خانه جوانان و ياوران در رده سنى نوجوانان شركت داشتند كه با هم 
ديدار كردند. اين رقابت ها در رده هاى سنى اميد، جوانان، نوجوانان 

و نونهاالن به ميزبانى شهرستان مالير برگزار مى شود.
مهدى يوســفوند با اشــاره به ميزبانى رقابت هاى ليگ برتر فوتسال 
اســتان بيان كرد: ســالن كوثر مجموعه بانوان اين شهرستان نيز در 
هفته اى كه گذشــت ميزبان ليگ برتر فوتسال استان بود كه تيم هايى 
از شهرســتان هاى همدان، نهاوند و 2 تيم از مالير شــركت كردند 
و بــه رقابــت پرداختند كه در نهايت گرين كشــاورز نهاوند 7 بر 2

برابــر عمران بتن اكباتان همدان شكســت خورد و هدف مالير نيز 
همشهرى خود سروش مالير را با يك گل مغلوب كرد.

مديريت واحد براى اماكن ورزشى استان 
 مديريت و بهره بردارى اماكن ورزشى سازمان ها و نهادهاى استان 

بايد با مديريت واحد اداره شود.
مديــركل ورزش وجوانان اســتان در جلســه هيأت انديشــه ورز 
سازمان بسيج ورزشــكاران استان كه با حضور رئيس سازمان بسيج 
ورزشــكاران كشــور برگزار شــد، گفت: امروز ورزش بزرگترين 

سازمان مردم نهاد در دنيا است كه داراى ظرفيت هاى فراوان است.
حميد سيفى با بيان اينكه بايد بانك اطالعاتى ورزشكاران در كشور 
و اســتان همدان ايجاد شــود، افزود: سعيد نوروزى فردى كه مقابل 
رژيم صهيونيستى با مبارزه نكردن ايستاد بايد به جايگاه واقعى خود 

برسد.
وى بــا تأكيد بر اينكه بحــث مبارزه نكردن با رژيم صهيونيســتى 
به معناى به رســميت نشــناختن اين رژيم غاصب اســت، گفت: 
خوشبختانه امروز در مسابقات المپيك شاهد بوديم ورزشكارانى از 
نقاط مختلف دنيا به  واسطه جنگ افروزى ها و كودك كشى هاى رژيم 
غاصب حاضر به مبارزه با ورزشكاران اين كشور نشدند كه اين مهم 

نشان از بيدارى اسالمى در دنياست.
سيفى در ادامه با اشاره به اينكه توسعه و تجهيز اماكن ورزشى وظيفه 
ماســت، افزود: امروز آمادگى اين را داريم با ارائه زمين و همچنين 
تأمين بخشى از منابع مالى در راستاى ايجاد اماكن ورزشى استاندارد 

با سپاه همكارى الزم را داشته باشيم.
وى بيان كرد: بايد از ظرفيت ها و تجهيزات ورزشى آموزش وپرورش، 
نيروهاى مســلح و وزارت ورزش با مديريت واحد ورزشــى براى 

توسعه و ترويج ورزش همگانى و قهرمانى استفاده شود.

«قائدى» در آستانه جدايى از استقالل
 مهدى قائدى ستاره ملى پوش تيم استقالل به دنبال توافق با باشگاه 

الغرافه قطر است.
يك روزنامــه قطرى گفت، مهــدى قائدى مهاجم تيم اســتقالل با 
توصيه«آندره استراماچونى» براى عقد قرارداد با باشگاه الغرافه در قطر 

بسر مى برد.
روزنامه«الرايه» از قائدى به عنوان نخستين خريد الغرافه نام برد و اعالم 
كرد كه اين خريد با توصيه آندره استراماچونى سرمربى سابق استقالل 

و سرمربى فعلى الغرافه انجام مى شود.
پيش از اين اعالم شــده بود كه قائدى به باشگاه «آ.اك» يونان پيشنهاد 
شده است. باشگاه استقالل كه با قائدى قرارداد دارد، از «آ.اك» مبلغ 2 
ميليون يورو طلب كرده بود و ظاهراً مبلغى در همين حدود براى تيم 

الغرافه آب مى خورد.
اين خبر در حالى منتشر شده كه«فرهاد مجيدى» سرمربى تيم فوتبال 

استقالل مخالف جدايى قائدى است.
اكنون بايد ببينيم ســرانجام شماره 10 تيم اســتقالل كه در سال هاى 
اخير عملكرد بسيار خوبى داشــته به كجا مى رسد. آيا استقالل براى 
رفع مشكالت مالى خود دست به فروش بهترين بازيكن خود مى زند 

يا خير؟

مدافع استقالل به«آلتاى» تركيه پيوست
 مدافع پيشــين تيم هاى فوتبال استقالل و پرسپوليس با قراردادى2

ساله به تيمى از فوتبال تركيه پيوست.
محمد نادرى كه فصل بيســتم ليگ برتر را با پيراهن استقالل سپرى 
كرد، پس از آنكه از اين تيم جدا شد با مسئوالن تيم آلتاى تركيه وارد 

مذاكره شد و خيلى زود به توافق رسيد.
اين بازيكن چپ پا كه يكى از بهترين هاى اســتقالل در فصل گذشته 
ليگ برتر و جام حذفى بود پنجشنبه شب قراردادش را به مدت 2 سال 

با اين تيم امضا كرد.
هدايت تيم فوتبال آلتاى تركيه را مصطفى دنيزلى برعهده دارد.

مذاكره شهباززاده با پرسپوليس
 آقاى گل فصل گذشته رقابت هاى ليگ برتر تصميم به ادامه فوتبال 
خود در تهران دارد و به پيشــنهاداوليه باشگاه پرسپوليس پاسخ مثبت 

داده است.
وى كه سابقه پوشيدن پيراهن اســتقالل را در كارنامه خود دارد ابتدا 
نسبت به خواسته پرسپوليس واكنش منفى نشان داد، اما پس از گذشت 

چند روز با شروط باشگاه پرسپوليس موافقت كرد.
شهباززاده در حالى تصميم به جدايى از سپاهان گرفته است كه محرم 
نويدكيا با وجود جذب شهريار مغانلو همچنان روى ماندن اين بازيكن 
اصرار دارد، اما مهاجم گلزن زردپوشان در حال حاضر به تمديد با اين 
تيم پاسخ منفى داده است. بايد ديد مهاجم سپاهان اصفهان سر تصميم 
خود مبنى بر اين جابه جايى خواهد ماند يا اينكه بار ديگر مقصد خود 

را تغيير داده و مسير متفاوتى را طى مى كند.

استقالل به دنبال جذب يك هافبك خارجى
 باشگاه استقالل درنظر دارد با جذب يك هافبك بازى ساز خارجى، 

خط ميانى تيمش را براى فصل آينده تقويت كند.
از آنجايى كه در ليگ برتر شايد بازيكنى با اين ويژگى حضور نداشته 
باشــد، استقاللى ها نيم نگاهى به جذب يك هافبك بازى ساز خارجى 

دارند تا اين مشكل را در فصل بيست ويكم از پيش رو بردارند.
فرهاد مجيدى قصد دارد با ترميم نقاط ضعف استقالل نه تنها تيمش 
را مدعى نخست قهرمانى نمايند، بلكه از سد الهالل ثروتمند و تجهيز 

شده نيز در آسيا عبور كند.

شيوه برگزارى ليگ ملت هاى واليبال 
تغيير كرد

 فدراسيون بين المللى واليبال از سال آينده، مسابقات ليگ ملت ها را 
با شيوه جديدى برگزار مى كند.

در 3 دوره گذشــته همه تيم ها در مرحله مقدماتى در يك گروه و به 
صورت دوره اى به مصاف هم مى رفتند.

در شيوه جديدى كه از سوى فدراسيون بين المللى واليبال اعالم شده 
است، تيم ها در 2 گروه 8  تيمى تقسيم مى شوند و در 3 هفته به مصاف 
هــم مى روند. هر تيم در مرحله مقدماتى 12بار به ميدان مى رود و در 

نهايت 8 تيم برتر راهى مرحله حذفى مى شود.
مســابقات مرحله مقدماتى در 6روز از سه شــنبه تا يكشنبه هر هفته 

برگزار مى شود و در هر تيم در هر هفته 3 بازى خواهد كرد. 
مرحله نهايى نيز برخالف دوره هاى گذشته به صورت گروهى برگزار 
نمى شود و8 تيم راه يافته به اين مرحله به صورت حذفى به مصاف هم 
مى روند. تيم ملى واليبال ايران از جمله تيم هايى اســت كه به مدت 7

سال حضور ثابتى در ليگ ملت هاى واليبال دارد.

اطالعيه (نوبت سوم)
بدينوســيله اعالم مى گردد چون خواهان خانم شهن كاره  وند فرزند 
محمد مراد دادخواستى مبنى بر تســليم اموال غايب مفقوداالثر به 
طرفيت ياسر واليوند و ... جهت آقاى شمس على واليوند فرزند نريمان 
به شــماره ملى 396205047 نموده كه به كالسه 9901509-2 شعبه 
دوم دادگاه خانواده شهرستان مالير به ثبت رسيده و اعالم داشته اند 
كه مدتى بيش از چندين سال است نامبرده آقاى شمس على واليوند 
فرزند نريمان غايب و مفقوداالثر مى باشــد و از وى خبر و اطالعى در 
اختيار ندارند. لهذا از كليه كســانى كه مشــاراليه خبر و يا هر گونه 
اطالعى دارند دعوت مى شود كه مراتب را به اين شعبه از دادگاه اعالم 

نمايند. 
(م الف 70)

ميثم اسكندرى - رئيس شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان مالير 

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

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

برابر رأي شماره 608-1400/04/09 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضى آقاى جالل قربانى فرزند قربانعلى 
به شماره شناسنامه 2734 صادره از بهار در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به 
مســاحت 3062/26 مترمربع پالك 1522 فرعى از 152 اصلى مفروز و مجزى شده 
از پالك باقيمانده يك فرعى از 152 اصلى واقــع در بخش چهار حوزه ثبت ملك 
بهار اراضى دستجرد خريدارى از مالك رسمى دانشگاه بوعلى سينا وآقاى نصرت 
راســتى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 187)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24
هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

حضور در مسابقات جهانى كشتى افتخار 
است

 حضــور در مســابقات جهانى افتخار ارزشــمندى بــراى مهدى 
حاجيلوئيان جوان نخبه همدانى اســت كه بايد از اين فرصت مناسب 

براى درخشش خود استفاده كند.
اســتاندار همدان در تماس تصويرى با مهــدى حاجيلوئيان ملى پوش 
همدانى كه قرار است در مسابقات جهانى جوانان به ميدان برود، گفت: 
تالش حاجيلوئيان براى رســيدن به اين جايگاه مهم ارزشمند است و 

اميدواريم اين روند در مسابقات جهانى نيز ادامه يابد.
ســيد سعيد شــاهرخى بيان كرد: مســابقات جهانى آوردگاه مهمى در 
ورزش كشــتى است و مى تواند ســكوى پرتاب كشتى گير همدانى به 
تركيب تيم بزرگســاالن باشد. رقابت هاى جهانى كشتى صحنه حضور 
نخبه هاى جوان است و به طورقطع تيم ملى كشورمان دست پر به ميهن 
بازمى گردد. وى گفت جوانان برومند اين مرزوبوم با توكل به پروردگار 
متعال و عزمى پوالدين در عرصه ملى و بين المللى در پيشــبرد اهداف 

عالى نظام مقدس جمهورى اسالمى همواره موفق و سربلند باشند.
مديركل ورزش وجوانان اســتان نيز در تماسى جداگانه با حاجيلوئيان 

با تقدير از زحمات وى، بيان كرد: اســتان همدان ظرفيت هاى بســيار 
ارزشمندى در رشته هاى مختلف ورزشى بخصوص كشتى دارد كه بايد 

براى به نتيجه و ثمر نشستن اين عزيزان تالش كنيم.
حميد سيفى با تأكيد بر اينكه از هرحمايتى براى شما فروگذار نخواهيم 
بود، گفت: در صورت كســب مدال طال پــاداش نقدى قابل توجهى به 
شــما هديه مى كنيم. وى با اشاره به اينكه روحيه پهلوانى بايد در شما و 
جامعه ورزش بيش ازپيش تقويت شود، افزود: كسب مدال هاى ورزشى 
اگر با روحيه ايثار و گذشــت همراه باشــد در دل ها و ذهن هاى مردم 

نقش مى بندد.
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پيشخـوان

بازديد استاندار از 
پروژ ه هاى ورزشى 

تويسركان
 اســتاندار همدان به همراه مديركل 
ورزش وجوانــان اســتان از پروژه هاى 

ورزشى تويسركان بازديد كرد.
سيد سعيد شاهرخى در ادامه بازديد هاى 
خــود از پروژه هاى اســتان، در ســفر 
تويسركان،  شهرستان  به  خود  يك روزه 
بــا همراهى مديــركل ورزش وجوانان 
اســتان، نماينــده مردم تويســركان در 
مجلس شوراى اسالمى، رئيس سازمان 
فرماندار  و  استان  مديريت وبرنامه ريزى 
ميدانى  به صورت  تويسركان،  شهرستان 
از پروژه  هــاى عمرانى اين شهرســتان 
در حــوزه ورزش وجوانــان به ويژه 3

پروژه ســالن رزمى، خوابگاه ورزشى و 
زورخانه شهرستان تويسركان بازديد، و 
از نزديك در جريــان روند اجراى اين 

پروژه ها قرار گرفت.
شهرســتان  چندمنظوره  ســالن  پروژه 
فيزيكــى  پيشــرفت  بــا  تويســركان 
95درصدى تاكنــون 470ميليون تومان 
هزينــه داشــته و در ســالجارى نيــز 
310ميليون تومان ديگر براى آن مصوب 

شده  است.
شهرستان  ورزشى  پروژه خوابگاه  براى 
تويسركان نيز تاكنون يك ميليارد و 800

ميليون تومان هزينه شده و براى به انجام 
رساندن آن 3/5ميليارد تومان اعتبار ديگر 

الزم است.

صعود پاس 
به ليگ جوانان كشور 

 تيــم پاس همدان با كســب عنوان 
قهرمانى مسابقات فوتبال جوانان استان، 
جواز حضور به رقابت هاى ليگ كشور 

را كسب كرد.
ديدار نهايــى رقابت هاى فوتبال جوانان 
اســتان به ميزبانى نهاوند برگزار شد كه 

با قهرمانى پاس همدان به پايان رسيد.
در اين ديدار 2تيم پاســارگاد نهاوند و 
پاس همدان به ميدان رفتند كه در نهايت 
تيم پاس با نتيجــه 2برصفر به پيروزى 

رسيد تا جشن قهرمانى بگيرد.
جوانان پاس پس از سال ها توانستند بار 
ديگر جواز حضور در مسابقات كشورى 

را كسب كنند.
ايــن تيم در دهــه 90 ســابقه حضور 
در ليگ يك كشــور را داشــت، اما در 
ســال هاى اخير به دليل توجه نكردن به 

رده هاى سنى، پاس ناكام بود.
اكنــون جوانــان پاس بــار ديگر قصد 
دارند تا در ميادين كشــورى درخشيده 
و پشتوانه ســازى خوبى براى آينده تيم 

بزرگساالن باشند.
در مراسم پايانى مسابقات فوتبال جوانان 
همدان كه با حضور مســئوالن ورزش 
اين استان برگزار شــد، به اعضاى تيم 
پاس مدال، لوح و جام قهرمانى اعطا شد.

مسابقات تيراندازى 
با كمان در تويسركان

 مســابقات تيراندازى بــا كمان به 
مناســبت هفته خبرنگار در تويسركان 

برگزار شد.
مســابقات آزاد تيروكمان تويسركان با 
حضور 8 خبرنــگار به صورت نمادين 
در رشته  ريكرو، در سايت تيراندازى با 

كمان شهرستان برگزار شد.
تيراندازى اين مسابقات در مسافت 30
متر انجام شد و در پايان امير عربى مقام 
نخست را به دست آورد، ليال منيعى دوم 
شد و خديجه نيكوئى نژاد مقام سوم را به 
خود اختصاص داد.در پايان به 3 تيرانداز 

برتر جوايزى اهدا شد.

تعطيلى باشگاه هاى 
بدنسازى در نهاوند

 باشگاه هاى بدنسازى و پرورش اندام 
شهرستان نهاوند به خاطر وضعيت قرمز 

كرونايى تعطيل شدند.
بــا توجه به شــرايط قرمــز و بحرانى 
شهرســتان نهاوند به لحاظ شيوع كرونا 
و مصوبه ســتاد كروناى شهرستان تمام 
پرورش اندام  و  بدنســازى  باشگاه هاى 
شهرستان نهاوند تا زمان تغيير وضعيت 

كروناى شهرستان تعطيلى شدند.
در صورت باز بودن و فعاليت باشــگاه 
بدنســازى و پرورش انــدام در ســطح 
شهرســتان اعم از شــهر و روستاها با 
پلمب باشگاه ها از طريق مراجع قضائى 

پيگيرى قانونى صورت مى گيرد.

 استقبال چشمگير نوآموزان فوتبال همدان 
از طرح ســامانه اســتعداديابى كميته جوانان 

فدراسيون.
اين طرح از روز گذشــته با حضور ميرشــاد 
ماجــدى عضو هيأت رئيســه و رئيس كميته 
جوانان فدراســيون فوتبال در اســتان همدان 
اجرا شد. همدان يكى از 4 ميزبان استعداديابى 

فدراسيون فوتبال معرفى شده است.
در روز نخست اين طرح بيش از 120بازيكن 
از شهرستان هاى مالير، تويسركان و نهاوند 
به ميزبانى شــهر نهاوند مورد آزمايش قرار 

گرفتند.
همچنين رئيس كميته جوانان فدراســيون در 
حاشيه اين طرح همراه با رئيس هيأت فوتبال 

استان از امكانات استان همدان بازديد كرد.
طرح اســتعداديابى همدان بــا حضور رئيس 
كميته جوانان فدراســيون فوتبال در ســاير 

شهرستان هاى استان نيز برگزار مى شود.
به گزارش ايرنا، راه اندازى سامانه استعداديابى 
فدراســيون فوتبال شرايطى را مهيا ساخت تا 
فوتبال دوستان از تمامى اقصى نقاط ايران زمين 
بتواننــد توان فنى خود را بــا حضور در اين 
طرح به معرض ديد استعداديابان قرار دهند. 
در واقع هــر بازيكنى كه اين توان را در خود 
مى بيند كه اســتعداد خوبــى در فوتبال دارد، 
مى تواند بدون واســطه و پرداخت هزينه اى 

تست فنى بدهد.
فدراســيون فوتبال با اجرايى شدن اين طرح 
دست واســطه ها و نفرات سوم براى معرفى 
بازيكن مســتعد به كادرفنى تيم هاى ملى پايه 
را برچيده است و چيزى به عنوان پارتى بازى 

وجود ندارد.
فدراســيون با راه اندازى طرح استعداديابى نه 
تنها زمينه مشــاركت و دسترسى آسان تمامى 
بازيكنان مســتعد را مهيا كــرده، بلكه بانك 

اطالعاتــى جامع را از بازيكنــان پايه فوتبال 
كشور تدوين كرده است.

همچنين يكــى ديگر از مزيت هــاى اجراى 
اين ســامانه اين اســت كه ديگر تبعيض در 
تســت گيرى و انتخاب نفرات از بين مى رود 
و هيچ بازيكنى نمى تواند مدعى شــود كه از 
چشــم ها پنهان مانده و مــورد ارزيابى قرار 
نگرفته است. آنچه مسلم است بانك اطالعاتى 
بسيار قوى از استعدادها و بازيكنان پايه براى 

هميشه خواهيم داشت.
در هر مرحله از استعداديابى برگه هاى ارزيابى 
خاصى در اختيار استعداديابان قرار مى گيرد كه 
شامل برگه ارزيابى استعداديابى استانى، برگه 
ارزيابى در مناطق و برگه ارزيابى استعداديابى 

در كشور است.
براين اساس با سپرى شدن طرح استعداديابى 
در شهرســتان ها، در مجموع اسامى منتخب 
15بازيكن مســتعد هر اســتان از طريق ثبت 
سامانه و هم از طريق اتوماسيون به فدراسيون 
فوتبال ابالغ مى شود تا شهريوماه در اردوهاى 
انتخابى تيم هاى ملــى زير 17، زير 20 و زير 

15سال شركت كنند.
همدان يكى از پايلوت هاى اجراى اين طرح 
در كنار خراســان رضوى و اصفهان انتخاب 
شده و استقبال خوبى نيز به دنبال داشته است.
عضو هيأت رئيســه و رئيــس كميته جوانان 
فدراســيون فوتبال پيرامون راه اندازى سامانه 
استعداديابى آنالين گفت: سامانه استعداديابى 
فدراسيون فوتبال براى نخستين بار و با دستور 
رئيس  عزيزى خادم  شــهاب الدين  مســتقيم 
فدراســيون و همكارى دپارتمــان فناورى و 

اطالعات راه اندازى و بارگذارى شده است.
ميرشاد ماجدى افزود: اين سامانه استعداديابى 
مختص بازيكنان 14 تا 19سال است كه پس 
از ثبت اطالعات شــخصى خود در ســامانه 

تعريف شــده از ســوى اســتعدادياب هاى 
فدراســيون فوتبال در 4 منطقه كشــور مورد 

ارزيابى قرار مى گيرند.
وى بيان كــرد: انجــام ثبت نام رايــگان در 
اصلى  ويژگى  فوتبال  فدراسيون  استعداديابى 
اين طرح است و سامانه طورى طراحى شده 
كه هراستعدادى در اقصى نقاط كشور در اين 
رده سنى مى تواند حتى با تلفن همراه شخصى 

نسبت به نام نويسى اقدام كند.
ماجدى گفت: اســتعدادياب هاى اســتان ها 
موظف بــه ارزيابــى ثبت نام كننــدگان و 
گــزارش كار بــه كميته جوانان هســتند و 
بازيكنان براى انجام تســت فنى هزينه اى را 

نمى شوند. متحمل 
 رئيس هيأت فوتبال اســتان همــدان ابتكار 
فدراسيون در اجراى طرح سامانه استعداديابى 
را اقدامــى ماندگار در تاريخ فوتبال كشــور 
دانســت و بيان كــرد: همدانى ها اســتقبال 
بى نظيرى از اين طرح دارند كه تمجيد كميته 
جوانان فدراسيون را نيز به دنبال داشته است.

عباس صوفى افزود: هر بازيكن مستعد فوتبال 
مى تواند به راحتى در سامانه ثبت نام و مستقيم 
در مراحل تست گيرى شركت كند و توانايى 

خود را موردارزيابى قرار دهد.
وى با اشــاره به اينكه همدان جزو استان هاى 
پيشــتاز در اجراى اين طرح است، بيان كرد: 
هيــأت فوتبال با جديت اين طــرح را دنبال 

مى كند.
صوفى با اشاره به امكانات و زيرساخت هاى 
ورزش اســتان بــراى ميزبانى هــاى ملى و 
بين المللــى گفــت: تاكنون توفيــق ميزبانى 
2دوره مســابقات آسيايى در رده پايه فوتبال، 
اردوهاى تيم ملى فوتبال در رده ســنى پايه و 
نيز استعداديابى هاى غرب كشور و دوره هاى 

مختلف مربيگرى را داشته ايم.

 دوچرخه ســواران اســتان همــدان براى 
حضور در المپيك آينده برنامه ريزى كنند.

مديركل ورزش وجوانان استان در آيين تجليل 
از نايب قهرمان مســابقات دوچرخه ســوارى 
قهرمانى كشور با بيان اين مطلب،گفت: هيأت 
دوچرخه ســوارى اســتان يكى از هيأت هاى 
توانمند و فعال در كشــور است كه قهرمانان 
ارزنده اى را تحويل ورزش كشور داده است.

حميد سيفى با بيان اينكه امروز بايد با به روز 
كــردن اطالعات بــه دنبال ارتقــاى جايگاه 
ورزش دوچرخه ســوارى اســتان همدان در 
كشور باشيم، افزود: دوچرخه سواران استان تا 
به امروز در مســابقات مختلف ملى به اثبات 
رســاندند كه توانايى درخشــش در ميادين 
بين المللــى را دارند، بنابراين امــروز بايد با 
تــالش و حمايت هاى همه جانبــه از طرف 
اداره كل ورزش وجوانــان، خانــواده، مربيان 
و هيأت براى حضــور در رقابت هايى چون 
المپيك خود را آماده كنند تا در چندسال آينده 

شاهد مدال آورى در دنيا باشيم.
وى با تأكيــد بر اينكــه در ورزش هدف بر 
مــدال آورى و يا پرورش تفكر مدال آور بودن 
نيست، گفت: ورزشــكاران ما بايد على رغم 
پيگيرى و تالش براى كسب جايگاه هاى عالى 
ورزشــى براى خود به دنبال كسب معرفت، 

اخالق، منش و رفتار پهلوانى باشند تا آيندگان 
از ما سخن بگويند.

ســيفى با بيان اينكه روحيه پهلوانى، تواضع، 
فروتنى و اخالق يك ورزشكار را ولو با مدال 
برنــز در دل ها و قلب ها جاى مى دهد، افزود: 
بايد توجه داشته باشــيم هرگز تسليم هواى 
نفس خود نشــويم و با بهره گيرى از ســيره 
شــهداى گرانقدرى چون شهيد چيت سازيان 

راه درست را انتخاب كنيم.
وى در ادامه با بيان اينكه الزمه ورزش امروز 
بــه روز بــودن امكانات و تجهيزات اســت، 
گفت: در شهرســتان ها و يا استان يك مركز 
فيزيوتراپى بايد براى درمان ورزشــكاران با 

ادارات قرارداد داشته باشد.
رئيس دستگاه ورزش، استان همدان را استانى 
داراى ظرفيت هاى خدادادى براى ورزشكاران 
عنوان كرد و بيان كرد: ظرفيت ســطح ارتفاع 
اســتان همدان ورزشــكاران ما را از ســاير 
ورزشــكاران متمايز كــرده چراكه قدرت و 
تاب آورى بيشترى در مواقع سخت و حساس 
دارند.وى با تأكيد بــر اينكه هرآنچه در توان 
داشته باشيم براى اعتالى ورزش استان به كار 
مى گيريم، گفت: آمــاده واگذارى زمين براى 

احداث پيست دوچرخه سوارى هستيم.
در ادامــه نيز رئيس هيأت دوچرخه ســوارى 

استان، بيان كرد: خوشبختانه دوچرخه سواران 
بانوى همدانى داراى ظرفيت هاى بسيار خوبى 
هستند كه بايد با اقدامات الزم از آنها حمايت 

كنيم.
رامين تاج بخشــيان با اشــاره به كسب مدال 
نقره مســابقات دوچرخه سوارى بانوان جوان 
كشــور توســط پانته آ قلى پور، گفت: هيأت 
دوچرخه ســوارى در آينده تور همدان را در 
صورت اخذ مجوزهاى الزم به مناسبت روز 
همدان به مدت3 روز از يك شــهريورماه در 
دست اجرا دارد كه در حال حاضر رايزنى هايى 

با اداره كل ميراث فرهنگى نيز شده است.
وى با اشــاره به اينكه اســتان همدان داراى 
ظرفيت هــاى الزم براى برگزارى مســابقات 
آســيايى تريــال و ميزبانــى دارد، افزود: در 
صورت حمايت اداره كل براى كسب ميزبانى 

اين مسابقات نيز تالش و رايزنى مى كنيم.
شهرســتان  دوچرخه ســوارى  هيأت  رئيس 
همدان نيــز گفت: 44 برنامه ورزشــى نظير 
اعزام به مسابقات، تورهاى دوچرخه سوارى، 
مسابقات ملى و... در شهرستان همدان برگزار 

كرديم.
بابك نادرى افزود: خوشبختانه اين مسابقات و 
برنامه ها با حمايت هاى بخش خصوصى اجرا 

شده است كه جاى تقدير دارد.

همدانى ها پيشتاز 
در استعداديابى فوتبال

خيز دوچرخه سواران استان براى المپيك 2024
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تشخيص سرطان پروستات 
با كمك يك آزمايش خون!

 پژوهشگران سوئدى در بررســى جديد خود دريافتند كه شايد 
بتوان با كمك نوع جديدى از يك آزمايش خون، سرطان پروستات 
را تشــخيص داد.به گــزارش نيوزمديكال، پژوهشگران"مؤسســه 
كارولينســكا" (Karolinska Institutet) سوئد، اخيراً گزارشى 
ارائه داده  بودند كه نشان مى داد شايد «ام. آر.آى» بتواند ميزان تشخيص 
بيش از اندازه را كاهش دهد و بررســى بهتر ســرطان پروستات را 
بهبود ببخشد. اين گروه پژوهشى اكنون بررسى ديگرى انجام داده اند 
كه نشــان مى دهد با افزودن نــوع جديدى از يــك آزمايش خون 
موســوم به آزمايش "استكهلم3" (Stockholm٣) مى توان تعداد 

آزمايش هاى«ام. آر.آى»  موردنياز را تا يك سوم كاهش داد.

توليد هيدروژن از آلومينيوم و آب
 پژوهشگران دانشــگاه "ام.آى.تى" در بررسى جديد خود تالش 

كرده اند تا با استفاده از آلومينيوم و آب، هيدروژن توليد كنند.
به گزارش ايســنا، اگرچه كشــورها آرزو دارند كه از سوخت هاى 
فســيلى فاصلــه بگيرند و ميزان انتشــار كربن خــود را به حداقل 
برسانند، اما محدوديت هايى در مورد انرژى هاى تجديدپذير به چشم 
مى خورد. سوخت هاى جايگزين مانند هيدروژن هنوز به توسعه نياز 
دارند. پژوهشگران دانشــگاه "ام.آى.تى" (MIT)، راه ساده اى براى 
توليد سوخت هيدروژن يافته اند كه در آن از آلومينيوم و آب استفاده 
مى شــود. هيدروژن، اين ظرفيت را دارد كه جايگزين سوخت هاى 
فســيلى در موتورهاى موشك شود تا براى توليد برق و حتى ذخيره 

بلندمدت انرژى به كار برود.

آغاز كار بزرگترين سيستم جمع آورى زباله 
براى پاكسازى اقيانوس

 جديدترين و بزرگترين نمونه سيســتم جمع آورى زباله، كار خود 
را در پروژه پاكسازى اقيانوس آغاز كرده است.به گزارش ايسنا،"پروژه 
پاكسازى اقيانوس كه از ســال 2013 براى تميز كردن پالستيك ها از 
درياها آغاز شــد، تغييرات زيادى در طراحى سيستم هاى جمع آورى 
زباله ايجاد كرده اســت. جديدترين نمونه اين سيستم ها ممكن است 
مهمترين آنها باشد، زيرا پژوهشگران از طرحى كه بر نيروهاى اقيانوس 
مبتنى است، به طرحى روى آوردند كه روش بسيار كارآمدترى را ارائه 
مى دهد.ايده وراى پروژه پاكسازى اقيانوس، در اصل لنگر انداختن يك 
سيســتم بزرگ شناور به شكل "U" در بستر دريا بود كه از جريانات 

اقيانوس براى جمع آورى زباله هاى پالستيكى استفاده مى كند. 

تصويرى از خانه آبى رنگ ستارگان جوان
 تصويرى كه با كمك داده هاى "تلسكوپ پرتو ايكس چاندرا" به 
دست آمده، سحابى غول پيكرى را نشان مى دهد كه ستارگان جوان را 

در خود جاى داده است.
به گزارش از ناسا، "ســحابى مرداب" (Lagoon Nebula) كه 
حدود 4هزار سال نورى با زمين فاصله دارد، فرصت خوبى را براى 

ستاره شناسان فراهم مى كند تا به بررسى ستارگان جوان بپردازند.
سحابى مرداب كه با نام "ان جى سى 6523" (NGC 6523) و "مسيه 
8" (Messier 8) نيز شناخته مى شود، ابر غول پيكرى از گاز و غبار 

است كه ستارگان در آن به دنيا مى آيند.
بسيارى از ســتارگان جوان، پرتوهايى پرانرژى مانند پرتو ايكس را 

منتشر مى كنند.

سفر به ماه نيازمند 8 "استارشيپ" است!
 ارسال فضانوردان به ماه كار آسانى نيست و براى انجام آن ميزان 
زيادى ســوخت الزم اســت و موشك هاى استارشــيپ وظيفه  اين 

سوخت رسانى را برعهده دارند.
به گزارش فيوچريزم، موشــك سترن- 5 ناسا، در مأموريت آپولو در 
حالى كه مخزن هاى ســوختش كامًال پر بود حدود 2ميليون و 900 
كيلوگرم وزن داشت و در هر ثانيه 20 تن سوخت موشك مى سوزاند.

اكنون پس از گذشت دهه ها ايالن ماسك، مديرعامل شركت اسپيس ايكس، 
قصــد دارد تا بار ديگر انســان ها را به ماه ببرد، اما ايــن بار چندين بار 
سوخت گيرى در فضا براى رسيدن به قمر زمين موردنياز است. شركت 
"بلواوريجين" كه رقيب اســپيس ايكس است به تازگى گفته كه شركت 

اسپيس ايكس براى رسيدن به ماه بايد 16پرتاب انجام دهد.

برخى شركت هاى گردشگرى اروپا برنامه سفِر 
ايران را حذف و عربستان را جايگزين كردند

 بعضى از شــركت ها و سامانه هاى رزرواســيون آنالين گردشگرى 
در اروپا به تازگى عربســتان را به فهرست تورها و مقاصد سفر اضافه 
كرده اند، درحالى كه ديگر اثرى از تورهاى ايران نيســت. پس از برجام، 
ايران از پرفروش ترين برنامه هاى سفر برخى از اين شركت هاى توريستى 

در اروپا بوده است.
كســپلور (Explore) يك شــركت معتبر بريتانيايى است كه از سال 
1981 ميالدى در زمينه ســفر و ماجراجويى فعاليت دارد و 500 تور در 

120 كشور جهان اجرا مى كند. 
گردش مالى اين شركت توريستى ساالنه 315 ميليون يورو گزارش شده 
است. تورهاى خاورميانة Explore در اروپا شناخته شده و معتبر است، 
قبال هم تورهاى ايران را عرضه مى كرد، اما حاال به گفته مهدى اشراقى 
تورگردان ايرانى، تورهاى ايران از فهرست مقاصد سفرش حذف شده، 
درحالى كه مســافرانش را به مقصد تازه اى در خاورميانه يعنى عربستان 

دعوت كرده است.
در برخى پلتفرم هاى رزرواسيون آنالين نيز دسترسى به برنامه هاى سفر 
ايران قطع شده، نمونه اين اتفاق به تازگى در Tourradar افتاده است؛ 
شركتى كه در اتريش پايه گذارى شده و بيش از 40 هزار تور را به نقاط 

مختلف دنيا برنامه ريزى كرده است. 
اشراقى، عضو جامعه تورگردانان ايران در اين رابطه گفت: «تورردار» يك 
پلتفرم يا ماركت پلِيس (Market Place) جهانى است كه تعدادى از 
شركت هاى ايرانى بسته هاى سفر خود را در آن به اشتراك گذاشته بودند. 
آن زمان به دليل تحريم و نبود درگاه هاى بين المللى، مســافران از طريق 
اين پلتفرم مى توانســتند تورهاى ايــران را به صورت آنالين خريدارى 
كنند، ولى با تشــديد تحريم هاى ايران در زمان رياست جمهورى دونالد 
ترامپ، ابتدا به طور موقت بســته هاى ســفر ايران از اين سايت حذف 

شد و حاال حساب هاى كاربرى شركت هاى ايرانى مسدود شده است.
اين اتفاق ها درحالى رخ داده كه ايران از فروردين ماه سال 1399 صدور 
ويزاى توريســتى را متوقف كرده و گردشــگران خارجى كه تا پيش از 
همه گيرى كرونا براى مسافرت به ايران برنامه ريزى و هزينه كرده بودند، 

فعال امكان انجام چنين سفرى را ندارند.
از ســوى ديگــر، با توجه بــه وضعيــت نامعلوم امنيت بهداشــتى و 
واكسيناســيون كرونا در كشور، بســيارى از كشورها فعال سفر به ايران 

را مسكوت گذاشته اند.
اين درحالى اســت كه كشــورهاى ديگر در منطقه خاورميانه از جمله 
تركيــه، امارات و عربســتان به عنوان رقيب جدى، تبليغات فشــرده و 
گســترده اى را حتى در دوران همه گيرى كرونا براى جذب گردشگران 
انجام داده و برنامه ريزى خود را براى ازسرگيرى سفرهاى بين المللى در 

آينده نيز مشخص كرده اند.
عربســتان به عنوان رقيب تازه نفس در خاورميانه، با واكسيناسيون بيش 
از 30 درصِد جمعيت كشورش و همچنين كنترل ميزان ابتال به ويروس 
كرونا، از اول ماه آگوســت (حدود دو هفته پيش) مرزهايش را به روى 
مسافران و گردشگران واكسينه شده باز كرده و به تازگى هم اعالم كرده 
است كه پس از يك سال وقفه، عمره را با حضور محدود اتباع خارجى 
برگــزار مى كند و حاال تورهاى ماجراجويانه اين كشــورِ مرموز از نگاه 
گردشــگران، روى تابلو تبليغات آژانس هاى توريســتى اروپا و آمريكا 

نشسته است.
عربستان از اواسط ســال 1398، زمانى كه تابو محدوديت ويزا را براى 
گردشگران خارجى برداشت، خود را به عنوان رقيب جدى در خاورميانه 

مطرح كرد. 
حاال هم روزنامه هاى اسپانيايى گزارش كرده اند عربستان سعودى براى 
تغيير دادن مقر ســازمان جهانى گردشــگرى (UNWTO) از مادريد 

تمايل نشان داده است.
تا پيش از ســال 2019، ورود زنان مجرد به اين كشور تقريبا غيرممكن 
بود، اما از 28 سپتامبر آن ســال، با صدور ويزاى فرودگاهى و اينترنتى 

براى اتباع 49 كشور، اين محدوديت برداشته شد.
با سقوط بهاى نفت در ســال 2015، عربستان طرحى را كليد زد كه تا 
ســال 2030 با اصالح نظام اقتصادى و كاستن ميزان وابستگى به درآمد 
نفت، شمار گردشگران داخلى و خارجى اش را به عدد 100 ميليون نفر 
برساند كه البته بسيارى اين چشم انداز عربستان را «رؤيايى فانتزى» و يا 

«جاه طلبى مقامات سعودى» تعبير كرده اند.
غفلت از بيش فعالى رقيبان جدى اى همچون عربستان درحالى است كه 
در يك سال گذشته به رغم درخواست هاى مكرر فعاالن گردشگرى در 
ايران براى تعيين تكليف ويزاى توريســتى، هنوز برنامه مشخصى براى 
صدور اين ويزا و ازســرگيرى سفر گردشگران خارجى به ايران تعيين 

و اعالم نشده است. 
از ســوى ديگر، به خاطر مالحظات و انتقادهاى ستاد كرونا به موضوع 
ســفر، متوليان گردشــگرِى ايران در بازار بين المللى و دنياى تبليغات، 
دســت به سكوتى طوالنى زده اند كه اين بيم را ايجاد مى كند كه با ادامه 

اين رويه، ايران از ديگر رقيبان خاورميانه عقب و حتى باز بماند.
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■ حديث:
امام على(ع):

در دينم سازش نمى كنم و در كارها، خوارى پيشه نمى سازم ..      
الكامل في التاريخ : ج 2 ص 306

 پالن نخست
دعوت مجازى از شهروندان همدانى و كارشناسان 
شــهرى روز يكشــنبه 17مردادماه توسط شوراى 
ششــم رقم خورد. براى انتخاب گزينه مطرح قرار 
شــد كانديداى شــهردارى برنامه هاى خود را در 
صحن علنى با حضور برخى كارشناسان و اشتراك 

جلسه در فضاى مجازى ارائه دهند. 
اعضاى شــوراى ششم شــهر همدان در يك ماه 
گذشــته شــاخص هايى را براى شــهردار همدان 
تعريف كردند و براســاس آن ثبت نام از داوطلبان 
آغاز شــد. در ابتــدا 60 نفر براى تصدى پســت 
شــهردارى همدان ثبت نام و اعالم آمادگى كردند 
براســاس  صورت گرفتــه 24نفر  مراحــل  طــى 
شاخص هاى تعريف شــده و بررسى هاى صورت 

گرفته ردصالحيت شدند.

 پالن دوم 
8 نفر از بين 18نفر انتخاب شــدند كه شــاكرى، 
افشــارى، عقيقى، صوفى، حسينى، آئينى، يوسفى، 
ابرارخــرم اين 8 نفر بودند. شــوراى ششــمى ها 
اعالم كردند مالك هاى زيادى در انتخاب شــهردار 
دخالــت دارد كــه تخصص، رزومــه قابل قبول و 
مدرك تحصيلى از مهمتريــن آنها بود. در مرحله 
نهايى فرايند انتخاب شــهردار، سوابق فرد منتخب 
از ســازمان هاى چهارگانه شامل سازمان اطالعات، 
نيروى انتظامى، دادگســترى، سپاه پاسداران انقالب 
اســالمى استعالم شد، و در صورت وجود نداشتن 

مشكل تأييدنهايى مى شود.

 پالن سوم
در ادامــه ايــن فرايند 3 اتفاق رخ داد نخســت با 
انتخاب شــاكرى به عنوان سرپرســت شهردارى، 
صوفى شــهردار منتخب شــوراى پنجم با سمت 
خــود خداحافظى كرد. وى كه گزينه پيشــنهادى 
براى شــهردار در شوراى ششــم نيز بود در همان 
اقدام نخســت اعالم كرد تمايلى براى ارائه برنامه 
ندارد و طبق اين اتفاق وى حذف و رضايوســفيان 
جايگزين صوفى شــد. پس از اين اتفاق، حســين 
افشارى(فرماندارســابق شــهر همــدان) كــه از 
گزينه هاى جدى براى انتخاب شــهردار توســط 
شــوراى ششم بود نيز از ارائه برنامه  خود منصرف 
و اســتعفاى خود را به دليل محدوديت هاى ادارى 
و مالحظات شخصى به رئيس شوراى شهر اعالم 

كرد.

پــس از آن آئينى نيز با اعــالم انصراف تركيب 8 
نفره گزينه هاى پيشــنهادى را جابه جا كرد و مجيد 
درويشى در ليست گزينه پيشنهادى براى شهردارى 
همــدان قرار گرفت. جــدول زمان بندى ارائه هاى 
كانديداهــاى تصدى پســت شــهردار همدان در 
صحن شورا رسانه اى شد. در قدم نخست جلسات 
علنى شورا براى بررسى برنامه هاى داوطلبان براى 

تصاحب صندلى شهردار همدان آغاز شد.

 پالن چهارم 
نخستين جلسه مربوط به عزيزا... يوسفى كانديداى 
شهردار همدان بود كه 20مردادماه تشكيل شد. وى 
معاون ســابق عمرانى شهردارى همدان بود كه در 
حال حاضر مديركل فنى استاندارى همدان است. از 
آنجا كه اين گزينه جزو بدنه شــهردارى محسوب 
مى شود و ســابقه خوبى هم در شهردارى همدان 
داشته است تعدادى از اعضاى شوراى شهر نسبت 

به عملكرد و كارنامه وى آگاهى داشته اند.
برنامه هايــى كه از ســوى وى ارائه شــد طبيعتًا با 
توجه به تخصص و ســوابق گذشته وى در حوزه 
عمرانى از جنس عمران بود از آنجا كه بيشــترين 
نقش يك شــهردار در اداره شهردار كسب درآمد 
و مديريت هزينه ها باز مى كنــد وى در اين زمينه 

برخى انتظارات بيشترى را براى خود رقم زد.
محــور اغلــب پرســش ها كــه از يوســفى پرســيده 
شــد چگونگــى مديريــت حــوزه درآمدزايــى 
بــود. دركل مى تــوان گفــت نــگاه بــه ارائــه 
ــفى در  ــت يوس ــال موفقي ــاى وى و احتم برنامه ه
ــوراى ششــم براســاس  ــه از ش كســب آراى الزم

ــت. ــران 50، 50 اس ــان و تحليلگ ــر كارشناس نظ

 پالن پنجم 
سيد مسعود حســينى كانديداى شهردارى همدان 
بود كه بعدازظهر چهارشنبه درمورد برنامه هاى خود 
به شوراى ششــم توضيحاتى ارائه داد. وى سابقه 
فعاليــت در نظام بانكى و مالــى را دارد از اين رو 
عمده برنامه هايش در حوزه مالى خالصه مى شــد. 
ســطح ارائه برنامه هاى وى نشــان مى داد توانسته 
اســت در زمينه مديريت شــهرى و توانمندى ها 
اطالعات مطلوبى را از مشــاوران و كارشناســان 
ديگر داشــته باشــد. وى يك چهره ناشناخته بين 
ديگر كانديدايى بود كه هركدام در حوزه مديريت 
شهرى همدان سوابق مطرح ترى را دارا هستند. به 
هر ترتيب به نظر مى رســيد تجميع برنامه هاى وى 

در زمينه بانكى و بانكدارى بود. 

 پالن ششم
مجيد شــاكرى كرم كه در حال حاضر هم توانســته 
است اجماع نظر و آراى اعضاى شوراى ششم را به 
خود اختصاص دهد و سرپرست شهردارى همدان 
باشد، نفر بعدى بود كه پنجشنبه 21مردادماه سيبل 
توجه اعضاى شــورا قرار گرفت تــا از برنامه هاى 

خود براى اداره شهر همدان بگويد.
وى اكنون سرپرســت شــهردارى است و مى شود 
گفت يك پله به دستيابى به موفقيت براى شهردار 
شدن نســبت به ديگر گزينه ها نزديك تر است. در 
ســوابق وى مديرعاملى ســازمان فناورى و رئيس 
بازرسى شــهردارى و مدير درآمد شهردار و مدير 

منطقه اى 4 شــهردارى ديده مى شود. 
يكى از امتيازات شاكرى تجربه، ارتباط 
و تخصصى اســت كــه وى در حوزه 
درآمــد و بودجه به ويــژه درآمدهاى 

پايدار در كارنامه  خود دارد.
برخالف آنچه كه وى در زمينه شــهر 
الكترونيك و هوشمند برنامه هاى خود 
را معطــوف كرده بود، اما نتوانســت 
پاسخ قانع كننده اى به برخى پرسش ها 

در اين زمينه بدهد.
 پالن هفتم

رضا ابرارخرم بــه عنوان گزينه بعدى 
كانديداى تصدى پســت شــهردارى 
همــدان در حالــى از برنامه هاى خود 
گفت كه اكنون معاون مالى و اقتصادى 
شهردار همدان است وى نيز از مديران 
درون سازمانى شــهردارى است يعنى 
كسى كه سابقه شناخت از ظرفيت هاى 
شــهردارى و آشنايى با بدنه شهردارى 

را دارد.
در ميــان كانديدايــى كــه برنامه هاى 
خود را به صحن شــورا آورده بودند 
به نظر مى رســيد رضا ابرارخرم دست 
پرتر توانست با تسلط بر ارائه برنامه ها 
شدن  شــهردار  دهد كه براى  نشــان 
انگيزه بيشــترى دارد، البته از آنجا كه خرم ســابقه 
مديريتى در حوزه فضاى سبز را دارد حجم بااليى 
از برنامه هــاى خود را به كســب درآمد از حوزه 

عمرانى و محيط زيستى گره زد.
اما دركل نگاه اعضاى شــوراى شهر به نحوه پاسخ 
وى به پرسش ها پرســيده شد از وى نگاه مطلوبى 
بود كــه وى را بــه تصاحب جايگاه شــهردارى 
همدان اميدوارتر نشــان مى داد، امــا هيچ كدام از 
اينها نمى تواند دليلى بر انتخاب وى باشــد و هنوز 

شوراى ششم در حال بررسى گزينه هاست. 

  پالن هشتم
روز بررسى ها به پنجشــنبه بعدازظهر 21مردادماه 
رســيد، اين بــار عليرضا عقيقــى بــا برنامه هاى 
پيشنهادى خود به صحن شوراى ششم آمد. مردى 
كه ما رســانه اى ها يك بار فعاليت هــاى وى را در 
جايگاه كانديداى شوراى شهر در دوره پنجم ديده 
بوديم و بارها به عنوان استاددانشــگاه و كارشناس 
در مصاحبه هــاى متعــدد مطالبــى از وى خوانده 
بوديم. وى دكتراى رشــته مديريت دولتى است و 
سابقه مديريت دانشگاه پيام نور را در پرونده كارى 
خود دارد. اما وى سابقه مديريتى در بدنه شهردارى 
را ندارد و بيشتر يك نگاه نظرى و تئورى در زمينه 
مديريت شــهرى از خود ارائه داده اســت و چون 
تجربه كار اجرايى در شــهردارى و بدنه عمرانى و 
كسب درآمدى شهردار را نداشت در اغلب زمينه ها 
و تئورى هاى علمى تنها توانســت موارد را مطرح 
كند كه قطــع  به يقين براى جلب توجه شــوراى 

شهرى ها راه سخت ترى پيش روى خود داشت. 

 پالن نهم
براى  درحالــى  يوســفيان  اميررضــا 
ارائــه برنامه هاى خــود صبح جمعه 
22مردادمــاه در صحن شــورا حاضر 
شــد كه قريب به اتفاق كارشناسان و 
شوراى شهرى ها براين باور بودند كه 
وى به دليــل نزديكى با بدنه مديريتى 
شــهردارى حتمًا با برنامه اى مدون از 
داليل تمايل خــود براى تصدى گرى 
جايگاه شهردارى همدان سخن خواهد 

گفت.

يوســفيان از شهرداران سابق شهر است كه 30سال 
تجربه مديريت شــهرى را با خــود به همراه دارد 
و ســكان هدايت مســندهاى مختلف از جمله در 
شــهرهاى همدان، زنجان، مازنــدران و مركزى را 

تجربه كرده است.
شوراى نخســت، دوم و چهارم ســابقه مديريت 
شهرى يوسفيان را با خود دارند. اما گويا يك نكته 
مســير دفاع وى از برنامه هايش را به سمت وسويى 
ديگر برد. برخى مواردى كه وى مطرح كرد در نقد 
اتفاقات بود كه برداشــت هايى براى فعاالن حوزه 
شهردارى از دوران قبل ايجاد كرد كه به طورقطع با 
واكنش هايى در آينده روبه رو خواهد شد و اعضاى 
شــوراهاى قبل براى برخى از موارد آن پاسخ هايى 

خواهند داشت. 

  پالن دهم 
مجيد درويشــى گزينه هفتمى بــود كه صبح روز 
شنبه 23مردادماه به ارائه برنامه هاى خود در صحن 
شوراى ششم براى ورود به جايگاه شهردار همدان 

پرداخت.
وى از جمله مديرانى اســت كه در بدنه شهردارى 
ســوابق مديريت و اجرايى را پله پله پيموده است، 
از دهيــارى تا شــهردارى تويســركان و نهاوند، 
رياست شوراى شهر، شــهردارى منطقه 4 معاون 
اداره مالى و مديرعاملى شــركت سياحتى عليصدر 
و فرماندار اسدآباد و اكنون مديريت امورشهرى و 

روستايى در استاندارى را تجربه مى كند.
درويشــى از معــدود گزينه هايى بود كــه به دليل 
حضــور چندماهــه در شــركت عليصدر شــايد 
درصدى بيشتر از ديگران جنس گردشگرى شهرى 
را مى شناخت و در زمان ارائه برنامه هايش گريزى 
هم به دفاعيات در اين حوزه در برابر پرســش هاى 
اعضاى شــوراى ششــم پرداخت، امــا همچنان 
نمى توان گفت درويشى مى تواند گزينه مورد اقبال 

شوراى شهرى ها باشد.
كارشناسان و حتى اعضاى شوراى ششم معتقدند 
فردى كه براى ورود به جايگاه شــهردار همدان 
انتخاب مى شــود در اولويت نخست خوب است 
كه داراى تجربه مديريت شــهرى باشــد و اين 
نكتــه حايزاهميــت و غيرقابل انكار اســت كه 
شــهردار اگر تجربه مديريت شــهرى را نداشته 
چالش هــاى چگونگى  باشــد قطع به يقين بــا 
مديريت هزينه و چگونگى كســب درآمد مواجه 
مى شــود.فارغ از گرايش سياسى كه به طورقطع 
براى اعضاى شــوراى ششــم نقش تأثيرگذارى 
گزينه هايى  معتقدنــد  برخى  كــرد  خواهد  بازى 
كــه براى ارائه برنامه به عنوان گزينه پيشــنهادى 
شــهردارى انتخاب مى شــوند در روزهاى آينده 
افزايش خواهند داشــت و شــوراى ششم با اين 
گزينه ها كه برنامه ارائه دادند به نتيجه نمى رسند. 

 پالن يازدهم 
و همچنان فرايند ارائه برنامه ها توســط گزينه هاى 
شــهردارى همدان در روزهاى آتــى ادامه خواهد 
داشــت امروز صبح يوسفى نويد به عنوان هشتمين 
كانديــدا برنامه خــود را بــراى تصاحب صندلى 
شهردار همدان به شوراى ششم براى بررسى ارائه 

خواهد داد.
 وى كارشناسى ارشــد پيوســته معمارى اســت و 
ســوابق مديريت پروژه هاى مطالعاتى، پژوهشى و 
ساماندهى  گنجنامه، بلوارارم، كاربرى هاى اراضى 
مناطق منوچهرى، شــهرك وليعصر، حصار، خضر، 
طرح گردشگرى دره مرادبيك، ورودى هاى شهر را 
در كارنامه هــاى كارى خــود دارد حال بايد منتظر 
ماند و ديــد چــه اتفاقاتى در شــورا و روزهاى 

پيش روى رقم مى خورد.

برنامه هاى كانديداى شهردارى زير ذره بين شوراى ششم است 

 ترافيك جلسه در خيابان بهنامجو 
مريم مقدم  »

 شوراى ششم شــهر پس از انتخاب اعضا 
كار خــود را آغاز كرد، نخســتين تغييرات 
محســوس پس از ورود اعضاى شوراى شهر 
در هر دوره اى اقدام براى تغيير شهردار است. 
با مشخص شدن اعضاى شوراى شهر، نوبت 
به انتخاب شهردار به عنوان اصلى ترين وظيفه 
شوراها مى رســد تا تيمى كه منتخب مستقيم 
مردم هستند با ارزيابى معيارها و شاخص هاى 
موردنياز بتوانند مسير مديريت شهرى را براى 
مدت 4 ســال مشــخص كنند. به واقع مردم 
انتخاب خود را كرده اند و ســكان مديريت 
شــهرى را به دســت منتخبان خود سپرده اند 
اكنون انتظارى كه از شوراى شهر ششم همدان 
مى رود درايت براى انتخاب مدير اصلح براى 
شهرى است كه تاريخ، فرهنگ، گردشگرى و 
شهرسازى در آن بايد حرف نخست را بزند.  

 ايــن روزها ترافيك برگزارى جلســات در 
خيابان بهنامجو مربوط بــه ارائه برنامه ها از 
تصدى گرى  براى  پيشنهادى  گزينه هاى  سوى 
شهردارى اســت كه به خود اختصاص داده 

است.
عملكرد شهردار تحت شرايط مختلف، بسيار 
متفاوت است. يكي از اين عوامل كه مي تواند 
نقش بسزايي در عملكرد شهردار داشته باشد، 
نحوه انتخاب وى است. به طوركلي، 2 روش 
عمده در كشــورهاي مختلــف جهان براي 
انتخاب شــهردار به كار مي رود. مدل كنوني 
مديريت شــهري در ايران انتخاب غيرمستقيم 

شهردار توسط شورا است. 
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