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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com زن# من _ ماسك _ مى زنم

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مهدى مجيدى

مركز كارشناسان رسمى دادگسترى 
استان همدان

انتخاب شايسته جنابعالى از سوى شوراى 
محترم اسالمى شهر بهار به سمت

 شهـردار بهـار 
شما  ارزشمند  سوابق  و  كارآمدى  بيانگر  كه 
را  است  اجرايى  و  مديريتى  باالى  سطوح  در 
صميمانه تبريك مى گوييم.توفيق روز افزون 
به  خدمت  و  محوله  وظايف  انجام  در  را  شما 
مسألت  بزرگ  خداوند  از  بهار  شريف  مردم 

داريم.

مهندس tttttttttttttttttt

ون  ه را ا هللا و ا ا

روزنامـه همدان پيـام

جناب آقاى 

متـولى الموتـى
پيشكسوت محترم خبرنگاران استان همدان
مصيبت وارده از فوت خواهر گراميتان را به شما و خانواده 

محترم صميمانه تسليت عرض مى نماييم.
از درگاه خداوند متعال براى ايشان رحمت و مغفرت الهى و 

براى بازماندگان صبر جميل مسألت داريم.

 روســتاى دولت آبــاد واقــع در40 
 كيلومترى شــهر بهار بــوده و از معدود 
روستاهايى است كه بافت سنتى خود را 

حفظ كرده و داراى طبيعتى بكر است.
به  گزارش ايســنا، اين روستا داراى 40 
خانوار با 200 نفر جمعيت بوده كه اهالى 
آن از طريق مشــاغل كشاورزى همچون 
دامپرورى، باغدارى و زراعت معيشــت 

خود را تأمين مى كنند.
با وجود طبيعت بكر و چشــم  انداز اين 
روستا، اهالى روستا چند سالى است كه 
با مشــكالت كمبود آب مواجه هستند 
كه همين موضوع منجر به پيگيرى علت 
كمبود آب اين روســتا توســط ايسنا از 

مسئوالن مربوطه و اهالى روستا شد.
خشك  شدن چشــمه هاى دولت آباد به 

علت حفر چاه در سوباشى
عضو شوراى اسالمى روستاى دولت آباد 
از علت خشك  شــدن چشمه هاى اين 
روســتا خبر داد و گفت: در سال 1394

اهالى روســتاى سوباشى كه در نزديكى 
روســتاى دولت آباد قــرار دارد اقدام به 
حفر چاهى با عمق 170 متر در مرز بين 
2 روستا كرده و همين موضوع منجر به از 

بين رفتن منابع آبى ما شد.
پرويــز فاتحــى در ادامه بيــان كرد: در 
حال حاضر اهالى روســتاى دولت آباد نه 
تنها براى فعاليت هاى كشاورزى خود با 
مشكل مواجه هســتند، بلكه آب شرب 

خود را هم به سختى تأمين مى كنند.
وى در ادامــه با اشــاره به وضعيت آب 

شرب روستا، افزود: در حال حاضر فقط 
چند واحد مسكونى كه در ورودى روستا 
قرار دارند داراى آب شرب بوده و ساير 
اهالى روستا آب شــرب خود را از اين 

واحدهاى داراى آب تأمين مى كنند.
اين عضو شــوراى روســتا بيان كرد: با 
وجود اينكه روســتاى سوباشــى داراى 
منابع آب براى فعاليت هاى كشاورزى و 
استفاده براى شرب بوده است، اما اهالى 
اين روستا از منابع آب خود استفاده نكرده 
و به كمك نماينده ســابق شهرستان بهار 
در مجلس شوراى اسالمى اقدام به حفر 
اين چاه عميق كرده و منابع آب روستاى 

دولت آباد را از بين برده اند.
فاتحى با اشاره به اقدامات قضائى صورت 
گرفته توســط اهالى روستاى دولت آباد، 
گفت: زمانى كه اهالى روستاى دولت آباد 
شكايات خود را به مراجع قضائى مربوطه 
ارائه كردند براساس تصميم قاضى پرونده 

مصوب  شــد كه نيمى از آب اين چاه در 
اختيار روستاى دولت آباد و نيمى ديگر در 

اختيار روستاى سوباشى باشد.
وى در ادامه افزود: اما متأسفانه زمانى كه 
ما اقدام به لوله گذارى براى استفاده از آب 
اين چاه كرديم اهالى روســتاى سوباشى 

مانع بهره بردارى ما از اين چاه شدند.
فاتحى به وعده هاى مسئوالن در راستاى 
آب رسانى به روســتاى دولت آباد اشاره 
كــرد و گفــت: در همان ســال 1394
مسئوالن به ما قول دادند كه از چاه حفر 
شده به روســتاى ما آب رسانى كنند كه 
تاكنون هيچ اقدامى در اين راستا صورت 

نگرفته  است.
 روستاى دولت آباد 
كمبود منابع آبى ندارد

فرماندار شهرستان بهار با اشاره به اينكه 
منابع آب روستاى دولت آباد غنى است، 
افزود: روستاى دولت آباد داراى منابع آبى 

سرشارى است و هيچگونه قطعى آب در 
اين روستا رخ نداده است.

احسان قنبرى در ادامه بيان كرد: البته الزم 
به يادآورى است در روزهاى اخير اهالى 
اين روستا با كمبود آب مواجه بوده اند كه 
اين مشــكل با پيگيرى مسئوالن مربوطه 
در دست بررسى اســت.وى با اشاره به 
اقدامات صورت گرفته در راســتاى رفع 
مشكل كمبود آب اين روستا، گفت: براى 
حل اين مشكل اداره آب وفاضالب اقدام 
به بهره بردارى از يك چاه قديمى كه در 
داخل اين روستا واقع شده است، كرده و 
مشكل آب اهالى روستا در روزهاى آينده 

به طوركامل رفع مى شود.
 مسئوالن صداى ما را نمى شنوند

دهيــار روســتاى دولت آبــاد بــا تأييد 
بهار،  شهرســتان  فرماندار  صبحت هاى 
افزود: خوشــبختانه اداره آب وفاضالب 
در حــال نصب تجهيزات در راســتاى 
بهره بردارى مجدد از چاه قديمى موجود 
در روستا است، اما با توجه به اينكه آب 
اين چاه مدت ها مورد استفاده قرار نگرفته 
است تعيين كيفيت آن امرى ضرورى بوده 
و بررسى هاى كارشناسى را طلب مى كند.

مجتبــى رحيمــى در ادامه بيــان كرد: 
بهره بــردارى از اين چاه فقط مشــكل 
آب شــرب روستا را حل مى كند و براى 
فعاليت كشــاورزى اهالى روستا بايستى 
اجازه بهره بردارى مردم روستاى دولت آباد 
از چاه حفر شــده توسط اهالى سوباشى 

داده شود.

دولت آباد تشنه، همسايه سيراب!
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بررسى موضع گيرى مجمع نمايندگان درباره وزراى پيشنهادى
رأى گيرى مجلس به چهارشنبه موكول مى شود

شانس باالى 
وزراى همدانى 
براى رأى اعتماد

بازگشايى مدارس مجازى يا حضورى نامعلوم است

مجلس موافق؛ والدين مخالف
ــت  ــرى اس ــومين مه ــالتحصيلى 1400 س  س
ــته  ــاز و بس ــى ب ــوزان در دوگانگ ــه دانش آم ك
بــودن كالس هــاى درســى خــود گيــر افتاده انــد. 

ــا  ــام دني ــر تم ــا ب ــه كرون ــاه 1398 ك از بهمن م
ــمت  ــه س ــدارس ب ــت م ــه اس ــلطه انداخت س

ــد... ــش رفتن ــازى پي ــوزش مج آم

/عكس: خيابان بين النهرين دهه40 
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يـادداشت روز

كوتاه از استان

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

روز غير رسمى همدان
 1- يكم شهريورماه در تقويم به مناسبت تولد حكيم بوعلى سينا، به 

صورت رسمى به عنوان روز پزشك نامگذارى شده است.
اين مناســبت در همدان به عنوان شــهرى كه ميزبــان آرامگاه بزرگ 
دانشــمند جهان اسالم است، به صورت غيررسمى به روز همدان نيز 
شهرت يافته اســت و هرساله به اين مناسبت برنامه هايى با مشاركت 
بخش دولتى يا توسط رسانه ها، بخش خصوصى و مردم اجرا مى شود.
2- پيشــنهاد نامگذارى روز يكم شــهريورماه به نام همدان بر اساس 
اسناد موجود، نخســتين بار از سوى مطبوعات و توسط توكل دارائى 
به عنوان خبرنگارى دلســوز و خوشفكر به شهردارى و شوراى شهر 
پيشنهاد شــده تا با برنامه ريزى اين نهادهاى مردمى با استفاده از اين 
فرصت و شهرت جهانى بوعلى ســينا، همدان نيز به جهانيان معرفى 

شود.
اما با آنكه به اين پيشــنهاد توجه شده است، اما تالشى براى تعلق اين 
روز به همدان در تقويم انجام نشــده تا همچنان اين روز به صورت 

غيررسمى روز همدان نام داشته باشد.
3- در تقويم نيامدن روز همدان و ثبت رسمى نشدن آن دليلى شده تا 
اين روز در محدوده شهر و استان همدان بماند و در كشور همان روز 

پزشك در مجامع پزشكى جشن گرفته شود.
همچنين اين موضوع دليلى شده تا رسانه ملى و رسانه هاى سراسرى 
هم براى پرداختن به اين موضوع غيررســمى با نگاهى تجارى دنبال 
تدارك برنامه باشند و به وظيفه ملى خود در قبال همدان عمل نكنند.

4 -  با آنكه بنياد همدان شناســى در همدان زيرنظر بنياد ايران شناسى 
فعال اســت، اما اين بنياد هم به رســميت يافتن روز همدان كمكى 

نكرده است.
از اين بنياد خبر و گزارش كمى در رســانه ها منتشر مى شود و به نظر 

پس از آغاز خوب در ادامه راه با مشكل مواجه شده است.
5- پر رنگ بودن روز پزشك دليلى شده تا اين روز بر روز همدان سايه 

انداخته و روز همدان را سال به سال كمرنگ تر كند.
در اين روند شهردارى و شورا نيز با راضى شدن به ايفاى كمترين نقش 
در برنامه هاى روز همــدان به اين موضوع كمك كرده اند تا ميدان دار 
برنامه هاى روز همدان دانشگاه  علوم پزشكى و بنياد بوعلى سينا باشند و 

در مواردى هم ميراث فرهنگى كمكى به آنها داشته باشد.
6- ظرفيت بوعلى ســينا هنوز براى مسئوالن شهرى همدان و استان 
شــناخته شده نيست و اين عاملى شــده تا به راحتى از مناسبت هايى 

مانند تولد وى به نفع شهر و استان همدان گذر كنند.
در حالــى كه براى توســعه ارتباطات و تعامــالت بين المللى در هر 
حوزه اى به ويژه حوزه علم و دانش، گردشگرى و اقتصاد  نام بوعلى 
ســينا به تنهايى براى همدان كافى اســت به شــرط آنكه باور به اين 

موضوع باشد.
7- در توســعه بايد به همه امتيازات و داشته ها توجه داشت و از همه 

آنها براى پيشبرد توسعه استان استفاده كرد.
به همين دليل تالش براى رســميت بخشــيدن به روز همدان با ثبت 
آن در تقويــم و تعيين متولى بزرگداشــت اين روز با بودجه و اعتبار 
مشخص در استان، كمترين كارى است كه اكنون ضرورت يافته است.

شهردار همدان تا يك هفته ديگر معرفى مى شود
 نايب رئيس شوراى اسالمى شهر همدان بيان كرد كه اعضا درباره انتخاب شهردار تا 
يك هفته آينده به جمع بندى مى رسند و هر يك از گزينه ها كه نظر مثبت تعداد بيشترى 

از اعضاى شوراى شهر را كسب كند به عنوان شهردار معرفى مى شود.
سعيد نظرى در گفت وگو با ايســنا، گفت: فرايند انتخاب شهردار همدان درحال انجام 
اســت و گزينه هاى تصدى پست شهردار كه با معرفى انديشــمندان و نخبگان و يا بر 

اساس عالقه مندى خود افراد بود در فراخوان شركت كردند.
وى افزود: پس از اين مرحله و طبق قانون شرح وظايف شهردار، گزينه هايى كه شرايط 

قانونى شــهردار شدن را داشتند 18نفر تشــخيص داده شدند و رزومه و برنامه خود را 
براى بررسى به شورا ارائه كردند.

ــدادى از  ــه تع ــدند ك ــاب ش ــر انتخ ــى ها 8 نف ــس از بررس ــرد: پ ــان ك ــرى بي نظ
ــدان  ــهردارى هم ــاى تصــدى پســت ش ــت گزينه ه ــد و در نهاي ــا انصــراف دادن آنه
برنامــه خــود را در صحــن شــورا و بــا حضــور رســانه ها و پخــش برنامــه زنــده بــه 

ــد. ــه دادن همشــهريان ارائ
عضو شــوراى شــهر همدان با اشــاره به اينكه ارائه برنامه ها توسط گزينه هاى تصدى 
پست شهردارى همدان با حضور 4 كارشناس برجسته حوزه هاى معمارى وشهرسازى و 
حقوقى انجام شد، گفت: هريك از اين افراد در 2ساعت ونيم به ارائه برنامه ها و پرسش 

و پاسخ با اعضاى شورا پرداختند.
وى با بيان اينكه برنامه گزينه هاى تصدى پســت شهردارى همدان توسط اعضاى شورا 
در دست بررسى است، بيان كرد: به طورقطع شوراى ششم شهر همدان بهترين گزينه را 

به عنوان شهردار انتخاب مى كند.
نظــرى بــا اشــاره بــه اينكــه شــوراى شــهر از زمانــى  كــه بــراى انتخــاب شــهردار در 
اختيــار دارد بهتريــن اســتفاده را مى كنــد، افــزود: اعضــا دربــاره انتخــاب شــهردار تــا 
ــه جمع بنــدى رســيده و هــر يــك از گزينه هــا كــه نظــر مثبــت  يــك هفتــه آينــده ب
بيشــترين تعــداد اعضــاى شــوراى شــهر را كســب كنــد بــه عنــوان شــهردار معرفــى 

مى شــود.

رعايت پروتكل ها راهكار مهم مهار ويروس 
كرونا است

 استاندار همدان در ستاد مقابله با كرونا استان، گفت: مردم اين استان 
به ويژه صنــوف و بازاريان در اجراى طرح محدوديت هاى كرونايى در 
يك هفته گذشته همكارى و همراهى بسيار خوبى داشتند و پروتكل هاى 

بهداشتى در حد قابل قبول در استان رعايت شد.
بــه گــزارش اداره كل روابط عمومــى اســتاندارى همــدان، ســيد 
ســعيد شــاهرخى بــا درخواســت از شــهروندان بــراى رعايــت 
شــيوه نامه هاى بهداشــتى و كمــك بــه كادردرمــان در مهــار ويــروس 
ــب  ــتى موج ــاى بهداش ــردن پروتكل ه ــت نك ــزود: رعاي ــا، اف كرون
بــه خطــر افتــادن جــان خــود و ديگــر عزيــزان و اعضــاى خانــواده 
ــان  ــاى بهداشــتى همچن ــت پروتكل ه ــد رعاي ــن باي مى شــود، بنابراي

ــد. ــردم باش ــه م موردتوج
وى بيــان كرد: ويــروس كرونا هم اينك به شــكل و گونه اى جديد با 
آسيب پذيرى باال در حال جوالن است كه بايد تمهيدات الزم براى مقابله 
با آن را مهيا كنيم، همچنين خطر بى توجهى به توصيه هاى كادردرمان در 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى و گرفتار شدن به نوع جديد كرونا به مردم 

پيوسته گوشزد شود.
ــهريورماه  ــم ش ــا پنج ــردد ت ــاى ت ــزود: محدوديت ه ــاهرخى اف ش
ادامــه دارد و از عمــوم شــهروندان درخواســت مى شــود از ترددهــاى 
ــه  ــد چراك ــوددارى كنن ــهرى خ ــيرهاى بين ش ــرورى در مس غيرض

ــود. ــى داده نمى ش ــاى بوم ــه خودروه ــتان ب ــروج از اس ــازه خ اج

واكسينه شدن 31 درصد جمعيت هدف 
شهرستان همدان

 تاكنون 31 درصد از جمعيت هدف در شهرستان همدان واكسن كرونا 
را دريافت كرده اند كه باالتر از ميانگين كشورى و جهانى است. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان با اشاره به 
اينكه ميانگين واكسن تزريق شده كرونا در كشور كمتر از 30 درصد و در 
جهان 30 درصد اســت، گفت: تاكنون 208 هزار دز واكسن كرونا شامل 
150هزار دز در مرحله نخســت و 58 هــزار دز هم در مرحله دوم براى 

جامعه هدف تزريق شده است.
محمد خيرانديش با ابراز نگرانى از كاهش چشــمگير دستورالعمل هاى 
كرونايى در همدان بيان كرد: متأسفانه رعايت دستورالعمل ها به پايين ترين 

سطح خود يعنى حدود 40 درصد رسيده است.
وى بيان كرد: براساس دستورالعمل ستاد ملى كرونا فعاليت مشاغل گروه 
يك يعنى تاالر هاى پذيرايى، اســتخر ها، سينما ها، سالن هاى بدنسازى و 

شهربازى ها كماكان ممنوع است.

 تأكيد دادستان همدان بر پيشگيرى از 
غرق شدگى با ايجاد حصار در سدكالن 

 دادســتان عمومى و انقالب مركز اســتان همدان اعالم كرد كه 
شركت آب منطقه اى بايد نســبت به ايجاد حصار در حوالى درياچه 
ســدكالن مالير با هدف حفظ جان مردم و پيشــگيرى از حوادث 

متعدد غرق شدگى اقدام كند.
به گزارش ايرنا، حسن خانجانى موقر گفت: پيش از وقوع حادثه سوم 
و در هفته گذشــته نامه اى به شركت آب منطقه اى مبنى بر ضرورت 

ايجاد حصار مناسب حاشيه سدكالن در كمترين زمان ابالغ شد.

بسترى موقت 700 بيمار كرونايى 
در استان همدان

 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى همدان گفت: 700 بيمار 
كرونايى به شــكل بســترى موقت دارو هاى خود را از بيمارســتان 

مى گيرند و در منزل استراحت مى كنند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ابراهيم جليلى با اشاره به اينكه 
هر روز تخت هايى براى بيماران مبتال به كرونا اضافه مى شود، افزود: 
2 بيمارستان صحرايى در بيمارســتان بهشتى و بعثت ايجاد شده تا 

بتوانيم تمام بيماران را درمان كنيم.
وى گفت: در حال حاضر 2هزار و 100بيمار درمان مى شــوند كه از 

اين تعداد هزار و 500 بيمار بسترى هستند.

11 طرح منابع طبيعى استان 
در هفته دولت به بهره بردارى مى رسد

و  منابع طبيعــى  مديــركل   
آبخيزدارى استان گفت: 11طرح 
حوزه آبخيزدارى، توسعه جنگل 
و حفاظت منابع طبيعى با اعتبارى 
بالــغ بر 8 ميليــارد و 96 ميليون 
تومــان همزمان بــا هفته دولت 
در مناطــق مختلــف اســتان به 

بهره بردارى مى رسد.
بــه گــزارش برنــا، اســفنديار 

خزائــى بيان كــرد: از اين تعداد، 7 پروژه حوزه آبخيزدارى اســت 
كه در حوزه هاى آبخيز شهرســتان هاى بهار، مالير، فامنين، نهاوند، 
كبودراهنگ و رزن اجرا شــده، ضمن اينكه يك طرح نيز مربوط به 
توسعه جنگل با نهال و 3 پروژه در رابطه با احداث كمربند حفاظتى 

در عرصه هاى منابع طبيعى استان همدان است.

بهره مندى بيش از 46 هزار نفر 
از طرح نذر سالمت

 مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان از بهره مندى بيش از 46
هزار نفر از اجراى طرح نذر ســالمت همراه با خادمان حســينى در 

دهه نخست محرم خبر داد.
به گزارش روابط عمومى جمعيت هالل احمر استان، على سنجربگى 
با اشــاره به مشــاركت خانه هاى هالل در سراسر استان با همكارى 
دهيارى هــا در اجراى طرح نذر ســالمت، گفــت: 961 نفر روز از 
اعضاى واحدهاى جوانان شعب جمعيت هالل احمر استان اين طرح 

را اجرايى كرده اند.

1- مشكالت صندوق هاى بازنشســتگى مشهودتر شده است. گويا 
اين صندوق هــا در پرداخت حقوق مردادماه بازنشســتگان به دليل 
تأمين نشدن به موقع سهم صندوق ها از خزانه تأخير داشته اند. گفتنى 
است، پيش از اين نيز صندوق هاى بازنشستگى براى پرداخت حقوق 

اقدام به دريافت تسهيالت كرده بودند.
2- انصراف برخى داوطلبان شــهردارى همدان پشــت پرده داشته 
است. گويا برخى از اين انصراف ها در رايزنى  داوطلبان ديگر شكل 

گرفته است. 
گفتنى اســت، توافق بر ســر دريافت پست از شهردارى در صورت 

انصراف، در مواردى از انصراف ها انجام شده است.
3- نانوايان براى افزايش قيمت نان در اســتان به بى نظمى در پخت 
روى آورده انــد. گويــا هدف از اين اقدام وادار كردن مســئوالن به 

پذيرش و تصويب افزايش قيمت نان است. 
گفتنى است، اخيراً افزايش قيمت نان در استان هاى مجاور تصويب 

و اجرا شده است.
4- دالالن بازار ارز متوجه پول افغانســتان براى منفعت طلبى شده اند. 
گويا اين اقدام دالالن دليل رشد عجيب ارزش پول افغانستان در ايران 
است. گفتنى اســت، در حال حاضر چون افغانى در برابر دالر ريزش 
بســيارى داشته، برخى پيش بينى مى كنند بزودى اين پول ارزش سابق 
خود را در برابر دالر باز پس مى گيرد. پس  آغاز به خريد اين نوع ارز 
كرده اند كه كمى بعد، زمانى كه ارزش اين پول در برابر دالر بازگشت، 

بتوانند آن را با دالر معامله كنند و سود خوبى ببرند.
5- برخى اســتان ها از نسخه نويســى الكترونيكى به رئيس جمهور 
شــكايت برده انــد. گويا تقاضاى اين اســتان ها بازگشــت دفترچه 
بــراى كارگران و كارمندان اســت. گفتنى اســت، از جمله اهداف  
نسخه نويســى الكترونيكــى صرفه جويى با حذف كاغــذ، افزايش 

سرعت و ثبت دقيق اطالعات پزشكى مردم است.

 با توجه به اعالم معاون آموزشى وزيرعلوم 
در 2 هفته گذشــته و با توجه به اپيدمى فعلى 
كرونا ترم آتى دانشــگاه ها به صورت مجازى 

برگزار مى شود.
به گفتــه ســيد على اكبــر صفــوى، رئيس 
تخصصــى  كارگــروه  تحقيقات وفنــاورى 
آموزش هاى الكترونيكى وزارت علوم، با توجه 
به اينكه شــدت ويروس كرونــا افزايش يافته 
است؛ بنابراين آموزش هاى مجازى دانشگاه ها 
همچنان ادامه خواهد داشت. اگر از اواسط ترم 
دوباره وضعيت بهتر شد كالس هاى حضورى 
برگزار مى شود، اما در غير اين صورت همچنان 

كالس هاى مجازى ادامه دارد.
 دانشــگاه بوعلى ترم بعد حضورى 

نيست
رئيس دانشــگاه بوعلى سينا  نيز در اين زمينه 
بيان كرد: طبق برنامه ريزى انجام شــده قرار 
بود در ترم آتى، دانشجويان مقطع كارشناسى 
دانشــجويان  و  غيرحضــورى  صــورت  به 
مقطع كارشناسى ارشــد و دكترى به صورت 

حضورى، آموزش ببينند.
بـه  توجـه  بـا  گفـت:  محمدى فـر  يعقـوب   
از  دور  خيلـى  كشـور  در  موجـود  شـرايط 
انتظـار اسـت كـه در يـك مـاه آينـده همـه 
دانشـجويان كارشناسى ارشـد، دكتـرى و همه 
افـراد در ارتبـاط بـا ايـن گروه را بـه صورت 
كامـل واكسـينه كـرد و فقـط در حال حاضـر 
اسـاتيد دانشـگاه، دز اول واكسـن را دريافت 

كرده انـد.
وى بيــان كرد: با توجه به اينكه ما دانشــگاه 
معين اســتان هستيم، اســامى 60 هزار نفرى 
دانشجويان استان در تمام مقاطع تحصيلى را 
از دانشگاه هاى وزارت علوم، دريافت و براى 
ابن سينا  علوم پزشكى  دانشــگاه  و  وزارتخانه 

براى واكسينه  شدن، ارسال كرديم.
بيــان  بــا  بوعلى ســينا  دانشــگاه  رئيــس 
دانشــگاه ها  بازگشــايى  بــراى  اينكــه 
علــوم،  وزارت  كالن  تصميمــات  تابــع 
تحقيقات وفنــاورى و ســتاد مديريــت كرونــا 
كشــور هســتيم، بيــان كــرد: بــراى بازگشــايى 

بازگشــايى  آن،  دنبــال  بــه  و  دانشــگاه ها 
ــد  ــورى باي ــلف هاى غذاخ ــا و س خوابگاه ه
قشــر عظيمــى از جامعــه واكســينه شــوند و 
ــرايط موجــود در كشــور،  ــه ش ــا توجــه ب ب
ــادِى  ــرم ع ــك ت ــاه ي ــت در مهرم ــد اس بعي

ــيم. ــته باش ــورى داش حض
 تقسيم بندى دروس عملى دانشگاه 

آزاد به صورت گروه هاى كوچكتر
رئيس دانشگاه آزاد اســالمى گفت: با توجه 
به شــيوع بيمارى كرونا و دستورالعمل هاى 
تعطيلــى، برگــزارى كالس ها بــه صورت 
مجازى اســت كه امســال نيز همانند ســال 
گذشته كالس ها به صورت غيرحضورى و در 
Adobe بستر سامانه هاى آنالين به صورت

connect برگزار مى شود.
مرتضــى قائمــى افــزود: در بررســى هاى 
كارشناســى انجام  شده، مقرر شد كالس هاى 
عملى دانشــجويان دانشــگاه آزاداســالمى 
با حفــظ كامــل پروتكل هاى بهداشــتى و 
رعايت فاصله گذارى دانشــجويان به صورت 
گروه هاى3 نفره تقسيم بندى شده و حضورى 

برگزار شود. بر اين اساس تعداد كل جلسات 
واحد عملــى خود را گذرانده و ســپس در 
آزمون واحدهاى عملى خود شركت مى كنند.
  تمامى كالس هاى دانشگاه پيام نور 

در بستر LMS  برگزار مى شود
رئيس دانشــگاه پيام نور همــدان نيز از نحوه 
برگــزارى كالس هاى اين دانشــگاه در ترم 
جديد گفــت: به احتمــال 95 درصد تمامى 
كالس هاى تئورى بــه صورت غيرحضورى 
برگزار مى شــود به جز دروس  عملى مانند 
كالس هاى فنى و مهندسى كه نياز به حضور 

در كالس دارند.
به گــزارش همدان پيــام، صفــى ا... صفايى 
افزود: تمامى كالس ها و آزمون هاى دانشگاه 
پيام نور استان در بستر LMS دانشگاه برگزار 
مى  شود. در LMS  اســتاد امكاناتى از قبيل 
بــه اشــتراك گذارى محتواى درســى، انواع 
فايل هاى آموزشــى الكترونيكى، تمرين ها و 
اطالعيه هاى درسى را داراست كه هر يك از 
دانشجويان قادر هستند كه به صورت آفالين 

نيز از با اين نرم افزار در ارتباط باشند.

 فعاليت 8 مركز علمى كاربردى 
در همدان 

رئيس دانشگاه علمى كاربردى استان بيان كرد: 
هنــوز هيچگونه دســتورالعملى درباره نحوه 
برگزارى كالس هاى ترم جديد براى ما صادر 
نشده است، اما با توجه به شيوع گسترده كرونا 
به احتمال 90درصد دانشــگاه علمى كاربردى 
نيز همانند ساير دانشگاه هاى استان به صورت 
مجازى برگزار مى شــود و دانشــجويان نيز 
همانند سال گذشته از طريق سامانه مجازى هم 
آوا مى توانند در كالس هاى مجازى به صورت 

آنالين شركت داشته باشند.
محمــود تعجبــى گفــت: دانشــگاه جامع 
علمى كاربردى دانشــگاهى دولتى وابســته به 
وزارت علوم، تحقيقات وفناورى اســت و اين 
دانشگاه با هدف افزايش سطح مهارت شاغالن 
بخش هاى مختلــف صنعتــى و اقتصادى و 
افزايش مهارت هاى حرفه اى ايجاد شده است. 
وى افــزود: دانشــگاه علمى كاربردى واحد 
همــدان در 8 مركز و بيش از 90 كدرشــته 

دانشجو مى پذيرد.

بازگشايى دانشگاه ها
 منوط به تصميم ستاد كرونا است

تمام رانندگان 
اتوبوس واكسن زدند

ــازمان  ــرانى س ــت اتوبوس ــر معاون  مدي
شــهردارى همــدان از واكسيناســيون كامــل 

ــر داد. ــوس خب ــدگان اتوب رانن
بــا  گفت وگــو  در  اســدى  بابــك 
ــه اينكــه  ــا توجــه ب همدان آناليــن گفــت: ب
مشــاغل  زمــره  در  اتوبــوس  راننــدگان 
ــر  ــا در براب ــد، تمــام آنه ــرار دارن پرخطــر ق

ــا واكســينه شــدند. ــروس پرخطــر كرون وي
وى افزود: خوشبختانه پس از تزريق واكسن 
هيچ مشــكلى براى رانندگان به وجود نيامده 
و آنهــا در صحت و ســالمت كامل در حال 

خدمت رسانى هستند.

ســازمان  اتوبوســرانى  معاونــت  مديــر 
شــهردارى همــدان بيــان كــرد: هــر راننــده 
طبــق تاريــخ تزريــق واكســن در مــاه آينــده 
ــن  ــز تعيي ــه مراك ــت دز دوم ب ــراى درياف ب

شــده مراجعــه مى كننــد.

پايان صف هاى 
طوالنى خريد مرغ
 رئيــس اتحاديه مرغ، ماهــى و تخم مرغ 

همدان از توزيع روزانه 160تن مرغ در استان 
خبر داد و بيان كرد: صف هاى انتظار براى خريد 

مرغ ديگر وجود ندارد.
بــا  گفت وگــو  در  عاشــورى  جــواد 
ــه افزايــش  ــا توجــه ب همدان آناليــن، گفــت: ب

ــر  ــا در حال حاض ــزى در مرغدارى ه جوجه ري
روزانــه بــه انــدازه كافــى مــرغ در بــازار توزيــع 
ــا  ــم. وى ب ــودى نداري ــر كمب ــود و ديگ مى ش
ــس از  ــن كاال پ ــروش اي ــه قيمــت ف ــاره ب اش
حواشــى اخيــر افــزود: در حال حاضــر مــرغ بــا 

همــان قيمــت دولتــى 24هــزار و 900 تومــان 
ــرغ،  ــه م ــد.رئيس اتحادي ــروش مى رس ــه ف ب
ماهــى و تخم مــرغ همــدان گفــت: روزانــه بــا 
توزيــع مــرغ ديگــر شــاهد صف هــاى طوالنــى 

خريــد بــراى مــرغ نيســتيم.

 سالتحصيلى 1400 ســومين مهرى است 
كه دانش آموزان در دوگانگى باز و بسته بودن 

كالس هاى درسى خود گير افتاده اند.
از بهمن ماه 1398 كه كرونا بر تمام دنيا سلطه 
انداخته اســت مــدارس به ســمت آموزش 
مجــازى پيش رفتند اگرچــه نحوه چگونگى 
انجام آن هنوز پس از گذر 3 سال از نخستين 
تجربه آموزش مجازى بــراى دانش آموزان به 
قوت خود باقى است، اما به نظر مى رسد تنها 
راه حلى است كه از اضطراب و نگرانى والدين 

براى سالمتى جگرگوشه هايشان كم مى كند.
در ايــن بيــن اما آمــوزش مجــازى در بين 
خانواده هــا مخالفان و موافقانــى دارد برخى 
مشتاق به بازگشايى هســتند و گروهى ديگر 
از والديــن نگران از حضــور دانش آموزان به 
صورت حضورى در كالس هاى درســى، اما 
آنچه مشخص اســت خانواده هايى كه داراى 
فرزندان تعداد باال هستند و يا از نظر اقتصادى 
در تنگنا و فشار قرار دارند تمايل دارند مدارس 

حضورى شود.
از طرفــى آموزش وپروش هم اعالم كرده بود 
كه با اجراى واكسيناســيون معلمان مدارس از 
مهرماه 1400به صورت حضورى كالس هاى 

درســى را برگزار مى كنند، اما اين خبر پس از 
مدتى با واكنش هاى مختلفى از سوى والدين 
مواجه شد و خانواده ها اعالم كردند كه تا قبل 
از پايان واكسيناسيون نمى توانند ريسك حضور 

دانش آموزان خود در مدارس را بپذيرند.
اين شــرايط در حالى است كه هرساله با آغاز 
فصل مــدارس و آغاز فصل پاييز آنفلوآنزا نيز 
همه گير مى شــود تا جايى كه در چند ســال 
اخير شــيوع اين ويروس سبب مرگ تعدادى 
از كودكان در اســتان همدان شد اكنون هم كه 
كرونا 2 سال است سلطه در دنيا انداخته به نظر 
مى رســد فصل پاييز و مهر ماه نمى تواند زمان 

مناسبى براى بازگشايى مدارس باشد.
از طرفــى حضور معلمــان و دانش آموزان در 
كالس ها كه محيطى بســته به شــمار مى رود 
مى توانــد تبديل به كانونى براى انتقال بيمارى 
باشد به همين منظور هنوز بازگشايى مدارس 
و تشــكيل كالس هاى حضورى در دوگانگى 

تصميم گيرى باقى مانده است.
در همين راســتا مديــركل آموزش و پرورش 
همدان گفت: در حال حاضر بازگشايى مدارس 
و برپايــى كالس هاى آموزشــى به صورت 
حضورى انجام نمى شود و اول مهرماه امسال 

هم به صورت غيرحضورى خواهد بود.
محمد پورداود افزود: هنوز شيوه نامه مشخصى 
از سوى وزارتخانه ابالغ نشده است و به همين 
دليــل تا اطالع ثانوى همچنــان غيرحضورى 

خواهيم بود.
با اينكــه تعداد زيــادى از والديــن مخالف 
و  هســتند  مــدارس  شــدن  حضــورى 
آموزش وپرورش هم هنــوز تصميم قطعى به 
بازگشــايى كالس هاى درســى نگرفته است، 
اما  عضو كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس 
شوراى اســالمى اعالم كرده كه از بازگشايى 

مدارس حمايت مى شود.
محمدمهدى زاهدى در گفت وگويى با ايسنا، 
درباره بازگشــايى مدارس در شرايط كرونايى 
گفته اســت از حدود يك  سال و نيم پيش با 
دانش آموزان ما  مجازى شــدن آموزش واقعاً 

ضرر كردند.
وى معتقد اســت: در اين ميان بيشترين ضرر 
را دانش آمــوزان ابتدايى ديدنــد، زيرا بايد از 
طريق فضاى مجازى با معلم و دوســتان خود 
ارتباط برقرار كنند كه از نظر روانى، تربيتى و 
آموزشى يك ضايعه است و اثرگذارى آن را در 

درازمدت خواهيم دهيد.

مجلس  آموزش وتحقيقات  كميســيون  عضو 
شوراى اســالمى مدعى است همه دانشمندان 
دنيا در مباحث تربيتى متفق هســتند كه آنچه 
در كودكى مى آموزيم در ذهن انســان مى ماند 
و شــخصيت فرد در اين دوران تقريباً شكل 
مى گيــرد، بنابراين وقتى كــودك را از فضاى 
مدرســه دور كرديم مشخص نيست در آينده 

چه اتفاقى رخ خواهد داد.
وى همچنين بازگشــايى مــدارس در مهرماه 
را اولويــت اول مى داند و بر اين باور اســت 
معلمان مــدارس با اولويت معلمــان ابتدايى 
بايــد به ســرعت واكسيناســيون شــوند و 
براساس دستورالعمل هاى جهانى اگر واكسينه 
دانش آموزان دبستانى ضرورت دارد حتماً بايد 

اين كار انجام شود.
واكسيناســيون  درخصوص  زاهــدى  ادعاى 
دانش آموزان درحالى مطرح شــده اســت كه 
تزريق واكسن هاى كرونا براى افراد زير 18سال 
ممنوع است برهمين اساس هنوز دوگانگى باز 
و بسته بودن مدارس از مهرماه امسال به قوت 
خود باقى است و همچنان آموزش مدارس بين 
دوراهى مجــازى و حضورى بودن گير افتاده 

است.

بازگشايى مدارس مجازى يا حضورى نامعلوم است

مجلس موافق؛ والدين مخالف
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تويسركان نيازمند تدوين 
 سند چشم انداز فرهنگى است

 تويسركان- خبرنگار همدان پيام: در حالى كه شهرستان تويسركان 
از ظرفيت ها و نيروهاى مستعد فرهنگى بااليى برخوردار است احساس 
مى شــود مجموعه فعاليت هاى فرهنگى صــورت گرفته در آن بايد به 
صورت هدفمند از يك سند چشم انداز مدون برخوردار باشند تا شاهد 
به حداقل رساندن موازى كارى و پراكنده كارى و كاهش دايره اثرگذارى 

آنها نباشيم.
گرچه اين روزها دغدغه بخش زيادى از جامعه حل مشكالت اقتصادى 
و معيشتى است، اما مشكالت در بخش هاى مختلف نبايد اهميت مقوله 

فرهنگ و فرهنگ سازى را در نظر ما به حاشيه برانند و كمرنگ كنند.
فقر فرهنگى به نوعى ريشه فقرعمومى در بخش هاى مختلف اقتصادى، 
سياسى و اجتماعى است و رابطه در هم تنيده شده مقوله فرهنگ، اقتصاد 

و معيشت مردم را هرگز نمى توان ناديده گرفت و انكار كرد.
شهرستان تويسركان از ظرفيت ها و توانمندى هاى متنوع و بسيارى در 
زمينه فعاليت هاى فرهنگى برخوردار است و وجود نخبگان، انديشمندان 
و نيروهاى مستعد فرهنگى يكى از بزرگترين داشته هاى اين شهرستان 

به حساب مى آيد.
در اين ميان اما نبود يك نقشه راه و سند چشم انداز مشخص و هدفمند 
موجب شده تا شاهد موازى كارى و پراكنده كارى هايى در حوزه فرهنگ 
شهرستان باشــيم كه دايره اثرگذارى اين فعاليت ها را به شدت كاهش 

مى دهد.
دســتگاه هاى اجرايى و نهادهايى كه به طور ذاتى و بر اســاس قانون به 
نوعى متولى امورفرهنگى و يا مرتبط به اين امور هســتند بايد عالوه بر 
تدوين يك برنامه جامع فرهنگى، اركان اصلى و پيشرو و سامان بخش به 
فعاليت هاى فرهنگى باشند نه آنكه در ابتدايى ترين وظايف ذاتى و قانونى 

خود منتظر تذكرها و بيدارباش هاى بيرونى باشند.
از تالش و فعاليت هاى اثربخش نهادهاى فرهنگى تويسركان در بسيارى 
از ايام سال نمى توان به راحتى عبور كرد و به طور قطع زحمات زيادى 
در اين زمينه كشــيده شــده و مى شــود، اما اين موضوع كه بخشى از 
مناسبت هاى بســيار مهم فرهنگى نيز با غفلت و كم توجهى برخى از 

نهادهاى مرتبط شهرستانى روبه رو شده را هم نمى توان ناديده گرفت.
امروز در شرايطى كه نظام سلطه جهانى و ابرقدرت هاى دنيا براى خود 
امپراطورى رسانه اى تشكيل داده و دنيا را آنگونه كه دوست دارند براى 
مردم جهان ترســيم مى كنند، فعاليت هدفمند، سازنده و روشنگرانه در 
فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى نه يك كار تشريفاتى و گاه به گاه، 
بلكه يك وظيفه و رسالت براى دستگاه هاى مختلف فرهنگى و فعاالن 

فضاى مجازى است.
فعاليت بالنده و رشددهنده فرهنگى و فرهنگ ساز در فضاى مجازى و 
رسانه ها تنها يك رسالت فرهنگى و دينى نيست، بلكه يك وظيفه ملى 
و تمدنى است كه متأســفانه گويا برخى از مسئوالن در عصرى كه از 
ايستگاه انفجار اطالعات هم عبور كرديم، هنوز به اهميت آن پى نبرده اند.

بيش از 70 ميليارد تومان براى تأمين 
اعتبارات موردنياز تويسركان ابالغ شد

70 ميليارد و 400 ميليون تومان از محل اعتبارات استانى نفت و گاز، 
عمرانى و محروميت زدايى براى شهرستان تويسركان ابالغ شده است.

فرماندار تويسركان گفت: 18ميليارد تومان اعتبار مالى از محل اعتبارات 
تملك دارايى هاى ســرمايه اى به شهرستان تويسركان اختصاص يافته 

است.
سيد رسول حسينى افزود: همچنين 15ميليارد تومان اعتبار به صورت 
مجزا براى نمايندگان مجلس در نظر گرفته شــده كه به اختيار خود در 

طرح هاى عمرانى و فرهنگى هزينه مى كنند.
وى از تخصيــص 24ميليــارد و 700 ميليون تومــان اعتبار در بخش 
محروميت زدايى براى شهرستان تويسركان خبر داد و گفت: بخشى از 
اعتبارات مالى ذكر شــده به صورت نقدى و بخشى نيز از محل فروش 

اوراق تأمين مى شود.
حسينى افزود: يك ميليارد و 800 ميليون اعتبار نيز در قالب تسهيالت 
ارزان قيمت با بهره4 درصد به مناطق روستايى شهرستان در بخش هاى 

اشتغالزايى و كمك معيشتى اختصاص يافته است.
فرماندار تويسركان به اختصاص 12ميليارد تومان اعتبار براى اشتغالزايى 
در 14نقطه روســتايى اين شهرستان اشاره كرد و گفت: تاكنون 7 نقطه 
روســتايى براى تخصيص اين اعتبارات در شهرستان شناسايى شده و 

مابقى نقاط نيز بزودى مشخص مى شوند.
وى بيــان كرد: تخصيــص 70 ميليارد و 400 ميليــون تومان اعتبار به 
طورقطع مى تواند ظرف يكى 2 ســال آينده يك تحول در شهرســتان 

تويسركان ايجاد كند.

جان باختن 153 كبودراهنگى 
با ويروس منحوس كرونا 

 كبودراهنگ- اكرم حميدى- خبرنگار همدان پيام: از ابتداى شيوع 
كرونا اكنــون 12هزار و 704 نفر با عالئم مشــكوك كرونا به مراكز 

بهداشتى و درمانى شهرستان كبودراهنگ مراجعه كردند.
رئيس شبكه بهداشت ودرمان شهرســتان كبودراهنگ در جلسه ستاد 
پيشگيرى، كنترل و هماهنگى مقابله با ويروس كرونا شهرستان گفت: 
از اين تعداد 3 هزار و 196 نفر بســترى و 9 هزار و 508 نفر سرپايى 
بوده انــد و 4 هزار و 886 نفــر از آنها كرونامثبت و 7هزار و 561 نفر 

منفى و 257 نفر نيز نامشخص بوده اند.
على احمدى افــزود: از موارد مثبت 2هزار و 341 نفر زن و 2هزار و 
545 نفر مرد بوده اند، همچنين 2هزار و 376 نفر شــهرى و 2هزار و 

510 نفر نيز روستايى بوده اند.
وى گفت: در حال حاضر 56 نفر در شهرستان امام رضا(ع) شهرستان 
كبودراهنگ بســترى هستند كه از اين تعداد 23 نفر مثبت كرونا و 33
نفر نيز مشــكوك هستند و متأسفانه 153نفر نيز مثبت قطعى كرونا در 

شهرستان كبودراهنگ جان خود را از دست داده اند.
احمدى بيان كرد: 27هزار و 5 نفر در شهرســتان كبودراهنگ واكسينه 
شــده اند كه از اين تعداد 12هزار و 304 نفر مرد و 14هزار و 701 نفر 

زن هستند.
وى گفــت: تمام افــراد بايد پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى 
اجتماعى را رعايت كنند حتى كسانى كه واكسينه هم مى شوند همچنان 
بايد از ماسك استفاده كنند و به پروتكل هاى بهداشتى توجه كنند و از 

دورهمى ها و تجمعات دورى كنند.
فرماندار شهرســتان كبودراهنگ هم در اين جلســه بيــان كرد: اين 
شهرستان در وضعيت قرمز كرونايى قرار دارد و آمار مبتاليان صعودى 
است، بنابراين همه مردم بايد رعايت كنند و فقط در موارد ضرورى از 
خانه خارج شوند چراكه كرونا در كمين است و روزانه افراد زيادى به 
اين ويروس منحوس مبتال مى شوند و ساده انگارى مردم در اين شرايط 

حاد شيوع كرونا را به دنبال دارد.
حجــت ا... مهدوى با توجه بــه اينكه به احتمال زياد امســال نيز 
مدارس از مهرماه بازگشــايى نمى شــوند، افزود: آموزش وپرورش 
بايد مشــكالت برنامه شاد را بررســى و رفع كند و روستاهايى كه 
دسترســى به اينترنت را ندارند از راه هاى مختلف بســتر آموزشى 
دانش آموزان اين روســتاها را فراهم كند تــا هيچ دانش آموزى از 

تحصيل جا نماند.
وى گفت: موج ششــم كرونا هم در راه اســت و بهداشت و درمان 
كبودراهنگ بايد آمادگى كامل را در اين خصوص داشــته باشــند كه 
اگر تخت هاى بيمارستان پر شود مكان و تجهيزات الزم براى مداواى 

بيماران كرونايى در نظر داشته باشند.
مهدوى از رئيس شــبكه بهداشــت ودرمان شهرســتان خواســت تا 
كم وكسرى هاى تجهيزات پزشــكى نياز شهرستان را بررسى و اعالم 

كنند تا از استان پيگيرى و اين تجهيزات دريافت شوند.
وى در پايان از همه كســانى كه واكسيناســيون شــامل آنها مى شود، 
خواست هرچه سريع تر براى واكسينه شدن اقدام كنند و زدن واكسن 

را اولويت كار خود قرار دهند.

53 پنل خورشيدى براى عشاير مستقر در 
نهاوند نصب شد

به منظور بهره مندى عشاير مستقر در شهرستان نهاوند از روشنايى برق، 
53 پنل خورشيدى در سامانه هاى عشايرى نصب شد.

رئيس اداره امورعشــايرى نهاوند از نصب 53 پنل خورشــيدى براى 
عشاير مستقر در نهاوند خبر داد. 

ابوالقاســم بنى هاشــمى با بيان اينكه اين پنل ها بــا توليد 100وات 
برق قابليت روشــنايى حداقل چندين شعله المپ كم مصرف، شارژ 
چراغ قوه و گوشــى همراه را دارند، آثار زيست محيطى ناشى از نصب 

پنل هاى خورشيدى را مثبت ارزيابى كرد.
وى افزود: آثار زيســت محيطى اجراى اين طرح از ارزشمندى بااليى 
برخوردار اســت چراكه با اســتفاده از انرژى پاك خورشيدى شاهد 
كاهش روند تخريب محيط زيســت براى اســتفاده از ســوخت هاى 
فسيلى خواهيم بود و اين مى تواند عالوه بر حفظ منابع طبيعى موجب 

گسترش فرهنگ استفاده از محيط زيست شود.
بنى هاشمى با بيان اينكه براى تأمين هزينه اين پنل ها در مجموع 530

ميليون تومان هزينه شده كه از محل منابع شركت برق منطقه اى غرب 
تأمين شــده اســت، گفت: با تالش و هماهنگى شركت توزيع برق 
نهاوند و امورعشــاير مابقى پنل  ها نيز بزودى بين جامعه عشــايرى 

شهرستان توزيع مى شود.

محدوديت نداريم، ممنوعيت است
 وضعيت كرونايى شهرستان قرمز است و بازگشايى ادارات و اصناف 
به منظور بهتر شدن شرايط نيست و نياز به همكارى مجموع مردم شريف 

شهرستان است.
فرماندار شهرســتان اسدآباد در جلسه ســتاد كرونا از صادر نشدن برگ 
تــردد براى خودروهاى بومى خبر داد و گفت: صدور برگ تردد در زمان 
محدوديت اســت نه در زمان ممنوعيت و از همشهريان عزيز درخواست 

داريم جهت صدور برگ تردد به فرماندارى مراجعه نكنند.

سعيد كتابى افزود: دانشكده علوم پزشكى اسدآباد آمادگى اجراى پلن هاى 
مختلف بسترى را داشته باشد و با همكارى سپاه و هالل احمر چادرهايى 
در سطح شــهر جهت تزريق واكسن برپا شــود. در حال حاضر 60بيمار 
كرونايى در بيمارســتان بسترى هســتند كه 17نفر آنها به تازگى بسترى 

شدند.
در اين جلسه الهام عظيمى، معاونت بهداشت دانشكده علوم پزشكى هم از 
تزريق 24هزار و117دز واكسن خبر داد و گفت: دز اول به تعداد 18هزار 
و637 و دز دوم بــه تعداد 5 هزار و480 تزريق صورت گرفته اســت و 
تــا پايان هفته مركز دوم تزريق واكســن در شهرســتان با همكارى اداره 

آموزش وپرورش آغاز به كار مى كند.
رياســت دانشكده علوم پزشكى اســدآباد از برگزارى جلســات با اداره 
تبليغــات اســالمى قبل از آغاز مــاه محرم خبر داد و افــزود: نتيجه اين 
همــكارى و جلســات اين بود كــه هيأت هاى مذهبى بــا رعايت كامل 
شيوه نامه هاى بهداشتى مراسم  ها را برگزار كردند كه از تمامى اين عزيزان 
كمال تشــكر را دارم. ايــرج صالحى در پايان از شــيوع اين بيمارى در 
روستاها خبر داد و گفت: در موج اول كرونا، روستاهاى ما درگير نبودند 
و اكنون نگرانى ما در روستاهاســت كه لزوم تشكيل جلسه با دهياران و 

بزرگان هر روستا را مى طلبد.

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم)                                

  تاريخ انتشار: 1400/06/02
بنا به تصميم هيأت مديره شركت تعاونى اعتبار فرهنگيان نهاوند و فيروزان جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت سوم رأس ساعت 16 روز يك شنبه مورخ 
1400/06/14 در محل شركت تعاونى واقع در نهاوند-خيابان كمربندى-ساختمان شركت تعاونى مصرف فرهنگيان شهرستان نهاوند-طبقه دوم-دفتر شركت 
تعاونى اعتبار فرهنگيان شهرستان نهاوند و فيروزان با كدپستى 6591719495 برگزار مى گردد. لذا از تمامى اعضاء و صاحبان سهام دعوت به عمل مى  آيد رأس 
ساعت و روز مقرر در جلسه مجمع عمومى فو ق العاده نوبت دوم حضور بهم رسانند و يا وكالى خود را طبق ماده 19 آيين نامه برگزارى مجمع عمومى مصوب وزارت 

تعاون،كار و رفاه اجتماعى معرفى نمايند.
دستور جلسه: 

1-تغيير نام شركت تعاونى و اصالح ماده 1 اساسنامه مورد عمل شركت. 
2-اصالح بند (ب) ماده 11 اساسنامه مورد عمل شركت تعاونى. 

3-تغيير حوزه عمليات تعاونى و اصالح ماده 4 اساسنامه مورد عمل شركت تعاونى. 
4-تغيير تعداد اعضاى اصلى و على البدل شركت تعاونى و اصالح ماده 21 اساسنامه مورد عمل شركت تعاونى. 

5-تصويب اساسنامه جديد شركت تعاونى منطبق با قانون بخش تعاون و قوانين بانك مركزى در 63 ماده و 36 تبصره.
خدايار بحيرائى - رئيس هيأت مديره شركت تعاونى اعتبار فرهنگيان نهاوند و فيروزان

شركت تعاونى اعتبار فرهنگيان نهاوند و فيروزان به شماره ثبت 608 و شماره ملى 
10820030828

ن مدا تان  ق ا روی  وز  ر  ی  و ط  نروا مدا تان  ق ا روی  وز  ر  ی  و ط  روا

 گروه شهرســتان: 4 روز از بررســى 
صالحيت وزرا در صحن مجلس مى گذرد. 
در كابينه دولت ســيزدهم  3وزير همدانى 
به همــراه 19وزير ديگر حضــور دارند. از 
پيشنهادى  وزراى  صالحيت  بررسى  ابتداى 
دولــت ســيزدهم، تاكنــون صالحيــت 8 
آموزش وپــرورش،  پيشــنهادى  وزيــر 
امــور  اطالعــات،  ارتباطات وفنــاورى 

بهداشــت،  امورخارجه،  اقتصادى ودارايى، 
و  كار  تعــاون،  درمان وآموزش پزشــكى، 
رفاه اجتماعــى و جهادكشــاورزى مــورد 

بررسى قرار گرفته است.
برخى شــايعات از اختالف ميان برخى از 
نمايندگان استان با برخى از وزراى همدانى 
وجود داشــت كه برخالف اين شــايعات 
براى  مؤثرى  اقدامــات  اســتان  نمايندگان 

كسب رأى اعتماد اين وزرا انجام داده اند.
تعــدادى از نماينــدگان اســتان در صحن 
مجلــس در رابطه با وزراى پيشــنهادى در 

قالب موافق و مخالف اظهارنظر كرده اند.
برخى از نمايندگان استان از جمله آزاديخواه 
نماينــده مــردم مالير در مجلس شــوراى  
اسالمى و مفتح نماينده مردم تويسركان كه 
هستند  مطبوعشان  كميسيون هاى  سخنگوى 

نظر كميسيون تخصصى خود را در رابطه با 
برخى از وزرا اعالم كرده اند.

از ميان 3 وزير پيشنهادى همدانى آزاديخواه 
در برخــى ســخنان خود از اســماعيلى و 
آموزش  كميســيون  ســخنگوى  فالحــى 
مجلس شوراى اسالمى نيز از زلفى گل دفاع 
كرده اند. در ادامه نظــر برخى از نمايندگان 
استان نظر خود را درباره وزرا ارائه داده اند.

بررسى موضع گيرى مجمع نمايندگان
درباره وزراى پيشنهادى

هســتم موافق  بينه  كا كلى  اصول  با   
سياست حجت االسالم رئيسى عقالنيت انقالبى است و كابينه بر مبناى 4 ويژگى انقالبى بودن، جوان گرايى، تخصص و تجربه بوده است. 

وزير معرفى  شــده آموزش وپرورش هم جوان هم باســواد است، اما به داليل مختلفى از جمله اينكه از بدنه آموزش وپرورش نيست و به تعبير بنده 
تخصص و آشــنايى در راستاى حل مشكالت اين حوزه با وجود 13 ميليون جمعيت دانش آموزى و يك  ميليونى معلمان براى اداره اين وزارتخانه 

كليدى و مهم ندارد و پيش بينى ام اين است كه وى نتواند از مجلس رأى اعتماد بگيرد.

رد دا كشــور  عالى  آموزش  به  تحولى  نگاه  زلفى گل 
 زلفى گل نگاه تحولى به سيستم آموزش عالى كشور دارد و نظام آموزش عالى بايد در زمينه نيروهاى موجود، بخشنامه ها و آيين نامه هاى صادر شده، متحول شود.

زلفى گل شخصيت علمى دارد و سال ها با سيستم آموزش عالى كشور و با همه بخشنامه ها و آيين نامه آشنا است.
سيستم و يگان آموزش عالى را بايد نوسازى كرد. نيروهاى انقالبى بايد در سيستم آموزش عالى كشور از جمله حوزه هاى آموزشى و مديريتى مستقر شوند چرا كه در اين 

عرصه جريان سكوالر و ليبرال موجود، آموزش عالى را به انحطاط كشانده است.
گزينه پيشنهادى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى از درون سيستم آموزش عالى است و به عنوان كسى كه مقاالت متعددى دارد، بر آموزش عالى مسلط است.

عالوه بر ســوابق علمى، زلفى گل داراى شــخصيت مذهبى و انقالبى است كه پاى آرمان هاى نظام مانده و يكى از شخصيت هاى انقالبى در استان همدان و كشور شناخته 
مى شود.

هستم  فق  ا مو پيشــنهادى  ير  ز و  6 با 
 وزير علوم، وزير فرهنگ  و ارشاداسالمى، وزير نيرو، وزير نفت، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى و وزير دادگسترى گزينه هاى مناسبى براى وزارتخانه مربوطه هستند 

و مى توانند موفق باشند.
با برخى از گزينه ها مخالفم كه فعًال نمى توانم نام ببرم، زيرا در حال بررسى و جمع بندى هستم تا به نتيجه نهايى برسم.

در خصوص وزراى نفت و نيرو هم با توجه به مشكل كمبود برق در كشور شاهد امضاى تفاهم نامه ايى بين وزارت نيرو و صمت هستيم كه صنايع توليد 10هزار مگاوات 
برق را سرمايه گذارى كنند، على اكبر محرابيان سابقه وزارت صمت را در كارنامه خود دارد، بنابراين در وزارت نيرو بهتر مى تواند كار را جلو ببرد، عالوه بر اين نيز سابقه 
خوبى و هم اراده انجام كار را دارد. جواد اوجى هم سابقه خوبى و در عين حال براى معضالت و مشكالت در حوزه نفت برنامه و طرح هاى خوبى دارد كه توانسته اعتماد 

ما را جلب كند و ما نيز به او كمك مى كنيم تا موفق شود.
با توجه به وضعيتى كه در حوزه هاى مختلف داريم پيش بينى مى كنيم با اين وزرا يك قدم جلوتر رويم و شرايط قدرى بهتر شود، اما نبايد توقع شق القمر داشته باشيم كه 

كارهاى ويژه اى انجام شود.

شــديم ر  ا ميدو ا ينده  آ به  مخبر،  نتصاب  ا با 
 شهبازى از انتخاب مخبر كه پيش از اين در ستاد اجرايى فرمان امام(ره) (رئيس سابق اين ستاد) با وى همكارى نزديك داشته است، به عنوان معاون اول رئيس جمهور 

سيزدهم استقبال كرد.
رئيس سابق ستاد اجرايى فرمان امام(ره) مديرى فوق العاده تحول گراست و در اين مسئوليت مى تواند به نفع كشور، رئيس جمهور و مجموعه مديريت كشور حركت كند.

با توجه به شناختى كه از معاون اول رئيس جمهور در سال هاى گذشته داشته ام، يكى از حركت هاى ارزشمند معاون اول رئيس جمهور اين است كه مديرى موفق و بدون 
حاشيه است. انتخاب و انتصاب مخبر به سمت معاون اولى يك حركت مناسب است كه موجب شده به آينده كشور اميدوار شويم.با توجه به اينكه وزراى پيشنهادى كابينه 
ســيزدهم اغلب از ســوابق كارى و روحيه انقالبى و جهادى برخوردار هستند مجلس روى برخى از آنها با دقت بيشترى بررسى خواهد كرد.تركيب ليست وزراى پيشنهاد 
شده به مجلس نشان مى دهد كه رويكرد كلى حجت االسالم رئيسى رسيدگى به امور مردم و حل مشكالت با بهره گيرى از توانايى افرادى است كه هم به آرمان هاى انقالب 
اســالمى و رهبرى اعتقاد داشــته باشند و هم تركيب آنها براى ايجاد تحول در جامعه و رسيدگى به مشكالت اثرگذار باشد. در مورد وزراى پيشنهادى و بررسى سوابق و 

روند تأييد صالحيت آنها هم بايد گفت كه مجلس مطابق وظيفه قانونى خود بايد به بررسى برنامه ها و انتخاب گزينه اصلح بپردازد.

اســت كرده  معرفى  مجلس  به  ا  ر خوبى  ر  بســيا بينه  كا جمهور  رئيس 
 4 نفر از وزراى پيشنهادى مخالفى ندارند. بقيه وزراى پيشنهادى هم موافق دارند، هم مخالف، اما دورنماى نگاه همكاران من در مجلس اين است كه فضاى كابينه را 

عموماً مى پذيرند.
حجت االسالم ابراهيم رئيسى توجه به تجربيات گذشته و جوان گرايى را براى كابينه خود مدنظر قرار داده است؛ استفاده از افرادى مثل رستم قاسمى، عزت ا... ضرغامى و 

احمد وحيدى استفاده از تجربيات گذشته اين افراد است و استفاده از افرادى مانند احسان خاندوزى و عيسى زارع پور استفاده از نيروى جوان و با انگيزه است.
نوع استفاده حجت االسالم رئيسى نيز از مجلس هم معتدل و هم قابل دفاع است چراكه در انتخاب از نمايندگان مجلس افراط صورت نگرفته است.

احســان خاندوزى به عنوان وزير پيشــنهادى اقتصاد انتخاب درستى اســت. تيم اقتصادى دولت جديد تيم بسيار قوى و خوبى است و با انتخاب اين تيم تحول خوبى در 
زمينه اقتصاد رقم مى خورد. انتخاب جواد ساداتى نژاد به عنوان وزير پيشنهادى جهادكشاورزى با انتخاب ساداتى نژاد تحول بسيار خوبى در كشاورزى رخ خواهد داد و اميد 

بسيار خوبى در كشاورزان ايجاد مى شود.
وى در پايان افزود: به نظر من قريب به اتفاق كابينه از مجلس رأى اعتماد بگيرد و اميدواريم كه بزودى كابينه بتواند كار خودش را آغاز كند.

ند ر ندا كافى  به  تجر ا  ر ز و برخــى 
 با توجه به اينكه جلسات متعددى در كميسيون ها و فراكسيون هاى مختلف براى برنامه هاى وزراى محترم دولت را داشتيم بايد بگويم وزرا متفاوت هستند، برخى از 
وزرا برنامه هايشان منطبق با اسناد باالدستى و قوانين مربوطه است و توانمندى الزم را دارند، ولى برخى از وزرا برنامه هايشان منطبق با قوانين باالدستى و واقعيت هاى جامعه 

نيست و از طرفى تجربه كافى و مديريت را در وزارتخانه هاى مربوطه ندارند.
 برخى از آنها وزير بودند، ولى در حوزه اى كه معرفى شدند مثل وزير آموزش وپرورش تجربه ندارند و در مجموع بخواهم نمره بدهم 40 درصد درحد متوسط هستند و 

بايد برنامه هايشان منطبق با جامعه باشد.
 وزراى كشاورزى، دادگسترى، دفاع، و وزيركشور تا حدودى برنامه هايشان در حدى خوب است.

هادى بيگى نژاد 
■ نماينده مردم مالير در 
مجلس شوراى اسالمى

كيومرث سرمدى 
■نماينده مردم اسدآباد در 

مجلس شوراى اسالمى و عضو 
كميسيون اجتماعى مجلس

عليرضا شهبازى
■ نماينده نهاوند در 

مجلس و  مشاور اجرايى 
ستاد اجرايى فرمان 

حضرت امام(ره)

احمد على فالحى
■ سخنگوى كميسيون آموزش 

مجلس شوراى اسالمى 

حجت االسالم احد آزاديخواه 
■ نماينده مردم مالير 

در مجلس شوراى اسالمى 

حسن لطفى 
■ نماينده شهرستان هاى 

درگزين و رزن  
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 از آنجايــى كه از لحاظ گرايش سياســى 
دولت ســيزدهم و مجلس يازدهــم از يك 
جريان هســتند، انتظار مى رود كه مسأله رأى 
اعتمــاد كابينه دولت بــا چالش هاى كمترى 
نسبت به ادوار گذشــته روبه رو باشد. البته با 
وجود برخى حواشى كه در هفته هاى گذشته 
در رابطه با ارائه ليست كابينه دولت سيزدهم 
به وجود آمد، بســيارى از كارشناسان و حتى 
خود نمايندگان مجلس بر اين باور هستند كه 
بيش از 70درصد وزراى پيشنهادى رئيسى از 

مجلس رأى اعتماد مى گيرند. 
وزراى پيشــنهادى را مى توان طبق شواهد و 
قرائن موجود بر اساس اقبال آنها براى كسب 

رأى اعتماد نمايندگان به 3 دسته تقسيم كرد:
گروه اول: وزرايى كه از باالترين اقبال برخوردار 
بوده و به احتمال زياد در روز جلسه رأى اعتماد 
نماينــدگان به وزراى پيشــنهادى با رأى قاطع 
نمايندگان به كابينه دولت راه يابند. گروه دوم: اين 
دسته از وزار از شانس خوبى براى گرفتن رأى 
اعتماد (با توجه به نگاه سياسى همسوى كابينه 
دولت و مجلس) از نمايندگان مجلس برخوردار 
هستند، اما در اين ميان نيز با مخالفت برخى از 

نمايندگان روبه رو خواهند بود. 
گروه ســوم: اين دســته از وزرا گرفتن رأى 
اعتمادشان از نمايندگان مجلس در هاله اى از 
ابهــام قرار دارد و نه مى توان گفت كه به طور 
قطــع رأى نمى آورند و نه مى توان از احتمال 

گرفتن رأى اعتماد آنها سخن گفت. 
در ميــان 19وزيــر پيشــنهادى كابينه دولت 
ســيزدهم، 3 همدانى وجود دارد. امين حسين 
رحيمى وزير پيشنهادى دادگسترى، محمدعلى 
زلفى گل وزير پيشنهادى علوم و محمدمهدى 
فرهنگ وارشاد،  پيشــنهادى  وزير  اسماعيلى 
همدانى هاى كابينه رئيسى به حساب مى آيند. 

در ميان اين 3 وزير مى توان گفت كه رحيمى 
از اقبال بيشــترى نسبت به 2 وزير پيشنهادى 
همدانى ديگــر دارد. در ميان اســماعيلى و 
زلفى گل هم نسبت به اظهارات كميسيون هاى 
تخصصى و ثبت تعــداد موافقان و مخالفان 
مى توان گفت كه اســماعيلى از اقبال بهترى 

نسبت به زلفى گل برخوردار است. 
با اين حال مى توان گفت كه شرايط هيچ كدام 
از 3 وزيــر مذكور در تقســيم بندى صورت 
گرفته در دسته ســوم قرار نداشته و احتمال 
گرفتن رأى اعتمــاد اين 3 وزير از نمايندگان 
مجلس بيش از رأى نياوردن آنها محتمل است. 

 ترتيب بررسى صالحيت وزرا
پس از اتمام بررســى صالحيــت 19 وزير 
پيشنهادى در مجلس، رأى گيرى براى وزراى 
پيشنهادى انجام مى شود كه پيش بينى مى شود 
كه رأى گيرى روز سه شــنبه انجام شود. طبق 
آيين نامه بررسى صالحيت هر يك از وزراى 
پيشنهادى طبق حروف الفبا انجام مى شود، كه 

ترتيب آن به اين شكل است: 
■ وزارت آموزش وپرورش؛  حسين باغگلى 

■ وزرات ارتباطات وفناورى اطالعات؛ عيسى 
زارع پور 

■ وزارت اطالعات؛ حجت االسالم والمسلمين 
سيداسماعيل خطيب 

■ وزارت امور اقتصادى و دارايى؛ سيد احسان 
خاندوزى 

■ وزارت امورخارجه؛ حسين اميرعبداللهيان 
■ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى؛ 

بهرام عين اللهى 
■ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى؛ حجت ا... 

عبدالملكى 
■ وزارت جهادكشاورزى؛ جواد ساداتى نژاد 

■ وزارت دادگسترى؛ امين حسين رحيمى 
■ وزارت دفاع، پشــتيبانى و نيروهاى مسلح؛ 

محمدرضا آشتيانى 
■ وزارت راه وشهرسازى؛ رستم  قاسمى 

■ وزارت صنعــت، معدن و تجــارت؛ رضا 
فاطمى امين 

■ وزارت علوم، تحقيقات وفناورى؛ محمدعلى 
زلفى گل 

■ وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى؛ محمدمهدى 
اسماعيلى 

■ وزارت كشور؛ احمد وحيدى 
گردشــگرى؛  و  ميراث فرهنگــى  وزارت   ■

عزت ا... ضرغامى 
■ وزارت نفت؛ جواد اوجى 

■ وزارت نيرو؛ على اكبر محرابيان 
■ وزارت ورزش وجوانان؛ حميد سجادى هزاوه 

بهـارستان

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

يادداشت

لل
 الم

ين
ب

خبرخبر

درخواست سرمدى
 از وزير پيشنهادى بهداشت 

 همواره مديران ســازمان غذا و دارو طبق قانونى نانوشته از ميان 
داروسازان انتخاب شده اند.

به گزارش ايسنا، عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى در 
جلســه علنى (دوشنبه) مجلس شوراى اسالمى در اخطارى با استناد 
به اصل 3 قانون اساسى كه رئيس مجلس آن را وارد ندانست، گفت: 
تعارض منافع نه تنها در ســاختار ستادى وزارت بهداشت ودرمان به 
وضوح قابل رؤيت است بلكه در ســازمان ها و معاونت هاى تحت 
امر آن مانند ســازمان غذا و دارو به وضوح ديده مى شود. ذى نفعان 
ســازمان غذا و دارو را فعاالن غذا و دارو تشكيل مى دهند و انتظار 
اين اســت كه جهت پرهيــز از تعارض منافع، فعــاالن اين صنعت 
در پُست هاى كليدى ســازمان غذا و دارو استفاده نشوند. در كمال 
تعجب اما شاهديم كه تمام مديران ميانى و رده هاى باالى سازمان را 

همواره فعاالن صنعت غذا و داروى كشور تشكيل مى دهند.
كيومرث سرمدى در ادامه افزود: با وجود آنكه در عنوان سازمان غذا 
و دارو ابتدا به واژه غذا اشاره شده و بخش مهمى از فعاليت هاى اين 
ســازمان مربوط به حوزه غذاست، اما همواره مديران سازمان غذا و 
دارو طبق قانونى نانوشته از ميان داروسازان انتخاب شده اند. اين امر 
حتى درخصوص معاونان غذا و داروى دانشــكده هاى علوم پزشكى 

كشور نيز صادق است.
وى با اشــاره به اين مطلب كه «حضور مقامات سازمان غذا و دارو 
در هيأت مديره هاى شــركت هاى غذايى و دارويى و رفت وآمد بين 
بخش خصوصــى و دولتى، احتمال جهت دهــى تصميم گيرى ها به 
نفع شــركت هاى خاص را افزايش داده اســت.» از وزير پيشنهادى 
بهداشت، درمان وآموزش پزشكى خواست تا پس از اخذ رأى اعتماد 

از سوى مجلس به موضوع غذا و دارو ورود و توجه كند.

موافقت كميسيون كشاورزى 
با وزير پيشنهادى جهادكشاورزى

 برنامه هاى ساداتى نژاد براى وزارت جهادكشاورزى در كميسيون 
كشــاورزى موردقبول قــرار گرفت و از نظر كميســيون و معاونت 

نظارت منطبق با اسناد باالدستى نظام است.
به گزارش مهر، ســخنگوى كميسيون كشــاورزى در جلسه علنى 
روزگذشــته مجلس به منظور بررســى صالحيت وزراى پيشنهادى 
كابينه ســيزدهم، نظر كميســيون متبوعش درخصوص ســيد جواد 

ساداتى نژاد وزير پيشنهادى جهادكشاورزى را قرائت كرد.
حجت االسالم والمسلمين احد آزادى خواه در ادامه گفت: برنامه هاى 
ســاداتى نژاد براى وزارت جهادكشــاورزى در كميسيون كشاورزى 
موردقبول قرار گرفت و از نظر كميسيون و معاونت نظارت منطبق با 

اسناد باالدستى نظام است.
وى همچنين بيان كرد: كميســيون كشاورزى از ساداتى نژاد خواسته 
اســت كه راهكارهاى مديريتى در حوزه تنش آبى و ارتقاى ســهم 
ســرمايه گذارى دولتى و بخش خصوصى در حوزه كشاورزى را در 

اولويت قرار دهد.

نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس: 
وزارت بهداشت، وزارت پزشكان نيست

 طبق قانون داماد و دختر وزير پيشنهادى بهداشت بايد در مناطق 
محروم خدمت مى كردند، اما به تهران منتقل شــدند، آقاى عين اللهى 
سابقه كافى مديريتى ندارد و عمًال وزارت بهداشت، وزارت پزشكان 

نيست.
به گزارش فارس، نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس شوراى 
اسالمى در جلســه علنى روز گذشته مجلس و در مخالفت با وزير 
پيشنهادى بهداشت گفت: ناكارآمدى مديريتى، تحريم هاى خارجى 
و بروز فساد در بخش هاى مختلف كشور مردم را به نظام بدبين كرده 
است. برنامه اســتراتژيك خاصى از سوى وزير پيشنهادى بهداشت 
براى رفع دغدغه ها، چالش ها و مشــكالت حوزه بهداشــت ودرمان 

كشور وجود ندارد.
فتح ا... توســلى در ادامه افزود:  جايگاه اخالق و مسائل زيرميزى 
و ســقط جنين در برنامه هاى وزير پيشنهادى بهداشت كجاست؟ 
آيا آقاى عين اللهى برنامه هاى خود را خوانده اســت در حالى كه 
بســيارى از اطالعات و داده هاى وى مربوط به 10ســال گذشته 
اســت و بايستى عنوان كند كه چگونه مى خواهد وزارت بهداشت 

را مديريت كند.
وى در ادامه گفت: در كشور ما سخن گفتن از طب سنتى جرم است 
و حتى دكتر خيرانديش را با 57 شكايت وزارت بهداشت به دادگاه 
بردند، اما آقاى عين اللهى به عنوان وزير پيشــنهادى بهداشت ودرمان 
هيــچ برنامه اى در اين موضوع نداشــته و حتــى توجهى هم به آن 
نكرده، اما در دنيا بيمارستان طب سنتى براى درمان بيماران احداث 

كرده اند.
نماينــده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلــس بيان كرد: هزاران نفر 
از كادردرمان و پرســتار قــراردادى هســتند و در برنامه هاى وزير 
پيشنهادى بهداشت هيچ توجهى به تبديل وضعيت آنها نشده است.

توســلى همچنين با اشــاره به ابهاماتى كه در سابقه وزير پيشنهادى 
بهداشت وجود دارد، گفت: شما دوره هاى دكتراى علوم آزمايشگاهى 
را لغو و آن را به كارشناســى تقليــل داديد كه بايد توضيح دهيد كه 
علت آن چه بود، همچنين در سال 1374، 14دانشكده پزشكى بيش 
از 660 دانشــجو پذيرش كرده كه اين رقم در سال 1383 با وجود 

16دانشكده دندانپزشكى به 430 دانشجو كاهش يافته است.
وى در پايــان افزود: حضــور همزمان وزير پيشــنهادى در بخش 
خصوصى و دولتى ممنوعيت داشته، اما آقاى عين اللهى با وجود دارا 
بودن كرسى در دانشگاه شهيدبهشــتى و بيمارستان شهيد لبافى نژاد 
داراى مطب خصوصى در بيمارستان خصوصى نگاه واقع در خيابان 

گل نبى و مجتمع خصوصى قائم بوده اند.

دولت هاى گذشته نتوانستند
 شايد دولت سيزدهم بتواند

مهدى ناصرنژاد»
 در اين سال و ماه با اينكه بيمارى به شدت مسرى و دست وپاگير 
كرونــا زندگى را بر مردم جهان تلخ كــرده و هموطنان ايرانى از اين 
درد و غم، رنج و آسيب و مصيبت سنگينى را تحمل مى كنند، وليكن 
عارضه كمرشــكنى به نام مشكالت اقتصادى و به تبع آن گرانى هاى 
لجام گســيخته و بى حســاب و كتاب است كه قشــرهاى كم درآمد 

كشورمان را آزار مى دهد و به تنگ آورده است.
دولت ها در دهه هاى اخير و بخصوص دولت سابق بيشترين علت به 
هم ريختگى ساختار اقتصادى كشور را به مانع تراشى هاى علنى و اعالم 
شده دشمنان خارجى به ســركردگى آمريكا با ترفند طراحى شده اى 
تحت عنوان تحريم هاى اقتصادى نسبت مى دهند، وليكن اين اتفاق نظر 
بين كارشناسان اقتصادى و صاحبنظران داخلى وجود دارد كه اگر طرح 
و برنامه اصولى براى مديريت صحيح و مسئوالنه در بدنه دولت وجود 
داشت و با قاطعيت از ابزار قانونى براى كنترل سازوكارهاى اقتصادى 
در تمام عرصه هاى خرد و كالن آن بهره گيرى مى شد، فرهنگ اقتصاد 
سالم در جامعه اسالمى ما اين چنين متالشى نمى شد و كاسب و تاجر 
و سرمايه دار و صاحب قدرت و نفوذ در چرخه عرضه وتقاضا و تأمين 

نيازهاى جامعه را به جان مردم نمى انداخت.
به گفته صاحبنظران اقتصادى، يكى از عوامل اصلى و هدايتگر(شــما 
بخوانيد گمراه كننده) در بدنه اقتصاد بيشــتر سنتى كشور ما، عناصرى 
به نام واسطه ها هســتند كه در آشفته بازار بده بســتان هاى پر درآمد 
پادشاهى مى كنند، آن هم پادشاهانى خودكامه و مردم فريب كه اغلب 
پول و ســرمايه فراوانى هم در اختيار دارند وليكن نفس عمل چنين 
پادشــاهان واسطه پيشه بيشتر تخريب روند ســالم توليد و عرضه و 
تقاضا است تا سرمايه گذارى و ايجاد اشتغال و كمك به رشد اقتصادى 
كشــور. اتفاقاً در تمام ســال هاى اخير جامعه رســانه اى كشورمان با 
تأسى از اظهارنظرهاى دلســوزانه و مسئوالنه شخصيت هاى كاربلد، 
فراوان هشــدار دادند كه الزمه سالم سازى بسترهاى توليدى و رونق 
كسب وكار، كوتاه ساختن دست واسطه ها و افراد مخل در نظام عرضه 
و تقاضا است، اما گوش شنوايى وجود نداشت و اگر هم بود، مقهور 

دستورالعمل هاى مصلحت گرايانه مى بود!  
تجربه نشان مى دهد، در هر برهه از شدت گيرى بحران هاى اقتصادى و 
كمبودهاى ساختگى در بازار نيازهاى عمومى كه سازمان هاى مسئول 
قدم پيش گذاشــتند و با ابزارهاى قانونى خــود از اهرم هاى كنترل و 
نظارت اســتفاده كردند، آرامش نسبى ايجاد شد، اما متأسفانه با وجود 
رضايتمندى اكثريت قشرهاى مصرف كننده از فضاى كنترل و نظارت 
بر روند تأميــن مايحتاج عمومى، چنين فضا چــون بهارى زودگذر 
مى گذشت و طوفان و بوران ســرد و گزنده به سرعت جايگزين آن 
مى شــد، گويى كه اراده صاحبان ســرمايه و واسطه هاى كارچاق كن 
چنين رقم مى زند، غافل از اينكه ايجاد تعادل واقعى در سامانه عرضه و 
تقاضاى مايحتاج عمومى و برقرارى عدالت بين 2 جامعه توليدكننده و 
مصرف كننده بين هر كشور و ملتى از مطالبات اوليه مردم است و حفظ 
و صيانت از حقوق شــهروندى نيز همين را مى طلبد. تورم و گرانى و 
خارج شدن مقطعى قيمت ها از ريل، اتفاقى است كه ممكن است در 
هر كشــورى واقع شود، اما دير يا زود چنين خللى به نفع توليدكننده 
و مصرف كننده حل وفصل مى شــود و اوضاع و احوال به مدار عادى 

خويش برمى گردد .
در اين باره با عنايت به مصداق هاى عينى بيشتر خواهيم نوشت .

رزمايش دريايى ايران، روسيه و چين در خليج فارس 
 سفير مســكو در تهران مى گويد نيروهاى دريايى ايران، روسيه و چين در 
اواخر ســالجارى ميالدى يا اوايل سال بعد، رزمايش نظامى با تمركز بر امنيت 

دريانوردى و مبارزه با راهزنى دريايى در خليج فارس برگزار مى كنند.
به گزارش فارس، خبرگزارى روســى ريانووســتى روز گذشــته از برگزارى 

رزمايش نظامى دريايى ايران، روسيه و چين در خليج فارس خبر داد.
بر اســاس اين گزارش، لوان جاگاريان سفير فدراسيون روسيه در تهران اعالم 
كرد كه نيروهاى دريايى ايران، روسيه و چين در روزهاى پايانى سال 2021 يا 

اوايل سال 2022، رزمايش نظامى در خليج فارس برگزار مى كند.
به نوشته ريانووستى به نقل از جاگاريان، اين رزمايش نظامى شامل شناورهاى 
دريايى از ارتش هاى 3 كشور مى شــود كه روى امنيت دريانوردى و مبارزه با 

راهزنى دريايى تمركز دارد.

درگير 6 مدل جنگ سايبرى هستيم
 از منظر پدافند غيرعامل، تضمين تداوم كاركردهاى اساســى فضاى سايبرى 
كشــور و ضرورت آمادگى در برابــر تهديدات 2 ضــرورت حياتى در حوزه 
زيرساخت هاى ارتباطى است. رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور در نشستى 
با مسئوالن بخش هاى مختلف نظام ارتباطات كشور، با بيان اينكه درگير 6 مدل 
جنگ سايبرى هستيم، گفت: از منظر پدافند غيرعامل، تضمين تداوم كاركردهاى 
اساسى فضاى سايبرى كشور و ضرورت آمادگى در برابر تهديدات 2 ضرورت 
حياتى در حوزه زيرساخت هاى ارتباطى است. به گزارش فارس، غالمرضا جاللى 
در ادامه افزود: در حال حاضر، آمريكا و رژيم صهيونيستى، راهبردى تخاصمى را 
در مواجهه با ايران در پيش گرفته اند. در واقع يك تقســيم كار بين اين 2 اتفاق 
افتاده است. به طورى كه آمريكايى ها ضمن دادن آزادى عمل به رژيم صهيونيستى 

در اقداماتش عليه كشورمان، از اقدامات اين رژيم حمايت هم مى كنند.

با مخالن سالمت مردم قاطعانه برخورد شود
 رئيس قوه قضائيه گفت كه با كســانى كه به سالمت مردم خيانت مى كنند 

قاطعانه برخورد شود.
به گزارش مركز رسانه قوه قضائيه، حجت االسالم والمسلمين محسنى اژه اى در 
جلســه شوراى عالى قوه قضائيه بيان كرد: قوه قضائيه با همه توان دولت جديد 
را در رفع موانع توليد، از بين بردن بســترهاى فســاد و مبارزه جدى و سريع 
بــا اخاللگران در نظام اقتصادى و كســانى كه عليه مردم عمليات روانى انجام 

مى دهند، يارى خواهد داد.
وى بيان كــرد: نبايد به بهانه حفاظت، مزاحمتى براى مــردم ايجاد كرده و از 
مردم جدا شــويم، اما متاسفانه گاهى احساس مى شــود كه براى مردم دردسر 
و براى بيت المال هزينه ايجاد مى شــود كه بايد نســبت به اين مسأله ارزيابى 

مجددى داشت.

محمدترابى »
 امروز (سه شنبه 2 شــهريورماه) چهارمين 
روز و هفتميــن جلســه بررســى صالحيت 
وزراى پيشنهادى دولت ســيزدهم در صحن 
مجلس شــوراى اسالمى تشــكيل شد. طبق 
گفته هيأت رئيســه مجلس قرار است كه امروز 
در صحن نمايندگان به وزراى پيشنهادى رأى 

اعتماد دهند.
البتــه از آنجايى كه تعــداد وزرايى كه هنوز 
صالحيتشــان در صحن بررســى نشده زياد 
اســت، احتمــاالً نمايندگان مجلــس به رأى 
اعتماد به وزرا نخواهند رســيد. در روز شنبه 
كه نخســتين روز بررســى صالحيت وزراى 
پيشــنهادى بود، در جلســه دوم(عصر شنبه) 
نماينــدگان صالحيت حســين باغگلى وزير 
پيشــنهادى آموزش وپرورش را بررسى كرده 
و بررســى صالحيت عيســى زارع پور وزير 
پيشــنهادى ارتباطات و فناورى نيمه تمام ماند 
و ادامه بررسى صالحيت وى در جلسه سوم 

(صبح روز يكشنبه) پيگيرى شد. 
روز يكشنبه نيز به همين منوال گذشت و در 
هر كدام از جلســات صبح و بعدازظهر روز 
دوم بررســى صالحيت وزراى پيشــنهادى 
كابينه حجت االســالم ابراهيم رئيسى، تقريبًا 
صالحيت 2 وزير بررسى شد. سيد اسماعيل 
خطيب وزير پيشنهادى اطالعات، سيد احسان 
خاندوزى وزير پيشنهادى اقتصاد، حسين امير 
عبداللهيــان وزيــر پيشــنهادى امورخارجه 
صالحيتشان در روز يكشنبه بررسى شد و در 
اواخر جلسه بخشى از بررسى صالحيت بهرام 
بهداشت ودرمان  پيشــنهادى  وزير  عين اللهى 
انجام گرفت كه روز گذشته(دوشنبه) بررسى 
صالحيت وى تكميل شــد. از اين رو نسبت 
به تعــداد وزراى باقى مانده احتماالً جلســه 
رأى اعتماد به وزراى كابينه دولت ســيزدهم 
فردا(چهارشنبه) در جلســه نوبت بعدازظهر 

برگزار مى شود. 
حال پرسشى كه در اينجا مطرح است، اين است 
كــه كدام يك از وزرا مورد اقبال و كدام يك از 

شانس كمترى برخوردار است؟
گفتنى اســت كــه تا روز جلســه رأى اعتماد 
نمايندگان به كابينه پيشنهادى رئيسى، نمى توان 
پاســخ روشنى به اين پرســش داد. با اين حال 
با توجه به برخــى از اتفاقات و قرائن مى توان 
متوجه شد كه كدام يك از وزراى پيشنهادى از 
اقبال بااليى برخوردار بوده و كدام يك از وزرا 
براى گرفتن رأى اعتمــاد از مجلس با چالش 

روبه رو است. 
 نظر كميسيون هاى تخصصى

 بر عليه باغگلى و سجادى
طبق گفته يكى از اعضاى هيأت رئيسه مجلس 
همــه 19وزير پيشــنهادى دولت بــه تمامى 
كميسيون هاى مجلس دعوت شده و مجموعًا 
270 جلســه در كميسيون هاى مجلس برگزار 
شــد. طبق ماده 202 آيين نامه داخلى مجلس، 
پيش از بيان نظرات نمايندگان مخالف و موافق 
درباره هر يك از وزراى پيشــنهادى، گزارش 
كميســيون هاى تخصصــى مربوطــه قرائت 

مى شود.
از اين رو مى توان گفت كه نظر كميســيون هاى 
تخصصــى در رابطه بــا وزراى مربوطه، براى 
جلب رضايــت نماينــدگان در صحن حايز 

اهميت است. 
در ايــن ميــان مى تــوان گفت كــه اكثريت 
كميســيون ها موافق و يا نظر مثبت به وزراى 
پيشــنهادى دولت داشــتند. به طورمثال سيد 
كاظم دلخوش ســخنگوى كميسيون قضائى 
درباره وزير پيشنهادى دادگسترى گفت: "نظر 
كميســيون نسبت به امين حســين رحيمى به 
شدت مثبت است، چراكه او عالوه بر حضور 
در مجلس، سابقه كار اجرايى داشته و از جهت 
تعهد اخالقى و كارى، گزينه مناســبى است"

گفتنى است كه اين مســأله در رابطه با رستم 
قاســمى وزير پيشــنهادى راه وشهرسازى نيز 
صدق مى كند و وى مورد قبول كميسيون هاى 

مربوطه قرار گرفت. 
بــا اين حال برخــى از وزراى پيشــنهادى در 
هفته گذشته نتوانستند رضايت كميسيون هاى 
تخصصى مربوطه را جلب كنند. حال شاهد اين 

مسأله هستيم كه سخنگو هاى اين كميسيون ها 
در جلسه بررسى صالحيت وزرا، از نظر منفى 
و يا مخالفت كميســيون متبوعشــان با وزير 

پيشنهادى مذكور خبر مى دهند. 
پيشــنهادى  وزيــر  باغگلــى  حســين 
حميــد  همچنيــن  و  آموزش وپــرورش 

ســجادى هزاره از جمله وزرايى هستند كه در 
راه جلب رضايت كميســيون هاى تخصصى 
مربوطه ضعيف عمل كردند. از اين رو شــاهد 
بوديم كه در روز بررسى صالحيت باغگلى در 
صحن مجلس، سخنگوى كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس از مخالفت اين كميسيون با 

وزير پيشنهادى آموزش وپرورش خبر داد. 
 تعداد موافقان و مخالفان ثبت شده 

يكــى ديگر از قرائنى كه در رابطه با شــانس 
وزراى پيشــنهادى در روز جلسه رأى اعتماد 
مورد توجه اســت، تعداد موافقان و مخالفان 
ثبت شــده براى اظهار مخالفــت و موافقت 
خود با وزير مربوطه در صحن مجلس اســت 
(روز گذشــته اين فهرســت توسط برخى از 
خبرگزارى ها انتشار يافت). شاهد اين مسأله 
هســتيم كه هيچ يكى از نماينــدگان حاضر 
نشده اند در مخالفت با برخى از وزرا همچون 
رستم  قاسمى، قرائى آشتيانى و رحيمى صحبت 
كنند، اين در حالى اســت كه تعداد ثبت شده 
مخالفان و موافقان برخى از وزراى پيشنهادى 
برابــرى مى كند. نكته قابل توجه در اينجا اين 
است كه وزرايى كه مورد اقبال كميسيون هاى 
تخصصــى بودنــد، در روز ثبــت موافقان و 
مخالفان وزراى پيشــنهادى نيز مورد استقبال 

نمايندگان موافق با خود قرار گرفتند. 

رأى گيرى مجلس به چهارشنبه موكول مى شود

شانس باالى وزراى همدانى 
براى رأى اعتماد

شانس وزراى همدانى در روز رأى اعتماد

سخنگوى وزارت امورخارجه: 
اعالم تاريخ جديد مذاكرات وين 

پس از تغيير و تحوالت
■ توافق اوليه براى حضور ايرانيان در مراسم اربعين

ســخنگوى وزارت خارجه كشــورمان تأكيد كرد كه در سفر اخير وزير 
امورخارجه ژاپن به ايران بحث ميانجى گرى مطرح نبوده است.

به گزارش ايرنا، سعيد خطيب زاده روز گذشته در نشست خبرى خود 
با خبرنگاران داخلى و خارجى در پاســخ به پرسش ديگرى در مورد 
آخرين پيگيرى ها جهت شركت شهروندان ايرانى در مراسم راهپيمايى 
اربعين حســينى(ع) و اينكــه آيا ايران تصميمى گرفته اســت، گفت: 
در ســفرى كه من به عراق داشــتم با وزير موقوفات و فرهنگ عراق 
گفت وگوهايى در مورد اربعين داشتيم. سفير ما در عراق نيز با مقامات 
عراقى در اين زمينه مالقات هايى داشته و اين قضيه پيگيرى شده است. 
برخى از توافقات به صورت اوليه انجام شــده اســت، البته بايد توجه 
داشت شــرايط اپيدمى كرونا جدى است و بايد ديد آيا امكان دارد كه 
به صورت محدود هم كه شده تعدادى از عاشقان اهل بيت(ع) در اين 
راهپيمايى حضور داشته باشــند يا خير. تمام تالش وزارت خارجه در 
اين راستا بوده است كه با رعايت سالمت مردم و توجه به شرايط كرونا 
اگــر امكان دارد اين اتفاق بيفتد و موضوعى اســت كه بايد در جريان 
تعامل بين بخش هاى مختلف از جمله مســئوالن سالمت در مورد آن 
تصميم گيرى شــود و ديد كه آيا در چارچوب پروتكل ها اين موضوع 
قابل انجام است يا نه و تمام تالش ما و ديگر مسئوالن اين بوده كه در 

اين زمينه كمك كنيم.
وى همچنين در پاسخ به پرسش ديگرى در مورد زمان بعدى مذاكرات 
وين و برخى از مسائلى كه در اين زمينه مطرح شده است، افزود: پيش تر 
هم اعالم كرده ايم كه در تغيير و تحوالتى كه در قوه مجريه ايران در حال 

وقوع است ممكن است برخى تغييرات صورت بگيرد.
وى گفت: البته مواضع حاكميتى جمهورى اسالمى ايران همان مواضعى 
است كه بارها اعالم كرده و طرف هاى مقابل به هيچ وجه نبايد به دنبال 
ســوء محاسبات باشند. بايد بدانند كه مواضع ما تغيير نكرده و رفع موثر 
تحريم هاى آمريكا و پايبندى كامل طرف هاى ديگر برجام به تعهداتشان 

در اين زمينه به عنوان اصول مقوم هرگونه توافقى در وين است.
خطيب زاده افزود: تاريخ جديد مذاكرات وين پس از اطمينان از تغيير و 

تحوالت به طرف هاى ما در 1+4 اعالم مى شود.
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خبر

كسى كه فساد را ببيند و سكوت كند 
حسينى نيست

 نماينده ولى فقيه در اســتان همدان گفت: عزادار امام حســين(ع) 
نمى تواند نسبت به فساد بى توجه باشد، چراكه هيچ تفكرى نمى تواند 

مثل حسين(ع) بينديشد و در مقابل فساد سكوت كند.
به گزارش تســنيم، حجت االسالم والمســلمين حبيب ا... شعبانى در 
مراسم عزادارى كه در استاندارى همدان برگزار شد با بيان اينكه يكى 
از فلسفه هاى بعثت انبيا(ع) مسأله اصالح جامعه و مبارزه با مفاسد در 
عرصه هاى گوناگون اســت، گفت: بيش از 50 آيه در قرآن كريم در 
رابطه با مســأله مبارزه با فساد وجود دارد كه اين نشان دهنده اهميت 

اين موضوع است.
وى با اشــاره به اينكه خليفه الهى انسان در عالم، فلسفه خلقت بشر 
بوده اســت، افزود: آنقدر آفرينش انســان مهم بوده است كه خداوند 
قبل از خلقت آن را اعالم كرده چراكه قرار بود انســان آيينه تمام نماى 

خداوند باشد.
امام جمعه همدان فساد را مانع از رسيدن انسان به خليفه الهى برشمرد 
و بيان كرد: در عالم و در نظام احسن فساد وجود ندارد بنابراين هرجا 
كه فســادى مطرح است و اختاللى ايجاد شده، محصول انتخاب هاى 

اشتباه بشر است.
وى با تأكيد بر اينكه امام حســين(ع) نيز با فســاد مبارزه كرد، گفت: 
فســاد قرار خليفه الهى انسان را بر هم مى زند و مانع از حركت جامعه 

به سمت خدا مى شود و آن را مختل مى كند.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان با تأكيد بر اينكه انبياى الهى آمدند 
تا فســاد را از بين ببرند و جامعه را اصالح كنند؛ افزود: گاهى فســاد 
فردى است كه ممكن است همين فســاد فردى نيز به جامعه آسيب 
بزند، اما آنجا كه فساد اجتماعى باشــد، حساسيت انبيا(ع) نسبت به 

آن نيز بيشتر است.
وى افزود: عزادار امام حســين(ع) نمى تواند نسبت به فساد بى توجه 
باشد، چراكه هيچ تفكرى نمى تواند مثل امام حسين(ع) بينديشد و در 

مقابل فساد سكوت كند.
شعبانى با بيان اينكه فردى كه در مسير حركت اباعبدا...(ع) قرار بگيرد 
با هيچ مفســدى نمى تواند كنار بيايد گفت: امام حسين(ع) يك مبارز 
سياسى با مسأله فســاد است و طرفداران حضرت نيز بايد داراى اين 

ويژگى باشند.
وى به تشــريح 3 ضلع فســاد در جامعه از ديد قرآن پرداخت و بيان 
كرد: نخستين ويژگى كه مى تواند مديريت و حركت جامعه به سمت 
خداوند را مختل كند تفكر فرعونى اســت يعنى حاكميت سياسى كه 

دينى نباشد.
امام جمعه همدان گفت: دومين ويژگى هامانى اســت يعنى كسى كه 
متولى فرهنگ است، اما فحشا را ترويج مى دهد و سومين ويژگى نيز 

ويژگى قارونى است كه نماد اشرافى گرى است.
وى با تأكيــد بر اينكه اگر اين 3 ضلع در كنار هم قرار گيرند، جامعه 
در حال حركت به سمت خدا را متوقف مى كند، افزود: اسالم به هيچ 
وجه حكومت طاغوت را به رسميت نمى شناسد و به همين دليل است 

كه امام حسين(ع) با يزيد كه منشأ فساد بود مبارزه كرد.
نماينده ولى فقيه در همدان با اشــاره به اينكه مطرح شــدن مســأله 
واليت فقيه توسط امام خمينى(ره) نيز در راستاى حركت امام حسين(ع) 
بود، بيان كرد: هر كس در جامعه اى بدون اذن خداوند حكومت كند، 

طاغوت است.
وى با بيان اينكه اعتقاد امام حســين(ع) بر اين است كه قيامت زمانى 
ساخته مى شود كه با فساد مبارزه شود، گفت: مگر مى شود كسى تفكر 

امام حسين(ع) را داشته باشد، اما نسبت به سياست بى خيال باشد.
امام جمعــه همدان افزود: خدايى كه شــبانه او را با نداى العفو العفو 
مى خوانيم، حاضر به كنار آمدن با مستكبر نيست و بنابراين بايد نسبت 

به فساد حساس باشيم و در مقابل آن ايستادگى كنيم.
وى با بيان اينكه فســاد ضرورتاً اختالس و بى حجابى نيست، گفت: 
گاهى فساد در ادارات و انجام ندادن كار مردم است كه بايد در مقابل 

آن ايستاد و در مسير حضرت حركت كرد.
شــعبانى با اشاره به اينكه كسى توانايى مقابله با عزاى سيد الشهدا(ع) 
را ندارد، افزود: رضاشاه، متوكل عباسى و ديگرانى كه به دنبال تخريب 
قبر مطهر امام حســين(ع) بودند هيچگاه نتوانستند كارى انجام دهند 

چراكه اين نام خدا است و نام خدا تا قيامت باقى خواهد ماند.

سميه مظاهرى »
 اينجا «َمريانج» محرم حال وهواى عجيبى دارد؛ حســى كه تو را ياد شب هاى 
آفتابى بين الحرمين و جنب وجوش كرباليى ها مى اندازد و اگر دهه اول محرم به 

كربال سفر كرده باشى؛ خاطرات آن روزها را برايت تداعى مى كند.
شهر ماتم گرفته و رخت عزا بر تن كرده است؛ هرجا را كه نگاه مى كنى غرق در 

سوگ و ماتم است؛ خيابان ها، كوچه ها، مغازه ها و حتى سردر خانه ها.
قدم اول ميدان كربالست؛ همانجا كه دل هاى عاشق را به وصال معشوق رساند و 
وقتى راه زيارت پس از سال ها چشم انتظارى باز شد؛ مردم دسته دسته از شهرهاى 

اطراف آمده و بدون رواديد و تشريفات راهى كربال مى شدند.
«كربال» نام گرفت كه گذرگاه زائران بود و ميعادگاه عاشــقان و وقتى حماســه 

اربعين رقم خورد؛ پايگاه پذيرايى از زائران كوى حسين(ع) شد.
براى آنهــا كه در راهپيمايى بزرگ اربعين حضور چندســاله دارند؛ «مريانج» و 
«ميدان كربال» نام آشــنايى است؛ 5 كيلومترى جاده همدان -كرمانشاه؛ جايى كه 

نخستين زائرسراى اربعين استان به همت مردم كرباليى اش ايجاد شد.
غذاى گرم و كامل، جاى خواب و حتى خودرو براى انتقال زائران، يكباره و بدون 
كمك هاى دولتى فراهم شد تا لبيكى باشد به نداى مقتدا كه فرمان حضور گسترده 

در راهپيمايى اربعين را داد.
َمريانج را به نام كربال مى شناسند و با نام حسين(ع) و عاشورا نه از آن رو كه در 
مســير عبورى كاروان ها قرار گرفته و بيشتر ساكنانش كربال رفته اند؛ بلكه چون 
حال و هواى حســينى(ع) دارند و هميشــه و همه جا ايــن روحيه را با خود به 

همراه داشته اند.
از مبارزات انقالبى گرفته تا دوران دفاع مقدس، ســركوبى ضدانقالب، حماسه 
مرصاد، پذيرايى از زائران اربعين و ديرينه تر از همه اينها، دهه اول محرم، كرباليى 

شدن و عاشورايى عمل كردن با روح مريانجى ها گره خورده است.
شهر كوچك است، اما كرامت مردمانش بزرگ است؛ از همان ابتداى راه تا ميدان 
مركزى و مسجدجامع، بساط موكب هاى پذيرايى گسترده است؛ چاى، شربت، 

خرما و ساندويچ.
مشكى پوشان اين شهر 10 روز نه تا 2 ماه طول مى كشد و مردم 60 روز رخت عزا 

بر تن مى پوشيده و عزادارى مى كنند كه همه دارايى شان از محرم و صفر است.
داخــل كوچه ها دســت كمى از خيابان هــا و جلوى هيأت هــا و تكايا ندارد و 
پرچم هاى سبز و سياه به نشانه عزا يا سرخ به ياد مظلوميت سيدالشهدا(ع) باالى 

در خانه ها خودنمايى مى كند.
عزادارى مريانجى ها حال عجيبى دارد و اگر دهه اول محرم، كربال رفته باشى؛ ياد 
آن روزها را برايت تداعى مى كند؛ شور و شوق وصف ناشدنى مردم براى اطعام 

عزاداران و خستگى ناپذيرى در سوگوارى از ويژگى هاى بارز آنهاست.
عزادارى را از روز آخر ذى الحجه با مشكى پوشــان آغاز مى كنند و هيأت ها هم 
از شب اول راهى خيابان ها مى شوند؛ مسيرها جداست، اما مقصد يكى است؛ از 

جلوى هيأت ها به سمت مسجدجامع.
به مسجد كه مى رسند؛ ميدان مركزى را دور مى زنند و در حال سينه زنى آرام آرام 
راه مى پيمايند؛ شــب هاى اول ميدان شهيدبهشتى، خيابان منتهى به جاده امامزاده 

كوه و سپس خيابان شهيدمدنى و در نهايت بازگشت به مسجدجامع.
2 ساعتى طول مى كشــد تا مسير را بپيمايند؛ عاشورا راه را طوالنى تر كرده و از 
محله هاى دورتر و خيابان مجلســى دور مى زنند كه تعداد ميهمانان اباعبدا...(ع) 

بسيار است و تا دورترها به انتظار ايستاده اند.
هيأت ها متفاوتند؛ برخى قدمت بيش از 100 ساله دارند و برخى 
هم تــازه به ميدان آمده اند؛ پير و جوان، كوچك و بزرگ داخل 

دسته ها عزادارى مى كنند.
نوحه هر شب از عزادارى مال يكى از شهداى كربالست؛ بازار 
نوحه خوانى داغ داغ اســت و با همه افسونگرى هاى روش هاى 
جديد؛ عزادارى مردم مريانج رنگ و بوى سنتى دارد؛ سنتى هايى 
كه گرچه قديمى شــده اند، امــا جاودانه اند؛ شــعرهاى ناب، 

مرثيه هاى غم فضا و صداى آشناى طبل ها و سنج ها.
وجه تمايز هر هيأت همان پارچه نوشــته مخمل بزرگ جلوى 
دســته اســت و گاه پرچم ها و علم ها؛ برخى ها هم نشانه هاى 
ويژه اى دارند مثًال هيأت مســجد حضرت موسى بن جعفر(ع) 
يا ســادات، گنبــد و بارگاه كوچكى دارند كه در امتداد دســته 
حمل مى كنند يا هيأت ابالفضلى(ع) حسينيه كوى سنگ بزرگ، 

«خوانچه» حضرت قاسم(ع) دارند.
داخل خوانچه ها پر است از نقل، سكه، سيب، شكالت و گالب؛ 
پيشكشــى مردم است كه به نشــان اداى نذر آورده اند يا براى 

گرفتــن حاجت؛ آنها هــم كه پول مى دهند؛ چيزى از داخــل خوانچه به تبرك 
برمى دارند.

اينجا «َمريانج» محرم حس و حال عجيبى دارد؛ حســى كه تو را ياد شــب هاى 
آفتابى بين الحرمين و جنب وجوش كرباليى ها مى اندازد.

مى گويند بخشى از ســاكنان اين شهر در گذشته بسيار دور ساكن عراق بوده و 
ســپس با درخواست اهالى براى اعزام مبلغ از حوزه علميه نجف اشرف به همراه 

بزرگ طايفه كوچ كرده و به وطن بازگشته و در اين خطه سكنى گزيده اند.
دور از باور نيســت اگر چنين باشــد كه در كربال هم 24 ساعته نذرى مى دهند 
و عزادارى مى كنند؛ حمل كردن نعش و اشــتياق عجيب مردم اين شــهر براى 

عزادارى، همه به سنت هاى عزادارى مردم عراق نزديك است.

 داغى بازار نذرى؛ از حليم مخصوص تا ساندويچ عراقى
اينجا بازار نذرى دادن داغ داغ است؛ از ايستگاه هاى صلواتى گرفته تا مساجد و 
خانه ها همه در جنب وجوشند. برخى هيأت ها پس از اقامه نماز مغرب و خواندن 
روضه و زيارت عاشورا شــام مى دهند؛ برخى خانه هاى سفره هاى بى دعوت و 
به اصطالح «در باز» دارند و مردان بدون دعوت يا داشتن نسبت خويشاوندى با 

صاحبخانه ميهمان خوان پر نعمت اباعبدا...(ع) مى شوند.
موكب هــاى صلواتى اطراف ميدان مركزى هم در ســاعت مصادف با عزادارى 
رســمى، چاى، خرما، شــربت، فالفل و هرآنچه مردم نذر كرده باشند را توزيع 

مى كنند.
يكى از موكب ها هم به  رســم اربعين، چندسالى است كه با برپا كردن آشپزخانه 
سيار و نانوايى، ساندويچ هاى خانگى با نان داغ را تهيه و توزيع مى كند و آنها كه 

سفر اربعين رفته باشند را ياد آن روزها مى اندازد.
اما اوج نذرى دادن مريانجى ها در روز عاشوراست؛ آن روز در بسيارى از خانه ها 
به ويژه محله هاى قديمى باز است و به عزاداران و مسافرانى كه از شهرهاى اطراف 
آمده اند؛ ناهار مى دهند. نذرى معروف مريانج حليم است كه در خوشمزگى نظير 
ندارد؛ آنقدر كه همدانى ها از قديم براى خوردن آن، عاشورا به اين شهر آمده و 

چند قابلمه هم به همراه مى آوردند تا براى خويشاوندان خود ببرند.
امروز هم با وجود گذشت ساليان بسيار هنوز بسيارى از اهالى همدان و شهرهاى 
اطراف براى تبرك جستن به ســفره هاى نذرى عاشورا به مريانج آمده و ضمن 

عزادارى طعم قيمه هاى خوشمزه و حليم معروفش را مى چشند.
مريانجى ها در اين رسم هم شباهت عجيبى به كرباليى ها دارند و براى پذيرايى از 
محبان حضرت سيدالشهدا(ع) سر از پا نمى شناسند؛ آنقدر كه اگر ميهمانى دست 

به غذا نزده يا كم بخورد؛ ناراحت مى شوند.
يادش به خير، قديم ترها صاحبخانه عزا مى گرفت اگر ميهمان غذايش را نخورد 
و غصه مى خورد كه نكند نذرى اش موردقبول واقع نشده است و اگر اربعين به 
عراق سفر كرده و ميهمان سفره هاى كوچك خانگى شده باشى؛ هنوز اين اعتقاد 
وجود دارد. ســفره هايى ساده با غذايى ســاده تر، اما خوشمزه در دل خانه هاى 

آيين هاى سنتى دهه نخست محرم شهر مريانج شيبه اهالى كربالست

عزادارى به سبك كرباليى ها

محقر و ســايبان هاى حصيرى و مردمانى كه همه اندوخته 
يك سالشان را براى اربعين خرج مى كنند.

 تراژدى عطش در شب «قتل كوچك»
اوج نذرى دادن و سفره هاى اطعام خانگى از شب هفتم به 
بعد است؛ »مريانجى ها» آن را «قتل كوچك» مى نامند؛ شبى 
كه آب را به روى حســين(ع) و اهل بيتش بستند و تراژدى 
عطش آغاز شــد.عزادارى ها هم از شب هفتم رنگ و بوى 
ديگرى به خود گرفته و پررنگ تر مى شود كه مردم معتقدند 
قتل كوچك با بستن آب به روى سيدالشهدا(ع) انجام شد و 

قتل بزرگ در گودال قتلگاه.

 نمادهاى زيباى عاشورايى؛ علم غيبى
 گهواره على اصغر(ع)، نعش و خيمه گاه

اينجا مريانج، سنت هاى ويژه اى براى عاشورا دارد؛ سينه زنى 
و زنجيرزنى ســاده اســت، اما برخى هيأت ها ويژگى هاى 
منحصربه فردى دارند؛ يك هيأت «نعش» شــهداى كربالى 
را حمل مى كند؛ گهواره و علم غيبى مال هيأت ابالفضلى(ع) 
اســت و هيأت حضرت على اكبر(ع) هــم با پاى برهنه راه 

مى پيمايند.
نعش ها واقعى اند؛ دســت و پاى خونين و بدن بدون ســر 
روى تختى حمل مى شود؛ «نعش» بودن كار 
هر كسى نيست؛ آدم خودش را مى خواهد؛ 
2، 3 ســاعتى بايد زير آفتاب داغ يا سرماى 
هوا بى حركت روى تخت بخوابند. آنها كه 
اين كار را انجام مى دهند نذر دارند؛  روضه 
مجســمى اســت از غروب روز عاشورا و 

غربت سيدالشهدا(ع).
خيمه گاه تصويرســازى ديگرى از صحنه 
كارزار عاشوراست؛ ســبز و سفيد، گوشه 
ميدان و كنار ديوار شــهردارى برپاشده اند؛ 
هر خيمه مال يكى اســت؛ يكى قاسم(ع)، 
يكى على اكبــر(ع)، يكى عباس(ع) و يكى 

هم سيدالشهدا(ع).
داخل خيمه ها شمع روشن مى كنند زن ها؛ 
مرادشــان عرض تسليت اســت و گرفتن 
حاجت؛ مى دانند كه اهل بيت(ع) وقت عزا 

هم دست بخشنده دارند و كريمند.
زيباتر از همه، گهواره است با عروسكى به نماد باب الحوائج 
6 ماهه كربال حضرت على اصغر(ع)؛ شايد بگويى گهواره را 

خيلى از شهرها دارند، اما نه اينجا فرق مى كند.
گهواره داســتان تكان دهنده اى دارد. «ستار مظاهرى» ماجرا 
را اين طور روايت مى كنــد: «على  محمد يارمحمدى از پير 
غالمان هيأت حســينيه ابالفضلى(ع) 120 ســال  پيش در 
كربالى معلى، ســفارش ساخت عروسكى از جنس چينى 
شــبيه به نوزاد با چشــمانى زيبا و زنده را داد و بعد آن را 
نذر حســينيه كرد بعدها عروسك به سرقت رفته و چندى 
بعد مرحوم "ميرزا شــفيع"، خادم حسينيه آن را در يكى از 

عتيقه  فروشى هاى همدان مى يابد.
آن روزها حضور يهودى هــا در بازار همدان پررنگ بود و 
از قضا صاحب همين عتيقه فروشى هم يهودى بود؛ حرف 
ميرزا را باور نكرد و عروسك را هزار تومان قيمت گذاشت.
ميرزا اصرار مى كند كه عروســك را نفروشد تا پول را جور 
كند؛ هزار تومان آن روزها خيلى ارزش داشت و مبلغ بااليى 
بود.ميرزا شــفيع كه 200 تومان بيشــتر نداشت؛ مستأصل 
و گريــان در خيابان قدم مى زنــد و زير لب دعا مى كند كه 

صاحب مغازه عروســك را به ديگرى نفروشد كه به نشانه 
تبرك از كربال آورده بود و براى حسينيه قداست داشت.

آشــفتگى ميرزا چند لحظه اى بيشتر طول نمى كشد؛ 2 سيد 
ناشناس سر رســيده و مى گويند: "اين 800 تومان را بگير 
و عروســك را بخر". ميرزاشفيع شــادمان به عتيقه فروشى 
برگشته و عروســك على اصغر(ع) را مى خرد تا به 2 سيد 

نشان دهد، اما كسى را نمى يابد.
تازه حواسش سر جا مى آيد و از خود مى پرسد: «اين 2 سيد 
كه بودند و چطور از موضوع خبر داشتند؟ من كه به كسى 

نگفته بودم!»
و اين چنين شد كه عروسك حضرت على اصغر(ع) حسينيه 
ابالفضلى(ع) مريانج از تقدس ويژه اى برخوردار شــد و از 
آن روز تاكنون به  عنوان «ميراثى گرانبها» حفظ و نگهدارى 

شده است.
كنار گهواره اصلى، گهواره خالى ديگرى هم هست كه زن ها 
شيرخوارانشان را براى لحظاتى در آن مى خوابانند؛ كودكانى 
كه با توســل به صاحب همين گهواره به دنيا آمده اند و به  

اصطالح «چندساله مراد» هستند.
«علم غيبى» نماد مقدس ديگرى اســت كه سال هاست در 
حســينيه ابالفضلى(ع) كوى سنگ بزرگ مريانج نگهدارى 
مى شــود؛ علمى بلند كه تنها ســالى يك بار و آن هم روز 
عاشورا بيرون آورده مى شود.مردم مريانج كه هيچ، همدانى ها 
هم باور محكمى به علم غيبى دارند و اعتقاد دارند كســى 
كه پس از توســل به حضرت عباس(ع) به آن دخيل ببندد؛ 
حاجت روا مى شود.علم را 2، 3 نفرى حمل مى كنند از بس  
كه ســنگين و بلند اســت؛ زن ها كه جلو مى روند؛ علم را 
خوابانده و پايين مى آورند تا دست  زن ها برسد و پارچه هاى 

سبز را گره زده يا باز كنند.

 ورود نمادين كاروان امام حسين(ع) 
به صحراى كربال

آيين ورود نمادين امام حسين(ع) به صحراى كربال هم دوم 
محرم برگزار شده و تعدادى با پوشيدن لباس عربى و سوار 
بر اســب و شتر از مسافتى دورتر وارد شهر شده و مردم به 

استقبالشان مى روند.
كاروان آرام آرام به  پيش مى رود؛ زن ها چادر بر ســر داخل 
محمل ها نشســته اند و كــودكان معصومانه لبخند مى زنند. 
جوانان بنى هاشــمى دور محمل ها را گرفته اند و مراقبند تا 
غبارى به كجاوه عمه سادات ننشيند؛ گام ها استوار است و 

علم دار قافله ايستاده است.
صداى زنگ شترها الاليى گوش نوازى است كه كودك در 
گهواره را به خواب شــيرينى فروبرده؛ خوابى كه از صداى 

مهربان مادر و دست نوازش پدر پر است.
مردم شــور و شوق عجيبى دارند و براى ديدن قافله سر از 
پا نمى شناسند. بوى اسپند و گالب همه جا را پركرده و فضا 
آكنده به عطر تكبير و صلوات اســت ... اينها را كه مى بينى، 
اشك در چشــمانت حلقه مى زند و با خود مى گويى: "چه 
مى شد اگر مردم كوفه هم، قدرى مهربان بوده و اين چنين از 

حسين(ع) و اهل بيتش در نينوا پذيرايى مى كردند!

 تجمع قلب ها در عصر تاسوعا
از ديگر آيين هاى ســنتى مردم مريانج در دهه محرم، برنامه 
عصر تاسوعاســت و بيشــتر «مريانه اى ها» حتى آنها كه به 
شهرها و استان هاى ديگر مهاجرت كرده اند؛ هرجا كه باشند 

خود را به اين مراسم مى رسانند.
اين روز، دســته و هيأت بى معنى نيست و همه مردم، زن و 

مرد مقابل مسجدجامع گردهم آمده و فرياد «ياحسين(ع)» 
ســر مى دهند تا نداى «هل من ناصر ينصرنى» حسين(ع) را 

لبيكى دوباره گويند.
قلب ها يكى مى شود و فريادها به گره مى خورد؛ فرياد «لبيك 
يا حسين(ع)» طنين انداز شده و آسمان به لرزه درمى آيد كه 

امشب شب عاشوراست ...

 آتش زدن خيمه ها در غروب عاشورا
عزادارى روز عاشورا از صبح زود آغاز شده و تا ظهر ادامه 
مى يابد؛ زيبايى و شورانگيزى عزادارى مردم شهر مريانج در 
روز عاشــورا كم نظير و شهره عام و خاص است و عرض 
ارادت مردمان اين منطقه به امام حسين(ع) مثال زدنى است.

مردم در اين روز به  رســم داغ ديدگان، گل معطر به گالب 
را به نشانه عزا بر سر و شانه مى گذارند و برخى پابرهنه در 

هيأت ها حركت مى كنند.
عــزادارى نزديك اذان ظهر پايان يافتــه و مردم براى اقامه 
نمازظهر عاشــورا به مساجد و حسينيه ها مى روند كه اقامه 

فريضه بر عزادارى مقدم است.
غروب كه مى شود؛ مردم مقابل مسجد جمع شده و تعدادى 
به نشانه سپاه كفر، خيمه اى به ياد واقعه عصر عاشورا آتش 
مى زنند. پس از اقامه نماز مغرب و عشا هم تالوت قرآن و 
اهداى ثواب آن به سيد و ساالر شهيدان و شهداى كربال در 
مســجد برگزار مى شود."شام غريبان" هم 2 ساعتى پس از 
مغرب و صرف شام آغاز مى شود و دسته هاى عزادارى در 
حزن و اندوهى عميق با علم هاى خوابيده و شمع در دست، 

پس از پيمودن مسافتى به اين مراسم مى پيوندند.

 تعزيه، هنرى اثرگذار در انتقال داستان عاشورا
از ويژگى هاى برجســته عزادارى مريانجى هــا كه آن را از 
ديگر مناطق اســتان همدان متمايز كرده، برگزارى مراســم 
شبيه خوانى يا تعزيه خوانى است كه به روايت اسناد، قدمتى 

ديرينه دارد.
تعزيه در مريانج از روز اول با اجراى مرثيه به مدت 12 روز 
اجرا شده و با روايت غربت حضرت مسلم بن عقيل(ع) در 
كوفه آغاز شده و با تعزيه خرابه شام و مظلوميت حضرت 

رقيه(س) در روز دوازدهم پايان مى يابد.
زيبايى و شورانگيزى تعزيه شهر مريانج موجب شده تا در 
فهرست آثار ملى كشــور به ثبت برسد و به عنوان بخشى 
از گردشگرى مذهبى به شمار رود، هرچند مسئوالن استان 

كمتر به اين حوزه توجه دارند.

 عزادارى روز سوم عاشورا
پس از عاشــورا، مهمترين برنامه عزادارى مردم مريانج در 
روز 12 محرم برگزار مى شــود؛ روزى كه ســالروز ورود 
كاروان اســراى كربال به شهر كوفه و بنا بر برخى روايات، 

شهادت امام زين العابدين(ع) است.
در اين روز كودكانى با لباس ســبز داخل محمل، ناله كنان 
و كاه بر ســرريزان كنار دســته هاى عزادارى از مقابل مردم 
مى گذرند از ديگر برنامه هاى اين روز، پخت غذا در هيأت ها 
به ويژه هيأت حضرت على اكبر(ع)، يادگار شــهداى 8 سال 

دفاع مقدس است.
در واقع مريانجى ها كه سخاوت و ميهمان نوازى آنها زبانزد 
خاص و عام اســت، نذرى روز عاشورا را در منزل و روز 

دوازدهم محرم را در هيأت ها توزيع مى كنند.

 روضه و عزا به مدت 2 ماه
نه  تنها در دهه نخســت محــرم بلكه در طول 
2 ماه محــرم و صفر، برپايــى مجالس عزا در 
هيأت ها و منزل مريانجى ها انجام مى شود و بازار 
روضه هاى زنانه در حســينيه ها و خانه ها رونق 

بااليى دارد.
روضه و عزادارى در مناسبت هاى ويژه چون 25

محرم سالروز شــهادت امام سجاد(ع)، شهادت 
حضرت رقيه(س)، شــهادت پيامبر اكرم(ص) 
و امام مجتبى(ع) و شــهادت امام رضا(ع) هم 

پررنگ تر از ساير روزها برگزار مى شود.
از گذشته رسم بوده كه مردم در محرم و صفر از 
برنامه هاى شاد چون عقد و عروسى خوددارى 
كرده و حتى از خوردن شيرينى خوددارى كنند؛ 
ســنتى كه هنوز هم در بين برخــى خانواده ها 
به ويژه آنها كه اصالت مذهبى دارند پابرجاست.

به راه انداختن لشــگر جنيان با لباس هاى رنگى 
در روز عاشــورا به ياد سال 61 هجرى قمرى و 
قمه زدن در صبح عاشورا هم از ديگر برنامه هايى 
بود كه در گذشته جزئى از عزادارى مردم مريانج 

به شمار مى رفت، اما اكنون منسوخ شده است.

# منـ  ماسكـ  مى زنم
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خبـر يادداشت

عملياتى كردن اقتصاد مقاومتى و جهش 
توليد نيازمند مديريت چابكى

 مديريت مى تواند در اشكال گوناگون نمايان شود، اما همين مقوله 
زمانى مى تواند جوابگوى دغدغه هاى متديّنين در جامعه اسالمى باشد 
و دســتاوردهاى بزرگ موردانتظار آنان را تحقق بخشــد كه با صبغه 

اسالمى همراه شود.
مديريت اســالمى نظام ارزشــى ثابت و اليتغيرى است كه ريشه در 
نيازهاى ثابت و جاودان انسان داشته و مبتنى بر فطرت و خلقت بوده 

و توسط وحى، كتاب و سنت تنظيم  مى شود.
تمايز اين نوع مديريت با نظام هاى مديريتى ديگر در اين است كه اين 
نوع مديريت ناشــى از نظام ارزشى مبتنى بر فرهنگ و تمدن  اسالمى 

است.
تالش بى وقفه در بــه كارگيرى مؤثر و كنترل فعاليت هاى افراد مبتنى 
بر مبارزه در تمام عرصه هاى علمى، فرهنگى، سياســى، اقتصادى و... 
بــا نيت الهى، جهت نيل به اهداف واالى جامعه و رفع موانع موجود، 
«مديريت جهادى» نام دارد كه قســمت هايى از نظام اسالمى و كشور 
عزيزمان ايران در دفاع مقدس و همچنين جهادسازندگى در گذشته و 
در حال حاضر نهادهاى انقالبى در محروميت زدايى و عدالت محورى 
با مديران جوان با دانش فنى و انقالبى به صورت عملياتى و نه شعار 
به نمايش گذاشــته اند و همچنان با شتاب و پيشى گرفتن از همه دنيا 

در حال ادامه راه است.
مقدمه فوق بر آن اســت تا با يادآورى دوبــاره مطالبه رهبرى معظم 
انقــالب به تبيين شــاخصه هاى مديريت جهادى از نــگاه «معظم له» 
پرداخته و يادآور شــود كه همه بخش هــا در عملياتى كردن اقتصاد 
مقاومتــى و جهــش توليد و در يك كالم همه نظام اســالمى به ويژه 
بخش هــاى اقتصادى، صنعتــى و خدماتى و در نهايــت توليدى در 
حال حاضر و رشد و رقابت پذيرى ســازمان هاى آينده چه در بخش 

دولتى و بخش خصوصى نياز به مديريت چابكى و جهادى دارند.
با اين تفاسير پرسشى كه مطرح مى شود اينكه آيا با مديران سنتى و با 
مدارك تحصيلى باال (غيرمرتبط و بدون دانش) كه رياست سازمان ها، 
شركت ها و بنگاه هاى اقتصادى، صنعتى و توليدى در كشور و استان ها 

را تصرف كرده اند مى توان به رشد و رقابت پذيرى اميدوار بود؟
آيا با مديران هزينه اى كه در خرج كردن و هزينه كردن (چه رســد به 
درست خرج و هزينه كردن) با مشكل مواجه هستند مى توان در توليد، 

جهش داشت و درآمدزا بود؟
مديران سنتى فعلى خود را در مســيرى روشنفكرانه در سازمان ها و 
جوامع مطرح مى كنند در حالــى كه عملكرد و نتيجه آنها به صورت 
قرون وســطى بوده و نه تنها مســئوليت اعمال خود را پذيرا نيستند، 
بلكه در مقابل از بين بردن منافع ســازمان و جامعه اثرى از اســتعفا 
و معذرت خواهى در آنها ديده نمى شــود؛ اين رفتار از شــاخصه هاى 
مديران سنتى است كه هيچگاه حاضر به ترك ميز و پست خود به هيچ 

دليلى و كم كارى نيستند.
اگر ســازمان را به يك خودرو و دانش مديريت هاى ناب و چابكى را 
به تكنولوژى رانندگى با خودروهاى بســيار حساس و هوشمند تعبير 
كنيم مى توان از مديران سنتى كه سازمان اقتصادى خدماتى و يا شركت 
و بنــگاه اقتصادى، صنعتى و يا توليدى را در حال حاضر و آينده اداره 
مى كنند؛ انتظار داشت كه فرمان يك بنز و خودرو هوشمند به آنها داده 
شود، اين گونه رانندگان (مديران سنتى) نمى توانند با پيكان رانندگى 
كننــد و هر روز تصادف مى كنند و حــال به آنها خودرو بنز دهيم در 
حالى كه آنها حتى نمى توانند آن را روشن كنند چه برسد به رانندگى.

ايــن مديران ســنتى در حال حاضر به دليل نداشــتن دانش تجربى و 
مسئوليت پذيرى پست و مقام خودرو بنز را طناب بسته اند و مى كشند 
و يــا از عقب بــدون راننده هل مى دهند كه به همين دليل ســرعت 

بهره ورى و... آنها به شدت كم است.
با اين تفاســير به راســتى بايد گفت كه شاخص اصلى مديريت ناب 
و چابكى انعطاف پذيرى، تصميم به عملياتى كردن، خودگردان سازى 
هوشــمند، آندون كردن (درك وضعيت سيستم بدون توقف)، پوكه 
يوكا (حركت بدون اشتباه)، حركت پيوسته ودر نهايت نداشتن اتالف، 
نداشتن تعادل و حركت اضافى بدون كارايى و انجام مهندسى هزينه 
همه فعاليت هاســت، اما حال بايد ديد كه آيا با مديران سنتى مى توان 
مديريت چابكى انجام داد؟ در حالى كه اين نوع مديريت يك قرن و 
نيم پيش به پايان رســيده و نتيجه آن نداشتن كارايى در خودروسازى 
كشــور و همچنين اســتفاده نكردن از ظرفيت هاى بالقوه اقتصادى؛ 
ظرفيت هاى طبيعى؛ معدنى و صنعتى و نيروى انسانى جوان در كشور 

خواهد بود.
در اين مســير مى بينيم كه امروزه دســتيابى به مديــران تحول آفرين، 
دغدغه بزرگ ســازمان ها به شــمار مى رود، اما مسأله آنگاه پيچيده تر 
مى شــود كه دريابيم دانشــگاه ها به تنهايى با برنامه هاى معمول خود 

توفيق چندانى در پرورش و عرضه اين مديران برجسته نداشته اند.
اما آنچه مسلم است در ايران اسالمى مديرانى كه مباحث مهندسى را 
در دانشــگاه ها گذرانده و همزمان در بخش هاى انقالبى، جهادى و با 
روحيه انقالبى مشغول به فعاليت بوده و هستند بهره ورى بااليى را در 
جهان به ثبت رسانده و توانسته اند با عنوان «مديريت جهادى» مديريت 

روز دنيا را كه مديريت چابكى است به چالش بكشند.
اين نوع مديريت در توليد انواع موشك، سلول هاى بنيادى، ساخت 
پااليشــگاه با كمترين زمان و هزينه، ســاخت مســكن محرومين، 
خودكفايى بنزين، ســاخت نيروگاه و مديريت بالياى طبيعى ســيل 
و زلزله و به طور خاص در نوع قرارگاه ســازندگى خاتم االنبيا (ص) 
قابل اشاره است. و به راســتى كه اين روزها در كشورمان شاهديم 
كه مديران جهــادى با بهره ورى باال در پروژه هايى با مقياس جهانى 
توانسته اند، تحت نام مديريت جهادى و همخوان با اقتصاد مقاومتى 
و جهــش توليد، مديريت روز دنيا را كه مديريت چابكى اســت به 

چالش بكشند.
* بهرام هاشمى
مشاور و كارشناس ارشد اقتصادى، صنعتى و برنامه ريزى

مديركل نظارت سازمان هواپيمايى اعالم كرد
سقوط قيمت بليت هواپيما
 با كاهش تقاضاى مردم

 مديــركل دفترنظــارت بر فرودگاه ها، شــركت ها و مؤسســات 
هوانوردى سازمان هواپيمايى كشــورى اعالم كرد: در پى كاهش 70
درصــدى پروازها و تقاضــاى مردم براى ســفرهاى هوايى در هفته 

گذشته، قيمت بليت هواپيما به كمترين حد خود رسيد.
حسن خوشخو در گفت وگو با ايسنا، گفت: در پى اعمال محدوديت 
پذيرش مسافر هوايى از سوى ستاد ملى مقابله كرونا، پروازهاى داخلى 
در هفتــه گذشــته 70 درصد كاهش پيدا كرد و بــا وجود اين ميزان 
كاهش، تقاضاى مردم هم براى ســفرهاى هوايى به حداقل رسيد به 

گونه اى كه حتى هواپيماها در اين پروازهاى محدود هم پر نمى شد.
وى افزود: وضعيت پروازهاى داخلى در روزها و هفته گذشته نشان 
مى دهد كه تقاضا براى ســفر بســيار كاهش پيدا كــرده و اين افت 
تقاضا بيانگر اين است كه مردم خودشان پروتكل ها را رعايت كرده 
و نگران شــرايط كرونايى به وجود آمده هســتند، بنابراين به سفر 

نمى روند.
مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شركت ها و مؤسسات هوانوردى 
ســازمان هواپيمايى كشورى گفت: همين مسأله سبب شده تا  قيمت 
بليت هواپيما كاهش شديدى داشته باشد. به عنوان مثال حداكثر نرخ 
بليت تهران -مشــهد به حدود 350 هزار تومان كاهش پيدا كرد و اين 
كاهش شــديد تقاضا در شــرايطى اتفاق افتاده كه تعــداد پروازهاى 
مســافرى در همه مسيرهاى داخلى به دستور ستادملى مقابله با كرونا 

تا 70 درصد كمتر شد.
خوشــخو با اشــاره به كاهش 70 درصدى پروازهاى مشهد در هفته 
گذشته مصادف با ايام تاسوعا و عاشورا، گفت: برخى از شركت هاى 
هواپيمايى نيز در اين شــرايط به اين دليل پروازهايشان را با لود پايين 
مسافر انجام مى دهند كه همچنان شبكه پروازى شان فعال باشد چراكه 

از نظر اقتصادى هيچ توجيهى براى آنها ندارد.

مهلت دريافت پروانه چراى دام در استان همدان
 تا آذرماه تمديد شد

 رئيس اداره امورمراتع و بيابان اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان گفت كه 
مهلت دريافت پروانه و پرداخت عوارض پروانه جديد چراى دام مرتع داران و بهره برداران 

استان تا هشتم آذرماه امسال تمديد شده است.
ســعيد الياســى به ايرنا، گفت: به دنبال مراجعه و درخواســت هاى مكــرر مرتع داران و 
بهره بــرداران مجاز مراتــع براى تمديد پروانه چراى دام و مطلع نبــودن برخى از آنها از 

مقررات اعالم شده، مهلت دريافت پروانه چراى دام تمديد شد.

وى از مرتع داران و بهره برداران مجاز كه تاكنون موفق به پرداخت حق و حقوق ناشى از 
تمديد ســاليانه پروانه چراى دام در سال هاى گذشته نشده اند خواست نسبت به پرداخت 

بدهى و تهيه و اجراى طرح مرتع دارى اقدام كنند.
رئيس اداره امورمراتع و بيابان اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان بيان كرد: 
پس از پايان مهلت قانونى اعالم شــده، با بهره بردارانى كه نســبت به تمديد پروانه اقدام 
نكرده اند طبق شــيوه نامه برخورد و عالوه بر ابطال پروانــه چراى آنها، مرتع بالمعارض 

اعالم مى شود.
الياســى افزود: براى شتاب بخشــيدن به تحقق مديريت پايدار و بهره بردارى اصولى از 
مراتع و براساس بخشــنامه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور، همه پروانه هاى 

مرتع دارى چراى دام كه تا پايان سال 1398 صادر شده است بايد در سال 1400 منجر به 
طرح مرتع دارى شود.

وى بيان كرد: در صورت بى توجهى مرتع داران پروانه هاى آنها از اعتبار ســاقط شــده و 
نســبت به ابطال آنها اقدام مى شود، بنابراين بهره برداران دربازه زمانى باقى مانده تا هشتم 
آذرماه سالجارى بايد با مراجعه به ادارات منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان ها يا مراجعه 

به سامانه «سماك» نسبت به پرداخت عوارض پروانه چرا اقدام كنند.
سطح مراتع اســتان همدان 822 هزار هكتار برآورد مى شود كه شامل اراضى با وضعيت 
خوب تا متوســط، بوته زارها با وضعيت متوســط تا ضعيف و مراتع كويرى و بيابانى با 

وضعيت ضعيف تا خيلى ضعيف هستند.

آگهى مناقصه 

شهرداري منطقه يك همدان

شهرداري منطقه يك همدان در نظر دارد اجراي پروژه ى عمرانى ذيل را به پيمانكاران ذيصالح واگذار نمايد. لذا از پيمانكاران واجد شرايط دعوت به عمل 
مى آيد از تاريخ (1400/06/02تا تاريخ 1400/06/09)، جهت دريافت اسناد مربوط به شركت در مناقصه،به آدرس سامانه تداركات الكترونيكى دولت(سامانه 

ستاد) مراجعه نمايند. 
خالصه شرايط شركت در مناقصه:

1- حداكثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه در سامانه تداركات الكترونيكى دولت از تاريخ 1400/06/09 لغايت 1400/06/20 مى باشد.
2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد،تضمين شركت در مناقصه ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر 

دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.
3-  مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج، به صورت نقدى به حساب 2-3331333-11-7407 بانك قرض الحسنه مهر ايران شعبه مهديه 

در وجه شهردارى منطقه يك يا اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.
4- متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تاييد از طرف معاونت محترم برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه 

نمايد. بديهى است در غير اين صورت تضمين شركت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام مى گردد.
5- تمامى هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

6- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
7- شهردارى در رد يا قبول يك يا كل پيشنهادات مختار است. 

8- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالى شهردارى مى باشد.
9- سپرده يا تضمين شركت در مناقصه افرادى كه در مناقصه برنده نگرديده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از يك هفته  از ابالغ صورتجلسه كميسيون 

معامالت مسترد خواهد شد.
10- بهاى پيشنهادى بايد از حيث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده ودر پاكت الك و مهرشده تسليم شود (در صورت تعارض مبلغ حروفى با عددى ،مبلغ 

درج شده به حروف معتبر است)
11- داشتن رتبه مربوطه ،معرفى نامه ممهور و امضاى مديرعامل،روزنامه آخرين آگهى تغييرات اعضاى شركت در هنگام تحويل اسناد الزامى است.تمامى 

صفحات و مداركى كه در داخل پاكت ب قرار ميگيرد بايستى با امضاى اصلى افراد مجاز و ممهور به مهر شركت طبق آخرين تغييرات باشد.
12- بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر 

دوم آزاد خواهد شد.
13- ارزيابى توانمندى فنى،بازرگانى ومالى پيشنهاد دهنده به عهده كميسيون ميباشد و در صورت تاييد توسط كميسيون پاكت پيشنهاد قيمت بازگشايى 

خواهد شد.
14- به اين پيمان ها تعديل تعلق مى گيرد. 

15- اخذ گواهى امضا صاحب امضاى مجاز شركت از دفترخانه اسناد رسمى الزامى مى باشد.
16- زمان بازگشايى پاكت ها مورخ 1400/06/22 ساعت 18 در محل شهردارى ستاد خواهد بود و حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع مى باشد.
17 - براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231 -081 تماس حاصل نماييد..ضمنا مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى 

همدان به نشانى hamedan.ir امكان پذير مى باشد.

(م الف 755)

ف
مبلغ برآورد اوليه     نام پروژه ردي

(ريال)
مدت 
پيمان

مبلغ تضمين  
شركت در مناقصه 

(ريال)
مبلغ تضمين انجام رتبه پيمانكار

تعهدات
محل تأمين 

اعتبار

1
ترميم وبازسازى 
بوستان جوان و 

جدولگذارى و زيرسازى 
ادامه بلوار جوان

82/800/000/000ماه55/941/026/022

حداقل پايه پنج 
حقوقى ابنيه و 

حداقل پايه پنج 
حقوقى راه و 

ترابرى

پنج درصد كل 
درآمدهاي مبلغ پيمان

عمومي 
شهرداري

2
تكميل احداث ساختمان 

تجارى بلوار شهيد فهميده 
 (فاز دوم)

84/500/000/000ماه89/909/010/459
حداقل پايه پنج 

حقوقى ابنيه و حداقل 
پايه پنج حقوقى 

تاسيسات و تجهيزات

پنج درصد كل 
درآمدهاي مبلغ پيمان

عمومي 
شهرداري

كارت دانشجويى به نام على سينايى اصل، فرزند حسين،به شماره 
ملى 1272125191 و شماره دانشجويى 9412358015 در رشته 
مهندسى كامپيوتر در مقطع كارشناسى از دانشگاه بوعلى سينا 

همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت شناسايى كانون كارشناسان رسمى دادگسترى استان 
همدان به نام مهندس محمدمهدى سياح،به شماره ملى 

3873172445 و شماره پروانه 0166-25-2801 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

غزل اسالمى »
 در 3 ماه نخست ســال 1400روند اقتصاد 
كشــور مبهم جلوه مى كرد، امــا همانطور كه 
برخى كارشناسان از اواخر سال 1399 پيش بينى 
كرده اند در سالجارى تورم 2رقمى شكل گرفته 
و اين رشــد ادامه خواهد داشــت. دليل تورم 
2رقمى، به كســرى بودجــه 180هزارميليارد 
تومانى، مشــكالت بانكــى و افزايش حجم 
نقدينگــى برمى گردد. فقط در ارديبهشــت ماه 
1400 پايه پولى با 6درصد افزايش نســبت به 
فروردين ماه رقمى بالغ بر 28هزار ميليارد تومان 
توسط بانك مركزى چاپ شده كه به حجمى 
بالغ بر 489 هزار ميليارد تومان رســيده است 
اين رشد ماهيانه در 14ماه گذشته بى سابقه بوده 
است.  با ادامه شرايط موجود و تغيير نيافتن در 
توافقات برجام و روابط بين الملل در سالجارى 
نه شكوفايى اقتصادى و نه بحران خواهد بود. 
چيزى كه مشــخص است اين است كه روابط 
بين الملل ايــران به طوركامل حل نمى شــود، 
بنابراين احتمال دارد قيمت ارز بين حدود 25 
الى 30 هزار تومان و در صورتى كه اتفاق مثبت 
سياســى در حوزه بين الملل نيفتد اين نرخ به 

بيش از 30 هزار تومان برسد. حتى اگر توافقى 
هم صورت بگيرد در كوتاه مدت نرخ ارز پايين 
مى آيد كه پس از مدتى با آشــكار شدن مقادير 
واقعى شــاخص ها نرخ ارز دوباره افزايشــى 

مى شود. 
بر اين اساس ميزان نقدينگى، قيمت ارز و نرخ 
تورم، متغيرهاى اصلى در قيمت مسكن هستند. 
پيش بينى شده ميزان نقدينگى حدود 30 درصد 
و يا بيشــتر رشد داشته باشــد، اما تأثير آن به 
اندازه نرخ ارز و تورم نيســت. با افزايش تورم 
قيمت مسكن افزايش مى يابد، اما تأثير نرخ ارز 
نيز بر قيمت مسكن قابل توجه است. اگر نرخ 
ارز آرام آرام افزايش يابد تأثير چندانى بر قيمت 
مســكن نخواهد داشت، اما اگر شدت و ميزان 
افزايش قابل مالحظه باشــد بر قيمت مسكن 

تأثير مى گذارد. 
موضوع ديگرى هم كه مى توان در نظر گرفت 
بررســى نمودار قيمت ها در 30 ســال گذشته 
اســت. در حدود 30ســال قيمت طال و دالر 
حدوداً 180 برابر شده در حالى كه مسكن هزار 
و200 برابر شده است و اين نشان مى دهد اين 
بخش ذاتاً ظرفيت دارد و علت اصلى آن كمبود 

عرضه نسبت به تقاضاست.
برخى گفته هــا مبنى بر اين اســت كه قيمت 
مسكن در يك سال گذشته شيب نزولى داشته، 
اما آمارهايى كه از رصد كوتاه مدت بازار مسكن 
به دســت مى آيد قابل اعتنا نيســت. به ويژه در 
شــرايط فعلى بازار كه معامالت در ركود بسر 
مى برد، زيرا به  دليل كاهش تعداد معامالتى كه 
اغلب توسط سفته فروشان صورت مى گرفت، 
فروشــنده به هــر دليلى ممكن اســت تحت 
اضطرار ملكش را زيرقيمت بفروشد، بنابراين 

زمانى مى توان گفت قيمت كاال پايين يا باالرفته 
كه در يك زمان مشــخصى تعداد قابل توجهى 
معامله صورت گرفته باشد و با مقطعى مشابه 

در گذشته مقايسه شود.
در مجمــوع آنطور كــه اقتصاددانان پيش بينى 
كرده اند قيمت مسكن (واحدهاى مسكونى) در 
سال 1400 افزايش مى يابد و ميزان آن به اندازه 
نرخ تورم و پايين تر از آن خواهد بود، اما حجم 
معامالت با توجه به كاهش قدرت خريد مردم 

كاهش خواهد يافت.

بازار مرغ همدان 
آرام است

 معــاون مديريت توســعه بازرگانى ســازمان 
جهادكشــاورزى اســتان همدان با بيــان اينكه در 
حال حاضــر بازار مرغ همدان از يك آرامش خاصى 
برخوردار اســت، گفت: آمار جوجه ريزى در تيرماه 
فوق العاده خوب بود و به تعداد 3 ميليون و 700 هزار 

قطعه رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
حدود 65 درصد افزايش داشت.

داريوش سرحدى افزود: بر اين اساس جوجه ريزى 
هيچگونــه مشــكلى در تأمين و عرضــه مرغ در 
ســطح اســتان نداريم، در مردادماه نيــز 2ميليون و 
400 هزارجوجه ريزى انجام شــده است كه اواخر 

شهريورماه و اوايل پاييز وارد بازار مصرف مى شود.
به گزارش ايســنا، وى درباره اقداماتى كه ســازمان 
جهادكشاورزى در رابطه با تأمين و عرضه مرغ زنده 
انجام داده است، بيان كرد: نخستين مورد كه مدنظر 

بيشتر توليدكنندگان مرغ در استان همدان است خريد 
و حمل نهاده هاى موردنياز آنهاســت كه ســازمان 
جهادكشاورزى براى اين موضوع پيگيرى هاى الزم 
را با شركت هاى واردكننده و فروشنده نهاده به وجود 
آورد.سرحدى افزود: اين پيگيرى ها شامل مكاتباتى با 
وزارت جهادكشاورزى، دستگاه هاى نظارتى، اجرايى 
و قضائى در استان بود كه نسبت به حمل سريع اين 
نهاده ها اقدامات مؤثرى انجام شــود و روند بهترى 
پيدا كنــد و در حال حاضر در كمترين زمان نهاده ها 

به دست واحدهاى توليدى مى رسد.

وى بيــان كرد: تأميــن خودرو بــراى حمل ونقل 
نهاده هاى دامى يكى ديگر از مشكالت واحدها بود 
كه با پيگيرى هاى مســتمر سازمان جهادكشاورزى، 
مصوبات تنظيم بازار اســتان و اداره راهدارى انجام 
شد و حمل ونقل نهاده ها از طريق خودرو هاى حمل 
در استان همدان صورت گرفت و حمل ونقل ريلى 
نيز براى تأمين نياز اســتان وارد كار شــده و حجم 

قابل قبولى از نهاده ها وارد استان شد.  
معــاون مديريــت توســعه بازرگانــى ســازمان 
جهادكشاورزى اســتان همدان با اشاره به اينكه در 

خردادماه با مشــكل تأييد نشدن تخليه عرضه مرغ 
زنده واحدها به كشتارگاه ها مواجه بوديم، افزود: اين 
موضوع موجب شد حجم جوجه ريزى در خردادماه 
كاهش يابد، امــا با پيگيرى هاى الزم اين مشــكل 

برطرف شد.
ســرحدى با بيان اينكــه حدود 85 واحــد با اين 
معضل روبه رو بودند، گفت: تنشى كه در بازار مرغ 
استان وجود داشــت در حال حاضر وجود ندارد و 
مصرف كننده ها مى توانند با آرامش خاطر نسبت به 

تأمين مايحتاج خود اقدام كنند.

افزايش 
قيمت مسكن 

متناسب با تورم است

توزيع جغرافيايى نانوايى ها 
مناسب نيست

همدان  فرماندار   
با اشاره به واحدهاى 
خدماتــى موجــود 
شــهر،  ســطح  در 
كاربرى هاى  گفت: 
موردنياز  خدماتــى 
سرانه  با  متناســب 
جمعيتــى در مناطق 
مختلف شهر همدان 

تأمين نشده است.
ش  ر ا به گـــــــز
بط عمـــــومى  روا
همدان،  فرماندارى 

محمدعلــى محمدى در كارگــروه آرد و 
نان شهرستان همدان، بيان كرد: در راستاى 
ارائــه خدمات به شــهروندان، شــوراى 
اسالمى شهر و شهردارى بايد كاربرى هاى 
موردنياز را در طرح تفصيلى و طرح جامع 

شهر همدان پيش بينى كنند.
وى در ادامه با اشــاره بــه تغيير كاربرى 
كاربرى  تغيير  افــزود:  نانوايى،  واحدهاى 
ديگــر  و  نانوايــى  صنفــى  واحدهــاى 
كاربرى هاى خدماتى اشتباهى بزرگ است 

كه بايد جلوى آن گرفته شود.
محمدى از تأمين آرد موردنياز شهرســتان 
خبــر داد و گفــت: در مردادمــاه حدود 
135هزار كيسه آرد در نانوايى هاى همدان 
توزيع شــده و هيچ مشكلى از نظر كمبود 

آرد وجود ندارد.
ايــن مقام مســئول با اشــاره بــه تعداد 

در  فعال  نانوايى هــاى 
سطح شهرســتان، بيان 
نانوايــى   585 كــرد: 
در ســطح شهرســتان 
به طور  كه  داشته  وجود 
ميانگيــن روزانه 7 تا 8 
كيسه سهميه آرد دارند، 
جغرافيايى  توزيــع  اما 
مناســب  نانوايى هــا 

نيست.
بــر  تأكيــد  بــا  وى 
نامتعــارف  بودن قيمت 
نــان، گفــت: قيمــت 
نامتعــارف نــان از جمله عوامــل مرتبط 
با خــروج آرد از شــبكه توزيع و فروش 
غيرمجاز آن به ســاير بخش هاســت كه 
اميدواريــم اصالح قيمت نان در اســتان 

هرچه سريع تر به نتيجه برسد.
ــكل  ــل مش ــر ح ــد ب ــا تأكي ــدى ب محم
اتحاديــه  افــزود:  نانوايــان،  صنــف 
ــاى كار باشــد  ــر پ ــد جدى ت ــان باي نانواي
و عــالوه بــر پيگيــرى و رفــع مشــكالت 
ــر  ــترى ب ــارت بيش ــان نظ ــى نانواي صنف

ــد. ــته باش ــى داش ــاى نانواي واحده
وى در پايــان از برخــورد بــا واحدهاى 
نانوايى متخلف خبر داد و گفت: هرگونه 
تعطيلى غيرمجاز نانوايى ها قابل قبول نبوده 
و متخلفان در صورت تكرار تخلف اعمال 
قانون شده و سهميه آنها قطع و مجوز آنها 

باطل مى شود.
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

2 ورزشكار تويسركانى در تيم ملى گلبال
 ميالد ســورى و نعمت ا... ســرافراز از شهرســتان تويسركان به 

نخستين اردوى آمادگى تيم ملى گلبال كشور دعوت شدند.
نخســتين مرحله اردوى آمادگى تيم ملى گلبــال نابينا و كم بينايان 
كشورمان جهت اعزام به مسابقات قهرمانى آسيا(پاسفيك كره جنوبى) 

در شهر بابلسر در حال برگزارى است.
ميالد سورى و نعمت ا... سرافراز از تويسركان از ورزشكارانى است 

كه به اين اردوى آمادگى دعوت شده اند.
اين اردو تا 9 شهريورماه در مجموعه ورزشى شهيدعظيمى بابلسر با 

حضور 11 ورزشكار ادامه دارد.

اردوى استعداديابى فوتبال در مالير
 اردوى اســتعداديابى فوتبال طى دستورالعمل فدراسيون فوتبال 
كشور در راستاى معرفى مســتعدين اين رشته ورزشى در رده هاى 

پايه در چمن استاديوم تختى برگزار شد.
طبــق دســتورالعمل فدراســيون فوتبــال كشــور درخصــوص 
معرفــى اســتعدادهاى برتــر بــا همــكارى هيــأت فوتبــال و 
ــتان اردوى  ــال اس ــأت فوتب ــن هي ــان و همچني اداره ورزش وجوان
ــن  ــه در چم ــاى پاي ــى در رده ه ــته ورزش ــن رش ــتعداديابى اي اس

ــد. ــزار ش ــى برگ ــى تخت ــه ورزش مجموع
تــرك، قپانورى و روحانى نــژاد از مربيان موردتأييد فدراســيون از 
شهرستان هاى مالير، نهاوند و تويسركان در اجراى اين طرح حضور 

داشتند.
در اجراى مرحله نخســت اين طرح بيش از 120 نفر از ورزشكاران 
اين رشته ورزشى در رده هاى پايه در شهرستان هاى مالير، نهاوند و 

تويسركان مورد آزمايش و تست قرار گرفتند.
در پايان اين طرح اســتعدادهاى برتر اين رشــته ورزشــى از سوى 
مربيان منتخب فدراســيون و كارشناسان مربوطه انتخاب و از سوى 
هيأت مربوطه به فدراســيون فوتبال جمهورى اسالمى ايران معرفى 

مى شوند.

درخشش تيم شهداى كونگ فو همدان 
در ليگ كشور

 تيم شــهداى كونگ فو و هنرهاى رزمى استان همدان در بخش 
آقايان در جايگاه دوم كشور ايستاد.

ــت  ــه توانس ــان مقتدران ــنى جوان ــاز در رده س ــم آينده س ــن تي اي
ــاى  ــرم) در رقابت ه ــتايل مماى(ف ــا در اس ــه اول رقابت ه در هفت
ــورى  ــى جمه ــاى رزم ــو و هنره ــيون كونگ ف ــر فدراس ــگ برت لي
ــز در  ــا داورى متمرك ــازى، ب ــورت مج ــه ص ــران، ب ــالمى اي اس
فدراســيون، بــا 27 امتيــاز بيــن 12تيــم قدرتمنــد از سراســر كشــور 

ــرد. ــرار گي ــگاه دوم جــدول ق در جاي
اعضاى تيم ليگ جوانان به نام شــهداى هيأت كونگ فو و هنرهاى 
رزمى اســتان همدان در رده ســنى جوانان در استايل فرم(مما) در3
فرم(سوتو، هت تو توماى و اوم)، ذوالفقار هنرمند در فرم( هوت توى 
توما) نفر اصلى، محمدمهدى حضرتى در فرم(ســوتو) نفر ذخيره، 
ســامان هنرمند در فــرم( هوت توى توما) نفر اصلى، محمدپارســا 
اســكندرى در فرم(سوتو) نفر اصلى، اميرمحمد قربانى در فرم(اوم) 
نفر اصلــى، محمدرضا جعفــرى رام در فرم( اوم) نفــر ذخيره، به 
سرپرســتى مهرداد محمدى و سرمربى: على شهابى،كمك مربيگرى 
مرتضى حسينى و با نظارت مســتقيم دبير هيأت هادى ربيعى افروز 
تشــكيل مى دهند، همچنين سرپرستى تمام وقت تيم به عهده مهرداد 
محمدى و به ســرمربيگرى و كمك مربيگرى على شهابى و مرتضى 

حسينى است.

مهدى رحمتى از پديده مشهد جدا شد
 سرمربى تيم پديده با نظر مالك اين باشگاه از تيم كنار گذاشته شد.

پس از انتقال مالكيت باشگاه پديده به فرهاد حميداوى، تغييرات در اين 
تيم كليد خورد و در گام نخست با مهدى رحمتى، سرمربى اين تيم قطع 

همكارى صورت گرفت.
با اعالم فرهاد حميداوى، مهدى رحمتى ديگر سرمربى پديده نيست و 

بزودى فرد جايگزين در اين سمت معرفى مى شود.
شنيده ها حاكى از آن اســت كه رضا مهاجرى كه سابقه چند سال كار 
كردن در مشــهد و در تيم پديــده را دارد گزينه اصلى هدايت اين تيم 

محسوب مى شود.

رقم پيشنهادى تفضلى و شيمبا 
به استقالل مشخص شد

 استقالل اين روزها بدجور شلوغ است و دفتر باشگاه به محله برو و 
بيا بازيكنان جديد تبديل شده است.

پس از سكوت چند روزه استقالل در نقل وانتقاالت اكنون ائتالف فرهاد 
مجيدى و مددى و عبور از روزهاى برزخى اختالف؛ هرچند ظاهرى هم 

باشد خيال هواداران اين تيم را تا حدودى راحت كرده است.
اســتقاللى كه اكنون فرهاد مجيدى اين تيم را بسته و با اشراف به اين 
مسأله مى داند ديگر بهانه تيم را من نبسته ام جواب نمى دهد و هواداران از 
وى قهرمانى مى خواهند.در اين مسير روز گذشته باشگاه به جز بازيكنان، 
ميزبان 2 مدير برنامه بود كه يكى براى شــيمبا و ديگرى رايان تفضلى 

كه قرار است خريدهاى آخر استقالل در نقل وانتقاالت تابستانى باشند.
رايان طبق توافق هاى انجام شده با قراردادى 2ساله به ارزش 270 هزار 
دالر و شــيمبا با قراردادى يكســاله به ارزش 130هزار دالر آبى پوش 

مى شوند.

خداحافظى حسين حسينى از استقالل
 گلر استقالل با انتشار متنى از هواداران اين تيم خداحافظى كرد.

در شــرايطى كه در روزهاى اخير صحبت از جدايى رشيد مظاهرى از 
استقالل و پيوستنش به سپاهان مطرح بود، اين گلر ديگر آبى پوشان بود 

كه با انتشار متنى خبر از خداحافظى خود را از اين تيم داد.
حســينى در پست اينستاگرامى خود اعالم كرد در شرايطى كه مايل به 
ماندن در جمع آبى پوشان بود شرايط ادامه همكارى وى فراهم نشده و 

فصل آينده در اين تيم حضور نخواهد داشت.

رزاقى راد سرمربى پارس جنوبى جم شد
 ايمــان رزاقى راد پس از توافق با مديران باشــگاه پارس جنوبى جم، 

رسماً به  عنوان سرمربى جديد تيم فوتبال اين باشگاه انتخاب شد.
رزاقى راد فصل گذشته دستيار محمد نصرتى در پارس بود و سابقه بازى 

در تيم هايى چون پاس و پيكان را در كارنامه دارد.

رضاوند با استقالل تمديد كرد
 قرارداد هافبك استقالل با اين تيم تمديد شد.

آرش رضاوند هافبك ميانى تيم فوتبال استقالل با حضور در ساختمان 
اين باشگاه، قرارداد خود را با اين تيم تمديد كرد.

مدت قرارداد جديد رضاوند 2ساله است.

مسابقات 4جانبه فوتسال در آق گل 
 مســابقات 4جانبه فوتسال در سالن شــهداى اسالمشهر آق گل از 
توابع شهرستان مالير به مناسبت سالروز ورود آزادگان به ميهن اسالمى 
برگزار شد. يك دوره مسابقات 4جانبه فوتسال به مناسبت گراميداشت 
ســالروز ورود آزادگان به ميهن اســالمى به همت سمن تال گل اداره 
ورزش وجوانان با رعايت پروتكل هاى بهداشــتى در ســالن شهداى 

اسالمشهر آق گل از توابع بخش مركزى اين شهرستان برگزار شد.
4 تيم از روستاهاى خردمند، قاسم آباد و اسالمشهر آق گل در اين دوره 
از مســابقات شركت كردند و براى كســب مقام و رتبه برتر با هم به 

رقابت پرداختند.
در نهايت تيم شهيد يارمحمودى اسالمشهر آق گل با غلبه برحريفان خود 

به مقام قهرمانى اين دوره از مسابقات دست يافت.
در پايان و در مراسمى به پاس قدردانى از تيم هاى شركت كننده از سوى 

سمن مربوطه هدايايى به رسم يادبود به تيم هاى برتر اهدا شد.

با بدرقه دستگاه ورزش
 تنها نماينده استان راهى پاراالمپيك شد

 وحيدعلى نجيمى دونده پاراالمپيكى اســتان با بدرقه و دعاى خير مردم استان راهى 
توكيو محل برگزارى پاراالمپيك 2020 ژاپن شد.

وى تنهــا راه يافته اســتان همدان بــه مســابقات پاراالمپيك توكيو بــا بدرقه مديركل 
ورزش وجوانان و معاونان راهى آوردگاه مسابقات پاراالمپيك توكيو شد.

مديركل ورزش وجوانان اســتان به همراه معاون ورزشــى، پشــتيبانى و مدير دفترفنى 
اداره كل ورزش وجوانــان اســتان با حضــور در محل تمرين وحيدعلــى نجيمى تنها 

راه يافته استان همدان به مسابقات پاراالمپيك توكيو، گفت: وحيدعلى نجيمى در مرحله 
نهايى ركوردگيرى ملى پوشــان نابينايان و كم بينايان كشور با كسب حدنصاب ورودى 
پاراالمپيك، نخســتين سهميه ورزش استان همدان در اين رويداد مهم جهانى را كسب 

كرد.
حميد ســيفى با اشــاره به اينكه على نجيمى در 2 ماده 400 متر و 100 متر ســرعت 
امكان حضــور در رقابت هاى دووميدانى نابينايان و كم بينايــان پاراالمپيك توكيو ژاپن 
را به دســت آورده اســت، افزود: اداره كل ورزش وجوانان همــدان حامى تمام قد همه 
ورزشــكاران و مدال آوران ارزشمند استان است و در اين راستا هرآنچه در توان داشته 

باشد به كار مى گيرد.

وى با اشاره به اينكه دعاى مردم استان همدان بدرقه راه دونده پاراالمپيكى است، گفت: 
اميدواريم وحيدعلى نجيمى با مدد الهى و بهره گيرى از تمام توان خود بتواند دل مردم 

كشور و استان همدان را شاد كند.
بازى هاى پاراالمپيك توكيو از امروز به صورت رسمى در توكيو افتتاح مى شود.

كاروان ايران در اين دوره از بازى هاى پاراالمپيك توكيو در 10رشته ورزشى بسكتبال با 
ويلچر، واليبال نشسته، دووميدانى، وزنه بردارى، جودو، تيراندازى، تيروكمان، قايقرانى 

و پاراتكواندو و دوچرخه سوارى حضور خواهد داشت.
وحيدعلى نجيمى تنها نماينده اســتان همدان 10شهريورماه در ماده 100 متر و يكشنبه 

11 شهريورماه در ماده 400 متر مسابقه مى دهد.

اداره كل بهزيستى استان همدان در نظر دارد به منظور گسترش خدمات به مناطق شهرى،روستايى و محروم،ارائه خدمات به شكل ثابت و سيار در 
جهت تشخيص زودرس و مداخله بهنگام (سطح يك) برنامه غربالگرى بينايى (صرفا غربال با دستگاه) و  شنوايى نوزادان و شيرخواران (فاز يك) 

و كودكان 3 تا 6 سال (فاز دوم) در سطوح سه گانه غربال، تشخيص و مداخله در شهرستان هاى استان را با در نظر گرفتن موارد ذيل به افراد واجد شرايط واگذار 
نمايد.لذا متقاضيان محترم (حقيقى و حقوقى) ميتوانند از زمان انتشار اين فراخوان به مدت 7 روز كارى تقاضاى كتبى خود را به دفتر پيشگيرى از معلوليت هاى 

معاونت توسعه پيشگيرى بهزيستى استان واقع در خيابان جهان نما-خيابان آزاد غربى-بعد از كلينيك دامپزشكى رويال، تلفن: 38213660 تحويل نمايند. 

ضوابط كلى: 
1-در اساسنامه مربوط به متقاضيان حقوقى به موضوع پيشگيرى يا ارتقاء سالمت اشاره شده باشد. 

2-متقاضيان حقيقى و حقوقى بايد متعهد شوند برنامه را در مناطق محروم بخصوص مناطق روستايى و صعب العبور همزمان با مناطق شهرى به صورت ثابت 
و ساير اجرا نمايند. 

3- متقاضيان حقيقى و حقوقى بايد در كالس هاى آموزشى-توجيهى شركت نموده و گواهى آموزشى با تأييد معاونت پيشگيرى را دريافت نمايند. 
تبصره1: گواهى دوره آموزشى كار با دستگاه غربالگر عيوب انكسارى صرفا توسط شركت وارد كننده دستگاه هاى غربالگر صادر مى شود. 

تبصره2: گذراندن دوره بازآموزى كار با دستگاه غربالگر عيوب انكسارى كه صرفا توسط شركت وارد كننده دستگاه هاى غربالگر صادر مى شود. 
تبصره 3: گذراندن دوره آموزشى غربالگرى شنوايى معاونت پيشگيرى و داشتن پروانه معتبر دفاتر كار از سازمان نظام پزشكى ايران.

4-عدم اشتغال در مراكز خصوصى و دولتى.
5-ارائه خدمات به صورت تمام وقت و در تمام طول سال جهت پوشش حداكثرى.

6-متقاضيانى كه داراى تجربه كار و سابقه فعاليت در زمينه غربالگرى شنوايى و بينايى هستند،در اولويت قرار خواهند گرفت. 
7-ارائه خدمات مطابق تعرفه هاى ابالغى سازمان بهزيستى.

8-داشتن رزومه مورد تأييد ترجيحا از مراكز خصوصى و دولتى. 
9-نداشتن سوء پيشينه كيفرى.

10-واگذارى دستگاه در قبال تسليم ضمانتامه معتبر با نظر سازمان بهزيستى.
11-دارا بودن مدرك كارشناسى و باالتر شنوايى شناسى براى غربالگرى شنوايى و مدرك كاردانى و باالتر يكى از رشته هاى پيراپزشكى براى غربالگرى بينايى 

سطح يك.
12-واگذارى دستگاه ها به صورت استيجارى و با در نظر گرفتن شرايط و ضوابط تعيين شده در دستوالعمل ها امكانپذير است. 

تبصره: با توجه به اينكه از نيروهاى اپتومترست بعنوان نيروى متخصص در سطح دوم اجراى برنامه كشورى پيشگيرى از تنبلى چشم استفاده مى شود، لذا 
امكان بكارگيرى ايشان بعنوان نيروى غربالگر در سطح اول برنامه غربالگرى بينايى امكانپذير نمى باشد. 

*ساير موارد از جمله ميزان پوشش، خدمات پيگيرى، شرايط فيزيكى، هزينه خدمات، تبليغات و... در كليه زمينه ها بعد از گزينش نيروهاى واجد شرايط و 
توافق طرفين  در قرارداد يا تفاهم نامه هاى همكارى لحاظ خواهد شد. (م الف 743)

روابط عمومى  اداره كل بهزيستى استان همدان

فــراخــوان

سليمان رحيمى »
 اين روزها شــاهد جلســاتى در شوراى 
اســالمى شــهر همدان هســتيم كــه در آن 
كانديداهاى پســت شهردارى برنامه هاى خود 
را به اعضاى شوراى شــهر ارائه مى دهند. در 
روزهاى گذشــته بيش از 10 نفر با حضور در 
شورا برنامه هاى كوتاه و بلندمدت خود را براى 
تصدى پست شهردارى ارائه كرده اند و شورا 
نيز در حال سبك، سنگين كردن و انتخاب فرد 

اصلح براى تصدى شهردارى هگمتانه است.
كانديداها در اين جلســات با ارائه برنامه هاى 
گردشــگرى، شهرسازى، فرهنگى و اجتماعى 
تالش كردند تا برنامه اى كامــل ارائه نمايند، 
اما متأســفانه در ميان اين همه برنامه ورزش 
فراموش شــد و كمتر كسى در اين خصوص 
برنامه هاى خود در شــهردارى را براى رشد و 
نهادينه كــردن ورزش ارائه دادند و اين مقوله 
گويا در افكار و برنامه هاى شهرداران احتمالى 

شهر همدان جايگاهى ندارد.
شهردارى ها به عنوان يك نهاد غيردولتى نقش 
بااليى در توســعه و تعميــم ورزش دارند و 
حتى اجازه فعاليت ورزش حرفه اى را نيز دارا 

مى باشند.
در سال هاى گذشته ورزش نقش انكارناپذيرى 

در بدنه شــهردارى همدان داشته است و در 2
بعد قهرمانى و همگانى گام هاى بلندى برداشته 
شــده است. ورزش شــهروندى از جمله اين 
فعاليت هاســت كه جايگاه خوبــى دارد و در 
سال هاى گذشته با كشاندن ورزش به محالت 
موجب ايجاد انگيزه در بين جوانان و نوجوانان 
شهر كرده است و اوقات فراغت هزاران نفر را 

در فصل تابستان پر كرده است.
شــهردارى همچنيــن در ورزش قهرمانى نيز 

ســابقه ديرينه اى دارد و ســال ها در ليگ هاى 
مختلف حضور پررنگى داشــته است. حضور 
در ليگ برتر واليبال، ليگ تنيس روى ميز، ليگ 
هاكى، ليگ فوتبال و ديگر رشته ها حكايت از 

توجه ويژه  شهردارى به ورزش دارد.
هم اكنون تيم فوتبال شهردارى همدان در ليگ 
يك كشــور حضور دارد و اين تيم بايد براى 
حضور پررنــگ در ليگ يك برنامه ريزى كند 
و اين مستلزم آن اســت كه شهرداران نيز در 

برنامه هاى خود به جايگاه ورزش توجه داشته 
باشند.

انتظار داشتيم همانگونه كه در بخش هاى ديگر 
درخصوص  مى دهند  ارائه  برنامه  شــهرداران 

ورزش نيز ديدگاه خود را بيان مى كردند.
شوراى اســالمى شهر بايســتى از شهرداران 
كانديدا درخصوص ورزش نيز برنامه بخواهند 
و آنــگاه با يك جمع بندى شــهردار موردنظر 

خود را انتخاب نمايند.

تجليل استانــدار
 از مهدى حاجيلوئيان
 در مراســمى بــا حضــور مديــركل و 
رئيس هيأت كشــتى اســتان همدان، ســيد 
سعيد شاهرخى اســتاندار همدان از «مهدى 
حاجيلوئيان» كشــتى گير مــدال آور همدانى 

تجليل كرد.
ســيد ســعيد شــاهرخى در ديدار خود با 

حميدســيفى مديركل ورزش وجوانان استان 
و حميدرضا يارى رئيس هيأت كشتى استان 
و عوامــل اجرايى هيأت كشــتى، و مهدى 
حاجيلوئيان كشــتى گير جــوان و مدال آور 
همدانى اعزامى به مســابقات جهانى روسيه، 
از اين كشتى گير جوان و مربى همراه وى در 

مسابقات تقدير و تشكر كرد.
وى گفت: مهــدى حاجيلوئيان كشــتى گير 
جوان همدانى كه به همراه تيم ملى كشور در 
مسابقات جهانى كشتى روسيه حضور يافتند، 

توانستند به مقام نايب قهرمانى دست پيدا كنند 
اين اتفاق مايه خرســندى و خوشحالى براى 

همه مردم است.
اســتاندار همدان با بيان اينكــه اين ديدار به 
منظــور تقديــر از جايگاه يكــى از جوانان 
ارزشمند و آينده دار كشورمان صورت گرفته 
اســت، افزود: دستيابى به اين مقام در شرايط 
كنونى حاصل نگاه صحيح به جامعه ورزش 
و ورزش كشــتى استان و عزم و اراده مهدى 
حاجيلوئيان است كه موجب شده پس از يك 

دهه جايگاه ســكوى نايب قهرمانى را در دنيا 
داشته باشيم.

وى با اشــاره به اينكه پيشينه ورزش كشتى 
استان بيانگر اين واقعيت است كه كشتى در 
استان همدان ريشه دار است، گفت: ضرورت 
دارد طبق برنامه ريزى هاى دقيق استعدادهاى 
بيشــتر در رشــته كشــتى كشــف و زمينه 
شــكوفايى آنها نيز فراهم شود، تا نام كشتى 
همدان در كشــور و هم بر روى ســكوهاى 

قهرمانى دنيا طنين انداز شود. 

  وزير ورز  ش وجوانان مدعى شــد ورزش 
همدان بر روى ريل توسعه قرار گرفته است.

استان  ورزش وجوانان  مديركل  ســيفى  حميد 
به همراه معاونان پشــتيبانى، ورزشــى و مدير 
دفترفنــى اداره كل آخريــن ديدار خــود را با 
انجام  ورزش وجوانان  وزير  سلطانى فر  مسعود 

دادند.
وزيــر ورزش وجوانان در اين ديــدار گفت: 
استان همدان يكى از استان هاى برتر كشور در 
حوزه هاى مختلفى چون ورزشى، گردشگرى، 
فرهنگى، سياســى و... اســت كه خوشبختانه 
توفيقات بسيارى را نيز در سطوح فراملى براى 

كشور به ارمغان آورده است.
سلطانى فر با بيان اينكه خوشبختانه با حضور 
سيفى كه خود از قهرمانان و نام آوران كشتى 
كشور در ســال هاى گذشــته بوده وضعيت 
ورزش وجوانان اســتان رو به بهبود اســت، 
افــزود: خوشــحاليم ورزش همدان بر روى 
ريل توســعه قرار گرفته و در همين راستا نيز 
اخبار خوبى از كهــن ديار هگمتانه به گوش 

مى رسد.
وى با تأكيد بر تالش براى به سرانجام رساندن 
پروژه هاى نيمه تمام ورزشــى اســتان، گفت: 
بخصوص  ورزشــى  زيرساخت هاى  توســعه 

ورزش روســتايى و بحث زميــن چمن هاى 
روســتايى يكى از اولويت هاى پيشــرو باشد. 
جوانان اســتان همدان از ســرامدان كشور در 
زمينه هــاى مختلف بخصوص مشــاركت هاى 
اجتماعى هســتند، بنابراين بايد با برنامه ريزى 
درســت از ظرفيت آنها به  درســتى و به نحو 

احسن بهره برد.
مديــركل ورزش وجوانان اســتان نيــز افزود: 
خوشــبختانه از بدو ورود به اســتان همدان با 
بهره گيــرى از رهنمودهــاى وزارت، مجمــع 
نمايندگان اســتان و استاندار پرتالش اقدامات 
شايسته اى در شأن ورزش و ورزشكاران استان 

همدان انجام شده است.
حميد سيفى بيان كرد: جذب بى سابقه اعتبارات 
چنــد 10 ميليــارد تومانى، احيــاى پروژه اى 
غيرفعال شده همچون پروژه 3 سالن تخصصى 
شهيد شمسى پور پس از 14سال، بهره بردارى از 
چند طرح عمرانى، راه اندازى آكادمى رشته هاى 
مختلــف ورزشــى، تعيين محــدوده اماكن و 
امالك ورزشى جهت حفظ و حراست از اموال 
بيت المال، كسب چندين مدال در سطوح ملى 
و فراملى همچون مهــدى حاجيلوئيان و... از 
مهمتريــن اقدامات صورت گرفته در اين مدت 

است كه مى توان از آنها نام برد.

ورزشى هاى همدان 
در انتظار برنامه شهردارآينده

قضاوت داور نهاوندى 
در جام ملت هاى فوتبال آسيا 

 كنفدراســيون فوتبال آســيا(AFC) از بانوى نهاوندى براى قضاوت در مسابقات جام 
ملت هاى زنان آسيا دعوت كرد.

كنفدراســيون فوتبال آسيا با ارسال نامه اى به بهاره سيف نهاوندى داور بين المللى استان را 
براى قضاوت در مسابقات انتخابى جام ملت هاى فوتبال بانوان به ميزبانى لبنان دعوت كرد.
اين مســابقات از جمعه 26 شهريورماه امســال و به مدت 6 روز در لبنان برگزار مى شود 
و بهاره ســيفى به عنوان كمك داور در كنار مهناز ذكائى در رقابت هاى آســيايى قضاوت 

مى كنند.
بهاره ســيف نهاوندى كمك داور ليگ برتر فوتبال بانوان كشور اســت و از سال 2018 در 

فهرست داوران بين المللى فوتبال كشور قرار دارد.
همــدان از جايگاه ارزنده اى به لحاظ داورى در تاريخ فوتبال كشــور برخوردار اســت و 

هم اكنون 80 داور همدانى در عرصه هاى ملى و بين المللى فوتبال قضاوت مى كنند.

ورزش همدان روى ريل توسعه 

تجديد مزايده فروش دو واحد تجارى از مجتمع مهستان شهردارى دمق

روابط عمومى شهردارى دمق

شهردارى دمق در نظر دارد پيرو مصوبه شماره 209 مورخه 1400/04/17 شوراى 
اسالمى دمق نسبت به فروش دو واحد از مغازه هاى تجارى مجتمع مهستان از 
طريق تجديد آگهى مزايده اقدام نمايد. تمامى افراد حقيقى و حقوقى مى توانند 
در ساعت ادارى جهت بازديد و دريافت و تحول اسناد مزايده به شهردارى دمق 
سامانه  و  انتظامى  پاسگاه  مصطفوى-روبروى  شهيد  دمق-بلوار  شهر  نشانى:  به 

ستاد به شماره تجديد مزايده 1000090893000002 مراجعه نمايند.
1-قيمت كارشناسى مغازه ها به شرح ذيل مى باشد:

1-1)يك واحد مغازه تجارى (واحد شماره14)به مساحت 18متر مربع با كاربرى 
تجارى واقع در طبقه همكف مجتمع ادارى تجارى مهستان به مبلغ5/760/000/000  

ريال به شماره پارتى 1100090893000003  و مبلغ تضمين288/000/000 ريال
مربع  متر   26/5 مساحت  به  شماره3)  (واحد  تجارى  مغازه  واحد  2-1)يك 
به  مهستان  تجارى  ادارى  مجتمع  همكف  طبقه  در  واقع  تجارى  كاربرى  با 
تضمين  مبلغ  و  پارتى  1100090893000003  شماره  به  مبلغ7/950/000/000ريال 

397/500/000 ريال
2-مبلغ تضمين شركت در مزايده هر يك از واحد هاى تجارى مذكور به صورت 

(واريز نقدى/ضمانت نامه بانكى) مى باشد، به حساب 0106318504008  نزد بانك 
جهت  شهردارى  مالى  امور  به  واريزى  فيش  ارائه  و  دمق  شهردارى  نام  به  ملى 

ثبت سپرده.
وقت  پايان  تا  لغايت  مورخه 1400/06/02  از  اسناد  تحويل  و  دريافت  مهلت   -3

ادارى مورخه 1400/06/23مى باشد.
4-هزينه كارشناسى،چاپ آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد.

5-شهردارى در رد يا قبول يك يا تمامى پيشنهادات مختار است .
نشود  قرارداد  انعقاد  به  حاضر  مزايده  اول،دوم،سوم  برندگاه  كه  صورتى  6-در 

سپرده آنان به ترتيب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
7-ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.

8-زمان بازگشايى پاكت هاى واصله ساعت 11صبح مورخه 1400/06/24در محل 
دفتر شهردار محترم مى باشد.

9-جهت دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 08136423448تماس حاصل 
فرماييد.

(م الف 39)
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گـزارش  

فـرهنگخبـر

برنامه ضرغامى براى زخم هاى 
كرونا چيست؟

 با نزديك شــدن پايان اعتبار بسته حمايتى دولت 
دوازدهم براى جبران خســارت هاى كرونا به ويژه در 
صنعت گردشگرى كه متحمل زيان چندهزار ميلياردى 
شده، شيوه حمايت در دولت بعدى و در برنامه وزير 
پيشنهادى ميرا ث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 

محل پرسش است.
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى در 
آخرين گزارش آمارى، ميزان خســارت وارد شده به 
صنعت گردشگرى را تا پايان سال 1399 بيش از 32 
هزار ميليارد تومان برآورد كرده است، همچنين شمار 
بيكاران اين صنعت فقط در سال 1399 به 44 هزار نفر 
رســيده است. اين وزارتخانه هنوز آمار خسارت ها و 

بيكارى هاى سال 1400 را برآورد نكرده است.
دولت گذشــته براى جبران اين خســارت ها، عالوه 
 بــر امهال هزينه هاى انرژى و ماليــات بر درآمد و بر 
ارزش افــزوده، تعويــق 3 ماهه بازپرداخت اقســاط 
تســهيالت بانكى و امهال پرداخــت 23 درصد بيمه 
حق كارفرما، امكان استفاده از تسهيالت بانكى با نرخ 
ســود 12درصد را نيز فراهم كرد كه البته بسيارى از 
اين حمايت ها به  درســتى اجرا نشد و برخى فعاالن 
گردشــگرى مى گويند به واسطه استفاده از اين بسته 
حمايتــى، بدهكار و متحمل خســارت هاى ديگرى 

شدند.
مرور برنامه هاى عزت ا... ضرغامى، وزير پيشــنهادى 
ميراث فرهنگــى، گردشــگرى و صنايع دســتى نيز 
نشــان مى دهد برنامه اى متفــاوت از آنچه هم اكنون 
براى حمايت از مشــاغل آســيب ديده گردشگرى و 
صنايع دستى در حال اجراست، پيشنهاد نشده است. در 
كليات اين برنامه 22 صفحه اى چندين بار فقط به ركود 
ايجاد شده در صنعت گردشــگرى به واسطه بحران 
كرونا و توقف سفرهاى بين المللى اشاره شده و از آنها 
به عنوان تهديد جدى در صنعت گردشگرى ياد شده 
اســت، اما به ميزان خسارت هاى مالى و بيكارى ها و 
همچنين عالج براى آن، راهكارى پيشنهاد نشده است. 

رهبرانقالب اسالمى درگذشت 
عالم و متفّكر برجسته را تسليت گفتند

 محمدرضا حكيمى انديشمند دينى دارفانى را وداع گفت. حضرت 
آيت ا... خامنه اى در پيامى درگذشت عالم و متفّكر برجسته جناب آقاى 

محمدرضا حكيمى را تسليت گفتند.
متن پيام رهبر انقالب اسالمى به اين شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحيم
با تأســف و تأثر خبر درگذشــت عالم و متفّكر برجســته جناب آقاى 

محمدرضا حكيمى قّدس ا... نفسه را دريافت كردم.
ايشان دانشــمندى جامع و اديبى چيره دســت و انديشه ورزى نوآور و 
اسالم شناسى عدالتخواه بودند. ايشان عمر را فارغ از آرايه ها و پيرايه هاى 
مادى، در خدمت معارف واالى قرآن و سنّت گذرانده و آثارى ارزشمند 
از خود به جا نهادند. بهره گيرى از محضر پر فيض و نفس گرمِ استادان 
معرفت و معنويت در مشــهد مقدس، ذخيره اى از توكل و تعبّد و غناى 
نفس در دل و جان اين شــخصيت عزيز به جا نهاده بود كه تا آخر عمر 

با بركتش وى را استوار مى داشت.
اين جانــب فقدان اندوهبار اين رفيق ديرين را به خاندان مكّرم حكيمى 
و بازمانــدگان به ويژه برادر بزرگوار ايشــان و نيز به همه دوســتان و 
عالقه مندان آن مرحوم تسليت عرض مى كنم و رحمت و مغفرت الهى 

را براى وى مسألت مى نمايم.
سيّدعلى خامنه اى1 شهريور

امروز خاكسپارى محمدرضا حكيمى 
در حرم امام رضا(ع) انجام مى شود

 پيكر محمدرضا حكيمى امروز (سه شنبه، دوم شهريورماه) در حرم 
امام رضا (ع) به خاك سپرده مى شود.

محمدرضا حكيمى كه چندى پيش به كرونا مبتال شــده بود در شامگاه 
روز 31 مردادماه با ايست قلبى از دنيا رفت.

اين انديشــمند دينى و نويسنده متولد 14 فروردين ماه 1314 در مشهد 
بود. وى در ســال 1326 وارد حوزه علميه خراســان شد و تا 20 سال 
در اين حوزه به تحصيل پرداخت. محمدتقى اديب نيشــابورى، شــيخ 
مجتبى قزوينى خراسانى، سيد محمدهادى ميالنى، احمد مدرس يزدى، 
اسماعيل نجوميان، حاج سيدابوالحسن حافظيان و حاجى خان مخيرى از 
مهمترين استادان حكيمى بوده اند. از آثار محمدرضا حكيمى مى توان به 
«الحياة»، «خورشيد مغرب»، «عقل سرخ»، «عاشورا: مظلوميتى مضاعف»، 
«شيخ آقابزرگ تهرانى»، «تفسير آفتاب»، «فرياد روزها»، «سپيده باوران»، 

«گزارش (برگرفته از الحياة)» و... اشاره كرد.

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

■ آب و هـوا
پيش بيني وضع هـوا: 

صاف تا كمى ابرى- وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

سه شنبه  2 شهريورماه 1400  15 محرم 1443  24 آگوست 2021  شماره 4109

www.HamedanPayam.comاوقـات شرعي ■
اذان صبح               05:14   
خورشيد         06:43                   طلوع 
اذان ظهر                      13:19
غروب خورشيد              19:54
اذان مغرب                   20:13 
نيمه شب شرعي           00:35

باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
به واهللا كه جانانم تويى تو                                                  بسلطان عرب جانم تويى تو
نميدونم كه چونميا كه چندم                                         همى دونم كه درمانم تويى تو
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■ حديث:
امام هادى(ع):

چون خداوند خير بنده اى را بخواهد ، هرگاه [آن بنده] مورد گاليه واقع شود ، بپذيرد.      
گزيده تحف العقول ص 65

مريم مقدم  »
 گراميداشت شيخ الرئيس ابوعلى سينا و روز همدان 
در غيبت متوليان اصلى شــهر و اســتان و در غربت 
غم انگيزى ســپرى شد. يكم شهريورماه تنها فرصت 
مناســبتى شــهر همدان  است، شــهرى كه هركس 
مى خواهد در اين ديار صاحب مســند يا موقعيت و 
مسئوليتى در آن شود به نام و آوازه ديار ابن سينا بودن 

همدان استناد مى كند. 
دلم مى خواهد قبــل از روى كاغذ آوردن عمق ابراز 
تأســف بابت حال ناخوش محوطه آرامگاه ابن سينا 
در روز گذشــته يكم شهريورماه از متوليان شهرى و 
اســتانى همدان كه به بهانه روز همدان حتى همت 
نكردند در وصف و شناســاندن مطلوب شخصيت 
واالى ابن سينا قدمى بردارند ابتدا عذرخواهى كنم و 

بعد آنچه بايد را بنگارم....
خودتــان كالهتان را قاضى كنيد؛ آيا از چند روز قبل 
از رسيدن روز همدان نيروى انسانى و تيم كارشناسان 
را نمى توانســتيد براى اعمال برنامه ريزى مناسبى در 
شأن گراميداشت مقام شامخ ابن سينا براى معرفى روز 
همدان بســيج كنيد؟ آيا انتشار پيام تبريك آن هم در 
چارچوب يك متن تصوير رسانه اى مجازى براى اين 

مناسبت مهم شهر بس بود؟ 
اكنون كه كرونــا به كمك برخى بهانه تراشــى هاى 
مديران آمده است تا برگزارى برنامه هاى گردهمايى 
را به چنين مناســبتى به حاشيه ببرند، مديران شهرى 
حداقل مى توانستيد در شــهر يك كارناوال كوچك 
از خودروهــا راه بياندازيد كــه روى هر يك از آنها 
تصويرى از داشته هاى همدان و جايگاه ابوعلى سينا 
را بــه مردم عامى معرفى كنيد هم كمى حال و هواى 

شهر تغيير مى كرد هم پيام روز همدان را در اين فضاى 
درآميخته با محدوديت ها به گوش مردم شهر رسانده 

بوديد.  
اســاتيد و مديران مسلط به كار و كاربلد مى توانستيد 
چند وبينار تأثيرگذار پيش بينى كنيد كه با محتواى آن 
داشته هاى  همدان و جايگاه شيخ الرئيس را بيشتر روى 
آنتن ببريد.همكاران محترم صداوسيمايى  جاى شما 
عجيب در برنامه اداى احترام به ابن ســينا صبح روز 
گذشته در آرامگاه بوعلى سينا خالى بود، شما همكاران 
هميشه در صحنه با دوربين و ميكروفون تأثيرگذارتان 
مى توانستيد حال و هواى صبحگاهى محوطه آرامگاه 
بوعلى سينا را با آن معمارى خاص روى آنتن ببريد تا 
كمى مردم به واسطه همين خبر و تصوير براى چند 
دقيقه  هم كه شــده از حال و هواى تلخ اين روزهاى 

محيط اطرافشان فاصله بگيرند.
فعاالن زحمتكش و آسيب ديده گردشگرى، راهنمايان 
گردشگرى، فعاالن دفاتر خدمات مسافرتى و هتلداران 
ديروز جايتان خالى بود خوب بود مى آمديد و كمى 
كنار شــيخ الرئيس مى نشســتيد و حال و هواى روز 
شهرتان را با انعكاس تصاويرى به آن سوى مرزهاى 

استان و كشور منعكس مى كرديد.
درســت اســت كه حال هيچ كدام ما خوب نيست، 
امــا وقتى بهانه اى به اين اهميت از راه مى رســد هم 
نمى توانيم به عنوان يك فرد تأثيرگذار و خودجوش 
فارغ از حضور و يا خواســت مسئوالن دولتى ما هم 

سكوت كنيم و قدمى برنداريم.
جايــز نبود از صاحبان آن همه تبليغ كننده و دغدغه مند 
كانديداى شوراى شــهر چه رأى آورده باشند امروز و 
چه انتخاب نشده باشند در چنين برنامه اى خبرى نباشد؛ 

شايسته نبود متوليان گردشگرى فراموش كنند اگر همدان 
قرار باشد با برندى و عنوانى در عرصه ملى و بين المللى 
حرفى براى گفتن داشته باشد به واسطه جايگاه خاص 

ابن سينا اين شخصيت جهانى است و بس.
خالصه آنكه دلم مى خواست بدانم اگر ميراث فرهنگى 
همدان برنامه نيم بند اداى احترام را در مدت كمتر از 
45 دقيقه صبح روز گذشته با حضور كمتر از 25 نفر 
ميهمان برگزار نمى كرد امروز رسانه ها چه داشتند كه 
با آن از مناسبت روز همدان بگويند و بنويسند. روز 
گذشته صندلى هاى خالى محوطه آرامگاه بوعلى سينا 
عجيــب دل را مى آزرد جاى خيلى هــا خالى بود از 
شــهردار تا شــهردارى چى ها و معاونان و همكاران 
اين حوزه تا اســتاندار و صاحبان مسئوليت در حوزه 
استاندارى و فعاالن مدنى، رســانه اى و گردشگرى 

و حتــى بنياد بوعلى جوار آرامــگاه نيز از اين برنامه 
بى خبر بود. البته روز يكم شــهريور به نيمه رسيده بود 
كه به يكباره تصاويرى از حضور اعضاى شوراى شهر 
به همراه سرپرست شــهردارى و حضور دوباره رئيس 
شــوراى شهر همدان در حال اداى احترام به بوعلى در 
رسانه هاى مجازى دست به دست شد و اين نشان ميداد 
انتقادهاى رسانه كار خودش را كرده است اما چه شايسته 
بود در برنامه اصلى شهر كه چند سال است صبحگاه در 
آرامگاه بوعلى سينا برگزار ميشود قبل از انتشار اخبار و 

تصاوير نقد اين اتفاق رقم مى خورد .
خالصه آنكه به مردم شهر براى مطلع نبودن مناسبت 
روز همدان خرده نگيريد اين مردم متوليان شهرشان 
مقصر اصلى بى اطالعى آنها از چنين مناسبتى هستند 

و بس...

روزگارى از روز شهر ، اهداى كليد، شهروند نمونه 
و نام همدان سخن مى گفتند

روزهمدان 
بدون متولى!

تصاوير همدان در گذر زمان بيانگر اين است
رودخانه ها پوشيده و
خط آسمان شكسته شد

 همدان يكى از قديمى ترين شــهرهاى ايران در منطقه كوهستانى غرب ايران 
است كه قدمت آن به بيش از 3 هزار سال مى رسد. مجموعه  «همدان در گذر زمان»  
كوشيده تا به مناسبت يكم شهريورماه، زادروز بوعلى سينا به عنوان روز پزشك و روز 
همدان، بخشى از عكس هاى قديمى محله ها و بناهاى همدان را با چهره امروزى 

آن مقايسه كند.
شهر همدان به عنوان يكى از مهمترين شهرهاى حوزه زاگرس در طى 100 سال 
اخير شاهد تحوالت گوناگونى بوده كه به صورت توسعه شديد كالبدى درون شهرى 
نمود پيدا كرده اســت. با روى كار آمدن حكومت پهلوى در آغاز سده 14 هجرى و 
همزمان با آغاز دوره مدرنيسم، در همدان نيز همانند با ديگر شهرهاى مهم كشور، 
اقداماتى در جهت تغيير ســيماى كالبدى آن از يك شهر سنتى به شهرى امروزى 
صورت مى گيرد و نخستين شهر ايران است كه نقشه شهرى به خود ديد. در شهر 
همدان، اقداماتى در جهت تغيير ســيماى كالبدى آن از يك شهر سنتى به شهرى 
امروزى و مدرن صورت مى گيرد. نخستين اقدام در اين زمينه، احداث خيابان هاى 
عريض و مستقيم اتومبيل رو و رشد طولى شهر  با ساخت وسازها به جاى عريض 
شدن شهر است كه به عنوان مظهر تجدد و پيشرفت، همواره مورد استقبال مردم 
قرار مى گيرد. در گزارش تصويرى مقابل خالق تصاوير تالش كرد، ضمن به تصوير 
كشيدن وجه تمايزها و تغييرات شهرى در سال هاى گذشته تا امروز روند طراحى 
شهرى، اثرات طرح هاى توسعه شهرى بر ساختار كالبد تاريخى شهر همدان، نحوه 
گسترش بافت هاى مختلف شــهر، معمارى هندسى ارتباطى و گذربندى شعاعى 
بر بافت كهن شهر همدان را مورد بررســى و ارزيابى قرار دهد. همدان شهرى در 
دامنه هاى كوه الوند و قديمى ترين شهر ايران است كه قدمت آن به بيش از 3 هزار 
سال مى رسد، شهرى كه از بدو شكل گيرى همواره و در كوران حوادث روزگار پابرجا 

و داراى سكنه بوده و امروز نيز يكى از شهرهاى تاريخى كشور به شمار مى رود.
همــدان پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين بوده و به شايســتگى اين نام صاحب 
جايگاهى واال در عرصه فرهنگ و تاريخ و تمدن در كشــور اســت چراكه از لحاظ 
تاريخى و فرهنگى قدمتى فراتر از 3 هزار ســال دارد و نخستين پايتخت سلسله 

حكومت ايران بوده است.
همدان امروز يكى از 5 شهر گردشگرى و تاريخى كشور محسوب مى شود. وجود 
آثار تاريخى و فرهنگى با قدمت چندهزار ســاله در همدان، همچون تپه هگمتانه، 
گنبد علويان، برج قربان، موزه تاريخ طبيعى، حمام قلعه، موزه مشاهير، كتيبه هاى 
گنج نامه و جاذبه هاى طبيعى منحصربه فرد جايگاه اين شــهر را به عنوان يكى از 

مقاصد گردشگرى در ايران و جهان تثبيت مى كند.
خالصه اينكه مقايسه مجموعه تصاوير بيانگر آن است كه بخشى از رودهاى جارى 
شهر قربانى خيابان كشى شده و خط آسمان در همدان قربانى بلندمرتبه سازى شده 
اســت، اما بافت هاى تاريخى بازار و كوچه پس كوچه هاى تاريخى زياد تغييرى در 

معمارى و ساخت وسازها نكرده است.
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ميدان امام خمينى

ابتداى خيابان شهدا

سقاخانه آقاجانى بيگ

كوچه ذالرياستين

خيابان بين النهرين امام زاده عبدا...
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