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سازمان عمران شهرداری خط را شکست

مرحله یک تقاطع سردار همدانی
آماده آسفالت 

مدیرعامل س��ازمان عمران و بازآفرینی ش��هری 
ش��هرداری همدان با اشاره به آماده بودن مرحله یک 
تقاطع غیرهم س��طح س��ردار همدانی برای آسفالت، 
گفت : در عملیات آسفالت ریزی تقاطع غیرهمسطح 
س��ردار ش��هید همدانی با توجه به حج��م ترافیک و 
شیب های پل از آس��فالت پلیمری استفاده می شود 
. احس��ان صباغی در خصوص عملیات آسفالت ریزی 
تقاطع غیر هم س��طح سردار شهید همدانی گفت : با 
توجه به تاکیدات شهردار همدان در خصوص تسریع 
در عملیات تقاطع غیر هم س��طح س��ردار همدانی، 
مرحل��ه یک پروژه که هدف ح��د فاصل بلوار انقالب 

و بلوار نیروی انتظامی است آماده آسفالت است . 
صباغ��ی ادام��ه داد : با توجه به وج��ود نگرانی از 
بابت توده های خاکی در محدوده پروژه و بارش های 
پاییزی و اختالل در روند کار، آس��فالت آستر پروژه 
در هفته گذشته توس��ط سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای ش��هری ش��هرداری همدان شروع شد و در 
ای��ن عملیات ک��ه درکمت��ر از ۱۰ س��اعت به طول 
انجامید بالغ بر یک هزار تن آس��فالت صفر بیست و 

پنج پخش و تسطیح شد.
 مدیرعامل س��ازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
ش��هری گفت : با توجه به در پیش بودن بارش های 
پایی��زی و تراک��م و دانه بندی کول��ه های خاکی در 
مسیر پروژه، عملیات آسترریزی تقاطع غیرهم سطح 
س��ردار همدان��ی،گام موثری اس��ت ک��ه می تواند از 
تغییرات احتمالی که با بارش پیش می آید جلوگیری 
کند تا بتوانی��م در برنامه زمان بندی از پیش تعیین 
ش��ده این پل را برای افتتاح توس��ط معاونت عمران 
و زیربنای ش��هری تحویل منطق��ه دهیم تا در مورد 

بهره برداری قرار گیرد . 
صباغی در خصوص زمان اجرای آس��فالت پروژه 
گفت : با توجه به اجرای قش��ر و بیندر یا همان آستر 
آسفالت توس��ط س��ازمان و به محض تکمیل شدن 
جزئیات روی عرش��ه تقاطع غیرهم س��طح س��ردار 
همدانی هرچه سریع تر روکش آسفالت اجرا می شود 
. مدیرعامل س��ازمان عمران وزن آسفالت مورد نیاز 
پ��روژه را در مرحله اول با توجه به طول ۶۰۰ متری 
عرش��ه پل ۳۵۰۰ تن تخمین زدند و همچنین اظهار 
کردن��د که هم��ه مراح��ل خرید،  پخش، تس��طیح 

آسفالت توسط سازمان عمران انجام می گیرد. 
 صباغ��ی در بخش دیگری از س��خنانش گفت: از 
ابتدای س��ال تاکنون بیش از ۵۰ هزار تومان آسفالت 
در کارخانه آسفالت سازمان تولید و توزیع و در معابر 
ش��هری پخش و تس��طیح شد . وی با اش��اره به نوع 
آس��فالت های به کار رفته شده،گفت : از آسفالتهای 

صفر بیس��ت و پنج، آسفالت صفر نوزده، صفر دوازده 
و بازیافتی اس��تفاده از بیش از ۱۰ هزار تن آس��فالت 
در منطق��ه یک، بیش از ۷ تن در منطقه دو بیش از 
۱۵ هزار ت��ن در منطقه ۳ و بیش از ۱۰ هزار تن در 

منطقه ۴ توزیع شده است. 
 صباغ��ی خاطرنش��ان کرد : که قب��ل از عملیات 
روکش آس��فالت ضمن تراش آس��فالت و درزگیری 
معابر و آماده س��ازی جهت اجرای روکش آس��فالت 
انجام می گیرد که اولین مرحله کاری تراش آسفالت 
اس��ت که پس از تراش آس��فالت، درزگیری و سپس 
روکش آسفالت اجرا می ش��ود . وی با بیان اینکه در 
معابر ش��هری ح��دود ۷۰۲ هزار متر مربع آس��فالت 
تراش ش��ده، اظهار کرد : ۴ هزار مترمربع از آسفالت 
ه��ای معابر منطقه یک  ۱9 هزار مترمربع در منطقه 
دو، ۱۵ ه��زار مترمرب��ع از معابر منطقه س��ه  و ۳۱ 

هزار مترمربع در منطقه چهار 
ت��راش آس��فالت انجام ش��ده  

است . 
صباغ��ی همچنین از انجام 
بیش از ۱۳۵ ه��زار متر طول 
ش��هری  معابر  در  درزگی��ری 
توس��ط اکیپ ه��ای عملیاتی 
س��ازمان خب��ر داد و گف��ت : 
ح��دود ۱9 ه��زار مت��ر طول 
در خیابان ه��ای منطق��ه یک 
شهرداری، ۳۵هزار  متر طول 
درزگی��ری در معابر منطقه ۲، 

۲۷  ه��زار مت��ر طول در معابر منطقه س��ه ۵۵ هزار 
متر طول در منطقه ۴ درزگیری انجام شده است .

اس�تفادهازفالس�کلکهگی�ریدرترمیم
آسفالتهایمعابر

صباغ��ی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش در 
خصوص اهمیت اس��تفاده از فالس��ک لکه گیر در 
ترمیم آس��فالت معابر گفت : دس��تگاه فالسک لکه 
گیری آس��فالت یک پک کامل اس��ت که به منظور 
لکه گیری و توزیع آس��فالت به کار گرفته می شود، 
این دس��تگاه وه بر حفظ دمای آس��فالت، به مدت 
۱۰ ساعت، در ظرفیت های مختلف تولید می شود 
. صباغی در خصوص ویژگی های این دستگاه افزود 
: فالس��ک لکه گیری دارای تجهی��زات جانبی اعم 
از دژبر، غلطک، کاتر، جرثقیل، ش��عله افکن و نازل 
امولسیون است که به منظور تسریع و صرفه جویی 
در بح��ث ترمیم و احداث راه اس��تفاده می ش��ود 
سرپرس��ت س��ازمان عمران و بازآفرین��ی فضاهای 
ش��هری ش��هرداری هم��دان مزای��ای اس��تفاده از 
دستگاه لکه گیری را افزایش سرعت در لکه گیری، 
باال بردن عمر مفید لکه گیری های انجام ش��ده و 
کاهش دورریز آس��فالت در ط��ی فرآیند لکه گیری 

ذکر کرد.
وی در خصوص دیگر مزایای کاربردی این دستگاه 
دسترس��ی ب��ه آس��فالت گرم و ب��ه تب��ع آن افزایش 
کیفیت کار، کاهش تعداد ماش��ین ه��ای مورد نیاز از 
چند دس��تگاه به یک دستگاه،  افزایش رضایت نیروی 
انس��انی، بهبود عملکرد و کاه��ش ترافیک، و افزایش 
جلوه اجتماعی و بازتاب ش��هری بر ش��مرد .  صباغی 
در ادامه افزود : هدف س��ازمان عم��ران ارائه خدمات 
مطل��وب بر پای��ه اس��تانداردهای الزم ب��رای رضایت 

شهروندان می باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق با اعالم افتتاح 102 پروژه برق

سال ۹۹ را بدون خاموشی سپری می کنیم
مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستان
همدانازافتتاحوکلنگزنی102پروژهبرقبا
اعتب�ار576میلی�اردو851میلیونریالطی

هفتهدولتدرهمدانخبرداد.
ش��یرزاد جمش��یدی با تس��لیت فرا رسیدن ماه 
محرم و ایام س��وگواری حسینی و گرامیداشت هفته 
دول��ت و یاد و خاطره ش��هیدان رجای��ی و باهنر با 
اش��اره به پروژه های آماده افتتاح در این هفته اظهار 
داش��ت: امس��ال ۶۰ پروژه با اعتبار ۴۳9 میلیارد و 
۲۳۱ میلیون ریال در اس��تان همدان به بهره برداری 

می رسد.
وی افزود: از این تعداد پروژه، ۱۱ پروژه با اعتبار 
۳۷ میلی��ارد و ۳۰۰ میلی��ون ری��ال در شهرس��تان 
هم��دان، هفت پ��روژه با اعتب��ار ۴۶ میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون ریال در اس��دآباد، هف��ت پروژه با اعتبار ۳۰ 
میلی��ارد و ۳۰۰ میلیون ریال در فامنین و ۱۲ پروژه 
ب��ا اعتب��ار ۱۴۶ میلی��ارد و ۳۲۴ میلی��ون ریال در 

شهرستان نهاوند افتتاح می شود.
مدیرعام��ل ش��رکت توزی��ع نیروی برق اس��تان 
همدان تصری��ح کرد: هفت پروژه نی��ز با اعتبار ۲۲ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شهرستان های رزن 
و درگزی��ن، پنج پروژه با ۲۴ میلیارد و 8۳۰ میلیون 
ریال در کبودراهنگ، س��ه پروژه با 89 میلیارد ریال 
در مالی��ر و پنج پروژه با اعتب��ار ۳۳ میلیارد و 9۰۰ 
میلیون ریال در شهرس��تان به��ار آماده بهره برداری 

است.
وی اف��زود: این پروژه ها در قالب 9 محور ش��امل 
اصالح و بهینه س��ازی شبکه های شهری و روستایی، 
توس��عه فیدرهای جدی��د، تأمین برق مش��ترکین، 
طرح های کاهش تلفات، توسعه و بهبود سیستم های 
روشنای معابر، سرمایه گذاری و توسعه در پروژه های 
GIS و ICT ش��رکت، مدیری��ت مص��رف و ایج��اد 

قدرت مانور تعریف شده است.
مدیرعام��ل ش��رکت توزی��ع نیروی برق اس��تان 
همدان عنوان کرد: در راستای تأمین برق مستمر و 
افزایش ضریب پایداری ش��بکه ۱۱۱ کیلومتر  اصالح 
و بهینه سازی شبکه های شهری و روستایی و تبدیل 
شبکه مس��ی به کابل خودنگهدر در سطح استان با 
اعتبار ۱۰۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال انجام شد.

وی ب��ا بیان اینک��ه برای تأمین ب��رق متقاضیان 
جدید تعداد 8۳ پست هوایی و زمینی به ظرفیت ۴ 
هزار و 9۲۵ کیلوولت آمپر نصب ش��ده است، گفت: 
برای برق دار ش��دن مشترکین جدید ۲۲.۷ کیلومتر 
ش��بکه با اعتبار ۱۰۷ میلی��ارد و ۵۵۵ میلیون ریال 

احداث شده است.
جمش��یدی افزود: در راستای افزایش سطح رفاه 
اجتماعی و همچنین رضایت مندی مشترکین استان 
9 کیلومتر توس��عه و بهبود سیس��تم های روشنایی 

معابر در س��طح ش��هرها و روس��تاها با هزینه کرد ۶ 
میلیارد و 99۱ میلیون ریال صورت گرفته است.

وی ب��ا بیان اینکه برای تأمی��ن برق متقاضیان و 
همچنین پایداری ش��بکه مشترکین ۱۱.۲ کیلومتر 
فیدرگی��ری جدی��د با اعتب��ار ۲۴ میلی��ارد و ۳۰۰ 
میلیون ریال انجام ش��ده اس��ت، اظهار داشت: طرح 
کاهش تلفات با هدف جلوگیری از هدررفت انرژی از 
۱۰.۱8 درصد در س��ال 98 به 9.۷ درصد برای سال 
جاری در دو بخش فنی و غیرفنی برنامه ریزی ش��ده 

و در حال اجرا است.
مدیرعام��ل ش��رکت توزی��ع نیروی برق اس��تان 
هم��دان ب��ا اش��اره ب��ه بازرس��ی و تعوی��ض لوازم 
اندازه گی��ری معیوب مش��ترکین ادام��ه داد: در این 
راستا تعداد ۴8 هزار کنتور طی سال جاری بازرسی 
و ۷ هزار دس��تگاه از کنتورهای معیوب نیز تعویض 

شد ه اند.
وی ب��ا بی��ان اینکه در پروژ ه��ای افتتاحیه هفته 
دول��ت مبلغ ۱۶۶ میلیارد و ۳۱۴ میلیون ریال برای 
پروژه های طرح کاهش تلفات هزینه ش��ده اس��ت، 
اضاف��ه کرد: عالوه ب��ر تعویض کنتوره��ای معیوب، 
حدود ۲۵.۵ کیلومتر از ش��بکه های مس��ی به کابل 

خودنگهدار تبدیل شده است.
جمشیدی بیان داشت: همچنین در محور قدرت 
مان��ور ۵ میلی��ارد و ۱۵۰ میلیون ری��ال و در محور 
س��رمایه گذاری در GIS و ICT ۷۰۰ میلیون ریال 

پروژه طی هفته دولت افتتاح می شود.
وی ی��ادآور ش��د: ی��ک ه��زار و ۶۵ کیل��ووات 
نیروگاه های خورش��یدی نیز به ظرفیت انشعاب در 
سطح اس��تان با اعتبار ۲۴۴ میلیارد و 9۵۰ میلیون 

ریال به بهره برداری می رسد.

مدیرعام��ل ش��رکت توزی��ع نیروی برق اس��تان 
همدان با اشاره به پروژه های آماده کلنگ زنی عنوان 
ک��رد: در هفته دولت امس��ال عملی��ات اجرایی ۴۲ 
پروژه با اعتبار ۱۳۷ میلی��ارد و ۶۲۰ میلیون تومان 

در استان آغاز می شود.
وی تصریح ک��رد: از این تعداد پروژه ۱۴ 
پ��روژه با اعتبار ۳۶ میلی��ارد و ۲۷۰ میلیون 
ریال در شهرس��تان همدان، ۶ پروژه با ۷۴ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال در مالی��ر، پنج پروژه با اعتبار ۳ 
میلی��ارد و ۳۶۵ میلیون ریال در نهاوند، چهار پروژه 
با ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد در نهاوند، هفت پروژه با 
8 میلی��ارد و 8۵ میلیون ریال در کبودراهنگ، چهار 
پ��روژه با ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلی��ون ریال در رزن و 
دو پروژه با ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار در 

فامنین کلنگ زنی می شود.
جمشیدی بیان داشت: هدف از اجرا و کلنگ زنی 
طرح های عنوان شده، رسیدن به شاخصه های مورد 
نظ��ر در بخش های کاهش تلفات، افزایش تاب آوری 
و قابلیت اطمینان ش��بکه و مدیری��ت بار و مصرف 

استان است.
وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینک��ه امس��ال با تالش 
همکاران و مشارکت خوب مردم توانستیم پیک سال 
99 را بدون خاموش��ی سپری کنیم، گفت: پیک بار 
استان به ۷۳۱ مگاوات در سال جاری رسید، که این 
میزان نسبت به پیک سال گذشته که ۶9۴ مگاوات 

بود ۵.۳ درصد افزایش داشت.
مدیرعام��ل ش��رکت توزی��ع نیروی برق اس��تان 
هم��دان افزود: در راس��تای کاه��ش و کنترل پیک 
طرح های مصوب ش��رکت توانیر شامل طرح ذخیره 
عملیاتی صنایع، طرح جابجای��ی روز تعطیل هفته، 
طرح وی��ژه چاه های کش��اورزی و صنایع وابس��ته، 
وی��ژه  ط��رح  خودتامی��ن،  مولده��ای  بکارگی��ری 
 ،)CNG( ایس��تگاه های گاز فش��رده جایگاه ه��ای
مش��ترکین اداری، عموم��ی، تجاری و تعرفه س��ایر 
مصارف، ساعات کار برنامه ریزی شده صنایع و طرح 
کاهش مصرف در س��اعات اوج بار و ۲۴ س��اعته در 

استان اجرایی و عملیاتی شد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای 
کنت��رل پی��ک بار گف��ت: امس��ال 8 ه��زار و ۵۷۱ 
تفاهمنامه همکاری در قالب طرح های شرکت توانیر 
با مش��ترکین در تعرفه های مختلف منعقد ش��د که 

نتیجه آن کاهش ۷۰ مگاوات مدیریت انرژی بود.
جمشیدی یادآور شد: از اقدامات خوبی که در این 
زمینه هر س��ال پیگیری و اجرایی می شود طرح های 
تش��ویقی مدیریت مصرف در بخش کشاورزی است 
که امس��ال نیز با ۷ هزار و 8۵۴ کش��اورز تفاهمنامه 
همکاری امضا شد که بر اساس آن در زمان اوج بار، 

برق مصرفی خود را کاهش دادند.

شهادت برگزیدن و برگزیده شدن است
عبدالعلیمعظمی

یادی که در دلها هرگز نمی میرد یاد شهیدان است
شوری که در دل ها پایان نمی پذیرد شور شهیدان است

 ش��هید و شهادت هردو واژگان اس��المی و قرآنی بوده و از جمله مفاهیم 
آیینی در فرهنگ تشیع به  شمار می روند و از اهمیت و اعتبار خاصی در میان 
مسلمانان باألخص شیعیان برخوردار می باشند . شهادت مرگ و کشته شدن 

در راه دفاع از اسالم و حفظ و پاسداری از حریم مسلمین می باشد که به زندگی 
و جاوی��د می انجامد از این روی مرگی دلپذیر تلقی می ش��ود قرآن در تعبیری زیبا 

رسا شهیدان را زندگان جاوید می نامد که ...

دینداري و کرونا
پس از ش��یوع کرونا و ابتالي عمومي به کووید-۱9 یکي از پرس��ش هایي که مطرح ش��د این بود که تاثیر این 
بیماري بر دینداري مردم در ایران و جهان چیس��ت؟ البته اعتقاد به دینداري در جهان و ایران دچار تحول ش��ده 

است. 
اخیرا رونالد اینگلهارت مطالعه اي را در ادامه مطالعه قبلي خود انجام داده و تغییر این روند را نشان داده است. 
وي یک بار در فاصله سال هاي ۱98۱ تا ۲۰۰۷ روند شاخص دیندار شدن را سنجیده و نشان داده بود که اکثر 
کشورهاي مورد مطالعه در آن مقطع زماني بیش از ربع قرن طول کشید به سوي دینداري بیشتر حرکت کنند. 

ولي از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱9، یعني کمتر از نیمي از دوران اول مردم این کشورها مسیر معکوس را طي کرده اند 
و حتي بعضا به کمتر از شاخص هاي مقطع سال ۱98۱ رسیده اند.
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آژیروضعیتقرمزدرهمدان

مدارس ۲هفته دیگر
تعطیل می شود

در ۱۴ تا ۲۱ شهریور امسال ۳۳ طغیان در همدان 
رخ داد که عامل ۶۰ درصد آنها ش��رکت در اجتماع و 
مراسم ها، ۳۶ درصد تماس های خانوادگی و عیادت 
بیمار و مابقی به علت مسافرت و حضور در بازار برای 

خرید بوده است.
با توجه به وضعیت کنونی اپیدمی کرونا در کشور 
و اس��تان ب��ه طور حتم ت��داوم ای��ن وضعیت موجب 
تعطیلی مدارس و مراکز آموزش��ی ت��ا ۲ هفته آینده 

می شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت: 
در ۱۴ تا ۲۱ ش��هریور امس��ال ۳۳ طغیان در همدان 
رخ داد که عامل ۶۰ درصد آنها ش��رکت در اجتماع و 
مراسم ها، ۳۶ درصد تماس های خانوادگی و عیادت 
بیمار و مابقی به علت مسافرت و حضور در بازار برای 

خرید بوده است.
رش��ید حیدری مقدم در س��تاد اس��تانی مقابله با 
کرون��ا بیان کرد: با توجه ب��ه وضعیت کنونی اپیدمی 
کرونا در کش��ور و اس��تان ب��ه طور حتم ت��داوم این 
وضعیت موجب تعطیلی مدارس و مراکز آموزش��ی تا 

۲ هفته آینده می شود.
وی افزود: طبق بررس��ی های ص��ورت گرفته ۷۳ 
درصد دانش آموزان مدارس ابتدایی، ۷۵ تا ۷۷ درصد 
متوس��طه اول و 8۰ درصد متوسطه دوم پروتکل های 
بهداش��تی را رعایت کردند یعنی در خوشبینانه ترین 
حالت ۲۰ تا ۲۵ درصد دانش آموزان ش��یوه نامه های 

بهداشتی را رعایت نمی کنند.
وی بیان کرد: هم اینک یکی از اس��اتید و پزشکان 
بخ��ش عفونی که متول��ی بخش کرونا اس��ت به این 
ویروس مبتال شده بنابراین نمی توان انتظار داشت که 
یک دانش آموز ابتدایی ۱۰۰ درصد دستورالعمل های 

بهداشتی را رعایت کند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان اظهار 
داش��ت: یکی از نگرانی های اصلی علوم پزشکی، ُکند 
بودن زمینه آموزش آنالین اس��ت و انتظار می رود در 
جاهایی که زیر س��اخت وجود دارد با از دست ندادن 
فرصت به س��مت آموزش در فض��ای دیجیتال پیش 

رفت.
حی��دری مقدم با بیان اینکه برخی دانش آموزان و 
معلمان عالئم بیماری خ��ود را پنهان می کنند اظهار 
داش��ت: مدیران مدارس اقدام به ایج��اد کانال هایی 
در فضای مجازی کرده و مس��ائل پزشکی مورد تاکید 
علوم پزشکی را بدون واسطه در این کانالها بارگذاری 

و اطالع رسانی کنند.
حی��دری مقدم درباره فراوانی م��وارد مثبت کرونا 
در همدان گفت: ویروس کرونا رفتار جوانمردانه دارد 
یعنی هر جا مردم رعایت کردند ویروس عقب نشینی 
کرد و کوتاه آمد و هر جا رعایت نکردیم ویروس خود 
را به طور کامل نش��ان داد و این نش��ان دهنده قابل 

پیش بینی بودن رفتار ویروس کرونا است.
وی ب��ا بیان اینکه روند ابتال ب��ه ویروس کرونا در 
همدان صعودی است افزود: شاخص سرایت پذیری از 
9 دهم به ۱.۱ دهم در شهریور رسیده و این وضعیت 
نگرانی جدی مس��ووالن بهداشتی را به همراه داشته 

است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان اظهار 
داش��ت: هش��ت هزار و ۶۰۰ مبتال به کرونا بستری و 
غیربس��تری در این استان داش��ته ایم که ۵۰ درصد 
این افراد باالی ۶۰ س��ال سن دارند و شمار مبتالیان 
زیر یک س��ال از زیر یک درصد به 8.۱ درصد افزایش 

داشته است.
حی��دری مق��دم اضافه ک��رد: میانگین جنس��ی 
جمعیت مبتال به کرونا در همدان برابر است و از نظر 
مکانی ۷۰ درصد افراد مش��کوک و تاحدی مبتالیان 
به کرونا را جمعیت س��اکن در ش��هرها  و ۳۰ درصد 

روستانشینان تشکیل می دهند.
وی بی��ان ک��رد: ۳۷ درصد از مبتالی��ان به کرونا 
دارای بیم��اری زمینه ای بودند و در مقابل ۶۳ درصد 
از آنها هیچگونه بیماری نداش��تند و هم اینک ش��مار 
افراد بس��تری از ۶۱۲ نفر به ۴۵۰ نفر کاهش داش��ته 

است.

تأمل

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر عنوان کرد:

فعالیت غارعلیصدر در پذیرش گردشگران ادامه دارد
مدیرعامل ش��رکت سیاحتی علیصدر از تداوم 
فعالیت غ��ار علیصدر در پذیرش گردش��گران و 
مسافران خبر داد. بسته های گردشگری مناسبی 
برای فصل پاییز طراحی ش��ده تا از ظرفیت های 
گردش��گری به��ره ببریم. غار علیص��در با رعایت 
پروتکل های بهداش��تی فعال است و در تمام ایام 
هفت��ه به گردش��گران و بازدیدکنندگان خدمات 

ارائه می دهد.
مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر از تداوم 
فعالیت غ��ار علیصدر در پذیرش گردش��گران و 
مسافران خبر داد و گفت: بسته های گردشگری 
مناس��بی برای فص��ل پاییز طراحی ش��ده تا از 

ظرفیت های گردشگری بهره ببریم.
مهدی مجیدی در جم��ع خبرنگاران با بیان 
اینکه امس��ال بدترین سال گردشگری را سپری 
کردیم از کاهش 8۶ درصدی بازید کنندگان غار 

علیصدر در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: 
س��ال گذشته و در نیمه اول سال ۵۷۰ هزار نفر 
از غار علیصدر بازدید کردند که امسال این تعداد 

به ۷۰ هزار نفر رسید.
وی ب��ا بیان اینکه قیمت بلی��ط غار علیصدر 
برای هر نفر ۵۰ هزار تومان است که با احتساب 
کاهش ۵۰۰ هزار نف��ری بازدیدکنندگان از غار 
علیصدر رقمی معادل ۲۵ میلیارد تومان متضرر 
ش��ده ایم که این رقم تنه��ا از محل فروش بلیت 
بوده است، گفت: میزان درآمد شرکت از بازدید 
۷۰ هزار نفر گردشگر علیصدر تنها ۳.۵ میلیارد 

تومان بوده است.
وی ب��ا بیان اینکه ش��یوع کرونا باعث ش��د 
بس��یاری از مزای��ای جانب��ی پرس��نل ش��رکت 
س��یاحتی علیصدر لغو شود و کارکنان با حداقل 
حقوق پایه فعالی��ت کنند، گفت: غار علیصدر با 

رعایت پروتکل های بهداش��تی فعال اس��ت و در 
تمام ایام هفته به گردش��گران و بازدیدکنندگان 

خدمات ارائه می دهد.
مجیدی با قدردانی از حمایت استاندار همدان 
در بازگش��ایی غار علیصدر و بی��ان اینکه اقتصاد 
گردش��گری شهرس��تان کبودرآهن��گ از محل 
بازگشایی غار علیصدر پویا است؛ گفت: بسته های 
گردشگری مناسبی برای فصل پاییز طراحی شده 

تا از ظرفیت های گردشگری بهره ببریم.
وی اظه��ار کرد: همدان اس��تانی چهار فصل 
است و برای ورود تورها به همدان تخفیف هایی 
لحاظ ش��ده و با آژانس های مس��افربری مذاکره 
می ش��ود تا از تخفیف های در نظر گرفته ش��ده 

بهره مند شوند.
مدیرعامل شرکت س��یاحتی علیصدر با بیان 
اینک��ه ۴۰ درص��د س��هام تله کابی��ن گنجنامه 

متعلق به ش��رکت س��یاحتی علیصدر اس��ت و 
در برنام��ه ریزی ها بهره من��دی از خدمات این 
مجموعه نیز لحاظ می ش��ود چراکه اگر مجموعه 
تله کابین گنجنامه متضرر ش��ود زیان آنها زیان 
ما نیز است؛ گفت: دولت وام ۱۲ میلیون تومانی 
با س��ود ۱۲ درصد را برای جبران خسارت های 
گردش��گری مصوب کرده که انتظار داریم ضمن 
افزای��ش مبلغ وام مدت تنف��س وام نیز افزایش 

یابد.
وی با بیان اینکه در تمام مدت ش��یوع کرونا 
نیروهای کاری خود را حفظ کردیم و امیدواریم 
با همین آهنگ تا پایان سال ادامه دهیم؛ گفت: 
متولیان گردش��گری؛ وزارت می��راث فرهنگی و 
فع��االن این عرصه باید مجموعه گردش��گری را 
حمایت کنند.انعق��اد ۱۷۴ تفاهم نامه با ادارات، 

سازمانها و نهادها برای بازدید غار علیصدر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

تاکنون بیش از ۶۵ میلیارد تسهیالت کرونایی در همدان پرداخت شده است
۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تس��هیالت 
کرونایی به ۱۴ رس��ته شغلی و طرح های معرفی 

شده به بانک ها پرداخت شده است.
 ۱۵ بان��ک نس��بت ب��ه پرداخت تس��هیالت 
کرونای��ی اقدام م��ی کنند که امید م��ی رود به 
منظ��ور تس��ریع در پرداخت تس��هیالت، فرایند 

تشکیل پرونده آسان و روان کنند.
تسهیالت کرونا به ۱۴ رسته با نرخ ۱۲درصد 

پرداخت شد.
مدی��رکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان 
همدان گف��ت: ۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت کرونایی به ۱۴ رسته شغلی و طرح های 

معرفی شده به بانک ها پرداخت شده است.
احم��د توصیفیان با اعالم این خبر بیان کرد: 

تس��هیالت کرونا به ۱۴ رسته با نرخ ۱۲درصد و 
بازپرداخت ۲۴ ماهه به عنوان تسهیالت تکلیفی 

ایام کرونا پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: این تسهیالت به ۲ دسته یعنی 
بیمه شدگان تامین اجتماعی و افراد بدون هر نوع 
بیمه ای پرداخت ش��د که برای بیمه شدگان در 
صنف رانندگان ۶ میلیون تومان به ازای هر نفر و 
کارفرمایان دارای بیمه نیز بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون 

تومان تسهیالت پیش بینی شد.
مدیرکل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی همدان 
ادامه داد: برای افراد بدون کد بیمه نیز ۶ میلیون 
تومان تس��هیالت ب��رای خویش فرما و هش��ت 

میلیون تومان برای کارفرما در نظر گرفته شد.
توصیفیان اظهار داشت: میزان تسهیالت پیش 

بینی شده برای آسیب دیدگان 
کرونا در کشور ۱9 هزار و ۴۴۳ 
میلی��ارد تومان بود که س��هم 
همدان ۲ درصد کش��ور معادل 

۳9۱ میلیارد تومان است.
وی اف��زود: ۱۳ هزار و 8۶۵ 
پرونده و ط��رح به ارزش ۱۷8 
میلیارد  و ۶۰۰ میلیون تومان 
و ایجاد ۱9 هزار و ۳۳۳ فرصت 
شغلی به بانک های عامل این 

استان معرفی شده است.
مدی��رکل تعاون، کار و رف��اه اجتماعی اضافه 
کرد: به ۶ هزار و ۷۳۴ پرونده با اش��تغال هشت 
هزار و ۲۵ نفر بیش از ۶۵ میلیارد ریال تسهیالت 

کرونایی پرداخت شده است.
توصیفیان بیان کرد: درصد 
مبلغ معرفی ش��ده نس��بت به 
س��همیه ابالغ��ی ۴۵ درصد و 
مبل��غ پرداخت��ی به س��همیه 
۱۶.۶ درص��د اس��ت و عل��ت 
پایین بودن این رقم کم بودن 

متقاضی است. 
وی ادام��ه داد: ۱۵ بان��ک 
نس��بت به پرداخت تسهیالت 
کرونای��ی اقدام م��ی کنند که 
امید م��ی رود به منظ��ور تس��ریع در پرداخت 
تسهیالت، فرایند تش��کیل پرونده آسان و روان 

کنند.

همزمان با سراسر کشور؛

۲۴ خانه هالل در استان به بهره برداری رسید
همزمان با سراس��ر کشور ۲۴ خانه هالل در استان همدان در 

روستای آبشینه بهره برداری شد.
به��ره برداری از خانه های هالل در راس��تای آش��نایی اهالی 

روستاها با مخاطرات و یادگیری آموزش کمک های اولیه است.
همزمان با سراس��ر کشور ۲۴ خانه هالل در استان همدان به 
صورت ویدئو کنفرانس و با حضور مس��ووالن در روستای آبشینه 

بهره برداری شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر همدان در آیین بهره برداری 

از خانه های هالل اظهار داش��ت: ۱۳ خانه هالل در شهرس��تان 
همدان، پنج مورد در شهرس��تان کبودراهنگ، ۲ مورد در رزن و 
در شهرستان های بهار، اسدآباد، نهاوند و تویسرکان نیز هر کدام 

یک خانه هالل افتتاح شد.
۶۵ خانه  عل��ی س��نجربگی با بی��ان اینک��ه هم این��ک 
ه��الل در هم��دان فعال اس��ت اف��زود: بهره ب��رداری از 
خانه ه��ای هالل در راس��تای آش��نایی اهالی روس��تاها با 
مخاط��رات و یادگی��ری آموزش کمک های اولیه اس��ت و 

افتت��اح خانه های ه��الل و آموزش روس��تاییان می تواند 
آمادگ��ی روس��تاییان را در برخورد با مخاط��رات طبیعی 

و غیرطبیعی باال ببرد.
وی گفت: مردم مناطق همیش��ه نخس��تین افرادی هس��تند 
که در س��ر صحنه حوادث طبیعی و غیرطبیعی حاضر می شوند 
بنابرای��ن در صورت گذران��دن دوره های مربوطه پیش از حضور 
امدادگران، افراد آموزش دیده و کاربلد می توانند کار امدادرسانی 

را شروع کنند.

مدیرعام��ل جمعیت هالل احمر هم��دان بیان کرد: در طرح 
خانه های هالل، روس��تاییان روش پانس��مان، بان��داژ، مواجهه با 
مص��دوم و انجام مرحله به مرحله کمک ه��ای اولیه را از مربیان 

جمعیت هالل احمر فرا می گیرند.
س��نجربگی با بیان اینکه هزینه خانه ه��ای هالل در بودجه 
س��الیانه امداد دیده ش��ده است اظهار داش��ت: قرار است در هر 
روس��تا یک خانه هالل ایجاد ش��ود و این امر مستلزم همکاری 

شورای روستا در تامین خانه مورد نیاز است.

پروژه های نیمه تمام حوزه راه به اتمام می  رسد
استاندار همدان بر اتمام پروژه های نیمه تمام حوزه راه در استان 
تأکید کرد و گفت: پروژه های اس��تان در حوزه راه و شهرس��ازی از 

محل اعتبارات استانی تقویت می شوند.
سید س��عید ش��اهرخی در در دیدار با نعمت اهلل ترکی معاون 
توس��عه مدیریت و منابع انس��انی وزارت راه و شهرسازی با بیان 
اینکه پروژه های استان در حوزه راه و شهرسازی از محل اعتبارات 
استانی تقویت می ش��وند اظهار کرد: از ظرفیت ماده ۵۶ برای راه 
نهاوند به کنگاور و راه همدان_بهار به سمت غار علیصدر استفاده 

خواهیم کرد.
وی ب��ا بی��ان اینکه پروژه های مه��م و تاثیرگ��ذاری در حوزه 
راه س��ازی در اس��تان در دست انجام هس��تند بر اتمام پروژه های 
نیمه تمام ح��وزه راه تأکید کرد. معاون توس��عه مدیریت و منابع 
انس��انی وزارت راه و شهرس��ازی نیز با بیان اینکه تسلط استاندار 
همدان بر مس��ائل و مش��کالت اس��تان و هماهنگی او با سازمان 
مدیریت قابل تحسین است گفت: هدف از سفر به استان همدان، 
بررس��ی س��اختار و اصالح ساختار دس��تگاه های اجرایی، بررسی 
وضعیت منابع نیروی انسانی و اهداف مورد ارزیابی در استان است.

 نعم��ت اهلل ترکی ب��ا بیان اینکه پروژه ه��ا و طرح های خوب و 
تاثیرگذاری در استان همدان در دست اقدام است افزود: سعی ما 

بر این است پروژه های در دست اقدام را به اتمام برسانیم.
وی در پایان سخنانش گفت: بدون شک طرح ها و پروژه های راه و 

شهرسازی در استان در حوزه اشتغال و توسعه اثر 
گذار خواهند بود.

کمیته اطالع رس��انی ستاد اس��تانی مقابله با 
کرونا برای ایجاد موج جدید توجه به اپیدمی این 
ویروس و باال بردن حساس��یت ها اقدام کند چرا 
که کاهش توجه مردم به پروتکل های بهداشتی 
از 8۰ به ۶۲ درصد موید باال رفتن میزان مبتالیان 
مثبت و فوتی های کرونا است. با توجه به کاهش 
حساسیت مردم نسبت به این ویروس باید مجدد 

با اطالع رسانی حساسیت ها را باال برد.
استاندار همدان با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی 

رعایت پروتکل های بهداشتی در همدان گفت: کاهش توجه مردم 
به پروتکل های بهداشتی از 8۰ به ۶۲ درصد موید باال رفتن میزان 

مبتالیان مثبت و فوتی های کرونا است.
سید سعید شاهرخی در ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا بیان 
کرد: همچنین شهرس��تان های کبودراهن��گ و نهاوند در وضعیت 
نارنجی، شهرس��تان همدان در وضعیت زرد و شهرس��تان بهار در 

وضعیت سفید است.
وی اضافه کرد: نشس��تی با حضور فرمانداران شهرس��تان های 
دارای وضعی��ت قرمز کرونایی و مس��ئوالن کمیته ه��ای مقابله با 
ویروس فروی برگزار شده تا آنها طرح ها و برنامه ها و آمادگی خود 

برای مقابله با این ویروس را بیان کنند.
اس��تاندار همدان با بیان اینکه برآیند فعالیت 
فرمانداران نش��ان دهنده وضعیت اس��تان است 
اف��زود: بنابراین فرمانداران در خط مقدم مقابله با 
ویروس کرونا بوده و باید بیش از دیگران نسبت به 

افزایش این بیماری حساس باشند.
ش��اهرخی اظهار داشت: کمیته اطالع رسانی 
ستاد استانی مقابله با کرونا برای ایجاد موج جدید 
توجه به اپیدمی این ویروس و باال بردن حساسیت 
ها اقدام کند چرا که کاهش توجه مردم به پروتکل 
های بهداشتی از 8۰ به ۶۲ درصد موید باال رفتن 

میزان مبتالیان مثبت و فوتی های کرونا است.
وی ب��ا بیان اینکه وضعیت هم��دان از نظر مبتالیان به کرونا 
از میانگین کش��وری بهتر است افزود: هم اینکه در آغاز و دامنه 
پیک سوم شیوع کرونا قرار گرفته ایم و در صورت بی توجهی به 

شیوه نامه های بهداشتی دامنه کرونا افزایش می یابد.
اس��تاندار همدان ادام��ه داد: با توجه به افزایش نرخ س��رایت 
پذیری وی��روس کرونا در همدان و کاهش رعایت دس��تورالعمل 
های بهداش��تی توسط مردم و اصناف مسووالن مکلف به پیشبرد 
برنامه ها و سیاس��ت های س��تاد مل��ی مقابله با کرون��ا با دقت و 

حساسیت بیشتری هستند.

نظارت استصوابی و جمهوریت
علیصوفی

نظارت اس��تصوابی مفهومی اس��ت ک��ه بالفاصله پس از 
رحلت امام بنا گذاش��ته ش��د و کامال هم مش��خص بود که 
هدفدار و برای حمایت از یک جریان و کنار گذاشتن جریانی 
دیگر شکل گرفته است. کنار آن اما زمان مصلحت دیگری به 
عنوان مشارکت حداکثری در انتخابات مطرح بود که قدرت 
و قوت��ی برای نظام و به ویژه در س��طح بی��ن المللی مبنای 
مش��روعیت نظام به حس��اب می آمد. به همین دلیل سعی 
می ش��د طوری برخورد کنند که به هر حال یک جریانی یا 
عده محدودی که از نظر آنها در جریان چپ تندرو حس��اب 
می ش��دند، ح��ذف کنند و این کار را ه��م کردند. یعنی در 
انتخاب��ات مجلس چه��ارم تعدادی از چهره های ش��اخص 
اصالح طلبی را کنار گذاش��تند و انتخاباتی برگزار کردند که 
کامال به نفع جناح راس��ت بود و مجلس یکدستی در نتیجه 
آن تشکیل ش��د. اما نتوانستند این راه را ادامه دهند، چنان 
که در انتخابات مجلس پس از آن، با مصلحت س��نجی های 
آقای هاشمی رفسنجانی که ازقضا از نتیجه انتخابات مجلس 
چه��ارم راضی ه��م بود و از آن حمایت ک��رد، به این نتیجه 
رس��یدند که ادامه این راه به مش��ارکت ختم نمی شود و به 
مشروعیت نظام آسیب وارد می کند، بنابراین فضا را با کمک 
مقام معظم رهب��ری باز کردند. البته نه آنچنان که اوضاع از 
دس��ت شان در برود؛ یعنی باز در مجلس پنجم هم اکثریت 
دس��ت اصولگرایان بود و یک اقلیت قلیل هم از جریان چپ 
تشکیل شد. به همین ترتیب به انتخابات ریاست جمهوری 
۷۶ رس��یدیم که در آنجا البته اوضاع از دست شان در رفت. 
معنای این انتخابات این نبود که آنها به این وضعیت رضایت 
داده بودند. آنها خواس��تند که فضا باز باش��د و کس��ی مثل 
آقای خاتمی -و نه آقای مهندس موس��وی- کاندیدا ش��ود. 
آق��ای خاتمی هم آمد و یک دفعه مردم ب��ه او روی آوردند 
و اتفاقی پیش آمد که انتظار نداش��تند. اما پس از آن ماجرا 
آقای جنت��ی در خطبه های نمازجمع��ه از فضای بازی که 
برای مجلس ششم به وجود آورده بود، اظهار ندامت، توبه و 
پشیمانی کرد. از مجلس هفتم هم سختگیری ها شروع شد و 
در انتخاباتی که سال 8۴ یا 88 برگزار شد، جانبداری شورای 
نگهبان مش��خص شد. سال 98 یعنی در مجلس یازدهم اما 
این موضوع به اوج رس��ید و کال اجازه ندادند جریانی به نام 
جریان اصالحات وارد رقابت های انتخاباتی شود. همه اینها 
باعث شد که مساله نظارت استصوابی به معضلی تبدیل شود.
اصل جمهوریت از اصول اساسی نظام و حق مردم است. 
در قانون اساس��ی هم آمده که مردم باید بر سرنوش��ت خود 
حاکم باشند و این موضوع ازطریق انتخابات محقق می شود، 
اما وقتی پیشاپیش کاندیداها مهندسی و گزینش می شوند 
و همه چیز دراختیار ی��ک جریان قرار می گیرد، دیگر حق 
حاکمیت مردم س��لب می شود و اینجاست که دیگر چیزی 
ب��ه نام جمهوریت نظام وجود خارجی ندارد و نتیجه آن هم 
تبعاتی اس��ت که دود آن به چش��م مردم می رود. یعنی اگر 
انتخابات 8۴ به صورتی پیش می رود که آقای احمدی نژاد 
روی کار می آید یا انتخابات 88 به صورتی می شود که آقای 
احم��دی نژاد باق��ی می ماند و می��دان رقابت مخدوش می 
ش��ود و آن بال بر سر مهندس موس��وی می آید و این بال بر 
س��ر کشور می آید، دود آن به چشم مردم می رود. االن هم 
این موضوع را کامال احساس می کنیم؛ ناکارآمدی حاکمیت 
به جایی رس��یده ک��ه امروز مردم در کوچک ترین مس��ائل 
ش��ان دچار بحران هستند و چرخ زندگی شان نمی چرخد. 
ش��اید مردم از آزادی ها و ش��عارهای انقالب که »استقالل، 
آزادی، جمهوری اس��المی« بود، گذش��ته باشند اما حداقل 
انتظار عدالت از جمهوری اس��المی داشتند که وجود ندارد 
و اقتصاد هم که کامال یک اقتصاد نئولیبرالیس��تی ش��ده و 
اساسا رهاسازی به معنای مطلق اتفاق افتاده و هیچ کنترلی 
بر اوضاع وجود ندارد و در نتیجه همه این موارد، مردم همه 
امید و تکیه گاه خودشان را از دست داده اند. همه این موارد 
نتیجه دخالت بی رویه ش��ورای نگهبان تحت عنوان نظارت 
استصوابی اس��ت که حاکمیت را از نیروها و مدیران کارآمد 
ته��ی و خالی کرده و فضا را برای افرادی که دنبال مطامع و 
منافع شخصی هستند، باز گذاشته است تا آنجا که ما شاهد 
اختالس های نجومی و فسادهای گسترده هستیم. همه اینها 
ب��ه هم ربط دارند و از جایی نش��ات می گیرد که مربوط به 

نظارت استصوابی می شود. 
راه حل هایی که در گذش��ته برای حل این مشکل به نظر 
می رسید، هنوز هم می تواند کارساز باشد و آن، اصالح قانون 
انتخابات بود. متاسفانه این اصالح قانون انتخابات در مجلس 
ششم پیگیری شد که به نتیجه نرسید. در مجلس های هفتم، 
هش��تم و نهم هم که اساسا قفل محکم تری زده شد و سعی 
کردند نظارت اس��تصوابی سفت و س��خت تر حاکم باشد اما 
مجل��س دهم برای اصالح قان��ون انتخابات تالش کرد که آن 
هم موفق نش��د. وزارت کشور هم که الیحه قانون انتخابات را 
ارایه کرد ولی توفیقی در آنجا هم حاصل نش��د و همان طور 

ابتر باقی ماند. 
راه این اس��ت که قانون اصالح ش��ود و به پیش از رحلت 
امام )ره( و دوران ام��ام )ره( بازگردیم. زمان امام )ره( منابع 
چهارگانه بود و نظارت ش��ورای نگهبان هم وجود داشت. اما 
آن زمان ش��ورای نگهبان مسوول رسیدگی به عدم احرازها 
بود؛ یعنی شورای نگهبان به شکایت آنها که صالحیت شان 
از طریق منابع چهارگانه در هیات اجرایی احراز نش��ده بود، 
رس��یدگی می کرد و صالحیت شان را بررسی می کرد. آنها 
که صالحیت شان تایید ش��ده بود اما دیگر شورای نگهبان 
دخالتی نداشت. اما بعدا شورای نگهبان مدعی شد که ممکن 
نیست فقط به این شورا اطالع بدهند که این تعداد تایید یا 
این تعداد رد شده اند، بلکه باید راسا ورود کرده و صالحیت 
ه��ا را تعیین کنیم. از آنجا ماجرا گره خورد، اگر قرار اس��ت 
اصالح��ی صورت گیرد، بهترین راه این اس��ت که ش��ورای 
نگهبان در جای خ��ودش که از اول انقالب تا پس از رحلت 
حض��رت امام )ره( حضور داش��ت و چندین و چند انتخابات 
هم به همان صورت برگزار ش��ده، بایستد و به همان حالت 
برگ��ردد. یعنی به جای احراز صالحیت، بررس��ی عدم احراز 
صالحیت را ش��ورای نگهبان برعهده گیرد و احراز صالحیت 
ها برعهده منابع چهارگانه و به وس��یله هیات اجرایی باشد. 
تنها راه همین است و در غیر این صورت همچنان ما شاهد 
اف��ت و خیزها خواهیم بود و هر روز جمهوری اس��المی بی 
رنگ و بی رنگ تر می ش��ود؛ طوری که لفظی بیشتر از آن 

باقی نمی ماند.

قانون

قیمت واقعی واکسن آنفلوآنزا چقدر است؟
مدی��رکل ام��ور دارو و مواد تح��ت کنترل 
س��ازمان غذا و دارو ضمن تشریح زمان و نحوه 
توزیع، عرضه و قیمت واکس��ن آنفلوآنزا، گفت: 
امس��ال به گونه ای برنامه ریزی شده که یکی 
از اعض��ای خانواده بتواند با مراجعه به داروخانه 
و ثب��ت کد ملی خ��ود و دو نفر دیگر از اعضای 
خانواده اش، تا سقف سه عدد واکسن آنفلوآنزا 

دریافت کند.
دکتر س��ید حیدر محمدی درب��اره آخرین 
وضعیت واردات و توزیع واکسن آنفلوانزا، گفت: 
باید توجه کرد که س��ال گذشته ۲۵۰ هزار دوز 
واکسن را برای گروه هایی که تزریق این واکسن 
برایشان ضروری است، مانند افراد مسن، بیماران 
پیوندی، قلبی-تنفسی، زنان باردار و... پیش بینی 
کردیم. این در حالیس��ت که امسال با توجه به 
ش��رایط خاص ناشی از کرونا تامین ۲.۵ میلیون 
دوز واکسن را برای این گروه ها در نظر گرفته ایم.

وی درباره زمان توزیع واکسن آنفلوآنزا برای 
گروه های پرخطر در ش��بکه بهداشتی، گفت: 
واکس��ن آنفلوانزا برای گروه های پرخطر و کادر 

بهداش��ت و درمان به صورت رایگان در اختیار 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت قرار می گیرد 

و توزیع آن از ابتدای مهر ماه آغاز خواهد شد.
محم��دی اف��زود: در حوزه تامین واکس��ن 
برای س��ایر افراد هم نس��بت به س��ال گذشته 
افزایش قابل توجهی داش��تیم؛ ب��ه طوری که 
در س��ال گذش��ته حدود یک میلی��ون و 8۰۰ 
هزار دوز واکس��ن آنفلوانزا مصرف شده بود، اما 
برای امس��ال تامین ۱۶ میلیون دوز واکسن را 
پیش بینی کرده ایم. البت��ه همانطور که بارها 
اعالم ش��ده، تصور می کنیم که امسال به دلیل 
رعای��ت پروتکل ه��ای بهداش��تی نظیر فاصله 
گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و... احتمال 
آلودگی به ویروس آنفلوانزا بسیار کمتر از سال 

قبل باشد.
وی تاکی��د ک��رد: باید توجه ک��رد که اصال 
ضرورتی ندارد که همه  مردم واکس��ن آنفلوانزا 
تزریق کنند، بلکه اولویت در این زمینه با گروه 
های در معرض خطر مانند افراد باالی ۶۵ سال، 
زنان باردار، مبتالیان به بیماری های زمینه ای 

و نقص ایمنی و... است.
مدی��رکل ام��ور دارو و مواد تح��ت کنترل 
س��ازمان غذا و دارو درباره زمان توزیع واکسن 
آنفلوان��زا در داروخانه ها و نح��وه عرضه آن به 
م��ردم نیز گف��ت: آنطور ک��ه تاکن��ون برنامه 
ریزی شده، واکس��ن آنفلوانزا از ابتدای مهر در 
داروخانه ها برای افراد س��المند باالی ۶۵ سال 
توزیع می شود؛ به طوری که این افراد می توانند 
با ارائه کارت ملی و ثبت کد ملی خود واکس��ن 
را دریافت کنند. سپس در فاز بعد محموله های 
بعدی واکس��ن آنفلوان��زا در داروخانه ها توزیع 
خواهد ش��د و س��ایر افراد می توانند برای تهیه 
واکس��ن به داروخانه ها مراجعه و واکس��ن را با 

ارائه کارت و کد ملی را دریافت کنند.
وی اظه��ار ک��رد: در عین حال ب��ا توجه به 
وضعیت ش��یوع کرونا و ضرورت کاهش رفت و 
آم��د و تجمع مردم در داروخانه ها، به ش��کلی 
برنامه ریزی ش��ده  که یکی از اعضای خانواده 
بتوان��د با مراجعه به داروخان��ه و ثبت کد ملی 
خ��ود و دو نفر دیگر از اعض��ای خانواده اش، تا 

سقف س��ه عدد واکس��ن دریافت کند. در این 
صورت هم ش��اهد کاهش تجم��ع در داروخانه 
خواهیم بود و هم عرضه واکسن به نحوی است 
ک��ه کمترین امکان سوءاس��تفاده در این حوزه 

وجود خواهد داشت.
محمدی با بیان اینکه برای ارائه واکسن سه 
نوع قیمت داریم، گفت: گروه اول شامل همان 
دو و نیم میلیون دوز است که به صورت رایگان 
توزیع می ش��ود. گروه دوم سالمندان باالی ۶۵ 
س��ال هس��تند که باید با ثبت کد ملی و احراز 
هویت واکس��ن را از داروخانه ها با قیمت حدود 
۴۲ هزار تومان تهیه کنن��د. برای کودکان زیر 
۵ سال هم واکسن سه ظرفیتی در داروخانه ها 
توزیع می شود. بعد از اینکه توزیع واکسن بین 
این گروه ها تمام ش��د؛ بر اساس میزان تقاضای 

موجود سراغ گروه های دیگر می رویم.
وی تاکید کرد: اگر میزان تقاضا بیشتر از آن 
۱۶ میلیون دوزی باش��د که وارد خواهیم کرد، 
مجبور می شویم با ارز نیمایی وارد کنیم که در 

این صورت قیمت بیشتری خواهد داشت.

شاهرخی به مردم همدان وعده داد
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 مهندس سید سعید  شاهرخی استاندار همدان 
ضمن تسلیت ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل الحس��ین )ع( و گرامیداشت یاد و 
خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت، بیان 
کرد: علیرغم تمام محدودیت ها و مشکالت اقتصادی 
کش��ور، امور زیربنایی، خدمت به مردم ش��ریف و 
توسعه روزافزون در جای جای ایران اسالمی متوقف 

نشده است.
وی یادآور شد: هر ساله با آغاز هفته دولت شاهد 
افتتاح و بهره برداری از پروژه های مختلف عمرانی، 
رفاهی، خدماتی، صنعتی، کشاورزی، و … در کشور 
هستیم که اس��تان همدان نیز از این امر مستثنی 
نبوده و مردم عزیز و متمدن همدان شاهد هستند 
که علیرغم وجود تمام مش��کالت، دولت به توسعه 
مناطق توجه جدی دارد و عالوه بر هفته دولت، در 
دهه مبارکه فجر و ایام مختلف سال با بهره برداری از 

پروژه ها، نوید توسعه و پیشرفت را می دهد.
اس��تاندار همدان در این راستا گفت: امسال نیز 
در اس��تان همدان، برنامه ریزی هدفمند و از پیش 
طراحی ش��ده، ۴99 پروژه در حوزه های مختلف به 
تفکیک شهرستان های اس��تان همدان افتتاح و به 

بهره برداری خواهند رسید.
ش��اهرخی ادام��ه داد: از ای��ن می��زان پروژه ها 
در اس��تان، ۴۱۶ پ��روژه در حوزه های مختلف و به 
تفکیک شهرس��تان، به اعتبار ۲هزار و ۶۷۰میلیارد 

تومان افتتاح خواهند شد.
وی در ادام��ه ب��ه پروژه هایی که قرار اس��ت در 
این هفته نیز کلنگ زنی ش��وند، اشاره کرد و گفت: 
8۳ پروژه نیز در اس��تان همدان با اعتبار یک هزار و 
۳۴۰میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته اند که با 
اتکا به خداوند بزرگ و همت مردم و مسئوالن نظام 

در هفته دولت کلنگ زنی خواهند شد .
وی ب��ا بیان اینکه نشس��ت رف��ع موانع تولید و 
اقتص��اد مقاومتی مه��م ترین برنامه ه��ا برای رفع 
موانع تولید هستند ، ضافه کرد : ما در سه بخش از 
تولید حمایت می کنیم چرا که تحریم های ظالمانه 

دشمن کار تولید را سخت کرده است . 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه بان��ک هایی ک��ه امالک  
تولیدکنن��دگان را توقی��ف کرده اند بای��د آن ها را 
برگردانند  ، خاطر نشان کرد : تا کنون ۳۵ واحد  از 
واحد هایی که بانک ها  تملک کرده اند ، باز گردانده 

شده  است . 
شاهرخی با بیان اینکه حمایت از تولید و سرمایه 
گذاری به منظور رفع مش��کل بیکاری می باش��د ، 

عنوان کرد : با سرمایه گذاری بیشتر تولید حمایت 
شده و کار تولیدی گسترش می یابد بنابراین فرت 
ش��غلی بیش��تری  نیز برای جوانان ایجاد می شود. 
وی با بیان اینکه ۱۵ هزار میلیارد س��رمایه گذاری 
که با همکاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده 
است باید هر ساله بیست هزار شغل در سطح استان 
ایجاد کند ، اظهار کرد : در برنامه س��ه ساله میزان 
ش��غل با توجه به پروژه های تعریف شده برای هر 
شهرستان مشخص شده است و خوشبختانه سهم 
سال اول برنامه راهبردی در سال 98 محقق شده و 
امسال پیش بینی می شود با همت تولید کنندگان 
و س��رمایه گذاران بخش خصوصی و حمایت های 
دولتی سهم س��ال دوم نیز محقق شود  و در پایان 
س��ال ۱۴۰۰  حدود ۱۰۰ هزار ش��غل برای جوانان 

ایجاد شده باشد.
شاهرخی با بیان اینکه همدان با توجه به ظرفیت 
و پتانسیل خوبی که دارد نسبت به سایر استان های 
کشور شرایط بهتری دارد اما این امر به معنای نبود 
معضل بیکاری در همدان نیست ، تصریح کرد : در 
سال 98 نرخ بیکاری سالیانه در استان همدان ۷.۳ 
درصد ، میانگین کش��وری نی��ز ۱۰.۷ درصد ، و در 
فصل بهار سال ۱۳99 حدود ۷.8 درصد بوده است.  
اس��تاندار همدان افزود : حرکت به س��مت رویکرد 
علمی و طرح های علمی و نوین کاش��ت ، داش��ت 
، برداش��ت و توسعه کش��ت گلخانه ای در دستور 
کار قرار دارد و ت��ا کنون ۱۵۵ هزار هکتار به روش 
مکانیزه آبیاری ش��ده که در پایان برنامه توسعه ۱۴ 
هزار هکتار نیز به این رقم افزوده می شود. وی ادامه 
داد: ت��ا قبل از برنامه 9۷ هکتار گلخانه در اس��تان 
وجود داشت و هر سال ۷۰ هکتار به ظرفیت گلخانه 

های استان همدان اضافه می شود.
وی بی��ان داش��ت : در شهرس��تان درگزین ۳۰ 
هکت��ار زمین به ف��ارغ التحصیالن واگذار ش��ده تا 
گلخانه راه اندازی کنند و در همه شهرستان ها این 
سیاس��ت برنامه ریزی ش��ده و بیش از ۱۰ شهرک 
گلخانه ای کار خود را در اس��تان آغاز کرده اس��ت. 
وی از واگ��ذاری طرح های نیمه کار از س��ال های 
گذشته به مردم خبر داد و افزود تا کنون۵۷۰ طرح 
عمران��ی در حوزه های مختلف به بخض خصوصی 
واگذار ش��ده است. شاهرخی با بیان اینکه سد خرم 

رود با ۳۰۰ میلیارد  تومان به بخش خصوصی واگذار 
ش��ده است ، مطرح کرد : بنابر اعالم وزارت کشور و 
ستاد اقتصاد مقاومتی ۲۴ درصد کل رقم واگذاری 
در استان انجام شده و این یک افتخار برای همدان 
است که ما توانستیم بخش خصوصی را به مشارکت 

بگیریم.
وی از اصحاب رسانه خواست که تورهای خبری 
به مقصد س��د خرم رود و نمای��ش روند اجرای این 
ط��رح برگزار کنن��د و ادم��ه داد : در حوزه صنایع 
دستی ما عالوه بر افتخار شهر جهانی سفال اللجین 
توانس��تیم با پیگیری های مستمر از مجامع ملی و 
بین المللی ش��هر جهانی مبل منبت را برای مالیر 
به ثبت برس��انیم و یک تحول بزرگ در مالیر ایجاد 
ش��ده است. وی از مردم همدان خواست تا از مالیر 
دیدن کنند چراکه این شهرستان دریایی از جنب و 
جوش است و گفت: ۵۰۰۰ هزار کارگاه مبل منبت 
با 8۰۰۰ نیروی کار مستقیم در مالیر فعال هستند 
و در سال گذش��ته بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان در 
جش��نواره مبل منبت مالیر فروش رفته همچنین 
کمترین نرخ بیکاری در مالیر است. استاندار همدان 
با اش��اره به وجود یک ه��زار و 8۰۰ اثر تاریخی در 
هم��دان که بی��ش از یک هزار  اثر آن ثبت ش��ده 
اس��ت ، اظهار  داشت : همدان ظرفیت های بسیار 
خوبی برای جذب گردشگر دارد. وی اضافه کرد : به 
صورت مستقیم  سه هزار نفر در بخش گردشگری 

استان مشغول کار هس��تند و چهار سایت ملی در 
استان برای گردشگری تعریف شده است. شاهرخی 
خاطرنشان کرد : زمین هایی در کنار  غار علیصدر 
، باغ میوه همدان و بخش شمالی الوند برای اجرای 

توسعه گردشگری پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه یک شهرک برای فناوری های 
برت��ر و تکنولوژی های نو در اس��تان در نظر گرفته 
شده اس��ت که آمادگی واگذاری به سرمایه گذاران 
اس��ت ، افزود : بعد از ۱۲ سال پتروشیمی هگمتانه 
آماده بهره برداری ش��ده اس��ت و ظرف یک ماه یا 
جهل روز آینده اس��تارت رس��می فعالیت آن زده 
خواهد ش��د. وی بیان کرد : ۳۰ نوع ماده معدنی از 
معادن اس��تخراج ، و به صورت خام به قسمت های 
دیگر ارسال می شد و اکنون بیش از ۱۴۰۰ میلیارد 
تومان پروژه در حال اجرا برای فرآوری سنگ های 
استخراجی است و بخشی از آنها تا دهه فجر به بهره 

برداری خواهد رسید.
ش��اهرخی با بیان اینکه ما توافقی با ش��رکت 
شس��تا کردیم که ۱۰۰۰ میلی��ارد در چهار پروژه 
ش��امل چه��ار گاوداری  ۶۰۰۰ راس��ی در رزن ، 
هم��دان ، مالیر و نهاوند س��رمایه گذاری می کند 
، ادامه داد زمین های گاوداری واگذار و زیرساخت 
های آن آماه ش��ده ، دو م��ورد از این گاوداری ها 
آغاز به کار ک��رده و دو مورد دیگر نیز کلنگ زنی 
خواهد ش��د. ش��اهرخی با بیان اینکه بحث تولید 

کاغذ در سنگ را دنبال می کنیم و موافقت اصولی 
آن صادر ش��ده و در حال ساخت است ، اعالم کرد 
: شهرس��تان تویسرکان به قطب تولید دارو تبدیل 
م��ی ش��ود . همچنی��ن راه های هم��دان خوب و 
استاندارد است البته یکسری از  مشکالت در برخی 
از مناطق مثل کریدور شمال بوده که به سرعت در 
حال کار هس��تیم تا این مش��کالت حل شود. وی 
افزود : همدان در بخش راه آهن قطب غرب کشور 
محسوب می شود و در حال حاضر ۲ خط راه آهن 
در اس��تان فعال اس��ت و با اتصال راه آهن همدان 
به مالیر یک کریدور ش��رق به غرب و ش��مال به 
جن��وب در همدان صورت می گیرد. وی بیان کرد 
: راه های جاده ای اس��تان خوب و مناس��ب است 
و س��اخت کنارگذر های شهرهای همدان ، رزن ، 
اسدآباد و توس��عه راه های تویسرکان – کنگاور و 

تویسرکان گنجنامه در دستور کار قرار دارد. 
وی افزود : در حال حاضر چند سد در شهرهای  
نهاوند ، رزن و تویس��رکان در حال ساخت است که 
کمک زیادی در مهار س��یالب می کند. وی با بیان 
اینکه تامین اعتبار تکمیل بیمارستان اکباتان صورت 
گرفته و تا پایان سال این بیمارستان تکمیل خواهد 
شد ، گفت: بیمارستان فاطمیه در حال ساخت است 
و بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی بین المللی را برای 
همدان طراحی کردیم و زمین آن داده ش��ده و به 
زودی کلنگ زنی خواهد شد. همچنین بیمارستان 
بهار را تکمیل کردیم و بیمارستان شهید سلیمانی 
در شرف افتتاح است. وی با بیان اینکه بیمارستان 
رزن در حال س��اخت است ، اضافه کرد : ۳۵۰ خانه 
بهداشت در سراسر روستاها داریم که در بحث کرونا 

خیلی به ما کمک کردند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه ایران با تمام تنگناها 
و تحریم ها در زمینه کرونا خوش درخشید و مردم 
سرافراز هستند ، اظهار کرد : وضعیت استان همدان 
در شیوع کرونا نس��بت به استان های دیگر خیلی 
بهت��ر بود که این موضوع را مرهون فهم و ش��عور و 
درک مردم هستیم. شاهرخی با بیان اینکه در طول 
مدت شیوع کرونا ویروس هیچ بیماری پشت درب 
های بیمارس��تان ها نمانده است ، گفت : آمار ابتال 
به بیماری ، بستری و فوت نسبت به میانگین کشور 
یک دوم تا یک س��وم است. وی با تاکید بر استفاده 
از ماس��ک و رعای��ت فاصله فیزیک��ی در مراودات ، 
تعطیلی اجتماعات تا عادی ش��دن شرایط ، اظهار 
کرد : 9۰ درصد مبتالیان به ویروس کرونا از طریق 

دورهمی و اجتماعات آلوده شده اند.

پروژه منطقه 3 شهرداری تقدیم به شهدای سالمت 

احداث بلوار در 3۷ روز 
ش��هردار هم��دان در س��ال ج��اری اقدامات 
متنوعی در جهت توزیع متوازن امکانات ، خدمات 
و ایجاد عدالت انجام داده که موجب رضایتمندی 
شهروندان در مناطق مختلف شهر شده است . در 
برنامه ریزی های انجام شده و بنا بر سیاست  اتخاذ 
شده  رس��یدگی به مناطق کم  برخوردار به دلیل 
وجود برخی مشکالت و همچنین ایجاد توازن در 

اولویت قرار گرفته است .
افتتاح بلوار ۳۰ متری شهدای سالمت با هدف 
ارج نهادن به تالش و رشادت های مجموعه درمان 
اس��تان و همچنین رفع مشکالت ناشی از پوشش 
رودخان��ه و تامین آب آش��امیدنی ک��وی نبوت با 
حض��ور اس��تاندار همدان ، نماین��ده ولی فقیه در 
اس��تان ، شهردار همدان ، رئیس و اعضای شورای 
اسالمی شهر و سایر مسئوالن با اعتبار ۵۵ میلیارد 

ریالی انجام شد . 
نکت��ه جال��ب توج��ه در این مراس��م رضایت 
ش��هروندان به دلی��ل اقدامات متن��وع عمرانی و 
خدماتی انجام ش��ده در ای��ن منطقه بود و همین 
موضوع  باعث ش��د شاهد بروز شور و شوق وصف 
ناپذی��ری را بین اهال��ی و نمازگزارانی کوی نبوت 
باش��یم . این مس��ئله نش��ان دهنده این است که 
تالش ش��بانه روزی و همراه با جسارت مسئوالن 
به ویژه مجموعه ش��هرداری و ش��هردار منطقه ۳ 
باع��ث ماندگاری نام آنان خواهد بود به طوری که 
در حاشیه مراسم دائماً مردم با دعای خیر و تشکر 

شهردار این منطقه را مورد خطاب قرار دادند .
استاندار همدان در آیین افتتاح بلوار ۳۰ متری 
ش��هدای س��المت ضمن تش��کر از تمامی عوامل 
اجرای��ی این پ��روژه گفت :  با حض��ور نمایندگان 
محل و مطرح نمودن مش��کالت م��ورد نظر ، این 
پروژه در اولویت قرار گرفته و جلس��ه ای با حضور 
مس��ئوالن مربوطه در مس��جد محل برقرار شد . 
سید سعید ش��اهرخی با اشاره بر اینکه این پروژه 
به ش��کل انقالبی و ش��بانه روزی انجام شده است  
، خاطرنش��ان کرد : به منظور اجرای درس��ت این 
ط��رح تمامی دس��تگاه های خدمات رس��ان اعم از 
ش��هرداری ، آب و فاضالب و برق پای کار بودند و 
در این کار بزرگ هزینه ای بالغ بر ۶ میلیارد ریال 
توسط ش��هرداری در کنار ۷ کیلومتر لوله گذاری 
توسط آب و فاضالب به منظور اتصال به شبکه آب 

شهری انجام شده است .
وی اضافه کرد : افتتاح این طرح شرایط زندگی 
در منطقه دگرگون شده است . دارایی مردم چند 
برابر شده و مهمتر از همه سالمت و رفاه مردم در 
ش��رایط مناسبی قرار گرفته شده است . شاهرخی 
در پایان ، آغاز س��ال تحصیلی را به دانش آموزان 
، خانواده ه��ای آنان و جامع��ه ی فرهنگی تبریک 
گف��ت و افزود : در آینده نزدیک ادامه مس��یر نیز 
ب��ا تخصیص بودجه الزم انجام خواهد ش��د و این 

منطقه به آب شهری متصل خواهد شد 
. نماین��ده ولی فقیه در اس��تان همدان نیز در 

این مراس��م از طرف اهالی منطقه از مس��ئولین و 
مجموعه مدیریت شهری تش��کر و قدردانی نمود 
و اف��زود : این اتفاق مبارک در مدت زمان کوتاه و 
به صورت جهادی رخ داده اس��ت . حجت االسالم 
والمس��لمین حبیب اهلل ش��عبانی در ادامه با بیان 
اینک��ه ام��روز نیازمند وجود عدالت بیش��تری در 
سطح جامعه هستیم ، خاطرنشان کرد : امیدواریم 
نه تنها در این طرح بلکه در اجرای طرح های دیگر 
مس��ئوالن توجه وی��ژه تری را نس��بت به مناطق 

کم برخوردار داشته باشند.  

وی تاکید کرد : همدان شهریس��ت یکپارچه و 
الزم است خدمات عادالنه در تمامی نقاط به ویژه 
مناطق کم برخوردار ش��هر بیشتر انجام شود و در 
ادامه نیز ش��اهد انجام مابقی مس��یر با هدف رفع 

مشکل ترافیکی تا میدان فرودگاه باشیم . 
رئی��س ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��المی 
همدان نیز با اش��اره به ش��رایط نامناس��ب کوی 
نبوت در دو ماه اخیر افزود : با تالش ش��بانه روزی 
ش��هرداری و دس��تگاه های خدمات رسان شرایط 
این منطقه دگرگون ش��ده و مردم از این ش��رایط 
راضی هستند حجت االسالم فاضلیان خاطرنشان 

ک��رد : این پ��روژه چند نکته را به اثبات رس��انده 
اوال" : اینکه هر کاری را که نیت بر انجام آن باشد 
اجرایی می ش��ود ثانیا" :  الزم��ه انجام این گونه 
پروژه ها وجود مسئوالن پرتالش و جهادگر است.  
وی در پای��ان وجود منابع ان��رژی معنوی در این 
منطقه اعم از ش��هدا را منبع خیر و برکت در این 
منطقه دانست و از همه خواست پایدار آرمان های 

انقالب و شهدا باشند. 
رئیس ش��ورای سابق ش��هر همدان نیز ضمن 
تشکر از مش��ارکت مناسب مردم منطقه در انجام 
این پروژه افزود : مردم داوطلبانه در تملک امالک 
در مس��یر اع��الم آمادگی کرده و همین مس��ئله 
یاری رس��اندن دس��تگاه های خدمات رس��ان بوده 
اس��ت . کامران گردان با اشاره به اینکه شهرداری 
منطق��ه ۳ در اج��رای این پروژه جس��ورانه عمل 
کرده اس��ت ابراز کرد : در چند س��ال اخیر توزیع 
متوازن امکانات به وی��ژه در مناطق کم  برخوردار 
در اولویت شورای ش��هر و شهرداری بوده است و 
همین مسئله باعث رضایتمندی نسبی شهروندان 

بوده است .
وی در پایان گفت : در بودجه سال آینده ردیف 
ویژه ای برای انجام عملی��ات اجرایی ادامه بلوار تا 
میدان فرودگاه پیش بینی ش��ده اس��ت تا با انجام 
آن گام بلن��دی در جهت حل مش��کالت ترافیک 
و س��ایر مسائل برداشته شود . شهردار همدان نیز 
افتتاح بلوارشهدای س��المت در مدت زمان کوتاه 
را حاص��ل تالش ش��بانه روزی خدمتگزاران مردم 
دانس��ت و افزود : رضایت م��ردم طعم  انجام این 
پروژه را برای مجموعه ش��هرداری دلچسب نمود 
و باعث ش��ده اتفاقی خود در این ش��رایط زمانی 

رقم بخورد .
عب��اس صوفی گف��ت : این منطقه ب��ه عنوان 
یکی از نقاط کم برخوردار ش��هر همدان محسوب 
می ش��ود که پیش از این مشکالت زیادی را برای 
مردم و ساکنین این منطقه به وجود آورده بود که 
خوشبختانه با اقدام جهادی مجموعه شهرداری و 
ارگان های مرتبط شاهد آبادانی و نشاط اجتماعی 

در ای��ن منطقه هس��تیم . صوفی افزود : پوش��ش 
رودخانه این مسیر یکی از مطالبات به حق قانونی 
شهروندان این منطقه بود که با تالش شبانه روزی 
مجموعه ش��هرداری منطقه س��ه در یک ماه اخیر 
دال گزاری ، پوش��ش رودخان��ه ، جدول گذاری ، 
زیر س��ازی و آسفالت بلوار » ش��هدای سالمت « 

مرتفع شده است . 

اقداماتشهرداریهمداندرراستای
کمبرخ�وردار مناط�ق زدای�ی محرومی�ت

شایستهتقدیراست
 دادستان عمومی و انقالب مرکز استان همدان 
در بازدی��د از بلوار » ش��هدای س��المت «  اظهار 
کرد : توجه ویژه ش��هرداری هم��دان به خصوص 
ش��هرداری منطقه ۳ در راستای محرومیت زدایی 
از مناطق کم برخوردار و ارتقاء سطح کمی و کیفی 
خدمت رس��انی به ش��هروندان این مناطق بسیار 
ارزنده است . حس��ین خانجانی افزود :  بر اساس 
یافته ه��ای جرم شناس��ی ، در ه��ر منطقه ای که 
آبادانی و نشاط اجتماعی مورد توجه قرار گیرد به 
تبع آن آسیب های اجتماعی کمتر می شود و این 
دو مقوله ارتب��اط تنگاتنگی با یکدیگر دارند . وی 
ب��ا تاکید بر اینکه احداث ای��ن بلوار می تواند گره 
ترافیکی این منطقه را کاهش دهد ، تصریح کرد : 
بافت های فرسوده ، قدیمی و مناطق کم برخوردار 
مستعد ارتکاب جرایم و بزه های اجتماعی هستند 
. ک��ه تجربه ثابت کرده اس��ت ب��ا افزایش آبادانی 
و نش��اط اجتماعی و اجرای پروژه ه��ای ماندگار 
در ای��ن مناط��ق ، آمار بزه به ش��دت کاهش پیدا 
کرده اس��ت . وی با اش��اره به اینکه این پروژه در 
کمترین زمان انجام شده است گفت : خوشبختانه 

دیدگاه مجموعه مدیریت ش��هری همدان به رفع 
محرومیت ها از مناطق کم برخوردار بس��یار مثبت 

است . 

منطق�ه3درپروژهه�اانقالبیعمل
کردهاست

جانش��ین فرماندهی سپاه انصارالحسین نیز در 
مراس��م بهره ب��رداری از بلوار ۳۰ متری ش��هدای 
س��المت این اقدام را نمونه بارز فعالیت جهادی و 
انقالبی دانس��ت که در دوران جنگ به این شکل 
انجام می شد . مهدی فرجی در ادامه این پروژه را 
حاصل یک برنامه ریزی مدون و علمی دانست که 
به وسیله ش��هرداری منطقه ۳ انجام شده است و 
همین مسئله باعث شده بار سنگینی از مشکالت 

از دوش مردم برداشته شود . 

پ�روژهموث�ردرعم�رانوآبادان�ی
مناطقکمبرخوردار

 رئیس ش��ورای ش��هر همدان نیز در بازدید از 
پروژه  بلوار ش��هدای س��المت اقدامات شهرداری 
منطق��ه ۳ را در ح��وزه پروژه ه��ای عمرانی خوب 
و مس��تمر توصیف کرد و اضافه ک��رد : این پروژه 
ها در عمران و آبادان��ی این مناطق موثر خواهند 
بود.  س��ید مسعود عس��گریان در ادامه این پروژه 
بر اس��اس بودجه مصوب به مراحل پایانی رس��ید 
و هدیه ای ارزش��مند از طرف مدیریت شهری به 

شهروندان تلقی می شود . 

ت�الشوبرنامهریزیمنطقه3عامل
محرکپروژهها

حس��ین قراباغ��ی رئیس کمیس��یون اقتصاد ، 
س��رمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان 
نی��ز ضم��ن بازدید از پ��روژه ۳۰ متری ش��هدای 
س��المت در رون��د اجرای این طرح ق��رار گرفت ، 
افزود : در مناطق کم برخوردار اجرای پروژه ها به 
دلیل مش��کالت بودجه ای به کندی انجام می شود 
ولی این پروژه با برنامه ریزی و تالش شبانه روزی 
منطقه ۳ ش��هرداری همدان به سرعت به مرحله 

بهره برداری رسید که قابل تقدیر است . 
مدیر منطقه ۳ شهرداری همدان گفت : پروژه 
بلوار ش��هدای س��المت به عنوان یکی از مطالبات 
مهم و چندین س��اله مردم این منطقه به ش��مار 
می رفت که با حمایت های ش��ورای اسالمی شهر 
و تاکید ویژه ش��هردار همدان موضوع ساماندهی 
و بازگش��ایی این معبد در دس��تور کار شهرداری 

منطقه ۳ قرار گرفت . 

شهادتبرگزیدن
وبرگزیدهشدناست

عبدالعلیمعظمی
یادی که در دله��ا هرگز نمی میرد یاد 

شهیدان است
پای��ان  ش��وری ک��ه در دل ه��ا 

نمی پذیرد شور شهیدان است
 شهید و ش��هادت هردو واژگان 
اس��المی و قرآنی ب��وده و از جمله 

مفاهیم آیینی در فرهنگ تش��یع به 
 ش��مار می روند و از اهمی��ت و اعتبار 

خاص��ی در می��ان مس��لمانان باألخ��ص 
ش��یعیان برخوردار می باشند . ش��هادت مرگ و 

کش��ته ش��دن در راه دفاع از اس��الم و حفظ و پاس��داری از حریم 
مسلمین می باشد که به زندگی جاوید می انجامد از این روی مرگی 
دلپذیر تلقی می شود قرآن در تعبیری زیبا و رسا شهیدان را زندگان 
جاوید می نامد که روزی خور خوان گسترده پروردگار خویش اند .
ش��هادت در لغت به معنای گواهی دادن و شهید به معنای الگو 
و نمونه و ش��اهد به معنای حاضر می باش��د در قرآن نیز ش��هید و 
ش��هادت به معنای لغوی که اشاره شد آمده یعنی الگو اسوه حسنه 
و نمون��ه چنانچ��ه خود قرآن میفرماید » و کذال��ک جعلناکم  امته 
وسطا لتکونو شهدا علی الناس ، علیکم رسوال" شهیدا  « ما شما را 
امتی میانه  رو قرار دادیم تا الگو و نمونه برای دیگر امت ها باش��ید 
همانگونه که رس��ول خدا برای شما الگو و نمونه هستند در مفهوم 
قرآنی به کلمه اصلی توحید » ال اِله اِلی اهلل « شهادت می گویند و 
گواهی به یگانگی خداوند یکتا و بی همتا و پیامبری حضرت ختمی 

مرتبت را شهادتین می نامند.
 شهید و ش��هادت به مفهوم فعلی برگرفته از حوزه های سنت و 
روایت مأخوزه از معصومین س��الم اهلل اجمعین می باش��د شهیدان 
کسانی هستند که برای پاسداری از کیان اسالم و مسلمین به جهاد 
برخاس��ته و در این راه به خاک و خون غلطیده اند به دیگر  سخن 
ش��هادت زیباترین وجه زندگی شماری از افراد بشر است ، که جان 
خ��ود را در طبق اخالص نه��اده و به فرموده قرآن ب��ا خدا معامله 
کرده اند بدیهی اس��ت معامله شهید با خدا سوداگرانه نیست شهید 
راه ش��هادت را برمی گزیند آنگاه خود از سوی خداوند برگزیده می 
ش��ود لذا در زیارت ش��هید می خوانیم » اَلسالم َعلیُکم اَصفیا اهلل و 
اودائه « س��الم بر شما ای ش��هیدان ای دوستان برگزیده خدا آری 

شهادت برگزیدن و برگزیده شدن است.
 ش��هید انسانی اس��ت که راه مرگ را برگزیده البته نه برای مرگ 
بلکه به خاطر تحقق حق در زندگی بنابراین ش��هادت مرگی اس��ت 
ممتاز و متمایز از مرگ عادی درس��ت است کسی که راه شهادت را 
برگزیده از مرگ نمی هراس��د و به پیشواز مرگ می شتابد ولی مرگ 
را برای مرگ نمی خواهد بلکه هدفی متعالی و مقصد و مقصودی واال 
منظور نظر دارد که برای رسیدن بدان از مرگ و کشته شدن هراسی 
ندارد ، همان گونه که سرور و ساالر شهیدان روز عاشورا فرمود اگر بقاء 
دین جدم مستلزم کشته شدن من است پس شمشیرها مرا در یابید 
پس  ش��هادت به این معناس��ت که اگر در روزگاری هیچ راه دیگری 
برای تحقق حق وجود نداشته باشد مجاهد فی سبیل اهلل مرگ سرخ 

را به عنوان واپسین چاره برمی گزیند. 
مرگ اگر مرد است گو نزد من آ
تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ
من ز او عمری ستانم جاودان
او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ

گستره فرهنگ ایثار و شهادت در آموزه های دینی ما بسی ژرف 
تر و گسترده تر از آن است که شاید عامه بدان مالوف و مانوس اند 
از این رو تقدیس شهید و شهادت به مثابه یک فرهنگ اصیل و پویا 
و ماندگار چه در ادبیات کالس��یک ش��عر و شاعری چه در فرهنگ 
دینی پیش��ینه ای دیرینه دارد ، ش��هادت در کشور ما از یک سوی 
با رخ داد کربال و از سوی دیگر با عرفان پیوند ساختاری دارد . چه 
عاش��ورا الهام بخش ایثار و شهادت و عرفان قوام بخش آن می باشد 

این پیوند حماسه هشت سال دفاع مقدس را رقم زد.
 از آنجا که ایرانیان از آغاز گرایش شیعی داشتند و حتی پیروان 
اهل سنت در این کشور نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت ارادت 
خاصی داش��ته و دارند از این روی ش��اعران س��نی مذهب همانند 
موالنا جالل الدین بلخی) ۶۷۲-۶۰۴( که بهترین و زیباترین ش��عر 
پارس��ی را درباره ش��هدای کربال سروده یا س��یف فرغانی متوفای 

سالهای آغازین سده هشتم هجری می گوید :
ای قوم در این عزا بگریید

برکشته کرب و بال بگریید 
با این دل مرده، خنده تا چند

امروز در این عزا بگریید
دل خسته ماتم حسین اید

ای خسته دالن هال بگریید 
با پیدایش صفویه در سپهر سیاسی ایران و استقرار یک حکومت 
شیعی در این کشور شعرایی  مانند محتشم کاشانی  ) 9۰۵-99۶( 
صباحی بیدگلی ) ۱۲۰۶ ق ( وصال ش��یرازی )۱۲۶۲-۱۱9۷ ق (  
یغم��ای جندقی ) ۱۲۷۶-۱۱9۶ ق ( پا ب��ه عرصه فرهنگ نهاده و 
اش��عاری در وصف و مدح شهیدان باالخص شهدای کربال سروده اند 
همه س��اله مرثیه خوانی در دهه عاش��ورا هم��واره تقدیس و تنزیه 
ش��هیدان کربال را در بر داش��ته بنابراین مراسم دهه عاشورا موجب 

تعمیق فرهنگ و مفاهیم شهادت در جامعه ایران گردید .
این فرهنگ غنی و قویم در ایران وجود داشت با پیروزی انقالب 
اسالمی و آغاز جنگ تحمیلی که یکی از جنگ های طوالنی ، خونین 
و پرهزینه بود این فرهنگ فعال تر شد اشاره شد شهادت آمیزه ای از 
حماسه و عرفان می باشد که از آن اسطوره متولد می شود و شهدای 
جنگ هشت س��اله  واقعیتهایی هس��تند به گونه اسطوره در طول 
دفاع مقدس رزمندگان با الهام از عاش��ورای حس��ینی به جبهه ها 
می ش��تافتند . و خطبا و شعرا شهدا را به شهدای کربال تشبیه می 
کردند ، و جبهه را مس��لخ گاه عش��ق کربالی ایران و شهدا را علی 
اکبر و قاس��م و جانبازان را ابوالفضل و پدران شهدا را حسین زمان 
و ابراهیم عصر و مادران و همس��ران و خواهران شهدا را به زینب و 
رباب و ام البنین تش��بیه میکردند عاشورا موتور حرکت هشت سال 
دفاع مقدس بود به دیگر س��خن این فرهنگ ایثار عاشورائی بود که 
هش��ت سال مداوم ش��ور پاکبازی را بر می انگیخت و جوانان را به 

مسلخ گاه عشق و عرفان می کشانید.
شهدا در وصیت نامه های خود می نوشتند تا کربال نگیریم آرام 
نمی پذیریم صحنه وداع رزمنده ای جان برکف با مادرش را چه زیبا 

در شعر زیر ترسیم و تجسم یافته است.
ادامه دارد...

بهمناسبتچهلمینسالآغازدفاعمقدس

بخش اول

شاهرخی: از تولید و سرمایه گذاری حمایت می کنیم

۴۹۹ پروژه هدیه دولت تدبیر و امید به مردم هگمتانه
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شناسنامهکالمرهبر فرض کنید ما بلند شویم برویم لب مرز اظهار ارادت به حضرت بکنیم، 
نه ]نمیش��ود[؛ از داخل خانه اظهار ارادت کنیم. دو سه زیارت مهم روز 
اربعین وارد اس��ت؛ روز اربعین، همهی مردم بنشینند زیارت اربعین را 
با حال، با توّجه بخوانند و ِش��کوه کنند پیش امام حس��ین )علیه الّسالم( 
و بگویند یا سیّدالّش��هداء، ما دلمان میخواس��ت بیاییم، نشد، وضع این 

جوری است تا یک نظری بکنند، یک کمکی بکنند.

سخنان مقام معظم رهبری

نشریهسیاسی،اجتماعی،اقتصادی،ادبی
صاحبامتیاز،مدیرمسؤول:عبدالعلیمعظمی

زیرنظرهیئتتحریریه
گسترهتوزیع:غربکشور

نشاني:همدان،خیابانرکنیمطهری،نبشکوچهشهیدفریدونمعظمی،پالک79،طبقههمکف
تلفن:081-38231006

انتشارمطالببیانگردیدگاهصاحباثراستوالزامادیدگاهروزنامهنیست.

دستماهرجارسدتبلیغدانشمیکنیم
کارماجزنشرعلموخدمتفرهنگنیست

با حضور وزیر نیرو انجام شد

آغاز عملیات آبرسانی به 30 روستای همدان
وزیرنیروبابیاناینکهامسالبناداریمبهحدود
1700روس�تایکش�ورآبس�الموپایداربرسانیم
گفت:قطعابخشیازتامینآبهمدانازسدتالوار
اس�تولیبهدنبالتامی�نآبدرازمدتبرایافق

30سالهدراینمنطقههستیم.
رضا اردکانیان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امس��ال 
۲۵۰ پ��روژه بزرگ در این پویش داریم که تا پایان س��ال 

به اتمام می رسد.
وی ب��ا بیان اینکه امروز یکصد و هش��تمین پروژه که 
س��د نعمت اباد اسدآباد بود به ثمر رسید ادامه داد: امسال 
بنا داریم به حدود یک هزار و ۷۰۰ روس��تای کش��ور آب 
سالم و پایدار برسانیم که از این تعداد حدود ۴88 روستا 
تا امروز به ثمر رس��یده و مابقی در نیمه دوم س��ال انجام 

خواهد شد.

وزیر نیرو در پاسخ به اینکه آبرسانی از تالوار به همدان 
در چه وضعیتی اس��ت بیان کرد: وعده م��ا برای همدان 
خاط��ر جمعی از حیث تامین آب ش��رب و آب با کیفیت 

است.
وی اضافه کرد: قطعا بخشی از تامین آب از تالوار است 
ولی به دنبال تامین آب درازمدت برای افق ۳۰ س��اله در 
ای��ن منطقه هس��تیم و این اطمینان بخش��ی را با نهایی 

کردن و تدارک طرح الزم در این دولت خواهیم داشت.
اردکانیان در پاسخ به سوالی مبنی بر استفاده نیروگاه 
مفتح در طول سال از سوخت مازوت گفت: اینکه نیروگاه 
کل س��ال را از سوخت مازوت اس��تفاده می کند، اطالعی 
ن��دارم ام��ا همانطور که در عرصه مص��رف خانگی برق با 
کمک مردم به موفقیت هایی رس��یدم امیدوارم در مصرف 
گاز خانگ��ی هم بتوانیم در مجموع به دس��تاوردهایی در 

دولت برسیم.
وی ب��ا تاکید بر اینکه امیدوارم همکاران من در وزارت 
نفت با کمک مردم بتوانند مصرف گاز خانگی را مدیریت 
کنند گفت: امید است در فصل سرد نیروگاه های ما تحت 
تاثی��ر مصرف باالی گاز در بخش خانگی قرار نگیرند زیرا 
وقت��ی مصرف گاز خانگی افزایش یاب��د، نیروگاه ها از این 
حیث متاثر ش��ده و وزارت نفت با دش��واری می تواند گاز 

مورد نیاز نیروگاه ها را تامین کند.
 وزیر نیرو بیان کرد: وقتی با کمبود گاز مواجه باش��یم 
از س��وخت های موقت و آلوده کننده استفاده می کنیم که 
امیدواری��م با تدبیر وزارت نف��ت و همکاری مردم پاییز و 

زمستان وضع بهتری داشته باشیم.
وی در خص��وص یکپارچه س��ازی ش��رکت های آب و 
فاضالب شهری و روستایی نیز گفت: اینکه انتظار داشته 
باشیم مشکالت انباشته شده سالیان سال و صد درصدی 
آبفای روس��تایی به یکباره در اثر این تجمیع حل و فصل 

شود، غیرواقعی است و باید صبوری کرد.
 اردکانیان در خصوص مشکل فروچاله ها در بخش هایی 
از استان اظهار کرد: ابتدا باید ریشه این مشکل را دریابیم 
یکی از عوامل اس��تفاده بی مهابا از منابع زیرزمینی است 
که در این راس��تا تعادل بخش��ی منابع آب زیرزمینی در 

دستور کار است.
وی اضافه کرد: طی یک س��ال گذشته وضعیت بهتری 
ب��ه لحاظ تعادل بخش��ی آب های زیرزمینی داش��تیم به 

ط��وری که یک میلیارد مترمکع��ب از بیالن منفی 
سفره  های زیرزمینی جبران شده است.

وزیر نی��رو اضافه کرد: در زمینه تعادل 
بخش��ی ب��ه امید ب��ارش نیس��تیم و 

طرح های س��ازگاری ب��ا بارش در 
استان ها را بررس��ی می کنیم تا 

با حس��اب و کتاب بیش��تری 
روش  ک��ه  کنی��م  حرک��ت 

مناس��ب آبیاری و استفاده از آب در مصارف غیرشرب نیز 
باید با دقت باشد .

وی ب��ا بی��ان اینکه در تهران طرحی را به عنوان س��د 
مجازی دنبال می کنیم و امیدواریم در شهرهای دیگر هم 
اجرا شود افزود: ساالنه ۱8۰ میلیون متر مکعب آب قابل 
ش��رب در تهران صرف فضای سبز می شود که با موافقت 
ش��هرداری تهران و احداث تصفی��ه خانه های کوچک در 
تهران ب��ه دنبال آبیاری فضای س��بز با پس��اب فاضالب 

هستیم.
اردکانیان در پاسخ به سوالی مبنی بر گردشگری اطراف 
س��دها اظهار کرد: برای اینکه دغدغه ای برای آلودگی آب 
به ویژه شرب نداشته باشیم، مقرر شد پیرامون دریاچه ها 
و س��دها از هرگونه فعالیت انس��انی جلوگیری ش��ود اما 
ب��ا مالحظ��ات الزم و همکاری با وزارت گردش��گری این 

مناطق برای تفریح در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه از این طریق مردم از حدود۷۰ سایت 
بزرگ گردشگری کش��ور می توانند بهره مند شوند گفت: 
تع��دادی از این طرح ها آماده ش��ده ت��ا مطابق طرح های 
مش��ترک وزارت نیرو و وزارت گردش��گری اقامتگاه  های 

کوتاه مدتی برای مردم فراهم شود.
وزی��ر نیرو با ابراز امیدواری از اینکه در دولت دوازدهم 
چن��د مورد از این س��ایت ها به بهره برداری برس��د گفت: 
همدان را نیز تش��ویق می کنیم یکی از نقاط پیش��رو در 

این زمینه باشد.
س��ید سعید شاهرخی در مراسم افتتاح سد نعمت آباد 
که با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید اظهار داشت: 
یک��ی از اقدامات ارزش��مند وزیر نی��رو راه اندازی پویش" 
هرهفت��ه - الف- ب ایران اس��ت که توانس��ته اثرگذاری 

خوبی در جامعه داشته باشد.
وی ب��ا اعالم اینکه طرح های اجرای ش��ده وزارت نیرو 
در هم��دان پروژه هایی اثرگذار هس��تند، افزود: از جمله 
اقدامات موثر دولت در اس��تان 
هم��دان ایجاد س��دهای مهم 
بوده اس��ت به گون��ه ای که 
هر سال یک سد در استان 
هم��دان به به��ره برداری 

رسیده است.
اس��تاندار همدان  با 
اثرگذار  نقش  تش��ریح 
س��دهای احداث شده 
در استان هنگام بارش 
باران های س��یل آسا 
بهار  عنوان ک��رد: در 

س��ال98 با وجود اینکه همدان جزو استان های پر بارش 
کش��ور بود اما به دلی��ل وجود همین س��دها و مدیریت 

درست آنها کمترین خسارت به استان وارد شد.
وی با اش��اره به دیگر پروژه های مه��م وزارت نیرو در 
همدان  بیان کرد:  س��د خرمرود و س��د گرین در دست 
احداث بوده و پیشرفت فیزیکی خوبی دارند که امیدواریم 

به زودی به بهره برداری برسند.
شاهرخی از واگذاری 8۰۰ میلیارد تومان از پروژه های 
وزارت نیرو به بخش خصوصی در استان خبر داد و مطرح 
ک��رد: این اق��دام گام بلندی در راس��تای تحق��ق اقتصاد 

مقاومتی است.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب کشور در آیین بهره 
ب��رداری از س��د نعمت آباد گفت: با تصری��ح بر این که از 
ابتدای س��ال آبرس��انی به ۴۴8 روس��تا انجام شده است، 
اضافه کرد: هدف این پویش در س��ال جاری، آبرسانی به  
یک هزار و ۷۰8 روس��تا با جمعیت زیرپوشش 9۱۴ هزار 
نفر اس��ت که در پایان نیمه اول سال به این هدف دست 

یافتیم و آبرسانی به ۴۴8 روستا به انجام رسیده است.
حمیدرض��ا جانباز در آئین افتت��اح همزمان طرح های 
آبرسانی به ۴۰۰ روستا در ۲۰ استان که در سالن شهدای 
دولت اس��تانداری همدان برگزار ش��د؛ ضمن قدردانی از 
مس��ئولین مربوطه باب��ت گذراندن تابس��تانی با کمترین 
تن��ش مطرح کرد: این مهم علی رغم همه گیری ویروس 

کرونا و مشکالت مالی کشور رقم خورده است.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب کش��ور  با بیان این 
که از جمله اهداف مهم س��ازو کاری در پویش »هر هفته 
ال��ف _ ب _ ای��ران« در مصوبه ش��ورای عالی اداری می 
توان به ارتقای کیفیت ارائه خدمات اشاره کرد، گفت: در 
این مسیر، کلیه خدمات آبفای روستایی در آبفای شهری 
تجمیع ش��د و با این اقدام بزرگترین کوچک سازی دولت 

شکل گرفت.

وی ادامه داد: از ش��هریورماه تا آذرماه س��ال جاری به 
دو بخش ارتقای س��طح خدمات و تسهیل گری در بخش 
خدمات رسانی به روستاییان کشور و هم چنین ارزیابی از 
منظر خدمات رسانی و اجرای این هدف بزرگ توجه ویژه 

خواهیم داشت.
جانباز با اشاره به این که در تمامی استان  ها شرکت ها 
مس��تقر ش��ده و در اکثر استان ها س��ازو کارهای ابالغی 
ش��رکت ها تهیه و اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: در 
هفته بیس��ت و یکم پویش »هر هفته الف _ ب _ ایران« 
مراسم آبرس��انی به ۴۰۰ روستا در ۲۰ استان با جمعیت 
۲8۱ ه��زار نفر و اعتب��ار ۳۷9 میلیارد توم��ان و به بهره 

برداری رسید.

این مقام مس��ئول با تصریح بر این که از ابتدای س��ال 
آبرسانی به ۴۴8 روستا انجام شده است، اضافه کرد: هدف 
این پویش در س��ال جاری، آبرس��انی به  یک هزار و ۷۰8 
روس��تا با جمعیت زیرپوش��ش 9۱۴ هزار نفر است که در 
پایان نیمه اول سال به این هدف دست یافتیم و آبرسانی 

به ۴۴8 روستا به انجام رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور با بیان این که 
تا پایان س��ال گذشته آبرس��انی به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار 
نفر به انجام رس��یده است، خاطرنشان کرد: درسال جاری 
این میزان به آبرس��انی به بیش از 8 میلیون و ۱۰۰ هزار 

نفر خواهد رسید.
جانباز ادامه داد: در طی س��ال های گذش��ته، به طور 
میانگین هر هفته ۳۵ روستا آبرسانی انجام شده و در ۲۰ 

استان پروژه های مختلفی افتتاح خواهیم کرد.
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب هم��دان در آیین 
بهره برداری از س��د نعمت آباد در اس��دآباد گفت: این ۳۰ 
روس��تا جزء ۴۰۰ روس��تایی اس��ت که ام��روز به صورت 
همزمان ب��ا روش برقراری ارتباط تصویری توس��ط وزیر 

نیرو در سراسر کشور آبرسانی شدند.
سیدهادی حس��ینی بیدار اظهار داش��ت: این طرح با 
اعتبار ۴8 میلیارد تومان اجرایی ش��ده است که بر اساس 
آن ح��دود ۲8 هزار تن از جمعیت روس��تایی اس��تان از 

شبکه آبرسانی سالم و پایدار بهره مند شدند.
وی افزود: این طرح در شهرس��تان های همدان، مالیر، 
نهاوند، تویس��رکان، اس��دآباد، کبودراهن��گ و رزن برای 
آبرس��انی به 9 هزار خانواده اجرایی شده است .وی عنوان 
کرد: بر اس��اس اج��رای این طرح پنج مجتمع آبرس��انی 
نزدی��ک به ۱9۲ لیت��ر در ثانیه آب س��الم و پایدار تولید 

می شود.
حس��ینی بیدار اضافه کرد: ایجاد یک هزار و ۲۵۰ متر 
مکعب مخزن زمین��ی و ۲۵۰ متر مکعب مخزن هوایی و 
اج��رای ۶۳ هزار و ۵۷۷ متر خط انتقال و اصالح 9۶ هزار 

و ۷۵۰ متر از شبکه فرسوده از اقدامات این طرح است.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب هم��دان بیان کرد: 
برای اجرای این طرح پنج هزار و ۲9۴ متر توس��عه شبکه 

آبرسانی جدید ایجاد شده است.
وی اف��زود: در مجم��وع ۱۶۶ کیلومت��ر خطوط انتقال 

توسعه شبکه توزیع برای این طرح اجرایی شده است.
حس��ینی بیدار ادام��ه داد: به دنبال اج��رای این طرح 
برای ۲۶۳ تن به صورت مستقیم و ۷۷ تن به صورت غیر 

مستقیم اشتغالزایی شده است.
وی افزود: تامین آب ش��رب س��الم و پایدار و افزایش 
تمایل س��کونت در روستاها و کوچ معکوس به روستاها از 

مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب همدان با بیان اینکه 
مرحله دوم تصفیه خانه همدان تا پایان س��ال جاری بهره 
برداری می شود افزود: اصالح و توسعه ۲9۰ کیلومتر خط 
فاض��الب و افزایش ۷۵ درصدی جمعیت حاش��یه ش��هر 
همدان از ش��بکه فاضالب ش��هری از دیگر اقدامات چند 

سال گذشته در این بخش است.
وزیر نیرو در پویش هر هفته الف- ب-ایران )س��اخت 
و س��ازها( و )ساز و کارها( هفته بیس��ت و یکم به استان 

همدان سفر کرد.
در این س��فر س��د مخزنی نعمت آباد، آبرسانی به ۳۰ 
روس��تا در س��طح استان همدان، س��ه طرح تامین برق و 
افزایش ظرفیت در مالیر، رزن، اسدآباد را افتتاح می کند 
و عملیات اجرایی خط ۴۰۰ کیلوولت مالیر_خرم آباد نیز 

آغاز می شود.
برای این طرحها در مجموع ۵88۰ میلیارد 

ریال سرمایه گذاری شده است.

دینداري و کرونا
پس از ش��یوع کرونا و ابتالي عمومي به کووید-۱9 یکي از پرسش هایي 
که مطرح ش��د ای��ن بود که تاثیر این بیماري بر دین��داري مردم در ایران و 
جهان چیس��ت؟ البته اعتقاد به دینداري در جهان و ایران دچار تحول شده 

است. 
اخیرا رونال��د اینگلهارت مطالعه اي را در ادام��ه مطالعه قبلي خود انجام 

داده و تغییر این روند را نشان داده است. 
وي ی��ک بار در فاصله س��ال هاي ۱98۱ تا ۲۰۰۷ روند ش��اخص دیندار 
ش��دن را سنجیده و نش��ان داده بود که اکثر کشورهاي مورد مطالعه در آن 
مقطع زماني بیش از ربع قرن طول کش��ید به سوي دینداري بیشتر حرکت 

کنند. 
ولي از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱9، یعني کمتر از نیمي از دوران اول مردم این 
کشورها مسیر معکوس را طي کرده اند و حتي بعضا به کمتر از شاخص هاي 

مقطع سال ۱98۱ رسیده اند.
 براي نمونه کاهش شدید گرایش مذهبي در ایاالت متحده امریکا از همه 
کش��ورهاي دیگر برجسته تر اس��ت. آنان دالیل جالبي از این روند را توضیح 

مي دهند از جمله به رفتارهاي ناصواب کشیشان اشاره کرده اند. 
در ایران نیز ش��اخص هاي این گرایش کمابیش سنجیده مي شود ولي با 
وقوع کرونا بحث دین و تاثیرپذیري رفتار دیني مردم از این اپیدمي، جدي تر 
ش��ده است. با تعطیلي حج، مراس��م رمضان و اکنون ماه محرم و پیش تر از 
آن تعطیلي مس��اجد و زیارتگاه ها، همگي این پرسش را مطرح کرده اند  که 

ماجرا چیست و به کجا خواهد انجامید؟
 اخیرا دیدم که آقاي محس��ن حس��ام مظاهري که پژوهشگر و کارشناس 
این موضوع هستند با انتشار ویدیویي از یک مداح جوان سعي کردند ضمن 
توضی��ح و فه��م ن��گاه آن مداح، نقدي را نی��ز بر دی��دگاه او وارد کنند. وي 
نوشته است که:   »مداح جوان پربیراه نمي گوید. حرفش اینست که قدیم ها 
مریضي اي که مي آمد روضه مي گرفتند، حاال به خاطر مریضي روضه تعطیل 

مي کنند. 
همان ش��بهه اي که ب��ا تعطیلي حرم ها هم پیش آم��د که چطور ممکن 
اس��ت دارالشفا تبدیل ش��ود به محل ابتال؟ »روضه پروتکلي« مانند »ضریح 
ضدعفوني ش��ده« اس��ت. در هر دو پارادوکس��ي خفته اس��ت که در دنیاي 
افس��ون زدایي  ش��ده اي که بس��یاري مان در آن زیس��ت مي کنیم، به  چشم 

نمي آید. 
اینکه کسي تناقض را احساس کند، عجیب نیست؛ عجیب ندیدن تناقض 
و کن��ار آمدن با آن  اس��ت. منته��ا مداح جوان آدرس غلط مي دهد. مس��اله 
قدیم و جدید نیس��ت. ربطي هم به کرونا ندارد. مس��اله تفاوت جهان هاست. 
روضه اي که ش��فا مي داد و ذاکري که نفس��ش حق بود متعلق به یک جهان 
بودند و هیاتي که الیف اس��تایل است و با چند دوربین فیلمبرداري مي شود 
و کلیپ هایش در اس��مارت فون ها و ش��بکه هاي اجتماعي دس��ت  به دست 
مي چرخ��د و مداحي که خواننده مذهبي اس��ت و هن��رش را به عنوان کاال 

خریدوفروش مي کند، متعلق به جهاني دیگر. 
در جهان اولي مومنان مي رفتند/مي روند روضه که بیمه ابوالفضل ش��وند، 
در جهان دیگر اما مداحان توسط شرکت ها بیمه مي شوند. بحث خوب و بد 
نیس��ت؛ بحث تفاوت  جهان هایي اس��ت که به موازات هم وجود دارند.« این 
نقد درس��ت است، ولي به نظر مي رس��د که کامل نیست و ماجرا ابعاد مهم 

دیگري دارد که نباید از آن مغفول شد. 
هنگام��ي که اماکن زیارت��ي و روضه و دینداري آییني و توس��ل کردن؛ 
کارکرد ش��فاي بیمار پیدا مي کند، مساله دیگر این نیست که آیا روضه هاي 
قدیمي با خلوص نیت بود و روضه هاي کنوني نوعي از سبک زندگي با چند 

دوربین فیلمبرداري و قابل خرید و فروش شدن هنر مداح مي شود. 
شاید پس از انقالب براي اولین بار و به طور جدي این نگاه دیني را محسن 
مخملباف در داستان دو چشم بي سو ترویج کرد که بعدا فیلم آن نیز ساخته 
ش��د. مساله این است که اصال دیني که براي شفاي بیمار و بینا کردن چشم 
نابینا به کار آید در مقابله با اپیدمي جهان امروز ناکارآمد خواهد بود و شکست 
مي خورد. چرا؟  توس��ل به امامزاده ها و هیات ه��اي مذهبي و... براي بهبودي 
و ش��فاي بیماران ویژه و به طور معمول پس از ناامیدي از طي کردن مس��یر 

طبیعي درمان و مراجعه به پزشک جدي مي شود. 
ابت��دا بیمار را براي درمان به هر بیمارس��تان و نزد هر پزش��کي مي برند 
و خالص��ه هنگام��ي که ناامید مي ش��وند خالصانه و با توس��ل رو به س��وي 
زیارتگاه ها و عزاداري ها یا نذر و نیاز مي آورند این در همه ادیان هم هست. 

گرچه آماري نداریم، ولي به نظر مي رسد که اکثر قریب به اتفاق اینها نیز 
نتیجه اي به دس��ت نمي آورند و بیماري همچن��ان ادامه پیدا مي کند. بخش 
کوچکي که درمان مي ش��ود به این علت اس��ت که یا در ش��رایط عادي هم 
درمان مي ش��د، همچنان که افرادي داریم که پس از ناامیدي از پزشکان به 
هر دلیلي خوب مي شوند که شاید ناشي از خطاي تشخیص پزشکان باشد. 
بنابراین بهبودي در این مرحله مي تواند ناش��ي از خطاي اولیه پزشکي یا 
تغییرات شناخته نشده، یا بروز تحوالت روحي و رواني در فرد بیمار باشد که 

به علت این توسل یا تضرع خالصانه رخ مي دهد. 
ولي نکته اینجاس��ت که حتي اگر این موارد ش��فا یافتن یک درصد هم 
باش��د براي مردم برجسته و دیده مي ش��ود، ولي آن 99 درصد درمان نشده 

هیچگاه برجسته نمي شود. 
به همین علت این مس��یر شفایابي همچنان باز است و پرطرفدار ولي در 
ماج��راي کووید-۱9 قضیه فرق مي کند. چون تع��داد بیماران در اندازه هاي 
بس��یار زیاد است و حتي با حضور در مناس��ک دیني به احتمال بیشتر فرد 
مبتال مي ش��ود و چه بس��یار افرادي که از این زاویه خطر حضور در چنین 
مناس��کي را جدي نمي گرفتند و دچار تبعات آن شدند و جالب اینکه اغلب 
رهب��ران مذهبي بر خالف پیروان ش��ان بیش از دیگران خ��ود را موظف به 
رعایت دستورات ایمني و بهداشتي جهت پرهیز از ابتالي به کرونا مي دانند 
و همه اینها نش��ان گر آن اس��ت که مس��اله شفادهي و دارالش��فا بودن این 
مناس��ک در چارچوب دیگري قابل تبلیغ ب��وده و در اپیدمي جهاني قابلیت 

کاربرد ندارد.
به عالوه مقایس��ه میان کش��ورها به خوبي نشان مي دهد که راه مقابله با 
این بیماري وابس��ته به دانش و امکانات پزش��کي هر کش��وري و نیز رعایت 
دس��تورات بهداشتي از س��وي مردم آن کشور و سیاست هاي دولت هاي آنها 
است و متغیر دیگر چون دینداري نمي تواند آن را چندان توضیح دهد، مگر 

اینکه ابتالي بیشتر را تبیین کند. 
حال ممکن است سوال شود پس چرا در سال هاي ۱98۱ تا ۲۰۰۷ در جهان 
و بیش از آن دوران در ایران ش��اهد رش��د گرایش به ارزش هاي دیني بودیم؟ 
پاسخ این است که آن دیني که مردم را مجذوب خود مي کرد، شفادهنده بیمار 
نبود که براي این هدف؛ بیماران به پزش��ک و بیمارستان مراجعه مي کردند، به 
همین دلیل میانگین سن و سالمت کشورهاي بي دین یا کم اعتقاد بسیار باالتر از 

کشورهاي دیندار اعم از مسلمان یا مسیحي بود و هست. 
آن دین��ي که موجب جذب مردم ش��د، متکي بر ارزش ه��اي اخالقي و 
معنوي و عدالت بود که متاس��فانه در س��ه دهه گذشته تجربه نشان داد که 
این ارزش ها از س��وي متولیان دینداري به حاش��یه رانده شده است. از این 
رو از رغبت به دینداري نیز کاس��ته شده است. شاید این زاویه تحلیلي بهتر 
بتوان��د وضعیت موجود را در علل کاه��ش گرایش به دینداري توضیح دهد. 
با این برداش��ت، انتظار مي رود که کرونا ناکارآم��دي این گرایش را بیش از 

پیش نشان دهد.

فرهنگ


