
C M

5

 2021 آگوســـت    26   1443 محـــرم   17   1400 شـــهريورماه   4 پنجشـــنبه  
تومـــان   5000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   4111 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 

|ISNN: 2322-4665|

خبر

5

معه
خبرجا

2

ش
ورز

7

انتخاب شهردار 
در نيمه نهايى!

خيز بلند
 كشتى استان 
براى المپيك 
2024

فوق العاده 
فرهنگيان 
فراموش شد

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

روغن رتبه اول گرانى هاى يكساله همدان
6

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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ويژه هفته دولت

ند ی  ندر  ی  ر 
نگاهى به عملكرد بخش دولتى وخصوصى 

به مناسبت هفته دولت

با ما تماس بگيريد: 38264433

مصاحبه  تحليل  گزارش  عملكرد  رپرتاژ   آگهى

ميراث فرهنگى مهجور مانده است

تبريك و تهنيت 
 جنـاب آقــاي

مهندس مهدى سحاب روشن 

حميد امامى - مدير روابط عمومى 
و امور بين الملل شركت سياحتى عليصدر

انتخاب بجا و شايسته جنابعالى به عنوان
 شهردار صالح آباد

ســوابق  و  كارآمــدى  بيانگــر  كــه   
ــه  ــت  را  صميمان ــما اس ــمند ش ارزش

تبريــك عــرض مــى نمايــم.
اميــد اســت در ســايه ايــزد منــان 

همــواره پيــرو و ســربلند باشــيد.

مهندس
كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

با رأى مجلس به كابينه رئيسى 
وزرا از امروز به طور رسمى مسئوليت مى گيرند

آغاز دولت سيزدهم
■ همدان3 وزير از كابينه دارد

■ بزرگترين وزارتخانه بى وزير ماند

روز
ت 

داش
ديگر بهانه اى نيستياد

 1- روز گذشــته ماراتن بررسى وزراى 
پيشــنهادى رئيس جمهور به پايان رســيد تا 
هيأت دولت جديد با تركيبى دگرگون شــده 
كار خود را آغاز كند. هر چند درباره كابينه و 

افراد معرفى شده...
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معاون آب و فاضالب استان:

شب ها فشارآب را 
به كمترين مقدار ممكن مى رسانيم

■ انتقال آب از خالق وردى به همدان ارتباطى با منابع آبى دشت كبودراهنگ ندارد
نيمى از كارمندان مدير زن ندارند

مردان پيشتاز در مسئوليت هاى اجرايى و مديريتى
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يـادداشت روز

كوتاه از استان

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

ديگر بهانه اى نيست
 1- روز گذشــته ماراتن بررسى وزراى پيشنهادى رئيس جمهور 
به پايان رســيد تا هيأت دولت جديد با تركيبى دگرگون شــده كار 

خود را آغاز كند.
هر چند درباره كابينه و افراد معرفى شــده بحث و سخن بسيار گفته 
شد و افراد معرفى شــده در مواردى در حد انتظارات نبودند، اما با 
پايان يافتن مباحث، اكنون ديگر زمان كار و خدمت به مردم توســط 

دولت مستقر است.
2- ويژگى دولت ســيزدهم و مجلس يازدهم اين است كه بسيارى 
از كســانى كه در دولت گذشته از منتقدان و در مواقعى از دلواپسان 
بودند اكنون در دولت يا مجلس مسئوليت دارند.در واقع اين دولت 
و مجلس از منتقدان عملكرد دولت گذشــته تشــكيل شده و وعده 

بهبود شرايط را به مردم داده است.
3- دولت و مجلس اكنــون اين فرصت را در اختيار دارند كه آنچه 
را زمانــى منتقد آن بوده اند، اصالح كننــد و از ديدگاه خود از زيان 
بيشتر كشور پيشگيرى كنند.به همين دليل انتظار هم افزايى و تسريع 
در كارها و پيشــگيرى از ادامه روندهاى زيان بخش، انتظارى معقول 

از مجلس و دولت است.
4- روز گذشــته معاون اول رئيس جمهور خبرهاى خوبى از تأمين 
كاالهاى اساســى و رساندن آن به نقطه مطمئن در انبارها و همچنين 
نتيجه بخش بودن رايزنى رئيس جمهور در رهاسازى پول هاى بلوكه 

شده ايران در ديگر كشورها داده بود.
واقعيت اين اســت كه انتشار اين نوع اخبار هرچند اميدبخش است، 
اما اگر با تأثير مثبــت در زندگى مردم و تحول در وضعيت موجود 

همراه نباشد به افزايش بى اعتمادى دامن خواهد زد.
5- اتفاقاتــى كه معــاون اول رئيس جمهور از آنها خبــر داده بود، 
توفيقاتى اســت كه از زمان اســتقرار رئيس جمهــور و در كمتر از 
يك  ماه به دســت آمده و رئيس جمهور از توان وزرا در كســب اين 
توفيقات بــه دليل بى انگيزگى و آماده شــدن آنها براى خداحافظى 

برخوردار نبوده است.
حال با تشــكيل كابينه انتظار براى كسب توفيقات چندبرابرى و حل 
مشــكالت مردم كمترين انتظار از كابينه و مديران دولتى اســت كه 

شعار اصلى آن، ما مى توانيم است.
6- تالشى آغاز شده تا با ايجاد دسته بندى هايى بين دولت و مجلس، 
آنها را وارد حاشــيه كرده و وفاق وعده داده شــده رئيس جمهور را 

حتى بين اصولگرايان نيز غيرممكن كند.
اين تالش ها در شــرايطى اســت كه وفاق دامنه گسترده ترى از يك 
جنــاح دارد و همچنان انتظــار براى تحقق دولت وفاق از ســوى 

رئيس جمهور مى رود.
7- رئيس جمهور مى گويد وعده  صادق داده اســت و تالش دارد تا 
اين وعده ها صادق باشند. مجلس هم از نمايندگانى تشكيل شده كه 
در زمان انتخابات وعده تغيير و تحول داده اند و اكنون با يكدســت 
شدن قوا شرايط براى تغيير و تحول به نفع مردم و تالش براى تحقق 

وعده هاى داده شده به مردم فراهم شده است.
در اين شــرايط مشغول شــدن به حاشــيه و آوردن بهانه و فرار از 
خدمت و تغيير ندادن شرايط ديگر پذيرفتنى نخواهد بود، زيرا تمامى 

شرايط براى خدمت و كار فراهم است.

اتمام مرحله نخست واكسيناسيون فرهنگيان همدان
 دبير ســتاد مديريت كروناويروس اداره كل آموزش وپرورش اســتان از پايان مرحله 
نخســت واكسيناسيون فرهنگيان در همدان خبر داد و بيان كرد: مدارس از يكم مهرماه، 

فعاليت خود را آغاز مى كنند.
عبدا... جعفرى در گفت وگو با ايســنا، گفت: مرحله نخست واكسيناسيون فرهنگيان در 
اســتان همدان با موفقيت به اتمام رسيده و 17هزار نفر از همكاران ما در سراسر استان، 

واكسينه شدند.
جعفــرى بيــان كــرد: جمعيــت گــروه هــدف مــا 23هــزار نفــر بــود، امــا افــرادى 

ــد،  ــرده بودن ــركت ك ــن ش ــك واكس ــى ي ــه كارآزماي ــه در مرحل ــل اينك ــه  دالي ب
كوويــد مثبــت بودنــد و بــه علــت بيمــارى شــرايط دريافــت واكســن را نداشــتند، 
ــه دريافــت واكســن نداشــتند،  ــل ب ــه تماي ــرادى ك واكســينه نشــدند و درصــد اف

ــود. بســيار كــم ب
وى گفــت: مشــكلى بــراى واكسيناســيون كارمنــدان رســمى و قــراردادى مــا وجــود 
ــكارى  ــا هم ــا م ــف ب ــاى مختل ــه در گروه ه ــرادى ك ــدادى از اف ــا تع ــت، ام نداش
حق التدريســى ها  و  ســربازمعلم ها  ماننــد؛  نداشــتند،  كدپرســنلى  امــا  مى كننــد، 
ــراد را  ــن اف ــه دوم، اي ــتيم در مرحل ــالش هس ــد و در ت ــا ماندن ــيون ج از واكسيناس

ــم. ــينه كني واكس

ــا  ــدان ب ــتان هم ــرورش اس ــروس اداره كل آموزش وپ ــت كروناوي ــتاد مديري ــر س دبي
ــزود:  ــود، اف ــاز مى ش ــهريورماه آغ ــيون از 8 ش ــه دوم واكسيناس ــه مرحل ــان اينك بي
اگــر افــرادى هســتند كــه از واكسيناســيون جــا ماندنــد بــا مراجعــه بــه منطقــه محــل 

ــراى واكســينه شــدن را انجــام دهنــد. خدمــت خــود بايــد هماهنگــى الزم ب
ــان كــرد: روش هــاى  ــاه، بي ــا اشــاره آغــاز ســال تحصيلــى از يكــم مهرم جعفــرى ب
متفــاوت آموزشــى را در ايــن 2 ســال شــاهد بوديــم و هنــوز تصميــم قطعــى بــراى 
ــم ســتاد مديريــت  ــا اعــالم نشــده و منتظــر تصمي ــه م نحــوه برگــزارى كالس هــا ب
كرونــا هســتيم و متأســفانه هنــوز واكسيناســيون زيــر 18ســاله ها در دنيــا آغــاز نشــده 

ــم. ــينه كني ــوزان را واكس ــم دانش آم ــه بتواني ك

بهره بردارى از 4 طرح عمرانى نوسازى 
مدارس همزمان با هفته دولت

 مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز 
مدارس اســتان گفت كه بهره بردارى 
از 4 طرح عمرانى نوســازى مدارس 
همزمــان با هفتــه دولــت در مناطق 

مختلف اين استان آغاز مى شود.
 به گــزارش روابط عمومــى اداره كل 
نوســازى؛ توســعه و تجهيز مدارس 
استان، محمدحسين مرادى افزود: اين 
4 طرح عمرانى فضاهاى آموزشــى با  هــزار و 955 مترمربع زيربنا 

اجرا شده است.
وى همچنين از افتتاح 24 كالس درس در هفته دولت در سطح استان 
همدان خبر داد و گفت: براى بهره بردارى از اين طرح ها در مجموع 5

ميليارد و 450 ميليون تومان اعتبار هزينه شده است.
مديركل نوسازى، توســعه و تجهيز مدارس استان همدان افزود: اين 
پروژه ها شــامل نوسازى يك واحد آموزشــى در شهرستان همدان، 

2پروژه در كبودراهنگ و يك پروژه نيز در شهرستان بهار است.
وى بيــان كرد: براى اجــراى 2 طرح عمران و نوســازى واحدهاى 
آموزشى در شهرستان كبوداهنگ4 ميليارد و 200 ميليون تومان اعتبار 

هزينه شده است.
مــرادى افزود: افتتاح اين طرح هاى عمرانــى با هماهنگى فرماندارى 

شهرستان هاى تابعه در هفته دولت انجام مى شود.
مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس استان همدان با گراميداشت 
ياد و خاطره شــهيدان رجايى و باهنر، گفت: اين شــهداى بزرگوار 
بهترين الگو براى مديران در راســتاى خدمت به مردم هستند و هفته 
دولت نيز فرصتى مناســب براى بيان و تشــريح دستاوردهاى نظام و 

دولت در ارائه خدمت به مردم است.
وى با اشاره به اينكه تجهيز و نوسازى مدارس امر مهمى است كه بايد 
به آن توجه شود، افزود: براى جبران كمبود فضاى آموزشى در استان 
همدان بايد نهايت تالش خود را كنيم. بيش از 296هزار دانش آموز در 

نزديك به 2هزار  569 مدرسه تحصيل مى كنند.

كسب رتبه نخست كشورى پيام نور 
در آموزش الكترونيك

 رئيس دانشگاه پيام نور همدان از كسب رتبه نخست اين دانشگاه 
در بين دانشگاه هاى كل كشــور در حوزه آموزش الكترونيكى خبر 
داد. صفى ا... صفايــى در گفت وگو با همدان آنالين، در توضيح اين 
خبر گفت: با توجه به اينكه از 2 ســال گذشته به خاطر خطر شيوع 
ويروس كرونا، تمام مراكز آموزشى را تعطيل كرديم، پيام نور بهترين 

عملكرد را در حوزه آموزش الكترونيكى داشته است.
وى افزود: در اين راســتا،جذب دانشجو در دانشگاه پيام نور نه تنها 

كاهش يافته است، بلكه افزايش 10 درصدى داشته اند.

ايجاد 677 فرصت شغلى جديد 
براى مددجويان همدانى

 مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) اســتان همدان از ايجاد 677
مورد فرصت شغلى جهت مددجويان استان خبر داد.

به گزارش خبرنگاران جوان، محمدرسول شيخى زاده گفت: اين نهاد 
در 4 ماهه نخست ســال نسبت به پرداخت تسهيالت قرض الحسنه 
اشــتغالزايى با همكارى بانك هاى عامل براى طرح هاى كشاورزى، 

دامدارى، صنايع دستى و مشاغل خانگى اقدام كرده است.
وى افزود: در اين مدت 28ميليارد و 588 ميليون تومان تســهيالت 
قرض الحســنه اشتغال پرداخت  شــده كه يك ميليارد و 923 ميليون 
تومــان از منابع امدادى و 26ميليــارد و 665 ميليون تومان از منابع 

بانكى بوده است.

843 همدانى در محيط كار واقعى از 
آموزش هاى مهارتى بهره مند شدند

 مديركل آموزش فنى وحرفه اى استان همدان از ارائه آموزش هاى 
مهارتى در محيط كار واقعى به 843 نفر در 125حرفه و همه خوشه ها 

از ابتداى سالجارى تاكنون در اين استان خبر داد.
«وهــب مختــاران» در گفت وگو با ايرنا، با اشــاره بــه اينكه طرح 
مهارت آموزى در محيط كار واقعى از ســال 1396 اجرا شد، گفت: 
اين طرح در راســتاى انتقال مهارت و شايســتگى ها از استادكار به 

مهارت آموز همزمان به صورت توليدى- آموزشى انجام مى شود.

همدان آزمون اجراى طرح ثبت الكترونيكى 
ازدواج شد

 مديركل ثبت اســناد و امالك استان همدان بيان كرد: اين استان 
آزمونه(پايلوت) كشورى اجراى طرح ثبت الكترونيكى واقعه ازدواج 

شد.
به گزارش ايرنا، اصغر پيرهادى گفت: الكترونيكى شــدن ثبت واقعه 
ازدواج از ابتداى محرم سالجارى در دفاتر ثبت ازدواج همدان آغاز 
شده است و واقعه ازدواج هم اينك در سامانه طراحى شده از سوى 

سازمان اسناد و امالك، ثبت مى شود.
وى افزود: تمامى اطالعات شناســنامه اى عروس و داماد در سامانه 
ثبت شــده و امضا و اثرانگشــت زوجين در دفاتــر ثبت ازدواج به 

صورت الكترونيكى دريافت مى شود.  

1- فوق العاده ويژه معلمان با حقوق مردادماه پرداخت نشــده است. 
گويا دليل تأخير در حقوق مردادماه معلمان همين موضوع و تصميم 

بر پرداخت براساس احكام قبلى بوده است. 
گفتنى اســت، برخى از دولتمردان افزايش حقوق  هاى شــاغالن و 
بازنشستگان در ماه هاى پايانى دولت دوازدهم را با ابهامات بسيار و 

بدون تخصيص اعتبار الزم ارزيابى مى كنند.
2-انتشار فيلم هايى از زندان اوين، حقوق و كرامت زندانيان را به بحث 
روز تبديل كرده اســت. گويا اين فيلم ها با هك دوربين هاى اين زندان 
توسط هكرها تهيه و منتشر شده است. گفتنى است، رئيس قوه قضائيه در 

مأموريتى به دادستان خواستار بررسى اين موضوع شده است.
3- فضاى مجازى به انتصاب محســن رضايى به معاونت اقتصادى 
رئيس جمهور واكنش طنز نشان داده است. گويا پس از اين انتصاب 

تعداد زيادى لطيفه در فضاى مجازى منتشر شده است. 
گفتنى اســت، در يكى از اين لطيفه ها با استناد به انتصاب داوطلبان 
انتخابات رياســت جمهورى در كارهاى اجرايى، عنوان شده؛ معلوم 
نيســت آنچه كه در خردادماه اتفاق افتاد انتخابــات بوده يا آزمون 

استخدامى!
4- داروى 300 هزار تومانى قارچ ســياه 4 ميليون و 200هزار تومان 
شده است. گويا با افزايش مبتاليان قارچ سياه در برخى استان ها اين 

اتفاق رخ داده است. 
گفتنى اســت، فعاليت آزادانه دالالن دارو در اين شرايط رنج بيماران 

و خانواده هاى آنان را چندبرابر مى كند.
5-آمار مرگ  ومير كرونا در ايران باز هم زير سؤال رفته و آمار واقعى 
7 برابر آمار رسمى اعالم شده است! گويا هالكويى نائينى، استاد آمار 
و اپيدمولوژى دانشگاه علوم پزشكى تهران اين بار اين آمار را رد كرده 
اســت.  گفتنى است، وى ادعا كرده در زمينه كرونا تا دلتان بخواهد 
تعارض منافع وجود دارد و در حال حاضر كرونا ابزارى شده كه همه 
كارى بــا آن مى توان كرد. گويى اين بيمارى منافع بســيارى از افراد 
را تأميــن مى كند و همين تعارض منافع ها هم مانع برنامه ريزى براى 

مهار كرونا شده  است.

ــور  ــا حض ــورا ب ــته ش ــح روز گذش  صب
اعضــاى شــوراى شــهر همــدان جلســه 
ــراى انتخــاب شــهردار تشــكيل  ــى ب غيرعلن
داد كــه در نهايــت انتخــاب 4 گزينــه نهايــى 
بــراى پســت تصــدى شــهردارى همــدان بــه 

ــيدند.  ــاع رس اجم
مســعود  ســيد  شــامل  گزينه هــا  ايــن 
حســينى، مجيــد شــاكرى، رضــا ابرارخــرم، 
عليرضــا عقيقــى بــه عنــوان گزينه هــاى 
ايــن  بــه  پيش بينى هــا  هســتند.  نهايــى 
ترتيــب اســت كــه در روزهــاى آتــى يكــى 
ــورا را  ــاع رأى اعضــاى ش ــا اجم از گزينه ه

ــد داد. ــاص خواه ــود اختص ــه خ ب
در ايــن جلســه مصوبــه اى ديگــر نيــز مطرح 
ــه مناســبى  ــر اينكــه اگــر گزين شــد مبنــى ب
در روزهــاى اخيــر از بيــرون اعــالم شــود و 
بتوانــد رأى 8 نفــر از11نفــر شــورا را كســب 
ــرد  ــرار مى گي ــا ق ــن گزينه ه ــن اي ــد بي كن
كــه در روزهــاى آينــده بــا اجمــاع اعضــاى 
شــوراى شــهر، شــهردار همــدان معرفــى و 

ــود. ــالم مى ش ــردم اع ــه م ب
 رئيــس شــوراى اســالمى شــهر همــدان در 
اين بــاره نيــز بيــان كــرد: در پانزدهميــن 
ــت  ــاس اكثري ــهر براس ــوراى ش ــن ش صح

9گزينــه   بيــن  از  شــورا،  اعضــاى  آراى 
ــاى  ــه برنامه ه ــه ارائ ــه نســبت ب ــدا ك كاندي
ــهردار  ــت ش ــدى پس ــوزه تص ــود در ح خ
ــه  ــر ب ــد، 4 نف ــرده بودن ــدام ك ــدان اق هم

ــد. ــدى راه يافتن ــه بع مرحل
ــود مســگريان گفــت: شــوراى ششــم  محم

مصوبــه اى را درنظــر گرفتــه اســت مبنــى بــر 
ــن  ــته اي ــرى شايس ــه ديگ ــر گزين ــه اگ اينك
ــوراى  ــاى ش ــر از اعض ــود و 8 نف ــت ب پس
شــهر تصميــم بــه ورود گزينــه مدنظــر 
داشــته باشــند، در صــورت وجــود شــرايط 
ــت  ــودن فرص ــم ب ــًا فراه ــب و قاعدت مناس

قانونــى بــراى رونــد انتخــاب شــهردار، 
ــت. ــد پذيرف ــورت خواه ص

ــر ايــن اســت كــه  ــا ب وى افــزود: تــالش م
ــده،  ــالم ش ــى اع ــه نهاي ــى 4 گزين در بررس
بتوانيــم شــهردار منتخــب را بــراى خدمــت 

ــه مــردم فهيــم همــدان معرفــى كنيــم. ب

 استاندار همدان از بهره بردارى 287 طرح 
بزرگ با 3 هــزار و 400 ميليارد تومان اعتبار 
همزمان با هفته دولت در اين استان خبر داد.

به گزارش ايرنا، ســيد سعيد شاهرخى گفت: 
برنامه هاى ويــژه اى در هفته دولت با رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى در استان تدارك ديده 

شده كه پيگيرى و اجرا مى شود.
وى بيــان كرد: در روزهــاى پيش رو يادواره 
شهدا، به ويژه شهداى دولت، با حضور جمعى 
از مديران و مســئوالن و آحاد مختلف مردم 

استان برگزار مى شود. 

در  شــهيدرجايى  جشنواره  گفت:  شاهرخى 
استان به منظور تجليل از خدمتگزاران صادق 

مردم استان در هفته دولت برگزار مى شود.
وى افــزود: بــه واســطه ضــرورت تالش 
مضاعف و فاصله زمانــى  تغيير دولت، يك 
برنامه 100روزه در نظر گرفته شده، تا طرح ها 
و پروژه هاى مختلفى افتتاح و به بهره بردارى 

برسند.
اســتاندار همــدان گفــت: از مهرماه ســال 
گذشــته تاكنون موفق شديم 3 هزار طرح در 
حوزه هاى مختلف را در استان به بهره بردارى 

برسانيم .
وى بيــان كرد: در حوزه هاى مختلف طرح ها 
و پروژه هاى قابل و ماندگارى در اســتان به 

بهره بردارى رسيده كه تأثيرگذار هستند. 
شــاهرخى گفت: بخش خصوصى و فعاالن 
اقتصادى در همه عرصه ها، در شرايط سخت 
تحريم، با حضور در خط مقابله با تحريم ها، 
توانســتند صنعــت، معدن، گردشــگرى و 
كشاورزى ما را ســرپا نگاه دارند، اين اقدام 

قابل قدردانى است.
وى با بيان اينكه در حال حاضر 20هزار خياط 

در شــهر ازندريان مشــغول فعاليت هستند، 
افزود: 25هزار نفر در حوزه مبل ومنبت كارى 

در شهرستان مالير مشغول به كار هستند.
استاندار همدان گفت: استان همدان كمترين 
نرخ بيكارى در فصل بهار در كشور را دارد، 
كه ريشه در سخت كوشى و فعال بودن مردم 

استان دارد.
بــه گفته وى اولويت مديران اســتان توجه 
و تأكيد بر ســالمت و پيشــگيرى، كنترل و 
مقابله با كروناســت كه بايد با جديت دنبال 

شود.

 مديركل بنيادمسكن استان بيان كرد كه در 
حال حاضر 3 هزار واحد مسكونى روستايى با 
زيربناى 208 هــزار مترمربع و اعتبار 5 هزار 
و 200 ميليارد ريال در ســطح استان احداث 
و بهره بردارى شــده كه بــا اجراى اين طرح 
پروژه ملى مسكن محرومان به صورت كامل 
و 100درصد در مناطق روســتايى اين استان 

اجرا شده است.
حسن ظفرى در گفت وگو با ايرنا، گفت: در 
7 ماه گذشــته 5 هزار و 667 ميلياردريال در 
بخش بهســازى و نوسازى مسكن روستايى 

استان همدان هزينه شده است.
وى با اشــاره به بهره بردارى از 2هزار و 600

واحد مسكن ملى محرومان در تيرماه امسال 
افزود: طــرح احداث واحدهاى مســكونى 
محرومــان در قالــب يك پــروژه ملى و با 
هدف خانه دار كــردن خانوارهاى كم درآمد، 
آسيب پذير ساكن مناطق روستايى و شهرهاى 
داراى ظرفيت استقرار دائم، خانوارهاى داراى 
واحدهاى مســكونى غيرمقاوم و در معرض 

خطر و خانواده هاى محروم و بدون مســكن 
اجرايى شده است.

ظفرى گفت: اين طرح با استفاده از تسهيالت 
بانكى و كمك بالعوض دولت اجرا مى شود 
و در اين چارچوب به هر واحد مســكونى 
40ميليون تومان تسهيالت بانكى و همچنين 
35 ميليون تومان كمك هاى دولت براســاس 
استاندارى  برنامه وبودجه،  سازمان  تفاهم نامه 

همدان و بنيادمسكن پرداخت مى شود.
به گفتــه وى، اين طرح كه قرار بود با 2هزار 
واحد مسكونى در استان همدان اجرايى شود 
با تالش و پيگيرى مديران اجرايى اســتان به 

3هزار واحد افزايش يافت.
ظفــرى بيان كــرد: احداث ايــن واحدهاى 
مســكونى بــراى واگذارى بــه محرومان با 

بيش از هزار و 500 ميليارد ريال تســهيالت 
بانكى با كارمزد 5 درصد و 900 ميلياردريال 
حضــرت  حســاب 100  كمك بالعــوض 

امام(ره) و دولت انجام شده است.
وى گفت: در اســتان همدان 165هزار واحد 
مســكن روســتايى وجود دارد كه 199هزار 

خانوار در آن زندگى مى كنند.
مديركل بنيادمســكن انقالب اسالمى استان 
همــدان افــزود: در همين ارتبــاط عمليات 
بهسازى 43 روستا با 467 ميليارد ريال اعتبار 

در سالجارى در اين استان اجرا شده است.
وى گفت: در ســال 1384 مقرر شد ساليانه 
200هزار مسكن روستايى در كشور نوسازى 
و بهســازى شود كه به واســطه تالش ها از 
ابتدا سهميه قابل مالحظه اى به استان همدان 

اختصاص يافت.
مديركل بنيادمســكن استان همدان افزود: در 
همين ارتباط بيش از 148هزار فقره تسهيالت 
بهســازى و نوسازى مسكن روستايى به اين 
اســتان اختصاص يافته كه 122هزار متقاضى 
براى دريافت تســهيالت به بانك ها معرفى 
شده اند و 110هزار واحد مسكن روستايى نيز 

موفق به اخذ پايان كار شده اند.
ظفرى شاخص نوسازى و بهسازى مسكن در 
روســتاهاى كشور را 48 درصد عنوان كرد و 
گفت: به واسطه اين سهميه و تالش مضاعف 
دســت اندركاران اين شــاخص در اســتان 
همدان به 67 درصد رسيده كه بايد بر اساس 

هدف گذارى افق 1404 به 70 برسد.
مديركل بنيادمســكن انقالب اسالمى استان 
افزود: سهميه امســال استان پرداخت بيش 
از 12هزار و 350 فقره تســهيالت بهسازى 
و نوسازى مسكن روســتايى است كه اين 
رقــم بالغ بر 12هــزار و 350 ميليارد ريال 

مى شود.

حسينى، شاكرى، ابرارخرم و عقيقى صعود كردند

انتخاب شهردار در نيمه نهايى!

حميد بادامى نجات:
شهردار بايد از بدنه شهردارى 

انتخاب شود
 شهردارى يك نهاد تخصصى است و 
مديريت يكى از ويژگى هاى كامًال  الزم براى 
شهردار است و من به شخصه به كسى كه در 
بدنه شهردارى بوده و داراى تخصص كافى 

در اين زمينه است، رأى خواهم داد.
هر يك از اعضاى شورا براى انتخاب شهردار 
مالك شخصى خاص خود را دارد پس شهردار 
نيز بايد يك فرد متخصص، متعهد و آگاه باشد 
تا بتواند در تمام زمينه هاى تخصصى شهردارى 

موفق عمل كند.

مهدى حيدرى:
 شهردارى يك نهاد بسيار 

تأثيرگذار در اداره شهر است
 من براى انتخاب گزينه شخصى خود 
نيز چند برنامه ويژه با هدف گذارى هاى معينى 
دارم كه به دنبال تحقق هر يك از آن برنامه ها 
هستم و به طورقطع كسى را انتخاب مى كنم 

كه داراى شاخصه توانمندى بااليى باشد. 
شهردارى يك نهاد بسيار مهم و تأثيرگذار در 
اداره شهر است و بايد كسى كه انتخاب مى شود 
داراى ويژگى هايى از قبيل آگاهى، هوشمندى، 
توانايــى، تخصص، تدين و نگاه درســت به 

مشكالت باشد.

على رحيمى فر:
 انتخاب شهردار 

يك گزينه شخصى نيست
 انتخاب شــهردار يك گزينه شخصى 
نيســت در واقع با نظرجمعى شورا شهردار 
انتخاب مى شود طبيعتاً سعى هم بر اين است 
كــه بهترين گزينه اى كه ممكن اســت براى 
تصدى پست شهردارى انتخاب شود. اعضاي 
شوراي شهر با توجه به اعتمادي كه مردم به 
آنها كرده اند و با انتخاب يك مدير شايسته به 
رفع نياز شــهروندان كمك كنند، اما هنوز به 
جمع بندى نهايى براى گزينه انتخابى شهردار 

نرسيده ايم.

سعيد شهابى نيا: 
شهردار بايد در اسرع وقت 
خدمات مطلوبى ارائه دهد
  فردى كه به عنوان شهردار انتخاب 
مى شــود بايد در اسرع وقت خدمات را 
به صورت مطلوب ارائه دهد به طورى 
كه ســرعت خدمات شــهرى افزايش 
هوشمندســازى،  همچنين  كنــد،  پيدا 
ظرفيت هــا و توانمندى هــاى خود را 
در مديريــت شــهرى و ارائه خدمات 
به خوبى نشــان دهد و خدمات شــهر 
را به ســمت الكترونيكى شــدن پيش 

ببرد.

استاندار همدان:
287 طرح بزرگ در استان همدان به بهره بردارى مى رسد

طرح ملى مسكن محرومان به طور 100درصد 
در مناطق روستايى همدان اجرا شد
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ايميل

 از فرماندهى و پرســنل پليــس راه كبودراهنگ- قيدار براى منع 
تــردد در زمان كرونا از ورودى شيرين ســو و گل تپه به شهرســتان 

كبودراهنگ و استان همدان كمال تشكر و قدردانى داريم.
* شهروندان شيرين سو و گل تپه

 متأسفانه بدون اطالع قبلى برق روستاها قطع مى شود
5ساعت هم قطعى داريم، مگر داريم؟؟؟

چــرا برق اميرآباد بايد در 2 نوبت شــب و روز قطع بشــه؟ ديروز 
عصر تقريبًا 2ســاعت و ديشب حدود ســاعت12 بود كه قطع شد. 
موادغذايى داخل يخچال واقعًا خراب مى شــه جدا از خساراتى كه 
به وســايل برقى وارد شده اســت با اين وضعيت اقتصادى كمى به 

فكر مردم باشيد.
- اغلب نانوايى هاى كبودراهنگ ســاعت كارى را رعايت نمى كنند 
و و وقتى به نانوايى مراجعه مى كنيم با در بســته روبه رو مى شــويم 
و متأســفانه نظارت مســؤالن در اين خصوص بسيار ضعيف است، 

خواهشمنديم اين مشكل را رسيدگى كنيد. 
*معصومى

تمايزپذيرى نوجوانان
 اسدآباد-كبرى هنرى لطيف پور- خبرنگار همدان پيام: نوجوانى 
يكى از مهمترين مراحل رشــد و تحول شخصيتى انسان، و سر منشأ 
بســيارى از اتفاقات زندگى و چگونگى طى مســير زندگى اســت 
اتفاقات و تحوالت رخ داده به اندازه اى وسيع است كه روانشناسان 
بيشــتر از واژه جهش اســتفاده مى كنند.اين دوران هم به نظر خود 
نوجوان و هــم از منظر والدين دشــوارتر از دوران كودكى قلمداد 

مى شود.
 ارســطو در تعريف نوجوانى مى گويد، نوجوانان پر شــور و آتشى 
مزاجند و آماده اند خود را به دســت غرايز بســپارند. استانلى هال 

نوجوانى را دوران طوفان و تنش عاطفى مى داند.
با اين وجود بررســى هاى تجربى نشــان داده است كه به طوركلى 
آشــفتگى هاى دوران نوجوانى بيش از اندازه بزرگ جلوه داده شده 
است. در دوران نوجوانى مجموعه اى از تحوالت جسمانى، جنسى، 
عاطفى، اجتماعى و شناختى زمينه ساز تغييرات مثبت و منفى عميقى 

در زندگى نوجوان و ارتباطات با ديگران مى شود.
در اين دوران شاهد شكل گيرى كشــمكش هاى درونى بسيارى در 
نوجوان براى كســب هويت و جايگاه مشــخص و مستقلى هستيم. 
نوجوانان به خاطر فشــارهاى درونــى و خارجى در رفتار متقابل با 

ديگران دچار مشكالت بسيارى مى شوند.
ــرد  ــى رويك ــل در روانشناس ــار متقاب ــل رفت ــب تحلي ــدع مكت مب
ــى و  ــات روان ــيارى از تعارض ــل بس ــراى حل وفص ــدى را ب جدي
ــر  ــه صــرف ب ــر ايــن اســاس كــه تكي ــد، ب عاطفــى مطــرح مى كن
ــراى  ــى، ب ــات روان ــكالت و تعارض ــار مش ــرد دچ ــود ف روى خ

ــد. ــت نمى كن ــكالت كفاي ــع مش رف
به عقيده اريك برن در خيلى از مواقع شناسايى و درك صحيحى از 
نحوه ارتباطات متقابل مى تواند زمينه ســاز حل بسيارى از تعارضات 

را فراهم كند. 
برن شخصيت انسان را متشكل از 3 وجه كودك، والد و بالغ مى داند 
و معتقد اســت تعادل روانى و سالمت روحى زمانى وجود دارد كه 
اين 3 وجه در توازن و تعادل باشــند. بسيارى از مواقع رفتارهاى ما 
يا ناشى از وجه كودكانه شخصيت است يا بر مبناى پيام هاى والدانه 
ضبط شده ناشى از دوران كودكى مى باشد. اجازه ندادن رشد صحيح 
وجه بالغ شــخصيت، انسان را با تعارضات هر روزه مواجه مى كند. 
اين مســأله در دوران بلوغ و به دنبال تحــوالت درونى و خارجى 

صورت گرفته، بيشتر خود را نشان مى دهد.
نوجوانى كه از ابتداى زندگى و در دوران كودكى، نوازش هاى سالم 
و الزم براى رشد وجه كودك را دريافت نكرده و از طرفى پيام هاى 
مناسب و ســالم والدانه را دريافت نكرده باشد به طورحتم از رشد 

منطقى و سالم بالغ برخوردار نمى شود.
 هر اندازه وجه بالغ شــخصيت رشــد نيافته باشد نوجوان در حل 
چالش هاى پيش رو با مشــكالت بيشترى  مواجه خواهد شد. اجازه 
رشــد صحيح بالغ منجر به كســب مهارت هاى مهمى مى شود و در 
ادامه هرچه بيشتر شاهد رشد و بالندگى فرد خواهيم بود. در بسيارى 
از مواقع نوجوانان به داليــل مختلف قادر به ايجاد تمايز و تفكيك 
مناسب بين احساســات و افكار خود نيستند و در مواقع حساس و 
چالش برانگيز به راحتى كفه ترازو به ســمت احساســات سنگينى 
مى كند و در نهايت زندگى پر از هيجانات از هم گســيخته و تالطم 

را تجربه خواهد كرد.
توانايى تفكيــك بين قوه عقل و عواطــف و همچنين امكان حفظ 
اســتقالل فردى در عين داشــتن صميميــت با ديگران بــا عنوان 

تمايزيافتگى تعريف مى شود.
 كســب اين مهارت و بــه دنبال آن ســاير مهارت هــاى ارتباطى 
عامل بســيار مهمى براى داشــتن زندگى شاد، توانايى درك صحيح 
احساســات، تجارب و برداشــت از خــود، مهارت بــاالى كنترل 

استرس هاى زندگى و پذيرش اشتباهات است.
نوجوانــان مجهز به مهارت تمايزيافتگــى همچنين از توانايى باالى 
تاب آورى در مقابل تنش ها و چالش ها برخوردار هســتند. ســطوح 
باالتر تمايزيافتگى با سطح بااليى از رضايتمندى در زندگى، سالمت 

روانشناختى و كيفيت باالى زندگى همراه است.

تزريق بيش از 30 هزار ُدز واكسن 
كرونا در كبودراهنگ

 رعايت شــيوه نامه هاى بهداشــتى همچنان بهترين 
و مؤثرترين راه براى پيشــگيرى از ابتال به كروناست 
و شــهروندان بايد در اســتفاده از ماســك و رعايت 

فاصله گذارى اجتماعى نهايت توجه را داشته باشند.
فرماندار كبودراهنگ با بيان اينكه واكسيناســيون كرونا 
در بيش از 90 مركزدرمانى و خانه بهداشــت شهرستان 
كبودراهنگ انجام مى شــود، گفت: تاكنون بيش از 30

هزار ُدز واكســن كرونا در اين شهرســتان تزريق شده 
است.حجت ا... مهدوى در جلسه ستاد كروناى شهرستان 
كبودراهنگ با بيان اينكه هم اكنون شهرستان كبودراهنگ 
در وضعيــت قرمز مقابله با كرونا قرار دارد، با قدردانى 
از همراهــى هيأت اُمناى هيئــات  مذهبى كبودراهنگ، 
افزود: عزاداران در ايام ماه محرم با رعايت شيوه نامه هاى 

بهداشتى به عزادارى و سوگوارى پرداختند.
مدير شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كبودراهنگ نيز 
گفت: آمار مبتاليان در سطح شهرستان همچنان افزايشى 
است و 56 بيمار كرونايى در بيمارستان بسترى هستند و 

ظرفيت تنها بيمارستان شهرستان تكميل است.
على احمدى بيان كرد: در بيمارســتان مشكل اكسيژن 
نداريم و در هر دقيقه 500 ليتر اكســيژن در بيمارستان 
توليد مى شــود و 2هزار ليتر اكسيژن ذخيره داريم و به 
بيمارانى كه در منزل بســترى نيز هستند اكسيژن ارائه 
مى شــود. مدير مركز بهداشت و مسئول واكسيناسيون 
شهرستان كبودراهنگ نيز گفت: مراجعات در پيك پنجم 
حدود 2 برابر نسبت به پيك چهارم افزايش يافته است.

فرشته ســتايش از تأثيرگذارى مثبت واكسيناسيون در 
شهرســتان كبودراهنگ خبر داد و افزود: واكسيناسيون 
موجب شده كه آمار فوتى كاهش يابد و افرادى هم كه 
فوت مى كنند واكسن تزريق نكرده اند چراكه بيش از 33

هزار ُدز واكسن تحويل گرفته شده افزون بر 30 هزار دز 
واكسن تزريق شده و 3 هزار ُدز موجود است.

وعده تحول در آموزش عالى شهرستان نهاوند
 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: نماينده نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى با هدف ايجاد 
تحول در آموزش عالى در اين شهرستان با معاون علمى رئيس جمهور ديدار و گفت وگو كرد.

عليرضا شهبازى در ديدار با ستارى معاون علمى فناورى رياست جمهور و صالحى عمران 
رياست دانشگاه فنى وحرفه اى و كاظمى رياست مركز استانى دانشگاه فنى و حيدرى رياست 
دانشكده فنى نهاوند، درباره مشكالت و موانع موجود ديدار و از دستاوردهايى براى ارتقاى 

آموزش عالى شهرستان و همچنين مركز نوآورى نهاوند خبرداد.
وى همچنين از تصويب واريز400 ميليون تومان براى دانشكده فنى حاج حشمت با هدف 

توسعه مركز نوآورى نهاوند و حمايت از طرح هاى نوآورانه اين مركز خبر داد.

شهبازى همچنين اختصاص 100ميليون تومان از طرف پارك علمى فناورى رياست جمهورى 
براى تجهيز مركز نوآورى مستقر در دانشكده فنى حاج حشمت شهبازى نهاوند را از ديگر 

دستاوردهاى اين ديدار دانست.
نماينده نهاوند در مجلس همچنين اختصاص 2رشــته مهندسى كامپيوتر(ويژه دختران) و 
كاردانى حسابدارى مالى(پسران و دختران) به مجموعه رشته هاى دانشكده فنى نهاوند را از 

ديگر نتايج اين ديدار عنوان كرد.
وى گفت تخصيص يك ميليارد تومان وام كم بهره به 2 طرح فناورانه از هسته هاى فعال مركز 
نوآورى نهاوند و معرفى به بانك عامل از دســتاوردهاى اين ديدار بود كه در اين خصوص 

نهاوند رتبه نخست استان است.
شــهبازى همچنين از موافقت با جذب هزار دانشــجو در ترم تابستان در واحد خواهران 

و بــرادران به صورت 
كامًال مجــزا و جذب 
از  دانشــجو   500
كشــور  اســتان   14
فنــى  دانشــكده  در 
شهبازى  حاج حشمت 
نهاونــد بــه صورت 

مجــازى برخط و برون خط خبر داد. وى در پايان گفت: همه براى توســعه آموزش عالى 
شهرســتان بايد تالش كنيم و اميدواريم نتيجه ايــن ديدارها و گرفتن امكانات و اعتبارات 

موجب پيشرفت جامعه علمى شهرستان شود.

مهدى غنى پارسا »
 بيش از يك ماه اســت كه روســتاى ترخين آباد آب 
آشــاميدنى ندارد. مردم به اندك چشمه هاى اطراف پناه 
برده اند كه مهمترين آنها در جنوب روستاست. فاضالب 
به آب هاى زيرزمينى نفوذ كرده و به طورقطع غيربهداشتى 
است. تهيه همان آب آشــاميدنى نيز خود داستانى دارد؛ 
با آنكه از چشــمه ها صرفاً جهت آشاميدن خود استفاده 
مى كنند، اما چون در حال حاضر براى بهداشــت، حمام 
و آب موردنياز احشام در شــرايط كنونى كرونايى، آبى 

ندارند مجبورند از آب همان چشمه براى مصرف احشام 
و نيازهاى ديگرشان اســتفاده كنند. ضمن آنكه به دليل 
فاصله و كهولت ســن اكثر ســاكنان، تهيه آب برايشان 

مشكل است.
روســتاى ترخين آباد با وجود مناطق بكر گردشگرى به 
جاى آنكه اكنون قطب گردشگرى باشد مردم بطرى هاى 
آب پر شده از چشمه را روى  االغ مى گذراند و اين گونه  
آب موردنيازشــان را تأمين مى كنند آن هم از يك چشمه 

كه آبش نسبت به چندماه پيش يك سوم شده است.

مسئوالن شهرستان اسدآباد  نيز قول بر آبرسانى داده اند كه 
در حال حاضر هر 48 ســاعت تنها يك تانكر آب توسط 
اداره آب وفاضالب شهرستان به مخزن تخليه مى شود كه 
با توجه به جمعيت روستا، به هر خانوار در هر 48 ساعت 
50ليتر آب تعلق مى گيرد، آن هم به خاطر شــيب روستا، 
آب تنها در محله پايين دســت روستا و به چند خانواده 

مى رسد و مابقى قطره اى آب ندارند.
پيشنهاد مى شــود با توجه به فاصله بســياركم روستا با 

شهر(2كيلومتر) با لوله اى آب از شهر تأمين گردد.

 مالير- زهرا اميــرى - خبرنگار همدان پيام: 
مالير يكى از شهرســتان هاى پيشــتاز استان در 
شــاخص هاى مختلف است كه با برنامه حركت 
كرده و توانسته توفيقات خوبى را در شاخص هاى 

مختلف كسب كند.
اســتاندار همدان در آيين بهره بــردارى از طرح 
آبيارى نوين روســتاى كسب مالير كه با حضور 
معاون استاندار و فرماندار ويژه مالير انجام شد، 
گفت: مالير يكى از شهرستان هاى پيشتاز استان 
در شاخص هاى مختلف است كه با برنامه حركت 
كرده و توانسته توفيقات خوبى را در شاخص هاى 

مختلف كسب كند.
سيد سعيد شــاهرخى در ادامه افزود: شهرستان 
مالير همچنين با توجه به اقدامات انجام شده از 
برنامه تدوين شده ســند راهبردى توسعه استان 

جلوتر است.
را  موفقيت هــا  ايــن  كســب  دليــل  وى 
مردمانــى  از  شهرســتان  ايــن  برخــوردارى 
ســختكوش و وجــود مســئوالن و مديــران 
پرتــالش دانســت و افــزود كــه در رأس آن 
فرمانــدار ماليــر بــه عنــوان يكــى از فرمانــداران 
ــى را در  ــاى مضاعف ــورى، تالش ه ــه كش نمون
بخش هــاى مختلــف بــه عمــل آورده انــد.

شــاهرخى گفت: امروز شــاهد توفيقات خوبى 
در همه بخش هــا همچون حوزه صنعت، معدن، 
كشــاورزى، صنايع دستى و ســاير بخش ها در 
شهرســتان مالير هســتيم و اين موجب افتخار 

است.
استاندار همدان افزود: پيشــتازى اين شهرستان 
در يكى از شاخص هايى كه براى ما در سال هاى 
گذشــته مهم بود، بهره ورى هرچه بيشتر از منابع 
آب و خاك اســت كه مالير به خوبى توانسته در 

اين حوزه نيز موفق عمل كند.
160پــروژه در شهرســتان ماليــر 

بهره بردارى و كلنگ زنى مى شود
 فرماندار مالير از بهره بــردارى و آغاز عمليات 
اجرايى 160 طــرح و پروژه عمرانى و اقتصادى 
با اعتبارى بالغ بــر 530ميليارد تومان همزمان با 
هفته دولت در اين شهرستان خبر داد و گفت: با 
اجراى اين طرح ها براى  هزار و 129 نفر اشتغال 

ايجاد مى شود.
قدرت ا... ولدى روز گذشته در آيين افتتاح طرح 
كشــاورزى آبيارى نوين در روستاى «كسب» كه 
به صــورت ويدئوكنفرانس با حضور اســتاندار 
همدان برگزار شــد، افزود: از ايــن تعداد 155
طــرح بهره بردارى و عمليــات اجرايى 5طرح با 
اعتبارى بيــش از 6 ميليارد و 730 ميليون تومان 

آغاز مى شود.
وى با بيــان اينكه مالير از نظــر تعداد و حجم 
ســرمايه گذارى براى افتتــاح طرح ها و پروژه ها 
است،  اســتان  شهرســتان هاى  نخســتين  جزء 

بيان كرد: به دليل شــيوع ويــروس كرونا و قرار 
گرفتن شهرســتان هاى استان در وضعيت قرمز و 
خطرناك كرونا، بسيارى از اين طرح ها به صورت 

ويدئوكنفرانس افتتاح مى شود.
فرماندار  مالير با اشاره به توسعه شتابان مالير در 
حوزه هاى مختلف گفت: شاخص ترين پروژه هاى 
اين شهرستان طرح فروسيليس آذرخش و ديگر 
واحدهاى فرآورى فروسيليس است كه در موعد 
مقرر به بهره بردارى مى رسد و ظرفيتى عظيم در 

حوزه فروسيليس كشور است.
ولدى افزود: اورژانس 32 تختخوابى بيمارستان 
امام حســين(ع) نيز آماده افتتاح است كه در نوع 
خود در اســتان و غرب كشــور بى نظير است و 
در حوزه بهداشــت ودرمان اين شهرستان تحولى 

بزرگ را ايجاد مى كند.
وى همچنيــن از افتتاح مرحلــه دوم مجموعه 
تفريحى و گردشگرى مينى ُورلد مالير با وسعت 
30 هكتار خبر داد و گفت: در حوزه كشــاورزى 
2 شــهرك گلخانه اى گنبد با 68 هكتار و گلخانه 

حســين آباد ناظم با 58 هكتار در دست اجراست 
كه روز گذشــته از سوى وزارت جهادكشاورزى 
با تخصيص آب براى شهرك گلخانه حسين آباد 

ناظم موافقت و ابالغ شد.
ولــدى افزود: آمادگى كامل داريم ســرمايه گذار 
براى آغاز عمليات اجرايى اين شهرك گلخانه اى 
با 250 هزار ليتر آب حضور پيدا كند كه فرصتى 

مغتنم در توسعه كشت گلخانه اى است.
وى بيــان كرد: اين شهرســتان در تحقق ســند 
راهبردى توسعه 3 ســاله كه تهيه و تدوين شد، 
بــا اقدامات و كارهايى اجرايى كه انجام شــده، 

پيشتاز است.
ولدى با بيان اينكه در حال حاضر جلسات معرفى 
برنامه ها و رأى اعتماد نمايندگان مجلس شوراى 
اسالمى به وزراى پيشنهادى رئيس جمهورى براى 
تشكيل كابينه ســيزدهم در حال برگزارى است، 
افزود: طبق دستور استاندار همدان تمامى مديران 
و مجموعه استان و شهرســتان مشغول فعاليت 
هســتند و تا زمان تشــكيل كابينــه جديد، هيچ 
مديرى حق كوتاهى در ارائــه خدمات به مردم 

را ندارد.
فرماندار مالير با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان 
رجايى و باهنر و شهداى دولت، همراهى و تالش 
شــبانه روزى خبرنگاران و اصحاب رســانه اين 
شهرستان و مجموعه مديران دستگاه هاى اجرايى 
در تمامــى حوزه ها به ويژه برگزارى انتخابات و 

مقابله با كرونا را ستودنى خواند.
همزمان با آغاز دومين روز از هفته دولت 60 طرح 
كشــاورزى با اعتبارى بالغ بر هزارو 786 ميليارد 
ريال و اشــتغالزايى براى 338 نفر روز گذشــته 
توسط سيد سعيد شاهرخى استاندار همدان و از 

طريق ويدئوكنفرانس به بهره بردارى رسيد.

بحران آب در روستاها

ترخين آبادى ها آب ندارند
■  50 ليتر آب سهميه هر خانوار در هر 48 ساعت

 روستاى ترخين آباد در فاصله 2 كيلومترى شمال شهر اسدآباد و كنار دره سرسبز و 
زيباى ترخين آباد قرار دارد.

اين روســتا در حال حاضر بالغ بر 200 خانوار و جمعيتى حدود 400 نفر ساكن دارد كه 
شغل اصلى آنها باغدارى و دامدارى است.

آب آشاميدنى روستاى ترخين آباد سال 1354 از طريق لوله كشى و از قناتى در فاصله 3 
كيلومترى شرق روستا تأمين  شد.

از آنجايى كه شــبكه آبرسانى فرســوده و قنات مورد اشاره نيز سال هاست اليروبى نشده، 
بنابراين در 2 دهه گذشته، اين روستا به شدت دچار بحران شده و آسيب هايى جبران ناپذيرى 

بر پيكره آن وارد شده است. 
بحران بى آبى(آب آشاميدنى) يكى از مهمترين عوامل كوچ مردمان روستا به شهرهاست 
كه اگر اين بار به صورت درســت و زيربنايى حل نشود، به طورقطع اين روستاى زيبا و 
سرسبز خالى از سكنه مى شود، روستايى كه به يمن وجود آثار تاريخى، طبيعى و شرايط 
مساعد براى سرمايه گذارى گردشگرى، بايد قطب گردشگرى شهرستان باشد، متأسفانه 

اينگونه مورد بى مهرى و بى برنامگى مسئوالن قرار گرفته است.
در روســتاى ترخين آبــاد، عــالوه بر طبيعت بســيار زيبــا، آثارى تاريخــى و طبيعى 
مانند"درخت 700ساله " ، "زاغه هاى دستكند"، درختان مقدس "پيراسماعيل"، آثار باقى 
مانده از"آســياب هاى قديمى" و"غــار" و آبگير و... نيز وجــود دارد كه برخى به ثبت 

آثارطبيعى و تاريخى رسيده اند و برخى در شرف ثبت قرار دارند. 
ســال 1397 نيز يك واحد اقامتى گردشگرى و بومگردى در اين روستا افتتاح و پذيراى 
مســافران و گردشگران شــد كه على رغم حوادث و اتفاقات متعدد از جمله "كرونا" و 
آسيب هاى بسيار جدى به بخش گردشگرى، در طول مدت فعاليت اين مجموعه توانسته 
همچنان با رعايت تمامى پروتكل هاى بهداشــتى پذيراى مراجعه كنندگان باشد كه تأثير 
بســزايى در مهاجرت نكردن و حتــى مهاجرت معكوس داشــته و خانوارها با فروش 
محصوالت خود به مراجعه كنندگان به قيمتى مناســب، بر معيشــت آنان، تأثيرى بسيار 
مثبت گذارده اســت، اما با قطع آب آشاميدنى روســتا در يك ماه گذشته، اين واحد نيز 
تعطيل شده است. انتظار مى رود مسئوالن شهرستان، به مشكل آب آشاميدنى و همچنين 

بهسازى، پاكسازى روستا از زباله و 
همچنين ديگر مشكالت آنان توجه 
ويژه كــرده و از خالى شــدن اين 

روستا جلوگيرى كنند.

ماليــر در تمامى شاخص ها پيشتاز است
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امام جمعه: 
براى انتخاب "استاندار" يا "شهردار"
   به دنبال شخص خاصى نبوده ام 

 براى انتخابات اســتاندار يا شــهردار هيچ گاه به دنبال شخص 
خاصى نبوده و نيستم مهم مصالح مردم است.

امام جمعــه همدان در جمع تعدادى از جوانان فعال سياســى با 
تأكيــد بر اينكه نبايــد از دولت جديد انتظــار بيش از اندازه و 
معجزه داشــته باشيم، گفت: درست است كه دولت فعلى داراى 
نگاهى انقالبى و جهادى اســت، اما اين نگاه كه در عرصه هاى 
مختلف بخصوص اقتصادى ســريعًا همه مشــكالت حل شود، 

يك نگاه غيرواقعى است.
حجت االســالم حبيــب ا... شــعبانى با بيــان اينكــه در انتخاب 
استاندار، شهردار و مســئوالن، مؤلفه ها مشخص است، اما مشكل 
در مصداق هاســت، افــزود: در انتخاب اســتاندار، تصميم مجمع 
نمايندگان بر اين اســت كه با انسجام و هماهنگى عمل كنند و به 

صورت فردى در اين انتخاب دخالت نداشته باشند.
به گزارش تسنيم، وى در ادامه افزود: شخص بنده در بحث انتخاب 
شهردار و استاندار هيچ گاه به دنبال نفر خاصى نبوده و نيستم و تنها 
موضوعى كه مهم است، انتخاب فردى بوده كه مصالح نظام و مردم 

را مدنظر داشته باشد، ولو اينكه بنده را از قبل نشناسد.
امام جمعــه و نماينده ولى فقيــه در همدان با اشــاره به اينكه نظر 
شوراى سياســتگذارى ائمه جمعه و رهبر معظم انقالب بر دخالت 
نكردن ائمه جمعه در عزل و نصب هاســت، بيان كرد: ممكن است 
در اين رابطه مشورتى انجام شود، اما بنده به اين مسأله پايبند هستم 
و اصرار بر حضور شــخص خاصى نخواهم داشت، چراكه شورا 
و وزارتخانه در برابر انتخاب شــهردار و استاندار بايد پاسخگوى 
شرعى و قانونى باشند و بنابراين ورود خود را به چنين موضوعاتى 

خالف شرع مى دانم.
شعبانى با بيان اينكه در رابطه توجه دولت سيزدهم به جوان گرايى 
نبايد عجله كرد، گفت: شــايد در كابينه و استانداران مطرح شده، 
كمتــر افراد جوان به چشــم مى خورد، اما در اين كشــور بالغ بر 
17هزار مدير وجود دارد كه اســتانداران مى توانند در بين مديران 

ميانى از ظرفيت جوانان استفاده كنند.
وى با اشــاره بــه اينكه بايد صبر كنيم و در كنــار آن نيز از دولت 
خواســته جوان گرايى را مطالبه كنيم، بيان كرد: در دفتر نمايندگى 
ولى فقيه در استان و مجموعه هاى مرتبط با آن، ميانگين سنى نيروها 
كمتر از 40 سال اســت و اين به دليل اعتقاد بر استفاده از ظرفيت 

جوانان و سپردن كار به جوانان است.
شــعبانى با تأكيد بر لزوم اســتفاده از تجربيات مديران گذشــته و 
با ســابقه، گفت: جوانى از منظر اســالم از ســنين 19سالگى آغاز 
مى شــود، در حالى كه امروز در جامعه فرد 40 ساله را جوان نپخته 

عنوان مى كنند.

تعقيب حقوقى مقامات دولتى در صورت 
تأخير در تصويب بودجه

 هيأت عمومى رسيدگى به قانون بودجه تفريغ سال 1399 ديوان 
محاســبات كشور اعالم كرد: پس از مشــاهده تكرار ترك فعل در 
برخى دســتگاه هاى اجرايى جهت تهيه مقررات بودجه و خسارتى 
كه از اين كوتاهى به بيت المال وارد مى شــود، تصميم مهمى اتخاذ 

شد.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور، 
در بررســى حكم بنــد(ت) تبصره (6) قانون بودجه ســال 1399
درباره اخذ ماليات از خانه ها و خودروهاى گرانقيمت، مشــخص 
شد كه على رغم اقدام سازمان امورمالياتى در تهيه و ارسال آيين نامه 
به وزارت اموراقتصادى و دارايــى در خردادماه 1399، وزارتخانه 
مذكور با 2ماه تأخيــر و در مردادماه اين آيين نامه را به معاون اول 
رياســت جمهورى ارسال كرده اســت، اما ادامه  مسير جهت طرح 
و تصويب در هيأت وزيران متوقف شــد و بديــن ترتيب، حدود 
1/6هزار ميليارد تومان از درآمد پيش بينى شده در اين حكم، محقق 
نشــد. نكته مهم اينكه اين روند در ســال 1400 نيز در حال تكرار 

است.
هيأت عمومى ديوان محاســبات كشور جهت جلوگيرى از تكرار 
اين بدعت خســارت بار، تصميم گرفت درخصوص آن دسته از 
مصوباتــى كه آيين نامــه  آنها به دولت ارائه مى شــود، اما به هر 
دليل منجــر به طرح در هيأت وزيران نمى شــود، وزير مربوطه، 
دبيــر دولت، معاون اول رياســت جمهورى و تمامى مقاماتى كه 
در عــدم طرح موضوع در هيأت وزيران دچار اهمال، كوتاهى يا 
انجام ندادن وظيفه مى شوند، در صورت احراز تخلف، به عنوان 
مســئول متخلف مــورد تعقيب و پيگيرى در مراجع رســيدگى 

گيرند. قرار  محاسبات  ديوان 
الزم به يادآورى است هيأت عمومى ديوان محاسبات كشور متشكل 
از رئيس كل، دادســتان و مستشــاران است كه طبق ماده 36 قانون 
ديوان محاســبات، مســئوليت رســيدگى و صدور رأى نسبت به 
گزارش تفريغ بودجه ســاليانه كشــور از جمله وظايف اين هيأت 

است.

اهتمام وزير كشور دولت سيزدهم
 بر احيا و رعايت حقوق عامه است 

مهدى ناصرنژاد»
 در چهارمين روز (سه شــنبه دوم شهريورماه) بررسى صالحيت 
وزراى پيشــنهادى رئيس جمهور براى دولت سيزدهم كه در صحن 
مجلس شوراى اسالمى جريان داشــت، آقاى احمد وحيدى، وزير 
پيشنهادى براى وزارت كشــور از توجه و اهتمام خود براى احيا و 

رعايت حقوق عامه مردم در دولت آينده سخن گفت .
وحيدى كه در فرصت 30 دقيقه اى و در پاســخ به نمايندگان موافق 
و مخالف، برنامه هاى اولويت بندى شــده خود را تشــريح مى كرد، 
بيان كرد: رعايت حقوق عامه كه قانون اساســى جمهورى اسالمى بر 
آن صراحــت و تأكيد دارد، از مطالبــات مردم و الزمه جامعه امروز 
است. وزير كشــور پيشنهادى دولت ســيزدهم كه به احتمال قوى 
با توجه به سبقه درخشــان مديريتى خود، اكثريت آراى نمايندگان 
مجلس را براى تأييد خود به دست خواهد آورد، اشاره كرد، حقوق 

عامه همان مؤلفه اى است كه حقوق شهروندى نيز عنوان مى شود .
 رعايت حقوق عامه يا همان حقوق شــهروندى يك مقوله مدنى و 
ضرورى اســت كه براى حفظ كرامت انســانى و جايگاه اجتماعى 
آحاد مردم در قانون اساســى جمهورى اســالمى بيان شــده است، 
اما متأســفانه جريان هــاى شــتاب آلود و قانون گريزى ها و حركات 
مجرمانه در جامعه ما منجر به تخريب پايه هاى حقوق شــهروندى 
شده است و شــوربختى بيشــتر اينكه به لحاظ تفسيرهاى غلط از 
قوانين و بســيار قضاوت هــاى مصلحت گرايانه نيز در ســازمان ها 
و مجامع رســمى، خواســته و ناخواســته موجب تضعيف حقوق 
شــهروندى مى شود و حقوق شهروندى به تدريج زير اليه ضخيمى 
از بى توجهى ها، بى مهرى هــا، بى عدالتى ها و تبعيض ها مغفول مانده 
اســت. متأسفانه يكى از آثار بســيار مخرب ناديده انگاشتن حقوق 
عامــه در تمام حوزه هاى اجتماعى و اقتصادى، شــكل گيرى پديده 
زشــت بداخالقى هــا، بدآموزى هــا و ناهنجارى هاســت كه خيلى 
باورهاى انسان ســاز دينى و فرهنگ عمومى را هم متالشــى كرده 
اســت. بى توجهى به حقوق عامه همچنين موجب سونامى ويرانگر 
بى اعتمادى ها و عادت شــدن ارزش هاى غلط در جامعه اســت، به 
شــيوه اى كه پارتى بازى، رشــوه خوارى،  اختالس و از همه بدتر و 
گناه آلودتر، رباخوارى جايگزين رسم مروت و مردانگى، خداترسى 

و وجدان دارى شده است .
 به هر تقدير توجه وزير كشــور دولت سيزدهم به مقوله حقوق عامه 
در قانون اساســى و لزوم زنده كردن اين عنصــر قانونى در جامعه 

اسالمى و به شدت زخم خورده را بايد به فال نيك گرفت.
با تأمل بر ســخنرانى آتشين وزير كشور پيشــنهادى رئيس جمهور 
انقالبى، اينك اين دلخوشــى و اميــدوارى در اذهان عمومى متبلور 
است كه به يارى حضرت حق و در سال هاى اميدبخش پيش روى، 
شــاهد عدالت و رعايت حقوق شهروندى هموطنان ايرانى در تمام 
عرصه هاى حقيقى و حقوقى و بده وبســتان هاى اقتصادى و برقرارى 
مساوات بين حقوق توليدكننده و مصرف كننده، مراجعات به ادارات 
و ســازمان هاى دولتى و جلوگيرى از گرانفروشى و بدفروشى هاى 
دولتــى، جلوگيرى از هزينه ســازى ها براى مــردم در مراجعات به 
شــركت هاى دولتى و اصالح روش اجرايى دولــت الكترونيك و 
ديگر عرصه هاى فرهنگى، آموزشــى، ترافيك شهرى و سرانجام در 

چشم انداز زندگى و سرنوشت مردم باشيم.

محسن رضايى
 معاون اقتصادى رئيس جمهور شد

 رئيس جمهور، با صدور حكمى محســن رضايى ميرقائد را به سمت معاون 
اقتصادى رئيس جمهور، دبير شــوراى عالى هماهنگى اقتصادى ســران قوا و 

دبيرستاد اقتصادى دولت منصوب كرد.
به گزارش ايرنا، وى متولد ســال 1333  در مسجدسليمان و دانش آموخته 
مقطع دكتراى اقتصاد از دانشــگاه تهران است كه فرماندهى سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى به مدت 16سال(1360 تا 1376) و دبيرى مجمع تشخيص 
مصلحت نظام از ســال 1376 تاكنون را در سوابق اجرايى و مديريتى خود 

دارد.
الزم به يادآورى است كه رضايى به عنوان يكى از رقباى انتخاباتى حجت االسالم 

ابراهيم رئيسى به حساب مى آمد. 

بهبود روابط ايران و عربستان
 هدف اصلى نشست بغداد

 خبرگزارى رويترز در گزارشــى درباره نشســت بغداد بيان كرد كه هدف 
اصلى دولت عراق از برگزارى اين نشست بهبود روابط ميان ايران و كشورهاى 
عرب حاشــيه خليج فارس، به ويژه عربســتان اســت. به گزارش فارس، اين 
خبرگزارى در گزارشــى آورده اســت كه به نظر مى رسد هدف اصلى نشست 
بغداد كاهش تنش هايى است كه در سال هاى اخير به مناقشات آشكار ميان اين 
كشورها تبديل شده است. رويترز در ادامه اين گزارش به نقل از برخى مقامات 
عراقى نوشــت: در اين نشست موضوع جنگ يمن، اوضاع لبنان و بحران آب 
در منطقه نيز مورد بحث و رايزنى قرار مى گيرد تا شايد بتواند گامى در جهت 
بهبود روابط ميان تهران و رياض باشد، هرچند هنوز هيچ يك از آنها مشخص 

نكرده اند كه درچه سطحى در نشست حضور خواهند داشت.

موفق نبودن در احياى برجام علت
 افزايش غنى سازى ايران 

 سخنگوى وزارت امورخارجه روســيه به گزارش اخير آژانس بين المللى 
انرژى اتمى درباره افزايش ســطح غنى ســازى در ايران واكنش نشــان داده و 
علت آن را پيشــرفت نكردن در احياى توافق هســته اى تلقى كرد. به گزارش 
فارس، ماريا زاخارووا، درباره گزارش اخير آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره 
ايران گفت: اقدامات ايران براى توليد فلز اورانيوم و افزايش ظرفيت غنى سازى 
اورانيوم مغاير با برنامه جامع اقدام مشترك(برجام) پيرامون برنامه هسته اى ايران 
اســت، اما روســيه مى داند كه آنها به دليل پيشــرفت نكردن در احياى توافق 
هســته اى هســتند. وى افزود: اقدامات ايران يك انحراف ديگر از توافق هاى 
مندرج برجام اســت. درحالى كــه تحريم هاى يكجانبه آمريــكا عليه ايران و 
كشورهاى ثالثى كه با آن همكارى مى كنند، همچنان به قوت خود باقى هستند.

رأى  جلســه  روزگذشــته  عصر   
اعتماد بــه كابينه پيشــنهادى دولت 
ســيزدهم در مجلس شوراى اسالمى 
پيشنهادى  كابينه  قافله  از  شد.  برگزار 
رئيســى تنها باغگلى وزير پيشنهادى 
آموزش وپــرورش بازماند و 18وزير 
پيشــنهادى از نمايندگان رأى اعتماد 
گرفتند. با رأى نيــاوردن باغگلى در 
مجلــس، مى توان گفت كه حميدرضا 
حاجى بابايى يــك گام به بدنه دولت 
سيزدهم نزديك تر شــد. اين نماينده 
مــردم همدان در مجلس كه ســابقه 
وزارت آموزش وپــرورش را هم در 
كارنامــه خود دارد، قبــل از معرفى 
كابينه، يكــى از گزينه هاى اصلى اين 

وزارتخانه به حساب مى آمد.  
البته در اين ميان سجادى وزير ورزش 
نيز با مخالفت 108 نماينده روبه رو شد 
كه البته با موافقت 165 نماينده ديگر 
توانست مجوز شركت در جلسه هيأت 

دولت امروز را به دست آورد.  
محمدعلــى زلفــى گل، محمدمهدى 
3 رحيمى  امين حســين  و  اسماعيلى 
دولت  كابينه  همدانى  پيشنهادى  وزير 
رئيســى نيز با رأى اعتمــاد مجلس 
وزارتخانه هاى  ســكاندارى  توانستند 
برعهده  را  دادگسترى  و  ارشاد  علوم، 

گيرند. 
احسان  سيد  و  ساداتى نژاد  جواد  سيد 
مجلس  نماينــدگان  كــه  خاندوزى 
يازدهم به حســاب مى آمدند، كسب 
رأى اعتمــاد مجلــس و ورود آنها 
بــه وزارتخانه هاى جهادكشــاورزى 
و اقتصــاد، به منظــور انصراف آنها 
از نمايندگــى حوزه هــاى انتخاباتى 

مربوطشان به حساب آمد. 
 بررســى صالحيت وزراى پيشنهادى 
كابينــه دولت ســيزدهم از اول هفته 
شوراى  مجلس  كار  دستور  در  جارى 
اسالمى قرار گرفت. جلسات مجلس با 
موافقت اكثريت نمايندگان به صورت 
2 شــيفت صبح و عصر برگزار شد. 
قرار  مجلس  هيأت رئيســه  گفته  طبق 
بود كه سه شــنبه آخرين روز بررسى 
صالحيت ها بوده و جلسه رأى اعتتماد 
به كابينه دولــت در اين روز برگزار 

شود. 
با اين حال جلسه رأى اعتماد به كابينه 
ابراهيم  حجت االســالم  پيشــنهادى 
رئيســى به يك روز تأخير، در جلسه 

عصر روز گذشته برگزار شد. 
  معرفى وزرا براساس شاخص هايى 

بود كه به مردم قول داده بودم
رئيس جمهور پس از اتمام جلســات بررسى 
صالحيــت وزراى پيشــنهادى، در آخرين 
دفاعياتــش از وزراى پيشــنهادى خود در 
صحن مجلس گفت: معرفى وزرا براســاس 
شــاخص هايى بود كه نسبت به آنها در دوره 
انتخابــات به مــردم قول داده بــودم كه بر 
مبناى آن وزرا را انتخــاب كنم از جمله آن 
مى توان به شاخص هاى كارآمدى، تخصص، 

فسادستيزى و مردمى بودن اشاره كرد.
رئيســى با بيان اينكه شــرط مطلق ما نسبت 
به همه وزرا ســالمت و پاكدستى آنان بوده 
اســت، بيان كرد: اين شــرط فقط در رأى 
اعتمــاد مورد تأكيد نيســت، بلكه هميشــه 
مورد تأكيد ماست. هر زمانى معلوم شود كه 
كســى كه با دولت همــكارى مى كند، نه در 
جايگاه وزير، بلكــه در هر جايگاه ديگرى، 
كوچكترين ناسالمتى بروز دهد، اين تحمل 

نخواهد شد.
وى گفــت: همــه بدانند كه ما پاكدســتى 
و ســالمت دولتمــردان را موردتوجه قرار 
مى دهيــم. من در مبــارزه با فســاد به هيچ 
عنــوان كوتــاه نخواهم آمد، شــرط ضمنى 
من در انتخابــات موضوع مبارزه با فســاد 
بود. اگر گزارشــى موثق به دستم برسد كه 
كســى به فساد آلوده شــده براى برخورد با 
وى درنگ نخواهم كــرد، اما صرف اتهام يا 
اينكه صرفًا در جايى مكتوب شــود يا براى 
كســى اين ذهنيت پيش آيد، كافى نيست، ما 
بايد بررســى كنيم و وقتى به يك سند متقن 

رسيديم به آن رسيدگى مى كنيم.
رئيس جمهــور افــزود: هيچ اتهــام متقن و 
مســتقرى نســبت به هيچكــدام از وزراى 
پيشــنهادى وجود نــدارد و من ايــن را به 
مجلس اطمينان مى دهم كه اگر به كســى هم 
در جايى اتهامى وارد شده، آن اتهام رد شده 

است.
وى گفت: مردم تاب و توان اختالف مجلس 
و دولــت را ندارند و از خاطرات اختالفات 
گذشته دل خوشى ندارند، امروز ما به دنبال 
تعامل كامل با مجلس هســتيم. اين شرايط 
فعلى از نظر كرونا و وضعيت معيشت مردم 

مى طلبد كه دولت سريع تر تشكيل شود.
كه  مى كنم  تأكيــد  افزود:  رئيس جمهــورى 
وزراى خط مقدم اقتصاد كشور كه به پشتوانه 
رأى قوى مجلس نياز دارند ان شاءا... به اين 

رأى هم برسند.
وى با اشــاره به برخــى گاليه ها از انتخاب 
وزراى جوان، بيان كــرد: هم توانايى علمى 
و هم عملى آنان مورد توجه من بوده و اگر 
اينطور نبود چنين افرادى معرفى نمى شدند. 
مگر بنــده و آقاى قاليباف در ابتداى انقالب 
چند ســال سن داشتيم كه يكى فرمانده تيپ 
و ديگرى در دســتگاه قضائى مشغول بود؟ 
اگر ميدان بــه جوانان ندهيــم پس چگونه 
جوان گرايى پا بگيرد. براى ما مهم اســت كه 
افراد دانش كار را داشته باشند و معلوم شود 
كه با عمليات اجرايى دســتگاه را برقرار كند 

و توانايى اين را داشته باشد.
 رئيســى با تأكيد بر اينكه ما ســعى كرديم 
كابينه تركيبى از تجربه و توانمندى باشــد، 

گفت: جوانانى كه معرفى كرديم با كارشــان 
ارتباط برقــرار كرده اند و اينطور نبوده كه با 
مــدرك دكترى از دانشــگاه بيايند و معرفى 
شوند ممكن است كه آن مديريت هاى كالن 
را نداشــته باشــند، ولى با كار آشناست. ما 
مى خواهيم روحيه جوان گرايى و يك تحول 

در ساختار مديريتى ايجاد شود.
وى افزود: رأى اعتمــاد به وزرا آغاز كار ما 
با مجلس اســت، ما انتظارمان اين است كه 
همــكارى و تعامل ميان مجلس و ســطوح 
مختلف مجلس به عمل و اجرا برســد. من 
هنــوز برنامه تفصيلى را بــه مجلس تقديم 
نكردم، آنچه كه ارائه شد يك برنامه مختصر 
بود و گزيده اى از برنامه تفصيلى به شــمار 

مى رفت.
رئيسى با بيان اينكه ما در نخستين روز پس از 
رأى اعتماد نخستين جلسه دولت را برگزار 
مى كنيم، بيان كرد: ما گرفتار مسائلى هستيم 
كه يك ســاعت معطلى هم بــراى ما جايز 
نيست، از جمله وضعيت واكسيناسيون كرونا 
كه براى آن هــم در داخل پيگيرى هاى الزم 
انجام شــده و هم ارز الزم را تأمين كرديم و 
گشايش هايى در كار است. هرچند كه برخى 
معتقدند كه با اين همه دشــمنى خارجى و 
وضعيت اقتصــادى فعلى مگر مى شــود از 
مشكالت برون رفت كه ما مى گوييم با تكيه 

بر همين موجودى فعلى مى توانيم.
وى با اشــاره به موضوع سياســت خارجى 
دولت ســيزدهم افزود: ما رويكردى تعاملى 
خواهيم داشــت و رفع تحريــم  را با قدرت 
دنبال مى كنيم، ولى ســفره مردم را به آن بند 
نخواهيم زد. برخى سياست هاى موجود در 
كشور آنكه به آنها توجه كافى نشده است از 
جمله سياست هاى مقاومتى موردنظر رهبرى 
كه راهكار برون رفت كشــور از مشــكالت 
است و بناى ما هم دنبال كردن آنها به شكل 

كامل است.
 وى در پايان يادآور شــد: مردم انتظار دارند 
كه دولت زودتر شــكل بگيــرد و كارش را 
آغــاز كند، حتى اگر يــك وزارتخانه هم با 
سرپرســت بخواهد اداره شود، تأثير خود را 
دارد. پس انتظار من هم اين اســت كه همه 
عزيزان مجلس به كابينــه رأى اعتماد كامل 
دهند، و البته بدانيــد كه رأى و نظر مجلس 
هــم براى ما احتــرام دارد و هم آن را تأييد 

مى كنيم و هم به آن اعتماد داريم.
 نحوه اخذ رأى اعتماد براى وزراى 

پيشنهادى
رئيس مجلس پس از دفاع آخر رئيس جمهور 
از وزراى كابينه بيان كرد: اكنون در اختيار هر 
يك از نمايندگان يك برگه براى نوشتن نام 
هــر يك از وزرا قرار مى گيرد و اين برگه به 
هيچ عنوان نبايد جداسازى شود و بايد بدون 
هرگونه خط زدگى، مخــدوش كردن، بدون 

نام و مطلب ديگرى باشد.
محمدباقــر قاليبــاف در ادامــه گفت: براى 
19وزير پيشنهادى 19صندوق داريم كه پاى 
هر صندوق 3 ناظر بر شمارش حضور دارند. 
16نفــر از نمايندگان خانم و مابقى از بين 2

فراكســيون مجلس براى نظارت بر شمارش 
آرا انتخاب شدند.

وى در ادامه بيان كرد: نكته بعدى اين است 
كه هيچ يك از نمايندگان در هنگام شمارش 
در محوطه صحــن تردد نمى كنند و همه در 
جاى خود مى نشينند، ما دستور جلسه داريم 
و در زمان شمارش آرا، دستور مورد بررسى 

قرار مى گيرد.
قاليباف در ادامه گفــت: نكته ديگر كه بايد 
به مــردم عزيزمان بگويم اين اســت كه ما 
19وزير پيشنهادى داشــتيم و براى هركدام 
براســاس قرعه كشــى 2 موافق و 2 مخالف 
اجازه صحبت داشتند. بعضًا مردم هر حوزه 
انتخابيه انتظار داشــتند نماينده آنها صحبت 
كنند، اما براساس قرعه كشى اين فرصت در 

اختيار همه نمايندگان قرار نگرفت.

ايران نقض حقوق بشر در افغانستان را 
محكوم مى كند

 سفير و نماينده دائم ايران نزد سازمان ملل متحد در ژنو اعالم كرد 
كه تهران هرگونه خشــونت و افراط گرايى، نقض حقوق بشر و نقض 

قوانين بشردوستانه در افغانستان را قوياً محكوم مى كند.
به گزارش ايسنا، اسماعيل بقايى هامانه با ايراد يك سخنرانى در نشست 
ويژه شوراى حقوق بشــر در مورد افغانستان گفت: افغان ها مستحق 
زندگى در صلح و روابط خوب همســايگى با همسايگان خود بدون 

دخالت هاى نظامى غيرقانونى هستند.
وى بيان كرد: اين امر تنها از طريق يك دولت فراگير و متكثر متشكل 
از همه اجزاى مذهبى و قومى جامعه افغانستان محقق مى شود. روند 
صلح و آشــتى تحت رهبرى، مالكيت و كنترل افغانستان بايد به اين 
منظور تسريع شــود. دستاوردهاى ملت افغانســتان را نبايد به خطر 

انداخت.
ســفير ايران در ژنو در مورد اعمال خشونت در افغانستان گفت: ايران 
هرگونه خشــونت و افراط گرايى، نقض حقوق بشــر و نقض قوانين 
بشردوستانه در افغانستان را به شدت محكوم مى كند. هيچ جنايتى را 

نبايد بدون مجازات رها كرد.
بقايى هامانه افزود: وضعيت كنونى در افغانســتان غيرمرتبط با مداخله 
نظامى طوالنى مدت به رهبرى اياالت متحده نيست كه اين كشور را با 
ويرانى، رنج و نااميدى بى حد و حصر و بى ثباتى مواجه كرده و ناامنى 

و بى ثباتى را در منطقه گسترش داده است.
وى خطاب به آمريكايى ها گفت: آنها نمى توانند از زير بار مســئوليت 
در قبال عواقب وخيم حضور نظامى فاجعه بار در آنجا فرار كنند. ايران، 
كشــور همسايه با روابط بسيار نزديك با افغانستان، در 4 دهه گذشته 

ميزبان ميليون ها پناهنده افغان بوده است.
بنا بر گزارش العالم، سفير ايران همچنين از جامعه بين المللى خواست 
تا مسئوليت مشــترك خود از جمله كمك در تخصيص واكسن هاى 
مناســب براى تلقيح به پناهندگان افغان در برابر كوويد -19 را انجام 

دهد.

با رأى مجلس به كابينه رئيسى وزرا از امروز به طور رسمى مسئوليت مى گيرند

آغاز دولت سيزدهم
■ همدان3 وزير از كابينه دارد            ■ بزرگترين وزارتخانه بى وزير ماند

256 راى موافق
 17 راى مخالف
  10 راى ممتنع

253 راى موافق 
27 راى مخالف
 4 راى ممتنع

 222 راى موافق 
48 راى مخالف  

17 راى ممتنع

254 راى موافق 
25 راى مخالف
 8 راى ممتنع

 191 راى موافق 
77 راى مخالف 
13 راى ممتنع

214 راى موافق 
55 راى مخالف 
15 راى ممتنع

277 راى موافق 
5 راى مخالف
 3 راى ممتنع

274 راى موافق 
4 راى مخالف 
4 راى ممتنع

267 راى موافق 
14 راى مخالف
 4 راى ممتنع

205 راى موافق 
60 راى مخالف 
14 راى ممتنع

 210 راى موافق 
56 راى مخالف 
19 راى ممتنع

266 راى موافق 
16 راى مخالف
 3 راى ممتنع

 181 راى موافق 
77 راى مخالف  
28 راى ممتنع

262 راى موافق 
13 راى مخالف
 6 راى ممتنع

 198 راى موافق 
70 رأى مخالف 
18 راى ممتنع

220راى موافق 
47 راى مخالف 
15 راى ممتنع

165 راى موافق 
108 راى مخالف 

13 راى ممتنع
270 راى موافق 
10 راى مخالف
 6 راى ممتنع

76 راى موافق 
193 راى مخالف 

18 راى ممتنع

وزارت جهاد كشاورزى
سيد جواد ساداتى نژاد
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نيش و نـوش

خبـر

دستورالعمل برگزارى امتحانات شهريورماه
 مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشى وزارت آموزش وپرورش «دستورالعمل برگزارى امتحانات شهريورماه 1400» را با تأكيد بر 

رعايت پروتكل هاى بهداشتى» به استان ها، ابالغ كرد.
به گزارش ايسنا، در بخش هايى از اين دستورالعمل آمده است: زمان برگزارى آزمون براى دانش آموزان ابتدايى داراى «سطح عملكرد 
نياز به آموزش و تالش بيشــتر»، از 6 تا 15 شــهريورماه بوده و ارزشيابى از دانش آموزان دوره اول ابتدايى شامل دروس «فارسى» و 

«رياضى» و دوره دوم ابتدايى شامل دروس «فارسى»، «رياضى» و «علوم» است.
اين دستور مى افزايد: ارزشيابى در پايه هاى اول، دوم و ششم دوره ابتدايى به صورت عملكردى و در پايه هاى سوم، چهارم و پنجم 

دوره ابتدايى به تشخيص معلم و تأييد مديرمدرسه، براساس محتواى پوشه كار، انجام مى شود.
همچنين فرايند آموزش و ارزشــيابى دروس علمى و كارگاهى هنرستان هاى فنى وحرفه اى و كاردانش، با رعايت دقيق پروتكل هاى 

بهداشتى، با اولويت پايه دوازدهم، انجام مى شود.

تكذيب وقوع بارندگى هاى شديد در 16روز آينده 
 به تازگى اطالعيه اى  با عنوان «نقشه بارندگى در طول 72 ساعت آينده و ايران پر باران ترين كشور آسيا و اروپا در 16 روز آينده» 

در برخى پيام رسان ها منتشر شده است كه اداره كل هواشناسى اعالم كرده است اين موضوع تكذيب مى شود.
مديركل پيش بينى و هشدار سازمان هواشناسى،  گفت: به تازگى مجدداً اطالعيه اى  با عنوان «نقشه بارندگى در طول 72 ساعت آينده و 
ايران پرباران ترين كشور آسيا و اروپا در 16روز آينده» در شبكه  هاى اجتماعى دست به دست مى شود  در حالى كه اين اطالعيه كذب 
است و سازمان هواشناسى آن را رد مى كند.صادق زيائيان بيان كرد: هرگونه تغييرات جوى فقط از طريق سايت سازمان هواشناسى به 
آدرس IRIMO.IR و رسانه ها و خبرگزارى هاى معتبر اعالم مى شود. به گزارش فارس، وى گفت:  به مردم توصيه مى  كنيم اخبار و 
اطالعات را از منابع موثق دريافت كنند. ضيائيان افزود: همين پيام اشتباه، حدود يكى، 2 ماه پيش نيز در پيام ر سان هاى  جمعى منتشر 
و سپس تكذيب شد؛   مردم بايد توجه داشته باشند كه اطالعات هواشناسى را از  سايت سازمان و رسانه هاى معتبر دريافت كنند و به 

هر متنى در اين  حوزه بدون توجه به منبع دقيق، توجه نداشته باشند و آن را براى ديگران نفرستند.

مقايسه واكنش ايران و چين نسبت به كاهش جمعيت
چينى ها 3  هفته اى سياست هاى جمعيتى 

خود را تغيير دادند!
 تنها 3 هفته پس از سرشــمارى نفوس و احســاس خطر كاهش 
جمعيت در چين، قانونى تصويب شــد كه براســاس آن، چين براى 
افزايش نرخ زادوولد به طور رســمى قوانين خود را در مورد داشــتن 

فرزند تغيير داد و به زوج ها اجازه داده شد 3 فرزند داشته باشند!
بــه گزارش گروهى از خبرگزارى ها، مدتى پيش 2 ابرقدرت جهان با 
يك واقعيت دلهره آور روبه رو شدند؛ نتايج سرشمارى در اياالت متحده 
و چين نشــان مى دهد كه هر 2 كشــور احتماالً زودتر از آنچه تصور 

مى كردند با كاهش جمعيت روبه رو مى شوند.
علت آن اين است كه نرخ بارورى به  سرعت درحال كاهش پيدا كردن 
اســت. زمانى كه اين اتفاق رقم بخورد، جمعيت پيرتر مى شود و اين 
امر مى تواند مانع از رشد اقتصادى شود، اين چيزى است كه دولت ها 

معموالً تمايل دارند از آن دورى جويند.
چين و اياالت متحده هنوز به آن نقطه از كاهش و سالمندى جمعيت 
نرسيده اند؛ با اين حال، اين يك مشكل سخت و دشوار است و راه حل 
آســانى ندارد. برخى كشورها همچون روسيه، سعى كردند والدين را 
با اســتفاده از مشّوق هاى پولى به  سمت بچه دار شدن سوق دهند، اما 
تجربه نشان داده است سياست هايى شــبيه به اين، به  ندرت كارساز 
واقع مى شــوند؛ والدين نياز به سيســتم و نظامــى دارند كه خدمات 

بيشترى به آنها ارائه دهد.
تازه ترين سرشــمارى در چين نشان داده است كه در چند سال آينده، 
جمعيت اين كشــور كه در زمان حاضر پرجمعيت ترين كشور جهان 
اســت، كاهش خواهد يافت. در آخرين سرشــمارى، جمعيت چين 
بــه يك ميليارد و 411 ميليون نفر رســيد، دليل اين اتفاق از ســوى 
صاحبنظــران اين حوزه، سياســت طوالنى مــدت تك فرزندى و نيز 

هزينه هاى زياد مسكن و آموزش اعالم شده است.
تنها 3 هفته پس از اين سرشــمارى در چين قانونى تصويب شــد كه 
براســاس آن، چين براى افزايش نرخ زادوولد به طور رســمى قوانين 
خود را در مورد داشــتن فرزند تغيير داد؛ از اين پس، به زوج ها اجازه 

داده شده است 3 فرزند داشته باشند!
چين از ســال 1979 براى كنترل جمعيت، سياست تك فرزندى را به 
اجرا گذاشــته بود، اما كاهش نرخ رشد جمعيت در سال 2016، اين 

قانون را به داشتن حداكثر 2 فرزند افزايش داد.
اما در كشــورمان، متأسفانه تا اوايل دهه 90 عمل و عقيده مسئوالن و 
دولتمردان بر كاهش جمعيت كشور بود! از اوايل دهه 90 پيش بينى ها 
از اين خطر خبر داد كه جمعيت ايران به  ســوى كاهش و ســالمندى 
"سياست هاى كلى جمعيت" پيش مى رود! در 30 ارديبهشت ماه 1393
"سياست هاى كلى خانواده" از سوى  و در 13 شهريورماه سال 1395
مقام معظم رهبرى ابالغ شــدند؛ اين به آن معنــى بود كه زنگ خطر 

جمعيت كشور به صدا درآمده است.
مقايســه عملكرد قانون گذارانه در 2 كشــور ايران و چين نكته اى را 
عيان مى كند! كشــور ما با وجود سالمندى قطعى در 30 سال آينده و 
گذشــت 7 سال از ابالغ سياست هاى كلى، هنوز قانون اجرايى مبتنى 
برحمايت از افزايش جمعيت ندارد، اما چين تنها 3 هفته پس از اعالم 
نتايج سرشمارى نفوس و احساس خطر، سياست هاى جمعيتى خود 

را تغيير داده است!

آرمان ملى: آخرين نمكى كه بر زخم ها پاشيده شد
 نمك هم ته كشيد

آسيا: توسعه پايدار نيازمند عزم ملى
 چى مى گى؟

ابتكار: خداحافظى آقاى ديپلمات
 اى بابا حيف شدا

اعتماد: زندان اوين از درون
 عذرخواهى مى كنم درون بى نظم بود بيرونو نگاه كنيد

اطالعات: رايزنى براى آزادســازى منابع بلوكه شده در كره جنوبى و 
ژاپن

 خداقوت 
ايران: 3 اقدام فورى وزير اقتصاد
 دستور قطع آب، برق و گاز

خراسان: بازار شيرخشك گرفتار بازار ارزى
  همه جا پاى يك دالر در ميان است

دنياى اقتصاد: برگشت به ريل در وقت اضافه
 پنالتى بزن داداش تمومش كن

شرق: نفوذ به مداربسته
 جيزه عزيزجان دست نزن

شهروند: افزايش اخير قيمت ها ناشى از عوامل روانى است
 حق با تو! طفلى مردم خل شدن از دست گرانى ها

سبزينه: كرونا سوار بر زباله بيمارستانى
 چى كنه بيچاره تاكسى ها رو 3 نفره كردين ديگه جاش نمى شه

همشهرى: نقشه محروميت
 زير خاك قايمش كن، گنجى براى خودش

فارس: چه كسانى مانع ورود واكسن روسى و چينى شدند
 سايه ها

ايرنا: مجلس 3 شيفته شد
 جل الخالق به حق چيزهاى نديده و نشنيده

ايسنا: مسكن خبرنگاران اسير بى انگيزگى مسئوالن
 طفلى خبرنگاران هميشه اسيرن!

فوق العاده فرهنگيان فراموش شد
نامه حاجى بابايى به سازمان برنامه

 اعمال فوق العاده ويژه فرهنگيان در پيچ وخم اجراســت، وزارت 
آموزش وپــرورش از پيگيرى رفع ابهامــات و پرداخت مابه التفاوت 
خبر داده و رئيس كميســيون برنامه وبودجه نيز نامه اى در اين رابطه 

نوشته است.
 افزايش فوق العاده ويژه فرهنگيــان همچنان در پيچ وخم اجرا باقى 
مانده است و در حالى كه پيش از اين اعالم شده بود، فوق العاده ويژه 

با حقوق مردادماه واريز مى شود، اما اين اتفاق نيفتاد.
دولت دوازدهم در روزهــاى پايانى، اقدام به اعمال فوق العاده ويژه 
معلمان كرد و اين موضوع از سوى سازمان برنامه وبودجه ابالغ شد.

در همــان ايــام (8 مردادمــاه 1400)، رئيــس مركــز برنامه ريزى 
منابع انسانى وزارت آموزش وپرورش هشدار داده بود، مجوز افزايش 
فوق العاده ويژه معلمان براســاس نظر مراجــع حقوقى قابليت اجرا 

ندارد.
ناصر ســليمانزاده در اين باره گفته بود: اخيراً مجوزى از ســوى 
ســازمان برنامه وبودجه دريافت كرديم كه به  استناد آن فوق العاده  
ويژه مشموالن طرح طبقه بندى مشاغل معلمان از 21 تا 27درصد 
تعيين شده اســت، در اين مجوز به مصوبه دولت در سال 1393
اشاره شده است كه براساس آن نخســت اينكه سقف فوق العاده  
ويژه 21درصدى تعيين شــده اســت و دوم اينكه شامل معلمان 

نمى شد. كشور 
 در اين راســتا با چند مرجع حقوقى مشورت كرديم و اعالم كردند 
مجوز ســازمان برنامه وبودجه به  دليل اينكه در سال 1393 مشمولين 
طرح طبقه بندى مشاغل معلمان از امتياز فوق العاده برخوردار نبودند، 
قابليت اجرايى ندارد چراكه اين فوق العاده  ويژه از سال 1399 براى 
معلمان برقرار شــده است، از طرفى، سازمان برنامه نمى تواند سقف 
مصوبه دولت را رأسًا افزايش دهد، اين مصوبه قابليت اجرايى ندارد 
و اگر به اين شــكل اجرا شود، به طورقطع ورود نهادهاى نظارتى را 

به  دنبال دارد.
در همين رابطــه وزارت آموزش وپــرورش، در ارتباط با پرداخت 
حقوق مردادماه فرهنگيان بدون اعمال فوق العاده ويژه، در اطالعيه اى 
اعالم كرده اســت: پيگيرى هاى الزم بــه منظور رفع ابهامات اجراى 
احكام جديد در حال انجام اســت و به محــض حصول نتيجه در 
اســرع وقت از طريق مركــز اطالع رســانى و روابط عمومى وزارت 
آموزش وپرورش، اطالع رســانى و پس از رفع ابهامات، مابه التفاوت 

حقوق همكاران محاسبه و به حساب آنها واريز مى شود.
همچنين حميدرضــا حاجى بابايى رئيس كميســيون برنامه وبودجه 
مجلس شــوراى اســالمى در اين رابطه نامه اى به ميركاظمى رئيس 

سازمان برنامه وبودجه كشور نوشت.
وى در اين نامه تأكيد كرد:"بدون شــك جنابعالى و ســاير مسئوالن 
ســازمان برنامه وبودجه در جريان مشكالت معيشتى معلمان كشور 
هســتيد و دغدغه رفع اين تنگناها و مشــكالت را هم داريد و اين 
موضوع از برنامه هاى دولت مردمى آقاى رئيســى اســت، بنابراين 
پرداخت فوق العاده ويژه معلمان به اســتناد بنــد 10 ماده 68 قانون 
مديريــت خدمات كشــورى با رعايت مصوبه مــورخ 15بهمن ماه 
1393 هيأت وزيران براى مشمولين طرح طبقه بندى مشاغل معلمان 
كشــور به ميزان حداقل 21 و حداكثر 27 درصد و براساس ترتيبات 
منــدرج در جز 5 بند الف تبصره 12 قانون بودجه ســال 1400، در 
دولت قبل در احكام حقوقى معلمان درج شــد و فرهنگيان هم اين 

مبلغ را در تأمين هزينه هاى زندگى خود لحاظ كرده اند.
تأخير در پرداخت اين مبلغ موجب دلســردى فرهنگيان از قول هاى 
مساعد دولت مردمى خواهد شد و در معيشت آنها تاثيرگذار خواهد 
بود. خواهشــمند است مقرر فرماييد نســبت به استقرار بهره مندى 
فرهنگيان از مبلغ اين فوق العاده با ســازوكارهاى انعطافى بودجه از 
قبيــل جابه جايى اعتبار و... اقدام الزم به عمل آيد ضمنًا كميســيون 
برنامه وبودجــه مجلس آمادگى هرگونه مســاعدت در اين زمينه را 

دارد."

شكوفه رنجبر »
 با پيشرفت انقالب صنعتى در كشور، شغل 
كارمندى نيز رواج پيدا كرد و رفته رفته تعداد 
كارمندان از تعداد كارگران پيشــى گرفت به 
طورى كه در حال حاضر و با شرايط اقتصادى 
موجود بسيارى از جوانان تمايل دارند پس از 
پايان تحصيل در يك دستگاه دولتى مشغول به 
خدمت شوند، اما متأسفانه همين چالش هاى 
اقتصادى ســبب شــده تا در بين ارگان هاى 
دولتــى وضعيت كارمندان چندان دلچســب 
نباشــد به طورى كه تعداد زيادى از كارمندان 
در بخش هــاى مختلف دولتى يــا قراردادى 
هستند و يا با تعريف كار معين جذب شده اند.

در اســتان همدان نيز تا پايان ســال 1399، 
و  مديريت  ســازمان  اطالعــات  براســاس 
برنامه ريزى اســتان بيش از 50 هزار و90 نفر 
كارمند در بخش هاى مختلف ادارى مشغول 
به فعاليت هســتند كه 32 هزار و540 نفر از 
آنان قرارداد رسمى دارند و 4 هزار و242 نفر 

با تعريف قراردادى كار معين جذب شده اند.
همچنين در بين كاركنان دستگاه هاى اجرايى 
استان 6هزار و839 نفر نيروى پيمانى،  2هزار 
و342 نفــر نيروى قــرارداد كارگرى، 3 هزار 
و975 نفر نيروى شركتى و 3 هزار و419 نيرو 
كه قراردادهايشان متفاوت از اين بخش هاست 

در حال فعاليت هستند.
در ايــن بين 41 درصــد از جامعــه آمارى 
كارمندان در اســتان همدان زنان هســتند كه 
شامل  20هزار و586 نفر مى شوند و 59درصد 
مردان همچنين در پست هاى مديريتى و ميانى 
ســازمان ها باز هم اين مردان هســتند كه در 
استان همدان مسئوليت اجرايى برعهده دارند 
به اين معنا كه 75 درصد مديران استان مردان 

و 25 درصد آنان زنان مى باشند.
ميانگين سنى كارمندان در استان همدان با اينكه 
بين 40 تا 51 ســال گزارش شــده اســت، اما 
متأسفانه در برخى از دستگاه هاى دولتى استان 
مانند استاندارى، اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمى، 
ســازمان حج و زيارت و... آمار سن كارمندان 

بيشتر از سن ميانگين اعالم شده است.
از طرفى با اينكه هرســاله تعــداد زيادى از 
دانشــجويان و جوانان تحصيلكرده همدانى 
كه مهارت هاى علمى و استعدادهاى اجرايى 
خوبى هم از قضا دارند فارغ التحصيل مى شوند 
و بــه دنبال رؤياى كارمنــدى در آزمون هاى 
ورودى ادارات شــركت مى كننــد با اين حال 
هنوز 20درصد از نيروى كار ادارى اســتان از 

افراد غيربومى تأمين مى شود و تنها 80 درصد 
كارمندان همدانى و بومى استان هستند.

همين اتفاق همواره سبب شده است كه حتى 
افرادى كه اكنون چند ســالى است به عنوان 
كارمنــد در بدنه دولت مشــغول به فعاليت 
هســتند از جايگزين شــدن رابطه ها به جاى 

قوانين ادارى در جذب نيرو گاليه مند باشند.
ع.م يكى از كارمندان چند ســال خدمت در 
يكى از ادارات استان است كه به تازگى پس 
از 15سال خدمت تبديل وضعيت شده است 
و قراردادش از پيمانى به رســمى تبديل شده 
اســت او به خبرنگار ما مى گويد: متأسفانه در 
جذب نيرو براى دســتگاه هاى اجرايى چيزى 
كه بيشــتر از هر مؤلفه اى قدرت دارد رابطه 
اســت و شايسته ســاالرى در ادارات دولتى 

استان به هيچ وجه ديده نمى شود.
او معتقد اســت اگر كارمندى ارتباطات با افراد 
داراى نفوذ در اداره نداشته باشد نمى تواند كارى 
از پيش ببرد و مجبور است سال ها منتظر بماند 
تا آيا روزى نيروى رسمى اداره شود يا نه كه با 
اوضاع كنونى ديگر كمتر اداره اى حاضر مى شود 

نيروهايش را تبديل وضعيت كند.
م. ر 35 ســاله اســت و حدود 7 سال است 
كه به صورت قــرارداد پيمانكارى با يكى از 
ادارات خدمات رسان استان مشغول به فعاليت 
است. او نيز گاليه مند است كه با اينكه بارها 
درخواســت تبديل وضعيت شــغلى خود را 
داشته، اما از سوى مديران ميانى و مديرعامل 
مجموعه توجه چندانى به درخواستش نشده 

اســت تا جايى كه افرادى كه با روابط بيرون 
ســازمانى و به واســطه نســبت با برخى از 
چهره هاى سياســى استان با سابقه كمتر وارد 

اداره شده اند و شرايط بهترى از او دارند.
او ادامــه مى دهد: قرارداد پيمانكارى از نامش 
مشخص است يعنى ما كارمندان دولتى هستيم 
كه از ســوى اداره محل خدمتمان به اجبار به 
پيمانكاران آن ســازمان تحميل مى شــويم و 
حقوقمان را بايد پيمانكار بدهد اين است كه 
در سال هر چند ماه يك بار حقوق ما پرداخت 

مى شود و حق اعتراضى هم نداريم.
ع. ب يكى از كارمندان با ســابقه در اســتان 
همدان اســت كه ســابقه فعاليت اجرايى در 
بخش هاى مختلــف زيرمجموعه اداره محل 
خدمت خود را دارد او با اينكه معتقد اســت 
امنيت در شــغل كارمندى تا حدودى وجود 
دارد، اما مى گويد: افزايش حقوق 20درصدى 
با تورم 74 درصدى با هــم همخوانى ندارد 
و حتى اضافه كارى ها هــم جوابگوى تأمين 
مخارج زندگى نيســت از طرفى اضافه كارى 
براى تمام كارمندان لحاظ نمى شود و مديران 
به ســاليق خود ميــزان ســاعت كار اضافه 

كارمندان را تأييد مى كنند.
اين شرايط در حالى اســت كه گاليه اصلى 
بســيارى از كارمندان در دستگاه هاى اجرايى 
استان اجراى ضد و نقيض قانون همسان سازى 
حقوق و جايگزين شــدن روابط بر ضوابط و 

قوانين است.
كارمندانى كه در ادارات زيرمجموعه وزارت 

كشــور فعاليت مى كنند هم بــه نوعى ديگر 
معترض هســتند آنان مى گوينــد يك طرح 
فوق العاده ويژه كه حدود يك ســال پيش در 
كشــمش دولت و مجلس قرار گرفته بود و 
قرار بــود 50 درصد حقوق دريافتى نيروهاى 
رســمى به حقوقشان اضافه شود و به تبع آن 
ديگر نوع قراردادهاى پيمانى، شــركتى و كار 
معين نيز تغيير مى كرد محقق نشــده است و 
در حال حاضر ميزان دريافتى آنان به نســبت 
كاركنان برخــى از ادارات نيمه خصوصى كه 

خدمات رسان هستند بسيار كمتر است.
با اين وجود در اســتان همدان مى توان ادعا 
كرد بــا بيش از 50 هــزار كارمنــد به طور 
ميانگين افراد بيشــتر عالقه مند براى ورود به 
دستگاه هاى دولتى هســتند تا اينكه به دنبال 
انجام كارهــاى كارآفرين و فعاليت در بخش 

خصوصى باشند.
در همين راســتا آموزش وپرورش همدان با  
22هــزار و114 نفر كارمند، شــهردارى هاى 
اســتان با 2هزار و882 نفــر، مديريت درمان 
تأمين اجتماعى با هزار و188نفر و دانشگاه هاى 
علوم پزشــكى اســتان با 9 هــزار و716 نفر 

بيشترين تعداد كارمند را دارند.
همچنيــن 4 هــزار و920 نفــر از كارمندان 
اســتان با استفاده از ســهميه خانواده شهدا و 
ايثارگران جذب دستگاه هاى دولتى شده اند كه 
بيشترين آنان در مركز بيمه سالمت، اداره كل 
امورمالياتى اســتان و مديريت حج و زيارت 

مشغول به خدمت هستند.

نيمى از كارمندان مدير زن ندارند

مردان پيشتاز در مسئوليت هاى اجرايى و مديريتى

بررسى وضعيت قراردادهاى كارمندان استان 
50090تعداد كل كاركنان استان 

32540كارمندان رسمى 

6839كارمندان پيمانى 

4242كارمندان قرارداد معين 

2342كارمندان قرارداد كارگرى 

3975كارمندان شركتى 

3419ساير 

بيشترين تعداد كارمندان (باالى هزار نفر)رديف
آموزش وپرورش استان همدان1
شهردارى هاى استان همدان2
مديريت درمان تأمين اجتماعى3
كارمندان علوم پزشكى، خدمات درمانى، بهداشت و سالمت4

اداراتى كه بيشترين تعداد كارمندان را دارندرديف
دانشگاه علوم پزشكى همدان 1

دانشگاه علوم پزشكى اسدآباد 2

كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 3

ارگان هاى فاقد نيروى قراردادى رديف

كميته امداد امام خمينى(ره)1

صدا و سيما مركز همدان 2

حوزه هنرى 3

تأمين اجتماعى 4

بانك ها: ملى، كشاورزى، صنعت و معدن، توسعه صادرات 5

كمترين كارمندان تحصيلكرده رديف
شهردارى هاى استان همدان1

بانك هاى ملى 2

شركت غله و خدمات بازرگانى 3

اداراتى كه باالترين ميانگين سنى كارمندان رديف
را دارند

استاندارى 1

اداره  كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 2

مديريت حج و زيارت 3
گمرك 4

درصد 
وضعيت 
استخدام 
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نگاه

بازتعريف ساختار توزيع در ايران
 آب در خوابگاه مورچگان

 ترديدى نيست كه دولت حجت االسالم رئيسى در شرايط اقتصادى 
بسيار ويژه اى فعاليت خود را آغاز كرده است.

اقتصاد ايران يكى از ســخت ترين دوره هاى تاريخى خود را ســپرى 
مى كند و برون رفــت از اين وضعيت خواســته  افكارعمومى، فعاالن 
اقتصادى و البته سياستگذاران است و اگر چنين نبود شعارهاى اقتصادى 
به محورى ترين شعار اعالمى كانديداها در انتخابات رياست جمهورى 
تبديل نمى شــد. نگاهى به گزارش اخير بانك مركزى درخصوص نرخ 
رشد بخش صنعت نگرانى ها در اين حوزه را تشديد مى كند. بر اساس 
اين گزارش نرخ رشد صنعت در خردادماه سالجارى 7/7 درصد بوده، 

اما در تيرماه اين رشد در محدوده 2/5درصد در نوسان بوده است.
برآوردهاى بانك مركزى نشان مى دهد صنايع فلزات اساسى و كانى هاى 
غيرفلزى، 2گروهى هستند كه رشد شــاخص توليد آنها در خردادماه 
مثبت بوده، ولى در تيرماه منفى شده است. به نظر مى رسد بخشى از اين 
اتفاق به قطع برق و كاهش حجم برق تخصيصى به واحدهاى توليدى 

سيمان و فوالد بازمى گردد.
شــايد يكى از بحران ترين حوزه ها در اقتصاد ايران بخش انرژى باشد. 
يكى از بزرگترين دارندگان ذخاير انرژى جهان حاال با كمبود آشــكار 
انرژى روبه روست، آن هم در شرايطى كه تحريم هاى نفتى، سهم ايران 

از بازار جهانى نفت را كاهش داده است.
 قصد اينجا، اما تمركز بر بحران توليد نيست چراكه ابعاد اين بحران براى 
تصميم گيران و سياستگذاران روشن اســت؛ اما بحران توزيع در ايران 
بحرانى به شــدت جدى و فلج كننده براى توليدكننده و مصرف كننده 
اســت و حل آن از ضروريات اساســى اقتصاد در شرايط كنونى تلقى 

مى شود.  
سيدرضا فاطمى امين در برنامه هاى اعالمى خود 20 اولويت براى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برشمرده است. يكى از اين اولويت ها به طور 
مشــخص به مســأله توزيع بازمى گردد، اما در ميان اين 20 اولويت، 2 
اولويت ديگر نيز به صورتى غيرمستقيم، حل مشكل توزيع را در ايران 
نشانه مى رود. در برنامه هاى وزير پيشنهادى، "افزايش كارآيى نظام توزيع 
كاال و خدمات"، "مديريت بازار و تأمين كاالهاى اساســى" و "رصد و 
رهگيرى كاالهاى هدف و قاچاق پذير" از جمله اولويت هايى است كه 
بدان اشــاره شده است كه هر 3 هدف ،  به طور مستقيم و غيرمستقيم، با 

حل بحران توزيع محقق مى شود.
بند 23 سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى ابالغ شده از سوى مقام معظم 
رهبرى نيز بر اصالح نظام توزيع بر«شفاف ســازى و روان سازى نظام 
توزيع و قيمت گذارى و روزآمدسازى شيوه هاى نظارت بر بازار» تأكيد 
دارد. نظام توزيع كاال مجموعه فرايندهاى موجود بين توليد تا مصرف 
را در برمى گيرد. اين مجموعه شــامل نگهــدارى، حمل ونقل، پخش، 
عمده فروشى و خرده فروشى است، اما در رأس همه اينها نظام مديريت 

فرايندهاى مذكور اهميت دارد.
 ضرورت بازبينى كاركردى سامانه هاى جديد

در سال هاى اخير با هدف بهسازى نظام توزيع، سامانه هاى متعددى از 
جمله ســامانه جامع انبارها و مراكز نگهدارى كاال، سامانه شناسه كاال، 
سامانه سنجش اعتبار، پرتال ارزى يا نظام يكپارچه معامالت ارزى نيما، 
سامانه جامع حمل ونقل و ســامانه جامع امورگمركى در قالب سامانه 
جامع تجارت راه اندازى شده اند. به نظر مى رسد وقت آن رسيده است 
اثربخشــى اين سامانه هاى جديد و كاركرد آنها در تجارت كشور مورد 

بازبينى قرار گيرد.
 تجربه ناگوار و تلخ سال هاى اخير در مديريت كاالهاى اساسى با وجود 
تخصيص ارز  4 هزار و200 تومانى، به هم ريختگى بازار مرغ و گوشت 
و كمبود نهاده هاى دامى در عين تخصيص ارز ترجيحى و كمبود سيمان 
و ميلگرد در ماه هاى اخير به واسطه كاهش حجم توليد، نشان از اهميت 

اين بازبينى و بررسى دوباره كاركرد سامانه ها دارد.
 تأســف بار اينجاست كه توليدكننده و مصرف كننده در غياب مديريت 
دقيق حوزه توزيع هر دو به زيان كنندگان بالقوه در ســاختار اقتصادى 
كنونى تبديل مى شوند و تحليل رفتن بخش صنعت در ايران، در صورت 

تداوم اين وضعيت گريزناپذير خواهد بود.
با توجه به گذشــت 4 دهه از انقالب اسالمى و تجربه توزيع كوپنى 
كاالهاى اساســى، مصرفى و حتى سرمايه اى در دهه 60 و نيمه دهه 
70، انتظار مى رفــت بلوغ نظامات بازرگانى ايران زودتر از اينها رخ 
مى داد، اما هنوز بحران اين بخش به شــكل ملموس و كاربردى حل 

نشده است. 
الزم به يادآورى اســت نظام مندى شبكه توزيع تنها الزام بخش صنعت 
نيســت، اتفاقاً بررســى نشــان مى دهد يكى از اصلى ترين مشكالت 
بخش كشــاورزى در اين حوزه نهفته اســت و فاصله عظيم و عجيب 
قيمت محصوالت كشــاورزى از توليد تا مصرف ســبب شده است 
بنيه مالى كشــاورزان دائماً در اين ساختار تحليل رود و از سوى ديگر 
مصرف كنندگان نيز به واسطه باال بودن بيش از حد قيمت ها مجبور به 

كاهش حجم مصرف خود باشند.
از ســوى ديگر تجربه كرونا نيز نشــان داد بحث نظام مندسازى شبكه 

توزيع، جزو اولويت هاى اساسى نظام بهداشت ودرمان كشور است.
در اين فضاســت كه دالالن دارو، دالالن ارز، دالالن موادغذايى، دالالن 
سيمان، دالالن خودرو، دالالن مسكن، دالالن آهن و دالالن ساير اقالم 
 فضاى اقتصادى ايران را تســخير مى كنند و هرجا سودى هست، آن را 

نصيب جيب هايشان مى كنند.
اتاق بازرگانى ايران گزارشــى مبســوط در اين خصــوص ارائه و در 
آن تأكيد كرده اســت: «عدم شــفافيت و نبود قانون جامع در كشور از 
جمله چالش هاى نظام توزيع در ايران اســت. تعدد مراكز برنامه ريزى 
و تصميم گيرى نيز چالشى غيرقابل انكار اعالم شده است چراكه اتاق 
اصناف، وزارت صمت، شــركت هاى پخــش، وزارت اقتصاد، بانك 
مركزى، وزارت جهادكشاورزى و وزارت راه وشهرسازى از جمله مراكز 

دخيل در اين امر هستند.»
 شفاف سازى نظام توزيع در ايران و برنامه ريزى براى خروج از توزيع 
رانتى كاالهاى توليدى، بدون ترديد سيماى اقتصاد ايران را تغيير مى دهد.

شــكى نيست حل اين بحران در ميان مدت به بازگشت سود حاصل از 
توليد به توليدكنندگان در همه ســطوح و كاهش عمومى نرخ تورم در 
جامعه منجر شود. بى ترديد نظام مندسازى توزيع چون آبى در خوابگاه 
مورچگان مى تواند بســاط داللى در اقتصاد ايــران را برچيند از اين رو 
مقاومــت برابر چنين انقــالب بزرگى دور از ذهن نيســت اما اهداف 
اعالمى رئيس جمهور جديد مبنى بر مبارزه با فســاد و ارتقاى شفافيت 
اين اميدوارى را ايجاد مى كند دولت ســيزدهم عزم خود را براى حل 

اين بحران جزم نمايد.  
* سيد عباس حسينى
 عضو هيأت مديره انجمن صنفى كارفرمايان صنعت سيمان

افتتاح 60 طرح كشاورزى در همدان 
 رئيس ســازمان جهادكشــاورزى اســتان همدان از افتتاح 60 طرح 

كشاورزى در هفته دولت سال 1400 در همدان خبر داد. 
به گزارش ايســنا، منصور رضوانى جالل در جمع خبرنگاران، گفت: اين 
طرح ها به همت ســازمان جهادكشاورزى اســتان همدان و با اعتبارى 
افزون بر هــزار و 786 ميليارد ريال و اشــتغالزايى براى 338 نفر افتتاح 

مى شوند. 
وى بيــان كــرد: در بخــش مديريــت آب و خاك 32 طرح بــا اعتبار 

122/3ميليــارد ريال و در حوزه معاونت توليدات دامى 7 طرح با اعتبار 
112ميليارد ريال به بهره بردارى مى رسد.

رضوانى جــالل گفت: همچنين در بخش معاونت بهبود توليدات گياهى 
18طــرح با اعتبار 777ميليارد ريال و در بخــش مديريت صنايع تبديلى 

كشاورزى 3 طرح با اعتبار 775 ميليارد ريال افتتاح مى شود. 
وى با اشاره به اينكه از اين طرح ها 3 طرح به  صورت ويدئوكنفرانس به 
افتتاح مى رســد، افزود: طرح گلخانه هيدروپونيك به مساحت10هزار و 
368 مترمربع با ظرفيت 400 تن و اشتغالزايى 11نفر در شهرستان فامنين 

و به نمايندگى از 60 طرح كشاورزى استان افتتاح شد. 

رضوانى جالل گفت: همچنين پروژه بوقلمون گوشتى شهرستان درگزين 
با ظرفيت 8 هــزار قطعه و اعتبار20هزار ميليون ريــال به نمايندگى از 
60 طرح افتتاح شده كشاورزى ســازمان جهادكشاورزى استان همدان 

بهره بردارى شد.
رئيس ســازمان جهادكشاورزى اســتان همدان در ادامه بيان كرد: از 
اين 60 طرح 2 طرح در شهرســتان اســدآباد، 3 طرح در شهرســتان 
بهار، يك طرح در تويســركان، 8 طرح در فامنين، 19طرح در مالير، 
2 طرح در شهرســتان نهاوند، 4 طرح در رزن، 7 طرح در درگزين و 

5 طرح در همدان است.  

شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفى خانوارهاى استان همدان و درصد تغييرات شاخص 
                                                       نام استان                         

گروه هاى كاالهاوخدمات

ماه مرداد

شاخص
درصدتغييرات شاخص نسبت به

ماه مشابه ماه قبل
سال قبل

مجموع ماه هاي منتهي 
به ماه جاري نسبت به 
دوره مشابه سال قبل

دوازده ماه منتهي به
   ماه جارى نسبت به دوره 

مشابه سال قبل
339,92,740,545,747,8شاخص كل

408,84,149,953,055,6خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات

1407,74,251,454,056,3- خوراكي ها و آشاميدني ها

404,24,250,953,356,1  خوراكي ها

337,82,333,044,260,2      نان و غالت

436,96,157,461,048,3      گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هائ آنها

437,16,256,660,647,7          گوشت قرمز و گوشت ماكيان

435,05,363,964,753,3          ماهي ها و صدف داران

396,36,263,466,060,8      شير، پنير و تخم مرغ

363,80,679,285,269,3      روغن ها و چربي ها

453,63,736,134,654,0      ميوه و خشكبار

465,13,982,362,560,8      سبزيجات (سبزي ها و حبوبات )

430,94,660,767,865,3شكر، مربا، عسل، شكالت و شيريني(قند و شكر و شيريني ها)

384,56,038,736,629,7محصوالت خوراكي طبقه بندي نشده در جاي ديگر

479,34,560,466,060,2چاي، قهوه، كاكائو، نوشابه و آب ميوه (نوشابه هاي غير الكلي)

2435,81,121,534,142,1- دخانيات

307,91,935,241,543,5كاالهاي غير خوراكي و خدمات

3389,82,149,051,846,6- پوشاك و كفش

4228,91,224,135,334,5- مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها

239,71,422,033,336,4      مسكن

237,71,421,933,236,2          اجاره

278,51,525,135,339,2 خدمات نگهداري و تعمير واحد مسكوني  (خدمت )

182,00,037,547,624,9      آب ، برق و سوخت

5508,42,350,364,267,5- مبلمان و لوازم خانگي و نگهداري معمول آنها

6241,00,238,133,031,9- بهداشت و درمان

7409,33,539,342,756,4- حمل ونقل

8202,10,64,29,820,2- ارتباطات

9424,90,835,441,148,2- تفريح و فرهنگ

10224,70,230,029,925,1- آموزش

11415,34,458,860,345,7- هتل و رستوران

12303,41,335,139,537,4- كاالها و خدمات متفرقه

366,02,944,148,150,1شاخص كل (بدون اجاره)

404,13,447,152,555,5كاالها

249,21,127,432,133,0خدمات

617,44,147,260,379,2كاالهاى بادوام

368,83,447,550,650,6كاالهاى بى دوام

429,51,944,053,054,1كاالهاى كم دوام

442,95,458,855,354,5خوراكى هاى تازه

368,12,842,951,357,8ساير خوراكى ها

179,20,017,220,016,6خدمات عمومى

غزل اسالمى »
 نرخ تورم همدان به 47/8 درصد رسيد. 
تورم 12ماه منتهى به مردادماه 1400 نسبت 
به دوره مشــابه سال گذشــته 47/8 درصد 
افزايش يافت كه در مقايسه با نرخ ميانگين 

كشورى 2/6درصد باالتر است.
براساس گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم 
اســتان همدان، همانند ميانگين كشورى، از 
ابتداى ســال 1400 رو به باال بوده اســت. 
به طورى كه نــرخ تورم در 12مــاه منتهى 
بــه فروردين ماه نســبت به دوره مشــابه 
سال گذشــته در اســتان 42/3 درصد، در 
ارديبهشــت ماه 44/4 درصــد، در خردادماه 
46/3درصد، در تيرمــاه 47/4 درصد و در 

مردادماه 47/8 درصد بوده است.
رتبه اســتان همدان در شاخص كل تورم در 
12ماه منتهى به مردادماه سالجارى 12 و در 

تيرماه 8 بوده است. 
طبق اين گزارش در بين شاخص هاي مورد 
آمارگيري، روغن ها و چربى ها با 69/3درصد 
با بيشــترين افزايش درصــدر جدول تورم 
اســتان قرار گرفته و مبلمان و لوازم خانگى 
و نگهدارى معمول آنها با 67/5 درصد رتبه 
دوم را در يك سال گذشته در اختيار داشته 

است. 
اما بيشــترين نرخ تورم يكساله در تيرماه با 

64/7 درصد مربوط به مبلمان، لوازم خانگى 
و نگهدارى معمول آنها بوده اســت. نان و 
غالت نيــز از فروردين ماه تــا خردادماه با 
65/5درصــد، هرماه در صــدر گرانى هاى 

يكساله قرار داشته است.
اين درحالى اســت كه روغــن و چربى ها 
در يك ســال گذشته در ســطح كشور در 
ارديبهشــت ماه، تيرماه و مردادماه به ترتيب 
با 61/3درصــد، 78/4درصد و 85/9 درصد 
در صدر جدول گرانى ها قرار داشــته و در 
خردادماه با 69/9 درصد رتبه دوم را داشــته 
اســت. كاالى بادوام نيــز در فروردين ماه با 
85/3 درصد و در خردادماه با 88/3 درصد 

در صدر جدول تورم بوده است.
همچنين درصد تغيير شاخص كل تورم نقطه 
به نقطه در مرداد ماه نسبت به ماه مشابه سال 

گذشته
40/5 درصد است. يعني خانوارهاي استان 
به طور ميانگين 40/5 درصد بيشتر از مردادماه 
سال 1399براى خريد يك «مجموعه كاال و 

خدمات يكسان» هزينه كرده اند.
بررســي تغيير شاخص قيمت نقطه به نقطه 
اســتان (ماه مشابه ســال گذشته) از كاهش 
درصد شــاخص از فروردين ماه تا مردادماه 

1400 حكايت دارد.
در مردادماه سالجارى سبزيجات و حبوبات 

با 82/3 درصــد باالترين نرخ تورم نقطه به 
نقطه (مردادماه 1400 نســبت بــه مردادماه 
1399) اســتان همدان را داشته و روغن ها 
و چربى ها بــا 79/2درصد در پله دوم تورم 

نقطه به نقطه استان قرار دارد.
آب و برق و ســوخت نيز بــا 24/9درصد 
كمترين نرخ تــورم نقطه به نقطه در مردادماه 

را به خود اختصاص داده است.
براي محاســبه اين نرخ ها، اطالعات مربوط 
بــه 520 قلــم كاال و خدمــات اســت كه 
هركدام با توجه به سهمي كه از كل مخارج 
خانــوار دارند با مراجعه بــه حدود 2 هزار 
پاســخگوياني شامل  منبع اطالعاتي، يعني 
خانوارهــا، مراكز فــروش كاال و خدمات 
مصرفي و اطالعات ثبتــي، قيمت آنها اخذ 

مي شود.
اين 520 قلم كاال شامل خوراكي، نوشيدني، 
دخانيــات، زيورآالت، پوشــاك، آموزش، 
بهداشت، مسكن، حمل ونقل و ارتباطات و... 
مي شود و در مجموع 12هزار قيمت براي هر 

ماه جمع آوري مي شود.
نكته قابل توجه اين اســت كه قيمت اقالم 
دارايي و سرمايه اي نظير طالي آب شده، ارز 
و سكه (كاالهاي ســرمايه اي) در نرخ تورم 

مدنظر قرار نمي گيرد.
تورم پايين در يك كشــور پيامد توســعه و 

تورم همدان 48 درصد شد

روغن رتبه اول گرانى هاى 
يكساله همدان

پيشــرفت آن كشور اســت. اكثر اقتصاددانان وجود تورم پايين 
يعنــي در حد 3 تــا 4 درصد افزايش ســاليانه قيمت ها و يا به 
طوركلي نرخ تورم كمتر از 8درصد در ســال را براي رشــد و 
توسعه اقتصادي كشــورها الزم و مفيد مي دانند، ولي تورم 10

تا 25درصد در ســال را تورم شديد مي نامند و دولت ها بايستي 

با اين گونه تورم ها مبارزه كنند. به طوري كه اكثر كشــورهاي در 
حال توسعه داراي تورمي كمتر از 10درصد مي باشند.

در كشــورها، براي مبارزه با تورم، كاهش سطح مطلق قيمت ها 
به طور معمول امكان پذير نيست. چون همراه با تورم هزينه هاي 

توليد نيز افزايش مي يابند.

 معاون توسعه بهره بردارى از آب 
همدان  استان  آب وفاضالب  شركت 
بــا تأكيد بر اينكه هنوز برنامه قطعى 
آب براى اســتان پيش بينى نشــده 
اســت، بيان كرد: حدود 3 ماه است 
كه مديريت فشار آب از ساعت 23
تا 4 صبح اعمال مى شود كه موجب 
مى شــود فشار آب به كمترين مقدار 

ممكن برسد.
حميدرضا نيكــداد در توضيح قطع 
آب شــبانه در برخى مناطق شهر به 
همدان پيام گفت: در برخى مجتمع ها 
از پمپ آب روى لوله ها استفاده شده 
تا فشار آب به طبقات باال برسد، اما 
در مشــاهدات ميدانى متوجه شديم 
كــه برخى ها از ايــن پمپ ها براى 
همه واحدها استفاده كرده اند و يا در 
مواردى پمپ را در طبقه اول به كار 
برده اند درصورتــى كه بايد از طبقه 

سوم به  بعد استفاده شود.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه يكى از 
مجتمع هاى 12واحدى از 12دستگاه 
پمپ آب اســتفاده كرده، افزود: در 
اين صورت حق همســايگان پايمال 
مى شــود چون يك مجتمع با چند 
دســتگاه پمپ آب بــه راحتى تمام 
آب محله را به سمت خود مى كشد 
و شــبكه با اختالل مواجه شــده و 
منــازل آن محله با قطعى آب مواجه 

مى شوند.

نيكــداد گفت: پمپاژ آب بايد از يك 
مخزن كوچك صــورت بگيرد تا به 

شبكه آب فشار وارد نشود.
معاون توســعه بهره بــردارى از آب 
همدان  استان  آب وفاضالب  شركت 
با تأكيد بر اينكه شب ها آب را قطع 
نمى كنيم و با پايين آوردن فشارآب 
مى خواهيم لوله ها بدون آب نمانند، 
بيــان كرد: در چنين شــرايطى فقط 
طبقــات اول و دوم مقــدارى آب 

خواهند داشت.
وى گفت: بــا ادامه اين روند و نبود 
نزوالت آسمانى احتماالً سد تا پايان 

مهرماه آب خواهد داشت.
نيكداد با اشــاره به اينكه متوســط 
مصرف آب توسط هر ايرانى روزانه 
چيزى در حدود 190 ليتر اســت كه 
اين رقم 40 ليتر بيش از اســتاندارد 
جهانى اســت، بيان كرد: در راستاى 
مديريت شرايط فعلى، تهيه و نصب 
فشارشــكن در مكان هاى موردنياز، 
انجام عمليات نشت يابى، منع استفاده 
آب شرب در فضاى سبز، شناسايى 
تعويض  و  پرمصــرف  انشــعابات 
كنتورهاى معيوب در دستور كار قرار 

گرفته است.
 همدانى ها 60 ليتر بيش از 

سرانه آب مصرف مى كنند
بهره بــردارى  توســعه  معــاون 
اســتان  آب وفاضــالب  شــركت 

ــتان  ــان اينكــه در اس ــا بي ــدان ب هم
همــدان ســرانه توليــد آب 250 ليتــر 
بــراى هر نفــر در شــبانه روز اســت، 
گفــت: ايــن رقــم اختــالف فاحــش 
مصــرف  ســرانه  بــا  ليتــرى   60
اســتاندارد دارد كــه بــه هميــن 
منظــور بايــد تغييــر رفتــار جديــدى 
از ســوى مصرف كننــدگان صــورت 
پذيــرد و مديريــت مصــرف جــدى 

ــود. ــه ش گرفت
وى با اشــاره به برخى راهكارهاى 
مديريت مصــرف آب، افــزود: از 
عزيز  هم اســتانى هاى  و  شهروندان 
تقاضا داريم با كاهش زمان استحمام 
بــه 8 دقيقه، نصب ســردوش هاى 
كاهنده مصرف، اســتفاده از فالش 
شيرآب  بســتن  زمانه،  تانك هاى 2 
در فواصل شست وشوى دست ها و 
يا وضو گرفتن، بهره گيرى از حداكثر 
ظرفيت ماشــين هاى لباسشــويى و 
ظرف شــويى همكاران ما را در ارائه 

مديريت شرايط بحرانى يارى كنند.
معاون توســعه بهره بردارى شركت 
آب وفاضالب استان همدان در پايان 
با تأكيد بر اينكــه 75 درصد از نياز 
آبى شهر همدان از سداكباتان تأمين 
مى شــود كه كاهش ذخاير آبى اين 
ســد نگران كننده اســت، بيان كرد: 
مشــتركان پرمصرف استان در حال 

احصا هستند.

 مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان 
همدان با تأكيد براينكه آبرســانى از چاه هاى 
خالــق وردى ارتباطــى به منابع آبى دشــت 
كبودراهنگ ندارد، بيان كــرد: خالق وردى به 
لحاظ حوضه آبريز از كبودراهنگ جداســت 
ضمن اينكه اين چاه ها فقط براى اســتفاده در 

زمان اضطرار حفر شده است.
منصور ســتوده در گفت وگو با ايسنا، درباره 
براى  خالــق وردى  روســتاى  انتخاب  علت 
آبرســانى به همدان، گفت: خط انتقال آب از 
تالوار يك طرح بلندمدت اســت كه در حال 
اجرا بوده و قرار است در اين طرح آب شرب 
12شــهر و 159روستا تأمين شــود و بحث 
آبرســانى اضطرارى در زمان خشكسالى مثل 
امســال كه منابع آب سطحى استان به شدت 

پايين است، اجرايى شده است.
وى با تأكيد بر اينكه بايد بپذيريم كه اســتان 
همدان منابع آب سطحى ندارد و براى عبور از 
بحران خشكسالى ناچاريم از منابع زيرزمينى 
به طورموقت اســتفاده كنيم، افزود: انتقال آب 
از روستاى خالق وردى به دليل نزديكى به خط 
انتقال آب از تالــوار و دارا بودن از منابع آبى 
خوب در ستاد بحران استاندارى تصميم گيرى 
شده است تا بتوانيم آب شرب همدان را تأمين 
كنيم.ســتوده با بيان اينكه درســت است كه 
خالق وردى به لحاظ تقسيمات كشورى جزو 
شهرستان كبودراهنگ بوده، اما به لحاظ حوضه 
آبريز از اين شهرســتان جدا بوده است، بيان 
كرد: خالق وردى در دشت گل تپه و زرين آباد 
قــرار دارد و ارتباط هيدرولوژيكى با دشــت 

كبودراهنگ ندارد و 4 حلقه چاه حفر شــده 
در اين دشــت فقط براى آبرسانى در شرايط 

اضطرار خواهد بود.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
درباره اظهارات نماينده شهرستان كبودراهنگ 
در اين زمينه، گفت: دغدغه نماينده قابل احترام 
اســت و انتقال آب از خالق وردى به اين معنا 
نيست كه روســتاهاى كبودراهنگ بدون آب 
باشــد، بلكه اولويت اول وزرات نيرو تأمين 
آب منطقه است و ما نيز درخواست نمايندگان 
را اولويت قرار خواهيم داد و اجازه نمى دهيم 

منطقه اى بدون آب باشد.
ستوده با تأكيد بر اينكه اطالعات علمى و فنى 
را از دستگاه هاى متخصص بايد پرسيد، بيان 
كرد: برداشــت آب از خالق وردى ارتباطى با 

كبودراهنگ ندارد.
 ذخاير آبى همدان تا اواخر مهرماه 

پاسخگوى نياز آبى همدان است
وى با بيان اينكه بارندگى استان در سالجارى 
نســبت به سال گذشــته كاهش 42 درصدى 
دارد، گفت: ميزان بارندگى استان در سال آبى 

جارى 280 ميلى متر بوده كه نسبت 
به سال گذشته 42 درصد و نسبت 
به بلندمدت 22 درصد كاهش دارد.

اين مقام مســئول با اشاره به اينكه  
در ســالجارى بارندگى نداشتيم و 
ذخاير برفى هم در زمستان در استان 
نداشتيم، بنابراين هيچ سيالبى رها 
نشده و رهاورد رودخانه هاى استان 
به شدت پايين است، بيان كرد: سال 
گذشــته در همين موقع 64 ميليون مترمكعب 
آب وجود داشت، اما امسال دوسوم اين ميزان 

وجود دارد.
ستوده گفت: درحال حاضر سد اكباتان داراى 
9/5ميليون مترمكعب آب است كه  هزارو120
ليتر در ثانيه براى شــرب همدان برداشــت 
مى شــود و سد آبشــينه نيز داراى 1/8ميليون 
مترمكعب آب بوده كه 150ليتر در ثانيه براى 
شــرب همدان برداشت مى شود كه پيش بينى 
مى شــود با اين حجم برداشت ها و مصارف 
باالى شهروندان اين ميزان ذخاير آبى تا اواخر 
مهرماه يا اواسط آبان ماه پاسخگوى نياز همدان 

باشد.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
افزود: ســدكالن مالير در حال حاضر داراى 
40 ميليون مترمكعب اســت كه براى شرب 
مالير و حق آبه كشــاورزى مورد استفاده قرار 
مى گيرد و از سدســرابى تويســركان نيز 3/5

ميليون مترمكعب براى شرب شهر تويسركان 
برداشت مى شود ضمن اينكه تصفيه خانه كامل 

شده است.

معاون آب و فاضالب استان:
شب ها فشارآب را به كمترين مقدار ممكن مى رسانيم

■ مردم از قطعى آب در شب ها گزارش مى دهند

انتقال آب از خالق وردى به همدان ارتباطى 
با منابع آبى دشت كبودراهنگ ندارد
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نمايندگان فوتبال استان 
در مسابقات ليگ مناطق كشور 

 قهرمانان فصل 1400- 1399 و نمايندگان فوتبال استان همدان در 
مسابقات ليگ مناطق كشور مشخص شدند.

رئيس هيأت فوتبال اســتان با بيان اين خبر بيان كرد: با توجه به شيوع 
ويروس منحوس كرونا و ســايه سنگينى كه بر ورزش كشور و به تبع 

استان همدان انداخت شاهد تعطيلى تمامى مسابقات بوديم.
عباس صوفى در گفت وگو با مهر، گفت: با اين حال نخســتين استان  
بوديم كه بــا رعايت تمام پروتكل هاى بهداشــتى پــس از وقفه اى 

چندماهه مسابقات استانى را از سر گرفتيم.
وى با اشاره به نمايندگان فوتبال استان در مسابقات ليگ مناطق كشور 
افزود: با تمام كمى ها و كاستى هايى كه شيوع كرونا به ما تحميل كرد، 
اما خوشبختانه مسابقات با نظم وانضباط و در سطح خوبى برگزار شد 
كه در پايان در رده ســنى نونهاالن تيم فوتبال اكباتان، در رده  ســنى 
نوجوانان شــهردارى و در رده جوانــان و اميد تيم فوتبال پاس موفق 
شــدند عنوان قهرمانى استان و جواز حضور در مسابقات ليگ مناطق 

كشور را كسب كنند.
صوفى با اشاره به آغاز مسابقات فصل جديد بيان كرد: با برنامه ريزى 
دقيق و كسب تجربه از برگزارى مســابقات در شرايط كرونا بزودى 
فصل 1401- 1400 مسابقات فوتبال استان همدان را آغاز مى كنيم و 
به دنبال اين هســتيم تا بهترين شرايط را براى برگزارى مسابقات در 

فصل پيش رو فراهم كنيم.

پويش نذر اهداى خون در همدان 
 پويش نذر اهداى خــون به همت هيأت ورزش هاى همگانى در 

همدان برگزار شد.
سرپرست هيأت ورزش هاى همگانى استان با بيان اين مطلب بيان كرد: 
پويش نذر اهداى خون با برنامه ريزى و همت اين هيأت برگزار شد و 
از جامعه ورزش استان خواستيم كه در اين پويش فعاالنه شركت كنند.
مريم روحى به ايرنا، گفت: اين پويش به همت هيأت همگانى استان 

برگزار شد. 
وى بيان كرد: اين پويش به ياد مربى شهيد مجيد صانعى برگزار شد و 

مديران دستگاه ورزش نيز حضور داشتند.

2 اللجينى در مسابقات جهانى طناب زنى
 طناب زنان اللجينى در ماده ســرعت جاگينگ 30 ثانيه و سرعت 

استقامت 3 دقيقه در مسابقات جهانى شركت مى كنند.
كيانا ببرى نيك شــركت كننده ماده جاگينگ سرعت 30 ثانيه است و 
كيميا ببرى نيك نيز در ماده 3 دقيقه استقامت با حريفان رقابت مى كنند.
در مســابقات جهانى خواهران ببرى نيك در رده سنى 16 تا 18 سال 
رقابت دارند و3 هزار ورزشــكار از كشور هاى مختلف جهان در اين 

مسابقات شركت دارند.
مسابقات طناب زنى در اين دوره از مسابقات در رشته هاى تخصصى 
مختلــف به صــورت مجــازى برگزار مى شــود و ورزشــكاران با 

تصويربردارى براساس الگو هاى تعيين شده امتياز دريافت مى كنند.

تالش ورزش استان 
براى كسب سهميه المپيك

 سطح ارتفاع همدان بهترين موقعيت براى آماده سازى ورزشكاران 
براى موفقيت در كسب سهميه المپيك 2024 است.

مديركل ورزش وجوانان استان در نشست بررسى وضعيت هيأت هاى 
ورزشــى استان گفت: اســتان همدان باالترين ارتفاع را از سطح دريا 
دارد و اين موقعيت بهترين شــرايط را بــراى برگزارى اردو و انجام 

تمرين هاى آماده سازى بدنى و هوازى مهيا كرده است.
حميد ســيفى بيان كرد: كرونا فرصتى شده تا با برگزارى نشست هاى 
تخصصى بتوانيم چهره هاى شــاخص و قهرمانان مستعد را در قالب 
بانك اطالعاتى دقيق جمع بندى و وضعيت آنها را مورد بررســى قرار 

بدهيم.
وى افزود: از هم اكنون بايد نســبت به شناسايى استعدادهاى نخبه در 

راستاى رسيدن به سهميه المپيك برنامه ريزى اصولى انجام شود.
ســيفى گفت: تمامى هيأت هاى ورزشى موظف هستند براى حضور 
قدرتمنــد در رقابت هــاى انتخابى كســب ســهميه المپيك 2024
برنامه ريزى اصولى داشــته باشند و به طورقطع حمايت همه جانبه از 

آنها  را خواهيم داشت.

قراردادهاى نجومى 
در ليگ  برتر فوتبال ايران

 تــا نبينيد باور نمى كنيد؛ اين جمله فرهــاد مجيدى  مى تواند آيينه 
تمام نمــاى قراردادهاى منعقد شــده در چند فصــل اخير ليگ برتر 
فوتبال ايران باشــد، قراردادها در باشــگاه هاى دولتى به مخفيانه ترين 
شكل ممكن، بدون سقف مشخص و به صورت افسارگسيخته منعقد 
مى شود و هيچ مرجع قضائى، نظارتى و بازرسى  چرايى اعداد و ارقامى 

كه قرار است جابه جا شود را پيگيرى نمى كند!
مســير بى قيد و شــرط افزايش مبلغ قرارداد بازيكنان و برخى مربيان 
در فوتبال ايران از مدت ها قبل آغاز شــده و سال به سال شاهد رشد 
عجيب و غريب رقم قراردادها هســتيم، فوتبالى كه شاكله اصلى آن 
على رغم وعده و وعيدهاى داده شــده كماكان دولتى است و پول ها 
از بيت المــال به جيب بازيكنان، كادرفنى و مديريتى و ســاير عوامل 
باشگاه ســرازير مى شود و سهم واســطه ها نيز طبق معمول به قوت 

خود باقى است.
اقتصاد ايران در چند ســال گذشــته به دليل شرايط تحريمى و شيوع 
ويروس كرونا بيش از هر زمان ديگرى در تنگنا قرار گرفته اســت و 
بســيارى از مشاغل با كاهش شديد درآمدها مواجه شده اند و مشاغل 
مرتبط با ورزش نيز از اين مســأله مســتثنى نيستند، با اين وجود، اما 
فوتبال آن هم در ســطح ليگ برتر مســير پر زرق و برق خود را طى 
مى كند و نه تنها خبرى از كاهش و حتى تعديل رقم قراردادها نيست، 
بلكه شواهد و مستندات حاكى از آن است كه دستمزد بازيكنان و حتى 

برخى مربيان به صورت سرسام آورى افزايش يافته است.
معضالت به وجود آمده ناشى از شيوع ويروس كرونا براى ليگ هاى 
معتبر فوتبال دنيا موجب كاهش ميزان درآمدها و مبلغ قرارداد بازيكنان 
و كادر فنى شــد و تا جايى كه شــاهد كاهش 30، 40 و 50 درصدى 
مبالغ قراردادها بوديم، اما در فوتبال ايران قراردادها 2 تا 3 برابر افزايش 
پيدا كــرد و هرگز حتى يك بازيكن و مربــى در فوتبال ايران اعالم 
نكرد كه قراردادش را به خاطر منافع باشــگاه و كاهش ميزان درآمدها 
به داليلى همچون حذف بليت فروشــى مسابقات ليگ برتر در فصل 
گذشــته ناشى از ممنوعيت حضور تماشــاگران در ورزشگاه به دليل 
مقابله با شــيوع ويروس كرونا، كاهــش داده و يا حتى افزايش نداده 

است!
برخى عوامل دخيل در ليگ برتر فوتبال ايران اعم از بازيكنان، مربيان 
و مديران و واســطه هاى نقل وانتقاالتى بســيار فرصت طلب تر از آن 
هســتند كه درآمدهاى مالى را از دست بدهند؛ حتى فصل گذشته نيز 
كه قرار بود قانون منع جذب بازيكنان و مربيان خارجى در ليگ برتر، 
مانع از هدررفت منابع ارزى شــود، اما دستمزد بازيكنان ايرانى 2 تا 3
برابر افزايش يافت و نه تنها تصميم اخذ شده نتيجه مطلوبى به همراه 
نداشــت، بلكه بايد واكاوى كرد كه آيــا در مجموع، قانون ممنوعيت 
جذب بازيكنان خارجى هزينه ليگ ايران را كمتر كرده است يا اينكه 
افزايش 2 تا 3 برابرى رقم قراردادهاى بازيكنان ايرانى موجب شــده 
تا ميزان هزينه صورت گرفته بيشــتر از حالتى شود كه امكان جذب 

بازيكنان و مربيان خارجى وجود داشت.
فرهاد مجيدى ســرمربى تيم فوتبال اســتقالل، بــه تازگى جمله اى 
قابل تأمل را به زبــان آورد و در رابطه با اعداد و ارقام نجومى مطرح 
شــده درخصوص مبلغ قــرارداد بازيكنان، بيــان كرد«رقم ها عجيب 
و غريب اســت، اگر با چشــم خودم نمى ديدم و باشگاه به من اعالم 

مى كرد، باور نمى كردم.»
علت پرداخت اين دستمزدهاى شگفت آور در ليگ برتر فوتبال ايران 
كه از نظر اقتصادى كامًال شكســت خورده است و ساليانه ميلياردها 

تومان در آن بدون بازگشت سرمايه هزينه مى شود، چيست؟ 
فوتبالــى كه تاروپود مالى آن از منابع دولتى تأمين مى شــود، صرفاً به 
حيات خلوتى براى هزينه هاى بى قيد و شرط از سوى مديرانى تبديل 
شــده كه از فرداى كارى خود هم خبردار نيستند! پرسش بسيار مهم 
اينكه چرا ساختار و مسير صحيحى در مورد انعقاد قرارداد با بازيكنان 

و مربيان در تيم هاى دولتى وجود ندارد؟
* نيما عليپور، ايسنا

ارتقاى رنكينگ تنيس بازان استان 
 فدراســيون تنيس روى ميز كشور تازه ترين رنكينگ پينگ پنگ بازان 
دختر كشــور را اعالم كرد كه در اين رنكينگ شــاهد ارتقاى جايگاه 

ورزش كاران همدان هستيم.
در رنكينگ دختران نوجوان كشــور ســتايش ايلوخانى با 5 پله صعود 
به رده نخســت نوجوانان دختر كشــور صعود كــرد. وى كه جايگاه 
ششــم را داشت در تازه ترين رنكينگ فدراسيون تنيس روى ميز كشور 
به جايگاه نخســت صعود كرد و امتياز پايه اين ورزشــكار هزار و680

مى باشد، همچنين در اين رده مطهره موقرنيكو با صعود 37 پله اى رشد 
قابل توجه اى داشــت. وى كه جايگاه 56 را داشت پس از درخشش در 

مسابقات اخير به رده 19رنكينگ كشور صعود كرد.
در رده پينگ پنگ بازان جوان دختر نيز شيما صفائى ستاره همدان با حفظ 
جايگاه در رده نخســت قرار دارد. وى بــا  3 هزار و150 امتياز بهترين 

ورزشكار تنيس روى ميز كشور است.
 در اين رده ســنى ديگر ورزشكار همدانى 5 پله صعود كرد. ايلوخانى 
كه در رنكينگ قبل در جايگاه 31 قرار داشــت در تازه ترين رنكينگ به 
رده 26 با 525 امتياز صعود كرد؛ اما در رده بزرگساالن نيز شاهد جهش 

ورزشكاران همدانى بوديم. شيما صفائى ملى پوش نابغه استان با 2هزار 
و700 امتياز به جايگاه نخست رنكينگ صعود كرد. وى در رنكينگ قبل 

در رده دوم قرار داشت كه يك پله صعود كرد. 
ديگر ورزشــكار استان در رده بزرگساالن نيز 5 پله صعود داشت. هديه 
آقامحمــدى كه قبًال در جايگاه 26 قرار داشــت در تازه ترين رنكينگ 

فدراسيون تنيس روى ميز با 990 امتياز به رده 21 صعود كرد.
صعود پينگ پنگ بازان دختر استان در رنكينگ فدراسيون تنيس روى ميز 
كشــور پس از درخشش آنها در مسابقات كشورى و ليگ به دست آمد 

كه اين موفقيت را به خانواده تنيس روى ميز استان تبريك مى گوييم.
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پيشخـوان

ايران پاراالمپيك را با 
بسكتبال آغاز مى كند

 كاروان ورزشى ايران در مسابقات 
پاراالمپيــك 2020 توكيــو رقابت هاى 
رســمى خود را با ديدار بســكتبال با 

ويلچر آغاز مى كند.
شانزدهمين دوره رقابت هاى پاراالمپيك 
توكيو با برگزارى مراســم افتتاحيه به 
طوررســمى آغاز شــد و ورزشكاران 
162 كشور رقابت خود را براى كسب 
افتخار آغاز كردنــد.  كاروان ايران در 
ايــن دوره از بازى هــاى پاراالمپيك با 
62 ورزشــكار و 21 نفــر كادرفنى در 
پاراوزنه بردارى،  ورزشــى  رشــته   10
پارادووميدانــى،  پاراتيروكمــان، 
پارادوچرخه ســوارى،  پاراتكوانــدو، 
واليبال نشســته، بســكتبال با ويلچر، 
پاراكانــو، پاراجــودو و پاراتيراندازى 

حضور دارد. 

ايران ميزبان واليبال 
مردان آسيا شد

 ميزبانى مسابقات قهرمانى نوجوانان 
آسيا در سال آينده و مسابقات قهرمانى 
مردان آســيا در ســال 2023 به ايران 

رسيد.  
رئيس فدراســيون واليبال، با بيان اينكه 
ايران در ســال آينده ميزبان مسابقات 
قهرمانــى نوجوانان آســيا خواهد بود، 
گفت: در ســال 2023 نيز ايران ميزبان 
مســابقات قهرمانى مردان آسيا خواهد 

بود.
ميزبانى  درخواست  كرد:  بيان  داورزنى 
باشــگاه هاى آســيا را هم در نشست 
آنالين هيأت رئيسه كنفدراسيون واليبال 
آســيا مطرح كرديم كه نهايى شدن اين 
و  فدراســيون  هماهنگى  بــه  موضوع 

باشگاه هاى فعال برمى گردد.
هم اكنــون هفدهمين دوره مســابقات 
واليبــال قهرمانى نوجوانان پســر زير 
19سال جهان به ميزبانى تهران در حال 

برگزارى است.

مهدوى كيا با 4 دستيار 
آلمانى در تيم ملى اميد

 سرمربى تيم ملى اميد پيش از بازى 
ســوريه به همراه 3 تا 4 دستيار آلمانى 
خود به تهران مى آيد و قرارداد خود را 

نهايى مى كند.
حدود يــك ماه ونيم پيش فدراســيون 
فوتبــال از انتخاب مهدى مهدوى كيا به 
عنوان سرمربى تيم ملى اميد خبر داد، اما 
تاكنون اين موضوع نهايى نشــده بود و 
نگرانى هايى در ارتباط با بالتكليفى تيم 

ملى اميد وجود دارد.
مهدوى كيــا پيــش از بــازى تيم ملى 
فوتبال ايران با ســوريه همــراه با 3 تا 
4 دســتيار آلمانى وارد ايران مى شــود 
تا برنامه ريزى هاى الزم را انجام دهيم.

جذب بازيكنان و مربيان 
خارجى آزاد شد

 دســتورالعمل جــذب بازيكنان و 
مربيــان خارجى به باشــگاه ها جهت 

بهره بردارى ابالغ شد.
با تصويب هيأت رئيســه سازمان ليگ 
فوتبال ايران و تصويب هيأت رئيســه 
دســتورالعمل  فوتبــال  فدراســيون 
جذب بازيكنــان و مربيان خارجى به 
تأييدنهايى رســيد و اين دستورالعمل 
به باشــگاه ها جهت بهره بردارى ابالغ 

شد.

آگهى واگذارى انبار 
به صورت اجاره 

اتحاديه تعاونى روستايى استان همدان 

ــدان در  ــتان هم ــتايى اس ــى روس ــه تعاون اتحادي
ــيب زمينى  ــرد س ــار س ــلول هاى انب ــر دارد س نظ
ــام (ينگيجــه) را  ــع در روســتاى انصاراالم خــود واق
ــرداران محتــرم بــه صــورت  بــه كشــاورزان و بهره ب

ــد. ــذار نماي اجــاره واگ
متقاضيــان مى تواننــد جهــت دريافــت اســناد 
مزايــده تــا تاريــخ 1400/06/15 بــه آدرس: همــدان- 
خيابــان پاســتور- بــرج پاســتور- طبقــه 5 - واحــد 

ــد.  ــه نماين 5 مراجع

آگهـى اجاره

تيپ  316 زرهى شهيد قهرمانى دو دانگه همدان

تيپ  316 زرهى شهيد قهرمانى دو دانگه همدان در نظر دارد نسبت 
به واگذارى طبقه اول ساختمان داخل شهر واقع در ميدان فلسطين- 
مى توانند  متقاضيان  لذا  نمايد.  اقدام  اجاره  صورت  به  زينبيه  بلوار 
جهت بازديد از محل و دريافت شرايط مزايده با اين يگان هماهنگى 

نمايند.  شماره تماس: 09188192491
(م الف 761)

كارت دانشجويى به نام محدثه عظيمى،فرزند خيراله،به شماره 
ملى 3860945807 و شماره دانشجويى 9412117023 در رشته 
رياضيات و كاربردها در مقطع كارشناسى از دانشگاه بوعلى سينا 

نهمدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. تان ھمدا ق ا روی  وز  ر  ی  و ط ع نروا تان ھمدا ق ا روی  وز  ر  ی  و ط ع روا

سليمان رحيمى »
 كشــتى اســتان همدان براى حضور در 
المپيك 2024 پاريس و پس از ركود 10ساله 
به جنب وجوش افتاد و اكنون با درخشــش 
كشــتى گير جوان خود در مسابقات قهرمانى 
جوانان جهان در روســيه براى رســيدن به 
مقاطع باال و حضور پررنگ در المپيك 2024

پاريس خيز برداشت.
پس از غروب ســتاره هايى چون ابراهيمى، 
گــودرزى، جوكار، ميرزائى و... در آســمان 
كشتى اســتان و ضعف مديريت در پرورش 
جوانان، كشــتى در اســتان همدان به دست 
فراموشى سپرده شد و ديگر نامى از قهرمانان 
همدان در اردوهاى تيم ملى ديده نمى شــد، 
امــا با حضــور حميدرضا يــارى در رأس 
هيأت كشــتى اســتان جنب وجوش خاصى 
صــورت گرفت و وى تالش كــرد با ايجاد 
حلقه وحدت در خانواده كشــتى بار ديگر 
اين رشــته پهلوانى و ورزش نخست استان 

را مطرح كند.
اهالى كشــتى گرد هم آمدند و براى اعتالى 
كشتى اســتان تالش كردند هرچند برخى از 
دوستان سعى داشتند چوب الى چرخ كشتى 
اســتان بگذارنــد و تنش هايــى را به وجود 
آوردند، اما رئيس هيأت با اقتدار در مقابل اين 
نامهربانى ها ايســتادگى و تالش كرد تا وفاق 

و يكدلى را در بين اهالى كشتى ايجاد كند.
على رغم آنكه ســايه كرونا بر ورزش استان 
ســايه افكنده بود هيأت كشتى با برنامه ريزى 
خوب تمرينات را دنبال كرد و مربيان سازنده 
كشتى با عشــق و عالقه خاصى به پرورش 

استعدادهاى كشتى استان پرداختند.
حضور مديركل كشتى بلد و قهرمان در رأس 
مديريت ورزش استان نيز مزيد بر علت شد تا 
چرخ كشتى روان تر به گردش درآيد و حاصل 
ايــن حركت حضور چهره فنى و تكنيكى در 

كشتى قهرمانى جوانان جهان بود.

 مهدى حاجيلوئيان كشتى گير جوان همدانى 
بــا هدايت خوب مربى با دانش و زحمتكش 
خود اميد يوسفى پله هاى ترقى را يكى پس از 
ديگرى پيمود و پس از قهرمانى در مسابقات 
جوانان كشور به تيم ملى راه يافت و با حضور 
در مسابقات جوانان جهان كه چندى پيش در 
روســيه برگزار شد خوش درخشيد و تا يك 
قدمى كسب مدال زرين پيش رفت، اما تجربه 
كم و خالى كردن بدن مانع از كاميابى وى شد 
و به كســب نايب قهرمانى و مدال نقره بسنده 
كرد تا افقى روشن براى كشتى استان ترسيم 
شــود و همدان پس از 9 ســال انتظار دوباره 
روى ســكوى جهان رفت و نام همدان را در 

آن سوى مرزها پرآوازه كرد.
حاجيلوئيــان كه در مســابقات مقدماتى و تا 
ماقبــل فينال با اقتدار كشــتى گرفت و تمام 
حريفــان خود را با نتايج مشــابه 10 بر صفر 
شكست داد تا ستاره مســابقات شود، اما در 
كشــتى آخر برابر حريف آمريكايى خود در 
حالى كه با 2 امتياز پيش بود در 14 ثانيه پايانى 
غافلگير شــد و مدال طال را با نقره تعويض 

كرد.
كســب مدال نقــره وى انگيــزه نوجوانان و 
نونهاالن كشتى استان را دوچندان كرد و اكنون 
هيأت كشــتى و مربيان با انگيزه اى مضاعف 
در حال برنامه ريزى براى كشتى استان هستند 
و دورنمــاى حضور پررنــگ در رقابت هاى 
المپيك 2024 پاريــس را هدف قرار داده اند. 
هفته گذشته استاندار عالقه مند به كشتى از اين 

قهرمانى شايسته تجليل كرد.
مديركل ورزش وجوانان استان نيز عقيده دارد 
كه كشتى استان در حال بازگشت به روزهاى 
اوج خود است و از هم اكنون براى درخشش 
كشتى گيران اســتان در المپيك 2024 پاريس 

برنامه ريزى شده است.
اســتان همدان نزديك به 10ســال در رشته 
كشتى مدال نگرفته بود و اكنون حاجيلوئيان 

چراغ نخست را روشن كرد و اميدوارم آغاز 
خوبى براى درخشش اين رشته باشد.

حميد سيفى با اشــاره به اينكه مربيان خوبى 
در اســتان همــدان فعال هســتند، بيان كرد: 
«هادى وفايى پور» از ديگر كشتى گيران موفق 
و مستعد استان همدان است كه اميدواريم با 
حضور اين افراد شاهد درخشش كشتى استان 
در رقابت هاى آسيايى ســال آينده و المپيك 

2024 پاريس باشيم.
وى با اشــاره به اينكه هدف اســتان همدان 
بازى هاى آسيايى و پس از آن المپيك پاريس 
است، بيان كرد: تا المپيك 2024 نزديك به 3
سال زمان داريم كه اين مدت فرصت خوبى 

براى آماده كردن كشتى گيران استان است.
رئيس هيأت كشــتى اســتان مدعى است كه 
30 كشــتى گير اســتان در رده هاى مختلف 
آماده حضور در مســابقات مختلف كشورى 
هســتند و در ماه گذشــته نوجوانان استان 2

نايب قهرمانى و 2 مقام سومى را كسب كردند. 
حميدرضا يارى با تقدير از حمايت استاندار 
از كشتى گفت: با رشــد پروژه هاى عمرانى 
استان توسعه كشــتى نيز شتاب گرفته است 
و اميدواريــم در آوردگاه جهانــى خــوش 

بدرخشيم.
وى افزود: پس از 10سال چراغ كشتى استان 
روشن شد و حاجيلوئيان با تالش شبانه روزى 
در 6 ماه گذشــته و با كســب مدال نقره مزد 

زحمات خود را گرفت.
كشتى اســتان روند رو به جلويى را در پيش 
گرفتــه و اميد مى رود كــه در آينده خبرهاى 
خوشى از درخشش كشــتى گيران استان در 
مســابقات داخلى و خارجى داشته باشيم و 
دوباره كشتى استان جايگاه خود را در كشور 
و جهان پيدا كند و قهرمانان استان مدال هاى 
رنگارنگى كســب كنند و حضور پررنگى در 
المپيــك آينده كه در ســال 2024 در پاريس 

انجام مى شود، داشته باشند.

خيز بلند كشتى استان 
براى المپيك 2024

حضور تماشاگران 
در بازى هاى تيم ملى 

 هواداران فوتبال ايران با كارت واكسيناسيون 
مى توانند وارد ورزشگاه شوند و بازى هاى تيم 

ملى را از نزديك مشاهده كنند.
ميزبانى  صداوســيما  ســازمان  مساعدت  با 

ايــران در رقابت هاى انتخابــى جام جهانى 
2022 قطر با موافقت كنفدراســيون فوتبال 

شد. قطعى  آسيا 
رئيس فدراسيون فوتبال با بيان اين خبر گفت: 
نخستين بازى ايران مقابل سوريه در ورزشگاه 
آزادى برگزار مى شــود كه مى تواند مسير ما را 

براى صعود به جام جهانى هموار كند.

شــهاب الدين عزيزخــادم دربــاره حضــور 
تماشــاگران در بازى هاى تيم ملى افزود: پس 
از بازى نخســت با سوريه در تهران با عراق و 
امارات در دوحــه و ابوظبى بازى مى كنيم، اما 
بازى چهارم با كره جنوبى در تهران اســت كه 
برنامه ريزى شده تا كسانى كه واكسن زده اند در 

ورزشگاه حضور داشته باشند. 
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

تسكين گلودرد با "پونه"
 برگ و گل گياه پونه خاصيــت آنتى بيوتيكى دارد و دم كرده آن 

براى سرماخوردگى و همچنين تسكين گلودرد مفيد است.
به گزارش ايســنا، مديــر مركز خدمات تخصصــى گياهان دارويى 
جهاددانشگاهى خراســان جنوبى گفت: پونه با نام هاى ديگر پودنه، 
َحبَــق و ُفَليحا، گياهى با طبيعت خيلى گرم و خشــك اســت كه 
براى پاك كردن اخالط ســينه مفيد است. پونه براى رفع آشفتگى و 
ناراحتى هاى معده اســتفاده شده و نفخ معده را از بين مى برد و براى 

رفع حالت تهوع و بى خوابى نيز كاربرد دارد.
حسين راغ آرا، بيان كرد: برگ و گل گياه پونه، خاصيت آنتى بيوتيكى 
دارد و دم كرده آن براى ســرماخوردگى و زكام و همچنين تســكين 

گلودرد مفيد است.

بررسى تأثير 3 نوع عسل در رشد نوعى 
قارچ بيمارى زا

 پژوهشــگران در يك مطالعه آزمايشــگاهى تأثيــر 2 نوع اصل 
بومى و يك نوع اصل تجارى را در رشــد قارچ «كانديدا آلبيكنس» 
بررســى كردند.به گزارش ايســنا، «كانديدا آلبيكنــس» اصلى ترين 
قارچ در غشــاهاى مخاطى انســان است و در بيشــتر افراد سالم به 
صورت هم زيســت در دهان، لوله گوارش و مجارى ادرارى تناسلى 
يافت مى شــود. اين قارچ در افراد با ايمنى ضعيف  شــده به عنوان 
يك عامل بيمارى زا سبب ايجاد عفونت هاى سطحى مى شود و حتى 
مى تواند حيات فرد را تهديد كند.افزايش مقاومت قارچ ها به داروهاى 
ضدقارچى و همچنين عوارض جانبى متعدد اين داروها، سبب شده 

پژوهشگران به دنبال يافتن تركيبات طبيعى با منشأ زيستى باشند. 

رونمايى شركت "ويرجين" 
از طرح جديد "هايپرلوپ"

 شركت "ويرجين"از طراحى جديد سيستم حمل ونقل سريع السير 
درون خأل موسوم به "هايپرلوپ" رونمايى كرده است كه در آن چگونگى 
حركت آن با ســرعت جت در لوله هاى نزديك به خأل را نشــان داده 
است.به گزارش «آى اى»، در حالى كه "ايالن ماسك" مشغول حل مسائل 
و مشــكالت مربوط به توليد خودروهاى برقى "تسال" است، شركت 
"ويرجين هايپرلوپ" به رهبرى "ريچارد برانسون" در پيشبرد ايده اى كه 
ماسك در ســال 2012 مطرح كرده است، گام برمى دارد.اكنون شركت 
"ويرجين هايپرلوپ" زيرمجموعه شركت "ويرجين" يك ويدئو شامل 
توضيح در مورد اين طرح مفهومى حمل ونقل منتشر كرده كه در مقايسه 

با آخرين اعالم اين شركت شامل ارتقاهاى بيشتر در طراحى است.

حضور ويروس كوويد19 
در هواى كلينيك هاى دندانپزشكى

 پژوهشــگران دانشگاه علوم پزشكى شهيدبهشتى با بررسى هواى 
كلينيك هاى دندانپزشــكى، ويــروس SARS-CoV-2 را در 36 

درصد از نمونه ها شناسايى كردند.
SARS- بــه گــزارش ايســنا، بررســى ها نشــان داده كــه ويــروس

CoV-2 كــه بيمــارى كوويــد-19 را ايجــاد مى كنــد، مى توانــد از 
طريــق ذرات و همچنيــن قطــرات ريــز (droplet) بــه افــراد ديگر 
ــاى  ــى كلينيك ه ــط داخل ــل در محي ــن دلي ــه همي ــود ب ــل ش منتق
دندانپزشــكى بــه دليــل شــرايط خاصــى كــه وجــود دارد، پرســنل 
دندانپزشــكى و بيمــاران ممكــن اســت در معــرض خطــر ويــروس 

كوويــد-19 قــرار گيرنــد.

پانسمان زخم هاى مزمن 
با استفاده از پروتئين انسانى!

 پژوهشــگران آلمانى ســعى دارند نوعى بانداژ براى پانســمان 
زخم هاى مزمن ابداع كنند كه با اســتفاده از پروتئين انسانى ساخته 

شده است.
به گزارش نيواطلس، براى ساختن پانسمانى كه بدن انسان بتواند آن 
را به خوبى تحمل كند، بهتر است از موادى استفاده شود كه از خود 
انسان گرفته شده اند. اين روشى است كه پژوهشگران آلمانى در پيش 
 (Tropoelastin)" گرفته اند تا يك بانداژ مبتنى بر "تروپواالستين
ابــداع كننــد. مولكول هــاى پروتئيــن تروپواالســتين، به صورت 
طبيعى توســط بدن انســان توليد مى شــوند و عنصر اصلى سازنده 

"االستين"(Elastin) به شمار مى روند.

با واكسن چينى نمى توان
 به عمره رفت

 مقام هاى عربستان سعودى اعالم كرده اند كسانى 
كه واكســن چينى سينوفارم را براى مقابله با ويروس 
كرونا دريافت كرده اند نمى توانند به عمره امسال بروند.

به گزارش ايسنا، در جلسه اى كه ميان مسئوالن وزارت 
امورمذهبى بنگالدش، انجمــن آژانس هاى حج اين 
كشور و همچنين سفير عربستان سعودى در بنگالدش 
برگزار شد، مســئوالن بنگالدشى خواستار همكارى 
طرف عربستانى براى دريافت مجوز حضور در عمره 
امسال براى زائرانى شدند كه واكسن چينى سينوفارم 
را دريافت كرده اند و درخواســت كردند عربستانى ها 
هرچه زودتر تصميمى خوشايند در اين باره اتخاذ كنند.
عربســتان پيش تر اعالم كرده بود زائرانى كه از خارج 
اين كشــور براى ثبت نامِ عمره اقــدام مى كنند بايد 
گواهى واكسيناسيون كرونا فايزر/بيون تك، آكسفورد/ 
آسترازنكا، مدرنا و جانســون و جانسون را كه مورد 
تأييد اين كشور اســت ارائه دهند و هركس خواهان 
حضور در عمره امســال اســت بايد يكــى از اين 4 

واكسن را دريافت كند.
مسئوالن حج بنگالدش در ديدار با سفير عربستان در 
اين كشــور همچنين خواهان كاهش هزينه هاى سفر 

هوايى براى حضور در حج عمره شدند.
عربستان كه پس از همه گيرى كرونا، مراسم عمره را 
به مدت يك ســال متوقف كرد، سال گذشته با تعداد 
محدودى از زائران خارجى اين مراســم را اجرا كرد، 
اما امسال با تدابير سختگيرانه ترى به جمعيت بيشترى 

اجازه ورود خواهد داد.

«درخت گردو» چند روز ديگر 
به سينماها مى آيد

 فيلم «درخت گردو» به كارگردانى محمدحســين 
مهدويان تا چند روز آينده در ســينماها نمايش داده 

مى شود.
علــى ســرتيپى، پخش كننده اين فيلم ســينمايى در 
گفت وگويى با ايسنا، گفت: «درخت گردو» هنوز براى 
اكران آماده نيســت و نمايش آن از امروز نخواهد بود 
كارهاى نهايى آن در حال انجام اســت و اكرانش در 

چند روز آينده آغاز مى شود.
«درخت گردو» ســاخته محمدحســين مهدويان به 
تهيه كنندگى مصطفى احمدى محصول ســال 1398 
است كه در جشــنواره سى وهشتم فيلم فجر سيمرغ 
بلوريــن بهترين كارگردانى، بهترين بازيگر نقش اول 
مرد (پيمان معادى) و بهترين بازيگر نقش مكمل زن 

(مينو شريفى) را كسب كرد.
نام اين فيلم كه سال گذشته همزمان با هفته وحدت 
چند روز در كردستان اكران شد تا شرايط حضور در 
رقابت اسكار را داشته باشد، تاكنون چندبار براى اكران 
در سينماها در يك سال ونيم گذشته مطرح شده بود، 
اما به دليل تعطيلى هاى پياپى سينما و استقبال نكردن 
مخاطبان و دست اندركاران اين فيلم هم مانند بسيارى 
ديگر از آثار آمــاده در صف اكران، راضى به نمايش 

فيلم خود نبودند.
اما تيرماه امسال مرتضى شايسته، دبير شوراى صنفى 
نمايش خبــر داده بود كه همراه بــا فيلم «ديناميت»، 
«درخت گردو» هم روى پرده ســينماها نمايش داده 
مى شود. اگرچه قرار بود اين اتفاق در همان اول تيرماه 
رخ دهد، سرانجام اكران اين فيلم به شهريورماه رسيده 
و تا چند روز آينده نمايش آن در ســينماهاى كشور 

آغاز مى شود.
 «درخــت گردو» روايتى از واقعه بمباران شــيميايى 
سردشت است كه مهران مديرى، پيمان معادى و مينا 

ساداتى از بازيگران اصلى آن هستند.

رئيس انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى:
مردم ترسيدند كم سفر رفتند

 در محدوديت هــاى كرونا و 
تعطيالت اخيــر، تقاضا و قيمت 
مردم اين بار  داشت.  سفر ريزش 
ترســيده بودند و مثل هميشه، از 

سفر استقبال نكردند.
رئيــس انجمــن صنفــى دفاتر 
خدمات مســافرتى ايــران بيان 
كرد: در سال هاى گذشته معموالً 
تعطيالت چهاردهــم و پانزدهم 
خردادماه و تاســوعا و عاشورا، 
ســفر و قيمت آن رشد شديدى داشــت، ولى امسال براى نخستين بار 
شــاهد ريزش تقاضا و قيمت ســفر بوديم. حتى در مسيرهاى داخلى 
و مناطق توريســت پذير مثل كيش، قشم، مشهد و چابهار حجم تقاضا 
به حــدى پايين آمد كه نــرخ بليت در برخى روزها و ســاعت ها به 
پايين ترين حد رسيد. مثًال در مسير مشهد در برخى روزها قيمت بليت 

يك طرفه از تهران، به مرز 200 هزار تومان هم رسيد.
حرمت ا... رفيعى در ارزيابى وضعيت ســفر در تعطيالت هفته پايانى 
مردادماه كه با محدوديت هاى تردد جاده اى همزمان شــد، به ايســنا 
گفت: البته به خاطر محدوديت هاى كرونا، تعداد پروازها به يك ســوم 
كاهش يافت كه همين تعداد پرواز هم با توجه به اســتقبال پايينى كه 
براى ســفر وجود داشت، زياد بود. در واقع، مردم سفر نرفتند. مى توان 
گفت اين بــار تبليغات درباره كرونا اثرگذار بوده اســت. از طرفى، با 
شيوع ويروس جديد، بسيارى از خانواده ها درگير شدند و شايد تجربه 
تلخى كه بســيارى از نزديك داشتند موجب شد اين بار مسأله جدى 

گرفته شود.
وى در ادامه افزود: به جز اســتان هاى شــمالى، در مسيرهاى ديگر از 
جمله اصفهان، شــيراز، بندرعباس و بوشــهر كه معموالً در تاســوعا 
و عاشورا مســافر زياد داشت، اســتقبال خيلى كم بود و تقريبًا تورها 

متقاضى نداشت.
 مسئول سفرهاى شمال ستاد كرونا است

رفيعى گفت: مســافرى كه با خودروى شــخصى خود حتى با وجود 
منع تردد، به ســمت شــمال مى رود، قصدش اين است كه آزاد باشد 
و پروتكلى را رعايت نمى كند. اين ســفرها نــه براى جامعه محلى و 
نه براى صنعت گردشــگرى، آورده اقتصادى ندارد، اما نســبت به آن 
سختگيرى نمى شود. اين مسافرها حتى موادغذايى و هر كااليى كه نياز 
دارند از شــهر و محل زندگى تهيه مى كنند، معموالً هم خانه و وياليى 
دارنــد و يا در نهايــت يك خانه اجاره كنند به اين مدل ســفر، اصًال 

گردشگرى نمى گويند و مسئؤليت آن هم با ستاد ملى كرونا است.
وى دربــاره فعاليت دفاتر خدمات مســافرتى در تعطيالت گذشــته، 
همزمان بــا محدوديت كرونا كه با انتقادهايى مواجه شــد، بيان كرد: 
دفاتر خدمات مسافرتى در محدوديت هاى كرونا منع فعاليت ندارند و 
مى توانند خدمات بدهند. اگر تعطيل شوند، با توجه به اينكه حمل ونقل 
عمومى برقرار اســت، حتمًا مردم دچار مشكل و سرگردان مى شوند، 
بنابراين فعاليت دفاتر خدمات مســافرتى حتى طبق مصوبه هاى ستاد 
ملــى كرونا، منع قانونى ندارد. از طرفى، مرزها باز اســت و ســفر به 
خارج از كشــور، هرچند محدود انجام مى شود. ما كه نمى توانيم براى 
كشورهاى ديگر تصميم بگيريم و وقتى آنها اجازه ورود داده اند و مردم 
مى خواهند بروند، ما مانِع آن شــويم، بنابراين دفاتر خدمات مسافرتى 

بايد باز باشند كه به اين تعداد مسافر خدمات بدهند.
رفيعــى بيان كرد: آژانس ها در تعطيالت اخير براى تركيه، بلغارســتان 
و ارمنســتان تور داشتند، اما مردم اســتقبال نكردند و اين تورها هم با 

ريزش قيمت مواجه شد.
 رضايت و استقبال مردم از تورهاى غيرمجاز

 و بدون مجوز!؟
رئيــس هيأت مديره انجمن صنفــى دفاتر خدمات مســافرتى درباره 
تورهاى طبيعت كــه حتى با وجود محدوديت هــاى كرونا، همچنان 
پرجمعيت اجرا مى شــوند، بيان كرد: بيشتر آژانس ها به خاطر شرايط 
كرونــا، تور بزرگ و پرجمعيت برگزار نمى كنند، خيلى ها متعهدند. در 
اين تعطيالت هم اطالع دارم تور زيادى از طرف آژانس ها اجرا نشــد، 

چون مردم استقبال نكردند.
وى بيان كرد: خيلى ها مى گويند مردم از اين تورها رضايت دارند، بايد 
هم همين طور باشــد، چون اين تورهــا كه مجوز ندارند و نظارت هم 

نمى شوند محدوديت هاى آژانس ها را ندارند.
رفيعــى گفت: اميــدوارم وزير جديد ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى به موضوع تورهاى بدون مجوز توجه بيشترى نشان دهد، 
البته الزم اســت اين وزارتخانه ابتدا از خودش آغاز كند كه هم آژانس 
مسافرتى دارد و هم هتل. وقتى به اين موضوع رسيدگى كرد مى تواند 
به مطالبه ما به عنوان بخش خصوصى داراى مجوز و قانونى هم پاسخ 

دهد و در برابر فعاليت هاى غيرقانونى ايستادگى كند.
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و  گردشــگرى  ميراث فرهنگى،  پيشــنهادى  وزير 
صنايع دســتى در دفاع از برنامه هاى خود گفت: 3 
صنايع دستى  و  گردشــگرى  ميراث فرهنگى،  ضلع 
مســاوى، متعادل و ترازمند اســت و هيچكدام بر 
ديگــرى ارجحيت ندارد. اين 3 قســمت مكمل  و 

وابسته هستند و هم افزايى دارند.
ســيد عزت ا...ضرغامى صبح روز چهارشنبه (سوم 
شــهريور) در پنجميــن روز بررســى صالحيت 
وزيــران پيشــنهادى دولت ســيزدهم در مجلس 
شوراى اسالمى در تشــريح برنامه هاى خود براى 
صنايع دستى  و  گردشگرى  ميراث فرهنگى،  وزارت 
با اظهار تشكر از وقت نمايندگان در كميسيون هاى 
تخصصى و حضــور در 14كميســيون و حداقل 
6 فراكســيون و مجمع نمايندگان اســتانى و نظر 
نماينــدگان مخالــف و موافــق گفــت: حكايت 
آســيب هاى مديريتى در حوزه مديريت كشور آن 
اســت كه دنبال پاسخ هاى ساختارى و كليشه اى به 
جدى ترين مسائل كشور هســتيم كه ممكن است 
كار را راه بيندازد، اما مردم ديگر از ما نمى پذيرند، 
آنهــا از ما كارهــاى تحولى، بــزرگ و برهم زدن 
ساختارهاى پوسيده و ناكارآمد را از ما مى خواهند 

كه مانند بختك بر سر آنها آمده است.
 اين مســأله به همه ما مربوط مى شــود، زيرا نظام 
مديريتى كشــور را دچار اشــكال و اين رويكرد 
كشور را به كارهاى محدود و نقطه اى تبديل كرده 
است؛ درحالى كه بايد رويكرد تحولى به سكه رايج 

تبديل شود.
تأســيس  جديــد  وزارتخانــه  ضرغامــى 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى را يك 
وزارتخانه بسيار مهم دانست و گفت: هركدام از 
3 بخش  اين وزارتخانه، ظرفيت تبديل شدن يك 
نهاد يــا وزارتخانه مســتقل را دارد، اما به دليل 
هم پوشانى و هم افزايى كه با هم دارند قانونگذار 
آنها را در يــك وزارتخانه آورده اســت كه در 
مأموريت هــاى مهمى مانند فرهنگى، اقتصادى از 
ظرفيت هر 3 اســتفاده كند؛ اما به همين ظرفيت 
ختم نمى شــود و بسيارى حوزه ها و ظرفيت هاى 
مهم و اساســى كشــور به اين وزارتخانه مرتبط 

است.

وزارت   
فرهنگى  ميراث 
مانده  مهجــور 

است 
وزارت  افزود:  وى 
ميراث فرهنگــى به 
يك  فقــدان  دليل 
و  نظرى  ديــدگاه 
كه  ايدئولوژيــك 
نيروهاى  همه  بايد 
فكرى و مديريتى جامعــه را همراه و همگرا كند؛ 
متأســفانه دچــار عقب ماندگى شــده و مهجور و 
مغفول مانده اســت. در حالى كه با مقدارى تالش 
مى تواند در كنار بسيارى دســتاوردهاى اقتصادى 
كه به دنبال خواهد داشت جدى ترين بستر صدور 

ارزش هاى اسالمى و انقالبى براى كشور باشد.
وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى بيان 
كرد: نگاه من به اضالع ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى مســاوى، متعادل و ترازمند است و 
هيچكدام بر ديگرى ارجحيت ندارد. اين 3 قسمت 
مكمل  و وابســته به هم هســتند و با هم هم افزايى 
دارند. برنامــه ام را در 30 صفحه تقديم نمايندگان 
كــرده ام كه در آن هم وضعيت موجــود را بيان و 
هم نقاط قوت، ضعــف، تهديد و قدرت را در آن 
پس از جلســات مكرر با جدى ترين كارشناسان، 
اساتيد دانشگاه، نخبگان و افراد با تجربه در حوزه 

وزارتخانه و جبهه انقالب، بيان كرده ام.
ضرغامــى گفــت: من برنامــه خــودم را در 30
صفحه تقديم شــما نمايندگان كرده و تالش شده 
متن روانى باشــد تا هم وضعيت موجود را تبيين 
كرده باشــم و هم به تفكيك نقاط قوت و ضعف، 

تهديدها و فرصت ها احصا شده باشد.
وى افزود: پس از جلسات متعددى كه با جدى ترين 
كارشناســان اين حوزه اعم از اســاتيد دانشــگاه،  
نخبــگان و افراد با تجربه، در حوزه اين وزارتخانه 
و در جبهه انقالب داشتيم كه در سال هاى اخير در 
اين حوزه پيشرفت هاى خيلى خوبى داشتند، فايل 
اين برنامه روى سايت ها قرار گرفت و رسانه ها بر 
روى آن كار كردند و در كالب هاوس بررسى شد. 
بســيارى از صاحبنظران اين برنامه را قابل دانستند 
كه بررسى و نقد كنند كه از همه آنها تشكر مى كنم.

وزيــر پيشــنهادى ميراث فرهنگى، گفــت: حوزه 
ميراث فرهنگــى شناســنامه ما و هويــت و تمدن 
ماســت؛ آن هم در دوره اى كه بى هويتى توســط 
رســانه هاى پرنفوذ نوين در حــال ترويج و تبليغ 
اســت. جوان و نوجوان امروز ايران ما بايد با اين 

پيشينه تمدنى خود آشنا شوند.
370 صنعت در حوزه صنايع دستى داريم

ضرغامى بــا بيان اينكه بخش خصوصى را تقويت 

مى كنيــم و با نظارت مناســب به آنان مســئوليت 
مى دهيم تا بتوانند جاذبه هاى تكميلى را ساماندهى 
كنند، افزود: در مورد صنايع دستى ما از 460 صنعت 
دســتى كه در ســطح جهانى هنرى اســت، 370 
صنعت را در ايران داريــم. با وجود ارزش بااليى 
كه داريم به دليل مشكل بازاريابى، معرفى و فروش 
اين بخش مهجور مانده و در برخى از حوزه ها در 

حال از بين رفتن است.
وى بيان كرد: در مشــاغل خانگى كه حوزه جدى 
صنايع دســتى اســت، مشــكالت جدى داريم كه 
بخشــى از آن مشكالت (خأل) قانونى است كه در 
كميســيون فرهنگى بحث كرديم. با توجه به قانون 
فعلــى و مكملى كه ما خواهيم داشــت اين بخش 
را كه نقش مهمى در اشــتغال كشور خواهد داشت 

تقويت كنيم.
 گردشگرى؛ صنعت پيشران

ضرغامــى در بخــش ديگرى از ســخنان خود به 
موضوع گردشــگرى اشــاره كرد و اين حوزه را 
صنعت پيشــران دانســت و گفت: ايــن صنعت 
خدمــات متنوع و گســترده اى را در كشــور ارائه 
مى دهــد كه درآمد اصلى بســيارى كشــورها در 
صنعت گردشــگرى اســت. 10/4درصد از توليد 
ناخالص داخلى در جهان و 10درصد كل اشــتغال 
جهانى مربوط به گردشــگرى است. امروز از هر 5

شغل جديدى كه ايجاد مى شود، يك شغل مربوط 
به گردشــگرى است. ميانگين رشد توليد ناخالص 
داخلى در جهان به صورت ميانگين 3 درصد است، 

اما در حوزه گردشگرى 4 و 6دهم درصد است.
وقتى اين آمارها را با ايران مقايســه مى كنيم فاصله 
جدى مى بينيم. صادرات نامرئى صفت خوبى براى 
حوزه گردشــگرى است. اشــتغال و ارزآورى به 
صورت گســترده در اين حوزه وجود دارد و اين 
مسأله ربطى به تحريم ندارد. در حالى كه بهاى دالر 
در كشــور ما خيلى باال رفته، متأسفانه مى بينيم اين 
قضيه تأثيرى در جذب گردشــگر خارجى نداشته 

است.
وى افــزود: مزيت هاى رقابتى ديگــر ما در مقابل 
رقبا آنقدر محدود اســت كه حتى اين قيمت دالر 
نمى تواند تكانى به گردشگرى بدهد. امارات، قطر، 
عربســتان، عمان، اردن، درآمدهاى گردشگرى شان 
از ما باالتر اســت. ما فقط بــا لبنان، كويت و يمن 

قابل مقايسه شده ايم.
 مى توانيم مقصد گردشــگرى ســالم و 

حالل باشيم
 حوزه گردشــگرى مى توانــد جدى ترين عامل 
براى همبســتگى ملى، وحدت و انســجام ملى 
باشــد. مــن در اقصى نقاط كشــور خدمت همه 
شــما مى رسم و با شما جلســه خواهم گذاشت. 
گردشگرى ارتباط وســيع با مناطق محروم دارد 

بخش زيادى از حــوزه اين وزارتخانه در مناطق 
است. محروم 

وى با تأكيد بر اينكه نگاه ما در حوزه گردشــگرى 
بايد غيرسياســى، فرهنگى، اقتصادى و ملى باشد، 
گفت: آحــاد مردم را حول 3 بخش اين وزارتخانه 
مى توانيم همگرا كنيم و وحدت بخشــيم. هر نگاه 
سياســى و قبيله اى بــالى جان و آفــت صنعت 

گردشگرى است.
حجت االسالم ســيد ابراهيم رئيسى رئيس جمهورى 
روز چهارشــنبه (20 مردادمــاه) فهرســت وزيران 
پيشــنهادى دولت سيزدهم را تقديم مجلس شوراى 
اســالمى كرد كه ســيد عزت ا... ضرغامى به عنوان 
گزينه پيشــنهادى تصــدى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دستى به قوه مقننه معرفى شده 

است.
در  كارى  روز   4 در  گذشــته  هفتــه  ضرغامــى 
14كميسيون و 5 فراكسيون مجلس شوراى اسالمى 
حضــور يافت و رويكردهــا و برنامه هاى خود را 

براى مديريت اين وزارتخانه تبيين كرده است.
در صــورت رأى اعتمــاد نماينــدگان مجلــس 
شــوراى اســالمى بــه وى، ضرغامى ســكاندار 
وزارتخانه اى مى شــود كه گردشــگرى به عنوان 
يكى از حوزه هاى آن در 18ماه گذشــته و شــيوع 
كرونا با خســارتى حدود 30 هزار ميليارد تومانى 
مواجه اســت، بســيارى از فعاالن اين صنعت از 
مديران دفاترخدمات تا راهنمايان گردشــگرى يا 
خانه نشين شــده  يا تغيير شغل داده اند؛ كارگاه هاى 
هنرهاى سنتى و فروشگاه هاى صنايع دستى تعطيل 

و بسيارى از صاحبان مشاغل كامًال بيكار شده اند.
رئيس جمهورى روز شــنبه (30 مردادماه) در روز 
آغاز بررســى صالحيــت و برنامه هــاى وزيران 
پيشــنهادى دولت ســيزدهم در مجلس شــوراى 
اسالمى در ســخنانى در دفاع از معرفى ضرغامى 
به عنوان گزينه پيشــنهادى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دســتى گفت: در جلساتى كه 
با مهندس ضرغامى داشــتم، نگاه وى در خصوص 
مسأله گردشگرى، معرفى فرهنگ اسالمى و ايرانى 
در گردشگرى و از سوى ديگر اقتصاد گردشگرى 

بوده كه بسيار مهم است.
وى ضرغامــى را چهره اى شــناخته  شــده براى 
نمايندگان مجلس دانســت و افزود: مسأله مهم در 
گردشــگرى، اقتصاد گردشگرى است و كشورمان 
هم زمينه هاى زيادى براى توسعه يافتگى در حوزه 
اقتصاد گردشــگرى دارد؛ براى تحقق اقتصاد بدون 
نفت مى تــوان اقتصاد گردشــگرى را دنبال كنيم 
كه با توانمندى مهنــدس ضرغامى، اين كار دنبال 
خواهد شــد و وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى به جايگاه شايسته  و بايسته خواهد 

رسيد.

وزير پيشنهادى ميراث فرهنگى:

ميراث فرهنگى مهجور مانده است
■ تأكيد بر هم افزايى 3 ضلع وزارت ميراث فرهنگى

 ضرغامى كيســت؟ ســيد عزت ا... ضرغامى، متولد ســال 1338 تهران، 
دانش آموخته مهندسى عمران از دانشــگاه صنعتى اميركبير، كارشناس ارشد 

مديريت صنعتى و در حال حاضر دانشجوى دكتراى ارتباطات است.
وى با حكم رهبرمعظم انقالب اسالمى 2 دوره، 5 ساله (1393-1383) رياست 
سازمان صداوسيما و در احكام جداگانه ديگرى از سوى رهبرمعظم انقالب، 
عضو شــوراى عالى انقالب فرهنگى و همچنين عضو شــوراى عالى فضاى 

مجازى بوده است.
ضرغامى كه به مدت 10 سال تا ســال 1394 رياست سازمان صداوسيما را 
برعهده داشــت، به عنوان عضو شــوراى عالى فضاى مجازى و شوراى عالى 

انقالب فرهنگى فعاليت مى كند.
تبديل همه شــبكه هاى آنالوگ به ديجيتال و راه اندازى برخى از شــبكه هاى 
با كيفيت HD به طورى كه مردم بدون اســتفاده از آنتن هاى قديمى قادر به 
دريافت شبكه ها شدند، از دستاورد هاى مهم دوران كارى وى بوده است. در 
دوران مسئوليت ضرغامى رشد چندبرابرى توليدات طنز و تشكيل گروه هاى 

جديد توليد اتفاق افتاد.
وى پس از اتمام دوره مسئوليتش در رسانه ملى در فضاى مجازى به صورت 
گســترده حضور فعالى در توئيتر اينستاگرام و تلگرام داشته و دارد. ضرغامى 
جريان ساز اين حوزه است و موضع گيرى هاى وى درباره مخالفت با فيلترينگ 

اينستاگرام موردتوجه فعاالن فضاى مجازى قرار گرفت.
ضرغامى در ســال 1400 نامزدى خود را براى رياست جمهورى اعالم كرد، 
اما درنهايت توســط شــوراى نگهبان ردصالحيت شد. وى همچنين معاونت 
امورمجلس وزارت فرهنگ وارشاد اســالمى، معاونت امورسينمايى وزارت 
فرهنگ وارشــاد اســالمى، معاونت امورمجلس وزارت دفاع و معاونت امور 

مجلس استان هاى سازمان صداوسيما را نيز برعهده داشته است.
وى با آمدن به وزارت ميراث فرهنگى بــه عنوان دومين وزير اين وزارتخانه 
جوان معرفى مى شــود. على اصغر مونسان نخســتين وزيرگردشگرى ايران 

روزگذشته از وزارتخانه خداحافظى كرد.
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