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اگر هاى نگران كننده
 1-  شوراهاى ششم اكثريتى مشابه در 
سراسر كشــور به لحاظ فكرى و جناحى 
دارند و اكثر آنها فارغ از تقســيم بندى هاى 
درون جناحــى در درون جنــاح اصولگرا 
تعريف مى شــوند. اصولگرا بودن شوراها 
در شــرايطى كه دولت به عنوان قوه اى كه 
شوراها بيشترين سروكار را با آن دارند نيز 

اصولگرا است...

 2021 آگوســـت    28   1443 محـــرم   19   1400 شـــهريورماه   6 شـــنبه  
ــان  ــا   5000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4112  12 صفحــــــــــ ــال هفدهـــم  شـ سـ
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چالش هاى 
اقتصادى 
دولت سيزدهم

رفع معضالت و 
تخلفات مركز 
عرضه پرندگان 
همدان

 بهره بردارى
 از كندرو بلوار
 آيت ا... نجفى
ايمنى را افزايش 
مى دهد

شرايط كنونى 
شايسته ملت 
ايران نيست
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جناب آقاى 

حاج حسين حيدرى 
خير محترم  نمونه و مدرسه ساز كشورى

مصيبت درگذشت برادر ارجمند و بزرگوارتان را تسليت عرض نموده بقاى عمر با 
عزت براى شما و رحمت واسعه براى آن مرحوم از خداوند متعال مسألت داريم. 

مجمع خيرين مدرسه  ساز استان همدان 
اداره كل نوسازى مدارس استان همدان

جناب آقاى 

حاج حسين حيدرى 
خير محترم  نمونه و مدرسه ساز كشورى 

با نهايت تأسف ضايعه غم بار درگذشت برادر گراميتان را خدمت شما و خانواده 
محترم تسليت عرض نموده، از خداوند متعال براى روح پاك آن مرحوم علو درجات و 

مغفرت الهى و براى خانواده محترم صبر جميل آرزومنديم.

روزنامه همدان پيام 

يت
 تهن

ك و
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دكتر عاطفه زارعى - مدير كل كتابخانه هاى عمومى استان همدان 

جناب آقاى 
دكتر محمد مهدى اسماعيلى 
وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسالمى

جناب آقاى 
دكتر محمد على زلفى گل

  وزير محترم علوم ،تحقيقات و فناورى

جناب آقاى 
دكتر امير حسين رحيمى

وزير محترم دادگسترى 
انتخاب شايسته شما بزرگواران از سوى رياست محترم جمهورى و أخذ راى اعتماد قاطع نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراى اسالمى را 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض مى نماييم. از درگاه خداوند متعال توفيق روز افزون  را در جهت پيشبرد برنامه هاى دولت محترم مردمى و انقالبى 

و خدمت به مردم و نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران خواستاريم. 

المى را 
نقالبى 

تبريك و تقدير
 جنـاب آقــاي

دكتر محمدعلى زلفى گل

خاطره خانلر زاده
ككككك مديريت و پرسنل آزمايشگاه شيمى تجزيه راك

وزير محترم 
وزارت علوم،تحقيقات و فناورى

حســن انتخــاب رياســت محتــرم جمهــورى در معرفــى 
ــع  ــالمى و رأى قاط ــوراى اس ــس ش ــه مجل ــى ب جنابعال
خادميــن مــردم در خانــه ملــت به عنــوان وزيــر 
جديــد وزارت علوم،تحقيقــات و فنــاورى تبريــك و 
تهنيــت عــرض مى كنيــم. حضــور جنابعالــى در جايــگاه 
وزارت،دولــت مردمــى و بهره منــدى از ســال هــا فعاليــت 
ــده  ــى دلگرم كنن ــد روزهاي ــه، نوي ــاى مربوط در عرصه ه
ــى  ــوزش عال ــم آم ــاى مه ــو را در بخش ه ــه  جل و رو ب
كشــور مى دهد.اميدواريــم در ايــن مســير در پنــاه 

ــل شــويد. ــه موفقيــت نائ الطــاف الهــى ب

دكتر م

آگهى فروش (نوبت سوم)

شركت قند هكمتان 

با  را  استوك  (بخارى)  برق  توربين  دستگاه  يك  دارد  نظر  در  همدان)  قند  (كارخانه  هكمتان  قند  شركت   
مشخصات زير از طريق مناقصه به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

مشخصات دستگاه:
AEG 1. مدل

2. كشور سازنده: آلمان 
3. سال ساخت: 1960

4. فشار بخار ورودى: 55 اتمسفر 
5. توان: 7 مگاوات

لذا متقاضيان مى توانند تا تاريخ 1400/06/25 جهت بازديد،دريافت و تكميل برگ شرايط به امور بازرگانى شركت مراجعه نمايند.
آدرس كارخانه: همدان،كيلومتر 20 جاده همدان-تهران،روبه روى پليس راه شهيد خرم رودى،كارخانه قند همدان

تلفن: 34553253- 081 و 09134099987 (مهندس امام)
آدرس دفتر مركزى: تهران،خيابان وليعصر، روبه روى پارك ساعى، كوچه آبشار، پالك 23

تلفن: 88795342 - 021/88795390
ساعات تماس: از ساعت 8 صبح الى 19 (به جز ايام تعطيل)
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ون  ه را ا هللا و ا ا

روابط عمومى هيأت فوتبال استان همدان

درگذشت
 محمــدرحيم رهـى

 رئيس فقيد كميته نقل و انتقاالت هيأت فوتبال استان همدان
 و مرد دلسوز و پيشكسوت بزرگ فوتبال استان را خدمت 
فوتبال  بزرگ  جامعه  و  ايشان  بازماندگان  محترم،  خانواده 
براى  و  كنيم  مى  عرض  تسليت  همدان  استان  ورزش  و 
منان  خداوند  از  واسعه  الهى  رحمت  و  غفران  مرحوم  آن 

خواستاريم.

واده
رجات وووووووووووو 

با نها
محترم

مجم
ادار

انتخاب شايسته شما بزرگواران به عنوان وزارى محترم دولت سيزدهم از سوى رياست محترم جمهورى و أخذ رأى اعتماد نمايندگان 
و  روزافزون  توفيق  متعال  خداوند  محضر  نماييم.از  مى  عرض  تهنيت  و  تبريك  صميمانه  را  اسالمى  شوراى  مجلس  در  مردم  محترم 

سرافرازى شما را به منظور انجام خدمات برجسته به نظام مقدس اسالمى و مردم شريف ايران خواستاريم.

جناب آقاى 
دكتر محمد 
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دكتر امير حسين 
رحيمى
وزير محترم 
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روزنامه همدان پيام 

تبريك و تهنيت

غالمرضا اعوانى ؛رئيس انجمن فالسفه جهان اسالم درپيامى به آئين نكوداشت ابن سيناى بزرگ:

تصحيح « القانون» پژوهشى جهانى است
همدان

 استاندار بومى مى بيند؟
■ آيا كشمكش هاى طيفى-سياسى موجب گزينش 

استاندارى سياسى خواهد شد؟
رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين كشور
در همدان:

راه قطع 
زنجيره كرونا 
استفاده از تمام 
ظرفيت هاست
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انتقال آب زندگى 100خانوار را تهديد مى كند

«كيتو» زخم خورده تشنگى همدان
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كوتاه از استان

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

اگر هاى نگران كننده
 1-  شوراهاى ششم اكثريتى مشابه در سراسر كشور به لحاظ فكرى 
و جناحى دارند و اكثر آنها فارغ از تقســيم بندى هاى درون جناحى در 

درون جناح اصولگرا تعريف مى شوند.
اصولگرا بودن شــوراها در شــرايطى كه دولت به عنــوان قوه اى كه 
شوراها بيشترين سروكار را با آن دارند نيز اصولگرا است، نويدبخش 

دوره اى طاليى براى شوراها مى تواند باشد.
2 - در موارد قبلى كه شوراهاى كشور اكثريت از يك جناح بوده اند، 
شــوراى شهر تهران براى شــوراها نقش الگو را داشته است. در اين 
شرايط شوراى شهر تهران هر تصميم و رفتارى داشته توسط شوراهاى 

ديگر نيز مشابه آن رفتار و تصميم پيگيرى شده است.
3 - انتظار بود در اين دوره از فعاليت هاى شوراها نيز شوراها شوراى 
شهر تهران را الگو قرار داده و به نوعى اقدامات آن شورا را الگوبردارى 
و اجرا كنند، اما موضوع انتخاب شهردار نشان داده كه اين چنين نيست 
و برخى شوراها مى خواهند عملكردى متفاوت از شوراى شهر تهران 

ارائه كنند.
4 - با آنكه شــوراى شهر تهران توانست شــهردار موردنظر خود 
را در نخســتين فرصت انتخاب و از فرسايشــى شــدن اين روند 
پيشــگيرى كند، در برخى شــوراهاى ديگر از جمله شوراى شهر 
همــدان اين چنين نشــده و روند انتخاب شــهردار بــا اگرهاى 

نگران كننده ادامه دارد.
5- اكنون كمتر از 8 روز تا پايان فرصت يك  ماهه انتخاب شهردار از 
سوى شورا باقى مانده و تازه شوراى شهر همدان به مرحله معرفى 4

نامزد نهايى انتخاب شهردار رسيده است.
رئيس شوراى اســالمى شــهر همدان همچنين اعالم كرده؛ شوراى 
ششم مصوبه اى را درنظر گرفته است مبنى بر اينكه اگر گزينه ديگرى 
شايسته اين پســت بود و 8 نفر از اعضاى شــوراى شهر تصميم به 
ورود گزينه مدنظر داشــته باشند، در صورت وجود شرايط مناسب و 
قاعدتاً فراهم بودن فرصت قانونى براى روند انتخاب شهردار، صورت 

خواهد پذيرفت.
6- اين اعالم با اگر رئيس شــوراى شــهر نيز خود از همان اگرهاى 
نگران كننده اســت كه مى تواند پروســه انتخاب شــهردار را به بازى 
سياسى انتخاب شــهردار تبديل و از رسيدن بازى به مرحله نهايى و 

خاتمه آن پيشگيرى كند.
نگرانى زمانى شديدتر مى شود كه مردم همدان در دوره هايى اين بازى 
سياســى را تجربه و نتيجه آنكه تحميل شــهردارى از سوى وزارت 

كشور به شهر همدان بوده را ديده اند.
7- شــوراى شــهر همدان به داليل ذكر شده و نشــده الزم است به 
نگرانى هاى شــهروندان به ويژه از  اگرها توجه كرده و با تســريع در 
انتخاب و معرفى شهردار، اجازه ندهند روند انتخاب شهردار از دست 
شورا خارج و به بازى سياسى بزرگان و در اصطالح گوشى به دستان 
تبديل شــود، البته در اين روند شوراى شــهر بايد شهردارى معرفى 
كند كه قوى تر از شــهردار شوراى پنجم كه موردپسند اين شورا قرار 
نگرفت، باشد وگرنه تمامى اين روند به اشتباه طى شده و با همراهى 

و موافقت مردم مواجه نمى شود.

مهلت تسليم اظهارنامه مالياتى اشخاص حقوقى و صاحبان امالك اجارى
 تا 7شهريورماه تمديد شد

 مديركل امورمالياتى استان از تمديد مجدد ارائه اظهارنامه مالياتى اشخاص حقوقى و صاحبان درآمد 
امالك اجارى به استناد مصوبه اخير ستادملى مديريت كرونا تا 7شهريورماه جارى خبر داد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل امورمالياتى اســتان، محمد دلشادى با بيان اينكه مطابق قانون ماليات هاى 
مستقيم، 31 تيرماه آخرين مهلت ارائه اظهارنامه مالياتى اشخاص حقوقى و صاحبان درآمد امالك اجارى تا 
پايان مردادماه تمديد شده بود، گفت: با عنايت به تعطيالت 6 روز اخير و به استناد مصوبه روز شنبه 30 مردادماه 
ستادملى مديريت كرونا، اين مهلت به مدت يك هفته ديگر تمديد شد تا مؤديان مالياتى فرصت بيشترى براى 
انجام تكاليف مالياتى داشته باشند. بنابراين روز يكشنبه 7 شهريورماه آخرين مهلت براى ارائه اظهارنامه مالياتى 

خواهد بود. www.intamedia.irبه صورت الكترونيكى از طريق درگاه ملى ماليات به آدرس

انتخاب شهردار تا 10 روز آينده
 نايب رئيس شوراى اسالمى شهر همدان از احتمال اضافه شدن گزينه جديد تصدى شهردار خبر داد.

سعيد نظرى در گفت وگو با همدان آنالين، با اشاره به انتخاب 4 كانديدا از بين 9 گزينه تصدى پست شهردارى همدان، گفت: درصورت 
صالحديد و اعالم نظر حداقل 8 نفر از اعضاى شــوراى شــهر مبنى بر اضافه شــدن يك نفر ديگر به 4 گزينه موجود، مى توانيم شاهد 

افزايش گزينه هاى تصدى شهردارى باشيم.
وى با بيان اينكه در حال حاضر آقايان رضا ابرارخرم، مجيد شاكرى كرم، سيدمسعود حسينى و عليرضا عقيقى 4 گزينه نهايى براى تصدى 
پســت شهردارى همدان هســتند، بيان كرد: مهلت قانونى انتخاب شهردار تا يك ماه نخست فعاليت شوراى اسالمى است؛ از اين رو با 
توجه به وجود دموكراسى كامل و اهميت به استفاده از خردجمعى در جلسات شورا شاهد برگزارى جلسات متعدد، به دور از حاشيه 
و عجله هستيم. نظرى  بروز چهره جديد در بين گزينه هاى شهردارى را بستگى به شرايط دانست و افزود: درنهايت احتمال مى دهيم تا 

10روز آينده شهردار توسط نمايندگان شهر انتخاب شود.

سندسازى اراضى و صدور سند تك برگ از 
اهداف سازمان ثبت اسناد و امالك است

 به مناسبت آغاز هفته دولت نشست خبرى با حضور مديركل ثبت 
اسناد و امالك كشور و اصحاب رسانه برگزار شد.

در اين نشســت خبرى اصغر پيرهادى به مستندســازى امالك استان 
همدان و موضوع كاداســتر پرداخت و در اين خصوص توضيحات و 

ابهاماتى كه براى مردم به وجود آمده بود را برطرف كرد.
وى گفت: تا ســازمان ثبت اسناد و امالك كشور درحال اسكن اوراق 
اســت تاكنون 11ميليون از اوراق استان همدان اسكن شده است و تا 

پايان شهريورماه كل فرايند اسكن اوراق به پايان مى رسد.
پيرهادى با بيان اينكه يكى از سياست هاى سازمان حذف پرونده است، 
افزود: در استان همدان تنها پرونده هايى كه امحا نمى شود، پرونده هاى 

امالك است و با همان كيفيت سابق اسكن مى شوند.
وى گفت: يكى از وظايف اســناد مستندسازى موارد وقفى است، در 
ســال 1399 با هماهنگى اوقاف بيش از 500 قطعه مسجد در همدان 
را نقشــه بردارى كرديم كه در اين زمينه در كشور داراى مقام نخست 

هستيم.
پيرهــادى درباره وضعيــت دفترخانه هاى ازدواج و طالق در اســتان 
همدان گفت: 58دفترخانه ازدواج در همدان داريم كه از اين تعداد 27

دفترخانه مجوز طالق دارند.
وى افزود: در 2ماه گذشــته به تمام دفترداران ابالغ شد كه مى توانند با 

شرايط خاص مجوز طالق هم بگيرند.
پيرهادى درباره كاداستر زمين هاى استان همدان گفت: در استان همدان 
2 ميليون هكتار اراضى وجــود دارد كه 700 هزار هكتار اراضى ملى، 

850 هكتار اراضى كشاورزى و مابقى بافت مسكونى شهرى است.
مديركل ثبت اســناد و امالك كشور با اشــاره به اينكه در سال 1399
كل اراضى ملى را كاداســتر كرديم، افزود: البته اين به معناى دادن سند 

نيست، بلكه به معناى نقشه بردارى است.
وى با بيان اينكه بند(س) تبصره 20 ماده قانون بودجه 1400، اداره ثبت 
را مكلف كرده است كه زمين هاى كشاورزى را مستندسازى كند، گفت: 
هر كشاورز بايد براى مستندسازى هر هكتار 30 هزار تومان پرداخت 

كند كه به نوعى مى تواند براى سازمان اسناد درآمدزايى كند.
پيرهادى افزود: در سال 1399 حدود 9 هزار هكتار از اراضى كشاورزى 
را كاداســتر كرديم و امســال با توجه به اعتبارات درنهايت 100هزار 

هكتار كاداستر مى شود.
وى يكى از مهمترين اهدافش را سندســازى اراضى و تك برگ كردن 
اســناد نام برد و گفت: در قانون اعالم شده كه سازمان اسناد مى تواند 
اختيار صدور سند تك برگ را به دفترخانه ها دهد، اما شيوه نامه آن هنوز 

تدوين نشده است.

كشف 12تن آرد خارج از شبكه توزيع 
در بهار

 فرمانده انتظامى شهرستان بهار از كشف 12تن آرد خارج از شبكه 
توزيع، به ارزش يك ميليارد و 800 ميليون ريال خبر داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، بزرگعلى نورى، گفت: مأموران 
مســتقر در ايست وبازرسى شهيدزارعى شهرســتان بهار حين كنترل 
محور هاى مواصالتى به يك دســتگاه خودرو تريلر مشكوك شدند 

و آن را متوقف كردند.

ثبت نام پذيرفته شدگان دوره دكتراى 
دانشگاه بوعلى سينا 7 و 8 شهريورماه 

 مديريت تحصيالت تكميلى دانشگاه بوعلى سينا همدان اعالم كرد 
كه ثبت نام از پذيرفته شــدگان دوره دكترى در اين دانشگاه به صورت 

اينترنتى و در روز هاى هفتم و هشتم شهريورماه صورت مى گيرد.
به گزارش بســنا، مديريت تحصيالت تكميلى دانشــگاه بوعلى سينا 
همدان در اطالعيه اى نحوه ثبت نام از پذيرفته شدگان دوره دكترى در 

اين دانشگاه را اعالم كرد.
براســاس اين اطالعيه ثبت نام اين دسته از پذيرفته شدگان در دانشگاه 
بوعلى به صورت اينترنتى و در روز هاى هفتم و هشتم شهريورماه و از 

طريق سامانه گلستان اين دانشگاه صورت مى گيرد.

صدور نخستين پروانه نشان استاندارد 
ماشين آالت كشاورزى در همدان

 مديركل اســتاندارد استان همدان از اخذ پروانه نشان استاندارد در 
حوزه ماشين آالت كشاورزى براى نخستين بار در كشور خبر داد.

محمد مددى در گفت وگو با ايســنا، گفت: از ابتداى سال 1400 چند 
پروانه كاربرد نشــان استاندارد در حوزه ماشين آالت كشاورزى و يك 
محصول كشــاورزى كه تا به حال انجام نشده بود در دستور كار قرار 
گرفت كه در بخش ماشين آالت كشــاورزى در حوزه هاى كودپاشى 
ســيب زمينى، براى نخســتين بار براى كمباين و سيب زمينى كارها در 

كشور پروانه نشان استاندارد صادر شد.

واژگونى خودرو در اسدآباد
 2 مجروح برجاى گذاشت

 رئيس جمعيت هالل احمر اســدآباد بيان كرد: بر اثر واژگونى يك 
دســتگاه خودروى دنا در محور آجين اين شهرســتان 2 نفر مصدوم 

شدند.
محمد اعتصام در گفت وگو با باشــگاه خبرنــگاران جوان گفت: اين 
ســانحه رانندگى در چند روز اخير اتفــاق افتاد و نيروهاى امدادى با 

حضور در صحنه هر 2 مصدوم را به بيمارستان منتقل كردند.

1- روز كارمند هم مانند روز همدان با بى توجهى مواجه شــده است. 
گويا اين مورد مختص استان همدان نبوده و بى توجهى سراسرى بوده 
است. گفتنى است، روز كارمند در سال هاى گذشته نيز چندان جدى 
گرفته نمى شده و عالوه بر كم برنامگى، آورده اى براى كارمندان نداشته 

است.
2-تعدادى از اســتانداران در اين دولت نيز همدانى خواهند بود. گويا 
يكى از گزينه هاى اســتاندارى همدان از انتصاب خود به استاندارى 
در اســتانى بزرگتر خبر داده و با اين خبر از بين گزينه هاى استاندارى 
همدان كنار رفته اســت. گفتنى اســت، در دولت يازدهم و دوازدهم 

معموالً 2 تا 3 استاندار استان هاى كشور همدانى بودند.
3- رايزنى براى افزايش ســهم استان از انتصابات دولت شدت يافته 
اســت. گويا بيشتر اين رايزنى ها اكنون براى وزارت آموزش وپرورش 
اســت. گفتنــى اســت، احتمــال معرفى يــك زن بــراى وزارت 

آموزش وپرورش نيز مى رود.
4- نگاه تجارى در داروخانه ها مانع ارائه خدمات به مردم شده است. 
گويا سود پايين داروهاى كرونا، موجب شده است داروخانه ها رغبتى 
به تهيه و توزيع اين داروها نداشــته باشند.گفتنى است، داروخانه هاى 

داراى داروى كرونا بايد شبانه روزى آماده ارائه خدمات باشند.
5- زمان پرداخت خســارت 12ميليون تومانى مشتركان برق همچنان 
مبهم اســت. گويا قرارداد بيمه توانير با بيمه دى به پايان رســيده و با 
توجه به قطعى هاى مكرر برق خسارات زيادى به مشتركان وارد شده 
و ارزيابى ريسك براى شركت هاى بيمه نيز سخت بوده به همين دليل 
هنوز شركتى با توانير قرارداد منعقد نكرده است. گفتنى است، شركت 
توانير و وزارت نيرو اعالم كرده  بودند چنانچه وسايل برقى مشتركان به 
دليل قطعى برق خراب شوند، پس از بررسى هاى كارشناسان بيمه برق 
تا ســقف 12ميليون تومان خسارت به مشتركان آسيب ديده پرداخت 

مى شود.

 صبح روز پنجشــنبه همدان ميزبان رئيس 
سازمان بسيج مستضعفين كشور بود. غالمرضا 
سليمانى در بدو ورودش به همدان با حضور در 
مزار شهيدسردار همدانى و گلزار شهداى همدان 

به مقام شامخ شهداى استان اداى احترام كرد.
پس از آن با حضور در جلســه ســتاد مقابله با 
كرونا كه با حضور فرمانداران شهرســتان هاى 
اســتان به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شــد 
به بررســى وضعيت بيمارى كرونا در اســتان 
پرداخــت و قول پيگيرى احداث بيمارســتان 

صحرايى در استان همدان را نيز داد.
در ادامه اين سفر سليمانى از مراكز واكسيناسيون 
تاالر قرآن همدان بازديــد و در واگذارى هزار 
و500 بسته معيشــتى و كمك هاى مؤمنانه در 

اردوگاه فجر نيز شركت كرد.
 تجديدميثاق مديران استان همدان 

با آرمان هاى شهدا در هفته دولت 
استاندار همدان و جمعى از مديران دستگاه هاى 
اجرايى اســتان، به مناســبت هفتــه دولت و 
گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايى و باهنر 
با حضور در گلزار شهدا، با آرمان هاى شهداى 
انقــالب، دوران دفاع مقــدس و مدافعان حرم 

تجديدبيعت كردند.
اســتاندار همدان در مراســم تجديدميثاق با 
شــهداى گرانقدر و آرمان هاى امــام(ره)، با 
حضور در آرامستان باغ بهشت و غباررويى از 
مزار شهداى گمنام، گفت: دولت همواره خود 
را مديون خون شــهداى 8 سال دفاع مقدس 
و پايبند به آرمان هاى نظام جمهورى اسالمى 

مى داند.
سيد ســعيد شــاهرخى با بيان اينكه منافقان؛ 
پيشــرفت و تحول شــتابان و مردمى انقالب 
اسالمى را هدف قرار دادند، اما در اين راه موفق 
نمى شــوند، بيان كرد: خون شــهدا ارزش هاى 
انقالب را تقويت كرده اســت، شهيدرجايى در 
دولت على رغم اينكه مدت مسئوليتش كم بود به 
عنوان يك الگوى شاخص به جاى ماند به همين 
دليل الزم است كه به سيره و روش شهيدرجايى 

اقتدا كنيم.
وى با بيان اينكه هفته دولت فرصتى اســت تا 
عملكرد خدمتگزاران دولت بيان شــود، افزود: 
دســتگاه هاى مختلف اجرايى با بيان عملكرد 

موجب خشنودى مردم مى شوند.  
شــاهرخى همچنيــن بــا حضور در جلســه 
ســتاد مديريت بيمــارى كرونا همــدان كه با 
حضور فرمانداران سراســر اســتان به صورت 
ويدئوكنفرانس برگزار شــد، گفت: در اســتان 
همدان در تمامى بخش ها يك انسجام و همدلى 
وجود دارد و همين سبب شده تا استان همدان 
از  پيك پنجم كرونا در كشــور سربلند بيرون 

بيايد.
 توانمندسازى و توانمنديابى 
يكى از ضرورت هاى كنونى است

رئيس ســازمان بسيج مســتضعفين كشور در 
جلسه ســتادمقابله با كرونا بيان كرد: تالش و 

كوشش كادربهداشــت و درمان و ستاد استانى 
و شهرستانى مقابله با كرونا قابل قدردانى است. 
غالمرضا سليمانى با بيان اينكه ايران كنترل فعال 
و هوشمندانه اى درخصوص كرونا در برنامه هاى 
خود دارد، گفت: مهمترين مسأله فعلى كشور ما 
بنابر فرمايش مقام معظم رهبرى كرونا اســت، 
طرح سپهبد شــهيدحاج قاسم سليمانى را بايد 
به روزرســانى كنيم، چون مهمترين نكته براى 

كنترل ويروس كرونا، قطع زنجيره است.
وى با بيان اينكه از زمان انتشــار ويروس كرونا 
دولت ها 3 روش را اتخاذ كردند، افزود: برخى 
سركوب قاطع و برخى ايمنى جمعى و برخى 
كنترل فعال را در دســتور كار قرار دادند كه در 

كشور ما كنترل فعال اجرا شده است.
سليمانى پيشگيرى از كرونا را مهمتر از درمان 
دانســت و گفت: در كشور روند واكسيناسيون 
مطلوب اســت، اما نبايد تنهــا به آن اكتفا كنيم 
و بايد رعايت پروتكل هاى بهداشــتى را نيز در 

دستور كار قرار دهيم.
رئيس ســازمان بســيج مســتضعفين كشور 
درخصوص احداث بيمارستان در استان همدان 
بيان كرد: سپاه براى اســتان همدان بيمارستان 
پيش بينى كرده است كه درحال طراحى است، 
درخواست بيمارستان صحرايى در استان همدان 

نيز پيگيرى مى شود.
وى گفت: توانمندســازى و توانمنديابى يكى 
از ضرورت هــاى كنونى اســت كه به فرهنگ 

پيشگيرى نيز تعميق مى بخشد.
ســليمانى در مراســم واگذارى هــزار و500

بســته معيشــتى نيز بيان كرد: فرهنــگ ما در 
فرهنگ عاشورا ريشــه دارد. همدلى، مواسات 
و كمك هاى مومنانه ســيره علوى است كه با 
نداى رهبرمعظم انقالب در ابتداى سال 1399

انجام شد.
وى گفــت: هرچند مردم ايران به اين ســيره 
در زندگى خود توجه داشــتند، امــا با نگاه 
رهبر يك نهضت در كشــور آغاز و همدلى 
و مواسات به يك سنت جارى تبديل شد كه 
خوشبختانه استان همدان در اين زمينه خوش 

درخشيده  است.
 به مشكل كمبود و گرانى دارو 

 ويژه رسيدگى شود
نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان نيز 
در جلسه ستاد مقابله با كرونا بيان كرد: در اوايل 
شــيوع ويروس كرونا حضور مردم در رعايت 
پروتكل ها و امدادرسانى بسيار مطلوب بود، اما با 
گذشت زمان انگيزه ها كمتر شد و عادى انگارى 

در بين مردم رواج پيدا كرد.
حبيب ا... شــعبانى موثقى با بيان اينكه در موج 
پنجم قرار داريم، اما نمى توانيم كشور را تعطيل 
كنيم، افزود: مردم ايران نبايد به شايعات توجه 
كنند، اينكه تمامى كشــورها واكسينه شده اند و 
ايران از واكسيناسيون جا مانده است تنها تأثيرات 

روانى منفى دارد.
وى مشــكل كمبود دارو را يك مشكل اساسى 
در استان دانست و گفت: گرانى برخى داروها 
براى مردم بخصوص جمعيت روستايى دردسر 
ايجاد كرده است كه بايد براى رفع آن تدابيرى 

انديشيده شود.
 رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

ديگر فايده اى ندارد
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان در جلسه 
ســتاد مقابله با كرونا كه برگزار شــده بود، 
درباره وضعيت كرونا در استان همدان گفت: 
در اســتان همدان 5 موج كرونا داشتيم كه 4

موج را رد كرده و هم اكنون در قله موج پنجم 
كرونا هستيم.

رشيد حيدرى مقدم با بيان اينكه در موج پنجم 
كرونا 70 درصد فوتى هاى كرونايى نســبت به 
موج چهارم كاهش داشــته است، بيان كرد: در 
موج اول؛ روزانه 250 بيمار و 3 تا 5 فوتى، در 
مــوج دوم؛ روزانه 650بيمار و 5 تا 7 فوتى، در 
موج سوم؛ روزانه هزار و250 بيمار و 12 الى 14

فوتى، در موج چهارم؛ روزانه  هزار و750 بيمار 
و 25 الى 27فوتى و در موج پنجم؛ روزانه 2هزار 

بيمار و حدود 10 فوتى داشتيم.
وى بــا تأكيد براينكــه در دوران كرونا بيش از 
 ،ICU 2هزار ميليارد تجهيزات از جمله تخت

دستگاه اكسيژن ســاز و دياليز وارد همدان شده 
اســت، افزود: در اســتان همدان 535هزار دز 
واكســن تزريق شــده كه حــدود 30 درصد 
جمعيت را واكســينه كرديم كــه 35درصد آن 
جمعيت شهرى و 23درصد جمعيت روستايى 

است.
حيدرى مقدم تنها راه كنتــرل بيمارى كرونا را 
واكسيناســيون نام برد و بيان كرد: پروتكل هاى 
بهداشتى ديگر براى پيشگيرى از ويروس كرونا 

كافى نيست.
وى همچنين همدان را پاشــنه آشيل سالمت 
غرب كشــور دانســت و گفت: اگر همدان در 
زمينه پزشكى قدرتمند شود مى تواند به سالمت 

غرب كشور كمك كند.
حيدرى مقــدم در پايــان نيازهاى اســتان را 
اكسيژن،  كپسول  بهداشت ودرمان  درخصوص 
ونتيالتــور نام برد و افــزود: افزايش نيروهاى 
انسانى در حوزه درمان، ساخت يك بيمارستان 
صحرايى در كوتاه مدت، و يك بيمارستان جنرال 
در بلندمدت از ديگر نيازهاى ضرورى اســتان 

همدان است.
260 هــزار غــذا در طــرح اطعام 

حسينى(ع) توزيع شده است
قائم مقــام كميته امداد امام خمينــى(ره) هم در 
مراســم اهداى  هزا و500 بســته معيشتى در 
اردوگاه فجر بيان كرد: ساخت مسكن محرومين 

در استان همدان درحال انجام است.
يارمحمدى با بيان اينكه 110واحد مســكونى، 
98 مورد بازسازى مسكن در روستاها و شهرها، 
2مورد فضاى اشتغال براى خانواده هاى تحت 
حمايت انجام شده اســت، بيان كرد: از ابتداى 
طرح اطعام حســينى(ع) از اول محرم مشغول 
فعاليت بوديم كه حــدود 260هزار غذا تهيه و 

پخش شده است.
وى همچنين درخصوص اهداى جهيزيه براى 
زوج هاى جوان تحت حمايت نيز گفت: پيش 
از ماه محرم جهيزيه را تحويل خانواده ها داديم 
و تعــدادى ديگر را پس از مــاه صفر تحويل 

خانواده ها مى دهيم.

 سرپرســت شــهردارى همدان گفت: در 
روزهاى گذشته عمليات احداث كندرو بلوار 
آيت ا... نجفى به اتمام رســيد، در نتيجه شاهد 
سهولت دسترسى و ايمنى در تردد خودروهاى 
عبورى از كوى كوثر به اين بلوار خواهيم بود.

به گــزارش روابط عمومى شــهردارى منطقه 
4، مجيد شــاكرى افزود: در راســتاى اجراى 
پروژه هاى مصــوب در ســال 1400، پروژه 
احــداث كنــدرو بلــوار آيــت ا... نجفى از 
ارديبهشت ماه ســالجارى آغاز شد و با 4 ماه 
منطقه  شــهردارى  فنى وعمرانى  واحد  تالش 
4 در مرداد مــاه بــه پايان رســيد و اكنون به 

بهره بردارى رسيده است.
وى با تأكيد بر اينكه اين كندرو موجب تسهيل 
دسترســى اهالى كوى كوثر به بلــوار آيت ا... 
نجفى مى شود، گفت: يكى از علت هاى اجراى 
اين كندرو ايجاد دسترســى ايمن بود و اكنون 
خودروها، بدون مزاحمت و به دور از ترافيك 
سنگين و پرسرعت بلوار آيت ا...نجفى از مسير 
كوى كوثر به اين بلوار مســير خود را انتخاب 

مى كنند.
سرپرست شهردارى همدان افزود: اين پروژه 
با طول 380متر و مســاحت 5هــزار مترمربع 

خاك بردارى و زيرسازى شد و سپس با هزار 
متر جدول گذارى ادامه پيدا كرد و درنهايت با 

هزار و200 تن آسفالت روكش شد.
شاكرى درباره هزينه اجراى اين پروژه بيان كرد: 
كندرو بلوار آيــت ا... نجفى با 17ميليارد ريال 
هزينه عمرانى از محل درآمدهاى شــهردارى 
منطقه 4 احداث و تقديم شــهروندان همدانى 

شد.
وى همچنين به  رنگ آميزى جداول اين كندرو 
اشــاره كرد و افزود: در روزهاى آينده كاشت 
درخت و ايجاد فضاى ســبز در حاشــيه اين 

پروژه نيز انجام مى شود.
شــاكرى با اشاره به اينكه در سال هاى گذشته 
پروژه هــاى متعددى در بلــوار آيت ا... نجفى 
اجرا شده است، گفت: روزانه اين بلوار شاهد 
ترافيك ســبك و سنگين زيادى است و سعى 
شــهردارى منطقه 4 بر اين بوده كه با اجراى 
پروژه هــاى متعدد، ايمنــى، زيبايى و تقويت 

زيرساخت را مدنظر قرار دهد.
وى در ادامه به بازســازى فضاى سبز زيرپل 
غيرهمســطح غديــر اشــاره كــرد و افزود: 
لوله گذارى براى آبيارى، واكارى فضاى سبز، 
تعويض كنتوربرق، تجهيــز چاه و جابه جايى 

چند اصله درخت از جمله اقداماتى است كه 
فضاى ســبز منطقه در اين قسمت انجام داده 

است.
سرپرســت شــهردارى همــدان همچنين به 
پروژه هاى فعال در بلوار آيت ا... نجفى اشــاره 

كرد و گفت: احداث فاز 3 بوستان بزرگ فدك 
و احداث معبر دسترســى كوى كوثر به بلوار 
آيت ا... نجفى از ســوى شهردارى منطقه 4 در 
اين بلوار درحال اجراســت كه به مرور شاهد 

اتمام آنها خواهيم بود. 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين كشور درهمدان:

راه قطع زنجيره كرونا 
استفاده از تمام ظرفيت هاست

 بهره بردارى از كندرو بلوار آيت ا... نجفى
ايمنى را افزايش مى دهد
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خبـر خبـر

 رئيس كميته امداد شهرستان كبودراهنگ خبر داد
 60 مددجو در 3 ماهه نخست امسال 

آموزش اشتغال ديده اند
 كبودراهنگ خبرنگار همدان پيام: رئيس كميته امداد شهرســتان 
كبودراهنگ از آموزش اشتغال 60 مددجو در 3 ماهه نخست امسال 

زيرنظر فنى  وحرفه اى خبر داد.
رئيــس كميته امداد شهرســتان كبودراهنگ توجه ويــژه به آموزش 
مددجويان را يكى از اهداف درخشان برنامه هاى اشتغال كميته امداد 
عنوان كرد و گفت: 60 مددجوى شهرســتان كبودراهنگ در 3ماهه 
نخســت از دوره هاى آموزشــى در سطح پايدارســازى در روستا 

بهره مند شدند.
جعفرى با بيان اينكه اين آموزش ها با توجه به شــيوع بيمارى كرونا 
به صورت مجازى و حقيقى انجام  شده است، افزود: 25درصد افراد 
آموزش ديــده، بانوان تحــت حمايت امداد بــوده  و همچنين دوره  

آموزش پايدارسازى مختص مددجويان روستايى بوده است.
وى در پايــان اســتفاده از ظرفيت هــاى متخصصــان، كارفرمايان، 
كارآفرينــان و نيكوكاران را از ديگر برنامه هــاى راهبردى اين نهاد 
دانســت و گفت: اين ظرفيت ها مى تواند در زمينه آموزش، راهبرى، 
هدايت و پشــتيبانى شــغلى مددجويان به كمك كميته امداد بيايد و 
فرايند خودكفايى و توانمندسازى مددجويان را سريع تر و بهره ورتر 

سازد.

درگزين رتبه نخست استان 
در واكسيناسيون روستايى 

 مدير شبكه بهداشــت ودرمان درگزين گفت: شهرستان درگزين 
از آغاز واكسيناسيون كرونا تاكنون موفق شده با واكسيناسيون 4/27 
درصد از جمعيت روســتايى واجد شــرايط، به رتبه نخست استانى 

دست پيدا كند.
آرش مفرح ذات دســتيابى بــه اين مهم را حاصــل تالش جهادى 
همه مدافعان سالمت شهرســتان درگزين دانست و افزود: بهورزان 
شهرســتان درگزين تحت هدايت كارشناســان مركز بهداشت اين 
شهرســتان، با واكسيناســيون فعــال جمعيت تحت پوشــش خود 
در ســاعات ادارى و  واكسيناســيون مراجعان بــه مركز تجميعى 
واكسيناســيون در شــيفت هاى صبح و عصر و روزهــاى تعطيل، 
خدمــات بى نظيرى را در عرصه واكسيناســيون و مقابله با كرونا به 

مردم شهرستان ارائه كرده اند.
 وى همچنيــن از همــه همشــهريان خواســت كــه بــا رعايت 
دستورالعمل هاى بهداشــتى هم قبل و هم پس از واكسيناسيون، در 
نخستين فرصت در ســامانه salamat.gov.ir ثبت نام و پس از 
دريافت پيامك در روز و ساعت اعالم شده، جهت تزريق واكسن به 
مركز تجميعى و خودرويى واكسيناسيون واقع در مركز فنى وحرفه اى 

شهرستان درگزين مراجعه كنند.

وضعيت شيوع ويروس كرونا همچنان 
افزايشى و خطرناك است

 ماليــر- خبرنگار همدان پيام: وضعيت شــيوع بيمارى همچنان 
افزايشــى و خطرناك اســت پروتكل هاى بهداشــتى بايد همچنان 

رعايت شود
 فرماندار مالير روز گذشــته در جلسه ســتاد استانى مقابله با كرونا 
كه به صورت ويدئوكنفرانس با حضور اســتاندار برگزار شد، گفت: 
مالير در وضعيت قرمز كرونايى است و روند شيوع بيمارى همچنان 

افزايشى و خطرناك است.
قدرت ا... ولدى در ادامه افزود: حتماً مردم رعايت پروتكل هاى بهداشتى، 

زدن ماسك و رعايت فاصله گذارى اجتماعى را جدى بگيرند.
وى بيان كــرد: عادى انگارى كرونا و كاهــش رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى در سطح جامعه و بين مردم، به طورقطع زنگ خطرى براى 

ورود به پيك هاى بعدى كروناست.
ولــدى گفت: پــس از انجام واكسيناســيون، بدون شــك رعايت 
دســتورالعمل هاى بهداشــتى مى تواند تأثير زيادى در روند كاهشى 

ميزان ابتال، بسترى و مرگ ومير كرونا داشته باشد.
وى با اشــاره به كادر بهداشــت ودرمان افزود: ايثارگرانه در رابطه با 
مقابله با كرونا تالش كردند كه ســتودنى است. با تالش و همراهى 
شبانه روزى مجموعه شهرســتان، كادردرمان، بسيج و سپاه، دستگاه 
قضائــى، نيروى انتظامى، ائمه جمعه و جماعــات، ادارات و نهادها، 
اصنــاف و بازاريان، اصحاب رســانه و مردم با ســتاد كرونا در اين 

شهرستان، در پيك هاى مختلف شرايط را به خوبى كنترل كنيم.
 بيمارستان هاى مالير به اوج ظرفيت خود رسيده اند

مديــر شــبكه بهداشــت ودرمان مالير نيــز در اين جلســه گفت: 
بيمارســتان هاى ماليــر هم اكنون به اوج ظرفيت خود رســيده اند و 
بيماران ســرپايى نيز بسيار زياد اســت و بايد مراقب باشيم آمار از 

اين باالتر نرود.
محســن تركاشــوند افزود: هم اكنــون در اوج پيك پنجــم كرونا 
هســتيم و بايد با همراهى مردم در رعايت پروتكل هاى بهداشتى و 

فاصله گذارى اجتماعى به سطح صاف پيك برسيم.
وى با اشاره به اجراى واكسيناسيون در سطح جامعه، گفت: واكسن 
براى گروه هاى ســنى هدف و بخصوص براى گروه هاى ســنى 60
ســال به باال فراهم است و از مردم درخواست داريم كه براى تزريق 

واكسن به مراكز واكسيناسيون مراجعه كنند.
مدير شــبكه بهداشــت ودرمان مالير با تأكيد بر اينكه مرگ وميردر 
افرادى كه واكســن دريافت كرده اند بسيار نادر است، بيان كرد: اين 
درحالى اســت كه برخى افراد 60سال به باال بخصوص در روستاها 
هنوز براى تزريق واكســن اقــدام نكرده اند و نياز اســت به مراكز 

بهداشتى و درمانى روستايى مراجعه كنند.
وى رعايت پروتكل هاى بهداشتى در كنار تزريق واكسن براى كنترل 
پيك پنجم را ضرورى دانســت و گفت: تاكنون 94 هزار دز واكسن 
در شهرستان مالير براى گروه هاى هدف تزريق شده كه از اين ميزان 

74 هزار دز اول و مابقى دز دوم بوده است.
تركاشــوند با تأكيد بر اينكه مشــكلى براى تزريق واكسن در سطح 
شهرســتان نداريــم، افزود: 36درصــد جمعيت شــهرى و حدود 
34درصد كل جمعيت شهرســتان مالير تاكنــون عليه بيمارى كرونا 

واكسينه شده اند.

دستگيرى حفاران غير مجاز در اسدآباد
 رئيس اداره ميراث فرهنگى گردشگرى و صنايع دستى اسدآباد از 

دستگيرى 3 حفار غير مجاز در اين شهرستان خبر داد.
كامران اكبرى شــايگان در گفت و گو با ايســنا، بــا اعالم اين خبر 
اظهار كرد: طى گزارشات مردمى مبنى بر حضور تعدادى حفار غير 
مجاز در منطقه چهاردولى در شــب گذشته سه حفار غير مجاز كه 
در خارج از محدوده هاى شناسايى شده  آثار تاريخى  شهرستان در 
منطقه چهاردولى  در دل كوه قصد بر حفارى داشتند دستگير شدند.
وى با اشــاره به همكارى يگان حفاظت ميراث فرهنگى شهرســتان  
،محيط بانان محيط زيســت و پاسگاه نيروى انتظامى چهاردولى در 
دســتگيرى اين حفاران غير مجاز افزود:با تشكيل پرونده براى اين 

حفاران غير مجاز پرونده به مراجع قضايى معرفى شد.
شايگان بيان كرد: شهروندان اسدآبادى  مى توانند براى اعالم گزارش 
كشــف اشــياى تاريخى، تخريب و يا انجام حفارى هاى غيرمجاز 
بــا شــماره 110 نيروى انتظامــى و يا شــماره 08133149090  با 
اداره ميراث فرهنگى شهرســتان  تماس گرفته تــا با اقدام به  موقع 
ميراث بانــان از وقوع جرائم اين حوزه و تعرض به آثار ارزشــمند 

تاريخى جلوگيرى شود.
وى  در ادامه خاطرنشــان كرد:از ابتداى ســال تاكنون شــش مورد 
حفارى در سطح شهرستان كشــف و در اين حفارى ها كشف شده 

23 نفر دستگير  شده اند.
اكبرى شــايگان  همچنين با اشــاره به كشف و ضبط يك دستگاه 
فلزياب در كشــف موارد حفارى ها از ابتداى سال تاكنون تصريح 
كرد: در يك مورد از حفارى هاى كشــف شده امسال تعداد هشت 
نفر دســتگير شــدند كه داليل ايــن اقدام حفاران را مشــكالت 
اقتصادى، بى پولى و آرزوى ره صد ســاله را يك شبه  طى كردن 

دانست. مى توان 

محور ارتباطى نهاوند به كنگاور تأمين مالى شد
احداث 5 مدرسه در نهاوند

 نماينده نهاوند در مجلس از تامين مالى پروژه ساماندهى محور ارتباطى 
اين شهرستان به شهر كنگاور خبر داد.

عليرضا شــهبازى در گفت و گويى با عصرهمدان گفت: پيرو مطالبات به 
حق مردم نجيب شهرستان نهاوند على الخصوص اهالى محترم بخش خزل 
در خصوص لزوم ســاماندهى محور نهاوند به كنگاور پيگيرى اين مطالبه 

در دستور كار قرار گرفت.
وى اظهار داشــت: با پيگيرى هاى انجام شــده تكميل و ساماندهى جاده 

نهاوند به سه راهى كنگاور باالخره تأمين مالى شد.
شهبازى افزود: در همين راستا مبلغ 120 ميليارد تومان از طريق بانك سپه 
و از محل اعتبارات ماده 56 براى اين طرح تأمين مالى شــد تا ديگر شاهد 
حوادث در اين محور نباشيم. وى بيان داشت: همچنين عالوه بر مبلغ فوق، 
ميزان 20 ميليارد تومان از محل اعتبارات عمرانى ســال 1400 و مبلغ 40 
ميليارد تومان نيز از طريق اوراق قرضه اســالمى، اعتبار به اين پروژه مهم 
تخصيص يافته است. نماينده نهاوند در مجلس گفت: جاده نهاوند به سه 
راهى كنگاور از محورهاى مهم مواصالتى و ترانزيتى شهرستان و راه اصلى 

ارتباط استان ها و شهرهاى مختلف كشور با غرب كشور مى باشد.

 احداث 5 مدرسه در نهاوند
وى همچنين از شــروع به ســاخت پنج مدرسه در نهاوند با پيگيرى هاى 

انجام شده از طرف ستاد اجرايى فرمان حضرت امام (ره) خبر داد.
شــهبازى افزود: پيرو پيگيرى ها و با توجه به نياز شهرستان و درخواست 
هاى مطرح شده از ستاد اجرايى فرمان حضرت امام (ره) و با دستور آقاى 

مخبر، دستور شروع ساخت پنج مدرسه از طرف اين ستاد صادر شد.
همچنين نماينده نهاوند عالوه بــر پيگيرى احداث مدارس فوق، از محل 
دريافتى هاى خود در مجلس در حال ســاخت يك مدرسه خير ساز ديگر 

مى باشد.

 كبودراهنــگ خبرنگار همدان پيــام: 6 طرح 
آموزشــى، عمرانــى و خدماتــى در شهرســتان 
كبودراهنــگ با حضــور امام جمعــه، فرماندار و 
مسئوالن استانى و شهرستانى به بهره بردارى رسيد.

فرمانــدار كبودراهنگ گفت: اين طرح ها شــامل 
افتتاح مدرســه 9 كالســه شــهداى پنجــم آبان 
كبودراهنــگ در2 طبقــه با زيربناى هــزار و50 
مترمربــع با اعتبارى بالغ بر2ميليارد و 500 ميليون 
تومان از اعتبارات تخريب و بازســازى و همزمان 
بهره بردارى از مدرســه 4 كالســه شــهيدعمران 
قاســمى روســتاى شــاوه با اعتبارى بالغ بر يك 

ميليارد و 200 ميليون تومان است.
حجــت ا... مهدوى افزود: گازرســانى روســتاى 
اوچ تپه با اجراى 6 كيلومتر شــبكه توزيع و نصب 
20عــدد المك با اعتبارى بالغ بــر يك ميليارد و 
900 ميليون و همزمان گازرســانى به 2 گلخانه با 
اعتبارى بالغ بر 340 ميليون تومان و سايت شهيد 
مومنى روستاى سوباشــى با اعتبارى بالغ بر 500

ميليــون تومان و جمعًا با اعتبارى بالغ بر 2ميليارد 
و 800 ميليون تومان نيز از ديگر پروژه ها در هفته 

دولت امسال است.
 افتتاح 8 پروژه كشاورزى در رزن

مدير جهادكشاورزى شهرســتان رزن از افتتاح 8
پروژه كشاورزى در هفته دولت در اين شهرستان 

خبر داد.
محمــود فتحى در گفت وگو با ايســنا، گفت: در 
هفته دولت امســال 8 پروژه بخش كشاورزى در 
2شهرستان رزن و درگزين به بهره بردارى مى رسد.
وى با بيان اينكه ايــن پروژه ها در زمينه هاى آب 
و خاك، دامــدارى و گلخانه بــا اعتبارى افزون 
بر14ميليــارد تومان در ســطح شهرســتان رزن 
و درگزيــن به بهره بــردارى مى رســد، افزود: با 
بهره بردارى از اين طرح ها براى 30 نفر به صورت 

مستقيم شغل ايجاد مى شود.
فتحى بيان كرد: با تالش و پيگيرى هاى همكاران 
در واحدهاى مختلف و همت، كوشش و همكارى 
كشــاورزان و بهره برداران عزيز در شهرستان هاى 

رزن و درگزين در سال گذشته، موفقيت هايى در 
تحقق برنامه هاى باالدستى و سياست هاى تعريف 
شده سازمان جهادكشاورزى به دست آمده است.

وى گفت: از جملــه در تحقق اهداف پروژه هاى 
اولويت دار سند راهبردى و برنامه هاى عملياتى 3 
ساله توســعه كشاورزى با عملكرد 268 درصد 2 
ســال پياپى كسب رتبه نخســت استانى را كسب 

كرده ايم.
فتحــى با اشــاره به  جــذب 45 ميليــارد تومان 
تســهيالت گلخانه، افزود: در پرداخت تسهيالت 
بند «الف» تبصره 180 بخصوص در زمينه توسعه 
گلخانه ها با بيش از 45 ميليارد تومان و در ســطح 
18هكتار 55 درصد تســهيالت پرداختى استان را 

توانستيم جذب كنيم.
مديرجهادكشاورزى شهرستان هاى رزن و درگزين 
با اشاره به اينكه در سال گذشته 151ميليارد تومان 
در بخش كشــاورزى در اين شهرســتان ها، براى 
ايجاد واحدهاى صنعتى در زمينه هاى آب و خاك، 
دامدارى و توســعه گلخانه ها سرمايه گذارى شده 
است، گفت: تعدادى از اين طرح ها به بهره بردارى 
رســيده و تعــدادى نيز درحال تكميل اســت و 

بزودى به بهره بردارى مى رسد.
فتحى افزود: با پياده ســازى و بهره بردارى از اين 
طرح ها مى تــوان اثرات اقتصادى در شهرســتان 

ايجاد كرد.
وى بــا بيان اينكه در ســامانه رصد ثبت 325 نفر 
اشتغال جديد را داشــته ايم، گفت: شهرستان هاى 
رزن و درگزين در ايجاد اشــتغال ثبت در سامانه 

رصد رتبه نخست استانى را كسب كرده است.
فتحى با اشــاره بــه اينكه چندين طــرح بزرگ 
و اثرگــذار در اقتصــاد و ايجاد اشــتغال در اين 
شهرســتان درحال اجراســت كــه از طرح هاى 
كم نظير در اســتان است، افزود: مجتمع گلخانه اى 
30 هكتارى(عمــان) در 26واحد و با پيشــرفت 
فيزيكى باالى 85 درصد از جمله اين طرح هاست.

وى گفت: در اين مجتمع 15واحد به بهره بردارى 
رســيده و 11واحد در حال ســاخت بــوده كه 

اميــد اســت در 2 ماه آينده اكثر ايــن واحدها به 
بهره بردارى برسند.

 57پروژه عمرانى قابل افتتاح
 به مناسبت هفته دولت در اسدآباد

فرماندار اسدآباد از 57 پروژه عمرانى قابل افتتاح با 
اعتبارى افزون بر 24ميليارد تومان به مناسبت هفته 

دولت در اين شهرستان خبر داد.
ســعيد كتابى در شــوراى ادارى شهرســتان كه 
به مناســبت هفته دولــت و روز كارمند در مزار 
شهدا شــهر اســدآباد با حضور اعضاى شوراى 
تأمين، مديــران ادارات و خبرنــگاران با رعايت 
پروتكل هــاى بهداشــتى برگزار شــد، با تبريك 
هفته دولت، گفت: اين تعــداد پروژه عمرانى در 
بخش هاى مختلــف آب، گاز، بــرق، مخابرات، 
راهدارى  علوم پزشكى،  دانشكده  جهادكشاورزى، 
و حمل ونقل جاده اى، بنيادمســكن در هفته دولت 

افتتاح و به بهره بردارى مى رسند .
وى اجراى طرح هادى روســتايى، بهســازى و 
احداث  روستايى،  مســكن  مقاوم سازى 24واحد 
مسكن پزشكان، توســعه شبكه فشارضعيف برق  
شــهرى و روســتايى، برق دار كــردن پروژه هاى 
كشــاورزى و صنعتى، احداث گلخانه، گازرسانى 
بهره بردارى  روســتايى،  جدول گذارى  صنايع،  به 
خط انتقال آب روســتايى، راه بين مزارع، توسعه 
ADSL را از جملــه پروژه هــاى قابل افتتاح اين 
شهرستان به مناسبت هفته دولت برشمرد و افزود: 
در هفته دولت ســاختمان شهردارى شهر پاليز نيز 

افتتاح و به بهره بردارى مى رسد.
كتابــى همچنين بيان كرد: حفــارى و تجهيز آب 
شرب اسدآباد به عنوان تنها پروژه قابل كلنگ زنى 
شهرســتان بوده كه در هفته دولــت كلنگ زنى و  

عمليات اجرايى آن آغاز مى شود.
وى در ادامه با بيان اينكه امســال در بحث بودجه 
اعتبار شهرستان اسدآباد به نسبت سال هاى گذشته 
داراى ســالى اســتثنايى با وضعيت خوبى بوده و 
با پيگيــرى مديــران و تخصيــص به موقع  اين 
اعتبارات از ثمرات آن شهرستان بهره مند مى شود، 

گفت: در ســالجارى 115ميليارد تومان اعتبار به 
شهرســتان اختصاص يافته كه از اين ميزان اعتبار 
59ميليارد تومان بــه بحث محروميت زدايى و 43 
ميليــارد تومان به بحث اعتبارات اســتانى،  نفت، 
گاز و متوازن اختصاص دارد با اينكه از اعتبارات 
نمايندگان مجلــس هم 13ميليارد تومان اعتبار در 

اختيار نماينده شهرستان قرار دارد.
كتابى با اشــاره به اينكه اعتبــار اختصاص يافته 
در بحث محروميت زدايى شهرســتان در   5آيتم 
آموزش وپرورش، منابع طبيعى، بهداشت و درمان، 
راه روســتايى و در قالب 19پروژه تعريف شــده 
است، بيان كرد: با اولويت هايى كه پيش بينى شده 
راه روســتايى، آب رســانى و مراكز بهداشتى در 

اعتبارات امسال ويژه ديده شده اند.
فرماندار اسدآباد در ادامه با بيان اينكه دستگاه هاى 
اجرايى اسدآباد در نشســت تخصصى هريك به 
صــورت جداگانــه برنامه هاى يكســاله خود را 
درحال ارائه دادن هســتند كه اين رويه ادامه دارد، 
افزود: در اين نشســت تخصصى برنامه هريك از 
اين دســتگاه ها تا پايان ســال اخذ و توصيه ها و 
تأكيدات الزم بــراى انجام كارهاى ادارات آنان با 
برنامه و پيگيرى و اولويت كارهاى ضرورى داده 
مى شود ضمن اينكه كارها و اقدامات و برنامه هاى 

آنان رصد و مورد پيگيرى قرار مى گيرد .
كتابى در ادامــه خطاب به مديران دســتگاه هاى 
اجرايى ســطح شهرســتان بيان  كــرد: وحدت و 
همدلى مسئوالن شهرســتان فرصت خوبى براى 
پيگيرى كارهاى شهرستان بوده و بايد با انگيزه اى 
بــاال براى خدمت به مردم پاى كار بوده و مديران  
بــا هدف گــذارى برنامه هــاى خــود جهادى و 

شبانه روزى در خدمت مردم باشند.
وى بــا تأكيد بر اينكه كار با ســاعت اداراى پيش 
نمى رود و پاى كار بودن جهادى و شــبانه روزى 
مديران از نقش مؤثرى در پيشــبرد امور شهرستان 
برخوردار است، گفت: رخوت و روزمرگى ممنوع 
بوده و به حمدا... تمامى مديران شهرســتان براى 

خدمتگزارى به مردم پاى كار هستند.

كتابى در ادامه اشــتغال، اقتصاد، سرمايه گذارى و 
معيشــت مردم را از اولويت هــاى اصلى در امور 
شهرســتان برشــمرد و افــزود: در حال حاضر با 
جذب و ورود ســرمايه گذاران جديد به شهرستان 
پروژه هاى مختلف صنعتى و توليدى در منطقه در 
حال اجرا بوده كه به سرانجام رسيدن اين طرح ها 
از نقش مؤثرى در اشــتغال جوانان اســدآبادى و 

منطقه برخوردار خواهد بود.
ــث كرونــا  ــه بح ــان اينك ــا بي ــن ب وى همچني
نيــز بــا توجــه بــه اهميــت ســالمت مــردم 
شهرســتان  ادارات  تمامــى  كارى  اولويــت  در 
قــرار دارد، گفــت: در حال حاضــر شهرســتان 
اســدآباد در بحــث كرونــا در شــرايط قرمــز 
ــا زحمــات دانشــكده علوم پزشــكى و  ــوده و ب ب
ســاير  ادارات ذى ربــط  در شــرايط ثابــت قــرار 
گرفته ايــم كــه بايــد نســبت بــه شــرايط موجــود 

نشــود. عادى انــگارى 
كتابى با اشاره به اينكه در شهرستان براى پالن هاى 
مختلــف در بحث دارو و اكســيژن  برنامه ريزى 
شــده اســت، بيان كرد: در حال حاضر بســيارى 
از بيمارســتان هاى سطح كشــور تكميل ظرفيت 
شــده اند و بدون شــك درصورت تداوم تشديد 
عادى انگارى بيمارســتان شهرستان نيز جوابگوى 

تعداد بيماران نخواهد بود.
فرماندار اســدآباد در ادامه با بيــان اينكه هفته 
دولــت يادآور يــاد و خاطره شــهيدان رجايى 
و باهنر اســت كــه الگوهــاى جاودانه خدمت 
صادقانــه به مــردم در نظام مقــدس جمهورى 
اســالمى ايران هســتند، گفت: فرارسيدن هفته 
دولــت مقــارن با گراميداشــت ايام شــهادت 
شــهيدان رجائــى و باهنر، نمــادى ماندگار از 
وحــدت ملت و دولت در مســير پيشــرفت و 
سرافرازى در تاريخ پرافتخار انقالب شكوهمند 
ايران اســالمى و نيز تجلى راســتين از روحيه 
خدمتگزارى بى منت و خالصانه به مردم است.

به گزارش ايســنا، در پايان  فرماندار اســدآباد و 
اعضاى حاضر در شوراى ادارى با حضور بر مزار 
شــهداى شهر با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان 
رجايى و باهنر بــار ديگر با آرمان هاى امام راحل 
و شــهداى انقالب اسالمى، تجديد پيمانى دوباره 

بستند.

سپيده راشدى
 نخســتين روستاى جهان پس از غارنشينى 
در همدان ايجاد شــده اســت. محقق همدانى 
در كتاب«مالكيــن در همدان» از كيتو به عنوان 
نخســتين روســتايى نام برده كه پس از عصر 

غارنشينى ايجاد شده است.
«كيتو» روســتايى آباد با مردمانى مهربان است 
كه در شهرســتان كبودراهنــگ بخش گل تپه 
قرار گرفته است. «كيتو» از مجموعه روستاهاى 
منطقه تاريخى مهربان اســت كه 23 كيلومتر با 

غارعليصدر فاصله دارد.
از جاده خاكى و سراشــيبى ورودى روســتا 
زندگى ســارى و جارى نمايان است. كودكان 
درحال بازى و كهنســاالن پابه پاى كودكان و 

جوانان در تكاپو هستند.
كيتــو خانه هاى كاه گلــى دارد كه همه درهاى 
وروديش چهارطــاق باز هســتند و از ورود 
هر گردشــگرى با خونگرمى استقبال مى كنند. 
برخى خانه هاى كاه گلى هم كه متروكه شــدند 
از دوردســت همانند بقاياى يك قلعه تاريخى 

به نظر مى رسند.
در اين روســتاى تاريخى چشــمه جوشان و 
معروفى به نام«قرخ بالق» به معنى 40 چشمه 
وجــود دارد كــه آبى بســيار گــوارا دارد كه 
سرچشمه آن در كوه هايى به نام عبدا... مصرى 

قرار دارد.
نخستين باغات ايجاد شده در گل تپه مربوط به 

كيتو است. غالب محصوالت 
اين روســتا انگور است كه 
آفتابــى كه بــه آن مى تابد و 
آبيارى و شست وشــو با آب 
اين چشمه مرغوبيت ويژه اى 
به آنها داده اســت. سهم هر 
خانــواده از باغــات كيتو 2 
جريب (2هزار مترمربع برابر 

6 دانگ) است.
كيتــو غذاهــاى محلــى و 
خوشمزه اى دارد كه رنگ و 
لعاب آن هر گردشــگرى را 
جذب مى كند؛ كاچى با دوغ 
محلى و آبگوشت مخصوص 
را زنان روســتايى به عنوان 
غــذاى قالــب و مصــرف 
روزانه خــود مى پزند و اگر 

گردشگرى را در روستاى خود ببينند وى را به 
خوردن آن دعوت مى كنند.

به گفته اهالى روســتا، رويش گياهان دارويى 
همچون گون، گل ختمى، آذربه، گل كفته و تره 
در فصل بهار موجب مى شود تا تعداد زيادى از 
افراد ساكن در روستا به مراتع اين منطقه سفر 

كنند.
شــعبانعلى معظمــى، محقــق همدانــى در 
كتاب(مالكين همدان) درباره كيتو نوشته «كيتو 
نخستين روستا پس از غارنشينى است.» در ابتدا 

اين روستا قلعه اى بوده كه 
براى نگهدارى آذوقه و دام 
از آن استفاده مى كردند، اما 
بارها روســيه و مغول با 
حمله به آن، آن را تخريب 

و تسخير كردند.
نخســتين مدرسه ساخته 
شــده در كيتو مربوط به 
قبــل از دوران اصالحات 
و پس از مشروطيت است 
دورانى كه مردمان روستا با 
پشم گوســفندى و َرزين 
البســه موردنيــاز خود را 
مى دوختنــد؛ هيچ چيز از 
شهر وارد روستا نمى شده 
و مازاد توليداتشــان را به 

شهر مى فرستادند.
حاج عليرضاخان قراگزلو ملقب به بهاءالملك 
و اجدادش نخســتين كسانى هســتند كه اين 
منطقه را آباد كردند و دامنه اين آبادانى در منطقه 
مهربان حدفاصل همدان تا بيجار را در برگرفته 

است.
دامدارى شــغل اصلى مردمــان كيتو و عالوه 
بر انگور، كره محلــى مرغوب و گندم مهربان 

بهترين سوغاتى هاى اين روستا هستند.
كيتو تا حدود 100ســال پيش زمستانى سرد 
با بارش برف فراوان داشــته بــه طورى كه 

ارتفاع منازل روستا را تا نيمه در بر مى گرفته 
اســت. اما اكنون با كاهش نزوالت آسمانى 
و خشكســالى در همدان و حفــر چاه هاى 
انتقال آب در زمينها تا بخشــى از آب شرب 
شــهر همدان را تأمين كند. شايد براى اندك 
آب را هم از دســت بدهد.كيتو در فهرست 
روستاهاى محروم كشور است، اما مردمانش 
مسئوالن  تصميم گيرى هاى  هياهوى  ميان  در 
به عشــق آبى كه از چشمه مى جوشد زندگى 
مى كنند. آنهــا كه زمين هاى خود را بكرترين 
زمين ها براى كشاورزى و دامدارى مى دانند 
از اميــدوارى به آينده و ايجــاد كارگاه هاى 

توليد پنبه سخن مى گويند.
مردمانى كه ســفره كوچكشــان با  دســترنج 
خودشان تهيه شده است و در عمق محروميت 
كه حتى يك متر آسفالت ندارند و منتظر بودجه 
هستند تا طرح هادى ناقص روستا تكميل شود. 
تير برق وســط كوچه هايشــان روييده است، 
مسئولى پيدا نمى شود آنرا جابجا كند! وقتى با 
كودكانشان حرف مى زنى معنى پارك و زمين 
فوتبال را نمى دانند، اما با همان ســن كمشان با 
لبخند از تو پذيرايى مى كننــد، انتظار مى رود؛ 
مسئوالن ارشد استانى و شهرستانى و كسانى كه 
مى توانند بارى از رنج و درد مردم منطقه را كم 
كنند با بازديد از اين منطقه و مشاهده مشكالت 
مردم كه با آن دست وپنجه نرم مى كنند به حداقل 

نيازهاى آنها توجه كنند.

انتقال آب زندگى 100خانوار را تهديد مى كند

«كيتو» زخم خورده تشنگى همدان

بهره بردارى از 6 طرح آموزشى و عمرانى در كبودراهنگ
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فهرســت  در  كيتــو 
روستاهاى محروم كشور 
اســت، امــا مردمانش 
هياهــوى  ميــان  در 
ى  ى هــا تصميم گير
مســئوالن به عشق آبى 
مى جوشد  چشمه  از  كه 

زندگى مى كنند
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هفته دولت متفاوت
ـــه  ـــتند ك ـــهيدى هس ـــردان ش ـــر دولتم ـــى و باهن ـــهيدان رجاي  ش
ـــيد  ـــد درخش ـــخ خواه ـــانى تاري ـــر پيش ـــواره ب ـــان هم ـــاد و نامش ي
ـــالمى  ـــورى اس ـــام جمه ـــردى در نظ ـــاودان دولتم ـــاى ج و الگوه
ايـــران هســـتند كـــه بايـــد دولتمـــردان بـــه شـــيوه عملـــى آن 

ـــد. ـــى جوين ـــواران تأس بزرگ
ـــال هاى  ـــر از س ـــت متفاوت ت ـــد جه ـــت از چن ـــه دول ـــال هفت امس
گذشـــته اســـت نخســـت بـــه جهـــت اينكـــه پـــس از 8 ســـال 
دولتـــى جديـــد شـــكل گرفتـــه اســـت دولتـــى كـــه مســـلمًا در 
روش هـــاى دولتمـــردى متفاوت تـــر از دولت هـــاى يازدهـــم 
و دوازدهـــم اســـت، زيـــرا در انتخابـــات 28خردادمـــاه مـــردم 
ـــه  ـــى ك ـــد و مردم ـــته رأى ندادن ـــت گذش ـــر دول ـــه تفك ـــه ادام ب
يك بـــار در انتخابـــات 1396، 16ميليـــون رأى بـــه رئيســـى داده 
ـــود  ـــى خ ـــكالت از رأى قبل ـــه مش ـــم هم ـــد در 1400على رغ بودن
ــور  ــى را رئيس جمهـ ــد و رئيسـ ــاع كردنـ ــتر دفـ ــا آراى بيشـ بـ

ـــد. كردن
ـــى  ـــت رئيس ـــنهادى دول ـــه وزراى پيش ـــاد ب ـــه رأى اعتم دوم اينك
ـــوم  ـــنبه س ـــام و روز چهارش ـــت انج ـــه دول ـــًا در هفت ـــال دقيق امس
ـــى  ـــيار باالي ـــا رأى بس ـــالمى ب ـــوراى اس ـــس ش ـــهريورماه مجل ش
ـــه  ـــرد ك ـــد ك ـــى را تأيي ـــنهادى رئيس ـــر وزراى پيش ـــر از 19نف 18نف
موضـــوع نيـــز مســـئوليت دولـــت جديـــد را دوچنـــدان كـــرده 
اســـت و حـــال نخســـتين اقـــدام كابينـــه جديـــد تجديدميثـــاق 
ــا آرمان هـــاى امام خمينـــى(ره) و شـــهيدان دولـــت شـــهيدان  بـ
رجايـــى و باهنـــر اســـت كـــه پنجشـــنبه انجـــام شـــد و آغـــاز 

ـــود. ـــيزدهم ب ـــت س ـــمى كار دول رس
دولـــت جديـــد بايـــد بـــه انتظـــارات مـــردم در حداقـــل زمـــان 
ممكـــن پاســـخ مثبـــت دهـــد زيراكـــه مـــاه عســـل دولت هـــا 
ــق  ــه تحقـ ــد بـ ــد از آن بايـ ــت و بعـ ــاه نيسـ ــش از 2،3 مـ بيـ
وعده هـــاى داده شـــده جامه عمـــل پوشـــاند و مـــردم تغييـــر در 

زندگـــى خـــود را احســـاس كننـــد. 

رئيس جمهور: 
شرايط كنونى شايسته ملت ايران نيست

■ امروز  رئيس جمهور به ديدار مقام معظم رهبرى مى رود

 شرايط امروز كشور شايسته ملت بزرگ ايران نيست و حتما بايد 
اين شــرايط تغيير كند، در برخى حوزه ها عقب ماندگى هاى جدى 
داريم كه بايد با كار و تالش شبانه روزى جبران شود. رئيس جمهور 
در اولين جلسه هيات دولت با بيان اينكه امروز به ديدار رهبر معظرم 
انقالب مى رســيم و از رهنمود هاى ايشان بهره  مى بريم، اظهار كرد: 
اين امانتى اســت كه مردم براى اداره كشــور به ما ســپرده اند و ما 
بايد شــاكر آن باشــيم. شــكر اين نعمت يعنى بدانيم اين نعمت از 
ســوى خداست، آن را خوب بشناســيم و بدانيم از اين نعمت كجا 

استفاده كنيم.
حجت االســالم ابراهيم رئيســى در ادامه افزود: شكر اين نعمت اين 
اســت كه همكاران شب و روز نشناسند و نيروهاى كارآمد را به كار 
گيرند تا عقب ماندگى هاى برخى بخش ها جبران شــود. مردم بايد 
احســاس پيشرفت و اجراى عدالت داشته باشــند. عدالت بايد اجرا 
شود. بايد نشــان دهيم مصمم به اجراى عدالت هستيم. عدالت يعنى 
هر چيزى جاى خود باشد. هر كسى در جاى خود باشد و هر اقدامى 

در جاى خود انجام شود.
بــه گزارش ايرنا، وى با بيان اينكه قانــون بهترين مالك براى اجراى 
عدالت اســت، تصريح كرد: قانونمدارى بايد يك اصل باشد و تالش 
شــود تا قانون اجرا شود. اگر قانون ضعف داشته يا ابهام دارد، اصالح 
شود اما قانون اجرا شود. قانون گرايى با انقالبى گرى با هم مى سازد.
رئيس جمهور همچنين با اشــاره به اين كه در نظام واليت فقيه هيچ 
بن بســتى نداريم، اضافه كرد: مقام معظم رهبرى نسبت به امور كشور 
مسلط هستند و ســازوكارهايى هم طراحى شده كه بن بست نداشته 
باشــد. حتى براى ميان برها هم قانون وجــود دارد تا برخى كارها به 
سرعت انجام شود البته ما نبايد گرفتار ديوان ساالرى و پيچيدگى هاى 
ادارى شــويم. انضباط ادارى الزم است، اما نبايد دچار پيچيدگى هاى 

ادارى شد.
رئيســى با تاكيد بر اينكه مبارزه با فســاد از انتظارات مردم از دولت 
است، اظهار كرد: وزرا منافع فسادخيز را بشناسند و بسترهاى فسادزا 
را اصــالح كنند تا هر روز شــاهد اتفاق و پرونده جديدى نباشــيم. 
مخصوصا در بخش هاى اقتصادى و آنجا كه دولت مى خواهد به بخش 
خصوصى امتياز بدهد. در اينجا بايد حســاس بود. پيام هشت ماده اى 
مقام معظم رهبرى در سال 80 همچنان زنده است و بايد مالك باشد. 
من نســبت به مبارزه با رانت و فساد به مردم قول دادم كه از روز اول 
در دولت آن را مدنظر قرار داده و تاكيد كنم، بنابراين بايد بســترهاى 

رانت خوارى و فساد شناسايى و اصالح شود.
وى در ادامه با اشاره به وعده خود براى ساخت يك ميليون مسكن در 
هر سال تصريح كرد: وزير راه و شهرسازى با جديت دنبال كند تا اين 
وعده محقق شود. ما بايد دولت "صادق الوعد" باشيم و به وعده هاى 

خود عمل كنيم.
رئيس جمهور با اشاره به ضرورت بهره گيرى از تجربيات دولت هاى 
پيشين اظهار كرد: بايد در مسائل اقتصادى، سياسى داخلى و خارجى 
از عبرت هاى دولت هاى پيشين استفاده كنيم تا مشكالت گذشتگان را 
تكرار نكنيم. انســان از يك سوراخ نبايد دو بار گزيده شود. با استفاده 
از تجربيات گذشته نبايد دنبال مسائلى برويم كه موجب ناكامى شده 

و آنچه كه موجب موفقيت شده است را دنبال كنيم.
رئيســى ادامه داد: دو مســاله اهم در كنار مســائل مهم داريم؛ همه 
دستگاه ها بايد براى مهار كرونا تالش كنند البته محور وزارت بهداشت 
است اما ســاير بخش ها هم بايد كمك كنند آنچه انجام شده الزم اما 
كافى نيست. بايد موفق شــويم در زمان كوتاه مساله  واكسيناسيون و 
سالمت را دنبال كنيم. آنچه انجام شده خوب بوده اما كافى نيست. ما 
نبايد منفعل باشيم حتما بايد پيشگيرى و پيش بينى هاى الزم انجام شود 

تا به شرايط غالب شويم.
وى ادامه داد: كرونا مردم را رنج مى دهد. من امروز به ســراغ كاركنان 
بهشت زهرا (س) هم رفتم و آنها هر روز با تعداد زيادى خانواده هاى 
مصيبت ديده مواجه هســتند. شرايط ويژه است و به كار شبانه روزى 
نياز اســت. بايد كار متفاوت و تحولى انجام شود. واردات واكسن و 
افزايش توليد داخل با جديت دنبال مى شود. مبالغ واردات واكسن هم 
تامين شده است، وزارت خارجه هم بايد در اين زمينه جديت داشته 
باشد. بخش هاى رسانه اى هم مهم هستند تا افكار عمومى اغناء شود 

كه دستورالعمل ها رعايت شود.
رئيس جمهور همچنين با بيان اين كه معيشت مردم، مهار گرانى و تورم 
هم از اولويت هاى دولت است، خاطرنشان كرد: شرايط تحريم وجود 
دارد اما ما مى توانيم مشــكالت را حل كنيم بايد مردم را هم مشاركت 
بدهيم. هر جا مردم به ميدان آمده اند مشــكالت حل شده است. مردم 

آماده كمك به دولت هستند.
وى خطاب به وزرا اظهار كرد: شــما وزرا از نظرات نخبگان استفاده 
كنيد همچنيــن در حوزه خود يك گزارش دقيــق از وضعيت فعلى 

تهيه كنيد.
رئيســى با بيان اين كه معاون اول هماهنگ كننده بخش هاى اقتصادى 
دولت است، گفت: با شروع كار آقاى رضايى شوراى عالى هماهنگى 
اقتصادى را فعال مى كنيم. ســتاد اقتصادى دولت هم فعال مى شود با 
روحيه جهادى و بســيجى كارها بايد دنبال شود. شما وزرا در عمل 

اثبات كنيد در كوتاه مدت مى توان اقداماتى انجام داد.

همكارى قواى مقننه و مجريه زمينه
 مناسبى براى حل مشكالت به وجود آورد

 رئيس مجلس شوراى اسالمى نامه اى در به پاسخ نامه حجت االسالم ابراهيم 
رئيســى رئيس جمهور كشورمان نوشت.به گزارش ايسنا،  محمدباقر قاليباف در 
اين نامه نوشــت: الزم مى دانم از سوى خود و نمايندگان محترم مجلس شوراى 
اسالمى از نامه صميمانه جنابعالى كمال تشكر را داشته باشم. همدلى و همكارى 
قواى مقننه و مجريه كه نمونه آن در بررسى هاى كارشناسانه نمايندگان و تعامل 
وزراى پيشــنهادى و مجموعه دولت و راى اعتماد حداكثرى نمايندگان مجلس 
مشاهده شد، زمينه مناسبى براى حل مشكالت معيشتى، ثبات اقتصادى، كارآمدى 
و پيشرفت كشور را به وجود آورده است.وى در ادامه افزود: در اين مسير مجلس 
با اســتفاده از ظرفيت هاى خود تالش خواهد كرد دولت در رسيدن به اهداف 

مذكور و جلب رضايت مردم عزيز ايران موفق و كامياب باشد.

هماهنگى هاى بين سازمانى 
در حوزه تامين واكسن كرونا

 اولين نشست مشترك وزارت خانه هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
و امــور خارجه با حضور وزير امور خارجه  و وزير بهداشــت در خصوص 

واكسن كرونا برگزار شد.
به گزارش تسنيم، حسين امير عبداللهيان در اين نشست ضمن تشريح اقدامات 
گسترده صورت گرفته از سوى وزارت خارجه و تقدير از زحمات ظريف در 
اين خصوص، آمادگى كامل وزارت امور خارجه براى بكار گيرى همه امكانات 
ستاد و صف براى تسريع تامين واكسن از منابع خارجى را مورد تاكيد قرار داد.

عين اللهى نيز در اين نشســت با قدردانى از تالش هاى انجام شــده از سوى 
وزارت امور خارجه در حوزه تامين واكســن،  بر ضرورت تشــديد همكارى  

مجموعه هاى مرتبط در اين حوزه و در اين شرايط بحرانى تاكيدكرد.

عليرضا كاظمى سرپرست 
وزارت آموزش و پرورش شد

 رئيس جمهورى در حكمى عليرضا كاظمى را به سرپرستى وزارت آموزش و 
پرورش منصوب كرد. به گزارش ايرنا، حجت اســالم ابراهيم رئيسى طى حكمى 
عليرضا كاظمى معاون پرورشى و فرهنگى وزارت آموزش و پرورش را به سمت 
سرپرست اين وزارتخانه منصوب كرد. كاظمى تحصيلكرده حوزه و دانشگاه و عضو 
هيئت علمى دانشگاه فرهنگيان است و پيش از سمت معاونت پرورشى و فرهنگى 
وزارتخانه، مديركل آموزش و پرورش استان خراسان رضوى بوده است. نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى عصر چهارشنبه پس از دو هفته بررسى صالحيت وزيران 
پيشنهادى در كميســيون هاى تخصصى و صحن علنى مجلس شوراى اسالمى، 
صالحيت و برنامه هاى 18 وزير پيشنهادى را تاييد كردند و به 18 وزير پيشنهادى 

جز وزير آموزش و پرورش براى تصدى وزارت خانه ها اعتماد كردند.
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مصاحبه  تحليل  گزارش  عملكرد  رپرتاژ   آگهى

نگاهى به عملكردنگاهى به عملكرد
                بخش دولتـى و خصوصـى                 بخش دولتـى و خصوصـى 

                                           به مناسبت هفته دولت                                           به مناسبت هفته دولت

محمد ترابى »
 اخبار و شــنيده ها از رقابتى تازه در ميان 
اصولگرايان اســتان حكايت دارد. اما اين بار 
رقابت برسر انتصاب استاندار است، باالترين  

مقام دولتى در استان. 
اواخر هفته گذشته نمايندگان مجلس شوراى 
اسالمى به كابينه دولت سيزدهم رأى اعتماد 
دادند و پنجشــنبه گذشــته نخستين جلسه 
هيــأت دولت به رياســت حجت االســالم 
ابراهيم رئيسى تشــكيل شد. پس از تشكيل 
كابينه توسط دولت جديد، همواره انتصاب 
استاندار از سوى وزارت كشور حايز اهميت 

بوده است. 
استاندار از طرف وزير كشور به هيأت دولت 
پيشنهاد مى شود و پس از تأييد انتصاب وى 
در هيأت دولت، حكم استاندارى با امضاى 
رئيس جمهور و وزير كشــور صادر مى شود. 
در جلســه رأى اعتماد نمايندگان به وزراى 
پيشــنهادى، احمد وحيدى توانست با 266

رأى موافق ســكان هدايت وزارت كشور را 
به دست گيرد. 

گفتنى اســت كه اســتان همدان بــه عنوان 
يك اســتان اصولگرا به حساب مى آيد و از 
آنجايى هم كه دولت سيزدهم از بدنه همين 
جريان به حساب مى آيد، استفاده از مديران 
و مســئوالن همــدان در پســت هاى عاليه 
كشــورى محتمل تر شده است. همانطور كه 
شاهد هستيم در كابينه دولت رئيسى، 3وزير 

همدانى وجود دارد.
از اين رو اســتفاده از مســئوالن همدانى در 
پست اســتاندارى همدان و ســاير استان ها 
محتمل شــده است. گفتنى اســت، تاكنون 
علــى جابريان همدانى در دولت اصالحات، 
تنها استاندار همدانى استان پس از انقالب به 
حســاب آمده است، ولى اينكه يك همدانى 
به صــرف اصولگرا بودن اســتاندار همدان 

شود، نكته مثبتى است؟
 خدمات خرم اصالح طلب 

و سردار اصولگرا
احمــد خرم كــه در زمان مرحــوم آيت ا... 
همدان  اســتاندارى  به  هاشمى رفســنجانى 
برگزيده شده بود را پايه گذار تحول و توسعه 
در اســتان مى دانند. اقدامات وى بخصوص 
در زيرســاخت هاى گردشــگرى همدان از 
جمله تپه عباس آباد، جــاده گنجنامه، ايجاد 
فرودگاه و... بوده است. برخى از كارشناسان 
خرم را برترين اســتاندار از انقالب تاكنون 

مى دانند. 
بهــروز مرادى، ســردار ســپاه و نزديك به 

جريــان اصولگرا كه در 
دوران دولــت نخســت 
احمدى نژاد به استاندارى 
همدان منتصب شد نيز به 
حوزه  كارشناسان  اعتقاد 
مناسبى  اقدامات  شهرى 
را در 4 ســال حضــور 
اســتاندارى  در  خــود 
به ثمر رســانده اســت. 
در  توانســت  مــرادى 
برنامه هاى  خــود  دوران 
فرهنگى و ورزشــى كه 
زيادى  اعتبــار  بــه  نياز 
همدان  بــه  را  داشــتند 
بيــاورد. انتقال تيم پاس، 
بين المللــى  جشــنواره 
از  نوجــوان  و  كــودك 

جمله اقدامات وى به حساب مى آيد. برخى 
كارشناسان مرادى را پس از خرم و زبردست 

بهترين استاندار همدان تلقى مى كنند. 
در اينجا بايد گفت كه اين 2 استاندار استان 
همدان(خرم و مــرادى) از ارتباط خوبى با 
بدنه دولت بهره  مى جســتند، با اين حال بايد 
گفت كه صرف نفوذ سياســى راه به جايى 

نخواهد برد. 

بــه طورمثال مى تــوان گفت كــه كرم رضا 
پيريايى كه پس از ســمت استاندارى همدان 
در دولــت احمدى نژاد در ســال  1396به 
عنوان معاون دبير تشــخيص مصلحت نظام 
نيز منتصب شد، به عنوان يكى از استانداران 
محبوب به حساب نيامده و اقداماتش با خرم 

و مرادى قابل قياس نيست. 
از ســوى ديگــر همدانــى بــودن علــى 
زمان  در  همدان  اســتاندار  جابريان همدانى 

دولــت اصالحــات، موجــب برترى 
داشــتن وى در عملكــرد نســبت به 
خرم(اصفهانى)  همچون  اســتاندارانى 
و مرادى(ايالمى) نشــد و وى با وجود 
داشــتن دكتــراى عمــران از يكى از 
دانشــگاه هاى انگليــس، درگير برخى 
اختالفات با نمايندگان اســتان شــد و 
از ايــن رو در دوران اســتاندارى خود 

توفيقى حاصل نكرد. 
از ســوى ديگــر على اصغر زبردســت 
اســتاندار دوران دولت دوم خاتمى، كه 
برخى وى را دومين استاندار برتر استان 
همدان مى دانند، با وجود اينكه همدانى 
نبــود به علت چندين ســال فعاليت در 
استاندارى(معاون برنامه ريزى استاندارى) 
در زمان خرم، بر مســائل و مشــكالت 

پيرامون همدان اشراف داشت. 
 همدان به چه استاندارى

 نياز دارد؟
به اعتقاد شــخصى نگارنده اين مطلب، 
در شرايط فعلى كه مديران و مسئوالن 
اقبــال  از  همدانــى 
بيشترى در بدنه قدرت 
و دولــت برخــوردار 
بــوده و مى تواننــد از 
روابــط خود بــه نفع 
كنند،  اســتفاده  استان 
بر  تمركــز  به جــاى 
صــرف همدانى بودن 
اســتاندار، بر ســابقه 
مديريــت اجرايى وى 

تمركز داشته باشند. 
اين  بــر  شــخصه  به 
بــاورم كــه اكنون كه 
اختيار  در  قدرت  بدنه 
جريــان اصولگرا قرار 
نيــز  همــدان  و  دارد 
بــه عنوان يك شــهر 
اصولگرا به حســاب مى آيد، مى بايست 
بهترين  ســهم خواهى ها به نفع اســتان 
اتخــاذ شــده و يكــى از كارآمد ترين 

استانداران سهم همدان شود. 
حضور 3 وزير همدانى در كابينه دولت 
و برخى نمايندگان اســتان كه به عنوان 
چهره هاى شناخته شده جريان اصولگرا 
مطرح هســتند، بهتريــن فرصت براى 

روى كار آمــدن اســتاندارى مدير، با نفوذ و 
مشرف به مسائل استان است. 

متاسفانه شاهد اين مسأله هستيم كه همواره 
در نزاع هــاى سياســى و طرف كشــى هاى 
سياســتمداران براى سهم خواهى هاى بيشتر، 
برخى از گزينه هاى كارآمــده ناديده گرفته 
شــده و گزينش هاى صرفًا سياســى انجام 
مى شــود كه البته نمونــه  آن را تا چند هفته 

آينــده در يكى از حســاس ترين حوزه هاى 
مديريت شهرى شاهد خواهيم بود. 

از ايــن رو اميدواريم كــه در بحث انتخاب 
اســتاندار، كشــمكش هاى طيفى-سياســى 
موجب گزينش اســتاندارى صرفًا سياســى 
و خــط گرفته نشــود و فردى شايســته و 
تحول خواه همچون خرم بر صندلى تصدى 

استاندارى تكيه زند. 

همدان استاندار بومى مى بيند؟
■ سهم همدان از استاندار در دولت جديد چه كسى خواهد بود؟

■ آيا كشمكش هاى طيفى-سياسى موجب گزينش استاندارى سياسى خواهد شد؟
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مديركل مشاركت هاى اجتماعى وزارت ورزش وجوانان خبر داد
برگزارى كارگاه هاى ملى دانش افزايى براى سازمان هاى 

مردم نهاد
 مديركل مشــاركت هاى اجتماعى و فعاليت هاى داوطلبانه وزارت ورزش وجوانان از 
برگزارى كارگاه هاى ملى دانش افزايى و ارتقاى مهارت براى سازمان هاى مردم نهاد خبر داد.

ســجاد ســالك در گفت  وگو با ايرنا، گفت: كارگاه هاى ملى دانش افزايى در راســتاى 
توانمندســازى ســمن هاى جوانان، با همكارى مركز آموزش مديريت دولتى و توسط 

اداره كل ورزش وجوانان استان ايالم برگزار مى شود.
وى بيــان كرد: كارآفرينى اجتماعى و كســب وكار اجتماعى در ســازمان هاى مردم نهاد 

جوانان، آشــنايى با آســيب هاى اجتماعى جوانان، روش هاى كنترل و كاهش آسيب ها 
با تأكيد بر پيشــگيرى و مبارزه با موادمخدر، ترويج و توســعه ورزش هاى همگانى در 
سازمان هاى مردم نهاد، مشاركت هاى اجتماعى جوانان با بررسى مفهوم و عمل و آموزش 

مباحث اعتقادى و مذهبى از جمله محورهاى موضوعى اين كارگاه است.
به گفته مديركل مشــاركت هاى اجتماعى وزارت ورزش وجوانان، اين كارگاه  با توجه به 

استمرار شيوع كرونا، در سال 1400 به صورت مجازى برگزار مى شود.
وى افزود: ضبط فيلم محتواى آموزشــى توسط اساتيد مربوطه و طرح هاى گرافيكى و 
تدوين برنامه نيز توسط مركز آموزش مديريت دولتى انجام شده و هم اكنون در دسترس 

سمن هاى جوانان است.
ســالك بيان كرد: ســازمان هاى مردم نهاد در ماه جارى فرصت شركت در اين دوره هاى 

آموزشــى و دريافت گواهينامه معتبر از طرف مركز آموزش مديريت دولتى را خواهند 
داشت.

براســاس آخرين آمار، 319 سمن (سازمان مردم نهاد) در حوزه آسيب هاى اجتماعى كه 
متشكل از آسيب هاى رفتارى، خودكشى، خشــونت هاى خيابانى، سوء تغذيه، فرزندان 
طالق، مبارزه با اعتياد، كودكان خيابانى و بى سرپرست است، با اخذ مجوز رسمى فعاليت 

مى كنند.
603 ســمن نيز در حوزه فرهنگى و 256 ســازمان مردم نهاد در زمينه علمى - پژوهشى 
در زيرشــاخه هاى طرح هاى پژوهشى، پژوهش محورى، توسعه و فناورى، فعال هستند. 
همچنين 356 ســازمان مردم نهــاد در حوزه اعتقادى و مذهبــى و در مجموع 2هزار و 

29سمن در حوزه مباحث اجتماعى در كشور خدمت رسانى مى كنند.

مابه التفاوت «فوق العاده ويژه معلمان» پرداخت مى شود
ممانعتى از سوى ديوان محاسبات

 وجود ندارد
 بنا بر گفته رئيس مركز برنامه ريزى منابع انسانى و امور ادارى وزارت 
آموزش وپرورش اخبار منتشر شده در شبكه هاى اجتماعى، درخصوص 
«ابهامات پرداخت حقــوق مردادماه فرهنگيان» گمانه زنى و فاقد اعتبار 

است.
به گزارش ايســنا، ناصر ســليمانزاده؛ درخصوص اخبار منتشــر شده 
نادرســت، در ارتباط با پرداخت حقــوق مردادماه فرهنگيان، بيان كرد: 
اخبار منتشر شــده در شبكه هاى اجتماعى و رســانه هاى غيررسمى، 

گمانه زنى هايى بيش نبوده و فاقد اعتبار و وجاهت قانونى است.
وى گفــت: تنهــا مرجــع اطالع رســانى موردتأييد اخبــار وزارت 
آموزش وپرورش، پورتال رســمى وزارت آموزش وپرورش به آدرس 
است.سليمانزاده درخصوص خبر ايجاد محدوديت ديوان  medu.ir
محاسبات كشور براى اجراى احكام فوق العاده ويژه، بيان كرد: پيام هاى 
ارســالى تحت عناوين مختلف، موردتأييد نبوده و هيچ محدوديت و 
ممانعتى از سوى مراجع نظارتى و ديوان محاسبات كشور درباره اعمال 

فوق العاده ويژه معلمان وجود نداشته است.
به گزارش مركز اطالع رسانى و روابط عمومى وزارت آموزش وپرورش، 
وى افــزود: پيگيرى هــاى الزم به منظور رفع ابهامــات اجراى احكام 
جديد درحال انجام اســت و به محض حصول نتيجه در اســرع وقت 
از طريق مركز اطالع رســانى و روابط عمومى وزارت آموزش وپرورش، 
اطالع رسانى و پس از رفع ابهامات، مابه التفاوت حقوق همكاران محاسبه 

و به حساب آنها واريز مى شود.

اعالم آمادگى دستگاه قضا 
براى تكميل حلقه همگرايى قوا

 به گزارش فارس، حجت االسالم والمسلمين محسنى اژه اى رئيس 
قوه قضائيه در پيامى خطاب به سيد ابراهيم رئيسى، رئيس جمهور، ضمن 
تبريك اعطاى باالترين رأى اعتماد به بيشترين وزراى پيشنهادى دولت 
ســيزدهم، براى تكميل حلقه همگرايى قوا در دوره تحول و همكارى 

كامل با دولت، اعالم آمادگى كرد.
متن پيام رئيس قوه قضاييه به شرح ذيل است:

سالم عليكم بما صبرتم
همگرايى نمايندگان ملت سرافراز با دولت مردمى جنابعالى در اعطاى 
رأى اعتماد به وزيران پيشنهادى، نمادى بارز از تعامل قوا با انگيزه ايجاد 

تحول موردانتظار مردم در دستگاه اجرايى و نهاد هاى دولتى است.
اينجانب ضمن اعالم آمادگى دستگاه قضائى براى تكميل حلقه همگرايى 
قوا در دوره تحول و همكارى كامل با دولت سيزدهم، اعطاى باالترين 
رأى اعتماد به وزراى پيشنهادى جنابعالى را تبريك گفته و اين رخداد 
مبارك را به عنوان طليعه تحول در بهبود شرايط معيشت، سالمت مردم و 

مبارزه جدى با بستر ها و گلوگاه هاى فساد، به فال نيك مى گيرم.
تعليق تعدادى از پرسنل سازمان زندان ها

 پرونده ها به دادسراى نظامى ارجاع شد
 رئيس سازمان زندان ها با انتشار توييتى در صفحه شخصى خود از 

تعليق پرسنل خاطى در فيلم هاى منتشر شده از زندان اوين خبر داد.
رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور با انتشار پيامى 
در صفحــه توييترى درخصوص تصاوير زندان اوين نوشت:پرســنل 
بى تفاوِت سازمان در فيلم هاى منتشره، به هيأت تخلفات ادارى معرفى 
و از خدمت معلق شدند. پرونده هايى هم به دادسراى نظامى ارجاع شد. 
در سال گذشته، برخورد با تخلفاتى كه منتهى به خاتمه خدمت پرسنل 

خاطى سازمان شد، رشد 30درصدى داشته است.
محمدمهدى حاج محمدى، درخصوص تصاوير  زندان اوين؛ مسئوليت 
اين رفتارهاى غيرقابل قبول را پذيرفت و ضمن تعهد به تالش بر تكرار 
نشــدن چنين وقايع تلخ و برخورد جدى با عوامــل خاطى؛ از درگاه 
خداوندمتعال، رهبر انقالب، ملت بزرگوار و زندانبانان  عذرخواهى كرد.

در روزهاى گذشــته گروهى با انتشار تصاويرى كه ادعا مى شد مربوط 
به ســالن مانيتورينگ زندان اوين است، از هك سيستم مداربسته اين 

زندان خبر داده بود.

شرايط پذيرفته شدگان آزمون استخدامى 
فرزندان شهدا و جانبازان اعالم شد

 اداره كل بهزيســتى همدان با عرض تبريك و آرزوى موفقيت براى 
تمامى داوطلبان معرفى شــده براى مرحله بررســى مدارك در آزمون 
اســتخدامى فرزندان شــهدا و جانبازان 70 درصد و باالتر سال 1400، 
مدارك الزم جهت تأييد اطالعات خوداظهارى اين دسته از داوطلبان را 
به شرح ذيل اعالم كرد: مدارك 4 قطعه عكس 3 در 4 پشت نويس شده 

كه در سالجارى گرفته شده باشد.
■ اصل كارت ملى و تصوير پشت و روى آن.
■ اصل شناسنامه و تصوير از تمام صفحات آن

■ اصل مدرك تحصيلى(گواهينامه موقت يا دانشنامه) در مقطع تحصيلى 
ثبت نام شده در امتحان مشترك ممهور به مهر دانشگاه و تصوير آن؛

■ اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم قانونى و تصوير آن براى آقايان.
■ اصل كارت شناســايى ايثارگرى يا معرفى نامه از بنيادشــهيد و امور 

ايثارگران و مراجع ذى صالح. 
تذكر مهم: مراجعه نكردن داوطلب در مهلت مقرر اعالم شده، به منزله 

انصراف از ساير مراحل استخدامى تلقى مى گردد.
به اطالع آن دسته از افراد معرفى شده در سايت سازمان سنجش جهت 
بررسى مدارك، مى رساند: داوطلبان مذكور موظفند جهت ارائه و بررسى 
مدارك خود از روز دوشنبه مورخ 1400/06/08 تا حداكثر روز پنجشنبه 
مورخ 1400/06/11 از ســاعت 8 تا 15 با به همراه داشتن مدارك ذيل 
به آدرس اداره كل بهزيستى استان محل پذيرش مراجعه كرده و پس از 

تحويل آنها، رسيد دريافت كند.

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

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

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

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

 بدون شرح!!
همشهرى: راه هاى نرفته خريد واكسن 

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

 باز هم گل سرسبد مجالس!!
عجب شير: رفاه دالالن به جاى رفاه نيروى كار

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

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

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

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

 از االن آب پاكى رو ريختن كه جاى هيچ گله و شكايتى نباشه!!
ثروت: چشم انداز بازار سرمايه در اليحه بودجه 1400

 همه چى تو يه نظر قشنگه!!
دنياى اقتصاد: احياى برجام در فاز دوم 

 ديگه از گام برجامى رسيده به فاز برجامى!!
رويش ملت: دالالن بازار مسكن را ترك كردند

 تنها چيزى كه تونست رو دست دالل ها بزنه!!

اختصاص اعتبار 1/5ميليون تومانى 
براى خريد بازنشستگان كشورى

 مديركل امورفرهنگى و اجتماعى صندوق بازنشستگى كشورى از 
انعقاد قرارداد جديد بين اين صندوق و فروشــگاه هاى زنجيره اى افق 
كوروش خبر داد كه براساس آن بازنشستگان و وظيفه بگيران كشورى 

مى توانند با اعتبار يك ميليون و 500 هزار تومان خريد كنند.
بــه گــزارش روابط عمومى و امــور بين الملل صندوق بازنشســتگى 
كشورى، محمود مرتضايى فرد گفت: با توجه به درخواست هاى مكرر 
بازنشســتگان براى افزايش شــعبه و مكان هاى خريد و استفاده از اين 
طرح رفاهى و دسترســى همه بازنشستگان در سراسر كشور به مزاياى 
اين طرح، تفاهم نامه اى با شركت فروشگاه هاى زنجيره اى افق كوروش 
منعقد شده تا بيش از 2 هزار و800 شعبه اين فروشگاه در سراسر كشور 
در طرح خريد اعتبارى كاالهاى مصرفى مورداســتفاده بازنشستگان و 

وظيفه بگيران قرار گيرند.
وى افزود: ســقف خريد اعتبارى در اين تفاهم نامه يك ميليون و 500
هزار تومان است كه اقساط آن در 3 ماه، با اقساط مساوى و بدون كارمزد 

از حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران عزيز كسر مى شود.
مرتضايــى گفت: طرح جديد كه با فروشــگاه هاى افــق كوروش اجرا 
مى شود، بدون كارمزد است؛ همچنين در اين طرح به جاى استفاده از 4

رقم آخر كدملى به عنوان رمز، از همان رمز اصلى كارت استفاده مى شود 
با اينكه تخفيف 18درصدى براى خريد محصوالت پگاه همچنان برقرار 
خواهد بود.وى بيان كرد: در اين طرح همچنين شــيوه جديدى در تأمين 
اعتبار كارت بازنشســتگان اجرا مى شود كه طى آن، هرماه به ميزان مبلغ 
قسطى كه از حقوق بازنشسته براى خريد از فروشگاه افق كوروش كسر 
مى شود به اعتبار وى مجدداً اضافه مى شود. به گفته مرتضايى، به اين معنى 
كه اعتبار اين طرح صفر نخواهد شد و بازنشسته و وظيفه بگير زيرپوشش 
صندوق مى تواند به صورت مستمر از اين تسهيالِت بدون كارمزد استفاده 
كند و اقســاط آن را تا 3 ماه پس از خريد پرداخت كند، اين طرح از اول 
شهريورماه 1400 در تمامى فروشگاه هاى زنجيره اى افق كوروش اجرا و 

مشموالن اين طرح بازنشستگان و وظيفه بگيران كشورى هستند.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم)   
شركت تعاونى مصرف مشترك كارگران فرش دستباف همدان و حومه 

 تاريخ انتشار: 1400/06/06
بنا بر تصميم هيأت مديره محترم شركت مجمع عمومى عادى نوبت دوم شركت رأس ساعت 9 الى 11 صبح روز شنبه مورخه 1400/06/20 در محل شركت واقع 
در ميدان عين القضات برگزار مى گردد. بدينوسيله از تمامى اعضا ء (صاحبان سهام) دعوت به عمل مى آيد در تاريخ و رأس ساعت تعيين شده در مجمع عمومى 
حضور بهم رسانند و يا وكالى خود را انتخاب و كتباً به هيأت مديره تعاونى مصرفى نمايند.الزم به ذكر است بررسى وكالتنامه ها حداكثر تا يك هفته قبل از 
برگزارى مجمع عمومى در محل شركت صورت مى گيرد. الزم به ذكر است با توجه به شرايط كرونا رعايت پروتكل هاى بهداشتى الزاميست و حتماً با ماسك در 

جلسه حاضر شده و فاصله اجتماعى را رعايت فرماييد.
دستورات جلسه:

1-گزارش كتبى هيأت مديره شركت در مورد عملكرد سال مالى 1397 و 1398 و 1399
2-گزارش كتبى بازرس شركت در مورد عملكرد سال مالى 1397 و 1398 و 1399

3-طرح و تصويب صورت هاى مالى عملكرد سال 1397 و 1398 و 1399
4-تصويب پيش بينى بودجه و تعيين خط مشى شركت در سال 1400

5-انتخاب بازرسان اصلى و على البدل 
6- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيأت مديره 
هيأت مديره شركت تعاونى 7-تصويب تغييرات تعداد اعضاء و سرمايه شركت 

آگهى مزايده 
گندم و جو زير الكى بوجارى 

اتحاديه تعاونى روستايى استان همدان 

ــدان  ــتان هم ــتايى اس ــى روس ــه تعاون اتحادي
ــدم  ــن گن ــى 300 ت ــدار تقريب ــر دارد مق در نظ
زيــر الكــى و 300 تــن جــو زيــر الكــى موجــود در 
انبارهــاى خــود را از طريــق مزايــده بــه فــروش 
برســاند. متقاضيــان مى تواننــد از تاريــخ انتشــار 
ــه مــدت 10 روز كارى جهــت دريافــت  آگهــى ب
ــان  ــدان- خياب ــه آدرس: هم ــده ب ــناد مزاي اس
ــد 5  ــه 5 - واح ــتور - طبق ــرج پاس ــتور-  ب پاس

مراجعــه نماينــد.

 نبايــد فرامــوش كــرد كه شــهر خوب 
دست يافتنى است و شهر خوب را شهروندان 

خوب مى سازند.
سال هاى گذشته اگر به انتهاى خيابان اكباتان 
يا راسته مظفريه، سراى كبوترفروش ها يا حتى 
به ابتداى خيابان پر رفت وآمد و توريست پذير 
باباطاهر سر مى زديد انبوهى از پرنده فروشان 
يا افــرادى كه مبــادرت بــه خريدوفروش 
پرندگانــى چون كبوتر، مــرغ، خروس و يا 
برخى حيوانات چون خرگوش، همســتر و... 
مى كردند مشــاهده مى شد. عمق فاجعه آنجا 
بود كه پس از خريد خروس يا مرغ در همان 
كنار جــوى خيابان باباطاهر ذبح مى شــد و 
هميشه كنار جوى ها آلوده به خون طيور بود 

و موجب آزردگى شهروندان مى شد.
اما در ســال هاى اخير اقدامى مؤثر و مفيد به 
عنوان يك برنامه كوتاه مدت از سوى شوراى 
اسالمى شهر و سازمان مشاغل مزاحم شهرى 
شــهردارى و اتحاديه صنف مرغ و ماهى به 

انجام رسيد كه در نوع خود عالى بود. 
اختصــاص يــك مــكان بــراى تجميــع 
پرنده فروشــان شــهر حركتــى مؤثــر براى 
جلوگيرى از تخلفات عديده شــهرى و رفع 
آلودگى هاى بصرى و ناهنجارى هاى اجتماعى 
و از همه مهمتر بهداشت محيط و جلوگيرى 
از انتقال گســترده آلودگى هــا و بيمارى هاى 

مشترك بين حيوانات و انسان است.
به عالوه تجميع اين صنف با حدود اشــتغال 
بيــن 300 نفر گامى مؤثر در بهبود كســب و 
ايجاد ارتزاق اين افراد و جلوگيرى از بيكارى 
و بزه كارى هــاى اجتماعــى اســت. تجميع 
پرنده فروشــان مزاياى ديگــرى هم ازجمله 
كنترل آلودگى هــاى احتمالى در بيمارى هاى 
مشترك انسان و پرندگان دارد كه بسيار حايز 

اهميت است.
بيماري هاي مشــترك بين پرندگان و انســان 
مثل سالمونلوز، تب طوطي، سل، آنفلوآنزاي 
پرندگان، عفونت هاي قارچي و انگلي از جمله 
بيماري هاي پرندگان است. برخي بيماري هاي 
مشــترك بين انسان و پرندگان هرچند كه در 
موارد اندكــي اتفاق مي افتــد، ولي مي تواند 
فوق العــاده خطرناك و مهلك باشــد. عالوه 
بر آن پرنده ها مي توانند گروهي از باكتري ها، 
ويروس هــا، انگل ها و قارچ ها را به انســان 
منتقل كنند به همين دليل الزم اســت نكات 
بهداشتي در نگهداري آنها كامًال لحاظ شود. 
خطر آلرژي انسان در تماس با پرندگان بسيار 
جدي اســت، برخي افراد بخصوص كودكان 
مبتال به آســم يا آلرژي به ذرات جدا شده از 
پر و پوســت پرندگان و نيز بزاق و يا مدفوع 
آنها حساس بوده و در مواجهه با آن عالئمي 
مانند عطسه، سرخي پوســت، تنگي نفس و 
ترشح و ســوزش چشــم و بيني را از خود 
بروز مي دهند. به همين دليل شست وشــوي 

پرنده و محل نگهداري آنها به صورت مستمر 
و منظم الزامي مي باشــد. به حداقل رساندن 
تماس دســتى يا بدنى با پرنده يا حيوانات و 
شست وشوي دست با آب و صابون و استفاده 
از موادضدعفونى براى دست ها پس از لمس 
پرندگان، توجه به تغييرحال عمومي پرنده ها، 
اجتناب از بوسيدن آنها، شست وشوي قفس، 
ظــرف غذا و خــود پرنده آن هــم در محل 
جداگانه اي از ســينك ظرفشويي منزل، دور 
كــردن قفس پرنده از بادكولر و جريان هواي 
پنجره ها و استفاده از دستگاه هاي تصفيه هوا 
از جمله ديگر نكات ايمني اســت كه رعايت 
آنها در نگهــداري از پرندگان در محيط هاى 

مسكونى توصيه مي شود.
همچنين كنترل و بازديد مأموران بهداشــت 
و محيط زيســت يا مجمــع امورصنفى براى 
بررســى پروانه كســب و مجــوز فعاليت، 
چگونگى عرضه، استفاده و مصرف داروهاى 
مجــاز، ضبــط داروهاى غيرمجــاز، حضور 
و وجــود حيوانات غيرمجــاز، نحوه امحاى 
الشــه هاى بيمار، برنامــه عملياتى مديريت 
پســاب و پســماند، تهويه هوا، نظافت كلى 
مغازه و سالمت حيوانات موجود، از مواردى 
اســت كه در يك مجتمع و با حداقل وقت و 

هزينه مورد بررسى قرار مى گيرد.
در قسمتى از اين بازار، مكانى پيش بينى شده 
تا ذبح طيور انجام گرفته و پس از پركنى براى 
مصــرف در اختيار خريدار قــرار گيرد. اين 

مكان تابلوى كشتارگاه را دارد.
به نظر مى رســد اين مكان فاقد نخســتين 
اصــول بهداشــت محيط اســت. هرچند 
قســمتى از مكان  مذكور، كاشــى شده و 
مجهز به آب بهداشــتى است و قيف هايى 
براى تثبيت الشــه و جمــع آورى خونابه 
تعبيه شده اســت، اما آن تميزى كه مدنظر 

باشــد در آن ديده نمى شــود. ذابحين فاقد 
لباس مناســب، چكمه، دســتكش، ماسك 
و... بودنــد و از همــه مهمتــر اينكــه به 
صورت كامًال سنتى و يدى اقدام به پركنى 
مى شــود. بايد بررســى شــود آيا ذابح به 
واقف  ذبح  احكام  و  دســتورات  مقررات، 
اســت؟ آيا مجموعــه يا ارگانــى گواهى 
ســالمت و بهداشت را براى ذابحين صادر 

كرده است؟
آنچــه اكنون بــه ذهن متبادر مى گــردد و از 
مسئوالن بهداشتى انتظار مى رود اجبار مسئول 
آن مكان به استفاده از لوازم بهداشتى و اوليه 
شــخصى همانند آنچه در قبل عنوان شــد و 
همچنيــن خريد يك دســتگاه مكانيزه پركن 

طيور است. 
اين اجبار از سوى دســتگاه هاى متولى يك 
سرمايه گذارى است كه هم بهداشت گوشت 
و الشــه طيور استحصال تأمين مى شود و هم 
سالمت ذابح تضمين مى گردد و راندمان كار 

را نيز باال مى برد.
پس از تجهيز اين مكان اقدام براى نرخ گذارى 
عادالنه است كه مى بايست از سوى صنف به 

انجام رسيده و در منظر عموم نصب گردد.
ايــن مكان نياز به حضور ثابــت و دائم يك 
دامپزشــك و مسئول بهداشت محيط از سوى 
ســازمان و دستگاه هاى نظارتى دارد تا عالوه 
بر بازديد منظم از طيــور و پرندگان بر ذبح، 
برخريدوفروش و ســالمت پرندگان نظارت 
داشــته باشــد و در صورت رويت بيمارى 
سريعاً اقدامات قانونى را براى امحا انجام داده 

و از سرايت و انتقال بيمارى جلوگيرى كند.
ناظر مقيم بهداشــتى بايد روزانه و به صورت 
سرزده و متناوب از مغازه ها بازديد و از ذبح و 
سربرى پرندگان، بخصوص كبوترها در داخل 
غرفه ها جلوگيرى داشــته باشد، تا پاكيزگى 

غرفه ها نيز رعايت گردد.
 در صورت رعايت نكردن موازين بهداشتى، 
تذكرات الزم داده شــده و چنانچه متصدى 
غرفه تمرد داشت يا براى اصالح اقدامى نكرد 

نسبت به پلمب تا رفع معضل اقدام شود.
برخــى از غرفه ها فاقد هواكــش بوده يا فن 
تهويه بهداشــتى خراب اســت و در هنگام 
ورود به مغازه بوى بسيار نامطبوعى به مشام 
مى رسد، همچنين راه خروجى پساب ندارند 
كه اين موضوع هم مى بايست در چك ليست 
ناظر مقيم لحاظ شــود. غرفه هــا فاقد لوازم 
گرمايشى استاندارد بوده و برخى براى ايجاد 
گرما در زمســتان مبادرت به افروختن آتش 
مى كردند كه ســالمت خود و هم طيور را به 
خطر مى اندازنــد و دود حاصله در وارونگى 
هواى زمستانه موجب آاليندگى بيش از پيش 

هواى شهر مى شود.
از ديگر مشــكالت اين مكان نبود يك فرد و 
يا سيستم پاسخگو اســت. در صورت بروز 
تخلف يا مشكل يا درگيرى واقعاً بايد به چه 
كسى يا نهادى مراجعه شود؟ و يا گزارشات و 
همچنين نظرات و پيشنهادها را براى پيگيرى 
به كجا بايد اعالم كرد. حال اين موضوع هم 
جاى تأمل داشته و به نظر مى رسد مى بايست 
اطالع رسانى مكفى و مناسب به شهروندان با 

نصب تابلو و بيلبورد انجام شود.
الزم به يادآورى اســت، بازار پرندگان فعلى 
يك مكان موقتى است و شايسته است براى 
ساخت و راه اندازى يك مركز با استانداردهاى 
الزم جهــت فروش انــواع حيوانات اهلى و 
مجاز، ماهــى، طيور و پرندگان اقدامى عملى 
كرد. راه اندازى چنين پاساژ يا بازارى مى تواند 
در جذب توريست، گردشگر و رشد اقتصادى 

در شهر تاريخى همدان بسيار اثرگذار باشد.
*محمد به زارع، اكبر تنهايى

رفع معضالت و تخلفات مركز عرضه 
پرندگان همدان

فرصت مجدد براى 
ثبت نام آزمون وكالت 

و كارشناسى1400
 جاماندگان ثبت نــام در آزمون وكالت و 
كارشناسى ســال 1400 مى توانند چهارشنبه 

هفته آينده در اين 2 آزمون ثبت نام كنند.

به گــزارش مهر، جامانــدگان از ثبت نام در 
آزمون وكالت و كارشناســى ســال 1400
مى توانند چهارشــنبه هفته آينــده در اين 2

آزمون ثبت نام كنند.
پيــرو درخواســت هاى مكــرر داوطلبــان 
آزمــون وكالــت و كارشناســى رســمى 1400

مبنــى بــر بازگشــايى مجــدد ســايت ثبت نــام 

در آزمــون، بــا پيگيرى هــاى مركــز وكال، 
ــواده  ــاوران خان ــمى و مش ــان رس كارشناس
ــه  ــدد ب ــام مج ــت ثبت ن ــه، فرص قوه قضائي

داوطلبــان داده مى شــود.
بــا هماهنگــى صورت گرفتــه با ســازمان 
ســنجش، اين دســته از داوطلبان مى توانند 
از دهــم تا ســيزدهم شــهريورماه با مراجعه 

بــه ســايت ســازمان ســنجش به نشــانى
در آزمون هــاى  www.sanjesh.org
وكالت و كارشناسى رسمى 1400 ثبت نام كنند.
فرصت اعطايى آخرين مهلت ثبت نام بوده و 

قابل تمديد نمى باشد.
جزئيات اين خبر در تارنماى مركز به نشانى 

www.23055.irقابل دسترسى است.
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خبـر

خودرو از ابتداى تيرماه 
تاكنون چقدر گران شد؟

 رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو گفت: از 2 ماه گذشته تا به امروز، 
شاهد افزايش 20درصدى قيمت خودرو در بازار هستيم.

سعيد موتمنى افزود: از اول تيرماه تا به امروز با افزايش نرخ ارز، قيمت 
انواع خودروها هم باال رفته است.

وى به خبرآنالين گفت: فروشنده ها قيمت ها را بسيار باال اعالم مى كنند 
با اينكه خريدار هم به بازار مراجعه نمى كند.

رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو افزود: بازار خودرو از 2 هفته گذشته 
در ركود كامل و خريدوفروش به نقطه صفر رسيده است.

موتمنى گفــت: از اول تيرماه تاكنون، از زمانى كه ارز در كانال 24هزار 
تومان بود قيمت سمند 200 ميليون تومان معامله مى شد امروز هم كه ارز 
در كانال 27هزار تومان است سمند 240ميليون تومان معامله مى شود و يا 
پژو 206 تيپ 2 از 210 ميليون امروز به 255 ميليون تومان رسيده است.

وى با بيان اينكه عالوه بر افزايش قيمت خودروهاى داخلى، خودروهاى 
خارجى و مونتاژى هم حدود 7درصد گران شده است، افزود: به عنوان 
مثال خودرو مونتاژى جك اس 5 كه 2 ماه پيش 670 ميليون تومان بود 
امروز 750 ميليون تومان قيمت گذارى شــده و يا هايما اس 7 كه 695

ميليون تومان بود امروز به 770 ميليون تومان رسيده است.

افزايش 30 درصدى قيمت كره خوراكى
 دبير اتحاديه بنكداران موادغذايى بيان كرد: در يك هفته اخير قيمت 

كره خوراكى 30 درصد افزايش يافته است.
قاســمعلى حسنى با اشاره به افزايش قيمت برخى محصوالت لبنى در 
يك ماه اخير به فارس گفت: پيرو اين افزايش قيمت ها برخى برندهاى 
توليدكننــده كره خوراكى نســبت به افزايــش30 درصدى قيمت اين 

محصول لبنى اقدام كرده اند.
وى افزود: براين اســاس در يك هفته اخير، قيمــت كره خوراكى در 
بسته بندى 100 گرمى توسط برخى از برندهاى توليدكننده از 10 هزار 

تومان به 13هزار تومان افزايش يافته است.

پيش بينى يك كارشناس
 از مسير حركت دالر

 يك كارشناس مسائل اقتصادى با غيرمنطقى خواندن قيمت كنونى 
دالر و با اشــاره به روند صعودى آن در روزهاى اخير، گفت: ادامه اين 
روند صعودى به سياست هاى دولت جديد و بانك مركزى بستگى دارد.

على حيات نيا به روند صعودى نرخ ارز در روزهاى اخير اشــاره كرد و 
افزود: اين امر چند دليل دارد كه مهمترين آن كســرى بودجه دولت در 

چند ماه اخير و خلق پول براى جبران اين كسرى است.
وى به ايســنا گفت: تن خواهى كه براى جبران كسرى بودجه از سوى 
بانك  مركزى در اختيار دولت قرار گرفت موجب افزايش نقدينگى در 
كشــور و به تبع آن رشد تورم شــد كه تبعات آن را در بازار ارز و ساير 

بازارهاى مالى شاهد هستيم.
اين كارشناس مسائل اقتصادى عامل مؤثر ديگر بر افزايش قيمت ارز را 
مسائل سياسى و بين المللى دانست كه چون آينده دقيق آن و همچنين 
سرنوشــت برجام به طور كامل مشخص نيســت، موجب ايجاد نوعى 

اطمينان نداشتن بين فعاالن اقتصادى كشور شده است.
حيات نيا گفت: البته تحريم ها، فروش نداشتن نفت و كاهش درآمدهاى 

ارزى نيز بر افزايش قيمت دالر بى تأثير نيست.
وى تداوم يا توقف روند صعودى قيمت دالر را وابســته به برنامه هاى 
دولت جديد و بخصوص وزير اقتصاد و دارايى و بانك مركزى دانست.

حيات نيا بيان كرد: چون تاكنون برنامه مشخصى از سوى بانك مركزى 
درباره نرخ ارز ارائه نشده، به نظر مى رسد صعود قيمت دالر حداقل در 

روزهاى آينده ادامه داشته باشد.
وى افزود: انتظار مى رفت دولت سيزدهم از ابتداى فعاليت خود تمركز 
بيشــترى بر ثبات نرخ ارز به عنوان يك عامل اثرگذار در اقتصاد كشور 

داشته باشد.
اين كارشــناس مســائل اقتصادى قيمت كنونى نرخ ارز را نيز منطقى 
ندانســت و گفت: به عقيده بسيارى از كارشناسان اگر رانت و يارانه از 
ارز حذف شود، قيمت واقعى آن چيزى بين 12 تا 14هزار تومان است.

 تاخت وتاز دالر چه پيامى به بورس مخابره مى كند؟
يك كارشــناس بازار ســرمايه هم افزود: زمانى كه نــرخ دالر افزايش 

مى يابد، سهام بنگاه ها عمدتاً رشد خوبى را تجربه مى كنند.
مهدى ميرزايى در پاسخ به اين پرسش مبنى بر اينكه، در حال حاضر نرخ 
دالر در وضعى نوســانى بسر مى برد و برخى كارشناسان دالر 30 هزار 
تومانى را تا آخر سال براى كشور متصور هستند، بر اين اساس وضعيت 
بازار سرمايه با دالر30 هزار تومانى به چه صورت است؟، بيان كرد: روند 
بلندمدت بازار سرمايه نشان مى دهد كه بورس تابعى از نوسانات نرخ ارز 
است و در هر برهه اى كه نرخ ارز افزايش پيدا مى كند، بورس حتى در 

كوتاه مدت نيز رشد زيادى را تجربه كرده است.
وى گفت: در صورتى كه دالر به قيمت 30 تومان برسد، بازار سرمايه به 
عنوان يكى از بازارهاى دارايى در كشور رشد مى كند و شاخص بورس 

به رقم هاى باالتر از رقم هاى فعلى مى رسد.
كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه، دالر30 تومانى كدام 
صنايع را تحت تأثير قرار مى دهــد؟، افزود: زمانى كه نرخ دالر افزايش 
مى يابد، ســهام بنگاه ها عمدتاً رشد خوبى را تجربه مى كنند، ولى رشد 

برخى بنگاه ها بيشتر و برخى كمتر است.
وى بيان كرد: رشد سهام بنگاه هاى صادرات محور از جمله، صنايع فلزى، 

شيميايى و پتروشيمى نسبت به ساير بنگاه ها بيشتر است.
ميرزايى در پاســخ به اين پرسش كه، آيا شاخص هم وزن نيز با افزايش 
نرخ دالر رشد مى كند؟، گفت: با افزايش نرخ دالر، شاخص هم وزن نيز 
رشد مى كند، اما رشد شاخص هم وزن همانند رشد شاخص كل نيست، 
زيرا بنگاه هاى بزرگ مثل، پااليشى، پتروشيمى، كانى فلزى، بانك (از نرخ 

تسعير ارز) بيشترين سود را از افزايش نرخ ارز مى برند.

هر كيلوگرم برنج درجه يك شمال چند؟
 نايب رئيس انجمن برنج ايران با بيان اينكه اكنون قيمت هر كيلوگرم برنج ايرانى درجه 
يك در شمال كشور بين 33 تا 35 هزار تومان است، گفت: به دليل باال بودن قيمت، برنج 

داخلى خريدارى نداريم و برنج روى دست كشاورزان و كارخانجات باقى مانده است.
على اكبريــان درباره وضعيت بازار برنج داخلى افزود: به طورقطع نوســان نرخ دالر بر 
قيمت تمام شده تمامى كاالها حتى كاالهاى توليد داخل اثرگذار است و اين مشكل بايد 

برطرف شود.
وى به خبرآنالين گفت: ممنوعيت واردات برنج خارجى به دليل حمايت از توليد داخلى 
ارتباطى به افزايش نرخ برنج داخلى ندارد، بلكه همه اين مســائل متأثر از نوسان نرخ ارز 

اســت. نايب رئيس انجمن برنج ايران بيان كرد: اكنون در شمال كشور قيمت هر كيلوگرم 
برنج مرغوب و درجه يك طارم، صدرى، هاشمى و دم سياه بين 33 هزار تا 35 هزارتومان 
اســت و حال باال بودن قيمت اين كاال در ساير شهرهاى كشــور ارتباطى به كشاورزان 
شــمالى ندارد. وى افــزود: البته در حال حاضر و به دليل باال بــودن قيمت برنج داخلى، 

خريدارى نداريم و برنج روى دست كشاورزان و كارخانجات باقى مانده است.
اكبريان با بيان اينكه تاكنون 60 درصد برنج داخلى برداشــت شده است، گفت: برداشت 

برنج در برخى مناطق كشور تا اواسط مهرماه نيز ادامه دارد.
هر كيلوگرم برنج درجه يك شمال چند؟

در هفته هاى اخير هر كيلوگرم برنج داخلى در بازار از 38 هزار تا 45 هزارتومان به فروش 
مى رسد. طبق آمارها سال گذشته قيمت برنج ايرانى در بازار بين 31 هزار تا 34 هزارتومان 

بود. نياز ساليانه كشور به برنج حدود 3 ميليون تن است كه بيش از 2/2 ميليون تن آن در 
داخل و بقيه از محل واردات تأمين مى شود.

ميانگين مصرف سرانه برنج در ايران ساليانه 36 تا 36/5 كيلوگرم است.
گيالن با 220 هزار هكتار اراضى، مازندران با  214 هزار هكتار، گلستان با 100هزار هكتار 
و خوزستان با 180هزار هكتار عمده ترين توليدكنندگان برنج كشور هستند كه البته در 15 
استان ديگر در مجموع 90 هزار هكتار برنج كشت مى شود. از مجموع برنج توليدى كشور 
در سالجارى 32 درصد مربوط به استان مازندران، 26درصد گيالن، 18درصد خوزستان، 

15درصد گلستان و 8 درصد مربوط به ساير استان هاى كشور بوده است.
از ايــن ميزان توليد حدود 77درصد مربوط به اســتان هاى شــمالى (گيالن، مازندران و 

گلستان) است.

 رو به  بــاال بودن تورم در كشــور و 
همچنين اســتان همدان علت هايى چون 
رشد نقدينگى و افزايش انتظارات تورمى 
دارد و از آنجا كه وزراى جديد برنامه اى 
براى كنتــرل تورم در كوتاه مــدت ارائه 
ندادنــد انتظار مى رود ايــن تورم تا چند 
ســال ادامه داشته باشــد. طبق اطالعات 
منتشر شده توســط مركز آمار ايران، در 
12مــاه منتهى به مردادماه 1400 نســبت 
به دوره مشــابه سال گذشته 45/2 درصد 
تورم بوده كه اين عدد براى همدان 47/8
درصد اســت. بر اين اساس از فروردين 
ماه تا مردادماه روند تورم صعودى بوده و 
پيش از اين اقتصاددانان ادامه آن را حداقل 
تا پايان سال 1400 پيش بينى كرده اند. اما 
اخيراً كارشناسان با استناد به صحبت هاى 
وزراى مرتبط كابينه جديــد كه گفته اند 
احتماالً تورم كنترل نشــود تا 18ماه آينده 

تورم سنگين پيش رو خواهيم داشت. 
يك كارشناس اقتصادى درباره ثبت تورم 
45/2 درصدى در مردادماه امســال  بيان 
كرد: علت بنيادى تورم باال، رشد نقدينگى 
است كه اين رشــد در پى برداشت هاى 

زياد دولت از حساب 
تأمين  بــراى  تنخواه 
كسرى بودجه صورت 
گرفت و پايه پولى را 
نيز به شــدت افزايش 

داده است. 
در  نــدرى  كامــران 
گفت وگــو با ايســنا، 
مؤثر  عامــل  گفــت: 
ديگر بر روند صعودى 

تورم، افزايش انتظارات تورمى است؛ زيرا 
پس از مدتى خوش بينى كه در اواخر سال 
گذشــته و اوايل سالجارى نسبت به آغاز 
دولت جديد در آمريكا ايجاد شــده بود، 

كمرنگ شد.
وى افزود: با روى كارآمدن دولت جديد 
در ايــران نيز انتظارات تورمــى بر مدار 
افزايش قرار گرفت و از ســوى ديگر، از 
آنجا كه وزراى پيشــنهادى دولت رئيسى 
در اظهــارات خود مى گوينــد كه روند 
صعودى تورم در 2 تا 3 سال ديگر پابرجا 
خواهد ماند، اين مورد موجب شده است 
كه انتظارات تورمى در سالجارى افزايش 

يابد و تأثير خود را بر تداوم روند صعودى 
تورم بگذارد. 

ندرى درباره پيش  بينــى تورم در ماه هاى 
آينده گفت: پيش بينى كارشناسان براساس 
عملكــرد و اظهارنظرهاى مســئوالن و 
دولتمردان اســت كه تاكنون دولت فعلى 
و گزينه هــاى مطرح شــده براى تصدى 
وزارت اقتصــاد و بانك مركــزى، كنترل 
تورم را به عنوان هدف و اولويت نخست 
خود بيان نكرده اند كه بنابراين، پيش بينى ها 
در اين زمينه اين اســت كه تورم و روند 
صعودى آن در ماه هــاى بعدى نيز ادامه 

خواهد يافت.

 در 22 فروردين ماه سال 1392 حسن 
روحانى به طور رســمى نامــزدى خود را 
بــراى انتخابات رياســت جمهورى اعالم 
كرد. مردم نيز با اعتماد بر شعارهاى دولت 
تدبير و اميد به رياســت جمهورى 4 ساله 
روحانــى رأى دادند. در آن زمان روحانى 
در كمپين هــاى انتخاباتى خــود به مردم 
وعده هاى بســيارى داد؛ رفــع تحريم ها، 
توافق سر پرونده هســته اى ايران با 5+1، 
بهبود وضعيت اقتصادى و معيشــت مردم 

از آن دسته بود.
 تصميم اشتباه روحانى براى ارز

نبــود برنامه مــدون در دولــت يازدهم 
موجب شــد، تا پايه هاى اقتصــاد ايران 
در طوالنى مــدت دچــار تزلزل شــود. 
پــس از آغاز به كار دولــت دوازدهم به 
رياســت جمهورى روحانــى، بخت با او 
يار نبود؛ چراكه دونالد ترامپ به ســمت 
رياســت جهمورى اياالت متحده آمريكا 
انتخاب شــد و بزرگترين افتخار سياسى 
كسب شده توسط تيم حسن روحانى را به 
يكبــاره بى اعتبار خواند و از توافق برجام 

خارج شد.
بــا خروج آمريكا از توافــق برجام، بازار 
ايــران به اين امــر واكنش نشــان داد و 
قيمــت ارز در داخــل كشــور نيز روند 
افزايشــى خود را به صورت تصاعدى به 
يكباره آغاز كــرد. در اين دوره برخى از 
تحريم هاى نفتى با شدت بيشترى اعمال 
شده و بر اقتصاد ايران سايه افكندند، البته 
در برهه زمانى حساس ياد شده در دولت 
دوازدهم بــا اتخاذ تصميمات عجوالنه و 
غيركارشناســى، اقتصاد كشــور را دچار 
مشــكالت بســيارى كرد كه به صورت 

اجمالى به برخى از آنها مى پردازيم.
 اشتباه بزرگ ارز دولتى

يكــى از بزرگتريــن اشــتباهات كارنامه 
اقتصــادى روحانى دالر 4 هــزار و200
تومانى بود. كابينه دولت دوازدهم در يك 
جلسه شــبانگاهى ناگهان تصميم گرفت 
كه ارز را تك نرخى اعالم كند و اســحاق 
جهانگيــرى، معــاون اول رئيس جمهور 
به صورت رســمى اعالم كــرد كه قيمت 
ارز در كشــور تك نرخى و 4 هزار و200

تومان خواهد بود!
ارز 4 هــزار و200 تومانــى تصميمــى 
غيركارشناســى بود و در آن برهه  ضربه 
مهلك تــر از تحريم ها بر اقتصاد كشــور 
وارد كرد. از ســويى ديگر شكاف قيمت 
ارز آزاد در بازار با ارز تك نرخى موجب 
شد تا موجى از فساد، رانت و قاچاق كاال 

در كشور ايجاد شود.
روحانــى دولت را بــا ارز3 هزار و500
تومانى در دور اول رياست جمهورى خود 
تحويــل گرفت، امــا در دولت دوازدهم 
قيمت دالر تا مرز 33 هزار تومان جهش 

پيدا كــرد و البته پيش بينى مى شــود اين 
دولت نــرخ ارز را در مرز كانال 20هزار 

تومان به دولت آتى تحويل دهد.
 جهش رشد نقدينگى

بر اســاس آمارهاى رسمى بانك مركزى، 
مقايسه نرخ رشــد نقدينگى در 10دولت 
گذشــته از ســال 1360 تاكنون نشــان 
مى دهــد دولت آقاى حســن روحانى با 
643/4درصدى  حداقل  نقدينگى  رشــد 
تابســتان  الــى   1392 ســال هاى  در 
1400ركــورددار باالتريــن نرخ رشــد 
نقدينگى بين اين دولت ها بوده و بدترين 
عملكرد را در اين زمينه داشــته اســت. 
به طورى كــه حجم نقدينگــى در پايان 
ســال 1391 برابر با 460 هــزار ميليارد 
تومان بوده كه در آذرماه ســال 1399 به  
3 هزار و130هزار ميليارد تومان افزايش 

يافته است.
برآوردها حاكى از آن اســت كه اين رقم 
در تابســتان 1400 به بيــش از  3 هزار 
و600 هزار ميليارد تومان رســيده است. 
اين درحالى اســت كه حجم نقدينگى در 
دولــت احمدى نژاد از 68 هــزار ميليارد 
تومان در پايان ســال 1383 به 460 هزار 
ميليارد تومان در پايان ســال 1391رسيد 
و رشــد 570 درصــدى را تجربه كرد و 
در دولت خاتمى هــم حجم نقدينگى از 
11ميليــارد و 655 ميليون تومان در پايان 
ســال 1375 به 68 هزار ميليــارد تومان 
در پايان ســال 1383رسيد كه رشد 486

درصدى را نشان مى دهد.
در دوران جنــگ هــم نقدينگى كمترين 
رشد را داشته و از 450 ميليارد تومان در 
پايان ســال 1359 به يك ميليارد و 568
ميليون تومان در سال 1367رسيد و رشد 
248درصدى را تجربه كرد. شرايط فعلى 
يك ركورد تاريخى در خلق نقدينگى از 
ســال 1330 تاكنون محســوب مى شود، 

البته حجــم پايه پولى نيز همگام با حجم 
نقدينگى رشــد خيره كننده اى در 8 سال 

گذشته را داشته است.
 حجم نقدينگــى و پايه پولى با 

سفره اقتصادى مردم چه كرد؟
خلق پول به واسطه حجم توليد ناخالص 
داخلى هر كشــور اتفاق بســيار مباركى 
اســت كه مى تواند ارزش ذاتى پول ملى 
هر كشورى را تقويت كند و برعكس اگر 
ناخالص  توليد  پشــتوانه  بدون  نقدينگى 
داخلى خلق شــده باشــد، تورم و تزلزل 
ارزش ذاتى پول ملــى را به همراه دارد. 
متأســفانه نقدينگى خلق شده در 8 سال 
گذشته فاقد پشتوانه واقعى توليد ناخالص 

داخلى ايران بود.
روحانــى ارزش ريال در برابر دالر را در 
محدوده 3 هــزار و200 تومان از دولت 
بهار احمدى نژاد تحويل گرفت و با حجم 
نقدينگى فعلى با دالر حــدوداً 25 هزار 
تومان تحويــل داد. به نوعى ارزش ذاتى 
پول ملى ايران در دوران رياست جمهورى 
حســن روحانى در 40 سال گذشته اين 

چنين موردتحقير واقع نشده بود.
 افزايش قيمت بنزين

بحران كســرى بودجه روز به روز عرصه 
را بر دولت دوازدهم تنگ كرده بود و در 
تصميمــى ناگهانى به منظور تأمين برخى 
از هزينه ها و پوشش كسرى بودجه، بنزين 
گران شد. افزايش قيمت به بنزين محدود 
نماند و با باال رفتن نرخ ارز و موج تورم 
و افزايش بهاى سوخت در كشور، الجرم 
نرخ كاال و خدمات در كشــور به شدت 

افزايش يافت.
با توجه به اتــكاى محض دولت يازدهم 
به واردات و تخصيص يارانه به كاالهاى 
وارداتى از طريق ثبات مصنوعى نرخ ارز، 
در زمان وقــوع تحريم ها و افزايش نرخ 
ارز، نرخ كاالهاى وارداتى ســير صعودى 

شديدى داشتند.
با توجه به كاهش چشــمگير ارزش پول 
ملى كه در 40 ســال اخير سابقه نداشته 
اســت، ارزش ريالى دارايى هاى مردم به 
شدت كاهش يافت و قدرت خريد مردم 
كاهش قابل مالحظه اى داشت در اين بين 

سفره خانوار كوچك و كوچكتر شد.
 تالطم بازارهاى مالى

ــورم لجام گســيخته  ــرخ ارز، ت افزايــش ن
و نقدينگــى ســرگردان از جملــه عواملــى 
بودنــد كــه در 4 ســال گذشــته موجــب 
جهــش خيره كننــده نــرخ مســكن در 
اكثــر شــهرهاى ايــران شــدند و بــه 
مــوازات آن نــرخ اجاره بهــا نيــز در ايــن 
مــدت بــه صــورت فزاينــده اى افزايــش 
ــازار خــودرو  داشــته اســت. همچنيــن ب
نيــز ماننــد ديگــر بازارهــا از رشــد 
ــان  ــدت زم بى ســابقه قيمــت در طــى م

ــد. ــان نمان ــاد شــده در ام ي
در ميان اين بازارها بازار سرمايه(بورس) 
در دولــت دوم حســن روحانى شــاهد 
نوســانات و اتفاقــات بســيارى بود. با 
توجه به افزايش نــرخ كاال و خدمات و 

متناسب با افزايش نرخ ارز و تورم قيمت 
اكثر سهم ها در بازار سرمايه در ابتدا نرخ 
رشــد مناسبى داشــتند، اما پس از مدتى 
بازار سرمايه دچار ريزش شديد و مداوم 
شد. در نتيجه بسيارى از سهامداران كه با 
تشويق دولتمردان و به هدف حفظ ارزش 
ذاتى پول خود به بازار سرمايه وارد شده 

بودند، متضرر و حتى مالباخته شدند.
 جهش نرخ مسكن و اجاره بها

در 8 ســال گذشــته نرخ مسكن جهش 
خيره كننده اى را به ثبت رسانيد به طورى 
كه خريد خانه براى بســيارى از اقشــار 
مــردم در زمان كنونى عملى نيســت. از 
ســويى ديگر نــرخ اجاره بها بــه قدرى 
افزايش يافت كه در برخى مواقع شــاهد 
سكونت از مركز به حاشيه شهرها بوديم.

 رويكردهاى دولت آتى در حوزه 
اقتصاد چه خواهد بود؟

مهمترين دغدغه دولت ابراهيم رئيســى، 
كنترل حجم نقدينگى كل كشــور است 
كه ساعت به ساعت درحال افزايش است 
و به مثابه يك بمب ســاعتى در ســاختار 
اقتصادى ايران قرار گرفته است. متأسفانه 
آمار و ارقامى كه دولت تدبير و اميد براى 
ميراث  به  رئيســى  حجت االسالم  دولت 
گذاشته است حكايت از يك موج تورمى 

شديد در 18ماه آينده دارد.
در اقتصــاد كالن تالش مى شــود حجم 
نقدينگــى به ســمت توليد ســوق داده 
شــود، اما با وضعيت فعلــى تا زمانى كه 
ســرمايه گذاران به صورت ملموس قانع 
پايين  ســرمايه گذارى  ريسك  كه  نشوند 
اســت نمى توان اميد داشت كه اين امر به 

راحتى تحقق يابد!
بايد يادآور شد بانك ها  مسبب به وجود 
آمدن بخشى از نقدينگى و وضع اقتصادى 
فعلى هستند، زيرا سيستم و شبكه بانكى 
كشــور از نظم صحيح برخوردار نيستند 
و در برخــى موارد بــه منظور حفظ و به 
دســت آوردن منافع هرچه بيشتر ابايى از 
برهم زدن نظم پولى و مالى در كشــور را 

ندارند. به طورى كه بنگاه دارى و مســابقه 
در پرداخت ســود بى ضابطه از ســوى 
بانك هاى كشور در 7 سال گذشته ضربه 
بســيار ســنگينى به اقتصاد كشور وارد 

آورده است.
 تورم لجام گسيخته 

در حوزه هاى مختلف:
 دولت در 3 دهه اخيــر همواره به بانك 
مركزى و ديگــر بانك ها بدهــكار بود، 
بنابرايــن موفق نشــد از موضع(قدرت) 
مناسبى با بانك ها در اين خصوص مذاكره 

داشته باشد.
با توجه به رشد لجام گســيخته تورم در 
كشــور، دولت ســيزدهم مجبور خواهد 
بــود يارانه پرداختى بــه بخش انرژى را 
به صــورت جدى اصالح كنــد. احتماالً 
افزايــش پلكانى قيمــت در بخش برق، 
دولــت  در  ســوخت  همچنيــن  و  گاز 

حجت االسالم رئيسى اجرا مى شود.
اين اقدامات احتماالً در راســتاى تعديل 
منابع بودجه، جلوگيرى از رانت موجود 
شــكاف بين قيمت ها، تعديــل قيمت ها 
همسو با نرخ تورم و جلوگيرى از قاچاق 

سوخت انجام مى پذيرد.
 دارو:

ســيزدهم  دولت  در  مــى رود  احتمــال 
به صــورت كلــى پرونــده ارز 4 هزار و 
تومانى200 بسته شــود و به همين روى 

قيمت دارو افزايش مى يايد.
 مسكن:

در دولت گذشــته قيمت مسكن جهش 
بزرگى را به خود ديده اســت، در دولت 
آتى انتظار كاهش قيمت در بخش مسكن 
را نخواهيم داشــت، امــا احتمال مى رود 
بــازار مســكن وارد يك ركــود تورمى 

سنگين در ميان مدت شود.
به بيان ساده قيمت مسكن با شيب ماليم 
همراه بــا تورم، افزايــش خواهد يافت، 
اما ميزان حجم معامــالت در اين بخش 

كاهش مى يابد.
* آيزاك سعيديان

طرح: همدان پيام

طرح روز

نقدينگى در حال افزايش مانند بمب ساعتى است

چالش هاى اقتصادى دولت سيزدهم

پيش بينى وضعيت تورم ايران در ماه هاى آينده 



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

شنبه  6 شهريور ماه 1400  شماره 4112

7

خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

دعوت 4 بانوى همدانى در تيم ملى هاكى
 يك مربى و 4 بازيكــن همدانى به اردوى تيم ملى هاكى بانوان 

كشور دعوت شدند.
طيبه نورى مربى باتجربه و باســابقه همدانى در ســمت مربيگرى و 
مژگان بهرامى، ســاناز بهرامى  و زينب احمــدى به عنوان بازيكن 
بــه اردو دعوت شــدند. اين اردو تا 8 شــهريورماه در دانشــگاه 
علوم وتحقيقات اســتان تهران با حضور 22 نفر از بازيكنان انتخاب 
شــده از اردوهاى قبل به منظور آمادگى بانوان هاكى باز كشور براى 
اعــزام به رقابت هاى آبان ماه جام ملت هاى آســيا در تايلند در حال 

برگزارى است.

 ليگ كشتى غرب كشور برگزار مى شود.
 مسابقات كشتى جوانان  و نوجوانان غرب كشور به صورت ليگ 

برگزار مى شود.
با پيشنهاد رئيس هيأت كشتى استان همدان و موافقت رؤساى هيأت 
استان هاى كردســتان، كرمانشاه و لرستان مســابقات ليگ كشتى 4 
استان غرب كشور در رده سنى نوجوانان و جوانان برگزار مى شود.

حميدرضا يارى در تماس تلفنى با رؤســاى هيأت كشتى استان هاى 
كرمانشاه، كردســتان، لرســتان با آنها به  توافق رسيد تا ليگ كشتى 
4 اســتان غربى كشور را در رده ســنى نوجوانان و جوانان با هدف 
رشــد و شكوفايى كشتى در سنين پايه و پشتوانه سازى كشتى كشور 

برگزار كنند.
در راســتاى همين تصميم ســازنده و برنامه ريزى هــاى الزم براى 
برگزارى اين مســابقات و امضاى آيين نامه، رؤساى 4 هيأت كشتى 

استان هاى غرب كشور نشستى را خواهند داشت.
هيأت كشــتى استان از هيأت هاى شهرســتان ها خواست تا آمادگى 

كشتى گيران خود را براى حضور در اين ليگ حفظ كنند.

صعود مژگان على رمائى به قله دماوند
 مژگان على رمائى كارمند منابع طبيعى اســتان در راستاى ورزش 
و ســالمتى موفق شــد به قله5 هزار و671 مترى دماوند(بام ايران) 

صعود كند.
وى به همراه همســرش على معجرى موفق شد بر بام ايران صعود 

كند.

نخستين بازى نوراللهى و قائدى 
در شباب االهلى 

 تيم فوتبال شباب االهلى امارات در روزى كه بازيكنان ايرانى اش 
براى نخســتين بار پيراهن ايــن تيم را بر تن كردند توانســت برابر 

عجمان به برترى برسد.
تيم فوتبال شباب االهلى امارات در يكى از حساس ترين ديدارهاى 
هفتــه دوم ليگ اين كشــور به مصاف عجمان رفــت كه درنهايت 

توانست با نتيجه يك بر صفر در اين ديدار به برترى برسد.
در اين ديــدار همچنين مهدى قائدى و احمــد نوراللهى 2بازيكن 
ايرانى الشباب االهلى نخستين بازى شان را براى اين تيم انجام دادند.
ايــن 2بازيكن از روى نيمكت كار را آغــاز كردند، اما درنهايت به 
عنوان يار جايگزين به زمين رفتند. نوراللهى در اين ديدار با شــماره 

7 و قائدى با شماره 16 براى شباب االهلى به ميدان رفتند.

مغانلو به طوررسمى سپاهانى شد
 مهاجم سابق پرسپوليس به جمع شاگردان نويدكيا اضافه شد.

پس از توافق باشــگاه سانتاكالرا پرتغال و ســپاهان، شهريار مغانلو و 
محمد محبى با هم معاوضه شــدند. سپاهانى ها مغانلو را در ازاى مبلغ 
رضايت نامه و انتقال محبى به اين تيم جذب كردند.قرارداد مهاجم سابق 

پرسپوليس با سپاهانى ها به مدت 3 فصل و به صورت دائمى است.

مدافع بارسلونا حق پخش تلويزيونى 
فرانسه را خريد

 جرارد پيكه مدافع بارســلونا حق پخــش تلويزيونى رقابت  هاى 
لوشامپيونه فرانسه را خريدارى كرد.

مدافع اسپانيايى كه ســهام دار هلدينگ كاسموس است، از اين طريق 
اقدام به خريدارى مسابقات فوتبال ليگ فرانسه كرده است.

اين اقدام پيكه پس از حضور ليونل مســى فوق ستاره سابق بارسا در 
پارى ســن ژرمن است و با باالرفتن تماشاگران براى ديدن بازى مسى، 

اين اقدام براى مدافع اسپانيايى سودآور خواهد بود.
اين هلدينگ در تالش اســت تا شرايط پخش نخستين بازى مسى در 

پارى سن ژرمن را براى هواداران اسپانيايى مهيا كند.

27 مهرماه آغاز فصل جديد ليگ برتر 
 مســابقات ليگ برتر فوتبال فصل 1401-1400 باشگاه هاى كشور 

27 مهرماه كليد مى خورد.
رئيس ســازمان ليگ ايران زمان آغاز مسابقات ليگ برتر فصل 1401-
1400 را تاريــخ 27 مهرماه اعالم كرد. با توجه بــه اينكه تاريخ آغاز 
مسابقات ليگ برتر همزمان با مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانان آسياست 
درصورت صعود هريك از 3 نماينده فوتبال كشــورمان به اين مرحله 

تعامل الزم در برنامه مسابقات پيش بينى و لحاظ مى شود.

گوارديوال از سيتى جدا مى شود
سرمربى اسپانيايى اعالم كرد در سال 2023 و پس  از اتمام قراردادش با 
منچسترسيتى از اين تيم جدا مى شود.پپ گوارديوال اعالم كرد كه پس 
از 7 سال حضور در سيتى نياز به چالش جديدى دارد و مى خواهد  در 

تيم ملى يك كشور اروپايى يا آمريكاى جنوبى مربيگرى كند.

فهرست جديد تيم ملى اعالم شد
 اسكوچيچ سرمربى تيم ملى تعدادى از بازيكنان ليگ برتر را براى 
حضور در اردوى تيم ملى براى مصاف با تيم ملى ســوريه در مرحله 

مقدماتى جام جهانى 2022 قطر دعوت كرد.
وى در اين فهرســت 22 نفره در نظر دارد پيش از 2 بازى ايران مقابل 

سوريه و عراق چند نفرى را به تيم اصلى اضافه كند.
تيم ملى ايران را لژيونرهاى شاغل در كشورهاى مختلف شكل مى دهند 
كه احتمــاالً 3 يا 4 روز پيش از بازى عراق به تهران مى آيند تا پس از 

مدت ها دورى دوباره در شرايط مسابقه قرار بگيرند.
 اسامى 22 بازيكن دعوت شده:

دروازه بان ها: سيدحسين حسينى(استقالل)، محمدرضا اخبارى(تراكتور)
مدافعــان: صالح حردانى(فــوالد)، عارف آقاسى(اســتقالل)، آرمين 
اميــد  (اســتقالل)،  مرادمنــد  محمدحســين  ســهرابيان(گل گهر)، 

نورافكن(سپاهان)، سعيد آقايى(پرسپوليس)، سياوش يزدانى(استقالل)
هافبك ها: مهدى تيكدرى(گل گهــر)، احمدرضا زنده روح(گل گهر)، 
فرشــيد اسماعيلى(اســتقالل)، وحيــد اميرى (پرســپوليس)، مهدى 
ترابى(پرسپوليس)، ميالد سرلك(پرسپوليس)، محمد كريمى(سپاهان)، 
زبيــر نيك نفس (اســتقالل)، فرشــاد احمدزاده(ســپاهان)، ياســين 

سلمانى(سپاهان)
مطهرى(استقالل)،  ارســالن  عبدى(پرســپوليس)،  مهدى  مهاجمان: 

شهريار مغانلو(سپاهان)
اين فهرســت 22 نفره از 6 باشــگاه ليگ برترى فوتبــال ايران يعنى 
استقالل، پرسپوليس، سپاهان، تراكتور، گل گهر و فوالدخوزستان شكل 
گرفته كه اتفاقاً در رتبه بندى ليگ بيســتم رده هاى اول تا ششــم را به 
خودشان اختصاص دادند و هيچ نماينده اى از 10تيم ديگر در فهرست 

اسكوچيچ ديده نمى شود.
بازيكنان لژيونر نيز از فردا در تمرين تيم ملى حضور خواهند يافت.

شايان ذكر است كه اسكوچيچ و وحيد هاشميان به كرونا مبتال شده اند 
و در قرنطينه بســر مى برند و تيم ملى فعًال زيرنظر كريم باقرى تمرين 

مى كند.

آگهي حصر وراثت
آقــاى محمــود فراهانــى داراى شــماره شناســنامه 6470023800  بــه شــرح 
ــر  ــى حص ــوزه درخواســت گواه ــن ح ــه 331/1400-111 از اي ــه كالس دادخواســت ب
ــماره  ــه ش ــى ب ــى فراهان ــادروان عل ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني ــت نم وراث
شناســنامه  15 در تاريــخ 1400/04/12 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفته 
ــد  ــى فرزن ــود فراهان ــه: 1- محم ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف ــه حين الف ورث
علــى متولــد 1372/10/10و بــه شــماره ملــى 6470023800 فرزنــد متوفــى،2- احمــد 
فراهانــى فرزنــد علــى متولــد 1369/12/13 و بــه شــماره ملــى 3860301977 پســر 
ــه شــماره ملــى  ــد 1377/11/16 و ب ــد علــى متول ــى فرزن ــى،3- بهمــن فراهان متوف
6470063969 پســر متوفــى،4- ســميه فراهانــى فرزنــد علــى متولــد 1368/10/21و 
ــد علــى  ــه شــماره ملــى 3860134736  دختــر متوفــى،5- الهــام فراهانــى فرزن ب
ــيد  ــى،6- خورش ــى 6470012663  دخترمتوف ــماره مل ــه ش ــد 1371/09/07و  ب متول
ــى  ــماره مل ــه ش ــد 1350/03/03 و ب ــش متول ــد دروي ــى فرزن ــو خميجين قره گوزل
6479640845 . اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك 
ــا وصيتنامــه از متوفــي  ــا هــر كســي اعتراضــي دارد و ي نوبــت آگهــي مي نمايــد ت
ــم دارد واال  ــاه تقدي ــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك م ــزد او باشــد از تاري ن

گواهــي صــادر خواهــد شــد. (م الــف 771)
قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف قهاوند 

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــم موض ــأت پنج ــماره 729-1400/04/23 هي ــر رأي ش براب
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى شــركت توليــدى آرد 
ســينا بــه شناســه ملــى 10861106630 در ششــدانگ يــك واحــد نيــروگاه خورشــيدى 
مســتقر در شــركت آرد ســينا بــه مســاحت 10538/36متــر مربــع پــالك 1344 فرعــى 
ــار اراضــى حســين آباد  ــك به ــت مل ــوزه ثب ــار ح ــع در بخــش چه ــى  واق از 132 اصل
عاشــورى خريــدارى از مالــك رســمى آقــاى علــى مــرادى محــرز گرديــده اســت. لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در 
صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد. (م الــف 225)
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هادى يونسى عطوف -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي

ــون تعييــن تكليــف  ــر رأي شــماره 810-1400/05/10 هيــأت پنجــم موضــوع قان براب
ــد  ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى خانــم ناهيــد 
طالئــى شــعار فرزنــد خيرالــه بــه شــماره شناســنامه 11658 صــادره از بهــار در 36 
شــعير مشــاع از  ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزروعــى بــه مســاحت 11806/96 
مترمربــع پــالك 11753 فرعــى از 139 اصلــى  واقــع در بخــش چهــار حــوزه ثبــت 
ــه يونســى  ــاى عنايــت ال ــدارى مع الواســطه از مالــك رســمى آق ملــك بهــار خري
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــرز گردي مح
فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــن  ــخ انتشــار اولي ــد از تاري ــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي توانن مالكي
ــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب آگهــي ب
رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م آلــف 
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هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي 
اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

برابــر رأي شــماره 753-1400/05/04 هيــأت پنجــم موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ــي حــوزه ثبــت  ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبت ــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق ثبت
ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى خانــم دختــر مصطفــوى فرزند ســيدعباس 
ــه  ــى ب ــن مزروع ــه زمي ــك قطع ــار در ششــدانگ ي ــادره از به ــنامه 21 ص ــماره شناس ــه ش ب
ــع پــالك 11771 فرعــى از 139 اصلــى مفــروز و مجــزى شــده از  مســاحت 9845/43  مترمرب
پــالك 4007 فرعــى از 139 اصلــى واقــع در بخــش چهــار حــوزه ثبــت ملــك بهــار خريــدارى از 
مالــك رســمى آقــاى عطاءالــه مصطفــوى محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن 
ــيد،  ــس از اخــذ رس ــن اداره تســليم و پ ــه اي ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــي ب آگه
ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي 
تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عدم وصــول اعتــراض طبق 

مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 232)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي

برابــر رأي شــماره 1400/1024 مورخــه 1400/05/23 و رأى اصالحــى 1400/1028 مورخــه 
1400/05/23 هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و 
ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك  ســاختمان هاي فاق
اســدآباد تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى محمدقربــان كلونــدى فرزنــد 
فيــض اهللا بــه شــماره شناســنامه 263 صــادره از اســدآباد در ششــدانگ يــك قطعــه 
زميــن مزروعــى آبــى بــه مســاحت 109928/75 مترمربــع در قســمتى از پــالك 12 
اصلــى واقــع در اســدآباد ازاضــى روســتاى ســيلهگاه خريــدارى از مالــك رســمى 
ــرز  ــدى مح ــان كلون ــى محمدقرب ــود متقاض ــدى و خ ــض اهللا كلون ــاى في وراث آق
گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت 
ــي  ــن آگه ــار اولي ــخ انتش ــد از تاري ــند مي توانن ــته باش ــي داش ــي اعتراض متقاض
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، 
ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 153)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21

سيروس قلى زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــم موض ــأت پنج ــماره 726-1400/04/23 هي ــر رأي ش براب
وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي 
حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى حســن بختيــارى 
فرزنــد حســين بــه شــماره شناســنامه 10266 صــادره از مهاجــران در ششــدانگ يــك 
قطعــه زميــن مزروعــى آبــى بــه مســاحت 37673/47  مترمربــع پــالك 3193 فرعــى از 
4 اصلــى واقــع در بخــش چهــار حــوزه ثبــت ملــك بهــار اراضــى مهاجــران خريــدارى 
مع الواســطه از مالكيــن رســمى آقايــان حســين عباســى، رمضــان قنبــرى، حمزه علــى 
جمشيدى،عيســى خانــى، قاســم عظيمــى، خانعلــى عينــى و ســايرين محــرز گرديــده 
ــه 15 روز آگهــي  ــه فاصل ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب اســت. ل
ــي  ــت متقاض ــند مالكي ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــي ك ــود، در صورت مي ش
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد.  از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس بديه

مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
 (م الف 229)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21

هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار

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

ــف  ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي

برابــر رأي شــماره 818- 1400/05/10 هيــأت پنجــم موضــوع قانــون تعييــن تكليــف 
ــد  ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت وضعي
ــاى  ــى آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالكان ــار تصرف ــك به ــت مل ــوزه ثب ــي ح ثبت
ــار در 27  ــادره از به ــنامه 639 ص ــماره شناس ــه ش ــر ب ــد ناص ــى فرزن ــر يونس جاب
شــعير مشــاع از  ششــدانگ يــك قطعــه زميــن مزورعــى بــه مســاحت 11806/96 
پــالك 11753 فرعــى از 139 اصلــى واقــع در بخــش چهــار حــوزه ثبــت ملــك بهــار 
خريــدارى مع الواســطه از مالــك رســمى آقــاى عنايــت  الــه يونســى محــرز گرديــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي 
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي  ــه اشــخاص نســبت ب ــي ك مي شــود، در صورت
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظرف مــدت يك 
مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم 
نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 221)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21

هادى يونسى عطوف- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بهار

پيشكسوت فوتبال همدان درگذشت
 محمدرحيم رهى از پيشكســوتان فوتبال استان همدان بر اثر ابتال به 

ويروس منحوس كرونا جان خود را از دست داد.
اين پيشكسوت فوتبال كه 70 سال سن داشت، به دليل مشكل حادتنفسى 

ناشى از ابتال به ويروس كرونا، روز(چهارشنبه) دار فانى را وداع گفت.
رهى از فوتباليست هاى قديمى همدان و جزو بنيانگذاران باشگاه تاريخى 
آرش و سال ها سرپرســت تيم هاى منتخب استان در مسابقات قهرمانى 

كشور بود. 

وى در سال هاى اخير عضو ثابت هيأت فوتبال استان بود و در پست هاى 
مختلف هيأت را همراهى كرد و در اين اواخر نيز مســئول نقل وانتقاالت 
هيأت فوتبال اســتان را برعهده داشــت و با توجه به اشراف دقيقى كه 
بــر بازيكنان فوتبال در رده هاى ســنى مختلف داشــت از وى به عنوان 

ثبت احوال فوتبال همدان ياد مى شود.
اين پيشكســوت فوتبال همواره به آسان سازى شرايط انتقال بازيكنان از 
تيم هاى باشــگاهى همدان به ســاير تيم هاى كشورى كمك كرد و جزو 

كارمندان نمونه هيأت فوتبال در 20 سال خدمت در اين عرصه بود.
رهى بازنشسته آموزش وپرورش بود و سال ها مديريت مدارس را در شهر 

همدان بر عهده داشت. وى از استقاللى هاى دوآتيشه بود. 
پيكير مرحوم رهى روز پنجشــنبه با حضور اهالى فوتبال در باغ بهشــت 

همدان به خاك سپرده شد.
گروه ورزش همدان پيام اين ضايعه اسفناك را به خانواده ايشان و جامعه 
فوتبال استان تسليت مى گويد. هيأت فوتبال استان در سالجارى 2 تن از 
اعضاى خود را از دســت داده است. چندى پيش نيز دبير هيأت مهدى 

بوجاريان بر اثر بيمارى دارفانى را وداع گفت.
همدان در ســالجارى شاهد فوت چندين نفر از اهالى ورزش بر اثر ابتال 

به كرونا بوده است.  

 حميد سجادى از قهرمانان ورزش كشور 
بــا رأى اعتمــاد مجلس شوراى اســالمى به 
عنوان وزير ورزش وجوانان كشور در دولت 

سيزدهم انتخاب شد.
مجلــس شــوراى اســالمى بــه 18وزير از 
19وزير معرفى شــده حجت االسالم رئيسى، 
رئيس جمهور كشور رأى اعتماد داد تا دولت 
ســيزدهم به طور رسمى فعاليت خود را آغاز 

كند.
از  و  ورزش  چهره هــاى  از  كــه  ســجادى 
قهرمانان مدال آور آســيا در دوهاى استقامت 
اســت با آراى لرزان نماينــدگان مجلس بر 
صندلى وزارت ورزش وجوانان تكيه زد. وى 
با 165رأى موافق و 108رأى مخالف در برابر 
13رأى ممتنــع براى 4 ســال وزير ورزش و 

جايگزين مسعود سلطانى فر شد.
وى در اواخر خردادماه 1390 از سوى محمود 
احمدى نژاد نيــز به عنوان وزير پيشــنهادى 
ورزش وجوانان براى كســب رأى اعتماد به 
مجلس شوراى اسالمى معرفى شده بود كه با 

مخالفت نمايندگان رأى اعتماد نگرفت.

وزير ورزش وجوانان در نخســتين واكنش به 
رأى اعتماد مجلس براى تصدى پســت اين 
وزارتخانه، هدف خود را خدمت به جوانان و 
ورزشكاران دانست و گفت: اميدوارم در اين 

مسير شرمنده خون شهدا نشوم.
سجادى52ســاله است در رشــته دووميدانى 
10مدال آســيايى را از آن خــود كرده و در 
دوهاى هــزار و500 متر، 3 هزار متر، 5 هزار 
متر و 10هزار متر توانســته ركوردهايى را به 
ثبت برســاند كه هنوز برخــى از آنها پابرجا 

است.
وى داراى درجه دكترى در رشته برنامه ريزى 
در تربيت بدنى و عضو هيأت علمى دانشــگاه 
آزاد اســالمى است و ســال ها در مديريت 
ورزشى كشور فعاليت داشته است و كامًال بر 
نقاط ضعف و قوت وزارت ورزش وجوانان 

اشرافيت دارد.
وزير ورزش وجوانان در نخستين اقدام پس از 
گرفتن رأى اعتماد از مجلس شوراى اسالمى 
از اردوى تيــم ملى تنيــس روى ميز بازديد 
كرد و دقايقى با ملى پوشــان تنيس روى ميز 

همبازى شد.
سجادى بيان كرد: 17ســال از دوران خوب 
جوانى خود را در معيت تيم ملى دووميدانى 
بودم و درد ورزش را درك مى كنم و با درمان 
آن آشنا هســتم، اجازه نمى دهم ورزشكاران 
در ميادين بين المللى غريب باشــند.  وزارت 
ورزش مى توانــد و بايــد پرچمدار تحول به 
عنوان يكى از دروازه هاى دولت مردمى باشد. 
مى كوشيم كه به اســتعدادها نگاه كنيم كه در 
چند سال گذشــته ورزش وجوانان به حاشيه 
رفته اســت. مى دانم ورزشكاران چه مشكلى 
دارند، ثابت نگه داشتن وزن و كم كردن آن را 
براى ورزشكاران درك مى كنم، مى دانم فشار 
اردوهاى ورزشــى به چه معناست و چگونه 
ورزشــكاران در نبود امكانات در رقابت هاى 
جهانى حضــور پيدا مى كنند. با مشــكالت 
ورزشكاران آشنا هستم؛ خودم اين مشكالت 
را تجربــه كرده ام و درد كشــيده هســتم و 

مى خواهم در خدمت ورزش كشورم باشم.
براى  گفت:  زيرســاخت ها  درخصوص  وى 
جمهــورى اســالمى خــوب نيســت كه از 

اســتاندارد 3 متر تراكم ورزشى سهمش يك 
متر باشد ما در وزارت اين پيشرفت ها را رقم 
مى زنيم. در حال حاضر به خاطر كرونا 6هزار 
از اماكن ورزشى تعطيل هستند و چشم اميد 

سرمايه گذاران به ماست.
4هزار پروژه نيمه تمام ورزشــى داريم كه از 
اين تعداد 228 پروژه در مناطق كم برخوردار 
و 17پروژه باالى 90 درصد است. همه هزار 
و234 پــروژه ملى در بيــن آن 4 هزار پروژه 

اتمامش در دستور كار است.
وى در جلســات رأى اعتماد قول داد ورزش 
همگانى را در دســتور كار خود قرار داده و 
ورزش همگانى را در كوچه و خيابان ترويج 

 دهد. 
سجادى گفت: در قسمت بانوان قول مى دهم 
كه ورزش بانوان مســتقل و خودكفا باشد و 
طرح آمايش ســرزمينى را قــول مى دهم در 

عرض 3 ماه آماده كنم.  آيا ورزش روى خوش مى بيند؟

پرش حميد سجادى از مانع مجلس

احداث 
مجموعه ورزشى 

ويژه معلوالن
 مجموعــه ورزشــى اختصاصــى براى 
ورزشــكاران معلول و جانباز اســتان براى 
نخستين بار در مجموعه ورزشى مفتح احداث 

مى شود.
مديركل ورزش وجوانان اســتان در نشست 
بــا هيأت جانبازان و معلوالن اســتان گفت: 

عمليات مجموعه ورزشــى اختصاصى براى 
ورزشــكاران جانباز و معلوالن اســتان براى 
نخستين بار در مجموعه مفتح احداث مى شود 
كــه با پيگيرى هاى الزم و موافقت ســازمان 
مديريت وبرنامه ريزى اعتبارى به آن تخصيص 
داده شــد. حميد ســيفى افزود: برآنيم كه با 
پيگيرى هاى معاون عمرانى موافقت نامه آن را 
ابالغ و براى احــداث اقدامات الزم را انجام 
دهيم. انتظار داريم با پيگيرى هاى فدراسيون 
و هيــأت جانبازان و معلــوالن همدان و نيز 
همكارى شــركت توسعه تجهيزات ورزشى 

بتوانيم امســال اين مجموعه ورزشــى را به 
مرحله آغاز عمليات ســاخت برسانيم. وى 
با ابراز رضايــت از عملكرد هيأت جانبازان 
و معلوالن همدان گفت: توســعه و پيشرفت 
ورزش جانبازان و معلوالن اســتان خواسته 
ما از هيأت است و انتظار داريم ورزشكاران 
خوبى در رشــته هاى جانبازان و معلوالن را 
به پاراالمپيك در 4 ســال آينده معرفى كنيم. 
در ادامه اين جلســه رئيس هيأت جانبازان و 
معلوالن افزود: اميدوارم در راستاى بخشنامه 
توانمندســازى جانبازان و معلوالن و تأمين 

فضاى ورزشــى براى ورزشكاران اين رشته 
جلســه اى به منظور رسيدگى به اين موضوع 
با حضور استاندار و مسئوالن برگزار شود تا 
بتوان از ظرفيت هاى ويژه جانبازان و معلوالن 
اســتان استفاده كرد. قربانيان با اشاره به آغاز 
ليــگ برتر بانوان واليبال نشســته بيان كرد: 
پيگير اين هســتيم كه با در اختيار قرار دادن 
سالن به تيم و مربيان امسال در سطح كشور 
همانند سال هاى گذشــته بدرخشيم و اين 
توانمندى ظرفيت ورزشــكاران جانبازان و 

معلوالن استان است.

سوابق ورزشى وزير ورزش
ســيد حميد سجادى مدير ورزشى ايرانى  
و وزيــر ورزش وجوانــان ايران اســت. 
معاون توســعه قهرمانــى وزارت ورزش 
از سوابق اوســت. وى موفق ترين دونده 
اســتقامتى تاريخ ايران محسوب مى شود 
كه در دوران فعاليــت خود ركورد تقريبًا 
تمامى رشــته هاى دوهاى نيمه استقامت و 

استقامت ايران را در اختيار داشت.
رشته تخصصى سجادى3 هزار متر با مانع 
بود وى در اين رشته يك بار مدال طالى 
قهرمانى آســيا (1991 كواالالمپور)، 4 بار 
مدال برنز قهرمانى آسيا و يك مدال نقره 
در بازى هاى آســيايى 1998 بانكوك را 

كسب كرد.
وى در المپيك 1992 بارســلون يكى از 
2 نماينده (همراه با حســين شــايان) و 
در المپيــك 1996 آتالنتا تنهــا نماينده 
دووميدانى ايران بود. سجادى در المپيك 
بارســلون در رشــته 5 هزار متــر زمان 
14:04 دقيقــه و در 3هزار متر با مانع  54
8:36 را به جاى گذاشــت. در  زمان 87
المپيك آتالنتا در دو 10هزار متر شركت 
29:22 ركورد جديدى  كرده و با زمان 40

را براى ايران ثبت كرد.
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گـزارش  

گردشگـرى

با راى مجلس
«ضرغامى» 

وزير ميراث فرهنگى و گردشگرى شد

 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى سيدعزت ا... ضرغامى را به عنوان 
وزير ميراث فرهنگى و گردشگرى در دولت سيزدهم انتخاب كردند.

به گزارش ايســنا، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در جريان جلسه 
علنى امروز (چهارشنبه) مجلس شوراى اسالمى با 262 راى موافق، 13 
راى مخالف، 6 راى ممتنع و 5 رأى سفيد سيد عزت ا... ضرغامى را به 

عنوان وزير ميراث فرهنگى و گردشگرى تعيين كردند.
ســيد عزت ا...ضرغامى متولد سال 1338 در تهران بوده و دانش آموخته 
مهندســى عمران از دانشگاه صنعتى اميركبير، كارشناس ارشد مديريت 

صنعتى است و در حال حاضر دانشجوى دكتراى ارتباطات مى باشد.
2 دوره رياســت سازمان صدا و سيما با حكم مقام معظم رهبرى، عضو 
شــوراى عالى انقالب فرهنگى با حكــم مقام معظم رهبرى و همچنين 
عضويت در شــوراى عالى فضاى مجازى با حكم مقام معظم رهبرى، 
معاون امور مجلس و اســتان هاى صدا و ســيما، معاون امور سينمايى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، معاون امور مجلس و استان هاى وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى و معاون امور مجلس وزارت دفاع و پشتيبانى 
نيروهاى مسلح، رئيس كارخانجات صنعتى شهيد حسن باقرى، معاون 
فرهنگى و عضو شــوراى مركزى جهاد دانشگاهى دانشگاه امير كبير از 

جمله سوابق مديريتى و اجرايى وى است.

همكارى ايران و اتريش 
براى رده بندى هتل ها

 ايران و اتريــش چهارمين كارگروه گردشــگرى را برگزار كردند. 
همــكارى درباره نظام رده بندى هتل ها محور اين دور از گفت وگوهاى 

2 كشور بود.
به گزارش ايســنا، در اين كارگروه كه به صــورت مجازى بين بخش 
خصوصى و دولتى 2 كشــور برگزار شــد و رياست هيأت ايران را ليال 
اژدرى، مديركل دفتر بازاريابى و توســعه گردشگرى خارجى برعهده 
داشــت، اقدامات دولت هاى ايران و اتريش براى بازيابى گردشــگرى 
در زمــان كرونا و پســاكرونا تشــريح شــد. همچنين شــاخص ها و 
دستورالعمل هاى ارزيابى واحدهاى اقامتى در ايران، طرح و بررسى شد.

ــى را در  ــد اقامت ــزار واح ــى 22ه ــه ارزياب ــز ك ــى ني ــرف اتريش ط
اتحاديــه اروپــا انجــام داده اســت، دربــاره شــاخص هاى ايــن 
ــانى  ــراى به روزرس ــرر شــد ب ــرد. مق ــواردى را مطــرح ك ــه، م اتحادي
ــور  ــى 2 كش ــش خصوص ــى بخ ــاخص هاى ارزياب ــات و ش اطالع

ــد. ــدا كن ــه پي ــات ادام جلس
اژدرى با اعالم اين خبر به ايسنا يادآور شد: اين كارگروه پيرو تعامالت 
بخش گردشــگرى ايران با كشــور اتريش و در خالل برگزارى نهمين 
اجالس كميسيون مشــترك همكارى هاى اقتصادى جمهورى اسالمى 
ايران و اتريش (متولى اصلى ســازمان توسعه تجارت است) در راستاى 
اجرايى كردن آن، تشــكيل و نقشه راه همكارى هاى اقتصادى دو كشور 

براى سال هاى 2016 تا 2020 تهيه شد.
به گفته او، يادداشت تفاهم همكارى هاى گردشگرى ميان ايران و اتريش 
در بهمن ماه 1395 به امضاء طرفين رسيد و در راستاى اجرايى شدن آن 
تفاهمنامه، نخستين نشســت كارگروه گردشگرى در  چهارم بهمن ماه 
1395 به ميزبانى ايران با محور «توســعه گردشــگرى پايدار» و دومين 
نشست آن در 24 و 25 خردادماه 1398 با محوريت «آموزش» به ميزبانى 
طرف اتريشى و سومين نشســت در 5 مهرماه 1398به ميزبانى ايران با 

موضوع «گردشگرى كوهستان» برگزار شد.
نشســت بعدى ايران و اتريش قرار اســت با موضوع ميراث فرهنگى 

برگزار شود.
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■ حديث:
امام على(ع):

حق و باطل را با مردم نمى توان شناخت؛ اّما حق را با پيروى از كسانى كه حق پيشه اند ، 
بشناس و باطل را با دورى گزيدن كسانى كه از آن دورى مى گزينند ..      

األمالي للطوسي : 134 / 216

 دكتر حبيبى: از ابتكارات ابن سينا در تنظيم 
ادويه مفرده تقليد كرده اند

پيام ديگر به اين آيين، از سوى نجفقلى حبيبى، مصحح 
كتاب القانون بود.

مصحــح كتاب القانون در آغاز ايــن پيام با تمجيد از 
پيشــينه تاريخى همدان و پيوند آن با ابن سينا گفت: 
اين روز بزرگ به نام ابن ســينا و شهر همدان بر همه 
همدانيان بزرگ مبارك باشــد. ايــن مجلس از آنجا 
اهميت دارد كه در شــهر همــدان به عنوان مركز ثقل 
تمدن ايران باستان تشكيل مى شود، از طرفى با حضور 
ابن ســينا دوباره عظمتى ديگر يافته است. پس همدان 
براى ما يك شــهر به يادگار ماندنى، مهم و ارزشمند  
تلقى مى شــود كه انسان هاى شريف و بزرگوار در آن 
تالس كردند و زحمت كشــيدند و هنوز هم اين كار 

را انجام مى دهند.
حبيبى افزود: من با همت واالى بنياد بوعلى ســيناى 
همدان موفق شــدم كتاب دوم القانــون را به محضر 
كســانى كه طب ايرانى و ابن سينا عالقه مندند، تقديم 
كنم. قانون ابن ســينا در5 جلد تهيه شــده اســت. در 
روزگار ابن سينا، تقسيم كتاب با جلد به گونه اى كه ما 
امروز جلد اول و دوم مى گوييم، نبوده است و به جاى 

آن كتاب اول و دوم و... مى گفته اند.
وى در مورد محتــواى كتاب دوم القانون كه تصحيح 
كرده است، گفت: به توفيق الهى موفق شدم كتاب دوم 
قانون را هم بر اســاس نسخ خطى معتبر، تصحيح و 
تقديم اهل فضل كنم كه اميدوارم موردتوجه قرار گيرد.
كتاب دوم مخصوص داروهاســت. داروها در انديشه 
علماى قديم و از جمله ابن ســيناى بزرگ در 3 گروه 

عمده تقسيم مى شدند.
يكى گروه داروهاى گياهى بوده كه بيشترين بخش را 
تشكيل مى داده اســت. دوم داروهاى حيوانى و سوم 
داروهاى معدنى بوده اســت. ابن سينا در اين كتاب به 
ترتيب الفبايى در مورد گياهان توضيح داده است و آنها 
را از نظر حيوانى، گياهى و معدنى تفكيك نكرده است.

حبيبى در پاسخ به برخى منتقدان ابن سينا در مورد ذكر 
منبع كتاب قانون نيز افزود:

مسأله مهمى كه وجود دارد اين است كه از برخى ها كه 
مدعى فضيلتى هم هستند، شنيده ام كه از ابن سينا انتقاد 
مى كنند كه وى هيچ وقت به بيابان ها نرفته اســت كه 

بگردد و خودش اين داروها را بچيند، بنابراين، آنها را 
از ديگران گرفته و كارش ارزشمند نيست. بزرگوارانى 
كه اين حرف ها را مى زنند، بايد دقت كنند كه: نخست 
اينكه خود ابن سينا با تصريح به اين مطلب در باب دوم 
"؛ يعنى با نون  كتاب دوم با اين عبارت كه " َوال تَُظنُنَّ
تأكيد ثقيله در اصطالح عربى مى گويد كه شــما قطعًا 
گمان نكنيد كه من اين مطالب را از خودم نوشتم. نه؛ 
مــن اصًال در كار جمع آورى گياهان در بيابان نبوده ام؛ 
بلكه اينها را از دانشمندان ديگر گرفته ام. پس خود وى 

بيان مى كند كه اين مطالب را از ديگران گرفته است.
وى سپس با طرح اين پرسش كه اگر اين گونه است، 
پس ارزش كار ابن ســينا چه مى شود؛ در پاسخ گفت: 
ارزش كار ابن سينا اين است كه داروهاى گياهانى كه 
در كتاب ها و منابع ديگر بوده است، يادداشت كرده و 
در باب اينها تحقيق كرده است. وى ضمن اينكه نظر 
گذشــتگان را بيان مى كند با صراحت بيان مى كند كه 
"أنــا أقول"؛ يعنى تا االن حرف ديگران بود و االن"من 
مى گويــم"؛ و نظر خودش را بيان مى كند و اين كارى 
در باب كشف و اطالعات جديدى است كه به دست 
آورده اســت و ديگران ندانسته اند، بيان كنند، بنابراين 
براى هر گياهــى 16 عنوان تنظيم مى كند و در 16بند 
توضيــح مى دهد. برخى از گياهــان همه آن خواص 
16گانه را دارند. مثًال چيســتى و ماهيتشان چيست يا 
براى تب يا چشــم به چه درد مى خورند. براى فالن 
بيمارى مسرى به چه درد مى خورند يا براى گزندگى 
حشرات چه فايده اى دارند. براى هر دارويى 16مورد 
را بررســى مى كند، البته برخى از ايــن داروها هر16 
مورد را دارند و بنابراين ابن سينا در موردشان توضيح 
مى دهد. برخى گياهان هم كمتر از 16مورد توضيح دارد 

كه ممكن است 5 تا 8 يا بيشتر باشد.
عضو شــوراى علمى بنياد بوعلى سينا در مورد ابتكار 
به كار رفته در كتابت القانــون دوم نيز افزود: يكى از 
ابتكارات ابن سينا در كتابت اين قسمت از قانون، اين 
است كه خواص داروها را رنگى نوشته است. خودش 
هــم اين را مى گويد كه من اينها را رنگى نوشــتم كه 

خواننده راحت بتواند، خواص را پيدا كند.
متأسفانه كسانى كه پس از ابن سينا قانون را نسخه بردارى 
كرده اند، به اين نكته اى كه وى در نظر داشــته توجه 
نكرده  و آنها را رنگى ننوشته اند و در نسخه هاى خطى 

پيدا شده اين نكته رعايت نشده و تنها در برخى از نسخ 
فقط حداكثر اسم داروها را به رنگ قرمز نوشته اند.

وى در مورد برخى ابتكارات ديگر ابن ســينا در كتاب 
دوم القانــون، گفت: تحقيقات و نظريات جديدى كه 
درباره فوايد و خــواص گياهان ذكر مى كند، مختص 
خود ابن سيناســت و هنوز كسى پس از وى نتوانسته 
نظمى كــه در اين كتاب درباره خــواص داروها داده 
اســت، به هم بريزد يا بهترش كند،بلكه خيلى هاشان 
جــرأت نكرده اند كه از ابن ســينا تقليد كنند؛ چونكه 

تقليدش هم كار مشكلى بوده است.
حبيبــى در پايــان درباره ادامه طــرح تصحيح كتاب 
القانون افزود: چند ماهى اســت تصحيح كتاب سوم 
را آغاز كرده ام. اين كتاب درباره بيمارى هاست. يعنى 
تشــريح بدن در كتاب اول انجام شده است منتها در 
اين كتاب در حين اينكه بيمارى ها را تشريح مى كند، 
دوباره هر عضو را هم تشريح  و هم بيمارى هايش را 
و نيز راه هاى مداوا را بيان مى كند، بنابراين كتاب سوم 
مهمترين بخش كتاب قانون است كه اميدوارم خداوند 
متعال عمر و بركت بدهد به وقت من، تا بتوانم اين كار 

را به خوبى به ثمر برسانم.
 دارائى: پژوهش هاى سينوى رونقى ملى و 

جهانى گرفته است
مدير روابط عمومى و انتشــارات بنياد بوعلى سينا در 
مورد كتاب هاى رونمايى شده، گفت: كتاب هاى منتشر 
شده هركدام در نوع خود زمينه ساز پژوهش هاى جديد 

درباره طب و فلسفه سينوى مى شوند چه اينكه تصحيح 
علمى-انتقادى متن عربى كتاب دوم القانون متنى قابل 
اطمينان و علمى در اختيار محققان و ابن ســيناپژوهان 
داخلى و خارجى در زمينه طب ابن سينا قرار مى دهد و 
به عنوان كتابى مرجع براى ترجمه به زبان هاى مختلف 

دنيا مورداستفاده قرار مى گيرد.
توكل دارائى با اشاره به زمان و هزينه بر بودن تصحيح 
نسخ خطى افزود: كار تصحيح كتب و رساله هاى خطى، 
تبحر و دانشى فراخور متن علمى موردنظر مى طلبد و 
از سويى تهيه كردن نسخه هاى كهن از يك كتاب كه 
در كتابخانه هاى معتبر سراســر دنيا پراكنده اند، نياز به 
تفحص علمى و هزينه هاى مرتبط دارد، كه گاهى براى 
دريافت نسخ خطى نياز به سفرهاى خارجى و بازديد 

از كتابخانه هاى مذكور است.
وى بيان كرد: زحماتى كه دكتر نجفقلى حبيبى براى 
تصحيح انتقادى القانون ابن ســينا متحمل شده اند، با 
توجه بــه چندين دهه تجارب ايشــان در تصحيح 
متــون، كارى مانــدگار و اثرگــذار در زمينه طب 
ســينوى است و مراكز ابن ســيناپژوهى چند كشور 
درصدد اســتفاده از آن بــراى ترجمه هاى جديد به 
زبان هاى مختلف هستند. دارائى در مورد كتاب دوم 
القانون گفت: كتاب دوم القانون در 2 مقاله تنظيم شده 
است. در مقاله اول كه براى بحث در ادويه مفرده حكم 
مقدمه را دارد در 6 فصل مباحث مهم درباره داروها به 

صورت سازمان يافته مطرح شده است.

وى در مورد اســتفاده بوعلى از منابع پزشكى پيش از 
خود،  افزود: شيخ در اين كتاب تصريح مى كند كه براى 
نوشتن ادويه مفرده، از منابع و رساله هاى پيش از خود 
بهره برده اســت. وى منابع موجود از ديسقوريدس، 
جالينوس و حكيم رازى را انتخاب و در عنوان 16گانه 

جاى داده است.
مدير انتشارات بوعلى سينا درباره چاپ كتاب حساب 
نيز گفت: استاد سيد عبدا... انوار كل دايرة المعارف شفا 
را كه شــامل 22كتاب است به فارسى ترجمه و شرح 
كرده است. اين بنياد تصميم دارد كه قسمت رياضيات 
آن را كه شامل موسيقى، حساب، هندسه و نجوم است 
چاپ كند. قبل از اين ترجمه كتاب موسيقى انتشارات 
بنياد بوعلى سينا چاپ شده كه مورد استقبال اساتيد اين 
فن و دانشــجويان قرار گرفته است. چاپ و ترجمه 
حساب شــفا براى آگاهى نسل جوان از پژوهش هاى 
سينوى به زبان فارسى در علم حساب است. با توجه به 
اينكه پيش از اين منبع اصلى براى شناخت حساب شفا 
به زبان عربى بوده اســت و دانشجويان و دانشگاهيان 
حوزه رياضى نياز داشتند به زبان فارسى با اين ميراث 
علمى آشنا شــوند، اميدواريم اين كوشش استاد سيد 
عبدا... انوار كه خود جزو دانشمندان رياضى است، در 

شناسايى ميراث سينوى مؤثر واقع شود.
وى درباره كتاب ديگرى كه از سوى اين انتشارات با 
همكارى نشر ترجمان چاپ شده است، افزود: كتابى 
به نام ابن سينا؛ مجموعه مقاالت تفسيرى و انتقادى با 
حمايت و راهنمايى معاونت وزارت ارشــاد، و به طور 
مشــترك با نشــر ترجمان چاپ شــده كه ترجمه از 
انگليسى به فارسى 14 مقاله علمى از ابن سيناپژوهان 

مطرح دنياست.
دارائى در مورد نويسندگان مقاالت اين كتاب نيز گفت: 
در ايــن كتاب مقاالتى از ديميترى گوتاس، اســتيفن 
من، رابرت ويزنووسكى، دگ نيكوالس هسه، آموس 
برتوالچى و جان مك گينس به سرپرستى دكتر احمد 
عســگرى عضو هيأت علمى دانشگاه شهيدبهشتى به 

فارسى ترجمه شده است.
در پايان اين آيين پزشــكان نمونه شهر همدان كه در 
عمل به سوگند پزشــكى و كمك به معالجه بيماران 
تالش ارزنده انجام داده اند، از سوى شهردارى همدان 

تجليل شدند.

غالمرضا اعوانى ؛رئيس انجمن فالسفه جهان اسالم درپيامى به آئين نكوداشت ابن سيناى بزرگ:

تصحيح « القانون» پژوهشى جهانى است
 آيين بزرگداشت ابن سينا با مشاركت شهردارى 
همدان و بنياد علمى و فرهنگى بوعلى ســينا در 
شامگاه چهارشنبه سوم شهريورماه در بام آرامگاه 

آن حكيم هزاره ها برگزار شد.
در اين آيين از 3 كتاب تازه منتشر شده در حوزه 

ابن سيناپژوهى رونمايى شد.
مهمترين كتاب چاپ شــده كه در اين آيين از آن 
نام برده شد، چاپ تصحيح انتقادى و علمى كتاب 
دوم القانون به عربى به دست نجفقلى حبيبى بود كه 

موردتوجه حاضران قرار گرفت.
در اين برنامه كه به خاطر شرايط بهداشتى و كرونا 
اعوانى،  و غالمرضا  حبيبى مصحح  حضور  امكان 
مقدمه نويس انگليســى اين كتاب وجود نداشت، 

پيام هاى تصويرى آنان به نمايش درآمد.
چهره ماندگار حكمت و فلسفه ايران كه به همراه 
سيد حسين نصر بر كتاب اول و دوم مقدمه انگليسى 
نگاشته  است در سخنانى به اهميت تصحيح و چاپ 

مواريث خطى ايــران و بخصوص كتاب القانون 
پرداخت و گفت: اگر بخواهيم يك پزشك را كه 
در تمام دنيا شناخته شده و معروف باشد، معرفى 
كنيم، بدون شــك ابن سيناست، زيرا مثًال بقراط يا 
جالينوس در گذشــته؛ در چين، هند و... شناخته 
شده نبودند؛ ولى ابن سينا يك اسم كامًال معروف و 
شناخته  شده بوده است. من در زمانى كه در چين 
بودم، مشاهده كردم كه در كتاب هاى تاريخ طب؛ 2 
منشأ براى طب قديم ذكر شده بود؛ يكى طب چينى 
و ديگرى طب اسالمى كه اول از همه ابن سينا ذكر 
شده بود. عالوه  بر اين ابن سينا، يك فيلسوف بزرگ 
هم بوده اســت كه بقراط و ديگران به اين صفت 

شهرت نداشته اند.
غالمرضا اعوانى افزود: كتاب قانون ابن ســينا در 
چين و اروپا براى چندين قرن كتاب درسى بوده 
 اســت.پس از اختراع چاپ به وســيله گوتنبرگ 
دومين كتاب كه پس از انجيل چاپ شده، قانون 

بوده است و بارها تجديدچاپ شده و تا قرن 17 و 
18 ميالدى كتاب درسى بوده است.

وى با اشــاره به اهميت تصحيــح علمى القانون 
گفت: با اين همه عظمــت كه كتاب قانون دارد، 
تاكنون چاپ منقح علمى كــه براى آكادمى ها و 
دانشــگاه هاى دنيا قابل قبول باشد وجود نداشته 
است. درست است كه قبًال در مصر چاپ شده و 
يا چاپ سنگى آن در ايران وجود داشته؛ اما اينها 
مغلوط بوده و اين واقعاً مايه شرمسارى بوده است. 
ما به بنياد بوعلى سينا تبريك مى گوييم كه اين كار 
بزرگ را واقعاً با همت عالى بر عهده گرفته است 
و نهايت سعى و كوشش خود را به عمل آورده و 

كار عظيمى انجام داده است.
به نظر من يكى از كتاب هاى بسيار مهم در سطح 
جهانى كه پس از انقالب اسالمى به چاپ رسيده 
است، همين چاپ كتاب القانون ابن سيناست كه 

بنياد بوعلى سينا انجام داده است.

اعوانى با تشكر از مصحح كتاب القانون، بيان كرد: 
نخست اينكه به جناب آقاى حبيبى تبريك مى گوييم 
كه با دقت و دلسوزى شبانه روز كه بنده در جريان 
آن بودم، اين كار را انجام داده و تمام نســخه هاى 
معتبر قانون را از تركيه، ايران و ســاير كشورها به 
دســت آورده است و تمام شرح هاى مهمى كه بر 
اين كتاب نوشــته شــده را مرور كرده و آن را با 
دقت فوق العاده اى آماده كرده اســت، همچنين از 
جناب آقاى آيت ا... طه محمدى و جناب دارائى و 
تمام كاركنان بنيادبوعلى سينا كه زحمت شبانه روز 

كشيده اند، تشكر مى كنم.
شاعر عرب مى گويد:

يَرى النّاُس ُدهناً فى قواريَر صافيا           
  ولم يَدرِ ما يَجرِى على رأِس ِسمِسِم

 يعنى مردم روغن كنجد را خيلى صاف در شيشه 
مى بينند، ولى نمى بينند كه بر ســر آن بيچاره چه 
آمده اســت و چه زحماتى كشيده تا اين روغن 

شده است.
عضو هيأت امناى بنياد بوعلى سينا از پشتيبانان مالى 
اين اثر تشــكر كرد و گفت: از استاندار گذشته و 
فعلى و از وزارت ارشاد و اداره كل ارشاد همدان 
تشكر مى كنم و اميدوارم نگذارند اين كار بر زمين 
بماند. يكى از آفات هميشــگى در ايران نصف و 
نيمه رها كردن كارهاست، بنابراين اميدوارم با همان 
همت قبلى و فعلى كار تصحيح قانون را تا پايان 

ادامه دهند.
در تهران قديــم در زمينه طب ســنتى كمتر از 
10 كتاب و داروخانه ســنتى بــود، اما اكنون پر 
از داروخانه هاى طب ســنتى اســت و در ساير 
كشورهاى دنيا نيز چنين است. در چين طب سنتى 
خيلى بيشتر از طب مدرن موردتوجه است، بنابراين 
با عنايت به توجهى كه امروزه به طب ســنتى و 
داروهاى گياهى مى شود اميدواريم اين كار با همت 

هرچه عالى تر انجام شود.

  همــدان گوهرى كه در طــول تاريخ 
همواره درخشيد

سرپرست شــهردارى همدان شامگاه چهارشنبه در 
مراسم گراميداشت روز پزشك و روز همدان گفت: 
قدمت همدان به بيش از 3 هزار ســال مى رســد، 
شهرى كه از بدو شــكل گيرى همواره و در كوران 
همه حوادث روزگار پابرجا و داراى ســكنه بوده و 
هميشه همچون گوهرى در طول تاريخ درخشيده 

است.
مجيد شاكرى افزود: وجود آرامگاه دانشمند نابغه اى 
كم نظير همچون حكيم ابوعلى سينا و دانشمندان و 
شاعران بزرگى چون عين القضات همدانى، باباطاهر 
عريــان و عارفان وارســته اى همچــون حضرت 
آخوندمالعلى همدانى، آيت ا... معصومى و شهيدان 
و ســردارانى چون شهيدسردار همدانى، شهيدعلى 
چيت ســازيان و شــهداى گرانقدر ديگر نشان از 

عظمت همدان دارد.
  بوعلى سينا شخصيتى جهانى است

در اين مراســم پيــام ويدئويى فيلســوف متأله و 
غالمرضــا اعوانى نيز براى حاضران پخش شــد. 
وى در اين بيان كرد: به راســتى ماديات نمى تواند 
پاسخگوى كار پزشكان باشد و اجر آنها با حضرت 
حق اســت. پزشــكان ما در اين برهــه نهايت از 
خودگذشتگى و ايثار را از خود نشان دادند كه ما از 

آنها نهايت تشكر را داريم.
 اگر بخواهيم يك پزشك در تمام دنيا معرفى كنيم 
كه بيش از همه شــناخته شده اســت بدون شك 

آن بزرگ كسى نيست جز ابن ســينا چراكه بقراط 
و جالينــوس در چين و هند شــناخته نبودند، ولى 
ابن ســينا يك شخصيت نام آشنا در هند و چين هم 

بود.
 زمانى كه من به تاريــخ چين نگاه مى كنم مى بينم 
آنجا گفته شده است،  طب چينى 2 منشأ دارد يكى 
به دوره اســالمى بازمى گردد كه ابتداى تاريخ آن به 
ابن ســينا كه در آنجا بود بازمى گردد عالوه بر اينكه 
ابن سينا يك فيلسوف بوده است كتاب قانون وى در 
چين، هنــد و اروپا در چندين قرن مهمترين كتاب 

درسى نيز بوده است. 
به هر جهت پس از اختراع چاپ دومين كتاب پس 
از انجيل كتاب قانون بوده است كه چاپ شده بود 
و بارها نيز اين كتاب تجديدچاپ داشته است و تا 
قرن 17 يا 18 كتاب رسمى درسى بود، اما اين همه 
عظمت كه كتاب قانــون دارد تا به حال يك چاپ 
مقاله علمى و قابل قبول در آكادمى ها و دانشــگاه ها 

باشد، ندارد.
  شهرى با ظرفيت هاى غنى گردشگرى 
معــاون وزير اموراقتصــادى و دارايى و رئيس كل 
سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى 
ايران نيز در اين مراسم با بيان اينكه همدان ظرفيت 
بااليى در بحث گردشگرى دارد، بيان كرد: احساس 
مى كنم با توجه به ظرفيتى كه شهر همدان از لحاظ 
جاذبه توريســتى دارد جا دارد كه بيشتر در همدان 

كار شود.
ســيد على محمد موســوى افزود: همدان با داشتن 

ظرفيت  هاى عظيم گردشــگرى و وجود بزرگانى 
چون ابوعلى ســينا، مفاخــر تاريخــى، مذهبى و 
ســرداران بزرگى چون شــهيدعلى چيت سازيان، 
همچنين جاذبه هاى تاريخى و طبيعى بايد به يكى از 

قطب هاى توريستى جهان اسالم تبديل شود.
وى با بيــان اينكه اميدوارم بتوانم به ســهم خودم 
قدم كوچكى براى ســرمايه گذارى در شهر همدان 
بردارم، بيان كرد: بنده در اتريش، هلند، تركيه و ساير 
كشور به عنوان ديپلمات كشورمان حضور داشته ام، 
در كشــورهاى خارجى همچون تركيه با يك صدم 
ظرفيت گردشــگرى همدان روزانــه چندين هزار 

گردشگر را جذب مى كنند.
رئيس كل  و  اموراقتصادى ودارايــى  وزيــر  معاون 
سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى و فنى 
ايران گفت: در شهر آنتاليا تركيه كه امروز به قطب 
گردشگرى تبديل شــده طبق گفت وگو با شهردار 
آنتاليا روزانه هزار پرواز در آنجا مى نشــيند و پرواز 
مى كند در حالى كه اين شهر به نسبت همدان جاذبه 

گردشگرى ندارد.
  ما پژوهشگران جزيره اى كار نكنيم  

كارشناس مركز اســناد در اين برنامه در جايگاه 
ســخنران بيان كرد: از چند جنبــه مى توان گفت 
همدان داراى جايگاه ويژه اى است نخستين جنبه 
اهميتــى آن در موقعيــت جغرافيايى آن خالصه 
مى شــود، چون همدان در چهارراه ارتباطى قرار 
داشــته از  اهميت خاصى نيز برخوردار است و 
راه هاى به جاى مانده از ايران باستان نشان دهنده 

اين ادعاست .
ابوالفتح مومن افزود: از سوى ديگر اقتصاد همدان 
به دليل بارانداز و انبار كاال بودن نيز شرايط خاصى 
داشته اســت. از نظر فرهنگى نيز شاهد اين هستيم 
كه نخستين و بزرگترين آرشيو ملى ايران در همدان 
شكل گرفته است. مورد بعدى بحث تنوع اديان در 
همدان اســت، اينجا شهر اديان بوده است و ردپاى 
مسيحيان، يهوديان و مسلمانان حتى زرتشتيانى كه 
در اينجا مدرســه داشــتند در همدان قديم مشهود 

است  .
وى همچنين گفت: اين نكته بســيار جاى كار دارد 
كه همدان شهر نخستين هاست براى نخستين بار نه 
تنها حكومت ايرانى در همدان شكل گرفت، بلكه 
تاريخ ايجاد كارخانه چرمســازى، نخستين پارلمان 

آسيايى، مكتب سده و... به همدان باز مى گردد .
مومن در ادامه بيان كرد: زمانى كه براى نخستين بار 
در ايران مجلس عامه با 53 نفر عضو و حتى اقليت 
 مذهبى هم در آنجا حضور داشــتند شــكل گرفت 
همدان نخستين شــهرى بود كه نماينده خودش را 

به مجلس شوراى ملى اعزام كرد .
وى بــه اتفاقات آن روزها گريزى زد و گفت: براى 
تبليغات و معرفى بوعلى ســينا قرار شد در سينماها 
تبليغات انجام شــود. در آن زمــان مخبر فرهمند 
نماينده همدان درخواســت كرد كه همدان داراى 
يك فرستنده راديويى باشد  و اين خواسته، تصويب 
شد. نخستين سخنران در راديو محمدجواد قائمى 
بود مقاله اى درباره اهميت رســانه نوشته بود و آن 

را قرائــت كرد و بعدها در نهضت ملى خيلى تأثير 
داشت؛ البته پس از كودتا نخستين جايى كه تعطيل 

شد راديو همدان بود .
مومن در پايان مــواردى كه مطرح كرد، افزود: اين 
موارد بيانگر آن اســت كه اين شهر براى شناسانده 
شدن و بهره بردن از توانمندى هايش جاى كار دارد، 
اميدوارم زمانى برســد كه ما پژوهشگران جزيره اى 
كار نكنيم و شاهد آن باشيم جايى براى تجميع نتايج 
مطالعات و فرايند انجام آن همچون ســازمان اسناد 
در نظر گرفته شود و حتى اتاق فكرى ايجاد شود تا 

بتوانيم از داشته هايمان  بهره مند شويم.
 براى معرفى بوعلى سينا از ظرفيت هاى 

داخلى و بين المللى استفاده كنيم
رئيس كميســيون خدمات شهرى زيست محيطى و 
بهداشت شوراى اسالمى شــهر همدان نيز با بيان 
اينكه بوعلى ســينا از شخصيت هاى برجسته جهان 
اســالم است، گفت: برگزارى اين گونه مراسم  جفا 
در حق بوعلى سينا بوده اســت چون به اعتقاد من 
هم در جهان اســالم و در دنيــا از حكمت حكيم 
هزاره ها بهره برده اند. نظرى افزود: براى آنكه بتوانيم 
اين شخصيت را بيشتر به دنيا بشناسانيم بايد تالش 

بيشترى انجام دهيم.
وى با بيــان اينكه در قرن 21 هنوز دانشــمندان 
از دانــش اين حكيم و دانشــمند برجســته بهره 
مى برنــد، بيان كرد: بايد در جهت معرفى و تبيين 
آثار وى از تمام ظرفيت هاى داخلى و بين المللى 

استفاده كنيم. همدان پیام در کنار شامست!
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