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مرگ هاى كرونايى و بى اعتنايى به شيوه نامه هاى بهداشتى
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طناب زنان همدانى در عصر كرونا جهانى شدند
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در دامنه الوند
 اول شــهريور در تقويم رسمى ايران، روز 
آوازه  كه  مردى  بزرگداشــت  ابن سيناســت. 
خردمنديش از هزار ســال پيــش تاكنون، در 

گوش فلك پيچيده...
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رقابت يا وفاق يا
براى استاندارى

 1- همزمان با تالش ســيد ابراهيم رئيسى 
براى معرفى وزرا، كسب رأى اعتماد مجلس 
و تشــكيل دولت، تالش  فعاالن سياســى در 

استان ها نيز براى معرفى استاندار...
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امروز باز هم فقط اداى احترام به بوعلى را خواهيم داشتامروز باز هم فقط اداى احترام به بوعلى را خواهيم داشت

روزفراموش شده«همدان»روزفراموش شده«همدان»

نگاهى به آمار اطباى قطب سالمت غرب كشور انداخته ايم

شهر در سيطره پزشكان!
آخرين گزينه تصدى شهردارى همدان نيز از برنامه هاى خود دفاع كرد

فردا روز انتخاب شهردار همدان

 جهش بى وقفه ويروس كرونا در بين مردم كشــورمان اگرچه تلخى هايى را به دنبال داشته است، اما 
فرصتى طاليى را براى ورزش طناب زنى همدان براى ورود به ميدان رقابت جهانى مهيا كرد.

شــيوع ويروس كرونا هر اندازه كه فعاليت گســترده و آزادانه گروه هاى ورزشى را محدود و حتى در 

برخى مواقع به تعطيلى مطلق كشاند، اما اين امكان را براى استعدادهاى بالقوه ورزش طناب زنى همدان 
ايجاد كرد تا پس از سال ها شرايط حضور در مسابقات جهانى را پيدا كنند. طناب زنى يكى از رشته هاى 

زيرمجموعه فدراسيون ورزش هاى همگانى كشور است...
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رقابت يا وفاق براى استاندارى
 1- همزمان با تالش سيد ابراهيم رئيسى براى معرفى وزرا، كسب 
رأى اعتماد مجلس و تشكيل دولت، تالش  فعاالن سياسى در استان ها 
نيز براى معرفى استاندار و رقابت براى كسب كرسى استاندارى شدت 

يافته است.
اين وضعيت در استان همدان شايد زودتر از استان هاى ديگر آغاز شده 
و از فرداى پيروزى رئيسى برخى خود را داوطلب استاندارى همدان 

كرده و رقابت براى اين سمت دولتى مهم را كليد زده اند.
2- تاكنــون در گمانه زنى ها بيش از 20 نام براى تصدى اســتاندارى 
همدان مطرح شــده است كه نشانگر رقابتى سخت در اين زمينه بين 

طرفداران دولت در استان است.
ويژگى تمامى گمانه زنى ها و ليست ها توجه به داشته ها و سرمايه هاى 
اســتان در پيشنهاد استاندار آينده همدان است كه بومى بودن استاندار 

در دولت كرامت را نويد مى دهد.
3- برخى نام خود را بر ســر زبان ها مى اندازند تا اگر به اســتاندارى 
رســيدند كه چه بهتر اما اگر نشــد كه معموال نمى شود، حداقل براى 

معاونت ها و مديريت ها نام آنها مطرح باشد.
اين شيوه هر چند پسنديده مديران دولت مردمى نيست اما تا به اينجا 
در فضاى شكل گرفته براى استاندارى تفاوتى با گذشته مشاهده نشده 
است و شــيوه همان شيوه هاى نادرست و معموالً شايسته كش سابق 

است.
4- ائتالف و شــوراى وحدت نيروهاى انقالب اســتان خواســته يا 

ناخواسته به فضاى تغيير استاندار وارد شده اند
حداد عادل، رئيس شــوراى ائتالف، در اجالس مجازى شــوراهاى 
ائتالف استان ها گفته است: يك وظيفه و مسئوليت ما اين است كه اگر 
فرد يا افرادى را مى شناسيم كه با شاخص ها و معيارهاى انقالبى براى 
قرار گرفتن در مسئوليت استاندارى مناسب است، بايد پيشنهاد بدهيم. 
صرفاً به  عنوان پيشنهاد خواهش مى كنم كه با اعضاى شوراى ائتالف، 
نيروهاى انقالبى اســتان، نماينده ولى فقيه، امام جمعه مركز اســتان و 
اشــخاص دلسوز واقع بين مشورت كنيد و به ترتيب اولويت 3 نفر را 
همراه با رزومه شان به ما معرفى كنيد تا ما هم بدون هيچ توقعى اسامى 

پيشنهادى شما را به دولت بدهيم.
 مــا در اين مرحله بيش از اين وظيفه نداريم، وزير كشــور و اعضاى 
دولت خصوصيات اين افراد را با هم مقايســه مى كنند و ان شــاءا... 
بهترين انتخاب صورت مى گيرد. بديهى است كه اگر گزينة پيشنهادى 
مدنظر ما انتخاب نشود به عالقه و كمك ما به دولت لطمه اى نخواهد 
زد و دلخــور نخواهيم شــد، ما وظيفه داريم كه كمــك كنيم تا افراد 

شايسته براى مسئوليت ها انتخاب شوند.
5- به نظر همين ســازوكار نيز براى شــوراى وحدت مدنظر بوده و 

آنها نيز بايد 3 فرد را براى استاندارى به رئيس جمهور پيشنهاد دهند.
البته راه پيشنهاد براى همه مردم باز است و همه مى توانند اگر مديرى 
را شايســته استاندارى يا سمت ديگرى مى دانند، وى را پيشنهاد دهند 
اما روشن است پيشنهاد ارائه شده سازوكار ائتالف و شوراى وحدت 

بيشتر مورد توجه رئيس جمهور و وزير كشور خواهد بود.
6- وزير كشــور ســابقه نظامى گرى دارد و نظامى است اما اين دليل 

نمى شود كه استاندار حتماً بايد فردى نظامى باشد.
اين برداشــت نادرست كه در استان موجب شــده برخى نظاميان از 
ســرهنگ به باال براى استاندارى آماده شوند و در گمانه زنى ها نيز نام 
برخى از آنها مطرح شود، مانع ديده شدن سرمايه ها و نخبگان شايسته 
استان خواهد بود البته اين به معنى شايسته نبودن برخى نظاميان مطرح 

براى استاندارى همدان نيست و بايد به اين نكته دقت شود.
7- توســعه آينده استان و تسريع آن در دولت كرامت بستگى زيادى 
به فردى خواهد داشــت كه قرار است مديريت ارشد استان در دولت 
كرامت را تحويل گرفته و به عنوان استاندار در پيشبرد توسعه و تعالى 

استان اقدام كند.
پس فارغ از گمانه زنى ها انتظار مى رود فعاالن سياسى نزديك به دولت 
اســتان تمامى شرايط اســتان را در نظر گرفته و فارغ از رقابت درون 
گروهى  با وفاق فردى شايســته، توانمند، مجرب، كاربلد، پاكدست، 
توسعه گرا، مردمى و مشهور به مبارزه با فساد و برخوردار از معنويت 
را براى استاندارى همدان پيشنهاد دهند تا توسعه و آينده استان در اين 

دولت مردمى با شرايط خوبى كه ايجاد شده تضمين شود.

محدوديت ها، ترمزى براى سرعت واكسيناسيون 
در همدان شد

■  50 ساله ها هم در نوبت قرار گرفتند
 واكسيناسيون در همدان يك هفته گذشته يعنى با اعمال محدوديت ها و ممنوعيت تردد 
سيرى نزولى داشته است به طورى كه در يك هفته گذشته ميانگين تزريق دز روزانه بين 
5 هزار تا 7 هزار تزريق انجام شده است درحالى كه همين عدد در ميانگين تزريق دز در 

روزهاى پيش از اعمال محدوديت ها حدود 16 هزار دز گزارش شده است.
بر همين اســاس مى توان ادعا كرد تعطيلى هاى اخير بر روند واكسيناسيون اثر سوء داشته 
و سرعت كند آن را كه قبل تر هم مورد نقد بسيارى از كارشناسان بهداشتى و درمانى بود 

كندتر كرده است. در همين راستا، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكى همدان بيان كرد: 
با اينكــه در روزهاى اخير تمامى گروه هاى فعال در انجام واكسيناســيون در پايگاه هاى 
مختلف فعال بودند، اما آمار مراجعات نشان مى دهد در اين ايام ميزان مراجعه مردم براى 

دريافت واكسن كاهشى بوده است.
محمد خزايى در گفت وگــو با همدان پيام، گفت: براســاس آخرين گزارش هاى اعالم 
شــده تا پايان 29مردادماه در اســتان همدان 456679 دز واكسن از هر 3 نوع سينوفارم، 
آسترازانكا و كووبركت تزريق شده است كه 347322 دز آن مربوط به افرادى بوده كه در 
مرحله نخســت واكسيناسيون هستند و 109357 دز نيز براى متقاضيان نوبت دوم تزريق 
شده است.وى همچنين با بيان اينكه در همدان نسبت به گروه هدف 28 درصد مشموالن 
واكسينه شده اند، بيان كرد: درصد پوشش دهى واكسيناسيون افراد مشمول از گروه هدف 

به تفكيك شهرستانى نشان مى دهد در شهرستان همدان با 30 درصد پوشش دهى باالترين 
ميزان را داريم كه اين آمار به ترتيب در شهرستان مالير 30/2 درصد، نهاوند 23/6 درصد، 
تويســركان 27/5 درصد، كبودراهنگ 24درصد، بهــار 24درصد، فامنين 25درصد، رزن 

27درصد و درگزين 27/2 درصد است.
وى همچنين گفت: واكسيناسيون 50 ساله ها نيز در همدان از ديروز آغاز شده است كه با 
اين حال نمى توانيم ادعا كنيم افرادى كه واكسينه مى شوند در برابر بيمارى محفوظ هستند 
چراكه ذات واكسن ها به گونه اى است كه ممكن است حتى تا يك ماه پس از دريافت دز 
دوم هم در بدن اثربخشى نداشته باشد، بنابراين مهمترين روش براى جلوگيرى از ابتال به 
كرونا همان دستورالعمل هاى رعايت بهداشت فردى، زدن ماسك و خوددارى از حضور 

در دورهمى هاست.

اعمال محدوديت هاى جديد كرونايى
 در همدان

 ســخنگوى ســتاد مديريت كروناى اســتان همــدان از اعمال 
محدوديت هاى جديد كرونايى با توجه به شرايط قرمز استان، خبر داد.
مهرداد نادرى فر در گفت وگو با ايسنا پيرامون محدوديت هاى كرونايى 
در اســتان با توجه به شــرايط قرمز كرونايى، گفت: از 31 مردادماه تا 
اطالع ثانوى تمامى رستوران ها، قهوه خانه ها، كافه ها و تاالرها تعطيل 

هستند و فقط به صورت بيرون بر مى توانند فعاليت كنند.
وى بيان كرد: استخرها، سالن هاى بدنسازى، تمامى سالن هاى ورزشى 

سرپوشيده، سالن هاى سينما و تئاتر تعطيل هستند.
نادرى فر در رابطه با محدوديت تردد در اســتان، گفت: منع تردد بين 
اســتانى تا 5 شهريورماه ادامه دارد و محدوديت تردد شبانه از ساعت 

22:00 تا 3:00 بامداد در تمام شهرستان هاى استان، اعمال مى شود.
سخنگوى ستاد مديريت كرونا استان با اشاره به بازگشايى ادارات دولتى 
در كشــور، بيان كرد: با توجه به شرايط قرمز كرونايى در استان همدان، 
كارمندان با ظرفيت يك ســوم و دســتگاه هاى خدمات رسان با نيمى از 
ظرفيت خود، فعاليت مى كنند. در حال حاضر تمام شهرستان هاى استان 
در شرايط قرمز كرونايى قرار دارند و طبق آمار رسمى منتشر شده تاكنون، 

تست كروناويروس بيش از 85 هزار نفر، مثبت اعالم شده  است.

تصادفات جاده اى در تعطيالت 6 روزه
 2 برابر شد

 رئيس پليس راه اســتان بيان كرد كه بــا وجود كاهش تردد هاى 35
درصدى در شهرســتان مالير، در تعطيالت 6روزه ستاد ملى كرونا در 
اواخر مردادماه شاهد افزايش بيش از 2 برابرى تصادفات منجر به فوت 

و نزديك به 3 برابرى تصادفات جرحى بوده ايم.
وى با بيان اينكــه همه تصادفات فوتى و 80 درصد تصادفات جرحى 
اين چند روزه مربوط به بوميان استان است، گفت: عامل اين تصادفات 

داشتن سرعت باال و نبستن كمربند ايمنى است.

دانشگاه بوعلى ترم بعد حضورى نيست
 رئيس دانشگاه بوعلى سينا همدان از ارسال اسامى 60 هزار دانشجو 
براى واكسيناســيون خبــر داد و بيان كرد: با توجه به شــرايط موجود 
در كشــور بعيد اســت كه ترم آينده در دانشگاه بوعلى سينا به صورت 
حضورى برگزار شود. يعقوب محمدى فر در گفت وگو با ايسنا، گفت: 
طبق برنامه ريزى انجام شــده قرار بود در ترم آتى، دانشــجويان مقطع 
كارشناسى به صورت غيرحضورى و دانشجويان مقطع كارشناسى ارشد 

و دكترى به صورت حضورى، آموزش ببينند.

بيش از هزار نفر در استان دهه نخست محرم 
خون اهدا كردند

 مسئول واحد جذب اداره  كل انتقال خون استان بيان كرد كه هزار و 
46 نفر از مردم استان همزمان با دهه نخست محرم با حضور در مراكز 
اين اداره كل در شهرستان هاى همدان و مالير، نسبت به اهدا و نذرخون 

اقدام كردند.
فاطمه يادگارى در گفت وگو با ايرنا، گفت: 33 نفر از اهداكنندگان خون 
در دهه نخست محرم بانوان بودند، ضمن اينكه 620 نفر نيز اهداكننده 

مستمر و مابقى اهداكنندگان داراى سابقه و بار اولى هستند.

  جريمه 25 هزار خودرو به دليل نقض 
محدوديت هاى كرونايى در همدان 

 معاون عمليات فرماندهى انتظامى اســتان همــدان گفت: 25هزار 
دستگاه وســيله نقليه به علت نقض محدوديت هاى كرونايى از ابتداى 

اجراى طرح ممنوعيت تردد تاكنون جريمه يك ميليون تومانى شدند.
به گزارش ايرنا، حميدرضا سعيدزاده بيان كرد: به دنبال اجراى ممنوعيت 
تردد به 36 هزار راننده متخلف تذكر لسانى داده شد و 14 هزار و 500
وسيله نقليه غيربومى پيش از ورود به حوزه استحفاظى استان همدان يا 

خروج خودروهاى بومى از استان، بازگشت داده شدند.

پيش بينى افزايش دما از نيمه هفته جارى
 كارشناس هواشناسى استان با بيان اينكه افزايش دما از نيمه دوم هفته 
براى استان  پيش بينى مى شود، گفت: در ساعات بعدازظهر وزش موقتى 

باد را انتظار داريم و از ابرناكى  آسمان استان كاسته مى شود.
روح اله زاهدى در گفت وگو با ايســنا، گفت: با توجه به كاهش دما در 
چند روز گذشــته، در نيمه دوم هفته افزايش دما و آســمانى صاف را 
شاهد هستيم. وى با اشاره به كمينه و بيشينه دماى ثبت شده در ايستگاه 
فرودگاه همدان، بيان كرد: كمترين دماى ثبت شده 12درجه سانتيگراد و 

بيشترين دماى ثبت شده 34 درجه سانتيگراد در استان است.

1-دولت رئيسى هم به كارمندان تهرانى باج داده است. گويا اين باج 
با تعطيلى پنج شنبه ها به كارمندان تهرانى ارائه شده است. گفتنى است 
از امروز ســاعت كارى كارمندان سراسر كشور از 7 و نيم صبح تا 14
و ســى دقيقه است، با اين تفاوت كه كارمندان تهرانى با لطف دولت 

تهران نشين، پنج شنبه ها تعطيل هستند.
2-شــفافيت آراى نمايندگان در رأى اعتماد به مطالبه اى جدى تبديل 
شــده اســت. گويا به رغم اين مطالبه نمايندگان خواستار رأى گيرى 
مخفى براى رأى اعتماد به وزرا هســتند. گفتنى اســت اين مطالبه از 

سوى طرفداران دولت دنبال مى شود.
3- يونجه از روســيه  وارد خواهد شد. گويا دولت با مشاهده مرگ 
و مير فراوان دام دامداران به دليل كمبود يونجه، وعده داده اســت كه 
يونجه را از روسيه وارد خواهد كرد. گفتنى است به دليل خشكسالى 
بــازار داللى علوفه داغ اســت و هر كس علوفــه را به هر قيمتى كه 

بخواهد به دامداران مى فروشد. 
4- از هــر 3 ايرانى يك نفر زير خط فقر زندگى مى كند. گويا اين آمار 
بر اســاس گزارش رســمى وزارت تعاون، كار و رفاه است كه براى 
نخستين بار گزارش رســمى از خط فقر در ايران منتشر كرده است. 
گفتنى اســت براســاس اين گزارش، نرخ فقر در سال 98 حدود 32
درصد بوده، يعنى در ســال 98 از هر ســه ايرانــى يك نفر زير خط 
فقر زندگى مى كند و خط فقر ســال 99 نســبت به سال 98، رشد 38

درصدى داشته است.
 با اين حســاب تعداد افراد زير خط فقــر در ايران به 36 ميليون نفر 

رسيده است! 
5- كاميون داران سوخت رســان در حــال تغيير كاربرى كاميون خود 
هستند. گويا اين اقدام به دليل به صرفه نبودن سوخت رسانى در حال 
انجام اســت. گفتنى است ناوگان حمل و نقل اغلب استان ها بسيار كم 

شده و آن ها براى سوخت رسانى دچار مشكل شده اند.

مريم مقدم  »
 روز همــدان ديگرى از راه رســيد. يكم 
شهريورماه هر سال به بهانه تولد شيخ الرئيس 
ابوعلى سينا كه آرامگاه وى در اين شهر است، 
اين روز به نام همدان نام نهاده شد. البته يك 
توصيه اينكه تقويم  را ورق نزنيد نشــانى از 
روز همدان در آن پيدا نخواهيد كرد. اين روز 
را هنوز اهل همدان هم نمى شناسند و درصد 
كمــى از مردم مى دانند امروز روز شهرشــان 
اســت فقدان اين آشــنايى البتــه وظيفه اى 
سنگينى اســت كه بر دوش مسئوالنى است 
كه در شناســاندن آن كم گذاشــته اند.  روز 
همدان مربوط به ارگان خاصى نيست به همه 
سازمان ها و مردم مربوط است و هر كس بايد 
به ســهم خود براى همدان به مناســبت روز 
همــدان قدمى بردارد، امــا دريغ از يك روز 

همدان متمايز با يك برنامه خاص ...
بــه بهانه ايــن مناســبت الزم ديديم نگاهى 
گــذرا به مهمترين اتفاقــات مربوط به حوزه 

گردشگرى همدان داشته باشيم.
■ همدان قرار بود امسال عنوان جهانى شدن 
را بــه خود اختصاص دهد امــا كار به اينجا 
رســيد كه پرونده ثبت جهانى «منظر تاريخى 
همدان» تكميل شده و براى ترجمه و ارسال 
به يونســكو تحويل وزارتخانه شده است و 
روى ميــز يونســكو نرفت. تركيب ســايت 
باســتانى تپه هگمتانه، بافت تاريخى شهر و 
بازار قديمى پرونده اى با عنوان «منظر تاريخى 
همدان » تشــكيل داد كه براى نخســتين بار 
ميراث فرهنگى به دنبال ثبت جهانى آن است. 
اين عرصه هســته اصلى شهر است كه شامل 
تپه هگمتانه، بازار و بافت تاريخى شهر است 
كه در قالــب «منظر تاريخى همــدان» براى 

ثبت جهانى آماده  شد.
12  ســال پيش قرار بود مــوزه منطقه اى  ■
همدان امروز پروژه اى تمام شــده باشــد اما 
اگرچه 12ســال از آغاز اين طرح گذشــته و 
در دوره هاي مختلف با وقفه ها و مشــكالت 
اجرايي فراواني دست وپنجه نرم كرده است، 
از سال گذشته ادامه عمليات اجرايي آن كليد 
خورد و قرار اســت ســال آتى سالي طاليي 
براي تكميل اين گنجينه ارزشــمند باشد. در 
حقيقت قرار اســت در موزه منطقه اي غرب 
كشــور كل اشــيا مكشــوفه از كاوش هاي 
باستان شناسي شــامل سفال ها، اشياى مفرغي 

و سكه هاي تاريخي نگهداري  شود.
■ موزه ميدان مركزى شهر همچنان نيمه تمام 
مانــد و روز همــدان 1400 از راه رســيد. 
داستان پيچيده ساخت سايت موزه در ميدان 
مركزى شهر همدان از آنجا آغاز شد كه هفتم 
آذرماه سال 1396 در جريان گودبردارى هاى 
محوطــه جهت ســاخت پيــاده راه ميدان، 2
تابوت شكســته ســفالى متعلق بــه دوران 
اشــكانى و تعدادى تكه هاى ســفالى متعلق 
به دوره هاى مختلــف تاريخى از زمان مادها 
تا دوران اســالمى كشف شــد؛ آثارى كه به 
 عنوان نمونه اى از مهمترين نشــانه هاى تاريخ 
و تمدن اين سرزمين (پايتخت تاريخ و تمدن 

موردتوجــه  ايران زميــن) 
رســانه ها، متوليــان حوزه 
فعاالن  و  ميراث فرهنگــى 
قرار  گرفت.  قرار  اجتماعى 
بود اين قســمت از شهر به 
مــوزه تبديل شــود، اما تا 
امروز در اشل همان پروژه 

باقى مانده است .
■ روز همدان ســال 1400

از راه رسيد و هتل نديمى 
كنار پارك مــردم همچنان 
است  شــده  رها  نيمه تمام 
و تــا زمانى كــه اين هتل 
ســاخته نشــود لكه ننگى 
اســت اين  همدان  بــراى 
را ما نمى گوييم مســئوالن 
شــهرى بارها بر آن تأكيد 

كرده اند. متأســفانه به ثمر نرساندن اين پروژه 
و رسانه اى شــدن پياپى آن حاال به يك ضد 
تبليغ براى گردشــگرى همدان تبديل شده و 
به نوعى نقطه ضعف در مديريت هاى مربوطه 
نيز به حســاب مى آيد. مســئوالن شهردارى  
پيش از اين مى گفتند در انتظار سرمايه گذاران 
هستند كه قدم پيش بگذارند تا آنها نيز وظيفه 
حمايتى خود را انجام دهند، در حالى كه ورثه 
سرمايه گذار هم معتقد بودند  ناهماهنگى بين 
دستگاه هاى متولى دليل اصلى بالتكليفى اين 

هتل تاريخى است.
■  در آخرين تصميمات ملى مرداد ماه 1400، 
مراتب ثبت ملى 6 اثر طبيعى به استاندار همدان 
اين آثــار شــامل «درخت بيد  ابالغ شد 
كهنســال سفيد غار ســراب» در كبودراهنگ، 

«ســراب فارسبان» واقع در 
«چشمه  نهاوند،  شهرستان 
ملك» واقع در شهرســتان 
همدان،"«چشــمه فرشــه» 
همدان،  شهرستان  در  واقع 
كهنسال  چنار  و  «ســراب 
در  واقع  كهنــه»  كنــگاور 
كنگاور،"«آبشار  شهرستان 
اللــوى ســركان» واقع در 
تويســركان  شهرســتان 

مى باشد.
13غــذا و 11 شــيرينى  ■
همدانى ها در فهرست آثار 

ملى وارد شد
در  همدانى ها  غــذاى   13
فهرســت آثــار ملــى در 
ســالجارى ثبت شــد كه 
سرداشــى و قوت از جمله اين غذاها بودند 
در بين ترشيجات نيز ترشى گردو تويسركان 
و شــربت پالوده اللجين نيز ثبت ملى شــده 
اســت. در فهرست آثار ملى 12 مراسم  آيينى 
همدان نيز ثبت شــده كه آيين و سنن همدان 

را ماندگار كرده است.
18 ماه تعطيلى غارعليصدر به عنوان پيشانى  ■
گردشگرى همدان در حالى رقم خورد كه به 
واسطه آن ديگر تأسيسات گردشگرى همدان 
هم در سال هاى اخير به واسطه كرونا روزگار 

تلخى را گذراندند. 
■ روز همــدان 1400 هم از راه رســيد و باز 
هم همدان فاقد برند گردشــگرى است، اين 
نقص ساليان سال است كه استان را در عرصه 
گردشــگرى ملى و بين المللى ناشناخته نگاه 

داشته است. برند يك نشانه شناخته و تعريف 
شده است براى هر هدف گردشگرى كه براى 
سفر به يك مقصد گردشگر را ترغيب مى كند. 
رويدادهــاى بين المللــى گردشــگرى براى 
همــدان فرصتى بود كــه برنامه ريزان همدان 
مى توانستند به واسطه آن همدان را با عنوانى 
مشــخص به ايران و جهان بشناسانند، اما اين 
فرصت ها از دســت رفت حاال اما بى تفاوتى 
به نشــان هاى ملى و بين المللى به نام همدان 

مى تواند براى استان يك تهديد باشد .
امروز در عرصه جهانى بين شــهرهاى ايران 
اصفهان به صنايع دســتى، سنندج به موسيقى، 
رشــت به غذا معروف اســت و بسيارى از 
شــهرهاى دنيا به يك توانمنــدى فرهنگى و 
هنرى ديگر اين تعريف ها همان جايگاه برند 

براى گردشگرى است .
بهره  نبــردن از تعريف برند گردشــگرى به 
واســطه رويدادهاى تأثيرگذار در گردشگرى 
فرصتى بود كه از دســت رفت در سال هاى 
اخير سيتى برندينگ (برند شهرى) مى توانست 
در راســتاى برنامه ريزى هاى كارشناسانه قرار 
گيرد و به واســطه آن همدان مى توانست به 
دنيا با عنوان مشــخصى تعريف شود، اما اين 

مهم هرگز محقق نشد.
كوتاه سخن آنكه دريغ از يك نگاه متمايز به 
جايگاه شهرى كه با نام بوعلى حكيم عاليقدر 
نامش درهم آميخته اســت. هر سال برنامه اى 
تكرارى و نبود تكامل برخى برنامه هاى مهم 
ما رسانه اى ها را وامى دارد به جاى تعريف و 
تمجديد از روز شــهرمان قلم را به نقد آويزه 
كنيــم. به هرحــال همدانى ها روز شــهرمان 

مبارك.

به مقام شامخ بوعلى سينا امروز در آرامگاه اين حكيم عاليقدر اداى احترام خواهد شد.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى همدان گفت: صبح امروز يكم شهريورماه همزمان با زادروز بوعلى سينا و روز همدان، 
مراســم اداى احترام به مقام شامخ شــيخ الرئيس حجت الحق شرف الملك ابوعلى سينا با حضور برخى مســئوالن، اصحاب رسانه، فعاالن 

گردشگرى و مردم همدان برگزار مى شود.  
  اين مراسم كه با حضور عروتى بوعلى شناس و استاد فلسفه، با قرائت قرآن و اجراى مارش نظامى در محوطه آرامگاه بوعلى سينا برگزار 

مى شود .

 تعدادى از حاميــان حيوانات با حضور 
حيوانات بدون  نگهدارى موقــت  در مركز 
صاحب، مراتب تقدير و تشــكر و حمايت 
خود را از اقدام نيك معاونت خدمات شهرى 
شــهردارى همدان در ايجاد اين مركز ابراز 
كــرده و با اعــالن آمادگــى تمامى اعضاى 
انجمن خواستار مشاركت مادى و همفكرى 
در اجراى تمامى مراحل ساخت و مديريت 

اين پروژه شدند.
 به گزارش روابط عمومى معاونت خدمات 
شهرى شــهردارى همدان، معاون خدمات 
شــهرى شــهردار نيز در اين خصوص با 
ارائه گــزارش اقدامــات معاونت خدمات 
شــهرى و ســازمان مديريت پســماند در 
خصــوص مراحل ســاخت و اجراى اين 

پروژه گفت: "طبق بنــد 15ماده 55 قانون 
شــهردارى مصوب ســال 1334جلوگيرى 

از شيوع امراض ســاريه انسانى و حيوانى 
و... و جمع آورى حيوانــات بالصاحب و 

دفع حيوانات مريــض، مزاحم و ولگرد را 
وظايف شــهردارى دانسته است"كه بر اين 
اســاس اقدام به ســاخت و تجهيز سايت 
مذكور و اجراى دستورالعمل هاى ابالغى از 

وزارت كشور كرده است.
حســين مردانى با ابراز خرسندى از حضور 
حاميــان در ايــن مركز خواهــان برگزارى 
جلســات منظم با انجمن حامــى حيوانات 
جهت تبادل نظــر، هم افزايى و ارتقاى كيفيت 
خدمات و جلوگيرى از انتشــار بيمارى هاى 

ساريه بين انسان و حيوانات شد.
وى در پايان گفت: اجراى ســايت مذكور در 
مراحل پايانى كار است و ابراز اميدوارى كرد 
در آينده بسيار نزديك شاهد افتتاح اين پروژه 

خواهيم بود.

بازديد انجمن حامى حيوانات 
از مراحل ساخت مركز نگهدارى موقت حيوانات 

را  تقويم   اينكــه  توصيه 
ورق نزنيــد نشــانى از 
پيدا  آن  در  همــدان  روز 
روز  اين  كــرد.  نخواهيد 
را هنــوز اهل همدان هم 
نمى شناسند و درصد كمى 
از مــردم مى دانند امروز 

روز شهرشان است
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خبـر يادداشت

شوراى شهر و شهردارى تويسركان 
رنگ آرامش را به خود مى بينند؟!

 تويسركان-خبرنگار همدان پيام: شوراى شهر دوره پنجم تويسركان 
با اختالفات عميق اعضاى شورا به تابلويى مملو از حاشيه تبديل شد و 
اكنون با تداوم حاشــيه ها در شوراى شهر ششم، معلوم نيست شوراى 

شهر و شهردارى تويسركان رنگ آرامش به خود مى بييند يا خير؟!
اگر شوراى شهر دوره پنجم را پرحاشيه ترين شوراى شهر تويسركان 
در سال هاى اخير بناميم سخن گزافه اى بر زبان رانده نشده و مهترين 
عامل اين حواشى و حرف وحديث هاى خسارت بار، اختالفات بنيادى 

اعضاى شوراى شهر با يكديگر بود.
در پنجمين شوراى شــهر تويسركان شاهد مشــاجرات و منازعات 
داخلى شــورا، شكايت قضائى اعضاى شورا از يكديگر و استعفاهاى 
مكرر و پس گرفته شــده و پس گرفته نشده بوديم و با وجود اجراى 
برخى امور اجرايى خوب، در مجموع شــوراى شهر آن شورايى نشد 

كه مردم انتظارش را داشتند.
بيشترين زمان، توان و اوقات مفيد شوراى شهر دوره پنجم تويسركان 
به اختالفات داخلى و شــكايت هاى حقوقى اختصاص يافت تا اين 
شورا نتواند در زمينه مديريت امورشهرى و اجراى طرح هاى اثرگذار 

و ماندگار آن گونه كه بايد و شايد موفق عمل كند.
اين رشته اما انگار سر دراز دارد و نخستين ردپاى حاشيه در ششمين 
شوراى شهر تويسركان در همان زمان آغاز ثبت نام از داوطلبان حضور 

در ميدان انتخابات شوراى شهر ديده شد.
حاشــيه هاى شورايى از زمانى كليد خورد كه يكى از اعضاى شوراى 
شــهر پنجم با وجود ثبت نام از حضــور در رقابت انتخابات انصراف 
داد، يكى ديگر از اعضاى شــوراى پنجم به ميدان انتخابات ورود پيدا 
نكرد، اما 3 نفر از اعضاى شــوراى دوره قبــل با وجود ثبت نام براى 
حضور در ميدان رقابت انتخابات از ســوى مراجع ذى صالح احراز 

صالحيت نشدند.
هيأت نظارت بر انتخابات شهرســتان بر روى عدم احراز صالحيت 3

عضو سابق شوراى شهر تويسركان پافشارى كرد اما يكى از اين 3 نفر 
باالخره موفق شد تأييديه صالحيت خود براى حضور در انتخابات را 

از مراجع باالدستى كشورى بگيرد.
پس از آغاز دوران تبليغات غيررســمى و رسمى نامزدهاى انتخاباتى 
شــوراى شــهر، حاشــيه ها زمانى اوج گرفت كه تبليغات زودهنگام 
انتخاباتى و مطرح شدن راه هاى غيرقانونى و غيرمتعارف براى جلب 
آراى مردم بخصوص در فضاى مجازى در محافل مختلف دســت به 

دست مى شد.
نقطه تاريك و قله حاشــيه ها اما زمانى بروز و ظهور پيدا كرد كه پس 
از برگزارى انتخابات، حجت االســالم فالحى رئيس هيأت نظارت بر 
انتخابات استان همدان به صراحت و به طور رسمى از صورت گرفتن 
تخلفات گســترده و بخصوص خريد آرا در انتخابات شــوراى شهر 
تويسركان خبر داد و بيان كرد: متخلفانى كه تخلف اثرگذار آنها محرز 

شود از شورا سلب عضويت مى شوند.
همين موضوع ســبب شــد تا روند تأييد مراحــل اجرايى انتخابات 
تويســركان به  طول بينجامد و در اين ميان گمانه زنى ها در مورد فرد 
يا افراد متخلف در جمع منتخبان مردم در شــوراى شــهر بازار داغى 

پيدا كند.
مردم تويســركان كه انگار به حاشــيه هاى انتخاباتى در شهر خود در 
سال هاى اخير عادت كرده اند با ذهن جست وجوگر و مطالبه گر خود 

دائم جوياى نتيجه نهايى انتخابات شوراى شهر تويسركان مى شدند.
تأييد ديرهنگام انتخابات شــوراى شــهر تويسركان موجب شد تا در 
روزى كه تقريباً همه شــهرهاى كشور مراسم تحليف اعضاى شوراى 
شــهر خود را برگزار كردند، خبرى از برگزارى مراســم تحليف در 

تويسركان نباشد.
در محافل عمومى مردم، نقل هاى مختلفى شــنيده مى شد و گاهى از 
سلب عضويت 2 منتخب اصلى شورا و گاه سلب عضويت يك عضو 

منتخب و يك عضو على البدل سخن به ميان مى آمد.
در نهايت پس از بررســى پرونده هاى مربوط به تخلفات انتخاباتى در 
انتخابات شــوراى شهر تويســركان و طى مراحل قانونى، يك نفر از 
منتخبان اصلى ششمين شوراى شهر تويسركان به علت تخلف خريد 
آرا از اين شورا سلب عضويت شد و نفر اول على البدل جايگزين وى 

در شوراى شهر شد.
اما اين پايان ماجرا نبود و در حالى كه چند روز پيش مراســم تحليف 
و انتخاب هيأت رئيسه شوراى شهر تويسركان بدون حضور رسانه ها 
برگزار شــد، به يكباره "محمدكاظم گمار" كه ســابقه تصدى سمت 
شــهردار تويســركان را در كارنامــه خود دارد به عنوان سرپرســت 

شهردارى تويسركان انتخاب و معرفى شد.
اما كمتر از 24 ساعت برخى منابع خبرى و محلى از استعفاى گمار از 
سمت سرپرستى شهردارى تويسركان خبر دادند و گمانه زنى ها براى 

تأييد يا رد اين خبر آغاز شد.
در نهايت رئيس شوراى شهر تويسركان در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه موضوع استعفاى "محمدكاظم گمار" يك سوء تفاهم بوده اعالم 
كرد كه وى اكنون سرپرســت شهردارى تويســركان است و شهردار 
جديد تويســركان با توجه به گزينه هاى مدنظر اعضاى شوراى شهر 

ظرف 10 تا 15 روز آينده انتخاب و معرفى مى شود.
على خزائى در ســخنان خود بيان كرد كه به دنبال انتخاب شهردارى 
متعهــد، متخصص، انقالب و برخوردار از ســوابق خوب اجرايى و 

مديريتى هستيم.
 پس از اين اظهارنظر رئيس شــوراى شــهر تويسركان برخى فعاالن 
فضاى مجازى تويســركان از ثبت نام ديرهنــگام و خارج از فرصت 
قانونى يكى از اعضاى اصلى شــوراى شهر تويسركان خبر دادند كه 
در صورت صحت مى تواند موجب سلب عضويت وى از شورا شود.

بــه  نظر مى رســد امواج ســهمگين و پرتالطم درياى حاشــيه ها در 
شهردارى و شوراى شهر تويسركان همچنان مى تازند و اين پرسش را 
در افكارعمومى شــكل مى دهند كه باألخره شهردارى و شوراى شهر 

تويسركان رنگ و روى آرامش را به خود مى بينند يا خير؟!

دانشگاه سيد جمال الدين ميزبان 
نخستين همايش ملى در حوزه كشاورزى

 با حمايت مجموعه دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادى، همكارى 
و همت اعضاى هيأت علمى گروه كشاورزى، پس از گذشت 10 سال 
از تأسيس دانشگاه، نخستين همايش ملى"پژوهش هاى جامعه محور 
در كشــاورزى، منابع طبيعى و محيط زيســت" با هدف ايجاد فضاى 
مناسب براى گردهمايى محققان، كارشناسان و دانشجويان به منظور 
ارائه فعاليت هاى تحقيقاتى و آخرين دستاوردهاى علمى، تبادل نظر 
و ارائه ديدگاه هاى پيشــرو و بحث هاى علمى مربوط به راه حل هاى 
مبنى بر توسعه كشاورزى پايدار بر مبناى پژوهش هاى جامعه محور، 
روز سه شــنبه دوم شهريورماه سالجارى در دانشگاه سيدجمال الدين 

اسدآبادى به صورت مجازى برگزار مى شود.
رئيس دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادى با بيان اينكه برگزارى اين 
همايش مى تواند حاصل انديشه هاى نو و يادآور نياز به تحول در امر 
علوم كشاورزى، منابع طبيعى و محيط زيست باشد، افزود: اين همايش 
محيطى براى تبادل ايده ها و يافته هاى پژوهشــى در مورد مسائل و 
روند مقابله با مشكالت در عرصه كشاورزى و محيط زيست بوده كه 

در قالب 8محور كليدى فعاليت مى كند.
حسين مرادى مخلص در گفت وگو با ايسنا، ارائه سخنرانى هاى كليدى 
و پژوهش هاى انجام شده به صورت سخنرانى و پوستر و برگزارى 
كارگاه آموزشــى را از برنامه هاى محورى اين همايش برشــمرد و 
بيان كرد: بيش از 130 مقاله تخصصى به دبيرخانه نخســتين همايش 
پژوهش هاى جامعه محور در كشاورزى، منابع طبيعى و محيط زيست 
ارســال شده كه 36 مقاله به صورت سخنرانى مجازى و 70 مقاله به 

صورت پوستر پذيرفته شده است.
وى با اشــاره به اينكــه در اين همايش براى ســخنرانان در 3 پنل 
جداگانه فضاى تبادل اطالعات در بســتر مجازى با حضور اساتيد و 
داوران متخصص فراهم شــده است، گفت: اميد آن داريم با حضور 
پر رنگ فرهيختگان در ايــن گردهمايى علمى بتوانيم گامى هرچند 
كوچــك در تعامل، انتقال تجربه و تحقق سياســت هاى دانشــگاه 

جامعه محور در كشور برداريم.

امام سجاد(ع) خبرنگار حادثه كربالست
 مالير-خبرنــگار همدان پيــام: امام ســجاد(ع) خبرنگار حادثه 
كربالســت چراكه  34 سال اين حادثه را با اشك چشم ثبت و ضبط 

كرده است.
امام جمعه مالير در آيين تجليل از خبرنگاران كه در خانه بوم گردى 
شهر پنهان سامن به ميزبانى شهردارى اين شهر انجام گرفت، گفت: 
در حادثه كربال امام ســجاد(ع) خبرنگار اســت چراكه 34 سال اين 
حادثه را با اشك چشم ثبت و ضبط كرده است تا مبادا نهضت عظيم 

عاشوراى امام حسين(ع) فراموش شود.
حجت االســالم محمدباقر برقرارى با قدردانى از زحمات امام جمعه 
شــهر ســامن به عنوان منشــأ وحدت، خير و بركت بيان كرد: ثبت 
يك حادثه توســط خبرنــگاران و تبديل آن به يــك واقعه تاريخى 
نشان دهنده جايگاه رفيع خبرنگارى است پس تك تك خبرنگاران در 

ثبت جهانى وقايع نقش آفرين هستند.
وى با بيان اينكه دنيا با ثبت جهانى براى عبرت انســان كافى است، 
گفت: اگر حوادث ثبت نشــوند، وقايع تاريخى به دســت آيندگان 

نمى رسد و كم و زياد شده و دچار تحريف مى شود.
برقرارى در بخش ديگرى از ســخنانش ناديــده گرفتن عيد بزرگ 
غدير را دليل رخ دادن حادثه عاشورا دانست و افزود: عالوه بر امام 
سجاد(ع)، امام باقر(ع) نيز خبرنگار واقعه عاشورا است كه حوادث 

عاشورا را ثبت و ضبط كرده است.
وى خطاب به خبرنگاران بيان كرد: هر شــغلى ســلبريتى هايى دارد 
اما قابل الگوبردارى نيســتند پس خبرنگاران اشــخاصى مانند امام 
سجاد(ع) و امام باقر(ع) را به  عنوان الگوى خود در كار قرار دهند و 

از حادثه كربال نيز روايتگرى كرده و آن را به تصوير بكشند.
امام جمعه مالير در پايان به ضرورت اهميت به مســائل كالن جامعه 
و بيرون آمدن از جزئيات اشــاره و بيان كرد: شــهر ســامن داراى 
ظرفيت هاى بى نظيرى از جمله شــهر زيرزمينى اســت كه جاى كار 

رسانه اى بسيارى دارد.
در ادامه امام جمعه شهر سامن ماه محرم را فرصتى براى شيعيان دانست 
و گفت: با برافراشته شدن پرچم حسينى(ع) حزن، اندوه و غم همه جا 
را فرا مى گيرد پس بايد از مجالس حسينى(ع) در اين ايام بهره ببريم.

حجت االسالم حسين طباطبايى با بيان اينكه اهل بيت(ع) از خاندان 
پيامبر خدا و جانشــين ايشان هســتند، بيان كرد: حرف و كالم آنان 
اتصال به وحى اســت، كالم شان نور، امرشان رشد و سجيه شان كرم 
است پس بايد به آنان نظر كنيم و ائمه معصومين(ع) را الگوى خود 

قرار دهيم.
وى گفت: شــركت در مجالس حســينى(ع) صرف عزادارى نباشد 
بلكه بايد با بهره گيرى از ســخنران و وعاظ در اين مجالس، با روش 

زندگى و ويژگى هاى ائمه معصومين(ع) آشنا شويم.
طباطبايى با قدردانى از اصحاب رسانه شهرستان، بيان كرد: انعكاس 

خبرها درست و به موقع و بر اساس مستندات انجام شود.
شــهردار شهر سامن نيز رسانه ها را چشم بيدار و بيناى مردم دانست 
و گفت: به طورقطع در مجموعه ما ضعف وجود دارد و تا رســيدن 
به شهر ايده آل فاصله زيادى داريم. در حال حاضر با توجه به افزايش 
حقوق و مزايا مجموعه شــهردارى، شــهردارى ها دچار روزمرگى 

شدند.
شــهاب الدين تقوى با بيان اينكه افزايش حقوق و مزايا و پيش بينى 
نشــدن هزينه ها سبب شده تا شــهردارى ها نتوانند برنامه بلندمدت 
داشــته باشــند، افزود: رســانه ها بايد مديران را آگاه كنند و سبب 
دلسردى آنان نشــوند. يك جمله خبرى مى تواند نگاه و انگيزه يك 
مدير در كار را كم كند پس رســانه ها با نقش مشاور در كنار مديران 

باشند و به مسائل با ديد باز نگاه كنند.

سومين قربانى در سد كالن در فاصله كمتر از يك ماه  
 مالير - خبرنگار همدان پيام: چند روزى بيشتر از پيدا كردن جسد جوانى كه در سد 
كالن مالير به مدت 13روز ناپديد شــده بود نگذشــته است كه متأسفانه با وجود تمامى 
هشــدارها، اما اين سناريوى تلخ باز تكرار شد و شــاهد غرق شدن فرد ديگرى در سد 

بوديم.
رئيس آتش نشــانى و خدمات ايمنى شهرســتان مالير در اين خصوص گفت: بعدازظهر 
شنبه، مرد 82 ساله ايى در سد كالن دچار غرق شدگى مى شود كه توسط مردم جسدش از 

آب بيرون كشيده و تحويل پزشكى قانونى مى شود. 

محمودرضا ملكى با بيان اينكه با گرم شــدن هوا و بسته بودن استخرها، اقبال عمومى به 
سمت شنا كردن در سد افزايش يافته است، بيان كرد: به هيچ وجه سد مكان مناسبى براى 

شنا كردن نيست و مردم بايد از اين اقدام جداً خوددارى كنند. 
وى گفت: كف ســدكالن داراى عوارض نامناسب طبيعى از جمله درختان و خرابه هاى 
باقى مانده از روســتاهايى كه اكنون زير آب سد رفته است، نى هاى اطراف سد و وجود 

رسوبات و گل و الى است كه مى تواند شناگر را با خطر مواجه كند.
ملكى افزود: سرد بودن دماى آب در قسمت مركزى سبب ايجاد اسپاسم عضالنى شناگر 
مى شود كه در اين شرايط حتى شناگرهاى حرفه ايى هم نمى توانند كارى كنند و گرفتگى 

عضالت منجر به غرق شدن فرد شناگر مى شود. 

رئيس آتش نشانى و خدمات ايمنى مالير در پايان با بيان اينكه به رغم تمامى هشدارها هنوز 
شاهد شنا و قايقرانى عده ايى از افراد در سد هستيم، بيان كرد: خانواده ها بايد اين هشدارها را 
جدى بگيرند و از شناكردن عزيزانشان در سد جلوگيرى كنند تا شاهد اين اتفاقات ناگوار نباشيم. 
گفتنى اســت سد كالن مالير با 45 ميليون مترمكعب حجم آب در 30 كيلومترى جنوب 
شهر مالير ساخته شده است كه ساليانه تعداد قابل توجهى از افراد به دليل ساده انگارى و 
ناديده گرفتن هشدارها در آن غرق مى شوند. در سالجارى  به غير از مورد مذكور، نوجوان 
15 ســاله ايى در 10 مردادماه و جوان 35 ســاله ايى در 15 مرداد ماه نيز در سد غرق و به 
كام مرگ كشانده شدند، اميد است با فرهنگ سازى و اطالع رسانى بيشتر ديگر شاهد اين 

اتفاقات تلخ نباشيم.

كمالوند-خبرنــگار  نهاوند-معصومــه   
همــدان پيام: 18ماه از جدال طاقت فرســا با 
ويروس كرونا مى گذرد روزانه شــاهد مرگ 
بســيارى از مبتاليان به اين ويروس هستيم 
آمــار را مى بينيم و اما هنوز حاضر نيســتيم 
حتى يك ماسك را براى چند دقيقه يا ساعت 
تحمل كنيم و به همين راحتى عامل انتشارش 

مى شويم!
 بيش از 17 مركز جامع سالمت و 3 مركز در 
شهر نهاوند كار تزريق واكسن كرونا در حال 
انجام است اما آمار مبتاليان همچنان صعودى 

و سن مرگ ها هم در حال كاهش است.
رعايت پروتكل ها كاهش يافته است استفاده 
نكردن از ماسك در مراكز عمومى روزبه روز 

در حال افزايش است.
نمى گوييم مقصر مردم هســتند، اما تا اجراى 
از  قابل توجهى  بخش  حداقل  واكسيناســيون 
جامعه و البته كنترل شــرايط موجود، رعايت 
پروتكل ها ضرورت دارد و تنها راه چاره است.

روزانه اخبار دردآورى از مرگ و ســكته هاى 
كرونايى مى شنويم آن هم ميان جوانان و سن 

ابتاليى كه رو به كاهش است.
2 بيمارستان عليمراديان و قدوسى 
كرونايى  بيماران  تصرف  در  نهاوند  در 

است
وضعيت بحرانى اســت روزانــه از 80 مراجعه 
حدود 50 نفر مثبت اعالم مى شــود توان كادر 
درمان هم پس از 18ماه در حال تحليل شــدن 
اســت! تجمع، ميهمانى ها و ترددهاى روزانه 
كــه در مراكز خريد، جمع هــاى خانوادگى و 
اماكن سر بســته از جمله مطب ها، بانك و... 

انجام مى شود عامل اصلى انتقال و انتشار اين 
ويروس مرگ آور است كه پس از گذشت يك 
سال و نيم هنوز فرهنگ رعايت شيوه نامه هاى 

بهداشتى و فاصله اجتماعى لنگ مى زند!
تا پيش از محرم، عروسى و جشن ها و اكنون 
هم ميهمانى و مسافرت هايى كه در يك هفته 
تعطيلى على رغم اعمال قوانين و جرايم قابل 
توجه، مردم را در خانه هايشان ماندگار نكرد، 
عامل تقويت آمارها و ابتالى افراد بيشترى به 

ويروس كرونا شده است.
راهروهاى بيمارستان ها و مطب هاى پزشكان 
مملــو از ترافيك مراجعه بيمــاران كرونايى 
اســت كه حتى زمان مراجعه هــم عاجز از 
رعايــت پروتكل ها و حداقل آن اســتفاده از 

ماسك هستند!
مى گويند يا مى نويسند كه بدون ماسك اجازه 
ورود و مراجعه نمى دهند، اما عمًال اعمال يا 

اجرا نمى شود.
 واكسيناسيون رانندگان تاكسى 

در نهاوند
رانندگان تاكســى از جمله مشاغل با ارتباط 
باال با مردم و البته اگر كنترل نشود از عامالن 

اصلى انتشار هم خواهند بود.
رئيس مركز بهداشــت نهاوند از آغاز تزريق 
واكســن كرونا بــراى رانندگان تاكســى در 

نهاوند خبر داد.
على احسان خويشوند گفت: رانندگان تاكسى 
مى توانند برابر زمان بندى و ارســال اســامى 
ســازمان تاكســيرانى و با در دســت داشتن 
كارت تاكسيرانى عصرها از ساعت 15 تا 19 
به پايگاه تجميعى شــماره 2 خودرويى واقع 
در اســتاديوم عليمراديان مراجعه و نسبت به 

تزريق واكسن خود اقدام نمايند.
وى افزود: تزريق واكســن دليــل بر ايمنى 
كامل نبوده و رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 

همچنان الزامى است.
رئيس مركز بهداشــت نهاوند گفت: متولدان 
ســال هاى 1351 و پايين6 تــر مى تواننــد با 
واكسيناسيون  تجميعى  پايگاه هاى  به  مراجعه 
كوويــد19 و مراكز خدمات جامع ســالمت 

واكسن دريافت نمايند.
 به كارگيرى تمام ظرفيت هاى سپاه 

نهاوند براى مهار كرونا
فرمانده سپاه ناحيه نهاوند با اشاره به استفاده 
از تمام ظرفيت هاى ســپاه نهاوند براى مهار 

ويــروس كرونا گفــت: برپايى 15ايســتگاه 
ســالمت و ثبت نام رايگان همشهريان براى 
واكســن نيز با مشــاركت هالل احمر انجام 

مى شود.
على مختارى با اشاره به موج جديد ويروس 
كرونا و افزايش فوتى هــا در اثر اين بيمارى 
افزود: بنا بر دســتور فرمانده كل ســپاه براى 
مهار ويــروس كرونا در موج پنجم و اجراى 
طرح شهيدســليمانى، كنترل و مهار بيمارى 
كرونا، بســيج و سپاه شهرستان طرح ضربتى 
مهار كرونا را در دســتور كار قرار داده و به 

مرحله اجرا درآورده است.
وى گفــت: در اين طرح به شــيوه به روزتر، 
بســيجيان در تيم هــاى مراقبتــى، نظارتى و 
حمايتى فعال و سازماندهى شده و به كمك 
مجموعه شبكه بهداشت و خانه هاى بهداشت 
مى روند و خدماتى نظير بيماريابى، مراقبت، 
حمايت از بيماران بســترى در منزل، توجيه 
و آگاه سازى و خريد مايحتاج روزانه به آنها 
براى ماندن در قرنطينه خانگى و قطع شــدن 

زنجيره انتقال كرونا كمك مى كنند.
 ثبت نام در پايگاه ها و راه اندازى15

ايستگاه سالمت
فرمانــده ســپاه ناحيه نهاونــد از طرح دوم، 
ثبت نام رايگان تمام واجدين شــرايط كرونا 
توســط پايگاه هــاى مقاومــت خبــر داد و 
افزود: بــا مراجعه به پايگاه هاى مقاومت و يا 
خانه هاى بهداشت ثبت نام صورت مى گيرد و 
برپايى 15 ايستگاه سالمت و ثبت نام رايگان 
همشــهريان براى واكســن نيز با مشاركت 

هالل احمر انجام مى شود.

 از ابتداى اجراى طرح واكسيناسيون 
كرونــا بيش از 19هزار ُدز واكســن در 

شهرستان رزن تزريق شده است.
رئيس مركز بهداشــت رزن با اشاره به 
موج پنجم كروناويروس در شهرســتان 
رزن گفــت: در موج پنجــم همه گيرى 
كروناويروس، شهرستان رزن در شرايط 

بسيار حاد و بحرانى قرار دارد.
حســن يعقوبى با بيان اينكه بيش از 3
هفتــه از آغاز موج پنجم كرونا ســپرى 
شده اســت، افزود: بيش از 400 نفر از 
مردم شهرستان رزن مبتال به اين بيمارى 

شده اند.
رئيس مركز بهداشت رزن در گفت وگو 

با ايسنا گفت: متأســفانه ظرفيت تخت هاى 
بيمارستان در حال تكميل بوده و ممكن است 
با رعايت نكردن شيوه نامه هاى بهداشتى دچار 

اختالل در خدمت رسانى شويم.
يعقوبــى بــا بيــان اينكــه خوشــبختانه با 
واكسيناســيونى كــه در شهرســتان صورت 
گرفته، ميزان مرگ ومير، به ويژه در سالمندان 
كاهش يافته اســت، افزود: مرگ ومير بيشتر 
در افرادى است كه واكســن كرونا دريافت 
نكرده يا ُدز تكميلى را تزريق نكرده اند، اتفاق 

مى افتاد.
وى با اشــاره به ظرفيت روزانه واكسيناسيون 
در شهرســتان رزن گفــت: در حال حاضــر 
آمادگى تزريق واكســن بيش از هزار و500

نفر در روز را داريم.

رئيس مركز بهداشــت رزن افــزود: از گروه 
ســنى واجد شــرايط دعوت مى كنيم براى 
دريافت واكســن بــه مراكز واكسيناســيون 

مراجعه كنند.
وى گفت: تاكنون بيش از 14 هزار نفر ُدز اول 
واكســن كرونا و4 هزار نفر ُدز دوم واكسن 
كرونــا را دريافت كردند كه مجموعًا نزديك 
به 19 هزار ُدز واكســن كرونا در شهرســتان 

رزن تزريق شده است.
 ورزشگاه پورياى ولى مالير 

محل تزريق واكسن شد
رئيس شــبكه بهداشــت ودرمان شهرســتان 
مالير بيان كرد: به منظور جلوگيرى از ايجاد 
ازدحام در مراكز واكسيناســيون، يك مركز با 
6 تيم مختص تزريق ُدز دوم واكســن كرونا 

در ورزشــگاه پورياى ولــى واقــع در ميدان 
اميركبير، خيابان شهيد حمزه لويى مستقر شده 
و همشهريان براى تزريق ُدز دوم به اين مركز 

مراجعه كنند.
محســن تركاشــوند با بيان اينكــه ظرفيت 
بيمارســتان ها در مالير با توجه به توانمندى 
خوشــبختانه  گفــت:  بيمارستان هاســت، 
بيمارســتان هاى مالير با ظرفيــت خوبى از 
نظر كادردرمانى، دارو و اكســيژن به بيماران 
خدمت رسانى مى كنند و خوشبختانه موردى 

از معطل شدن بيمار براى سرم نداشتيم.
وى بــا اشــاره به اينكــه ســرم موجود در 
بيمارســتان ها مختص بيماران بسترى است، 
بيان كرد: اگر بيمارى بر اساس تجويز پزشك 
در بيمارستان به سرم نياز داشته باشد، مشكلى 

در تأمين سرم در بيمارستان نداريم.
تركاشــوند افزود: در حال حاضر حدود 
250 تــا 270 بيمار مبتال به كرونا در 3
بيمارستان مالير بسترى هستند عالوه بر 
اين حدود 160 تا 170بيمار به صورت 
روزانه خدمات ســرپايى تخصصى در 

بيمارستان ها دريافت مى كنند.
وى بــا تأكيد بر اينكه تاكنون 27درصد 
جمعيت هدف شهرستان مالير واكسينه 
شدند، گفت: طبق دستورالعمل وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى هر 
فردى كه با كارت شناسايى و در گروه 
سنى تعريف شده به مراكز واكسيناسيون 
مراجعه كند، آن مركز موظف است كه 
واكسيناســيون اين فرد را انجام دهد و فرقى 
نمى كند كه فرد ســاكن مالير باشد يا ساكن 

شهر ديگرى باشد.
رئيس شــبكه بهداشــت ودرمان شهرســتان 
مالير بيان كرد: به منظور جلوگيرى از ايجاد 
ازدحام در مراكز واكسيناســيون، يك مركز با 
6 تيم مختص تزريق ُدز دوم واكســن كرونا 
در ورزشــگاه پورياى ولى مســتقر شــده و 
همشــهريان براى تزريق ُدز دوم به اين مركز 

مراجعه كنند.
وى گفت: تأمين واكسن كرونا توسط سامانه 
كشورى اســت و با افزايش مصرف در روز 
در هر استان يا شهرســتان، سهميه آن استان 
افزايش مى يابد پس مــردم نگرانى در مورد 

تأمين واكسن نداشته باشند.

تزريق بيش از 19هزار ُدز واكسن كرونا در رزن

كرونا در نهاوند بحرانى مى تازدكرونا در نهاوند بحرانى مى تازد

مرگ هاى كرونايى مرگ هاى كرونايى 
و بى اعتنايى به شيوه نامه هاى بهداشتىو بى اعتنايى به شيوه نامه هاى بهداشتى

تاكســى  راننــدگان 
زمان بندى  برابر  مى توانند 
و ارســال اسامى سازمان 
تاكســيرانى و با در دست 
تاكسيرانى  كارت  داشتن 
عصرها از ســاعت 15 تا 
تجميعى  پايــگاه  به   19
شــماره 2 خودرويى واقع 
عليمراديان  استاديوم  در 
مراجعه و نسبت به تزريق 
واكسن خود اقدام نمايند
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يادداشت

بهـارستان

عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس:
وزارت نيرو بزودى از تنگناها خارج مى شود

 وزير پيشنهادى نيرو مى تواند با اقدام هاى خود وزارت نيرو را از تنگناهاى موجود دور كند.
عضو كميســيون برنامه وبودجه مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با ايرنا، درباره حضور على اكبر محرابيان 
در كابينه دولت ســيزدهم،گفت: وزرايى كه از سوى رئيس جمهور منتخب به مجلس شوراى اسالمى معرفى 
شــده اند، افرادى جوان، باتجربه و مسئوليت پذير هســتند، بنابراين فضاى مجلس نسبت به وزراى پيشنهادى 

مثبت است.
عليرضا شهبازى افزود: اميدوارم وزراى پيشنهادى دولت سيزدهم پس از اخذ رأى اعتماد از خانه ملت، در راستاى 

رفع مشكالت و تنگناهاى جامعه حركت كنند و اجازه ندهند كه معيشت مردم بيش از اين تضعيف شود.
وى بيان كرد: در حال حاضر كشور به وزرايى نياز دارد كه بتوانند براساس تقاضا و نيازهاى جامعه برنامه ريزى و 

فضايى را در كشور ايجاد كنند كه اقتصاد از تورم فاصله بگيرد.
شــهبازى گفت: در حال حاضر وزارت نيرو با چالش هاى متعددى روبه رو اســت، چالش هايى كه به شــدت به 
خانوارهاى ايرانى صدمه وارد كرده است، بنابراين نخستين كارى كه وزير پيشنهادى نيرو بايستى انجام دهد، اصالح 

وضعيت آب و برق و جلوگيرى از هرگونه خاموشى است.
عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس بيان كرد: قطعى برق به غير از مشكالت اقتصادى كه براى مردم و توليدكنندگان 
ايجاد كرده، موجب شده بيماران كرونايى كه در منازل بسترى هستند، صدمه بينند. بنابراين انتظار ما اين است كه 

با وزير پيشنهادى نيرو كه فردى توانمند است با اتخاذ راهكارها مانع از قطعى برق در نيمه دوم سالجارى شود.
شهبازى در ادامه افزود: على اكبر محرابيان وزير پيشنهادى نيرو عملكرد مثبت و موفقى در دوره وزارت بر صنايع 
و معادن داشته است بنابراين با توجه به پتانسيل هايى كه او دارد مى توان پيش بينى كرد كه به سرعت وزارت نيرو 

از تنگناهاى موجود فاصله خواهد گرفت.

انتخاب معاونان رئيس جمهور 
در گروى رأى اعتماد مجلس

محمود اكبركيا»
 نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى شنبه پس از يك هفته جلسه 
بررســى برنامه هاى وزراى پيشنهادى دولت سيزدهم در كميسيون ها و 
فراكسيون هاى مختلف، ميزبان سيد ابراهيم رئيسى در خانه ملت بودند 
تا پس از دفاع رئيس جمهور از كليات كابينه روند رأى اعتماد به وزراى 

پيشنهادى را آغاز كنند.
كابينه اى كــه با وجود تأكيد رهبر معظم انقالب مبنــى بر آغاز به كار 
ســريع آن با تأخير ارائه شد و پس از اعالم آن و مشخص شدن وزراى 
پيشــنهادى انتقادات جدى به همراه داشــت. در بين وزراى پيشنهادى 
رئيســى عالوه بر حضــور برخى مديران و وزراى ســابق، تعدادى از 
جوانان و چهره هاى جديد به چشــم مى خورد كه نمايندگان مجلس، 
حاميان دولت و گروه هاى سياســى از همان ابتدا به آن انتقاد كردند. به 
عنوان يك جوان به طورقطع موافق حضور جوانان در دولت و سيستم 
مديريتى كشور هستم، اما برخى از وزراى پيشنهادى از تجربه مناسبى 
براى وزارتخانه هاى معرفى شده كه اتفاقاً از وزراتخانه هاى مهم با جامعه 
آمار دربرگيرى باال هستند را ندارد و با اطالع عرض مى كنم كار سختى 

براى گرفتن اعتماد نمايندگان دارند.
رئيســى مى توانست در شرايط فعلى كه كرونا و تأثيرات ناشى از آن بر 
بخش هاى مختلف كشــور و از سوى ديگر شرايط اقتصادى و تورم و 
البته مذاكرات نيمه كاره مانده در وين از افراد با تجربه تر ديگرى استفاده 
كنــد و جوانان موردنظر خود كه به مجلس معرفى كرده در بخش هاى 

ديگر دولت به كار گيرد.
البته در بين وزراى پيشــنهادى از سوى رئيســى برخى افراد على رغم 
انتقادات به آنها مورد اقبال نمايندگان هستند و براى كسب رأى اعتماد 
چندان راه دشــوارى ندارد. احمد وحيدى وزير پيشــنهادى كشــور، 
ســيد عزت ا... ضرغامى وزير پيشــنهادى ميراث فرهنگى، محمدرضا 
قرايى آشتيانى وزير پيشــنهادى دفاع و نيروهاى مسلح، سيد اسماعيل 
خطيب وزير پيشنهادى اطالعات و امين حسين رحيمى وزير پيشنهادى 

دادگسترى از جمله اين افراد هستند.
معرفى نكردن وزير زن از ديگر انتقادات وارده به وزراى پيشــنهادى به 
مجلس اســت. رئيســى هم مانند روحانى نتوانست از بين زنان فردى 
را به عنوان وزير پيشــنهادى به مجلــس معرفى كند و كماكان محمود 
احمدى نژاد تنها رئيس جمهورى بود كه توانســت وزير زن را در كابينه 
خود داشته باشــد. بسيارى معتقد بودند كه با رئيس جمهور شدن سيد 
ابراهيم رئيسى مشكل انتخاب وزير زن كه گفته مى شود مخالفت هايى 
از ســوى برخى نهادها مى شــود را بتوانند، همراه خود كند، اما او هم 
نتوانســت و اين مطالبه كماكان در بين بانوان كــه بيش از 50 درصد 
جمعيت كشور هستند وجود دارد. رئيسى كه در تحليف خود دولتش را 
دولت وفاق ملى ناميد اين انتظار را در بين اهل سنت به وجود آورد تا 
يك وزير اهل سنت در كابينه حضور داشته باشد، اما با وجود حمايت 
رســمى مولوى عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان از رئيسى در 

جريان انتخابات رياست جمهورى فردى معرفى نشد.
آنچه كه از ليست وزراى پيشنهادى و مواضع نمايندگان مجلس به عنوان 
افرادى كه بايد به آنها رأى اعتماد دهند مشخص است رئيس جمهور بايد 
به فكر افراد جديد براى برخى از وزراتخانه ها باشــد و به نظر مى رسد 
وى نيــز از اين موضوع اطــالع دارد و به همين دليل برخى از معاونان 
خــود را هنوز منصوب نكرده و منتظر تصميــم مجلس درباره وزراى 
پيشنهادى اســت تا در صورت عدم رأى اعتماد به برخى از افراد ساير 
اعضاى دولتش كه قصد داشت به عنوان معاون استفاده كند را به مجلس 

معرفى نمايند.

نمايندگان همدان در پيشنهاد گزينه استاندار 
تك روى نخواهند كرد

 هيچ يــك از اعضاى مجمع نمايندگان همدان در پيشــنهاد گزينه 
استاندار به دولت و نظر مشورتى در اين زمينه تك روى نخواهند كرد كه 

البته در نهايت دولت تصميم گيرنده نهايى خواهد بود.
رئيس مجمع نمايندگان استان همدان در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه 
در جلســه اخير مجمع نمايندگان چگونگى انتصاب و انتخاب مديران 
باالدســتى استان مطرح شد، گفت: انتخاب اســتاندار، يكى از مواردى 
بود كه قرار شــد مجمع نمايندگان اســتان به صورت هماهنگ در اين 

خصوص تصميم گيرى كند.
حجت االســالم احمدحســين فالحى در ادامه بيان كــرد: مصوبه 
مجمع نمايندگان ايــن بود كه هيچ يك از اعضاى مجمع نمايندگان 
در پيشــنهاد گزينه اســتاندار به دولت و نظر مشورتى در اين زمينه 
تك روى نخواهند كرد كه البته در نهايت دولت تصميم گيرنده نهايى 
خواهد بود.وى  گفت: بر اين اســاس گزينه هاى پيشــنهادى از سوى 
نمايندگان كه با اســتفاده از نظر مشورتى كارشناسان، متخصصان امر، 
بزرگان و معتمدان در استان ارائه مى شود در مجمع نمايندگان به منظور 

ارائه به دولت براى تصميم گيرى بهتر مورد بررسى قرار مى گيرد.
فالحى با بيان اينكه همين امروز نيز فرم ها در بين نمايندگان استان توزيع 
شــد تا اسامى با شاخص هايى كه مطرح كردم ارائه و پس از آن بررسى 
شود، بيان كرد: در خصوص انتخاب استاندار با وزارت كشور نيز جلسه اى 
به منظور ارائه نظر مشــورتى داشــتيم، مالك انتخاب ما براى استاندار، 
نيروى انقالبى، جهادى و تحول آفرين اســت، زيرا جايگاه استاندار در 
استان مثل رئيس جمهور اســت بنابراين بايد شخصيتى با اين تفكر در 
استان مسئوليت باشد. عضو كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس شوراى 
اسالمى درخصوص بررسى صالحيت وزراى پيشنهادى رئيس جمهور 
نيز گفت: در اين زمينه با وزير پيشــنهادى كشــور، علوم، ارشاد و دفاع 

صحبت هايى داشتيم تا بتوان بررسى همه جانبه اى داشته باشيم.

محمد ترابى  »
 حسين صمديان كارشناس ارشد معمارى و مدير 
فعلى واحد شهرسازى استاندارى صبح روز  گذشته 
به عنوان نهميــن گزينه كانديداى تصدى پســت 
شهردارى همدان در صحن شورا به ارائه برنامه هاى 

خود پرداخت. 
وى در حالى در صحن شورا از برنامه هاى خود دفاع 
كرد كه در هفته هاى گذشــته اعضاى شورا بر تعداد 
8 گزينه براى رقابت كانديداهاى تصدى شهردارى 
همــدان تأكيد كرده بودند. به طــور مثال برخى از 
افراد همچون مجيد درويشــى و مجيد يوسفى نويد 
هنگامى توانستند به عرصه رقابت پا نهند كه 2نفر از 
كانديداها(افشارى و آئينى) از رقابت بر سر تصدى 
شــهردارى همدان انصراف دادند. بــا اين حال نام 
صمديان در كنار كاظم مستقيمى به عنوان گزينه هاى 
فارغ از 8  نفر اصلى مطرح شــد كه البته مستقيمى 
طبق گفته اعضاى شــوراى شهر از ارائه برنامه هاى 

خود صرف نظر كرده است. 
مى توان گفت كه انتخاب گزينه نهايى براى شهردارى 
همدان بيش از همه به نظر اعضاى طيف قالب شورا 
بستگى خواهد داشت. با اين حال مى توان گفت كه 
تعدد گزينه هاى نزديك به اين طيف موجب شــده 
كه تاكنون اين اعضا به گزينه واحدى دست نيابند. 

ســيد مســعود حســينى به گفته اعضاى شــورا، 
نزديك ترين گزينه به طيف غالب (اكثريت اين افراد 
از يك ليســت حزبى واحد توانسته اند به شورا راه 
يابنــد و از لحاظ ديدگاه سياســى نزديك به طيف 
نوظهــور اصولگرا ملقب به انقالبى ها هســتند) به 

حســاب مى آيد. بــا اين حال 
برخــى از اعضــاى طيف 
با  رابطه  در  شــورا  قالب 
ادعا  ايــن  بر  حســينى، 
هستند كه سابقه ضعيف 
پاشــنه  وى،  مديريتــى 

آشيلى به حساب مى آيد كه 
دست حســينى را از رسيدن 

به صندلى رياست در شهردارى 
همدان، خالى خواهد گذاشت. 

در اين ميان نام يوســفى نويد نيز در ميان گزينه هاى 
نزديك به طيف قالب شورا به گوش مى رسد. با اين 
حال از اجماع اين اعضاى شورا بر سر يوسفى نويد 
همچون حسينى خبرى نيست، اما مى توان گفت كه 
نظر ديگر اعضاى شورا به يوسفى نويد نزديك تر از 
ديگر گزينه هاى احتمالى اعضاى طيف غالب است. 
البته گفتنى اســت كه درويشــى و شــاكرى نيز از 
گزينه هاى محتمل شهردارى نيز به حساب مى آيند، 
با اين حال نســبت به گمانه زنى ها و اظهارنظرهاى 
برخى از اعضاى شــورا، مى توان گفت كه شــانس 

ايشان از يوسفى نويد و حسينى پايين تر است. 
نســبت به اظهارنظــر برخى از اعضاى شــورا در 
حواشــى جلسه پس از اتمام ارائه برنامه ها از سوى 
صمديان، مى توان گفت كه صمديان از اقبال بااليى 
براى رســيدن به تصدى پست شــهردارى همدان 

برخوردار نيست.
در ادامــه بخش هايــى از اظهــارات صمديــان را 

مى خوانيم: 

شهردارى  پست  تصدى  كانديداى 
همدان در صحن شــورا با بيان 
اينكه من همدانى االصل هستم 
و از ايــن رو بــا مشــكالت 
همدان آشنا هستم، گفت: ما 
بايد نگاهمان را به فضاى سبز 
عوض كنيم. چمن و نوعى از 
گل ها تنها به معنى فضاى ســبز 
نيســت. ما مى توانيم با اســتفاده از 
درخت هاى مقاوم و كم آب، در مصرف آب 

تا حد ممكن صرفه جويى كنيم. 
صمديان در پاســخ به پرسشى مبنى بر اينكه برنامه 
شــما براى همراه كــردن بدنه شــهردارى با خود 
چيســت، حال كه از بدنه شهردارى نيستيد؟، پاسخ 
داد: در اين زمينه برنامه اى دارم كه البته نمى توانم در 
اينجا از جزئيات آن بگويم. بايد بگويم كه اين كار 
شدنى اما سخت است. ما نبايد توقع داشته باشيم كه 
شهردار آينده مشكالت را در زمانى كوتاه حل كند. 
اعضاى شــورا بايد اين را بدانند كه شهردار آينده 

بدون حمايت آنها موفق نخواهد شد. 
وى در ادامه افزود: به طور مثال اگر مى خواهم طرح 
جمع آورى دست فروشــان را اجرايى كنيم، مطمئنًا 
با اعتراض برخى رو به رو خواهيم شــد كه در اينجا 
شورا مى بايســت حمايت كند. در مثالى ديگر اگر 
شهردار در تقابل يكى از مديران قرار گرفت و ادله 
محكم و قابل اســتنادى هم دارد، نبايد شورا پشت 

شهردار را خالى كند. 
مديــر واحد شهرســازى اســتاندارى در رابطه با 

پرسشــى ديگر در رابطه با مفهوم 
كرد:  بيان  اســالمى،  ساخت وساز 
مالك ها  بحث  اسالمى  مفاهيم  در 
و نيازها مطرح اســت. اين پرسش 
جامعه  نيازهاى  كه  مى شود  مطرح 
ساخت وساز  معقوله  در  اســالمى 
چيســت؟ به طور مثال در اسالم 
بحث محرم و نامحرم را داريم. از 
اين رو و براى پاسخ به اين نياز در 
معمارى قديمى ما شــاهد ساخت 
اندرونى ها بوديم تا حرمت و حريم 

خانواده ها حفظ شود. 
كانديداى تصدى پست شهردارى 
همدان در رابطه با كميســيون فنى 
ماده 5 و مشكالت آن گفت: ماده 
5 در قانون اعالم كرده است كه در 
جايى كه تغيير نياز اســت، بايد با 

طى مســيرى كه ورودى آن شهردارى است مشكل 
را رفع كند. راه وشهرسازى، استاندارى و شهردارى 
تنها نهادهايى هستند كه مى توانند پرونده هاى مذكور 
را به كميســيون فنى ماده 5 ارجاع كنند. با اين حال 
شهردارى نبايد به كميســيون ماده 5 به عنوان منبع 
درآمد نگاه كند. ما شــاهد اين مسأله بوديم كه در 
رابطه با برخى پرونده ها شهردارى اعضاى كميسيون 

فنى ماده 5 را تحت فشار قرار داده بود.  
صمدى در رابطه با تعدد وجود تاكسى ها در سطح 
شــهر افزود: در ابتدا مى بايســت برآورد شــود كه 
نياز شــهر چقدر اســت؟ آيا به اين همه تاكسى در 

سطح شهر نياز داريم؟ اگر اين 
تعداد تاكســى نياز است، چرا 
تاكســى ها  حضور  صف هاى 
در خط هاى متبوع شــان آنقدر 
طوالنى است؟ اين مسأله بايد 
مشخص شود كه اگر تاكسى ها 
بكشند،  صف  كه  اســت  قرار 
تكليف افرادى كه 20-30 متر 
پايين تر منتظر تاكســى هستند 
چه مى شــود؟ ناوگان عمومى 
ما بايد اصالح شــود، البته به 
صورت منطقى. در حال حاضر 
در برخى از مناطق شهر ظرفيت 
وجود  ريل گــذارى  و   BRT
ندارد، اما در برخــى ديگر از 
قســمت هاى شهر اين ظرفيت 

وجود دارد. 
وى در پايان با تأكيد بر اينكه من اصرارى به شهردار 
شدن به آن شكلى كه برخى از دوستان مى خواهند را 
ندارم، بيان كرد: من در اينجا به عنوان يك شهروند 
آمده ام تا صداى مردم شهر همدان باشم و مشكالت 
و خواســت آنها را با استفاده از اين فرصت مطرح 
كنــم. يك شــهردار نمى تواند در تمامــى زمينه ها 
متخصص باشــد، اما مى توانــد در تمامى زمينه ها 

اشراف و ادراك داشته باشد.   
در پايان جلسه مسگريان رئيس شوراى شهر همدان 
از انتخاب شــهردار همــدان در يكى 2 روز جارى 

خبر داد. 

پيشنهادى  وزراى   جلسات بررسى صالحيت 
كابينه دولت سيزدهم از اول هفته جارى آغاز شده 
و به گفته هيأت رئيسه مجلس تا روز سه شنبه ادامه 
خواهد داشت. نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
كه با 2 شــيفت كارى براى بررســى صالحيت 
وزراى پيشنهادى تشكيل جلسه مى دهند، در روز 
نخست(شــنبه) صالحيت حســين باغ گلى وزير 
پيشــنهادى آموزش وپرورش را در جلسه نوبت 

عصر مورد بررسى قرار دادند. 
روز گذشته(يكشــنبه) نيز نمايندگان در جلســه 
نوبت صبح به ادامه بررســى صالحيت عيســى 
زارع پور وزير پيشــنهادى ارتباطــات و فناورى 
اطالعات كه در جلســه دوم بررسى صالحيت ها 
نيمه تمام باقى مانده بود، پرداختند. در جلسه روز 
شنبه سخنگوى كميسيون فرهنگى مجلس شوراى 
اســالمى گفت كه برنامه هاى وزير پيشــنهادى با 
اسناد باالدســتى تا حدى منطبق است و از سوى 
ديگر سخنگوى كميسيون صنايع و معادن مجلس 
از موافقــت اين كميســيون با وزير پيشــنهادى 

ارتباطات خبر داد. 
روز گذشــته نيــز موافقان و مخالفــان اين وزير 
پيشــنهادى پشــت تريبون قرار گرفتن و نظرات 

خود را اعالم كردند كه در ادامه مى خوانيد:
-عباس زاده مشكينى: وزير پيشنهادى ارتباطات در 

اين حوزه تخصصى ندارد؛ مخالف
- مجتبــى محفوظــى: از ويژگى هــاى زارع پور 

تخصص و تجربه است؛ موافق
- نظرى: زارع پور رويه شفافى ندارد؛ مخالف

- يوسفى: رشته تخصصى مرتبط وزير پيشنهادى 
ارتباطات فراموش نشود؛ موافق

زارع پور وزيــر پيشــنهادى وزارت ارتباطات  و 
فنــاورى اطالعات نيز در پايــان در دفاع از خود 
گفــت: افتخار مى كنــم كه دغدغه ســاماندهى، 

حمايــت و حضور پرقدرت در فضاى مجازى را 
داشته ام.

 حواشى بررسى صالحيت 
وزير اطالعات 

بررســى صالحيت وزراى پيشــنهادى به ترتيب 
حــروف الفبا پيــش مى رود و از ايــن رو پس از 
بررسى صالحيت وزير ارتباطات، نوبت به بررسى 
صالحيت حجت االسالم والمسلمين سيداسماعيل 

خطيب وزير پيشنهادى اطالعات شد.
در ابتدا براساس ماده 202 آيين نامه داخلى مجلس 
قبل از صحبت هــاى موافقان و مخالفان، گزارش 

كميسيون تخصصى مربوطه قرائت شد:
-سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس شوراى اسالمى از نظر مثبت اين كميسيون با 

برنامه هاى وزير پيشنهادى اطالعات خبر داد.
كميسيون  ســخنگوى  نجابت  روح ا...  -همچنين 
امور داخلى كشــور و شوراها در مجلس شوراى 
اســالمى با بيان موافقت اين كميســيون با وزير 
پيشــنهادى اطالعات گفت كــه برنامه هاى وزير 
پيشــنهادى اطالعات منطبق با اسناد باالدستى و 

واجد شرايط براى اين وزارتخانه است. 
در ادامــه جلســه و پس از اظهــارات موافقان و 
مخالفــان وزير پيشــنهادى اطالعــات، يكى از 
موافقان مسأله اى را مطرح كرد كه مخالف بعدى 
در مقــام جواب به وى حاضر شــد و در نهايت 
محمدباقر قاليباف در ايــن رابطه اظهارنظر كرد، 
اين حاشــيه روز گذشــته مورد توجه رسانه هاى 

داخلى و خارجى قرار گرفت: 
ابتدا محســن زنگنــه نماينــده تربت حيدريه در 
مجلس در موافقت با وزير پيشــنهادى اطالعات 
با تأكيد بر اينكه نبايد شــأن مديركل اطالعات را 
با شــأن يك تشكل دانشجويى در مقابله با فتنه ها 
يكى دانســت(برخى مخالفان اين وزير پيشنهادى 

از عملكــرد وى در اتفاقات ســال 1388 انتقاد 
كردنــد)، بيان كــرد: همانطور كه آقــاى قاليباف 
توضيح داد وزرايى كه در سطوح امنيتى مشخص 

مى شوند نظر مثبت رهبرى را اخذ مى كنند.
حجت االســالم حســين ميرزايى نماينــده مردم 
اصفهان در مخالفت با وزير پيشــنهادى اطالعات 
گفت: يعنى تصدى صندلى وزارت اينقدر ارزش 
دارد كه كســانى به نايب ولى زمان خود نســبت 
دروغ مى دهنــد تــا نمايندگان محتــرم را دچار 
خطاى محاســباتى و تصميم گيرى كنند. آيا رهبر 
معظم انقالب از بين گزينه هاى پيشــنهادى براى 
اطالعات جنــاب آقاى خطيــب را برگزيده اند؟ 
مجلــس انقالبى مطيع فرامين رهبر فرزانه انقالب 

است و فرمايش ايشان را روى چشم مى گذارد.
رئيس مجلس در واكنش بــه اين اظهارات افزود: 
آقاى جاللى گفتند كه اگر وزير اطالعات را رهبر 
انقالب تأييد كرده، رئيس جمهور فهرست همه 19

وزير را به ايشــان ارائه كرده و اين به معناى تأييد 
همه آنان است. من اشاره كردم كه بر اساس قانون 
اساسى برخى وظايف به عهده شخص مقام معظم 
رهبرى گذاشته شده است؛ به عنوان مثال در اصل 
110 موضوع جنــگ و صلح و امنيت از وظايف 
رهبرى قيد شــده و در اصل 176 و شوراى عالى 
امنيت ملى كه وزراى اطالعات، كشور و خارجه 
عضو آن هســتند، مصوبات شورا پس از تأييد و 

امضاى رهبرى قابل اجرا مى شود. 
قاليباف در ادامه گفت: خــود من زمانى خدمت 
آقا بودم و عين جمله ايشــان كه به من گفتند اين 
بود كه من جز در وظايفى كه در قانون اساســى 
به عهده ام گذاشــته شده، در امورات ديگر دولت 
دخالت نمى كنم، بنابراين اگــر وزراى مربوط به 
حوزه هــاى امنيتى و دفاعى با تأييد و مشــورت 
رهبرى معرفى شــده اند به اين جهت اســت كه 

اين حوزه مســئوليت رهبرى است. حاال ممكن 
است يك رئيس دولتى در ديگر حوزه ها نيز نظر 
مشــورتى رهبرى را بگيرد كه مثًال آقاى رئيســى 
گفت درخصــوص وزراى فرهنگى نيز با رهبرى 
مشورت كرده اســت؛ اين خواسته رئيس دولت 

است و نظر رهبرى نيز نظر مشورتى است.
 احتماالً جلسه رأى اعتماد 

چهارشنبه برگزار شود
در جلسه دوم(عصر شــنبه) و جلسه سوم(صبح 
يكشــنبه) بررســى صالحيت وزراى پيشنهادى 
كابينــه دولت ســيزدهم، تنهــا صالحيت3 وزير 
بررسى شد. نسبت به اين مسأله اگر در هر جلسه 
نماينــدگان صالحيــت2 وزير را بررســى كنند، 
مى تــوان گفت كه جلســه رأى اعتماد به وزرا به 
روز سه شــنبه نخواهد رسيد و احتماالً چهارشنبه 

برگزار شود. 
نمايندگان مجلس شوراى اســالمى روز گذشته 
جلســه 4 (عصر) بررســى صالحيــت وزراى 
پيشــنهادى را بــا بررســى صالحيت احســان 
خانــدوزى وزير پيشــنهادى امــور اقتصادى و 
دارايى آغاز كردند كه البته ســخنگوى كميسيون 
اقتصادى مجلس از موافقت اين كميسيون با وزير 

پيشنهادى اقتصاد خبر داد.
صالحيت امين حســين رحيمى وزير پيشــنهادى 
دادگســترى كه يكى از 3 وزيــر احتمالى همدانى 
در كابينه دولت ســيزدهم به حساب مى آيد، زودتر 
از 2 وزير همدانى ديگر بررســى خواهد شــد، كه 
احتماالً امروز(عصر دوشنبه در جلسه ششم بررسى 

صالحيت ها) وى در صحن مجلس حضور يابد. 
 ترتيب بررسى صالحيت وزرا

پس از اتمام بررسى صالحيت 19 وزير پيشنهادى 
در مجلــس، رأى گيرى براى وزراى پيشــنهادى 
انجام مى شود كه پيش بينى مى شود كه رأى گيرى 

روز سه شــنبه انجام شــود. طبق آيين نامه بررسى 
صالحيــت هر يــك از وزراى پيشــنهادى طبق 
حروف الفبا انجام مى شــود، كه ترتيب آن به اين 

شكل است: 
■ وزارت آموزش وپرورش؛  حسين باغ گلى 

وزرات ارتباطات وفنــاورى اطالعــات؛ عيســى 
زارع پور 

■ وزارت اطالعات؛ حجت االســالم والمسلمين 
سيداسماعيل خطيب 

■ وزارت اموراقتصادى و دارايى؛ ســيد احســان 
خاندوزى 

■ وزارت امورخارجه؛ حسين اميرعبداللهيان 
■ وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى؛ 

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

عبدالملكى 
■ وزارت جهادكشاورزى؛ جواد ساداتى نژاد 

■ وزارت دادگسترى؛ امين حسين رحيمى 
■ وزارت دفــاع، پشــتيبانى و نيروهاى مســلح؛ 

محمدرضا آشتيانى 
■ وزارت راه وشهرسازى؛ رستم  قاسمى 

■ وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت؛ رضــا 
فاطمى امين 

محمدعلى  تحقيقات وفناورى؛  علــوم،  وزارت   ■
زلفى گل 

محمدمهدى  اســالمى؛  فرهنگ وارشاد  وزارت   ■
اسماعيلى 

■ وزارت كشور؛ احمد وحيدى 
■ وزارت ميراث فرهنگى و گردشــگرى؛ عزت ا... 

ضرغامى 
■ وزارت نفت؛ جواد اوجى 

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

احتماالً صالحيت رحيمى يكى از وزراى همدانى در صحن بررسى شود 

حواشى بررسى صالحيت وزير اطالعات
 ■ آيا تا سه شنبه كار مجلس در بررسى صالحيت وزراى پيشنهادى تمام مى شود؟

آخرين گزينه تصدى شهردارى همدان نيز از برنامه هاى خود 
دفاع كرد

فردا روز انتخاب 
شهردار همدان

من در اينجا به عنوان يك 
شهروند آمده ام تا صداى 
باشم  همدان  شهر  مردم 
خواست  و  مشــكالت  و 
آنها را با اســتفاده از اين 
يك  كنم.  مطرح  فرصت 
در  نمى تواند  شــهردار 
تمامى زمينه ها متخصص 
در  مى تواند  اما  باشــد، 
و  اشراف  زمينه ها  تمامى 

ادراك داشته باشد
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نيش و نـوش

اخبار كوتاه

ادامه روند افزايشى مرگ هاى كرونايى در كشور،684 تن ديگر جان باختند
در همدان 2519 نفر قربانى كرونا شدند

 به دنبال تاخت وتاز كروناى دلتا در كشــور و روند صعودى بيمارى در كشور، متأسفانه در شبانه روز گذشته در كشور 684 بيمار 
كوويد19 به دليل اين بيمارى جان خود را از دست دادند، همچنين در 24ساعت گذشته 11همدانى نيز قربانى مرگ شده اند كه با اين 

حساب تعداد مرگ هاى كرونايى در استان به  2 هزار و519 نفر رسيده است.
به گزارش روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت، تاكنون 16ميليون و 717 هزار و 681 نفر ُدز اول واكسن كرونا و 5 ميليون 
و 830 هزار و 650 نفر نيز ُدز دوم را در سراسر كشور تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاى تزريق شده در كشور به 22ميليون و 7 

هزار و 514 ُدز رسيد.
از ديروز تا امروز 31 مردادماه 1400 و بر اساس معيارهاى قطعى تشخيصى، 36 هزار و 419 بيمار جديد مبتال به كوويد19 در كشور 

شناسايى شد كه 5 هزار و 7 نفر از آنها بسترى شدند كه اين آمار در استان همدان 542 بيمار گزارش شده است.

 پاييز گرم و كم بارشى  پيش رو داريم
 رئيس مركز ملى خشكسالى و مديريت بحران سازمان هواشناسى با اشاره به بارش هاى ناچيز در كشور در 2 ماه نخست تابستان، 
از پاييز نسبتاً گرم و كم بارشى خبر داد. احد وظيفه در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه براساس الگوى بارش اقليمى كشور معموالً 
مقدار بارندگى طى فصل تابستان بسيار ناچيز است و درصد قابل مالحظه اى از بارش كشور را شامل نمى شود،گفت: تابستان ايران 
معموالً گرم و خشك است و كمتر از 10درصد بارندگى  كشور در اين فصل رخ مى دهد. غالب بارندگى ها در فصل تابستان محدود 
به نوار شمالى و جنوب شرقى كشور تحت تأثير سامانه مونسون هند است كه با نزديك شدن به فصل  پاييز، در اواخر شهريورماه به 
 تدريج بارندگى ها در بخش شمالى كشور تقويت و در بخش جنوب شرقى تضعيف مى شود. رئيس مركز ملى خشكسالى و مديريت 
بحران سازمان هواشناسى با بيان اينكه در مردادماه سالجارى به طور متوسط 4/4 ميليمتر بارندگى در كشور رخ داد، گفت: از ابتداى 
تابستان امسال تاكنون متوسط بارندگى در كشور 12/7ميليمتر بود كه تا  پايان تابستان مقدار ميانگين بارندگى هاى كشور به 20ميليمتر 

نمى رسد. از اين رو عمده بارش هاى كشور در 6 ماه نسبتاً سرد سال بخصوص از نيمه دوم  پاييز تا نيمه اول بهار اتفاق مى افتد.

از تقويت مدارس دولتى تا مردمى كردن 
نظام تعليم وتربيت

 برنامه وزير پيشــنهادى آموزش وپرورش اعالم شــده و وى در 
گفت وگوهاى متعدد رويكرد خود را تشــريح كرده است كه مى تواند 

در بوته نقد قرار بگيرد.
بســيارى از منتقدان معرفى باغگلى به عنوان وزير پيشنهادى پيش از 
اعالم برنامه هاى وى نقدهايشــان را در فضــاى مجازى آغاز كردند. 
اين نقدها از بيان نســبت خانوادگى ايشــان با رئيس جمهور تا جوان 
بودن باغگلى و نداشتن ســمت اجرايى در بدنه آموزش وپرورش را 

در بر مى گرفت.
باغگلى تا به حال با اكثر خبرگزارى ها گفت وگوهايى داشته و نشستى 
با مديران كل استانى آموزش وپرورش را در كنار محسن حاجى ميرزايى 

وزير آموزش وپرورش برگزار كرده است.
وى تا به حال بر محورهاى زير در گفت وگوهايش تأكيد كرده است:

1-برخورد  جدى با تعارض منافع
2-  اجراى  هدفمند و عملياتى سند تحول بنيادين به صورت پلكانى

3- مخالفت با خصوصى سازى در آموزش وپرورش
4-تقويت  مدارس دولتى و اعالم بســته تبعيــض مثبت براى مناطق 

محروم
5-بازگشت  به اصل رايگان بودن آموزش

6-  مردمــى  كردن آموزش وپرورش بر پايه نظارت مردم بر سيســتم 
آموزشى و خدمات مدارس

7-پيگيرى طرح رتبه بندى فرهنگيان
8- آوردن ديگــر دســتگاه هاى دولتى و اجرايى بــراى كم كردن بار 

اجرايى از روى دوش آموزش وپرورش
9-تشكيل  شوراى عالى آموزش وپرورش با حضور رئيس جمهور

10- استفاده از بدنه آموزش وپرورش و توانمندان حوزه تعليم وتربيت 
براى مديريت هاى كالن و خرد در آموزش وپرورش

11-  توجه  به بعدهاى پرورشى و تربيتى
12-تأكيد  بر عملياتى كردن آموزش هاى مهارتى در بستر مناسب

هــر چنــد در اين چند روز شــايد بيشــتر وقت وزير پيشــنهادى 
آموزش وپرورش به رد ادعاهايى عليه وى در فضاى مجازى و رسانه ها 
گذشت از جمله در گفت وگويى در پاسخ به اين پرسش كه آيا شائبه 
نسبت خانوادگى با رئيس جمهور صحت دارد يا خير، گفت: بنده هيچ 
نســبتى جز برادر دينى با آقاى رئيسى ندارم و حتى دانشجوى خانم 
علم الهدى هم نبوده و نخســتين ديدارم با ايشان در يك همايش بود، 

همچنين پايان نامه ام هم با خانم علم الهدى نبوده است.
اين مســأله تا آنجا پيش رفت كه كســانى كه چنين ادعايى را مطرح 

كردند خود از حرفشان عبور كردند و آن را پس گرفتند.
جديدترين توئيت وى نيز در پرسش به برخى از نقدها شكل گرفت: 
پايه ريزى تربيت آموزش بســيارى از دختران و پسران ايرانى توسط 
بانوان آموزگار در دوره ابتدايى صورت گرفته اســت. شــأن معلمان 
زن برتر از آن اســت كه خرج درگيرى هاى سياســى شــود. دروغ 
ديواركشــى را اين بار براى زنان معلم كليد زده اند. آفرينش به معلم 

درود مى فرستند؛ به آموزگاران زن، بيشتر.
 سند تحول بنيادين با حضور باغگلى اجرايى مى شود؟

باغگلى معتقد اســت در طول 4 ســال نمى توان تمام سند تحول را 
اجرايى كرد و حتى بيان كرده است در برخى موارد سند تحول بنيادين 
نيــاز به بازنگرى دارد(بازنگرى كه در زمان خود رخ نداده اســت در 
حالى كه در ســند تحول اين بازنگرى نيز پيش بينى شده است) وى 
در مصاحبه با مهر نيز تأكيد كرد كه: براى اجرايى شــدن سند تحول 
بنيادين، 4 محور اصلى يعنى«مديريت و راهبرى»، «معيشت و منزلت 
معلمان»، «كيفيت آموزشى» و «عدالت آموزشى» را تعيين كرده ام چون 
هيچكس نمى تواند ادعا كند در 4 ســال كل ســند تحول را مى تواند 

اجرايى كند.
 رقيبان مدارس غيردولتى بايد مدارس دولتى باشند

اما اگر وى به عدالت آموزشــى معتقد اســت آيا آن را در دادن يارانه 
آموزشى كه احتماالً به حذف و تعطيلى مدارس مى انجامد، مى بيند.

وى در گفت وگو با مهر، موارد قابل تأملى را توضيح داد و گفت: من 
گفت وگويى با يك برنامه تلويزيونى در گذشته داشتم و از منظر يك 
كارشــناس وقتى تحليلى درباره شرايط موجود بود و پيش بينى اينكه 
قدرت مدرســه كاهش پيدا مى كند و پرسيدند پيشنهاد چيست؟ آنجا 
اساســاً بحث درباره بعد ملى نبود و ناظر به مــوارد ديگرى بود. در 
هر حال آنجا از منظر يك كارشــناس نكته اى را مطرح كردم كه قابل 
گفت وگو بود ولى در مقام اجرايى اگر بر آن مسدله و اجرايى شدنش 
و به درستى اجرايى شدنش باور داشتم در همان زمان در مدارس امام 

رضا(ع) كه مسئوليتش را داشتم آن را اجرايى مى كردم.
باغگلى در گفت وگوهاى ديگرى بارها اين مســأله را مطرح كرد كه 
به صراحت موافق آموزش پته اى، خصوصى ســازى و حتى رشــد و 
گســترش مدارس غيردولتى نيســت. از نظر او بهبود كيفيت مدارس 
دولتى كه بخشى از آن با رتبه بندى معلمان و بخشى با نظارت مردم و 
البته حمايت آموزش وپرورش از مدارس دولتى محقق مى شود، اصل 
است و بايد به سمتى حركت كرد كه رقيبان اصلى مدارس غيردولتى 

مدارس دولتى باشند.
 مشكل اصلى كنكور، مافياى كنكور نيست!

وى در اين ايام درخصوص مافياى كنكور هم حرف زده است. معتقد 
است مافياى كنكور مسأله اصلى نيست چالش اصلى اين است كه بايد 
ســنجش آموزش وپرورش درست شود تا به صورت طبيعى كنكور و 

اهميت آن كنار برود.
 تنهــا ورودى به دنيــاى معلمى بايد از راه دانشــگاه 

فرهنگيان باشد!
باغگلى همچنين تأكيد دارد تنها ورودى معلمان به نظام آموزشى بايد 
دانشگاه فرهنگيان باشد. معتقد است مى توان دانشجومعلمان را از سال 
دوم با كم كردن تعداد واحدهاى آموزشى شأن و طوالنى كردن دوره 
4 ساله تحصيل به 6 سال همزمان با تدريس وارد چرخه آموزش كرد 
تا بار كمبود معلم جبران شود و در عين حال اگر كسى خواست معلم 
شود با گذراندن دوره اى در اين دانشگاه پس از آزمون و سپس گرفتن 

صالحيت معلمى جذب حرفه معلمى شود.
وى در توئيتى ديگر نوشته اســت: حمايت شخص رئيس جمهور از 
آموزش وپرورش، مطالبه طوالنى مدت خانواده و تربيت است. آيت ا... 
رئيســى به من اطمينان دادند كه اين پشــتيبانى وجود خواهد داشت 
و قول دادند كه از 4 ميليون مســكن وعده داده شــده به مردم، بخش 

مشخصى به فرهنگيان اختصاص داده مى شود.

مردم ساالرى: صداى پاى القاعده در كابل
  گوشاتو بگير خب!

شهروند: كادر درمان تنها نمى مانند
 نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم

دنياى اقتصاد: مكث توليد در تيرماه
 خسته است مى فهمى خسته!

شهرآرا: مردم نگران نوبت دوم واكسن
  پروپرانول 10 بخورن استرسو كم مى كنه، باوركن!

حمايت: هفت تپه به بيت المال بازگشت
 هر كسى بازگردد به اصل خويش!

جام جم: دغدغه هاى زن و شوهرى
  شما دخالت نكن خودشون حل مى كنن

پيام ما: كاهش آب هاى زيرزمينى و هشدار براى امنيت غذايى
 از سد تالوار بگيريد خب!

ايران: محمد مخبر مسئول هماهنگى تيم اقتصادى دولت شد
 كليد افتاد دست مخبر پس

آرمان ملى: چالش براى وزراى لب مرز
 پاسپورتاشون باطل شده يعنى؟

اخبار صنعت: سالم بر هويج، اين طالى نارنجى
  از اين به بعد براى جبران ويتامين آ، آب طال بخور پس!

قدس: مسافران پاستور در ايستگاه بهارستان
 كرايه ها 25 درصد گرون شده، حواست باشه

جمله: جوانان ما دارند پير مى شوند
 الكى!

همشهرى: آمده ايم كه برويم
 چه آمدنى بود چه رفتنى، بودين حاال دور هميم ديگه

شرق: افغانستان، روز بعد
  حاال روزهاى بعدتر تو راهه، صبر كن

آخرين وضعيت حقوق پرداختى به سربازان
 رئيس اداره ســرمايه انسانى سرباز ســتادكل نيروهاى مسلح اعالم 
كرد كه هيچ تغييرى در رقم حقوق پرداختى به ســربازان ايجاد نشده و 

پرداخت ها مطابق قانون بودجه در حال انجام است.
اميرغالمرضا رحيمى پور در گفت وگو با ايســنا، درباره كاهش حقوق 
سربازى گفت: ستادكل نيروهاى مســلح با پيگيرى هاى فراوانى كه از 
طريق دولت و مجلس شــوراى اسالمى انجام داد، موفق شد تا حقوق 
ســربازان را افزايش دهد كه اين امر در ســال 1400 و بر اساس قانون 

بودجه اجرايى شد.

شانزدهمين محموله واكسن كرونا 
وارد كشور شد

 شــانزدهمين محموله واكســن كرونا تهيه شــده توسط جمعيت 
هالل احمر حاوى يك ميليون و 110 هزار ُدز واكسن، 31 مردادماه، در 

فرودگاه امام خمينى(ره) به وزارت بهداشت تحويل داده شد.
به گزارش ايرنا، كريم همتى از واردات محموله  جديد واكسن كرونا تهيه 
شده از سوى هالل احمر به كشور خبر داد و گفت: جمعيت هالل احمر 
روند واردات هفته اى 2 بار واكســن كرونا را بــه ايران همچنان ادامه 
مى دهد.همتى افزود: در مجموع تاكنون 16 محموله شامل 18 ميليون و 
170 هزار ُدز واكسن كرونا توسط 18 پرواز به كشور منتقل شده است.

آيا تردد بين استانى مجاز است؟
 بنابرگفتــه معــاون اجتماعى پليس راهور منــع ترددها به صورت 
جدى تا پنجم شهريورماه اجرا مى شود و همه مجوزهاى تردد از سوى 
فرماندارى ها تا قبل از 24 مردادماه باطل است و فقط مجوزهايى كه پس 
از اين تاريخ صادر شده آن هم با ذكر مدت زمان معلوم اجازه تردد بين 
استانى دارند.عين ا... جهانى در گفت وگو با ايرنا، گفت: مجوزهايى كه 
تا قبل از تاريخ 24 مردادماه از ســوى هر مرجعى صادر شده براساس 
مصوبه ســتاد ملى كرونا تا پايان پنجم شهريورماه باطل است و صرفًا 
مجوزهايى كه از اين تاريخ به بعد توسط فرماندارى ها آن هم درمواقع 

بسيار ضرورى و مدت محدود صادر شده باشد، اجازه تردد دارند.

مرحله سوم كارآزمايى واكسن فخرا بزودى آغاز 
مى شود

عرضه 2 ميليون ُدز واكسن در ماه
 وزيردفاع از ارسال شيوه نامه هاى آغاز مرحله سوم كارآزمايى بالينى 
به وزارت بهداشــت خبر داد و اينكه پيش بينى مى شود 1/5 تا 2 ميليون 
ُدز از اين واكسن را هر ماه پس از اتمام مراحل كارآزمايى بالينى عرضه 

شود.
به گزارش فارس، امير حاتمى درباره آخرين وضعيت مراحل كارآزمايى 
و توليد واكسن فخرا، گفت: پس از تأمين اقالم موردنياز در زمينه كرونا، 
با توجه به زيرســاخت هايى كه داشتيم، با هماهنگى وزارت بهداشت 
پا به عرصه توليد واكســن گذاشتيم و آغاز به ساخت واكسنى كه ابتدا 
«ميالد» نام گرفت، كرديم. پس از شــهادت دانشــمند ارزنده دفاعى و 
هسته اى كشور؛ شهيد دكتر فخرى زاده (كه اين واكسن زيرنظر گروهى 
از دانشــمندان حوزه واكسن به مديريت آن شهيد بزرگوار ساخته شده 

است) اين واكسن به ياد ايشان «فخرا» ناميده شد.

 برص، پيســى يا ويتيليگو همان از بين 
رفتن رنگ پوست در هر ناحيه اى از بدن و 
يا صورت با لكه هاى بزرگ و كوچك سفيد  
اســت. اين بيمارى با از بين رفتن و از بين 
بردن سلول هايى كه مالنين توليد مى كنند و 

از كار انداختن آنها بروز مى كند.
علل بيمارى ويتيليگو دقيقاً مشخص نيست، 

اما ممكن است به علت: 
1) اختالل در سيستم ايمنى بدن 

2) سابقه خانوادگى 
3) يك عامل محرك:  مثل استرس يا آفتاب 

سوختگى
4) تروماى پوستى در اثر تماس با يك ماده 

شيميايى
 ايــن بيمارى در افرادى با هر نوع پوســتى 
تأثير مى گذارد. اما ممكن اســت در افرادى 
كه پوســت تيره ترى دارند بيشتر ديده شود. 
عالئم اين بيمارى اين اســت كه ابتدا از بين 
رفتن تكه تكه پوســت كه معمــوالً ابتدا در 

دست ها؛ صورت ظاهر مى شود. 
ســفيدى زودرس موى ســر و مژه و ريش  
نيز از عالئم ظاهرى اين بيمارى اســت، اين 

بيمارى قبل از 30 سالگى ظاهر مى شود.
ويتيليگو به عنوان يك اختالل پوستى نقش 
مهمى در كيفيت زندگى بيماران دارد. درمان 
اين بيمارى با توجه به تنش هاى شديدى كه 

ايجاد مى كند ضرورى و مهم است.
به علت كارايى نداشــتن مناسب درمان هاى 
موجــود، توجه به درمان هــاى مكمل براى 
مديريت و كنترل بيمــارى در حال افزايش 

هستند.
الزم به يادآورى است، طبق آموزه هاى طب 
سنتى، مزاج هر انسان از 4خلط تشكيل شده 
است كه هركدام داراى ويژگى كمى و كيفى 

منحصربه فرد است.
هرگونــه افزايش يا نقصــان در يكى از اين 
اخالط  مى تواند به ايجاد بيمارى منجر شود.

تغيير در كميت (خلط بلغم) از جمله عوامل 
اصلى ايجادكننده بيمارى(بهق ابيض) است.

در ايــن زمينه داروهــا و روش هاى درمانى 
مبتنى بر نور يا  نوردرمانى براى بازگرداندن 
رنگ طبيعى پوست يا تســكين آن استفاده 

مى شود.
تــا بــه حــال درمــان كاملــى بــراى درمــان 
قطعــى ايــن بيمــارى نيســت، امــا در 
ــا  ــرى درمان ه ــنتى يكس ــب س ــه ط زمين
رايــج شــده اســت. يكــى از ايــن روش هــا 
ــا و  ــام جينگوبيلوب ــا گياهــى بــه ن درمــان ب
زنجبيــل كــه خاصيــت آنتى اكســيدان دارد، 
ــه بازگشــت رنــگ طبيعــى  ــا حــدودى ب ت
ــد. ــك مى كن ــال كم ــراد مبت ــت در اف پوس
* سميه رضايى مجد

بيمارى برص و از دست دادن رنگدانه هاى پوستى 

تعداد پزشك مورد 
نظر

نوع تخصص  رديف

384 دندانپزشكى عمومى  1
109 دندانپزشكى  2
20 ارتوپدى  3

730 پزشك عمومى 4
8 جراح مغز و اعصاب  5
41 رزيدنت 6
42 زنان و زايمان  7
28 روانپزشك  8
51 راديولوژى 9
3 ريه 10

47 كودكان  11
18 گوش و حلق و بينى  12
31 بيمارى هاى داخلى 13
39 بيهوشى  14
24 جراح عمومى 15
30 چشم پزشك  16

294 داروساز 17
24 قلب وعروق  18
6 گوارش و كبد  19

 فعاليت در فضاى ســرد و خشك ريسك 
ابتال به بيمارى هاى تنفســى را باال مى برد اين 
يك نظريه علمى اســت كه تأييد شــده هم 
مى باشــد از همين رو مى توان با استناد به آن 
گفت در شــهرى مانند همــدان كه در منطقه 
كوهستانى و ســرد به لحاظ جغرافيايى قرار 
دارد تعداد بيماران مبتال به مشكالت ريوى و 

تنفسى باال است.
اين ادعا زمانى پررنگ تر مى شود كه در بخش 
بيماران كرونايى تعداد مــوارد ابتالى روزانه 
بيمارانى كه كوويد 19 ريه هايشــان را نشانه 

گرفته در همدان رو به افزايش است.
شــوربختانه امســال براى دومين سال پياپى 
اســت كه روز پزشــك در همدان با طغيان 
كرونا و دســت وپنجه نرم كردن كادر درمان با 
اين ويروس منحوس گرامى داشــته مى شود، 
اما با اينكه هر روز بر تعداد بيماران تنفســى 
و ريوى اين شــهر كه بيشتر تحت تأثير كرونا 
قرار دارند اضافه مى شود متأسفانه همدان تنها 
3 پزشــك ريه دارد كه يكى از آنها از سابقون 
اين تخصص در شــهر همدان است و 2 نفر 
ديگر هم جزو پزشــكان عمومى بودند كه به 
تازگى با گذران دوران تخصص به اين جرگه 

اضافه شده اند.
بر اساس مستندات سازمان نظام پزشكى همدان 
بيشــترين جامعه آمارى پزشكان اين شهر به 
پزشك عمومى با 730 نفر اختصاص دارد كه 
تنها 31 پزشك داراى تخصص عمومى هستند 
و تخصص ها در رشته هاى مختلف پزشكى در 
رتبه هاى بعدى اين آمــار قرار دارد به طورى 
كه دندانپزشــكى عمومى هــم حتى از ديگر 
تخصص ها تعداد پزشكان بيشترى حدود 384

نفر را دارد.
در همين راستا بايد گفت داروسازها حتى از 
تخصص هاى كليدى مانند چشم پزشكان كه ما 
ادعاى قطبيت در آن را داريم به نســبت تعداد 
باالترى دارند بــه اين معنا كه در همدان 294

پزشك داروســاز وجود دارد كه داراى پروانه 
فعاليت از ســازمان نظام پزشــكى در همدان 
هستند با اين حال در بسيارى از بيمارستان هاى 
دولتى و خصوصى اين شــهر در شيفت شب 
پزشك داروســاز در داروخانه حضور ندارد 
و همين اتفاق ســبب شده است تا هم جامعه 
داروســازان معترض باشــند و هم در برخى 
موارد اختــالالت درمانى بــراى بيماران در 

بيمارستان ها به وجود آيد.
30 داراى  همــدان  شــهر  حال حاضــر  در 
متخصص و فوق تخصص چشم پزشكى است 
كه در بيمارستان هاى دولتى و خصوصى ارائه 
خدمــت مى كنند اگرچه ممكن اســت تعداد 
پزشــكان در اين بخش بيشتر باشد اما مالك 
آن دســته از پزشكانى هستند كه داراى پروانه 
طبابت از سازمان نظام پزشكى همدان هستند 

و رسميت دارند.
همچنين متأســفانه شــهر همدان در بخش 
جراحى مغز و اعصاب با داشتن تنها 8 پزشك 
و در تخصص گوارش و كبد با 6 پزشك نيز 
كمبودهايى دارد كه بايد موردتوجه قرار گيرد.

از طرفــى با اينكه بيمارســتان فرشــچيان با 
بيمارســتان  بزرگترين  عنــوان  يدك كشــى 
فوق تخصصى قلب و عروق غرب كشــور در 
همدان قرار دارد كه جايگزين بيمارستان سابق 
قلب و عروق اكباتان همدان است اما متأسفانه 
در شــهر همدان تنهــا 24 متخصص قلب و 
عروق فعاليت دارد با اين حال جالب اســت 
كه سال هاست مســئوالن شهر مدعى قطبيت 

پزشكى همدان در اين بخش هستند.
همــواره علوم پزشــكى همدان و مســئوالن 
درمانى اين شــهر ادعا كرده اند كه همدان به 
عنوان قطب درمانى غرب كشور در زمينه هاى 
مختلف درمانى از ســرريز شــدن بيماران به 
تهران جلوگيرى مى كند، اما بررســى آمارى 
تعداد پزشــكان در تخصص هاى مختلف اين 
شهر نشان مى دهد نه تنها اين ادعا ممكن است 
تنها يك شــعار باشد، بلكه در مقياس اعداد و 
رقم اگر با جمعيت شهرى همدان تطبيق دهيم 
در بسيارى از تخصص ها كه مهمترين آن ريه، 
گوارش و كبد است نســبت تناسبى بيماران 
بومى به تعداد پزشكان اختالف فاحش دارد كه 
نيازمند توجه جدى از سوى مسئوالن بهداشت 

و درمان شهر است.
اين اتفاق در بخش زنان و زايمان هم به شكل 
ديگــرى وجود دارد به اين معنا كه در شــهر 
همدان بيمارستان فاطميه از قديم تاكنون مركز 
بارورى، زايمان و رســيدگى به بيمارى هاى 
زنانه اســت كه اين توقع را ايجاد مى كند در 

اين بخش نيز همــدان داراى تعداد بااليى از 
متخصصــان زنان باشــد در حالى كه تنها 42

متخصــص و فوق تخصص زنــان و زايمان 
در همدان وجود دارد و متأســفانه بيشــترين 
پرونده هاى قصور پزشكى نيز به همين گروه 

تخصصى از پزشكان شهر مربوط مى شود.
همچنيــن در بخش كودكان نيز 47 پزشــك 
متخصص و فوق تخصــص فعاليت دارند كه 
در 12بيمارستان دوست دار كودك و مطب هاى 

خود به معالجه كودكان مشغولند.
در مجموع شــهر همدان داراى  2 هزار و155
پزشك در تخصص هاى مختلف دارد كه 730
نفر از آنان پزشــك عمومى هستند و 670 نفر 
از آنان متخصص هســتند، البته اين آمار مجزا 
از تعداد پزشــكان داروســاز، روانپزشــك و 

دندانپزشكان شهر همدان است.
جامعه آمــارى رزيدنت ها همــان گروه از 
كادردرمانى كه بيراه نيست اگر مدعى شويم 
آنان در روزهاى كرونايى پابه پاى پرســتاران 
در خط مقدم مبارزه با كرونا قرار داشتند 41

نفر است.
متأسفانه با شيوع كرونا و ترس از دامنگيرى به 
اين بيمارى بسيارى از پزشكان ترجيح دادند در 
بيمارستان ها حضور نداشته باشند و از ظرفيت 
رزيدنت ها براى جبران اين خأل اســتفاده شد 
كه هميــن اتفاق منجر شــد در روزهايى كه 
پيك بيمارى در همدان بيداد مى كند بســيارى 
از بيمــاران و همراهانشــان از نبود پزشــك 
شيفت  بخصوص  بيمارستان ها  در  متخصص 

شب معترض باشند.
ارائه روزانه 20 هزار خدمات پزشكى 

در همدان
در همين راســتا رئيس نظام پزشــكى همدان 
گفت: اگرچه در همدان ممكن است پزشكان 
زيادى فعاليت داشــته باشــند، اما اين 2 هزار 
و155 پزشك آن دســته از افرادى هستند كه 
در سامانه نظام پزشكى همدان ثبت نام كرده اند 

و داراى پروانه طبابت از اين سازمان هستند.
عليرضــا مدركيــان در خصــوص كمبــود 
متخصص ريه نيز در شهر همدان به خبرنگار 
ما گفت: در شهر همدان 3متخصص ريه وجود 
دارد كه همچنان نياز به افزوده شدن اين تعداد 

وجود دارد.
وى همچنين در خصوص قربانيانى كه كرونا 
از جامعه پزشكى استان گرفته است، بيان كرد: 
دكتر اميرحســين ايروانى كه از دندانپزشكان 
نامى همدان بود به به دليل ابتال به كرونا جان 
خود را از دســت داد و نخستين فردى بود كه 
از جامعه پزشكى استان، قربانى كروناويروس 
شــد، البته پزشكان ديگرى را هم در اين ايام، 
از دســت داديم اما علت فوت آنها به صورت 
دقيق مشــخص نبود كه به دليل ابتال به كرونا 

است يا علت ديگرى داشت.
مدركيــان در پاســخ به تعــداد پرونده هاى 
موجود در نظام پزشكى براى قصور پزشكى 
در 5 ماهه امســال نيز، گفت: در حال حاضر 
50 پرونده قصور پزشــكى در نظام پزشكى 
همدان وجود دارد كه بيشترين آن مربوط به 
زنان و زايمان و جراحان عمومى است، البته 
در توضيح بيشــتر اين اطالعات بايد گفت 
به طــور ميانگين روزانه 20 هــزار خدمت 
سرپايى پزشــكى به بيماران در همدان ارائه 
مى شــود كه در مدت 5 ماهه نخست امسال 
پزشــكى  خدمات  حــدود 2ميليون  چيزى 
اســت كه تنها 50 مورد آن با شكايت همراه 
بوده اســت اگرچــه براى قســم نامه اى كه 
پزشكان خورده اند حتى يك قصور هم قابل 

چشم پوشى نيست.

نگاهى به آمار اطباى قطب سالمت غرب كشور انداخته ايم

شهر در سيطره پزشكان!
سنا
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راغفر مطرح كرد
يك توصيه به دولت جديد

 يك كارشــناس اقتصادى بيان كرد: اكنون نياز نيســت كه وزراى 
پيشــنهادى دولت ســيزدهم، برنامه ارائه دهند، بلكه خود دولت بايد 

برنامه بدهد و وزرا مجريان آن برنامه باشند.
حســين راغفر در گفت وگو با ايســنا، گفت: اين افراد نيستند كه بايد 
برنامه ارائه دهند، بلكه خود دولت بايد برنامه مشخصى داشته باشد و 
وزرا، آن برنامه را اجرا كنند، بنابراين، اكنون يك برنامه جامع و دقيق 
از ســوى دولت مغفول مانده اســت كه دولت بايد ابتدا اين برنامه را 
براى كوتاه مدت (6 ماهه نخست) و سپس براى 4 سال اول تهيه كند 

تا مشخص شود كه چگونه و از چه منبعى اين برنامه  اجرا مى شود.
وى افزود: همچنين، مسئوليت هر يك از وزارتخانه ها، تحقق اهداف 
و برنامه هاى جامع دولت اســت كه مسئوالن اين وزارتخانه ها بايد از 
تجربه كافى براى انجام برنامه برخوردار باشند. اين درحالى است كه 
نه دولت فعلى و نه دولت هاى پيشــين برنامه اى نداشــتند كه قابليت 

اجرا داشته باشد.
راغفر بيان كرد: ناهماهنگى هاى بين بخش هاى اقتصادى كشور در 3
دهه از جنگ، ناشى از نبود برنامه دولت بوده است، بنابراين، همواره 
اين انتظار وجود داشــته اســت وزراى دولت مســائل را حل كنند. 
همچنين دولت بايد يك برنامه مشخص داشته باشد و وزرا،  مجريان 

اين برنامه باشند.
وى در ادامه متن صحبت هاى خود در جلسه هم انديشى اقتصاددانان 
با رئيس جمهور كه در روزهاى ابتدايى انتصاب رئيســى به اين سمت 

برگزار شد را در اختيار ايسنا قرار داد كه به شرح زير است:
"اگرچه در اين جلســه، فرصت براى طرح مسائل و راه حل ها كوتاه 
اســت، اما چند نكته مهم را در ادامه بيان مى كنم: 1. شــرايط كشور 
شرايط اضطرارى است كه براى مواجهه با مشكالت اقتصادى نيازمند 
اختيارات متناسب با اين شرايط است كه دولت در شرايط كنونى فاقد 

آن است؛ بنابراين بايد اين اختيارات اخذ شود.
2.  عمده فســاد در كشور، فساد رســمى و قانونى است كه مى توان 
مســتندات آنها را ارائه كرد و بدون مبارزه قاطع با فساد امكان تحقق 
اصالحات اقتصادى منتفى اســت. عالوه بــر اصالحات، فرايندهايى 
كــه منجر به بروز فســاد مى شــود، برخورد با مفســدين كه عمدتًا 
اليگارش هاى درون حكومت هســتند - كسانى كه از درون قدرت به 
ثروت هاى بزرگ دست يافته اند - ضرورت اجتناب ناپذير براى خروج 

از بحران كنونى است.
3 -  بازســازى نقش دولت، نخســتين وظيفه دولت براى بازسازى 

اعتماد عمومى در شرايط كنونى است.
4-  همزمان، دولت بايد ملت ســازى كند به اين معنا كه سياست هاى 
اقتصادى - اجتماعى 3 دهه گذشــته موجب چندپارگى و انشقاق در 
جامعه شــده و وحدت ملى را خدشه دار كرده است. بايد براى ايجاد 
وحدت ملى، جهت گيرى سياست هاى اقتصادى - اجتماعى به كاهش 
نابرابرى هاى بزرگى كه در كشــور پديد آمده اهتمام شــود. توجه به 
طبقات محروم جامعه كه مورد تأكيد امام على(ع) بوده اســت كه آنها 
را ستون دين و مايه اجماع مسلمين و كارسازى و دفع دشمن دانستند 

بايد در اولويت برنامه هاى دولت باشد.
5- يك دهه اســت كه ســرمايه خالص در كشور به دليل شوك هاى 
بزرگ ارزى منفى اســت، يعنــى ميزان ســرمايه گذارى انجام گرفته 
استهالك سرمايه هاى موجود را پوشش نداده است به تعبير بهتر جامعه 
از منابع موجود بهره گرفته و جايگزين نكرده اســت. علت آن را بايد 
در افزايش شديد قيمت ها جست وجو كرد كه در اثر شوك قيمت هاى 
ارز پديــد آمده اند. تا زمانى كــه حباب هاى قيمتى از بين نرفته با اين 
اقتصادى كه باالترين بازده ســرمايه در سفته بازى و سوداگرى است 
امكان ســرمايه گذارى در توليد وجود نــدارد. از هم اكنون در فضاى 
برزخى انتقال دولت شــروع كرده اند به فضاسازى براى دولت بعد كه 
قيمت ها كاهش پيدا نكند. يكى مى گويد توليد هر خودروى داخلى 40

ميليون تومان زيان متوجه خودروســازها مى كند گروهى ديگر قيمت 
محصوالت غذايى را به شــدت افزايش داده است. يكى ديگر قيمت 
مصالح ســاختمان و سيمان را يك شــبه چند برابر مى كند. اينها همه 
فضاســازى براى جلوگيرى از كاهش قيمت هــا و تالش براى حفظ 

حباب قيمت هاست.
6- راه حل برون رفت از بحران كنونى وجود دارد كه با توليد مى توان 
بر همه مشــكالت غلبه كرد. با ايجاد اشتغال مى توان فقر و نابرابرى 
را كاهــش داد اما به طــور قطع با دالر 25 هــزار تومانى توليد يك 
امر غيرممكن اســت. از بين بردن حباب هاى قيمتى و كاهش شديد 
قيمت ها، فرصت هاى سرمايه گذارى در توليد را امكانپذير مى كند كه 
البته بايد همراه با اصالحات در نظام مالياتى و بانكى كشــور باشــد. 
همانطور كه دســتورى مبادرت بــه افزايش قيمــت ارز كردند بايد 
دستورى هم قيمت ارز كاهش داده شود تا فرصت براى كاهش قيمت 
كاالها و سرمايه گذارى امكانپذير شود كه البته همه اينها تنها به شرط 

شكل گيرى عزم سياسى براى انجام اين اصالحات ممكن مى شود".

كمبود 12هزار مگاواتى برق 
 علت خاموشى هاى همدان

 مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان  همدان علت قطعى برق 
در روزهاى اخير را  توازن نداشــتن بيــن توليد و مصرف بيان  كرد و 
گفت: ميزان برق توليد شده حدود 54 هزار مگاوات است كه با توجه 
به مصرف 66هزار مگاواتى مشتركان در زمان پيك با 12هزار مگاوات 

كمبود مواجه مى شويم.
شــيرزاد جمشيدى در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به ظرفيت توليدى 
نيروگاه مفتح، گفت: نيروگاه مفتح داراى ظرفيت توليدى هزار مگاواتى 

بوده كه 7 درصد آن  مصرف داخلى نيروگاه است.
وى با اشــاره به فعاليت نيروگاه هاى خورشيدى استان  همدان، افزود: 
در حال حاضر 48 مگاوات ظرفيت منصوبه انرژى خورشــيدى استان 

است.

تاملى بر اجراى طرح اضطرارى آبرسانى 
به همدان 

 با اجراى طرح اضطرارى آبرسانى به همدان از طريق خط آبرسانى 
تالوار تا حدودى از دغدغه مردم و مسئولين در خصوص كم آبى هاى 

ناشى از خشكسالى و گرماى تابستان كاسته شد.
براســاس آنچه مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان گفته، با بهره 
بردارى از اين طرح 200 تا 250 ليتر در ثانيه آب آشاميدنى مورد نياز 
شــهر همدان تامين مى شود كه اين مقدار معادل 115 درصد كل آب 

مصرفى مشتركان است.
 ســتوده در عين حال تاكيد كرده كه طرح اضطرارى آبرســانى تامين 
كننده حدود 15 درصد آب مورد نياز شــهر همدان اســت و گذر از 
كــم آبى تنها با همكارى شــهروندان و صرفه جويى در مصرف آب 

امكان پذير است.
طرح اضطرارى آبرســانى به همدان در حالى اجرا مى شود كه ميزان 
بارندگى در اســتان در سال آبى جارى نسبت به سال گذشته، بيش از 
42 درصد كاهش داشته و حاال مسئولين اميدوارند با اجراى اين طرح 
بخشــى از كاهش بارندگى جبران شود و البته در كنار اين اميدوارى، 
همچنان بر صرفه جويى و مديريت مصرف از سوى شهروندان تأكيد 

مى شود.
اينكــه در مصرف منابــع آبى و انرژى ها بايد صرفه جويى شــود و 
فرهنگ درســت مصرف كردن در هر شرايطى سارى و جارى باشد، 

امرى مسلم و ضرورى است.
با اين حال آنچه اين روزها شاهد هستيم و نگرانى ها را در خصوص 
تنش آبى تشــديد مى كند، ناشــى از خال يك برنامه راهبردى و بلند 

مدت در حوزه تامين آب  است.
اجــراى طرح هاى اضطرارى حداكثر براى مدتى كوتاه چاره ســاز و 
حائز اهميت است و مانع از شكل گيرى شرايط سخت و جيره بندى 

هاى اجبارى مى شود.
بر اين اســاس رفع مشكل كم آبى و كاهش نگرانى هاى شهروندان و 
مسئولين در اين زمينه مستلزم اجراى طرح ها و برنامه هاى بلند مدت 
و نه كوتاه مدت و اضطرارى است. از اين رو چالش كنونى هشدارى 
اســت براى ما تا به فكر آينده باشــيم و در برنامــه ريزى هاى خود 
دورنماى آينده را آن هم در بلند مدت ببينيم تا چشــم انداز روشــنى 

پيش روى استان در حوزه منابع آبى ترسيم شود.

خريد لوازم يدكى تقلبى، بازى با جان مردم

 معاون بازرسى و نظارت سازمان صمت استان همدان بر خريد كاال 
به همراه فاكتور توســط شهروندان متقاضى خريد لوازم يدكى خودرو 

تأكيد كرد.
مرتضى بيدآبادى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه اگر شهروندان هنگام 
خريد لوازم يدكى خودرو درخواست فاكتور نداشته باشند، قابل پيگيرى 
نيست، گفت: وجود فاكتور به عنوان مدرك از فروشگاه بوده و قابليت 
پيگيرى دارد در حالى كه اگر مشــترى از فروشگاه درخواست فاكتور 
نداشته باشد، ممكن است فروشنده اعالم نفروختن كند، بنابراين توصيه 
مى شود شهروندان هنگام خريد لوازم يدكى خودرو درخواست فاكتور 

داشته باشند.
وى  با اشــاره به اينكه در حوزه لوازم يدكى خودرو شــهروندان بايد 
دقت كافى داشــته باشند و از خريد لوازم تقلبى خوددارى كنند چراكه 
اين موضوع بازى با جان و مال مردم اســت، بر حساسيت لوازم يدكى 
خودروهــاى ويژه حمل ونقل عمومى تأكيد كرد و افــزود:  لوازم اين 
خودروها در صورتى كه تقلبى باشند با جان تعداد زيادى مسافر بازى 

مى شود.
بيدآبادى با بيان اينكه برخى كاالها به صورت قاچاق وارد مى شود، بيان 
كرد: درخصوص كاالى قاچاق تنهــا بحث اقتصادى مورد بحث بوده 
درحالى كه اصل بودن كاال رعايت شــده، اما درخصوص كاالى تقلبى 
كه استانداردهاى الزم را ندارد عالوه بر بحث اقتصادى بحث جانى را 

به دنبال دارد.
وى با بيان اينكه لوازم يدكى خودروها بايد داراى اســتاندارد و كيفيت 
الزم باشند، گفت: برخى لوازم يدكى خودرو مشمول شناسه كاال هستند 
كه از جمله آنها مى توان به باترى، شــمع، صفحه كالچ، ديسك كالچ، 
كيت كالچ، رينگ پيستون، سوپاپ، المپ، لنت ترمز، استارتر،آلتراناتور، 

بلبرينگ و تاير اشاره كرد.
اين مقام مســئول در ادامه افزود: مصرف كنندگان و مردم براى اطالع از 
صحت نشان استاندارد لوازم يدكى بايد كد 10رقمى زير نشان استاندارد 
درج شده بر روى كاالى موردنظر را به شماره 10001517 پيامك كنند 
تا ظرف چند ثانيه پاسخى به آنها داده خواهد شد كه در آن صحت نشان 
استاندارد، تاريخ اعتبار، شركت درخواست كننده، نوع محصول و تاريخ 
صدور قيد شده است. معاون بازرسى و نظارت صمت با بيان اينكه در 
حال حاضر شرايط به گونه اى است كه متقاضيان مى توانند، وضعيت كاال 
را استعالم كنند، گفت: با ارسال شناسه كاال مى توانند از اصل بودن كاال 

اطمينان حاصل كنند.

مديرعامل آبفاى استان همدان خبر داد
از امروز همه خدمات قبوض آب غيرحضورى انجام مى شود

 از امروز دوشــنبه يكم شــهريورماه همه خدمات مربوط به قبوض آب شهرستان همدان به 
صورت غيرحضورى انجام مى شود.

 مديرعامل شركت آب وفاضالب اســتان همدان از ارائه خدمات غيرحضورى قبوض مشتركان 
شهرستان همدان در راستاى رفاه حال مشتركان و به منظور جلوگيرى از ترددهاى غيرضرور خبر 
داد.  به گزارش روابط عمومى آبفاى استان همدان، سيد هادى حسينى بيدار با ارائه توضيحاتى در 
همين خصوص گفت: به منظور رفاه حال مشــتركان، تمامى خدمات مربوط به قبوض مشتركان 

شهرستان همدان از يكم شهريورماه 1400 و به مناسبت گراميداشت روز همدان، از طريق تماس 
با شماره تلفن 122 قابل ارائه خواهد بود .

 وى با تأكيد بر اينكه با توجه به موج پنجم كرونا، ضرورى است مشتركان از مراجعه حضورى 
به مراكز خدماتى اين شركت خوددارى نمايند، بيان كرد: مشتركان شهرى و روستايى شهرستان 
همدان از اين پس مى توانند ضمن تماس با شماره تلفن 122، نسبت به تسويه حساب و صدور 
قبض پيامكى، ثبت و يا تغيير شــماره تلفن همراه، درخواست بررسى صورتحساب، درخواست 
آزمايش كنتور، درخواســت جابه جايى كنتور و انشعاب، درخواســت قطع و وصل انشعاب و 

درخواست تغيير نام اقدام نمايند.
 حسينى بيدار گفت: اين طرح در آينده نزديك در ديگر شهرستان هاى استان نيز اجرايى مى شود.

 روى كار آمدن دولت ســيزدهم، با شعار 
فسادســتيزى، اميد را جهت مبــارزه با يكى 
از موانع توسعه كشــور در جامعه احيا كرد. 
مبارزه با فســاد به عنوان يكى از اولويت هاى 
دولت سيزدهم، نشان دهنده عزم راسخ دولت، 
جهت ريشــه كن كردن فســاد در بخش هاى 
گوناگون دولت اســت كه خــود مى تواند به 
عنوان يك حركت اميدبخش و انگيزاننده در 
اين مجموعه، موجبات اميد و پويايى بيشــتر 
را در كشور فراهم نمايد. به  طورقطع حركت 
دادن افراد جامعه در يك مســير مقرر و مورد 
پذيرش نظامــات ادارى و حقوقى به مراتب 
مورد انتظار و البتــه از الزامات اداره صحيح 
جامعه است، به طورى كه افراد در آن احساس 
كنند دير يا زود بازتاب متناسب با رفتار خود 
را دريافت خواهند كــرد و اين طرز فكر كه 
فرقى نخواهد كرد كــه رفتار چگونه خواهد 
بــود در ذهن افراد آن حاكم نگــردد. طبيعتًا 

يكــى از ابزارهاى تحقق اين مهم 
طراحى و اجراى تشكيالت مرتبط 
ناهنجارى هاســت.  با  برخورد  با 
به بيــان ديگر مبارزه با فســاد و 
اســتقرار تشكيالت مرتبط و الزم 
آن يكــى از راه هاى ســوق دادن 
افــراد به ســمت حركت در يك 
مســير صحيح است كه هر اندازه 
سيســتم مربوط به آن بهتر عمل 

نمايد، طبيعتًا بازخورد آن در زندگى اجتماعى 
و فردى افراد مؤثرتر خواهد بود.

در كشــور مــا نيز بــه فراخــور موضوع و 
شرايط حاكم، ســازمان هايى به عنوان متولى 
امــر تعريف شــده اند لكن به نظر مى رســد 
اولويت قرار گرفتــن موضوع به عنوان يكى 
از اولويت هاى رئيس جمهور منتخب مى تواند 
تا حــد زيادى گوياى اهميــت و البته ميزان 
تخمينى آن توســط وى باشد و اما بسيار بَيِن 
است اين پرســش را كه ميزان فساد در نظام 
ادارى كشور تا چه اندازه است؟ را نمى توان 
به طور دقيق پاســخ داد، لكن برآيند آنچه در 
اين سيستم اتفاق مى افتد گوياى آن است كه 
مبارزه با آن، امرى الزم، اولويت دار، با ارزش 
و البته ســخت و پرهزينه خواهد بود. هرچند 
هم اينك تعداد ســازمان هاى متولى مبارزه با 
فساد در كشور كم نيستند، اما به نظر مى رسد 
ميزان فســاد ادارى قابل توجه است و احتماالً 
يكــى از داليل آن، هميــن موضوع نبود يك 
متولى مشخص اســت. لكن قبل از پاسخ به 
اين پرسش براى مبارزه كامل با فساد چه بايد 
كرد ابتدا به اين پرسش پاسخ داده مى شود كه 
اساسًا خواســتگاه هاى فساد در ابعاد مختلف 
ادارى، اخالقى، مالى و حقوقى در بدنه نظام 
اجرايى كشــور ما كدامند؟ در پاسخ ابتدا بايد 
يادآور شــد كه به طوركلى و طبيعى، زمانى 
مى توان مدعى شــد در جايى فسادى شكل 
گرفته اســت كه قانون به درستى اجرا نشده 
است و به بيان ديگر انحرافى در نحوه اجراى 

آن رخ داده است. 
و اما خاستگاه ها از نگاه نگارنده:

1-اختيــارات مديران: نفــس اختيار دادن به 
مديران امرى كامًال پسنديده و البته الزم و در 
بسيارى از جاها منشأ اثرات بزرگ و باارزشى 
بوده اســت. به هرحال مدير هر مجموعه اى 
با توجه به وظايف و مســئوليت هاى محوله، 
بــه اختياراتى نياز دارد تــا در صورت لزوم 
از آنها جهــت بهتر انجام شــدن كارها بهره 
ببــرد. ممكن اســت مدير يــك مجموعه به 
فراخور شــرايط و وظايف و بنا بر تشخيص 
خود نياز داشــته باشد تا در چينش، آموزش، 
تنبيه، تشويق نيروى انسانى، نحوه استفاده از 
بودجه كه به مجموعه اش اختصاص داده شده 
است، ساختار سازمانى سازمانش، نحوه تهيه 

مواداوليه و اسباب و لوازم و... 
به اختياراتى احتياج داشته باشد. 
موجود  وضعيت  براينــد  لكن 
نظام ادارى كشــور آن است كه 
اختيارات مديران در بســيارى 
فردگرايى  فرهنــگ  بــا  مواقع 
حاكم بر جامعه و نيز شــرايط 
فرهنگــى و اقتصــادى موجود 
درآميخته شده و موجبات فساد 
در اين مجموعه را فراهم كرده است. بسيارى 
از اســتخدام ها، انتصاب هــا، تخصيص هــا، 
جابه جايى هــا، امضاها، تأييدهــا، تكذيب ها، 
خود يا اصل فسادند و يا بسترساز فساد بوده 
كه ريشه در برخى اختيارات تعدادى مديران 
دارد.تفويض اختيار به مديران در بسيارى از 
امور، بدون وجود نظارت كافى مقدمات فساد 
در ادارات را فراهم كرده اســت. اينكه مدير 
يك مجموعه بتواند تعداد قابل توجهى از افراد 
را استخدام، انتصاب و جابه جا كند، معنايش 
چيــزى جز باندســازى و نان قــرض دادن 
و به تعبيرى باز كردن بســاط فســاد در يك 
مجموعه نمى باشــد و بنابراين بايد اختيارات 
داده شــده به مديــران داراى داليل منطقى، 
همراه با نظارت و البته در بســيارى از جاها، 
محدوديت بيشترى باشد. به طور كلى مى توان 
گفت هر اختيارى كه قابليت سوء استفاده را به 
مدير مربوط بدهد بايد يا كًال حذف شــود يا 
اينكه با نظارت جدى و كافى عناصر نظارتى 

مورداستفاده قرار گيرد.
2-شــرايط اقتصــادى و فرهنگــى حاكــم: 
فرهنــگ فردگرايى حاكم بر جامعه، بســتر 
ديگرى براى فســاد در سيستم ادارى كشور 
و بخصوص بخش اجرايى آن اســت. دولت 
با بيشــترين ميزان نيــروى انســانى و البته 
متنوع ترين مجموعه به لحاظ وظيفه و طبيعتًا 
گســترده ترين قوه به لحاظ كثــرت و تنوع 
ســازمان هاى مجرى در مقايســه با ساير قوا 
مى تواند نقش بى بديلى در جلوگيرى از فساد 

و حتى مبارزه با آن بازى كند. 
هرچند نبايد نقش ســاير عوامل مانند شرايط 
اقتصادى را در ايجاد و گسترش فساد ناديده 
گرفت، لكن دولت با ابزارهايى كه در اختيار 
دارد مى توانــد تا ميــزان قابل توجهى در اين 

زمينه نقش ايفا كند.
 وضع انواع تحريم ها كه در چند ســال اخير 
شدت يافته است و در نتيجه كم ارزش شدن 
ريال و بالطبع تورم افسارگسيخته و در نهايت 
سخت شدن تأمين معيشت در كنار فردگرايى 
و چشم و هم چشمى حاكم بر فرهنگ جامعه، 
خود بســتر ديگر فساد است كه الزم است تا 
متوليان امر با اصالح نظامات اقتصادى و كار 
بر روى نظامــات فرهنگى، با رويكرد كاهش 
فساد، نسبت به موضوع رسالت خود را انجام 

دهند. فاصله طبقاتــى موجود و تالش براى 
جهش از طبقه اى به طبقه باالتر به هر شــكل 
ممكن، الجــرم يكى از مقدمات گســترش 
رشــوه گيرى در ميان تصميم گيران از سطوح 

كارشناسى به باالتر در دولت است.
3-نبود يك ســازمان متولى مشخص: تعدد 
ســازمان هاى متولى امر مبارزه با فســاد در 
مجموعه، خود به نظر مى رسد يكى از موانع 

اساسى مبارزه با فساد در كشور باشد.
 به بيان ديگر نداشتن يك مسئول مشخص و 
امكان نداشتن مراجعه و بازخواست آن خود 
مانعى جدى بر ســر راه رسيدن به وضعيت 
مطلوب است. وجود چندين سازمان نظارتى 
در دولت و ســاير قوا و همچنين بخش هاى 
ديگــر حاكميــت على رغم تمــام تالش ها 
و موفقيت هــا، بــه نظر مى رســد خود مانع 
جــدى مبارزه با فســاد هســتند. به هرحال 
انجــام چنين مهمى نيازمند تعيين يك متولى 
مشــخص اســت به طورى كه عالوه بر امر 
مبارزه و داشــتن برنامه جامــع و بلندمدت، 
به طور مســتمر گزارشات اقدامات مربوط و 
نيــز ميزان تحقق برنامه را به مردم ارائه دهد 
و مــردم نيز، طرف خود در اين خصوص را 
شــناخته و هرگاه الزم شــد، به آن رجوع و 

كنند. بازخواستش 
4-اختصاص سوبســيد: در برخــى از مواقع 
يكــى از راهكارها و البتــه الزامات حمايت 
از برخــى از گروه ها در جامعه اســت كه در 
بســيارى از كشورها نيز به فراخور تعريف و 
اجرا مى شود وليكن تعريف آن در بخش هاى 
مختلف اقتصادى به منظــور حمايت از يك 
جامعه هــدف بدون نظارت كافــى بر نحوه 
اجرا، بستر ديگرى از فســاد است، كه بنا بر 
ظواهر امــر و به ويژه در چند ســال اخير و 
به طــور نمونه در موضــوع ارز، اتفاق افتاد. 
تجربــه اى گران كــه اميد اســت در دولت 
سيزدهم نه تنها شــاهد فساد در اين حوزه و 
ساير حوزه هاى مشابه نباشيم، بلكه اميد است 
اجازه شــكل گيرى چنين سيســتم هايى داده 
نشود. به بيان بهتر همواره بايد در اتخاذ يك 
تصميــم، تمامى جوانب امر را در نظر گرفت 
و از در نظرگرفتــن يــك بعد بــدون لحاظ 
كردن ساير ابعاد اجتناب كرد. در نظر گرفتن 
كشــور  اقتصادى  فرهنگى،  شــرايط  توأمان 
در تصميمــات جهت مبارزه با فســاد امرى 
اجتناب ناپذير است كه اميد است با روى كار 
آمدن دولت سيزدهم عالوه بر تأكيد بر لحاظ 
كردن تمامى ابعاد يك تصميم توسط مديران، 
خألهاى قانونى موجود و نيز تقويت سيستم 
نظارتى مرتبط با تمامــى تصميمات ممكن، 

اتفاق افتد.
5-پايين بودن ريســك فساد: به نظر مى رسد 
باال نبودن ريسك فساد يكى ديگر از مقدمات 

گســترش فســاد در نظام ادارى كشور باشد. 
گواه ايــن ادعا تاخت وتاز فســاد ، على رغم 
تمام تشكيالت و برخوردهاى موجود است. 
احتماال اگر مجازات هاى ســنگين ترى براى 
موضوع در نظــر گرفته شــود بتواند تا حد 
قابل توجهى در كاهش ميزان فساد مؤثر واقع 
شــود. به بيان ديگر بايد ميزان مجازات ها تا 

حدى باشد كه فساد به صرفه نباشد. 
بنابراين با توجه به مطالبى كه بيان شد به نظر 
مى رسد اقدامات ذيل جهت مبارزه تام با فساد 

الزم و غيرقابل اغماض است:
1- تجميع و البته مشخص كردن يك سازمان 
واحــد به عنــوان متولى مبارزه با فســاد در 

سيستم ادارى كشور. 
2-اصــالح و محدود كردن اختيارات مديران 
جهت استخدام، انتصاب و جابه جايى در بدنه 
دولــت و به بيان ديگر حرفــه اى اداره كردن 
نظامات گوناگون سيســتم ادارى و پرهيز از 
هرگونه برخوردهاى سياســى و سليقه اى با 
افراد و نيز چابك سازى دولت تا حد امكان.  

3- باال بردن ريسك فساد.
4- تعريف مشــوق هاى الزم براى كسانى كه 
جهت مبارزه با فســاد با دستگاه هاى مربوط 
همــكارى مى كنند و همچنيــن تأمين امنيت 

الزم آنها. 
5-اســتفاده از ظرفيت فرهنگ به طور خاص 
و كامل به گونه اى كه اثرات اجتماعى فســاد 

براى آحاد افراد جامعه تبيين گردد.
6- تشويق سازمان ها و افراد سالم و همچنين 
ارتقاى كســانى كــه در باالتريــن درجات 

سالمت ادارى قرار دارند.
7- اســتفاده بيشــتر و البته تمــام و كمال از 

ظرفيت مذهب جهت مبارزه با اين مقوله.
8- تقويــت روحيــه فسادســتيزى جوانان 
و نوجوانان بــا بهره گيــرى از ظرفيت نظام 

آموزش عالى و نظامات آموزشى ما قبل آن.
9- جامع نگرى نسبت به موضوع به طورى 
كــه صرفًا مجريان و كاركنان دولت و ســاير 
دســتگاه مدنظر قرار گرفته نشــوند و تمامى 
افراد جامعه به عنــوان عناصر مؤثر در ايجاد 

و مبارزه با فساد مورد مداقه باشند.
10 - بررسى مستمر خاســتگاه هاى فساد با 
استفاده از انواع پژوهش و در نتيجه آن، يافتن 

راهكارهاى مؤثر و نيز بهبود دائم آنها.
11- اســتفاده از نيروهــاى موجه و داراى 
ســابقه مناســب جهت مبارزه با فســاد در 

مجموعه
12- تا حد امــكان، جلوگيرى از اختصاص 

انواع يارانه و سوبسيد.
اميد اســت، با اخالص، اراده و تجربه اى كه 
از رئيس دولت، در راه مبارزه با فســاد سراغ 
داريم، بزودى شــاهد اتفاقات جامع و منشأ 

اثرى در اين حوزه باشيم.

اداره كل  حقوقــى  و  امــالك  معــاون   
راه وشهرســازى استان همدان از رفع تصرف 
و خلع يــد  5 هزار و170 مترمربع از اراضى 
ملى اســتان همدان به ارزش 75 ميليارد ريال 

خبر داد.
به گزارش ايســنا، عليرضــا صارمى گفت: 
4 مورد رفــع تصرف از اراضــى دولتى در 
اســتان همدان به مســاحت 5 هزار مترمربع 

در مردادماه ســالجارى توسط نيروهاى يگان 
حفاظت از اراضى اداره كل راه وشهرســازى 

استان همدان انجام شد.
وى بيان كرد: اراضى رفع تصرف شده، واقع در 
مناطق حيدره، دره دوستعلى، روستاى فقيره به 

سمت خاكو، تپه امام گل و منطقه خاكو بود.
صارمى گفت: متخلفــان در چند قطعه و در 
حدود 150 مترمربع از اراضى تصرفى مذكور، 

اقدام به ساخت وساز غيرمجاز كرده بودند كه 
يگان حفاظت اداره كل راه وشهرسازى استان 

همدان، اقدام به تخريب آن كرد.
اداره كل  حقوقــى  و  امــالك  معــاون 
راه وشهرســازى همــدان، بيان كــرد: يگان 
حفاظــت اداره كل راه وشهرســازى اســتان 
همدان، به صورت مســتمر و شــبانه روزى، 
تحــركات احتمالى در اراضى دولتى واقع در 

محدوده و حريم شــهرهاى اســتان را رصد 
مى كند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، 
موضوع را مورد بررسى و پيگرد قضائى قرار 

مى دهد.
صارمى در پايان، گفت: شهروندان مى توانند 
در مواجهه با هرگونه زمين خوارى، با شماره 
تلفن شبانه روزى 1656 يگان حفاظت، تماس 

بگيرند.

دولت، فسادستيزى و الزامات تحقق

مهدى خان بابايى نوا 

رفع تصرف 5 هزار متر از اراضى دولتى همدان در مردادماه
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ستاره هاى كشتى استان در تيم ملى 
 2 ستاره مطرح كشتى استان همدان از سوى كادرفنى تيم ملى كشتى 

كشورمان به اردوى آماده سازى دعوت شدند.
اردوى تيم ملى كشــتى آزاد بزرگســاالن براى حضور در رقابت هاى 

جهانى نروژ از ديروز در خانه كشتى شهيدمصطفى صدرزاده آغاز  شد.
مهدى حاجيلوئيان كه با كسب مدال نقره مسابقات جهانى جوانان روسيه 
خوش درخشيد، اكنون به تشــخيص كادرفنى تيم ملى بزرگساالن به 
اردوى آماده سازى دعوت شده است. حاجيلوئيان در وزن 92 كيلوگرم 
با 3 كشتى گير ديگر براى رسيدن به دوبنده اصلى تيم ملى تالش مى كند،

همچنين صادق گودرزى نايب قهرمان ســابق المپيك2012 لندن و از 
مربيان مســتعد كشتى استان همدان نيز به كادرفنى تيم ملى بزرگساالن 
دعوت شده است.وى پيش از اين سابقه مربيگرى در تيم ملى نوجوانان 

را در كارنامه خود داشت.

2 بانوى همدانى در تيم ملى فوتبال
 2 بانوى فوتباليست همدانى در تركيب تيم ملى كشورمان به منظور 
شركت در اردوى تداركاتى و انجام2ديدار دوستانه با تيم ملى ازبكستان 

عازم تاشكند شدند.
شاگردان مريم ايراندوســت براى برگزارى 2ديدار دوستانه با تيم ملى 

فوتبال بانوان ازبكستان، راهى تاشكند پايتخت ازبكستان شدند.
در اين تيم اعزامى نام 2فوتباليست استان همدان نيز به چشم مى خورد. 
زهرا خواجوى و مرضيه نيكخواه ملى پوشان همدانى در تاشكند هستند.
تمرينات و ديدارهاى دوستانه تيم ملى فوتبال بانوان به منظور حضورى 
G پرقدرت در رقابت هاى جام ملت هاى فوتبال بانوان آسيا و در گروه

انجام مى شــود. 31 بازيكن در تركيب تيم ملى فوتبال بانوان كشورمان 
عازم ازبكستان شدند.

احداث بزرگترين زورخانه كشور در همدان
 بزرگترين زورخانه كشور با اعتبار 16ميليارد تومان در همدان احداث 

مى شود.
حميد ســيفى مديركل ورزش وجوانان اســتان به همــراه حميدرضا 
حاجى بابايى نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى 
از روند عمليات اجرايى پروژه زورخانه بين المللى همدان بازديد كردند.
در اين بازديد حميد ســيفى با اشــاره به اينكه اعتبــار موردنياز براى 
بهره بــردارى از اين پروژه 16ميليارد تومان اســت كه تاكنون از محل 
اعتبارات ويژه جذب شده در 2هزار و 200 مترمربع مساحت در 2 طبقه 

در دست ساخت است.
وى با بيان اينكه در اين مجموعه ورزشى 3 سالن تخصصى باستانى كاران، 
سالن سونا و جكوزى، بدنسازى و خوابگاه پيش بينى شده است، گفت: 
اميدواريم با همراهى و همدلى هرچه بيشــتر مســئوالن استان بتوانيم 
اقدامات خوبى در راستاى توســعه ورزش و زيرساخت هاى ورزشى 

همدان انجام دهيم.
سيفى با بيان اينكه خوشبختانه مجمع نمايندگان استان همدان در راستاى 
توسعه همه جانبه قدم برمى دارند، افزود: جا دارد از پيگيرى هاى مستمر 
و مجدانه حاجى بابايى در راستاى جذب اعتبار براى پروژه هاى ورزشى 
اســتان همدان قدردانى كنيم چراكه اگر پيگيرى نباشدبه طورقطع اقدام 

مثبتى صورت نمى گيرد.

حاجيلوئيان قهرمان مى شد اگر...
 مهــدى حاجيلوئيان كشــتى گير 
كشــور  جوانان  ملى  تيــم  همدانى 
جوانــان  قهرمانــى  مســابقات  در 
جهان در روســيه توانست با عنوان 
نايب قهرمانــى پس از 9 ســال نام 
همدان را بار ديگر در ميادين جهانى 

طنين انداز كند.
ــن  ــت اي ــوان گف ــرأت مى ت ــه ج ب
تنهــا  همدانــى  بلندقامــت  دالور 
ــود كــه كشــتى  ايرانــى را  ملى پــوش ايرانــى در ايــن مســابقات ب
ــا اجــراى فنــون  ــار ب ــه صــورت تمام عي در ايــن ميــدان بــزرگ ب
ــا  ــردن در كش وقوس ه ــل و روك ــر از بغ ــچ و زي ــر فيتيله پي بك
در معــرض نمايــش گذاشــت، همــه كشــتى گيران مازنــى در 
عين حــال تمام قــد فقــط جســارت جنگندگــى و زيرگيــرى 
ــد،  ــرار مى دادن ــتور كار ق ــك را در دس ــارج تش ــه خ ــت ب هداي
ــاد  ــا را ي ــا م ــراى فيتيله پيچ ه ــا اج ــى ب ــان همدان ــى حاجيلوئي ول

عليرضــا حيــدرى مى انداخــت.
حاجيلوئيــان در دور دوم مســابقات پــس از پشــت ســر گذاشــتن 
ــه جــدال پرداخــت  ــه ب ــا كشــتى گير تركي ــتراحت ب ــك دور اس ي
ــان  ــر در هم ــچ 10برصف ــرى و فيتيله پي ــا يــك زيرگي ــه وى را ب ك
ــا در  ــرد ت ــروزى ك ــاكام از پي ــت ن ــم نخس ــن تاي ــق آغازي دقاي
ــن  ــترس اي ــه اس ــه هم ــتان ك ــل ارمنس ــود مقاب ــتى دوم خ كش
ــدار خــود  ــان اقت ــاز هــم حاجيلوئي ــى ب كشــتى گير را داشــتند، ول
ــا  ــز ب ــى را ني ــتى گير ارمن ــن كش ــت و اي ــش گذاش ــه نماي را ب
ــه تشــك دوخــت و كار  ــر ب ــارش 10برصف ــاى مرگ ب فيتيله پيچ ه

ــرد. ــول ك ــى موك ــه نيمه نهاي را ب
در نيمه نهايــى كشــتى گير آفريقــاى جنوبــى كــه خــوب درك 
كــرده بــود راهــى جــز رده بنــدى را نمى توانــد انتخــاب كنــد ولــى 
ــم  ــه او ه ــه ب ــه پســر رشــيد هگمتان ــازد ك ــود خــوب بب ــده ب آم
رحــم نكــرد تــا 10برصفــر كار را تمــام كنــد و راهــى فينــال شــود، 
ــود  ــه ب ــرار گرفت ــكا ق ــتى گير آمري ــل كش ــه مقاب ــال ك ــا در فين ام
مى تــوان گفــت حاجيلوئيــان بــا تاكتيــك زياده خواهــى همــان 10
بــر صفــر كــردن وارد ميــدان شــد غافــل از اينكــه ايــن كشــتى گير 
ــك  ــش ي ــر پاهاي ــه اگ ــود ك ــده ب ــن ش ــا روش ــط آناليزوره توس
ــم  ــان تاي ــا پاي ــورده اســت و ت ــره خ ــد گ ــم باش ــار ه ــه كن لحظ
ــه ايــن  ــا ديگــر نكت ــد، ام ــان فيتيله پيــچ كن ــداد حاجيلوئي اجــازه ن
فينــال هــر 2كشــتى گير جــدا كشــتى  مى گرفتنــد و جــزء برنامــه و 
ــبد  ــان مى توانســت بچس ــر حاجيلوئي ــى اگ ــود، ول ــان ب تاكتيك ش
ــا هــم جنب وجوشــش را بگيــرد هــم راه را  بــه ايــن كشــتى گير ت

ــم مى خــورد. ــرى رق ــدد نتيجــه بهت ــه روى او ببن ب
ــى طــال را  ــه آخــر مثــل يزدان ــا چــه مى شــود كــه در 15 ثاني *ام

ــد؟ ــره عــوض مى كن ــا نق ب
حاجيلوئيــان بــه همــان 2 پوئــن راضــى شــده بــود كــه كار تمــام 
ــراى  ــه ب ــيد ك ــى مى رس ــن آگاه ــه اي ــد ب ــى باي ــت، ول ــده اس ش
شــده اند و هــر لحظــه  آمريكايى هــا لحظه هــا قيمت گــذارى 
آمــاده حملــه هســتند و حاجيلــوى مــا از نظــر روانــى خــوب بــود 

ــد. ــدان مى ش ــن وارد مي ــى نوي ــا تاكتيك ــال ب ــد در فين ــط باي فق
* مصطفى ساجدى

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

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

برابر رأي شماره 140060326006000505- 1400/04/29 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبــت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضــى آقاى على زارعى فرزند 
نجف على به شــماره شناسنامه 14 به شماره كدملى 0535116675 از اراك ششدانگ 
يك باب ساختمان به مســاحت 100/05 مترمربع قسمتي از پالك يك اصلي واقع در 
بخش چهار مالير خريدارى از مالك رســمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 163)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/16

حسن ابراهيم قاجاريان 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شــماره 140060326002000210 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
كبودرآهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على بهمنى فرزند شعبانعلى به 
شماره شناســنامه 2658 صادره از كبودرآهنگ در يك باب مغازه به مساحت 22/80 
مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 579 فرعى از 268 اصلى واقع شهر كبودرآهنگ 
خريدارى عادى از مالك آقاى سيفعلى نجارى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 194)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/01

محمدصادق بهرامى
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ

مجموعه عليمراديان تجهيز مى شود
 با توجه به در پيش بودن برخى از مسابقات آسيايى و ملى، خوابگاه مجموعه ورزشى 

عليمراديان نهاوند بزودى تعمير و تجهيز مى شود.
مديركل ورزش وجوانان استان در بازديد از زيرساخت هاى مجموعه ورزشى عليمراديان 
نهاوند و شهر گيان، گفت: در راستاى تعمير و تجهيز خوابگاه ورزشى مجموعه عليمراديان 

نهاوند هرچه در توان داشته باشيم به كار مى گيريم. 
حميد ســيفى با اشــاره به راه اندازى ســايت كمپ تيم هاى ملى براى نخســتين بار در 
استان همدان، بيان كرد: معرفى زيرســاخت هاى ورزشى استان و ارائه خدمات ورزشى 

به شــيوه هاى نوين يكى از اهداف راه اندازى اين ســايت بود چراكه سطح ارتفاع استان 
همدان و وجود زيرساخت هايى همچون مجموعه ورزشى شهيدحاجى بابايى در مريانج 
و مجموعه ورزشــى عليمراديان نهاوند ظرفيت پاسخگويى به نياز تيم هاى ملى كشور و 

كشورهاى حاشيه خليج فارس را دارا ه ستند.
وى با اشاره به خريدارى 30 عدد ميز تنيس  روى ميز براى توسعه اين رشته ورزشى، بيان 

كرد: تعدادى از اينها را به شهرستان نهاوند اختصاص مى دهيم.
سيفى گفت: توسعه رشته هاى مختلف ورزشى و ارتقاى جايگاه ورزشى استان همدان 
و شهرســتان نهاوند نيازمند عزمى همه جانبه و هم قســم شــدن براى موفقيت است و 
اميدواريم در اين راســتا بيش  از پيش اثرگذار باشد. بايد نسبت به رفع مشكالت اقدام 

و براى حضور گردشــگران ورزشــى با توجه  به وجود كوه هاى مرتفع گرين، ســطح 
ارتفاع و آب وهواى مســاعد شهرستان ظرفيت سازى كنيم. شهرستان نهاوند معدن ناب 
اســتعدادهاى ورزشى است كه براى شكوفا شدن هرچه بيشتر آنها بايد همه متوليان و 

دستگاه هاى مسئول تالش كنند.
وى از اختصــاص 900 ميليــون تومــان اعتبــار بــه زميــن چمــن شــهر گيــان خبــرداد 
و بيــان كــرد: ســاخت ايــن زميــن چمــن در دســتور كار اســت و تاكنــون بخشــى از 
كار آن انجــام شــده و بــا توجــه بــه اختصــاص حــدود 900 ميليــون تومــان اعتبــار 
در ســالجارى بــه ايــن پــروژه، تســريع در رونــد ســاخت ايــن پــروژه در دســتور كار 

قــرار گرفتــه اســت.

آگهى مزايده  عمومى فروش امالك اداره كل بهزيستى استان همدان
 (نوبت اول)

روابط عمومى اداره كل بهزيستى استان همدان

اداره كل بهزيستى استان همدان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 51/111473 مورخه 1399/07/22 وزارت امور اقتصادى و دارايى سه مورد از 
اموال غير منقول تحت مالكيت خود را از طريق مزايده عمومى با جزئيات مندرج در اسناد مزايده، با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت

 www.setadiran.ir و با شماره مزايده 2000000103000002 ثبت شده در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واگذار نمايد.
مشخصات امالك:

*زمان انتشار در سايت: ازساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخه 1400/06/01 تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخه 1400/06/18
*مهلت دريافت اسناد مزايده: ازساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخه 1400/06/01 تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخه 1400/06/08

*تاريخ بازديد: از 1400/06/01 لغايت 1400/06/18 از ساعت 8 تا ساعت13 (بازديد از امالك الزامى مى باشد.)
*مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: ازساعت 8 صبح روز دوشنبه  مورخه 1400/06/01 لغايت ساعت 13 روز پنجشنبه  مورخه 18 /1400/06

*زمان بازگشايى: ساعت 8  صبح  روز شنبه مورخه 1400/06/20 
*زمان اعالم به برنده: ساعت 11 روز يكشنبه مورخه 1400/06/21

*قيمت پايه و مبلغ تضمين  طبق جدول فوق اعالم گرديده است.
*مبلغ تضمين در مزايده به صورت ضمانت نامه معتبر بانكى داراى اعتبار 90 روز  از آخرين مهلت تسليم پيشنهادها. 

*واريز وجه به شماره حساب 610100004065034507730276IR  با شناسه واريز 901131500100000000000000000001 بانك مركزى بنام تمركز وجوه سپرده 
جارى اداره كل بهزيستى استان همدان 

*واريز الكترونيكى از طريق سايت ستاد ايران.
*شركت كنندگان در مزايده مى بايست ضمانتنامه و فيش بانكى را پس از بارگذارى و ارسال از طريق سامانه ستاد در پاكت در بسته  قرارداده و پس از ثبت 

در دبيرخانه حداكثر تا ساعت 13 روزپنج شنبه مورخه 1400/06/18 به صورت دستى تحويل دفتر حراست اداره كل بهزيستى استان همدان نمايند.
*ضمنا رعايت موارد ذيل الزامى است :

1- برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد و تمامى مراحل فرآيند مزايده شامل دريافت اسناد مزايده،پرداخت تضمين 
شركت در مزايده،ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مى باشد.

2- تمامى اطالعات امالك مورد مزايده شامل مشخصات،شرايط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزايده،قابل مشاهده،بررسى و انتخاب مى باشد.
3- جهت هماهنگى براى بازديد از امالك مذكور با شماره 38281111-081 تماس گرفته شود.
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قيمت پايه كارشناسى متراژآدرسشرح ملك با پالك ثبتىرديف
به ريال

مبلغ تضمين به 
ريال

ششدانگ عرصه و عيان ساختمان با 1
پالك ثبتى 2645 فرعى از 4 اصلى

شهرستان بهار 
  شهر مهاجران

279/284,350,000,000217,500,000

ششدانگ عرصه و عيان پالك ثبتى 2
73 فرعى از 6 اصلى

شهرستان مالير-  روستاى 
شوشاب

272/892,900,000,000145,000,000

ششدانگ پالك ثبتى 2 فرعى از 3
189 اصلى

شهرستان كبودراهنگ - 
روستاى گزل ابدال

1440010,080,000,000504,000,000 ن تان ھمدا ق ا روی  وز  نر  تان ھمدا ق ا روی  وز  ر 

 جهــش بى وقفه ويروس كرونا 
در بين مــردم كشــورمان اگرچه 
تلخى هايى را به دنبال داشته است، 
امــا فرصتى طاليى را براى ورزش 
به  ورود  بــراى  همدان  طناب زنى 

ميدان رقابت جهانى مهيا كرد.
شــيوع ويروس كرونا هر اندازه كه 
فعاليت گسترده و آزادانه گروه هاى 
ورزشى را محدود و حتى در برخى 
مواقع به تعطيلى مطلق كشاند، اما 
ايــن امكان را براى اســتعدادهاى 
همدان  طناب زنى  ورزش  بالقــوه 
ايجاد كرد تا پس از سال ها شرايط 
حضور در مسابقات جهانى را پيدا 

كنند.
طناب زنــى يكــى از رشــته هاى 
زيرمجموعه فدراسيون ورزش هاى 

همگانى كشــور است كه با داشــتن سازوكار 
جهانى، هم اكنون جزو رشــته هاى رسمى در 

ورزش دنيا به شمار مى رود.
همه ســاله مســابقات اين رشــته ورزشى در 
آيتم هاى مختلف در سطح جهان برگزار مى شود 
و اســتقبال بسيار خوبى از ســوى كشورهاى 

مختلف از آن مى شود.
ورزشــى كه اكنون پس از چندسال برگزارى 
رقابت هاى جهانى، از جايگاه ويژه در كشورهاى 
مختلف بخصوص قاره آسيا برخوردار است و 
استعدادهاى جهانى مى كوشند تا در اين رشته به 

مدال خوش رنگ برسند.
به گــزارش ايرنا، طناب زنى همــدان درحالى 
كه عمر فعاليت كوتاهى دارد، اما در ســال هاى 
اخير با تمرين منظم و منســجم گوى سبقت 
را از تيم هــاى مطرحى همچون تهران ربوده و 
در صدر قهرمانى در اين رشته ورزشى ايستاده 
اســت.اين ورزش از ســال 1395 در همدان 
به طوررسمى شــكل گرفت و كمتر از 2 سال، 
ورزشــكاران مستعد اين اســتان توانستند در 
مسابقات كشــورى حايز مدال هاى رنگارنگ 
شوند. همدانى ها در سال هاى اخير همواره جزو 
بهترين ها بوده اند و درخشــش آنها در عرصه 
ملى موجب شده تا همه ساله جواز حضور در 

مسابقات جهانى را به دست آورند.
اســتعدادهاى طناب زنى همدان همه ســاله با 
برگزارى مسابقات كشورى نه تنها به مدال هاى 
خوش رنگ دست مى يابند، بلكه سهميه حضور 

در رويداد جهانى را كسب مى كنند.
فاطمه ربانى، كيميا فرجيان، فائزه خضريان، سارا 
ربانى، ندا سهرابى، زهرا بيات، كيميا ببرى نيك 
و كيانا ببرى نيك نفراتى هستند كه در سال هاى 

گذشــته همواره بــراى همــدان افتخارآفرين 
بوده اند.

امســال نيز نه تنها شــاهد درخشــش بانوان 
طناب زن در مســابقات كشورى و انتخابى تيم 
ملى بوديم، بلكه در بخش پسران نيز اين افتخار 

نصيب همدانى ها شد.
ورزشكاران پســر و دختر رشــته طناب زنى 
استان در مسابقات طناب زنى قهرمانى كشورى 
و انتخابــى تيــم ملى كه به صــورت مجازى 
برگزار شــد، با كسب 7 مدال رنگارنگ خوش 
درخشــيدند.اين مســابقات با شــركت 105

ورزشــكار از اســتان هاى مختلف كشور و با 
قضاوت 10 داور برگزار شــد و ورزشــكاران 

همدانى 7 مدال رنگارنگ به دست آوردند.
در اين پيكارها و در رنكينگ  سرعت  30 ثانيه  
دختران  رده  سنى  12 تا 15 سال زهرا حسينى، 
فائزه خضريان و فاطمه ربانى به ترتيب مقام هاى 

چهارم، هفتم و يازدهم را كسب كردند.
در رنكينگ دبل آندر  30 ثانيه دختران  رده  سنى 
12 تا 15 ســال زهرا حسينى از همدان قهرمان 
شد، فاطمه ربانى عنوان ششم را كسب كرد و 

فانزه خضريان چهاردهم شد.
همچنين در رنكينگ  سرعت  30 ثانيه  دختران  
رده  سنى 16 تا 18 سال كيانا ببرى نيك قهرمان 
شد، كيميا ببرى نيك عنوان دوم را كسب كرد و 
در رنكينگ  ســرعت 3 دقيقه  دختران  رده  سنى 
16 تا 18 ســال كيميا ببرى نيك مقام سوم را به 

دست آورد.
در بخش پسران و در رنكينگ  سرعت  30 ثانيه  
رده  ســنى  12 تا 15 ســال نيز مصطفى وكيلى 
از همدان قهرمان شــد و اميرمحمد كاظمى بر 
سكوى سوم ايستاد. در رنكينگ  سرعت 3 دقيقه  

رده  ســنى  12 تا 15سال پســران نيز مصطفى 
وكيلى مقام نخست را كسب كرد و اميرمحمد 

كاظمى پنجم شد.
مصطفى بيگلرى ديگر ورزشكار همدانى نيز در 
رده سنى به اضافه 19سال و در رنكينگ سرعت 
3 دقيقه اى هفتم شد و در ماده رنكينگ سرعت 
30 ثانيه اى نيز دهم شــد. در مجموع نيز سهم 
استان همدان در اين مسابقات 4 نشان طال، يك 

نقره و 2 برنز بود.
با ايــن حال به دليل نبود بودجــه براى تأمين 
هزينه هاى اعزام، هيچگاه اين موفقيت كســب 
شــده در عرصه ملى موجب نشد تا قهرمانان 
طناب زنى همدان امكان حضور در مســابقات 
جهانى را پيدا كنند.ســال 1396 تيم طناب زنى 
دختران همدان با وجود اينكه براى نخستين بار 
جواز حضور در مسابقات آسيايى را كسب كرده 

بود، موفق به اعزام نشدند.
مســابقات همان ســال به ميزبانى كره جنوبى 
برگزار شــد و تيم همدان بــه دليل برخوردار 
نبودن از توان مالى نتوانســت اعزام شود و اين 

وضعيت در سال 1397 نيز تكرار شد.
هزينه هــاى سرســام آور اعــزام طناب زنان به 
مسابقات بين المللى و نداشتن توان مالى هيأت 
ورزش هــاى همگانى در تأمين بودجه موجب 
شــد تا در ســال هاى  1396 و 1397حسرت 
حضور در ميدان جهانى بر دل اســتعدادهاى 

طناب زنى همدان بماند.
از آنجــا كه ورزش هاى همگانى مجاز به ورود 
در عرصه قهرمانى نيست، بودجه اى براى اعزام 
به مسابقات برون مرزى تعريف نشده و تنها در 
صورت تأمين هزينه ها به صورت شخصى و يا 

جذب اسپانسر، اين فرصت مهيا مى شد.

 فدراســيون ورزش هــاى 
ســال هايى  در  همگانــى 
كــه طناب زنى همــدان از 
قهرمانــان خــود رونمايى 
داشت، بيان كرد كه توان مالى 
براى اعزام اين ورزشكاران 
را نــدارد چراكــه عهده دار 
بيش از 50 رشــته ورزشى 
بوده و با محدوديت مالى نيز 

مواجه است.
اكنون شــيوع كرونــا اين 
فرصــت طاليــى را براى 
همدان  منتخب  طناب زنان 
ايجاد كرده كه بدون صرف 
رقابت هاى  در  سفر،  هزينه 

جهانى كانادا شركت كنند.
فدراسيون جهانى مسابقات 
به دليل شــيوع كرونا تصميم گرفت تا ارزيابى 
رقابت نفرات شركت كننده را به صورت مجازى 

و با ارسال فيلم از سوى كشورها انجام دهد.
بر اين اساس 3 طناب زن همدانى منتخب در اين 
مسابقات با ارسال فيلم آيتم مدنظر فدراسيون 
جهانى، با ســاير حريفان خارجى خود رقابت 

خواهند داشت.
مســئول كميته طناب زنى هيــأت ورزش هاى 
همگانى همدان با اشاره به حضور 3 ورزشكار 
ملى پوش اين استان در رقابت هاى جهانى كانادا 
به ايرنا، گفــت: طناب زنان همدانــى در ماده 
ســرعت جاگينگ 30 ثانيه و سرعت استقامت 

3 دقيقه در مسابقات جهانى شركت مى كنند.
الهام اميرزاده افزود: كيانا ببرى نيك شركت كننده 
ماده جاگينگ ســرعت 30 ثانيه است و كيميا 
ببرى نيــك نيــز در ماده 3 دقيقه اســتقامت با 

حريفان رقابت مى كند.
وى بيان كرد: همچنين مصطفى وكيلى در ماده 
سرعت استقامت 3 دقيقه در مسابقات جهانى 

كانادا مسابقه خواهد داد.
 اميرزاده با بيان اينكــه هم اكنون ركوردار آيتم 
ســرعت در كشور هســتيم، گفت: طناب زنى 
همدان از همان آغاز به كار اين رشته به لحاظ 
فيزيك بدنى در بخش ســرعت موفق بودند و 
توانســتيم اين آيتم را توسعه دهيم تا جايى كه 

اكنون ركورددار كشور هستيم.
وى افــزود: در مســابقات جهانــى خواهران 
ببرى نيك در رده سنى 16 تا 18 سال و مصطفى 
وكيلــى در رده ســنى 12 تا 15 ســال رقابت 

خواهند داشت.
3 هزار ورزشكار از كشورهاى مختلف جهان 

در اين مسابقات شركت دارند.

طناب زنان همدانى در عصر كرونا جهانى شدند
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فنـاوري

گـزارش 

يادداشت روز

باكترى هايى كه پس از 1000 روز گرسنگى 
زنده ماندند!

 محققان باكترى ها را هزار روز گرســنه نگه داشــتند و در كمال 
تعجب مشــاهده كردند كه آنها به حيات خــود ادامه مى دهند. اين 
مطالعه تصور مى كند كه باكترى هاى گرســنه مى توانند تا 100 هزار 

سال نيز عمر كنند. 
ــوان  ــا را مى ت ــه باكترى ه ــد ك ــه مى دانن ــزارش آى اى، هم ــه گ ب
در همــه چيــز از يــخ گرفتــه تــا رســوبات 100ميليــون ســاله كــف 
دريــا احيــا كــرد مــا همچنيــن مى دانيــم كــه آنهــا مى تواننــد حتــى 

در مريــخ هــم زنــده بماننــد.
اكنون يك مطالعه جديد نشان مى دهد كه آنها مى توانند بدون غذا تا 

چند سال زنده بمانند.

تأثير اميدبخش داروى زخم معده در درمان 
كوويد-19!

 پژوهشگران آمريكايى در بررسى جديد خود دريافته اند كه شايد 
يك داروى زخم معده بتواند در درمان كوويد19 مؤثر باشد.

به گزارش وب ســايت رسمى دانشگاه ويرجينيا، پزشكان ووهان در 
روزهاى ابتدايى همه گيرى كوويد-19 متوجه مورد عجيبى شــدند. 
آنها دريافتند بسيارى از بيماران مسنى كه از كروناويروس جان سالم 
به در برده اند، فقير هستند. اين موضوع از نظر جمعيت شناسى، دقيقًا 
همان چيزى نيســت كه انتظار مى رود هنــگام بروز بحران در حوزه 
سالمت پيش بيايد.بررسى ســوابق پزشكى بازماندگان نشان داد كه 
تعداد قابل توجهــى از آنها، از زخم معده رنــج مى برند و از داروى 

ارزان قيمتى موسوم به "فاموتيدين"استفاده مى كنند. 

طوفان هاى گرد و غبار مريخ را خشك 
كرده اند

 محققان "دانشــگاه كلرادو بولدر" در مطالعه اخيرشان گفته اند، 
طوفان هاى گرد و غبار نقش مهمى در خشــك شــدن سياره سرخ 

ايفا كرده اند.
به گزارش تك اكسپلوريســت، جو مريخ بسيار نازك تر از جو زمين 
است. با اين حال در آنجا هم باد است و هنگامى كه بادها ذرات ريز 
و خشــك گرد و غبار موجود روى سطح مريخ  را حركت مى دهند، 
طوفان گرد و غبار مى تواند رخ دهد.محققان بر اين باورند مريخ نيز 
زمانى همانند زمين گرم و مرطوب بوده است، اما بيشتر آب خود را 
در جو بيرونى از دست داده است. اما درك چگونگى فرايند از دست 

دادن اين آب مشكل و همانند يك معما بوده است.

34 ماهواره اينترنتى ديگر به فضا رفت
 مجموعه ماهواره هاى اينترنتى شــركت وان وب همچنان در حال 
گسترش است و به تازگى 34 ماهواره ديگر نيز از اين شركت به فضا 

ارسال شده است.
به گزارش اســپيس، موشك سايوز (Soyuz) شركت آريان اسپيس 
(Arianespace)  پــس از 2 روز تأخير، روز شــنبه 11اوت 34 
  (Baikonur)ماهواره شركت وان وب را از پايگاه فضايى بايكونور
در قزاقستان به فضا رفت.اين پرتاب در ابتدا قرار بود در روز پنجشنبه 

19 اوت انجام شود، اما به دليل بروز اشكالى به تأخير افتاد.
اين اشــكال به سرعت رفع شــد و زمان پرتاب اين موشك به روز 
جمعه 20 اوت موكول شــد، اما به درخواست شركت وان وب اين 

پرتاب بار ديگر به مدت 24 ساعت به تأخير افتاد.

برنج تراريخته چه تأثيرى 
بر سالمت موش ها دارد؟

 نتايــج يك مطالعه بــر روى موش هاى صحرايى نشــان داد كه 
مصرف برنج تراريخته توسط اين موش ها به مدت 90 روز هيچ تأثير 

نامطلوب و مشهودى در سالمت آنها ايجاد نمى كند.
به گزارش ايســنا، به دليــل افزايش جمعيت و بــاال رفتن نيازهاى 
تغذيه اى افراد، نياز به افزايش بازدهى در توليد محصوالت اســت. 
اين نياز به ويژه در برنج كه تغذيه اصلى بسيارى از مردم جهان است، 
بيشتر احساس مى شود. يكى از راه هاى افزايش ميزان توليد، استفاده 
از گياهان تراريخته اســت. گياهان تراريخته به دليل تغييرات ژنتيكى 
در مقابل آفت ها و شرايط نامساعد محيطى، مقاوم تر هستند. به همين 

دليل موجب افزايش ميزان توليد محصوالت مى شوند.

به پاس بزرگداشت روز ابوعلى سيناى بزرگ
تنديس خردمندى در دامنه الوند

توكل دارائى »
 اول شهريور در تقويم رسمى ايران، روز ابن سيناست. بزرگداشت 
مردى كه آوازه خردمنديش از هزار سال پيش تاكنون، در گوش فلك 
پيچيده و هر گاه كه جهل و خرافه ســر بر مى آورد؛ آويختن به ميراث 

حكمت و عقالنيت او به كار مى آيد. 
ابن ســينا در عصر خويش مظلوم بود و ناشــناخته. مهاجرى سياسى- 
عقيدتى كه از چنگ طالباِن وقت خويش، گريخت و به نقاطى از ايراِن 
عجم كه امراى آن پاس دار خردمندى بودند؛ پناه آورد. پزشــك دربار 
اميران بود، اما از مســتمندان و تهيدستان غافل نبود و در علم پزشكى 
چنان هوش و ذكاوت و تجربه خويش را به كار برد، كه كتب برجاى 
مانده از او در بازه اى هزار ســاله، شفابخش جسم و جان هزاران هزار 

انسان دردمند از شرق تا غرب عالم شد. 
ستايش ابن سينا، سر فرود آوردن بر پيشگاه دانايى است. عمر چندانى 
نكرد و در 57 ســالگى دار فانى را در همــدان وداع گفت؛ اما از نور 
معرفت همچنان كه شــاعر بزرگ، انورى ابيوردى ســروده؛ بينا بود و 

روشنگر راه انسان:
ديده جان بوعلى سينا / بود از نور معرفت بينا/ سايه آفتاب حكمت او/ 
يافت از مشــرق ولو شئنا/ جان موســى صفات او روشن/ به تجلى و 

شخص او سينا. 
امروز اما بيش از هر زمان به ابن ســينا نيازمنديم؛ هم در ايران و هم در 
جغرافياى جهان اسالم. ممكن است برخى از آثار علمى او در مواجهه 
با علوم جديد، مورد پذيرش واقع نشــود، اما جان كالم و لب ميراث 
آن جناب، عبور از قشــرى گرى در تفسير متون دينى و اتكا به عقل به 
عنوان راهنماى مسير انسان ها در امور دينى، سياسى و اجتماعى است. 
او در زمانــه خويش و بعدها مورد تكفير و نفرين علمايى قرار گرفت 
كه برداشت قشــرى و ظاهرى خود را نسخه نجات بخش انساِن دينى 
مى دانســتند و رجوع به قوه عاقله انســان و دستگاه معرفتى مبتنى بر 

خردورزى را به بددينى و الحاد و كفر نسبت مى دادند. 
در زمــان حــال نيز كــه بنيادگرايى و جزميت انديشــى و تقّشــر در 
گوشه گوشــه جغرافياى جهان اسالم سر برآورده است؛ ميراث انديشه 
امثال ابن ســينا و پيروان مكتب حكمت و فلســفه مورد بغض و كينه 

داعش، طالبان، بوكوحرام و القاعده است. 
كم نيســتند خشــك مغزانى كه با گذشــت يك هزاره از درگذشــت 
شــيخ الرئيس، به تأسى از ســلف دگم و متحجر خويش او را تكفير 
مى كنند و ميراث علمى او را سدى عظيم در برابر خرافه و جزم گرايى 

مى دانند. 
اهميت ابن ســينا، نه تفاخر منفى و فرو غلتيدن در دام گورپرســتى و 
گذشته گرايى اســت؛ بلكه چراغ راهى است تا نسل امروزى راه را از 
چاه بازشناسد. فســلفه و حكمت او، هم اكنون در دانشگاه هاى معتبر 
دنيا خوانده مى شود و ديدگاه هاى بديع و نوآورى هاى علمى او شرح 

و بسط داده مى شود. 
در تمدن ايرانى، ميراث كمتر دانشــمندى اين چنين زنده و پوياست و 
هنوز منتقدان، مفسران و پيروانى دانشمند پيرامون رساله هاى او تحقيق 

و پژوهش مى كنند.
به عنوان يك پزشك متعهد به انسان و بشريت؛ نسخه هاى او همچنان 
خواهان دارد و ميراث او در مباحث بهداشتى روزآمد و امروزى است 
و در برخى ابتكارات پزشــكى حق تقدم او محترم شــمرده مى شود. 
نام او با ســوگند پزشــكى بقراط آميخته و نمونه اى از يك پزشــك 
انسان دوســت و متعهد به مردم اســت و فرهنگ و ميراث جهانى به 
گونه اى او را مى ستايد كه �مدال و جايزه اخالق در علم و فناورى را 

در يونسكو�، به افتخار او اعطا مى شود. 
در ايران نيز كه فلســفه و حكمت سينوى دنباله اى هزار ساله تا عصر 
شــيخ الرئيس دارد؛ در دانشگاه ها و مراكز علمى، چراغ مباحث حكمى 
برآمده از ميراث او همچنان روشــن اســت و در حوزه و دانشــگاه 

فروزندگى دارد. 
اگر هگمتانه، نخستين مركز سياست و اداره حكومت در دوره باستان، 
در چشــم تاريخ عزيز و گرامى اســت؛ بوعلى و مفاخر برآمده از اين 
ديار نيز زينت و مايه فخر اين ســرزمينند و پزشــكان و فيلسوفان نيز 
به عنوان پاســداران ماندگارى اين باستانى شهر، بيش از هر جاى ديگر 
بايد قدر ببينند و بر صدر نشــينند؛ كارى كه با بزرگداشــت هم زماِن 
ابوعلى سيناى بزرگ، روز پزشك و روز همدان در اول شهريور انجام 

مى گيرد. همين.

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

■ آب و هـوا
پيش بيني وضع هـوا: 

صاف تا كمى ابرى- وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

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

دوشنبه  1 شهريورماه 1400  14 محرم 1443  23 آگوست 2021  شماره 4108

www.HamedanPayam.comاوقـات شرعي ■
اذان صبح               05:14   
خورشيد         06:42                   طلوع 
اذان ظهر                      13:19
غروب خورشيد              19:54
اذان مغرب                   20:13 
نيمه شب شرعي           00:35

باباطاهر
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به دل ديرم تمناى كسانى                                                  كه اندر دل تمناى تو ديرند
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■ حديث:
امام حسين(ع):

مبادا از كسانى باشى كه به سبب گناهاِن بندگاِن خدا بر سرنوشت آنان بيمناك است ، ولى 
خود را از سزاى گناه خويش ايمن مى داند.      

گزيده تحف العقول، ص 37

 بيست ويكمين نشست از مجموعه درس گفتارهايى 
درباره بوعلى سينا به «فراروانشناسى ابن سينا» اختصاص 
داشت كه با سخنرانى مهدى عظيمى(دانشيار دانشكده 
الهيات دانشگاه تهران) چهارشنبه 6 مردادماه به صورت 
مجازى از اينستاگرام مركز فرهنگى شهركتاب پخش 

شد.
عظيمى با اشــاره به اينكه بايــد در اين درس گفتار از 
تعريف فراروانشناسى آغاز كرد و اگر وارد تاريخ اين 
مبحث بشــويم  زمينه بهترى براى بيان فراهم مى شود، 
گفت: فراروانشناســى به توصيف و تبيين روندهاى 
ظاهراً غيرعادى شــناخت و كنش برخى از انسان ها 
نسبت به اشيا و اذهان مى پردازد. در قرن نوزدهم و در 
بيشتر كشورهاى انگليسى زبان  جنبشى با نام روح باورى 
به وجود آمد، اين  جنبش بر 3 باور استوار بود ابتدا آنكه 
روح افرادى كه فــوت كرده اند وجود دارند و پس از 
مرگ همچنان باقى هســتند، دوم اينكه ارواح مردگان 
توان ارتباط با زندگان دارند و سوم اينكه تمايل ارتباط 

با مردگان را هم دارند.
 ارتباط با ذهن فراتــر از حواس پنجگانه 

است
در همــان قرن  نوزدهم بســيارى همين راه ســوم را 
پيمودند و تالش كردند با روش علمى به بررسى دقيق 
ايــن ادعا بپردازند، در ابتدا بــه اين موضوع پرداختند 
كه آيا مواردى واقعى وجود دارد و اگر چنين اســت 
چه تبيينى مى توان براى آن قرار داد. اين پژوهش هاى 
پراكنده سرانجام به تشكيل 2مجموعه ختم شد: يكى 
انجمن روح شناسى لندن و ديگرى انجمن روح پژوهى 
آمريكا شــكل گرفت تا بتوان به آسانى دانشمندان را 
جمــع كرد و در اين باره پژوهش كــرد. از دهه 1910

ميالدى دانشــگاه اســتنفورد و دوك وارد اين  حوزه 
شدند و با اختصاص بودجه و آزمايشگاه از اين روش 
حمايت كردند، البته اين دانشــگاه ها تمركزشان بيشتر 
روى 2 موضوع بود؛ يكى ادراك فراحســى و ديگرى 

پديده روان جنبانى. 
در ادراك فراحســى شخص ادعا دارد كه ارتباط ذهن 
با ذهن فراتر از حواس پنجگانه است كه گاهى به آن 
حس ششــم  هم گفته اند. 4 قســم مهم آن را مى توان 
دور آگاهى، پيش آگاهى، پس آگاهى و نهان بينى از طريق 
مجارى غيرعادى دانســت. دورجنبانى يا روان جنبانى 
عبارت است از تأثير ذهن بر جسم بدون دخالت فرايند 
فيزيكى، يعنى من با دست خودم ارتباط برقرار مى كنم 

كه ليوانــى را بردارم، امــا در روان جنبانى بدون ابزار 
فيزيكى و تنها ذهن چنين مى كنيم. 

پژوهــش در بــاب پديده هاى فراهنجار بــه 2 دوره 
قابل تقسيم است: دوره انجمن ها و دوره دانشگاه ها، در 
دوره انجمن ها پژوهش ها كيفى، اما در دانشگاه ها روش 

پژوهش كمى است. 
 فراروانشناســى علمى كــه روى پديده 

فراهنجار تحقيق مى كند
جوزف بنكس، راين را به عنوان بنيانگذار دوره نوين 
علمى در فراروانشناسى تلقى مى كند. 3 كار مهم تاريخ 
فراروانشناسى را به «راين» نسبت مى دهند: ابتدا تبديل 
روش هاى كيفى به كمى از طريق تأســيس آزمايشگاه 
و به كارگيــرى فنون آمارى. دومين كار براى داللت بر 
اين تغيير روش شناختى راين پيشنهاد كرد كه به جاى 
روح پژوهى، اصطالح پاراسايكولوژى را به كار ببرند 
كه به فضاى علم نوين نزديك تر بود. سومين كار وى 
هم، آن بود كه مجله اى به نام فراروانشناســى تأسيس 
كرد كه دســتاوردهاى اين دوره علمى در آن منتشــر 
شود، اين تاريخچه زمينه مناسبى فراهم مى كند كه وارد 

تعريف فراروانشناسى شويم. 
ســاده ترين تعريف از فراروانشناسى آن است كه ما از 
تعريف اشارى يا بالمثال استفاده كنيم در اين صورت 
مى توانيم بگوييم فراروانشناســى، قلمرو مطالعاتى و 

پژوهشى است كه بر روى پديده هاى 
فراهنجار تحقيق مى كند، اين پديده ها 
شــامل دورآگاهــى، پيش آگاهــى، 
پس آگاهــى، نهان بينــى، دورجنبانى 
و پديده هــاى مربوط بــه مرگ مثل 
تجربه هاى نزديك به مرگ، تناســخ، 
ميانجيگرى و تجربه بيــرون از بدن 

است. 
 بين خود فراروانشناســان هم بر سر 
يك تعريف مفهومــى واحد، اجماع 
وجود ندارد، اما سعى مى كنم با استفاده 
از توصيفى كه ماكس ديزووار، يكى از 
فراروانشناســان معروف كه اصطالح 
پاراســايكولوژى را براى نخستين بار 
بــه كار برده و راين بعدهــا آن را به 
وام گرفت و توسعه داد تعريفى ارائه 
كنم. ديزووار مى گويد اگر به وســيله 
پيشــوند فراچيزى را كه ورا يا مغاير 

با امر متعارف باشد، توصيف كنيم، 
شــايد بتوان پديده هايى كه بيرون 
از رونــد عادى حيات درونى قرار 
مى گيرند، فراروانشناختى و علم آن 

را فراروانشناسى بناميم.
كليدى ترين مفهومــى كه در اين 
ميــان وجــود دارد، مفهوم حيات 
يعنى  درونى  حيات  است.  درونى 
آن چيــزى كه من به تعبير شــيخ 
اشــراق، به علم حضورى از خود 

مى يابم كه مهمترين شاخصه هاى چنين دريافتى 2 چيز 
است: شناخت و كنش. يعنى من خود را به عنوان يك 
فاعل شناسنده و كنش گر مى يابم، اما متعلق شناخت و 
كنش من چيســت؟ جهان و اذهان ديگر است. روند 
عادى حيات درونى يعنى چه؟ شناخت و كنش هر فرد 
نسبت به جهان و اذهان ديگر شامل 4 قيد است: زمان، 
مكان، حواس پنجگانه و قوانين فيزيكى. براى مثال من 
اكنون كتابى را كه پيش روى من است از طريق بينايى 
خودم و تحت قوانين نيــرو و جاذبه مى توانم بردارم، 
بخوانم و محتواى آن را متوجه شــوم اين روند عادى 
و روتين من اســت كه مقيد به زمــان، مكان، حواس 
پنجگانه و قوانين فيزيكى اســت، اما من در شــرايط 
عادى نمى توانم از محتــواى كتابى كه قرن ها پيش از 

ميان رفته است آگاه شوم، يعنى نمى توانم از قيد زمان 
فراتر بروم يا مثًال از كتابى كه در قســمتى ديگر از دنيا 
وجود دارد مطلع شــوم چون در مكان ديگرى است 
يــا كتابى را نمى توانم در تاريكى بخوانم، زيرا بايد در 
چارچوب هاى حواس باشم. عالوه بر اينها من از افكار 
نويســنده كتاب جز آنچه كه بر روى كاغذ ثبت شده 
اســت اطالعى ندارم. اكنون فرض كنيد اگر شرايطى 
پيش آيد كه يكى يا همه قيود شكســته شــود روند 
عادى حيات درونى من نقض و شكســته شده است، 
پديده هاى اين گونه اگر وجود داشته باشند پديده هاى 
فراهنجار هســتند و قلمرويى كه بــه اينها مى پردازد 

فراروانشناسى است. 
در حوزه متافيزيك اگر فراروانشناسى بتواند از اثبات 
ادعاى خويش برآيد يك دستاورد مهم خواهد داشت 
و آن نفى ماترياليزم اســت و نشــان مى دهد جهان ما 
منحصر به ســاحت ماده نيســت، اگر در فلسفه ذهن 
چنين كند مهمترين دستاوردش نفى فيزيكاليزم است 
و اثبات دوئاليزم است. يعنى اينكه ما انسان ها منحصر 
به بدن نيستيم و كنش و شناخت ما مربوط به جسم و 
فيزيك ما نيست و در حوزه فلسفه دين مى تواند امكان 

زندگى پس از مرگ را باز كند. 
 درون مايــه  كتــاب اشــارات و تنبيهات 

فراروانشناسى است
ابن ســينا حــدود8 قرن پيــش از تأســيس انجمن 
روح پژوهى در انگلســتان و آمريكا، فراروانشناسى را 
در آخرين فصل كتاب اشــارات و تنبيهات بنياد نهاده 
 اســت. عنوان اين آخرين فصل«اسرار اآليات» است. 
آيات در اينجا مراد غرائب اســت به ويژه غرائبى كه از 
اوليا صادر مى شود و البته اختصاصى به آنها هم ندارد. 
اگر بخواهيم اين غرائب را معادل سازى امروزين كنيم 
به نظر همان پديده هاى فراهنجار است. ابن سينا در اين 
فصل مى خواهد كشف االسرار كند. اگر بخواهيم براى 
رازگشايى و كشف اسرار معادل سازى امروزى بگذاريم 
ابن ســينا به  نوعى مى خواهد تبيين كند، بنابراين نمط 
دهم اشــارات به معناى امروزين كلمات، معادل تبيين 
پديده هاى فراهنجار است. 3 پديده اصلى موردتوجه 
خاص ابن سينا در اين نمط است: زيست بى آب و غذا، 
حركت كردن غيرعادى اجسام و اخبار از غيب است. 

به اجمال اشاره اى مى كنم به برخى از اشارات ابن سينا 
در اين فصل كه اين 3 پديده را به طور خاص بررسى 
كرده است. درباره  پديده اول مى گويد: اگر اين خبر به 
تو رسيد كه عارفى از همان غذاى اندكى كه مى خورده، 

براى مدتى امساك كرده و زنده مانده است، به آسانى 
تصديق كن و لجاجت نكن، اين را از راه هاى شناخته 
شده طبيعت به حساب بياور. يعنى ابن سينا مى تواند در 
چارچوب طبيعيات خودش براى اين پديده تبيينى ارائه 
كند. و در 3 بخش مقدمات مختلف را مورد بررســى 
قرار مى دهد تا پديده  زيست بى آب و غذا را تبيين كند.

دومين پديده، پديده  افعال غيرعادى شامل حركت دادن 
غيرعادى اجسام اســت، ابن سينا در اين باره مى گويد: 
اگر به تو اين خبر رســيد كــه عارفى مى تواند چيزى 
را به حركــت درآورد يا خودش را به حركت درآورد 
به شــكلى كه اين نحوه فعل، حركت دادن يا حركت 
كردن از عهده مثل او بر نمى آيد با انكار تمام عيار با آن 
مواجه نشــو. اگر خوب در راه هاى طبيعت دقت كنى 
راهى به سوى ســبب آن پيدا مى كنى. يعنى به عنوان 
يك طبيعى دان مى توانــد اين پديده را در چهارچوب 

طبيعيات خود آن را تبيين كند. 
سومين پديده، پديده  پيش آگاهى است، ابن سينا در اين 
خصوص هم مى گويد: اگر به تو خبر رسيد عارفى از 
غيــب يا امر پنهان خبر دارد و به نحو پيش آگاهانه بيم 
يــا مژده اى به تــو داد آن را تصديق كن و انكار نكن. 
باور آن براى تو دشــوار نيايــد. اين پديده در طبيعت 
علل شناخته شــده اى دارد. ابن سينا در طى 16 فصل 
پديده  پيش آگاهى را تبيين مى كند و امكانش را توضيح 
مى دهد و البته تبيين او فلسفى است نه علمى و مبتنى 

بر علم النفس و متافيزيك است. 
 ابن سينا در كتابش پديده ها را از هم تفكيك 

مى كند
در فصل ديگرى، نكته ارزشــمند ديگرى ابن ســينا 
مى گويد و آن تفكيك بين مقام توصيف و تبيين است، 
آيا اصًال پديده هاى فراهنجار وجود دارند يا خير؟ آيا 
اين ادعاها تردســتى و جادوگرى است يا واقعاً وجود 
دارد؟ اين مربوط به مقــام توصيف و قدم اول بحث 
اســت و ربطى به مقام تبيين ندارد. پس از اينكه براى 
ما معلوم شد حداقل برخى از اين پديده هاى فراهنجار 
در شــرايط كنترل شده  آزمايشــگاهى و علمى اثبات  
شده اند، مقام تبيين پيش مى آيد. كه علت چيست؟ آيا 
يك روح يا عامل غيرمادى دخالت دارد يا فرايندهاى 
ناشناخته  طبيعى دخيل هستند؟ ابن سينا يك فصلى به 
وضوح اين 2 مقام را از هم تفكيك مى كند و مى گويد: 
اين پديده ها چيزى نيســت كه راه قائل شدن به آنها 
يكسرى گمان ها و احتمال در اثر مشاهدات باشند. اينها 
تجربه هاى مكررى بودند كه خودم مشاهده كرده ام و 
عينيت آن براى من محقق شــده و بعد به سراغ مقام 

تبيين شان رفتم. 
ابن ســينا در ادامه پديده هاى ديگرى را مطرح مى كند 
كه جنبه فرع دارند. مى گويد: شايد خبرهايى از عارفان 
برسد كه اين خبرها شــبيه امور غيرعادى باشند و به 
همين دليل تمايل پيدا كنيــد كه آنها را تكذيب كنيد 
به طور مثال عارفى طلب بــاران كرد و باران باريد، يا 
براى فردى طلب شفا كرد و چنين شد، يا اينكه نفرينى 
كرد و زمين آنها را بلعيد يا اينكه براى آن ها دعا كرد و 
مرگ ومير احشام و سيل و طوفان از آنها منصرف شد، 
يا اينكه درنده اى برابر آنها رام شــد يا پرنده اى نرميد 
يا پديده هايى كه ممتنع صريح نيســتند يعنى آشكارا 
ناممكن نيســتند. اگر چنين چيزهايى شنيديد توقف 
كنيد و عجلــه اى نكنيد چون كه اين طور پديده ها در 
رازهاى طبيعت عللى دارند، يعنى ظاهرشان غيرطبيعى 
است، ولى من ابن سينا مى توانم نشان دهم كه اينها در 
چارچوب روندهاى عّلــى طبيعت عمل مى كنند. در 
ادامه ابن ســينا از پديده چشم زخم هم سخن مى گويد 
و به نظر مى رســد اين پديده  چشــم زخم هم از قبيل 

همين پديده هاست. 
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