
C M

8

 2021 آگوســـت    11   1443 محـــرم   2   1400 مردادمـــاه   20 چهارشـــنبه  
ــان  ــا   5000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4104  12 صفحــــــــــ ــال هفدهـــم  شـ سـ

|ISNN: 2322-4665|

خبر

2

معهخبر
جا

5

معه
جا

5

سازمان هاى 
مردم نهاد 
تقويت كننده 
سرمايه اجتماعى 
هستند

اعتبــارات 
فرهنگى 
ماليــر
 3 برابر شد

صاحب قلم 
محتاج به عصا 
نيست

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

2

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

وكالى  كانــون  عمومــى  روابــط   
دادگســترى همدان با بيان اينكه حرفه 
وكالت و روزنامه نگارى داراى شباهت 
هــاى زيادى با يكديگر هســتند گفت: 
وكال و خبرنگاران مبارزان جبهه حق و 
حقيقت هستند و براى احقاق حق پاشنه 

كشيده وارده عمل مى شوند
محمــد رضا آقاجانى به مناســبت روز 
خبرنگار و در بازديد از تحريريه همدان 
پيام، اظهار داشت: كانون وكال به عنوان 
بزرگ تريــن نهاد مدنى كشــور نقش به 
سزايى  در دادســتانى و رسيدن حق به 
حقدار دارد از همين رو اســتقالل وكال 
بســيار داراى اهميت اســت چراكه اگر 
وكيلى نتواند مستقل عمل كند در نتيجه 

نمى تواند ادعاى حق ستانى كند.

وى افزود: اســتقالل وكيل دادگسترى 
زمانــى معنا پيدا مى كند كه در بســتر  
مستقل عمل كردن كانون وكال پرورش 
يافته باشد و دقيقا به همين دليل است 
كــه در همه جاى دنيا اســتقالل وكيل 
و كانون وكالى دادگســترى را مكمل 
و الزم و ملــزوم يكديگــر مى داننــد 
وى از تــالش روزنامه همدان پيام در 
خصوص پوشــش اخبار حوزه وكالت 
تشكر ويژه كرد و گفت: كانون وكالى 
دادگسترى همدان اين ظرفيت را دارد 
كــه در حوزه هــاى مختلف خبرى به 
ارائه مشاوره و تحليل خبرى بپردازد و 
كمك دهنده در افزايش آگاهى جامعه 
از موضوعــات مختلــف بــا حمايت 

رسانه ها باشد

وكال و خبرنگاران 
مبارزان جبهه حق و حقيقت هستند

 تويســركان-خبرنگار همــدان پيام: 
ولى  و  ســليمانى  شــهيد  بيمارســتان 
عصر(عج) تويســركان اين روزها شاهد 
ازدحام و بسترى بيمارانى هستند كه دلتا 
كرونا آنها را بر روى تخت بيمارســتان 
ماندگار كرده است. شهرستان تويسركان 
از آغاز شــيوع گســترده كرونا فراز و 
نشــيب هاى زيادى را به خــود ديده و 
چندين ماه در شرايط قرمز، نارنجى و يا 
زرد كرونايى قرار گرفت و با آغاز به كار 
بيمارستان شــهيد سليمانى در 23 بهمن 
ماه ســال 99، اين بيمارســتان به كمك 

مبتاليان به كرونا در اين شهرستان آمد.
در كــوران جوالن پيك چهــارم كرونا 
و در شــرايطى كــه بيمارســتان ولــى 
عصر(عج) تويســركان ديگــر ظرفيت 
جديد را نداشت،  پذيرش كرونايى هاى 
سه بخش ويژه بيمارستان شهيد سليمانى 
نيز پذيراى بيماران مبتال به كرونا شد و 

وضعيت نگران كننده اى را رقم زد.
پس از خودنمايى هــراس انگيز كرونا 
در پيــك چهــارم و اعمــال قوانين و 
حال  كشــورى،  تعطيلى هاى گســترده 
كرونايى تويســركان نيز رو به بهبودى 
گذاشت و ســه بخش بيماران كرونايى 
بيمارستان شهيد سليمانى به تدريج خالى 

از كرونايى ها شد.
اكنون اما پيك پنجــم كرونا با قدرت و 
سرعت انتشار فوق العاده نسبت به پيك 
چهــارم دوباره تويســركان را به كماى 
كرونايــى فرو بــرده و تخت هاى هردو 
بيمارستان اين شهر ميزبان بيمارانى است 
كه دلتا كرونا آرامــش زندگى آنها را به 
صورت جدى دچار اختالل كرده است.

مدير شبكه بهداشت و درمان تويسركان 
از روند شيوع دلتا كرونا دراين شهرستان 
ابراز نگرانى كرده و در اظهارات خود به 
اين مطلب اشاره كرده كه تعداد بسترى 

شــدگان كرونايى در تويسركان دوباره 
اوج گرفته و شرايط بحرانى را رقم زده 

است.
رئيس مركز بهداشــت تويسركان نيز از 
افزايش تعداد فوتى هــاى كرونا دلتا در 
شهرستان تويســركان در هفته هاى آتى 
خبــر داده و تصريح كرد: بــا اين روند 
روبه افزايش مبتاليان و بسترى شدگان 
كرونايى روشن است كه تعداد فوتى ها 

نيز افزايش مى يابد.
انجام عمل جراحى عمومى در بيمارستان 
ولى عصر(عــج) متوقف شــده تا اين 
بيمارستان بتواند سر ريز بيماران نيازمند 
بســترى در بيمارستان شــهيد سليمانى 
را پذيرش كند و بــه آنها ارائه خدمات 

درمانى داشته باشد.
با اين حال به نظر مى رســد با توجه به 
گفته هاى مســئوالن حوزه بهداشــت و 
درمان تويســركان در حــال حاضر اين 

گروه هاى  واكسيناسيون  براى  شهرستان 
هــدف بــا كمبــود خاصــى در زمينه 

برخوردارى از واكسن روبه رو نيست.

آنچــه اما در اين ميــان مى تواند دوباره 
موجب نگرانى شود، حجم باالى كارى 
و خستگى كادر درمان و ابتالى بخشى 

از آنها به كرونا است .
بــا تمــام ايــن اوصــاف و در حالى 
كه شهرســتان تويســركان در شــرايط 
دارد،  قرار  كرونايى  سياه)  قرمز(بخوانيد 
تابستانى  ميهمانان  و  مســافران  حضور 
و خودروهاى برخــوردار از پالك غير 
بومى در كوچه و خيابان هاى تويسركان 
جلوه گرى مى كند و بخش قابل توجهى 
از اصنــاف و مراكز خدماتى پر خطر نيز 
همچنان بــدون رعايت ميزان قابل قبول 
شيوه نامه هاى بهداشتى به فعاليت خود 

ادامه مى دهند.

بيمارستان هاى تويسركان در تسخير دلتا كرونا!

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

در نامه هاى جداگانه از سوى 
وزير ميراث فرهنگى

ثبت ملى
 6 اثر طبيعى 
همدان ابـالغ شد
■ بيد كهنسال، سراب فارسبان نهاوند 
چشمه ملك، سراب و چنار كهنسال، 
آبشار اللوى سركان 
و چشمه فرشه همدان ملى شد

تأكيد مديركل تبليغات اسالمى استان بر رعايت پروتكل ها در هيأت هاى مذهبى:

در جلسه اى با حضور مديران استانى و كشورى مطرح شد حفظ جان مردم اولويت است

مشكل راه هـاى 
بهار و كبودراهنگ را 

حل كنيد

بررسى حواشى اخير طرح صيانت در مجلس

تغيير نظر نمايندگان مجلس
 از جلسه غيرعلنى تا صحن

پاس به دنبال حكم برائت 

روز
ت 

داش
شكست از كرونا!ياد

1- چنــد روز پيــش بود كه ســخنگوى 
دانشگاه علوم پزشكى اصفهان به عنوان اولين 
مســئول مرتبط به كرونا نسبت به شكست از 
كرونا هشدار داد.  آرش نجيمى در اينستاگرام 

خود نوشته بود...
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 در هفته پايانى رقابت هاى ليگ دسته دوم كشور اتفاقاتى رخ داد كه منجر به محروميت تعدادى از تيم هاى 
ليگ شد و پاس نيز يكى از اين تيم ها بود كه در مظان اتهام قرار گرفت و حاال متوليان پاس به دنبال تهيه اسناد 

و ارائه آن به كميته استيناف هستند تا حكم برائت بگيرند و پاكى خود را به اثبات برسانند.
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 شهرها از نظرهاى متفاوتى 
مهم هســتند، جمعيت زيادى 
در آنهــا زندگى مى كنند و آن 
هايى هم كه شهرنشين نيستند 
باالخره گذرشــان براى انجام 
امور ادارى، تجارى، خريد و... 

به شهر مى افتد.
از هميــن رو زيبايى در شــهر 
مولفه بسيار مهمى است كه بايد 
مورد توجه قــرار گيرد باوجود 
اين همدان به عنوان يكى از مهم 
ترين كالنشهرهاى غرب كشور 
از نظر زيباســازى ضعف هايى 

دارد.
بااينكه در قرن حاضر انســان ها 
توانســته انــد هرچيــزى مثل 
ماشــين، ســاختمان، توليدات 

صنعتى و ... را به روز كرده و بهتر از قبل بسازند 
اما هنوز در ايجاد تحول و تغيير در ظاهر شهر 
نتوانسته ايم كارهاى نو و تازه اى انجام دهيم به 
همين علت هنوز شهرهاى قديمى استخوان تر 
و زيباتر از شهرهاى به ظاهر امروزى هستند با 
اين حال شهر همدان در بين اين دوگانگى يعنى 
سنت و مدرنيته دست و پا مى زند و نه آن شهر 
به تماميت مدرن و امروزى است و نه هويت و 
بافت تاريخى آن صد در صد حفظ شده است.

بر همين اساس كارشناسان شهرسازى معتقدند 
همدان از نظر يكپارچگى و نقارن در نظم شهرى 

ضعف دارد.
در همين راستا رئيس دانشكده هنر و معمارى 
همدان معتقد است، در زيباسازى شهر همدان 
كمتر توجه اى به هويــت و بافت قديمى اين 
شهر شده و منكر به نوعى از هم گسيختگى در 

ظاهر شهر شده است.

بشير پور وقار افزود: يكى از مهم ترين مسائل در 
مبلمان شهرى و طراحى و نصب المان ها تناسب 
آن ها با ســبقه تاريخى، موقعيت جغرافيايى و 
فضاى مذهبى شهر است كه به نظر مى رسد در 
همدان نمادسازى المان ها و به طوركلى مبلمان 

شهرى متولى ندارد كه پاسخگو باشد.
وى با ابراز انتقاد از روند ســليقه اى عمل كردن 
مديريت شهرى در اين راستا، تصريح كرد: بارها 
و در جلســات  مختلف از شــهردارى همدان 
خواسته شــده اســت براى اين اقدامات يك 
شوراى متخصص تشكيل داده و هر اقدامى قرار 
است در اين بخش انجام شود با نظر كارشناسى 
متخصصان امر باشد و با اتاق فكرى مشترك از 
بدنه دانشگاهى و اجرايى شهر تشكيل شود تا 
موارد را تخصصى تر پيگيرى، بررســى و اجرا 

كنند.
وى با بيان اينكه نمادســازى هاى شهر نظارتى 

ندارد و در زيباسازى شهر كامًال سليقه اى رفتار 
مى شــود، عنوان كرد: زيباســازى شهر رنگى 
كردن ديوارهاى شهر، طراحى هاى بى مفهوم و 
اجراى طرح هاى فانتزى و كارتونى در ســطح 
شهر نيست، بلكه حفظ يكپارچگى و توجه به 
فرهنگ و اقليم شهر است كه بايد در زيباسازى 

شهرى مورد توجه قرار گيرد
اين اســتاد دانشــگاه با بيان اينكــه در همدان 
شهرسازى، زيبايى شهر و بسيارى از طرح هاى 
اجرا شده شــهرى دچار يك سرى تقليد شده 
است، بيان كرد: در گذشته بافت قديمى شهر با 
بافت سنتى و حتى پوشش مردم يكى بود حتى 
ديوارهاى شهر، ساختمان ها و فضاى بصرى آن 
هارمونى خاصى با فرهنگ همدان داشت ولى 
امروزه چون مقلد هاى كوركورانه اى در فضاى 
شهر مديريت مى كنند هيچ يك از اين موارد نه 
تنها رعايت نشده، بلكه يك از هم گسيختگى 

زشــتى را در فضاى شــهرى 
همدان ايجاد كرده است.

پوروقار با بيان اينكه نگاه هاى 
ســليقه اى و روزمــره مديران 
در زيباســازى شــهر همدان 
بيش از هر چيــزى به اجراى 
طرح هاى ناهمگون در فضاى 
شهرى همدان لطمه زده است، 
گفت: فضاى همدان يك شهر 
تاريخى و سنتى است، بنابراين 
خيلى از نقوش مدرن و فانتزى 
در آن جايى ندارد اما متأسفانه 
مديران شهرى به اين موضوع 
كمترين توجهــى را نمى كنند 
و بارها با انتصاب افرادى غير 
متخصص در فضاى خدماتى 
و زيباسازى به اين شهر لطمه 

زده اند.
پور وقار تاكيد كرد: بنا بر آنچه گفته شد همدان 
زمانى مى تواند مدعى شود كه يك شهر متوازن 
و زيباست كه متوازن با فرهنگ، بافت تاريخى 
شــهر و اقليمى كه در خود دارد طرح هاى زيبا 
و نو در كالبد شهرى ايجاد كند دقيقا مانند شهر 
تلــچ در جمهورى چك كه به عنوان مثال تمام 
خانه ها متناســب با شرايط آب و هوا، فرهنگ 
و جغرافيايى شــهرى ساخته مى شود و شكل 
معمارى يكپارچه اى را در ظاهر شــهر ايجاد 

مى كند.
رئيس دانشكده هنر دانشــگاه بوعلى در پايان 
افزود: تا زمانى كه خال بين بدنه متخصصان و 
مديران اجرايى شــهر در انجام امور عمرانى و 
زيباسازى شــهرى وجود دارد نتيجه همان مى 
شــود كه هســت و همدان رفته رفته تبديل به 
شهرى مى شود كه از هويت خود بيگانه است.

يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

شكست از كرونا!
 1- چند روز پيش بود كه سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان 
به عنوان اولين مسئول مرتبط به كرونا نسبت به شكست از كرونا هشدار 

داد.
 آرش نجيمى در اينستاگرام خود نوشته بود؛

"از سه هزار بيمار عبور كرديم با ثبت بيشترين تعداد بسترى در يك روز!
بعد از نزديك 550  روز نبرد داريم شكست مى خوريم."

2- روز گذشــته رييس مركز اطالع رسانى وزارت بهداشت خبر داد كه 
پيشنهاد اين وزارتخانه مبنى بر تعطيلى دوهفته اى در ستاد مقابله با كرونا 

پذيرفته نشده است.
وى توضيــح داده بود كه در ســتاد، راى گيرى و راى شــمارى انجام 
نشده، دستگاه ها نظرات و پيشنهاد خود را مطرح مى كنند و نظر وزارت 
بهداشت كه قبل از اين هم در نامه به مقام معظم رهبرى و رئيس محترم 

جمهورى آمده است مقبول نيفتاده است!
3- در سياه ترين روزهاى كرونا در ايران كمبود داروهاى اصلى كوويد 

19 مردم را عاصى كرده است.
 گزارش هاى ميدانى نشــان مى دهد كه بازار رمدسيوير جاى خود را به 
داروهاى ديگرى داده است؛ اكتمرا (نوع خارجى) و تمزيوا (نوع ايرانى).
همچنين كمبود دارو و شمار زياد مبتاليان به كرونا باعث ازدحام شديد 

جمعيت در اكثر داروخانه هاى استان هاى بزرگ شده است.
4- بنا بر گفته ســخنگوى دانشگاه علوم پزشكى همدان، استان با 619

مورد جديد تعداد بيماران ســرپايى مثبــت از ابتداى همه گيرى كرونا 
تاكنون به 55 هزار و 427 نفر و بيماران بسترى مثبت به 21 هزار و 82
رسيده است.  هم چنين با از دست رفتن 10 بيمار مبتال به كرونا در 24

ساعت گذشته، آمار درگذشتگان اين بيمارى در استان همدان به 2 هزار 
و 411 نفر رسيد.

5-معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا همدان اعالم كرده است؛ 
در حال حاضر 1200 بيمار در بيمارستان هاى استان، بسترى هستند و ما 

هنوز به پيك بيمارى در اين موج، نرسيديم.
پيك بيمارى زمانى است كه تعداد بيماران بسترى و ترخيص روزانه باهم 
برابر باشد اما در استان همدان، همچنان با روند افزايشى بيمارى مواجه 

هستيم و تعداد بيماران بسترى بيش از بيماران سرپايى است.
در حال حاضر تمام ظرفيت بخش هاى عادى و مراقبت هاى ويژه 
بيمارســتان هاى اســتان تكميل شــده و ما به دنبال تغيير كاربرى 
تخت ســاير بخش ها هســتيم تا براى پذيرش بيماران، مشــكلى 

باشيم. نداشته 
6- آنچه در اين شرايط اميدواركننده است اعالم اين خبر است كه 79.5

درصد از جمعيت هدف در همدان عليه كرونا واكسينه شده اند
همچنين اعالم اينكه، ميزان واكســينه شدن جامعه هدف در شهرهاى 
اســتان همدان از 25 درصد عبور كرد اما در روستاها اين آمار زير 20

درصد بوده نكته قابل تامل ديگر در مبارزه با كرونا است.
7-بــا ايــن حــال بنــا بــر اعــالم حريرچــى، معــاون وزيــر بهداشــت، 
ــا در  ــه كرون ــالى ب ــوارد ابت ــداد م ــده تع ــاه آين ــا يــك م متأســفانه ت
كشــور افزايــش خواهــد يافــت و تــا يــك مــاه و نيــم ديگــر، مــوارد 

ــود. ــد ب ــودى خواه ــر صع مرگ ومي
در ايران آمار فوت شدگان هر روز بيشتر مى شود تا جايى كه مسئوالن 
اعالم كرده اند بيم آن مى رود عدد فوت شدگان روزانه 4 رقمى شود كه 

در آن حالت غير قابل كنترل تر خواهد شد.
نگاهى به اتفاقات مرتبط با كرونا حكايت از شــرايط خاص و سخت 
مقاومت و مقابله كشــور دربرابر اين ويروس دارد و اگر فكرى عاجل 

نشود، احتمال شكست دربرابر كرونا تقويت خواهد شد.
در اين شرايط مجلس و دولت هنوز درگير يارگيرى از كابينه هستند و 
از برنامه فورى مقابله با كرونا هم خبرى نيست روندى كه در صورت 
تداوم  شكســت دربرابر كرونا و ورشكستگى نظام سالمت را تسريع 

خواهد كرد.

برگزارى همايش شيرخوارگان 
در پياده راه بوعلى

 مســئول مجمع جهانى حضرت على اصغــر از برگزارى همايش 
شيرخوارگان در پياده راه بوعلى همدان و در روز جمعه خبر داد.

اصغر رسولى امروز در گفت وگو با  فارس  با اشاره به برگزارى مراسم 
شــيرخوارگان حســينى اظهار كرد: با توجه به شرايط كرونايى، امسال 
تصميم بر اين شد برنامه در چهار نقطه شهر با رعايت دستورالعمل ها و 

در فضاى باز برگزار شود.

وى ادامه داد: برنامه اى كه هر ســال در حسينيه امام(ره) برگزار مى شد، 
امســال به پياده راه بوعلى منتقل شــده كه با چيدمان صندلى آن هم با 

فاصله گذارى درست انجام شود.
مسئول مجمع جهانى حضرت على اصغر(ع) استان همدان با بيان اينكه 
با افزايش تعداد خادمان كنترل برنامه و نظم خاصى اعمال خواهد شــد 
گفت: با توجه به كرونا شركت كنندگان خود نظم الزم را رعايت خواهند 

كرد اما خادمان نيز همراهى را خواهند داشت.
وى تصريح كرد: برنامه شيرخوارگان حسينى ساعت 8 تا 10 صبح روز 
جمعه برگزار خواهد شــد و از آن جا كه بازاريان معموال در روز جمعه 

ديرتر مغازه ها را باز مى كنند، بنابراين اين برنامه تداخلى با بازار ندارد.
رسولى با بيان اينكه حجت االسالم سيدحسن فاضليان سخنران مراسم 
خواهد بود گفت: اســتفاده از گهواره نمادين حضرت على اصغر(ع) در 
مراســم، نذرنامه خوانى، مداحى و گروه سرود از ديگر بخش هاى اين 

مراسم است.
وى با اشــاره به ســه برنامه ديگر در ساير نقاط شــهر بيان كرد: يكى 
از برنامه ها مراســم هيات رزمندگان ثاراهللا است كه در فضاى باز سپاه 
برگزار مى شود، دو برنامه ديگر نيز در شهرك فرهنگيان و شهرك مدنى 

خواهد بود.

تاكيد مديركل تبليغات اسالمى استان 
بر رعايت پروتكل ها در هيأت هاى مذهبى:
 حفظ جان مردم اولويت است

 مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان معتقد است هيات هاى 
مذهبى بايــد در برگزارى محافل عزادارى ماه محرم توجه ويژه اى به 
رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى به ويژه برگزارى مراسم در فضاى 

باز داشته باشند.
حجت االســالم هادى نظيــرى در گفت و گو با ايرنــا عنوان كرد: 
برگزارى مراســم در همه شهرستان هاى اســتان در فضاى باز با يك 
سوم ظرفيت و در فضاهاى بسته با ارتفاع 6 متر با يك چهارم ظرفيت 
مكان مراســم و خروج تدريجى جمعيت براى جلوگيرى از ازدحام 

مجاز خواهد بود.
حجت االســالم نظيرى خاطرنشان كرد: ســازمان تبليغات اسالمى با 
همكارى وزارت بهداشت بر روند اجراى دستورالعمل هاى بهداشتى 
در هيات ها نظارت مى كند. مديركل تبليغات اســالمى استان همدان 
اظهار داشت: برنامه هاى هيات ها در ماه محرم از طريق اپليكيشن تكيه 

به شكل زنده پخش خواهد شد.
حجت االسالم نظيرى اعالم كرد: هيات هاى عالقه مند به اقامه عزاى 
ســيد و ساالر شــهيدان مى توانند با مراجعه به سامانه بيرق به نشانى 
http://beyraghmessenger.ir براى تمديد يا صدور مجوز 

برگزارى مراسم اقدام كنند.
به گفته وى حداكثر مدت اجراى مراسم محرم 2 ساعت خواهد بود و 
برگزارى روضه هاى خانگى و برپايى هرگونه ايستگاه صلواتى شامل 
موكب، خيمه و چادر براى توزيع نذور و چاى در تمامى نقاط استان 

ممنوع اعالم شده است.
مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان گفت: مجاز بودن مراسم 
سينه زنى و زنجيرزنى در محل مراسم بدون جابه جايى و ايجاد شرايط 
الزم براى تهويه مناسب و عبور هوا درمحل برگزارى مراسم، مراعات 
فاصله گذارى اجتماعى براى عزاداران (از هر طرف حداقل 2 متر) و 
ممنوعيت هرگونه پذيرايى هنگام برگزارى مراسم از ديگر موارد الزامى 

در برگزارى مراسم هاى عزادارى امسال است.
حجت االسالم نظيرى اظهار داشت: استفاده از طبل، سنج و وسائل 
مشابه در صورتى مجاز خواهد بود كه شخصى باشد و در غير اين 
صورت ضدعفونى كردن قبل از استفاده شخص ديگر الزامى است.
وى يادآور شــد: ضدعفونى محيط و تجهيزات مورد نياز مراسم 
قبل و بعد از اجراى مراســم، همكارى همه مسئوالن هيات هاى 
مذهبى با ماموران بهداشــت و دســتگاه هاى انتظامى، توصيه به 
حضور نداشتن افراد مســن و داراى بيمارى زمينه اى در مراسم 
و مجاز بودن دســته روى به صورت محلــى و ممنوعيت اجتماع 
هيات هاى مذهبــى و همچنين ممنوعيت جابه جايى دســته هاى 
عزادارى شهر به شــهر از جمله نكات ديگر دستورالعمل برپايى 
مراســم محرم است. مديركل تبليغات اسالمى استان همدان با بيان 
اينكه نذورات فقط در قالب مواد غذايى خشــك و خام و به صورت 
كمك هاى مؤمنانه بــه محرومان صورت پذيــرد، ادامه داد: نذرهاى 
خاصى كه در آن ها امكان تغيير نذر به دليل مســائل شــرعى وجود 
ندارد، با نظارت كارشناسان بهداشتى، طبخ، بسته بندى و بدون هر گونه 

تجمع، تراكم جمعيت و به صورت بيرون بر توزيع شود.
حجت االسالم نظيرى اظهار داشت: برپايى اجتماعات دينى و مجالس 
عزاداراى بهانه اى است براى ايجاد انسجام، وحدت و هم افزايى و در 
نهايت باال نگه داشــتن پرچم سيدالشــهدا(ع)، تا اينكه بشريت مسير 

خود را گم نكند.

1- بحران در صندوق هاى بازنشســتگى احســاس شده است. گويا 
صندوق ها حقوق بازنشســتگان را با اســتفاده از وام بانكى پرداخت 
مى كنند. گفتنى اســت صندوق بازنشستگى كشورى و سازمان تامين 
اجتماعى در دو ماه اول ســال 1400 براى تامين منابع مالى از جمله 
پرداخــت حقوق بازنشســتگان به ترتيب از تنخواه گــردان خزانه و 

تسهيالت كوتاه مدت بانكى استفاده كرده اند.
2- ســريال جديد قطعى برق در كشور آغاز شده است. گويا گرماى 
زياد هوا و افزايش مصرف برق، دليل آغاز اين خاموشــى ها اســت. 
گفتنى است پيش بينى بر آن بود كه با كاهش ساعت كار ادارات، قطع 

برق ديگر تكرار نشود.
3- ادعــاى يكى از نماينــدگان مجلس درباره حقوق بازنشســتگى 
روحانى رد شده است. گويا اين نماينده ادعا كرده بود كه روحانى در 
دوران بازنشســتگى ماهانه 350 ميليون تومان حقوق دريافت مى كند. 
گفتنى اســت روحانى پيش از خروج از رياست جمهورى بازنشسته 

شده است. 
4- انتشــار تصاويرى از كارخانه توليد واكســن بركــت با واكنش 
درباره وضعيت اين كارخانه مواجه شــده اســت. گويا بســيارى از 
مشــاهده كنندگان اين تصاوير وضعيت كارخانه را  هولناك توصيف 
كرده اند. گفتنى است در اين تصاوير  انواع مختلف ماسك هاى پرسنل، 
هولوگرام هاى چســبيده به انگشت، دمپايى هاى روبسته، واكسن هاى 
افتاده كِف باكس بســته بندى و كارتون هاى چيده شــده كنار پرسنل 
مشاهده مى شود كه سطح بهداشــتى و مكانيزه اين كارخانه را پايين 

نشان مى دهد.
5- بى تصميمى تعدادى از نمايندگان باز هم در  تصويب طرح صيانت 
موثر بوده اســت. گويا اين بار  4 نماينده  با وجود حضور در جلسه 
علنى مجلس، در راى گيرى شــركت نكرده اند تا طرح صيانت دوباره 
در كميســيون و نه در صحن علنى بررسى شود. گفتنى است در رأى 
گيــرى قبلى هم تعدادى از نمايندگان در رأى گيرى شــركت نكرده 

بودند.

مدرنيته بدون توجه به سابقه تاريخى فرهنگى توسعه نيست

هويت فراموش شده شهر را دريابيد

 مالير-زهــرا اميــرى -خبرنگار همــدان پيام: 
با افزايش دوبرابرى بودجه مالير نســبت به ســال 
گذشــته و بودجه تخصيص يافته به دونماينده اين 
شهرستان و اختصصاص بودجه محروميت زدايى و 
بودجه توازن بودجه اين شهرســتان به 314 ميليارد 

تومان رسيد.
 فرماندار مالير در نشست خبرى و در جمع خبرنگاران 
از افزايش دو برابرى بودجه امسال شهرستان نسبت به 
سال گذشته خبر داد و گفت: با احتساب 114 ميليارد 
تومان اعتبار ملى، 45 ميليارد تومان اعتبار تخصيص 
يافته به دو نماينده مجلس شوراى اسالمى، 33 ميليارد 
تومــان اعتبار محروميت زدايــى و 13 ميليارد تومان 
بودجه توازن، در مجمــوع 314 ميليارد تومان اعتبار 
براى سال 1400 شهرستان مالير پيش بينى شده است.

قــدرت ا... ولدى اظهار كرد: همــه ما در هر جايگاه 
شغلى از جمله خبرنگار، رزمنده دفاع مقدس يا رزمنده 
ميدان مبارزه با بيمــارى كرونا، همه بايد مدافع نظام 

اسالمى و مدافع راستين مردم باشيم.
ولدى ضمــن قدردانى از زحمات اهالى رســانه در 
شهرستان مالير براى اطالع رسانى به موقع و اصولى، 
تصريح كرد: آنچه ما نيز به دنبال آن هستيم مطالبه گرى 
به حــق و در چهارچوب خبرنگاران از همه مديرانى 
است كه مسئوليت دارند پس در موعد مقرر با مطالبه 
گرى از مديران، به ما در خدمت رســانى صادقانه و 

خاضعانه به مردم كمك كنيد.

وى به مشكالت مردم در حوزه تامين كاالهاى اساسى 
شامل مرغ، سيمان و آرد اشاره و مطرح كرد: تشكيل 
ســه تيم در سه حوزه مرغ، ســيمان و آرد تيم شامل 
معاون اقتصادى فرماندارى، نماينده دادستانى، نيروى 
انتظامى، سپاه پاســداران، اصناف، اداره صمت، جهاد 
كشــاورزى، اتحاديه خبازان، اتحاديــه مرغداران و 
كشــتارگاه هاى مرغ و نظارت و حل مشكالت اين 
سه حوزه از توليد تا رسيدن به دست مصرف كننده، 
از مصوبات شوراى تامين بوده است كه تيم ها تشكيل 

شده و كار خود را آغاز كردند.
ولدى با بيان اينكه مشكالت بوجود آمده در حوزه هاى 
آرد، مرغ يا سيمان به واردات، تحريم ها يا قيمت دالر 
ربطى ندارد، گفت: هيچ كوتاهى در اين حوزه ها قابل 
قبول نيست و مصوبه شوراى تامين بايد اجرا شود و 
طبق قانون اگر مديرى مصوبات شورا را به عمد اجرا 
نكند، با او برخورد قضايى شده و به 3 تا 6 ماه حبس 

محكوم مى شود.
فرماندار مالير به پيگيرى مشكالت پروژه مسكن مهر 
دژ چنار كه بدليل بى تدبيرى هاى مسئوالن ايجاد شده 
است، اشــاره كرد و افزود: برگزارى كليه مراسمات 
مذهبى بايد با مجوز ســازمان تبليغات اسالمى انجام 
شــود و نظارت دقيق بر نحوه اجراى مراســمات و 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى صورت گيرد. در اين 
خصوص ما با هيچ كس تعارف نداريم و اگر مديرى 
سالمت مردم را به خطر بيندازد، به شدت با او برخورد 

مى كنيم.
ولدى با اشــاره به اينكه از 360 ميليارد تومان اعتبار 
محروميت زدايى استان، 33 ميليارد تومان به شهرستان 
مالير تعلق گرفته اســت، اضافه كرد: 2 و نيم ميليارد 
تومان به اداره ورزش و جوانان و 4 و نيم ميليارد تومان 
به طرح هاى ماليراز مجموعه تملك دارايى پيش بينى 

شده است.
وى ادامه داد: اعتبار تخصيص يافته به بنياد مسكن در 
سنوات گذشته كمتر از 10 روستا را بهره مند مى كرد اما 
خوشبختانه امسال با پيش بينى 30 ميليارد تومان اعتبار، 

73 روستا از خدمات اين بنياد بهره مند مى شوند.
ولدى به بازنگرى طرح هادى در 22 روســتا، اجراى 
طرح هادى در 26 روســتا و تكميل طرح هاى نيمه 
تمام 25 روســتا در فاز1 و 2 اشاره و بيان كرد: امسال 
50 ميليارد تومان اعتبــار براى حوزه آب و فاضالب 
شهرستان پيش بينى شده كه 39 ميليارد و 300 ميليون 
تومان آن از محل استانى، 8 ميليارد تومان آن از محل 
بودجه محروميــت زدايى و 3 ميليــارد تومان آن از 

بودجه توازن استانى است.
فرماندار مالير با بيان اينكه در حوزه آب و فاضالب 
در مجموع براى 65 روســتاى شهرستان اعتبار پيش 
بينى شده اســت، اظهار كرد: تا قبل از سال 98 از 16

مجتمع آبرسانى استان، يك مجتمع در شهرستان مالير 
داشتيم كه اين تعداد اكنون به 8 مجتمع افزايش يافته 
است.وى با اشاره به افتتاح مجتمع آبرسانى على آباد 

در سال گذشــته، تصريح كرد: مجتمع آبرسانى سد 
كالن با 80 درصد پيشرفت فيزيكى، در حال تكميل 

است.
همچنين براى 6 مجتمع شامل مجتمع آبرسانى زمان 
آباد 6ميليارد تومان، مجتمع آبرسانى كريم آباد بور بور 
5 ميليارد تومان، مجتمع آبرسانى حسين آباد ناظم 4

و نيم ميليارد تومان، مجتمع آبرســانى انوج 5 ميليارد 
تومان و مجتمع آبرسانى مهر آباد 3 و نيم ميليارد تومان 

اعتبار پيش بينى شده است.
ولــدى از پيش بينــى 8 ميليارد تومــان اعتبار براى 
مجتمع آبرسانى سد كالن خبر داد و گفت: براى تك 
روستاهاى شهرستان مانند حرم آباد و حاجى آباد نيز 
مبلغ 8 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. 
همچنيــن حدود 8 ميليارد تومــان اعتبار محروميت 
زدايى براى اصالح شبكه آبرسانى روستاهاى كهكدان، 

عشاق و تاس بندى در نظر گرفته شده است.
وى با اشاره به پيش بينى 3 ميليارد تومان اعتبار براى 
شبكه فاضالب شــهر مالير، افزود: 15 ميليارد تومان 
اعتبار نيز براى طرح انتقال آب از ســد كالن به شهر 

مالير در نظر گرفته شده است.
وى در بخــش ديگرى پيش بينــى 20 ميليارد تومان 
اعتبار براى آموزش و پرورش شهرســتان مالير خبر 
داد و خاطرنشــان كرد: 15 ميليارد تومان اعتبار براى 
ساخت يك مجتمع آموزشــى 12 كالسه در شهرك 
وليعصر پيش بينى شــده است. همچنين 12 ميليارد و 
700 ميليون تومان براى شــهرك هاى گلخانه اى و 
اجراى طرح فراز به جهاد كشاورزى اختصاص يافته 

است.
ولدى يادآور شد: براى مجموعه شهردارى مالير نيز 
13 و نيم ميليارد تومان اعتبار شــامل 5 ميليارد تومان 

براى بهسازى و بازســازى، يك ميليارد تومان براى 
تكميل كانال پشت ناسيونال و 5 ميليارد تومان براى 

تكميل پروژه مينى ورلد پيش بينى شده است.
فرمانــدار  مالير از پيش بينــى اعتبارى براى تكميل 
مصلــى حضرت ابوالفضل خبر داد و گفت: به حوزه 
راهــدارى 12 ميليارد تومان بــراى احداث زيرگذر 
شهرك صنعتى حاجى آباد، روكش جاده شوشاب به 
ســمت زندان مالير، احداث جاده جديد شوشاب به 
كوسج خليل و بهسازى راه هاى روستايى اختصاص 

داده شده است.
وى ادامه داد: اعتبار فرهنگى شهرستان از 500 ميليون 
تومان در ســال گذشته به يك ميليارد و 550 ميليون 
تومان افزايش يافته اســت. 2 ميليارد تومان اعتبار نيز 
به سازمان تبليغات اسالمى براى ساخت خانه عالم و 

حوزه علميه برادران اختصاص يافت.
ولــدى به پيش بينى 200 ميليــون تومان اعتبار براى 
نهالســتان قدس مالير اشاره و اظهار كرد: همچنين 7

و نيم ميليارد تومان بــراى محور چهار خطه مالير- 
آورزمــان، 4 ميليارد تومان  براى تكميل اســتاديوم 
ورزشى شهيد روحيان، 9 ميليارد تومان براى تكميل 
پروژه هاى عمرانى دانشگاه مالير، 60 ميليارد تومان 
براى راه آهــن مالير-همدان، 12 ميليارد تومان براى 
احداث جاده اصلى همدان- مالير و 11 ميليارد تومان 
براى احداث خوابگاه هاى آموزشــكده هاى فنى و 

حرفه اى، اعتبار پيش بينى شده است.
فرمانــدار مالير با بيان اينكه ســال گذشــته با همه 
مشكالت موجود، 67 درصد بودجه پيش بينى شده به 
شهرستان مالير تخصيص يافت، يادآور شد: با توجه 
به منابع پيش بينى شده، امسال بايد بيش از 80 درصد 

اين بودجه تخصيص پيدا كند.

فرماندار در جمع رسانه ها:

اعتبــارات فرهنگى ماليــر 3 برابر شد
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 تزريق روزانه 
 15 هزار دز واكسن 

در همدان
 بنا بر اعالم رييس دانشــگاه علوم پزشكى 
اســتان همدان به طور ميانگين روزانه 15 هزار 
دوز واكســن كرونا در اين استان تزريق شده 
كه در اين رابطه همدان جزو هشــت اســتان 
نخست كشور است. رشيد حيدرى مقدم افزود: 
واكسيناسيون افراد و گروه هاى سنى بر اساس 
سند ملى واكسيناسيون كشور صورت مى گيرد 
و در اين راستا تا روز گذشته بيش از 360 هزار 

دوز واكسن در اين استان تزريق شد.
وى با بيان اينكه واكسيناســيون، موارد ابتال و 
مرگ و مير ناشــى از كرونا را كاهش مى دهد 
گفت: بر اساس ارزيابى در چهار موج قبلى، 85

درصد مرگ و ميرها در افراد باالى 70 ســال 

بودند بنابراين ابتدا افراد باالى 80 سال، سپس 
75 سال و در ادامه 70 سال به باال در برابر كرونا 
واكسينه شدند و هم اينك افراد باالى 50 سال 

عليه كرونا واكسينه مى شوند.
به گزارش ايرنا، رييس دانشگاه علوم پزشكى 
استان همدان افزود: مراكزى كه واكسيناسيون 
تجميعى را انجام مى دهند از پتانســيل بااليى 
براى واكســينه كردن مــردم برخوردارند اما با 
توجه به وارداتى بودن واكسن ها، محدوديت 

هايى هم در اين باره وجود دارد.
حيدرى مقدم اضافه كرد: با توجه به اينكه فصل 
تابستان اوج كار كشــاورزان فعال در روستاها 
اســت و برخى از آنها به گوشــى هوشمند و 
اينترنت دسترســى ندارند از ظرفيت بهورزان 
فعال در 575 خانه بهداشــت بهره گرفته شد 
تا ســاكنان در روســتاها نيز عليه اين ويروس 
واكســينه شــوند.وى بيان كرد: ميزان واكسينه 
شــدن جامعه هدف در شهرهاى استان همدان 

از 25 درصد عبور كرد اما در روستاها اين آمار 
زير 20 درصد بوده كه بايد با شتاب اين رقم را 
افزايش داد.رييس دانشگاه علوم پزشكى استان 
همدان گفــت: مهمترين نگرانى متوليان حوزه 
سالمت ساده انگارى و عادى انگارى ويروس 
كرونا از سوى مردم اســت و هم اينك ميزان 
رعايت شيوه نامه بهداشتى در روستاها و حاشيه 
شهرها بسيار كم است در حاليكه عادى انگارى 

سبب توسعه اين بيمارى مى شود.
حيدرى مقدم بيان كرد: هر موقع ميزان رعايت 
شيوه نامه هاى بهداشــتى به باالى 70 درصد 
رسيد مرگ و مير، ابتال و ريسك ابتال به بيمارى 
كوويد 19 كاهش يافت در مقابل با رسيدن آمار 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى به زير 70 درصد 

ميزان ابتال و مرگ و مير نيز افزايش يافت.
وى ادامــه داد: طبق گفته ســتاد ملى مديريت 
كرونا ميزان رعايت پروتكل هاى بهداشتى در 
همدان حدود 40 درصد اســت اما به نظر مى 

رسد اين رقم زير 20 درصد است.
رييس دانشــگاه علوم پزشــكى استان همدان 
درباره رعايت پروتكل هاى بهداشتى در هيات 
هاى عــزادارى بيان كرد: به دنبــال برگزارى 
نشست هايى با مسئوالن مرتبط با هيات هاى 
مذهبى، همه پروتكل ها و وظايفى كه دستگاه 

ها در اين باره نقش دارند تشريح شد.
حيدرى مقدم ادامه داد: مراســم ماه محرم تنها 
بايد در فضاى باز برگزار شود و اجازه برگزارى 
مراسم در فضاى بسته داده نمى شود همچنين 
در شهرهاى قرمز حداكثر زمان برگزارى مراسم 
يك و نيم ساعت و در شهرهاى زرد و نارنجى 

2 ساعت است.
وى بيــان كرد: برپايى ايســتگاه صلواتى براى 
پخش نذورات شامل چاى، شير و كماج ممنوع 
است البته پخش نذوراتى همچون ماسك، الكل 
و لــوازم حفاظت فردى در بســته بندى منعى 

ندارد.



C M

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

چهارشنبه  20 مرداد ماه 1400  شماره 4104

3

 تويسركان - وحيد الوندى-
خبرنگار همدان پيام: پرونده ثبت 
جهانى دو كاروانســراى اســتان 
همدان مشــكلى ندارد، همچنين 
هگمتانه  تاريخى  منظــر  پرونده 
تا همدان، تمام شــده و در حال 
نهايــى كــردن آن در وزارتخانه 
ميراث فرهنگى هستيم و تابستان 
ارسال  جارى به يونسكو  ســال 

مى شود.
مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى استان همدان 
با حضور در تويسركان گفت: در 
حوزه صنايع دســتى كارگاه هاى 
همدان از 18 هزار در ســال 92

به 26 هزار كارگاه در سال جارى 
رسيد و شاغالن اين حوزه نيز از 

31 هزار نفر به 44 هزار نفر افزايش پيدا كرد.
على مالمير ســه شــنبه 19 مردادماه در جمع 
شهرســتان  اقتدارى  خانــه  در  خبرنــگاران 
تويســركان، اظهار كرد: در حوزه هتل سازى 
از 1953 تخــت در ســال 92 به 4200 تخت 
رسيده كه 113 درصد رشد داشته است و بايد 

به 5300 تخت برسد.
وى با بيان اينكه تعداد پروژه هاى در دســت 
اقدام 2309 ميليارد تومان است كه 3060 شغل 
ايجاد مى كند، افــزود: از اين تعداد 442 طرح 
صنايع دســتى و گردشگرى و 382 طرح تنها 

در حوزه صنايع دستى است.
 اين مقام مسئول بيان كرد: از سال 92 تا 1400

در حوزه تأسيسات گردشگرى 70 تأسيسات 
با 724 ميليارد تومان ميزان ســرمايه گذارى به 
بهره بردارى رســيد كه 724 شغل ايجاد كرده 

است.
مالمير با بيان اينكه 271 تأسيسات گردشگرى 
فعال در استان وجود دارد، افزود: از اين تعداد 
115 خانه مسافر داراى مجوز هستند كه 104

مورد از تأسيســات منهاى خانه مسافرها در 
دولت دوازدهم ايجاد شده است.

وى اضافــه كرد: تعداد 330 طــرح مرمتى با 
اعتبار 37 ميليارد انجام شده است و در حوزه 
ايجاد زيرساخت ها 53 طرح زيرساختى را با 

اعتبار 29 ميليارد تومان داشتيم.

مدير كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 
دســتى اســتان همدان مطرح كرد: در حوزه 
صنايع دســتى كارگاه هاى همدان از 18 هزار 
در سال 92 به 26 هزار كارگاه رسيد و شاغالن 
اين حــوزه نيز از 31 هزار نفر به 44 هزار نفر 

افزايش پيدا كرد.
وى با بيان اينكه هر دو كاروانسراى "تاج آباد"
و "فرســفج" در مزايده صندوق احياء گذاشته 
شده است، گفت: كاروانسراى فرسفج تاكنون 
واگذار نشــده و سرمايه گذار جذب نكرده اما 
قــرارداد بهره بردارى از كاروانســراى تاج آباد 

منعقد شده است .
مالمير با اشاره به اينكه با وجود سرمايه گذار، 

گردشــگرى در ايــن منطقه 
افــزود:  مى كنــد،  رشــد 
سرمايه گذار اين بناى تاريخى 
كار خود را با تأخير شــروع 
كرد امــا مالحظات خارج از 
خواهد  لحاظ  هم  كاروانسرا 

شد.
وى درباره شــهرهاى خالق 
نيز خاطرنشــان كرد: متولى 
شهردارى  خالق  شــهرهاى 
اســت و همــدان نيــز در 
جمله  از  مختلف  حوزه هاى 
ادبيات و صنايع دستى قابليت 
مطرح شدن دارد و اميدواريم 
شوراى شهر جديد اين راه را 

دنبال كند.
پايگاه  ايجــاد  درباره  مالمير 
بافت روســتايى نيز گفت: اين پايگاه با هدف 
كنترل تخريب بافت تاريخى در روســتاهاى 
واجد ارزش ايجاد شــده و در حفاظت از اين 

روستاها اقداماتى را انجام خواهد داد.
مدير كل ميراث فرهنگــى همدان افزود: اين 
پايگاه كه در روستاى وركانه مستقر است براى 
حفظ و  نگهدارى بافت روستايى تشكيل شده 

و از آسيب هاى بيشتر جلوگيرى مى كند.
در انتهاى اين تور رســانه اى سفره خانه سنتى 
و موزه روســتايى "صاحبدالن" در روســتاى 
حاجى آبــاد از توابــع خرمــرود شهرســتان 
تويسركان با مســاحت 276 متر و دو ميليارد 

تومان سرمايه به بهره بردارى رسيد.
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ايميل

خبـر

80درصد از فرهنگيان شهرستان مالير 
واكسينه شدند

 مالير-زهرا اميرى-خبرنگار 
از  درصــد  پيــام:80  همــدان 
در  مالير  شهرســتان  فرهنگيان 
مقابل ويروس كرونا واكســينه 

شده اند.
پــرورش  و  آمــوزش  مديــر 
شهرســتان ماليــر  در جمــع 
بــه  اشــاره  بــا  خبرنــگاران 
واكسيناســيون فرهنگيان گفت: 
در اين زمينه ما بسيار موفق عمل 
كرديم و دو مركز را براى واكسيناســيون فرهنگيان شهرستان مالير د 
در نظر گرفتيم كه تاكنون 80 درصد از همكاران ما واكسينه شده اند و 

واكسيناسيون تا آخر هفته ادامه پيدا مى كند .
 محمدرضا بشــرى با اشــاره به اينكه خبرنگاران در  واقع در حوزه 
تعليم و تربيت نقش اساســى دارند  اظهار كرد: خبرنگاران به ويژه در 
دوره كرونا بايد همچون گذشــته در كنار اموزش و پرورش و ســاير 
ادارات در اطالع رســانى ها اغنا سازى خانواده ها و آگاهى بخشى به 

مردم ايفاى نقش كنند.
وى با اشــاره به وضعيت كشور و شرايط كرونا از اسفند  سال 98 تا 
كنون افزود: در اين راســتا آموزش و پــرورش با همه توان و تالش 
همكاران ســعى كرد تا دانش اموزان از آموزش و تعلليم و تربيت جا 
نمانند و با راه  اندازى شــبكه شــاد  دانش آموزان از اموزش بهره  مند 

شوند.
بشرى  بااشــاره به راه اندازى شبكه شاد گفت:  در ابتدا شبكه شاد با 
برخى كاستى ها همراه بود اما به مرور زمان پيشرفت و كرد وبه عنوان 

يك شبكه تاثيرگذار در جامعه خود را نشان داد.
وى با بيان اينكه طبق آمارها 21 هزار ميليارد پيام در اين شبكه را رد و 
بدل شد افزود: در در روزهاى اول برخى مدارس ما مشكالت زيادى 

داشتند اما به مرور اين مشكالت حل شد. 
بشــرى اضافه كرد: در شــرايط كرونا در واقع 67 درصد و همكاران 
ما از ابتدا آشــنايى به فضاى مجازى نداشتند اما اين آموزش ها را فرا 
گرفتند و توانســتيم موفقيت هاى خوبى را در آموزش به دانش آموزان 

داشته باشيم.
وى با اشــاره به اينكه جايگاه آموزش و پرورش جايگاه بااليى است 
و مهمترين امانتها دانش آموزان در اختيار ما هســتند گفت: ما بايد با 
برنامه وضعيت آموزش و پرورش را بر اســاس ســند تحول بنيادين 

به نتيجه برسانيم .
مديــر آموزش و پرورش مالير كه با بيــان اينكه 40 هزار دانش آموز 
در شهرستان مالير در حال تحصيل هستند تصريح كرد: از اين تعداد 
22 هــزار دانش آموز در دوره ابتدايــى 9 هزار 500 نفر دانش آموز در 
دوره متوسطه اول و 8 هزار دانش آموز در دوره متوسطه دوم در حال 

تحصيل هستند.
وى با اشــاره به رشــد دانش آموزان در پايه اول ابتدايى  در ســال 
جارى گفت:   عالوه بر رشد جمعيتى دانش اموزان  تعدادى نيز سال 
گذشــته  به علت كرونا در مدارس ثبت نام نكردند كه امسال به جمع 

دانش آ  موزان كالس اول افزوده شده  اند.
بشــرى با بيان اينكه در  همچنين از تعداد 3 هزار و 900 مورد توليد 
محتواى آموزشــى در مالير داشــتيم تصريح كرد: ايــن تعداد توليد 

محتواى آموزشى در شبكه شاد بارگذارى شد.
وى  برگزارى جشنواره زيبا نويسى، برگزارى جشنواره دست سازه ها 
در حوزه ابتدايى، كسب 10 رتبه برتر شهرستانى و 15 رتبه برتر استانى 
در جشنواره رشــد و همچنين  سه رتبه اول كشــورى در جشنواره 
توليد محتوا توسط آموزگاران و رتبه اول گروه هاى آموزشى در دوره 
ابتدايى در اســتان را از موفقيت هاى آموزش و پرورش مالير در سال 
جارى دانســت و گفت همچنين در دوره متوسطه نيز تعدادى وبينار 

را برگزار كرديم.
مدير آموزش و پرورش مالير با بيان اينكه 58 درصد از دانش آموزان 
در رشــته نظرى و 42 درصد در رشته شــاخه فنى و حرفه اى و كار 
و دانش تحصيل مى كنند افزود: طــرح هدايت تحصيلى براى دانش 

آموزان انجام شده است.
وى گفت:همچنين امســال  در كنكور سراسرى 30 درصد امتحانات 
پايه دوازدهم تاثير دارد كه سال آينده اين ميزان به 60 درصد مى رسد 
و موفقيت دانش آمــوزان در امتحانات پايه دوازدهم براى ما اهميت 
بســيارى دارد  كه در اين زمينه شهرستان مالير امسال در استان رتبه 

دوم را در موفقيت دانش آموزان پايه دوازدهم كسب كرد.
بشــرى افزود:  همچنين در جشنواره خوارزمى 3رتبه برتر كشورى و 
15 رتبه برتر اســتانى ،و طرح ســفيران سالمت 4 رتبه كشورى و در 
مســابقات فرهنگى و هنرى 12 رتبه كشــورى و 105 رتبه استانى را 
كسب كرديم گفت: در طرح كوچ نيز مالير در استان به عنوان اختتاميه 
طرح انتخاب شــد.   وى با بيان اينكه در حال حاضر سه هزار همكار 
فرهنگى و 4 هزار بازنشسته داريم يادآور شد: در زمينه پرداخت وام ها  
در 5 ماهه امسال  زمان پرداخت وام از 6 ماه به 4 ماه كاهش يافته  و 
در اين زمينه پرداخت وام ها با اولويت به همكارانى كه داراى مشكل 

بودند بوده است.
مديــر آموزش و پرورش مالير با اشــاره به اينكه پروژه هاى مختلفى 
نيز در دســت اقدام و پيگيرى اســت گفت: پروژه سردار سليمانى ،  

سه آموزشگاه، استخر فرهنگيان و... در حال پيگيرى و انجام است .
بشرى با بيان اينكه همچنين پروژه مهر نيز در حال انجام است گفت 
دوســتان ما تالش مى كنند تا بتوانند درصورت بازگشــايى مدارس 

اقدامات الزم  براى برگزارى كالس هاى حضورى داشته باشند.
وى با بيان اينكه همچنين با كمبود نيرو در دوره ابتدايى روبرو هستيم 
گفت: در اين زمينه سعى مى كنيم با استفاده از بازنشستگان به صورت 
حق التدريس و همچنين جذب نيروها به صورت خريد خدمت  اين 

كمبودها را جبران كنيم.

 اغلب نانوايى هاى كبودرآهنگ ساعت كارى را رعايت نمى كنند 
و و وقتى به نانوايى مراجعه ميكنيم با در بســته رو به رو ميشــويم. 
متأســفانه نظارت مســؤالن در اين خصوص بســيار ضعيف است 

خواهشمنديم به اين مشكل  رسيدگى كنيد.
* معصومى

  از فرمانده انتظامى و همكاران پليس شهرســتان كبودراهنگ به 
دليل ايجاد نظم و هماهنگى خودروهاى ســطح شهر كمال  تشكر و 

قدردانى را داريم.
* شهروندان كبودراهنگ

 پــارك آزادگان كبودرآهنــگ شــبها در تاريكــى مطللــق اســت و 
ايــن در شــأن مــردم نيســت لطفــا مســؤالن مربوطــه بــه ايــن مســاله 

ــيدگى كنند. رس
* شهروندى از كبودراهنگ

يادداشت خبرنگار
اردشير مظاهرى»

 حدود ساعت 11 صبح روز 17 مرداد "روز خبرنگار" بيان مطلبى 
در راديــو پيام برايم جالب و قابل تأمل بود. در اين جمله چنين اعالم 
شــد «23 ســال پيش در چنين روزى جنگجويان با حمله به سفارت 
جمهورى اسالمى در افغانستان چند تن از ديپلمات هاى ما و همچنين 
محمود صارمى خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسالمى را به شهادت 

رسانيدن  و ....
ايــن كلمه «جنگجويان» برايم غافلگير كننده بــود، چرا راديو پيام به 
عنوان رسانه ملى عده اى تروريست و اقدام آنها در شهادت جمعى از 

شهروندان ايرانى را «جنگجو» قلمداد مى كند.
مگر غير از اين است كه مردم ما 17 مرداد را به ياد خبرنگارى گرامى 
مى دارند كه با خشونت متحجرانه طالبان تروريست به شهادت رسيد. 
حال چه شــده كه اين گروه تروريست به زيور صفت «جنبش اصيل 

منطقه» آراسته شده است.
هر چند باورم اين است كه چرخش در امر سياست، آنجا كه به  امنيت 
ملى ما گره خورده باشد امرى طبيعى به نظر مى رسد اما نبايد از اين 
مهم غافل شــد كه تقويت طالبان و جنگجو خواندن آن با سياســت 
گذارى عقالنى فاصله داشــته و اگر چه آتــش اين نوع چرخش در 
سياســت مدتى است دامنگير ملت مظلوم افغانستان شده اما به اعتقاد 
بســيارى از صاحب نظران فردا دامنگير ما خواهد شد. كه قطعاً هزينه 

باالى مادى و معنوى را متوجه مان مى نمايد. 

اصحاب رسانه  پليس را در ارتقا امنيت
 يارى كنند

 رزن - فاطمــه كوكبى جالل خبرنگار همدان پيام: امنيت مطلوبى در 
شهرســتانهاى رزن ودرگزين برقرار است بطور اينكه يك درصد جرائم 

استان در اين دو شهرستان رخ ميدهد
فرمانده نيروى انتظامى شهرستان رزن مهمترين سرمايه اجتماعى پليس را 
، مردم نام برد و گفت : مردم و اصحاب رســانه  مى توانند ما را در ارتقا 

امنيت يارى كنند.
مظاهر عليجانى در نشست خبرى كه بمناسبت هفته خبرنگار برگزار  
شــد  با بيان اينكه امنيت حاصل مشــترك بين آحاد جامعه و دستگاه 
ها اســت گفت : يكى از ويژگى هاى امنيت احســاس امنيت كردن 
است كه  خبرنگاران و اصحاب رسانه در جامعه همتراز دستگاه هاى 
امنيتى  ميتوانند با اگاهى بخشــى به مردم  و كار جهادى  امنيت را در 

جامعه توليد كنند.
وى با بيان اينكه دشمن جنگ تركيبى را ايجاد كرده است گفت: دشمنان 
در تمام حوزه ها برنامه ريزى كرده اند و كار ميكند كه بيشترين خطرات 

در  حوزه فرهنگى است كه بعنوان جنگ نرم  از آن ياد ميشود.
 عليجانى خاطر نشــان كرد : توفيقات دشمنان در ترويج و مصرف مواد 
مخدر صنعتى و اســتفاده از برنامه هاى مخرب فضاى مجازى  بيشترين 
آسيب هاى اجتماعى و برنامه ها و جرائم را به خود اختصاص داده است. 
كه براى پيشگيرى از همه آسيب هاى اجتماعى بايد همه بسيج شوند و 

هر كسى محافظ يك سنگر در انقالب باشند .
فرماندهى نيروى انتظامى شهرســتان رزن به توفيقات پليس اشاره كرد 
وگفت : در حوزه زمين خوارى با شــكايات اوليه ادارات از جمله منابع 
طبيعى پليس آگاهى ورود پيدا كرده و 5 فقره زمين خوارى را به سرانجام 

رساند و متهمان ان را دستگير و تحويل مقامات قضايى دادند.
مظاهر عليجانى خاطر نشان كرد: 125 هزار و150 متر مربع از اراضى ملى 
به ارزش 8 ميليارد تومان با كمك دستگاه قضايى از چنگال زمين خواران 

بيرون كشيده شد.
وى مجموعه عملكرد پليس راه و نيروى انتظامى را مطلوب ارزيابى كرد 
و گفــت : در حوزه هاى مختلف فعاليت هاى خوبى داشــتيم در حوزه 
تصادفات درون شهرى و برون شهرى كاهش100 درصدى فوتى درون 

شهرى و 75  درصدى برون شهرى بوديم .
وى گفت : در حوزه كشفيات مواد مخدر توفيقات خوبى داشتيم افزايش 

75 درصد كشفيات در 5 ماهه نخست سال بيانگر آن است.
فرماندهى نيروى انتظامى افزود: در شهرستان سرقت مهم گزارش نشده 
است در  سرقت احشام و اتومبيل پيشگيرى خوبى انجام داديم كه حاصل 

تالش همگانى است.

خبرنگاران زبان گوياى 
مشكالت مردم هستند

 كبودرآهنــگ -خبرنــگار همــدان پيام 
خبرنگاران زبان گوياى مشــكالت و دغدغه 
هاى مردم در جامعه هســتند و نقش بســيار 

مهمى را ايفا ميكنند  فرمانده ســپاه شهرستان 
كبودراهنگ در مراسم تجليل از اصحاب رسانه 
وخبرنگاران شهرستان با بيان اين مطلب افزود 
خبرنگارى حرفه ى ارزشمندى است و تالش 

شبانه روزى آنها قابل ستايش است
محمود بداغــى ادامه داد:  يكــى از تكاليف 

خبرنــگاران امانــت دارى اســت بنابرايــن 
خبرنگاران موظف هســتند در انتشار اخبار و 

اطالعات به اين مهم توجه داشته باشتد
وى افزود دشــمن در امپراطورى رســانه با 
تمام قــدرت در فكر تضعيف نظام در عرصه 
انتخابات اخير بود كه مردم ما بينش و بصيرتى 

مثال زدنى  پاسخ دندان شكنانه اى به دشمنان 
دادند. بداغى با اشــاره به وضعيت معيشت و 
دغدغه هاى مردم افزود:مشــكالت در كشور 
قابل كتمان نيســت اما خبرنگاران در جامعه 
اميدآفرينى كنند چرا كه بزرگ ترين آسيب به 

كشور ايجاد نا اميدى در بين مردم است.

خودروهاى حمل فاضالب نهاوند ساماندهى مى شوند
 يكى از معضالت زيســت محيطى شهرستان نهاوند تخليه فاضالبهاى خانگى توسط 
خودروهاى حمل فاضالب در مزارع كشاورزى ، جاده ها و رودخانه است كه مشكالت 

مختلفى را ايجاد مى كند.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نهاوند در جلسه كارگروه پسماند ازساماندهى 
خودروهاى حمل فاضالب نهاوند خبر داد و افزود: عالوه بر اين موضوع،عدم شناسايى و 
ثبت  خودروها جهتياماندهى  و نظارت هاى الزم بر آن ها انجام نمى شد و تخلفات مختلفى 

از سوى آنها انجام مى  گيرد.
مهردادســلگى تصريح كرد: درسال گذشته و ارديبهشت ماه ســال جارى كارگروه ها و 

جلســات متعددى درجهت ســاماندهى و فعاليت خودروهــاى حمل فاضالب خانگى 
برگزارشــد، كه خوشبختانه در كارگروه پسماند شهرستان مصوباتى صادرشد كه ازجمله 

ساماندهى خودروهاى حمل فاضالب در محيط زيست آلودگى ايجاد كرده است.
وى ادامه داد: يكى از معضالت اين خودروها نبود پاركينگ مناسب بود كه باعث مى شد 
صاحبان اين خودروها خــودروى حاوى فاضالب را در مقابل منزل خود پارك كنند. به 
اين دليل سازمان حمل ونقل بار درون شهرى نهاوند و حومه شهردارى نهاوند مكلف شد 
مطابق دستورالعمل ســاماندهى و نظارت بر فعاليت خودروهاى مكانى را براى توقف و 

پارك اين خودرو ها ايجاد كند.
ســلگى عنوان كرد: در اين كارگروه مصوب شد شركت آب و فاضالب نسبت به انعقاد 
قرداد با شــركت عصرسالمت نهاوند در جهت ســاماندهى و مديريت پسابهاى خانگى  

توســط خودروهاى حمل فاضالب در تصفيه خانه نهاوند حداكثر تا پايان مردادماه اقدام 
نمايند..

وى افزود: هم چنين مقررشــده است بعداز راه اندازى و ســاماندهى خودروهاى حمل 
فاضالب ، در صورت تخليه غير مجاز فاضالب توسط اين خودروها ،  پليس راهورنسبت 

به توقيف و معرفى آنها به مراجع قضايى اقدام نمايد.
 رئيــس اداره حفاظت محيط زيســت نهاونددر ادامه افزود: مصوباتــى در اين كارگروه 
پسماند انجام شد از جمله -ســاماندهى وجمع آورى نخاله هاى ساختمانى حاشيه راه ها 
توسط ادارات مربوطه پيگيرى و جمع آورى شوند.همچنين دهيارى ها ، جهادكشاورزى و 
بخشدارى ها نسبت به ساماندهى با تعيين  مكانى جهت جلوگيرى از رها سازى  فضوالت 

حيوانى در كنار رودخانه ها و غيره اقدام نمايند. 

 انتقاد ســازنده باعث توســعه همه جانبه 
شهرســتان خواهد شــد. با گشــاده رويى از 

انتقادات استقبال مى كنيم.
معاون سياسى فرماندار بهار در مراسم تجليل 
از خبرنگاران رســانه هاى گروهى شهرستان 
بهار با اشاره به مســئوليت خطير خبرنگاران 
گفت: رسالت خبرنگاران اطالع رسانى دقيق و 
شفاف وقايع است و در عين حال اميدبخشى 
بســيار ضرورى است زيرا با پاشيدن بذر اميد 

در جامعه ميتوان به آنچه ميخواهيد برسيد.
على اكبر سلطانى راد تصريح كرد: در صورت 
عدم اطالع رسانى خبرنگاران، مردم از اقدامات 
انجام شــده اطالعى نخواهند داشت و كارها 

بدون پيشرفت باقى مى ماند.
در ادامه رييس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
شهرســتان بهار گفت:  در سال هاى اخير به 
دليل مشكالت اقتصادى و مشكل كمبود كاغذ 
و چاپ و رغبت مردم به رسانه هاى مجازى، 

رسانه هاى كاغذى مغفول مانده است.
حبيب شــهنوازيان اضافه كرد: شناسنامه دار 
كردن خبرنگاران در شهرستان و ترغيب اهالى 
هنر و رسانه براى عضويت در صندوق هنر و 
خانه مطبوعات و اســتفاده از مزاياى صندوق 
هنر از اقدامات اداره ارشاد اسالمى شهرستان 

بهار بوده است.
شــاين ذكر اســت، در پايــان از خبرنگاران 

شهرستان بهار تجليل شد.
 افراد واجد شرايط واكسن

 تزريق كنند
فرماندار شهرســتان بهار گفت :از همه مردم  
شهرستان كه واجد شرايط تزريق واكسن كرونا 
هستند در خواست ميشود در اولين فرصت به 

اماكن بهداشتى مربوطه مراجعه فرمايند.
احســان قنبرى در ســتاد مديريــت كرونا 
شهرســتان كه با حضور اعضاى اين ســتاد 
تشكيل شــد ضمن تســليت ايام محرم به 

نحوه  برگزارى مراســم  در اين ايام اشاره 
كرد و افزود : دســتورالعمل هاى بهداشتى 
براى برگزارى مراســم ايام محرم به تمامى 
امناء مســاجد و هيأت هاى مذهبى توسط 
اداره تبليغات اســالمى شهرستان ابالغ شد. 
برگــزارى هر نوع مراســم در ايــام محرم  
از دســته هاى عــزادارى ، پخش نذورات 
،مراســم سوگوارى و ســينه زنى بايد طبق 
دســتورالعملهاى بهداشــتى انجام گردد تا 
حضرت  شهادت  ايام  مراسم  بتوانيم  انشااهللا 
ابا عبداهللا الحســن (ع) را با عظمت خاصى 
برگزار و نســبت به عدم انتشار ويروس و 
جلوگيرى  ديگران  به  كرونا  بيمارى  سرايت 
كنيــم .قنبرى خاطر نشــان كرد: اســتقبال 
شــهروندان و روستائيان گروه هدف جهت 
تزريق واكســن كرونا  در حد معمول نمى 
باشدو نياز اســت تبليغات سمعى و بصرى 
جهت حضــور واجدين شــرايط و تزريق 

واكسن به نحو ممكن انجام شود.   
 در ادامــه رئيس شــبكه بهداشــت و درمان 
شهرستان بهار گفت:در شهرستان بهار واكسن 
بــه تعداد كافى وجــود دارد و در صد تزريق 
واكســن گروه هدف در شهرستان 18 درصد 
بوده اســت و با توجه به عــدم مراجعه  تمام 
افراد (گروه هدف )به مراكز تزريق واكسن ،از 
عموم مردم عزيز شهرستان  درخواست ميشود 
جهت ثبت نام و زدن واكســن كرونا به مراكز 

مربوطه مراجعه كنند.
محمد به نشــان خاطر نشان كرد : با توجه به 
وضعيت حاد كرونا به ويژه ويروس دلتا كرونا 
در سطح كشــور ،مردم از تمجمع و برگزارى 
هرگونه مراســم و دورهمى ها جدا خودارى 
نموده و ضمن رعايت كامل دســتورالعملهاى 
بهداشتى ،  از تردد هاى غير ضرور پرهيز كرده  
تا خود و ديگــران را از ابتال به بيمارى خطر 

ناك كرونا محفوظ دارند.

معاون سياسى فرماندار بهار در مراسم تجليل از خبرنگاران:

انتقاد سازنده باعث توسعه شهرستان مى شود

 با توجه به شــرايط قرمــز كرونايى  چراغ 
پارك هاى شهر خاموش مى شود.

فرماندار اســدآباد از انسداد ورودى پارك هاى 
اين شهر خبر داد و گفت: در حال حاضر يكى 
از جدى ترين مشكالت شهرستان اسدآباد بحث 
عادى انگارى كرونا بــوده كه اين امر از نقش 
موثرى در كاهش رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

دارد .
ســعيد كتابى در ستاد پيشــگيرى از كروناى 
شهرستان با بيان اينكه در حال حاضر 51 بيمار 
در بخش كرونايى شهرستان بسترى بوده و  از 
اين تعداد آزمايش 23 بيمار مثبت بوده، افزود: 
روند صعودى درگيرى با كرونا در شهرستان به 
تبع كشور نگران كننده شده و با چنين روندى 
قطعا ظرفيت تخت هاى بخش كرونا پر شــده 
و ديگر جوابگو نخواهد بود و دانشــكده علوم 
پزشــكى بايد آمادگى الزم را براى استفاده از 

بخش هاى جايگزين داشته باشد.
كتابى با اشــاره به اينكه شهرستان اسدآباد در 
هفدهم مرداد ماه داراى 25 بســترى جديد در 

بخش كرونا بوده خاطرنشــان كرد: 98 درصد 
عامل سرايت كرونا، دورهمى هاى خانوادگى و 
مراسمات بوده كه در همين رابطه از شهروندان 
درخواســت داريم ضمن عدم عــادى انگارى 
شــرايط از هــر گونه دورهمــى خانوادگى و 
تجمعات پرهيز كرده و پروتكل هاى بهداشتى 

را رعايت كنند.
وى با اشــاره به جميت 73 هزار و 919 نفرى 
باالى 17 سال شهرستان اسدآباد تصريح كرد: از 
اين تعداد تاكنون 18.8 درصد جامعه هدف دز 

اول واكسن خود را دريافت كرده اند.
كتابى تعداد جمعيت واكسينه شده اين شهرستان 
را 16 هزار نفر برشــمرد و ياد آور شد: انتظار 
اســت دانشــكده علوم پزشــكى در سرعت 

بخشيدن به روند واكسيناسيون جمعيت هدف 
كمى بيشــتر سرعت عمل داشته باشد و با رفع 
هرگونه موانع در صورت نياز از نيروهاى بسيج 

و هالل احمر كمك و همكارى گرفته شود.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرستان  
اســدآباد،كتابى همچنين با اشاره به مراسمات 
عزادارى ماه محرم تصريح كرد: در اين رابطه 
قرار بود بر اساس دستورالعمل تدوين شده ماه 
محرم ســال گذشته عمل شود كه با اصالحيه 
جديد برخــى از مــوارد اين دســتورالعمل 
تغييــر كرده و اين اصالحيه ها اطالع رســانى 

خواهدشد.
كتابى با اشــاره به شــرايط قرمز شهرستان و 
نامناسب بودن وضعيت موجود، بيان كرد: تمامى 

مصوبات ستاد كرونا الزم االجرا بوده و هر آنچه 
كه خارج از مصوبات ســتاد كرونا باشد جرم 
است و با موارد با جديت برخورد خواهد شد.

تعطيلى پارك ها،تعطيلى ســالن هاى ورزشــى 
دولتى و خصوصى ،فعال تر شدن بازرسى هاى 
ســتاد صيانت، پخش هشدار صوتى قبل از هر 
اذان، راه اندازى سيســتم خودروها براى اعالن 
وضعيت هشــدار كرونا از ديگــر مواردى بود 
كه در اين جلســه فرماندار اســدآباد نسبت به 
آن تأكيد كرد و گفت: پاســاژهاى سطح شهر 
اسدآباد چندان شلوغ نبوده و به همين دليل در 
چنين شــرايطى مى توانند به فعاليت خود ادامه 
دهند ضمــن اينكه در بازرســى ها موارد الزم 
به واحدهاى پاســاژها بايد تذكر داده شــود و 
صورت مشاهده شلوغى تصميم ديگرى براى 

پاساژها گرفته خواهد شد.
كتابــى در رابطه با بازار روزها نيز اظهار كرد: با 
بازديدهــاى الزم از وضعيت بازار روزها براى 
اين هفتــه بازارها نيز تصميمــات الزم گرفته 

مى شود.

كاروانسراى فرسفج تويسركان 
در انتظار جهانى شدن

فرماندار اسدآباد خبر داد

خاموشى چراغ پارك ها 
به خاطر كرونا
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چشم انداز پيش رو در مذاكرات هسته اى
 در صورتى كه روند شــش دور مذاكرات انجام شده و نتايج آن از 
سوى ايران مطلوب ارزيابى مى شد طبعا با توجه به تاكيد كشور در زمينه 
رفع ســريع همه تحريم ها بايد توافقات انجام شــده به سند خروج از 

بن بست كنونى تبديل مى شد.
  موضوع مذاكرات هســته اى ميان ايران و طرف هاى غربى كه از ابتداى 
ســال جارى  در شش دور پيگيرى شــد، اين روزها و پس از توقف 
صورت گرفته، دوباره به اصلى ترين موضوع  ميان ايران و غرب به ويژه 

اياالت متحده تبديل شده است.
به گزارش ايســنا،مذاكرات هسته اى در وين در حالى در ايستگاه ششم 
متوقف شــد كه رسانه هاى غربى سعى كردند ايران را عامل اين توقف 
معرفى كنند، حال آنكه؛ مقصر اصلى اين توقف عدم پذيرش تروئيكاى 

اروپايى و آمريكا در اجراى تعهدات برجامى خود بوده است.
در حال حاضر اصلى ترين سوالى كه در افكار عمومى داخلى و محافل 
سياسى و رســانه اى غربى وجود دارد، رويكرد دولت جديد ايران در 
مذاكرات و راهبردجمهورى اســالمى  براى شكستن بن بست موجود 

است.
آنچه كه از اظهار نظر صريح رهبر معظم انقالب در تبيين نتايج شش دور 
مذاكره انجام شده در دولت گذشته برمى آيد، ادامه مذاكرات بر اساس 

الگوى قبلى نيز به داليل عديده مورد توجه نخواهد بود
در همين رابطه؛ كاظم غريب آبادى عضو هيأت مذاكره كننده ايرانى نيز در 
 «Khamenei.ir» مصاحبه هفتم مردادماه خود با پايگاه اطالع رسانى
با برشمردن هفت مورد از اقدامات ناقض توافق از سوى اياالت متحده، 

نقش واشينگتن در به سرانجام نرسيدن مذاكرات وين را تشريح كرد.
از جمله اين هفت اقدام مى توان به موارد زير اشاره كرد: 

1. كل تفاهــم را به پذيرش بندى در خصــوص انجام گفت وگوهاى 
آتى در مورد مســائل منطقه اى گره زدند كه كامًال با موضوع مذاكرات 
غيرمرتبط و مضر است. رفع برخى تحريم ها و همچنين خروج نام سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى از فهرست گروه هاى تروريستى را مستقيماً به 

پذيرش اين بند منوط كردند.
2. حاضر به لغو دســتور اجرايى تحريم تسليحات متعارف نشدندكه 
كامًال با قطعنامه ى 2231شوراى امنيت و برجام در تناقض آشكار است 

و به نوعى مغاير ادعاى آمريكا به برگشت تعهدات برجامى است.
3. حاضر به برداشتن تحريم ها عليه بيش از 500 نفر از اشخاص حقيقى 
و حقوقى -كه توسط دولت ترامپ به بهانه ى غيرهسته اى تحت تحريم 
قرار گرفتند- و همچنين لغو قانون تحريمى كاتسا نشدند، درحالى كه 
تمامى اقدامات ترامپ از جمله توســل به بهانه هاى غيرهسته اى براى 
اعمــال تحريم با هدف تخريب كامل تفاهم هســته اى صورت گرفته 
بود. از ســوى ديگر، اين نشان دهنده ى عزم جدى دولت جديد آمريكا 
در اســتفاده از كارت هاى ايجادشده در دولت قبلى و همچنين پيگيرى 

سياست فشار حداكثرى عليه ايران است.
4. حاضر به ارائه ى تضمين در مورد عدم تكرار رفتارهاى مشابه دولت 
قبل در قبال تفاهم هســته اى نشدند؛ حتى حاضر نشدند دوره ى زمانى 
معقولى را هم براى تداوم كار شــركت هايى كه با ايران وارد تجارت و 
كار اقتصادى مى شوند، در نظر بگيرند كه تا در صورت بروز هر مشكلى 
براى تفاهم احتمالى كار خود را بدون دغدغه از تحريم هاى فراسرزمينى 

آمريكايى به پايان برسانند.
5. حاضــر به بحث درباره ى خســارات وارده به ايــران در اثر خروج 

يك جانبه  و غيرقانونى از تفاهم هسته اى نشدند.
6. درباره ى فعاليت ها و تعهدات هســته اى ايران زياده خواهى هايى را 
مطرح كردند كه حتى فراتر از متن برجام اســت. البته همگى از سوى 
ايران رد شــد، ولى اين حاكى از كارشكنى و روحيه ى عناد آنان دارد. 

در اين قضيه، طرف هاى غربى نيز از موضع مشابهى برخوردار بودند.
7. در مورد راســتى آزمايى با وجود اينكه در مدل اّوليه ى برجام، ايران 
ابتــدا براى چندين ماه تعهدات هســته اى خود را انجــام داد كه مورد 
راســتى آزمايى آژانس نيز قرار گرفت و سپس ساير طرف ها با اجراى 
تعهدات رفع تحريمى خود پرداختند، اّما در ســرى جديد گفت وگوها 
آمريكايى ها حاضر نشــدند ايــن واقعيت مهــم را بپذيرند كه تمامى 
مشكالت موجود ناشى از رفتارهاى خصمانه و مخرب آن هاست و ابتدا 
آن ها بايد تمامى تعهدات خود را انجام بدهند و تنها پس از راستى آزمايى 
در زمانــى معقول، ايران به اجراى تعهدات خود خواهد پرداخت. مدل 
آمريكا براى انجام تعهدات اصولى و راستى آزمايى در دو روز صرفاً يك 

مدل تشريفاتى و خالى از فايده ى عملى است.
در كنار مالحظات جدى ايران وعدم پذيرش روند شــش دور مذاكره 
انجام شده تاكنون با توجه به رويكرد اعالم شده از سوى رييس جمهور 
و تاكيد بر پيگيرى روش هاى ديپلماتيك براى حل و فصل مسائل ايران 
در حوزه سياست خارجى به صورت طبيعى اصلى ترين گزينه ايران در 
حوزه پيگيرى پرونده هسته اى در شرايط پس از استقرار دولت جديد، 

بازگشت به مذاكرات با تعيين دستور جديد است .
به صورت طبيعى در صورتى كه مســير قبلى و نتايج آن از سوى ايران 
مطلوب ارزيابى مى شد طبعا با توجه به تاكيد ايران در زمينه رفع سريع 
همه تحريم ها بايد توافقات انجام شده به سند خروج از بن بست كنونى 
تبديل مى شد. عدم دستيابى به چارچوب مورد توافق طرفين براى احياى 
مجدد برجام نشان روشنى از نارضايتى ايران از روند طى شده در شش 
دور مذاكرات قبلى و ضرورت بازبينى كلى و تعيين دســتور كار جديد 

براى از سرگيرى مذاكرات است.
از نظر ايران تحقق چارچوب هاى ذكر شــده در قانون مصوب مجلس 
تحت عنوان «اقدام راهبردى براى لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت 
ايران» اصلى ترين مولفه در تعيين دســتور كار جديد مذاكرات خواهد 
بــود. به هر تقدير؛ گرچه تغيير دولت ها در چگونگى پيگيرى و اجراى 
اهداف سياست خارجى جمهورى اسالمى ايران تاثيرات محدودى دارد 
ليكن با توجه به تعيين راهبردهاى كشور در حوزه سياست خارجى از 
سوى شوراى عالى امنيت ملى به عنوان يك نهاد حاكميتى، به طور قطع 
موضوع پيگيرى پرونده هسته اى و تعيين راهبردهاى جديد در مذاكرات 
وين نيز در چارچوب سياست هاى قطعى اعالم شده از سوى ايران و با 

نظارت اين نهاد پيگيرى خواهد شد.

گام نخست مجلس 
براى تغيير نظام بودجه ريزى

 ســخنگوى كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى 
اســالمى گفت كه اليحه بودجه بايد مانند تابلويى، مســائل اساسى را 

نشان دهد.
محمدمهدى مفتح روزگذشته در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص 
تاييد طرح برخى احكام مربوط به اصالح ساختار بودجه كل كشور در 
شوراى نگهبان، گفت : يكى از مهمترين ابزارهاى اداره كشور و نيل به 
اهداف توسعه اى بودجه است؛ در اين سند يكساله درآمدها و هزينه هاى 

دولت تعيين مى شود.
نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى اسالمى، ادامه داد: در اليحه 
بودجه اهداف زيادى مانند عدم كســرى، مواردى كه در اقتصاد كشور 
اثرات فروانى دارند و متغيرهاى اقتصادى كشــور كه در زندگى مردم 
مى توانند اثر گذار باشــند رصد مى شــوند و نشــان مى دهد وضعيت 

مديريت كشور در حوزه  اقتصادى چگونه است.
اين نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى با تاكيد بر اينكه متغيرها در 
اليحه بودجه مسير پيشرفت جامعه را نمايان مى كنند، عنوان كرد: براى 
تنظيم بودجه بايد ساختار آن را متناسب با اهداف تعيين كنيم اما اليحه 
بودجه در سنوات گذشته در بسيارى از موارد اينگونه نبوده است، اليحه 

بودجه بايد مانند تابلويى مسائل اساسى را نشان دهد.
وى با بيان اينكه اصالح ساختار بودجه طى سال هاى گذشته مورد مطالبه 
مردم و مقام معظم رهبرى بوده است، گفت: در ابتداى مجلس يازدهم 
اصالح ســاختار بودجه در دستور كار كميســيون برنامه و بودجه قرار 
گرفت و كميته اى با مســئوليت آقاى زنگنه به اين منظور تعيين شد و 

اقدامات خوبى در اين زمينه صورت گرفت.
سخنگوى كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى 
با تاكيد بر اينكه در اولين گام برخى از اصالحات ســاختارى در اليحه 
بودجه تعريف شــد كه پس از تصويب در صحن علنى توسط شوراى 
نگهبان تاييد شــد، عنوان كرد: طرح اصالح ســاختار بودجه گام اول 
مجلس شوراى اسالمى در اين مسير است و اميدواريم با فعاليت كميته 

مربوطه اقدامات الزم تداوم داشته باشد.

رئيس فراكسيون فرهنگيان در مجلس:
اليحه دولت رتبه بندى معلمان نيست

 بيراهه است
 رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه خط 
قرمــز مجلس در آموزش و پرورش نظام رتبه بندى معلمان، منطبق بر 
هيات علمى دانشگاههاست، گفت كه اليحه دولت رتبه بندى نيست، 

بيراهه است.
به گزارش الف، حميدرضا حاجى بابايى در رابطه با جلســه فراكسيون 
فرهنگيان با وزير آموزش و پرورش و معاونين اين وزارتخانه گفت: در 
اين جلسه، موضوع نظام رتبه بندى معلمان  مورد بحث و بررسى قرار 
گرفت و تاكيد شد كه نظام رتبه بندى ويژه معلمان است و بايد از قانون 
مديريت خدمات كشــورى كامال مجزا مطــرح و به صورت يك نظام 

مورد تاكيد قرار گيرد.
نماينده مردم همدان و فامنين مجلس شــوراى اسالمى با اشاره بر اين 
كه اين نظام همسان آنچه در دانشگاهها اجرا مى شود، مورد تاكيد قرار 
گيرد، افزود: مبناى اليحه رتبه بندى براساس مربى معلم، استاد يار معلم، 
دانشــيار معلم واستاد معلم خواهد بود، كه مبناى حقوق ومزايا در اين 
رويكرد حداقل 80 درصد،  اعضاى هيات علمى دانشگاهها كه هم رتبه 

و هم سابقه هستند، خواهد بود .
حاجى بابايى مهندسى نيروى انسانى را مهم ترين ركن نظام رتبه بندى 
برشمرد و گفت: مبناى اجراى نظام رتبه بندى، طرح مصوب سال 1392 

وزارت آموزش وپرورش خواهد بود
وى تاكيد كرد: دولت مكلف است، آيين نامه اجرايى نظام رتبه بندى را 

تدوين  نمايد و در كوتاهترين فاصله زمانى اجرايى نمايد.
رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس شــوراى اسالمى خاطر نشان كرد: 
نظام رتبه بندى معلمان يكى از مهم ترين اولويت هاى مجلس اســت، 
كه موضوع ارتقاى شــان و جايگاه معلمان را به صورت ويژه در  اسناد 
فرادســتى از جمله، سياســت هاى ابالغى مقام معظم رهبرى،  نقشه 
مهندســى علمى كشور، سند تحول بنيادين ، برنامه ششم توسعه مورد 

تاكيد قرار گرفته است، اجرايى مى كند.

انتقاد آزادى خواه از تعدد طرح هاى تفحص 
در مجلس

 نماينده مالير در مجلس شوراى اسالمى با انتقاد از تعدد طرح هاى 
تحقيــق و تفحص تاكيد كرد كه بايد براى حل مشــكالت از ظرفيت 

كميسيون هاى تخصصى استفاده شود.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم و المسلمين احد آزادى خواه در جلسه 
علنى روزگذشــته و در جريان بررســى تقاضاى تحقيق و تفحص از 
عملكرد شــركت هاى آب و فاضالب استان خوزستان با استناد به ماده 
212 آيين نامه داخلى در تذكرى گفت: در آيين نامه روال انجام تفحص 
آمده كه بر اساس آن مبالغى براى انجام تحقيقات و حمايت از آن توسط 

مجلس پرداخت مى شود.
سخنگوى كميسيون كشاورزى در مجلس با اشاره به تصويب چندين 
تحقيــق و تفحص در مجلس گفت: بــا توجه به اينكه اين تفحص ها 
هزينه هايــى را به بيت المال وارد مى كند آيــا نتيجه اى هم دارد؟ قطعا 
بايد نتايج تفحص ها به صحن علنى ارائه شود اما مى توان با استفاده از 
ظرفيت آيين نامه وزير متخلف را مورد پرســش قرار داد؛ حتى مجلس 
قدرتمند با پشتوانه مردم مسئوالن را در روند بررسى ها تفهيم اتهام كند، 

اما كميسيون ها مى توانند مسائل را قبل از صحن علنى پيگيرى نمايند.
آزادى خواه ادامه داد: قرار نيست هر تحقيق و تفحصى در مجلس مطرح 
شود چون مسائل مهم و اولويت دار بسيارى وجود دارد، مى توان بهتر از 
اين از ظرفيت كميسيون ها استفاده شود. هر معجزه اى كه قرار است در 

صحن علنى صورت گيرد در كميسيون ها انجام مى شود.

مايل به همكارى با دولت جديد ايران 
درخصوص منطقه هستيم

 وزيــر امورخارجه ژاپن گفت كه در جريان ســفر خود به تهران با دولت 
جديد ايران دربــاره وضعيت خاورميانه و همكارى بــراى برقرارى ثبات در 
اين منطقه رايزنى خواهد كرد.به گزارش فارس، توشيميتســو موتگى در يك 
كنفرانــس خبرى گفت كه قصد دارد هفته آينده بــه ايران، تركيه، مصر، اردن، 
فلسطين، قطر و سرزمين هاى اشــغالى سفر و درباره امنيت منظقه و مقابله با 
پاندمى كرونا رايزنى كند.وى تصريح كرد: در جريان سفر خود من بر تعهدمان 
نسبت به خاورميانه كه (ژاپن) سال ها به برقرارى صلح و آرامش در آن كمك 
كرده اســت، تاكيد خواهم كرد. موتگى افزود: مى خواهم درباره وضعيت اين 
منطقه تبادل نظر صادقانه اى با اين دولت هاى جديد داشته باشم و با آنها براى 

ترويج ثبات منطقه از نزديك همكارى كنم.

نامه رئيسى براى مسكوت ماندن طرح تفكيك 
وزارت راه و شهرسازى

رئيس كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى با اشاره به نامه رئيس جمهور 
براى مسكوت ماندن طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازى، تاكيد كرد كه بدون 
ايجاد وزارت مسكن ساخت ساالنه يك ميليون واحد مسكونى با چالش مواجه 
خواهد شد.محمد رضا رضايى كوچى در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: با وجود 
اينكه روز يكشنبه گزارش كميسيون عمران در خصوص كليات طرح تفكيك 
وزارت راه و شهرســازى در صحن مجلس قرائت شــد و قرار بود سه شــنبه 
موافقان و مخالفان نظرات خود را ارائه كنند و اين طرح بررســى شود اما اين 

طرح از دستور كار مجلس كنار رفت.
وى در ادامه اظهار كرد: آقاى رئيسى طى نامه اى خواسته اند كه اين طرح فعال 

مسكوت مانده و سال آينده مطرح شود. 

تقاضاى تفحص از دريافت حقوق هاى نجومى 
تصويب شد

 نماينــدگان مجلس با تقاضاى تحقيق و تفحــص از دريافت حقوق هاى 
نامتعارف موافقت كردند.

به گزارش ايسنا، تقاضاى جمعى از نمايندگان براى تحقيق و تفحص از دريافت 
حقوق هاى نامتعارف در دستگاه هاى اجرايى در دولت دوازدهم در دستور كار 
جلسه علنى صبح سه شنبه مجلس قرار گرفت كه نمايندگان با 211 راى موافق، 
7 راى مخالــف و 5 راى ممتنع از مجمــوع 234 نماينده حاضر با آن موافقت 
كردند. دريافت حقوق هاى نجومى برخى از مديران و مســئوالن كشورى طى 
روز هاى گذشته در فضاى مجازى و اصحاب رسانه توجهات زيادى را به خود 
معطوف كرده و نماينــدگان مجلس نيز از اين رو تقاضاى تفحص از دريافت 

حقوق هاى نجومى را تصويب كردند. 

بررسى حواشى اخير طرح صيانت در مجلس

تغيير نظر نمايندگان مجلس
 از جلسه غيرعلنى تا صحن

■ درخواست لغو بررسى طرح صيانت بر اساس اصل 85 قانون اساسى راى نياورد
 بــارى ديگر شــاهد ناهماهنگى نمايندگان 
مجلــس يازدهــم بــوده و شــاهد عملكــرد 
متفــاوت و دور از انتظار بوديــم. راى نياوردن 
طــرح شــفافيت آراى نماينــدگان در صحــن 

ــود كــه چنــد مــاه  مجلــس ناهماهنگــى ب
ــاد  ــاق افت ــم اتف ــس يازده ــش در مجل پي
ــت و  ــه وق ــد ك ــئله باعــث ش ــن مس و اي
زمــان بيشــترى صــرف رســيدگى بــه طرح 

ــد  ــاه بع ــد م ــال و چن ــود. ح ــور ش مذك
ــفافيت آراى  ــرح ش ــراى ط ــرى ب از راى گي
نمايندگان، شــاهد تفــاوت نتايــج راى گيرى 
ــى  ــا جلســه علن ــى ب ــر علن در جلســه غي

مجلــس بــر ســر درخواســت لغــو بررســى 
طــرح صيانــت از حقــوق كاربــران اينترنتى 
ــر اســاس اصــل 85  در فضــاى مجــازى ب

قانــون اساســى بوديــم. 

طرح جنجالى
 طــرح جنجالى صيانــت از حقوق 
كابران در فضاى مجازى از همان ابتدا با 
حواشيه فراوانى روبه رو بوده است. برخى 
از نمايندگان و كارشناسان اعالم مى كنند 
كه اين طرح باعث فيلتر  يا از دســترس 
خارج شــدن برخى از شبكه هاى مجازى 
پر كاربر همچون اينستا، وات ساپ، گوگل 
و .... مى شود، اين در حالى است كه برخى 
ديگر از نماينــدگان اظهار مى كنند كه در 
شبكه هاى  اين  نمايندگى  ايجاد  خواست 
مجازى در كشورمان محقق شدنى بوده و 

اين طرح به دنبال فيلترينگ نيست!

اصرار برخى نمايندگان 
از بررسى طرح صيانت در 

كميسيون ويژه 
 با اين حال طــرح مذكور عالوه 
بر ايجــاد نگرانى ها از قطع و يا فيلتر 
برخى از شــبكه هاى مجــازى كه با 
اشتغال و درآمدزايى مردم در ارتباط 
است، چالش ديگرى را به همراه خود 
داشت و آن هم قرار گرفتن زير اصل 
85 بود. اين به آن معنى است كه طرح 
مذكور در كميسيون مشترك بررسى و 
تاييد مى شود و ديگر به صحن علنى 

مجلس نمى آيد. 
نمايندگان مجلس دو هفته گذشــته 
بــا 121 راى موافــق از 209 نماينده 
حاضر با درخواست بررسى اين طرح 
براساس اصل 85 قانون اساسى و در 
كميسيونى مشــترك موافقت كردند. 
گفتنى اســت كه ايــن راى گيرى در 
حالى برگزار شد كه حدود 70 نماينده 
غايب بودندو 88 نماينده ديگر يا راى 
ندادند و يا مخالف طرح بررسى طرح 
صيانت بر اســاس اصــل 85 قانون 

اساسى بودند. 

 مجلسى كه شعار كرامت داد چرا به دنبال 
ايجاد دغدغه براى مردم است؟

 نماينــده مردم تهران در مجلس شــوراى اســالمى در 
جريان جلســه روزگذشته مجلس به عنوان نماينده متقاضيان 
درخواســت لغو بررســى طرح حمايت از حقوق كاربران و 
خدمات پايه كاربردى در فضاى مجازى براســاس اصل 85 
قانون اساســى تاكيد كرد: مجلسى كه شعار شفافيت و بهبود 
وضعيت معيشتى و كرامت به مردم داد چرا مى خواهد بررسى 

طرح ساماندهى فضاى مجازى را به تاريكى ببرد؟
به گزارش ايسنا، مجتبى توانگر گفت: بنده با تك تك طراحان 
اين طرح صحبت كردم و همه اين عزيزان از دلســوزان نظام 
هستند اما با همفكرى كه داشتيم مصلحت نيست كه اين طرح 

براساس اصل 85 قانون اساسى بررسى شود.
وى ادامه داد: آنچه كه در اصل 85 پيش بينى شــده مربوط به 
موارد ضرورى است كه اغلب داراى اهميت بااليى مى باشد، 
امــا طرح حمايت از حقوق كاربران در فضاى مجازى از اين 
اهميت برخوردار نيســت. از ســويى ديگر ايــن طرح هنوز 
ناپخته اســت زندگــى، آموزش و كســب و كار بخش قابل 
توجهــى از جامعه تحــت تاثير اين طرح قــرار مى گيرد. ما 
نبايد يك قرارداد با يك شــركت خارجــى را با ارتباط مردم 

با اينترنت مقايسه كنيم.
نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: اين طرح به اعتماد 
بين مردم و نظام كمكى نمى كند و حتى پاســخگوى منويات 
رهبرى نمى باشد. در اين طرح نه تنها به توسعه و بومى سازى 
پلت فرم هاى داخلى كمك نشده بلكه براى كاربران و كسب و 
كارها محدوديت و مانع ايجاد مى كند. امروز بسيارى از زمينه 
فناورى اطالعات دچار تحريم هاى ظالمانه هستند و اين طرح 
تحريم ها را تشديد مى كند. مجلسى كه شعار بهبود معيشت و 
كرامت مردم را داده اســت چرا با تصويب اين طرح به دنبال 

ايجاد نگرانى و دردسرسازى براى مردم است؟
وى اضافــه كرد: ما نبايد با تصويب اين طرح در كميســيون 
مشــترك بارى بر دوش مردم اضافه كنيم. برخى از مواد اين 
طرح چنان خام و مخرب اســت كه تصويــب و اجراى آن 
مى تواند اخالل جدى در ســازوكار حاكم بر فضاى مجازى 
ايجاد كند. در اين طرح حتى اهداف طراحان دلســوز آن نيز 
محقق نمى شــود. اين طرح منجر به فرار نخبگان از كشــور 
مى شــود و اجراى كوتاه مدت آن نيز آثار زيان بارى به دنبال 
دارد. مجلسى كه شعار شفافيت را داد چرا مى خواهد بررسى 
اين طرح را در تاريكى پيش ببرد؟ ساماندهى فضاى مجازى 
از اهميت بااليى برخوردار است اما اين طرح ايراداتى دارد كه 
نياز به بازنگرى اساسى است و اصالح آن نيز نياز به مشاركت 
تمام نمايندگان دارد و لذا اين طرح بايد خارج از اصل 85 و 

در صحن علنى مجلس شوراى اسالمى بررسى شود.
توانگر در ادامه تاكيد كرد: در جلسه غيرعلنى مجلس شوراى 
اسالمى كه دو هفته پيش برگزار شد طراحان اين طرح گفتند 
كه مخالفان آن تحت تاثير صهيونيست ها هستند، در حالى كه 
بنده از عمق جان مى گويم كه ما حاضريم جان ناقابل خود را 
براى مبارزه با رژيم صهيونيســتى فدا كنيم. طراحان اين طرح 
گفتند كه شوراى عالى فضاى مجازى با اين طرح موافق است 
اما بنده سوال كردم و آنها اين امر را رد كردند حتى سخنگوى 
شــوراى نگهبان نيز صراحتا اعالم كــرد هيچ هماهنگى قبلى 
درباره طرح صيانت از حقــوق كاربران در فضاى مجازى با 
آنها نشــده است. با توجه به دغدغه هاى ايجاد شده در سطح 
جامعه خواهش مى كنم بررسى اين طرح براساس اصل 85 را 
لغو كنيد و اجازه دهيد در زمانى مناســب در صحن مجلس 
شــوراى اسالمى با مشــاركت تمامى نمايندگان اين طرح به 

بحث گذاشته شود.

اعتراض به اصل 85 طرح صيانت به جايى نرسيد
اوايل هفته جارى درخواست لغو بررسى طرح صيانت بر اساس اصل 85 قانون  اعتراضات و حواشــى پيرامون طرح صيانت باعث شــد برخى نمايندگان 

به صحن علنى مجلس آمده تا پس از بررســى در صحن به راى گيرى گذاشته اين دسته از نمايندگان در رابطه با اين درخواست اذعان داشتند كه بايد اين طرح اساسى را تقديم هيات رئيسه مجلس كنند. 
بررســى طرح حمايت از حقوق كاربران در فضاى مجازى بر اساس اصل 85 روزگذشته نمايندگان مجلس جلسه غيرعلنى براى رسيدگى به درخواست لغو شود تا حساسيت ها نيز بر سر طرح مذكور كاهش يابد. 

برگزار شد با 144 راى موافق و 111 راى مخالف با لغو بررسى اين طرح طبق نمايندگان مجلس در جلســه غيرعلنى در راى گيرى كه به صورت استمزاجى قانون اساسى را تشكيل دادند. 
مخالفت كردند تا طرح بر اســاس اصل 85 قانون اساســى در كميسيون ويژه راى ممتنع از 262 نماينده حاضر با بررسى اين طرح در صحن علنى مجلس گذاشته شــد، اما اين بار نمايندگان با 130 راى موافق، 121راى مخالف و 7 طرح در دســتور كار مجلس قرار گرفــت و بار ديگر در صحن علنى به راى كميسيون مشــترك نياز به راى مجلس در جلسه علنى داشت. از اين رو اين با اين حال لغو رســيدگى به طرح حمايــت از كاربران در فضاى مجازى در اصل 85 قانون اساسى موافقت كردند.

با جمع تعداد موافقان، مخالفان و ممتنع ها در ميابيم كه 4 نماينده نيز راى ندادند. طرح راى موافق مى دادند كه روزگذشته به اين درخواست 130 نفر راى دادند. را داشــت. يعنى از 262 نماينده حاضر در مجلس مى بايســت 131 نفر به اين اين درخواست براى تصويب نياز به موافق نيمى از نمايندگان حاضر در صحن بررسى شود.

اجرايى شدن طرح شفافيت آرا مى تواند چاره ساز شود
 طرح شفافيت آراى نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با وجود برخى از انتقاد هايى كه به آن  وارد است، مى تواند تا اندازه 

زيادى در جلو گيرى از چنين اتفاقاتى (تغيير موضع برخى نمايندگان مجلس در چند ساعت) تاثير به سزايى گذارد. 

تعجيل در ارائه طرح و ابهام در راى گيرى
 در اينجا چند انتقاد به طراحان اين طرح و برخى از نمايندگان مجلس وارد است:

1-عجله براى ارائه طرح قبل از بررسى كارشناسانه و بررسى تمامى زواياى آن، اين مسئله قبًال هم تكرار شده بود و مجلس 
در رابطه با طرح دو فوريت اقدام راهبردى براى لغو تحريم ها كه مى توانســت اهرم فشار بسيار خوبى براى مذاكره كنندگان 
كشــورمان باشد، با باقى گذاشتن برخى ابهامات در اين قانون به گفته تيم مذاكره كننده كشورمان در وين، اين قانون نه تنها 
به عنوان اهرم فشــار قرار نگرفت، بلكه تيم مذاكره كننده ايرانى را نيز به چالش كشــيد. در ماده 7 اين قانون آمده است كه " 
چنانچه كشورهاى متعاهد1+4 نسبت به اجراى تعهدات خود و رفع كامل تحريم ها از جمله هسته اى، نظامى، حقوق بشرى 
و امثال آن عليه جمهورى اسالمى ايران اقدام كنند، ..." و بازگشت كشورمان به تعهدات هسته اى را منوط به اين شروط كرده 
اســت. اين درحالى است كه كشورهاى طرف برجام تعهدى در رفع برخى تحريم ها از جمله حقوق بشرى نداشته، چرا كه 
در طول تاريخ انقالب تا كنون هيچ گونه مذاكراتى در اين رابطه صورت نگرفته است. اين خواست مجلس دو زاويه دارد، يا 
بايد مذاكرات جديد در قالب تحريم هاى حقوق بشرى صورت بگيرد، اين در حالى است كه مقامات عاليه كشورمان همواره 
تاكيد كرده اند كه بيشتر از برجام مذاكره نمى كنند و توقع مذاكرات فراتر از برجام به نوعى وارد شدن خطوط قرمز نظام است.
از سوى ديگر اگر منظور نمايندگان مذاكرات جديد نبوده، چگونه بدون هيچ مذاكره اى و تعهدى كه طرفين مذاكرات برجام 

ضمانتى بر انجام آن ندارند، لغو تحريم هاى مذكور را توقع دارند!
بررسى طرح صيانت از حقوق كاربران بر اساس اصل 85 قانون اساسى هم مى توان گفت كه كارشناسانه نيست چرا كه شاهد 
بوديم روز گذشته 130 نماينده موافق لغو بررسى اين طرح در كميسيون مشترك بوده و 121 نفر نماينده مخالف آن، از اين 

رو طرحى كه تعداد مخالفان آن از موافقانش بيشتر است آيا مى توان گفت كه طرحى كارشناسانه است/
2-تغيير موضع برخى نمايندگان كمتر از چند ساعت؛ همانطور كه در باال گفت در راى گيرى استمزاجى مجلس 144 نماينده 
موافق و 111 نفر مخالف لغو بررسى طرح صيانت بر اساس اصل 85 قانون اساسى بودند. با اين حال اين تعداد راى موافق 
در صحن علنى مجلس به 130 و تعداد راى مخالف به 121 تغيير كرد. راى ده نماينده تغيير كرده و چند نماينده نيز يا راى 
ندادند و يا راى ممتنع دادند. همين عدم هماهنگى، و تغيير نظر در راى گيرى نيز در روز راى گيرى براى طرح شفافيت آراى 

نمايندگان نيز اتفاق افتاده بود



C M

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

چهارشنبه  20 مرداد ماه 1400  شماره 4104

5

يادداشت

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

حوادث

توزيع بسته هاى معيشتى بين نيازمندان
 رئيس كميته امداد از آغاز طرح اطعام و احسان حسينى همزمان با ايام عزادارى اباعبدا... الحسين (ع) خبر داد.

به گزارش ايسنا، سيدمرتضى بختيارى گفت: كميته امداد امسال نيز همانند سال گذشته با اجراى طرح اطعام حسينى و احسان حسينى 
به استقبال ايام عزادارى اباعبدا... الحسين (ع) رفته است.

ــا  ــام و آشــپزخانه ها ب ــز اطع ــد خــورده اســت، مراك ــر كلي ــد ســعيد غدي ــه از دهــه واليــت و عي ــن طــرح ك ــزود: در اي وى اف
ــان  ــع غــذاى گــرم مي ــخ و توزي ــه طب ــدام ب ــا در سراســر كشــور اق ــز نيكــوكارى ســپاه، بســيج و ديگــر نهاده همــكارى مراك

نيازمنــدان مى كننــد.
رئيس كميته امداد با دعوت از مردم نيكوكار ايران اسالمى براى مشاركت در اين طرح هاى خداپسندانه گفت: كد دستورى #12* و 
شماره كارت 6027607777777777 و سايت كميته امداد به آدرس emdad.ir براى جذب كمك هاى مردم نوعدوست در طرح 

اطعام و احسان حسينى پيش بينى شده است.

رانندگانى كه اعتبار گواهينامه شان تمام شده جريمه نمى شوند
 رئيس پليس مركز صدور گواهينامه رانندگى ناجا با اعالم اينكه رانندگانى كه اعتبار گواهينامه رانندگى آن ها تمام شــده به دليل 

شرايط كرونايى جريمه نخواهند شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، احمد كرمى اســد اظهار كرد: افراد داراى گواهى نامه با تاريخ هاى معتبر و در شرايط متفاوت 
هســتند؛ عده اى گواهينامه با   اعتبار 10 ســال  دارند و برخى از هموطنان  بيش از 70 سال سن داراى گواهى نامه با اعتبار 5 سال يا 

كمتر هستند.
وى بيان كرد: برخى از هموطنان شرايط سنيشان كمتر از 70 سال است ، ولى به علت برخى از مشكالت جسمانى كه دارند كميسيون 
پزشــكى مدت اعتبار گواهى نامه آنها را كمتر از 5 ســال پيش بينى كرده است؛ تمامى افراد بعد از اتمام تاريخ اعتبار گواهى نامه ملزم 
به تعويض آن هســتند. كرمى اســد تصريح كرد: امسال افراد به ازاى هر يك سال تاخير در تعويض گواهى نامه ملزم به پرداخت 25 

هزارتومان هستند و البته پليس در تعيين اين مبلغ هيچ نقشى ندارد.

كرونا با سرنوشت مردم چه خواهد كرد
مهدى ناصر نژاد »

 عفريت كرونا با چنگال شوم خود همچنان بر چهره زندگى و جان 
مردم جهان مى فشــارد و مى خراشد و با گذشت نزديك به دو سال از 

اين تراژدى تلخ، گويى هيچ پايانى بر درد و رنج آدميان نيست.
عفريت كرونا در ادامه حضور نفرت انگيز خود در اين تابســتان داغ و 
يكنواخت، روزهاى سياهى را براى هموطنان ايرانى رقم مى زند و آمار 
مرگ و مير روزانه خود را به رقم حدود 600 نفر رســانده است كه اين 
رقم در تاريخ سياه كرونايى كشورمان بى سابقه است. 600 نفر قربانى 
ناشــى از اپيدمى يك بيمارى خاص در يك روز رقم كوچكى نيست 
و يك فاجعه تلخ و دردآور اســت كه متأسفانه با درصدى كم وبيش 
اكنون حدود يك ونيم ماه است كه هر روز در كشورمان اتفاق مى افتد. 
رقم حدود 600 نفر كم نيست و مى تواند حداقل جمعيت سه روستاى 
پررونق و توليد كننده در هر جاى ميهن پهناورمان ايران باشد! متأسفانه 
اين فاجعه دردناك 18 ماه است كه هر روز در كشورمان اتفاق مى افتد 
و در مجموع تا ايــن تاريخ حدود 90 هزار نفر يعنى معادل جمعيت 
يك شهرآباد و بزرگ ايرانى را به فنا و نيستى كشانده است. قطعاً چنين 
رقمى مى توانست خيلى كمتر از اين باشد و هموطنان كمترى را دچار 

غم و غصه و عزادارى براى عزيزان خود سازد.
در اين شرايط اگر با وجدان بيدار و احساس مسئوليت انسانى بيشترى 
به تراژدى و فاجعه كرونا در كشــورمان بيانديشــيم و نقش فرد فرد 
هموطنان در شــدت و ضعــف اين فاجعه را تصــور كنيم، واقعيت 
گزنده اى دستگيرمان خواهد شد، اين واقعيت كه اگر هر كس به سهم 
خود به توصيه هاى پزشــكى و بهداشتى براى پيشگيرى از گسترش 
بيشــتر ويروس كرونا به خوبى عمل مى كرد، جمعيت كمترى قربانى 

اين بال مى شدند و آسيب هاى كمترى به جامعه وارد مى شد. 
درست اســت كه كرونا تاكنون حدود 205 ميليون تن از مردم جهان 
را آلوده و بيمار كرده و جان حدود 5/4 ميليون تن را گرفته است، اما 
خيلى از كشــورها هم در گوشه و كنار دنيا هستند كه منظم و مرتب 
شيوه نامه هاى بهداشتى را كه در تمام دنيا يكسان و مشابه است رعايت 

كرده اند و به نسبت قربانى و آسيب كمترى نيز تحمل كرده اند. 
كرونا در خيز تازه خود كه به كرونا دلتا موسوم است حتى كشورهايى 
را كه اكثريت جمعيت آن در دو نوبت واكســينه شده اند، در نورديده 
است و عقل و علم پزشكى مى گويد، فقط واكسيناسيون چاره كنترل 
نهايى بيمارى كرونا نيست و مردم بايد با رعايت كردن هاى خود، دچار 

حادثه ويروس مرگبار كرونا نشوند.
به هرحال و متاسفانه كشــور عزيزمان ايران هم اينك در موج پنجم 
كرونا و هجوم دلتا ويروس يكى از آلوده ترين كشورهاى جهان معرفى 
شده است. كار به جايى رسيده است كه در همين رابطه، دولت آمريكا 
كــه خود اين روزها در گســترش فزآينده بيمــارى كرونا ركورددار 
مى باشد، به شهروندانش توصيه كرده است، براى در امان ماندن از اين 
بيمارى حتى اگر دو نوبت واكسن كرونا را دريافت كرده اند، مسافرت 
به ايران را كنسل كنند.حتى اگر قسمت اعظم چنين واكنش از جانب 
آمريكا نسبت به شرايط كرونايى كشــورمان را سياسى قلمداد كنيم، 
بازهم نتيجه مى گيريم، اوضاع و احوال كرونايى مان در اين مقطع آنقدر 
بحرانى هســت كه گزك دست دشمن بدهد. حال چرا در صد زيادى 
از هموطنان ايرانى با بى توجهى نســبت به اصول بهداشتى و حداقل 
آن اســتفاده از يك ماسك، دچار انفعال در برابر چنين عارضه جهانى 
هســتند و لجبازى مى كنند، خودشــان مى دانند و وجدانشان و درك 
اجتماعى از بضاعت فرهنگ عمومى در كشورمان و همچنين احساس 
مسئوليت نسبت به حقوق ديگرانى كه شامل خودشان هم خواهد بود. 
در واقع ما ايرانى ها اين ضرب المثل را داريم كه، با هردست بدهى، با 
همان دست پس خواهى گرفت! و البته اين ضرب المثل شعر گونه را 
هم داريم كه شاعر خطاب به معشوق دل آراى خود مى گويد، (گوش 
اگر گوش تو و ناله اگرناله من، آنچه البته به جايى نرسد فرياد است).

تماشاگران: خانواده ها نگران فرزندانشان در مدارس نباشند
 آخه كرونا تحصيل بوسيده گذاشته كنار!!

همشهرى: خطر ورشستگى صنعت برق
 هرگز نشه فراموش المپ اضافى خاموشم كارساز نبوده!!

شهروند: آغاز توزيع مرغ با پست
 مرغم قاطى پستى ها شد؟!!

دنياى اقتصاد: نوبت واكسيناسيون معكوس است
 از آخر به اول شروع كردن يه وقت ريانشه!!
شهروند: آيا ال مبدا واكسن كرونا را بى اثر مى كند؟

 اينو بايد از خفاش هاى بى برنامه پرسيد!!
فرهيختگان: نفس مردم دست دالل ها

 قبلش با الكل ضدعفونى كردن نگران نباشيد!!
دنياى اقتصاد: وضعيت قرمز تورم پيش نگر 

 كرونا تا تورم هم نفوذ كرد؟!!؟؟
هفت صبح: داروهاى معجزه آسا كرونا

 پس باالخره يكى پيدا شد كه دستاشو از پشت ببنده!!
همشهرى: چرا ماسك نمى زنند؟

 با كرونا كورس گذاشتن واسه رو كم كنى!!
جوان: تمام ركوردهاى كرونايى در يك روز شكست

 از اون يك روزه هاى طاليى كه قراره گينس ثبت بشه!!!
شهروند: موجودى واكسن كرونا بيشتر از ميزان تزريق است؟

 بدون شرح!!
امتياز: جيره بندى «گان» و «ماسك» در بيمارستان ها 

 دو نفر يكى استفاده كنيد به همه برسه!!
ايده روز: سايه دالالن بر سِر شاليزارها

 آسه ميره آسه مياد تا گربه شاخش نزنه!!
دنياى اقتصاد: ترديد بورس در تغيير فاز

 يكى هم كه فازش مشخصه نزاريد سرجاش بمونه!!

دستگيري 2 سارق باغات و مزارع 
و كشف 7 فقره سرقت در مالير 

 فرمانده انتظامي شهرستان "مالير"، از دستگيري 2 سارق باغات و 
مزارع و كشف 7 فقره سرقت توسط ماموران كالنتري هاي 11 و 12

اين شهرستان خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبرى پليس، محمد باقر ســلگي بيان كرد: به دنبال 
وقوع چند فقره وقوع ســرقت از باغات شهرســتان مالير، بررســى 

موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس قرار گرفت.
اين مقام مســئول افزود: در همين ارتباط ماموران كالنتري 11 شهداء 
يك ســارق را شناسايي و در يك عمليات ضربتي دستگير كردند كه 
نامبــرده در تحقيقات فني و تخصصي، به 2 فقره ســرقت از مزارع و 
باغات اعتراف كرد. سلگي گفت: ماموران كالنتري 12 پاسداران نيز با 
انجام كار اطالعاتي يك سارق حرفه اي باغات را حين سرقت دستگير 
كردند كه با انجام تحقيقات فني و تخصصي صورت گرفته، وي به 5

فقره سرقت از باغات به ارزش 50 ميليون ريال اعتراف كرد.
فرمانده انتظامي شهرســتان مالير با اشاره به تشكيل پرونده و تحويل 
هر 2 متهم به مرجع قضائي، گفت: از شهروندان درخواست مى شود 
در صورت مشاهده موارد مشكوك مراتب را بالفاصله به مركز فوريت 

هاي پليسى 110 اطالع  دهند.

افزايش 47 درصدي كشفيات مواد مخدر
 در تويسركان

 سرپرست انتظامي شهرستان تويسركان با ارائه گزارشى از عملكرد 
5 ماهه اين فرماندهى بيان كرد كه با تالش هاي شبانه روزي  فرزندان 
خدوم در انتظامى شهرستان تويســركان، شاهد افزايش 47 درصدي 
كشــفيات مواد مخدر در مقيسه با مدت مشابه سال قبل و دستگيري 
30 از قاچاقچيان و توزيع كنندگان و خرده فروشــان مواد مخدر در 

شهرستان بوديم.
به گزارش پايگاه خبرى پليس، نبى  شكرويســي با اشــاره به كاهش  
100 درصدي تصادفات فوتي و كاهش 25 درصدي تصادفات جرحي 
درون شــهري، بيان كرد: با آموزش هــاي همگاني مجازي و نهادينه 
كردن فرهنگ ترافيك در بين اقشــار مختلف جامعه از طريق فضاي 
مجازي و اســتفاده از توان و ظرفيت همه دستگاه هاي دخيل در امر 

ترافيك، اين مهم به دست آمده است.
ايــن مقام انتظامى در ادامــه به موضوع مبارزه با قاچــاق كاال و ارز 
پرداخت و گفت: در اين خصوص با راه اندازي گشت هاي مبارزه با 
قاچاق و ايجاد ايست و بازرسي محسوس و نامحسوس در محورهاي 
فرعي و قاچاق رو شهرســتان و با كنترل جدي، در زمينه هاي كشف 
مواد خوراكي، احشام زنده، دارو، نهاده هاي دامي، سوخت و سيگار با 
رشد بسيار خوبي روبرو هستيم و تاكنون 17 نفر قاچاقچي دستگير و 

پس از تشكيل پرونده به مرجع قضائى معرفي شده اند.
وى اظهار كرد:  در اين مدت، 8 هزار و 54 شــهروند تويســركاني با 
مركز فوريت هاي پليس 110 تماس برقرار كردند كه اين تعداد تماس 
در مقايســه با مدت مشابه سال قبل، افزايش داشته كه نشان از اطالع 

رساني بهتر و اعتماد باالي مردم به پليس است.
سرپرست انتظامي شهرستان تويسركان گفت: شماره تلفن 197 سامانه 
ارتباطي بين مردم و پليس اســت كه در 5 ماه گذشــته شاهد افزايش 

تقدير مردم از پليس در تويسركان بوده ايم.

 اســدآباد- محمد جواد كوهى-خبرنگار 
همدان پيام: به مناسبت روز خبرنگار دانشگاه 
اصحاب  ميزبان  اســدآبادى  سيدجمال الدين 
رسانه بود. صحبت هاى خود را با جمله اى از 
سيدجمال الدين اسدآبادى آغاز كرد «صاحب 
قلم محتاج به عصا نيست و با وجود اين بيدار 
گر مشرق زمين انتظار از خبرنگاران و صاحبان 
قلم بيشتر است». دانشــگاه سيدجمال الدين 
اســدآبادى يكى از 43 دانشــگاه هاى مستقل 
كشور است كه به صورت مستقيم با وزارت 
علــوم ارتباط دارد و در ســال 1400 بودجه 
اين دانشــگاه با پيگيرى هاى نماينده مردم در 
مجلس 25 درصد افزايش داشته و اكنون فاز 

پنجم توسعه در حال انجام است.
به گزارش همدان پيام، حسين مرادى مخلص 
از حفظ استقالل دانشــگاه خبر داد و گفت: 
مهم ترين و سخت ترين كار ماه در اين مدت 
حفظ استقالل دانشگاه سيدجمال الدين بود كه 
با حمايت هــا و پيگيرى هاى نماينده مردم در 
مجلس شــوراى اسالمى و امام جمعه محترم 

محقق گرديد
وى از انتخاب دانشــگاه ســيد جمال الدين 
اســدآبادى به عنوان دبيرخانه توليد محتواى 

الكترونيكى كنگره سرداران، اميران، فرماندهان 
و 8 هزار شهيد استان همدان در كميته علمى 
و پژوهشى اين كنگره، به همت كانون بسيج 
اساتيد اين دانشــگاه، كه برگ زرين ديگرى 
از افتخارات دانشــگاه در ايفاى نقش جامعه 
محورى خود مى باشــد خبــر داد و گفت با 
توجه ســربلندى در ســاخت نرم افزار كالم 
عاشــقى كه شــامل وصيت نامه هاى شهداى 
اســدآباد بود توسط دانشگاه،اين مسئوليت به 

مجموعه ما واگذار شد.
مرادى مخلص خاطرنشــان كرد: دانشــگاه 

سيدجمال الدين اسدآبادى كه در سال 1390 
تأســيس شــده در حال ســبقت از دانشگاه 
هم نام خودش در كشــور افغانســتان است 
و تمام تــالش خود را خواهيم كــرد تا نام 
سيدجمال الدين اسدآبادى در جوامع بين الملل 

بدرخشد.
وى افزود: در حــال حاضر 31 هيأت علمى 
در اين دانشــگاه فعاليت دارند كه بايد از اين 
ظرفيــت براى كاهش آســيب هاى اجتماعى 
اســتفاده كرده و در ســال هاى آينده از اين 

ظرفيت به نيكى ياد شود.

داد:  ادامــه  وى 
تحصيلى  ســال  در 
جديد در همه رشته هاى 
تحصيلــى و همــه گروه ها، بــه جز گروه 
كشاورزى كه با ســوابق تحصيلى در اين 
دانشــگاه پذيرش مى شود در ساير گروه ها 
رقابت ســختى بيــن دانشــجويان وجود 
دارد. در رشــته هاى نقشــه كشى و IT از 
سراســر كشــور و با رتبه هاى برتر كنكور 
دانشــجو  ســيدجمال الدين  دانشــگاه  در 
وجود دارد. بــا وجود دو خوابگاه متمركز 
در شهر ديگر دانشــجويان و خانواده هاى 
آنهــا دغدغه كرايه منزل نخواهند داشــت 
و امكانات الزم در ايــن خصوص فراهم 

شده است
مرادى مخلــص در پايان اشــاره كرد: مردم 
مسجد سليمان به نفت خود مى بالند و مردم 
اسدآباد به دانشگاه سيدجمال الدين كه مانند 
يك طبيــب بايد به همــه موضوعات ورود 
پيدا كرده افتخار مى كنــم در مدت 10 ماهه 
حضورم باعث ايجاد محور توســعه در شهر 
شديم و قطعا ارتباط ما با رسانه ها  باعث رشد 

شهر خواهد بود.

رئيس دانشگاه سيدجمال در ديدار با خبرنگاران:

صاحب قلم محتاج به عصا نيستصاحب قلم محتاج به عصا نيست
■■ دانشگاه سيد جمال الدين نقطه قوت اسدآباد است دانشگاه سيد جمال الدين نقطه قوت اسدآباد است

توسعه مشاركت جوانان در فعاليت هاى 
بشردوستانه اولويت هالل احمر است

 مدير عامل جمعيت هالل احمر اســتان همدان با بيان اينكه يكى از 
برنامه هايى كه در سند راهبردى و بلند مدت جمعيت هالل احمر پيش 
بينى شــده ترويج و توسعه مشاركت جوانان در فعاليت هاى اجتماعى 

و بشر دوستانه است.
بــه گزارش روابط عمومى جمعيت هالل احمر شهرســتان بهار ، على 
ســنجربگى اظهاركرد: جمعيت هالل احمر برنامــه هاى متنوعى را در 
سال جارى و سال هاى گذشته براى جذب مشاركت جوانان در مباحث 

اجتماعى و بشردوستانه داشته است.
وى افزود: حوزه جوانان هالل احمر اســتان از مردادسال گذشته تاكنون 
939 برنامه با مشــاركت و فعاليت جوانان در حوزه اجتماعى و بشــر 
دوستانه انجام داده كه 45 هزار نفر روز عضو جوان هالل احمر همدان 
در اين برنامه ها مشــاركت كردنــد و 310 هزار نفر از هموطنان از اين 

برنامه ها بهره مند شدند.
مدير عامل جمعيت هالل احمر اســتان همدان بيان كرد: يكى از برنامه 
هاى سازمان جوانان و حوزه جوانان جمعيت هالل احمر براى جوانان 
عضو ، تســهيلگرى در امر ازدواج و ازدواج آســان است و همه ساله 
مصادف با اول ذى حجه همزمان با سالروز ازدواج اميرالمومنين على(ع) 
و حضــرت فاطمه زهرا (س) برنامه اى براى تقدير از زوج هاى جوان 

بشر دوست و داوطلب برگزار مى كند.
سنجربگى افزود: 43 نفر از اعضاى داوطلب و عضو جمعيت هالل احمر 
استان همدان در ســالجارى ازدواج كردند كه در اين برنامه از 12 زوج 
از شهرســتان بهار تجليل شد. مسئول دفتر نمايندگى ولى فقيه در هالل 
احمر استان همدان نيز گفت: برخى از جوانان با توجه به شرايط موجود 

و مشكالت مالى و اقتصادى تمايلى به ازدواج نشان نمى دهند.
حجت االســالم محسن ثابتى اضافه كرد: اما زوج هاى هالل احمرى با 
همت واالى خود گام به اين عرصه گذاشــته و ازدواج مقدس و سنت 

رسول خدا را انجام داده ايد. 

نيلوفر بهرمندنژاد »
 امروزه مشــاركت هاى مردمى الزمه امر 
توســعه در هر جامعه اى اســت و بدون آن 
توســعه ممكن نيســت و ضرورت تشكل 
گرايــى براى تحقــق مطالبات گــروه هاى 
مختلف اجتماعى نيز بر كسى پوشيده نيست.
ســازمان هاى مردم نهاد يكــى از بازوهاى 
اجرايى براى دستگاه هاى حاكميتى و اجرايى 
هر كشــور به شــمار مى آيد كه يكسرى از 
افراد به صورت داوطلبانه وارد اين ســازمان 
ها مى شــوند و با بستر هاى فراهم شده مى 

توانند تاثير بسزايى در اجتماع داشته باشند.
فعاليت ســازمان هاي مردم نهاد كه از آن به 
عنوان ســمن ها ياد مى شود، در سال هاي 
گذشــته و در عرصه هــاي مختلف فزونى 
يافته اســت. ســازمان هايى كه همان طور 
كه از نامشــان پيداست، با هدف كمك براي 
حل مشــكالت جامعه راه اندازي شده و در 
مواردي چون آسيب هاي اجتماعى و زيست 

محيطى، گستره بيشتري يافته است.
موسســه نگاه برتر ســيمرغ و دســتان گرم 
مهرورزى همدان از مجموعه ســازمان هاى 
مردم نهاد جوانان اســتان كه تشكيل دهنده و 
اجتماعى هستند و اين  تقويت كننده سرمايه 
سرمايه اجتماعى سبب انسجام ملى، همدلى 

و همكارى ميان مردم مى شود.
دبير موسســه نگاه برتر ســيمرغ در گفت و 
گو بــا خبرنگار همدان پيام بيــان كرد: اين 
مجموعه نزديك به 7 ســال است كه آغاز به 
كار كرده اســت و عموما در حوزه رسانه و 
عكاسى فعاليت دارد. درحال حاضر نزديك 
بــه 850 نفر در شــهر همــدان عضو اين 
مجموعه هستند كه اســاتيد مطرحى نيز در 

اين مجموعه نقش آفرينى مى كند.
 فعاليت بيش از 150 سازمان مردم 

نهاد مرتبط با جوانان در سطح استان
مهدى شــريفى افزود: مجمع ســازمان هاي 
مردم نهاد در زمينه هاي مشــاوره، ازدواج، 
آســيب هــاي اجتماعي، محيط زيســت و 
گردشــگري، علمي پژوهشي، سبك زندگي 

اسالمي و خانواده و فضاي مجازي، خيريه، 
مذهبــي، اجتماعي، كارآفرينــي و فرهنگي 

هنري فعاليت دارد.
وى خاطــر نشــان كــرد:  مجوزفعاليــت 
ســازمانهاي مردم نهــاد در ســطوح ملى، 
استانى وشهرستانى از طريق وزارت كشور، 
استانداري وفرماندارى ها، اداره كل بهزيستى، 
ناجا و ورزش وجوانان صادر ميگردد. بيش 
از 150 سازمان مردم نهاد مرتبط با جوانان در 
سطح اين اســتان به طور اختصاصى فعاليت 

اجتماعى خودرا آغاز كرده اند.
شــريفى تاكيد كرد: همچنين تقويت ارتباط 
و توانمندســازى ســمن هاى جوانان و بهره 
مندى از پتانسيل هاى آنان در راستاى توسعه 
سرمايه اجتماعى از اساسى ترين امور اجرايى 
دســتگاه ورزش و جوانان اســتان در سال 
جارى بوده كه در اين صورت است  ميتوانيم  
از فرار افراد نخبه اســتان به ســاير كشورها 

جلوگيرى كنيم.
 سازمان هاى مردم نهاد ياور خوبى 

براى دستگاههاى اجرايى هستند
همچنين در ادامه دبير موسســه دستان گرم 
مهرورزى نيز بيان كرد: اين موسســه حدود 
6 ســال كه به طور رســمى فعاليت خودرا 
آغاز كرده اســت و هدف اصلى راه اندازى 
اين موسســه حمايــت  از دانش آموزان بى 
بضاعت و  كم توان اســت كه به مناســبت 
هاى گوناگون بســته هاى معيشتى و كمك 

مومنانــه درزمينه دارو، درمــان، هزينه هاى 
كمك تحصيلى و هزينه اجاره در اختيار آنها 

قرار ميدهيم.
پروانه رســولى فرخ گفــت: نهادينه كردن 
مشــاركت اجتماعى ســبب ارتقاى سرمايه 
اجتماعى مى شود و تحكيم و تثبيت سرمايه 
اجتماعى به واســطه نهادينه كردن مشاركت 
هاى اجتماعى پيشرفت و توسعه را به ارمغان 

خواهد آورد.
وى افزود: موسســه ما با يك تيم دانشجويى 
وارد اين امور خيريه شــدند و به مرور زمان 
اين تيم گسترده تر شد و خوشبختانه اكنون  
هريك از اين افراد  در جايگاه شغلى باالترى 
قرار دارند.اصلى ترين كار اين موسســه به 
اين صورت اســت كه در سال پنج مناسبت 
برگزار مى شــود كه هريك از اين  افراد در 
اين مناسبت ها از جمله  آغاز سال تحصيلى 
، شــب يلدا، عيد نوروز، ماه رمضان و عيد 

غدير شركت مى كنند.
رســولى خاطــر نشــان كــرد: ســازمان هــاى 
ــراى  ــى ب ــاور خوب ــاد كمــك و ي ــردم نه م
ــا  ــد ب ــتند و باي ــى هس ــتگاههاى اجراي دس
بــرون ســپارى فعاليتهــا بــه ســازمانهاى 
ــت  ــتفاده از ظرفي ــه اس ــاد، زمين ــردم نه م

ــرد. ــم ك ــا را فراه ــمن ه س
و كالم آخر، حل بسيارى از مشكالت مربوط 
به زندگى اجتماعى و فردى انسان ها، بدون 
مشاركت امكان پذير نيست و تثبيت حقوق 

فــردى و اجتماعى جز با شــركت در قالب 
تشكل ها نمى تواند، سعادت را براى انسان 
تامين كند. بنابراين بايد در نظر داشــت كه 
مشــاركت دادن افراد در امــور اجتماعى به 
نوعى آگاه كردن آنها از خواسته ها و نيازهاى 

متعالى افراد است.

سازمان هاى مردم نهاد تقويت كننده سرمايه اجتماعى هستند
■ چگونه مى توان ســازمان مردم 

نهاد(سمن) ثبت كرد؟
روند تاسيس سمن بسيار ساده بوده و نياز 

دارد موارد ذيل رعايت گردد:
1 -مشــاركت نه نفر كه حداقل دو نفر از 
آنهــا داراي تخصص در موضوع فعاليت 

باشند .
ســايت بــه  مراجعــه   -  2

تكميــل  و   WWW.SAMAN.MOI.IR

تقاضانامــه الكترونيكــى
3 -دريافت تائيد اوليــه از مركز، اداره يا 
واحد مربوطه.(توســط مسئولين ثبت نام 

كننده به شماره همراه شما
پيامك خواهد شد.)

4 -اعالم مشخصات كامل مؤسسين سمن 
و تكميل اساســنامه در ســايت مذكور ، 

مطابق فرم موجود در
سايت.

5 -تحويل مــدارك مورد نيــاز (جهت 
مشــاهده به ســايت مراجعه شــود ) به 

دبيرخانه هيأت نظارت بر تشكل
هاي غيردولتى.

6 -بررســى درخواســت تأسيس سمن 
توســط هيأت نظارت بر تشكل هاي غير 

دولتى و مراجع ذيصالح وفق
قانون.

7 -معرفى به ســازمان ثبت اسناد جهت 
ثبت ســمن پس از تاييد هيأت نظارت و 

اخذ شماره ثبت سمن جهت
صدور پروانه فعاليت.

8 -دريافت پروانه فعاليت سمن و آغاز به 
فعاليت طبق اهداف اساسنامه.
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زندگى بيكاران داراى تحصيالت دانشگاهى 
همدان روى لبه تيغ

 استان همدان در شاخص رشد جمعيت در كشور جزو آخرين رتبه 
ها در بين اســتان ها است، استانى كه با يك رشد منفى جمعيتى پيش 
مــى رود و اين وضعيت تا حــدى از وضعيت مهاجرت هاى آن آب 
مى خورد؛ چراكه متاسفانه طبق آمارها عمده مهاجران از استان همدان 
را نيروهاى كشــاورزى و روستانشــين تشكيل مى دهند كه بيشترين 
مقصد مهاجرت آنان را استان هاى قم، تهران، البرز و بوشهر است و از 
طرفى، مهاجرت هاى درون استانى به شكل مهاجرت از روستا به شهر 

خصوصاً مركز استان در سال هاى اخير بسيار چشم گير بوده است.
همدان به نســبت جمعيت خود رتبه دوم حاشيه نشينى را در كشور 
دارد و در كنــار اين وضعيت، نكته ديگــرى اهميت مى يابد كه آن، 

موضوع «اشتغال» است.
 اشتغال همدان به موضوع مهاجرت گره خورده است

اشــتغال همدان كه به موضوع مهاجرت مربوط اســت از يكسو قابل 
بررسى اســت چرا كه اشتغال اين بخش به مشاغل عمدتاً غيررسمى 
مانند دستفروشى، اسكان غيرقانونى مســافر، واسطه گرى، كارگرى 

ساختمان و غيره پيوند خورده است.
طبق آخرين اطالعات در حال حاضر، بيش از 70 درصد اين مشاغل 
در دســت مهاجران به استان از شهرستان هاى داخلى و يا استان هاى 
هم جوار به ويژه كرمانشــاه، لرستان و كردستان است و با اين روند، 
شــاهديم حتى نرخ منفى جمعيت در اســتان نيز رقم خورده و سهم 
جمعيت اســتان از كشور از 2.24 در ســال 90 به 2.17 در سال 95 

رسيده است.
در اشــتغال استان همدان اصلى ترين بخشــى كه بار را به دوش مى 
كشــد، بخش خصوصى اســت به نوعى كه 83 درصد نيروى شاغل 
استان همدان در اين بخش فعاليت دارد و در اين بين، خدمات با 40.1 

و صنعت با 31.4 درصد اصلى ترين سهم ها را دارا هستند.
نكته قابل توجه در اشتغال بخش صنعت استان همدان وابستگى اين 
بخش در بسيارى از صنايع به بخش كشاورزى است به نوعى كه مى 
توان گفت به دليل تمركز صنايع استان در شهر همدان اغلب فرصت 
هاى شــغلى بخش خدمات و صنعت در اين منطقه بوده و متاسفانه 
باالترين ميزان بيكاران نيز طى سال هاى اخير به دليل ركود اقتصادى 

در همين منطقه حضور دارند.
همواره تردد نيروى كار مابين شهرها و روستاهاى اطراف مركز استان 
همدان وجود داشــته كه علت آن حضور واحدهاى مختلف صنعتى 
كوچك و بزرگ در اين شهرها و فصلى بودن مشاغل حوزه كشاورزى 
و يا بخشى از صنعت است اما در اين بين، يك نكته حائز اهميت است 
و آن، ســهم باالى بيكاران داراى تحصيالت عالى است كه اغلب آن 
ها نيز در خود شــهر همدان مستقر شده اند؛ به نحوى كه 50 درصد 

بيكاران داراى تحصيالت دانشگاهى در شهر همدان حضور دارند.
اما به راســتى آيا برنامه اى براى اين افراد داشته ايم؟ همدان را زمانى 
يك شهر دانشــگاهى تلقى مى كردند و حال با تعطيلى ها و مجازى 
شدن روند آموزشى و البته در نظر گرفتن اين آمار يعنى حضور نيمى 
از بيكاران داراى تحصيالت دانشــگاهى در همدان و الزم اســت كه 
ريل گذارى توسعه همدان به سمت و سوى ديگرى سوق داده شود.

حضور اين جمعيت يعنى نيرويى بالقوه كه اســتان همدان نتوانسته از 
اين ظرفيت استفاده كند، تحصيالت آكادميكى كه يا بازار كار نداشته 
اند و موجب شــده تا ما با ســيل عظيم فارغ التحصيالن بيكار روبرو 
شــويم و يا اينكه اين فارغ التحصيالن آمــوزش هاى مهارتى الزم را 
نديده و مهارت هاى شغلى مناسبى را در طول تحصيالت خود كسب 
نكرده اند كه البته وزنه ترازو رو به هر كدام اين سطح ها باشد، بايد از 

يك جايى به بعد اين دور باطل را قطع كرد!
دانشگاه هاى همدان مشــتمل بر تعداد 22 مركز علمى و دانشگاهى 
تعريف شده به نوعى كه طبق مرجع دانشگاه هاى ايران، در اين مراكز 
قريب به 48 هزار دانشجو مشغول به تحصيل هستند اما حال بايد ديد 
با توجه به اينكه افراد داراى تحصيالت دانشگاهى، مشاغل خاصى را 
نيز از مسئولين طلب مى كنندآيا بازار اشتغال آن ها را مهيّا و زمينه را 

براى ورود و ظهور آن ها فراهم نموده ايم؟
با اين تفاسير مى توان گفت كه لزوم توجه به آموزش و مهارت آموزى 
در اين اســتان و تناســب آن در تعادل عرضه و تقاضاى نيروى كار 
اهميت به مراتب بيشــترى دارد؛ آن چه كه در اسناد توسعه اى استان 
جاى آن خالى و اين روزها كمتر توجهى به آن مى شود؛ اشتغال زنان 
و دخترانى اســت كه تحصيالت دانشگاهى دارند كمااينكه به مراتب 
وضعيت نامناسب ترى به خود اختصاص داده اند به نوعى كه مى توان 
گفت فرصت هاى شغلى براى آن ها محدودتر است لذا نرخ بيكارى 

باالترى هم در پى خواهد داشت.
دليل ديگر مربوط به سهم باالى زنان فارغ التحصيل دانشگاهى است 
كه اوالً تعداد آن ها طى سال هاى اخير در دانشگاه ها بيشتر شده ثانيًا 
اغلب در رشته هايى مشغول به تحصيل هستند كه يا بازار كارى براى 
آن رشــته وجود ندارد و يا در گزينش هاى اشتغال در همدان عمومًا 

انتخاب ها به سمت گزينش آقايان است.
انتخاب يكى دو مدير خانم براى رســانه اى شدن و يا اينكه بخواهيم 
بگوييم در اين استان تعداد مديران زن باال رفته است و وضعيت خوبى 
دارد نيز دردى از اين وضعيت دوا نكرده و نمى كند چرا كه اين بحث 

ها، با واقعيت هاى اين روزهاى اشتغال زمين تا آسمان تفاوت دارد.
به هر حال اســتان همدان موقعيت اين را دارد تا از ظرفيت دانشگاه 
هاى خود اســتفاده و به جاى ورود به عرصه توليد كمى علم و البته 
مدرك دانشــگاهى به ســمت كيفى ســازى آن ها، ايجاد زمينه هاى 
اشتغال، مهيّاســازى زمينه براى ورود فارغ التحصيالن دانشگاهى در 
مشاغل مرتبط، حذف رشته هاى غيركاربردى و يا حداقل كاهش ميزان 
ورودى و خروجى هاى دانشــگاهى در آن رشته ها و مواردى از اين 
قبيل پيش رود و مطابق با نيازهاى اســتان، ظرفيت هاى استان و البته 
مشاغل تخصصى مورد نياز در استان در مسير آموزش و مهارت هاى 
شغلى فارغ التحصيالن كه بسيارى از آن ها جز نخبگان و استعدادهاى 
درخشان اين مرز و بوم هستند با نگاه شايسته ساالرانه قدمى بردارد...

تأكيد مى شود قدم برنداشتن در اين عرصه مساوى باپيش روى اين 
جوانان روى لبه تيغ اقتصاد، لبه تيغ ازدواج، لبه تيغ بارورى، لبه تيغ 
توليد، لبه تيغ  اشــتغال، لبه تيغ صادرات و غيره كه آســيب هايى را 
در پــى دارد كه پيامدهاى آن ها به مرور زمان حتى جبران نشــدنى 

خواهد بود.
* شكيبا كوليوند

مديركل غله و خدمات بازرگانى استان:
94 درصد مطالبات گندمكاران همدان 

تسويه شد

 مديــركل غلــه و خدمــات بازرگانــى اســتان همــدان از 
ــكاران  ــات گندم ــى مطالب ــارد ريال ــزار و 221 ميلي ــت 9 ه پرداخ
ــش از 94 ــه بي ــات ب ــى مطالب ــت: پرداخت ــر داد و گف ــدان خب هم

ــت. ــيده اس ــد رس درص
ــارس در  ــگار ف ــا خبرن ــو ب ــروز در گفت وگ ــى ام ــعود بكاي مس
همــدان از پرداخــت 94.17 درصــدى مطالبــات گندمــكاران اســتان 
همــدان خبــر داد و اظهــار كــرد: مجمــوع وجــوه پرداختــى بــه 9

هــزار و 221 ميليــارد ريــال رســيد و 3 هــزار و 453 ميليــارد ريــال 
نيــز در صــف پرداخــت اســت.

ــز  ــخ واري ــن تاري ــه آخري ــان اينك ــا بي ــه ب ــان اينك ــا بي وى ب
وجــه كشــاورزان گندمــكار كــه بــه بانــك ارســال شــده دهــم 
ــزار و 24 ــته 194 ه ــا روز گذش ــت: ت ــت گف ــاه اس مردادم
ــن  ــه ارزش اي ــود ك ــدارى شــده ب ــدم در اســتان خري ــن گن ت
ميــزان گنــدم خريــدارى شــده 9 هــزار و 792 ميليــارد ريــال 

اســت.
ــان  ــا بي ــدان ب ــتان هم ــى اس ــات بازرگان ــه و خدم ــركل غل مدي
اينكــه 10 هــزار و 660 تــن گنــدم در شهرســتان همــدان 
ــر 6 ــد مالي ــهم خري ــرد: س ــوان ك ــت عن ــده اس ــدارى ش خري
ــزار و  ــزار و 762، تويســركان 9 ه ــد 26 ه ــزار و 590، نهاون ه
105، كبودراهنــگ 42 هــزار و 341، رزن 49 هــزار و 308، بهــار 
ــن 2 هــزار و  11 هــزار و 698، اســدآباد 34هــزار و 923، فامني

ــوده اســت. ــن ب 627 ت
ــا  ــتان ت ــزاكاران اس ــات كل ــد مطالب ــت 93.5 درص وى از پرداخ
ــر داد و اظهــار كــرد: يك هــزار و 254 تــن  ــاه خب هفدهــم مردادم
ــاورزان  ــال از كش ــون ري ــزار و 929 ميلي ــه ارزش 137 ه ــزا ب كل
ــال از  ــون ري ــزار و 9 ميلي ــه 129 ه ــده ك ــدارى ش ــتان خري اس

ــده اســت. ــن محصــول پرداخــت ش ــات اي مطالب

چهار ميليون تن كاالى اساسى از سراسر كشور
 به استان همدان حمل شد

 مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان گفت كه چهار ميليون تن كاالى 
اساسى در چهار ماه نخست امسال از مناطق مختلف كشور به مقصد اين استان بارگيرى 

و حمل شده است.
به گزارش ايرنا، صفر صادقى راد در جمع خبرنگاران افزود: اين ميزان جابه جايى كاال در 
چهار ماه نخســت امسال درحالى انجام شده است كه در سال 1399 در مجموع كل سال 
چهار ميليون تن كاال از مناطق مختلف كشــور به مقصد اين استان بارگيرى و حمل شده 

بود. وى اظهار داشت: استان همدان از لحاظ جابه جايى كاال از جمله چهار استان موفق در 
كشور است و بيشترين ميزان حمل نهادهاى دامى را از بنادر جنوبى به داخل استان دارد.

صادقى راد عنوان كرد: اين اســتان از جمله حامالن بســيار مهم بار از مبدا بنادر به ديگر 
استان هاى كشور بوده چنانچه از ابتداى آغاز طرح انتقال نهاده هاى دامى تاكنون يك هزار 

و 200 دستگاه تنها بار مورد نياز را به داخل استان حمل كرده است.
وى خاطرنشان كرد: مجوز فعاليت حمل مستقيم بار از بنادر جنوبى به استان همدان براى 
6 شــركت باربرى صادر شده است كه تعرفه حمل نهاده هاى دامى و كاالهاى اساسى از 
اســتانى همچون خوزستان به طور مستقيم و توسط همين شركت هاى باربرى به صورت 

سريع به اين استان انجام گرفته است.

مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان تصريح كرد: حراست و نگهدارى 
از اقدامات جاده اى با همكارى مشــترك گشت كنترل و نظارت به شكل مستمر در حال 

برگزارى است كه از طريق اين اداره كل و پليس راه انجام مى شود.
وى ادامه داد: همكارى بســيار خوبى در اين زمينه در حال انجام اســت كه با تشــكيل 

كميسيون ايمنى راه هاى استان به شكل ماهانه اين بحث تكميل تر مى شود.
صادقى راد به طرح ايمن ســازى مدارس حاشيه جاده ها اشاره كرد و افزود: اين موضوع 
فرهنگ ســازى الزم را مى طلبد، چراكه حاشــيه راه ها و دانش آموزان اين حواشــى، در 
معرض خطر هستند.وى تأكيد كرد: طرح ارتقا ايمن سازى مدارس حاشيه جاده ها همچنان 

در دست اقدام است و كميسيون هاى ماده 11 رانندگان به موضوع رسيدگى كرده است.

شماره 
موضــــــــــــــوعمناقصه

رتبه 
پيمانكار

شماره فراخوان در 
مبلغ برآورد(ريال)سامانه ستاد

تضمين شركت در 
فرايند ارجاع كار 

(ريال)
ساعت 
بازگشايى

ع/1400/159-1
احداث مخزن 500 متر مكعبى و اجراى فنس و 

حوضچه هاى سر چاه روستاى آبمشگين (مجتمع 
آقكند)  شهرستان كبودراهنگ

200000700100004718،697،786،008934،889،3009  آب

ع/1400/160-1
احداث مخزن 500 متر مكعبى و اجراى فنس 

روستاى ازون دره (مجتمع آقكند)  شهرستان 
كبودراهنگ

200000700100004718،697،786،008934،889،3009:30  آب

ع/1400/166-1
اصالح و نوسازى و محوطه سازى و فنس كشى 
مخازن و چاههاى روستاهاى مجتمع عظيم دره 

شهرستان كبودراهنگ
200000700100004916،738،537،289836،926،86410آب

اجراى ديوار حائل مخزن 500 مترمكعبى مجتمع ع/1400/165-1
النجه گنجه شهرستان اسدآباد

ساختمان و 
200000700100005011،746،899،933587،344،99710:30ابنيه

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه هاى ذيل بر اساس فهارس بهاى سال 1400 را به 
پيمانكاراني كه داراى گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته هاى مربوطه (حداقل پايه 5) و گواهينامه تاييد صالحيت 
ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نيز دو رضايت 
نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين طي 5 سال گذشته باشند (جهت دارندگان رتبه 5 )، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت (ستاد) واگذارنمايد. 
تمامى مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir   در سامانه ستاد انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
* تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1400/05/19

* هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ   500،000 ريال است كه ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب 
استان همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

* مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1400/05/19 لغايت 1400/05/26 تاپايان وقت ادارى.
* آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1400/06/06 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

* تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/06/07 در سالن جلسات مناقصه گزار.
* مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت 
دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/09/22 و اصالحيه آن به شماره 5211/ت57592ه مورخ 1400/01/22 ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در 
فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/06/06 به دبير خانه شركت آب 

و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.

* نشانى مناقصه گزار: همدان  ميدان بيمه جنب اداره ثبت احوال شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 
14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)

* اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.
 شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه هاى عمومي يك مرحله اى
نوبت دوم

 هر اســتانى قبل از بودجه ريزى برنامه هاى 
خــود را به ســازمان برنامه و بودجه كشــور 
ارسال مى كند تا بودجه ســال آينده براساس 
آن تخصيص بيابد. دولت نيز براساس يكسرى 
داده هــا، بودجه هر اســتانى را در بخش هاى 
مختلف مشــخص مى كند، اما برخــى افراد 
نفــوذدار و رئيس ســازمان برنامــه و بودجه 
اســتان ها مى توانند تأثيرگذارى هايى در اندازه 
بودجه داشته باشند. كما اينكه سال هاى گذشته 
در مواردى با رايزنى هاى صورت گرفته بودجه 
استان همدان افزايش داشته است. اما يكسرى 
بودجه ملــى نيز وجود دارد كــه مديران كل 
ادارات و برخــى افراد موثر ديگر مى توانند از 
راه هايى كه بلد هســتند و پول ها و قوانينى كه 
مى شناســند بودجه هايى مضاعف بر آنچه كه 
وزارتخانه ها از بودجــه ملى براى ادارات كل 
درنظر گرفته اند، براى اســتان جذب كنند. در 
استان برخى مديران مخصوصا در شركت هاى 
خدمات رسان هستند كه پول هاى ملى زيادى 
براى استان جذب مى كنند كه بارها مورد تقدير 

استاندار فعلى و سابق نيز قرار گرفته اند. 
هنگام تقســيم بودجه در اســتان نيز عالوه بر 
اينكه هر شهرستانى از قبل برنامه خود را ارايه 
داده و براساس آن سهم بودجه دريافت مى كند 
اگــر فرمانداران و نماينــدگان مجلس قدرت 
چانه زنى بيشترى داشته باشد، مى تواند مقدار 
بودجه شهرســتان خود را تا حــدى افزايش 
بدهد. بنابراين در اغلب مواقع مسئوالن درگير 
چانه زنى براى بودجه بيشتر هستند، مسئوالن 
مرتبط را با نداشــته هاى شهر آشنا مى كنند و 
براين اســاس بودجه دريافت مى كنند. اكنون 
شهرســتان هاى بهار و كبودراهنــگ به دليل 
ضعيف بــودن در برخى نقاط جاده اى معموال 
به دنبــال مطالبه گرى مــردم، درگير چانه زنى 
براى تخصيص بودجه بيشــتر هســتند اما در 
سال هاى گذشته هنوز برخى مشكالت اين دو 
شهرســتان مخصوصا مشكل راه هاى آنها حل 
نشده باقى مانده كه اغلب از نبود بودجه براى 
اصالح آن صحبت مى كنند. در جلســه اى كه 
براى رفع برخى مشكالت اين دو شهرستان با 
حضور مديران استانى، معاون شركت ساخت 
و توسعه راه هاى كشور و معاون حقوقى امور 
مجلس و اســتان هاى وزارت راه و شهرسازى 
در فرماندارى بهار برگزار شــده، مســئوالن 
شهرستانى از كمبود بودجه بهار و كبودراهنگ 

در حوزه راه و شهرسازى صحبت كرده اند كه 
رئيس سازمان مديريت استان هم ظاهرا گفته 
مديران بايد قدرت چانه زنى خود را در افزايش 
اعتبارات ملى باال ببرند تــا برخى پروژه هاى 
نيمه كاره و نيازمند بودجه به سرانجام برسند. 
البتــه عمده بودجه راه وشهرســازى از بخش 
منابع ملى تأمين مى شــود كه معموال مديركل 
و نمايندگان مجلس در افزايش ســهم استان 

دخيل هستند. 
در اين جلســه فتح ا... توســلى نماينده مردم 
شهرســتان هاى بهار و كبودرآهنگ در مجلس 
شوراى اســالمى برخى مشكالت و نيازهاى 
هر دو شهرستان را تكميل پروژه هاى عمرانى 
در دســت اجــرا، تعريض و تجهيــز محور 
كبودراهنگ بــه قيدار، محور صالــح آباد به 
عليصدر، محور كبودرآهنگ به سوباشــى، راه 
ارتباطى مهاجران بــه كبودرآهنگ، تخصيص 
اعتبــار در جهت احداث، تكميــل، تجهيز و 
نگهــدارى راه هــاى مواصالتــى را مطرح و 
خواستار رفع نيازهاى هردو شهرستان شدند .

احســان قنبرى فرماندار بهار نيز به پروژه هاى 
مهم شهرستان اشــاره كرد و گفت: تكميل و 
راه اندازى زيرگذر گلوگاه شــهيد زارعى (سه 
راهى صالح آباد)، 4 خطه كردن محور همدان 
-بهار-گل تپــه به عليصدر، روكش آســفالت 
محور صالح آباد به حسن قشالق، احداث راه 
اتصالى مهاجران به كبودرآهنگ، اجراى طرح 

مسير گردشگرى بهار به اللجين در شهرستان 
بهار، مهمترين پروژه هاى شهرســتان است كه 
نياز به توجه جدى مســئوالن ايــن حوزه را 

مى طلبد.
ســپس فرمانــدار كبودراهنــگ با اشــاره به 
حمايت هاى استاندار همدان و تأكيد بر رعايت 
شهرســتان ها  اعتبارات  تخصيص  در  عدالت 
افزود: با توجه به وسيع بودن حوزه استحفاظى 
و حســاس بودن راه هاى منطقــه، اعتبارات 

تخصيصى به شهرستان نياز به افزايش دارد.
حجــت ا... مهدوى ادامه داد: با توجه به برخى 
حوادث و ســوانح رانندگى در شهرســتان، 
نيــاز به احــداث، تجهيــز و تعريض برخى 
نقــاط حادثه خيــز و تكميــل پروژه هاى در 
حال اجرا مى باشــد كه بايد جزو اولويت هاى 

راه وشهرسازى كبودراهنگ قرار بگيرد.
سيداســكندر صيدايى رئيس سازمان مديريت 

و برنامه ريزى اســتان همدان گفت: اعتبارات 
تخصيص يافته از منابع ملــى در حوزه راه و 
شهرستانى در حد انتظار نمى باشد و نياز است 
نســبت به افزايش سهم اســتان در اين حوزه 
اقدامات الزم انجام شود تا اعتبارات مورد نياز  

به صورت حداكثرى تخصيص يابد.
كفــاش معــاون حقوقــى، امــور مجلس و 
اســتان هاى وزارت راه و شهرســازى در اين 
جلسه گفت: شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ  
داراى شرايط خاصى در منطقه مى باشند و به 
نوعى راه هاى مهم مواصالتى بين چند استان 
در اين مناطق قرار دارد بنابراين توجه به حوزه 
راه در اين دو شهرستان از مهمترين برنامه هاى 
وزارت خانه مى باشــد و هرگونــه احداث، 
تجهيز، مرمــت و رفع نواقض راه هاى موجود 
در رأس امــور قرار دارد و مســتلزم پيگيرى 

تخصيص اعتبارات ملى و استانى مى باشد.

 دادستان همدان با اعالم اينكه دادسراى 
همدان به عنوان مدعى العموم پيگير حقوق 
عامه اســت تــا علت ضعــف در اين باره 
مشخص شود، گفت: در يكى دو ماه گذشته 
آنجايى كه مديريت صحيح اعمال شد، مردم 

كمتر با قطعى برق روبرو بودند.
به گزارش تسنيم، حسن خانجانى در جريان 
بازديد از مركز ديسپاچينگ همدان با انتقاد 
از بى برنامگى در اعمال خاموشى ها اظهار 
داشــت: ضعف مديريتى در اجراى جدول 

زمانبندى قطعى برق مشهود است.
وى با بيان اينكه عمــده امور روزمره مردم 
وابسته به برق است و اگر برق نباشد زندگى 
مختل مى شود افزود: نبايد بهانه اى براى بى 

برنامگى در خاموشى ها داشته باشيم.
دادســتان همدان با اين توضيح كه افزايش 
دما، كمبود منابع آب، عدم امكان اســتفاده 
از نيروگاه هاى برق آبى و در نهايت خروج 
چند نيروگاه برقى از مدار، ميزان توليد برق 
را كاهش داده است و اعمال خاموشى ها نيز 
از مركز رخ مى دهد گفت: گاليه مندى مردم 
از بى برنامگى و كاستى ها در نحوه مديريت 

توزيع برق است.
وى بــا اعالم اينكــه دادســراى همدان به 
عنوان مدعــى العموم پيگيــر حقوق عامه 
اســت تا علت ضعف در اين باره مشخص 
شــود،مطرح كرد: در يكى دو ماه گذشــته 
آنجايى كه مديريت صحيح اعمال شد، مردم 

كمتر با قطعى برق روبرو بودند.
خانجانــى بــا بيان اينكــه مردم بــه ويژه 

روستاييان از تبعيض در ميزان ساعات قطعى 
برق گاليه دارند عنوان كــرد: گاهى موارد 
برق برخى نقاط روستايى در استان بيش از 
هفت ســاعت قطع شده و اين ظلم در حق 

آنان است.
وى همچنين از برخورد قاطع دستگاه قضا 
با اســتخراج كنندگان غير مجاز رمز ارزها 
خبر داد و بيان كرد: از نظر فنى و تخصصى 
پايش و شناسايى مصرف كنندگان غير مجاز 
برق بر عهده متوليانى از جمله خود شركت 
توزيع برق اســت و در صورت معرفى آنان 
به مراجع قضايى موضوع بالفاصله بررسى و 
با متخلفان مطابق با قانون برخورد مى شود.

دادســتان همدان در ادامه خواســتار قطع 
روشنايى هاى غير ضرورى برج ها و امكان 
عمومى شــد و گفت:با توجه به مشكالت 
برقى موجود، چه ضرورتى دارد كه همچنان 
روشنايى تعدادى از برج ها و معابر و امكان 
عمومــى خارج از الگــوى صحيح مصرف 
باشد و كسى هم به بانيان آن تذكرى ندهد؟!

وى ادامه داد: نيروهاى شــركت توزيع برق 
مى توانند بــراى مديريــت صحيح ميزان 
مصرف برق، از اين قبيل اماكن بازديدهاى 

ميدانى داشته باشند.
دادســتان همدان اظهار داشــت: با وجود 
كمبــود ميزان توليــد برق در كشــور اگر 
مديريتى صحيح و با برنامه بر شبكه توزيع 
برق حاكم باشد، مردم كمتر دچار آسيب مى 
شوند و خاموشى هاى ناخواسته و اين گونه 

رخ نمى دهد.

در جلسه اى با حضور مديران استانى و كشورى مطرح شد

مشكل راه هاى بهار و كبودراهنگ را 
حل كنيد

تأكيد دادستان بر قطع 
مصارف غيرضرورى برق 
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مدال نقره كشورى براى ركابزن همدانى 

آئين رخصت يا موال در نهاوند
 مراســم آئينى «رخصت يا موال» در شهرســتان نهاوند همزمان با 

فرارسيدن ماه عزادارى سيد و ساالر شهيدان برگزار مى شود.
سرپرســت اداره ورزش و جوانان نهاوند بــا اعالم اين خب به فارس 
اظهار كرد: به مناسبت فرارســيدن ماه عزادارى ساالر شهيدان، مراسم 
آئينى  ورزش زورخانــه اى با عنوان «رخصت يا موال» با رعايت كامل 
پروتكل هاى بهداشــتى شــب اول ماه محرم در زورخانه پورياى ولى 

نهاوند برگزار  شد.
سليمان جوانمردى گفت: اين مراسم دوشنبه شب در فضايى معنوى و 
سرشار از اندوه در محل زورخانه پورياى ولى كه با پرچم و بيرق هاى 

«يا اباعبدا...» سياه پوش شده است، اجرا گرديد.
وى بــا بيان اينكه مراســم «رخصت يا موال» از گذشــته هاى دور در 
زورخانه ها اجرا مى شده در رابطه با فلسفه اين برنامه گفت: از آن جائى 
كه  زورخانه ها با نام موالى متقيان مزين شــده اند، عزاداران حسينى و 
ورزشكاران پهلوانى براى رخصت از امام على(ع) به منظور اذن ورود به 
ايام محرم و عزادارى فرزندش امام حسين(ع) در زورخانه نهاوند گرد 
هم مى آيند و با خواندن اشعار مذهبى و اجراى آئين ورزشى به شكلى 

نمادين خود را براى عزادارى آماده مى كنند.
اين مراســم همه ســاله در ابتداى ماه محرم برگزار مى شود پيرغالمان 
به همراه پيشكســوتان باستانى كار با بستن شال هاى سياه در باالى گود 
زورخانه نشسته و مرشدان نيز با نواختن ضرب در ماتم عظماى خاندان 
مطهر اهل بيت عصمت و طهارت(ع) اشعارى را سر مى دهند كه اشك 

را از چشمان هر شنونده و بيننده اى جارى مى سازد.

صعود به علم كوه بدون مجوز ممنوع است
 صعــود به علم كوه بدون مجوز ممنوع اســت و كوهنوردان براى 

هرگونه صعود به اين منطقه بايد مجوز اخذ كنند.
رئيس هيأت كوهنوردى اســتان با اعالم اين خبر به ايرنا اظهار داشت: 
به تازگى تعدادى از ســنگنوردان در اقدامى خودســرانه، غيرقانونى و 
بدون مجوز تعدادى از ميانى هاى برخى از مسيرهاى ديواره علم كوه و 

طناب هاى ثابت مسير (گرده آلمان ها) را حذف كرده اند.
عليرضــا گوهرى اضافه كرد: براين اســاس فدراســيون از هيأت هاى 
كوهنوردى اســتان ها خواســته نســبت به خوددارى از صعود بدون 
مجوز اطالع رســانى كنند و براين اســاس كوهنوردان، سنگنوردان و 
ديواره نوردان همدانى براى صعود ايمن و موفق به اين مهم توجه داشته 
باشــند. همچنين تيم هايى كه قصد صعود در اين منطقه را دارند براى 

ايمنى در صعود شرايط خاص مسيرها را مدنظر داشته باشند.
وى خاطرنشان كرد: اين استان جزو افتخارآفرينان كوهنوردى كشور در 
صعودهاى موفق به علم كوه بوده و تاكنون هيچ گونه گزارشــى منفى 
در اين خصوص نداشــته ايم. همدان از قطب هاى اصلى ديواره نوردى 
كشور به شمار مى رود و تاريخچه طوالنى در صعودهاى موفقيت آميز در 

مرتفع ترين ديواره هاى كشور دارد.
گوهرى يادآور شــد: سال 97 نيز همدانى ها صعودهاى بسيار خوبى به 
روى ديواره علم كوه داشــتند و در اين زمينه جزو بهترين ها به شــمار 
مى رويم. ديواره علم كوه واقع در كوه علم كوه در رشته كوه البرز نزديك 
مرزن آباد بعد از دماوند دومين قله بلند كشــور و از نظر شرايط صعود 
ســخت ترين كوه ايران به شمار مى رود. به طور دقيق تر، اين ديواره در 
منطقه تخت سليمان و ارتفاع قله چهار هزار و 850 متر و در بين قله هاى 
شانه كوه، تخت سليمان، انگشت خدا، هفت خوان ها، خراسان شمالى و 

جنوبى، شاخك ها و سياه سنگ ها احاطه شده است.
اين ديواره در جبهه شمالى قرار گرفته و ارتفاع آن از كف يخچال حدود 
800 متر اســت و خود ديواره نيز حدود 450 تا 500 متر ارتفاع دارد به 

طور كلى صاف و با شيب 90 درجه است.

2 فوتباليست همدانى در تيم ملى 
2 بانوى فوتباليست همدانى براى حضور در ديدار تداركاتى مقابل 

تيم ملى ازبكستان به اردوى تيم ملى كشورمان دعوت شدند.
اردوى تيم ملى فوتبال بانوان از روز گذشته در مركز ملى فوتبال برگزار 
آغاز شــد و زهرا خواجوى و مرضيه نيكخواه دو فوتباليست همدان به 
اين اردو دعوت شــده اند. براين اساس مريم ايراندوست سرمربى تيم 
ملى فوتبال بانوان 31 بازيكن را به اردو فراخوانده و همدان با 2 بازيكن 

مطرح سهم بسزايى در تركيب تيم ملى دارد.
اردوى تيم ملى تا 30 مردادماه ادامه خواهد داشــت و سپس شاگردان 
ايراندوســت جهت انجام 2 ديدار دوستانه با تيم ملى فوتبال ازبكستان 

راهى تاشكند مى شوند.

قانون منع جذب مربيان و بازيكنان خارجى 
لغو شد

 با اعالم رئيس فدراسيون فوتبال، قانون منع جذب بازيكنان و مربيان 
خارجى لغو شد.

رئيس فدراســيون فوتبال اعــالم كرد كه قانون منع جــذب مربيان و 
بازيكنان خارجى در هيات رئيســه سازمان ليگ فوتبال لغو شده و تنها 

تصميم گيرى به ساز و كار آن باقى مانده است.
شهاب الدين عزيزى خادم، درباره سرنوشت قانون منع جذب مربيان و 
بازيكنان خارجى گفت: در جلسه هيات رئيسه سازمان ليگ قانون منع 
جذب خارجى ها لغو شد ولى استانداردهايى براى آن در نظر گرفتيم كه 
اين استانداردها در هيات رئيسه فدراسيون فوتبال در حال بررسى است. 
استانداردها بسيار سخت گيرانه اســت و هر تيمى كه بخواهد بازيكن 
خارجى بياورد، بايد در صندوقى در سازمان ليگ گارانتى بدهد تا براى 
ما پرونده ايجاد نشــود. همچنين ما جلوى چرخشــى شدن مربيان را 

گرفتيم. اين موضوع شايسته فوتبال حرفه اى نيست.

مسى شايد در بارسلونا بماند؟
 باشگاه بارسلونا طبق ادعاى برخى از رسانه هاى اسپانيا در اقدامى به 

دنبال برگرداندن مسى است.
ليونل مســى چند روز پيش در كنفرانس خداحافظى خود در باشــگاه 

بارسلونا با جدايى خود از كاتاالن ها همه را وارد شوك كرد.
اما در عين ناباورى يك ســايت اسپانيايى مدعى شد كه پرواز مسى به 
پاريس به تعويق افتاد و باشگاه بارسلونا پيشنهاد جديدى به مسى داده تا 
اين اسطوره در اين تيم بماند. و تمام اسپانيا منتظر تصميم مسى هستند.

اين سايت نوشت: نمى توانيم به صورت قطعى بگويم مسى در بارسلونا 
مى ماند ولى بارسلونا فشار آورد و پيشنهاد جديدى را به مسى ارائه كرده 

و مى خواهد او در تيم بماند. مذاكرات بين طرفين ادامه دارد.
نشــريه «موندودپورتيوو» اسپانيا نيز اين خبر را به نقل از الپورتا رئيس 
باشــگاه بارسلونا تاييد كرد و گفته مى شــود باشگاه بارسلونا پيشنهاد 

آخرش را ارائه كرده و مذاكرات ادامه دارد.

ثبت 17 ركورد جهانى در المپيك
 اختالل در تمرينات ناشى از همه گيرى ويروس كرونا مانع از ثبت 

ركوردهاى جديد در المپيك نشد.
در المپيك 2020 توكيو 17 ركورد جهانى در رشته هاى مختلف ورزشى 

به ثبت رسيد.
 در اين رقابت ها 17 ركورد جهانى جابه جا شد كه در قايقرانى  با توجه 
به شرايط آب و هوايى تاثير زيادى داشت 5 ركورد جديد جهانى ثبت 
شد. سه ركورد جهانى نير در دو و ميدانى با كارستن وارهولم نروژى در 
400 متر با مانع مردان، ســيدنى مك الگلين آمريكايى در بخش زنان و 

يوليمار روخاس از ونزوئال در پرش سه گام به ثبت رسيد.
شش بار نيز ركوردهاى جهانى در شنا جابه جا شد و در تيراندازى نيز 

شاهد اين امر بوديم.
الشا تاالخادزه وزنه بردار گرجستانى باز هم ركوردشكنى كرد و در يك 

رويداد 3 بار ركورد زد.

300 هزار پيام تهديد آميز 
براى داور ايران - عربستان!

 داور بازى كاراته ايران - عربستان كه سعيد گنج زاده را پيروز اعالم 
كــرد، 300 هزار پيام تهديد به قتل خــود و خانواده اش دريافت كرده 

است.
به گزارش ورزش سه، بازى فينال كاراته ايران - عربستان بين سعيد گنج 
زاده و طارق حامدى در وزن به اضافه75 كيلوگرم يكى از عجيب ترين 
جدال هاى رزمى در المپيك توكيــو 2020 بود؛ جايى كه پس از پيش 
افتادن 4-1 كاراته كاى سعودى، يك ضربه خطا به گنج زاده سبب شد 
تا داور مسابقه طارق را به خاطر ديسكاليفه بازنده اعالم كند و نماينده 
ايران در آســتانه شكست، پيروز مسابقه لقب گيرد و مدال طال را از آن 

خود كند.
اوگــور كوباش، تنهــا نماينده تركيه در هيــآت ژورى كاراته المپيك، 
بدشانس بود كه اين مسابقه را قضاوت كرد چرا كه جنجال هاى پيرامون 
آن دامنــش را گرفت و حتى ماجرا به خانواده اش هم رســيد. كوباش 
در گفتگويى كه با تلويزيون تركيه داشت، به اين موضوع پرداخته و از 
تهديدهاى مجازى شــديد كاربران سعودى به خود، همسر و دخترش 

پرده برداشت.

آگهي حصر وراثت
خانم فرزانه صالحى داراى شــماره شناسنامه 13652 به شــرح دادخواست به كالسه 
111/0000515ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان ضحا حيدرى به شماره شناســنامه 4020825416 در تاريخ 1400/05/08 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفيه منحصر اســت 
به:1-فرزانه صالحى فرزند فضل ا... به شماره شناسنامه 13652مادرمتوفيه.اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفيه نزد او باشــد،از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 202)
قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف كبودرآهنگ 

آگهى تأسيس،تغييرات
ــا  ــركت ب ــد ش ــن نهاون ــات گري ــركت ارتباط ــرات ش ــى تغيي آگه
مســئوليت محــدود بــه شــماره ثبــت 1459 و شناســه ملــى   
14005444300 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى فــوق العــاده 
ــاى محســن  مــورخ 1400/05/13 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد: 1-آق
ترابــى بــه شــماره ملــى 3950034013 بــا دريافــت 79,200,000 ريــال 
از صنــدوق شــركت ســهم الشــركه خــود را بــه ميــزان 800,000 ريــال 
كاهــش داد و آقــاى ايمــان ذكايــى بــه شــماره ملــى 3961874336 
ــركه  ــهم الش ــركت س ــدوق ش ــال از صن ــت 19,800,000ري ــا درياف ب
ــرمايه  ــه س ــش داد در نتيج ــال كاه ــزان200,000 ري ــه مي ــود را ب خ
شــركت از مبلــغ 100,000,000 ريــال بــه 1,000,000 ريــال كاهــش يافــت 
و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح گرديد.ميــزان ســهم الشــركه 
شــركا بــه شــرح ذيــل مــى باشــد: آقــاى محســن ترابــى بــه شــماره 
ــاى  ــركه آق ــهم الش ــال س ــده 800,000 ري ــى 3950034013 دارن مل
ــده 200,000  ــى 3961874336 دارن ــماره مل ــه ش ــى ب ــان ذكاي ايم

ــال ســهم الشــركه. ري
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند 
(1175986)

ظرفيت بالقوه همدان در ورزش همگانى 
 اســتان همدان با داشــتن طبيعت بكر ظرفيت بالقوه اى در رشد و 

توسعه ورزش هاى همگانى دارد.
مديركل ورزش وجوانان اســتان در مراســم تقدير از قهرمانان يوگا و 
طنابزنى همدان با اعالم اين مطلب اظهار داشــت: استان همدان با آب 
و هواى بسيار مطبوع، ظرفيت بسيار خوبى را براى توسعه ورزش هاى 
همگانى در فضاى باز به خصوص تفرجگاه ها و دامنه كوهســتان الوند 

مهيا ساخته است.

حميد ســيفى با تاكيــد بر اينكه ورزش يكــى از موثرترين راه ها براى 
ارتقا توان جســمى و ايمنى بدن به خصوص در مقابله با كرونا است، 
خاطرنشــان كرد: از هرگونه فعاليت ورزشــى در فضاى باز با رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى حمايت مى كنيم.
وى ورزش همگانى همدان را سرشــار از فعاليت هاى گسترده دانست 
و گفت: امروزه 80 رشــته ورزشى در قالب هيات ورزش هاى همگانى 
فعال اســت كه بايد براى پويايى و مشــاركت همه جانبه مردم در اين 

عرصه برنامه ريزى و اطالع رسانى بهترى صورت بگيرد.
ســيفى با تمجيد از قهرمان پرورى هيات ورزش هاى همگانى اســتان 

گفت: توسعه ورزش همگانى، مســير را براى رشد و موفقيت ورزش 
قهرمانى هموار مى كند و امروزه در طنابزنى و يوگا توانسته ايم در سطح 
ملى درخشــش مطلوبى داشته باشــيم كه نقش والدين در مدال آورى 

ورزشكاران حايز اهميت و بسيار تاثيرگذار است.
وى با قدردانى از هادى سبزوارى عضو هيات رييسه فدراسيون همگانى 
و رييس ســابق هيات ورزش هاى همگانى اســتان همدان اضافه كرد: 
حضور وى در همدان نعمت بزرگى اســت و تجربه گرانبها در توسعه 
ورزش هاى همگانى دارد كه باعث شده همدان قطب رشته هاى مختلف 

فدراسيون همگانى شود.
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پيشخـوان

زمان شروع ليگ 
بيست ويكم مشخص شد

 رئيــس فدراســيون فوتبــال زمان 
شــروع فصل جديد ليگ برتر را اعالم 

كرد.
با اعالم رئيس فدراســيون فوتبال ليگ 
بيســت ويكم بين تاريــخ هفتم و دهم 

مهرماه آغاز خواهد شد.
قرار است اسكوچيچ، سرمربى تيم ملى 
جلسه اى  ليگ  ســازمان  مســئوالن  با 
داشته باشــند تا زمان دقيق شروع ليگ 

مشخص شود.

نخستين صيد گل گهر 
از تراكتور آمد

 مدافع فصــل گذشــته تراكتور به 
گل گهرسيرجان پيوست.

فصل  راســت  مدافع  تيكدرى،  مهدى 
گذشــته تراكتور به گل گهر ســيرجان 
پيوســت. قــرارداد اين بازيكن ســه 
ساله اســت.تيكدرى 25 ساله نخستين 
خريــد گل گهــر براى ليگ بيســت و 
يكم محسوب مى شــود و اين باشگاه 
از عنــوان صيد بزرگ بــراى تيكدرى 

استفاده كرده است.

زبكستان ميزبان گروه 
ايران در جام ملت هاى 

زنان آسيا شد
آســيا  فوتبــال  كنفدراســيون   
درخصــوص ميزبان گروه هفتم مرحله 
انتخابى جام ملت هاى فوتبال زنان آسيا 
كه ايران هم در آن حضور دارد، نامه اى 

ارسال كرد.
 AFC طبق نامه ارســال شده از سوى
درخصوص محل برگزارى مســابقات 
گروه G مرحله انتخابى جام ملت هاى 
فوتبال زنان آســيا 2022، ازبكستان با 
ميزبانى مسابقات در كشورش به عنوان 

زمين بى طرف موافقت كرده است.
گفتنى است شاگردان مريم ايراندوست 
چند ماهى اســت كه اردوهاى مختلفى 
را برگزار كننده انــد اما آخرين اردوى 
آنها به دليل شــرايط وخيم كرونايى به 

زمان ديگرى موكول شد.

نواقص خانه كونگ فو 
همدان رفع مى شود

 مدير كل ورزش و جوانان اســتان 
در ديــدار با رئيس و تنى چند از اركان 
هيأت كونگ فو استان با اشاره به اينكه 
53 هيأت ورزشــى در اســتان همدان 
فعاليت دارند، گفت: خوشــبختانه اكثر 
هيأت هاى ورزشــى اســتان على رغم 
شــيوع ويــروس كرونا در كشــور از 
فعاليت هاى ورزشــى فاصله نگرفتند و 
همواره براى رشــد و توســعه ورزش 

استان در تالش هستند.
حميد سيفى گفت: خوشبختانه در سايه 
ايــن همدلى پروژه هايى همچون ســه 
سالن اســتاديوم شهيد شمسى پور احيا 
و بيش از 100 ميليارد تومان اعتبار نيز 
براى پروژه هاى نيمه تمام ورزشى استان 
همدان از محل اعتبارات متوازن جذب 

شده است.
وى با اشــاره بــه اينكه بــراى رفع 
نواقص ســالن هاى ورزشى دفتر فنى 
اداره كل ورزش و جوانــان اســتان 
بســيج شــده اند، گفت: براى پيشبرد 
و پيشــرفت كمى و كيفى هيأت هاى 
و  زيرساختى  بخش  دو  در  ورزشــى 

ورزشى در تالش هستيم.

 تاريخ انتشار: 1400/05/20

خدايار بحيرائى - رئيس هيأت مديره شركت تعاونى اعتبار فرهنگيان نهاوند و فيروزان

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده (نوبت دوم) 
شركت تعاونى اعتبار فرهنگيان نهاوند و فيروزان به شماره ثبت 608 و شماره ملى 10820030828

بنا به تصميم هيأت مديره شركت تعاونى اعتبار فرهنگيان نهاوند و فيروزان جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم رأس ساعت 16 روز يك شنبه مورخ 
1400/05/31 در محل شركت تعاونى واقع در نهاوند-خيابان كمربندى-ساختمان شركت تعاونى مصرف فرهنگيان شهرستان نهاوند-طبقه دوم-دفتر شركت 
تعاونى اعتبار فرهنگيان شهرستان نهاوند و فيروزان با كدپستى 6591719495 برگزار مى گردد لذا از تمامى اعضاء و صاحبان سهام دعوت به عمل مى  آيد رأس 
ساعت و روز مقرر در جلسه مجمع عمومى فو ق العاده نوبت دوم حضور بهم رسانند و يا وكالى خود را طبق ماده 19 آيين نامه برگزارى مجمع عمومى مصوب 

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

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

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

5-تصويب اساسنامه جديد شركت تعاونى منطبق با قانون بخش تعاون و قوانين بانك مركزى در 63 ماده و 36 تبصره

كارت پرسنلى به شماره پرسنلى 1272917مربوط به اداره 
آموزش و پرورش منطقه جوكار به نام فرنوش دهقانى،فرزند 

عليرضا،به شماره ملى 3920467310 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

 در هفته پايانى رقابت هاى ليگ دسته دوم 
كشور اتفاقاتى رخ داد كه منجر به محروميت 
تعدادى از تيم هاى ليگ شد و پاس نيز يكى 
از ايــن تيم ها بــود كه در مظــان اتهام قرار 
گرفــت و حاال متوليان پاس بــه دنبال تهيه 
اســناد و ارائه آن به كميته استيناف هستند تا 
حكم برائت بگيرند و پاكى خود را به اثبات 

برسانند.
در هفتــه پايانى ليگ دســته دوم در 3 بازى 
نتايج غيرقابل قبولى رقم خورد و شائبه تبانى 
را به وجود آورد. در ايــن ديدارها تيم هاى 
شــهردارى ماهشهر و شــاهين بندرعامرى 
مقابــل تيم هاى پاس همدان و ميالد تهران با 
6 گل بــه پيروزى رســيدند و در يك بازى 
عجيب تر تيم شهيد قندى يزد 11 گل به تيم 
ســردار بوكان زد تا كميته اخالق فدراسيون 
فوتبال به اين 3 بازى ورود كند و موشكافانه 

اتفاقات اين مسابقه را بررسى كند.
كميتــه اخالق پس از بازبينــى فيلم بازى ها 
احكام ســنگينى را براى تيم هاى خاطى در 
نظر گرفت و تيم پاس را نيز 12 امتياز جريمه 
كرد و 3 بازيكن اين تيم را يك تا دو ســال 
محروم نمود و مبالغ سنگينى نيز جريمه مالى 

در نظر گزفت.
پاسى ها كه از صدور اين رأى شوكه شده اند 

مدعى هســتند كه خالفى انجام نداده اندو به 
دنبال اســناد و مدارك براى ابطال اين رأى 
شدند و باشگاه و بازيكنان با گرفتن وكاليى 
اختصاصى در تالش هستند تا كميته استيناف 

را مجاب به تغيير راى  نمايند.
وكالى باشــگاه در روزهاى گذشته پرونده 
ايــن بازى را مطالعه كردند و مدعى شــدند 
كه كميته اخالق بدون ســند و مدرك چنين 

حكمى صادر كرده است. 
6 نماينده ســازمان ليگ و كميته اخالق پس 
از بازبينى فيلم بازى 4 تن، بازيكنان پاس را 
محكوم به ســايه زنى كردنــد و دو تن ديگر 
نيز بر سالمت بازى صحه گذاشتند و به غير 
از اين اظهارنظر كميته اخالق هيچ ســند و 
مدركى دال بر وجود تبانى ارائه نداده اســت 
و همين باعث شــد تــا وكالى پاس تالش 
بيشــترى كنند و با تهيه اســناد و مدارك و 
ارائه اليحه دفاعى از حق و حقوق باشــگاه 

دفاع نمايند.
پاسى ها اعتقاد دارند كه تعدادى از بازيكنان 
اصلى خــود را در اختيار نداشــته و با چند 
بازيكن جوان و اميد قدم به ميدان مســابقه 
گذاشته و بازيكنان مذكور نيز با مصدوميت 
مواجــه بودند و تنها براى آنكه تعداد نفرات 

تيم به حد نصاب برسد بازى كردند.

3 بازيكن ياد شــده در پرونده نيز با گرفتن 
وكيل در تالش هســتند تــا پاكى خود را به 
اثبات برسانند. امين كاشــفى به خبرنگار ما 
گفت: مصدوم بودم و دســتم در گچ بود و 
چون بازيكن نداشتيم به اجبار بازى كردم و 

از آمادگى مطلوب به دور بودم.
ســروش حيدرى ديگر بازيكــن محروم نيز 
گفت: از بازيكنان جوان پاس هســتم و اين 
ديدار دومين بازى بود كه به ميدان مى رفتم و 

در حد توانم تالش كردم.
به هر حال پــاس و بازيكنان محروم اليحه 
دفاعى خود را توســط وكالى خود به كميته 
اســتيناف ارائــه كردند و حال بايــد منتظر 
تشكيل جلســه كميته اســتيناف فدراسيون 
فوتبال باشــيم و اينكه آيا اين احكام شكسته 

مى شود و يا مجدداً تأييد مى گردند.
پس از صــدور احكام كميته اســتنياف در 
خصوص اين پروند بيشــتر مى شــود قلم 
زد آن طور كه از باشــگاه پاس خبر مى رسد 
آنها به رأى كميته استيناف خوش بين هستند 
و مدعــى مى باشــند كه تمامى مــدارك و 
اســناد الزم را براى دريافت حكم برائت به 
فدراسيون و كميته اســتيناف ارائه داده اند و 
هيچ خطايى دامن باشگاه و بازيكنان پاس را 

نخواهد گرفت.

پاس به دنبال حكم برائت 

 بانــوى دوچرخه ســوار همدانى نائب 
قهرمان مسابقات دوچرخه سوارى كوهستان 

شد
رئيــس هيآت دوچرخه ســوارى اســتان با 
اعالم ايــن خبر، گفــت: پانتــه آ قلى پور 
قهرمان  همدانى نايب  بانوى دوچرخه سوار 
دوچرخه ســوارى كوهســتان، رشته كراس 

كانترى جوانان كشور شد. 
رامين تاج بخشيان افزود: مسابقات دوچرخه 
ســوارى كوهســتان، رشــته كراس كانترى 
قهرمانى كشــور، در قسمت بانوان در 2 رده 
ســنى بزرگســاالن و جوانان، با حضور 25
تيم اســتانى از سراسر كشــور هفته گذشته 
در پيست دوچرخه سوارى كوهستان پارك 

چيتگر تهران انجام گرفت.
وى گفت: پانته آ قلى پور نفر نخست رنكينگ 
دوچرخه ســوارى كوهســتان بانوان در رده 
سنى جوانان و دارنده مقام نخست مسابقات 
قهرمانى كشور سال 99، در اين رقابت خوب 

ظاهر شــد وتا دورهاى پايانى مسابقه يكه تاز 
بود، ولى با چند مشكل فنى و زمين خوردن، 
مقام نخســت قهرمانى كشــور از چنگ اين 
بانوى دوچرخه سوار همدانى خارج شد و به 

نايب قهرمانى و مدال نقره بسنده كرد
تاج بخشــيان نايب قهرمانى پانته آ قلى پور، 

در مســابقات قهرمانى كشــور سال 1400، 
به خانواده بزرگ دوچرخه ســوارى اســتان 
خصوصا خانواده ايشان تبريك گفت و اظهار 
داشت:اميدواريم در ادامه راه بتوانيم جايگاه 
دوچرخه سوارى اســتان همدان را بيش از 

پيش ارتقا دهيم.
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روش پژوهشگران انگليسى براى مهار 
شايع ترين بيمارى نورون هاى حركتى

 پژوهشــگران انگليسى در بررســى جديد خود، روشى را براى 
معكوس كردن بيمارى "اسكلروز جانبى آميوتروفيك" ارائه داده اند.

به گزارش ايسنا "اسكلروز جانبى آميوتروفيك"(ALS) كه معموال با نام 
"بيمارى نورون  حركتى شــناخته مى شود، يك بيمارى كشنده است كه 
سلول هاى عصبى مغز و نخاع را تحت تاثير قرار مى دهد و به از دست 
رفتن كنترل عضالت منجر مى شود. افراد مبتال به اين بيمارى، به مرور 
زمان فلج مى شــوند و توانايى صحبت كردن، غذا خوردن و تنفس را از 
دست مى دهند. يك اتفاق متداول در 97 درصد موارد اسكلروز جانبى 
آميوتروفيك، تجمع پروتئين هايى است كه در تنظيم كردن آران اى نقش 

دارند و "پروتئين هاى اتصال دهنده آران اى"(RBPs) ناميده مى شوند.

كشف يك دنياى اقيانوسى 
با احتمال ميزبانى حيات

 ستاره شناســان يك دنياى سنگى گرم پيدا كرده اند كه مى تواند از 
اقيانوس ها و زندگى پشتيبانى كند و به زمين نيز نزديك است.

به گزارش ايســنا و به نقل از آى اى، براساس مطالعه اى كه به تازگى 
در مجله Astronomy & Astrophysics منتشر شده است، 
ستاره شناسان يك دنياى سنگى را در آن سوى منظومه شمسى مورد 
بررســى قرار داده اند و شرايطى را در آن كشف كردند كه تشخيص 
دادند ممكن است ميزبان اقيانوس هاى وسيع و مملو از حيات باشد.

ما تنها چند ســال با تشخيص بالقوه نشانه هاى حيات در يك دنياى 
بيگانه فاصله داريم. يك ســياره فراخورشــيدى گرم ممكن است از 

اقيانوس هاى وسيع مملو از زندگى پشتيبانى كند.

تعويق بى سر و صداى عرضه
 "سايبر تراك" تسال تا سال 2022

 شــركت تسال خيلى بى سر و صدا عرضه خودروى برقى جديد 
خود موسوم به"سايبر تراك" را تا سال 2022 به تعويق انداخته است.

به گزارش ايسنا ، اگر اميدوار بوديد كه قبل از پايان سال 2021 "سايبر 
تراك" را در خيابان ها ببينيد، بايد از آن چشم پوشــى كنيد. زيرا تسال 
بى ســر و صدا عرضه اين پيكاپ برقى را در صفحه زمان بندى خود 
به ســال آينده منتقل كرده است و به ما مى گويد تا سال 2022 نبايد 
منتظر عرضه "سايبر تراك" باشيم.اين تعويق شامل همه مدل هاى اين 
خودرو مى شود، چرا كه تسال قبًال هشدار داده بود كه سايبرتراك هاى 
تــك موتوره ديرتر عرضه مى شــوند، اما اين تعويق اكنون شــامل 

سايبرتراك هاى دو موتوره و سه موتوره نيز مى شود.

از تماشاى بازى هاى المپيك تا ورزش كردن 
فضانوردان چينى در ايستگاه فضايى

 به گزارش آژانس فضايى سرنشين دار چين، فضانوردان چينى در 
ايستگاه فضايى تيانگونگ از تماشاى مسابقات المپيك توكيو بسيار 
لذت برده اند. به گزارش چايناديلى، روز گذشته المپيك توكيو 2020 
رســما پايان يافت. نه تنها افراد تمام جهان بلكه فضانوردان نيز اين 

مسابقات ديدنى را تماشا كرده و لذت برده اند.
آژانس فضايى سرنشــين دار چين گفت: از نظر فنى ما مى توانستيم 
كارى كنيم كه فضانوردان بتوانند به صورت زنده اين مســابقات را 
تماشــا كنند اما آنها تماشاى مسابقات ضبط شده اى كه ما براى آنها 
ارسال ميكرديم را در زمان استراحت خود تماشا مى كردند چرا كه در 

اين ايستگاه فضايى كارهاى زيادى براى انجام وجود دارد. 

كشف مولكولى كه عضله سازى را
 تقويت مى كند!

 پژوهشگران آمريكايى در بررسى جديد خود دريافته اند كه نوعى 
مولكول مى تواند به تقويت عضله سازى در انسان كمك كند.

به گزارش ايســنا و به نقل از ســاينس ديلى، پژوهشگران "دانشگاه 
ايلينوى در اربانا-شــمپين"(UIUC) در بررســى جديدى كه روى 
10 مــرد جوان ســالم صورت گرفــت، نحوه مصرف آمينواســيد 
"لوســين" (Leucine) يــا معــادل دو مولكولى آن موســوم به 
"ديلوســين"(Dileucine) را كه بر عضله ســازى يا تجزيه عضله 
اثر مى گذارد، مقايســه كردند. آنها دريافتند كه ديلوسين، فرآيندهاى 
متابوليك را تقويت مى كند و 42 درصد بيشــتر از لوســين در رشد 

عضله تاثير دارد.

سيماى واقعه كربال در ادبيات منظوم فارسى
 شخصيت واالى امام حسين (ع) و اهميت شهادت به عنوان عنصرى 
هويت بخش، شــاعران و نويسندگان بســيارى را در ادوار مختلف ادب 
پارسى بر آن داشته تا اشعار و داستان هاى اثرگذارى در اين رابطه به رشته 

تحرير در آورند.
به گزارش ايمنا، اگرچه آثار ادبى در قالب نثر اغلب به صورت غيرمستقيم، 
واقعه كربال را بازتاب داده اند اما بيان ادبى به ويژه در قالب منظوم، سهمى 
بســزا در زنده نگه داشتن نهضت كربال و شــورانگيزى آن داشته است. 
شعر عاشورايى و در كل، شعر مذهبى با سه رأس به هم پيوسته كه يكى 
به ســتايش ذات الهى، ديگرى تبيين آموزه ها، اصول و فروع دين جهت 
پرورش و تكامل انســان براى رسيدن به كمال انسانى و آخرى منقبت و 
مرثيت اهل بيت و شرح حوادث زندگى آن ها به عنوان الگوهاى ناب عالم 
انســانى مى پردازد، حجم زيادى از سروده ها و نوشته هاى شاعران بزرگ 

پارسى گو را در طول تاريخ ادب فارسى، به خود اختصاص داده است.
شعر عاشورايى كه پيرامون شخصيت و حوادث زندگى امام حسين (ع) و 
ياران ايشان به نحوه هاى مختلف و توسط شاعران فارسى بسيارى، منظوم 
شده است سابقه و گستره عظيم و پهناورى در ادبيات ايران زمين دارد به 
طورى كه در كتاب «مجموعه مقاالت مناسبات دين و فرهنگ در جامعه 
ايران» نوشته شده است: «عاشورا سرايى در ادب فارسى از قدمت طوالنى 

و جنبشى ديرين برخوردار است».
 دوران صفويه و اوج شعر مذهبى

دوران صفويه، دوره اوج و گســترش تفكر و شــعر مذهبى و عاشورايى 
محسوب مى شــود. در اين دوره، بيش از 40 شاعر مشهور فارسى زبان، 
درباره قيام امام حســين(ع) و اتفاقات مربوط به واقعه عاشــورا شــعر 
ســروده اند كه از ميان آن ها، شاعرانى نظير شاپور تهرانى، صائب تبريزى، 

محتشم كاشانى، بيدل دهلوى، ُعّمان سامانى و قاآنى را مى توان نام برد.
مشهور است كه محتشم كاشانى شاعر بزرگ آن دوره، قصيده اى در مدح 
شاه طهماسب صفوى و شاهزاده "پرى خان خانم" فرستاد اما شاه پس از 
شــنيدن آن قصيده گفت: «راضى نيستم كه شعرا زبان به مدح و ثناى من 
بيااليند. قصايد را بايد در شأن شاه واليت پناه و ائمه معصومين (ع) بگويند 

تا صله اول را از ارواح مقدسه حضرات و بعد از ما توقع كنند"»
چنين بود كه تركيب بند معروف محتشــم به عنوان مشهورترين مرثيه آن 
عصر در شعر فارسى پديد آمد و تا قرن ها شهرتى ويژه يافت   به گونه اى كه 
آذر بيگدلى، شاعر عصر قاجار مى نويسد: اين تركيب بند، در اكثر بالد اسالم 
بين خاص و عام مشهور است : باز اين چه شورش است كه در خلق عالم 

است /  باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است!
محمدكاظم كاظمى، شاعر و پژوهشگر معاصر در همين باره گفته است: 
«مضمون و محتواى اصلى شعرهاى مدح و منقبت در دوره قبل از صفوى 
را ســتايش ائمه ، به ويژه حضرت اميرالمؤمنين على (ع) تشكيل مى دهد 
و در آن دوره ها، شــعرهاى بســيارى كه خاصه براى واقعه كربال سروده 
شده  باشد ســراغ نداريم . آثارى همچون قصيده سيف فرغانى در سوگ 

سيدالشهدا(ع)، بسيار انگشت شمار و اندك است. 
پرداختن اغلب شــاعران به موضوع عاشورا، بسيار گذرا و اشاره وار بوده 
است  اما در دوره صفوى ، وضعيت فرق كرد و يكى از مضامينى كه در اين 
عصر رواج بســيارى يافت و شعرهاى خوبى در آن سروده شد سوگ و 

مرثيه شهداى كربالست .»
 وضعيت شعر عاشورايى در دوره معاصر

پس از عهد صفويه، درخشان ترين دوره به لحاظ توجه به شعر عاشورايى 
و تالش براى گسترش و آفرينش آن، دوره بعد از انقالب اسالمى است. 
در واقع پس از پيروزى انقالب اسالمى و با تبيين و ترويج آموزه هاى دينى 
و واليى در ميان مردم و فراهم آمدن امكانات و شرايط مساعد براى بروز 
عقايد دينى، شعر مذهبى و عاشــورايى، گسترش زيادى يافت. از سوى 
ديگر يكى از اتفاقاتى كه طى دهه هاى اخير به رشــد و عمق  بخشيدن به 
شعر عاشورايى و مذهبى كمك كرد، برپايى جشنواره ها و كنگره هايى است 
كه گاه به همت گروهى از مردم و گاه به كمك مسئوالنى كه دغدغه هاى 

فرهنگى و مذهبى دارند برگزار مى شود.
قصيده «نظام استرآبادى» در سوگ شهيدان كربال

هر شام ، سرخى اى كه بر اين نيلگون سماست 
گردى ز قتلگاه شهيدان كربالست 

زين درد، ساكنان فلك در مصيبت اند
بر گريه مالئكه ، خون شفق گواست 
بى نور گشته از دم شمشير كين شام 

شمعى كز او چراغ سحرگاه را ضياست 
آن به كه جا كنيم در آب سرشك خويش 

زين گونه آتشى كه از اين غم به جان ماست 
شد جامه اش كبود جهان را از آسمان 

عالَم براى آل نبى تعزيت سراست 
آن سر كه بود تاج كرامت بر او، چرا

در خون چون آفتاب به شام از بدن جداست ؟
شاهى كه آب خضر از او گشت جان فزا
لب تشنه داده جان به بيابان كجا رواست ؟
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■ حديث:
امام رضا (ع):

بــر كســى چــون حســين بايد كــه گرينــدگان بگرينــد؛ زيــرا كــه گريســتن بــر او گناهان 
بــزرگ را مى زدايد......چــون مــاه محــّرم مى رســيد كســى پــدرم عليه الســالم را خنــدان 

نمى ديــد. غــم و انــدوه بــر او چيــره بــود تــا آن كــه ده روز مى گذشــت.  
وسائل الشيعة ج 8 ص 10 ح 394

مريم مقدم  »
 كميسيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشگرى 
شــوراى پنجم در تركيــب بندى كميســيون هاى 
شــوراى ششــم به به دو بخش تقسيم شد و يكى از 
بخش ها( گردشگرى )  به واسطه يك واو به عناوين 
ديگرى متصل شد و بخش ديگر يعنى سرمايه گذارى 
و اقتصاد كال حذف شــد . به اين ترتيب گردشگرى 
در تركيب كميســيون فرهنگى،اجتماعى، ورزشى و 

گردشگرى قرار گرفت . 
صنعت گردشــگرى، بزرگترين و متنوع ترين صنعت 
در دنيا به حساب مى آيد. تأثير گردشگرى بر افزايش 
ميزان اشتغال و درآمدهاى ارزى، رونق صنايع داخلى، 
گسترش همكارى هاى بين المللى موجب شده است 
تا نگرش شــهرهاى گردشگر پذير به آن تغييريافته و 
جايگاه مهمى در سياست گذارى برنامه ريزان شهرى 

و استانى پيدا كند.
از زمانى كه مديران اســتانى و برنامه ريزان شــهرى 
در همدان راه و بيراه اعالم كردند گردشــگرى محور 
توســعه همدان است اين مقوله  بين برنامه هاى مهم 
جايگاهى براى خود باز كرد اما همواره در حد همان 

شعار و نطق هاى جلسه اى باقى ماند .
متوليان امور شهرى در همدان كمتر باور كردند كه اين 
صنعت در حقيقت يكى از مهمترين قطب هاى توسعه 
و درآمدزايى محســوب مى شود كه به ايجاد اشتغال 
و  خوداتكايى كمك مى كنــد و با ارتقاى جنبه هاى 
فرهنگى و اقتصادى، تاثير شگرفى بر رشد و پيشرفت 

كشورها مى گذارد.
اما به هر حال در همين تب و تاب شــوراى شهر در 
دوره پنجم اقدام به تشــكيل كميسيون گردشگرى و 
اقتصاد و ســرمايه گذارى كرد يعنى ســه عنوانى كه 

ميتوانست در كنار هم طرحى نو دراندازد . 
كار بــه جايى رســيد كــه كميته گردشــگرى هم 
زيرمحموعه آن شــكل گرفت و برخى كارشناسان و 
اساتيد دانشگاه آمدند و هر از گاهى طرح ها را برانداز 
كردند كه حال گردشگرى همدان را بهبود ببخشند . 

اما هنوز كار در همان قدمهاى نخست بود كه شوراى 
ششم با تفكيك عناوين گردشگرى از اقتصاد و سرمايه 
گــذارى آه فعاالن گردشــگرى را در اين وانفســاى 

صنعت كرونا زده سرد كرد . 
 گردشگرى و توسعه اقتصادى

يك اســتاد دانشــگاه ميگويد : با توجــه به اهميت 
گردشگرى مى توان آن را يكى از مهمترين پايه هاى 

توســعه اقتصادى يك كشور به شمار آورد. به همين 
دليل هم اين صنعت به عنوان مهمترين منبع درآمد و 
ايجاد فرصت هاى شغلى براى بسيارى از كشورهاى 
دنيا، محسوب مى شود و آن را موتور توسعه مى نامند 
و روز به روز بيشتر مورد توجه قرار گرفته و دولت ها 

به آن اهميت مى دهند.
صابر محمديان منصور معتقد است : گردشگرى از 
نظر اقتصادى به عنوان يك منبع تأمين درآمد و ارز 
به شــمار مى رود و كشــورهاى مختلف جهان در 
سايه برخوردارى از امكانات گوناگون و جاذبه هاى 
متنوع، در پى جــذب و جلب جهانگردان به طرف 
خود هستند. از اين روز گردشگرى در حال تبديل 
شــدن به يكى از اركان اصلى اقتصاد تجارى جهان 
اســت و بســيارى از برنامه ريزان و سياستگذاران 
توســعه از اين صنعت به عنوان ركن اصلى توسعه 

پايدار ياد مى كنند.
وى ميگويد : شــوراها به عنوان يكى از منابع مهم 
سرمايه اجتماعى بستر گسترده حضور مردمى است 
كــه در تعميم حقوق شــهروندى و فرهنگ نظم و 
احترام به قانون سهم عمده اى در تحقق توسعه ملى 

به خود اختصاص مى دهد.
 اين استاد دانشگاه افزود : با ارتقاء فرهنگ مسئوليت 
پذيرى افراد ورزيــده براى اداره امور محلى تربيت 
مى نمايد شــورا و شــهردارى ها بــه عنوان يك 
نهــاد تصميم گير و اجرايى نه تنهــا قادر به ارائه و 
هماهنگى در زمينه تســهيالت و نيز ســازماندهى 

امكانات در اين زمينه مى باشند .
وى گفت : آنها قادرند حلقه اتصال بين مردم و نيز 
گردشــگرى در راستاى ارتقاء و توسعه شهر گردند 
. بى ترديد در دنياى امروز توســعه ى گردشگرى 
بدون مشــاركت مديريت هماهنگ شــهرى ميسر 

نيست.
 شوراى ششم گردشگرى را 

از اقتصاد جدا كرد 
 در صنعت گردشگرى نقش شورا و شهردارى ها در 
ســاماندهى گردشگران بسيار برجسته است نكته اى 
كه به نظر ميرســد در شوراى ششم با از هم گسسته 
شدن تركيب كميسيون گردشگرى و سرمايه گذارى 
كه درشوراى پنجم قوت گرفته بود به حاشيه رفت . 
اركان شوراى ششم در همدان شكل گرفت و هيات 

رئيسه شورا 14 مرداد ماه تشكيل شد . 
■ شوراها با توجه به جمعيت شهر داراى كميسيون هاى 

تخصصى مى باشند قانون ميگويد هر شورا 
■ حداقل 2 كميسيون  و حداكثر 7 كميسيون ميتواند 

داشته باشد .
■ برخى شهرهاى بزرگ داراى  7 كميسيون اصلى و 

3 كميسيون تخصصى غير دائمى  هستند 
■ كميسيون هاى اصلى شوراى اسالمى شهر معموال 

شامل ،    اقتصادى، سرمايه گذارى و مشاركت ها
■ برنامه، بودجه، فناورى اطالعات و منابع انســانى،     
حقوقى، امالك وقراردادهــا،     عمران، حمل ونقل 

وترافيك
■ شهرسازى و معمارى،    خدمات شهرى، بهداشت، 
ســالمت و محيط زيســت،    فرهنگى، اجتماعى، 

زيارت، گردشگرى و رسانه
در وظايف كميسيون هاى شــورا نيز آمده است ، با 

عنايت به اين كه ضرورت دارد لوايح واصله به شورا 
اسالمى شهر، به صورت دقيق بررسى و تمام جوانب 
ادارى، اجتماعــى وقانونى وبودجــه اى در آن ديده 
شده اســت، فلذا طرح ها و لوايح به كميسيون هاى 

تخصصى ارجاع مى گردد.
بديهى است كميســيون هاى تخصصى در هرمورد 
از كارشناســان خبره وصاحب نظر دعوت و پيرامون 
موضوع، بحث وتبادل نظر مى شــود و نتيجه كار به 
صورت مصوبه كميســيون به صحن علنى شــوراى 
اســالمى تقديم مى گردد. در هريك از كميسيون ها، 
يك نفر رئيس، يك نفر نائب رئيس و يك نفر منشى 

ومخبر كميسيون وجود دارد.
در شــوراى پنحم كه اعضا 11 نفر بودند، كميسيون 
فنــى عمرانى، كميســيون شهرســازى و معمارى، 

كميســيون برنامه بودجه و مالى، كميسيون اقتصاد، 
ســرمايه گذارى و گردشــگرى و كميسيون نظارت، 

بازرسى و امور ادارى تشكيل شد .
كميســيونهاى داخلى سال نخست دوره ششم شورا 
همدان براى مدت يك ســال نيز  انتخاب شدند كه 
بدين شرح مى باشند: كميسيون برنامه، بودجه و مالى، 
كميسيون فرهنگى،اجتماعى، ورزشى و گردشگرى. 
كميســيون فنى، عمرانى، حمل و نقــل و ترافيك، 
كميسيون شهرسازى و معمارى و كميسيون خدمات 
شــهرى، زيســت محيطى و بهداشــت. كميسيون 

حقوقى، نظارت، بازرسى و امور ادارى.
حال بايد منتظر ماند كه گردشگرى كرونا زده و حوزه 
پرچالش سرمايه گذارى چه راهى پيش رويش از اين 

پس در شوراى ششم باز خواهد شد 

جدايى گردشگرى از اقتصاد و حذف سرمايه گذارى 
در كميسيون هاى شوراى ششم

سنگينى محور توسعه شهر 
روى دوش شورا 

 وزير ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع 
دســتى در نامه هاى جداگانه به اســتاندار همدان، 
مراتــب ثبــت ملــى 6 اثــر طبيعى در فهرســت 

ميراث طبيعى كشور را ابالغ كرد.
على اصغر مونســان در نامه اى به سعيد شاهرخى 
اســتاندار همدان نوشــت: در اجراى تبصره ماده 
2 قانون تشــكيل ســازمان ميراث فرهنگى كشور 
مصــوب دى مــاه 1382 و آيين نامــه اجرايى آن، 
مصوب چهارم مرداد 1384 به شــماره 26975/ت 
32915ه، هيــأت وزيران با موضــوع ثبت ميراث 

طبيعى ارزشــمند كشور در فهرست ميراث طبيعى 
ملى؛ درخت بيد كهنسال ســفيد غار سراب واقع 
در اســتان همدان، شهرســتان كبودرآهنگ، بخش 
گل تپه، دهســتان عليصدر، 1.5 كيلومترى جنوب 
روســتاى ســراب، مجاورت غار ســراب را پس 
از تشــريفات قانونى الزم به شــماره 841 مورخ 
3/12/99 در فهرســت ميراث طبيعى ملى كشور به 

ثبت رسيد، ابالغ مى شود. 
وزيــر ميراث فرهنگــى تصريح كــرد: اثر مذكور 
(درخت بيد كهنســال سفيد غار ســراب) ضمن 

رعايت حقوق مالكانه، تحت نظارت و حمايت اين 
وزارت اســت و تدوين ضوابط حفاظتى و تعيين 
عرصه و حريم اين اثر بر عهده اين وزارت خواهد 
بــود، هرگونه دخل و تصرف يــا اقدام و عملياتى 
كه منجر به تخريب يا تغيير در اصالت اثر شــود، 

ممنوع است. 
مونســان همچنين در نامه هاى مشــابه و جداگانه 
ديگــرى ثبت ملى پنج اثر طبيعــى ملى ديگر را با 
عناوين آثار و نشانى و مشخصات ثبت ملى زير به 

استاندار همدان ابالغ كرد:

■ سراب فارسبان واقع در شهرستان نهاوند، بخش 
خزل، دهستان سلگى، روستاهاى كمالوند و دولت 

آباد به شماره 679 مورخ 6/6/98
■ چشــمه ملك واقع در شهرستان همدان، بخش 
مركزى، دهستان ابرو، روستاى ديويجين به شماره 

686 مورخ 17/10/98
■ چشمه فرشــه واقع در شهرستان همدان، بخش 
مركزى، شهر همدان، بخش مركزى به شماره 687 

مورخ 17/10/98
■ ســراب و چنار كهنســال كنگاور كهنه واقع در 
شهرســتان كنگاور، بخش خزل، دهســتان خزل 
شرقى، روستاى كنگاور كهنه به شماره 688 مورخ 

17/10/98
■ آبشار اللوى سركان واقع در شهرستان تويسركان، 
شهر ســركان، 3 كيلومترى شمال شهر سركان، به 

شماره 840 مورخ 3/12/99
 طبق آيين نامه و دستورالعمل هاى مصوب، شوراى 
ملى ثبت آثار، بررســى و تصويب شرايط و ارزش 

ثبت آثــار در چهار حوزه آثــار غيرمنقول (اماكن 
تاريخى فرهنگى)، آثار منقــول (اموال فرهنگى و 
اشيا تاريخى)، آثار طبيعى (مناظر بديع جغرافيايى، 
محوطه هاى طبيعى- تاريخى، پديده ها و نمونه هاى 
ارزشــمند گياهى، جانورى و زيســتگاه ها) و آثار 
ناملموس (رويدادها، مراســم و آيين هاى معنوى 
و فرهنگى، آواها و مهارت ها و شــيوه هاى پخت 
غذاهاى ســنتى و...) در فهرســت ملــى را در بر 

مى گيرد.
وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى 
رييس شــورا، معاون ميراث فرهنگى نايب رييس و 
مديــركل دفتر ثبت آثار و حفــظ و احياى ميراث 
معنوى وطبيعــى به عنوان دبير شــورا هســتند كه 
جلســات آن بــه صــورت دوره اى و بر اســاس 
پرونده هاى موضوعى با حضور اشــخاص حقوقى 
ثابت، اشخاص حقيقى و تعدادى از صاحب نظران 
و نمايندگان دســتگاه ها و سازمان هاى مرتبط با هر 

پرونده به صورت متغير تشكيل مى شود.

 به اســتناد تبصره ماده 9 آيين نامه داخلى شوراى 
اســالمى شــهر، ماده 11 آيين نامه داخلى شوراهاى 
اسالمى شهرستان، ماده 14 آيين نامه داخلى شوراى 
اسالمى اســتان و ماده 13 آيين نامه داخلى شوراى 
عالى استان ها، دستورالعمل شرح وظايف، تركيب، 
تعداد و چگونگى اداره كميســيون هاى شــوراهاى 
اسالمى شهر، شهرستان، اســتان و عالى استان ها به 

تصويب رسيد.
اين كميسيونها به منظور بررسى دقيق و كارشناسى 
مسائل، پيشــنهادات، طرح ها و برنامه هاى ارجاعى 
به شــوراهاى موضوع اين آيين نامه و در راســتاى 
كارآمدى و انجام صحيح تر وظايف قانون شــوراها، 
شوراهاى اسالمى شهر، شهرســتان، استان و عالى 
اســتان ها كميســيون هاى تخصصى را متشكل از 

اعضاى شوراهاى فوق الذكر تشكيل مى دهند.
 عضويت هركدام از اعضاى شوراهاى مشمول اين 
دستورالعمل با درنظرگرفتن شاخص ها و معيارهاى 

زير خواهد بود:
الف - داشتن تخصص، دانش و اطالعات مرتبط

ب - داشتن تجربه و مهارت هاى مرتبط

ج - عالقمندى و تمايل اعضاء
تعداد اعضاى هر كميســيون حداقل سه نفر بوده و 
هريك از اعضاى شــورا موظف است حداقل عضو 

يك كميسيون اصلى باشد.
اعضاى كميسيون به پيشنهاد رئيس شورا، تصويب 
شورا و حكم رييس شورا به مدت يكسال منصوب 

مى شوند.
تعداد كميسيون هاى تخصصى شوراها بدين شرح 

است:
الف - شوراى عالى استان ها 4 كميسيون به شرح زير:

1- كميسيون عمران
2- كميسيون برنامه و بودجه

3- كميسيون حقوقى
4- كميسيون فرهنگى

ب - شوراى اسالمى استان داراى ده عضو به باال 3 
كميسيون به شرح زير:

1- كميسيون توســعه، عمران و خدمات شهرى و 
روستايى

2- كميسيون برنامه و بودجه و حقوقى
3- كميسيون فرهنگى و اجتماعى

ج - شوراى اســتان زير 10 نفر عضو، 2 كميسيون 
به شرح زير:

1- برنامه، بودجه و عمران شهرى و روستايى
2- كميسيون فرهنگى، اجتماعى و حقوقى

هـ - شوراهاى شهرستان، 2 كميسيون به شرح زير:
1- كميســيون برنامه، بودجه و عمران شــهرى و 

روستايى
2- كميسيون حقوقى، فرهنگى و اجتماعى

و - شوراهاى كالن شهرها و مراكز استان ها داراى 3 
كميسيون به شرح زير:

1- كميسيون توسعه و عمران و خدمات شهرى
2- كميسيون برنامه، بودجه و حقوقى

3- كميسيون فرهنگى و اجتماعى
ز- ساير شهرها داراى دو كميسيون به شرح زير:

1- كميسيون برنامه و بودجه و عمران شهرى
2- كميسيون حقوقى، فرهنگى و اجتماعى

البته شــوراها مى توانند بنا به ضرورت و متناسب با 
حجم برنامه ها و فعاليت هاى خود كميســيون هاى 
مــورد نياز و نيز كميته هاى تخصصــى را به عنوان 
زيرمجموعه كميسيون ها تشكيل و فعال نمايند. ايجاد 
كميسيون هاى جديد مى بايســت به اطالع شوراى 

فرادست برسد.

در نامه هاى جداگانه از سوى وزير ميراث فرهنگى؛

ثبت ملى 6 اثر طبيعى همدان ابالغ شد
■ بيد كهنسال، سراب فارسبان نهاوند و چشمه ملك، سراب و چنار كهنسال، آبشار اللوى سركان 

و چشمه فرشه همدان ملى شد

قوانين تشكيل كميسيون ها در شوراها را بدانيد 


