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شاخص های مشترک
 ۱-بــا تغییــر دولت، آنچه در اســتان 
همدان زودتر از اســتان های دیگر مطالبه 
شد، موضوع تغییر استاندار و بحث مربوط 
به آن بود.در این روند در اســتان همدان به 
اندازه ای عجله وجود داشــت که حتی قبل 

از آغاز به کار رئیس جمهور...

 2021 ســـپتامبر    8   1443 محـــرم   30   1400 شـــهریورماه   17 چهارشـــنبه  
ــان  ــا   5000 تومـ ــه + نیازمندیهـ ــه روزنامـ ــماره 4122  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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همه چیز 
درباره قیام 
۱۷شهریورماه 
۱35۷

چرا نباید 
دفتر یونسکو 
در همدان باشد؟

والیبال همدان 
در مسیر توسعه

از بافت فرسوده 
و ساخت مسکن 
تا بتنی شدن 
نهر راج

| t.me/hamedanpayam     کانال خبری                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     کانال نیازمندی های روزنامه در تلگرام

همدانی ها زیادی دود می کنند!
5

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com #من_ماسک_میزنم

ربای هفدهمین  سال متوالی     
ن   ایپم                                                   همدا

ویژه هفته دولت

منتشر می کند

با ما تماس بگیرید: 38264433

مصاحبه  تحلیل  گزارش  عملکرد  رپرتاژ   آگهی

نگاهی به عملکرد 8ساله
                بخش دولتـی و خصوصـی 

                                           به مناسبت هفته دولت

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

 مهندس مهدی مجیدی

همکاران شما در شهرداری همدان

انتخاب شایسته جنابعالی از سوی شورای 
محترم اسالمی شهر بهار به سمت
شهــردار بهــار 

که بیانگر کارآمدی و سوابق ارزشمند شما 
باالی مدیریتی و اجرایی است  در سطوح 
روز  گوییم.توفیق  می  تبریک  را صمیمانه 
و  محوله  وظایف  انجام  در  را  شما  افزون 
خداوند  از  بهار  شریف  مردم  به  خدمت 

بزرگ مسألت داریم.

کانال خبری                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي استان همدان:

۱۰تعاونی برتــر 
معــرفی شدند
■ اقتصاد تعاون عدالت محور و 
زیرساخت اقتصاد مقاومتی است

مدیر منطقه یک شهرداری خبر داد 

اجرای تمهیدات ویژه در طرح استقبال از مهر
وقتی حلقه گمشده استان وحدت است

پیر و جوان 
جویای نان استانداری یا نام
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رئیس امور آب وفاضالب شهرستان اسدآباد خبرداد

۷4 روستا 
تحت پوشش خدمات آبفا

■ با راه اندازی ژنراتور برق و پمپاژخانه آب شرب مشکل قطعی آب و برق کم شد

مـــاسک بـــزنیـــم
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كوتاه از استان 

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

شاخص هاى مشترك
 1-با تغيير دولت، آنچه در استان همدان زودتر از استان هاى ديگر 

مطالبه شد، موضوع تغيير استاندار و بحث مربوط به آن بود.
در اين روند در استان همدان به اندازه اى عجله وجود داشت كه حتى 
قبل از آغاز به كار رئيس جمهور برخى درگير تغيير استاندار شده بودند 

و سخن از گزينه و گمانه زنى ها داشتند.
2- با معرفى وزراى پيشــنهادى و كسب رأى اعتماد سردار وحيدى 
براى تصدى وزارت كشور اين روند شكل جدى ترى به خود گرفت.
در اين فضا گزينه هاى جدى ترى مطرح شــده و رقابت هايى نيز آغاز 
شــد، البته به دليل سابقه نظامى وحيدى بيشتر نام هاى مطرح شده در 
اين مرحله براى استاندارى از نظاميان و از افراد داراى درجه سرهنگ 

به باال بودند.
3- روند داوطلبى و گزينه سازى براى استاندارى در استان به مرحله اى 
رســيد كه نام هر فردى با اندكى ســابقه  كار اجرايى و مقدارى ذوق 

خدمت و عشق قدرت در ليست هاى گمانه زنى آورده شد.
اين روند تا آنجا ادامه يافت تا انتقاد از آن با رسيدن به 50 گزينه مطرح 
و اصطالح مهدكودك نبودن اســتاندارى از ســوى نماينده همدان به 

عنوان منتقد جدى اين فضا مطرح شود.
4- مشــخص اســت آنچه اين روند را پايان بخشــيده و گزينه ها را 
محدود خواهد كرد، تعيين شاخص هاى انتخاب استاندار است تا نام 

افرادى كه اين شاخص ها را ندارند، از ليست ها حذف شود.
در اين زمينه وزير كشــور شــاخص هاى زيادى را مطرح نكرده و به 

شايستگى، پاسخگويى و تجربه تأكيد كرده است.
5- جداى از شاخص هاى وزير كشور و رئيس جمهور، در استان نيز 

هر صاحبنظرى شاخص هايى را مدنظر دارد.
مجمع نمايندگان هر چند نتوانســت به گزينه هايــى براى معرفى به 
وزارت كشور برسد، اما بر شــاخص هاى بومى، كاربلدى، انقالبى و 
تحول آفرين بودن بيش از ديگر شاخص هاى فردى نمايندگان چون در 

سطح وزير بودن، تأكيد داشت.
6- در بين مردم شــاخص بومى و شناخته شــده بودن به پاكدستى، 
كاربلــدى، مردمــى، شــناخت و تجربه و فسادســتيزى بيشــتر از 
شــاخص هاى ديگر مورد تأكيد بوده و به نوعى اين شــاخص ها در 

رسانه ها نيز تكرار مى شود.
در واقــع با رصد فضــاى اين مدت، فارغ از گزينه ها شــاخص هاى 
مشــترك براى استاندار در استان مشخص شده كه محور تمام آنها بر 
بومى  و دلسوز مردم بودن، كاربلدى و تجربه داشتن، پاك و فسادستيز 

بودن، و قدرت تحول آفرينى داشتن، است.
7- بــا ايــن اوصــاف وزارت كشــور نمى تواند به مطالبــه مردم و 
اشتراك شــاخص هاى آنها بى توجه بوده و با شاخص هاى سياسى و 
شــاخص هايى غير از آنچه مدنظر مردم و بزرگان استان است، براى 

استان همدان، استاندار انتخاب كند.
قطعاً ارتقاى ســرمايه اجتماعى در استان كه از برنامه هاى موردتوجه 
وزير كشــور نيز هســت، در توجه به شــاخص هاى مدنظر مردم و 
بزرگان استان و پاسخ به مطالبه مردمى از دولت در انتخاب استاندار با 

شاخص هاى مشترك دولت و مردم، محقق خواهد شد.

اعالم حمايت نمايندگان مجلس 
از شهردار منتخب همدان

 نايب رئيــس شــوراى اســالمى شــهر همــدان از اعــالم حمايــت نماينــدگان مــردم 
همــدان و فامنيــن در مجلــس شــوراى اســالمى از انتخــاب شــهردار منتخــب همــدان 

خبــر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــى شــوراى اســالمى شــهر همــدان، ســعيد نظــرى گفــت: 
اعضــاى هيــأت رئيــس شــوراى شــهر و شــهردار منتخــب همــدان ديــدار جداگانه اى 

بــا نماينــدگان مــردم همــدان و فامنيــن در مجلــس شــوراى اســالمى داشــتند.

وى افــزود: در ايــن ديدارهــا هيأت رئيســه شــوراى شــهر و شــهردار منتخــب 
ــد و  ــهرى پرداختن ــت ش ــوزه مديري ــود در ح ــرات خ ــان نقطه نظ ــه بي ــدان ب هم
نماينــدگان همــدان در مجلــس شــوراى اســالمى نيــز بــا اعــالم حمايــت از شــهردار 

ــد. ــان كردن ــود را بي ــاى خ ــرات و ديدگاه ه ــب نظ منتخ
ــن  ــدان و فامني ــردم هم ــده م ــى نماين ــا حاجى باباي ــت: حميدرض ــرى گف نظ
در مجلــس شــوراى اســالمى در ايــن ديــدار بــا اشــاره بــه رشــد و 
ــان  ــن، بي ــدن ايران زمي ــخ و تم ــوان پايتخــت تاري ــه عن ــدان ب ــرفت هم پيش
ــاى  ــه اعض ــت ك ــيارى اس ــوه بس ــاى بالق ــدان داراى ظرفيت ه " هم ــرد: ك
ــا  ــن ظرفيت ه ــد از اي نن ــدان مى توا ــب هم ــهردار منتخ ــهر و ش ــوراى ش ش

ــم  ــردم را فراه ــه م ــت ب ــه خدم ــند و زمين ــته باش ــتفاده را داش ــترين اس بيش
ــد" كنن

ــه ســخنان حجت االســالم  نايب رئيــس شــوراى اســالمى شــهر همــدان همچنيــن ب
والمســلمين احمدحســين فالحــى ديگــر نماينــده مــردم همــدان و فامنيــن در مجلس 
شــوراى اســالمى درخصــوص تأكيــد بــر انجــام پروژه هــا بــه صــورت كارشناســى 
ــا  ــد ب ــهردارى مى توانن ــورا و ش ــد فالحى"ش ــاس تأكي ــزود: براس ــرد و اف ــاره ك اش
ــى  ــرى را اجراي ــم رهب ــفر مقام معظ ــات س ــى، مصوب ــاى بازآفرين ــذب بودجه ه ج
ــى، پيوســت هاى  ــات فن ــتن مطالع ــن داش ــد ضم ــهردارى باي ــاى ش ــد و طرح ه كنن

فرهنگــى را نيــز قبــل از آغــاز هــر پــروژه اى داشــته باشــند.

روكش آسفالت 70 كيلومتر
 از راه هاى استان همدان

 رئيــس اداره نگهدارى راه هــاى اداره كل راهدارى و حمل ونقل 
جاده اى همدان از روكش آســفالت 70 كيلومتر از راه هاى استان با 

هزينه اى افزون بر 600 ميليارد ريال خبر داد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، جــواد نگاهــدارى گفــت: 
عمليــات لكه گيــرى آســفالت و روكــش آســفالت تــا پايــان فصــل 
ــتان  ــاى اس ــالجارى در محور ه ــان) س ــاه و اواســط آب كارى(مهرم

ادامــه خواهــد داشــت.
وى با اشاره به اينكه تاكنون 70 كيلومتر از راه هاى استان با هزينه اى 
افزون بر 600ميليارد ريال روكش آسفالت شده است، افزود: با توجه 
به تخصيص اعتبار و مساعد بودن شرايط جوى درنظر داريم تا پايان 

فصل كارى اين عدد به 150كيلومتر برسد.
نگاهدارى گفت: هم اكنون در محورهــاى؛ همدان-تهران، همدان-

سنندج، همدان-مالير، اسدآباد-قروه، آورزمان-نهاوند، مالير-اراك 
و نهاوند-بروجــرد، عمليات روكش و لكه گيرى آســفالت درحال 

انجام است.
وى افزود: عالوه بر لكه گيرى و روكش آسفالت به صورت پيمانى، 
9 اكيــپ لكه گيرى آسفالت(شهرســتان ها) به شــكل امانى درحال 

لكه گيرى راه هاى فرعى و روستايى هستند.

پويش "مهر و ماه" اصحاب رسانه همدان 
براى كمك به دانش آموزان مناطق محروم

 پويش "مهر و ماه" به همت اصحاب رســانه اســتان همدان به 
منظور كمك به دانش آموزان مناطق محروم و كم بضاعت اســتان به 

راه افتاد.
به گزارش تسنيم، در آســتانه آغاز سالتحصيلى و در راستاى كمك  
مؤمنانه، براى دومين ســال پياپى خبرنگاران و جامعه رســانه استان 
همدان پويش اهداى 110بســته نوشت  افزار براى كودكان نيازمند را 

آغاز كرد.
افراد عالقه مند به شــركت در اين پويش مى توانند كمك هاى نقدى 
خود را به شماره كارت  5022291088260227  نزد بانك پاسارگاد 

به نام خسرو نوروزى منعم واريز كنند.

مساعدت  159 ميليونى به بيماران 
سخت درمان همدان

 مســئول مشــاركت هاى مردمى  و امور مددكارى مجمع خيرين 
سالمت همدان از مساعدت  159ميليون ريالى به بيماران سخت درمان 

همدان خبر داد.
حميد شــاكرى صفت در گفت وگو با فارس، گفت: در اين جلســه 

پرونده 3 بيمار سخت درمان بررسى شد.
وى با اشاره به اينكه در اين جلسه پرداخت 120ميليون ريال مساعدت 
بالعوض به بيماران سخت درمان موردموافقت قرار گرفت، افزود: از 
ســاير مراكز 39 ميليون ريــال براى بيماران ســخت درمان تخفيف 

گرفته  ايم.

همدان در واكسيناسيون مادران باردار 
جزو 5 استان برتر كشور قرار دارد

 معاونت اموربهداشــتى دانشگاه علوم پزشــكى ابن سينا همدان 
گفت: واكســينه شــدن مادران باردار به صــورت ويژه در همدان 

پيگيرى مى شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد خزائى گفت: واكسينه شدن 
مادران باردار به صورت ويژه در همدان پيگيرى مى شــود و اســتان 

همدان جز 5 استان برتر در زمينه واكسيناسيون مادران باردار است.
وى با بيان اينكه واكسيناســيون در اســتان همدان، روند خوبى دارد، 
افزود: 34درصد از جمعيت هدف واكسيناســيون حداقل ُدز نخست 

واكسن را دريافت كردند.
معاونت اموربهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى ابن ســينا گفت: 34/3 
درصد از جمعيت هدف واكسيناســيون در كل اســتان، ُدز نخســت 
واكسن را دريافت كردند و 17درصد جمعيت مشمول واكسيناسيون، 

با دريافت 2 ُدز واكسن، به صورت كامل واكسينه شدند.

ضبط وسايل ماهيگيرى صيادان غيرمجاز 
در همدان

 رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان همدان از ضبط وسايل 
ماهيگيرى صيادان غيرمجاز ماهى در «گنبدچاى» همدان خبر داد.

مجيد شــعبانلو در گفت وگو با فارس، گفت: 3 اكيپ شــامل 5 نفر 
ماهيگير كه در ســدخاكى«گنبد چاى» همدان اقدام به صيد غيرمجاز 
ماهى كرده بودند توسط يگان حفاظت محيط زيست شهرستان مشاهده 

شده و ادوات صيد آنها ضبط شد.
وى با بيان اينكه ماهى هاى زنده صيد شــده توســط اين افراد در سد 
رهاســازى و تور ماهيگيرى آنها ضبط شــد، افزود: قالب ماهيگيرى 
متخلفان با اخذ تعهد كتبى مبنى بر صيدنكردن آبزيان بدون مجوز به 

آنها بازگردانده شد.

  مدير منطقه يك شهردارى همدان با تبريك 
آغاز سالتحصيلى جديد گفت: در سالجارى با 
توجه به احتمال بازگشايى مدارس در مهرماه و 
يا در هفته هاى پس از مهرماه، شهردارى منطقه 
يك تمهيداتى ويژه اى را جهت طرح استقبال 
از مهر در نظر گرفته اســت تا با ارتقاى سطح 
كمى و كيفى خدمات شاهد بازگشايى مدارس 

پس از يك سال وقفه باشيم.
 مســعود دهبانى صابر با بيــان اينكه مدارس 
يكى از مهمترين نهادها در پيشرفت آينده يك 
جامعه هستند، بيان كرد: آموزش به كودكان و 
نوجوانان يكى از اركان اصلى در توسعه پايدار 
است و الزم است براى ارتقاى كيفيت آموزش 
تمامى ارگان ها نقشــى مهم در اين حوزه اجرا 
كنند تا بتوانيم نســلى خالق و توانمند داشته 

باشيم.
 وى با بيان اينكه شــهردارى منطقه يك تمام 
ســعى خود را در اين مــدت انجام مى دهد تا 
فضاسازى سطح شــهر جهت ايجاد محيطى 
بانشــاط و با انگيزه صورت بپذيرد، گفت: با 
توجه به وقفه يكســاله بازگشايى مدارس در 
سالجارى بايستى تمامى اقداماتى كه در سطح 
شهر اجرا مى شــود پيامى روشن و واضح از 
بازگشت شور و نشــاط دانش آموزان به شهر 

داشته باشد.
دهبانى صابر با بيان اينكه طرح استقبال از مهر 

از روز دوشنبه پانزدهم مهرماه در سطح منطقه 
يك آغاز شده اســت، بيان كرد: تعامل هرچه 
بيشــتر با مدارس، ايمن ســازى و خط كشى 
معابــر منتهى به مدارس، لكه گيرى آســفالت 
معابر منتهى به مراكز آموزشــى، پاكســازى و 
شست وشــوى معابر و ديوار مدارس، امحاى 
ديوارنوشــته ها، جمــع آورى خــاك و نخاله 
و پاكســازى و ترميم پياده روهــاى منتهى به 

مدارس، بازپيرايى و رســيدگى به فضاى سبز 
محوطه و معابر مدارس، پاكسازى و تعويض 
مخازن زباله از جمله مهمترين مواردى هستند 
كه نيروهاى فنى و خدمات شهرى منطقه يك 
با تالش شــبانه روزى در اين مدت پيگيرى و 

انجام مى دهند.
مدير منطقه يك همچنين از برنامه ريزى هاى 
ايــن منطقه جهت همكارى و مشــاركت در 

ابعاد فرهنگى و اجتماعى با مدارس ســطح 
منطقه يك در ســالجارى گفــت: با افزايش 
هرچــه بيشــتر ايــن همكارى هــا مى توان 
و  حقوق  مباحــث  آمــوزش  درخصــوص 
مسئوليت هاى شهروندى، تكاليف شهروندى 
در حوزه هاى مختلف شــهرى مانند ترافيك، 
فضاى ســبز، پسماند و.... اقدامات مناسبى را 

انجام داد.

مدير منطقه يك شهردارى خبر داد 

اجراى تمهيدات ويژه
 در طرح استقبال از مهر

 مديرسالمت محيط و كار معاونت بهداشتى 
علوم پزشكى اســتان بيان كرد كه 610 واحد 
صنفى اســتان به علت بى توجهــى در زمينه 
رعايت شــيوه نامه هاى بهداشتى در يك هفته 

گذشته به مرجع قضائى معرفى شدند.
ليدا رفعتــى در گفت وگــو با ايرنــا، گفت: 
بيشــترين ميزان تخلف اين حــوزه مربوط به 
ســوپرماركت ها و خواربارفروشــى ها با 190
اخطاريــه، كارگاه هــا و صنايــع كوچك 89

اخطاريه، نانوايى ها 87 اخطاريه و رستوران ها 
با 24 اخطاريه است.

وى افزود: همچنيــن 36 واحد صنفى نيز در 
اين مدت به علت بى توجهى به شيوه نامه هاى 
بهداشتى و تداوم تخلف با دستور مقام قضائى 
پلمب شــدند كه شــامل 12ســوپرماركت و 
خواربارفروشــى، 7 نانوايى، 3 رســتوران و 
14 واحد صنفى در رســته هاى مختلف ديگر 

مى شود.

به گفته مدير ســالمت محيط و كار معاونت 
بهداشتى علوم پزشكى اســتان همدان، حدود 
80 درصد از مردم استان همدان هنگام مراجعه 
بــه اماكن و مراكزعمومى بهداشــت فردى را 
رعايــت مى كنند، ضمن اينكه 73 درصد مردم 
هنگام مراجعــه به اين اماكن از ماســك نيز 

استفاده مى كنند.
رفعتــى افزود: نيمــى از مراجعــان به مراكز 
ورزشــى، هتل هــا و مراكــز اقامتــى، مراكز 

شــماره گذارى و معاينه فنى خودرو از ماسك 
براى محافظت از خود در برابر ويروس كرونا 
اســتفاده كردند كه ميزان استفاده از ماسك در 
مهدكودك ها 64 درصد، پايانه هاى مسافربرى 

67درصد و پاساژها 69درصد است.
وى گفــت: با توجــه به ضــرورت رعايت 
اين  رعايت  ميانگين  فيزيكــى،  فاصله گذارى 
اصل بهداشــتى در يك هفته گذشته در استان 

همدان حدود 72 درصد ثبت شده است.

 مديــركل فنى وحرفه اى اســتان بيان كرد 
كه از ابتداى ســالجارى تاكنون هزار و 274
سربازوظيفه با رعايت پروتكل هاى بهداشتى، 
193هزار نفرســاعت آموزش هاى مهارتى در 

46 رشته شغلى را فراگرفتند.
وهب مختاران در گفت وگــو با ايرنا، هدف 
از ارائــه آموزش هاى مهارتى به ســربازان را 
و  توانمندســازى  اشــتغال پذيرى،  به  كمك 
تســهيل براى ورود آنان به بــازار كار عنوان 
كرد و گفت: اين دوره هاى آموزشــى در 81

كارگاه(محيط واقعى كار) و 45 كارگاه ثابت 
و ســيار در داخــل پــادگان  و محل خدمت 

سربازان برگزار شده است.
وى افزود: اين دوره هاى آموزشــى براساس 
قرارداد با قــرارگاه مهارت آموزى ســتادكل 
نيروهاى مســلح و با هدف مهارت آموزشى 
به تمامى سربازان در يك دوره 3 ساله برگزار 

مى شود.
مديركل فنى وحرفه اى اســتان همدان گفت: 
مهارت هاى ارائه شــده به ســربازان بيشــتر 

براســاس نيازسنجى ها در رســته هاى شغلى 
مختلــف مانند تعميــركار سيســتم نظارت 
و  ســرويس  مداربســته)،  تصويرى(دوربين 

نگهدار خودرو، تعميركار وســايل گازســوز 
خانگى، آرايشــگرى، نصــب و تعمير پكيج 

گازى آموزش داده مى شود.

امكان بازگشايى حضورى دانشگاه بوعلى سينا 
وجود ندارد

 معاون آموزشى و تحصيالت تكميلى دانشگاه بوعلى سينا، بيان كرد كه با توجه به شرايط 
موجود و واكسيناسيون نشدن هيچكدام از دانشجويان دانشگاه بوعلى سينا، امكان بازگشايى 

حضورى دانشگاه وجود ندارد.
حســن سارى خانى در گفت وگو با ايســنا، گفت: تاكنون هيچكدام از دانشجويان دانشگاه 
بوعلى سينا واكسينه نشدند و با اين شرايط فعًال امكان بازگشايى حضورى دانشگاه ها وجود 
ندارد. وى بيان كرد: برخى دانشجويان كه در گروه هاى سنى و شغلى خاصى بودند، واكسينه 
شــدند، اما هيچ فردى در اســتان همدان به دليل دانشــجو بودن، واكسن كرونا را دريافت 
نكرده اســت. ســارى خانى گفت: تا زمانى كه همه دانشجويان، 2 دز واكسن را به صورت 
كامل دريافت نكرده باشــند و 2 هفته از تزريق دز دوم واكسن نگذشته باشد، ما نمى توانيم 

كالس هاى درس را به صورت حضورى برگزار كنيم.
معاون آموزشــى و تحصيالت تكميلى دانشگاه بوعلى سينا، بيان كرد: برگزارى كالس هاى 
حضورى در تمام مقاطع تحصيلى مشروط به واكسيناسيون دانشجويان است و با اين شرايط، 

امكان بازگشايى حضورى كالس ها وجود ندارد.
سارى خانى گفت: نيمه مردادماه، اسامى تمام دانشجويان دانشگاه بوعلى و ساير دانشگاه هاى 
اســتان به غير از دانشگاه آزاد و دانشــگاه علوم پزشكى  به وزارت علوم ارسال شده است، 
البته در اين ليست، اسامى دانشجويان جديدالورود هيچ يك از مقاطع تحصيلى وجود ندارد.

610 واحد صنفى متخلف در همدان 
به دستگاه قضائى معرفى شدند

هزار و 274 سربازوظيفه در استان همدان 
آموزش هاى مهارتى را فراگرفتند

خاك نامرغوب، دليل تأخير در ساخت مسكن ملى
 كارشناس مسئول امالك ستاد اجرايى فرمان امام(ره) استان بررسى و انجام آزمايشات ويژه كيفيت 
خاك محل ساخت مسكن ملى و ارتقاى سطح ايمنى واحدهاى مشمول اين پروژه در همدان را دليل 

تأخير در روند ساخت آن عنوان كرد.
على نوتركى در گفت وگو با همدان آنالين، با اشاره به فعاليت كند روند ساخت پروژه مسكن ملى در 
همدان على رغم واريز مبالغ الزم توسط شهروندان، گفت: براساس توافقات قبلى،2پروژه 480 واحدى 
در شهرك فرهنگيان و 104واحدى در شهرك مدنى به ستاد اجرايى فرمان امام(ره) در تهران واگذار و 

با شركت هاى زيرمجموعه اين ستاد قراردادهاى الزم منعقد شد.

 لبنيات سنتى در تب مالت نقش دارند
 مديركل دامپزشكى همدان گفت: لبنيات سنتى در تب مالت نقش دارند، اما بيشتر موارد ابتال ارتباط 

با دام هاى آلوده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا رسولى با اشاره به اينكه تب مالت انواع عالئم بيمارى 
را در دام ايجاد مى كند، افزود: بيشترين عالئم تب مالت، سقط جنين در دام ماده است كه عالوه بر آن 
تب، بى اشــتهايى، كم اشتهايى، الغرى، كاهش شير و گوشت دام را به همراه دارد و مى تواند منجر به 
خسارت هاى اقتصادى شود. وى با بيان اينكه مبارزه با تب مالت آسان نيست، بيان كرد: "ملى تنسيس"

مهمترين گونه اى از بيمارى بروسلوز بين انسان و دام است كه براى انسان بسيار حاد بوده و به راحتى 
نيز مى تواند ميزبان هاى خود را آلوده كند.

1- درخواســت ها از وزير كشــور درباره بومى گزينى مديران روبه 
افزايش است. گويا جمعى از جوانان انقالبى و مطالبه گر استان همدان 
و گروه هاى جهادى در بيانيه اى از وزير كشــور، خواســتار انتصاب 
نيروهاى جوان و انقالبى و بومى در اســتان شــده اند. گفتنى اســت 
بومى گزينى به مطالبه  جدى مردم اســتان در ايــن دوره از انتصابات 

مديران تبديل شده است.
2- قطعى گاز در زمســتان از هم اكنون وعده داده مى شــود. گويا با 
كم شــدن قطعى برق، مسئوالن در حال آماده سازى مردم براى قطعى 
گاز در زمستان هستند. گفتنى است توسعه نيافتن منابع گازى به دليل 
نبود اعتبارات الزم براى ســرمايه گذارى دليل قطعى گاز در زمستان 

عنوان مى شود.
3- استخدام هاى دولتى به موقع انجام نمى شود. گويا به رغم برگزارى 
آزمون پرستارى در حالى كه در 6 يا 7 ماه اخير، كشور بدترين شرايط 
جنگى با كرونا را داشــته است، حتى يك پرســتار هم از اين طريق 
به كارگيرى نشــده  است. گفتنى است  مشــكالت اعتبارى و كمبود 

بودجه دليل طوالنى شدن استخدام ها عنوان مى شود.
4-گردوكاران اســتان با مشكل قاچاق گردو به كشور مواجه شده اند. 
گويــا با آنكه ايران يكى از توليدكنندگان گردو در جهان محســوب 
مى شــود، اما 50 درصد از بازار گردوى ايران در ســيطره گردوهاى 
وارداتى از 3 كشور آمريكا، شــيلى و بلغارستان است. گفتنى است، 
گردوهــاى وارداتــى به صورت قاچاق به كشــور وارد مى شــود و 
واردكنندگان اين گردوهاى قاچاق بازار بســيار پرسودى را در اختيار 

دارند.
5- نماينــدگان مجلس قصد دارند با برگــزارى رفراندوم يارانه هاى 
آشــكار و پنهان را حذف كنند. گويا تاكنون 22 نفر از نمايندگان نامه 
اين تقاضا را امضا كرده اند و براى مطرح شدن به 100 امضا نياز دارد، 
همچنين تصويب اين تقاضا به كسب حداقل دوسوم آراى نمايندگان 
مجلس نيازمند است. گفتنى است هر ماه حدود 60 ميليون نفر يارانه 
بنزين و حــدود 78 ميليون نفر يارانه نقدى دريافت مى كنند، احتمال 
حذف 18 ميليون نفرى كه يارانه نقدى مى گيرند، اما يارانه معيشــتى 

نمى گيرند، وجود دارد.
6-  بيماران كرونايى براى اســتفاده از  بيمه با مشكل مواجه هستند. 
گويا بيمارستان هاى دولتى و تأمين اجتماعى فقط خدمات بسترى را 
انجام مى دهند و دارو ندارند. اين درحالى است كه هزينه اصلى بيمار 
كرونايى داروهاى آن است. گفتنى است قرار بود بيماران كرونايى در 
بيمارســتان دولتى 30 درصد و در بيمارستان تأمين اجتماعى فقط 5 

درصد از هزينه ها را بپردازند.
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امنيت و پيشرفت كشور
 مديون دفاع مقدس است

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: جلســه شــوراى هماهنگى 
حفظ آثار و نشــر ارزش هــاى دفاع مقدس شهرســتان كبودراهنگ 

برگزار شد.
 امام جمعه كبودراهنگ در اين جلســه گفت: در اين شهرستان همه 
براى انقالب زحمت كشــيده اند و امروز هم كادردرمان در مبارزه با 

ويروس كرونا در صحنه دفاع مقدس هستند.
حجت االسالم والمســلمين نقى باقرى بيان كرد: دفاع مقدس بايد به 
نســل امروزى و نسل هاى آينده انتقال داده شود چراكه اين امنيت و 
پيشرفت كشور مديون دفاع مقدس هست كه در منطقه و كشور يكى 

از كشورهاى قدرتمند هستيم.
وى در ادامــه گفــت: در قبــال خــون شــهدا، ايثارگــران و رزمندگان 
دفاع مقــدس وظيفــه ســنگينى داريــم و بايــد ادامه دهنــده راه 
ــا و  ــزارى يادواره ه ــا برگ ــن برنامه ه ــى از اي ــيم و يك ــهدا باش ش

ــت. ــردم اس ــه م ــت ب ــانى بى من ــت و خدمت رس كنگره هاس
ــران و مســئوالن بايــد شــهدا را الگــوى  باقــرى افــزود: همــه مدي
ــكالت  ــل مش ــراى ح ــد و ب ــرار دهن ــانى ق ــود در خدمت رس خ

ــد. ــيجى وار كار كنن بس
ــه  ــراى برگــزارى برنامه هــاى هفت ــدار كبودراهنــگ گفــت: ب فرمان
دفاع مقــدس تمــام ظرفيــت شهرســتان آمــاده اســت تــا برنامه هايــى 

در خــور مقــام واالى شــهدا و رزمنــدگان برگــزار شــود.
وى بيان كرد: بايد همه برنامه ها با رعايت شــيوه نامه هاى بهداشــتى 

برگزار شود تا سالمت مردم به خطر نيفتد.
 جانشين فرماندهى سپاه ناحيه شهرستان گفت: در هفته دفاع مقدس 
نسب به شــرايط كرونايى و با رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى بيش 
از 100برنامــه فرهنگى، هنرى و ورزشــى و كارگاه هاى آموزشــى 
و يادواره شــهدا و غبارروبى مزارشــهدا و تجليــل از خانواده هاى 
ايثارگران و شــهدا در بســتر فضــاى حقيقى و مجازى در ســطح 

شهرستان پيش بينى و اجرا مى شود.
حبيبى از شاخص ترين برنامه ها به برگزارى يادواره شهداى محالت 

در سطح شهرستان با رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى اشاره كرد.
جانشين فرمانده سپاه گفت: شهرستان آمادگى كامل را براى برگزارى 
كنگره يادواره شهداى ســرداران و اميران و فرماندهان و شهداى 8

سال دفاع مقدس استان دارد.
 همه اقشار و ادارات بايد براى واكسيناسيون 

بسيج شوند
فرماندار كبودراهنگ به بسيج همگانى ادارات، ارگان ها و اقشار براى 

كمك به واكسيناسيون جامعه در اين شهرستان تأكيد كرد.
حجت ا...مهدوى در ستاد مقابله و پيشگيرى و كنترل ويروس كروناى 
شهرســتان كبودراهنگ گفت: وضعيت كرونايى شهرستان همچنان 
قرمز اســت و از همه مردم درخواست كرد با رعايت شيوه نامه هاى 

بهداشتى تزريق واكسن را در مراكز واكسيناسيون انجام بدهند.
وى افزود: با دستور شوراى تأمين استان و مصوبه ستاد استانى كرونا 

غارعليصدر تعطيل است.
مهدوى بيان كرد: همه اقشار، ادارات و ارگان ها براى كمك به واكسينه 

شدن افراد اوليت دار در  شهرستان بايد مشاركت داشته باشند.
 مدير شبكه بهداشــت ودرمان شهرســتان كبودراهنگ نيز با اشاره 
به اينكه ظرفيت بيمارســتان تكميل است نســبت به رعايت نشدن 

شيوه نامه هاى بهداشتى در برخى بانك ها انتقاد كرد.
على احمدى گفت: مــردم همچنان بايد پروتكل هاى بهداشــتى و 
فاصله گذارى اجتماعى را جدى بگيرند و واكسيناســيون را اولويت 
كارى خود قرار دهند و بــراى قطع زنجيره ويروس منحوس كرونا 

ياريگر كادردرمان باشند.
مديرمركز بهداشت و مسئول واكسيناسيون شهرستان كبودراهنگ نيز 
در اين جلســه افزود: در اين شهرســتان بيش از 4 هزار دز واكســن 
موجود است و بيش از 55 هزار دز واكسن تزريق شده است وحدود 

40 درصد جمعيت اولويت شهرستان واكسينه شده اند.
ســتايش گفــت: از همــه افــراد اولويــت دارى كــه تاكنــون واكســينه 
ــى  ــز تجميع ــه مراك ــريع تر ب ــه س ــم هرچ ــا داري ــدند تقاض نش

ــوند. ــينه ش ــد و واكس ــه كنن ــيون مراجع واكسيناس

شهردار سابق اسدآباد جزو گزينه هاى 
شهردارى تويسركان

11گزينه در انتظار تصاحب كرسى مديريت شهردارى تويسركان 
هستند كه عليرضا فعله گرى شهردار ســابق اسدآباد جزو گزينه هاى 

شهردارى اين شهر است.
رئيس شوراى اسالمى شــهر تويسركان گفت: بيش از20 نفر، رزومه 
خود را به دبيرخانه اين شــورا جهت عهده دار شــدن سمت شهردار 
ارســال كردند كه پس از بررسى مدارك، 11نفر واجد شرايط شناخته 

شدند.
على خزايى افزود: تاكنون 6 نامزد از 11نفر در صحن شورا، برنامه ها و 
ايده هاى خود را مطرح كردند و 5 نفر باقى مانده نيز در روزهاى آتى 
در جمع اعضاى شــورا حضور خواهند يافت تا پس از آن، شهردارى 

توانمند براى تويسركانى آباد انتخاب شود.

بهسازى 70 درصدى روستاهاى رزن

 در سالجارى بهسازى12روستاى شهرستان رزن شامل زيرسازى، 
آسفالت ريزى، كانال سنگى و پل بتنى با اعتبارى افزون بر  5/16 ميليارد 

تومان اجرا شده است.
رئيس بنيادمسكن انقالب اسالمى شهرستان هاى رزن و درگزين با بيان 
اينكه از93 روستاى شهرستان رزن بهسازى بيش از 70 درصد روستاها 
در فاز نخست انجام شده اســت، بيان كرد: اين ميزان بهسازى انجام 

شده باالتر از ميانگين كشورى است.
مصطفى مددى در گفت وگو با ايسنا، گفت: در 5 ماهه نخست سالجارى 
با عنايت به پيگيرى ها و تالش هاى صورت گرفته درخصوص جذب 
اعتبارات توســط نماينده مردم شريف شهرستان هاى رزن و درگزين 
در مجلس شوراى اسالمى و فرماندار شهرستان و بنيادمسكن انقالب 

اسالمى 5 درصد شاخص بهسازى افزايش پيدا كرده است.
وى افزود: بيش از 19هزار و 107جلد ســند مالكيت در 2 شهرستان 

رزن و درگزين صادر شده است.
رئيس بنيادمسكن انقالب اسالمى شهرســتان هاى رزن و درگزين از 
مقاوم سازى بيش از88 درصد واحد مسكونى روستايى و شهرى اين 
2 شهرستان خبر داد و گفت: شهرستان هاى رزن و درگزين در بحث 

مقاوم سازى واحدهاى مسكونى مقام نخست كشور را دارند.
 مددى افزود: از 24هزار واحد مســكونى شهرســتان رزن و درگزين 

21هزار واحد مسكونى مقاوم سازى شده است.
وى به پرداخت تسهيالت ساخت مســكن اشاره كرد و گفت: براى 
ســاخت هر واحد مســكونى 100ميليون تومان تسهيالت با سود 5

درصد پرداخت مى شود.
مــددى همچنين بيان كرد: اين مبلغ تســهيالت هم در روســتاهاى 
شهرســتان و هم در 4 شهر شهرســتان هاى رزن و درگزين پرداخت 

مى شود.
وى گفت: همچنين براى تكميل بناهاى نيمه كاره تا ســقف 8 ميليون 

تومان بالعوض از محل حساب 100امام(ره) پرداخت مى شود.
رئيس بنيادمسكن انقالب اسالمى شهرســتان هاى رزن و درگزين از 
بهسازى 62درصد از روستاهاى شهرستان درگزين تا به امروز خبر داد 
و افزود: از 45 روستاى اين شهرستان در فاز نخست 28روستا بهسازى 
و آسفالت ريزى شــده اند، همچنين 16 روستاى اين شهرستان در فاز 

دوم بهسازى شده است.
وى با بيان اينكه امســال بهسازى 15روســتاى اين شهرستان شامل 
جدول گذارى وآســفالت ريزى اجرا شــده اســت، گفت: در 5 ماهه 
نخســت ســالجارى با عنايت به پيگيرى هــا و تالش هاى صورت 
گرفتــه درخصوص جذب اعتبارات توســط نماينده مردم شــريف 
شهرســتان هاى رزن و درگزين در مجلس شوراى اسالمى و فرماندار 
شهرستان و بنيادمسكن انقالب اســالمى 8 درصد شاخص بهسازى 

شهرستان درگزين افزايش پيدا كرده است.
مددى در ادامه افزود: در نيمه اول ســالجارى 35/5 ميليارد تومان از 
محل اعتبارات ملى و اســتانى و قير يارانه اى در 2 شهرســتان رزن و 

درگزين براى بهسازى معابر روستاها هزينه و اجرا شده است.
رئيس بنيادمسكن شهرســتان رزن و درگزين گفت: همه روستاهاى 

داراى ساكن شهرستان رزن و درگزين داراى طرح هادى هستند.
مددى از پرداخت 236 فقره تســهيالت ســاخت مسكن براى مردم 
فاقدمسكن مناسب و محروم تحت پوشش كميته امداد امام خمينى(ره) 
و بهزيســتى خبر داد و افزود: اين تســهيالت در قالب تسهيالت 50
ميليون تومانى و30 ميليون تومان نيز بالعوض به افراد واجد شــرايط 
پرداخت شده است كه شــامل بيش از 11 ميليارد تومان تسهيالت و 

بيش از 6/5 ميليارد تومان بالعوض است.

هشدار دادستان نهاوند به مالكان ساخت وساز 
غيرقانونى

ــكان  ــا مال ــع ب ــد از برخــورد قاط ــتان نهاون ــالب شهرس ــى و انق ــتان عموم  دادس
ــرداد. ــتا خب ــهر و روس ــطح ش ــه در س ــدون پروان ــاز ب ساخت وس

عبــاس آزادبخــت گفــت: دســتگاه قضائــى شهرســتان برابــر مــاده 2 و 5 دســتورالعمل 
حفــظ حقــوق عامــه بــا هرگونــه ساخت وســاز غيرمجــاز و بــدون پروانــه در 
روســتاها و شــهر نهاونــد و قانون شــكنان  حقوق عمومــى برخــورد جــدى و قانونــى 

مى كنــد.

ــاز  ــه ساخت وس ــهردارى هرگون ــاده 100 ش ــون م ــق قان ــرد: مطاب ــان ك وى بي
ــه در  ــدون پروان ــازى ب ــر ساخت وس ــد و اگ ــهردارى باش ــه ش ــا پروان ــد ب باي
حريــم شــهر انجــام شــود، پليــس ســاختمان بايــد جلوگيــرى و آن را تخريــب 

ــد. كن
ــا قصــورى از  آزادبخــت گفــت: اگــر مــردم در ايــن حــوزه كــم كارى، تبعيــض و ي
پليــس ســاختمان ديدنــد مراتــب را بــه دفتــر دادســتان اطــالع دهنــد تــا ضمــن اعــالم 

جــرم عليــه پليــس ســاختمان برابــر قانــون بــا آن برخــورد شــود. 
ــرى از  ــورد و جلوگي ــزود: برخ ــد اف ــتان نهاون ــالب شهرس ــتان عمومى و انق دادس
ــهرى  ــم ش ــارج از حري ــه در خ ــدون پروان ــاز و ب ــاز غيرمج ــه ساخت وس هرگون

برعهــده جهادكشــاورزى اســت و مــردم مى تواننــد كــم كارى، تبعيــض و قصــور در 
ــد.  ــر دادســتان گــزارش كنن ــه دفت ــه را هــم ب ــن زمين اي

آزادبخــت بيــان كــرد: دادســتانى شهرســتان براســاس قانــون و دفــاع از حقوق عامــه 
ــر  ــى و تغيي ــازهاى غيرقانون ــاورزى، ساخت وس ــى كش ــرف اراض ــه تص ــا هرگون ب
ــار  ــال و رفت ــا اعم ــد ب ــرادى بخواهن ــر اف ــد و اگ ــورد مى كن ــى برخ ــرى اراض كارب
ــرد  ــالح س ــتفاده از س ــايش عمومى، اس ــلب آس ــى، س ــه قدرت نماي ــدام ب ــود، اق خ
ــراى شــهروندان و  ــى و رعــب  و وحشــت، ايجــاد مزاحمــت ب و گــرم، ايجــاد ناامن
ــاض و  ــدون اغم ــخت، ب ــورد س ــك برخ ــدون ش ــد، ب ــى نماين ــالف اموال عموم ات

ــود. ــا خواهــد ب ــى در انتظــار آنه قاطــع دســتگاه قضائ

 اســدآباد- محمدجواد كوهى- خبرنگار 
همدان پيام: شهرســتان اسدآباد با دارا بودن 3

شهر اســدآباد، آجين و شــهر جديد پاليز از 
پوشــش 100درصدى خدمات آب در بخش 
شهرى برخوردار اســت و از كل روستاهاى 
شهرستان 74روستا تحت پوشش خدمات آبفا 
و 28روستا تحت پوشش نيستند. در مجموع  
آب وفاضالب شهرســتان در بخش شــهرى 
21 هــزار و500 اشــتراك آب و در بخــش 

روستايى12هزار اشتراك آب دارد.
رئيس امور آب وفاضالب شهرســتان اسدآباد 
در ادامه تعداد اشــتراك فاضالب شهرستان 
را  10هزار و300 اشــتراك عنــوان كرد كه 
در حال حاضر فقط شــهر اسدآباد از خدمات 
شبكه جمع آورى و تصفيه فاضالب برخوردار 
است كه درمجموع پيشرفت پروژه فاضالب 
شــهر اســدآباد مشــتمل بر اجراى شــبكه 
جمع آورى، انشــعابات و تصفيه خانه بالغ بر 
60 درصد اســت كه توجه بيشــتر به لحاظ 
اعتبارى به توســعه و تكميل طرح فاضالب 

اسدآباد ضرورى مى باشد.
على اكبر رحمانى  با اشــاره بــه مجتمع هاى 
تعريف  مجتمع هاى  تعداد  روستايى  آبرسانى 
شده شهرستان را 10مجتمع برشمرد و گفت: 
در حال حاضر 2 مجتمع چنارعليا و النجه گنجه 
به لحاظ اعتبارى فعال بوده و درحال تكميل 
هســتند كه تكميــل 100درصدرى ســاير 

مجتمع ها نيازمند تخصيص اعتبار است.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره 
به تنش آبى ســالجارى از افت 20 درصدى 
منابع تأمين آب شهر اسدآباد خبر داد و افزود: 
به منظور جبران ايــن كاهش توليد، حفارى، 
تجهيز و بهره بــردارى يك حلقــه چاه آب 
شرب جديد در دســتور كار آبفا قرار گرفته 
كه تا پايان شــهريورماه در مدار بهره بردارى 

قرار مى گيرد.
رحمانى بيشــترين مشــكل تنش آبى را در 
روستاهاى غير تحت پوشش شهرستان عنوان 
كرد و افزود: در حال حاضر 6روســتا با تانكر 
ســيار آبرسانى مى شــوند كه تنها يك روستا 

تحت پوشش خدمات آبفا است.

 مدير آبفاى شهرســتان اســدآباد در ادامه به 
اقدامات انجام شــده در ســال 1400 توسط 
آبفاى شهرستان اشاره كرد و با تأكيد بر اينكه 
ژنراتوربرق ساختمان ادارى و پمپاژخانه آب 
شرب شــهر اســدآباد راه اندازى شده است، 
گفــت: با توجه بــه قطعى هــاى مكرر برق 
و به منظــور قطع نشــدن آب، ديزل ژنراتور 
ايستگاه پمپاژ پس از 20سال مجدد بازسازى 
و بــا هزينه بالغ بر500ميليــون ريال در مدار 
بهره بردارى قرارگرفت تــا در ارائه خدمات 

مستمر وقفه اى ايجاد نشود.
وى افزود: با توجه بــه پيش بينى تنش آبى 
شهر اســدآباد و به منظور كنترل هدررفت 
آب پنهان نشت يابى شبكه توزيع به طول 5

كيلومتر با شناسايى 12فقره شكستگى پنهان 
و كنتــرل حداقل 5 ليتــر در ثانيه هدررفت 

انجام شد.
رحمانى با اشاره به تجهيز سامانه هاى كنترل 
فشار شبكه توزيع آب به كنترل گر لحظه اى در 
شهر اسدآباد، گفت: به منظور مديريت فشار 
شــبكه توزيع و كنترل مصرف آب خريد و 
نصب و تجهيز كنترل گرهاى فشار با هزينه اى 

بالغ بر500 ميليون ريال انجام شد.
وى افزود: به منظور فرهنگ سازى و جلوگيرى 
از انشعابات غيرمجاز براى نخستين بار گشت 
پليس آب شهرســتان با انعقاد قــراردادى با 
پيمانكار بــه ارزش 500 ميليون ريال اجرايى 
شــد كه تاكنون منجر به شناسايى بيش از 50

فقره انشــعاب غيرمجاز در سطح شهرستان 
شده است. پروژه جابه جايى لوله هاى مخزن 
2 از مســير كنارگذر اســدآباد هم اجرا شده 

اســت كه با توجه به تداخل مســير اجرايى 
كنارگذر با لوله هاى خط انتقال آب و احتمال 
بروز خسارت و قطعى آب در هنگام اجرا و 
بهره بــردارى پروژه اين امور به صورت امانى 
در كوتاه ترين زمان و با هزينه اى بالغ بر 500
ميليون ريــال لوله هاى مربوطه را از مســير 

كنارگذر جابه جا كرد.
رحمانى گفت: همچنين تجهيز و بهره بردارى 
از چاه شماره 3 آب شرب روستاى چنارسفلى 
با هزينه بالغ بــر يك ميليارد ريال و حفارى، 
تجهيز و بهره بردارى از چاه روستاى دوبراله 
بــا هزينه بالغ بر 10ميليارد ريال انجام شــده 
اســت كه با اجراى اين پروژه كه بخشــى از 
مجتمع چنارعليا است امكان آبرسانى همزمان 
به روستاى محمدآباد و چنارعليا ممكن شده 

است.
وى در ادامه افزود: مخزن شماره 2 آب شرب 
روســتاى چنارعليا با ظرفيت 500 مترمكعب 
به صورت بتنى و بــا هزينه بالغ بر10ميليارد 
ريال ســاخته شــده و در مدار بهره بردارى 
قرارگرفته است. ايســتگاه پمپاژ آب(مجتمع 
النجه) واقع در روســتاى يوسف آباد با هزينه 

بالغ بر 2ميليارد ريال هم تجهيز شده است.
 آبرسانى 

به روستاى حسن آباد امام 
رئيس امور آب وفاضالب شهرســتان اسدآباد 
گفت: با توجه به كمبودآب و كيفيت نداشتن 
آب شرب روســتاى حسن آباد امام اجراى 6

كيلومتر خط آبرســانى از مجتمع چنارعليا با 
هزينه بالغ بــر 15ميليارد ريال از بهمن ماه در 
دســتور كار آبفا قرار گرفت و در شهريورماه 

1400 مصادف با هفته دولت بهره بردارى شد.
  بازسازى چاه روستاى وندرآباد 

رحمانى افزود: بر اثــر رانش زمين چاه آب 
شرب روســتاى وندرآباد از مدار خارج شده 
اســت كه در كوتاه ترين زمان بــا هزينه بالغ 
بــر 750 ميليون ريال مجدد چاه بازســازى 
و در مدار بهره بردارى قرار گرفته و ســامانه 
تله مترى آب شرب در روستاهاى گذركجين، 
ميوله، طويالن سفلى، چنارسفلى با هزينه بالغ 
بر يك ميليارد ريال هــم تجهيز و راه اندازى 

شده است.
وى با اشــاره به فنس كشــى و محوطه سازى 
چاه ها و مخازن آب شــرب روستايى گفت: 
اين اقدام براى چاه هاى آب شرب روستاهاى 
چنارســفلى، دوبراله، دهنــوش، مخازن آب 
شــامل روســتاى النجــه، گنجــه، دهنوش 
چنارســفلى با هزينه بالغ بر 10ميليارد ريال 

انجام شد.
رحمانــى در ادامه افزود: در ســال 1400 با 
توجــه به وضعيت اعتبارات پيش بينى شــده 
در بخش آب شــرب روســتايى شهرستان 
شاهد پيشــرفت هاى بيشترى خواهيم بود كه 
به طورقطع كافى نيست، اما اميدواريم بخشى 

از مشكالت چندين ساله كاهش يابد.
وى  در ادامه پروژه هاى در دست اقدام را 

به شرح زير نام برد: 
1 - حفــر، تجهيز و راه اندازى چاه شــماره 
21 آب شرب شهر اســدآباد با هزينه بالغ بر 

20ميليارد ريال.
2- نوســازى شــبكه توزيع آب روســتاى 

محمدآباد با هزينه بالغ بر 10ميليارد ريال.
3- اجراى خط خروجى پســاب تصفيه خانه 
فاضالب شــهر اســدآباد با هزينــه بالغ بر 

10ميليارد ريال.
4- حفــر يــك حلقــه چاه آب شــرب در 
روستاى خاكريز شهر اســدآباد با هزينه بالغ 

بر 10ميليارد ريال.
5- اجراى انشعابات فاضالب باقى مانده شهر 

اسدآباد با هزينه بالغ بر 5 ميليارد ريال.
6-اصالح 2/5كيلومتر شبكه توزيع آب شرب 
شهر اسدآباد با هزينه بالغ بر 10ميليارد ريال.

رئيس امور آب وفاضالب شهرستان اسدآباد خبرداد

74 روستا تحت پوشش خدمات آبفا
■ با راه اندازى ژنراتور برق و پمپاژخانه آب شرب مشكل قطعى آب و برق كم شد

■ تكميل مجتمع هاى آبرسانى نيازمند تخصيص اعتبار است

 مــردم ايران در 17شــهريورماه ســال 1357 
بــا حضور در ميــدان ژاله تهران خواســتار تغيير 
حكومت شدند. اين حركت را مى توان نخستين و 

مؤثرترين عامل پيروزى انقالب دانست.
 به گزارش ايمنا، حماسه 17شهريورماه سال 1357 
كه توســط مردم غيور ايران اسالمى در ميدان ژاله 
و شــهرهاى مختلف ايران انجام گرفت، حادثه اى 
بســيار عظيم بود كه نقش بســزايى در سرنگونى 

حكومت پهلوى داشت.
 در 17شــهريورماه ســال 1357 چه 

گذشت؟
21روز پس از واقعه آتش ســوزى ســينما ركس 
آبادان، دولت شــريف امامى با اعــالم ممنوعيت 
راهپيمايى، اعتــراض مردم را برانگيخت به طورى 
كه آنها توســط روحانى اى به نام يحيى نورى در 
روز 17شهريورماه ســال 1357به خيابان ها آمدند 
و راهپيمايى گســترده اى را عليــه دولت پهلوى 
برگــزار كردند. با وجود اينكه از ســاعت 6 صبح 
روز جمعه توسط فرماندار تهران، ارتشبد غالمعلى 

اويسى حكومت نظامى اعالم شــده بود، اما مردم 
به ايــن موضوع اعتنايى نكردنــد و به ميدان ژاله 
تهران رفتند. دســتگاه امنيتــى رژيم پهلوى بدون 
حضور در بين مــردم و از طريــق هلكوپترهاى 
نظامى شــرايط را تحت كنتــرل خود درآوردند و 
نظاميان آغاز به كشتار مردم معترض كردند. پس از 
آن، درگيرى هاى خيابانى گسترده اى در شهرهاى 

مختلف كشور درگرفت.
تظاهــرات  كشته شــدگان  تعــداد   

17شهريورماه سال 1357
تظاهــرات  كشته شــدگان  تعــداد  درخصــوص 
17شــهريورماه آمار مختلفى وجود دارد. فرماندارى 
نظامى تهران معتقد بود 87 كشــته و 205 مجروح 
از ايــن تظاهرات به جاى مانده اســت، اما مخالفان 
حكومت اعالم كردند كه در اين روز بيش از 4هزار 
نفر كشته شده اند. ميشل فوكو فيلسوف فرانسوى كه 
براى پوشش دادن رويدادهاى انقالب در يك روزنامه 
ايتاليايى به محل حوادث رفته بود مدعى شــد كه 4 

هزار تن در اين روز هدف گلوله قرار گرفته اند.

 نام هاى تظاهرات 17شهريورماه 
سال 1357

هفدهم شهريورماه در ادبيات انقالب اسالمى ايران 
با نام هاى جمعه ســياه و جمعه خونين شــناخته 

مى شود.
 واكنش ها به كشتار 17شهريورماه سال 

1357
شــهاب الدين  ســيد  18شــهريورماه،  روز  در 
مرعشــى نجفى، ســيد محمدرضــا گلپايگانــى، 
ســيدمحمدكاظم شــريعتمدارى و ســيد روح ا... 
خمينى در واكنش به كشــتار خونيــن ميدان ژاله 
بيانيه هايى را منتشر كردند تا اين عمل جنايت آميز 
دولت پهلوى را محكــوم كنند. به دنبال آن، مردم 
و بازاريان در شهرهاى مختلف اعتصاب كردند و 
كارگران پااليشــگاه نفت تهران هم در اعتراض به 

اين عمل دست به اعتصاب زدند.
 اعدام عامالن كشــتار 17شهريورماه 

سال 1357
پس از پيروزى انقالب اســالمى ايران، دادگاه هاى 

انقالب در شــهرهاى مختلف ايران برپا شــد كه 
6 افسر ارتش به دليل شــركت مستقيم در كشتار 
17شهريورماه، در 29 فروردين ماه 1358 با حكم 

اعدام رو به رو شدند.
  17شهريورماه سال 1357 در اروپا

ايــن فاجعــه خونيــن در روزنامه هــا، راديو و 
تلويزيون هاى كشــورهاى اروپايى با واكنش هاى 
شــديدى همراه بود. به طورى  كه به مناسبت اين 
روز، راهپيمايى هــاى بزرگــى در پاريس و آلمان 
عليه رژيم پهلوى برگزار شد. در لندن هم تعدادى 
از دانشــجويان در ادارات ســازمان ملل اعتصاب 
غذا كردند. نشــريات كشــورهاى اروپايى از اين 
كشتار به عنوان ســپتامبر سياه و 8سپتامبر خونين 

ياد كردند.
 پيــام امام خمينى(ره) پس از كشــتار 

17شهريورماه سال 1357
امام خمينى(ره) پس از كشتار 17شهريورماه پيامى 
را بــه هموطنان مظلوم ايران فرســتادند و اعمال 

وحشيانه رژيم پهلوى را محكوم كردند:
چهره ايران امروز گلگون است و دالورى و نشاط 
در تمام اماكن به چشــم مى خورد. آرى اينچنين 
اســت راه اميرالمؤمنين على(ع) و سرور شهيدان 
امام حسين(ع). اى كاش خمينى در ميان شما بود 

و در كنار شــما در جبهه دفاع براى خداى تعالى 
كشــته مى شــد. بايد علما و روشنفكران ملت در 
زير چكمه دژخيمان خرد شــوند تا كســى خيال 
آزادى بــه خود راه ندهد. شــما اى ملت محترم 
ايــران كه تصميم گرفته ايد خود را از شــر رژيم 
شاه خالص گردانيد، در رفراندومى كه در سوم و 
چهارم شوال در برابر ناظران سراسر جهان انجام 
داديد، به دنيا نشان داديد كه رژيم شاه جايى براى 

خود در ايران ندارد.
 پيام تظاهرات 17شــهريورماه ســال 

1357
مــردم در تظاهرات 17شــهريورماه با حضور در 
خيابان ها شعار "مرگ بر شاه" و "درود بر خمينى" 
ســر دادند. آنها با سر دادن شــعار "نه شرقى، نه 
غربى، جمهورى اسالمى “ فرياد آزادى خود را به 

گوش جهانيان رساندند.
 حمايت آمريكا از كشتار 17شهريورماه 

سال 1357
پس از وقوع فاجعه 17 شــهريورماه، خبر حمايت 
كارتر از شــاه ايران در رسانه ها منتشر شد. اگرچه 
تا پيش از اين آمريكا خود را حامى حقوق بشــر 
معرفى كرده بود، اما كارتر در تماسى با محمدرضا 

شاه، اين عمل خشونت آميز را تأييد كرد.

همه چيز درباره قيام 17شهريورماه 1357
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يادداشت

از ايــن رو مى توان گفت 
كه اصولگرايان قديمى تر 
دولت  به  استان(نزديك 
نهم و دهــم) با برخى از 
همكاران خــود در دولت 
كه  گذشــته  اصولگراى 
اكنون در دولت جديد هم 
به خدمت گرفته شده اند، 
از روابط خوبى برخوردارند

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

بهـارستان

لت
خبردو

مان
پارل

سخنى با مجمع نمايندگان استان
 بحــث معرفى اســتاندار جديد و اقدام وزارت كشــور به منظور 
بهره گيرى از نظرات و پيشنهادهاى مجامع استانى با اينكه از يك نگاه 
امرى غيرمتعارف به نظر مى رسيد، اما فرصتى را ايجاد كرد تا بزرگان، 
فعاالن سياســى و تمامى افراد و تشــكل هاى تأثيرگذار نقش خود را 
در جهت رسيدن به بهترين گزينه جهت سكاندارى مديريت اجرايى 

استان ايفا نمايند.
در ايــن ميان مجمــع نمايندگان اســتان به جهت جايگاه و ســطح 
تأثيرگذارى در معادالت، سخت موردتوجه تصميم گيران قرار گرفت 

و حتى درخواست هاى كتبى براى آنها ارسال شد.
اينكه روند معرفى و انتصاب اســتاندار جديد همدان تاكنون چگونه 
دنبال شده و در چه مرحله اى است، بحث ما نيست و مردم كم وبيش 
در جريــان اخبار آن قرار دارند. نكتــه قابل تأمل، اما رفتار و عملكرد 
مجمع نمايندگان اســتان است كه به زعم خيلى ها نه تنها در اين زمينه 
كارنامه چندان موفقى نداشــته است، بلكه حتى بخشى از ضعف هاى 

آن در همين بزنگاه نمايان شده است.
اين مجمع برخــالف ادعاى اوليه برخى از اعضا و مانور رســانه اى 
پيرامون انتخاب استاندار و به ويژه تأكيد بر برگزارى جلساتى كه حتى 
زمان آن نيز رسانه اى شده بود و اينكه صداى واحدى از مجمع شنيده 
خواهد شــد، در همان گام نخســت با چالش مواجه شد و نتوانست 
در قالب جلســات ادعاى خود كه به هيچ وجه رنگ واقعيت به خود 

نگرفت، به صداى واحد برسد.
اختالف و حتى شــكاف بين اعضاى مجمع در يك موضوع حساس 
و مهم كه با آينده استان ارتباط مستقيم دارد، خيلى زود خود را نشان 
داد و افكارعمومى با فضايى مواجه شــدند كه اتفاقاً از موانع توسعه 

استان به حساب مى آيد.
عملكرد مجمع به ويژه در 2 هفته اخير نه تنها عمق اختالف و شكاف 
بين اعضا را نمايان ساخت، بلكه حكايت از نوعى رقابت درونى بين 
اعضا نيز داشت و برخالف اصرار و تأكيد رئيس مجمع بر هماهنگى 
و وحدت به ويژه در موضوع انتخاب استاندار، واقعيت موجود خالف 

آن را ثابت كرد.
اكنــون افكارعمومى با اين پرســش جدى مواجه اســت كه مجمع 
نمايندگان اســتان كه فلسفه شكل گيرى آن هماهنگى نمايندگان براى 
توسعه متوازن و همه جانبه اســتان است، چرا آنقدر ناهماهنگ عمل 
مى كند كه نه يك صدا، بلكــه چندين صداى متفاوت و گاه مغاير از 

درون آن به گوش مى رسد؟
مگر قرار نيست وحدت بر استان حاكم باشد و همه نيروهاى تأثيرگذار 
از جملــه نمايندگان با محوريت حقوق و منافع مردم و البته توســعه 

استان هماهنگ حركت كنند؟
اينكه اســتاندار جديد چه كسى اســت و چه زمانى كار خود را آغاز 
مى كند، بحث ديگرى اســت هرچند در شــرايط امــروز مهمترين و 
حســاس ترين موضوع استان به شــمار مى رود، اما رفتار و عملكرد 
مجمــع نمايندگان ايــن دغدغه را ايجاد كرد كــه در آينده اين گونه 
اختالفات موجب فرصت سوزى شده و توسعه استان را با موانع جدى 
مواجه كند. از اين رو انتظار مى رود نمايندگان استان در چنين شرايط 
اختالفات درونى خود را كنار گذاشته و با مبنا قراردادن حقوق و منافع 
مردم و البته كنارگذاشــتن منافع و مطامع شــخصى و گروهى خود، 

هماهنگ حركت كنند.
انتظار مردم از شما به عنوان وكالى خود جز گره گشايى از مشكالت و 
پيگيرى حقوق آنها چيز ديگرى نيست و مسئوليت در قبال شهروندان 
ايجاب مى كند كه هماهنگ حركت كنيد و نماد و ســمبل وحدت و 

انسجام باشيد نه اينكه اختالفات خود را به نمايش گذاريد.

برق همدان از باختر مجزا مي شود

 رئيس مجمع نمايندگان اســتان همدان با بيان اينكه پيرو برگزاري 
جلسه با وزير نيرو مقرر شد برق همدان از برق منطقه اي باختر مجزا 
شود، بيان كرد كه تسريع در تكميل برج هاي خنك كننده نيروگاه مفتح 

از ديگر مصوبات جلسه بود.
حجت االســالم احمدحسين فالحي در گفت وگو با فارس، گفت: در 
جلسه  اي كه مجمع نمايندگان اســتان و مديران آب و برق همدان با 
وزير نيرو داشــتيم موارد مختلفي از مســائل و مشكالت آب و برق 

بررسي شد.
وي با بيان اينكه يكي از موارد مطرح شــده مصوبه ســفر مقام معظم 
رهبري به همدان در زمينه تأمين آب پايدار بود، افزود: در اين خصوص 

مقرر شد جلسه جداگانه اي در مورد تأمين آب همدان برگزار شود.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى درخصوص 
مسأله تفكيك برق استان همدان از برق منطقه اي باختر بيان كرد: مقرر 
شــد شركت برق همدان تأسيس و از استان مركزي مجزا شود كه در 

اين صورت مشكالت برق هم حل مي شود.
وي با اشاره به آاليندگي نيروگاه شهيدمفتح گفت: براي رفع آاليندگي 
نيروگاه، قرار است در تكميل برج هاي خنك كننده تسريع شود و تعداد 
آنها به 4 مورد افزايش يابد، زيرا 2شهرســتان فامنين و كبودراهنگ از 

اين موضوع متأثر هستند.
فالحي با اشــاره به مسأله آب روستاهاي بخش پيشخور كه 18روستا 
مشكل آب دارند و با تانكر آبرساني مي شوند، افزود: ايجاد آب پايدار 

در 2 شهرستان بهار و كبودراهنگ نيز مورد بررسي قرار گرفت.
وي با اشاره به اينكه مصرف آب نيروگاه شهيدمفتح نيز مطرح شد كه 
برخي چاه ها همچنان در آن فعال است، گفت: مسأله مخزن فاضالب 

اسدآباد نيز مطرح شد و بازه زماني براي حل آنها درنظر گرفته شد.
رئيــس مجمع نمايندگان اســتان همدان بيان كرد: آب ســدخرمرود 
تويسركان از جمله موارد مطرح شده در اين جلسه بود و آب شهرهاي 

رزن و كرفس نيز مطرح شد كه موردبررسي قرار گيرد.
نماينــده مردم همدان و فامنين در مجلس با تأكيد بر اينكه تأمين آب 
همدان از تالوار تا 16ميليون مترمكعب بايد انجام مي شــد كه تاكنون 
محقق نشــده و صرفاً مطالعه بود، گفت: اين موضوع در جلسه وزير 
مطرح شــد هرچند بايد به منابع آب داخلي از جمله قنات هم توجه 

شود.

عضو كميسيون اجتماعى در مجلس: 
پاداش پايان خدمت فرهنگيان پرداخت شود

 عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى با انتقاد از تأخير 
و تبعيض در پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان از دولت خواست 

سريعا به اين موضوع توجه كند.
به گزارش ايســنا، كيومرث سرمدى در جلسه علنى مجلس با استناد 
به اصل سوم قانون اساسى در اخطارى گفت: شايد اكنون براى تذكر 
دادن به دولت زود باشــد، ولى بايد توجــه كنيم پاداش پايان خدمت 
فرهنگيان بايد پرداخت شــود. تأخير در پرداخت پاداش فرهنگيان و 

معلمان موجب تكدرخاطر اين عزيزان شده است.
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــوراى اســالمى افزود: احساس 
تبعيض و نارضايتى در زمان پرداخت اين پاداش ها موجب مشكالتى 
است، يك سال يا 14ماه است كه هنوز على رغم قول هايى كه داده شده 

اين پاداش ها پرداخت نشده است.

رويكرد دستگاه ها از واردات محورى 
به صادرات محورى اصالح شود

 رئيس جمهور در جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت بر ضرورت ريل گذارى 
براى جهش صادرات غيرنفتى تأكيد كرد.  به گزارش ايرنا، حجت االسالم ابراهيم 
رئيسى در اين جلسه گفت: رويكرد دستگاه ها در عرصه هاى مختلف اقتصادى، 
به ويژه در بخش هاى توليد غذا و دارو، بايد از رويكرد واردات  محورى به داخلى 
كردن توليد كاالها و گســترش صادرات غيرنفتى اصالح شــود. در اين جلسه 
سياست هاى تجارى و ارزى مرتبط با توسعه صادرات و مديريت واردات مورد 
بررسى قرار گرفت و وزارتخانه هاى صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادى و 
دارايى موظف شدند براى ايجاد عزم ملى و هماهنگى در راستاى رفع موانع توليد 
و حمايت از توليد كاال در داخل به ويژه در زمينه توليد لوازم خانگى، برنامه ريزى 

و اقدامات الزم را به عمل آورند.

قدردانى دفتر سازمان ملل از ژاپن 
براى اهداى واكسن به ايران

 دفتر نمايندگى سازمان ملل در ايران از ژاپن براى اهداى اخير 3 ميليون دز 
واكسن كرونا به ايران قدردانى كرد.

به گــزارش فــارس، نمايندگــى ســازمان ملل در ايران در صفحه رســمى 
اينســتاگرامش از اهداى واكسن كرونا توســط ژاپن به ايران قدردانى كرده و 
نوشــت: يكى از اولويت هاى اصلى ســازمان ملل متحد دسترسى منصفانه به 
واكسيناســيون سراسرى است. ســازمان ملل متحد از دولت و مردم ژاپن براى 
اهداى ســخاوتمندانه 3 ميليون دز واكسن، كه اخيراً به ايران تحويل داده شد، 
قدردانى مى نمايد. اين واكسن ها با مساعدت همكارانمان در سازوكار كوواكس 
به كشور وارد شد.  دفتر سازمان ملل در ايران در ادامه نوشت: سازمان ملل متحد 

شبانه روز براى واردات بيشتر واكسن به ايران تالش مى كند.

طرح تقاضاى رفراندوم براى حذف يارانه هاى 
پنهان و آشكار در مجلس

 عضو كميســيون امورداخلى كشور و شوراها در مجلس شوراى اسالمى از 
طرح تقاضاى برگزارى رفراندوم به منظور حذف يارانه هاى آشكار و پنهان در 

مجلس شوراى اسالمى خبر داد.
به گزارش خانه ملت، ابوالفضل ابوترابى در حاشــيه جلسه روز گذشته مجلس 
با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه به رقم بســيار باالى يارانه نقدى 
كه در ســال پرداخت مى شود، بنده براساس اصل 59 قانون اساسى و ماده 36 
قانون همه پرسى، تقاضاى برگزارى رفراندوم به منظور حذف يارانه هاى آشكار 

و پنهان و پرداخت مستقيم به مردم را تهيه كردم.
وى در پايان افزود: يارانه هاى پنهان و آشكار 2 برابر بودجه ساليانه كشور بوده 

و در واقع افراد مرفه جامعه 25 برابر مستضعفين از يارانه استفاده مى كنند.

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول) 

تاريخ انتشار: 1400/06/17
مجمــع عمومــى فوق العــاده نوبــت اول شــركت 
ــح  ــت 2958 در ســاعت 10 صب ــا شــماره ثب ــور ب مذك
ــر  ــل دفت ــورخ 1400/06/28 در مح ــنبه م ــك ش روز ي
شــركت واقــع در ماليــر - شــهرك صنعتى شوشــاب - 
خيابــان يكــم - روبــه روى گل  گوگــرد طاليــى - نبــش 

ــردد. ــزار مى گ ــف برگ ــه همك ــان دوم - طبق خياب
بدينوســيله از تمامــى شــركاء دعــوت مى شــود بــا در 
دســت داشــتن كارت شناســايى، جهــت اتخــاذ تصميم 
نســبت بــه موضوعــات ذيــل در تاريــخ و ســاعت مقرر 
در مجمــع فــوق ح-ضــور بــه هــم رســانده و يــا وكالى 

ــاً معرفــى نمايند. خــود را كتب
دستور جلسه:

1. انحالل شركت 
2. انتخاب مدير تصفيه 

3. تعيين مدت و مكان تصفيه 
رئيس هيأت مديره شركت - على جعفر حبيبى آورزمان

شركت سهيل غرب هگمتانه
 با مسئوليت محدود 

محمد ترابى »
 در اين روزهايى كه مديران و مسئوالن 
كشــورى پس از تغيير دولت، درحال تغيير 
هســتند، در سطح كشــور ميان مقامات و 
چهره هاى شاخص نيز رقابتى براى انتصاب 
استانداران شكل گرفته است. مى توان گفت 
كه يكى از پايه هاى اصلــى اين مچ اندازى 
سياسى، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
بــوده كه در ايــن دوره نيز حتــى وزارت 
كشور دســت آنها را براى تأثير در انتصاب 

استانداران بازتر گذاشته است. 
بــا اين حال مى تــوان گفت كــه عالوه بر 
رقابت سياسى فعلى در كشور براى انتصاب 
اســتانداران، يك رقابت پنهان ديگرى نيز 
بــراى انتصاب اســتاندار همــدان در ميان 
چهره هاى شاخص استان شكل گرفته است. 
اين چهره هاى شاخص استان براى رايزنى 
با وزارت كشــور براى انتصاب اســتاندار 
همدان، بــه صورت انفرادى و يا چندقطبى 

وارد شده اند. 

 برترى عددى در برابر روابط بهتر
در رابطــه با ميــزان تأثيرگــذارى و نفوذ 
چهره هاى شــاخص اســتان در بدنه دولت 
و از اين رو پيش بينــى گزينه هاى احتمالى 
اســتاندارى همدان، بايــد گفت كه به چند 

دليل نمى توان به قطعيت صحبت كرد. 
يكى از داليل اين مســأله توازن قدرت در 
مجمع نمايندگان استان است كه با بررسى 
موضع گيرى هــاى اين نماينــدگان و توجه 
تنها به يك شــاخص، مجمــع نمايندگان 
را 4 در برابــر 5 مى بينيم. بــه طورمثال در 
انتخاب شهردار همدان، برترى عددى طيف 
انقالبى(طيف نوظهور اصولگرا و نزديك به 
دولت) در شــوراى شهر، پيش بينى گزينش 
حسينى به عنوان شــهردار را محتمل كرده 
بود. اما اين مســأله در مجمع نمايندگان به 
اين شــكل نيســت و برخى بر اين اعتقاد 
هســتند كه يكــى از داليل بــه جمع بندى 
نرســيدن مجمع نمايندگان بر ســر گزينه 
پيشنهادى استاندارى به وزارت كشور همين 

مسأله است. 
يكى ديگر از داليلى كه پيش بينى اينكه كدام 
يك از طيف هاى قدرت در استان موفق به 
اســتاندار  انتصاب  در  بيشــتر  تاثيرگذارى 
مى شود، اين اســت كه در دولت سيزدهم 
در عمل نشــان داده اســت كه هيچ يك از 
طيف هــاى اصولگرا برترى قالب نداشــته 
اســت. در اين گزارش منظور از طيف هاى 
نيســت.  حزبى  خط كشــى هاى  اصولگرا، 
اصولگرايــان كنونى در قــدرت را مى توان 
به 2 بخش تقســيم كــرد، اصولگرايانى كه 
نزديــك به دولت اصولگــراى قبل بوده و 

از طريق ايــن دولت پا بــه عرصه قدرت 
گذاشته اند و افراد نزديك به طيف نوظهور 

اصولگرا كه آنها را انقالبى مى خوانند. 
با وجود اينكه حجت االسالم ابراهيم رئيسى 
رئيس دولت ســيزدهم را يكى از پايه هاى 
طيف انقالبى مى دانند، اما شاهد اين مسأله 
هســتيم كه مهره هاى دولت احمدى نژاد در 
دولت ســيزدهم از اقبال خوبى برخوردار 

بوده انــد و اين مســأله 
را مى تــوان برخــالف 
نوظهور  طيف  پيش بينى 

اصولگرا دانست. 
گفت  مى توان  اين رو  از 
كه اصولگرايان قديمى تر 
دولت  به  استان(نزديك 
نهم و دهم) با برخى از 
همكاران خود در دولت 
كه  گذشــته  اصولگراى 
اكنــون در دولت جديد 
هــم به خدمــت گرفته 
شده اند، از روابط خوبى 
ســوى  از  برخوردارند. 
نزديك  چهره هاى  ديگر 
استان،  انقالبى  طيف  به 
به بدنه دولت و برخى از 

مديران نوظهور در عرصه مديريت نزديك 
هستند. 

در كل مى توان گفت كــه طيف انقالبى از 
برترى عددى در ميان مســئوالن و مقامات 
برخــوردار بوده و اصولگرايــان قديمى تر 
اســتان از روابــط بهترى بــا كابينه دولت 

سيزدهم سود مى برند. 
گزينه هايى  چــه  از  گمانه زنى ها   

حكايت دارد؟
مى تــوان گفت كه در ابتــداى آغاز رقابت 

بر سر گزينه اســتاندارى همدان، نام برخى 
از گزينه ها مطرح بود كه اكنون از شــانس 
كمترى برخــوردار هســتند. برخى از اين 
گزينه ها، مديــران فعلى و نزديك به دولت 
يازدهم و دوازدهم هســتند كه از حمايت 
اصولگرايــان قديمى تر همــدان برخوردار 
مى باشــند. با اين حال نســبت به انتصابات 
اخير دولت و برخى شنيده ها از قصد تغيير 
تمامى استانداران در كشور، 
نزديك  و  فعلى  گزينه هاى 
به دولت روحانى از شانس 

كمترى برخوردار هستند. 
برخى  نام  ســوى ديگر  از 
بــه  نزديــك  مديــران  از 
طيف انقالبى در ميان بود، 
كه بــا انتصاب ايشــان به 
ســمت هاى ديگر در بدنه 
دولت، از ليست گزينه هاى 
احتمالــى اســتاندارى كار 

گذاشته شدند. 
پــس از ايــن موضــوع و 
خبر تشــكيل جلسه مجمع 
گزينش  بــراى  نمايندگان 
گزينه هــاى اســتاندارى و 
معرفــى 5 تــن از آنها به 
وزارت كشــور، نام برخى از مديران بومى 

همدان بر سر زبان ها افتاد. 
بــا اين حال پس از به جمع بندى نرســيدن 
مجمــع نماينــدگان بــر ســر گزينه هاى 
اســتاندارى در جلســه اخير ايــن مجمع، 
مى تــوان گفت كه روند انتصاب اســتاندار 

دستخوش تغيير شد.
ــدگان  ــى از نماين ــاط برخ ــو ارتب از يكس
اســتان بــا وحيــدى وزيــر كشــور از زمــان 
همــكارى در دولــت اصولگــراى قبــل، 

گمانه زنى هــا را از انتصــاب اســتاندارى 
در ســطح مديريتــى باال(يكــى از وزراى 
ــرداران  ــم و يكــى از س ــت ده ــبق دول اس
نظامــى در تهــران) و غيربومــى را محتمــل 

ــرده اســت.  ك
از ســوى ديگــر شــنيده ها حكايــت از 
ارتبــاط يكــى از نماينــدگان اســتان بــا 
سياســى  معــاون  خرمشــاد  محمدباقــر 
در  كــه  دارد  كشــور  وزارت  جديــد 
ــوان  ــأله مى ت ــن مس ــت اي ــورت صح ص
ــه  ــران جــوان و نزديــك ب گفــت كــه مدي
ــانس  ــتان(بومى) از ش ــى اس ــف انقالب طي

باشــند. برخــوردار  مى تواننــد  خوبــى 
 گفتنى اســت كه اســامى اين افراد را در 
ليست 27 نفره گزينه هاى استاندارى كه قرار 
بود در مجمع نمايندگان استان موردبررسى 

قرار گيرد، مى توان يافت. 
البته در اين ميان برخى شــنيده ها از وجود 
تنش هايى ميان تعدادى از نمايندگان استان 
بــا دولت ســيزدهم بر ســر أى اعتماد به 
باغگلى وزير پيشــنهادى آموزش وپرورش، 

حكايت دارد. 
ــت  ــه رقاب ــوان گفــت ك ــان مى ت ــا در پاي ام
ــاب  ــر در انتص ــراى تأثي ــتان ب ــات اس مقام
اســتاندار، ضلــع ديگــرى هــم دارد و آن 
هــم تــالش برخــى از چهره هــاى شــاخص 
اســتان بــراى رســيدن بــه صندلــى رياســت 
ــراد  ــن اف ــت. اي ــدان اس ــتاندارى هم در اس
ــته  ــئوالن گذش ــران و مس ــاً از مدي ــه غالب ك
ــا روى كارآمــدن دولــت  همــدان هســتند، ب
اصولگــرا و وجــود برخــى ارتباطاتــى كــه با 
مديران ارشــد ايــن دولــت دارنــد اميدوارنــد 
بــا مطــرح كــردن نــام خــود حداقــل اگــر به 
كاخ ســبز وارد نمى شــوند در ســاير پســت ها 

ــه شــوند! ــه كار گرفت از ســوى دولــت ب

وقتى حلقه گمشده استان وحدت است

پير و جوان 
جوياى نان استاندارى يا نام

 نماينده نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى 
در جلســه علنى مجلس در نطق ميان دستور خود 
گفت كه شــناخت درست شرايط كشور با تأكيد 
بر توجه به اقتصاد و معيشــت مردم كه در ديدار 
اخير مقام معظم رهبرى با هيأت دولت به مهمترين 
مشــكالت اقتصادى كشــور از جمله تورم باال، 
كســرى بودجه، كاهش ارزش پول ملى و كاهش 
قدرت خريد مردم، مشــكالت فضاى كسب وكار 
اشاره شــد تالش فكرى و عملى درباره معيشت 
مــردم و توجه به سياســت هاى اقتصاد مقاومتى 
از جمله اولويت هاى مدنظــر مقام معظم رهبرى 
مى باشــد كــه در اين زمينه بايد بــا كار و تالش 
جمعى و همدلى و همراهى قواى سه گانه كشور 

برنامه ريزى عملياتى انجام پذيرد.
 وعده مسكن در بافت فرسوده نهاوند

عليرضا شهبازى به وعده هاى رياست جمهورى 
مبنى بر ســاخت مسكن اشــاره كرد و گفت:   
براى توليد ســاليانه يك ميليون واحد مسكونى 
بــا توجه به وضعيــت بافت هاى فرســوده به 
منظــور تســريع در فرايند عرضه مســكن و 
كاهش آسيب هاى اجتماعى، ارتقاى تاب آورى 

شهرها در برابر خطرات ناشى از زلزله، سيل و 
حوادث غيرمترقبه با ساخت يك ميليون واحد 
مســكونى اجرايى گردد تا از اين طريق عالوه 
بر مقاوم ســازى و احياى بافت هاى فرسوده و 
ناكارآمد شــهرى با توجه به زيرســاخت هاى 
موجود به عــالوه توليد و عرضه مســكن در 
مناطق  ســاكنان  مشــكالت  موردنظر  مناطــق 
فوق كــه به علــت تنگناهاى مالــى و قوانين 
دســت وپاگير ادارى قادر به احيا و نوســازى 

گردد. مرتفع  نمى باشند  فرسوده  بافت هاى 
وى افزود: تقاضاى صدور تســريع در تكميل و 
چهارخطه كردن جاده هاى نهاوند- كرمانشــاه و 
نهاوند- آورزمان - ماليــر را براى ارتقاى ايمنى 

دارم.
 گره ناگشــوده دوخواهــران و بافت 

فرسوده
عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس بيان كرد: از 
وزير ميراث فرهنگى صدور دستور تسريع در رفع 
مشكل ساخت وســاز، در بافت تاريخى و قديمى 
محله دوخواهــران و پاى قلعه نهاوند موردانتظار 
اســت تا رضايت مــردم شــريف و نجيب اين 

شهرستان حاصل گردد.
 راه انــدازى مركز تحقيقــات گياهان 

دارويى
شــهبازى بيان كرد: در حوزه وزارت كشــاورزى 
راه اندازى مركــز تحقيقات گياهــان دارويى در 
نهاوند با توجه بــه ظرفيت هاى منحصربه فرد در 
توليد بخشى از گياهان دارويى كه ارزش اقتصادى 

بســيار بااليى داشــته و پيگيرى زنجيره توليد و 
فــرآورى گياهان دارويى به صــورت صنعتى كه 
در اين زمينه بيانــات مقام معظم رهبرى در مورد 
خام فروشى محصول گشنيز نهاوند كه قطب توليد 

آن است ضرورى مى باشد.
 حمايت از قزل آال در نهاوند

وى افزود: احداث بندهــاى انحرافى و آب بندها 
كه از مجموعــه هزار كيلومتر كانــال انتقال آب 
در نهاونــد تا به حال 200 كيلومتر آن اجرا شــده 
و براى اجراى باقى مانــده كانال ها نيازمند توجه 
ويژه وزير نيرو و جهادكشاورزى است، همچنين 
وزرات جهادكشاورزى از واحدهاى توليد و تكثير 

بچه ماهى قزل آال در نهاوند حمايت كند.
 ارتقاى آموزش عالى

نماينــده مردم نهاوند در مجلــس يازدهم گفت: 
وزارت علوم بايد توجه ويژه به استقالل دانشگاه 
دولتــى خواهــران نهاوند و افزايش رشــته هاى 
تحصيلى در دوره هاى كارشناســى و تحصيالت 
تكميلى و ارتقاى جايگاه علمى و ادارى داشــته 
باشد چراكه اين دانشگاه تنها دانشگاه تك جنسيتى 

در غرب كشور است.

وى افــزود: تقويت جايگاه علمى و تشــكيالتى 
دانشگاه پيام نور نهاوند و افزايش رشته ها در مقاطع 
كارشناسى و تحصيالت تكميلى موردانتظار است.
 عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس

از بافت فرسوده و ســاخت مسكن تا بتنى شدن 
نهر راج رورت احداث پست انتقال 230 كيلووات
شــهبازى بيان كرد: توجه وزير نيرو را به اليروبى، 
آزادســازى رودخانه ها، مسيل ها در داخل محدوده 
قانونى شهر نهاوند به موجب اصل 45 قانون اساسى 
جلب كرده و با توجه به مشكالت زيربنايى شهرستان 
نهاوند در بخش هاى انتقال و توزيع و همچنين افت 
ولتاژ شديد برق در قسمت هاى زيادى از شهرستان 
تســريع در احداث پســت انتقال 230 كيلووات و 
پست هاى فوق توزيع نهاوند 3 و 4 ضرورى مى باشد.

 بتنى كردن نهر راج
وى بيان كرد: وزير نيرو اقدام به صدور دســتور 
ادامه و تكميل بتنى كردن نهرشــعبان كه با توجه 
به تنش هاى آبى در ســال هاى اخير نقش بسزايى 
در كاهش مشكالت كشاورزان و باغداران منطقه 
دارد و همچنين ساير انهار شهرستان از جمله نهر 

راج كند.

عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس پيگير است
از بافت فرسوده و ساخت مسكن تا بتنى شدن نهر راج
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نيش و نـوش

خبـر

مختومه شدن پرونده 31 قتل عمد در همدان با سازش طرفين
 رئيس كل دادگسترى استان همدان از مختومه شدن پرونده 31 قتل عمد در همدان با سازش طرفين در 23 ماه گذشته خبر داد و 

گفت: در 11ماه گذشته نيز با فعاليت كميته معتذرين 5هزار و 114 شاكى از 31 ميليارد و 750 ميليون تومان خود گذشتند.
به گزارش روابط عمومى دادگسترى استان همدان؛ محمدرضا عدالتخواه در جمع نمازگزاران مسجدجامع شهر مهاجران، با اشاره به 
احاديث و روايات، اصالح ذات البين را عمل خداپسندانه اى دانست كه دين مبين اسالم بر آن تأكيد دارد و گفت: به گفته نبى مكرم 
اسالم(ص)، اصالح ذات البين از نماز، روزه و صدقه افضل تر است. وى بيان كرد: در مسائل جرم شناسى و در اسالم، عدالت ترميمى 
بدان معناست كه هم خسارت مادى از سوى كسى كه جرمى مرتكب شده جبران شود و هم جنبه روحى آن و معذرت خواهى مجرم 
از عمل ناپسند خود مى تواند كينه ها و خصومت ها را برطرف سازد. رئيس كل دادگسترى همدان با اشاره به تشكيل ستاد تأليف قلوب 
و كميته هاى مصلحين و معتذرين به عنوان كميته هاى معين اين ســتاد، در راســتاى محقق شدن اصالح ذات البين با همكارى اقشار 

مختلف جامعه، افزود: در 23ماه گذشته 31 پرونده قتل عمد در استان با سازش طرفين ختم به مصالحه شد.

الزم است در برخى قوانين به نفع زنان و خانواده بازنگرى شود
 رئيس قوه قضائيه گفت: همه بايد حامى حقوق و حافظ كرامت زنان باشند. الزم است در برخى رويكردها، رفتار ها و قوانين به 

نفع زنان و خانواده بازنگرى و تغيير ايجاد شود.
حجت االسالم والمســلمين محسنى اژه اى با تأكيد بر اينكه همه بايد حامى حقوق و حافظ كرامت زنان باشند، بر لزوم بازنگرى و تغيير 
برخى رويكردها، رفتار ها و قوانين به نفع زنان و خانواده تأكيد كرد و افزود: بايد منزلت و عظمت زن و كمك به زن به عنوان يك انسان 
داراى شرافت و جايگاه واال، سرلوحه كار همه دستگاه ها قرار گيرد. وى بيان كرد: تربيت فرزند به نوع تربيت پدر و مادر و هم به جامعه 
گره خورده است، اما مسلماً رفتار هاى مسئوالنه يك مادر وظيفه شناس و آگاه به وظايف تربيتى بيشترين نقش را در شكل گيرى شخصيت 
فرزند دارد. رئيس قوه قضائيه برنامه ريزى براى جلوگيرى از افزايش طالق و تبعات ناشــى از آن در كشــور را امرى ضرورى دانست و 
گفت: مجلس و دستگاه قضا و نهاد هايى همچون شوراى عالى انقالب فرهنگى بايد به طور جدى درباره مسائلى، چون حضانت، تربيت 

و ديگر موضوعات مرتبط تدبير كنند كه اگر پدر و مادرى ناچار به جدايى و متاركه شدند، كمترين آسيب به زن و فرزندش وارد شود.

شهيدمدنى تابع محض امام خمينى(ره) بود
 از خصوصيــات بارز شــهيدمدنى اطاعت و پيــروى محض از 

حضرت امام خمينى(ره) است.
اين جمله اى اســت كه مديركل اســبق كميته امداد امام خمينى(ره) 
و از مؤسســان كميته امــداد امام خمينى(ره) در اوايــل انقالب و از 
قديمى ترين معاشرين شهيدمدنى درباره اين شهيد گرانقدر مى گويد.
جليل بوجار، متولد سال 1336 است و گنجينه اى از خاطراتى را در 
ســينه دارد كه با شهيد محراب، تجربه كرده است، در زير چكيده اى 

از اين خاطرات را با هم مى خوانيم.
 چگونه با شهيدمدنى آشنا شديد؟

آشنايى من با شهيدمدنى به قبل از انقالب در سال هاى 1341-1342
برمى گردد كه منزل ما در همسايگى منزل آيت ا... مدنى بود. ابوى به 
منزل ايشــان رفت وآمد داشتند و شهيدمدنى سالى يكى 2 بار به ويژه 

ايام ماه رمضان به منزل ما مى آمدند.
در روز اول دى ماه سال 1357 قرار بود تا آيت ا... مدنى پس از تبعيد 
از جاده مالير وارد شــهر همدان شود؛ به ياد دارم جمعيت بسيارى 
زيادى از مردم همدان و حومه در مسير اين جاده براى استقبال جمع 
شــده بودند كه اين شــهيد وارد همدان و از آنجا براى سخنرانى به 

مسجدجامع شهر رفت.
رفتار بســيار متواضعانه اى داشتند، من با آن سن پايين هنگامى كه به 
ايشــان سالم عرض  كردم پاسخ سالم ايشان به گونه اى بود كه ما را 

شيفته خود  كرد.
 ز خاطرات آن دوران برايمان بگوييد.

در سال 1357 ســربازوظيفه در كرمانشاه بودم؛ هربار كه به همدان 
مى آمدم خدمت شهيدمدنى مى رسيديم ديگر با ايشان انس پيدا كرده 
بوديم؛ اعالميه هايى را كه از امام خمينى(ره) به دســت شــهيدمدنى 
مى رســيد همراه امير چلويى كه در آن زمان در همدان سرباز بودند، 

در مناطق نظامى مانند پادگان به صورت مخفيانه توزيع مى كرديم.
 آزادى همافرها در كمتر از 48ساعت

همافران پايگاه ســوم شكارى در همدان در اربعين سال 1357 عليه 
طاغوت راهپيمايى و تحصن كرده بودند و پس از آن توسط فرمانده 
پايگاه زندانى شــدند و پس از دســتگيرى بحث اعدام آنها بود كه 
خبر به شــهيدمدنى رسيد؛ ايشان بســيار ناراحت شدند و بالفاصله 
با فرمانده پايگاه تماس گرفتنــد و به وى گفتند كه بايد همافران را 
آزاد كننــد درغير اين صورت همراه با مردم خاك پايگاه را به توبره 
خواهيم كشــيد كه فرمانده با مشــاهده قاطعيت اين شهيد بزرگوار 
دستور آزادى همافران را صادر مى كند. اين سخن شهيدمدنى موجب 

شد كه كمتر از 48ساعت همافرها آزاد شدند.
 بيان خاطــرات روز حماسه ســاز 21 بهمن ماه مردم 

همدان 
در رابطــه با 21بهمن مــاه 1357، مــا در آن زمان در همســايگى 
شــهيدمدنى زندگى و از ايشان تبعيت  مى كرديم و من در لشگر 83
زرهى در پادگان بيســتون كرمانشاه مشغول به خدمت سربازى بودم 
كه امام خمينى(ره) دســتور مى دهند كه سربازخانه ها را خالى كنيد و 

من سرباز فرارى امام(ره) شدم.
در  اين روز برنامه ريزى شده بود كه توسط تيپ 81 زرهى كرمانشاه 
قرار بود بــه كمك ارتش تهران بروند و كودتايــى انجام پذيرد كه 
آيت ا... مدنى براى جلوگيرى از حركت ســتون برنامه ريزى مى كنند 
و از مــردم كمــك مى خواهند كه مردم همــدان و حومه صبح روز 
21بهمن مــاه 1357 با وســايل و لوازم چوبــى و... كوهى از مانع را 
براى جلوگيرى از حركــت تانك ها در چهارراه چراغ قرمز آن زمان 

تشكيل مى دهند.
جمعيت بســيارى حضور يافتند و در ســاعت 11 تا 12ســخنرانى 
شــهيدمدنى برگزار شــد و انصافًا مديريت به جاى اين بزرگوار بود 
كه توانست با سخنان قاطع توأم با محبت نظاميان را منصرف كند و 
در پى آن آنها تســليم شدند و منازل امن را براى استقرار سالح هاى 
غنيمتى انتخاب كردند و اين حركت شهيدمدنى موجب شد كه اين 

ستون نتوانند حركت كنند.
در پــى آن برخى نظاميان كــه از هم دوره اى هاى من بودند در زمان 
خدمت در كرمانشــاه به منزل ما آمدند و شــهيدمدنى گفتند غذا و 
مقدارى پول براى بازگشتشــان به آنها بدهيد كه آنها نگران بودند و 
مى گفتند كه مــا را اعدام مى كنند و ما به آنها قوت قلب مى داديم كه 

نگران نباشيد چراكه انقالب پيروز مى شود.
شــهيدمدنى واقعًا الگويى در ابعاد مختلف به صورت جامع و كامل 
بودنــد و ايــن موضوع موجب تمايز ايشــان بود؛ عــالوه بر رفتار 
متواضعانه، شجاعت و شــهامت ايشان بى نظير و ساده زيستى ايشان 

زبانزد بود.
واليت پذيرى از ديگر ويژگى هاى شــهيدمدنى بود كه سرباز محض 
امام خمينــى(ره) بــود و با دل و جــان اوامر امــام(ره) را اطاعت 
مى كردند. به محض اينكه پيام امام خمينى(ره) براى حضور در تبريز 
به ايشان مى رســيد در وســط هفته به دليل اينكه تكليف مدار بود، 
همدان را به مقصد تبريز و آذرشــهر ترك كرد. در واقع شهيدمدنى 
مريد امام(ره) بود و هرچه كه امام ره) مى خواســتند ايشان با دل و 

جان انجام مى دادند.
آيــت ا... مدنى حامى ضعفا و فقرا بود كه تشــكيل مجموعه مهديه 
در اين راســتا بود. ايشان مجاهد خســتگى ناپذير و مقاوم بودند كه 
همواره در راه اسالم حركت مى كردند و بر گردن همه مردم همدان 

حق دارند.

آرمان ملى: رودست خورديد آقايان
 پشت دستى نخوريم صلوات!
آسيا:بازديدهاى پى درپى از زندان

 بيلت تورهاش گرونه؟
آفتاب: مرد باوفا و باوقار

 آقاشون جنتلمنه
ابتكار: خشونت در پستوى خانه

 ابلهان باوركنند!
اعتماد: مبارزه با تورم با دستان خالى

 جنگ نرمه عزيزم سالح الزم نيست
ايران: جنگ تمام عيار با كسرى بودجه

 مى گذره غمت نباشه
جام جم: حكم دادستان به نفع مردم

  همچين مسئوالنى داريم ما!
خراسان: بازگشايى مدارس روى لبه تيغ

 مواظب رگ دانش آموزان باشيد نبردش يك وقت
دنياى اقتصاد: مشكل مسكن، عرضه يا تقاضا؟

 تو چى دوست دارى؟
شرق: دليل تبريك به طالبان

 زندانى كردن زنان
شهروند: 90 ميليون دز طى 3 ماه وارد مى كنيم

 پس اون 8 تايى كه توليد خودمون بود چى شد، صادر كرديم؟
همشهرى: تردد بين شهرى فقط با كارت واكسن

 باهاش بنزين هم مى دن؟
صبح امروز: نتيجه مذاكره بايد لغو تحريم ها باشد

 چرا كه نه

استفاده از مجازات هاى جايگزين حبس 
مؤثرترين راه هاى اصالح مجرمان

 معاون قضايى اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل 
استان همدان گفت: استفاده حداكثرى از تأسيسات و نهادهاى ارفاقى 
جايگزين حبس يكى از سياســت هاى كيفرى اســت كه در يك دهه 
اخير دستگاه قضائى در ارتباط با مجرمان و متهمان پيش گرفته است 
برخى ممكن اســت تصور كنند قو ه قضائيه بــه دنبال حبس زدايى و 
خلوت سازى زندان هاست و خيلى به مقوله امنيت جامعه و آسيب هاى 
ناشى از بازداشت اشــخاص بخصوص نسبت به خانواده آنان توجه 
نمى كنند، اما در واقع دســتگاه قضائى عالوه بر حفظ امنيت جامعه به 

دنبال اصالح و بازپرورى مجرمان نيز  مى باشد.
عباس نجفى، نهادهاى ارفاقى و مجازات هاى جايگزين حبس را يكى 
از مؤثرتريــن راه هاى اصالح مجرمان دانســت و افزود: رعايت اصل 
تناسب بين جرم و مجازات در هنگام صدور حكم در نظر قانونگذار 
در قانون مجازات اسالمى، قوانين آيين دادرسى كيفرى و ديگر قوانين 

مرتبط از توجه و اهميت ويژه اى برخوردار است.
وى گفت: در هنگام صــدور حكم، قانونگذار براى قاضى حداكثر و 
حداقل مجازات را تعيين كرده اســت كه براســاس همين قوانين به 
قاضى اختيار داده شده در شــرايط خاصى از همان حداقل مجازات 
نيز به محكوم تخفيف بدهند ماننــد تبديل مجازات حبس به جزاى 
نقدى يا تعليق حكم منوط بر اجراى امورى خاص توسط محكوم عليه.
  اســتفاده از نهادهاى ارفاقى در راســتاى اعمال اصل 

تناسب حكم بر مجازات
معاون قضائى، اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل 
اســتان همدان با بيان اينكه ظرفيت و ابزارهاى متعددى براى قاضى 
پيش بينى شده تا از نهادها و تأسيسات هاى ارفاقى در راستاى اعمال 
اصل تناسب حكم بر مجازات استفاده نمايد، بيان كرد: صدور حكم 
حبــس براى تمام جرائــم نتيجه بخش نخواهد بــود، البته در موارد 
جرائم خشــن، حرفه اى كه مرتكبين به ارتكاب جرم عادت و مصر 
هستند بايد با شدت برخورد شود و در كنار آن برنامه هاى اصالحى 

نيز اجرا گردد. 
نجفى گفــت: درخصوص مرتكبينى كه براى نخســتين بار و تحت 
شرايط خاصى مرتكب بزه شده اند و قابليت اصالح و اعاده به جامعه 
را دارند بهترين نوع تصميم اين است كه با استفاده از نهادهاى ارفاقى 
و جايگزيــن حبس عالوه بر تأمين مصالح شــاكى خصوصى؛ منافع 

جامعه و هم منافع خانواده متهم را نيز در نظر بگيرند.
 كســب جايگاه دهم استفاده از پابند الكترونيك توسط 

استان همدان 
نجفى با اشــاره به عملكرد قوى و مثبت اســتان درخصوص استفاده 
از مجازات هاى جايگزين حبس، گفت: اســتان همدان در حوزه پابند 
الكترونيك جايگاه اســتان دهم را در كشــور كســب كرده كه نشان 
مى دهد با وجود اينكه به تازگى تجهيزات ســخت افزارى اين حوزه 

تأمين شده است خوب عمل كرديم و جايگاه بسيار خوبى داريم.
معاون قضائى، اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان 
همدان افزود: درخصوص اجراى دستورالعمل كاهش جمعيت كيفرى 
زندان ها، ابالغى رئيس وقت قوه قضائيه در سال 1398 پيش بينى شده 
15درصد آراى محاكم كيفرى بايد با اســتفاده از تأسيســات ارفاقى 
جايگزين حبس اجرا شــود كه خوشــبختانه اين عدد در اســتان به 

23درصد رسيده است و روندى رو به جلو خواهيم داشت.

معصومه معظمى »
 ورود تنباكــو به ايران را مقارن 
با ايام ســلطنت شاه عباس صفوى 
مى داننــد، مهمترين ماجراى تاريخ 
تنباكو در ايران مربوط به مســئله 
امتياز تالبوت يا قــرارداد رژى در 
دوره ناصرالدين شــاه مى باشد،به 
موجب اين امتياز فروش و معامله 
توتــون و تنباكو به يك شــركت 
انگليسى اعطا شد كه در نتيجه آن به 
فتواى ميرزاى شيرازى مردم قليان ها 
را شكستند و حتى اندرونى شاه هم 
از اين تحريم مصون نماند. با وجود 
اين شاهد تاريخى، مقاومت در برابر 
اين محصول در ايران غيرممكن شد 
و امتيــاز توليد، فروش و صادرات 

اين محصول در ســال 1294 هجرى و به 
حكم مجلس شوراى ملى در انحصار دولت 
قرار گرفت، به اين ترتيب در ســال 1316
نخســتين كارخانه در ايران شروع به توليد 
سيگار كردكه امروزه به نام شركت دخانيات 

ايران شناخته مى شود.
اين شركت يكى از قديمى ترين شركت هاى 
تهيه، توليــد و توزيع تنباكو و دخانيات در 
ايران است در چند شــهر غير از تهران نيز 
داراى كارخانجات است از مهمترين مراكز 
دخانيات  «مجتمع هاى  شــركت  اين  توليد 
تهران، گيالن، گلســتان، آذربايجان غربى، 

اصفهان، كردستان و مازندران» مى باشد.
از جمله محصوالت اين شركت نوستالژى 
زر وشيراز و خانواده بهمن، تير، فروردين و 
زيكا و همچنين تى فور (T۴)، انواع تنباكو، 
سيگارى هاى بهمن مشكى، سيگار اشنو ويژه 

و سيگار فيلتردار مى باشد.

 سايه مافيا در بازار دخانيات همدان 
براى گزارش درمورد دخانيات پرســان پرسان 
وارد بازار همدان مى شــوم، از خيابان اكباتان 
گرفته تا شهدا چند مغازه سيگارفروشى وجود 
دارد، باالخره ســراز راسته حسين خانى درمى 
آورم،جايى كه مركز اصلــى عرضه دخانيات 
همدان اســت، همه مغازه دارهاى اين راسته 
،سرشان گرم مشترى هايشان است ،هيچ كس 
حوصله پاسخ دادن به پرسش ات يك خبرنگار 

كنجكاو را ندارد . 
وارد مغــازه هاى سيگارفروشــى مى شــوم 
،سيگارفروشان در پاسخ به هر پرسش ،جواب 
سربااليى مى دهند،بعضى ها به آرامى از سايه 
سنگين مافيا در بازار دخانيات صحبت مى كنند.

سعيد كه از ســال 92 در كار فروش و عرضه 
دخانيات مى باشد مى گويد: من فروشگاه لباس 
داشــتم اما پس از تحقيق متوجه شــدم بازار 
سيگار بيشــتر از بازارهاى ديگر سودآور است 

، در نتيجه وارد بازار دخانيات شدم.
وى در ادامه مى افزايد: بيشــتر مشــترى ها از 
لحاظ درآمد از ســطح متوسط جامعه هستند، 
طبق قانون فروش سيگار به زير 18 سال ممنوع 
اســت ، اما در ســال هاى اخير به مشترى هاى 
نوجوان و زير 18 ســال ما اضافه شده است. 
حدود 70٪ مشــترى هايم را آقايان و 30٪ را 

خانم ها تشكيل مى دهند.
سعيد در ادامه مى گويد: فصل تابستان به دليل 
مطبــوع بودن آب و هواى همــدان و افزايش 
دورهمى هاى جوانان فروش سيگار بيشتر مى 

شود و درآمد ما افزايش مى يابد.
يكى از سيگارفروش ها مى گويد: در اين بازار 
سود اصلى را عرضه كنندگان عمده مى برند ، 
عرضه كنندگان عمده با ميل خود به ما يك هفته 
در ميان جنس مى دهند و اگر تمايل نداشــته 

باشند آن را هم نمى دهند.
رضــا ديگر عرضه كننده ســيگار در ادامه مى 
گويد: در بين انواع برندهاى سيگار موجود در 
بازار برند وينستون طرفداران بيشترى دارد، رضا 
كه از فروشندگان قديمى بازار سيگارو دخانيات 
اســت، در ادامه مى گويد: سيگار تنها ماده اى 
است كه افراد هم در شــادى و هم در اوقاتى 
كه غمگين هستند، مصرف مى كنند. به عنوان 
ســيگارفروش ازشــغلم راضى نيستم ،گرچه 
ازنظردرآمد، كارى پردرآمد محسوب مى شود 

اما از نظرفرهنگى اين كار را دوست ندارم .
به نظر مى رســد ســيگار راحتريــن ماده در 
دسترس براى همه اقشار جامعه مى باشد كه در 
دكه ها، مغازه هاو خواروبار فروشــى ها قفسه 

مخصوص به خود رادارد.
حسن 25 سال سن داردوحدود 15 سال است 
ســيگار مصرف ميكند، اومى گويد: باسيگار 
كشــيدن حالت آرامش و شادى پيدا مى كنم، 
وى در ادامه مى گويد: در ابتدا سيگار را براى 
تفريح با دوستانم مصرف مى كردم اماباگذشت 

زمان ديگر به آن عادت كرده ام.
به هرحال رشد تورم و گرانى ها بر بازار سيگار 
هم تاثير داشته است و عرضه كنندگان دخانيات 
از رشد چندين برابرى قيمت سيگارهاى توليد 
داخل وخارجى مى گويند، يكى از فروشندگان 
سيگار از كيفيت باالى ســيگارهاى قاچاق و 
قيمت پايين آنها مى گويد، و اينكه اين سيگارها 

در بين مشتريان طرفداران زيادى هم دارد.
ولى ا... كه در زمينه عرضه قليان فعاليت دارد در 
گفتگو با همدان پيام مى گويد: قليان كشيدن به 
نوعى كالس در بين خانواده هاتبديل شده است 
و اكثر خانواده ها با اين تصور كه مصرف قليان 
ضرر كمترى نسبت به ســيگار دارد به طرف 

مصرف قليان مى روند .
در ادامه گزارش خود با اشــاره يكى از مغازه 
دارها به داخل يكى از مغازه هايى كه ظاهرش 
به سيگارفروشى نمى خورد ، مى خزم ، داخل 
مغازه پر از كارتن هايى است كه روى هم چيده 
شده اند، دو مرد جوان داخل مغازه هستند،يكى 
از آنها در حال حساب و كتاب است، در ابتداى 
ورودم احســاس مى كنم ، اشتباهى واردمغازه 
شــده ام،  پس  از كمى دقــت روى كارتن ها 

را مى خوانم ،به انگليسى تنباكو نوشته است ، 
خودم را معرفى مى كنم، يكى از مردان جوان 
دســتپاچه مى شودو به اصرار به من مى گويد 
كارداريم ، وقت پاسخگويى نداريم، وقتى كه 
اصرار مى كنم كمى درباره كارشــان توضيح 

دهند، محترمانه مرا از مغازه بيرون مى كنند.

 قروه و نگار خاتون شهر و روستاى 
بدون دخانيات است

يك كارشناس حوزه دخانيات وزارت بهداشت 
در گفتگو با همدان پيام گفت: در يك مطالعه 
4 ساله از سال 88 تا 93 استان همدان به عنوان 
ســومين اســتان در مصرف دخانيات معرفى 
شــده اســت، البته وضعيت مصرف قليان در 
استان همدان به نسبت استان هاى جنوبى مثل 
هرمزگان، سيســتان و بلوچستان، خوزستان و 

كرمان باال نيست.
مهــدى خدابخشــى در ادامه اظهار داشــت: 
بررســى هاى انجام شــده در ســال 90 نشان 
مى دهد كــه مصــرف روزانه قليــان در بين 
خانم هــا 2/3 درصد و در آقايــان 4/7 درصد 
مى باشد، در مجموع 3/5 درصد افراد جامعه را 
مصرف كنندگان قليان تشكيل مى دهند، كه  پس  
از گذشت 10 سال شاهد افزايش اين روند در 

بين خانواده هاهستيم.
خدابخشى با بيان اينكه در طرح تحول سالمت، 
وزارت بهداشــت موظف شــده تا خدمات 
مشاوره و ترك را در همه مراكز بهداشتى مثل 
درمانگاه ها اجرا نمايدو هر مركز بايد يك مشاور 
روانشناس، يك پزشك براى خدمات رسانى به 
مراجعه كنندگان جهت ترك دخانيات داشــته 
باشــد.  پس  از اينكه متقاضيان ترك دخانيات 
وارد مراكز بهداشــتى مى شوند تشكيل پرونده 
مى دهند، غربالگرى مى شوند و ميزان مصرف 
روزانه و نوع مصرف آنها مشخص مى شود و 
در مرحله  پس  مورد مشــاوره هاى الزم قرار 
مى گيرند.  پس  از مشاوره، در يك بازه زمانى 
يك ماهه و  پس  سه ماهه و در نهايت 6 ماهه 
اين مشــاوره ها ادامه مى يابــد تا فرآيند ترك 
دخانيات تكميل شــود. در مواردى كه فرآيند 
ترك نياز به درمان دارويى داشــته باشد توسط 
پزشك مركز انجام مى شود.البته به دليل كمبود 
منابع انســانى اين طرح فقط در نصف مراكز 

شهرى استان در حال اجرا است.
اين كارشناس بهداشت حوزه دخانيات در ادامه 
افزود: از تيرماه سال جارى مركز ترك دخانيات 
شــهدا (در ابتداى خيابــان تختى) به صورت 
پايلوت و نمونه ايجاد شده است در اين مركز 
يك خط تلفن مجزا، يك مشــاور روانشناس 
و يك پزشــك به عنوان پزشك مركز مستقر 

مى باشد.
خدابخشى با تأكيد بر اينكه موضوع ايجاد مركز 
ترك دخانيات از سال 95 در استان مطرح بودتا 
به افراد خواستار ترك دخانيات كمك كند اما 
به دليل تحريم ها و تأمين نشدن داروهاى ترك 
سيگار، تعطيل شــدند، در اين مراكز عالوه بر 
داروهاى ترك سيگار، بر چسب ترك سيگار، 
آدامس هــاى ترك ســيگار در اختيار مراجعه 

كنندگان قرار مى گرفت.
با آغاز ســال 1400، مجدد اين طرح شــروع 
شــد و حداقل يك مركز در استان به اين امر 
اختصاصداده شد و در صورت موفقيت به ساير 
شهرســتان ها تعميم داده شودكه جايگاه شهدا 

اولين مركز ترك دخانيات است.
اين كارشناس بهداشت در ادامه گفت: در نظر 
داريم در هر شهرستان يك داروخانه براى تهيه 
و توزيع داروهاى ترك ســيگار فعال شود كه 

نزديك به مركز بهداشت شهرستان باشد.
وى در ادامه اظهار داشــت: در اســتان همدان 
شــهر قروه و روســتاى نگار خاتون به عنوان 
شهر و روستاى بدون دخانيات معرفى شده اند، 
الزمه داشتن شــهر و روستاى بدون دخانيات 
اجراى پروتكل هاى سازمان بهداشت جهانى- 

WHO - مى باشد.
وى درپايان گفت: بيمارســتان قلب و عروق 
فرشچيان در شــهر همدان به عنوان نخستين 
مركز درمانى در كشور مى باشد كه به عنوان يك 
مركز درمانى بدون سيگار و دخانيات مصرفى 
شده است و گواهينامه مكان بدون دخانيات از 
وزارت بهداشــت دريافت كرده است، در اين 
بيمارســتان بيماران، پرسنل و مراجعه كنندگان 

حق مصرف دخانيات را ندارند.

 ماهيانه 700 ميليون نخ سيگار وارد 
بازار همدان مى شود

مرتضى بيد آبادى : مســئول بازرسى صنعت 
و معدن و تجارت اســتان همدان در گفتكو با 
همدان پيام گفت:از زمانى كه شركت دخانيات 
به بخــش خصوصى واگذار شــد، مجموعه 
اى در ســازمان صنعت و معدن وتجارت راه 
اندازى شد با نام مركز برنامه ريزى و نظارت بر 

دخانيات كشور كه وظيفه آن نظارت 
بر توليد و واردات و توزيع و قيمت 

سيگار در بازار بود.
بيدآبادى افزود: طبق قانون مبارزه با 
قاچاق كاالو ارز، تمام افراد فعال در 
شبكه توليدو توزيع سيگار از توليد 
و  كننده،  واردكننده،توزيع  تا  كننده 
بايست،  ســيگارمى  فروش  خرده 
تمام آمار خريد وفــروش خود را 
در ســامانه تجارى وزارت صمت 
ثبت كنندتا رصد كاالهاى دخانى به 

شكل الكترونيكى شود.
وى در ادامــه گفت: پس از حذف 
شــركت  ســيگار،  واردات  ارز 
دخانيات ايران سيگارهاى ايرانى و 
شــركت هاى خارجى مثلJTI و 
BATتحت ليسانس اقدام به توليد سيگارهاى 

خارجى كردند.
بيدآبادى در ادامه افزود: واردات سيگاررا ديگر 
به شكل گذشته نداريم و ارز اختصاصى در اين 
حوزه به واردات كاغذسيگارها،فيلترهاوتوتون 
تعلــق مى گيرد كه براى توليد ســيگار به كار 

مى رود.
مســئول بازرســى ســازمان صمت در ادامه 
گفت:در بازار ايــران حدود110برند مختلف 
سيگار داريم كه 60برند به صورت قانونى و 50
برند از شيكه قاچاق وارد بازار توزيع مى شود.

وى در ادامه افزود:در ســيگارهاى وارداتى از 
اســانس و تركيبات طعم دهنده اســتفاده مى 
شــودو تركيبات ديگرى غير از توتون در آن 
وجود دارد كه براى بدن مضر اســت وكيفيت 
آنها نسبت به سيگارهاى ايرانى پايين تر است 

اما در بين جوانها طرفداران زيادى دارند.
مسئول بازرسى سازمان صمت در پاسخ به گران 
بودن سيگارهاى داخلى نسبت به سيگارهاى 
قاچاق گفت:هزينه توليد سيگارهاى داخلى باال 
اســت و ماليات وواسطه ها در اين بازارباعث 
افزايش قيمت سيگارهاى توليد داخل مى شود.

عمده فروش كشورى با1/5درصد سود،سيگار 
رابه عمده فروش اســتانى مى فروشــد،عمده 
فروش اســتانى با2/5درصد سودسيگار را به 
دست خرده فروش مى رساند وخرده فروش 
هم با قيمت مصوب آن را به دســت مصرف 
كننده مى رساند،يك پاكت سيگار از در كارخانه 
تا به دســت مصرف كننده برسد 5هزار تومان 

افزايش قيمت دارد.
طبق آخرين آمار دريك ســال گذشت، تورم 
ســيگار به طور ميانگين حــدود 30درصد در 
بازار آزاد و حدود 20درصد تورم دولتى داشته 
است، در شــبكه توزيع سيگار،5عمده فروش 
كشورى،76عمده فروش استانى، و 132خرده 

فروش،و خواربارفروشان داراى مجوز هستند.
بيدآبادى در پايان افزود: سود قانونى هر كارتن 
ســيگار وينســتون50هزار تومان است، اما در 
بازارتا ســقف 300هزار تومان هم فروخته مى 

شود، البته فروش نخى سيگار ممنوع است.
 وى در ادامــه گفــت :همــدان يكــى از 
شــهرهاى پرمصرف سيگار اســت ، تقريبا 
ماهى 700نخ ســيگار در همدان توزيع مى 
شودكه 300ميليون نخ توسط توزيع كنندگان 
در همــدان ،200ميليون نــخ هم به صورت 
شخصى از تهران تهيه مى شود و 200ميليون 
نخ نيز از مجارى قاچــاق وارد بازار همدان 
مى شود، كه نسبت به جمعيت 1/5 ميليونى 

اين شهر رقم قابل توجهى است. 
مدير عامل شركت دخانيات استان همدان  نيز 
خيلــى كوتاه درباره فعاليــت حوزه تحت امر 
خود گفت : موضوع تهيه وتوزيع دولتى با اين 
شركت بوده و هيچ برنامه ومجوز اطالع رسانى  
ومصاحبه نداريم وتصميــم گيرى يا فرهنگ 
سازى را به مركز ارجاع داد كه تماس با شركت 
مركز نيز با پيچ  وخم و پاس كارى تهران نشين 

ها بى نتيجه ماند!
با توجه به افزايش تعدادخانم هاى ســيگارى 
و ميزان چشــمگير مصرف دخانيات ووجود 
ساختمانى در ضلع غربى چهارراه پاستور رابطه 
اى دارد كه تداعى كننده پرسشــى است براى 
اينكه بدانيم  ، فلســفه اين شركت(دخانيات) 
توزيــع وافزايش مصرف دخانيات اســت كه 
ارمغان آن ســرطان است؟ يا برعكس فرهنگ 

سازى براى كنترل وكاهش مصرف؟ 
البته كه سود سرشار بازار دخانيات با گزينه دوم 

منافات دارد .

همدانى ها زيادى دود مى كنند!
■ مصرف ماهانه 700 ميليون نخ سيگار در استان

همدان پیام در کنار شامست!
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خبـر

انحصارى كردن بازار لوازم خانگى 
موجب به وجود آمدن مافيا مى شود

 ممنــوع كــردن واردات لوازم خانگــى خارجــى در صورتــى 
راهگشاست كه بتوانيم محصول مشــابه خارجى را در داخل توليد 
كنيم، در غيراين صورت انحصارى كردن بازار لوازم خانگى موجب 

به وجود آمدن مافيا مى شود.
 رئيــس پــارك علم وفنــاورى اســتان همــدان بيــان كــرد: درحالــى 
ــود،  ــارج وارد ش ــد از خ ــى باي ــات لوازم خانگ ــى قطع ــه برخ ك
ــت  ــت و كيفي ــوان رقاب ــى ت ــد لوازم خانگ ــردن تولي ــارى ك انحص
ــردن آن  ــارى ك ــن انحص ــى آورد و همچني ــن م ــول را پايي محص

ــود آورد. ــه وج ــا ب ــد مافي مى توان
حســن مرادى در گفت وگو با ايسنا، باال بودن قيمت دالر را چالشى 
براى شــركت هايى كه مواداوليه را وارد مى كنند، برشــمرد و افزود: 
باال بودن قيمت دالر براى شركت هايى كه مواداوليه را وارد مى كنند 
چالــش بوده چراكه بايد بــا قيمت باالتــرى مواداوليه محصول را 

خريدارى كنند.
وى افزود: باال بودن قيمت دالر فرصتى براى شركت ها فراهم كرده 
تا بتوانند محصوالت خود را صادر كنند تا ســود و درآمد بيشــترى 

حاصل كنند.
مرادى با بيان اينكه شــركت هاى دانش بنيان و شركت هاى مستقر در 
پارك علم وفناورى از نظر مالى ابعاد بزرگى ندارد؛ بيان كرد: تورم بر 
شــركت هاى فعال درحوزه تحقيق و توسعه كمتر اثر مى گذارد، مگر 
شــركت هايى كه توليد محصول و توليد خدمت كنند تورم بر روى 

آنها اثر مى گذارد.
وى گفت: برخى شــركت ها كه تمامــى مواداوليه خود را در داخل 
دارنــد و نيازى به واردات مواداوليــه ندارند، از وضعيت موجود به 
عنوان فرصت بهره مند مى شوند چراكه محصول توليدى را مى توانند 

صادر كنند.
ــه  ــتگى ب ــركت بس ــر ش ــان ه ــود و زي ــرد: س ــان ك ــرادى بي م
ــركت  ــروى كار ش ــه ني ــن ب ــته، همچني ــركت داش ــه ش مواداولي
ــن شــود  ــوارد از داخــل تأمي ــن م ــى اي ــر تمام بســتگى دارد و اگ

محصــول ارزان تمــام مى شــود.
وى گفت: مردم به دنبــال كيفيت بوده و به عنوان مثال خودروهاى 
خارجى از كيفيت باالترى برخوردار هستند و انحصارى شدن توليد 
خــودروى داخلى موجب كيفيت نداشــتن توليد شــده به گونه اى 
كه پس از گذشــت چندين ســال هنوز درحــال توليد خودروهاى 

بى كيفيت هستيم.

كالهبردارى به نام تورهاى زمينى اربعين
مردم فريب نخورند

 مديركل دفتر حمل ونقل مســافر ســازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى اعالم كرد: 
فروش تور زمينى اربعين به طورقطع كالهبردارى اســت و امسال حتى به سمت مقاصد 

مرزهاى چهارگانه با عراق هم بليتى فروخته نمى شود.
به گزارش ايســنا، داريوش باقرجوان درباره برخى تبليغات صورت گرفته براى تورهاى 
اربعيــن 1400 بيان كرد: مــردم فريب تبليغات تورهاى زمينى اربعيــن را نخورند، تمام 

تورهاى زمينى كالهبردارى است.

وى درباره آگهى ها و تبليغات كاروان عتبات عاليات در ايام اربعين افزود: تمام تصميمات 
در حوزه ســفرها و جابه  جايى زائران در ايام اربعين تابع ابالغيه ها و بخشــنامه هاى ستاد 
مركزى اربعين است، هرچند تصميمات شناور است، اما تا اين لحظه قرار نيست هيچ گونه 
تردد زمينى وجود داشــته باشــد. مديركل دفتر حمل ونقل مسافر ســازمان راهدارى و 
حمل ونقــل جاده اى با تأكيد بر اينكه مرزهاى زمينى مســافرى ايران و عراق در اين ايام 
بسته اســت، گفت: به هيچ وجه فروش بليت اتوبوس، سوارى كرايه و...به عراق در ايام 
اربعين نداريم. هرگونه فروش بليت به مقاصد عراق براى ايام اربعين غيرقانونى اســت و 

شركت هاى حمل ونقل هيچ فروشى ندارند و اساساً امكان خروج از مرزها وجود ندارد.
باقرجوان بيان كرد: مردم فريب تبليغات و آگهى هاى تورهاى زمينى و كاروان به ســمت 

عــراق در ايام اربعين را نخورنــد و فروش تورزمينى و فروش بليــت به مقاصد عراق 
به طورقطع كالهبردارى است و از مردم تقاضا داريم نسبت به خريد بليت اتوبوس يا تور 
زمينى و كاروان به مقاصد عراق اقدام نكنند. براساس گزارش وزارت راه وشهرسازى، پيش 
از اين تمام ثبت نامى ها از طريق ســامانه مربوط به ســازمان حجم و زيارت انجام مى شد 
و اين سامانه هم در شرايط حال حاضر به دليل ممنوعيت سفرهاى زمينى غيرفعال است.

وى با بيان اين كه امســال حتى به سمت مرزهاى چهارگانه عراق بليتى فروخته نمى شود، 
گفت: آن چيزى كه تاكنون به سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى اعالم شده، اين است 
كه اربعين امســال تردد زمينى نخواهيم داشت و حتى به سمت مرزهاى عراق هم بليتى 

براى فروش نداريم.

ن تان ھمدا ق ا روی  وز  ر  ی  و ط ع نروا تان ھمدا ق ا روی  وز  ر  ی  و ط ع روا

 جشنواره تعاونى هاى برتر استان همدان همزمان با 
سراسر كشور به صورت ويدئوكنفرانسى برگزار شد.

در اين جشــنواره، از بين  هزار و212 تعاونى استان 
44 تعاونى موفق به ثبت نام در جشنواره شدند كه از 
بين آنها 10تعاونى برتر استان برگزيده و تقدير شدند. 
همزمان با اين جشنواره و هفته تعاون 10طرح تعاونى 
نيــز در بخش هاى صنعتى، كشــاورزى و خدماتى 
همزمان با 268 طرح تعاونى در كشــور به صورت 

ويدئوكنفرانس به بهره بردارى رسيد.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان 
در اين آيين كه با حضور اســتاندار و ســاير مديران 
دســتگاه هاى اجرايى برگزار شــد، گفــت: ميزان 
ســرمايه گذارى براى اين طرح ها، توسط تعاونى ها 
125ميليــارد ريال اســت كه با بهره بــردارى از اين 
طرح ها، براى 177نفر به صورت مســتقيم اشــتغال 

ايجاد شد. 
احمــد توصيفيان بيان كرد: براي توســعه اقتصادي 
پشــتكار،  سختكوشــي،  كارجمعــي،  نيازمنــد 
مسئوليت پذيري اجتماعي و تقويت سرمايه انساني 
و اجتماعــي اســت و ضــرورت دارد باورتعاون، 
فرهنــگ كار و كارجمعي در جامعه تقويت شــود، 
چراكــه فعاليت در عرصه تعاون عالوه بر تاب آوري 
اقتصادي در شــرايط اعمال تحريم ها با حاكم بودن 
روح جمعي ســبب نقش آفريني در پيشرفت كشور 

خواهد شد.
وى گفــت: تعاون راهكار مناســب بــراي گردش 
عدالت اجتماعي اســت و اقتصــاد تعاون با نگرش 
اقتصاد انسان محور، داراي ويژگي هاي رشدگرايي و 
بازتوزيعي اســت و فعاليت در عرصه تعاون موجب 
رونق توليد داخلي، استقالل  و استفاده از ظرفيت هاي 
اقتصادي اســت به گونه اي كه تعاون موجب تجميع 
سرمايه ها، سرمايه گذاري داخلي، مشاركت افراد در 

برابري فرصت ها است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان در ادامه 
افزود: تعاون و شركت هاى تعاونى كه چتر گسترده 
آنها اقشار كم درآمد و آسيب پذير را پوشش مى دهد 
انســان محور و عدالت محور بوده و در واقع تكيه بر 
توان زيرســاخت اقتصاد مقاومتى در كشور است و 
رويكــرد اين اداره كل، حمايت، هدايت و نظارت بر 
تعاوني هاســت به گونه اي كه ضمن كمك به ثبت و 
راه اندازي تعاوني ها و در اولويت قرار دادن و پيگيري 
پرونده هاي تســهيالت شــركت ها تعاوني متقاضي 
برگزاري دوره هاي آموزشي موردنياز بازديد از تمامى 

تعاوني ها و اتحاديه هاي فعال انجام مي شود.
توصيفيان با اشــاره به اينكه معرفي نمونه هاي موفق 
تعاوني ســبب الگوسازى و گســترش نگرش هاي 

عمومي نســبت به بخش تعاون است، گفت: استان 
همــدان داراى  هزار و212 شــركت تعاوني فعال و 
درحال بهره برداري با فرصت شــغلي 13هزار و682
نفــر و تعــداد  31 هزار و137 نفر عضو در ســطح 
اســتان اســت كه از اين تعداد 689 تعاونى توليدى 
شــامل: (تعاونى هاى كشــاوزى، صنعتى، معدنى و 
فرش دستباف) و تعداد 364 تعاونى خدماتى شامل: 
(تعاونى هاى حمل ونقل ، سهام عدالت، خدمات و... 
) و تعداد 209 تعاونى توزيعى شــامل: (تعاونى هاى 
مســكن، مصرف و تعاونى اعتبار) اســت و تمامى 

اطالعات آنها در سامانه جامع تعاون درج 
و ثبت و به روزرساني شده است و از بين 
توانسته اند  تعاوني  شركت  تعداد44  آنها 
ضمــن ثبت نام و تكميل پرسشــنامه در 
جشــنواره تعاونى هاى برتر حضور فعال 

داشته باشند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان 
درخصوص گرايش هــا و نحوه ثبت نام 
متقاضيان افزود: افراد شــركت كننده در 
ايــن جشــنواره در 10گرايش اســتاني 
(صنعتــي)،  (كشــاورزي)،  جملــه:  از 
(تأمين  توليدكننــدگان)،  نيــاز  تأمين   )
(خدماتــي)،  مصرف كننــدگان)،  نيــاز 
(حمل ونقــل)،  ( دهيــاري)،  (اعتبــار)، 
(مســكن)، (اتحاديه)،  برگزار و تمامى 
شركت هاي تعاوني متقاضي از تاريخ 18

ارديبهشت ماه سالجاري تا پايان مردادماه 
فرصت داشتند كه از لحاظ كيفي، تمامى 
آيتم  هــاي داراي امتيــاز را از طريق پنل 
شخصي خود در سامانه جامع و هوشمند 
تكميل و در جشنواره مشاركت نمايند و 
پس از اين مرحله داوري نهايي اســتاني 
و كشــوري از طريق سيستمي و سامانه 
جامع به صورت سراسري انجام شد كه 
اســامي برترين ها (3 تعاوني برتر استاني 
و 7 تعاوني شايسته تقدير درمجموع 10

تعاوني) جهت تقدير در جشنواره استاني 
همزمان با ســاير تعاونى هــاى برگزيده 

سراسر كشور تجليل شدند.
وى بيــان كــرد: در مجمــوع در هفته 
تعاون10 طرح و پروژه تعاونى در استان 
كــه در بخش هاى صنعتى، كشــاورزى 
و خدماتى اجرا شــده اســت به صورت 
متمركــز همزمان بــا  268طرح تعاونى 
در كشــور به صورت ويدئوكنفرانس به 
بهره بردارى مى رسد. ميزان سرمايه گذارى 

براى 10طرح تعاونى اين اســتان توســط تعاونى ها 
125ميليــارد ريال اســت كه با بهره بــردارى از اين 
طرح ها، اشــتغال 177نفر به صورت مستقيم فراهم 

مى شود.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان گفت: با 
راه اندازى ســامانه جامع و هوشــمند بخش تعاونى 
كشــور جهت شفاف ســازى و اعمال نظر اعضاى 
تعاونى ها در دســترس قرار گرفتــه و همچنين اين 
اداره كل در بحث نظارتى خود از 310 تعاونى بازديد 
و مشــكالت و نواقــص آنها را موردبررســى قرار 
داده و به تعاونى ها اعالم شــده است و همچنين در 
بحث برقرارى دوره هاى آموزشــى(مهارتى، حقوق 
و مديريتــى) جهت تعاونى ها بــه صورت مجازى 
تاكنون16هزار و510 نفرســاعت در دوره هاى فوق 

شركت كرده اند. 
وى درخصوص تسهيالت پايدار روستايى و عشايرى 
افزود: سهم استان از اين تسهيالت441ميليارد تومان 
بوده اســت كه تا پايان سال 1399 مبلغ 492 ميليارد 
تومان معادل 111درصد ســهميه جذب شده است، 
در حالــى كه ميانگيــن كشــورى 85 درصد بوده 
اســت  اين نشان دهنده آن اســت كه به كمك همه 
دســتگاه هاى اجرايى و بانك ها هــم از نظر كيفى و 
رعايت بخشــنامه ها و نوع طرح و همچنين از نظر 

كمى برتر بوده ايم.
توصيفيان درخصوص پرداخت تسهيالت به مشاغل 
خانگى گفت: ســهميه تسهيالت مشاغل خانگى در 

سال گذشته 6,2 ميليارد تومان بوده است كه به طور 
كامل جذب شــده و با پيگيرى به عمل آمده ســهم 

امسال به 53 ميليارد تومان افزايش يافته است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان درخصوص 
پرداخت تسهيالت به مشــاغل آسيب ديده از شيوه 
ويروس كرونا افزود: امكان ثبت نام در ســامانه«كارا» 
براى رسته هاى اولويت دار تا پايان شهريورماه امسال 
فراهم شده است و بانك هاى عامل ملزم به پرداخت 

تسهيالت كرونا تا پايان آبان ماه سالجارى هستند.
توصيفيــان در زمينــه آخرين ارقام پرداخت شــده 
تسهيالت كرونا در اســتان گفت: به تعداد 10هزار 
و568 طرح تســهيالت به مبلــغ 134ميليارد تومان 
با نــرخ 12درصــد و تعداد اشــتغال 13هزارو763

پرداخت شده است.
اســتان  رفاه اجتماعــى  و  كار  تعــاون،  مديــركل 
درخصوص تســهيالت اشتغال استان در سال 1400

افزود: منابع بند الف تبصره 18 قانون بودجه حدود 
هزارميليارد تومان تســهيالت رونق توليد و جهش 
توليد به صورت شــناور، تسهيالت مشاغل خانگى 
53ميليــارد تومــان با نــرخ 4درصد، تســهيالت 
خوداشــتغالى، مددجويان امداد340 ميليارد تومان با 
نرخ 4 درصد، تسهيالت خوداشــتغالى مددجويان 
بهزيستى 167ميليارد تومان با نرخ 4 درصد، برگشت 
اقساط تسهيالت روستايى حدود 60 ميليارد تومان با 
نرخ 6 و 10درصد و تسهيالت اشتغالزاى بنيادبركت، 
بسيج سازندگى و بنيادشهيد، تسهيالت كرونا جهت 

واحدهاى آسيب ديده از ويروس كرونا به متقاضيان 
در استان وجود دارد.

وى در پايان از كسب رتبه نخست اداره كل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى استان همدان در مجموع شاخص هاى 
عمومى و اختصاصى جشنواره شهيدرجايى در بين 
65 دســتگاه شركت كننده استان خبر داد و گفت: در 
يك سال گذشته تاكنون اين اداره كل با همت تمامى 
همكاران محترم در حوزه مختلف رتبه هاى ممتاز و 
برتر كشورى و استانى را كسب كرده است كه ضمن 
قدردانى از زحمات امامى همكاران در ادارات ستادى 
و اجرايى، موفقيت به دســت آمده را حاصل تالش 
مجموعه همكاران و مرهون خدمات رسانى مناسب 

آنان به مردم شريف استان مى دانيم.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان همدان:

10تعاونى برتر معرفى شدند
■ اقتصاد تعاون عدالت محور و زيرساخت اقتصاد مقاومتى است

تعاونى هاى برگزيده
14 طرح روستا تعاون
خوشه پرتو شهر مالير

دامدارى مزرعه سبز تويسركان
زيباگستر خوش فرم

كيمياگستران نمونه كوهستان
كوشش كاران آرياز

توليدى مبلمان كاج مالير بهينه سازان مجلل 
مهرشاپرك مالير

مبل ومنبت تشريفات تويسركان
تأمين نياز دفاتر پيشخوان سيفيه

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

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

برابر رأي شــماره 1400/1085 مورخ 1400/06/03 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات 
عبدالكريم  فرزند  ايرانپور  جهاندار  آقاى  متقاضي  بالمعارض  مالكانه 
به شماره شناســنامه 350 صادره از اســدآباد در ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى آبى محاط  به مســاحت 23313/93 مترمربع 
در قســمتى از پالك 107 اصلي واقع در اسدآباد – اراضى روستاى 
قادرآباد خريداري از مالك رســمي آقــاى محمدابراهيم ابراهيمى 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو مــاه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 (م الف 171)
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 پس از تغييــر و تحوالت در رأس هيأت 
واليبال اســتان، آرامش، اتحــاد و همدلى در 
خانواده سروقامتان همدانى ايجاد شده است.

رشــته واليبال را در ورزش كشــور پس از 
2 رشــته فوتبال و كشــتى مى توان به عنوان 

سومين ورزش پرمخاطب نام برد.
پس از درخشش اين رشته ورزشى در زمان 
والسكو ســرمربى آرژانتينى خود و قهرمانى 
در آسيا و حضور در المپيك جو بسيار مثبتى 
در جامعه واليبال كشــورمان راه افتاد كه تا به 

امروز هم مى توان اين اثرات را حس كرد.
امروز خانواده هاى ايرانى ميل و رغبت زيادى 
به رشــته واليبال پيدا كرده اند و اين رشته به 
انتخاب هاى نخســت آنها براى فرزندان شان 

تبديل شده است.
استان همدان هم با داشتن بازيكنان ملى پوش 
در سال هاى نه چندان دور يكى از قطب هاى 
اين رشته ورزشى در ايران بود، اما به يكباره 
مديريت بحث برانگيز و نبود اتحاد و همدلى 
در جامعه واليبال استان همدان موجب ركود 

و عقب گرد اين رشته ورزشى شد.
پس از برگزارى انتخابات هيأت واليبال استان 
همدان در سال 1400 حميد بادامى نجات به 
عنوان رئيــس هيأت واليبال اســتان همدان 

انتخاب شد.
اين اتفاق در مدت زمان كوتاه موجب شد تا 
اتفاقات خوبى در واليبال استان رقم بخورد و 
با بازگشت آرامش به جامعه واليبال، اتحاد و 

همدلى خوبى نيز در اين خانواده ايجاد شد.

تغييــر اركان هيــأت واليبال و اســتفاده از 
نيروهاى جوان، پرتالش و برنامه محور بودن 
رياست جديد واليبال نشــان دهنده روزهاى 

خوبى براى واليبال استان همدان است.
رئيس هيــأت واليبال اســتان در گفت وگو 
با مهر با بيان اينكه به دنبال توســعه و رشــد 
اين رشــته ورزشى هســتيم، گفت: با توجه 
به شرايط كوهســتانى همدان از گذشته تا به 
امروز همدان در رشــته هاى سالنى همچون 
واليبــال، بســكتبال، هندبــال و هاكى جزو 

قطب هاى كشور بوده است.
حميــد بادامى نجات افزود: همدان در واليبال 
داراى عقبه بســيار قوى بوده و پيشكسوتان 
بزرگى در رشــته واليبال داريم كه افتخارات 
زيادى براى ورزش اســتان همدان كســب 

كرده اند.
وى بــا بيان اينكه همــدان مى تواند به قطب 
واليبال كشور تبديل شود، گفت: امروز اقبال 
جامعه نســبت به واليبال نســبت به گذشته 
بســيار افزايش پيدا كرده و خانواده ها ديدگاه 
بســيار مثبتى به اين رشــته ورزشى دارند. با 
جديت مى گويم اســتان همدان سرشــار از 
استعدادهاى ناب در رشــته واليبال است كه 

نيازمند توجه و برنامه ريزى هستند.
رئيس هيأت واليبال اســتان بــا بيان اينكه به 
دنبال تحول در رشــته واليبال هستيم، افزود: 
از روزى كــه به عنوان رئيــس هيأت واليبال 
توانستم اعتماد اعضا را جلب كنم با رويكرد 
برنامه كوتاه مدت و بلندمدت به دنبال تحول 

واليبال استان هستم.
وى بيان كرد: افزايــش تعداد مربيان، داوران 
و به روزرسانى علم مربيان از اهداف ما براى 
هيأت واليبال اســتان همدان اســت. امروز 
اســتعداديابى ورزشــى در دنيا به يك علم 
تبديل شــده و ما در گام نخست به دنبال اين 
هستيم تا اســتعداديابى در سطح استان را در 

دستور كار قرار دهيم.
بادامى نجــات با بيان اينكه بيــش از 5 هزار 
واليباليست رسمى داراى كارت بيمه ورزشى 
در هيــأت واليبال در گذشــته فعال بوده اند، 
گفت: اعتقاد ما اين اســت كه جامعه واليبال 
اســتان بســيار بيشــتر از اين تعداد است و 
اميدواريم هرچه زودتر با فروكش كردن موج 
جديد كرونــا به صورت محدود و با رعايت 
پروتكل ها بتوانيــم فعاليت هاى خود را آغاز 

كنيم.
وى بــا بيان اينكــه به دنبــال ورود ورزش 
واليبــال بــه صــورت كامــًال آكادميك در 
هستيم،  همدان  شهردارى  شهروندى  ورزش 
افــزود: طبــق صحبت هايى كه با ســازمان 
شــهردارى  ورزشــى  و  اجتماعى  فرهنگى، 
همدان داشــته ايم واليبال به عنوان يك رشته 
تخصصــى در تمام محالت همــدان برگزار 
مى شود. گسترش اين رشته ورزشى در سطح 
كوچه و محله هاى شــهر موجب مى شود تا 
بتوانيم اســتعدادهاى زيادى را جذب واليبال 

استان همدان كنيم.
بادامى نجات بيان كرد: به دنبال اين هســتيم 

تا در هر پارك محلــه اى و پارك هاى بزرگ 
شــهرمان با تعامــل و تفاهم با شــهردارى 
يك فضاى واليبال ايجاد شــود كه خود اين 

موضوع هم به رشد واليبال كمك مى كند.
وى بــا اشــاره بــه لــزوم تفاهم نامــه بــا 
آموزش وپرورش گفت: يكــى از برنامه هاى 
مــا پس از بازگشــايى مــدارس در صورت 
با  تفاهم نامــه هيأت  امضاى  كرونــا  كاهش 
آموزش وپرورش اســت تا بتوانيم از ظرفيت 
مدارس هم نهايت اســتفاده را ببريم. واليبال 
يكى از رشته هاى پرمخاطب مدارس بوده كه 
همواره در زنگ هاى ورزش دانش آموزان از 
آن استقبال مى كنند حتى مى توان در روزهاى 
تعطيل نيز از ظرفيت حياط مدارس اســتفاده 

كرد.
بادامــى نجات با بيان اينكه به دنبال تيم دارى 
و بخش حرفه اى هم هســتيم ، افزود: يكى از 
جدى ترين مباحثى كه موجب رشد يك رشته 
ورزشى و ايجاد هيجان در شهر مى شود بحث 
تيم دارى در ليگ هاى مختلف حرفه اى است. 
روزگارى كــه همدان در واليبــال تيم دارى 
مى كــرد جمعيت چنــد هزار نفــرى براى 
تماشاى بازى ها به ســالن ابن سينا مى آمدند 
بزودى با ايجاد بســتر مناســب و پيدا كردن 
اسپانسر در بحث ورزش قهرمانى و حرفه اى 

نيز قدم هاى بزرگى برخواهيم داشت.
وى با بيــان اينكه امروز پيشــرفت ورزش 
بــدون برنامه محور بودن غيرممكن اســت، 
گفت: اميدواريم با عنايــت پروردگار متعال 
هرچه زودتر از شــر ويروس كرونا خالص 
شــويم تا بتوانيم با خاطرى آسوده فعاليت ها 

و برنامه هاى هيأت را پيش ببريم.
رئيــس هيأت واليبال اســتان بيــان كرد: در 
چندســال اخير طبق آمار و ارزشــيابى هاى 
فدراســيون و اداره كل ورزش وجوانان استان 
هيأت واليبال اســتان همدان بــه هيچ وجه 
جايگاه مناســبى نداشته، اما ما با برنامه ريزى 
دقيــق به دنبال اين هســتيم تــا در آينده نه 
چنــدان دور همدان به قطب واليبال كشــور 

تبديل شود.
با اين تفاســير و تزريق خون جديد به بدنه 
هيأت واليبال استان همدان اميدواريم واليبال 
اســتان همچون گذشــته بتواند در آســمان 
ورزش كشور خوش بدرخشد و نمونه هايى 
نظير آرمين تشكرى باز هم از همدان در تيم 
ملى بازى كنند و بــرگ زرينى بر افتخارات 

واليبال همدان باشند.

خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

ژيمناستيك كار همدانى در اردوى تيم ملى 
 سيد اميرحسين حسينى ورزشكار نخبه همدانى به اردوى تيم ملى 

ترامپولين دعوت شد.
نخستين مرحله اردوى آمادگى تيم ملى ترامپولين در رده سنى 17 الى 
21ســال از 15شهريور آغاز شده و تا 26 شهريورماه جارى به صورت 

مجازى و آنالين زيرنظر مربيان تيم ملى ژيمناستيك برگزار مى شود.
رئيس هيأت ژيمناستيك استان با بيان اين خبر گفت: در اين اردو نفرات 
دعوت شده به اردوى تيم ملى در مراكز يا شهرستان محل اقامت خود، 
تمرينات مدنظر ســرمربى تيم ملى را به صورت آنالين فراگرفته و در 

مدت زمان مشخص انجام مى دهند. 
پارساجو افزود: سيد اميرحسين حســينى ورزشكار شايسته استان به 

عنوان تنها ورزشكار همدان در اين اردو شركت مى كند.
الزم به يادآورى است كه سرمربيگرى تيم ملى ترامپولين برعهده ناصر 
خضرى اســت و فرشــاد فرهانى به عنوان مربى استان همدان در اين 

اردو حضور دارد.
ترامپولين يكى از رشــته هاى ورزش ژيمناســتيك است كه بر روى 
تشــك فنرى برگزار مى شود و ورزشــكاران با انجام پرش و حركات 

نمايشى(پشتك وارو) امتياز كسب مى كنند.
مســابقات اين رشته كه به صورت يك نفرى و 2 نفرى انجام مى شود 
براى نخستين بار در ســال 2هزار ميالدى به عنوان يكى از بخش هاى 

ورزش ژيمناستيك به بازى هاى المپيك سيدنى استراليا راه يافت.

هيأت ناشنوايان در بهار فعال شد
 بزودى هيأت ورزش هاى ناشــنوايان در شهرستان بهار راه اندازى 

مى شود.
رئيس اداره ورزش وجوانان بهــار با بيان اين خبر گفت: حضور افراد 
داراى معلوليت در جامعه و ســوق دادن اين عزيزان به سمت ورزش 
چه از لحاظ جســمى و چه از لحاظ روحى بسيار مؤثر است و امروزه 
تحقيقات نشان داده اســت كه ورزش نقش بسزايى در توانمندسازى 

افراد داراى معلوليت ايفا مى نمايد.
عليرضا صفى زاده راه اندازى اين هيأت را نقطه عطفى در زمينه ورزش 
اين قشر از جامعه دانست و افزود: در حال حاضر بيش از 200 ناشنوا در 
شهرستان بهار زندگى مى كنند و نياز است ورزش ناشنوايان شهرستان 
فعال شــود. وى گفت: تا حدودى ورزشــكاران ناشــنوا و كم شنواى 
شهرستان شناسايى شده اند و متأسفانه اين عزيزان به دليل نبود ساختار 
هيأت تمرينات خود را در بسيارى از رشته هاى ورزشى در همدان انجام 
مى دهند و انشاءا... بزودى با همكارى هيأت استان ورزشكاران ناشنوا و 
كم شنواى شهرستان ساماندهى مى شوند.صفى زاده همچنين بيان كرد: با  
برنامه ريزى هاى انجام شده و با همكارى دستگاه هاى اجرايى بخصوص 
بهزيستى اميدواريم ناشنوايان و كم شنوايان شهرستان به راحتى بتوانند 
تمرينات خود را در شهرستان ادامه دهند و با پشتكار خود در رده هاى 

نخست كشورى و استانى قرار بگيرند.

رئيس هيأت فوتبال استان همدان:
تعيين تكليف تيم فوتبال پاس 

بر عهده دستگاه ورزش استان است
 رئيس هيأت فوتبال استان همدان گفت: تعيين تكليف تيم فوتبال 
پاس همدان براى حضور در مسابقات برعهده اداره كل ورزش و جوانان 

استان همدان است.
عباس صوفى در گفت وگو با مهر با اشاره به وضعيت تيم فوتبال پاس 
همدان گفت: هيأت فوتبال استان همدان در سال هاى اخير همواره حامى 
تيم هاى فوتبال اســتان بوده و تا جايى كه در توان داشتيم با ارتباطات 

مشكالت در فدراسيون رفع و رجوع كرده ايم.
وى افزود: در تمام ســال هايى كه پاس در همدان حضور داشــته و در 
دوران مديريت بنده هيأت فوتبال اســتان همدان يكى از حاميان اصلى 
پاس بوده است. رئيس هيأت فوتبال استان همدان با بيان اينكه باز هم 
با تمام توان حامى تيم فوتبال پاس همدان خواهيم بود، گفت: در بحث 
محاكم فدراســيون همواره در راى هايى كه به ضرر پاس صادر شده با 

قدرت ورود كرده ايم.
صوفى بيان كرد: در رأى هفته هاى اخير كه پاس را محكوم به تبانى كرده 
بودند با درخواست هواداران ورود كرديم و خدا را شاكريم كه در نهايت 

در كميته استيناف پاس تبرئه شد.
وى با اشــاره به تعيين تكليف وضعيت تيم فوتبال پاس همدان گفت: 
خوشبختانه مدير توانمند و ورزشى سكان هدايت دستگاه ورزش استان 
را در اختيار دارد انتظار مى رود كه به زودى وضعيت تيم بزرگ پاس را 

با درايت و دانش خود تعيين تكليف كند.

تيم فوتبال شهردارى همدان فروشى نيست 
 فروش تيم فوتبال شــهردارى شايعه بوده و اين تيم فروشى نيست 
و شوراى اسالمى شهر همدان با تمام توان از حضور تيم در ليگ دسته 

يك فوتبال كشور حمايت مى كند.
ــا  ــدان ب ــالمى هم ــوراى اس ــه ش ــيون برنامه وبودج ــس كميس رئي
بيــان ايــن مطلــب بــه مهــر، گفــت: اعضــاى ششــمين دوره شــوراى 
اســالمى شــهر همــدان قاطعانــه از حضــور تيــم فوتبال شــهردارى در 
ليــگ دســته يــك فوتبــال كشــور حمايــت مى كنــد. نظــر اعضــاى 
شــوراى اســالمى شــهر همــدان كامــًال بــه تيــم فوتبــال شــهردارى 
مثبــت بــوده و از شــور و شــعفى كــه از صعــود ايــن تيــم بــا زحمات 
ــه  ــال كشــور در ســطح شــهر ب ــه ليــگ دســته يــك فوتب ــراوان ب ف

ــد. ــت مى كن ــده حماي وجــود آم
اكبر كاووســى افزود: كادرفنى بومى و با دانش فصل گذشته را حفظ 
كرده ايم و شاكله اصلى تيم فوتبال شهردارى نيز همچون فصل گذشته 
از ظرفيت بومى استفاده مى شود و اميدواريم در ليگ دسته يك نيز شاهد 

درخشش تيم فوتبال شهردارى همدان باشيم.

مربى ايتاليايى به استقالل رسيد
مربى ايتاليايى استقالل در دبى 

به اين تيم ملحق شد
 گابريل پين مربى ايتاليايى مدنظر باشگاه استقالل در دبى به كادرفنى 

و بازيكنان اين تيم ملحق شد. 
اين مربى ايتاليايى ســال ها دستيار چزاره پراندلى بوده و سابقه فعاليت 
در باشگاه هاى مختلف از جمله پارما و فيورنتينا را در كارنامه ورزشى 
خود دارد. وى همچنين به عنوان دســتيار در تيم ملى ايتاليا به مدت 4 

سال فعاليت كرده است.
گفتنى است، اين مربى ايتاليايى با استقبال رسمى صالح مصطفوى مربى 

استقالل و فرزاد مجيدى مدير اجرايى اين تيم، وارد دبى شد. 

رشيد مظاهرى از استقالل جدا شد

 رشــيد مظاهرى ســنگربان اســتقالل كه به دليل دريافت نكردن 
مطالباتش از ســفر به امارات خوددارى كرده بود، قراردادش را با اين 

تيم فسخ كرد.
درحالى كه كاروان استقالل در امارات بسر مى برد، حواشى پيرامون اين 
باشــگاه پيش از ديدار برابر الهالل به اوج خود رسيده و پس از اينكه 
رشيد مظاهرى، محمدحسين مرادمند و محمد دانشگر از سفر به دبى 
خوددارى كرده بودند، اكنون خبر مى رسد كه گلر آبى پوشان قراردادش 

را با اين تيم فسخ كرده است.
مظاهرى كه در هفته هاى گذشته جلسات فراوانى را به همراه وكيلش با 
احمد مددى مديرعامل استقالل برگزار كرد، با مديران باشگاه به توافق 
دست پيدا نكرد. قول ها و وعده هايى كه مديران باشگاه براى پرداخت 
مطالبات اين دروازه بان داده بودند عملى نشد و با اين وجود، مظاهرى 

تصميم گرفت تا در تمرينات تيمش حضور پيدا كند.
گلر آبى ها حتى در اين زمينه نيز يك پست اينستاگرامى منتشر و اعالم 
كرد كه قصد دارد به فوتبالش در استقالل ادامه دهد. اما روز گذشته اين 
دروازه بان در حاشيه آخرين تمرين تيم در تهران از پرويز مظلومى عضو 
هيأت مديره باشگاه خواست تا به مشكالت مالى بازيكنان توجه كنند 
كه اين بار نيز از سوى مظلومى، تنها قول هايى مبنى بر پرداخت مطالبات 
در روزهاى آينده داده شد. اكنون مظاهرى قراردادش را نيز به صورت 
يك طرفه فسخ كرده است تا بدين ترتيب به نظر برسد وى و استقالل 

به پايان كار خود رسيده اند.
فريبرز محمودزاده، مسئول نقل وانتقاالت سازمان ليگ با تأييد اين خبر 
اعالم كرد كه اين دروازه بان با حضور در محل ســازمان ليگ اين اقدام 

را نهايى كرده است.

تكميل زورخانه رزن در اولويت قرار گرفت
 تكميل و افتتاح زورخانه شهرستان رزن كه از طرح هاى ملى است 

در اولويت اداره ورزش وجوانان قرار گرفت.
رئيس جديد اداره ورزش وجوان شهرســتان رزن در حاشــيه مراسم 
معارفه گفت: نخســتين اولويت ما تكميل و افتتاح زورخانه و افتتاح 
زمين چمن شهرســتان رزن است و تالش مى كنيم مجموعه ورزشى 
بانوان را نيز به بهره بردارى برســانيم. حميدرضا درويشى با قدردانى 
از زحمات مدير پيشــين اين اداره بيان كرد: برنامه هاى ويژه اى براى 
قهرمانى ورزشكاران چه در رشته هاى تيمى و چه در رشته هاى انفرادى 

داريم تا بتوانيم ورزش قهرمانى را در اين شهرستان رونق دهيم.
وى افــزود: براى تعميــر، تجهيز و همچنين افتتــاح پروژه ها نياز به 

اعتبارات ميلياردى داريم .

6 تيم در ليگ كشتى غرب كشور
 نخستين دوره ليگ كشتى استان هاى غرب كشور با حضور 6 تيم از 22 مهرماه آغاز مى شود.

نخســتين دوره رقابت هاى ليگ كشتى آزاد و فرنگى اســتان هاى غرب كشور با هماهنگى هيأت هاى استانى و تأييد فدراسيون، مهرماه 
امسال در همدان كليد مى خورد.

برگزارى اين رقابت ها به پيشــنهاد هيأت كشتى اســتان همدان و با استقبال استان هاى لرستان، ايالم، كردستان و كرمانشاه همراه شد تا 
اين ليگ در رده ســنى نوجوانان برگزار شــود. در روزهاى گذشته نيز استان مركزى براى حضور در اين رقابت ها اعالم آمادگى كرد كه 
با اســتقبال روبه رو شد و با تصويب هيأت هاى كشتى استان هاى غربى اين دوره از مسابقات 22 مهرماه امسال با حضور 6 تيم همدان، 

كرمانشاه، لرستان، كردستان، ايالم و مركزى در همدان آغاز مى شود.
با حضور استان مركزى در اين رقابت ها جدول مسابقات تغيير كرد كه در روزهاى آينده برنامه كامل اين رقابت ها از سوى هيأت كشتى 

استان اعالم مى شود.

همدان ميزبان مسابقات موتورسوارى 
 مسابقات انتخابى تيم ملى موتورسوارى اندرو در همدان برگزار مى شود.

رئيس هيأت موتورسوارى و اتومبيل رانى همدان به همراه دبير كميته اندرو با مازيار ناظمى رئيس فدراسيون موتورسوارى و اتومبيل رانى 
جمهورى اسالمى ايران ديدار و گفت وگو كردند.

اصغر جهانيان با اشــاره به جزئيات اين جلســه گفت: خوشبختانه با حمايت هاى ســيفى در جهت پيگيرى و اقدام به ساخت سكو و 
تجهيز پيست موتورسوارى شهيدمفتح و همچنين توجه مستمر به مشكالت و دغدغه هاى مجموعه هيأت اتفاقات بسيار خوبى در انتظار 
هيأت موتورسوارى و اتومبيل رانى همدان است. وى افزود: با رايزنى هاى صورت گرفته و همچنين وجود زيرساخت هاى موجود براى 

نخستين بار مسابقات انتخابى تيم ملى موتورسوارى اندرو به دليل وجود پيست استاندارد، در همدان برگزار مى شود.
جهانيان بيان كرد: اين مســابقات براى مشخص  شــدن نفرات تيم ملى جهت اعزام به مسابقات جهانى تركيه برگزار مى شود، بنابراين 

اميدواريم نمايندگان استان نيز بتوانند به مسابقات راه پيدا كنند.

نواقص رختكن 
دووميدانى 
برطرف مى شود
 نواقص رختكن دووميدانى در مجموعه 
ورزشــى شــهداى قدس همــدان برطرف 

مى شود.
در  اســتان  ورزش وجوانــان  مديــركل 
هجدهمين جلسه بررسى موانع و مشكالت 
هيأت دووميدانى استان خواهان برنامه ريزى 
صحيح براى تربيت دووميدانى كاران توانمند 

و آتيه دار در رده هاى سنى مختلف شد.
حميدســيفى بــا تقديــر از دبيــر هيــأت 
گفــت:  همــدان  اســتان  دووميدانــى 

ــار و از  ــارز ايث ــوان مصــداق ب ــعود عن مس
ــراى توســعه بيش ازپيــش  خودگذشــتگى ب
ــه  ــت ك ــتان اس ــى در اس ورزش دووميدان
ــز اقدامــات  ــه ني خوشــبختانه در ايــن زمين

ــد. ــام داده ان ــى انج ــيار مثبت بس
ــتر  ــه بيش ــى هرچ ــر معرف ــد ب ــا تأكي وى ب
ــل  ــى در داخ ــم مل ــاى تي ــايت كمپ ه س
ــاى  ــد زواي ــزود: باي و خــارج از كشــور اف
ــه  ــن الزم ــد، بنابراي ــف ورزش را دي مختل
ــاط بيشــتر صنعــت ورزش  ــن مهــم ارتب اي
كارهــاى  انجــام  بــراى  دانشــگاه  بــا 
پژوهشــى مشــترك اســت و اميدواريــم 
ــتر  ــه بيش ــل هرچ ــت و تعام ــگاه مثب ــا ن ب
ــك  ــيايى و المپي ــابقات آس ــم در مس بتواني
اســتان  ورزش  از  قدرتمنــد  نماينــده اى 

ــيم. ــته باش داش

ســيفى در پايــان از رفع نواقــص رختكن 
قدس  شهداى  ورزشى  دووميدانى مجموعه 
همدان خبر داد و گفــت: اميدواريم با رفع 

نواقص جزئــى بتوانيم شــرايط حضور و 
تمرين هرچه بهتر قهرمانان اســتان را فراهم 

كنيم.

واليبال همدان در مسير توسعه

در تاريــخ 16 مــرداد 1400 نــوزاد پســر يــك ماهــه پيچيــده شــده در پتــوى چهارخانــه 
آبــى - كــرم در مقابــل اداره بهزيســتى شهرســتان همــدان رهــا شــده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــى بهزيســتى اســتان وســايل همــراه شــامل ســاك مشــكى 
ــه  ــد.با توج ــى باش ــك م ــان و نم ــدارى ن ــير و مق ــه ش ــك، شيش ــوى شيرخش محت
بــه  اينكــه چنيــن نوزادانــى در محيــط خانوادگــى عــادى مــى تواننــد نهايــت رشــد و 

پيشــرفت حتــى بيشــتر از كــودكان معمولــى را بدســت آورنــد،از والديــن نامبــرده درخواســت دارد جهــت برخــوردارى از حمايــت هــاى ويــژه 
مالــى- مشــاوره اى  بهزيســتى بــه نشــانى: همدان-ميــدان بعثــت- خ شــهيد قهرمانى-شــيرخوارگاه عتــرت مراجعــه و يــا جهــت اخــذ هرگونــه 
ــى اداره  ــط عموم ــا  09208171295 رواب ــرت ي ــيرخوارگاه عت ــد 081 ش ــا 38227086  ك ــماره هاى 38243611 و ي ــا ش ــورت ب ــات و مش اطالع

ــد.  بهزيســتى شهرســتان همــدان تمــاس بگيرن
(م الف 788) 

 اطالعيـــه
 نـوزاد رهـا شده

روابط عمومى اداره كل بهزيستى استان همدان     

كارت دانشجويى به نام ميترا آقاخانى، فرزند نايب احمد، به شماره 
ملى 3860442287 و شماره دانشجويى 9112262003،رشته 

زبان و ادبيات فارسى در مقطع كارشناسى دانشگاه بوعلى سينا. 
همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت پرسنلى به نام مهرى ادبى صحبت، فرزند ابوالقاسم، به 
شماره ملى 3980526003 و شماره پرسنلى 79056106، از اداره 
آموزش و پرورش سردرود مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.



 

Y K

 

فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

جمع آورى نخستين نمونه سنگ مريخى 
توسط "استقامت"

 ناسا با انتشــار تصاويرى جديد موفقيت مريخ نورد استقامت در 
جمع آورى نخستين نمونه سنگ مريخى را تأييد كرد.

بــه گزارش فيز، اين آژانس فضايى در روز دوشــنبه در توييتر خود 
نوشت "گرفتمش" و عكسى نيز از هسته سنگى كه كمى از يك مداد 
ضخيم تر است و داخل لوله مخصوص جمع آورى نمونه قرار دارد، 
منتشــر كرد. ناسا هفته گذشته اعالم كرده بود كه به نظر مى رسد اين 
أموريت به درستى انجام شده است، اما كم نور بودن تصوير به دست 
آمده، موحب مى شد كه محققان نتوانند از قرار گرفتن نمونه در لوله 
آزمايش كامًال مطمئن شــوند، بنابراين آنها بايد تصاوير بهترى با نور 

بهتر ثبت مى كردند و اين كار مستلزم زمان بيشترى بود.

آيا زندگى بدون "هوش مصنوعى" 
امكانپذير است؟

 تاريخچه توســعه هوش مصنوعى پر از فراز و نشيب بوده است 
و در برهه هايــى از زمان  عالقه و بودجه اختصاص داده شــده به آن 
كاهش يافته است. بدون پافشارى دانشمندان اوليه، هوش مصنوعى 
هيچ گاه در وضعيت كنونى قرار نمى گرفت و بخش جدايى ناپذيرى 

از زندگى روزمره ما نمى شد.
به گزارش ادونســد ســاينس، هوش مصنوعى به آســان تر شــدن 
پيشــرفت هاى علمى كمك كرده است و به نظر مى رسد توانايى هاى 
هوش مصنوعى محــدود به قوه تخيل ما و قدرت رايانه ها اســت. 
درحالــى كــه مزاياى هــوش مصنوعى واضح و روشــن اســت، 

اختالف نظرهايى نيز پيرامون اين فناورى وجود دارد.

طراحى حسگر رطوبتى با كاربرد در گلخانه ها
 محققان دانشــگاه صنعتــى اميركبير موفق به طراحى حســگر 
رطوبت نسبى شدند كه به كمِك بلورهاى فوتونى كلوئيدى معكوس 
هيدروژلى بر پايه اكريالميد ســاخته شده و در محيط هايى همچون 
انبــار موادغذايى، گلخانه ها، مرغدارى ها و...قابل اســتفاده و كاربرد 

است.
 به گزارش ايســنا، دانش آموخته دانشگاه صنعتى اميركبير و مجرى 
طرح«ساخت و مشــخصه يابى بلورهاى فوتونى كلوئيدى معكوس 
هيدروژلى برپايه اكريالميد براى حســگرى رطوبت نسبى » گفت: 
با اين پروژه توانســته ايم به يك محصول كامًال بومى دســت پيدا 
كنيــم، زيرا ايــن موضوع يكى از طرح هاى قابــل بحث در دنيا به 

شمار مى رود.

توليد آب آشاميدنى در مريخ
 مهندس مصرى، موفق به ســاخت رباتى شده است كه مى تواند 

در مريخ آب توليد كند.
محمود الكومى موفق به توســعه رباتى به نام"ELU" شده است كه 
اين ربات با جذب هواى مرطوب، فشرده ســازى و قراردادن آن در 

يك فرايند فيلتراسيون 5 مرحله اى، آب آشاميدنى ايجاد مى كند.
به گزارش نشــنال نيوز، الكومى اين ربات را ســاخته است تا ربات 
بتواند در شــرايط آب وهوايى مشابه سياره ســرخ(رطوبت باال، اما 
خشــك) كار كند و آب توليد كند، البته به گفته مهندسان مى توان از 

اين ربات براى حل مشكالت آب در زمين نيز استفاده كرد.
الكومى گفت: هزينه توليد آب از هوا، نســبت به ساير فناورى هاى 

موجود كمتر است. هزينه ساخت ELU حدود 250دالر بود. 

احتمال كشف ويروس در سيارات فرازمينى
 همه گيرى كوويد-19 زندگى افراد را به كلى تغيير داده اســت و 
بدون شك برخى از مردم دوســت دارند كره زمين را ترك كنند، اما 
اكنون دانشــمندى از دانشگاه ايالتى آريزونا مى گويد كه ممكن است 

بتوان در ساير نقاط جهان نيز ويروس ها را يافت.
به گزارش ايسنا، ستاره شــناس و مديرمركز مفاهيم بنيادى در علم 
از دانشگاه ايالتى آريزونا گفت: تصور ما از حيات بيگانه از زندگى 
ميكروبى تا تمدن هاى فوق پيشــرفته متغير اســت. اما ""ديويس"" 
معتقد اســت كه وجود طيف وسيعى از ميكروب ها و ساير عوامل 
ميكروســكوپى براى تشــكيل و ادامه حيات الزم اســت و به نظر 
مى رســد ويروس ها نيز عضوى از اين عوامل مهم براى تشــكيل 

حيات باشند.

فراخوان UNWTO اعالم شد
به روز جهانى گردشگرى 2021 

بپيونديد!
 با توجه به اينكه موضوع روز جهانى گردشگرى 
2021، «گردشگرى براى رشد فراگير است»، سازمان 
جهانى گردشــگرى قصد دارد از عكس و فيلم هاى 
ارســالى تمام عالقه مندان اين حوزه براى پيشــبرد 

اهدافش استفاده كند.
به گــزارش مهر،«گردشــگرى براى رشــد فراگير» 
موضوع روز جهانى گردشگرى 2021 است. جشن 
رسمى امسال به ميزبانى ساحل عاج برگزار مى شود 
و به موضوع توانايى گردشگرى در توسعه همه جانبه 
افراد و نقشى كه در ارتقاى احترام به اقشار مختلف 
جامعه ايفــا مى كند و در عين حال بــراى ميليون ها 
نفر در سراســر جهان فرصت شغلى ايجاد مى كند، 

مى پردازد.
به منظــور نمايش كامل ظرفيت گردشــگرى براى 
ايجاد شــغل براى همه و گردهــم آوردن جوامع، 
سازمان جهانى گردشــگرى به كمك تك تك افراد 

نياز دارد.
عكس هــا و فيلم هــاى باكيفيــت بــا موضــوع 
در  ارزش  زنجيــره  كل  بهتــِر  هرچــه  نمايــش 
ــوغاتى  ــدگان س ــگرى، از توليدكنن ــوزه گردش ح
ــا  ــران اقامتگاه ه ــا مدي ــه ت ــتى گرفت و صنايع دس
را  تصاويــرى  همچنيــن  و  تــور  راهنمايــان  و 
ــد در  ــاد رش ــراى ايج ــگرى ب ــدرت گردش ــه ق ك
ــراى  ــه ب ــى ك كشــورهاى مختلــف و تحــول مثبت

ــد. ــان مى دهن ــت، نش ــرده اس ــاد ك ــردم ايج م
در متن اين فراخوان آمده اســت: مردم در مركز 
همه كارهاى ما هستند و مهمترين سوژه عكس ها 
و فيلم ها به شــمار مى روند. اين مردم هستند كه 
بخش گردشــگرى را تشكيل مى دهند و آن را به 
يك بستر قدرتمند براى رشد و تفاهم بين المللى 
تبديل مى كنند، بنابراين اجازه دهيد مردم ســوژه 
اصلى تصاوير باشند كه شامل كاركنان و كارگران 
بخش گردشــگرى، جوامع محلى و مسافرانى كه 
درگيــر فعاليت ها و رويدادهاى محلى هســتند، 
مى باشــد، همچنيــن براى ارســال تصاوير خود 
توجه داشــته باشــند كه حداقل كيفيت عكس ها 
بايد dpi 300. باشــد و فيلم هاى زير يك دقيقه 

هم با كيفيت حداقل ١٠٨٠p  باشد.
عالقه منــدان مى تواننــد عكس هــا و ويدئوهــاى 
مطابق بــا موارد بــاال را انتخاب كننــد و آن را به
 comm@unwto.org ارسال كنند. در موضوع 
ايميل عنوان footage 2021 WTD  و اطالعات 

تماس بايد وارد شود.

معاون گردشگرى تأكيد كرد
نظارت دقيق بر خدمات الزمه اعتمادسازى 

در گردشگرى
 معاون گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى گفــت: رعايت كامل 
ضوابط و شــيوه نامه هاى بهداشــتى در تمام تأسيسات گردشگرى و 
نظارت دقيق بر نحوه فعاليت آنها، الزمه اطمينان بخشى و اعتمادسازى 

دوباره در صنعت گردشگرى آسيب ديده از همه گيرى كروناست.
به گزارش روابط عمومى معاونت گردشــگرى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى، ولى تيمورى در نشست تخصصى تهيه 
و تدوين ضوابــط ارزيابى و درجه بندى مراكز تفريحى و ســرگرمى 
گردشــگرى با هدف نهايى كردن پيشــنويس ضوابط مزبور در محل 
ســالن خليج فارس معاونت گردشــگرى افزود: آنچه در ايام كرونا و 
پســاكرونا در صنعت گردشگرى كشور و سراســر دنيا حايز اهميت 
اســت؛ جلب اطمينان گردشــگران اســت كه اين امر تنها به صورت 
ريشــه اى و عميق با نظارت كامل و دقيق بر نحوه ارائه خدمات منطبق 

با ضوابط بهداشتى ميسر مى شود.
وى افزود: چنانچه سفر در چارچوب ضوابط تعريف شده و در بسترى 
ايمــن و با نظارت كامل انجام شــود؛ امكان دفاع از فعاليت بانشــاط 
همه حلقه هاى زنجيره خدمات ســفر در سطح تصميم گيران مرتبط در 
كشور و نيز براى جذب گردشگران خارجى براى متوليان اين صنعت 

فراهم مى آيد.
تيمورى با بيان اينكه نحوه آموزش و فرهنگ ســازى ســفر در قالب 
جديد و تحت شــرايط بحران كرونا نيازمند همكارى ســاير نهادهاى 
تأثيرگذار و متولى اين امر از جمله صداوسيماســت، گفت: نياز امروز 
در حوزه گردشــگرى آموزش نحوه سفر برنامه ريزى شده، كنترل شده 
و ضابطه مند منطبق با استانداردها و ضوابطى است كه بايد به صورت 
دوسويه توســط مردم به عنوان گردشــگران و تأسيسات گردشگرى 

رعايت شود.
معاون گردشــگرى در اين نشســت تخصصى تدويــن ضوابط دقيق 
را يكــى ديگر از عواملى دانســت كه در ارتقــاى كيفيت خدمات و 
اعتمادســازى در نزد گردشگران اهميت بااليى دارد، به گفته وى البته 
تدوين ضوابط دقيق هم بايد با نظارت بر اجراى صحيح در تأسيسات 

گردشگرى در فرايند ارزيابى همراه باشد.
تيمــورى بيــان كــرد: درجه بندى تأسيســات گردشــگرى در ايران 
نخستين بار براى هتل ها و بر مبناى ضوابط معمارى و مهندسى مصوب 
سال 1346 وزارت كشــور صورت پذيرفت و در سال 1386 سازمان 
گردشگرى وقت تغييراتى در آن ايجاد كرد و درمجموع تا سال 1396 
به طوركلى از مجموع مصاديق 29گانه تأسيســات گردشگرى صرفًا 4 
مــورد داراى ضابطه خاص ارزيابى و درجه بندى بود كه آن هم نياز به 

بازنگرى و اصالح داشت.
معاون گردشــگرى با اشــاره به ماهيت اين ضوابط، گفت: در ضوابط 
پيشــين عمدتًا شــاخص ها و ضوابط معمارى و مهندسى و معيارهاى 
متريك مبناى درجه بندى قرار مى گرفت، ليكن به دليل ظهور و گسترش 
رويكردهاى نوين در ارزيابى و درجه بندى تأسيســات گردشگرى و 
لزوم توجه به معيارهايى نظير كيفيت خدمات و رضايتمندى مشتريان، 
پاسخگويى در قبال خواسته ها و انتظارات جامعه محلى از طريق توجه 
به شاخص هاى توسعه پايدار و رعايت مالحظات مربوط به دسترسى 
و بهره مندى همه اقشــار جامعه به ويژه معلوالن و افراد كم توان، رشد 
چشــمگير فناورى هاى اطالعات و ارتباطات و جايــگاه آن در ارائه 
خدمات به گردشــگران، بازنگرى ضوابط قبلى و تســريع در تدوين 
ضوابط براى تأسيســات فاقد ضابطه امــرى ضرورى و اجتناب ناپذير 

بود.
وى افــزود: بنابرايــن معاونــت گردشــگرى پــس از بررســى نظام هــاى 
و  گردشــگرپذير  مطــرح  كشــورهاى  در  درجه بنــدى  مختلــف 
ــاى  ــدام از نظام ه ــى هرك ــاخص هاى اصل ــا و ش ــاى روش ه احص
ــبت  ــق، نس ــورهاى موف ــدل كش ــه و م ــام از تجرب ــا اله ــور، ب مزب
هتل آپارتمان هــا،  هتل هــا،  ضوابــط  تدويــن  و  اصــالح  بــه 
اقامتگاه هــاى  بوم گــردى،  اقامتگاه هــاى  ســنتى،  ســفره خانه هاى 

ســنتى و هتل بوتيك هــا و ابــالغ آن اقــدام كــرد.
تيمورى بــا بيان اينكــه در حال حاضر تدوين ضوابــط ارزيابى و 
درجه بندى مراكز تفريحى و ســرگرمى، مجتمع هاى گردشــگرى و 
زائرســراها در دســتور كار قرار دارد، بيان كرد: يكــى از الزامات 
توســعه صنعت گردشــگرى، ارائه خدمات اســتاندارد و باكيفيت 
به گردشــگران در بخش هــاى مختلف خدماتــى به ويژه در بخش 

است. ميهمان نوازى 
 از اين رو تهيه ضوابط موردنياز به عنوان چارچوبى قانونى با ترســيم 
استانداردها، تعاريف دقيق و خط ومشــى موردنياز فعاليت تأسيسات 
گردشــگرى عامل ارتقاى خدمات به شــمار مى آيد و سبب مى شود 
امكانات موردنياز گردشــگران از قبيل اقامت، آسايش، تفريحات، غذا 
و نوشــيدنى در سطحى مطلوب ارائه شــود و نظارت بر ارائه چنين 

خدماتى هم ضابطه مند شود.
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باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
دو چشمم درد چشمانت بچيناد                               مبو روجى كه چشمم ته مبيناد
شنيدم رفتى و يارى گرفتى                                       اگر گوشم شنيد چشمم مبيناد

زين
درج

س 
كرف

تپه
گل  هار
 ب

باد
سد  آ

   ا
وند

قها
   

ين
امن

 ف
زن

 ر
گ

راهن
بود  

 ك
وند

 نها
  

ان
سرك

توي
 

الير
 م

د  ان
هم

تان
رس

شه

33 33 36 38 37 38 37 36 38 36 36 37
20 15  11  14  14  15  16  13  14  16  15 13
30 30 35 30 35 35 35 35 35 35 30 35

■ حديث:
امام كاظم(ع):

از خرج كردن در راه طاعت خدا دريغ مكن كه [ال جرم] دو چندان آن را در راه 
معصيت خدا خرج خواهى كرد.       

تحف العقول : 408

 گشــايش دفتر نمايندگى يونسكو در همدان كه 
شهريورماه سال 1399 با پيگيرى مجدانه شهردارى 
درحال به وقوع پيوســتن بود به يكباره در هاله اى از 

ابهام فرو رفت. 
اما اكنون نايب رئيس شوراى شهر ششم، از ضرورت 
آسيب شناسى اســتقرار دفتر يونسكو در همدان در 
آخرين نشست كميسيون گردشگرى همدان سخن 
گفته است و اين بيانگر آن است كه شايد اين موضوع 

بار ديگر مسير اجرايى شدن را به خود ببيند.
در اين نشســت ســعيد نظرى با اشــاره بــه اينكه 
اســتقرار دفتر نمايندگى يونســكو در شهر همدان 
بايد آسيب شناسى شود؛ گفت: درصورت اعالم نظر 
كارشناسانه مبنى بر مفيد بودن استقرار اين دفتر، بايد 

اين مهم مورد پيگيرى قرارگيرد.
وى خطاب به مسئوالن اســتان و مديران شهردارى 
بيان كرد: براى دوران پساكرونا بايد برنامه ريزى مدون 

و جامعى تدوين شود.
كارشناســان معتقدنــد ايجاد اين دفتــر در همدان 
مى توانســت قطع به يقيــن دروازه جهانى را براى 
رونق گردشگرى پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين 
ايجاد كند. ايجاد دفتر نمايندگى يونسكو در همدان 
نه تنها شبكه هاى گردشگرى در غرب كشور را شكل 
مى دهد، بلكه فصل جديدى براى معرفى هرچه بهتر 
ميراث تاريخى استان هاى غرب نشين به جهانيان را 
مى تواند مهيا سازد.  از آنجا كه مسئوالن اجرايى استان 
همواره كوشــيده اند تا تدوين برنامه جامع توســعه 
گردشگرى در اين استان را به عرصه هاى بين المللى 
گسترش دهند، از اين رو ايجاد دفتر يونسكو در همدان 
دريچه اى براى جهانى شــدن در اين حوزه است. به 
گفته كارشناســان گردشگرى؛ استراتژى هاى توسعه 
گردشگرى در قالب توســعه محصول و بازاريابى، 
نيروى انسانى، كسب وكارهاى گردشگرى، تأسيسات 
و خدمات، زيرساخت ها، مديريت، سرمايه گذارى و 
توسعه آمايشى و بهره مندى از ظرفيت ها و كمك هاى 
بين المللى مى تواند از مزيت هاى مهم در شكل گيرى 
دفتر نمايندگى يونســكو در همدان باشــد، اما اين 

مصوبه تا امروز همچنان مسكوت ماند. 
 جاده ابريشم؛ سرآغاز اهداف شكل گيرى 

دفتر يونسكو
اجالس جهانى گردشــگرى مهرماه ســال 1398 با 

حضور40 ميهمان از 14 كشور در 
همدان برگزار شد و اين اجالس 
بهانه اى شــد تا مسئوالن اجرايى 
استان درصدد شــكل گيرى دفتر 
نمايندگى يونســكو در اين شهر 

باشند.
اجالســى كه هــدف از ميزبانى 
همدان ثبت جهانى يكى از آثار اين 
استان بود هرچند تاكنون عملياتى 
نشده و همگان بر اين باورند كه 
با ايجاد دفتر نمايندگى يونســكو 
در اين شــهر مى توان به اين مهم 

دست يافت.
افــزون بر اينكه مســئوالن مركز 

ميراث جهانى يونســكو در اين اجالس بارها عنوان 
كردند كه همدان درگذشته در مسير چهارراه فرهنگى 
جاده ابريشم قرار داشته و از اين نظر هم موردتوجه 
يونسكو است و هم براى نقشى كه مى تواند در آينده 
در راســتاى اهداف اجراى اين طرح خواهد داشت، 

مى طلبد  بنابراين  دارد،  اهميــت 
تا بــا پيگيرى هــاى مجدانه در 
ايجاد دفتر نمايندگى يونسكو در 
همدان، مسير را براى شكل گيرى 
زمينه هاى الزم براى ثبت جهانى 

آثار اين استان هموار ساخت.
آغاز  و  مهرمــاه 1398   

همكارى يونسكو
مهرمــاه ســال 1398 بــود كه 
كميســيون  همكارى  تفاهم نامه 
شهردارى  با  يونســكو  فرهنگى 
همــدان در آيين اجالس جهانى 
راه ابريشم در اين شهر منعقد شد. 
در متن اين تفاهم نامه آمده است: 
كميســيون متعهد اســت در اجراى موضوعات اين 
تفاهم نامه از همه ظرفيت هاى ملى و بين المللى خود 
اســتفاده كند، همچنين شهردارى همدان متعهد شد 
تمام هزينه هاى مرتبط با موضوعات مورد تفاهم نامه 
را كه در قراردادهايى مجزا منعقد شــده را نسبت به 

سهم خود تأمين كند.
طرفين تعهد كردند به منظور هدفمندسازى و نيل به 
نتيجه نهايى تا پيش از انعقاد قراردادهاى رســمى در 
هر يك از موضوعات تفاهم نامه كميته كارى مشتركى 

تشكيل دهند. 
 رؤياى جهانى شدن همدان با يونسكو در 

مسير واقعيت
ثبت جهانى آثار همدان به رؤياى ســال هاى گذشته 
تبديل شــده اســت به ويژه اينكه گردشگرى محور 

اصلى توسعه و رونق اين شهر به شمار مى رود.
مسئوالن اجرايى همدان در سال هاى اخير با ميزبانى 
همايش هــا و كنفرانس هاى بين المللــى با رويكرد 
گردشــگرى سعى داشته اند تا نســبت به شناساندن 
ظرفيت هــاى تاريخى و گردشــگرى اين شــهر به 

جهانيان تالش كنند.
چه بســا ايجاد دفتر منطقه اى يونســكو در همدان، 
ســرآغاز معرفى جهانى شــدن همدان خواهد بود 
چراكه اين شــهر بخشى از هويت و شناسنامه ايران 

است. 

 ابعاد اجتماعى، سياسى و علمى شهيدمدنى فقط 
منحصر به برخوردهاى ايشــان در همدان نيســت، 

انقالب  نهضت  در  ايشان  بلكه 
اسالمى و پيروزى آن نيز به طور 

شاخصى تأثيرگذار بودند.
بــه گــزارش ايســنا، محمود 
قديمى  بازاريان  از  مســگريان 
همدان اســت كه سبقه طوالنى 
در عرصه هاى مختلف فرهنگى 
و اجتماعى دارد هم اكنون عنوان 
رئيس شــوراى شــهر همدان 
به وى اختصاص يافته اســت. 
وى دوران جوانــى خود را با 
آيت ا... شهيدمدنى سپرى كرده 
و حرف هاى گفتنى بسيارى از 
ايشــان دارد كه براى مخاطبان 

جالب خواهد بود.
آيت ا...  شهيد  *شخصيت 
مدنى را چگونه شناختيد؟

اعتقادى  ويژگى هــاى  از  يكى 
آيــت ا... مدنى(ره) مبــارزه با 
خرافات بود. در ســال هاى انقالب شــايعه شد كه 
عكس امام(ره) در ماه ديده  شــده است. همه مردم 

اشــتياق داشتند كه به يك  شكلى قرص ماه را ببينند 
تا بتوانند عكس امام(ره) را مشــاهده كنند. ايشان به  
شدت با اين مســأله مخالفت و مبارزه كردند و در 

واقع اعتقادات مردم از اين خرافه را تطهير كردند.
وقتــى شــهيدمدنى در همــدان بودنــد من يك 
برداشت هايى از رفتار و برخورد اجتماعى و علمى 
ايشان داشــتم، هنگامى كه به قم مهاجرت كردم نيز 
مطالب ديگرى درباره ابعاد شــخصيتى ايشــان به 
دســت آوردم و در آخر نيز كــه توفيق حضور در 
عراق و شــهر نجف را پيدا كــردم متوجه مطالب 
ديگرى درباره شــخصيت ايشان شــدم كه خيلى 
وســيع تر از شناخت ما نسبت به تأثيرات اجتماعى 

و سياسى ايشان بود.
نقــش شــهيدمدنى در اســتقبال از امــام(ره) در 
نجف اشرف و در آن برهه، بسيار حساس و مهم بود. 
آن زمان علماى بزرگى در اين شهر زندگى مى كردند 
و هدف از تبعيد مرحــوم امام(ره) به نجف نيز اين 
بود كه ايشان را در موقعيتى پايين تر از علماى ديگر 
قرار دهند، اما ما مى بينيم به طور عجيبى ايشــان در 

نجف رشد مى كنند و مهمتر اينكه مطرح مى شوند.
بين اهل فضل و حوزه هاى علميه، عمده ترين اقدام 

در پشــتيبانى از حركت امام(ره)، اســتقبال بى نظير 
شهيدمدنى بود.

شــهيدمدنى آن زمان جايگاه بســيار ويژه اى داشتند 
به عنوان  مثال وقتى آقاى خويى نمى توانســت براى 
اقامه نمازجماعت حاضر شــود شهيدمدنى به  جاى 
ايشان نماز را اقامه مى كردند داشتن چنين جايگاهى 

در حوزه هاى علميه بسيار مهم است.
شــهيدمدنى هنگامى كــه امام(ره) بــه نجف تبعيد 
مى شــوند تمام مجالس درسشان را ترك مى كنند و 
به همراه آيت ا... راستين كاشانى در درس حضرت 
امام(ره) حاضر مى شــوند. ايشان فردى بودند كه به  
عنوان يك مــدرس با اين محبوبيت و خصوصيات 
موقعيت خود را متزلزل مى كند و به درس امام(ره) 
مى آيد و آنچه در توان داشــته اســت در تقويت و 
مرجعيت امام(ره) به كار مى گيرد، البته اين كارها را 

به همراه آيت ا... راستين كاشانى انجام داده اند.
شــهيدمدنى در پيروزى انقالب اسالمى چه نقشى 

داشت؟
 ابعاد اجتماعى، سياســى و علمى شهيدمدنى فقط 
منحصر به برخوردهاى ايشان در همدان نيست، بلكه 
ايشــان در نهضت انقالب اسالمى و پيروزى آن نيز 

به طور شاخصى تأثيرگذار بودند.
اســتقبال از شــهيدمدنى در همــدان، يك حركت 
تاريخــى بــزرگ و تأثيرگــذار در تقويت انقالب 
اسالمى بود. ايشان محور انقالب در همدان شدند. 
اعمال و رفتار شهيدمدنى بسيار جاذب بود و نشان 
مى داد كه ايشان يك جامعه شناس به تمام معنا هستند 
چراكه در مواجهه بــا هركس به اقتضاى خودش و 

شخصيت وى رفتار مى كرد.
براى مثال پيش از پيروزى انقالب ما مشكل سوخت 
داشتيم به همين دليل ايشان از روشن كردن بخارى 
امتنــاع كرده و بــا لباس گرم و پوســتينى كه روى 
شــانه اش بود خود را گرم نگه مى داشــت. وقتى ما 
منزل ايشــان مى رفتيم مى ديديم كه ايشان از وسايل 
گرمايشــى اســتفاده نمى كنند چراكه با مردم همراه 

بودند.
در زمان مقابله با لشگرى كه از كرمانشاه راهى تهران 
بود تا انقالبيون را سركوب كند، شهيدمدنى با دست  
خالى و مردمى كه به دنبال ايشان حركت كردند در 
مقابل آنها ايســتاد. اين موضوع يك خاطره بســيار 
ارزنده نه درباره همدان، بلكه در كل نهضت انقالب 

اسالمى است.

خاطراتى از زندگى آيت ا...شهيدمدنى در همدان

نايب رئيس شوراى شهر: 

چرا نبايد دفتر يونسكو در همدان باشد؟
■ يونسكو در همدان؛ دروازه جهانى به سوى رونق گردشگرى است

اجرايى  مسئوالن  كه  آنجا  از 
تا  كوشيده اند  همواره  استان 
تدوين برنامه جامع توســعه 
استان  اين  در  گردشــگرى 
را به عرصه هــاى بين المللى 
گســترش دهنــد، از اين رو 
ايجاد دفتر يونسكو در همدان 
دريچه اى براى جهانى شدن 

در اين حوزه است
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