
بازار مکاره ای به نام مسکن 
بیــش از یــک ســال اســت که بــازار مســکن در تهــران و برخی از شــهر 
هــای ایــران دچــار یــک هیجــان  تورمــی غیــر قابــل توجیــه گردیــده 
اســت کــه در حاشــیه آن البتــه بــر داد و ســتد دیگــر امــاک از جملــه 
زمیــن ، باغ،ویــا، و حتــی مراکــز تجــاری نیز تاثیــر گذاشــته بگونه ای 
کــه وسواســی را در دل مــردم انداختــه کــه تــا ایــن مهــم گرانتــر نشــده 
ــود  ــا س ــد و ی ــزل نیاب ــان تن ــای آن ــی ه ــه ارزش دارائ ــد ک کاری کنن
بیشــتری را بــه دســت آورنــد و  نقدینگــی خــود را بــه ایــن تنــور داغ 
بچســبانند و در ایــن میــان  آنهائــی کــه  تا اکنون نتوانســته اند ســرپناهی 

را تهیــه کننــد بــه واقــع  از ایــن غافلــه عقب 
ــد  ــا ایــن رون ــد و معلــوم نیســت ب ــده ان مان
ــرد  ــد ک ــه خواهن ــورم چ ــرخ ت ــش ن افزای
تــا در حســرت کاشــانه ای کــه مایــه امیــد 
بــه آینــده  آنهــا باشــد نماننــد، کــه مســکن 
اولیــن و ضــروری تریــن نیــاز هــر خانــواده 
و شــرط اول در تحقــق ایــن ســنت الهــی و 

هــر  زوجــی  در پیونــد زناشــوئی اســت .

مهران حاجیان، رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمي شهرداری همدان مطرح کرد 

شیب صعودی سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرداری همدان  یادگاری
 فرهاد

گزارش:

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمي شهرداری همدان گفت: تحقق و اجرای 
بسته های سرمایه گذاری مطالعه شده در این 
سازمان چهره همدان را دگرگون خواهد کرد.

مهران حاجیان در گفت وگو با فرین اظهار 
داشت: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
ارتقای  به منظور  همدان  شهرداری  مردمی 
ی  کت ها ر مشا مر ا ر یندتسهیل گری د ا فر
همدان  درکالن شهر  وسرمایه گذاری  مردمی 
  ، ی شگر د ی گر فضا د بهبو ه و تشکیل شد
بسترسازی توسعه اقتصاد پویا و ایجاد اشتغال 
و تأمین بخشی از درآمدهای پایدار شهرداری 
از طریق سرمایه گذاری و طرح های مشارکتی 

را مدنظر دارد.
وی با بیان این که سازمان سرمایه گذاری 
و مشارکتهای مردمی شهرداری همدان در 
سال 98 بودجه عملیاتی و جاری به مبلغ 900 
میلیون تومان در اختیار داشت، ادامه داد: یک 
بودجه سرمایه گذاری 4 هزار و 800 میلیارد 
تومانی نیز بر مبنای مطالعات دقیق، مصوبات 
شورای شهر و اهداف کالن شهرداری در این 

مجموعه تخصیص یافته است.
رییس سازمان سرمایه گذاري و مشارکت 
خاطرنشان  همدان  شهرداری  مردمي  هاي 
و  گذاری  سرمایه  متعدد  های  بسته  کرد: 
مشارکت آماده و در سال گذشته 45 مورد 
و  محترم  نظارت شهردار  با  ها  این طرح  از 
هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری انتخاب 
شده و در غالب بودجه بلندمدت پروژه های 
سرمایه گذاری و مشارکتی مردمی شهرداری 
به مبلغ تجمیعی 4 هزار و 861 میلیارد و 600 
میلیون تومان تحویل شورای شهر شده  که از 
این تعداد طرح، بیش از پنج مورد به سرانجام 
رسیده و حدود 12 پروژه نیز امسال مدنظر قرار 
خواهد گرفت و با رفع برخی محدودیت های 
مرتبط با بیماری همه گیر فراخوان های الزم آن 

با سرعت بیشتری اجرایی می شود.
وی تصریح کرد: از سال 98 تاکنون بیش 
از 18 فراخوان در حوزه های مختلف به ویژه 
سوالر،  نیروگاه های  و  پایدار  انرژی های 
و سبک، خودروهای  پارکینگ های سنگین 
نصب  آهک،  سنگ  از  کاغذ  تولید  برقی، 
مختلف  نقاط  در   »A.T.M« دستگاه های 
در  گردشگری  فوود  استریت  احداث  شهر، 
بلوار ارم )شامل دو پارت A و B و غرفه های 
گردشگری(، پارکینگ دانشگاه آزاد، پارکینگ 
)ع(  حسن  امام  میدان  در  هکمتانه  بزرگ 

اجرایی شده است.
فیبر  حوزه  در  هایی  طرح  وی،  گفته  به 
فناورانه  توسعه های  بسترسازی  برای  نوری 
توسط سازمان سرمایه گذاری اجرایی شده 
 Feasibility بسته،  هر  در  همچنین  و 
 Business Plan امکان سنجی Study
و مدل سازی کار به دقت انجام پذیرفته ابتدا 
تأییدیه شورای سازمان اخذ می شود و سپس 
مطابق با مدل های متداول سرمایه گذاری به 

فراخوان گذاشته می شود.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمي شهرداری همدان با تأکید بر این که 
بیش از 30 غرفه عرضه صنایع دستی و سوغات 
همدان در بلوار ارم جانمایی شده ابراز داشت: 
بخش نخست کار با سرمایه گذاری بالغ بر 15 
میلیارد ریال به مرحله عقد قرارداد رسیده و 
درمجموع 30 میلیارد ریال سرمایه گذاری در 

این زمینه انجام شده است.
حاجیان یادآور شد: طرح بزرگ باغ- ویال در 
منطقه پشت فرودگاه در مسیر جاده راه آهن 
به  متعلق  زمین  هکتار   100 اختصاص  با 
شهرداری آماده عقد قرارداد با سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی است که بیش از یک هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری برای احداث یک 
مجموعه 800 واحدی را در پی خواهد داشت 
و ارزش منطقه ای آنجا را بسیار افزایش خواهد 

داد.
وی بیان کرد: برای ارتقای زیرساخت های 
ماندگاری گردشگران،  افزایش  و  گردشگری 
دو سایت بسیار بزرگ در نظر گرفته شده که 
یکی سایت 238 هکتاری جنب سد اکباتان 
به عنوان پردیس گردشگری است و از کارگروه 
زیربنایی مصوبه  امور  کارگروه  و  گردشگری 
الزم اخذ شده چون پردیس های گردشگری 
از دولت و مجلس مصوبه خاص دارد و از نظر 
انرژی و آب و برق و گاز دولت موظف است 
را  سایت  های  زیرساخت  و  رایگان  خدمات 
تأمین کند و معافیت های مالیاتی و بیمه ای 
هم برای آنها در نظر گرفته می شود و در 
حال حاضر مسائل حقوقی آن با منابع طبیعی 
در حال بررسی است که در زون بندی طرح 
گیاهان  بحث  محلی(  )غذاهای  خورگشت 
اقامتی، وسایل و تجهیزات  امکانات  دارویی، 
متعدد  موارد  و  باغ وحش  ورزشی،  بازی های 
دیگری دیده شده و همچنین در سایت 103 
و  عباس آباد  تپه های  بین  فخرآباد،  هکتاری 
حیدره نیز موارد مشابهی لحاظ گردیده که به 

زودی فراخوان آن به عالقه مندان ارائه می شود.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمي شهرداری همدان با اشاره به این که 
طرح تولید گازوئیل از پسماند تر در خاورمیانه 
طرح  این  سرمایه گذار  افزود:  است  بی نظیر 
و  هستند  ایرانی  آلمانی-  منحصربه فرد 
الیسنس آن مربوط به پروفسور »کریستین 
کخ« است که در سازمان ملل کرسی دارد و 
در شمار مفاخر دنیا محسوب می شود و فرایند 
اخذ مجوز و فرایندهای قانونی با سرعت در 
حال انجام است و طی چند هفته آتی فراخوان 
آن انجام می شود و بدین ترتیب سایت شمال 
استان که مطابق با توافقات انجام شده تحویل 
شهرداری همدان شده و اکنون روزانه حدود 
600 تن زباله در آن دفن می شود به محل 
یکهزار  اسمی  با ظرفیت  کارخانه ای  احداث 
و 200 تن در روز بدل می شود و تمام این 
و  رفع  را  این حوزه  مسائل زیست محیطی 
اشتغالزایی و درآمدزایی خویی برای شهر ایجاد 

خواهد شد.
حاجیان با بیان این که طرح احداث »زیپ 
الین« در راستای گردشگری و کوهپیمایی 
تپه  در  طرح  این  افزود:  است،  مفرح  بسیار 
های عباس آباد با همراهی مدیر عامل سازمان 
همیاری شهرداری های استان همدان نهایی 
شده و طی هفته های آتی به مرحله فراخوان 
می رسد همچنین در میدان سفیر 3 هزار متر 
تعدادی  و  مارکت  هایپر  احداث  برای  زمین 
مغازه مدنظر قرار گرفته که به نوعی تکمیل 

کننده یکدیگر هستند.
وی ادامه داد: طرح پشت بام پارکینگ سینا 

با مساحت بیش از یکهزار متر مانند کوروش 
مال و مالهای بزرگ که سقف آنها باغ رستوران 

می شود آماده فراخوان است.
سایت  در  مشاغل  بازار  و  شهرک  احداث 
500 هکتاری با همراهی مدیرعامل شرکت 
شهرکها و سازمان مشاغل دیگر موردی بود که 
وی به آن اشاره و بیان کرد: بخشی از مشاغل 
شامل مصنوعات فلزی سرگذر، آهن فروشها و 
درودگرها، پرنده فروشان و ... ذیل این طرح در 

یک جا تجمیع خواهد شد.
سرمایه گذاری  بسته های  به  سپس  وی 
پنج  هتلهای  احداث  زمینه  در  تدوین شده 
و  کرد  اشاره  تخصصی  درمانگاه  و  ستاره 
اداری،  تجاری،  گردشگری،  مجموعه  گفت: 
هگمتانه  طالیی  عصر  تفریحی  و  اقامتی 
مجدداً فعال سازی شده و با کمک شهردار و 
اعضای شورا مشکل آن رفع شده و در شرف 
آغاز به کار است که در ذیل آن کاربری های 
گردشگری از قبیل شهر سفال، محل دائمی 
نمایشگاه صنایع دستی تجاری، شهر مبل، شهر 
فرش، شهر اتومبیل، گالری طال و جواهر، هایپر 
مارکت، مجموعه تجاری و رستوران اداری و 
دفاتر اداری، بانک، تاالر تفریحی، شهربازی، 
پردیس سینمایی، مجموعه ورزشی و... در نظر 

گرفته شده است.
این مدیر شهری برخی از دیگر طرح های 
آماده سرمایه گذاری را مورداشاره قرار داد و 
ساختمانی،  نخاله های  پردازش  شد:  یادآور 
فروشگاه های محله ای، طرح دهکده سالمت و 
شهرک پزشکان در همین زمینه قابل اشاره 
هستند که برای تحقق هرکدام از این ها دکتر 

مطالعات  حوزه  در  همکاران  سایر  و  اسالم 
پلن  بیزینس  و  کشیده اند  زیادی  زحمات 

انگلیسی و فارسی آن آماده شده است.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمي شهرداری همدان اضافه کرد: همین 
روزها فراخوان و جذب سرمایه گذار پل های 
عابر پیاده را در دست اقدام داریم که می تواند 
 BOT بیش از 20 میلیارد تومان را به روش
جذب کند و در حال حاضر دو شرکت قوی 
پای کار آن هستند و مبحث تردد سالمندان، 
کودکان و افراد ضعیف را تسهیل خواهد کرد 
و گامی در راستای شهر دوستدار کودک نیز 

محسوب می شود.
وی با اشاره به این که یکی از معضالت شهر 
همدان کمبود سرویس های بهداشتی است 
از 70 نقطه شهر مکان یابی  افزود: در بیش 
 BOLT یا BOT الزم انجام شده و به روش
به معنای ساخت بهره برداری و اجاره گرفتن 
اجرایی می شود که از این منظر بدون آن که 
چیزی از منابع عمومی هزینه شود 20 میلیارد 
تومان آورده خواهد داشت و خدماتی مانند 
تبلیغات و غرفه های تجاری کوچک جنبی در 
آن برای سرمایه گذاران مدنظر قرار گفته است.

حاجیان ادامه داد: در ادامه طرح های مدنظر، 
غرفه های گردشگری در پنج نقطه شهر شامل 
میدان قائم، گنج نامه، تپه عباس آباد، میدان 
باباطاهر و میدان هکمتانه نصب می شود و ارائه 
خدمات راهنمایی جاذبه ها و هماهنگی الزم 
اقامت مسافران و مواردی از قبیل تهیه بلیت 
اماکن گردشگری استان در این غرفه ها انجام 

خواهد شد.

احداث  بالن سواری،  درزمینهٔ  طرح هایی 
صنایع فراوری گل محمدی و اسانس گیری 
 40 مساحت  به  اکباتان  سد  مجاورت  در 
غرفه   12 ورزشی،  های  مجموعه  هکتار، 
عرضه سنگهای زینتی، بازار خودروی شماره 
3 با مساحت 70 هزار متر مربع، طرح ساخت 
استارتاپ  با  همکاری  سیار،  پمپ بنزین های 
آزمایش  شهرک  پسماند،  مدیریت  برای  ها 
راهنمایی و رانندگی، باغ پرندگان به مساحت 
48 هزار متر مربع، پارک آبی مدرن به وسعت 
50 هزار مترمربع در نزدیکی بوستان علم و 
فناوری، شهربازی بزرگ همدان به مساحت 
بیش از 60 هزار متر در چهارراه بابک به سمت 
بلوار الغدیر )عالقه بندیان( نیز در این گفت وگو 

مورداشاره حاجیان قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: اولین درمانگاه تخصصی 
دوطبقه مربوط به کارکنان شهرداری در بلوار 
شاهد احداث می شود که خدمات خوبی به 

مردم منطقه هم ارائه خواهد داد.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمي شهرداری همدان تصریح کرد: تمام 
در  گذشته  سالهای  در  که  شهرداری  سهام 
جاهای مختلف از قبیل شرکت گنج نامه یا 

نظر  زیر  بود  شده  سرمایه گذاری  علی صدر 
و  ترازنامه  و  بیالن  و  شد  تجمیع  سازمان 
صورت حساب سود و زیان و حسابرسی کار 

توسط ما احصاء شده است.
برقی  خودروهای  استقرار  حاجیان 
سوغات  فروش  غرفه های  راه،  پیاده  مسیر 
پارکینگ  انتقال  همدان،  صنایع دستی  و 
خودروهای عمرانی و خدماتی، احداث مرکز 
خدماتی-رفاهی میدان شاهد و سرمایه گذاری 
برای تولید 14 هزار کیلو وات ساعت برق را 
از دیگر طرح های پیگیری شده عنوان کرد 
و افزود: سرمایه گذاران می توانند با اطمینان 
کامل از بازدهی باالی بسته های پیشنهادی 
به آدرس دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شهرداری همدان واقع 
در بلوار ارم کوچه قهرمان تاالر قرآن طبقه 
http:// سایت  یا  و  اداری  ساختمان  اول 

investment.hamedan.ir/مراجعه 
جهت  را  خود  های  ایده  و  طرح ها  و  کنند 
بررسی و تصویب ارائه دهند تا در صورت تائید 
مطابق با قوالب تجاری و مشارکتی موردپسند 

خود آنان اجرایی شود.

که  سال هاست 
درجه  افراد  فساد 
»افراد  همان  یا  دوم 
یکی  به  سایه«  در 
پربحث ترین  از 
تبدیل  موضوعات 
نهاد  یک  به  و  شده 
و دستگاه خاص هم 
در  و  نبوده  مربوط 
و  نهادها  از  بسیاری 

دستگاه های کشور وجود داشته ودارد.
رفیق  محسن  برادر  دوست،  رفیق  ازمرتضی   
دوست، رحیمی و بقایی دولت نهم و دهم گرفته 
تا حسین فریدون و مهدی جهانگیری در دولت 
تدبیروامید و اخیراً هم »اکبر طبری« کسی که 
سال ها به عنوان معتمد رؤسای پیشین دستگاه قضا 
و معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضایه فعالیت 
می کرد؛ همگی نشان می دهند که فساد به مثابه ی 
و  دارد  وجود  همه جا  در  هفت سر  اژدهای  یک 

گوشه گوشه ی این مملکت را زخم زده است.
»وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، کسی 
دیگر فکر نمی کند که کارش غلط است. زیرا از یک 
طرف او می بیند که همه همین طور رفتار می کنند 
و از طرف دیگر از او نیز انتظار دارند که او نیز آن گونه 

رفتار کند«.
حال با این اوصاف و با یک سرعت قابل توجه باید 
با یک فرهنگ جدید در ادبیات سیاسی اقتصادی 
ایران آشنا شویم، فرهنگی به نام »فرهنگ فساد«. 
این فرهنگ نوپا تا جایی پیش رفته که مردم آن را 
جزئی از یک فرایند سیستماتیک می دانند و اعتقاد 
دارند که تمام افرادی که مسئولیتی دارند حتماً 
دچار فساد می شوند و به نوعی همه را با یک چشم 

می بینند.
در سطح نظری گفته می شود بخش عمده ای 
از تقویت شدگان توسط دولت، حامیان و برآمدگان 
از دولت های وقت هستند؛ بنابراین در دولت ها با 
یک اراده و منطق تعمدی تالش شده  هم پیمان های 
سیاسی دولت ها تقویت شوند و در واقع آغاز فساد 

از آن جاست.
واصول گرایان  نقیصه ی  مشترک اصالح طلبان 
همان رانت  خواری و تصاحب مناصب و موقعیت ها و 
امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور به نفع خودشان 

است.
ادامه درصفحه 2
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پرونده ای با 22 متهم 

فساِد مرداِن در سایه!

  به قلم:محمدتقی صفاری
 روزنامه نگار

مدیرعامل برق لرستان گفت: 
راه اندازی مرکز پایش مصرف 

مشترکین دیماندی برق 

سنجش شوراهای شهر

 به قلم: دکترشهرام شرفی

استاندار کرمانشاه:
 خاطیان سالمت به 

دادستانی معرفی می شوند

بورس و  مقررات گذاری 
هوشمند 

  به قلم: حسین سالح  ورزی- نایب رئیس اتاق ایران

مدیرعامل برق همدان:
رویکرد برق همدان شاخص 

محور است

خود تبوراک است این تهدیدها
این ره که میروی به ترکستان است

 به قلم: دکترابراهیم مولوی

2

قیمت روی دکه 500 تومان

ازدواج اجباری؛ شایعه ای قابل تأمل
2
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  به قلم:امین امرایی
 روزنامه نگار
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ازدواج اجباری؛ شایعه ای قابل تأمل
دسترسی  برای  بستری  مجازی  فضای  آمدن  کار  روی  با   
راحت و آنی مردم به اخبار و اتفاقات مهیا شد و هربار با انتشار 
موضوعی تازه ، سوژه ی جدیدی به دست مخاطبان برای بحث، نقد 
و حتا طنازی داده شد، اما نباید فراموش کرد که در این فضای 

غیرواقعی عالوه بر حقایق، شایعه ها هم وارد میدان می شوند.
این  کاربران  سوژه ی  متفاوتی  موضوعات  اخیر  چندروز  در 
فضا بود، از ماجرای قتل رومینای 13 ساله گرفته تا آتش سوزی 
به سرعت  این بار سوژه ی جدیدی که  اما  زاگرس؛  جنگل های 
مورد هجمه و واکنش  قرار گرفت چیزی نبود جز طرح »ازدواج 

اجباری«!
بر اساس آن چه که ادعا و منتشر شد، این طرح در مجلس 
به منظور تسهیل ازدواج و پایین آمدن سن ازدواج مطرح شده 
است و بر اساس این طرح افراد باید تا 28 سالگی ازدواج کنند! 
و اگر کسی بعد ازاین بازه زمانی ازدواج نکرد، یک چهارم درآمد 

ماهانه اش کسر و در اختیار فقرا قرار می گیرد!
این خبر واکنش های زیادی در پی داشت که یکی از آن ها 
تکذیب این خبر توسط عضو هیئت رئیسه مجلس بود. علی رضا 

سلیمی در گفت وگو با رسانه ها این موضوع را تکذیب کرد و گفت: 
»اصالً چنین طرحی در مجلس از سوی هیچ  کدام از نمایندگان 
مطرح نشده است و مباحث مطرح شده، فضاسازی علیه نمایندگان 
است و به هیچ  عنوان امکان بررسی و تصویب طرح هایی از این  

دست نظیر ازدواج اجباری در مجلس وجود ندارد«.
این خبر هم مانند بسیاری از اخبار بی پایه و اساسی که هر 
اما  تکذیب می شوند، سوخته شد  و سپس  منتشر شده  روزه 

بیان گر چالشی بود که می تواند آینده ی جامعه را دگرگون کند.
در چندسال اخیر باال رفتن سن ازدواج هم به دیگر چالش های 
جامعه اضافه شده است. ممکن است این موضوع در یک نگاه 
اجمالی چندان بحرانی به نظر نرسد، اما با نگاهی عمقی به آن 
می توان متوجه شد که تبعات این موضوع آینده ی جامعه را با 

بحران های جدی هم چون جامعه ای پیر مواجه می کند.
بر همه روشن است که برای مقابله و ریشه کن کردن یک 
معضل اجتماعی در ابتدا باید دالیل ظهور آن را پیدا و با آن ها مقابله 
کرد. بدون تردید مسائل و مشکالت اقتصادی یکی از اصلی ترین 
دالیل باالرفتن سن ازدواج است. بیکاری، افزایش نجومی قیمت 

مسکن، افزایش مداوم هزینه های زندگی، هزینه های سرسام آور 
برگزاری مراسمات و... از عواملی هستند که جوانان را از تشکیل 
خانواده فراری داده و بر سردرگمی آن ها در انتخاب میان تجرد 

و تأهل دامن می زند.
عالوه بر مسائل اقتصادی عوامل دیگری نظیر مسائل اجتماعی 
و فرهنگی نیز در این موضوع دخیل هستند. بالی خانمان سوز 
است،  شده  جوانان  برخی  گریبان گیر  این روزها  که  اعتیاد 
مدرک گرایی و داشتن توقعات باال از طرف مقابل، ترس از شکست 
و طالق، عدم استقالل در تصمیم گیری و دخالت اطرافیان و ... از 
این قبیل مسائل هستند که به نیرویی دافعه برای ازدواج جوانان 

تبدیل شده اند.
از تبعات  ادامه دارد.  تا تبعات  از عوامل  این روند دنباله دار 
این چالش که در آینده می تواند بحران زا باشد می توان به عدم 
تمایل به فرزندآوری و کاهش جمعیت یا تک فرزندی، ناباروری یا 
باروری های ناسالم و تولد کودکان معلول، افزایش پدیده ی ازدواج 

سفید و تبدیل یک جامعه ی جوان به جامعه ای پیر اشاره کرد.
خبر ازدواج اجباری تکذیب شد، اما تلنگری به مسئوالن و 

جامعه بود. تلنگری که در پاسخ 
مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  به 
می گوید که اگرچه امکان بررسی 
و تصویب طرح هایی نظیر ازدواج 
اجباری در مجلس وجود ندارد و 
فضاسازی  یک  مطلب  این  شاید 
علیه نمایندگان باشد اما نمایندگان 
باید به مسائلی مانند افزایش سن 

ازدواج که سبب مطرح شدن چنین موضوعاتی می شوند ورود 
کرده و آن ها را مورد بررسی قرار داده و چاره جویی و چاره سازی 

کنند.
هم چنین این تلنگر یادآوری می کند که برای مقابله با چالش 
افزایش سن ازدواج و جلوگیری از بحران های وابسته به آن در 
آینده، تنها شعار و توصیه به ازدواج در سن مناسب کارساز نبوده 
و باید عوامل ظهور آن را از بین برد و بستری مناسب برای تسهیل 
امر ازدواج و تشکیل یک زندگی بدون دغدغه و با آرامش را برای 

جوانان مهیا کرد.

پرونده ای با 22 متهم؛

فساِد مرداِن در سایه!

ادامه از صفحه نخست:
اما موضوع بحث امروز سیستم مدیریتی ایران فساد افراد 
رانت،  است.  مسئوالن  نزدیک  اطرافیان  و  سه  و  دو  درجه 
پول شویی، استفاده از قدرت، قتل و ده ها جرم دیگر از سوی 
برخی از همین افراد به شکلی اتفاق می افتد که کسی را قدرت 
افشای آن نیست، چراکه این افراد خط قرمز نفرات اصلی هستند 
و به هیچ وجه قبول ندارند که نزدیک ترین فرد به آن ها دستش 

به انواع فساد و رانت آلوده است.
برادرش،  و  روحانی  بقایی اش،  و  رحیمی  و  احمدی نژاد   
آملی الریجانی و فاضلش، فالن وزیر و دخترش و چندین و چند 
نفر دیگر که تعدادشان از حوصله ی بحث خارج است همگی از 

این قماش هستند.
اما تازه ترین موضوع روز برمی گردد به ماجرای »اکبر طبری« 
و 21 هم دستی که هرکدام نقشی در یک پرونده جنجالی دارند. 
»طبری« کیست و فساد اتهامی این چهره ی سرشناس 
دستگاه قضایی در چه مورد است؟ وی از مسئوالن بلندپایه 
قضایی و اختالســگر در بند امروز ، فرمانداراســبق محمودآباد 
مازندران  دردولت هاشمی رفسنجانی  بودکه  قبل از انتخابات دوم  
خرداد 1376 وقتی سید محمدخاتمی درسفرانتخاباتی مازندران 
از رامسربه سمت محمود آباد می رفت دستورداد که در ورودي 
شــهر محمودآباد تابلوي بزرگی با مضمون: آقای خاتمی توقف 
ممنوع - حضور شما در این شهر؛ موجب نگرانی جانبازان وخانواده 
معزز شهداست" نصب کنند.آیا این اختالس بزرگ موجب نگرانی 

جانبازان وخانواده شهد نیست.
وی در زمان ریاست آیت اله هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه 
امور مالی دستگاه قضایی منصوب و در دوران  به مدیرکلی 
به  و  شد  قضاییه  قوه  اجرایی  معاون  آملی الریجانی،  ریاست 
پرنفوذترین چهره ی 20 سال اخیر دستگاه قضا تبدیل گردید. 

مدرک  بلکه  بوده  قاضی  نه  و  نه حقوق خوانده  او  ظاهراً 
تحصیلی اش در حوزه مهندسی است.فرد مرموز و مرد در سایه 
قوه قضاییه، حاال جنجالی ترین چهره ی فساد در ایران است که 
پس از روی کار آمدن رئیسی درقوه قضاییه برکناری اش اولین 
تغییر بود و پس از آن بازداشت او موجب رسانه ای شدن این 

چهره ی ناشناس در بین عموم را فراهم کرد.
در  سال 1386  در  فارس  خبرگزاری  نخستین بار،  ظاهراً 
مطلبی با عنوان تغییرات گسترده در قوه قضاییه خبر از برکناری 
طبری، مدیرکل امور مالی قوه قضاییه می دهد که برخالف 
گمانه زنی های فارس، اکبر طبری نه تنها برکنار نشد، بلکه پس 
از انتصاب صادق آملی الریجانی بر مسند ریاست دستگاه قضا، او 
به سمت معاون اجرایی حوزه ریاست انتخاب شد.در حال حاضر 
هم به گفته ی رسانه ها با دستور مستقیم رییس قوه قضاییه، 
طبری در بازداشت به سر می برد و رئیسی شخصاً در جریان 

رسیدگی به پرونده قرار می گیرد تا خطایی رخ ندهد.
 برای تأیید این مدعا می توان به سخنان رئیسی در سوم 
مهرماه در حاشیه هفتمین اجالسیه خبرگان رهبری در دور 
پنجم، اشاره کرد که او بدون نام بردن از پرونده طبری گفته بود: 
»در خود قوه قضاییه با مواردی مواجه و متوجه شدیم رشوه هایی 
اخذ شده است که بهت آور است؛ از آپارتمان های 600 متری تا 
ویالهای 4 هزارمتری در شمال که در نوع خود کم نظیر است. 
البته متهمان بازداشت شده اند و اموال نامشروع آن ها ضبط شده 

است«.
چندی پیش نیز در مناظره زاکانی و تاج زاده؛ تاج زاده خطاب 
به زاکانی گفت: »آن قدر فساد افزایش پیدا کرده که آقای زاکانی 
هم می ترسد اسم مفسد را بیاورد و فقط می گوید یک نفر هست 
که دو رییس قوه قضاییه از دستش عاجز شده اند.« در واکنش به 
این سخنان، زاکانی نام این فرد را »اکبر طبری« اعالم می کند.

و حاال با برگزاری دادگاه طبری، نماینده دادستان اتهامات 
به اکبر طبری، متهم ردیف اول پرونده ی 22 نفره را بر اساس 
کیفرخواست بدین صورت اعالم می کند: »مشارکت در تشکیل 
اخذ رشوه  با وصف سردستگی،  ارتشا  در  نفری  شبکه چند 
از حسن نجفی به مبلغ بیش از 80 میلیارد ریال وجه نقد، 
به مساحت 300 مترمربع در خیابان کریم خان،  اخذ زمین 
اخذ زمینی مشجر به مساحت یک هزار و 657 مترمربع واقع 
در لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت 108 مترمربع در 
مجتمع سانا قیطریه تهران، تسهیل وجه نقد به مبلغ 100 هزار 
یورو، پول شویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان 
به مبلغ 42 میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به 
مبلغ 183 میلیارد و 233 میلیون و 300 هزار ریال، دریافت 
رشوه از مصطفی نیازآذری)بزرگترین بدهکار متواری بانکی(، 

اخذ 5 قطعه زمین و یک 
ویال در بابلسر، معاوضه سه 
دستگاه آپارتمان مسکونی 
متعلق به رسول دانیال زاده 
که هر سه واقع در کامرانیه 
شمالی در ساختمان روما 
از  رشوه  دریافت  است، 
جلیل سبحانی بابت هزینه 
نصب کمد در واحدی در 
مجتمع سانا به مبلغ 150 میلیون ریال در لواسان، پول شویی 

انتقال دو واحد آپارتمان در روما به فرهاد مشایخ،  از طریق 
پول شویی از طریق انتقال ویالی مصطفی نیازآذری به خانم 
حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده 
مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از مستخدمین 
دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، دریافت 3 واحد خانه در 
برج فلورا از رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط 
خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش 
شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا 
اداری در پرونده علی  اقدامات  نفوذ در  تأثیر دادن  موالنایی، 
دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سیدهادی رضوی و 

خرید زمین از حمید محمدی«.
نماینده دادستان در تشریح اسامی سایر متهمان پرونده 
گفت: »متهم ردیف دوم »حسن نجفی« که با دستگیری متهم 
اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، متهم ردیف سوم 
»فرهاد مشایخ«، متهم ردیف چهارم »رسول دانیال زاده«، متهم 
ردیف پنجم »مصطفی نیازآذری« که پس از دستگیری اکبر 
طبری از کشور خارج شد، متهم ردیف ششم »جلیل سبحانی«، 
متهم ردیف هفتم »محمد انوشه« متواری و ساکن آلمان، متهم 
ردیف هشتم »علی رضا صادقی«، متهم ردیف نهم »غالم رضا 
منصوری« قاضی وقت اجرایی لواسان که از کشور متواری شده 
و به دریافت رشوه بالغ بر 500 هزار یورو متهم است، متهم ردیف 
دهم »حمیدرضا قربانی«، متهم ردیف یازدهم »بیژن قاسم زاده«، 
کارشناس  مصدق خاقان«  »امیرعباس  دوازدهم  ردیف  متهم 
رسمی دادگستری، متهم ردیف سیزدهم »مهدی زاهدیان« 
وکیل دادگستری، متهم ردیف چهاردهم »فرهاد پورعمل«، 
متهم ردیف پانزدهم »علی دیواندری«، متهم ردیف شانزدهم 
»جواد ترکمان« کارمند وقت معاونت اجرایی قوه قضاییه، متهم 
»علی  هجدهم  ردیف  متهم  صادقی«،  »علی  هفدهم  ردیف 
نوزدهم »بهرام حیدری فرد« وکیل  تن پوشان«، متهم ردیف 
دادگستری، متهم ردیف بیست و یکم »حسین حاج رضا« و متهم 
ردیف بیست ودوم »نادر شریف نجار« که با دستگیری متهم 

اصلی از کشور متواری شده است«.
و اما نگاهی به فساد مردان نزدیک به چهره های سیاسی و 
مسئوالن نشان می دهد که در پشت پرده ی بسیاری از این افراد 
کوله باری از فساد، رانت، پول شویی و هزاران اتهام دیگر وجود 
دارد که همیشه از نگاه ها دور می ماند. به گزارش آنا، افراد ذیل 
برخی از چهره های مشهوری هستند که به اتهام فساد مالی 

حاشیه ساز شده اند.
مرتضی رفیق دوست:

تومانی  میلیارد   123 اختالس  ردیف2پرونده  متهم  وی 
)از  برادر محسن رفیق دوست، وزیر سپاه  و  بانک صادرات  از 
زمان تأسیس وزارت سپاه در سال 1361( در دولت اول و دوم 
میرحسین موسوی و رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان بود. 
متهم ردیف دوم )مرتضی رفیق دوست( همراه با متهم ردیف 
سوم )تحویل دار چک های رمزدار( به حبس ابد محکوم شدند. 
مرتضی رفیق دوست، رئیس کمیته انقالب اسالمی سعدآباد بود 
که فاضل خداداد)اعدام گردید( را به یکی از شعب بانک صادرات 
معرفی نمود تا خداداد بتواند در آن حساب باز کند. مرتضی 
رفیق دوست در سال 1382 پس از طی کردن حدود هشت سال 

از حبس مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.
غالم حسین کرباسچی:

وی شهردار تهران در سال 1376 با اتهامات مالی روبه رو 
شد و در سال 1377 بازداشت و در دادگاهی که محسنی اژه ای 
موضوع  بیش ترین  شد.  محاکمه  بود  آن  دادستان  و  قاضی 

درباره کرباسچی اختالس، رشوه و تضییع اموال عمومی بود. 
جهت  تومان  میلیون  برداشت 260  اتهام  به  تهران  شهردار 
تقوامنشان  و  تاجران  به  تومان  میلیون  ستاد کارگزاران، 25 
نامزدهای انتخابات مجلس، 60 میلیون تومان به بهزادیان، 87 
میلیون تومان برای خود، خرید 90 هزار دالر از حساب مدیران 
شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسالمی در نیویورک، 
پرداخت 50 میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به 
3 سال زندان و 10 سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن 

اموال محکوم شد)قبه معاونش نیز شریک جرم بود(.
مهدی هاشمی: 

وی هاشمی پسر کوچک  آیت اله هاشمی رفسنجانی از نفرات 
دیگری است که پروند فساد او در دادگاه باز شد.

 وی در گذشته مسئولیت هایی را در وزارت نفت از جمله 
ریاست سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برعهده داشت.

 نام او در رسانه های بین المللی از سال 2003 میالدی و 
در پی پرونده رشوه دهی استات اویل- رفسنجانی مطرح شد. 
در سال 2007 مدیرعامل و چند کارمند شرکت نفتی توتال 
توسط مقامات قضایی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود 60 
میلیون یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت در احداث 
میدان گازی پارس جنوبی بازداشت شدند و نام مهدی هاشمی 
به عنوان فردی که بخشی از این مبلغ را دریافت کرده مطرح 
شد. مهدی هاشمی رفسنجانی در تاریخ 21 خرداد 1394 به 
جرم های اختالس، ارتشاء و مباحث امنیتی به 10 سال زندان 
محکوم شد. وی در تاریخ 18 مرداد 1394 برای اجرای حکم 

روانه زندان اوین شد.
حمید بقایی:  

وی، معاون اجرایی رئیس دولت نهم و دهم و رئیس سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری دولت احمدی نژاد بود. به جرم 
اختالس به مبلغ به 16 میلیارد تومان، اختالس3میلیون و766 
هزار و 500 یورو، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، تصرف 
غیرقانونی در اموال دولتی شامل 703 سکه تمام بهار آزادی، 
1842 قطعه نیم سکه، 15 سکه دو و نیم و مبالغی وجوه نقدی 
به 15 سال حبس و جزای نقدی معادل 433 میلیارد و 212 
میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق 
دولت محکوم شد. احمدی نژاد هم با قدرت تمام همواره از او 

دفاع کرده و به رهبری هم درباره او نامه نوشته بود.
محمدرضا رحیمي: 

او که نخستین روزهاي کاري خود را به عنوان قاضي در قوه 
قضاییه آغاز کرد. دادستان و بخشدار قروه، نمایندگي قروه در 
مجلس دوم و سوم شوراي اسالمي، نماینده مردم سنندج در 
مجلس چهارم، استاندار کردستان، مشاور رییس قوه قضاییه، 
پارلماني  معاون  هفتم،  مجلس  در  محاسبات  دیوان  ریاست 
محمود احمدي نژاد در دولت نهم و معاون اول رئیس جمهور در 
دولت دهم و هم چنین ریاست ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد 

اقتصادي در دولت دهم را در کارنامه دارد.
او که پس از انتصابش به عنوان معاون اول رئیس جمهور از 
سوي نمایندگان مجلس مورد تقدیر گرفت، بعدها به عنوان مجرم 
و مفسد به جرم ارتشاء می بایست 5 سال از عمر خود را پشت 
میله هاي زندان به سر می برد و 3 میلیارد و 850 میلیون تومان 
هم رد مال و جریمه پرداخت می کرد.در تاریخ 22 دي ماه 1391 
در روند رسیدگي به پرونده فساد و اختالس در بیمه ایران بود 
که یکي از متهمان اصلي پرونده )د - س( گفت: »یک میلیارد 
و 500 میلیون تومان به حساب شخصي محمدرضا رحیمي، 
رییس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدي نژاد رئیس 
جمهور وقت واریز کرده است و رحیمي را به عنوان جعبه سیاه 

پرونده اختالس معرفي کرد.سعید مرتضوی: 
 بازداشت سعید مرتضوی، قاضی پرآوازه وقت و دادستان 
اسبق تهران و رئیس کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی در سال 
1391 به اتهام فساد مالی که مصونیت قضایی او در شهریور 
89 توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شده بود، تعجب بسیاری 
همواره  وی،  مسئولیت  و  قضاوت  دوران  البته  برانگیخت.  را 
پرحاشیه و مسئله  دار بود که او هم در لوای دستگاه قضایی 

کارهای فسادگونه انجام داد.
براساس گفته های یکی از اعضای هیئت مدیره وقت سازمان 

تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی تفاهم نامه ای 
امضا کرده بودند که به موجب آن، در ازای پرداخت 5.3 میلیون 
یورو از جانب زنجانی، این سازمان نیز 137 شرکت زیرمجموعه 
خود را با نرخ تعیین شده براساس بورس کاال، به زنجانی بفروشد.

فاضل الریجانی: 
 موارد زیادی درباره او وجود دارد که هنوز در دســت بررسی 
است. روزی فیلمی کوتاه از او توسط احمدی نژاد در مجلس پخش 
شــد که ســر و صدای زیادی به پا کرد. فاضل الریجانی ابتدا در 
تماس محمدحسین فرهنگی یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس 
و سپس ســایت های خبری مفاد فایل منتشرشده را تکذیب و 
آن را جعلی خواند. وی ســپس در 23 بهمن 1391 طی نامه ای 
به دادستان تهران گفت که آماده است تا برای اتهاماتش محاکمه 
شــود و در عین حال تأکید کرد باید به اتهامات مالی اطرافیان 
رئیس دولت نیز رســیدگی شود. البته او سال گذشته به صورت 
ناگهانی از ریاست دانشگاه آزاد آمل برکنار شد و شایعاتی درباره 
بازداشت او هم وجود دارد که باید دید پرونده  اتهامی اش در حال 

بررسی است یا خیر؟
محمودرضا خاوری:  

محمودرضــا خاوری، مدیرعامل اســبق بانک ملــی ایران و 
از مجرمان محکوم شده به دلیل مشــارکت در اختالس 3 هزار 
میلیارد تومانی اســت. خاوری در مهر 1390 به بهانه مشکالت 
عصبی حادث شده و بیماری مزمن از مقام خود استعفا داد و به 

کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت.
خاوری توسط دادگاه انقالب به اتهام اخالل در نظام اقتصادی 
به 20 سال حبس و بابت دریافت رشوه به 10 سال محکوم 
شده است. نام خاوری برای مدتی در لیست افراد تحت تعقیب 
اینترپل وجود داشت ولی از اواسط مهر 1395، نام وی به عنوان 
اینترپل مشاهده  تعقیب در وب سایت  یک شخص در حال 

نمی شود.
حسین فریدون: 

 یکی از جنجال ترین پرونده های فســاد مربوط به حســین 
فریدون برادر حســن روحانی رئیس جمهور اســت. در 25 تیر 
1396 غالم حسین محسنی اژه ای، سخن گوی قوه قضاییه ایران 
خبر داد که حسین فریدون پس از چندبار بازجویی همراه با افراد 

دیگر مرتبط به زندان منتقل شده  است.
صبح روز 26 تیر 1396 حسین فریدون به منظور تکمیل 
پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافت 
اما به خاطر نامناسب بودن حال عمومی توسط آمبوالنس از 

دادسرا به بیمارستان منتقل شد.
 سپس عصر همان روز با تودیع وثیقه 50 میلیارد تومانی 
آزاد شد. در 9 مهر 1398 سخن گوی قوه  قضاییه اعالم کرد 
حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه به 5 سال حبس قطعی و 
رد مال به مبلغ 31 میلیارد تومان محکوم شده است. او پرونده 
بسیار بزرگی هم درباره تخلفات مدرک تحصیلی دارد که به قوه 

قضاییه ارجاع شده است.
مهدی جهانگیری:

  او برادر معاون اول رئیس جمهور یعنی اســحاق جهانگیری 
اســت. مهدی جهانگیری بنیان گذار و مؤسس بانک گردشگری 
بوده  است. شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری 
ایران مشــهور به سمگا نیز که بخشــی از حوزه تحت مدیریت 
جهانگیری است، که تیرماه 1388 با سرمایه 20 میلیارد تومانی 
به ثبت رسیده، ظرف مدت کوتاهی توانست شش شرکت اقماری 

بزرگ تأسیس کند. جهانگیری هم چنان در بازداشت است.
البته باید به این طومار افرادی نظیر: هادی رضوی، صالحی 
فرزند سرلشکر صالحی، شبنم نعمت زاده، برادر عباس عراقچی، 

قائم مقام شهرداری تهران در زمان قالیباف و... را اضافه کرد.
امر  بزرگان  از  دیگر  یکی  گفته ی  می شود  بهتر  حال 
جرم شناسی را درک کرد که گفته بود: »می بینیم که فساد 
سیاسی باعث می شود تجمل گرایی، تبدیل به قاعده ای عمومی 
و اجتماعی شود و رواج تجمل گرایی خصوصاً در بین مسئوالن، 
فقری را در بین مردم ایجاد می کند به نام فقر احساسی. یعنی 
این که خود فرد ممکن است فقیر نباشد ولی خود را با کسانی که 
الگو می داند مقایسه می کند و اگر کمتر باشد، احساس فقر 
می کند. احساس فقر خطرناک تر از فقر واقعی است. فقیران 
واقعی ممکن است کم باشند، اما کسانی که فقیر احساسی 
هستند، بسیار زیاد هستند. با شیوع این نوع از فقر منابع کشور 
به سمت تهیه کاالی لوکس خواهد رفت و تولید نسبی کاالی 
ضروری کم می شود و قیمت ها باال می رود و بازهم فقر باال 

می رود«.

  به قلم:نگین کوگانی
 روزنامه نگار

بازار مکاره ای به نام مسکن 
بیــش از یــک ســال اســت کــه بــازار مســکن در تهــران و 
برخــی از شــهر هــای ایــران دچــار یــک هیجــان  تورمــی 
غیــر قابــل توجیــه گردیــده اســت کــه در حاشــیه آن البتــه 
بــر داد و ســتد دیگــر امــاک از جملــه زمیــن ، باغ،ویــا، 
و حتــی مراکــز تجــاری نیــز تاثیــر گذاشــته بگونــه ای کــه 
وسواســی را در دل مــردم انداختــه کــه تــا ایــن مهــم گرانتر 
ــزل  ــان تن ــای آن ــی ه ــد کــه ارزش دارائ نشــده کاری کنن
نیابــد و یــا ســود بیشــتری را بــه دســت آورنــد و  نقدینگــی 
ــا اکنــون  ــان  آنهائــی کــه  ت ــه ایــن تنــور داغ بچســبانند و در ایــن می خــود را ب
نتوانســته انــد ســرپناهی را تهیــه کننــد بــه واقــع  از ایــن غافلــه عقــب مانــده انــد 
ــا در  ــرخ تــورم چــه خواهنــد کــرد ت ــد افزایــش ن ــا ایــن رون و معلــوم نیســت ب
حســرت کاشــانه ای کــه مایــه امیــد بــه آینــده  آنهــا باشــد نماننــد، کــه مســکن 
اولیــن و ضــروری تریــن نیــاز هــر خانــواده و شــرط اول در تحقــق ایــن ســنت 

الهــی و هــر  زوجــی  در پیونــد زناشــوئی اســت .
ــه دار  ــرای خان ــی ب ــروزی انقــاب اســامی روش هــای گوناگون ــدای پی  از ابت
ــاب   ــه دوران  هشــت ســاله جن ــت ب ــا اینکــه نوب ــد ت ــردم اتخــاذ گردی شــدن م
احمــدی نــژاد رســید کــه بــا ایجــاد یــک طــرح عجوالنــه و بــا الگــو بــرداری از 
کشــور هــای کمونیســتی طرحــی را  تحــت عنــوان واژه  مــردم پســند )مســکن 
مهــر( در سرتاســر ایــران شــروع نمــود که  بــا توجه به نبــود مطالعه کارشناســی و 
صرفــا بــرای اینکه مســکن طبقــات کم در آمــد را فراهــم آورده باشــند مجموعه 
ــر پذیــری از هویــت معمــاری  ــدون تاثی ــی چندیــن طبقــه و ب ای از آپارتمانهائ
ایرانــی را در حاشــیه شــهر هــا بــر پــا نمودنــد  کــه بــا توجــه بــه کیفیــت پائیــن آن 
و نادیــده گرفتــن برخــی موازیــن قانونــی در تملــک زمیــن هــای آن و اعتبــارات 
هنگفتــی کــه صــرف ایــن پــروژه هــا گردیده بــودو بــدون اینکــه حق بــه حقدار 
رســیده باشــد ســاختند و تقســیم کردنــد و جشــن گرفتنــد تــا آنکــه دورانشــان به 
ســر آمــد و بافاصلــه بــا روی کار آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد از ســوی وزیــر 
مســکن و شــهر ســازی دولــت روحانــی، آخونــدی  در برابــر ایــن طرح ایســتاد و 
آنــرا متوقــف نمــود ، و بــا توجه بــه خاء زمانــی آن طــرح و طــرح جایگزین آن 
بــا عنــوان طــرح اقــدام ملــی مســکن کــه چنــدان ماهیــت و موجودیــت آن اعام 
نگردیــده و طبــق اظهــارات وزیــر راه و مســکن  در روز هــای اخیــر در مجلــس 
حــدود هشــتصد هــزار متقاضــی آن مشــخص شــده ،عطــش جدیــدی در خرید 
و فــروش مســکن پدیــد آمــد کــه گفتــه مــی شــود بخشــی از آن جــو ســازی 
ــوارد  ــی وم ــول مل ــل ســقوط ارزش پ ــه دلی مشــاوران امــاک و بخشــی هــم ب
دیگریســت کــه بایــد تجزیــه و تحلیــل شــود هرچنــد کــه تجربــه نشــان داده  این 
افزایــش قیمــت  مطابــق قانــون) چســبندگی در تجارت(محال اســت که کاهش 

یافتــه و افــت ناگهانــی داشــته باشــد؟
اظهــار نظــر هــای متفاوتــی در افزایــش چهــار تــا پنــج برابــری قیمــت مســکن 
در دوران هفــت ســاله دولــت تدبیــر و امیــد مطــرح مــی شــود از جملــه اینکــه 
ــاالی دالر توســط بخــش دولتــی و  ــه مــی شــود قیمــت هــای دســتوری ب گفت
شــبه دولتــی مرجــع تعییــن قیمــت دارائی هــا ،مــواد اولیــه و واســطه ای کاال های 
مصرفــی در ســاخت و ســاز مســکن اســت ،بــا توجــه بــه بــی ارزش شــدن پــول 
ملــی قیمــت مســکن بــه تدریــج بــا قیمــت دالر خــود را تعدیــل نمــوده بگونــه 
ای کــه از ســال 95 تــا اردیبهشــت 99قیمــت مســکن بــه حــدود هــر متــر مربــع 
1060دالر رســیده اســت کــه گمــان نمــی رود ایــن رشــد  کاهــش یابد.چــرا کــه 
دولــت ســعی در پائیــن آوردن قیمــت  دالر نــدارد و بــازی بــورس و طــا هــم 

تــوان  و اطمینــان رقابــت بــا بــازار مســکن را نــدارد. 
ــق ناگهانــی و پیــش بینــی نشــده ای  کــه در  ــه رون ــا توجــه ب از ســوی دیگــر ب
ــه تقاضــای وام  خریــد و فــروش مســکن پیــش آمــده اســت و نیــاز خریــدان ب
از بانــک مســکن ،قیمــت اوراق مســکن هــم کــه بــه خزانــه دولــت مــی رود از 
ابتــدای اردیبهشــت تــا کنــون افزایــش چشــمگیری داشــته بطوریکــه بــرای تهیه 
ــه 38  ــه ایــن رقــم از 22 ملیــون تومــان ب ــی مســکن و جعال یــک وام 240 ملیون
ملیــون افزایــش یافتــه اســت کــه ایــن نیــز از تدابیــر سیســتم بانکــی در بــردن بهره 
بیشــتر از ایــن داد و ســتد نــا آرام اســت و نشــان میدهــد در ایــن بلبشــو هــر کســی 

بــار خــود را مــی بنــدد .؟
انبــوه ســازان مســکن هــم یــا  ســاخت و ســاز هــای خــود را بــر مســاحت هــای 
بــاالی یکصــد مترمتمرکــز کــرده انــد و یا آنهائــی کــه آپارتمانهــای زیر یکصد 
ــد  ــد ش ــه خواه ــده چ ــد آین ــد ببینن ــی کنن ــت م ــت دس ــاخته ان دس ــر را س مت
،معامــات در بنــگاه هــای مشــاور امــاک هــم بــه دلیل تزلــزل قیمت،  شــکننده 
و اغلــب قولنامــه هــا بــا امــا و اگــر تنظیــم مــی شــود ،از طرفــی تجمــل گرائــی و  
اســتفاده از امکانــات نــو پدیــد  و مصالــح آنچنانــی موجــب  افزایــش قیمــت هــا 
گردیــده و در بــازار ســاخت و ســاز مســکن  یــک زمینه نگــران کننــده دو قطبی 
در امــر مســکن را جایگزیــن هــدف خانــه دار شــدن مــردم نمــوده و معــدودی 
ســرمایه دار نوکیســه کــه آنتــن  هوشــمند پــول دار شــدن آنهــا همــواره فعــال 
اســت بــه ســمت و ســوی احتــکار مســکن ســوق پیــدا کــرده انــد بــه گونــه ای 
کــه آشــکارا در رســانه ملــی خبــر از مالکیــت 750واحــدی متعلــق بــه یــک نفــر 
از ایــن کاســبان ابــن الوقــت مــی شــود  ؟ و تــو گوئــی طــرف هفتصــد و پنجــاه 
بســته قوطــی  کبریــت را کــه امــروزه در زندگــی آحــاد ما هیــچ کاربــردی ندارد  
احتــکار کــرده اســت،و چگونــه اســت کــه وزارتخانــه هــای مرتبــط و ناظــر در 

ایــن امــور ورود نمــی کننــد جــای ســئوال دارد؟
ایــن روز هــا ماننــد ســالهای دهــه شــصت و هفتــاد از تعاونــی هــای مســکن هــم 
خبــری نیســت ،گویــا  اعمــال نفــوذ هــا و اختــاس هائــی  کــه در ســالهای اخیــر 
ــه ایــن تعاونــی هــا هــم بــی  در برخــی تعاونــی هــا افشــا شــده اغلــب نســبت ب
اعتمــاد شــده و کمتــر کســی حاضــر اســت ســرمایه خــود را در ایــن تعاونــی هــا 
بــه مشــارکت بگــذارد .آمــار و ارقــام رســمی هــم بــه نقــل از معــاون وزیــر راه و 
شــهر ســازی  حکایــت از ایــن دارد کــه در فاصلــه ســال هــای 85 تــا 95تعــداد 
خانــوار هــای مســتاجر کشــور 30 درصــد افزایــش یافتــه و ایــن میــزان در تهــران 
بــه 42 درصــد رســیده اســت دولــت هــای گذشــته و امــروز  هــم تــا کنــون از 
اعمــال مالیــات بــر خانــه هــای  خالــی طفــره رفتــه و گویــا خاءقانونــی در ایــن 

مــورد وجــود دارد ؟
البتــه دالیــل دیگــری هــم بــر ایــن افزایــش قیمــت هــا تاثیــر گــذار اســت کــه 
ــد اســت کــه  ــن رشــته از تولی ــار نظــر کارشناســان ای ــد اظه واکاوی آن نیازمن
بیشــترین گردش کار و ســرمایه و نیروی انســانی را شــامل می شــود ،آنچه امروز 
در داد و ســتد مســکن شــاهد آن هســتیم بیشــتر بــه یــک جهــش ســرطانی شــبیه 
اســت تــا یــک منحنــی اقتصــادی ،نســل جــوان کشــور گمــان نمــی رود بتواننــد 
بــا ایــن وضعیــت صاحــب یــک ســر پنــاه شــوند ،تشــکیات عریــض و طویــل 
مســکن و شــهر ســازی هــم که مســئولیت ســاماندهی ایــن مهــم را در مملکت بر 
عهــده دارنــد منفعانــه عمــل مــی کننــد و گویــا فقــط قائم بــه امضاءیک ســری 
مقرراتنــد کــه حکایــت آفتابــه لگــن هفت دســت شــام و نهــار هیچی می شــوند 
،حــاال فــرض کنیــم در طــرح ملــی اقــدام مســکن هــم هشــتصد  صــد  نفــر را بــا 
وســواس تمــام شناســائی و واجــد شــرایط تشــخیص دادیــد ،ولــی تا کنــون هیچ 
طــرح و نقشــه ای در ایــن مــورد  را بــه ملــت ارائــه نــداده ا یــد و گــزارش وزیــر 

در مجلــس جدیــد هــم تنهــا یــک وعــده اســت والغیــر ؟       
و نســخه پایانــی  را بــرای ایــن هیجــان نــو پدیــد را جنــاب محمــد اســامی 
وزیــر محتــرم راه و شهرســازی  پیچیــده انــد و در گرماگــرم گرانــی مســکن 
ــد :زمانــی کــه قیمــت یــک کاال گــران مــی شــود مــردم نبایــد  فرمــوده ان
خریــداری کننــد تــا ارزان شــود و ایــن تنهــا راه مقابلــه بــا گرانــی کاالســت 
،بــازار مســکن هــم هماننــد ســایر کاال هــا از بــازار ارز تاثیــر مــی گیــردو ایــن 
خــود مــردم هســتند کــه باید مانــع افزایــش و ایجــاد حبــاب قیمتی شــوند ؟و 
اینجاســت کــه بایــد گفت جنــاب روحانی دســتتان درد نکنــد با ایــن وزرای 
انتخابیتــان ،آن از جنــاب آخونــدی میلیــاردر کــه درد مســتاجری  را هیچگاه 
نفهمیــده و تجربــه نکــرده بــود   و ایــن هــم جنــاب اســامی کــه افزایــش 
قیمــت  مســکن را بــا تــورم قیمــت حبوبــات و امثالهــم مقایســه مــی فرماینــد 
و بــه مــردم توصیــه مــی کننــد کــه نخریــد تــا ارزان شــود  ، فقــط در ایــن 
روزگار بیقــرار بایــد بــه خــدا پنــاه ببریــم  و صبــور باشــیم و امید به آینــده ای 

داشــته باشــیم کــه چنــدان هــم خــوش آینــده بنظــر نمــی رســد؟ 
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 دردولت هاشمی رفسنجانی  بودکه  قبل از انتخابات 
محمدخاتمی  سید  وقتی   1376 خرداد  دوم  
درسفرانتخاباتی مازندران از رامسربه سمت محمود 
آباد می رفت دستورداد که در ورودي شهر محمودآباد 
تابلوي بزرگی با مضمون: آقای خاتمی توقف ممنوع 
- حضور شما در این شهر؛ موجب نگرانی جانبازان 
وخانواده معزز شهداست" نصب کنند.آیا این اختالس 

بزرگ موجب نگرانی جانبازان وخانواده شهد نیست.

»فساد سیاسی باعث می شود تجمل گرایی، تبدیل به 
قاعده ای عمومی و اجتماعی شود و رواج تجمل گرایی 
مردم  بین  در  را  فقری  مسئوالن،  بین  در  خصوصاً 
ایجاد می کند به نام فقر احساسی، یعنی این که فرد 
ممکن است فقیر نباشد ولی خود را با کسانی که الگو 
می داند مقایسه می کند و اگر کمتر باشد، احساس فقر 
می کند. احساس فقر خطرناک تر از فقر واقعی است. 
فقیران واقعی ممکن است کم باشند، اما کسانی که 
فقیر احساسی هستند، بسیار زیاد هستند. با شیوع 
این نوع از فقر منابع کشور به سمت تهیه کاالی لوکس 
خواهد رفت و تولید نسبی کاالی ضروری کم می شود 

و قیمت ها باال می رود و بازهم فقر باال می رود«.
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سید سعید شاهرخی استاندار همدان:

 استان 72 طرح ملی در دست ساخت دارد
در  ملی  طرح  امسال72  گفت:  همدان  استاندار   
دست ساخت داریم که با بهره برداری از آن ها تحولی در 

پیشرفت همدان ایجاد می شود.
 2 از  برداری  بهره  آیین  در  شاهرخی  سعید  سید 
نمایندگان  نقش  افزود:  در همدان  دانش آموزی  استخر 
این  تکمیل  برای  اسالمی  شورای  مجلس  در  استان 

طرح ها بسیار مهم است.
وی با اشاره به اینکه چهار سد در همدان در دست 
ساخت است، عنوان کرد: سد نعمت آباد اسدآباد و سد 

شنجور رزن، امسال بهره برداری می شود.
شاهرخی اظهار داشت: عملیات ساخت سد خرم رود 
که  است  اجرا  دست  در  نیز  نهاوند  گرین  و  تویسرکان 

ساخت آنها سرعت مناسبی دارد.
وی بیان کرد: 2 هزار و 44 طرح استانی نیز در دست 
برداری  بهره  به  زودتر  کنیم  باید تالش  که  داریم  اجرا 

برسند.
استاندار همدان ابراز امیدواری کرد: در 14 ماه باقی 
مانده از دولت تدبیر و امید همه طرح های ناتمام استان 

را تکمیل کنیم.
وی افزود: کل ظرفیت گلخانه های استان 107 هکتار 
راهبردی  سند  اجرای  پایان  در  داریم  تالش  که  بوده 

توسعه استان این میزان به 307 هکتار افزایش یابد.
شاهرخی با بیان اینکه استان همدان در این شرایط 
است  فعال  بزرگ  کارگاهی  همچون  اقتصادی،  سخت 

اضافه کرد: امسال بیش از 10 هزار میلیارد تومان 
اعتبار در زمینه جهش تولید در همدان اختصاص 

یافته است.
استاندار همدان تاکید کرد: در استان 874 نفر 
خیر داریم که 204 تن از آن ها در امر مدرسه سازی 

کمک می کنند.
"آجر به آجر" جهشی در  ادامه داد: پویش  وی 

امر مدرسه سازی ایجاد می کند.
دست  در  استخر   10 اینکه  بیان  با  شاهرخی 
ابراز  شد  بهره برداری  استخر   2 که  است  ساخت 
تر  زود  هرچه  دیگر  استخر  هشت  کرد:  امیدواری 

بهره برداری شود.

1۸ گیاه مقاوم به 
گرما برای فصل 
تابستان  )2( 

این  کوم:  براکی   -6
گل از خانواده گل های 
اســت. گیاهی  بابونه 
یک ساله اســت که 

کپه ای انبوه از ســاقه های نازک و برگ هایی 
خوش برش و شبکه ای ایجاد می کند. از اواسط 
تابستان تا فصل یخبندان این گیاه گل های 2/5 
سانتی متری مدور مروارید مانند با رنگ آبی، 
ارغوانی، صورتی و سفید می دهد. مرکز گل هایی 
که عطر مالیم دارند ممکن است مشکی یا زرد 
باشد. این گیاه هم به مراقبت کمی نیاز دارد و 
 می تواند تا مدت ها در برابر گرما طاقت بیاورد. 

براکی کوم ها برای بسترها و مرزهای حاشیه ای 
شــگفت انگیز و اعجاب آور اســت. این گیاه 

عادت دارد بر روی زمین کشــیده شــود و 
همین عادت آن را برای جعبه های گل جلوی 
پنجره ها و ســبدهای معلق انتخابی ایده آل 

می سازد.
7- گیاه بومادران: این گیاه یکی از درمان 
های ســنتی برای آفتاب ســوختگی است. 
پس می تــوان نتیجه گرفت که تا چه اندازه 
می تواند در برابر آفتاب و نور آن مقاوم باشد. 

این گل زیبا با آن رنگ زر دوســت داشــتنی 
اش معموال به صورت دســته ای رشــد می 
کند. البته ایــن گل خواص دارویــی فراوان 
دیگری نیــز دارد. آنرا علف هزار برگ هم می 
اینولین  این گیاه معطر دارای اسانس،  نامند. 
و کمی تانن اســت و در کشورهای اروپایی به 
 عنوان دارو برای قطع تب اســتفاده می شود.
این گیاه بطــور خاص تب بُر اســت. ضماد 
آن جهــت درد ســینه مفید اســت. بُخور 
است،  درمان زکام مفید  برای  و جوشانده آن 

پس در زمان سرماخوردگی بسیار مفید است.
۸- آویشــن: هیچ فکرش را می کردید که 
این گیاه خوشبو هم جزو این لیست باشد؟ من 
که به شخصه اصال به ذهنم نمی رسید. دالیل 
زیادی برای کاشت آویشن در باغ و باغچه خانه 
تان وجود دارد، اگر مقاوم بودن آن در برابر گرما 
و کم آبی را در نظر نگیریم، عطر بی نظر و جلوه 
منحصر به فردش را نمی توان منکر شــد. در 
ضمن از آویشن در پخت اغلب غذاها می توانید 
استفاده کنید. این گیاه پر خاصیت قابلیت آن را 
 دارد که با عطر خودش آفات باغ را نیز دفع کند. 
آویشن گیاهی است برای آب و هوای معتدل 
وگرم،در زمستان شاخ و برگ های گیاه کامل 
از بین می رود و بخش زیرزمینی آویشن زیر 
خاک باقی می ماند و دراسفندماه همان سال 
رشد کرده و در بهار محصول می دهدبهتر است 
گیاه در برداشت آخر کف بر شودتا در زمستان 

خشک نشود.
9- گیاه کاردینال رونده:  این گیاه ظاهری 
علف مانند دارد، گل های قرمز و خوش رنگ 
آن می تواند توجه هر کســی را به خود جلب 
کنــد. این نوع گل ها نیز مانند خیلی دیگر از 
گل های این لیســت به صورت دسته ای می 
رویند. این گیاه کم آبــی را به خوبی تحمل 
می کند اما به بســتر ان بایــد توجه خاصی 
کرد. این گیاه، به نور مســتقیم و زیاد آفتاب 
بــرای حداقــل 8-6 ســاعت در روز احتیاج 
دارد. بهترین رشد برای این گیاه زمانی رخ می 
دهد که دمای خاک باالتر از 18 درجه شــده 
باشــد. الزم به ذکر است که در گرمای زیاد و 
وجود نور مستقیم و طوالنی آفتاب با آبیاری 
 منظم، می توان گیاه را شــاداب نگه داشــت.
10- گل مغربــی یا اونوترا: گیــاه دائمی 
به بلندی 45 و گســتردگی 30 ســانتی متر 
اســت. دارای ریزوم های رونــده و برگ های 
باریک به شکل قاشق بوده و گل های معطر و 
نعلبکی شــکل آن به رنگ سفید با مرکز زرد 
و سبزرنگ در تابستان ظاهر می شوند. گل ها 
 پس از مدتی به رنگ صورتی تبدیل می شوند... 
به مکان کامالً آفتابی و خاک شنی با زهکش 
خوب نیــاز دارد حداقل دمای قابل تحمل آن 
5- درجه سانتی گراد است. هنگام غروب آفتاب 

گلبرگ  ها جمع می شوند.
بســیار  گیاهی  گونه  ایــن  11- آرتمیزیا: 
ظریف و نرم و دائمی و همیشه سبز متراکم و 
پهن شونده ،که با برگ های خاکستری نقره ای با 
بریدگی های ظریف و جالی نقره ای و روی آن 
ظاهر می  شوند. ارتقاع آن کمتر از 15 سانتی متر 
اســت. گل های کوچک و زرد آن که غیرقابل 
 توجه هســتند در تابســتان ظاهر می شوند.

  ایــن گیــاه خاک هــای بــا زهکــش باال 
را  ترجیــح داده و گرمــا، ســرما و آبیــاری 
 نامنظــم در تابســتان را تحمــل می کند. 
پوشش عالی این گونه برای فضای سبز بسیار 

مناسب است.
 12- گل اختر:گل اختر هم یکی از مقاوم ترین 
گلها به خشکی هست. مخصوصا ریشه هایش 
غده ای است و میتواند آب ذخیره کند .بسیار به 
گرما و خشکی مقاوم است و گلدهی از خرداد 
شروع شده و با شروع سرما برگها از بین میرود 
و باید پیاز را از سرما پوشاند.از کنار پیازش دوباره 
جوانه میزند و تکثیر میگردد.دو گونه اش برگ 
قرمز و برگ سبز  که نوع قرمزبرای فضای سبز 
در مناطق گرم و خشک جنوب خیلی بهتراست 

و باعث اختالف رنگ در طراحی می شود.

بورس 
و  مقررات گذاری 

هوشمند 
می توانند  وقتی  بازارها 
ارزشمند  و  اساسی  نقش 
خود را در نظام اقتصادی ایفا 

کنند که از یک سو با مبادالت »جمع مثبت« مستقیماً 
در سیستم اقتصادی خلق ارزش افزوده داشته باشند و 
از سوی دیگر، با عالمت دهی قیمت، مشوق فعالیت های 

بهره ور و دارای ارزش افزوده در نظام اقتصادی شوند.
فرض اولیه اقتصاددانان کالسیک این بوده که اگر 
بازیگران را در انتخاب و معامله آزاد بگذاریم؛ بازارها خود 
به خود چنین مشخصاتی پیدا می کنند، اما واقعیت این 
است که این فرضیه صرفاً در بازارهایی با ساختارهای ساده 
)فاقد دینامیک های سیستمی درون زای پیچیده(، تعداد 
بسیار زیاد فعاالن عرضه و تقاضا، با دانه بندی مالی نسبتاً 

یک دست و البته با تقارن اطالعات باال صادق است.
باالست،  اطالعات  تقارن  عدم  که  بازارهایی  در 
دینامیک های سیستمی پیچیده بر قیمت ها اثرگذارند 
چشم گیری  تفاوت های  بازار  فعاالن  مالی  دانه بندی  و 
دارد؛ شانس بروز ناپایداری و ناکارآمدی و شکل گیری و 
گسترش روابط »جمع صفر« به شدت تقویت می شود و 
این جاست که تنظیم گری و مقررات گذاری در بازار اهمیت 

ویژه ای پیدا می کند.
پیچیده،  )دینامیک  شاخص ها  این  به  استناد  با 
دانه بندی ناهمگن و عدم تقارن اطالعات( و هم چنین با در 
نظر گرفتن تجربیات تاریخی ملی و جهانی، بازار بورس، 
برای ایفای نقش مولد در نظام اقتصادی، قطعاً نیازمند 

مقررات گذاری هوشمندانه است.
البته باید به این نکته توجه داشت که مقررات گذاری و 
تنظیم گری در بازار بورس، تنها زمانی می تواند اثر مطلوبی 
در نظام اقتصادی کشور داشته باشد که سیاست گذار 
نگرش کوتاه مدت برای مداخله در قیمت ها و جلب رضایت 
لحظه ای گروه های منافع گوناگون در بازار را با یک بینش 
بلندمدت برای ایجاد زیربنای یک »بازار مولد« که مشوق 

مبادالت برد-برد است؛ جایگزین سازد.
و  مالی  بازارهای  به  عمومی  و عالقه  اقبال  افزایش 
سرمایه، یک گشایش فرهنگی در اقتصاد ایران محسوب 
می شود؛ که می تواند دامنه کاربرد ابزارها و نظام های مالی 
ساخت یافته و پیشرفته را برای سازماندهی اقتصاد ملی و 
رفع موانع تولید و توسعه و نوآوری و کارآفرینی را به شکل 

بی سابقه ای گسترش دهد.
نیازمند  ایران،  سرمایه  بازار  جدید،  شرایط  این  در 
از منافع  موج جدیدی از مقررات گذاری هاست که اوالً 
در  غیرحرفه ای،  مشارکت کنندگان  و  خرد  سهام داران 
بخش های کم ریسک تر و طبیعتاً کم سودتر بازار حمایت 
کند؛ و به این ترتیب ضامن تداوم حضور جریان منابع 
اقتصاد ملی در بازار سرمایه باشد؛ و ثانیاً کارآفرینی و 
نوآفرینی مالی را در بخش های پرخطر و طبعاً سودآورتر 
بازار، به عنوان یک رفتار مولد و با رویکرد توسعه تعریف 
بازی های برد-برد در نظام اقتصادی کشور، با تکیه بر 
امکانات یک بازار مالی ساخت یافته، تشویق و ترویج 

نماید.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان گفت:

ورزش محالت همدان ورزش شهروندی با ساختار جدید

 عباس صوفی، شهردار همدان:
 در ورزش محالت همدان 
بیش از 10 هزار ورزشکار 

مشارکت دارند
به  گزارش روابط عمومی ســازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همدان، عباس صوفی ظهر در اختتامیه 
پنجمیــن دوره المپیاد ورزش محالت 
یادواره ســردار شــهید حاج حســین 
همدان اظهار داشت: در ورزش محالت 
همدان بیش از 10 هزار ورزشکار درگیر 
هســتند که در کشور این آمار بی نظیر 

است.
وی افزود: در رشــد زیرساخت های 
ورزشــی امســال ما 17 زمین چمن 
ورزشی را در سطح محالت شهر همدان 
ایجاد کردیم که از نظر رشــد ســرانه 

ورزشی محالت نیز قدم های خوبی در 
سال گذشته برداشته شده است.

درگیر  به  اشاره  با  همدان  شهردار 
شدن شورای اجتماعی محالت در امر 
ورزش گفت: در حال حاضر 12 محله 
همدان دارای شورای اجتماعی محالت 
شدند که تا پایان تابستان تمام محالت 
همدان دارای شورای اجتماعی خواهند 

شد.
ظرفیت  از  کرد:  خاطرنشان  صوفی 
امر  در  نیز  محالت  اجتماعی  شورای 
جدید  سال  در  شهروندی  ورزش 
محالت  تمامی  تا  شد  خواهد  استفاده 
شاهد  و  شوند  ورزش  درگیر  همدان 
محالت  در  ورزش  بیشتر  گسترش 

همدان باشیم.
وی با بیان اینکه به دنبال اختتامیه 
اختتامیه  کرد:  بیان  بودیم،  بزرگ تری 
دراواخر  می خواستیم  محالت  ورزش 
با  متاسفانه  که  بگیریم  گذشته  سال 
شیوع ویروس کرونا همراه شد و تا به 
امروز نیز گسترش این ویروس در کشور 

همچنان ادامه دارد.
شهردار همدان عنوان کرد: اگر کرونا 
به ما اجازه می داد به طور قطع به دنبال 
اختتامیه باشکوه تری در پنجمین دوره 

المپیاد ورزش محالت بودیم.

نماینده  بابایی  حاجی  حمیدرضا   
همدان در مجلس شورای اسالمی:
 یکی از دغدغه های 

اصلی رشد زیرساخت های 
ورزشی محالت همدان است

نماینده  بابایی  حاجی  حمیدرضا   
اسالمی  شورای  مجلس  در  همدان 
را  گوناگونی  جلسات  داشت:  نیزاظهار 
برگزار  پیرامون ورزش محالت همدان 

اصلی ام  دغدغه های  از  یکی  و  کرده 
رشد زیرساخت های ورزشی و توجه به 

ورزش محالت همدان است.
وی افزود: استان همدان جزو چند 
استان برتر کشور از نظر زیرساخت های 
دو  گذشته  سال  در  ما  است  ورزشی 
افتتاح  همدان  در  بسیار خوب  استخر 
کردیم و 4 استخر دیگر را نیز در دست 

ساخت داریم.
شورای  درمجلس  همدان  نماینده 
اسالمی با اشاره به رشد زیرساخت های 
گفت:ازنظر  همدان  درمحالت  ورزشی 
ی  ث چمن ها ا حد ا خت و سا یر ز شد ر
شهروشهرداری  شورای  مصنوعی 

قدم های خوبی برداشته اند.
باید  کرد:  خاطرنشان  حاجی بابایی 
همه دستگاه ها از جمله استانداری نیز 
در این زمینه کمک کنند ما همچنین 

تمامی  در  تا  هستیم  این  دنبال  به 
یک  همدان  مرکزی  بزرگ  روستاهای 
تخصصی  مجموعه  و  ورزشی  سالن 

شکل بگیرد.
وی با اشاره به موضوع گرانی مسکن 
و اجاره خانه در همدان بیان کرد: رشد 
در  واقعا  خانه  اجاره  و  مسکن  قیمت 
همدان به نسبت کشور سرسام آور بوده 
و ما از این نظر سومین استان هستیم 

ما باید در امر به جدیت ورود کنیم.
شورای  مجلس  در  همدان  نماینده 
دنبال  به  باید  کرد:  عنوان  اسالمی 
همدان  شهر  همه  در  زمین  مرغوبیت 
به  زمین  منطقه  یک  در  وقتی  باشیم 
متری 70 تا 80 میلیون تومان می رسد 
شهر  تمام  را  خود  تاثیر  قیمت ها  این 

خواهد گذاشت.
باید  اینکه  بیان  با  حاجی بابایی 
گسترش  شهر  دهیم  اجازه  مردم  به 
به  نیاز  همدان  شهر  گفت:  کند،  پیدا 
سازی ها  باید شهرک  و  دارد  گسترش 
در همدان ادامه پیدا کند اگر ما بتوانیم 
ایجاد کنیم دیگر  یک شهرک مرغوب 
افزایش  روز  به  روز  منطقه خاص  یک 

قیمت پیدا نمی کند.
شهر  نقطه  چند  در  اگر  افزود:  وی 
آن  شود  ایجاد  هکتاری  چند  پارک 
چندین  می کند  پیدا  مرغوبیت  زمین 
سال بنده در شبکه همدان گفتم مردم 
و  باشید  زمین های خود  مراقب   فقیره 
این امالک  امروز می بینیم  و  نفروشید 
ارزش پیدا کرده و باید 40 مورد مانند 

فقیره ما مرغوبیت زمین ایجاد کنیم. 
مجلس  در  همدان  نماینده 
یک  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
یک  که  کرده  مراجعه  فردسرمایه گذار 
شهرک فاخر در کنار زمین های دانشگاه 

طرح  اگر  کرد:  بیان  کند،  ایجاد  آزاد 
جامعه شهری ایجاد شود محدوده شهر 
همدان از 5 هزار 7 کیلومتر به باالی 7 

هزار کیلومتر افزایش پیدا خواهد کرد.
روح اهلل وجدی هویدا، رییس سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
دوره  پنجمین  اختتامیه  نیزدر  همدان 
سردار  یادواره  محالت  ورزش  المپیاد 
اظهار  همدان  حسین  حاج  شهید 
دوره  یازدهمین  گذشته  سال  داشت: 
فوتبال محالت همدان با بیش از یک 
رده سنی   3 در  مسابقه   200 و  هزار 
بزرگساالن، زیر 15 سال و زیر 18 سال 

برگزار شد.
فوتبال  تیم   50 افزود:  وی 
بزرگساالن، 60 تیم زیر 15 سال و 32 
فوتبال  تیم زیر 18 سال در مسابقات 

محالت همدان فعالیت داشتند.

فرهنگی  سازمان  رئیس 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
همدان با اشاره به سایر رشته های 
دوره  پنجمین  در  شده  برگزار 
گفت:  همدان  محالت  المپیاد 
حضور بیش از 200 کشتی گیر در 
نهاالن،  و  رده سنی خردساالن  دو 
هندبال بانوان با حضور 14 تیم با 
حضور 168 هندبالیست، بسکتبال 
رده  در  تیم  با حضور 25  نفره   3
12 سال و زیر 15 سال برگزار شد.
کرد:  خاطرنشان  وجدی هویدا 
نظیر  دیگری  مسابقات  همچنین 
سنگ  هفت  و  دارت  دوومیدانی، 
 5 مجموع  در  که  شد  برگزار  نیز 
از  بیش  حضور  با  ورزشکار  هزار 
70 کادر اجرایی ورزش محالت با 
موفقیت پنجمین دوره این المپیاد 

را برگزار کردند.
وی با اشاره به برگزاری ورزش 
محالت در سال 1399 بیان کرد: 
همدان  محالت  ورزش  امسال 
عنوان ورزش شهروندی و ساختار 

جدید برگزار خواهد شد.
فرهنگی  سازمان  رئیس 
شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
امیدواریم  کرد:  عنوان  همدان 
ورزش  المپیاد  دوره  ششمین 
بیشتر  گسترش  با  را  محالت 
بیشتر  کردن  درگیر  و  رشته ها 
محالت همدان با ظرفیت شورای 

اجتماعی محالت برگزار کنیم.
رئیس  سلماسی  رضوان 
اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون 

شورای شهر:
اکثر ورزشکارانی که 
امروز به مقام قهرمانی 

رسیده اند از درون ورزش 
محالت بیرون آمده اند 

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
شــورای شــهر همدان نیــز در این 
اختتامیه گفت: ورزش محالت همدان 
به دلیل مردمی بودن از ازرش بســیار 
باالیی برخــوردار بوده و جــا دارد از 
زحمات تمام کســانی که بدون چشم 
داشــت در ورزش محــالت همــدان 

فعالیت می کنند تشکر کنم.
اکثر  افزود:  سلماسی  رضوان 
ورزشکارانی که امروز به مقام قهرمانی 
ورزش  همین  درون  از  رسیده اند 
نشان  که  آمده اند  بیرون  محالت 
از  محالت  ورزش  گسترش  می دهد 

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
وی با بیان اینکه در موضوع سرانه 
همدان  در  خوبی  اقدامات  ورزشی 

یک  کرد:  بیان  است،  گرفته  صورت 
والیت  فرهنگسرای  در  ورزشی  سالن 
کوی خضر و شهرک مدرس در حال 
زمین  ایجاد  امر  در  و  بوده  ساخت 
کار  به خوبی  نیز  چمن های مصنوعی 

شده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
عنوان  همدان  شهر  اسالمی  شورای 
الگوی  همدان  محالت  ورزش  کرد: 
باز  که  بود  خواهد  کشور  در  خوبی 
مطرح شدن  و  پتانسیل گسترش  هم 

را دارد.
مراسم  این  پایان  در  است؛  گفتنی 
از تیم های برتر مسابقات، کادراجرایی 
ورزش محالت و خبرنگاران این حوزه 
تقدیر شد همچنین سعید پناه آبادی با 
حکم شهردار همدان به عنوان مسئول 

ورزش شهروندی همدان معرفی شد.

نوشتار پنجمنوشتارچهارم

  به قلم: رابعه رمضانیان 
کارشناس بهداشت محیط

گزارش: فاطمه موسوی

گل اختر

  به قلم:
 حسین سالح  ورزی
 نایب رئیس اتاق ایران
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مدیرعامل برق لرستان گفت: 
راه اندازی مرکز پایش مصرف 
مشترکین دیماندی برق لرستان

 
مدیرعامل برق لرستان با اعام این خبر گفت: »در 
این مرکز تعداد 8 هزار مشــترک دیماندی به صورت 
ســاعت به ســاعت شــامل مصارف اداری، عمومی، 
کشاورزی، صنعتی، تجاری و هر مصرف کننده ای که 
مصرف آن باالتر از 30 کیلو وات باشد رصد می شود 
و اطاعات الزم را با توجه به کنتورهای هوشمند که 
در محل مصرف نصب شده و سیستم دیجیتالی که در 

مرکز می باشد پایش خواهد شد«.
فریــدون خودنیا با اشــاره به اطاعــات دریافتی 
از طریــق مرکز پایش، بیــان کرد: »بعــد از دریافت 
اطاعات، بافاصله نظرات به مدیریت های توزیع در 
سطح شهرستان ها ارسال می شود و سپس مدیریت های 
توزیع در این زمینه اقدامات الزم در جهت راهنمایی 
مشترکین، بهینه سازی مصرف برق و کاهش مصرف 
به خصوص در ساعات اوج مصرف را انجام خواهند 

داد«.
وی با اشاره به کاهش مصرف برق در بخش های 
مختلف، اظهار کرد: »از طریق مرکز پایش مقدار بار 
ادارات استان با توجه به پیک بار از ساعت 11 تا 14:30 
را رصد می کنیم تا بتوانیم مقدار مصرف را در ادارات 
کاهش دهیم و بار سایر مشترکین هم از ساعات 13 تا 
17 که اوج مصرف اســت پایش صورت می گیرد تا 
بتوانیم حداکثر بار مصرفی استان را در نهایت با تعامل 
دوسویه با مشترکین کاهش دهیم که در تابستان امسال 

کمترین خاموشی را داشته باشیم«.

خودنیــا هــدف از راه انــدازی مرکــز پایــش را 
سرمایه گذاری کمتر در بحث واحدهای نیروگاهی، 
مصــرف کمتر ســوخت در نیروگاه ها، مصرف آب 
کمتر و آلودگی کمتر محیط زیست دانست و گفت: 
»امیدواریم بتوانیم مدیریت مصرف و مدیریت سبز را 

در این راه داشته باشیم«.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری 
لرستان:

سند ارتقاء وضعیت زنان، مالک 
ارزیابی دستگاه ها خواهد بود

 
مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری با بیان 
این که اجرای برنامه های ســند ارتقاء وضعیت زنان و 
خانواده معیار و ماک ارزیابی دســتگاه های اجرایی 
در ســال 99 خواهــد بــود، اظهار داشــت: »یکی از 
مهم ترین اقدامات دفتر امور بانوان استانداری در سال 
گذشته تدوین سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده و 

تصویب آن در شورای برنامه ریزی استان بود«.
ناهید پرویزپور با اشــاره به این که این ســند، تنها 
سندی است که به طور خاص و ویژه به موضوعات و 
مسائل حوزه زنان پرداخته است، گفت: »این موضوع 
در موضوعات مهمی هم چون تحکیم بنیاد خانواده، 
بهداشت و ســامت، افزایش ســطح مشارکت های 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی، توانمندســازی زنان 
در همه ی عرصه ها و عدالت جنســیتی در واگذاری 
پســت ها و مســئولیت های مدیریتــی قــرار خواهد 

گرفت«. 
وی ادامه داد: »بر اساس نتایج حاصله از داده های 
سرشــماری نفــوس و مســکن ســال 95 و هم چنین 
توصیــف وضعیت موجــود زنان، مهم ترین مســائل 
اولویت دار شناسایی شــده در حوزه اقتصادی مربوط 
به بیکاری و پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان 
نسبت به میانگین کشــوری، در حوزه خانواده رشد 
برخی آسیب های اجتماعی و در حوزه آموزش پایین 
بودن نرخ باســوادی زنان نسبت به میانگین کشوری 
می باشــد که با توجه بــه پتانســیل ها و ظرفیت های 
موجود در اســتان راه کارهایی برای رسیدن به وضع 

مطلوب ارائه شده است«.
مدیرکل شیالت استان لرستان

سرانه مصرف آبزیان در لرستان 
افزایش یافت

مدیرکل شــیالت اســتان لرســتان در جمع 
خبرنگاران با بیان این که توانسته ایم سرانه مصرف 

آبزیــان را در اســتان از 4 کیلوگرم بــه بیش از 7 
کیلوگــرم افزایش دهیم، اظهار داشــت: »در حال 
حاضر سرانه مصرف آبزیان و ماهی در جهان بیش 
از 20 کیلوگرم است و این عدد در ایران بیش از 12 

کیلوگرم می باشد«.

 
کیارش بیرانوند با اشــاره به این که متأســفانه 
هم چنان ســرانه مصرف آبزیان در لرســتان پایین 
اســت، عنوان کرد: »برای باال بردن افزایش سرانه 
مصرف تالش های زیادی صورت گرفته و با برگزاری 
دوره ها، کالس های آموزشی، جشنواره ها و راه اندازی 
بازارچه های فروش آبزیان توانسته ایم سرانه مصرف 

آبزیان را به بیش از 7 کیلوگرم افزایش دهیم«.
وی با بیــان این که لرســتان در زمینه پرورش 
ماهی در مزرعه و قفس از استان های پیش رو کشور 
اســت، افزود: »در حال حاضر 3 هزار تن ماهی در 
قفس در لرستان تولید می شود که به دنبال افزایش 

این رقم به 5 هزار تن هستیم«.
بیرانوند با اشــاره به پرورش ماهی در قفس در 
اســتان گفت: »درحال حاضر در 5 سد حوضیان، 
ایوشــان، خان آباد، مروک و هاله به صورت پایلوت 

پرورش ماهی در قفس اجرا شده است«.

مدیرعامل آب و فاضالب لرستان
انشعابات غیرمجاز آب در پل دختر 

جمع آوری می شود
 

مدیرعامل آب و فاضاب لرســتان با بیان این که 
برخی افراد ســودجو در عمده روستاهای شهرستان 
پل دختــر بــرای آبیــاری مــزارع و باغات خــود به 
انشــعاب غیرمجاز آب اقدام کرده اند، اظهار داشت: 
»بــه زودی انشــعابات غیرمجاز آب در روســتاهای 
شهرستان پل دختر برای جلوگیری از هدر رفت آب 

جمع آوری می شوند«
حمیدرضا کرموند با اشاره به این که این شرکت 
برای کسانی که انشعابات غیرمجاز دارند تعامل ایجاد 
کرده و انشــعابات را به صورت اقساط دراز مدت به 
آن ها واگذار می کند، گفت: »در غیر این صورت اگر 

مصارف غیرمجاز روند افزایشی پیدا کند به طور قطع 
مشکاتی برای تامین آب مورد نیاز در روستاها ایجاد 

خواهد شد«.

وی با بیان این که آب و فاضاب پل دختر مشغول 
اجرا و ترمیم ایســتگاه پمپاژ و خط انتقال تحت فشار 
فاضاب شهر به تصفیفه خانه است، عنوان کرد: »در 
جریان وقوع سیل فروردین ماه سال 98 در مرکز شهر 
پل دختر بین ضلع غربی و شــرقی در بســتر رودخانه 
کشکان یک نقطه شکستگی در خط انتقال فاضاب  

به دلیل سرعت، فشار و شدت سیاب ایجاد شد«.
کرونــد در پایان خاطرنشــان کرد: »بــرای تعبیه 
ایســتگاه پمپاژ فاضاب در پل دختر اقدام شده که با 
اجرا، تکمیل و راه اندازی این پروژه مشکل فاضاب 

شهر پل دختر برطرف می شود«.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد لرستان گفت:
لرستان میزبان 18 رویداد ملی و 

منطقه ای در سال جاری

مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد لرســتان گفــت: »در 
آخرین جلســه شــورای طرح و برنامه، مقدمات الزم 
جهت میزبانی 18 جشنواره و همایش ملی و منطقه ای 
در حوزه هــای فرهنگی و هنری پیش بینی شــد که در 
صورت موافقــت وزارت و انعقاد تفاهم نامه های الزم 

اجرایی می شوند«.
احمدحسین فتایی تصریح کرد: »بر همین اساس در 
بخش هنری برگزاری سه جشنواره ملی کمانچه نوازان، 
سرنانوازان و موســیقی قوم لر، جشنواره ملی سرزمین 
شقایق ها در حوزه سینمایی، جشنواره ملی خوشنویسی 
خلوت گزیده، جشــنواره ملی آواها و نواهای زیارتی 
رضوی و جشنواره های منطقه ای فیلم کوتاه و هنرهای 

تجسمی مهم ترین اولویت های ما خواهند بود«.
وی با بیان این که میزبانی جشنواره مطبوعات غرب 
کشــور نیز از اهداف این اداره کل است، عنوان کرد: 
»هم چنین همایش بررســی اشــتراکات فرهنگی اقوام 
زاگرس نشین و همایش تولیدات کانون های آگهی و 

تبلیغات غرب کشور را پیشنهاد داده ایم«.

فتایــی بــا تاکید بر این کــه عدالــت را در توزیع 
میزبانــی رویدادهای مختلف در بین شهرســتان های 
استان، رعایت خواهیم کرد، اظهار داشت: »در بخش 
استانی نیز در سال جاری رویدادهایی هم چون انتخاب 
کتاب سال، جشنواره استانی تئاتر، کنگره شعرشناسی 
لرســتان و همایش بررســی نقش فرهنگ علوی در 

ادبیات بومی برگزار می شود«.
مدیر مخابرات منطقه لرستان

راه اندازی آزمایشی مرکز جدید 
2020 مخابرات منطقه لرستان

 مدیر مخابرات منطقه لرســتان از پاســخ گویی به 
تماس های مشــتریان اینترنت پر ســرعت مخابرات 
منطقــه کهگیلویــه و بویراحمــد توســط کارکنان 
مخابرات منطقه لرســتان خبر داد و گفت: »برگردان 
مرکز 2020 نشان از سخت کوشی و جسارت کاری 
منابع انسانی ســازمان دارد و سرمایه انسانی مخابرات 

منطقه لرستان بسیار ارزشمند و بسیار قوی است«. 

سیدمحمد قاسمی با بیان این که اپراتورهای سامانه 
2020 منطقه لرســتان به صورت 24 ســاعته در چهار 
شــیفت کاری پاســخ گوی تماس و رفع مشکات 
اینترنت پرســرعت مشــتریان استان هســتند، اظهار 
داشت: »از ابتدای ســال جاری تا کنون به تعداد 293 

هزار تماس و به صورت میانگین روزی 3850 تماس 
پاسخ داده اند«.

قاسمی، زمان صف انتظاِر مشترک با مرکز 2020 
مخابرات را به صورت میانگین و در شرایط عادی از 
10 ثانیه تا 3 دقیقه اعــام کرد و گفت: »زمان انتظار 
مشــتریان برای برقراری ارتباط با اپراتورها نسبت به 

گذشته کاهش یافته است«.
مدیر مخابرات منطقه لرســتان با اشــاره به این که 
درصورت نبود مشکات ســخت افزاری و عدم نیاز 
به اقدامات زمان بر درخصوص رفع مشکل مشترک، 
مدت زمان پاســخ گویی به مشــتریان یک تا 3 دقیقه 
است، خاطرنشان کرد: »در حال حاضر تعداد 75 هزار 
پورت اینترنت پرســرعت به مشتریان در سطح استان 

واگذار شده است«.

»داریوش حسن نژاد« به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 

لرستان منصوب شد
 

در نشست مدیران ارشــد بخش آب کشور، طی 
حکمی از ســوی حاج رسولی ها مدیرعامل شرکت 
مادرتخصصی مدیریت منابــع آب ایران، »داریوش 
حســن نژاد« به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای لرستان منصوب  و معارفه وی 
بــا حضور مدیران عامل شــرکت های آب منطقه ای 

کشور به صورت ویدئو کنفرانس انجام شد.
در بخشی از این حکم آمده است: »نظر به مراتب 
تعهد و شایستگی و تجارب ارزشمند جناب عالی و به 
استناد مصوبه مجمع عمومی و به پیشنهاد مصوبه هیئت 
مدیره شــرکت ســهامی آب منطقه ای لرستان و در 
چارچوب برنامه های اباغی وزیر نیرو در خصوص 
اعمال فرایند شایســته گزینی به عنوان معیار اساســی 
انتخــاب و انتصاب، به موجب این حکم و به مدت 
دو سال به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

شرکت مذکور تعیین و منصوب می شوید«.
گفتنــی اســت، پیــش از ایــن رضــا میرزایــی 

مدیرعامل آب منطقه ای لرستان بود.

آگهی ابالغ 
اجرائیه
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مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان:

رویکرد برق استان همدان شاخص 
محور است

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان با 
تأکید بر رضایت مردم،  تکریم همکاران و تحقق شاخص های 
عملکردی شــرکت گفت: رویکرد جدید شرکت حرکت 

شاخص محور است.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان، آئین تکریم و معارفه مدیر توزیع نیروی برق 
شهرستان بهار با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان، فرماندار شهرستان بهار و جمعی از معاونین و 

مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان همدان برگزار شد.
شیرزاد جمشیدی در این مراسم اظهار داشت: شهرستان 
بهار با توجه به شــرایط جغرافیایی و نزدیکی آن به مرکز 
استان همواره حائز اهمیت بوده و این توجه نیازمند تالش 
شبانه روزی است که بتوانیم مطالبات و خواسته های مردم را 

پاسخگو باشیم و به اهداف مورد نظر خود برسیم.
وی با تأکید بر رضایت مردم،  تکریم همکاران و تحقق 
شاخص های عملکردی شرکت افزود: رویکرد جدید شرکت 

حرکت شاخص محور است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تصریح 
کرد: در حوزه بهره برداری شاخص نرخ خاموشی، در حوزه 
مشترکین شاخص وصول مطالبات و فروش انشعابات، در 

حوزه مدیریت مصرف شاخص کنترل پیک بار و مدیریت 
مصرف، در حوزه تلفات شــاخص کاهش تلفات و فروش و 
تحویل انرژی، جمع آوری برق های غیرمجاز و بازرسی لوزام 
اندازه گیــری از اهمیت باالیی برخوردار اســت که باید در 

راستای تحقق آنها گام برداریم.
وی با بیان اینکه در حوزه جذب اعتبار و از لحاظ بودجه ای 
و نقدینگی باید با برنامه ریزی هدفمند حرکت کنیم، گفت: 
همه باید تالش ویژه داشته و مشکالت را مدیریت کنیم تا 

خدماتی که به مردم ارائه می دهیم با مشکل مواجه نشود.
جمشیدی با بیان اینکه در فروردین ماه سال جاری فقط 
40 درصد درآمدهای ما محقق شد، گفت: با تالش کارکنان 
و همکاری مردم در اردیبهشت ماه بحث وصول مطالبات 

افزایش داشت که امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان 
ضمن تقدیر از زحمات آقای طهماسبی خو در مدت تصدی 
مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان بهار با اشاره به انتصاب 
آقای باللی مقدم به عنوان مدیر جدید تصریح کرد: یکی از 
اهــداف ما در این تغییرات، جوانگرایی در بخش مدیریتی 
است تا تحرکی در واحدهای اجرایی تزریق کنیم و این امر 

در دستیابی به شاخص های مدنظر شرکت مؤثر باشد. 
وی با بیان اینکه هدف های ما سخت اما دست یافتنی 
است و این مهم نیاز به تالش بیشتر دارد، عنوان کرد: عناوین 
زمانی ارزش می یابند که ما خدمت صادقانه به مردم داشته 

باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان:
 بانک کشاورزی 1۴0 هکتار طرح گلخانه ای را معطل کرده است

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان از راکد 
ماندن پرداخت تسهیالت برای 140 هکتار طرح گلخانه ای 
در بانک کشاورزی خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی 

موضوع را پیگیری کند.
ظاهر پور مجاهد در مراسم تجلیل از برترین های بخش 
کشاورزی اســتان همدان با اشاره به اینکه جوانان استان 
همدان برای 140 هکتار طرح های گلخانه ای پرونده تکمیل 
کرده اند و از ابتدای اسفند در بانک کشاورزی منتظر دریافت 
تسهیالت خود هستند، خطاب به میهمان ویژه این مراسم 

گفت: انتظار پیگیری ویژه در این خصوص را از شما داریم.
ظاهر پورمجاهد با تأکید بر اینکه کشاورزی پایه توسعه 
کشــور است، گفت: شــعار ما از ابتدای انقالب، استقالل، 
آزادی، جمهوری اســالمی بوده که استقالل تنها در سایه 
امنیت غذایی ایجاد می شود که این امر در بخش کشاورزی 

است.
وی بابیان اینکه کشــاورزان یک فرمانده و سرباز خط 
مقدم هستند و باید مشکالت آنها را برطرف کنیم، گفت: 

امســال در ســال جهش تولید 64 پروژه تعریف شده که 
محرک بخش اقتصادی اســت و در آنها به تشــکل های 

اقتصادی بها داده شده است.
پورمجاهد با بیان اینکه ورود تشکل ها به کارها موجب 
حذف واسطه ها می شود از اعالم آمادگی فردی برای سرمایه 
گذاری یک هزار میلیارد تومان در شهرستان تویسرکان خبر 
داد و افزود: این شخص اعالم آمادگی کرده پروژه های راکد 

شهرستان تویسرکان را احیا کند.
وی خواستار همراهی و کمک ویژه مسئوالن شهرستان 
به این سرمایه گذار شد و افزود: شخصی که می خواهد یک 

طرح را استارت بزند را باید کمک و حمایت کنید.
وی تأکید کرد: رؤســای ادارات باید بشدت در راستای 
رفع موانع سرمایه گذاران تالش کنند و دست سرمایه گذار 

را باید بوسید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان بر توجه 
به حذف محصوالت پر آب بر و تعادل بخشی تأکید کرد و 
افزود: باید امور آب افراد متقاضی ایجاد گلخانه را کمک کند.

وی با گالیه از اداره محیط زیست شهرستان تویسرکان، 
به طرح بسته بندی گردو در مرکز فنی و حرفه ای به همت 
سرمایه گذار اشاره کرد و افزود: یک طرح بسته بندی چه 
مشکل محیط زیستی می تواند داشته باشد؟ در حای که باید 

سرمایه گذار را حمایت کرده و کمکش کنید.
پورمجاهد ایجاد و تکمیل زنجیره تولید را بهترین شکل 
برای بهره وری بیشتر کشاورزی دانست و افزود: سیستم 
بانکی مشــکل دارد، روند اداری سخت است در حالی که 
باید تمام دغدغه ما معیشت مردم باشد و مردم حق دارند 

انتقاد کنند.
وی با بیان اینکه در حوزه جهاد پروژه های خوبی در این 
هفته افتتاح شــده است، گفت: افتتاح این پروژه ها 2 هزار 

اشتغال به دنبال دارد.
معاون امور اقتصادی اســتاندار همدان به کشت 215 
هکتار پسته، 220 زعفران و 210 هکتار گل محمدی در 
استان همدان اشاره کرد و افزود: کشت این محصوالت یعنی 

از کشت پرآب بر فاصله گرفته ایم.

پورمجاهد بر اینکه هرکس هــر ایده و نظری دارد که 
با امکانات موجود بتوانیم بهتر کار کنیم باید بیان کند، 
تأکید کرد: مسئوالن باید طرح ها را بررسی و ریشه یابی 
کنند چرا طرح یک و نیم ساله بعد از سه سال به نتیجه 

نرسیده است.

امروز اگر خلق به ما لطف ندارد
روزی به سر مقبره مان گل بگذارد

در  شــاملو  احمــد 
بخشی از یکی از اشعار 
خود به دغدغه معیشت 
اشاره کرده و می گوید: 
زد،  می توانم  »نقش ها 
غــم نان اگر بگذارد«، اصطــالح »غم نان« بعد از 
انتشــار این شعر تبدیل به نوعی مثل رایج شد که 
بسیاری از فرهیختگان، شعرا، ادبا، روزنامه نگاران 
و نویســندگان و حتی محققــان آن را در مورد 
مضایق کار فکری بــه کار بردند هر چند پیش تر 
از احمد شاملو دیگران هم به این دست بسته بودن 
و اجبارهای معیشتی اشاره کرده اند، چنانکه فروغ 
فرخزاد هم در شعر مرز پر گهر خویش می سراید: 
»ناتوانی از خواص تهی کیســه بودن اســت، نه 
نادانی« این اشارت او بدان روست که انسان از آن 
زمان که از موجودی شکارگر تبدیل به موجودی 
ساکن شد و با ایجاد پیشرفت در ابزارهای شکار و 
خوردن غذاهای مقوی توانست »مازاد انرژی الزم« 
را برای فعالیت مغزی خود فراهم بیاورد همواره در 
کشاکش نبردی بود که بتواند با مغز خود بیندیشد 
و راه های بهتر و ساده تری برای زندگی ابداع کند.

از نگاه زیست شناسان تکاملی مشخص نیست آیا 
درازتر بودن طول روده ها و قدرت گوارش برتر یک 
مزیت برای ماندگاری است یا توانایی اندیشیدن، 
چراکه چند میلیون ســال زمان الزم است تا یک 
خصیصه در گونه ای تثبیت و سپس ماندگار شود 
با این وصف اگر ما قادر نبودیم مقدار بیشتری غذا 
برای تامین انــرژی فرایندهای مغزی خود فراهم 
بیاوریم چیزی که امروز به عنوان تمدن انســانی 
می شناسیم با تمام مظاهر آن وجود نداشت. چنین 

اســت که یافته های مغزی از علوم مختلف، شعر، 
ادبیات، موسیقی، ابزارها، معماری، عقاید، سنتها، 
فرهنگ ها و ... عموما ابتدا مورد بی توجهی و حتی 
مخالفــت قرار می گیرند چــون مردمان در وهله 
نخست به چیزهایی تمایل دارند که نیازهای فوری 
آنان را برآورده ســازد اما در مراحل بعد اگر فکر و 
ایده و کالم و نوشته و کشفی بتواند از آزمون های 
مختلف سربلند بیرون بیایند بدل به راه و روشی 
تثبیت شده می شود که هزاران و میلیون ها نفر آن 

را اصل مسلم می پندارند.
امــروزه همه مــا این که طراحی دســته های 
عینک به گونه ایســت که پشت گوش قرار بگیرد 
را فرض مسلم می پنداریم اما شاید اولین طراحان 
به عینک هایی فکر کرده باشــند که از کنار دهان 
بــاال بیاید یا مانند کاله روی ســر قــرار گرفته و 
شیشــه های آن به مانند ســایه بان بر روی چشم 
آویزان شود به همین سیاق وقتی کلمه ای یا طرز 
نگاهی توسط یک کنشگر فکری در قالب نقاشی، 
موسیقی، شــعر و ... متجلی می شود ابتدا ممکن 
است غریبه یا حتی ناپســند به نظر بیاید اما در 
مرور زمان تبدیل به عرفی محکم و اســتوار شود 
که دیگرانی برای ایجاد راه جدید مجبور به عبور 

از آن عرف شوند.
آدم ها بیش ازآنچه فکر می کنند تابع خودآگاهی 
جمعی هستند و چه بســیار دشمنانی که شبیه 

ترینها به هم می شوند.
از قضا در مورد ایرانیان چنانکه معروف است جز 
مواردی معدود که گاه آمیخته با اسطوره ســازی 
و افســانه اســت قدرت فیزیکی و جهانگشایی یا 
بهره مندی از ادوات خاص نظامی مطرح نبوده و جز 

چند جهانگشا و جنگاور از قبیل شاه عباس، نادر و 
لطفعلی خان اسامی چندانی در ذهن مردمان باقی 
نمانده اما تالش های ذهنی ایرانیان در اکثر موارد 
ملل دیگر را مغلوب ســاخته و کشورگشایی های 
بیشــتری از نظر هضم و جذب فرهنگ های دیگر 
برای ما به ارمغان آورده تا بدان جا که بوعلی، موالنا، 
سعدی، حافظ، خواجه نصیر، خیام و خوارزمی را 
جهانی به نیکی می ســتایند و در مواردی حتی 
ملتهای دیگر مدعی راه و روشــی هستند که این 
بزرگان در دوران زندگی خود به سبب آن مغضوب 

و مطرود شده اند.
با این وصف کاری که فرهیختگان و کنشگران 
اقلیم ذهن برای پیشــبرد تمدن بشری و دست 
یافتن به راه ها و ســبک های جدید زندگی انجام 
می دهند اهمیت بســیار دارد هــر چند که خود 
این بزرگان عالم فکر در بســیاری موارد مجبور به 
فعالیت یدی و فیزیکی شده اند که اگرچه در جای 
خود ارزنده و مهم است اما آنان را از خالقیت های 

ذهنی باز می داشته است.
از فردوسی که در تنگ دستی روزگار می گذراند 
تا سعدی شیرازی که به انواع و اقسام فعالیت های 
فیزیکــی روی آورد و دیگر بزرگانی که با نگارش 
کتاب هــا، درس آموزی بــه فرزندان شــاهان و 
درباریان، طبابت و تجــارت و حتی کار مزدی تا 
سرودن اشعار مدحیه روزگار گذرانده اند همه به 
نوعی تالش هایی برای فراهم آوردن موونه زندگی 

و هزینه فعالیت های فکری اصیل بوده اند.
در دنیــای معاصر می دانیم که بزرگانی در عالم 
پزشکی، طبابت و علوم مختلف فعالیت خود را با 
سختی بســیار و از کارهای به ظاهر سطح پایین 

آغــاز کردند، یکی مدت ها چوپــان بود و دیگری 
کارگــری مزدی می کرد تا بتواند راه رشــد خود 
و دیگران را باز کند. شــهریار مدت ها در کسوت 
کارمندی فعالیت می کرد، منوچهر آتشی معلم بود 
و اولین مجموعه شعر خود را با کمک مالی فریدون 
مشیری چاپ کرد که خود وی در آن زمان کارمند 
وزارت پســت و تلگراف بود، سید علی صالحی در 
مهدکودک کار می کرد و چنانکه خود گفته گاهی 
آنجا را آب و جاروب هم می کرد، محمدعلی بهمنی 
از سر اجبار شعر »تلفن می زنم جواب نمیدی چرا 
نیر« را ســرود و احمد شاملو »خروس زری پیرن 
پری« را برای کودکان به نظم کشید و مثال هایی 

از این دست بسیارند.
به هر روی تمدن انســان همان قدر که مدیون 
دستان توانمند و پیشــانی های عرق کرده است 
بــه عرق ریــزان روحــی و خلوت هــای طوالنی 
اندیشمندان، مکتشفان، ایده پردازان و نویسندگان 
نیز مدیون است که بسیاری از آنچه امروز در قالب 
ابــزار و امکان برای ما تحقــق دارد ابتدا در قالب 
کلمه، شعر، تخیل و امکانات زبانی به منصه ظهور 
رســیده و در مرور زمان تبدیل به پارادایم فکری 
گردیده و در نهایت بدل به یک تغییر یا شــیوه و 
راهی جدید برای زندگی شــده است که همگان 

آن را پذیرفته اند.
نان نیست نباشد که سر یار سالمت

بیکاری و فقر است که دلدار سالمت
 ما را چه به آجان آمده یا موجر منزل

 ما کشته عشقیم به صد دل، نه به یک دل
 امروز اگر خلق به ما لطف ندارد

روزی به سر مقبره مان گل بگذارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان:

 29 درصد اشتغال 
استان در بخش 
کشاورزی است

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
بخش  در  استان  اشتغال  درصد   29 گفت: 

کشاورزی است.
هفته  مناسبت  به  جالل  رضوانی  منصور 
اهمیت  بر  وگویی  گفت  در  جهادکشاورزی 

بخش کشاورزی جهت ایجاد اشتغال و توسعه استان تاکید و اظهار داشت: استان همدان یکی از 
قطب های کشاورزی کشور محسوب می شود و علی رغم داشتن 1.2 درصد از وسعت  کشور، 4.4 

درصد از تولیدات بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است. 
وی در ادامه افزود: کشاورزی 29 درصد اشتغال و 25 درصد ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی 
استان را به خود اختصاص داده است، همچنین بخش کشاورزی استان  4.5 درصد از تولیدات و 

3.4 درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است. 
بردار، 692 هزار  بهره  دارای 117 هزار  استان همدان  رضوانی جالل گفت: بخش کشاورزی در 
هکتار سطـح زیر کشت محصوالت زراعی و باغی ) 619 هزار هکتار زراعــی و 77.5 هزار هکتار 
باغی ( و 293 هزار هکتار آیش با تولید ساالنه قریب به 4/9 میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی 

می باشد. 
باغی و دام و طیـــور در سطح  وی بر جایگاه مهم همدان در تولید محصوالت اساسی زراعی، 
کشور تاکید کرد و ادامه داد: همدان دارای تولید ساالنه در حدود 406 هزارتن انگور، 54 هزار 
تن گردو، 920 هزارتن سیب زمینی، 50 هزارتن سیر، 340 هزار تن جو و 15 هزار تن گیاهان 

دارویی می باشد.
رضوانی جالل اجرای عملیات آبیاری نوین در سطح 151 هزار هکتار از اراضی آبی استان و نیز 
توسعه کشاورزی حفاظتی در راستای مدیریت مصرف آب و ایجاد 420 واحد صنایع تبدیلی جهت 
ایجاد ارزش افزوده برای محصوالت تولیدی استان و جلوگیری از هدر رفت آنها را از ویژگی های 

ممتاز کشاورزی استان همدان برشمرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

 جمعه بازار صنایع دستی در 
باغ نظری همدان برپا می 

شود
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان همدان گفت: به 
منظور حمایت از صنایع دســتی اســتان، جمعه بازار 

صنایع دستی در باغ نظری همدان برپا می شود.
علی مالمیر به مناسبت روز صنایع دستی در جمع 
اصحاب رسانه اظهار داشت: تا پایان شهریورماه جمعه 
بازار صنایع دستی برگزار می شود و امیدواریم مردم از 

این طرح استقبال کنند.
مالمیر تعداد شاغلین آموزش دیده صنایع دستی در 

سال 98 را بیش از 43 هزار نفر اعالم کرد و گفت: درسال 97 سی و هشت هزار نفر در رشته های مختلف صنایع دستی 
آموزش دیدند که این تعداد نسبت به سال 97 در سال 98 با رشد 14 درصدی مواجه بوده است.

وی گفت: در ســال گذشــته بیش از 6 هزار و 560 نفر هنرجویان صنایع دستی استان در رشته های نقاشی روی 
سفال، سراجی، مرواریدبافی، سفال چرخی، نقاشی روی شیشه و گلیم بافی در 19 نقطه از استان همدان آموزش دیدند.

وی ادامه داد: در قالب دوره های آموزش عمومی و شاغلین توسط اداره کل تعداد 400 نفر، در شهرستانها؛ 2800 
نفر، با همکاری اداره کل فنی حرفه ای 2 هزار و 900 نفر و با همکاری اداره کل زندانهای استان همدان 300 نفر از این 

آموزشها در سه سطح مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته بهره مند شدند.
مدیرکل میراث فرهنگی همدان برگزاری برنامه هفته فرهنگی در تهران و برپایی فم تور با حضور فعاالن گردشگری 

کشوری را از برنامه های آتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اعالم کرد.
مالمیر با اشاره به اینکه افرادی که اقدام به برندسازی برای خود می کنند دارای ارزش آفرینی می شوند؛ اضافه کرد: 
نمود این کارایی و اثرگذاری را می توان در رشد اقتصادی شهر، افزایش سرانه درآمد شهروندان و افزایش سرمایه گذاری 

برای توسعه های آتی در شهراللجین مشاهده کرد.
وی با تأکید بر لزوم عنصر خالقیت در صنایع دستی، ادامه داد: هنرمندان این حوزه می توانند با خالقیت، در راستای 

توسعه اقتصاد و اشتغال گام بردارند که این امر مستلزم پاسخگویی به نیاز های روز جامعه است.
مالمیر با اشاره به اینکه بسته بندی صنایع دستی یکی از موضوعات مهم است بیان کرد: اگر خریداری عالقه مند به 
خرید کاالی خاص باشد فروشنده ها هم برای بسته بندی آن کاال نسبت به ارزش آن اقدام به بسته بندی خاص می کنند 
و برند سازی به بنگاه و کاالیی که ارائه می دهد بستگی داشته  و بنگاه باید به این نتیجه برسد که کاالی خود را برند 

سازی کند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان به اتفاقات اخیر در دامنه الوند نیز اشاره کرده و گفت: مداخله در الوند باید در 
حداقل بوده و زخمی شدن الوند را نمی پذیریم و مجوزی برای تعریض در دامنه الوند از میراث فرهنگی گرفته نشده است.

سنجش شوراهای شهر 
  

اسالمی  شورای   
شــهر را باید با نگاه 
دیــد؛  تخصصــی 
بــه ایــن معنی که 
در انتخاب هــا بــه 
بدهیم  رأی  افرادی 
متخصصــان  کــه 
حوزه هــای عمران شــهری، برنامه ریزی 
شهری، معماری شــهری، جامعه شناسی 
شــهر و مدیریت شــهری باشــند. شورا 
پارلمان شــهری اســت امــا هرچه این 
پارلمــان منتخــب مــردم، تخصصی تر 
باشــد بی تردید درک بهتر و چشــم انداز 
تخصصی تــری درباره سیاســت گذاری و 

مدیریت شهر خواهد داشت.
شورای شهر در انتخاب شهردار بایستی 
بــه کارنامه کاری فرد نــگاه کند؛ این که 
قباًل چه تجربه موفــق کاری و مدیریتی 
در گزینه مدنظر وجود داشــته است؟ در 
این جــا نیز تخصص گرایی و بهره مندی از 
تجربه کاری و مدیریتــی موفق از جمله 
مالک های مهم در انتخاب شــهردار برای 
هر شهری اســت. شــورا نیز بایستی از 

شهردار برنامه محوری بخواهد.
پارلمان شــهری یعنی شــورا بایستی 
دارای برنامه برای پیشرفت و توسعه شهر 
باشد؛ برنامه محوری نیز بایستی براساس 
اســتفاده از نظرات متخصصان هر حوزه 
باشد. هر عضو شورا به تنهایی قرار نیست 
خواسته ها و سلیقه های شخص خودش را 
پیگیری کند بلکه کلیت شــورا، بایستی 
برنامه محــور و برنامه گــرا برای توســعه 
پایدار شهر باشد و چشــم انداز مشخص 
و معین کاری داشــته باشد؛ شورای شهر 
بایستی از شــهردار و مدیران شهرداری 
و شــهرداران مناطــق، کار مــدت دار و 
پروژه محور برمبنای برنامه  گرایی بخواهد. 
نقشه راه پیشرفت شــهر بایستی توسط 
شورا تهیه شــده و براســاس آن نقشه، 
عملکرد شــهرداری مورد نظارت، ارزیابی 

و به روز رسانی قرار گیرد.
انتخاب اعضای شــورای شــهر توسط 
بخشــی از مــردم نباید صرفاً بــر معیار 
طایفه گرایــی یــا قومیت گرایــی صورت 
گیــرد؛ آن چــه معیار اســت تخصص و 
شایســته گزینی اســت. در ایــن زمینه 
رسالت رسانه هاست که در راستای ترویج 
هرچه بیش تر فرهنگ سیاسی مشارکتی 
تخصص گرایانه، فعالیت های آگاهی بخشی 

خویش را در جامعه، توسعه دهند.
شــورای شــهر، منتخب مردم است؛ 
شورا پارلمان شهری است؛ اما کارآمدی، 
ناکارآمدی یــا کم کارآمدی آن موضوعی 
است که خود مباحث تفصیلی می طلبد. 
آن چــه اهمیــت دارد ایــن اســت که 
مکانیزم های قانونــی و اجتماعی نظارت 
افکار عمومی بر عملکرد شــورای شهر در 
مدت چهار سال بایســتی تقویت شوند. 
بــرای نمونه، نظــارت اجتماعی از طریق 
رســانه ها و ســازمان های مردم نهــاد، از 
ابزارهای نظارتی مهم اســت که بایستی 

تقویت شود.
شــهرداری  شــورای  شــهر،  شورای 
نیســت؛ رسالت شورا این نیست که مدام 
در همــه ی جزییات عــزل و نصب های 
شــهرداری ها مداخله کنند. بلکه شــورا 
بایستی برنامه راه، برنامه پیشرفت، برنامه 
توســعه و عمران شهر و ... را با استناد به 
نظرات متخصصان هــر حوزه تهیه کرده 
و سیاســت گذاری تخصصی مشــخص و 
مدت دار برای ارتقای کیفیت زندگی مردم 
شهر داشته، آن را به شهرداری ابالغ کرده 
و بر اجرای آن نظارت مستمر داشته باشد.

به جای طایفه گرایی و خویشاوند گرایی 
در برخــی انتخاب هــا بایســتی نقــش 
مردم نهــاد،  تخصصــی  ســازمان های 
و  رســانه ها  اجتماعی،  مدنــی  نهادهای 
را  متخصصان حوزه های مدیریت شهری 
در سوق دادن مشارکت سیاسی به سوی 
تخصص گرایی، تقویت کرد. شورا می تواند 
منبع خیر، توســعه و تحول آفرینی برای 
یک شهر باشــد و از سوی دیگر می تواند 
اگر ناکارآمد یا کم کارآمد باشد خودش به 

مانع تبدیل می شود.
به صورت  بایســتی  شــهر  شــورای 
منظــم، بــه مــردم و افــکار عمومی 
گــزارش عملکــرد ارائه کنــد. مردم و 
رســانه ها بدانند مثــاًل در مدت 6 ماه 
گذشــته، مهم ترین اقدامات انجام شده 
زیرســاختی در زمینه سیاست گذاری و 
تقویت  بوده است.  مدیریت شــهر، چه 
جامعه  ســطح  در  مطالبه گری  فرهنگ 
منافع جمعی  دادن  برتــری  می توانــد 
بر منافع فردی را تقویت کند. رســالت 
مردم نهــاد  ســازمان های  رســانه ها، 
تخصصــی، نهادهای مدنی و کنش گران 
اجتماعــی و سیاســی، ارتقای ســطح 
مطالبه گــری در جهت رفع مشــکالت 

استانی و شهری است.

 
خود تبوراک است 

این تهدیدها
این ره که تو 

میروی به ترکستان 
است

بنام ایزد منان ، خدای 
خوبی ها

واعظان کین جلوه در محراب و منبر می 
کنند

 چون به خلوت می روند آن کار دیگر می 
کنند

پرسشــی دارم ز دانشــمند مجلس باز 
پرس؛توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می 

کنند...
چند صباحی بود که تصمیم برآن داشــتم که 
دیگر در رابطه با مسائل سیاسی چیزی ننویسم 
و ســر در گریبان برده و بیشتر مشغول زدودن 
غبار از آینه جان باشم ، اما طی چند روز گذشته 
اخبار و اطالعاتی به دستم رسید که سکوت را 
جایز ندانسته و تصمیم به افشای واقعیاتی گرفتم 
تا شــاید موج سواران کاسب اصالحاتی همدان 
خجالت زده شده و از کاسبی با نام مردم و به کام 

خویش دست بردارند:
دغل کاران و دودوزه بازانی که در هر برهه و زمان 
آنچه برایشــان داری ارزش و اهمیت بوده صرفا 
مناسبات جناحی و منافع مادی شخصیشان بوده 
این بار با شعار دفاع از الوند این سرمایه ارزشمند 
سرزمین مادها از النه هایشــان بیرون آمده و 
با فریاد دفاع از محیط زیســت به دنبال دسته 
شــدن بیل خود هستند ، بیانیه های رنگارنگ 
این جماعت همیشــه کاسب در دفاع آن خانم 
مهدکودکی نشسته در شورا که از هم اکنون و 
با بهره گیــری از هر اهرم صالح و غیر صالح در 
حال مانور تبلیغاتی و انتخاباتی است ، با کلمات 
خوش رنگ و لعــاب این مارهای خوش خط و 
خال صرفا ادامه دهنده همان مسیری است که 
از خرداد 1392 شروع و تاکنون نیز ادامه دارد ، 
مسیری که سفره های خالی مردم را خالی تر از 
همیشــه کرد ، مسیری که عزت را از پاسپورت 

ایرانی گرفت.
مســیری که هم چرخ انرژی هســته ای و هم 
چــرخ زندگی مردم را پنجر کــه نه بلکه خرد 
کرد، مسیری که برادر رئیس جمهور و برادر 
معاون اول رئیس جمهورش همچون زالو 
خون مردم بی پناه کشور را مکیدند و هم 
اکنون ساکن در زندان اوین شده اند ، مسیری 
که کفتارهای هزاران میلیاردی در آن بر مسند 
وزارت آن تکیــه زده اند که دلجویی شــان از 
پیرمرد مضطر پناه آورده با کنایه خودت بمال 

خوب میشه بود.
آری  حضرات به ظاهر اصالحاتی و اصالح طلب 
و به واقع فرصت طلب از شما سواالتی دارم که 

امیدی هم به دادن پاسخ از جانبتان نیز ندارم.
آقای خاورزمینی و آقایان و خانم های در مسیر 
خاور زمینی آهای شــماهایی که شعار وا الوندا 
سرداده اید در شبی که بنزین سه هزارتومان 

شد کجا بودید؟
 تا آنجا هم اشــک دلســوزی فرو ریزید، نکند 
همچون رئیس دولت کریمیتان در خواب بودید؟
جناب خاورزمینی عزیز شــما که داعیه دفاع از 
حقوق زنان دارید کاش نیمه شــبی ســری به 
سطل آشغالهای شهر بزنید تا ببینید چندین زن 
از میان آشغالها به دنبال لقمه غذایی برای سیر 

کردن شکم خود هستند.
حضرات اصالحاتــی آیا خبر دارید که از برکت 
شعارهایتان و سیاست دولت مورد حمایتتان سن 
فحشا در دختران سرزمین الوند به زیر سیزده 

سال رسیده است؟
کاسبان اصالحاتی آیا می دانید به برکت دولتتان 
درب تمامی کارخانه های دیار بوعلی سینا تخته 

شده است؟
مدعیان پر ادعا چرا خجالت نمی کشید وقتی 
می بنید که شعارهای خوش رنگ و لعاب شما 

زندگی ایران و ایرانی را نابود کرد؟
چرا هیچ گاه شــما در کنار مردم نیستید، خبر 
دارید یک یخچال ساید 45 میلیون تومان شده 
و یا باز هــم در کاخ های خود لمیده و به رانت 

هایتان فکرمی کنید.
چــرا در روزهایی که اســتخوانهای مرد و زن 
ســرزمین ایران زیر بار سیاستهای غلط جناب 
نوبخت و فریدونتان خرد می شود صدایی از شما 

برنمی آید؟
 حال چه شده است که نگران الوند و حقوق زنان 
شده و باز هم جلوی پیشرفت این خاک کهن را 

می گیرید؟
راســتی جناب دبیر محترم خانه احزاب کاش 
بیانیه ای صادر فرمــوده و خدمات قابل توجه 
در دوران طوالنی مدیریتتان بر پدافند غیرعامل 

استان را تشریح کنید.
بدانیــد که دیری نیســت که تــک تکتان در 
دادگاهــی صالحه محاکمه و به جرم خیانت به 
مــردم نجیب ایــران و آرمانهای خمینی کبیر 

محکوم شوید.
بیائید و دســت از لجاجت با  مردم بردارید که 

شاید بخشیده شوید.
ترســم به کعبه نرسی ، این ره که تو میروی 

به ترکستان است.

"ولعاقبة للمتقین"

نوشتارهفتم نوشتار ششم

  به قلم: عطا شعبانی راد 
روزنامه نگار

  به قلم:
دکتر شهرام شرفی

  به قلم:
دکتر ابراهیم مولوی

نوشتاردهم
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تظاهرات در 
 آمریکا 

و حکومت دینی ما
*رحیم قمیشی*

برایــم  اصولگــرا  دوســتان  بعضــی 
قبله گاهــت  می بینــی  نوشــته اند 
می ریــزد! فــرو   دارد   آمریــکا 

یــک  بــزرگان  پیش بینــی  می بینــی 
می شــود. محقــق  دارد  یــک   بــه 

مــورد  در  اینکــه  علــت  نوشــته اند 
دســتور ترامپ برای گشــودن آتش به  
روی تظاهــر کننــدگان و غارت گــران 
نمی نویســم، چیست؟ چیزی   آمریکایی 

پرســیده اند چــرا آزادی بیانــی که این 
روزهــا در آمریکا به کلــی نادیده گرفته 
 می شــود را بــه بــاد انتقــاد نمی گیرم!

من البته وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
نیســتم که با هر اتفاقی بخواهم پســتی 
 بگذارم تا ثابت کنم ببینید ما چه خوبیم!
 امــا همیــن  قــدر می توانــم بگویــم؛

جنایــت از طــرف هر رژیمــی محکوم 
اســت، همانقــدر کــه کشــتن یــک 
سیاهپوســت مظلوم جنایتی نابخشودنی 
اســت، کشــتن ده ها انســان بی گناه و 
معترض بــه گرانی بنزین هــم جنایتی 
 اســت وحشــتناک و فراموش نشــدنی.

یقینا  بــه خبرنگاران  ترامپ  بی احترامی 
نشــانه عدم بلوغ سیاســی اوســت. اما 
آزاد، ممیــزی  نپذیرفتــن خبرنــگاران 
همــه کتاب ها و فیلم ها قبل از انتشــار، 
دســتگیری و کشته شــدن خبرنگاری 
خارجی در کشــور و عدم پاســخگویی 
 هیچ مقامی به آن حادثه نشانه چیست؟!

من به صراحت اعالم می کنم احمقانه ترین 
تصمیمــات در حوزه سیاســت خارجی 
آمریکا و در زمینــه تعامالت با نهادهای 
بین المللی در دوره ترامپ اتخاذ گردیده 

است.
 همانطــور که بســیاری خبرنــگاران و 
تحلیل گران داخلی آمریکا همین را رسما 
تایید و ابراز می کنند. اما آیا ما اجازه داریم 
سیاســت خارجی کشور خود را در رابطه 
 با سایر کشــورها به صراحت نقد کنیم؟!

اخبــار صدا و ســیما به انعــکاس اخبار 
آمریکاییــان  تظاهــرات  فیلم هــای  و 
ترامــپ  سیاســت های  بــه  معتــرض 
اختصــاص داشــته و تظاهــرات تــوام 
 بــا خشــونت آنهــا را نشــان می دهد.

از  اخبــار  ایــن  بفرماییــد  لطفــا 
کجــا بــه دســت آمــده؟ بــه جــز از 
آمریکا؟  رســانه های مســتقل داخلــی 

در ثانــی بفرماییــد چنــد نفــر در این 
تظاهرات کشــته شــده اند؟! چند نفر به 
سرشان شلیک شده؟ چند جوان به خاک 

و  خون کشیده شده اند؟

اما مهم تر از همه این ها
من و خیلــی از ایرانی ها به جای آنکه از 
صبح تا شــب نگاه مان به آن طرف دنیا 
باشــد که آمریکا چه شــد و چه نشــد، 
وضعیت ترامپ در نظرســنجی ها به کجا 
رســید، رقیب دمکراتش در چه وضعیتی 
 است؟ باالخره کدام شان انتخاب می شود!؟
 ما نگاه مان به داخل اســت، به خودمان!

ما مانند آن عاشــقی نیســتیم که صبح 
تا شــام عشــقش را بد و بیراه می گفت، 
و نمی دانســت تنها دارد میزان عشــق 
 خــود را به معشــوقش بیــان می کند.

ما می دانیم همیــن امروز هم کل ایاالت 
متحــده آمریــکا از پا بیفتــد و ناگهان 
ناپدید شــود، وضــع ما بســیار بدتر از 
 انچه هستیم خواهد شــد. بدون تردید.

اســت  فرصتی  آمریکا  می دانیم وجــود 
بــرای توجیــه عقب ماندگی های بی حد 
و حصر ما به  وســیله سیاســت مدارانی 
کــه در شــرایط عادی هرگــز موقعیتی 
این چنین برای اداره کشــور نداشــتند. 
 بــدون پاســخگویی، بــدون شــفافیت.

نمی پرســم امــروز مــا منتظریــم چه 
 کســانی واکســن کرونا را کشف کنند؟

کرونایــاب  دســتگاه  آن  نمی پرســم 
 اختراعــی نیروهای انقالبی ما چه شــد؟

نمی پرســم آیا کســی هم عذر خواهی 
کشــورمان،  صــادق  مــردم  از  کــرد 
واهــی؟ ادعاهایــی  آن  بــاور   بخاطــر 

اصال پلیس آمریکا و ترامپ و کل سیستم 
 حکومتی آنها فاســد و زورگو و ناکارآمد.
 آنها مگر ادعای حکومت الهی داشته اند؟!

ما چه بگوییم که قرار بود حکومت عدل 
علی را پیاده کنیم، نماد حاکمیت دینی 

برای همه جهانیان باشیم!
هــای  کشــته   تعــداد  ؛  می شــماریم 
را شــورش  هــا  در   آمریکایــی  هــا 

اعتراضــات  یکــروز  تلفــات  تعــداد  و 
... را  خودمــان  دینــی  حکومــت   در 

مــن اگر جای صــدا و ســیما و مبلغان 
نظام بــودم یک دقیقه از شــورش های 
 بدون کشــته آمریکا را نشــان نمی دادم!

و  نمی فهمنــد  کــه  خوبســت  چــه 
هــر روز مــا را از فاصله مــان با ســایر 
می کننــد. آگاه  جهــان   کشــورهای 

 کاش می شد چشــم هایمان را می بستیم 
 سرمان را الی برف می کردیم و نمی دیدیم
 دینــی را که هــر روز ملعبه می شــود!

ملعبه ای برای قدرت گرفتن عده ای...

حاشیه 
منطقه ۴ 

شهرداری معادل 50 
سال گذشته پیشرفت 

داشته است
رئیس کمیســیون خدمات 
شهری شورای اسالمی شهر 
همدان در بازدیدخبرنگاران 
از پروژه هــای منطقه چهار 
مناطق  در  گفــت:  همدان 
 50 اندازه  به  توانمندسازی 

سال کار شده است.
این دیدار  علی فتحــی در 
در خصوص پروژه بوســتان 
عقیــل در منطقــه چهــار 
همــدان گفت: ایــن پروژه 
2 هــزار و 500 مترمربــع 
میلیون   500 کــه  اســت 
تومــان بــرای آن هزینــه 
شــده است و زمین ورزشی 
است که  مترمربع  آن 600 
هزینه  تومان  میلیون   300

برداشته است.
فتحی به اجرای یک هزار و 
500 تن آســفالت در معابر 
اطراف بوستان اشاره و بیان 
کرد: یکی از مشــکالت این 
محــل فاضالب بود که پس 
فاضــالب  جمــع آوری  از 

آسفالت صورت گرفت.
اینکه  بــا اشــاره بــه  وی 
ایــن محله پشــت آگاهی 
اسالمشهر است که در زمان 
انتخابات فیلمی از این محل 
تهیه شــد و در رسانه های 
معاند پخش شد که حدود 
500-600 خانه اطراف آن 
نه آب، نه گاز و نه فاضالب 
داشتند و نه آسفالت، گفت: 
اینجا یک حلبی آباد بود که 
طی این دو، ســه سال این 
محله رشد کرد و انشعابات 
آن انجام شد دو، سه کوچه 
باقی مانده بود که اکنون در 

حال آسفالت است.
تنها  فتحی عنــوان کــرد: 
مشــکل در اینجاست طرح 
امیدوارم  که  است  تفصیلی 
ایــن محله از طــرح باغات 
خارج و به طرح مســکونی 

تبدیل شود.
از  بازدیــد  در  فتحــی 
در  زندگی  بوســتان  پروژه 
کرد:  عنــوان  اسالمشــهر 
درصد خیلی زیادی از مواد 
مخدر شــهر از اینجا پخش 
ایجاد  می شــد که ضرورت 
پارک احســاس شد و سال 
این پروژه اجرا شد  گذشته 
و تملک و احداث انجام شد 
و ایــن محله جــزء یکی از 
بود  نقاط شــهر  آلوده ترین 
کــه به صیفی آباد مشــهور 
اســت ولی متأسفانه محل 
فعلــی اینجــا محل پخش 
مواد مخدر اســت و اگرچه 
این  بــه  انتظامی  نیــروی 
محل سرکشــی می کند اما 
کافــی نیســت و این محل 
اما  نــدارد  خوبی  امنیــت 
خوشــحالیم توانســتیم در 
یکــی از محروم ترین نقاط 
شهر پارک احداث کنیم اما 
بحث مــاده مخدر هنوز هم 

شیوع دارد.
وی به پروژه های اجرا شده 
در حصار امام، اسالمشــهر، 
منطقه  در  و...  منوچهــری 
چهار اشاره و بیان کرد: طی 
3 سال گذشــته در مناطق 
 50 اندازه  به  توانمندسازی 
سال کار شــده است و این 
چیزی نیســت جز زحمات 
شورا و شهرداری که به این 

مناطق توجه ویژه داشتند.
حدود  کــرد:  اظهار  فتحی 
200 هزار نفــر از جمعیت 
مناطق  ایــن  در  همــدان 
هســتند که اطراف شــهر 
اســت و خدمــت برخی از 
آن ماننــد حصار امام و تپه 
خضر به 600 سال می رسد 
کــه متأســفانه بــه دلیل 
کم توجهی تبدیل به حاشیه 
شهر شدند و اســتادان و... 
تازه به شــهر اضافه شده اند 
و امیدواریــم ایــن مناطق 
طــوری توانمند شــوند که 
دیگر بــه آن پایین شــهر 

نگوییم.

خبرنوشتارهشتم
عباس صوفی، شهردار همدان مطرح کرد

فرهنگ پهلوانی در ورزش همدان نهادینه بماند

تجلیل از تعدادی از پیشکسوتان و ورزشکاران شهر 
همدان به مناســبت 17 شوال ســالروز پیروزی سپاه 
اسالم مقابل سپاه کفر در جنگ خندق و گرامیداشت 
»روز فرهنــگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای« با حضور 
رئیس و برخی از اعضای شورای اسالمی شهر، شهردار 
همدان و تنی چند از مسووالن مدیریت شهری برگزار 

شد. 
عباس صوفی، شــهردار همدان بــا تأکید بر اینکه 
فرهنگ پهلوانی در ورزش همدان نهادینه بماند اظهار 
کرد: حضــور در جمع مفاخر پهلوانی شــهر همدان 
فرصتــی ارزنده برای بنده اســت و معتقدم افتخارات 
ملی ورزشکاران شــهر همدان مرهون تالشها و منش 
پهلوانی این عزیزان اســت و باید قدردان این عزیزان 

باشیم.
وی اضافــه کرد: مدیریت شــهری همــدان عالوه 
بــر اجرای وظایف ذاتی خود، نســبت بــه موضوعات 
اجتماعی نیز نگاه ویژهای دارد و با تشــکیل شــورای 
اجتماعی محالت در تمامی محالت ســطح شــهر به 
دنبال آن اســت تا از ظرفیتهای بالقوه شهروندان در 
حوزههای مختلف بهره مند شود که در همین راستا و 
در حوزه ورزش به ویژه ورزش محالت اقدامات خوبی 

را شاهد هستیم.
صوفی با بیان اینکه بزرگان و پیشکســوتان ورزش 
شهر باید ورزش شــهرداری را همراهی کنند، افزود: 
حضور این عزیزان در عرصه های مختلف ورزشــی و 
اجتماعی باعث ترویج منش پهلوانی در بین شهروندان 
به ویژه نســل جدید خواهد شد و بر همین اساس در 
فرصت مناســبی آیین تجلیل و تقدیر از پیشکسوتان 
ورزشی شهر همدان به همت شورا و شهرداری همدان 

برگزار خواهد شد.
شــهردار همدان ادامه داد: شورای اسالمی شهر و 

شــهرداری نگاه ویژه ای به ســالمت جسمی و روانی 
شهروندان دارند و در همین رابطه با توسعه زیرساخت 
های ورزشی نظیر ساخت سالن کشتی، زمین فوتبال 
در بوســتانها و... در مناطــق مختلف شــهر به دنبال 
توســعه و احیای ورزش محالت هستند که در همین 
رابطه شاهد رقابت ورزشکاران در رشته های مختلف 
ورزشــی نظیر فوتبال، والیبال، کشتی و... در دو رده 

بانوان و آقایان در شهر همدان هستیم.
صوفــی ادامه داد: بنده معتقدم توجه به این عرصه 
نه تنها هزینه نیســت بلکه ســرمایه گذاری در بین 
شهروندان اســت و موجب ارتقای سالمت جسمی و 

روانی در جامعه خواهد شد.
گردان رئیس شورای اسالمی شهر همدان:

 روح پهلوانــی در ورزش ایرانی نشــأت گرفته از 
جوانمردی اولیا الهی است

رئیس شــورای اســالمی شــهر همدان نیز گفت: 
اصالت و مردانگی ورزشکاران همدانی از دیرباز زبانزد 
همگان بوده و این مرام به خاطر دلبســتگیهای عمیق 
مردم این سرزمین به مرام جوانمردی اولیا الهی است.

کامران گردان ضمــن تبریک روز فرهنگ پهلوانی 
و ورزش زورخانــه ای گفت: منــش پهلوانی به عنوان 
بارزترین صفت و ویژگی اخالقی ورزشکاران محسوب 
می شــود که خوشــبختانه این روحیه بــه خوبی در 
بین ورزشــکاران همدان به ویژه پیشکسوتان ورزش 

زورخانه ای مشاهده می شود.
وی بــا بیان اینکه همدان جزو اســتانهای صاحب 
ســبک در ورزشــهای پهلوانی و زورخانه ای کشــور 
محسوب می شود، گفت: ریشــه فرهنگ پهلوانی در 
ورزش زورخانه ای اســت و به همین دلیل این مسئله 
یک فرهنگ عمومی تلقی می شــود، لذا این فرهنگ 

بایــد در بین رشــته های ورزشــی ترویج بیشــتری 
پیدا کند تا شــاهد رشد و شــکوفایی اخالقی در بین 
ورزشــکاران به ویژه نســل جوان باشــیم که شورای 
اســالمی شهر و شــهرداری همدان نسبت به موضوع 

ورزش و ترویج روحیه پهلوانی توجه ویژه ای دارند.
گردان ادامه داد: خوشــبختانه طی ســالهای اخیر 
شاهد رشــد ورزش محالت شــهر همدان هستیم و 
موفقیتهایــی را در این زمینه به دســت آورده ایم که 

رضایتمندی شهروندان را به همراه داشته است.
ابراهیم مولوی عضو شــورای اسالمی شهر همدان 
نیز در این مراســم گفت: شــورای اســالمی شهر و 
شهرداری همدان قدردان زحمات و تالشهای بینظیر 
بزرگان و پیشکســوتان ورزش شهر هستند و یکی از 
اهداف مهم و اثرگذاری که به دنبال آن هستیم ترویج 
و توســعه ورزش محالت است و خوشــبختانه امروز 
شاهد موفقیتهای خوبی در این زمینه هستیم و انتظار 
داریم پیشکســوتان و بزرگان ورزش نیز در این زمینه 
همراهی و مشارکت داشته باشند تا شاهد دست یابی 
به اهداف و موفقیتهای بیشتر در شهر همدان باشیم.

معاون مالی و اقتصادی شهردار همدان نیز در ادامه 
این جلســه گفت: بزرگان و پیشکسوتان ورزش شهر، 
نماد پهلوانی در بین شهروندان هستند از این رو باید 
قدردان این عزیزان باشــیم و با استفاده از ظرفیتهای 
این بــزرگان، منش پهلوانی را در بین شــهروندان و 

جوانان شهر اشاعه دهیم.
رضا ابرار خرم تصریح کرد: بزرگان و پیشکســوتان 
ورزش شــهر به دلیل صفات بارز اخالقی و رفتاری و 
با از خودگذشــتگیهایی که در عرصه ورزش استان و 
کمک به شهروندان داشته اند در اذهان مردم همیشه 
بــه نیکی از آنها یاد می شــود و خوشــبختانه امروز 
شــاهد هســتیم این روحیه پهلوانی در جوانانی نظیر 

دکتر بیژن حیدری داور بین المللی فوتبال کشــور و 
از افتخارات ورزشی استان نیز وجود دارد و در صحنه 
کمک به مردم حضوری جدی دارد و مردم نیز قدردان 

زحمات وی هستند که جای تقدیر دارد.
مســوول پیشکســوتان کشــتی پهلوانی و ورزش 
باســتانی غرب کشــور نیز در این مراسم گفت: سال 
پنجــم هجرت در جنــگ خندق، امام اول شــیعیان 
جهان امیرمؤمنان علی ابن ابی طالب )ع( نماد و اسوه 
جوانمردی و شجاعت ســپاه اسالم، نماد شرک و بت 
پرســتی یعنی عمر بن عبدود را به خاک مذلت نشاند 
که با توجه به کشــتن نفس اماره و تالش برای رضای 
خدا در راه دین، سبب شــد موالی متقیان امام علی 
)ع( نمــاد بزرگی و جوانمردی دنیا باشــد و به همین 
منظور 17 شــوال هر ســال به عنــوان »روز فرهنگ 

پهلوانی و ورزش زورخانهای« نامگذاری شده است.
عبداله کاظمی روشــن در ادامه افزود: توجه ویژه 
شهردار همدان به جایگاه بزرگان و پیشکسوتان ورزش 
شهر بسیار ارزنده و قابل تقدیر است و معتقدم تقدیر 
از پیشــکوتان ورزش پهلوانی افتخارات بزرگی را برای 
شهر به ارمغان میآورد که امیدواریم این قبیل برنامهها 
در ســطح بزرگتری بــا حضور تمامی پیشکســوتان 
رشــتههای مختلف ورزشی ادامه داشته باشد تا شاهد 
ترویج بیش از پیش منــش فرهنگ پهلوانی و ورزش 

زورخانهای در همدان باشیم.
 در ادامــه ایــن مراســم صمیمــی تعــدادی از 
پیشکســوتان و بزرگان ورزش همــدان به بیان نقطه 
نظــرات و درخواســتهای خود پرداختنــد که صوفی 
شهردار همدان قول مساعدت و همراهی هر چه بیشتر 
مدیریت شــهری با آنها را داد و در پایان نیز با اهدای 
لوح و هدیه از زحمات و تالشهای پیشکسوتان ورزش 

همدان تقدیر کرد.

گزارش: سمانه موسوی
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 حسینی   فرماندار تویسرکان: 
شهرستان تویسرکان با 221  اثر تاریخی و طبیعی از قطب های گردشگری کشور محسوب می شود

   فرماندار شهرستان تویسرکان در آیین تجلیل 
از برگزیدگان بخش کشــاورزی اســتان همدان 
تویســرکان، شهرستانی  اظهار داشت: شهرستان 
منحصــر به فــرد در شــاخص هــای اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگی و... است.
 حســینی اضافه کرد: شهرســتان تویســرکان 
بــا 221 اثــر تاریخــی و طبیعــی از قطب های 

گردشگری استان و کشور محسوب می شود
وی با اشــاره به توانمندی تویسرکان در تولید 
دارو گفت: تویســرکان به قطب تولید دارو تبدیل 
شده است که این امر نشان از توانمندی های این 

شهرستان در این زمینه است
فرماندار تویسرکان همچنین از وجود 180هزار 

هکتار مرتع و اراضی کشاورزی در سطح شهرستان 
سخن گفت و افزود: بیش از 55هزار هکتار اراضی 
زراعی و 9هزار و پانصد هکتار باغات درشهرستان 

تویسرکان وجود دارد
وی با اشــاره به اینکه شهرســتان تویســرکان 
مجری طرح عظیم سرشاخه کاری گردو در کشور 
اســت گفت:  300 هزار پیوندک تا کنون در این 

طرح در شهرستان زده شده است.
فرماندار تویســرکان به شــهرت کیفیت و طرح 
سرشــاخه کاری گردو در کشور کانادا گریزی زد 
و گفت: تویســرکان با 5500 هکتــار باغ گردو با 
برداشــت 20 هزار تن قطب تولیــد گردو بوده و 
در تولید سیر، سماق و آلو نیز ظرفیت باال و قابل 

توجهی داشته و قابل طرح در کشور است 
حســینی وجود 3 نمونه کشــوری استان در 
این شهرســتان را از توان باالی کشاورزان این 
خطه دانســت و افزود: این مهــم، دلیلی برای 
برگزاری سی و چهارمین دوره تجلیل و معرفی 
نمونه های بخش کشــاورزی استان همدان در 

تویسرکان گردید.
وی تصریح کرد: شهرســتان تویسرکان رتبه 
دوم را در کشــت گلخانه ای در استان دارد که 
امیدواریم در سال جهش تولید لحظه به لحظه 
شاهد توســعه همه جانبه شهرستان بویژه در 

بخش کشاورزی باشیم.

افزایش 
نظارت بر 
ساخت و 
سازهای 
باغ های 

دره 
مرادبیگ

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان 
گفت: از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری با راه اندازی 
دره  در  آزمونه  به صورت  باغات  در  اختصاصی  گشت 
مرادبیگ و سیلوار نظارت بر ساخت وسازهای مجاز و 

غیرمجاز در شهر همدان قوت گرفته است. 
به طور خاص در خصوص  اظهار کرد:  محمد گلشن 
ساخت و سازها در باغات واقع در محدوده و حریم شهر 
همدان مجوزاتی از قبیل فنس کشی، کرت بندی، تراس 
بندی، تعمیرات و نوسازی، تعمیرات جزئی و اساسی، 
بنا، نصب  احداث و مرمت  ترمیم دیوار و دیوارکشی، 
آالچیق و سایه بان، احداث انباری و سرویس بهداشتی، 
که  می شود  صادر  باغی  خانه  و  کارگری  اتاق  احداث 
به شهرداری  شهروندان جهت دریافت آن می بایست 

منطقه مربوطه مراجعه کنند. 
در  موجود  گستردگی  به  توجه  با  کرد:  بیان  گلشن 
سیلوار  و  مرادبیگ  دره  همچون  همدان  شهر  باغات 
در  دارد.  وجود  باغدار   1000 و   2800 ترتیب  به 
همین راستا شهروندان نیز می توانند در صورت رؤیت 
هرگونه تخلف و ساخت و ساز غیرمجاز با شماره 137 
تماس  ساعته  به صورت 24ساعته  همدان  شهرداری 
بگیرند همچنین در امر کنترل و نظارت بر ساخت و 
سازهای باغات دره مرادبیگ و سیلوار عوامل انتظامی 
خودروی  و  همراهی  را  اداره  این  اختصاصی  گشت 
 گشت مجهز به دوربین و جی پی اس و ردیاب هستند.
وی در پایان افزود :از شهروندان فهیم همدانی درخواست 
داریم قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی و ساخت و 
 ساز مجوزات الزم را از شهرداری دریافت نمایند .

الزم به ذکر است در طی یکماه فعالیت این 
گشت قریب به 96 مورد ضبط وسیله و بالغ بر 
40 مورد اخطاریه صادر و فعالیت ساخت و ساز 

تعطیل گردیده است

سید سعید شاهرخي استاندار همدان 
مطرح کرد: 

جذب اعتبارات اولویت 
ارزیابي مدیران

 همکاري مجموعه هاي مدیریتي با 
هدف توسعه

سید سعید شاهرخي اســتاندار همدان در 
شــوراي برنامه ریزي اســتان که با نخستین 
حضور مجمع نمایندگان اســتان برگزار شد، 
به شــرح اقداماتي که در مقابله با کرونا صورت 
گرفتــه پرداخت و از آخرین وضعیت اســتان 
در ایــن زمینه گفت: کادر بهداشــت و درمان 
استان همدان در مقابله با کرونا از تمام توان و 

ظرفیت هاي خو استفاده کردند.
شاهرخي افزود: مردم استان همدان فرهنگ، 
تمدن و شعور اجتماعي خود را در همکاري با 

مقابله با کرونا نشان دادند.
وي اظهار کرد: همکاري مــردم و اقدامات 
ستاد استاني مقابله با کرونا باعث شد که اوضاع 
تحت کنترل بوده و اکنون نیز نرخ شــیوع در 
استان همدان نسبت به خیلي از استان ها بهتر 
است. ســتاد اســتاني حامي و پشتیبان کادر 

بهداشت و درمان استان بوده است .
اســتاندار همــدان در بخش دیگــري از 
ســخنان خود خطاب به مدیران استان گفت: 
استان همدان از اســتان هاي موفق کشور در 
جذب اعتبارات اســت و یکــي از مالک هاي 
ارزیابي مدیران جذب اعتبارات است. اعتبارات 
شهرستان ها بر اساس شاخص هاي کارشناسي 
شــده که برخي نیز ملي بوده و برخي توسط 
نمایندگان مردم در مجلس شــوراي اسالمي 

انجام شده، تدوین شده اند.
وي در ادامه گفت: فرمانداران شهرستان ها 
دو هفته فرصت دارند تا با هماهنگي کمیته هاي 
برنامه ریزي پروژه ها و برنامه هاي خود را آماده و  

معرفي کنند .
شاهرخي افزود: در شرایط فعلي کشور باید 
جهادي و شــبانه روزي خدمت به مردم انجام 
شود و این شیوه کار باید سرلوحه کار مدیران 
باشد. اســتان همدان با وحدت و همدلي همه 
مجموعه ها در مســیر توسعه است و همکاري 
نمایندگان استان در این جهت قابل تقدیر است.

*********************
مدیر حراست شهرداری همدان گفت: 

صدور الکترونیکی پروانه 
ایمنی آتش نشانی و 

استعالمات پایان کار ساختمان
گفت:  همــدان  شــهرداری  مدیر حراســت 
نخســتین بار در شــهرداری همدان و در جهت 

حفاظت از اسناد و ارتقاء امنیت اطالعات، صدور 
پروانه ایمنی آتش نشــانی و استعالمات مناطق 

جهت اخذ پایان کار ساختمان الکترونیکی شد.
حســین مردانی افــزود: در گذشــته صدور 
پروانه ایمنــی جهت اخذ پایان کار ســاختمان 
و نیز اســتعالمات مناطق 4گانه از آتش نشــانی 
بصورت دســتی و حضوری انجام میگرفت که با 
تالش و پیگیری کارشناسان حراست و همکاری 
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و نیز ایجاد 
زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مورد 
نیــاز، بصورت الکترونیکــی و غیرحضوری انجام 

خواهد گرفت. 
وی به مزیتهای فرایند سیســتمی و آرشــیو 
الکترونیکی اشــاره و تاکید نمــود امکان صدور 
الکترونیکــی فــرم تاییدیه اجرای طــرح ایمنی 
آتش نشــانی بصورت سیستمی با قابلیت آرشیو 
الکترونیکــی و ذخیره ســازی اطالعات موجب 
تسهیل در پاسخگویی به شهروندان ، سهولت در 
دسترســی به اطالعات از سوی مناطق چهارگانه 
شهرداری و آتش نشانی ، ارتقاء امنیت اطالعات 
و جلوگیــری از هرگونه جعــل و تضییع حقوق 

شهروندان خواهد شد.

خبرنوشتاردهمخبر

برگشت اسید )ریفالکس در بزگساالن( چیست؟
برگشت اســید)ریفالکس(در 

بزرگساالن
برگشت اسید چیست؟

برگشــت  یعنی  ریفالکــس 
محتویات معده )شامل اسید( به 
داخل مــری ) لوله ای که محل 
عبور غذا بوده و دهان را به معده 
وصل میکند(. برگشت اسید در 
همه ی افراد بطور طبیعی اتفاق 
میافتــد ولی در بعضــی از افراد 
ممکن است شدید بوده و ایجاد 
عالمت نمایــد . در این حالت به 
آن بیماری برگشت اسید از معده 

به مری یا )GERD( گفته میشود.
عالئم ریفالکس اسید چیست؟

- احساس سوزش در قفسه سینه یا سوزش سر دل
- درد معده یا قفسه ی سینه

- احساس سوزش یاطعم اسیدی در گلو
- خشونت صدا
- اشکال در بلغ

- سرفه بدون علت مشخص
چه کارهایی ) اقدامات غیر دارویــی( باعث بهبود عالئم ریفالکس 

اسید میشود؟
عالئم شما بهتر می شوند اگر:

- در صــورت داشــتن اضافه وزن ، وزنتان را کــم کنید که این امر 
موثرترین اقدام درمانی غیر دارویی خواهد بود.

- سر تخت خود را به اندازه ی 15 تا 20سانتی متر باال ببرید.
- پرهیز از غذاهایی که عالئم شما را بدتر میکند شامل ) قهوه، چای، 
غذاهــای تند، غذاهای خیلی ترش ، غذاهای خیلی چرب، شــکالت و 

الکل.
- قطع الکل و سیگار در صورت مصرف

- پرهیز از دراز کشیدن برای حداقل سه ساعت بعد از هر وعده غذا.
چه درمان دارویی باعث بهتر شدن ریفالکس اسید میشود؟

چند رده ی دارویی در درمان ریفالکس اســید موثر میباشند. اکثر 
این داروها با خنثی کردن اثر اسید یا کاهش تولید آن اثر خود را اعمال 

میکنند و شامل:
- داروهای آنتی اسید مثل شربت معده که به عنوان یک عامل خنثی 
کننده سطحی اسید عمل میکنند. این داروها در کنترل عالئم خفیف 

بیماری موثر میباشند و طول اثر کوتاهی دارند.
- داروهای آنتی هیستامینی مانند فاموتیدین که داروهای قوی تری 

بوده و زمان اثر آنها هم طوالنی تر است.
.)PPI( داروهای مهار کننده پمپ ترشح اسید در سلولهای معده -

مثل امپرازول ، پنتو پــرازول و... که موثرترین داروها در کنترل عالئم 
ریفالکس می باشند.

  نکته ی مهم این اســت که کنترل عالئم ریفالکس بدون در نظر 
گرفتن راهکارهای غیر دارویی خیلی ســختتر خواهد بود پس انتخاب 

داروی مناسب همراه توصیه های غیر دارویی بهترین راه حل است.
آیا برای حل مشکل ریفالکس مراجعه به پزشک الزامی است؟

- بعضی از بیماران با رعایت نکات بهداشتی میتوانند عالئم ریفالکس 
خود را بهبود بخشند ولی در شرایط زیر مراجعه به پزشک ضروری است:

- عالئم شما شدید باشد یا مدتهای طوالنی طول بکشد
- شما با رعایت توصیه های درمانی غیر دارویی قادر به کنترل عالئم 

خود نباشید.
- حداقل 5 ســال از بروز عالئم شما گذشته باشد یا سن شما بیشاز 

50 سال باشد. اشکال در بلغ ویا گیرغذایی داشته باشد.
-کاهش وزن

-احساس خفگی هنگام بلغ
استفراغ خونی یا تیرگی مدفوع )مدفوع قیری رنگ(

ریفالکس اسید- سوزش- سردل

 به قلم: دکتربهرام سیفی زارع - فوق 
تخصص بیماری های گوارشی و کبد

پیش بینی تولید ۴0هزار تن گندم از 
مزارع شهرستان کنگاور

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان کنگاور از 
پیــش بینــی تولید 40هــزار تن گنــدم در این 

شهرستان خبر داد
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان کنگاور در 
گفتگو با خبرنگار فریــن با اعالم خبر فوق اظهار 
داشــت: در سال زراعی جاری 9 هزار و 31 هکتار 
از اراضی کشــاورزی در این شهرســتان به کشت 
گندم اختصــاص یافته که از این ســطح 4 هزار 
و 900 هکتار کشــت گنــدم آبی و 4 هزارو 131 

هکتار کشت گندم دیم می باشد
وی در ادامه پیش بینی کرد: در ســال زراعی 
جاری40 هزار تن گنــدم از مزارع آبی و دیم در 

سطح شهرستان  کنگاور برداشت شود
ملکی نســب همچنین میــزان اراضی زراعی 
تحت کشــت جو آبی را 915 هکتــار و جو دیم 
15800 هکتار عنوان کرد و افزود:  پیش بینی ما 
در خصوص تولید این محصول  برای سال زراعی 

جاری 30 هزار تن می باشد
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان کنگاور با 
اشاره به اینکه در سطح شهرستان 3 مرکز جهت 
خرید محصول کشــاورزی گندم و جو وجود دارد 
بیان داشــت: هماهنگی هــای الزم جهت تامین 
ســوخت کمباین ها صورت گرفته و به باســکول 
ها نیز اعالم شده که نســبت به استاندارد سازی 
اقدام و تاییده سازمان اســتاندارد را در در محل 

نصب نمایند.

  رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
کرمانشاه خبر داد:

 افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 85 
پروژه بخش کشاورزی کرمانشاه 

در هفته »جهاد کشاورزی«

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 
گفت: طی هفته جهاد کشاورزی امسال 85 پروژه 
با اعتبار بیش از 109 میلیارد تومان و اشتغالزایی 
420 نفر در اســتان افتتاح و یــا عملیات اجرایی 

آنها آغاز می شود.
 مهنــدس نوربخــش حاتمی ضمــن تبریک 
فرارســیدن هفته جهاد کشاورزی، به اعالم برنامه 
های افتتاحی و آغــاز عملیات اجرایی پروژه های 
زیر بخش کشاورزی در استان کرمانشاه پرداخت 
وافزود: 30 پروژه از پروژه های مذکور که شــامل 
پروژه هــای عمرانی در زیر بخــش آب و خاک،  
41پروژه نیزشــامل پروژه های تسهیالتی در زیر 
بخــش های باغبانــی، تولیدات دامــی، و صنایع 
کشــاورزی بوده و 14 پروژه هم عملیات اجرایی 

آنها آغاز می شود.
مهندس حاتمــی در توضیحاتی پــروژه های 
عمرانــی قابل افتتاح را 30 پــروژه آب و خاک با 
سرمایه گذاری 6 میلیارد و 543  میلیون تومان و 

اشتغالزایی94 نفر اعالم کرد.
وی ســپس به تشــریح 41پروژه تســهیالتی 
کشــاورزی قابل افتتاح در اســتان اشــاره کرد و 
افزود: این پروژه ها شامل 9 پروژه باغبانی با اعتبار 
15 میلیارد تومان و اشــتغالزایی 46نفر، 26پروژه 
تولیدات دامی با اعتبار بیش از 40 میلیارد تومان 
و اشــتغالزایی 129نفر، 7پروژه صنایع کشاورزی 
بــا اعتبار 17 میلیــارد و355 میلیــون تومان و 
اشتغالزایی 95 نفر می باشند که طی هفته جهاد 

کشاورزی به بهره  برداری می رسند.
این مقام مســئول در ادامه به شــروع عملیات 
اجرایی پــروژه های عمرانی و تســهیالتی بخش 
کشاورزی اســتان در هفته جهاد کشاورزی اشاره 
داشــت و گفت: این پروژه ها که جمعا 14 پروژه 
می باشــند با 30میلیارد تومان ســرمایه گذاری 

زمینه ایجاد اشتغال67 نفر را فراهم می آورند.

معاون استاندار کرمانشاه:
 یکی از پارامتر های ارزشیابی 
مدیران، فروش اموال مازاد و تهیه 
منابع کافی برای دستگاه مربوطه 

است

معــاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری 
کرمانشــاه در اولین کمیته مولد ســازی در سال 

جاری، گفت:
کلیه دســتگاه های اجرایی موضــوع ماده 29 
قانون برنامه ششــم توســعه، مکلف هســتند تا 
پایان خرداد ماه ســال 99، اطالعات ســاختمان 
ها، فضاهــای اداری، غیر اداری و ســایر اموال و 
دارایی های غیرمنقول را در سامانه "سادا" تکمیل 

نمایند.
کریمــی افزود :دســتگاه های اجرایی ســال 
گذشته احســاس می کردند اگر اموال غیرمنقول 
خود را حفظ کنند بهتر است، اما این تصور اشتباه 

بود. 
وی اضافه کرد:محدودیت هــای منابع مالی و 
مخارج جاری دولت طی چند ســال گذشته مانع 
از تحقــق کامــل بودجه های عمرانــی و تکمیل 
پروژه های در دســت اقدام و یا نیمه تمام شده که 

یکی از راهکارهای تعیین شــده برای رسیدن به 
این مقصود، یعنی افزایش درآمد و کاهش مخارج، 
کوچک شدن دولت یا همان مولدسازی دارایی یا 

فروش دارایی های مازاد است.
معاون اســتاندار کرمانشــاه تصریح کرد:ما در 
جنگی هســتیم  که از جنگ تحمیلی 8 ســاله، 
سخت تر است، زیرا تحریم های ظالمانه، مستقیم 

با معیشت مردم ارتباط دارد.
وی خاطرنشان کرد:مهم ترین منابع دولت 
فروش نفت است، اما به دلیل همین تحریم ها 

نمی توان زیاد روی آن حساب باز کرد و بنابراین 
اخذ مالیات یکی از منابع دولت بود که با وجود 
شیوع کرونا و رونق کم اقتصادی، این منابع نیز 

بسیار کم شده است.

کریمــی تاکید کرد:  یکی از منابع مهم بودجه 
99، فروش اموال غیرمنقول دســتگاه های اجرایی 
است ،در طی سالیان گذشته، کمبود بودجه برای 
هر دســتگاهی تقریباً قابل قبول بــود، اما اکنون 
دســتگاه ها برای جبــران کم بــود بودجه خود، 
می توانند اموال مازاد را بفروش برســاند و بخش 

اعظمی از این کمبود را جبران کنند.
معــاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری 
کرمانشــاه گفت :استان کرمانشــاه در بحث مولد 
ســازی، باید رتبه اول کشــور را به دست بیاورد 
و ایــن مهم قطعا با کمک دســتگاه های اجرایی، 
محقق خواهد شــد لذا برای فــروش اموال مازاد 
دســتگاه های اجرایــی ، مدیران نبایــد صرفا به 
ســامانه ســادا اکتفا کنند و باید برای فروش آن، 
تبلیغــات خود را ازطریق رســانه های مکتوب و 

مجازی، انجام دهند.
کریمی با اشــاره به اینکه در پایان هر ســال 
ارزشــیابی مدیران در جشــنواره شــهید رجایی 
انجام می شود بیان داشــت : یکی از پارامتر های 
ارزشیابی مدیران، فروش اموال مازاد و تهیه منابع 

کافی برای دستگاه مربوطه است

استاندار کرمانشاه: 
خاطیان سالمت به دادستانی 

معرفی می شوند.

 استاندار کرمانشاه در جلسه ستاد استانی کرونا 
که صبح امروز )24 خرداد( برگزار شد؛ خطاب به 
مدیران، فرمانداران و اعضای ســتاد استانی گفت:  
وضعیت اســتان به لحاظ تعداد مبتالیان مطلوب 
نیســت و نیازمند بازنگری رفتار مردم و مسوولین 

برای قطع زنجیره انتقال کروناویروس هستیم.

اســتاندار کرمانشــاه با بیان اینکه مســوولین 
با جدیت بیشــتری برروند اجــرای پروتکل های 
بهداشــتی نظــارت کنند، اظهار داشــت: اولویت 
اصلی ما در اســتان مدیریت و  مهار کرونا اســت 
و مردم باید این مهم را مدنظر داشــته باشند که 

سالمت و خود و  دیگران را به خطر نیاندازند.

مقام ارشد اســتان کرمانشــاه افزود: وضعیت 
فعلی خســارات و مشــکالت زیادی را برای جان 
و کسب و کارهای مردم ایجاد می کند و نیازمند 
مشارکت جدی مردم هســتیم و امروز هم مکان 
های پرخطر توســط صدا و ســیما به همه مردم 

اعالم می شود.
رئیس ستاد کرونا اســتان کرمانشاه ادامه داد: 
کمیتــه نظارت بر اجــرای مصوبــات در تمام با 
افرادی که ســالمت مردم را بــه خطر می اندازند 
برخورد کنند و در صــورت نیاز به مراجع قضایی 

معرفی کنند.
وی افــزود: رســانه ها به صورت گســترده در 
حساس ســازی، اطالع رســانی و آگاهی بخشی 
به مردم کار کنند، گــزارش فعلی وضعیت کرونا 
تکان دهنده است، فرمانداران شخصاً وارد شوند و 

مسایل را پیگیری کنند.
بازوند تصریح کرد: اگر امروز اقدام جدی انجام 
نشــود فردا باید هزینه های بیشــتری برای مهار 
کرونا پرداخت کنیم و اگر توصیه های بهداشــتی 

رعایت نشود همه بیمارستانها درگیر می شوند.
وی در خاتمه تاکید کرد: بانکها، باشــگاه های 
ورزشــی، اصناف، صمت و همــه نهادها با جدیت 
بر انجــام توصیه های بهداشــتی نظارت کنند و  
مسوولین با گروههای پرخطری که سالمت مردم 
را به خطر می اندازنــد؛ برخورد کنند. هیچ گونه 

قصوری را در این زمینه نمی پذیریم.

  مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
استان کرمانشاه گفت:

اجرای طرح »روز بدون حادثه« 
در محورهای استان کرمانشاه

 مهندس فریبرز کرمی اظهار داشت: با توجه به 
شیوع ویروس کرونا، ترددها حال حاضر محورهای 

استان روال عادی را دارد و تقریبا به صورت نرمال 
و همچون سنوات گذشته است، ولی انتظار داریم 

مردم سفر نکنند.
وی با یادآوری هفتــه ایمنی و حمل و نقل از 
31خردادماه تا 6 تیرماه، گفت: کار ایمنی جاده ها 
را با هماهنگی دستگاه های خدمات رسان، دستگاه 
نظارتی و ارگان های همکار را در دستورکار داریم.

مدیــر کل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
اســتان کرمانشــاه گفــت: ایمنی جاده هــا را از 
نظــر رفع نواقص جاده ای، برقــرار ایمنی، روکش 
آسفالت، لکه گیری، نصب تابلو عالئم، خط کشی ها 
و... کنترل می کنیم تا ان شــاءاهلل اتفاق وحادثه ای 

ناگوار پیش نیاید.
وی تصریــح کــرد: 31خردادماه جــاری را به 
عنوان روز »بــدون حادثه« نامگــذاری کرده ایم 
که همه دســتگاه ها از مبدا بارگیری ناوگان حمل 
و نقل عمومی بار و مســافر اطالع رســانی الزم را 
می کنند تا با اســتقرار دستگاه های همکار کمیته 
ایمنــی راه ها در جاده ها بتوانیــم این روز را واقعا 
بــه عنوان روزی بــدون حادثه تلــخ و ناگوار در 

جاده های استان داشته باشیم.
کرمی تصریح کرد: جاده های اســتان رابا نصب 
تابلوهــا اســتاندار می کنیم، تابلوهــای با عنوان 
سرعت مطمئنه و ســرعت در حدمجاز داریم که 
ســرعت در زمان های خاص باید توســط کاربران 
جــاده ای با توجه به تابلوهای عالئم و خط کشــی 
مدیریت شــود تا حادثه ای بــرای خود و دیگران  

اتفاق نیفتد.

اعتبار1۸3  با  اشــتغالزا  طرح   5600 اجرای 
میلیارد تومان  در ســال گذشته توسط کمیته 

امداد امام خمینی استان کرمانشاه

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ره اســتان 
کرمانشــاه گفت: کمیته امداد با توجه به رسالت 
خــود و لبیک بــه فرامین رهبر معظــم انقالب 
اســالمی، در راســتای نامگذاری امســال به نام 
جهش تولید،  ســند اشــتغال به عنوان نقشه راه 
ایــن نهاد در کمک به کاهش امار بیکاری در بین 

مددجویان  تدوین می کند .
وی افــزود: در ســال گذشــته در راســتای 
اشــتغالزایی جوانان خانواده های تحت پوشــش 
5600 طرح اشتغالزا با اعتبار 183 میلیارد تومان 

در استان تصویب و اجرا شده است . 
 رخصــی تصریح کــرد گفت: یکــی از برنامه 
های اشــتغال  مقوله کاریابی برای جوانان بیکار 
و تحصیلکــرده خانواده های تحت پوشــش می 
باشد که با بکارگیری توســط کارفرمایان به آنها 

تسهیالت و بسته های تشویقی اهدا می شود.

 اخباررکمانشاه
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 عباس صوفی، شهردارهمدان:
 فرایند صدور پروانه تا یک ماه آینده در همدان دگرگون می شود

هفدهمین جلسه صحن شــورای اسالمی شهر همدان بر 
محور و بررســی افزایش بی رویه قیمت مســکن به عنوان 

مطالبه عمومی شهروندان همدانی برگزار شد.
برگــزاری این جلســه صحن بــا حضور مدیــرکل راه و 
شهرســازی اســتان، معاون فرماندار، شــهردار و مدیران 
شــهری همدان، رؤسای نظام مهندسی ساختمان، انجمن 
انبوه ســازان و اتحادیه صنف مشاورین امالک با محوریت 
بررســی افزایش بی رویه قیمت مســکن به عنوان دغدغه 

اصلی خانواده های همدانی، برگزار شد.
شــهردار همدان در خصوص گرانی مســکن در همدان، 
اظهار کرد: موضوع گرانی مســکن حاصل اقتصاد است و 
با دور هم نشســتن و مباحثی را مطرح کردن قرار نیست 

مسکن ارزان شود.
عباس صوفی با بیــان اینکه ارزان کردن فرایند توســعه 
مسکن در شــهر موجب می شود مســکن منطقی داشته 
باشــیم؛ گفت: ما نمی توانیم مســکن ارزان داشته باشیم؛ 

اما می توان با راهکارهای مناسب، مسکن منطقی داشت.
وی با اشاره به اینکه در برخی از نقاط شهر شاهد زمین ها 
و ساختمان های گران هستیم؛ افزود: مسأله اقتصاد موجب 

گرانی مسکن شده که انکارناپذیر است.
صوفی با بیان اینکه از ســال 96 تاکنون به طور متوســط 
قیمت مســکن 200 درصد افزایش داشته است؛ گفت: در 
سال 96 مجموعه تعرفه شهرداری برای صدور پروانه 1.8 
درصد نسبت به مجموعه ساخت بوده و امسال به یک دهم 
رســیده است؛ یعنی 8 درصد پایین تر نسبت به قیمت کل 

در نظر گرفته ایم.
وی با اشــاره به اینکه مهاجرت، مرکز غرب کشــور بودن 
و فرهنگ ســرمایه گذاری ملک در شــهر همــدان و نیز 
کشــور در حوزه افزایش قیمت اثرگذار بوده اســت؛ بیان 
کرد: مســکن، روند خود را پیش می گیرد و قرار نیست با 

جلسات ما ارزان شود؛ اما باید اقداماتی را انجام داد.
شــهردار همدان با تأکید بر اینکــه در حوزه فرایند صدور 
پروانه اقدام خوبی انجام شــده اســت؛ افزود: در یک ماه 
آینده فرایند صدور پروانه در همدان دگرگون می شــود و 

این مهم، اتفاق خوبی در شهر خواهد بود.
صوفی با اشــاره به اینکه با هماهنگی صورت گرفته دفاتر 
تســهیل گری و مهندســی برای تســریع در کار مردم و 
جلوگیری از دالل ســازی درشــهر راه اندازی خواهد شد؛ 
تأکید کرد: با این اقدام صدور پروانه به دســت مهندسان 
انجام می شود و مردم مســتقیم مراجعه می کنند و دیگر 
کار از حوزه مجموعه ستاد شهرداری، دفتر نظام مهندسی 

و... خارج می شود.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای ساخت انبوه مسکن در 
همدان انجام می شــود؛ گفت: اتفاق خوبی صورت گرفته و 
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان مذاکرات خوبی در این 
زمینــه با تهران داشــته تا بتوانیم قســمتی از زمین های 
دولتــی را در اختیار تعاونی  ها قرار دهیــم و آنها را فعال 

کنیم.
شهردار همدان با تأکید بر اینکه باید واقعیت ها را در نظر 
گرفت؛ گفت: در حوزه طرح جامع شهری، اقدامات خوبی 
صورت گرفته اســت؛ هر چند مدت زمان آن طوالنی شد، 
اما کاری معقول نسبت به توسعه شهر در حال انجام است.

صوفی با بیان اینکه برای نخســتین بار است که شهرداری 
بــه صورت جدی در حوزه طرح جامع ورود کرده اســت؛ 
افــزود: چند ماهی اســت که کار به طــور جدی پیگیری 
می شود و در آینده نزدیک، طرح جامع به تصویب می رسد.

کامران گردان رئیس شورای اسالمی شهر 
همدان:

 محدود بودن شهر همدان از 
علل گرانی مسکن است

رئیس شــورای اســالمی شــهر همدان در این جلسه با 
محوریت معضل گرانی مسکن، گفت: محدود بودن اراضی 
شــهر همدان از علل گرانی مســکن محسوب می شود که 
امیدواریم گســترش این محدوده در طرح جامع جدید و 

طرح تفصیلی شهر دیده شود.
کامــران گــردان؛ ورود دســتگاه های اجرایــی و نظارتی 

اســتان همدان برای سیاست گذاری درست و حل معضل 
گرانی مســکن را ضروری برشمرد و ادامه داد: گردشگری 
بودن منطقه، مهاجرت معکوس، صنعتی نبودن اســتان، 
قیمت گــذاری کاذب در برخی ســایت ها، کمبود زمین، 
نبود جاذبه ســرمایه گذاری در مناطق شــمالی شهر برای 
ساخت وســاز مســکن، دفتر معامالت امالک و... به عنوان 

علل گرانی مسکن در شهر همدان تعریف شده است.
وی از صــدور مجــوز یک میلیون و 500 هــزار مترمربع 
پروانه ســاخت مســکن در همدان خبــر داد و گفت: 10 
هزار واحد مســکونی تا 15 ماه آینده نیاز است؛ البته اداره 
راه و شهرسازی نیز به دنبال ایجاد 5 هزار مسکن است که 

تا 15 ماه آینده به ثمر می نشیند.
گردان با بیان اینکه شــورای شــهر همدان، کاهش زمان 
صدور پروانــه و الکترونیکی کردن را قبال مورد توجه قرار 
داده بود؛ افزود: زیرســاخت ها انجام شــده و در برخی از 
مناطق شهر، هزینه پروانه را تا 2.5 طبقه رایگان کرده ایم 
که می تواند در کاهش قیمت مســکن، مؤثر باشد و نیازها 

را تأمین کند.
وی همچنین گفت: تشــکیل کمیته نرخ گذاری مســکن، 
پیگیری شناســنامه هوشــمند امالک، کاهش مهندسین 
نقشــه در حوزه پروانه و کوتاه شدن روند صدور پروانه از 
جمله پیشــنهادات مطرح شده اســت که باید به مرور در 

دستور کار قرار گیرد.
رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان ابراز امیدواری کرد 
بــا برنامه ریزی صورت گرفته شکســتی بر نرخ های کاذب 

داشته باشیم و بتوانیم درصدی به مردم کمک کنیم.

 قراباغی رئیس کمیسیون اقتصاد، 
سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر 

همدان:
 10 هزار واحد مسکونی خالی در همدان 

وجود دارد
رئیس کمیســیون اقتصاد، ســرمایه گذاری و گردشگری 
شورای شهر همدان نیز اظهار کرد: گرانی و قیمت مسکن 
در ماه های اخیر افزایش چشــمگیری در همدان داشــته 
اســت؛ به طوری که حتــی باالتر از کالنشــهرهایی نظیر 

مشهد، شیراز و اهواز قرار گرفته ایم.
حســین قراباغی؛ نقش دالالن و مشــاوران امالک را در 
افزایش قیمت مؤثر دانست و گفت: مهمترین عامل، گرانی 
زمین اســت و فقدان تفکر راهبردی در توســعه شهر نیز 

موجب این وضعیت شده است.
به گفته قراباغی؛ براســاس بررسی های صورت گرفته 10 
هزار واحد مســکونی خالی در همــدان وجود دارد که در 

افزایش قیمت مسکن، بی تأثیر نیست.
قراباغی؛ نقش عوارض شــهرداری و نظام مهندســی را از 
دیگر عوامل تأثیرگذار در گرانی مســکن دانست و گفت: 
نقش دستگاه های نظارتی باید در این زمینه مشخص شود.

وی با اشــاره به اینکه متأســفانه طرح جامع شهر همدان 
که قرار بود توسط مشاور، مطالعه، تدوین و ارائه شود، در 
حد یک نقاشــی باقی ماند و هیچ نتیجه ای نداشته است؛ 
گفت: در سال های اخیر نیز تفکیک اراضی صورت نگرفت 
و با وجود درخواســت دستگاه های نظارتی مبنی بر دالیل 

به اجرا نرسیدن این طرح، هیچ اقدامی صورت نگرفت.
رئیس کمیســیون اقتصاد، ســرمایه گذاری و گردشگری 
شــورای اســالمی شــهر همدان با بیان اینکــه عوارض 
شهرداری و نظام مهندســی در گرانی مسکن مؤثر است؛ 
عنوان کرد:  وبگاه های تبلیغاتی نیز عامل گرانی مسکن در 
همدان محسوب می شــوند؛ از این رو دستگاه های نظارتی 
باید دستور توقف این شگرد خرید و فروش و اجاره مسکن 
را بدهند؛ زیرا دالل ها و مالکان مسکن به دلخواه نرخ های 

کاذب را منتشر می کنند.
قراباغــی بــا توجه به اینکه همدان به بن بســت توســعه 
جغرافیایی رســیده اســت؛ افــزود: تالش بــرای جذب 
ســرمایه گذار در راستای ایجاد شــهرک های مسکونی و 
ویالسازی باید مورد توجه قرار گیرد و طرح های تشویقی 

مدنظر باشد.
وی با اشاره به اینکه شــهری مانند اصفهان واحد تجاری 
غیرمجاز ندارد، اما در همدان باالی 20 هزار واحد تجاری 

غیرمجاز داریم؛ خطاب به شهردار، درخواست کرد: امالک 
غیرمجاز شناسایی شود.

 فتحی رئیس کمیسیون خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر همدان: 

جوانان، درصد عمده اجاره نشینان را 
تشکیل می دهند

رئیس کمیســیون خدمات شهری شــورای اسالمی شهر 
همدان نیز گفت: جوانان به ویژه زوج ها درصد عمده اجاره 

نشینان در این شهر هستند.
علی فتحی افزود: وضعیت نامطلوب گرانی مسکن موجب 
شــده تا یک کارمند نیمی از حقــوق خود را صرف اجاره 
مســکن کند؛ ضمن اینکه اکنون بسیاری از آنها به دنبال 

دریافت تسهیالت برای رهن خانه هستند.
وی با تأکید بر اینکه مجمع نمایندگان باید به این مســأله 

ورود پیــدا کرده و به دنبال اصالح قانون اساســی در این 
حوزه باشــند؛ افزود: اکنون با وضعیت روبه رشــد گرانی 
مســکن، اگر حقوق 30 ســاله یک کارمند را هم محاسبه 

کنیم؛ نمی تواند صاحب مسکن شود.

اکبر کاوسی امید:
 فعالیت مشاور امالک در امالک غیرتجاری 

توقف شود
دیگر عضو شــورای اسالمی شــهر همدان نیز گفت: هم 
اینک بازار داغ سودآوری مسکن موجب شده تا متقاضیان 
اخذ مجوز تأسیس مشاور امالک افزایش چشمگیری یابد؛ 
به طوری که هــم اکنون 500 متقاضــی در صف انتظار 

قرار دارند.
اکبر کاوســی امید افزود: در صنف مشاوران امالک شاهد 
فعالیت افراد منصف هســتیم؛ اما برخی نیز دالل و واسطه 
هســتند و با خرید مسکن، آن را با چندبرابر قیمت ظرف 

یکی دو ماه به فروش می رسانند.
وی با بیان اینکه امروزه مشــاوران امالک در خیابان های 
شــهر همدان از تعداد فروشــگاه های عرضه مواد غذایی 
بســیار بیشتر است؛ از مدیریت شهری درخواست کرد آن 
دسته از امالک که موقعیت تجاری ندارند را به کمیسیون 

ماده 100 ارجاع و فعالیت آنها را متوقف کند.
کاوســی امید با بیــان اینکه هم اکنــون زمین های نیروی 
انتظامــی آماده تفکیک هســتند، گفت: بــا تفکیک این 
زمین هــا می توان زمینه ساخت وســاز را مهیا کرد؛ ضمن 
اینکــه با اقــدام مطلوب شــهرداری و راه و شهرســازی، 
عملیــات تفکیک زمین 32 هکتاری منطقه خضر نیز اجرا 

شد.
وی فعالیت 2 وبگاه تبلیغاتی در فضای مجازی و شبکه های 
اینترنتی را در گرانی مسکن دارای تأثیر مستقیم دانست و 
از دادستانی و پلیس فتا درخواست کرد فعالیت وبگاه های 
دیوار و شیپور در حوزه مسکن کنترل و ساماندهی شود.

کاوسی امید در ادامه با اشــاره به تسطیح جاده دسترسی 
الوند، گفت: از آغاز به کار شــورای پنجم پیگیر مســائل 

گنجنامه هســتیم و شــاید اطالع رســانی دقیقی صورت 
نگرفته اســت؛ اما علی رغــم مطالبه برای عــدم تخریب 
طبیعــت، امیدواریم همگان پیگیر ســهم 13.5 درصدی 
مجموعه شــهرداری همــدان از تله کابیــن گنجنامه هم 

باشیم.
وی در پایان با اشــاره به مســتحدثات غیرقانونی واقع در 
باغ ها و کوهســتان الوند، گفــت: آمادگی این را داریم که 
تمامی تجهیزات شهرداری را در اختیار مسؤوالن امر قرار 
دهیم تا با حکم دادســتانی تمامی مستحدثات غیرقانونی 
باغ های اطراف شــهر همــدان و گنج نامه محو شــود تا 

طبیعت را زنده نگه داریم.

 مولوی رئیس مرکز مطالعات و 
پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان:

 طرح تفصیلی شهر همدان یکی از دالیل گرانی مسکن
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر 
همدان نیز اظهار کرد: مســکن، کاالی لوکس نیست؛ بلکه 

یک نیاز ضروری برای انسان ها محسوب می شود.
ابراهیم مولوی با بیــان اینکه دالیل متعددی برای گرانی 
مسکن در همدان وجود دارد؛ افزود: یکی از دالیلی گرانی 
مســکن نســبت به شــهرهای همتراز و حتی نسبت به 
پایتخت، طرح تفصیلی شــهر همدان است؛ از سوی دیگر 
با اجرای طرح تفصیلی باید زمینه های الزم برای مســکن 

ارزان قیمت هم لحاظ شود.
وی معتقد است: یک دایره به دور شهر کشیده شده است 
و مــا از این دایره، فضای بیشــتری نداریم و قابل افزودن 
نیســت؛ از این رو کمبود زمین و عرضه آن موجب بر هم 

خوردن تعادل عرضه و تقاضا می شود.
به گفته مولــوی؛ دلیل دیگر رعایت سرســختانه و البته 
بیش از اندازه توسط شهرداری همدان، راه و شهرسازی و 
ســازمان نظام مهندسی است؛ به طوری که آیین نامه های 
مطرح شــده در تهران که هنوز به استان همدان نرسیده 
توســط این سازمان ها در راستای ســخت گیری به مردم، 

اعمال می شود.
وی ادامه داد: این در حالی اســت که بسیاری از استان ها 
از جملــه اصفهان، کرمان و خراســان رضوی ابالغیه های 
رسیده را توسط تیم های کارشناسی بررسی و بومی سازی 
کرده و سپس اجرا می کنند که البته قوانین وزارت کشور 
این اجازه را هم داده است؛ اما متأسفانه در استان همدان 
نمی خواهنــد این اتفاق رخ دهد و به دنبال ســخت گیری 

بیشتر هستند.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای شهر همدان 
در ادامــه گفــت: مجریان، پــول اضافــی و هنگفتی از 
سازندگان اخذ می کنند و هیچ مسؤولیتی هم نمی پذیرند؛ 
از این رو ســازنده نیز تمام این هزینه ها را در قیمت تمام 

شده سرشکن می کند و قیمت افزایش می یابد.
مولــوی بــا بیان اینکــه ســومین عامل، عــدم توجه به 
شرکت ها و انجمن های تخصصی اســت؛ ادامه داد: وقتی 

فردی به دنبال ساخت وســاز است باید به متخصصان امر 
مراجعــه کند و در انجمن انبوه ســازان و یا شــرکت های 
ساختمانی نســبت به انعقاد قرارداد اقدام کند تا کیفیت 
احداث ساختمان  مطلوب باشــد، در حالی که ورود افراد 
غیرمتخصــص موجب گرانی مســکن، کاهــش کیفیت و 

افزایش پرونده های شکایت می شود.
وی بــا اشــاره به نقش شــهرداری در هزینه تمام شــده 
مسکن، اظهار کرد: امســال نسبت به سال گذشته هزینه 
عوارض پروانه ها از ســازندگان حرفه ای مســکن تنها 20 
درصــد افزایش یافته که در هــر مترمربع در همدان بین 
5 تا 25 میلیون تومان اســت که یک درصد هم نیست و 

تأثیر بسزایی ندارد.
مولوی دربــاره اعمال محدودیت ارتفاع در بافت ســنتی 
شــهر و تأثیر آن بر گرانی نیز عنوان کــرد: وقتی به نگاه 
متخصصان توجه نمی شــود و تنها نــگاه اقتصادی، مالک 
اســت و با لودرو و بلدوزر به تخریب بافت قدیمی که باید 

احیا شود، می پردازند؛ چیزی باقی نخواهد ماند.
رئیس مرکز پژوهش های شــورای اســالمی شهر همدان 
با اشــاره به اینکه هر نوع محدودیتی برای ساخت وســاز 
موجب افزایش قیمت مســکن خواهد شد و بهتر است که 
اداره کل میراث فرهنگی خانه هــای قدیمی را احیا کند؛ 
گفت: میراث فرهنگی برای بازســازی یــک خانه قدیمی 
چــون مســافرخانه آبادان تــوان نــدارد؛ بنابراین اعمال 

محدودیت، چه کمکی به مردم می کند؟
مولوی با تأکید بر اینکه به نظرم ما نیاز به عزم ملی داریم 
تا این مســأله برطرف شــود، افزود: در دولت  های گذشته 
مســکن مهر بود و در دولت فعلی کنار گذاشــته شــد و 

مسکن ملی هم تاکنون به نتیجه نرسیده است.
به گفته وی؛ متأســفانه بانک ها وظیفــه اصلی خود را در 
پرداخت تسهیالت کم بهره به مردم فراموش کردند و وارد 
بنگاه داری شدند و امروز ما شرمنده مستأجران هستیم که 
بیش از 70 درصد هزینه خانوارهای مستأجر و گاهی 100 

درصد را مسکن تشکیل می دهد.
مولوی معتقد اســت: تســهیالت ارزان قیمت مســکن به 
شرط تملک می تواند موجب خانه دار شدن زوج های جوان 
و ســایر خانوار های بدون مسکن شود که باید مورد توجه 

قرار بگیرد.

 نوراله زاده رئیس کمیسیون شهرسازی و 
معماری شورای اسالمی شهر همدان:

 شهر جدید همدان در دستور کار قرار گیرد

رئیس کمیســیون شهرســازی و معماری شورای اسالمی 
شــهر همدان هــم گفت: بر اســاس آسیب شناســی ها، 
مشکالت حوزه مسکن به چندین دهه گذشته بازمی گردد 

که مسکن از حوزه نیاز به سرمایه تبدیل شد.
نرگس نوراله زاده افزود: یکی از مشکالت شهر همدان این 
اســت که نقدینگی باالست؛ اما طرح جامع اقتصادی برای 
این منطقه پیش بینی نشــده اســت تا شرایط نقدینگی را 

سامان دهد.
وی با اشاره به محدودیت اراضی شهر همدان برای گسترش 
ساخت وســاز، اظهار کرد: در آمایش سرزمین، شهر جدید 
برای همدان پیش بینی شده است؛ اما متأسفانه مکان یابی 
آن دچار مشکالتی بود و به جای اینکه دنبال رفع مشکل 
مکان یابی باشــیم، صورت مسأله را پاک کردند؛ در حالی 

که باید شهر جدید در دستور کار قرار گیرد.
نورالــه زاده با بیــان اینکه برخی افزایش عــوارض پروانه 
ســاختمانی را یکی از دالیل گرانی مســکن برمی شمرند 
و گفت: شاید متوســط میانگین قیمت تمام شده مسکن 
و ســهم عوارض شــهرداری، یک درصد بیشــتر نیست و 

اثرگذاری آنچنانی ندارد.
وی تأکیــد کرد: باید آسیب شناســی دقیقــی بر وضعیت 

نابسامان مسکن به منظور رفع این معضل، داشته باشیم.
رئیس کمیســیون شهرســازی و معماری شــورای شهر 
همدان در ادامه تقویت حوزه کارشناســی مشــاوره طرح 
جامع را امری ضروری دانست و گفت: مشاور موظف شود 
بدنه کارشناســی را تقویت کنــد؛ زیرا این مهم افق آینده 

شهر همدان را ترسیم خواهد کرد.
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