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 مسئوالن استانى 
براى تسهيل 
و رفع موانع توليد 
در همدان

استيضاح 
رئيس جمهور را 
كليد بزنيد! 

كنترل بـازار 
اجاره امالك نياز 
به قانون دارد
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سهم ناچيز كودكان همدانى از شهر دوستدار كودك
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جناب آقاى بهـرام رستمى 
پيشكسوت محترم مطبوعات استان همدان

خانواده  و  شما  خدمت  را  وارده  مصيبت  تالم  و  تاسف  كمال  با   
آن  براى  سبحان  خداوند  از  و  نموده  عرض  تسليت  محترمتان 
مرحومه غفران و رحمت الهى و براى حضرتعالى و ديگر سوگواران 

صبر و شكيبايى مسئلت داريم.
«ما را در غم خود شريك بدانيد»

جناب آقاى بهـرام رستمى 
پيشكسوت محترم مطبوعات استان همدان
خانواده و  شما  خدمت  را  وارده  مصيبت  تالم و  تاسف  كمال  با   
آن براى  سبحان خداوند  از  و  نموده  عرض تسليت  محترمتان
و ديگر سوگواران و براى حضرتعالى و رحمت الهى مرحومه غفران

و شكيبايىمسئلت داريم. صبر
«ما را در غم خود شريك بدانيد»
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# منـ  ماسكـ  مى زنم

استقبال ازماسكاستقبال ازماسك
■ مصوبه اجبارى بودن ماسك به حاشيه شهر نرسيده است!

■ گزارش ميدانى نشان مى دهد در مركز شهر و مراكز پرتردد 
استفاده از ماسك انجام مى شود

لزوم تشديد نظارت ها

تهيه ماسك 
در شهرستان ها 
سخت است

# منـ  ماسكـ  مى زنم
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 تنها نياز كشور!
 1- همچنان كه پيش بينى مى شــد با آغاز 
به كار مجلس اصولگراى يازدهم، رابطه دولت 

و مجلس روزبه روز سردتر مى شود...

2

وصول ماليات 
3 درصد بيشتر از سال گذشته

نارضايتى شهروندان 
از كيفيت نـان
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يادداشت روز
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شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

از  نقاطى  در  امــا  مردم 
شهر كه مركزيت را شامل 
مى رسد  به نظر  مى شود، 
ماســك  بودن  اجبارى 
و  گرفته اند  جدى تــر  را 
حــاال تــرس از به خطر 
و  خود  ســالمتى  افتادن 
برايشان  عزيزانشــان 
جدى ترى  و  جديد  چهره 

به خود گرفته است

جنجال سياسى، تنها نياز كشور!
 1- همچنان كه پيش بينى مى شــد با آغاز به كار مجلس اصولگراى 
يازدهم، رابطه دولت و مجلس روزبه روز سردتر مى شود و مجلس و 
دولت، گويى بناى همكارى با هم را نداشــته و راه ديگرى براى طى 
كردن حدود 14 ماه فرصت مشترك خدمت با يكديگر را برگزيده اند.

راهى كه نتيجه آن اضافه شــدن جنجال سياسى داخلى بر مشكالت 
كشور و مردم به ويژه مشكالت ناشى از تحريم و فشار اقتصادى است.
2- پيش بينى اين بود كه مقدارى جنجال سياسى قابل تحمل از مجلس 
و دولت در فضاى رقابتى انتخابات رياست جمهورى مشاهده شود و 
اصولگرايان در زمان رقابت انتخاباتى كه معموال 6 ماهه دوم سال پيش 
از انتخابات را هم در بر مى گيرد، از خجالت دولت و رئيس دولتى كه 
در 2 انتخابات پيشين برنامه هاى آنها براى تصاحب رياست جمهورى 

را ناكام گذاشته، دربيايند.
امــا اصولگرايان گويــا ديگر طاقت ندارند تا دولتى را كه احســاس 
مى كننــد، پايگاه اجتماعى خود را به دليــل عمل نكردن به تعهدات و 

وعده ها از دست داده، تحمل كنند.
3- روزى نامه رؤســاى كميســيون هاى مجلس به روحانى منتشــر 
مى شــود كه مجلس ديگر انقالبى است و تحمل نخواهد كرد و بايد 

دولت تغيير روش دهد.
و روز ديگر وزرا در مجلس به بدترين شــكل پذيرايى مى شــوند و 
براى طرح پرسش از رئيس جمهور امضا جمع مى شود و نماينده اى از 
استيضاح روحانى به عنوان راه حل نهايى سخن مى گويد تا ديگر وقت 

مجلس با وزرا گرفته نشود!
4-  در مقابل نيز بخشــى از جناح رقيب اصولگرايان هم ضمن حفظ 
انتقاد از دولت و روحانى، به روش هايى براى مسئول ســازى سياسى 

براى شرايط كشور روى آورده است.
اقدامى كه فارغ از درستى يا نادرستى آن، با واكنش هاى اصولگرايان و 
بخش ديگرى از اصالح طلبان مواجه شده و ناخواسته رقابت انتخاباتى 

آينده را به نوعى داغ كرده است.
5-  آنچه مبناى مشــترك تمام اين جنجال هاست، اعتراض به وضع 
موجود و تالش براى پذيرش مســئوليت از طرف مقابل و مســئول 
وضعيت فعلى معرفى كردن آن طرف و پذيرش مسئوليت براى بهبود 

شرايط و خروج از وضعيتى است كه رقيب ايجاد كرده است.
اين نگاه اما مورد تأييد مردم نيست و دلسردى مردم از جناحين نشان 
مى دهد كه مردم شرايط و وضعيت امروز را نتيجه عملكرد هر 2 جناح 

مى دانند و تفاوتى بين 2 جناح در عملكرد قائل نيستند.
6-  همه فعاالن سياسى نتيجه انتخابات سال آينده را از هم اكنون به نفع 
اصولگرايان مى دانند و پيش بينى مى كنند كه اصالح طلبان و معتدلينى 
كه در دولت هســتند و برخى از آنها گردش به راست را از هم اكنون 
آغاز كرده و تمرين اصولگرايى مى كنند، براى چند سال از دولت كنار 
رفتــه و 3 قوه در اختيار اصولگرايان خواهد بود تا برنامه هاى خود را 

در شرايطى دلخواه اجرا كنند.
هر چند به نظر مى رســد اصولگرايان انتظار بــراى آن زمان را معقول 
ندانســته و از هم اكنون به دنبال در اختيار گرفتن دولت با ابزار نظارتى 

مجلس هستند.
7-  دايره تحريم هــا روزبه روز تنگ تر مى شــود، كرونا درحال اوج 
گرفتن اســت و بســيارى از كســب و كارها از تحريم و كرونا تأثير 

پذيرفته و دچار ركود يا تعطيلى شده اند.
آمريكا به دنبال بازگرداندن تحريم هاى ســازمان ملل است و كشورى 
جعلى در خاورميانه ادعاى بررســى نشــده حمله سايبرى و بمباران 
مراكز مهم ايران را مطرح مى كند. بازارها دچار تالطم شــديد هستند 
و ســكه و طال و ارز و ... راه صعود و ثبت قيمت هاى نجومى را در 
پيش گرفته اند. در اين شرايط تنها جنجال سياسى كم است تا بتوان در 
شــلوغى آن تمام اين موارد را فراموش كرد و اصالح آن را به ديگرى 

و آينده واگذار كرد.
امروز آنچه نياز كشور است همكارى، همدلى و وحدت همه قوا فارغ 
از جناح بندى هاى مرســوم براى حل مشكالتى است كه ايران و مردم 
ايران را هدف قرار داده است و نبايد با عجله و اولويت دهى به منافع 

جناحى، اين فرصت را هدر داد.

هيچ مورد مثبتى از كرونا در خانه سالمندان همدان 
گزارش نشده است

 پروتكل هــاى بهداشــتى با قدرت تمام در مراكز نگهدارى از ســالمندان همدان 
رعايت مى شــود و تا كنون هيچ مــورد مثبتى از ويروس كرونا در اين مراكز گزارش 

است. نشده 
ســخنگوى اداره كل بهزيستى استان همدان با بيان اينكه مراكز نگهدارى از سالمندان 
و معلوالن جزو مراكز حساس و پرخطر هستند، اظهار كرد: خوشبختانه تاكنون هيچ 
يك از افرادى كه در اين مراكز نگهدارى مى شــوند به ويروس كرونا مبتال نشده اند.

حجت ا... حاتمى در گفت وگو با تســنيم، با اشاره به اينكه از روزهاى اخير پذيرش 
در مراكز نگهدارى ســالمندان و معلوالن آغاز شده است، ابراز كرد: ورود و خروج 
در اين مراكز آغاز شــده اما افرادى كه وارد مراكز مورد نظر مى شوند از نظر ابتال به 

مى گيرند. قرار  غربالگرى  مورد  كرونا 
وى افــزود: افرادى كه تازه  وارد مراكز زير پوشــش بهزيســتى مى شــوند به مدت 
14 روز در بخش قرنطينه مركز بســترى شــده و پــس از آن وارد بخش هاى ديگر 

مى شوند.
حاتمى با بيان اينكه معتادان نيز با رعايت پروتكل هاى بهداشتى در مراكز ماده 16 پذيرش 
مى شــوند، ابراز كرد: براى مدتى اين مراكز پذيرش نداشتند اما به تازگى اين محدوديت 

برداشته شده و با رعايت ضوابطى خاص پذيرش مى شوند.
وى با تأكيد بر اينكه كمپ هاى ترك اعتياد نيز از 2 هفته گذشــته پذيرش بيماران را آغاز 
كرده اند، تصريح كرد: تيم هاى نظارتى ما به صورت مســتمر بر روى اجراى پروتكل هاى 

بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى در مراكز تحت حمايت كنترل و نظارت دارند.
سخنگوى اداره كل بهزيستى استان همدان به مراكز شلتر و سرپناه شبانه زنان اشاره كرد و 
گفت: اين مراكز از ابتداى شيوع كرونا تاكنون با رعايت پروتكل هاى بهداشتى فعال بوده 

و مشكل خاصى متوجه آن نبوده است.
حاتمى با بيان اينكه بســته هاى بهداشتى براى پيشــگيرى از كرونا در اختيار تمام مراكز 
قرار گرفته، ابراز كرد: هيچ كمبودى در زمينه تأمين تجهيزات بهداشتى احساس نمى شود.

مرگ 2 عابر در سوانح رانندگى همدان
 رئيس پليس راهنمايى و رانندگى شهرستان همدان از مرگ 2 عابر 

بر اثر وقوع 2 سانحه در 2 روز گذشته خبر داد.
فرخ جمالى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: ســانحه نخســت مربوط 
به حركت با دنده عقب يك دســتگاه خودروى نيسان از داخل منزل 
مســكونى در منطقه ده مترى رضوان به كوچه اســت كه پدر موجب 

مرگ دختر 5 ساله اش به نام «پرنيا» زير چرخ هاى نيسان شد.
وى افزود: اين نوع حوادث ناشــى از ســهل انگارى راننده اســت، 
در حالى كه پيش از حركت خودرو در داخل حياط خانه بايد از حاضر 
نبودن فرزندان خردسال در داخل حياط و دور بر وسيله نقليه اطمينان 

حاصل كرد.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى شهرســتان همدان افزود: همچنين 
ســوارى پرايد در بلوار بعثت با يك عابر 75 ساله كه درحال عبور از 

عرض خيابان بود برخورد كرد موجب مرگ اين عابر شد.
جمالى با بيان اينكه راننده پرايد از محل ســانحه متوارى شده است، 
گفت: 4 عابــر پياده تاكنون در ســوانح رانندگى درون شــهرى اين 
شهرســتان جان باختند كه شامل 3 پيرمرد 75، 80 و 90 ساله و دختر 

5 ساله است.
وى اظهار كرد: بيشــتر عابران جان باخته در سوانح درون شهرى افراد 
ُمســن هســتند؛ زيرا اين افراد هنگام عبور از عرض جاده توجهى به 
تردد خودروها نمى كنند، همچنين قدرت تحرك و عكس العمل الزم 

را درصورت مواجهه با حادثه ندارند.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى شهرســتان همدان ادامه داد: همدان 
داراى 21 پل عابر پياده است كه 11 مورد از اين تعداد مكانيزه شده و 

مابقى درحال مكانيزه شدن است.

55 درصد از پرونده هاى معوق دادگسترى 
تعيين تكليف شدند

55 درصــد از پرونده هــاى معــوق دادگســترى اســتان تــا 
ــدند  ــف ش ــن تكلي ــال تعيي ــاه امس ــداى تيرم ابت

رئيس كل دادگسترى استان همدان در كميته ساماندهى به پرونده هاى 
معوق در دادگسترى بر اهميت تعيين تكليف رسيدگى به پرونده هاى 
معوقه در دســتگاه قضايى اســتان همدان تأكيد كرد و گفت: تعيين 
تكليف ســريع تمامى پرونده هايى كه يك ســال از تاريخ ثبت آن ها 

گذشته، ضرورت دارد.
ــه در  ــع اطال ــه موضــوع رف ــان اينك ــا بي ــواه ب ــا عدالتخ محمدرض
ــذار  ــى اثرگ ــدى عموم ــاد و رضايتمن ــش اعتم ــى و افزاي دادرس
در  معــوق  پرونده هــاى  درصــدى   55 كاهــش  از  اســت، 

حوزه هــاى قضايــى اســتان خبــر داد.
ــده  ــام ش ــات انج ــا و اقدام ــاس برنامه ريزى ه ــر اس ــزود: ب وى اف
تــا ابتــداى مهرمــاه ســالجارى، ايــن تعــداد پرونده هــا بــه حــداق 

آمــار قابــل تصــور خواهــد بــود.
در اين نشست آخرين وضعيت پرونده هاى معوق در دادگسترى استان 

همدان مورد بررسى قرار گرفت،
درنهايت راهكارهاى مقتضى با هدف به حداقل رســاندن ماندة اين 

گروه از پرونده ها ارائه شد تا به مرحله اجرا در آيد.
تحســين  درخــور  اقدامــات  از  يكــى  رودآور،  گــزارش  بــه 
عدالتخــواه، رئيــس كل دادگســترى اســتان همــدان كــه در ده مــاه 
اخيــر در ايــن ســمت حضــور يافتــه، رســيدگى و تعييــن تكليــف 
ــى،  ــت ا... رئيس ــد آي ــورد تأكي ــه م ــت ك ــه اس ــاى معوق پرونده ه

ــرار دارد. ــم ق ــه ه ــوه قضايي ــس ق رئي
تشــكيل ســتاد تأليــف قلــوب و كميته هــاى معتذريــن و مصلحيــن 
ــو  ــراى عف ــالش ب ــتاد، ت ــن س ــن اي ــاى معي ــوان كميته ه ــه عن ب
ــود،  ــابقه ب ــر بى س ــال اخي ــه در ده س ــى ك ــى همدان 540 زندان
ــى  ــوع در حــوزه دســتگاه قضاي ــدد و متن اجــراى برنامه هــاى متع
ــعب  ــداد ش ــش تع ــى، افزاي ــى و اجتماع ــت هاى فرهنگ ــا پيوس ب
حقوقــى و دادگاه هــاى تجديدنظــر به منظــور ارتقــاى كيفيــت 
ــت در  ــى و حرك ــاى قضاي ــه پرونده ه ــيدگى ب ــريع در رس و تس
ــوان  ــاى ج ــرى نيروه ــالب و به كارگي ــه گام دوم انق ــير بياني مس
ــتان  ــترى و دادس ــس دادگس ــه 13 رئي ــه معارف ــى از جمل و انقالب
ــى  ــا بخشــى از فعاليت هــاى دســتگاه قضاي در ســطح اســتان، تنه

ــوده اســت. ــر ب ــه اخي اســتان در ده ماه

1- احتمال تغيير مجدد زمان كنكور يا تغيير در شــيوه برگزارى آن 
افزايش يافته اســت. گويا كميسيون آموزش مجلس در اين زمينه به 
بررسى پيشنهادهايى براى مقابله با شيوع كرونا ازجمله آنكه كنكور 
به تعويق بيفتد يا اينكه در فضاى باز برگزار شود كه نيازى به استفاده 
از كولر و وسايل سرمايشــى وجود نداشته باشد، خواهد پرداخت. 
گفتنى است بر اساس يكى از پيشنهادها، كنكور در بعدازظهر تا شب 
در فضاى باز و در چند روز برگزار مى شود تا هم تراكم كمتر شود و 

هم با برگزارى آن در فضاى باز ويروس منتقل نشود.
2- كشاورزان براى حل مشــكالت اقتصادى برخى درختان باغات 
خود را براى تبديل به چوب مى فروشند. گويا هر درخت را مى توان 
يــك ميليون تومان فروخت. گفتنى اســت در ايران قطع و خريد و 
فروش درختان جنگلى ممنوع اســت و به همين دليل برخالف زيان 
قطع درختان باغى براى محيط زيست و آب و هوا، نمى توان با استناد 

به قانون مانع فروش و قطع درختان باغى شد.
3- برخى مديران اســتان بــه داوطلبى در انتخابات شــوراها فكر 
مى كننــد. گويا اين مديران از هم اكنــون از امكانات بيت المال براى 
تبليغ خود اســتفاده مى كنند. گفتنى است برخى از اين مديران جوان 
بوده و به فكر تجربه فعاليت در شورا و برخى در آستانه بازنشستگى 
به فكر دســت و پا كــردن محلى جديد براى ســپرى كردن دوران 

بازنشستگى هستند.
4- شهردار تهران دســتور به كارگيرى جوان فداكار در آتش سوزى 
كلينيك ســينا را در آتش نشــانى تهران صادر كرده است. گويا اين 
دســتور با درنظر گرفتن درخواست شــهروندان بوده است. گفتنى 
است عنايت آزغ، جوان اهل خوزستان است كه در شب آتش سوزى 
كلينيك ســينا، بى تأمل به داخل آتــش رفت و 11 زن و يك كودك 

را نجات داد.
5- بازار برنج همچنان متالطم اســت. گويا تغيير ارز مبناى واردات 
برنج از ارز دولتى به نيمايى، تخصيص نيافتن ارز و دپوى بخشى از 
برنج خارجى در گمركات و مشكالت تأمين و واردات اين محصول 
از كشــورهاى مبدأ مانند هندوســتان، زمينه كمبــود و گرانى برنج 
خارجى و رشد نسبى قيمت انواع برنج ايرانى در بازار خرده فروشى 

را فراهم كرده است. 
گفتنى اســت با حذف ارز دولتــى، انواع برنج هندى، پاكســتانى، 
اروگوئــه و تايلندى در بازار مصرف افزايش قيمت 2 تا 3 برابرى را 

تجربه كرده است.

كنترل بـازار 
اجاره امالك نياز 
به قانون دارد
 در شرايطى كه در چند ماه اخير اجاره بهاى 
امالك مســكونى و تجارى به شكل بى سابقه 
و بى ضابطه اى افزايش چند برابرى داشــته و 
بسيارى از مستأجران را با مشكل تأمين مسكن 
مواجه كرده است، رئيس جمهور از مصوبه اى 
خبر داده كه بر اســاس آن بيشــترين افزايش 
اجاره بهاى امالك در شــهر تهران 25 درصد، 
در ساير كالنشهرها 20 درصد و در بقيه شهرها 

15 درصد تعيين شده است.
در هميــن زمينه وكيل پايه يك دادگســترى 
همدان در گفت و گو با همدان پيام با بيان اينكه 
اين تصميم را ظاهراً ستاد ملى مقابله با كرونا 
گرفتــه و رئيس جمهور نيــز آن را براى اجرا 
ابالغ كرده است، گفت: درباره ضمانت اجراى 

اين مصوبــه ابهاماتى مطرح شــده و رئيس 
جمهور نيز درباره آن صحبتى نكرده است، اين 
ابهام به ويژه ناشــى از اين است كه ستاد ملى 
مبارزه با كرونا هرچند قــدرت اجرايى خود 
را از شوراى عالى امنيت ملى مى گيرد اما يك 
ستاد دولتى محســوب مى شود و به طبع شأن 

قانونگذارى نخواهد داشت.
محمد رضــا آقاجانى افزود: ايــن تصميم در 
شرايطى گرفته شده است كه مجلس شوراى 
اسالمى داير بوده و جلسات آن برگزار مى شود 
و امكان وضع مقررات كنترل كننده براى بازار 
اجاره امالك از مجراى قانونى آن يعنى مجلس 
قانونگــذارى، هرچنــد به صــورت موقت يا 

محدود به زمان معين وجود دارد. 
وى بيان كرد: صرفنظر از اينكه آيا اين مصوبه 
مى تواند كارى از پيــش ببرد يا نه، بايد گفت 
كنترل بازار اجاره امالك در شرايط كنونى و نيز 
در درازمدت نياز به قانون دارد تا هم ضمانت 
اجراى آن مشــخص باشــد و هم اثرگذارى 

مطمئن ترى را در پى داشته باشد.

 آقاجانــى عنوان كرد: ضــرورت وضع قانون 
براى كنترل بازار اجــاره امالك را بايد از اين 
پرســش حقوقى آغاز كرد كه آيا در اســاس 
امكان وضع مقررات كنترل كننده درباره اجاره 
امالك وجود دارد يا خير؛ به عبارت ديگر اين 
پرسش ايجاد مى شود كه چگونه مى توان كسى 
را مجبور كرد تا مكلش را به بهاى مشــخصى 

اجاره دهد؟!
وى با اشــاره به اينكه مطابق 2 اصل مســلم 
از اصول حقــوق قراردادها، يعنى اصل آزادى 
قــراردادى و اصــل حاكميــت اراده، طرفين 
قــرارداد در تعيين موضوع و شــرايط قرارداد 
آزاد هســتند، افــزود: بر اســاس اصل لزوم 
قراردادها، تبعيت از مفاد قرارداد بر طرفين آن 
الزم اســت، اما اين آزادى نمى تواند تا هر جا 
كــه بخواهد پيش رود، قانون در مواردى مانع 
آن خواهد شد. بر اين اســاس يكى از موانع 
يا به بيان دقيق تــر عوامل كنترل كننده قرارداد، 
نظم عمومى نام دارد. نظم عمومى را مجموعه 
قوانينى تشــكيل مى دهد كه براى حفظ منافع 

عمومى وضع شــده اند و ضامــن حفظ نظم 
جامعــه در ابعاد مختلف سياســى، اقتصادى، 

فرهنگى و ... هستند. 
آقاجانــى همچنين تأكيد كرد: ضمانت اجراى 
رعايت نظم عمومى تا جايى اســت كه دادگاه 
هم نمى تواند حكم به اجراى قرارداد مخالف 
با نظم عمومى كند(مــاده 975 قانون مدنى)، 
پس مشخص شــد كه مى توان موجر را ملزم 
به رعايت سقف مشخصى در تعيين اجاره بها 

كرد.
وى ادامه داد: نكنه حايز اهميت اين است كه 
هــر حكم حاوى منع از انجام يك كار يا الزام 
به انجام آن، تا زمانى كه تبديل به قانون نشده 
اســت در قالب نظم عمومى قرار نمى گيرد و 
ضمانــت اجرا پيدا نمى كند و تــا پيش از آن 
هرچند ممكن اســت از لحاظ اخالقى انجام 
آن كار پسنديده نباشد اما ضمانت اجرايى جز 
وجدان و اخالق ندارد. اينجاست كه ضرورت 
وضــع قانون براى كنترل بــازار اجاره امالك 

مشخص ميگردد.

 در روزهــاى گذشــته شــيوع كرونا در 
شهرســتان هاى مختلف و مركز استان شدت 
گرفته و بر آمار مبتاليان و درگذشتگان افزوده 
شده اســت و همين موضوع ســبب شده تا 

استفاده از ماسك از ديروز اجبارى شود.
پس از تصميم ســتاد كرونا مبنى بر اســتفاده 
اجبارى از ماســك در سطح شــهر، ادارات و 
اماكن پرجمعيت و پرتردد اعالم عمومى شد، 
روز گذشته شهر مملو از چهره هايى از مردم با 
ماسك هاى متفاوت بود اما نكته جالب توجه 
درصد 70 به 30 شــهروندان در اســتفاده از 

ماسك بود كه بسيار چشمگير بود.
در خيابان هاى اصلى شــهر از مركز شــهر 
گرفته تا ميــدان جهاد، از خيابان پاســتور 
تا ميدان شــريعتى، مهديــه، مناطق خوش 
آب و هواى شــهر و برخى رســتوران ها در 
نواحى شــهر بيانگر آن بود كه در جمعيت 
ماسك زده ها، جوانان كمتر تمايل به استفاده 
از ماسك دارند و بيشتر افراد سن باال و زنان 

هستند كه اجبارى شدن را جدى گرفته اند.
در اين ميان اما چهره حاشــيه شهر از كوى 
خضر تا حصار امام قصه ديگرى را از طرح 
اجبارى شدن ماســك حكايت مى كند. در 
بررســى ميدانى خبرنگار مــا از اين مناطق 
تقريبا تناســب 70 به 30 بالعكس اجرا شده 
اســت، به عبارتى كه بيــش از 70 درصد از 
مردم نشــانى از ماسك به صورت ندارند و 
تنها چيزى حدود 25 تا 30 درصد آنها خود 
را به رعايت آنچه اجبارى شــدن ماسك نام 

گرفته است، ملزم مى كنند.
جالب آنكه در بــاور مردم اين منطقه كرونا 
تا حدود زيادى از بين رفته است و كودكان 
به راحتى در كوچه پس كوچه هاى شهر بدون 
رعايت حداقل ها در نكات بهداشتى به بازى 

و گذران روز خود مشغول هستند.
ــده  ــه ش ــه روز تهي ــزارش در ميان ــن گ اي
اســت، بــا اين حــال تــردد در حاشــيه 
شــهر بيــش از زمان هــاى معمــول روز 
و  ريش ســفيدان  از  بســيارى  و  اســت 
پيرمــردان محله هــاى مختلــف در نــوار 
ــدون  ــر ب ــار يكديگ ــه در كن ــوارى منطق بل
ــوش و  ــه خ ــه ب ــر فاصل ــم مت ــر از ني كمت

ــه فراموشــى  ــا را ب بــش مشــغولند و كرون
ســپرده اند.

در مركز شــهر اما ارگان هالى دولتى شرايط 
گذاشــته اند،  به نمايش  ديگــرى  طــور  را 
شــهردارى  مركزى  ســتاد  مثال  به عنــوان 
همدان، فرمانــدارى، اداره اجراى طرح هاى 
گاز همدان، مخابــرات و برخى بانك هاى 
مراجعه كنندگان  ورود  از  آرامــگاه  ميــدان 
بدون ماســك خوددارى مى كنند و به طور 
ميانگين افرادى را از پرسنل نمى توان يافت 
كه از ماسك به عنوان پوششى اجبارى براى 
حضور در محل خدمت خود استفاده نكرده 

باشد.
است  درحالى  شرايط  اين 
بانك هــاى  برخــى  كــه 
صاحب نام مانند كشاورزى 
و ملى در برخى خيابان هاى 
شــهر چندان حساســيتى 
نســبت به ورود و خروج 
ماسك  با  مراجعه كنندگان 
و يا بدون آن از خود نشان 
نمى دهند و انگار چيزى از 
به  ماسك  شــدن  اجبارى 
است،  نرســيده  گوششان 
تا جايى كــه در واكنش به 
تندى  با  ما  خبرنگار  انتقاد 
مى دهند  نشــان  واكنــش 
و خواســتار تــرك محل 
مى شوند، يعنى پاك كردن 

صورت مسأله را به جاى حل آن دستور كار 
قرار مى دهند!

در ســناريوى اجبارى شــدن ماســك در 
ســطح شهر اما قصه برخى صنوف، ازجمله 
اغذيه فروشى هاى بيرون بر هم خالى از لطف 
نيســت، همان هايى كه نه تنها به نظر مى رسد 
از اجبار استفاده از ماسك بى خبرند، بلكه در 
سرو و تهيه سفارشات از هيچ دستورالعمل 
بهداشــتى كه كمترين آن پوشيدن دستكش 
اســت، پيروى نمى كنند و تنها با چسباندن 
هولوگرام مجوز وزارت بهداشت بر سر در 
شيشه اى مغازه خود، مجوز فعاليت به دست 
گرفته اند و انگارنه انگار كه بى توجهى آنان به 

دستورالعمل هاى بهداشتى با جان و سالمت 
مردم مى تواند بازى خطرناكى كند.

مــردم امــا در نقاطــى از شــهر كــه مركزيــت 
مى رســد  به نظــر  مى شــود،  شــامل  را 
جدى تــر  را  ماســك  بــودن  اجبــارى 
به خطــر  از  تــرس  حــاال  و  گرفته انــد 
عزيزانشــان  و  خــود  ســالمتى  افتــادن 
جدى تــرى  و  جديــد  چهــره  برايشــان 
ــوز  ــال هن ــا اين ح ــت، ب ــه اس ــود گرفت به خ
مراســمات و تجمعــات خانوادگــى از قاتالن 
ــمار  ــا به ش ــالح كرون ــا س ــردم ب ــى م اصل
ــهر  ــاط ش ــام نق ــفانه در تم ــى رود و متأس م
ــد. ــروز مى ده ــود را ب خ
در همين راســتا معاونت 
علوم پزشكى  بهداشــتى 
مســتند بر آخرين آمار تا 
تعداد  گذشــته  روز  ظهر 
مبتاليــان بــه كوويد 19 
در همــدان را 2 هزار و 
34 نفر اعــالم كرد و به 
همدان  پيــام از مرگ 196 
نفر به وسيله اين ويروس 

خبر داد.
منوچهــر كرمى همچنين 
متأســفانه  افــزود: 
در  مــردم  ســهل انگارى 
مقابلــه بــا كرونــا لزوم 
محدوديت هاى  تشــديد 
كرده  برابر  چند  را  جديد 
اســت، با اين حال اميدوارم جديت بيشترى 
در استفاده از دستورالعمل  ها به ويژه پوشيدن 
ماســك در اماكن عمومــى و پرتردد مورد 

توجه قرار گيرد.
ــك  ــردن ماس ــارى ك ــرد: اجب ــد ك وى تأكي
به نوعــى احتــرام گذاشــتن بــه ســالمتى 
افــراد اســت، به عبارتــى بــا توجــه بــه 
بررســى هايى كــه در دنيــا انجــام شــده 
ــروس،  ــال وي ــيوه انتق ــه ش ــه ب ــا توج و ب
ــن و  ــى از مؤثرتري ــك يك ــتفاده از ماس اس
ارزان قيمت تريــن راه هــاى پيشــگيرى از 
ــر  ــه اگ ــت، به طورى ك ــروس اس ــال وي انتق
2 نفــر از ماســك اســتفاده كننــد، حتــى اگــر 

يكــى از آنهــا مبتــال باشــد و در برابــر فــردى 
قــرار بگيــرد كــه ســالم اســت، بســته بــه نوع 
ــد  ــا 95 درص ــن 85 ت ــد بي ــك مى توان ماس

ــد. ــام ده محافظــت انج
وى افــزود: تأكيــد پزشــكان و مدافعــان 
سالمت، علوم پزشكى همدان و ستاد مقاله با 
كرونا اين اســت كه در تجمعات، محل هاى 
پرتــردد و پر رفت و آمد حتما نياز اســت 
كه از ماســك استفاده شود، به طورى كه اگر 
فردى مى خواهــد وارد بانك، اتوبوس و ... 
شــود، يكى از بهترين راهكارها استفاده از 
ماســك است كه مى تواند بسيار كمك كننده 

باشد.
ــدان  ــكى هم ــتى علوم پزش ــت بهداش معاون
ــروس  ــره وي ــع زنجي ــراى قط ــن ب همچني
ــه 3 نكتــه اساســى اشــاره كــرد و گفــت:  ب
رعايــت پروتكل هــا و دســتورالعمل هاى 
بهداشــتى از ســوى فــرد ارائه كننــده خدمت، 
ــتى در محــل  ــاى بهداش ــت پروتكل ه رعاي
ــت  ــت بهداش ــى رعاي ــت يعن ــه خدم ارائ
تهويــه  داشــتن  فاصله گــذارى،  محيــط، 
مناســب در محيــط و رعايــت پروتكل هــاى 
بهداشــتى توســط گيرنــده خدمــت، 3 نكتــه 
مهــم و حياتــى هســتند كــه راه حــل مقابلــه 

ــى رود. ــمار م ــا به ش ــا كرون ب
وى درباره ضمانت اجرايى اجبارى شــدن 
اســتفاده از ماســك و رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى نيز گفــت: بايد توجــه كرد كه 
داشــتن پروتكل به تنهايى كارســاز نيست؛ 
بنابر اين در حوزه اجــرا بايد توجه كرد كه 
در اپيدمى ها و در جايى كه به رعايت كردن 
مردم مرتبط است، نوعى مسئوليت اجتماعى 
است و پذيرش اين مســئوليت بسيار مهم 
اســت، مردم هم نتيجه اين مسئوليت پذيرى 
را ديدنــد و زمانى كه به خوبى پروتكل ها را 
رعايت كردند، شاهد كاهش انتقال ويروس 
بوديم،به طورى كــه در ارديبهشــت ماه بــه 
پايين ترين حد بيمارى در اســتان رسيديم، 
اما پــس از اينكه عادى ســازى اتفاق افتاد، 
مجددا شــاهد افزايش بيمارى بوديم و اين 
بزرگ ترين خطرى است كه موجب افزايش 

سرايت بيمارى شده است.

استقبال از ماسكاستقبال از ماسك
■ مصوبه اجبارى بودن ماسك به حاشيه شهر نرسيده است!

■ گزارش ميدانى نشان مى دهد در مركز شهر و مراكز 
پرتردد استفاده از ماسك انجام مى شود
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همت مسئوالن استانى براى تسهيل 
و رفع موانع توليد در همدان

 پيرو نامگذارى ســال از ســوى مقام معظم رهبرى به نام «جهش 
توليد» يكى از واحدهاى بزرگ استان همدان امروز با حضور نماينده 
ولى فقيه و رئيس كل دادگســترى افتتاح مى شــود. امسال رويكرد 
رياست  قوه قضاييه فعال شــدن چرخ هاى توليد به صورت جهشى 
اســت. افتتاح اين واحد توليدى نيز توسط حجت االسالم والمسلمين 
حبيب ا... شــعبانى و محمدرضا عدالتخواه، بــراى رفع موانع توليد و 

ايجاد اشتغال در راستاى تحقق جهش توليد در استان همدان است.

جهش آبرسانى در مالير
 با ايجاد 5 مجتمع روستايى

 مجوز ســاخت 5 متجمع آبرسانى روستايى در شهرستان دريافت 
شده اســت كه از ابتداى انقالب اسالمى تاكنون اين اقدامى شاخص 

و بى نظير است.
معاون بهره بردارى و توســعه آب شــركت آب و فاضالب شهرستان 
مالير گفت: تا ســال 92 سهم شهرستان مالير در ساخت مجتمع هاى 
آبرســانى روستايى تنها يك مجتمع با عنوان مجتمع آبرسانى «دهلق» 

بود كه 18 روستا را زير پوشش قرار داده است.
محمدرضا تركاشوند افزود: در 2 سال گذشته با پيگيرى هاى انجام شده 
مجوز ساخت 5 مجتمع آبرسانى على آباد دمق و حسين آباد شاملو، سد 
كالن، كريم آباد، ينگى كند و حسين آباد ناظم كسب شد كه مطالعات 4

مجتمع آبرسانى به اتمام رسيده است.
وى تأكيد كرد: ساخت 5 مجتمع آبرسانى در سند راهبردى توسعه اين 
شهرســتان تدوين شده و ساخت و تكميل آنها در مدت زمان 2 تا 3

سال مستلزم دريافت به موقع اعتبارات است.
تركاشــوند بيان كرد: منتظر ابــالغ اعتبارات ملى امســال براى آغاز 

عمليات اجرايى 4 مجتمع هستيم.
وى ادامه داد: مطالعات 4 مجتمع على آباد دمق و حســين آباد شاملو با 
11 روســتاى زيرپوشش، سد كالن با 32 روستا، كريم آباد با 9 روستا 
و ينگى كند با 8 روســتا به اتمام رســيده و مطالعات مجتمع آبرسانى 

حسين آباد ناظم با 11 روستا هنوز آغاز نشده است.
وى ساخت مجتمع آبرسانى سد كالن را در اولويت دانست و گفت: 
چنانچه اعتبارات كافى و به موقع اختصاص يابد، عمليات اجرايى هر 

4 مجتمع را به طور همزمان آغاز مى كنيم.
 معاون بهره بردارى و توسعه آب شركت آب و فاضالب مالير اظهار 
كرد: با توجه به مشــكل دار بودن كيفيت آب شرب روستاى على آباد 
دمق، ســاخت اين مجتمع طبق ضرورت آغاز شده است و هم اكنون 

حدود 90 درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
تركاشــوند افزود: تاكنون 8 ميليارد تومان براى اجراى اين مجتمع 11

روســتايى با 9 هزار و 964 تن جمعيت زير پوشــش هزينه شــده و 
پيش بينى ما اين بود كه تا اواخر تير به اتمام برسد.

وى با اشــاره به تكميــل و بهره بردارى از مجتمع آبرســانى على آباد 
دمق و حسين آباد شــاملو تا پيش از پايان امسال بيان كرد: اختصاص 
اعتبار از رديف اعتبارات ملى اتفاق خوشايندى است كه مجتمع هاى 
آبرسانى مالير از اين اعتبار بهره مند مى شوند. به گزارش ايرنا، معاون 
بهره بردارى و توسعه آب شــركت آب و فاضالب مالير يادآور شد: 
سال گذشــته حدود 700 ميليارد تومان اعتبار براى ساخت 4 مجتمع 
آبرســانى كه مطالعه آنها به اتمام رسيده است، برآورد شد كه اين رقم 

اعتبار امسال بيش از مبلغ برآوردى سال گذشته است.
تركاشوند همچنين اظهار كرد: درحال حاضر با اقداماتى كه انجام شد، 
مشكل كمبود آب در روستاهاى مالير نداريم و روستاى كهكدان سال 
گذشته جزو روستاهاى بحرانى ما بود كه چاه آب و مخزن اين روستا 

در ده روز گذشته وارد مدار شد و مشكل آب شرب ندارد.
وى افزود: روســتاى واشان، تنها روستايى است كه مشكل آب شرب 
دارد و با حفر يك حلقه چــاه و خريد تجهيزات مورد نياز، به زودى 

مشكل آب اين روستا نيز رفع مى شود.

پروژه سد خرمرود تويسركان فعال است
 پروژه آب شرب 50 روستاى منطقه سد خرمرود تكميل شده است 

و اين سد با وجود مشكالت مالى فعال است. 
نماينده مردم تويســركان در مجلس شوراى اســالمى دليل تعطيلى 
عمليات اجرايى پروژه ســد خرمرود را شــرايط آب و هوايى فصلى 
دانســت و تأكيد كرد: شــركت پيمانكار پروژه در ايــن زمان براى 
تأمين منابع مالى، نياز به مســاعدت وزارت اقتصاد داشت كه پس از 

پيگيرى هاى الزم مشكل حل شد.
محمدمهــدى مفتــح در گفت وگــو بــا فــارس بــا بيــان اينكــه طبــق 
ــودش  ــرمايه گذارى خ ــا س ــى ب ــون، بخــش خصوص ــاده 56 قان م
پــروژه را مى ســازد، افــزود: جلســات بــراى پيگيــرى رونــد اجرايــى 
ــا شــركت آب منطقــه اى و آب  ســد خرمــرود به صــورت مســتمر ب

ــود. ــزار مى ش ــاور برگ مش
وى با اشاره به تعريف پروژه مجتمع آبرسانى از سد خرمرود در كنار پروژه 
ساخت  از انجام مطالعات مجتمع آبرسانى خبر داد و گفت: فاصله چندانى 

بين افتتاح سد و برخوردارى مردم از آب شرب نخواهد بود.

 چند روز گذشــته براى اســتعالم خالفى خودرو و چندين كار 
ديگر به ايســتگاه شــماره 5 راهنمايى و رانندگى واقع در شــهرك 
مدنى مراجعه كردم. ســرگردان، چگونگى روند انجام كارها را جويا 
شــدم كه با دقت و جزئيات تمام برايم توضيــح دادند. همچنين از 
ســرباز حاضر در اين ايستگاه به نام «عليرضا اميدى رهرو» راهنمايى 
خواســتم، او هم با صبر و حوصله و متانت خاصى خارج از وظيفه 
مرا تا به سرانجام رسيدن كارهايم راهنمايى كرد. شايسته ديدم از اين 
سرباز وظيفه شــناس قدردانى كنم، اميدوارم قدردان چنين سربازان 

عزيز وطنى باشيم.
* شهروندى از همدان

 در روســتا هاى شهرستان كبودراهنگ هيچ گونه نظارتى از سوى 
نهاد هاى دولتى وجــود ندارد، درحالى كه اســتاندار تصويب كرده 
است از تجمع و مراسم ها ممانعت شود ولى همچنان در روستا هاى 
كبودراهنگ عروســى ها با هزار نفر ميهمان برگذار مى شود و شيوع 

بيمارى نيز رو به افزايش است.
* اهالى گل تپه

 آيا دســتگاه هاى مربوطه دولتى به نظارت بر كرايه وسايل نقليه 
عمومى در روستاها قادر نيستند؟؟؟ مردم تا چه حد گرانى را تحمل 
كنند! تا چه زمانى قرار اســت محرومان جامعه زير فشار ناماليمات 

كمر خم كنند!؟ 
* دانشجويى از روستاى آقچه قيه

 با وجود شــيوع كرونا در اســتان همدان بازار روز همچنان در 
روســتاها برقرار است و نيروى انتظامى و دهياران هيچ گونه نظارتى 
بر روند فعاليت روز بازار در روســتاها ندارند از مســئوالن مربوطه 

تقاضامنديم از فعاليت روز بازار ها ممانعت به عمل آورند.
* اهالى روستاى عليصدر

 در بيمارســتان امام رضاى كبودراهنگ خبرى از فاصله گذارى 
اجتماعى و امكانات براى شست وشوى دست ها نيست!!

مردم انتظار دارند مراكز بهداشــتى در اين باره پيش قدم باشــند، اين 
درحالى اســت كه مراجعين پروتكل هاى بهداشــتى را به مسئوالن 
و كاركنــان در مراكــز درمانــى كبودراهنگ گوشــزد مى كنند. از 
دست اندركاران مركز بهداشت شهرســتان درخواست داريم به اين 

موضوع رسيدگى كنند.
* گروهى ازمراجعين به بيمارستان امام رضاى كبودراهنگ

برادركشى به دليل اختالف خانوادگى 
در اسدآباد

 روز گذشــته يك فقره قتل به دليل اختالفات خانوادگى در يكى از روســتاهاى اين 
شهرستان به وقوع پيوست كه قاتل در دقايق اوليه دستگير شد.

 فرمانده انتظامى شهرستان اسدآباد گفت: روز گذشته مأموران انتظامى پاسگاه يوسف آباد 
در پى تماس هاى مردم با مركز 110 در محل جرم حاضر شدند و قاتل را دستگير كردند 

و پس از تشكيل پرونده به دستگاه قضايى براى رسيدگى ارسال شد.
ــوع  ــرادر ســبب وق ــرى و اختــالف خانوادگــى بيــن 3 ب ــزود: درگي ــارى اف افشــين ي

ايــن قتــل شــده اســت. 
 وى تصريح كرد  :متأســفانه برادر 35 ساله با سالح ســرد به دليل اختالفات خانوادگى 

به دست برادر خودش به قتل رسيد.
يارى در پايان خاطرنشــان كرد: خانواده ها در اين گونه اختالفات بهتر است آرامش خود 
را حفــظ كنند و مشــكالت را با گفت وگو حل كنند تا از وقــوع اين گونه حوادث تلخ 

جلوگيرى شود.
به گزارش ايسنا، ارديبهشت ماه امسال نيز يك فقره قتل برادر به دليل اختالفات خانوادگى 
در همدان به وقوع پيوســت، به طورى كه اين دومين برادركشى در سطح استان محسوب 

مى شود كه خبر آن در رسانه ها منتشر شده است.

نهاوند،  مالير،  شهرستان:  گروه   
تويسركان و همدان در وضعيت قرمز 
قرار گرفته اند. بهار نارنجى اســت و 
فامنين، رزن، درگزين، كبودراهنگ و 

اسدآباد نيز در وضعيت زرد هستند.
آن طور كه گزارش هاى مردمى نشان 
مى دهد، تعدادى از روســتاها به دليل 
برگزارى مراســم هاى عروسى و عزا 

نيز درگير ويروس كرونا شده اند. 
در ايــن روزهــاى كرونايى، عده اى 
از مــردم با حضور در مراســم ها و 
دورهمى هاى خانوادگى جان بقيه را 
نيز به خطر انداخته اند و با چشم پوشى 
با  بهداشت  وزارت  هشــدارهاى  از 
برگزارى عروســى ها سبب شده اند 
كه شيوع كرونا ســرعت بااليى پيدا 

كند و شهرستان هاى رزن، اسدآباد و فامنين كه 
وضعيت سفيد داشتند به وضعيت زرد تبديل 

شوند.
بــه گفته وزارت بهداشــت با برگــزارى هر 
مراســم، آمار مبتاليان ســير صعودى به خود 
مى گيرد و هر روز آمار بدتر از ديروز مى شود، 
به طورى كه 85 درصد از ابتالها به دليل رعايت 
دورهمى هاى  اجتماعى،  فاصله گذارى  نكردن 

خانوادگى و مراسمات ختم و عروسى است.
مردم در انتظار تابســتان بودند كه با گرم شدن 
هــوا، كرونا از بين برود امــا گرما هم حريف 

كرونا نشد.
با تصميم ســتاد ملى مقابله با كرونا، اســتفاده 
از ماســك در مكان هاى سرپوشيده جمعى در 
كشــور اجبارى شد، اگرچه تا پيش از اين هم 
بر اســتفاده از ماسك تأكيد مى شد، اما باتوجه 
به اجبــارى نبودن آن، هنوز عــده اى از مردم 
به داليل مختلف، حتى در محيط هاى عمومى 
مانند اتوبوس و بانك هم از ماســك استفاده 
نمى كردند و هنوز هم در بازارها و اماكن شلوغ 
درصد كمــى از مردم را مى بينيم كه ماســك 

مى زنند.
طبــق اعــالم مســئوالن روابــط عمومــى 

فرماندارى هاى 9 شهرستان به خبرنگار همدان 
پيام، استفاده از ماسك براى كارمندان اختيارى 
است و همه آنها اين قانون را رعايت مى كنند 
اما حدود نيمى از مردم ماسك استفاده نمى كنند.
طبق گزارش خبرنگار همدان پيام در رزن، يكى 
از شــهروندانى كه از ماسك استفاده نمى كند، 
گفت: من از ابتداى شيوع كرونا ماسك نزده ام 
و اتفاقى هم براى خودم و خانواده و اطرافيانم 
نيفتاده است، پس چرا بى دليل هر روز ده هزار 

تومان براى ماسك هزينه كنم.
يكى از شــهروندان ديگر هــم گفت: پس از 
اينكه در چند روز گذشــته در تلويزيون اعالم 
كردند بايد ماسك بزنيد، من و خانواده ام بدون 
ماسك بيرون نيامده ايم اما ماسك خيلى گران 
اســت و با درآمدهايى كه ما داريم، نمى توانيم 
هرروز ماســك بخريم، گاهــى اوقات بچه ها 
ماسك هايشان را مى شــويند و دوباره استفاده 

مى كنند.
مينا، كارمندى در شهرســتان اسدآباد است كه 
حداقل روزى 2 بار از ماسك استفاده مى كند. 
او با انتقاد از افزايش قيمت ماســك مى گويد: 
من روزى 6 هزار تومان براى خريد ماســك 
هزينه مى كنم، حاال اگر 2 نفر ديگر از اعضاى 

خانواده ام هم بخواهند از ماسك استفاده كنند 
بايــد روزى 18 هزار تومــان هزينه كنم، مگر 
در اين شــرايط چقدر درآمد دارم كه بخواهم 
مرتب براى خريد ماســك هزينه كنم!؟ آن هم 
ماســكى كه در گذشــته 250 تومان بود و ما 
به جــاى باقيمانــده  پولمــان آن از داروخانه 
دريافت مى كرديم و حتى در بسيارى از مواقع 
به داروخانه مى گفتيم كه الزم نيســت، ماسك 

نمى خواهيم!
ناصر، يكى از كسبه هاى شهرستان مالير درباره 
اســتفاده نكردن از ماسك گفت: اصال ماسك 
چيســت! اگر نگاهى به شــهر بيندازيد بيشتر 
مردم ماسك نمى زنند، پس نيازى نيست كه ما 
هم بزنيم، البته بين مشترى و كاسب پالستيك 
كشيده ايم و همين كافى است، فاصله را رعايت 

مى كنيم و تا حاال هم مبتال نشده ايم.
در فامنين نيز يكى از شــهروندان كه در كنار 
يك سوپر ماركتى درحال كشيدن سيگار بود، 
گفت: من كه كرونــا نمى بينم، هر وقت ديدم 
ماسك مى زنم! يكى از شهروندان در بهار هم 
گفت: همسايه من كرونا گرفته و از روزى كه 
خبردار شــديم هم ماسك مى زنيم و هم مدام 
دست هايمان را مى شوييم و فاصله اجتماعى را 

هم خيلى خوب رعايت مى كنيم.
شــهروند ديگرى در كبودراهنگ نيز 
گفت: با اين اوضاع اقتصادى كشور، 
من از خدا مى خواهم كه كرونا بگيرم 
و خانه نشين شوم چه برسد به اينكه 
ماسك بزنم! ديگر توان خانه به دوشى 
و مخارج باالى زندگى را با 3 فرزند 

دانشجو و دم بخت ندارم.
رزن  در  كرونــا  شــيوع   

نگران كننده شده است
فرماندار شهرستان رزن نيز در اين باره 
گفــت: شهرســتان رزن در رابطه با 
شيوع ويروس كرونا وضعيت خوبى 
ندارد، برگزارى هرگونه مراســمات 
عزا و عروســى در شهرســتان رزن 
ممنوع بوده و درصــورت برگزارى 
مراســم با برگزاركنندگان برخورد مى شود و 
فردى كه به برگزارى مراسم اقدام مى كند تمام 
مسئوليت هاى مراسم بر عهده وى خواهد بود.

سيدرضا ســالمتى خاطرنشــان كرد: تمامى 
جلسات در ادارات شهرســتان رزن لغو شده 
است و دســتگاه ها براى جلوگيرى از حضور 
مردم در ادارات خدمــات غيرحضورى خود 
را فعال تر كنند. فرماندار شهرســتان رزن ادامه 
داد: با توجه به شــيوع گسترده ويروس كرونا 
در شهرســتان رزن، مردم درصورت امكان به 

ادارات و بانك ها مراجعه نكنند.
ســالمتى در پايان مطرح كرد: با اجبارى شدن 
ماسك زدن در ادارات و اماكن عمومى از مردم 
تقاضا مى شــود كه نكات بهداشتى را رعايت 

كنند.
كارشناسان بهداشتى بر اين باورند كه استفاده از 
ماسك مى تواند به طور قابل توجهى بر ريسك 
انتقال ويروس تأثيرگذار باشــد و حتى ميزان 
ابتال را تا يك پنجم كاهش دهد. با اين تفاسير 
اگر ماسك و اقالم بهداشتى به طور رايگان و يا 
با كيفيت باال و ارزان در اختيار مردم قرار گيرد، 
كشور ما هم مانند بسيارى از كشور ها مى تواند 

اين ويروس را كنترل كند.

 يكى از پروژه هاى بزرگ و مهم شهر بهار 
پروژه «جزيره شــادى» در ورودى اين شــهر 
اســت كه از ســال 90 كلنگ زنى شد و پس 
از يكى 2 ســال از آغاز كار به دليل مشكالت 
حقوقى كار متوقف شــد و هم اكنون پس از 9

ســال همچنان راكد مانده و مردم چشم انتظار 
آغاز به كار آن هستند.

چندى پيش رئيس شوراى شهر بهار از حكم 
دادگاه بر بطالن قرارداد جزيره شادى خبر داد.

 حســين فيض الهى در اين باره گفت: همزمان 
با آغاز به كار شــوراى پنجم با شكاليت رضا 
اسدى سرمايه گذار پروژه جزيره شادى مواجه 
شــديم كه به دليل وقفه ايجادشــده در كار و 
تأخيــر در آغاز كار مجدد ســاخت و ســاز 
جزيره شادى تقاضاى خسارت 22 ميلياردى 

از شهردارى كرده بود.
وى ادامــه داد: شــهردارى نيز چــاره اى جز 
شكايت متقابل از ســرمايه گذار نداشت و به 
هميــن دليل مجبور به شــكايت درباره اصل 

قرارداد شديم.
وى ادامه داد: پس از مدت ها، دادگاه درنهايت 
رأى بر بطالن قرارداد اوليه داد و همچنين رأى 
تجديدنظر دادگاه نيز بــر همان حكم بطالن 

قرارداد باقى ماند.
فيض الهى ادامه داد: هم اكنون شهردارى به دنبال 
دريافت اسناد زمين ها و انعقاد قرارداد جديد با 

سرمايه گذار است.
وى دربــاره رضايت ســرمايه گذار در انعقاد 
قرارداد جديد و ادامه كار او گفت: ما به دنبال 
اين هســتيم كه خود ســرمايه گذار با انعقاد 

قرارداد جديد كار را ادامه دهد، اما گر رضايت 
به انجام كار نداشــته باشــد با اعالم فراخوان 
عمومى كار به ساير سرمايه گذاران كه پيش از 
اين نيز اعالم آمادكى كرده اند، واگذار خواهد 
شــد. وى درباره هزينه اى كه در اين مدت در 
جزيره انجام شده است، گفت: سرمايه گذار در 
اين مدت هزينه زيادى را در مجموعه داشته و 
اين حق نبايد ناديده گرفته شــود و اگر ايشان 
تمايلى به ادامه كار نداشــته باشــد، طبق نظر 
كارشناسان ميزان هزينه كرد وى محاسبه شده 

و بايد به ايشان پرداخت شود.
فيض الهى اظهار كرد: شهردارى و شوراى شهر 
مايل اســت كه مصالحه اى انجام شده و كار با 
جناب آقاى اسدى با انعقاد قرارداد جديد ادامه 

پيدا كند.

وى اظهار اميدوارى كرد كه با ريش ســفيدى 
بزرگان شــهر و استان مشكل حل شده و كار 
دوباره پيگيرى شود تا مردم بتوانند از مزيت ها 

و ظرفيت هاى اين پروژه بهره مند شوند.
وى در گفت وگو با همدان پيام گفت: با عنايت 
به اقامه دعوى از جانب شركت جزيره شادى 
و رضا اسدى، شــهردارى و شوراى اسالمى 
شهرســتان بهار با توجه به رسالت خود مبنى 
بر دفاع از حقوق بيت المال، نســبت به طرح 
دعــوى بطــالن قــرار داد در مراجع قضايى 
اقدام و به صدور رأى بر بطالن قرارداد منجر 
شدند. شوراى شهر بهار درنظر دارد كه مردم 
از منافــع اين طرح و مجموعه اســتفاده كنند 
وگزارش هاى ايــن اقدامات به زودى از طريق 

رسانه ها اعالم خواهد شد.

پروين سليمى »
  شركت كشت و صنعت توداك فامنين با 
پرورش 400 رأس گاو و روزانه 5 تن شــير 
و پرورش شــترمرغ مولد به همراه 400 قطعه 
شــترمرغ پروارى، از جمله توليدات مجتمع 
كشــت و صنعت توداك شهرســتان فامنين 
اســت كه در ســال 1381 به تملك مؤسسه 
دارااليتام مهديه همدان در آمده و براى 25 نفر 

اشتغالزايى كرده است. 
مدير روابط عمومــى دارااليتام مهديه همدان 
از فعاليت شــركت كشــت و صنعت توداك 
فامنين در ســال 1347 در زمينى به مساحت 
420 هكتار و با 65 كيلومتر خبر داد و گفت: 
اين شــركت در سال 1381 به تملك مؤسسه 

دارااليتام مهديه همدان درآمده است.
اميــر آقاميرى اظهار كرد: اين واحد بخشــى 
از كاالهــا و هزينه هــاى خانواده هاى تحت 
پوشــش مؤسســه دارااليتام مهديه همدان را 

تأمين مى كند و به صورت مستقيم براى 25 نفر 
اشتغالزايى كرده است.

وى افزود: فعاليت كشــاورزى اين مجتمع در 
400 هكتار از اراضى شهرستان فامنين انجام 
مى شود و به طور متوسط ساليانه 50 هكتار از 
اراضى اين مجتمع تحت كشت يونجه، 200 
هكتار تحت كشت گندم آبى، جو آبى، جو ديم 
و حدود 40 هكتار نيز زير كشت سيب زمينى، 

علوفه، چغندر قند و زعفران قرار دارد.
آقاميرى خاطرنشان كرد: شركت توداك فامنين 
به دليــل ظرفيت باالى توليد در ســال 1385 
به عنوان توليدكننده نمونه جو آبى شهرســتان 
همدان و در ســال 1393 به عنوان توليدكننده 
نمونه جو آبى در شهرستان فامنين معرفى شده 

است.
الزم به يادآورى اســت، منابع آب كشاورزى 
اين مجتمــع از 7 حلقه چــاه عميق با عمق 
متوســط صد و 30 متر و با آب دهى كلى 80

ليتر در ثانيه تأمين مى گردد. تمامى 400 هكتار 
اراضى مزروعى اين مجتمع به وسيله سيستم 
آبيارى تحت فشار از نوع ويلموو و كالسيك 
ثابت از طريق 7 ايســتگاه پمپاژ زير پوشش 
آبيارى تحت فشار قرار گرفته و راندمان آبيارى 

به حدود 70درصد ارتقا يافته است.
آقاميرى همچنين در ادامه از كسب رتبه برتر 
در اجراى سيســتم هاى آبيارى تحت فشــار 
كشورى در شــركت توداك فامنين خبرداد و 
درباره توليــدات دام و طيور گفت: گاودارى 
ايــن مجتمع در زمينى به مســاحت 20 هزار 
مترمربع در بخش مركزى اراضى اين مجتمع 
واقع شده و در سال 1383 مجوز اين واحد از 
طريق سازمان جهاد كشاورزى استان دريافت 
شده است. اين واحد با 400 رأس گاو درحال 
فعاليت است و روزانه 5 تن شير توليد مى كند.

آقاميرى پرورش  هزار و 300 رأس گوسفند را 
از ديگر توليدات اين شركت برشمرد و ادامه 

داد: ظرفيت اين واحــد 2 هزار و 300 رأس 
گوسفند است و حدود 900 رأس زايش داشته 

است. 
وى بهره بردارى از گلخانه اين شركت را جزو 
توليداتى دانست كه تاكنون چندين نوبت زير 
كشت انواع محصوالت گلخانه اى قرار گرفته 
و مجوز تأسيس 10 هزار متر گلخانه پرورش 
گل رز، 5 هزار متر گلخانه سبزى و صيفى در 
ســال 1391 دريافت و تأسيس آن در دست 
اقدام اســت. اين واحد توليــدى با دارا بودن 
يكصد قطعه شترمرغ مولد به همراه 400 قطعه 
شترمرغ پروارى درحال فعاليت است و توان 
توليد هــزار و 500 قطعه جوجه و500 قطعه 

شترمرغ پروار را نيز دارد.
وى اهداف مجتمع كشت و صنعت توداك را 
توليد محصوالت زراعي، باغي و دامي مورد 
نياز جامعه و كمك به اشــتغال ايتام در زمان 

ورود به بازار كار و اشتغالزايي دانست.

لزوم تشديد نظارت ها

تهيه ماسك در شهرستان ها سخت است

«جزيره شادى» پروژه اى كه 9 سال در شهرستان بهار راكد ماند

مدير روابط عمومى دارااليتام مهديه همدان:
شركت كشت و صنعت «توداك» فامنين براى 25 نفر اشتغالزايى كرد

برخورد قاطع با خاطيان بى توجه 
به اعمال محدوديت ها 

 با توجه به افزايش كرونا در بســيارى از شــهرهاى كشور و اينكه 
برخى شهرستان ها اســتان روى مرز هشدار قرار گرفته اند، با خاطيان 

بى توجه به اعمال محدوديت ها برخورد قاطع خواهد شد.
فرماندار شهرســتان اسدآباد در ستاد پيشــگيرى از ويروس كروناى 
شهرســتان اسدآباد گفت: تاكسى هايى كه در صندلى عقب بيشتر از 2 
نفر مســافر سوار كنند، جريمه مى شوند و بانك ها حق تبادل پول نقد 
را با مشتريان نداشته و در اين راستا نياز است خدمات الزم به صورت 

كارتخوان و يا چك بين بانكى انجام گيرد.
ــه كارت  ــاپ هرگون ــوددارى از چ ــه داد: خ ــى ادام ــد درويش مجي
عروســى و ترحيــم توســط چاپخانه هــا فروشــند گان مغازه هــا ملــزم 
بــه اســتفاده از ماســك بــوده و بــه مشــتريان بــدون ماســك نبايــد 

خدمــات ارائــه دهنــد.
وى بــا تأكيــد بر اينكه برپايــى 4 چادر براى توزيع ماســك و مواد 
گندزدايى با قيمت مناســب توسط اداره صمت و اتاق اصناف تدارك 
ديده شــده است، افزود: ستاد پيشــگيرى از كرونا در روستاها مجدد 

تشكيل خواهد شد.
ــا  ــه كرون ــال ب ــه مبت ــر اينكــه كســانى ك ــد ب درويشــى ضمــن تأكي
ــه  ــواده و جامع ــه خان ــد ب ــان مى كنن ــود را پنه ــارى خ ــده و بيم ش
ــتن  ــورت داش ــردم درص ــت: م ــد، گف ــا مى كن ــيب زده و جف آس
ــز  ــگاه و مراك ــه درمان ــاً ب ــا حتم ــه كرون ــوط ب ــم مرب ــه عالئ هرگون

ــد. ــه كنن ــكى مراجع ــوم پزش ــرى عل غربالگ
وى با اشــاره با اينكه برگزارى هرگونه مراسمات جشن و عروسى و 
ختم و تجمعات گروهى و شــلوغ در شرايط فعلى شهرستان اسدآباد 
ممنوع است، ادامه داد: گل فروشى ها و آرايشگاه هاى زنانه كه از دستور 

ستاد كرونا سرپيچى كنند، پلمب مى شوند.
درويشى گفت: از امروز در شهرستان هيچ اداره اى حق ارائه خدمات 
به مراجعان بدون ماسك را ندارد، در غير اين صورت با مديران ادارات 

برخورد مى شود.
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محمد ترابى»
 طرح پرســش از رئيس جمهور با امضاى 

نزديك به 200 نفر تقديم هيأت رئيسه شد
نماينده مردم تهران در مجلس يازدهم از تقديم 
طرح پرسش از رئيس جمهور با امضاى نزديك 
به 200 نفر از نمايندگان به هيأت رئيســه خبر 

داد.
 علــى خضريــان روز گذشــته در توئيتــر 
نوشــت: بــا توجــه بــه نابه ســامانى هاى 
ــودرو،  ــكن، خ ــازار ارز، مس ــادى در ب اقتص
توليــد،  بخــش  بــه  دولــت  بى توجهــى 
انحــراف در هزينه كــرد ارز 4 هــزار و 200

تومانــى و همچنيــن اشــتباهات دســتگاه 
سياســت خارجــى در برجــام، طــرح پرســش 

ــه  ــك ب ــاى نزدي ــا امض ــور ب ــس جمه از رئي
200 نفــر از نماينــدگان مجلــس يازدهــم تقديم 

ــد. ــه ش ــأت رئيس هي
از هميــن رو حجت االســالم والمســلمين 
عضــو  الريگانــى،  موســوى  ســيدناصر 
ــالمى  ــوراى اس ــس ش ــه مجل ــأت رئيس هي
ــى  ــن روحان ــش از حس ــراح پرس ــه ط ك
ــه  ــارس در رابط ــا ف ــو ب اســت در گفت وگ
ــه  ــت ب ــا عناي ــن پرســش ها گفــت: ب ــا اي ب
ــواد  ــى و م ــون اساس ــل 88 قان ــاد اص مف
داخلــى  آئين نامــه  قانــون   211 و   210
بدين وســيله  اســالمى  شــوراى  مجلــس 
ــل  ــور ذي ــان در 5 مح ــش هاى اينجانب پرس
ــور  ــى رئيس جمه ــن روحان ــاى حس از آق

محتــــرم بــراى 
طــى فـــــرايند 
رســيدگى، ارجــاع 
كميســيون  بــه 

تخصصــى و ارائــه پاســخ در صحــن علنــى 
مجلــس در نخســتين فرصــت ممكــن تقديــم 

مى گــردد:
1. چرا و به چــه دليل قيمت هاى ارز خارجى 
به ســرعت درحال افزايش و ارزش پول ملى 

درحال كاهش است؟
2. دليل ازهم گســيختگى اوضاع بازار مسكن، 
خودرو و تــورم عجيــب و غريب چندصد 
درصدى بازار مسكن چيست و چرا دولت در 
7 سال گذشــته هيچ اقدامى جدى براى تأمين 

مســكن مردم و كنترل قيمت و كيفيت خودرو 
انجام نداده است؟

3. در كجاى برجام مرتكب اشتباه استراتژيك 
شده ايد كه آمريكا بدون كوچك ترين هزينه، از 
اين توافق خــارج و اروپا هم با پررويى تمام، 
همچنان خواستار اجراى كامل برجام از سوى 
ايران است، بدون آنكه خود به تعهداتش عمل 
كند، حتى در حد عملياتى كردن طرح حقيرانه 

اينستكس.
4. قرار شــد دولت به دليل مشكالت ناشى از 

ويروس كرونا به واحدهاى توليدى و بخش هاى 
آســيب ديده وام اعطا كرده و كمك كند. اما 
صداى اعتراض همه بخش ها بلند است. دولت 
در اين زمينه چــه كارى كرده و چقدر كمك 

كرده است؟
5. از فروردين 97 كه قيمت دالر دولتى 4 هزار و 
200 تومان اعالم شد تا امروز چند ميليارد دالر به 
اين قيمت عرضه شده است؟ به چه كسانى داده 
شده و سرنوشت اين دالرها چه شده است و چه 

تأثيرى بر كنترل تورم داشته است؟

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com

بهارستان

لل
 الم

ين
ب

مان
لتپارل
دو

طرح جديد مجلس براى تعويق 
در برگزارى كنكور 99

 تعدادى از نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى درحال تدوين 
طرحى براى تعويق در زمان برگزارى كنكور 99 هستند.

سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى در 
گفت وگو با تسنيم با اشاره به تمهيدات اين كميسيون براى برگزارى 
كنكــور 99 در شــرايط بحران كرونا، گفــت: گزارش ها و پيام هاى 
متعددى از مردم، والدين داوطلبان و داوطلبان كنكور امســال مبنى 
بر نگرانى ها از شــرايط بحران كرونا دريافت كرده ايم كه مســتلزم 

تمهيداتى است.
احمد حسين فالحى افزود: براى پاســخ به نگرانى داوطلبان كنكور 
ســال 99 و رفع دغدغه ها از بابت شــيوع ويروس كرونا، پيشنهاد 
طرحــى از ســوى تعدادى از اعضاى كميســيون بــراى تعويق در 

برگزارى كنكور سال 99 مطرح شده و درحال تدوين آن هستند.
نماينده مردم همدان و فامنين افزود: براســاس اين طرح، نمايندگان 
مجلس خواســتار تعويق در برگزارى كنكور 99 از ســوى سازمان 

سنجش شده اند.

دليل گرانى مرغ
 نبود نظارت و ارز 4200 تومانى

 اگر قرار اســت يارانه اى به محصوالت توليدى تعلق گيرد، بهتر 
اســت از دســت واردكننده گرفته و با تدبير درســتى به خود مردم 

داده شود.
عضو هيأت رئيســه كميســيون كشــاورزى، آب، منابــع طبيعى و 
محيط زيســت در مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با خانه ملت 
در رابطــه با داليل گرانى مرغ در روزهــاى اخير و راه هاى كاهش 
قيمت آن، گفــت: اكنون توليدكنندگان مرغ برخالف تمام تنگناها و 
كمبودها در خط مقدم جبهه توليــد به صورت جهادى انجام وظيفه 
مى كنند، درحالى كه مى توانستند با تجمع و اعتراض، بازار را ملتهب 
كنند اما مردانه پاى كار ايســتادند و نگذاشــتند كمبود مرغ در بازار 

احساس شود.
احــد آزادى خواه «واردات» را ازجمله داليل گرانى مرغ در روزهاى 
اخير دانســت و افزود: اكنون آنجا كه ارز 4 هــزار و 200 تومانى، 
بهانــه اى در دســت واردكنندگان شــده، به همين دليــل واردات 
نهاده هاى دامى با چالش هاى جديد روبه رو اســت، درواقع بسيارى 
از محصوالت وارداتى به طور مســتقيم دست توليدكننده نمى  رسد؛ 
زيرا به دســت دالل مى افتند به همين دليل نهادههاى دامى به عرصه 
كشــمكش  دالل ها و بازار تبديل شــده اند؛ بنابرايــن فرايند عرضه 
نهاده هاى دامى بســيار بيمار مديريت مى شــود و دليل آن نيز توزيع 

ارز دولتى است. 
نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى معتقد است: هر زمان 
يارانه به دست واردكننده داده شود سودجويان پاى كار آمده و عالوه 
بر خدشــه دار كردن حيثيت «واردكننده باحيثيت» بازار را نيز ملتهب 

كرده اند.

با اين نحوه مديريت 
دائم محكوم و جريمه مى شويم

 نســبت به مديريت  بيژن نامدار زنگنه بر مجموعه وزارت نفت 
انتقاد وارد اســت، مجلس بى تفاوت از كنار اين مســائل نمى گذرد، 

پيگيرى مى كند و برخورد مناسب و قانونى صورت خواهد گرفت.
عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس در گفت وگو با جهان نيوز 
دربــاره ابالغ حكم داورى مناقشــه گازى ايران و تركمنســتان كه 
وزارت نفــت در آن محكوم به پرداخت نزديــك به 2 ميليارد دالر 
به تركمنســتان شد، اظهار كرد: قرار شــده تا در اين باره جلسه اى با 
مســئوالن وزارت نفت در كميسيون انرژى برگزار شود كه ابتدا اين 
جلسه با بدنه كارشناسى وزارت است و سپس از شخص وزير نفت 

هم دعوت مى شود تا در كميسيون حضور پيدا كند.
هادى بيگى نژاد در ادامه افزود: درحال حاضر چيزى كه مى شــود بر 
اساس آن نظر داد، اســناد است و اسناد تعيين كننده همه چيز است. 
ان شــاءا... كه مسئوالن وزارت نفت در كميسيون انرژى حضور پيدا 
مى كنند و اســناد را هم ارائه مى دهند تا اين مسأله بررسى شود و بر 
اساس اسناد مشخص مى شود كه ســهل انگارى بوده يا اينكه اشتباه 
برداشــت شده اســت و موضوع فقط صرف تعيين رقم دقيق بدهى 

گازى ايران به شركت تركمن گاز تركمنستان و پرداخت آن است.
نماينده مردم مالير در پايان تأكيد كرد: از كنار اين ماجراها نمى شود 
ســاده  عبور كرد. تنها اين مورد تركمن گاز مطرح نيست و مناقشه 
گازى ايران و تركمنســتان بخشى از مسائل مربوط به اين وازرتخانه 
است. عالوه بر اين در موضوع كرسنت و محكوميت ايران در مناقشه 
گازى با تركيه هم اين اتفاق افتاده اســت. با اين شيوه مديريت، دائم 
وزارت نفت و ايران محكوم مى شود و اينكه شيوه مديريت نيست. 

هرگونه ابهام در برجام بايد در كميسيون مشترك 
حل و فصل شود

 وزارت خارجه روسيه با انتشار بيانيه اى بر رفع اختالفات موجود در برجام 
و پرهيز از گام هاى غيرضرورى از طريق كميسيون مشترك تأكيد كرد.

به گزارش فارس، در بيانيه وزارت خارجه روســيه در اين زمينه آمده اســت: 
«موضع اساسى روسيه اين اســت كه هرگونه ابهامى در اجراى برجام بايد در 
كميسيون مشترك حل شود. با وجود اين، بهتر است اين كار با پرهيز از اقدامات 
اضطرارى و بدون اينكه فرايند جست وجوى راه حل ها تحت فشار زمانى قرار 
گيرد، انجام شــود.»  در بخش ديگر اين بيانيه آمده اســت: «مسكو خاطرنشان 
مى كند كه با وجود مشكالت و اختالف نظرها و برقرارى ارتباطات، بسيار مهم 
اســت كه بر اســاس اهداف مندرج در برجام و قطعنامه 2231 شوراى امنيت 

سازمان ملل متحد قرار گيريم.»

اجازه نخواهيم داد آژانس حلقه جاسوسى 
كشورهاى متخاصم را تكميل كند

 جمهورى اسالمى در مقابل زياده خواهى شوراى حكام و آژانس بين المللى 
اتمى خواهد ايستاد و اجازه نخواهد داد كه آژانس حلقه اطالعاتى و جاسوسى 

كشورهاى متخاصم را تكميل كند.
به گزارش ايسنا، رئيس مجلس شــوراى اسالمى در جلسه علنى روز گذشته 
مجلس بيان كــرد: ما در مقابل زياده خواهى متخاصمان خواهيم ايســتاد و از 
دولت و وزارت خارجه انتظار داريم تا سياســت هاى كاهش تعهدات برجامى 
را كــه درباره آنها تصميم گيرى شــده اجرا كنند و از حقــوق ملت ايران دفاع 
خواهيم كرد. از وزارت خارجه انتظار داريم در توليد قدرت در حوزه اقتصادى 
به درستى به وظيفه خود عمل كنند. محمدباقر قاليباف در ادامه اظهار كرد: آنچه 

نمايندگان توقع دارند، اين است كه هزينه اضافى بر مردم وارد نشود. 

اقتصاد بدون نفت  پى ريزى شده است
 براى رســيدن به هدف مهم اقتصاد بدون نفت نيازمند وحدت، انسجام و 

همراهى همه اقشار گروه ها و مردم هستيم.
به گزارش ايسنا،  رئيس جمهور در جلسه ستاد اقتصادى دولت گفت: با وجود 
شرايط ســخت به وجود آمده ناشــى از جنگ اقتصادى با دشمنان در 2 سال 
گذشــته، آرزوى ديرينه مردم و نخبگان در تحقق اقتصاد بدون نفت پى ريزى 
شــده و با وجود تالطم ها و تكانه هاى شــديد اقتصادى ناشى از تحريم هاى 
ظالمانه و شــيوع ويروس كرونا، روند شــاخص هاى اصلى اقتصاد كشور در 

بخش توليد و صادرات به خوبى پيش مى رود.
حجت االســالم والمســلمين حســن روحانى در ادامه افزود: تبيين و تحليل 
موفقيت هاى كشور در مقابله با تحريم  و تحقق اقتصاد بدون نفت، نه تجليل از 

موفقيت هاى دولت بلكه تكريم عزت و مصالح ملى است.

بازخواست هيأت دولت توسط نمايندگان مجلس يازدهم 
به خود روحانى رسيد

استيضاح رئيس جمهور را 
كليد بزنيد! 

■ طــرح پرســش از رئيس جمهور 
جــزو يكــى از اهرم هــاى نظارتى 
بهارســتان اســت. در همين راستا 
بر اســاس قانون اساسى نمايندگان 
مى توانند  اســالمى  شوراى  مجلس 
با اســتفاده از حــق قانونى خود از 
عالى تريــن مقام اجرايى و مســئول 
كشــور  در  اساســى  قانون  اجراى 

پرسش كنند.
پرسش از رئيس جمهور نخستين بار 
در مجلس دهم از سوى نمايندگان 
فراكســيون واليى مطرح شــد و 5 
نماينده در بخش نخســت، پرسش 
هــاى خــود را از حســن روحانى 

پرسيدند.

ســپس رئيس جمهور به مدت 30 
دقيقه به پرســش هاى آنان پاســخ 
داد و پس از آن نيز حجت االســالم 
و  رفته  تريبــون  پشــت  ذوالنورى 
درباره پرســش هاى مطرح شده نطق 
بخش  در  روحانى  درنهايــت  كرد. 
دوم گفته هاى خود به اين پرســش 
ها پاسخ گفت كه پس از اتمام، طبق 

تك تك  پارلمان،  داخلــى  آئين نامه 
پرســش ها جداگانه به رأى گذاشته 
شد و در انتها نمايندگان از 4 پاسخ 
قانع نشده و به رئيس جمهور كارت 
زرد دادنــد. اعضــاى خانه ملت در 
ادامه مى توانســتند پرسش هاى خود 
را براى دريافت پاســخ مناســب به 
قوه قضاييه ارسال كنند. طبق قانون 
پرســش هاى  تعداد  درصورتى كــه 
ارسال شده به قوه قضاييه درباره يك 
رئيس جمهور به عدد 6 برسد، طرح 
اســتيضاح وى با رعايت مفاد اصل 
89 قانون اساســى و مواد آئين نامه 
داخلى در دســتور كار مجلس قرار 
مى گيرد، اما نمايندگان مجلس دهم 
خاتمه  را  مســأله  گرفتند  تصميــم 

دهند.
در جلسه روزگذشــته (يكشنبه 15 
اســالمى  شــوراى  مجلس  تيرماه) 
صنعت،  و  خارجــه  امــور  وزراى 
معــدن تجــارت در صحــن علنى 
مجلس بــراى پاســخگويى حاضر 

شدند و چهارشــنبه وزير بهداشت 
و درمــان در صحن علنى مجلس و 
وزيركشــور در كميسيون شوراهاى 

حاضر خواهند شد.
با اين حال پرسشى كه در ذهن پيش 
مى آيد، اين است كه آغاز اختالفات 
ميــان دولت و مجلس و روند رو به 
تشديد اين مسأله تا چه ميزان فارغ 
از ديدگاه هــاى حزبى بوده و تا چه 
ميزان برحســب انجــام به وظايف 
پارلمانى اســت؟ مجلس يازدهم كه 
مجلســى با اكثريت جديدالورود ها 
اســت و تازه حدود يك  ماه است 
كــه كار خود را آغاز كرده اســت، 
تا چــه ميزان مى توانــد اين چالش 
را مديريت كند تا از بروز حواشــيه 
ديگر پيرامون مسائل مديريتى كشور 
جلوگيرى شــود؟ و در پايان اينكه 
با وجود شــرايط كنونى كشــور از 
كرونا،  ويروس  شيوع  چالش  جلمه 
عليه  دشمن  تحركات  و  تحريم هاى 
كشــور و ... تا چه انــدازه اقدامات 
مجلــس در برابر دولــت مى تواند 

مثمر ثمر باشد؟

 سياست خارجى 
حوزه دعواى جناحى نيست

■ امروز مهمتر از هر چيزى انســجام درونى است، زيرا سياست 
خارجى حوزه دعواى جناحى نبوده و بايد از هر دوگانه ســازى و 

دعواى جناحى در اين حوزه اجتناب شود.
به گزارش ايســنا، وزير امور خارجه كشــورمان در جلسه علنى 
روزگذشته مجلس شوراى اســالمى و در جريان بررسى مسائل 
سياست خارجى و ديپلماسى اقتصادى بيان كرد: امروز دنيا شاهد 
يك تحول عمده در روابط بين الملل اســت كه شايد از صد سال 

پيش و الاقل از 70 سال گذشته و پس از پايان جنگ جهانى دوم 
بى سابقه اســت. اين تغييرات در روابط بين المللى بنيادى بوده و 
ماهيت بسيارى از مفاهيم در روابط بين الملل درحال تغيير است.

محمدجواد ظريــف وزير خارجه در ادامه اظهــار كرد: از پايان 
امپراطورى شــرق اين تحول آغاز شــد و غربى ها فكر مى كردند 
پايان امپراطورى شــرق يعنى پيروزى جبهــه غرب، اما به زودى 
فهميدند شــرايط جديدى بر روابط بين الملل حاكم شــده و آنها 
اشتباه برداشتى در دهه 90 ميالدى داشتند كه هنوز غرب تاوان آن 
اشتباه را مى پردازد. آنچه كه ر شرايط گذار بين الملل حائز اهميت 

است و ما حدود 30 سال است كه در آن قرار داريم، فهم دقيق و 
نبود اشــتباه است. هر كشورى كه در شرايط گذار در تاريخ دچار 

اشتباه شده با شكست روبه رو شده است. 
وى در ادامه افزود: متأسفانه ايران نيز در تاريخ معاصر و در دوران 
پيش از انقالب نتوانسته نقش به سزايى را در شرايط گذار ايفا كند 
و فرصت ها را از دســت داده اســت، زيرا جهت گيرى جهانى را 
نشناخته و از انسجام داخلى بهره مند نبوده است. در شرايط گذار 
با تدبير و شــجاعت مى توان كشور را به گونه اى مديريت كرد كه 

به سود منافع كشور حركت كنيم

 اعمال پوپوليستى(عوامگرايى) 
يا گره گشايى

■ عمــده نماينــدگان مجلــس يازدهم را 
همان طور كه مى دانيد جديد الورودها تشكيل 
ردصالحيت هاى  اگــر  كه  افرادى  داده اند. 
دامنــه دار پيش از انتخابات يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى و حذف بسيارى از 
مدعيان اصلى تصاحب كرسى هاى مجلس 
نبود، حتى رؤياى حضور در مجلس را نيز 

نمى ديدند. 
اين امر به صورت تجربى ثابت شــده است 
كه بســيارى از نماينــدگان از هر طيف با 
حضور چندين دوره در مجلس، تصميمات 
و نظراتشــان بيشــتر به ســوى ميان روى 
گرايــش پيدا مى كنــد. از همين رو عالوه 
بر كم تجربه بــودن مجلس  يازدهم و ديگر 
يكدســتى جريانى، تحليل گــران از هر 2 
طيف اصولگرا و اصالح طلب حتى پيش از 
آغاز به كار اين مجلــس از تندروى برخى 

نمايندگان ابراز نگرانى مى كردند.
البتــه در ايــن مــدت پــس از آغــاز بــه كار 
مجلــس يازدهــم اظهارنظر هــا و پيشــنهاد 

كــه  را  غريــب  و  عجيــب   طرح هــاى 
ــكار پوپوليســتى  ــوى اف ــگ ب ــت رن اكثري
كــه  نبوديــم،  شــاهد  كــم  مى دهنــد، 
ــى  ــرس و نگران ــر ت ــز ب ــأله ني ــن مس اي
جامعــه  تحليل گــران  از  اين دســته 

مى پوشــاند. حقيقــت 
درخواســت تغيير نام فــرودگاه مهرآباد و 
نامگــذارى خيابانى به نــام جورج فلويد، 
پيشــنهاد ختم قرآن در جلســات مجلس، 
آرزوى ادامه روند تحريم ها عليه كشورمان، 
درخواست شنود مكالمات تلفنى نمايندگان 
مجلس كه تنها بخش كوچكى از اين دسته 
اظهارنظر هاى مجلسى ها در طول اين يك 

 ماه است، مى توان اشاره كرد.
تعريف و اعمــال عوام گرايانه (مردم باور) 
و يا بــه اصطالح پوپوليســتى را مى توان 
در قالب امورى ارزيابــى كرد كه به دنبال 
رضايــت عمومــى و جلب پشــتيبانى و 
حمايت مردم در حوزه هاى مختلف است. 
از ايــن رو منتخبان مردمــى مجلس دهم 
با وجود اهميت رضايــت مردم در نحوه 
عمكرد ايشــان در مجلس، بايــد به اين 

مسأله نيز توجه كنند كه عوامل مردم فارغ 
از عاليقى در پيگيرى اخبار سياسى دارند 
در تشخيص صالحيت تصميمات اتخاذى 
در مجلس كارشــناس نبــوده و تخصص 
ندارد. از اين رو رضايــت افكار عمومى 
به عنــوان نخســتين رســالت نمايندگى، 
مى تــوان مجلس را به ســمت تصميمات 
غيرتخصصى هدايت كنــد. همان طور كه 
شــاهد آن هســتيم كه نمايندگان مجلس 
يازدهم در برخى طرح ها و پيشــنهاد هاى 
خود شــأن و عملكرد مجلس را تا سطح 
شــهردارى هاى منطقه اى(طــرح تغيير نام 
خيابــان و فرودگاه ها) و يــا حتى هيأت 
امناى مساجد(طرح وام ازدواج جوانان با 
استفاده از وديعه مسكن نمايندگان) پايين 

آورده اند.
از اين رو بر نيت  برخى نمايندگان مجلس 
براى تقابل با دولت به دليل شرايط نامساعد 
كشــور براى رضايت رأى دهندگان حوزه 
انتخاباتــى خود بــوده و در اين زمينه نگاه 
كارشناســانه و صالح بين در بعد كشورى 

فارغ هستند. 

 فرصت ســوزى هزينه  گزاف ناهماهنگى هاى 
داخلى است

همانطور كه مى دانيد پــس از يك دهه تالش در چندين 
دولت كشــورمان، دولت حســن روحانى توســط تيم 
مذاكره كننده خود به سرپرستى  محمدجواد ظريف توانست 
با كشــور هاى ابرقدرت جهان(5+1) بــه توافقى با عنوان 
برجام برســد. درباره قدرت حقوقى ايــن معاهده به نفع 
كشــورمان بار ها از زبان تحليل گران و مقامات كشور هاى 
ديگر شــنيده ايم و انزواى اياالت متحده در آخرين جلسه 
شوراى امنيت را مى توان سندى بر راستى اين ادعا دانست. 
البته نمى توان منكر نرسيدن به خواسته ها در توافق برجام 
شد. با اين حال در روز هاى ابتدايى اين معاهده شاهد روند 
رو به رشد اتفاقات اقتصادى و مالى خوبى در كشور بوديم 
كه با روى كار آمــدن دونالد ترامپ رئيس جمهور فعلى 

اياالت متحده رشته  آن پاره شد. 
با نزديك بودن به انتخابات رياســت جمهورى آمريكا و 
محتمل بودن شكست اين رئيس جمهورى در اين عرصه 
رقابتى و نســبت به وعده هاى رقيــب انتخاباتى ترامپ و 
فشــارى كه بر وى براى بازگشــت به برجام درصورت 
پيروزى در انتخابات هست، مى توان نيم نگاهى نيز به اين 

موضوع براى اتخاذ موضع داشت.
نمايندگان مجلس يازدهم بايد توجه داشــته باشــند كه 
خواســت مذاكرات و رفع تحريم هــا از دولت يازدهم و 
دوازدهم آغاز نشــده است. از ســوى ديگر براى رسيدن 
بــه اين توافق كشــور متحمل هزينه هــاى زمانى و مالى 
فراوانى  بوده اســت. از اين رو انتظار مى رود كه دولت و 
مجلس با توجه به صالح مملكت در شــرايط نابه سامان 
فعلى بيشــترين هماهنگى را با يكديگر داشته و از مسائل 

حاشيه اى و حزبى پرهيز كنند.

  رقباى قديمى
■ يكــى از داليلى كه ميان روهــاى اصول گرايان در 
مجلس يازدهم به رياســت حميدرضا حاجى بابايى 
تمايل بيشــترى براى نشســتن بر كرســى رياست 
مجلس يازدهم نشــان  مى دادند، عالقــه قاليباف به 
پست رياست جمهورى بود. اين مسأله موجب شده 
بود كه ميان روهاى اصولگرايان مجلس يازدهم از اين 
نگران شوند، يك اينكه قاليباف سال آينده در رقابت 
انتخاباتى رياست جمهورى كانديد شود، دوم، اينكه 
در پست رياســت مجلس با رقيب انتخاباتى قديمى 

خود نتواند آن طور كه بايد سازش كند.
پــس از نسشــتن قاليباف بر صندلى به جــا مانده از 
على الريجانــى، وى اظهار كرد كــه عالقه اى براى 
شــركت در انتخابات 1400 ندارد. با اين حال برخى 
تحليل گران تشكيل نشــدن سران 3 قوه در يك ماهه 
اخير و پس از انتخاب قاليباف در ســمت رياســت 
مجلس را در اختالفــات ميان رئيس دولت و رئيس 

مجلس ريشه يابى مى كنند.
 با اين حال فــارغ از اين موضوع، نمايندگان مجلس 
يازدهم شــوراى اســالمى و كابينه دولت دوازدهم با 
وجود اظهاراتشان مبنى بر تمايل براى همكارى هاى 
بيشــتر ميان 2 قوه، شــاهد آن هســتيم كه در يك 
مــاه اخير پس از مراســم افتتاحيه مجلس شــوراى 
اســالمى، احضار وزراى دولت دوازدهم به مجلس 
و زمزمه هاى استيضاح اعضاى هيأت دولت به طرح 
پرسش از خود روحانى و عقيده برخى نمايندگان به 

استيضاح خود رئيس دولت هستيم.
طبق گزارش منتشرشــده از ايلنا، نماينده خمينى شهر 
روزگذشــته در صحــن علنى مجلس بــا بيان اينكه 
بنشــينيم حرف هاى صدتا يك غاز وزرا را بشنويم، 
به جايى نمى رسد، خطاب به قاليباف گفت: تذكر به 
آقاى ظريف مثنوى هفتادمن خواهد شد و بايد قاضى 

عادلى باشد و نه فقط آقاى ظريف، بلكه آقاى حسن 
روحانــى را به دليل خيانت هايى كــه به اين مملكت 

كردند بايد به محاكمه بكشند.
محمدتقى نقدعلى در ادامه افزود:  سياســتى كه آقاى 
ظريــف در پيش گرفته و برجامــى كه امضا كرد، به 
شــكلى است كه سيستم ماشه را بر ما حاكم كرد؛ آيا 
اين مخالف اصل يكصد و 152 قانون اساسى نيست 
كه بر سياست اقتدار و عزت و نبود سلطه قدرت هاى 

خارجى بر كشور تأكيد مى كند؟
اين عضو كميســيون كشــاورزى مجلس شــوراى 
اسالمى همان نماينده اى اســت كه چند وقت پيش 
خواستار فيلتر شبكه هاى مجازى از جمله اينستا گرام 

شده بود.
از ســوى ديگر رفتار هايى دور از شأن و با زمينه هاى 
افراطى گرى نمايندگان و دولتى ها با يكديگر ظن بر 
وجود ريشه اختالفات حزبى در نوع تصميمات اخير 

اين 2 قوه به ويژه مجلس ها را بيشتر مى كند.
روزگذشــته هنگامى كه ســخنان نمايندگان به اتمام 
رســيد و زمانى كه وزير امورخارجه پشــت تريبون 
قرار گرفت تا پاسخ پرســش ها را بدهد، عده اى از 
آنان با اعالم اخطار قانون اساســى خواهان صحبت 
شــدند كه رئيس مجلــس بارها تذكــر داد: «اجازه 
بدهيد صحبت هاى وزير امورخارجه تمام شود بعداً» 
امــا نمايندگان به صحبت هــاى رئيس مجلس توجه 

نكردند و با داد و فرياد خواهان دادن اخطار شدند.
ظريف كــه آغاز به ســخن گفتن كرد؛ عــده اى از 
نماينــدگان با فريــاد وى را دروغگو خطاب كردند، 
وى گفت: شــما من را ذليل دروغگو خطاب كرديد، 
درصورتى كــه مقام رهبرى به من صفت شــجاع و 
صادق گفتند. اگر از حاج قاسم مى گوييد، بدانيد كه 
هر هفته با او جلســه داشــتم و هر اتفاقى در منطقه 
مى افتاد با هماهنگى كامل بود. اگر شــما نمى دانيد، 

بپرسيد. 

در ايــن هنگام يكى از نمايندگان گفت: ظريف به ما 
توهين مى كند و مى گويد شما نفهم هستيد.

ظريف گفت: شــما نماينده ملت هســتيد من ســر 
تعظيم فرود مى آورم كــه چنين چيزى گفتم! من در 
برابر نمايندگان ملت شــريف ايران با كمال خضوع 
مى ايســتم و با گوش جان به صحبت ها، انتقادات و 

سخنان شان گوش مى دهم.
زمانى كه سخنان ظريف پايان يافت كريمى قدوسى 
آغاز به شعار دادن عليه ظريف كرد و گفت: «مرگ بر 
دروغگو و چند نفرى هم وى را همراهى كردند.» در 
،،انتها ظريف عنوان كرد: ممنونم از ميهمان نوازى شما.

،،
اولويت ارزى رعايت نشده است

 همه بايد پاســخگوى مردم باشــند از ايــن رو رئيس جمهور و 
مسئوالن در اين حوزه تصميم مناسبى را اتخاذ كنند.

به گزارش تســنيم، نايب رئيس مجلس شــوراى اسالمى خطاب به 
سرپرست وزارت صمت كه متأســفانه اولويت ارزى رعايت نشده و 

امنيت غذايى مدنظر قرار نگرفته است.
على نيكزاد درباره گزارش عملكرد سرپرست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، گفت: اينكه گفته مى شود در ستاد تنظيم بازار 14 نفر هستند 

و هركدام از وزرا يك رأى دارند، بايد شفاف شود.
وى تصريــح كرد: در واقع بازار را با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مى شناسند و اين انتقاد وارد اســت كه اولويت ارزى رعايت نشده و 

امنيت غذايى مدنظر قرار نگرفته است.
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يادداشت

ايــن مقــام مســئول 
دربــاره اجــراى قانون 
صنف  بــراي  ماليــات 
نحــوه  و  پزشــكان 
اجــراى آن گفت: نصب 
به نوعى  كارتخوان هــا 
خدمت  ارائه  نشــانگر 
بود  مراجعه كنندگان  به 
و ســند بررسى مالياتي 

محسوب نمى شود

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

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

ــوع  ــأت اول/ موض ــورخ 1399/04/12 هي ــماره 139960326001000438 م ــر رأي ش براب
ــد ســند رســمي  ــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق قان
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك همــدان- ناحيــه يــك تصرفــات مالكانــه 
ــه شــماره شناســنامه  بالمعــارض متقاضــي خانــم صغــرى اصالنــى فرزنــد خــداوردى ب
ــع  ــه مســاحت 81/36 مترمرب ــه ب ــاب خان 882 صــادره از بيجــار در ششــدانگ يــك ب
قســمتى از پــالك ثبتــى 9/606 اصلــي واقــع در حومــه بخــش يــك همــدان، بــه نشــانى 
ــى،  ــه مردم ــمى، كوچ ــهيد قاس ــرى ش ــد، 18 مت ــب احم ــاالى ناي ــالت، ب ــدان رس مي
خريــداري از مالــك رســمي آقــاى ســيدكاظم كمالــى، محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه 
ــود، در  ــي مي ش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد.(م الــف498)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/04/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/01

على زيورى حبيبى - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

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

ــون  ــأت موضــوع قان ــه 1394/01/30 هي ــماره 139460326007000160 مورخ ــر رأي ش براب
تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر 
در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى خانــم 
فــردوس معصــوم خانــى فرزنــد غــالم بــه شــماره شناســنامه 372 صــادره از بيجــار در 
اعيانــى ششــدانگ يــك بــاب خانــه بــه مســاحت 104/61 مترمربــع پــالك 11039 فرعــى 
ــدان  ــار هم ــش چه ــار بخ ــع در به ــى واق ــى از 139 اصل ــالك 1701 فرع ــمتي از پ قس
ــده اســت.  ــا قولنامــه عــادى از آقــاى ســيدمرتضى حســينى محــرز گردي ــدارى ب خري
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد.(م الــف 185) 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/04/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/31

هادى يونسى عطوف 
رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبر

2 نوبته شدن و افزايش ساعت كار پايگاه هاى 
سنجش كالس اولى ها

 وزير آموزش  و پرورش با بيــان اينكه تمهيداتى براى رعايت فاصله اجتماعى در 
طرح سنجش ســالمت كالس اولى ها پيش بينى  شده است، گفت: افزايش ساعت كار 
پايگاه، فاصله نيم ســاعته هر ســنجش، 2 نوبته كار كردن پايگاه ها، از اقدامات خوب 

سازمان آموزش و پرورش استثنايى است.
به گزارش فارس، محســن حاجى ميرزايى اظهار كرد: از لحاظ ظاهرى زمان ها تفاوتى 
باهم ندارند اما هنگامى كه با ساير امور پيوند مى خورند، متفاوت هستند؛ بنابراين برخى 
زمان ها بســيار ارزشمند هســتند به همين دليل اگر برخى امور در زمان خودش انجام 

نشود ممكن است از لحاظ فردى و اجتماعى اختالالتى را به وجود آورد.

صدور بيش از 641 هزار كارت هوشمند ملى توليد داخل
 ســخنگوى سازمان ثبت احوال كشور اعالم كرد كه 641 هزار و 961 قطعه كارت 

ملى هوشمند توليد داخل صادر و به مردم تحويل داده شده است.
ســيف ا... ابوترابى در گفت وگو با ايرنا افزود: 57 ميليون و 518 هزار و 714 نفر مراحل 
تكميل ثبت نام كارت هوشمند ملى را انجام داده اند و براى 46 ميليون و 933 هزار و 385 نفر 
كارت ملى صادر شده است. وى گفت: تأخير در صدور كارت هوشمند ملى به دليل مشكل 
تأمين بدنه كارت اســت و از آغاز سال 97 با شركت هاى متولى كه چاپخانه دولتى متولى 
تأمين و توليد آن است، وارد مذاكره شديم و تالش ها آغاز و قرار شد كه بدنه كارت ايرانى 
مشابه خارجى باشد، آزمايشات طوالنى انجام شد و اين كارت مشابه نمونه خارجى است و 

همه نكات ايمنى و فنى در توليد آن رعايت شده است.

اجراى طرح اشتغالزايى «شميم خدمت» با استفاده از 
ظرفيت امامزادگان و موقوفات

 مديركل امور اجتماعى و مشــاركت هاى ســازمان اوقاف از اجراى طرح «شميم 
خدمت» در ســالجارى خبر داد و گفت: با توجه به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى و 
حركت در مسير جهش توليد، طرح «شميم خدمت» با رويكرد توانمدسازى و اشتغال 

خانواده ها با استفاده از ظرفيت امامزادگان و موقوفات در كشور اجرا مى شود.
به گزارش ايرنا، رضا معممى مقدم اظهار كرد: در راســتاى عملياتى كردن رهنمودهاى 
رهبر فرزانه انقالب، سازمان اوقاف برنامه هاى متعددى را در دستور كار خود قرار داده 
كه طرح «شــميم خدمت» يكى از برنامه هايى است كه در اين باره طراحى و براى اجرا 

به تمامى استان ها ابالغ شده است. 

كروناى تابستانى 
خطرناكتر از كروناى زمستانى 

مهدى ناصرنژاد»
  حدود 5 ماه از شــيوع رو به گســترش ويروس مرموز كرونا در 
كشورمان مى گذرد و در اين مدت استان همدان نيز در آلودگى به اين 
بيمارى ويروســى با آمار حدود هزار و 800 نفرى، روزهاى پرالتهابى 
پشت سر گذاشته اســت اما از چند هفته پيش كه شيوع كرونا پس از 
يك دوره به نســبت ركود، اوج دوباره اى در غالب نقاط كشــورمان 
گرفته است، هشدار مى رسد كه استان همدان در آستانه ورود به دوره 
همهگيرى بيشتر و به اصطالح قرمز و سخت و خطرناك كرونا است 
و رعايت همه جوانب احتياط و مراقبت هاى شديد بهداشت فردى و 
اجتماعى ضرورى است و در واقع هركس مراعات نكند، پيش وجدان 

خود و خداوند و جامعه بشريت مسئول است. 
با وجود ناشــناختگى و اذيت و آزارى كــه ويروس كرونا در چند 
ماه تاخت و تاز خود در جهان به ملت ها تحميل ســاخته است و از 
سويى نيز به رغم اينكه هيچ گونه واكسن يا دارويى براى پيشگيرى و 
معالجه بيمارى مرگ بار كرونا در جهان كشف نشده است، اما مجامع 
پزشكى و تحقيقاتى در دنيا و ازجمله در كشور عزيز خودمان ايران 
موفقيت هايى هم در نزديكى به دنياى ناشناخته اين ويروس عجيب 
و منحوس به دســت آورده اند و دور نيســت آن زمانى كه واكسن و 
داروى قطعى مبارزه با كرونا كشــف شــود و مردم جهان نفسى به  

راحتى بكشند. 
با اين حال به نظر مى آيد بسيارى اظهارنظرهاى متفاوت درباره چند و 
چون و ماهيت و قدرت و ضعف كرونا تاكنون چندان پايه علمى  و 

به اثبات رسيده نداشته است! 
يكى از همين اظهارنظرها كه در فصل زمستان و روزهاى سرد بيشتر 
رايج بود، اينكه گفته مى شد، با رسيدن فصل تابستان و گرم شدن هوا 
ويروس كرونا هم ضعيف شده و از بين خواهد رفت، غافل از اينكه 
در همان زمســتانى كه چنين حرف هايى را مى شــنيديم، در چندين 
كشــور طرف ديگر كره زمين كه فصل داغ و پرحرارت تابســتانى 
خود را مى گذراندند، كرونا هــم در بين مردم آن درحال همه گيرى 
بود و بيداد مى كرد! متأســفانه درحال حاضر نيز اوج ويروس كرونا 
در اســتان هاى گرمسيرى و بسيار داغ از جمله جنوب و شرق ايران 
درحال اوج گيرى اســت و ساير اســتان ها و نقاط كشورمان كه به 
نســبت دارند روزبه روز گرم تر مى شــوند نيز به مرز هشــدارهاى 
پزشــكى و قرمز نزديك مى شوند. چنين وضعيتى بيانگر پيچيدگى و 
مرموزى عجيب و غريب ويروس كرونا اســت و به تازگى پزشكان 
و متخصصان امر در جهان از جمله وزير بهداشــت و درمان و امور 
پزشــكى ايران نظر داده اند كه ويروس كرونا رفتار اقليمى  نيز دارد و 
در هر آب و هوا و شرايط اقليمى  خاص به دلخواه خود عمل مى كند 
و اين چنين اســت كه وقتى تمام اســتان هاى سردسيرى و پيرامونى 
همدان نظير كردستان، كرمانشاه و زنجان به مرزهاى قرمز و هشدار 
مى رسند، بديهى است كه همدان هم جدا از اين قاعده نخواهد بود، 
به ويژه اينكه دور تا دور در محاصره باشــد و تردد هاى پرشــمارى 
هم هر روز بين اين مناطق صورت بگيرد و ماهم در يادداشــت هاى 
قبــل خود از چند هفته هاى پيش به اين موضوع اشــاره داشــتيم و 
هشــدارهايى را به مسئوالن و مردم خود مى داديم. در اين باره برخى 
پزشــكان كه شايد به لحاظ نوع تخصص پزشكى خود مسئوليتى هم 
در موضوع مبارزه با كرونا ندارند، بر اين عقيده هســتند كه بايد در 
حيطه اكتشــاف هاى كرونايى، انواع «ويروس زمستانى» و «ويروس 
تابســتانى» را هم به ســوابق آن اضافه كرد. چنين منابع غيررسمى 
 و به ظن بســيارى، غيرموثق، اين نويد را هم مى دهند كه باتوجه به 
تجربه ويروس زمستانى و تابستانى در كشورمان، اين احتمال مى رود 
با آغاز فصــل پاييز و نزديكى به روزهاى ســرد، چالش كمترى با 
ويروس كرونا داشته باشيم. مگر اينكه بيمارى هاى شايع فصلى نظير 

آنفوالنزا و سرماخوردگى هاى معمول، آزارمان بدهد! 
با تمام اين احوال و با وجود تمام شناخت ها و احتماالتى كه درباره 
كرونا وجود دارد، انصافًا وقتى چاره كار جلوگيرى از ورود شــوك 
كرونا يك ماســك معمولى و ارزان قيمت كــه مادربزرگ هايمان نيز 
قادر به دوخت و دوز و توليد آن هســتند و ما همدانى ها به اصطالح 
به آن « ننه دوز» مى گوييم، مى شــود مقابل بحران كرونا ايستاد! چرا 
اغلب دريغ مى كنيم؟ چرا ســهل انگارى مى كنيم؟ چرا با ســالمت 
خودمان و ســالمت جامعه بازى مى كنيم؟ و يــا خداى ناكرده چرا 
آنقدر خســيس و ناخن خشــك هســتيم كه از خريدن يك ماسك 
معمولى كه با استفاده حداكثرى مى شود حتى 2 روز يا بيشتر هم آن 
را نگه داشــت، ابا داريم؟! اين همه زحمت مى كشيم تا زندگى كنيم، 
اما به قيمت يك ماسك سالمتى و زندگى خودمان و چندين نفر دور 

و نزديك زندگى مان را به خطر مى اندازيم! آره جانم!

ايران: ترامپ به دنبال مذاكره با ايران است
  با ماسك يا بدون ماسك؟؟

اقتصاد: مردم ميان تحريم و كرونا در مانده اند 
  ولى ماسك نمى ذاره صداشون دربياد!!

اقتصاد آنالين: مرغ هم قاچاق مى شود
 مهاجرت مرغ ها به خارج، از دست وضعيت اقتصادى!!

اطالعات: نگرانى از روند تصاعدى شيوع كرونا 
 نگران نباشيد بورس و كرونا خودشون تو قله به تفاهم مى رسن!!

همدان پيام: عرضه مسكن از تقاضا عقب مانده
 احتماال مسكن سازها رفتن تست كرونا بدن!!
ايران: 5 راهكار براى 6 چالش سال پايانى دولت

  چيزى نَُخور، دستكش بدوز، ماسك بزن و...!!
تجارت: خط و نشان مجلس براى روحانى 
 رئيس جمهور تو رياضى تجديد شده!!

شهروند: اتوبوس هاى از نفس افتاده 
 بدون شرح!!

جوان: پاسكارى ماليات بر خانه هاى خالى بين دستگاه هاى دولتى
 دارن با سنِگ ماليات يه ُقل دوقل بازى مى كنن!!

خراسان: لشكر ملخ ها به فردوس رسيد 
  احتماال اومدن به استقبال كرونا!!

شرق: يقه آقازاده ها را هم مى گيريم
 يقه شون انگليسيه از دستتون درمى ره!!
همدان پيام: چراغ قرمز كرونا ايست ندارد

 جناب كرونا ســرش شــلوغه وقت كارهاى پيش پا افتاده رو 
نداره!!

شهروند: مردم در انتظار كاهش قيمت مرغ
 مرغ ها دوست ندارن از رقابت جا بمونن!!

اصالحات: طرح سؤال از رئيس جمهور آماده شد
 امتحانش مجازيه يا حضورى؟؟

كسب و كار: موج تورمى افزايش نقدينگى
 تورم داره زمينه رو براى كرونا آماده مى كنه!! 

قطع عضو بيماران ديابتى به دليل ترس از 
مراجعه به بيمارستان و ابتال به كرونا

 مديركل درمان مستقيم سازمان تأمين اجتماعى از قطع عضو برخى 
بيماران ديابتى به دليل ترس از مراجعه به مراكز درمانى به دليل ابتال به 

كرونا خبر داد.
ابوالفضل آفريده در گفت وگو با ايرنا افزود: در موج نخســت شيوع 
ويروس كرونا ترس روانى شــديد از ابتال به اين بيمارى و همچنين 
بى اطالعى از جداســازى مراكز درمان به منظور معالجه بيماران مبتال 
بــه كرونا و بيماران قلبــى و ديابتى و... موجــب مراجعه نكردن به 

بيمارستان ها و آسيب هاى جسمى شديد برخى بيماران شد.
وى ادامه داد: برخى از اين بيماران به ســهولت با مراجعه به پزشك، 
درمان و از آســيب هاى جــدى جلوگيرى مى كردند؛ اكنــون نيز با 
هدفمندى وضعيت مراكز بهداشت و درمان برنامه ها تقسيم و پذيرش 

بيماران كرونايى در مراكز خاص انجام مى پذيرد.
آفريده تصريح كرد: براى حفظ ســالمت بيماران همچنين مراجعه و 
دريافــت دارو در بازه هاى زمانى بلندمــدت انجام و برخى بيماران 2
تا 3 ماه يك بار به مراكز درمان مراجعه و تحت معاينه قرار مى گيرند.

به گفته مديركل درمان مســتقيم ســازمان تأمين اجتماعى، در برخى 
اســتان ها نيز به دليل نبود مراجعه به بيمارســتان ها و حفظ ســالمتى 

بيماران، داروها جلوى در منازل تحويل داده مى شود.

پيرو آگهى شماره 07-99 نوبت اول مورخ 99/04/12 , 
نوبت دوم مورخ 99/04/15 منتشره در روزنامه همدان 

پيام مراتب بشرح ذيل اصالح مى گردد : 
تجديد  در  شركت  جهت  صادره  نامه  ضمانت  اعتبار 
مناقصه تهيه ، طبخ و توزيع غذاى گرم كاركنان عملياتى 
مهلت  پايان  زمان  از  ماهه  سه  بصورت  همدان  منطقه 
بارگذارى اسناد در سامانه ستاد ايران و حدأقل تا تاريخ 

99/07/28 الزامى مى باشد . 
تاريخ انتشار آگهى نوبت اول : 99/04/16   

تاريخ انتشار آگهى نوبت دوم : 99/04/18  

كارت دانشجويى به نام راضيه زراعتى فرزند فرامرز به شماره ملى 
3860584642 و شماره دانشجويى 09111411063 مقطع كاردانى 

رشته معمارى از موسسه عمران و توسعه مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى ارزيابى كيفى  (يك مرحله اى) نوبت اول 

روابط عمومى شركت گاز استان همدان 

و  رزن  و  فامنين  هاى  شهرستان  صنايع  به  گازرسانى  مناقصه:  موضوع 
كبودراهنگ فاز 1 تا سقف مبلغ تعيين شده

 شركت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرايى پروژه مذكور را 
از طريق مناقصه به شرح ذيل به پيمانكاران واجد الشرايط واگذار نمايد.

شرح مختصر كار:
1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 8/000/000/000 (هشت ميليارد) ريال مى باشد.

2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 400/000/000 (چهارصد ميليون) ريال 
نامه  آيين  در  معتبر  قبول  قابل  تضامين  از  يكى  صورت  به  كه  باشد  مى 

معامالت دولتى مى باشد.
3- مدت اجراى پروژه 270 روز مى باشد.

آدرس  به  دولت  الكترونيكى  تداركات  سامانه  عضو  بايد  متقاضيان   -4
www.setadiran.ir باشند.

از  روز   7 مدت  به  آگهى  درج  تاريخ  از  مناقصه  در  شركت  متقاضيان 
اسناد  دريافت  به  نسبت  دارند  مهلت   15 ساعت   1399/04/16 مورخ 
آدرس به  دولت  الكترونيكى  تداركاتى  سامانه  سايت  به  كيفى  ارزيابى 

 www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
دوشنبه  روز   15 ساعت  تا  حداكثر  كيفى  ارزيابى  اسناد  تحويل  تاريخ 

1399/05/06 از طريق سامانه ستاد قابل دسترسى مى باشد.
تلفن: 4-38260571 و 8-38261075  ، دورنويس: 08138256207

www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

مناقصه شماره 99-9 
شماره مجوز: 1698. 1399

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/04/16 -تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/04/18

مجيد بيات »
 20 ميليارد تومان ماليات، بيشــتر از سهم 
تعيين شده، از درآمدهاي سال 98 بودجه استان 

همدان وصول شده است.
مديــر كل امور مالياتي اســتان همــدان به 
تحقق وصول 103 درصدي ســهم ماليات از 
درآمدهاي اســتان در ســال 98 اشاره كرد و 
گفت: در بودجه سال 98 استان، سهم ماليات 
721 ميليارد و 800 ميليون تومان تعيين شد كه 

741 ميليارد تومان تحقق پيدا كرد.
محمد دلشادي در آغاز هفته ماليات در جمع 
خبرنگاران، توضيح داد: كل درآمدهاي استان 
در سال 98، 866 ميليارد تومان تعيين شده بود 
كه 83 درصد از اين مبلغ به درآمدهاي مالياتي 

اختصاص داشت. 
وى افزود: كل درآمد محقق شــده اســتان در 
سال گذشته 844 ميليارد تومان بوده كه سهم 
درآمدهاى مالياتــى از اين مبلغ 88 درصد با 

رقمى بالغ بر 741 ميليارد تومان است.
دلشــادي توضيــح داد: نكتــه مهــم، نقش 
انكارناپذير در درآمدهاي اســتان، تشكل هاى 
غيردولتى اتاق اصناف، نظام پزشــكى، نظام 

مهندسى و شركت عمران است.
وى ادامــه داد: پس از بررســي پرونده هاي 
مالياتــي و قطعي كردن مبلــغ آن با كمترين 
اعتراض هــا مواجه بوديم كه نشــانه رعايت 

عدالت از سوي امور مالياتي است. 
 خانه هاي خالي ماليات مي دهند

مدير كل امور مالياتى در پاســخ به پرســش 
خبرنگار همدان پيام درباره ماليات بر خانه هاي 
خالي گفت: ماليات بر ملك هاى خالى در سال 
94 تصويــب و در ابتداى ســال 95 به اجرا 
درآمده اســت، طبق اين قانون ملك هايى كه 
بيشتر از يك ســال خالى بمانند از سال دوم 
نيم برابر، ســال سوم يك برابر و پس از سال 
چهارم 1/5 برابر بيشــتر مشمول ماليات مقرر 
خواهند بود و اين قانون در شــهرهاى بيشتر 
از صد هزار نفر جمعيت با بررسى اطالعات 

اجرا مى شود.
وى دربــاره اجراى قانون ماليات براي صنف 
پزشــكان و نحوه اجــراى آن گفت: نصب 
كارتخوان ها به نوعى نشــانگر ارائه خدمت به 
مراجعه كنندگان است و سند بررسى مالياتي 
محسوب نمى شود و طبق قانون، صندوق هاى 
فروشــگاه ها مالك بررسى قرار مى گيرند كه 
خوشــبختانه در اين حوزه نيز چالش زيادى 
نداشته ايم و نظام پزشكى نيز نهايت تعامل را 

با اين اداره داشته است.
وى در ادامــه، وضعيت درآمدهــاى مالياتى 
در ســالجارى را مناسب دانســت و گفت: 
درآمدهــاي مالياتــي در 3 ماهــه نخســت 
سالجاري نســبت به 3 ماهه مشابه سال 98، 
28 درصد افزايش داشــته است و اين اتفاق 
مثبت نشانه همكارى و تعامل مؤديان در اين 

حوزه است.
دلشادى رعايت عدالت مؤديان توسط مسئوالن 
و همچنان شفاف سازى در زمينه هزينه كرد اين 
درآمدها را در رفتار مؤديان مالياتى تأثيرگذار 
دانست و افزود: اين موضوعات موجب شده 
در سال هاى اخير رفتار مؤديان تغيير پيدا كند 

و اعتماد بيشترى را نســبت به سازمان امور 
مالياتى داشته باشند.

مديركل امور مالياتى با اشاره به اينكه تمامى 
درآمــد حاصــل از ماليات در اســتان هزينه 
خواهد شــد، بيان كرد: 3 درصد از اين درآمد 
به شهردارى ها و دهيارى اختصاص پيدا كرده 
كه به حساب آنان واريز شده و در پروژه هاى 

عمرانى صرف خواهد شد 
كــه اين مبلغ بــاالى 123

ميليارد تومان است.
وى در ادامــه رقــم فرار 
مالياتى در اســتان را 15 تا 
30 درصد دانست و افزود: 
دليل اين موضوع نيز نبود 
از  كافي  اسناد  و  اطالعات 
همه فعــاالن اقتصادي در 

اين اداره است.
درصد   90 افزود:  دلشادي 
مؤديان در اداره امور مالياتى 

داراى پرونده هستند.
وى با بيان اينكه با فعاالن 
اقتصادى، به ويژه واحدهاى 
تعامل  حداكثــر  توليدى، 

را داشــته ايم، افزود: پرونده مالياتي اين قشر 
با استناد به اســناد و دفاتر ارائه شده از سوي 
خودشان، رسيدگى مي شود و قبول 4 هزار و 
صد اظهارنامــه از 4 هزار و 300 مورد، تأييد 
همين مسأله است كه تا حد امكان به درستى 
اطالعاتي كه از ســوي توليدكننــدگان ارائه 

مي شود اكتفا نموده و آن را تأييد كرده ايم.
دلشادى پذيرفته شــدن 25 هزار اظهارنامه از 
تعداد 62 اظهارنامه ارائه شده توسط مؤديان در 
بخش اقتصادى را بدون هيچ گونه نمونه گيرى 
و رســيدگى، مصــداق تعامل بــا واحدهاى 
توليدى دانست و افزود: در قسمت ديگر نيز با 
دادن مهلت ، ياريگر اين قشر بوده ايم كه بر اين 
اساس مهلت ارائه اظهارنامه صاحبان مشاغل 
حقيقى از 31 خــرداد تا 31 مرداد تغيير زمان 
پيدا كرده و اظهارنامه مشــاغل حقوقى نيز از 
31 تيرماه به 31 شهريورماه منتقل شده است.

مدير كل امور مالياتى اســتان همدان در ادامه 

به الكترونيكى شدن همه مراحل سازمان امور 
مالياتى اشــاره كرد و گفت: از ابتداى ســال 
1396 تمامى امور اعم از رســيدگى، تسليم 
اظهارنامــه و همچنين ابالغ و وصول ماليات 

به صورت الكترونيكى انجام مى شود. 
 معافيت مالياتي نداريم

مدير كل امور مالياتى اســتان همدان در ادامه 
مطرح شــدن موضوعى با 
عنوان معافيــت مالياتى را 
طبــق قانــون مصوب 31

تيرماه 94 منسوخ دانست و 
قانون  اساس  بر  كرد:  ابراز 
ياد شــده، اين واژه به نرخ 
صفر تغييرنام داده اســت 
و تمامى مؤديــان ملزم به 
و  دفاتر  اظهارنامــه،  ارائه 
اســناد هســتند و پس از 
بررســى ها اين افــراد اگر 
شامل شــرايط الزم باشند 
مشــمول پرداخت ماليات 

نخواهند بود.
دلشــادى موضوع رعايت 
عدالــت ماليات را در كنار 
جلوگيرى از فرار ماليات از مسائل مهم دانست 
و تصريح كرد: عدالت در اين شرايط اقتصادى 
امرى انسانى است و افراد در مقايسه با ديگران 
كه حجــم فعاليت اقتصادى مشــابهى دارند 
به صورت يكســان ماليات پرداخت مى كنند 
ولى در عدالت عمودى نسبت به باال و پايين 
بودن درآمد و حجــم فعاليت هاى اقتصادى 
به صورت متفــاوت ماليات پرداخت مى كنند.
وى بــه افرادى كه بــه روش هاي مختلف از 

پرداخــت ماليات امتناع ورزيــده يا كمتر از 
مقدار واقعى پرداخت مى كنند، اشــاره كرد و 
افزود: اين مؤديان پس از بررسى در كارگروه 
اســتان و ارجاع به كميته بازرسى در سازمان 
امور مالياتى و تأييد تخلف، به دادگســترى 
معرفى مي شوند و طبق قانون با آنان برخورد 

خواهد شد.
 دلشــادي در ادامه بيان كرد: سازمان مالياتى 
با طرح هاى مالياتى و شفاف ســازى اســناد 
اقتصــادى از رفتــار غيرقانونــى ايــن افراد 
جلوگيــرى خواهد كرد كــه اين اطالعات با 
رصد تراكنش ها و در قســمت ديگر با ارائه 

درست اطالعات انجام خواهد شد.
مدير كل امور مالياتى اســتان همدان در ادامه 
ســخنانش گفت: اميدواريم زمانى برسد كه 
فرهنگ مناســب مالياتى نهادينه شود و ديگر 
نيازي به ابالغ و رســيدگى نباشد و كشور با 

درآمدهاى مالياتى اداره شود.
دلشــادى روز گذشــته در جمع خبر نگاران 
خاطرنشــان كرد: رســانه ها به عنــوان عامل 
اصلى فرهنگ سازى در جامعه در موضوعات 
در  مختلف محســوب مى شــوند و مطمئناً 
زمينه امور مالياتى از قبيل ارائه دفاتر، اســناد 
و اظهارنامه هــا و پرداخــت ماليات نيز نقش 

مناسبى را ايفا مى كنند.
وى بــا بيان اينكــه نقش ماليات نســبت به 
سال هاى گذشــته در بودجه كشور به خوبى 
ديده شــده اســت، افزود: اگر در ســال هاى 
گذشــته هم موضوع ماليــات جايگاه فعلي 
را داشت ، مطمئناً وابســتگى به منابع درآمد 
زيرزمينــى از قبيل نفــت و گاز كمتر بوده و 

مشكالت كمترى را شاهد بوديم.

1399 .1726

مدير كل امور مالياتى استان همدان:

وصول ماليات
 3 درصد  بيشتر از سال گذشته است

■ 30 درصد فرار مالياتي در همدان وجود دارد
■ مالك امور مالياتي در مطب پزشكان صندوق فروش است
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به تازگى  كه  گاليه هايى  از 
در شهروندان همدانى ديده 
رعايت  مى شود،  شنيده  و 
نكردن بهداشــت با توجه 
كرونا  گســترده  شيوع  به 
نانوايان  توسط  همدان  در 
نانوايان  درحالى كه  است؛ 
نبايــد پول نقــد دريافت 
از  استفاده  به  ملزم  و  كنند 

كارت خوان هستند

 eghtesad@hamedanpayam.com

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان:
90 درصد ظرفيت سدهاى استان همدان

 پر است

 مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان با اشاره به ظرفيت 
ســدهاى استان همدان از پر بودن بيش از 90 درصد ظرفيت سدهاى 

اين استان خبر داد.
منصور ستوده در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه بارندگى سالجارى 
457 ميليمتر بود، گفت: ميزان بارندگى امســال نســبت به سال آبى 
گذشــته كه بارشى معادل 604 ميليمتر داشتيم كاهشى 24 درصدى 
نشــان مى دهد و اين درحالى است كه نسبت به بلندمدت 32 درصد 

رشد در بارش ها داشته ايم.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان افزود: 115 ليتر در ثانيه آب 
به سد اكباتان وارد مى شود كه در نتيجه از حجم فعلى سد كه بالغ بر 
30 ميليون مترمكعب است، 91 درصد پر شده و از اين ميزان يك هزار 

و صد ليتر در ثانيه به مصرف شرب مى رسد.
وى افزود: درحال حاضر به ســد آبشــينه و ســد شيرين سو آب وارد 
نمى شــود اما 90 درصد از حجم 4/5 ميليون مترمكعبى سد آبشينه و 

حجم 3/96 ميليون مترمكعبى سد شيرين سو پر است.
ستوده بيان كرد: در مالير 96 درصد از حجم 43/4 ميليون مترمكعبى 
ســد كالن پر اســت و حدود 0/6 مترمكعب در ثانيه به اين ســد آب 

وارد مى شود.
وى با بيان اينكه 94 درصد ســد سرابى تويسركان نيز پر است، گفت: 
اين ســد مخزنى با حجم 8/6 ميليون مترمكعــب داراى ورودى آب 

0/115 مترمكعب در ثانيه است.
ســتوده با يادآورى اينكه 44 درصــد از حجم 2/3 ميليون مترمكعبى 
مخزن ســد شنجور نيز اكنون پر است، افزود: بيش از 90 درصد حجم 

بيشتر سدهاى استان همدان پر است.

معاون مهندسى و ساخت راه و شهرسازى همدان:
قطعه دوم محور تويسركان - كنگاور 

امسال بهره بردارى مى شود

  عمليات اجرايى قطعه دوم محور تويســركان- كنگاور از كيلومتر 
15 تا 19/5 درصورت تخصيص اعتبارات الزم امســال به بهره بردارى 

خواهد رسيد.
به گزارش خبرنگار مهر، معاون مهندســى و ســاخت راه و شهرسازى 
اســتان همدان، پيش از ظهر پنج شــنبه در بازديد مشاور مديرعامل 
شــركت ساخت و توســعه زيربناهاى حمل و نقل كشور از پروژه هاى 
تويســركان-كنگاور و كبودراهنگ- قيدار عنوان كرد: طول كل محور 
تويسركان - كنگاور 32/5 كيلومتر است كه 15 كيلومتر ابتداى مسير 
از شهر تويسركان تا سه راهى فرسفج در سال هاى گذشته اجرا شده و 

درحال بهره بردارى است.
حبيب ناديان رفيع با بيان اينكه عمليات اجرايى اين مسير از كيلومتر 
15 تــا 19/5 با پيشــرفت فيزيكــى 90 درصد درحال انجام اســت، 
گفت: درصورت تخصيص اعتبارات الزم اين قســمت در سالجارى به 

بهره بردارى خواهد رسيد.
وى يادآورشــد: عمليات اجرايى از كيلومتر 19/5 تا 25 با پيشــرفت 
فيزيكى 20 درصد در دســت اجرا بوده و مابقى مسير نيز درحال تهيه 

برآورد هزينه اجرا براى برگزارى مناقصه است.
معاون مهندســى و ساخت راه و شهرسازى استان همدان در بازديد از 
پروژه كبودراهنگ - شيرين سو نيز گفت: طول كل محور كبودراهنگ 
- شيرين سو 57 كيلومتر است كه 25 كيلومتر آن درحال بهره بردارى 

است.
ــروژه شــامل 2 قطعــه 3 الــف و  وى ادامــه داد: قطعــه ســوم ايــن پ
قطعــه 3 ب اســت كــه قطعــه 3 الــف بــه طــول 6/5 كيلومتــر و بــا 
پيشــرفت فيزيكــى 50 درصــد درحــال اجــراى ابنيــه فنى زيراســاس 

و اســاس اســت.
ناديان رفيــع گفــت: در قطعــه 3 ب بــه طــول 6 كيلومتــر نيــز 
عمليــات ابنيــه فنــى، زيراســاس، اســاس و آســفالت اليــه اول بينــدر 
ــدود 80  ــى ح ــرفت فيزيك ــا پيش ــه ب ــفالت روي ــر آس و 1/5 كيلومت
درصــد انجــام شــده اســت كــه درصــورت انجــام آســفالت باقيمانــده 
ــه  ــالجارى ب ــى در س ــم و نيوجرس ــو، عالئ ــب تابل ــه دوم و نص الي

ــيد. ــد رس ــردارى خواه بهره ب
معاون مهندســى و ســاخت راه و شهرسازى اســتان همدان افزود: 
كنارگذر شيرين سو نيز به طول 5/5 كيلومتر آماده بهره بردارى است و 
مابقى مســير نيز به طول 14 كيلومتر درحال تهيه برآورد هزينه اجرا 

براى برگزارى مناقصه است.

دان تان  اری  ا ر
رئيس اورژانس پيش بيمارستانى همدان خبر داد

ايجاد پد فرود بالگرد در 5 منطقه بهار
 رئيس اورژانس پيش بيمارستانى از ايجاد 5 پد فرود بالگرد در مناطق 
اللجين، شــهر بهار، روستاى همه كسى، گردنه طاهرلو و روستاى حسن 

قشالق شهرستان بهار خبر داد.
به گزارش مهر، حبيب معصومى در نشســتى با فرماندار بهار ضمن ارائه 
گزارشى از فعاليت هاى واحد اورژانس و فوريت هاى پزشكى در شهرستان 

بهار گفت: 8 دستگاه آمبوالنس در شهرستان بهار مستقر شده است.

وى به ايجاد 5 پد فرود بالگرد در مناطق اللجين، شــهر بهار، روســتاى 
همه كســى، گردنه طاهرلو و روستاى حسن قشــالق اشاره كرد و گفت: 
برگزارى دوره هاى آموزشى در مباحث مرتبط با احيا و مبحث سالمت در 

باليا و پدافند غيرعامل در نظام سالمت مدنظر است.
معصومى گفت: ساخت بناى اختصاصى پايگاه همه كسى و پايگاه اورژانس 
جــاده اى صالح آباد از جمله اقدامــات و برنامه هاى پيش روى اورژانس و 

فوريت هاى پزشكى شهرستان بهار است.
رئيس اورژانس پيش بيمارســتانى و مديريت حوادث دانشــگاه در ادامه 
عنوان كرد: در 3 ماهه نخســت امسال 11 هزار و 112 مأموريت توسط 

اورژانس پيش بيمارستانى استان همدان انجام شده است.
وى با بيان اينكه اين مأموريت ها در مناطق شــهرى و جاده اى اســتان 
همدان انجام شده است، گفت: در بين مأموريت هاى انجام شده شهرى و 
جاده اى، 18 مأموريت توسط اورژانس هوايى استان همدان اتفاق افتاده 
است. فرماندار بهار نيز گفت: فعاليت اورژانس و فوريت هاى پزشكى به طور 

مستقيم با زندگى بيماران و حادثه ديدگان در ارتباط است.
احســان قنبرى گفت: از اين رو وظيفه ســنگينى بر دوش كاركنان اين 
بخش است و پرســنل در مأموريت هاى فوريت هاى هاى پزشكى رسالت 

خطيرى در خدمات رسانى به مردم دارند.

مدير خبرگزاري:
پروين قادري دانشمند

نام خبرنــگاران: محمدرضا بهرامي صفت، 
حسين بحيرايي

شماره تماس: 09183149040

https://www.mehrnews.com/service/Provinces/Hamedan

وقتى كيفيت نان در تنور وعده ها مى سوزد

نارضايتى شهروندان 
از كيفيت نان
■ حال نان هاى همدان خوب نيست

 درحالى بهبود كيفيــت پخت نان در همدان در 
ســال هاى اخير بارها از سوى مســئوالن وعده داده 
شــده كه شــهروندان همدانى معتقدند تفاوتى در 

كيفيت نان حتى در درازمدت مشاهده نمى شود.
بــا اجراى قانــون هدفمندى ها و بــاال رفتن قيمت 
حامل هاى انرژى، يكــى از محصوالتى كه از تركش 
گرانى هــا در امان نماند قوت غالب مردم بود و با باال 
رفتن قيمت آرد به تبع آن نان نيز گران شــد اما در 
روزهاى ابتدايى گرانى نان مردم خوشحال بودند كه 
كيفيت نان با اين گرانى حداقل مقدار كمى افزايش 

پيدا كرد.
اما اين افزايــش كيفيت مدت زيــادى دوام نياورد 
و خيلــى زود كيفيــت نان ها به روزهــاى پيش از 
هدفمندى يارانه ها بازگشــت و شــاهد بى كيفيتى 
مجدد نان شــديم، به طورى كه با گذشت سال ها از 
اجراى قانون هدفمندى يارانه ها و گرانى چندين باره 
نــان در اين ســال ها، تنها چيزى كــه به هيچ وجه 

تغييرى در آن حس نشده كيفيت نان است.
بيشــتر نانوايان دليل بى كيفيتى نــان را عرضه آرد 
بى كيفيت اعالم مى كنند و از كيفيت آرد عرضه شده 
گاليه دارنــد درصورتى كه كارخانه هــاى توليد آرد 
مهارت نانوايان را دليل بى كيفيت شدن نان مى دانند 
و در ايــن ميان خأل نظارت دوســويه بــر نانوايان و 

عرضه كنندگان آرد به شدت حس مى شود.
 مردم از كيفيت نان عرضه شده 

گاليه دارند
در ديــار هگمتانه نيز مردم به شــدت از كيفيت نان 
عرضه شده گاليه دارند و مشكل اصلى اين محصول 
را خمير بودن، ســوختگى، شــور يا بى نمك بودن و 
كوچك تر شــدن حجم نان عنوان مى كنند، هرچند 
نبود نظارت بر نان عرضه شده موجب شده تا نانوايان 

به اعتراض ها كامًال بى توجه باشند.
از گاليه هايى كه به تازگى در شهروندان همدانى ديده 
و شنيده مى شود، رعايت نكردن بهداشت با توجه به 
شيوع گسترده كرونا در همدان توسط نانوايان است؛ 
درحالى كــه نانوايان نبايد پول نقــد دريافت كنند و 
ملزم به اســتفاده از كارت خوان هستند اما اين روند 

كم كم به فراموشى سپرده شده است.
 همچنين پول نقد دريافتى بايد به وســيله گيره و يا 
وســيله جانبى ديگرى از مردم گرفته شــود و نبايد 
كارگران نانوايى به طور مستقيم به پول دست بزنند 
كه متأســفانه اين موضوع هم به مانند سابق رعايت 
نمى شــود و با توجه به اينكه نــان مى تواند به عنوان 
يكى از عوامل اصلى گســترش ويروس كرونا باشد، 
بايد توجــه به اين نكته بهداشــتى به صورت جدى 
پيگيرى شود. در چند روز اخير تماس هاى مكررى با 
خبرگزارى مهر از طرف شهروندان همدانى پيرامون 
كيفيت نان برقرار شــده اســت، به همين دليل به 

بررسى اين موضوع پرداختيم.
 گرانى نان در افزايش كيفيت

 بى تأثير بوده است
يكى از شهروندان همدانى با اشاره به موضوع كيفيت 
نان اظهار كرد: نان قوت غالب بيشــتر مردم به ويژه 
قشــر ضعيف و كارگر جامعه محســوب مى شود اما 
گرانى نان امســال هم تكرار شــده، ولى كيفيت آن 
تغييرى نكرده و ســبب آزرده خاطر شــدن ما شده 

است.
على رحيمى افزود: از يك طرف نان را گران مى كنند 

و از طرفــى حجم آن هم كمتر 
شــده، اين موضوع به طور قطع 
است  كم فروشــى  بارز  مصداق 
و مســئوالن بايــد بــه حجم 
چونه هايى كه گرفته مى شــود 
نظارت كنند و كسى نيست كه 
در اين زمينه پاسخ مناسبى به 

ما شهروندان بدهد.
وى بــا بيان اينكــه گرانى نان 
هم كيفيت آن را افزايش نداده 
است، گفت: نان در همدان گران 
شد اما اين گرانى هم تأثيرى بر 
افزايش كيفيت آن نداشــت و 
من نمى دانــم چرا تا چند وقت 
پيش كه نانوايان از گران نشدن 
نان در طول چند سال گذشته 

گاليه داشتند يكى از داليل بى كيفيتى نان را همين 
قيمت اعالم مى كردند اما با گرانى نان هم ما نديديم 

اتفاقى در كيفيت آن صورت بگيرد.
 اين شهروند همدانى عنوان كرد: كيفيت نان مربوط 
به نان خاصى نمى شــود از لواش، سنگك، بربرى و 

ديگر نان ها شاهد بى كيفيت بودن آنها هستيم.
وى با بيان اينكه شــايد به سختى چند نانوايى خوب 
در همدان پيدا شــود، گفت: يك نانوايى نان سوخته 
تحويل مردم مى دهد يكى نان خمير، يكى شــور و 
ديگرى نان بى نمك، باالخره شــما يك نانوايى پيدا 

نمى كنيد كه يكى از اين مشكالت را نداشته باشد.
رحيمى عنوان كرد: متأســفانه وقتى به نانوايان هم 
اعتراض مى كنيم بــه ما بد و بيراه مى گويند و اعالم 
مى كنند دوست دارى ببر نمى خواهى نبر و كارى از 

دست مردم عادى در اين زمينه بر نمى آيد.
 بى كيفيتى نان در خواب غفلت مسئوالن 

ادامه دارد
يكى ديگر از شــهروندان همدانــى نيز با بيان اينكه 
نان خانــه را روزانه تهيــه مى كنم، اظهــار كرد: با 
توجه به اينكه نان منــزل را روزانه تهيه مى كنم اما 
باز هم ضايعات نان بســيار باال اســت و هر روز كلى 
نان خشكى و دور ريز داريم كه فكر 
كنم با اين كيفيت نان خوش به حال 

نان خشكى ها شده است.
زهــرا ناصرالمعمار افــزود: ما يك 
خانــواده 4 نفره ايم و در ماه حداقل 
چند كيلوگرم ضايعــات نان داريم 
و اگر توجه كرده باشــيد كنار نان 
خمير بوده و وســط آن نيز خشك 

شده است.
وى با بيان اينكه از يكى از بهترين 
مناطق همدان نــان تهيه مى كنم، 
گفت: اصًال ربطى نــدارد از كجاى 
شــهر نان مى خريد باالى شــهر يا 
پايين شهر؛ چون نان در تمام نقاط 

شهر همدان بى كيفيت شده است.
ناصرالمعمــار عنوان كرد: مشــكل 

بيشتر مردم با تمام گرانى هايى كه وجود دارد ديگر 
گرانى نان نيست اما بايد مطابق گرانى نان كيفيت و 
حجم آن را افزايش دهند، متأسفانه ما مى بينيم اين 

گرانى ها هيچ تأثيرى در كيفيت نان ندارد.
ناصرالمعمار با بيان اينكه بزرگ شده روستا هستم، 
بيان كرد: مادر بنده در روســتا براى ما نان مى پخت 
كه خدا رحمتشــان كند اما همچنان طعم آن نان ها 
زير زبان مان اســت و ياد دارم كه هميشــه مى گفت 
حجم خمير تأثير زيادى در كيفيت و طعم نان دارد 
اما امــروز لواش هايى كه مــا مى خريم خيلى نازك 

است.
 اين شــهروند همدانى عنوان كــرد: نان هاى لواش 
به مانند پوســت پياز شــده اند و من نمى دانم حجم 
اســتاندارد يك نان لواش چقدر است اما به طور قطع 

نانوايان اين حجم را رعايت نمى كنند.
وى با بيان اينكه نان امروز را فردا نمى توانيد بخوريد، 
بيان كرد: شــما هر نانى از جمله بربرى و سنگك و 
هر نانى كه مى خريد اگــر همان لحظه خورديد كه 
خورديد وگرنه فردا اين نان به سنگ تبديل مى شود 

كه بايد آن را دور بريزيد.
اين بانوى همدانــى افزود: اميــدوارم نهادهايى كه 
وظيفه نظارت بر كيفيت نان را دارند از خواب غفلت 

بيدار شوند و به فكر حل مشكالت مردم باشند.
ناصرالمعمــار بــا گاليه از رعايت نشــدن مســائل 
بهداشــتى در نانوايى ها گفت: اگر فعًال مسأله كرونا 
را كنار بگذاريــم، بنده چند وقت پيش، الى يكى از 
نان هايى كه خريده بودم آشغال پيدا كردم و همين 
نشان مى داد كه متأسفانه اصًال مسائل بهداشتى در 
نانوايى ها رعايت ،نمى شــود به ويــژه اينكه كارگران 

نانوايى ها با مسائل بهداشتى بيگانه هستند.
وى افــزود: از زمانى كه كرونا شــيوع پيدا كرده در 
ابتدا مسائل بهداشتى بيشتر رعايت مى شد اما امروز 
ديگر بســيارى از نانوايان حساسيت روزهاى نخست 
را ندارنــد و به راحتى پول نقــد دريافت مى كنند و 
پالستيك هم براى عرضه به مشترى ندارند و با اين 
وضعيت بايد هم شــاهد قرمز شدن وضعيت همدان 

باشيم.

 آرد دليل اصلى بى كيفيتى نان است
يكى از نانوايان همدانى نيز با بيان اينكه كيفيت آرد 
تأثير مســتقيمى بر خروجى نــان دارد، اظهار كرد: 
به طور قطع مى گويم آرد عرضه شــده كيفيت الزم را 
ندارد و ما نبايد انتظار نان خوب را داشــته باشيم و 
بايد بازنگرى در كيفيت آرد در همدان صورت بگيرد.

كرم اللهى افزود: تا زمانى كه مشــكل آرد حل نشود 
كيفيت نان هم تغييرى نخواهد كرد و بايد فكرى در 

اين رابطه صورت بگيرد.
 وى با اشــاره به عرضه نان در ســوپرماركت ها بيان 
كــرد: از زمانى كه نــان در ســوپرماركت ها عرضه 
مى شود، نانوايان به دليل اينكه خمير روى دستشان 
نماند آرد كمترى مصرف مى كنند و به دليل كاهش 

حجم آرد خمير بى كيفيت تر مى شود.
اين نانواى همدانى عنوان كرد: يك ريال هم به روى 
قيمت نان برود مردم انتظار دارند كه كيفيت آن صد 
در صد افزايش پيدا كند به همين دليل تنها حرفه اى 
هســتيم كه با ريالى گرانى توقع از ما بسيار افزايش 

پيدا مى كند.
 در انتخاب آرد خوب آزاد نيستيم

وى با بيان اينكه مشــكل كيفيت نان را مسئوالن 
بايــد حــل كنند نــه نانوايان گفت: مــردم دليل 
بى كيفيتى نان را نانوايان مى دانند درحالى كه بايد 
جست وجو  مسئوالن  تصميم گيرى هاى  در  را  علت 
كنن.، شــايد چند نانوايى هم به دليل نبود مهارت 
الزم نتواند نان خوب عرضه كند اما مشــكل اصلى 
ما مســئوالن هستند چون ما در انتخاب آرد خوب 

آزاد نيستيم.
اين نانواى همدانــى عنوان كرد: ما هم اميدواريم به 
ماننــد تمام مردم فكرى به حال كيفيت نان با عرضه 
آرد مطلوب صورت بگيرد چون خود نانوا هم در اين 

زمان معذب خواهد شد.
در پايــان اين گــزارش گفتنى اســت؛ آنچه كامًال 
مشخص است، كيفيت نان در ديار هگمتانه مطلوب 
نيســت و اين امر هر دليلى از جمله آرد بى كيفيت 
و بى مهارتى كارگران نانوايى داشــته باشد، بايد فكر 

اساسى براى حل آن انديشيده شود.

 درحالى قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ در بازار 
همدان 15 هزارتومان تعيين شده كه توليدكنندگان 
اين قيمت را كارشناســى شده نمى دانند، حال آنكه 
خريد گوشت مرغ با اين قيمت براى مردم نيز دشوار 

است.
طبــق آنچه همواره عنوان مى شــود مرغدارى ها در 
ايام پايانى ســال جوجه ريــزى را افزايش مى دهند 
و سال 98 نيز به روال ســال هاى گذشته براى ايام 
پايانى سال ميزان جوجه ريزى در واحدهاى مرغدارى 
افزايش يافت اما با شيوع ويروس كرونا تقاضاى مرغ 
از سوى مردم و مصرف كنندگان عمده، شامل هتل ها 
و رستوران ها كاهش يافت و همين وضعيت زمينه را 
براى مازاد توليد و متضرر شــدن مرغدارى ها فراهم 
ساخت.مشــكل تنها كاهش تقاضاي مرغ از ســوى 
مصرف كنندگان نبود، بلكه از ســوى ديگر افزايش 
چشــمگير قيمت نهاده هاى دامى ناشــى از كمبود 
عرضه، موجب شــد قيمت مرغ با نــرخ واقعى خود 

فاصله چشمگيرى پيدا كند.
پس از گذشت چند هفته و با آغاز سالجارى، نوسان 
در قيمت گوشت مرغ شكل جدى ترى به خود گرفت 
تا جايى كه در چند هفته اخير قيمت گوشت مرغ در 

همدان تا هر كيلو 19 هزار تومان نيز افزايش يافت.
پس از رسانه اى كردن موضوع و پيگيرى چرايى اين 
،اتفاق قيمت هر كيلو گرم گوشــت مرغ كه در بازار 
همدان به بيش از 19 هزار تومان رسيده بود با مصوبه 
ستاد تنظيم بازار به هر كيلو 15 هزار تومان كاهش 
يافت اما با وجود اين، از آنجايى كه شاهد گرانى اين 
ماده پروتئينى هستيم اين افزايش قيمت و كاهش 
قدرت خريد مردم، موجب كاهش چشمگير فروش 

مرغ شد.
در مشــاهده ميدانى بازار مــرغ و گفت وگو با چند 
مرغ فــروش در خيابان شــهداى همدان، بيشــتر 
فروشــنده ها عامل اصلى گرانى مــرغ در همدان را 
كمبود و گرانى نهاده هاى دامى ازجمله خوراك اصلى 
طيور يعنى كنجاله ســويا دانستند و عنوان كردند: 
توليد مرغ در داخل استان همدان كفاف نياز داخلى را 
نمى دهد و گرانى ارز نيز موجب شده تا شاهد افزايش 
قيمت اين محصول كه تقاضاى زيادى دارد و سفره 

بيشتر ايرانى ها را تشكيل مى دهد، باشيم.
حميد كه يك مرغ فروش در خيابان شهداى همدان 
اســت از اوضاع نامناســب بازار مرغ برايمان گفت و 
افزود: چند روزى است تعداد مشترى هايم بسيار كم 
شده، چون مردم با ديدن افزايش قيمت مرغ شوكه 

مى شوند و قدرت خريد ندارند.
اين فروشنده مرغ گفت: نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار 
براى هر كيلوگرم گوشت مرغ در شب عيد 12 هزار و 
900 تومان بوده كه بدون هيچ گونه سود و يا افزايش 
قيمتى مرغ را به فروش رسانده ايم؛ اما در يك هفته 
اخير اين نرخ به هر كيلو 15 هزار تومان رسيده است.

وى با بيــان اينكه مرغدارى ها مرغ زنده را به قيمت 
هر كيلو 11 هزار و 500 تومان به كشتارگاه مى دهند 
و مرغ فروش بايد مرغ را از كشــتارگاه به قيمت هر 
كيلــو 15 هزار و 800 تومان خريــدارى كند اما به 
نرخ 15 هــزار تومان يا 14 هــزار و 500 تومان به 
مشترى بفروشد كه در اين بين مرغ فروش متحمل 
ضرر مى شود، گفت: متأسفانه مشترى ها گرانى را از 
چشم فروشنده مى بينند و كم كم مشترى ها اعتماد 
خود را نسبت به فروشنده هايى كه ثابت از آنها خريد 

مى كنند از دست مى دهد و مغازه دار با كمبود شديد 
مشترى و فروش مواجه مى شود.

يكى ديگر از فروشندگان مرغ نيز با بيان اينكه مردم 
قدرت خريد مرغ به قيمت هر كيلو 15 هزار تومان و 
باالتر را ندارند؛ افزود: گفته مى شود افزايش نرخ مرغ 
به دليل افزايش نرخ نهاده هاى دامى از جمله سويا و 
ذرت كه خوراك اصلى در مرغدارى هاست ايجاد شده 
است. احمد با بيان اينكه همچنين هزينه هاى پرورش 
و نگهدارى جوجه و مرغ بســيار باالست و مرغداران 
متحمل هزينه هاى زياد و همچنين ضرر شــده اند، 
گفت: البته مرغ همدان به دليل بى كيفيتى مشترى 
زيادى در بازار همدان ندارد و مردم بيشــتر خواهان 

خريد مرغ هاى وارداتى از استان هاى ديگر هستند.
وى ادامــه داد: مرغ توليدى شهرســتان هايى مثل 
نهاوند، تويســركان و مالير و شهر همدان اصولى و 
بهداشتى پاك و بسته بندى نمى شود و در نهايت يك 

روز دوام نگهدارى دارد.
وى افزود: همين موضوع ســبب شــده مرغ فروشان 
همدانى نيز كااليى كه طرفدار بيشــترى دارد را در 
مغازه خود داشته باشند و از شهرهاى مهاباد و زنجان 

و يا شمال كشور به استان مرغ وارد مى كنند.
وى با بيان اينكه از داليل گرانى مرغ در درجه نخست 
شيوع ويروس كرونا است كه سبب شد مرغدارى ها 
در ايام عيد آغاز به جوجه ريزى نكنند؛ گفت: گذشته 
از اين مورد افزايش نرخ ارز و كاهش واردات خوراك 
مــرغ موجب افزايش نــرخ نهاده هاى دامى شــده، 
كمااينكه هر ساله با آغاز فصل گرما، مرغداران پرورش 
مرغ را كاهش مى دهند تا با تلفات ناشى از اين فصل 

روبه رو نشوند.

يكى ديگر از توليدكنندگان مــرغ در همدان نيز با 
بيان اينكه حمايت دولت از مرغدارى ها و در اختيار 
گذاشتن ارز دولتى براى وارد كردن نهاده هاى دامى 
و خوراك طيور به كشور ضرورى است، افزود: ترغيب 
مرغدارى ها به جوجه ريــزى، كاهش صادرات مرغ و 
به ويژه جوجه به خارج از كشــور نيز در اين موضوع 

مؤثر است.
اكبــر رنجبران افزود: كوتاه كردن دســت دالالن 
را نبايــد ناديده گرفت؛ زيرا گاه گوشــت مرغ تا از 
كشــتارگاه به دســت مصرف كننده برسد افزايش 

قيمتى را شاهد خواهد بود.
وى تأكيد كرد: نظارت دقيق بر كل بازار بايد مستمر 
باشد و تنها به يك يا 2 كاال منحصر نشود، بلكه بايد 

بر روى تمام تبادالت در بازار نظارت انجام شود.
رئيس اتحاديه مرغ و ماهى همدان نيز با بيان اينكه 
درحال حاضر قيمت هر كيلوگرم مرغ در بازار 15 هزار 
تومان تعيين شده اســت، عنوان كرد: قيمت گذارى 

بيش از اين مبلغ تخلف محسوب مى شود.
جواد عاشــورى با يادآورى اينكه مرغ گرم همدان با 
قيمــت هر كيلو 14 هزار و 500 تومان به واحدهاى 
صنفى عرضه مى شــود، افــزود: بازرســان اتحاديه 
به منظور جلوگيرى از تخلف همه روزه در 2 شــيفت 

صبح و بعدازظهر بازار را رصد مى كنند.
 روزانه بيش از 70 ُتن مرغ گرم در همدان 

عرضه مى شود
عاشورى با تأكيد بر اينكه مردم هر نوع گران فروشى 
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اطالع رسانى كنند، افزود: درحال حاضر كمبودى در 
زمينه عرضه اين كاال وجود ندارد و روزانه بيش از 70

تُن مرغ گرم در همدان عرضه مى شود.
رئيس اتحاديه مرغ داران اســتان همدان نيز با بيان 
اينكه سياست هاى اشتباه يك سال گذشته و افزايش 
هزينه هــاى توليد ازجمله داليل افزايش قيمت مرغ 
بوده است، گفت: همدان با 550 واحد مرغ دارى يكى 

از استان هاى فعال در اين صنعت است.
جعفر حيدرى با بيان اينكه جوجه ريزى در اســتان 
همدان نســبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش 
چنددرصدى داشته است، گفت: دليل افزايش قيمت 
گوشــت مرغ در استان همدان كاهش چنددرصدى 
جوجه ريزى نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 
نيســت، بلكه افزايش هزينه هاى توليد و پايين نگه 
داشــتن قيمت دســتورى مرغ زنده ازجمله داليل 

افزايش قيمت مرغ بوده است.
وى با تأكيد بر اينكه فروش زير قيمت مصوب ضرر 
هنگفتــى را متوجه واحدهــاى توليدى كرد، گفت: 
اعالم قيمت جديد مرغ توســط دولت به ميزان هر 
كيلو 15 هــزار تومان مورد تأييــد توليدكنندگان 
نيســت؛ زيرا بر اساس تأمين نهاده ها با نرخ مصوب، 
يعنى ذرت يك هزار و 500 تومانى و ســوياى 2 هزار 
و 450 تومانى تعيين شــده، درحالى كه قيمت ذرت 
در بازار آزاد 2 هزار و 500 تا 2 هزار و 800 تومان و 
قيمت ســويا نيز بين 6 هزار و 500 تا 7 هزار تومان 

است.
حيدرى با بيان اينكه مــرغ دار 60 درصد نهاده هاى 
دامى مورد نياز را از بــازار آزاد تهيه مى كند، گفت: 
550 واحد مرغــدارى با ظرفيت 9/5 ميليون قطعه 
جوجه ريزى در دوره، در اســتان همدان فعال است 

و سرمايه در گردش اين واحدها كاهش يافته است.
تاكنــون تعريف جامع و كلى از گرانى ارائه نشــده، 
به طورى كــه هنگامــى كه صحبت از گرانى اســت 
به درســتى نمى توانيم مختصات و ويژگى هاى آن را 
بيان كنيم و در واقعيت جامعه نيز نمى توانيم به خوبى 
و با استدالل تعيين كنيم كه چه چيزى گران است 
و چه چيزى گران نيســت اما آنچه مسلم است، دود 
گرانى ها به چشــم مردم مى رود و همين موضوع بر 
نارضايتى ها دامن خواهد زد؛ بنابراين بايد با حمايت از 
واحدهاى توليدى بارى از روى دوش مردم و كاهش 

هزينه ها برداشت.

نرخ مصوب مـرغ 
پاسخگوى هزينـه هاى توليـد نيست
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اعالم آخرين زمان ارائه ليست بازيكنان 
AFC به

 يك رسانه قطرى خبر داد تيم هاى حاضر در ليگ قهرمانان آسيا 2020 
تا تاريخ 16 شهريور فرصت دارند تا ليست بازيكنان خود را ارائه كنند.

نشريه «اســتاد الدوحه» قطر خبر داد: كنفدراسيون فوتبال آسيا اعالم 
كرد كه تيم هاى حاضر در ليگ قهرمانان آسيا 2020 مى توانند از اواسط 
ماه آگوســت(اواخر مرداد) ليست بازيكنانشــان براى حضور در اين 

رقابت ها را اعالم كنند.
طبق قانون تيم هاى شركت كننده در ليگ قهرمانان آسيا بايد يك هفته 
مانده به آغاز مســابقات، ليست نهايى خود را به كنفدراسيون فوتبال 
آســيا ارسال كنند. با توجه به اينكه پيشــنهاد شده نخستين بازى اين 
مســابقات در تاريخ 14 سپتامبر(24 شــهريور) برگزار شود به همين 
دليل 6 سپتامبر(16 شــهريور) آخرين موعد تيم ها براى اعالم ليست 

بازيكنانشان است.
طبق توافق انجام شــده، قرار اســت ادامه مرحلــه گروهى و مرحله 
يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان آســيا 2020 از تاريخ 14 سپتامبر(24

شهريور) تا 29 سپتامبر(8 مهر) به صورت متمركز به ميزبانى يك كشور 
برگزار شــود. مرحله يك چهارم در تاريــخ 4 نوامبر(14 آبان) و نيمه 
نهايى 25 نوامبر(5 آذر) و فينال در تاريخ 5 دسامبر(15 آذر) به صورت 

تك بازى برگزار شود.
كشاورزان به حمايت ورزش بهار مى آيند

بهــارى  كشــاورزان   
ظرفيت هــاى خوبــى دارنــد 
كه هيأت هــا مى توانند از آنها 
و  استفاده  مالى  حامى  به عنوان 
مشكالت هيأت را مرتفع كنند.

اين  اعــالم  با  بهار  فرمانــدار 
مطلــب گفت: در بهــار افراد 
صاحب ســرمايه زياى وجود 
ظرفيت هــاى  از  ايــن  دارد؛ 
مغفول كشاورزان بهارى است كه هيأت ها مى توانند از آنها به عنوان 

حامى مالى استفاده كرده و مشكالت هيأت را مرتفع كنند.
رؤساى هيأت ورزشى شهرســتان بهار در جلسه اى با فرماندار، به 
بيان مسائل و مشكالت خود پرداختند و خواستار كمك هاى دولتى 

به هيأت هاى ورزشى شدند.
در اين نشست احسان قنبرى اظهار كرد: اعتبارات دولتى در حدى 
نيست كه بتوانيم به هيأت هاى ورزشى كمك مستقيم داشته باشيم و 

كمك دولتى تنها در قالب سالن، كفپوش و تعميرات است.
وى بــه ورود بخــش خصوصى در كمك به هيأت هاى ورزشــى 
اشــاره كرد و افزود: چند سال پيش خبر خريد يك دستگاه بوگاتى 
توسط يك كشاورز بهارى خبرســاز شد كه نشان مى دهد در بهار 
افراد صاحب ســرمايه زياد وجود دارد؛ اين از ظرفيت هاى مغفول 
كشاورزان بهارى است كه هيأت ها مى توانند از آنها به عنوان حامى 

مالى استفاده و مشكالت هيأت را مرتفع كنند.
قنبرى به همگانى كردن ورزش اشاره كرد و گفت: هيأت ها عالوه بر 
فعاليت حرفه اى و قهرمان پرورى بايد به بحث همگانى كردن ورزش 

نيز توجه ويژه داشته باشند تا همه سنين بتوانند ورزش كنند.
وى وجود شرايط كرونايى كشور در زمان كنونى را از موانع گسترش 
ورزش برشمرد و اظهار كرد: شرايط سختى در كشور داريم و قطعا كار 

در چنين شرايطى براى هيأت هاى ورزشى سخت است.

خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

انفجار كرونا در ليگ برتر
 16 نفــر اعضاى تيم فوتبال فــوالد و 14 نفر از اعضاى 
اســتقالل به كرونا مبتال شــدند و با توجه بــه پروتكل هاى 
فدراســيون پزشكى ورزشــى، بازى هاى اين 2 تيم لغو شد. 
همچنين هنوز ســاير تيم هايى كه با فوالد و اســتقالل بازى 
كرده اند، تســت ندادند تا وضعيت كلــى تعطيلى ادامه ليگ 

شود. مشخص  نوزدهم 
به گزارش ايســنا، برگزارى 2 بازى در خوزســتان كه طبق 
اعــالم وزارت بهداشــت منطقه قرمز كرونايى به حســاب 
مى آمد، باالخره كار دســت ليگ برتر فوتبال و فوتبالى هاى 
ايران داد. از اردوى اســتقاللى ها خبر رسيد كه 8 عضو اين 
باشگاه كه شامل 6 بازيكن و 2 نفر از كادر اعضاى پزشكى، 
تــداركات و فنى به ويروس كرونا مبتال شــده اند و پس از 
آن نيز اعالم شــد 6 بازيكن ديگر هــم كرونا دارند و جمع 
بازيكنان مبتالشــده به اين ويروس در باشــگاه استقالل به 
عدد 12 رســيد. پس از آن هم اســتقاللى ها با تصميم احمد 
ســعادتمند از ســفر به جم ســر باز زدند تا ســفر آن ها به 

شود. لغو  عسلويه 
البته اســتقالل تنها قربانى بازى در خوزســتان نبود و فوالد 
ميزبــان نيز پس از انجــام 2 بازى در زمين خــود، حاال با 
اعالم ســعيد آذرى، مديرعامل اين باشــگاه خوزستانى پس 
از آخريــن تســت خود 16 فرد مبتال بــه كرونا دارد كه 11 
بازيكن و 5 نفر اعضاى تداركات و كادر فنى اين تيم شــامل 

آن مى شود.
 البتــه هنــوز جواب تســت نهايــى اعضاى تيم ســايپا و 
ماشين سازى نيامده اســت كه مشخص شود اين 2 تيمى كه 
هفته گذشــته با فوالد و اســتقالل بازى داشــته اند، مبتال به 
كرونا هستند يا خير. تعداد باالى مبتالشدگان تيم خوزستانى 
موجب شــد تا نمايندگان وزارت بهداشت دستور دهند تمام 
اعضاى تيم فوالد پيش از ديدار با نســاجى در محل اسكان 
خــود قرنطينه كامل باشــند. حاال با توجه بــه پروتكل هايى 
كه فدراســيون پزشكى ورزشى مشخص كرده، اگر باشگاهى 
يك چهارم اعضايش مبتال به كرونا شــده باشــند، بازى هاى 
اين باشگاه ها معلق خواهد شد كه 2 باشگاه استقالل و فوالد 

شامل آن مى شوند. 
هنوز ســازمان ليــگ موضع مشــخصى را در اين باره اعالم 
نكرده است. پيش از اين باشگاه هاى تراكتور و ماشين سازى 
نيز اعــالم كرده بودند كه تعدادى از بازيكنانشــان در طول 
فصل به اين ويروس مبتال شــده بودند و حتى جواب تست 
ميمبال، بازيكن تيم فوتبال تراكتور ساعتى پيش از ديدار اين 
تيم برابر صنعت نفت آبادان آمد و مشخص شد اين بازيكن 

پرويى به كرونا مبتال شده است.
حاال با صحبت هاى ســهيل مهدى و كاوه ســتوده، پزشــك 
باشگاه استقالل به زودى تعداد افراد مبتال شده اين تيم مورد 
تأييــد قرار مى گيرند و اين احتمال وجــود دارد كه با تأييد 
فدراســيون پزشــكى ورزشــى، ليگ نوزدهم دوباره تعطيل 
شــود. با توجه به بدتر شــدن اوضاع كرونا در كشور، بايد 
تصميم جدى ترى نسبت به برگزارى ليگ برتر گرفته شود و 
شــايد حتى تعطيلى ليگ بتواند در مبتال نشدن بسيارى ديگر 

از فوتبالى هاى ايران مثمر ثمر باشد.
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در 5 رشته شانس كسب سهميه المپيك داريم
 شانس كســب ســهميه براى ورود به بازى هاى المپيك توكيو در 
5 رشته ورزشــى براى اســتان وجود دارد و براى رسيدن به اين مهم 

حمايت هاى همه جانبه اى را درنظر گرفته ايم.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان با اعالم اين مطلــب به ايرنا گفت: 
رشــته هايى چون قايقرانى، كشــتى، تيراندازى، دو وميدانى نابينايان و 
واليبال نشسته جزو رشته هايى هستند كه براى كسب سهميه از شانس 

بااليى برخوردار هستند.

محسن جهانشــير اظهار كرد: البته ساير رشته ها نيز اين شانس را براى 
ورزشكاران مستعد استان مهيا ساخته تا بتوانند به كسب سهميه اميدوار 

باشند.
وى بيان كرد: رســيدن به ســهميه المپيك يكى از مهم ترين برنامه هاى 
ورزش استان همدان در سالجارى است و از شانس هاى كسب سهميه 

حمايت همه جانبه خواهيم داشت.
جهانشير يادآور شد: قايقرانى، كشتى و تيراندازى رشته هايى هستند كه 
در دوره هاى گذشــته همدان داراى سهميه در المپيك بود و اكنون نيز 

تالش ما رسيدن به اين امتياز مهم است.

وى با اشاره به اينكه شانس هاى كسب سهميه در اين رشته ها هم اكنون 
تمرين آماده ســازى خود را دنبــال مى كنند، گفــت: به محض فراهم 
شدن شــرايط مسابقات انتخابى از سوى فدراســيون هاى جهانى، اين 
ورزشــكاران در ميادين بين المللى حضور يافته و براى كسب سهميه با 

حريفان خود رقابت مى كنند.
مســعود مصطفى جوكار و صادق گودرزى، دارندگان مدال نقره تاريخ 
ورزش همــدان در المپيك هســتند و همچنين مه لقــا جام بزرگ در 
تيراندازى و آرزو حكيمى در قايقرانى نيز از همدان ســابقه حضور در 

بازى هاى المپيك را داشته اند.

مسعود كمروند در ليگ 
برتر كشتى خواهد گرفت.

 مســعود كمروند كشــتى گير استان 
همــدان و نايــب قهرمــان مســابقات 
بزرگساالن كشور در سال 98 با امضاى 
قرارداد به تيم ليگ برترى كشتى دانشگاه 

آزاد كشور پيوست.
مســعود كمروند با نظرعليرضا رضايى، 
ســرمربى تيم دانشــگاه آزاد بر اساس 
حضور موفق وى در ليگ سال 98 با اين 
تيم قرارداد امضا كرد، قابل ذكر است اين 
كشتى گير استان همدان سال گذشته نيز 
با تيم دانشــگاه آزاد در رقابت هاى ليگ 
برتر و جام باشگاه هاى جهان حضورى 

موفق داشت.

همايش دوچرخه سوارى 
زير سايه خورشيد

 به مناســبت گراميداشــت سالروز 
والدت امام رضــا(ع) همايش دوچرخه 
سوارى زير سايه خورشيد با حضور 60 
نفر از ورزش دوستان، مسير محوطه زمين 
شهرى شهرك مدنى تا امامزاده خضر را 

ركاب زدند.
اين همايــش به منظور ايجــاد فرهنگ 
دوچرخه ســوارى و تشــويق مردم در 
راستاى توجه به ورزش همگانى برگزار 

شد.
شايان ذكر اســت در پايان به قيد قرعه 

جوايزى به شركت كنندگان اهدا شد.

آغاز به كار آكادمى 
تخصصى اسكواش

 به دنبال نشســت تخصصى اعضاى 
هيــأت اجرايــى اســكواش اســتان و 
اقدامات اجرايى، ربانى مهر، رئيس هيات 
اسكواش استان به همراه محمودى، دبير 
هيأت اســتان و به خوش، رئيس هيأت 
شهرستان از ســالن تخصصى اسكواش 
شهيد شمســى پور واقع در محل باشگاه 

شهردارى همدان، بازديد كردند.
در اين بازديد بر آغاز فعاليت اين ســالن 
تخصصى پس از ضدعفونى كردن سالن 
و رعايت پروتكل هاى بهداشــتى تأكيد 

شد.
اين ســالن به صورت مشاركتى با تفاهم 
هيأت اسكواش استان و باشگاه فرهنگى 
ورزشى شهردارى همدان فعاليت مى كند.

تجليل از مدال آوران 
شطرنج آنالين كشور 

 ماليرى ها از قهرمانان و مدال آوران 
رشته ورزشى شطرنج كه در مسابقات 
آنالين كشــورى صاحب مقام شــدند 

تجليل و قدردانى كردند.

 استان همدان را در گذشته به عنوان مهد 
هاكى ايران مى شناختند اما اين رشته ورزشى 
در همدان از عرش به فرش رســيده و دچار 
بحران شده اســت و افولش همچنان حس 

مى شود.
كمتر از يك ماه پيش، مجمع انتخاباتى هيأت 
هاكى اســتان برگزار شد و حســين ترابى، 
رياســت اين هيأت ورزشى را براى 4 سال 

به عهده گرفت.
ترابــى از قهرمانان دووميدانــى و آمادگى 
جسمانى در سطح كشــور بوده و همچنان 
تمرينات ورزشــى خــود را مانند زمانى كه 
جوان تر بود، پيگيرى مى كند و از تحصيالت 
دانشگاهى بااليى در حوزه ورزش برخوردار 
اســت. او درحال حاضر مديــر تربيت بدنى 
دانشگاه آزاد واحد همدان است و از اساتيد 
دروس تربيت بدنى اين دانشــگاه محسوب 

مى شود .
رئيس هيأت هاكى اســتان به ايســنا گفت: 
درســت اســت كه از بچه هاى هاكى نبودم 
اما شــخصيت ورزشى دارم. در سخت ترين 
شــرايط جوى، ورزش كرده ام، در رشــته 
دووميدانــى و گرايش هــاى مختلــف آن 
افتخاراتى را كسب كرده ام، در زمينه آمادگى 
جســمانى تخصص دارم و هنوز هم درحال 
تمرينات ورزشــى هســتم؛ زيرا ورزشكار 
حرفه اى ســختى هاى ورزش را كامًال حس 
مى كند و قاعدتًا از شخصيت هاى غيرورزشى 

مى تواند مفيدتر باشــد. كار، مسائل شغلى و 
فعاليت روزانه من هم مربوط به تربيت بدنى 
است و براى اعتالى هاكى از هيچ كوششى 

دريغ نخواهم كرد.
ترابــى گفت: يكــى از اهدافم اين اســت 
كه حواشــى پيرامون هاكــى را از بين ببرم، 
تاكنون در اين راه تالش بســيارى داشتم و 
موفق هم بوده ام؛ همچنيــن در پى ايجاد و 
آماده سازى زيرساخت براى حضور جوانان 
و افراد مستعد اين رشــته هستم و تيم هاى 
بزرگساالن را تحت حمايت كامل خود قرار 

خواهيم داد.
وى افــزود: هاكى در همــدان از ظرفيت 
بســيار بااليى برخــوردار اســت. چه از 
لحاظ ورزشــكاران و چه از لحاظ پيشينيه 
هدف  بزرگ تريــن  بــودن،  ريشــه دار  و 
مديريتى ام بازگشــت سطح هاكى استان به 
دوره پيش از سال 86 است. ما پس از سال 
86، افتخارات ســاليان گذشــته را تكرار 
نكرده ايــم. كســب عناوين مهــم و اعزام 
بازيكــن به تيم ملى هم از ديگر اهداف ما 
محســوب مى شود. سعى خود را مى كنم تا 
در اين 4 سالى كه هســتم، مثل گذشته از 

باشيم. كشور  هاكى  قطب هاى 
ترابى به امكانات هاكى اســتان اشــاره كرد 
و گفت: يك زمين چمن اســتاندارد و ويژه 
هاكى داريــم كه محل برگــزارى تمرينات 
اســت. مجموعه ورزشى شهيد بهشتى واقع 

در شهرك بهشتى است، همچنين سالن هاى 
كوثر، ابن سينا و اسكيت هاكى را در حالت 

اجاره اى در اختيار داريم.
وى ادامه داد: هاكى ورزش بسيار هزينه برى 
است. اگر همان چوب و توپ بازى يا حتى 
لباس دروازه بانى هاكــى را درنظر بگيريد، 
قيمت بااليــى دارد، به طورى كه هزينه لباس 

دروازه بانى بين 15 تا 20 ميليون است.
متأســفانه برخــى لباس هايى كه مــا داريم 
مربوط به ســاليان گذشــته است. قول هايى 
در رابطه با تأمين بودجه داده شده است كه 
اميدواريم با كمك مســئوالن مربوطه محقق 

شود، هيچ كار غيرممكنى وجود ندارد.
رئيــس هيــأت هاكى اســتان با اشــاره به 
اســتعداديابى گفت:حداقل تــالش ما اين 
اســت كه سالى 30 هاكى باز جوان و مستعد 
جذب كنيم. هرچه تعداد بيشتر باشد رقابت 
باالتر مى رود و در نتيجه به ســطح باالترى 
مى رسيم. ما حتى استعداديابى را از مدارس 

آغاز كرده ايم. 
وى افزود: هم اكنون حــدود 400 هاكى باز 
داريــم. در بخــش بانوان، 7 مربــى نامدار 
داريــم كــه 2 نفــر از آنها در ســطح ملى 
مربيگــرى مى كنند. در بخــش آقايان نيز ده 
مربى نامــدار داريم كه يك نفــر از آنها در 
رده هاى ملى مربيگرى مى كند. ميعاد كرامتى، 
محمدسبحان جعفرى، ساناز بهرامى و سميرا 

يادگارى از هاكى بازان مطرح استان هستند.

هاكى همدان به روزهاى 
اوج خود برمى گردد
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 هرچند عنوان «شهر دوستدار كودك» چند سالى 
اســت در محافل مختلف شهرى و اجتماعى مطرح 
مى شود، ولى تا امروز اقدام قابل توجهى براى فراهم 
آوردن زمينه هاى ايجاد چنين فضايى صورت نگرفته 

است. 
همدان در بين 12 شــهر به عنوان شهرهاى منتخب 
براى پايلوت شهر دوستدار كودك در ايران انتخاب 
شد. ابتكار شهر دوستدار كودك در ايران با همكارى 
مشترك بين يونيسف و وزارت كشور اجرا مى شود. 
امــا همه چيز با ايــن انتخاب پايــان نمى يابد بلكه 
دريافت نشان و برند شهر دوستدار كودك يونيسف 
زمانى صورت مى گيرد كه شــهر مورد نظر چرخه 
شــهر دوســتدار كودك را به صورت موفقيت آميز 
تكميــل كرده باشــد. در مرحله پايلوت، شــهرها 
به عنوان «شــهر دوستدار كودك» به رسميت شناخته 

نشده و نشان يا عنوان رسمى دريافت نمى كنند. 
شـهر دوسـتدار كـودك، شـهر يـا اجتمـاع محلـى 
اســـت كـــه در آن نظرهـا، نيازهـــا، اولويت هـا 
و حقـــوق كـــودك، بخشـــى جدايى ناپذيـر از 
سياســـت ها، برنامه هـا و تصميم هـــاى عمومـى 
باشـــد. چشــم انداز ابتكار شهر دوســتدار كودك 
يونيسف اين است كه «همـــه كـودكان و جوانـان 
بايـد بتواننـد از كودكـــى و جوانـى خـود لـذت 
ببرنـــد و از طريـق احقـــاق برابـر حقـوق خـود 
در شـــهر و اجتماع محلى شان، توانايى هاى بالقوه 
خود را به طــور كامل به فعل درآورند.» اين ابتكار، 
بــا حمايت دولت هاى ملى و محلى، ســازمان هاى 
مردم نهاد، بخش خصوصى، رســانه ها، دانشگاه ها و 
با همكارى يونيســف، بيش از 30 ميليون كودك را 
در3 هزار شهر و جامعه محلى در بيش از 40 كشور 

تحت پوشش قرار داده است. 
اين خبر انگيزه مى شــود تا شهر را كوچه به كوچه 
همراه كودك خردســالم قدم زنم. راهى پارك هاى 
بازى شــهر مى شــوم مى خواهم بدانم در شهر من 
رد پاى دوســتدار كودك بودن وجود دارد يا خير؟ 
مى خواهم بدانم ســهم كودك من از شهر دوستدار 

كودك چقدر است؟ 
پياده روها، خيابان ها، پارك ها، مراكز بازى و خريد، 
رســتوران ها و... همه را در ايــن يكى دو روز اخير 
گشته ام اينجا شهر آدم بزرگ هاست! اين نتيجه گشت 

و گذارم مى شود. 
در شــهر انتخاب شده براى دوســتدار كودك هيچ 
ردپايى از زيرســاخت هاى آماده بــراى كودكان و 
نوجوانان نمى بينم. اما اين پرســش ذهنم را درگير 
مى كند آيا از اين پس براى تبديل شــدن به شهرى 
براى كودكان مطالعات، اعتبارات و تصميم گيرى ها 

كارشناسانه انجام شده يا مى شود؟
ايــن دغدغه زمانى براى من جدى مى شــود كه در 
رســانه ها منتشر مى شــود، در جلســه كميته ملى 
هماهنگى شــهر دوســتدار كودك كه در سيزدهم 
خــرداد 99 در وزارت كشــور برگــزار شــد؛ در 
چارچوب همكارى هاى مشــترك اين وزارت خانه 
با يونيســف براى اجراى ابتكار جهانى شــهرهاى 
دوســتدار كــودك در ايران، پس از بررســى نتايج 
ارزيابى شــهرهاى متقاضى پايلوت شهر دوستدار 
كودك، 12 شهر بر اساس ارزيابى عملكرد به عنوان 
شهرهاى منتخب براى پايلوت شهر دوستدار كودك 
انتخاب شدند كه نام همدان نيز در بين اين 12 شهر 

ديده مى شود. 
اما موضوعى كه مطرح است اين است كه همدان چه 

برنامه هايى براى دريافت عنوان رسمى شهر دوستدار 
كودك دارد. براى اينكه شــهرها به مكان هايى براى 
پيشرفت كودكان تبديل شوند و نيازها و حقوق آنها 
تأمين شود بايد قابليت هاى آنها نيز افزايش پيدا كند. 
مناسب سازى و ايمن سازى فضاهاى عمومى، ايجاد 
راه هاى امن به مدرسه، توسعه خانه هاى اسباب بازى، 
شناسايى منابع و امكانات حمايتى مردم از كودكان و 
مشاركت كودكان در شهر و شهرسازى از فاكتورهاى 
پيوستن به شهرهاى دوستدار كودك در كشور است؛ 
اما در همدان بــه كدام يك از اين موارد به صورت 

جدى پرداخته شده است؟
رشد شهرها و تغييرات شهرسازى امروز، ناخودآگاه 
فضاى حضور كودكان در شهر را به تسخير خود در 
آورده است. اگر تا پيش از اين محالت و ميدان هاى 
كوچك محله اى جايى براى بازى هاى كودكانه بود 
ولى حاال امپراطورى اتومبيل ها تمام اين فضاها را به 
خود اختصاص داده  تا كودكان به كنج آپارتمان هاى 

قوطى كبريتى كه حكم خانه را دارند، پناه ببرند. 
در گذشــته محله محــورى ركن اساســى معمارى 
شهرى بود. بچه ها در ميدان هاى كوچك محله بازى 
مى كردند و با طبيعت هم دمخور بودند. حتى ميزان 
ايمنــى آنها براى تردد باال بــود. امروزه ولى همين 
محدوده هم با گذر بزرگراه ها و كور شــدن كوچه 
پــس كوچه ها و از ميان رفتن ماهيت ميدان، از رمق 

افتاده است. 
كالنشهرهاى كشور براى ميانگين قدى كودكان 2/5
تا 12 ســال هيچ ديدنى در دسترس ندارد و چه بسا 
حتى آلودگى هاى بصرى شــهر در اين سطح ديد، 
بسيار زياد است. المان هاى شهرهاى ما در سطح ديد 

كودكان ساخته نمى شــود و از آن قابل تأمل تر اين 
كه ايمنى شــهرها براى كودكان سال هاست در حد 
حرف باقى مانده اســت. نهايت اتفاق اين است كه 
نزديك برخى مدارس ســرعت گيرهايى نصب شده 
كه بســيارى از رانندگان فرهنگ اســتفاده از آن را 

آموزش نديده اند. 
زمين هاى بازى بخشى جدانشدنى از خاطره كودك 
هســتند و در دنيا به  طــور جدى بــه آن پرداخته 
مى شود اما دراستان همدان نمونه ى مناسبى از پارك 
كودك ديده نمى شــود؛ براى مثال پارك برومبلى در 
دانمارك، پارك «بلكس  لند ريور ســايد» در ايتاليا و 
پارك نيشى روكوگو در ژاپن از نمونه هاى پارك هاى 

كودك در دنيا است. 
عالوه بر آن هتل هاى مناســب كودكان كه در زمان 

ســفر همراه با والدين با آرامش در آن اقامت كنند، 
خيابان هايــى كه مخصــوص عبور بچه ها باشــد، 
مكان هايى براى اينكه خالقيت بچه ها رشد كند و يا 
اســتعداد كودكان كشف شود و. . . در استان همدان 

ديده نمى شود. 
در كنار كمى و كاستى هايى كه همدان براى دريافت 
عنوان رسمى شهر دوستدار كودك دارد، فعاليت هايى 
نيز براى كودكان و نوجوانان داشــته است كه نشان 
مى دهد همدان ظرفيت اينكه به اين عنوان دســت 
پيدا كند را دارد اما بايد براى آن تالش بيشترى كند؛ 
براى مثال برگزارى 20 دوره از 26 دوره جشــنواره 
بين المللى تئاتر كــودك در همدان، ميزبانى 5 دوره 
جشــنواره فيلم، برگزارى چند دوره جشنواره شعر 
براى كودكان توســط اســتان همدان و به تازگى نيز 
برگزارى جشنواره اميد براى كودكان و نوجوانان در 

استان از نمونه هاى بارز آن است. 

 برندسازى فرهنگى براى همدان 
در همين راستا كامران گردان، رئيس شوراى اسالمى 
شــهر همدان كه انتخاب همدان را به عنوان پايلوت 
شهر دوستدار كودك اتفاق مطلوبى مى داند مى گويد:  
از ايــن فرصت بايد براى برندســازى فرهنگى در 

همدان استفاده كنيم. 

از سوى ديگر معاون معمارى و شهرسازى شهردارى 
همدان نيز با تأكيد بر اينكه تأمين خدمات شهروندى 
مناسب مختص رده سنى كودكان يكى از مهمترين 
شــاخص هاى ارزيابى كميته ملى شــهر دوستدار 
كودك اســت، معتقد اســت، طراحى و تجهيز اتاق 
مادر و كودك در مساحت 70 مترمربع در پارك هاى 
اميركبير، نرگس و شــكريه، طراحى پارك دوستدار 
كودك در كوى اميركبير به وســعت 8 هزار و 700

مترمربع و طراحى و تجهيز خانه بازى مادر و كودك 
در محدوده كوى شــهيد مدنــى از جمله اقدام هاى 
انجام شــده در راستاى تحقق اهداف شهر دوستدار 

كودك در همدان است. 
امير فتحيان نسب به مسابقات «شهرى كه من دوست 
دارم» اشــاره مى كند و مى گويد، با هدف مشاركت 

كودكان در حوزه مديريت شهرى در رده هاى سنى 
مختلف، ايجاد گذر كودك در كوى شــهيد مدرس، 
كوى جوالن، فرهنگسراى شهيد مدنى و كوى خضر، 
برپايى نمايشگاه تخصصى كودك و راه اندازى غرفه 
شــهر دوستدار كودك با هدف معرفى طرح و تبيين 
اهداف مورد نظر بــه خانواده ها و كودكان از ديگر 
اقدام هاى انجام شــده در ماه هاى گذشته و پيش از 

شيوع كرونا بود. 

 مشــاركت كــودك در شــكل دهى و 
بهره بردارى از محيط هاى شهرى

سخنان رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى 
اســالمى شهر همدان نيز در گفت وگو با همدان پيام 
ايجاد شهر دوستدار كودك را حائز اهميت دانست. 
سلماسى مى گويد: در شهر دوستدار كودك كيفيت 
زندگى كودكان و همين طور ارتقاى كيفيت فضاهاى 
مورد اســتفاده كودكان در آن از اولويت برخوردار 
است، بنابراين شرايط كالبدى و اجتماعى وفرهنگى 
شهر در راستاى خواست و نياز كودكان برنامه ريزى 
مى شــود. بــه عبارتى در شــهر دوســتدار كودك 
اولويت ها و حقوق كــودك بخش جدايى ناپذير از 
سياســت ها، برنامه ها و تصميم هاى عمومى شــهر 

است. 
از نگاه سلماسى در اين شهرها 
زندگــى ايمن و دسترســى به 
براى  تســهيالت  و  خدمــات 
كــودكان مــورد توجــه ويژه 
قرار دارد، در شــهر دوســتدار 
براى  برنامه ريزى  نه تنها  كودك 
كودكان در كانون توجه اســت 
بلكــه برنامه ريزى بــا كودكان 
در  جدايى ناپذير  اصل  يك  هم 

سياست هاى شهرى است. 
كودك  مشاركت  مى گويد،  وى 
از  بهره بردارى  و  شكل دهى  در 
عامل  هم  شــهرى  محيط هاى 
بسترســازى حضــور و تعامل 
مى شود  محيط  در  كودك  فعال 
و كــودك تجربه هاى جديدى 
افزايش  مسئوليت پذيرى،  مانند 
اعتماد به نفس و احســاس تعلق به شــهر را تجربه 
مى كند و در اين راستا ارتباط هاى سالم و آشنايى با 

دوستان جديد را مورد توجه قرار مى دهد. 
بنابــر اظهار نظر سلماســى، همدان بر اســاس 
سياست هاى كميسيون فرهنگى و اجتماعى شورا 
و با حمايت اعضاى شــوراى شــهر در راستاى 
ايجاد برنــد فرهنگى به ويــژه در حوزه كودكان 
براى شــهر همــدان با تشــكيل كارگروه كودك 
با همكارى دوســتداران حوزه كودك، اساتيد و 
تشــكل هاى ذى ربط در مركز مطالعات شــوراى 
شــهر ذيــل كميســيون فرهنگــى و به دنبال آن 
دوستدار كودك  شهر  دبيرخانه  تشــكيل  پيگيرى 
ذيل شــوراى اجرايى شهر دوســتدار كودك در 
معاونت معمارى و شهرســازى شهردارى همدان 

بر اساس دســتورالعمل ابالغى وزارت كشور در 
اين راستا گام هاى مؤثرى برداشت. 

به هر ترتيب، شــوراى اجرايى شــهر دوســتدار 
كــودك با برنامه ريزى هاى مناســب و مؤثر تمامى 
فعاليت هاى انجام شــده براى كودكان را نه تنها در 
شــهردارى بلكه در ساير دســتگاه هايى كه به طور 
مســتقيم با كودكان ارتباط دارنــد مثل آموزش و 
پرورش، كانون پرورش فكرى، بهزيستى و... احصا 

و به وزارت كشور ارسال كرد. 

 آغاز فعاليت رسمى شهر دوستدار كودك 
پس از انعقاد تفاهم نامه 

رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى اسالمى 
شــهر همدان با بيان اينكه در ايــن مرحله همزمان 
با انعقاد تفاهم نامه بين وزارت كشــور و شهردارى 
همدان فعاليت رسمى شهر دوســتدار كودك آغاز 
خواهد شــد، گفت: چشــم انداز شــوراى شهر و 
شــهردارى همدان همان چشــم انداز ابتكار شــهر 
دوســتدار كودك يونيسف اســت و رسيدن به اين 
هدف ممكن نخواهد شــد مگر بــا تكميل چرخه 
فعاليت هاى مورد نياز منعقد شده در تفاهم نامه اى كه 

در رابطه با آن صحبت شد. 
اين نكته سلماســى نيز قابل تأمل اســت كه براى 
رسيدن به كانديداتورى و در نهايت دريافت نشان و 
برند شهر دوستدار كودك از يونيسف با حمايت همه 
مديران ارشد شهر همدان، ســازمان هاى مردم نهاد، 
فعاالن مدنى و اســاتيد حوزه كودك، رسانه و... در 
كنار شوراى اجرايى شــهر دوستدار كودك ممكن 
خواهد شــد و اميدوارم كه بــه اين هدف متعالى و 
بزرگ براى آينده سازان شهر و كشور عزيزمان ايران 

دست پيدا كنيم. 

 تجربه جهانى از شهر دوستدار كودك 
و  اتريش  آلمــان،  ايتاليا،  مى گويند،  كارشناســان 
هلند به عنوان كشــورهاى پيشــگام در ايجاد شهر 
دوســتدار كودك جــاى دارند. مؤلفه هاى شــهر 
دوستدار كودك در برلين از مجتمع هاى مسكونى 
آغاز شــد؛ به طورى كه در ابتــدا در فضاهاى بين 
ســاختمان ها، فضايى ايمن بــراى بازى و فعاليت 

كودكان ايجاد شد. 
در تمام دنيا پارك هاى كودك به شعاع دسترسى 400

متر ساخته مى شــود كه هر خانواده با گذراندن تنها 
400 متر بتواند به پارك كودك دسترسى پيدا كند. در 
ايران هم وزارت راه و شهرسازى در بحث مكان يابى 
پارك ها به پارك كودك توجه داشته و عملكرد ما به 

سطوح جهانى نزديك است. 
بنابر استانداردهاى شهرسازى، در يك شهر دوستدار 
كــودك، تمامى خدمات زيربنايى و روبنايى شــهر 
(بهداشــت، درمان، آموزش، تفريحى و غيره) بايد 
به طور عادالنه در ميان كودكان تقسيم شود، حقوق 
كودكان به عنوان يك شــهروند در جامعه شهرى به 
رسميت شناخته شده و كار كودك در هر شكلى كه 
مانعى براى آموزش، سالمت روحى و جسمى است 

بايد با نظارت دولت و قوانين منع شود. 
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باباطاهر

لغو سفر قطار گردشگرى 
به همدان

 سفر قطار گردشگرى كه قرار بود پنج شنبه 12 تيرماه 
99 به همدان وارد شود، لغو شد.

معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى اســتان همدان در گفت وگو با ايسنا، در 
تشــريح اين خبر اعالم كرد: عصر چهارشنبه 11 تيرماه 
99 بــه اداره كل ميراث فرهنگى اســتان همدان اطالع 
دادند اختالفى درباره نوع قطار پيش آمده است و قطار 

گردشگرى اجازه حركت ندارد. 
ــى  ــتقبال خوب ــه اس ــان اينك ــا بي ــار ب ــى خاكس عل

ــح داد:  ــود، توضي ــده ب ــگرى ش ــور گردش ــن ت از اي
ــه اى  ــچ برنام ــتان هي ــى اس ــراث فرهنگ اداره كل مي
بــراى ايــن تــور نداشــت و يــك آژانــس گردشــگرى 

ــود.  ــده آن ب ــى برگزاركنن غيربوم
وى با اشــاره به اينكه تمامــى برنامه ريزى هاى اين تور 
گردشگرى توسط آژانس مذكور انجام شده بود، اظهار 
كــرد: اداره كل ميــراث فرهنگى اســتان از اين برنامه 

حمايت كرد تا از ظرفيت قطار استفاده شود. 
وى دربــاره برگــزارى  تــور در روزهــاى آينــده مطــرح 
كــرد: اجرايــى شــدن ايــن برنامــه در روزهــاى آينــده 
ــا در اســتان همــدان بســتگى دارد و  بــه شــرايط كرون
اگــر برگــزارى تورهــاى گردشــكرى ممنــوع شــود مــا 

نيــز تابــع آن هســتيم. 

فعاليت هــاى  اينكــه  بــر  تأكيــد  بــا  خاكســار 
گردشــگرى تابــع مصوبــات ســتاد كشــورى و اســتانى 
ويــروس كرونــا اســت، گفــت: ايــن ســتاد هــر 
ــرار  ــعاع ق ــگرى را تحت الش ــرد گردش ــى بگي تصميم
ــر  ــا اگ ــم ام ــل مى كني ــه آن عم ــز ب ــا ني ــد و م مى ده
ممنوعيتــى نباشــد قطــار گردشــگرى هفته هــاى آينــده 

ــد.  ــدان مى آي ــه هم ب
ــا  ــدان ب ــگرى هم ــار گردش ــتين قط ــود نخس ــرار ب  ق
ــه همــدان  نصــف ظرفيــت پنجشــنبه 12 تيرمــاه 99 ب
ــهر  ــد از غارعليصــدر، ش ــس از بازدي ــد و پ ــفر كن س
ــگرى  ــاى گردش ــى جاذبه ه ــن و  برخ ــى اللجي جهان
شــهر همــدان، بــدون اقامــت شــبانه بــه تهــران 

ــردد.  برگ

نمايشگاه گروهى نقاشى 
در همدان داير شد

 به همت گروه هنرى 20 در 20 و به مناسبت تولد 
امام رضا(ع) نمايشــگاه گروهى نقاشى در همدان داير 

شد. 
به گــزارش فارس، گروه هنــرى 20 در 20، گروهى 
متشكل از هنرمندان، دانشــجويان و اساتيد هنر است 
كه از ســال 1397 در همدان با هدف ارتقاى فرهنگ 
بصرى و ترويج فرهنگ خريد و فروش آثار هنرى آغاز 

به فعاليت كرده است. 
در اين راســتا مدير ايــن گروه با بيــان اينكه تالش 

مجموعه ما برقرارى ارتباط مؤثر بين هنرمند و مخاطب 
است تا عالقه  مندان به هنر و آثار هنرى بتوانند از وجود 
يك اثر در محيط زندگى خود بهره مند شــوند، افزود: 
همــه آثار ما با قطعات مشــخص 20 در 20 و قيمت 

يكسان در نمايشگاه ها عرضه مى شود. 
آزاده مــرادى گفــت: اين بار گروه هنــرى 20 در 20

به ميمنت والدت حضرت رضــا(ع) و روز محيط  بان 
نمايشگاه و كارگاه هنرى خود را با همكارى بنياد مهر 
پايدار و حاميان محيط زيســت مهــرگان برگزار كرده 

است. 
وى ادامه داد: اســتاد "عطاا... يوسفى" مدرس كارگاه 
يــك روزه اين برنامه بود كــه در روز افتتاحيه در اين 
كارگاه آشــنايى بــا برخى تكنيك  هــاى آبرنگ را به 

شركت كنندگان آموزش دادند. 
مديــر اجرايى گروه هنــرى 20 در 20 تأكيد كرد: اين 
نمايشــگاه نقاشــى از تاريخ 13 تيرماه تا 19 تيرماه از 
ساعت 17 تا 20:30 در دفتر بنياد مهر پايدار در ميدان 
رســالت باالتر از شهردارى، ســاختمان شال، طبقه 4، 
واحد يك ضمن رعايت پروتكل هاى بهداشــتى براى 

بازديد عموم داير خواهد بود. 
وى در پايان با بيان اينكه بخشــى از عوايد فروش آثار 
اين نمايشــگاه به حمايت از محيط زيست اختصاص 
دارد، تصريــح كرد: به دليل محدوديت هاى اجتماعى و 
رعايت اصول بهداشتى حاصل از اپيدمى كرونا، ظرفيت 
كارگاه آموزشــى محدود و با رعايــت فاصله گذارى 

مناسب خواهد بود. 

داستان آقا ويروس سبز و قلمبه
ابوعطا »

 يكــى بود، يكى نبــود در روزگاران قديم يك عــدد ويروس گرد 
و قلمبه و ســبزرنگ بود كه يك چيزهايى شــبيه شاخك از همه جايش 
بيرون زده بود، اين آقا ويروســه در بدن يك پرنــده اى در كنج غارى 
عزلت نشــينى پيشــه كرده بود و كارى هم به كار كسى نداشت تا اينكه 
يــك روز عده اى از خدا بى خبــر آمدند و پرنده اى كه خانه او بود را به 
ســيخ كشيدند و با مقاديرى آب ليمو زدند به بدن (البته آقا ويروسه هيچ 
وقت درست وحســابى اين بخش از زندگى خود را تعريف نكرده و به 
ما هم ربطى ندارد كه جريان بى خانمانى وى از سيخ و سوپ شروع شد 
يا ســوپاپ لوله آزمايشــگاه، به ما چه كه در زندگى مردم فضولى كنيم 
به هرحال به يك دليلى كه خيلى مهم نيست آقا ويروسه تصميم گرفت 

زندگى جديدى را آغاز كند).
خالصه آقا ويروسه از اون روز تصميم گرفت ديگر اين زندگى يارانه اى 
و بخورونمير را كنار بگذارد و به جاى تاريكى و تنهايى غار، زندگى پر 
از نور و روشــنايى جديدى را در يك شــهر بزرگ آغاز كند و خانواده 
تشــكيل داده و اهل وعيال پيداكرده و فرزندانى خوب را تحويل جامعه 

دهد.
خالصه آقا ويروســه رفت و رفت تا رسيد به نخستين شهر شلوغى كه 
انواع و اقسام آلودگى هاى هوا و زمين و آب وخاك را با هم داشت و از 

نظر تردد و هزينه هاى حمل ونقل خيلى به نفع جيب آقا ويروسه بود.
آقا ويروسه يك چند وقتى آنجا بود اما اهالى آن شهر خيلى آدم هاى پيله 
و جان عزيزى بودند، اين آدم هاى لوس و بى مزه هر روز به دروديوار و 
دست و لباس خود يك چيزهايى مى پاشيدند و همه جاى خود را سفت 
مى پوشاندند و هرچه آقا ويروسه سعى مى كرد خانه خوب و ماندگارى 
براى خود پيدا كند نمى شــد، تازه اين آدم ها دروازه چشم هايشــان هم 
خيلى تنگ بود و اهل وعيال آقا ويروسه به دليل كمبود آفتاب دچار پوكى 

استخوان مى شدند.
اين طورى بود كه آقا ويروســه رفت يك جــاى ديگرى كه آدم هايش 
خيلــى چاق و قبراق بودند و از نظــر اعيانى و عرصه، خانه هاى خوبى 
در اختيار آقا ويروســه مى گذاشتند اما يك سيستم هاى نظارتى سفت و 
سخت و چغرى در اين شهر وجود داشت كه آقا ويروسه هر طور فكر 
كرد، ديد در اين شــهر نمى تواند آن طور كه دلش مى خواهد فرزندانش 
را با آســودگى خيال بپروراند تا در بدن انسان ها ببالند و بعد كه به بلوغ 

رسيدند دوباره در خاك و سطح زمين پخش وپال شوند.
آقا ويروســه ديگه كم كم داشت نااميد مى شد كه شنيد يك جايى هست 
كه نصف آدم هايش عضو ناسا هستند اما عضو فراكسيون عدس و لوبياى 
آن ها گفته ميانگين هوشى شــان كمى از حد گرداندن و اداره كردن ناسا 

پايين آمده و اين اصًال خوب نيست.
آقا ويروســه كمى مشــكوك شــد اما پرس و جو كرد و به بر و بچ 
كــه پيش از اين به آنجــا مهاجرت كرده بودند زنــگ زد و اونها هم 
در پاســخ گفتن: «بابا پاشــو بيا اينجا، خداييش خيلى باحاله، كار هر 
كى رو  مى سازيم خودشــون انقدر آدم هاى بامعرفت و ميهمان نوازى 
هســتند كه مجلس مى گيرند و چند صــد نفر رو دعوت مى كنند تا ما 
براى اثاث كشــى و پيدا كردن منزل جديد دچار مشــكل نشويم، تازه 
يك عده اينجا پول خريدن ماســك ندارند يك عده هم كه پول خريد 
ماســك و ويتامين و الكل دارند، ميگن: «ماسكو كى زده؟ كى گرفته؟» 
اين قدر آدم هاى اينجا نازنين هستند كه خيلى هايشان اصًال عيب و عار 
مى دانند كه ما را بيرون كنند، خودشــان جمع مى شــوند توى بانك و 
صف تعويض پالك و صف ســيم كارت و رستوران و جاده شمال كه 
ما انتخاب هاى متعددى براى سكونت داشته باشيم، آقا برنامه كن پاشو 

بيا ديگه عشق وحال برقراره.
خالصه آقا ويروســه ديگه مطمئن شد و بار و بنديل خود را جمع كرد 
و تصميم گرفت براى هميشه «سيتى زن شيپ» بگيرد و همان جا ازدواج 

كند و بچه هايى مثل دسته گل تحويل اجتماع دهد.
نتيجه اخالقى: ايها الناس يه كم بترسيد بد هم نيست به جايى برنمى خورد.
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■ حديث:
امام على(ع):

دوسِت راستين ، كسى است كه از سِر صدق ، عيبت را به تو گوشزد كند و در نبودت ، تو را 
پاس بدارد و تو را بر خويشتن  برگزيند .  

غرر الحكم : ج 2 ص 76 ح 1904     

■ قد  س1:
 شناى پروانه -خوب، بد، جلف2   

■ قد  س2: 
شناى پروانه -خوب، بد، جلف2

يادم تو را فراموش 
■ فلسطين1: 

 خوب، بد، جلف2  
فلسطين 2:
شناى پروانه

 شهر به كودكان لبخند مى زند؟ 

سهم ناچيز كودكان همدانى 
از شهر دوستدار كودك


