
داریوش حســینی مدیرکل راه و شهرســازی استان 
همدان خبر از آغاز ثبت نام مرحله سوم ثبت نام طرح 
اقدام ملی و تولید مســکن، از ســاعت ۱۰ صبح روز 
پنجشــنبه ۱۸ دی داده و اعالم کرده که ۹ شهر استان 
برای اولین بار می توانند برای خانه دار شدن، اقدام به 

نام نویسی کنند.
متقاضیان بدون مســکن در شهرهای مریانج، رزن، 
قهاوند، کبودراهنگ، فامنین، فیروزان، برزول، دمق و 

گل تپه می توانند در این طرح شرکت کنند.
بر اســاس اولویت بنــدی، متقاضیان این شــهرها 
به مدت یک هفتــه می توانند با مراجعــه به پایگاه 
اینترنتی این طرح، درخواســت خــود را برای خرید 

واحد مسکونی ثبت کنند.
با خواندن این خبر توسط افرادی که برای مسکن مهر 
بیش از ۱۰ ســال پیش با هزار امیــد و آرزو ثبت نام 
کردند و پول گذاشــتند برای شان چیزی غیر از تکرار 

خاطرات تلخ و ناامید کننده تداعی نمی شود!

از سال 86 تا 99 بالتکلیف! ��
طرح مسکن مهر در سال ۸6 برای خانه دار کردن آحاد 
ملت به خصوص اقشــار کم درآمد آغاز شد براساس 
این طرح دولت با واگذاری قطعه زمین رایگان سعی 
داشت تا خانه سازی را تشویق کند در نتیجه سال ۹2 
دولت محمود احمدی نژاد مسکن مهر را با پیشرفت 

7۰ درصدی تحویل دولت روحانی داد.
بعد از ســال ۹2 به دلیل اینکــه روحانی اعتقادی به 
این طرح نداشــت و از طرفــی وزیر وقت نیز یکی از 
افتخارات دوره مدیریتی خود را عدم افتتاح یک واحد 
مســکن مهر می دانســت عمال این طرح روی زمین 
ماند و تکلیف اقشــاری که یــا تمام زندگی خود را به 
فروش رساندند یا از کسی پول قرض کردند نامعلوم 
ماند. البته در سال ۹6 دولت روحانی یکسری از واحد 

های مسکن مهر را تکمیل و افتتاح کرد.

مسکن مهر »شهدا« در چهار راه بابک ��
مســکن مهر »شــهدا« واقع در چهار راه بابک، رو به 
روی بــاغ بهشــت همدان، تپه »امــام گل« از جمله 
پروژههاییســت که مدتهاســت سرنوشت معلومی 
ندارد، این پروژه به تاکید مدیرعامل شرکت سازنده، 
مروبط به خانواده شهدا و خانوادههاییست که از اداره 
مسکن و شهرســازی به آنها معرفی شدهاند. برخی 

از این خانوادهها بیش از ۱۰ ســال اســت که به امید 
خانهدار شدن به دولت اعتماد کرده و تمام زندگیشان 
را دست آنها دادهاند اما آنچه به دست آوردهاند وعده 
بوده و وعده؛ حاال اما در حال حاضر مسئولیت ساخت 
این مســکن مهر با شرکت تعاونی مسکن »هگمتان 

شهر سینا« است. 
پــروژه ای ۹6 واحدی اســت که اعضــا آن از خانواده 
شــهدا، ایثارگــران و مددجویان کمیته امــداد امام 
خمینی )ره( و بهزیســتی هســتند. ایــن پروژه ۹6 
واحدی در ســال ۸۹ به شرکت خصوصی »شادمان 
بــرج عصر« به مدیر عاملــی »داوود بزرگ« تحویل 
داده شــد و تا امروز که ظاهرا مدیرعامل این شرکت 
هم در زندان اســت هیچ اتفاقی برای این ۹6 واحد 

نیافتاده است. 

دولت پیشــتر اعالم کرده بود که مسکن های مهر که 
تا 3۰ درصد پیشــرفت داشته اند تعطیل خواهد شد؛ 
اما پروژه هایی که باالی 3۰ درصد باشــند تا زمانی که 
به سرانجام برسد ادامه خواهد یافت. در حال حاضر 
بانک پیشــرفت پروژه را 36 درصــد و اداره کل راه و 
شهرسازی 45 درصد دانســته است و بدین ترتیب 
این پروژه جز آن دســته ای است که باید به سرانجام 
برسد اما صد افسوس که هیچ خبری نیست و مردم 

کماکان در انتظار هستند.
حاال امروز مالکان این ۹6 واحد در استان با ناامیدی 
کامل پنجشنبه ها عصر و در مسیر رفتن بر مزار رفتگان 
خود، نگاهی هم به این گورستان سنگ و آجر و شن 
و ماسه می اندازند و افسوس می خورند که هیچ کس 

به داد آن ها نرسیده و نمی رسد!

کرد:  گفتگو با الوند مطرح  کچین و ارزهای رمزنگاری در  کارشناس بال اسفندیاری 

رتبۀ همدان در استخراج بیت کوین!
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 قیمت: 4000 تومان 

اول تکلیف مسکن مهر را معلوم کنید بعد سراغ مسکن ملی بروید

گورستان سیمان و آجر با نام مسکن مهر 
»شهدا« در همدان

  تنها شرکت صنایع تبدیلی سیب زمینی استان چه 
سرنوشتی پیدا کرد؟

21 میلیارد تومان طلب تامین 
اجتماعی چه شد؟

6

دالیل افزایش و کاهش 
مشارکت های اجتماعی

7

4

همدان زیبا و آرام؛ تقاضای همشهری ها و گردشگران

رضایت همشهریان در پروژه ها؛ 
دستور کار شهرداری 

ح جامع شهر همدان دغدغۀ شورا  بررسی طر

امین خوشبخت

داوری آثار رسیده 

بــه جایزه ادبی الوند 

8

کلیدواژه ای تازه در فرهنگ اقتصادی همدان     ارز دیجیتال؛ 
   ایران و سه نگاه در برخورد با بیت کوین

کوین    حکم مراجع تقلید درباره بیت 
   بیت کوین مالک دارد

مسکن مهر »شهدا« واقع در چهارراه بابک، روبروی باغ بهشت
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پیگیری آخرین وضعیت طرح های 
سرمایه گذاری

مدیــر جهاد کشــاورزی 
اســدآباد  شهرســتان 
گفــت: آخرین وضعیت 
طرح های سرمایه گذاری 
و روند دریافت تسهیالت 
متقاضیــان  ســوی  از 
وهماهنگــی با مدیریت 
ســرمایه گذاری  امــور 
در خصــوص جذب تســهیالت از محل های 

اعتباری در حال پیگیری است.
محمــد کرم مرادی با بیــان اینکه 2۱ هزار و 
32۱ میلیــون ریال تســهیالت تبصره ۱۸ از 
طریــق 6 پرونده از ســال ۹۹ تا کنون جذب 
شــده اســت، اظهار کــرد: 5۱ هــزار و 34۰ 
میلیون ریال تسهیالت تبصره ۱۸ سال ۹۸ از 

طریق ۱۰ پرونده جذب شد.
وی با اشــاره به اینکــه 47۸۰ میلیون ریال 
تســهیالت از طریــق 4 پرونــده رونق تولید 
در ســال ۹۹ جذب شــد، بیان کرد: در راستا 
خسارت وارده شده از طریق کرونا در سال ۹۹، 
2۹4۰ میلیون ریال تســهیالت و 2۰۰ میلیون 
ریال جذب تســهیالت از طریــق ۱4 پرونده 

مشاغل خانگی در سال ۹۹ جذب شد.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان اسدآباد 
با بیــان اینکــه میانگین تولیــدات زراعی 
شهرســتان اســدآباد 4۸۱75.5 تــن بــا 
ســطح زیر کشــت 5۱۰2۸7 اســت، اضافه 
کرد: ۱34۸27 متر مربع ســطح زیر کشت 
گلخانه  ها است؛ میانگین تولید تا پایان سال 
۹۸، 5۹232 تن و ســطح زیر کشت باغات 

مثمر نیز 5455.4 هکتار است.
مرادی با اشــاره به اینکه ۸ هزار ۹76 هکتار 
طــرح محوری گندم آبی اجرا شــد، گفت: ۹ 
هــزار و ۹۰ هکتــار طرح تولیــد گندم دیم و 
انتقال یافته های دیم، 2 هکتار طرح پی وی 
اس گندم آبــی و 2 هکتار گندم دیم در این 

شهرستان اجرا شد.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان اسدآباد از 
معرفی متقاضیان اخذ سرمایه در گردش به 
بانک عامل به مبلغ  ۱34۹6 میلیون ریال تا 
کنون اشاره و خاطرنشان کرد: بیش از 3۰۰۰ 
هکتار پروژه های کنترل بیولوزیک و بیش از 
23 هزار هکتار مبارزه با آفات در شهرســتان 

انجام شده است.
وی با بیان اینکه روستاهای خالی از سکنه و 
کشاورزان مهاجر به منظور جلب مشارکت در 
بحث مبارزه با ســن غالت شناسایی شدند، 
ادامه داد: کشت های گلخانه ای 6.5هکتار، 
باغــات دیم در اراضی شــیبدار 4۰ هکتار، 2 
هکتار کشت زعفران و کشت گیاهان دارویی 

5۰ هکتار توسعه یافت.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان اسدآباد با 
اشاره به اینکه طرح سرشاخه کاری گردو 3۰ 
هکتار اجرا شــد، گفت: 2 مورد طرح یاوران 

تولید در باغات و گلخانه ها اجرا شد.
مرادی با بیان اینکه تعداد 4۱دستگاه تراکتور 
سبک و ســنگین بین کشاورزان توزیع شد، 
اظهار کــرد: هفت میلیــون و پانصد و نود و 
یک هزار و 742 هزار لیتر سوخت کمباین از 

ابتدای سالجاری انجام شده است.  
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان اسدآباد از 
اجرای ۱۱36 هکتار تجهیز و نوسازی اراضی 
در طی 42 سال خبر داد و گفت: ۱۱4 کیلومتر 
کانال آبیاری عمومی و ۹ رشته بند انحرافی 

در طی 42 سال احداث شده است.
مــرادی با بیان اینکه در ۱۸7 هکتار از اراضی 
شهرســتان تثبیــت مالکیت و صدور ســند 
اراضی کشــاورزی انجام شده است، اضافه 
کرد: بر  ۱۰7 مــورد مجوزهای تغییر کاربری 
تبصره یک ماده یــک و ۱4۰ مورد تبصره 4 

ماده یک نظارت شد.
وی با اشــاره به اینکه ۹۹ مورد ثبت شکایات 
تغییــر کاربــری غیرمجاز و اجــرای احکام 
قطعی کیفری و حقوقی صورت گرفته است، 
بیــان کرد: بیــش از ۸ مجــوز دام و طیور و 
شــیالت صادر و بیــش از ۱5 مــورد پروانه 

بهره برداری صنعتی صادر و تمدید شد.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان اسدآباد با 
بیان اینکه تولیدات دامی در پایان سال ۹۸ 
به میزان 3۸ هزار و 432 تن رســید، اذعان 
داشت: تعداد واحدهای صنعتی دام و طیور 

موجود در شهرستان ۱۹3 مورد است.
مرادی با اشــاره به اینکه ۱۰ واحد در ســال 
عملکرد مرغداری های گوشــتی را ارزیابی و 
رکوردگیری کیرد، اضافه کــرد: جوجه ریزی 
واحد های مرغ گوشــتی 4 دوره در ســال، 
نظارت بــر احداث و تعمیر اســتخرهای دو 
منظــوره بیش از 2۰ واحد در ســال، توزیع و 
رهاسازی بیش از 4۰ هزار قطعه در سال بچه 
ماهی قزل آال و کپورترویجی و آزاد و اصالح 
نژاد گوسفند و تلقیح مصنوعی بیش از هزار 
راس در ســال از دیگر اقدامات انجام شــده 

توسط این سازمان است.

دغدغه

صدور 7 هزار 670  تن مجوز 
تا پایان آذر 

مدیر جهاد کشــاورزی 
تویسرکان  شهرســتان 
بــا بیان اینکه در ســال 
57 هیچ ســامانه  نوین 
آبیــاری در شهرســتان 
فعــال نبود، گفــت: در 
برنامه اول توسعه یعنی 
بیــن ســال های 67 تا 
72، 2۰۰ هکتار و در سال ۹۹ یعنی برنامه ششم 
توسعه  بالغ بر هزار و 4۰۰ هکتار و در مجموع طی 
42 ســاِل انقالب اسالمی ۸ هزار و 547 هکتار 

سامانه نوین آبیاری ایجاد شد.
مسعود اکبری با اشاره به اینکه هیچ فعالیتی در 
زمینه تجهیز و نوسازی اراضی در سال 57 صورت 
نگرفتــه بود، اظهــار کرد: قبل از برنامه توســعه 
)ســال های 5۸ تا 66(، 5۰ هکتار؛ در برنامه اول 
توســعه ۱5۰ هکتار، در برنامه ششم توسعه ۱4۰ 
هکتار و مجموعا در 42 ساِل انقالب اسالمی 53۰ 
هکتار تجهیز و نوسازی اراضی انجام شده است.

مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان تویسرکان در 
مــورد کانال های آبیاری نیــز تصریح کرد: هیچ 
کانال آبیاری عمومی در ســال 57 احداث نشد؛ 
قبل از برنامه توســعه ۱2 کیلومتر، در برنامه اول 
توســعه )ســال های 67 تا 72( یازده کیلومتر، 
برنامه ششم توسعه ۱۱ کیلومتر و مجموعا در 42 
ســال انقالب اسالمی ۱۰۸ کیلومتر احداث کانال 

آبیاری عمومی صورت گرفته است. 
اکبری با بیان اینکه مرمت و احیا قنوات تا قبل 
از انقالب اسالمی انجام نشده بود، تشریح کرد: 
قبــل از برنامه توســعه )ســال های 5۸ تا 66( 
۱3۰ رشــته، در برنامه اول توســعه )سال های 
67 تا 72( 64 رشــته، در برنامه ششم توسعه 
)سال های ۹4 تا ۱4۰۰( 45 رشته و مجموعا در 
42 سال انقالب اسالمی 42۰ رشته قنات مرمت 

و احیا شده است. 
اکبــری با اشــاره به اینکه ســطح زیرکشــت 
محصــوالت گلخانــه ای، ســبزی، صیفــی و 
محصوالت گلخانه ای زینتی از ســال 57 تا  77 
در شهرستان صفر بوده اســت، بیان کرد: در آن 
ســال ها هیچ کشــت گلخانه ای انجام نشــده 
اســت؛ اما تا پایان آذر ماه ســال ۹۹ جمعا 22 
هکتار سطح زیر کشــت محصول گلخانه ای در 

شهرستان تویسرکان ایجاد شد.
وی با بیان اینکه سطح زیر کشت گل محمدی در 
شهرســتان تا پایان آذر ماه ۹۹، 27 هکتار است، 
ادامه داد: میزان تولید این محصول در شهرستان 

2 تن در هر هکتار گل است.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان تویسرکان 
سطح زیر کشت زعفران در شهرستان تا پایان آذر 
ماه سال جاری را ۱4 هکتار دانست و خاطرنشان 
کــرد: میزان تولید این محصــول 4.5 کیلوگرم 
در هکتار اســت و همچنین 7 واحد تولید قارچ 
خوراکــی با تولید 2۰ تا 25 کیلوگرم در متر مربع 

فعال هستند.
اکبــری تصریح کرد: در زمینه سرشــاخه کاری 
درختــان گردو با انجام ۱۰4 هــزار پیوند تا پایان 
سال ۹۸، 67 هزار پیوند تا پایان خرداد ماه سال 
۹۹ و در مجموع ۱7۱ هزار پیوند با مشــارکت ۱۰۰ 
پیوند زن در ســطح باغات گردوی شهرســتان 

انجام شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان تویسرکان با 
بیان اینکه ســطح زیر کشــت مبارزه با آفات و 
بیماری ها ۸۸۰ هزار هکتار در ســطح شهرستان 
اســت، اضافه کرد: ســطح زیر کشــت مبارزه 
بیولوژیــک ۸ هــزار هکتار اســت و یــک مورد 
کلینیک خصوصی مبارزه با آفات در شهرستان 

طی سال های پس از انقالب ایجاد شده است.
وی در مورد سایر فعالیت های شاخص شهرستان 
تویسرکان در زمینه نباتات گفت: برگزاری تعداد  
2 هزار 6۰۰ دوره های آموزشی ترویجی، 5۱ هزار 
تعداد افراد شــرکت کننده در دوره های آموزشی 
ترویجی، ایجاد 3 مورد تشــکل های روستایی 
زنان، ایجاد ۱۰ مورد تشــکل های تولیدی، ایجاد 
6۰ مــورد مــزارع الگویی ترویجــی تحقیقاتی، 
ساخت ۱5 ساعت برنامه های رادیویی-تلوزیونی 
و چاپ ۸ هزار و 2۰۰ مورد مقاالت و بروشورهای 
ترویجی از فعالیت های شــاخص طی 42 سال 

گذشته است.
اکبری بیان کرد: تا پایان آذر ماه سال۹۹، میزان 
7 هزار 67۰  تن مجوز فراوری، ذخیره ســازی و 
نگهداری موادغذایی شامل  بسته بندی قند و شکر 
و گردوی فراوری شده، بسته بندی انواع گیاهان 
دارویی، بسته بندی اسانس خوراکی، تولید انواع 
عرقیات گیاهی و نوشابه بر پایه عرقیات گیاهی، 
تولید گلوتن گندم، انواع فراورده های جایگزین بر 
پایه سویا، تولید انواع بستنی بر پایه شیر، انواع 
دمنوش، پودر قهوه و انواع نوشیدنی فوری بر پایه 

قهوه صادر شده است.

مطالبه ک و امور فنی و مهندسی سازمان مطرح کرد: مدیر آب، خا

استان همدان رتبه سوم کشور در اجرای سامانه های نوین آبیاری
کشاورزی محور توسعه و امنیت غذایی است؛ 
مهم تریــن رســالت بخش کشــاورزی ایجاد 
امنیت غذایی یعنی تامین غذای سالم، کافی 
و در دسترس است. در این راستا بهره برداری 
از منابع تولید، باید به نحوی باشــد که ضمن 
حفظ محیط زیســت، به منابع نســل آتی نیز 

لطمه وارد نشود. 
مدیر آب، خاک و امور فنی و مهندسی سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان همدان با بیان اینکه 
استان همدان به عنوان یکی از استان های مهم 
و تاثیرگذار در فعالیت های بخش کشــاورزی 
از دیرباز بوده اســت، اظهار کرد: این استان با 
دارا بودن شــرایط اقلیمی، آب و هوا مناسب، 
ذخائر ژنتیکی و همچنین بهره برداران با تجربه 
و دانش فنی باال، از قطب های کشاورزی کشور 

محسوب می شود.
امیــر الهوتیان بــا بیان اینکــه هدف اصلی 
ســامانه های نوین آبیاری، افزایش راندمان 
کاربــرد آبیــاری و بهــر  وری آب و خاک در 
مزرعه اســت، اضافه کــرد: حفاظت کمی و 
کیفــی منابع آب و خاک و پایــداری تولید 
محصــوالت کشــاورزی در راســتای تأمین 
امنیــت غذایی از دیگر اهداف ســامانه های 

نوین آبیاری است.
مدیــر آب، خــاک و امــور فنی و مهندســی 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان همدان 
تصریح کرد: ســامانه های نوین آبیاری با دارا 
بودن قابلیت های ویژه و اثربخشی قابل توجه 
در ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیســت 
محیطــی، به عنوان یک ابزار کارآمد و موثر در 
ارتقاء بهره  وری آب کشاورزی با استفاده بهینه 
از منابــع پایه، در قالــب یکی از اصلی ترین و 
اولویت دارترین پروژه های اقتصاد مقاومتی 

در سطح کشور و وزارت متبوع است.
الهوتیان با بیان اینکه اجرای این ســامانه ها 
در کشــور تاکنون توانســته اســت به هدف 
ارتقــا بهــره وری  ســت یابد و زمینــه را برای 
اهداف امنیت غذایی و توســعه پایدار فراهم 
ســازد،گفت: ارتقا بهر ه  وری منابــع با ارزش 
ســرمایه ای مانند خاک، انرژی و آب  موجب 

کاهش مصرف نیز می شود.
مدیر آب، خاک و امور فنی و مهندسی سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان همدان با بیان اینکه 
اســتان همدان در اجرای ســامانه های نوین 
آبیاری در سال های گذشته جزه رتبه های اول 
و دوم کشور بوده است، اضافه کرد: از مجموع 
256 هزار هکتار اراضی آبی اســتان، ۱۹5 هزار 
هکتارآن اراضی مســتعد آبیاری بــوده که تا 
اکنون ۱45 هزار هکتار آن مجهز به سامانه های 
نویــن آبیاری   معادل 7۹.5 درصد اســت که 
سالیانه 6۸2 میلیون متر مکعب صرفه جویی 

آب را در پی دارد.
وی افزود: 25 درصد اراضی آبی کشــور و 55 
درصــد اراضی آبی اســتان همــدان مجهز به 

سامانه های نوین آبیاری شده است.
الهوتیــان با اشــاره به اینکه اســتان همدان 
با اجــرای ۱4۱ هزار و 24 هکتار ســامانه های 
نوین آبیاری رتبه سوم در کشور را دارد، اذعان 
داشت: با توجه به سطح اراضی آبی هر استان 

نیز رتبه اول کشور را کسب نموده است.
مدیر آب، خاک و امور فنی و مهندسی سازمان 
جهاد کشاورزی استان همدان بیان کرد: سهم 
کمک بالعوض دولت برای اجرای سامانه های 
نوین آبیاری در سال ۹۸، ۸5 درصد بوده است 

که 63 درصد آن محقق شد.
الهوتیــان اظهار کرد: میزان ســقف پرداخت 
کمک بالعوض دولت در سال ۹۸  برای روش 
آبیــاری قطــره ای ۱75 میلیون ریــال، بارانی 
کالســیک ۱۰5 میلیــون ریال، ماشــین های 
آبیاری ۱5۰ میلیون ریال و کم فشار 7۰ میلیون 

ریال است.
وی بــا بیــان اینکه از مجمــوع ۱5 هزار و 25 
کیلومتــر کانال آبیاری ســنتی هــزار و ۱۹3 
کیلومتر آن  معــادل ۸ درصد به صورت بتنی 
و یا ســنگی بتنی پوشش داده شده است که 
راندمان انتقــال آب را تــا ۸۰ درصد افزایش 

می دهد.  
مدیــر آب، خــاک و امور فنی و مهندســی 
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان همدان 
تشــریح کرد: از مجمع 32 هزار هکتار اراضی 
مطالعه شــده، ۱5 هــزار و 274 هکتار در ۱۰ 
تعاونــی تولید عملیات آب و خاک شــامل 
راه های دسترســی به مــزارع خطوط انتقال 
آب و یکپارچــه ســازی و همچنیــن اجرای 
ســامانه های نویــن آبیــاری در آن ها انجام 
شــده اســت که به علت یکپارچه ســازی و 

تجمیــع قطعــات کوچک به بزرگتــر الگوی 
کــش در این اراضی اجرا و عالوه بر افزایش 
راندمان آبیاری باعث افزایش تولید در واحد 

سطح نیز شده است.
وی با بیان اینکه اســتان همدان دارای 2 هزار 
و 477 رشــته قنات فعال دارد، گفت: تا کنون 
۸۱7 رشــته از این قنوات طی سنوات گذشته 
احیا، مرمت و بازســازی و باعــث پایداری و 

استحکام این بناها شده است. 
الهوتیان با اشــاره به اینکه مســاحت اراضی 
تحت پوشش شبکه فرعی حوضه آبریز کرخه 
) خارج از خوزســتان ( استان همدان 7 هزار 
و ۸3۰ هکتاراســت، اذعان داشت: هزار هکتار 
آن در قالب موافقتنامه های استانی در سنوات 
قبل اجرا شــده و دو هزار هکتــار آن در قالب 
موافقتنامه ملی انجام شــده اســت و 4 هزار 
و ۸3۰ هکتــار آن در صــورت تصویب اعتبار از 

محل ملی اجرا خواهد شد.
وی افــزود: بــا اجرای کلیــه طرح های آب و 
خاک، افزایش راندمــان آبیاری از 44 درصد 
کشور اســتان همدان به 4۸/7 درصد رسیده 
کــه خروجی آن کاهش مصرف آب و افزایش 

تولید در واحد سطح شده است. 
مدیر آب، خاک و امور فنی و مهندسی سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان همدان با بیان اینکه 
هــزار و 6۱۰ هکتار اجرای ســامانه های نوین 
آبیاری در سطح استان تا پایان سالجاری باید 
انجام و افتتاح شــود، تاکید کرد: 2۰ کیلومتر 
احیــا و مرمت قنــوات، ۱۰ کیلومتر کانال های 
آبیــاری عمومی، 5۰ کیلومتــر احداث راه های 
بیــن مــزارع، ۱۰۰ هکتار اجــرای عملیات آب 
و خاک در عرصه تشــک های کشــاورزی در 
اســتان و ۱۰۰ هکتار تجهیز و نوســازی اراضی 
زیر ســدهای مخزنی و 5۰ هکتار ســاختمان 
شبکه آبیاری و زهکشــی حوضه کرخه خارج 

از خوزستان در شهرستان نهاوند تا پایان سال 
اجرا و افتتاح خواهد شد.

الهوتیان با بیان اینکه حدود 53 هزار هکتار از 
اراضی دارای سامانه های نوین آبیاری فرسوده 
و یا فاقد بهره وری مناسب هستند، گفت: هدر 
رفت آب در این سیســتم های فرســوده قابل 
توجه اســت؛ لذا با تخصیص مبلغ محدودی 
بصــورت یارانه قابلیت ارتقا به سیســتم های 
جدیــد را پیــدا و از هدر رفــت آب جلوگیری 

خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اعتبارات استانی علی رغم 
افزایش هزینه ها کاهش یافته اســت، ادامه 
داد: کاهــش اعتبــارات باعث کوچک شــدن 
نتیجه کار و طوالنی شدن مدت تکمیل وهزینه 

تمام شده پروژه ها می شود.
الهوتیان بــا بیــان اینکه باز گشــایی ردیف 
اعتبــار تســهیالتی بــه منظور احیــا و مرمت 
قنوات خصوصی و انتقــال آب با لوله باید در 
دســتور کار قــرار گیرد، اضافه کــرد: در قانون 
توزیع عادالنه آب مصوب ســال ۱36۹ متولی 
قنــات نامشــخص و هیچ گونه اشــاره ای به 
جهاد کشــاورزی به عنوان متولی نشده است؛ 
در حالیکه کلیه مشــکالت مربوط به مســائل 
حقوقی و باز سازی آن به این وزارتخانه ارجاع 

داده می شود.
وی ضمن اشــاره به اینکه بــا توجه به ترکیب 
کمیســیون رســیدگی و صدور پراونه ها باعث 
شــده که نظــرات عضوکشــاورزی در نتیجه 
تصمیمات بی تاثیر باشــد، اظهار کرد: اعتباری 
از محل طرح های تجهیز و نوســازی سنتی و 
راه های بین مزارع طی سال های اخیر تصویب 

نشده است.
مدیر آب، خاک و امور فنی و مهندسی سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان همدان به تعدادی از 
مشکالت موجود اشــاره و تاکید کرد: مشکل 
تعدد احداث ایستگاه های پمپاژ ثانویه و عدم 
امکان ثبت آن ها در ســامانه ســاماب و بروز 
مشــکل برای بهره بــرداران چاه ها و منابع آبی 
مشــترک به منظــور تامین برق مــورد نیاز از 

مشکالت موجود است.
وی بــا بیــان اینکــه اعتبــار الزم جهت برقی 
نمودن چاه های کشــاورزی علی رغم برگزاری 
جلســات و ابالغ دســتور العمل های موردنیاز 
وســرمایه گذاران متعــدد به اســتان تامین 
اعتبار نشــده است، ادامه داد: تاخیر در پاسخ 
اســتعالم دبی آب های سطحی توسط شرکت 
آب منطقــه ای و اخــذ حق آبه از کشــاورزان  
قبــل صدور مجوز برداشــت که ایــن موضوع 
باعث انصــراف از طراحی توســط متقاضیان 
شــده است، از دیگر مشکالت موجود به شمار 

می روند.

کشاورزی

اختصاص 1۵ هزار تن نهاده دامی به استان

همدان پایلوت کشت های گلخانه ای 
کشور می شود

اســتاندار همدان با اعالم اینکه همدان پایلوت کشــت های گلخانه ای کشور می شود گفت: بر 
اساس سند راهبردی توسعه همدان، 2۱۰ هکتار گلخانه در مدت 3 سال در استان همدان ایجاد 
می شود. سید سعید شاهرخی در جریان بازدید از بازدید از روند اجرای طرح مسکن محرومان 
روستای حاتم آباد از توابع شهرستان کبودرآهنگ اظهار داشت: این طرح شامل احداث 2 هزار 
واحد مسکن روستایی است که تابستان امسال با حضور دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور کلنگ زنی شد و هم اکنون با پیشرفت خوبی در دست 
اقدام اســت. وی همچنین در مراسم کلنگ زنی مجتمع 2۰ هکتاری گلخانه کوریجان با اعالم 
اینکه همدان پایلوت کشت های گلخانه ای کشور می شود، گفت: بر اساس سند راهبردی توسعه 

همدان، 2۱۰ هکتار گلخانه در مدت 3 سال در استان همدان ایجاد می شود.
اســتاندار همدان با قدردانی از مشارکت بخشی خصوصی برای اجرای پروژه عنوان کرد: سرانه 
گلخانه های همدان از ۱۰7 هکتار به ۱74 هکتار رسیده است و امروز روستای کوریجان به عنوان 
روســتای پایلوت و نمونه و همچنین اســتان همدان نیز به عنوان استان پایلوت کشت های 
گلخانه ای کشور معرفی شده اند. وی همچنین از صدور اخذ مجوز سرمایه گذاری 33۰ میلیارد 
تومانی در سدگرین نهاوند خبر داد و بیان کرد: مجوز ماده 56 این پروژه از طرف دولت تدبیر و 
امید صادر شده است و به زودی ادامه عملیات اجرایی این پروژه به صورت ویژه آغاز می شود. 
شاهرخی اظهار داشت: این اقدام دولت با پیگیری های زیاد به سرانجام رسیده است و کمک 

بزرگی در عرصه خدمت به مردم شهرستان نهاوند محسو می شود.
رئیس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان همدان نیز از اختصاص ۱5 هزار تن نهاده دامی به 
دامداری های استان خبر داد و گفت: این سهمیه مختص دام های سبک و سنگین غیرصنعتی 
است. منصور رضوانی جالل در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: این سهمیه شامل ذرت، جو و سویا 

است که به صورت کنستانتره و نهاده در اختیار دامداران استان قرار می گیرد.
او تاکید کرد: این میزان نهاده مختص دام های ســبک و سنگین سنتی است و دامداری های 

صنعتی باید از طریق سامانه »بازارگاه نهاده های دامی« خوراک مورد نیاز خود را تهیه کنند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان با بیان اینکه این سهمیه تنها نیمی از نیاز دام های 
اســتان را تأمین می کند، گفت: تأمین نهاده ها در ســامانه بازارگاه به روال عادی بازگشته و از 
مشــکالت این سامانه کاسته شده اما هنوز در بخش حمل و نقل محموله ها مشکالتی وجود 
دارد. رضوانی جالل خاطرنشــان کرد: در این راستا دادستانی، دستگاه های نظارتی و معاونت 
پیشــگیری از مفاســد اقتصادی نیروی انتظامی وارد عمل شــده اند تا موانع ارسال محموله 
نهاده های دامی برداشته شود. او از بهبود وضعیت مرغداری های استان از نظر خرید نهاده خبر 
داد و افزود: خوراک مورد نیاز این واحدها از طریق سامانه بازارگاه در اختیارشان قرار می گیرد. 
ســال گذشــته بود که عرضه جو، ذرت و کنجاله سویا به ســامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی 
منتقل شــد تا چوب داللی را از البه الی چرخ خوراک دام و طیور بردارد و تغذیه ارزان و آســان 
را به مرغداران و دامداران برســاند. این ســامانه به رغم چشم انداز عالی با مشکالتی همچون 
کافی نبودن ســهمیه نهاده به دامداران و مرغداران و تأخیر در ارســال محموله ها روبروست که 
نارضایتی تولیدکنندگان را به دنبال داشت. بی میلی مرغداران برای جوجه ریزی، کمبود گوشت 
مرغ و افزایش بی رویه قیمت این فرآوره در روزهای گذشــته را می توان ناشــی از همین کم و 
کاســتی های سامانه بازرگاه دانست. اســتان همدان دارای یک میلیون و 72۹ هزار رأس دام 

سبک و سنگین است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان اعالم کرد:

افزایش میزان تولیدات دامی
استان همدان طی 41 سال

معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان همدان به وضعیت دام و 
طیور موجود استان پرداخت و گفت: استان همدان از نظر دارا 
بودن گاو و گوســاله رتبه 7 کشور، گوسفند و بره رتبه ۱4 و بز و 

بزغاله رتبه 25 کشور را دارد.
علی دولو با بیان اینکه جمعیت گاو و گوســاله استان در سال 
57، حدود 5۰ هزار راس بوده اســت، اظهار کرد: جمعیت گاو و 
گوساله استان با رشد 7۰۰ درصدی در سال ۹۸ به تعداد 3۸4 
هزار و 7۸6 راس معادل 4.5 درصد از دام سنگین کشور رسید 

و توانست رتبه 7 کشور را به خود اختصاص دهد.
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی استان 

همدان با اشاره به اینکه جمعیت گوسفند و بره استان در سال 57 حدود 335 هزار راس 
بوده اســت، بیان کرد: جمعیت این جانداران با رشــدی 27۰ درصدی در سال ۹۸ به یک 
میلیون و 23۹ هزار و ۸۸7 راس معادل 2.۸ درصد از دام ســبک کشور رسید و توانست 

به رتبه ۱4 کشور برسد.
وی با بیان اینکه جمعیت بز و بزغاله استان در سال 57 حدود 3۱۰ هزار راس بوده است، 
اضافه کرد:  جمعیت آن ها با رشــد معکوس 65 درصدی، در سال ۹۸ به تعداد ۱۰5 هزار 

و 62۹ راس معادل ۰.7 درصد و رتبه 25 کشور رسید.
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان همدان با اشاره به میزان 
تولید شیرخام استان در سال 57 گفت: میزان تولد شیرخام استان در آن سال 67 هزار 

و 4۱۸ تن بود که در سال ۹۸ به 3۸6 هزار و 522 تن رسیده است.
وی افزود: این میزان افزایش گویای رشــدی 473 درصدی است و در حال حاضر 3.6 

درصد از تولید کشور و رتبه دهم را دارد.
دولو با بیان اینکه میزان گوشت قرمز تولیدی استان در سال 57 ، 6 هزار و 2۰۰ تن بوده 
است، خاطرنشان کرد:میزان تولید این محصول در سال ۹۸ به 3۰ هزار و ۸2۱ تن رسیده 
که نشان از رشد 3۹7 درصدی است و در حال حاضر 3.6 درصد از تولید کشور و رتبه نهم 

را به خود اختصاص داده است.
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان میزان تولید گوشت 
مرغ استان در سال 57 را 5۰۰ تن دانست و یادآور شد: میزان تولید این محصول در سال 
۹۸ به 77 هزار و ۸2۱ تن رســید که نشــان از رشدی  ۱5 هزار و 464 درصدی است و در 

حال حاضر 2.2 درصد از تولید کشور و رتبه ۱5 کشور را در اختیار دارد.
دولو در مورد میزان تولید تخم مرغ اســتان گفت: میزان تولید تخم مرغ اســتان در سال 
57، 7۰۰ تن بوده است و در سال ۹۸ به 3۱ هزار و ۸۱2 تن رسید؛ این میزان از افزایش 
تولید نشــان از رشــدی 4 هزار و 445 درصدی دارد و در حال حاضر ۱.7 درصد از تولید 

کشور و رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داده است.
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان همدان اضافه کرد: میزان 
تولید عســل 3 هزار و 477 تن است که ســه درصد از تولید کشور و رتبه هشتم کشور را 

به خود اختصاص داده است.
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a l v a n d . w e e k l y

کید بر زالو درمانی تنها با  تا
تجویز پزشک 

مدیــر گروه آموزشــی 
دانشــگاه  ایرانی  طب 
علوم پزشــکی همدان 
از شــهروندان خواست 
بــه صالحدیــد خــود 
درخواست زالو درمانی 
از یــک پزشــک یــا 
درمانگــر نکنند چراکه 

زالو درمانی تنها با تجویز خود پزشــک مفید 
است.

دکتر مامک هاشــمی در گفتگو با ایرنا بیان 
کرد: شهروندان تنها در مراکز درمانی و مطب 
نسبت به زالو درمانی اقدام کنند و عطاری ها 
و سایر مکان ها را برای این کار انتخاب نکنند.

وی اضافه کــرد: همچنیــن در صورت بروز 
عوارض پــس از زالو درمانــی باید به همان 
پزشــک مراجعــه کــرد چراکه بســیاری از 
پزشــکان عمومــی و متخصــص، اطالعات 
علمــی و تجربه الزم را دربــاره زالودرمانی و 

عوارض آن ندارند.
مدیر گروه آموزشــی طب ایرانی دانشــگاه 
علوم پزشــکی همدان تاکید کــرد: احتمال 
بروز عوارضی پس از زالو درمانی در بدن بیمار 
وجود دارد که این عوارض خطرناک نیستند 
اما شــماری از بیماران به علــت بروز ترس 
و نگرانی به پزشــکان فاقــد تخصص طب 
ســنتی مراجعه می کننــد و آنها نیز به علت 
نداشتن تجربه اقدامات درمانی غیر ضروری 
انجام داده و باعث دردسر برای بیمار و مرکز 

درمانی می شوند.
هاشــمی درباره کاربردها، عوارض و خطرات 
زالو درمانی گفت: زالو کاربردی هایی در طب 
سنتی ایرانی و پزشــکی جدید دارد که این 
کاربردهــا در پزشــکی جدیــد بیش از طب 

سنتی است.
وی یادآوری کرد: در گذشته از زالو تنها برای 
خارج کردن خون از بدن اســتفاده می شــد 
همچنین در بخشــی هایــی از اعضای بدن 
نظیر انگشــت کــه موقعیــت آناتومیک آن 
امکان قرار دادن لیوان برای حجامت را نمی 

داد از زالو استفاده می کردند.
مدیر گروه آموزشی طب ایرانی دانشگاه علوم 
پزشــکی همدان اظهار داشت: دستاوردهای 
علوم جدید گویای این اســت که زالو عالوه 
بر خارج کردن خون از بدن، در حین مکیدن 
خون بزاق زالو به بدن انســان وارد شــده که 
این ُبزاق دارای مواد متعدد با کاربرد دارویی 

و درمانی برای بدن است.
هاشــمی ادامه داد: بنابراین در حال حاضر 
بســیاری از مواقع از زالو نه برای خونگیری 
بلکه برای استفاده از مواد دارویی موجود در 

ُبزاق آن استفاده می کنند.
وی بیان کرد: برخی در اســتفاده از زالو دچار 
افراط و تفریط شــده یعنی زالو  برای درمان 
بیماری برخی افراد مفیــد بوده اما به علت 

ترس از آن استفاده نمی کنند.
مدیر گروه آموزشــی طب ایرانی دانشــگاه 
علوم پزشــکی همدان اضافه کرد: همچنین 
زالــو برای برخــی بیماری ها نیــز کاربردی 
نــدارد اما افراد خودســرانه به یک پزشــک 
یا غیر پزشــک مراجعه کرده و درخواســت 
زالــو درمانی کرده یا زالــو را تهیه و در منزل 

استفاده می کنند.
هاشــمی تاکید کرد: هر چند استفاده از زالو 
یک روش برای درمان بیماری محسوب می 
شــود اما زالو کاربردهــا و منع مصرف های 
خــود را دارد و چنانچــه غیراصولی و بدون 
تجویز پزشک اســتفاده شود نه تنها بی اثر 
بوده بلکه آسیب و ضررهایی به همراه دارد.

وی بیــان کــرد: بنابراین زالــو درمانی نباید 
به درخواســت بیمار بلکه با تجویز پزشــک 
متخصص طب ســنتی یا پزشک عمومی که 

دوره طب سنتی را گذرانده صورت گیرد.
مدیر گروه آموزشــی طب ایرانی دانشــگاه 
علوم پزشــکی همدان با بیان اینکه مراجعه 
به افــراد غیرپزشــک و عطارها بــرای زالو 
اندازی توصیه نمی شود افزود: ممکن است 
افراد بدون تخصــص با رعایت نکردن نکات 
بهداشتی و بدون توجه به مفید یا مضر بودن 
زالــو درمانی بــرای بیمار، با انجــام این کار 

آسیب هایی به بدن او بزنند.
دکتر هاشــمی گفت: چندی پیش کلیپی در 
فضای مجازی منتشــر و فردی مدعی شد 
که پای یک بیمار دارای زخم مزمن به خاطر 
اســتفاده از زالوی ســمی و دارای زهر، باید 
قطع شود اما پشت پرده این ماجرا این بود 
که فرد به انسداد عروقی مزمن مبتال بوده و 
چندین ماه برای درمان مراجعه نکرده است.

وی افزود: همچنین ایــن بیمار به یک غیر 
پزشــک برای زالو درمانی مراجعه کرده بود 
هر چنــد قطع پای او به خاطــر زالو درمانی 
نیســت بلکه به علت مراجعه دیر هنگام به 

پزشک است.

امنیت

82 کیلومتــر کمربنــد حفاظتی 
در اراضــی ملی همدان

بخشی از اراضی ملی یا دولتی که به صورت 
غیر قانونی تصرف و ساخت و ساز می شود 
در آن دو حالــت به وجــود می آید یکی در 
مورد اراضــی زراعی و باغی که اجازه تغییر 
کاربــری در آن وجود ندارد و آن ها را بدون 
انجام فرایندهای قانونــی تبدیل می کنند؛ 
اما در اراضــی ملی و دولتی این اتفاق می 
افتــد. در اینجا نیاز بــه بحث قانونی وجود 
دارد؛ اما در برخی مــوارد تعارضاتی داریم 
که ضرورت تنقیح )هم پوشــانی( قوانین 

یک امر ضروری به نظر می رسد.
هرجایی که تصرف غیر مجاز داشته باشیم 
اگــر به یک متصــرف مراجعــه کنیم یک 
مجوز از یک دستگاه دارد علتش این است 
که قانون آن دســتگاه احتمااًل بدون توجه 
به قوانین به او این اجازه را داده اســت یا 
اینکــه تخلفی در دســتگاه صورت گرفته و 
مجوز را داده اســت. قانون هــا باید با هم 
هماهنگی داشــته باشــند. تنقیح قوانین، 
برنامه ریزی و هماهنگی دستگاه ها، توجه 
بــه ارزیابی محیط زیســتی بــرای اجرای 
کارهــا و مراجعی که واگــذار می کنند باید 

مد نظر قرار گیرند.
قوانین اراضی ملی و دولتی ما نســبت به 
قبل از انقالب چند برابر شــده است و این 
امر مثبتی نیســت چــون احتمال تعارض 
قوانین وجود دارد. با تقویت دســتگاه های 
مجری و حاکمیتی مثل ســازمان جنگل ها 
اقــدام به موقــع ما و دســتگاه قضایی در 
خصوص صــدور رأی می تواند در مبارزه با 

زمین خواری کمک کند.
حال اجرای پروژه کمربند حفاظتی به ویژه 
در مناطقــی که در معرض فشــار مضاعف، 
تخریــب و تجاوز قرار دارد، اهمیت ویژه ای 

دارد.
ایجــاد کمربند حفاظتــی در حقیقت نوعی 
مرز کنترلی اســت تا در قالب فعالیت هایی 
از قبیــل حفــر کانــال و ایجــاد خاکریز، 
حصارکشی و فنس کشی، نصب بنچ مارک 
و بطــور کلی ایجاد حائل در بین عرصه های 
منابــع طبیعی و مســتثنیات مردم مانعی 
در برابر افراد ســودجو بوجود آورده که این 
خود در کاهش میزان تصرفات و تجاوزات 
بــه عرصه هــای منابع طبیعی و بهداشــت 

قضایی نقش ارزنده ای داشته است.

ایجاد 8۲ کیلومتــر کمربند حفاظتی در  ��
عرصه های طبیعی

در همیــن راســتا رییــس اداره حفاظت 
و  طبیعــی  منابــع  اداره کل  حمایــت  و 
آبخیــزداری اســتان همــدان از ایجاد ۸2 
کیلومتــر کمربند حفاظتــی در عرصه های 
طبیعی و اراضی ملی این اســتان تا پایان 

امسال، خبر داد.
گــودرز کیانــی در گفت وگو بــا ایرنا اظهار 
داشــت: برای ایجاد این کمربند حفاظتی 
حدود ۱4 میلیارد ریــال اعتبار پیش بینی 
شــده که در صــورت تخصیــص و تأمین 

بودجه، طرح به طور کامل اجرا می شود.
کیانی با اشــاره به اینکه به طــور میانگین 
ســاالنه 36 کیلومتر کمربند حفاظتی )طی 
چهــار ســال گذشــته( در اســتان همدان 
ایجاد شــده اســت، افزود: این میزان در 
ســال جاری با ایجــاد ۸2 کیلومتر کمربند 
حفاظتــی بیش از 2 برابر افزایش داشــته 

است.
وی، احــداث کمربنــد حفاظتــی را دیواره 
تفکیــک اراضی ملی و مســتثنیات مردم 
دانســت و هــدف از اجرای طــرح کمربند 
حفاظتــی را تثبیت حد و مــرز منابع ملی 
و مســتثنیات اشــخاص، پیشــگیری از 
تجاوز احتمالی به اراضی ملی، تســهیل در 
پاسخ دهی استعالم ها، کاهش هزینه های 
قضائی پرونــده، افزایش تــوان حقوقی، 
داشتن صرفه اقتصادی و تشخیص آسان 
عرصه های ملی با اراضی اشــخاص عنوان 

کرد.
کیانی اظهار داشت: ایجاد کمربند حفاظتی 
در اراضی بــا ارزش ملکی زیاد که احتمال 
تعــرض و ســودجویی افراد وجــود دارد، 

همواره در اولویت قرار داشته است.
به گفتــه وی، تأمین منابــع اعتباری الزم 
امکان اجــرای کامل طرح کمربند حفاظتی 
در اراضــی ملی اســتان همــدان را فراهم 
می کند. وسعت اراضی ملی استان همدان 

بیش از ۸۰۰ هزار هکتار است.

خدمت

اجتامعی

  تنها شرکت صنایع تبدیلی سیب زمینی استان چه سرنوشتی پیدا کرد؟

21 میلیارد تومان طلب تامین اجتماعی چه شد؟
فروختند و تمام!؟ 

شرکت صنایع تبدیلی سیب زمینی الوند )سهامی 
خاص( به شماره ثبت ۸77 در تاریخ تأسیس  
۱4 بهمــن ســال ۱354 تأســیس می شــود. 
ســرمایه ثبتی به استناد سامانه دسترسی آزاد 
به اطالعات شرکت های ثبتی ایرانی در بهمن ماه 
۸۱ بیش از 4 میلیارد و 7۰۰ میلیون تومان و در 
تیرماه سال ۸4 بیش از ۸ میلیارد و 4۰۰ میلیون 

تومان بوده است.

فروش شرکت 8 میلیاردی به قیمت ۲ میلیارد  ��
و 400

 این شــرکت که در مســیر خصوصی سازی به 
ســازمان تامین اجتماعی واگذار شده بود سال  
۸3 توسط تأمین اجتماعی به فروش می رسد؛ 
ثمن معامله که ظاهرًا کمتر از سرمایه ثبت شده 
شــرکت هم بــوده توســط خریــدار به صورت 
کامل پرداخت نشــده )ظاهرا کل مبلغ حدود 2 
میلیارد و 4۰۰ میلیــون بوده که 4۰۰ میلیون آن 
پرداخت شده است( و 2 میلیارد از آن به صورت 

بدهی باقی می ماند. 

4 سال فعالیت 5 سال تعطیلی تا سال 95 ��
رئیــس وقــت اداره صنعت معــدن و تجارت 
شهرستان بهار در ســال ۹5 در گفتگویی اعالم 
می کند که این کارخانه مدت 4 ســال فعال بود 
که به دلیل مشکالت مالی از سال ۹۰ با تعطیلی 

مواجه شد.
وی ادامــه می دهد که »عمــده محصوالت این 
کارخانه انواع نشاســته، نشاســته پر ژالتیِن و 
نشاسته اصالح شده سیب زمینی و گندم بود که 
موارد مصرف نشاسته خام در انواع مواد آرایشی 
و بهداشــتی، نشاســته پر ژالتیِن برای حفاری 
چاه های آب و بــرای خنک کننده های مته های 
حفاری چاه آب اســتفاده می شد و همچنین از 
نشاسته اصالح شــده برای صنایع کاغذسازی، 
نشاســته »4Z « برای صنایع چسب ســازی 
و پســماند ســیب زمینی نیز برای خوراک دام 

استفاده می شد«
بیــات در آن دوران اعالم می کند که »از آنجا که 
ایــن کارخانه به بخش خصوصی واگذارشــده 
و تســهیالت خود را از تهران دریافت کرده، آمار 
دقیقی از میزان بدهــی و معوقات مالی آن در 
دست نداریم، اما هم اکنون به طور نیمه فعال کار 

خود را انجام می دهد.«
از طرف دیگر آن رســانه در ادامه با علی بهادری، 
مدیــر )وقت( اجرایی و جانشــین ســهامدار 
کارخانه صنایع تبدیلی داشته و از دلیل تعطیلی 

این کارخانه جویا شــده او اعالم کرده است که: 
کارخانه از ســال ۸۰ و در سال هایی که با فراوانی 
سیب زمینی مواجه بودیم برای جذب مازاد تولید 
و ایجاد ارزش افزوده راه اندازی شــد و در اواخر 
ســال ۸2 در جریان خصوصی ســازی به اداره 
تأمین اجتماعی و بعد به دکتر دادگر واگذار شد.

بهادری گفته: دکتر دادگر دارای دکترای بازاریابی، 
ساکن تهران و درزمینۀ فرآورده های گندم و آرد 
فعالیت می کند. در ابتدا کارخانه به خوبی کار خود 
را در پیش گرفت و در سال های ۸6 و ۸7 تعداد 
۱2۰ نفر پرســنل داشت اما در سال ۸۸ تصمیم 
بر اجرای طرح توســعه در کارخانه گرفته شد تا 
تولید نشاسته گندمی از آرد گندم در تمام فصول 

سال اجرا شود.

در سال 95 ارزش کارخانه 150 میلیارد تومان  ��
بوده است

وی در همان مصاحبــه ادامه می دهد که: برای 
اجــرای طرح اقدام به اخذ تســهیالتی از بانک 
کشــاورزی در تهران کردیم؛ امــا در بازپرداخت 
مبلغ بدهی بــه بانک به مشــکل برخوردیم تا 
اینکه در سال ۹۱ کارخانه به دلیل بدهی به بانک 
پلمپ شــد و هم اکنــون کارخانه به صورت نیمه 
تعطیل درآمده و بخش گندمی آن تعطیل است 
و بخش ســیب زمینی آن به صــورت فصلی کار 
می کند. بهادری گفتــه: بانک، متقاضی تعیین 
تکلیف کارخانه اســت و ارزش کارخانه را حدود 
۱5۰ میلیــارد تومان برآورد کرده که البته کمتر از 

ارزش واقعی کارخانه است.«
در همان سال نماینده )وقت( بهار و کبودرآهنگ 
هم اعالم می کند که: »تنها واحد صنایع تبدیلی 
سیب زمینی در استان همدان در بخش اللجین 
قرار دارد و در حال حاضر تعطیل و رهاشده است 

که باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود زیرا 
هم اکنون ســیب زمینی تولیدی استان به واحد 
مشابه در مشهد فروخته می شود و اقدام جدی 
عملی توسط مسئوالن استانی ضروری است.«

بدهی به تامین اجتماعی چه شد؟ ��
بــا این توضیحــات می توان گفت که شــرکت 
صنایع تبدیلی ســیب زمینی الونــد اگرچه در 
سال های ابتدایی فعال بوده و احتمااًل سود هم 
داشته اما از سال ۹۰ دچار مشکالتی شده است. 
تا اینجای موضوع مشکالتی است که هر شرکتی 
ممکن اســت با آن مواجه بشــود؛  و هم اکنون 
هم هســتند شرکت هایی که در چنین شرایطی 
هستند. مشکالتی با بانک ها، بیمه، مالیات و ...؛ 
قضیه از اینجا مورد اهمیت ماست که بخشی از 
اموال سازمان تامین اجتماعی فروخته شده و 

مبلغی از آن به سازمان باز نگشته است. 
همه می دانیم که تعهدات و خدمات ســازمان 
تامیــن اجتماعی اعــم از چه مواردی اســت؛ 
مســتمری بازنشســتگی،  مســتمری از کار 
افتادگی،  مســتمری بازماندگان،  مقرری بیمه 
بیکاری،  غرامت دســتمزد ایام بیماری،  غرامت 
دســتمزد ایام بارداری،  پرداخت هزینه وسایل 
کمک پزشــکی،  کمــک هزینــه ازدواج،  کمک 
هزینه کفن ودفن و .... . و باز می دانیم که منابع 
درآمدی ســازمان طبق ماده 2۸ قانون سازمان 
تأمین اجتماعی منابع درآمد سازمان هم بدین 
شــرح است: حق بیمه،  درآمد حاصل از وجوه و 
ذخایر و اموال سازمان،  وجوه حاصل از خسارات 
و جریمه های نقدی مقرر در این قانون،  کمک ها 
و هدایا و ... . در واقع مسئله مرتبط با این شرکت 
موضوع درآمد حاصل از اموال سازمان است که 
باید توسط اداره کل تامین اجتماعی همدان در 

استان همدان مورد توجه ویژه قرار گیرد. 

۲1 میلیارد بدهی تامین اجتماعی پرید!؟ ��
منابعی به دست ما رسیده از نامه های سال های 
۹7 تا ۹۹ )نامه های بازرسی سازمان، اداره شعبه 
اللجین و ...( که ظاهرًا این شــرکت حتی مبلغ 
اولیه )سال ۸3( را هم تسویه نکرده و شرکت را 
در سال ۹۹ واگذار کرده است. توضیح دقیق اینکه 
در سال ۸3  این شرکت فروخته شده، 2 میلیارد 
تومان از این مبلغ باقی مانده است؛ این 2 میلیارد 
بر اساس بر آورده های سازمان تامین اجتماعی، 
از ســال فروش تا سال ۹۹ به 2۱ میلیارد تومان 
تبدیل شده است، یعنی دارندگان شرکت، حتی 
اگر شرکت کامل تعطیل باشد 2۱ میلیارد تومان 
در زمان فروش به فرد دیگری، باید به ســازمان 
تأمین اجتماعی بابت بدهی )ربطی به حق بیمه 
کارگــران و ... ندارد( پرداخــت می کردند! حاال 

شبهاتی در پرداخت این مبلغ وجود دارد.

اداره کل تامین اجتماعی استان پاسخگو باشد  ��
 ما به عنوان رسانه و نماینده افکار عمومی در پی 
شفافیت در این موضوع هستیم. به بیان دیگر؛ 
از آنجایــی که تأمیــن اجتماعی در بخش قابل 
توجهی از فعالیت هایش با قشر ضعیف جامعه 
طرف اســت، بنابراین شایســته اســت ما هم 
به عنوان یک رسانه در مسیر مسئولیت اجتماعی 
پرســش هایی را مطرح کنیم. طبیعی است که 
نهادهای حاکمیتی و قضایی اعم از قوه قضاییه، 
سازمان بازرسی، بازرســی تامین اجتماعی در 
این مورد می توانند تحقیقــات تکمیلی انجام 
داده و مــا هم در انتشــار آن بــرای تنویر افکار 

عمومی همکاری الزم را خواهیم داشت. 
طبیعی است که اداره کل تأمین اجتماعی استان 
همدان در این مورد مستنداتی در اختیار دارد که 
می تواند در شفاف سازی این موضوع کمک کند. 
بدیهی ســت که همه در استان همدان عالقمند 
به این هستند که سرمایه گذار بخش خصوصی 
در این اســتان حضور داشــته باشــد، در واقع 
روشــن بودن چراغ کارخانه ارتباط مســتقیم با 
آرامش روانی در جامعه، استحکام در خانواده ها، 
ایجاد شــور و نشــاط در بدنــه جامعه و خیلی 
موارد دیگر می شود و همه از تعطیلی کارخانه ها 
ناراحت و نگران هستیم اما باید به این نکته هم 
توجه داشــت که در نقــل و انتقاالت باید حتما 
شفاف ســازی ها وجود داشته باشــد تا کشور 
انشــالله بیش از این در مســیر امید به آینده، 

ایجاد اشتغال و  ... قرار گیرد. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای:

آب سد کالن به شهر مالیر می رسد
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان همدان گفت: خط آبرسانی 
به مالیراز ســد کالن این شهرستان تا دهه فجر امسال به بهره برداری 

می رسد و مردم از آب سالم این سد برخوردار خواهند شد.
منصور ســتوده مدیرعامل آب منطقه ای اســتان همدان با اشــاره به 
اینکه سد کالن مالیر دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد گفت: با 
بهره برداری از این سد آب آشامیدنی مورد نیاز شهرستان مالیر با پیش 

بینی ۱2 میلیون متر مکعب آب تأمین می شود.
او با بیان اینکه اکنون آبرسانی به مالیر با 27 حلقه چاه انجام می شود 
اظهار داشــت: برای افق ۱4۱5 و برای جمعیت حدود 33۰ هزار نفری 
مالیــر، نیاز آبــی 3۰ میلیون متر مکعب پیش بینی و قرار شــد ۱2 میلیــون متر مکعب آب 
آشامیدنی از طریق سد کالن و خط آبرسانی تأمین شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
همدان اظهار داشت: سد کالن مالیر با مساحت 3۸4 کیلومتر مربع و طول دریاچه 4۹۰ متر با 
حجم مخزن 45 میلیون متر مکعب ســاخته شد است. ستوده گفت: سدکالن مالیر با حجم 
مخزن 45 میلیون مترمکعب ساخته شده و در حال حاضر 4۱ میلیون مترمکعب آن پر است. 
او با بیان اینکه 75 میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار برای ســاخت ســد کالن مالیر تخصیص 
داده شده بود، خاطر نشان کرد: قرار است این سد 22 میلیون مترمکعب آب را تنظیم کند که ۱2 
میلیون مترمکعب برای آب شرب مالیر، نیم میلیون مترمکعب سهم شهرک صنعتی سهند و 
چهار میلیون مترمکعب حق آبه کشاورزی و 5.5 میلیون مترمکعب حق آبه محیط زیست است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان تصریح کرد: تصفیه خانه سد کالن مالیر ظرفیت 
تصفیه 5۰۰ لیتر آب را در ثانیه دارد و میانگین 3۸۰ لیتر در ثانیه را می تواند برای شهر مالیر تأمین 
کند. ستوده با اشاره به پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی فیزیکی خط آبرسانی به مالیر یادآور شد: 
طول خط انتقال آب از ســدکالن تا شــهر مالیر 3۸ کیلومتر است که 37 کیلومتر آن انجام شده 
است و ۱2 میلیون مترمکعب آب از سد کالن را به شهر مالیرمنتقل خواهد کرد. او مجموع اعتبارات 
هزینه شده سامانه آب شرب مالیر شامل سد کالن با ۱۰۰ درصد پیشرفت را 75۸ میلیارد ریال، 
خط آبرسانی با پیشرفتی بیش از ۹۰ درصدی 573 میلیارد ریال و تصفیه خانه آب شرب با ۹5 

درصد پیشرفت را حدود 2 هزار میلیارد ریال عنوان کرد.

صرفه جویی ۳10 میلیون مترمکعب آب تا سال 1404 در همدان ��
وی همچنین از تصویب برنامه ســازگاری با کم آبی در این اســتان خبر داد و گفت: براساس 
این برنامه تا سال ۱4۰4 باید در فاز نخست 3۱۰ میلیون مترمکعب آب در بخش های مختلف 
صرفه جویی شود. منصور ستوده با بیان اینکه به علت برداشت های بی رویه آب های زیرزمینی 
در همدان، ســاالنه یک متر از ســطح آب های زیرزمینی دشت های استان کاهش می یافت، 
اظهار کرد: میانگین بارندگی اســتان همدان 343 میلی متر اســت که اگر در مساحت استان 
ضرب شود میزان منابع آب تجدیدپذیر استان معلوم می شود که بر این اساس وضعیت منابع 
آبی اســتان مشــخص است. وی با اشــاره به اینکه میزان بارندگی استان همدان ساالنه 6.5 
میلیارد مترمکعب است، تصریح کرد: حجم متوسط آب تجدیدپذیر استان همدان ساالنه ۱.۸ 
میلیارد مترمکعب است که از این میزان، ۱۱62 میلیون مترمکعب در بخش زیرزمینی و 6۹4 
میلیون مترمکعب آب تجدیدشــونده سطحی است. ستوده با تأکید بر اینکه وقتی منابع آب 
تجدیدشــونده و میزان بارندگی مشخص شود یک عدد ثابت و مشخصی از منابع آبی استان 
خواهیم داشت که باید برنامه ریزی کنیم، خاطرنشان کرد: متأسفانه در چهار، پنج دهه گذشته 
منابع آبی تجدیدشــونده در استان همدان اســتفاده و منجر به ُافت سطح آب های زیرزمینی 
شــده به طوریکه در طول دوره آماربرداری حجم کسری تجمعی منابع آب استان 5.5 میلیارد 

مترمکعب است.

معاون استاندار:

 تیم های بازرسی استان همدان تقویت می شوند
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری همدان با اشــاره 
بــه نقش کلیدی کنترل و نظارت در حفــظ آرامش بازار گفت: 
با نزدیک شــدن به ایام پایانی ســال تیم های بازرسی استان 

تقویت می شوند.
ظاهر پورمجاهد اظهار داشــت: بازرسی اســتان همدان کمبود 
نیرو دارد که با تأمین منابع مورد نیاز این مشکل حل می شود.
وی تاکید کرد: هرچه به ایام پایانی ســال نزدیک می شــویم 
نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها اهمیت بیشــتری پیدا می کند 

و این موضوع در اولویت ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری همدان گفت: در زمینه تأمین و توزیع اقالم 
اساسی دستگاه های دیگر، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان را یاری کنند تا عرضه 

و تقاضا به تعادل برسد.
پورمجاهــد تقویــت انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان را ضروری دانســت و 
گفت: این تشــکل ها می توانند گره گشــای بسیاری از مشکالت باشند و در سطح استان 
پشــتیبانی می شوند. او خاطرنشان کرد: از بخش خصوصی به عنوان مباشر برای تأمین 
و عرضه اقالم مورد نیاز اســتان استقبال می کنیم و اگر نیاز باشد تسهیالت بانکی به این 

افراد ارائه می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان گفت: تعاونی ها و اتحادیه ها بهترین 
گزینه شــبکه توزیع هســتند و باید از این ظرفیت های استان برای عرضه آسان و ارزان 

مایحتاج مردم استفاده کنیم.
وی همچنیــن با اشــاره به برخــی قوانین مزاحم گفــت: برخی از مقــررات موجود در 
دستگاه های اجرایی مخل سرمایه گذاری و بهبود وضعیت کسب و کار است که شناسایی 
و حذف می شــود. وی اظهار داشت: تاکنون 25 مورد از مقررات دست و پاگیر در استان 
همدان شناســایی و به هیات مقررات زدایی کشــور ارسال شده است که نیمی از آنها به 

نتیجه رسیده است.
او تاکید کرد: برخی از مقررات موجود برای ســرمایه گذاران دســت و پاگیر هستند و 

روند اجرای پروژه ها را بــه تأخیر می اندازد و نیازمند بازنگری و اعمال تغییر دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری همدان از دستگاه های اجرایی خواست این 
قوانیــن و مقررات را شناســایی و به دبیرخانه کارگروه فوق ارســال کنند تا بتوانیم روند 

سرمایه گذاری و توسعه پروژه های اشتغالزا را شتاب بدهیم.
پورمجاهد با اشــاره به اینکه برخی از طرحهای کشــاورزی و صنعتی ســالها پیش مجوز 
گرفته اما راه اندازی نشــده اند تاکید کرد: این موارد باید شناســایی و برای ابطال مجوز و 

آزادسازی امتیازهای آب و برق تخصیص یافته به آنها اقدام شود.
به گفته وی هر آنچه در کارگروه تســهیل ســرمایه گذاری و مقــررات زدایی به تصویب 
می رســد باید اجرا شود و دستگاه های اجرایی در این زمینه حق اعمال سلیقه و برخورد 

گزینشی ندارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری همدان با ابراز گالیه از برخی دســتگاه ها که 
به مصوبه های این کارگروه تمکین نمی کنند افزود: با افراد خاطی در مراحل نخستین با 

تذکر و اخطار و سپس برخورد قضایی صورت می گیرد.
او به تهیه و تدوین اطلس سرمایه گذاری استان نیز اشاره کرد و گفت: این طرح با همت 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی اجرا می شــود و بقیه دســتگاه های مربوطه نیز در این 

فرایند همکاری و مشارکت دارند.
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کوهنوردان مراقب شیب تند و یخ زده 
الوند باشند 

یــخ زدگــی در ارتفــاع 2 هزار 
متری رشــته کوه الوند موجب 
بســیار  شــیب های  ایجــاد 
خطرناکی شــده که کوهنوردان 
برای پیشــگیری از بروز حادثه 
در پیمودن مســیر باید به دقت 

مراقب باشند.
زمســتانی  صعودهای  اغلــب 
الوند در روزهای جمعه و عصرهای پنجشــنبه هر هفته 
انجام می شــود و انتظار داریم کوهنوردان به هشدارها 

توجه جدی داشته باشند.
با توجه بــه گرمای هوا در ارتفاعات کوهســتانی الوند 
در روزهای اخیر و ســرمای شــدید در شب ها، تمامی 
مســیرها و شیب های این کوهســتان از ارتفاع 2 هزار 
متری به باال با یخ زدگی شــدید و ایجاد شــیب های 
بسیار خطرناک در مســیرهای مختلف منطقه مواجه 

شده است.
از تمامی طبیعت دوســتان، کوهپیمایان و کوهنوردان 
تقاضا داریم از مسیرهای نرمال و با استفاده از کفش 

های مناسب حرکت کنند.
تــردد کوهنــوردان باتجربه در کوهســتان الوند باعث 
ایجاد ردپا و مسیرســازی شده و ســایر کوهپیمایان 

بهتر است از این مسیرها عبور کنند.
پرهیز از مســیرهای منحرف و بیراهــه، برخورداری از 
وســایل و تجهیزات کوهنوردی، لباس گرم و خوراک را 
الزمه کوهپیمایی و کوهنوردی در این روزهای ســرد و 

زمستانی ضروری ست.
امیــد اســت با رعایت اصــول ایمنی و توجــه الزم به 
هشدارها و توصیه ها، شاهد حوادث تلخ و تاثرانگیز در 

کوهستان بکر و زیبای الوند نباشیم.
استان همدان دارای ۱۰ هزار کوهنورد است.

بیگی، نوازنده و مخترع ساز »یسنای« در گفتگو با الوند مطرح کرد

ارائه نسخه نهایی »یسنای« در آینده ای نزدیک 
بهروز بیگی، نوازنده، سازنده 
ساز و پژوهشگر با بیان اینکه 
موســیقی را در دهــه 6۰ زیر 
نظر اســتادعزیزهللا قیطاسی 
فرا گرفته اســت، گفت: پس 
از فراگیــری موســیقی، بــا 
موسیقی ایرانی آشنا شدم و 
به مرور به ســاز نی عالقه مند 
شده و آواز کار کردم و پس از 

مدتی عالقه مند به ساخت ساز شدم.
این نوازنده با اشــاره به اینکه »یســنای« برگرفته از 
ســاز نی اســت، گفت: حدود 5۰ درصد نحوه تکنیک 
نوازندگی این ســاز شبیه ساز نی است و در این ساز از 
زبانه ای با جنس مواد مصنوعی استفاده شده است؛ 
زبانه های سازهای نزدیک به این ساز مانند »باالبان« 
و »سورنا« از زبانه ای با جنس چوب ساخته می شود و 
الزم است نوازنده دقایقی قبل از اجرا، آن را خیس کند 

تا به صدای مطلوبی برسد.
بیگی عنوان کرد: به مرور کلیدهایی به این ساز اضافه 
شده تا محدوده صوتی ســاز افزایش یابد؛ محدوده 
صوتی یسنای در زمان ثبت در حدود ۱.5 اوکتاو بود که 

آن را به 2.5 اوکتا رساندم.
این مخترع ساز با بیان اینکه ورژن آخر این ساز را هنوز 
ارائه نداده، تأکید کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و 
نبود شرایط مناسب، ارائه نسخه نهایی ساز را به تعویق 
انداختم تا در شــرایطی بهتر یســنای را با ساختاری 

جدید و صنعتی تر شده، ارائه دهم.
بیگی در مورد ســاز ابداعی دیگر خود گفت: ساز بادی 

نای، از انواع چوب در کوک های مختلف ساخته شده 
و مورد تأیید اساتید برجسته موسیقی ایران از جمله 

استاد محمد موسوی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ویژگی این ساز ظاهر زیبا، پارازیت کم، 
رنگ های متفاوت و شفافیت صدا است و نسبت به 
ساز نی یک نیم پرده اضافه دارد و هر چوب یک رنگ 

صدایی خاص دارد.
بیگی در مورد به دیگر ســاز ابداعی خود اشــاره کرد و 
افزود: زبانه قمیش سازهای کالرینت و ساکسیفون 
به تأیید اســتادان موسیقی ایران رسیده است؛ زبانه 
سازهای ساکسیفون و کارینت از جنس چوب است 
که مشکالتی برای نوازندگان داشت اما زبانه قمیش 
ثبت شــده، دو نوع پلیمر ترکیبی ســاخته شــده و 
مشکالت چوب از جمله نیاز به مرطوب کردن را ندارد.

وی در خصــوص ویژگی این زبانه بیان کرد: این زبانه 
در ســایزهای متفاوت برای دو ساز ساخته شده و در 
هر شــرایطی از صدادهی بسیار عالی برخوردار بوده و 
کاماًل قابل شستشو است؛ همچنین حین نوازندگی 
نگرانی از بابت گرفتکی، قطع و جیغ شدن صدای ساز 

وجود ندارد.
بیگی با بیان اینکه موسیقی همدان بسیار غنی است، 
اظهار کرد: افراد هنرمند بسیار مستعد و توانمندی در 
استان وجود دارد که تعدادی از آن ها به تهران مهاجرت 

کردند و هم اکنون در اوج قله هستند.
این هنرمند با اشــاره به اینکه هنرمندان همدانی در 
زمینه هــای مختلــف مانند نوازندگی، آهنگســازی، 
تنظیم، رهبرارکســترا و ساخت ساز، توانمند هستند، 
تصریح کرد: به نظر من با همدلی، اتحاد و همفکری 

می توان این هنرمندان را کنار یکدیگر جمع کرد و این 
افراد حرف های زیادی در سطح کشور و حتی خارج از 

ایران خواهند داشت.
وی افــزود: بچه های موســیقی اســتان با همدلی، 
دوری از حاشیه و خودشیفتگی می توانند محدوده و 

توانمندی خود را بشناسند و آن را تقویت کنند.
بیگی با بیان اینکه همدان شــهری مهاجرپذیر بوده 
است، گفت: همدان مملو از قومیت های مختلِف کرد، 
لر و ترک اســت که هر کدام از این اقوام موســیقی 
نواحی خاص منطقه خود را وارد اســتان کرده اند؛ در 
حال حاضر تنها موســیقی عاشــیق های همدانی را 

می توان به عنوان موسیقی خاص استان دانست.
وی ادامــه داد: موســیقی خاص همــدان به دلیل 
مهاجرپذیر بودن، موقعیت جغرافیایی، همسایگی با 
استان هایی مانند لرستان، کردستان، زنجان و قزوین 

و نزدیکی به پایتخت شکل نگرفته است.
بیگی خاطرنشان کرد: از قدیم مردمان همدان معروف 
به این بودند که به زندگی روزمره خود قانع هســتند 
و زندگی بــه دور از هیاهو، حرکــت و فعالیت زیاد را 

ترجیح می دهند.
این نوازنده با اشاره به اینکه هم اکنون بسیاری از افراد 
فعال در حوزه موســیقی به شهرهای دیگر مهاجرت 
می کنند، گفت: همدان تــا حدودی اقتصاد ضعیفی 
دارد و امرارمعــاش بــرای افــراد این حوزه ســخت 
اســت و از طرفی نیز میل زیادی به کارگروهی ندارند 
و زیرســاخت های مناســب نیز برای موسیقیدانان 
همدانی فراهم نیســت؛ بنابرین ترجیح می دهند که 
فعالیت هنری خود را در شهری بزرگتری ادامه دهند.

بیگی در مورد آموزشگاه های موسیقی فعال در همدان 
نیز چنین گفت: برای یادگیری مبانی موسیقی، شروع 
موسیقی و کشف اســتعداد این آموزشگاه ها گزینه 
خوبی هســتند اما درنهایت برای افــرادی که نیاز به 

آموزش حرفه ای تری دارند، کافی نیست.
این هنرمنــد با بیان اینکه مدرس های موســیقی و 
مدیران آموزشگاه های موسیقی به اندازه ای که تجربه 
دارند، می توانند هنرجو جذب کنند، بیان کرد: تعدادی 
از دوســتان تجربه زیادی دارند و شــاید تحصیالت 
آکادمیک نداشته باشــند که تا حدودی سبب ایجاد 
تضاد شــده و کســی که به دنبال یادگیری حرفه ای 
موســیقی است، مجبور می شــود به محیط بزرگتر و 

آکادمیک برود.
بیگی با اشــاره به اینکه موسیقیدانان باید به تجربه 

خود را به هنرجویان انتقال دهند و استعدادهای جدید 
کشــف کنند، گفت: هیچ چیــز در دنیا باالتر از تجربه 
نیســت و در مواقعی که هیچ تکنیک، علم و عالمت 
خاص موســیقیایی نمی تواند حس نوازنده را انتقال 
دهد، تجربه به کمک می آید. وی خاطرنشــان کرد: با 
فراگیری آکادمیک موسیقی و مباحث فنی و تکنیکی 
موسیقی می توان عملکرد بهتری در این زمینه داشت 
و تجربه و آموزش آکادمیک در کنار یکدیگر، خروجی 

با کیفیت و کمیت عالی خواهد داشت.
 بیگی با بیان اینکه موســیقی، حرفه ای است که باید 
عاشــقانه آن را دنبال کرد، ادامه داد: موسیقی مسیر 
پیچیده و سختی دارد و اگر به عنوان منبع درآمد صد 
در صدی در نظر گرفته شــود، نمی تواند پاســخگوی 

امرارمعاش باشد.

در گفتگو با پیام صارم مطرح شد

»شبخند« و احیای گویش همدانی با استفاده از ویدیو طنز
»ِقرررانتینــه«! کلمه ای که مدتی در همدان بر ســر 
زبان ها بود، ابداع تعــدادی از هنرمندان همدانی در 
زمان شیوع کرونا بود. حال این ِقرررانتینه چیست؟ 
کلیپ طنزی که گروهی به نام »شــبخند« آن را در 

فضای مجازی منتشر کردند.
پیام صارم، سرپرست گروه »شبخند« دانش اموخته 
سینما است و اکثر کارهای هنری او جدی و مستند 
اســت؛ هفته نامه الوند گفتگویی با سرپرســت این 
گروه انجام داده است که در ادامه آن را می خوانید.

پیــام صارم، سرپرســت گروه »شــبخند« در مورد 
ایجاد ایــن گروه به »الوند« می گوید: تاریِخ دقیقی 
از شروع فعالیت گروه »شــبخند« وجود ندارد: کار 
طنز را چند سالی است به شیوه های مختلف انجام 
می دهیم اما از سال ۹5 نامی برای گروه انتخاب شد 

و »شبخند« از آن جا به وجود آمد.
سرپرست گروه »شبخند« ادامه می دهد: سیدسینا 
موســوی و امیرحســین اکرمی اعضــا ثابت گروه 
هستند و باقی دوستان نیز به صورت میهمان در کنار 

ما همکاری کردند.
وی بیــان می کند: زمانی که این اســم را برای گروه 
انتخاب کردیم، شناخته شده نبود؛ هرچند هنوز هم 
خیلی شناخته شده نیست اما در آن زمان کسی این 

گروه را نمی شناخت.

صــارم با بیان اینکه مدتی با این نام در فضا مجازی 
فعالیت کرده و تا حدی »شــبخند« شــناخته شد، 
اضافه می کند: پس از این اتفاق حوزه فعالیت گروه 

را در فضای مجازی ادامه دادیم.
ایــن هنرمند در مورد دلیل انتخاب اینســتاگرام به 
عنوان فضا انتشــار ویدیوها بــه »الوند« می گوید: 
هدف ما ارتباط گرفتن با دنیای نامحدود و بزرگتری 
بود تا بتوانیم از طریق این شبکِه مخاطبین، ویدیوها 
را وایرال کنیم و اینســتاگرام ایــن امکان را برای ما 

فراهم کرد.
وی ادامــه می دهــد: در اینســتاگرام بــا طیــف 
گســترده تری از ســلیقه ها مواجه هستیم. در این 
برنامه بســیاری از آیتم ها به صورت تصادفی دیده 

می شود.
صارم با بیــان اینکه با آزمون و خطــا و مطالعاتی 
که داشــتیم، توانستیم تا حدودی سلیقه مخاطب 
امروز را پیدا کنیم، خاطرنشــان می کند: اســتقبال 
از محتواهــای تولیــدی خوب بوده اســت و وجه 
تمایز گروه »شبخند« با دیگران استفاده از گویش 

همدانی در ویدیوهاست.
این هنرمند می گوید: بسیاری از آشنایی با گویش 
همدانی نداشــتند؛ بنابراین تولیــد محتوای طنز با 
این مضمون ســبب شد تا ویدیوها برای مخاطبان 

جذاب باشد.
سرپرست گروه »شبخند« در مورد گویش همدانی 
نیز اظهار می کند: گویش همدانی، شیرین و همراه 
با شوخی زیادی است؛ از آنجایی که افراد زیادی از 
آن شــناخت نداشتند، پدیده نو و جدیدی به شمار 

می رود.
وی اضافه می کند: گویش همدانی قدمت چندین 
ســاِل دارد اما متاسفانه روی این زبان کار نشده یا 
اگر کار شــده در غالبی نبوده که به صورت گسترده 

معرفی شود.
صارم می گوید: هیــچ ایده ای در مورد نحوه ورود به 
بخــش طنز ندارم اما پس از انجام چندین کار طنز و 
استقبال مردم این راه را ادامه دادیم و مورد استقبال 
قرار گرفــت به طوری که تعــدادی از مخاطبین ما، 
تعدادی از ویدیوها را به صورت دابســمش برای ما 
ارسال می کنند که این نشان از استقبال و مورد پسند 

قرار گرفتن فعالیت این گروه است.
سرپرســت ایــن گروه در مــورد فعالیــت در دیگر 
برنامه ها نیــز بیان می کند: غیر از اینســتاگرام، در 
تلگرام نیــز فعالیت داریم و به تازگــی فعالیت در 

برنامه یوتیوب را نیز شروع کرده ایم.
وی اضافه می کند: ما اکنون دنباله رو کارهای مرحوم 
علــی اکبر محمودی وثاق هســتیم؛ بــه عبارتی از 

داستان های وی برای اســتفاده از کلمات همدانی 
استفاده می کنم.

صارم بــا بیان اینکه تعدادی از دوســتان با گویش 
همدانــی طنز کار کردند، تصریح می کند: تعدادی از 
این کارها به ســمت هجو و هزلیات رفت و به نحوی 
در میان مخاطبان جا افتاد که گویش همدانی دارای 

هجویان و هزلیات است.
وی ادامه می دهد: گروه »شــبخند« با اســتفاده از 
الفاظ درســت و به جا، طنز با گویــش همدانی را به 
صورت کمدی اجرا کردیم؛ ســعی کردیم بیشتر عدم 
تناسب و مشکالت جامعه را به زبان طنز و به صورت 

کمدی اجرا کنیم.
سرپرســت گروه »شــبخند« می گوید: با استقبال 
مــردم و شــرایط فعلی جامعــه، به دنبــال انجام 
کاری بودیم تا جنبه ســرگرمی داشته باشد و باعث 
شادی آفرینی شــود؛ ِقرررانتینه یکی از ویدیوهایی 
بود کــه با مضمــون »کووید-۱۹« در این شــرایط 

ساختیم و مورد استقبال قرار گرفت.
وی اضافــه می کند: هزینه ســاخت ایــن ویدیوها 
با خود ما بوده اســت و هیچ ارگانــی از ما حمایت 
نکرده است و چشم داشت مالی نیز از نهادی نداریم؛ 
گویش همدانی به نوعی میراث شهر ما است و باید 

آن را ماندگار کنیم.

ویترین

بزنگاه

بخور مردم آزار را خون و مال 
َکنده ِبه َپّر و بال غ بد،  که از مر

که خار آورد برانداز بیخی 
که بار آورد درختی ِبَپرور 

کسی را بده پایه ی ِمهتران
گران ِکهتران سر ندارد  که بر 

َمبخشای بر هر کجا ظالمی ست
که رحمت بر او جور بر عالمی ست

بوستان سعدی 

هنرایران هدیه ای به هنر جهان
به گفته آرتور پوپ هنر ایرانی 
هدیه جاودان ملت ایران به 
جامعه جهانی بوده اســت، 
هنر هنرمندان ایرانی، هنر را 
جلوه گاه جمال و جالل خدا 
می دانســتند. بــه اعتقاد او 
هنر ایرانی نیروی آسمانی را 

می جوید.
و درباره گســتره هنر ایرانی 
گفته اســت هنگامی که اروپا در قرون تاریک خفته 
بود علم و هنر ایرانی نیمی از جهان را روشن کرد و با 
وجود منابع نورانی گوناگون هنر در جغرافیاهای دیگر، 

منبع اصلی این روشنایی در ایران بوده است.
 اهمیــت هنر ایران چیز تازه ای نیســت، تمدن های 
اروپا، هندوستان و خاورمیانه از قرن ها پیش بر این 
امر آگاهی داشــتند، بنابراین بررسی منطقی تکوین 
هنــر ایران در تمامی کثرت و وحدت آن در سراســر 
تاریخ طویل آن باید بررسی شود؛ اما غفلت بزرگ در 
شرح معتبر و مستوفی درباره هنر ایران نشان دهنده 

ظلمی بزرگ در تاریخ فرهنگ بوده است.
 هنر بســیاری از سرزمین بدون در نظر گرفتن سهم 
فرهنگی ایران قابل فهم نیســت؛ اروپا وارث فرهنگ 
قرون وسطا است که سهم و نفوذ هنر ایران مستقیم 
یا غیر مســتقیم در آن تأثیر شــگرف داشته است و 
حتی پیش از آن ســهم هنر ایران در فرهنگ یونان و 

روم امری مسلم و اساسی بوده است.
 وجــود ایران امری مهم و مرکزی چه در زندگی هنر 
آســیا و چه در سرچشمه بســیاری از عالی ترین و 
ماندگارترین جنبه های فرهنگ ایرانی در تأثیرپذیری 
آن در آسیا و آفریقا و گسترش آن هنر در فالت ایران 

دارای تاریخ مداوم و بسیار کهنی ست.
 در هزاره چهارم پیش از میالد اشــیاء شایان توجهی 
در این سرزمین پدیدار می شود و تمدن فرهیخته ای 
که هنر در آن حضور شاخصی داشته باشد اولین بار 
در این ســرزمین پیدا شده که علت آن تعداد روابط 
سرچشــمه هایش نســبت به خود این هنر ایرانی 
اســت و هم عرضی هنر با اصل زندگــی و پاره ای از 
زیباترین اشیاء آفریده شهر خاستگاه تمدنی هنری و 
فرهیختگی در این سرزمین بوده است، و اما توجه به 
جغرافیای زیستی خودمان با عنوان همدان پایتخت 
تاریخ و تمدن و نگاه منصفانه به هنر در این سر زمین 
که روایتی ســت که مانی زیستگاهش همدان بوده 
و تنها پیــام آور نقاش ما را کمی بخودمان وا می دارد 
که چیستی خودمان را جستجو کنیم در زمانی قحط 
الرجــال هنرمندان بوده همدان افتخارش داشــتن 
هنرمندان بزرگ و نامی بوده که در شماره آینده مفصل 
به این موضوع اززبان هنر پزوهان خواهیم پرداخت 
مهد هنر ایران زمانی که همدان تفرج گاه تابســتانی 
پادشــاهان ادوار بسیار دور بوده ما را به ان وا می دارد 
که اینان عالوه بر تفریح چشمان زیبا بین داشتند که 
شــاهد خالقان آثار هنری این مرزو بوم در خودشان 

و گذشتگان باشند.

نتیجه

داوری آثار رسیده 
به جایزه ادبی الوند 

آثار رسیده به جایزه ادبی 
الوند در بخش های ملی 
و اســتانی آماده برای 

داوری شد. 
دبیرخانه جایــزه ادبی 
»الوند« )کتاب ســال 
شعر الوند و جایزه ویژه 
انجمن علمی نقد ادبی 
ایران( در سومین دوره 
بــا تمهیدات  برگزاری، 
مختــص دوران شــیوع ویروس کرونا، از شــاعران 
و ناشــران سراسر کشــور دعوت کرده بود که در این 
رقابت ادبی حضور یابند. این فراخوان در آذرماه اعالم 
شــد و در آن از تمام شــاعران و ناشرانی که در زمینه 
انتشار کتاب شعر فعالیت دارند، خواسته شده بود با 
توجه به شرایط عمومی ناشی از همه گیری ویروس 
کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی، فقط 
فایــل پی دی اف کتاب چاپ اول خود را که در ســال 
۱3۹۸ خورشیدی در ایران منتشر شده )در شناسنامه 
اثر باید ســال انتشــار ۱3۹۸ درج شده باشد(، برای 
دبیرخانه این جایزه بفرستند. دبیرخانه همچنین در 
بخش استانی جایزه هم تاکید کرده بود که هر شاعر 
باید ۱۰ اثر از ســروده های اخیر خــود را به دبیرخانه 
جایزه ارسال کند.  پس از پایان زمان مقرر برای ارسال 
آثار به هر دو بخش ملی و استانی، آثار برای داوری ها 
آغاز شــده و برگزیدگان احتماال در بهمن ماه معرفی 

خواهند شد. 
الزم به ذکر است که جایزه ادبی الوند در دو بخش ملی 
و اســتانی سه دوره اســت که برگزار می شود و بخش 

استانی از دوره دوم به جایزه افزوده شده است. 

خبـــر

آخـــر

نقاشی پشت شیشه میرزا حسن همدانی

مژده نورالهیان
 خبرنگار

علیرضا گوهری
رییس هیات کوهنوردی 

همدان 

علیرضا  سهرابی
مجموعه دار
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ارز دیجیتال؛ کلیدواژه ای تازه 
در فرهنگ اقتصادی همدان

زمانی که ارز با عناوینی 
چون بیت کوین و امثال 
آن برای اولیــن بار در 
جهان مطرح شد کسی 
روزی  نمی کــرد  فکــر 
چنین رواج پیدا کند که 
به دلیل افزایش تقاضا 
به چند صد برابر قیمت 
اولیه خود برسد. وقتی در هفدهم می 2۰۱۰، 
نخســتین صرافی بیت کوین، فعالیت خود 
را شــروع کرده قیمت بیت کوین به زور به 3 
هزار دالر می رســید، اما ایــن رمز ارز در طول 
دوره شــکل گیری خود به 2۰ هــزار دالر هم 

رسید.
این ســودای درآمدهای هنگفت بدون هیچ 
زحمتی باعث شد تا عموم مردم نگاه تازه ای 
به فرآیند کسب درآمد داشته باشند و قدرت 
ریسک را برای کسب درآمد بیشتر باال ببرند. 
ایــن یک قانون اقتصادی اســت که هر چه 
برای کســب یک درآمد یا سرمایه گذاری در 
آن ریســک باالتر برود ســود هم به فراخور 
آن بیشتر می شود. اما ریسک پذیری آدم ها 
بسته به شرایط محیطی زیست و زندگیشان 

متفاوت است.
مردم همدان همواره در بخش سرمایه گذاری 
مردمــی محتاط بــا ریســک پذیری پایین 
بوده اند، امــا درصد ســودآوری رمزارزهایی 
ماننــد بیت کوین آنقدر زیاد بوده اســت که 
نــگاه به ســرمایه گذاری پرریســک در این 

استان را افزایش داده است.
بیــان مباحثی چــون لــزوم قانونمند کردن 
اســتخراج ارز دیجیتــال یــا لــزوم تدابیر 
خطرپذیــری  بــرای کاهــش  مســئوالن 
ســرمایه گذاری در این حوزه یک شــوخی 
تلخ بیشتر نیست، چراکه اساسًا پایه چنین 
پول هایی بســیار پیچیــده و تابع معادالت 
جهانی است، حال اینکه یک رسانه در سطح 
اســتان همدان به دنبال بررسی راهکارهای 
کاهش ریســک سرمایه گذاری در این حوزه 

باشد جای تعجب دارد!
اما می تــوان فرآیند اســتخراج رمزارزهای 
با اســتفاده از ماینر و مصــرف برق را کنترل 
کرد، در کشــور ما بیشــترین سوبسیدها به 
حوزه هــای مرتبط با انــرژی اختصاص پیدا 
می کند و بــا توجه به مشــکالت حوزه برق 
باید مانع از اســتخراج بیتکوین با استفاده 
از برق با تعرفه های پایین شد. این موضوع 
برای اســتان هایی که با مشکالت برق روبه 
رو هســتند جدی تر می شود. همدان هم در 

دسته این استان ها قرار می گیرد.
اما فرآیندسرمایه گذاری بر روی رمز ارزهای 
در اســتان همــدان بــه دو حوزه تقســیم 
می شــود، یک استخراج رمزارزها با استفاده 
از ماینرهــا و دیگری خرید مســتقیم آنها؛ 
چــرا که طبق نامه هیئت وزیران اســتخراج 
فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده با اخذ 
مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز 
است؛ اما مشمول حمایت و ضمانت دولت و 
نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادالت 

داخل کشور مجاز نیست.
اما آنچه که مســلم اســت فرهنگ استفاده 
و ســرمایه گذاری بر روی ایــن رمزارزها در 
جهان افزایش می یابــد و مردم همدان هم 
برای عقب نمانــدن از این حرکت اقتصادی 
عظیــم و پیچیده به ســم رمزارزها گرایش 
پیدا کرده اند، با اتفاقــات اخیری هم که در 
آمریکا افتاده ارزهایــی مانند دالر که پیش 
از این جایگاه با ثباتــی برای معامالت بین 
المللی داشــته اند کم کم وارد رقابتی جدی 
با رمزارزها خواهند شــد، چرا که این ارزهای 
دیجیتالــی امکان کنترل و تغییر سیاســت 
توســط دولت ها را نداشــته و صرفًا بر پایه 
قوانین ریاضــی بنانهاده شــده اند، بنابراین 

امکان تقلب در آنها بسیار پایین است.
البتــه تفکــر ســنتی در همدان هنــوز به 
دلیل ناشــناخته بودن فضــای رمزارزها و 
فقدان شــفافیت در معامالت آن نســبت 
به ســرمایه گذاری در این حــوزه مقاومت 
می کنند و با توجه به بافت سنتی اقتصادی 
در همدان عدد مخالفان سرمایه گذاری در 
رمزارزها هم در این اســتان کم نیســتند. 
البته شــاید بخشــی از این فقــدان ورود 
بــه حوزه رمزارزها نشــأت گرفته از موانع و 
ابهامــات قانونی این نوع ســرمایه گذاری 
باشد، چرا که خود رمزارزهای تبدیل به یک 
چالش در حــوزه قانون گذاری و اجرائیات 
آن شــده اند. همچنین هنــوز امکان انجام 
معامالت با اســتفاده از رمزارزها در کشور 
وجــود ندارد و همین موضوع باعث شــده 
افــراد بــرای ســرمایه گذاری در این حوزه 

محتاط تر عمل کنند.

بازتاب

حکم مراجع تقلید درباره 
بیت کوین

2 فاکتــور شــرعی »مالیت 
نداشــتن« و »غرری بودن« 
ســبب بطــالن معامــالت 
بیت کوین است، دستگاه های 
استخراج کننده هم اگر صرفًا 
بیت کوین  اســتخراج  برای 
باشــد،  داشــته  کاربــرد 

معامله اش جایز نیست.
اول از همــه بگویم که در یک جلســه ای که با 
برخــی خبرگان و بزرگان اقتصاد اســالمی در 
قم داشــته ایم در بحث ابعاد شرعی بیت کوین 
به نوعی به یک اتفاق رأی حداکثری رسیده ایم 
و صحبتهایــی کــه در اینجــا بیــان می کنــم 
رأی غالــب نخبــگان اقتصاد اســالمی درباره 

بیت کوین است.
باید بین رمزارز و بیت کوین تفاوت قائل شــد. 
رمزارز در حقیقت پولی است که توسط یک نهاد 
به رســمیت شناخته می شود و از بعد شرعی با 
ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین تفاوت پیدا 
می کنــد. یک زمانی در دنیــا مبادالت تجاری 
تهاتــری و کاال بــه کاال رایــج بــود و بعد از آن 
پول کاالیی و پول فلزی و ســپس پول کاغذی 
و در نهایــت امــروزه پــول اعتبــاری به وجود 
آمده اســت. امروز پول رایــج بین مردم کاماًل 
الکترونیکی شــده یعنی دیگر پشــتوانه های 
طــال و... برای پــول وجود ندارد. ســابقًا برای 
پول پشــتوانه های مختلفی مثــل طال در نظر 
می گرفتند ولی اآلن پول یک ماهیت اعتباری 
دارد و یک عدد شده است که تنها پشتوانه اش 

حکومت هست.
در موضوع بیت کوین به علت اینکه مالیت ندارد 
دیگر حتی نوبت به بررســی حکم شــرعی آن 
نمی رســد چراکه مالیت نــدارد که قابلیت آن را 
دارد که در آینده نزدیک یا فرداروزی بی اعتبار و 
ســقوط کند و قابلیت اعتماد کردن بلندمدت به 
آن وجود ندارد. به زبان ساده اگر بگویم هر کس 
از آن اســتفاده کند ممکن اســت خود را مورد 
سرزنش قرار دهد. ولی اگر ما یک رمزارز داشته 
باشیم که چندین کشور با آن توافق کنند تا بین 
خودشــان به عنوان یک پول جدید رایج شود و 
به آن اعتبار بدهند و خودشــان نیز پشتوانه آن 
باشند در اینجا مالیت در پول صدق کرده است.

اآلن در بحــث دور زدن تحریم هــا عــالوه بر 
پیمانهــای پولی چندجانبه، ایــن رمزارزها نیز 
گفته می شــود قابلیت دور زدن را دارد چرا که 
می تواند جایگزین دالر شــود و پرداخت با این 
رمزارزها انجام شود. بیت کوین از پایه و اساس 
دچار مشکل است چرا که از منظر عرفی مالیت 
داشــتن آن زیر ســؤال اســت اگر هم اکنون 
مبادالت بیت کوین صورت می گیرد براســاس 
یک مالیت توهمی اســت، یعنی به بیان دیگر 
تعداد معــدود بیت کوینی کــه در دنیا معامله 
می شود براساس یک مالیت پنداری موهومی 
است که افراد خطر سقوط و بی اعتبار شدن آن 

را به خود پذیرفته اند.
بعضی ها می گویند که ریال هم بی اعتبار شــده 
اســت پس مانند بیت کویــن ماهیتش را از 
دســت داده است اما در پاســخ باید گفت که 
کم ارزش و بی ارزش شــدن با بی اعتبار شدن 
ریال تفاوت دارد. ریال اگر هم بی ارزش شــود 
چون دولت پشــتیبان آن است باالخره سعی 
می شود تا ارزش آن تا حد ممکن حفظ شود، 
اما بیت کوین ســازندگانش و پشــتوانه ای که 

دارد کاماًل هر دو مجهول است
بیــن مراجع هــم هیچ کــس فتوا بــه جواز 
دســتگاه های  اســت.  نــداده  بیت کویــن 
اســتخراج کننده بیت کوین هم اگر صرفًا برای 
استخراج بیت کوین کاربرد داشته باشند خرید 
و فروش آن اشکال شــرعی دارد اما اگر برای 
غیر اســتخراج بیت کوین هم کاربرد داشــته 
باشد حکم ابزارهای مشترک را پیدا می کند که 

فقها استفاده از آن را جایز می دانند.

حکم مراجع تقلید درباره بیت کوین ��
آیت هللا مکارم شــیرازی: »با توجه به ابهامات 
زیــادی که بیت کوین دارد معامله آن اشــکال 

دارد«.
آیت هللا وحید خراسانی: »خرید و فروش آن 

باطل است«.
آیت هللا شبیری زنجانی: »چنانچه استفاده از 
این گونه ارزها نوعًا مفسده اقتصادی داشته یا 
خالف قانون باشد، خرید و فروش آن اشکال 

دارد.«
آیت هللا صافی گلپایگانی: »حرام و اکل مال به 

باطل است. وهللا العالم«.
آیــت هللا نــوری همدانــی: »ورود در معامله 

پول های مجازی اشکال شرعی دارد.«
اما از ســوی دفتــر مقام معظــم رهبری نفیا 
و اثباتا نظری داده نشــده اســت. در واقع نه 
حکــم به حرمت می دهند و نــه اجازه فعالیت 
را می دهنــد؛ لذا وظیفه مقلدیــن معظم له، از 
آنجــا که مرجع تقلید نظر نــداده، وظیفه عمل 

به احتیاط است.

نکتـه
کرد:  گفتگو با الوند مطرح  کچین و ارزهای رمزنگاری در  کارشناس بال اسفندیاری 

رتبۀ همدان در استخراج بیت کوین!
چند درصد استخراج ها در همدان قانونی است؟

ارز دیجیتــال یا رمــز ارز نوعی پول مجازی اســت 
کــه از فناوری رمزنــگاری در طراحی آن اســتفاده 
شــده و معمواًل به صورت غیرمتمرکز اداره می شود. 
رمزارزها می توانند قابلیــت مبادله، انجام تراکنش، 
خرید آنالین و ... داشته باشند. بیت کوین، اتریوم، 
الیت کوین، بایت کوین، بیت کوین کش، ریپل، مونرو، 
استالر، ورج و ... انواع رمز ارز هستند؛ درباب رمزارزها 
با محوریــت بیت کوین گفتگوی با نادر اســفندیار 
کارشناس بالکچین و ارزهای رمزنگاری شده انجام 

داده ایم که در ادامه می خوانید:
برای مقدمه توضیحاتی در مورد ارز دیجیتال بدهید ��

ارز دیجیتــال، ارزهایــی هســتند کــه بــه صورت 
الکترونیکی ذخیره و منتقل می شوند و مبنای آن ها ۰ 
و ۱  )صفر و یک( است. در واقع؛ ارز دیجیتال فّناوری 
نسل بعدی زندگی مردم است، و جای پول نقد را در 
مناسبات خواهد گرفت، از طرفی مشکالت پول نقد 
مانند چاپ، نگهداری، رد و بدل کردن فیزیکی و غیره 
را هم ندارد. ارز دیجیتال ۱ بار تولید می شود؛ و بعد از 

آن مکرر استفاده می شود.
 )Bitcoin( اما از میان ارزهای دیجیتال، بیت کوین
از بقیه شهرت بیشتری دارد. در واقع بیت کوین یکی 
از انواع ارزهای دیجیتال در دنیاست که حداکثر تولید 
آن 2۱ میلیون عدد است و تا کنون حدود ۱۹ میلیون 
و 8۰۰ بیت کوین استخراج شده است. پس از تولید 
2۱ میلیــون عدد بیت کوین، این ارز دیجیتال از بین 

نمی رود، بلکه شامل ارزش افزوده می شود.
برای اســتخراج یا همان تولید این ارز به چه ابزار و  ��

امکاناتی نیاز داریم؟
استخراج ارز دیجیتال نیاز به برق دارد؛ ایران به دلیل 
شــرایط آب و هوایی مســاعد و منابع برق مطلوب، 
پتانسیل الزم برای استخراج ارزهای دیجیتال را دارد. 
در حال حاضر بخشــی از برق ایران صادر می شود. 
به جرئــت می توان گفت کــه اگر از ایــن برق برای 
استخراج ارز دیجیتال اســتفاده شود، سود خوبی 

برای کشور حاصل خواهد شد. 
در واقــع برقی را که ایران صــادر می کند می توان با 
همان مبلغ صادرات برای اســتفاده در ارز دیجیتال 
در اختیار کاربران قرارداد و دولت مالیات را بر اساس 
درآمد دالری دریافت کند. بدین ترتیب تحریم ها را 
به راحتی می توان دور زد، مطالبات را گرفت و چرخه 
مالی داشت، چون ارزهای دیجیتال هیچ محدودیتی 

ندارند.
ابزار دیگر برای اســتخراج ارز دیجیتال، »ماینر« یا 
دســتگاه ماینر است که به ســخت افزارهایی گفته 
می شــود که در فرایند اســتخراج ارزهای دیجیتال 

مورداستفاده قرار می گیرند. 
چه مدت اســت که این فناوری وارد کشور شده؟ و  ��

چقدر گسترش پیدا کرده است؟
این فّناوری چند سالی اســت که وارد کشور شده و 
عالقمند بسیاری زیادی پیداکرده است؛ چون هزینه 
برق ایران نسبت به سایر کشورها کمتر است و سبب 
شــده تا استقبال از این فّناوری زیاد شود؛ درنتیجه 
ســهم قابل توجهی از استخراج ارزهای دیجیتال در 

دنیا متعلق به ایران اســت. دولــت هم موافق این 
فّناوری است و برای همین در صدور مجوز، امتیازات، 
تســهیالت، برق و مــکان مورد اســتفاده همکاری 

می کند.
آیا این استخراج ارز به نفع اقتصاد ایران است؟ ��

این اتفاق به نفع ایران اســت؛ با استفاده از ارزهای 
دیجیتال و اســتخراج آن ها می تــوان درآمد دالری 
داشــت و این اتفاق به نحوی است که گویا در کشور 
دالر تولید می شود. اگر ارز دیجیتال به صنعت برسد، 
قیمت دالر شــدیدًا ریزش پیداکرده و ســبب رشد 

منافع ارزی کشور می شود.
اگــر ایران و یا اســتان همــدان را به عنــوان یک 
پایتخت و یا مرکز بالکچین و استخراج قرار بدهیم، 
سرمایه گذاران خارجی حاضر به ورود و سرمایه گذاری 
در این زمینه در کشور هستند، چون شامل تحریم و 
مشکالت بین المللی نمی شوند؛ حتی این کار باعث 
ورود ســرمایه های دالری و منابــع خارجی به ایران 
می شود که برای کشور درآمد خوبی دارد، درآمدهایی 
چون: ورود سرمایه های دالری سنگین، فروش برق 
به قیمت صادراتی، رشــد نیروگاه های خورشیدی، 

درآمد مالیاتی و ... . 
آیا این استخراج در فضای قانونی اتفاق می افتد؟ ��

به گمــان من )اگر همدان را مثــال بزنم( از صد در 
صد اســتخراج ارز دیجیتال موجود در استان کمتر 
از ۵ درصد در فضا قانونی اســتخراج می شود. علت 
اینکه باقی قانونی نیستند، ناهماهنگی های موجود 
در سیســتم مجوزهاســت، مجوزهــای الزم برای 
استخراج ارز دیجیتال خیلی زود صادر می شود؛ اما 
دستگاه های مورد نیاز برای این کار باید از گمرک وارد 
شوند که این اتفاق به صورت قانونی اتفاق نمی افتد؛ 
بعد تعزیرات وارد موضوع می شود و در بررسی های 
تعزیرات مشــکل برای فرد اســتفاده کننده ایجاد 

می شود.
در این شرایط افراد زیادی هستند که به دنبال قانونی 
کردن و گرفتن مجوز هستند. وزارت صنعت بخشی را 
تحت عنوان خود اظهاری ارزهای دیجیتال در سایت 

خود ایجاد کرده است که برای قانونی کردن بخشی از 
فعالیت الاقل می توان از طریق آن اقدام کرد.

امروزه اســتخراج ها بیشتر در چه فضاهایی است؟  ��
کارگاهی؟ کارخانه ای؟ کجا؟

فارم ها )فارم ماینینــگ اصطالحی در حوزه ارزهای 
دیجیتال است و در واقع به معنای مزرعه استخراج 
است( بیشتر در مکان های متروکه و تعطیل ایجاد 
می شــوند؛ زیرا اگر در امکانی که فعال بودند و حوزه 
کاری را تغییر داده اند، ایجاد شــوند، از مصرف برق، 

سازمان های ناظر متوجه خواهند شد.
یکــی از بحث هــا در این بخش موضــوع نیروی  ��

متخصص است. شرایط کشــور در این حوزه چگونه 
است؟

نیروهای متخصص در این زمینه از سال ۹۴، ۹۵ تا 
به امروز رشــد زیادی داشته است. افراد زیادی وارد 
این صنعت و فّناوری شده اند. تعدادی از افراد نیز وارد 
برنامه نویسی و آی پی نویسی بالک چین شدند اما 

به دلیل نبود بستر مناسب، راه به جایی ندارند.
اســتخراج ارز دیجیتــال به تخصــص خاصی نیاز 
ندارد؛ علمی نسبتًا عمومی است که با آموزش دیدن، 
می تــوان در این زمینــه فعالیت کرد. امــا فّناوری 
بالک چین )Blockchain( بسیار مسئله تخصصی 
اســت و نخبگان ایرانی درزمینۀ برنامه نویسی و کد 
نویسی وارد فضای برنامه نویسی بالک چین شده اند 
چون تا چند سال آینده بدون دانستن برنامه نویسی 
بالک چین به مشکل بر خواهند خورد. در واقع؛ مبنای 
فّناوری جهان در آینده ای نه چندان دور؛ بر اســاس 
بالک چیــن خواهد بود و تمــام برنامه ها بر همین 
اساس نوشته می شوند. فّناوری بالک چین اعتقاد 

به آزادی و امنیت اطالعات دارد.
بالکچین که گفتید به چه معناست؟ ��

تعریف دایره المعارفی اش این است که بالک چین 
سیســتمی برای ثبــت و ضبط داده ها اســت. این 
داده هــا می توانند برای نمونــه تراکنش های بانکی 
باشــند یا اسناد مالکیت، قرارها، پیام های شخصی 
یا دیگر اطالعات. ویژگی زنجیرۀ بلوکی این اســت 

کــه کار ذخیرۀ  این داده ها بــدون وجود یک مدیر و 
صاحب اختیار مرکزی امکان پذیر اســت و نمی توان 
با تخریب یک نقطۀ  مرکزی داده های ذخیره شــده 
را تحریــف یا نابود کرد. معروف ترین کاربرد زنجیرۀ  

بلوکی، رمز ارز بیت کوین است(
در واقــع بالک چین فّنــاوری جدیدی اســت که 
غیرمتمرکز اســت و الزم نیست که اطالعات در فضا 
ثبتی و ســخت افزار خاص در مرکــزی معین قرار 

داشته باشد.
تفاوت آن با سیستم های دیگر این است که اطالعات 
ذخیره شده روی این نوع سیستم، میان همه اعضای 
یک شبکه به اشتراک گذاشته می شود. با استفاده 
از رمزنــگاری و توزیع داده هــا، امکان هک، حذف و 

دستکاری اطالعات ثبت شده، تقریبًا از بین می رود.
بر همین اســاس بالک چین بستری را ایجاد کرده 
اســت که تمام اطالعات بانکی فرد در فضایی باشد 
که هیچ کس نتوانــد از آن دزدی کند. در صورتی که 
عکس ها، اطالعات و پول فرد در آن بارگذاری شود و 
آن شخص کیو آر کد )QR Code( خود را فراموش 
یا گم کند، تحت هیچ شرایطی نمی تواند به اطالعات 

ذخیره شده، دسترسی داشته باشد.
االن همــدان چه جایگاهی در اســتخراج ارزهای  ��

دیجیتال دارد؟
به نظر من؛ )البته باید بررسی شود( استان همدان در 

استفاده از ارز دیجیتال رتبه ۱ را در کشور دارد. 
همدان چند فاکتور خوب برای استخراج ارز دیجیتال 
دارد؛ موقعیــت جغرافیایــی مناســب، زمین های 
بایر، آفتاب زیاد در فصول مختلف ســال، بهترین 
نیروگاه های خورشــیدی غرب کشور، هوای خنک و 
... سبب شده تا اســتان همدان ظرفیت الزم برای 
اســتخراج ارزهای دیجیتال را داشته باشد و بتواند 
به قطب اســتخراج ارز دیجیتــال در خاورمیانه نیز 
تبدیل شود. در اکثر ماه های سال استان همدان هوا 
خنک دارد و باعث می شود تا فقط نیمی از برق برای 

استخراج ارز دیجیتال استفاده شود.
قانونی شــدن این فعالیت چه تاثیری بر توسعه  ��

استان خواهد گذاشت؟
فعالیت رســمی و رشد اســتخراج ارز دیجیتال در 
استان سبب ایجاد مشاغل وابسته زیادی می شود. 
بسیاری از شــرکت ها که درزمینۀ واردات تجهیزات 
ماینر فعالیت دارند، شرکت های تجهیزات وابسته، 
شــبکه، کابل و ... وارد اســتان می شوند. تمام این 
اتفاقات درآمد زیاد دالری در طول روز برای استان و 

کشور و اشتغال زایی را به دنبال دارد.
سرمایه الزم برای ورود به این حوزه چقدر است؟ ��

سرمایه مورد نیاز برای شروع از ۱ میلیون تومان شروع 
و تا بینهایت ادامه می یابد. قیمت دستگاه های مورد 
نیاز برای اســتخراج ارز نیز از ۷۰۰ هــزار تومان تا ۱۱ 

میلیون تومان است.
حاال طریقۀ خرج کردن این ارز چگونه است؟

صرافی ها درزمینۀ ارز دیجیتال فعالیت دارند و درازای 
ارز دیجیتال پول رایج کشور موردنظر مانند دالر، پوند، 

یورو و غیره را در اختیار مردم قرار می دهند.

گزارش

حجتاالسالم
غالمعلیمعصومینیا
عضوشورایفقهیبورس

ایرانوسهنگاهدربرخوردبابیتکوین
در ایران ســه نگاه در برخورد با بیت کوین وجــود دارد، اول اعالم 
شد که خود دولت و وزارت صنعت در نامه ای ماینینگ ارز مجازی 
را صنعــت اعالم کرده اند. البته ایــن نامه خیلی بار اجرایی ندارد و 
هم چنان در گمرک و پلیس اگر مرکزی برای ماینینگ مشــاهده 
کنند، پلمب می شــود. اما این موضوع دو مخالف هم دارد، بانک 

مرکزی و وزارت نیرو.
نگرانی بانک مرکزی این است که به دلیل کاهش ارزش پول ملی 
در اتفاقاتی افتاده و شرایطی که کشور با آن روبه روست، ورود یک 
ارز مجازی که به راحتی خرید و فروش می شــود و ارزش دالری 
دارد، باعث کاهش ارزش پول ملی شــود. یعنی رواجش موجب می شــود که افراد برای 
معامالت خرد خود هم به جای ریال از بیت کوین استفاده کنند و چون این ارز فراگیری 
ندارد، باعث شــود یک شیب به ســمت افراد دارای بیت کوین یا سایر ارزهای مجازی و 

حتی کسانی که دالر دارند ایجاد شود.
با توجه به این که بخشــی از جامعه می تواند از این موضوع بهره مند شــود، کم کم باعث 
می شــود ارزش پول ملی افت کند و کفه ترازو به سمت آن هایی برود که معامالتشان بر 
اساس دالر و بیت کوین انجام می شود، ارزش پولشان از بین نمی رود، قدرت خریدشان 
باال می رود و این باعث افزایش تورم می شــود؛ اما فشار روی بخش هایی می افتد که با 
ریال کار می کنند و در نتیجه آن ها هم از ریال به ســمت ارزهای مجازی می روند و ریال 
بی ارزش تر می شود. در نتیجه بانک مرکزی می گوید اجازه استفاده از بیت کوین به عنوان 
پول و ابزاری برای نقل و انتقال و خرید کاال را نمی دهد. با این حال تا حدی قبول کرده که 
از بیت کوین به عنوان عامل ســرمایه گذاری استفاده شود، اما با شرایطی مانند پرداخت 

مالیات و شناسایی آن و غیره.
نکته ای که موجب می شــود دولت نخواهد همه تخم مرغ هایش را در یک ســبد بگذارد، 
ارزش بیت کوین اســت، این ارز اگرچه االن رو به صعود اســت اما فراز و نشــیب دارد؛ 
بنابراین باید به دولت حق داد که نخواهد ریسک کند، چون اگر بخواهد مزرعه راه بیندازد، 

با یک میلیون سرور، نگران است که ارزش بیت کوین پایین بیاید.
در بازه های کوتاه یک هفته ای، کسی که بیت کوین ماین می کند و می فروشد ضرر نمی کند 
و همیشــه سود کرده است، کاری به باال و پایین آمدن قیمت بیت کوین نداریم ، اما وقتی 
میلیون ها کامپیوتر در دنیا در حال ماین بیت کوین هســتند که در کشــور ما هم این کار 
بــه صورت خانگی و غیرصنعتی انجام می شــود، افراد به خاطــر هزینه ای که برای تأمین 

سخت افزار دادند، حاضر نیستند بیت کوین از بین برود و ارزشش را حفظ می کنند.
حتی زمان هایی که ارزش بیت کوین نزولی است، به دلیل ارزش ریالی بیت کوین نسبت 
به برق باز هم استخراج آن مقرون به صرفه است. از طرفی دولت اصاًل می تواند خودش را 
وارد این ریسک نکند و پول برق و نفت را به صورت دالر بگیرد. دولت می تواند خودش را 
کنار بکشد و اجازه دهد بخش خصوصی از این فضاها استفاده و شروع به صادرات برق 

و نفت کند. در شرایط فعلی کشور ما، مردم می توانند خریداران نفت باشند.
به هر حال کشوری نیست که بیت کوین را محدود کرده و در این محدودیت موفق باشد، 
زیرا همچنان در آنجا مزرعه و ماینینگ هســت و کشوری هم نیست که بیت کوین را آزاد 
کرده و دچار مشکل اقتصادی شده باشد. از طرفی اگرچه همه به سراغ بیت کوین رفتند، 
اما دولت ها با احتیاط با آن برخورد می کنند، چون از آنجا که ارزشش خیلی شناور است، 

نمی توانند کاماًل به سمتش بروند و البته نمی توانند کاماًل هم از آن چشم پوشی کنند.

بیتکوینمالکدارد
بعد از نخســتین سقوط آزاد بازار سهام در  ســال ۱۹۹8، طراحان و 
مبدعان بازارهای نوین پدیده جدیدی را به نام ارز سری که بعدها ارز 
دیجیتالی هم نامیده شد، راه اندازی کردند. از آن جا که در بحران های 
۱۹۹8 به بعد اشــخاص و نهادهای متعددی به  عنوان بنیان سقوط 
بازار معرفی و افشــا شــدند، طراحان این پدیده جدید از اســاس 
ناشــناخته و با نام های مســتعاری که هیچ گونه رد و نشانی از آنان 

وجود ندارد، ایده پرداز بیت کوین شدند .
بانک های مرکزی و دولت ها نقشــی در تولید بیت کوین ندارند. در 

بیت کوین همه چیز بر پایه رمزنگاری است؛ نه بر پایه اعتماد.
بانک ها همواره بر تبادل الکترونیکی مالی نظارت دارند تا کسی نتواند یک پول را دو بار خرج 
کند! درباره پول نقد چنین مســاله ای مطرح نیســت، زیرا نمی توان یک اســکناس را به دو 
نفــر همزمان داد اما در مورد پول دیجیتــال همواره این خطر وجود دارد که یک پول چند بار 
خرج شــود. ناکاموتو راه حل هوشــمندانه ای با استفاده از روش رمزنگاری ارایه کرد. نرم افزار 
بیت کوین تمام تبادالت مالی را رمزنگاری می کند؛ فرستنده و دریافت کننده بیت کوین در هر 
مبادله با رشــته ای از اعداد شــناخته می شوند اما یک مدرک عمومی از حرکت هر بیت کوین 
در تمام شــبکه منتشــر می شــود. در این مبادالت نام طرفین مبادله محفوظ است اما همه 
می توانند انتقال پول را مشــاهده کنند؛ بنابراین، این نرم افزار اجازه نمی دهد یک پول دو بار 
خرج شود. یک زنجیره بلوکی )Block chain( محلی برای ثبت تراکنش های عمومی است 
که به اشتراک گذاشته شده است و کل شبکه بیت کوین را شامل می شود. همه تراکنش های 
تاییدشده در این زنجیره ثبت می شوند. به این ترتیب می توان در تراکنش های جدید بررسی 

کرد که بیت کوین هایی که خرج می شوند متعلق به فرستنده هستند یا خیر.
گفته می شــود همان طوری که هیچ کس مالک تکنولوژی  که در ورای ایمیل اســتقرار دارد، 
نیســت؛ هیچ کس هم صاحب یا مالک بیت کوین نیست؟ این گزاره بغایت نادرست است، 
زیرا همگان می دانند که تکنولوژی که ایمیل ماحصل آن است در شبکه های اینترنتی نهفته و 
چنانچه شبکه گوگول و یاهو  دچار اشکال شود gmail و  yahoomail کارکرد خود را از دست 
می دهند لذا مالکان گوگول، یاهو،  هات میل و... در واقع صاحبان واقعی تکنولوژی و  ایمیل ها 
و اپلیکیشن های حادث از آن هستند؛ بنابراین نمی توان پذیرفت که تکنولوژی بیت کوین نیز 
بی صاحب باشد. تحقیقات شبکه های شیپوری نظیر ویکی لیکس، آسانژ و... نشان می دهد 
که صاحبان تکنولوژی های برتر )ایاالت متحده آمریکا، ســازمان مرکزی اطالعات آمریکا( از 
طریق اپلیکیشن های سفارشی به شرکت های سازنده موبایل نظیر اپل، سامسونگ و... عمال 
اختیار کنترل اســتفاده کنندگان موبایل ها را به دست گرفته اند، لذا در عصر حاضر جاسوسی 
فناوری و حمالت سایبرفتســیک جایگزین عملیات فیزیکی شــده اســت بنابراین این که 

هیچ کس مالک بیت کوین نیست بیشتر یک شوخی است؟!
بر خالف تبلیغات وطنی که مدعی هستند پیچیدگی و رمزنگاری بیت کوین قادر شده از اخالل 
در بازار آن جلوگیری کند، عمال  تاکنون دوبار در آگوســت 2۰۱۰ و مارس 2۰۱3 این شبکه دچار 

مشکل شده است که باعث کاهش فوری و شدید ارزش بیت کوین شد.
پل کروگمن، اقتصاددان برجسته نوکینری برنده جایزه نوبل در سال 2۰۱۱ درباره بیت کوین گفته 
بود: »بیت کوین هر چند نوســانات شدیدی را پشت سر نهاده اما به  طور عموم دارای افزایش 
شدید بوده لذا خرید آن اگر چه سرمایه گذاری مطلوبی بوده اما آیا این موضوع می تواند دلیل 
موفقیت این پروژه باشد؟! نه؛ زیرا چیزی که ما از یک سیستم پولی انتظار داریم این نیست که 
افرادی که آن را ذخیره می کنند، ثروتمند شوند ما از سیستم های پولی انتظار داریم که مبادالت 

را سهولت بخشیده و کل اقتصاد را ثروتمند سازد و این خصیصه در بیت کوین وجود ندارد.

امیرحسینمکاریانی
خبرگزاریتسنیم

غالمحسیندوانی
عضوپیشینشورایعالی

جامعهحسابداران
عمادایرانی

کارشناسحوزهبانکداری
الکترونیکی
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همدان زیبا و آرام؛ تقاضای همشهری ها و گردشگران

رضایت همشهریان در پروژه ها؛ دستور کار شهرداری 
ح جامع شهر همدان دغدغۀ شورا  بررسی طر

هفته گذشــته فرهاد فرزانه معاونت امور عمرانی 
استانداری همدان به همراه عباس صوفی شهردار 
همدان، دهبانی صابر مدیر منطقه یک و علی ضمیر 
معاون خدمات شهری از روند اجرایی پروژه هایی 
مانند احداث پارک فرا منطقه ای والیت، ســایت 
موزه میدان امام )ره( و ســاختمان چندمنظوره 

کوی مدرس در سطح منطقه یک بازدید کردند.
معاون امور عمرانی استانداری همدان با اشاره به 
توسعه نگاه انسان محوری و ایجاد پیوست های 
فرهنگــی و اجتماعی حرکت شــهر همدان را به 
ســمت یک شهر ایده آل برای شهروندان دانست 
و گفت شــهر همدان دارای خصوصیات و ویژگی 
خاصــی از منظر فرهنگی، تاریخــی و اجتماعی 
و بایســتی در اجــرای تمامــی پروژه ها چنین 
ویژگی هایی لحاظ شوند که در این صورت شاهد 

استقبال مردم از این پروژه ها خواهیم بود.
وی ادامه داد خوشــبختانه طی ســالیان اخیر 
شــهرداری همدان با اســتفاده از کارکنان جوان، 
متعهــد و متخصص خود توانســته اســت این 
رویکرد را در شهر همدان توسعه دهد که خروجی 

آن رضایت همشهریان است.
فرزانه گفت اقدامات و پروژه های بزرگی در شهر 
همدان در حال اجراست که می توان به پروژه هایی 
همچون استانداردســازی و پیاده روسازی های 
گســترده معابر، احداث ســایت مــوزه میدان 
امام )ره( که یک نقطه تاریخی در شــهر همدان 
محسوب می شــود و احداث پارک فرا منطقه ای 
ماننــد پارک والیت اشــاره کرد و عــالوه بر اینکه 
نشان دهندۀ نگاه مثبت شهرداری به شهر و بافت 
تاریخی آن است نشان دهندۀ توجه شهرداری به 

فضای سبز و حرایم شهری نیز هست.
صوفــی شــهردار همدان نیــز بابیان پــارک فرا 
منطقه ای والیت با توجه به مساحت گسترده ای 
که دارد می تواند یکی از پارک های راهبردی شهر 
همدان باشــد گفت تاکنون اقدامات مناســبی 
درزمینۀ احــداث راه های دسترســی این پارک 

صورت پذیرفته است.
شــهردار همدان گفت موزه مرکــزی میدان امام 
)ره( در بافت تاریخی شهر و بازار قدیمی همدان 
می تواند بیش از پیش به جذب بیشتر گردشگر 
داخلی و خارجی کمک کند گفت احداث این موزه 
اهمیت ویژه ای برای شهروندان همدانی دارد. از 
این رو در تابستان سال جاری احداث این سایت 
موزه به منطقه یک شهرداری واگذار شد تا شاهد 

تکمیل شدن هرچه سریع تر آن باشیم.
دهبانــی صابر مدیر منطقه یک نیز بابیان اینکه 
روند عملیات اجرایی پارک فرا منطقه ای والیت 
در حال انجام اســت گفــت هم اکنون عملیات 
احــداث دیوارهــای حائل و ســنگچینی های 
مربوطه در حال انجام اســت گفــت با احداث 

این پارک شــاهد رشــد قابل توجهی در سرانه 
فضای سبز شــهروندان خواهیم بود و قطعًا در 
آینده می تواند یکی از مکان های تأثیرگذار شهر 

همدان در جذب گردشگر باشد.
وی همچنیــن از اتمــام عملیــات کارگاهــی 
ســتون های ســازه اصلی ســایت موزه میدان 
امــام )ره( خبر داد و گفــت عملیات نصب این 
ستون ها طی روزهای اخیر در حال انجام است و 
امیدواریم هرچه سریع تر با اجرای فوندانسیون 

اصلی روند اجرای پروژه را تسریع کنیم.

بررسی طرح جامع شهر همدان ��
در این راستا همچنین شصت وهشتمین جلسه 
صحن شــورای اسالمی شــهر همدان با حضور 
رئیس و اعضای شورای شهر و معاون شهرسازی 
و معماری شــهردار همدان با محوریت بررســی 

طرح جامع شهر همدان برگزار شد.
رئیس شورای اسالمی شهر همدان در این جلسه 
گفت: معاون عمرانی اســتاندار همدان با جدیت 
کامــل پیگیر طرح جامع شــهر همدان اســت؛ 
به گونه ای که جلسات هفتگی برای بررسی طرح 
جامع شهری همدان را تشکیل می دهد و دو نفر 
از اعضای شورای شهر، نرگس نوراله زاده و ابراهیم 

مولوی می توانند در این جلسه حضور پیدا کنند.
وی بــا اشــاره به اهمیــت طرح جامع شــهری 
همدان و روند مطالعات آن، تأکید کرد: الزم است 
صورت جلسات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی 
به شــورای شهر ارائه شــود تا اعضای شورا نیز در 

جریان این صورت جلسات قرار گیرند.

 رحیمی فر: کمبود بیش از 500 هکتار، ســرانه  ��
فضای سبز همدان

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان 
نیز با بیان اینکه جلســات بررســی طرح جامع 
شــهری نباید یک طرفه باشد و مسئوالن متولی 
باید حضور داشته باشند تا بتوانیم طرح را تبیین و 
روشن کنیم، گفت: چنانچه مسئولی نمی تواند در 

جلسات حضور یابد حتمًا مشاور یا معاونان وی 
حضور پیدا کنند تا بتوان به نتیجه رسید.

علی رحیمی فر اظهار کرد: پیشــنهاد ها ارائه شده 
مشــاور طرح جامع را نه رد می کنــم و نه تأیید؛ 
اما اگر به نظر اعضای شــورا و کارشناســان حوزه 
شهرســازی مطالعات و پیشنهاد ها مشاور طرح 
مناسب نیست، بهتر اســت مشاور دیگری برای 

ادامه روند مطالعات در نظر گرفته شود.
وی بــا تأکید بر اینکه در طرح جامع باید تمامی 
جوانب در حوزه هــای مختلف مدنظر قرار گیرد، 
اضافه کرد: ســرانه فضای ســبز یکی از مباحث 
بسیار مهم شهری اســت و متأسفانه همدان با 
کمبود بیش از ۵۰۰ هکتار، ســرانه فضای ســبز 
مواجه اســت که باید این مهــم در طرح جامع 

شهری به خوبی دیده شود.

 نوراله زاده: طرح پیشنهادی در صورت عدم رفع  ��
مشکالت، قابلیت تصویب ندارد

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
شهر همدان نیز در ادامه با بیان اینکه متأسفانه در 
حال حاضر مشکالت زیادی بر طرح پیشنهادی 
جامع شــهر همدان وارد است که در صورت عدم 
رفع مشکالت، طرح پیشنهادی قابلیت تصویب 
ندارد؛ گفت: شــورای شهر پس از دریافت طرح 
ضوابط پیشــنهادی مشــاور طرح جامع شــهر 
همدان همراه با برگزاری جلســات کارشناسی، 
ضوابط و مقررات پیشــنهادی ســاختمانی این 

طرح را بررسی کرد.
نرگــس نوراله زاده با اشــاره به اینکــه نامه های 
متعــدد بــه اداره راه و شهرســازی در خصوص 
ایرادات کلی طرح جامــع اعالم کرده ایم، یادآور 
شــد: علی رغــم برگزاری جلســات حضوری با 
نمایندگان اســتانداری، شــهرداری، مشاور راه و 
شهرســازی و تبیین مشکالت پیشنهاد ها طرح 
جامع، متأســفانه در ارائه ضوابط پیشــنهادی، 
اشــکاالت ارائه شــده قبلی همچنــان در طرح 

پیشنهادی به چشم می خورد.

وی اضافه کرد: یکی از مشــکالت در حوزه طرح 
جامع شــهری ایــن بوده که آخریــن اطالعات 
مطرح شــده در جلســه، با اطالعات ارســالی 
دبیرخانه تفاوت دارد و شــورای شــهر هم طبق 
اطالعات ارائه شده دبیرخانه، کارشناسی می کند؛ 
از این رو اگر روند کاری مشــاور به گونه ای است 
که تمامــی اطالعات را ارائه نمی دهد یا اینکه در 
جلسات اطالعات جدید ارائه می دهند، مشکلی 

است که در این جلسات با آن مواجه هستیم.

 فتحیان نسب: عمومی شدن طرح جامع شهری  ��
از رانت جلوگیری می کند

معاون شهرسازی و معماری شهردار همدان هم 
با بیان اینکه در برخی جلســات کمیته فنی برای 
طرح جامع مشاوران مجرب معماری و شهرسازی 
حضور دارند تــا همه جوانب مدنظــر قرار گیرد، 
افزود: هرچه طرح جامع عمومی تر شــود، مانع 
رانت خواهد شد؛ زیرا هیچ اطالعات محرمانه ای 

نباید در طرح جامع وجود داشته باشد.
وی با اشــاره بــه اینکه تیمی از کارشناســان و 
شهرداری برای طرح های ترافیکی تشکیل شده 
اســت تا ترافیک شهری مورد بررسی قرار گیرد، 
گفت: در هر جلســه کمیته فنی، نقشــه تغییر 
می کند؛ زیرا موضوعات را با حساسیت بیشتری 

بررسی می کنند.

 یوسفی: زمان، پاشنه آشــیل تمام طرح های  ��
شهرسازی است

مســؤل مرکز مطالعات شهرســازی شــهرداری 
همــدان هم با بیان اینکه زمان، ضعف و پاشــنه 
آشیل تمام طرح های شهرســازی است؛ گفت: 
زمان روند طرح های جامع شــهری را از محدوده 
خودش خارج می کند و اگر این زمان از دســت 
رفته کاهش پیدا می کرد، شاهد روندهای خوبی 

در طرح جامع شهری بودیم.
اســماعیل یوســفی تأکید کرد: طرح جامع به 
عنوان یک ســند باالدستی باید پاسخ گوی پنج 
عنصر باشد که نخســتین و مهمترین موضوع، 
محدوده ها و حریم شهر است و سپس کاربری 
و شبکه های معابر و اراضی و تقسیمات شهری 
اســت که طرح جامع شــهری همدان در حوزه 
محدوده نتوانســته زمین تولید کند و مساحت 

زیادی را به شهر اضافه کند.
یوســفی بــا اشــاره به مصوبــه شــورای عالی 
شهرســازی مبنی بر اینکه دبیرخانه طرح جامع 
شهری باید بخش مطالعات صورت گرفته طرح 
را عینًا به شــورای شهر ارســال کند، یادآور شد: 
آخرین طرح مطالعاتی که به صورت رســمی به 
شهرداری ارسال شــده، مربوط به دی ماه سال 

۱3۹8 است که آن را به شورا ارسال کرده ایم.

کیفیت خدمات؛ شاخص اصلی 
تکریم ارباب رجوع

شهردار همدان گفت: مهم ترین شاخص های 
رضایتمنــدی افــراد و مراجعه کننــدگان بــه 
مجموعه مدیریت شــهری؛ سرعت، کیفیت 

خدمات و برخورد مناسب با آنان است.
با توجه به نیاز برقراری ارتباطی پویا و دوسویه 
بین شــهروندان با مدیریت شــهری، برنامه 
دیدار مردمی شــهردار همدان با شــهروندان 
در روزهای تعطیــل انجام می گیرد که در این 
نشســت صمیمی شهروندان بدون واسطه به 
بیان مشکالت و مسائل خود با شهردار همدان 

می پردازند.
هــدف از برگزاری جلســه مالقــات مردمی 
شهروندان با شــهردار همدان، حل مشکالت 
و رفــع دغدغه هــای شــهروندان بــه منظور 
خدمت رســانی هر چه بیشتر و با کیفیت تر در 

حوزه های مختلف مدیریت شهری است.
عباس صوفی شــهردار همدان در حاشیه این 
برنامه با اشــاره به اهمیت و ضرورت برپایی 
جلســات مالقات مردمی با مراجعه کنندگان 
شهرداری، گفت: طبق روال سال های گذشته 
و پیرو سنت پسندیده روزهای جمعه میزبان 
شهروندان، کســبه، صنعتگران و سایر اهالی 
برای رســیدگی به مشــکالت آنهــا در حوزه 

مدیریت شهری هستیم.
عبــاس صوفــی افــزود: تمامی مدیــران و 
مسؤوالن حوزه های مختلف مدیریت شهری 
ملزم به پاســخ گویی به مشکالت و مطالبات 
مراجعه کننــدگان در ایام هفته هســتند اما 
باتوجه به پیچیدگی برخی مشکالت و تمایل 
شهروندان برای دیدار با شهردار، جلسه مالقات 

مردمی با شهروندان برگزار می شود.
وی ادامــه داد: فرصت دیدار چهره به چهره با 
شهروندان در راســتای رسیدگی به مطالبات 
و مشــکالت مردم در حوزه های شهری با هم 
اندیشی با رؤسای ادارات و واحدهای شهری 
در ســایه قانون و در پروسه زمانی کوتاه تری 

انجام می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: ناگفته نمانــد در این 
جلســات مالقات مردمی نمی توانیم تمامی 
مشــکالت مطرح شــده را کاماًل حل و فصل 
کنیم چراکه برخــی از موضوعات منع قانونی 
دارد و علی رغم درخواست شهروندان، مطابق 
خواســته آنها قابل رسیدگی نیست اما در این 
جلسه با استناد به قانون دلیل عدم رسیدگی به 
مطالبات آنها توضیح داده می شود و در فضایی 
صمیمی و مناسب مراجعه کننده آگاه سازی 

و اقناع می شود.
شهردار کالنشهر همدان در این خصوص گفت: 
بسیاری از شهروندان باوجود عدم رسیدن به 
خواسته مورد نظرشان با اطالع از فرایند اداری 
و قوانین و رفتار مناســب و احترام آمیزی که 
با آنها انجام شده است با رضایت کامل جلسه 

را ترک می کنند.
صوفی با اشــاره به فراوانــی موضوع مراجعه 
کننــدگان گفت: باتوجه به توســعه شــهر و 
افزایش ساخت و سازهای شهری، بیشترین 

مطالبه شهروندان در حوزه امالک است.
در ادامه محمدرضا فیضی منش مدیر منطقه 
ســه شــهرداری همدان نیز گفــت: در طول 
هفته پاســخ گوی درخواســت ها و مشکالت 
شــهروندان در حوزه هــای مختلف شــهری 
هســتیم که برخی از مشــکالت و موضوعات 
نیازمند بررسی کارشناسی و تخصصی تر است 
که در برنامه مالقات عمومی شــهردار همدان 
مطرح و بررســی می شــود که همین امر در 
تسریع امور بســیار راهگشا و مؤثر واقع شده 

است.
مجید یوســفی نوید مدیر منطقــه چهار نیز 
در حاشــیه این برنامه، بیان کرد: بررســی و 
پیگیری درخواست ها و مشکالت شهروندان 
یکی از الزامات مدیریت شهری است که این 
موضوع در برنامه مالقات عمومی شــهردار با 
شــهروندان مورد توجه است و خوشبختانه تا 
حدود زیادی منجر به نتیجه شــده اســت و 

رضایت شهروندان را به همراه داشته است.
با توجه به شیوع کرونا و وضعیت قرمز همدان 
در هفته های گذشــته برنامه مالقات عمومی 
شهردار همدان برگزار نمی شد که خوشبختانه با 
تغییر وضعیت شهر همدان این برنامه همچون 
سال های گذشته در روز تعطیل جمعه مجددًا 
از سر گرفته شد و بیش از ۴۰ نفر از شهروندان 
مناطق ســه و چهار با رعایــت فاصله گذاری 
اجتماعی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی به 
بیان درخواست ها و مشکالت خود پرداختند.

در برنامــه مالقــات عمومی صوفی شــهردار 
همدان با شــهروندان و مراجعه کنندگان که ۴ 
ســاعت به طول انجامید؛ مدیران مناطق سه 
و چهــار، رئیس اداره بازرســی، رئیس مرکز 
۱3۷ شهرداری و سایر کارشناسان حوزه های 

مختلف مدیریت شهری نیز حضور داشتند.

زیست

افتتاح شهرداری منطقه 5
در بهمن ماه

مسؤول پیگیری بافت 
شــهرداری  مرکــزی 
افتتــاح  از  همــدان 
شهرداری منطقه ۵ در 

بهمن امسال خبر داد.
حمیدرضا طبی مسرور 
از راه اندازی شــهرداری 
منطقــه پنج یــا همان 

بافــت تاریخی همدان در بهمــن ماه خبر داد 
و گفت: با راه اندازی شــهرداری بافت تاریخی 
شــاهد ســاماندهی هویت و تاریــخ همدان 

خواهیم بود .
وی ادامــه داد: با بهره گیــری از ظرفیت های 
سازمان فناوری اطالعات شــهرداری و آرشیو 
پرونده هــای امالکی که در ایــن منطقه واقع 
شده، اطالعات این منطقه در اختیار واحد های 
مربوطه قرار خواهد گرفــت تا از اتالف وقت و 

بروکراسی برای ارباب رجوع جلوگیری شود.
وی در ادامــه با بیان اینکه تمرکز شــهرداری 
منطقه پنــج روی بافت مرکــزی خواهد بود، 
افــزود: با بهــره گیــری از امکانــات فناوری 
و اطالعــات می تــوان از آرشــیو الکترونیک 
پرونده های شهر استفاده کرد و ساماندهی بازار 
و جداره سازی در شهر همدان یکی از نیازهای 
اساســی اســت که به تقویــت و حفظ هویت 

تاریخی سیمای همدان کمک خواهد کرد.
طبی مسرور با تأکید بر اینکه در بهمن ماه سال 
جاری مصادف با گرامیداشت دهه مبارک فجر 
شــهرداری منطقه پنج افتتاح می شــود، بیان 
کرد: با افتتاح این شــهرداری به شکل برنامه 
محــور و هدفمند به دنبــال احیا و حفظ بافت 

تاریخی و ارزشمند شهر خواهیم بود.
وی ابــراز کرد: پیرو تأکید شــهردار همدان به 
جداره ســازی در شــهر، حفظ بــازار و هویت 
بخشــی و احیای بافت های تاریخی خواهیم 

پرداخت.
مســؤول پیگیــری بافت مرکزی شــهرداری 
همدان بیان کرد: شــهر همــدان در گذر زمان 
الیه هــای تاریخی خــود را از دســت داده اما 
تــالش مضاعفی را برای حفــظ اندوخته های 

فعلی به کار می گیریم.
طبی مســرور تصریح کرد: ســازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای شهری و شهرداری منطقه 
پنج در نقــش توأمان برای اعتــالی فرهنگ 
تمدن همــدان تــالش ثمربخشــی خواهند 

داشت.
مســؤول پیگیــری بافت مرکزی شــهرداری 
همدان با اشاره به پیگیری های شهردار همدان 
برای راه اندازی شهرداری منطقه پنج در شورای 
پنجم اعالم کرد: مجموعه شهرداری در نظر دارد 
بافت تاریخی مدیریت شــود و مجموعه مرکز 
شهر که تاکنون تحت مدیریت مناطق چهارگانه 
بوده و مدیریــت واحدی بر آن حاکم نبوده به 

شهرداری منطقه پنج سپرده شود.
مســؤول پیگیــری بافت مرکزی شــهرداری 
همــدان با بیان اینکه میــراث فرهنگی در نظر 
دارد محدوده مدیریت بر اساس نقشه هوایی 
تهیه شــده در سال 3۵ باشــد گفت: مدیریت 
این شــهرداری در نهایت محدوده کنونی حلقه 
اول و مرکزی شــهر که شامل میدان امام)ره( 
و شش خیابان منتهی به آن است خواهد بود.

وی با بیان اینکه گردشگری همدان مهمترین 
هــدف و در رأس اقدامات شــهرداری منطقه 
پنج اســت، افزود: شــهرداری منطقه پنج در 
ساختمان سابق اجرای احکام شهرداری واقع 
در خیابان جانبازان روبه روی ســازمان انتقال 

خون مستقر خواهد شد.
الزم به ذکر است که بر اساس تصمیم گیری های 
اخیر در این زمینه، اهداف تشــکیل شهرداری 
ایــن منطقه، مدیریت واحد شــهری از حیث 
خدماتی و کاربری، نگاه ویژه به بازار که شاکله 
اصلی شهر است، زنده نگهداشتن تفکر حفظ، 
احیا و بازآفرینی آثار تاریخی، ایجاد فضاهای 
بوم گردی، رونق گردشــگری و درآمد حاصل از 

این صنعت است.
از دیگر اهداف می توان به بازســازی و احیای 
بناهــا، برقــراری ایمنــی و پدافنــد غیرعامل 
در قســمت مرکزی شــهر و شناســایی نقاط 
حادثه خیز در قســمت مرکزی همدان اشــاره 

کرد.
اهداف مطالعات این طرح بر این است تا احیا، 
بازسازی و بهسازی بافت تاریخی انجام شود. 
تصمیم گیران و کارشناســان شهری می گویند، 
باید نامگذاری این شــهرداری)بافت، مرکزی، 
تاریخــی( متناســب بــا فعالیت آن باشــد، 
نحوه اجرا و تعییــن محدوده بافت مرکزی از 
ضروریــات تصمیم گیری و مدیریت شــهری 

محسوب می شود.
حفــظ ارزش هــای هویتی معمــاری و بافت 
واجد ارزش هدف شــورا از تشکیل شهرداری 
جدید اســت و باید محدوده پیشنهادی نیز با 
این هدف هماهنگ و ســبب انســجام بیشتر 

مدیریت در این بافت ها و محدوده ها شود.

جهت اطالع

شهری

کید کرد: سربازرس شهرداری های منطقه غرب تا

لزومصدوراخطاریهتوقفعملیات
بهمالکینقبلازضبطلوازم

 ســربازرس شــهرداری های ســازمان 
بازرســی منطقه غرب کشور از مدیریت 
پیشــگیری و رفع تخلفات شــهرداری 

همدان بازدید کرد.
این بازدیــد در پــی هماهنگی صورت 
گرفتــه با هــدف ارتقای ســطح کیفی 
عملکــرد حوزه هــای مختلــف در اداره 

پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری باالخص واحدهــای اجرایــی و عملیاتی با حضور 
مسئولین واحدهای اداری و اجرایی برگزار شد.

در ابتدای جلســه محمدعلی گلشن ضمن تشکر از تشــکیل این جلسه گزارش کوتاهی از 
اقدامات صورت گرفته در ۱۵ ماهه اخیر از جمله سیســتمی کردن تمامی واحدهای اداری 
شــامل انبارداری، واحد فنی، فرآیند ترخیص، نصب سامانه های پایش و رصد برای اولین 
بار در کشــور و نصب دوربین و سامانه رادشــید و gps خودرویی، سامانه شهربان و حریم 
بان و اخذ مجوز راه اندازی حفاظت انتظامی شهرداری همدان و شصت و پنج خدمت ارائه 
شده ظرف مدت پانزده ماهه گذشته ارائه و در ادامه صحبت ها اظهار داشت که نظارت و ورود 
دستگاه های نظارتی در انجام وظایف سازمانی در ارگان ها باالخص در حوزه اجرایی و عملیاتی 
حائز اهمیت بوده و می تواند با توجه به اختیارات موجود نقش قابل توجهی را در حوزه بهبود 

عملکردهای مدیریت شهری باالخص اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری ایفا کند.
در ادامه جلســه سادات سربازرس ســازمان بازرسی در حوزه شهرداری ها ضمن تبریک 
در خصــوص تحوالت صورت گرفته در پانزده ماهه اخیــر این مدیریت از تالش های بی 
وقفه کارکنان و عوامل اجرایی واحد کنترل ســاختمان، رفع ســد معبر و انضباط شهری 

تقدیر و تشکر کرد.
 در ادامه با توجه به شــرح وظایف تعریف شــده اداره پیشــگیری در حوزه های مختلف 
چنین اظهار داشــت: در انجام وظایف سازمانی بخشی از نارضایتی ها طبیعی است، زیرا 

در این امر لوازم و اموال مردم که مالک را متقبل هزینه کرده است.
وی اظهار داشت: عملکرد و رفتار ما می بایست بر مبنای حسن خلق بوده و تا نحوه برخورد 
با تخلفات به طریقی باشد که شهرداری و حوزه مدیریت شهری زیر سؤال نرود که نهایتًا 
منجر به قضاوت نابجا نگردد. از طرفی در مقابله با تخلفات بایســتی همکاران شهرداری 
قبــل از هر فعالیتی اقدام به صدور اخطاریه توقف عملیات بدون مجوز به مالکین نموده 

که در صورت عدم تمکین اقدام به ضبط لوازم نمایند.
قابل ذکر اســت با توجه به اینکه حوزه کاری مدیریت پیشگیری سخت و سنگین است 
پیشانی شهرداری بوده و به حمدلله با تالش های صورت گرفته در این عرصه و دستورات 
قضایی اخذ شده منجر به کاهش شکایات و نارضایتی از طرف شهروندان همدانی شده 

که همین اتفاق بسیار خوشایند و امیدوارکننده است.
ســادات در انتهای صحبت های خود چنین بیان کرد: ما می دانیم مدیریت پیشگیری و 
رفع تخلفات شهری به دلیل محدودیت های قانونی موجود در برخورد با تخلفات و حوزه 
اجرایی با مشــکالت عدیده ای روبه رو اســت. ولی قانون گذار در مباحث کمیسیون ماده 
صد پیش بینی کرده که بندهای کمیسیون ماده صد نیز نیاز به بازنگری و اصالح دارد که 

دست عوامل اجرایی را در برخورد با تخلفات ساختمانی بازتر خواهد کرد.

مدیر منطقه چهار شهرداری همدان:

آسفالتمعابرمهمتریندغدغهمردمبود
مدیــر منطقه چهــار شــهرداری همدان با 
اشــاره به اینکه حســب ظرفیــت مالی و 
انســانی منطقه طی یک ونیم سال گذشته 
رشــد متوازن محــالت و شــهرک ها را در 
دســتور کار قرار داده ام، گفــت: همگان بر 
محرومیت منطقه واقف هستند، به طوری 
کــه این محرومیت یک حس نارضایتی را 

در ساکنین این مناطق نسبت به مدیریت شهری ایجاد کرده است.
مجید یوســفی نوید با اشــاره به اینکه نخســتین دغدغه ما در منطقه با توجه به نیاز مردم بحث 
آســفالت ریزی در معابر بود، اظهار کرد: پرداختن به نیازهای ضروری درواقع گام نخستین برای 
جلب رضایت مردم اســت. وی با تأکید بر اینکه البته توجه ویژه به بحث آسفالت ریزی به منزله 
عدم توجه به دیگر نیازها نبوده، تشریح کرد: در مرحله نخست اولویت بندی ها این مهم به عنوان 

اصلی ترین نیاز منطقه در دستور کار قرار گرفت.
یوســفی نوید با اشــاره به اینکه وقتی نیاز بدیهی شهروندان برآورده نشود نمی توان انتظار داشت 
مفاهیمی همچون آموزش شهروندی مثمر ثمر واقع شود، اذعان کرد: در واقعیت امر با پرداختن 

به بحث آسفالت ریزی در سطح منطقه یک بحران را پشت سر گذاشتیم.
وی با تأکید بر اینکه 3۵۰ معبر آسفالت ریزی شده است، خاطرنشان کرد: در این بحث ظرفیت 
بودجه سال گذشته هشت میلیارد تومان بود که آن را به ۱۵ میلیارد تومان رساندیم و چیزی حدود 
23 هزار ُتن آسفالت ریزی در منطقه داشتیم که امسال این مهم به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار افزایش 
یافته و تاکنون چیزی حدود ۵8 هزار ُتن آســفالت ریزی صورت پذیرفته اســت. یوسفی نوید با 
تأکید بر اینکه یقینًا ۱۰ میلیارد تومان اعتبار کفاف آسفالت ریزی با این حجم را نمی داد پس میزان 
بودجه این بخش را به 2۵ میلیارد تومان رساندیم، ابراز کرد: این مهم درصورتی محقق شده است 
که وضعیت مالی مردم در منطقه بهبودی نداشته و درعین حال تورم بی سابقه ای را امسال در عرصه 
قیر و آسفالت شاهد بودیم. وی با اشاره به اینکه در بدو ورود به عنوان مدیر منطقه حتی پیمانکاران 
نیز تمایلی برای ادامه کار به دلیل طلب های وصول نشــده نداشتند، عنوان کرد: از آنجایی که یکی 
از ارکان در عرصه عمرانی کشور و به تبع آن شهرها پیمانکاران و درواقع استفاده از ظرفیت بخش 

خصوصی در عرصه پیمانکاری است، پس پرداخت بدهی آنان نیز در اولویت کاری قرار گرفت.
یوســفی نوید با اشاره به اینکه درخصوص اســتفاده از ظرفیت پیمانکاران رویکرد جدید دیگری 
نیز در دســتور کار قرار دارد، ابراز کرد: تا ابتدای ســال جاری در بحث تهیه آسفالت تنها از ظرفیت 
ســازمان عمران استفاده می شد و شــهرداری منطقه فقط اقدام به گرفتن پیمانکار اجرا می کرد؛ 
حال آنکه با حجم باالی نیاز منطقه به آسفالت این مهم کفاف کار را نمی داد، پس ما در یک اقدام 
جدید از ظرفیت پیمانکاران هم در تهیه و هم در اجرای آسفالت بهره بردیم. وی با اشاره به اینکه 
خوشــبختانه درحال حاضر به تناســب خوبی در عرصه پرداخت طلب پیمانکاران بحث آسفالت 
رســیده ایم، اذعان کرد: ایجاد توازن در توزیع آســفالت نیز از اصلی ترین اهدافی بود که در سطح 
شــهر خوشبختانه رعایت شــد. مدیر منطقه چهار شهرداری همدان با تأکید بر اینکه برای رعایت 
توازن در عرصه اجرای آســفالت و حتی اولویت بندی مناطق و محالت برنامه ریزی در دستور کار 
قرار گرفت و شخصًا بر این مهم نظارت داشتم، خاطرنشان کرد: درواقع خودم تمام قد در محالت 
مختلف به عنوان نماینده مردم برای اجرای متوازن آســفالت ورود کردم. یوسفی نوید با اشاره به 
اینکه اولویت نخست کاری ما آسفالت ریزی کوچه های خاکی بود، عنوان کرد: به طوری که درحال 
حاضر در محله منوچهری دیگر کوچه خاکی نداریم و یا اینکه در شــهرک فرهنگیان و یا شهرک 

ولیعصر چند کوچه آسفالت ریزی نشده است.
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راه انــدازی فــاز اول مرکز جامع 
ســرطان همدان تا پایان ســال

رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان 
گفت: فاز اول مرکز جامع ســرطان در شهر 
همــدان با یــک میلیون و ۱۰۰ هــزار یورو 
ســرمایه گذاری برای تجهیز دستگاه »سی 
تی ســیموالتور« و »دزیمتــری« تا پایان 

امسال راه اندازی می شود.
رشــید حیدری مقدم در گفــت وگو با ایرنا 
اظهار داشــت: بــرای مرکز جامع ســرطان 
همدان، 2 دستگاه پیشرفته شتاب دهنده 
با انــرژی باال و شــتاب دهنده بــا انرژی 
پایین خریداری شــده بود که تجهیز کامل 
بــرای بهره برداری تخصصــی از این مرکز 
نیاز به 2 دستگاه پیشــرفته پزشکی دیگر 

داشت.
وی افزود: برهمین اســاس دستگاه های 
»سی تی ســیموالتور« با ۷۵۰ هزار یورو و 
»دزیمتــری« نیز با 3۵۰ هــزار یورو اعتبار 
خریداری شــد کــه کار نصب یکــی از این 

دستگاه ها 2 روز پیش پایان یافت.
حیدری مقدم با بیان اینکه دســتگاه دوم 
نیــز حداکثر تــا 2 هفته آینــده در مرکز 
جامــع ســرطان همدان نصب می شــود، 
اظهار داشت: این چهار دستگاه میزان ُدز 
اشــعه ای که به فرد برای رادیو تراپی وارد 
می شود را با دقت بررسی می کنند، ضمن 
اینکه تشــخیص دقیق محل تزریق برای 
بررســی میزان اثر نیز از دیگر کارکردهای 
ایــن دســتگاه های تخصصــی پزشــکی 

است.
وی بــا بیان اینکه یــک میلیون و ۱۰۰ هزار 
یورور در مجموع برای خرید این 2 دستگاه 
هزینه شــده اســت، گفت: خرید و نصب 
دستگاه »ســی تی سیموالتور« با توجه به 
شــرایط تحریم و مشکالت ناشی از آن در 
زمینه فعالیت های پزشــکی، کار بسیار مهم 
و قابل توجهی بــود که با تالش و پیگیری 

مسئوالن مربوطه انجام شد.
به گفته وی، اســتفاده از این دســتگاه ها 
پس از بررســی کارشناســان انرژی اتمی 
از نظــر نداشــتن نشــت در اشــعه و اخذ 
تأییدیه هــای الزم در مرکز جامع ســرطان 

همدان آغاز می شود.
رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی همدان 
تاکید کرد: نصب و راه اندازی دســتگاه ها 
با هدف تســریع روند تجهیز با هدف آغاز 
فعالیــت مرکز و پذیــرش بیمار تا پیش از 
پایان سال، اولویت اصلی مدیران دانشگاه 

علوم پزشکی همدان است.
مرکز جامع ســرطان یکی از طرح های ملی 
اســتان همدان به همت بنیاد فرشــچیان 
اســت که با پیگیری جدی مدیران استان 
و حمایــت دولت بــرای تأمیــن اعتبارات 
موردنیــاز بــه زودی راه انــدازی و فعــال 

می شود.
عملیــات اجرایی مرکز جامع ســرطان در 
زمینی به مســاحت 2۴ هــزار مترمربع با 
اعتبار اولیه ۱۵۰ میلیــارد تومان به صورت 
مشارکتی در قالب ۵۰ درصد دانشگاه علوم 
پزشــکی و ۵۰ درصد بنیاد فرشــچیان در 

سال ۹۷ آغاز شد.
اســتان همدان دارای حدود 2 هزار و ۵۰۰ 
بیمار خاص اســت که مرکز جامع سرطان 
همدان در صــورت بهره بــرداری عالوه بر 
رفــع نیاز درمانی بیماران اســتان، خدمات 
مناســبی را به بیماران ســایر اســتان های 

کشور هم ارائه خواهد داد.
عملیــات اجرایــی مرکــز جامع ســرطان 
همدان با داشــتن اتــاق غربالگری، اتاق 
پیشــگیری، مرکــز تخصصــی پاتولوژی 
ژنتیکــی،  بررســی  مرکــز  و  مرجــع 
کلینیک هــای لنــف، بازتوانــی، بخــش 
مشــاوره و روانپزشــکی، اتــاق مشــاوره 
تغذیــه و اتــاق ثبت تومــور و بخش های 
رفاهی شامل نمازخانه، استراحت بیماران 
و بوفه بدرحال تکمیل اســت و براســاس 
برنامه ریزی انجام شــده تا پایان فعالیت 
دولت تدبیر و امید به صورت کامل به بهره 

برداری خواهد رسید.
در جریان ســفر ســال جاری »محمدباقر 
نوبخت« معــاون رییس جمهوری و رییس 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور به همدان 
۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مرکز 
جامع ســرطان این شهر اختصاص یافت و 
قرار شــد بنیاد فرشــچیان نیز ۱۰۰ میلیارد 
تومــان دیگر برای تکمیل طــرح را تأمین 

کند.
بهره برداری از مرکز جامع ســرطان همدان 
به عنوان ســومین اقدام خیرخواهانه بنیاد 
فرشــچیان، در آخرین سال فعالیت دولت 
دوازدهم می تواند بخــش قابل توجهی از 
دغدغه بیماران سرطانی و خانواده های آنها 

را رفع کند.

قاب

تخریب طبیعت همدان توسط 
خودروهای آفرود

اتوموبیلرانــی یا موتورســواری آفرود یا خارج 
از جاده که چند ســالی اســت در کشور رونق 
یافته و بیشــتر با هدف رونق گردشــگری در 
کشور انجام می شــود؛ انتقادات بسیاری را به 
دلیل آسیب زدن به محیط زیست در پی داشته 

است.
ســفرهای ماجراجویانه عالقه منــدان خاص 
خودش را دارد، آفرود نیز از دســته همین نوع 
سفرهاســت. که در چند ســال اخیر مخاطبان 

زیادی را به سمت خودش جذب کرده است.
با رواج آفرودســواری کاهش پوشش گیاهی 
مناطــق مورد توجه آفرودســواران نســبت به 
سال های قبل به خوبی محسوس است. ضمن 
اینکه، غیر از نابودی پوشــش گیاهی، شــاهد 
شخم خوردن پوشش سطحی خاک تپه های 
شــنی هم هســتیم که خود باعــث به حرکت 

درآوردن تپه ها و بحران گردوخاک می شود.
ورود ده ها خودروی آفــرود به منطقه موجب 
ترس و وحشــت حیوانات نیز می شــود که به 
دنبــال کاهــش امنیت زیســتگاه، به جاهای 
خــارج از زیســتگاه طبیعی و مناطــق نا امن 

هدایت می شوند.
فارغ از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی، 
ورود آفرود سواران باعث ناامنی، آلودگی صوتی 
و گرد و خاک می شــود و به دنبال آن آرامش 
و ســکوت بکر که خاص اینگونه مناطق است 
بر هــم می خورد که این هــم باعث نارضایتی 
گردشــگران داخلی و خارجی شده و در آینده 
نزدیک باعث از رونق افتادن گردشگری خواهد 

شد.
در همیــن راســتا مدیــرکل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان همدان گفت: ورود و تردد 
خودروهای آفرود و موتــور کراس در طبیعت 
استان به ویژه دامنه الوند شهر همدان موجب 
بروز تخریب و خسارت های جبران ناپذیری در 

این مناطق می شود.
اسفندیار خزائی در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه 
شکل گیری جنگل و مرتع و استقرار گونه های 
گیاهی فرایند دشــواری دارد، اظهار داشــت: 
آفرود سواران با ورود به عرصه های طبیعی در 
واقــع اقدام به شــخم زدن و تخریب اراضی و 

پوشش گیاهی منطقه می کنند.
وی افــزود: شــاید برخــی از نواحی کشــور و 
اســتان های کوهســتانی بــه علت نداشــتن 
پوشــش گیاهی، ظرفیت پذیرش خودروهای 
آفروید و کراس را داشــته باشــد که باید این 
مکان ها مشــخص و با کار کارشناســی برای 

استفاده عالقه مندان جانمایی شود.
وی تصریح کرد: محیط زیست و طبیعت الوند، 
زنده و پایدار است و ورود خودروهای آفرود و 
موتورها آسیب بسیار جدی به پوشش گیاهی 

و حیات جانوری این منطقه وارد می کند.
خزایی تاکید کرد: عرصه های طبیعی اســتان 
همدان به هیچ وجه مکان مناسبی برای حضور 
و تردد خودروهای آفرود و موتور کراس نیست 
و تردد ایــن قبیل خودروها زمینــه نابودی و 
اضمحالل پوشــش گیاهی و طبیعت استان را 

فراهم می کند.
مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
همــدان گفت: تخریبی که براثــر تردد خودرو 
آفرود و موتــور کراس )رد چرخ و الســتیک 
خودرو آفــرود( ایجاد می شــود به هیچ وجه 
قابل جبران نیســت چراکه شدت فشار وارده 
ناشــی از چرخش الســتیک این خودروهای 
ســنگین موجب تســریع در فرسایش خاک 
و تخریــب و نابودی )زیر و رو شــدن( کامل 

پوشش گیاهی می شود.
بــه گفتــه خزائــی، هیچگونــه مخالفتــی با 
گردشــگری و ورزش در طبیعــت نداریم اما 
اصل مهم دراین زمینه حراســت و حفاظت از 
عرصه های طبیعی، جنگلی و پوشــش گیاهی 
منطقــه اســت و اجــازه نخواهیــم داد به هر 
بهانه ای طبیعت ارزشمند منطقه دچار تخریب 

و نابودی شود.
مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
همــدان افــزود: یکی دیگر از خســارت هایی 
که آفرود ســواری می تواند به طبیعت برساند 
تخریــب پوشــش گیاهــی، ایجــاد آلودگی، 
جابجائی خــاک و از بین بــردن گیاهان نادر 

داروئی و خوراکی است.
خزائی با بیان اینکه این قبیل وسایط نقلیه به 
خاطر داشــتن موتورهای ُپرقدرت اراضی ملی 
و گونــه ای گیاهی را تخریــب و نابود می کنند، 
گفت: این اداره کل می تواند با کار کارشناســی 
که منافاتی با محیط زیســت نداشــته باشد 
مکانی را بــرای این ورزش پیش بینی کند که 
در این باره انتظار می رود متولیان امر پیشگام 

شوند.
وی اظهار داشت: به منظور تضارب آرا و آگاهی 
بخشــی درباره تأثیر مخرب آفرود سواری در 
پوشــش دامنه الوند، دره مراد بیگ، حیدره و 
تاریک دره نشســت هایی با مسووالن اداره کل 

ورزش و جوانان برگزار شده است.

زاویه

اجتامعی 

الماسی ترین ساعت زندگی
خرج کردن زمان ��

فــرض کنیــد که قصد 
داریــد چنــد وســیله 
ضــروری و موردنیــاز 
از  خودتــان  بــرای 
فروشــگاهی بخرید و 
یک میلیون تومان هم 
بیشــتر پــول ندارید. 
لیســت خرید خود را 
نگاهــی می اندازید و به مغازه می روید و خریدها 
را بر اســاس لیســت انجام می دهید. با این کار 
هم نیازهایتان را برطرف کردید و هم احســاس 
لذت بخشی دارید، چون چیزی هایی که ضروری 
بوده و دوســت داشــتید را خریدیــد و در کل از 
خریدتان راضی هســتید و احســاس می کنید، 

پولتان را دور نریختید.
اما خیلــی وقت ها هم پیش آمده که بیشــتر از 
یک میلیون تومان داشــتید و بدون برنامه قبلی 
به مغازه رفته و وســایلی را خریدید که خیلی به 
آن ها نیاز نداشــتید و بعد از خرید کردن، خودتان 
را شماتت کردید. پس برای خرج کردن پول خود 
هرچنــد هم که آن پول محدود و کم باشــد، اگر 
درســت برنامه ریزی کنید، بیشتر از خرید کردن 
لذت می بریــد و چیزهایی می خرید که به آن ها 

نیاز دارید و شما را به خواسته هایتان می رسانند.
در رابطه با زمان هم اوضاع به همین شکل است 

و شما هر روز زمان خرج می کنید.

هر روز ۲۴ واحد پول دارید! ��
همه ما انســان ها چه فقیر و چه ثروتمند، زمانی 
که از خواب بیدار می شــویم، خداوند 2۴ ساعت 
)2۴ واحد پول( به ما می دهد که ممکن اســت، 
شــخصی آن را دور بریزد و شخص دیگر آن 2۴ 
واحــد پــول را به 2۴ هزار تومان یــا 2۴ میلیون 

تومان یا حتی 2۴ میلیارد تومان تبدیل کند.
 پس اگر خوش شــانس باشــیم و فــردا زنده 
بمانیــم، خداوند اول صبح در جیب همه ما، این 
2۴ واحد پول را می گذارد تا با آن به خرید برویم 

و چیزهایی که برایمان مفید هستند را بخریم.
اگــر قدر پولی که خدا به ما داده اســت را بدانیم، 
حتمًا خوب خرج کرده و به بهترین شکل نیازهای 
خــود را رفع می کنیم. اما اگر ایــن پول را خوب 
خرج نکنیم، نمی توانیم کاالهای مفید بخریم و به 

عبارتی، آن روز به راحتی ازدست رفته است.
به خاطر همین اســت که خداوند در هر روز به ما 
فرصت خــرج کردن زمانمــان را می دهد، تا اگر 
روزهای قبل اشــتباه خرج کردیــم، امروز بهتر از 

دیروز، از زمان استفاده و آن را در جای درست و در 
جهت نیازهای واقعی و هدف هایمان خرج کنیم.

در بازار زندگی، پول شــما زمان اســت و کاالها و 
خدمات، همان رؤیاها و هدف هایتان هستند که 
اگر از زمان خوب اســتفاده کرده و آن را درســت 
خــرج کنیــد، هدف های بهتــری می خرید و به 
هدف هایی دســت پیدا می کنید که شما را رشد 

می دهند.
خیلی مواقع هم پیش آمده که زمان خرج کردید، 
به هدفی رســیدید، اما احساس لذت نداشتید، 
چــون آن هدف مثل همان وســیله ای که بدون 
برنامه ریزی از فروشگاه خریدید، مطابق با نیازها 

و هدف هایتان نبوده است.
درســت مانند وقتی که هــدف می گذاریم خانه، 
ماشــین، باغ و هر چیز دیگری را بخریم، ولی باز 
احساس می کنیم که خوشبخت نیستیم. به نظر 

شما چرا چنین حسی داریم؟
چون این هدف هایی که برایشان زحمت کشیدیم، 
تمام آن چیزی نیستند که ما به عنوان یک انسان 
به آن ها نیاز داریم. شــاید بعضی از این هدف ها 
بیشــتر برای نشــان دادن به دیگران بوده است، 
شاید فقط بخشی از وجود ما را سیراب می کنند و 
یا شاید این هدف ها مرتبط با نیازهای ما نیستند.
پس هر 2۴ ســاعتی که خداونــد در طول روز در 
اختیار ما قرار می دهد، ارزشــمند هستند و حکم 

طال را دارند و بارها این جمله را شنیدید که »وقت 
طالست«.

ساعت الماسی تو ��
در میان این 2۴ ســاعت طالیی، یک ســاعت از 
ســایر ساعات طول روز، ارزشمندتر و بااهمیت تر 

است که من آن را »ساعت الماسی« می نامم.
این ســاعت الماسی، زمانی اســت که شما اول 
صبح از خواب بیدار می شــوید و تا یک ســاعت 

ادامه دارد.
اگــر از این ســاعت نهایت اســتفاده را ببرید، به 
احتمال زیاد از 23 ساعت دیگر روز خود نیز بهتر 
استفاده می کنید و قدردان روز خود خواهید بود. 
چون اگر این یک ســاعت را به درستی مدیریت 
کنید، به دیگر ســاعات طول روز خود بهتر تسلط 

خواهید داشت.
به طــور مثال، اگر ســاعت هفت از خــواب بیدار 
می شــوید، ساعت ۷ تا 8 ســاعت الماسی شما 
اســت، اما بهترین موقع بیدار شدن از خواب، ۵ 
تا ۶ صبح اســت. زمانی که اکثر افراد در خواب به 
ســر می برند و شما در حال سپری کردن بهترین 
ســاعت زندگی و پایه ریزی اهداف و چشم انداز 

زندگی خود هستید.

فواید ساعت الماسی ��

اما این یک ســاعت چه فوایــدی دارد؟ زمانی که 
شما زودتر از همه آدم ها از خواب بیدار می شوید، 
خودتان را برای بهتر زندگی کردن در آن روز، آماده 
می کنید و با تمام توان و انرژی، روز خود را شروع 
می کنید تا کمتر تحت تأثیر آسیب ها و فشارهای 
روحــی و روانی در آن روز باشــید. درســت مانند 
فوتبالیستی که یک ساعت قبل از مسابقه، شروع 
به گرم کردن بدن خــود می کند تا کمتر در میدان 
مسابقه آســیب ببیند. از طرفی، عماًل از اکثر افراد 
حداقل یک ساعت جلوتر هستید. یک ساعتی که 
می توانید در آن کارهایی انجام دهید تا زندگی شما 
را طبق قانون اثر مرکــب )کارهای کوچک مرکب 
شده در طول زمان(، به یک باره شکوفا و لذت بخش 
کند. این جمله رؤیایی »سحر خیر باش تا کامروا 

شوی«، مصداق همین موضوع است.

و اما راهکار ��
اما حاال که در این روزهای زمســتانی هســتیم و 
شهر زیبای مان همدان در سرما فرو رفته است و 
صبح ها خورشید دیرتر طلوع می کند، این ساعت 
الماســی حس بهتری دارد. چون ساعات ۵ و ۶ 
صبح آسمان همچنان تاریک است و همه خواب 
هســتند و شــما با تمرکز باال، در آن لحظه خود 

را برای روزی که در پیش دارید، آماده می کنید.
اما شــهروندان عزیز همدانی، چگونه این ساعت 
الماسی را برای خودتان بسازید و در این زمان چه 

کارهایی انجام دهید؟
برای عده زیادی صبح زود از خواب بیدار شــدن، 
کار سختی است و این کار اراده زیادی می خواهد. 

الزمه این اراده، انگیزه باال است.
بهتر اســت در این ساعت الماســی، کارهایی را 
انجــام بدهید که آرزوی انجامــش را دارید. این 

کارها انگیزه زود بیدار شدن را زیاد می کنند.
همیــن االن به کارهایی که خیلی دوســت دارید 
انجام دهید، ولی فرصت اش را ندارید، فکر کنید. 
در کنــار این کارها حتمًا در این ســاعت، مطالعه 
کــردن، عبادت یا مدیتیشــن و نیز برنامه ریزی 

برای کارهای در طول روز را حتمًا اضافه کنید.
در این ساعت، کارهای روتینی را که هر روز انجام 
می دهید پیش نبرید. شما برای این کارها انگیزه 
زیادی ندارید و باعث می شــود که فقط چند روز 
اول اراده به خرج دهید و ساعت ۵ از خواب بیدار 

شوید و دوباره، روز از نو، روزی از نو.
در شماره های بعدی مفصل تر راجع به این ساعت 
الماســی و کارهای مهم این ساعت مثل مطالعه 
کــردن، عبادت یا مدیتیشــن و نیز برنامه ریزی 

توضیح خواهم داد.

امیربابکیانپور
مدرسفنبیان

تقدیر رئیس فدراسیون اسکواش از هیئت استان همدان

حضورهمدانبراینخستینباردر
لیگدستهیکاسکواش

رئیس هیات اســکواش اســتان همدان، 
از حضــور تیم اســتان برای نخســتین بار 
در مســابقات لیگ دســته یک اسکواش 
کشور خبر داد. اسدهللا ربانی مهر در تشریح 
برنامه ها و اقدامات هیات اسکواش استان 
همــدان، افزود: این یک خبــر خوب برای 
بازیکنان اســکواش استان است که بتوانند 
با انگیزه بیشــتر در تمرینات و مســابقات 

شرکت کنند.
وی اظهار داشــت: اســتان همــدان ظرفیت های خوبــی در حوزه ورزشــی دارد که باید با 
برنامه ریزی درســت و اصولی زمینه استفاده بهینه از این ظرفیت ها فراهم شود. ربانی مهر 
گفت: برهمین اســاس و با یک مدیریت برنامه محور، اصولی و هدفمند، ورزش اسکواش 

استان همدان در مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفته است.
رئیس هیات اســکواش استان همدان افزود: اسکواش رشته ای بانشاط و پرهیجان است 
که با برنامه ریزی و اطالع رســانی مناســب ســعی داریم زمینه جذب نوجوانان و جوانان را 
در این رشــته ورزشــی فراهم کنیم که اکنون نیز اســتقبال خوبی از این رشــته ورزشی در 
اســتان همدان را شاهد هســتیم. وی گفت: کسب رتبه دوم کشوری ارزیابی هیات، کسب 
عناوین اول و دوم مســابقات مجازی اسکواش کشور و همچنین حضور یک تیم از استان 
در مســابقات لیگ یک اســکواش از جمله اخبار موفقیت های قابل توجه هیات اسکواش 
اســتان همدان اســت که نوید روزهای خوبی را برای ورزشکاران و عالقه مندان به این رشته 

ورزشی در استان می دهد.
ربانی مهر تأکید کرد: تالش می کنیم هر هفته یک خبر خوب برای اسکواش استان همدان 
داشــته باشــیم چراکه معتقدم همدان در آینده به یکی از قطب های اصلی اسکواش کشور 

تبدیل خواهد شد.

موفقیت های اسکواش استان همدان نماد اقدام و عمل است ��
همچنین رئیس فدراســیون اسکواش در نامه ای از اقدامات مؤثر و چشمگیر هیات استان 
همدان در زمینه رشــد و توسعه این رشته ورزشی قدردانی کرد و گفت: موفقیت های رشته 
ورزشــی اســکواش در همدان، نشــانه اقدام و عملی در عرصه مدیریتی و تالش و همت 

ورزشکاران است.
در نامه »مسعود سلیمانی« خطاب به »اسدهللا ربانی مهر« رئیس هیات اسکواش استان 
همدان، آمده است: در آستانه سالگشــت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، می خواهم 

از کادر مسوول و خیل ورزشکاران مجموعه اسکواش استان همدان تقدیر و تشکر کنم.
وی تصریح کرد: همدان با یک کورت )زمین بازی اســکواش( توانســت در 2 فصل اخیر 

جایگاه تشکیالتی خود را در صدر جدول ارزیابی عملکرد فدراسیون حفظ و ارتقا دهد.
رئیس فدراســیون اســکواش خاطر نشــان کرد: این رویکرد در مقایســه با استان های با 

ظرفیت تر و قدیمی تر و دارای زیرساخت های بیشتر، ارزشمند است.
وی در ادامه این نامه افزوده اســت: در ســایه کسب این رتبه، یک راهبرد، تالشی منطقی، 
نیروهای منســجم و مدیریت عملکردی وجود دارد و نشــان دهنده اقدام و عمل است که 
خروجی آن، حاصلی جز موفقیت نیست. به گفته سلیمانی، جذب سرمایه، تفکر توسعه ای، 
شــناخت قدرت رســانه و از همه مهمتر وجود ورزشــکارانی که جنس کار را می شناســند و 

این چنین عاشقانه به یاری هیات خود آمده اند، شایسته تقدیر است.
وی خاطرنشــان کرد: امیــدوارم این همیت و یکپارچگی در دیگر اســتان های کشــور در 

مجموعه اسکواش هم شکل بگیرد؛ چون در واقع همه مسافران یک مرکبیم.
بیش از ۵۰ اسکواش باز سازمان یافته در قالب هیات استان همدان فعالیت دارند.

کید کرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی تا

دانشگاهدرپیتعالی
درارائهخدماتبهداشتیودرمانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان 
با بیان اینکه رسانه به عنوان ابزاری می تواند در 
جهت مثبت و منفی ایفا نقش کند، اظهار کرد: 
دانشــگاه علوم پزشکی به دنبال تعالی در ارائه 

خدمات بهداشتی و درمانی است.
رشید حیدری مقدم در جمع خبرنگاران با اشاره 
به اینکه اســتان همدان حدود 8 ماه وضعیت 
قرمز کرونایی را تجربه نکرد، گفت: تعداد بیماران 
بستری در استان در پیک اول کووید ۱۹ حدود 

۴۰۰ نفر، در پیک دوم نزدیک به ۶۰۰ نفر و در پیک سوم به حدود ۱2۰۰ نفر رسید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا خاطرنشان کرد: میانگین جانباختگان کروناویروس در پیک 

اول ۴ نفر، در پیک دوم 8 نفر و در پیک سوم ۱۵ نفر در سطح استان بود.
وی با اشــاره به اینکه 3۰۱۵ نفر از پرســنل کادر درمان به کووید ۱۹ از ابتدا همه گیری این ویروس 
مبتال شده اند، تاکید کرد: ۷۶۷ پرستار، ۴۶ بهیار،۴ ماما، ۱۰2۹ پرسنل بیمارستانی، ۷۴۱ نفر پرسنل 

بهداشتی و ۷3 نفر آزمایشگاهی به این ویروس مبتال شده اند.
حیدری مقدم در مورد آخرین وضعیت رنگبندی شهرستان های استان گفت: 3 شهرستان فامنین، 

اسدآباد و بهار در وضعیت آبی و باقی شهرستان ها در وضعیت زرد کرونایی هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با اشاره به اینکه عدم توسعه یافتگی بخش خصوصی درمان 
در استان همدان وجود دارد، اضافه کرد: تعداد انگشت شماری از پرستاران استان همدان به خارج 
از کشور مهاجرت کرده اند. حیدری مقدم خاطرنشان کرد: در سفر رئیس برنامه و بودجه کشور ۱۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مرکز جامع سرطان اخصاص یافت که 3۰ میلیارد تومان برای فاز ۱ 

در نظر گرفته شد و تا پایان سال فاز ۱ مرکز جامع سرطان همدان راه اندازی می شود.
حیدری مقدم با بیان اینکه تعداد دستگاه های دیالیز نسبت به سال گذشته افزایشی ۱۰۰ در صدی 
داشــته است، یادآور شــد: در سالجاری ۱۰۰ دستگاه دیالیز به بخش درمان استان اضافه شد. وی 
ضمن اشاره به این موضوع که هر تجمعی سبب ایجاد نگرانی برای دانشگاه های علوم پزشکی است، 
ادامه داد: برخی از مسئوالن به دغدغه های دانشگاه های علوم پزشکی توجه نمی کنند؛ در صورتی که 
تمام افراد باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و مسئوالن نیز مانند باقی شهروندانی که این 

پروتکل های را رعایت نمی کنند، باید به قانون پاسخگو باشند.
منوچهر کرمی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان نیز در مورد واکسن آنفوالنزا 
گفت: واکسن آنفوالنزا برای گروه های هدف، توزیع رایگان داشت و پس از آن برای استفاده گروهی 
از کودکان فراخوان داده شد؛ در صورتی که شرایط فراهم شود برای استفاده سایرین، اطالع رسانی 
خواهد شــد. کرمی با بیان اینکه ۴۶۱ تیم حمایتی در قالب طرح شــهید سلیمانی در حال انجام 
بررسی های الزم هستند، اظهار کرد: ۶۰۷ تیم مراقبتی از ۱ آذر تا کنون 3۶۰۰۰ نفر از اطرافیان بیماران 
مبتال به کووید ۱۹ را رصد کردند و ۱۵۷ تیم نظارتی نیز در حال انجام وظیفه هستند. معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با اشاره به اینکه تا کنون ۱22۰۰۰ نفر از اطرافیان حدود 2۷۰۰۰ بیمار 
مثبت را بررسی کرده ایم، اضافه کرد: قرنطینه هوشمند با استفاده از برنامه ماسک از هفته گذشته در 
استان همدان به عنوان پایلوت شروع به کار کرده است. کرمی با بیان اینکه توجه به سالمت روان 
همیشه مهم بوده است، اظهار کرد: سامانه تلفنی 3۱۴3 آماده ارائه خدمات برای افرادی است که در 

سوگ ناشی از، از دست دادن افراد خانواده بر اثر ابتال به کرونا هستند.
ایرج خدادادی، معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا نیز با اشاره به اینکه انسولینی 
داروی وارداتی اســت و هر ماه سهمیه استان وارد می شود، گفت: داروخانه هایی را که در سال های 
قبل اقدام به توزیع انسولین بیمه ای می کردند، شناسایی شدند و هر ماه سهمیه انسولین استان در 

این داروخانه های منتخب عرضه می شود.
وی افزود: در ابتدا همه گیری کرونا تولید ماسک در روز، زیر ۵۰ هزار عدد بود که اکنون تولید ماسک 

3 الیه مجوز دار پزشکی به بیش از ۶۰۰ هزار عدد در روز رسیده است.
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شاخص بهسازی خانه های 
روستایی در کشور 5۱ درصد در 

همدان 64

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
همدان گفت: در راســتای اجــرای طرح اقدام 
ملی تولید مسکن، ســه هزار و ۵۰۰ متقاضی 
در شــهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت این 
اســتان ثبت نام کردند که ایــن بنیاد عملیات 

ساخت آن را برعهده دارد.
حســن ظفری در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اینکه عملیات اجرایی این طرح در شــهرهای 
زیــر کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت زیر نظر بنیاد 
مســکن ساخته می شود، اظهار داشت: در این 
شــهرها بیش از سه هزار و ۵۰۰ متقاضی واجد 
شرایط ثبت نام کردند که از این تعداد تنها ۵۶۴ 

متقاضی، اقدام به واریز وجه اولیه کرده اند.
وی با اشــاره به اینکه آورده اولیه این طرح ۴۰ 
میلیون تومان اســت، اضافه کرد: ۱۴ متقاضی 
کمتر از ۴۰ میلیــون و ۵۵۰ متقاضی مبلغ ۴۰ 

میلیون تومان را واریز کرده اند.
ظفری عنوان کرد: 3۰ متقاضی در شهرســتان 
نهاوند به دلیل کمبود زمین در انتظار آغاز اجرای 

این طرح هستند.
وی با بیان اینکه اجرای طرح اقدام ملی و تولید 
مســکن در سه دسته تقسیم بندی می شوند، 
افزود: در طرح نخست، زمین مشاعی در اختیار 
سه تن از متقاضیان قرار داده می شود و آن ها 
با دریافت تسهیالت واحدهای خود را زیر نظر 

بنیاد احداث می کنند.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
همــدان تصریح کــرد: دســته دوم طرحهای 
»بنیادساخت« است که همه مراحل عملیات 
ســاخت و نظارت ســاخت آن بــر عهده بنیاد 
مســکن اســت که تا به امروز یــک طرح ۱2۰ 
واحــدی در شــهر همدان و یــک طرح 3۶۵ 
واحدی در شــهر نهاوند برای آن تعریف شده 
و عملیات اجرایــی آن در قالب تهیه و اجرای 
نقشه، تجهیز کارگاه پی َکنی و پی سازی در حال 

انجام است.
وی خاطرنشــان کرد: دســته سوم طرحهایی 
است که توســط انبوه سازان اجرا می شود و با 
انجام فراخوان و برگزاری مناقصه پس از انجام 
امور قانونی برای ساخت و استفاده حداکثری 
از ظرفیــت تولید کنندگان مســکن به جامعه 

هدف در ماه های آینده انجام می شود.
ظفــری افــزود: همدان بــاالی ۱۰۰ هــزار نفر 
جمعیــت دارد اما با این وجود بنیاد مســکن، 
عملیات ساخت ۱2۰ واحد مسکن ملی در این 

شهر را بر عهده گرفت.
وی با اشــاره به اینکــه نزدیک به ۵2 هزار متر 
مربع زمین برای اجــرای این طرح در اختیار 
بنیــاد میکن قــرار گرفته اســت، تاکید کرد: 
طرح های مسکن ملی بر اساس واگذاری ۱۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت بانکی و مابقی آورده 
متقاضی ساخته می شــود در غیر این صورت 

اجرای این طرح به مشکل می خورد.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
همدان با تاکید بر اینکه در ســطح شــهرهای 
استان، دولت با مشــکل تأمین زمین روبه رو 
اســت، بیان کرد: بســیاری از متقاضیان ثبت 
نام کننده به دنبال برخی از مصاحبه ها، از واریز 

مبالغ مورد نیاز با تردید مواجه شده اند.
وی ادامه داد: شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه 
هدف بــرای متقاضیان در تأمیــن آورده های 

مرحله بعدی، ایجاد تردید کرده است.
ظفــری تصریح کرد: از ســال ۱38۵ که طرح 
بهســازی و نوسازی مسکن روستایی تأیید و 
عملیاتی شــد تاکنون بیش از ۱2۵ هزار فقره 
تسهیالت در اختیار روستاییان استان همدان 

قرار گرفت.
وی افزود: بر اســاس سرشماری سال ۱3۹۵ 
نزدیک به ۱۶۵ هزار واحد روستایی با جمعیت 
۱۹۹ هزار خانوار در روســتاهای استان همدان 

موجود است.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
همدان ادامه داد: شــاخص بهسازی مسکن 
روستایی در استان همدان ۶۴ درصد است که 
در افق ســال ۱۴۰۴ باید به ۷۰ درصد افزایش 

یابد.
وی اضافه کرد: بر اســاس برنامه ریزی صورت 
گرفته و عملکرد ۱۴ ســال گذشته، پیش بینی 
می شود در سال ۱۴۰2 به این شاخص برسیم.

ظفری گفت: در حال حاضر شاخص بهسازی و 
نوسازی خانه های روستایی در کشور ۵۱ درصد 

است.
به گفتــه او ۴۰ هزار واحد روســتایی دیگر در 
استان همدان نیاز به پرداخت تسهیالت برای 
بهسازی و نوسازی مسکن روستایی دارند که 
برای امسال واگذاری ۱۰ هزار فقره تسهیالت به 
واحدهای مسکونی روستایی تخصیص یافته 

است.
مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
همدان تاکید کرد: ۷۵ هزار تن ســیمان هدیه 
مقــام معظم رهبری برای ســیل زدگان نوروز 
۱3۹8، در بین هشــت هــزار و ۷۴3 متقاضی 

واجد شرایط استان همدان توزیع شد.

آبادانی

کالهبرداری های  افزایش 
اینترنتی در بســتر پیام رسان ها

معاون قضایی دادگســتری همدان گفت: 
یکــی از مشــکالت و معضالتی کــه امروز 
گریبان گیــر تمــام دنیــا شــده و جامعه 
ما نیز از آن مســتثنی نیســت گســترش 
کالهبرداری اینترنتی در فضای مجازی در 
غالب بســترهای الکترونیکی مخابراتی و 

پیام رسان های مختلف است.
عبــاس نجفی در جمــع اصحاب رســانه 
بــا اشــاره بــه افزایــش کالهبرداری های 
اینترنتــی در جامعه و عــدم آگاهی مردم 
از بایدهــا و نبایدهای فضای مجازی اظهار 
داشــت: یکی از مشــکالت و معضالتی که 
امروز گریبان گیر تمام دنیا شــده و جامعه 
ما نیز از آن مســتثنی نیســت گســترش 
کالهبرداری اینترنتی در فضای مجازی در 
غالب بســترهای الکترونیکی مخابراتی و 

پیام رسان های مختلف است.
 وی با اشــاره به اینکه هر شــخصی که به 
نحوی با توسل به وسایل متقلبانه مردم را 
به امور غیر واقعی، جعل اســناد یا موهوم 
امیدوار کند و در نهایت ســبب شــود فرد 
بــا میل، رغبت و رضایــت خودش مالی را 
تحویل شــخص فریبکار بدهــد، کالهبردار 
نامیده می شود، افزود: براساس ماده ۷۴۱ 
»هرکســی به طور غیرمجاز از سامانه های 
رایانه ای یا مخابراتــی با ارتکاب اعمالی از 
قبیل وارد کــردن، تغییر و ایجاد و متوقف 
کــردن داده یا مختل کردن ســامانه وجه، 
مــال، منفعت، خدمات یــا امتیازات مالی 
برای خــود یا دیگری تحصیــل کند عالوه 
بــر ردمال به صاحب آن به حبس از یک تا 
۵ ســال یا جزای نقدی از 2۰ میلیون ریال 
تــا یکصد میلیون ریال یــا هر دو مجازات 

محکوم خواهد شد.«
معاون قضایی دادگســتری همدان با بیان 
اینکه استفاده از ســیم کارت های اعتباری 
به بستری مناسب برای کالهبرداری تبدیل 
شده است، عنوان کرد: برخی از شرکت های 
خدمات ارتباطی یا اپراتورهای تلفن همراه 
ســیم کارت های اعتباری خــود را با وجود 
تذکــرات و تأکیــدات مقامــات امنیتی به 
راحتی و بدون احراز هویت کامل در اختیار 
اشــخاص قرار می دهنــد و کالهبردارن نیز 
از این ســیم کارت ها به دلیــل ارزان بودن 
و دسترســی آســان در راســتای اهــداف 

فریبکارانه خود استفاده می کنند.
وی با اشــاره بــه اینکه این ســهل انگاری 
اپراتورهــای تلفــن همراه شــرایط را برای 
دســتگاه قضا ســخت کرده چرا که همین 
مسئله شناسایی و رهگیری کالهبرداران را 
سخت می کند، اظهار داشت: این شرکت ها 
برای پیشگیری از هرگونه اقدام کالهبردانه 
باید احــراز هویت خریــداران را به صورت 

کامل و دقیق انجام دهند.
نجفی با بیان اینکه فروش ســیم کارت به 
اتبــاع بیگانه نیز باید بر مبنای مدت اقامت 
فرد در کشــور انجام شــود، مطــرح کرد: 
متأســفانه در این بخش نیز سیم کارت ها 
مذکــور بدون احراز هویت و تعیین زمان به 
این افراد فروخته می شــود و بعد از خروج 
فرد از کشــور برخی از این سیم کارت ها در 
اختیــار کالهبرداران قــرار می گیرد که این 
اتفاق نیز شناســایی مجرمین و متخلفین 
بــا هویت یک شــخص بیگانه عمــاًل کار را 

سخت می کند.
وی یکــی کالهبــرداری در قالــب مدیــر 
موسسه، شرکت یا یک رسانه را از مصدایق 
شایع در کالهبرداری های اینترنتی برشمرد 
و افــزود: این افراد در قالــب این عناوین 
قربانی را به گونــه ای فریب می دهند که او 
باور کنــد برنده جایزه یــا امیتازی خاص 

شده است.
معــاون قضایی دادگســتری همدان ادامه 
داد: از مصدایق شایع این نوع کالهبرداری 
بدین صورت اســت که فرد خود را از مرکز 
خاصی معرفی می کند و عنوان دارد قربانی 
برنده جایزه ای شــده است و با تبحر افراد 
 )ATM( را پشــت دســتگاه های ای تی ام
می کشاند، فرد نیز پس از وارد کردن کارت 
بانکــی خــود و اطالعاتی کــه کالهبردار به 
صــورت ماهرانه ای به قربانی داده اقدام به 

هک کردن حساب بانکی فرد می کند.
وی با اعالم اینکــه کالهبرداری های بانکی 
نیز بخــش عمــده ای از پرونده هــا حوزه 
کالهبــرداری را شــامل می شــود، اظهــار 
داشــت: برخی کالهبرداران بــه دلیل عدم 
توجه و دقت کافی بانک ها در احراز هویت 
اشخاص، بســتری مناســب برای اعمال 
فریبکارانــه خود یافته و اقدام به افتتاح با 
اسناد جعلی و با هویت غیر واقعی می کنند 
به همین علت در ردیابی هایی که همکاران 
قضایی ما انجــام می دهند به دلیل وجود 

اسناد جعلی به جایی نمی رسند.

نگاه

ویـــژه

کاهش مشارکت های اجتماعی دالیل افزایش و 
طراز ســنجش اعتماد 
عمومــی حاکم بر یک 
می تــوان  را  جامعــه 
مشــارکت های  میزان 
دانســت.  مردمــی 
مشــارکت  هرچقــدر 
مردم در امور اقتصادی، 
سیاســی،  اجتماعی، 
و...  هنــری  فرهنگی، 
بیشــتر باشد این اعتماد بیشتر بوده و جامعه 

شکل واحد به خود می گیرد.
 در این حوزه با پرسشــی روبرو می شــویم که 
چرا مشــارکت های مردمــی در برخی از امور 

بسیار زیاد است و در برخی امور بسیار کم؟
به طور مثال در مراســم تشــییع سردار دل ها، 
قهرمان همیشــه جاوید کشــور، سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی، مشارکت باالی مردم به 
حدی بود که پیوستگی در آن به وضوح نمایان 
بود و حضور چشــمگیر مردم طی چندین دهه 
بعد از رحلت امام خمینی )ره( بی ســابقه بود 
به گونه ای که می توان گفت در این برهه زمانی، 

جامعه ای واحد را شاهد بودیم.
امــا دقیقًا نقطه تقابل آن، مشــارکت بســیار 
پایین مردم در زمان انتخابات یازدهم مجلس 
شورای اسالمی کشور بود که این نیز طی چند 

دهه کم سابقه بوده است!
یا اینکه چرا مشارکت های مردمی در بسیاری 
از امــور فرهنگــی که بــه ترویــج فرهنگ و 
فرهنگ ســازی رفتــاری و می انجامــد که با 
تصمیم گیری در ســطح کالن کشــور و کنش 
و واکنش هــای مطلــوب و نامطلــوب ارتباط 

مستقیم دارد بسیار انگشت شمار است؟
به طور مثال مشــارکت مردم و فرهنگ ســازی 
در حفظ محیط زیســت و درختکاری، تفکیک 
زباله های تر و خشــک، مصرف بی رویه منابع 
انــرژی، دورریزها که عــدم توجه و یا کم کاری 
در هریــک از آن ها هزینه های بســیاری را به 
بدنــه مدیریتی کشــور وارد می نمایــد و گاهًا 
کیفیت زندگی و ســالمت افــراد را مورد تهدید 
قرار می دهد که نمونه عینی آن آلودگی شــهرها 
به ویژه شهر تهران و تعطیلی چندروزه آن است.

 از سؤاالت مطرح شده، استنباط می شود: ��
۱( مــردم در مــواردی کــه با امنیت کشــور 
گره خــورده و عــزت ملــی را نشــانه می رود، 
بی درنگ و بدون هیــچ مالحظه ای و فارق از 
هرگونه جناح و دســته بندی در صحنه حضور 
دارند و با تمام توان از نظام جمهوری اسالمی 

ایران دفاع خواهند کرد.
2( هــر جا کــه تناقضات رفتاری مســئولین 
مانند اختالس هــا، ایجاد رانت های انحصاری 
و استفاده شــخصی و گروهی در جایگاه های 
گوناگون مدیریتــی و.. بیش از پیش نمایان 
شــده اســت، همچنیــن اهمال و کــم کاری 
مسئوالن مانند عدم جلوگیری از فرار سالطین 
اختالس و عدم کنش و واکنش های مناسب 
در جاری ساختن قانون اساسی کشور همچون 

پیگیری قانون حمایــت از خانواده و تعهدات 
دولت در تســهیل امر ازدواج یا ایجاد اشتغال، 
مباحــث درمانــی و تحصیل رایــگان افراد و 
هرآنچیزی که با معیشــت مردم سروکار دارد 
و عدم نظــارت نماینــدگان مجلس و منفعل 
بودن آنــان و عدم مطالبــه و پیگیری الزم از 
سوی قوه قضاییه در این امور به عنوان نماینده 
مدعی العمــوم، عــدم شــفافیت رفتــاری یا 
دروغ پردازی برخی مســئولین که کمتر از چند 
روز عدم صحت گفته هایشان مشخص گردیده 

اســت، مانند من نیز خبر نداشتم! و یا بنزین 
گران نخواهد شــد! و اغلب چنیــن مواردی، 
مــردم در صحنه مشــارکت اجتماعی حضور 
نیافتنــد و عرصه را خالی کردند چراکه به یقین 
کامل رسیده اند که حضورشان، مطالباتشان و 
تصمیماتشان اندک تأثیری در اصالح و ایجاد 

تغییرات و بهبود وضعیت ندارد!
3(  داشتن سواد عامل مهمی در تعیین میزان 
مشارکت مردمی خواهد بود. منظور از سواد نه 
صرفًا به معنای خواندن و نوشــتن بلکه سواد 
اجتماعی است و آن قسمت از سواد اجتماعی 
مد نظرست که با داشــتن آگاهی و اشرافیت 
بــر همه جوانب وقایع، بتــوان ضمن تجزیه و 
تحلیل امور، به فراخور امورات از تخصص های 
مــورد نیاز جهــت اقدامات عملی بهــره برد و 

اثرگذار واقع شد.
اگر جامعه ضرورت مسائل فرهنگی، اجتماعی 
و مزیــت و معایــب وقایــع را درک کننــد 
حضور خود را در بســیاری از امــور که نیازمند 
فرهنگ ســازی هســت، فارغ از هر نوع نگاه 
حاکمیتــی و تصمیمات مدیــران، پررنگ تر 
کرده و در مســیر رفع مشــکالت و معضالت 

موجود حرکت خواهند کرد.

از مطالب بیان شــده، پرسش هایی در اذهان  ��

عمومی پیش می آید:
۱(  وظیفه نمایندگان واقعی مردم در کرسی های 
مختلف و جایگاه های قانونی که دغدغه مردم 
را دارند و نه آن هایی که صرفًا برای تکیه زدن بر 
صندلی حضور دارند چیست؟! دانستن وظیفه 
خود که جزو وظایف قانونی آن هاســت بدون 

راه حل و اقدامات عملی چه فایده ای دارد؟!
2(  وظیفه مدعی العموم در مورد مخدوش کردن 
اعتماد عمومی از سوی برخی مدیران حاکمیتی 
و دولتی چیســت؟ آیا بــدون هیچ تبعیضی و 
قاطعانــه با هر فردی در هــر جایگاهی برخورد 
خواهد شد به گونه ای که مردم اثرات آن را به طور 
ملموس احساس نمایند؟! و یا با سپردن امور 
و وقایع به دست گذر زمان انتظارات و مطالبات 
مردم و اثرات وقایع را کمرنگ و محو می نمایند 
و حرکت در مســیر فراموشی عمومی، سرلوحه 

رفتاری قرار خواهد گرفت؟!
3(  وظیفــه آموزش همگانی و ارتقای ســواد 
اجتماعــی و مورد نیاز که به صــورت کاربردی 
در جامعــه ترویج شــود بر عهده چــه نهاد و 

سازمان هایی هست؟!
اما سؤال مهمتر این است که با وجود نهادهایی 
همچــون وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 
شهرداری ها، شــورای فرهنگ عمومی، مراکز 
تحقیقاتــی و پژوهشــی، معاونت های علمی 
پژوهشــی، حوزه های علمیه، ادارات تبلیغات 
اســالمی و حوزه های هنری، مراکز دانشگاهی 
جامعــه شناســی، معاونت هــای فرهنگــی 
اجتماعی ادارات، نهادهای فرهنگی حاکمیتی 
و دولتی و همچنین مؤسسات فرهنگی، هنری 
خصوصی چرا نتایج مطلوب حاصل نشده است 
و از موازی کاری ادارات و با چند شعبه ای و چند 
ریشه ای شدن متولیان فرهنگی اجتماعی چه 

نتیجه ای حاصل شده است؟!
بــا توجه به عدم موفقیت این نهادها در برخی 
امور چــه تمهیدات دیگری برای اثربخشــی 
اتخاذ شده است و یا ضرورت و اصرار بر وجود 
برخی ادارات و ســازمان ها و نهادها با داشتن 

کمترین کارایی چیست؟!
کاش از ســوی یک مسئول برای این سؤاالت 
پاســخ و راه حلی با اثربخشــی وجود داشته 

باشد!

ح کرد معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان مطر

طرحهایمختلفسوادآموزیوایجاداشتیاق
برایباسوادی

ســوادآموزی ثمره انقالب اســالمی و میراث ماندگار معمار و بنیان گذار 
نظام مقدس جمهوری اسالمی و مورد حمایت مقام معظم رهبری است. 
بخشــی از نظام تعلیم و تربیت کشــور اســت، زمینه تربیت اسالمی و 
بسط و گسترش فرهنگ اسالمی را در بین بزرگساالن بی سواد و کم سواد 
جامعــه فراهم می کند و از موضوعات اولویت دار جهانی، منطقه و ملی و 
از شاخص های مهم توسعه انسانی است. مهارت سواد و اجزای تشکیل 
دهنده آن می تواند ســطح توانایی افراد را در مواجهه مؤثر با نقش ها و 
مسئولیت های اجتماعی افراد افزایش دهد. جمهوری اسالمی به همراه 
کشورهای عضو یونسکو تعهدات بزرگی را در زمینه کاهش نرخ بی سوادی 
پذیرفته است. معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه سه دوره مختلف 
ســوادآموزی وجود دارد، گفت: دوره ســوادآموزی که معادل دوره اول ابتدایی اســت )اول تا سوم 
ابتدایی(، دوره تحکیم که برای ثبیت دوره ســوادآموزی اســت و دوره انتقال که معادل دوره دوم 
ابتدایی است )چهارم تا ششم ابتدایی( سه دوره مختلف سوادآموزی هستند. احمد آقا محمدی، 
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان همدان بیان کرد: طرح خواندن با خانواده طرحی است 
که به منظور توسعه فرهنـــگ مطالعـه و کتابخوانی و گستـــرش کارکردهای خواندن، با محوریت 
خانواده ویژه ســوادآموزان دوره سوادآموزی و انتقال برگزار می شود.  معاون سوادآموزی آموزش و 
پرورش استان همدان طرح حلقه های کتابخوانی را یکی دیگر آر فعالیت های سوادآموزی دانست و 
تصریح کرد: آنچه در این طرح مدنظر است فراهم کردن زمینه و فرصت مطالعه برای نوسوادان و کم 

سوادان جامعه و همچنین دسترسی آسان تر به منابع مکتوب مناسب است.
وی افزود: مخاطبان این طرح تمام بزرگساالن ۱۰ سال غیرمحصل دارای مدرک دوره های سوادآموزی، 
ابتدایی و راهنمایی هســتند که در زمان ثبت نام و شرکت در جلسات حلقه های کتابخوانی در هیچ 
یک از دوره های تحصیلی و ســوادآموزی مشــغول به تحصیل نباشــند. آقامحمدی در مورد طرح 
دیگر سوادآموزی گفت: طرح عملی نماز یا طرح نماز کلید بهشت با هدف تقویت و تعمیق فرهنگ 
صحیح خوانی نماز، یکی از برنامه های اصلی ســازمان درتمام دوره ها سوادآموزی، تحکیم و انتقال 
اســت تا همه مخاطبان بزرگســالی که از رشد عقلی، عاطفی و اجتماعی برخوردارند در کالس ها به 
تصحیح و تثبیت آموزش نماز بپردازند. وی ادامه داد: در سال گذشته کل سوادآموزان در این طرح 
قرار گرفتند؛ امسال فقط دوره سوادآموزی و تعداد کمی از سوادآموزان دوره انتقال و تحکیم که دوره 
را نگذراندن شامل این طرح می شوند. معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان همدان در مورد 
مرکز محلی یادگیری نیز گفت: مرکز یادگیری محلی به عنوان یک پایگاه دانایی، جهت پاسخگویی 
بــه نیازهای واقعی و بهبود زندگی افراد به شــمار می رود. آقامحمــدی تصریح کرد: تنوع آموزش 
)آموزش کاربردی سواد، آموزش ترکیبی سواد و مهارت های اساسی زندگی، مهارت های اجتماعی 
و حقوق شــهروندی، اطالع رسانی و آگاه سازی، آموزش حرفه های درآمدزا(، استفاده از روش های 
مناسب، توجه به نیازهای محلی و منطقه ای و مشارکت مسئوالنه مقامات محلی در امور مختلف، از 
ویژگی های بارز مرکز محلی یادگیری است. وی با بیان اینکه از 2۰ مرکز موجود ۹ مرکز امسال افتتاح 
می شود، اظهار کرد: از کل مراکز 3 مرکز به عنوان مرکز پیوند سواد و زندگی انتخاب شده اند؛ در این 
مراکز آموزش مهارت های حرفه ای بومی و محلی، ایجاد زمینه شکل گیری تعاونی، زمینه سازی برای 

تأمین مواد اولیه و تولید و فروش محصوالت مهمترین وجه تمایز این پروژه از دیگر مراکز است.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به طرح ICDL بیان کرد: در این طرح به 
سوادآموزان انتقال، آموزش کار با رایانه و آموزش مقدماتی انگلیسی جهت کار با رایانه داده می شود.
آقامحمدی طرح دیگری به نام طرح توانمندسازی زنان و دختران روستایی را معرفی کرد و اذعان 
داشــت: این طرح مخصوص زنان و دختران روستایی بی ســواد است که عالوه بر آموزش پایه ای 
سواد، آموزش مهارت های دیگری برای توانمندسازی آن ها صورت می گیرد. وی خاطرنشان کرد: این 
طرح در شهرستان اسدآباد، بهار، فامنین، کبودرآهنگ، ناحیه 2 همدان، بخش سردرود، شهر قهاوند 
و بخش گل تپه اجرا می شود. معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان همدان طرح خودآموز را 
یکی دیگر از طرح های سوادآموزی دانست و گفت: در این طرح فرد بی سواد در محل زندگی یا محیط 
کار با اســتفاده از کتاب های درسی دوره سوادآموزی و به کمک یکی از اعضای با سواد خانواده و یا 
نزدیکان، به آموزش سواد می پردازد و در آزمون پایان دوره شرکت می کند؛ اگر در پایان فرد بی سواد 

قبول شود، مبلغی به عنوان پاداش به وی داده می شود.

ح کرد رئیس سازمان مطر

سازمانصمتهمدانرتبهنخست
»تحولاداری«درکشور

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان از کسب رتبه 
نخســت این سازمان در کشــور خبر داد و گفت: اقدامات ارزشمندی در 
زمینه تحول اداری در این ســازمان انجام شــده است. حمیدرضا متین 
اظهار داشــت: بر اساس ارزشیابی صورت گرفته در مرکز نوسازی، تحول 
اداری و فناوری اطالعات این وزارتخانه، همدان در بین سازمانهای استانی 
توانســت ۵۹۰ امتیاز از مجموع ۶۰۰ امتیاز را کســب کند. وی گفت: این 
ارزیابی مربوط به عملکرد سازمان در سال ۱3۹8 در حوزه توسعه مدیریت 
و تحول اداری اســت. رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همــدان ابراز امیدواری کرد: با ارتقای اصول قانون مداری و اعتدال گرایی 

شاهد توفیقات روزافزون کارکنان و ارائه خدمات ارزشمند به جامعه هدف باشیم.

تاالرهای پذیرایی همدان از پرداخت حق عضویت معاف شدند ��
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان همچنین گفت: تاالرهای پذیرایی به دلیل رکود 
و تعطیلی ناشی از محدودیت های اعمال شده برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا، از پرداخت 

حق عضویت اتحادیه های صنفی معاف شدند.
حمیدرضا متین در جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهر همدان، اظهار داشت: برهمین اساس رسته 
های شــغلی تاالر پذیرایی، چایخانه و قهوه خانه های سنتی و چلوکبابی ها از پرداخت حق عضویت 
اتحادیه در سال جاری معاف هستند. وی افزود: همه گیری ویروس کرونا موجب شد برای شکست 
چرخه انتقال آن، فعالیت برخی مشاغل تا اطالع ثانوی تعطیل شود که تاالرهای غذاخوری و پذیرایی 
از جمله این اصناف محسوب می شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: 
طوالنی شدن ممنوعیت فعالیت، حیات اقتصادی این صنف را با چالشی جدی مواجه کرده که نیازمند 
حمایت بیشتری هستند. متین، همچنین از افزایش ۱۵ درصدی حق عضویت برخی اتحادیه های 
صنفی این شهر خبر دارد و افزود: این افزایش بر اساس تقاضای 3۵ اتحادیه صورت گرفت که اعضای 
کمیســیون به آن رای موافق دادند. او خاطرنشــان کرد: از این پس رسته تولید پوشاک صادراتی به 
اتحادیه صنف خیاطان و تولید دستگاه ضدعفونی به اتحادیه فروشندگان لوازم الکترونیکی الحاق می 

شود و متقاضیان برای صدور مجوز به اتحادیه های یاد شده مراجعه کنند.

توسعه هفت واحد صنعتی استان همدان با اعتباری بالغ بر ۱۲50میلیارد تومان  ��
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان همچنین از اجرای طرح توسعه در هفت واحد 
صنعتی استان خبر داد و گفت: این طرحها با سرمایه گذاری بیش از ۱2۵۰ میلیارد تومان به ثمر نشسته 
و تا پایان سال به صورت رسمی به بهره برداری می رسد. وی اظهار داشت: در شرکت »ارابه نسیم« یک 
واحد ذوب با هدف تولید میلگرد فوالدی اضافه شــده که اکنون در مرحله نصب ماشین آالت است. 
او گفت: بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری برای اجرای طرح توسعه اینواحد صنعتی سرمایه 
گذاری شــده است. رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان به اجرای طرح توسعه 
شرکت های »بافتینه« و »بافتسان« اشاره کرد و افزود: این صنایع تا 22 بهمن به صورت رسمی به 
بهره برداری می رسد. وی تاکید کرد: این صنایع پارچه »ملت بلون« تولید می کنند که در تولید ماسک 
مصرف می شود و از محصوالت استراتژیک کشور است. متین گفت: همچنین طرح توسعه بافتسان 

آغاز و ماشین آالت موردنیاز نصب شده و پروانه بهره برداری برای این بخش نیز صادر شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان خاطرنشان کرد: در واحد بافتینه هم خارجی ها 

استقرار یافته و تا چند روز آینده ماشین آالت مربوطه نصب می شود.
به گفته او، برای اجرای طرح توســعه 2 شرکت بافتینه و بافتسان حدود ۴۵۰ میلیارد تومان سرمایه 
گذاری شــده و هر دو طرح توســعه ای همزمان با ایام هللا دهه فجر به بهره برداری می رسد.  متین 
همچنین به طرح توســعه »فروسیلیس آذرخش« اشــاره کرد و افزود: این طرح نیز با 2۵۰ میلیارد 
تومان سرمایه گذاری در مراحل نهایی نصب ماشین آالت است. وی ادامه داد: طرح »آذرین آسا« نیز 
با قوت در حال اجرا و تکمیل است و بی تردید تا پایان سال جاری راه اندازی می شود.  رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: واحد تولیدکننده »خمیرالکترود«  نیز برای نخستین بار 
در کشــور احداث شده، اگرچه سرمایه گذاری باالیی ندارد اما شرکت دانش بنیان است و محصولی 

تولید می کند که وارداتی است. 

امینخوشبخت
دبیرفضایمجازی
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