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سواد آبى
 جايى خواندم كه يونسكو درباره انواع سوادها 
مانند سواد تربيتى، سواد مالى، سواد عاطفى و ... 
تعاريفى ارائه داده است، مثال گفته شده كه سواد 

انرژى يعنى توانايى مديريت مصرف انرژى.
 داشتم فكر مى كردم اگر عبارتى هم داشته باشيم 
به نام ســواد آبى چه معنايى بــراى آن مى توان 
نوشــت.اگرچه همــه مى دانيم آب پــس از هوا 
مهم تريــن عامل زنده بودن و بقاى ماســت. مثل 
خورشــيد كه همــه روزه و به موقع از مطلع خود 
بيرون مى آيد تا مثل هميشــه بــا وجودش جان 

بگيريم و زندگى كنيم. 
اما، آيا همين كه بدانيم آب مايع پراهميتى اســت 

كافى است.

يادداشت روز

2

هدفگذارى درست رئيسى در قوه قضا
 تحول در اجراى عدالت 

 نخستين هفته قوه قضاييه در گام دوم انقالب 
در شرايطى آغاز شد كه اميدها به اين دستگاه مهم 
اجراى عدالت در جامعه با عملكرد خوب رئيس 

قوه در دوره جديد بسيار افزايش يافته است.
در واقع آيت ا... رئيســى با همكارى مسئوالن و 
قضات شــريف به ويژه رؤساى كل دادگسترى ها 
و دادســتان ها توانسته قوه قضاييه را به كاركرد و 
جايگاه اصلى خود كه پناهگاه مردم و مظلومان و 

دشمن ظالمان و فاسدان است، برگرداند.
اقداماتى چون حبس زدايى، برخورد با فســاد از 
درون قوه و دانه درشــت ها، تعامــل با دولت و 

مجلس براى اصالح قوانين و پيشبرد اموراست.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

حسين محـرابى 
رياست محترم اتاق اصناف همدان 

مديريت و پرسنل رستوران اسپى ياس 
 برادران پورصفرى

ــى  ــى و تمام ــت جنابعال ــاف را خدم ــه اصن ــيله هفت بدينوس
ــدان  ــان هم ــاف ،بازاري ــه ،اصن ــوز آن مجموع ــان دلس كاركن

ــم.  ــرض مى نمايي ــت ع ــك و تهني تبري
اميد است در سايه ايزد منان همواره سربلند و موفق باشيد.

افزايش آتش سوزى  
مراتع در همدان

 رئيس ســازمان آتش نشــانى و خدمات ايمنى همدان با 
بيان اينكه آتش ســوزى مراتع و پوشــش گياهى در همدان 
به موضوعى مهم و جدى تبديل شــده است گفت: هر سال 
با گرم شــدن هوا و نزديك شــدن به فصل تابســتان، وقوع 
آتش ســوزى در مراتع و پوشش هاى گياهى در نقاط مختلف 

شهر و حريم آن قابل توجه و رو به گسترش است.
به گزارش فــارس، محمدرضا بياناتى در جمع خبرنگاران با 
اشــاره به انجام 3 هزار و 546 عمليات خاموش كردن آتش 
و امداد و نجات توســط آتش نشانان همدان در سال گذشته 
اظهــار كرد: هزار و 945 عمليــات مربوط به خاموش كردن 

آتش بوده است.
وى بــا بيان اينكه از اين تعداد عمليات 895 مورد پوشــش 
گياهى و مراتع، 139 مورد باغات و فضاى ســبز و 26 مورد 
زمين هاى زراعى بوده اســت، گفــت: 55 درصد عمليات ها 
مربوط به پوشــش گياهى و مراتع، باغات و فضاى سبز بوده 

است.
رئيس سازمان آتش نشــانى و خدمات ايمنى همدان با اشاره 
به اينكه هر ســال با گرم شــدن هوا و نزديك شدن به فصل 
تابســتان، وقوع آتش ســوزى در مراتع و پوشش هاى گياهى 
در نقاط مختلف شــهر و حريم آن رو به گســترش اســت، 
تأكيد كرد: آتش ســوزى مراتع و پوشش گياهى در همدان به 

موضوعى مهم و جدى تبديل شده است.
وى افزود: با گرم شــدن هوا و خشــك شــدن اين مناطق 
احتمال وقوع آتش سوزى در اين قسمت ها بيشتر مى شود كه 
بخشــى از اين موضوع به دليل بى احتياطى شهروندان است؛ 

بنابراين بايد به منظور نگهدارى اين مناطق آگاهى بخشــى و 
فرهنگسازى بيشترى صورت گيرد.

ــر  ــال هاى اخي ــازمان در س ــن س ــرد: اي ــار ك ــى اظه بيانات
به منظــور پيشــگيرى و كاهــش آمــار حــوادث در ايــن 
مناطــق و مراتــع در اختيــار دســتگاه ها، مكاتباتــى بــا 
ــا پيــش از آغــاز  ســازمان ها و ادارات مرتبــط انجــام داده ت
فصــل گرمــا اقدامــات پيشــگيرانه اعــم از چينــش يــا مهــار 

ــند. ــته باش ــر داش ــا را مدنظ ــى علفزاره ــردن اصول ك
ــود  ــى خ ــانى آمادگ ــازمان آتش نش ــه س ــان اينك ــا بي وى ب
ــا و ادارات  ــه نهاده ــاوره ب ــوزش و مش ــه آم ــراى ارائ را ب
ــا وارد  ــه اوج گرم ــوز ب ــت: هن ــت، گف ــرده اس ــالم ك اع
ــوادث  ــار ح ــا آم ــن گرم ــدت گرفت ــا ش ــا ب ــده ايم ام نش
ــبز  ــاى س ــات و فض ــع، باغ ــى، مرات ــش هاى گياه در پوش
افزايــش مى يابــد؛ بنابرايــن بايــد مراقــب عــدم وقــوع ايــن 

ــيم. ــه باش ــن زمين ــگيرى در اي ــاق و پيش اتف

رئيــس ســازمان آتش نشــانى و خدمات ايمنــى همدان از 
شهروندان درخواست كرد از برپا كردن آتش در تفرجگاه ها 
و باغات پرهيز كــرده و درصورت بر افروختن آتش در اين 

اماكن از خاموش شدن قطعى آتش مطمئن شوند.
وى از باغداران و كشــاورزان خواست نسبت به از بين بردن 
اصولى پوشش گياهى و هرس آنها اقدام كنند تا شاهد كاهش 

آتش سوزى در اين مناطق باشيم.
بياناتى با بيان اينكه امســال آتش نشــانان همدان 669 مورد 
عمليات خاموش كردن آتــش و امداد و نجات انجام دادند، 
افزود: 363 مــورد مربوط به مهار آتــش در مراكز و اماكن 

مختلف بوده است.
وى در پايــان ســخنانش اظهــار كــرد: در ايــن مــدت 
خامــوش كــردن آتــش در پوشــش گياهــى و مراتــع، 
ــا 183 مــورد معــادل 50 درصــد  باغــات و فضــاى ســبز ب

ــت. ــده اس ــامل ش ــات را ش عملي

كمبود راديولوژيست 
در بيمارستان تأمين اجتماعى 

مالير محسوس است
 مدير درمان تأمين اجتماعى استان همدان با بيان اينكه «در بيمارستان غرضى 
مالير با كمبود شديد راديولوژيست مواجه هستيم»، گفت: دستگاه هاى ميلياردى 
در بخش راديولوژى بيمارستان غرضى مالير خاك مى خورد و ما موفق به جذب 

راديولوژيست نشده ايم.
عليرضا صفرى در گفت وگو با تسنيم، اظهار كرد: در سال هاى گذشته با كمبود 
راديولوژيست در بيمارستان آتيه مواجه بوديم اما خوشبختانه وضعيتمان نسبت 
به گذشــته بهتر شــده و درحال حاضر 3 متخصص راديولوژى در اين بخش از 

بيمارستان فعال هستند.
وى افــزود: ماهيانه بيش از يك هــزار و MRI 300 رايگان براى بيماران تحت 

پوشش بيمه تأمين اجتماعى در بيمارستان آتيه همدان انجام مى شود.
مديــر درمان تأمين اجتماعى اســتان همــدان با بيان اينكه در بيمارســتان 
غرضى مالير با كمبود شــديد راديولوژيســت مواجه هســتيم، اذعان كرد: 
دســتگاه هايى به  ارزش چنديــن ميليارد تومان در بخــش راديولوژى اين 
بيمارســتان راه اندازى شده اما هنوز نتوانســته ايم پزشك متخصص مربوط 

به اين رشته را جذب كنيم.
صفرى افزود: در ســال گذشته يك متخصص راديولوژى حاضر به همكارى با 
بيمارستان شد اما متأسفانه به دليل همكارى نكردن شبكه بهداشت و درمان مالير، 

اين پزشك متخصص ترجيح داد در استانى ديگر شاغل شود.
وى با تأكيد بر اينكه بيمارستان آتيه همدان يكى از بهترين بيمارستان هاى سازمان 
تأمين اجتماعى اســت، ابراز كرد: تمام تالش ما اين است كه ارجاع بيماران به 

خارج از بيمارستان را به حداقل برسانيم.
مدير درمان تأمين اجتماعى اســتان همدان از ارتقاى سطح علمى و تخصصى 
بيمارستان آتيه خبر داد و گفت: در زمينه جراحى مغز و اعصاب در مركز درمانى 
آتيه پيشرفت هاى زيادى داشــتيم و پيگير راه اندازى اعمال تعويض مفصل نيز 

هستيم.
صفــرى با ابراز اينكه «از نظر تعداد تخت هاى بيمارســتان هاى تأمين اجتماعى 

استان دچار كمبود نيستيم»، افزود: ضريب اشغال تخت ها نيز 80 درصد است.
وى از رضايت بسيار باالى بيماران بخش بسترى بيمارستان هاى تأمين اجتماعى 
خبر داد و گفت: درصد رضايتمندى در بخش ســرپايى كمتر است كه دليل آن 

هم ازدحام جمعيت و محدوديت در نوبت دهى است.

آمار فوتى  هاى تصادف در مالير به صفر رسيد
 كاهش 19 درصدى تصادفات

 فرمانده انتظامى شهرستان مالير با بيان اينكه آمار فوتى  هاى تصادف در مالير در 3 
ماه گذشته به صفر رسيد، از كاهش 19 درصدى تصادفات خبر داد.

به گزارش فارس، محمدباقر ســلگى اظهار كرد: در 3 ماه گذشته در مقايسه با مدت 
مشــابه ســال گذشــته با تالش مجاهدانه مأموران پليس راهور اين شهرستان، آمار 

كشته هاى ناشى از تصادفات در مالير به صفر رسيد.
وى افــزود: در راســتاى جلوگيــرى از بــروز حــوادث مرگبــار در ســوانح خودرويــى 
بــا مجموعــه اقدامــات آگاه كننــده، بازدارنــده و هوشــمندانه پليــس راهور شهرســتان 
ماليــر در 3 مــاه نخســت ســال در مقايســه بــا مــدت مشــابه ســال  گذشــته، ميــزان 
ــدت  ــن م ــز در اي ــا ني ــته و فوتى ه ــش داش ــد كاه ــى، 19 درص ــات جرح تصادف

صفــر بــوده اســت.
فرمانده انتظامى مالير با اشــاره به اينكه در مجموع در اين مدت در مقايسه با مدت 
مشــابه سال گذشته شاهد كاهش 16 درصدى وقوع انواع تصادفات فوتى، جرحى و 
خســارتى هســتيم، بيان كرد: اميدواريم با رعايت و مشاركت بيشتر قوانين راهنمايى 
و رانندگى توســط رانندگان و شــهروندان بتوانيم زمينه تحقق بهترين سطح انضباط 

ترافيكى را در اين شهرستان شاهد باشيم.
*كاهش 15 درصدى انواع سرقت در مالير

وى در ادامه از كاهش 15 درصدى انواع سرقت در يك ماه گذشته در مقايسه با مدت 
مشــابه سال گذشــته خبر داد و افزود: با تالش مأموران يگان هاى اجرايى شهرستان 
مالير شاهد افزايش كشف 15 درصدى كشف انواع جرايم در مقايسه با مدت مشابه 

سال گذشته بوديم.
سلگى بيان كرد: به منظور برخورد قاطعانه با مجرمان و متخلفان و دستيابى به باالترين 
ســطح امنيت و بهبود مستمر در افزايش ضريب امنيت شهروندان، اين روند با عزمى 

راسخ و بدون وقفه در دست پيگيرى است.

خورشيد در همدان تاريك شد
 مناطــق زيادى از شــرق تا غرب و 
شــمال تا جنوب كشــور ديروز شاهد 

خورشيد گرفتگى و كسوف بودند.
به تقويم خورشيدى، اين خورشيدگرفتگى 
ســاعت 9 صبــح آغاز شــد و تا حدود 
11:30 ادامه داشت تا آخرين كسوف قرِن 

حاضر باشد.
چنانچه اخترشناسان مى گويند: اين پديده 
پس از 20 ســال رخ داده و تا 13 ســال 
آينده نيز تكرار نخواهد شــد، همزمان با 
اين پديده مردم همدان مانند ســاير نقاط 
كشــور نماز آيات خواندند و به ستايش 

قدرت مطلق خداوند ايستادند.
ديروز عكاسان خبرى و حتى گروه هاى 
عادى مردم كه داراى تجهيزاتى از جمله 
لنزهاى دوربين حرفه اى و تلسكوپ بودند 
با عينك هاى مخصوص خورشيدگرفتگى 

را ثبت و تماشا كردند.
بر اســاس اطالعات مركز ستاره شناسى 
آويد، درصد بيشــينه كسوف در چابهار 
بــا بيــش از 95 درصد از ســاير نقاط 
كشــور باالتر بوده و پس از آن به ترتيب 
بيرجند،  كرمــان،  زاهدان،  بندرعبــاس، 
بوشهر و ســاير اســتان هاى كشور قرار 

گرفته اند.
در اين ميان همــدان داراى 46/6 درصد 
بيشــينه كسوف بود اما آنچه مهم بود اين 
اســت كه در زمان اين پديــده نبايد به 
خورشــيد نگاه كرد؛ زيرا موجب آسيب 

جدى به قرنيه چشم مى شود.
يكى از پژوهشــگران مركز نجوم همدان 

در گفت و گــو با همدان پيــام گفت: اين 
خورشــيدگرفتگى از نوع حلقوى است 
اما در همدان چندان قابل مشــاهده نبود 
و بيشتر در استان هاى جنوبى كشور قابل 

رؤيت بود.
هنــگام  در  داد:  ادامــه  رضايــى 
آســمان  روشــنايى  خورشــيدگرفتگى 
تاحدود زيادى كاهــش مى يابد و امكان 

ثبت تصوير را دچار تغيير مى كند.
وى با بيان اينكه حدودا تا 13 سال آينده 
اين خورشــيدگرفتگى تكــرار نخواهد 
شــد، افزود: در سال 1414 بار ديگر يك 

كسوف كلى رخ خواهد داد.
وى بــا بيــان اينكــه كســوف و يــا 
خورشــيدگرفتگى زمانى اتفــاق مى افتد 

كه ماه از ناظر زمينى درســت روبه روى 
خورشــيد قــرار مى گيرد، تأكيــد كرد: 
تصــادف مهم ديگــرى كه ايــن پديده 
را ممكــن مى كنــد اين اســت كه قطر 
زاويه خورشــيد و ماه برابر مى شــود كه 

خورشيدگرفتگى كامل را به دنبال دارد.
وى با اشــاره بــه اينكه نــگاه كردن به 
خورشــيد بايد در اين پديده كوتاه مدت 
باشــد، افزود: تنها راه ايمن تماشاى اين 
پديده حتى زمانى كه فقط كســر خيلى 
كوچكى از ســطح آن پيداست، استفاده 
از تلســكوپ و يا عينك هاى مخصوص 

است.
وى همچنين به تأثير كسوف بر حيوانات 
اشــاره كرد و گفت: زمانى كه كســوف 

رخ مى دهد بسيارى از حيوانات هراسان 
مى شوند و با فرض اينكه شب شده است 
اين  مى دهند،  نشان  متفاوتى  واكنش هاى 
تغييرات به ويژه در بين حيوانات خانگى 

بسيار مشهود است.
ــود  ــه مى ش ــود گفت ــار موج ــر اخب ــا ب بن
ــر  ــخ بش ــه در تاري ــوفى ك ــتين كس نخس
ثبــت شــده اســت مربــوط بــه 11 اكتبــر 
2134 ســال پيــش از ميــالد توســط 
ــه  ــود كــه البتــه موفــق ب منجــم چينــى ب
پيش بينــى آن نشــده بــود بــه هميــن دليــل 
بابلى هــا كســوف ســوم مــه 1375 پيــش 
از ميــالد را پيش بينــى و ثبــت كردنــد كــه 
نخســتين پيش بينــى موفــق اين پديــده در 

ــى رود. ــمار م ــخ به ش تاري

همدان را خفه نكنيم

تغيير قيمت 
لوازم خانگى 
منطق ندارد

■ مشترى: قيمت ها را روى 
كاال درج نمى كنند

اصالح طلبان 
درآستانه انشقاق

■ به نظر كارشناسان آلودگى هواى همدان  در صورت تمركز بر مركز شهر بيشتر مى شود
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حاجى بابايى 
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شد

 نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى اسالمى به عنوان رئيس 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات انتخاب شد.

به گزارش ايسنا، در جلســه روز گذشته كميسيون برنامه و بودجه، 
حميدرضــا حاجى بابايــى به عنــوان رئيس اين كميســيون، محمد 
خدابخشــى و محمدرضا ميرتاج الدينى به عنــوان نايب رئيس اول 
و دوم و كرمــى و زره تن لهونى به عنوان دبيران كميســيون برنامه و 

بودجه انتخاب شدند.
اعضاى  كميسيون برنامه و بودجه، محمدمهدى مفتح را نيز به عنوان 

سخنگوى اين كميسيون انتخاب  كردند.

مجوزهاى زيرميزى معاون وزير كشاورزى 
براى برخى شركت ها

 با تغيير قيمت واردات گوشــت، سالطين گوشت صد ها ميليارد 
تومان به جيب زده اند و وزارت كشــاورزى نقش تماشــاچى داشته 

است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نماينده مردم كرمانشاه در جلسه 
روزگذشــته مجلس شوراى اسالمى پس از صحبت هاى وزير جهاد 
كشــاورزى گفت: وزارت جهاد كشــاورزى واردات دام را ممنوع 
اعالم كرد، امــا معاون وزير دســتورات و مجوز هايى را به صورت 
زيرميزى براى برخى شــركت ها صادر مى كــرد. دامدار بيچاره حق 

صادرات دام نداشت، ولى برخى از وزارتخانه شما مجوز  گرفتند.
عبدالرضا مصرى خطاب به وزير جهاد و كشــاورزى افزود: الشــه 
چك هاى رد و بدل شــده را دارم، مســئول حراست شما كه اكنون 

معاون حقوقى و پارلمانى شما شده است، در جريان قرار دارد. 

قطعنامه شوراى حكام 
تأثير جدى بر شرايط كشور ندارد

 كشــورهاى غربى اصرار عجيبى دارند كه فضاى روانى را عليه 
ملت و كشــور ايران ناامن نشــان دهند، آن ها مى خواهند بار روانى 
تحريم ها را همچنان زنده نگه داشته تا به نوعى مردم، سرمايه گذاران 

و توليدكنندگان كشور را نگران كنند.
به گزارش ايرنا، معاون اول رئيس جمهورى روز گذشته در نشست 
با مديران ارشد وزارت گفت: جلسات و قطعنامه هاى شوراى حكام 
نقش تعيين كننده اى ندارند و كشــور ما كه ســخت ترين فشارهاى 
ناشى از تحريم ها را در ابعاد مختلف انرژى، تجارت، حمل و نقل و 

بانكى تحمل كرده ارزشى براى آن قائل نيست.
ــده از  ــادر ش ــه ص ــه قطعنام ــاره ب ــا اش ــرى ب ــحاق جهانگي اس
ســوى شــوراى حــكام و آژانــس بين المللــى انــرژى اتمــى عليــه 
جمهــورى اســالمى ايــران گفــت: قطعنامــه شــوراى حــكام تأثيــر 

ــدارد. ــر شــرايط كشــور ن جــدى ب

دوباره رئيس جمهور شوم ايران 
براى توافق بايد هزينه بيشترى بدهد!

 رئيس جمهــور آمريكا در جمع هوادارانــش در ايالت اكالهما 
مدعى شــد كه ايران منتظر اســت كه جو بايدن ســناتور دموكرات 
آمريكايى و رقيب انتخاباتى او در انتخابات رياست جمهورى 2020 

آمريكا پيروز شود.
دونالد ترامپ ادامه داد: من ســريع ترين توافق را انجام خواهم داد، 
بهتريــن توافقى را كه ديده ايد. از پيش يك توافق [اينچنينى] با چين 

انجام دادم.
به گزارش ايسنا وى افزود: رئيس جمهور اوباما 150 ميليارد دالر را 
به خاطر هيچ به آن ها(ايران) داد. باورنكردنى تر اين اســت كه او 1/8 
ميليارد دالر پول نقد به آن ها داد. اكنون آن ها وضعشان خوب نيست، 
هست؟ ايران به شدت خواستار انجام دادن يك توافق است اما جان 
كرى و بقيه به آن ها مى گويند كه منتظر باشــيد ترامپ ببازد، آن  وقت 
صاحب آمريكا خواهيد شــد. من گفتم ما مى توانيم صبر كنيم. شما 
مى توانيد صبر كنيد اما بعدا كه من پيروز شوم، هزينه بيشترى را براى 

توافق خواهيد پرداخت.

تأملى بر استعفاى جمعى در يك حزب 
 اواخر هفته گذشته بيش از 30 نفر از اعضاى حزب اتحاد ملت در 
اســتان همدان به شكل جمعى استعفا كردند كه در نوع خود حركت 

تأمل برانگيزى بود.
در متن اســتعفانامه اين افراد پاسخ قانع كننده اى به افكار عمومى ديده 
نمى شــود و صرفا بر تحقق نيافتن اهداف اشاره شده و البته نشان از 

ناكارآمدى حزب دارد.
استعفا از جمله روش ها و ابزارهايى است كه معموال در 2 حالت انجام 
مى شــود. يكى، موانع بيش از حد در انجام وظايف و كارها و ديگرى 

ناتوانى در تحقق بخشيدن به اهداف مجموعه است.
اينكه اســتعفاى اخير به كدام يك از داليل برمى گردد، موضوع بحث 
ما نيســت، بلكه نكتــه مهمتر از آن، جايگاه احــزاب در جامعه ما و 
ميزان تاثيرگذارى در روندهاى مختلف سياســى، اجتماعى و ... است 
كه امروزه عالمت ســؤال هاى زيادى را پيش روى افكار عمومى قرار 

داده است.
واقعيت آن اســت كــه جامعه ما از ضعف ســاختارى نظام حزبى و 
ناكارآمــدى بســيارى از احزاب رنج مى برد و با گذشــت بيش از 4
دهــه از انقالب و به رغم صراحت قانون اساســى درباره فعاليت هاى 
حزبى، شــرايط اما مطلوب افكار عمومى نيست و احزاب نتوانسته اند 

تأثيرگذارى خوبى در جامعه داشته باشند.
بر اين اســاس، راه هــاى نرفتــه در مجموعه احزاب زياد اســت و 
تالش هاى فعاالن حزبى تاكنون بروز و ظهور چندانى در سطح جامعه 

نداشته است.
كادرســازى و تربيت نيروى انسانى كارآمد براى آينده در بخش هاى 
مختلف يكى از مهم ترين رســالت هاى احزاب است كه فعاالن حزبى 

در جامعه ما تقريبا ناتوان از انجام آن بوده اند. 
اين وضعيت ســبب شــده تا امروزه احزاب پاسخ قانع كننده اى براى 

افكار عمومى درباره عملكرد خود نداشته باشند.
البته بخشــى از اين مشــكالت و شــرايط به وجود آمده، به موانعى 
برمى گــردد كه پيــش روى احزاب قــرار گرفته اســت، اما حتى از 
فرصت هايى هم كه در اختيار احزاب بوده، به درســتى استفاده نشده 

است و فعاالن حزبى نتوانسته اند مسير پيشرفت را طى كنند.
اهداف و انگيزه هاى اســتعفاى اخير به رغم توضيحاتى كه البته عمدتا 
هــم كلى گويى و تكرار دغدغه هاســت، براى افــكار عمومى كامال 
مشخص و روشن نيست و افراد مذكور به نوعى آخرين راه را در گام 

نخست پيموده اند.
در مجموع اســتعفاى اخير به عنوان يك حركت تأمل برانگيز و البته 
ناخوشــايند، عالوه بر اينكه نشــان از نوعى ناتوانى دارد، براى افكار 
عمومى قابل درك نيســت و نمى توان آن در قالب ها و اشكالى كه در 

متن استعفانامه آمده است، توجيه كرد.

نجات، جانشين فرمانده كل سپاه 
در قرارگاه ثارا... شد

 حســين نجات با حكم فرمانده كل سپاه به عنوان جانشين قرارگاه 
ثارا... سپاه منصوب شد.

به گزارش ايلنا، آئين تكريم و معارفه جانشــين قرارگاه ثارا... ســپاه 
روزگذشته با حضور حسين سالمى، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى برگزار شد كه در اين مراسم نجات، به عنوان جانشين فرمانده 

كل سپاه در قرارگاه ثارا... سپاه معرفى شد.

بورس مسكن بايد راستى آزمايى و 
شبيه سازى شود 

 بورس مســكن بايد با دقت راســتى آزمايى و شبيه سازى شود تا 
خسارتى براى مردم نداشته باشد و سبب افزايش قيمت ها نشود.

احمد دنيامالــى در گفت وگو با ايلنا، دربــاره افزايش بى رويه قيمت 
مســكن و عوامل تأثيرگذار بر آن گفت: هنگامى كه ارزش پول ملى 
كاهش پيدا مى كند قدرت خريد مردم به تبع پائين مى آيد كه بيشترين 

فشار بر حوزه اجاره بها و وديعه مسكن به وجود مى آيد.
نماينده انزلى در مجلس شوراى اسالمى با بيان اين كه افزايش قيمت 
مســكن بسيار نگران كننده اســت، عنوان كرد: بهترين يا معمول ترين 
روش دادن تسهيالت ارزان قيمت به كسانى است كه در تأمين وديعه 
مسكن مشكل دارند، به ويژه زوج هاى جوان كه مشكالت فروانى براى 

تهيه يك خانه دارند.
وى دربــاره اينكه اين روزها بحث بورس مســكن مطرح اســت آيا 
اين كار مى تواند عامل كنترل قيمت باشــد، بيان كرد: در بحث بورس 
مســكن، بحث خريد متراژى مطرح مى شــود اما تــا اين لحظه هيچ 

شبيه سازى در اين قضيه نداشتيم.
نماينده انزلى در مجلس شوراى اسالمى خاطرنشان كرد: بازار سرمايه 
هرچقدر به ســمت حوزه مســكن بيايد، به ويژه بازارى كه تعريف و 
چارچوب خاص خودش را داشــته باشد، مى تواند كمك كننده به اين 

حوزه باشد و صنعت ساختمان را تحت تأثير خودش قرار دهد.

كشتى ايرانى حامل مواد غذايى است
 جمهورى اسالمى ايران پس از ارسال 5 نفتكش حامل سوخت به 

ونزوئال شيشمين كشتى را روانه اين كشور كرده است.
به گزارش ايســنا، حجت ا... سلطانى، ســفير جمهورى اسالمى ايران 
در ونزوئال در گفت وگويى اعالم كرد كه ششــمين كشتى جمهورى 
اسالمى ايران كه به ســوى ونزوئال درحال حركت است، حامل مواد 

غذايى است.

اجراى عدالت مهم ترين اقدامات گام دوم نظام 
اسالمى 

 امروز براى نظام اســالمى در گام دوم، مســأله اجراى عدالت از مهم ترين 
اقداماتى اســت كه بايد انجام شود. كارهاى بسيارى نيز انجام شده و اين كارها 
الزم بوده ولى كافى نبوده است . به گزارش ايسنا، رئيس قوه قضاييه در مراسم 
تجديد ميثاق با آرمان هاى امام راحل اظهار كرد: وقتى مى گوييم اجراى عدالت 
يعنى قانونگــذاران در حوزه قانونگذارى قانــون عادالنه تصويب كنند؛ يعنى 
مجريــان در حوزه اجرا عادالنه اجرا كنند و قاضيان در حوزه قضاوت عادالنه 
قضاوت و داورى كنند. حجت االســالم ابراهيم رئيســى در توضيح احساس 
عدالت از سوى مردم توضيح داد: احساس عدالت، يعنى مردم احساس كنند اگر 
در گوشــه اى از اين كشور به آنها ظلمى شد و وقتى به دستگاه قضايى مراجعه 
مى كنند به يك پدرى مهربان مراجعه كنند كه حتما حق آنها را باز خواهد ستاند. 

بانك مركزى متخلفان ارزى را به طور شفاف 
به مردم معرفى كند

 بايــد تعهد ارزى همه فعاالن بخش صادرات و واردات اعم از دولتى، عمومى 
و خصوصى در چارچوب قانون مشخص شــود. به گزارش پايگاه اطالع رسانى 
رياست جمهورى، روز گذشته در جلسه ستاد اقتصادى دولت رئيس جمهور گفت: 
بانك مركزى موظف است به طور شفاف فهرست تمامى كسانى كه براى واردات 
ارز دريافت كرده اند، بعالوه ميزان عمل آنها به تعهداتشان را در سامانه معرفى كنند 
تا اين اطالعات براى مردم، رسانه ها و مراجع ذى صالح شفاف و به سهولت قابل 
دسترسى باشند. حجت االســالم حسن روحانى در ادامه تأكيد كرد: بانك مركزى 
مى بايست به همه بدهكاران عمده براى بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار 
داده و زمان پرداخت براى آنان مشخص شود و درصورت تخطى، با معرفى آنها به 

افكار عمومى و مراجع ذى صالح، به تخلف آنها رسيدگى شود.

اجازه نمى دهيم موضوع هسته اى ايران 
بار ديگر به مسير تقابل برگردد

 چين با ادامه حمايت از گفت وگوى سازنده و همكارى بين آژانس و ايران 
خواســتار حل درست و منطقى مســائل مربوط به اجراى پادمان است. هرگز 
نمى توانيم اجازه دهيم موضوع هسته اى ايران بار ديگر به مسير قديمى «اعمال 
فشار و تقابل» برگردد. به گزارش ايلنا، نماينده چين در سازمان هاى بين المللى 
در ويــن گفت: چين از اياالت متحده مى خواهد تا از طريق رها كردن فشــار 
حداكثرى خود بر ايران، سياست اشــتباه خود را تغيير دهد. چين همچنين از 
طرف هاى درگير مى خواهد كه از اعمال فشــار بر ايران با استفاده از قطعنامه ها 
و اعمال فشــار خوددارى كنند. «وانگ چون» عنوان كرد: حفظ برجام به حفظ 
چندجانبه گرايى و رژيم بين المللى عدم اشــاعه و همچنين حفظ صلح و ثبات 

در خاورميانه، كه امرى در راستاى منافع همه طرف ها است، كمك مى كند.

مذاكره با آمريكا 
مطلقاً ممنوع است

 همه كشور هاى غربى و آنهايى كه در اتاق هاى 
دربســته عليه ايران توطئه مى كنند، توجه كنند كه 
ايران راه مقاومت فعال را برگزيده و مســيرى جز 
ايــن موضوع در ماه هاى آينده پيش روى كشــور 

نيست.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئيس مجلس 
شــوراى اســالمى در نطق پيش از دستور صحن 
علنى روز گذشــته با بيان اينكه مهم ترين موضوع 

روز هاى پيش اين بود كه غربى ها و به ويژه آمريكا 
و برخى كشور هاى اروپايى ماهيت غيرقابل اعتماد 
و خصمانه خود را نشان دادند، گفت: مسأله مذكور 
نشان داد كه براى حفظ حقوق و تضمين پيشرفت 

كشور راهى جز مقاومت نيست.
محمدباقر قاليباف گفت: همه جهان ديدند با وجود 
همه طراحى هــا در موضوع تصويب قطعنامه عليه 
ايران، اجماع جهانى عليه ايران شــكل نگرفت و 
بسيارى آشــكارا مخالفت كردند و برخى موافقان 

تحت فشار سنگين آمريكا بودند.
وى تصريح كرد: صهيونيســت هايى كه پشت سر 
اين طراحى ها ايســتاده اند، قصــد دارند با صدور 

قطعنامه ها به اهداف خود برسند.
وى ادامــه داد: به صراحت عرض مى كنم كه امروز 
در بين مسئوالن نظام اسالمى در اين باره كه آمريكا 
و رژيم صهيونيســتى قادر به دستيابى به هيچ يك 
از اهــداف خود در عرصه منطقــه اى و بين المللى 
نيســتند، اجماع و اتفاق نظر كامل وجود دارد و به 
هيچ وجه و تحت هيچ شرايطى اجازه تخطى آژانس 

از چارچوب هاى قانونى داده نخواهد شد.
رئيس مجلس شــوراى اســالمى افــزود: تاريخ 
17 ســال گذشته نشــان مى دهد ايران همواره در 
چارچوب مقررات بين المللــى و منافع ملى خود 
سخاوتمندانه ترين همكارى ها را با آژانس داشته اما 

اغلب جز دشــمنى هاى افزون تر و باج خواهى هاى 
بيشــتر چيزى عايد آن نشده اســت. ملت ايران با 
اراده سياســى جديد خود كه در ماه هاى گذشــته 
به بهترين وجه آشكار شــده و بنده و شما افتخار 
نمايندگى آن را داريم، برهمه تفكرات سازش طلبانه 
و معامله گرانه مهر بطالن زده و راه مقاومت فعال با 

قدرت را انتخاب كرده است.
قاليباف همچنين در ادامه افــزود: البته ما مخالف 
ديپلماسى و مذاكره نيستيم، اما عقيده داريم مذاكره 
بــا آمريكا مطلقا مضرر و ممنوع اســت. مذاكره با 
كشورهاى اروپايى بايد با حداكثر بى اعتمادى انجام 
شــود، مذاكره با آژانس بايد با اطمينان از استقالل 

آنها از قدرت هاى سلطه گر صورت گيرد و مذاكره 
با بقيه كشــورها برحسب اين شاخص طرح ريزى 
شود كه در صحنه هاى حساس چقدر از حقوق و 

منافع ملت ايران حمايت مى كنند.
وى در ادامه با اظهار اينكه جمهورى اســالمى ثابت 
كرده كه فشار را نمى پذيرد و واكنش درخورى به آن 
نشــان مى دهد، افزود: ما دوران كوتاه آمدن در برابر 
بحران آفرينى ها را سركرده ايم و البد خوب مى فهمند 
كه اكنون در سالگرد اســقاط پهباد متجاوز و دوران 
پساعين االسد هستيم. اينجا به صراحت اعالم مى كنم 
كه مجلس شوراى اســالمى به عنوان حافظ حقوق 

ملت، همكارى را فقط در قبال همكارى مى پذيرد.

 استعفاى اعضا  ربطى 
به اختالف نظرهاى شخصى ندارد

دبير ســابق شوراى منطقه همدان، از جمله 
داليل استعفاى جمعى اعضاى حزب اتحاد 
ملت را نبود انســجام الزم در تشــكيالت 
حــزب، پويــا نبــودن آداب و آئين هاى 
تشــكيالتى و اينكــه ارتبــاط رأس بدنه 
نظام مند نيســت يا نبود سازوكار مشخص 
براى گردش اطالعات و نظرات در حزب 

برشمرد.
مصطفى مهدى زاده در گفت وگو با همدان پيام، 
بــه وجود يك نوع نگاه خودى و غيرخودى 
از سوى برخى اعضاى ارشد حزب هم اشاره 
كرد و گفت: وجود اين نوع نگاه از معضالتى 
است كه موجب جلوگيرى از گردش نخبگان 
و همچنين عدم استفاده بهينه از ظرفيت هاى 

اعضاى حزب شده است.
وى بــا بيــان اينكه ايــن اســتعفا ربطى به 
اختالف نظرهاى شــخصى نــدارد، توضيح 
داد: دليل اســتعفاى ما اختالف نظر پيرامون 
يك سرى از مســائل مبنايى اســت، چه از 
لحاظ تشــكيالتى و چه از لحاظ راهبردى. 
معتقديم از لحاظ تشكيالتى هم نقص هايى 
وجود داد، تا حل هم نشــود مشكالت ادامه 

خواهد داشت. 
بنابراين بحث ما شخصى نيست، با هيچ كدام 
از دوســتانمان چه در همدان و چه در رأس 
حزب مشــكلى نداريم؛ دوستان خوبى براى 
ما هستند به خيرخواهى و سالمت نفسشان 

ايمان داريم. 
دبير سابق شوراى منطقه همدان با بيان اينكه 
برخى داليل اســتعفا در بيانيه آمده، توضيح 
داد: اولويت هر كنشــى در بين اصالح طلبان 
«جلب اعتماد مردم و حفظ سرمايه اجتماعى» 
است اما شــاهد آن بوديم كه برخى اعضاى 
ارشــد حزب در مصاحبه هاى خــود كه با 
هماهنگى تشــكيالت هم نبوده و در اعالم 

مواضع شخصى خود، بيشتر درصدد توجيهه 
عملكرد و رويكرد حاكميــت برآمدند؛ اين 
روند صدمــات و لطمه هاى بدى روى بدنه 
حزب داشت، به طورى كه در همدان همواره 
شاهد انتقادات، انفعال نيروهاى فعال و حتى 

ريزش در بدنه حزب بوديم.
موضوع ديگرى كــه روى آن اختالف نظر 
داريم، برخى ســران حزب طرف مقابل و 
اصلى خــود را جريان موســوم به برانداز 
تعريف مى كننــد و كل توان را معطوف به 
اين موضوع كردنــد، درحالى كه اين روند 
ســبب غفلت از يك سرى مسائل مهم شده 

است.
از ســوى ديگر در اعــالم مواضع مركزيت 
حــزب، مســائلى نيــز وجود داشــت كه 
برخالف حساســيت جامعه مدنى روى آن 
و اهميت موضــوع براى بدنــه اجتماعى، 
حزب بــا تعلل و فرصت ســوزى و اتخاذ 
موضع ديرهنگام و يا حتى ســكوت مسأله 
را ختم مى كرد. در مقابل يك ســرى مسائل 
وجود داشــت كه شاهد سرعت عمل بااليى 
از سوى حزب بوديم كه اين مواضع از نگاه 
بيرونى تنها به دليــل جلب اعتماد حكومت 
تفسير مى شد. اين شتابزدگى درحالى اتفاق 
مى افتاد كه موضع اتخاذ شــده، با نظر بدنه 
حــزب متفاوت بوده يــا در بهترين حالت 

جمع بندى روى آن وجود نداشته است.
با اين تفاسير، ممكن است اين پرسش پيش 
بيايد كه اگر مركزيت حزب ســكوت كرده، 
چرا شما به عنوان شاخه استانى، اعالم موضع 
نكرديد؟ در اين مدت بر اســاس اســتقالل 
نســبى كه در مســائل منطقه اى داشتيم، در 
مســائل مختلف مواضعى داشتيم كه پس از 
آن شاهد گاليه و گاهى تذكر اركان باالدستى 
حــزب بوديم. مثال آخرين مــورد انتخابات 
مجلس يازدهم بود كه موضع رسمى ما مبنى 
بر مشاركت نكردن در انتخابات كه با بيانيه اى 

رسمى اعالم شد، از جانب مركزيت حزب با 
تذكر و گاليه همراه شد.

مهــدى زاده ادامه داد: در ايــن بيانيه ما روى 
مسأله اســتراتژاى خيلى تأكيد داشتيم، چون 
در نبود يك راهبرد دقيق و مشخص، بر سر 
اهداف و نقشــه راه از سوى اعضاى حزب 
وحدتى وجود نخواهد داشــت و براى بدنه 
و افكار عمومى نيز مواضع شخصى اعضاى 
ارشــد و سرشــناس حزب، به جاى راهبرد 

حزب منعكس خواهد شد.
بحث ديگرى كه سبب دلسردى بدنه حزب 
شــده، ناديده گرفتن ضعف هــاى دولت و 
حمايــت همه جانبه حــزب از دولت، بدون 
آنكه چابكى الزم را براى نقد دولت داشــته 
باشيم، اســت و همين امر هم لطمه هايى به 

سرمايه اجتماعى حزب وارد آورد.
وى در پاســخ به اين پرســش كه آيا با اين 
روند مى تــوان گفت فاتحــه اصالح طلبان 
در اســتان خوانده شده اســت، پاسخ داد؟ 
اين گونه نيســت، درحال حاضــر در همدان 

يكى از منتقدان اصلى فعاليت هاى تشكيالتى 
انتخابات محور حزب اتحاد ملت بوده و اينكه 
احزاب هيچ گونه فعاليت سياســى در طول 
سال نداشته باشــند و تنها پس از 4 سال در 
زمان انتخابات، ظهور و بروز بيرونى داشــته 

باشند، معنى فعاليت حزبى نيست. 
اتفاقا اميدواريم كه اســتعفاى ما، از اين منظر 
به پويا شدن اصالحات در استان و در سطح 
كشــور كمك كند. تا با حركت به ســمت 
مرتفع كردن كاســتى ها و حل مشــكالت، 
بتوانيم دوباره شاهد جذب سرمايه اجتماعى، 
جلوگيــرى از ريزش ها و جلب اعتماد مردم 

باشيم.
وى با بيــان اينكه در اســتان همه اعضاى 
اســتعفا نكرده اند، ادامه داد: اعضاى حزب 
در استان خيلى بيشــتر از 32 نفر و نزديك 
به 500 نفر هســتند كه البته مــا هم دنبال 
جمع كــردن امضا و بيشــتر شــدن تعداد 
هدف مان  صرفا  و  نبوديم  اســتعفادهندگان 
رســاندن پيام بود و در متن هم به آن اشاره 
كرده ايم، البته انتقادات مطرح شده موردقبول 
بيشــتر اعضاى حزب در اســتان اســت، 
به طورى كه در جلسه اى كه براى تبادل نظر 
درباره موضوع تشــكيل شده بود، مخالفان 
استعفا هم انتقادات را قبول داشته و تنها در 

روش با ما اختالف نظر داشتند.
مهدى زاده در پايان گفت: برخى خبرگزارى ها 
با عنوان مصاحبه با عضو مستعفى، بيانيه ما را 
كار كردند، نكاتى كه در اين مصاحبه ها گفته 
شده نظر ما نبوده است، دوستانى كه استعفا 
كردند همه با اســم و مشخصات خودشان 
امضا كرده اند و براى مصاحبه كردن هم ابايى 

ندارند.
دوم اينكه معموال به نمايندگى از دوســتان، 
بنده به عنوان دبير سابق حزب و يا محمدرضا 
افخمى رئيس سابق شــوراى منطقه همدان 

پاسخگو است.

اكرم چهاردولى
منتقد  اعضاى  برخى  ســرانجام    
حزب اتحــاد ملت اســتان همدان، 
پس از چندسال نامه نگارى، نشست، 
نقد و تحمل، هفته گذشــته با صدور 
هيأت  از  را  خود  اســتعفاى  بيانيه اى 
شهرستان،  حوزه  شوراهاى  و  رئيسه 
اعالم كرده و مــواردى را كه به اين 
تصميم منجر شده در اختيار رسانه ها 

گذاشتند.
سمت و ســوى اين بيانيه به چالش 
كشــيدن رهبرى حزب و انتقاد از آن 
به دليل تسامح و سهل انگارى در پاسخ 
به مطالبات مردم اســت و اين نقدها 
برآيند 7 سال ســكوت و مماشات با 
دولت روحانى و محافظه كارى در برابر 

مشكالت به وجود آمده، است.
اگرچه اين 32 نفر، تنها بخشى از بدنه 
بسيارى  و  هستند  استان  اصالح طلبى 
از مردم بدون وابستگى حزبى اكنون 
اعضاى  از  دلسردتر  و  نااميدتر  بسيار 

احزاب اصالح طلب هستند.
يك سال  در  اصالحات  ســران  اينكه 
باقيمانده از عمــر دولت تدبير و اميد 

چــه تدابيرى اتخــاذ خواهند كرد و 
يا اينكه ســرانجام عنــان اختيار 3 
قوه به دليل كوتاهى و مماشــات اين 
جريان، يكسره در اختيار اصولگرايان 
رويدادى  نــه،  يا  گرفت  خواهد  قرار 
است كه تا چندماه ديگر چهره خواهد 

نمود.
مــردم ايران در چنــد دوره تاريخى 
روگردان  اصالح طلبى  از  مشــخص 
شده و با عدم مشاركت سياسى خود، 
صندوق هاى رأى را بــه جناح رقيب 
واگذار كرده اند. مشــخصه اين اقدام 
در آخرين انتخابــات مجلس خود را 
مشاركت،  حداقل  با  ملت  و  داد  نشان 
نشــان دادند كه چنــدان اميدى به 
تحول خواه  جريان هــاى  و  احــزاب 
ندارند و از بى پاســخ ماندن مطالبات 

خود خسته شده اند.
اما متأسفانه در مقابل اين فروخفتگى، 
كه  گفــت  صراحت  بــه  مى تــوان 
اصالح طلبان به فرافكنى متوسل شده 
استصوابى،  نظارت  بهانه  با  يكسره  و 
از زير بار مســئوليت سنگين مقابله با 
كاســتى هاى دولت مورد حمايت خود 

ســر باز مى زنند و اين بهانه تنها به 
هيچ  و  شده  منجر  آنان  بيشتر  انزواى 
دستاوردى جز انفعال اجتماعى نداشته 

است.
غافــل از آنكه در اين ســال هاى 
اصالح طلــب  احــزاب  طاليــى، 
مى توانســتند با كادرسازى، تربيت 
نيروهــاى مترقــى، آماده ســازى 
نســل جوان بــراى دســتيابى به 
مديريت هــاى كليــدى، پااليش و 
 ... و  هواداران  فكرى  غنى ســازى 
شــرايط را براى ورود به انتخابات 
شهر،  شوراهاى  جمهورى،  رياست 
مجلــس و نيز انتخابــات خبرگان 
استبداد  مقابل،  در  اما  كنند؛  فراهم 
حزبى، فرمايشــى بودن ســاختار 
ناشــنوايى  درون حزبى،  انتخابات 
در مقابــل آرا و نظــرات هواداران 
طبقــه  عافيت طلبى هــاى  نيــز  و 
متوسط سبب شــد تا جايگاه رفيع 
اصالح طلبــان از دوم خرداد 76 تا 
اســفند 98 آنچنان تنزل پيدا كند 
كه مردم يكسره دلزدگى خود را از 
اين وادادگى به عينه نمايش دهند.

اراده  حزب  مســتعفى  اعضاى  بيانيه 
ملت اســتان همدان، به بخش هايى 
از اين ضعف ها اشاره كرده است.  اى 
كاش اصالح طلبان حزبى بيش از اين 
وقت و انرژى خــود و مردم را معطل 
نگذارند و با صدايى رســاتر به بيان 
متبوع  جريان  ناكارآمدى هاى  و  دردها 

خود مبادرت كنند.
در بيانيــه مذكــور، فعاليت هاى اين 
حزب اصالح طلب در حد چند تاكتيك 
كســب  براى  تالش  و  انتخاباتــى 
مناصــب مديريتى توصيف شــده و 
آمده اســت: «به اعتقاد ما اولويت در 
اعتماد  حفظ  اصالح طلبانه  حركت  هر 
مــردم و ســرمايه اجتماعى جريان 
اصالح طلبى است، اما در بيان مواضع 
شاهد  مهم  موضوعاتى  در  رســمى، 
حزب  سكوت  و  فرصت سوزى  تعلل، 

بوده ايم.»
در  آسيب شناســى  اين  از  مواردى 
مواردى  است،  شده  ذكر  بيانيه  اين 
سكوت  و  فرصت سوزى  تعلل،  چون 
كه بارهــا احزاب به دليــل آن نقد 

شده اند.

اصالح طلبان 
درآستانه 

انشقاق

در  الزم  انســجام  نبود 
پويا  حزب،  تشــكيالت 
نبــودن آداب و آئين هاى 
تشكيالتى و اينكه ارتباط 
در رأس بدنــه نظام مند 
نيســت يا نبود سازوكار 
مشــخص براى گردش 
اطالعات و نظرات از جمله 
داليل اســتعفاى جمعى 
اعضاى حزب اتحاد ملت 

است
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هدفگذارى درست رئيسى در قوه قضا
 تحول در اجراى عدالت 

 نخســتين هفته قوه قضاييه در گام دوم انقالب در شرايطى آغاز 
شد كه اميدها به اين دستگاه مهم اجراى عدالت در جامعه با عملكرد 

خوب رئيس قوه در دوره جديد بسيار افزايش يافته است.
در واقع آيت ا... رئيسى با همكارى مسئوالن و قضات شريف به ويژه 
رؤساى كل دادگســترى ها و دادستان ها توانســته قوه قضاييه را به 
كاركرد و جايگاه اصلى خود كه پناهگاه مردم و مظلومان و دشــمن 

ظالمان و فاسدان است، برگرداند.
اقداماتــى چون حبس زدايــى، برخورد بــا فســاد از درون قوه و 
دانه درشت ها، تعامل با دولت و مجلس براى اصالح قوانين و پيشبرد 
امور با حفظ اســتقالل قوه قضاييه، سركشــى سرزده از مجتمع هاى 
قضايــى و ارتباط بى واســطه با مردم و حضور در اســتان ها و حل 
مشكالت چندين ساله، آوردن تمام پرونده ها به روى ميز و پرهيز از 
نگه دارى پرونده ها در زير ميز و شفاف ســازى امور، از اهم كارهايى 
است كه توانســته قوه قضاييه را به پويايى و نشاط درآورد و نتيجه 
اين پويايى، رضايت و افزايش اعتماد مردم به اين دستگاه مهم نظام 

باشد.
نگاهى به اقدامات قوه قضاييه در كشــور و اســتان ها بيانگر اجراى 
اقداماتــى براى نمايان شــدن تحول در اجراى عدالت و احســاس 

اجراى عدالت از سوى مردم است.
اين اقدام پاســخى انقالبى به مطالبه رهبــر انقالب در زمينه جبران 
كم كارى ها در اجراى عدالت اســت البته عدالت مدنظر رهبرى تنها 
متوجه قوه قضاييه نيست و الزم است همگان به ويژه 2 قوه ديگر نيز 

در اقدامات خود عدالت را درنظر گرفته و به آن توجه كنند.
در اين صورت اگر تمام اقدامات عادالنه باشــد، امكان تحقق عدالت 

در جامعه بيشتر خواهد شد.
با اين حال آنچه روشــن است مردم از اقدامات دستگاه قضا در گام 
دوم انقالب رضايت دارند و اجراى عدالت را احســاس مى كنند و 
اميــد آنها به تحول در اجراى عدالت در قــوه قضاييه افزايش يافته 

است.
راهى كه آيت ا... رئيســى با همكارى مسئوالن قوه قضا، رؤساى كل 
دادگسترى ها، دادستان ها، شــوراى قضايى استان ها، قضات شريف 
و كاركنان دســتگاه قضا آغاز كرده ، راه ســختى است و در اين راه 
پذيرش نظارت به ويژه نظارت مردم كه مستقيم يا از طريق رسانه ها، 
نمايندگان، ســمن ها و ديگر نهادهاى مردمى ابراز مى شود، به عنوان 
يك اصل از سوى همگان، به ويژه مسئوالن، تداوم مسير را ممكن تر 
و دستيابى به اهداف مدنظر به ويژه تحول در اجراى عدالت را تسريع 

خواهد كرد.
آنچه اكنون در قوه قضاييه براى اجراى عدالت پيگيرى مى شــود با 
چارچوب شــرعى و انسانى و اسالمى اســت و در اين چارچوب 

كرامت انسان ها و حقوق بشرى و انسانى همه رعايت مى شود.
در اســتان نيز در دوره جديد، اقدامات بسيار خوبى در حبس زدايى، 
تعامل با رســانه ها، ارتباط با مردم، تقويــت جايگاه مدعى العمومى 
دادســتان و ورود نظارتى به مســائل عمومى اســتان، شــفافيت، 
پاسخگويى و رعايت كرامت همگان، تعامل با نمايندگان قوا با حفظ 
اســتقالل و دفاع از بيت المال و مبارزه با فســاد انجام شده است كه 

نشان از آغاز تحول در اجراى عدالت، در استان دارد.
خروجى اين اقدامات خوب و احساس اجراى عدالت از سوى مردم 
استان با تحقق تحوالت درحال اجرا، افزايش رضايت و اعتماد مردم 

به دستگاه قضا و نظام خواهد بود.

آزمايشگاه سم شناسى پزشكى قانونى همدان 
بهره بردارى شد

 آزمايشــگاه سم شناسى و آسيب شناسى پزشكى قانونى همدان همزمان با آغاز هفته 
قوه قضاييه به صورت ويدئوكنفرانس توسط رئيس قوه  قضاييه بهره بردارى شد.

مديركل پزشــكى قانونى همدان در حاشيه اين آئين گفت: اين آزمايشگاه شامل قسمت 
آناليز دستگاهى، آسيب شناسى، اتاق هاى پاس، استخراج و نمونه گيرى است.

ارتين كمالى با بيان اينكه اين مركز از دستگاه هاى پيشرفته براى آزمايشگاه هاى مختلف 
شــامل «اچ.پى.ال.سى»، «جى.ســى» و «جى.ســى.مس» بهره مى برد، افزود: 2 دستگاه 

نخســت براى اندازه گيرى و آناليزه الكل و داروهاى مورد اســتفاده فرد و از دســتگاه 
«جى.پى.مس» نيز براى آناليز داروها، سموم و تجزيه و تحليل داده ها استفاده مى شود.

وى ادامه داد: از دســتگاه «تى.ال.سى» همچنين براى تست غربالگرى استفاده مى شود؛ 
يعنى پيش از آناليز داروها و ســموم در دســتگاه اصلى، نمونه ها در دستگاه تى.ال.سى 

بررسى مى شود.
ــب  ــى را موج ــگاه سم شناس ــدازى آزمايش ــدان راه ان ــى هم ــكى قانون ــركل پزش مدي
ــكى  ــزود: پزش ــت و اف ــى دانس ــكى قانون ــت كار پزش ــرعت و كيفي ــن س ــاال رفت ب
ــن  ــى اســت؛ بنابراي ــتگاه قضاي ــد دس ــازوى توانمن ــى، كارشــناس پزشــكى و ب قانون
بــاال رفتــن كيفيــت و ســرعت در رونــد پرونده هــاى قضايــى، احقــاق حــق و كاهــش 

ــه دادرســى در ايــن نهــاد مهــم اســت. اطال
كمالى بيان كرد: دســتگاه جديد ديگرى به نام «هموژنايزر» نيز خريدارى شــده است كه 

روش جديد استخراج از نمونه ها و بافت ها با كمك آن صورت مى گيرد.
ــار 400 ــا اعتب ــع و ب ــاحت 273 مترمرب ــه مس ــى ب ــرح در زمين ــن ط ــت: اي وى گف
ميليــون تومــان بهره بــردارى شــد كــه اعتبــار آن از طريــق ملــى تأميــن شــده اســت.

ــار، درصــدد  ــن اعتب ــه داد: درصــورت تأمي ــدان ادام ــى هم ــكى قانون ــركل پزش مدي
ــر صفــر هســتيم  ــا دمــاى 70 درجــه زي خريــد يخچال هــاى جديــد و مخصــوص ب
ــردارى و  ــراى نمونه ب ــن يخچــال، ب ــه اي ــى ب ــز پزشــكى قانون ــه درصــورت تجهي ك

ــود. ــتفاده مى ش ــن DNA اس تعيي

همدان رتبه برتر كشورى صلح و سازش 
را كسب كرد

 B تغيير زمان تزريق واكسن هپاتيت
در استان همدان

 باتوجه به شــيوع بيشــتر ويروس كرونا در روزهاى اخير زمان 
تزريق واكسن هپاتيت B در استان تغيير كرد.

ــت  ــل جمعي ــدان، مديرعام ــگاران هم ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــه شــيوه بيشــتر  ــا توجــه ب هــالل احمــر اســتان همــدان گفــت: ب
ــز  ــا مرك ــره انجــام شــده ب ــا مذاك ــتان و ب ــا در اس ــروس كرون وي
ــت B در  ــق واكســن هپاتي ــان تزري ــدان زم ــتان هم بهداشــت اس

ــاد. ــه عقــب افت ــتان ب اس
وى افزود: براى تزريق مرحله سوم واكسن هپاتيت B مراجه كنندگان 
بايــد در تاريخ ســوم و چهارم تير مراجعه مى كردنــد و باتوجه به 
شــيوع مجدد ويروس كرونا اين مرحلــه از تزريق به يك ماه آينده 

موكول شد.
مدير عامل جمعيت هالل احمر استان همدان با اشاره به اينكه زمان 
قطعى تزريق واكسن ها هنوز اعالم نمى شود، بيان كرد: از نظر حفظ 
سطح ايمنى زايى هيچ گونه مشكلى در اين تأخير تزريق پيش نمى آيد 
و زمان تزريق مجدد واكسن ها بر اساس شرايط كنترل ويروس كرونا 

اعالم مى شود.

4 درصد تماس هاى برقرار شده 
با مركز 125 همدان منجر به عمليات شد

 شهروندان همدانى در تاريخ 31 خردادماه، 463 مرتبه با سامانه 125
تماس گرفته اند كه از اين تعداد 18 مورد منجر به عمليات شده است.

رئيس سازمان آتش نشــانى و خدمات ايمنى همدان گفت: طبق اعالم 
مركــز كنترل و فرماندهى عمليات، 11 عمليات خاموش كردن آتش و 
7 عمليات امداد و نجات حاصل تالش آتش نشانان همدان در اين روز 

انجام شده است.
به گزارش روابط عمومى آتش نشانى همدان، محمدرضا بياناتى با بيان 
اينكه 22 تماس براى مشــاوره و راهنمايى برقرارشــده است، گفت: 
تماس هاى برقرارشده با سامانه 125 همدان عالوه بر مواردى كه منجر 
به عمليات و مشاوره شده، شامل 50 تماس اشتباه بوده و متأسفانه 373

مورد از تماس ها نيز ايجاد مزاحمت بوده است.
بياناتى افزود: عمليات انجام شــده در اين مدت 11 مورد آتش سوزى 
شامل آتش سوزى منزل در حصار على آباد، 5 مورد آتش سوزى باغ در 
عباس آباد، شهرك الوند، شهرك بهشــتى، سعيديه و بلوار چمران و 5
مورد آتش سوزى مراتع و پوشش گياهى در بلوار شهيد همدانى، شهرك 

الوند، راسته حسين خانى، بلوار ارم و بلوار نظربيگ بوده است.
وى گفت: همچنين 7 مورد عمليات امداد و نجات نيز شــامل 2 مورد 
نجات افراد محبوس شــده در منزل در خيابان ميرزاده عشقى و خيابان 
فرهنــگ، نجات حيوانات در اعتماديه، 2 مورد مهار حيوانات در ديزج 
و محمديــه و 2 مورد رهاســازى اندام بدن از داخــل فلزات زينتى و 

زيورآالت در محل ايستگاه مركزى بوده است.
رئيس سازمان آتش نشانى همدان عنوان كرد: تعداد 4 نفر نجات يافته در 

اين عمليات گزارش شده است.

مطب هاى پزشكى از پذيرش بيماران بدون 
ماسك خوددارى كنند

 رئيس نظام پزشكى همدان با بيان اينكه روند آمار ابتال به كرونا در 
همدان افزايشى است، خواستار شد تا مطب هاى پزشكى بيماران بدون 

ماسك را پذيرش نكنند.
عليرضا مدركيان در گفت وگو با تســنيم در همدان، اظهار كرد: از نيمه 
دوم خردادماه شاهد افزايش آمار بيماران مبتال به كرونا در استان همدان 
هســتيم و به تبع آن موارد بسترى نيز بيشتر شــده است. اين موضوع 

حساسيت بر روى رعايت موارد بهداشتى را بيشتر كرده است.
وى با بيان اينكه مطب هاى پزشــكى جزو اماكن حساسى است كه اگر 
موارد بهداشــتى در آن رعايت نشود جان پزشــك و بيماران به خطر 
مى افتد، تصريح كرد: به صــورت روزانه تمامى مطب ها و كلينيك هاى 
پزشكى را از نظر رعايت پروتكل هاى بهداشتى و رعايت فاصله گذارى 
اجتماعى مورد نظارت قرار مى دهيم. براى مطب هاى متخلف اخطاريه 
صادر مى شــود. رئيس نظام پزشــكى همدان با تأكيد بر اينكه بايد در 
همه مطب هاى پزشــكى محلول ضدعفونى كننده براى اســتفاده بيمار 
و مراجعه كنندگان نصب شده باشــد، ابراز كرد: نحوه پذيرش نيز بايد 

به گونه اى باشد كه از ايجاد تجمع و شلوغى جلوگيرى شود.
مدركيان افــزود: بايد نوبت دهى و ويزيت بيماران به نحوى باشــد كه 
ساعات طوالنى را در مطب معطل نشوند و پزشكان نيز ضمن رعايت 

فاصله استاندارد با بيماران از ماسك و دستكش استفاده كنند.
وى در بخش ديگرى از گفت وگو به شرايط سخت كادر درمانى اشاره 
كرد و گفت: پوشــيدن لباس هاى فضايى و استفاده از ماسك در هواى 
گرم و ساعات طوالنى براى پزشكان و پرستاران بسيار طاقت فرسا است.
رئيس نظام پزشــكى همدان با بيان اينكه از مردم مى خواهيم بيشــتر از 
گذشــته نســبت به رعايت موارد بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى 
سخت گير باشند، اظهار كرد: هرگونه سهل انگارى و بى توجهى نسبت به 
توصيه هاى بهداشتى مى تواند سبب انتقال كرونا و حتى مرگ بيماران شود.

1- برخى مديران حقوق نجومى دريافت مى كنند. گويا اين دســته از 
مديران به صورت قانونى نجومى بگير شده اند و دستگاه هاى نظارتى هم 
تا اين قانــون تغيير نكند نمى توانند با اين تبعيض مقابله كنند. گفتنى 
اســت حقوق اين نوع مديران بر اساس قانون 21 برابر حداقل حقوق 

يعنى 37 ميليون و 500 هزار تومان است.
2- هزينه تلفن ثابت گران مى شود. گويا سهامداران شركت مخابرات 
ايران به افزايش حق اشــتراك تلفن ثابت رأى داده اند. گفتنى اســت 
افزايش هزينه حق اشتراك خطوط تلفن ثابت، از ماه آينده در قبوض 

صورتحساب مشتركان مخابرات اعمال خواهد شد.
3- اســتاندار مركزى به كرونا مبتال شده است. گويا وى از قرنطينه ده 
روزه خود پس از ابتال به كرونا خبر داده است. گفتنى است برخى از 
متملقان تالش كرده اند اين ابتال را دليلى بر كارى و مردمى بودن اين 

استاندار دانسته و آن را تبليغ كنند.
4- درخواست پزشــكان از استانداران و رئيس جمهور براى قرنطينه 
مناطق قرمز افزايش يافته اســت. گويا نامه هاى درخواســت پزشكان 
استان ها و پزشكان مشهور كشــورى در اين زمينه منتشر شده است. 
گفتنى اســت تاكنون به اين درخواســت هاى مستند توجهى نشده و 

واكنشى ثبت نشده است.
5- ارسال مستندات و گزارش به كميسيون تحقيق اعتبارنامه تاجگردون 
ادامه دارد. گويا گزارش احمد توكلى در زمينه سوءاستفاده ها و تخلفات 
تاجگردون در رأى كميســيون مؤثر خواهد بود. گفتنى است در اين 
گزارش مواردى از ايجاد انحراف در بودجه به دليل منافع شــخصى تا 
فشار براى انتصاب نزديكان در مناصب مديريتى عليه تاجگردون ادعا 

و ارائه شده است.

 طبق اعالم قوه قضاييه، 5 استان در كشور 
از جمله همدان رتبه نخست صلح و سازش 

پرونده هاى قضايى را كسب كردند.
رئيــس كل دادگســترى همــدان در ديدار 
اعضاى شــوراى قضايى دادگسترى با امام 
جمعه همدان ضمن گراميداشت ياد و خاطر 
شــهيد بهشــتى اظهار كرد: سال 97 بيش از 
297 هزار فقره پرونده وارد دادگســترى و 

292 هزار پرونده مختومه شد.
محمدرضا عدالتخواه افزود: درحالى كه سال 
گذشــته 307 هزار فقره پرونده در دستگاه 
قضايى اين استان تشــكيل شده و با وجود 
افزايش نيافتن شــمار نيروها 314 هزار فقره 
پرونده در اين سال رسيدگى و مختومه شد.

رئيس كل دادگســترى همدان افزود: 2 ماه 
نخست امســال نيز 40 هزار پرونده در اين 
استان رســيدگى و مختومه شده و هم اينك 
شمار پرونده هاى قضايى به 72 هزار و 820

فقره رسيده است.
عدالتخواه افزود: شمار شعب قضايى شامل 
دادگاه ها و دادســراها از 203 به 215 فقره 
رســيده و شعب تجديدنظر نيز از 11 به 17

شعبه افزايش داشته است.
ــن پرونده هــاى وارده  ــه داد: ميانگي وى ادام
بــه دادگاه هــاى همــدان بــه 105 فقــره 
كاهــش يافتــه، درحالى كــه پيش تــر بــه 
ــيد و  ــده مى رس ــره پرون ــش از 170 فق بي
ايــن معنــاى كيفى گرايــى در رســيدگى بــه 

ــت. ــى اس ــاى قضاي پرونده ه
ــان  ــا بي ــدان ب ــترى هم ــس كل دادگس رئي

ســند  محورهــاى  مهم تريــن  اينكــه 
ــح  ــه ســمت صل ــن ب ــى، رفت تحــول قضاي
ــه  ــاى معوق ــش پرونده ه ــازش و كاه و س
ــته 22 ــال گذش ــاه س ــت: دى م ــت، گف اس

ــه يكســال  ــه ك ــده معوق هــزار و 441 پرون
وجــود  بــود  گذشــته  آن  تشــكيل  از 
ــى  ــه دادرس ــش اطال ــا كاه ــه ب ــت ك داش
پرونده هــاى معــوق 33 درصــد كاهــش 

ــت. ــته اس داش
عدالتخــواه اظهــار كــرد: ايــن مجموعــه 
ــى  ــب مديريت ــوان در مناص ــاى ج از نيروه

ــتان  ــترى و دادس ــاى دادگس ــوان رؤس به عن
رئيــس   7 تاكنــون  و  كــرده  اســتفاده 
دادگســترى، 6 دادســتان، 4 تــن از رؤســاى 

دادگاه بخــش را تغييــر داده اســت.
وى ادامه داد: در راســتاى گام دوم انقالب 
و ســند تحول قوه قضاييــه از توان جوانان 
انقالبى، متعهد و مقيم در محل براى مناصب 
مديريتى استفاده شد؛ زيرا حضور و زندگى 
دادســتان و رؤساى دادگســترى در محل 

زندگى مردم براى مردم امنيت مى آورد.
رئيس كل دادگســترى همدان گفت: برخى 

ائمه جمعه نسبت به ســاكن نبودن مديران 
در محل خدمت و خروج آنها از شهرســتان 
با خودروهاى دولتى پس از پايان كار ادارى 

منتقد و گاليه مند بودند.
عدالتخــواه افــزود: در ايــن راســتا از ســازمان 
را  موضــوع  ايــن  مى خواهيــم  بازرســى 
مديريــت كنــد؛ بنابرايــن بــه مســئوالن 
اعــالم و اخطــار مى كنيــم يــا بايــد در محــل 
خدمــت ســكونت پيــدا كننــد يــا بــا اســتفاده 
ــتان محــل  ــودروى شــخصى از شهرس از خ

ــوند. ــارج ش ــت خ خدم

 نماينده ولى فقيه در اســتان همدان گفت: 
مجتمع فرهنگى آموزش آدينه با هدف تربيت 
كــودك و نوجوان در دهــه كرامت به صورت 

رسمى افتتاح مى شود.
به گزارش تســنيم، حجت االسالم والمسلمين 
حبيب ا... شــعبانى در شوراى فرهنگ عمومى 
استان همدان، اظهار كرد: مجتمع فرهنگى تربيت 
كودك به صورت غيررســمى كار خود را آغاز 
كرده اســت و اميدواريم با فراهم شدن شرايط 
در دهه كرامت شاهد افتتاح رسمى آن نيز باشيم.

وى با اشاره به نزديك بودن دهه كرامت و هفته 
عفــاف و حجاب، بيان كرد: متوليان امر در اين 
زمينه بايد توجه زيادى داشته باشند؛ زيرا امروز 

عفاف و حجاب نيازمنــد توجه هاى فرهنگى 
است و به جاى رفتارهاى سلبى كه بايد به ندرت 

اتفاق بيفتد به سمت اقدامات ايجابى باشيم.
امام جمعــه همدان بــا بيان اينكــه در هفته 
صرفه جويــى بايد توجه بيشــترى براى حل 
مشكالت مربوط به زيرســاخت ها در كشور 
داشــته باشــيم، مطرح كرد: برخى مشكالت 
به سادگى قابل اصالح نيست، اما مى توان با ارائه 
مطالب و محتواى مناســب به صورت علمى و 
آمارى در جهت اقناع سازى مردم و جامعه براى 

صرفه جويى اقدام كرد.
وى افزود: در اين راستا مى توان از ظرفيت صدا 
و ســيما، شهردارى، ائمه جمعه و امور مساجد 

اســتفاده كرد و با در اختيار قرار دادن محتواى 
مناسب و توضيح آن توسط اين افراد، فرهنگ 

استفاده صحيح را در جامعه تبيين كنيم.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان خواســتار 
مديريــت مصــرف در ادارات شــد و گفت: 
مصرف بيت المال داراى 2 جنبه اســت، يكى 
انرژى كه مصرف مى شود و يكى هزينه اى كه 
براى آن پرداخت مى شــود، كه هر 2 آنها جزو 

بيت المال مسلمين است.
وى بــا بيان اينكه برخى اســاتيد ما حتى در 
روشــن كردن يك المپ هم حساس بودند، 
تأكيد كرد: مســأله مصرف در انرژى يكى از 
موضوع هايى است كه بايد نسبت به آن توجه 

ويژه اى انجام شود.
شعبانى تمركز بر فرهنگ ســازى در جلسات 
شــوراى فرهنگ عمومى را ضرورى دانست و 
گفت: اگر در جلسات شورا تنها گزارش ارائه 
شــود فرصت از دست خواهد رفت و لذا بهتر 
است كه هر نهادى كه به جلسه دعوت مى شود 
با مطالعه مشــكالت موجود بر ارائه راهكارها 
متمركز شــوند و جلسه به ســمت فرهنگى 

حركت كند.
وى با تبريك به مناســبت آغاز هفته تبليغات 
اسالمى، عنوان كرد: اين هفته خوديك ظرفيت 
در عرصه تبليغى اســت كه مى تواند در عرصه 

فرهنگ سازى مؤثر باشد.

طلب 120 ميليارد 
تومانى 
برق استان همدان
 از مشتركان

 مديرعامــل شــركت توزيــع نيــروى بــرق 
ــب 120 ــه طل ــاره ب ــا اش ــدان ب ــتان هم اس

ــن شــركت از مشــتركان  ــى اي ــارد تومان ميلي
خبــر از رشــد 11 درصــدى نســبت بــه ســال 
97 داد كــه عمــده آن در بخــش ادارات و 

خانگــى اســت.
شــركت  عمومــى  روابــط  گــزارش  بــه 
توزيــع نيــروى بــرق اســتان همــدان، شــيرزاد 
جمشــيدى در آئيــن قدردانــى از كارگــران و 
ــات  ــرد: وصــول مطالب ــار ك ــن كاران اظه ايم
شــركت 96/4 درصــد در ســال 98 بــود، ايــن 
ــه ســال 97 كاهــش داشــته  ــزان نســبت ب مي
ــا  ــل آن شــيوع بيمــارى كرون ــه دلي اســت ك
ــا وجــود كاهــش 2/5 درصــدى،  ــود كــه ب ب

ــود. ــش ب ــور رضايت بخ ــطح كش در س
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان 
همدان گفت: ســرانه مصــرف خانگى ما از 
شاخص هاى مهم اســت كه درحال حاضر به 
يك هزار و 896 كيلووات رسيده و نسبت به 

ســال 97، 2 درصد رشد داشته است كه بايد 
خود را به ميانگين جهانى برسانيم.

جمشــيدى ادامــه داد: ســال 98 تلفات برق 
اســتان به 10/2 درصد رسيد كه اميد است با 
برنامه ريزى خوب انجام شده تك رقمى شده و 

به 9/7 درصد برسد.
وى با بيان اينكه ســال گذشته در بحث اوج 
بار يك درصد رشد نسبت به سال 97 داشتيم، 
گفت: امســال با توجه به فرا رســيدن فصل 
تابســتان و اوج گرما بايد تالش ها را بيشــتر 
كنيم تا با انعقاد تفاهمنامه ها، اجراى برنامه هاى 
پاســخگويى بار و جلب مشاركت حداكثرى 
مردم بدون خاموشى از اوج تابستان 99 عبور 

كنيم.
جمشيدى با بيان اينكه سال 98 فروش انرژى 
ما 3 هزار و 353 ميليون كيلووات ساعت بود 
كه 4/5 درصد نسبت به سال 97 رشد داشت، 
گفت: اين رشد بيشتر در تعرفه صنعتى استان 
بود كه افزايش توليد و اشــتغال در اســتان را 

به همراه دارد.
وى ادامه داد: تعداد مشتركان برق استان 757
هزار مشترك تا پايان سال 98 است كه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته آن 2 درصد رشد 
داشته كه بيشترين رشد در تعرفه صنعتى بوده 

است.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق استان 

همدان با بيان اينكه ســال گذشته در تعداد و 
كيلومتر شبكه ها نيز 1/6 درصد نسبت به سال 
97 و در بخــش روشــنايى معابر حدود يك 
درصد رشد تأسيســات را داشتيم، گفت: در 
حوزه فروش انرژى نيز شاهد 4/5 درصد و در 

حوزه انرژى تحويلى 4/6 درصد رشد بوديم.
 نيروگاه هاى خورشيدى استان

 به 6 نيروگاه رسيد
جمشيدى با اشــاره به عملكرد خوب استان 
همــدان در حوزه انرژى هاى نو و تجديدپذير 
عنوان كــرد: تعداد نيروگاه هاى خورشــيدى 
اســتان درحال حاضر به 6 نيــروگاه و تعداد 
نيروگاه هاى CHP به 4 نيروگاه رسيده است.

وى ادامه داد: تعــداد نيروگاه هاى به ظرفيت 
انشــعاب ما از 17 به 38 نيروگاه در سال 98
رســيد و در 2 ماه اخير نيز رشد قابل توجهى 
داشــته كه حدود 124 درصد در تعداد و 112

درصد در ظرفيت رشد داشتيم.
جمشيدى با بيان اينكه نيروگاه هاى خورشيدى 
عالوه بر استفاده از انرژى پاك به ظرفيت توليد 
استان نيز كمك مى كنند، افزود: شركت توزيع 
نيروى برق استان همدان در اين حوزه جزو 3

شركت برتر در كشور است.
 اصالح 1005نقطــه حادثه خيز در 

حوزه شبكه هاى برق استان همدان
مديــر دفتــر ايمنــى شــركت توزيــع نيــروى 

ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــدان ني ــتان هم ــرق اس ب
ــبكه هاى  ــز در ش ــاط حادثه خي ــايى نق شناس
ــته  ــال گذش ــت: س ــتان گف ــرق اس ــع ب توزي
نقــاط  ايــن  از  مــورد   5 و  هــزار  يــك 

اســت.  اصالح شــده 
هــزار   20 نصــب  از  لطفــى  اميرحســين 
بــر  برق گرفتگــى  خطــر  هشــدار  تابلــو 
و  ضعيــف  فشــار  بــرق  پايه هــاى  روى 
ــر داد  ــته خب ــال گذش ــط در س ــار متوس فش
و گفــت: رنگ آميــزى پايه هــاى بــرق در 
مناطق آلــوده بــه خطــر ســرقت انــرژى 
خطــر  هشــدار  به منظــور  تأسيســات  و 
ــم زن  ــاط پرچ ــتفاده از رب ــى، اس برق گرفتگ
ســاماندهى  و  باالبــر  خودروهــاى  بــراى 
وضعيــت شــبكه هاى بــرق بازارهــاى ســنتى 

ــود. ــات ب ــر اقدام از ديگ
وى اظهار كرد: رهبر معظم انقالب امســال را 
با عنوان سال «جهش توليد» نامگذارى كردند 
كه در راســتاى تحقق اين مهــم نيروى مولد 
و توليدكننده ما، كارگــران در بخش توليد و 

خدمات پيش قراول هستند.
ــرق  ــع ب ــت توزي ــم از مديري ــن مراس در اي
ــه و  ــر نمون ــوان مدي ــار به عن ــتان به شهرس
54 كارگــر، ســيمبان، كارشــناس و پيمانــكار 
نمونــه شــركت توزيــع نيــروى بــرق اســتان 

ــد. ــى ش ــال 98 قدردان ــدان در س هم

نماينده  ولى فقيه در استان همدان: 
مجتمع فرهنگى آموزشى آدينه در هفته كرامت افتتاح مى شود
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شهردار گل تپه: 
مهم ترين هدف من رسيدن به خودكفايى 

در شهردارى است
 پروين سليمى »

 همه هدف من اين است كه با قدم برداشتن در مرحله خودكفايى، 
بتوانم در مدت مســئوليت خود خدمات شايســته اى كه اليق مردم 

شريف و فهيم شهر گل تپه هست را ارائه دهم. 
شــهردار جديد شــهر گل تپه در نخســتين مصاحبه خود در كسوت 
شهردار گل تپه با خبرنگار همدان پيام ابراز اميدوارى كرد كه بتواند با 
به كارگيرى همه توان خود شهر گل تپه را به سمت پيشرفت سوق دهد 
و با همكارى كمك و پشتيبانى اعضاى شورا و مديران شهر و بخش و 
اهالى به ويژه جوانان در توسعه و پيشرفت شهر گام هاى بلندى بردارد.
جواد دوستى با مدرك كارشناسى ارشد گرايش مديريت تحول با 40

سال ســن در دهه آخر خردادماه 99 به عنوان شهردار گل تپه منصوب 
شــد تا با مديريت و پشــتكارى كه دارد بتواند محروميت را از چهره 

شهر گل تپه بزدايد.
وى پيش از اين در كســوت دهيار روستاى قهورد عليا فعاليت داشته 
و 3 سال نيز به عنوان مديرعامل، شركت تعاونى دهياران بخش گل تپه 

را اداره كرده است.
 دوستى، 3 سال عضو شــوراى اسالمى زادگاه خود، روستاى قهورد 
عليا نيز بوده اســت و پيش از اينكه به عنوان شهردار گل تپه منصوب 
شــود، 7 سال عضو شوراى اسالمى بخش گل تپه و 7 سال مسئوليت 

حراست شهردارى همين شهر را بر عهده داشته است.
وى برنامه ها و هدف هايش را نيز رســانه اى كرد و گفت: با توجه به 
اينكه شهردارى در قانون نهادى عمومى، غيردولتى و خودكفا پيش بينى 
شــده است و بايد از منابع تعريف شــده درآمدزايى داشته باشد و از 
اين طريق نســبت به انجام وظايف و مأموريت هاى محوله اقدامات 

سازنده اى داشته باشد.
دوستى خاطرنشان گرد: از آنجاكه در سال هاى اخير هزينه هاى ادارى، 
عمرانــى و خدماتــى افزايش يافته و از طرفى بــا توجه به وضعيت 
عمومى كشــور و كاهش اعتبارات و كمك هــاى دولتى، مديريت در 

شهر به ويژه در شهرهاى كوچك بسيار سخت شده است.
 شهردارى گل تپه در ســال هاى گذشته برخالف اينكه ازنظر عمرانى 
و خدماتــى كار هاى زيادى انجام داده اما متأســفانه هيچ گونه درآمد 

پايدارى براى شهردارى تعريف نشده است.
وى اظهــار كــرد: درحال حاضــر فشــار مضاعفى بــر مجموعه 
شــهردارى وارد اســت و گاهاى شــهردارى حتى قادر به تأمين 
هزينه هاى روزمره خود نيســت اما ما تسليم اين شرايط نخواهيم 
شــد و با همكارى اعضاى شوراى اسالمى شهر در صدد تعريف 
پروژه ها و برنامه هايى هســتيم تا بتوانيم در اين فرصت باقى مانده 
از دور پنجم شــورا نســبت به ايجــاد درآمدهاى پايــدار براى 

برداريم. سازنده اى  قدم هاى  شهردارى  خودكفايى 
شــهردار جوان گل تپه از زحمات و همكارى اعضاى شــوراى شهر 
قدردانى كرد و گفت: نيروهاى شــهردارى در انجام وظايف روزمره 
خود از قبيل توســعه و نگهدارى فضاى ســبز، جمــع آورى و دفن 

بهداشتى پسماندها و ... غافل نيست.

رئيس كميته امداد اسدآباد:
نصب و راه اندازى 5 پنل خورشيدى 

براى 5 خانوار اسدآبادى

 نصب تعداد 5 پنل خورشــيدى در مجمــوع با پرداخت اعتبارى 
افــزون بر 250 ميليون تومان براى 5 خانوار از مددجويان كميته امداد 

شهرستان در سطح روستاها اشتغال ايجاد كرده است.
رئيس كميته امداد اســدآباد گفت: طرح فــوق براى مددجويان امداد 
شهرستان سال گذشته اعالم شده و امسال با پرداخت تسهيالت الزم 
5 مورد از طرح فوق در روستاها به تحقق پيوسته است، رويكرد مهم 
كميته امداد در حوزه اشتغالزايى براى مددجويان تحت حمايت، توجه 
به اجراى طرح هاى نو و دانش  بنيان است و بر اين مبنا تالش مى شود با 
ايجاد اشتغال پايدار براى گروه هاى هدف زمينه درآمدزايى خانوارهاى 
مددجويى فراهم  شــده تا به توانمندى و خوداتكايى اقتصادى آنها در 

يك بازه زمانى مشخص منجر شود.
محمدجــواد نايبى صفــا افزود: يكــى از طرح هاى بديــع موردنظر 
در حــوزه درآمدزايــى بــراى جامعه هــدف اين نهــاد ايجاد پنل 
خورشــيدى(نيروگاه هاى توليد برق خانگى) براى مددجويان تحت 
حمايت اين نهاد اســت كه با اين كار در كنار تأمين برق مصرفى آنها، 
امكان فروش تضمينى آن به شــركت برق و درآمدزايى براى جامعه 

هدف اين نهاد مهيا مى شود.
وى افزود: از مزاياى مهم ايجاد پنل هاى خورشــيدى براى مددجويان 
تحت حمايت كميته امداد اســدآباد در كنار توجه به ارتقاى ســطح 
معيشــتى، كمك به صنعت توليد برق در كشور با هزينه بسيار پايين 

است. 
نايبى صفا در پايان با اشــاره به آموزش فنــى وحرفه اى 830 نفر از 
مددجويان امداد اســدآبادى در سال گذشــته گفت: سال گذشته از 
محل اعتبارات اشتغال روستايى، تبصره 16 و وام هاى داخلى كميته 
امداد شهرستان 360 مورد وام اشتغال با اعتبارى افزون بر 14 ميليارد 
و 894 ميليــون تومان به مددجويان امداد اين شهرســتان پرداخت 

شده است.

 به دليل قطعى هاى مكرر آب در روســتاى مالبداغ از توابع بخش 
سردرود، اهالى روستا به شدت با كمبود آب مواجه شده اند و با وجود 
آب در چاه، اهالى روســتا در طول روز به آب دسترســى ندارند. از 

مسئوالن مربوطه تقاضا داريم اين موضوع را پيگيرى كنند.
* ط.ح از روستاى مالبداغ

 از مســئوالن ذى ربط تقاضا داريم نســبت بــه كاهش نرخ ميوه 
چاره اى بينديشــند. خانواده هاى بى شمارى از خوردن ميوه هم مانند 

گوشت، مرغ، برنج و ... محروم شده اند.
* ه.ر از همدان

 اينجانب سالهاســت خواننده پر و پــا قرص روزنامه همدان پيام 
به ويژه ستون پيام مردمى هستم. تقاضا مى كنم درباره گرانى مسكن و 
علل آن، با دولتمردان مصاحبه چالشى داشته باشيد، در ضمن از درج 

دردهاى مردم تشكر مى كنم.

سومين كارگاه توليد جدول 
در شيرين سو راه اندازى شد

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: كارگاه توليدى جداول  پرسى با 
هدف ايجاد اشتغال، صرفه جويى و كاهش هزينه هاى جارى و سرعت 

بخشيدن به پروژه هاى عمرانى راه اندازى شد.
 شهردار شيرين سو در حاشــيه بازديد از كارگاه توليد جداول پرسى 
گفــت: با راه اندازى اين كارگاه روند انجام پروژه هاى عمرانى شــهر 
سرعت گرفته و با توكل به خدا و تالش و جديت همكاران پيگير حل 
مسائل و رفع موانع توسعه شهر هستيم و آينده بسيار خوبى در انتظار 

شهر شيرين سو است.
ســيد مصطفى موســوى در ادامه بيان كرد: با توجه به مصرف باالى 
جداول پرســى در انجام پروژه هاى عمرانى سطح شهر، بهبود عبور و 
مرور و هدايت آب هاى سطحى برآن شديم تا با راه اندازى اين كارگاه 
هم در هزينه هاى عمرانى شــهردارى صرفه جويى كنيم و هم جداولى 

با كيفيت باال داشته باشيم.
وى با تأكيد بر لــزوم صرفه جويى در هزينه هاى جارى و عمرانى در 
شرايط فعلى اقتصادى شهردارى ها افزود: از سال گذشته با راه اندازى 
كارگاه هاى توليدى شــهردارى موفق شــديم ضمــن افزايش تعداد 
پروژه هاى عمرانى، بيش از 50 درصد در هزينه ها صرفه جويى داشته 

باشيم.
موسوى با تأكيد بر نقش اشتغال در رونق اقتصاد خانواده ها بيان كرد: 
شهردارى تالش كرده اســت در كنار ارائه خدمات شهرى و اجراى 
پروژه هاى عمرانى به موضوع اشــتغال نيز توجه ويژه داشــته باشد و 
راه اندازى چنين كارگاه هايى به ايجاد اشــتغال و رونق اقتصادى منجر 

مى شود.
موســوى در ادامه افزود: با توجه به هدف گذارى و شــعار سال كه 
از ســوى مقام معظم رهبرى ســال «جهش توليد» نامگذارى شــده 
اســت، اين شهردارى نيز فرمايشــات معظم له را سرلوحه اقدامات 
خود قرار داده و ســعى دارد با ايجاد كارگاه هاى توليدى، سهمى در 
ايجاد اشتغال داشته و با توليد مصالح مورد نياز شهردارى، موجبات 
افزايش پروژه هاى عمرانى و كاهش هزينه هاى شــهردارى را فراهم 

آورد.
وى در پايان با اشــاره به ايجاد كارگاه هــاى توليدى كف پوش بتنى، 
سنگ مصنوعى و كارگاه جوشكارى و المان شهرى در شهردارى در 
سال گذشته بيان كرد: با راه اندازى كارگاه توليد جداول، اين شهردارى 
موفق به ايجاد 7 موقعيت شغلى به صورت مستقيم و 18 نفر به صورت 

غيرمستقيم شده است.

كشف بيش از 24 كيلوگرم ترياك 
در شهرستان بهار

 پليــس شهرســتان بهــار از تــردد محمولــه موادمخــدر در 
محورهــاى مواصالتــى منتهــى بــه اســتان هاى غربــى، مطلــع 
گرديــد كــه بــا بســيج تمــام امكانــات و همــكارى پليــس مبــارزه بــا 
موادمخــدر اســتان، مأموريــن انتظامــى موفــق شــدند خــودرو حامل 

ــد. ــف كنن ــدر را متوق موادمخ
فرمانده انتظامى شهرســتان بهار گفت: در بازرسى از خودرو، مقدار 
24 كيلــو و 300 گرم موادمخــدر از نوع ترياك كه به طرز ماهرانه اى 
در بدنه اين خودرو وانت جاســازى شده بود، كشف و ضبط گرديد 
و 2 نفر قاچاقچى نيز در اين رابطه دســتگير شده و به مرجع قضايى 

صالحه معرفى شدند.
بزرگعلــى نورى تصريح كرد: اين محمولــه موادمخدر از نوع ترياك 
بوده كه از اســتان هاى جنوبى بارگيرى شده بود و قصد انتقال آن به 

استان هاى غرب كشور را داشتند.
ــا قدردانــى و تشــكر از مشــاركت و همدلــى مــردم  ــان ب وى درپاي
ــرد: پليــس  ــس، خاطرنشــان ك ــا پلي ــار ب و مســئوالن شهرســتان به
بــا تمــام تــوان و اقتــدار بــا ســوداگران مــرگ و اشــرار موادمخــدر 
ــا  ــود ت ــا مى ش ــى تقاض ــهروندان گرام ــد و از ش ــورد مى كن برخ
ــد، فــروش، توزيــع  ــاره خري ــار و اطالعــات الزم درب ــه اخب هرگون
و مصــرف موادمخــدر بالفاصلــه مراتــب را بــه مركــز فوريت هــاى 

پليســى 110 اطــالع دهنــد.

توزيع كود كامل و ريزمغذى يارانه دار مزارع كلزا و گندم 
در شهرستان فامنين

 سهميه 650 كيلوگرم كود كامل NPK و530 كيلوگرم كود ريزمغذى به منظورجبران 
بخشى از خسارت حوادث قهرى و افزايش عملكرد محصول كلزا و گندم توزيع مى شود.

مدير جهاد كشاورزى شهرستان فامنين گفت: اين ميزان كود در 55 هكتار از مزارع گندم 
آبــى، 300 هكتار از مزارع گندم ديم و120 هكتار از مزارع كلزا به صورت محلول پاشــى 

استفاده شدند.
جعفر كاويانى دلشــاد افزود: در راستاى تحقق اهداف برنامه جهش توليد در محصوالت 
اســتراتژيك و راهبردى گندم و كلزا، موضوع تغذيه گياهى مزارع در سالجارى به عنوان 

يكى از برنامه هاى ويژه و تأثيرگذار در افزايش عملكرد اين محصوالت بوده است. 
كاويانى دلشــاد در ادامــه بيان كرد: از ابتداى امســال هزار و 950 تــن انواع كود 
شــيميايى يارانه دار ازته، فسفاته و پتاسه در اين شهرستان به منظور تأمين كود سرك 
و بهاره، طبق نرم اعالمى و چك ليســت هاى تحويلى به كارگزاران و عامالن توزيع 

شده است.
وى گفت: در مزارعى كه استفاده مواد كودى به صورت كارشناسى شده بوده، تفاوت رشد 
و كيفيت محسوســى در مزارع ديده مى شود كه اميدواريم كشاورزان عزيز ضمن رعايت 
موراد كارشناسى و علمى مانند مبارزه با سن و علف هرز و ... در زمان مناسب، محصول 
ســالم و باكيفيت توليد كنند كه عالوه بر توليد كمى و كيفى مناســب در راستاى امنيت 

غذايى رو به جلو قدم بردارند.

» سحريوسفى»
 پــس از خودرو و مســكن، ايــن لوازم 
خانگــى بود كه افزايش قيمــت و التهاب در 
بازار را تجربه كرد و خبرســاز شد، هرچند با 
مشكالت اقتصادى كه امروزه گريبان گير مردم 
است، كمتر كسى پيدا مى شود كه دكوراسيون 
و لــوازم خانگى خود را تغييــر دهد يا اينكه 
بدون دليل لوازم خانگى بخرد، اما در اين بين 
زوج هاى جوانى كه در آستانه تشكيل زندگى 
مشترك هستند و چاره اى جز خريد از سير تا 
پياز يك زندگى معمولى را ندارند، با افزايش 
افسارگسيخته و نجومى قيمت ها مواجهه شده 
و آه از نهاد آن ها برخاسته است. گزارش هاى 
ميدانى از بازار لوازم خانگى در مالير از افزايش 
قيمت بيشتر لوازم در 2 تا 3 نوبت از 15 تا 50
درصد پس از فروردين ماه سالجارى حكايت 

دارد.
 افشارى، نوعروسى كه درحال تكميل جهيزيه 
اســت، در اين رابطه به خبرنگار ما مى گويد: 
«برخــى اقــالم جهيزيه ام را ســال گذشــته 
خريــدارى كرده ام، قيمت هاى همان وســايل 
حاال حداقل 30 درصد گرانتر شــده است، از 
اينكه پارسال تمام خريدهايم را انجام نداده ام 
پشيمانم؛ چون با پولى كه دارم حاال وسيله هاى 

كمترى مى توانم بخرم.»
او از افزايش لحظه اى قيمت لوازم خانگى گاليه 
كرد و گفت: «مغازه داران قيمت درحال حاضر و 
امروز را به مشترى مى دهند و مى گويند، فردا 

معلوم نيست قيمت چند درصد گرانتر شود.»
  درج نكردن قيمت بر روى كاالها

خانم ميانسالى كه به خريد جهيزيه مشغول بود 
از نبود برچســب قيمت بر روى لوازم خانگى 
ابراز نارضايتــى كرد و افزود: «كمترين حقوق 
يــك مصرف كننده درج قيمــت بر روى كاال 
است، اما كمتر مغازه اى اين موضوع را رعايت 
مى كند، قيمت يك وسيله با مارك مشخص از 
يك مغازه به مغازه ديگر اختالف زيادى دارد و 
اين موضوع سبب سردرگمى خريدار مى شود.

او در ادامه مى گويد: «با خروج شــركت هاى 
كره اى از بازار ايــران، حاال اجناس بى كيفيت 
چينى جايگزين آن شــده اســت و مشخص 
نيست وسيله اى كه با قيمت بااليى خريدارى 

مى شود تا چند سال كار مى كند!»
يكى از فروشــندگان لوازم خانگى در رابطه 
با وضعيت بــازار لوازم خانگــى مى گويد: 
«عالوه بر تحريم ها، اين كرونا بود كه اقتصاد 
كشــور را نشــانه گرفت، از 2 ماه پيش از 
عيد، چين كه بيشــترين ســهم از بازار كاال 
در ايــران را دارد، تعطيل شــد و پس از آن 
كشور ما تا 23 ارديبهشت تعطيل بود، عمًال 
اين تعطيلى 4 ماهه عواقبى داشت كه كامًال 

مشهود است.»
وى كاهش قاچاق را يكــى از داليل افزايش 

قيمت عنوان كرد و گفت:« درســت اســت 
قاچاق خوب نيست اما چون كاالى قاچاق با 
قيمت كمتر در بازار عرضه مى شود، توليدكننده 
را مجبور مى كند با قيمت مناســب ترى كاالى 
خــود را عرضه كند تا بتوانــد در بازار رقابت 

سهمى داشته باشد.»
او در ادامه با اشــاره بــه توليد و توزيع كاالى 
داخلى با كيفيت پايين اما با قيمت باال اشــاره 
كــرد و گفت: «پيش از عيد، كباب پز اســتيل 
را 178 هزار تومــان مى خريدم اما حاال همان 
كباب پز را 340 هزار تومان مى خرم، شــركت 
در پاسخ به دليل اين گرانى مى گويد، مواد اوليه 
را گران مى خريم اما اين كاال صد درصد ايرانى 
اســت، پس دليل گرانى بيش از حد مواد اوليه 

چيست؟»
او همچنين ادامه داد: «در گذشته آبميوه گيرى 
تمام خارجــى را 900 هــزار تومان مى خريدم 
اما حاال آبميوه گيرى مونتاژ چين را 900 هزار 
تومــان مى خرم كه از لحــاظ ظاهرى، وزنى، 
كيفيت قطعــات و موتور بــه هيچ وجه قابل 

مقايسه با جنس خارجى نيست.»
  لوازم خانگى 
كمياب شده است 

مغازه دار ديگرى از كمياب شدن لوازم خانگى 
ابراز نارضايتى كرد و گفت: «يك زمانى دغدغه 
مغازه دار فروش كاال بود اما اكنون دغدغه اش 
خريد لوازم براى مغازه است، دغدغه خريدار 
هم كه در گذشــته قيمت بــود حاال عالوه بر 
قيمت، كاالى خوب و باكيفيت هم اضافه شده 

است.»
او از كاهش فروش خــود به يك چهارم خبر 
داد و گفــت: «اجناس حدودا 50 درصد گران 
شده اند و از طرفى 99 درصد فروش كه براى 
تكميل جهيزيه است نيز با كاهش آمار ازدواج 

روند كاهشى در پيش گرفته است.»
 نبود ثبات در قيمت لوازم خانگى

فروشــنده ديگرى از نبود ثبــات در قيمت ها 
گاليه كرد و گفت: «قيمت ها به صورت ساعتى 
تغييــر مى كند و پايه و اســاس منطقى ندارد، 
خريداران هم فقط قيمت مى پرسند و مى روند 
و مغازه حالت نمايشگاه به خود گرفته است.»

او معتقد است كســب و كار امروزه شبيه ُسر 
خوردن روى يــخ و درجا زدن اســت و در 
اين باره مى گويد: «افزايش اجاره بها از يك طرف 
و كاهــش فروش از طرف ديگر و نيز افزايش 
نجومى قيمت ها،سبب شده فروشندگان لوازم 
خانگى درحال ورشكستگى باشند» و حتى به 
مغازه كنارى كه خالى بود اشاره كرد و گفت: 
«اين مغازه پس از 5 ســال كاسبى نتوانست از 
پــس اجاره بها بربيايد و مجبور شــد مغازه را 

جمع كند.»
 سامانه 124 بايد به روز رسانى شده 

و قيمت تمامى كاالها در آن ثبت شود
رئيــس اتحاديه لوازم خانگــى و عضو هيأت 
رئيسه اتاق اصناف مالير هم گفت: شركت هاى 
ايرانى از فروردين ماه 3 تا 4 بار و تا حدود 30

درصد قيمت اجناس توليدى را افزايش دادند، 
افزايش قيمت كاالهــاى خارجى با توجه به 
شــيوع كرونا و نرخ ارز توجيه دارد اما درباره 
كاالهاى توليد داخل هيچ توجيه منطقى وجود 

ندارد.
احمــد تيمــورى يكــى از داليــل عمــده 
افزايش قيمت ها را نظارت ضعيف ســازمان 
حمايت كننده از مصرف كننــدگان عنوان كرد 
و افزود: بايد ســامانه 124 كه مرجع رســمى 
اطالع رســانى قيمت ها اســت به روز رسانى 
شود و سازمان حمايت  از مصرف كنندگان بر 
ثبت قيمت توليدات تمامى شــركت ها به ويژه 

شركت هاى معتبر و صاحب نام نظارت كند.
بــه گفته وى، با توجه بــه اينكه براى افزايش 
قيمــت راهكار خاصى وجــود دارد با به روز 
رســانى و ثبت قيمت در ســامانه 124، ديگر 
شركت ها نمى توانند قيمت ها را افزايش دهند. 

تيمورى همچنين به تأثير مخرب واســطه ها 
اشاره و بيان كرد: به دليل نبود نظارت، افرادى 
سودجو اقدام به تأسيس شركت هايى كرده اند 
كه به چندين كارخانه، ســفارش به توليد برند 
خاصى مى دهند، اين افراد نقش واسطه را بازى 
مى كنند و محصول را با قيمت باالترى به بازار 

عرضه مى كنند.
وى همچنين نبــود نظارت بر فروش اينترنتى 
را از ديگر داليل گرانى لوازم خانگى برشمرد 
و گفــت: كاالهاى قاچاق و تقلبــى زيادى با 
قيمت هاى كنترل نشــده به صــورت اينترنتى 
به فروش مى رســد كه بايد براى ساماندهى و 

نظارت بر آن ها تمهيداتى انديشيده شود.
رئيس اتحاديه لوازم خانگى در پايان تحريم ها 
را فرصت مناســبى براى رونق توليدات داخل 
دانست و گفت: با توجه به خروج شركت هاى 
خارجى از بــازار ايران، توليد و فروش كاالى 
داشته  چشمگيرى  رونق  مى توانســت  ايرانى 
باشد اما با افزايش بى رويه قيمت ها، بازار لوازم 

خانگى خراب تر از گذشته شده است. 
با توجه به آشــفتگى بازار لــوازم خانگى، از 
مسؤالن انتظار مى رود نظارت و كنترل بيشترى 
بر بازار اعمال كنند و در بازگرداندن قيمت ها 
به قيمت واقعى تمهيداتى بينديشند، از طرفى با 
توجه به تورم و هزينه هاى سرسام آور آغاز يك 
زندگى بــراى جوانان، طرح هاى ويژه اى براى 
تسهيل امر ازدواج مانند تخفيفات ويژه خريد 
براى زوجين درنظر بگيرند تا شاهد آسيب هاى 

اجتماعى كمترى باشيم.

تغيير قيمت لوازم خانگى منطق ندارد
■ مشترى: قيمت ها را روى كاال درج نمى كنند

■ رئيس اتحاديه مالير: افزايش قيمت توليد داخلى توجيه ندارد، سازمان حمايت نظارت نمى كند
■ فروشنده لوازم خانگى: يك زمانى دغدغه مغازه دار فروش بود اما اكنون دغدغه مان خريد كاالست، فروش مان يك چهارم شده

 كنگره ملى تبليغ به مناسبت هفته ى تبليغ و 
اطالع رسانى (از يكم تيرماه) در شهرستان بهار 

برگزار مى شود.
رئيس اداره تبليغات اسالمى شهرستان بهار در 
نشست خبرى با اصحاب رسانه گفت: سازمان 
تبليغات اسالمى يكى از مهم ترين رويش هاى 
انقالب اســالمى اســت كه 4 دهه منشأ خير 
و بركاتى براى دين اســالم در كشورمان، در 
عرصه هــاى مختلف فكرى، فرهنگى، معارف 
اسالمى و نيازهاى روز جامعه بوده كه با يك 
نوآورى و ادبيات جديد وارد شــده و توانسته 

اقدامات مثبتى انجام دهد.
حجت االسالم محمد جمشيدى افزود: امروز با 
توجه به گستردگى و تنوع ابزارهاى ارتباطى، 
تبليــغ همه جانبه دين، تالش گســترده، نگاه 
وســيع، بينــش نافذ و انســان هاى مجرب و 
كارآزموده را مى طلبد كه در اين راستا سازمان 
تبليغــات، برنامه هاى جديــدى تدوين كرده 

است.
 وى برگــزارى كنگره ملى تبليــغ را يكى از 
برنامه هاى مهم ســازمان تبليغات اسالمى در 

روز اطالع رسانى و تبليغ برشمرد.
جمشيدى، رسالت اصلى كنگره ملى تبليغ را 
تنظيم گرى، هدايتگــرى و نقش آفرينى مردم 
در عرصه تبليغ و زمينه ســازى مردمى كردن 
تبليغ اســالم ناب محمدى(ص) عنوان كرد و 
افزود: كنگره ملــى تبليغ هم افزايى و احصاى 
ظرفيت هاى بالقوه و بالفعل زيست بوم محلى 

را مى طلبد.
 وى گام دوم انقــالب اســالمى را يكــى از 
گام هاى اســتوار كنگره تبليغ دانست و گفت: 
تحقق بخشــيدن تبليغ با اقشار تأثيرگذار يكى 
ديگر از برنامه ها است كه با برنامه هاى زيست 

بوم شهرستان مدنظر است.
وى به اهداف پيش بينى شده در برنامه ها اشاره 
كرد و گفت: گفتمان ســازى و توليد محتوا در 
حــوزه مردمى تبليغ، تنظيم گرى و جهت دهى 
فعاليت هاى فرهنگــى تبليغى مردمى، تعريف 
نقش سازمان تبليغات اسالمى در حيطه تبليغ 
و تبيين اســالم در گام دوم انقالب، فراخوان 
ظرفيت هــاى زيســت بوم فرهنگــى تبليغى 
شهرســتان، هم افزايى و كمك به شكل گيرى 

فرهنگى  واحــد  جبهــه 
اهداف  از  شهرســتان  در 

پيش بينى شده است.
داد:  ادامــه  جمشــيدى 
تقويت اراده و عزم جمعى 

عناصر فرهنگى تبليغى زيست بوم محلى را از 
ديگر برنامه هــا و اهداف كنگره ملى تبليغ در 

شهرستان بهار است.
وى به برنامه هاى هفته اطالع رســانى و تبليغ 
اشــاره كرد و گفت: غبار روبى گلزار شهدا با 
حضور شــبكه تبليغ، ديدار با خانواده شهداى 
شبكه تبليغ، برگزارى كارگروه هاى مختلف با 
حضور مبلغان، از برنامه هاى هفته اطالع رسانى 

و تبليغ در شهرستان بهار است.
وى ادامه داد: 3 كارگروه شامل كارگروه تبليغ 
در فضاى مجازى، كارگروه مردمى سازى تبليغ 
دينى و كارگروه مؤثرترين شــيوه تبليغ براى 
اثرگذارترين انســان ها(مادران) برگزار خواهد 
شــد و در حاشــيه از فعاالن عرصه تبليغ و 
زحمتكشان عرصه ســالمت و ستاد مبارزه با 

كرونا تجليل خواهد شد.

رئيس اداره تبليغات اســالمى شهرستان بهار، 
تشكيل ستاد غدير، جلسه كارگاهى هيأت هاى 
مذهبى، كارگروه بانوان جهت تشكيل قرارگاه 
تبليغى بانوان در شهرستان، كارگروه مداحان 
كارگروه قرآنى، مجريان ستادى امور قرآنى و 
نشســت فعاالن فرهنگى را از برنامه هاى اين 
هفته عنوان كرد و گفــت: اين كارگروه ها در 
طول هفته تشكيل خواهند شد و درباره مردمى 
كردن تبليغ و اســتفاده از ظرفيت و ابزارهاى 
موجود در شهرســتان و تبليغ دين به صورت 
جهادى گفت وگــو و برنامه هايى ارائه خواهد 

شد.
وى اظهار كرد: در طول هفته اطالع رســانى و 
تبليغ، شبكه تبليغ با حضور در منزل تعدادى 
از خانواده هاى مؤثر در حوزه تبليغ دينى با هر 
عنوان و جايگاهى، از آنان تجليل خواهد كرد.

كنگره ملى تبليغ در بهار برگزار مى شود
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يادداشت ميهمان

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  15 ب ــماره شناس ــورى داراى ش ــپهرى ن ــا س ــاى غالمرض آق
ــى  ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 111/112/99ش از اي ــه كالس ــت ب دادخواس
ــى ســپهرى  ــه شــادروان نورعل ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني ــت نم حصروراث
ــى  ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 1362/11/23 در اقامت ــورى در تاري ن
گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفــى منحصــر اســت بــه: 1-متقاضــى گواهــى 
حصروراثــت بــا مشــخصات فــوق الذكــر پســر متوفــى، 2-محمدرضــا ســپهرى 
نــورى فرزنــد نورعلــى بــه شــماره شناســنامه 5 متولــد 1327 صــادره از حــوزه 
مركــزى بهــار پســر متوفــى، 3-عليرضــا ســپهرى نــورى فرزنــد نورعلــى بــه 
ــر  ــار پس ــزى به ــوزه مرك ــادره از ح ــد 1331 ص ــنامه 226 متول ــماره شناس ش
متوفــى، 4-اســماعيل ســپهرى نــورى فرزنــد نورعلــى بــه شــماره شناســنامه 
314 متولــد 1340 صــادره از حــوزه مركــزى بهــار پســر متوفــى، 5-صدتومــان 
نــام خانوادگــى نــدارد فرزنــد حنيفــه بــه شــماره شناســنامه 729 متولــد 1298 
ــام  ــا انج ــك ب ــر. اين ــى والغي ــر متوف ــار همس ــزى به ــوزه مرك ــادره از ح ص
ــد  ــي مي نماي ــت آگه ــك نوب ــور را در ي ــي درخواســت مزب ــريفات مقدمات تش
تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد از تاريخ 
نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهد 

ــد. (م الف163) ش
حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آگهي حصر وراثت
ــه  ــنامه  4040236815 ب ــماره شناس ــا داراى ش ــهامى باقرني ــد س ــاى محم آق
شــرح دادخواســت بــه كالســه 111/120/99ش از ايــن حــوزه درخواســت گواهــى 
ــهامى  ــداله س ــادروان اس ــه ش ــح داده ك ــن توضي ــوده و چني ــت نم حصروراث
ــگاه  ــخ 1399/03/15 در اقامت ــنامه  1934 در تاري ــماره شناس ــه ش ــا ب باقرني
ــى منحصــر  ــوت آن متوف ــه حين الف ــه ورث ــى گفت ــدرود زندگ ــود ب ــى خ دائم
ــا مشــخصات فــوق الذكــر پســر  اســت به:1-متقاضــى گواهــى حصروراثــت ب
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــداله ب ــد اس ــا فرزن ــهامى باقرني ــرا س ــى، 2-زه متوف
ــه  ــى، 3-فاطم ــر متوف ــدان دخت ــادره از هم ــد1382 ص 4040426649 متول
ــد1354  ــنامه 2711 متول ــماره شناس ــه ش ــمعيل ب ــد اس ــن فرزن ــعادتى مزي س
ــه  ــر ب ــى اكب ــد عل ــى چراغــى فرزن ــى ، 4-اصل ــار همســر متوف صــادره از به
شــماره شناســنامه 16 متولــد1316 صــادره از حــوزه مركــزى بهــار مــادر متوفى 
والغيــر. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك 
ــه از  ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه نوب
متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديم 

ــد شــد.  ــي صــادر خواه دارد واال گواه
(م الف164)

حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف 
صالح آباد

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

برابر رأي شماره 139960326008000032 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى داود محمدى فرزند محمود به 
شماره شناسنامه 3489 صادره از رزن در يك قطعه زمين مزروعي آبى به مساحت 
6683975مترمربع از پالك 195 اصلي اراضى روســتاى خورونده واقع در بخش 5 
همدان حوزه ثبت ملك رزن بخشى از سند شــماره 23374 مورخ 1393/01/23 
دفترخانه 1 رزن متعلق به متقاضى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف139)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/04/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/17

رضا شيرخانى خرم
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

يادداشت

رونمايى از خط توليد انسولين گام مهم صنعت دارويى 
در سال جهش توليد

 وزير بهداشــت با بيان اينكه راه اندازى خط توليد قلم تزريقى انســولين گام مهم 
صنعت دارويى كشور در سال جهش توليد است.

به گزارش مهر، ســعيد نمكى وزير بهداشت گفت: آگاهى رسانى به مردم براى رعايت 
شيوه زندگى درست، از راهكارهاى مقابله با شيوع بيمارى هاى غيرواگير و در دستور 

كار وزارت بهداشت است.
به گفته وى، متأسفانه بسيارى از ديابتى ها تا زمانى كه دچار مشكل نشوند نگران بيمارى 
خود نيستند به همين دليل نخستين سياست ما اين است كه با شيوه هاى زندگى درست، 

ورزش و تغذيه بتوانيم از بيمارى ها بكاهيم.

صدور دفترچه بيمه درمانى مددجويان بهزيستى 
در دفاتر پيشخوان دولت

 معاون توســعه مديريت و منابع سازمان بهزيستى كشــور بيان كرد كه مددجويان 
بهزيســتى مى توانند از امروز بــراى صدور و دريافت دفترچه بيمــه درمانى به دفاتر 

پيشخوان دولت در سراسر كشور مراجعه كنند.
به گزارش مهر، احمدرضا شــجيعى با توجه به اينكه اعتبار يك ساله دفترچه هاى بيمه 
درمانى بيمه ســاير اقشــار مددجويان و افراد داراى معلوليت تحت پوشــش سازمان 
بهزيستى در روز 31 خردادماه سالجارى، به پايان رسيده است، دبيرخانه بيمه و درمان 
سازمان بهزيستى نسبت به پايش و به روز رسانى اطالعات خانوار ها در «سامانه ارمغان» 

سازمان بهزيستى اقدام كرده است.

ابالغ دستورالعمل ارائه خدمات بيمه درمانى به معتادان
 رئيس مركز مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت بهداشــت از بازبينى و ابالغ 
دســتورالعمل اجرايى ارائه خدمات بيمه درمانى به معتادان، خبــر داد. به گزارش فارس، 
مهدى شــادنوش، در آستانه روز جهانى مبارزه با مواد مخدر ضمن تشريح اقدامات مركز 
مديريت پيوند و درمان بيمارى هاى وزارت بهداشت در سال 99، بازبينى و ابالغ دستورالعمل 
اجرايى ارائه خدمات بيمه درمانى به معتادان مواد مخدر و روانگردان را يكى از مهم ترين 
اقدامات اخير اين مركز برشمرد و از تخصيص اعتبار 500 ميليارد ريالى به منظور اجراى اين 
دستورالعمل، خبر داد. وى در ادامه عنوان كرد: اين تعرفه از سال 1394 تاكنون به دليل موانع 
موجود ابالغ نشده بود كه با تشكيل جلسات كارشناسى و پيگيرى هاى مداوم كارشناسان اين 

مركز، سرانجام در بهار 1399 براى اجرا در مراكز به دانشگاه ها ابالغ شد.

سواد آبى
 جايى خواندم كه يونسكو درباره انواع سوادها مانند سواد تربيتى، 
سواد مالى، سواد عاطفى و ... تعاريفى ارائه داده است، مثال گفته شده 

كه سواد انرژى يعنى توانايى مديريت مصرف انرژى.
 داشتم فكر مى كردم اگر عبارتى هم داشته باشيم به نام سواد آبى چه 

معنايى براى آن مى توان نوشت.
اگرچــه همه مى دانيم آب پس از هــوا مهم ترين عامل زنده بودن و 
بقاى ماســت. مثل خورشــيد كه همه روزه و به موقع از مطلع خود 
بيرون مى آيد تا مثل هميشه با وجودش جان بگيريم و زندگى كنيم. 
اما، آيا همين كه بدانيم آب مايع پراهميتى اســت كافى است. آيا در 
قرن بيســت ويكم و در دنياى انفجار اطالعات شير آب را بازكنيم و 
ليوان خــود را پر كرده و بخوريم، ديگر نيازى به اطالعات بيشــتر 

درباره آب نداريم.
واقعيــت ايــن اســت كــه دنيــاى مصرف گرايــى و ســرعت 
سرســام آور محصــوالت جديــد بــه مــا اجــازه فكــر كــردن دربــاره 
ــال  ــايد اص ــد و ش ــان را نمى ده ــات پيرامون م ــيارى از اطالع بس
حوصلــه ايــن كار را نداريــم كــه بدانيــم بــراى توليــد يــك كيلــو 
ــى 18 ــك تريل ــدازه ي ــى ان ــر يعن ــزار ليت ــاله 15 ه گوشــت گوس

ــدارد  ــان ن ــى برايم ــايد اهميت ــود، و ش ــرف مى ش ــرخ آب مص چ
كــه بدانيــم در كشــورمان بــراى توليــد يــك كيلــو گنــدم 3 هــزار 
ليتــر آب و تقريبــا 2 برابــر متوســط جهانــى آب مصــرف مى شــود. 
بله براى بيشتر ما اين موضوعات اهميتى ندارد؛ اما اگر در ظهر گرم 
يك روز تابســتان كه با عطش فراوان ليوان را زير شير آب مى گيريم 
و در كمال ناباورى جز ســكوت و كمى فس فس هوا چيزى درون 
ليوانمان نمى ريزد اولش كمى جا مى خوريم و بعد تازه مى فهميم چه 
اتفاق هولناكى در انتظارمان است و اگر بدانيم كه اين اتفاق ناشى از 
رفتار پدر و مادرمان است چه؟ آن موقع چقدر عصبانى خواهيم شد 

و چه ناسزاها كه نثارشان نخواهيم كرد. 
بله امروز همان روزى اســت كه خورشيد تصميم گرفته طلوع نكند 
و شما حتما حال خرابى خواهيد داشت. ابتدا دست به كار مى شويد 
و آغاز به پرس وجو مى كنيد، به رفقا زنگ مى زنيد، سر به سايت هاى 
مختلف مى زنيد و ... ولى حتما كار از كار گذشــته و جز افســوس 

چاره  ديگرى نخواهيد داشت. 
امــا خبر خوش اينكــه امروز ما براى خودمــان و فرزندانمان كمى 
فرصت داريم، فرصت داريم فكر كنيم، برنامه ريزى كنيم، رفتارمان را 
اصالح كنيم و كمى مسئوالنه به ابعاد مختلف زندگيمان نظاره كنيم.
درباره آب و در نردبان ســواد آب در پلــه اول: آگاهى، بايد آگاهى 
خود را دربــاره اهميت اجتماعى، اقتصادى، سياســى و ... آب باال 

ببريم.
در پلــه دوم: دانش، با مديريت منابع آب، مناقشــات مربوط به آب 

و ... آشنا شويم.
در پله سوم: نگرش مناسب به موضوع، حساسيت خود به موضوعات 
مرتبط با آب را افزايش داده كه احتماال تمايل به همراهى براى ادامه 

مسير با كارگزاران برايمان راحت تر مى شود.
در پله چهارم: مهارت هاى شناختى آب، ارتباط كنش هاى سازنده و 
اثرگذار درباره آب را با توســعه پايدار بررســى كرده و سرانجام در 
پله پنجم: فردى خواهيم بود با آمادگى الزم براى مشــاركت سازنده 
در برنامه ها، اقدامات و سياســت هاى اثرگذار بر برنامه هاى مرتبط با 
آب كه حاضر مى شــويم با ديگران به صورت داوطلبانه كمك هايى 

را انجام دهيم.
آن موقع اســت كه مفاهيمى همچون حكمرانــى آب، حقوق آب، 
تغييــر اقليم، ذى نفعــان آب، فناورى هاى نويــن آب، آب مجازى، 
بازچرخانى آب و ... برايمان حساســيت ايجاد كرده و برايش وقت 

خواهيم گذاشت.
حتما براى ارتقاى سواد آب پس از آن به موارد زير هم فكر خواهيم 

كرد: 
 آشكارسازى نقش آب در زندگى 
 زدودن اطالعات غلط درباره آب

 درك به هم پيوستگى منابع حياتى(آب، خاك، غذا، انرژى، پسماند)
 نشــان دادن ماهيت محلــى آب و همه اثرات مرتبــط با آن چون 
هزينه حمل و نقل آب شرب كه بسيار باالست و آب شرب ماهيت 

محلى دارد.
شناسايى تفاوت انواع آب مثل آب هاى رنگى: خاكسترى ، سياه و ... 
و بسيارى موارد ديگر كه معموال آدم هاى باسواد برايشان مهم است 

و براى آن وقت مى گذارند.

* حميد عزيزى متواضع 
مدير دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى
شركت آب و فاضالب استان همدان

اعتماد: چه شد كرونا باز هم برگشت؟
  از ماسك هاى گل دار خوشش اومده!!
خراسان: كارنامه ميزبانى ايران از مهاجران

 نمره كروناش چنده؟؟
همدان پيام: هر ساعت يك همدانى به كرونا مبتال مى شود 

  سهميه امسالشون چقده؟؟
شروع: از همه ظرفيت ها براى جهش توليد استفاده مى كنيم 

 بهارم كه رفت اين خربزه كى مى رسه؟؟
همدان پيام: مردم صرفه جويى كنيد، مشكل آب داريم
 فقط اين يه قلمو داشتيم كه اينم كم ياب شد؟!

تجارت: طبرى جعبه سياه بسيارى از فسادهاست 
 چه جعبه پر و پيمونى؟!

اصالحات: انتخابات 15 خرداد خانه احزاب باطل است 
 نكنه موقع امتحان ماسك نزدن؟؟

دنياى اقتصاد: رالى بازارها در فصل بهار
 اينم يكى ديگه از شيرين كارياى بورسه!!

اقتصاد: هيچ كس پاسخگوى فاجعه گرانى نيست 
 همه تو صف وايسادن نوبتشون برسه!!

همدان پيام: نقش كم رنگ نهادهاى نظارتى در كنترل اجاره بها و قيمت 
مسكن در همدان 

 مهم اينه كه رنگ نظارت به مسكن خودشون پر رنگ بشه!!
ايران: تصميم هاى كرونا در تابستان 

 حتما مى خواد برنامه بريزه براى سفرهاى دور دنيا!!
جوان: انتخابات آمريكا انقالب مى شود

 بدون شرح!!
خراسان: خبرهاى خوش براى بازنشستگان

 با كبوتر خوش خبر مياد!!
مردم ساالرى: آغاز فعاليت مدارس و دانشگاه ها از 15 شهريور 

 بوى ماه مهر از تابستون داره مياد!! 

هفته قوه قضاييه مبارزه با بى عدالتى
على فاضل همدانى»

 ابتدا تا هفتم تيرماه هرسال در 
تقويم كشــور عزيزمان هفته قوه 

قضاييه نامگذارى شده است.
40 سال از آن روز شوم مى گذرد. 
در هفتم تيرماه ســال1360 بر اثر 
انفجــار بمبى كه توســط عوامل 
منافقين  تروريســتى  و  سرسپرده 
در محل ســالن اجتماعات حزب 
در  واقــع  اســالمى  جمهــورى 

سرچشمه تهران كارگزارى شده بود.
سيدمحمد حسينى بهشتى رئيس ديوان عالى كشور، همراه با 72 تن از 
شخصيت هاى دينى و مذهبى كه سرسپرده انقالب و امامشان بودند به 
درجه رفيع شهادت نائل آمدند كه در بين اين شهدا 4 وزير، 12 معاون 

وزير و30 نماينده مجلس بودند.
منافقــان كوردل، ســهم خواه انقالبى بودند كه بــه زعامت و رهبرى 
ابراهيم زمان، خمينى(ره) بت شــكن و قيام ملت غيور ايران اسالمى 
در 22 بهمن ســال 1357 با نثار جان هزاران شهيد به دست آمده بود 
و سهم خواهان با خواســت و تأكيد بنيانگذار انقالب به انزوا كشيده 
شــده بودند، با اين عمليات ناجوانمردانه و عمليات مشابه ديگر مثل 
بمب گذارى در مسجد ابوذر تهران در زمان سخنرانى حضرت آيت ا... 
خامنه اى در پى انتقام از ملــت پيروز ايران برآمدند؛ درحالى كه غافل 
بودند و هنوز ملت سلحشــور و هميشــه در صحنه ايران اسالمى را 
نشناخته بودند و نمى دانستند كه ملت شجاع و انقالبى ما كه شهادت 
را يكى از اهداف و آرمان هــاى خود براى پيروزى بر كفر و الحاد و 

طاغوت مى داند از شهادت نمى هراسد، بلكه آرزوى آن را دارد.
اگرچــه در اين 4 دهه پس از پيروزى انقالب برخى مســئوالن مانند 
ابوالحســن بنى صدر كه بايد پاســدار خون شهدا باشــند، با هدف 
مال اندوزى و دنياپرستى، با حق و ناحق كردن و خيانت به ملت، ايثار 
و جانفشانى شهدا، اهداف و آرمان هاى آنان را ناديده انگاشته و پا را از 
اهداف بلند شهدا و امام بيرون نهاده و از مسير انقالب و هدف شهدا 
كه همانا برقرارى قســط و عدل است، دور شدند و راه زر اندوزى و 
دنياپرستى را پيشــه كردند و به خون شهيدان و رهنمود هاى رهبرى 
پشــت پا زدند و در اين 41 سال، پس از پيروزى حق بر باطل به جاى 
حرمت دارى از اين ملت وفــادارِ به واليت و انقالب، با زير پا نهادن 
قســط و عدل چه بى حرمتى ها كه به مردم روا نداشــتند و از مقام و 
منصبى كه از حاصل خون شهدا و شجاعت و ايثار ملت به دست آورده 
بودند، براى ناراضى و بدبين كردن مردم به انقالب و ديگر مســئوالن 

دلسوز نظام سوءاستفاده نكردند؟
اما اين نخســتين هفته قوه قضاييه است كه با رياست حجت االسالم 
ســيدابراهيم رئيســى برگزار مى گردد كه اميد مى رود با رياســت و 
اقدامات ايشــان، شــاهد عدل على(ع) در اين حكومت باشيم تا اين 

ملت دردكشيده طعم شيرين عدالت را در كام خود احساس كند.
ان شاء ا...

سپيده راشدى  »
 افزايــش تراكــم در بافــت مركــزي 
همشــهرياني  برخــى  خواســته  همــدان 
ــد.  ــك دارن ــه مل ــن منطق ــه در اي ــت ك اس
ــه پشــت  ــد ك ــان مي ده ــه نش ــر قضي ظاه
آنهــا بــه حمايــت برخــي مســئوالنى گــرم 
اســت كــه خودشــان هــم خانــه اي قديمــي 
ــرف  ــه ح ــد. هم ــزي دارن ــت مرك در باف
آنهــا و شــهرداري همــدان ايــن اســت 
كــه محدوديــت شــوراي عالي معمــاري 
ــود  ــذف ش ــد ح ــور باي ــازي كش و شهرس
ــهر  ــي ش ــت تاريخ ــد باف ــا بتوانن ــا آنه ت
ــات  ــا طبق ــي ب ــه آپارتمان هاي ــدان را ب هم
ــرف  ــك ط ــا از ي ــد. ام ــل كنن ــاد تبدي زي
كارشناســان شهرســازي در همدان و كشــور 
و از همــه مهمتــر مشــاور ســابق مطالعاتــي 
ــه  ــد هســتند ك ــع همــدان معتق طــرح جام
بافــت تاريخــي همــدان بايــد حفظ شــود و 
ــاط  ــازي در نق ــاز و بلندمرتبه س ساخت وس
ديگــر شــهر انجــام شــود؛ زيــرا رينــگ اول 
ــته  ــگ و گذش ــخ، فرهن ــا تاري ــهر نه تنه ش
همــدان اســت بلكــه ظرفيــت افزايــش 
ســودجويان  امــا  نــدارد.  را  جمعيــت 
ــاز در  ــود از ساخت وس ــود خ ــال س به دنب
ــتند. از  ــدان هس ــهر هم ــت تاريخــي ش باف
ــم در  ــت ه ــناس محيط زيس ــي كارش طرف
ــم  ــش تراك ــت: «افزاي ــه اس ــي گفت اظهارات
در رينــگ مركــزي شــهر همــدان افزايــش 

آلودگــي هــوا را به دنبــال دارد».
ــري  ــت تاريخــي و جلوگي ــظ باف ــر حف اگ
از افزايــش ترافيــك در رينــگ مركــزي 
و عواقــب آنهــا را يــك طــرف قضيــه 
و  هــوا  آلودگــي  افزايــش  بگذاريــم، 
به خطــر افتــادن ســالمت مغــازه داران و 
ــش  ــر افزاي ــه به خاط ــن منطق ــردم در اي م
ــود. ــد ب ــنگين تر خواه ــه اي س ــم وزن تراك

در  محيط زيســت  كارشــناس  ايــن 
همدان پيــام  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو 
گفــت: آلودگــى هــوا به طــور خــاص 
آســم،  چــون  بيمارى هايــى  ســبب 
برونشــيت، تنگــى نفــس، حمــالت قلبــى و 
آلرژى هــاى مختلــف تنفســى مى شــود. در 
ــه آلودگــى  ــرد ك ــد توجــه ك عين حــال باي
هــوا يعنــى افزايــش ميــزان گازهــاى ســمى 

و ذرات ريــز جامــد و مايــع در هــوا در 
غلظت هايــى كــه تهديدكننــده ســالمتى 
هســتند و مى تواننــد بــراى انســان يــا 

ــند.  ــر باش ــط او مض محي
آســيب ديدگان  بيشــترين  داد:  ادامــه  وي 
ــن  ــراد مس ــودكان و اف ــوا ك ــى ه ازآلودگ
هســتند و بيشــترين بيمــارى كــه از آلودگــي 

ــت. ــل» اس ــد «س ــود مي آي ــوا به وج ه
ايــن كارشــناس محيــط زيســت بيــان كــرد: 

كــه  كارى  منطقى تريــن 
ــرى  ــراى جلوگي ــوان ب مى ت
ــوا  ــى ه ــش آلودگ از افزاي
ــردن  ــم ك ــام داد، فراه انج
زيــر ســاخت 4 خيابــان 
اول  رينــگ  بــه  منتهــى 
ــه  ــدن ب ــل ش ــراى تبدي ب
ــاده راه اســت. البتــه ايــن  پي
مطالعــات  نتيجــه  طــرح 
مشــاور  مهندســان 
بافــت  به منظورحفــظ 
همــدان  شــهر  تاريخــى 

بــوده اســت.
بــا  داد:  ادامــه  حاجيلــو 
مهندس  مطالعــات  وجود 
تصويب  و  جامــع  طــرح 

محدوديــت در افزايش تراكــم در رينگ 
و  معماري  شــوراي عالي  توســط  مركزي 
همشــهريان  از  تعــدادى  اما  شهرســازي 
به دنبال اين هســتند تا بتوانند براى شرايط 
مالى بهتــر، امالكي كه احتمــاال از طريق 
ارثيه پدري به دســت آورده و يا خريداري 
كرده اند را بــا طبقات بيشــتر از مصوب، 
اقتصاد  هستند  قشــرعالقه مند  اين  بسازند. 

بهتري را از اين طريق داشته باشند. 
وي بــا اشــاره بــه ميدان 
ــان  ــان اصفه ــش جه نق
گفــت: تنهــا راه حــل 
از  جلوگيــري  بــراي 
ــوا  ــي ه ــش آلودگ افزاي
در رينــگ مركــزي، اين 
اســت كــه ماننــد ميــدان 
ــان  ــان اصفه ــش جه نق
ــه بعــد  از يــك نقطــه ب
نــه ماشــينى بــه ســمت 
رينــگ اول شــهر رفــت 
باشــد  داشــته  وآمــد 
و نــه ســاختمانى بــا 
بــاال  طبقــات  تعــداد 
ســاخته شــود. يعنــي 
 2/5 از  بيــش  مجــوز 

ــرد. ــق نگي ــدوده تعل ــن مح ــه اي ــه ب طبق
گفــت:  ســخنانش  پايــان  در  حاجيلــو 
ــتفاده  ــه اس ــل ب ــش مي ــازِى كاه فرهنگ س
مســافرت  در  شــخصى  ازخــودروي 
درون شــهرى نيــز بــا اجــراى پياده راه ســازي 
كامــل در رينــگ اول محقــق مى شــود كــه 
نقــش اساســى در كاهــش آلودگــى هــوا و 

ــردم دارد. ــالمت م ــظ س حف
آنچــه از مطالعــات طــرح جامــع همــدان و 
نظــر كارشناســان برمي آيــد ايــن اســت اگــر 
ــال  ــاه س ــت دى م ــه وضعي ــم ب مى خواهي
ــر از آن دچــار نشــويم و در  گذشــته و بدت
ــال  ــوا به دنب ــى آلودگــى ه جلســات پى درپ
ــد  ــيم باي ــى نباش ــش آلودگ ــكار كاه راه
ــات و  ــدل شهرســازي و مطالع ــه م ــدا ب ابت

ــم.  ــان توجــه كني ــرات كارشناس نظ
بنابرايــن اگر در موضوع افزايــش تراكم در 
رينگ اول فقط منافع سودجويان درنظر باشد 
و مطالعات كارشناسان ناديده گرفته شود، پس 
از چند ســال مديريت شــهر از عهده خارج 
خواهد بود و افزايش تراكم در رينگ مركزي 
و از بين بردن بافت تاريخي آن طرحي همانند 
بســياري از طرح هاي شكست خورده خواهد 
بود كــه امــروز موجبات افســوس مردم و 

مسئوالن را فراهم كرده است.

 وزير بهداشــت، با اشاره به افزايش موارد 
ابتال به كرونا در كشــور، اعالم كرد كه هنوز 
درحال تجربه كردن موج نخست اين بيمارى 

هستيم.
به گزارش مهر، سعيد نمكى، اظهار كرد: حتى 
در اســتان هايى كه فكر مى كنيم موج نخست 
كرونا را پشت سر گذاشته ايم، موج نخست را 

به طور كامل تجربه نكرده ايم.
وى گفــت: از ديــدگاه اپيدميولوژيك وقتى 
بيش از 35 يــا 40 درصد از جمعيت، تجربه 
يك بيمارى را داشــته باشند و سپس بيمارى 
فروكش كرده باشــد، بايد فكر كنيم تعدادى 
بيمار عالمت دار و تعــدادى بدون عالمت با 

پاتوژن ويروس، تماس داشته اند.

نمكى افزود: در كشــور درحــال تجربه موج 
نخست كرونا هســتيم اما ممكن است شكل 
موج نخست با آنچه در استان ديگرى، تجربه 
كرده ايم، متفاوت باشد. بايد باور كنيم و به مردم 
هم بگوييم كه ويروس كرونا تمام نشده، پيك 
بيمارى رد نشده و كرونا، يك ويروس پيچيده 
تودرتوى صدهزار چهره است و ممكن است 
يك پروتكل درمانى در يك منطقه جواب دهد 

و در منطقه ديگرى جواب ندهد.
وزير بهداشــت افزود: از ابتداى شيوع كرونا 
در چيــن به همــكاران و معاونان خود گفتم 
كه اين ويــروس، با تمــام ويروس هايى كه 
ديده ايد، متفاوت اســت. بنــده به عنوان يك 
ايمونولوژيست معتقدم كه اين ويروس، يك 

شترگاوپلنگ اســت كه مى تواند گاز بگيرد و 
لگد و شاخ بزند.

وزير بهداشــت تصريح كرد: امروز بيشــتر 
از گذشــته معتقدم كه ويروس كرونا، بسيار 
پيچيده و هنوز هم ناشــناخته اســت. هرگز 
فكر نكنيم كه رفتار ويروس با روز گذشــته 
و در اقليم هاى مختلف؛ يكســان است. رفتار 
ويروس كرونا در جنوب كرمان با هرمزگان و 
يا ميناب با بندرعباس و شهرهاى ديگر، كامًال 
متفاوت است؛ بنابراين اين ويروس در اقليم، 
نژاد و آب و هواى مختلف بروز متفاوتى دارد.

نمكى درباره آمادگى پرســنل براى روزهاى 
آينده مقابله با كرونا، گفت: در استان هايى كه 
هنوز گرفتارى عمده اى ندارند و از گرفتارى 

پيشــين عبور كرده اند، از معاونان پرستارى و 
درمان خواســته ام تا مهلتى دهند كه همكاران 
كادر درمانــى بتوانند نفس بكشــند و با ارائه 
تســهيالتى بتوانند به همراه خانواده هاى شان، 
با رعايت اصول بهداشــتى ســفر كنند تا اگر 
طوفان جديــدى در راه بود، بتوانيم همكاران 

تازه نفسى داشته باشيم.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

هنوز در موج نخست كرونا هستيم

پيك بيمارى را رد نكرده ايم

به نظر كارشناسان آلودگى هواى همدان در صورت تمركز بر مركز شهر بيشتر مى شود

همدان را خفه نكنيم

تراكم  افزايش  بنابراين 
در رينگ اول فقط منافع 
باشد  درنظر  سودجويان 
كارشناسان  مطالعات  و 
پس  شود،  گرفته  ناديده 
مديريت  ســال  چند  از 
شــهر از عهــده خارج 

خواهد بود
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خبر

ُمَسكِِن َمسكن
ياسر زارعى»

 بازار مســكن در ايران داراى ويژگى هاى خاصى ا ست كه آن را 
از ســاير بازارها متمايز كرده است. هر لحظه كه مى گذرد، آمارها در 
بازار مســكن به روز مى شــود و اين اعداد و ارقام نشان دهنده اوج 

بى نظمى در اين بازار متالطم است.
طبقات متوسط و ثروتمند كه صاحب منزل يا زمين شهرى بزرگ تر 
در مناطق شهرى ايران بودند، در 25 سال گذشته برنده اصلى افزايش 
قيمت زمين در كشــور بوده اند، تا جايى كه حتى جابه جايى طبقاتى 

اقتصادى مهمى براى برخى خانوارها رخ داده است.
كارشناســان يكــى از عوامل مهمى كه در چند ســال اخير موجب 
افزايش بى سابقه مسكن شده اســت را افزايش قيمت ارز مى دانند. 
از منظــر اين افــراد افزايش نرخ ارز، داراى 2 اثــر متفاوت بر بازار 

مسكن است: 
1- افزايش نرخ ارز، ســطح عمومــى قيمت ها را در اقتصاد كالن و 
اقتصاد مســكن افزايش مى دهد. اين عامل، اثرى همســو بر قيمت 
مســكن مى گذارد و عمدتًا از ناحيه تورم عمومى بر قيمت مســكن 
اثرگذار اســت. در نتيجــه افزايش نرخ ارز، اثر افزايشــى بر قيمت 

مسكن دارد.
2- بازار ارز، يكى از جايگزين  هاى بازار مســكن اســت؛ بنابراين 
افزايش نرخ ارز، جذابيت ســرمايه گذارى در بازار مسكن را كاهش 
مى دهد و ســبب كاهش تمايل متقاضيان (به ويژه ســوداگران) براى 
ورود به بازار مسكن مى شود؛ بنابراين اثرى ناهمسو بر قيمت مسكن 
مى گذارد. در نتيجه افزايش نرخ ارز، اثر كاهشــى بر قيمت مســكن 

دارد.
امــا در چندماه اخير اين معادالت اقتصادى نيز برهم خورده اســت 
و مردم ســردرگم در خريد و فروش مســكن هستند؛ زيرا وضعيت 
نگران كننده فعلى از ديد كارشناسان هم غيرقابل پيش بينى بوده است.

حال اين وضعيت نابه ســامانى كه در اقتصاد مسكن رخ داده است، 
مسئوالن را به تفكر واداشته است كه چه عللى موجب گرانى مسكن 
بوده كه نمى توان در شــهرى مانند همــدان فقط نرخ ارز را بهانه اى 

براى رشد اين قيمت ها تصور كرد.
رايج ترين پرسشى كه در اين روزها به گوش مى رسد اين است كه: 

«راهكار چيست؟»
تفاوت بازار مســكن با ديگر بازار ها در اين اســت كه نوســانات 
مسكن ناشى از متغيرهاى بنيادين است كه نمى توان با خريد نكردن، 
قيمت هــا را پايين آورد. حاال نمى توان با ســركوب تقاضا قيمت ها 
راپايين كشــيد؛ زيرا در وضعيت فعلى هــم مردم خانه نمى خرند و 
نظاره گر اين ســيرصعودى و بى  وقفه قيمت ها هستند و نمى تواند با 

پس اندازى كه دارند خانه اى تهيه كنند.
عواملى كه ســبب افزايش قيمت مسكن شــده، تحت تأثير افزايش 
تقاضــا نبوده كه حاال با نخريدن، قيمت هــا كاهش پيدا كند. عوامل 
بنيادين از جمله رشــد نقدينگى، جهش بازارهاى موازى، كم ارزش 
شــدن پول ملى و نبود سازوكارهاى قانونى براى خانه هاى خالى كه 
به افزايش قيمت مســكن منجر شده است و اگر دولت قصد كنترل 

بازار مسكن را دارد بايد ابتدا روى متغيرهاى بنيادين كار كند.
كارشناســان راهكار هاى مختلفى را براى كاهش قيمت مسكن بازار 
دارند كه مى تواند ُمَســِكنى براى درد مســكن باشد كه از جمله اين 

موارد: 
■ افزايش عرضه مســكن نســبت به تقاضا با ســاخت و ســاز در 

زمين هايى كه براى گسترده شدن فضاى شهرى كمك مى كند
■  وضع ســازوكارهاى قانونى سفت و سخت براى دريافت ماليات 

از خانه هاى خالى
■  ايجاد تسهيالت دريافت پروانه ساختى براى سازندگان ساختمانى

■ جلوگيرى از دست اندازى و تعيين نرخ مسكن توسط دالالن ملكى 
و مشاوران امالك 

■  دسترسى به اطالعات دقيق و مستند مالكان و انبوه سازان
■  وضع ماليات ســنگين براى زمين هاى خالى در مناطق باالى شهر 

كه منافع افراد را در بر دارد 
■  شفاف سازى و ايجاد سامانه ثبتى براى معامالت 

■  جلوگيرى از سوداگرى انبوه سازان واحدهاى مسكونى و ...
با توجه بــه اينكه به برخى مواردى كه در جهت كاهش يا به تعادل 
رســاندن قيمت مسكن اشاره شــد، بايد اين نكته را نيز خاطرنشان 
كرد، كســى كه در مصدر تنظيم سياست هاى ملك و مسكن نشسته 
اســت بايد به پرسش «راهكار شما براى حل مسأله چيست؟ تاكنون 
چه كرده ايد؟ چه آينده اى را ترســيم مى كنيد؟ و...» پاســخ دهد؛ نه 
اينكه مستأصل و درمانده باشد و با برگزارى جلسات غيرتخصصى 
و هم انديشى كه تنها خروجيش بازِى فيگور مديريتى است، هيچ راه 
عالجى را نتوانند پيشــنهاد دهند بلكه بايد راهكار و راه حل ســريع 
و كارشناسى شــده براى اين مصيبت بزرگ ارائه كنند تا پاسخگوى 
مردمى باشند كه پس انداز چندين ساله خود را ذخيره كرده و منتظر 

و پريشان هستند تا شايد ُمَسِكنى براى اين درد عرضه شود.

نام نويسى بيش از 5 هزار واحد آسيب ديده 
از كرونا در سامانه كاراى همدان

 مديركل تعــاون، كار و رفاه اجتماعى همدان با بيان اينكه تا چند 
روز آينده ارائه مدارك متقاضيان در سامانه كارا شتاب مى گيرد، گفت: 
تاكنون 5 هزار و 217 واحد آسيب ديده از كروناى اين استان در سامانه 

نام نويسى كردند.
احمد توصيفيان افزود: در راســتاى جبران برخى آســيب هاى ناشى 
از ويروس كرونا بر روى كســب و كار، 804 ميليــارد تومان در 15
بانك به عنوان سهم استان همدان درنظر گرفته شده كه دستورالعمل و 

ضوابط پرداخت آن تشريح شده است.
وى با بيان اينكه 14 رســته براى دريافت اين تسهيالت اعالم شده و 
صاحبان كسب و كار تقاضاى خود را ثبت مى كنند به ايرنا گفت: 33

هزار و 486 واحد در استان همدان مشمول اين تسهيالت هستند.
مديركل تعــاون، كار و رفاه اجتماعى همــدان گفت: پس از ثبت نام 
متقاضى در سامانه كارا، دســتگاه اجرايى پرونده را بررسى و پس از 
تأييد به بانك عامل معرفى مى كند و بانك در يك هفته بايد تسهيالت 

را پرداخت كند.
توصيفيان به رقم تسهيالت تخصيص داده شده به بنگاه ها نيز اشاره 
كــرد و گفت: تســهيالتى به ميزان 6 ميليون تومــان براى رانندگان 
مســافرى خويش فرما، 12 ميليون تومان براى بنگاه هاى آسيب ديده 
از كرونــا به ازاى هر فــرد و 16 ميليون تومان هم بــراى بنگاه هاى 
آسيب ديده كه به دستور ستاد ملى كرونا تعطيل شده اند درنظر گرفته 

شده است.
وى افــزود: بــراى بنگاه هايــى كــه زيــر 16 ميليــون تومــان تســهيالت 
ــا 48 ــاى متقاضــى 16 ت ــا چــك، بنگاه ه ــفته ي ــط س ــد فق مى گيرن
ميليــون تومــان ســفته بــا يــك ضامــن، تــا 160 ميليــون تومان ســفته 
ــاالى  ــن و ب ــا 3 ضام ــفته ب ــون س ــا 200 ميلي ــن، 160 ت ــا 2 ضام ب
200 ميليــون هــم بــا توافقــى كــه بــا بانك هــا مى شــود تســهيالت 
پرداخــت مى شــود و ايــن تســهيالت بــا نــرخ 12 درصــد و تنفــس 

3 ماهــه بــا بازپرداخــت 24 ماهــه اســت.

فعاليت سوداگران 
عامل افزايش قيمت مسكن همدان

 رئيس كميســيون حقوقى و رســيدگى به شكايات مردمى شوراى 
اسالمى شــهر همدان حضور و فعاليت سوداگران مسكن را از عوامل 

مهم افزايش قيمت مسكن در همدان برشمرد.
به گزارش روابط عمومى شــوراى اســالمى شــهر همــدان، مريم 
روانبخش مطرح كرد: يكى از عوامل مهم افزايش قيمت مســكن كه 
به افزايش اجاره بها نيز منجر شــده، حضور و فعاليت ســوداگران در 

بخش مسكن است.
وى افزود: ردپاى ســودجويان و برخى دالالن زمين و مسكن در قالب 
برخى بنگاه هاى معامالتى و فعاالن اين حوزه، در ايجاد قيمت نجومى و 

حباب موجود در بازار مسكن به وضوح ديده مى شود.
روانبخش بيان كرد: مشــاوران امالك نيز كه اين روزها از رهگذر 
افزايش نرخ اجاره بهاى منازل و چند برابر شدن قيمت ها، سازشان 
كوك شــده، اگرچه خــود را ناراضى جلوه مى دهنــد اما در اين 
آشــفته بازار درآمد بيشــترى كســب مى كنند زيرا به ازاى افزايش 
نرخ ها، درآمد آنها از طريق تنظيم يك ســند، فروش يا اجاره ملك 

نيز بهتر شده است.
وى با اشاره به اينكه در چنين شرايطى قيمت ها دائم باال مى رود و اقشار 
متوسط و پايين روزبه روز از مسكن مناســب دورتر مى شوند، يادآور 
شد: با توجه به ســهم باالى مسكن در سبد هزينه هاى مستأجران، اگر 
متوليان امر تصميمات عملى و مؤثر در اين حوزه اتخاذ نكنند بايد شاهد 

آسيب هاى جبران ناپذيرى باشيم.
وى در پايان اظهار كرد: قيمت باالى مســكن و نيز اجاره بهاى مسكن 
كــه در روزهاى اخير با موج بااليى از افزايش همراه بوده، نيازمند عزم 

و توجه جدى دستگاه متوليان امر و نيز نظارت بر بازار مسكن است.

آگهى مزايده فروش فوق العاده امالك و مستغالت 
كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان 

(مزايده شماره دو امداد استان همدان)- نوبت اول 

اداره روابط عمومى و اطالع رسانى كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان 

اداره كل كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان در نظر دارد بر اساس مجوز صادره از سوى دفتر مركزى يك فقره از امالك و مستغالت مازاد خود را 
به شرح ذيل از طريق برگزارى مزايده كتبى با شرايط نقد و اقساط بدون دريافت كارمزد در معرض فروش و اجاره قرار دهد. لذا متقاضيان خريد مى توانند 
براى بازديد از امالك مورد نظر و كسب اطالعات بيشتر از نحوه برگزارى مزايده و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده از تاريخ 99/04/02 لغايت 99/04/12  
همه روزه به غير از روزهاى تعطيل در ساعات ادارى 8 صبح الى 14 با اداره پشتيبانى اين نهاد و تماس با شماره تلفن 31449332-081 و تلفن همراه 

09188082400 نسبت به بازديد از امالك مورد نظر خود اقدام نمايند.
نكات قابل توجه:

1- متقاضيان براى شركت در مزايده مى بايست سپرده اى به ميزان 5٪ قيمت پايه مزايده ملك مورد نظر خود را طى چك بانكى رمزدار در وجه كميته 
امداد امام خمينى(ره) استان همدان تهيه و تحويل اداره امور مالى امداد نموده و رسيد دريافت نمايند.

3- متقاضيان مى بايست رسيد سپرده مأخوذه (قرمز رنگ) را به همراه فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت و فرم امضاء شده شرايط شركت در مزايده را در 
داخل تمامى اسناد مدارك مربوط به مزايده (منجمله فرم پيشنهاد قيمت و فرم امضاء شده شرايط شركت در مزايده) را دريافت نموده و پس از مهر و امضاء 

و درج نام و نام خانوادگى بر روى آن داخل صندوق پيشنهادات كه در اداره تداركات و خدمات پيش بينى شده است، انداخته شود.
3- فروشنده در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله و همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر شكل مجاز و مختار است.

4- پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط بوده و تكميل و رعايت مفاد فرم هاى شركت در مزايده كه از طريق سايت 
www.emdadimam.ir قابل رويت و دريافت است، الزامى مى باشد.

5- متقاضيان داراى شخصيت حقوقى مى بايست ذيل فرم شرايط شركت در مزايده را به مهر و امضاء مسئولين ذيربط برسانند.
6- حضور كليه شركت كنندگان يا نماينده آنان در جلسه مزايده آزاد است و عدم حضور هر يك يا كليه شركت كنندگان موجب هيچ ادعايى از طرف 

آنان نخواهد بود.
7- مذكورا توصيه مى شود متقاضيان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضيحات هر ملك توجه و ضمن رعايت مفاد مندرج در برگ شرايط شركت در 

مزايده از ملك مورد نظر حتماً بازديد بعمل آورند.
8- دريافت اقساط طى چك هاى جديد صادره طرح صياد از سوى بانك ها (به جز صندوق قرض الحسنه) قابل دريافت بوده و از دريافت چك هاى مربوط 

به حساب هاى قديمى و سفته معذور مى باشيم.
9- در صورت برنده نشدن در مزايده، سپرده متقاضى پس از ارائه درخواست مكتوب و اعالم شماره حساب از سوى مزايده گر ظرف مدت 5 روز كارى به 

وى عودت داده خواهد شد.
10- ضمناً مهلت ارائه پيشنهادات از تاريخ دريافت اسناد تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1399/04/12 بوده و جلسه بازگشايى پاكت ها در روز شنبه 
مورخه 1399/04/14 رأس ساعت 10 صبح در محل اداره پشتيبانى ساختمان ادارى كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان به آدرس بلوار فلسطين، 
جنب باغ ايرانيان، روبروى برق ناحيه 2 برگزار مى گردد. به پيشنهادهاى فاقد سپرده، اسناد مشروط، مخدوش و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مهلت وصول 

شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد. ساير اطالعات و جزئيات مربوط به نحوه شركت در مزايده در اسناد مزايده مندرج مى باشد.
يادآورى: كاربرى كليه امالك بر اساس طرح تفصيلى شهردارى تعيين شده و بازديد از كليه امالك الزاميست.

توضيح: كليه هزينه هاى انتقال سند (دارايى و شهردارى و...) بر عهده خريدار بوده و فروشنده مسئوليتى در قبال آن نخواهد داشت. 
(م الف 440)

مساحت اعيان مساحت عرصهآدرسشهررديف
(مترمربع)

نوع ملك 
(مترمربع)

نحوه انتقال توضيحاتكاربرى
سند 

شرايط 
پرداخت 

قيت پايه (ريال)

همدان1
5٪ مالكيت، 30 
باب مغازه گاراژ 

قصابان فاقد 
سند و داراى 
برگ وكالتى

5٪ از 2800
-

خدماتى ساختمان 
ملك داراى ساختمان 

خدماتى بر اساس 
طرح تفصيلى 

شهردارى 5٪ از 2800 
مترمربع عرصه متعلق 

به امداد است 

فاقد سند و 
داراى برگ 
وكالتى

50٪ نقد و 
مابقى در 
اقساط 12 

ماهه

2/800/000/000

 معاون مسكن و ساختمان اداره كل راه 
و شهرسازى همدان گفت: تسهيالت وديعه 
اسكان موقت براى نوسازى واحدهاى بافت 
فرســوده در مناطق هدف بازآفرينى شهرى 

همدان به 40 ميليون تومان افزايش يافت.
مجيــد صالحى امير افزود: اين تســهيالت 
به ازاى هر واحــد و به منظور جابه جايى و 
افزايش سرعت در روند نوسازى محله هاى 

هدف بازآفرينى شهرى پرداخت مى شود.
وى به ايرنا گفت: تسهيالت وديعه مسكن 
براى اســكان موقــت در محله هاى هدف 
بازآفرينى شــهرى در كالنشهر همدان 40
ميليون تومان و ساير شــهرهاى استان 30

ميليون تومان با نــرخ بهره 4 درصد تعيين 
شده است.

صالحى امير عنوان كــرد: دوره بازپرداخت 
اين تسهيالت 36 ماهه است و در قالب وام 

وديعه اسكان موقت پرداخت مى شود.
وى بيان كرد: ســقف تســهيالت اعطايى 
نيز بــه ازاى هر واحد به صــورت انفرادى 
و مجتمع ســازى غيرحرفه اى در كالنشهر 
همدان و شهرهاى باالى جمعيت 200 هزار 
نفر، 80 ميليون تومان و ساير شهرهاى استان 

60 ميليون تومان درنظر گرفته شده است.
معاون مسكن و ســاختمان اداره كل راه و 
شهرسازى همدان گفت: به انبوه سازانى كه 
در كالنشهر همدان و شهرهاى با جمعيت 
باالى 200 هزار نفر بــا فناورى هاى نوين 
در كاهش مصرف انرژى، ســاخت و ساز 
كنند، تسهيالت نوسازى به ازاى هر واحد به 
ترتيب 230 و 220 ميليون تومان پرداخت 

مى شود.

وى ادامه داد: مبلغ اين تسهيالت براى ساير 
شهرهاى استان 180 ميليون تومان است.

صالحى يادآورشد: تسهيالت نوسازى براى 
سازندگان حرفه اى و توسعه گر در كالنشهر 
همدان و شهرهاى باالى جمعيت 200 هزار 
و كمتر از 200 هــزار نفر، به ترتيب، 180، 
170 و 140 ميليون تومان درنظر گرفته شده 

است.
وى در رابطه با مزاياى تشــويقى اين طرح 
گفت: نياز نداشتن به ســپرده گذارى براى 
دريافت تسهيالت، امكان دريافت تسهيالت 
با ارائه سند غيرمنقول، قابليت ترهين مازاد 
ارزش ملك براى امالك بدون ســند ثبتى، 
قابليت تبديل تسهيالت به فروش اقساطى 
و قسط بندى تســهيالت به مدت حداكثر 
120 ماه، امكان تخفيف دست كم 50 درصد 
عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط 
مابقى آن و امــكان برخوردارى از تخفيف 
در هزينه هــاى طراحى و نظارت ســازمان 
نظام مهندسى از مزاياى تشويقى اين بسته 

حمايتى محسوب مى شود. 
وى در رابطه با پرداخت تســهيالت وديعه 
اسكان موقت گفت: ميزان سقف تسهيالت 
وديعه اســكان موقت با نرخ سود 9 درصد 
مصوب شوراى پول و اعتبار براى تسهيالت 
متناظر براى متقاضيان نوســازى مسكن در 
محدوده ها و محالت هدف بازآفرينى تعيين 

شده است.
بر اساس آخرين آمار، 913 پروانه بازآفرينى 
در محدوده طــرح بازآفرينى همدان صادر 
شده است كه 260 مورد آن در سال 1398

بوده است.

 خريــد ارزان قيمــت گندم از 
 3 بــا  آن  واردات  و  كشــاورزان 
برابر قيمت، توزيــع با تأخير كود 
شيميايي بين كشاورزان و در نتيجه 
وارد شــدن خسارت به آنها، نحوه 
خريد جو و گندم و كنترل نابه جاي 
سوخت،  دريافت  براي  كشاورزان 
خانه  رئيس  گاليه منــدي  موجب 
كشاورز اســتان همدان و نااميدي 
كشاورزي  جهاد  ســازمان  از  وي 

شده است.
ابوالقاسم ســوزنچى در گفت وگو 
بــا ايســنا با تأكيــد بــر اينكه از 
نااميــد  اســتان  جهادكشــاورزى 
هستيم، از روند توزيع سوخت به 
كشاورزان ابراز گاليه كرد و گفت: 

براى دريافت سوخت، كشاورز بايد هر 3 ماه 
يك بار برود و كنترل شــود كــه ببينند دزدى 

كرده يا خير؟
وى اظهار كرد: امســال تحويل ســوخت به 
سازمان نظام مهندسى كشاورزان واگذار شده 
كه كشــاورزان هر 3 ماه يك بار بايد به روستا 
بروند و مدارك آنها توسط كارشناسان چك 

شود.
ســوزنچى افزود: در همه دنيا روال اين است 
كه مواد اوليه يا حداقل سوخت را در مزرعه 
تحويل كشاورزان مى دهند اما 15 سال است 
كه هر ســال يك ســاز را براى كشاورزان ما 

كوك مى كنند.
سوزنچى با اشــاره به اختصاص ماهانه 300
ليتر گازوئيــل به كشــاورزان، تصريح كرد: 
دولت هميشه دم از دولت الكترونيك مى زند 
و ادعا دارد ســرع اينترنت روســتاها را ارتقا 
داده اما مى بينيم كه هر 3 ماه يك بار كشــاورز 
بايد برود و كنترل شود كه ببينند دزدى كرده 

يا خير.
وى ادامــه داد: مى گويند بــراى اينكه بدانند 
توزيع كننــده تقلب كرده يا خيــر مدارك را 
چك مى كنيم، درحالى كه مقدار ســوخت و 
نرخ ها مشخص است و ســند تراكتور در 3

ماه تغيير نكرده است، پس چرا يك كشاورز 
بايد در رفت و آمد باشــد كــه اين گازوئيل 

را تحويل بگيرد؟ درصورتى كه وقت كشاورز 
هم ارزش زيادي دارد.

ســوزنچى بــا طرح اين پرســش كــه چرا 
مسئوالن به كشاورزان اعتماد نمى كنند؟ بيان 
كرد: كشــاورزان در تاريخ معين پرونده خود 
را پــر كرده و مدارك تراكتــور آنها انطباق و 
تأييد شــده، ضمن اينكه امسال به دليل كرونا 

مشكالتى داشتند اما اين همه بى اعتمادى به 
كشاورز در كجا پسنديده است؟

وى بــا تأكيد بــر اينكه مســئوالن جلوي 
دزدى هاى بزرگ را بگيرند، افزود: در اخبار 
مى خوانيم ميليون ها ليتر ســوخت از كشور 
خارج مى شود اما براى اختصاص 300 ليتر، 

با كشاورزان اين گونه رفتار مى شود.
رئيس خانه كشاورز اســتان همدان با بيان 

اينكه در تمام دنيا به كشــاورز اعتماد دارند، 
يادآور شد: كشــاورز هم انسان است و بايد 
براى وقت كشــاورز هم ارزش قائل شــوند 
نــه اينكه به دليــل جلوگيــرى از دزدى يك 

توزيع كننده كشاورز را تاب بدهند.
ســوزنچى با اشــاره بــه تأخيــر در توزيع 
كودشــيميايى در ســالجارى هــم گفــت: 
كشــاورزان بايد 23 اســفندماه كودشيميايى 
دريافت مى كردند اما تا 16 فروردين امســال 
كود به اســتان نيامده بــود و همين موضوع 
ســبب شــده 200 كيلوگرم از محصول ديم 
كشاورز كم شود. با وجود اين كشاورز با چه 

انگيزه و شوقى كار كند؟
وى با گاليه از نرخ درنظر گرفته شــده براى 
گندم، گفت: سال گذشته گندم از كشاورزان 
هزار و 700 تومان خريدارى شد اما در همان 
موقــع 5 ميليون تن گندم با نــرخ 4 هزار و 
500 تومان از خارج كشور خريدارى كردند 

داستان  همين  هم  امســال  و 
تكرار مى شود.

سوزنچى با بيان اينكه امسال 
گندم كشاورزان را 2 هزار و 
400 تومان مى خرند اما ببينيد 
در مرزهــا چه خبر اســت، 
وارداتى  جو  كرد:  خاطرنشان 
نيز هزار و 440 تومان بوده كه 
شده  گران  تومان   160 امروز 
اما جو كشاورزان هزار و 850

تومــان خريدارى مى شــود، 
درحالى كه ســال گذشــته 2
هزار و 200 تومان بوده است.
استان  كشــاورز  خانه  رئيس 
همدان با اشــاره بــه افزايش 
قيمــت نهاده ها، تصريح كرد: 
اين كشــور تورم داشته يا خير؟ 30 درصد بر 
تمام قيمت ها اضافه شــده يا خير؟ پس چرا 
براي خريد جــو و گندم چنين نرخي درنظر 

گرفته مى شود؟
سوزنچى با تأكيد بر اينكه از جهادكشاورزى 
كــرد:  مطــرح  هســتيم،  نااميــد  اســتان 
جهادكشــاورزى اســتان نه تنها هيچ كمكى 
به كشــاورزان نمى كند بلكه هر روز ســنگى 

جلوى پاى ما مى گذارد.
وى بــا بيــان اينكــه دولت گنــدم و جو 
كشــاورزان را به همان قيمتى كه از خارج 
وارد مى كنــد، خريــدارى كنــد، گفــت: 
ســال گذشــته با اينكــه گندم در كشــور 
وجود داشــت، 5 ميليــون و 500 هزار تن 
كسرى داشــتيم؛ زيرا قيمت ها پايين بود و 
كشــاورزان حاضر نبودند محصول خود را 
به تعاونى ها بفروشــند و امسال هم حاضر 

نيستند جو خود را به دولت بفروشند.

رئيس خانه كشاورز استان همدان: 

نا اميد از جهاد كشاورزي همدان هستيم
■ هر 3 ماه يك بار كشاورز بايد كنترل شود كه دزدى كرده يا خير؟

■ گندم را از كشاورزان 1700 تومان مي خرند اما 4500 توماني وارد مي كنند
■ كشاورزان حاضر به فروش جو به دولت نيستند

وام وديعه مسكن براى نوسازى 
بافت فرسوده همدان افزايش يافت

همدان پیام در کنار شامست!
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آگهي حصر وراثت
آقاى گالبعلى ارغوانى پناه داراى شماره شناسنامه  1867 به شرح دادخواست كالسه 185/99ش112ح 
از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن ارغوانى پناه 
به شماره شناسنامه  4040200039 در تاريخ 99/03/02 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 1- گالبعلى ارغوانى پناه فرزند حسينعلى به شماره شناسنامه 
1867 متولد 1339/10/10 پدر متوفى، 2- ماه منير اعظم پور فرزند عنايت اله به شــماره شناسنامه 
4934 متولد 1336/06/10 مادر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف161)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

تعيين محدوده بافت تاريخى شهر همدان 
با خط كشى امكان پذير نيست

 رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر 
همدان گفت: تعيين محدوده بافت واجد ارزش تاريخى شهر همدان با 

خط كشى امكان پذير نيست و نياز به كارشناسى تخصصى دارد.
به گزارش خبرگزارى مهر، حسين قراباغى با بيان اينكه خط كشيدن 
رينگ دوم شهر همدان براى مشخص شدن بافت واجد ارزش تاريخى 
بدون مطالعه انجام شده اســت، افزود: همدان درحال حاضر با كمبود 

زمين براى ساخت و ساز مواجه است.
رئيس كميســيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر 
همدان افزود: همين مسأله سبب شــده سرمايه داران به رينگ اول و 

دوم هدايت و با جلوگيرى در ارتفاع در ساخت و ساز مواجه شوند.
قراباغى بــا تأكيد بر تعيين حريم براى مكان هاى واجد ارزش تاريخى 
شهر، افزود: اكنون براى ساخت و ساز، زمين جديد وجود ندارد و موانع 

موجود در رينگ اول و دوم شهر موجب گرانى زمين شده است.
وى گفت: صدور مجوز ارتفاع در يك ساختمان و مخالفت با اين اقدام 
در ملك مسكونى ديگر سبب شده تا معابر به شكل دندانه اى درآمده و 

در سيماى شهرى دگرگونى ايجاد شود.

مدير جهاد كشاورزى بهار:
واگذارى شهرك گلخانه اى «مهاجران» 

معطل رفع مشكل آب است
 مدير جهاد كشاورزى شهرستان بهار گفت: زيرساخت هاى شهرك 
گلخانه اى مهاجران با وسعت 20 هكتار و 27 واحد توليدى آماده شده 

و درصورت رفع مشكل آب، واگذار خواهد شد. 
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحســين اكبرى پيش از ظهر دوشــنبه 
در نشســت خبرى با اصحاب رسانه گفت: 37 واحد صنايع تبديلى در 
شهرستان بهار وجود دارد كه صد هزار تن محصول توليدى اين واحدها 
روانه بازار مى شــود و بيشــترين صنايع تبديلى در حوزه شوريجات و 

ترشيجات و رب گوجه فرنگى است.
اكبرى افزود: سطح زير كشت محصول سيب زمينى در شهرستان بهار 
6 هزار هكتار است و بيش از 250 هزار تن محصول سيب زمينى در اين 
شهرستان توليد مى شود و عالوه بر آن بيش از 300 هزار تن محصول 
ســيب زمينى توسط كشاورزان بهارى، در خارج از استان توليد و براى 

نگهدارى به انبارهاى باالى صفر شهرستان عودت داده مى شود.
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان بهار عنوان كرد: بيش از 50 واحد 
ســردخانه باالى صفر با ظرفيت نگهــدارى 120 هزار تن محصول در 
شهرســتان بهار وجــود دارد كه نقش به ســزايى در كاهش ضايعات 

محصول ايفا مى كند.
اكبرى به تســهيالت پرداخت شده در يك ســال گذشته اشاره كرد و 
گفت: در مجموع از محل تســهيالت روستايى - عشايرى، تفاهم نامه 
روستايى، منابع داخلى، مكانيزاسيون، رونق توليد، صندوق توسعه ملى، 
تبصره 18 تعــداد 2 هزار و 684 طرح به مبلــغ 176 ميليارد تومان 

تسهيالت دريافت كرده اند كه اشتغالزايى 434 نفر را به همراه دارند.
وى به اولويت ها و سياســت هاى اصلى اشــاره كرد و گفت: توســعه 
سيستم هاى نوين آبيارى براى استفاده بهينه از منابع آب و اعطاى وام 
بالعوض به كشاورزان در اين راستا و توسعه محصوالت گلخانه اى براى 
مديريت مصرف آب و افزايش عملكرد توليد محصول و استمرار كشت 

از جمله سياست هاى جهاد كشاورزى است.
وى اظهار كرد: در يكســال گذشــته براى 35 هكتار متقاضى ساخت 
گلخانــه شناســايى و پروانه فعاليــت صادر و تعدادى بــراى دريافت 
تسهيالت به بانك معرفى شده اند و پيش بينى مى شود تا پايان سال 6

هكتار گلخانه در شهرستان بهار به بهره بردارى برسد.
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان بهار گفت: زيرساخت هاى شهرك 
گلخانه اى مهاجران با وسعت 20 هكتار و 27 واحد توليدى آماده شده 
و درصورت رفع مشــكل آب، واگذار خواهد شد كمااينكه ساخت 11

هكتار شهرك خصوصى گلخانه اى درحال پيگيرى است.

آگهي حصر وراثت
ــرح  ــه ش ــنامه  4020034869 ب ــماره شناس ــى داراى ش ــف اصالن ــاى يوس آق
ــى  ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 111/9900136ح از اي ــه كالس ــت ب دادخواس
حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان محتــرم اصالنــى بــه 
شــماره شناســنامه  6670 در تاريــخ 98/07/23 در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود 
ــى  ــه: 1-عل ــت ب ــر اس ــه منحص ــوت آن متوفي ــه حين الف ــه ورث ــى گفت زندگ
اصالنــى بــه شــماره شناســنامه 10464 پســر متوفيــه، 2-محمــد اصالنــى بــه 
شــماره شناســنامه 4020337179 همســر دائمــى متوفيــه، 3-يوســف اصالنــى 
بــه شــماره شناســنامه 4020034869 پســر متوفيــه، 4-روح الــه اصالنــى بــه 
ــماره  ــه ش ــى ب ــه اصالن ــه، 5-معصوم ــنامه 14476 پســر متوفي ــماره شناس ش
ــنامه  ــه شــماره شناس ــى ب ــه اصالن ــه، 6-رقي ــر متوفي ــنامه 12030 دخت شناس
13226 دختــر متوفيــه، 7-خديجــه اصالنــى بــه شــماره شناســنامه 504 دختــر 
متوفيــه. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك 
ــه از  ــا وصيتنام ــي دارد و ي ــي اعتراض ــر كس ــا ه ــد ت ــي مي نماي ــت آگه نوب
متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديم 

دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد
.(م الف72)

حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف 
كبودراهنگ

ــا مســئوليت محــدود مهندســى پزشــكى دانــش  تاســيس شــركت ب
مــدار افــزار يكپارچــه كنتــرل كيفيــت درتاريــخ 1397/11/27 بــه شــماره 
ثبــت 13614 بــه شناســه ملــى 14008151235 ثبــت و امضــا ذيــل دفاتــر 
تكميــل گرديــده كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع عمــوم 
ــى و  ــه نويس ــد، برنام ــت :طراحى،تولي ــوع فعالي ــردد.  موض ــى ميگ آگه
فــروش نــرم افــزار هاى پزشــكى درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهاى 
الزم از مراجــع ذيربــط مــدت فعاليــت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحدود 
مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، شهرســتان همــدان ، بخــش مركــزى ، 
ــى  ــه ((فرع ــن ، كوچ ــوار 15 فروردي ــا ، بل ــه كليس ــدان، كوچ ــهر هم ش
ــوى  ــن بســت [حــاج لطفعلى]علــى ابراهيمــى ق ــورى)) ، ب شــهيد احدن
ــه اول كدپســتى 6515675895   ــى ، طبق ــالك 136 ، ســاختمان آى ت ، پ
ــال  ــغ 10,000,000 ري ــت از مبل ــارت اس ــى عب ــخصيت حقوق ــرمايه ش س
نقــدى ميــزان ســهم الشــركه هــر يــك از شــركا آقــاى ميــالد فرزيــن 
ــال ســهم الشــركه  ــده 4,000,000 ري ــه شــماره ملــى 0080055753 دارن ب
ــده 6,000,000  ــى 3950029311 دارن ــماره مل ــه ش ــى ب ــاى قاســم داراب آق
ــه  ــن ب ــالد فرزي ــاى مي ــره آق ــت مدي ــا هيئ ــال ســهم الشــركه اعض ري
شــماره ملــى 0080055753 و بــه ســمت مديرعامــل بــه مــدت نامحــدود 
آقــاى قاســم دارابــى بــه شــماره ملــى 3950029311 و بــه ســمت رئيــس 
هيئــت مديــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : كليــه اوراق 
ــروات  ــفته ، ب ــل چــك ، س ــد آور شــركت از قبي ــادار و تعه ــناد به و اس
ــادى و  ــاى ع ــه ه ــه نام ــن كلي ــود اســالمى و همچني ــا ، عق ــرارداد ه ،ق
ادارى بــا امظــائ ميــالد فرزيــن و قاســم دارابــى همــراه بــا مهــر شــركت 
ــه  ــنامه روزنام ــق اساس ــل : طب ــر عام ــارات مدي ــد . اختي ــر ميباش معتب
كثيــر االنتشــار همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن 
گرديــد. ثبــت موضــوع فعاليــت مذكــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه 

فعاليــت نمــى باشــد.
(886884) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان

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

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

برابر رأي شــماره 139960326007000216 مورخــه 1399/02/23 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اصغر طاوســى اجود فرزند زين العابدين به 
شــماره شناسنامه 42 صادره از بهار در سه دانگ مشاع از  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
آبى به مساحت 90282/41 مترمربع پالك 11029 فرعى از 139 اصلى واقع در اراضى بهار بخش 
چهار همدان خريدارى از مالك رسمى آقاى مصطفى طالبى امجد و سهم االرث از زين العابدين 
طاليى آراسته و مع الواسطه از نعمت اله طالبى و اسماعيل طالبى و على اسدى و معصوم طاليى و 
هاشم پوروش و بشير معصومى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 129)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/03/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/04/02

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

بيمه نامه رازى، كارت خودرو، كارت سوخت و كارت طاليى خودرو 
پژو 206 شماره بيمه نامه 31120031/98/005858 ، شماره پالك 
ايران 18-112ق56 ،شماره موتور 0030687B166، شماره شاسى 

NAAP41FE5KJ374511 ،به نام جانعلى مسلمى نژاد فرزند جانعلى به 
شماره شناسنامه 26 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

دان تان  اری  ا ر
339 مأموريت توسط اورژانس هوايى 

انجام شده است
  رئيس مركز اورژانس دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: تاكنون 339 

مأموريت توسط اورژانس هوايى استان همدان انجام شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حبيب معصومى در مراســم تحويل 8 دســتگاه 
آمبوالنس بنز اسپرينتر به اورژانس شهرستان مختلف استان همدان اظهار 
كرد: آمبوالنس پيشرفته يكى از ابزارهاى اساسى در ارائه خدمات اورژانس 
پيش بيمارســتانى به مردم اســت. معصومى با بيان اينكه از ابتداى دولت 

يازدهم تعداد 72 دستگاه آمبوالنس بنز تحويل دانشگاه شده است، گفت: 
هم اكنون بيش از 70 درصد ناوگان اورژانس اســتان داراى عمر كمتر از 7 
سال هستند و درحال حاضر حدود صد دستگاه آمبوالنس در استان همدان 
وجود دارد. وى بيان كرد: از سال 92 تاكنون با درنظر گرفتن توزيع امروز 
64 دستگاه آمبوالنس جديد از انواع بنز اسپرينتر 314، بنز اسپرينتر 315 
بدون كمك، بنز اسپرينتر 315 كمك دار، تويوتاهايش و تويوتاهاى لوكس 
در اختيار شهرستان هاى تابعه دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا قرار گرفته 
است. رئيس اورژانس پيش بيمارســتانى و مديريت حوادث دانشگاه علوم 
پزشــكى همدان افزود: در اين مدت 8 دســتگاه آمبوالنس جديد نيز در 

اختيار دانشــكده علوم پزشكى اســدآباد قرار گرفته و از سال 92 تاكنون 
25 دســتگاه از آمبوالنس هاى موجود اورژانس استان به دليل نبود نياز به 
مراكز درمانى تحويل و يا اسقاط شده اند. وى يادآور شد: درحال حاضر 33 
دستگاه آمبوالنس بنز اســپرينتر 314 مربوط به پيش از سال 1392 در 
اختيار اورژانس استان همدان قرار داشته و فعال است كه به نوبت به صورت 
اساسى بازسازى و نوسازى مى شوند. معصومى ادامه داد: امروز 8 دستگاه بنز 
اسپيرينتر 315 مدل 1399 در اختيار شهرستان همدان و كبودراهنگ 2 
دستگاه بهار، رزن، فامنين و تويسركان هر كدام يك دستگاه قرار مى گيرند 

كه ارزش اين آمبوالنس ها 160 ميليارد ريال است.

مدير خبرگزاري:
پروين قادري دانشمند

نام خبرنــگاران: محمدرضا بهرامي صفت، 
حسين بحيرايي

شماره تماس: 09183149040
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 موضوع تعيين نرخ خدمات 380 باشگاه  ورزشى 
در اســتان همدان به معضلى ديرينه تبديل شده، تا 
جايى كه باشــگاه داران همدانى به بهانه غيرمنصفانه 
بــودن تعرفه خدمــات از نرخ تعيين شــده پيروى 

نمى كنند.
داســتان نرخ گذارى باشگاه هاى ورزشى در پايتخت 
تاريخ و تمدن ايران زمين، هر ســاله با حاشيه هاى 
زيادى همراه اســت كه در نهايت نيز باشگاه داران از 
نرخ تصويب شــده رضايت ندارنــد و همين موضوع 
سبب مى شود تا شاهد تخلفات زيادى در اين زمينه 

باشيم.
يكى از مشــكالت اصلــى در نرخ گــذارى خدمات 
باشــگاه هاى ورزشــى همدان درجه بنــدى نكردن 
باشــگاه ها اســت، تا جايى كه اين موضوع سبب به 

وجود آمدن معضالت بسيارى شده است.
بومى  نسخه  با  باشگاه  درجه بندى  لزوم   

شهر
به اعتقاد كارشناســان اين عرصه، گام نخست براى 
حل معضل نرخ گذارى باشگاه هاى ورزشى در همدان 
بايد درجه بندى باشــگاه با نســخه بومى اين شهر 
باشد؛ زيرا در استان هاى ديگر نظير تهران و اصفهان 
درجه بندى ها با شاخص هاى آن استان ها انجام شده 

و اين الگوها در همدان قابل اجرا نيست.
بايد شــاخص خاصــى در همدان اجرا شــود تا در 
درجه بندى باشــگاه ها عدالت مناســب برقرار شود، 
كما اينكه اگر اين درجه بندى باشگاه هاى ورزشى در 
همدان اعمال شود، به طور قطع بسيارى از مشكالت 

حل خواهد شد.
نرخ خدمات باشگاهى كه از وسايل ورزشى و آموزشى 
درجه يك، مكان مناســب و ساير امكانات رفاهى در 
كنار مربى درجه يك اســتفاده مى كند به طور قطع 
بايد با باشــگاه دارى كه امكانــات ضعيف ترى ارائه 
مى دهد، متفاوت باشــد اما نبود اين تفاوت ســبب 
شده تا شــاهد تخلفات بســيارى در زمينه گرفتن 

شهريه هايى بيشتر از نرخ مصوب باشيم.
صــد البتــه در نرخ گذارى ها همان طــور كه منافع 
باشــگاه داران بايد درنظر گرفته شود، حفظ حقوق 
مصرف كننده نيز از نكاتى است كه كميته نرخ گذارى 
بايد آن را درنظر بگيرد و خارج از توان عرف جامعه 

اين نرخ گذارى نبايد انجام شود.
آنچه در بررسى ها به دست آمده اين است كه هرساله 
اين نرخ گذارى ها جنبه ســمبليك و نمايشى دارد و 
اغلب عمل نمى شود و اداره كل ورزش و جوانان نيز 
به عنوان متولى و ناظر بر اين تخلفات چشم پوشــى 
مى كند و يا اصًال نظارتى بر اجراى قانون نرخ مصوب 

انجام نمى دهد.
هرســاله خانواده هاى همدانى در فصل تابســتان از 
وضعيت باشــگاه هاى ورزشــى گاليه دارند و عنوان 
مى كنند هر باشــگاه ورزشى براى خود نرخ مصوبى 
دارد و هيچ گونه نظارتى بر باشگاه هاى ورزشى وجود 

ندارد.
امســال نيز ويروس كرونا سبب شده تا باشگاه داران 
بيشــتر به ســمت برگزارى كالس هــاى خصوصى 
بروند كه اين نوع برگــزارى كالس نيز به هيچ وجه 
نــرخ قانونى نــدارد و در ســانس هاى عمومى نيز 
محدوديت هايى در تعداد ورزشــكاران ايجاد شده و 
بايد باشــگاه داران مواد ضدعفونى كننده و ماسك را 
در اختيار ورزشــكاران قرار دهند كه همين مسائل 
سبب شده تا شاهد تخلفات بيشتر در عدم دريافت 

شهريه قانونى باشيم.
 دخل و خرج باشگاه داران همدانى با هم 

نمى خواند
يكى از باشگاه داران همدانى در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با اشاره به هزينه هاى جارى باشگاه ها اظهار كرد: 
اكثر قريب به اتفاق باشــگاه داران همدان مســتأجر 

هستند و در نقاط مختلف شهر اجاره مى دهند.
احمدى افــزود: در كنــار اين اجاره هاى ســنگين 
هزينه هاى مربى، منشــى، آب، برق، گاز و نگهدارى 
لوازم باشــگاه را درنظر بگيريد كــه به طور ميانگين 
ماهيانه يك باشگاه معمولى در منطقه متوسط شهر 
با اجاره بهاى حداقــل 9 تا 10 ميليون تومان هزينه 

جارى دارد.
اين باشــگاه دار همدانى با بيــان اينكه دخل و خرج 
باشگاه داران با هم نمى خواند، گفت: نرخ شهريه ها در 
همدان بســيار پايين است و جوابگوى دخل و خرج 
باشگاه ها نيســت و ادامه اين روند منجر به تعطيلى 

باشگاه هاى شهر خواهد شد.
احمدى افزود: امســال هم شــاهد تعطيلى چندين 

ماهه فعاليت هاى ورزشــى بوديــم و از طرف ديگر 
تمامــى هزينه هاى ما از جمله اجاره بها چندين برابر 
شده و بايد بازنگرى اساسى در نرخ گذارى ها صورت 

بگيرد.
وى با اشاره به لزوم درجه بندى باشگاه ها در همدان 
بيان كرد: يك باشگاه ورزشى به طور مثال در شهرك 
مدنــى همدان، ماهيانه بين 3 تــا 4 ميليون تومان 
اجاره پرداخت مى كند و باشــگاه ديگر در سعيديه، 
بلوار بعثت و نقاط ديگر شــهر به طور ميانگين باالى 
10 ميليون تومان اجاره پرداخت مى كنند و بايد در 

شهريه ها تفاوت هايى وجود داشته باشد.
ايــن باشــگاه دار همدانى عنوان كــرد: امكاناتى كه 
باشگاه ها ارائه مى دهند نيز با يكديگر بسيار متفاوت 
بــوده و از اين نظر بايد يك خط كش و معيارى براى 

درجه بندى باشگاه ها در همدان وجود داشته باشد.
 نظارتى بر باشــگاه هاى ورزشى همدان 

وجود ندارد
يكــى از شــهروندان همدانى نيز با اشــاره به نبود 
نظارت بر باشــگاه هاى ورزشــى همدان اظهار كرد: 
متأســفانه به طور قطع مى گويم به هيچ وجه نظارتى 
بر باشگاه هاى ورزشى همدان وجود ندارد و هيچكس 
به تخلفات باشــگاه هاى استان رسيدگى نمى كند و 

هرساله اين معضل وجود دارد.
عليرضا مختارى افزود: نظارتى بر اجراى نرخ مصوب 
باشگاه ها در همدان وجود ندارد و هر باشگاه با معيار 
خود هر مبلغى كه بخواهد به عنوان شــهريه دريافت 
مى كنــد، ما كارى بــه پايين يــا غيرمتعارف بودن 
نرخ گذارى نداريم اما وقتى نرخى تصويب شــد بايد 

از آن تبعيت كرد.
وى با بيان اينكه نظارت ها بايد مســتمر باشد، بيان 
كرد: هر 3 ماه يك بار سركشى به باشگاه ها كه نظارت 
نيســت بلكه بايد نظارت ها مداوم و روزانه و حداقل 
ماهيانه چندين مرتبه باشــد ولى اداره كل ورزش و 

جوانان استان از اين نظر كوتاهى مى كند.
مختارى خاطرنشــان كرد: درحالى كه گفته مى شود 
بايد نرخ نامه مصوب در ورودى باشگاه ها نصب شود و 
نصب نكردن نرخ تخلف است اما هيچ باشگاهى زير 
بار اين موضوع نمى رود؛ همچنين باشگاه هاى دولتى 
و هيأت هاى ورزشى نبايد پول نقد دريافت كنند كه 

در اين زمينه نيز تخلف مى شود.
اين شــهروند همداني با بيان اينكــه تيغ قانون در 
زمينه برخورد با متخلفان برنده نيست، گفت: نبايد 
به يك تذكر كتبى بسنده شود و بايد باشگاه داران از 
قانون ترس داشته باشند تا حقوق شهروندان ضايع 

نشود.
وى افزود: اميدواريم اداره كل ورزش و جوانان استان 
همدان حفظ حقوق شهروندان و ورزشكاران را نيز از 

اولويت هاى خود قرار دهد.
به زودى  همدان  ورزشــى  باشگاه هاى   

درجه بندى مى شوند
مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان هم درباره 
مشــكل عنوان شده با اشــاره به موضوع نرخ گذارى 
باشگاه هاى ورزشــى در همدان اظهار كرد: نداشتن 
معيار مناســب در حوزه باشگاه هاى ورزشى همدان 
چالش هاى زيــادى را براى نرخ گذارى ايجاد كرده و 
اين موضوع به يكــى از دغدغه هاى اصلى ما تبديل 

شده است.
محسن جهانشير افزود: چندين ماه است كه به دنبال 
ســاماندهى و آمايش باشــگاه هاى ورزشــى استان 
همدان هســتيم، درحال حاضر 380 باشگاه ورزشى 
خصوصى و دولتى در استان همدان فعاليت مى كنند 

كه نيازمند يك بازنگرى و آمايش هستند.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان با بيان اينكه 
بايد بانك اطالعاتى در اين زمينه تشكيل شود، گفت: 
ما از تمامى باشگاه هاى ورزشى در همدان خواسته ايم 
تا اطالعات باشــگاه هاى خود را در يك خوداظهارى 
به اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان تحويل 
دهند تا بتوانيم تصميمات الزم را در رابطه با شاخص 

درجه بندى باشگاه ها اعمال كنيم.
جهانشير عنوان كرد: ما شاخص هايى كه در چندين 
اســتان ديگر اعمال شده را بررسى كرديم اما برخى 
قابليت اجرايى در همــدان را ندارد؛ بنابراين نياز به 
نسخه بومى شــده داريم، به طور مثال استان تهران 
باشــگاه هاى ورزشــى را از يك ســتاره تا 5 ستاره 
تقسيم كرده كه بر اســاس اين شاخص ها، بهترين 
باشــگاه همدان حتى نمره 3 ســتاره را هم دريافت 

نخواهد كرد.
وى بــا بيان اينكه بــه زودى شــاخص درجه بندى 

باشگاه هاى ورزشــى در همدان را ارائه خواهيم داد، 
بيان كرد: ما بايد بر اســاس شــاخص هاى خودمان 
درجه بنــدى باشــگاه ها را انجــام دهيم؛ بيشــتر 
باشگاه هاى ورزشى در همدان زيربناى زير 200 متر 
مربع دارند و بايد بر اســاس متراژ و سرمايه گذارى 

باشگاه دار اين درجه بندى انجام شود.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان عنوان كرد: 
قرارگيرى باشــگاه در شــمال و جنوب شهر، مقدار 
اجاره بهاى پرداختى و امكاناتى كه به ورزشكاران ارائه 

مى دهند در اين شاخص درنظر گرفته خواهد شد.
جهانشير با بيان اينكه از حقوق ورزشكاران هم دفاع 
خواهد شــد، گفت: در كميته نرخ گــذارى، نماينده 
حقوق شــهروندى از حقــوق مصرف كننده حمايت 
مى كنــد و مــا هم به دنبــال اين نيســتيم كه نرخ 
پيشــنهادى ما به كميته نرخ گذارى مخالف منافع 

مردم باشد.
وى افــزود: همان طور كــه حقوق باشــگاه داران را 
درنظر خواهيم گرفــت به طور قطع از مصرف كننده 

و ورزشكاران نيز حمايت خواهيم كرد.
مديركل ورزش و جوانان با اشاره به موضوع ويروس 
كرونــا بيان كرد: بايد بپذيريم كه بايد با اين ويروس 
زندگى كنيم و چاره ديگرى نداريم و نمى توان تمام 
فعاليت ها را تعطيل كرد و در شرح خدمات باشگاه ها 
بايد حداقل ها براى مبارزه بــا ويروس كرونا درنظر 
گرفته شود. جهانشير افزود: حوزه ورزش باشگاه يكى 
از پرتنش ترين حوزه ها براى كانون انتشــار ويروس 
كرونا بــوده اما بايد خود را متقاعــد كنيم كه براى 
داشتن جامعه ســالم به ورزش كردن هم نياز است 
و بايد با رعايت تمامى جوانب و رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى ورزش كنيم.
در پايان گفتنى است؛ هر ســاله ها معضل تخلفات 
باشگاه هاى ورزشى همدان يك سريال ادامه دار است 
كه پايانى ندارد از نرخ گذارى باشــگاه هاى ورزشى، 
دريافت شهريه هاى نامتعارف، نصب نكردن نرخ نامه 
در باشگاه ها، دريافت پول نقد در باشگاه هاى دولتى، 
تردد و سگ گردانى در باشــگاه هاى ورزشى، مسأله 
حجاب و پوشــش مربيان زن و ورزشــكاران، پخش 
موزيك هاى خالف عرف و بسيارى از تخلفات ديگر 

كه بايد به آنها به صورت جدى رسيدگى شود.

وقتى خسارت كرونا از جيب ورزشكاران جبران مى شود

سرپيچى 
باشگاه داران همدانى 
از يك قانون
■ لزوم نرخ گذارى با نسخه بومى

 مديركل تبليغات اســالمى استان همدان گفت: 
امســال مديريت برنامه هاى بزرگداشت غدير و عيد 
امامت و واليت توسط ستادهاى مردمى انجام خواهد 

شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم هادى نظيرى 
در جلسه ســتاد مردمى بزرگداشت غديرخم كه در 
مركــز همايش هاى قرآنى برگزار شــد با بيان اينكه 
اميدواريم همان اتفاقى كه در اربعين حسينى شاهد 
هستيم و كارها جدى و قابل توجه انجام مى شود در 
برنامه هاى غديرخم نيز صورت گيرد، گفت: برنامه هاى 
مردمى غديرخم بايد حركتى در مســير نشان دادن 
شخصيت، جايگاه و وجه تمايز اميرالمومنين على(ع) 

و غدير در جهان اسالم و بشريت باشد.
وى با قدردانــى از اقدامات انجام شــده، از انتخاب 
دبيرخانه در تاالر قــرآن به دليل موقعيت اين مكان 
ابراز خرســندى كرد و گفــت: از آنجا كه تاالر قرآن 
همدان مركزى براى فعاليت هاى قرآنى محســوب 
مى شــود، ظرفيت خوبى براى تبيين انديشه واليت 

و امامت است.
مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان با تأكيد 
بــر اينكه از امروز كار دبيرخانه به طور رســمى آغاز 
مى شــود، گفت: طبق درخواست نماينده ولى فقيه 
در استان همدان امسال مديريت فضاى غدير توسط 

ستاد مردمى شكل مى گيرد.

حجت االسالم نظيرى با بيان اينكه از نظرات علما و 
بزرگانى كه در فضاى دينى و معرفتى مؤثر هستند، 
بهره خواهيم برد، گفت: برنامه اى گسترده در سطح 
اســتان همدان تدوين مى شــود به طورى كه در هر 
شهرستان ستادى تشكيل شده و يا درحال تشكيل 

است.
وى افــزود: مجموعه هــاى مؤثــر از جملــه هيأت 
رزمندگان، جامعه ايمانى مشــعر، شوراى هيأت هاى 
مذهبى، كانــون مداحان، حوزه هــاى علميه، ائمه 
جمعه، شهردارى و ساير گروه ها در اين زمينه فعاليت 

خواهند كرد.
نظيرى بابيان اينكه اميدواريم برنامه هاى ما آغازى بر 

اين باشد كه غدير نيز مانند عاشورا و اربعين به يك 
عظمت جهان اسالم تبديل و اميرالمومنين على(ع) 
نيز به واسطه غدير به جهان اسالم معرفى شوند، گفت: 
اميدواريم جايگاه امامت و واليت كه بشريت به عنوان 
حلقه مفقوده به آن پى برده متجلى و بشريت به امام 

معصوم براى رهايى از مشكالت پناه ببرد.
دبير ستاد مردمى غدير استان همدان نيز با بيان اينكه 
دبيرخانه ستاد مردمى غديرخم افتتاح مى شود، گفت: 
نقطه عطف تمام برنامه هاى معنوى حوزه علميه است 
و با رهنمودهاى اين قشر مسير بهتر طى خواهد شد.
مهدى صلواتيان با اشــاره به اينكه برنامه ريزى براى 
فعاليت كميته ها انجام شــده است، گفت: شناسايى 

افــراد صاحب نظــر و اســتفاده از نظــرات آنها در 
سخنرانى ها، رســانه ها و فضاى مجازى ها در دستور 

كار خواهد بود.
وى به فضاســازى شهر درباره غدير خم اشاره كرد 
و گفت: رصد ميدانــى برنامه ها انجام و 110 هزار 
پرچم ســردر مغازه ها و خانه ها نصب مى شود كه 
كار دوخت آن را گروه جهادى خواهران و برادران 

انجام خواهند داد.

مديركل تبليغات اسالمى استان:
مديريت برنامه هاى بزرگداشت غدير توسط ستادهاى مردمى پيگيرى خواهد شد
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سلسله اقدامات پيشگيرانه 
در كنترل آتش فصلى سايت 

تاريخى هگمتانه
 سلســله اقدامــات پيشــگيرانه در كنترل آتش 
فصلى ســايت تاريخى هگمتانه امســال با توجه به 
آتش سوزى هاى سال هاى گذشته با جديت به انجام 

رسيد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى همدان، مدير پايگاه 
ميراث فرهنگــى، گردشــگرى هگمتانــه گفــت: 
«آتش ســوزى در تپه هگمتانه مشكل شايعى است 

و مانور آتش كنترل شــده گياهان خشكيده فصلى 
اطراف تأسيســات و انبار در سايت ملى هگمتانه با 

حضور عوامل يگان و كاركنان پايگاه انجام شد.»
حسن ســلطانى با اشاره به اينكه اين آتش سوزى ها 
اغلب عامل انسانى دارد و يا گرماى هوا و انعكاس 
آفتاب در شيشه منجر به آن مى شود، گفت: «محوطه 
تپه تاريخى هگمتانه داراى وســعت بســيار زيادى 
است كه در فصل بهار و تابستان در قسمت وسيعى 
از آن علف هاى هرز مى رويد كه البته بخش زيادى 
از آن ها به وســيله دروگر ماشينى درو مى شوند، اما 
در بخشى از تپه اين امكان وجود ندارد و علف هاى 
هرز اين محوطه بنا به داليل نامعلوم در اين فصل از 

سال به طور معمول دچار آتش مى شوند.»
حســن ســلطانى با بيان اينكــه در اين گونه موارد 
همكارى خوبى با آتش نشــانى داريــم، افزود: «به 
محض وقوع آتش ســوزى، مأموران آتش نشانى در 
محــل حاضــر و در همان دقايق اوليــه آتش مهار 
مى شــود ولى براى رفع مشكل امســال كل منطقه 
براى رويش نكردن علف هاى هرز سم پاشــى شده 
و در فصل هــاى آينــده نيز ايــن محوطه ها مجددا 
سم پاشــى مى شــود و با كاشــت گونه جديدى از 
گياهــان كه در مقابــل آتش مقاوم هســتند تالش 
مى كنيم تا از آتش ســوزى هاى بعدى در اين منطقه 

جلوگيرى كنيم.

گنبد علويان همدان 
مرمت مى شود

 تزئينات بناى تاريخى گنبد علويان در اثر عوامل جوى 
به شدت دچار آسيب شده است و مرمت خواهد شد. 

معــاون ميــراث فرهنگــى اداره كل ميراث فرهنگــى، 
صنايع دستى و گردشگرى استان همدان با بيان اين مطلب 
ادامه داد: با توجه به اينكه تزئينات اين بنا در بارش هاى 
گذشــته دچار خسارت و تخريب شده است گروهى از 
كارشناسان اداره كل و معاون اداره ميراث فرهنگى استان 
همدان و مشاور معرفى شــده وزارت خانه از اين بنا در 

روز گذشته بازديدى انجام دادند. 
بــه گــزارش روابــط عمومــى اداره كل ميراث فرهنگــى، 

ــد  ــدان، احم ــتان هم ــتى اس ــگرى و صنايع دس گردش
ــرى و  ترابــى اضافــه كــرد: ايــن تزئينــات شــامل گچ ب
ــرر شــد مشــاور در اســرع  ــه مق آجــركارى هســتند ك

ــه تهيــه طــرح آن هــا اقــدام كنــد.  وقــت نســبت ب
وى خاطرنشان كرد: گنبد علويان در چهارباغ علويان در 
نزديكى ميدان امامزاده عبدا...(ع) شــهر همدان قرار دارد 
و يكى از شــاهكارهاى معمارى و گچ برى پس از اسالم 
در همدان اســت.  ترابى يادآور شد: اين اثر معمارى با 
شــماره   94 در تاريخ 15 دى ماه 1310 در فهرست آثار 
ملى به ثبت رسيده  است و در ميان نمونه هاى به  جا  مانده  
معمارى دوره اسالمى بى نظير و از نمونه هاى منحصر به  

فرد معمارى ايران زمين است. 

بگذاريد فرهنگ را ببينيم
روح ا... صالحى  »

 نوه ها، مادربزرگ را راضى كرده بودند كه بروند شمال تا جنگل را ببيند 
و به اصطالح حال و هوايش عوض شود و او كه حوصله سفر نداشته بود؛ 
در جواب يكى از نوه ها كه پرســيده بود مادربزرگ، جنگل چطور است 

گفته بود: «اون قدر دار و درخت بود كه نتونستم جنگل رو ببينم.» 
اين حكايت اين روزهاى ماست؛ آن قدر نهاد فرهنگى دور و برمان ريخته 
است كه نمى گذارند فرهنگ را ببينيم و جالب ماجرا جايى است كه همه 
اينها وقت تقسيم بودجه داد برمى آورند: «اولويت كشور بايد فرهنگ باشد؛ 
زيرا مشكل امروز جامعه ما فرهنگ است.» همين چند روز پيش، نماينده 
ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان، از جزيره اى رفتار كردن در حوزه 

فرهنگ گاليه كرده بود.»
روزى رئيس موسســه بين المللى تئاتر «آى تى آى آلمان» به ايران ســفر 
كرده بود، پس از معرفى استقبال كنندگان كه همه دكتراى تئاتر داشتند به 
طنز گفت: «حاال فهميدم چرا تئاتر ايران پيشرفت نمى كند چون اين همه 

دكتر دارين.»
موازى كارى شــبيه همان چندتا شــدن آشپزهاست و ما بايد شورى و 
بى نمكى اش را به جــان بخريم حال آن كه به ظاهر متولى فرهنگ در 
كشــور وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى اســت اما بزنم به تخته، همه 
ادارات رديف اعتبارى براى فرهنگ دارند و جالب اينكه بنر مناســبتى 
زدن و برگزارى جشــنواره را فقــط كار فرهنگى مى دانند و نتيجه اش 
مى شــود اين حدود دويست و اندى جشــنواره فرهنگى و هنرى كه 
ســاالنه برگزار مى شوند كه خود رانت و باند ايجاد كرده است و هيچ 
كدام به عنوان مانيفست، الگو و ... نتوانسته اند نقشى در سند چشم انداز 

20 ساله در حوزه فرهنگ ايفا كنند.
هفته گذشــته اســتاندار همدان از آمادگى همدان براى تدوين ســند 
مهندســى فرهنگ كشــور خبر داد و اينكه بخواهيم بدانيم اين اعالم 
آمادگى چه قدر شــبيه سنگ بزرگ و نشــانه نزدن شده است، بايد به 
وضعيت شاخص هاى فرهنگى استان حداقل در يك دهه گذشته، نگاه 

آسيب شناسى داشته باشيم. 
يكى از بهترين تعاريف ذيل نام فرهنگ به راه مال اشاره مى شود كوره 
راه كوهستانى كه براثر مداومت در رفت و آمد افراد سبب مى شود كه 
گياهــى نرويد و يك خط در دل كوه از دور ديده شــود. فرهنگ يك 
مداومت و هميشــگى مى خواهد كه نقش ببندد و براى آيندگان مسير 

رسيدن را ترسيم كند. 
مى گويند اگر طبيب بودى ســر خويش دعوا مى كردى و دقيقا جايى 
اســت كه مى خواهيم براى بقيه استان ها ُمســكن و مرهم تجويز كنيم 
و نمى دانيم كه كوچك شــدن سفره فرهنگ شــهرهاى استان در اين 
سال ها، بسيارى از هنرمندان را وادار كرده است يا عطايش را به لقايش 

ببخشند يا كوچ كنند تا ديده شوند. 
وقتى از مهندســى فرهنگ حرف مى زنيم دقيقا نمى دانيم از چه چيزى 
حرف مى زنيم، زيرا هنوز فرهنگ يك مفهوم انتزاعى و غيرعينى براى 
ما دارد. فرهنگ مرغ عروسى و عزا نيست كه به هر شكلى مى خواهيم 
به خورد ميهمانان بدهيم اين برخورد غيراصولى با مقوله فرهنگ، قطعا 
خشــت ها را كج خواهد گذاشــت. البته نه خشتى كه كج شود و برج 

پيزا از توى آن دربياد. 
«ديوتيســالوى» كه خشــت اول برج پيزا ايتاليا را گذاشت فكرش را 
نمى كرد صد سال بعد «بونانو پيزانو» هم موفق به پايان رساندن ساخت 
برج نخواهد شــد، زيرا راه حلى براى صاف شــدن برج نداشت و نفر 
بعدى هم نتوانســت. همين مداومت در ساخت برجى كه اميدى براى 
ســرپا ايستادن ندارد سبب يكى از شــاهكارهاى معمارى جهان شده 
است و حتى پيش بينى فرو ريختنش در 60 سال بعد سبب نشده دست 

از مرمت و... بردارند. 
هرچند قياس خوبى نيست اما برج فرهنگ همدان بسيار بلند باالتر از 
55 متر ارتفاع برج پيزاست. در هر گوشه و كنارش آن قدر خط اسليمى 
و فّر شــكوه ريخته اســت كه نيازى به تكيه به گنجنامه، تپه هگمتانه، 
گيان و... نيست كه اينها به تنهايى براى پُز دادن و كيفور شدن در سطح 

بين الملل كافى است. 
اين همــه موازى كارى تنها خاصيتى كه دارد مى شــود كم كارى ها را 
انداخت دوش ديگرى، يا هركس نقدى كرد به چشم غر زدن بى خود 
نگاهش كنيم. بدون شــك اين موازى كارى ها مى شود قوز باالى قوز، 
به طورى كه هر روز مى بينيم نكته اى به طنز، گزند و... در فضاى مجازى 
دست به دست شــود. موازى كارى يك جور رانت در خودش ايجاد 
كرده اســت كه هر نهاد افراد و هنرمندان نزديك به فكر خود را جذب 
مى كنند تا نگرش و نگاه خاص آن نهاد را تبلغ كنند و بعد مى پرســيم 

چرا فرهنگ رسمى كشور ريزش دارد؟
كجاى دنيا را ســراغ داريد كه يك فرهنگ رســمى داشــته باشند كه 
از رســانه ملى پخش مى شــود و يك فرهنگ عمومى كه در خيابان ها 
ديده مى شــود و يك فرهنگ خصوصى كــه مخصوص چهارديوارى 
خانه افراد اســت. اين تضــاد و تناقض رفتــارى را نهادينه مى كند و 
رعايت نكردن اين خطوط به هنجارشــكنى تعبير مى شــود و مهندسى 

فرهنگ فقط براى روى كاغذ جواب مى دهد.

■ دوبيتى باباطاهر 
نذونم لوت و عريانم كه كرده                                     خودم جالد و بيجونم كه كرده
بده خنجر كه تا سينه كنم چاك                               ببينم عشق بر جونم چه كرده
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

خير دنيا و آخرت با دانش و شّر دنيا و آخرت با نادانى است.     
[بحاراألنوار، ج1، ص 204، ح 23]

مريم مقدم »
 اين موارد از موضوعات مطرح شــده در نشست 
خبرى مديركل هواشناســى همدان با خبرنگاران در 

روز گذشته بود.
مديركل هواشناسى استان همدان گفت: بارش هاى اين 
استان در هم سنجى با سال گذشته به صورت ميانگين 21 
درصد كاهش و نسبت به بلند مدت 31 درصد افزايش 
داشته است. از ابتداى سال آبى جارى (يكم مهر 1398) 
تا پايان خرداد امسال به صورت ميانگين 440 ميلى متر 

بارش در نقاط مختلف استان ثبت شده است.
ســعيد باقرى با بيان اينكه ميانگين دماى هواى اين 
استان در هم ســنجى با بلندمدت 0/3 درجه افزايش 
داشته است، اظهار كرد: احتمال 10 درصد خطا براى 

پيش بينى هاى 72 ساعته در نظر گرفته شده است.
پيش بينى هــا به صــورت 3 روزه و اقليمى (3 ماهه) 
انجام مى شــود، امسال فصل تابســتان در اين استان 
بارندگى زيــادى نداريم و بارش هــاى كم حجم به 

صورت محلى در اين فصل پيش بينى مى شود.
وى افزود: تابســتان امســال دما به ميزان يك درجه 
ســانتى گراد نســبت به بلندمدت افزايــش مى يابد. 
باران هاى پاييزى امســال در هم ســنجى با سال هاى 
گذشــته ديرتر آغاز مى شــود. وى به روزهاى كرونا 
اشــاره كرد و گفت: كرونا رفت وآمدها و كارخانه ها 
را به حالت نيمه تعطيل درآورد و حاال با اين اوصاف 
گويى زمين نفس مى كشد. اگر اين شرايط ادامه پيدا 

كند وضعيت اقليم جهان بهتر خواهد شد.
وى در ادامه به ميزان بــاالى آمار روزهاى آلوده در 
همدان در ســال گذشته اشاره كرد  و گفت: اعدادى 
كه سال گذشته محيط زيســت درباره آلودگى هواى 
همدان اعالم كرد نادرســت بود، زيرا بررسى شرايط 
موجود و ديد افقى نشان داد اين اعداد با آمار هاى ما 
منطبق نيست. در اين زمينه پيشنهاد جابه جايى دستگاه 
پايش هوا به محيط زيست داده شد و از آن پس اين 
دســتگاه از ميدان پروانه ها به بيمارستان بعثت شهر 

همدان انتقال پيدا كرد. 
همــدان  هواشناســى  مديــركل   
گفــت: تمام داده هاى هواشناســى 
در هر ســاعت به روز و اطالعات 
تهك  ســامانه  مى شــود.  رصد  آن 
(توســعه هواشناســى كاربــردى) 
به تازگى در همدان راه اندازى شده 
است و اطالعات هواشناسى را در 
اختيار مشاغل و جامعه هدف قرار 

مى دهد.
باقرى با بيان اينكه اين سامانه در همدان آغاز و بيشتر 
در بخش كشاورزى هدف گذارى شده است، افزود: 
اين ســامانه براى بخش هاى حمل و نقل، عمران و 

ديگر ساختارهاى جامعه نيز عملياتى مى شود.
مديــركل هواشناســى همدان عنوان كرد: ايســتگاه 
هواشناسى كشــاورزى اكباتان يكى از برجسته ترين 
ايســتگاه هاى كشور است كه اطالعات را به صورت 

ساالنه براى توسعه كشاورزى رصد 
مى كنــد. 3 هزار و 500 كشــاورز 
در اين ســامانه ثبت نــام كردند و 
اطالعات براى آن ها ارسال مى شود.

باقرى گفت: تجهيزات ايستگاه هاى 
هواشناســى همدان به روز اســت 
و از اطالعــات مراكز پيش بينى به 

صورت دقيق بارگذارى مى شود.
اســتان  هواشناســى  مديــركل 
همدان با اشــاره به اهميت اخبار هواشناسى براى 
بخش هاى متعدد گفــت: تمام پروازهاى فرودگاه 
همدان بر اســاس اطالعات اداره كل هواشناسى 
انجام مى شــود. 10 ايستگاه ســينوپتيك (همديد؛ 
اصطــالح تخصصى هواشناســى) داريم كه تمام 
اطالعات هواشناسى را در اختيار ما قرار مى دهد. 
6 ايســتگاه اقليمى و 88 ايستگاه باران سنجى نيز 

در اين استان فعال هستند.

وى يادآور شد: استان همدان رادار هواشناسى ندارد 
و اگر اعتبار آن تأمين شــود تا سال آينده اين سامانه 
در همدان راه اندازى مى شود. خاصيت اين رادار اين 
اســت كه اطالعات كوتاه مدت هواشناسى را براى 2 
ساعت آينده به صورت خيلى دقيق پيش بينى مى كند.

وى افزود: تمام برنامه هاى پيش بينى وضعيت جوى، 
اطالعات خود را از ايستگاه هاى هواشناسى دريافت 
مى كنند. پيش بينى هاى هواشناسى به صورت روزانه 
حتى در روزهاى تعطيل براى 262 اداره، دســتگاه و 

ارگان مختلف ارسال مى شود.
گفتنى اســت  پيش بينى هاى بلندمدت 30 سال آينده 
نشان مى دهد ميزان بارش ها در منطقه همدان كاهش 
و ميانگين دماى هــوا در اين منطقه افزايش مى يابد. 
مردم مى توانند با برقرارى ارتباط با سامانه «هواگو» و 
تماس با شماره تلفن 134 و همچنين پايگاه اينترنتى 
sinamet.ir از آخرين وضعيت جوى اســتان با 

خبر شوند.

پاييز همدان امسال ديرتر آغاز مى شود 

آمار از روزهاى آلوده 
سال 98 درست نيست

■ امسال پاييز ديرتر آغاز مى شود؛ همدانى ها مهر و آبانى كم بارش را پيش روى دارند. 
■ كرونا رفت و آمدها و كارخانه ها را به حالت نيمه تعطيل درآورد و حاال با اين اوصاف گويى زمين نفس مى كشد. 

■  سامانه تهك (توسعه هواشناسى كاربردى) به تازگى در همدان راه اندازى شده است
■ اعدادى كه سال گذشته محيط زيست درباره آلودگى هواى همدان اعالم كرد نادرست بود

زهرا زنگنه »
 شــكل گيرى شهردارى منطقه مركزى همدان در 

دستور كار مديريت شهرى شهر قرار گرفت. 
بــر اســاس تصميم گيرى هاى اخيــر در اين زمينه، 
اهداف تشكيل شــهردارى منطقه مركزى؛ مديريت 
واحد شهرى از حيث خدماتى و كاربرى، نگاه ويژه 
به بازار كه شاكله اصلى شهر است، زنده نگهداشتن 
تفكــر حفظ، احيا و بازآفرينى آثــار تاريخى، ايجاد 
فضاهــاى بوم گــردى، رونق گردشــگرى و درآمد 

حاصل از اين صنعت است. 
از ديگر اهداف مى توان به بازسازى و احياى بناها، 
برقرارى ايمنى و پدافند غيرعامل در قسمت مركزى 
شهر و شناسايى نقاط حادثه خيز در قسمت مركزى 

همدان اشاره كرد. 
 شهردارى مركزى و اصناف 

در اين زمينه جلسات متعددى در حوزه هاى مختلف 
برگزار شــده اســت، اين بار بر حسب دستورالعمل 
صادر شده از ســوى وزارت كشور براى مديريت 
شهرها جلســه اى با حضور مدير پيگيرى شهردارى 
منطقه مركزى همدان و اعضاى هيأت مديره صنوف 
شــهر همدان برگزار شد و شــكل گيرى شهردارى 
منطقه مركزى همدان با اهــداف كلى احيا و حفظ 
بافت تاريخى و ســامان دهى به كسبه و بازار مورد 

بررسى قرار گرفت. 
مدير پيگيرى شهردارى منطقه مركزى همدان در اين 
نشســت گفت: ميدان مركزى همدان به عنوان هسته 
اصلى و مركزى شهر است و گسترش شهر همدان 

از اين منطقه بوده است. 
حميدرضا طبى مســرور بيان كرد: از نظر جمعيتى ما 
به حدى نرسيده ايم كه يك منطقه جديد ايجاد كنيم 
و مجوز اين منطقه را به اين دليل به همدان داده اند 
كه هم بازار همدان در هسته مركزى آن است و هم 

اين قسمت قدمت چندهزار ساله دارد. 
وى با بيان اينكه وزارت كشــور با چند هدف اعالم 
كرده كه هسته تاريخى و بافت تاريخى شهرها بايد 
جدا شــود، بيان كرد: اين مــورد از حيث مباحث 
ساخت وساز، مرمتى، فرهنگى، اجتماعى و معيشتى 

مهم است. 
  شهردارى جديد 

يك شهردارى ويژه است
طبى مســرور با اشــاره به اينكه شــهردارى جديد 
يك شــهردارى ويژه اســت، افزود: اين شهردارى 
ويژگى هاى خاصى دارد و هسته مركزى همدان كه 
مدعى هســتيم قدمت چند هزار ســاله دارد، تحت 
مديريت 4 منطقه است و مديريت واحدى ندارد و 
همين موجب چالش اصناف و تفاوت در مديريت 

آنها شده است. 
طبى مســرور هدف اصلى از تشكيل اين شهردارى 
را مديريت واحد هســته مركزى شهر عنوان كرد و 
گفت: براى محدوده اين شــهردارى 4 گزينه ارائه 
شده است كه نخستين گزينه رينگ اول است كه از 
ميدان مركزى شهر تا آرامگاه، چهارراه تختى، ميدان 
هگمتانه، ميــدان عين القضات و در نهايت به ميدان 

امام زاده عبدا... مى رسد. 

گزينه دوم براى محدوده اين منطقه، ميدان مركزى، 
آرامــگاه بوعلى، ميدان جهــاد و در نهايت خيابان 
پذيرايى اســت، كه ميراث فرهنگى روى آن تمايل 
بيشــترى دارد و 80 تــا 90 درصــد بافت تاريخى 

همدان را دربر دارد. 
ــد  ــوژى باي ــرات تكنول ــه تفك ــان اينك ــا بي وى ب
ــد از حفــظ و  ــا نباي وارد فضــاى شــهرى شــود ام
ــد،  ــل ش ــى غاف ــاختمان هاى تاريخ ــدارى س نگه
افــزود: بايــد يــك اتــاق فكــر بــا حضــور اصنــاف 
تشــكيل شــود تــا تمــام مشــكالت بررســى شــود 
و بــه اهــداف خــود بــراى تشــكيل ايــن شــهردارى 

برســيم. 
 ايجاد امنيت كاربرى، اجتماعى و شغلى

وى رويكــرد ايــن شــهردارى را مشــاركت دانســت 
و اظهــار كــرد: به دليــل وجــود مشــكالت ترافيكى، 
ــهر و  ــش ش ــن بخ ــب از اي ــداز مناس ــود باران نب
ــت  ــرعت و كيفي ــب، س ــاى مناس ــود پاركينگ ه نب
ــه  ــرده اســت ك ــدا ك ــات شــهرى كاهــش پي خدم
هميــن ســبب شــده يكــى از اهــداف تشــكيل ايــن 
شــهردارى افزايــش اثربخشــى و كيفيــت مديريــت 

شــهرى باشــد. 
طبى مســرور افزايــش وابســتگى اقشــار مختلف 
و افزايــش انســجام فرهنگى و دينــى را از ديگر 
اهداف اين شــهردارى برشمرد و افزود: بيشترين و 
قديمى تريــن مراكز دين ى، مذهبــى و تاريخى در 
منطقه مركزى قرار دارد و در خدمات شهرى به اين 
اماكن كمتر رسيدگى شــده است كه با تشكيل اين 

شهردارى رسيدگى ها بيشتر خواهد شد. 
مدير پيگيرى شــهردارى منطقه مركزى همدان در 
ادامه افزود: شــهردارى منطقه مركزى همدان وظيفه 
ايجاد امنيت كاربرى، اجتماعى و شــغلى را در اين 

منطقه برعهده خواهد داشت. 
به گفته وى، اگر شــهردارى مركزى همدان با توجه 
به سياســت  هاى جديد وزارت كشور شكل بگيرد؛ 
همدان پس از اردبيل و تبريز ســومين شهرى است 
كه با سياســت هاى جديد، شهردارى مركزى را راه 

انداخته است. 
 گردشگرى و شهردارى مركزى 

طبى مســرور ادامه داد: طرح تفصيلى شهر در حال 
ابالغ است و وسعت شهردارى هاى 4 منطقه به دليل 
اضافه شدن روســتاها افزايش مى يابد و همين امر 
سبب افزايش زمين و كاهش قيمت مسكن مى شود. 
مدير پيگيرى منطقه مركزى همدان با اشاره به اينكه 
توريســت هاى خارجى بيشــتر براى تاريخ همدان 
مى آيند نــه تكنولوژى آن گفت: تا چند ســال اين 
شهردارى مصرف كننده اســت و درآمدى نخواهد 
داشــت ولى پس از چند ســال قطعــا درآمدزايى 

خواهد داشت. 
وى بــا تأكيد براينكــه يك اتاق فكــر با همكارى 
شهردار و اعضاى شورا قرار است تشكيل شود، بيان 
كرد: معرفى زمين هاى جديد و كاهش قيمت زمين 
و مســكن، اعمال سياســت هايى براى مهاجرپذير 
شــدن همدان، تالش بــراى افزايــش جمعيت و 
مقياس شهر، برطرف شــدن حمل ونقل و ترافيك، 

ساخت پاركينگ عمومى، تعريف فضاهاى خدماتى، 
رســتوران ها، هتل ها، ميهمانســراها، ميهمانپذيرها، 
سرويس هاى بهداشــتى و فضاهاى عبادى از ديگر 

اهداف شكل گيرى شهردارى منطقه مركزى است. 
ــاى  ــه انته ــت فروش  ها ب ــال دس ــرور انتق طبى مس
ــت و  ــت مرم ــدن وضعي ــان، بهترش ــان اكبات خياب
ــر  ــدى از نظ ــاز و بهره من ــاخت و س ــط س ضواب
افــراد مؤثــر در ايــن شــهردارى را نيــز مــورد تأكيد 
ــگر در  ــش گردش ــراى افزاي ــزود: ب ــرار داد و اف ق
قســمت مركــزى شــهر الزم اســت فضاهــاى جديد 
در منطقــه مركــزى همــدان مثــل رســتوران ، هتــل  و 

ــود.  ــف ش ــان  تعري هتل آپارتم
 مزاياى شكل گيرى شهردارى 

منطقه مركزى براى اصناف 
نماينده اتاق اصناف همدان هم درباره شــكل گيرى 
شــهردارى مركزى همــدان اظهار كرد: ســال هاى 
زيادى است كه بازار فراموش شده است و هر زمان 

كه به وجود ما نياز باشد از بازار ياد مى شود. 
احمد گازرانى با بيان اينكه بازارى ها با مشــكالت 
زيادى دست و پنجه نرم مى كنند، گفت: شكل گيرى 
اين شــهردارى براى اصناف و بازار همدان مزاياى 
زيادى دارد، چون بازار همدان توســط 4 شهردارى 
اداره مى شــود و همين امر هميشه يك مشكل براى 

بازاريان بوده است. 
وى با بيان اينكه برخى قسمت هاى بازار كه از قديم 
مخروبه شده اســت و ســازمان هاى مربوطه اجازه 
ساخت وســاز به آنها نداده اند امــروزه محل تجمع 
معتادان شــده اســت و يك خطر بزرگ براى بازار 
اســت، گفت: همدان پايتخت تاريــخ و تمدن ايران 
است و فرهنگ زيادى را در خود دارد كه اين فرهنگ 
از بازار سرچشــمه مى گيرد چون بازار چشــم يك 
مجموعه است و هر گردشــگر زمانى كه وارد شهر 

مى شود اول وارد بازار مى شود. 

تشكيل شهردارى منطقه مركزى همدان در دستور كار مديريت شهرى

هسته تاريخى شهر صاحب شهردارى مى شود 
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