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بازگشايى 
باشگاه هاى 
ورزشى 
ترديد ميان 
ماندن و رفتن

 كارخانه 
مس رزن 
امسال به 
بهره بردارى 
مى رسد

قيمت 
گوشت منجمد 
به 58 هزار 
تومان رسيد

مداخله 
در انتصابات 
مديران 
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تداوم مبارزه هاى ناموفق!
 1- پس از انقالب اســالمى در راستاى 
سالم سازى فضاى جامعه و صيانت و ايجاد 
فضاى پاك مبارزه در حوزه هاى گوناگون 
در دســتور كار قرار گرفت. با اين دستور 
كار، كميته ها و ســتادهاى بســيارى براى 

كنترل و مبارزه شكل گرفت...

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمدحسين مرادى 

مديريت و كاركنان آموزش و پرورش شهرستان رزن

مديركل محترم نوسازى، توسعه 
و تجهيز مدارس استان همدان 

مبناى  و  مديران  خصلت  كاردانى  و  درايت 
بر  اليق  افراد  نشاندن  براى  بزرگان  انتخاب 

مسند مديريت است.
در  حضرتعالى  انتصاب  بدينوسيله  احترام  با 
تهنيت  و  تبريك  صميمانه  را  جديد  سمت 
الهى  الطاف  پناه  در  است  اميد  نموده  عرض 
در راه خدمت همواره موفق و سربلند باشيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس محمدحسين مرادى 

اداره آموزش و پرورش و مجمع خيرين مدرسه ساز 
شهرستان كبودراهنگ 

مديركل محترم اداره نوسازى،توسعه 
و تجهيز مدارس استان همدان

با كمال مســرت انتصاب شايسته جنابعالى كه 
نشان از توانمندى شــما مى باشد را صميمانه 
تبريك عرض نموده و توفيقات روز افزونتان را 

از خداوند متعال خواستاريم.
و همچنيــن از خدمات ارزنــده جناب آقاى 
مهندس تيمــورى در زمان تصدى كمال تقدير 

و تشكر را داريم.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

 مهندس محمد حسين مرادى

رياست و كاركنان اداره آموزش و پرورش 
منطقه خـزل

انتصاب شايسته جنابعالى به عنوان 
مدير كل محترم اداره 

نوسازى ،توسعه و تجهيز 
مدارس استان همدان 

را تبريك و تهنيت عرض نموده ،اميد 
است در سايه ايزد متعال همواره پيروز و 

سربلند باشيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس على اصغر زبردست

بازرگانى حبيب ا... طالبى

رياست محترم اتاق بازرگانى 
استان همـدان 

انتخــاب شايســته حضرتعالــى را به ســمت 
ــترك  ــى مش ــاق بازرگان ــس ات ــب رئي ناي
ايــران و ســوريه صميمانــه تبريــك و 
ــت در  ــد اس ــوده، امي ــرض نم ــت ع تهني
ــروز و  ــواره  پي ــى هم ــاف اله ــايه الط س

ــيد. ــربلند باش س

تبريك و تهنيت

روابط عمومى اداره كل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس استان همدان 

چهل و پنجمين سالروز تأسيس سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس گرامى باد 

جناب آقاى 

مهندس محمدحسيـن مـرادى 
انتصاب شايسته شما به سمت 

مديركل محترم اداره نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس استان همدان 
را تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد است در سايه ايزد منان پيروز و سربلند باشيد.

همچنين از خدمات ارزنده جناب آقاى مهندس فرزاد تيمورى در زمان تصدى كمال 
تقدير و تشكر را داريم.

نماينده جامعه كليميان در مجلس از مقبره استر و مردخاى بازديد كرد 

هيچ گونه خسارتى به مقبره وارد نشده است
راهپيمايى روز قدس نامعلوم 

نماز فطـر 
در مساجد برگزار مى شود

29 درصد تا پايان راه 
يك پروژه عمرانى در همدان

پاركينگ 
«آقاجانى بيگ» 

چشم انتظار 
افتتاح

 ■ 5 سال از كلنگ زنى 
طرح گذشت

شناسايى 30 فرصت سرمايه گذارى  
در همـدان
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 مركز خدمات ســرمايه گذارى اســتان اقدام به احصاى 30 مورد فرصت هاى سرمايه گذارى و تهيه گزارش هاى 
مطالعات، امكان سنجى و پيش امكان سنجى به زبان هاى فارسى و انگليسى براى ارائه به سرمايه گذاران كرده است.
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يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

تداوم مبارزه هاى ناموفق!
 1- پس از انقالب اسالمى در راستاى سالم سازى فضاى جامعه و 
صيانت و ايجاد فضاى پاك مبارزه در حوزه هاى گوناگون در دســتور 

كار قرار گرفت.
با اين دســتور كار، كميته ها و ستادهاى بسيارى براى كنترل و مبارزه 
شــكل گرفت كه برخى با تغييرات و برخى به شكل اوليه كار خود را 

همچنان ادامه مى دهند.
2- آنچه امروز در گام دوم انقالب اهميت دارد ضرورت بررســى و 
آسيب شناسى اقدامات انجام شده در هر حوزه مبارزه است تا مشخص 
شود چرا هرچه به ظاهر مبارزه شديدتر شده، توفيقات كمترى حاصل 

شده است؟
 اين بررسى ضرورتى اجتناب ناپذير است تا سيستمى كه پاسخگوى 
نيازها و حالل مشكالت نيست، اصالح و نوسازى و بهينه سازى شود.

3- چند وقتى است ضرورت توجه به سبك زندگى ايرانى و اسالمى 
بــا تأكيد مقام معظم رهبرى موردتوجه قــرار گرفته و همه بر اعمال 

مختصات اين سبك در زندگى خود، نظر دارند.
اين توجه به دليل اين اســت كه مبارزه ها و مقابله ها با موفقيت همراه 
نبوده و در عمل سبك زندگى ايرانى را تغيير داده است و اين سبك از 

فرهنگ ايرانى و اسالمى كمتر برخوردار است.
4- در دولت دوازدهم فعاليت براى كاهش آسيب هاى اجتماعى آغاز 
شد، فعاليتى كه رهبر معظم انقالب آغاز آن را 20 سال ديرتر ارزيابى 

كرده اند و خواستار سرعت بيشتر در اين زمينه شده اند.
در واقع اين توجه دولــت به دليل آن بوده كه مبارزات در حوزه هايى 
نه تنهــا براى جامعه صيانت ايجاد نكرده بلكه با افزايش آســيب هاى 

اجتماعى، جامعه را در وضعيت خطرناكى قرار داده است.
5- جامعه ايران، گرفتار افراد ســودجويى است كه در هر دوره اى با 
سودجويى از كااليى، به دنبال منافع شخصى خود مى روند و هر چقدر 

هم با آنها مبارزه مى شود، فايده آن ديده نمى شود.
اگر سلطان بازارى اعدام مى شود، سلطان هاى ديگرى رشد مى كنند كه 
سلطان پيشين نزد آنها شاهزاده هم نبوده است تا چه برسد به سلطان!

6- از ماســك، دستكش، ســكه، خودرو، زمين و ساختمان تا قند و 
شكر و برنج و ... هم بازار مبارزه با احتكار را گرم كرده اند و هم بازار 
مبارزه با گران فروشى را، اما در عمل احتكار در هر دوره اى به شكلى 
ديگر انجام شــده و گران فروشى هم با توجيهاتى همراه و قيمت روز 

بازار عنوان شده است.
در زمينه مبارزه با مواد مخدر نيز شيوه هايى چون اولويت دهى به درمان 
و بيمار دانستن معتاد و ... در پيش گرفته شده اما حجم مواد مصرفى، 
تنوع آن و قاچاق فروشــان كاهشى نداشــته اند و روزبه روز بر تنوع و 

فعاالن اين بازار ناسالم افزوده شده است.
7- مبارزه با گرانفروشــى، احتكار، قاچــاق كاال، قاچاق ارز، قاچاق 
خودرو، مواد مخدر و... هزينه زيادى را براى مردم و مملكت داشــته 
و همچنان اين مبارزات با شدت بيشتر ادامه دارد اما اكنون بايد درباره 
نتيجه بخشى آنها و همچنين آسيب شناسى و بازسازى و نوسازى آنها 

اقدام شود.
وقتى درحالى كه مبارزه انجام مى شود، اين اقدامات ناسالم اقتصادى و 
اجتماعى افزايش مى يابد، حتما جايى از كار مى لنگد و نيازمند اصالح 
است و اگر اين اصالح انجام نشود و براى نتيجه بخشى اقدامات فكرى 

نشود، تداوم اين مبارزات چندان رضايت بخش نخواهد بود.

دانشجويان بوعلى، مجاز به حذف ترم شدند
 معاون آموزشى و تحصيالت تكميلى دانشگاه بوعلى سينا از مهيا شدن شرايط حذف 
اضطرارى براى دانشــجويان دانشگاه بوعلى خبر داد،  به طورى كه دانشجو مى تواند بدون 

درنظر گرفتن تعداد واحدهاى باقيمانده 2 درس خود را حذف كند.
دكتر حسن سارى خانى در گفت وگو با ايسنا، درباره بازگشايى دانشگاه ها، با تأكيد بر اينكه 
دانشگاه ها تعطيل نشــده و فقط آموزش مجازى جايگزين آموزش حضورى شده است، 
اظهار كرد: براى آغاز تدريس حضورى در دانشــگاه ها نياز به دستورالعمل وزارت علوم 

داريم كه تا اين لحظه چنين خبرى به صورت رسمى براى ما منتشر نشده است.
وى درباره تغيير تقويم آموزشــى بيان كرد: زمان برگــزارى امتحانات از تغييرات تقويم 
آموزشى است كه براى تعيين زمان دقيق آن منتظر دستورالعمل وزارتخانه هستيم؛ عالوه 

بر آن شرايط حذف اضطرارى مهيا شده است، به طورى كه دانشجو مى تواند بدون درنظر 
گرفتن تعداد واحدهاى باقيمانده 2 درس خود را حذف كند.

سارى خانى درباره نحوه برگزارى امتحانات مطرح كرد: ارزشيابى مستمر هميشه در قالب 
ميان ترم و آزمون در هر ترم وجود داشته است و اهداف آن جداى از امتحانات پايان ترم 

است و نمى تواند جايگزين مناسبى براى آن باشد.
وى ادامه داد: در تالش هســتيم تا حد امكان امتحانات به صورت حضورى برگزار شود، 
زيرا امتحانات مجازى به زيرســاخت نياز دارد و برخى دانشــجويان هم به دليل نداشتن 

امكاناتى از قبيل رايانه و اينترنت، زمينه پيوستن به برنامه امتحانى آنالين را ندارند.
ســارى خانى تصريح كرد: اگر تغيير از آموزش مجازى به حضورى وجود داشــته باشد 
براى دروس تئورى، يك جلســه رفع اشكال و براى دروس علمى تكميل دوره آموزشى 

است، به طورى كه دانشجويان فقط 4 جلســه اين دروس را گذرانده اند و بايد 16 جلسه 
آنها كامل شود. وى درباره نحوه پرداخت شهريه توسط دانشجويان روزانه اى كه سنوات 
دارند نيز گفت: طبق تصميمى كه در هيأت امناى دانشــگاه گرفته شده، پرداخت شهريه 
دانشجويان به صورت ترمى است. تصميم گيرى در اين زمينه در حيطه اختيارات معاونت 
آموزشى نيست اما تعدادى مزاياى مالى براى دانشجويان از هيأت امنا درخواست داده ايم 
كه هيأت امنا اواخر خرداد يا اوايل تيرماه با كميســيون مربوطه جلســه برگزار كرده و در 

اين باره تصميم گيرى مى كنند.
معاون آموزشــى و تحصيالت تكميلى دانشگاه بوعلى سينا درباره كالس هاى حضورى 
دانشجويان مقطع دكترى نيز اظهار كرد: در دانشگاه بوعلى فقط 250 نفر دانشجوى دكترى 

كالس آموزشى دارند و مابقى فقط پژوهش هاى آنها باقيمانده است.

راهپيمايى روز قدس نامعلوم 

نماز فطر 
در مساجد برگزار مى شود

كرونا به كجا مى بردمان 
مهدى ناصرنژاد»

 دغدغــه آب و نان برايمان كم نبود، كرونا هم اضافه شــد! حال 
خواهى نخواهى كرونا جزو آمارهاى روزانه مان شــده است و گوشه 
دلمان جا خوش كرده اســت و ما هم كار زيادى نمى كنيم اگر زياد از 
كرونا مى نويســيم، باشد كه مردم يادشــان بماند كرونا هست و با ما 
زندگــى مى كند. اما اين را هم مى دانيم كه دنيا و هرچه در او هســت 

بى وفا است و اين نيز بگذرد! 
 دير يا زود شــر اين كرونا از ســر مردم دنيا كم مى شود و روزى را 
خواهيــم ديد كه هيچ اثرى از اين بالى منحوس نيســت و زندگى ها 
همچنان جارى اســت اما اگــر بعد از كرونا دريابيم كه راه و رســم 
زندگى هــا هيچ تغييرى نكرده اســت و آدم ها هم، خــوب يا بد در 
بينش هايشان باقى مانده اند، پس از اين آمدن و رفتن چه سود!؟ كرونا 
هرچه بود و هرچه هست، بى گمان بزرگ ترين فاجعه قرن است، مگر 
اينكه خالف آن ثابت شــود و خداى ناكــرده بزرگتر ديگرى را براى 
مردم بى گناه بســازند! به هرحال حقيقت خلقت اين اســت كه بناى 
هيچ خير و شــرى تاكنون پايدار نمانده اســت و تنها وجه اشــتراك 
خير و شــر همين پايدار نبودن هر كدام است و ياد كردن و نام بردن 
از خير شــر و نيك و بد در تاريخ و كتاب ها هم فقط براى اين است 
كه شــايد مايه عبرت بشريت باشد! هزاران حادثه بزرگ و تاريخ ساز 
نظير واقعه عاشوراى حسينى(ع) شهادت امام على(ع) ظهور و سقوط 
كشورگشــايان و خونخواران ادوار تاريخ هم فقط براى عبرت بشر و 
فــرق بين حق و باطل و بلكه تغيير راه غلط حكومت هاى مســتبد و 
ظالم به نســل ها منتقل مى شود. دريغا كه بشريت كمتر از تاريخ درس 
مى گيرد و دايم راه اشتباه و خودخواهانه خويش مى رود، زيرا اگر عاقل 
بوديم در اين فرصت بزرگ و شــايد تكرار نشدنى كرونايى كه دنيا را 
بى هيچ تبعيض و دسته بندى و خودى و غيرخودى به يكسان قضاوت 
و عدالت مى كند، به خودمان مى آمديم و دلبســتگى هايمان به زندگى 
را اصالح مى كرديم. واقعيت اين است كه كرونا هيچ تحولى در درون 
مــا ايجاد نكرد و آنكه از اول خوب بود در اين قائله خوبى كرد و آن 
كس هم كه ذات بدى داشت نيش خود را فرو كرد، در جنگ با كرونا 
هركس در هر وظيفه اى كه بود و هست به اقتضاى ذات پاك خود به 
بيمار و نيازمنــد كمك كرد و همين آدم هاى خوب بودند كه فراتر از 
وظيفه هم مايه گذاشتند و به داد مردم رسيدند و متأسفانه آدم هاى بد 

هم خود را به كوچه (على چپ) زدند.
كرونا درد بزرگى بود و اگرچه خدمتگزاران واقعى را به مردم معرفى 
كرد اما بســيارى پاكدالن هم كه با هر طريقى پاد زهرى شــدند براى 
بى اثر ســاختن زهر كرونا در جان و زندگى بيمار و غيربيمار، وليكن 
يا اصال ديده نشدند يا خيلى كم در معرض شناخت و قضاوت افكار 
عمومى جامعه قرار گرفتند. اين پاكدالن قطعاً با خدا معامله داشتند و 
اگر نباشند چنين ســوداگرانى در اليه هاى اجتماعى، جامعه در همان 

اركان خود سست خواهد شد و دير يا زود فرو خواهد ريخت!

1- فراكســيون 70 نفره زاگرس نشــينان به حواشى ايجادشده درباره 
افطارى اين فراكسيون واكنش نشان دادند. گويا آنها الكچرى بودن اين 
افطارى را رد كرده و گفته اند شــام كوبيده بوده كه الكچرى محسوب 
نمى شــود! گفتنى اســت اين افطارى در فضاى مجازى تالشى براى 
معرفى و حمايت از مصرى به عنوان نايب رئيس مجلس يازدهم اعالم 

شده است.
2- ايرانى ها همچنان از ســفر پرهيز دارند. گويا رزرو هتل ها و مراكز 
اقامتى استان براى تعطيالت عيد فطر انجام نشده و خالى است. گفتنى 
اســت مصرف بنزين در كشور به دليل اصلى پرهيز از سفر بيش از 50

ميليون ليتر در روز كاهش داشته است.
3- از بازگشــايى مدارس استقبال نشده اســت. گويا معلمان در 
مــدارس حضور يافته امــا دانش آموزان كمتر براى رفع اشــكال 
مراجعه كرده اند. گفتنى اســت ســود اين بازگشايى براى مدارس 
غيرانتفاعى بوده تا به اين بهانه شــهريه هاى پرداخت نشــده را از 

كنند. جمع آورى  والدين 
4- برخى مديران هنوز كرونا را جدى نگرفته اند. گويا اين دســته از 
مديران به رعايت دستورالعمل ها به ويژه رعايت فاصله گذارى اهتمامى 
ندارند. گفتنى است تصاويرى از جلســاتى در استان منتشر شده كه 

جمعى از مديران بدون رعايت فاصله در كنار هم نشسته اند.
5- كرونا بر انتخابات رياســت جمهورى 1400 تأثير گذاشته است. 
گويا برخى تحليل گران با دســتمايه قــرار دادن كرونا، رئيس جمهور 
آينده را پزشك مى دانند. گفتنى است در اين تحليل شانس پزشكيان، 
نائــب رئيس مجلس دهم و نمكى، وزير بهداشــت براى رياســت 

جمهورى افزايش مى يابد.

 بــا اينكه در آســتانه روز قدس و عيد فطر 
قرار داريم امــا همچنان برگزاري راهپيمايى به 
شكل سال هاى گذشــته و نماز عيد در مصلى 
همــدان، يكى از نگراني هــاي موجود در بين 
مردم و پزشكان براى شيوع مجدد بيمارى كرونا 

به شمار مى رود.
با اينكه در كشور 218 شهر وضعيت سفيد دارند 
امــا در بين آن ها نام همدان ديده نمى شــود و 
همين اتفاق دليل اصلى برگزار نشدن راهپيمايى 

قدس در استان عنوان شده است.
 پــس از افزايش رونــد صعــودى كرونا در 
همدان، بســيارى از تجمعات مذهبى از جمله 
برپايــى نماز جمعــه تحت تأثير قــرار گرفت 
و سبب شــد تا پايان بيمارى، تعداد زيادى از 
مراســمات مذهبى به صورت مجــازى و يا با 
رعايت فاصله گذارى هاى اجتماعى برگزار شود 
حاال هم كه در آســتانه عيد فطر قرار گرفته ايم 
مســتند بر تصميمات ستاد ملى مبارزه با كرونا 
راهپيمايي روز قــدس و تجمعات، در مناطق 
ســفيد به صورت تجمع در محل نماز جمعه ها 
برگزار خواهد شد كه متأسفانه به دليل وضعيت 
هشدارگونه بيمارى در اســتان، همدان از اين 
قاعده مستثنى است. بر همين اساس نماز عيد 
فطر به صورت تجمعات مرســوم هر ســاله در 
مصلي همدان برگزار نمى گردد و مقرر شــده 
اســت تا با رعايت اصول بهداشتي در مساجد 

نماز عيد فطر برگزار خواهد شد.

اين شــرايط درحالى رقم مى خورد كه فرماندار 
همــدان در گفت و گو با همدان پيام گفت: بنا بر 
مصوبه ســتاد ملى مقابله با كرونا مراســم روز 
جهانى قدس تنها در شــهرهايى كه وضعيت 
ســفيد ازنظر كرونا دارند برگزار خواهد شــد 
كه اين وضعيت شــامل همدان نمى شــود در 
همين راستا نماز عيد فطر نيز در مصلى برگزار 
نخواهد شد و تنها در مساجد و آن هم با رعايت 

دستورالعمل هاى بهداشتى خواهد بود.
حسين افشارى با اشــاره به اينكه روند كند 

پيشرفت ويروس كرونا در همدان اتفاق افتاده 
اســت، افزود: تداوم رعايت اصول بهداشتى 
و فاصله گذارى اجتماعى بايد همچنان مورد 
تأكيد قرار گيرد تا توجه به مســائل بهداشتى 
به ويژه بهداشت فردى در جامعه نهادينه و به 
يك فرهنگ تبديــل و منجر به كاهش موارد 
ابتال بــه ويروس خواهد شــد.وى همچنين 
به دليــل پيش رو بــودن عيد فطــر نيز گفت: 
نماز عيد در مصلى همــدان برگزار نخواهد 
شد و بيشــتر تالش خواهيم كرد در مساجد 

و يــا اماكن روباز با رعايت فواصل اجتماعى 
برپايى نماز صورت گيرد.

وى با بيــان اينكه بايد در آماده باش كامل براى 
ورود مسافران در عيد فطر به همدان بود، عنوان 
كــرد: احتمال افزايش ورود مســافر به همدان 
به ويژه از استان هاى مجاور مانند خوزستان كه 
شيوع  اپيدمى  وضعيت  درحال حاضر  متأسفانه 
بااليى دارند وجود دارد، بر اين اساس بايد تدابير 
و برنامه هاى الزم درنظر گرفته شــود تا خداى 
ناكرده مجدد موج بيمارى دامنگير همدان نشود. 

مريم مقدم»
 جايــگاه متمايــز روابط عمومى ها به دليل 
ارتباط گسترده با رســانه ها همواره شاخص 
است. هر ســال مناســبت روز ارتباطات و 
روابط عمومى فرصتى مى شــود تا فعاالن اين 
حوزه گردهم جمع شوند و در مراسمى برخى 
موارد مشــترك بين رسانه و روابط عمومى ها 

مطرح شود. 
امسال كه شيوع بيمارى كرونا دامنگير شد و 
اغلــب برنامه هاى گروهى را تحت تأثير قرار 
داد و بيشتر جلســات لغو يا مجازى برگزار 
شد اين همايش به تعداد محدودترى در سالن 
شهداى اســتاندارى برگزار شد . اگرچه اين 
ممنوعيت هاى حضور مى توانســت انعكاس 
جلسات را در فضاى ديجيتال با ظرفيت هاى 
استان همدان به نمايش بگذارد اما به هر حال 

برنامه حضورى برگزار شد. 
 اصحاب رسانه همدان 

حاشيه ساز نيستند
استاندار همدان در اين همايش گفت: مديران 
دستگاه هاى اجرايى از ظرفيت عظيم رسانه ها 
براى اطالع رسانى، كسب خبر و افكارسنجى 

عمومى استفاده كنند. 
ســيد ســعيد شــاهرخى، با اعالم اينكه نقد 
منصفانه با تخريب فاصله زيادى دارد، افزود: 
اصحاب رســانه اســتان دنبال حاشيه نبودند 
و همواره كمك كردند تا حواشــى از استان 

زدوده شود. 
اســتاندار خاطرنشــان كرد: فلسفه وجودى 
روابط عمومى هــا، ايجــاد پــل ارتباطى بين 
مديــران اجرايى با مــردم اســت، اگر اين 
پل قــوى، هوشــمند و دوجانبه باشــد، به 
ثمربخشــى فعاليت هــا و هدفمنــد كــردن 
اقدامــات اجرايى كمك خواهــد كرد. وى 
نقش روابط عمومى هــا را بى بديل، غير قابل 
جايگزين و اثربخش دانســت و تصريح كرد: 
كاركنان روابط عمومى ها با عشــق و عالقه و 
همراه با دانش و فن الزم بايد در اين مســير 

گام بردارند.  
تمرين خودسازى در شب هاى قدر، 

زيربناى مسائل اساسى انسان
عضومجلــس خبرگان رهبرى نيز در همايش 
روز ارتباطات و روابط عمومى استان همدان 
بــر تمرين خودســازى در شــب هاى قدر، 
زيربناى مســائل اساسى انســان تأكيد كرد.  
آيت ا... موسوى اصفهانى يادآور شد: اگر در 
شــب هاى قدر به دنبال سعادت دنيا و آخرت 
هستيم بايد بتوانيم خودمان را با قرآن انطباق 

دهيم. 
 ضرورت تعامل بيشتر 

روابط عمومى ها با اصحاب رسانه
مدير روابط عمومى استاندارى همدان با بيان 
اينكه رسانه هاى رسمى بايد در اولويت بحث 
اطالع رسانى باشــند، خاطرنشان كرد: تعامل 
بيشــتر روابط عمومى هاى اســتان همدان با 

اصحاب رسانه ضرورى است. 
اســدا... ربانى مهر نيز به تشــريح برنامه هاى 
مدنظــر بــراى روابط عمومى هــاى اســتان 

پرداخت. 
وى بــا تأكيــد بــر لــزوم توانمندســازى 
روابط عمومى هــا، مطرح كرد: ارتقاى جايگاه 
روابط عمومى هــا در اداراتشــان و برگزارى 
دوره هاى تخصصــى براى روابط عمومى هاى 

استان همدان در دستور كار است. 
مشــاور اســتاندار همــدان بــا تأكيــد بر 
اينكه رســانه هاى رســمى بايــد در اولويت 

اطالع رسانى باشند. 
اين مســئول با اشاره به اينكه مسئوالن روابط 
عمومى بايد از ظرفيت فضاى مجازى بهره مند 
شوند، تصريح كرد: بايد به سند اطالع رسانى 

استان همدان توجه ويژه اى شود. 
ربانى مهر با اشــاره به ظرفيت هاى ســامانه 
111 بــر ضــرورت بهره گيــرى از آن تأكيد 
كرد و گفت: بايــد روابط عمومى هاى ادارات 
شهرستان ها نيز فعاالنه در بحث اطالع رسانى 

ورود پيدا كنند. 
همدان  اســتاندارى  روابط عمومــى  مديــر 
در بخــش پايانى صحبت هاى خــود اظهار 
كــرد: روابط عمومى هــاى اســتان همدان از 

فعال ترين ها در اين عرصه هستند. 
 تعامل نياز ارتباط روابط عمومى 

و رسانه
مديرعامل خانه مطبوعات اســتان همدان نيز 
در همايش روز ارتباطــات و روابط عمومى 
اســتان گفت: تعامــل و ارتبــاط خوبى بين 
وجود  استان  رســانه هاى  و  روابط عمومى ها 
دارد البته انتظار اســت در حوزه اشتراك ها و 

آگهى ها قوانين اجرا شود. 
مهــرداد حمــزه همچنيــن عنــوان كــرد: 
روابط عمومى ها و رســانه در كنار هم نقش 
اساسى در اطالع رسانى و توسعه استان دارند.

وى افزود: وجود بيمارى كرونا نقش سازنده 
رسانه ها و روابط عمومى دستگاه هاى اجرايى 

را بيش از پيش گوشزد كرد. 
حمــزه در ايــن همايش بر ايــن نكته كه از 
امروز دســتگاه ها در راســتاى ايجــاد زمينه 

تعامــل ســازنده از اقدام به طرح شــكايات 
عليه رســانه ها در استان منصرف شوند و در 
صورت موارد خاص كميته پيگيرى شكايات 
مربوط به رســانه در اســتان تشكيل و پيگير 

موارد فوق باشد، تأكيد كرد.
تقديــر از روابط عمومى هاى برتر اســتان نيز 
پايان بخش برنامــه همايش روز ارتباطات و 

روابط عمومى بود.
روابط عمومى هــاى  از  همايــش  ايــن  در 
برتــر در 7 گروه تخصصــى، فرماندارى ها، 
شهردارى ها، دستگاه هاى اجرايى، شركت هاى 
و  دانشــگاه ها  بانك هــا،  خدمت رســان، 
شركت هاى خصوصى در فرآيند يك ارزيابى 

تقدير شد. 

مرور رابطه بين روابط عمومى  و رسانه ها به بهانه يك مناسبت
■ برترين هاى روابط عمومى استان قدردانى شدند

 گروه اول: فرماندارى ها 
■ رتبه نخست: فرماندارى شهرستان نهاوند................................................................  (احمد ترابى) 
■ رتبه دوم: فرماندارى شهرستان مالير ................................................................. (مسلم صادقى فر) 
■ رتبه سوم: فرماندارى شهرستان همدان ................................................................. (عليرضا بابايى) 
■ قابل تقدير فرماندارى شهرستان اسدآباد............................................................. (مهدى سليمانى) 
■ قابل تقدير فرماندارى شهرستان بهار...................................................................... (مهدى خدايى) 

*گروه دوم: شهردارى هاى گروه يك 
■ رتبه نخست: شهردارى همدان ....................................................................... (عليرضا معتمدزاده) 
■ رتبه دوم: شهردارى نهاوند .....................................................................................(مريم كرمعلى) 
■ قابل تقدير: شهردارى مالير ............................................................................ (محمدرضا طالبيان) 

*گروه سوم: شهردارى هاى گروه دو 
■ رتبه نخست: شهردارى اللجين .............................................................. (مجيد فرامرزى دوست) 
■ رتبه دوم: شهردارى قروه ........................................................................... (مجيد عبدالهى رئوف) 
■ قابل تقدير: شهردارى صالح آباد...................................................................  (سيد جواد موسوى) 

*گروه چهارم: بانك ها 
....................................................................... (مسعود خدارحمى)  ■ رتبه نخست: بانك كشاورزى 
قابل تقدير: بانك رفاه ....................................................................................................... (امير مجد) 

*گروه پنجم: شركت هاى خدمت رسان 
■ رتبه نخست: شركت گاز استان ............................................................................. (احمد ربيعيان) 
■ رتبه دوم: شركت برق استان ....................................................................... (احمد رضا روزبيانى) 
■ رتبه سوم: شركت آب روستايى ........................................................................ (وجيه ا... مظفرى) 
قابل تقدير: شركت آب و فاضالب ............................................................ (حميد عزيزى متواضع) 

*گروه ششم: دانشگاه ها 
■ رتبه نخست: دانشگاه علوم پزشكى ............................................................ (دكتر محمد طاهرى) 
■ رتبه دوم : دانشگاه پيام نور.......................................................................... (صادق ذوقى احسان) 
............................................................................ (باقرى)  ■ رتبه نخست سطح دو: جهاد دانشگاهى 

*گروه هفتم: ادارات گروه يك 
■ رتبه نخست: اداره كل اقتصادى و دارايى ..................................................... (عليرضا خرمرودى) 
........................................................................... (صديقه فكرى)  ■ رتبه دوم: اداره كل حمل و نقل 
■ رتبه سوم: سازمان جهاد كشاورزى ............................................................... (عليرضا قره گوزلو) 
■ رتبه چهارم: اداره كل ورزش و جوانان ....................................................... (حمدا... چاروسايى) 
■ قابل تقدير: اداره كل محيط زيست ............................................................... (على صفايى مهران) 

*ادارات گروه دو 
■ نفر نخست: اداره كل پست ........................................................................................ (ايرج آيينى) 
■ نفردوم: اداره كل اوقاف ......................................................................................... (رامين غالمى ) 
■ قابل تقدير اداره كل دامپزشكى ....................................................................... (اميرحسين رابطى) 

*گروه هشتم: بخش خصوصى 
■ رتبه نخست: شركت شيشه.......................................................................  (محمد مهدى خلجى)

■  در بخشى از تقديرها خارج از فضاى ارزيابى 
پيشكسوت روابط عمومى بهجت عباسى مديرسابق اداره كل ميراث فرهنگى استان، محمدرضا 
عارف، سرپرست روزنامه جمهورى اســتان همدان به عنوان پيشكسوت رسانه،  ويسى مسئول 
روابط عمومى اداره كل تبليغات اسالمى به دليل برگزارى جشنواره دين و رسانه چند سال متوالى 
و حميد امامى، مدير روابط عمومى شــركت ســياحتى عليصدر به دليل همكارى در برگزارى 
برنامه هاى روابط عمومى و شبيرى مسئول روابط عمومى صداوسيما مركز همدان براى همكارى 

صداوسيماى استان با ادارات و دستگاه هاى اجرايى استان تقدير شدند.

پيش بينى بارش هاى پراكنده
 در شمال همدان 

 كارشــناس مركز هواشناسى اســتان از افزايش 4 درجه اى دماى 
استان تا امروز خبر داد كه همراه با وزش باد ماليم خواهد بود.

روح ا... زاهدى در گفت و گو با ايســنا افــزود: از امروز تا پايان هفته 
جارى افزايش ابر در آســمان استان و بارش هاى پراكنده و خفيف در 

بخش شمالى و شمال شرقى همدان پيش بينى مى شود.
وى با بيان اينكه در نيمه دوم هفته شــاهد وزش باد شــديد خواهيم 
بود، عنوان كرد: دماى هواى استان از اوايل هفته با 4 درجه سانتى گراد 
افزايش همراه بوده است كه از روز سه شنبه اين دما تثبيت خواهد شد 

و روند كاهشى پيدا خواهد كرد.

جمع آوري مركز غيرقانوني نگهداري دام 
در كوي محمديه

 معاون خدمات شهرى شهردارى همدان از جمع آورى و تعطيل 5
مركز نگهدارى دام از ابتداي سال تاكنون خبر داد كه در پى شكايات 
متعدد شــهروندان از بوى نامطبوع، ايجاد آلودگى زيست محيطى و 

انتقال بيمارى ها صورت گرفته است.
وحيــد على ضمير گفت: شــهردارى از طريق بند 20 ماده 55 قانون 
شــهردارى ها نســبت به تشــكيل پرونده و صــدور رأى پلمب و 
جمع آورى اين مراكز اقدام كرده و موجب رضايت اهالى و ســاكنان 
آن محله هــا مي گردد. وى افزود: هفته گذشــته عشــاير با گله هاى 
گوســفند خود از بلوار ارم عبور كرده و ســبب ايجاد خساراتى به 
فضاى سبز و مبلمان شهرى شدند، كه نيروهاى شهردارى با همكارى 

نيروى انتظامى نسبت به جمع آورى و انتقال آن ها اقدام كردند.
وى با اشــاره به يك مركز دامدارى ديگر نيز كه امروز تعطيل شــد، 
اعالم كرد: مراكزى را كه در حاشــيه بلوار حضرت امام خمينى(ره)، 
پرديس، جاده فقيره و اعتماديه به نگهدارى دام اقدام مى كنند، براى 

جمع آورى و پلمب در دستور كار قرار دارند.

توزيع 270 سبد غذايى بين مددجويان 
مجمع خيران سالمت 

 مســئول مشــاركت هاى مردمى و امور مــدد كارى مجمع خيرين 
سالمت همدان از هزينه 180ميليون ريالى در توزيع 270 سبد غذايى 

بين بيماران سخت درمان زيرنظر اين مجموعه خبر داد.
حميد شــاكرى صفت در گفت و گو با فارس از توزيع سبد غذايى بين 
بيماران نيازمند خبر داد و گفت: به مناســبت شب هاى قدر و شهادت 
اميرالمومنين على(ع) با همكارى بنياد اجتماعى احســان 270 ســبد 
غذايى به ارزش 810 ميليون ريال بين مددجويان مجمع خيران سالمت 

همدان توزيع شد.
وى افزود: به مناســبت شب 23 ماه رمضان 350 پرس غذاى گرم بين 

مددجويان اهدايى خانواده مرحوم دكتر هزاوه اى توزيع شد.
وى عنــوان كرد: بيماران گروه هدف مجمع خيران ســالمت همدان، 
بيماران سخت درمان مبتال به سرطان نيازمند بزرگسال، كودكان ناشنوا و 
كم شنوا، كودكان بيمارى قلبى، اختالل رشد، كودكان داراى بيمارى حاد 

چشمى و كودكان داراى شكاف لب و كام نيازمند هستند.
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عسل فامنين شيرين است 
 كيفيت عســل بســتگى به نوع منطقه اى كه زنبور در آن قرار 
دارد و به لحاظ نوع گل و گياه منطقه، متفاوت اســت كه با توجه 
به اقليم شهرســتان و وجود كشــت هاى متنوع و مراتع سرسبز، 
عســل اين شهرستان را از لحاظ كيفيت و كميت مناسب ارزيابى 

كردند.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان فامنين در گفت وگو با همدان پيام 
و با بيان اين مطلب خاطر نشــان كرد: در ســال 98 تعداد 5 هزار 
و 127 فروند كلنى زنبور عســل در سرشمارى ثبت شده است كه 
از اين تعداد كلنى مقدار 53 تن و 2 كيلوگرم ژل رويال برداشــت 
شــد كه اين آمار نشان مى دهد در ســال 98 نسبت به سال گذشته 
26 درصد در توليد عســل و 100٪ در ژل رويــال افزايش توليد 

داشته است. 
جعفر كاويانى دلشاد با اشاره به طرح آمارگيرى از ُكُلنى هاى زنبور 
عسل در سال 98 اظهار كرد: توليدات عسل سال  گذشته(سال 97) 
4 هــزار و 721 كلنى و ميزان توليد عســل 42 تن و يك كيلوگرم 

ژله رويال بود. 
كاويانى دلشــاد ادامه داد: با توجه به نزوالت آســمانى كه در سال 
زراعى 99-98، پيش بينى مى شــود و برگزارى دوره هاى آموزشى 
علمى و كاربردى در شهرســتان توليد عسل شهرستان افزايش 30
درصدى داشته باشد، زيرا در ســال گذشته كانون يادگيرى زنبور 
عســل (آقاى دولتى) شهرســتان به عنوان نمونه ملى شناخته شده 

است.
وى با تأكيد بر اينكه در رشــته زنبوردارى 100 نفر ايجاد اشــتغال 
داشــته ايم، گفت: اين صنعت، فرصت مناسبى براى ايجاد اشتغال 
جوانان و افزايش توليدات داخلى در سال جهش توليد است، زيرا 
تنها شــغلى است كه در آن با حداقل امكانات و سرمايه گذارى در 
سال نخست و ساله هاى آينده مى توانيم توليد مناسب داشته باشيم. 
حتى به اندازه ســرمايه گذارى انجام شــده(در سال نخست و دوم) 

مى توان توليد و برداشت داشت.
وى در پايان تشــريح كرد: در شهرستان فامنين يك واحد پرورش 
ملكه 2 هزار قطعه اى در روســتاى فيض آباد و همچنين يك واحد 

نيمه صنعتى بسته بندى عسل در شهرستان وجود دارد.

مى گويند اسدآباد در وضعيت سفيد 
قرار گرفت

 درحال حاضر شهرستان اســدآباد به عنوان تنها شهرستان سفيد 
استان همدان در بحث كرونا اعالم شده است.

فرماندار شهرستان اسدآباد با اعالم اين خبر ادامه داد: با وجود سفيد 
شدن وضعيت مردم براى پيشگيرى، همچنان بايد دستورالعمل هاى 
بهداشت فردى و اجتماعى و فاصله گذارى هاى اجتماعى را رعايت 

كنند.
مجيد درويشى افزود: در 2 و 3 هفته گذشته خوشبختانه هيچ بيمار 
مشــكوك و مبتال به كرونا به بيمارســتان شهرستان مراجعه نكرده 
اســت و درحال حاضر موردى از بيمار مبتال به كرونا در بيمارستان 

شهرستان بسترى نيست.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرســتان اسدآباد، درويشى 
خاطرنشــان كرد: در بحث ويروس كرونــا درحال حاضر وضعيت 
شهرستان باثبات اســت كه در اين راستا همكارى، نقش آفرينى و 
مشــاركت مردمى از نقش مؤثرى برخوردار بوده كه جاى قدردانى 

دارد.
وى بــا بيــان اينكــه كمپيــن «در خانــه مى مانيــم» و پويــش 
«ســيزده بــه خانــه» و تعطيلــى خودجــوش بــازار توســط بازاريــان 
اوج همــكارى مــردم در بحــث كنتــرل و مديريــت بيمــارى 
ــع  ــور قط ــرد: به ط ــح ك ــود، تصري ــتان ب ــد 19 در شهرس كووي
ــكارى  ــن مشــاركت و هم ــداوم اي ــه ت ــا ب ــراى شكســت كرون ب

ــود. ــد ب ــاز خواه ــوز ني ــردم هن م
وى ضمن قدردانى از همكارى تمامى دستگاه ها در كنار مشاركت 
مردمى براى مقابله با كرونا يادآور شــد: دانشــكده علوم پزشكى 
شهرســتان با خدمات ارزنده و تالش شبانه روزى تمامى همكاران 
خود به حق در كنترل و پيشگيرى و مقابله و غربالگرى و بيماريابى 

در بحث كرونا خوش درخشيدند.

بازگرداندن 3 واحد صنعتى راكد 
به چرخه توليد در اسدآباد

  كارگاه هاى ســيمين لبن، توليد قرنيز و بسته بندى موادغذايى 
3 واحد صنعتى هستند كه به زودى به چرخه توليد برمى گردند.

 رئيس اداره صمت شهرستان اسدآباد با بيان اين مطلب خاطرنشان 
كرد: بازگردانــدن كارخانه هاى در تملك يا راكد در دســتور كار 

شهرستان است.
رحيم قربانى با بيان اينكه اقدامات خوبى در زمينه جهش توليد در 
شهرستان انجام شده اســت، ادامه داد: بر اين اساس كارخانه فوم 

از تملك بانك خارج و به سرمايه گذار جديد واگذار شده است.
قربانى با اشــاره به ســايت كارا اظهار كرد: با باز شدن سايت كارا 

چند طرح خوب در اين سامانه ثبت خواهيم كرد.
وى با اشــاره به اينكه ايجاد زيرســاخت و توسعه بخش صنعت 
به عنوان موتــور محركه اقتصاد از مهم تريــن وظايف دولت ها در 
بخش حاكميتى اقتصاد است، بيان كرد: شركت شهرك هاى صنعتى 
نيز با هدف ايجاد و توســعه زيرســاخت هاى اقتصادى در بخش 
صنعت و استقرار صنايع كوچك به منظور افزايش خدمات رسانى و 

حمايت از واحد هاى صنعتى تأسيس شد.
او به نقش صنايع كوچك و متوســط در زنجيره توليد اشاره كرد و 
گفت: اين صنايع مى توانند نقش مهمى را در ايجاد اشــتغال پايدار 

و رونق اقتصاد ايفا كنند.

 چالش بزرگ قطع اينترنت در روز گذشــته در سرتاسر همدان 
ســبب مشكالت بســيارى شــد. در عصر ارتباطات، امروزه تقريبا 
مى توان گفت تمامى كسب وكارها با اينترنت انجام مى شود و قطعى 
آن بســيارى از كســب وكارها را مختل كرد. اين اختالالت سبب از 
بين رفتن وقت و انرژى بســيارى از مردم مى شود. سرعت اينترنت 
هميشــه پايين بــوده و به طور واضح هم هيچ وقــت دليل قطعى آن 

مشخص نمى شود!
* جمعى از اهالى منطقه مهديه همدان

 وضعيت مسكن همچنان نابه سامان است. چند روز گذشته براى 
رهن خانه اى در منطقه آقاجانى بيگ اقدام كرديم، صاحب خانه پس از 
گذشت 3 روز، قيمت را باال برده است. در اين ميان هم بنگاه دار ها و 
دالل ها آتش بيار معركه هســتند و با جانب دارى از قشر صاحب خانه 
داغــى بر دل مــا مى افزايند. چرا هيچ كس به فكر ما نيســت؟ دولت 

اينگونه از جوانان حمايت مى كند؟
* زوج جوانى از همدان

 لطفا فكرى هم به حال باشگاه داران كنيد
تمامى اصناف پرخطر بازگشايى شده اند. فاصله اجتماعى هم كه ديگر 
رعايت نمى شــود. ما باشگاه داران كه صرفا درآمدمان از اين راه است، 
چــه كار كنيم؟ كرونا و در پى آن تعطيلى 3 ماهه باشــگاه ها، گذران 
زندگى را برايمان سخت كرده است. لطفا پيام ما را به گوش مسئوالن 

برسانيد.
* جمعى از باشگاه داران همدان

دهياران نمايندگان دولت در روستاها 
هستند

 كبودراهنــگ - خبرنگار همدان پيام: دهيــاران، نمايندگان دولت 
در روســتاها هستند، آنان حاصل انتخاب درســت منتخبان مردم در 
شورا هاى اسالمى در روستاها هستند و آنچه در روستاها انجام مى شود 
حاصل تالش دهياران و همراهى اعضاى شــوراى روستا با هماهنگى 
بخشداران است و بايد به صورت شبانه روز پيگير مسائل و مشكالت 

مردم و عمران و آبادانى روستاها باشند.
 فرماندار كبودراهنگ در جلســه دهياران بخش مركزى شهرستان، با 
بيان اين مطلب افزود: دهيار بايد در انجام امور مردم و تسريع در كار 
آنان كوشا باشــد و همچنين با دورى از منازعات جناحى و سياسى، 
عمران و آبادانى روستا را در اولويت كارى خود قرار دهد و با صداقت 

و راستگويى با توده مردم مهربان و صميمى باشد.
دهياران بخش مركزى كبودراهنگ با حضور فرماندار و معاون عمرانى 

و برنامه ريزى و بخشدار مركزى گرد هم آمدند.
حجت ا... مهدوى در اين جلسه با قدردانى از زحمات دهياران گفت: 
توفيق خدمــت و فعاليت در نظام مقدس جمهورى اســالمى را در 
راســتاى تحقق انديشه هاى واالى امام راحل (ره) و پيروى از منويات 
مقــام معظم رهبرى و سياســت هاى دولت را جــزو افتخارات همه 

خدمتگزارن نظام و دهياران در دوره كنونى دانست. 
مهدوى گفــت: دهياران موظفند موضوع صيانــت از منابع طبيعى و 
جلوگيرى از تغيير كاربرى غيرمجاز،جلوگيرى از ساخت وســازهاى 

غيرمجاز در سطح روستا را سرلوحه كارهاى خود قرار دهند.

اجراى كامل طرح هاى آبخيزدارى در نهاوند
 طرح آبخيزدارى پارســال براى كنترل ســيالب در 5 روســتاى 

شهرستان تكميل شد.
رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان نهاوند گفت: اجراى 
طرح آبخيزدارى در روستا هاى دره ميرزا خان، سهران، گاماسياب، تازه 
ناب و فارسبان اجرا شد و در بارش هاى رگبارى امسال هم اين طرح ها 

سيالب ها و روان آب ها را مهار و كنترل كردند.
حســن قياسوند با بيان اينكه طرح هاى آبخيزدارى و افزايش پوشش 
گياهى ســبب نفوذ بيشتر آب در خاك و جلوگيرى از بروز سيالب  
مى شود، افزود: با اجراى اين طرح، آبخيزدارى در شهرستان 4 هزار 
متر مكعب عمليات بند مالتى را در مســير ســيالب ها و ارتفاعات 

اجرا كرديم. 
قياسوند ادامه داد: در شهرستان نهاوند 93 هزار و 581 هكتار مرتع، 
23 هــزار هكتار اراضى جنگلى، هزار و 441 هكتار جنگل طبيعى و 

685 هكتار جنگل دست كاشت وجود دارد.

آب شرب سد كالن تا 2 ماه ديگر به مالير مى رسد 
ــا پيشــرفت 95 درصــدى پــروژه آبرســانى ســد   ماليــر- خبرنــگار همدان پيــام: ب

كالن ماليــر تــا 2 مــاه ديگــر آب شــرب بــه ايــن شهرســتان مى رســد.
فرمانــدار شهرســتان ماليــر در جلســه شــوراى حفاظــت از منابــع آب بــا اعــالم ايــن 
خبــر گفــت: ايــن آبرســانى در قالــب 2 طــرح خــط انتقــال آب و تصفيه خانــه اجــرا 
شــده اســت. طــرح خــط انتقــال آب بــه طــول 38 كيلومتــر اجــرا شــده اســت و تنهــا 

3 كيلومتــر از آن باقــى مانــده اســت.
قــدرت ا... ولــدى افــزود: آبرســانى در قالــب 2 طــرح خــط انتقــال آب و تصفيه خانــه 

اجــرا شــده اســت. بــا توجــه بــه نامگــذارى امســال بــه «جهــش توليــد» توســط مقــام 
معظــم رهبــرى بايــد زمينــه را بــراى توليدكننــده و ســرمايه گذار در ســطح شهرســتان 

ــم كنيم. فراه
ولــدى بــه مديريــت خــوب اداره آب و فاضــالب شهرســتان در اليروبــى رودخانه هــا 

اشــاره كــرد و گفــت: در بارندگى هــاى اخيــر مشــكلى نداشــته ايم.
ــرد و گفــت: در  ــه انســداد چاه هــاى غيرمجــاز در ســطح شهرســتان اشــاره ك وى ب

ســال 98، 55 حلقــه چــاه غيرمجــاز در ســطح شهرســتان مســدود شــده اســت.
ــد در  ــزود: هيــچ ســرمايه گذارى نباي ــدى در بخــش ديگــرى از ســخنان خــود اف ول
بروكراســى ادارى معطــل شــود و ظــرف يــك هفتــه بايــد اداره مربوطــه اســتعالم ها 

را انجــام دهــد.
وى بــا توجــه بــه كمبــود منابــع آب در ســطح شهرســتان اشــاره كــرد و گفــت: بايــد 

در حــوزه كشــاورزى بــه ســمت كشــت محصــوالت كم آب بــر پيــش برويــم.
وى از مديــران دســتگاه هاى اجرايــى خواســت: يــك نفــر را در ادارات بــراى 
ــه  ــا هرچ ــا كاره ــد ت ــخص كنن ــتعالم ها مش ــرمايه گذار و اس ــاى س ــرى كاره پيگي

ــرود. ــش ب ــريعتر پي س
وى در پايــان ضمــن تأكيــد بــر همدلــى مــردم و مســئوالن بــا اشــاره بــه پشــتيبانى 
هميشــگى مــردم از نظــام، از مديــران دســتگاه هاى اجرايــى خواســت تــا رضايتمنــدى 

هرچــه بيشــتر مــردم را در همــه عرصه هــا فراهــم آورنــد.

سپيده راشدى »
  با توجه به اهداف سند راهبردى، بر مبناى 
امكانات و اهداف برنامه ششم، در صدد هستيم 
اهداف سند چشم انداز توسعه را در شهرستان 
محقق كنيم. در اين راســتا احياى واحدهاى 
راكــد و افزايش ظرفيت واحدهــاى فعال را 
در دســتور كار خود قرار داده ايم. به طورى كه 
كارخانه مس با پيشرفت فيزيكى 90 درصد در 

سالجارى به بهره بردارى مى رسد.
فرمانــدار شهرســتان رزن در گفت وگــو با 
همدان پيام و با بيان مطلب فوق خاطرنشــان 
كرد: سال گذشــته با وجود 761 نفر تعهد به 
اشتغال، 238 درصد اين مهم محقق شد. تمام 
تالش ما بر اين است كه حوزه اقتصادى را با 
سرعت بيشترى در سطح شهرستان ادامه دهيم.
 8 واحــد توليدى بــه چرخه توليد 

بازگشت
ســيدرضا سالمتى با اشــاره به اينكه در سال 
گذشــته 8 واحد در شهرك صنعتى در اختيار 
بخش خصوصى بود، تشــريح كرد: اكنون در 
شــهرك صنعتى واحدى وجود ندارد كه در 
تملك بانك ها و غيرفعال باشد و هر 8 واحد 

به چرخه توليد بازگشتند.
 بهره بردارى از كارخانه مس 

ســالمتى ادامه داد: ســاخت كارخانه مس در 
شــهرك صنعتى رزن در ســال گذشــته با 8 
هزار متر مسافت آغاز  شده است و هم اكنون 

باسرعت درحال پيشرفت است.
 كارخانــه مــس بــا 1/5 ميليــارد تومان 
و 150 نفــر ايجــاد اشــتغال به صــورت 
آينده  مــاه   2 در  غيرمســتقيم  و  مســتقيم 
بــه بهره برداريخواهد رســيد. 5 واحد در 
تملــك بانك ها بود و يــك واحد هم در 
داشت  قرار  ورشكســتگى  صندوق  اختيار 
و ايــن يك واحد توســط ســرمايه گذار 
فلزات  ذوب  كارخانــه  ســاخت  به منظور 
در  ســرمايه گذار  است،  شــده  خريدارى 
آســتانه راه انــدازى اين واحد اســت. در 
واحد  به  ســابق  فوم  اكباتان  واحــد  واقع 

مى شود. تبديل  فلزات  ذوب 
وى با تأكيــد بر اينكــه از 6 واحد درتملك 
بانك و3 واحد در آســتانه آزادسازى هستند، 
ادامه داد: بــراى راه اندازى هــر 6 واحد نياز 
به هيچ نوع اعتبارى نيســت و بــا اعتبارات 

سرمايه گذاران راه اندازى مى شوند.
 راه اندازى گلخانه فوق مدرن 

وى اظهار كرد: گلخانه 30 هكتارى فوق مدرن 
با داشتن سيستم تهويه فراز براى تنظيم دما و 
هيدروپونيك نوين به عنوان يكى از پروژه هاى 
بى نظير در اســتان همدان و كم نظير در سطح 
كشور در يك ماه آينده كلنگ زنى خواهد شد.

فرماندار شهرســتان رزن با اشــاره به افتتاح 
كشتارگاه ماكيان الوند ادامه داد: در سالجارى 
از بخش سى تى اســكن بهره بردارى مى شود، 
به طورى كه بيمارســتان 40 درصد پيشــرفت 
فيزيكى دارد. همچنيــن درمانگاه مالبالق كه 
در سال گذشــته كلنگ زنى شده است امسال 

به بهره بردارى خواهد رسيد.
 بهره بردارى از 3 پروژه ملى 

وى گفت: با تصريــح در راه اندازى كنارگذر 
رزن و كريدور شمال اســتان كه از سه راهى 
اصله تا سه راهى اورقين است، مشكل ترافيك 
اين محدوده به طور كامل رفع مى شــود. پل 

فارسجين وپل برقستان در فعال مى شود.
صنعتى  شهرك  برق رسانى  مشكل   

حل شد
وى افزود: كســرى برق در شهرستان صنعتى 
رزن به يــك مانع بزرگ بــراى توليد تبديل 
شــده بود كه با تزريق 9 مگاواتى برق به اين 
منطقه و با تلفيق برق باختر به شهرك صنعتى، 
واحد هاى مســتقر در شــهرك براى توسعه 

واحدها، با كمبود صنعت برق مواجه نيستند.
وى با بيــان اينكه بــا دريافــت اعتبارات و 
وام هاى اشــتغال روستايى اشــتغال بيشترى 
ايجاد مى شــود، افزود: در سالجارى ظرفيت 
بخارى هــاى هوشــمند را رونــق مى دهيم، 
به طورى كه 100 هــزار بخارى هرمتيك وارد 

مدارس مى شود.
فرماندار شهرســتان رزن با تأكيد بر اينكه يك 
بانــد جديد به بزرگراه رزن-  همدان با اعتبار 
10 ميليــارد تومان با هــدف كاهش ترافيك 
اضافه مى شود، خاطرنشــان كرد: با توسعه 3 
پروژه مهم تفريحى و گردشــگرى سدگونلو، 
كارگاه ســنگ برى و... به توســعه اشتغال و 

توسعه اقتصادى پايدار كمك مى كند.

 ســامان دهى صــادرات رازيانه از 
مسير جديد 

وى با اشاره به اينكه توسعه بنگاه هاى توليدى 
و به حداكثر رســاندن ظرفيت آنها در دستور 
كار است، گفت: با توجه به اينكه گياه رازيانه 
در هيچ نقطه اى از كشــور كشــت نمى شود، 
شهرســتان رزن 2 هزار هكتار از مزارع خود 
را به توليد اين گياه اختصاص داده است و به 

تمام نقاط كشور ارسال مى شود.
وى در پايان اظهار كرد: ناآگاهى كشاورزان در 
زمينه بسته بندى، فرآورى، شناسايى محصول، 
خواص آن و همچنيــن اينكه در علت توليد 
رازيانه توجيه و تفهيم نشــده بودند، ســبب 
بى انگيزگــى آنها شــد و درواقع نتوانســتند 
بهره ورى مناســبى از محصول خود داشــته 
باشــند. برنامه امســال اين است كه با جذب 
سرمايه گذار، فرآورى، سورت بندى و كمك 
به پيشــرفت واحد بســته بندى در شهرستان 
دســت واســطه ها و دالالن را در ايــن زمينه 
حــذف كنيم كه به جاى آنكــه به صورت فله 
صادر شود، در كشورهايى مانند هند و پاكستان 
بســته بندى و مجدد با قيمت گزاف به كشور 
بازگردد، محصول را به عنوان برند كشــورى 
و شهرســتانى به خارج از كشور صادر كنيم 
و كشاورز حاصل دســت رنجش را در جيب 

واسطه گرها نبيند.

فرماندار در گفت وگو با همدان پيام:

 كارخانه مس رزن 
امسال به بهره بردارى مى رسد

■ جان تازه در رازيانه رزن

 پروژه هــاى كنارگذر و كريدور شــمال 
اســتان همدان جزو پروژه هاى اولويت دار و 

سند راهبردى شهرستان رزن است.
مدير كل راه و شهرســازى استان همدان در 
بازديــد از پروژه مذكور كه به همراه فرماندار 
شهرســتان رزن، معاون مهندسى و ساخت 
اداره كل از عمليــات اجرايــى كنارگــذر و 
كريدور شمال اســتان به عمل آمد و با اعالم 
اين خبــر ادامــه داد: بازديد ازايــن پروژه 
به منظور تكميل و بهره بردارى در ســالجارى 

صورت گرفت.
پروژه  مشخصات  درباره  حســينى  داريوش 
ساخت بزرگراه تاكســتان - رزن ( كنارگذر 

رزن) گفــت: قطعه يك به طول 2/9 كيلومتر 
اســت كه از ســال 95 عمليات اجرايى آن 
دوباره آغاز شــده و هم اكنون از پيشــرفت 
فيزيكى 87 درصدى برخوردار و در مرحله 

آسفالت ريزى است.
به گــزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانى 
اداره كل راه و شهرســازى اســتان همدان، 
حســينى دربــاره  پروژه ســاخت باند دوم 
اصله- قروه - رزن ( كريدور شــمال استان) 
بيان كــرد: قطعه يك رزن - ورقســتان -3
راهى وفس به طول 3 كيلومتر از ســال 97
آغاز شــده كه هم اكنون از پيشرفت فيزيكى 
36 درصدى برخوردار و حدود 1/2 كيلومتر 

آن نيز آماده آسفالت است.
وى ادامــه داد: قطعه 2 ويــر- دمق به طول 
تقريبى 7/5 كيلومتر از ســال 98 مجدد براى 
اجراى زيرســازى و اجراى بيس و آسفالت 
با قراردادى بالغ بــر 18 ميليارد تومان آغاز 

شده است. 
وى اظهار كرد: قطعه پاينده - دمق نيز كه در 
سال 96 آغاز شده تا اتمام عمليات زيرسازى 
با مبلغ حــدود 3 ميليارد تومان در دســت 
اقدام است. در ســال 98 حدود 4 ميليارد و 
500 ميليون تومــان براى قطعه پاينده- دمق 

تخصيص يافته است.
فرماندار شهرستان رزن درباره رفع مشكالت 

موجود و تملك پروژه ها، مطالبى را بيان كرد 
و اهميت موضــوع را مورد تأكيد قرار داد و 
مديركل راه و شهرســازى استان نيز دستور 
اجرايى، تملك  رفع مشكالت  پيگيرى براى 
و تسريع در تكميل اين پروژه را صادر كرد.

سيد رضا سالمتى در ادامه يادآور شد: قطعه 
2 اين پروژه به طول 5/5 كيلومتر است كه از 
سال 96 عمليات اجرايى آن آغاز و هم اكنون 
3 كيلومتــر آن در مرحله اتمام بيس و آماده 

آسفالت است.
سالمتى افزود: براى اين پروژه اعتبارى بالغ 
بر 10 ميليارد تومان در ســال 98 تخصيص 

يافته است.

تكميل كنار گذر و كريدور شمالى استان
 شاه كليد توسعه پايدار همدان

سقوط پيكان 
از پل 
راننده را كشت

 راننده خواب آلود يك دستگاه سوارى پيكان بر اثر 
سقوط از پل در جاده روستايى «دهلق» در شهرستان 

مالير جان باخت.
رئيس پليس راه استان همدان اظهار كرد: طبق بررسى 
كارشــناس تصادف پليس راه، راننده اين خودرو يك 
كشــاورز بوده كه پس از كار و تالش بر روى زمين، 

خسته و خواب آلود قصد بازگشت به منزل را داشت 
امــا به دليل بى توجهى به جلــو از پل فلزى به پايين 

سقوط كرد.
رضا عزيزى افزود: همه ســاله با ورود به فصل بهار 
و آغاز فصل كشــت و كار، آمار سوانح در جاده هاى 
روستايى افزايش يافته و شمار زيادى از روستانشينان 
به دليل رانندگى با ســرعت غيرمجاز، خســتگى و 
خواب آلودگى حيــن رانندگى و بى توجهى به  جلو، 

جان خود را از دست مى دهند.
عزيزى بيان كرد: در 6 ماهه نخســت ســال، موازنه 
درصد سوانح معكوس شده يعنى 60 درصد از سوانح 

فوتى و جرحى در مسيرهاى روستايى و فرعى و 40 
درصد در مسيرهاى اصلى و شريانى اتفاق مى افتد.

وى گفت: افزايش ســوانح در اين فصل برگرفته از 
2 مؤلفه بوده كه نخســت اســتاندارد نبودن راه هاى 
روستايى اســت به عنوان مثال اگر پل فلزى واقع در 
مســير روستايى «دهلق» مالير داراى نرده يا حفاظ و 

نيوجرسى بود اين خودرو سقوط نمى كرد.
وى ادامــه داد: هر چند احتمال بروز حادثه براى يك 
راننده خواب آلود حتمى اســت اما درصورت ايمن 
بودن راه به جاى مرگ راننده به دليل يك خطاى محرز، 

شايد وى مجروح و مصدوم مى شد.

رئيس پليس راه استان همدان گفت: همچنين سوانح 
فوتى كه فروردين امسال در جاده روستايى «ملحمدره» 
اسدآباد رخ داد، ناشى از پيچ 70 درجه واقع در 200 
مترى پل فلزى اين مسير بوده كه رانندگان درصورت 
تردد با سرعت غيرمجاز با رسيدن به اين پيچ از مسير 

خارج و واژگون مى شدند.
وى ادامه داد: پيچ خطرناك واقع در مسير «ملحمدره» 
در كنار اختالف ارتفاع شيب شيروانى با شانه جاده به 
ميزان حدود 3 متر موجب غلت خوردن وسيله نقليه 
پس از خروج از مسير اصلى و مرگ چند تن در اين 

مسير روستايى شد.

وى بــا بيان اينكه اين پيچ خطرناك به تازگى با ايجاد 
خاكريز ايمن شده است، افزود: البته نبايد نقش عامل 
انســانى را در بروز اين حوادث ناديده گرفت، زيرا 
درصورت تردد با ســرعت مجاز و توجه به مســير 
پيش رو، حادثه اى براى راننده و سرنشــينان خودرو 

رخ نمى دهد.
عزيزى يكى ديگر از علل باال بودن شــمار سوانح در 
جاده روســتايى را افزايش تردد كشاورزان در فصل 
بهار عنوان و افزود: بيشتر كشــاورزان پس از كار و 
تالش بر روى زمين و آبيارى مزارع هنگام بازگشت 
به منزل خسته و خواب آلود اقدام به رانندگى مى كنند.
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ايران در امتحان سخت كرونا سربلند شد
 در دوران كرونا جمهورى اســالمى و زيرساخت هاى آن در يك 

امتحان سخت سربلند شدند.
به گزارش ايرنا، على شــمخانى دبير شــوراى عالى امنيت ملى در 
صفحــه توئيترش نوشــت: در دوران كرونا جمهورى اســالمى و 

زيرساخت هاى آن در يك امتحان سخت سربلند شدند. 
ملت بزرگ ايران هم در رزمايش انسانى همدلى مؤمنانه مانند هميشه 
ســرفراز شد. شايسته است مســئوالن رده هاى مختلف كشور براى 
تــداوم اين تجربه مبارك در دوره پســا كرونا با بضاعت شــخصى 

پيش قدم شوند.

توافقنامه سياسى بين عبدا... و اشرف غنى 
امضا شد

 پس از چند ماه كشــمكش  و بحران ناشــى از انتخابات رياست 
جمهورى افغانستان، امروز توافقنامه سياسى بين عبدا... عبدا... رهبر 
تيم ثبات و همگرايى و محمداشــرف غنى، رئيس جمهورى امضا و 

بر اين برحران نقطه پايان گذاشته شد.
به گزارش ايرنا بر اساس اين توافقنامه عبدا... رياست شوارى عالى 
مصالحه را كــه دارارى 5 معاون، بودجه مســتقل و صالحيت هاى 
مشخص  مى باشد، برعهده گرفته است و در معرفى 50 درصد كاببينه 

دولت نيز سهم دارد.
و از ســوى ديگر رئيــس جمهور غنى كه فرمان اعزازى مارشــالى 
براى ژنرال عبدالرشــيد دوستم معاون ســابق و رهبر حزب جنبش 
ملى اسلمى افغانســتان را بر اساس توافقنامه امضا كرده بود، به طور 

رسمى اعالم كرد.

دشمنان به دنبال برهم زدن روابط ايران و 
افغانستان هستند

 مســئوالن دولت افغانســتان بايد مراقبت هاى الزم را در مبادى 
خروجى خود انجام دهند، دشمنان به دنبال برهم زدن روابط ايران و 

افغانستان هستند كه بايد هوشيار بود.
 عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در گفت و گو 
با ايســنا با اشاره به وقوع حادثه براى برخى شهروندان افغانستان در 
منطقه مرزى با ايران اظهار كرد:  ايران و افغانســتان روابط ديرينه اى 
با يكديگر دارند كه دشــمنان تالش دارند اين روابط را برهم زنند. 
درباره اين حادثه هم به تازگى آقاى ظريف در كميسيون امنيت ملى 
اعالم كرد كه تيم تحقيقى از 2 كشــور تشــكيل مى شود تا موضوع 

روشن شود.
محمدابراهيــم رضايى افزود: همواره بايد نظام جمهورى اســالمى 
ايران به برادران افغانســتان هــم در موضوع رفت وآمد ها و مبادى و 
گذرگاه هاى شان توجه داشته باشند تا مورد سوءاستفاده دشمنان قرار 

نگيرد.

شايعه توافق ايران و روسيه براى 
استعفاى اسد، بازى رسانه هاى
 آمريكايى- صهيونيستى است

 دســتيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل شايعه توافق ايران 
و روسيه براى استعفاى بشار اسد را دروغ بزرگ و بازى رسانه هاى 

آمريكا  - صهيونيستى دانست.
به گزارش تسنيم، حسين اميرعبداللهيان در صحفه شخصى خود در 
توئيتر نوشت: بشار اسد، رئيس جمهور قانونى سوريه و رهبر بزرگ 
مبارزه با تروريسم تكفيرى در جهان عرب است. شايعه توافق ايران 
و روسيه براى استعفاى وى ، دروغ بزرگ و بازى رسانه هاى آمريكا 
- صهيونيســتى اســت. تهران از حاكميت، وحدت ملى و تماميت 

ارضى سوريه قويا حمايت مى كند.

اختيارات رئيس در مجلس يازدهم 
كاهش مى يابد

 عضو كميسيون قضايى مجلس شــوراى اسالمى از برنامه مجلس 
يازدهم براى تغيير آئين نامه داخلى و كاهش اختيارات و قدرت رئيس 

مجلس خبر داد.
ابوالفضل ابوترابى در گفت وگو با تسنيم، ضمن تأكيد بر تغيير آئين نامه 
داخلى و ساختار مجلس، گفت: درحال حاضر تقريبا 80 درصد اختيارات 
پارلمان دست رئيس مجلس اســت كه اين اشكال به آئين نامه داخلى 

پارلمان باز مى گردد.
وى بــا بيان اينكه رئيس مجلس معــاون قوانين، معاون اجرايى، رئيس 
مركز پژوهش ها و ... را انتخاب مى كند و نمايندگان در اين موضوعات 
دخيل نيستند، افزود: از طرف ديگر رئيس مجلس معموالً مسئول انتخاب 
رئيس فراكسيون هاى سياسى تأثيرگذار مجلس نيز است كه مى تواند بر 
رأى و نظر اعضاى فراكسيون در رابطه با موضوعى خاص تأثير بگذارد؛ 
بنابراين به اعتقاد بنده رئيس مجلس به تنهايى 80 درصد قدرت مجلس 

را در اختيار دارد.
عضو كميسيون قضايى مجلس در همين راستا ادامه داد: همچنين رئيس 
مجلس در جلسات شــوراى امنيت، مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
شــوراى عالى انقالب فرهنگى، ســران قوا و ... حضور مى يابد و نظر 
شخصى خود را مطرح مى كند، نه نظر نمايندگان كه اين موضوع نياز به 
اصالح دارد. ابوترابى تصريح كرد: نظرات جمعى نمايندگان در جلسه 
علنى بايد اولويت مجلس باشــد، بنابراين بايد آئين نامه داخلى اصالح 

شود و نظرات جمعى نمايندگان در همه اين موضوعات اعمال شود.
نماينده مــردم نجف آباد در مجلس با تأكيد بــر اينكه تغيير و اصالح 
آئين نامه داخلى پارلمان را در مجلس يازدهم پيگيرى مى كنيم تا بر اساس 
آن، رئيس قوه مقننه فقط سخنگوى مجلس باشد، گفت: اگر رئيس براى 
موضوعى خاص در جلسات شركت كرد بايد نظر جمعى نمايندگان را 

گرفته و نظر مجلس را در اين نشست ها مطرح كند.
ابوترابى تصريح كرد: در مجلس بعدى محدود كردن اختيارات و قدرت 
رئيس را دنبال مى كنيم تا رئيس تنها ســخنگوى مجلس باشــد و يك 
نماينده مانند بقيه نماينده ها باشــد. يعنى مانند رؤساى مجالس برخى 

كشورها كه رئيس فقط سخنگوى (اسپيكر) مجلس باشد.

بر محدوديت هاى مجلس 
در دوره دهم افزوده شد

 نمايندگان مجلس دهم از نظرات كارشناسان و صاحب نظران استفاده 
كمى داشــته اند، بر محدوديت هاى مجلس در دوره دهم افزوده شــده 

است.
نماينده پيشــين مجلس شوراى اســالمى در گفت و گو با ايسنا، درباره 
عملكرد مجلس دهم اظهار كرد: تمام مجالســى كه در اين 40 ســال 
تشــكيل شده است، قطعا ضعف و قوت داشــته و نمى توان گفت كه 
مجلســى به تمامى حسن داشته يا عيب، اما به هرحال بايد بررسى كرد 
كه نقاط ضعف هر مجلس برترى داشته يا نقاط قوت آن. به هرحال هر 

تشكيالت انسانى داراى ضعف هايى هم هست.
افضل موسوى ادامه داد: مجلس شوراى اسالمى داراى محدوديت هايى 
است كه در اين دوره بر محدوديت هاى مجلس اضافه شد. بر طبق قانون 
اساســى مصوبات مجلس زمانى الزم االجراست كه شوراى نگهبان آن 
را تأييد كند اما در دوره اخير مجلس، مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
هم گروهى را تشكيل داد تا از مصوبات مجلس ايراد بگيرد. مثل لوايح 
باقيمانده FATF كه مجمع تشخيص مصلح تا مدت ها آن را بين زمين 

و هوا نگه داشت و در آخر آن را هم رد كرد.
وى ادامــه داد: يكى ديگــر از ايرادات مجلس اين بود كه از نظرات كم 
استفاده كرد. در كشــورهاى مختلف نمايندگان در جلساتى با حضور 
كارشناســان حضور مى يابند و نظرات آنها را مى شنوند و بر اساس آن 
عمل مى كنند. اما چنين اتفاقى در مجالس ما كمتر رخ مى دهد. نمايندگان 
مجلس نمى توانند متخصص همه امور باشند. وقتى از نظرات كارشناسان 
و اساتيد دانشگاه ها استفاده نكنند تصميماتشان هم سطحى خواهد بود.

مجلس دهم بايد در روزهاى پايانى 
به رسالت خود عمل كند

 افزايش قيمت خودرو و كاالهاى اساســى كه مردم را در شرايط 
ســختى قرار داده از جمله مسائلى اســت كه بايد در اين روزهاى 
پايانى در جلســات علنى مجلس و كميســيون هاى تخصصى به آن 

پرداخته شود.
رئيس فراكسيون پاســخگويى مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با 
ايســنا، درباره ضوروت ورود مجلس به بحث افزايش قيمت خودرو و 
كاالها، بيان كرد: مجلس و تمام اركان كشور وظيفه دارند تا لحظه آخر 
به وظايف قانونى خود عمل كنند. مجلس نيز از اين اصل مستثنا نبوده و 
تا روز هفتم خرداد بايد به وظايف قانونى خود عمل كرده و به مطالبات 

مردم توجه كند. 
علــى بختيــار در ادامه اظهار كــرد: افزايش قيمت كاالهــا و افزايش 
افسارگسيخته قيمت خودرو، مردم را به شدت تحت فشار گذاشته است 
و مردم شرايط سختى دارند. مجلس دهم كه در اين هفته پايانى از روز 

دوشنبه تا چهارشنبه جلسه دارد بايد به اين مسأله ورود كند.
وى تصريح كرد: هيأت  رئيسه مجلس بايد دستورات مهم را در اولويت 
قــرار دهد. لزومى ندارد در اين روزهاى پايانى طرح تشــكيل اصفهان 

شمالى در دستور قرار گيرد.
رئيس فراكسيون پاسخگويى مجلس شوراى اسالمى در پايان با تأكيد 
بر اينكه مجلس دهم در روزهاى پايانى عمر خود بايد به رسالت خود 
عمل كند، گفت: افزايش قيمت خودرو و كاالهاى اساسى كه مردم را در 
شرايط سختى قرار داده و از سوى ديگر بحث سرمايه گذارى در بورس 
كه بايد از حفظ حقوق مردم اطمينان حاصل شود از جمله مسائلى است 
كه بايد در اين روزهاى پايانى در جلسات علنى مجلس و كميسيون هاى 

تخصصى به آن پرداخته شود.

اتحاديه اروپا هر كارى بتواند براى جلوگيرى از 
طرح الحاق انجام خواهد داد

 مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا تأكيد كرد كه اعضاى اين اتحاديه هر كارى 
بتوانند براى جلوگيرى از طرح جديد اشــغالگرى رژيم صهيونيستى انجام خواهند 
داد.   بــه گزارش فارس، جوزف بورل در يك نشســت ويدئوكنفرانســى گفت: ما 
بايد عليه هرگونه طرح الحاق تالش كنيم و اين مســتلزم تالش همه ما و استفاده از 
همه كانال هايى اســت كه اعضاى اتحاديه اروپا در اختيار دارند. وى در بخشى ديگر 
از اشــاراتش، هرگونه الحاق در سرزمين هاى اشغالى ابراز اميدوارى كرد به زودى به 
تل آويو ســفر كند. مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا در پاسخ به سؤالى مبنى بر 
اينكه آيا او در كســوت رئيس كميسيون مشترك برجام با مطالبه آمريكا براى تمديد 
ممنوعيت فروش ســالح به ايران همكارى خواهد كرد يــا اينكه به بند هاى توافق 
هسته اى پايبند خواهد بود، گفت: بايد درباره آن فكر كنيم و هنوز چيزى معلوم نيست.

جمع بندى طرح اصالح قانون انتخابات به مجلس 
يازدهم موكول شد

 با توجه به گســتردگى و حساســيت موضوع درباره اصالح قانون انتخابات، 
بررســى نهايى و جمع بندى طرح اصالح قانون انتخابــات در اين دوره مجلس 
امكان پذير نيست و به مجلس يازدهم موكول مى شود. رئيس كميسيون شوراهاى 
مجلس و امور داخلى مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با تسنيم گفت: شوراى 
نگهبان هفته گذشــته، در نامه اى به مجلس، ايرادات و ابهامات قانونى را نسبت به 
مصوبه مجلس درباره الحاق يك تبصره به قانون انتخابات اعالم كرد كه اين ايرادات 
براى رفع ابهام شوراى نگهبان در كميسيون شوراها مجلس مورد بررسى قرار گرفته 
است. محمدجواد كوليوند افزود: با توجه به گستردگى و حساسيت موضوع درباره 
اصالح قانون انتخابات، بررسى نهايى و جمع بندى طرح اصالح قانون انتخابات در 

اين دوره مجلس امكان پذير نيست و به مجلس يازدهم موكول مى شود.

آمريكا نمى تواند بدون پايبندى به برجام از 
مكانيسم اعمال دوباره تحريم ها استفاده كند

 نماينده روسيه در وين با اســتناد به 2 پاراگراف از قطعنامه 2231 شوراى 
امنيت سازمان ملل استدالل كرد كه آمريكا نمى تواند بدون پايبندى به برجام از 

سازوكار آن براى بازگرداندن تحريم ها عليه ايران استفاده كند.
به گزارش ايســنا، ميخائيل اوليانوف نماينده روسيه در سازمان هاى بين المللى 
در وين در پيام توئيترى نوشــت: آمريكا به اشتباه باور دارد كه پاراگراف 10 و 
11 قطعنامه 2231 شــوراى امنيت سازمان ملل، آمريكا را مجاز مى سازد كه از 
سازوكار اعمال دوباره تحريم ها براى بازگرداندن تحريم هاى سازمان ملل عليه 
ايران استفاده كند. شركاى آمريكايى بايد متن را با دقت بيشترى بخوانند. هر 2 
پاراگراف به وضوح اشاره مى  كنند كه اين كار فقط از طريق روند مشخص شده 

در برجام قابل اجرا است.

آگهى مناقصه عمومى پخت ( تهيه ) و حمل و پخش مكانيكى آسفالت

روابط عمومى شهـردارى فامنين

شهردارى فامنين در نظر دارد خريد آسفالت توپكا 012 و بيندر 019 به مقدار 4000 تن و حمل و پخش آسفالت به صورت مكانيكى به مقدار 3300 تن 
جهت آسفالت ريزى معابر شهر فامنين، بر اساس مجوز شوراى اسالمى شهر از طريق مناقصه عمومى به افراد واجدالشرايط واگذار نمايد لذا كليه متقاضيان 

مى توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از طريق سامانه ستاد اقدام نمايند.
1- شركت كنندگان مى بايست 5 درصد قيمت پايه را به صورت اسناد خزانه بى نام، ضمانت نامه بانكى سه ماهه و يا واريز نقدى به حساب 2171145639007 

بانك ملى تمركز وجوه سپرده به نام شهردارى فامنين ارائه نمايند.
مناقصه  در  شركت  نامه  ضمانت  مبلغ  ريال  خريد 14,400,000,000  كل  جمع  ريال،  تن 3,600,000  هر  ازاى  به  آسفالت  قير)  با  (پخت  خريد  پايه  قيمت   -2

720,000,000 ريال
3- قيمــت پايــه حمــل و پخــش آســفالت بــه ازاى هــر تــن 780,000 ريــال، جمــع كل حمــل و پخــش 2,574,000,000 ريــال و ضمانــت نامــه شــركت 

در  مناقصــه130,000,000 ريــال
4- درصورت انصراف برندگان اول، دوم و سوم از مناقصه كه اگر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

5- ساير اطالعات، جزئيات و قيمت پايه در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
6- كليه هزينه هاى نشر آگهى و كارشناسى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

7- با توجه به شرايط اقتصادى موجود شهردارى در رد يا قبول پيشنهاد ها مختار است.
8- مهلت دريافت اسناد از تاريخ 1399/02/28 الى 1399/03/03 و تحويل و ارسال اسناد مناقصه طبق زمان بندى اعالم شده در سامانه ستاد 1399/03/13 

مى باشد به پيشنهادهايى كه بعد از مهلت مقرر تحويل داده شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9- كميسيون معامالت شهردارى در تاريخ 1399/03/17 ساعت 10 صبح در سالن جلسات شهردارى تشكيل خواهد شد.

10- ارسال فيزيكى و اصل پاكت الف الزامى مى باشد. و در صورت عدم ارسال در موعد معين پاكت هاى ديگر بازگشايى نخواهند شد.
11- شركت كنندگان مى توانند پاكت هاى ب و ج شركت در مناقصه را هم همراه پاكت الف ارسال نمايند ولى مالك عمل سامانه ستاد خواهد بود، در صورت 

عدم شركت از طريق سامانه ستاد از ارسال فيزيكى اسناد خوددارى گردد.
12- يراى دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاى 3-36822020 -081 با واحد امور مالى شهردارى تماس حاصل فرماييد.

13- مناقصه ها در سامانه ستاد به صورات مجزا برگزار خواهد شد. و پيمانكاران مى توانند در هر دو مناقصه و يا در يكى از مناقصه ها شركت نمايند.
14- شماره فراخوان مناقصه سامانه ستاد جهت پخت (تهيه) آسفالت 2098050122000007

15- شماره فراخوان مناقصه سامانه ستاد جهت حمل و پخش مكانيكى آسفالت 2098050122000008
زمان انتشار در سامانه ستاد مورخ 1399/02/28

(م الف 44)

آگهى برگزارى مجمع عمومى
تشكل حرفه اى دفاتر خدمات مسافرتى 

استان همدان
با استناد به ماده 25 آئين نامه ايجاد، اصالح، تكميل، درجه بندى و نرخ گذارى 
1394/06/04هيأت  مصوب  آنها  فعاليت  بر  نظارت  و  گردشگرى  تأسيسات 
محترم وزيران و در راستاى اجراى ضوابط دستورالعمل نحوه ايجاد و فعاليت 
 26671/952100 شماره  به  ابالغى  ايران  گردشگرى  صنعت  حرفه اى  تشكل 
مورخ 1395/08/10 و اصالحات بعدى ابالغى از سوى مقام عالى وزارت ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى از كليه اعضاء داراى مجوز بهره بردارى 
دست  در  با  مى شود  دعوت  استان  در  جهانگردى  و  مسافرتى  خدمات  دفاتر 
داشتن مدارك ذيل در مجمع عمومى تشكل حرفه اى دفاتر خدمات مسافرتى 

همدان شركت نمايند.
■ تاريخ و زمان برگزارى: دوشنبه 12 خرداد 1399، ساعت11صبح

■ محل برگزارى: همدان، چهار راه پاستور، سالن جلسات مجتمع ميالد نور
■ مدارك مورد نياز جهت حضور در مجمع عمومى: كارت شناسائى، مجوز فعاليت 

■ دستور جلسه:  انتخاب هيات مديره و بازرس 
هيأت موسس تشكل حرفه اى دفاتر خدمات مسافرتى استان همدان

محمد ترابى »
 با نزديك شدن به زمان آغاز به كار مجلس 
يازدهم و حواشــى انتخابات رياست مجلس 
توسط ائتالف احزاب اصولگرا، اخبارى مبنى 
بــر دخالت منتخبان مجلس يازدهم در عزل و 
نصب ها به گوش مى رسد و طبق تجربه سياسى 
نســبت به مجلس هاى ادوار گذشته، يكى از 
حوزه هاى مورد عالقه برخى نمايندگان، البى 
براى ســمت دهى و انتصاب نزديكان و افراد 
حمايت كننــده  وى در انتخابات در مناســب 

دولتى است.
طبق يكى از گزارشــات منتشرشــده در ايرنا، 
براســاس اصول 71، 87 و 113 قانون اساسى، 
نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى 2 وظيفه 
قانون گذارى و نظارت بر حســن اجراى آن را 
بر عهده دارنــد، وظايفى كه به صراحت بحث 
تفكيــك قــوا را مطرح مى كنــد و به صورت 
مستقيم هرگونه دخالت در امور اجرايى دولت 
از ســوى نمايندگان مجلس را خالف قانون 
مى دانــد، به اين معنا كه هيــچ نماينده اى حق 
سفارش و يا رد شــخصيت ها را براى اعمال 
انتصابــات گوناگون ندارد مگــر آنكه از وى 
به عنوان يك مشــاور استعالم شود و نماينده، 
شخصى را با رزومه مناسب به مراجع ذى ربط 

معرفى كند.
اما تجربه سياســى مردم در دوره هاى اســبق 
مجلس نشــان مى دهد، نه تنهــا نمايندگان در 
امور اجرايــى دخالت مى كنند بلكه در عزل و 
نصب هاى مديريتى شهرستان ها نيز به صورت 
مستقيم دســت دارند كه البته نخبگان سياسى 
دليل بروز اين مهم را ضعف مديران باالدستى 

در برابر وكالى مردم مى دانند.
در انتخابات اخير مجلس شــوراى اسالمى، 2
دسته از نمايندگان از ورود به مجلس يازدهم 
بازماندند؛ يكى رد صالحيت شده ها و يكى هم 

كسانى كه رأى نياوردند.
37 نفــر از 290 نمايندگان مجلــس دهم از 
جمله على الريجانى در انتخابات اخير ثبت نام 
نكردنــد. مجلس دهم، 2 نفــر فوتى و 2 نفر 
هم مســتعفى داشت. يك نفر هم به عضويت 
حقوقدان شــوراى نگهبان درآمــد. به عبارتى 
248 نفــر از آنها در انتخابــات دوره يازدهم 
ثبت نــام كردند اما درنهايت بر اســاس اعالم 
سخنگوى شــوراى نگهبان، 75 نفر از وكالى 
ملت، رد صالحيت شــدند و تنها 173 تن از 
آنها توانستند وارد رقابت هاى انتخاباتى مجلس 

يازدهم شوند.
پس از اعالم نتايج انتخابات و بر اســاس آمار 
قطعى ستاد انتخابات كشــور درباره منتخبان 
مجلــس يازدهم تنها 56 تــن از وكالى ملت 
در مجلس دهم به مجلــس يازدهم راه يافتند 
و 117 نفر از آنها نتوانستند اعتماد مجدد مردم 

حوزه هاى انتخابيه خود را كسب كنند.
يكى از عوامــل رد صالحيت هاى نمايندگان 
مجلــس دهم و حتــى يكــى از عوامل رأى 
نيــاوردن اين افــراد در انتخابات گذشــته را 
مى تــوان زدوبند هاى بر ســر مســأله عزل و 
نصب ها دانســت. نســبت به تجربه شخصى 
خــود در گفت و گــو با يكى از اســاتيد برتر 
علوم سياســى در همدان كــه متولد يكى از 
شهرستان هاى چند قوميتى در استان است، اين 
مســأله تغيير مسئوالن و انتصابات با روى كار 

آمدن نماينده مجلس جديد در اين شهرستان 
در دوره گذشته با دامنه زيادى اتفاق افتاده بود 
كه حتى به تغيير رياست دانشگاه اين شهرستان 

نيز منجر شد.
با نزديك شــدن به ورود منتخبان يازدهمين 
دوره مجلس شــوراى اســالمى به بهارستان، 
شــايعاتى مبنى بر اينكه برخى از اين منتخبان 
مردمى، بــه دخالت در عــزل و نصب ها در 

حوزه هاى مختلف اقدام كرده اند.
از اين رو به گزارش برنا، مشــاور سابق رئيس 
جمهور اواخر هفته گذشــته نســبت به سابق 
مجلس دهم در اين زمينه گفت: نمايندگان در 
دوره مجلس دهم براى اينكه در عزل و نصب ها 
دخالت كنند جبهه را باز ديدند، به عنوان مثال 
در عزل و نصب مديران استانى تا عزل و نصب 
شركت ها و بنگاه هاى تجارى مداخله كردند. 
همين سبب شد كه 90 نفر از نمايندگان از نظر 
صالحيت هاى اقتصادى و مالى تأييد نشوند كه 

دليل آن مداخله در انتصابات است.
اكبر تركان افزود: مداخله در انتصابات دولت 
به ويژه مديران اســتانى و شــركت ها و اينها 
موجب فساد مى شود. چون نماينده در دورانى 
كه كانديدا بوده و رقيب ديگران بوده است، در 
زمان انتخابات فرض كنيد اگر مديركل آموزش 
و پرورش اســتان در انتخابات به نفع نماينده 
در انتخابات مداخله نكند، اين نماينده پس از 
رأى آوردن به تكاپو مى افتد كه آن مديركل يا 
فرماندار و يا هر مدير ديگر را تغيير دهد، چرا؟ 
آن هم به اين دليل كه بايد 2 تا شام به طرفداران 

آن نماينده مى داد اما اين كار را نكرده است!
وى تصريــح كرد: نبايد تصــور كرد فقط اين 
90 نفر نماينده بودند كه تخلف داشــتند بلكه 
بايد گفت كه فقط براى 90 نماينده مستندات 
داشتند و ممكن است، 90 نفر ديگر هم باشند 
كه مستنداتشان در اختيار شوراى نگهبان قرار 
نگرفته اســت. بنابراين ايــن مداخله مضر و 

فسادآور است.
تــركان به مجلس يازدهــم و انتظارات از اين 
مجلس اشاره كرد و گفت: انتظار ما از مجلس 
جديد اين است كه مداخله در امور انتصابات 
قوه مجريه را كنار بگــذارد و با مداخله گران 
مقابلــه كند. اين نكته كــه اين مجلس (دهم) 
از نظر اقتصادى، مجلس مورد تأييدى نيست، 
موضوعى است كه بايد در مجلس جديد براى 

احياى حيثيت مجلس مدنظر قرار گرفته و آن 
را اصالح كنند.

وزيــر راه و ترابرى دولت ســازندگى درباره 
ويژگــى رئيس مجلس آينده نيــز عنوان كرد: 
رئيــس مجلس آينده بايد كســى باشــد كه 
سوابقش نشان دهد كه اهل داد و ستد و معامله 

و بخيه نيست.
شايد ريشــه اصلى فساد هاى مالى ايجادشده 
در بين نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى 
را در مخــارج الزم بــراى حضور در رقابت 
تبليغاتى در انتخابات دانســت. با وضع اين 
قانون كه حداقل مــدرك نمايندگان مجلس 
به فــوق ليســانس تغيير كرده، ورود قشــر 
بازارى و به اصطالح سرمايه دار را به مجلس 
محدود كرده اســت و از ســوى ديگر زمينه 
را براى حضور هرچه بيشــتر افراد شاغل در 
دانشگاه ها  آموزش وپروش،  مانند  حوزه هايى 
و به صورت كلى قشر كارمند را فراهم كرده 
است. اين درحالى اســت كه در بسيارى از 
كشــور هاى پيشــرفته و صنعتى يكى از پايه 
ثابت هاى حضور در مجلس افراد سرمايه دار 
هســتند، زيرا اين افراد با زمينــه اجرايى و 
تجربه هاى فراوان در بخــش اقتصاد و بازار 
مى توانند در بخش اقتصادى مجلس بســيار 

مفيد ظاهر شوند.
از ســوى ديگــر افــراد متمول بــراى تأمين 
هزينه هاى تبليغاتى خود نيازمند به شــخص 
ثالــث و حاميان مالــى ندارد. زيــرا يكى از 
ضلع هــاى اخاللگــر در عملكــرد صحيح و 
قانونمند نمايندگان مجلس همين افراد هستند. 
متأسفانه در كشورمان شــاهد اين هستيم كه 
به معنى واقعى كلمه حــزب وجود ندارد و از 
آنجايى كه احزاب در كشورهاى پيشرفته در امر 
انتخابات يكى از اصلى ترين منابع تأمين كننده 
هزينه هاى انتخاباتى كانديدا ها هستند، اين خأل 

مالى در كشــورمان با حمايت هاى افراد ثالث 
جايگزين شده است.

اين مسأله بركسى پوشيده نيست كه هزينه هاى 
تبليغاتى الزم براى رقابت در كورس انتخاباتى 
از توان مالى اقشــار كارمند خارج است و هر 
دوره تخلفاتــى در اين زمينه انجام مى شــود. 
البته هر ســاله قوانينى وضع مى شود كه مانع 
از وقوع اين تخلفات باشد. با اين حال به  دليل 
تناقض هايــى كه در نتيجه قوانين وضع شــده 
مربوطه بــه انتخابات وجــود دارد، برخى از 
عالقه مندان به حضور در رقابت هاى انتخاباتى 
و رسيدن به مناصب مربوطه از جلمه مجلس 
شوراى اســالمى را به گرايش به زدوبند هايى 

براى تأمين مالى اجبار مى كند.
از ايــن رو افــرادى با اســتطاعت مالى براى 
تأميــن هزينه هاى انتخاباتى يا خود به ســراغ 
كانديدا هــاى نيازمند به حمايت مالى مى روند 
و يا اينكه خود نماينــدگان تمايل به حمايت 
شدن نشان  مى دهند. از اين رو نمايندگان ورود 
يافته به مجلس تلويحا ملزم به جبران كمك  و 
حمايت هاى مالى انجام شده از سوى اين افراد 
هستند، از اين رو دخالت نمايندگان در مبحث 
عزل و نصب ها را كه به عنوان يكى از معضالت 
نمايندگان مجلس در ادوار گذشته است بتوان 

در همين حوزه نيز ريشه يابى كرد.
البته پاســخ اصلى و ريشه اى به اين معضل كه 
مى تواند به صداقــت و مردمى بودن مجلس 
شوراى اسالمى لطمه بزند، شكل گيرى احزاب 
به نحو درســت و اصولى آن اســت. پس از 
رقابت انتخاباتى سال  گذشــته  مجلس كه به 
علل مختلف به شكست اصالح طلبان انجاميد 
و اكنون اتفاقات پيرامون اين حزب از تصميم 
به تغيير ســاختارى در حزب اصالحات خبر 
مى دهد، شايد بهترين فرصت براى ساماندهى 

احزاب در ايران باشد. 

معضل دخالت منتخبان ورود يافته به مجلس در عزل و نصب ها 

مداخله در انتصابات مديران 
فسادآور است
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مديرعامل شركت آب  منطقه اى همدان:
بارندگى هاى استان همدان 38 درصد افزايش 

يافته است
  مديرعامل شركت آب 
از  گفت:  همدان  منطقه اى 
ابتداى ســال آبــى جارى 
ميليمتــر   456 تاكنــون 
همدان  استان  در  بارندگى 
ثبت شــده كه نســبت به 
ميانگيــن بلندمــدت 38

درصد افزايش دارد.
به گــزارش خبرنگار مهر، 
منصــور ســتوده گفت: از 
ابتداى ســال آبــى جارى 

تاكنون به ميزان 456 ميليمتر بارندگى در اســتان همدان ثبت شــده كه نسبت به ميانگين بلندمدت 
38 درصد افزايش يافته اســت. مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان گفت: حجم ذخيره مخزن سد 

اكباتان در حال حاضر به 35 ميليون مترمكعب است كه صددرصد حجم مخزن سد را تشكيل مى دهد.
ســتوده بابيان اينكه حجم ذخيره آب در مخزن سد كالن مالير 44 ميليون مترمكعب و در سد سرابى 
9 ميليون متر مكعب است و صددر صد پر هستند، افزود: در مجموع تاكنون تعداد 286 جلسه شوراى 

حفاظت از منابع آب در استان همدان برگزار شده است.
ستوده تصريح كرد: از ابتداى سالجارى تاكنون تعداد 65 حلقه از چاه هاى غيرمجاز و داراى حكم قضائى 
با حجم آب صرفه جويى شده بيش از 2 ميليون و 500 هزار مترمكعب و عمق انسداد بيش از 3 كيلومتر 

در استان همدان پر و مسدود شده است.
وى با اشــاره به اينكه در مجموع از ابتداى اجراى طرح احيا و تعادل بخشــى از سال 93 تاكنون تعداد 
4 هزار و 29 حلقه چاه غيرمجاز با حجم آب صرفه جويى شده بيش از 272 ميليون مترمكعب و عمق 
انســداد 138 هزار متر در استان همدان پر و مسلوب المنفعه شده است، گفت: تاكنون تعداد 4 هزار و 
781 دســتگاه كنتور هوشمند آب و برق بر روى چاه هاى مجاز نصب شده كه بيشترين آنها مربوط به 

دشت رزن – قهاوند است.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان تعهد اين مجموعه براى نصب كنتور در ســال گذشته طبق 
ســند راهبردى توسعه استان همدان را تعداد 550 دســتگاه عنوان كرد و گفت: سال گذشته بيش از 
594 دســتگاه كنتور هوشــمند روى چاه ها نصب شد كه پيشرفت 108 درصدى نسبت به تعهد نصب 

را نشان مى دهد.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان گفت: از آغاز ســالجارى تاكنون نيز تعداد 31 دستگاه كنتور 

هوشمند آب و برق بر روى چاه هاى مجاز استان همدان نصب شده است.
ســتوده افزود: تعداد 825 پروانه بهره بردارى چاه هاى مجاز استان همدان نيز اصالح و تعديل شده كه 

نزديك به 15 ميليون مترمكعب صرفه جويى در منابع آب زيرزمينى را به دنبال داشته است.

واقعيت ها به سرمايه گذاران در استان همدان 
گفته شود

 معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار همدان گفت: بايد تمامى 
واقعيت ها به سرمايه گذاران گفته و با آنها شفاف برخورد شود و سپس 

از آنان حمايت كامل صورت گيرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، محمودرضا عراقــى از زحمــات و پيگيرى 
شــركت آب منطقــه اى در راســتاى ســاماندهى و اليروبــى رودخانه ها 
ــكر  ــن تش ــيالب فروردي ــژه س ــيالب به وي ــت س ــن مديري و همچني
ــيه  ــات در حاش ــازى تصرف ــى و آزادس ــام اليروب ــت: انج ــرد و گف ك

منطقــه اى  آب  شــركت  فعاليت هــاى  مهم تريــن  از  رودخانه هــا 
اســت.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار همدان گفت: در اين راستا افراد 
ســودجو و متصرفان اراضى ملى مشكالتى را در مسير اجرا و عمليات 
به وجود مى آورند كه در جهت تســريع در اجراى كار و قطع دســت 
سودجويان همكارى و همراهى بيش از پيش مراجع قضايى و انتظامى 

مورد نياز است.
عراقى افزود: ايمن ســازى رودخانه ها در شهرها و روستاها و نيز خارج 
از مراكز جمعيتى منجر به آســايش خاطر هموطنان شــده و از بروز 

خسارت هاى جانى و مالى جلوگيرى خواهد كرد.
وى تأكيد كرد: ما نمى توانيم جلوى توسعه را در استان همدان بگيريم 
و بايد تمهيدات الزم براى ورود سرمايه گذار به استان همدان انديشيده 

شود كه البته آن هم بايد در چارچوب قانون باشد.
معــاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار همدان افــزود: بايد تمامى 
واقعيت ها به سرمايه گذاران گفته و با آنها شفاف برخورد شود و سپس 

از آنان حمايت كامل صورت گيرد.
وى گفت: مهم ترين ركن، آگاهى بخشــى جامعه است و هرچه آگاهى 

مردم بيشتر شود كارها با سهولت و بدون تنش انجام خواهد شد.

دان تان  اری  ا ر

خبرگزاري مهر
مدير خبرگزاري: پروين قادري دانشمند

نام خبرنــگاران: محمدرضا بهرامي صفت، 
نسرين دانشمند

شماره تماس: 09183149040
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مديركل ميراث فرهنگى استان همدان:
موزه سنگ و عكس هاى قديمى در اسدآباد 

راه اندازى مى شود 

 مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى اســتان 
همدان از راه اندازى موزه سنگ و عكس هاى قديمى در اسدآباد خبر 
داد و گفت: اين موزه در درآمدزايى، اشــتغال و جذب گردشگر مؤثر 

خواهد بود.
على مالميــر در گفت وگو با خبرنگار مهر از راه اندازى موزه ســنگ 
و عكس هاى قديمى در اســدآباد خبر داد و با اشــاره به وجود 300 
ســنگ قديمى و باارزش از دوره اشكانيان و ساسانى تا زمان معاصر 
در شهرستان اسدآباد گفت: براى راه اندازى موزه سنگ و عكس هاى 
قديمى اســدآباد كه خود گنجينه اى بسيار ارزشمند براى شهرستان 

اسدآباد محسوب مى شود، نيازمند فضا و مكان مناسب هستيم.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان همدان 
عنوان كرد: درخت كهنسال 400 ساله روستاى ترخين آباد شهرستان 
اسدآباد نيز همچنان ســرزنده و با طراوت روال طبيعى خود را طى 

كرده و مردم نيز مراقب اين درخت كهنسال با ارزش هستند.
وى با اشــاره به اينكه درختان كهنســال جايــگاه بااليى در ميراث 
فرهنگى كشــور دارند، افزود: درخت 400 ســاله گردوى روســتاى 
ترخين آباد در جوار روســتاى هدف گردشــگرى ملحمدره معروف 
به ماســوله غرب كشــور يكى از جمله آثار طبيعى بوده كه در سوم 
مردادماه ســال 88 در فهرســت آثار ملى طبيعى كشور ثبت شده و 
با توجه به قدمت و كهن ســالى و با ارزش بودن درخت، اهالى روستا 

مراقب اين اثر طبيعى هستند.
 امامــزاده هود(ع) در شهرســتان رزِن همدان مرمت 

مى شود
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان همدان 
همچنين عنوان كرد: با توجه به نيازســنجى انجام شده، امامزاده هود 

در شهرستان رزِن همدان مرمت مى شود.
مالمير گفت: اين بناى زيبا در روستاى ينگى قلعه از تابع شهرستان 

رزن واقع شده و از آثار دوران مغول و قرن هشتم به شمار مى رود.
وى ادامــه داد: در امامزاده هود، پالن بنــا به صورت 12 ضلعى اجرا 
شده و از شاخص هاى اين اثر تزئينات آجركارى و كاشى كارى است.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان همدان 
ادامه داد: بنا در ســال 1327 در فهرســت آثار ملــى ايران به ثبت 
رسيده است كه در ســالجارى با اعتبارى بالغ بر 750 ميليون ريال 

فضاى داخلى و بيرونى بنا مرمت خواهد شد.
مالميــر همچنين از كشــف يك دســتگاه فلزياب در شهرســتان 
تويســركان خبر داد و گفت: در پى بازرسى از خودرويى در محدوده 
شهرستان تويسركان يك دســتگاه فلزياب به همراه متعلقات كشف 

و ضبط شد.
وى افزود: با همكارى مأموران مبارزه با قاچاق كاال و ارز تويســركان 
پس از رصد اطالعاتى مشــترك و پس از متوقف كردن يك دستگاه 
خودرو و بازرسى از آن، يك دستگاه فلزياب به همراه متعلقات كشف 
و ضبط شــد و در همين راستا 2 نفر دستگير و ضمن توقيف خودرو 
به همراه فلزياب مكشــوفه براى ســير مراحل قانونى تحويل مراجع 

قضائى شدند.

مدير بورس منطقه اى همدان:
238 ميليون و 154 هزار سهم در بورس 

منطقه اى همدان مبادله شد

  مدير بورس منطقه اى همدان گفت: هفته گذشــته در بورس 
منطقه اى همدان 238 ميليون و 154 هزار و 759 ســهم معامله 

شد.
على اسكندرى در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: هفته گذشته 
در بــورس منطقه اى همدان 238 ميليون و 154 هزار و 759 ســهم 
معامله شد. وى گفت: اين سهام متعلق به 352 شركت و 47 درصد 
از معامالت مربوط به خريد سهام و 53 درصد نيز مربوط به فروش 
سهام بوده اســت.مدير بورس منطقه اى همدان افزود: ارزش سهام 
مبادله شــده 3 هزار و 9 ميليــارد و 904 ميليون و 108 هزار و 530 

ريال بوده است.
اســكندرى يادآور شد: شاخص كل بورس در هفته گذشته نسبت به 

هفته ماقبل 39 هزار و 739 واحد افزايش يافت.
وى گفت: همچنين شــاخص كل فرابورس هم با 150 واحد افزايش 

به رقم 11 هزار و 300 واحد رسيد.

 پروژه پاركينگ طبقاتــى آقاجانى بيگ همدان 
كه بهمن ماه ســال 93 كلنگ زنى و موعد تحويل آن 
پايان ســال 95 عنوان شد اين روزها با پيشرفت 71 
درصــدى وعده تكميل تا پايان امســال را به انتظار 

نشسته است.
به گزارش مهر، افزايش توليد خودرو در ســال هاى 
اخيــر و ورود بى رويه خودروهاى تك سرنشــين به 
خيابان هاى همدان، بيش از گذشته معضل ترافيك 
و كمبــود پاركينگ را نمايان كــرده به طورى كه هر 
روز در ســاعات مشخصى از صبح و ظهر و عصر داد 
شهروندان از ترافيك عظيم خيابان ها بلند است، زيرا 
بخش عمده اى از ترافيك ايجادشده به واسطه پارك 
خودروها در حاشــيه خيابان ها است كه اين موضوع 
ضرورت توجه به ساخت پاركينگ را مورد تأكيد قرار 

مى دهد.
گذشــته از كمبود پاركينگ در شهر همدان با اجرا 
شدن پياده راه در اصلى ترين خيابان شهر همدان و از 
آنجاكــه امكان ورود خودرو به اين معبر وجود ندارد 
لزوم توسعه و افزايش واحدهاى پاركينگى در رينگ 

نخست شهر همدان دوچندان است.
 كمبود پاركينــگ عمومى در رينگ اصلى 

شهر
درحال حاضــر يكــى از مشــكالت اصلــى در رينــگ 
ــى  ــود پاركينــگ عموم ــدان كمب ــهر هم ــى ش اصل
بــراى اســتقرار خودروهــاى شــهروندان اســت، زيــرا 
ــيه  ــر حاش ــالوه ب ــده ع ــب ش ــوع موج ــن موض اي
محلــى  بــه  نيــز  كوچه هــا  داخــل  خيابان هــا، 
بــراى پــارك خودروهــا تبديــل شــود و ايــن مســأله 
ــا و  ــاكنان محله ه ــراى س ــكل ب ــروز مش ــب ب موج

ــده اســت. ــان ش ــى در آن ــاد نارضايت ايج
يكــى از راننــدگان همدانى با بيان اينكــه از زمان 
اجراى پياده راه بوعلى، كوچه هاى جانبى اين خيابان 
به محل تــردد خودروهاى افرادى كــه قصد رفتن 
به ميدان امام همدان را دارند تبديل شــده اســت، 

گفت: در ايامى از روز به قدرى خودرو در كوچه هاى 
موردنظر پارك مى شود كه براى طى كردن مسافتى 
كه شايد با پاى پياده 5 دقيقه هم زمان نخواهد بيش 

از 15 تا 20 دقيقه در ترافيك مى مانيم.
 ظرفيــت پاركينگ هاى عمومى جوابگوى 

نيازهاى فعلى مردم و رانندگان نيست
وى با بيــان اينكه ظرفيــت پاركينگ هاى عمومى 
به ويژه در محدوده مركزى شــهر جوابگوى نيازهاى 
فعلى مــردم و رانندگان نيســت و محل هاى پارك 
خودرو در حاشــيه خيابان ها نيز در بيشــتر مواقع 
اشغال است، گفت: مشكالت موجود ضرورت اجراى 

پاركينگ هاى با ظرفيت باال را گوشزد مى كند.
كمبــود پاركينگ در رينگ نخســت شــهر همدان 
واقعيتى انكارناپذير اســت اما در همين راستا اجراى 
پروژه اى براى رفع نياز شــهروندان از ســال ها پيش 
در محوطه آقاجانى بيــگ همدان كليد خورده ولى 
آنچه به نظر مى رســد اينكه تا به بار نشستن آن راه 

بسيار است.
18 بهمن ماه ســال 93 و با حضور اســتانداِر وقت، 
فرماندار، نمايندگان مردم همدان در مجلس، اعضاى 
شوراى شهر و مســئوالن شهرستان همدان، كلنگ 
عمليات اجرايــى پاركينگ طبقاتــى آقاجانى بيگ 

همدان به زمين زده شد.
اين پروژه عمرانى كــه در يكى از محله هاى قديمى 
همدان و در رينگ نخســت شهر قرارگرفته 24 هزار 
و 500 مترمربع مســاحت را به خود اختصاص داده 
و درحالى كه مقرر بود در 2 سال و تا پايان سال 95 
تكميل و به بهره بردارى برسد اين روزها همچنان در 

نيمه راه قرار گرفته و كج دار و مريز پيش مى رود.
پاركينگ طبقاتــى آقاجانى بيگ طبق آنچه مديران 
شــهرى بارها اعالم كرده اند با ظرفيت 530 خودرو 
ســاخته خواهد شــد و 44 واحد تجارى و 15 واحد 

ادارى براى آن درنظر گرفته شده است.
اين پــروژه به لحاظ موقعيت مكانى در دل شــهر و 

محوطــه اى قــرار 
گرفتــه كه پس از 
اجــراى پيــاده راه 
بوعلــى  خيابــان 
عبــور  مســير 

خودروها شــده و هميــن موضوع 
ســبب شــده تردد شــهروندان و 
خودروهــا در مســير موردنظر به 
واســطه اجراى اين پــروژه تنگ و 
باريك شده و به سختى انجام گيرد.

مسئوالن شــهرى همدان از زمان 
كلنگ زنــى اين طــرح تاكنون هر 
چندمــاه يك بار بازديــدى از روند 
وعده هايى  و  داشــته  آن  اجــراى 
مبنى بر تكميل و بهره بردارى از آن 
داده اند كه بارها به تيتر رسانه هاى 
استان همدان تبديل شده اما هنوز 
هم كه هنوز است اين پروژه افتتاح 
و بهره بــردارى را درك نكرده و در 
آخريــن وعده پايان امســال براى 

تكميل آن اعالم شده است.
معاون امــور زيربنايى و حمل ونقل 

شــهرى شــهردارى همدان در از بهره بردارى پروژه 
پاركينگ آقاجانى بيگ تا پايان ســالجارى خبر داد و 
گفت: با احتساب 25 درصدى افزايش مبلغ قرارداد 
به عــالوه تغيير پروژه، بيــش از 45 ميليارد تومان 

هزينه تمام شده پروژه است.
 پاركينگ آقاجانى بيگ 70 درصد پيشرفت 

فيزيكى دارد
عزيــزا... يوســفى دربــاره آخرين وضعيــت پروژه 
پاركينگ آقاجانى بيــگ، اظهار كرد: پروژه پاركينگ 
آقاجانى بيــگ در 3 بلــوك Aو Bو C با 70 درصد 

پيشرفت فيزيكى درحال انجام است.
وى با بيان اينكه اعتبارات اين پروژه بر اساس بودجه 

مصوب تاكنون هزينه شده است، 
گفت: بودجه مورد نياز تاكنون با 
ارائه عملكــرد پيمانكار از منابع 
داخلى شــهردارى پرداخت شده 

است.
معاون امور زيربنايى و حمل ونقل 
همــدان  شــهردارى  شــهرى 
منطقه  شــهردارى  كــرد:  بيان 
2 به عنــوان كارفرمــا به صورت 
مستقيم و معاونت امور زيربنايى 
و حمل ونقل شــهرى شهردارى 

ناظر پروژه است.
وى به باقى مانده 6 ســقف از 8 
سقف در اجراى پروژه اشاره كرد 
 2 ،A و افزود: يك سقف از بلوك
ســقف از بلوك B و 3 سقف از 

بلوك C پروژه باقيمانده است.
 پروژه را تا پايان ســال به بهره بردارى 

مى رسانيم
يوســفى با بيان اينكه اين پروژه چند منظوره داراى 
پاركينگ، فضاى تجارى و فضاى ادارى است، تصريح 
كرد: پيش بينى اين است كه بخش سازه اى پروژه تا 
خردادماه انجام شده و بتوانيم پروژه را تا پايان سال 

به بهره بردارى برسانيم.
وى به بيان مشــخصات پروژه پرداخت و ادامه داد: 
كل مســاحت عرصه پاركينگ آقاجانى بيگ، 4 هزار 
و 115 متــر مربع و داراى فضــاى پاركينگ 2 هزار 

و 790 متر مربع با تعداد 531 واحد عمومى است.
معاون امور زيربنايى و حمل ونقل شــهرى شهردارى 

همدان خاطرنشان كرد: 44 واحد تجارى به مساحت 
تقريبى  هــزار و 198 مترمربع و 15 واحد ادارى به 
مســاحت تقريبى  هزار و 240 مترمربــع در پروژه 

تعريف شده است.
وى يادآور شــد: كل مساحت پروژه بالغ بر 24 هزار 

متر مربع اكنون توسط پيمانكار درحال اجرا است.
افزون بر 45 ميليارد تومان هزينه تمام شــده پروژه 

است.
يوســفى با اشــاره ميزان اعتبار مورد نيــاز در اين 
پروژه، اظهار كرد: قرارداد اوليه فروردين ماه سال 95 
به مبلغــى بالغ بر 24 ميليارد تومان منعقد شــد و 
اكنون با احتساب 25 درصدى افزايش مبلغ قرارداد 
به عالوه تغيير پروژه، بالغ بر 45 ميليارد تومان هزينه 

تمام شده پروژه است.
وى از مشــكالت و موانع پيشرفت پروژه سخن گفت 
و افزود: افزايش قيمت مصالح و ناتوانى تأمين به اين 
دليل از گرفتارى ها و موانع پيش روى پروژه بوده كه 

به منظور رفع آن تمهيداتى با انجام شده است.
يوســفى بيان كرد: تأمين اعتبار پــروژه در بودجه 

امسال شهردارى ديده شده است.
به اعتقاد كارشناســان و صاحب نظران، حمل ونقل 
يكــى از چاره هاى حــل معضل ترافيك ســاخت 
پاركينــگ به ويژه پاكينگ هاى طبقاتى در هســته 
مركزى شهر و مناطق پرتردد است بنابراين انتظار 
مى رود اين مرتبه مســئوالن شهرى بر وعده خود 
مبنى بر به پايان رســاندن پاركينگ آقاجانى بيگ 
همدان كه وارد ششمين ســال اجرا شده، پايبند 
باشــند و شــاهد بهره بردارى از آن در سالجارى 

باشيم.

29 درصد تا پايان راه يك پروژه عمرانى در همدان

پاركينگ «آقاجانى بيگ» 
چشم انتظار افتتاح

 ■ 5 سال از كلنگ زنى طرح گذشت

فرهنگــى  كميســيون  رئيــس   
بر  همدان  شــهر  شــوراى  اجتماعى 
تكميل و بهره بــردارى از زمين هاى 
ورزشى شــهردارى همدان تا ابتداى 

تابستان سالجارى تأكيد كرد.
به گــزارش خبرنگار مهــر، رضوان 
جلسه  در  يكشــنبه  صبح  سلماسى 
اجتماعى  و  فرهنگــى  كميســيون 
طراحى  افزود:  همدان  شهر  شوراى 
و اســتانداردهاى زمين هاى ورزشى 
در معاونــت معمارى و شهرســازى 
شــهردارى تهيه و بــه مناطق ابالغ 
شــده و ســازمان فرهنگى ورزشى 
اجتماعــى شــهردارى بايــد ضمن 
استانداردســازى  و  ايمنى  به  توجه 
شــيوه نامه  ورزشــى،  زمين هــاى 
بهره بردارى و نگهدارى اين زمين ها 

را به شورا ارائه دهد.
رئيس كميســيون فرهنگى اجتماعى 
شوراى اسالمى شهر همدان با تأكيد 
بر اينكه زمين هاى ورزشى شهردارى 
تا ابتداى تابســتان ســالجارى براى 
استفاده شهروندان بايد به بهره بردارى 
برســد، گفت: برنامه ريزى، تكميل و 
تجهيز زمين هاى ورزشــى در مناطق 
چهارگانه و زمان تحويل اين زمين ها 

بايد مشخص شود.
برگزارى  افزود:  همچنين  سلماســى 
جشنواره شهروندان برگزيده به عنوان 
بخشى از پازل مديريت شهرى با هدف 
الگوسازى بين شهروندان، مجدد پس 
از گذشــت 10 ســال در دوره پنجم 
شوراى شــهر در دستوركار شورا قرار 

گرفته است.
وى تأكيــد كــرد: پــس از بررســى 
دســتورالعمل مصــوب جشــنواره و 
شناسايى نقاط ضعف و قوت عملكرد 
آن در 2 ســال گذشــته، شــيوه نامه 
فرهنگــى،  ســازمان  در  اصالحــى 
اجتماعى و ورزشــى تدويــن و براى 
بررســى و تصويب به شــورا ارســال 
شــد كه پس از تصويب، در سالجارى 

اجرايى خواهد شد.
آموزش  رديــف  تقويــت   
شــهروندى در بودجه سال 99 

شهردارى
رئيس كميســيون فرهنگى اجتماعى 
شوراى شهر همدان با اشاره به اهميت 
جايگاه آموزش شهروندى، اظهار كرد: 
تقويت رديف آموزش شــهروندى در 
بودجه ســال 99 شــهردارى با هدف 

در  شــهردارى  فعاليت هاى  ارتقــاى 
كميسيون  پيگيرى هاى  با  حوزه،  اين 

صورت پذيرفته است.
رئيس كميســيون فرهنگى اجتماعى 
شــوراى شــهر همدان با بيان اينكه 
انتظار مى رود رديــف بودجه آموزش 
شــهروندى منطبق با سياســت هاى 
كميســيون، تصميمــات و نظــارت 
كميته آموزش شهروندى در سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى محقق 
شــود، تأكيد كــرد: همچنيــن اين 
بودجه صرفاً در حوزه هاى تبيين شده 
در بودجــه ســال 99 و زيرنظر مدير 
آموزش  حوزه  مناطق(در 5  اجتماعى 
شهر  شــهروندى،  ورزش  شهروندى، 
دوســتدار كودك، شــوراى اجتماعى 
محــالت و بانوان) صرف شــده و در 
اجراى ســاير برنامه هــا از رديف هاى 

اختصاصى خود هزينه شود.
رئيس مركــز مطالعات و پژوهش هاى 
شوراى اسالمى شــهر همدان هم در 
اين جلســه با بيان اينكه جشــنواره 
شــهروندان برگزيده پــس از 11 تا 
12 ســال توسط شوراى پنجم برگزار 
شــد، افزود: برگزارى خــوب و موفق 
اين جشــنواره آبرويى براى مديريت 

شهرى بود.
ابراهيم مولوى افزود: امسال نيز سال 
كه  است  جشــنواره  برگزارى  ســوم 
بايستى نواقص و ايرادات 2 دوره پيش 

شناسايى شده و رفع شود.
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه انتخاب 
شهروندان برگزيده بايد با دقت بااليى 
صورت پذيرد، افزود: بايد نماينده اى از 
تمامى حوزه ها در اين جشنواره حضور 

داشته باشد.

رئيس كميسيون فرهنگى  شوراى شهر همدان خواستار شد:

زمين هاى ورزشى شهردارى همدان تا تابستان 
امسال به بهره بردارى برسد

بالغ  پروژه  مساحت  كل 
مربع  متر  هــزار  بر 24 
اكنون توســط پيمانكار 

درحال اجرا است.
ميليارد   45 بــر  افزون 
تمام شده  هزينه  تومان 

پروژه است
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آيا ظرفيت رشد بازار بورس ايران
 اشباع شده است؟

 بازار ســرمايه ايران وارد دوران تازه اى شــده است كه مى توان از 
آن به عنــوان دوره «نوزايى يا تولد تازه» تعبير كرد. بازار جديد بورس 
ايران مشخصه ها و ويژگى هايى دارد كه به تدريج بروز و ظهور مى كند. 
بارزترين ويژگى آن، تغيير و تبديل بورس از يك بازار محدود به يك 
مدل فراگير در سطح ملى است. سنگ بناى تبديل بورس به يك «ابر 
بازار» در اقتصاد ايران، اكنون در تصميم و اســتراتژى كالن نظام نهاده 

شده است.
چنيــن به نظر مى آيد كه اين اســتراتژى از مرحله تدوين تا تحقق آن 

داراى 3 ضلع مهم خواهد بود:
■ ابتدا؛ شكســتن طلسم خصوصى سازى و عرضه اموال و مؤسسات 

اقتصادى دولتى و حكومتى در بورس.
■ دوم؛ سهيم كردن آحاد شــهروندان ايرانى در بازار با پشتوانه طرح 

سهام عدالت.
■ سوم؛ تأمين منابع مالى و هزينه بخش خصوصى و توليد از عايدات 

بازار سرمايه.
بــه اين ترتيب اگر بورس امروز به فرزنــد محبوب و برومند اقتصاد 
ايران تبديل شده، به اين سبب است كه مى بايست 3 آرزوى بزرگ و 

زمين مانده دولت و نظام را محقق كند؛
1- آرزوى رقابتى كردن اقتصاد بسته و احياى قدرت بخش خصوصى 
با واگذارى سهام شركت هاى بزرگ. 2- تحقق وعده ديرين مشاركت 
شــهروندان در چرخه اقتصادى كشــور. 3- سرانجام يافتن يك منبع 

درآمد پايدار براى دولت جهت تأمين هزينه هاى جارى و عمرانى.
به نظر مى آيد كه تيم اقتصادى دولت درصدد اســت هر 3 جنبه از اين 
اســتراتژى را هم زمان پيش ببرد. به همين دليــل در روزهاى اخير از 
يك سو سران دولت و نظام از حسن روحانى تا مشاوران اقتصادى دفتر 
مقام معظم رهبرى بر واگذارى امالك، مستغالت و شركت هاى تحت 
پوشــش بانك ها و بنيادها تأكيد كرده اند و از سوى ديگر تالش هاى 
پرشــتاب براى حضور ميليون ها شــهروند در بازار بورس آغاز شده 
اســت. ضمن آنكه مســئوالن اقتصادى از درآمد چند هزار ميلياردى 

دولت در بازار سرمايه سخن به ميان آورده اند.
همه اين ها دست به دســت هم داده تا در اين برهه تاريخى، بورس در 
پيكره اقتصاد ايران به باالترين قله اهميت دســت يابد. بازار سرمايه 
اكنــون نه تنها قبله آمــال فعاالن اقتصادى و ســرمايه گذاران بزرگ و 
كوچك شــده بلكه در محور و مدار عالقه شهروندان و مردم عادى 

نشسته است.
نتيجه عينى اين درجه از عالقه و عطش به حضور در بورس ســبب 
شــده دماسنج حركت شــاخص كل به نقطه جوش برسد و هر روز 

شاهد اتفاقات شگفت انگيز جديد در تاالر معامالت بورس باشيم.
نخستين اتفاق شگفت آور در آغاز اين هفته رقم خورد كه شاخص با 
قــدرت قله يك ميليون واحدى را فتح كرد و ارزش معامالت روزانه 
به باالى 20 هزار ميليارد تومان رســيد. تب و التهاب خريد و فروش 
سهام، اكنون به اندازه اى است كه بسيارى از خبرها و اتفاقات كشور را 
تحت تأثير قرار داده است. بنگاه هاى خبرى به گزارش لحظه به لحظه 
از درون بازار روى آورده اند و مقام هاى ارشــد حكومتى به تشــكيل 
جلسات پى درپى براى كنترل امنيت و ثبات بازار مبادرت كرده اند و در 
سوى ديگر، صف چندصد ميليونى تقاضا براى سهم هايى مثل شستا، 

سايپا و صبا شكل گرفته است
ايــن موج التهاب و هيجان در چنــد روز اخير، عوارض ديگرى هم 

داشت كه نبايد از نظر داشته شود.
شاخص كل پس از شكستن ركورد تاريخى و خيره كننده يك ميليون 
واحد، ناگهان عقب نشــينى خود را آغاز كرد و اين توقف و عقبگرد 
سبب ترس و نگرانى اكثريت سهامداران شد. پيامد ملموس اين ترس 
را در هجوم شــهروندان به صف هاى فروش ديديم كه شوق و ذوق 
روزهاى جهش شاخص بالفاصله جاى خود را به ترديد و دلهره داد. 
البتــه در اين ميان، برخى بنگاه ها و كانال خبرى نيز نقش آفرين بودند 
كه با ترتيــب دادن گفت وگو و ميزگرد با افراد مدعى مدام در فضاى 
ترس عمومى دميدند؛ تا آنجاكه خيل سهامداران در فضاى مجازى و 
صفحات تلگرامى چنين پنداشتند كه گويى خطر بزرگ «حبابى شدن 

بورس» يا سقوط و ريزش شاخص آغاز شده است.
متأسفانه در اين فضاى ترديد و هيجان، برخى تريبون ها و افراد مدعى، 
بديهى ترين اصول و منطق بــازار را كتمان و انكار كردند. اصولى كه 
به صورت واضح مى گويد در بازارى كه موج عظيم تقاضا و نقدينگى 
در آن وارد شده و از سوى ديگر عرضه هاى بزرگ سهام دولتى ها كليد 

خورده است، ادعاى سقوط شاخص چه موضوعيتى دارد.
بدون شــك، فعاالن حرفه اى بازار به روشنى مى دانند كه فراز و فرود 
و پديده «نوسان» خصلت جدايى ناپذير بازار است و اساسا در جدال 
ميان صف هاى عرضه و تقاضا است كه بازار انرژى الزم براى پويش 

و پيشرفت را كسب مى كند.
در فضاى پرالتهاب امروز، خأل و ضرورت اين بحث به صورت جدى 
احســاس مى شود. همه ما را گريزى از اين نيست كه براى آنكه خيل 
ســهامداران در تله تبليغات و توصيه هاى نادرست گرفتار نشوند بايد 
توجه آنها را اين رشــته واقعيت حركت بــازار جلب كرد تا دريابند 
نخســتين توصيه علم بازار سرمايه به سرمايه گذار جديد اين است كه 
هيجان و شــتاب زدگى در ســهامدارى را از خــود دور كند و به اين 
باور برســد كه پس از هر جهش و صعود شــاخص، اصالح آن يك 

ضرورت است.
بى شك بورس در اين مرحله كه دوران گذار به تحول و تكامل است، 
رقيبــان و مخالفانى دارد كه تاكتيــك و تكنيك آنها در توليد ترس و 
اضطراب در نگاه سهامداران است و فقط از اين راه است كه مى توانند 
سرمايه و نقدينگى را فرارى دهند؛ بنابراين همه كسانى كه دل در گرو 
توســعه و تعالى بازار ســرمايه را دارند، بايد براى حفظ «ارزش هاى 
ذاتى» بازار، يعنى امنيت، شفافيت و رقابت وجهه همت خويش سازند.
* سيد حميدرضا علوى

اصلى ترين اولويت توليدكنندگان چيست؟
 در شــرايطى كه كرونا بر اقتصاد بسيارى از كشورهاى جهان تأثير گذاشته، فعال نگه 

داشتن واحدهاى توليدى براى اقتصاد ايران اهميت فراوانى دارد.
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران گفت: همانطور كه پيش از اين نيز قابل بررسى بود، با 
توجه به شيوع ويروس كرونا، در كنار اقشار كم درآمد و صاحبان كسب وكارهاى كوچك، 
توليدكنندگان نيز با آســيب جدى مواجه مى شوند. زيرا از سويى بازار داخلى فروش در 
برخى كاالها محدود مى شــود و از سوى ديگر امكان صادرات نيز تحت تأثير محدوديت 

تردد، پايين مى آيد.

محمد الهوتى با بيان اينكه امروز تمامى كشورهاى جهان با تبعات اقتصادى اين ويروس 
درگير هســتند، بيان كرد: اقتصاد ايران را نيز بايد با توجه به موقعيت خاص خود تحليل 
كرد. در هفته هاى گذشــته با وجود فشارى كه بر توليدكنندگان وارد شده، بسيارى از آنها 

تالش كرده اند فعاليت خود و ظرفيت هاى موجود را حفظ كنند.
رئيس كنفدراســيون صادرات ايران ادامــه داد: آنچه در شــرايط فعلى اصلى ترين 
اولويت واحدهاى توليدى به شــمار مى رود، تأمين به موقع مواد اوليه است. با توجه 
به گســترش كرونا، تردد در مرزها كم شــده و همين امر انتقــال به موقع مواد اوليه 
برخى كارخانه ها را دشــوار كرده اســت كه درصورت بلندمدت شــدن به كاهش 

مى شود. منجر  صادرات 

به گفته الهوتى، تأمين ارز موردنياز براى تأمين اين مواد اوليه يكى از دغدغه هايى اســت 
كه توليدكنندگان با آن مواجه بوده اند و اين خطر كه واحدهاى توليدى نتوانند به موقع به 
مواد اوليه دسترســى يابند، اصلى ترين مسأله اى است كه زيرسايه كرونا، اقتصاد ايران بايد 

به آن توجه كند.
به گزارش ايســنا، روز گذشته، مدرس خيابانى، سرپرست وزارت صمت اعالم كرد كه با 
هماهنگى بانك مركزى، واردات مواد اوليه كارخانجات بدون الزام به انتقال ارز امكان پذير 
خواهد شــد. مسأله اى كه هرچند هنوز نهايى نشــده اما واكنش مثبت تعدادى از فعاالن 
اقتصادى را به همراه داشــته اســت. گروهى ديگر نيز معتقدند سپردن تشخيص شرايط 

شركت ها به بانك مركزى، غيركارشناسى خواهد بود.

آگهى مناقصه عمومى  

شهردارى همدان 

شهردارى همدان در نظر دارد نسبت به واگذارى پروژه هاى عمرانى زير از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران واجد شرايط اقدام نمايد، 
لذا از پيمانكاران داراى صالحيت دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت اسناد و اوراق شركت در مناقصه از تاريخ انتشار اين آگهى تا تاريخ 
99/03/10 به معاونت حمل ونقل و امور زيربنايى شهردارى همدان به نشانى: همدان، ميدان عمار، 35 مترى عمار، معاونت امور زيربنايى و 

حمل و نقل شهرى، واحد امور قراردادها مراجعه نمايند.
خالصه شرايط شركت در مناقصه: 

1-حداكثر مهلت قبول پيشنهادها تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 99/03/10 مى باشد. محل تسليم پيشنهادها شهردارى مركزى همدان به نشانى همدان، 
آرامگاه بوعلى سينا، دبيرخانه شهردارى مركزى مى باشد.

2-چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد سپرده ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال 
عمل خواهد شد.

حساب  شماره  به  مى بايستى  كه  نقدى  واريز  يا  بانكى  ضمانتنامه  خزانه،  اسناد  صورت  به  ذيل  جدول  طبق  مناقصه  در  شركت  تضمين  سپرده  3-مبلغ 
100785561712 شهردارى همدان نزد بانك شهر شعبه خواجه رشيد واريز گردد مى باشد.

4-كليه هزينه هاى آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
5- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه به معامله در اسناد مناقصه موجود مى باشد.

6-شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار مى باشد.
7-شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه معامالتى شهردارى مى باشد.

8-سپرده افرادى كه در مناقصه برنده نگرديده به استثناء نفر اول و دوم يك هفته پس از ابالغ صورتجلسه كميسيون معامالت مسترد مى گردد.
9-بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول ذيل از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر 

دوم آزاد خواهد شد.
10-به اين پيمان پيش پرداخت تعلق نمى گيرد.

11-به اين پيمان تعديل تعلق مى گيرد.
12-زمان و مكان بازگشايى پاكت ها مورخ 99/03/11 ساعت 17 در شهردارى مركزى خواهد بود.

13-براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 38201986-081 تماس حاصل نماييد.
14- ضمناً مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهردارى همدان به آدرس www.hamedan.ir امكان پذير مى باشد.

(م الف 269)

مبلغ برآورد اوليه نام پروژه رديف 
(ريال)

مبلغ تضمين شركت مدت پيمان محل تأمين اعتبار 
در مناقصه (ريال) 

مبلغ تضمين انجام رتبه 
تعهدات 

احداث كندرو، اصالح هندسى و 1
جمع آورى آب هاى سطحى فاز دو پروژه 

تقاطع غيرهمسطح غدير 
35/029/754/500

منابع داخلى 
101/760/000/000 ماه شهردارى 

حداقل رتبه 5 راه 
و ترابرى و رتبه 
5 ابنيه به طور 

همزمان

10٪ كل مبلغ پيمان

اصالح شبكه برق انتهاى بلوار شهيد 2
همدانى و ابتداى بلوار نجفى 

منابع داخلى 9/628/926/632
شهردارى 

حداقل رتبه 5 6500/000/000 ماه 
حقوقى نيرو 

10٪ كل مبلغ پيمان 

 مركز خدمات ســرمايه گذارى اســتان اقدام به 
احصــاى 30 مورد فرصت هاى ســرمايه گذارى و 
تهيه گزارش هاى مطالعات، امكان ســنجى و پيش 
امكان ســنجى به زبان هاى فارسى و انگليسى براى 

ارائه به سرمايه گذاران كرده است.
مديركل امــور اقتصادى و دارايــى همدان گفت: 
فرصت هاى پيش بينى شده در بخش صنعت و معدن 
شــامل 15 طرح بوده كه مطالعات و امكان سنجى 

دقيق بر روى اين طرح ها صورت گرفته است.
 سيد ناصر محمودى درباره طرح «استحصال تانن» 
در تويســركان به ايرنا گفت: تانن ماده اى شيميايى 
اســت كه از مواد طبيعى نظير پوســت درختان يا 
بعضى خشــكبار مانند گردو و پـــسته استحصال 
مى شــود و اين ماده توانايى دارد تا هر اليافى را در 

مقابل پوسيدگى مقاوم كند.
مديركل امور اقتصــادى و دارايى همدان افزود: در 
چين باستان ماهيگيران از اين ماده براى مقاوم كردن 
تورهاى ماهيگيرى در مقابل پوســيدگى اســتفاده 
مى كردند و امروزه هم در صنعت چرم ســازى، از 
اين ماده در حالت مـايع خود كه معروف به «اسيد 

تانيك» است، استفاده مى شود.
محمودى بيان كرد: توليد خاك نســوز و پودرهاى 
معدنى ميكرونيــزه از ديگر طرح هاى مورد مطالعه 
بخش صنعت است كه هدف از اجراى آن توليد و 
فرآورى انواع كانى هاى معدنى غيرفلزى با ظرفيت 
ساالنه ظرفيت ساالنه طرح 38 هزار و 400 تن انواع 

پودرهاى معدنى است.
وى افــزود: اجراى طرح توليد الكل، انواع كود آلى 
و خوراك دام از پســماند آن در شــهرك و نواحى 
صنعتى شهرســتان اســدآباد نيز مدنظر است، زيرا 
بــا اجراى آن براى 175 نفر فرصت شــغلى ايجاد 

مى شود.
محمودى اظهار كرد: ظرفيت ساالنه اين طرح شامل 
ظرفيت اســمى توليد اتانول به ميزان 8 هزار و 500
تــن، توليد انواع كود آلى به ميــزان 5 هزار و 100
تن و توليــد خوراك دام به ميــزان 7 هزار و 650

تن است.
محمودى ادامه داد: توليد اتانول براى مصارف طبى 
شيميايى از مالس چغندر و توليد انواع كودهاى آلى 
و خوراك دام از پسماند ناشى از توليد الكل در اين 

طرح پيش بينى شده است.
وى با بيان اينكه طرح توليد الياف شيشــه در مالير 
از ديگر فرصت هاى ســرمايه گذارى بخش صنعت 
به شــمار مى رود،گفت: فرايند توليد الياف شيشــه 

شامل آماده سازى و اختالط مواد اوليه، ذوب شيشه، 
كشــش الياف، ســايزينگ با اعمال پوشش رزينى، 
جمع كردن الياف و درنهايت توليد محصول نهايى 

«رووينگ و مت» از الياف شيشه است.
مديركل امــور اقتصادى و دارايى همــدان افزود: 
ظرفيت اســمى اين طرح 40 هــزار تن و ظرفيت 
عملى معادل 32 هزار تن در ســال پيش بينى شده 
است و با اجراى آن در زمينى به مساحت 90 هزار 
متــر مربع با زير بناى 54 هــزار متر، براى 194 تن 

شغل ايجاد مى شود.
محمودى افزود: اجراى طرح توليد پلى ســيليكون 
با توليد پلى ســيليكون با خلوص 99/99 درصد با 
ظرفيت ســاالنه 10 هزار تن در شهرســتان همدان 
مى تواند براى 161 جوياى كار در اين حوزه اشتغال 
ايجــاد كند.وى اظهار كرد: طــرح توليد تجهيزات 
پزشــكى و دندانپزشــكى براى موارد بيمارستانى، 
ســاخت «ايمپلنت هيپ» و «يونيت دندانپزشكى» 
نيز در زمينى به مســاحت 7 هزار متر مربع واقع در 

شهرستان همدان مدنظر است.
محمودى ادامــه داد: اين طرح با ظرفيت اســمى 
توليد 50 هزار عدد تجهيزات پزشكى، 3 هزار عدد 
ايمپلنت هيپ و 100 عدد يونيت دندانپزشــكى در 
سال مطالعه شــده و مى تواند براى 112 نفر شغل 
ايجاد كند.محمودى بيان كرد: طرح توليد سلول هاى 
خورشــيدى نيز براى توليد يك قطعه الكترونيكى 
اســت كه به كمك اثــر «فوتوولتاييك»، انرژى نور 

خورشيد را مستقيم به الكتريسيته تبديل مى كند.
مديركل امــور اقتصادى و دارايى همــدان افزود: 
ظرفيت ساالنه اين طرح، توليد 72 هزار عدد صفحه 
و نوارهاى خورشــيدى 25 وات، 45 هزار عدد 40
وات، 36 هزار عدد 50 وات و 18 هزار عدد صفحه 

و نوارهاى خورشيدى 100 وات است.
محمودى طرح توليد كاغذ از ســنگ در نهاوند را 
از ديگر فرصت هاى شغلى دانست و گفت: در اين 
طرح ابتدا پودر «كربنات كلســيم» با مش مناسب با 
پودر «پلى پروپيلين»، «پلى اتيلن» و افزودنى ها تحت 
دما و فشار مناسب «هموژنايز» شده سپس مواد اوليه 
به «هاپر اكســترودر» منتقل و با فشار وارد «ماردون 

اكسترودر» شده و به حالت مذاب در مى آيند.
وى ادامه داد: در طرف ديگر اكســترودر رول ورق 

بــا ضخامت باال از دهانــه قالب خارج 
شده و توسط غلطك هاى تعبيه شده و 
گيرهاى جانبى از طول و عرض تحت 
كشــش قرار مى گيرد و پس از عبور از 

به  غلطك هــاى 
مورد  ضخامت 
و  رســيده  نظر 
رول كاغذ جمع 

مى شود.
امور  مديــركل 
و  اقتصــادى 

دارايى همدان افزود: ظرفيت توليد پيش بينى شــده 
براى اين واحد ساالنه 7 هزار و 200 تُن انواع كاغذ 
و مقوا بر پايه غير سلولز است و با ايجاد اين طرح 
در زمينى به مســاحت 10 هــزار متر مربع مى توان 

براى 39 جوياى كار اشتغال ايجاد كرد.
محمــودى بيان كــرد: اجراى طرح ســاخت ابزار 
الكترونيكــى با هــدف توليد ســاالنه 5 هزار عدد 
المــپ ال.اى.دى كم مصرف و به همين ميزان فوق 
كم مصرف در زمينى به مســاحت 20 هزار مترمربع 
در شهرســتان همدان نيز مى تواند زمينه ساز اشتغال 
72 نفر شود. وى با بيان اينكه توليد النولين از پشم 
گوســفند نيز يكى از فرصت هاى ســرمايه گذارى 
همدان است، گفت: النولين داراى خاصيت چرب 
و نرم كنندگى براى پوست انسان است از اين رو در 
ســاخت لوازم آرايشــى، پمادها، لوازم بهداشتى و 

موارد مشابه استفاده مى شود.
مديركل امــور اقتصادى و دارايى همــدان افزود: 
النولين را از چربى بدن و يا پشم گوسفند به دست 
مى آورند و از هر يك هزار گرم پشــم مى توان 72
گرم چربى به دست آورد؛ همچنين اجراى شدن اين 

طرح 54 شغل ايجاد مى كند.
محمودى گفــت: طرح توليــد ملزومات مصرفى 
پزشــكى در زمينى به مســاحت 26 هزار مترمربع 
و ايجاد 49 فرصت شــغلى نيز پيشــنهاد شده و با 
اجراى آن مى توان ساالنه 100 هزار عدد ملزومات 
مصرفى پزشكى شامل انواع باند، پانسمان و دريپ 

توليد كرد.
وى افــزود: صنعــت بازيافت، يــك صنعت مهم 
و اساســى در كشور به شــمار مى رود كه تحت آن 
ضايعات و قراضه هاى آهن و فوالد جمع آورى و با 
ذوب و تبديل شدن به شمش، قابليت استفاده مجدد 

را در صنعت پيدا مى كند.
مديركل امــور اقتصادى و دارايى همــدان افزود: 

شــمش توليدشــده در كارگاه هاى ريخته گرى به 
قطعات با ارزش مبدل شــده و بدين وسيله قراضه 
و ضايعات آهن و فــوالد مجدد به چرخه مصرف 
وارد مى شــود، بنابراين اجــراى بازيافت چدن و 
فوالد از ضايعــات در همدان به عنوان يك فرصت 

سرمايه گذارى مطرح است.
محمودى ادامه داد: در اين راســتا همچنين مى توان 
نســبت به بازيافت روى و آلومينيــوم از ضايعات 
به عنوان يك ظرفيت سرمايه گذارى با توليد ساالنه 
5 هــزار تن روى و 5 هزار تن آلومينيوم در همدان 
اقدام كرد.وى درباره طرح توليد لباس هاى پزشكى 
از منســوجات بى بافت گفت: منسوجات بى بافت 
گونه اى از پارچه است كه بدون بافت توليد مى شود، 
بدين شكل كه الياف در هم آميخته شده و بر روى 

آن ها عمليات اتصال انجام مى شود.
مديركل امور اقتصادى و دارايى همدان توضيح داد: 
درحال حاضر 30 درصد از منسوجات جهان بى بافت 
بوده و روزبه روز به تعداد آن ها اضافه مى شود. وى 
افزود: منســوجات بى بافت امــروزه در طرح هاى 
عمرانى و كارهاى پزشكى بيشترين كاربرد را دارد 
و به عنوان تصفيه كننده خون در دستگاه هاى كليه و 
قلب مصنوعى و نيز به عنوان پوشــش هاى پانسمان 

پيشرفته كاربرد دارند.
محمودى افزود: بنابراين با ايجاد شــركت ساخت 
ابزار و ملزومات پزشكى در همدان مى توان ساالنه 
480 هزار عدد گان، 20 هزار عدد شــان، 600 هزار 
عدد ملحفه يكبار مصرف، يك ميليون و 440 هزار 
عدد ماســك 3 اليه، 720 هزار عــدد كاور كفش، 
720 هزار عدد كاور آســتين و 720 هزار عدد كاله 
توليد كرد. وى بيــان كرد: توليد ايمپلنت دندانى از 
فلز تيتانيــوم از ديگر طرح هاى پيشــنهادى بخش 
صنعت است كه با اجراى اين طرح و توليد ساالنه 
100 هزار عدد ايمپلنــت مى توان براى 41 جوياى 

كار شــغل ايجــاد كرد.مديركل امــور اقتصادى و 
دارايى همــدان افزود: طرح ايجاد گاودارى صنعتى 
گاو شــيرى به روش فرى اســتايل از فرصت هاى 
سرمايه گذارى بخش كشاورزى در نهاوند است كه 
با ايجاد آن در زمينى به مساحت 155 هزار متر مربع 

153 فرصت شغلى فراهم مى شود.
محمــودى بيان كــرد: ايجــاد كارخانــه فرآورى 
ســيب زمينى به روش فرنج فرايــز نيز در زمينى به 
مســاحت 15 هزار متر مربع با زيــر بناى 10 هزار 
200 متــر مربــع و ايجاد 100 فرصت شــغلى از 
فرصت هاى پيش بينى شده براى سرمايه گذارى در 

بخش كشاورزى است.
وى محصــول ســير را از فرصت هــاى مناســب 
ســرمايه گذارى در بخش كشــاورزى اين اســتان 
دانســت و گفت: توليد پودر سير با در پيش گرفتن 
فرايندى از جمله آماده ســازى اوليه، شست وشــو 
و ضدعفونــى كــردن، پوســت گيرى، خردكردن، 
خشــك كردن، آســياب كردن، پر كردن پودر سبز 
و بســته بندى، بســته بندى در جعبه هاى مقوايى و 

بسته بندى در كارتن است.
مديركل امور اقتصادى و دارايى همدان افزود: اجراى 
طرح توليد فرآورده هاى دانه هاى آسياب شده از جمله 
ســير، در زمينى به وســعت 2 هزار و 500 متر مربع 
در شهرستان اسدآباد 29 فرصت شغلى براى جوانان 

مشتاق به فعاليت در اين عرصه ايجاد مى كند.
محمــودى ادامه داد: طــرح توليــد فرآورده هاى 
سيب زمينى در شهرســتان بهار نيز به منظور ايجاد 
قابليــت نگهدارى بلندمدت، تنوع طعم، كارآريى و 
افزايش مصرف با ظرفيت توليد ســاالنه يك هزار 
و 350 تن چيپس سيب زمينى، 10 هزار تن نشاسته 
ســيب زمينى و 29 هزار تن پودر ســيب زمينى در 
زمينى به مســاحت 22 هزار 800 متر مربع و ايجاد 

100 فرصت شغلى پيش بينى شده است.

شناسايى 30 فرصت 
سرمايه گذارى
 در همدان

10 روزى است كه قيمت هر كيلو گوشت 
منجمــد در بازار همدان بــه 55 تا 57 هزار 

تومان رسيده است.
رئيس اتحاديه قصابــان همدان گفت: دليل 
كمبود گوشــت منجمد در بــازار را بايد از 
پشتيبانى امور دام پيگير شويد، بخش عمده 
اين نوع گوشت توســط بخش خصوصى 
تأميــن و وارد بــازار مى شــود. على اكبــر 
ســپهرى وفا با بيان اينكه در ســال گذشته 
كمترين نوســان و تغيير قيمت را در زمينه 
گوشت قرمز داشتيم، به تسنيم گفت: دليل آن 
هم تزريق فراوان گوشت منجمد در بازار بود. 
رئيس اتحاديه قصابان همدان با تأكيد بر اينكه 
قيمت 40 تا 45 هزار تومانى گوشت منجمد 
ســبب هدايت قشر وســيعى از مردم براى 
خريد اين نوع گوشت شده بود، عنوان كرد: 
از طرفى هم كمبود تقاضا براى خريد گوشت 

گرم سبب تعديل و ثابت ماندن قيمت بود.
 كمبود گوشت منجمد نرخ گوشت 

گرم را افزايش مى دهد
ســپهرى وفا با بيان اينكه قيمت گوشــت 
گوســفندى هم در روزهاى گذشته از 115

هزار تومان به 125 هزار تومان رسيده، ابراز 
كرد: وقتى گوشت منجد در بازار نباشد و يا 
قيمت آن گران شود، تقاضاى مردم به سمت 
خريد گوشــت گرم مى آيــد و اين افزايش 

تقاضا، گرانى را رقم مى زند.

وى با اشاره به اينكه تعداد كشتار كاهش يافته 
است، ابراز كرد: قيمت هر كيلو گوسفند زنده 
88 تا 90 هزار تومان و گوساله نيز 56 تا 60

هزار تومان است.
 از كمبود و گرانى گوشــت منجمد 

بى خبرم
معاون امور بازرگانى سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان در واكنش به سؤال 
خبرنگار تسنيم مبنى بر دليل گرانى و كمبود 
گوشت منجمد در فروشگاه ها؟ تصريح كرد: 
در اين باره بى اطالع هستم و خبرى از كمبود 

يا گرانى به بنده نرسيده است.
مجيــد زرين دالور با بيان اينكه بخشــى از 
گوشــت هاى منجمد در طرح تنظيم بازار به 
مردم عرضه شده، اظهار كرد: پيگير موضوع 

كمبود و گرانى خواهم بود.
مدير كل شركت پشــتيبانى امور دام استان 
همــدان گفت: فقط درصورتى كه ســازمان 
صنعــت، معدن و تجارت اعــالم نياز كند، 
مى توانيم گوشت مورد نياز را در بازار تزريق 
كنيــم. ابوالفضل اينانلو اظهار كرد: ســهميه 
گوشت منجمد استان در طرح ضيافت 339

تن بوده كــه از اين ميــزان 200 تن توزيع 
شــده اســت. وى با بيان اينكه براى توزيع 
بقيه سهميه منتظر اعالم نياز سازمان صمت 
هســتيم، تصريح كرد: از نظر ذخاير گوشتى 

هيچ گونه كمبودى وجود ندارد.

قيمت گوشت منجمد 
به 58 هزار تومان رسيد
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منبع: ايسنا مصاحبه كرونايى

عكس نوشت

خبر فوتبال ايران و جهان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

مرحله گروهى ليگ آسيا تغيير نمى كند
 يك روزنامه قطرى مدعى شــد كه كنفدراســيون فوتبال آسيا با 
توجه به مخالفت چند كشــور قصد نــدارد تغييرى در ادامه مرحله 

گروهى ليگ قهرمانان آسيا به وجود آورد.
به گزارش الوطن، ليگ قهرمانان آسيا پس از برگزارى 2 بازى به دليل 
ويروس كرونا تعطيل شــد و پس از نزديك به 3 ماه هنوز سرنوشت 
اين رقابت بزرگ در هاله اى از ابهام اســت. پيش از اين رسانه هاى 
عربى نوشــتند كه AFC قصد دارد كه ادامه ليگ قهرمانان آســيا را 
از مرحله گروهى تا نيمه نهايى به صورت تك بازى و به ميزبانى يك 

كشور برگزار كند.
روزنامه الوطن قطر نوشــت كه برخى كشورها با برگزارى تك بازى 
مخالفت كرده اند و به همين دليل اين احتمال زياد اســت كه مرحله 
گروهى مثل روال گذشــته و به صورت رفت و برگشت برگزار شود 

اما در مراحل بعد بازى ها به صورت تك بازى برگزار شود.
قرار اســت كه AFC جمع بندى نهايى خود را در روزهاى پيش رو 

اعالم كند تا تكليف تيم ها مشخص شود.
كنفدراســيون فوتبال آســيا اصرار دارد كه نه تنها ليگ قهرمانان آسيا 

كامل شود بلكه ليگ هاى داخلى هم همگى برگزار شوند.

شغل جديد كى روش در كلمبيا
 براســاس تأييد يكى از خبرنگاران شــبكه تلويزيونى كاراكول 
كلمبيــا، «كارلوس كــى روش» در روزهاى تعطيلــى فوتبال به دليل 
پاندمى كرونا، هفته اى 2 بار در ستونى كه در روزنامه «اِل اسپكتادور» 

به وى اختصاص داده شده است، مطلب مى نويسد.
براساس اين گزارش، سرمربى پرتغالى از آخر هفته جارى كار جديد 

خود را در اين نشريه آغاز خواهد كرد.
آخرين حضور علنى كى روش به هفته گذشته مربوط مى شود؛ زمانى 
كه وى با بازيكنانى كه قصد داشت براى انتخابى جام جهانى به تيم 

ملى كلمبيا دعوت كند، ويدئوكنفرانسى برگزار كرد.
با اين حال، به نظر مى رسد با توجه به شيوع ويروس كرونا و به تعويق 
افتادن انتخابى جام جهانى در منطقــه آمريكاى جنوبى، مرد پرتغالى 

براى بازگشت به شغل اصلى خود بايد زمان زيادى منتظر بماند.
كى روش به واســطه پاندمى كرونا با توافقى دوطرفه با فدراســيون 

فوتبال كلمبيا، دستمزد ساالنه خود را كاهش داده است. 

CAS پرونده روسيه را
 تا المپيك مى بندد

 آژانــس جهانى مبارزه با دوپينگ، اطمينان دارد دادگاه بين المللى 
ورزش (CAS) تا پيش از المپيك نظر خود را درباره پرونده روسيه 

اعالم مى كند.
به گزارش فارس، آژانس جهانى مبارزه با دوپينگ (WADA) اعالم 
كرد آنها اطمينان دارنــد دادگاه بين المللى ورزش (CAS) تصميم 
خود را درباره حل مشــكل بين آزمايشــگاه مســكو و وادا پيش از 

المپيك توكيو مطرح خواهد كرد.
وادا در بيانيــه اى اعالم كــرد: درحال حاضر بازى هــاى المپيك و 
پارالمپيــك توكيو به تعويق افتاده اســت. آژانــس جهانى مبارزه با 
دوپينگ ايــن اطمينان را دارد كه تصميم نهايــى پيش از بازى هاى 

المپيك در سال 2021 اعالم مى شود.

فصل براى مدافع دورتموند به پايان رسيد
 مدافع فرانسوى بوروسيادورتموند پس از آسيب ديدگى در ديدار 

برابر شالكه ادامه فصل را از دست داد.
به گزارش كيكر، بوروسيادورتموند در هفته بيست و ششم بوندسليگا 
به مصاف شــالكه رفت و توانست با 4 گل به پيروزى برسد. در اين 
ديدار اكسل زاگادو مدافع فرانسوى دورتموند از ناحيه زانو به شدت 
آسيب ديد. آســيب ديدگى زاگادو جدى است و او ادامه فصل را از 

دست داد.

شايد ليگ دوباره تعطيل شود
 وزير ورزش و جوانان شرايط و زمان برگزارى مسابقات فوتبال 

را در روزهاى كرونايى اعالم كرد.
به گزارش ايســنا، مسعود سلطانى فر در جلسه ســتاد ملى مقابله با 
كرونا، درباره شرايط و زمان برگزارى مسابقات ليگ برتر با توجه به 
وجود ويروس كرونا گفت: تقريبا مسابقات به مدت 6 هفته و هر 5

روز يك بار مى توانيم مسابقات را برگزار كنيم.وى تأكيد كرد: به طور 
حتم مسابقات بدون حضور تماشاگران و با رعايت دستورالعمل هاى 
بهداشــتى و نظارتى برگزار مى شود. اگر خداى نكرده در حدود 20
تا 25 خرداد مشــكلى وجود داشته باشد، برنامه ليگ برتر را دوباره 

متوقف مى كنيم.
مسابقات ليگ برتر در حدود 26 خرداد برگزار مى شود.

ركورد 800 پيروزى دورتموند 
در بوندسليگا

 پس از 2 ماه تعطيلى مسابقات بوندسليگا به دليل شيوع كرونا در 
آلمان دوباره از ســر گرفته شــد. زنبورها در هفته بيست وششم اين 
مســابقات در ورزشگاه خالى از تماشاگر ســيگنال ايدونا پارك در 
دربى روهر موفق شــد با نتيجه 4 بر صفر شالكه 04 را در هم بكوبد 

و به رتبه دوم جدول بوندسليگا صعود كند.
همچنيــن دورتموند موفق شــد بــا اين پيروزى شــيرين در خانه 
هشــتصدمين پيروزى خود در تاريخ مسابقات بوندسليگا را كسب 

كند.

سرمربى پاس: 
در زمين مسابقه براى صعود تالش مى كنيم

 براى صعود به ليگ دسته نخست در زمين مسابقه تالش خواهيم 
كرد.

ســرمربى پاس همدان با اعالم اين مطلب گفت: تمام تيم هاى مدعى 
در گــروه دوم قــرار دارند و اين گروه با گروه نخســت اصال قابل 

قياس نيست.
على قربانى افزود: اينكه ليگ ها همزمان آغاز نشــود، كارشناسى شده 
نيست و درصورت برگزارى مسابقات ليگ هاى فوتبال بايد همزمان 

آغاز شوند، ما نيز در زمين مسابقه به دنبال صعود هستيم.
وى درباره تأخير در آغاز ليگ دســته دوم گفت: تيم هاى ليگ دويى 
هواداران كمترى نســبت به ليگ هاى باالتر دارند و فشــار رسانه اى 
نيز نسبت به ســاير ليگ ها كم است، شايد به همين دليل اين تصميم 
را اتخاذ كرده اند، در ليگ دســته دوم گردش مالى بااليى در جريان 
است، برخى تيم ها بيش از 5 ميليارد تومان هزينه كرده اند و نبايد اين 

هزينه ها و تالش تيم ها ناديده گرفته شود.
سرمربى پاس با اشاره به جايگاه پاس درليگ افزود: پاس در رده دوم 
جدول قرار دارد اما ممكن است با برگزارى مسابقات اين جايگاه را 
از دســت بدهيم اما معتقديم مسابقات بايد برگزار شود تا تمام تيم ها 
در زمين بازى به دنبال حق خود باشند، اينكه تيم ما در رده دوم قرار 

دارد بگويم ليگ به اتمام برسد منطقى نيست.
وى تصريح كرد: درحال حاضر تمرينات گروهى پاس تعطيل اســت، 
بازيكنــان بومى در تعداد محدود و با رعايت فاصله گذارى اجتماعى 
تمرينات خــود را انجام مى دهند، تا زمانى كه ســازمان ليگ اجازه 
آغاز تمرينات گروهى را ندهد باشــگاه پاس تمرينات خود را آغاز 

نمى كند.
قربانى در پايان گفت: اينكه برخى مربيان گروه مقابل معتقد هســتند 
بدون برگزارى ليگ به عنوان تيم سوم صعود مى كنند كامال در اشتباه اند، 
گروه نخســت ليگ دســته دوم همانند مرحله دوم ليگ 3 است، تمام 
مدعيــان اصلى در گروه ما حضور دارند، اين 2 گروه اصال قابل قياس 
نيســتند هركدام از تيم هاى باالى جدولى گــروه دوم در گروه مقابل 
حضور داشتند تا به حال صعود كرده بودند، درنهايت اميدوارم سازمان 

ليگ تصميم كارشناسى شده اى بگيرد تا تيمى متضرر نشود. 

هفته بيست و دوم ليگ دسته دوم كشور
 ليگ دســته دوم باشگاه هاى كشور تا هفته بيست ويكم دنبال شد 
كه به دليل شــيوع كوويد19 تعطيل شــد و احتماال از ماه آينده اين 
رقابت هــا دنبال خواهد شــد كه با آغاز ليگ شــهردارى همدان در 
ورزشگاه قدس، ميزبان خيبر خرم آباد خواهد بود و پاس در اهواز به 

مصاف ملى حفارى اهواز خواهد رفت.
برنامه هفته بيست ودوم

 مس نوين كرمان .......................  اميد گناوه- ورزشگاه باهنر كرمان
كاسپين قزوين ......  شهيدقندى يزد- ورزشگاه سردارآزادگان قزوين
شهردارى همدان ...............  خيبر خرم آباد- ورزشگاه قدس همدان
..............  شهردارى فومن- ورزشگاه شهدا مالثانى استقالل مالثانى 
فوالد نوين اهواز - اترك خراســان شــمالى- ورزشگاه اختصاصى 

فوالد اهواز
شهردارى آستارا ................ ميالدمهر تهران-ورزشگاه وحدت آستارا
......  شهردارى بندرعباس- ورزشگاه انقالب كرج شهدا رزكان كرج 
نفت اميديه .....  نفت و گاز گچساران- سورزشگاه شهدانفت اميديه
مس شهربابك .......  بعثت كرمانشاه- ورزشگاه شهدا مس شهربابك
.................  شهدا بابلسر- ورزشگاه خاتم االنبيا بوكان سردار بوكان 
.................  چوكا تالش- ورزشگاه شهدا ماهشهر شهردارى ماهشهر 
ملى حفارى اهواز .....  پاس همدان- ورزشگاه اختصاصى حفارى اهواز
.................  شهردارى بم- ورزشگاه بهشتى بوشهر ايرانجوان بوشهر 

آغاز فوتبال در اروپا
ــال آلمــان رقابت هــاى بوندســليگا  ــى در فوتب ــاه تعطيل ــه 2 م  پــس از نزديــك ب

ــه ورزشــگاه ها آمــد. ــه شــد و شــور و هيجــان ب ــاره از ســر گرفت دوب
ــى مســابقات ورزشــى، پــس  ــان و تعطيل ــا در جه ــروس كرون پــس از شــيوع وي
از 65 روز انتظــارات بــه پايــان رســيد و آلمــان پيش قــراول آغــاز فوتبــال 
در قــاره اروپــا شــد و هفتــه بيست وششــم مســابقات بوندســليگا به عنــوان 
نخســتين رويــداد مهــم ورزشــى در جهــان و اروپــا پــس از بحــران كرونــا از ســر 
گرفتــه شــد. رعايــت كــردن فاصلــه اجتماعــى خبرنــگاران، بازيكنــان و اعضــاى 

ــه  ــش از ورود ب ــا پي ــاى تيم ه ــت از اعض ــود، تس ــاى خ ــى در جايگاه ه كادر فن
ــزارى از دســتكش  ــل برگ ــتفاده عوام ــا، اس ــردن توپ ه ــى ك ورزشــگاه، ضدعفون
ــدن  ــك نش ــن، نزدي ــان روى چم ــان بازيكن ــردن آب ده ــاب نك ــك، پرت و ماس
بازيكنــان بــراى شــادى پــس از گل، حضــور تنهــا 3 عــكاس و 10 خبرنــگار در 
ــراى از ســر  ــه عوامــل بهداشــتى در ديدارهــاى بوندســليگا ب ــدار از جمل هــر دي

ــرى مســابقات اســت. گي
در يكــى از مهم تريــن ديدارهــاى ايــن هفتــه، دورتمونــد و شــالكه در دربــى روهــر 
در ورزشــگاه خالــى از تماشــاگر ســيگنال ايدونــا پــارك تحــت شــديدترين اصــول 
بهداشــتى بــه مصــاف هــم رفتنــد كــه در پايــان شــاگردان فــاوره موفــق شــدند 4 بــر 

صفــر شــالكه را شكســت دهنــد و بــا يــك بــازى بيشــتر نســبت بــه بايــرن مونيــخ بــه 
يــك قدمــى ايــن تيــم در صــدر جــدول برســند.

ــراى  ــگاه خانگــى خــود پذي ــش در ورزش ــه اليپزي ــن هفت ــم اي ــازى مه ــر ب در ديگ
ــر يــك مقابــل فرايبــورگ متوقــف  ــا نتيجــه يــك ب ــه ب ــود كــه در خان فرايبــورگ ب

شــود.
هرتــا برليــن هــم در خانــه هوفــن هايــم بــه پيــروزى ارزشــمند 3 بــر صفــر رســيد و 

ولفســبورگ در خانــه آگزبــورگ موفــق شــد 2 بــر يــك بــه پيــروزى برســد.
ــم  ــه تقس ــلدورف ب ــى دورس ــگاه خانگ ــز در ورزش ــورن ني ــلدورف و پادرب دوس

ــيدند. ــر رس ــر، صف ــه صف ــه نتيج ــد و ب ــت دارن ــازات رضاي امتي

 امــروزه اگرچــه ورزش پرمخاطب ترين 
مقولــه اجتماعى در جهان به شــمار مى رود 
و مملــو از شــور و هيجــان اســت اما فقر 
اطالع رسانى از رويدادها به عنوان نقطه ضعف 
هيأت هاى ورزشــى اســتان همدان همچنان 

پابرجاست.
اســتان همدان با داشتن نزديك به 50 هيأت 
ورزشى و 85 هزار ورزشــكار سازمان يافته، 
اگرچه فعاليت گسترده در حوزه هاى همگانى 
و قهرمانــى دارد اما چراغ اطالع رســانى در 
اغلــب هيأت هــا همچنان خامــوش بوده و 
توجهــى به تشــكيالت روابــط عمومى و 

رسانه اى نمى شود.
بسيارى از هيأت هاى ورزشى استان با وجود 
تالش در راســتاى توســعه و رشد ورزش، 
بدون تارنماى خبرى مناســب هستند و سهم 
ناچيزى از اطالع رســانى و بازتاب اخبار در 

سايت ها و رسانه ها دارند.
دل ســپردن به اخبار تك جملــه اى با عكس 
در شــبكه هاى اجتماعى به تصور هيأت هاى 

ورزشــى همان كار اطالع رســانى را انجام 
مى دهد. امروزه بسيارى از هيأت هاى ورزشى 
همدان از ظرفيت حوزه رســانه مطلع نيستند 
و دســتمايه و افتخارات خود را به نصب بنر 

تبريك و تشكر محدود كرده اند.
با گذشــت ســال ها از قدمــت هيأت هاى 
ورزشــى اســتان همدان، هنوز بســيارى از 
ورزشى نويســان شــناخت الزم را از برخى 
رؤساى هيأت ها ندارند و اين رويه نامطلوب 
سبب شــده تا موفقيت هاى انفرادى و تيمى 
اين دســته از هيأت ها به خوبى اطالع رسانى 

نشود و در كماى خبرى به سر ببرند.
حتى آن دســته از هيأت هاى ورزشــى كه به 
راه انــدازى كانــال اطالع رســانى در فضاى 
مجــازى اقــدام كرده اند هم اغلــب به درج 
اخبار و مطالب ناقص بســنده كرده و هنوز 
با محتواى خبرنويسى و ابزارهاى الزم خبرى 
در نــگاه روابط عمومى آگاهى و شــناخت 

كافى ندارند.
اين در شرايطى است كه بارها از سوى حوزه 

روابــط عمومــى اداره كل ورزش و جوانان 
دوره هاى آموزشى براى آنها برقرار شده و با 
وجود اين هنوز هم در اطالع رســانى ضعيف 

عمل مى كنند.
بســيارى از روابــط عمومى هــاى هيأت هاى 
ورزشى همچنان با خبررســانى و نوع تعامل 
دوسويه با خبرنگاران غريبه هستند و حتى اخبار 

ارسالى آنها در حد يك اطالعيه هم نيست.
با اين حال محســن جهانشير مديركل ورزش 
و جوانان همدان به تشــكيل سه شــنبه ها با 
رســانه اقدام كرد و اين ابتكار حوزه روابط 
عمومى اداره كل، اگرچه پاســخ دهى مناسب 
به ســؤال هاى هفتگى خبرنگاران اســت اما 
نيازهاى خبرى آنها از رشــته هاى مختلف را 

تأمين نمى كند.
بارهــا نيز شــاهد بوده ايم كه جهانشــير بر 
جامعه  آگاه سازى  و  اطالع رســانى  ضرورت 
از دســتاوردهاى ورزش تأكيد كرده است و 
انتظار مى رود هيأت هاى ورزشــى به حوزه 
روابط عمومى و ارتباطات توجه جدى داشته 

باشند.
ــه  ــا توجــه ب ــدوار هســتند ب ــگاران امي خبرن
رويكــرد و سياســت رســانه اى مديــركل 
دســتگاه ورزش اســتان، در ســالجارى شاهد 
هيأت هــاى  در  اطالع رســانى  تحــوالت 

ــند. ــى باش ورزش
قطع به يقين فعال ســازى اطالع رســانى در 
هيأت هاى ورزشــى و حوزه شهرســتان ها، 
نه تنها تحوالت ايجادشــده در ورزش استان 
را به معناى واقعى به منصه ظهور قرار مى دهد 
بلكه رسانه ها را براى پرداختن به موفقيت هاى 

حوزه ورزش بيشتر مجاب مى كند.
بى ترديــد هرگونــه فعاليت در رســيدن به 
موفقيت بدون اطالع رســانى مــوؤر نبوده و 
نمى تواند به عنوان الگويى براى جوانان جامعه 

در ترغيب شدن به سمت ورزش باشد.
انتظــار مــى رود در ســال جديــد شــاهد 
ســازماندهى مناســب حوزه روابط عمومى 
هيأت هاى ورزشــى و فعاليت مورد انتظار از 

آنها در امر اطالع رسانى مناسب باشيم.

فقر اطالع رسانى پاشنه آشيل 
هيأت هاى ورزشى

 درحالى كــه وزارت بهداشــت، درمــان 
ــت  ــرده فعالي ــالم ك ــكى اع ــوزش پزش و آم
باشــگاههاى ورزشــى رشــتههاى انفــرادى و 
غيرگروهــى كــه ارتباط فــردى زيــادى در آن 
وجــود نــدارد، بــا رعايــت دســتورالعملهاى 
ــاز اســت  ــر كشــور مج ــتى در سراس بهداش
ــد در  ــكار تردي ــر ورزش ــان قش ــا همچن ام
رفتــن بــه باشــگاه ها يــا ادامــه شــرايط 

ــد. ــرادى را دارن ورزش انف
به گزارش ايرنا، البته بازگشــايى 30 رشــته 
ورزشى نيز مشــروط بوده و بايد 23 پروتكل 
ابالغى را رعايت كنند و براين اساس ثبت نام 
در سامانه وزارت بهداشت و درمان و دريافت 
كد رهگيرى، تكميل فرم تعهدنامه بهداشــتى 
بارگذارى شده در ســامانه فدراسيون پزشكى 
ورزشى، الزام شــركت تمامى مربيان و كادر 
ادارى باشــگاه در دوره مجــازى آشــنايى با 
بيمارى كرونا و دريافت گواهى از فدراسيون 

پزشكى ورزشى است.
پذيرش ورزشــكار در هر شــيفت بر مبناى 
ســاعت باشــگاه و براى هر نفر 16 متر مربع 
و تهيه و در اختيار قرار دادن تمامى ملزومات 
بهداشــتى بــه ورزشــكاران و كاركنان نظير 
دستكش، ماسك و مايع ضدعفونى كننده دست 
مطابق با دســتورالعمل ها از ديگر مؤلفه هاى 

الزامى براى بازگشايى اعالم مى شود.
همچنين فعاليت در 2 شــيفت صبح و عصر 
هرشيفت حداكثر 4 ساعت، گندزدايى محيط 
باشگاه پيش از بازگشــايى و حداقل هفته اى 
يكبار پس از بازگشايى، انجام غربالگرى تمامى 
مراجعان و ثبت اطالعات و در اختيار قراردادن 
فرم مربوط به ناظران هيات پزشكى ورزشى، 
نصب پوستر و بنرهاى آموزشى مبارزه با كرونا 
در محــل قابل رؤيت، ضدعفونى ســطوح و 

وسايل ورزشى پس از هر بار استفاده و به طور 
مرتب، استفاده نكردن از دستگاهاى شبيه ساز 
ورزشــى - الغــرى و ســوالريوم و رعايت 
حداقل 2 متر فاصله بين وسايل ورزشى از هر 

طرف نيز تأكيد شده است.
باشــگاه هاى ورزشــى درصــورت تمايل به 
بازگشــايى بايد جانمايى محل تمرين هوازى 
براى هر يك از ورزشكاران به فاصله 2 متر از 
هر طرف را رعايت كنند و اســتفاده از ماسك 
و دســتكش يكبار مصــرف در طول تمرين 
الزامى است و بايد از پذيرش ورزشكار بيمار 

خوددارى كنند.
با وجود بازگشــايى باشــگاه ها و تبليغ هاى 
گسترده باشگاه داران براى حضور ورزشكاران، 
همچنان موجى از نگرانى در بين ورزش دوستان 

مشاهده مى شود.
هرچند عشــق به ورزش مرز نمى شناســد و 

ورزش دوســتان منتظر بازگشايى باشگاه هاى 
ورزشــى بوده اند اما دل نگرانــى بابت ابتال به 
كرونا در فضاى بسته باشگاه ها هم وجود دارد.

شمارى از ورزشكاران به اين نكته مهم اشاره 
مى كنند كه تضمينى بابت حضور در باشــگاه 
و در معرض كرونا قرار نگرفتن وجود ندارد. 
ورزش در محيط هاى بســته نظير باشگاه هاى 
ورزشــى نمى تواند عارى از ويروس باشــد. 
باشــگاه ها اغلب ظرفيت محــدود را رعايت 
نمى كننــد و بيش از هر چيــزى به فكر منابع 
درآمدى خود هســتند و بايــد نظارت ها بر 
وضعيت باشگاه هاى ورزشى افزايش يابد زيرا 
شمار اســتفاده كنندگان از باشگاه ها در سطح 

استان كم نيست.
پويش هايى كه براى ماندن در خانه ايجاد شد 
به نوعــى فرهنگ ورزش كردن در منزل را نيز 

نهادينه كرده است.

در 3 ماه اخير اغلب ورزشكاران دل به تمرين 
در خانه و آموزش از راه دور بســتند و مربيان 
آنها به صورت مجازى در ارتباط بوده و ارزيابى 

الزم را داشتند.
ورزش در خانــه به يك عادت روزانه در بين 
ورزشكاران تبديل شــد و حاال با بازگشايى 
باشــگاه ها، آنها ميان ماندن دوباره در خانه يا 

رفتن به باشگاه ترديد دارند.
اشتياق حضور در باشگاه و ورزش گروهى از 
يكســو و ترس از ابتال به كرونا از سوى ديگر 

موجب شده تا دچار دوگانگى رفتارى شوند.
به هرحال هفته هــا براى بازگشــايى دوباره 
باشــگاه ها و ورزش در كنار ســاير دوستان 
خود و استفاده از تجهيزات الزم لحظه شمارى 
كرده اند اما مى دانند كرونا همچنان پابرجاست 
و فضاهاى ورزشــى يكى از مراكز اصلى در 

شيوع آن به شمار مى رود.

بازگشايى باشگاه هاى ورزشى؛ ترديد ميان ماندن و رفتن

 اين روزها شايعه آغاز شدن ليگ برتر 
در تاريخ 22 خرداد بر ســر زبان ها است 
امــا هنوز تاريخ مشــخصى را براى آغاز 

مسابقات ليگ برتر اعالم نشده است.
سرپرســت فدراســيون فوتبــال با اعالم 
ايــن خبر به ايرنا گفــت: هنوز ابالغى از 
طرف ســتاد مبارزه با كرونــا در ورزش 
دريافت نكرديــم و به محض اينكه ابالغ 
به ما ارســال شود، ابتدا وارد فاز تمرينات 
مى شــويم و تســت هاى پزشــكى انجام 

مى شــود. پروتكل هــا در زمــان تمرين 
تيم  بايد رعايت شــود و ســپس به سراغ 

برگزارى مسابقات مى رويم. 
سهيل مهدى درباره برگزارى جام حذفى 
اظهار كرد: در جام حذفى تعداد بازى هاى 
ليگ،  برعكس  اســت.  باقى مانده  كمترى 
نگرانى درباره جام حذفى كم است. ابتدا 
بايد وارد ليگ بشــويم و در دل ليگ جام 

حذفى را هم برگزار مى كنيم.
وى دربــاره بيســتمين دوره ليــگ برتر 

خاطرنشــان كرد: ما هــر كارى كه انجام 
مى دهيم و برنامه اى كه داريم پيش درآمدى 
است براى آغاز بيستمين دوره ليگ برتر. 
ابتــدا بايــد ديــد در ليگ جــارى چه 
اتفاقاتى رخ مى دهد، ســپس بايد منتظر 
تاريخ هــاى فيفــا و اى اف ســى بــراى 
برگزارى مسابقات آســيايى باشيم. پس 
از آن و بــا توجــه به شــرايط موجود 
چگونه  آينده  فصل  كه  مى گيريم  تصميم 

و چه زمانى آغاز مى شود.

جدال 2 بازيكن ايرانى در خاك كرواسى
 مسابقات ليگ كرواسى درحالى از تاريخ 16 خردادماه از سر گرفته مى شود كه در اين هفته 2 بازيكن ايرانى برابر يكديگر به ميدان خواهند 
رفت. طبق برنامه تيم فوتبال ديناموزاگرب كه صدرنشين جدول هم هست با حضور صادق محرمى به مصاف تيم واراژدينى مى روند كه در رده 
آخر قرار دارد و محمدمهدى مهدى خانى در اين تيم عضويت دارد. ديناموزاگرب با فاصله 19 امتيازى نسبت به نزديك ترين تعقيب كننده خود 

در صدر جدول است و اگر اتفاق غيرمترقبه اى رخ ندهد بايد اين تيم را قهرمان اين فصل HNL بدانيم.

هنوز تاريخى براى آغاز ليگ برتر فوتبال اعالم نشده است
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باباطاهر

سهم بوم گردى در بسته نجات گردشگرى
 با توجه به شــيوع ويروس كرونا در كشور اغلب كسب و كارها 
از نظر اقتصادى متضرر شده اند؛ در همين راستا نيز دولت با معرفى 
10 رســته شغلى آسيب ديده ناشى از ويروس كرونا تسهيالتى براى 
كمك به آنها در نظر گرفته است. يكى از اين 10 رسته كه دولت در 

نظر گرفته اقامتگاه هاى گردشگرى است. 
در همين راســتا نيز دولت با معرفى 10 رســته شــغلى آسيب ديده 
ناشــى از ويروس كرونا تسهيالتى براى كمك به آنها در نظر گرفته 
اســت. يكى از اين 10 رســته كه دولت در نظر گرفته اقامتگاه هاى 
گردشــگرى است. در همين راستا معاون گردشگرى وزارت ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى درباره جزئيات پرداخت اين 
وام به صاحبان بوم گردى ها به دنياى اقتصاد عنوان كرد: دولت براى 

پرداخت هاى حمايتى شــاخصى را در نظر گرفته است كه براساس 
شــاخص تعيين شده براى هر نيروى شاغل در مجموعه كه از سوى 
كارفرما بيمه براى آنها پرداخت شــده باشد 12 تسهيالت پرداخت 
خواهد شــد. اما با چنين شــاخصى بيشتر شــاغالن اقامتگاه هاى 
بوم گردى اين تسهيالت تعلق نمى گيرد. زيرا اغلب اين بوم گردى ها 
شبيه مشاغل خانگى هستند كه توسط اعضاى خانواده تاسيس و اداره 

مى شود بنابراين بيمه اى هم براى آنها پرداخت نمى شود.
ولى تيمــورى افزود: اين نوع از اقامتگاه هــا به علت كوچك بودن 
بيشــترين آسيب را از شيوع ويروس كرونا در كشور تجربه كرده اند 
و به دليل نوپا بودن؛ اين نوع مشاغل به راحتى مى توانند ورشكست 
شده و كسب و كار آنها از بين برود. طى جلساتى كه تاكنون برگزار 
شده اســت ســاز و كارى را براى صاحبان اقامتگاه هاى بوم گردى 
در نظر گرفته ايم كه براســاس آن صاحبــان اقامتگاه هاى بوم گردى 

مى توانند تســهيالتى را كه دولت براى حمايت از اين مشــاغل در 
نظر گرفته است دريافت كنند.به گزارش «دنياى اقتصاد» اقامتگاه هاى 
بوم گردى در حقيقت در رده اقامتگاه هاى پايدارى قرار مى گيرند كه 
ســازگار با محيط زيست است و به جاى بهره بردارى از منابع طبيعى 
از محيط  زيست هاى بومى استفاده كرده و كمترين اثر مخرب از سفر 

در محيط زيست باقى مى ماند.
ايــن نوع اقامتگاه ها در منطقه طبيعى قــرار مى گيرند كه از ترافيك، 
آلودگى و ســرو صداى شهرى كامال دور باشند كه همين امر يكى از 
داليل جذابيت آنها براى مسافران محسوب مى شود. راهنمايان فعال 
در اقامتگاه هاى بوم گردى معموال دانش بااليى از منطقه بومى دارند 

و از ساكنان آنجا هستند. 
بنابراين گردشــگران به كمك آنها مى توانند اطالعات مفيدى از آن 
منطقه كســب كنند. همچنين گردشگران در چنين سفرى مى آموزند 

كه چگونه مى توانند بدون آســيب رســاندن به طبيعت از آن محيط 
لذت ببرند. از طرفى قيمت مناســب هر شب اقامت در اقامتگاه هاى 
بوم گــردى و تجربه زندگى روســتايى از جمله مواردى اســت كه 
موجب شده اقامتگاه هاى بوم گردى مورد استقبال گردشگران داخلى 

و خارجى قرار گيرد.
از ســوى ديگر فعاليت اين نــوع اقامتگاه ها از نظــر اقتصادى نيز 
براى كشــور مى تواند ارزآور باشــد زيرا اغلب گردشگران خارجى 
كه به ايران ســفر مى كنند به دو علت بوم گردى هــا را براى اقامت 
انتخاب مى كننــد. اول به علت اينكه تمايل دارند با فرهنگ و آداب 
و رســوم منحصر به فرد هر منطقه و اقليم آشنا شوند. عالوه بر آن 
با توجه به اينكه گردشــگران خارجى در كشــورهاى خود و ساير 
كشــورهاى پيشــرفته اقامت در بهترين هتل ها را مى توانند تجربه 
كنند اما بوم گردى هاى موجود در ايران بســيار منحصر به فرد است. 

بنابرايــن اغلب توريســت هاى خارجى كه به ايران ســفر مى كنند 
اقامت در بوم گردى ها و اقامتگاه هاى ســنتى را به اقامت در هتل و 
هتل آپارتمان ترجيــح مى دهند كه همين امر موجب افزايش درآمد 
ارزى در كشــور نيز مى شــود. با توجه به ظرفيت بااليى كه حوزه 
اقامتگاه هاى بوم گردى در كشــور دارند فعاالن بخش خصوصى نيز 
از ايجاد اقامتگاه هاى بوم گردى استقبال كرده اند به طورى كه در حال 
حاضر 2 هزار و 200 اقامتگاه بوم گردى فعال در كشور وجود دارد. 
در واقع مى توان گفت روند رشــد اين نوع از اقامتگاه ها بسيار قابل 
توجه بوده است. در ســال هاى اخير اغلب ساكنان بومى حاضر در 
روســتاها نيز با ايجاد اين نوع از بوم گردى ها درآمد قابل توجهى را 
براى خود ايجاد كرده اند. در واقع هدف اصلى اين نوع از اقامتگاه ها 
توليد درآمد به صورت محلى و بومى با استفاده از نيروى كار و منابع 

طبيعى موجود در همان روستا است.

كرونا ويروس به موزه ها هم رحم نكرد 
 كرونا به مناســبت روز جهانى موزه  هم رحم نكرد . اين ويروس كه 
يكى از اهدافش گويا ســقوط جايگاه گردشگرى در دنياست امسال 18 
مــى را بهانه قرار داد تا  برنامه هايى  همچو بازديد رايگان از موزه هاى ؛ 

برگزارى نمايشگاه، كارگاه و مسابقه را نيز مجازى كند .
امسال به دليل شيوع ويروس كرونا همه برنامه هاى مناسبت هفته ميراث 

فرهنگى به شكل مجازى برگزار مى شود. 
همچو ديگر استانها در جاى جاى كشور و جهان ؛  متوليان امور ميراث 
فرهنگى در همدان نيز بر آن شــدند تا به مناســبت روز جهانى موزه و 
هفته ميــراث فرهنگى بازديد از موزه هاى اســتان را به پخش زنده در 
فضاى مجازى با قابليت اپليكيشــن اينستاگرام سپردند تا مقابله با كرونا 

ويروس را مديريت كنند .
بازديد از موزه هاى اســتان در هفته ياد شــده هر روز ســاعت 18 از 
صفحات مجازى ميــراث فرهنگى همدان به صــورت مجازى پخش 

خواهد شد .
نزديك به 3 ماه است كه مناسبت هاى مختلف تحت تأثير شيوع ويروس 
كرونا قرار گرفته اســت و  مســئوالن به دليل جلوگيرى از ابتال مردم به 

اين ويروس بسيارى از مناسبت ها را به شكل مجازى برگزار مى كنند.
تا چند وقت پيش كمتر كســى فكرش را مى كرد كه روزى مسافرت ها، 
جشــن ها، اعياد، كالس ها و... مجازى برگزار شود اما يك ويروس تمام 
تصورات را بهم ريخت و ســبب شد كه بســيارى از برنامه ها مجازى 

برگزار شود. 
در اين بين «18 مى» كه از سال 1977 به نام روز جهانى موزه ها نام گذارى 
شــد از اين قاعده مســتثنى نبود. برنامه هايى كه هر ســال به صورت 
حضــورى به مدت يك روز تا يك هفته براى اين رويداد درنظر گرفته 

مى شد امسال به شكل مجازى برگزار مى شود.
هرسال شوراى بين المللى موزه (ايكوم) يك شعار براى روز جهانى موزه 
انتخاب مى كند كه امســال شعار روز جهانى موزه ها را با هدف تقويت 
افزايش تنوع در مؤسسات فرهنگى و كاركنان موزه ها و حمايت كردن از 
ابزارهايى براى تشخيص و غلبه بر تعصبات در آنچه موزه ها به نمايش 
مى گذارند و يا داســتان هايى كه روايت مى كنند، "موزه ها براى برابرى، 

تنوع و فراگيرى" انتخاب كرده است.

تشــكيل موزه نه تنها در حفظ ميراث فرهنگى براى آيندگان مهم است 
بلكه سبب جذب گردشگر و افزايش درآمدزايى براى كشور مى شود.

ركود در كســب و كار گردشگرى از اثرات شــيوع ويروس كرونا در 
كشور بود و موزه ها و اماكن تاريخى هم اثرات منفى اين ويروس بى بهره 
نماندند و خســارت زيادى را متحمل شدند. طبق آخرين اخبارى كه به 
دست آمده هنوز زمان مشــخصى براى بازگشايى موزه ها تعيين نشده 
است اما پژوهشكده حفاظت و مرمت راهنماى مقابله با كرونا در موزه ها 
را منتشــر كرده تا زمانى كه موزه ها بازگشــايى شدند مردم طبق اصول 

بهداشتى از اين اماكن ديدن كنند.
اين دستورالعمل براساس آخرين توصيه هاى سازمان بهداشت، معاونت 
بهداشــت، ايكوم، انجمن موزه داران آمريكا و غيره تهيه و تدوين شده 

است.
 اين پروتكل در روز دهم ارديبهشــت توسط نســرين نوحى باباجان، 
ســميه كاظمى، ســحر نوحى، ماندانا طيبى، پرستو عرفان منش، فاطمه 
حاجيان از كارشناســان پژوهشــكده حفاظت و مرمت به رياست رضا 
رحمانى رئيس اين پژوهشــكده تهيه شده اســت همچنين با توجه به 
اينكه دســتورالعمل هاى مقابله با كوويد 19 به صورت مستمر براساس 
يافته هــاى جديد به روز مى شــوند، بنابراين همــواره بايد به روزترين 
دســتورالعمل هاى ارائه شده توسط ســازمان جهانى بهداشت، وزارت 

بهداشت و... مورد توجه قرار گيرند.
در اين دســتورالعمل درباره بهداشت در محيط ادارى موزه، توصيه هاى 
خــود مراقبتــى كاركنان، مــواد گنــدزدا، اعمال سياســت هايى براى 
فاصله گذارى اجتماعى در محيط كار، شناسايى و غربالگرى افراد بيمار، 
پاكســازى و گندزدايى مخازن و بخش هاى نمايشــگاهى در موزه ها، 
پاكسازى و گندزدايى در كتابخانه ها، حفاظت از آثار تاريخى در تعطيلى 
طوالنى مدت، فعاليت هاى مقدماتى پيش از تعطيلى موزه، بازگشــت به 
حالت عادى، راهنماى استفاده از روش هاى ديجيتال براى حفظ ارتباط با 
مخاطبان در زمان تعطيلى موزه و سياست هاى كلى مقابله با بيمارى هاى 

همه گير در موزه ها مواردى ذكر شده است.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

در آنچه از خداوند تبارك و تعالى روايت شده است: اى بندگان من! همانا ظلم را برخود 
حرام كردم و آن را در ميان شما نيز حرام كردم. پس بر يكديگر ظلم نكنيد.
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نماينده جامعه كليميان در مجلس از مقبره
 استر و مردخاى بازديد كرد 

هيچ گونه 
خسارتى به مقبره 
وارد نشده است

■دادستان: پيگيرى موضوع ادامه دارد
■مديركل ميراث فرهنگى همدان: بناى 

تاريخى آسيبى نديده است
■رئيس انجمن كليميان تهران: خسارتى 
بــه زيارتــگاه «ِاســتر و ُمردخــاى» وارد 

نشده  است

 «هيجدهم مى» از راه مى رسد تاريخى كه شوراى 
بين المللى موزه «ايكوم» مناســبت روز موزه و هفته 

ميراث فرهنگى را در عرصه جهانى اعالم مى كند.
در اين مناســبت جهانى اما اينبــار ميراث فرهنگى 
همدان با خبر آتش ســوزى در بقعه «اِسترمردخاى» 

سوژه رسانه هاى داخلى و خارجى شد.
گفته هاى تاريخى بيانگر آن اســت كه مقبره اِســتر 
و ُمردخاى پــس از بيت المقدس دومين زيارتگاه ها 
يهوديان جهان به شمار مى رود و يهوديان اين مقبره 
را عامل مهمى در شكل گيرى و تداوم حضور جامعه 

يهوديان در همــدان ارزيابى مى كنند. اين بقعه حاال 
در فهرست ملى داراى شــماره ثبت است و وظيفه 
نظــارت و حفاظت از آن برعهــده ميراث فرهنگى 

استان همدان است. 
 همدان به دليل پيشــينه و تاريــخ و مجموعه اى از 

مســتندات اديان مختلف در خود يكى از استان هاى 
داراى غناى فرهنگى و بناهاى تاريخى متعدد است و 
همواره متوليان امور ميراثى و مردم در راستاى حفظ 
داشــته هاى تاريخى كه ميراث گذشــتگان و دارايى 
آيندگان اســت، حساسيت بيشــترى دارند و تأييد 

اين مهم در خروجى مرمت هاى فصل به فصل ابنيه 
تاريخى در همدان مشهود است.

حفظ و نگهدارى ميراث فرهنگى غنى به ويژه ميراثى 
كه ريشــه در اديان متعدد با مشــتركات فرهنگى و 

تاريخى دارد جايگاه متمايزترى را پيدا مى كند.

 يك آتش سوزى رسانه اى 
بعدازظهر پنجشنبه 25 ارديبهشت ماه 
پيش از آنكه خبرى در رســانه هاى 
اســتر  در  آتش ســوزى  از  داخلى 
منتشر شود رسانه هاى معاند به نشر 
اخبار ضد و نقيض اقــدام كردند. 
رسانه هاى فارسى زبان در آمريكا و 
لندن واكنش هايــى مبنى بر عمدى 
بناى  ايــن  در  آتش ســوزى  بودن 

تاريخى منتشر كردند. 
 در ايــن ميــان نماينــده ويــژه دولــت 
ــا  ــه ب ــا ادعــاى مقابل ــز ب ــكا ني آمري
يهودســتيزى بــدون اشــراف بــه 
ــه آتش ســوزى  جزئيــات ايــن حادث
ــانه  اى  ــان را رس ــگاه يهودي در زيارت
ــايمون  ــز س ــرد. مرك ــوم ك و محك
ســازمان هاى  از  تــال  ويــزن 
بين المللــى موســوم بــه حقــوق 
بشــر نيــز از انتشــار مطالبــى پيرامون 
در  آتش ســوزى  بــودن  عمــدى 
مقبــره اســترو مردخــاى غافــل 
ــيون  ــان فدراس ــن مي ــد. در اي نمان
يهوديــان ايرانــى آمريكايــى نيــز 
در  آتش ســوزى  شــدند  مدعــى 
آرامــگاه اســترو مردخــاى حادثــه اى 

ــت.  ــوده  اس ــدى ب عم
 اما به واقع داستان از چه قرار بود؟ 
برخى رسانه هاى استان در ساعات 
اوليه انتشار اخبار غيرمستند در محل 
پيدا  حضور  استرومردخاى  آرامگاه 

كردند. 
شــواهد بيانگر اين بــود كه هيچ 
اتفاق قابل رؤيتى كه به آتش سوزى 
منجر شــود در اين مكان به چشم 
نمى خورد اما اظهارنظر مسئوالن و 
پيگيرى ها يكــى از عوامل مهم در 

اين زمينه بود. 
اوليــه  ســاعات  همــان  در 
و  صنايع دســتى  ميراث فرهنگــى، 
گردشگرى اســتان كه متولى حفظ 
بناهــاى تاريخــى و ابنيه ثبت ملى 
شده است به صورت رسمى، وارد 
شدن هرگونه خسارتى به اين بناى 
تاريخى را رد كرد اما مصاحبه اى با 

رسانه هاى استان انجام نداد.

 بناى تاريخى آسيبى نديده
درحالى كه رســانه هاى استان منتظر دريافت نتايج 
يا اظهارنظر مســئوالن استان همدان در اين راستا 
بودنــد؛ مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى همدان در نخستين واكنش رسانه اى 
خود، شبانگاه شنبه 27 ارديبهشت ماه 99 به رسانه 
وابســته بــه وزارت ميراث فرهنگــى اعالم كرد: 
ســاختمان جانبى مقبره «اســترو مردخاى» دچار 
آتش محدود شــده و اين مقبــره كه جزو بناهاى 
تاريخى و ثبت ملى استان همدان است، هيچ گونه 

آسيبى نديده است. 
تشــريح  در  مالميــر  علــى  گفته هــاى  بنابــر 
ــن  ــا اي ــط ب ــوزى مرتب ــه آتش س ــات حادث جزئي
ســاختمان  در  آتش ســوزى  تاريخــى،  بنــاى 
جانبــى مقبــره اتفــاق افتــاده و هيچ گونــه آســيبى 
بــه بنــاى اصلــى كــه در فهرســت ميــراث ملــى 

ــت.  ــيده اس ــده، نرس ــت ش ثب
وى افزود: اين آتش سوزى بسيار محدود است و 
تنها موجب آسيب به سيم هاى برق و موكت كف 
ساختمان جانبى مقبره استرو مردخاى شده كه البته 

دليل آن در دست بررسى است. 
مالمير به صورت قاطع اعالم كرد: اين اطمينان را 
مى دهم كه هيچ گونه آســيبى بر اثر آتش سوزى به 
فضاى اصلى مقبره اســترو مردخاى وارد نشده و 
اين بناى تاريخى آســيبى نديده بلكه آتش سوزى 
در يكى از ساختمان هاى اطراف اين مقبره آن هم 
به صورت محدود به وقوع پيوســته و خيلى زود 
مهار شــد و هيچ فرد يا بنايى در اين آتش سوزى 

آسيب نديده است. 
ــى  ــاختمان جانب ــر، مرمــت س ــه مالمي ــر گفت بناب
آســيب ديده كــه شــامل تعويــض ســيم هاى 
پاك ســازى  نيــز  و  كــف  موكــت  بــرق، 
ديوارهــاى ســاختمان اســت در طــول هفتــه 

مى شــود.  آغــاز  جــارى 
ــه روى  ــبانه ب ــرايطى ش ــات در ش ــن توضيح اي
درگاه خبــرى «ميــراث آريــا» خبرگــزارى وابســته 
ــه  ــت ك ــى رف ــراث فرهنگ ــه مي ــه وزارت خان ب
صبــح روز شــنبه در پيگيــرى از برخى مســئوالن، 
خبرگــزارى  همچنيــن  و  همدان پيــام  بــه 
جمهــورى اســالمى اعــالم شــده بــود كــه 
هيچگونــه آتش ســوزى در ايــن مقبــره رخ نــداده 
و فقــط ظهــر روز پنجشــنبه هفتــه گذشــته فردى 
ــره را داشــت  ــه محوطــه ايــن مقب قصــد ورود ب
كــه در كار خــود موفــق نبــوده و پيگيــرى بــراى 
ــاز شــده اســت.  شناســايى و دســتگيرى وى آغ

 پيگيرى ها ادامه دارد 
امــا دادســتان همدان در همــان ســاعات اوليه حادثه 
به رســانه هاى اســتان همدان اعالم كرده بــود پرونده 
آتش سوزى مقبره «اســترو مردخاى» در دست بررسى 

است. 
حســن خانجانى در ادامه پيگيرى هاى رســانه اى روز 
گذشــته در گفت وگوى اختصاصى با همدان پيام اعالم 
كرد: DVR دوربين هاى مستقر در محل در حال بررسى 

است اما فعال نتايج مشخصى به دست نيامده است.
خانجانى عنوان كرد: نيــروى انتظامى همدان در 2 روز 
گذشــته پيگير اين قضيه بوده است اما نتيجه اى حاصل 
نشــده و تاكنون فردى در رابطه با آتش سوزى دستگير 

نشده است. 
وى با بيان اينكه دســتگاه قضا در حال تحقيق در زمينه 
آتش ســوزى مقبره اســترو مردخاى اســت، ادامه داد: 
جزئيات اين پرونده هنوز مشــخص نيســت اما رئيس 
انجمن كليميان تهران به اين بهانه به همدان ســفر كرده 
است و نشستى مشــترك با فرماندار و مديركل ميراث 

فرهنگى استان تشكيل شده است. 

 خسارتى به زيارتگاه «اِستر و ُمردخاى» وارد نشده  است
پس از انعكاس اخبــار اين حوادث، رئيس انجمــن كليميان تهران و 
نماينده منتخب كليميات در مجلس يازدهم راهى همدان شد تا هم در 
نشست مشتركى با فرماندار و متوليان امور در اين زمينه حضور پيدا كند 

و هم نتايج بازديد از بقع استرو مردخاى را رسانه اى كند. 
«همايون ســامه يح» پس از اين بازديد گفت: برخالف شايعات منتشر 
شــده در برخى رسانه ها، كوچكترين مشكل و خسارتى براى زيارتگاه 

«اِستر و ُمردخاى» به وجود نيامده  است. 
«همايون ســامه يح» روز گذشــته پس از بازديد از بخش هاى مختلف 
اين مقبره اظهار كرد: ايرانيان پيروان اديان ابراهيمى به ويژه كليميان زير 
ســايه نظام جمهورى اسالمى و حمايت هاى همه جانبه از سوى دولت 
در اين كشــور زندگى مى كنند و شــكرگزار خدمات دولت و نظام به 

جامعه كليميان هستند. 
رئيس انجمن كليميان تهران اظهار كرد: ما برادرانه در كنار مســلمانان 
در حال زندگى هســتيم و كوچكترين مشــكلى براى زندگى در ايران 
نداريم؛ همچنين تمامــى فرايض مذهبى كليميان به صورت آزادانه در 

حال برگزارى است. 
ســامه يح، انتشــار شــايعات و بزرگنمايى آنها را نادرست دانست و 
اضافه كرد: زيارتگاه استر و مردخاى به طور كامل سالم است و تنها در 
گوشه اى خارج از اين مجموعه مختصرى دود مشاهده شده كه در حال 
بررســى است كه اين موضوع از سوى دشمنان نظام جمهورى اسالمى 

بزرگ نمايى شده و به تبليغ منفى عليه اين كشور اقدام كردند. 
نماينده منتخب كليميان در مجلــس يازدهم تأكيد كرد: جامعه ايرانيان 
يهــودى و كليمى به هيــچ عنوان اجازه نمى دهند دشــمنان جمهورى 
اســالمى ايران از آنها به عنوان ابزارى براى دستيابى مقاصد منفى خود 

استفاده كنند. 

 بقعه«اِستر و ُمردخاى» 
در تاريخ

اين مــكان مقدس يهوديــان كه در 
مركز شهر همدان و در ابتداى خيابان 
دكتر شريعتى قرار دارد با 2500 سال 
قدمت، يكى از بناهــاى قابل احترام 
اين قوم محسوب مى شود كه هر ساله 

پذيراى زائران كليمى است. 
بقعــه «اســتر و مردخــاى» بنــاى 
چهارگوش آجرى ســاده اى است كه 
گنبدى آجرى بر فراز دارد و به سبك 
بناهاى اســالمى با مصالح ساختمانى 
ســنگ و آجر ســاخته شــده است، 
سبك معمارى و شــكل ظاهرى اثر 
نشان مى دهد ساختمان فعلى در قرن 
هفتم هجرى قمرى و زمان ايلخانان بر 
روى ساختمان قديمى ترى كه احتماالً 
متعلق به قرن سوم هجرى بوده است، 

بنا شده باشد. 
بقعه «استر» و «مردخاى» عالوه بر آن 
كه مكانى قابــل احترام و زيارتگاهى 
مقدس براى قوم يهود است، به عنوان 
بناى تاريخى واجد ارزش در فهرست 
آثار ملى ايران نيز به ثبت رســيده و 
مانند تمامى آثار تاريخى حفاظت آن 
بر عهده ميراث فرهنگى است كه خبر 
وقوع آتش سوزى اين اثر تاريخى در 
روز پنج شنبه 25 ارديبهشت ماه 99 در 

رسانه ها منتشر شد. 
ميراث فرهنگى و آنچــه به عنوان آثار 
تاريخى شــناخته مى شــود در درجه 
اول نيــاز بــه نگهــدارى دارد. براى 
اهميت  بايد  نيز  متناســب  نگهدارى 
اين بناهــاى تاريخــى را درك كرد، 
بســيارى از صاحب نظــران معتقدند 
كه ميراث فرهنگى زيربناى اجتماعى، 
فرهنگى، اقتصادى و سياســى آينده 
يك جامعه اســت. هر جامعه اى نياز 
دارد كــه ميــراث و پيشــينه خود را 
بياموزد و بشناســد ضمــن اينكه هر 
نسل وظيفه حفاظت از ميراث فرهنگى 
را دارد و در ايــن زمينــه حفاظت از 
مشتركات دينى و مذهبى نه تنها براى 
استان همدان بلكه در كشور و جهان 

اهميتى غير قابل وصف دارد.
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