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كم كم هالل ماه خدا مى رسد زراه                       اوقات ناب اهل بكاء مى رسد زراه كم كم هالل ماه خدا مى رسد زراه                       اوقات ناب اهل بكاء مى رسد زراه 
مهمان كند خدا همگان را به سفره اش               وقتى كه ماه جود و سخاء مى رسد زراهمهمان كند خدا همگان را به سفره اش               وقتى كه ماه جود و سخاء مى رسد زراه

به مناسبت ماه پربركت رمضان به مناسبت ماه پربركت رمضان 
و به منظور حمايت از توليد و به منظور حمايت از توليد 

درسال جهش اقتصادى درسال جهش اقتصادى 

شماره تماس: 38279011 و 09226404490

 در خدمت توليد كنندگان گرامى است در خدمت توليد كنندگان گرامى است

با با 3030 درصد  درصد 
تخفيف ويژهتخفيف ويژه

سرانجام مسكن از نگاه كارشناسى

 تا 10 سال آينده خاك در همدان پيدا نمي شود
■ حاجي بابايي: براي زمين هاي همدان برنامه داريم                   ■  فعاالن مسكن: همدان كمبود آب دارد در آينده بسياري از همداني ها مهاجرت مي كنند

مسير دشوار نامزدهاى 
رياست مجلس يازدهم 

 در 2 هفته باقى مانده تا گشايش مجلس 
يازدهم، رقابت نامزدهاى تصدى رياســت 

مجلس ابعاد تازه اى به خود گرفته است.
 اين دوره از مجلس در اختيار اصولگرايان 
قرار گرفته و آنچــه در حال حاضر جريان 
دارد، رقابــت درونى اين جريان سياســى 
اســت كه البته پيش از انتخابات نيز شاهد 
ايــن رقابت بوديم امــا در 2 روز مانده به 
برگزارى انتخابات به يكباره ليســتى واحد 
با سرليستى محمدباقر قاليباف شكل گرفت.
نكته قابل تأمــل در آن روزها يكه تازى و 

به نوعى ميدان دارى جبهه پايدارى بود.

چرا بايد براى شهر 
خودمان نخواهيم

 ذهنيت ناصوابى از گذشته ها بين برخى 
قشرهاى خاص و عام شهرمان وجود دارد 
كه مفهوم تلــخ آن يعنى بى توجهى و مانع 
تراشى اشخاص تأثيرگذار در تغيير بسيارى 
از بســترهاى توسعه به خصوص طرح هاى 
بــزرگ صنعتــى و اقتصــادى در همدان 
مى باشــد. متأســفانه چنين تصور ســؤال 
برانگيز بيشــتر از هر چيزى مستمســكى 
شده اســت براى مديران بومى و غيربومى 
كــم كار و خســته كه معمــوالً در تنگناى 
تصميم گيرى هاى مهم به جوسازى ها دامن 
مى زنند و مى گويند، نمى گذارند كار كنيم!!!

فرماندارهمدان در گفتگوبا همدان پيام خبرداد

اشتغالزايى براى 40 درصد 
از متقاضيان كار

پالسما درمانى به كمك مبتاليان همدانى آمد
كند شدن موج شيوع مجدد در همدان

انتخاب رئيس مجلس يازدهم ششم خرداد انجام مى شود

فينال حاجى بابايى
و قاليباف

برگزارى مراسم 
در اماكن مقدس
 به نظر ستاد 
كرونا بستگى 
دارد

مشكالت مالى 
بزرگ ترين 
دغدغه هيأت 
نابينايان استان
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پويايى دانشگاه صنعتى همدان 
در دوران كرونا

 پس از آنكه دانشگاه صنعتى همدان با شيوع اپيدمى كرونا، كالس هاى آموزشى خود را به صورت آنالين برگزار 
كرد، فعاليت هاى دانشــجويان نيز از اين قافله عقب نماند و كانون هاى فرهنگى و انجمن هاى علمى دانشگاه نيز در 
راستاى استفاده بهينه دانشجويان از اوقات فراغت خود به برگزارى وبينارها، دوره هاى آنالين مسابقات، تورنمنت ها 
و ساير برنامه هاى اجرايى اقدام كرد. رئيس دانشگاه صنعتى همدان گفت: در شرايط كنونى و برگزارى كالس هاى 
آنالين، تصميم ما بر آن شــد تا با اســتفاده از ظرفيت فضاى مجازى، انجمن هاى علمى دانشگاه صنعتى همدان 

فعاليت هاى خود را در زمينه هاى فرهنگ ســازى و آگاه سازى ويروس كوويد 19 بسط و گسترش دهند.
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مسير دشوار نامزدهاى رياست 
مجلس يازدهم 

 در 2 هفته باقى مانده تا گشايش مجلس يازدهم، رقابت نامزدهاى 
تصدى رياست مجلس ابعاد تازه اى به خود گرفته است.

 ايــن دوره از مجلــس در اختيــار اصولگرايان قــرار گرفته و آنچه 
در حال حاضر جريان دارد، رقابت درونى اين جريان سياسى است كه 
البته پيش از انتخابات نيز شــاهد اين رقابت بوديم اما در 2 روز مانده 
به برگزارى انتخابات به يكباره ليســتى واحد با سرليستى محمدباقر 

قاليباف شكل گرفت.
نكتــه قابل تأمل در آن روزها يكه تــازى و به نوعى ميدان دارى جبهه 
پايدارى بود كه خيلى ســخت حاضر به پيوســتن به ليســت «ايران 

سربلند» شد. 
با اين حال اصولگرايان آن مرحله را با موفقيت پشت سر گذاشتند و در 
شرايطى كه خبرى از حضور جدى رقيب ديرينه نبود و البته مشاركت 
نيز در پايين ترين ســطح قرار داشت، اكثريت مجلس يازدهم را از آن 

خود كردند.
حال اما رقابت هاى درونى اصولگرايــان خيلى زودتر از آنچه انتظار 
مى رفت، خود را نشــان داده اســت؛ به گونه اى كه در حالتى كم نظير 

شاهد تعددى عجيب در ميان نامزدهاى رياست مجلس هستيم.
در شــرايط كنونى افــراد و چهره هايى چــون قاليباف، ميرســليم، 
حاجى بابايى، حســينى و نيكزاد به طور جــدى در كورس رقابت ها 

حضور دارند.
البته زاكانى و آقاتهرانى نيز تا پيش از اين، داوطلب رياســت مجلس 
بودند، اما پس از البى هاى پشــت پرده و بررســى هاى درونى، هر 2

چهره انصراف داده اند.
انصراف عليرضا زاكانى از اتفاقات مهم در هفته گذشــته بود. زاكانى 
به شكل توئيترى اعالم كرد كه ديگر داوطلب رياست مجلس نيست. 

تحليلگران كنار كشيدن او را به نفع قاليباف ارزيابى كرده اند. 
از طرفى مرتضــى آقاتهرانى كه به نوعى رهبر پايدارى ها به حســاب 

مى آيد، ترجيح داده است وارد گردونه رقابت ها نشود.
نكته قابل توجه اينكه پس از مســجل شدن انصراف آقاتهرانى، به نظر 
مى رسد پايدارى ها حمايت از حاجى بابايى نماينده همدان را در پيش 
گرفته اند كه اين به معناى عزم جبهــه پايدارى براى توقف قاليباف با 
حمايت جدى از حاجى بابايى اســت. با اين حال از اين نكته نيز نبايد 
غافل شــد كه چه بسا در فضاى رقابتى شــكل گرفته و به ويژه پس از 
به صدا درآمدن زنگ آغاز مجلس يازدهم، دوباره ائتالفى كه مى تواند 
مشــابه بستن ليست ايران سربلند باشد، ميان جبهه پايدارى و قاليباف 

شكل بگيرد.
در آن طرف ميدان اما چهره هايى چون على نيكزاد و سيد شمس الدين 

حسينى هستند كه به دولت هاى نهم و دهم تعلق دارند.
در ميان اين 2، البته نيكزاد جايگاه بهترى دارد و خيلى ها او را يكى از 

نامزدهاى جدى رياست مجلس مى دانند.
ميرسليم، ديگر نامزد رياست مجلس است كه حزب مؤتلفه اسالمى او 

را صالح ترين فرد براى رياست مجلس مى داند.
تجربه انتخابات رياســت جمهورى 96 نشــان داد كه چهره قديمى 
اصولگرايان وقتى وارد رقابتى شود، به هيچ وجه حاضر به كناره گيرى 

نخواهد شد.
اما در ايــن رقابت ها شــانس قاليباف همچنان بيش از بقيه اســت. 
سرليست اصولگرايان و نماينده اول تهران، خود را نامزد اصلى جريان 
اصولگرايى مى داند و به دنبال آن است تا با جلب نظر گروه هاى درون 
اين جريان، بيشــترين رأى را از نمايندگان بگيرد. هرچند راه سختى 
بــراى تعامل با امثال پايدارى ها و نواصولگرايانى دارد كه مشــخص 

نيست چه سناريوهايى براى مجلس يازدهم در ذهن دارند.

حمايت 51 نفرى علوم پزشكى 
در طرح ايتام و محسنين

51 نفر   كاركنان دانشــگاه علوم پزشــكى همــدان از 
از ايتام و محســنين زير پوشــش كميتــه امداد در همدان 

كردند. حمايت 
مســئول روابط عمومى معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشكى 
همدان گفت: در ســالروز والدت باســعادت كريم اهل بيت(ع) 
كاركنان معاونت درمــان، مديريت فنــاورى اطالعات، مديرت 
امور مالى و مديريت امور عمومى دانشــگاه علوم پزشكى همدان 
تعدادى از ايتام و محســنين كميته امداد را با تكميل فرم مربوطه 

مورد حمايت مالى قرار دادند.

مهدى رضايى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: اين افراد با تكميل 
فرمى اعالم همكارى كرده و حامى طرح اكرام ايتام و محسنين با 
توجه به شــرايط اقتصادى كشور و در راستاى كمك به نيازمندان 

شدند.
 وى با اشاره به حمايت مالى از 51 كودك زير پوشش كميته امداد 
گفت: كاركنان معاونت درمان 21 نفر، مديريت فناورى اطالعات 
12 نفر، مديريت مالــى 10 نفر و مديريت امور عمومى 8 نفر را 

مورد حمايت مالى قرار دادند.
وى با بيان اينكه طرح اكرام ايتام از نيمه دوم سال 78 با هدف 

حمايــت از كودكان يتيم و تأميــن نيازمندى هاى آنها در زمينه 
معيشتى، تحصيلى، درمان و... آغاز شده است، خاطرنشان كرد: 
در اين طرح، افراد نيكوكار با تقبل حمايت مالى از يك يا چند 
يتيم در طول ســال نســبت به رفع مشــكالت مادى و معنوى 
آنها در قالــب كمك به يتيم، دانش آموز و دانشــجوى خاص 

اقدام مى كنند.
رضايى تأكيد كرد: از جمله مزاياى اين طرح، انتخاب چهره به چهره 
كودكان نيازمند توسط خيران و حاميان و واريز مستقيم كمك هاى 

نقدى به حساب آنهاست.

پالسما درمانى به كمك مبتاليان همدانى آمد

كند شدن موج شيوع مجدد در همدان

شوراى اجتماعى محالت در 48 نقطه از 
همدان راه اندازى مى شود

 شــوراى اجتماعى محالت امســال در 48 نقطه از اين شــهر با 
هدف مشــاركت شهروندان و استفاده از ظرفيت افراد صاحب نظر در 

حوزه هاى مختلف راه اندازى مى شود.
رئيس كميســيون فرهنگى و اجتماعى شــوراى  اسالمى شهر همدان 
گفت:  ارتقاى ســطح كمى و كيفى خدمات رسانى و توسعه اهداف و 
برنامه هاى مهم مديريت شــهرى از ديگر اهداف راه اندازى اين شورا 

است.
رضوان سلماسى بيان كرد: سياست كميسيون فرهنگى شورا، تشكيل 
شــوراى اجتماعى محالت در تمامى نقاط همدان است كه بر اساس 
برنامه ريزى انجام شده، اين شورا تا پايان شهريورماه امسال در 48 محله 

شهر همدان راه اندازى مى شود.
سلماســى افزود: با تشكيل شــوراى اجتماعى محالت انتظار داريم 
مديران اجتماعى مناطق فعاليت بيشــترى داشــته باشند و با پيگيرى 
وظايف و مسئوليت ها نسبت به شناسايى افراد نخبه، توانمند و مورد 
وثوق محالت مختلف شــهر بر اســاس مؤلفه هاى تعريف شده براى 

انتخاب اعضاى اين شورا، اقدام كنند.
معاون برنامه ريزى و توسعه سرمايه انسانى شهردار همدان نيز در اين 
نشست گفت: بر اســاس برنامه ريزى و سياست هاى ابالغى شوراى 
شــهر و تأكيد شهردار همدان و بررســى ها و پااليش هاى انجام شده، 
راه انــدازى شــوراى اجتماعى محالت شــهر همــدان در 60 محله 
هدفگذارى شده كه تاكنون 12 مورد آن انجام و در 48 محله ديگر نيز 

راه اندازى خواهد شد.

سردرگمى بورسى
فيض ا... مظفر پور»

 اين روزها واژه اى بر ســر زبان هاســت و به قول معروف 
رو بورس يا تو بورس اســت، كلمه اى كه تا همين چند وقت 
پيش بســيارى از مردم حتى معنى لغوى آن را نمى دانســتند و 

نمى دانند. كماكان 
 بورس به معناى عام همان بازار اســت ولى به معنى خاص بازار 
ســرمايه يا ســهام را مى گويند كه البته در ابتدا به بورس يا بازار 
اوراق بهادار معروف بود، مركز اصلى بازار سرمايه بورس تهران 
است كه به تاالر شيشه اى حافظ نيز معروف است كه بازارهاى 
منطقه اى نيز در برخى شــهرهاى  بزرگ و مراكز اســتان ها نيز 
وجــود دارد كه بــورس منطقه اى همــدان در خيابان ميرزاده 
عشــقى قرار دارد، به دليل وجود حجم زياد نقدينگى در كشور 
و ســرمايه هاى خرد در دست مردم كه هر از چند گاهى مانند 
افعــى دهان بازكرده به يكى از بازارهــا حمله مى كند و آن را 
تحت تأثيــر قرار مى دهد، از قبيل بازار طال و ارز و يا مســكن 
و خــودرو كه موجب ايجاد التهاب در آنها شــده و به گرانى 
و تورم دامن زده اســت، ولى بورس حداقــل اين نكته منفى 
را ندارد، به همين دليل دولت ســعى در تقويت بازار ســهام 
يا بــورس دارد، از طرفــى كمبود درآمدهــاى دولت و لزوم 
صرفه جويــى در هزينه ها و افزايش بهره ورى و چابك ســازى 
دولت و اجراى سياســت هاى اصل 44 قانون اساسى مبنى بر 
واگذارى ســهام شركت هاى دولتى به مردم و سهيم كردن آنان 
در اقتصاد، بهترين راهكار ورود ســرمايه ها به بورس است كه 
در درازمدت ســود بهترى را عايد سهامداران خواهد كرد اما 
به شــرطها و شــروطها، ابتدا اينكه بورس دچار حباب كاذب 
نشــود و در آينده ســرمايه گذاران را متضرر نكند، همانند 
آنچه درباره طال و تركيــدن حباب بازار طال اتفاق افتاد، 
دوم نبايــد براى ورود به اين بازار و تبليغ ســوددهى باالى 
آن در كوتاه مــدت، مردم را دچار هيجانات بورســى كرد، 
به طورى كــه برخى زندگى خــود را فروخته و وارد بورس 
كنند كه خداى ناكرده سرنوشــت سرمايه مردم در مؤسسات 
مالــى و اعتبارى دچار زيان شــود؛ زيرا آنهــا نيز به مردم 
وعده ســودهاى آنچنانى مى دادند و بعدها مردم را مال باخته 
كردند كه نمونه آن در همدان نيز مشــهود بود، ســوم  بايد 
درباره ســهام هاى دولتى عرضه شــده در بورس شفاف سازى و 
اطالع رسانى درست انجام شود و همه جوانب براى مردم روشن 

باشد. 
با كمال تأســف تجربه گذشــته نشــان مى دهد شــفافيت 
الزم وجود نــدارد و نمونه بارز آن ســهام عدالت اســت 
كــه پس از 14 ســال مردم اطالعات كافــى و وافى درباره 
آن ندارنــد و براى انتخاب گزينه هاى خصوصى ســازى در 
سايت آن ســازمان نيز مردد و ســردرگمند؛ همچنين است 
پذيره نويســى هايى كــه به تازگى از طريــق بانك ها درحال 
انجام اســت و چهارم اينكه بازار ســرمايه نيز مانند بسيارى 
امــور ديگــر نيازمنــد آموزش و كســب تجربه اســت كه 
كارگزارى هادى بورســى و ساير مســئوالن مربوطه بايد در 
اين زمينه به مردم كمك كنند تا آنها در بورس رفتار درست و 
همراه با احتياط داشته باشند و به قول معروف بى گدار به آب 
نزنند و از كارشناسان خبره مشاوره بگيرند تا مردم و دولت از 

مزاياى بورس بهره مند شوند. 
در حال حاضر بهتريــن فرصت براى آموزش زمــان اعطاى كد 

بورسى است كه انجام نمى شود.

1- قنادى ها در تهيه مواد اوليه براى توليد شــيرينى و شكالت 
مشــكل دارند. گويا گرانى شــكر از مشكالت اصلى اين صنف 
و واحد هــاى توليدى اســت. گفتنى اســت قنادى هــا پس از 

محدوديتهاى كرونايى ، دوباره كار خود را آغاز كرده اند.
2-رســانه هاى نزديك به الريجانى به حمايت يكى از داوطلبان 
رياست مجلس آمده اند. گويا اين حمايت تاكتيكى و با هماهنگى 
الريجانى نبوده و عمل به توافقى مالى اســت. گفتنى است هزينه 
از چهره هاى شــاخص اصولگرايى كه پيش از اين مورد نقد اين 
داوطلب بوده اند، براى كســب رياســت مجلس با انتقاد ديگر 

اصولگرايان مواجه شده است. 
3-تغيير شاخص بندى ارتقاى اساتيد در مجلس يازدهم دنبال مى 
شــود. گويا اين طرح توسط عده اى از نمايندگان در دست تهيه 
است. گفتنى اســت در اين طرح شاخص ارائه مقاله به نشريات 
علمى خارجى به منظور پيشگيرى از جاسوسى علمى آنها، از بين 

شاخص هاى فعلى خارج مى شود.
4-ســازمان ديده بان شــفافيت و عدالت به ضيافت هاى اشرافى 
يكى از داوطلبان رياســت مجلس ورود مى كند. گويا اين اقدام 
توســط كارگروه مجلس اين ســازمان انجام خواهد شد. گفتنى 
است يكى از داوطلبان رياست مجلس عالقه خاصى به گستردن 
سفره براى به دست آوردن دل نمايندگان و كسب راى آنها دارد.

5- واژه كاســبان زلزله به ادبيات كشــور اضافه شده است. گويا 
ايــن واژه در برابر افرادى كــه از احتمال وقوع زلزله و ضرورت 
اقدامات ايمن ســازى با اغراق سخن مى گويند، به كار مى رود. 
گفتنى است كاســبان ابداعى و سياسى بسيارى با ويژگى كسب 
آزاد و بدون مزاحم، در ايران فعال هســتند كه آخرين آنها قبل از 

زلزله، كاسبان كرونا بودند.

 مديرعامل شــركت آب منطقه اى اســتان 
همدان  معتقد اســت طرح آبرســانى به شهر 
همدان نيازمند 600 ميليارد تومان اعتبار است 
و در بودجه امسال 35 ميليارد تومان براى اين 

طرح مصوب شده است.
منصور ستوده در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
اينكه بخش عمده اى از خط انتقال آب از سد 
تالوار به همدان انجام شــده است، اظهار كرد: 
تصفيه خانــه اين طرح به  دليل اينكه اعتبارات 
خوبى به آن داده نشده، پيشرفت خوبى نداشت 
اما امسال توانستيم اعتبار خوبى در بودجه 99

براى اين طرح بگيريم و پيمانكار درحال انجام 
كار است.

وى با تأكيد بر اينكه طرح آبرســانى به شــهر 
همدان از ســد تالوار گزينه نخســت بوده اما 
شايد تالوار كافى نباشد و ناگزيريم در كنار آن 
گزينه ديگرى داشته باشيم، افزود: تاكنون 260
ميليارد تومان اعتبار براى اجراى پروژه آبرسانى 

از سد تالوار هزينه شده است.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
ادامــه داد: اين پروژه 800 ميليارد تومان اعتبار 
نياز دارد كه تاكنون 260 ميليارد تومان براى آن 
هزينه شــده و 600 ميليارد تومان ديگر براى 

اتمام پروژه نياز است.
وى بــا تأكيد بــر اينكه بارش هاى يكســاله 
نمى تواند افت ســطح ســفره هاى زيرزمينى 
چندين ســال گذشــته را جبران كند، گفت: 
بارش تنهــا فاكتور جبران كننده افت ســطح 
آب هاى زيرزمينى نيست بلكه بايد در كنار آن 

برداشت ها را محدود كنيم.

ســتوده با بيان اينكه در 30 تا 40 سال گذشته 
حجم زيادى از آبخوان هاى اســتان برداشت 
بى رويه شده اســت، اظهار كرد: برداشت هاى 
بى رويه سبب شده دشــت هاى استان به طور 
متوسط يك متر كاهش داشته باشد كه البته در 
برخى دشت ها از جمله كبودراهنگ تا 40 متر 

افت داشته است.
وى با اشاره به اينكه 2/2 ميليارد مترمكعب آب 
در بخش كشاورزى مصرف مى شود، تصريح 
كرد: بخش عمده اين مصارف به صورت سنتى 
است كه الزم است كشت هاى استان به سمت 
كشت هاى كم آب بر و توســعه باغات رفته و 
محصوالت اســتراتژيك براســاس منابع آبى 

استان كشت شود.
ســتوده با بيان اينكه برداشت آب از 8 دشت 
استان ممنوع شده است، يادآور شد: از تمامى 

8 دشت استان برداشت جديد براى كشاورزى 
ممنوع است و 4 دشت نيز عالوه بر ممنوعيت 

برداشت، بحرانى شناخته شده است.
وى خاطرنشــان كرد: از ابتداى ســالجارى 
تاكنون 456 ميليمتر بارش در اســتان همدان 
به ثبت رســيده كه نسبت به سال گذشته كه 
598 ميليمتر  بوده كاهش 24 درصدى داشته 

است.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان با بيان 
اينكه براساس آمار بلندمدت در استان همدان 
330 ميليمتر بــارش رخ داده اســت، افزود: 
بارش هاى سال آبيجارى نســبت به ميانگين 

بلندمدت 38 درصد افزايش دارد.
وى با اشــاره به اينكه ورودى سد اكباتان 7/2
مترمكعب در ثانيه است، بيان كرد: حجم فعلى 
اين سد 34/7 ميليون مترمكعب بوده كه  1/2

مترمكعب در ثانيه براى مصرف شرب برداشت 
مى شــود و سرريز سد 5/8 مترمكعب در ثانيه 

است.
ستوده با بيان اينكه مابقى سدهاى استان همدان 
نيز پر هستند، ادامه داد: حجم سد آبشينه 5/01
ميليون مترمكعب بوده و داراى 0/2 مترمكعب 

در ثانيه ورودى است.
وى بــا تأكيد بر اينكه حجم فعلى ســد كالن 
ماليــر 43/86 ميليون مترمكعب بوده اســت، 
گفت: 97 درصد از حجم سد كالن پر شده و 

ورودى آن 4/2 مترمكعب در ثانيه است.
ســتوده با اشــاره به اينكه سد ســرابى 9/11

ميليون مترمكعب حجم دارد، يادآور شد: اين 
ســد داراى 1/9 مترمكعب در ثانيه ورودى و 

9/11 ميليون مترمكعب حجم است.
وى با تأكيد بر اينكه با انسداد چاه هاى غيرمجاز 
و كنترل برداشت از چاه هاى مجاز، سطح افت 
آب هاى زيرزمينى كمتر مى شــود، خاطرنشان 
كرد: با اجراى طرح احياى سفره هاى زيرزمينى 
سطح آب بيشتر دشت هاى استان افزايش يافته 

است.
وى با اشاره به انسداد 65 حلقه چاه غيرمجاز 
در ســال 99، تأكيد كرد: از سال 93 تاكنون در 
استان همدان 4 هزار و 94 حلقه چاه غيرمجاز 

مسدود شده است.
ســتوده با بيان اينكه در سالجارى 10 دستگاه 
كنتور هوشمند در چاه هاى استان همدان نصب 
شده است، يادآور شــد: از سال 93 تاكنون 4
هزار و 760 دســتگاه كنتور هوشمند بر روى 

چاه هاى استان همدان نصب شده است.

 بيشــتر از 80 روز از نخســتين  شبيخونى 
كه كرونا در همــدان زد مى گذرد و حاال اين 
ويروس نه تنها در اســتان ما بلكه در سراســر 
كشــور و حتى تمام دنيا درمــان اختصاصى 
ندارد؛ بر اين اســاس تا گرفتن واكســن براى 
درمان آن، از روش هــاى متفاوتى كه احتمال 
مــى رود بر رونــد درمانى اين بيمارى شــوم 
تأثير گذار باشد، استفاده مى كنند تا بتوانند شمار 

قربانيان كوويد 19 را كاهش دهند.
يكى از اين روش ها تزريق پالسماى خون به 
بدن بيماران است، روشى كه پزشكان اميدوارند 
به وســيله آن بتوانند بدن بيمار را در مقابل اين 
ويــروس مقاوم كنند، اگرچه پالســمادرمانى 
براى بهبود بيمارى روش ناشناخته و جديدى 
نيست اما تنها برخى استان ها ازجمله اصفهان، 
ايالم، قم، تهران، اردبيل، خراســان رضوى و 

همدان مجوز استفاده از آن را دارند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا 
بــا بيان اينكه موج شــيوع مجدد در همدان 
نزولى شده اســت، گفت: با شــيوع سريع 
كرونا و ناشــناخته بودن بيمارى كه جهان را 
بــا چالش جدى در پيشــگيرى و درمان آن 

مواجه كرد، دانشمندان به دنبال راه حلى براى 
مهار اين بيمارى برآمدند كه پالســمادرمانى 

مطرح شد. 
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا 
با اشاره به اينكه در خون بهبوديافتگان بيمارى 
كرونا  آنتى بادى به طور طبيعى توليد شــده و 
قــوت گرفت و نتايج مثبتى را در مراحل اوليه 
از خود به همراه داشــت، گفت: در اين روش، 
پالســماى خون افرادى كه بيــن 2 هفته تا 2

ماه بهبود يافته اند، گرفته مى شــود و چون در 
بدن آنها آنتى بادى عليه بيمــارى وجود دارد 
به بيماران بســترى داراى عالئم شديد تزريق 

مى شود .
وى با بيان اينكه پالسماى خون دريافتى از يك 
اهداكننده براى يــك تا 3 بيمار مبتال به كرونا 
كافى است، تصريح كرد: آنتى بادى  موجود در 
خون بيماران بهبوديافته ، براى درمان افراد مبتال 
به كرونا مى تواند موجب از بين بردن ويروس 
شــود و در درمان بيماران مورد اســتفاده قرار 

گيرد.
وى بيان كرد: براى اطمينــان از ايمن بودن و 
سالمتى كامل اهداكنندگان براى اهداى پالسما،  

HIV و C و B آزمايش هاى مربوط به هپاتيت
و همچنين ميزان پادتن و آنتى بادى توليد شده 
عليه بيمارى كرونا بررسى و پالسماى حاوى 
آنتى بادى دريافت شــده و پس از آماده سازى 

بيماران به مبتال تزريق مى شود.
وى خاطرنشــان كــرد: در اين شــيوه اگر 
پالســماى بيمار بهبوديافته كرونا، بالفاصله 
پــس از بهبــودى كــه هنــوز آنتى بــادى 
COVID-19 در بــدن او باالســت، بــه 
بيمارى كــه تازه به كرونا مبتال شــده يا در 
حال گذراندن دوران بيمارى است و بدن او 
هنوز به ميزان كافــى آنتى بادى توليد نكرده 
يا به هر دليلــى نمى تواند توليد كند، تزريق 
افزايش  مبتــال  فرد  بهبودى  احتمال  شــود، 

مى يابد.
جليلى گفت: خوشــبختانه برآوردها نشــان 
مى دهد بهبــودى تمام بيمــاران مبتال پس از 
دريافت پالســما، قابل توجه بود كه حاكى از 
تأثير مفيد و مؤثر اين روش درمانى در بيماران 
اســت و در اين رابطه ميزان درگيرى مبتال به 

ويروس اهميت ندارد.
وى خاطرنشان كرد: افرادى كه دوره طوالنى از 

بيمارى را پشت سر گذاشته اند و نيز كسانى كه 
نشانه هايى خفيف داشته اند، مى توانند پالسماى 

خود را اهدا كنند. 
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكى ابن سينا 
تأكيد كرد: اهداى پالســما به هيچ عنوان ضرر 
و عوارضى براى اهداكنندگان نداشــته و افراد 
صرفا با مصرف مقدارى مايعات، پالســماى 
اهداشــده را جبران مى كنند، ضمن اينكه اين 
روش كامال بى خطر اســت كه با اســتفاده از 
تجهيزات پيشــرفته مستقر در ســازمان انتقال 

خون همدان انجام مى شود.
وى با اشاره به اينكه براى بيماران نيز دريافت 
پالسما هيچ عارضه اى ندارد و صرفا به عنوان 
يك روش درمان بيمارى در كنار ساير روش ها 
انجام مى شــود، گفــت: از بهبوديافتگان اين 
بيمارى مى خواهيم با توجه به اهميت موضوع 
و به شــكرانه ســالمت خود در طرح اهداى 
پالســما مشــاركت كنند تا با اين اقدام نقش 
مهمى در بهبودى مبتاليان داشــته باشند و به 
ريشه كنى بيمارى كمك كنند؛ همچنين از اين 
طريق سالمتى و زندگى دوباره را به هموطنان 

خود اهدا كنند.

آبرسانى از سد تالوار به همدان
 600 ميليارد تومان اعتبار مى خواهد
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اجراى مرحله دوم كمك مؤمنانه
 در مالير

 مالير - خبرنــگار همدان پيام: در راســتاى منويات مقام 
معظم رهبرى و همزمان با والدت كريم اهل بيت امام حســن 
مجتبى(ع)در گام دوم رزمايش كمك مؤمنانه از 3 هزار و 500

نيازمند دستگيرى شد.
در مرحله نخســت اين رزمايش در آغاز ماه مبارك رمضان 
4 هزار بســته معيشتى با كمك هاى همه دستگاه هاى اجرايى 
و كمك هاى مردمى و خيران تهيه و بين اقشــار آسيب پذير 
توزيع شــد. در مرحله نخســت اين طرح كميته شناسايى 6
هزار نيازمند را كه تحت پوشــش هيچ نهاد حمايتى نبودند 

شناسايى كرد.
ارزش هر بسته معيشتى بين300 تا 600 هزار تومان اعالم شده 
اســت كه درمجموع براى  4 هزار بســته حمايتى حدود يك 

ميليارد و 600 ميليون تومان هزينه شد.
در مرحلــه دوم اين طرح كه در مســجد جامــع مالير و با 
حضور مهدى فرجى، جانشــين فرمانده سپاه انصارالحسين 
همدان و جمعى از مســئوالن شهرســتان مالير برگزار شد، 
توزيع كمك هاى مؤمنانه در راســتاى منويــات مقام معظم 

رهبرى آغاز شد.
جانشــين فرمانده ســپاه انصار الحســين همدان در اين آئين 
گفت: كمك هاى مؤمنانه مالير در ســطح استان داراى جايگاه 
ويژه اى است و بسيجيان اين شهرستان بدون هيچ چشم داشتى 
و در كنار مســئوالن، خيران و هيأت هــاى مذهبى در اين امر 

خداپسندانه سنگ تمام گذاشتند.
مهدى فرجى بــه مديريت خوب شهرســتان مالير در بحث 
ويــروس كرونا تأكيد كــرد و گفت: نگرانى ما ازنظر شــيوع 
ويروس كرونا در مالير، كمتر از ســاير شهرستان ها است، ولى 
فاصله گذارى اجتماعى تا رســيدن به وضعيت سفيد بايد ادامه 

يابد.
 وى به فرهنگ سازى مسئوالن در پيشگيرى از شيوع ويروس 
كرونا در بين مردم اشــاره كرد و افزود: رعايت فاصله گذارى 
اجتماعــى و اســتفاده از ماســك و دســتكش در بين مردم 
فرهنگ ســازى شــود، زيرا ويروس كرونا هنوز تمام نشده و 

ماهيت آن درحال تغيير است.
فرجى ادامه داد: اگر اتحاد و همدلى بين مردم و مســئوالن در 
مقابله با اين ويروس منحوس نبود، به طور قطع با مشــكالت 
جــدى روبه رو بوديم و ايــن روند را بايد تا ريشــه كنى اين 

ويروس ادامه دهيم.
وى ظرفيت شركت بافتينه و بافتسان در استان و كشور را ويژه 
برشــمرد و افزود: در شرايط ســخت بحران كرونا در كشور، 
تنها در يك مرحله 28 كاميون پارچه براى توليد ماسك از اين 

شركت به استان هاى كشور ارسال شد.
جانشــين فرمانده ســپاه انصارالحســين اســتان همدان به 
قدردانــى رئيس جمهور از شــركت بافتينه و بافتســان از 
طريق ويدئوكنفرانس اشــاره كرد و افزود: در شرايط سختى 
كه ماســك در بين مردم نقاط مختلف اســتان توزيع شــد، 
پارچه اش به صورت رايگان توســط اين شــركت در اختيار 

استان قرار گرفت.
وى با اشــاره به حضور نيروهاى بســيج در تمامى بحران هاى 
كشــور تشــريح كرد: امروز همه مردم ايران بسيجى هستند و 
جوانان بســيجى نقش مهمــى را در جمــع آورى كمك ها و 

شناسايى نيازمندان ايفا كردند.
امام جمعه مالير نيز در اين آئين، نقش بسيجيان و مؤسسه هاى 
خيريــه و مردم را در رزمايش كمك مؤمنانه پررنگ دانســت 
و افزود: كافى اســت نيازمندى با گرفتن اين كمك ها و با دل 
شكســته اى دعا كند، آن زمان اســت كه تمــام گرفتارى ها و 

مشكالت رفع خواهد شد.
محمدباقر برقرارى در ادامه با اشاره به ميالد امام حسن(ع)كريم 
اهل بيت افزود: بايد رفتار مسئوالن در برابر مردم كريمانه باشد 
و بايد با همدلى و مواســات شــاهد رشد و پيشرفت اسالم و 

تحقق حاكميت اسالمى باشيم.

■ كمك حمايتى به خانوار كارگران فصلى
فرماندار مالير نيز گفت: با دستور استاندار همدان و با همكارى 
فرمانــدارى مالير و كميته امداد اين شهرســتان حدود هزار و 
200 كارگر فصلى و حدود 500 خانوار زباله گرد و دستفروش 
كه بيشترين آسيب را در بحث كرونا ديدند شناسايى و به آنها 

كمك شد.
قدرت ا... ولدى در اين رابطه بيان كرد: مشــخصات اين افراد 
به صورت محرمانه دريافت شــد و مبلــغ 350 هزارتومان در 

مجموع به حساب اين خانوارها واريز شد.
وى به طرح «على ياوران» در ســطح شهرستان اشاره كرد و 
گفت: با همكارى نهادهــاى اجرايى، اوقاف و امور خيريه، 
هيأت هاى مذهبى، اداره تبليغات اســالمى شهرستان هرشب 
هزار پرس گرم بين نيارمندان توزيع و در روز گذشــته 32

هزار قرص نان به صورت رايگان در 9 نقطه حاشــيه شــهر 
توزيع شد .

ولدى افزود: در 30 روز گذشــته تاكنون حتى يك مورد 
فوتى براثر ابتال به كرونا در اين شهرســتان نداشــتيم، اما 
نبايد اين موضوع ســبب شــود كه فكر كنيــم كرونا تمام 

است. شده 
وى درپايان با تشكر از نيروهاى بسيج و سپاه در اين امر گفت: 
در عين حــال از همكارى و همدلى بســيار خوب رئيس اداره 

اوقاف و امور خيريه شهرستان تشكر مى كنم.

كشتارگاه توقيفى
دغدغه مرغداران اسدآبادى

 شهرستان اسدآباد به عنوان يكى از قطب هاى دامپرورى و كشاورزى 
اســتان بوده كه صنعت توليد در اين امر نقش مؤثرى در ارزش افزوده 

بهره برداران، اقتصاد و اشتغال منطقه خواهد داشت .
درحال حاضر اين شهرستان ساليانه داراى 4 هزار و 536 تن توليد مرغ 
بوده و وجود كشتارگاه صنعتى براى مرغدارى هاى درحال فعاليت اين 

شهرستان در اين مسير احساس مى شود.
طرح كشــتارگاه صنعتى طيور اسدآباد به عنوان تنها كشتارگاه صنعتى 
طيور شهرستان از جمله طرح هايى بوده كه در سال 87 مجوز ساخت 
آن توسط سرمايه گذار بخش خصوصى دريافت و با پيشرفت فيزيكى 
80 درصدى به دليل بدهى به بانك متوقف و تعطيل مى شود و اكنون 
مســئوالن شهرستان درصدد هســتند تا اين طرح 12 ساله راكد را با 
پيگيرى هــاى الزم وارد چرخــه توليد و فعاليت كــرده و به دغدغه 
مرغداران اســدآبادى در رابطــه با نبود كشــتارگاه صنعتى طيور در 

شهرستان براى هميشه خاتمه دهند.
فرماندار شهرســتان اســدآباد در اين باره در گفت  وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: با توجه به نامگذارى امسال به نام «جهش توليد»، بر آن هستيم تا 
طرح هاى راكد را به چرخه توليد وارد كرده و با تســهيل مسير بتوانيم 
به چرخش چرخ اقتصاد و اشــتغال پايدار منطقه شتاب بخشيم كه در 
همين راســتا يكى از طرح هاى مدنظر در بخش كشاورزى راه اندازى 

طرح 12ساله كشتارگاه صنعتى طيور شهرستان است.
مجيد درويشى گفت: اين كشتارگاه به دليل نداشتن سرمايه در گردش 
و بدهى در تملك بانك صنعت و معدن بوده كه مرتفع شدن مشكالت 
اين طرح موجب خواهد شد تا اين كشتارگاه سرانجام پس از 12 سال 

افتتاح و راه اندازى شود.
وى با بيان اينكه راه اندازى طرح فوق براى 100 نفر به صورت مستقيم 
اشــتغالزايى به همراه خواهد داشــت، افزود: درحال حاضر شهرستان 
اســدآباد داراى 20 واحد مرغدارى فعال اســت كه ظرفيت هر دوره 
از جوجه ريزى اين واحدها در مجموع 502 هزار و 500 قطعه است.

درويشــى توليد ساليانه مرغ گوشتى شهرســتان را 4 هزار و 536 تن 
برشمرد و يادآور شد: از اين ميزان مرغ توليدى، 2 هزار و 864 تن به 
مصرف شهرستان اختصاص يافته و مابقى و مازاد توليد نيز به استان و 
خارج از استان صادر مى شود كه وجود كشتارگاه صنعتى طيور با برند 
شهرستان در اين راستا از نقش مؤثرى در ارزش افزوده براى مرغداران 

اسدآبادى و اقتصاد شهرستان برخورردار خواهد بود.
وى در ادامه با اشــاره به اينكه درحال حاضر از طريق صندوق توسعه 
بخش كشــاورزى پيگير فعال شــدن طرح كشــتارگاه صنعتى طيور 
شهرســتان هســتيم، ادامه داد: با راه اندازى كشــتارگاه صنعتى طيور 
شهرســتان ضمن توليد 4 هزار قطعه مرغ كشــتار و بسته بندى شده 
صنعتى براى 100 نفر از جوانان شهرســتان اشــتغال مســتقيم ايجاد 

خواهد شد.
مدير جهاد كشــاورزى شهرستان اســدآباد هم گفت: متأسفانه نبود 
كشتارگاه طيور در شهرستان موجب شده كه مرغدارى هاى شهرستان 
مرغ هاى توليدشده خود را براى كشــتار به كشتارگاه هاى استان و يا 
ساير شهرستان ها ارســال كنند كه در اين راستا كشتار طيور براساس 

اولويت هر شهر انجام گرفته و گاهى اين پروسه به طول مى انجامد.
ســقراط بيرنگ هزينه هاى باالى حمل ونقل را نيز از ديگر مشكالت 
مرغداران اسدآبادى در اين راستا برشمرد و يادآور شد: طرح كشتارگاه 
صنعتى طيور شهرســتان در سال 87 توسط بخش خصوصى اقدام به 
دريافت مجوز كرد و با پيشرفت فيزيكى 80 درصدى به دليل بدهى به 

بانك به تملك بانك صنعت و معدن درآمد.
وى با بيــان اينكه درحال حاضــر تنها ســاخت تصفيه خانه، تكميل 
ســردخانه و اتاق انجماد طرح براى راه اندازى باقيمانده است، يادآور 
شــد: با پيگيرهاى انجام شــده در سال هاى گذشــته اتحاديه تعاونى 
مرغــداران پيگير راه اندازى طرح بود كه پيگيــرى آنها ابتر باقى ماند 
و درحال حاضــر فرماندار شهرســتان در تالش اســت تــا از طريق 
ســرمايه گذار جديد ديگرى توسط صندوق توسعه، بخش كشاورزى 

اين طرح راه اندازى شود.
بيرنگ يادآور شد: در جلسه اى به رياست فرماندار اسدآباد و با حضور 
مديرعامل صندوق توسعه بخش كشاورزى استان همدان و مدير طيور 
سازمان جهادكشاورزى استان و پيرو جلســه در بازديد از كشتارگاه 
مقرر شــده كه امور آب شهرستان نسبت به تخصيص آب كشتارگاه 
صنعتى طيور شهرستان اقدام كند و با مرتفع شدن اين امر مشكلى براى 
ســرمايه گذار جديد در رابطه با زيرساخت هاى طرح وجود نخواهد 

داشت.
وى در ادامــه تصريح كــرد: درحال حاضر از 30 واحــد مرغدارى 
شهرســتان تعداد 20 واحد فعال بوده كه در فروردين ماه امســال اين 
تعداد مرغدارى به 170 هزار قطعه جوجه ريزى اقدام كرده اند و ظرف 

يك ماه آينده مرغ توليدشده فرودين ماه شهرستان وارد بازار مى شود.
در پايان اينكه اميدواريم با پيگيرى هاى مسئوالن، سرانجام اين دغدغه 
چندين ســاله مرغداران اسدآبادى به پايان رسيده و دورخيز مسئوالن 

براى جذب سرمايه گذار جديد در اين رابطه پاسخ دهد.

روستاى خالى از سكنه 
حسين آباد جان دوباره مى گيرد

 فرماندار اســدآباد از متقاضى بازگشــت 20 خانوار از 
اهالى روســتاى خالى از سكنه حسين آباد اين شهرستان به 

ديار خود خبر داد و گفت: روســتاى حســين آباد واقع در 
بخش مركزى يكى از روســتاهاى بدون سكنه شهرستان 
بوده كــه درحال حاضر20 خانــوار از اهالى اين روســتا 

متقاضى بازگشت به ديار خود هستند.
مجيد درويشى در جلسه رسيدگى و مرتفع شدن مشكالت 
روستاى حسين آباد براى مهاجرت معكوس اهالى با بيان 
اين مطلب ادامه داد: براى مهاجرت معكوس و بازگشــت 
اهالى اين روستا قرار است 7 هزار متر از اراضى اين روستا 
توسط بنياد مسكن شهرستان تفكيك شود كه در اين راستا 

به همكارى منابع طبيعى نيز براى واگذارى بخشى از زمين 
از منابــع ملى نياز بوده تا با فروش ايــن اراضى به اهالى، 
ساخت منازل مسكونى در اين روستاى خالى از سكنه آغاز 

شود.
درويشى با تأكيد بر اينكه درحال حاضر اين روستا از تمامى 
زيرســاخت هاى الزم چون آب و برق، جاده و ُكد آبادى 
بهره مند اســت، تصريح كرد: همكارى ادارات ذى ربط در 
بحث تفكيك و واگذارى زمين از نقش مؤثرى در بازگشت 

زندگى به اين روستا برخوردار خواهد بود.

 رئيس امور عشــايرى نهاوند از ساخت 4
مخزن ذخيره آب در ســامانه عشايرى نهاوند 
گفت: اين مخازن در روســتاهاى اســدآباد، 
خشكاخوره، هفت چشمه تازناب و گنبدكبود 

ساخته مى شوند .
سيدابوالقاسم بنى هاشمى افزود: مخزن روستاى 
اسدآباد داراى 50 درصد پيشرفت فيزيكى بوده 
و مخزن روستاى خشكاخوره تكميل شده است، 
عمليات اجرايى ساخت مخازن 2 روستاى هفت 
چشمه تازناب و گنبدكبود هم هنوز آغاز نشده و 

طرح درحال بررسى است.
بنى هاشــمى با بيــان اينكــه درحال حاضر 4

مخــزن ذخيره آب 50 مترمكعبى در دســت 
ســاخت بوده و طرح شبكه آبرسانى تا محل 
چادرهاى عشــايرى اجرا شــده است، ادامه 

داد: اجراى شبكه آبرسانى به مناطق عشايرى 
خوشكاخوره و هفت چشمه تازناب با اعتبار 
290 ميليون تومان تكميل شد و به بهره بردارى 
رسيد و اجراى اين طرح در منطقه اسدآباد با 

اعتبار 250 ميليون تومان درحال انجام است.
وى تصريــح كــرد: هدف از اجــراى پروژه 
آبرسانى به روستاى خوشكاخوره و ساخت 3

مخزن ديگر كه در دست انجام است، استفاده 
از آب آشــاميدنى سالم و بهداشتى و سالمت 
خانوار عشــاير و دسترسى آســان به آب از 

مخزن آبى است.
وى بيان كرد: پروژه آبرســانى به روســتاى 
خشــكاخوره توســط اداره امور عشــايرى 
شهرســتان نهاوند به بهره بردارى رســيد كه 
در اين سامانه عشــايرى 35 خانوار از عشاير 

كوچ رو شهرستان مستقر هستند.
بــه گزارش روابــط عمومى امور عشــايرى 
نهاونــد، بنى هاشــمى در ادامــه مطرح كرد: 
تيغ زنى و مرمت جاده هاى عشــايرى به طول 
32 كيلومتــر بــا اعتبار 90 ميليــون تومان و 
راهگشايى راه ورازانه به طول 35 كيلومتر نيز 

درحال انجام و تكميل است.
وى خاطرنشــان كرد: در بدو ورود عشاير به 
سامانه عشــايرى دره مهدى واقع در روستاى 
اســدآباد با هماهنگى دهيار روســتا و اداره 
امور عشــايرى نهاوند منطقه اسكان عشايرى 
با هــدف جلوگيرى از شــيوع كروناويروس 

ضدعفونى و گندزدايى شد.
رئيس امور عشايرى نهاوند اظهار كرد: با توجه 
به شرايط زندگى عشــاير و ارتباط كمتر آنها 

با نقاط شــهرى خوشبختانه تاكنون موردى از 
ابتالى عشاير به كروناويروس گزارش نشده 
است. وى با اشاره به اينكه تست تب سنجى و 
آموزش مراقبت ســالمت از خانوار عشاير در 
بدو ورود به شهرستان انجام مى شود، گفت: با 
هماهنگى اداره امور عشايرى و شبكه بهداشت 
و درمان، تيم پزشــكى براى آموزش مقابله با 
كرونا، تســت تب ســنجى، ويزيت و داروى 
رايگان خانوار عشاير به محل ورود عشاير به 

شهرستان اعزام شد.
بنى هاشمى در پايان گفت: براى پيشگيرى از 
انتشار و گسترش ويروس كرونا تعداد 1000
عدد ماســك و 2 هزار جفت دســتكش بين 
عشاير توسط اداره امور عشايرى نهاوند توزيع 

شده است.

سپيده راشدى »
 جهش در توليد به عنوان يكى از موضوعات 
مهم در اقتصــاد مى تواند ضربه گير ضربه هاى 
مهلكى كه اين روز ها ويروس كرونا بر پيكره 
اقتصاد وارد آورده باشــد. از طرفى تحقق آن 
در چنين وضعيت هايى، بيمه گر اقتصاد است 
و كمك مى كند تا آســيب چندانى به اقتصاد 

كشور وارد نشود.
نكته حائز اهميت اين است كه امروزه با توجه 
به مشكالتى از قبيل تورم، بيكارى، گرانى و...، 
اقتصاد به يكى از اصلى ترين موضوعات روز 
كشور و حتى جهان تبديل شده است و يكى 
از داليل انتخاب شــعار «جهش توليد» شايد 
نســخه درمان بيمارى هاى واگيردار ناشى از 
اقتصاد لرزان باشد؛ زيرا تب اقتصادى مى تواند 
مرگ ديگر حوزه هاى مهم مرتبط و متأثر از آن 

را در پى داشته باشد.
از حرف تا رسيدن به عمل و تبديل حقيقت به 
واقعيت ره بسيار است و پوشاندن جامه عمل 
بر تن شعار سال، نيازمند صدور حكمى قاطع 
و پيگيرى  راسخ اســت. چند و چون اوضاع 
و احوال كنونى جهش هاى بخش هاى مختلف 
در عرصه توليد و نقشه هاى ترسيم شده براى 

ادامه مسير
■ تحقق جهش توليد با تقويت 3 حوزه
موضوع توليد همچنان گره  گشاى بسيارى از 
مشــكالت جامعه از جمله اشتغال و بيكارى 
جوانان اســت؛ به گفته فرماندار شهرســتان 
همدان به تبعيت از سياســت هاى كلى كشور 
تقســيم بندى برنامه هاى جهش توليد تدوين 
شده است و به منظور تحقق اين مهم 3 حوزه 
كشــاورزى، صنعت و گردشگرى را تقويت 

مى كنيم. 
■ تضمين خريــد 160 ميليارد تومان 

گندم از كشاورزان 
23 درصد از ارزش افزوده و حدود 26 درصد 
از اشتغال مردم در شهرستان همدان در بخش 
كشاورزى است. حدود 70 هزار تن گندم در 
سال گذشته توليد شــده و از آنجايى كه باران 
ارديبهشــت براى پر شدن دانه هاى گندم مهم 
است، اين امر در افزايش تناژ كشاورزى مؤثر 

واقع شده است. 
حسين افشارى با تأكيد بر اينكه 4 اولويت مهم 
و برنامه كمى در بخش كشاورزى برنامه ريزى 
شده است، افزود: نخســتين اولويت افزايش 
ميزان توليد محصوالت اســتراتژيك شــامل 
گندم، ســير، كلــزا، گل  محمــدى، گردو و 
بخشــى از سيب زمينى است. هدف اين است 
كه با ايجاد جاذبه در مردم و افزايش نظارت، 
160 ميليارد تومان گندم تضمينى از كشاورزان 
خريــدارى كنيــم كه اين ميزان بيــن 8 هزار 

بهره بردار تقسيم مى شود.
■ سير همدان برند جهانى مى شود

 ســير روستاى ســوالن با وجود 300 واحد، 
همچنان به شيوه سنتى بســته بندى مى شود. 
ارزش ســير همدان پس از ثبت ملى شــدن، 

بيشتر شد. 
افشــارى با تأكيد بر اينكه با وجود تحريم و 
مشكالتى كه در اين راستا ايجاد كرده، به فكر 
برند جهانى سير هستيم، افزود: حسب كيفيت 
ســير و نيازى كه كشورهاى منطقه دارند اين 
هدف دست يافتنى است. توليد گوشت قرمز 
و شــير با وجــود 130 هزار رأس گوســفند 

در سطح شهرســتان به منظور افزايش درآمد 
خانوارها در دستور كار است.

 وى يكى از طرح هاى مهم براى افزايش ميزان 
تن در هكتار را سرشاخه كارى گردو دانست و 
تشــريح كرد: با پيوندك 11 هزار و 500 اصل 
درخت به ويژه در حاشيه هاى شمال الوند كه 
درآمدشان  روســتاييان  از  زيادى  خانوارهاى 
وابسته به محصول گردو است. ميزان برداشت 
2/5 برابر افزايش مى يابد و مشكل سرمازدگى 

درختان از بين مى رود.
وى با اشاره به توسعه گلخانه ها به 11 هكتار، 
افزود: با توجه به شــرايط اقليمى و متغير هاى 
جوى همدان، مى تــوان محصولى مانند خيار 
و گوجــه را در زمان نياز وارد بــازار كرد تا 
به دســت  باالترى  ارزش افزوده  كشــاورزان 

بياورند.
■ فعال شــدن 1000 واحد صنفى در 

حوزه چرم
چرم همدان در ســال گذشته به صورت خام 
صادر مى شــد و طبيعتا ارزش افزوده ســهم 
خارجى هــا بود. از آنجايى كــه همدان قطب 
پرورش گوسفند است. در زمينه محصوالت 

چرمى سودآورى خوبى دارد.
به گفته فرماندار، با فعال شــدن حدود هزار 
واحد صنفى در حوزه چرم شــاهد اشتغال و 

درآمد چشم گيرى خواهيم بود.
افشــارى با بيان اينكه كارخانه پتروشــيمى 
هگمتانه در سالجارى به بهره بردارى مى رسد، 
خاطرنشــان كــرد: توليد تجهيــزات هايتك 
بهداشت و درمان با افتتاح اين پروژه، توسعه 
فاز سوم شركت شيشه و بهره  ورى معادن خام 

در دستور كار است.
وى با بيان اينكه نخبگان جوان، ســرمايه هاى 
اصلى كشور براى توسعه هســتند، ادامه داد: 
تعداد 90 واحد مستقر در پارك علم و فناورى 
در سالجارى به 115 واحد مى رسد. تسهيالت 
ارزان قيمــت و با مبلغ ناچيــزى محل كار و 
پژوهش در اختيار آنها قرار مى گيرد. اســتفاده 
از فعاليت ها و واحدهاى شتاب دهنده به منظور 
شــتاب در توليدات در دســتور كار اســت، 
به طورى كه تعداد شركت هاى دانش بنيان از 34

به 40 شركت افزايش پيدا مى كند.
■ يكن آباد روستاى بدون بيكار

ســال گذشــته با پرداخت 65 ميليارد تومان، 

به طور دقيق 66 ميليارد و 800 ميليون تومان در 
حوزه روستايى به كمك مردم، در روستاهاى 
كوچك مشــاغل صنعتى كوچك ايجاد شد. 
يكن آباد به عنوان روســتاى بــدون بيكار در 
زمينه توليد محصوالتى مانند پوشاك خودكفا 
شده اند و روستاى ســبزآباد ساالنه بين 12 تا 
16 كمباين توليد مى كنند. درواقع شهرســتان 

همدان دراين زمينه خودكفا شده است.
 فرماندار مى گويد: در سالجارى حدود 6 هزار 
و 300 نفر تعهد اشتغال به كار در استان داريم 
كه اميدواريم 40 درصد از تقاضاها را پاسخگو 

باشيم.
■ كارگــران ســاختمانى دومين گروه 

متضرر از كرونا 
بــا توجه بــه اينكه ويروس كرونــا همچنان 
تداوم دارد از ميزان خسارت آن برآورد دقيقى 
انجام نشــده است، كرونا در حوزه كشاورزى 
و دامپــرورى ضربه چندانــى وارد نكرده اما 
بيشــترين آســيب به خدمات از جمله حوزه 
مسكن وارد شده است، درحال حاضر به دليل 
فاصله گذارى اجتماعى ساخت وسازها به طور 
كامل فعال نشــده اســت، بنابراين كارگران 
ساختمانى دومين گروه متضرر هستند، بخش 
ســوم مرتبط با صنايع گردشــگرى است، با 
شــيوع ويروس كرونا از حجم سفرها كاسته 
شــد و به تبع آن هتل ها و مســافرخانه ها نيز 
براى حفظ جان مردم تعطيل شدند و همچنان 
رستوران ها و تاالرهاى پذيرايى تعطيل هستند 
و هتل هــا تنهــا در بخش هاى محــدودى به 
مســافران خدمات ارائه مى دهند، با توجه به 
اينكه گردشگرى يكى از بخش هاى اشتغال زا 
است اما در شرايط فعلى متحمل خسارت هاى 

زيادى شده است.
■ چشم انداز توسعه منطقه مثبت است

فرماندار همدان 3 عامل را در توســعه استان 
مهــم عنوان كرد و گفت: 1-تحريم ها موجب 
خودكفايى بيشتر مردم شد و از طرفى اعتماد 
به نفــس ملى را باال بــرد. 2-فضاى رانت كه 
به واسطه شركت هاى صورى و كاذب به وجود 
آمده بودند، كاهش يافت و اكنون صرفا افراد 
متخصص مى توانند در حوزه اشــتغال كشور 
وارد شوند، واحدهايى كه به واسطه  استفاده از 
منابع شــخصى و نفوذ افراد در بدنه مديريتى 
كشــور تا حدود زيادى از بين رفته اســت. 

3-بــا درك اين موضوع كه منابع در اختيار ما 
محدود اســت، حركت به سمت بهره ورى را 

آغاز كرده ايم.
■ تعــدد دســتگاه هاى اجرايى عامل 

پروژه هاى نيمه كاره در همدان
پروژه موزه ميدان امام و پل ســردار همدانى 
مدت مديدى اســت كه نيمه كاره رها شده اند 
كه اين خود عامل ترافيك، هرج ومرج و چهره 

زشت شهر شده است. 
افشــارى در اين باره گفت: تعدد دستگاه هاى 
اجرايى معضل بزرگى در تأخير ســاماندهى 
ايــن پروژه ها بــود و بايد از ابتــدا در اختيار 
يك دســتگاه اجرايى قرار مى گرفت اما پس 
از اينكه مدتى ميراث فرهنگى متولى بود، در 
اختيار شــهردارى قرار گرفت كه خود عامل 
تأخير بود. توقع ما از شــهردارى همدان اين 
است كه در حوزه عمرانى، تكميل موزه ميدان 
امام را در اولويت نخســت قرار دهد. مشكل 
منابع عمرانى پل سردار همدانى نيز رفع شده 
اســت و تكميل شدن اين پروژه در سالجارى 
از جمله برنامه هاى شوراى شهر و شهردارى 

است.
اصول  همــدان  مردم  درصــد   83 ■

بهداشتى را رعايت مى كنند
وى گفت: همدان در وضعيت زرد قرار دارد. 
وضعيت شيوع نه متوقف شده و نه مى توانيم 
بگوييم در وضعيت ســفيد قرار داريم. بيش 
از 83 درصد مردم فاصله گذارى هوشــمند 
را در شــهر همــدان رعايــت مى كنند. با 
تالش كادر درمانى و رعايت مردم موضوع 
مديريت شــده اســت. 97 درصــد از مردم 
همدان در طرح غربالگرى مشــاركت داشتند 
به طورى كه توانســته ايم بيمــارى را مديريت 

كنيم.
همدان در بخش خدمات برتراز جمله حوزه 
درمان  بهداشــت،  دانش بنيان،  شــركت هاى 
و حوزه گردشــگرى آينــده  اميدواركننده اى 
دارد. در شــهر همدان 14 دانشــگاه و مركز 
آموزش عالى موجود اســت كــه بيش از 44
هزار دانشــجو در آن تحصيل مى كنند. از اين 
روى بيــش از 2 هزار هيأت علمى مطرح نيز 
در اســتان حضور دارند كه با استفاده از آنان 
در حوزه هاى مختلف مى توانيم به سمت يك 

جهش كلى حركت كنيم.

فرماندارهمدان در گفتگوبا همدان پيام خبرداد

اشتغالزايى براى 40 درصد از متقاضيان كار
■ يكن آباد روستاى بدون بيكار

 ساخت 4 پروژه مخزن ذخيره آب در مناطق عشايرى نهاوند

همكار گرامى 

جناب آقاى آيت بيات 
بدينوسـيله با نهايت تأسـف و تأثر مصيبت وارده 
را خدمـت جنابعالـى و خانواده محترم تسـليت 

مى نماييم. عـرض 
روزنامه همدان پيام
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نظارت استصوابى بر اساس مصوبه مجلس، 
نظارت قانونى است

 سخنگوى شــوراى نگهبان گفت كه نظارت استصوابى بر اساس 
مصوبه مجلس، نظارت قانونى است.

بــه گزارش ايســنا، عباســعلى كدخدايى در توييتر نوشــت: «داليل 
ردصالحيت نمايندگان به چند اظهارنظر سياسى قابل درك است! اما 
عملكرد آنان نيز توســط مردم قضاوت مى شود. نه مطلق العنان بودن 
آرزوست و نه مقام خدايى داشتن. نظارت استصوابى بر اساس مصوبه 
مجلــس، نظارت قانونى اســت. اجراى آن حاكميت قانون اســت و 

مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشيسم!»

ادعاى رژيم صهيونيستى درباره حمله  
سايبرى از جانب ايران

 كابينــه عالى امنيتى رژيم صهيونيســتى ادعا كرده اســت كه از 
سوى ايران به زيرساخت هاى آب شهرى در تل آويو حمله  سايبرى 

شده است.
به گزارش ايسنا، بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستى غالبًا 
ايران را به حمالت ســايبرى متهم و ادعــا مى كند كه اين حمالت و 
هك ها ســايبرى به صورت روزانه انجام مى شوند و اينكه تل آويو هر 

روز مانع از آن ها مى شود. 
در ماه ژانويه، وزير انرژى رژيم صهيونيستى ادعا كرد كه تل آويو حمله 
سايبرى بسيار جدى را خنثى كرده است كه يكى از نيروگاه هاى اصلى 

اين رژيم را مورد هدف قرار داده بود.
اين حمله توســط يكى از مقامات رژيم صهيونيستى به عنوان «تشديد 
تنش هــا از طرف ايران و عبور از خط قرمز» توصيف شــده اســت 
كه هدف آن «آســيب به زيرســاخت ها و امكانات شــهرى بود. اين 
درحالى اســت كه ايران اين اتهامات را رد و تأكيد كرده است كه اين 

كشور در جنگ هاى سايبرى درگير نمى شود.
عليرضا ميريوسفى، سخنگوى هيأت اعزامى ايران در سازمان ملل اعالم 

كرد: «دولت ايران وارد جنگ سايبرى نمى شود.

حمله به دولت و مجلس به منزله بى توجهى 
به رأى مردم است

 حملــه به مجلس و دولــت ناديده گرفتن مردم ســاالرى دينى و 
بى توجهى به رأى مردم است، البته اين حمالت را باعنوان انتقاد مطرح 

مى كنند ولى انتقاد با سياه نمايى متفاوت است.
به گزارش ايســنا، عضو هيأت رئيســه مجلس در جلسه روزگذشته 
مجلــس گفت: اينكه عده اى به دولت و مجلــس حمله مى كنند، اين 
خود بى توجهى به دموكراسى، رأى مردم و ناديده گرفتن مردم ساالرى 
دينى است. البته تمام اين موارد به عنوان انتقاد مطرح مى شود ولى بايد 
توجه كنيم كه انتقاد با ســياه نمايى متفاوت است. انتقاد بايد منصفانه و 
داراى حد و مرز باشد. عده اى براى منافع خود و منافع حزب خود با 
ســياه نمايى عملكردها و تالش هاى قوه مقننه را مورد بى توجهى قرار 
داده و همان حرفى را مى زنند كه رســانه هاى ضدانقالب و اســتكبار 

جهانى مى زنند.
على اصغر يوســف نژاد افزود: ما منكر ضعف ها و نارســايى ها نيستيم 
ولى انجام تالش هايى در اين شرايط كه تحريم ها و فشارهاى خارجى 
اقتصاد كشور را نشانه گرفته بايد مورد ارزيابى باشد. تالش هاى مجلس 
در حد بضاعت و شرايط قابل سنجش و ارزشيابى است. قطعا مجلس 
مى توانست با همت و تالش بيشترى نتايج بهترى را داشته باشد. بايد 
از منويات فكرى مقام معظم رهبرى، سياســت هاى ابالغى و شرايط 

اقتصاد مقاومتى بهتر استفاده مى كرد.

دولت به افراد داراى شرايط جا افتاده از 
دريافت سهام عدالت رسيدگى كند

 افرادى كه داراى شرايط هستند و اسمشان در آن زمان جا افتاده 
است، دولت 50 درصد از سهام خودش را به اين افراد واگذار كند. 
امروز يك استاد دانشگاه سهام عدالت گرفته اما يك كارگر ضعيف 

نگرفته است.
به گزارش ايســنا، نماينده مردم شاهين شــهر در مجلس در تذكرى 
شــفاهى در جريان جلســه علنى امروز مجلس شوراى اسالمى، بيان 
كرد: وزير تعاون گفتند 49 ميليون نفر براى سهام عدالت ثبت نام كرده 
كه از اين تعداد 43 ميليون نفر 50 درصد سهام آنان از محل سود داده 
شد و 50 درصد ديگر را دولت سودش را به آنان داد و در واقع سهام 

را به نام آنان نكرد.
حســينعلى حاجى دليگانى در ادامه اظهار كرد: يعنى درحالى كه 23

هزار ميليارد تومان دولت بايستى برداشته و سهام را به مردم مى داد، 
اتفاق نيفتاده و اكنون ارزش آن ســهام 10 تا 12 برابر شــده است. 
يعنى به جاى 23 هزار ميليارد تومانى كه آن زمان دولت برنداشــت 
و ســهم نداد، اكنون 230 هزار ميليارد تومان سهام از بابت آن 43

نفر گير دولت آمده است.

آمريكا با نقض قطعنامه 2231 حقوق بين الملل را 
به سخره گرفته است

 آمريكا با نقض قطعنامه 2231 و تهديد ســاير كشــورها، حقوق بين الملل 
را به ســخره گرفته اســت. به گزارش فارس، نماينده دائم ايران در سازمان ملل 
در ســخنرانى خود در نشست مجازى و غيررسمى شــوراى امنيت، به مناسبت 
هفتادوپنجمين سالگرد پايان جنگ جهانى دوم در اروپا افزود: يكى از مثال هاى زنده 
استهزاى سيستماتيك حقوق بين الملل، نقض قطعنامه 2231 شوراى امنيت توسط 
آمريكا و تهديدات بى شرمانه عليه ساير كشور ها براى نقض اين قطعنامه و يا مواجهه 
با اقدامات تنبيهى اســت. مجيد تخت روانچى گفت: سياست ها و اقدامات برخى 
كشــور ها مانند آمريكا كه قوانين و مقررات بين المللى را نقض مى كند و سياست 
خارجى آن به استفاده از ابزار هاى غيرانسانى نظير تحريم هاى يكجانبه معتاد شده 

است، اعتبار اين سازمان و حاكميت قانون را تضعيف كرده است.

هر گزينه اى را براى تمديد تحريم تسليحاتى 
ايران استفاده مى كنيم

 وزارت خارجه آمريكا با اصرار بر تالش هاى اين كشور براى تمديد تحريم هاى 
تسليحاتى ايران، مدعى شد كه هرگز اجازه دستيابى ايران به سالح اتمى را نمى دهند.

به گزارش فارس، مورگان اورتاگوس روزگذشــته با صدور بيانيه اى در صفحه 
توئيتر خود نوشــت: «2 سال از زمانى كه آمريكا از برجام خارج شد، مى گذرد. 
ما تمام گزينه هاى ديپلماتيك را براى مطمئن شدن از تمديد تحريم تسليحاتى 

ايران در سازمان ملل به كار مى بريم.»
وى در ادامه ادعاهاى خود افزود: «ما وضعيت كنونى خشــونت و تروريســم 
ايران را نمى پذيريم. ما هرگز به ايران اجازه نمى دهيم سالح اتمى داشته باشد.»

دولت آمريكا در روزهاى گذشته قطعنامه اى را ميان شمارى از اعضاى شوراى 
امنيت توزيع كرده كه خواستار تمديد اين تحريم ها عليه ايران است. 

قيمت مسكن شرايط مقابله با كرونا را 
سخت تر مى كند

 قيمت مسكن در شرايطى كه ويروس كرونا شيوع يافته، مشكالت را افزون 
كرده اســت كه در مجلس يازدهم به همه اين موارد به صورت جداگانه ورود 

مى كنيم.
به گزارش ايسنا، عضو كميسيون اجتماعى مجلس در جلسه مجلس خطاب به 
رئيس جمهور گفت: سهام عدالت شامل حال عده اى نشده، درحالى كه مستحق 

دريافت آن بوده اند. 
عباس گودرزى افزود: آقاى رئيس جمهور كارگران ســاختمانى و روزمزد را 
شناسايى و آنها را مورد حمايت قرار دهيد. با اين وضعيت آشفته بازار خودرو 
و مســكن، هيچ جوانى از قشر متوســط و پايين جامعه توان خريد خودرو و 

مسكن را ندارد.

 حضرت آيــت ا... خامنه اى، رهبر معظم انقالب 
اسالمى روزگذشته در ارتباط تصويرى با ستاد ملى 
مبــارزه با كرونا كه با حضور اعضاى اين ســتاد و 
اســتانداران 31 استان كشــور برگزار شد، عملكرد 
ملت و مســئوالن را در اين زمينه در ابعاد مختلف 
اجتماعى- فرهنگــى، درمانى، بهداشــتى، علمى، 
مديريتــى و خدماتــى «حركتى جهــادى، عظيم و 

افتخارآميز» خواندند.
به گزارش ايســنا، مقام معظم رهبــرى با قدردانى 
از گزارش هاى بســيار خوب و روشــنگرى كه در 
جلسه بيان شــد، از زحمات شبانه روزى مسئوالن 
و دســت اندركاران مبارزه با كرونا تشــكر كردند و 
خــداى متعال را به دليل توفيــق بزرگى كه در اين 
زمينه نصيب ملت و مســئوالن كشور كرده است، 

شكر و سپاس گفتند.
ايشــان برنامه ريزى و مديريت ســتاد ملى مبارزه با 
كرونا و وزارت بهداشت را نيز حقيقتاً خيلى خوب 
خواندند و افزودند: اين افتخــارات ملى بايد ثبت 

شود.
رهبر انقالب اســالمى رزمايش كمــك مؤمنانه را 
عرصه اى براى بروز جلوه هايى از فرهنگ اســالمى 
و انقالبى دانستند و افزودند: اين كار در بسيارى از 
موارد رايحه خوش خدمات و پشتيبانى دوران دفاع 

مقدس را دوباره در كشور جارى كرد.

ايشــان در بخش ديگرى از سخنانشــان شكست 
غرب در آزمــون جهانى مقابله بــا كرونا را مورد 
توجــه قرار دادند و افزودنــد: غرب و غرب زدگان 
نمى خواهند اين شكســت ديده شود اما الزم است 
ابعاد اين ناتوانى بررســى و بيان شود؛ زيرا انتخاب 
سرنوشــت هاى مهم براى ملت ها به اين آگاهى ها 

بستگى دارد.

رهبر انقالب اســالمى «فلسفه اجتماعى غرب» را 
نيز در مقابله با كرونا شكســت خورده خواندند 
و افزودند: روح و محتواى فلســفه اجتماعى در 
غرب بــر پايه ماديات و پول اســتوار اســت به 
همين دليل اســت كه آن هــا در موضوع كرونا به 
عقب مانده  و  بى پــول  مريض،  افراد  ســالمندان، 
بى اعتنايى كردند، زيرا اين قشــرها توانايى كسب 

پول و ايجــاد ماديات را ندارند بــه همين دليل 
شــمار زيادى در خانه هاى سالمندان جان باختند 
كه اين واقعيات شكست فلسفه اجتماعى غرب را 

نيز آشكار مى كند.
حضرت آيت ا... خامنه اى 2 نكته را مورد تأكيد قرار 
دادند: «اهميت دادن به شــبكه بهداشتى درمانى» 
و «بررســى هاى دقيق درباره بسته بودن يا نبودن 

مساجد و مراكز دعا».
ايشان درباره نكته اول گفتند: شبكه بهداشتى درمانى 
خيلى مهم است و اگر آن طور كه حدس مى زنند و 
مكرر مى گويند در برهه اى بازتوليد اين ويروس را 
داشته باشيم، اين شبكه مى تواند در مقابله با آن وضع 

كمك فراوانى كند.
حضرت آيت ا... خامنه اى در آخرين نكته سخنانشان 
با اشاره به يك سؤال بى پاســخ درباره مراسم دعا، 
نمــاز و عبادات در مســاجد و اماكن مقدس تأكيد 
كردند: بنده هيچ پيشنهادى در اين باره ارائه نمى كنم 
و تابع نظر و تشخيص كارشناسى ستاد ملى مبارزه با 
كرونا هستم اما بايد توجه داشت كه عبادات و توسل 
به ويژه در ماه رمضان و شب هاى قدر جزو نيازهاى 
اساســى و حتمى مردم اســت و مردم در قضاياى 
مهم نيز بيشتر به ارتباط با پروردگار نياز دارند البته 
معتقدم اگر قواعد سخت گيرانه اى هم در اين زمينه 
وضع شــود مردم مؤمن و مسجدى حتماً بيشتر از 

ديگران به آن عمل مى كنند.
رهبر انقالب در جمع بندى از سخنانشــان افزودند: 
همان گونه كه گفتم نظر كارشناسى شده در ستاد ملى 
مبارزه با كرونا را معتبر مى دانم اما اين بررسى را بايد 
به كسانى سپرد كه حقيقت و ضرورت دعا و توسل 
را درك مى كنند، آن وقت هرچه آن ها تصميم بگيرند 

بنده و همه مردم به آن عمل خواهيم كرد.

محمد ترابى »
 ششم خردادماه و پيش از تشكيل مجلس يازدهم، 
فراكسيون «انقالب اسالمى» با تمامى اعضاى آن، كه 
انتظار مى رود اين فراكسيون متشكل از حدود 220
نماينده باشد، جلسه اى را براى تصميم گيرى درباره 
12 كرسى هيأت رئيسه اين مجلس تشكيل خواهند 
كرد. ازآنجايى كه حدود 70 تن از منتخبان اصولگرا 
در مجلــس يازدهم براى تصدى اين كرســى هاى 
هيأت رئيســه اعــالم آمادگى كرده انــد، پيش بينى 
مى شود اين فراكسيون كار سختى براى كاهش تعداد 
كانديدا ها و انتخابات گزينه هاى نهايى براى رقابت 

در صحن علنى داشته باشد.
اكنــون كه به روزهاى پايانى مجلــس دهم و آغاز 
به كار مجلــس يازدهم نزديك مى شــويم، اخبار و 
حواشــى پيرامون مجلس پيش رو در اين روزهايى 
كه اخبار مربوط به ويروس كرنا رو به افول گذاشته 
اســت، توجهــات را بيش از پيش بــه خود جلب 
مى كند. پنجشــنبه هفته گذشته (18 ارديبهشت) بود 
كه فراكســيون انقالب اســالمى مجلس يازدهم با 
صدور اطالعيه اى اعالم موجوديت كرد. گويا اعالم 
موجوديت اين فراكســيون كه به عنوان فراكســيون 
اكثريت مجلس يازدهم محســوب مى شود، اعالم 
پايان كار ائتالف اصولگرايان در استان ها بوده است.

در جلسه چهارشنبه گذشته كه اصولگرايان داشته اند، 
بررســى طيف هاى مختلف اصولگــراى حاضر در 
دايــره نيرو هاى جبهه انقالب نشــان مى دهد، آن ها 
حداكثــر مى توانند يــك اكثريت 220 نفــره را در 
فراكســيون «انقالب اسالمى» مجلس يازدهم شاهد 
باشند. اين منوط به همراهى همه نيرو هاى طيف هاى 
مختلف اصولگرايى راه يافته به مجلس يازدهم است 
و بايد ديد كه اين همراهى تام حاصل خواهد شــد 

يا خير؟
جلسه اخير منتخبان اصولگراى راه يافته به بهارستان 
كه با تعداد 59 نفر تشــكيل شده بود، با رأى گيرى 
كتبى افراد حاضر در جلسه اعضاى كارگروه اجرايى 
را براى پيشــبرد امور مقدماتى انتخــاب كردند تا 
مراحل اوليه تشكيل فراكسيون اكثريت دنبال شود. 
همچنين قرار اســت كانديدا هاى تصــدى دوازده 
كرسى هيأت رئيســه مجلس يازدهم در فراكسيون 
اعــالم آمادگى كنند و بنا به شــاخص هاى تعريف 
شــده، يا يك تصميــم فراكســيونى، كانديدا هاى 

موردنظر انتخاب شوند.
در اين نشست غالمعلى حداد عادل رئيس شوراى 
ائتــالف نيرو هاى انقالب اســالمى، ضمــن ارائه 
گزارشــى از چگونگى اقدامات و فعاليت هاى اين 
سازوكار انتخاباتى، پايان كار شوراى ائتالف درباره 
انتخابات مجلــس يازدهم را اعالم كــرد و تداوم 
فعاليت هاى اين جريان سياســى را در ادامه كار بر 
عهده نمايندگان منتخب مــردم در مجلس يازدهم 

گذاشت.
شــوراى موقت مركزى فراكسيون انقالب اسالمى 
بر ضرورت وحــدت و همدلى حداكثرى و تعامل 
نمايندگان منتخب تأكيد كرده اند؛ بنابراين قرار بر اين 
شده كه چهره هاى متقاضى رياست، نايب رئيسى و 
9 كرســى ديگر هيأت رئيسه مجلس در فراكسيون 

براى تصدى اين مسئوليت ها اعالم آمادگى كنند و 
پس از آنكه بررسى هاى الزم مبتنى بر شاخص هايى 
كه داشتن سوابق نمايندگى، داشتن سابقه اجرايى و 
مواردى از اين دست در آن آمده است، كانديدا هاى 
نهايى به منظور جلوگيرى از ثبت نام هاى انبوه براى 

تصدى اين كرسى ها، انتخاب شوند.
گمانه زنى ها بر اين اســاس اســت كه اكنون حدود 
70 تــن از منتخبان اصولگراى مجلس يازدهم براى 
تصدى 12 كرســى هيأت رئيســه پارلمان مطرح 
هســتند و يا اعالم آمادگى كرده اند كه از اين روى، 
فراكسيون «انقالب اسالمى» كار سختى براى كاهش 
تعداد كانديدا ها و انتخــاب گزينه هاى نهايى براى 
رقابت در صحن علنى به منظور تصدى كرسى هاى 

هيأت رئيسه خواهد داشت.
به گفته حجت االسالم والمسلمين عليرضا سليمى 
نماينــده مردم محالت در مجلس در اين جلســه 
همچنين مقرر شده است نشست اصلى فراكسيون 
ائتالف نيروهاى انقالب بــا حضور تمامى اعضا 
روز ششــم خرداد براى انتخاب كانديداى رئيس 
مجلس از سوى اعضاى فراكسيون تشكيل خواهد 
شــد تا تنها يك نفر در جلســه علنــى به عنوان 
كانديداى فراكســيون براى سمت رياست مجلس 

معرفى شود.
بيعت  چه كســى  با  اصولگرايان  عاقبت،   ■

مى كنند
رقابت بر ســر صندلى به جا مانده از على الريجانى 
پس از اتمام انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى 
اســالمى ميان طيف  هاى اصولگرايــان كه اكثريت 
بالمنازع اين مجلس نيز هســتند آغاز شــده است. 
مدعيان زياد كســب صندلى سبز رياست بهارستان 
كمى مســأله را پيچيده كرده بود. با اين حال هرچه 
به زمان آغاز به كار مجلس يازدهم نزديك مى شوند، 
به دليل البى ها و كناره گيرى هاى انجام شده مى توان 
گفت كه رقابت اصلى براى عنوان رياســت مجلس 

ميان حميدرضــا حاجى بابايى و محمدباقر قاليباف 
در جلسه ششم خردادماه فراكسيون انقالب اسالمى 

 خواهد بود.
و  پــرده  پشــت  گفت وگوهــاى  و  البى هــا  از 
كنارگيرى هــاى رقباى رياســت مجلس مى توان به 
كناره گيرى عليرضا زاكانى از نامزدى رياست بود كه 
با استقبال رقبايش نيز همراه شد، از جمله اين افراد 
قاليباف بود كه در توئيتى اين اقدام زاكانى را نشــان 
از وجود «همكارى و برادرى» دانســت. آقاتهرانى 
دبيركل جبهه پايدارى يكى ديگــر از رقبا بوده كه 
ســخن از كناره گيرى وى در ميان است كه از قضا 

بيشترين زاويه را با قاليباف داشته است.
حاال بايد گفــت 2 مدعى اصلى رقابت رياســت 
مجلس قاليباف و حاجى بابايى هستند، 2 چهره اى كه 
تفاوت هاى بسيارى با هم دارند كه بررسى وضعيت 
هركدام دورنماى بهترى را براى رياســت مجلس 

يازدهم تحت هدايت هركدام نشان خواهد داد.
■ حاجى بابايى با سابقه اما بى سروصدا

چهره هاى  قديمى تريــن  از  يكــى  حاجى بابايــى 
بهارستان اســت، از مجلس پنجم يعنى سال 1374

در خانه ملت حضور داشته و تنها يك دوره نهم به 
وزارت آمــوزش و پرورش دولت دوم احمدى نژاد 
رفت و وزير شد! اين تنها دوره غيبت حاجى بابايى 
در 25 ســال اخير در مجلس اســت! او در آبان 88
درحالى از مجلــس رأى اعتماد گرفت كه كمترين 
ميــزان مخالفان را به همراه داشــت، 217موافق در 
برابر تنها 33 مخالف نشان از جايگاه او در مجلس 

اصولگراى هشتم داشت.
حاجى بابايى حاال درحالى كانديداى بالقوه رياست 
مجلس يازدهم اســت كه برخالف رقيب سياســى 
خود چراغ خاموش در حركت است. مصاحبه هاى 
تند و تيــز از وى نمى بينيم. او به معنى واقعى كلمه 
محافظه كار است، در مجلس دهم رئيس فراكسيون 
واليى يا همان فراكســيون اصولگرايان بود و نشان 

مى دهــد در ميــان اين جريان وجه مناســبى دارد. 
كمتــر تالش كرده حاشيه ســازى كنــد و حتى در 
دوران رياست فراكسيون واليى نيز اصولگرايان در 
مجلس بيش از هر زمانــى در چارچوبى قاعده مند 
قرار گرفته بودند كه نشــان مى دهد او توانسته بود 
اكثريت اصوگرايان را در جلوگيرى از جو ســازى 

مديريت كند.
مهم تريــن موضوع و وزنه اى كه شــانس او را باال 
مى برد اين اســت كه سال ها در بهارستان بوده و راه 
و چاه را بلد است. به نظر مى رسد حاجى بابايى بدون 
هياهوهاى مرســومى كه قاليبــاف پى گرفته تالش 
مى كند با استفاده از مهم ترين برگ برنده خود يعنى 

سابقه طوالنى در مجلس در اين شرايط سود ببرد.
■ شور و عطش قاليباف براى رياست 

در سوى ديگر اين رقابت قاليباف است كه از زمان 
فرماندهى در نيروى انتظامى و وارد شدند به ميدان 
سياست همواره چهره اى پرحاشيه و پر سروصدايى 
بوده اســت. هيچكس در عالم سياســت نيست كه 
نداند قاليباف چقدر عطش قدرت به ويژه رياســت 
جمهورى را دارد. او كه پس از چندين دوره شركت 
در رقابت انتخاباتى رياست جمهورى در اسفند 98

به عنوان كانديداى مجلس رأى اول تهرانى شــد كه 
25 درصد مشــاركت در آن رقم خــوده بود، اما به 
هرحال اين نخســتين پست قاليباف با رأى مستقيم 
مــردم بود، رأيى كــه از رأى ندادن عــده اى ديگر 

به دست آمده بود.
از همــان ابتدا نيز معلوم بود كه به قصد رياســت 
مجلس آمده و اين روزها نيز تيم او به شدت مشغول 
رايزنى هستند تا رقبا پشت پرده يكى پس از ديگرى 
كنار بروند و شــهردار اســبق رئيس جديد مجلس 

شود.
قاليباف اين روزها در ســخنرانى هاى خود همچنان 
فعاالنه و انرژيك شــعار مى دهــد. او در انتخابات 
ســال 1396 با شعار 4 درصدى ها و 96 درصدى ها 

سعى داشت عامه مردم را با تفكيك جامعه به دنبال 
خودش بكشد. حاال هم همين وضعيت را مى توان 
در عزم او براى رياست مجلس ديد. بررسى شواهد 
و قرائن نشان مى دهد قاليباف بار ديگر پر سروصدا 
آمده اســت و اين بار بايد ديد چه سرنوشــتى براى 

آقاى عالقه مند به رياست پديد خواهد آمد.
■ رابطه حاجى بابايى با دولت بهتر است يا 

قاليباف
طبيعى اســت كه يكى از مهم ترين پرسش هايى كه 
اين روزها مطرح مى شود اين است كه رابطه مجلس 
اصولگراى يازدهم با دولت چگونه خواهد بود. حال 
اگــر نقش رئيس مجلــس را در جهت گيرى زياد 
بدانيم كه اين گونه نيز هســت در دوگانه قاليباف و 
حاجى بابايى كدام يك مى توانند مجلس را به دور از 
حاشيه ســازى و با تكيه بر منطق به پيش ببرند؟ در 
اين زمينه به نظر مى رسد سابقه هركدام از اين 2 نفر 

مى تواند به پاسخ كمك كند.
حاجى بابايى در تجربه رياســت فراكســيون واليى 
تالش كرد بيش از آنكه احساسى اقدام كند و به دنبال 
جار و جنجال ســازى باشــد عملگرا (پراگماتيك) 
رفتار كند و اگرچه او نيز مخالف اقدامات دولت در 
بخش هاى مختلفى بود اما تالش كرد اين مخالفت را 

در مسيرى عملگرايانه و سازنده پيش ببرد.
 حاجى بابايــى به طور كلى حتــى باوجود اينكه در 
دولت احمدى نژاد نيــز حاضر بود اما درمجموع از 
وجاهت در ميان همه بخش هاى اصولگرا برخوردار 
اســت و به نظر مى رســد در شــرايطى كه بسيارى 
از ورودى هــاى مجلس يازدهم تازه كار هســتند، 
يك رئيس با ســابقه بتواند ايــن مجلس را تاحدى 
مديريت كرده و مانع از انحراف مجلس به مسيرهاى 

احساسى شود.
اين درحالى اســت كه همانطور كــه از تالش هاى 
قاليباف براى رسيدن به رياست مجلس پيدا است، 
قاليباف همچنــان به دنبال هياهو اســت، امرى كه 
كشور با توجه به چالش هاى ريز و درشت داخلى و 
خارجى اصال توانى براى تحمل حاشيه سازى ندارد. 
از طرف ديگــر قاليباف 2 بار در رقابت رياســت 
جمهورى در برابر حسن روحانى شكست خورده و 
حاال خواسته يا ناخواسته اين مى تواند بر عملكرد او 
در مجلس و جهت دهى بهارستان نسبت به پاستور 

اثر منفى بگذارد.
از طرف ديگر هنوز شايعاتى وجود دارد كه قاليباف 
عالقه مند به رياست جمهورى است و اين مى تواند 
شاخص منفى ديگرى بر عملكرد او به عنوان رئيس 
آينــده مجلس باشــد. البته اگر قاليبــاف هم نامزد 
رياســت جمهورى شــود اتفاق عجيبــى رخ نداده 
است. از سوى ديگر به هرحال آقاى قاليباف فردى 
عملگراست و تجربه كار جدى و مستمر در حوزه 
عمران و آبادانى شهر تهران داشته است و مى توانيم 
او را نمونه و الگوى خوبى براى كار اجرايى بدانيم.

به هرحال، در وضعيــت فعلى بيش از هرچيز مهم 
همكارى، هم افزايى دولت و مجلس در يك ســال 
آينده است و اساســا وضعيت دولت نيز به خودى 
خود به گونه اى هست كه نيازى به برخورد چكشى 

يا انتقامى با آن نباشد!

رهبر معظم انقالب اسالمى:

برگزارى مراسم در اماكن مقدس
 به نظر ستاد كرونا بستگى دارد

انتخاب رئيس مجلس يازدهم ششم خرداد انجام مى شود

فينال حاجى بابايى و قاليباف
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نيش و نوش

خبر

نيلوفر بهرمندنژاد»
 در هــر جامعه، گروهــى از كودكان 
هستند كه در سنين پايين پدر و مادر خود 
را از دست داده  و بى كس و تنها مانده اند يا 
كودكانى كه پدر و مادرانى دارند كه براى 
تأمين معيشت زندگى خود، توانايى انجام 
هيــچ كارى ندارند، در ايــن مواقع كميته 
امــداد امام خمينى( ره) نخســتين نهادى 
اســت كه با هدف ساماندهى و رسيدگى 
به وضعيت معيشت محرومان و نيازمندان 
كشــور و رفع مشكالت فراوان اقتصادى، 
فرهنگى و اجتماعى به اين گونه افراد توجه 

ويژه اى دارد.
فقر و ناتوانــى مالى در تأميــن نياز هاى 
زندگــى روزمــره از مهم ترين مســائلى 
است كه زمينه ساز بروز مشكالتى از قبيل 
آسيب هاى اجتماعى، مشكالت عاطفى و 

مشكالت اقتصادى است.
مديــركل كميته امداد امــام خمينى(ره) 
در گفت وگو بــا خبرنگار همدان پيام در 
اين باره گفت: طرحــى به نام طرح اكرام 
ايتام و محسنين وجود دارد كه نخستين 
روز آن مصــادف با ميالد امام حســن 
مجتبى(ع) اســت و تا 21 رمضان ادامه 

دارد.
پيمــان تركمانه در ادامــه بيان كرد: يتيم 

به كســى گفته مى شــود كه از داشــتن 
پدر محروم اســت و محسنين به كسى 
گفته مى شــود كه پدر و مــادرى  دارد 
كــه توانايى انجــام كار و تأمين مخارج 
زندگى را نــدارد، نزديك به 3 هزار نفر 
يتيم و 4 هــزار نفر فرزندان محســنين 
وجــود دارد كه اين 7 هــزار نفر تحت 
پوشــش 38 هــزار و 800 نفــر حامى 
هســتند. به طور متوســط هر يتيم داراى 
6 حامى اســت و هركدام از اين حاميان 
به طور ميانگيــن مبلغ 62 هزار تومان به 

حساب اين افراد واريز مى كنند.
وى خاطرنشــان كرد: ارســال عدد 1 به 
ســامانه پيامكى 300033، پايگاه اينترنتى 
و   /https://ekram.emdad.ir
مراجعه حضورى به دفاتر كميته امداد امام 
خمينى(ره) از روش هاى ثبت نام و پذيرش 
فرزندان يتيم است كه مردم انسان دوست 
همدان با مراجعه به اين ســايت مى توانند 
در طرح اكرام ايتام و محسنين مشاركت و 
كمك هاى خود را به دست فرزندان نيازمند 

برسانند.

■ پرداخــت صدقــات روزانــه با 
شماره گيرى ۸۸۷۷#*

تركمانه با اشاره به نحوه پرداخت صدقات 
و كمك هاى مردمى در ايام كرونا تصريح 
كرد: خيران مى توانند از طريق كد دستورى  
*۸۸۷۷# عدد  شــماره گيرى  با   ussp
وارد سامانه شــوند و مبلغ صدقه روزانه 
خود را مشخص كرده و به حساب كميته 
امداد واريز كنند كه بــا اين روش خيلى 
سريع آن مبلغ به دست نيازمندان مى رسد، 
همچنين روشــى مؤثر براى پيشگيرى از 

ويروس كرونا است.
وى افزود: تا پايان ســال 1398 حدود 38

هزار و 860 خانواده تحت پوشش كميته 
امــداد امام خمينى بودنــد كه از خدمات 
مستمر و دائمى كه شامل خدمات درمانى ، 
فرهنگى، خودكفايى، اشــتغال و وام هاى 
قرض الحســنه بهره مند بودند و حدود 12
هزار و 385 خانوار شــامل خانواده هايى 
است كه فقط مستمرى دريافت  مى كنند و 
بيشــتر در غالب دريافت بسته هاى كمك 

معيشتى است.

■ خدمت رسانى كميته امداد در ايام 
كرونا 

مديركل كميتــه امداد امــام خمينى(ره) 
گفت: تمام خانواد ه هاى تحت حمايت از 
همان روز هاى نخست شيوع كرونا توسط 
مددكارهاى كميته امداد رصد مى َشوند و 
با توجه به سامانه اى كه تعريف شده است 
از اواسط فروردين بسته هاى بهداشتى به 
ارزش 200 هزار تومان بين خانواده هايى 
كه بيشــتر در معرض كرونــا بودند مانند 
بيماران كليوى، قلبى، ديابتى، تعلق گرفته 

است.
تركمانــه در ادامه بيان كــرد: كميته امداد 
از ابتداى ماه مبــارك رمضان حدود 313
آشــپزخانه مهدوى در سراســر كشــور 
تأسيس شده است كه حدود 10   آشپزخانه 
در شهرستان هاى همدان ايجاد شده است 
كه كميته امداد وظيفه رساندن اطعام را به 
منازل خانواده هاى نيازمندان برعهده دارد. 
■ امام حســن مجتبــى(ع) مظهر 

سخاوت و بخشندگى 
در ديــن مبين اســالم بر دســتگيرى از 

نيازمندان تأكيد شده است، امام حسن(ع) 
به عنــوان كريم اهل  بيــت(ع)، چندين بار 
اموال خود را در راه خدا بخشــيد، ايشان 
نمونه برجسته انسان دوستى و يتيم نوازى 

هستند.
يك كارشناس مذهبى بيان كرد: امام حسن 
مجتبــى(ع) معروف به كريــم اهل بيت 
اســت. كريم در لغت به معناى بخشندگى 
و با ديگران بزرگوارانه رفتار كردن است؛ 
يعنــى بدون اينكــه ديگران از شــما در 
خواســت كمكى بكنند در راه خدا انفاق 

كنيد.
 ســيد صــادق حســينى با اشــاره به 
بارزترين ويژگى امام حسن مجتبى(ع) 
نيــز مى توان گفــت: بارزترين ويژگى 
سرمشــق  بهترين  كه  مجتبــى(ع)  امام 
براى دوســتداران او است، بخشندگى 
بســيار و دســتگيرى از ديگران است. 
ايشــان به بهانه هاى مختلف، همه را از 
خوان كرم خويش بهره مند مى ســاخت 
شــخص  تا  مى كرد  بخشــش  آنقدر  و 
نيازمنــد بى نيــاز مى شــد؛ زيــرا طبق 

به گونه اى  بايد  بخشــش  اسالم،  تعاليم 
باشــد كه فرهنگ گدايى را ريشــه كن 
سازد و درصورت امكان، شخص را از 

كند. بيرون  نيازمندان  جرگه 
وى در ادامــه در اين باره نيز بيان كرد: ماه 
رمضان بهترين فرصت براى درك و فهم 
مشكالت ايتام است، زيرا روزه، انسان را 
متوجه حال گرسنگان و نيازمندان مى كند، 
با الگوبــردارى از موال اميرالمومنين كه به 
فقــرا كمك مى كردند، چه خوب اســت 
كــه در اين ماه مبــارك در حد توان خود 
در طرح مؤمنان كه به نام طرح مواســات 
نام گذارى شــده است به همراه كمك هاى 
كميته امداد به دستگيرى فقرا و نيازمندان 

بپردازيم.
حسينى افزود: از ابتداى ماه مبارك رمضان 
كه با نداى رهبر معظم انقالب اســالمى 
و لبيك عمــوم مردم آغاز شــد، طرحى 
به نام «كمك مؤمنانه» كه متولى آن ســپاه 
پاسداران اســت، برگزار شده است؛ اين 
طرح مشمول كســانى مى شود كه در اين 
ايام سخت كرونايى شغل خود را ازدست 
داده اند و درآمد كافى براى تأمين معشيت 
زندگى خود ندارند. در استان همدان مبالغ 
ارزشمندى توســط مردم خيرانديش اهدا 

شد.

آرمان ملى: موج دوم بيكارى پرستاران در سكوت
 با فيلترشكن سكوت رو بشكنيد!! 

آفتاب اقتصادى: ردپاى كرونا در افزايش چك هاى برگشتى
با كفش آهنين برن جاش نمونه! 

 آفتاب يزد: نسخه دستورى براى آشفته بازار خودرو
بگين كرونا براى بازار خودرو هم يه كارى بكنه!!

ابرار: اوضاع منطقه در آستانه انفجار است
بدون شرح! 

اخبار صنعت: تهران پاشنه آشيل كنترل كرونا 
كروناى پاشنه طال! 

امروز: فروش سهام عدالت بعد از خرداد
باألخره بفروشيم؟يا نفروشيم؟

ايران: هر 9 روز يك تحريم 
 ما مى توانيم!! 

جام جم: پير شديم رفت!
كرم ضدچروك بزنين پير نشين!!

خراسان: صداى معلمان فراموش شده شنيده شد
 خوبه باألخره صداى يكى شنيده شد 

دنياى اقتصاد: پرتاب بورس به آسمان هشتم 
با تيركمون يا تفنگ؟

رويش ملت: ميزان افزايش حقوق جوابگوى تورم نيست
 نگران نباشين كرونا خودش يه تنه جواب همه رو ميده!!

روزنامه شرق: پشت پرده سودهاى بورس 
 بله ممكنه مثل دالر پشت پرده داشته باشه!!

صبح اقتصاد: مردم سهام عدالت خود را نفروشند 
نگه دارن باهاش خونه بخرن!!

صداى اصالحات: خون هنرمندان رنگين تر از مردم؟!
خوناشون احتماال سرخ آبى شده! 

قدس: حقوق معلمان آزاد در بند بهانه كرونا!
ماشاال به كرونا با اين ابهتش!!

 صداى اصالحات: سال هاست كه اقتصاد ايران در نوبت جراحى است!

مشكالتى كه ويروس كرونا 
بر كسب وكار زنان كارآفرين وارد كرد

 رئيس هيأت مديره انجمن ملــى زنان كارآفرين درباره تأثير 
شيوع ويروس كرونا بر كسب و كار زنان كارآفرين و فعاليت هاى 

اين انجمن در اين دوران توضيحاتى ارائه كرد. 
فريبا مهديون در گفت وگو با ايسنا، در مورد تأثير شيوع ويروس 
كرونا بر كسب وكار زنان كارآفرينان توضيحاتى ارائه كرد و گفت: 
بخشى از آسيب هاى ناشى از شــيوع كرونا بر كسب وكار بانوان 
آسيب هاى اقتصادى بوده كه در اثر كاهش فعاليت هاى اقتصادى 
ايجاد شده است، البته اين آسيب براى همه آحاد جامعه مشترك 
بوده اســت، اما اين بيمارى آسيب هايى نيز مختص كارآفرينان و 
صاحبان كسب وكار داشته اســت، به طورى كه اين گروه مجبور 
شــدند شــيفت هاى كارى كاركنان را كاهش دهند و يا نيروهاى 
شــاغل را تعديل كنند كه اين موضوع اثرات روانى منفى هم بر 

كارفرمايان و هم پرسنل شاغل در مراكز وارد كرده است. 
بــه گفته وى، انجمن ملى زنان كارآفريــن درحال حاضر درحال 
جمــع آورى گزارش هايى از مشــكالتى كه ويــروس كرونا بر 
كسب وكار زنان كارآفرين وارد كرده، است؛ بررسى اين گزارشات 
حاكى از آن است كه زنان كارآفرين حوزه هاى مختلف صنعت، 
تجــارت و خدمات به سياســت دولت مبنى بــر مجوز دادن به 
برگشت چك ها، اعتراض دارند و معتقدند كه دولت به جاى اين 
كار بايد سياست هاى حمايتى ويژه اى براى آسيب ديدگان تجارى 

يا صنعتى داشته باشد.
وى در ادامه افزود: دولت در حوزه پرداخت حق بيمه شركت ها 
نيز مهلتى به كارفرمايان داده كه مى توانند به مدت 6 ماه، 20 درصد 
ســهم حق بيمه را به سازمان تأمين اجتماعى پرداخت نكنند، اما 
اين اســتمهال فقط براى رده هاى اولويت دار آسيب ديده از كرونا 
درنظر گرفته شــده اســت و متأسفانه بســيارى از زنان صاحب 
كسب وكار يا كارآفرين نتوانســته اند از هيچ كدام از اين امكانات 

استفاده كنند.
رئيس هيأت مديره انجمن ملى زنان كارآفرين ادامه داد: در زمينه 
سررسيد پرداخت اقساط وام ها هم دولت به صراحت اعالم كرده 
اســت كه بانك ها اجازه ندارند در سررســيد اقساط از حساب 
اشــخاص حقوقى اقدام به كسر اقســاط كنند و براى اين وام ها 
مدت استمهال پيش بينى شده است، اما بانك ها با داليل مختلف 

از اجراى اين بخشنامه امتناع مى كنند. 
مهديون در ادامه به شــرح فعاليت هاى انجمن در دوران كرونايى 
اشــاره كرد و افــزود: فعاليت هاى انجمن ملى زنــان كارآفرين 
شامل برگزارى جلســات آنالين تمامى كميته ها و كارگروه ها و 
هيأت مديره، ايجاد محيط دوركارى براى پرسنل انجمن، تهيه مواد 
ضدعفونى كننده براى غالب كسب وكار اعضا به منظور جلوگيرى 
از شــيوع كرونا، جمع آورى مبالغــى از اعضا و اختصاص آن به 
آســيب ديدگان ناشــى از كرونا در كرمانشــاه، اختصاص هزينه 
افطارى ســاالنه انجمن به خانواده هاى محروم ايالمى اســت. به 
گفته اين جامعه شــناس، بروز يأس اجتماعــى نيز در جوامع به 
ســبب اقتصاد پرتالطم و ناامنى روانى كه ناشى از تعطيلى برخى 
كسب وكارها و كاهش درآمدهاى اقتصادى است، از ديگر تبعات 

اجتماعى اين بحران است.

 پس از آنكه دانشگاه صنعتى همدان با 
آموزشى  كالس هاى  كرونا،  اپيدمى  شيوع 
خــود را به صورت آنالين برگــزار كرد. 
فعاليت هاى دانشــجويان نيز از اين قافله 
عقــب نمانــد و كانون هــاى فرهنگى و 
انجمن هاى علمى دانشگاه نيز در راستاى 
استفاده بهينه دانشجويان از اوقات فراغت 
خــود به برگــزارى وبينارهــا، دوره هاى 
آنالين مســابقات، تورنمنت ها و ســاير 

برنامه هاى اجرايى اقدام كرد.
رئيس دانشگاه صنعتى همدان در اين باره 
به همدان پيام گفت: در شرايط كنونى و 
برگزارى كالس هــاى آنالين، تصميم ما 
بر آن شد تا با استفاده از ظرفيت فضاى 
دانشــگاه  علمى  انجمن هاى  مجــازى، 
صنعتى همــدان فعاليت هاى خود را در 
زمينه هاى فرهنگ ســازى و آگاه ســازى 
ويروس كوويد 19 و برگزارى دوره هاى 
علمى و آموزشــى، فرهنگى و همچنين 
و  بسط  موجود  مشــكالت  به  رسيدگى 

گسترش دهند.
حســن ختن لو با اشاره به پويايى دانشگاه 
صنعتــى در دوره كرونا اظهار كرد: در اين 
ايام 3 رشــته جديد در مقطع كارشناسى 
ارشد در رشــته هاى مهندسى پزشكى و 
مهندســى برق در دانشگاه صنعتى همدان 

راه اندازى شد.
وى بيان كرد: همچنين دانشــگاه صنعتى 
همــدان به عنوان نخســتين دانشــگاه در 
غرب كشور از مهرماه سالجارى در رشته 
مهندســى پزشكى از دانشــجويان مقطع 
كارشناسى ارشــد ثبت نام به عمل خواهد 

آورد.
ختن لو گفــت: بــا توجه به شــرايط و 
همدان،  صنعتــى  دانشــگاه  ظرفيت هاى 
وزارت علــوم تحقيقــات و فنــاورى با 
ايجاد رشــته مهندســى پزشكى در مقطع 
كارشناسى ارشــد در گرايش بيوالكتريك 
در اين دانشــگاه موافقت كرده و دانشگاه 
صنعتى همدان از ترم اول ســال 1400- 
1399 در مهرمــاه پذيراى دانشــجويان و 

عالقه مندان به اين رشته خواهد بود.
رئيس دانشــگاه صنعتى همــدان افزود: 
براى ســال تحصيلى جديد در 2 گرايش 

افزاره هاى ميكرو و نانو الكترونيك و 2- 
الكترونيك قدرت و ماشين هاى الكتريكى 
در رشــته مهندســى برق نيــز در مقطع 
كارشناســى ارشد دانشجويان وارد عرصه 

علم آموزى خواهند شد.
برنامه هاى  برگــزارى  دربــاره  ختن لــو 
دانشــگاه  علمى  انجمن هاى  انجام شــده 
صنعتى همدان در دوران كرونا را به شرح 

زير عنوان كرد:
■ توزيع الكترونيكى چهاردهمين شماره از 

نشريه سيگنال حياتى
■ برگزارى دوره آموزش مقدماتى پردازش 
تصوير با همكارى مركز آموزش هاى آزاد 

دانشگاه صنعتى همدان
■ برگزارى دوره آموزش نرم افزار اُركد

■ تهيه و توزيــع الكترونيكى پانزدهمين 
شــماره از نشــريه ســيگنال حياتى در 

ارديبهشت ماه 99
■ برگــزارى مســابقه مهندســان برتر با 
رويكردى متفاوت و در سطح كشورى در 

ارديبهشت ماه 99
■ برگــزارى تورنمنــت ورودى برتــر 

در  اجتماعــى  شــبكه هاى  طريــق  از 
ارديبهشت ماه 99

■ برگزارى مسابقه ارائه و پژوهش با شيوه 
نوين در ارديبهشت ماه 99

■ برگــزارى وبينــار در زمينه هاى قوانين 
نوروفيدبك،  كشــور،  پزشكى  تجهيزات 

ونتيالتور، الكتروشوك و ...
■ انجمن علمى نانو

■ برگــزارى مســابقه نانــو در صفحات 
اجتماعى

■ برگزارى مسابقه نانو پن در زمينه مسابقه 
مقاله نويسى

■ چاپ و توزيع نخستين شماره از نشريه 
علمى نانو

■ انجمن علمى مواد و متالورژى
■ همكارى با مســابقه ملــى راهينو براى 

ايجاد كد تخفيف و شركت دانشجويان
■ همكارى با مؤسســه شريف مواد براى 
ايجاد كد تخفيف براى شركت دانشجويان 

در كالس هاى آمادگى كنكور
■ ايجاد بستر مناسب براى استفاده مفيد از 
اوقات فراغت با ارائه محتواهايى از جمله 

ديكشنرى تخصصى مواد، پادكست هاى 
كتــاب، راهنماى نوشــتار رزومه، معرفى 
اپليكيشن هاى جست وجوهاى تحقيقاتى 

و ...
PT دوره ■
UT دوره ■

■ كارگاه روش تحقيق و مقاله نويسى
■ مسابقه استانى متالوگرافى

انجمن علمى مهندسى شيمى
■ دوره برنامه نويسى فشرده اسپن

■ دوره برنامه نويسى متلب
ICDL  ادامه دوره ■
■ كارگاه مقاله نويسى

انجمن علمى مهندسى برق
PLC  دوره ■
AVR  دوره ■

ARDUINO  دوره ■
MATLAB  دوره پيشرفته ■

■ دوره پايتون
altium design  دوره ■

Machine Learning  دوره ■
php برنامه نويسى وب تحت ■

■ انجمن علمى مهندسى معدن
■ دوره گوهرتراشى

■ كالس آموزش نرم افزار فرنك
■ دوره ديتاماين

IEEE شاخه دانشجويى ■
■ سمينار ديپ لرنينگ

■ كافه ساينس
■ پروژه برتر

■ انجمن علمى مهندسى كامپيوتر
■ كالس نتورك+
■ كالس وردپرس

■ كالس پايتون مقدماتى
■ پايتون پيشرفته

■ پايگاه داده با جاوا
■ مدل سازى

■ طراحى قالب وردپرس
■ سئو و بهينه سازى
■ بورس مقدماتى
■ بورس پيشرفته

■ برنامه نويسى اندرويد با كاتلين
PHP برنامه نويسى ■

■ اندرويد با جاوا

GO  آموزش بك اند با ■
■ انگوالر

همچنين كانون هاى فرهنگى نيز برنامه هاى 
خود را با استفاده از ظرفيت مجازى برگزار 
مى كنند كه از جمله اين برنامه ها مى توان به 

موارد زير اشاره كرد: 
■ كانون شعر و ادب :

1. مسابقه فرصت سازى كرونايى با شعار 
در خانه مى مانيم .

■ عناوين مسابقه: فرهنگ سازى سالمت و 
آســيب هاى اجتماعى، خالقيت، آموزشى 

بهداشتى، مهارتى، اخالقى اجتماعى
■ طراحى گرافيكى پوستر و بروشور 

■ شعرسرايى و داستان نويسى طنز
■ شعرگرافى در قالب عكس 

2. اجراى اليو هاى اينستاگرامى با اساتيد 
مطرح در موضوعات مختلف 

كانون فيلم و عكس :
1. مسابقه چالش اطالعات

■ اين مســابقه با هدف افزايش اطالعات 
و همچنين ســرگرمى دانشجويان در ايام 

قرنطينه خانگى است.
■ پيش بينى شــركت دانشــجويان در اين 
مسابقه در آغاز بين 200 الى 300 نفر و در 

پايان باالى 700 نفر خواهد بود.
2. مســابقه نقد آثار هنرى (نقد عكس و 

نقد فيلم كوتاه)
كانون هالل احمر :

1.  برگزارى مســابقه اطالعــات امدادى 
به مناسبت هفته هالل احمر

2.  برگــزارى كالس آنالين آشــنايى با 
مباحث نظرى كمك هاى اوليه

3.  تهيه بســته هاى بهداشــتى و بروشور 
سطح  نيازمند  خانواده هاى  براى  آموزشى 

شهر
4.  ثبت نــام آناليــن كارت اهــدا عضو 

به مناسبت روز اهدا عضو
5.  توليــد محتواى مبــارزه با مواد مخدر 

به مناسبت اين روز
6. برگزارى كارگاه آنالين مديريت بحران 

با همكارى دانشگاه عالمه
كانون قرآن و عترت :

1. برگزارى دوره حفظ موضوعى قرآن
2. برگزارى دوره جزء خوانى قرآن

نكته

هنوز بيمه بيكارى به بيكاران پس از شيوع كرونا 
داده نشده است

 برخالف مصوبه ســتاد كرونا براى اختصــاص بيمه بيكارى براى بيكاران پس از 
شيوع كرونا تا به امروز حتى به يك نفر اين تسهيالت داده نشده است.

به گزارش ايسنا، عضو كميسيون اقتصادى در جلسه روزگذشته در تذكرى اظهار كرد: 
ستاد كرونا براى حمايت از فعاليت هاى اقتصادى و بيكاران مصوباتى را داشته كه طبق 
اطالع ما بيش از 800 هزار نفر درخواست بيمه بيكارى داشته كه تا به امروز حتى به 

يك نفر از آنها داده نشده است.
محمدرضــا پورابراهيمى افزود: از ديگر مصوبات ســتاد كرونا ارائه تســهيالتى به 
واحدهاى صنعتى و توليدى بود كه اين مصوبات به استان ها ابالغ نشده، درخواست 
ما از هيأت رئيســه آن است كه از رئيس جمهور و مجموعه وزرا بخواهيد مصوبات 
اقتصادى براى حمايت از فعاالن اقتصادى در بحث كرونا هرچه سريعتر اجرايى شود.

راديو نسل در پى تقويت گفت وگوى بين نسلى است
 معاون رئيس جمهورى در امور زنان و خانواده ضمن تشريح تالش هاى اين معاونت 
در كاهش مشــكالت گفت وگوى بين نســلى در جامعه و سرى پادكست هاى معاونت 
مربوط به گفت وگوى بين نســلى و باعنوان راديو نســل تالش مى كند پيوند و ارتباط 
قوى را بين نســل ها فراهم كند، توضيح داد. معصومه ابتكار در گفت وگو با ايرنا، با تأكيد 
بر اينكه زندگى افراد موفق نشان مى دهد آن ها از خانواده هاى پر گفت وگو و پرقصه هستند 
كه توانسته اند بر مشكالت پيروز شود، افزود: مأمنى سالم تر و بااهميت تر از خانواده كه بتواند 

از آحاد جامعه مراقبت كند وجود ندارد اما به دليل تحوالت مختلف در معرض آسيب است.
وى درباره راديو نسل گفت: اين پادكست سعى دارد ضمن شناسايى مسائل گفت وگوى 

بين نسلى، پيوند و ارتباط قوى را بين نسل ها فراهم كند.

پوشش صددرصدى هزينه درمان بيماران تاالسمى از 
سوى بيمه سالمت

 مديركل دفتر مديريت خدمات تخصصى سازمان بيمه سالمت درباره بيماران تاالسمى كه 
جزو بيماران خاص محسوب مى شوند كه بر اساس قانون بايد از خدماتى شامل تزريق خون 
و داروى آهن زدا استفاده كنند و سازمان  بيمه  سالمت صددرصد هزينه آنها را پوشش مى دهد. 
به گزارش ايسنا، حنان حاجى محمودى درباره بيماران تاالسمى افزود: سازمان بيمه سالمت 
20 قلم از داروهاى بيماران تاالســمى را تحت پوشش قرار داده و ساالنه حدود 51 ميليارد 
تومان براى اين گروه از بيماران هزينه مى شود. وى بيان كرد: فرانشيز خدمات درمانى كه تعهد 
صددرصدى براى پرداخت ندارند از سوى وزارت بهداشت حمايت مى شود، در نتيجه بيمار 

تاالسمى براى خدمات اساسى و ضرورى خود هزينه اى پرداخت نمى كند.

واريز على الحساب شهريه 
براى پيش ثبت نام مدارس غيردولتى

 مديــركل مدارس و مراكــز غير دولتى وزارت آموزش و پــرورش درباره نحوه 
پيش ثبت نــام مدارس غيردولتى و بــا توجه به اين امر بايد بــا رعايت پروتكل ها و 
حتى االمــكان به صورت الكترونيكى انجام و شــهريه به صورت على الحســاب براى 

مدرسه واريز شود.
سعيد صالح در گفت وگو با ايسنا، درباره انجام پيش ثبت نام مدارس غيردولتى براى سال 
تحصيلى آينده اظهار كرد: شــمارى از مدارس غيردولتى داراى ظرفيت محدود هستند، 
بنابراين براى آغاز فرايند ثبت نام از خانواده هاى متقاضى، امكان پيش ثبت نام وجود دارد و 

درحال حاضر انجام پيش ثبت نام هيچ اشكالى ندارد و بالمانع است.

پويايى دانشگاه پويايى دانشگاه 
صنعتى همدان صنعتى همدان 
در دوران كرونادر دوران كرونا

پرداخت اينترنتى حاميان و حمايت مالى از فرزند معنوى 

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

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

برابر رأي شــماره 139960326034000017  مورخ 1398/01/124هيأت اول/دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان منطقه 2 تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي محسن 
مومنى  فرزند على به شماره شناسنامه 367 صادره از همدان در ششدانگ يك كارگاه به 
مســاحت 411/31 مترمربع تحت پالك 11/2059 واقع در حومه بخش 2 همدان خريداري 
مع الواسطه  از مهدى كوريجانى و رحمان شيريان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 52)
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/02/22       تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/03/06

موسى حنيفه - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 2 همدان

آگهى تغييرات شركت 
رايان شبكه بوعلى شركت 

سهامى خاص
بوعلى  شبكه  رايان  شركت  تغييرات  آگهى 
شركت سهامى خاص به شماره ثبت 7480 
و شناسه ملى   10840101431   به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
اتخاذ  ذيل  تصميمــات   99/02/15 مورخ 
شد : محل شركت از آدرس قبل به آدرس 
همدان  شهرستان   ، همدان  استان   : جديد 
، بخش مركزى ، شهر همدان، محله ميدان 
شريف  كوچه   ، جنوبى  سينا  بوعلى   ، جهاد 
، بن بســت (عباس نيكخواه) ، پالك 15 ، 
طبقه اول ، كد پستى 6516633611 تغيير 
يافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح 

گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 
همدان(م الف 839926)

آگهى تغييرات شركت
 رايان شبكه بوعلى شركت 

سهامى خاص
 به شــماره ثبــت 7480 و شناســه ملى 
صورتجلســه  اســتناد  بــه   10840101431
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده مورخ 
99/02/15 تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : 1 - 
اعضاء هيئت مديره براى مدت 2 سال به قرار 
ذيل انتخاب گرديدند: آقاى محمد حســين 
محقق با كدملــى 4011134211 خانم فاطمه 
نوريان باكدملى 3873485804 آقاى پوريا 
خانم  كدملى 3860409433 2 -  با  كلوندى 
بتول كلوندى به شــماره ملى 4000303309 
به ســمت بازرس اصلى براى مدت يك سال 

مالى انتخاب گرديد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 
همدان ( م الف 839925)
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 هر ساله ســازمان جهانى هواشناسى 
روز 23 مارس برابر(سالروز تأسيس اين 
ســازمان) را به يك شعار سال نامگذارى 
مى كند. در سال 2020 اين سازمان، شعار 
اقليــم و آب را براى دنيــا انتخاب كرد؛ 
به عبارتى مى توان از منظرهاى مختلف به 
اين شعار نگريست ولى اگر اين شعار را 
براى استان همدان معنا و يا تفسير كنيم از 
يك زاويه مى توان فكر كرد كه اين عنوان 
در ظاهــر فقط براى اســتان همدان گفته 
شده است؛ زيرا تمام جنبه هاى اين شعار 

براى اقليم و آب اين استان صادق است.
استان همدان با ميانگين بارش بلندمدت 
343 ميليمتر در هر سال زراعى، به مقدار 
110 ميليمتر بيشــتر از ميانگين بلندمدت 
بارش كشور، بارش دريافت مى كند. اين 
درحالى اســت كه مقــدار تبخير در اين 
استان به نســبت بسيار زياد و قابل توجه 
اســت. به طورى كه تبخيــر 6 ماه اول هر 
ســال شمســى در همدان برابر با هزار و 
410 ميليمتر و تبخيــر 2 ماه تير و مرداد 
برابر با 660 ميليمتر اســت، به عبارتى در 
اين 2 ماه، تقريباَ دوبرابر بارش ســاالنه، 
تبخير انجام مى گيــرد. يعنى آن ماه هايى 

كه تقربياَ بارشــى در سطح استان نيست، 
تبخير آب هاى سطحى در اوج خود قرار 
دارد. بنابراين آبيارى هاى كه انجام مى گيرد 
به دليل شــدت تابش، دماى باالى محيط، 
وزش باد، كمبود رطوبت در هوا و ... در 

باالترين نرخ خود قرار دارد.
عمده آب شرب و زراعى استان همدان از 
بارش هاى ساالنه و آب هاى زير زمينى(كه 
در ســال هاى طوالنى از بارش ها ذخيره 
شده اند) تأمين مى شود. با توجه به اين در 
به همراه  كشاورزى  توسعه  اخير  دهه هاى 
بهره بردارى از آب هاى زيرزمينى در استان 
افزايش زيــادى يافته و از طرف ديگر در 
2 دهه اخير خشكسالى هاى زيادى در اين 
استان رخ داده است كه تمامى اين موارد 
نشان هايى است كه به ما اعالن مى نمايد، 
اهميت آب در اســتان همــدان، فراتر از 
موضوعاتى است كه تاكنون بدان پرداخته 
شده است شكل 2. آب قابل بهره بردارى 
براى شرب، كشــاورزى و صنعت بسيار 
محدود است، اين محدوديت براى استان 
همدان درحال حاضــر و آينده از اهميت 
ويژه اى برخودار اســت. ورودى آب به 
استان از استان هاى همجوار بسيار ناچير 

اســت و هيچ رودخانه اى با دبى مناسب 
وارد اســتان همدان نمى گردد كه آب آن 
مورد استفاده شرب، صنعت، كشاورزى و 
يا پشت سد هاى استان دخيره گردد. ولى 
برعكس آن صادق است چندين رودخانه 
استان آب حاصل از از بارش ها و يا ذوب 
برف استان را به رودخانه هاى استان هاى 

همجوار منتقل مى كند.
حال كه در 2 سال اخير در استان همدان 
خيلى فراتــر از ميانگين بلندمدت بارش 
وجود داشــته است(شكل 2، بارش سال 
رزاعى جارى تا تاريخ 14 ارديبهشت 99 
لحاظ شده اســت)؛ نياز است همه اقشار 
جامعه شعار سازمان هواشناسى جهانى را 
مورد توجه جدى قرار داده و نســبت به 
ايــن كه «هر قطره را بشــمار - هر قطره 
شمردنى اســت» نگاه ويژه داشته باشند. 
پيشــنهاد مى گردد؛ با توجه به اينكه آغاز 
فصل آبيارى در مزارع استان است، براى 
اينكه آب حاصــل از آبيارى كمتر تبخير 
شود و بيشتر در خاك نفوذ كرده و جذب 
گياه شود به نكات زير توجه ويژه شود؛ 

■ زمانى كه هوا ابرى اســت، كار آبيارى 
انجام شود

■ زمانى كه سرعت ورزش باد كم است، به 
آبيارى اقدام شود

■ حتى االمــكان عصرها و شــب ها كار 
سعيد باقرى مديركل هواشناسى استان همدانآبيارى انجام شود
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چرا بايد براى شهر خودمان نخواهيم
مهدى ناصر نژاد »

 ذهنيت ناصوابى از گذشــته ها بين برخى قشــرهاى خاص و عام 
شــهرمان وجود دارد كه مفهوم تلخ آن يعنى بى توجهى و مانع تراشى 
اشــخاص تأثيرگذار در تغيير بسيارى از بسترهاى توسعه به خصوص 
طرح هاى بزرگ صنعتى و اقتصادى در همدان مى باشــد. متأســفانه 
چنين تصور ســؤال برانگيز بيشتر از هر چيزى مستمسكى شده است 
براى مديران بومى و غيربومى كم كار و خســته كه معموالً در تنگناى 
تصميم گيرى هــاى مهم به جوســازى ها دامن مى زننــد و مى گويند، 

نمى گذارند كار كنيم!!!
راست يا دروغ چنين تصور غلط در سمت و سوى فرآيندهاى توسعه 
استان بسيار جاى تأمل دارد، اما هرچه هست، جوى مسموم به وجود 
آورده و بختك وار راه پيشــرفت هاى ساختارى در استان و همدان را 
مى بندد و به طرز عجيبى تصميم گيرى هاى بزرگ و سرنوشت ساز را به 
2 راهى ها و جاده چه كنم، چه كنم؟! هدايت مى كند. جاى اين سؤال 
كمرشــكن وجود دارد كه آيا واقعاً فضاى همدان براى انجام خدمت 
خيرخواهانه و توســعه طلبانه مطلوب نيست؟! و موانع كوتاه نظرانه اى 
بر سر راه ورود ســرمايه هاى بزرگ و اجراى طرح هاى اشتغال آفرين 
و پايدار قرار دارد؟! يا اينكه چنين جو مســموم زاييده تفكر مديران و 
افراد ضعيف و هدف دار است كه ايجاد شبهه و بدبينى مى كنند! جالب 
است وقتى افراد بدبين براى توجيه علت خستگى يا انصراف خويش 
در خدمت براى مردم استان ما سخنرانى مى كنند حتماً چند شهر بزرگ 
و معروف را هم مثال مى آورند كه، مســئوالن و طيف هاى تأثيرگذار 
آنجا سرمايه گذار و كارآفرين را روى هوا مى قاپند اما نوبت همدان كه 

مى رسد همه آيه يأس مى خوانند!
فرودگاه همدان يكى از قديمى ترين فرودگاه هاى كشورمان است. قطعًا 
چنين زيرســاخت مهمى در زمان خود كه محدوديت هاى زيادى در 
جامعه ايران وجود داشت با ديدگاهى منطقى مكان يابى شده است. در 
هرصورت اين فرودگاه قديمى در سال هاى اخير ارتقا داده شده است 
و يك فرودگاه بين المللى اســت اما متأســفانه هم اينك به بيكارترين 
فرودگاه كشــور تبديل شده است و چه بسا بســيارى از هموطنان و 
حتى هم استانى ها اطالع نداشته باشند كه فرودگاهى هم در حومه شهر 
همدان براى سفرهاى داخلى و خارجى وجود داشته باشد. در اين باره 
ممكن است خيلى از مهاجران تازه وارد شده به همدان كه در سال هاى 
اخير اغلب از استان هاى همجوار به همدان كوچ كرده اند و يا مديران 
غيربومى كه در جابه جايى هاى جديد همدان نشــين شده اند، از وجود 
يك فرودگاه قديمى با قابليت نشست و برخاست هواپيمايى پهن پيكر 

در همدان بى اطالع باشند!
اين همدان كه به مدد معدودى مديران محافظه كار چندين شــهرك و 
خوشــه صنعتى نيمه كاره و نيمه تعطيل دارد، زمانى براى خودش يك 
قطب صنعتى و اقتصادى در كشــور به شــمار مى آمده و كارخانجات 
كبريت سازى و چرم سازى و صابون پزى و رنگ سازى و انواع صنايع 
آهنگرى در آن شهرت كشــورى داشته است، وليكن تفاوت فاحش 
صنايع بزرگ و كوچك در همدان و ديگر شــهرهاى كشــورمان اين 
است كه صنعت و اقتصاد مبتنى بر توليد در اغلب نقاط ايران، پيشرفت 
كرده، شاخه زده و زيرمجموعه هاى بسيار آفريده است، وليكن معدود 
صنايع و توليدى هــاى همدان پس رفت داشــته و به تدريج مخروبه 

شده اند!
اســتان همدان فقط حدود 2 هــزار اثر تاريخى و ابنيــه فرهنگى و 
مجموعه هاى ســياحتى و باستانى و به ثبت ملى رســيده دارد و در 
كنار دل انگيزترين مكان هاى تفريحى و دشــت و دمن و كوه و آبشار 
و درياچه هــاى زيرزمينى و قابل ماهيگيــرى و قايقرانى، به زحمت 
چرخ صنعت گردشگرى خود را مى چرخاند، اما خيلى از استان هايى 
كه بدون هويت تاريخى هســتند و حتى از يك 4 ديوارى 80 ســال 
محروم اند، وليكن با برندســازى ها نمايش نداشــته  اند، ســهم قابل 
مالحظه اى از صنعت گردشــگرپذيرى كشورمان را به خود اختصاص 

داده و عملكرد اشتغالزايى خوبى داشته اند!
همين قدر اشــاره كنيم كه چون اســتان همدان بدون زيرساخت هاى 
اشــتغال پايدار مى باشــد، همين طــورى و بدون ضابطــه و براى 
پاســخگويى به نياز خيــل جوان هاى بيكار، اقدام بــه صدور مجوز 
كسب وكارهاى واسطه اى و بيشتر از ظرفيت هاى واقعى شده است و 
احتمال مى رود برخى از دفاتر شركت هاى توريستى نيز با همين منوال 
بــراى خود مجوز فعاليت گرفته اند و فاقد بينش حرفه اى براى جلب 
گردشگران خارجى و هموطنان عالقه مند به ميراث تاريخى مى باشند!، 
ســاير بخش هاى اقتصادى و اجتماعى و خدمــات فنى وحرفه اى در 

استان نيز متأثر از اين ضعف ساختارى است.
يادمان باشــد كه راه آهــن مقوله اى جديد در حيــات اجتماعى و 
اقتصادى در اســتان و همدان اســت، قطعًا همين راه آهن چنانچه 
حداقل 50 ســال پيش از اين پايش، به اين خطه از ميهن اســالمى 
باز مى شــد، وضعيت عمومى در همــدان غير از اين بود. اينك نيز 
دير نشده اســت، با اين تأســف بزرگ كه همين راه آهن با همين 
ســابقه كوتاه 2 يا 3 ســاله چنانچه در هر نقطه از كشــورمان آغاز 
مى شــد، بلكه راه صد ســاله را هم رفته بود و نمونه بارز آن جاده 
دسترسى به ايســتگاه كنونى راه آهن همدان است كه همچنان دارد 

خاك مى خورد و مغفول مانده است!
بــا اين حال از شــرط انصــاف دور نخواهد بود كــه اذعان كنيم 
خوشــبختانه راه آهن غرب كشــور با مركزيت همــدان از كادر 
مديريت بســيار مجرب و كارآمد و مســئوليت پذيرى در يكى دو 
ســال اخير برخوردار اســت و در مجموعــه راه آهن همدان، 
اراده و انگيــزه اميدواركننــده اى بــراى تكميــل و تجهيــز 
زيرســاخت هاى ســايت راه آهن به چشــم مى خورد و چنانچه 
ما مــردم و مديران كل حوزه هــاى اجرايى اســتان بخواهيم 
راه آهن نوبنياد شــهرمان به سرنوشــت فــرودگاه قديمى و اين 
ســرمايه بزرگ استان دچار نشــود، بايد بخواهيم و همت كنيم و 

پشتيبانى هاى الزم را به عمل آوريم.

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان:
قيمت ميوه نسبت به پارسال 

كاهش يافته است
 رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان از كاهش قيمت پرتقال، گوجه 
سبز و خيار در بازار همدان خبر داد و اعالم كرد: قيمت ميوه و تره بار 

نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كرده است.
رضا البرزى در گفت وگو با ايســنا، بيان كرد: درحال حاضر قيمت هر 
كيلوگــرم پرتغال در بازار 8 هزار تا 9 هزار تومان و گوجه ســبز از 8

هزار تا 15هزار تومان نسبت به كيفيت به فروش مى رسد.
وى بــا بيان اينكه كمبودى از نظر ميوه و تره بار در بازار همدان وجود 
ندارد، اظهار كرد: درحال حاضر بيشتر ميوه هاى نوبرانه وارد بازار شده 

و فقط زردآلو، هلو و توت سفيد وارد بازار نشده است.
البرزى با بيان اينكه قيمــت هر كيلوگرم هندوانه در بازار همدان بين 
3 هزار تا 4 هزار تومان است، گفت: قيمت هر كيلوگرم خيار 2 هزار 
تا 4 هزار، ســيب زمينى 4 هزار تــا 5 هزار و گوجه فرنگى 2 هزار تا 

3 هزار است.
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همدان تصريح كرد: گوجه سبز از پنجشنبه 
و جمعه هفته گذشــته با كاهش قيمت روبه رو شده و درحال حاضر 
در بازار همدان از 8 هزار تا 15 هزار تومان نســبت به كيفيت عرضه 

مى شود.
وى با بيان اينكه قيمت صيفى جات با روند كاهشــى كه داشته است 
هم اكنون ثابت مانده و جوابگوى هزينه كشاورزان نيست، خاطرنشان 
كــرد: نخودفرنگى با وارد شــدن ميوه هاى ملــون و آناناس در بازار 

همدان، با قيمت هر كيلوگرم 5 هزار تومان به فروش مى رسد.

قيمت واقعى پرايد در بازار اعالم شد
 رئيس اتحاديه نمايشــگاه داران و فروشــندگان خــودرو گفت: 
افزايش قيمت پرايــد ارتباطى با توقف خط توليد آن ندارد، دالالن و 

سوءاستفاده كنندگان از بازار، قيمت خودرو را باال بردند.
به گزارش خبرآنالين، سعيد مؤتمنى درباره اينكه پرايد با چه قيمتى در 
بازار خودرو، خريد و فروش مى شود، گفت: باالترين عددى كه خودروى 
پرايد معامله شده 73 ميليون تومان بوده و مابقى اعدادى كه اعالم مى شود، 
تنها روى كاغذ است و اين بدان معنا است كه پرايد با قيمت هاى 80 و 90

ميليون تومانى كه گفته مى شود، اصال خريد و فروش نمى شود.
وي ادامه داد: از روزى كه گفته شده قيمت پرايد به بيش از 80 ميليون 

تومان رسيده نه فردى خريده و نه فردى با اين قيمت فروخته است.
مؤتمني گفت: چند وقتى است كه در بازار خودرو، خريدارى وجود 
ندارد و كســب وكار نمايشگاه داران به شدت كســاد است؛ از سويى 
حضور برخى دالالن در بازار خودرو موجب شده كه نمايشگاه داران و 

ساير فعاالن اين حوزه با چالش هاى زيادى مواجه شوند.
رئيس اتحاديه نمايشــگاه داران و فروشندگان خودرو ادامه داد: از 
زمانى كه اعالم شد قيمت خودرو قرار است بازنگرى شود، قيمت 
پرايد و ســاير خودروها باال رفت و ايــن امر ربطى به توقف خط 
توليد پرايد ندارد. وى با بيان اينكه نمايشــگاه داران مخالف هرگونه 
افزايش قيمت خودرو هســتند، زيرا اين امر ركود بــازار خودرو را 
تشديد مى كند، تصريح كرد: بازار خودرو به نظارت نياز دارد تا دالالن 
نتوانند جوالن دهند، اين افراد با سوءاستفاده از شرايط بازار مى خواهند 

قيمت  ها را باال ببرند.
مؤتمنى اظهار كرد: اگر شــركت هاى خودروســازى حجم بيشترى 
خــودرو وارد بازار كنند، قيمت ها معقول خواهد شــد و ديگر امكان 

سوءاستفاده از بازار نيست.

تخريب ساخت وسازهاى غيرمجاز در همدان
 مدير پيشــگيرى و رفع تخلفات شــهرى همدان از آغاز اجــراى عمليات تخريب 

ساخت وسازهاى غيرمجاز در اراضى كشاورزى حومه شهر همدان خبر داد.
محمدعلى گلشــن اظهار كرد: در راســتاى اجراى اين عمليات 64 فقره ساخت وســاز 
غيرمجاز با همكارى سازمان جهاد كشاورزى و اداره  كل منابع طبيعى همدان در محدوده 

و حريم باغ هاى سطح شهر همدان تخريب شد.
وى به ايرنــا گفت: برخى افراد ســودجو كه به ساخت وســازهاى غيرمجاز در اراضى 
كشــاورزى واقع در شــورين و رباط شــورين اقدام كرده بودند، شناســايى شدند و با 

دريافت دســتور قضايى در راســتاى اجراى تبصره يك ماده 100 شهردارى ها و تبصره 
2 جهاد كشــاورزى مبنى بر قلع و قمع ساخت وسازهاى غيرمجاز و تغيير كاربرى اراضى 

ساخت وسازهاى انجام شده تخريب شد.
گلشن خاطرنشــان كرد: طرح تخريب ساخت وســازهاى غيرمجاز به پيشنهاد مديريت 
پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى و با هماهنگى ارگان هاى مربوطه و با هدف كنترل هرچه 
بهتر ساخت وساز در حريم و جلوگيرى از تخلفات ساختمانى و تغيير كاربرى اراضى ملى 

در شهر همدان اجرايى شده است.
وى افزود: بر اين اســاس مديريت پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى با همكارى جهاد 
كشــاورزى و منابع طبيعى به تخريب و قلع و قمع ساخت وسازهاى غيرمجاز در مناطق 

شورين، حيدره، يكانه، كنجينه، رباط شورين، چشين و فقيره اقدام كرد. گلشن خاطرنشان 
كرد: مديريت پيشــگيرى و رفع تخلفات شهرى شــهردارى همدان با هرگونه تخلف و 

ساخت وساز غيرمجاز در سطح مناطق 4 گانه شهردارى برخورد جدى خواهد داشت.
وى افزود: شــهروندان همدانى پيش از هرگونه ســاخت بنا و ديواركشى و ساير اقدام ها 
پيرامون ساخت وســاز در امالك خود نســبت به دريافت مجوزهاى الزم از شهردارى و 

جهاد كشاورزى اقدام كنند.
مدير پيشگيرى و رفع تخلفات شــهرى همدان اظهار كرد: تيم هاى گشتى حوزه اجرايى 
مديريت شهرى به صورت شبانه روزى مناطق 4گانه شهر همدان را رصد و با متخلفان در 

امر ساخت وساز غيرمجاز برخورد مى كنند.

غزل اسالمى »
 برخــى فعاالن در بخش مســكن همدان 
مي گويند تا 10 ســال آينده در همه زمين هاي 
شهر ساخت وســاز مي شــود و ديگر خاكي 
وجود ندارد كه خريد و فروش شــود. برخى 
هــم مي گويند چــون همدان بــا كمبود آب 
مواجه اســت قيمت ملك در آينــده آن طور 
كه خيلي ها مي گويند، نخواهد شــد و ممكن 
اســت تعداد زيادي از مردم به شهرهاي ديگر 
مهاجــرت كنند. اين 2 نظر در كنار شــرايطي 
است كه همدان درحال حاضر با بحران افزايش 
قيمت هاي بي رويه مواجه است. وجود افزايش 
قيمت هــاي عجيب، فقط در يــك منطقه، بر 
بحران قيمــت در همدان صحــه مي گذارد. 
خانه هاي كلنگي در اســتادان تــا 48 ميليون 
تومان هم قيمت گذاري شده اند. چند روز پيش 
از قيمت متري 70 ميليــون تومان در يكي از 
آپارتمان هاي همين محلــه خبر دادند. چنين 
قيمت گذاري هايي آن هــم فقط در يك محله 
شــهر، نشانه هايي از بحران و يا كمبود مسكن 

در شهر است. 
شــواهد نشــان مي دهد كــه محدوديت هاي 
اعمال شــده در عباس آباد و گنجنامه موجب 
شــده تا قيمت باغات اين منطقــه هم باالي 
ميليارد باشد. كرمي يكي از شهروندان همداني 
مي گفــت: «2 ســال به دنبال يك بــاغ حدود 
500 ميليــون توماني در ايــن مناطق بودم اما 
باغ مناســبي پيدا نكردم، چون باغ و ويالهاي 
خوب همه باالي ميليارد بودند. با پولي كه دارم 
از زمســتان سال گذشته نه تنها در عباس آباد و 
گنجنامــه باغ نمي دهند كــه مناطق ديگر هم 
نمي توانم بخرم. مرداد سال 98 باغي در انتهاي 
شــهرك بهشــتي را متري 300 هــزار تومان 
مي دادند كه من نخريدم. چند روز پيش متوجه 
شدم كه باغ كناري آن متري 900 هزار تومان 
درحال معامله است. حاال با اين اوضاع ببينيد 

باغات گنجنامه چند ميليارد تومان شده اند!»
وجــود چنيــن قيمت هايي در جنوب شــهر 

ساخت وساز  محدوديت هاي  اعمال  و  همدان 
براي مردم عادي در اين مناطق موجب شد تا 

قيمت در مناطق ديگر هم باال بكشد. 
ساخت وســازها در حيــدره و روســتاهاي 
چسبيده به آن نشــان مي دهد كه اين قسمت 
از باغات شــهر هم درحال آماده شــدن براي 
رشد مجدد است. زيرا بسياري اعتقاد دارند كه 
اگر در عباس آباد و گنجنامه اجازه فعاليت هاي 
تجاري و اقتصادي داده نشود بايد مناطق ديگر 
را براي اين فعاليت ها آماده كرد. كشيده شدن 
مناطق تفريحي و حتي تجاري به اين سمت، 
گوياي آغاز رونقي مجدد در باغات محدوده 

غرب و جنوب غربي شهر است. 
اكنون همدان در اين قســمت ها و شــرق و 
جنوب شرقي با باغات محصور شده و طبيعتا 
نبايد اجازه ساخت وساز و بلندمرتبه سازي داده 
شــود. به دليل وجود اين شرايط، در يك دهه 
اخير كارشناسان انبوه سازي و بلندمرتبه سازي 
در شــمال شهر را پيشــنهاد داده اند. طبق نظر 
كارشناسان شهرسازي، تنها راه گسترش شهر 
و راهكار حل مشــكل زمين و مسكن با آغاز 
ساخت وســاز در اين قســمت از شــهر حل 
مي شــود و اگر مسئوالن امر، اين اقدام را آغاز 
نكنند همدان در آينده با بحران شديد قيمتي و 
كمبود مســكن و فضاي سبز و باغات مواجه 

مي شود.
به نظــر مي رســد به دليــل مقاومت هايي كه 
سرمايه گذاران و برخي سياستگذاران پيش از 
اين در پذيرش ساخت وســاز در شمال شهر 
داشتند، اكنون همدان با كمبود مسكن و گراني 
بيش از متوسط اســتان هاي ديگر مواجه شده 

است. 
 در چند ماه گذشــته افزايش قيمتي به مراتب 
باالتر از افزايش قيمت در سال هاي 96 تا اوايل 
98 در سراســر كشــور وجود داشته است اما 
ظاهرا چون پيش بيني ها حاكي از كمبود زمين 
مسكوني در شهر همدان است، افزايش قيمت 
در همدان با بحران جدي تري نسبت به ساير 

شهرها و استان ها مواجه است.
اگر آمارهاي مركز آمار، اتحاديه مسكن همدان 
و مسئوالن را درنظر نگيريم(زيرا قيمت مسكن 
در معامالت واقعي تر از آمار منتشرشده به نظر 
مي رســد) و فقط به گزارش هــاي مردمي و 
تحقيقــات ميداني خبرنــگار همدان پيام اتكا 
كنيم، مي توان گفت كه فقط از آبان ســال 98 
تا هفته گذشــته به طور ميانگين قيمت اغلب 
ملك ها دوبرابر شــده است. اما برخي ملك ها 
در برخي مناطــق با افزايش بيش از دوبرابري 
مواجه شــده اند. اين درحالي است كه برخي 

زمين ها و خانه ها حدود 1/5 برابر شده اند. 
اكنون همدان عالوه بر اينكه همپاي استان هاي 
ديگر و تورم با افزايش قيمت مســكن مواجه 
است با جو رواني حاكم نيز مواجه شده است. 
با افزايش قيمت ها بســياري از سرمايه گذاران 
خرد،  متوســط و بزرگ به دنبــال خريد زمين 
يا خانه كلنگي هســتند؛ زيرا از نظر برخي از 
آنها ممكن اســت كه به زودي با كمبود زمين 
براي ساخت وساز مواجه شوند. همين تفكر بر 
معامالت غالب شده و عالوه بر افزايش قيمت 
متناســب با تورم، قيمت زمين كمي جلوتر از 
واحدهاي آپارتماني درحال حركت اســت و 

مشتريان بيشتري هم دارد. 
اين 2 شرايط؛ يعني كمبود زمين در همدان و 
افزايش قيمت ملك در سراسر كشور وضعيت 

بحراني در همدان رقم زده است.
حاجي بابايي، نماينده مــردم همدان و فامنين 
در مجلس شوراي اسالمي كه ظاهرا با كمبود 
زميــن در همدان موافق اســت در واكنش به 
چگونگــي حل مشــكل مســكن در همدان 
مي گويد: همدان به ســمت جنوب توســط 
كوه بسته اســت و از اين پس گسترش شهر 
به سمت شــرق و شــمال خواهد بود. پاييز 
ســال 98 بود كه وي در جلسه اي، زمين هاي 
همدان به سمت فامنين و شهر فامنين را نقطه 
رونق در آينده مطرح كرد و گفت كه چون در 
همدان محدوديت زمين وجود دارد، بنابراين 

بسياري از سرمايه گذاري هاي تجاري در جاده 
همدان- فامنين و خريد ملك هاي مسكوني در 
شهر فامنين انجام مي شود و به زودي قيمت اين 
مناطق باال مي كشد. اما اسفند سال 98 بود كه 
در گفت وگو با خبرنــگار همدان پيام موضوع 

جديدي را مطرح كرد.
 وي در پاســخ به ســؤالي درباره اينكه براي 
شــهر همدان چه برنامه اي براي كنترل قيمت 
مســكن دارد؟ گفت: در كمتر از 10 سال در 
خضر ساخت وساز و بلندمرتبه سازي با حجم 
باال صورت مي گيرد. طوري مي شود كه نقشه 
جديدي براي خيابان ها و كوچه هاي اين منطقه 
طراحي مي شود و همه اهالي آنجا براي اينكه 
به پول بهتر و خانه بهتر برسند، خانه هاي خود 
را به ســرمايه گذاران و انبوه سازان مي فروشند 
و در مقابــل، يا واحــدي از همان آپارتمان ها 
تحويل مي گيرند و يا اگر كســي نخواســت 
داخــل آپارتمــان زندگي كند پولــش را بر 
روي زمين هاي پشــت خضر سرمايه گذاري 
مي كنــد. چــون آنجا هم به شــهرك تبديل 
مي شــود و مردم مي توانند در زمين هاي آن 
منطقه خانه هاي يك يا چندطبقه بســازند و 
زندگي كنند. در اين شــرايط شهر همدان به 
اين سمت كشيده مي شــود و مشكل كمبود 
زمين و افزايش بي رويه قيمت ها به اين شكل 

حل مي شود.
با همه اين احوال اكنــون وضعيت قيمت در 
شــهر همدان چندان مناســب نيست و به نظر 
مي رسد كه به دليل كمبود زمين و البته اتفاقات 
سراســري مانند كاهش ارزش پول، نوسانات 
نرخ ارز و رشد چشمگير شاخص بورس براى 
بازار مسكن مشكل  ساز خواهد بود و احتمال 
دارد كه قسمتي از نقدينگي اين بازارها به بازار 
مسكن تزريق شده و رشد محسوس قيمت را 
در ركود معامالت مسكن مشاهده كنيم. اما تا 
اقتصاد كشور پايدارى هاى مناسبى نداشته باشد 
شــاهد بهبود بازار مسكن در دوران پساكرونا 

نخواهيم بود.

سرانجام مسكن از نگاه كارشناسى

 تا 10 سال آينده خاك در همدان پيدا نمي شود
■ حاجي بابايي: براي زمين هاي همدان برنامه داريم
■ فعاالن مسكن: همدان كمبود آب دارد در آينده بسياري از همداني ها مهاجرت مي كنند

شكل 1. پوستر شعار سال 2020 سازمان جهانى هواشناسى به نام اقليم و آب(هر قطره را بشمار – هر قطره شمردنى است)

شكل 2. مجموع بارش سال زراعى ايستگاه هواشناسى همدان(بارش سالجارى از ابتداى مهر تا 14 ارديبهشت 99 است)

اقليم و آب؛ شعار سال 2020 سازمان جهانى هواشناسى
اين شعار به شرايط حال اقليم و آب استان همدان بسيار نزديك است (شكل 2) 
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بوندسليگا از شنبه آغاز مى شود
 رقابت هاى فوتبال قهرمانى باشــگاه هاى آلمان از روز شــنبه 24 

ارديبهشت ماه آغاز مى شود.
پس از آنكه ويروس كوويد 19 تمام كشــورهاى جهان را درنورديد، 
تمام رقابت هاى ورزشى را به تعطيلى كشاند و چراغ ورزش خاموش 

شد.
فدراســيون آلمان با دريافت مجوز از سوى دولت اين كشور پس از 
2 ماه تعطيلى، از روز شنبه رقابت هاى بوندسليگا را آغاز خواهد كرد 
و اين در شــرايطى است كه هنوز شــعله هاى اين ويروس در آلمان 

فروكش نكرده  است.
از ليگ هاى ايتاليا، اسپانيا وانگليس نيز خبر مى رسد كه فدراسيون اين 
كشورها در تالش هستند تا با كسب مجوز از دولت، ليگ هاى خود را 
دنبال كنند. 4 كشور انگليس، ايتاليا، اسپانيا و آلمان بيشترين مبتاليان به 
كرونا را در اروپا دارند. كشــورهاى فرانسه و هلند پرونده رقابت هاى 

خود را نيمه تمام بستند.
آلمانى ها از شــنبه هفته آينده بوندسليگا را با رعايت قواعد بهداشتى 

برگزار مى كند.
برنامه كامل اين هفته بوندسليگا

 شنبه 27 ارديبهشت 1399»
آگزبورگ ......................................................................... وولفسبورگ
دورتموند ................................................................................... شالكه
دوسلدورف .......................................................................... پادربورن
 اليپزيش .............................................................................. فرايبورگ
هافن هايم ............................................................................ هرتابرلين
فرانكفورت ................................................................. مونشن گالدباخ

يكشنبه 28 ارديبهشت 1399»
كلن .......................................................................................... ماينتس
يونيون برلين ..................................................................... بايرن مونيخ

دوشنبه 29 ارديبهشت 1399»
وردربرمن ........................................................................ بايرلوركوزن

در فوتبال آلمان بايرن مونيخ با 55 امتياز صدر نشين است و دورتموند 
با 51 امتياز و اليپزيش با 50 امتياز دوم و سوم هستند.

مهاجم بلژيكى در 2 راهى مادريد يا پاريس
 دريس مرتنز مهاجم باتجربه تيــم ملى فوتبال بلژيك در 2 راهى 

حضور در اتلتيكومادريد يا پارى سن ژرمن قرار دارد.
اين مهاجم كه اكنون 32 سال دارد، در سال 2013 و پس از درخشش 
با پيراهن آيندهوون به ناپولى پيوســت و دوران خوبى در ســرى آ 

داشت.
اكنون زمان آن فرا رسيده تا مرتنز پس از 7 سال حضور در ناپولى اين 
تيم را ترك كند و خودش نيز مســأله فوق را به اطالع ســران باشگاه 

رسانده است.
در حالى كه به نظر نمى رسيد باشگاه هاى بزرگ اروپا عالقه اى به خريد 
اين مهاجم باتجربه داشــته باشند، اما اتلتيكومادريد و پارى سن ژرمن 

تالش خود براى جذب وى آغاز كرده اند.

نوير بايد شماره يك بايرن باشد
 ســنگربان ســابق تيم ملى فوتبال آلمان بر اين باور است كه بايد 
هرچه ســريعتر قرارداد نوير تمديد شود و او چند فصل ديگر شماره 

يك بايرن باشد.
بــه گزارش كيكر، مانوئل نوير با باشــگاه بايــرن مونيخ براى تمديد 
قراردادش به مشكل خورده است. نوير خواستار تمديد قرارداد 4 ساله با 
بايرن است اما باواريايى ها كه يك سنگربان جوان و آينده دار به نام الكساندر 

نوبل را جذب كرده اند، خواستار تمديد 2 ساله با نوير هستند.
ســپ ماير سنگربان سابق تيم ملى فوتبال آلمان كه سابقه قهرمانى در 
جام جهانى 1974 را در كارنامه دارد، گفت: اين طبيعى است كه نوير 
خواستار تمديد طوالنى مدت قراردادش باشد. او 34 سال سن دارد اما 
همچنان از بهترين دروازه بان هاى اروپا است و اين شايستگى را دارد 

كه چند سال ديگر شماره يك باشد.

كشف 2 مورد ابتالى به كرونا در تيم آلمانى
 باشگاه دينامو درسدن كه در ليگ دسته نخست آلمان بازى مى كند 
از كشف 2 مورد ابتالى به ويروس كرونا در بين بازيكنان اين تيم خبر 

داد و همين سبب شد تا همه تيم در قرنطينه قرار گيرد.
به گزارش كيكر، ســرانجام پس از تعطيلى 2 ماهه فوتبال در آلمان، با 
موافقت دولت قرار است كه فوتبال در بوندسليگا و ليگ دسته نخست 

از هفته آينده آغاز شود.
باشگاه دينامو درســدن كه در ليگ دسته نخست آلمان بازى مى كند، 
اعالم كرد كه 2 بازيكن اين تيم به ويروس كرونا مبتال شــده اند و به 

همين دليل كل تيم به مدت 14 روز قرنطينه خواهند شد.

 مارادونا پيراهن جام جهانى 86 را حراج كرد
 ديگو مارادونا پيراهنى كه از جام جهانى 1986 در اختيار داشــت، 
را براى امور خيريه حراج كرد. به گزارش فارس، مارادونا كه در جام 
جهانى 1986 مكزيك با تيم كشورش قهرمان شد، حركتى در جهت 

كمك به امور بيماران كرونايى كرد.
وى پس از اين كه ديد در كشورش برخى نيازمندان به دليل كرونا در 
تأمين غذا با مشكل مواجه شده اند، پيراهنى را كه از جام جهانى 86 در 
اختيار داشت و متعلق به خودش بود، به حراج گذاشت. طبق گزارش 
سايت ال كورو، اســطوره فوتبال آرژانتين و جهان اميدوار است اين 
پيراهن به باالترين رقم واگذار شود تا با عوايد آن، بخشى از نيازهاى 

كسانى كه از كوويد 19 در كشورش لطمه خورده اند، برطرف شود.

ممنوعيت جذب بازيكن خارجى سرخابى ها
 تيم هاى استقالل و پرسپوليس از جذب بازيكنان و مربيان خارجى 

منع شدند.
به گزارش ايسنا، معاون توسعه ورزش قهرمانى و حرفه اى وزير ورزش 
و جوانان اعالم كرد كه تا اطالع ثانوى جذب بازيكن و مربى خارجى 

براى 2 باشگاه استقالل و پرسپوليس تهران به طور كلى ممنوع است.
مهــدى على نژاد افــزود: البته بازيكنان و مربيانى كــه از پيش جذب 

شده اند، مى توانند به فعاليت خود در اين 2 باشگاه ادامه دهند.
اين محدوديت درحال حاضر در شــرايطى شامل حال 2 تيم پرطرفدار 
پايتخت شــده است كه سرخابى ها تا اينجاى كار با مشكالت مختلفى 
در جذب و پرداخت دستمزد بازيكنان و مربيان خارجى خود روبه رو 

هستند.

اعالم شرايط جديد ميزبانى 
جام ملت هاى 2027

 شرايط جديد AFC براى ميزبانى از جام ملت هاى آسياى 2027 
اعالم مى شود.

به گزارش ايلنا، نشريه «الرياضيه» عربستان خبر داد: فدراسيون فوتبال 
اين كشور روز گذشته با اعضاى خود جلسه اى برگزار كرد تا ميزبانى 

امارات و چين در جام ملت هاى آسيا 2019 و 2023 را بررسى كنند.
مهم ترين نكته در گزارش اين رسانه سعودى، اعالم زمان شرايط جديد 
ميزبانى از ســوى كنفدراسيون فوتبال آســيا بود. اين رسانه خبر داد 
AFC در ماه جوالى(تيرماه) شرايط جديد ميزبانى براى اين رقابت ها 

را اعالم مى كند تا كشورهاى نامزد به بررسى اين شرايط بپردازند.
فدراســيون فوتبال ايران هم چندى پيش بــراى ميزبانى اين رقابت ها 

اعالم آمادگى كرد.

قرعه كشى غيرحضورى فوتبال نوجوانان آسيا
 مراسم قرعه كشى مسابقات فوتبال قهرمانى نوجوانان آسيا به صورت 

غيرحضورى برگزار خواهد شد.
به گزارش ايلنا، مراسم قرعه كشى مسابقات فوتبال قهرمانى نوجوانان 
آسيا به صورت غيرحضورى و از طريق ارتباط مستقيم تصويرى برگزار 

خواهد شد.
 اين مراســم كه پيش از اين اعالم شــده بود در نيمه ماه ژوئن برگزار 
خواهد شــد، روز هجدهم ايــن ماه(29 خردادمــاه) در مالزى انجام 
مى شود و 16 تيم حاضر در مسابقات از جمله نوجوانان ايران حريفان 

خود را در 4 گروه 4 تيمى خواهند شناخت.
رقابت هاى فوتبال قهرمانى نوجوانان آسيا از 16 سپتامبر(26 شهريور) 

در بحرين آغاز خواهد شد.

17 مرداد آغاز ليگ قهرمانان اروپا
 ديدارهــاى باقى مانده ليگ قهرمانان اروپا از اوايل اگوســت آغاز 

مى شود.
به گزارش آس، رئيس باشــگاه ليون فرانســه زمان از سرگيرى ليگ 
قهرمانان اروپا را اعالم كرد. ژان ميشــل اوال گفت: بازى برگشت برابر 
يوونتوس در مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان هفتم آگوست(17 

مرداد) در تورين پشت درهاى بسته برگزار مى شود.
ليگ قهرمانان اروپا در مرحله يك هشــتم نهايى متوقف شــد. ديدار 
برگشت تيم هاى يوونتوس با ليون، منچسترسيتى با رئال مادريد، بايرن 
با چلسى و بارسلونا با ناپولى باقى مانده است. تاكنون تيم هاى آتاالنتا، 
اليپزيگ، اتلتيكومادريد و پارى سن ژرمن به يك چهارم نهايى صعود 

كردند.

تكواندو استان تعطيلى معنا ندارد
 با توجه به شــيوع بيمارى كرونا و تعطيلى باشگاه ها، تعميرات و 
بازسازى خانه تكواندو استان همدان در دستور كار دبير هيأت تكواندو 

استان قرار گرفت.
با توجه به تعطيلى باشگاه هاى ورزشى، هيأت تكواندو استان، بهترين 
زمان را براى انجام بازسازى و نوسازى خانه تكواندو استان دانست تا 

براى آغازى اميدوارانه تر در سال 1399 باشد. 
دبير هيأت تكواندو اســتان با اعالم ايــن مطلب گفت: براى رقابت با 
استان هاى مدعى نيازمند زيرساخت مناسب هستيم و باتوجه به تعطيلى 
باشگاه ها در شــرايط كرونا الزم دانستيم تا از اين زمان به نحو درستى 
اســتفاده كنيم و به بازســازى و تعميرات خانه تكواندو استان همدان 

بپردازيم 
ولى ا... شــعبانى افزود: تكواندو استان همدان با قدرت و جديت سال 

1399 را پيگيرى مى كند.
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پيشخوان

بازسازى سالن ورزشى امام على(ع) 
در فامنين

 با حمايت هاى فرماندار شهرستان و مديركل ورزش و جوانان استان 
همدان، بازســازى و تعمير سالن ورزشــى امام على(ع) در شهرستان 

فامنين آغاز شد.
رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان فامنين با اعالم اين مطلب گفت: 

بــا توجه به اينكه يكى از چالش هاى بــزرگ ورزش و جوانان در امر 
نگهدارى اماكن و سالن هاى ورزشى، بازسازى و تعمير فضاهايى است 
كه بى وقفه مورد استفاده قرار مى گيرد و به طبع دچار مشكالت عديده اى 

هم مى شود.
حســين قراگوزلو ادامه داد: همزمان با شــيوع ويروس كرونا به منظور 
استفاده حداكثرى از فرصت به وجود آمده در تعطيلى اماكن ورزشى با 
حمايت هاى فرماندارشهرستان فامنين و مديركل ورزش و جوانان استان 
همدان، با جذب اعتبار مناسب تعمير اماكن ورزشى، بازسازى و تعمير 
سالن ورزشى امام على(ع) را در شهرستان فامنين با اعتبارى بالغ بر400

ميليون ريال آغاز كرديم. 
گفتنى است اين سالن به عنوان تنها سالن ورزشى سقف بلند شهرستان، 
به دليل كفپوش نامناســب و امكانات ورزشــى بســيار پايين سال هاى 
گذشته با نارضايتى ورزشكاران همراه بود كه خوشبختانه در سالجارى 
با حمايت هاى فرماندار شهرســتان فامنين و مديركل ورزش و جوانان 
استان همدان از ورزش شهرستان فامنين، اقداماتى ازجمله: بازسازى و 
تعميرات اساسى كفپوش ســالن، رنگ آميزى سالن، ايمن سازى ديوار 
و ستون هاى پيرامونى، تعويض سردر ســالن، تجهيز نمازخانه، خريد 

تجهيزات ورزشى و... قسمتى انجام شده و بخشى درحال اجرا است.

عمو نصى مشاور 
سعادتمند مى شود

 نصــرا... عبداللهى احتماال مشــاور 
مديرعامل باشگاه  استقالل مى شود.

به گزارش مهر، احتمــال اينكه نصرا... 
عبداللهى پيشكســوت باشگاه استقالل 
به عنوان مشــاور مديرعامل به اين تيم 

بازگردد زياد است.
نصرا... عبداللهى بازيكن تيم استقالل در 
دهه 50 كه در دهه 70 به عنوان سرمربى 
روى نيمكت آبى پوشان نشست و پس 
از آن ســال هاى زيادى نقش سرپرست 
را در ايــن تيم ايفا مى كــرد، به احتمال 
زياد اينبار در نقش مشاور مديرعامل در 
تيم فوتبال بزرگساالن باشگاه به اين تيم 

بازخواهد گشت.

بخشى از مطالبات دياباته 
پرداخت شد

 با اعالم باشــگاه استقالل، بخشى از 
مطالبات «شــيخ دياباته » به حساب اين 

بازيكن واريز شد.
چنــد روز پيش وكيل شــيخ دياباته با 
اخطار رســمى به باشــگاه تهديد كرد 
بازيكن  ايــن  مطالبات  درصورتى كــه 
پرداخت نشــود از طريق فيفا  نسبت به 
فســخ قرارداد موكلش اقدامات الزم را 

انجام خواهد داد.
روز گذشــته باشگاه استقالل اعالم كرد 
با تأمين منابع مالى مورد نياز، بخشــى 
از مطالبات شــيخ دياباته از طريق يك 
صرافى در كشور امارات به حساب اين 

بازيكن واريز شد.

دروگبا بهترين مهاجم
20 سال اخير ليگ فرانسه

 ستاره ســابق مارســى با پشت سر 
گذاشتن ســتاره هايى مثل ابراهيموويچ 
و كاوانى به عنــوان بهترين مهاجم ليگ 
فرانسه در قرن بيست ويكم انتخاب شد.

به گزارش اســكاى اســپورت، سايت 
رسمى ليگ فرانسه نظرسنجى را درباره 
بهترين مهاجم اين ليگ در 20 سال اخير 
انجام داد. در اين نظرسنجى بيش از 40 
هزار نفر شركت كردند و ديديه دروگبا 
با كسب 51 درصد آرا به عنوان بهترين 
مهاجم ليگ فرانسه در قرن اخير انتخاب 

شد.
در اين نظرســنجى زالتان ابراهيموويچ 
مهاجم سابق پارى ســن ژرمن در رده 

دوم قرار گرفت.

كرونا در كره حريف 
فوتبال نمى شود 

 تيم فوتبال اولســان با شكست 4 بر 
صفر سانگجو ســانمو به طور موقت به 
صدر جدول رده بندى «كى ليگ» صعود 
كرد. هفته نخست رقابت هاى ليگ كره 
جنوبى موســوم به كى ليــگ در كوران 
كرونا با انجام 3 ديدار پيگيرى شــد كه 
در مهم ترين بازى، تيم اولسان هيونداى 
با نتيجه 4 بر صفر از سد سانگجو سانمو 
گذشت و به طور موقت به صدر جدول 

صعود كرد.
گوانگجو در خانه با حساب 2 بر صفر 
در برابر سئونگنام شكست را پذيرفت و 
در ديگر بازى نيز اينچئون و دائگو بدون 

گل مساوى به پايان رسيد.
مســابقات در كــره بــدون حضــور 
تماشــاگران و با رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى برگزار مى شود.

تست كروناى ريبرى 
منفى شد

 تســت كروناى هافبك سرشــناس 
فيورنتينا پيش از آغاز تمرينات گروهى 

منفى اعالم شد.
به گزارش ســايت «كالچــو مركاتو» 
فرانسوى  ستاره  ريبرى،  فرانك  ايتاليا، 
فيورنيتيا روز گذشــته پس از دورى 2 
ماهه، براى بازگشت به تمرينات تست 

كرونا داد.
پــس از انجــام آزمايش هــاى الزم، 
مشخص شــد اين بازيكن سالم است 
و اثــرى از ويــروس كرونا در بدنش 
نيست. سازمان ليگ فوتبال ايتاليا تمام 
تيم هــا را ملزم كرده تــا پيش از آغاز 
بازيكنانش  از  كرونا  آزمايش  تمرينات 

بگيرد.

 وزارت ورزش بــا آغــاز فعاليت هايــى 
نظير درخواســت كمك از وزارت اطالعات 
 و ممنوعيــت جذب مربى و بازيكن خارجى 
در ســرخ آبى هاى پايتخت، قدم مهمى در راه 
مبارزه با داللى در فوتبال برداشته است. قدمى 
كه با پيشينه پرچالش داللى و واسطه گرى در 
فوتبال نيازمند راهبردى اساسى و مستمر براى 

گندزدايى از فوتبال است.
به گزارش ايســنا، چنــد روز پيش وزارت 
ورزش و جوانان هرچنــد خيلى دير، اما در 
نامه اى به وزارت اطالعات خواستار برخورد 
جدى اين نهاد با واسطه ها و دالالن غيررسمى 
ورزش و به ويژه فوتبال شــده است. پس از 
اينكار به گفته مهدى على نژاد، اين وزارتخانه 
جذب بازيكن و مربى خارجى را در 2 باشگاه 
استقالل و پرسپوليس را ممنوع اعالم كرد تا از 
اين طريق، قدم هايى براى پايان دادن به نقش 

فسادزاى دالالن در فوتبال بردارد.
در همه جــاى دنيا مدير برنامه هــا يا همان 
ايجنت ها به صورت رســمى فعاليت مى كنند 
و با ارتباطاتى كه دارنــد، كمك مى كنند هم 
باشــگاه ها بازيكنان مدنظر خود را به خدمت 
بگيرنــد و هم بازيكنان با باشــگاه ها قرارداد 
همــكارى ببندند. بيان اين نكته از اين جهت 
بود كه بدانيــم پديده اى به نام واســطه گرى 
در فوتبال حرفه اى امرى الينفك محســوب 
مى شــود اما مســأله زمانى به بحران تبديل 
مى شــود كه برخى مربيان و مديران باشگاه ها 
هم وارد گود واسطه گرى شده  و با ارتباطات 
ناســالم اما تعيين كننده تصميمــات آلوده را 

اجرايى مى كنند.
قطعا اگر وزارت اطالعات بررسى هاى جامعى 
انجام دهد، دست هايى در باشگاه ها از پشت 
پرده خارج مى شوند كه در سال هاى متمادى 
به واسطه فعاليت هايى كه انجام دادند، پول هاى 
زيادى را به جيب زده اند. در اين ســال ها به 
كمك ايــن افراد بازيكنان زيادى چه با مليت 

ايرانى و چه خارجــى بوده اند كه بدون ارائه 
كيفيت فنى مطلوب، قرارداد ســنگينى منعقد 
كردند و عالوه بر منتفع شدن خود، سودهاى 
كالنى را به واســطه ها درون و بيرون باشگاه 

رسانده اند. 
نكته مهم و بســيار بااهميت ماجرا آنجاست 
كه وقتى به ســراغ برخى مربيان با سابقه ليگ 
برتــر مى رويم تا از تجارب خود در اين ميان 
ســخن بگويند، گاهى به دليل ترســى كه از 
مافياى دالالن دارنــد، حاضر به گفت وگو و 
بيان شــواهد خود نيستند. اين موضوع نشان 
مى دهد شــبكه داللى در فوتبــال ايران چه 
قدرتى دارد و چگونه بر اين صنعت پر درآمد 

سلطنت مى كند.
با اين حال به ســراغ يكى از مربيان با ســابقه 
فوتبــال ايران رفتيم كه از مشــاهدات خود، 
رواياتى بــراى ما بيان كند. او كه خواســت 
نامش فاش نشــود، در اين گفت وگو نكات 
بسيار جالبى به زبان آورد كه از حقايق پشت 

پرده فوتبال ايران محسوب مى شود.
اين مربــى در ابتــداى صحبت هــاى خود 
مى گويد: مافياى فوتبال بسيار قدرتمند است. 
اگر كسى از دست هاى پشت پرده آنها سخن 
بگويد، با اســتفاده از افرادى كــه در اختيار 
دارند، نابودش مى كنند. ما نمى توانيم به راحتى 
روبه روى خبرنگاران بنشــينيم و از كارهايى 
كه آنها مى كنند صحبت كنيم. چند سال پيش 
مصاحبه هاى خود درباره اين مسائل نكاتى را 
مطرح كردم كه سريع موج رسانه اى عليه من 
به راه انداختند و اتهامات واهى به من زدند. در 
اين ميان اگر كسى هم جرأت صحبت داشته 

باشد، بايد فوتبال را كنار بگذارد. 
او در ادامــه صحبت هــاى خود بــه 3 گروه 
داللى اشــاره مى كند و ادامــه مى دهد: اين 3

گــروه كل مافياى داللى فوتبــال ايران را در 
اختيار دارند. آنها به راحتى بازيكنان خارجى 
و داخلى خود را به تيم ها تزريق مى كنند و با 

قراردادهاى سنگينى كه منعقد مى كنند، درآمد 
خوبــى را به جيب مى زنند. اين گروها گاهى 
از ارتباطات رسانه اى هم برخوردارند كه براى 

نقل وانتقاالت به كمك شان مى روند.
روش كار هم بسيار ســاده است. در ابتدا با 
مديران تازه بر مسند مديريت نشسته، ارتباط 
مى گيرند و سعى مى كنند آنها را مجاب كنند 
كه قصد كمك دارند. وقتى مدير اعتماد كرد، 
موج رســانه اى حمايت بــه راه مى اندازند تا 
حســن نيت خود را به اثبات برسانند. پس از 
آن از طريق يك فرد ناشناس، بازيكن يا مربى 
موردنظر خــود را به آن مدير معرفى مى كنند 
و وقتى مدير براى جذب آن مربى يا بازيكن 
دچار ترديد شــد، با مشورت هاى خود سعى 
مى كنند كار نقل وانتقال را به سرانجام برسانند 
تا درآمد خوبى از قرارداد منعقد شــده كسب 

كنند. 
وى همچنين تصريح مى كند: متأســفانه وقتى 
سرنخ ارتباطات اين گروه ها را دنبال مى كنيم، به 
افرادى مى رسيم كه به واسطه منصبى كه دارند، 
از قــدرت خود براى حمايــت از اين گروه ها 
استفاده مى كنند. اگر قرار باشد ريشه فعاليت اين 
گروهاى مافيايى خشك شود، بايد سعى كنيم از 
كسانى كه آن ها را مورد حمايت قرار مى دهند 

آغاز كنيم تا اينگونه قدم مؤثرى برداشته شود.
اين مربى در ادامه در پاســخ به اين سؤال كه 
چرا براى خطاب قــراردادن دالالل فوتبال از 
كلمه «گروه» استفاده مى كند، گفت: اين ها همه 
گروهى فعاليت مى كنند. يك نفر نمى تواند به 
اين سادگى ها قدمى بردارد. آن ها با هم فعاليت 
مى كنند و هر گروه را هم يك نفر كه در بين 
اهالى فوتبال شناخته شده است اداره مى كند. 
متأسفانه نكته بســيار آزاردهنده آنجاست كه 
اين افراد آنقدر در باشگاه ها و تيم ها نفوذ پيدا 
كرده اند كه مدير آن باشــگاه اگر بخواهد هم 
نمى تواند قدمى براى پاكسازى باشگاه تحت 

مديريتش بردارد.

 هيأت نابينايــان و كم بينايــان، از جمله 
هيأت هاى ورزشى استان است كه با مشكالت 

مالى فراوان دست وپنجه نرم مى كند.
رئيــس هيأت نابينايان و كم بينايان اســتان با 
اعالم اين مطلب به مهر گفت: هيأت نابينايان و 
كم بينايان استان يكى از مظلوم ترين هيأت هاى 
ورزشى استان همدان است. متأسفانه توجه به 
اين رشــته در همدان كم است و در سال 98 
تنها 9 ميليون تومان در ابتداى سال به ما كمك 

شد و ديگر خبرى از حمايت نبود.
سميه سهيلى افزود: برخى هيأت هاى ورزشى 
نورچشــمى هســتند اما هيأت هايى مانند ما 
بسيار مظلوم هستند و به ديد يك بار اضافى 

بر دستگاه ورزش به آنها نگاه مى شود.
وى با اشاره به بدهى هاى اين هيأت ورزشى 
گفت: در اســفند 98 با اعالم ستاد ملى كرونا 
سالن هاى ورزشى تعطيل شد و مجبور شدم 
براى عيدى و حقوق 2 نگهبان سالن ورزشى 
هيــأت نزديك به 7 ميليون تومان قرض كنم، 
زيرا باالخره 11 ماه زحمت كشــيده بودند و 

نمى شد اين مسأله ناديده گرفته شود.
سهيلى با بيان اينكه بيش از 11 ميليون تومان 
به آژانس ها بدهى داريــم، گفت: با توجه به 

ســاير بدهى ها از جمله حقوق مربيان، خريد 
لباس و اجاره سالن، مجموع بدهى هاى هيأت 

نزديك به 70 ميليون تومان است.
وى با بيان اينكه بخشــش اجاره سالن كمك 
چندانــى به مــا نمى كند، بيان كــرد: تمامى 
درآمدهاى ما صفر شــده است، اما همچنان 
هزينه هــا و بدهى هــا وجــود دارد و حتى 
تيم هايى كه در اســفند ســالن ورزشى ما را 
اجاره كــرده بودند در حال حاضــر خواهان 

بازگشت مبالغ خود هستند.
رئيس هيــأت نابينايان و كم بينايان اســتان 
عنــوان كــرد: حتى يك ريــال كمك مالى 
در پايان ســال 98 براى هيــأت نابينايان و 
درحالى كه  نشــده  واريز  اســتان  كم بينايان 
شرايط ورزشكاران ما بسيار خاص است و 
حداقــل ماهيانه 4 ميليون تومان هزينه اياب 

و ذهاب پرداخت مى كنيم.
وى با بيــان اينكه بايد تفــاوت زيادى براى 
ورزشــكاران خاص وجود داشــته باشــد، 
گفــت: هيــأت نابينايان و كم بينايان اســتان 
همدان تفاوت بسيارى با ساير رشته ها دارد، 
زيرا تك رشته اى هســتند اما ما چندين رشته 
ورزشــى از جمله دووميدانى، شطرنج، شنا، 

پاورليفتينگ، پرس ســينه و گل بال را پوشش 
مى دهيم.

سهيلى با بيان اينكه درآمد آنچنانى هم نداريم، 
گفت: يك ســالن ورزشــى در اختيار هيأت 
اســت كه با توجه به هزينــه آب، برق و گاز 
و هزينه هاى نگهــدارى درآمد آنچنانى براى 

گذران امور هيأت باقى نمى ماند.
وى خاطرنشان كرد: همچنين در سال 98 
به حدى ســانس هاى ما از طريق اداره كل 
بــه رايگان در اختيار افــراد مختلف قرار 
گرفــت كه آن حداقل درآمدها هم كاهش 

كرد. پيدا 
سهيلى با بيان اينكه ورزشكاران نابينا و كم بينا 
بسيار مظلوم هستند، گفت: متأسفانه مديران 
ورزشــى ما اصًال توجهى به ورزش اين قشر 
ندارند و مديركل ورزش و جوانان اســتان، 
هيأت ورزشى ما را فراموش كرده و هيچ گونه 

حمايتى از ما انجام نمى دهد.
وى عنوان كرد: به دليل اينكه شــرايط خاص 
ورزشــكاران ما ســبب شــده تا رســانه ها، 
مطبوعات و صداوسيما كمتر به آن توجه كنند 
مسئوالن دســتگاه ورزش نيز توجهى به اين 

هيأت ورزشى ندارند.

مشكالت مالى بزرگ ترين دغدغه 
هيأت نابينايان استان

روايتى تكان  دهنده اما واقعى از داللى در فوتبال

آگهي حصر وراثت
آقاى سيف اله صفرى داراى شــماره شناسنامه  585 به شرح دادخواست به 
كالسه 66/99/112 از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان اسكندر وطنى هويدا  به شماره شناسنامه  410 در 
تاريخ 91/04/12 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى منحصر اســت به: 1- مقبول بهرامى فرزند يوسف متولد 1313 به 
شماره شناســنامه 689 همســر متوفى 2-حجت اله صفرى صفرى فرزند 
اســكندر متولد1335 به شماره شناســنامه 584 فرزند متوفى 3-سيف اله 
صفرى فرزند اسكندر متولد1336 به شــماره شناسنامه 585 فرزند متوفى 
4-فاطمه وطنى هويدا فرزند اسكندر متولد1341 به شماره شناسنامه 1137 
فرزند متوفى 5-لطف اله وطنى هويدا فرزند اســكندر متولد1343 به شماره 
شناسنامه 22 فرزند متوفى 6-امير وطنى هويدا فرزند اسكندر متولد1352 
به شماره شناسنامه 19984 فرزند متوفى 7-رقيه وطنى هويدا فرزند اسكندر 
متولد1359 به شماره شناسنامه 2044 فرزند متوفى 8-فيض اله وطنى هويدا 
فرزند اســكندر متولد1349 به شماره شناسنامه 1442 فرزند متوفى اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 79)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين
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باباطاهر

معاون شهردار همدان خبر داد:
كاشت گونه هاى كم آب بر گل با 
هدف توسعه فضاى سبز شهرى 

در همدان
 معاون خدمات شهرى شهردار همدان از كاشت 
گونه هاى كم آب بر گل و گياه با هدف توسعه فضاى 

سبز شهرى در همدان خبر داد.
وحيــد على ضمير در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه 
اهميت به توســعه فضاهاى سبز شــهرى به منظور 
زيباســازى ســيماى بصرى شــهر، كاهش اثرات 
توســعه  و  زيســت محيطى  آلودگى هاى  نامطلوب 
درختكارى و ايجاد فضاى ســبز شهرى از مهم ترين 
راهبردهاى مجموعه مديريت شهرى همدان است، 
گفت: شــهردارى در راستاى بهبود منظر شهرى و با 
هدف ايجاد محيط شهرى مناسب و زيبا براى نشاط 
شــهروندان نسبت به كاشــت نهال و درختچه هاى 

تزئينى در سطح شهر اقدام كرده است.
وى گفت: هم اكنون عمليات واكارى گل هاى فصلى 
بهاره در دســتور كار قرار گرفته و عمليات كاشت 
گل هاى تابستانه با تنوع گونه اى شامل اطلسى، شاه 
پسند، جعفرى، آليســوم، كوكب، رعنا زيبا و ساير 
گونه ها كه در مقابل گرما مقاومت بيشــترى دارند از 
اوايل خردادماه در سطح بلوارها، ميادين، پارك ها و 
بوستان هاى سطح شهر آغاز و تا اواسط تيرماه ادامه 

خواهد داشت.
على ضمير با اشــاره به كاشت گونه هاى كم آب در 
راستاى توسعه فضاى سبز شهرى، بيان كرد: اصالح 
الگوى كاشت و اتخاذ تدابير الزم براى جلوگيرى از 
مشكالت ناشى از كم آبى از مهم ترين اهداف حوزه 
فضاى سبز شهردارى به شمار مى رود و بر اين اساس 
نسبت به كاشت گونه هايى اقدام شده كه نياز كمترى 

به آب دارند.
وى همچنين از كاشــت گياهــان دارويى در فضاى 
ســبز شــهرى خبر داد و افزود: گياهان دارويى در 
سطح شهر همدان شــامل رزمارى، اسطوخودوس، 
هميشه بهار، مريم گلى، بنفشه، ختمى، زرشك، گل 
محمدى، الدن، شــاه پسند، گل مغربى و ميخك نيز 

كاشته شده است.

رئيس كميسيون نظارت و بازرسى 
شوراى شهر همدان:

مشاور طرح جامع همدان در ارائه 
طرحى بى نقص موفق نبوده است

 رئيس كميســيون نظارت، بازرسى و امور ادارى 
شوراى شهر همدان گفت: مشاور طرح جامع همدان 
تاكنــون در ارائه طرحى به موقع و بدون اشــكال به 

شوراى شهر همدان موفق نبوده است.
به گزارش مهر، ســيد مســعود عسگريان در جلسه 
مشــترك كميســيون هاى حقوقى و رســيدگى به 
شــكايات مردمى و شهرســازى معمارى شــوراى 
شــهر همدان كه پيرامون موضوع طرح ســاماندهى 
ورودى هاى شــهر و تعيين تكليف پرونده تعاونى 
مســكن مخابرات برگزار شــد، با اشــاره به اينكه 
اقدامات خوب معاونت شهرســازى شــوراى شهر 
همدان بر كسى پوشــيده نيست، گفت: به رغم اين، 
نگرانى اعضاى شــورا بر اين است كه مشاور طرح 
جامع نتوانسته تاكنون طرح را به موقع و بدون اشكال 

به شورا ارائه دهد.
عسگريان با بيان اينكه مشاور طرح جامع بايد تمامى 
جوانب را در تدوين طرح ديده باشــد، افزود: بايد 
ديد مشــاور طرح ورودى هاى شهر را با چه برنامه 
و پيشــنهادى ارائه خواهد داد كه قابليت اجرا داشته 
و صرفه و صالح مردم و مديريت شهرى نيز در آن 

گنجانده شده باشد.
وى تأكيــد كــرد: در طــرح جامــع بايــد طرح 
ورودى هاى شــهر را با ايــن رويكرد درنظر گيرد 
كه برخى كاربرى هاى انتفاعى به صورت شناور در 
اختيار مديريت شهرى قرار گيرد و به گونه اى باشد 
كه شــهردارى بتواند با مالــكان درباره چگونگى 
توافق تعريض و بازگشــايى معبر وردى هاى شهر 

اقدام كند.

رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى شهر همدان:
شيوه تبليغات محيطى شهر همدان

 نيازمند بازنگرى است
 رئيس كميسيون خدمات شــهرى شوراى شهر همدان شيوه 
تبليغات محيطــى همدان را نيازمند بازنگرى و تحول اساســى 

دانست.
به گزارش مهر، على فتحى در كميسيون خدمات شهرى حمل ونقل و 
ترافيك، محيط زيست و بهداشت شوراى شهر همدان افزود: تبليغات 
محيطى شهر همدان نسبت به 2 دهه گذشته تغييرات خوبى داشته اما 
اين تغييرات كافى نيســت و الزم است در ديگر نقاط سطح شهر نيز 

تبليغات صورت پذيرد.
فتحى با اشــاره به وجود تعداد اندك سازه هاى تبليغاتى در سطح 
شــهر، افزود: بايد در ديگر نقاط شــهر از ظرفيــت تبليغات بهره 
ببريم، زيرا اين موضوع سبب مى شود درآمد صنف كانون تبليغات 

نيز افزايش يابد.
وى با بيان اينكه حدود 10 سال است كه تغييرى در فضاهاى تبليغى 
شهر مشاهده نمى شود، يادآور شد: در اين مدت سازه اى به فضاهاى 
تبليغاتى اضافه نشــده درحالى كه قيمت ســازه هاى تبليغاتى همدان 
نسبت به ديگر شهرها باالست و مى توان گفت تقريباً با تهران برابرى 

مى كند.
فتحى با اشــاره به اينكه فضاى تبليغات محيطى شهر بايد بهتر شود، 
يادآور شد: با توجه به سابقه كهن شهر تاريخى همدان و داشتن عنوان 
پايتخت تاريخ و تمدن ايران زميــن و برگزارى رويدادهاى مختلف 
بين المللى در اين شــهر تاريخى الزم اســت در تبليغات محيطى اين 

شهر تحول اساسى انجام شود.
رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى شهر همدان همچنين كمك 
و مشــاوره فعاالن كانون هاى تبليغاتى به مديريت شــهرى در تحول 
تبليغــات محيطى را حائز اهميت دانســت و يادآور شــد: چنانچه 
فضاهاى تبليغات محيطى افزايش داشته باشد گردش مالى خوبى رخ 
مى دهد كه اين به تحول مالى در زمينه اقتصاد و زيبايى ســيما و منظر 

شهر منجر خواهد شد.
فتحى افزود: چنانچه تعداد ســازه هاى تبليغات محيطى ســطح شهر 
افزايــش يابد انگيزه اى بــراى رقابت كانون هــاى تبليغاتى نيز ايجاد 
مى شــود و حتى از سراسر كشور نيز مى توانند وارد رقابت شده و از 

اين فضاها استفاده كنند.
■ لزوم تغيير در نوع تبليغات

وى ادامه داد: متأسفانه چندين سال است كه چندين پايه بنر و تبليغات 
اندك در شــهر توريســتى و تاريخى همدان وجود دارد كه عالوه بر 

تعداد در نوع تبليغات هم تغييرى حاصل نشده است.
فتحى اظهار كرد: كانون هاى تبليغاتى كشور ما شايد از نظر فنى در امر 
تبليغات حرفه اى باشند اما در اجراى كار دچار نقص و كمبود هستند 
كه مى توان گفت شايد بيشترين دليل آن نبود مديريت خوب مديران 
دولتى اســت؛ زيرا تجربه نشان داده در برخى امور، بخش خصوصى 

بهتر عمل مى كند.
فتحــى افزود: در امر قرارداد تبليغاتى يا حمايت از ســرمايه گذار 
بايد آينده نگــر بود؛ زيرا تبليغات با گذشــت زمــان نتيجه بخش 

خواهد بود.
■ ضــرورت بهره گيــرى از روش هاى نويــن در تبليغات 

محيطى
رئيس شوراى شهر همدان هم در اين جلسه با اشاره به اعمال تخفيف 
ويژه و بخشودگى شورا و شهردارى به صنوف به دليل شيوع ويروس 
كرونا يادآور شــد: اين تخفيف ها شامل حال كانون هاى تبليغاتى نيز 
شده و درصورتى كه وضعيت ويروس كرونا تداوم داشته باشد اعمال 

تخفيف مجددا لحاظ خواهد شد.
گردان همچنين به نوع تبليغات محيطى شــهر اشــاره كرد و افزود: 
بايــد براى تحول در تبليغات محيطى از روش هاى نوين اســتفاده 

شود.
وى توجه به جانمايى مناســب در نصب سازه هاى تبليغاتى را حائز 
اهميت دانست و ادامه داد: متأسفانه تعدادى از سازه هاى تبليغاتى شهر 
در مكان هاى نامناســبى نصب و موجب مزاحمت شهروندان شده كه 

اين موضوع بايد مورد توجه باشد.
گــردان با بيان اينكــه تبليغات محيطى بايــد از لحاظ روحى و 
روانى و زيبايى ســيما و منظر شــهرى مورد توجه باشد، افزود: 
متأســفانه دچار روزمرگى شــده ايم و توجهى بــه اين موضوع 
نمى شــود و بر اين اســاس بايــد از روش هــاى تبليغات نوين 

شود. استفاده 
در ادامه اين جلســه نمايندگان كانون هاى تبليغاتى شــهر همدان به 
بيان مشــكالت خود پرداخت و خواســتار حمايت بيشتر از شورا و 
شــهردارى از اين كانون ها در امر قرارداد سازه هاى تبليغاتى و مقابله 

با كرونا شدند.
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■ حديث:
امام حسن (ع):

خداى متعال، ماه رمضان را به عنوان ميدانى براى مسابقه آفريدگانش آفريد تا به وسيله فرمان 
بُردارى از خدا، به سوى رضاى الهى سبقت بگيرند. گروهى پيش افتاده، برنده شدند و گروهى 

هم عقب مانده ، محروم گشتند. 
كتاب من ال يحضره الفقيه ج 2 ص 174 ح 2057

 درحالــى 29 ماه از تصميم ايجاد ســايت موزه 
درميدان مركزى همدان مى گذرد و همچنان گودالى 
در قلب شهرجاخوش كرده كه سرنوشت نامعلوم آن 
به طرح سؤال از شهردار همدان دامن زد و حال بايد 

منتظر پاسخ بود.
به گزارش مهر، هشتمين صحن شوراى شهر همدان 
در ســالجارى درحالى برگزار شــد كه شمارى از 
اعضاى شورا طرح ســؤال از شهردار را كليد زدند 
و همين اتفاق منجر به آن شــد كه تصورى مبنى بر 
فاصله بين اعضاى شــوراى شهر و شهردار همدان 

ايجاد شود.
ايــن اعضا بــا طرح 21 ســؤال آن هــم به صورت 
كتبى، خواهان پاســخگويى عباس صوفى نسبت به 
عملكردش شــدند؛ زيرا معتقدنــد ميلياردها تومان 
از بيت المــال به دليل تعلل در اجــراى مصوبات و 
پروژه هايى كه بارها بر اجراى آنها تأكيد شــده هدر 

رفته است.
كمى عقب تر مى رويم؛ 20 آبان ماه سال 96 عباس 
صوفى بــا 10 رأى از مجمــوع 11 رأى اعضاى 
شوراى اسالمى شــهر به عنوان شــهردار همدان 
انتخاب شــد و چندمــاه از حمايت قاطع اعضاى 
شــوراى شــهر بهره مند بود اما رفته رفته و پس از 
آنكه شاهد فاصله حرف تا عمل در اجراى برنامه 
شدند حمايت ها كم رنگ شــد تا اينكه حال بايد 
پس از گذشــت 2 سال و 7 ماه از شهردار بودنش 
جوابگــوى عملكردش در پاســخ به ســؤاالت 

منتخبان مردم در شوراى شهر همدان باشد.
شــهردار همدان در روزهــاى ابتدايــى قبول اين 
مسئوليت، ســاماندهى مناطق حاشيه شهر همدان، 
ايجاد فضاى ســبز در تمام نقاط شــهر، بازآفرينى 
ترافيك،  بهبــود  شــهرى،  هويت مندى  حوزه هاى 
گسترش شبكه حمل ونقل عمومى، انسان محور بودن 
توســعه و پروژه هاى عمرانى، ارتقاى ســطح كيفى 
زيســت محيطى، مديريت بحران، مديريت پسماند، 
رشــد و مشــاركت نهادهاى عمومى و خصوصى 
در پروژه هــا، تحقــق عدالت اجتماعــى و جلب 
مشاركت مردم و نيز ارتقاى جايگاه همدان و توسعه 

گردشگرى را به عنوان اهداف خود عنوان كرد.
تكميل پروژه تقاطع غيرهمســطح ســردار شــهيد 
همدانــى، پياده راه بلوار ارم، پاركينگ آقاجانى بيگ، 
تكميل پل غدير، خريدارى اتوبوس هاى جديد براى 
ناوگان اتوبوســرانى، اجراى ميدان بار جديد ميوه و 
تره بــار، موزه ميدان امــام(ره) و راه اندازى نرم افزار 
جامع شهرسازى، چند پروژه از ده ها پروژه اى است 
كــه عباس صوفى بارها بــر روى اجراى آنها مانور 
داده امــا همچنان خبرى از افتتــاح و يا تكميل آنها 
نيســت و حال از آنجاكه در اجراى اين وعده ها به 
اعتقاد كارشناسان موفق نبوده بايد جوابگوى افكار 

عمومى باشد.
البتــه طبق مــاده 83 قانون تشــكيالت وظايف و 
انتخابــات شــوراى اســالمى كشــور و انتخابات 
شهرداران حق ســؤال به اعضاى شوراى شهر داده 
شده و بر همين اســاس تعدادى از اعضاى شوراى 
شهر همدان با طرح اين 21 سؤال از شهردار همدان، 
خواهان پاسخگويى وى شده اند، به طورى كه شهردار 
همدان موظف است در مهلت 10 روزه پاسخگوى 

سؤاالت مطرح شده همراه با ارائه مستندات، باشد.
21 سؤال مطرح شده از شهردار همدان را كه بررسى 
مى كنيم به مواردى برمى خوريم كه خبرگزارى مهر 
نيز بارهــا در گزارش ها و گفت وگوهايى هدررفت 
بيت المال به واســطه تعطيلى آن طرح را متذكر شده 

است.
سؤال چهارم اعضاى شوراى شهر از عباس صوفى 
اينگونه طرح شده كه طبق پيشنهادهاى شهردارى در 
فهرست پروژه هاى عمرانى بودجه سنوات سال هاى 
96 و 97 به ترتيــب مبالغ يك ميليارد و 850 ميليون 
تومان و يك ميليــارد و 217 ميليون و 668 هزار و 
200 تومان اعتبار براى كمك به ساخت سايت موزه 
ميدان امام خمينى(ره) توســط شوراى اسالمى شهر 
تصويب و مقرر شــد شــهردارى نسبت به ساخت 
پروژه مذكور اقدام كند؛ اما متأســفانه در سال هاى 
فوق هيچ گونه هزينه اى بابت ساخت پروژه به عمل 
نيامده و در ســال 98 بــدون هماهنگى با شــورا 
اجراى آن از محل اعتبــارات دولت به اداره كل راه 
و شهرســازى محول شده كه با صرف نظر از اتالف 

وقت ايجادشــده ناشى از اجرا نشدن به موقع پروژه 
مذكور و تبعات سوءاجتماعى به وجود آمده به جهت 
اينكه پروژه در مكانى از فضاى معابر شهرى متعلق 
به شهردارى محصور شــده، بنابراين در اين ارتباط 

مى بايست به سؤال اتى پاسخگو باشيد.
موضوع سؤال طرح شده به گودال ايجادشده در مركز 
شــهر همدان اشاره دارد كه چندسالى است سوهان 
روح شهروندان شــده و هرگاه مسير شهروندان به 
ميدان امام خمينى(ره) همدان مى افتد ناخودآگاه اين 
سؤال در ذهن متبادر مى شود كه مگر قرار نبود اين 

پروژه تا رويداد همدان 2018 تكميل شود!
2 ســال و چند ماه پيش و آذرماه سال 96 در ادامه 
اجراى طرح پياده راه ســازى ميدان امام(ره) همدان 
و كشف اشــياى عتيقه در اين محل، تصميم بر آن 
شــد موزه اى در ميدان مركزى همدان ايجاد و آثار 
كشف شده در آن به نمايش درآيد و بر همين اساس 
مقرر شد آثار تاريخى كشف شده كه براى مرمت به 
آزمايشــگاه و كارگاه انتقال يافته بود پس از مرمت 
مجدد به ميدان امام بازگردانده و در سايت موزه اى 
كه تا پايان سال 96 اجرا و تكميل مى شد، نگهدارى 
شــوند اما هنوز هم كه هنوز است خبرى از ايجاد 

موزه نيست.
اظهار نظرات متعدد درباره وضعيت ايجادشــده در 
مركزى ترين نقطه شــهر همدان، ضرورت به نتيجه 

رساندن آن را بيش از هميشه متذكر مى شود.
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و مالى شوراى شهر 
همدان در همين باره با بيان اينكه 3 ســال از اجراى 
سايت موزه ميدان امام(ره) مى گذرد، گفت: شهردار 

همدان بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
■ سايت موزه پياده راه امام پيشرفتى نداشته 
و شهردار بايد در اين زمينه پاسخگو باشد

اكبر كاوسى اميد بر تعيين تكليف پروژه هاى نيمه تمام 
شــهر همدان تأكيد كرد و يادآور شد: حدود 3 سال 
اســت كه ســايت موزه پياده راه امــام (ره) در حال 
اجراســت؛ اما هنوز پيشرفتى نداشته و شهردار بايد 

در اين زمينه پاسخگو باشد.
رئيس شوراى شهر همدان نيز درباره وضعيت فعلى 
موزه ميدان امــام خمينى(ره) همدان عنوان كرد: در 
ابتدا اين پروژه از ســوى 3 دستگاه ميراث فرهنگى، 
راه و شهرسازى و شــهردارى همدان درحال اجرا 
بود، اما اكنون اين پروژه به شهردارى همدان واگذار 

شده است و بيشتر از 5 ماه كار ندارد.
كامــران گردان با بيان اين موضــوع اظهار كرد: اين 

پــروژه از اولويت هاى بودجه ســال 99 اســت و 
شهردارى همدان بايد كار ناتمام آن را هرچه زودتر 

به اتمام برساند.
رئيس مركز مطالعات شوراى شهر همدان نيز گفت: 
پس از اينكه پياده راه شــدن ميــدان امام خمينى(ره) 
همدان مدنظر قرار گرفت براى ايجاد آب نما نياز به 
انجام حفارى بود كه با كســب مجوزهاى قانونى از 
ميراث فرهنگى نسبت به اجراى اين عمل اقدام و در 
زمان حفارى ها يك سرى آثار و مدارك باستانى در 

محل حفارى ها مشاهده شد.
ابراهيم مولوى با بيان اينكه آثار به دست آمده شامل 
قبر، چاه، آسياب دستى، سفال و مواردى از اين قبيل 
بود، گفت: پس از ايــن اتفاق، تصميم تغيير كرد و 
مقرر شــد به جاى آب نما به واســطه اينكه همدان 
پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين است و نخستين 
مركز حكومتى و مدنيت در ايران محسوب مى شود، 
يك موزه در اين محل ايجاد شود تا يافته ها و اشيايى 
كه در هگمتانه، كوچه جراح ها و ميدان امام پيدا شده 
بود در آن موزه در معرض نمايش مردم قرار دهيم.

■ طــرح اوليه توســط مهندســان معمار 
شهردارى طراحى شد

وى با بيان اينكه توجيه هم اين بود كه كشورهاى 
اطراف ما، حــوزه خليج فارس، تركيه، آذربايجان 
آب نمــا و رقص نــور زياد دارند ولــى تاريخ و 
تمدنــى در آنجا وجود نــدارد و اين امتياز اكنون 
شامل همدان شده اســت، گفت: در همان زمان، 
طــرح اوليه آمــاده و توســط مهندســان معمار 

شهردارى طراحى شد.
رئيس مركز مطالعات شــوراى شهر همدان با بيان 
اينكه پــس از آن در مقطعى گودبــردارى انجام و 
پيمانكار پــروژه زيرنظر ميراث فرهنگى و مجموعه 
استاندارى دريافت شد، گفت: متأسفانه وقتى كارها 
مقدارى پيش رفت، كار را از مجموعه شــهردارى 

گرفتند و تحويل ميراث فرهنگى دادند.
وى با بيان اينكه نقشــه هايى كه ميراث فرهنگى و 
پيمانكار آن در محل اجرا كرد به صورتى بود كه بتنى 
در محل فونداســيون اجرا شد، گفت: متأسفانه پس 
از اينكه طرح را مجــدد از ميراث گرفته و تحويل 
شهردارى دادند باهم همخوانى نداشت كه درنهايت 
اســفندماه سال گذشته نقشــه هاى موجود را روى 
فونداسيون اجراشده بتنى كه واقعاً امكان جابه جايى 
آن نبود، فيكس كردند و قرار شــد عمليات اجرايى 

آغاز شود.

مولوى افزود: قرار شــد از محل پروژه هاى عمرانى 
2/5 ميليارد تومان، اداره كل راه و شهرســازى متقبل 
شــده هزينه كرده و موزه را تكميل كند كه تاكنون 

متأسفانه انجام نشده است.
رئيس مركز مطالعات شــوراى شــهر همــدان با 
درخواســت از مجموعه مديران اســتان و استاندار 
همدان و معاون عمرانى استاندارد همدان عنوان كرد: 
اگر واقعاً اداره كل راه و شهرســازى ميل و انگيزه اى 
براى اجــراى طرح نــدارد آن را بگيرند و تحويل 

شهردارى دهند.
وى با بيان اينكه ميدان امام، فضاى شهرى و متعلق 
به شــهردارى اســت، گفت: تالش بر اين است كه 

پروژه تكميل شود.
مولوى در پاســخ بــه اينكه در يكى از ســؤاالت 
مطرح شده از سوى اعضاى شوراى شهر، خطاب به 
شهردار همدان عنوان شده كه اجراى اين پروژه در 
ســال 98 بدون هماهنگى با شورا از محل اعتبارات 
دولت به اداره كل راه و شهرسازى محول شده است 
و آيا اين موضــوع صحت دارد، گفت: متأســفانه 
صحت دارد امــا اكنون در اين زمينــه اظهارنظرى 

نمى كنم.
■ متأســفانه اين پروژه بدون هماهنگى با 
واگذار  شهرسازى  و  راه  به  شــهر  شوراى 

شده است
مولوى بابيان اينكه متأســفانه بــدون هماهنگى با 
شوراى شــهر اين پروژه به راه و شهرسازى واگذار 
شده اســت، گفت: اگر اين اتفاق نيفتاده بود حتمًا 
شهردارى چاره اى مى انديشيد و مگر اين پروژه هايى 
كه در سطح شهر اجرا مى كنيم نيازمند جايى هستيم 
و اگر اين پروژه هم تكليف ما بود شــايد اجرا شده 

بود.
رئيس مركز مطالعات شوراى شهر همدان در توضيح 
وضعيت نهايى طرح نيز گفت: متأســفانه در بودجه 
ســال 99 شــهردارى همدان، پولى براى اين پروژه 
درنظر نگرفته ايم و پروژه به كالف سردرگمى تبديل 
شــده كه به دست مديريت ارشد استان حل و فصل 

خواهد شد.
با اين تفاســير آنچه مسلم است اينكه اجراى پروژه 
سايت موزه ميدان مركزى همدان به ساماندهى چهره 
شهر كمك خواهد كرد، پس بهتر است با همكارى 
مجموعه هاى مسئول هرچه ســريع تر به اين وعده 
داده شــده جامه عمل پوشــانده شــود تا عده اى به 

وعده ها افزوده نشود.
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https://www.mehrnews.com/service/Provinces/Hamedan از  اســتفاده  سابقه 
مطبوعات  در  خبرگزارى هــا  محتواى 

به آغاز فعاليت فضــاى وب برمى گردد. باتوجه به 
تعامل نزديك رسانه هاى اينترنتى و مطبوعات به منظور ارج 

نهادن به اين تعامل و ايجاد فضاى همكارى بيشــتر قرار است هر 
روز محتواى يكى از خبرگزارى هاى اســتان را در اين صفحه تهيه و 

منتشر كنيم. سرپرستى خبرگزارى هاى ايرنا، ايسنا، فارس، مهر، تسنيم 
و ساير همكاران محترم با اســتقبال از اين فضا ما را در امر اطالع رسانى 

يارى خواهند كرد.
با سپاس از تالش مجموعه هاى مذكور، محتواى درج شده مربوط به اين 

عزيزان بوده و مخاطبان گرامى ضمن آنكه روزنامه آمادگى توضيح 
و پاســخ را دارد، مى توانند با خود دفاتر سرپرستى ها براى 

پيگيرى محتواى موردنظر تماس بگيرند.
با سپاس، همدان پيام

گودالى پابرجا در قلب همدان؛ 

موزه اى كه به طرح سؤال 
از شهردارهمدان دامن زد

■  29 ماه در بالتكليفى

دادستان همدان:
دستگاه هاى متولى پيشگيرى 
از قاچاق بر نحوه خريد گندم 

نظارت كنند
 دســتگاه هاى متولى امر مبارزه و پيشگيرى از 
قاچاق در استان همدان بر اساس دستورالعمل هاى 

ابالغى بر نحوه خريد گندم نظارت كنند.
دادســتان همدان گفــت:  در نخســتين كارگروه 

پيشــگيرى از قاچاق كاال و ارز اســتان همدان در 
سالجارى با اشــاره به اينكه در احياى حقوق عامه 
توجه به مايحتاج و كاالهاى اساســى مردم به ويژه 
كاالهاى اســتراتژيك بايد به يك اصل تبديل شود، 
اظهار كرد: بايد دســتگاه هاى متولــى امر مبارزه و 
پيشگيرى از قاچاق سوخت، گندم، دام، محصوالت 
كشاورزى و مواد غذايى بر اساس دستورالعمل هاى 
ابالغى بر روند توزيع و ميزان مصرف ســوخت و 

نحوه خريد گندم نظارت كنند.

به گزارش مهر، حســن خانجانى موقر افزود: نبايد 
فرصتى به مجرمان داده شود تا از خالء هاى نظارتى 
كه از وظايف ســازمانى و ذاتى دســتگاه ها است 
سوءاستفاده كرده و دســتورالعمل هاى موجود نيز 
بايد با توجه به شرايط و ضوابط استان بومى سازى 

شوند.
وى گفت: مديران دستگاه هاى متولى بايد با اتخاذ 
يك سياســت مناسب نســبت به خريد حداكثرى 

گندم از كشاورزان اقدام كنند.

همدان  استان  كشــاورزى  جهاد  سازمان  رئيس 
نيز با اشــاره به اينكه يك ميليون و 370 هزار 
رأس دام ســبك و ســنگين در اســتان همدان 
وجود دارد، خاطرنشــان كــرد: افزايش قيمت 
خريــد گندم از 2 هزار و 300 تومان به 2 هزار 
و 500 تومان در ســال گذشته، موجب ترغيب 
كشــاورزان به فروش گندم به دولت شــده و 
تأثيــر مثبتــى در كاهش قاچــاق كاال و حذف 

است. داشته  واسطه  ها 
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