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 مدیرکل راهداری استان مطرح کرد؛
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همدان

عضو شورای شهر همدان مطرح کرد؛

چادرنشینی
برخی از شهروندان همدانی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق همدان:

»درگزین« 95 مشترک دیماندی صنعتی دارد
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان با اشاره به وجود ۴۶۵ مشــترک دیماندی برق 
با قدرت باالی ۳۰ کیلووات در شهرســتان درگزین گفت: ۹۵ مشــترک دیماندی شهرستان درگزین 

صنعتی است.
به گزارش جام جم شیرزاد جمشیدی در مراســم معارفه مدیر توزیع برق شهرستان درگزین با تأکید بر 
موضوع مشتری مداری، احترام به همکاران و تکریم ارباب رجوع اظهار کرد: پاسخگویی سریع به مردم 

از جمله مواردی است که باید به آن توجه ویژه داشت.
جمشــیدی با تقدیر از همکاری و تعامل فرمانداری و دیگر ارگان ها با مدیریت برق شهرستان درگزین 
افزود: با توجه به نامگذاری امســال با عنــوان جهش تولید هماهنگی و تعامل ها در پیشــبرد اهداف و 

حرکت به سمت تعالی مؤثر است.

رئیس فوریت های پزشکی همدان مطرح کرد؛ 

62 تصادف تنها در
 ۳ روز تعطیلی 

خرداد
3

2

محمد شهرام پرورش:
کشاورزی استان  ساالنه بیش از 

4/5 میلیون تن محصول تولید می کند 

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان عنوان کرد؛
برپایی 300 آئین عزاداری

 برای بنیانگذار کبیر انقالب 
در همدان 

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد مطرح کرد؛
کرونا در کمین مردم شهرهای سفید 

42 3

3



انتخــاب جنابعالی به ســمت مدیریت آمــوزش و پرورش 
شهرستان کبودرآهنگ که نشان از حسن سابقه و تخصص 

جنابعالی است  را تبریک عرض می کنیم .
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روزنامه جام جم همدان - همکار شما ذبیحی رستمی

تینهت و کیربت

  دوشنبه  19  خرداد 1399   شماره 5676

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در

استان همدان

ابراز نگرانی از بازگشایی 
گنجنامه و تله کابین

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی ابن سینا 
همدان از بازگشایی گنجنامه و تله کابین 
ابراز نگرانی کــرد و گفت: فاصله اجتماعی 
و پروتکل هــای بهداشــتی در این اماکن 
گردشــگری رعایــت نمی شــود و این 
موضوع برای سالمتی مردم استان نگران 

کننده است.
رشید حیدری مقدم در گفتگو با جام جم در 
ستاد مقابله با کرونا اظهار داشت: افزایش 
مســافران به همدان به ویژه در تعطیالت 
عید فطر و بازدید گردشگران از گنجنامه 
و تله کابیــن موجــی از نگرانــی برای 
افزایــش انتقال ویروس کرونــا به وجود 

آورده که مردم باید آن را جدی بگیرند.
وی اضافه کــرد: در روزهــای آینده  نیز 
بــی تردید بــا افزایش مســافران مواجه 
می شــویم و باید راهکاری برای این مهم 

اندیشیده شود.
حیدری مقدم شــاخص ســرایت پذیری 
کرونا در همدان را ۹ دهــم اعالم کرد و 
گفت: شانس همه گیری در استان شدت 
زیادی ندارد و باید با رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و نکات بهداشــتی بتوانیم این 

رقم را حفظ کنیم.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی ابن سینا 
همدان بــا بیان ایــن که مــردم گمان 
می کننــد بحران کرونا تمام شــده افزود: 
عالوه بــر بی تفاوتــی مــردم در اماکن 
گردشــگری، اداره هــا، بانکهــا و مراکز 
پرجمعیــت نیز طــرح فاصله گــذاری و 
پروتکل های اجتماعی کمرنگ شــده که 

نیازمند رسیدگی است.
وی تاکیــد کــرد: درصد پادتــن موجود 
در بدن بهبودیافتگان اســتان کم اســت 
و همه گیــری دوباره اســتان را زمین گیر 

می کند.
حیدری مقدم به برنامه ریزی های صورت 
گرفته درباره آزمون دانشــگاه ها اشــاره 
کرد و گفت: امتحانــات در هر گروه با ۵۰ 
درصد شــرکت کنندگان و در هر روز یک 
نوبت آزمون طبق دستورالعمل ابالغ شده 

برگزار می شود.
وی اظهــار داشــت: ۵۸۹ نفر از شــمار 
مبتالیــان توســط غربالگــری مراکــز 
بهداشتی درمانی اســتان شناسایی شده و 
در مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ نفر در مراکز یاد 

شده به این شیوه غربال شده اند. 

خبــر
در تعطیالت خرداد صورت گرفت؛

ثبت بیش از 2 میلیون تردد خودرویی در همدان

کارشــناس مرکز مدیریت راه های استان 
همــدان از کاهش ۱۰ درصــدی تردد در 
تعطیالت نیمــه خرداد امســال خبر داد و 
گفت: در تعطیالت نیمه خرداد امســال دو 
میلیــون و ۴۵۸ هزار تــردد در محورهای 
مواصالتی اســتان همدان صورت گرفته 

است.
 محمــد مــرادی، در گفتگو بــا جام جم 
ترددهای امسال در مقایسه با مدت مشابه 
ســال گذشــته که دو میلیون و ۷۲۴ هزار 
تردد بــوده، کاهش ۱۰ درصدی داشــته 
اســت، اظهار کرد: ۶۵۶ هزار تردد در روز 

سه شــنبه ۱۳ خرداد در جاده های اســتان 
همدان به ثبت رســید که این میزان تردد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۶۴۷ 
هزار تردد بوده، افزایش ۲ درصدی داشــته 

است.
وی با اشــاره بــه کاهــش ۱۵ درصدی 
ترددهای ورودی و خروجــی در این روز، 
ادامه داد:  تردد ورودی ۷۲ اســتان در روز 
سه شنبه ۷۲ هزار تردد و تردد خروجی ۶۱ 
هزار تردد بوده اســت که نســبت به مدت 
مشابه سال گذشــته کاهش ۱۵ درصدی 

دارد.
مرادی خاطرنشــان کرد: همچنین در روز 

چهارشــنبه ۱۴ خرداد ۶۱۱ هــزار تردد در 
محورهای مواصالتی استان صورت گرفته 
که نسبت به مدت مشــابه سال گذشته که 
۷۵۱ هزار تردد بــوده، کاهش ۱۹ درصدی 
داشته اســت.وی با اشــاره به کاهش ۳۰ 
درصدی تــردد ورودی و خروجی اســتان 
در روز ۱۴ خرداد، تصریح  کــرد: ۷۷ هزار 
تردد ورودی و ۵۹ هزار تــردد خروجی در 
محورهای اســتان در روز ۱۴ خرداد ثبت 
شده در حالیکه ترددهای ورودی در مدت 
مشــابه ســال گذشــته ۱۰۹ هزار و تردد 

خروجی ۸۵ هزار تردد بوده است.
کارشــناس مرکز مدیریت هــای راه های 

اســتان همدان با بیــان این کــه در روز 
پنجشــنبه ۱۵ خرداد در جاده های استان 
۵۵۱ هزار تردد به ثبت رسیده است، یادآور 
شــد: تردد در جاده های اســتان در مدت 
مشابه سال گذشته ۶۴۸ هزار تردد بوده که 
با کاهش ۱۵ درصدی در سال جاری روبرو 

شده است.
وی با اشــاره بــه این کــه در ایــن روز 
ترددهای ورودی اســتان ۵۹ هزار مورد و 
تردد خروجــی ۵۷ هزار مورد بوده اســت، 
گفــت: ترددهای ورودی اســتان در مدت 
مشابه سال گذشته ۸۵ هزار و تردد خروجی 
استان ۷۴ هزار تردد بوده که با کاهش ۳۱ 

درصدی در سال جاری مواجه شده است.
کارشــناس مرکز مدیریت راه های استان 
همدان خاطرنشــان کرد: ۶۴۰ هزار تردد 
در روز جمعه ۱۶ خرداد در محورهای استان 
همدان صورت گرفته اســت که نسبت به 
مدت مشــابه سال گذشــته که ۶۷۸ هزار 

تردد بوده، کاهش ۶ درصدی دارد.
مرادی با اشــاره به ۶۶ هزار تردد ورودی و 
۹۱ هزار تردد خروجی در ایــن روز، یادآور 
شــد: ترددهای ورودی مشابه سال گذشته 
۷۹ هزار و تردد خروجی اســتان در ســال 
گذشــته ۸۲ هزار تردد بوده که کاهش ۳ 

درصدی داشته است.

 رئیس هیات اسکواش همدان مطرح کرد:

 تقدیر از فعاالن اسکواش
رئیس هیأت اســکواش اســتان همدان 
گفت: متأسفانه ورزش اسکواش در همدان 
به دلیل نداشــتن زمین بازی استاندارد و 
البته اختصاصی، عامل عــدم توجه و البته 

قهرمان پروری در این رشته شده است.
به گزارش جام جم اسداهلل ربانی مهر، اظهار 
کــرد: از روز اول حضور در ایــن هیأت با 
تدوین برنامه هــای کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت به دنبال رشــد و توســعه این 

ورزش در استان همدان بودیم.
وی ادامه داد: برنامه ریزی مناســب برای 
ایجاد تحول در رشــته ورزشــی اسکواش 
اســتارت خورده اســت و هنوز در اول راه 
هستیم و باید با همکاری همه فعاالن این 
رشته، برنامه های مدون خود را پیش ببریم.

رئیس هیأت اســکواش اســتان همدان با 

اشاره به برنامه ریزی های سال جاری بیان 
کرد: استعدادیابی و استعدادپروری، افزایش 
بیمه شدگان اسکواش، برگزاری دوره های 
آموزشی، اعزام ورزشــکاران به مسابقات 
کشوری و برگزاری مســابقات استانی بر 
اساس تقویم ورزشــی از جمله مهم ترین 
برنامه ریزی های هیأت در سال جاری است.

وی اضافه کرد: افزایــش داوران و مربیان 
رســمی نیز یکی از برنامه های مهم هیأت 
اســت که از همین رو تقویم آموزشی این 
هیأت مبنی بر برگزاری کالس های داوری 

و مربیگری نیز تدوین شده است.
ربانی مهر نبود زمین بــازی اختصاصی را 
یکی از معضالت جــدی این هیأت عنوان 
کرد و افزود: یکی از ضعف های این هیأت 
در ســال های گذشــته که باعث مهجور 

ماندن آن شــده بود، مربوط به زیرساخت 
ورزشی مناسب در اســتان همدان است به 
طوری که حتی مرکز اســتان نیز از داشتن 
یک زمین بــازی اختصاصی و اســتاندارد 
بی بهره است.وی تصریح کرد: زمین بازی 
باشگاه شهرداری همدان نیز تا پایان سال 
و تا زمان احداث زمیــن بازی جدید هیأت 
در اختیار ورزشکاران این رشته قرار خواهد 

گرفت.
رئیس هیأت اسکواش استان همدان گفت: 
با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه 
و به خصوص ورزش و هیأت های ورزشی، 
نیازمند توجــه بیشــتر اداره کل ورزش و 

جوانان استان هستیم.
وی یادآور شــد: امیدواریم بــا همت همه 
جانبــه و حمایــت مســئوالن، شــاهد 

رشــد دوباره ایــن ورزش و درخشــش 
اســکواش بازان همدانی در سطوح ملی و 
بین المللی باشــیم.ربانی مهر بــا بیان این 
که از فعاالن این رشــته ورزشی به زودی 
تقدیر خواهد شــد، خاطرنشان کرد: سعی 
بر این است که خرداد طی مراسمی از تمام 
فعاالن و زحمتکشــان ورزش اســکواش 

تقدیر و تجلیل کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق همدان:

»درگزین« 95 مشترک دیماندی صنعتی دارد
مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی برق 
اســتان همدان با اشــاره به وجــود ۴۶۵ 
مشــترک دیماندی برق با قــدرت باالی 
۳۰ کیلووات در شهرستان درگزین گفت: 
۹۵ مشترک دیماندی شهرستان درگزین 

صنعتی است.
به گزارش جام جم شــیرزاد جمشــیدی 
در مراســم معارفــه مدیــر توزیــع برق 
شهرســتان درگزین با تأکیــد بر موضوع 
مشــتری مداری، احترام به همــکاران و 
تکریم ارباب رجوع اظهار کرد: پاسخگویی 
باید به آن توجه ویژه داشت.ســریع به مردم از جمله مواردی است که 

جمشــیدی با تقدیر از همــکاری و تعامل 
فرمانــداری و دیگر ارگان ها بــا مدیریت 
برق شهرســتان درگزین افزود: با توجه به 
نامگذاری امســال با عنوان جهش تولید 
هماهنگی و تعامل ها در پیشــبرد اهداف و 

حرکت به سمت تعالی مؤثر است.
وی با اشــاره بــه وجود ۴۶۵ مشــترک 

دیماندی با قدرت بــاالی ۳۰ کیلووات در 
شهرســتان درگزین که ۹۵ مشــترک آن 
صنعتی اســت، عنوان کرد: این امر نشان 
از کار بی وقفه همکاران در راستای تأمین 

برق بویژه در بحث تولید و صنعت است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان با تأکید بر تأمین زیرســاخت ها و 
کمک به در آمدهای شــرکت و پیگیری 

وصول مطالبــات اضافه کــرد: کمک به 
بهبود وضعیت معیشــت کارکنــان نیز از 
جمله مواردی اســت که از مدیریت برق 
شهرســتان انتظار می رود نســبت به این 

موضوعات تالش مضاعف داشته باشند.
وی بــا بیان این کــه قطعی کمتــر برابر 
است با فروش بیشــتر، اظهار داشت: باید 
شاخص ها در اولویت باشد و در حوزه های 
وصــول مطالبــات و مدیریــت مصرف، 
کاهش تلفات و نرخ خاموشی بیشتر تالش 
شود تا در پایان سال ۹۹ ارتقای شاخص ها 

را داشته باشیم.
جمشــیدی با اشــاره به این که تالش ما 
به  کارگیری نیروهای جوان و متخصص و 
با تجربه در شهرستان هاســت، گفت: تمام 
همت خود را در راســتای بهبود و توســعه 
پست کرفس از ۱۵ مگاوات به ۳۰ مگاوات 
به کار خواهیم گرفت و ظرفیت بیشتری را 
برای رفاه حال شهروندان آزاد خواهیم کرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خبر داد:
آمادگی مراکز غله همدان برای خرید گندم

مدیرکل غله و خدمــات بازرگانی همدان 
از آمادگی ۶۰ مرکز بــرای خرید تضمینی 
گندم از کشاورزان استان خبر داد و گفت: 
این مراکــز از اول تیــر کار خــود را آغاز 

می کنند.

به گزارش جام جم، مســعود بکایی اظهار 
داشــت: عواموهای مورد نیاز برای حضور 
در مراکز خرید تضمینی گندم آموزش دیده 
و برای این کار آماده شده اند تا اجحافی در 

حق کشاورزان نشود.

وی اضافه کــرد: این مراکــز از اوایل تیر 
با نظارت دســتگاه های ناظــر کار خود را 
همزمان با برداشــت گندم از مزارع استان 

شروع می کنند.
مدیرکل غله و خدمــات بازرگانی همدان 

با بیان این که فضای کافــی برای ذخیره 
گندم خریداری شــده وجــود دارد، افزود: 
سیلوهای اســتان با ظرفیت ۶۵۰ هزار تن 
پاسخگوی تمام نیازهای این منطقه است.

بکایی تاکید کرد: طبق گزارش ســازمان 

جهاد کشــاورزی امســال ۷۵۰ هزار تن 
گندم از مزارع اســتان برداشت می شود و 
بر اســاس پیش بینی های صورت گرفته 
می توانیم ۵۲۰ هزار تــن گندم از دهقانان 

استان خرید کنیم. 

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان عنوان کرد:

برپایی 300 آیین عزاداری برای 
بنیانگذار کبیر انقالب در همدان

مدیرکل تبلیغات اســالمی همــدان از اجرای 
برنامه های متنوع فرهنگی در ســالروز ارتحال 
امــام خمینــی)ره( خبــر داد و گفــت: مردم 
دارالمومنین در سراســر اســتان با اجرای ۳۰۰ 
برنامه آیین سوگواری بنیانگذار کبیر انقالب را 

برگزار کردند.
 حجت االسالم محمد هادی نظیری در گفتگو 
با جام جم با اشاره به سالروز ارتحال امام خمینی 
)ره( افزود: آیین عزاداری در برخی از مســاجد 

استان با رعایت پروتکل های بهداشتی برای بنیانگذار اتقالب برگزار شده است.
وی با اشاره به برپایی دسته عزاداری در شهرستان ها با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و همکاری با ســازمان صدا و ســیما به منظــور تهیه و پخش محتوای مناســبتی و 
سخنرانی گفت: ســخنان رهبر معظم انقالب نیز به صورت زنده در مساجد و فضای 

مجازی و از طریق ویدئو پروژکتور در محل های طرح سالمت اجتماعی پخش  شد.
مدیرکل تبلیغات اســالمی همدان همچنین از اجرای پویش تالوت قرآن و هدیه به 
روح ملکوتی حضرت امام )ره( خبر داد و اظهار کرد: مســابقه کتابخوانی وصایای امام 

)ره( نیز در فضای مجازی و فراخوان ارسال آثار شعرای آئینی انجام شده است.
وی افزود: مدیحه ســرایی مبلغان و جامعه مداحان اســتان همدان برنامه ریزی شده 
و آیین عزاداری و سینه زنی توســط هیات های عزاداری در محوطه آرامگاه باباطاهر 

برگزار شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری:
کرونا تولید را تعطیل نکرده است

معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری 
همدان گفت: با وجود مشــکالت فــراوان کار 
تولید استان تعطیل نشد و بخشی از لطمه های 

وارد شده با کمک دولت مرتفع می شود.
بــه گــزارش جام جــم، ظاهــر پورمجاهد در 
دوازدهمین جلســه اعضای ســتاد تســهیل و 
رفع موانــع تولید این اســتان اظهار داشــت: 
تصمیم هایی که در این جلسه برای حل و فصل 

مشــکالت صنایع و واحدهای تولیدی استان گرفته می شــود باید به نحو احسن اجرا 
شود. ظاهر پورمجاهد به خسارت واحدهای تولیدی آســیب دیده از کرونا اشاره کرد 
و گفت: ۸۰۴ میلیارد تومان برای کمک به واحدهای آســیب دیده از کرونا در اســتان 
اختصاص یافته است. وی افزود: این مبلغ در قالب تسهیالت به واحدهایی که تعدیل 
نیرو نداشته اند پرداخت می شــود.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان 
خاطرنشان کرد: مهلت جذب این تسهیالت تا پایان خرداد جاری است و دستگاه های 

اجرایی باید با شتاب بیشتری در این باره اقدام کنند.
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رئیس فوریت های پزشکی همدان مطرح کرد؛

62 تصادف تنها در 3 روز تعطیلی خرداد
رئیس فوریت های پزشکی استان همدان گفت: 
فوریت های پزشکی همدان طی سه روز اخیر ۴۱ 
مورد تصادفات شهری و ۲۱ مورد تصادفات جاده 

ای را به ثبت رسانده است.
به گزارش جام جم؛ حبیب معصومی، اظهار کرد: 
در بــازه زمانی ۱۴ تا ۱۶ خردادمــاه، فوریت های 
پزشــکی پیش بیمارســتانی ۴۱ مورد مأموریت 
تصادفات شهری و ۲۱ مورد مأموریت تصادفات 
جاده ای را به ثبت رســانده است که درتصادفات 
شــهری ۵۶ نفر و در مأموریت های جاده ای ۳۱ 

نفر مصدوم به بیمارستان ها منتقل شده است .
وی افزود: در حــوادث غیرتصادفی نیز همچون 
ســقوط، مصدومیــت و ... ۶۱ مــورد مأموریت 
شــهری و ۲۲ مورد مأموریت جــاده ای به ثبت 

رسیده است.
رئیــس مرکز مدیریــت حــوادث و فوریت های 
پزشکی اســتان همدان بیان کرد: به ۱۹۷ بیمار 
فوریت هــای پزشــکی در شــهر و ۴۴ بیمار در 

جاده های استان نیز خدمات رسانی شده است.
وی ادامه داد: طی ســه روز اخیــر دو مورد پرواز 

فوریت های پزشــکی هوایی از شهرســتان های 
کبودراهنــگ و نهاونــد نیز صــورت گرفته که 
بیماران قلبی را به مرکز استان منتقل کرده است.

معصومی تصریح کرد: غرق شــدن جوان تهرانی 
که بومی مالیر بود، در ســد کالن این شهرستان 

نیز از حوادث تلخ این چند روز اخیر بوده است.
وی در پایان تأکید کرد: ارائه آمار فوتی های این 
ایام بر عهده پزشکی قانونی است، از این رو ارائه 
آمار فوتی ها را به پزشکی قانونی محول می کنیم.

مدیر کل راه و شهر سازی همدان خبر داد؛

رفع تصرف اراضی دولتی همدان
مدیرکل راه و شهرسازی همدان گفت: از ابتدای 
تشــکیل یگان حفاظت از اراضی دولتی، تاکنون 
۱۲۷ هکتــار از اراضی دولتی همــدان به ارزش 
تقریبی ۲۳۹ میلیــارد تومان رفع تصرف شــده 

است.
 داریوش حســینی در گفتگو با جام جــم افزود: 
بیشــترین تصرفات در شــهر همدان محدوده 
مناطق حیدره، گنجنامه، محمدیه و سنگســتان 

است.
وی اظهار داشــت: ماموران یــگان حفاظت از 
اراضی در سراســر اســتان به صورت ۲۴ ساعته 
و در ۲ شــیفت کاری با اولویت بندی و مشخص 
شدن مناطق حساس از نظر تخریب و تصرف به 

گشت زنی مشغول هستند.
حســینی عنوان کرد: هر گونه دخــل و تصرف 
اراضی ملی و دولتی و همچنیــن تغییر کاربری 
در اراضی کشــاورزی تخلف محسوب می شود و 
در صورت مشاهده و گزارش، بر اساس قانون با 
متخلفان برخورد خواهد شــد. وی اطالع رسانی 
مردمی را عامل موثــر در کاهش تصرف اراضی 
ملی دانست و افزود: شــهروندان هرگونه اخبار و 
اطالعات درباره تصرف، تعرض، تجاوز و دخالت 
افراد ســودجو در اراضی دولتی را به شماره تلفن 

گویای ۱۶۵۶ اطالع دهند.
 مدیرکل راه و شهرســازی همــدان تاکید کرد: 
تصرف اراضی دولتی در این اســتان، بیشــتر به 

صورت نهال کاری و دیوار چینی است.

وی از شهروندان خواست: در زمان خرید زمین و 
ملک در خصوص اســناد قانونی همچون سند از 
سازمان های مربوطه استعالم گرفته شود، چرا که 
بسیاری از افراد قولنامه ملکی را خریداری کردند، 
که بعدها مشخص شــده این ملک جزو اراضی 

ملی و دولتی بوده است.
حســینی در رابطه با ضرورت تشــکیل یگان و 
وظایف و ماموریت های آن اظهار داشــت: تهیه 
و تدوین طرح های حفاظــت از اراضی، امالک، 
اماکــن ، اموال منقــول و غیرمنقول ســازمان، 
جلوگیری از هرگونه تعــرض، تصرف، تخریب و 
ساخت وســازهای غیرمجاز در اراضی و امالک 
دولتی از جملــه ماموریت های مهــم این یگان 

است.
یگان حفاظــت از اراضی ســازمان ملی زمین و 
مســکن همدان در ســال ۹۴ با هدف صیانت از 

اراضی دولتی تشکیل شد.

فرماندار همدان:

کاهش حساسیت شهروندان به کرونا نگران کننده است

فرماندار همــدان با تاکیــد بر این کــه کاهش 
حساسیت مردم نسبت به بیماری کرونا و رعایت 
نکردن محدودیت ها و فاصله گــذاری اجتماعی 
بسیار نگران کننده است به مردم هشدار داد نتیجه 

این رفتارها افزایش شیوع بیماری است.
به گــزارش جام جم؛ حســین افشــاری، اظهار 
داشت: کاهش حساســیت مردم به بیماری کرونا 
باعث افزایش مبتالیان در برخی از مناطق شــده 
و ســفرهای احتمالــی می تواند موجــب انتقال 
ویــروس از مناطق آلوده و شــیوع آن در مناطق 

دیگر می شود.
وی با اشــاره به ضرورت توجه به خــود مراقبتی 
و توصیه هــای بهداشــتی برای مهــار ویروس 
کرونا گفت: با توجه بــه ضرورت های اجتماعی 
و اقتصــادی با تعییــن ضوابــط و پروتکل های 

بهداشــتی توســط ســتاد ملی کرونــا برخی از 
فعالیت ها از سر گرفته شــد اما این به معنی رفع 
خطر نیســت.فرماندار همدان خاطرنشان کرد: 
برگزار نشــدن نماز جمعه، راهپیمایی روز قدس 
و سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی)ره( نشان 
از اهمیت سالمت مردم دارد و لذا همچنان باید 
از برگــزاری آیین های جمعــی و غیر ضروری 
خودداری کنیم.وی یادآوری کرد: فعالیت تاالرها 
و رســتوران ها، برپا کردن چادرهای مســافرتی، 
فعالیت مراکز اقامتی غیرمجاز و کارتن بدست ها 
همچنان در ســطح این شهرستان همدان ممنوع 
است.افشــاری به حمایت دولت از مشاغل زیان 
دیده از کرونا اشــاره کرد و افزود: این تسهیالت 
به تمام واجدان شــرایط در سراســر استان تعلق 

می گیرد.

عضو شورای شهر همدان مطرح کرد؛

چادرنشینی برخی از شهروندان همدانی
عضو شــورای شــهر همدان با بیان این که بعضی 
افراد مشــکالت جدی در مورد تهیه مسکن دارند، 
گفت: طــی بازدید میدانــی از برخی نقاط شــهر 
مشاهده شــد که بعضی از شــهروندان چادرنشین 
شــده اند بنابراین نیاز مبرم به مدیریت بحران است 
و مسئوالن باید پای کار بیایند، این مشکل با کمک 
و همکاری مشــاوران امالک، مســئوالن و مردم 

قابلیت مدیریت را دارد.
به گــزارش جام جم علی اکبر کاووســی در صحن 
علنی شورای اسالمی شــهر همدان، درباره عوامل 
تأثیرگذار بر گرانی مســکن و مواردی که در اختیار 
مدیریت شــهری اســت، اظهار کــرد: جمله رایج 
در مشــاورین امالک این اســت که اگر آپارتمانی 
خریدیم باید بالفاصله با ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر 

یک آپارتمان دیگر بخریم وگرنه ضرر کرده ایم.
وی ادامه داد: آپارتمان هایی کــه در ماه های اخیر 
خرید و فروش شده اند تنها توسط مشاورین امالک 

انجام می شود و مثاًل در یک روز سه بار یک ملک را 
معامله می کنند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای 
اسالمی شهر همدان با طرح این سوال که چه کسی 
باید این معامله ها را کنترل کند؟ گفت: بیشــترین 
حباب در بازار مســکن همــدان در وضعیت کنونی 

توسط مشاورین امالک ایجاد شده است.
وی با اشــاره به این که خریــد قولنامه ای امالک 
ارزان و فروش آن بــه قیمت باال بین مشــاورین 
امالک همدان انجام می شود، گفت: در حال حاضر 
۶۰۰ متقاضی مشاور امالک در شهر وجود دارد و از 
هر صنفی که بازنشســته داریم به دنبال فعالیت در 

این حوزه هستند.
وی ادامه داد: امروز در یک خیابــان همدان تعداد 
مشاوران امالک بیشــتر از سوپرمارکت است و این 
سوال مطرح است که یک شهر به چه میزان مشاور 
امالک نیاز دارد و  معامالت باید به چه صورت اتفاق 

بیفتد.
کاووسی امید اضافه کرد: دولت وظیفه قانونی دارد 
که زمینه تهیه مســکن را برای آحــاد مردم فراهم 
کند، مســکن مهر با تمام کاســتی هایش در اوایل 
دولت تدبیر و امید کنار گذاشــته و مقرر شد مسکن 
اجتماعی ساخته شــود که می توان پیگیری کرد در 
این مدت چه تعداد از این نوع مســکن ساخته شده 
اســت بنابراین پس از ســال ۹۲ در بخش مسکن 

غفلت کردیم و نتیجه اش را امروز شاهد هستیم.
وی تصریــح کرد: مدیریت شــهر در چنــد مؤلفه 
محدود در خدمت شهرداری و شورای شهر است و 
بقیه بر عهده ادارات خدمات رسان است که مدیریت 
و وظایف آن ها در اختیار شــهرداری نیست، ما آرزو 
داریم مدیریت یکپارچه شهری وجود داشته باشد اما 
متأسفانه شاهد این قضیه نیستیم و باید بپرسیم چه 
کسی در شهر همه این مؤلفه ها را مدیریت می کند 

که مشکالت به ویژه مشکل مسکن حل شود؟

کاووسی امید با بیان این که شهرداری در دو مؤلفه 
اثرگذار است، گفت: یکی از موارد عوارض است که 
۲۰ درصد افزایش داشته اما ملک ۴۰۰ درصد گران 
شده است همچنین از ابتدای شورای پنجم کاهش 
مدت زمان صدور پروانه پیگیری شــد که به زودی 
محقق می شــود که بخش زیــادی از زمان صدور 

پروانه به نظام مهندسی برمی گردد.
وی ادامه داد: پیشــنهاد می کنم با توجه به وظیفه 
شورا در حد مطالبه و نظارت در حد قانون اساسی از 
افراد اثرگذار حوزه مسکن دعوت کنیم در جلسه ای 

شرکت کنند و به سواالت پاسخ دهند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد مطرح کرد؛

کرونا در کمین مردم شهرهای سفید 
رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با بیان این که 
وضعیت ســفید به عنوان محو بیماری کرونا نیست 
گفت: در چند روز اخیر شــاهد افزایــش مراجعات 
به مراکز ۱۶ ساعته و بیمارســتان های شهرستان 
هستیم و ادامه این روند مناطق سفید را به وضعیت 

قبل برمی گرداند.
به گزارش جام جم؛ بهنام رضــا مخصوصی، اظهار 
داشــت: بعد از اعالم وضعیت ســفید در اسدآباد به 
عنوان اولین شهر اســتان همدان، این باور اشتباه 
در نظر مردم جا گرفت که بیماری کرونا محو شــده 
اســت و این نگرانی ما را در خصوص برگشت پیک 

بیماری کرونا افزایش داده است.
وی اضافــه کــرد: حساســیت مردم بــا اعالم 

وضعیت ســفید کرونا در شهرستان کاهش یافته 
و امروز شاهد رعایت ۳۰ درصدی فاصله گذاری 
هســتیم و مردم تمایلی برای رعایــت موازین 
بهداشتی و شستشوی مرتب دســت ها ندارند و 
با بی تفاوتی در حال برگزاری آیین های جشــن 

و عزا هستند.
رئیس دانشــکده علوم پزشــکی اســدآباد حداقل 
فاصله گذاری در اجتماع را ۲ متر اعالم کرد و گفت: 
مردم در صورت ضرورت اگر مجبــور به حضور در 
اجتماع و مکان های مسقف هستند باید از ماسک و 

دستکش استفاده کنند. 
مخصوصی خاطرنشــان کرد: اســدآباد بیش از ۹۲ 
درصد بهبودی داشــت و توانســتیم با غربالگری و 

بیماریابی جهادی و تالش مســووالن به وضعیت 
سفید برســیم اما در چند روز اخیر شــاهد افزایش 
مراجعات به مراکز ۱۶ ســاعته و بیمارستان درباره 
کرونا هســتیم و با این روند ممکن است که رکورد 
سفیدی وضعیت شهرستان شکســته شده و ما به 

وضعیت قبل برگردیم.
وی یادآوری کرد: ممکن اســت دوباره در صورت 
برگشت پیک بیماری، محدودیت هایی درباره کسب 
و کار و فعالیت مراکزی در جامعه از سوی ستاد ملی 

کرونا اعالم و اجرا شود.
رئیس دانشــکده علوم پزشــکی اســدآباد به افراد 
ســالمند و پر خطر و دارای بیماری زمینه ای توصیه 
کرد: همچنان فاصله گذاری اجتماعی و شستشوی 

دســت ها و موازین بهداشــتی و در خانه ماندن را 
اولویت زندگی خود قرار دهند.

 مدیرکل راهداری استان مطرح کرد؛
 لکه گیری و روکش آسفالت محورهای مواصالتی

مدیرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
استان همدان از اجرای بیش از ۲۲۰ کیلومتر 
لکه گیــری، روکش آســفالت و بهســازی 
محورهای مواصالتی استان همدان از ابتدای 

سال جاری خبر داد.
به گزارش جام جــم؛ مصطفــی پناهنده در 
جلسه بررســی وضعیت راه های شهرستان 
رزن از اجــرای بیــش از ۲۲۰ کیلومتر لکه 

گیری، روکش آسفالت و بهسازی محورهای 
مواصالتی اســتان همدان از ابتدای ســال 
جاری خبر داد و اظهار کرد: روند اجرای طرح 
بهسازی راه های استان طبق برنامه زمانبندی 

و با توجه به اولویت راه ها تا پایان تابســتان 
ادامه خواهد داشــت. وی با بیــان اینکه هم 
اکنون ۱۸ اکیپ راهداری در ۱۰ شهرســتان 
اســتان همدان در حال اجرای طرح بهسازی 

راه ها هســتند، افزود: طرح ملی بهســازی 
روکــش محورهای مواصالتــی همزمان با 
سراسر کشور در اســتان همدان نیز در حال 

اجراست.

خبــر

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( مالیر خبر داد؛

پرداخت 2میلیارد زکات 
از سوی مالیری ها

مدیر کمیته امداد امام خمینی مالیر از 
جمع آوری بیش از ۲ میلیارد تومان زکات 

طی سال گذشته در مالیر خبر داد.

به گزارش جام جم تیمور کرمی مقدم، با اشاره 
به جمع آوری زکات در مالیر اظهار کرد: سال 
گذشته در شهرســتان مالیر ۲ میلیارد و ۷۰ 

میلیون تومان زکات جمع آوری شد.
وی با بیان اینکــه این میزان زکات شــامل 
زکات پــروژه، مســتحبی، زکات فطریــه و 
محرومین بوده اســت گفت: از میزان زکات 
سال گذشته ۸۱۵ میلیون تومان زکات فطریه 
و ۲۹۳ میلیون تومان زکات مســتحبی بوده 

است.
مدیر کمیته امداد امام خمینــی مالیر با بیان 
این که شهرستان مالیر از سال ۸۸ در استان 
همدان در بحــث زکات رتبه اول را داشــته 
است گفت: سال گذشته نیز شهرستان مالیر 
رتبه اول را داشــت و در دو ماهه اول امسال 
نیز رتبه برتر را از در اســتان همدان کســب 
کردیم. وی از جمــع آوری ۴۶ میلیون تومان 
زکات فطریه در شــهر مالیر طی سال جاری 
خبر داد و افزود: این میزان فقط در خود شهر 
مالیر اســت و هنوز میزان جمع آوری زکات 
فطریه در شــهرهای مجاور و روستاها اعالم 

نشده است.
کرمی مقدم گفــت: طی هماهنگــی با هیات 
امنــای مســاجد در روســتاها زکات فطریه 
جمع آوری شده در روستاها بین افراد نیازمند 
و زیر پوشــش کمیته امداد در همان روســتا 
توزیع و صورتجلســه آن به کمیته امداد داده 
می شــود. وی اضافه کرد: ۱۵ میلیون تومان 
زکات مســتحبی نیــز در دو ماهه امســال 
جمع آوری شــده کــه امیدواریم بــا توجه به 
برداشــت محصوالت کشاورزی طی ماه های 
آینده شــاهد افزایــش زکات در شهرســتان 

مالیر باشیم.

خبــر
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عالم اندر ذکر تو در شور و غوغا هست و نیست
   آنکه سر در کوی او نگذاشته، آزاده نیست 
   آنکه دل خواهد، درون کعبه و بتخانه نیست
امام خمینی -ره   عاشــقان روی او را خانه و کاشانه نیست

چالش های  بهره برداران بخش کشاورزی استان همدان؛ 

کشاورزی استان  ساالنه بیش از 4/5 میلیون تن محصول  تولید می کند 
 حمید نصرتی قانعی: آب و باد و خاک وخورشید در 
چرخه حیات دست در دست هم نهاده اند تا بهره برداران 
بخش کشــاورزی تولید را به ســرمنزل مقصود، یعنی 
بازارمصرف برسانند؛ اما کرونا ویروس از راه رسید و این 
چرخه را دردست گرفت تا بهره برداران بخش کشاورزی 
بر اســاس تصمیم ستاد پیشــگیری و مقابله با بیماری 
واگیر کرونا ویروس محدودیت هایی برای رسیدگی به 
تولید داشته باشند و این مشــکل نیز به سایر مشکالت 
تولید آنان مانند نبــود حمایت مناســب صندوق بیمه 
کشاورزی از محصوالت کشاورزان، بی ثباتی بازار تولید 
محصوالت کشاورزی، کمبود ســوخت، نوسان دایمی 
قیمت محصوالت، افزایش بی رویــه نهاده های تولید، 
صادارات بی هدف و بی موقع محصوالت کشــاورزی و 
غیره اضافه کند؛ در این وضعیــت باید دید بهره برداران 
بخش کشاورزی استان همدان که ساالنه توانایی تولید 
بیش از چهار و نیم تن محصول کشاورزی را دارند با چه 

مشکالتی مواجهند.

 تولید محصول و بذر با کیفیت 
کشــاورز خبره و نمونه کشوری و اســتانی نصرت آباد 
پیر سلمان اســتان همدان که ســال ها تجربه تولید و 
کشــت گندم و چغنــدر را دارد  با شــکر به درگاه خدا، 
می گوید: در حــال حاضر به دلیل کیفیــت تولیدش با 
نظارت موسســه ای افزون بر تولیــد چغندر قند، گندم 

بذری نیز تولید و راهی بازار کشت می کند.
 وی از تغییرات شدید قیمت نهاده های تولید در بخش 
کشاورزی و نبود نظارت بر بازار عرضه آن گالیه شدید 
دارد و اظهار می کنــد: چطور امکان دارد کود یا ســم 
به وفور در بازار آزاد یافت شــود اما به سختی به دست 
کشــاورز آن هم با نرخ یارانه ای یا بــه اصطالح دولتی 
برســد؛ در حالی که این نهاد ه ها در بــازار به هر قیمتی 
که کشاورز بخواهد هســت آن هم با قیمت چند برابری 

و آزادش.
رحمت فالح، می گوید: این بخشی کوچکی از مشکالت 
کشاورزان استان است چرا که برای تامین امنیت غذایی 
کشــور با مشــکالت دیگری مانند نبود حمایت کافی 
صندوق بیمه از محصوالت آســیب دیده از بحران های 
اقلیمی مانند سیل و غیره نیز کشاورز باید پنجه در پنجه 

شــود؛ چرا که صندوق بیمه خسارت کشاورز را به موقع 
پرداخــت نمی کند یا اصــال دقیق بر آورد خســارت از 

محصول آسیب دیده ندارند.
 وی بایاد آوری این که سرمایه کشاورز محصولش است 
و اگر ضرر کند که نمی تواند چرخ تولید کشاورزی استان 
را به حرکــت در آورد می افزاید: حتی کشــاورزان برای 
تامین بخشی از ضرر هایشان و پرداخت بدهی ها به ناچار 
محصول را پیش فروش می کنند که ضــرر دوچندانی 
برای کشاورز است. کشاورزی که در گرما و سرما روی 
خاک کار می کند و از آب و نور خورشید نعمات خدادی 
مدد می گیرد تا کشورش را در تنگنای اقتصادی سربلند 

کند پس به حمایت ویژه دولت در این شرایط نیاز دارد.
وی تاکیــد می کند: در این شــرایط نهاده های  تولید به 
راحتی به دســتش برسد و مشــکلی برای تامین سایر 
امکانــات تولید و بعد هــم عرضه مناســب آن به بازار 

مصرف نداشته باشد.
نماینده کشــاورزان خبره اســد آبادی در پاسخ به این 
ســئوال خبرنگار جام  جم که چرا در کشــور دایم شاهد 
افزایش و یا کاهش تولید محصوالت کشاورزی هستیم 
و این نوسانات نیزکشاورز و نیز مردم را با مشکل مواجه 
کرده اســت؟، می افزاید: ۶ دهه تجربه کشاورزی دارد و 
رهاورد این تجربه می گوید؛ باید نظام منســجمی باید 
برای تولید و عرضه محصوالت کشاورزی به بازار وجود 
داشته باشد و این طور نباشــد که برخی از فرصت تولید 
سوء استفاده کنند و محصول کشــاورز را به قیمت کم 
بخرند؛ نبود یا درســت اجرا نشــدن این نظام از عوامل 

متعدد آسیب به بخش کشاورزی است.
 فالح با اشــاره به این کــه با یک گل بهار نمی شــود، 
توضیح می دهــد: با یک کشــاورز خبره و خــوب و یا 
تعداد اندکی باتجربه مانند من به که کشــاورزی سرپا 
نمی ایستد و توسعه نمی یابد همه کشاورزان باید توانایی 
خود را در تولید افزایــش دهند و این نیــاز به حمایت 
متخصصان کشــاورزی از تولید دارد هر چند مســایل 
ترویجی در بخش کشــاورزی وجود دارد اما هســتند 
کشــاورزانی که هنوز در برداشــت گندم ریزش گندم 
از کمابین دارند و این یعنی ضرر به کشــاورز و اقتصاد 
کشــاورزی کشــور، پس باید در این حوزه نیز تالش 
بیشتری کرد درباره طرح همراهی مهندسان کشاورزی 

در مزرعه برای افزایش عملکرد و بهره وری کشاورزی 
هم چیزی در اسد آباد نشنیدم.

 نبود حمایت مناسب و کافی از کشاورزان
 دیگر کشــاورز نمونه همدانی که در شهرستان بهار به 
کشت ســیب زمینی مشغول است و امســال۹۳ هکتار 
ســیب زمینی بهاره و پاییزه کشــت کرده است درباره 
محدودیت  ها و مشکل تولید در بخش کشاورزی استان، 
می گوید: ۳۰ ســال تجربه کشــاورزی و به طور خاص 
تولید سیب زمینی دارد و شــکر خدا امسال نیز وضعیت 
محصول خوب اســت. جهــاد کشــاورزی حمایت به 
خصوصی از کشاورز ندارد. نهاده  های کشاورزی هست 
اما با قیمت های باال باید کشــاورز تهیه کند اگر کودی 
هم به کشــاورز می دهند در حد کفایت نیست سم هم 

نمی دهند و باید کشاورز آزاد بخرد.
قاسم قاســمی طاهر با تاکید بر این که حمایت خاصی 
از قشــر کشــاورز در وضعیت بحرانی ویروس کرونا و 
بی ثباتــی بازار عرضه محصوالت کشــاورزی نشــده 
اســت، اظهار می کند: یارانه ای نیســت هرچند قیمت 
سیب زمینی در حدود ۲۳۰۰ تا ۲۷۰۰ خریداری می شود 
اما کشــاورز با هزینه باالیی آن را تولید کرده اســت و 
ســود چندانی از این تولید عایدش نمی  شود اکنون این 
محصول برای بازار صادراتی مناســب نیست و باید تا 
برداشــت محصول پاییزه صبر کرد چــرا که محصول 
پســت نازکی دارد و بازار عراق و افغانســتان طالب آن 

نیست.
وی ادامه می دهد: ســیب زمینی تازه مناسب صادرات 
نیســت و باید تولید در حــوزه فر آوری و تولید ســایر 
محصوالت از این تولید برنامه ریزی کند که در اســتان 
به اندازه کفایت نیست یک شرکت در بهار بود که آن هم 
خوب کار نکرد درحالی که می توانســت ســیب زمینی 
غیر قابل مصرف برداشــتی از مزرعه را به محصولی با 
ارزش افزوده برای بازار تبدیل کند. باید جهاد کشاورزی 
افزون بر ســرمایه گذاری در ایجاد ســردخانه در حوزه 
فر آوری محصوالت تبدیلی کشــاورزی بیش از گذشته 

همت کند.
وی اضافــه می کنــد: درد دیگــر کشــاورزان بیمــه 
محصوالت کشاورزی است که هنوز به درستی در بین 

کشاورزان اطالع رسانی مناسب نشده است و کشاورزان 
هم در این حوزه توجه چندانی ندارند. نرخ خرید تضمینی 
گندم هم واقعی نیســت صادرات مقطعی و یکباره که 
به مردم و کشــاورز ضرر می زند و آنی دولت درباره آن 
تصمیم می گیرد نبود برنامه مناســب برای صادرات که 
مازاد محصول کشور صادر شــود مشکل دیگر بخش 
کشاورزی است همه مسئوالن درد کشاورز را می دانند 
اما در موقع عمل، عملکرد مناسبی ندارند و این کشاورز 

را رنج می دهد چرا که حمایت به موقع و مناسب ندارد.
قاسمی طاهر، با طرح این ســئوال که برای فروش یک 
بســته جنس تولیدی باید افراد از هزاران خوان بگذرد تا 
مجوز عرضه بگیرند اما چطور است که اقتصاد کشاورزی 
کشور به چنین مجوز هایی نیاز ندارد و هر فردی می تواند 
با اجاره زمیــن و ورود پول خود به ایــن کار بازار و تولید 
کشــاورزی کشــور راکه با چنین درد های کمتر درمان 
شده ای مواجه اســت با در د  مزمن و بدون عالج افزایش 
یا کاهش تولید مواجــه کند چرا مســئوالن این درد را 
یکبار برای همیشه از ریشه درمان نمی کنند که هر کسی 
فقط اجازه فعالیت در کار تخصصــی خودش را در حوزه 
کشاورزی داشته باشــد و اگر عالقمند به سرمایه گذاری 
در حوزه تولید کشاورزی اســت این کار را زیر نظر یک 
متخصص و با تجربه انجام دهد که کشــاورزی کشور 
مختل نشود و کشاورز آسیب دیده نهایی در این بخش 
نباشد. دولت برنامه ای برای این موضوع ندارد و همیشه 

کشاورز است که متضرر می شود.

 روش های حمایتی جهاد کشاورزی استان
معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان همدان درباره گالیه کشاورزان از ضعیف عمل 
کردن صندوق بیمه جهاد کشاورزی در حمایت از جبران 
خسارت ها، می گوید: بیمه محصوالت کشاورزی فرایند 
خاصی دارد و همیشــه هم آنان را توجیــه کرده ایم که 
محصوالت خود را بیمه کنند اما از آن سو به دلیل ضعف 
در حمایت از صنعت بیمه محصوالت کشاورزی هم این 
صندوق توان کافی برای حمایت از موضوع را ندارد و به 
دلیل بر آورده شدن خواسته به موقع کشاورز آنان اظهار 

نارضایتی می کنند. 
محمد شهرام پرورش با اشاره به این که حمایت از بیمه 

کشاورزی توســط نهاد های مرتبط در حقیقت حمایت 
از بخش تولید در کشاورزی اســت و هر چه این بخش 
توان کافی و مناســب برای حمایت از کشاورز را داشته 
باشد و خســارت ها را به موقع جبران کند رضایت خاطر 
کشــاورزان را افزایش خواهد داد که به نوعی به تقویت 

تولید کشاورزی و تولید کشور منجر می شود.
 وی در بخش دیگری از ســخنان خود در پاسخ به این 
سئوال که کشاورزان از قیمت تضمینی خرید گندم نیز 
رضایت ندارند می افزاید: جهاد کشــاورزی با پیگیری 
خود نهایت سعی در بر آورده شــدن خواسته کشاورزان 
را داشــته اســت و قیمت ۲۵۰۰ تومان فعلی نیز نتیجه 
این پیگیری اســت چرا که قیمت خرید تضمینی سال 
قبل گندم ۳۰۰ تومان کمتر از ایــن مبلغ بود همچنین 
نخستین جلسه برنامه ریزی برای خرید تضمینی گندم 
اســتان هفته پیش در اســتانداری برگزار و برای خرید 

تضمینی برنامه ریزی شد و مشکلی نداریم.

 تغییر فرهنگ مصرف و توجه به فر آوری 
محصوالت

معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان همدان، می افزاید: اقتصاد کشــاورزی اقتصاد 
پیچیده ای اســت و نمی توان بــرای انبار یــا ذخیره و 
ســردخانه داری همه محصوالت فضــا در نظر گرفت 
بلکه باید با توجه بــه دفاتر مختلــف برنامه ریزی که 
برای تولید محصوالت در جهاد کشــاورزی وجود دارد، 
بهره بــرداران بخش کشــاورزی بــه برنامه ریزی ها و 
توصیه های مرتبط توجه کنند تــا بی ثباتی را در قیمت 
تولید و عرضه محصول به بازار هدف شــاهد نباشــیم 

وقتی زمین در اختیار کشــاورز است و کشاورز هم کم و 
بیش به این برنامه ریزی ها توجه نمی کند و برنامه پذیر 
نیست این بی ثباتی را هم شاهد خواهیم بود اما باز هم با 
این وجود جهاد کشاورزی توسط نهاد پشتیبانی خود در 
شــرایط کاهش قیمت برخی تولیدات کشاورزی برای 
ذخیره و خرید اقدام می کند تا به ثبات بازار محصوالت 

کشاورزی بعد از کاهش تولید آن کمک کند.
 پرورش دربــاره تغییــر فرهنگ مصــرف متقاضی و 
تولید کننده در چنین شــرایطی از تازه خوری به استفاده 
از محصوالت تبدیلی و فر آوری شــده  در اســتان نیز 
می گوید: باید برای کمک بــه ثبات قیمت محصوالت 
این فرهنــگ را رواج داد تا در چنین شــرایطی مردم 
ذائقه خود را به این ســمت هدایت کنند تا ثبات در بازار 
بی ثباتی ایجاد شــده بر اثر عوامل پیش بینی نشــده و 

غیر مترقبه مجدد به بازار مصرف و تولید برگردد.
 وی ادامه می دهد: اکنون دربــاره یکی از محصوالت 
کشاورزی تولیدی اســتان این برنامه ریزی را دردست 
اجرا داریم، تازمانی که کشــاورزان به برنامه ریزی های 
بخش کشاورزی توجه نکنند و بر اساس تغییرات قیمت 
محصول کنند) بر اساس هیجان غالب بر بازار محصول 
تولید کنند( و کشــاورزان برنامه پذیر نباشند به سختی 
می توان بی ثباتی اقتصاد پیچیده کشاورزی را مدیریت 
کرد. اکنون در استان همدان ظرفیت سردخانه ای برای 
نگهداری ۱۳۰ هزار تن ســیب زمینی ایجاد شده است 
اما ما نمی توانیم برای همــه محصوالت چنین فضایی 
ایجاد کنیم پس باید در کنار این روش نگهداری به سایر 
حوزه ها مانند صنایع تبدیلی و تغییر فرهنگ مصرف هم 

توجه کنیم که برای برنامه ریزی کردیم.

 رئیس پلیس راه استان همدان: 

واژگونی و حریق پراید با 2 کشته و 3 مجروح
رئیس پلیس راه استان همدان گفت: 
بر اثر واژگونی یک دســتگاه سواری 
پراید در ۱۰ کیلومتری شــهر همدان 
و حوالــی »جورقان« و ســپس آتش 
گرفتن خودرو، ۲ تن فوت و ســه نفر 

مجروح شدند.
به گــزارش جام جم؛ ســرهنگ رضا 
عزیزی، بیــان کرد: سرنشــینان این 
خودرو در حــال بازگشــت از کرج به 
همــدان بودند کــه به علــت خواب 
آلودگی راننده، ســواری پراید پس از 
برخورد با گاردریل در آبراهه ســقوط 

کرد.
وی اضافه کرد: در این ســانحه رانندگی ۲ کودک 
حدود ۲ ساله و ۶ ســاله به بیرون از خودرو سواری 
پراید پرتاب شده و در دم جان باختند و سه تن دیگر 
مجروح و مصدوم شــدند همچنین پــس از خارج 
کردن سرنشینان مصدوم از داخل خودروی پراید، به 
علت برخورد مخزن گاز کولر با پایه گاردریل خودرو 

دچار حریق شد.

رئیس پلیس راه استان همدان اظهار داشت: در صورت 
استفاده از صندلی کودک در خودرو، احتمال مرگ این 
کودکان به حداقل ممکن می رسید اما بیشتر رانندگان 

رغبتی به استفاده از صندلی کودک ندارند.
ســرهنگ عزیزی بیان کرد: ۱۵ روز نخست خرداد 
امسال را می توان از حادثه خیزترین زمان ها برشمرد 
چرا که در این مدت ۱۶ تن در ۱۰ ســانحه جاده ای 

این استان جان خود را از دست دادند.

وی اضافه کــرد: همزمانــی نیمه 
نخســت خرداد با تعطیــالت عید 
ســعید فطر و ۱۴ و ۱۵ خرداد نیز بر 
افزایش تردد و مســافرت ها و مرگ 
و میر استفاده کنندگان از مسیرهای 

شریانی این استان افزوده است.
رئیس پلیس راه اظهار داشت: چهار 
کودک در نیمه نخست خرداد امسال 
جان باختند که شــامل سانحه برای 
دختر پنج ساله توســط پدر هنگام 
حرکت با دنــده عقــب تراکتور در 
روســتای باباعلــی، برخورد ســه 
کامیون در مســیر غارعلیصدر و مرگ کودک چهار 
ســاله و ۲ کودک مربوط به واژگونی سواری پراید 

است.
اســتان همدان دارای پنج هزار و ۴۰۰ کیلومتر انواع 
راه است و سال گذشــته ۴۶۴ تن در سوانح رانندگی 
درون و برون شــهری آن جان باختنــد که این رقم 
نسبت به سال ۹۷ حدود هفت درصد معادل ۳۰ نفر 

افزایش داشته است.

رییس سازمان آتش نشانی:

پوشش خشک مراتع همدان، مستعد آتش سوزی
رییس سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی همدان 
گفت: پوشش خشــک مراتع این شــهر با توجه به 
فصل گرما و افزایش دما مســتعد آتش سوزی است 
و از مردم تقاضا داریم به حفظ پوشش گیاهی توجه 

جدی داشته باشند.
محمدرضا بیاناتی در گفت وگویی اظهار داشت: این 
روزها بیشتر تماس های مردم پیرامون آتش سوزی 
در طبیعت به ویژه علفزارهاست و حجم گسترده ای 
از عملیات اجرایی آتش نشــانان همدانی همزمان با 
گرم شــدن هوا به اطفای حریق اختصاص می دهد.

وی بیان کرد: در ۲ روز گذشــته نیز ۲۵ تماس منجر 

به عملیات در اطفای حریق در ســطح شهر همدان 
شد که عمده آن به آتش مراتع و علفزارها اختصاص 
داشته اســت.بیاناتی افزود: از ابتدای امسال تاکنون 
بیش از یکصد عملیــات اطفای حریق داشــته ایم 
که به طور قطع با افزایش دما بــه حجم آن افزوده 
می شود.رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
همدان یادآور شــد: امســال به  دلیل افزایش بارش 
باران، پوشش های گیاهی قابل اشتعال در فصل گرما 
نیز بیشتر شــده و مردم باید توجه جدی به هشدارها 

پیرامون آتش سوزی در این مناطق داشته باشند.
وی گفت: انتظار داریــم خانواده ها از افروختن آتش 

در مناطق پوشش گیاهی به ویژه علفزارها خودداری 
کرده و به کودکان خود نیز این مطالب را توصیه کنند.

بیاناتی خاطرنشــان کرد: مواردی مانند ته ســیگار 
روشن، چوب نیم ســوخته و سوختن ذغال بیشترین 
خطر را برای بروز آتش ســوزی های مهیب در دل 
طبیعت دارند و انتظار داریم مردم از خاموشــی کامل 
آن اطمینان حاصل کنند.ســه هزار هکتار باغ های 
حریم شهر همدان و ۵۸۰ هکتار پارک  و فضای سبز 
داخل محدوده در همدان وجود دارد که وسعت برخی 
از نقاط به ویژه حاشیه نشــین ها را علف های هرز و 

خشکیده پوشانده است.

 . 


