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تاملى بر هشدار استاندار 
همدان به برخى از مديران 

اجرايى استان 
 استاندار همدان در جلسه اخير قرارگاه 
اقتصاد مقاومتى اســتان از مديران اجرايى 
استان خواسته كه براى رفع مشكالت مردم 

ريسك كنند...

همدان نبايد پروژه ها را
به اين زودى  فراموش كند
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نيازمنديهاى 
هرروز 

استان همدان

براى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاىبراى عضويت در كانال تلگرام نيازمنديهاى
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد. ارسال  نماييد.

 به تازگى اما طبق بخشنامه بانك مركزى 
با راه اندازى نظام يكپارچه معامالت ارزى يا 
همان «سامانه نيما» سد محكمى جلوى داد 
و ستد كشمش كشيده كه اين امر موجب 
شده صادرات اين محصول به سختى انجام 
شود، چالشــى بزرگ كه صنعت كشمش 
اين شهر و حتى ساير نقاط كشور را تهديد 

مى كند.
تاكنون براى حل اين مشكل آنانكه دستى 
در آتش داشتند، پيگيرى كردند و با وجود 
رايزنى هاى فراوان اما هنوز پاسخى نگرفتند 
و گره كور نيما هنوز باز نشــده است، در 
عيــن حال كه با قرار گرفتن كشــمش در 
مســير قرمز، مشــكلى ديگر بر مشكالت 
اين محصول در بازار صادراتى اضافه كرده 

است.
انگــور و صنايع وابســته بــه آن يكى از 
ظرفيت هاى عمده اســتان اســت و توليد 
كشمش بخش عمده اى از ارزآورى استان 
همدان كه مربوط به شهرستان مالير است و 
حدود 28 درصد از صادرات كشور را خود 
اختصاص داده است، ظرفيتى عظيم كه رفع 
موانع و مشكالت اين صنعت دغدغه اتاق 

بازرگانى همدان شده است.
 تعهــد ارزى تهديــد جدى در 

مسير صادرات كشمش
به گزارش ايرنا، مديــران صنايع فرآورى 
كشــمش مالير مشــكالت ريز و درشت 
بســيارى را برشمردند و ادامه روند كنونى 
را مشكل جدى در مسير صادرات كشمش 
عنوان كردند، مشــكلى كه يكى از فعاالن 
صنعت كشــمش مالير گفــت: چنانچه 
مشــكالت به ويژه تعهد ارزى حل نشود، 
سرمايه گذاران اين حوزه كار را رها كرده و 
اين صنعت با تهديد جدى مواجه مى شود.

بهــرام حاتمى معافيت كشــمش از تعهد 
ارزى را يك ضرورت برشمرد و بيان كرد: 
برگشــت پول به كشور آن هم به صورت 
ارز براى ما مشكالتى را به وجود آورده، در 
حالى كه ما با كشورهايى صادرات داريم كه 

معامالت به صورت ريالى است.
وى افزود: از سوى ديگر كشمش خريدارى 
شده از كشاورز، پولش بايد سريع پرداخت 
شود، اما برگشــت پول حداقل يكماه در 
مراحل نيمايــى زمان مى برد و گاليه مندى 

براى كشاورزان ايجاد مى كند.
حاتمــى قيمت گذارى مناســب بر روى 
كشــمش، خروج كشمش از مسير قرمز و 
برگشت آن به مسير سبز يا زرد و برداشتن 

مشــكالت مرتبط با اداره امــور دارايى و 
مالياتى را از ديگر درخواســت ها برشمرد 
و ادامه داد: مشكل عمده ما خريد كشمش 
از كشــاورزان اســت كه در بيشتر مواقع 
اين محصول حاوى خاك، ســنگ و ديگر 
محتويات اضافى اســت، در حالى كه هيچ 
تفاوتى در قيمت گذارى كشمش باكيفيت و 
بى كيفيت نيست و اين مساله بايد حل شود.

اين صادركننده كشــمش مشكل ديگر را 
استفاده روغن كربنات پتاسيم آن هم بدون 
اينكه سنجش و معيارى برايش باشد، عنوان 
و پيشــنهاد كرد: در اتاق بازرگانى بخشى 
براى قيمت گذارى كشــمش ايجاد شــود 
تا با تعيين قيمت واحد نه كشــاورز و نه 

صادركننده ضرر كند.
يكى از صادركنندگان مطرح كشمش مالير 
نيز معتقد اســت: تا زمانى كه تعهد ارزى 
برداشته نشود، صادرات اين محصول روند 

كاهشى دارد.
حاج على چگينى اين گونه توضيح داد: به 
دليل تعهد ارزى نمى توانيم ارز وارد كشور 
كنيم و با توجه اينكه معامالت ما بيشتر به 
صورت ريالى است، مجبوريم صادرات را 
كاهش دهيم و كشمش را ارزان از كشاورز 

مى خريم.
در  را  كشــمش  پايين،  قيمت   

خانه ها انبار كرده است
وى ادامه داد: بــه دليل پايين بودن قيمت، 
كشــمش در خانه ها مانــده و نه خريد و 
فروشى هست و نه صادرات، مشكلى كه 

ادامه آن به صالح اين صنعت نيست.
چگينى بر اين باور است: قيمت گذارى كه 
روى كشمش مى شود با قيمتى كه ما داريم، 
همخوانى ندارد و به همين دليل نمى توانيم 

ارز وارد كنيم.
به گفته تعدادى از فعاالن اين صنعت بيش 
از 20 هزار تُن كشــمش از سال گذشته به 
خاطر مشكالت تعهد ارزى دست كشاورز 

مانده است.
خســرو حاتمى از ديگــر صادركنندگان 
كشمش است كه پيشــنهاد كرد: اگر قرار 
است قوانين جديد براى كاالهاى صادراتى 
وضع شــود، ما نيز قوانين خاص خود را 
مى خواهيم و اگــر بايد به صادرات كمك 

كنيم، بايد روند ادارى آسان سازى شود.
وى بــر لزوم به روز كــردن مصوبات در 
حوزه صــادرات تاكيد كــرد و افزود: ما 
هرگز از قانون تخطى نمى كنيم و زمانى كه 
هر واحد فرآورى كشمش با تمام ظرفيت 

صادرات مى كند، پس كيفيت آن مشــكلى 
ندارد، بلكه مشــكل تهيه كشمش توسط 

كشاورز است.
 تهيه سنتى كشمش به صادرات 

ضربه مى زند
حاتمى تهيه كشــمش به روش ســنتى را 
عمده ترين مشــكل عنــوان و آموزش را 
تنهــا راه حل آن برشــمرد و گفت: جهاد 
كشاورزى بايد ارائه اين آموزش به باغداران 
را جدى بگيرد تا همه كشاورزان در توليد 

كشمش با كيفيت صاحب سند شوند.
او قرار گرفتن كشمش در مسير سبز يا زرد، 
دريافت هزينه اضافى از واحدهاى فرآورى 
كشــمش براى تصفيه خانه توسط شركت 
شهرك ها را از ديگر مشكالت مطرح كرد 
و ادامه داد: اگــر در تعهد ارزى، صندوق 
تهاتُرى بگذارند كــه بتوانيم به جاى وارد 
كردن ارز مبادله كاال با كاال داشــته باشيم، 

بخشى از مشكالت ما حل مى شود.
مشــكل واحدهاى فرآورى كشــمش كم 
نيســت، هنوز اين صنعت كه به صورت 
زنجير وار از كاشــت، داشت و برداشت و 
فرآورى آن به هم متصل است، يك اتحاديه 
واحدى در كشــور ندارد كه در سطح ملى 
بتواند مشــكالت و خواســته هاى آنان را 
پيگيرى و مرتفع كند، مشــكلى كه امروز 
از حدود 70 واحد فرآورى و بســته بندى 

كشمش تنها 47 واحد آن فعال است.
 كشــمش هنوز بَِرنــد واحدى 

ندارد
اين در حاليســت كه عضو هيأت رئيســه 
اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
همدان نبــود بَِرنــدى واحد بــراى اين 
محصول را مشكلى عمده برشمرد و افزود: 
محصولى كه از مالير به كشورهاى جهان 
صادر مى شود، هنوز بَِرندسازى نشده است، 
اگرچه همه واحدها برند مخصوصى براى 

صادرات محصول خود دارند.
حسن بهرامى تاكيد كرد: همه بايد تعاونى 
باغداران مالير را حمايت كنيم و بتوانيم در 
ايجاد يك «اتحاديه يا انجمن فراگير توليد 
و صادركننــدگان انگور و كشــمش» گام 
برداريم. وى با بيان اينكه از توليد ســاالنه 
بيش از 450 هــزار تُن انگور در اســتان 
همدان، 60 درصد آن مختص مالير است 
ادامه داد: ما واحدهاى فرآورى كشمشــى 
در مالير داريم كه بَِرند آنها جهانى شــده 
و چنانچه يك بَِرندســازى واحدى براى 
كشمش داشته باشيم، مى توانيم محصول با 

كيفيت در سطح جهان صادر كنيم.
بهرامى كه خــود از صادركنندگان مطرح 
كشــمش اســت بر لزوم بررســى و حل 
مشــكالت واحدهاى تعطيل شــده تاكيد 
كرد و گفت: از ســوى اتاق بازرگانى قول 
مى دهيم كه مشكل برگشت پول از روسيه 

حل شود.
وى خطاب به واحدهاى فرآورى كشمش 
تاكيد كرد: اگر محاسبه تبديل ارز به ريال را 
به خوبى انجام دهيد، كف خريد از باغدار 

مشخص مى شود.
عضو هيأت رئيســه اتاق بازرگانى همدان 
با بيان اينكه مشــكل صادرات به 2 كشور 
نيز در حال رفع شــدن اســت ادامه داد: 
براى اســتفاده درســت باغداران از روغن 
كربنــات و تهيه محصول با كيفيت بايد از 
ابتداى تابستان اين مشكل بررسى و روغن 

استاندارد تحويل كشاورز شود.
 از 65 واحد فرآورى كشــمش، 

47 واحد فعال است
بــه گفته رئيــس اداره صنعــت، معدن و 
تجارت ماليــر از 65 واحد فــرآورى و 
بسته بندى كشمش، 47 واحد فعال است، 
ســه واحد نيز به طورر كامل غير فعال و 
تعدادى به صورت فصلى كار مى كنند و 30

واحد بسته بندى خشكبار در اين شهرستان 
فعاليت مى كنند.

كامران زنگنه با اشاره به پَساب واحدهاى 
فرآورى كشــمش فعال در شــهرك هاى 
صنعتى و ايجــاد تصفيه خانه بيــان كرد: 
شركت شهرك هاى صنعتى تكليف كرده كه 
اين واحدها بايد هزينه را خودشان پرداخت 

كنند، در صورتى كه نبايد اينگونه باشد.
وى افزود: براى حل مشكل روغن كربنات 
براى تهيه كشــمش تيزابى نيز نظارت هاى 
جدى صورت گرفت و سال گذشته حجم 
بااليى روغن كربنات تقلبى كشف كرديم 
كه امسال اين مشكل با ارائه روغن كربنات 

استاندارد حل شد.
 با اين اوصاف تمامى مسائل و مشكالت 
صنعت كشمش و واحدهاى فرآورى اين 
صنعت يكى يكى پشــت سر هم به صف 
شد و اتاق بازرگانى همدان يگانه راه و شايد 
گام نخست آغاز اقدامات براى پيگيرى و 
برطرف كردن اين موانع را تشكيل «انجمن 
يا اتحاديــه توليد و صادركنندگان انگور و 
كشمش» عنوان كرد كه از طريق آن مى توان 
خيلى از حرف ها و خواسته ها را به دولت 

ديكته كرد.

كشمش پشت دروازه هاى صادرات

28درصد صادرات ايران مختص كشمش مالير است

نجات همدان
با«قوچم» يا «تالوار»؟

كمين حادثه 
در بلوار ارتش

بزرگترين پروژه خصوصى استان را طبق وعده به نتيجه برسانيدبزرگترين پروژه خصوصى استان را طبق وعده به نتيجه برسانيد

پتروشيمى پتروشيمىراه اندازى  راه اندازى 
 آبروى مديريت ارشد آبروى مديريت ارشد

معاون امور بازرگانى و تجارت داخلى سازمان صمت همدان اعالم كرد

كاهش 95 درصدى صادرات 
صنايع دستى همدان
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

همدان  استاندار  هشدار  بر  تاملى 
به برخى از مديران اجرايى استان 

 اســتاندار همدان در جلســه اخير قرارگاه اقتصاد مقاومتى 
اســتان از مديران اجرايى استان خواسته كه براى رفع مشكالت 
مردم ريســك كنند و به جاى اينكه مدام در حال گزارش دهى 
به دســتگاه نظارتى باشــند، كار كنند و برنامه هــا را هدفمند 

كنند. دنبال 
شــاهرخى همچنين گفته كه "وضعيت چند مدير انگشت شمار را 
در اســتان بايد تعيين تكليف كنم" و تاكيد كرده كه  "ما اســتانى 
هســتيم كه با برنامه و هدفمند حركت مى كنيم. نبايد اجازه بدهيم 

عنصرى موجب خلل در حركت توســعه استان شود".
تاكيدها و هشــدارهاى مدير ارشد استان به مديران اجرايى نشان 
مى دهد كه شــاهرخى در خصوص همراهــى و همگامى برخى 
از مديــران با مجموعه مديريت اســتان دغدغه دارد و نگران آن 
اســت كه همراه نبودن آنها در مســير توسعه استان كه به تعبير او 

با برنامه هاى هدفمند دنبال مى شــود، مانعى جدى ايجاد كند.
تلنگرها و هشــدارهاى شــاهرخى يادآور انتقادهاى تند استاندار 
ســابق از مديران به اصطالح ناهمراه است كه در اجراى بى كم و 
كاست برنامه هاى دولت و زمينه سازى براى تحقق اهداف استان 

داشتند.  ضعيفى  عملكرد 
البته شــاهرخى كه خود به خوبــى اين روند را در دوره نيكبخت 
تجربه كرده است، سعى دارد از شكل گيرى دوباره چنين روندى 
پيشــگيرى كند و قبل از آنكه براثر كــم كارى يك مدير اجرايى 

فرصــت ها از بين برود،  آن مدير صحنه را ترك كند.
صراحت اســتاندار در تاكيد بر تعييــن تكليف چند مدير ضعيف 
انگشت شــمار در حالى است كه شــاهرخى در خصوص ايجاد 

خلل در حركت توسعه استان هشدار داده است. 
اينها همه نشــان از يك نگرانى جــدى و دغدغه واقعى دارد كه 
امروز در اســتاندار قابل مشــاهده است. البته اســتفاده از چنين 
تعابيرى و  هشــدار به مديران در شــرايط فعلــى تامل برانگيز و 
براى افكار عمومى مبهم اســت، چراكه اين گونه هشــدارها قبال 
داده شــده و اتفاقا استاندار سابق در شــرايطى نقدهاى تندى از 
عملكرد مديران ضعيف و ناهمراه داشت كه شاهرخى در جايگاه 
معاون سياســى و امنيتى اســتان از نزديك آن را دنبال مى كرد و 
لذا با توجه به تجــارب قبلى، اكنون ديگر فرصت و مجالى براى 
تكرار اين هشــدارها نيست و بايد اقدامى عملى براى پايان دادن 
به دغدغه هاى موجود صورت گيرد وگرنه تكرار همان حرف ها 

بدون اقدام  عملى براى مردم پذيرفتنى نيســت.
 با اين اوصاف رفع ايــن نگرانى ها و از بين رفتن دغدغه ها در 
شرايطى امكانپذير اســت كه عملكرد مديران براساس معيار ها و 
مالك هاى تعريف شــده و اهدافى كه هر دستگاه دنبال مى كند، 
مــورد ارزيابى قرار گيرد و مديرانى كــه در همراهى با مجموعه 
مديريت اســتان در مسير توسعه مشكل و ضعف دارند، در كوتاه 
ترين زمان ممكن تعيين تكليف شــوند تا روند پيشرفت و توسعه 
اســتان با شــتاب بيشــتر و بدون هرگونه مانع و خللى استمرار 

باشد. داشته 

اسكان بيش از 4 هزار زائر اربعين در همدان
 مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان همدان از اســكان 4 هــزار و 828 زائر در 

شهرهاى جورقان و مريانج طى ايام اربعين خبر داد.
بهروز كارخانه اى ، با اشــاره به خدمات ارائه شده در مهران، خسروى و مريانج اظهار 

كرد: در ايام اربعين حسينى 35 نفر روز در قالب 7 تيم خدمات رسانى داشتند.
وى با بيان اينكه 2 آمبوالنس خدمات رســانى در دو مرز مهران و خســروى را برعهده 
داشــتند تصريــح كرد: 2 هزار و 500 پتو، 20 چــادر و 400 موكت نيز در اختيار زوار 

قرار گرفت.

مديرعامــل جميعــت هــالل احمــر اســتان همــدان در خصــوص نيروهــاى فعــال 
در ايــام اربعيــن اظهــار كــرد: خدمــات امــداد و نجــات جــاده اى ثابــت در قالــب 
ــا 60 نفــر روز نيــرو، خدمــات امــداد و نجــات كوهســتان ثابــت يــك  12 تيــم ب
ــار  ــا چه ــم ب ــك تي ــات ي ــى عملي ــرل و فرمانده ــرو، كنت ــر روز ني ــا 5 نف ــم ب تي
ــام  ــرو انج ــر روز ني ــا 9 نف ــم ب ــعب 9 تي ــاده در ش ــيك آم ــرو و كش ــر روز ني نف

شــده اســت.
وى يادآور شد: 20 آمبوالنس، 15 دستگاه خودروى عملياتى و 11 خودروى امدادى در 
ايام اربعين خدمات رســانى داشتند و 2 آمبوالنس با چهار نفر نيرو و يك دستگاه تريلى 

با يك نيرو به عراق اعزام شدند.

كارخانه اى با اشاره به آمار حوادث جاده اى اربعين يادآور شد: 48 حادثه در ايام اربعين 
رخ داد كه در مجموع 150 نفر مصدوم شــدند، 10 نفر درمان سرپايى شدند و 51 نفر 

مصدومان بودند كه راهى بيمارستان شدند.
وى بــا بيان اينكــه 6 نفر فوتى در حوادث جاده اى ايام اربعيــن رخ داد افزود: 53 تيم  
عملياتــى با 161 نيرو، 49 آمبوالنس و 8 خودروى نجات تيپ 1 و 2 خدمات رســانى 

داشتند.
مديرعامل جمعيت هالل احمر اســتان همدان با بيان اينكه 12 خدمات پزشكى در ايام 
اربعين ارائه شــده است گفت: در اين ايام يك هزار و 690 اسكان در جورقان و 3 هزار 

و 138 اسكان در مريانج داشتيم.

نجات همدان 
با «قوچم» يا «تالوار»؟

مديركل راه آهن همدان خبر داد
جابه جايى 7000 زائر اربعين 

توسط قطار همدان

 مديــركل راه آهن همدان از جابه جايــى بيش از 7000 نفر در ايام 
اربعين امســال به مشــهد و تهران خبر داد و گفت: ضريب اشــغال 

قطارهاى همدان در ايام اربعين 95 درصد بوده است.
سيدســعيد ابراهيم نژاد ، با اشــاره به اينكه در روزهاى 27،28 و 29
مهرماه مصادف با روزهاى پايانى انتقال زائران اربعين ضريب اشــغال 
قطارهاى همدان به 100 درصد رســيده است، اظهار كرد: برنامه قطار 
فوق العاده همدان- مشهد به علت استقبال بى نظير و درخواست زائران 

اربعين در مسير برگشت تا 29 مهرماه ادامه داشت.
وى با بيان اينكه قطار فوق العاده همدان- مشهد روزانه با ظرفيت 440

نفر در اين مســير برقرار بوده اســت، تصريح كرد: اين قطار قرار بود 
تا 27 مهرماه برقرار باشــد اما به علت اســتقبال باالى زائران تا امروز 
29 مهرمــاه ادامه دارد به طوريكه هــر روز 440 نفر به ظرفيت قطار 

همدان- مشهد اضافه شد.
وى افزود: همچنين قطار ريل بــاس همدان- تهران با ظرفيت كامل 
زائران اربعين را از همدان به تهران جابه جا كرد كه با توجه به استقبال 
مسافران از اين قطار مكاتباتى براى ماندگاى ريل باس همدان- تهران 

شده است.
ابراهيم نژاد با بيان اينكه از 23 تا 29 مهرماه 7040 مسافر از همدان به 
مقاصد مشهد و تهران جابه جا شده اند، عنوان كرد: ريل باس همدان- 
تهــران با قيمت 24 هزار  و 100 تومان در مدت زمانى 4.5 ســاعته 

مسافران را به مقصد مى رساند.

كانون موسسات داورى 
در همدان تشكيل مى شود

 سرپرست معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
همدان گفت: كانون موسسات داورى در استان همدان تشكيل مى شود.

به گزارش فارس ،  مهدى الماسى در جلسه هماهنگى تشكيل كانون 
موسســات داورى در اســتان همدان اظهار كرد: به منظور ساماندهى 
موسســات داورى در استان نسبت به تشكيل كانون داورى در استان 

اقدام خواهد شد.
وى گفت: فعاليت موسسات داورى در استان همدان با هدف كاهش 
بار ورودى پرونده به محاكم قضايى انجام مى شود كه در همين راستا 
تشــكيل كانون داورى يكى از ضروريات سازماندهى و نظم دهى به 

موسسات داورى است.
سرپرســت معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگسترى 
همدان افزود: بر اين اساس جلسات مربوطه تشكيل شده و در آينده با 
همكارى تمام موسسات فعال اين كانون در سطح استان داير خواهد 

شد.
وى تصريح كرد: موسسات داورى عالوه بر كاهش ورودى پرونده ها 
به محاكم قضايى موجب مى شوند به اختالفات طرفين در سريعترين 

زمان و كمترين هزينه رسيدگى شود.
الماســى افزود: نظــارت بر نحــوه فعاليت اين موسســات نيز يك 
ضرورت اساسى است كه معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم 
دادگســترى استان در اين خصوص با تشكيل كميته ويژه بر عملكرد 

آنان نظارت خواهد كرد.

افزايش آمادگى همدان 
براى مهار سيالبهاى احتمالى

 مديــركل مديريت بحران اســتاندارى همدان گفت: با بررســى 
وضعيت رودخانه ها، پل ها و ديگر تاسيســات آمادگى دســتگاه هاى 

مسئول براى مهار سيالب احتمالى رصد و افزايش مى يابد.
عليمردان طالبى بيان كرد: تيمى متشكل از دستگاه هاى مسئول اقدام به 
سركشى و بازديد از محل هايى كه در سيالب 98 احتمال بروز خطر و 

آسيب در اين محل ها زياد بود كردند.
وى اضافه كرد: در اين محل ها اگر در بارندگى ها فروردين سالجارى 
شاهد تداوم بارندگى يا تبديل برف به باران بوديم با مشكالتى مواجه 
مى شديم .مديركل مديريت بحران اســتاندارى همدان اظهار داشت: 
بنابراين نقــاط و مكان هايى كه احتمال بروز خطــر در آنها زياد بود 
شناسايى شده و در صورت نياز اليروبى و باز كردن دهانه پل و ديگر 

فعاليت هاى عمرانى مورد نياز صورت گرفت.
طالبى بيان كرد: عبور تاسيســات از برخى محل ها امكان بروز خطر 
هنگام ســيالب را تشــديد مى كند بنابراين اين تاسيسات شناسايى 
و بــراى رفع خطر احتمالى نســبت بــه جابجايى محــل عبور آنها 

چاره انديشى شده است.
وى نقش مردم را در دفع آب هاى سطحى بسيار مهم دانست و گفت: 
علت اصلى آبگرفتگى و انســداد محل عبور آب ريختن نخاله و زباله 

در اين مكان ها است كه اميد مى رود ديگر شاهد اين اقدام نباشيم.

خدمات دهى در موكب سردار همدانى 
از محل كمك هاى مردمى انجام مى شود

 مسئول ايستگاه صلواتى سردار شهيد حاج حسين همدانى گفت: 
خدمات دهى در موكب ســردار شهيد حاج حسين همدانى از محل 

كمك هاى مردمى انجام مى شود.
به گزارش مهر ، محمد بيگلرى با بيان اينكه خدمات رسانى به زائران 
اربعين حسينى در ايستگاه صلواتى سردار شهيد حاج حسين همدانى 
از 24 مهر ماه آغاز شــده اســت، گفت: در اين ايستگاه در هر وعده 

غذايى حدود 3 هزار نفر پذيرايى مى شوند.
مسئول ايستگاه صلواتى سردار شهيد حاج حسين همدانى با اشاره به 
اينكه روزانه از 15 تا 20 هزار نفر پذيرايى ميان وعده انجام مى شــود، 
اظهار داشــت: تمامى كمك ها در اين ايستگاه صلواتى مردمى است و 
سازمان ها و نهادها كمك هاى زيرساختى را براى اين مجموعه انجام 
داده اند.وى با بيان اينكه از اعتبارات دولتى براى خدمات دهى به زائران 
حتى يك ريال هم استفاده نشده است، گفت: روزانه 700 نفر در اين 

ايستگاه صلواتى اسكان مى گيرند.

1- يكى از نمايندگان اســتان در انتخابات مجلس داوطلب نخواهد 
شد. گويا وى سوداى رياســت جمهورى دارد و براى آنكه راحت 
تر بتواند براى انتخابات رياســت جمهورى 1400 تالش كند، نامزد 
انتخابات يازدهمين دوره مجلس شــوراى اسالمى نمى شود.گفتنى 
است بسيارى از داوطلبان انتخابات رياست جمهورى به دليل رجل 

سياسى، مذهبى نبودن از رقابت هاى انتخاباتى كنار مى روند.
2- دفتر حزب جمهوريت به زودى در اســتان آغاز به كار مى كند.
گويا اين حزب براى رقابــت در انتخابات مجلس كار خود را آغاز 
خواهد كرد. گفتنى اســت حزب جمهوريت را اعضاى جدا شده از 
حزب اعتماد ملى به دبير كلى رســول منتجب نيا تاســيس و فعال 

كرده اند.
3- طرح قاضى مدرســه در مدارس اســتان اجرا مى شود . گويا اين 
طرح به منظور افزايش ســطح آگاهى هاى حقوقى دانش آموزان با 
همكارى دادگســترى و آموزش و پرورش اجرا خواهد شد. گفتنى 
است اين طرح از سال 91 ارائه شده و تاكنون منظم اجرا نشده است.

 بر اســاس پيش بينى اداره كل هواشناسى 
همدان، بارش باران هاى پاييزى تا ميانه هفته 
آينده ادامه دارد و در روزهاى پنجشنبه و جمعه 
اين هفته با ورود موج دوم سامانه بارشى، اين 

بارشها در همدان تقويت مى شود.
كارشــناس اداره كل هواشناســى همــدان 
در اين بــاره گفت: بر اســاس پيش بينى هاى 
صورت گرفته، آســمان اســتان امروز، ابرى 
تا تمام ابرى، همــراه با بارش پراكنده باران، 
گاهى رعد و برق و وزش باد همراه خواهد 
بود. محمد حسن باقرى شكيب اظهار داشت: 
به دنبال بررسى نقشــه هاى ماهواره اى، يك 
سامانه ضعيف بارشــى وارد همدان شده و 
تا دوشــنبه هفته آينده در آسمان اين استان 

فعال است.
به گزارش ايرنا ، وى با اشاره به اينكه سرعت 
حركت اين ســامانه و بارش هاى آن ضعيف 
است و بيشتر موجب ابرناكى آسمان مى شود، 
بيان كرد: اين سامانه ماندگارى خوبى در استان 
دارد و شدت بارش هاى آن در روز جمعه به 

اوج خود مى رسد.
باقرى شــكيب با بيان اينكه در ســاعت هاى 

بعــد از ظهر، احتمال 
پراكنده  بارش هــاى 
افزايش  ســامانه  اين 
مى يابد، عنــوان كرد: 
سامانه  اين  بارش هاى 
شــمالى  نقــاط  در 
ساير  از  بيشتر  همدان 
نقاط اين استان است.

وى ادامه داد: در مدت 
ســامانه  اين  فعاليت 

دماى هــواى همدان بين 2 تــا چهار درجه 
سانتى گراد كاهش مى يابد، اما به زير صفر و يا 

نزديك صفر درجه سانتى گراد نمى رسد.
كارشناس اداره كل هواشناسى همدان گفت: 
در 24 ساعت گذشــته اسدآباد با 10 ميليمتر 
بيشــترين بارش را در استان داشته و ايستگاه 
فرودگاه همدان 6 ميليمتر بارش را ثبت كرده 

است.
وى افزود: در 24 ســاعت گذشــته نهاوند با 
22 درجه ســانتى گراد باالى صفر بيشترين و 
همــدان و گل تپه با چهار درجه ســانتى گراد 

باالى صفر، كمترين دماى استان را داشته اند.

باقرى شكيب با بيان اينكه دماى كمينه همدان 
نسبت به روز گذشته هفت درجه سانتى گراد 
افت كرده اســت، اظهار داشت: دماى كمينه 
هواى اين شهر در 24 ساعت گذشته 4 درجه 
ســانتى گراد باالى صفر و بيشينه دماى هواى 
اين شــهر 18 درجه سانتى گراد باالى صفر به 

ثبت رسيده است.
آب و هواى اســتان همــدان در نتيجه وجود 
كوه هــاى مرتفــع، رودخانه هــا و پســتى و 
بلندى هــاى زيــاد به شــدت متغير اســت 
و زمســتان هاى ســرد، پر برف و بــاران و 

تابستان هاى معتدل دارد.

 در حال حاضر آب شــرب شــهر همدان 
مشكلى ندارد و از منابع مختلف آب را تأمين 
مى كنيــم اما به طور قطع در آينده با مشــكل 
تأميــن آب مواجه خواهيم شــد. مديرعامل 
شركت آب منطقه اى اســتان همدان با اشاره 
بــه بحث بلندمدت چالــش آب با عنوان اين 
مطلب اعالم كرد: از ابتداى ســال آبى تا كنون 
4/5 ميلى متر بارش در اســتان همدان صورت 
گرفته است.وى بيان كرد: در سال آبى گذشته 
15/5ميلى متر بارش در اســتان همدان به ثبت 
رسيد كه ميزان بارشهاى امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته كاهش 58 درصدى داشته 

است.
منصور ســتوده ، درحالى كــه از كاهش 58

درصدى بارندگى در ســال آبــى جارى خبر 
داد با بيان اينكه براساس ميانگين بلندمدت نيز 
در همدان 8 ميلى متر بارندگى رخ داده است، 
تصريح كرد: ميزان بارش در سالجارى نسبت 
به ميانگيــن بلندمدت نيز كاهش 41 درصدى 

دارد.
ســتوده با اشاره به اينكه ســازمان هواشناسى 
بارندگى هــاى خوبــى را براى پاييز امســال 
پيش بينى كرده اســت، يادآور شــد: در حال 
حاضر ســد اكباتان 23 ميليون مترمكعب آب 
دارد بــه طوريكه 63 درصد از حجم ســد پر 
آب بوده و به طور متوسط 1100 تا 1200 ليتر 
در ثانيه براى مصرف شرب همدان از اين سد 

برداشت مى شود.
وى بــا بيان اينكه ســد آبشــينه 2/3 ميليون 
مترمكعب آب دارد كه 46 درصد از اين سد پر 

است، خاطرنشان كرد: همچنين در حال حاضر 
ســد كالن مالير 41 ميليون مترمكعب معادل 
91 درصد حجم ســد آب دارد، ســد سرابى 
7/3ميليون مترمكعب آب دارد و ســد شنجور 
نيز 4/2 ميليون مترمكعــب معادل 80 درصد 

حجم اين سد آب دارد.
وى با تأكيد بــر اينكه موضوع چالش آب 
همدان بحث بلندمدت است، بيان كرد: در 
حال حاضر آب شرب شهر همدان مشكلى 
ندارد و جايى آب قطع نيســت و از منابع 
مختلــف آب را تأميــن مى كنيم اما اگر در 

طور  به  شويم  مواجه  خشكســالى  با  آينده 
قطع با مشــكل تأميــن آب مواجه خواهيم 
شــد. ستوده بيان كرد: در حال حاضر دو منبع 
سد تالوار زنجان و قوچم كردستان براى تأمين 
آب شرب همدان درنظر گرفته شده است كه 
در حال پيگيرى هســتيم تا وزارت نيرو منبع 

را قطعى كند.
وى بــا بيان اينكه خط انتقال و تصفيه خانه تا 
كنون 63 درصد پيشرفت فيزيكى دارد، يادآور 
شد: 123 كيلومتر از 140 كيلومتر مسير انتقال 
آب از ســد تالوار اجرايى شــده است و 63

درصد پيشــرفت دارد و اگر سد قوچم براى 
تأمين آب همدان انتخاب شود مى توان از اين 

مسير آب را به همدان انتقال داد.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان 
بــا تأكيد بر اينكه در صورتى كه اعتبار كافى به 
پروژه انتقال آب همدان داده شود، طبق برنامه 
انجام خواهد شــد، افزود: انتقال آب از ســد 
تالوار به همدان 500 ميليارد تومان اعتبار نياز 
دارد كه اگر ســاالنه 100 ميليارد تومان به اين 
پروژه اختصاص داده شــود پنج ساله به اتمام 

خواهد رسيد.

 معاون امــور بازرگانى و تجارت داخلى 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
از كاهش 95 درصدى صادرات صنايع دستى 
در 6 ماهه نخست امســال خبر داد و گفت: 
طى اين مدت 210 هزار دالر صنايع دســتى 
از گمرك اســتان همدان صادر شده است كه 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته از نظر 

ارزشى كاهش 95 درصدى دارد.
مجيد زرين دالور ، با بيان اينكه سال گذشته 
811 هزار دالر صنايع دستى از گمرك استان 
صادر شــده اســت، افزود: صادرات صنايع 
دستى اســتان همدان در 6 ماهه سالجارى از 
نظــر وزنى 79 درصد و از نظر ارزشــى 95

درصد كاهش داشته است.
صــادرات 53.6 ميليــون دالرى از گمــرك 

همدان
به گزارش ايسنا ، وى با اشاره به اينكه امسال 
يك ميليارد و 300 ميليون دالر صادرات براى 
استان همدان هدفگذارى شده است، تصريح 

كرد: در 6 ماهه امســال 640 ميليون دالر كاال 
از گمركات استان و ســاير گمركات صادر 

شده است.
زريــن دالور يادآور شــد: در 6 ماهه ابتداى 
امسال 53.6 ميليون دالر كاال از گمرك استان 
صادر شده است كه نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته از نظر ارزشى 7 درصد كاهش 
داشته و از نظر وزنى رشد 38 درصدى دارد.

وى با اشــاره به اينكــه 590 ميليون دالر از 
توليدات استان از ساير گمركات كشور صادر 
شــده اســت، بيان كرد: 450 ميليون دالر از 
صادرات ســهم صنايع و معادن، 109 ميليون 
دالر سهم محصوالت كشاورزى و 31 ميليون 
دالر سهم صنايع دســتى و گردشگرى بوده 

است.
معــاون امــور بازرگانى و تجــارت داخلى 
ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
همدان ادامه داد: كنســانتره، كلينكر، سيليس، 
فلدسپات، خاك نســوز، لوله اتيلن، بستنى، 

كيــك و كلوچــه، چينى آالت بهداشــتى، 
ايزوگام، فروسيليس، شوريجات و ترشيجات 
از عمده كاالهاى صادراتى استان بوده است.

وى با بيان اينكه مقدارى از صادرات اســتان 
بــه روش پيله ورى و ســاير گمركات انجام 
مى شود، خاطرنشان كرد: گمرك استان همدان 
هيچ محدوديتى نداشــته و از نظر تسهيل در 
صادرات مشــكلى وجود نــدارد اما عوامل 
ديگرى منجر به صادرات از ســاير گمركات 

و به روش پيله ورى مى شود.
 فروسيليس 10 درصد از صادرات 

همدان را به خود اختصاص داد
معاون امــور بازرگانى و تجــارت داخلى 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
همدان اظهار كرد: در 6 ماهه ابتداى ســال 
10 ميليون و 859 هزار دالر ســيم مســى 
بدون عايق از گمرك اســتان صادر شــده 
اســت كه 20 درصد از صادرات استان را 

شامل مى شود.

وى با بيان اينكه در 6 ماهه امسال 5.3 ميليون 
دالر فروســيليس از استان صادر شده است، 
يادآور شــد: در اين مدت، 5.3 ميليون دالر 
فروسيليس از استان صادر شده است كه 10
درصد از صادرات اســتان همدان را شــامل 

مى شود.
معــاون امــور بازرگانى و تجــارت داخلى 
ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
همــدان با اشــاره به صــادرات 5.1 ميليون 
دالرى كشــمش تيزابى از همدان، افزود: در 
6 ماهه امسال 2.8 ميليون دالر كشمش انگور 
از اســتان صادر شده كه 5.2 درصد از ارزش 
صادرات اســتان را به خــود اختصاص داده 

است.
وى با تأكيد بــر صادرات 1.9 ميليون دالرى 
وازلين صنعتى از اســتان همدان، خاطرنشان 
كرد: در 6 ماهه امسال 1.9 ميليون دالر وازلين 
صنعتى از استان صادر شده كه 3.6 درصد از 

ارزش استان را شامل مى شود.

معاون امور بازرگانى و تجارت داخلى سازمان صمت همدان اعالم كرد

كاهش 95 درصدى صادرات صنايع دستى همدان

دستگيرى متخلف بارش باران پاييزى در همدان تداوم دارد
صيد غيرمجاز در تاالب 
«شيرين سو» همدان

زيســت  محيــط  حفاظــت  رئيــس   
كبودرآهنگ از دســتگيرى يك نفر متخلف 
غير بومى كه مشغول صيد غير مجاز ماهى 
و پرنده درتاالب شكارممنوع «شيرين سو» 

بود، خبرداد.
ســيروس عزيزى در گفتگو بــا مهر اظهار 
داشت: نيروهاى يگان اداره حفاظت محيط 
زيســت شهرســتان كبودرآهنگ موفق به 
دســتگيرى يك نفر متخلف شكار و صيد 
پرنده و ماهى در تاالب شــيرين سو شدند 
كه با پهن كردن تور وسيع درتاالب، اقدام به 

صيد غيرمجاز كرده بود.
وى اظهار كرد: از اين متخلف يك رشــته 
تور، يك قايق و الشــه 4 قطعه ماهى كپور 
صيد شده كشــف و ضبط و متخلف براى 
پيگيــرى مراحل قانونى بــه مراجع قضايى 
معرفى شــد.رئيس حفاظت محيط زيست 
كبودرآهنــگ اضافه كــرد: مراجعه صيادان 
ماهــى بــه اداره حفاظت محيط زيســت 
شهرســتان كبودرآهنگ در هفته هاى اخير 
براى اخذ پروانه قانونى صيدماهى با قالب 
افزايش يافته اســت. عزيزى افزود: صدور 
پروانه صيدماهى با قالب نســبت به ســال 

گذشته 493 درصد افزايش داشته است.
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همايش روز كبودراهنگ 4 آبان برگزار 
مى شود

 كبودراهنگ-  خبرنگار همدان پيام: بايد عزتى را كه قيام 5 آبان سال 
57 كبودراهنگ دارد را به آيندگان نشان دهيم.

امام جمعه كبودراهنگ در ســتاد هماهنگى برگــزارى برنامه هاى روز 
شهرستان گراميداشت شهداى 5 آبان 57 كبودراهنگ با بيان جايگاه اين 
روز در شهرستان گفت: هيچ شهرستانى در استان چون كبودراهنگ در 
مبارزه با طاغوت و ظلم و ســتم جلوتر نبوده و مردم كبودراهنگ 4 ماه 
جلوتر از بسيارى از شهرها و استان هاى كشور قيامى به وسعت 5 آبان 
سال 57 آغاز كردند و تقديم 5 شهيد و چندين جانباز نقش خود را در 

پيروزى انقالب اسالمى به ايفا كردند.
حجت االسالم نقى باقرى با اشاره به پيام امام خمينى(ره) در پاريس در 
خصوص قيام مردم كبودراهنگ گفت: حضرت امام خمينى(ره) حركت 
مردم كبودراهنگ و قيام خونين 5 آبان سال 57 كبودراهنگى ها را حركتى 
در مقابل طاغوت اعالم كردند كه مقدمه پيروزى انقالب اسالمى بوده 
است و ما بايد اين حركت عظيم را ارج نهيم و در راستاى گراميداشت 
اين روز بزرگ به نام روز شهرســتان تــالش كنيم چرا كه براى بزرگ 
داشت اين روز به نام كبودراهنگ كوتاهى كرده ايم و اين روز را آن طور 

كه در شأن مقام اين شهرستان است معرفى نكرده ايم.
فرماندار كبودراهنگ نيز در اين جلسه عنوان داشت: شهداى روز 5 آبان 
سال 57 شهرســتان كبودراهنگ پيش قراوالن انقالب اسالمى بوده اند 
و آنان براى دفاع از واليت قدم برداشــتند و امــروز دفاع ما از واليت 
پاسداشت و زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهداست كه شهداى 5 آبان 
كبودراهنگ نيز در صف اول اين جبهه قرار دارند و ما بايد همت داشته 

باشيم و قدردان شهدا و خانواده بزرگ شهدا باشيم.
حجت ا... مهدوى خاطرنشــان ساخت: برنامه هاى فرهنگى هنرى روز 
شهرســتان با محوريت گراميداشــت شــهداى 5 آبان روز 4 آبان در 

شهرستان برگزار خواهد شد. 
كه برگزارى برنامه هاى مختلف فرهنگى، هنرى، مذهبى، اقتصادى تجليل 
از نخبگان و فرهيختگان شهرستانى برگزارى نمايشگاه هاى مختلف و... 

بخشى از برنامه هاى اين همايش خواهد بود.

آمادگى 3 كارخانه  استان
 براى خريدچغندر كشاورزان

 مدير جهادكشــاورزى شهرســتان اسدآباد اســتان همدان گفت: 
كشــاورزان چغندركار حتما محصول توليدى خود را به كارخانه هاى 
طرف قرارداد تحويل دهند، در غير اين صورت جهادكشــاورزى هيچ 
مسئوليتى در پيگيرى پرداخت و زمانبر شدن طلب چغندركاران نخواهد 

داشت.
سقراط بيرنگ با اعالم اينكه سطح زيركشت چغندرقند اين شهرستان 
در سال 98-97 در حدود 1615 هكتار بوده ، گفت: پيش بينى مى شود 
امســال از اين ميزان سطح كشاورزان اسدآبادى افزون بر 100 هزار تن 

محصول چغندرقند برداشت كنند.
به گزارش ايســنا، وى عنوان كرد: تعداد بهــره برداران چغندرقند اين 
شهرستان 700 نفر بوده كه امسال كارخانه هاى طرف قرارداد چغندرقند 
كشاورزان اين شهرســتان به ترتيب كارخانه قند همدان، كارخانه بنياد 
اصفهان و كارخانه قند قزوين هســتند و با آغاز برداشت چغندرقند از 
اوايل مهرماه تا كنون چغندكاران اسدآبادى 25 هزار تن محصول چغندر 

به كارخانه هاى طرف قرارداد فوق تحويل داده اند.
بيرنگ با بيان اينكه تا كنون هيچ گونه مشــكلى در رابطه با برداشت و 
حمل و تحويل چغندرقند شهرستان وجود ندارد، تصريح كرد: امسال 
چند هكتار از اراضى چغندرقند شهرستان با مشاركت و حمايت دولت با 

برنامه هاى الزم براى كشت نشاء چغندرقند اختصاص يافت.
وى چغندرقند را يكى از محصوالت مهم توليدى اين شهرستان برشمرد 
و يادآور شــد: با ترغيب و تشــويق ها و كالسهاى ترويجى نسبت به 
توســعه كشــت هاى كم آب بر، سطح زيركشت امســال چغندرقند 

شهرستان نسبت به سال گذشته 500 هكتار كاهش داشته است.

آموزش هاى سبز دانش آموزى مدارس مالير 
برگزار شد

 آموزش هاي ســبز دانش آموزي در قالب طرح "همراهان كوچك، 
همياران ســبز" با حضوركارشناسان سازمان سيما، منظر و فضاي سبز 

شهري شهرداري در دبستان دخترانه امامت (2) اجرا شد.
رئيس ســازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري با بيان اين خبر اظهار 
داشــت: دانش آموزان نسلي هستند كه در آينده امور كشور را در دست 
خواهند داشت و به همين دليل بايد راهكارهاي حفظ محيط زيست و 
توســعه و حفاظت از درختان را به آنها بياموزيم كه در آينده مشــكلي 
در اين زمينه نداشــته باشيم. بهرامي به همدان پيام گفت : اين طرح در 
راســتاي اجراي مصوبه كميته مطالعه و تحقيق اين سازمان و با هدف 
آموزش حفظ و نگهداري از فضاي ســبز، افزايــش تعهد كودكان به 

حفاظت از درختان و ترويج فرهنگ مشاركت اجتماعي اجرا شد .
وى در ادامه افزود : با اجراى اين طرح، دانش آموزان مقطع اول ابتدايي با 
بذر انواع گلهاي فصلي و نحوه كاشت بذر در گلدان آشنا شدند و اقدام 
به كاشت بذر گل هميشه بهار نمودند و در پايان اين مراسم ، گلدان هاي 

كاشته شده به دانش آموزان اهداء شد.

آغازكشت پاييزه در بهار

  شهرستان بهار  داراى 83 هزار هكتار اراضى آبى و ديم است كه 
با فرا رســيدن پاييز، كشت پاييزه  محصوالت در مناطق تحت كشت 
شهرستان بهار آغاز مى شود و عمده ترين محصوالت كشت شده در 

اين مزارع شامل گندم و جو كلزا و سير  و... مى باشد.
مدير جهاد كشاورزى شهرستان بهار افزود:برنامه كشت غالت پائيزه را 
حدو 56 هزار هكتار شامل گندم آبى و ديم و جو آبى و ديم اعالم نمود و 
افزود: در حال حاضر عمليات آماده سازى اراضى و كشت در مزارع ديم 
آغاز شده است و نهاده هاى مورد نياز شامل كود و بذر در حال توزيع مى 
باشد و براى توزيع نهاده ها مراكز جهاد كشاورزى تابعه و عاملين مجاز 
توزيع نهاده ها آمادگى الزم را دارندهوشنگ كرمى يادآور شد: همچنين 
يك هزار و 820 تن انواع كودهاى شيميايى و 900 تن انواع بذور گندم 
آبى وديم و 200 تن بذر جو  ميان كشــاورزان شهرستان توزيع خواهد 
شد.كرمى اظهار داشت: امسال تعداد 12 نفر كارشناس ناظر در سه مركز 
جهاد كشــاورزى تابعه و ستاد شهرستان كار نظارت بر مراحل كاشت، 
داشت و برداشــت محصوالت پاييزه را به عهده خواهند داشت. كرمى 
خاطر نشان ساخت: اين شهرستان با دارا بودن سه مركز جهاد كشاورزى  
كار خدمات رســانى به بخش كشاورزى و نظارت بر عمليات كاشت، 
داشت و برداشت محصوالت كشاورزى را انجام مى دهد. وى در پايان با 
توجه به اهميت بذر در افزايش توليد محصوالت از كشاورزان خواست 
از بذور اصالح و ضد عفونى شده كه توسط مراكز مجاز اتحاديه تعاونى 

روستائى و تعاونى هاى توليد تهيه شده استفاده نمايند.

اعتبار مرمت آثار تاريخى دوره صفوى صفر است
 مدير اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى شهرستان اسدآباد- همدان 
گفت: دو اثر تاريخى آب انبار صفوى و حمام صفوى به عنوان دو اثر تاريخى ثبت شده 

در فهرست آثار ملى كشور براى تكميل مرمت به يك ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
كامران اكبرى شــايگان افزود: در حال حاضر اين دو اثر تاريخى مربوط به دوره صفوى با 
چندين فصل مرمت داراى 80 درصد پيشرفت فيزيكى هستند كه در صورت وجود اعتبار 
الزم سال آينده قابل بهره بردارى خواهند بود اما متأسفانه به علت صفر بودن اعتبار امسال 

روند تكميل مرمت اين آثار متوقف شد.

وى با بيان اينكه حمام صفوى براى تكميل مرمت به 500 ميليون و حمام نيلوفر به 400 
ميليون تومان اعتبار نياز دارند، تصريح كرد: با تكميل آب انبار صفوى براى اين اثر تاريخى 
زيبا سه كاربرى شامل موزه آب، فرهنگسرا و يا سفره خانه سنتى درنظر داريم كه با تكميل 

طرح يكى از اين سه كاربرى اعمال خواهد شد.
به گزارش ايسنا، اكبرى شايگان اضافه كرد: در راستاى كاربرى فضاى آب انبار براى سفره 
خانه ســنتى بايد بخش خصوصى وارد شود و نسبت به تكميل مرمت اقدام كند كه بعد 
از تكميل طرح به صورت چند ســاله اين اثر براى كاربرى سفره خانه سنتى به او واگذار 

مى شود.
وى با بيان اينكه  شهرستان اسدآباد داراى 158 آثار تاريخى و باستانى بوده كه 58 اثر ثبت 

آثار ملى كشور شده است، تصريح كرد: آب انبار شيخ على خان صفويه اسدآباد به عنوان 
بزرگترين آب انبار كشور در گذشته هاى دور آب شرب منطقه و نيز آب مورد نياز بخش 

كشاورزى را هم تأمين مى كرده است .
اكبرى شايگان اين بنا را فرصتى ارزشمند براى توسعه صنعت گردشگرى در استان دانست 
و خاطرنشــان كرد: اين بناى ارزنده در تاريخ 21 ارديبهشــت 1376 به شماره 1873 در 

فهرست آثار ملى به ثبت رسيده است.
مدير اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى شهرستان اسدآباد همچنين با اشاره 
به حمام نيلوفر مربوط به دوره صفويه نيز يادآور شــد: اين اثر تاريخى نيز در تاريخ 25 

اسفند 1380 با شماره 5049 در فهرست آثار ملى كشور به ثبت رسيده است.

كارت دانشجويى جعفر صادقى فرزند يونس به شماره ملى 
4372294204 رشته علوم اقتصادى دانشگاه بوعلى سينا به 
شماره دانشجويى 9733329005 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى فاطمه عقيقى نادر فرزند شعبانعلى به شماره  
ملى 4000320701 وشماره  دانشجويى9711122143  دانشگاه 
پرديس شهيد باهنر همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

www.edch . i r

معصومه كمالوند»
 اجراى طرح پياده راه ســعدى نهاوند 
با اعتبارى بالغ بــر 3ميليارد تومان از فردا 
توسط پيمانكار شهردارى آغاز بكار خواهد 
شــد براى اجراى فاز نخســت اين طرح ، 
يك ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده 
كه در سال جارى(98) اجرا و فاز دوم هم 
ســال آينده (99) با اعتبارى بالغ بر يك و 
نيم تا 2ميليارد به اتمام خواهد رســيد و بنا 
به وعده هاى عنوان شده اين پروزه تا 3ماه 
نخست سال 99اتمام و تحويل داده خواهد 

شد.
پيــش از اين خيابــان ســعدى دراختيار 
دستگاه هاى خدمات رسانى  براى عمليات 
زير ســاختى آب، برق، گاز ، مخابرات و...

قرار گرفته بود.
پيش از ايــن قرار بود اين دســتگاه هاى 
خدمات رســان تا 15مهرماه زيرســاخت 
هــاى الزم را بــراى پياده راه كــردن اين 
خيابــان انجام و خيابان براى آغاز عمليات 

زيرســازى در اختيــار 
بگيرد  قرار  شــهردارى 
29 نهايــت  در  كــه 
از  كه  شد  اعالم  مهرماه 
اول آبان شــهردارى با 
تحويــل گرفتن خيابان 
دستگاههاى  از  سعدى 
خدمات رسان،  اجراى 
طرح پيــاده راه را آغاز 

خواهد كرد.
اجراى پياده راه ســعدى يكــى ازاقدامات 
حوزه ســاماندهى بافت فرســوده شهرى 
است كه سال گذشته اعتباراتى براى آن از 
همين محل اختصاص داده شــد كه هنوز 

اعتبارى تخصيص نيافته است.
  كسبه هاى سعدى 

نگران كاسبى نباشند 
شــهردار نهاوند با بيان اينكه  به كسبه هاى 
خيابان ســعدى يقين مى دهيم كه در زمان 
اجراى پروژه مشــكل و مانعى در كسب و 
كار آنهــا رخ نخواهد داد و البته هيچ گونه 
مجوز حفارى هم در اين منطقه كه در طرح 

پياده راه قرار دارد صادر نخواهد شد.
محمد حســين پور گفت: اجراى پياده راه 
ســتاد  مصوبه  (قيصريه)  ســعدى  خيابان 
بازآفرينى شهرى است كه پيش از اين هم 

به  دســتگاه هاى خدمات رسان هم اعالم 
كرده ايم قبل از آغــاز عمليات اجرايى زير 
حفارى هاى  و  ســاخت ها 
مــورد نيــاز را در خيابان 
قيصريه انجام دهند و پس 
از اجراى طرح ديگر مجوز 

حفارى نمى دهيم.
 اعتبار يك ميلياردى 
فاز نخست دربودجه98
نهاوند  شهر  شوراى  رئيس 
نظرگرفتــن   در  از  هــم 
اعتبار يــك ميلياردى براى 
اجراى فاز يك پياده راه سعدى در بودجه 
98شهردارى خبرداد و گفت: مدل پياده راه 
سازى در شــهرهاى تاريخى يك حركت 
بكر براى تقويت بخش گردشــگرى شهر 
اســت و از آنجــا كه اين طــرح در مركز 
شهرها اجرا مى شود و اغلب مردم از مراكز 
شــهرها تردد دارند براى نشاط اجتماعى 

افراد قابل توجه است.
عبدالعلى ملكى گفــت: اين پياده راه  قرار 
است در خيابان ســعدى  كه  قدمتى بيش 
از 150 ســال دارد و از جمله خيابان هاى 
قديمى شهر و در بافت تاريخى و مركزى 
شــهر قرار گرفته اســت، با هدف تمركز 
زدايى از مركز شــهر اجرا مى شود، اقدامى 
كه در شهرســازى مدرن هــم مدنظر و در 

اولويت شهرسازى قرار دارد.

رئيس شوراى شهر نهاوند هدف از اجراى 
اين طرح  را توســعه گردشگرى شهرى و 
زيبا سازى مبلمان شــهرى اعالم كرد  كه 
در اسناد باال دســتى پياده راه شدن خيابان 
ســعدى حدفاصل ميدان تا 4 راه ابوذر از 

سال 96 مطرح شده است.
 مسير تاكسى ها تغيير مى كند 

با وجــود اينكه تا اجراى طــرح پياده راه 
24ســاعت باقى مانده اســت و و اينكه با 
اجراى اين طرح ، مســير تاكسى رانى در 

ايــن خيابان هــم تغيير خواهد كــرد ، اما 
هنوزشــوراى ترافيــك مســير جايگزين 

جديدى اعالم نكرده است.
مسئول ســازمان تاكســى رانى شهردارى 
نهاونــد در اين باره مــى گويد:  نظر ما بر 
تغيير مســير به خيابان فاطمى و شــريعتى 
براى انتقال مســافران و شــهروندان مسير 
قيصريه و دوخواهران و مســيرهاى منتهى 
اســت اما در اين باره بايــد منتظر نظر و 

مصوبه نهايى شوراى ترافيك هم ماند.

  پياده راه نهاوند كليد خورد
■ شهردار: 3 ميليارد اعتبار تخصيص داديم

 كبودراهنــگ- خبرنــگار همدان پيــام: 
همزمان با ايام اربعين حســينى(ع) 5 موكب 
در سطح شهرســتان كبودراهنگ بر پا بوده 
و روزانه حــدود 10 هزار پرس غذا در اين 

موكب ها توزيع شد.
سرپرست اداره تبليغات اسالمى شهرستان و 
كبودراهنگ با بيان اين مطلب افزود: امسال 
نيز همانند ســال هاى قبل همزمان با اربعين 
حسينى(ع) 5 موكب در سطح شهرستان برپا 
شد كه 4 موكب در مسير رفت و يك موكب 
نيز در مسير بازگشــت زوار در اربعين بوده 
و تمامى 5 موكب مردمى بوده و هزينه هاى 
برپايى از محل كمك هاى مردمى تأمين شده 

است.
حجت االسالم ابوالحسن كيهانى با اشاره به 
اينكه در تمامى موكب ها اســكان و پذيرايى 
انجام مى شــود اظهار داشت: موكب «قمر 
بنى هاشــم» يكى از موكب هايى است كه هر 
ســاله در مســجد امام خمينى(ره) روستاى 
روعان برپا مى شود كه امسال نيز اين موكب 
با همكارى اداره اوقاف شهرستان آماده ارائه 

خدمات به زوار خواهد بود.
وى افزود: موكب هاى مستقر در محل رفت 
در شــهر شيرين سو، ســه راهى كوريجان 
و حســين آباد و موكب مســير بازگشت در 

روستاى ويان مستقر مى باشد.
حجت االســالم كيهانــى خاطرنشــان كرد: 
فعاليت موكب هاى در مسير رفت تا اربعين 
ادامه داشت و موكب هاى مسير بازگشت نيز 
تا 5 روز پس از اربعين ادامه خواهد داشت.
وى ادامــه داد: در هر وعــده غذايى 1000
پرس غذا توزيع شــد و روزانه حدود 10
هزار پرس غذا در موكب هاى 5 گانه مســير 
رفت در ميان زوار توزيع شــد و روزانه 2

الــى 3 هزار زائر در 4 موكب اســكان داده 
شدند.

وى در پايان افزود: 5 مبلغ به موكب ها اعزام 
شده و فعاليت 24 ساعته دارند و همزمان با 
ايام اربعين، اين مبلغان به اقامه نماز جماعت، 
پاســخ گويى به شــبهات و احكام و اجراى 
برنامه هــاى فرهنگى و محتوايى در ســطح 

موكب ها خواهد پرداخت.

توزيع روزانه 10 هزار پرس غذا 
در موكب هاى كبودراهنگ 
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گزارش حمله به نفتكش ايرانى 
به سازمان ملل رفت

 ســخنگوى وزارت امــور خارجــه در پاســخ به ســوالى در 
خصوص گام چهارم كاهش تعهدات و رونمايى از ســه نسل جديد 
ســانتريفيوژها گفت: گام چهارم طراحى شده و آنچه سازمان انرژى 
اتمى اعالم كرده شامل همين موارد است. البته اميدواريم كار به گام 

چهارم نرسد.
ســيدعباس موســوى گفــت: در روزهــاى گذشــته شــاهد برگــزارى 
ــت  ــان دهنده عظم ــه نش ــم ك ــن بودي ــى اربعي ــكوه راهپيماي باش
اســالم و دوســتى ملــت ايــران و عــراق اســت. از مــردم و دولــت 

ــم. ــى مى كن ــم قدردان ــراق ه ع
وى ادامه داد: ما پويش صلح اميد را به كشــورهاى ذيربط ارســال 
كرديم و اميدواريم بــه آن بپيوندند. در اين روزها حمله به نفتكش 
ايران را داشــتيم كه فكر مى كنيم استوانه دولتى دارد و ما گزارشى به 

سازمان ملل داديم.
ــا  ــه ب ــم ك ــوريه را داري ــمال س ــوالت ش ــزود: تح ــوى اف موس
تهاجــم تركيــه آغــاز شــد. مــا اعــالم كرديــم ضمــن درك دغدغــه 
تركيــه بايــد بــه حاكميــت ارضــى ســوريه احتــرام گذاشــته شــود. 
ــه  ــود دارد ك ــه وج ــن زمين ــددى در اي ــاى متع ــا و توافق ه طرح ه

ــه آن چــاره كار اســت. رجــوع ب
 اميدواريم كار به گام چهارم نرسد

به گزارش ايلنا، ســخنگوى وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالى 
در خصوص گام چهارم كاهش تعهدات و رونمايى از ســه نســل 
جديد ســانتريفيوژها گفت: گام چهارم طراحى شده و آنچه سازمان 
انرژى اتمى اعالم كرده شامل همين موارد است. البته اميدواريم كار 

به گام چهارم نرسد.
وى در خصوص اســتمرار حضور ارتش تركيه در ســوريه گفت: 
حاكميت و تماميت ارضى سوريه بايد محترم شناخته شود و دغدغه 
ها بايد از طريق راه حل مســالمت آميز پيگيرى شــود و توافق آدانا 
از اين دســت اســت و ايران هم آماده همكارى اســت و ظريف با 

همتاهاى خود گفت وگوى تلفنى داشته است.
 بنا داريم در مسائل داخلى كشورها دخالت نكنيم

ســخنگوى وزارت امــور خارجه در رابطــه با واكنــش ايران به 
ناآرامى هاى لبنان گفت: بنا داريم در مسائل داخلى كشورها دخالت 
نكنيم. ملت و دولت لبنان ملت و دولت رشيدى هستند و اميدواريم 
از ايــن حوادث هم عبــور كنند. اميدواريم بــا هماهنگى احزاب و 

گروه ها آرامش به لبنان برگردد.
زم صرفا به دليل مديريت يك كانال تلگرامى دستگير نشده است

وى در رابطه با ســخنان روح ا... زم مبنى بــر اينكه تحت حمايت 
فرانسه بوده اســت، گفت: اجازه دهيد ابعاد موضوع مشخص شود. 
ايشان به همكارى با سرويس هاى امنيتى برخى كشورها اقرار و تنها 
صرف مديريت كانال تلگرامى دستگير نشده است. فرانسه موضعى 
گرفته اما اجازه دهيد تمام ابعاد اين عنصر ضدامنيتى مشــخص شود 

و بعد وزارت خارجه موضع خواهد گرفت.
موسوى در خصوص سياست ايران در خصوص كردهاى سوريه 
گفت: ما مواضعمان را اعالم كرديم. لشكركشــى را راه دســتيابى 
به اهداف و رفــع دغدغه هاى امنيتى نمى دانيم. ســوريه و تركيه 
را بــه گفت وگو دعوت كرديم و تنها به محكوميت لفظى بســنده 

نكرديم.
 به نزديك شدن ديدگاه ها اعتقاد داريم

ــان  ــرى مي ــه ميانجيگ ــران برنام ــا اي ــه آي ــوص اينك وى در خص
تركيــه و ســوريه دارد، گفــت: ايــران نشــان داد از ابتــداى بحــران 
ــى  ــم نظام ــد تهاج ــت و بع ــش اس ــش تن ــان كاه ــوريه خواه س
ــا  ــا آنه ــرد ام ــورت نگي ــدام ص ــن اق ــرده اي ــالش ك ــواره ت هم
براســاس برداشــت خــود ايــن اقــدام را انجــام داد و مــا راه حــل 
نظامــى را هيچــگاه تاييــد نمى كنيــم و تالش هــاى مــا ادامــه دارد. 
ــك  ــه نزدي ــا ب ــم ام ــتفاده نمى كن ــرى را اس ــه ميانجيگ ــن كلم م

ــم. ــاد داري ــا اعتق ــدن ديدگاه ه ش

اطالعات سپاه افراد مرتبط
 با «روح ا... زم » را معرفى كند

 ســخنگوى كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس 
شوراى اســالمى روح ا... زم را سرشاخه شــبكه نفوذ آمريكايى ها 
دانست و گفت كه ســازمان اطالعات سپاه همه سرشاخه ها و افراد 

مرتبط با اين سايت را شناسايى و معرفى كند.
به گزارش ايســنا، سيد حسين نقوى حســينى در مطلبى در صفحه 

توييتر خود نوشت:
« زم يك فرد و ســايت تنها نبود، سرشاخه شبكه نفوذ آمريكايى ها 
بود روح ا... زم با يك شــبكه گسترده داخلى كشور كار مى كرده و 
انتظار اين اســت كه سازمان اطالعات سپاه همه سرشاخه ها و افراد 
مرتبط با اين سايت را شناسايى كرده و معرفى كند تا حوزه رسانه اى 

از امينت الزم برخوردار باشد.»
سپاه پاسداران انقالب اســالمى هفته گذشته در بيانيه اى از گرفتار 
شدن "روح ا... زم" سرشــبكه سايت معاند و ضدانقالب "آمدنيوز"
در يك عمليات اطالعاتى هوشمندانه توسط سازمان اطالعات سپاه 

و دستگيرى وى خبر داد.

همه احزاب اصالح طلب 
يك ليست واحد ارائه مى كنند

 در انتخابات پيش رو حزب پيشــروى اصالحات با ساير احزاب 
اصالح طلب يك ليست واحد ارائه مى كنند.

يك فعال سياسى اصالح طلب گفت: در ارتباط با آخرين فعاليت هاى 
انتخاباتى حزب پيشــروى اصالحات اظهار كرد: ما برنامه اى جدايى 
براى شركت در انتخابات پيش روى مجلس شوراى اسالمى نداريم. از 
آنجايى كه عضو شوراى هماهنگى جبهه اصالحات هستيم و پذيرفتيم 
كه جزو احزابى باشــيم كه با شــوراى عالى سياستگذارى انتخاباتى 
اصالح طلبــان نيز هماهنگــى و همكارى كند، از اقــدام فردى براى 

انتخابات پيش رو پرهيز مى كنيم.
على صوفى در گفت و  گو با ايســنا، تاكيد كرد: فعاليت هاى انتخاباتى 
حزب پيش روى اصالحات با جبهه اصالح طلبان هماهنگ و هم راستا 

خواهد بود.
دبير كل حزب پيش روى اصالحات گفت: دليل اين تاكيد، جلوگيرى 
از تفرقــه، مــوازى كارى ها و رقابــت هاى داخلى ميــان احزاب 
اصالح طلب اســت . اصالح طلبان به تجربه دريافتند كه به شــرطى 
مى توانند در انتخابات موفق باشــند كه انسجام خود را حفظ كرده و 

همچنين اجماع داشته باشند.
وى ادامــه داد: اصالح طلبان از تكثر كانديداها همچون اتفاقى كه در 
انتخابات رياست جمهورى  سال 1384افتاد  يا وزن كشى كه احزاب 
در شوراى شــهر دوم تهران انجام دادند درس گرفتند كه به صورت 

اجماعى حركت كنند و از ارائه ليست هاى متعدد پرهيز كنند.
صوفــى در پايــان گفت: حركت اصــالح طلبان در قالب شــوراى 
هماهنگى و جبهه اى است و همه احزاب يك ليست واحد ارائه كنيم.

آخرين فعاليت هاى انتخاباتى جمنا
 يك عضو شــوراى مركزى جبهه مردمى نيروهاى انقالب اسالمى 
از آخرين فعاليت هاى تشكل متبوع خود در راستاى انتخابات خبر داد.

زهره الهيان در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به برگزارى جلسات شوراى 
مركزى جبهه مردمى نيروهاى انقالب اسالمى اظهار كرد: اين جلسات 
به صورت مرتب برگزار مى شــود و مســائل روز را در آن به بحث و 

گفت وگو مى گذاريم.
وى افزود: جلســات كميته هاى اقشار جبهه مردمى نيروهاى انقالب 
نيز به صورت مرتب برگزار مى شــود، اما در روزهاى اخير با توجه به 
برگزارى راهپيمايى اربعين بخشــى از اعضاء شوراى مركزى به اين 
مراسم رفته اند و همين موضوع سبب شده كه پيگيرى مسائل انتخاباتى 

را به بعد از برگزارى اين مراسم موكول كرديم.

زيرساخت ها براى برگزارى انتخابات 
به صورت الكترونيكى فراهم است

 رئيس كميسيون امور داخلى كشور و شوراها با بيان اينكه در حال 
حاضر فقط دو فرآيند اخذ و تجميع رأى الكترونيكى نيســت، گفت: 
وزارت كشور زيرســاخت هاى الزم براى برگزارى تمام فرآيندهاى 

انتخابات به صورت الكترونيكى را فراهم كرده است.
محمــد جواد كوليوند در گفت و گو با ايســنا، در خصوص آخرين 
تصميم ها براى برگزارى الكترونيكى انتخابات گفت: اين موضوع بايد 
توسط شوراى نگهبان تأييد شود، در حال حاضر تمام فرآيند انتخابات 

به جز اخذ و تجميع رأى الكترونيكى است.
كوليوند افزود: وزارت كشــور در اين خصوص با شــوراى نگهبان 

ارتباط گرفته و منتظر نتيجه نهايى هستيم.
وى خاطرنشان كرد: سخت افزار و نرم افزارهاى الزم براى الكترونيكى 
شــدن كامل انتخابات آماده شــده و وزارت كشــور  با بخش آى تى 
شــوراى نگهبان هم مراوداتى داشته است، اميدواريم دو موضوع اخذ 

و تجميع رأى هم نهايى و تمام فرآيند انتخابات الكترونيكى شود.

كميسيون شوراها ايرادات طرح اصالح 
قانون انتخابات را رفع كند

 كميسيون شوراها و امور داخلى بايد هر چه سريعتر طرح اصالح 
قانون انتخابات را در دســتور كار خود قرار دهد و ايرادات شــوراى 

نگهبان به اين طرح را برطرف كند.
عضو هيأت رئيسه مجلس درباره آخرين وضعيت طرح اصالح قانون 
انتخابات با توجه به انتقاد آيت ا... جنتى از مسكوت ماندن اين طرح، 
گفت: مجلس، 8 مــاه از وقت خود را صرف اصالح موادى از قانون 
انتخابات كرد و درست نيست كه ما وقت خود را به بررسى يك طرح 

اختصاص دهيم اما در نهايت به نتيجه نرسد.
بهــروز نعمتــى در گفتگو با مهر با اشــاره به رد بخشــى از طرح 
اصالح قانون انتخابات از سوى شــوراى نگهبان، افزود: مسكوت 
كردن يك طرح پس از ايرادات شــوراى نگهبان به صالح كشــور 
و بــه ويژه مجلس با توجه به اينكه وقت خود را صرف بررســى 

آن كرده، نيست.
عضو هيأت رئيســه مجلس شوراى اســالمى با بيان اينكه متأسفانه 
مسكوت ماندن اين طرح باعث شده كه برخى افراد تهمت هايى را به 
نمايندگان مجلس بزنند، تصريح كرد: متاسفانه اين روزها بحث هايى 
مطرح مى شــود مبنى بر اينكه ممكن اســت نمايندگان به دليل منافع 
خودشــان طرح اصالح قانون انتخابات را بررسى نكنند كه بنده قسم 
مى خورم اين چنين نيســت و برخالف ادعاى اين افراد، نمايندگان به 

دنبال فراهم كردن شرايط الزم براى خود در انتخابات نيستند.
نعمتــى با بيان اينكه ما بارها در هيأت رئيســه مجلس درباره اصالح 
قانون انتخابات جلسه برگزار كرده ايم، گفت: كميسيون شوراها و امور 
داخلى بايد هر چه سريعتر طرح اصالح قانون انتخابات را در دستور 
كار خود قرار دهد و ايرادات شــوراى نگهبان به اين طرح را برطرف 

كند.

زمان اجراى قانون ارتقاى سالمت ادارى تمديد شود
 قانون ارتقاى ســالمت نظام ادارى قانون خوبى است و از مجلس شوراى 

اسالمى درخواست مى كنم زمان اجراى آن تمديد شود.
رئيس قوه قضائيه گفت: قانون رســيدگى به تخلفــات ادارى قانون خوب و 
كارآمدى در زمينه پيشگيرى است و ابزارى در دست خود مديران ادارى براى 

برخورد با تخلفات است و در اختيار دستگاه قضايى نيست.
به گزارش ايســنا؛ حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى افزود: خود 
مديران در سازمان و ادارات و هيأت هاى رسيدگى به تخلفات ادارى نبايد فقط 
نسبت به كارمندان و كاركنان در سطوح پايين كار آمدى داشته باشد بلكه بايد 
در همه سطوح كارآمد باشند.رئيس قوه قضاييه گفت: در همه سطوح در نظام 
ادارى، قانون رســيدگى به تخلفات ادارى و فعال كردن هيأت هاى رسيدگى به 

تخلفات ادارى مى تواند بسيار كار آمد و در ايجاد سالمت ادارى موفق باشد.

در كشور ما احزاب را مزاحم تلقى مى كنند
 اصل حزب اتحاد بر استفاده از فرصت انتخابات و شركت در آن است

در كشــور مــا احزاب را مزاحــم تلقــى مى كنند، در حالــى كه احزاب 
بايــد فرصت تلقى شــوند چرا كــه افرادى كه دغدغه دارند جمع شــده 
و ســازماندهى مى شــوند تا به حاكميت كمك كنند امــا حاكميت آنها را 

مى كند. تلقى  مزاحم 
دبيــركل حــزب اتحــاد ملــت ايــران اســالمى در نشســت خبــرى بــا اشــاره 
بــه اينكــه در مجلــس نهــم قانــون احــزاب تصويــب شــد كــه خــوب نبــود؛ 
ــه احــزاب  ــى ك ــد در حال ــا احــزاب را مزاحــم تلقــى مى كنن در كشــور م
ــد جمــع  ــرادى كــه دغدغــه دارن بايــد فرصــت تلقــى شــوند چــرا كــه اف
مــى شــوند و ســازماندهى مــى شــوند تــا بــه حاكميــت كمــك كننــد امــا 

ــد. ــا را مزاحــم تلقــى مى كن حاكميــت آنه

تحريم همان جنگ است
 از تحريم براى فشــار بر دولت ها استفاده مى شود تا خط خودشان را تغيير 
دهند. وزير امور خارجه كشــورمان در كنفرانــس بين المللى يكجانبه گرايى و 
حقوق بين الملل با بيان اينكه چند جانبه گرايى يك انتخاب نيســت ضرورت 
است، گفت: دولت ها نسبت به حاكميت چندجانبه گرايى بسيار با خست عمل 

مى كنند.
به گزارش ايلنا، محمدجواد ظريف د تاكيد كرد: دولت ها به اين نتيجه رسيدند 
كه نه مى توانند به تنهايى مشــكالت خود را حل كنند و نه اينكه مى توانند از 
همه امكانات بهره مند شــوند. ظريف گفت: آمريكا معتاد به تحريم است و در 

هر زمانى كه نگاه كنيد اين كشور براى كشورهاى ديگر تحريم داشته است.
وى افزود: بعضى ها مى گويند تحريم بهتر از جنگ اســت، اما بايد بگوييم كه 

تحريم همان جنگ است.

 نزديــك به چهار ماه به پيروزى قيام ملت 
در بهمن ماه باقى مانده بود كه همدان يكپارچه 
اعتراض و تظاهرات شد، اعتراضاتى كه مقدمه 
سلســله تظاهرات ديگر در شهرهاى كشور و 

به نوعى مانع فروكش كردن شعله قيام شد.
در قيام ســى ام مهرماه همدان چند دانش آموز 
شــهيد، تعــدادى مصــدوم و چنديــن نفر 
دســتگير شــدند كه در پى آن وقايع، سلسله 
اعتراضاتى در كرمانشاه، كبودرآهنگ و صنعت 
نفــت رخ داد و اقداماتى از قبيل انتشــار پيام 
روزنامه نگاران، پيــام امام راحل از پاريس در 
دوران تبعيد و راهپيمايى روز 13 آبان توسط 

دانش آموزان رقم خورد.
گفته مى شــود كه دو عامــل باعث تظاهرات 
گسترده دانشــگاهيان و فرهنگيان همدان در 
روز يكشــنبه ســى ام  مهر ماه عليه رژيم شد 
كه علــت اول نقل قول هايى پيرامــون رفتار 
غيرانســانى و منافي عفت يكــي از مأموران 
شهرباني همدان با يك دانش آموز دختر سال 
اول نظرى از دبيرستان پروين  اعتصامي بود و 
عامل دوم كه باعث حركت توفنده همدان شد، 

آتش سوزى در مسجد جامع كرمان بود.
بعدها گفته شــد كه قضيه هتــك حرمت و 
خودكشى دختر دبيرستانى صحت نداشته اما 
به هرروى در آن مقطع رژيم شاهنشاهى اعتبار 
خود را در نزد مردم ازدســت داده و به واسطه 
رفتارهاى نابخردانه كار به جايى رســيده بود 
كه هرگونه رفتار شــنيع و غيرانسانى از سوى 
مأموران رژيم محتمل تلقى مى شد و البته مردم 
مؤمن و انقالبى همدان از روزها قبل از رژيم 
شاهنشاهى خشم و كينه عميقى به دل داشتند 
كه به سبب دستگيرى تعدادى از دانش آموزان 
بود و همچنين انقالبيون به واســطه برگزارى 
چهلم شهداى 17 شهريور، انجام اقداماتى در 

همدان را دنبال مى كردند.
در جريان تظاهرت همدان مأموران  شهرباني 
كه در پشــت بام هتل كاخ و بانك ملي موضع 
گرفته بودند به روى مردم آتش گشودند و اين 
امر منجر به شهادت تعدادى از افراد و زخمى 
شدن تعدادى ديگر گرديد و شعله خشم مردم 

را شعله ورتر كرد.
در طــى اعتراضــات مهرماه همــدان موج 
اعتصاب و ناآرامي در دبيرســتان هاي همدان 
به اوج رســيد و دانش آمــوزان، كالس ها را 
تعطيل كردند و ســپس بــا برپايي تظاهرات 
به خيابان ها ريختنــد. تظاهرات دانش آموزان 
دبيرستان علويان به حدي بود كه مسئوالن اين 
آموزشگاه اقدام به تعطيلي دبيرستان كردند و 
سپس دانش آموزان درحالى كه شعار مي دادند، 

مسير خود را تا مسجد جامع ادامه دادند.
عالوه بر دبيرســتان هاي مذكــور هنرجويان 
هنرستان صنعتي سپهبد زاهدي (ديباج فعلي)، 

دست به تظاهرات گسترده اي زدند كه منجر به 
درگيري با مأمورين گرديد و گروهي مجروح 

شدند.
مردم  و  دانشــگاهيان  فرهنگيــان،  تظاهرات 
همدان در روز ســي ام مهرماه بي سابقه بود و 
شــهدا و مجروحين زيادي را در پي داشــت 
چنانكه تا ساعت دو بعدازظهر صداي شليك 
گلوله از گوشه و كنار شهر به گوش مي رسيد؛ 
عده اي از روحانيون مدرســه آخوند نيز بين 

تظاهركنندگان حضور داشتند.
گروهي از تظاهركنندگان نيز كه در پشت بام  ها 
كمين كــرده بودند به ســوى مأمورين پليس 
شيشــه هاي بنزين و آجرپاره پرتاب مي كردند 
و بنا به اظهار شــاهدان، خيابان شورين مركز 

تظاهرات خونين همدان بود.
بــه  مجروحيــن  روز  هميــن  بعدازظهــر 
بيمارســتان هاي همدان منتقل شدند و مردم 
بــراى اهداى خــون به مجروحيــن جلوى 

بيمارستان ها صف بستند.
به دنبال تظاهرات گســترده ســي  مهرماه در 
ساعت 17 همان روز، شــوراى تأمين استان 
همدان تشــكيل و قرار شــد تيــپ زرهى، 
نيروهاي بيشــترى را در اختيار شهربانى قرار 
دهد. مســئوالن شهر مي دانستند كه در مراسم 
تشــييع جنازه شــهدا تظاهرات عظيمى عليه 
رژيم، بر پا خواهد شــد لذا مأموران  شهربانى 
ســعي كردند كه پيكر شــهدا را بدون اطالع 
خانواده هاى آنان دفن كنند تا مشكلي به وجود 

نيايد.
در صبح روز اول آبان در ميان تدابير شــديد 
امنيتي پيكر شــهدا به باغ بهشت جهت دفن 
منتقل شد، در اين روز، تمام مدارس و مراكز 
آموزش عالي و بازار به عنوان اعتراض به وقايع 
ديروز تعطيل شد و در همين روز اسامي شش 

نفر از شهدايي كه تا آن لحظه اعالم نشده بود، 
اعالم گرديد و تعــداد مجروحين نيز 28 نفر 
بيان شــد درحالى كه از تعداد و سرنوشــت 

دستگيرشدگان اطالعي در دست نبود.
از  خميني  امام  حمايت  و  اظهارات   

قيام دانش آموزان همدان
حضــرت امام خميني (ره) كــه در اين زمان 
به تازگى به پاريس تبعيدشده بود در روز دوم 
آبان در جمع ايرانيان و دانشجويان حاضر، در 
ابتداي سخنان خود فرمود: «قبًال اين مهلت را 
به مردم مى دادند كه تا هفتم شهدا مهلت باشد 
تا چهلم مهلت باشد در چهلم باز يك جنايت 
واقع شود امروز وضع ايران طوري شده است 
كه اآلن كه من با شــما صحبــت مي كنم در 
همدان از ســه روز پيش تا حاال بين مردم و 

پليس درگيرى است.»
معلمــان و فرهنگيــان همدان كــه خود از 
مروجين انقالب و تشويق كننده دانش آموزان 
در اعتصاب و تظاهــرات خيابانى بودند، در 
تظاهرات گسترده سى مهرماه از نيروهاي فعال 
محسوب مي شدند آنان در كالس هاى درس با 
شــرح حقايق جامعه براي دانش آموزان نقش 
مهمى را در رشــد آگاهي و بيداري آن ها ايفا 

كردند.
صفي خانى، دادســتان شــهر همدان به دنبال 
شكوائيه هاى مختلف و اعتصاب غذاى وكال و 
روحانيون و طبقات مختلف مردم طي نامه اى 
رئيس شــهرباني همدان را به علت اَعمال و 
رفتار وى و افراد شهرباني مورد مؤاخذه قرار 
داد و خطاب به مسئوالن شهربانى عتاب آلود 
پرسش كرد: «آقاى رئيس شهربانى در كجاى 
قــرآن و در كدام جامعه غير متمدن ســزاى 
تظاهرات و اجتماعات ساده خيابانى پاسخش 

گلوله و به قتل رساندن مردم است».

وى در نامــه خود به رئيس شــهربانى آورده 
اســت: به عنوان دادستان به شما اعالم مي دارم 
از اين تاريخ به مدت 10 روز كليه مســؤولين 
قتل ســه نفر بي گناه و عده اى از مجروحين و 
مضروبين را معرفي كنيد در غير اين صورت 

مسئول همه اين وقايع شما خواهيد بود.
روحانيون همــدان از قبيل آقايان محرم على 
دامغاني، سيد رضا فاضليان، محمدتقي عالمي 
دامغاني، ســيد فاضل حســني، غالم حسن 
بهرامي، محمد رسول رسولي و علي حبيبي كه 
هميشه نقش مؤثري در هدايت و رهبري مردم 
داشــتند، در قيام ســي ام مهر، خودشان نيز از 
نيروهاى فعال در صحنه بودند و پس از واقعه 
خونين ســى مهر با صدور اعالميه اى ضمن 
محكوم كــردن حمالت مأمورين شــهربانى 
خطاب به دانشــجويان، دانش آموزان و مردم 

همدان سه روز عزاي عمومى اعالم كردند.
مراجع عظام وقت حضرات آيات مرعشــى، 
نجفى، گلپايگانى، حــوزه علميه قم، كاركنان 
صنعت نفــت انجمن روزنامه نــگاران ايران، 
دانشجويان و تشــكل هاى انقالبى در سراسر 
كشور با ارسال پيام، صدور اعالميه خطاب به 
حوزه علميه، خانواده هاى شهدا، مصدومان و 
مردم همدان ابراز همدردى و اعالم همبستگى 

كردند.
پس از حادثه 30 مهر همدان، موج اعتراضات 
در كشــور گســترش يافــت به طورى كه در 
روزهاى بعــد از 30 مهر دانش آموزان تهرانى 
در 13 آبــان 57 در حمايــت از دانش آموزان 

همدانى تظاهرات كردند.
پــس از وقوع حماســه 30 مهر ســال 57 و 
شــهادت تعدادى از مردم همدان اسم خيابان 

شورين قديم به نام خيابان شهدا تغيير يافت.
ياد شهداى انقالب گرامى و راهشان پر رهرو.

پايان مهر 
به نام حماسه همدانى ها

مهدى ناصرنژاد »
 در مــاه پايانــى امســال انتخاباتى براى 
يازدهمين دوره مجلس شــوراى اسالمى در 
پيش اســت كه ايــن انتخابــات از هم اينك 
به رقم بيشــتر از 4 ماه فرصت، بسيار حساس 
و حياتى و سرنوشت ســاز است. به اين دليل 
كه شيطنت هاى فرسايشى دشمنان جمهورى 
اســالمى و مردم به پا خاســته اين مرز و بوم 
كهن، بيشــتر از هر زمانى به اوج رسيده است 
و دشــمنان منتظر هســتند تا در صحنه هاى 
انتخابــات پيــش رو، كيفيت حضــور مردم 
كشــورمان در عرصه هاى سياســى و دفاع از 
آرمان هاى انقالب اســالمى را يك بار ديگر 

محك بزنند.
به همين لحاظ تحليل گران سياسى كشورمان 
نيز با توجه به اهميت انتخابات آينده حضور 
مردم را راهگشــا، تعيين كننــده و البته براى 
دشمنان نااميد كننده ارزيابى مى كنند. در واقع 
سمت و ســوى انتخابات رياست جمهورى 
و مجلس شوراى اســالمى همچنين مجلس 
خبرگان رهبرى و حتى انتخابات شــوراهاى 
اسالمى شهر و روستا در گستره ايران اسالمى 
تا كنون بــه گونه اى بوده كه بيانگر حاكميت 

مــردم در كارها و تصميم هــاى آنان در يك 
نظام مردمى بــا تمام ارزش هاى دينى و ملى 

است. 
با ايــن حال و با وجود اهميت انتخابات در 
ايران به عنوان مالك همبســتگى قشــرهاى 
مختلــف مردم بــا نظام و از ســوى اتحاد 
و همســويى آنــان در دفــاع از ارزش هاى 
انقــالب اســالمى و جانفشــانى شــهدا و 
ايثارگران انقالب و جنــگ تحميلى به اين 
معنى نيســت كه مردم به يك نســبت و با 
يك نظريه متحد از عملكرد نمايندگان خود 
در مجلس شــوراى اســالمى رضايت 100
درصدى داشــته باشند، اگر چه در طول 10
دوره گذشــته مجلس قوانين تعيين كننده اى 
از نظر نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى 
گذشته است و در همين حال مسير حركت 
مجلــس همواره به ســوى اصــالح قوانين 
نارســا بوده و هست. وليكن در واقع صرف 
نظــر از جناحى بــودن تركيــب نمايندگان 
مجلس و وجود ديدگاه هاى متفاوت در بين 
نماينــدگان در تمام ادوار گذشــته مجلس، 
خروجــى و تصميمات مجلســيان به طور 
كامل پاســخگوى تمام مطالبات مردم نبوده 

اســت و يا نتوانسته اســت در تمام زوايا و 
جريان هاى سياســى و اجتماعى و اقتصادى 

باشد. مشكل گشا 
به عبارتى ديگر در تمام ادوار مجلس اسالمى 
و انتخابــات مربــوط به آن بين شــعارهاى 
نامزدهــاى انتخاباتى و آنانــى كه به مجلس 
شوراى اسالمى راه يافته اند با عملكرد واقعى 
مجلس نشــينان فاصله هاى پررنگــى بوده و 
مشاهده شده است. اين درست كه در هر دوره 
انتخابات افرادى با گرايشات سياسى مختلف 
و يا سطح سواد و آگاهى و شعور اجتماعى كم 
و بيش، توانسته اند نظر قشرهاى مختلف مردم 
را جلب نمايند اما بايد بپذيريم كه هر انســان 
در هر جايگاه و مقــام تصميم گيرنده باالخره 

اشتباهاتى نيز خود باقى مى گذارد.
اما چنانچه قوه مقننه با مجموعه وكالى خود 
بخواهد فاصله منطقى و قابل اتكا بين مردم و 
مجلس را حفظ كند و بهبود بخشد، در درجه 
اول بايد قوانينى را به تصويب رســاند تا مانع 
ورود هركس با نقاط ضعف قابل كشــف به 

حريم قانون گذارى شود.
مجلس شوراى اسالمى براى هدايت جامعه 
اســالمى از اقيانوس هاى پرتالطم حوادث و 

دسيســه هاى بين المللى و رساندن جامعه به 
ســاحل آرامش و نجات بــه رجال بزرگ و 
تأثيرگذار نيــاز دارد، صاحبان افكار و همت 
بلندى كه بتوانند اوضاع و شــرايط سياســى 
و اجتماعى 200 ســال آينده كشور خود را 
پيش بينى كرده و رقم بزنند. سياستمدارانى كه 
گرفتار رويكردهاى سطحى در جامعه و متأثر 
از تحوالت زودگذر و شيطنت آميز منطقه اى 
و فرامنطقه اى نشــوند و براى هر حركت و 
رويداد جديدى تصميم و رويكردى منطقى 
و خردمندانه بينديشــند و بــه مرحله عمل 

بگذارند. 
در همين ارتباط و مهمترين آزمون همين انتخابات 
پيش رو است كه نامزدهاى احتمالى و نمايندگان 
فعلى كه قصد ورود به رقابت هاى انتخاباتى را 
دارند، عالوه بر ارائه كارنامه درخشان از عملكرد 
چهارساله گذشته خود در محضر افكار عمومى 
استان نيز بايد هوشمندانه و به طريقى شفاف و 
قابل درك براى همه قشرهاى مردم، قابليت ها و 
برنامه هاى خــود را معرفى كنند و به گونه اى و 
با شعارهايى وارد عرصه رقابت بشوند تا جامعه 
ايران و انقالب به اهداف بلند خود در انتخابات 

حساس و تعيين كننده دست يابد.

يادداشت 

انگيزه حضور مردم در انتخابات آينده معلوم است
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خبر

افراد باالى 50 سال خطرات ناشى از بيمارى پوكى 
استخوان را جدى بگيرند

 نائب رئيس كميته ملى بيمارى هاى غيرواگير در روز جهانى استئوپروز، اين بيمارى 
را يك بيمارى خاموش خواند و گفت: شكســتگى هاى ايجاد شده در اثر اين بيمارى 
موجب ناتوانى هاى زيادى در جامعه مى شود لذا ضرورى است تا افراد باالى 50 سال 

با تشخيص به هنگام و درمان پوكى استخوان از عوارض ناشى از آن پيشگيرى كنند.
به گزارش ايرنا، باقر الريجانى افزود: در اين بيمارى توده استخوانى كاهش پيدا كرده و بافت 
استخوان به تدريج تحليل مى رود.وى با اشاره به اينكه بيمارى پوكى استخوان عامل بسيارى 
از ناتوانى ها در سنين باال است،گفت: پيشگيرى از اين بيمارى بسيار مهم است و مى تواند، 

بار مالى و بار ناتوانى هاى تحميلى توسط اين بيمارى را در كشور كاهش دهد.

ريه ها هم چربى مى گيرند
 نتايج يك مطالعه جديد نشــان داد كه چربي اضافي ناشــي از چاقي و اضافه وزن 
عالوه بر شكم و پهلوها در ريه ها نيز تجمع كرده و به ايجاد و تشديد مشكالت تنفسي 
دامن مي زند.براي افرادي كه اضافه وزن دارند، چربي دور شكم تنها مساله  نگران كننده 
نيست.اين نتايج  نشان مي دهد كه چربي همچنين مي تواند در مجاري هوايي ريه هاي 
فرد نيز تجمع كند. اين اكتشاف جديد مي تواند به توضيح اينكه چرا برخي از بيماري ها 
همچون آســم در افرادي چاق و آنها كه اضافه وزن دارند، رايج تر يا وخيم تر اســت، 

كمك كند. 
در يك مطالعه پژوهشگران در ريه هاي افراد بافت چربي پيدا كردند اما آنها كه به چاقي 

يا اضافه وزن دچار بودند بيش از ديگران در ريه خود چربي داشتند.

نحوه انتقال سوابق بيمه اى از صندوق هاى ديگر 
به تأمين اجتماعى

 شرايط انتقال سوابق بيمه اى از صندوق هاى ديگر به تأمين اجتماعى امكان پذير است.
رئيس گروه احتساب سوابق بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعى، درباره نحوه انتقال سوابق 
بيمه اى از يك صندوق به صندوقى ديگر اظهار داشت: براساس قانون هر شخصى كه در 
يك صندوق تحت پوشش بيمه بوده و پس از آن به شغل ديگرى مشغول مى شود و تحت 
پوشــش صندوق بيمه اى ديگرى قرار مى گيرد، مى تواند ســوابق بيمه اى قبلى خود را به 
صندوق جديد منتقل كند. مهدى شكورى افزود: فرايند اين اقدام به اين شكل است كه آن 
فرد بايد با مراجعه به شعب تأمين اجتماعى، تقاضاى خودش را در خصوص انتقال سابقه به 
اين سازمان ارائه بدهد و يك مابه التفاوت انتقال سوابق بيمه اى دارد كه بايد آن را نيز بپردازد. 

خشونت پنهان عامل رواج طالق هاى عاطفى
 باورها و نگاه هاي خشــن در جامعه و ميان افراد دو حالت دارند. 
در واقع مولفه ها و مصاديق خشــونت خودشان را دوباره در رفتارها 

نشان مي  دهند. 
يك ريشه خشــونت زوج ها به شــرايط اوليه ازدواج برمي گردد. به 
شرايطي كه افراد بر اساس آن ازدواج را به اصطالح تجربه مي كنند. در 
اينجا توقعاتي در افراد ايجاد مي شود. تا جايي كه افراد از مهارت هاي 
كافي براي ارتباطات موثر و شــناخت افراد يا طرف مقابل برخوردار 

نيستند. 
بنابراين به صورت احساسي وارد يك زندگي مشترك مي شوند. اين در 
حالي است كه گاهي ديدارها و ارتباطاتي پيش از ازدواج وجود دارند 
كه صد در صد احساســي هستند و چون مبناي منطقي و عقالني در 
اين ارتباطات كمتر به چشــم مي خورد، توقعاتي كه شكل مي گيرند، 

بي   پايه و بي   اساس هستند. 
همين توقعات در ادامه زندگي مشــترك بــا ناكامي هايي كه افراد در 
زندگي  شان تجربه مي كنند پيوند مي خورد، يعني چيزهايي به صورت 
ذهني در افراد شــكل گرفته و انتظاراتي كه به وجود آمده دقيقا نقطه 

عكس آن توقعات است. 
در واقــع ناكامي هايي خود بــه خود آموخته مي شــوند. يعني افراد 
ناكامي هايي را مي آموزند كه مرتبا در زندگي مشتركشــان با آن مواجه 
هستند. ناتواني ها و عدم پوشش نيازهاي افراد در طول زندگي مشترك 
موجب مي شود كه زوج ها از همديگر سرد مي شوند، يعني توانايي 
و مهارت هــاي الزم را براي توجه به نيازهاي همديگر و ارتباط موثر 
و حل تعارض نداشــته باشند. اين تعارضات خود به خود روي افراد 
اثر منفي مي گذارند و تبديل به يك مواضع خصمانه به صورت پنهاني 
مي  شوند. در ادامه اين نوع زندگي مشترك هم بگومگوها آغاز شده و 

مشاجرات شكل مي گيرند. 
از سوي ديگر، مشاجرات نيز كم كم به سمتي مي روند كه افراد نسبت 
به همديگر با رفتارهاي غيرمحترمانه برخورد مي كنند. اين رفتارهاي 
غيرمحترمانه ريشــه در همان بي   اعتمــادي و بي   مهارتي افراد دارد كه 

نمي توانند ارتباط موثر را برقرار كنند. 
در اينجا مي بينيم كه انواع خشــونت در بيــن زوج ها اعم از كالمي، 
فيزيكي، بي   توجهي، غفلت و خيانت شكل مي گيرند. در كنار همه اينها 
ارتباطات بين افراد نيز دچار بحران شده و انحرافات ايجاد مي شوند، 
يعنــي افراد نيازهاي ارتباطي را نه از شــريك زندگي بلكه از افرادي 
بيرون از فضاي خانواده خودشان تامين مي كنند كه در اينجا دوباره مي 

تواند به نوعي خشونت عليه آن رابطه باشد. 
آن چنان كه افراد به تدريج عليه همديگر در ذهن شان احكام خصمانه 
صادر مي كنند، همديگر را به دروغ مورد اتهام قرار مي دهند و نسبت 
به ارزش هاي خانوادگي بي   توجه مي شوند. ارزش هايي كه در خانواده 
وجــود دارند. مانند احترام به خانواده هاي همديگر و مســائلي كه به 
لحاظ شــرعي و قانوني بايد بين زوج ها رعايت شــود. اگر در اين 
ميان فرزنداني هم در دل چنين فضاي مسمومي كه عمدتا مشتمل بر 
مشاجره و بي   اعتمادي اســت وجود داشته باشند، وضعيت به مراتب 
بدتر مي شــود. به عبارت ديگر گاهي ممكن است اعضاي خانواده با 
هم سر يك سفره بنشينند و به مسافرت هم بروند، ولي عمدتا سردي 
و بي   ميلي در بين شــان وجود دارد كه روي فرزندان هم اثر گذاشته و 
الگوهاي منفي به آنها منتقل مي كند. اينجاســت كه روابط خشن در 

انواع مختلف افراد را به سمت ناكامي هاي جديدتر سوق مي دهد. 
هر چقدر كه خشونت بيشتر باشد، شكاف بين افراد بيشتر مي شود و 
طالق عاطفي شــكل مي گيرد كه مبنايي براي بروز خشونت هاست. 
خشــونتي كه بســته به شــرايط افراد بروز داده مي شــود. توصيه ما 
اين اســت  افراد قبــل از ورود به ازدواج افــراد تحت آموزش ها و 
مهارت هاي الزم براي كنترل خشم، مواجهه با بحران و حل چالش ها 

و مسائل قرار گيرند. 
اين در حالي است كه برخي زوج ها اكنون با همان روش هاي تربيتي 
كه پيش تر به آن اشــاره داشتم بزرگ شده، تشــكيل خانواده داده و 
درگير فضاي خشن هســتند. در اينجا نياز به آموزش  هاي اجتماعي 

مداوم، مستمر و مشاوره هاي خانوادگي است. 
البته سيســتم مشاوره در كشــور با چالش هايي مواجه است. معموال 
خانواده ها خيلي احساس نياز به مشاوره ندارند. مگر اينكه به بن بست 
برسند، چراكه هيچ وقت براي حفظ شرايط موجود به مشاوره مراجعه 

نمي كنند. 

رسالت: اردوغان به دنبال چيست؟
 به دنبال قفل بياره بهارستان بهش كليد بدن 

ايران: پرونده مدارك جعلى را پيگيرى مى كنيم 
  چند ماه مى خواى بمونى توفضاى مجازى ؟!
همدان پيام: 60 تصادف در يك روز بارانى همدان

 بارون پاييزرو ديدن عاشق شدن 
شرق: حذف صورى نفت از بودجه 

 بعد از ازدواج صورى نوبت نفت شد؟ 
ــو  ــا و برانك ــالف م ــرد: جــاى حــل اخت ــرار ورزشــى: انصارى ف اب

فيفــا نيســت
 مراقب باش به جدايى نكشه !!

گل ورزشى: حسينى: استقالل بايد يك جا پوست اندازى مى كرد
 مگه پوستشو نگه داريد شايد جايى به كاربياد؟؟

قدس: آفت در كمين خودكفايى گندم 
 سن ها قايم باشك بازى مى كنن؟! 

همدان پيام: سقف قيمت شيرخام و 14 فرآورده لبنى تعيين شد 
  سقفش از جيب ها زده باال!! 

قدس: طالى سرخ در وضعيت قرمز 
  كشتشو بردن تو جعبه ها ناراحت شده  

همدان پيام: مداد رنگى احزاب در ايران 
24 رنگ يا 12 رنگ؟ 

ايسنا: امواج فرا صوت جايگزين دكمه هاى موبايل مى شود 
  دكمه هاى موبايلتونو صدا كنيد به كار مى افتن 

ايران: كودكان كاردوباره خيابان ها را تسخير كردند 
 مدارس تعطيل شده شايد

جام جم: چرا تورم درمناطق محروم متورم تر است؟
 زيادى به دولتمردان اعتماد مى كنن!!

قدس: يارانه مهر 98 يك روز زودتر واريز شد 
 چه شاهكارى!!

همدان پيام: پياده راه سازى 2 خيابان درسال آينده
 راهى براى كاهش وزن مردم

پرداخت هزينه هاى درمان دانشجويان مسموم شده
 دانشگاه تغيير پيمانكار را در دستور كار 

خود قرار داد

ــدور  ــا ص ــت ب ــم و صنع ــگاه عل ــجويى دانش ــت دانش  معاون
اطالعيــه اى اعــالم كــرد كــه تغييــر پيمانــكار تغذيــه ايــن دانشــگاه 

ــه اســت. ــرار گرفت در دســتور كار ق
ــى مســمويت  ــم و صنعــت در پ ــا، دانشــگاه عل ــزارش ايلن ــه گ ب
ــگاه  ــن دانش ــر اي ــر و پس ــجويان دخت ــر از دانش ــش از 120 نف بي
ــه علــت خــوردن غذاهــاى بى كيفيــت و مســموم اطالعيــه زيــر  ب
ــراز  ــينى و اب ــن حس ــليت اربعي ــالم و تس ــا س ــرد: ب ــادر ك را ص
ــان  ــا نقص ــه ب ــش در رابط ــه پي ــداد هفت ــذار از رخ تاســف و اعت
خدمــات تغذيــه اى دانشــجويان؛ بــه اطــالع مــى رســاند نظــر بــه 
اهميــت ســالمت دانشــجويان و در ادامــه عــزم راســخ بــراى ارايــه 
خدمــات بهينــه، دانشــگاه اقدامــات متعــددى را انجــام و تمهيــدات 
الزم را تــا حصــول نتيجــه مطمئــن ادامــه خواهــد داد. اميــد اســت 
ــگاهى  ــار دانش ــه اقش ــى هم ــى و همراه ــرى و همدل ــا همفك ب
ــات مشــابه  ــروز اتفاق ــز دانشــگاه، از ب ــژه دانشــجويان عزي ــه وي ب

ــه عمــل آيــد. جلوگيــرى ب
ــجويى،  ــت دانش ــوزه معاون ــه ح ــا ك ــر اســت از آنج ــه ذك الزم ب
ــوده و  ــگاه ب ــز دانش ــه دانشــجويان عزي ــات ب ــه خدم ــى اراي متول
ــد، حســب  ــان فعاليــت مــى نماي ــاه حــال آن در جهــت تاميــن رف
ــات و  ــده، اقدام ــش آم ــا موضــوع پي ــه ب ــود در رابط ــف خ وظاي

ــوده اســت: ــر انجــام و اتخــاذ نم ــه شــرح زي ــى ب تصميمات
■ تشــكيل كارگروهــى بــا حضــور نماينــدگان دانشــجويى و 
ــه  ــه جانب ــى هم ــت بررس ــجويى، جه ــت دانش ــكاران معاون هم

ــده ــش آم ــوع پي موض
■ دعــوت از تيــم دانشــكده علوم پزشــكى دانشــگاه شــهيد بهشــتى 
(بــا توجــه بــه مســئوليت تخصصــى آن در بررســى ســالمت مــواد 
ــه  ــع و نمون ــراى بررســى جام ــر 98 ب ــخ 24 مه ــى)، در تاري غذاي
ــخ و  ــدارى، طب ــواد، نگه ــه م ــوص تهي ــق، در خص ــردارى دقي ب

فرآينــد توزيــع غــذاى دانشــگاه
■ جبران كليه هزينه هاى درمانى دانشجويان مبتال

ــت  ــكاران معاون ــى هم ــالش تمام ــود ت ــى ش ــد م ــان تاكي در پاي
ــه دانشــجويان  ــر ب ــه مطلوبت ــر چ ــات ه ــه خدم دانشــجويى، اراي
اســت و دانشــگاه مصمــم اســت بــراى پيشــگيرى از پيشــامدهاى 
ــى  ــذا در پ ــاند. ل ــام رس ــه انج ــدام الزم را ب ــه اق ــابه، هرگون مش
مســايل اخيــر و بــا توجــه بــه اهميــت حفظ ســالمت دانشــجويان، 
دانشــگاه تغييــر پيمانــكار تغذيــه را در دســتور كار خــود قــرار داده 
اســت. اميــد كــه بــا مســئوليت پذيــرى، همــكارى و وفــاق، شــاهد 

تكــرار اينگونــه نواقــص نباشــيم.

 با اجرا نشــدن كمربند شمالى شهر تردد 
خودورها به ســمت غرب كشور از مسير پل 
نجفى تــا پليس راه بهــار پرحادثه ترين نقطه 

همدان شناخته مى شود.
وضعيــت راه هــاى درون شــهرى به همت 
پيگيرى هاى مردمى و رسانه ها به طور تقريبى 
مطلوب اســت و تا حدودى مــورد رضايت 
شــهروندان قــرار گرفته اما بــه تدريج كه از 
داخل به بيرون از شــهر حركت مى كنيد اين 
شرايط وضعيتى نزولى پيدا مى كند تا جايى كه 
با حركت از جاده ميدان بار به مســير شهرك 
وليعصر، ميدان مريانــج و خروجى همدان- 
كرمانشــاه محال است شاهد تصويرى نباشيد 
كه در آن دو خودرو بــه هم برخورد كرده و 
ايجاد ســانحه كرده اســت تازه اين اتفاق در 
بهتريــن حالت ممكن و زمانــى رخ مى دهد 
كه حادثه ايجاد شــده منجر به فوت و قربانى 

گرفتن نباشد.
تصديــق كننده ادعاى فوق هم همين تصادف 
زنجيره اى دو روز گذشته آمده است كه در آن 
بيش از 30 خودرو به يكديگر برخورد كرده و 
تصويــرى از تصادف زنجيره اى ديگرى را در 
قلب اين جاده كه بيراه نيست آن را با نام مرگ 

بخوانيم به ثبت رسانده است.
با توجه به گفته اهالى منطقه ديزج، شــهرك 
وليعصر و صاحبــان كارخانه هاى توليدى كه 
در اين منطقــه و مجاورت جــاده فوق قرار 
دارنــد از داليل رخداد ايــن اتفاقات تخريب 
مناسب،  دست اندازهاى  نداشتن  وجود  جاده، 
نبود عالئم راهنمايى و رانندگى و بى توجهى 
برخى ســازمان ها مى باشــد كــه از جمله آن 
مى توان به اهمال  شهردارى براى جمع آورى 
وانت بارهــاى دوره گرد كه عامل كم شــدن 

عرض جاده شده اند اشاره كرد.
بلوار ارتش كه ديگر حاال به راحتى مى توان آن 
را "شاهراه تصادفات" در غرب كشور شناخت 
در يك هفته گذشــته اغراق نيست اگر عنوان 
شود كه بيش از 5 مورد قربانى تصادف گرفته 
است كه حاال يا برخورد خودرو با يكديگر و 

با عابر با ماشين را شامل شده اند.
ترافيك شــديد منتهى بــه خروجى همدان- 
كرمانشــاه به دليل حجم بــاالى تردد زائرين 
اربعين باعث شده تا حساسيت به تصادفات و 
خسارت هاى وارده در مسير بلوار ارتش نسبت 
به روزهاى عادى دو چندان شود اگر چه اين 
مسير در خارج از زمان شلوغى و حجم عبور 
و مرور هــم قربانيان زيادى از خودرو تا عابر 
پياده را طعمه مى كند اما اين روزها شايد تعدد 
آمــار حوادث در اين محــور بيش از پيش به 

چشم مى آيد.
اين تصادفات كه به طور عمده يك سوى آن 
برخورد خودرو با خودرو و از ســوى ديگر 
آن ماشين هاى سنگين عبورى از مسير هستند 
براى مردم شــهر همدان به صورت يك واقعه 

تكرارى و حتى عادى تبديل شده است.
ميدان بار به ســمت مريانج و خروجى غربى 
همــدان كه يك كمربندى مهم از شــهر تلقى 
مى شــود سال هاست كه به دليل سرعت باالى 
خودروها و نبودن عالئم راهنمايى و رانندگى 
بــه خصوص دوربين  كنترل ســرعت در اين 

نقطه از شــهر مولد تصادفات خســارتى و به 
مراتب فوتى در همدان شده است.

به طورى كه سبب شده در 6 ماهه اول سال 98 
آمار تصادفات منجر به فوت در همدان بيش از 
40 مورد اعالم شود كه 18 نفر آنها عابر پياده و 

6 نفر كودك بوده است.
با توجه به شــلوغى تردد در بلوار عنوان شده 
پيام هاى مردمى بسيارى به دفتر روزنامه ارسال 
مى شــود كه همگى از اعالم تكرار تصادفات 
در اين محور و نبود توجه براى رســيدگى آن 
خبر مى دهد.از مهمترين خواســته هايى كه در 
اين تماس ها عنوان مى شود مسأله حادثه ساز 
بودن تقاطع مهدى آباد و دور زدن هاى خودرو 
در ميدان بهار مى باشد متأسفانه بسته شدن اين 
تقاطع كه در مسير اصلى بلوار ارتش قرار دارد 
سال هاست كه با كندى در كار، ممانعت برخى 
دســتگاه ها كه مهمترين آن به گفته پليس راه 
استان، ارتش مى باشد اعتراضات مردمى را به 
دنبال داشته و چندين حادثه رانندگى خطرناك 
و تصادفات منجر به فوت را در كارنامه خود 
دارد.در مسير اين بلوار از زيرگذر ميدان بار تا 
ميدان مريانج شهرك ها و محله هايى قرار دارد 
كه بخش قابل توجه اى از شهروندان همدانى 
را در خود اســكان داده اســت به همين دليل 
رفت و آمد اين افراد به عنوان عابر پياده، سواره 
و موتور ســيكلت عمده ترين آمار قربانيان و 
آسيب ديدگان را به خود اختصاص داده است.

اين در حالى است كه به دليل رفت و آمدهاى 
خطرناك در اين مســير و با توجه به شرايط 
اعمال تعــرض جاده مى توان مســير ويژه اى 
براى تردد ماشــين هاى سنگين و نيمه سنگين 
تعريف كرد تا بخش قابل توجهى از حوادث 
رخ داده در اين مســير را كاهش داد. اما نكته 
جالب توجه در خصوص اين بلوار ثبت نشدن 
آمار تصادفات خسارتى است كه هم از جانب 
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى و هم رئيس 
پليس راه استان به آن اشاره مستقيم مى شود تا 
شانه از مسئوليتى كه متوجه مديريت ترافيكى 
و حوادث تصادفى در اين منطقه است را خالى 
كند. رئيس پليس راهنمايى و رانندگى اســتان 
همدان در گفت وگو با همدان پيام با تأييد اين 
موضــوع كه بلوار ارتش يــك نقطه پر حادثه 

محسوب مى شــود گفت: اگر چه محور فوق 
به دليل عبور عرضى عابر و حجم باالى رفت 
و آمدهاى خودرويى از نقاط حادثه خيز همدان 
به شــمار مى رود اما در دو سال اخير با نصب 
پل هاى عابر پياده و تدابيرى كه انديشيده شده 
وضعيت تصادفات نســبت به سال هاى پيش 

كاهش پيدا كرده است!
على فكرى با بيان اينكه بيشترين تصادفات در 
اين بلوار از نوع خسارتى و برخوردهاى جلو 
به به عقب يا بالعكس خودرو مى باشد، افزود: 
به منظور كاهش تصادفات در اين مســير يك 
دستگاه دوربين كنترل سرعت نصب شده كه 
مقرر شده تا قبل از پايان سال و حجم ترافيك 
نوروز يك دوربين ديگر نيز در مسير راه اندازى 

و تعبيه شود.
وى درباره اينكه كيفيت آسفالت منطقه مشكل 
دارد، گفــت: علت اصلــى تصادفات در اين 
محور بيشتر به دليل سرعت باالى خودروهايى 
اســت كه در محــور فوق رفــت و آمدهاى 
ضرورى به دليل اســكان و يا فعاليت شغلى 
خود دارند و كيفيت نوع آســفالت ايجاد شده 

در آن كمترين ضريب تاثير گذارى را دارد.
وى افزود: با توجه به ريزش روغن، گازوييل 
و ديگر مواد موجود در سطح آسفالت، پس از 
نخستين بارندگى، سطح جاده به شدت لغزنده 

و حادثه ساز مى شود.
رئيس پليس راهور استان درباره تصادف رخ 
داده دو روز گذشــته نيــز، گفت: با توجه به 
اينكه خودروها نزديــك به يكديگر حركت 
مــى كنند با ترمز يك خودرو به علت لغزنده 
بودن سطح معبر ديگر خودروها زنجيروار با 
هم برخورد مى كنند.فكــرى تأكيد كرد: در 
محور و مسيرى كه از چهارراه ميدان بار آغاز 
و تــا خروجى همدان به غرب كشــور ادامه 
دارد به دليل اينكه منطقه فوق كمربندى شهر 
محسوب مى شــود و مجاورت به اين بلوار 
شهرك مسكونى الوند، وليعصر و حتى خود 
شهرســتان مريانج قرار دارد سرعت هاى باال 
در مســير ايجاد خســارت مى كند اما شدت 
تصادفات بيشــتر خساراتى اســت به همين 

دليل ثبت نمى شود.
وى همچنيــن در ارتباط بــا وضعيت تقاطع 

مهدى آباد عنــوان كرد: اين تقاطــع نياز به 
اصالحــات جــدى دارد و حتى بــه منظور 
كاهش حوادث در اين منطقه هدايت خودرو 
به دور زدن از ميدان بهار كفايت نمى كند چرا 
كه در حال حاضر همين ميدان هم خود يك 
مولد حادثه است بر اين اساس الزم است قبل 
از ميدان بهار دور برگردانى لحاظ شــود چرا 
كه گنجايش ميدان بهار براى دور زدن كافى 
نيست.رئيس پليس راه استان در گفت وگو با 
خبرنگار ما آمار حــوادث تصادفى منجر به 
فوت را در اين مســير در 6 ماه اول سال 98 
چنين عنوان كرد: در شش ماه نخست سال 6 
نفر در اثر تصادفات اين محور فوت شدند و 
نزديك به 31 نفر نيز مجروح از تصادفات بر 
جا مانده اســت.رضا عزيزى افزود: بيشترين 
فوتى ها امســال در بلوار ارتش از تصادفات 
خودرويى حادث شده كه در اين بين 3 مورد 
مربــوط به عابر پياده و 3 مــورد هم مربوط 
به خودروها بوده اســت.وى بــا بيان انيكه 
تصادفات خســارتى ثبت نمى شود گفت: با 
ايــن حال مى توان گفت در 6 ماه اول ســال 
40 فقره تصادف زير 5 كيلومتر در اين محور 
ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه سال 97 با 

30 درصد افزايش همراه بوده است.
عزيــزى اولويت اصلى اين محور را بســتن 
تقاطع مهدى آباد عنوان كرد و افزود: متأسفانه 
دو مورد از تصادفات خروج از مسير اصلى و 
رفتن خودروها به الين مخالف گزارش شده 
كه علت اصلى آن تقاطع مهدى آباد عنوان شده 
است با اين حال ارتش از قرار دادن گاردريل 
در مسير ممانعت مى كند به طورى كه چندى 
پيــش گارديل هاى تعبيه شــده در مســير را 

جابه جا كرده است.
رئيس پليس راهنمايــى و رانندگى همدان با 
پيشنهاد اينكه تقاطع مهدى آباد بايد بسته شود 
و يــا تا انتهاى ديوار پــادگان گارديل  گذارى 
شود افزود: نســبت 6 نفر كشته در 5 كيلومتر 
طول محور عددى باال اســت بــه طورى كه 
اگر محورهاى جاده اى اســتان را هزار و 200

كيلومتر در نظر بگيريم و هر كيلومتر يك نفر 
فوتى داشته باشيم در همدان شاهد فوت بيش 

از هزار و 400 نفر خواهيم بود.

كمين حادثه در بلوار ارتش

 معــاون فرهنگى بنيــاد ملى نخبگان 
گفت: بر اساس برنامه ريزى هاى صورت 
گرفته تصميم داريم تا از ظرفيت نخبگان 
براى راه انــدازى اســتارت آپ ها، ايجاد 
اشتعال و كســب و كار استفاده و مسير 

توسعه كشور را هموار كنيم.
آريا الســتى در آيين معارفه سرپرســت 
بنياد نخبگان همدان افــزود: اصلى ترين 
انگيزه براى نــگاه ويژه ما به نخبگان، در 
زمينه سازِى توسعه و اثرگذارى آن ها براى 

كشور و ملت است.
وى عنوان كرد: تالش داريم از هركســى 
كه مى تواند براى تحول كشور و حركت 
به ســمت آرمان هاى انقالب اســالمى، 
كمك كند، حمايتش داشته باشيم و موانع 

مسير استعدادى آن ها را برداريم.
معاون فرهنگى بنياد ملى نخبگان با بيان 

اينكه اعتبارات بنياد ملى نخبگان محدود 
است و به بهترين شكل استفاده مى شود، 
عنــوان كــرد: وظيفه داريم تــا از حوزه 
آموزش و پرورش نخبگان را شناســايى 
و با پذيرش و پرورش آن ها، اســتعدادها 
را در زمينه كمك به اين مملكت شكوفا 

كنيم.
 نخبگان همداني در دانشــگاه 

بوعلي جذب مي شوند
جذب نخبگان اين اســتان در دانشــگاه 
بوعلــي يكي از برنامه ها اســت چرا كه 
نخبگان ســرمايه انساني جامعه هستند و 
نبايــد اجازه دهيم كه بــه آنان بي مهري 

شود.
به گزارش ايرنا رئيس بنياد نخبگان استان 
مفاخرامري  و  بــزرگان  معرفــي  افزود: 
ضروري براي نشــان دادن راه و رســم 

زندگي به نسل جوان و قرار دادن آنها در 
مسير نخبگي است.

حسن ختن لو با بيان اينكه استان همدان 
داراي مفاخر بزرگي است كه لحظه  هاي 
عمر خود را صرف تعليم و تعلم كرده اند 
افزود: عالوه بر حس قدرشناسي كه بايد 
نســبت به اين بــزرگان در جامعه ايجاد 
شود، الگوسازي به وسيله اينگونه آيين ها 
و تجليل از بــزرگان مي توانــد جوانان 
تحصيل كــرده و نخبه را مخاطب اصلي 

اين آيين  ها قرار دهد.
وي خاطرنشــان كرد: با افزايش گسست 
فرهنگــي در ميان جوانــان به خصوص 
جوانان نخبه و تحصيل كرده حضور نسل 
جوان بايد در اين محافل رو به گسترش 

باشد.
ختن لــو با بيان اينكه يكــي از وظايفي 

كه در ســند راهبردي بيان شده تكريم و 
قدرداني از نخبگان اســت كه امسال هم 
آيين تكريــم از نخبگان نوجوان و دانش 
آموز برگزار شد ابراز اميدواري كرد: اين 

نخبگان به دانشگاهها راه يابند.
ختن لو با اشاره به دانشگاه كارآفريني 
خاطر نشــان كــرد: اين دانشــگاه ها 
بهتريــن گزينه براي نخبــگان به ويژه 
نخبــگان كارآفريــن هســتند چرا كه 
عالوه بر اينكه براي خود شغلي ايجاد 
هم  اشــتغالزايي  توانند  مــي  كنند  مي 

باشند. داشته 
ختن لو گفت: امســال تجليل از نخبگان 
در اســتان همدان به شــكل جوائز و در 
قالب بورسيه و پرداخت تسهيالت براي 
ادامه تحصيل در مقاطع دكترا در 4 ســال 

تحصيل آنها خواهد بود.

 آينده كشــور بانخبگان علمي 
بهتر خواهد شد

عضوشوراي ملي بنياد نخبگان كشور هم 
با اشــاره به اينكه آينده كشــور با وجود 
نخبگان علمي و پرتالش بهتر خواهد شد 
گفت: چرا كه نخبگان سرمايه گذاران با 

ارزش جامعه هستند.
محمد علــي زلفي گل افــزود: نخبگان 
و دانشــجويان بايد وضعيت كشــور در 
گذشته و زمان حال را مورد بررسي قرار 

دهند.
عضو شوراي ملي بنياد نخبگان بيان كرد: 
نسل امروز و جوان ما افرادي چون بوعلي 
سينا را به عنوان الگويي از گذشته داشته 
باشــند اما بايد بدانيم چگونه بوعلي سينا 
به مقام مرتبه رســيد ابوعلي سيناها براي 
آن دوران بــوده اند و بايد امروز نخبگان 
و خادمين فرهنگ عمومي در الگو پذيري 

جوانان نقش داشته باشند.
 نخبگان بايد رشــد همه جانبه 

داشته باشند

رئيــس اداره اســتعداد هاي درخشــان 
آموزش پرورش همدان نيز گفت: نخبگان 
بايد رشد همه جانبه داشته باشند و بايد از 

توان مندي آنها نيز حمايت شود.
رضا هاشمي الگو سازي براي جوانان را 
به عنوان هدف واالي برگزاري آيين هاي 
بزرگداشــت اعالم كرد و افزود: حضور 
جوانان در اين گونه مراسم لطف بزرگي 
است و بايد افراد بزرگ به عنوان الگو به 

نسل جديد معرفي شوند.
الزم به ذكر اســت در اين مراسم حميد 
باللى بــه عنوان سرپرســت جديد بنياد 
نخبگان همدان معرفى شــد و گفت: در 
حــوزه دانش آموزى برنامه ويژه اى براى 

شكوفايى استعداد دانش اموزان داريم.
وى افــزود: تالش داريــم ارتباطى را كه 
بايد بين دانشگاه ها و آموزش و پرورش 

باشد، برقرار كنيم.
در ايــن آيين از 26 دانش آموز در آزمون 
سراســري ســال 96 و97 بــا رتبه هاي 

زير100 تجليل شد.

ظرفيت نخبگان براى ايجاد اشتغال به كار گرفته مى شود
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سنگ اندازى مقابل كفش هاى ايرانى!
 يك كارشــناس اقتصادى گفــت: باتوجه به اينكه صنعت كيف و 
كفش از صنايع قديمى واشــتغالزا در كشور است دولت بايد از توليد 
و صادرات آن حمايت كند اما در اين زمينه سنگ اندازى مى شود و از 
سوى ديگر به دليل عدم اعتماد مصرف كننده، كفش هاى ايرانى با برند 

خارجى در بازار فروخته مى شود.
به گزارش ايسنا، اميرشهاب شاهميرى با بيان اينكه بازار كيف و كفش 
چرم، چهارمين صنعت مولد در كشــور اســت، اظهار كرد: كشور ما 
در بعضى صنعت ها بايد در دنيا اول باشــد كه صنعت كفش يكى از 

آنهاست، اما در حال حاضر وضعيت مطلوبى ندارد.
وى گفت: اگر كااليى بخواهد رقابتى توليد شود، چند پيش نياز دارد. 
نخستين پيش نياز، بازار اســت كه در كشور وجود دارد. تخمين ها از 
مصرف ســاالنه 250 ميليون جفت كفش خبر مى دهد. پيش نياز دوم 

مواد اوليه است كه در تامين آن نيز مشكلى وجود ندارد.
 سرعت گير در مسير توليد نگذاريد

شــاهميرى افزود: سومين پيش نياز مديريت كارآمد است كه اين مهم 
در كشــور كمتر به چشم مى خورد. آخرين مسئله نيز پشتيبانى دولت 
از بازار اســت. دولت نياز نيســت هيچ كارى براى صنعت كفش و 
چرم انجام دهد، اما نبايد با قوانين دســت و پا گير سر راه توليدكننده 

سرعت گير بگذارد.
 فروش كفش هاى ايرانى به عنوان برند خارجى!

اين كارشــناس اقتصادى ادامه داد: بسيارى از برندهاى خارجى كه در 
ايران به فروش مى رســد، توليد ايران است. يكى از مسائل موجود در 
بازار كيف و كفش اين اســت كه اعتماد مصرف كننده از كاالى توليد 

داخل سلب شده و اين مسئله مشكل ايجاد كرده است.
شــاهميرى با تأكيد بر اينكه ما در گذشــته پنج برند مطرح در كشور 
داشــتيم، افزود: اين برندها صادرات گســترده اى در ســال هاى دور 
داشتند. سابقه تاسيس برندهاى مطرح جهانى در كيف و كاهش بسيار 
كمتر از سابقه برندهاى داخلى هستند اما توانسته اند بازار كشور را نيز 
در اختيار بگيرند. ما براى اينكه كيفيت باالى كفش در داخل كشــور 
داشته باشــيم، از نظر فنى چيزى كم نداريم، اما نهادهاى مختلف سر 

راه سنگ مى اندازند.
اين كارشناس اقتصادى تأكيد كرد كه دولت بايد همانند ساير كشورها 
از اين صنعت حمايت كند، چراكه اين صنعت يكى از پيشــران هاى 
اشتغال است. مســائل مرتبط با بيمه و ماليات يكى از داليل افزايش 
قيمت مصرف كننده است كه خود عدم اقبال عمومى را در پيش دارد؛ 
بنابرايــن بايد دولت در اين زمينه از توليدكنندگان حمايت كند و اين 

موانع را از سر راه آنها بردارد.
وى در پايــان گفت: دولت بايد در زمينه بهبود بازرگانى خارجى گام 
بردارد، چرا كه اين موضوع وظيفه دولت است و نبايد براى اتحاديه ها 

تصميم بگيرد و بلكه بايد كارها را به صنوف واگذار كند.

تحويل 20 هزار تن ريل ايرانى تا پايان سال
 معاون راه آهن شــركت ساخت و توســعه زيرساخت ها و امور 
زيربناهــاى حمل و نقل كشــور از تحويل گرفتــن حدود 20 هزار 
تــن ريل ملى بــراى احداث خطوط ريلى در دســت اجرا خبر داد 
و گفت: در قرارداد نخســت با شــركت ذوب آهن براى ساخت و 
تحويــل 15 هزار تن ريل ملى توافق كرده بوديم كه با توجه به ادامه 
داشــتن مذاكرات، اين عدد مى تواند تا 50 هزار تن براى يك ســال 

نيز افزايش يابد.
عباس خطيبى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: از اواخر سال گذشته 
اين موضــوع را پيگيرى كرديم تا ريل مورد نياز كشــور در داخل 
ساخته شــود. در اين راستا شركت ذوب آهن در مناقصه ما حضور 
يافت و نهايتا قرارداد 15 هزار تن ريل ملى UIC۶٠ با اســتاندارد 

60E1 را منعقد كرديم و امسال ساخت آن آغاز شده است.
وى با بيان اينكه شركت ذوب آهن از سال هاى قبل بسترهاى توليد 
ريل ملى را فراهم كرده بود، افزود: اين شــركت از ابتداى امســال 
آغاز به كار كرد و شــركت ساخت نيز نظارت هاى خود را از طريق 
مشــاور مترا و بازرس بين المللى كه در داخل ايران تاييديه دارد در 
حين فرآيند توليد اعمال كرديم. نهايتا تا امروز دو پارت از ريل ملى 
شامل 1300 تن را تحويل گرفتيم كه براى خط ريلى آستانه - ميانه 

مورد استفاده قرار گرفت.
معاون راه آهن شــركت ســاخت و توســعه زيرســاخت ها و امور 
زيربناهاى حمل و نقل كشــور با اشاره به اينكه مجدادا مناقصه براى 
خط ريلى ميانه - ارديبل برگزار كرده ايم تا بخشــى از ريل آن را از 
اين محل تأمين كنيم، ادامه داد: اگر مشــكلى در اين زمينه به وجود 
نيايد و ضمن انعقاد قرارداد جديد بتوانيم هزينه مورد نياز شــركت 
ذوب آهن را براى توليد ريل ملى را پرداخت كنيم، امســال تا حدود 
20 هــزار تن مى توانيم ريل را از اين شــركت تحويل بگيريم. البته 
ســاالنه به 50 هزار تن ريل نياز داريم كه اين ميزان براى راه اندازى 
حدود 420 كيلومتر راه آهن مورد استفاده قرار مى گيرد و در صورت 
حل برخى مشــكالت، از تامين آن از طريق توليد داخلى اســتقبال 

مى كنيم و اين توان توليد در شركت ذوب آهن وجود  دارد.
خطيبى اعالم كرد: قيمت تمام شــده ريل ملى نســبت به نرخ هايى 
كه از منابع خارجــى تأمين مى كرديم، قدرى تفاوت دارد و ارزان تر 
اســت، اما آنچه بيش از اين اهميت دارد اين است كه بدون نياز به 
تخصيص و انتقال ارز در شــرايط تحريــم كنونى ريل مورد نيازمان 
تامين مى شــود. البته هم اكنون در ابتداى راه توليد و ســاخت ريل 
ملى هســتيم و اميدواريم روزى به جايى برســيم كه در اين زمينه 

خودكفا شويم

بدهكاران مالياتى فقط تا فردا مهلت دارند
 معــاون ماليات هــاى مســتقيم ســازمان امــور مالياتــى كشــور تأكيــد كــرد: آخريــن 
ــان  ــش، پاي ــل بخش ــم قاب ــدى جراي ــودگى 100 درص ــدى از بخش ــت بهره من فرص
مهرمــاه امســال اســت و در صــورت عــدم پرداخــت بدهــى مالياتــى قطعــى شــده و 
ــا پايــان ســال جــارى، ايــن امــكان در ســال  برخــوردارى از تســهيالت يــاد شــده ت

آينــده فراهــم نخواهــد بــود.
ــد  ــق تولي ــال رون ــال س ــه امس ــه اينك ــه ب ــت: باتوج ــنا گف ــه ايس ــى ب ــادر جنت ن
ــاالن اقتصــادى  ــت از فع ــى در راســتاى حماي ــور ماليات ــده شــده، ســازمان ام نامي
بــه ويــژه فعــاالن اقتصــادى عرصــه توليــد، آن دســته از موديانــى كــه بدهى هــاى 

مالياتــى خــود را تــا پايــان مهرمــاه ســال جــارى پرداخــت كننــد، مــودى خــوش 
ــاى  ــون مالياته ــاده 191 قان ــررات م ــت مق ــا رعاي ــد و ب ــى مى كن ــاب تلق حس
مســتقيم، 100 درصــد از جرايــم مالياتــى قابــل بخشــش آنهــا را مــورد بخشــودگى 

قــرار مــى دهــد.
طبــق اعــالم ســازمان امــور مالياتــى، معــاون ايــن ســازمان گفــت: بــه موجــب ايــن 
بخشــنامه كــه از ابتــداى ســال 1399 بــه اجــرا گذاشــته خواهــد شــد، ايــن ســازمان، 
ادارات كل امــور مالياتــى را مكلــف كــرده چنانچــه موديــان مــورد نظــر، نســبت بــه 
ــد، آنهــا  ــان مهلــت تعييــن شــده اقــدام نكردن ــا پاي پرداخــت بدهــى هــاى قطعــى ت
را در زمــره موديــان خــوش حســاب تلقــى نكنــد و در ســال 1399 جرايــم مالياتــى 

موديــان موصــوف تحــت هيــچ شــرايطى قابــل بخشــش نخواهــد بــود.

مشتريان سايپا 
در دام بى تدبيرى 
مديران قبلى
 تحويــل ندادن بــه  موقــع خودروهاى 
تعدادى از مشتريان سايپا باعث اعتراض آنان 

شده است.
بــه گزارش ايســنا، اين افراد كــه عمدتاً از 
برليانس  خانــواده  خودروهاى  خريــداران 
و خانواده رنو به ويژه ســاندرو هســتند، از 
تأخير يا عــدم امكان تحويــل خودروهاى 
خود گله مندند و مديــران فعلى را مخاطب 

اعتراضات خود قرار مى دهند.
در اين باره يك كارشــناس صنعت خودرو 
گفت: تيم مديران ســابق و اســبق سايپا در 
سال هاى 96 و 97 كه در حال حاضر تعدادى 
از آنان نيز در بازداشت به سر مى برند، بدون 
برآورد دقيق از ميزان ظرفيت اين خودروساز 
در خصــوص توليــد و تحويل محصوالت 
خانواده رنو و نيــز بى توجهى و عدم لحاظ 
تحريم ها و همچنين عدم پيش بينى ترك ايران 
توسط شركاى خارجى، اقدام به پيش فروش 
اين خودروها و ايجــاد تعهد غير قابل اجرا 

براى سايپا در تعداد بسيار بااليى كردند.
به گفته وى، مديران فعلى ســايپا كه از بهمن 

97 ســكان اين شركت را در دست گرفته اند 
نيز پيشــتر اعالم كرده بودنــد به دليل وجود 
تحريم هــا و لغو همكارى رنــو، عدم تامين 
قطعات در خودروهاى مشــترك با شركاى 
خارجى، امكان اجــراى تمام تعهدات برجا 
مانده از قبــل وجود نــدارد.وى افزود: آنها 
براى حل مشــكل اقدام بــه ارائه طرح هاى 
جايگزين و تبديلى كرده اند كه ظاهراً با وجود 
برخوردارى از ســود اقتصادى مناسب براى 
مشــتريان، مورد پذيرش جمعى از آنان قرار 
كرد:  خاطرنشان  كارشناس  است.اين  نگرفته 
واقعيت آن است كه سايپا اگرچه نمى تواند 
به بهانه اشــتباه مديران قبلى خود از تعهدات 

اين شــركت در زمينه تحويــل خودروهاى 
مشتريان شانه خالى كند، اما اين خودروساز 
به هيچ وجه امكان توليد خودروهاى خانواده 
رنو و برليانس نظير ساندرو را به داليل متعدد 
ندارد و به نفع مشتريان است كه هرچه زودتر 
از ميان طرح هــاى تبديلى و جايگزين راهى 
بــراى خود انتخاب كننــد؛ راه هايى كه طبق 
برخى محاســبات حدود 60 تــا 70 ميليون 

تومان سود براى آنان در پى خواهد داشت.
وى در پايــان گفت: مديران ســابق وزارت 
صمــت و مديران قبلــى ســايپا بايد بابت 
عملكرد خود و ثبت  نام بى حساب و كتاب از 

مشتريان پاسخ گو باشند.

غزل اسالمي »
 نزديــك بــه دو دهه اســت كــه كلنگ 
پتروشيمي هگمتانه به زمين خورده و تاكنون 
بيش از 90 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اما 

هنوز به بهره برداري نرسيده است. 
ســاخت پتروشــيمى هگمتانه از سال 1382 
آغاز شــده كه در چند مرحله عمليات اجراى 
آن متوقف شــده است. در نهايت با روى كار 
آمدن دولت يازدهم، نيكبخت اســتاندار وقت 
همدان تصميم گرفت كه يك بار براى هميشه 
به مشكالت بين سرمايه گذار و دولت خاتمه 
بدهد تا پتروشــيمى هگمتانه راه اندازى شود. 
نتيجه اين شــد كه در دوره مديريت خود بر 
اســتان بارها با مرحوم عالقبنديان، وزير نفت 
و مسئوالن كشــوري ديگر جلسه گذاشت و 
براي رفع مشكالت موجود تالش كرد. وي در 
سال 96 موفق شد تا نشست خصوصي بگذارد 
و مرحوم عالقبنديــان را با وزير پاي يك ميز 
نفت بنشــاند. نتيجه اين جلسه قول گرفتن از 
ســرمايه گذار براي اتمام كار ساخت پروژه و 
بهره بــرداري از آن بود. امــا پس از آن مجدداً 
اين پروژه با مشــكل قبل مواجه شد و كار آن 
آغاز نشده رها شــد. در نهايت نيكبخت، در 
اظهار نظرى گفت كه خسته شده است. پس از 
آن بود كه سرمايه گذار فوت كرد و اين پروژه 
تا مدتي مســكوت ماند. تــا اينكه حميدرضا 
متين، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان در گفت وگوي كوتاه با خبرنگار 
همدان پيــام خبر از رغبت وراث به ســاخت 
پتروشيمي هگمتانه داد و گفت كه آنها اظهار 
تمايل به اتمام پروژه كرده اند اما هنوز اقدامات 
الزم را انجام نداده اند. اين خبر مسكوت ماند تا 
اينكه همين اواخر خانواده عالقبنديان اقدامات 
الزم را براي انجــام 10 درصد باقيمانده آغاز 

كردند و بهزاد محمــدي، معاون وزير نفت و 
مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى، هفته 
قبل از روند ساخت اين پروژه بازديد كرد. در 
اين بازديد اعالم شــد كه پتروشيمي هگمتانه 
در بهمن 98 به طور آزمايشــي توليد خود را 
آغاز مي كنــد اما در بهار 99 بــه بهره برداري 
مي رســد. محمدي پس از بازديد گفت: سال 
91 را از اين طــرح بازديد كردم، روح در آن 
نبود اما امــروز در بازديد ميدانى از اين طرح، 
همكارى و همدلى را شــاهد بوديم. در حال 
حاضر در كشور 56 مجتمع پتروشيمى داريم 
كه اميدواريم پنجاه و هفتمين آن پتروشــيمى 

هگمتانه باشد.
به گفته وي، پتروشــيمى هگمتانه در ســطح 
كشور بى نظير اســت و تاكنون چنين طرحى 
با توليد اين گونه محصوالت در كشور وجود 

نداشته است.
بنابراين پايان كار ساخت پتروشيمي هگمتانه 
و بهره برداري از آن مي تواند در دوره مديريت 
شاهرخي اســتاندار صورت بگيرد. اما آن طور 
كه تجربه 16 سال گذشته در روند ساخت اين 
پتروشيمي نشان مي دهد استاندار بايد مواظب 
باشــد كه اگر دولت يا بخش خصوصي به هر 
دليلــى آن را از اولويت خود خــارج كردند 
اقدامــات الزم را صورت بدهد تا دســت از 
تكميل پروژه كشــيده نشــود. بهره بردارى از 
پتروشــيمى هگمتانه در تاريخ وعده داده شده 

شاهرخى را در ذهن مردم ماندگار مى كند. 
اين پتروشــيمي يكي از مهم ترين پروژه هاي 
كشــور اســت كه بخش عمده آن مربوط به 
سرمايه گذار خصوصي اســت. 57 درصد آن 
مربوط به مرحوم عالقبنديان اســت كه اكنون 

به وراث وي تعلق دارد. 33 درصد ســهام اين 
پتروشيمى متعلق به شركت پتروشيمى ايران و 
10 درصد متعلق به شركت IGS ايتاليا است.

پتروشــيمى هگمتانه محصوالت پالســتيك 
پزشــكى توليد مى كند، توليد قوطى دارو لفظ 
عاميانه اين محصول اســت كــه بيش از 83

درصد مورد نيــاز آن از خارج كشــور وارد 
مى شــود. با بهره بردارى از اين پتروشــيمى، 
براى 227 نفر به صورت مســتقيم و 700 نفر 

به صورت غير مستقيم اشتغال ايجاد مى شود.
بزرگترين ويژگى پتروشيمى هگمتانه اين است 
كه وابستگى پتروشــيمى پزشكى كشور را به 

خارج از كشور از بين مى برد.
اين پتروشــيمى ظرفيت توليد ساالنه 36 هزار 
تن پودر پى.وى.ســى و 9 هــزار تن گرانول 

پى.وى.سى را دارد.

يك مقام ارشد كارگرى اعالم كرد
براى كارهاى سخت و ساده مزد يكسان 

تعيين نكنيم
 نايب رئيس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران مى گويد شايد 
شيوه تعيين مزد منطقه اى در كشورهاى ديگر جواب بدهد و راندمان 
كار آنهــا را باال ببرد ولى تا زمانى كه چنين طرح هايى در كشــور ما 

بررسى و كارشناسى نشده نبايد به اجرا درآيد.
سيد ابوالفضل اشرف منصورى در گفت وگو با ايسنا، در ارزيابى تعيين 
مــزد منطقه اى براى كارگران اظهار كرد: اگر منظور ما از مزد منطقه اى 
اين باشــد كه براى هر منطقه از كشــور به شكل جداگانه تعيين مزد 
كنيم امكانپذير نيست چون تاكنون چنين شيوه اى را پياده نكرده ايم و 
پيامدهــاى آن را مورد ارزيابى قرار نداده ايم از طرفى نمى توانيم براى 
برخى نقاط دستمزد باال و برخى ديگر دستمزد پايين تعيين كنيم چون 
ممكن است موجب گسترش مهاجرت از نقطه اى به نقطه ديگر شود.

وى ادامه داد: اما اگر بخواهيم بر اســاس شــرايط آب و هوايى نقاط 
كشــور تعيين مزد كنيم امكانپذير است. مثال در مناطق جنوب شدت 
گرما و شــرجى هوا و آلودگى محيط براى كارگر مشــكالتى ايجاد 
مى كند كه بايد در حقوق و دستمزد او اين موارد تحت عنوان سختى 

كار يا بدى آب و هوا ديده شود.
 لحاظ كردن شرايط و محيط كار در تعيين دستمزد

نايب رئيس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران افزود: ما طرحى را 
براى رتبه بندى حقوق و دستمزد يك گروه از شاغلين تدوين كرديم و 
بر اساس آن گفتيم اگر در مناطق گرم مشغول كار باشند اين ضريب به 
آنها تعلق بگيرد و بدى آب و هوا،  استرس ناشى از انجام كار و شرايط 

پرخطرى كه ممكن است براى او ايجاد شده باشد را لحاظ كرديم.
اشرف منصورى افزود: ممكن است يك نفر از كارگر ساده به كارگرى 
تبديل شود كه در ارتفاع كار كند و شرايط پرخطرى برايش ايجاد شود 
يا فردى ناچار شــود در يك شــرايط آب و هوايى بد كارى را انجام 
بدهد كه از ريســك بااليى برخوردار اســت و در معرض بيماريهاى 
شــغلى يا آسيب بيشــترى قرار  بگيرد به همين دليل نمى توانيم كار 
سخت و ساده را به يك شكل درنظر بگيريم و براى آن يك نوع مزد 
تعيين كنيم. وى خاطرنشــان كرد: متاسفانه در مورد برخى كارها يك 
نوع پايه دستمزد تعيين مى شود و اين مساله در رضايت شغلى نيروى 

كار و توجه و تعهد كارگر به كار تاثير مى گذارد.
 تعيين ضريب حقوق بيشــتر براى كارگران مشــاغل 

سخت
نايب رئيس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران با تأكيد بر تدوين 
شيوه نامه و دستورالعمل اجرايى در اين زمينه گفت: اگر قرار باشد بر 
مبناى شــرايط كار و منطقه تعيين مزد كنيــم بايد جزئياتى كه ممكن 
اســت براى يك كار به وجود آيد مدنظر قرار بدهيم تا افراد اقدام به 
مهاجرت نكنند. مثال در عســلويه ضريب كار در شرايط سخت براى 
كارگران ديده شود. بين كارگرى كه كارش دفترى است و كل وقتش 
در محيطى اســت كه معتدل و ايده آل است با كارگرى كه از صبح تا 
شب پاى دكل نفتى ايستاده نمى توان مزد يكسانى تعيين كرد. فارغ از 
حداقل دســتمزد بايد براى كارگرى كه در مشــاغل سخت يا شرايط 

سخت مشغول كار است ضريب حقوق بيشترى در نظر گرفته شود.
اشرف منصورى افزود: بزرگترين معضل ما اين است كه اين قوانين و 
طرح ها را به جاى اينكه ايرانيزه كنيم از كشورهاى ديگر كپى مى كنيم. 
شــايد مزد منطقه اى در كشورهاى ديگر جواب دهد و راندمان كار را 
باال ببرد ولى تا زمانى كه اين شــيوه ها در كشور ما تحليل و بررسى و 

كارشناسى نشده نبايد اجرا كنيم.

 با آن كه هنــوز بخش هاى زيادى از اليحه 
بودجه آماده نشده اما انتشار پيوست دوم اين 
اليحه بــه بحث هاى رســانه اى در خصوص 
شيوه تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال 
آينده دامن زده اســت؛ در اين پيوست عالوه 
بر اين كــه افزايش حداقل حقــوق كارمندان 
15 درصــد تعيين شــده، افزايش حداقل مزد 
مشموالن قانون كار نيز 15 درصد تعيين شده 
اســت. گرچه در پايان اين بند تاكيد شده كه 
رقم نهايى را شــوراى عالى كار تعيين خواهد 
كرد ولى همين رقم ســبب شــده تا بسيارى 
تصور كنند نهايتا حداقــل مزد كارگران براى 
سال 99 رقمى مشابه با كارمندان دولت خواهد 
بود. اين در حالى اســت كه شوراى عالى كار 
ساالنه با شــركت نمايندگان كارفرما، كارگر 
و دولت براى تعيين حداقل مزد در زمســتان 
جلساتى تشكيل مى دهند و در اين جلسات به 
تعيين حداقل مزد سال بعد پرداخته مى شود. 
پيــش از اين نمايندگان كارگرى امســال هم 
براى دومين ســال پياپى خواهان ترميم مزد 
از تابســتان شــدند. نمايندگان كارگرى در 
سال هاى 97 و 98 پس از افزايش قيمت ها بر 
ضرورت دوباره افزايش مزد تاكيد مى كردند 
چــرا كه به باور آن ها ارقــام افزايش مزد در 
همان ســه ماهه نخســت عمال توان ترميمى 

خود را از دست مى دهند.
در همين رابطه نماينده كارگرى شوراى عالى 
كار در گفتگو بــا خبرآنالين، ضمن رد رقم 
15 درصدى براى افزايــش مزد كارگران در 
ســال 99 تصريح كرد: به نظر من ســازمان 
برنامه در خوش بينانه تريــن حالت تنها رقم 
مورد پيش بينــى خود را اعالم كرده اســت 
زيرا تنها نهادى كه مى تواند براى حداقل مزد 
كارگران تصميم بگيرد شوراى عالى كار است 
و ســازمان برنامه و بودجه در اين باره هيچ 

نقشى ندارد.
على خدايى ادامــه داد: من در بهترين حالت 
ايــن را پيش بينى ورودى دولــت در بحث 
تعيين مزد ســال آينــده مى دانــم.از اين رو 
معتقديــم اين اقدام بدان معناســت كه كف 
پيشــنهاد دولت بــراى افزايش دســتمزد در 
ســال آينده همان رقم اعالمى سازمان برنامه 
يعنى 15 درصد باشد. در اين ميان بايد توجه 
داشــت كه نرخ تورم امسال حدود سه برابر 
بيش از 15 درصد است و طبيعى است كه ما 
هم به عنوان نمايندگان كارگرى شوراى عالى 

كار با چنين پيشنهادى موافق نباشيم.
نماينــده كارگــرى شــوراى عالى كار تاكيد 
كرد: با توجه به نــرخ تورم و افزايش واقعى 
هزينه هاى زندگى در سال جارى كه بسيار هم 

زياد بوده چنيــن ارقامى ما را راضى نخواهد 
كرد و اين پيشنهاد قطعا از سوى ما رد خواهد 
شد و اعداد ديگرى به عنوان ارقام قابل بحث 

را مطرح خواهيم كرد.
خدايى در پاســخ به ســوالى مبنــى بر رقم 
پيشــنهادى گروه كارگرى شوراى عالى كار 
گفت: ما هيچ رقمــى را اكنون به عنوان رقم 
پيشنهادى نداريم چرا كه هنوز جلسات آغاز 
نشــده و ما هم به مباحث اصلى طبقه كارگر 
مانند مســكن مى پردازيم و هر زمان جلسات 
مزد 99 آغاز شد رقم پيشنهادى خود را مطرح 
خواهيم كرد. با اين همه پيشــنهاد ورودى ما 
به عنــوان نمايندگان كارگــران معادل ميزان 
افزايش سبد معيشــتى در سال جارى نسبت 

به سال گذشته خواهد بود.
اين عضو كارگرى شــوراى عالى كار با بيان 
اين كه ترجيح مى دهيم فعال به مسائل ديگرى 
بپردازيم، خاطرنشــان ســاخت: طبق تجربه 
باور داريم كه نبايد فعال وارد بازى رسانه اى 
شــويم و ذهن خود را براى اصل مذاكرات 
آماده كنيم و از مســائل اصلــى طبقه كارگر 
دور نشويم. در زمان الزم هم كميته دستمزد 
شــورا با قدرت كار خود را انجام خواهد داد 
و مــا هم تمام تالش خود را براى تامين بهتر 
معاش كارگــران و خانواده هاى آنان خواهيم 

كرد.به گفته وى به نظر مى رســد با تصميم 
سازمان برنامه و بودجه بحث هاى تخصصى 
در خصوص دستمزد سه ماه زودتر از موعد 

هر ساله آغاز شود. 
اين فعال كارگــرى در رابطه با ميزان افزايش 
ســبد معيشــت تصريح كرد: در حال حاضر 
رقمى كه مورد تاييد سه گروه باشد به تصويب 
نرســيده و من هم ترجيح مى دهم راجع به آن 
رقمى كه گروه كارگرى رســيده اظهار نظرى 
نكنم تا به حواشــى دامن نزنــم. با اين همه 
مى خواهم تاكيد كنم ما تمــام تالش خود را 
بر كاهش قدرت خريد خواهيم گذاشــت و 
در حــال حاضر نيز ميزان تــورم خوراكى ها، 
آشــاميدنى ها و مسكن مشخص است و ما بر 

اين اساس وارد مذاكره خواهيم شد.
او در رابطــه بــا افزايــش هزينه هاى ســبد 
معيشــتى و رقم 50 درصــدى كه براى تورم 
آن مطرح شــده تاكيد كرد: 50 درصد حداقل 
تورمى اســت كه براى اين بخش مى توان در 
نظــر گرفت به همين دليل اســت كه من هم 
باور دارم رقــم 15 درصد ميزان افزايش مزد 
كارگران نبايد باشد و نخواهد بود چرا كه به 
شــدت به تضعيف قدرت خريد طبقه كارگر 
خواهد انجاميد و پيش بينى ما اين اســت كه 

ميزان افزايش بيش از اين رقم باشد.

بزرگترين پروژه خصوصى استان را طبق وعده به نتيجه برسانيد

راه اندازى پتروشيمى 
آبروى مديريت ارشد

نماينده كارگرى شوراى عالى كار:مرجع تعيين دستمزد تغييرى نكرده است

حداقل دستمزد كارگران در سال آينده چقدر افزايش مى يابد؟

افزايش 10 درصدى توليد مركبات
 آغاز صادرات پرتقال از 15 روز ديگر

 رئيــس اتحاديه باغداران مازندران با اشــاره به افزايش حدود 10
درصدى توليد مركبات در سال جارى گفت: صادرات نارنگى در حال 
انجام است و صادرات پرتقال نيز از حدود 15 روز ديگر آغاز مى شود.

محمدرضا شعبانى با اشاره به وضعيت مطلوب توليد مركبات و كيوى 
در ســال جارى گفت: برآورد مى شود امســال در مازندران حدود 2

ميليون و 700 هزارتن مركبات توليد شود كه از اين ميزان يك ميليون 
و 600 هزارتن  پرتقال  و مابقى شامل نارنگى، ليمو، نارنج و ... است.
رئيس اتحاديه باغداران مازندران با بيان اينكه در جنوب كشور توليد 
انواع ليموى ترش و شيرين بيشتر از منطقه شمال است، افزود: در حال 
حاضر پرتقال هاى جنوب به بازار عرضه مى شود و بعد از آن نوبت به 
عرضه محصوالت شمال خواهد رسيد البته االن نيز عرضه پرتقال هاى 

شمال به صورت محدود انجام مى شود.
شعبانى ادامه داد: پرتقال هاى شمال هم براى مصارف تازه خورى مورد 
استفاده قرار مى گيرد هم اينكه در بحث ذخيره سازى براى شب عيد از 
آنها استفاده مى شود ضمن اينكه صادر هم مى شوند. وى با بيان اينكه 
توليد پرتقال در مازندران حداقل 10 درصد نســبت به ســال گذشته 
رشد داشته است، اضافه كرد: در كل كشور و در كل مركبات نيز ميزان 
پيش بينى تقريباً همين عدد است.اين فعال بخش خصوصى در مورد 

توليد كيوى نيز گفت: توليد كيوى وضعيتى مشابه سال گذشته دارد.
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مسابقات واليبال ويژه بانوان در مالير
 مســابقات واليبال ويژه بانوان گراميداشــت هفتــه تربيت بدنى 
و ورزش بــا قهرمانى تيم هاى نوجوانان و جوانان ماليرى در ســالن 

پورياى ولى اين شهرستان به پايان رسيد.
بــه همت هيأت واليبال و همكارى اداره ورزش وجوانان شهرســتان 
مالير يك دوره مسابقات واليبال ويژه بانوان گراميداشت هفته تربيت 
بدنى و ورزش با شــعار ورزش , ايثار , نهضت حســينى در ســالن 

پورياى ولى اين شهرستان برگزار شد
تيم هــاى نوجوانان و جوانان شهرســتان مالير و تويســركان در اين 
مســابقات شركت كردند و در ديدارهايى دوستانه براى كسب مقام و 

رتبه برتر آن در سالن پورياى ولى به مصاف هم رفتند
تيم جوانان مالير در يك بازى جذاب و ديدنى مقابل تيم سرســخت 
جوانان تويسركان با نتيجه دو بر يك پيروز ميدان شد و تيم نوجوانان 
مالير نيز با نتيجه دو بر صفر تيم نوجوانان تويسركان را شكست داد و 

مقام قهرمانى اين دوره از مسابقات را از ان خود كرد
شــايان ذكر است هر دو تيم شهرســتان مالير تمرينات خود را زير 
نظر مربى اين رشــته ورزشــى فاطمه اكبرى انجام ميدهند و در حال 
حاضر نيز در حال آماده كردن خود براى حضور در مسابقات استانى 

و كشورى ميباشند.

جوكار قهرمان مسابقات كنده زنى چندجانبه
 مســابقات كنده زنى چندجانبه گراميداشــت هفته تربيت بدنى و 
ورزش با شعار ورزش , همدلى و مشاركت اجتماعى با قهرمانى تيم 
بخش جوكار شهرستان مالير در محل پارك شهداى گمنام اين بخش 

به پايان رسيد.
بــا همكارى اداره ورزش و جوانان وهيأت پرورش اندام شهرســتان 
مالير , مسئول نمايندگى اداره ورزش وجوانان و هيأت پرورش اندام 
,بخشــدارى و شوراى شهر و شهردارى بخش جوكار مسابقات كنده 
زنى چندجانبه در نخســتين روز از هفته تربيت بدنى و ورزش كه با 
شعار ورزش , همدلى و مشاركت اجتماعى مزين شده است در پارك 

شهداى گمنام اين بخش برگزار شد
تعــداد 35 نفر از قهرمانان و نام آوران اين رشــته ورزشــى در قالب 
تيم هايى از شهرستان ها و استان هاى همدان , تهران , كردستان ,مالير, 
رباط كريم و جوكار در اين مسابقات شركت كردند و براى كسب مقام 
و رتبه برتر آن در دسته هاى وزنى 60 .70 .80 .90. 100. 110.+110

كيلو با هم به رقابت پرداختند
در پايان اين رقابت هاتيم هاى جوكار , كردستان و همدان به ترتيب به 

عناوين نخست تا سوم اين مسابقات دست يافتند

نهاوندى ها پياده روى مى كنند
 مديــركل ورزش و جوانان 
اســتان همــدان از برگــزارى 
همايش پياده روى خانوادگى در 

شهرستان نهاوند خبرداد.
جلســه هماهنگى همايش پياده 
روى خانوادگــى بــا حضــور 
مجلس  در  نهاوند  مردم  نماينده 
 ، فرماندار  اســالمى،  شــوراى 
مديركل ورزش و جوانان استان 
همدان در محل ســالن جلسات 

فرماندارى نهاوند برگزار شد.
محسن جهانشــير با بيان اينكه توسعه و ترويج ورزش همگانى يكى 
از مهم ترين نيازهاى جامعه است، گفت: امروز همه مسئولين وظيفه 

داريم در راستاى تحقق اين مهم قدم برداريم.
وى افزود: سومين همايش پياده روى خانوادگى استان همدان روز 10

آبان به صورت زنده از شــبكه سه سيما در شهرستان نهاوند بر روى 
آنتن سيماى جمهورى اسالمى خواهد رفت.

جهانشــير تصريح كرد: ايــن برنامه با هدف معرفــى ظرفيت هاى 
شهرستان نهاوند در حوزه هاى مختلف ضمن ايجاد روحيه نشاط در 

ميان اقشار مختلف است.
وى افزود: با توافقات و هماهنگى هاى صورت گرفته جوايز نفيســى 

براى شركت كنندگان در اين همايش در نظر گرفته شده است.

جدال شهرداريچى ها در همدان
تمرين گل زنى در بازى امروز شهردارى

 هفته ششم از رقابت هاى فوتبال ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور 
جام آزادگان امروز با انجام چند بازى از گروه نخســت در شهرهاى 
مختلف آغاز مى شــود ودر يكى از اين ديدارها تيم فوتبال شهردارى 

همدان ميزبان تيم انتهاى جدولى شهردارى فومن خواهد بود.
شــاگردان هادى گل محمدى كه با 8 امتياز در ميانه جدول قرار دارند 
در بازى نســبتا آسان برابر همتاى فومنى خود به ميدان مى روند تا در 
اين ديدار تمرين گلزنى داشــته باشند. آنها مى توانند گل آوراژ خود 
را در اين بازى باال ببرند تيم فومنى كه با يك امتياز در انتهاى جدول 
قرار دارد براى فرار از بحران بدنبال كســب  امتياز در همدان است اما 
شــهردارى همدان كه هفته گذشته با بدشانســى فقط با يك امتياز از 
بجنورد برگشت در بازى امروز فقط به برد فكر نمى كند بلكه بدنبال 
گلزنى باال اســت تا با روحيه اى باال به استقبال بازى هاى بعدى برود.
اين تيم بازيكنان جوان باتجربــه خوبى دارد وبه راحتى مى تواند در 
بين مدعيان قهرمانى قرار بگيرد.شــهردارى در بازى امروز هواداران 

خود را نيز دارد.
عليرغم جايگاه تيم ميهمان در جدول نبايد اين تيم را دست كم گرفت 
بازيكنان شهردارى همدان در بازى امروز از همان دقايق نخست بايد 
عرضــه را بر رقيب تنگ كنند وبا ارائــه فوتبالى هجومى اجازه نفس 
كشــيدن را بگيرد مهاجمان شهردارى در اين بازى مى توانند توانايى 
گلزنى خود را نشــان دهند و يك پيروزى شــيرين را به هواداران و 
مردم همدان تقديم نمايند.شاگردان گل محمدى با دو برد برابر فوالد 
نوين اهواز و مس نوين كرمان ودو تساوى در مصاف با اترك بجنورد 
وگاسپين قزوين 8 امتياز ذخيره كرده است ودر نيمه اول جدول قرار 
دارد و تنها يك باخت در كارنامه خود برابر اســتقالل مال ثانى دارد و 
تاكنون عملكرد قابل قبولى ارائه داده اســت در اين بازى مى تواند با 
كسب پيروزى جمع امتيازات خود را دو رقمى بكند تا در ديدارهاى 
آينده با اســترس كمترى انجام دهد ديدار امروز شهردارى همدان و 
شهردارى فومن ساعت 15 در ورزشگاه شهداى قدس همدان برگزار 
مى شود اين ديدار را گنجابى به همراه هاشم خدابنده لو و كريم محبى 

قضاوت خواهند كرد.
اما همزمان با اين بازى 4 ديدار نيز از همين گروه انجام مى شــود كه 
در حساسترين بازى دو تيم مدعى باالنشين جدول به مصاف هم مى 
رونداســتقالل مال ثانى كه با 12 امتياز صدر نشين است ميزبان اتحاد 
كامياران 9 امتيازى اســت كه تيم برنده يكه تاز صدر جدول خواهد 
شد.تيم اروند كارون خرمشهر از تيم شهيد قندى يزد پذيرايى مى كند 
دو تيم 7 امتيازى شــهردارى بندر آستارا و اميد گناوه در آستارا با هم 
مال قات مى كنند وتيم اترك بجنورد راهى قزوين مى شود تا با كاسپين 
اين شــهرديدار كند دو ديدار ديگر اين گروه فردا و جمعه انجام مى 

شود . مسابقات گروه دوم نيز فردا برگزار خواهد شد.

به مناسبت هفته تربيت بدنى و ورزش
ديدار با خانواده شهيد ورزشكار 

محمدمهدى درخشان
 بمناسب گراميداشت هفته تربيت بدنى و ورزش پرسنل اداره ورزش 
و جوانان شهرســتان بهار به همراه نماينده بنيادشهيدوامورايثارگران با 
خانواده شهيدورزشــكار محمد مهدى درخشــان در شهر صالح آباد 

شهرستان بهار ديدار و ازمادر عزيز شهيد دلجويى كردند.
در اين ديــدار معنوى لطيفى ياد و خاطره شــهداى گرانقدر انقالب 
اسالمى و جنگ تحميلى را گرامى داشته و گفت : با آغاز هفته تربيت 
بدنــى و ورزش برنامه هاى متعددى را براى پيشــبرد اهداف ورزش 
تدوين كرديم و سرآغاز اين برنامه ها ديدار با خانواده شهدا و تجديد 

بيعت با اين عزيزان است .
در آخر اين ديدار صميمى با اهداء لوح ســپاس و هديه از مادر شهيد 

تقدير و قدردانى كردند.
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پيشخوان

آگهــى تغييــرات شــركت ايمــن درب ســروش صنعت شــركت ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 11911 و شناســه ملــى 14004866689 
بــه اســتناد صورتجلســه هيــأت مديــره مــورخ 1398/05/26 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : 1 - ســمت اعضــاى هيــأت مديــره بــه قــرار 
ــه  ــه ســمت مديرعامــل مهــرداد جرونــد باكدملــى 3860475258 ب ذيــل تعييــن گرديــد: هــادى جرونــد باكدملــى 3875289171 ب
ســمت نايــب رئيــس هيــأت مديــره طيبــه الماســى نهنجــى ء باكدملــى 3873533456 بــه ســمت رئيــس هيــأت مديــره 2 - دارندگان 
حــق امضــاء : حــق امضــاء در كليــه مــوارد بــه عهــده مديرعامــل شــركت بــه تنهايــى همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد. 

(637430)
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى همدان 

آگهــى تغييــرات شــركت ايمــن درب ســروش صنعــت شــركت ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 11911 و شناســه ملى 
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطــور فــوق العــاده مــورخ 1398/05/26 تصميمــات  14004866689 ب

ذيــل اتخــاذ شــد : 
1 - اعضــاى اصلــى هيــأت مديــره بــه قــرار ذيــل بــراى مــدت دو ســال انتخــاب گرديدنــد: هــادى جرونــد باكدملــى 
ــى 3873533456 2 -  ــى ء باكدمل ــى نهنج ــه الماس ــى 3860475258 طيب ــد باكدمل ــرداد جرون 3875289171 مه

ــراى مــدت يــك ســال مالــى بــه قــرار ذيــل انتخــاب گرديدنــد:  بازرســان شــركت ب
حســن لطيفــى مفتخــر باكدملــى 3875479580 بــه عنــوان بــازرس اصلــى نوشــان عليئــى باكدملــى 3259000186 بــه 
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(637431)

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

كسرى حميدى قهرمان استانى پاكت بيليارد
 در سومين دوره رنكينگ استانى پاكت بيليارد كسرى حميدى موفق شد 

قهرمان اين دوره از رقابت ها قرار بگيرد.
به مناسبت گراميداشــت هفته ى تربيت بدنى با حضور محمد فتحى رئيس 
هيأت ،عليرضا مظفرى دبير هيأت ،اشــكان جور بنديان مســئول برگزارى 
مســابقات و اسكندرى مســئول كميته پاكت بيليارد ،سومين دوره رنكينگ 
اســتانى پاكت بيليارد (رشــته ى تن بال)در بخش آقايان در رده  سنى آزاد به 

همت هيأت بولينگ،بيليارد و بولس استان همدان برگزار شد.

اين دوره رقابت ها با شركت32 ورزشكار از چندين باشگاه در سطح استان 
طى 2 روز به صورت گروهى و حذفى به ميزبانى باشــگاه سامان بيليارد در 
پايتخت تاريخ و تمدن ايران برگزار شــد.در اين دوره از رقابت ها كســرى 
حميدى موفق به كسب عنوان نخست و حسام اسكندرى، وحيد احمدى و 
پيام رحيم اف مقام هاى دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.الزم به ذكر 
است كه اين هيأت در سال 98 به تازگى ميزبان مسابقات مقدماتى رنكينگ 
كشورى بوده است و در سال جارى موفق به برگزارى چندين دوره مسابقات 
و رنكينگ در رشته ى پاكت و اسنوكر،ليگ ناين بال،كالسهاى آموزشى،كارگاه 
هاى آموزشى، مسابقات در بخش بانوان و رويدادهاى مهم ديگرى شده است.

مسابقه دوستانه 
ژيمناستيك در نهاوند

ــى  ــه تربيت بدن ــا هفت ــان ب  هم زم
مســابقه دوســتانه ژيمناســتيك نونهــال 

و خردســال درنهاونــد برگــزار شــد.
ــه تربيت بدنــى  ــا آغــاز هفت هم زمــان ب
مســابقات ژيمناســتيك بــا حضــور 
ســنى  رده  دو  در  شــركت كننده   35
نونهــاالن و خردســاالن در نهاونــد 

ــد. ــزار ش برگ
ــاالن  ــنى نونه ــابقات در رده س درمس
 ، احمدونــد  هســتى  الــف  گــروه 
ســتايش  و  جاللونــد  محمدمهــدى 
را  ســوم  تــا  اول  عناويــن  ســلگى 
كســب كردنــد، در گــروه ب نيــز 
ريحانــه تركاشــوند ، مريــم كيانــى 
و ســنا مــرادى فــرد اول تــا ســوم 
شــدند.در رده ســنى خردســاالن گــروه 
الــف نيــز ضحــى جاللونــد ، مهديــس 
زوراونــد و اوا كدخدايــى و در گــروه 
ــى و  ــا نصرت ــى ، انيت ــان خزاي ب ماه
اول  مقام هــاى  بــه  ترابــى  نرگــس 
تــا ســوم دســت يافتنــد در پايــان بــه 
ــد. ــدا ش ــى اه ــر هداياي ــرات برت نف

برگزارى مسابقات چند 
جانبه واليبال در فامنين

 مســابقات واليبــال بمناســبت هفتــه 
تربيــت بدنــى و ورزش در فامنيــن 
ايرانــى  به ســوى  «پيــش  باشــعار 

ــد. ــال» برگزارش فع
ــال شهرســتان  ــه همــت هيــأت واليب ب
فامنيــن مســابقات واليبــال بانــوان 
هفتــه  بمناســبت  آزاد  ســنى  دررده 
تربيــت بدنــى و ورزش باشــعار «پيش 
به ســوى ايرانــى فعــال» درســالن امــام 
ــمگير و  ــتقبال چش ــا اس ــى (ع) ب عل
پرشــور عالقــه منــدان بــه ايــن رشــته 

ــد. ــاز ش ــى آغ ورزش
ايــن دوره از مســابقات دردو گــروه 
ــده  برگــزار كــه تيــم هــاى صعــود كنن
باهــم  درى  ضربــه  صــورت  بــه 
ــان تيــم هــاى  ــد كــه درپاي ــازى كردن ب
بهار،فامنيــن و رزن بــه ترتيــب بــه مقــام 
ــد. ــا و ســوم نايــل گرديدن هــاى اول ت

مسابقات تكواندو در 
رده سنى خردساالن

 مسابقات تكواندو به مناسبت هفته 
تربيت بدنى با حضور 90 نفر شــركت 
كننده در رده ســنى خردساالن برگزار 
شــد .مســابقات تكواندو در رده سنى 
خردســاالن با حضور 90 نفر شركت 
كننده در خانه تكواندو برگزار شــد كه 
در پايان به نفــرات برتر حكم و مدال 

اهدا شد
باشــگاه هاى  رقابت هــا  ايــن  در 
كوثــر، كارگــران، شــهيد خورشــيد 
خانــه   ، تكوانــدو  خانــه   ، پــور 
ــا  ــگاه برن ــيج، باش ــون بس تكواندو،كان
ــان  ــتند ودر پاي ــركت داش ــاد ش ودلش

نفــرات برتــر معرفــى شــدند
وزن اول :على خانى

وزن دوم :ابوالفضل صاحبى
وزن سوم :اميرحسين مرادى
وزن چهارم :حسين قيصرى

ورن پنجم :محمدحسين باقرى
وزن ششم :محمدمبين خيامى

وزن هفتم :ابوالفضل بياتى
وزن هشتم :آرين سلبمانى
وزن نهم :اميرمهدى زارعى

سحر يوسفيان»
 وزنه بردارى بانوان ورزشــى نوپا در 
كشور است كه از سال 96 راه اندازى و 
فعاليت خود را آغاز كرده است و در اين 
مدت كوتاه توانسته عالقمندان زيادى را 
به سمت خود جذب كند ، بانوان فراوانى 
نيز در مالير از اين ورزش استقبال كردند 
، پريا حاجى على اكبــرى يكى از اين 
بانوان است كه از همان ابتداى ورود به 
اين ورزش ، تحسين همگان را برانگيخت 
و به سرعت به اردوى تيم ملى نوجوانان 
دعوت شــد و درنخستين حضورش در 
مسابقات نوجوانان كشورى مقام دوم را 
كســب كرد . اين دخترجوان خوش آتيه 
ماليرى كه اكنون 17 سال دارد در سال 
جارى توانست در مسابقات وزنه بردارى 
جوانان كشور به مقام قهرمانى دسته 81

كيلو دست يابد ، در اين مسابقات كه در 
اصفهان برگزار شــد پريا در يك ضرب 
، دوضرب و در مجموع توانســت مدال 
خوش رنگ طال را بــر گردن بياويزد و 
افتخارى بزرگ براى شهرســتان و استان 
كســب كند .خبرنگار ما در ماليربا پريا 
حاجى على اكبرى نخســتين بانوى وزنه 
بردار استان گفتگوى انجام داده است كه 

با هم آن را مى خوانيم ؛
چرا  ورزش  همــه  ايــن  دربين   

وزنه بردارى را انتخاب كرديد ؟
 پــدرم وزنه بردار بود و رئيس هيأت وزنه 
بردارى مالير بود ، از سن 8 سالگى با پدرم 
به ســالن وزنه بردارى مى رفتم و وزنه مى 
زدم . پدرم استعدادم را در اين رشته كشف 
كرد و مى گفت: اگر خانم ها اجازه حضور 
در رشته وزنه بردارى را داشتند ، پريا با اين 
استعداد و فيزيك بدنى حتمًا مقام مى آورد. 
مــادرم هم كه قبًال رزمــى كار بود با ديدن 
عالقه و استعداد من ، به سمت ورزش وزنه 
بردارى آمــد و كارت مربى گرى گرفت و 

اكنون مربى من است.
از چه سنى  ورزش كردن را آغاز كرديد ؟

 از سن 4 سالگى با ژيمناستيك آغاز كردم 
و در 6 ســالگى مقام هاى اســتانى كسب 
كردم ، در ســن 9 سالگى به ورزش وشوو 
جذب شــدم ، 5 سال در اين رشته ورزش 
كردم و مقام ســوم كشــورى و مقام هاى 
استانى را بدست آوردم . در سن 15 سالگى 
پس ازاينكه رشــته وزنه بردارى بانوان راه 
اندازى شــد من كه عالقه شديدى به اين 
رشته داشتم به صورت حرفه ايى وارد اين 

رشته شدم .
 به نظر شــما وزنه بردارى براى 
خانم ها ، ورزش ســنگينى و آسيب 

زننده اى نيست؟ 
شــكى نيست كه رشته ســنگينى است اما 
اگــر طبق تكنيك و اصول فنى تمرين كنيم 
نه تنها آســيب زننده نيســت بلكه از ساير 
ورزش هاى ديگر بهتر است. وزنه بردارى 
از نظر خطر و آســيب در رديف 15 رشته 
ورزشــى آســيب پذيرقرار گرفته است اما 

اين در حالى اســت كه مردم فكر مى كنند 
ورزش آسيب زننده و پر خطرى است.

نگاه اطرافيانت در مورد انتخاب وزنه 
بردارى چگونه است ؟ 

اطرافيانم به هيچ وجه نگاه مثبتى ندارند و 
مدام مى گويند ايــن ورزش را ادامه نده ، 
آسيب مى بينى ، دختر را چه به وزنه زدن !
مى گويند افرادى كه ورزش هاى 
وزنه  ســنگين مى كنند مخصوصــاً 
بردارهــا بايد مكمل هاى ورزشــى 
اســتفاده كنند ، آيا شــما از مكمل 

استفاده مى كنيد؟ 
خير از مكمل اســتفاده نمى كنم اما از يك 
جايى به بعد بايد از ويتامين اســتفاده كرد. 
من ســعى مى كنم  برنامه اصولى تغذيه را 

رعايت كنم تا مشكلى برايم پيش نيايد.
قرار بود به مسابقات جهانى تايلند 

برويد چرا اين اتفاق نيفتاد ؟
قبل از آغاز مســابقات در مســير رفتن به 
ســالن ، تصادف كردم و آســيب ديدگى 
جزئى برداشــتم ومتأســفانه نتوانســتم به 

مسابقات اعزام شوم.
 امكانــات و تجهيزات ورزشــى 
براى وزنه بــردارى بانوان در مالير 

چطور است ؟
سالن وزنه بردارى مخصوص بانوان نداريم 
به همين خاطر در سالن وزنه بردارى آقايان 
تمرين مى كنيــم با ميله هالتــر آقايان كه  
20 اســت تمرين مى كنيــم  ، زمانى كه به 
مســابقه مى رويم و با ميله هالتر بانوان كه 
15 است وزنه بردارى مى كنيم خيلى اذيت 
مى شــويم و ميله از دستمان ليز مى خورد 
، امكانــات وزنه بردارى بانــوان در مالير 
ضعيف است اما با همين شرايط عالقمندان 
فراوانى به سمت اين رشته جذب شده اند.

چه خواسته ايى از مسئوالن داريد ؟
وزنــه بــردارى بانــوان و آقايــان ماليــر 
و  زنــد  مــى  را  اول  حــرف  اســتان  در 
ــه  ــم ك ــا اســتعدادى داري ــرداران ب ــه ب ورزن
ــا و  ــن پتانســيل ه ــراى شــكوفا شــدن اي ب
ــى  ــن الملل ــاى بي ــدان ه ــش در مي درخش
نيازمنــد مســاعدت مســئوالن اســت از ايــن 
ــد و  ــان كنن ــتر حمايتم ــار دارم بيش رو انتظ
ــد.  ــن كنن ــان را تأمي ــورد نيازم ــات م امكان
ــه مســابقات  ــا ب ــه برداره ــراى اعــزام وزن ب
همــكارى كننــد ، مــن تــا ســه روز قبــل از 
ــه مســابقه  ــه مســابقه نميدانســتم ب رفتــن ب
ــا  ــا خيــر، پــدرم بــه تنهايــى و ب مــى روم ب
ــركتم در  ــازه ش ــراوان اج ــاى ف ــرى ه پيگي
مســابقه را گرفــت و مــا بــا هزينــه خودمــان 

ــم . ــركت كردي ــابقات ش در مس
چه برنامه ايى بــراى خودتان در 

اين رشته در نظر داريد؟ 
با جديــت تمام تمرين مى كنم و گام هاى 
بعدى را محكمتر برخواهم داشت تا مدال 

هاى جهانى و المپيك را بدست بياورم.
كالم آخر؛

از پدر و مادرم كه هميشــه همراه و حامى 
من بودند تشــكر مى كنــم و اميدوارم كه 
بتوانم با كسب مدال هاى جهانى و المپيك 

جواب زحمات آن ها را بدهم . 
ورزش وزنــه بردارى بانوان تازه در ابتداى 
راه اســت ، بدون شك با وجود اين بانوان 
مســتعد و عالقه مند مى توان افق روشنى 
بــراى اين ورزش تصور كــرد و اين مهم 
نيازمند فراهــم آوردن امكانات مورد نياز، 
برنامــه ريزى مدون و حمايت و نگاه ويژه 
مسئوالن اســت تا شاهد اتفاقات خوبى در 
اين ورزش باشيم و بتوانيم فاتح سكوهاى 

جهانى و المپيك شويم.

  به هيچ وجه فريب جايگاه تيم فوتبال شهردارى 
فومن در جدول را نخواهيم خورد و با تمام قدرت 

مقابل اين تيم به ميدان مى رويم.
سرمربى تيم فوتبال شــهردارى همدان با اعالم اين 
مطلب با اشــاره بــه ديدار هفته ششــم تيم فوتبال 
شــهردارى همــدان مقابل شــهردارى فومن اظهار 
داشت:  در طول هفته تمرينات شادابى را پشت سر 
گذاشــته ايم و با تمام توان براى كســب ســومين 

پيروزى خانگى به ميدان خواهيم رفت.
ــژه اى  ــاب وي ــزود: حس ــدى  اف ــادى گل محم ه
روى امتيــازات خانگــى بــاز كرده ايــم و نبايــد 
در همــدان بــه هيــج تيمــى امتيــاز بدهيــم و 
پيــروزى در بازى هــاى خانگــى از نــان شــب هــم 

اســت. واجب تــر  براى مــان 
وى بــا اشــاره بــه حريــف هفتــه ششــم تيــم فوتبال 

شــهردارى گفــت: در ايــن هفتــه بايــد بــه مصــاف 
شــهردارى فومــن برويــم و بــه هيــچ وجــه فريــب 
ــورد  ــم خ ــم را نخواهي ــن تي ــج اي ــگاه و نتاي جاي
ــده  ــش برن ــرده ام از پي ــد ك ــم تاكي ــه بازيكنان و ب
ــى  ــرد: تيم هاي ــان ك ــتيد.گل محمدى خاطرنش نيس
ــد  ــه نگرفته ان ــت نتيج ــه نخس ــد هفت ــه در چن ك
ــتند و  ــر هس ــر خطرناك ت ــاى ديگ ــيار از تيم ه بس
بــازى هجومى تــرى را بــه نمايــش مى گذارنــد 
تــا نتايــج خــود را جبــران كننــد و نبايــد در برابــر 

آنهــا كوچكتريــن اشــتباهى مرتكــب شــد.
وى بــا بيــان اينكــه رونــد تيــم فوتبــال شــهردارى 
ــرد:  ــان ك ــت، بي ــده اس ــر ش ــه بهت ــه هفت ــه ب هفت
ــا هــم  ــان ب ــه هفته هــاى نخســت بازيكن نســبت ب
بــه  را  فنــى  مســائل  و  شــده اند  هماهنگ تــر 
ــه نويدبخــش  ــد ك ــرا مى كنن ــن اج ــى در زمي خوب

ــا اســت. ــم م ــراى تي ــرى ب ــاى بهت روزه
سرمربى تيم فوتبال شــهردارى همدان عنوان كرد: 
در ديدار برابر تيم فوتبال شــهردارى فومن نيز بايد 
با آرامش بــازى را آغاز كنيم ديدار ســختى را در  
پيش رو داريم وبــه چيزى جزء 3 امتيــاز بازيفكر 
نمى كنيم.گل محمدى با درخواســت از مديران تيم 
فوتبال شهردارى همدان گفت: تزريق به موقع منابع 
مالى قطعا به روند مثبت تيم ما كمك شايانى خواهد 
كرد و اعضاى شوراى شــهر، شهردار و مديرعامل 
ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشــى شهردارى 
در خواســت دارم تا همين روند حمايت ها را ادامه 

دهند.
وى افزود: از هواداران و مردم فوتبال دوست همدان 
نيز درخواســت دارم در بازى هاى خانگى ما را تنها 
نگذارند كه مانند ميهمان باشيم و از تيم شهر خود به 

خوبى حمايت كنند.امروز بازى خوبى را به نمايش 
خواهيم گذاشــت و عالقه مندان مى توانند شــاهد 

بازى زيبا و جذابى باشند

گفتگوى اختصاصى با قهرمان ماليرى وزنه بردارى بانوان كشور:

وزنه بردارى بانوان 
به حمايت بيشتر نياز دارد

سرمربى تيم فوتبال شهردارى :

فريب جايگاه تيم فومن را نخواهيم خورد
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■ دوبيتي:
تو يار بى كسان مو مانده بى كس خداوندا بفرياد دلم رس  
همه گويند طاهر كس نداره       خدا يار مو چه حاجت كس

باباطاهر

فضانورد ايرانى محقق با سايوز به 
ايستگاه فضايى اعزام مى شود

 رئيس ســازمان فضايى ايران از برنامه ريزى براى اعزام محقق به 
ايستگاه فضايى بين المللى با همكارى كشور روسيه خبر داد و گفت: 
اين اعزام براى مشاركت در پروژه هاى تحقيقاتى صورت مى گيرد.

مرتضى برارى ، با بيان اينكــه اعزام فضانورد ايرانى به فضا يكى از 
برنامه هاى مدنظر ســازمان فضايى ايران بوده كه به پيشــنهاد وزير 
ارتباطات در دست پيگيرى است، گفت: اين پروژه بايد با همكارى 
بين المللى انجام پذيرد كه در اين راســتا برنامه هاى اوليه از ســوى 
ايران در حال بررسى است.وى با اشاره به اينكه در اين پروژه قصدمان 
اعزام فضانورد براى مشاركت در پروژه هاى تحقيقاتى است، گفت: 

براى اعزام فضانورد محقق بايد با كشور روسيه وارد مذاكره شويم.

بيش از 100 نوع دارو با فناورى هسته اى 
ساخته شد

 رئيس دانشگاه شــهيد باهنر كرمان با اشــاره به برگزارى چهل 
و هشــتمين نمايشــگاه تخصصى دســتاوردهاى صنعت هسته اى 
در دانشــگاه شهيدباهنر، دســتاوردهاى اين فناورى را در پزشكى و 

كشاورزى تشريح كرد.
محمدعلى طاهر ، در تشــريح جزئيات چهل و هشــتمين نمايشگاه 
تخصصى دســتاوردهاى صنعت هسته اى كشــور اظهار داشت: اين 
نمايشــگاه از سوى ســازمان انرژى اتمى با همكارى دانشگاه شهيد 
باهنر كرمان از چند روز گذشته آغاز شده و تا يكم آبان ماه سال جارى 
در فضايى به مســاحت هزار و 200 متر مربع در اين دانشگاه برگزار 

مى شود.

توليد مصالح ساختمانى از پسماند زباله 
براى نخستين بار در كشور

 پژوهشگران پارك علم و فناورى گيالن، براى نخستين بار در كشور 
موفق به توليد مصالح ساختمانى از پسماند زباله شدند.به گزارش وزارت 
علوم، عادل رنجى رئيس مركز رشد واحدهاى فناور شهرستان رودسر 
گفت: يكى از شركت هاى مســتقر در مركز رشد اين شهرستان موفق 
شــد به صورت پايلوت از پسماند زباله، مصالح توليد كند.وى با بيان 
اينكه يكى از مشكالت شهرستان رودسر در سال هاى اخير دفن پسماند 
زباله بوده است، گفت: از اين طريق مى توان اميدوار بود مشكل پسماند 
زباله تا حد قابل توجهى حل شود.رنجى، خاطرنشان كرد: محصوالت 
توليدى اين شركت در قالب جدول، بلوك، گنگ، موزاييك و غيره است 

كه در آينده نزديك وارد بازار مصارف ساختمانى خواهد شد.

جديدترين داروى ايرانى در حوزه دامى 
رونمايى شد

 معاون علمى و فناورى رئيس جمهور با هدف رونق زيســت بوم 
نوآورى و فناورى اســتان خراســان رضوى از جديدترين داروهاى 
ايرانى در حــوزه دامى رونمايى كرد.به گــزارش معاونت علمى و 
فناورى رياســت جمهورى، سورنا ســتارى معاون علمى و فناورى 
رياســت جمهورى از يك شــركت دانــش بنيان فعــال در حوزه 
داروســازى به عنوان يكى از بزرگترين توليــد كننده هاى داروهاى 
اســتريل تزريقى در خاورميانه بازديد كرد.اين شــركت دانش بنيان 
توانســته با تكيه بر توان متخصصان داخلــى 58 محصول توليد و 
عرضه كند.در اين بازديد از محصول جديد «نانوامولســيون تزريقى 
طوالنى اثر ويتامين AD٣E» كه براى نخســتين بار در كشور توليد 

شده است رونمايى شد. 

پارچه هاى پنبه اى با فناورى نانو 
ضد چروك شدند

 محققان در يك شــركت دانــش بنيان ايرانى اليــاف پنبه اى با 
خاصيت ضد چروكى و آنتى باكتريالى توليد كردند.

مينا شاكرى نماينده در مركز صنعتى سازى فناوريهاى كاربردى ستاد 
توســعه فناورى نانو (آيكن) اظهار كرد: عدم ثبات ابعادى و چروك 
پذيرى منسوجات پنبه اى، يكى از مشكالت و معايب اين الياف است 
كه همواره مصرف كنندگان با آن مواجه هستند.به گزارش مهر ، وى 
با بيان اينكه استفاده از رزين هاى «فرمالدهيد» و «پلى كربوكسيليك 
اسيدها» روش هايى هستند كه در اين زمينه استفاده مى شود، خاطر 
نشــان كرد: چالش اصلى اين روش ها، رها سازى تركيبات سمى و 

مضر و همچنين كاهش استحكام پارچه هاى پنبه اى است.

"َنقل ُسرخ" نماينده همدان در 
جشنواره تئاتر بچه هاى مسجد

 نمايش"نَقل ُســرخ" توليد حوزه هنرى اســتان 
همدان، با قرار گرفتن در بين 15 تئاتر برتر كشــور 
به جشنواره سراسرى تئاتر مردمى بچه هاى مسجد 

راه يافت.
نمايــش "نَقل ُســرخ" نوشــته آرش عباســى به 
كارگردانــى مصطفى كرمى راســخ، بــا مضمونى 
مذهبى، روايت شــهادت حضرت عباس(ع) را از 

زبان يك مشك آب بيان مى كند.
 سرپرســت واحد نمايــش حوزه هنرى اســتان 
همدان گفت: هيأت بازبينى چهاردهمين جشنواره 
سراسرى تئاتر مردمى بچه هاى مسجد، اين نمايش 
را براى حضور در اين رويداد هنرى پذيرفته است.

به گفته محمدرضا باباخانيان 15 اثر برتر از سراسر 
كشــور براى حضور در اين دوره از جشنواره تئاتر 

بچه هاى مسجد انتخاب شده اند.
وى خاطرنشــان كرد: از درون همين نمايش هاى 
مســجدى، افرادى متعهد و مســتعد كشــف و به 
فضاى تئاتر حرفه اى معرفى مى شوند كه خارج از 
زرق و برق هــاى رايج برخى از نمايش ها، آثارى 
ارزشى، خالقانه با متن هاى مذهبى و آموزشى ارائه 

مى كنند.
باباخانيان افزود: آماده همكارى بيشتر با كانون هاى 
مســاجد براى توليد نمايش هاى مذهبى، اجتماعى 
سراسرى  جشنواره  هستيم.چهاردهيمن  آموزشى  و 
تئاتر مردمى بچه هاى مســجد اواخر آبان ماه سال 

جارى در قزوين برگزار مى شود.

همايش تئاتر عاشورائيان 
كليد خورد

 به مناســبت اربعين ســرور و ســاالر شهيدان 
اباعبــداهللا الحســين(ع)، همايــش اســتانى تئاتر 
عاشــورائيان در همدان آغاز شد.به گزارش روابط 
عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
همدان، مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان 
در مراســم افتتاحيه اين همايش اظهار كرد: توليد 
آثار فاخر هنرى با موضوع دينى و مذهبى، يكى از 

اولويت هاى اين اداره كل است.
احمدرضا احســانى بــا تاكيد بر اينكــه يكى از 
برنامه هاى اين حوزه برگزارى همايش موسيقى 
آيينى مذهبى در استان است، افزود: برنامه بعدى 
مــا در حوزه موســيقى خواهد بــود؛ تالش مى 
كنيم همايش موســيقى بومى و محلى استان را با 
رويكرد موسيقى آيينى برگزار كنيم.وى از اجراى 
نمايش هــاى "تئاتــر صاحبــدالن" و برگزارى 
همايش"تئاتر عاشــورائيان" در استان خبر داد و 
تاكيد كرد: ارتباط بين هنر و اعتقادات اسالمى ما 

است. محكمى  ارتباط 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان همدان 
خاطرنشــان كــرد: به دنبــال اين هســتيم كه در 
مناســبت هاى مختلف دينى و مذهبى، برنامه هاى 
تاثيرگذارى در همدان برگــزار كنيم.همايش تئاتر 
عاشــورائيان اســتان از 28 مهر تا 4 آبــان ماه در 
مجموعه تئاتر شهر همدان و مجتمع هاى فرهنگى 

و هنرى شهرستان ها برگزار مى شود.

گردشگرانى كه از ايران نمى ترسند
 حضور پرشــمار و رو به افزايِش جهانگــردان خارجى در ايران و 
روايت آنان از سفر رضايت بخششان، باعث مى شود تا تالش  رسانه هاى 
بيگانه براى دامن زدن به ايران هراسى ثمر چندانى نيابد و اين جهانگردان، 
پيــام صلح جويى و مهربانــى ايرانيان را در شــبكه هاى اجتماعى و در 

سطحى بين المللى منتشر سازند.
در حالى كــه آمارها از افزايش ورود گردشــگران به ايران حكايت 
دارند و سياســت هاى كالن دولت نيز تشويق حضور گردشگران در 
ايران اســت اما رســانه هاى معاند همچنان در تالشند تا ضمن دامن 
زدن به ســناريوهاى ايران هراســانه، تصاوير واقعى را كه حاكى از 
امنيــت و ثبات در ايران اســت مخدوش كنند. اين در حالى اســت 
كه گردشــگران خارجى، بــا ثبت تصاوير واقعــى از وضعيت عينى 
جامعه ايرانى، پيام صلح و دوســتى شــهروندان ايرانى را در جهان 

بازتاب داده اند.
 گردشگران خارجى، هر روز بيشتر از ديروز

به گزارش ايرنا آمارها نشــان از افزايش ورود گردشــگران خارجى به 
ايران دارند. بر طبق آخرين آمارى كه «ولى تيمورى» معاون گردشگرى 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى ارايه داده است، در 
نيمه ابتدايى امسال، تعداد گردشگران خارجى وارد شده به ايران، حدود 
26 درصد افزايش داشته است. اين آمار نشان مى دهد كه ايران در حال 
تبديل شدن به يكى از مقاصد مهم گردشگرى در منطقه است و مى توان 

با اقداماتى، اين آمار را به صورت منظم افزايش داد.
ــم  ــه شش ــم برنام ــداف مه ــى از اه ــگران يك ــار گردش ــش آم افزاي
ــه  ــى برنام ــت هاى كل ــم «سياس ــد پنجاه ــق بن ــت و طب ــعه اس توس
ــتيابى  ــراى دس ــرى و «ب ــم رهب ــام معظ ــى مق ــعه» ابالغ ــم توس شش
ــردان  ــار ايرانگ ــد آم ــردى»، باي ــت ايرانگ ــدار صنع ــعه پاي ــه توس ب

ــد». ــش ياب ــر افزاي ــج براب ــزان «پن ــه مي ــى ب خارج
به همين منظور در برنامه ششــم توسعه و مواد 98 تا 100، دستگاه هاى 
اجرايى موظفند تا نســبت به توسعه زيرساخت ها، اختصاص يارانه ها و 
در نظــر گرفتن معافيت هاى مختلف و همچنيــن بهبود كيفى امكانات 
خدماتى و به ويژه گردشــگرى خارجــى همت گمارند. از همين رو و 
به دليل اهميت باالى اين صنعت، در گزارش عملكرد ســال اول برنامه 
ششم وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى مى خوانيم «در 
ايران صنعت گردشگرى به عنوان يك بخش اقتصادى داراى اثر فزاينده 
نسبتاً بااليى در توليد بوده (ضريب فزاينده توليد صنعت گردشگرى در 
ايران بعد از صنايع غذايى و ساختمان در رتبه سوم قرار دارد) و قدرت 
اشتغال زايى آن به صورت مستقيم و غيرمستقيم از بسيارى از بخش هاى 
اقتصادى ديگر بيشــتر است (ضريب فزاينده اشتغالزايى صنعت پس از 
بخش هاى كشاورزى، صنايع غذايى و ساختمان رتبه چهارم را در كشور 

دارد)»
از هر 10 شــغل در جهان، يك شغل مربوط به حوزه گردشگرى است 
و به ازاى ورود هر 6 گردشــگر خارجى و هر 25 گردشگر داخلى، يك 

شغل ايجاد مى شود
 گردشگرانى كه از آمدن به ايران راضى اند

تصاويرى كه گردشــگران خارجى در ماه هاى اخير، از سفرهاى خود به 
ايران و در شبكه هاى اجتماعى منتشر كرده اند، نشان مى دهد كه بسيارى 
از آنان، از ســفر به ايران، راضى و خوشــحال هستند و سفر به ايران را 
به ديگر گردشــگران نيز توصيه مى كنند. يكى از گردشــگران با انتشار 
تصاويرى از حضور خود در يكى از مساجد تاريخى اصفهان، مى نويسد: 
«ســفرى بود كه هرگز فراموش نخواهم كرد». يك گردشــگر ديگر نيز 
پيش از ســفر به ايران مى گويد كه در رســانه هاى غربى درباره ايران و 
بجز در مورد مسايل سياسى، اطالعات زيادى وجود ندارد و براى همين 
هم منتظرم خود شــخصا اين ســفر را تجربه كنم. عالوه بر اين مشتاق 
ديدن ايرانى هاى و شكل گيرى ذهنيت شخصى خودم از زندگى روزانه  

آن ها هستم.

■ حديث:
امام حسين(ع):

شما را به تقواى الهى سفارش مى كنم. هر كس از خدا پروا كند، خداوند تضمين كرده كه 
او را از آنچه نمى پسندد، به آنچه مى پسندد، متحول سازد.      
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■ قد  س1................................  سال دوم دانشكده 
من- كروكوديل- شاه كش

■ قد  س2...... .................  شاه كش - كروكوديل
■ فلسطين1 .  در خونگاه - ايكس الرج - ايده 

اصلى 
فلسطين 2........................ درخونگاه - -رد خون
■ سينما كانون.. كلوپ همسران - ايكس الرج
.......................   سال دوم دانشكده  ■بهمن مالير

من - ماجراى نيمروز
■ آزادي تويســركان- كلوپ همسران - تپلى 

و من 

مريم مقدم  »
 پايتخــت تاريخ و تمدن ايــران زمين ؛  بايد با 
رويداد همدان 2018در اذهان گردشــگرى ملى و 
بين المللى  تا هميشه ماندگار شود و اگر اين اتفاق 
رقم نخورد  اســتان با آن جايگاه و آن همه تعامل 
و روابط بين استان و استانهاى ديگر و حتى كشور 

كه سال گذشته تجربه كرد باخته است ...  
برگزارى يك رويداد موجب اعتبار بخشى، توجه 
رســانه ها و سرازير شدن سرمايه ها به يك منطقه 
مى شود، كه در پى آن تأمين هر چه بهتر نيازهاى 
مردم محلى، رشــد و توسعه آن منطقه را به همراه 
دارد. يك رويداد ممكن اســت به صورت متناوب 
و ســاليانه (مناســك حج) و يا چند ســال يكبار 
(مسابقات جام جهانى فوتبال) برگزار شود و مدت 
زمان آن مى تواند يك روزه، چند روزه، چند هفته 

و در برخى موارد يكساله باشد. 
حاال ســالگرد رويداد همدان 2018 در 18 نوامبر 
2019 يا همان 23 آبانماه 1398 از راه ميرســد و 
ســهم خواهى رســانه و مردم بيانگر اين است كه 
همدان 2018 به عنوان يك روز استانى هم كه شده 
تا هميشه در سالهاى آتى همچون روزهمدان مرور 
شــود و فرصتى براى عرض انــدام توانمنديهاى 
گردشــگرى اســتان در عرصه ملى و بين المللى 

باشد.
كارشناسان بر اين باورند اگر بازخوردهاى مطلوب 
رويدادهاى گردشگرى همدان در سال 2018 نبود، 
همدان نمى توانست از آن غربتى كه تا سال  2018 
گريبانش را گرفته بود، رها شود و اين موضوع غير 

قابل انكار است. 
همــه مى دانيم كه حتــى معرفى نــام همدان در 
حوزه گردشــگرى تا قبل از ســال 2018 در چه 
ســطح و جايگاهى بود.  اگر دقت كرده باشيد در 
جست وجوى اينترنتى هم تا سال 2017 وقتى نام 
همدان را تايپ مى كرديم، جز چند صفحه محدود 
ماننــد ويكى پديا باال نمى آمد. امــروز كه در چند 
قدمى ســالگرد رويداد 2018 ايستاده ايم به خاطر 
مى آوريم چه جايگاهى در همين روزهاى ســال 

گذشته داشتيم و امسال ....
وقتى شركت ســياحتى عليصدر پا پيش گذاشت 
مسير  ميزبانى از اچالس جهانى اعضاى وابسته را 
به همدان بــه نماينگى از ايران هدايت كرد تصور 
نميشــد روزى به همين دليل راه سفرهاى متعدد 
گردشــگرى جهانى به مقصد ايران منتهى شود اما 

شد .
از ســال 2018 تا امروز اســتانهاى متعددى يا در 
ليســت ميزبانى رويدادها قرار گرفتند و يا تالش 
به كســب اين امتياز را ســر لوحه كار خود قرار 
داده انــد . زمانى كه در نشســت خبرى با رئيس 
ســازمان جهانى گردشــگرى در همدان 2018 از 
رويداد جهانى روستايى  2020 گفتيم شايد تصور 
نمى كرديــم بــراى اين مهم رقيب هــم پيدا كنيم 
كه البته خبرها حاكى از اين شــد كه كرمانشــاه و 

كردســتان ميزبان رويداد گردشــگرى روســتايى 
2020 شــده اند اين مهم اتفاق خوبى براى ايران 
اســت گرچه همدان فرصت را از دســت داد اما 
ميتــوان به آينده گردشــگرى  كشــور در عرصه 

جهانى اميدوار بود 
اين مهم كه پس از برگزارى رويدادهاى آســيايى 
گردشــگرى و اجالس جهانى سازمان گردشگرى 
در ســال 2018 توانســتيم همدان را در فهرست 
مقاصد گردشــگرى ملى و جهانى  قرار دهيم يك 

نقطه عطف مطلوب بود.
كارشناسان رســانه معتقدند ،  با اين رويداد رتبه 
همدان در گردشــگرى كشــورى ارتقــا يافت و 
همدان نه تنها بين استان ها بلكه در كشور در حوزه 
گردشگرى مطرح شد. اين كه يكى از روزنامه هاى 
اصفهان با آن همه ادعا در حوزه گردشــگرى در 

تيتر يك خود مطرح ميكند همدان 
در خــروش و اصفهــان خاموش 
اين يــك برگ برنده براى پايتخت 
تاريخ و تمدن ايران زمين تا هميشه 
خواهد بــود  و اين ممكنى بود كه 
فقط با اين رويداد محقق شد و در 
غير اين صــورت غير ممكن باقى 
ميماند .  در بسيارى از اظهارنظرات 
كارشناســان نوشته اند ،  با رويداد 
2018 نگاه ها به جايگاه گردشگرى 
همدان تغيير كرد د ر يك بيان مى 
توانيم بگوييم همين كه توانســتيم 
خصوصى  بخش هاى  ظرفيت هاى 
استان را به نهادهاى دولتى معرفى 
كنيم، نقطه قوت چنين  رويداد بود.

رويداد  ســالگرد  آستانه  در  حاال 

همدان 2018 بيراه نيســت اگــر ادعا كنيم حال 
همدان در عرصه گردشــگرى ملى و جهانى هر 
روز بايد بهتر از ديروزش باشــد و هيچ پسرفتى 
نمى تواند در اين مســير توجيه پذير باشد پس 
در آســتانه اين ســالگرد بايد ظرفيتها ؛  داشته ها 
و نداشــته هايمان صادقانه در ترازوى بررســى 

گيرد.  قرار  كارشناسانه 
جاذبــه هاى گردشــگرى يــك مقصــد تنها به 
ويژگى هاى محيط طبيعى يا ابنيه صنايع دســتى و 

نظاير آن خالصه نمى شود. 
در واقع رويدادهايى كه در يك مقصد رخ مى دهند 
خود مى توانند بــه عنوان منبعى مهم براى جذب 
گردشــگران به حســاب آيند. اين موضوع تا آن 
حــد اهميت مى يابد كه ممكن اســت يك مكان 
از جاذبه هاى شناخته شده و مطرح كم بهره باشد 
در حاليكه تدارك و برگزارى 
يك رويــداد حائــز اهميت 
بــه جــذب طيف وســيعى 
از گردشــگران بــه آن محل 

بيانجامد.
واقعيــت آن اســت كه روند 
رويدادهــاى  برگــزارى 
مختلف  مقاصد  در  گوناگون 
از دهــه پايانى قرن بيســتم 
چنان شــتاب گرفته است كه 
گويا مسابقه اى در تدارك و 
برگزارى رويداد ميان مقاصد 
است.  جريان  در  گردشگرى 
ايــن موضــوع،  از آنجا كه 
در  گردشگرى  توسعه  مسأله 
كشور، در چارچوب سياست 

هاى كلــى نظام قرار دارد، مــى تواند به عنصرى 
جذاب براى معرفى طيفى به نســبت روزآمدتر و 
قابل توسعه تر از جاذبه ها در صنعت گردشگرى 
كشور بدل شود. بديهى است نخستين گام در اين 
مسير شناخت انواع رويدادها و نحوه مديريت آنها 

است.
يك رويداد گردشــگرى را مى تــوان واقعه اى 
دانســت كه به طور معمول بــر خالف زندگى 
متعــارف و جــارى جامعــه ميزبان شــكل مى 
گيــرد، نقطه آغاز و پايانــى دارد و هدف از آن 
تأمين يك نياز، فعاليت هــاى اجتماعى، گذران 
اوقات فراغت يا جلب گردشگران به يك مقصد 
گردشگرى مى باشد. ورود موضوع رويدادها به 
صنعت گردشگرى از ســابقه طوالنى برخوردار 
نيســت، زيرا زمينه برگزارى رويدادها بيشتر به 
منظور تأمين خواســته ها و نيازهاى مردم محلى 
شــكل گرفته اســت. البته در پاره اى از موارد 
از گذشــته هاى دور تا كنون رويدادهايى وجود 
داشته كه داراى ابعاد فرامنطقه اى و فراملى بوده 
انــد، اما تعداد آنها بســيار محدود بوده و اغلب 
در چارچوب جاذبه هاى مذهبى و ورزشــى مى 
گنجند. به طور مثال مناســك حج و بازى هاى 

المپيك.
بر اين اســاس طى سال هاى پس از جنگ جهانى 
دوم، با گسترش روابط ميان ملتها و تسهيل اسباب 
ســفر، مقاصد مختلف دريافتند كه امكان عمومى 
كردن و بازاريابى گســترده براى وقايعى كه پيشتر 
تنها در سطح محلى يا حداكثر ملى مخاطب داشته 
اســت، فراهم مى باشــد و اين وقايع را به عنوان 
جاذبــه خاص مقصــد خويش به سراســر جهان 

معرفى مى كنند.

همدان نبايد پروژه ها را
 به اين زودى  فراموش كند

گسترش
 روابط گردشگرى 
اتريش با ايران
 هواپيمايى اين كشــور پروازهايش را به ايران 
نه متوقف مى كند و نه محدود. اشــتفان شــولتز، 
ســفير اتريش در ايران با عنوان اين مطلب گفت: 
ســفر گردشگران اتريشــى به ايران نيز تحت تاثير 
تحريم هــا و تهديدها قرار ندارد. شــولتز حضور 

هواپيمايى اتريش در ايــران و ادامه خدمات آن را 
در اين كشــور، يك دستاورد بسيار بزرگ دانست 
و افزود: همانطور كه مى دانيد بسيارى از ايرالين ها 
پروازهاى مســتقيم به ايران را متوقف كرده اند، اما 
هواپيمايــى اتريش تالش كرده اســت ايران را به 
پايتخت هــاى اروپايى متصل كند و ما از اين بابت 
بسيار خوشحاليم. اين اتفاق براى ايران به عنوان يك 

مقصد گردشگرى امتياز بزرگى است.
گســترش  بــراى  را  كشــور  دو  ظرفيــت  وى 
همكارى هاى گردشــگرى بســيار باال دانست و 

دربــاره اثر تحريم ها و تهديدهــاى آمريكا پس از 
خروج از برجام در ســفر اتريشى ها به ايران گفت: 
به هيچ وجه اين اتفاق نمى افتد و سفر اتريشى ها به 

ايران تحت تاثير اين تحريم ها قرار ندارد. 
الكســاندر ريگر، معاون فرهنگى سفارت اتريش 
در ايران و رئيس انجمن فرهنگى اتريش در تهران 
نيز پيش تر گفته بود: تحريم ها در تبادل گردشگر 
و اســتاد بين دو كشــور اثرى نداشته يا دست كم 
اتريش با اين قضيه مشكلى نداشته است. آمارهاى 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 

كشورمان نشان مى دهد ســال گذشته 10 هزار و 
156 اتريشــى به ايران ســفر كردند. اين آمار در 
6  ماه نخســت امســال بيش از پنج هزار نفر بوده 
است. رتبه اتريش در بين كشورهايى كه به ايران 
گردشــگر مى فرستند . بيســت و پنجم است و با 
آنكه ســفر گردشگران اتريشى در دو سال گذشته 
با كاهش روبه رو شــده اما آمارها نشــان مى دهد 
تحت تاثير تعامالت دولت هاى دو كشور، رتبه اين 
كشور در سال 98 نسبت به سال گذشته، يك پله 

ارتقا پيدا كرده است.


