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هزينه هاى 
تبليغات با 
استانى شدن 
انتخابات افزايش 
پيدا مى كند

خيرين ماليرى 
از سمن ها 
پشتيبانى كنند

اعضاي سمن هاي 
همدان مديران را 
از اليه هاي زيرين 
جامعه آگاه كنند
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يادداشت روز
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يخبندان معابر چالش 
بزرگ مردم همدان 

  امروز دوشنبه (يكم بهمن ماه ساعت 
مقارن 13) با گذشــت بيش از ســه روز 
از بارش برف ســنگين در ســطح شهر 
همدان هنوز بسياري معابر اصلي و كناره 

خيابان هاي پرتردد...

فرار 6 هزار ميليارد تومانى پزشكان از ماليات
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شوراي شهر در حال بررسي است 

همدان« شهرگردشگر» ايران 
■ سكوت گردشگرى همدان در سال 2019 سنگين نشود

تبريك و تهنيت

روابط عمومى شركت شيشه همدان

تبريك و تهنيت

شركت هادى سرام مرواريد و هادى سرام البرز
مدير عامل سيد مجتبى طباطبايى

جناب آقاى 

مرتضى نجفى مقدم 
انتصاب شايسته حضرتعالى را به عنوان 
مدير كل محترم گمرك 

استان همدان 
صميمانــه تبريــك و تهنيــت عــرض 
مى نماييــم. اميــد اســت در ســايه الطــاف 
الهــى همــواره پيــروز و ســربلند باشــيد .

جناب آقاى 

مرتضى نجفى مقدم 
مدير كل محترم گمرك 

استان همدان 
جديد  سمت  در  جنابعالى  شايسته  انتصاب 
كه نشان از تعهد، توانمندى و حسن سوابق 
و  تبريك  صميمانه  را  دارد  شما  خدمتى 
تهنيت عرض مى نماييم. اميد است در سايه 

ايزد متعال پيروز و سربلند باشيد..

پپ

آگهـى مزايـده 

اداره كل كميته امداد استان همدان

اجاره فوق العاده امالك و مستغالت ( مزايده شماره سه امداد استان همدان)نوبت اول

اداره كل كميته امداد استان همدان در نظر دارد 2فقره ازامالك تجارى خود را با كاربرى آمده در جدول ذيل را از طريق برگزارى 
مزايده كتبى با شرايطى به اجاره يكساله واگذار نمايد.

لذا متقاضيان اجاره مى توانند براى بازديد از امالك مورد نظر و كسب اطالعات بيشتر از نحوه برگزارى مزايده و اخذ برگ شرايط شركت 
در مزايده و اسناد مزايده از تاريخ1397/11/2 لغايت 1397/11/9 همه روزه  به جز ايام تعطيل از ساعت .8لغايت 14 به اداره تداركات كميته 
امداد استان همدان واقع در همدان - بلوارفلسطين – روبروى اداره برق ناحيه2-اداره كل كميته امدادامام خمينى (ره) استان همدان –

اداره تداركات مراجعه فرمايند و يا مدارك و فرم هاى مربوطه را از سايت معرفى شده اخذ نمايند.
مالحظات:

1) متقاضيان براى شركت در مزايده برمبناى مى بايست سپرده اى به ميزان 5٪ قيمت پايه مزايده بر مبناى 12 ماهه ملك مورد نظر خود را 
طى چك بانكى در وجه كميته امداد استان تهيه و تحويل اداره امور مالى امداد نموده و رسيد دريافت نمايند. 

2)متقاضيان مى بايست رسيد سپرده ماخوذه (قرمز رنگ) را به همراه فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت و فرم امضاء شده شرايط شركت 
در مزايده را داخل پاكت مخصوص پيشنهادات قرار داده و پس از درج فقط نام و نام خانوادگى متقاضى بر روى آن پاكت داخل صندوق 

پيشنهادات انداخته شود.
3) فروشنده در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله و همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر شكل مجاز و مختار است.

4) پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تكميل و رعايت مفاد فرم هاى شركت در مزايده كه از 
طريق دفتر فروش ارائه مى گردد الزامى است.

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

ادعايى از طرف آنان نخواهد بود.
7) مذكوراً توصيه مي شود متقاضيان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضيحات هر ملك توجه و ضمن رعايت مفاد مندرج در برگ 

شرايط شركت در مزايده از ملك مورد نظر حتماً بازديد بعمل آورند.
8) درصورت برنده نشدن در مزايده سپرده متقاضى حداكثر ظرف مدت 5 روز كارى عودت داده خواهد شد.

مهم : اداره كل كميته امداداستان همدان به نشانى : همدان - بلوارفلسطين – روبروى اداره برق ناحيه2-اداره كل كميته امدادامام خمينى 
h p://www.emdadimam.ir: (ره) استان همدان –اداره تداركات  تلفن 31449333-31449999-31449000-081 -آدرس اينترنتى
زمان برگزارى : چهار شنبه-1397/11/10 ساعت ده صبح محل برگزارى مزايده : . همدان - بلوارفلسطين – روبروى اداره برق ناحيه2-

اداره كل كميته امدادامام خمينى (ره) استان همدان 

عرصه شماره پالكآدرسشهررديف
(متر مربع)

اعيان
 (متر مربع)

مبلغ سپرده شرايط اجارهكاربرىنوع ملك
(ريال)

اجاره ماهانه 
(ريال)

ميدان همدان1
فردوسى- 
سنگكى 
امداد

داراى 
سرقفلى

مغازه 8282
نانوايى

اجاره بمدت تجارى
يك سال از 
 97/11/20

لغايت 
98/11/20 و 
قيمت اجاره 

اعالمى يكماهه 
مى باشد

75000000125000000

جاده مالير- همدان2
نانوايى- سيلو 

امداد

داراى 
سرقفلى

مغازه 8080
نانوايى

اجاره بمدت تجارى
يك سال از 
 97/11/20

لغايت 
98/11/20 و 
قيمت اجاره 

اعالمى يكماهه 
مى باشد

3600000060000000

آمده در جدول ذيل را از طريق بر 2فقره ازامالك تجارى خود را بااا كككاراراربربربرىىى 2 دردردر ننظظظر دارد كل كميته امداد استان همداننن
كتبى با شرايطى به اجاره يكساساساسالهلهله واگذار نمايد.

ربربربراىاىاىاى بازديد از امالك مورد نظر و كسب اطالعات بيشتر از نحوه برگزارى مزمززايايايايدده و اخذ برگ شرايط ش اجاره مى توانند  ضيان
مهمه روزهزه  به جز ايام تعطيل از ساعت .8لغايتت1444 به اداره تداركات خيخ22//11111///131313979797 للغلغايتتت13977/11/99 ت تت تاارار زازاز اده و اسناد مزايده
هم هته امدادامام خمينىىى (ره) استان قرق ناحيه2-اداره كل كمي – روبروى اداره ب - بلوارفلسطين عقعقعقع در همدان وا همدان –ستان

يايا مدارك و فرم هاى مربوطه را از سايت معرفىش شده اخذ نمايند. فرمايند وو اركات مراجعجعجعهههه
ت:

ومووررررد نظر خ ملك  مييززانن5٪٪ قيقيممت پايه مزايده بر مبناى 12 ماهاههه زمزايده برمبناى مىبايست سپسپردرده اىى بههه تكتد در ضيان براراراراى شر
ننموده و رسيد دريافت نمايند.  اامورور ماللى امامدادادد ردر و وجهجه ك كميته امداد استان تهيه و تحويل ادادارارهه كككنكى  كبا

شده پيشنهاد قيمت و فرم امضاءاء ش شده شرااايييطيط ش تكتكميميلل ررفرفرمم هههمهمرراهه را ببهه ب بايايستست رسيد سپرده ماخوذه (قرمز رگنگ)) مى ضيانننن
ص پاپاكتكت داخلللل خانوادگى متقاضى بر روى آنن و نانامم پس از درج فقط نامم د داداده وو مخصوص پيشنهادات قرار پ پااكاكتت داداخلخل ر ررراا دهده

اداتتانداختختههشوشود.
نآن به هر شكل مجاز و مخمختتار اسسسس ابابطالل نشنهاهادات واصلصله و همچنين تمديد مهللتتمزمزايده ياا ررد يا قبول يك يا كليه پي د درر هده شنششنشن
ددر مزازايدديددهه مفاد فرم هاىا ششرككتت كتكميميل و رعايايتت مشمشروط از درجه اعتبار ساقط و  شوشو و مبهم وو ف فااقد سپرده و يا مخد نهنننهاداات

است. شوش ارائه مى گردد الزامى فففتر ففر
اساننند. م ُمهُهر و امضاضاء مسئولين ذيربط بر مزايده را بهبه فرم شرايط شركتكت درر راراى شخصيت حقوقى مىىبايستتذيذيللل نان د ضضضي

ممووجبببب يا كليه شركت ك كنننندگدگاان هر يكك وضورر ح ح نان د در جججلسه مزايده آزآزاداد استست و عدم ننننندگان يا نمايننده آن ك ك روورور كليليه ششركت
آنآناان ن نخوخواهاهد بود. رطرفف  ازززز

جرج د دند فمفادد م جوجه و ضمن رعرعايايايتت هر ملك ت ردر ستون توضضيحاتت مندررجج حمحترم به اطالعاعاتت م متقاضيان  ميش شوددود ورارراراً توصصيهه
.د.. ووآورررن حتماً بازديد بعمعملل ظنظرر ازاز م ملكلكلك مورد  م مززايديدههه شركركركركت ددر
رر ررج ب رم ن وو ي ي و ورر

ش شدد. ككارى عودت دادهده خواهد ممدت 5 روروززز ظرظرفف ثكثرر متقاضى حدا دردر م مزازايديده سپردهه صورتتتت برندده نششدن
مكمييته امامداددادادامام خ بلوارفللسلسطينن–– روروبروى اداره ب برقرق ناحيه2-ادارهره ك كلل شنشانى : همدان -- كميتيته امامدداداستستانان ه همدان به  –اره كلللل
//wwwwww....ememdadad dididimamamm...iririr::: سرس اينترنتىى :::-آد 080811-3131444490909 ت تلفلفنن31144449939333--313144449999999999---00000 تتدارركاكاتت اا––ادادارهه –تان همداددادانننن
ربرووى اداداداداره برق ناح رو فرفلسلسطيطين –– - بلوا عاعت ده صبح محلحل برگگرگزازاررىرى مزازايديده : . همدان –س رگزارى : چهچچهچهار ش شنبه-ه-10//1111//131397977

اساستاتان همهمدان داددداامامامام خ خممينىنى (ره)) ل كميته امد

كالككآدرسشهر پپ پ اماارهرهره عرصهش
(((متر ممربربربع)عع)ع)

يعيعيعيانانان اا
))ع)  (متر مرب

كلكك عوعوعوع م ىرىننن مبلغ سپردهشششررايطيطيطا اجارهرهرهرهرهكارب
(ريال)

اجاره
(ري

ميدانهمدان
فردوسى- 

داراى 
سرقفلى

مغمغمغمغازازازازههه8282828282
ىيىىيىيىيى ننناانانانواواواواوا

اجاره بمدت تجارىرىرىرىرى
يك سال از

750000000000

كمالونــد-  نهاوند-معصومــه   
خبرنگارهمدان پيــام: بازار روز نهاوند 
روز گذشته با حضور مسئوالن شهرى 
افتتاح شــد. بازارى كه با مقاومت هاى 
كســبه و وجود برخــى موانع باالخره 

افتتاح و شروع بكار كرد.
اين مــكان بعنوان بازار روز شــهر به 
امكانــات و شــرايط خدماتى از جمله 
سرويس بهداشتى و پاركينگ و.. مجهز 

است. 
فرماندار نهاوند در آئين افتتاح اين بازار 
گفت: هر دســتگاه خدماتى بايد فصلى 
بتواند خدمات تازه اى براى مردم ارايه 
كند.مراد ناصرى گفت: بازار روز نهاوند 
فرصت تازه و به روزى اســت كه مى 

تواند كيفيت خدمات را افزايش دهد.
به گفته فرماندار ايجاد و راه اندازى اين 
بازار، از مصوبــات تنظيم بازار با هدف 
كنترل قيمت است كه شهردارى،  شورا 
و صنعت معدن به همراه ســرمايه گذار 
اين مجموعه پاى كار ثابت بودند بدون 
اينكه كمك مالى و دولتى دريافت كند. 

ــه ناصــرى،  از دغدغــه هــاى  ــه گفت ب
شــوراى تاميــن راه انــدازى هميــن 
ــت.  ــق ياف ــه تحق ــود ك ــازار روز ب ب
بــازار ســعدى هــم بــا توجــه بــه 
اينكــه پيــش از ايــن مهلــت تخليــه آن 
داده شــده بــود از فــردا كار تخليــه آن 
شــروع خواهــد شــد اگــر كســى كــه 
ســر بــاز بزنــد بــا حكــم دادگاه تخليــه 

مــى شــود. 
فرمانــدار  نهاونــد افــزود: چهــل غرفــه 
از بــازار جديــد بــا ارائــه درصــد قابــل 
توجهــى تخفيــف بــراى كاســبان بــازار 
ســعدى بــا قــرار داد ســه ســاله درنظــر 

گرفته شــده اســت.
را  شــهردار  شــورا  داريــم  انتظــار 
حمايــت كنــد تــا بــدون حاشــيه بــازار 
ــكار  ــد شــروع ب ــازار جدي ــه و ب تخلي

ــد. كن
فرماندار تصريح كرد: اين بازار اقدام و 

حركت زيرساختى قابل تحسينى براى 
ساماندهى سيماى شهرى هم محسوب 

ميشود. 
 كنترل قيمت هاى شب عيد در 

بازار روز
رئيس صنعــت معدن و تجارت نهاوند 
هم در آئين ايــن افتتاحيه گفت: بازار 
روز نهاونــد با هدف كنتــرل و تنظيم 
قيمت كاالهاى اساســى سبد خانوارها 

ايجاد و راه اندازى شده است. 
بيژن ترابيــان گفت: با توجه به نزديك 

بــودن خريدهاى نــوروزى اين بازار 
براى  خوبــى  جايگزين  توانــد  مــى 
نمايشــگاهاى اســفندماه در شهرستان 

باشد.
 ارايــه غرفــه بــازار روز با 

80٪تخفيف به كسبه سعدى
مســئول بازار روز نهاوند هــم با بيان 
اينكــه بايد كمك كرد تا بــازار روز با 
حمايت رســانه ها به مــردم معرفى و 
تشــويق به استقبال و انجام خريد هاى 

روزمره از اين مكان شد. 
محمدرضا نهاوندى گفــت: بازار روز 
نهاونــد با بيش از صــد غرفه مجهز به 
انواع كاالهاى اساســى شــهروندان از 
گوشــت و مرغ تا ميوه ولوازم خانگى 
ارائه خدمات به شهروندان را آغاز مى 

كند. 
نهاونــدى گفت:6 ماه پيــش با مصوبه 
فرماندار اجرا و ايجاد شد تا همه اقالم 
و كاالهاى ضرورى با دسترسى آسان و 
تنظيم بازار و كنتــرل قيمت در اختيار 

شهروندان قرار دهد. 
وى گفت: تحويل غرفه به كســبه هاى 
بازار ميوه خيابان ســعدى در بازار روز 
نهاونــد با 80٪ تخفيف بنا به دســتور 
فرماندار در اولويت قرار گرفته است. 

در  تا  اســت  آماده  هــا  غرفه  ايــن 
بازار  كســبه  آينده  هفته  يك  جريان 
قديــم جابجا شــوند و اگــر تمايل 

دهند. تحويل  ندارند 

بازار روز نهاوند افتتاح شد

كوچ بـازار سعدى به مكـان جديـد

تا22بهمن ماه در تاالر قرآن 
برگزاراست

موزه عبرت 
در همدان

■ استاندار: وزارت اطالعات 
در مقابله با جنگ اقتصادى 

پيشگام است

شت
ددا

دِل شير جهانشير!يا
 مديركل جديد ورزش و جوانان اســتان 
همــدان در كنار تمام دغدغه ها و تفكراتى كه 
دارد، شايد به يك دل شير هم نياز داشته باشد 
تا در عرصه حرفه اى به ورزش مســكوت و 

درجا زده همدان تكانى بدهد.

7

در نشست مشترك مديرعامل مخابرات همدان و 
كشور مطرح شد

توسعه فيبرنوري 
اولويت مخابرات

شوراى هماهنگى  مولوي و گياه شناس را دعوت به خويشتنداري كرد

تصميم گيري قانون 
براي عضو شوراي شهر
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يادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

همدان تاب آور شد
 مديركل مديريت بحران اســتان همدان از اجراى طرح تاب آورى استان همدان در 

مواقع بحران و مخاطرات طبيعى خبر داد. 
علــى مردان طالبى در اين باره اظهار كرد: يك كمپين جهانى زير نظر ســازمان ملل در 
راســتاى تاب آورى شهرها در برابر مخاطرات طبيعى راه اندازى شد كه مكزيكو سيتى، 

استانبول و همدان در اين طرح شركت كردند. 
وى ادامه داد: اين طرح از 10 سال پيش شروع شده است كه هدف آن پيشگيرى و مقابله 

با مخاطرات طبيعى است كه در مواقع بحران با كمترين خسارات مواجه شويم. 

طالبى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به شركت و همكارى شهردارى همدان و شهرستان ها 
تصريح كرد: براى شركت در اين طرح، تمايل نامه اى بين شهردارهاى رزن، كبودرآهنگ، 
فامنين، نهاوند، مالير، اســدآباد و تويسركان در جلسه اى با حضور نماينده سازمان ملل 

منعقد شد. 
وى بيان كرد: در اين تمايل نامه، فهرســتى با مضمون 140 سوال در رابطه با امكانات و 
خطراتى كه هر شــهر را تهديد مى كند به شهردارها داده مى شود كه پس از پاسخ دادن و 
جمع آورى اين پرسشــنامه با بررسى يكايك آنها نقاط ضعف و قوت هر يك از شهرها 

تعيين مى شود. 
طالبى خاطرنشان كرد: در اين تمايل نامه، نهاوند به علت موقعيت گسل خيز و اللجين به 

علت جهانى و توريستى بودن، در اولويت قرار گرفتند. 
وى با اشــاره به مضمون اين تمايل نامه اضافه كرد: اين تمايل نامه داراى 6 بند اســت 
كه تمام شهرهاى شــركت كننده بايدموارد آن را رعايت كنند و اين مضامين عبارتند از 
مخاطره همراه با مقاومت، جذب، جايگزينى، انطباق و ديگر موارد كه يك شــهر براى 

داشتن خصوصيت تاب آور بودن بايد به اين 6 مضمون، جامه عمل بپوشاند. 
طالبى با اشاره به اينكه سازمان مديريت بحران فقط مسئول حوادث  و مخاطرات طبيعى 
است عنوان كرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت ضامن مراكز و مكان هايى است كه از 
لحاظ استاندارد از ايمنى كافى برخوردار نيستند و وظيفه مديريت بحران فقط بازرسى از 

اين اماكن و يافتن نقاط ضعف آن است. 

يخبندان معابر چالش بزرگ مردم همدان 
مهدي ناصرنژاد  »

  امروز دوشــنبه (يكم بهمن ماه ســاعت مقارن 13) با گذشت 
بيش از ســه روز از بارش برف سنگين در سطح شهر همدان هنوز 
بســياري معابر اصلي و كناره خيابان هاي پرتردد شــهر از برف و 
يخبندان پاكسازي نشده و مردم در عبور و مرور خود در پياده  روها 
با مشــكل مواجه هستند. اين مشكل در طرف هايي از پياده رو ها كه 
معموالً در روزهاي زمستان آفتاب گير نمي باشند، بيشتر و شديدتر 
به چشم مي خورد و انبوه بلورهاي يخ زده برف در سطح پياده روها، 
عابران پياده را به زحمت مي اندازد و ســينه ها را به نفس نفس زدن 

وا مي دارد.
در چنين شــرايطي براي ســنگ فرش پياده  روهاي نقاط مركزي شهر 
همدان به خصوص آرامگاه بوعلي و بلوار مدني از ســنگ هاي صاف 
و صيقلي اســتفاده شده كه اصًال مناسب زمستان ها نيست و در مواقع 
بــرف و يخبندان راه رفتن و عبور و مرور را غيرممكن مي ســازد و 
بيشتر عابران پياده به خصوص سالمندان كه بيشتر تجربه ليز خوردن و 
دست و پا شكستن در زمستان ها را دارند، مجبورند از حريم خيابان ها 
و روي آســفالت عبور كنند كه آن هم در ترافيك سنگين و هميشگي 
خيابان ها و بلوارهاي همدان خطر تصادف و برخورد با وسايط نقليه 

را همراه دارد.
نكته مبهم و ســوال برانگيز اين اســت كه معموالً در ســال هاي قبل 
حداكثر يك روز بعد از هر بارش ســنگين برف كارگران شــهرداري 
براي برف روبي در معابر عمومي بســيج مي شدند و خيابان ها هم به 
طور كامل از برف و يخبندان پاك ســازي مي شــد اما امسال از چنين 
برنامه خوبي خبري نيســت و شهروندان چشــم به راه اقدام مديران 

شهري مي باشند.
نكتــه ديگر بــرف و يخبندان و وضعيــت خراب پيــاده رو مقابل 
آرامگاه بوعلي  اســت كه قاعدتاً چنين مكان مهمي از لحاظ نقطه ثقل 
گردشگري همدان بايد پاك و منزه و آري از خطر ليز خوردگي روي 
يخبندان و احتمال شكستگي و آسيب مسافران و ميهمان هاي احتمالي 

شهرمان  باشد.
بــه نظر مي آيد حداقل اين يك تكه پيــاده رو در حوزه عمل و حيطه 
اختيار مســئوالن گردشگري و كاركنان خود مجموعه آرامگاه بوعلي 

باشد كه در هر شرايطي به وظيفه خويش عمل نمايند.
البتــه به طور كلي و با توجه بــه وضعيت اين روزهاي رفت و روب 
شــهر و جمع آوري زباله هاي خانگي كه تفاوت آن با سال هاي قبل 
بسيار مشهود به نظر مي آيد، مشكلي در كار پيمانكاران طرف قرارداد 
شهرداري ها باشد كه يا صرفه جويي در بودجه را پيشه خود ساخته اند 

و يا از زير كار و مسئوليت در مي روند!
از ســويي ديگر ما مردم شــهر همدان آنچنان دچــار دگرگوني هاي 
فرهنگي شــده ايم كه نسبت به بســياري از رفتار و عادت ها و حتي 
خلق و خوي ســازنده و پسنديده گذشتگان خويش بي خيال هستيم 
و فراموش كرده ايم كه نســل هاي گذشته ما چگونه در برف باران هاي 
ســنگين دهه هاي قبل منتظر نهادها و سازمان ها نمي ماندند و حداقل 
زيرپا و مقابل خانه هاي خود را برف روبي كرده و دعاي خير عابران و 
رهگذران را با خود همراه مي ساختند. يادش بخير آن برف هاي سنگين 
و دائمي كه اولين كار مردان و جوان هاي هر خانه پس از هر بارشــي 
رفت و روب و پاكســازي پشــت بام و حياط و ورودي و خروجي 
خانه ها و زير پاي همسايگان محل بود و چه احساس يگانگي و تعاون 
و اتحاد در كوچه و محل به انســان دست مي داد اما در زمان حال به 
جــرأت مي توان گفت در اغلب خانه ها حتي يك بيل يا پارويي براي 
مقابله با برف و راه بندان هاي احتمالي پيدا نمي شــود. البته بايد قبول 
داشــت كه آپارتمان نشــيني و مجموعه هاي چندين واحدي كه حتي 
همسايه ها و مجموعه نشين ها چشم ديدن همديگر را ندارند، نمي شود 

انتظار كمك و برف روبي از همسايگان را داشت.
اصوالً جايي و فضايي هم در اغلب آپارتمان ها براي نگهداري وسايل 
امدادرساني نظير بيل و كلنگ و پارو وجود ندارد و دست بسياري از 

خانواده ها در چنين مواقع از وسايل الزم و ضروري واقعاً خاليست.

گراميداشت فجر فاطمى 
با حضور 35 مبلغ در استان 

 بــه منظــور گراميداشــت دهــه فجــر كــه همزمــان بــا شــهادت 
ــه  ــم ب ــه ق ــوزه علمي ــغ از ح ــه(س) اســت 35 مبل حضــرت فاطم
ــن  ــه تبيي ــا ب ــوند ت ــى ش ــزام م ــتان اع ــاى اس ــاى ج ــاى ج ج
رويكردهــاى امــام (ره) و نيــز شناســاندن هــر چــه بهتــر شــخصيت 

ــد. ــه(س) بپردازن ــرت فاطم حض
ــت:  ــر گف ــن خب ــالم اي ــا اع ــدان ب ــتان هم ــاف اس ــر كل اوق مدي
هماهنگــى بــا مســاجد و هيــأت امنــا بــراى برپايــى بــا شــكوه ايــام 
ــتان در 10 ــر شهرس ــه در ه ــى ك ــه صورت ــه فجــر ب ــه و ده فاطمي
مســجد برنامــه ويــژه برگــزار شــود از برنامــه هــاى اوقــاف بــراى 
فجــر امســال اســت كــه البتــه در شــهر همــدان ايــن برنامــه هــا در 

20 مســجد برگــزار شــود.
ــان ايــن كــه از شــخصيت  ــا بي ــد ب حجــت االســالم محمــد كارون
هــاى مختلــف علمــى، انقالبــى، لشــكرى و كشــورى و همچنيــن 
روحانيــون جامعــه المصطفــى قــم بــراى ســخنرانى در مراســم هاى 
مختلــف دعــوت شــده اســت افــزود: از جملــه اقدامــات اداره كل 
اوقــاف اســتان تمركــز اجــراى نيــات واقفــان خيــر انديــش در ايــام 
ــام  ــن اي ــات در اي ــات موقوف ــه خدم ــه 56 برنام ــه اســت ك فاطمي

برگــزار مــى شــود.
وى از اعــزام 4 كاروان زائــر اول عتبــات عاليــات بــه كربــالى معلــى 
و نجــف اشــرف بــراى نخســتين بــار خبــر داد و گفــت: كل هزينــه 

ســفر ايــن افــراد توســط اوقــاف تأميــن مــى شــود.
كارونــد ويزيــت رايــگان بيمــاران توزيــع ســبد كاال، اطعــام دهــى 
ــل  ــى محف ــان، برپاي ــن آن ــاس بي ــگان لب ــع راي ــدان توزي ــه نيازمن ب
انــس بــا قــرآن، توزيــع نــان رايــگان و حمايــت از ايتــام را از برنامــه 

هــاى اوقــاف اســتان در دهــه فجــر ذكركــرد.
وى ادامــه داد: امســال 63 وقــف جديــد در اســتان ثبــت شــد كــه 
خوشــبختانه بيشــتر آنهــا كمــك بــه بيمــاران صعــب العــالج بــوده 

اســت.

تامين اعتبار گرم خانه
 از وظايف بهزيستى نيست

ــه  ــان اينك ــا بي ــدان ب ــتان هم ــتى اس ــازمان بهزيس ــركل س  مدي
ــار  ــن اعتب ــال تامي ــه اى در قب ــه وظيف ــت هيچ گون ــازمان بهزيس س
ــدارد، ايــن ســازمان را از انجــام وظيفــه  ــه شــهر همــدان ن گرم خان

ــرا دانســت.  مب
حميدرضــا الونــد بيــان كــرد: بــر اســاس آيين نامــه ســامانه متكديــان 
و افــراد بــى خانمــان مصوبه 1378 شــوراى عالــى ادارى كشــور، راه 
ــر عهــده شــهردارى، مديريــت آن از وظايــف  ــه ب ــدازى گرم خان ان

فرمانــدارى و تاميــن اعتبــار از وظايــف ايــن دو ارگان اســت . 
وى ادامــه داد: شــوراى ايــن آييــن نامــه متشــكل از كميتــه امــداد، 
ــك  ــر ي ــه ه ــا اســت ك ــر ارگان ه ــر، بهزيســت و ديگ ــالل احم ه

ــد .  ــه ان ــر عهــده گرفت وظايفــى را ب
الوند در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به وظيفه بهزيست در اين شورا 
عنوان كرد: شهردارى پس از جمع آورى افراد بى خانمان در صورت 
وجود ســالمند مجهول الهويه و كودك بى سرپرســت، به بهزيست 
گزارش داده و اين سازمان پس از بررسى و تحقيقات الزم، غربالگرى 
انجــام داده و در صورت نيــاز، اين افراد را به خانه ســالمندان و يا 

بهزيست منتقل مى كنند . 
وى خاطرنشــان كرد: سازمان بهزيست، هالل احمر و كميته امداد در 
سال گذشته طى مصوبه اى تصميم گرفتند هر شب شام افراد گرم خانه 
را به نوبت تهيه كنند كه تنها ســازمان بهزيســت تا يك ماه پيش به 
مصوبه و تصميم خود وفادار بود و شــام افراد حاضر در گرم خانه را 

تهيه مى كرد . 
مديــر كل بهزيســت اســتان همــدان در پايــان افــزود: تاميــن شــام 
ــت و  ــهردارى اس ــارى ش ــراى ي ــى ب ــط اقدام ــه فق ــراد گرم خان اف

ــود .  ــف بهزيســت محســوب نمى ش ــزء وظاي ــل ج ــن عم اي

يكى از واحدهاى بزرگ اقتصادى استان كاهش نيرو داشته است. گفته 
مى شود شركت خوش نوش تعدادى از كارگران خود را تعديل كرده 

است. گويا اين تعديل به دليل كاهش توليد بوده است
گفته مى شود بيش از100 نيروى شــركت براى پايان كار فراخوانده 
شــده اند. گفتنى است خوش نوش يكى از واحدهاى توليدى بزرگ 

استان با قدمت باالى 50 سال است.
2- خودروها به پياده راه بازگشته اند.

گفته مى شــود در نبود نظارت و تعطيلــى اجراى فاز تكميلى پروژه 
پياده راه همدان خودروهاى بارى و شخصى در پياده راه هاى همدان 
تردد دارند.گويا بيشــتر اين تردد ها درساعات آغازين صبح ويا شب 
مى باشد. گفتنى اســت پيش از اين شهردارى با آسفالت تپه باستانى 

هگمتانه مسير تردد براى اصناف اين منطقه ايجاد كرده است.
3-شــهرداريها و نهادهاى عمومى خدماتى هم مشمول قانون نظارت 

برآگهى هاى وزارت ارشاد مى شوند.
گفتــه مى شــود در حكمى از ســوى ديوان عدالــت ادارى تمامى 
دســتگاههاى عمومى وخدماتى نيز ملزم هستند سفارش هاى اگهى 
خودرا از طريق ارشاد وبراســاس تعرفه قانونى براى رسانه ها انجام 
دهند. گويا اين تصميم پس از اســتعالم ارشاد از اين ديوان و در عدم 
تمكين نهادهاى عمومى صادرشده اســت.گفتنى است دستگاههاى 
دولتى و عمومى به قانون و نظارت فرهنگ وارشاد تمكين نمى كنند.

 وزارت اطالعات و سربازان گمنام فعال 
در اين مجموعه در مقابله با جنگ اقتصادى 

دشمنان پيشگام هستند.
اســتاندار همدان در آيين گشايش نمايشگاه 
موزه عبرت و ضد تروريسم در همدان بيان 
كرد: دشمنان با ورود به چهل سالگى انقالب 
معيشــت و اقتصاد مردم را مورد هدف قرار 

داده اند.
سيد ســعيد شاهرخى ســران استكبار يك 
جنگ اقتصادى راه انداخته اند با اين وجود 
سربازان گمنام امام زمان(عج) در كنار ديگر 
بخش ها براى تقابل با نقشــه هاى دشمن 

نقش عمده اى ايفا مى كنند.
اســتاندار همــدان اظهار داشــت: يكى از 
افتخارهاى نظام اسالمى، احساس آرامش و 
امنيت اليه هاى مختلف مردم با شــنيدن نام 

سربازان گمنام امام زمان(عج) است.
شاهرخى بيان كرد: انقالب اسالمى ارزش ها 
را احيا كرده و استقالل ملى، آزادى و هويت 

را به مردم بزرگ و شايسته ايران بازگرداند.
وى با بيان اينكه انقالب اسالمى الگوى مردم 
ساالرى دينى است، افزود: راى و نقش مردم 
در كنــار تحقق احكام شــرع مقدس مورد 
توجه قرار گرفت.استاندار همدان بيان كرد: 
مردم با پشتبانى از امام راحل و خلف شايسته 
ايشان رهبر فرزانه انقالب توفيقات بزرگى را 

در كشور رقم زدند.
وى با عنوان اينكه همدان در پيروزى انقالب 
نقش اساسى داشته است يادآورى كرد: مردم 
اين استان جوانان انقالبى همچون گروه ابوذر 
نهاونــد و زن مبارز و انقالبــى نظير دباغ را 

تقديم آرمان هاى انقالب اسالمى كرد.
استاندار همدان برپايى نمايشگاه موزه عبرت 
و مبارزه با تروريســم را حركت مناسبى در 
راستاى آگاهى بخشــى به جوانان و اقشار 

مختلف مردم دانست.
 قصد دشمن تبديل كردن ايران به 

وضعيت سوريه و عراق است
معاون ضد تروريســم وزارت اطالعات هم  
گفت: اگر نخواهيم جلوى عناصر جنايتكار 

و ســنگدل بايستيم بايد بدانيم كه قصد آنها 
نابودن كردن كشــور و تبديــل كردن آن به 

وضعيت سوريه و عراق است.
به گزارش ايرنا، اين مقام مسئول بيان كرد: 
اگر امروز ســوريه پابرجاســت و توانسته 
تروريستى  هاى  گروهك  برابر  در  اســت 
مقــاوت كند، بــه بركت وجــود فرهنگ 

بسيجى است.
معاون ضــد تروريســم وزارت اطالعات 
نامگذارى چهلمين ســال انقــالب به فجر 
فاطمى را بســيار مبارك دانســت و اظهار 
داشت: در چهلمين ســال پيروزى انقالب 

دشمنان انتظار شكست اين ملت را داشتند.
وى اضافه كرد: اما اين پيروزى امسال با نام 
حضرت زهرا (س) مزين شــده و به بركت 
وجودى ايشــان در صورت قرار داشتن در 
مسير انقالب اســالمى، سال ها اين نظام را 

ايشان حفظ مى كنند.
معاون وزيــر اطالعات گفت: تمامى خيابان 
هاى و كوچه هاى ايران مزين به نام شــهدا 
است و امروز شــهرهاى ما نمايشگاهى از 

اقتدار و فداكارى ها اين عزيزان است.

وى افزود: امروز با قدم گذاشــتن در خيابان 
افتخار مى كنيم كه كوچه ها و خيابان ها به 
نام شــهدايى اســت كه به ما ياد دادند براى 

حفظ و مانگارى انقالب بايد فداكارى كرد.
معاون ضــد تروريســم وزارت اطالعات، 
برگــزارى نمايشــگاه موزه عبــرت و ضد 
تروريسم را زمينه اى براى فراموش نكردن 
مســائل و موانعى دانست كه دشمنان بر سر 
راه اين ملت گذاشــتند تا اين انقالب تداوم 

نيابد.
وى گفت: جانبازان، رزمندگان، ايثارگران و 
تمامى افرادى كه لباس پاسدارى بر تن دارند 
مثل نمايشگاهى هستند كه روزانه آنها را در 

برابر چشمانمان شاهد هستيم.
معاون وزير اطالعات ادامــه داد: فعاالن در 
بنياد شــهيد و امور ايثارگران به مثابه موزه 
دارانى هستند كه بايد اين سرمايه ها را حفظ 
كنند تا جوانان اين ســرمايه ها و چگونگى 
شــكل گيرى و پيروزى و تداوم انقالب را 

فراموش نكنند.
وى همدان را مهد فرهنگ و تمدن دانست و 
افزود: اين شهر محل زندگى شهدا و علماى 

بزرگى همچون شــهيد سرلشــگر حسين 
همدانى و خانم مرضيه دباغ است.

نمايشگاه موزه عبرت ايران و ضد تروريسم 
به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى به همت اداره كل اطالعات همدان 
در مركز همايش هــاى قرآنى و بين المللى 

همدان راه اندازى شد. 
نمايشــگاه مــوزه عبرت ايــران و ضد 
مخوف  از  بخشــى  شــامل  تروريســم 
تريــن شــكنجه  گاه هاى رژيــم پهلوى 
و بازداشــتگاه كميتــه مشــترك ضــد 

است.  ساواك  خرابكارى 
همچنين در اين نمايشــگاه گوشــه اى از 
رشادت هاى مردم و مسئوالن انقالبى كشور 
در مبارزه با طاغوت، اقدامات تروريســتى 
دشــمن و همچنين بخشــى از فعاليت هاى 
عملياتى و اطالعاتى ضد تروريسم ايران به 

نمايش گذاشته شده است. 
بازديد از اين نمايشگاه براى عموم آزاد است 
و شــهروندان مى توانند همه روزه از يكم تا 
بيســت و دوم بهمن از ساعت 16 تا 20 از 

اين نمايشگاه بازديد كنند. 

تا22بهمن ماه در تاالر قرآن برگزاراست

موزه عبرت در همدان
■ استاندار: وزارت اطالعات در مقابله با جنگ اقتصادى پيشگام است

 حواشــى حضور يا عدم حضور عضو 
شــورا يا عضو عدل البدل شوراى اسالمى 
شــهر همدان همچنان ادامه دارد داستان از 
مرخصــى 83 روزه ابراهيــم مولوى عضو 
شورا  و جايگزينى جواد گياه شناس عضو 
على البدل آغاز شد تا جاييكه جلسه شوراى 
اســالمى شهر همدان روز شنبه با 12 عضو 

برگزار گرديد !
گياه شــناس مى گويد حضــور مولوى در 
شوراى شهر غير قانونى است اما در مقابل 
مولوى حضور وى رادر شورا باوجود اينكه 
هنوز سلب عضويت نشده است غيرقانونى 

مى داند.
در ادامه بررســى اين موضوع  همدان پيام 
در روزنامه روز گذشــته  با  ابراهيم مولوى 
گفتگــو كرد  كه در ايــن گفتگو مولوى به 
بيانيه اى كه بنام اصالح طلبان و از ســوى 
شــخص تهيه شده  اشــاره كرد و گفت با 
دبيران احزاب تماس گرفتم آنها گفتند بيانيه 

را امضا نكرده اند. 
 بيانيه شوراى هماهنگى احزاب و 

تشكل هاى اصالح طلب همدان
اين در حالي اســت كه شوراى هماهنگى 
احزاب و تشكل هاى اصالح طلب همدان 
روز گذشته با ارسال بيانيه اين شورا به دفتر 
روزنامه اظهار نظر عضو شــورا را به نوعى 

نقض كرد.
در متن بيانيه شــوراى هماهنگى احزاب و 
تشكل هاى اصالح طلب همدان آمده است 
: پيرو حواشى ايجاد شده در خصوص سلب 
عضويت از جناب آقاى دكتر ابراهيم مولوى 
و جايگزينى جناب آقاى دكتر گياه شناس 
در شوراى شــهر همدان ، با توجه به نقش 
شــوراى هماهنگى احــزاب اصالح طلب 
همدان در فرايند معرفى و فعاليت ليســت 

اميد در انتخابات شــوراى شهر همدان  و 
جهت اطالع افــكار عمومى در خصوص 
فرايند ايــن جايگزينى مراتــب ذيل را به 

استحضار شما مى رسانيم :
بــر اســاس مــاده 28 آئين نامــه اجرايى 
تشــكيالت انتخابات داخلــى و امور مالى 
شوراهاى شهر به هيچيك از اعضاى شوراها 
بيش از يك ماه مرخصى اعطا نخواهد شد 
و با توجه به اطالق ماده اين يك ماه شامل 

تمامى انواع مرخصى مى گردد .
بر اســاس مدارك موجود در شوراى شهر 
همدان كه قابل بررسى مى باشد جناب آقاى 
دكتر ابراهيم مولوى در دو بازه زمانى 15 مهر 
تا 15 آبان 97 و 15 آبان تا 30 آذر ماه اقدام 
به اخذ مرخصى از شوراى شهر نمودند كه 
مرخصى يك ماهه اول ايشــان با موافقت 
هيأت انطباق مواجه و مرخصى دوم ايشان 
با مخالفت هيأت مذكور مواجه گرديد و اين 
مخالفت كتبا به شخص جناب دكتر ابراهيم 
مولوى اعالم گرديد و على رغم اعالم ايشان 
اقدامى جهت حضور در شــورا و خدمت 

رسانى به مردم شهر بعمل نياوردند.
در ادامــه ايــن بيانه آمده اســت: صحن 
شوراى شــهر همدان در اجراى تكليف 
قانونى خــود مصرح در مــاده 82 مكرر 
قانون تشــكيالت ، وظايــف و انتخابات 
شــوراهاى شــهر كه اعالم نموده است : 
غيبت غير موجه اعضا در طول يكســال 
به ميزان 12 جلسه غير متوالى يا 6 جلسه 
متوالــى با تشــخيص و تصويب شــورا 
به شــرح زير منجر به ســلب عضويت 
مى گردد و با توجه به اعالم نظر ســابق 
هيــأت انطباق مبنى بر خالف قانون بودن 
مرخصى دوم جناب دكتر مولوى اقدام به 
تشكيل جلسه و سلب عضويت از ايشان 

نموده است .
متاســفانه برخى جريانات سياسى و برخى 
افراد كه خود را منتسب به هواداراى از جناب 
دكتر ابراهيم مولوى مى نمايند در روزهاى 
اخير تالش نموده اند كه ســلب عضويت 
ايشــان را عملى غير قانونى جلوه دهند كه 
با توجه به روال فوق الذكر مشخص است 
كه شوراى شهر صرفا به تكليف قانونى خود 
در اين خصوص عمل نموده است و اى بسا 
عدم سلب عضويت از ايشان تخلف شورا 

از قانون محسوب مى گرديد .
جريان مذكور در تالشــى ديگر ســعى بر 
آن دارد كه اين ســلب عضويت را ناشى از 
منازعات سياســى داخل در جريان اصالح 
طلــب وانمود نمايد كه اين امر نيز با توجه 
به حضور هر دو عضو محترم در ليست اميد 
و نقش آفرينى موثــر و مطلوب و اصالح 
طلبانه جناب آقاى دكتــر مولوى در مدت 
عضويت خود در شورا امرى كامال خالف 

واقع است .
بيــان نقطه نظراتى نظير تفــاوت در ميزان 
غلظت اصــالح طلبى جنــاب آقاى دكتر 
مولوى و جناب آقاى دكتر گياه شناس نيز از 
نكات عجيب تحركات جريان  فوق الذكر 
اســت . توجه به آنچــه اين جريان غلظت 
اصالح طلبى افراد ناميــده قاعدتا در زمان 
معرفى افراد در بحبوحه انتخابات معنا مى 
يافــت و اگر اين شــورا و ديگر اضالع آن 
غلظت و پايمردى جناب آقاى دكتر مولوى 
در آرمانهاى اصالح طلبى را كمتر از سايرين 
ميديد اساسا ايشــان را در ليست انتخاباتى 
خود قــرار نمــى داد و از حمايت و راى 
اصالح طلبانه شهروندان بهرمند نمى نمود .

اين بيانــه در پايــان مى افزايد: شــوراى 
هماهنگى احزاب و تشــكل هاى اصالح 

طلب شهرستان همدان صرفنظر از جايگاه 
ممتاز آقايان مولوى و گياه شناس صرفا به 
جهت تعهد به قانونمــدارى و پايبندى به 
قانون به عنــوان ركنى از اعتقادات حركت 
اصالح طلبــى مردم ايــران و نيز توجه به 
تعهد ناشــى از كســب راى اعتماد مردم و 
خدمت رسانى به مردم تصميم شوراى شهر 
همدان در ســلب عضويت از جناب آقاى 
دكتر ابراهيم مولــوى و جايگزينى جناب 
آقاى دكتر جواد گياه شــناس را تصميمى 
صحيح و متكى به قانون مى داند و اميدوار 
است تمامى حاميان شخصى و جريان هاى 
سياسى قانونمدارى و تعهد خود به التزام به 
قانون را در اين برهه زمانى به منصه ظهور 

رسانند .
از ســوى ديگر رئيس هماهنگى احزاب و 
تشكل هاى اصالح طلب همدان هم در اين 

باره توضيحاتى داد.
سيروس نجفى در اين باره گفت:  اوال فرايند 
صدور بيانيه از جانب احزاب اصالح طلب 
داراى مكانيســم خاص خود است و هيچ 
فردى نمى تواند به صفت شخصى و به نام 

احزاب اصالح طلب بيانيه صادر نمايد. 
ثانيا بيانيه صادر شده در خصوص حواشى 
شــوراى شــهر مورد تاييد احزاب اصالح 
طلب مى باشــد واز طرف همــه احزاب 
اصالح طلب تاييد شده است زيرا در آن  به 

پايبندى به قانون تاكيد شده است. 
وى در پايان آقايان دكتر مولوى و دكتر گياه 
شناس  را مجددا به خويشتندارى ، عمل به 
قانون و پايان دادن به مجادالت رســانه اى  
دعوت كرد تــا مراجع ذيربط قانونى اعالم 
نظر نمايند و ابــراز  اميدواى كرد  همگان 
پايبنــدى خود را در عمل به قانون نشــان 

دهيم.

اعضاي سمن هاي همدان مديران را از 
اليه هاي زيرين جامعه آگاه كنند

 اعضاي ســازمان هاي مردم نهاد اســتان همدان بايد مديران و 
مسئوالن را از اليه هاي زيرين جامعه آگاه كنند.

سرپرست معاونت سياسي امنيتي اســتانداري همدان در نشست 
با اعضاي مجمع ســازمان هاي مردم نهاد جوانان استان همدان با 
بيان اينكه مســئوالن چه بخواهند و چه نخواهند در مقابل جوانان 
مســئوليت و رســالت دارند چراكه بايد كشــور را به قشر جوان 
تحويل داد، گفت: اســتفاده از پتانســيل و انــرژي جوانان امري 

ضروري است.
به گزارش  مهر، ابوالقاسم الماسي با تاكيد بر استفاده از تمامي امكانات 
موجود براي حل مشكالت جوانان و بيان اينكه بايد برنامه هاي حوزه 
جوانان در همه جوانب روشن و واضح باشد، گفت: سازمانهاي مردم 

نهاد از اركان مهم توسعه و پيشرفت نظام هستند
الماسي با بيان اينكه سازمان هاي مردم نهاد بايد مديران و مسئوالن 
را از اليه هاي زيرين جامعه آگاه كنند تا متناســب با اين آگاهي ها، 
تصميــم گيري و برنامه ريزي الزم صورت گيرد، ادامه داد: جوانان 
توان ايجاد و انتقال يك پيــام، جريان و حركت را دارند و بايد در 

رساندن پيام ها به آن ها كمك كرد.
الماســي بابيان اينكه تغيير نگرش مديران نســبت به ظرفيت هاي 
جوانان دشوار است و جوانان بايد در قالب سمن ها پيگير رسيدن به 
جايگاه واقعي خود باشند، گفت: سازمان هاي مردم نهاد با ارتباطات 
مردمي و حضوري كه در اجتماع دارند، در كنار سيســتم اداري مي 

توانند از بروز آسيب هاي اجتماعي جلوگيري كنند.

شوراى هماهنگى  مولوي و گياه شناس را دعوت به خويشتنداري كرد

تصميم گيري قانون براي عضو شوراي شهر
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درآمد مالياتى گندله سازى اسدآباد
از لرستان به همدان آمد 

 در حال حاضر كارخانه گندله ســازى اسدآباد فعاليت خود را آغاز كرده اما به صورت 
رســمى هنوز افتتاح نشــده و تاكنون درآمد مالياتى اين واحد صنعتى به اســتان لرستان 

اختصاص داشته است .
فرماندار اســدآباد با بيان اين مطلب اظهار كرد: افتتاح و بهره بردارى كارخانه گندله سازى 
اسدآباد افزون بر 200 ميليارد تومان براى استان همدان درآمد مالياتى به همراه خواهد داشت 

كه بخشى از آن براى اين شهرستان منظور مى شود. 
به گزارش ايسنا ،كريم حميدوند با بيان اينكه افتتاح اين كارخانه صنعتى به عنوان يك اميد 

براى شهرســتان در آينده نزديك محسوب مى شــود، تصريح كرد: با منظور شدن درآمد 
مالياتى اين كارخانه توســط وزارت دارايى به اســتان همدان بخشى از در آمد مالياتى به 
اســدآباد اختصاص مى يابد و 3 درصد از اين در آمد مالياتى اختصاص يافته به شهرستان 
به حساب شهردارى واريز مى شود كه اين امر از نقش موثرى در توسعه و تحول اساسى 

شهر برخوردار خواهد بود . 
حميدوند در ادامه از صدور پروانه بهره بردارى واحد گندله سازى بر اساس ظرفيت 550 
هزار تن در آينده نزديك خبر داد و تصريح كرد: آناليز از واحد، توسط محيط زيست انجام 
گرفته و در همين راستا كارخانه گندله سازى ظرف يك ماه فرصت دارد تا نسبت به بهينه 
سازى دودكش خروجى واحد بر اساس شرايط و طبق استاندارد هاى زيست محيطى اقدام 

كند . وى همچنين با اشاره به در دست توسعه بودن زيرساخت برق شهرك صنعتى اسدآباد 
از 3 به 13 مگاوات تصريح كرد:حركت هاى زيرساختى در شهرك صنعتى شهرستان ضمن 
جلوگيرى از مهاجرت ها موجب اميد به اشتغال در جوانان منطقه و جذب سرمايه گذاران 
هر چه بيشــتر براى شهرستان و شهرك صنعتى مى شود كه اين برنامه ها و حركت هاى 

زيرساختى  بايد  با جديت پيگيرى شود . 
حميدوند در ادامه با بيان اينكه اسدآباد 2 طرح در حال تصويب در وزارت كشور و هيأت 
دولت دارد خاطر نشــان كرد: پيشــنهاد يكى از اين موارد به هيأت دولت و وزارت كشور 
ارســال شده و مورد ديگر در حال تدوين و ارسال است و در اين بين پيشنهاد ايجاد و راه 

اندازى يك بخش ديگر در سطح شهرستان اسدآباد را هم داشته ايم . 

خبـر

مرمت بزرگ ترين آب انبار كشور
 در  سال 98 

 فرماندار اسدآباد از پيشرفت فيزيكى 85 درصدى مرمت آب انبار 
صفوى اسدآباد به عنوان بزرگترين آب انبار كشور خبر داد. 

به گزارش تسنيم، كريم حميدوند در حاشيه بازديد از روند مرمت آب 
انبار صفوى اين شهرستان گفت: روند مرمت آب انبار صفوى اسدآباد 
در مرحله پايانى قرار گرفته و براى ســال آينده اين اثر تاريخى افتتاح 

و به بهره بردارى مى رسد.
وى با بيان اينكه امسال اعتبارى افزون بر 150 ميليون تومان در راستاى 
مرمت اين بناى تاريخى اعتبار تخصيص داده شده است تصريح كرد: 
با توجه به نزديك شــدن به پايان ســال ، انتظار اســت اداره ميراث 
فرهنگى شهرســتان از اين مكان به نحو احســن و بهينه در راستاى 

برپايى نمايشگاه صنايع دستى استفاده كند.
حميدونــد بــا بيان اينكــه در صــورت تعهــدى كار كردن 
پيمانــكار بــراى تكميــل مرحله پايانــى مابقــى اعتبار مورد 
نياز از اعتبارات ســال آينده تامين خواهد شــد، تصريح كرد: 
شهرســتان اســدآباد داراى 158 آثار تاريخى و باستانى است 
كه از اين تعداد 58 اثر آن ثبت آثار ملى كشــور شــده و آثار 
آب انبار صفوى، حمام نيلوفر صفوى و مســجد جامع مربوط 
به دوره صفويه واقع در بازار شــهر نشــان از قدمت وتاريخ 

دارد. شهرستان  اين  كهن 
وى با اشاره به اينكه آب انبار اسدآباد با سقف تخت يكى از بزرگترين 
آب انبارهاى كشور به شمار مى رود خاطر نشان كرد: اين آب انبار در 
گذشته هاى دور آب شرب منطقه و نيز آب مورد نياز بخش كشاورزى 

شهرستان را تامين كرده است.

جلوگيرى از تضييع حقوق بيت المال 
در مسكن مهر نهاوند

 مسكن مهرشهرهاى برزول، گيان و فيروزان نهاوند تعيين تكليف 
شوند.

معاون فرماندار نهاوند با بيان اين مطلب بر لزوم جلوگيرى از تضييع 
بيت المال تأكيد كرد.

ولى اهللا ســياوش در اولين جلسه شوراى مسكن شهرستان نهاوند، 
گفت: شهرســتان نهاونــد با توجه به شــرايط ويــژه اى كه دارد 
خوشــبختانه در بحث مســاكن مهر ورود خوبى شده است و در 
حاضر بيشتر پروژه هاى مســكن مهر شهرستان در حال استفاده و 

هستند. بهره بردارى 
به گزارش مهر، وى بابيان اينكه ادارات متولى در اين حوزه بايد نهايت 
همراهى و همكارى را باهم داشته باشند، گفت: امروز نبايد بگذاريم 
اين مهم به طول بى انجامد چراكه در شهرستان اقدامات خوبى در اين 

راستا صورت گرفته است.
معــاون فرماندار نهاوند با اشــاره بــه وجود مغايرت هــا در ثبت و 
نظام مهندســى گفت: راه و شهرســازى در حوزه ماده هاى 34 و 35 
نسبت به طرح تفصيلى توجه داشته باشند تا اين مغايرت ها كه موجب 

به تعويق افتادن جشن به اتمام رسيدن پروژه اى مسكن مهر مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه وضعيت مســكن مهر در شــهر نهاوند مطلوب 
اســت، گفت: در حال حاضر مسكن مهر در شهرهاى گيان، فيروزان 
و خصوصاً برزول نيازمند تعيين تكليف شــدن اســت چراكه حقوق 

بيت المال در اين زمينه تضييع خواهد شد.
در ادامه حســين متين رئيس اداره راه و شهرســازى نهاوند با اعالم 
اينكه در حال حاضر از 4 هزار واحد مســكن مهر شهرســتان نهاوند 
99 درصد تحويل متقاضيان شــده است، گفت: در حال حاضر پروژه 
42 واحدى مســكن مهر خانواده معظم شهدا در حال انجام اقدامات 
پايانى محوطه سازى است كه انشاهللا در ايام اهللا دهه فجر به بهره بردارى 

خواهند رسيد.
وى بابيان اينكه شهرستان نهاوند ازلحاظ پيشرفت فيزيكى مسكن هاى 
مهر در استان داراى رتبه برتر است، گفت: متأسفانه در حال حاضر تنها 
مشكلى كه مانع از ثبت و صدور سند براى اين واحدها است مغايرت 
نقشه ســازمان نظام مهندسى با شهردارى است كه اميدواريم اين مهم 

هرچه سريع تر رفع شود

خانه جوانان مالير تجهيز مى شود
 در اين ديدار مسائل و مشكالت 26 سمن فعال در اين شهرستان 
و 23 سمن كه در حال صدور مجوز هستند، مورد بررسى قرار گرفت.

ســخنگوى كميســيون فرهنگى و نماينده مالير در مجلس شوراى 
اسالمى با بيان اين مطلب در ديدار اخير خود با تندگويان معاون امور 
جوانان وزير ورزش و جوانان اظهار كرد: در اين نشســت خواستار 
تجهيز و بازســازى خانه جوانان مالير و مساعدت با سمن هاى اين 

شهرستان شديم. 
حجت االســالم و المســلمين احــد آزاديخواه در گفــت و گو با 
ايسنا،افزود: در اين نشست مقرر شد ،تندگويان در آينده اى نزديك به 
شهرســتان مالير سفر و در برنامه هايى همچون نشست با سمن ها و 

جلسه ستاد ساماندهى امور جوانان شركت كند. 
نماينده مالير در ادامه با بيــان اينكه تبديل وضعيت كارگزاران دفاتر 
مخابرات روســتايى در دست بررسى اســت، گفت: تذكرات الزم به 
وزير ارتباطات مبنــى بر تقاضاى تبديل وضعيــت كارگزاران دفاتر 

مخابرات روستايى داده شده است. 
آزاديخواه افزود: با توجه به رأى ديوان عدالت ادارى به نفع كارگزاران، 
كارگروه بررسى و تدوين قرارداد دائم كارگزاران مخابرات تشكيل و 

موضوع در دست بررسى است. 
وى يادآورشد: با اين تذكر اين اقدام يك گام پيش رفت و با پيگيرى 
مديرعامل شــركت مخابرات كشور و پاســخ وزارتخانه، بزودى اين 
كميته تشكيل و قرارداد آن آماده شده كه با مسئوالن دفاتر كارگزارى 

مخابرات يك قرارداد مستقل بسته شود.

همايش شعر فاطمى در شهرستان بهار 
برگزار خواهد شد

 رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى شهرستان بهار  از برگزارى 
همايش شعر فاطمى در شهر بهار خبر داد.

به گزارش روابط عمومى رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان 
بهار ،فتح ا... ضابطى اظهار كرد: روز چهار شنبه 17 بهمن ماه 97 همايش 
شعر فاطمى با حضور ميهمانان ويژه و شاعران ديگر شهرستانهاى استان 

در بهار برگزار خواهد شد.
ضابطى افزود: هر شاعر با ارائه 3 اثر از خود كه پس از داورى آنها توسط 

داوران شهر بهار مى تواند در اين همايش حضور يابد.
گفتنى است ، همايش شعر فاطمى در ساعت 10 صبح در سالن همايش 
آيت اهللا بهارى اجراء شــود و تمامى شركت كنندگان مى بايست تا 10 
بهمن ماه آثار خود را به اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهر بهار ارائه 

داده دهند.

اجراى طرح غربالگرى سالمت ايرانيان در 
بيمارستان هاى مالير

 با هدف پيشــگيرى اوليه از بيمارى ها، طرح غربالگرى ســالمت 
ايرانيان باالى 30 سال، در محل ترياژ اورژانس بيمارستان امام حسين(ع) 

اجرا شد.
مدير شــبكه بهداشت و درمان شهرســتان مالير با بيان اين مطلب در 
گفت و گو با ايسنا،اظهار كرد : در اين طرح روزانه حدود 50 تا 60 نفر 
مراجعه و مواردى با فشــارخون باال و در محدوده اضافه وزن به مركز 

بهداشت ارجاع داده شدند.
محسن تركاشوند با بيان اينكه مجريان اين طرح سوپر وايزرين آموزش 
همگانى و كارشناس تغذيه بودند، افزود: همچنين بروشورهاى آموزشى 
سبك زندگى سالم، چاقى و فشارخون در بين مراجعه كنندگان توزيع و 

آموزش هاى الزم بصورت حضورى به اين افراد داده شد. 
تركاشوند ادامه داد: طرح غربالگرى سالمت ايرانيان در بيمارستان مهر 
مالير نيز با هدف اندازه گيرى ميزان فشــار خون و مشــخص نمودن 
توده بدنى توســط واحد آموزش همگانى بيمارستان مهر، در درمانگاه 

تخصصى اين مركز درمانى به اجرا درآمد. 
وى افزود: در اين طرح مراجعين از نظر ميزان فشــار خون و شاخص 
توده بدنى مورد معاينه قرار گرفتند و افراد با فشار خون باال براى پيگيرى 
به پزشك اورژانس ارجاع داده شدند،همچنين اطالعات معاينه مراجعين 

به صورت آنالين در سامانه سالمت ايرانيان به ثبت رسيد. 
مدير شبكه بهداشت و درمان مالير در بخش ديگرى از سخنان خود به 
بازديد دكتر كوليوند رئيس اورژانس كشور به همراه چند تن از معاونين 
خود از فوريت هاى پزشكى مالير، اشاره و اظهاركرد: وى در بدو ورود 
در پايگاه شــهرى 2 واقع در خيابان قائم مقامى حضور يافت و پس از 
بازديد از اين پايگاه با حضور در پايگاه خيرســاز شهرى 3 در جريان 

مراحل ساخت اين پايگاه قرار گرفت. 
تركاشــوند با بيان اينكه رئيس اورژانس كشور از باند بالگرد اورژانس 
واقع در بيمارستان امام حسين(ع) بازديد كرد، ادامه داد: با قول مساعد 
دكتر كوليوند مقرر شد به زودى اتوبوس آمبوالنس مالير خريدارى شده 

و در اختيار اورژانس شهرستان قرار بگيرد.

كشف 32 هزار ليتر سوخت قاچاق 
در شهرستان نهاوند

 فرمانده انتظامى استان همدان از كشف 32 هزار ليتر سوخت قاچاق 
در شهرستان نهاوند خبر داد.

به گزارش مهر، بخشــعلى كامرانى صالح گفت: در پى كســب خبرى 
مبنى بر عبور يك دســتگاه كاميون حامل سوخت قاچاق از محورهاى 
مواصالتى شهرســتان نهاوند، بالفاصله بررسى موضوع در دستور كار 
ماموران پليس آگاهى و كاركنان انتظامى پاســگاه گاماسياب شهرستان 
نهاوند قرار گرفت.وى افزود: با انجام تحقيقات و شــگردهاى پليسى، 

كاميون مورد نظر در ورودى شهرستان نهاوند مشاهده و متوقف شد.
كامرانى صالح بيان كرد: طى بازرسى هاى صورت گرفته از اين كاميون، 
32 هزار ليتر نفت سفيد قاچاق كشف و متهم با تشكيل پرونده به مرجع 

قضايى معرفى شد.
فرمانده انتظامى اســتان همدان گفت: پليس با تمام توان و به كارگيرى 
حداكثرى امكانات خود با پديده شــوم قاچاق مبــارزه خواهد كرد و 
شهروندان نيز مى توانند اخبار و اطالعات خود را در زمينه قاچاق كاال 

با شماره تلفن 110 به پليس گزارش دهند.

كشف 12 تن چوب قاچاق در مالير
 فرمانده انتظامى شهرســتان مالير از كشف 12 تن چوب قاچاق در 

اين شهرستان خبر داد.
داود على بخشــى در گفتگو با مهر اظهارداشت: ماموران پليس آگاهى 
شهرســتان مالير حين كنترل محورهاى مواصالتى منتهى به شهرستان 
مالير به يك دستگاه خودروى كشنده به رانندگى يك نفر كه حامل بار 

چوب بود مشكوك و آن را متوقف كردند.
وى افزود: طى بررســى هاى صورت گرفته مشخص شد اين كاميون 
12 هــزار كيلوگرم چوپ آكاليپتوس قاچاق و فاقد مجوز منابع طبيعى 

را حمل مى كند.
على بخشــى با بيان اينكه ارزش تقريبى كاالى قاچاق كشف شده بر 
اساس نظر كارشناسان يك ميليارد ريال برآورد شده است، گفت: يك 

متهم در اين خصوص تحويل مرجع قضايى شد.
فرمانده انتظامى مالير تصريح كــرد: همچنين در ماموريت ديگرى با 
اعزام گشت هاى هدفمند، 3 دستگاه موتورسيكلت مسروقه نيز در نقاط 
مختلف شهرستان مالير كشف شد.وى در ادامه افزود: ارزش تقريبى اين 
3دستگاه موتورسيكلت، 750 ميليون ريال برآورد شده و يك سارق و 2

مالخر نيز در اين خصوص دستگير شدند.

 مالير-سحر يوســفى-خبرنگار همدان 
پيام: ازدواج سنت خداست كه در دين مبين 
اسالم به آن تأكيد فراوانى شده اما متأسفانه 
با شرايط اقتصادى حاكم بر جامعه و گرانى 
تعداد جوانانى كه قادر به تشــكيل زندگى 

باشند كمتر از گذشته شده است.
يكــى از تمهيــدات دولت در تســهيل امر 
ازدواج تســهيالتى است كه به زوجين ارائه 
مى دهد هرچند كمك كننده اســت اما كافى 
نيســت مخصوصا براى خانواده هايى كه از 
لحاظ اقتصادى در ســطح پايينى قرار دارند. 
مشكالت زيادى سر راه جوانان قرار دارد و 
باعث مى شــود از امر ازدواج سر باز زنند يا 
تا بهتر شدن شرايط ماليشان آن را به تعويق 

بيندازند. 
بى شــمارى  اجتماعى  تبعات  موضوع  اين 
براى جامعه بــه بار مى آورد و اهتمام ويژه 
مســئولين ذيربط را در اين زمينه مى طلبد. 
در اين بين افرادى عالقه مند به گره گشايى 
مشــكالت جوانان هســتند كه خالصانه و 
بــدون هيــچ چشم داشــتى در اين عرصه 
فعاليت مى كنند. سمن ياوران زندگى نو در 
مالير ازجمله ســازمان هاى تأثيرگذار اين 

مهم است.
رئيس اداره ورزش و جوانان مالير با اشاره به 
اينكه خانم خلجى بارها به عنوان جوان نمونه 
سمن  گفت:  شده اند  ماليرمعرفى  شهرستان 
يــاوران زندگى نو از فعال ترين ســمن هاى 

استان در زمينه ازدواج و سالمت است.
مهدى رضايى بابيان اينكــه براى اولين بار 
ازدواج آســان به معناى واقعى باهمت اين 
ســمن در مالير انجام گرفته گفت: سازمان 
مردم نهــاد زندگى نو با دبيرى فهيمه خلجى 
در 6 حــوزه ازدواج ،درمان،آســيب هــاى 
اجتماعى،خانواده هاى آســيب ديده از مواد 
مخدر ،ايتام،ســاخت وتجهيز منازل آسيب 

ديده فعاليت مى كند.
فهيمه خلجى دبير ســمن ياوران زندگى نو 
و سفير سالمت 4 موسســه خيريه ، جوان 
دهه هفتادى فعال و خوشنام ماليرى است 
كه از بچگى شــاهد اقدامات خير خواهانه 
مــادرش در كمك به همنوع بــوده و اين 
موضوع مشــوق خوبى بــراى فعاليتش در 
ايــن زمينه شــده اســت. وى همچنين از 
هنرمندان خوش ذوق صنايع دستى شهرستان 
ماليراســت كه در زمينــه گليم بافى وتوليد 
كيف هاى گليمى فعاليــت دارد. به منظور 
آشنايى بيشتر با فعاليت هاى چشمگير اين 
سمن در زمينه ازدواج آسان با فهيمه خلجى 
به عنوان دبير ســمن يــاوران زندگى نو به 

صحبت نشستيم.

دبير سمن ياوران زندگى نو با اشاره به اينكه 
از ســال 94 به عنوان سفير مهربانى شروع به 
فعاليت كرده است گفت: بطور كامال اتفاقى 
با آقاى ياسر روزبهانى مسئول امور جوانان 
مالير آشنا شدم واين موضوع زمينه ساز ثبت 
رسمى سمن در سال 96 توسط اداره ورزش 

و جوانان مالير شد .
اداره  در  مــا  ســازمان 
ورزش مســتقر است و 
رئيس  حمايت هــاى  از 
اداره ورزش و جوانــان 
و مســئول امور جوانان 

مالير برخوردار است.
اظهار  خلجــى  فهيمــه 
كرد: امروزه شــاهد اين 
هستيم كه جوانان بعد از 
ازدواج كردن با مشكالت 
روبرو  فراوانى  اقتصادى 
آنكه  به جاى  و  مى شوند 
آرامــش بگيرنــد حتى 
آرامــش دوران مجردى 
خــود را نيز از دســت 

مى دهند. 
وى با اشــاره به تالش هــاى زيادى كه 
توسط اين سمن صورت به منظور ترويج 
و تســهيل ازدواج جوانان صورت گرفته 
،ادامــه داد: با 100 مركــزى كه به نوعى 
مربوط به ازدواج جوانان مى شود قرارداد 
همــكارى منعقد كرديم وايــن مراكز كه 
به عنوان خيرين ازدواج به حساب مى آيند 
جهت تســهيل ازدواج به زوجينى كه از 
مركز ما معرفى نامه داشته باشد تخفيفات 

ويژه ارائــه مى دهند و از هزينه هاى آن ها  
تقريبا تا 10 ميليون تومان كاسته مى شود.
وى بابيان اينكه هدف ســازمان درآمد زايى 
نيست اظهار كرد: هر زوج با پرداخت 100
هــزار تومان در اين مركــز ثبت نام مى كند 
و مبالــغ دريافتى صــرف هزينه هاى جارى 
ازجمله هزينه چاپ مى شــود و همچنين از 
نيز  مبلغ  همين  نيازمندان 

گرفته نمى شود.
خلجى بــا تأكيد بر اينكه 
اين خدمات به كليه اقشار 
مى گيرد  تعلــق  جامعــه 
بيان كــرد: كليه خدمات 
ازدواج از صفرتــا صــد 
مراسم  برگزارى  شــامل 
جهيزيــه  عقد،تاميــن 
،آتليه ،طالفروشــى،تاالر، 
ه  يشــگا ا ر آ گل فروشى،
شــامل  ...را  و  ،مــزون 

مى شود.
وى همچنيــن به تفاوت 
خدماتى كــه به زوج هاى 
كم توان مالى ارائه مى شود اشاره و عنوان كرد: 
تهيه جهيزيه و لباس و تور عروس رايگان و 
ساير خدمات ويژه ازجمله اقدامات ما براى 

آن هاست .
چندى پيــش 3 كاروان جهيزيه به مبلغ 35

ميليون تومــان تهيه و به دســت نيازمندان 
رسانديم و توانسته ايم تا به امروز مبلغ 100

ميليون تومانــى براى تهيه جهيزيه نيازمندان 
جمع آورى كنيم.

خانم خلجى عــالوه به فعاليــت در زمينه 

ازدواج آســان در حوزه ســالمت نيز بسيار 
كارگشا مى باشــند. وى از معتمدين خيرين 
حوزه درمان و پزشكى مالير بشمار مى آيند 
و با 50 پزشــك فوق تخصص ،متخصص 
،جراح ،آزمايشگاه ،سونوگرافى،عينك سازى 

،دندان سازى و...قرارداد بسته است .
او از خانــواده هايى كه به ســازمان مراجعه 
مى كنند بازديد به عمل مى آورد و در صورت 
ثابت شدن اينكه  بطور واقعى نيازمند هستند، 
معرفى نامه برايشــان صادر مى كند تا تحت 
پوشــش خدمات رايگان ايــن خيرين قرار 

گيرند .
خلجى گفت: هدفم از خدمت  در حوزه 
ســالمت براى نيازمندان اين اســت كه 
آن ها عــالوه بر رنــج و درد  فقر ،درد 
بيمارى نداشــته باشند. دبير سمن ياوران 
زندگــى نو ضمن تشــكر از رئيس اداره 
جوانان  امور  مسئول  و  جوانان  و  ورزش 
مالير اظهار كرد: اگر مساعدت هاى اين 
افراد نبود هيچ سمنى در مالير ثبت نمى 
شــد و اين همه فعاليت مثمر ثمر شكل 

گرفت  نمى 
خلجى همچنين از كمك هاى خيرين تهرانى 
وماليرى تشــكر و قدردانــى كرد و گفت: 
انتظار داريم خيرين ماليــرى در اين زمينه 
حمايت وپشتيبانى بيشترى از ما داشته باشند.
گفتنى است در كنار ســمن ياوران زندگى 
نو  ،29  ســمن ديگر در حــل امور جوانان 
شهرســتان مالير در حال فعاليت هستند كه 
هر كدام به نوبه خود نمونه بارزى از جوانان 
ايرانى اســالمى و متعصب شهرستان مالير 

محسوب مى گردند.

خيرين ماليرى از سمن ها پشتيبانى كنند

دانش بنيان  شــركت هاي  گذشته  سال   
اســتان همدان 156 ميليارد تومان فروش 
داخلــي و 1,5 ميليــون دالر صــادرات 

داشته اند.
سرپرســت فرمانداري همدان با بيان اين 
مطلب در ستاد اقتصاد مقاومتي شهرستان 
همدان با اشاره به نزديك شدن به چهلمين 
سالگرد پيروزي انقالب اسالمي اظهار كرد: 
استان همدان در كشور و شهرستان همدان 
در اســتان در رابطه با مقاوم سازي اقتصاد 
بيش از ظرفيت موجود نســبت به ســاير 

استان ها پيش رفته است.
بــه گزارش روابــط عمومــى فرماندارى 
همدان ،حســين افشــاري با اشاره به ماده 

6 حمايــت از حقــوق مصرف كننده ادامه 
داد: ماده 6 حقــوق مصرف كننده يك نوع 
استانداردســازي ارائه خدمــات به ارباب 

رجوع است.
سرپرســت فرمانداري همدان از مديران 
جلسه  خواســت  اجرايي  دســتگاه هاي 
ويژه اي براي رعايت اســتاندارد اين ماده 
براســاس فرم هاي موجــود برگزار كنند 
و در ادامــه بيان كرد: هر دســتگاهي كه 
براســاس قانون ماموريتي بــر عهده آن 
گذاشته شــده و از منابع عمومي دولت 
اســتفاده مي كند، مشــمول ايــن قانون 

مي شود.
وي با اشاره به اينكه امروز دو كميته علم و 

فناوري و عمران و انرژي گزارش هاي خود 
را ارائه دادند افزود: اقتصاد دانش بنيان يكي 
از اهداف اقتصاد مقاومتــي و مورد تاكيد 
مقام معظم رهبري اســت كه كميته علم و 
فناوري براي دانش بنيان كردن اقتصاد بسيار 

تالش كرده است.
افشــاري با اشــاره به اينكه شركت هاي 
دانش بنيان فروش خوبي داشــتند تصريح 
كرد: سال گذشته شــركت هاي دانش بنيان 
اســتان همدان 156 ميليارد تومان فروش 
داخلي و 1,5 ميليون دالر صادرات داشتند.

وي در ادامــه به كميته عمــران و انرژي 
اشــاره كرد و افزود: برخي از اقداماتي كه 
در راستاي مقاوم ســازي اقتصاد در استان 

انجام شــده براي نخســتين بار بوده كه به 
عنوان نمونه مي توان به خط انتقال پســاب 

به نيروگاه شهيدمفتح اشاره كرد.
سرپرســت فرمانــداري همدان با اشــاره 
به اينكه اســتان همدان در حوزه نيروگاه 
خورشــيدي به پايلوت كشور تبديل شده 
است افزود: در حوزه سالمت نيز اقدامات 
بزرگــي انجام شــده و اكنــون كمترين 
وابســتگي را در اين حوزه بــه خارج از 

كشور داريم.
افشارى با بيان اينكه چهار روستاي سرخ آب، 
كنجينه، يكانه و سنگستان مشكل كيفيت و 
كميت آب داشــتند ياد آور شد: مشكل اين 

چهار روستا در 10 روز گذشته حل شد.

شيوه هاى نوين 
آبيارى در راستاى 
توسعه كشاورزى 
نهاوند

 فرماندار نهاوند بر لزوم بكارگيرى شيوه 
هاى نوين آبيارى كشــاورزى در شهرستان 
نهاونــد تاكيد كــرد و از مســئوالن جهاد 

كشاورزى خواست به اين مهم توجه كنند.
مــراد ناصرى بــا حضور در جمــع اهالى 
روســتاهاى چنارى و عســگر آباد از توابع 
بخش زرين دشــت نهاونــد از نزديك با 
اعضاى شورا و مردم اين روستاها به گفتگو 

نشست.
بــه گزارش مهــر، وى در اين نشســت با 
مثبت ارزيابى كردن اقدامات انجام شده در 
روستاهاى شهرستان نهاوند نسبت به دوران 
قبل از انقالب، گفت: خوشــبختانه در حال 
حاضر در بيشتر روستاهاى شهرستان نهاوند 

خدمات در حال ارائه شدن است.
فرماندار نهاوند با تاكيد بر اينكه پيشــرفت 
هاى حاصل شــده نشــان از همبستگى و 
وحــدت رويه اهالى روســتا و مســئوالن 
شهرستان دارد، اظهار كرد: امروز روستاهاى 
چنارى و عســگر آباد كه در مجموع داراى 
بيش از 600 هكتار زمين كشاورزى مستعد 
هستند زمينه بسيار مناسبى براى اشتغال زايى 

دارند.

وى با تاكيد بر اينكه كشاورزان با بروزرسانى 
سيســتم آبيارى زمين هاى كشاورزى خود 
مــى توانند موجب افزايــش راندمان توليد 
محصوالت شــوند، گفت: طى سفر معاون 
وزير جهاد كشــاورزى به شهرستان نهاوند 
وى آمادگــى خود را بــراى كمك ويژه به 
شهرستان نهاوند با توجه به پتانسيل موجود 

اعالم كرد.
ناصرى با اشــاره به اينكــه در طرح جديد 
آبرســانى به زمين ها؛ كشــاورزان تنها 15
درصد از هزينه هاى بروزرســانى سيســتم 
آبيارى خــود را پرداخت مــى كنند و 85

درصد باقى مانــده را دولت تامين مى كند، 
گفت: متاســفانه آبيارى غرق آبى از بدترين 
نوع آبيارى هاست كه بايد در راستاى حفظ 

منابع به اين مهم توجه ويژه داشت.
وى افزود: دســتگاه هاى خدمات رســان 
بايد پيگير رفع مشــكالت حوزه هاى آب 
آشــاميدنى، تلفــن و اينترنت، بهداشــت، 

كشاورزى و راه ها روستا باشند.
فرمانــدار نهاوند با تاكيد بــر اين كه طى 8

ماه گذشــته بيش از 217 مصوبه با حضور 
در روستاها در راستاى توسعه متوازن تنظيم 
شده اســت، گفت: تاكنون بيش از نيمى از 
مصوبات كه در توان دستگاه هاى خدمات 
رسان آب، برق، گاز و بنياد مسكن شهرستان 
بوده انجام شــده و مابقى نيز پس از تامين 
اعتبار از محل اعتبارات ســال آينده و طى 
شش ماه نخست سال 98 به بهره بردارى و 

افتتاح خواهند رسيد.

صادرات 1/5 ميليون دالري شركت هاي دانش بنيان همدان

فهيمــه خلجى دبير ســمن 
يــاوران زندگى نو و ســفير 
ســالمت 4 موسسه خيريه ، 
و  فعال  هفتــادى  دهه  جوان 
از  كه  است  ماليرى  خوشنام 
خير  اقدامات  شــاهد  بچگى 
به  كمك  در  مادرش  خواهانه 
موضوع  اين  و  بــوده  همنوع 
فعاليتش  براى  خوبى  مشوق 

در اين زمينه شده است
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فرهنگ ايثار و شهادت، كشور را از بحران ها 
نجات داده است

 در دوران دفاع مقدس با وجود مشكالت اقتصادى و مسائل متعدد، 
شــهدا و ايثارگران با از خودگذشــتگى و ايثار كارى بزرگ كرده اند، 
امروز نيز اگر مى خواهيم از مشكالت عبور كنيم بايد به فرهنگ ايثار 

و شهادت مردم اتكا داشته باشيم.
به گزارش فارس، اســحاق جهانگيرى در دومين جلسه شوراى عالى 
ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت گفت: اين يك واقعيت است 
كه هر چقدر مسئوالن در جهت تعالى فرهنگ ايثار و شهادت خدمت 
كنند و ايثارگران را تكريم نمايند در پيشرفت كشور موفق تر خواهيم 

بود. 
معاون اول رئيس جمهور گفت: دولت در برنامه ريزى ها و سياست 
گذارى هاى خود تالش كرده اســت تا بتواند بيشترين خدمت را به 
خانواده هاى شهدا، آزادگان و جانبازان و ايثارگران كشور ارائه كند به 
طوريكه ظرف 5 سال گذشته بودجه خدمات درمانى به اين بخش از 

جامعه بيش از ده برابر شده است. 
ــى  ــده اى در محل ــه ع ــود ك ــور ش ــد تص ــت: نباي ــرى گف جهانگي
بــراى تصميــم گيــرى نشســته انــد كــه ايــن موضــوع برايشــان فاقــد 

اهميــت اســت. 
وى گفت: حضــور مردم و نقش آنها در برگزارى همايش ها، كنگره 
ها و يادواره هاى مربوط به شهدا و ايثارگران چشمگير و قابل تقدير 
است و بايد ضمن آسيب شناسى و پرهيز از دولتى شدن برنامه ها در 

جهت تشويق و حمايت از آنها گام برداشت. 

هزينه هاى تبليغات با استانى شدن 
انتخابات افزايش پيدا مى كند

 استانى شدن انتخابات تير خالصى به نظام مردم ساالرى دينى مى 
زند چرا كه اميد مردم به خانه ملت است و اگر آنان با ديدار با وزير، 
فرماندار و يا بخشــدار نااميد شوند با نمايندگان جهت حل مشكالت 
شان مالقات مى كنند اما با استانى شدن انتخابات توجه نمايندگان به 

حوزه انتخابيه شان كاهش پيدا مى كند.
به گزارش مهر، عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس گفت:قطعا 
وظيفه ذاتى نمايندگان اين اســت كه قانون گذارى كالن و ملى را در 
ســرلوحه كار خود قرار دهند اما راهكار آن اســتانى شدن انتخابات 

نيست.
محمد جواد ابطحى تصريح كرد: ما بايد با تغيير قانون اساســى يا به 
ســمت دو مجلسى شــدن حركت كنيم يا آنكه اختيارات بيشترى به 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا دهيم و شوراها نقش فعلى نمايندگان 

در حوزه انتخابيه را انجام دهند.
وى افزود: از نتايج استانى شدن انتخابات اين است كه يا پولدارها 
وارد عرصه انتخابات مى شــوند يا كانديداى انتخابات براى كسب 
هزينه هاى انتخابات خود به ســراغ افراد ســرمايه دار مى روند و 
در نتيجه به نوعى وامدار آنان مى شــوند كه اين نتايج بسيار بدى 

براى كشور دارد.
ابطحــى تاكيدكرد: برخى از نمايندگان به دليــل مرارت هايى كه در 
حوزه انتخابيه خود دارند به دنبال استانى شدن انتخابات هستند اما اين 
در حالى اســت كه اين مشكل به وعده هاى مكرر خودشان در زمان 
انتخابــات برمى گردد اما در تحقق آن وعــده ها مانده اند و به دنبال 

تغيير قانون انتخابات هستند.

دولت مكلف به ساماندهى حقوق مديران شد

 اعضاى اين كميسيون دولت را مكلف كردند در سال آينده حداكثر 
طــى يك ماه حقــوق مديران عامل و اعضاى هيأت مديره شــركت 
هاى دولتى و شركت هاى وابســته به نهادهاى عمومى غيردولتى را 

ساماندهى كند.
به گزارش ايرنا، سخنگوى كميسيون تلفيق مجلس در نشست خبرى 
مصوبات جلســه ديروز كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 1398 كل 

كشور را تشريح كرد.
محمد مهدى مفتح اظهارداشــت: طبق مصوبه كميسيون تلفيق دولت 
مكلف شد ظرف حداكثر يك ماه نسبت به ساماندهى حقوق مديران 
عامل و اعضاى هيأت مديره موظف و غيرموظف شركت هاى دولتى 
و شركت هاى وابسته به نهادهاى عمومى غيردولتى اقدام كند و آن را 

در سه سطح ابالغ كند.
وى يادآور شد: اين شركت ها موظف هستند حقوق ها را بر اين مبنا 

تنظيم و پرداخت كنند.
مفتح ادامه داد: اعضاى اين كميســيون در مصوبه ديگرى وزارتخانه 
هاى علوم و بهداشــت را مكلف كردند شرايط الزم را براى شركت 
پارك هاى علم و فناورى و مراكز رشد در نمايشگاه هاى بين المللى 

براى عرضه توانمندى هاى آنها ايجاد كنند.
وى اظهار داشت: نمايندگان در مصوبه ديگر در رابطه با ايجاد ضمانت 
براى بازگشــت ارز واحدهايى كه مكلف بــه بازگرداندن ارز ببعد از 
صادرات هســتند، تصويب كردند اگر آنهــا در موعد مقر ر ارز را بر 
نگرداندند به ازاى هر ماه تاخير دو درصد به مبلغ اضافه شــود و اگر 
اعاده ارز بيش از يك سال طول بكشد، مصداق خيانت در امانت تلقى 

مى شود و مجازات متناسب انجام خواهد شد.

ليست كمك هاى رياست جمهورى به افراد 
حقيقى و حقوقى منتشر شود

 آقاى روحانى خوب اســت درباره رديف بودجه اى كه در اختيار 
شــما براى كمك به افراد حقيقى و حقوقى وجود دارد شفاف سازى 

كنيد و ليست اين افراد را منتشر كنيد.
به گزارش مهر، عضو فراكســيون نمايندگان واليى مجلس در جلسه 
ديروز مجلس شوراى اسالمى گفت: آقاى رئيس جمهور! گفته بوديد 
بودجه بايد شفاف شود پس درباره بودجه شركت هاى دولتى كه بالغ 

بر يك تريليون و 200 هزار ميليارد تومان است، شفاف سازى كنيد.
عليرضا سليمى ادامه داد: آقاى روحانى خوب است درباره رديف بودجه 
اى كه در اختيار شما براى كمك به افراد حقيقى و حقوقى وجود دارد 
شفاف سازى كنيد و ليســت اين افراد را منتشر كنيد تا مردم بدانند به 
چه كســى و چه مقدار كمك كرده ايد.وى اظهار داشــت: متاسفانه در 
واگذارى ها به جاى خصوصى ســازى اختصاصى كارى مى شــود و 
سوال اين اســت چرا شركت ها به افراد خاص و بدون اهليت واگذار 
شده است!سليمى تاكيد كرد: ديوان محاسبات بايد گزارشى درباره مابه 

التفاوت قيمت ارز به مجلس شوراى اسالمى ارائه دهد.

مسائل كشور را معطل وعده هاى اروپا 
نكنيم

 از دولت مى خواهم كه مســائل كشــور را معطــل وعده هاى 
اروپايــى ها نكند، چرا كه آنها كوچكتريــن هزينه اى براى برجام 

نمى كنند.
به گزارش مهر، نماينده مردم بيرجند در مجلس در جلسه علنى ديروز 
مجلس شوراى اســالمى گفت: در وهله اول الزم است از سفر وزير 
امور خارجه به كشــور عراق تشــكر كنم و اميدوارم چنين سفرها و 

رايزنى هايى افزايش يابد.
ســيد محمد باقر عبادى تاكيد كرد: از دولت مى خواهم كه مســائل 
كشور را معطل وعده هاى اروپايى ها نكند، چرا كه اروپا كوچكترين 
هزينه اى بــراى برجام نمى كند و بهانه هــاى واهى براى تأخير در 

اجراى SPV مى آورد.

همدلى اركان نظام براى دور كردن تهديدها 
ضرورى است

 اعضاى شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان بر ضرورت همدلى همه 
اركان نظام براى دور كردن تهديدها از كشور، تالش براى تقويت وحدت ملى 

و كاهش فشارهاى اقتصادى تاكيد كردند.
به گزارش ايرنا، هفتمين جلسه دور جديد شوراى عالى سياست گذارى اصالح 

طلبان با حضور اكثريت اعضا برگزار شد.
اعضاى اين شــورا با ابراز نگرانى نســبت به فشــارهاى اقتصادى بر مردم بر 

ضرورت كاهش اين فشارها تاكيد كردند.
در اين جلســه همچنين ضمن بررسى و مرور مهم ترين تحوالت روز كشور و 
مسائل بين الملل بر ضرورت همدلى همه اركان نظام براى دور كردن تهديدها 

از كشور و تالش براى تقويت وحدت ملى تاكيد كردند.

مجلس با كليات طرح ساماندهى صنعت خودرو 
موافقت كرد

ــورت  ــه در ص ــد ك ــى راى دادن ــات طرح ــه كلي ــس ب ــدگان مجل  نماين
تصويــب نهايــى آن، وزارت صنعــت بــا همــكارى وزارتخانــه هــاى ارتباطات 
ــاورى نويــن در صنعــت  ــه تدويــن ســند راهبــردى فن و راه و شهرســازى ب
خودروســازى از جملــه خودروهــاى برقــى و هيبريــدى در مــدت دو ســال 

مكلــف مــى شــود.
ــه  ــس ب ــروز مجل ــه دي ــه جلس ــدگان در ادام ــا، نماين ــزارش ايرن ــه گ ب
ــودرو  ــت خ ــاماندهى صنع ــى س ــك فوريت ــرح ي ــات ط ــى كلي بررس
ــق،  ــا 104 راى مواف ــد و آن را ب ــودرو) پرداختن ــازار خ ــاماندهى ب (س
ــر  ــده حاض ــوع 206 نماين ــع از مجم ــف و 10 راى ممتن 67 راى مخال

ــد. ــب كردن تصوي

دبيركل سازمان ملل نگران وضع تحريم ها 
عليه ايران است

 دبيركل سازمان ملل عميقا نگران تصميم آمريكا در خروج از برجام و وضع 
تحريم ها عليه ايران است.

به گزارش ايرنا، رئيس مركز اطالعات ســازمان ملل متحد در تهران  افزود: آقاى 
«گوترش» بيان داشــته براساس گزارش هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى، ايران 
هيچ  گونه انحرافى در فعاليت هاى خود نداشته است و بر اين اساس ديگر اعضاى 
برجام از توافق هسته اى حمايت مى كنند.ماريا دوتسنكو گفت: سازمان ملل متحد 
به همراه دولت به منظور كاهش اثرات تحريم ها براى تدارك بسته كمك رسانى 
به اقشارآسيب پذيرترهمكارى مى نمايد.مجاهدين خلق (منافقين) طى چهار دهه 
گذشته حدود 17 هزار ايرانى را ترور كرده و در ترور تعداد زيادى از دانشمندان 

و نخبگان علمى و نظامى جمهورى اسالمى همكارى داشته اند.

 مبارزه با خواست عمومى مردم نه درست 
است، نه قانونى و نه مشروع، ما نمى توانيم با 

خواست عمومى مردم مبارزه كنيم.
حجت االســالم و المسلمين حسن روحانى 
ديروز در نشســت وزير ، معاونان و مديران 
ارشد وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات 
با گراميداشــت چهلمين ســالگرد پيروزى 
انقالب اسالمى اظهار داشــت: ما فكر مى 
كنيم يك اختياراتى از آســمان داريم كه مى 
توانيم بر زمينيــان هر فرمانى را صادر كنيم، 
چنين موردى وجــود ندارد.به گزارش ايرنا، 
رئيس جمهورى گفت: شــناخت درست و 
فرهنگ سازى، تنها راه مديريت و پيشگيرى 
از مشكالت فناورى اســت.وى گفت: اين 
فناورى ارتباط بود كه توانست پيام انقالب 

را خيلى راحت تر و سريع تر به مردم برساند.
 بايد از ابزارهاى رســانه اى درست 

استفاده كنيم
روحانى گفت: يك عده نيز فكر مى كنند در اين 
فضا بايد هر كارى، هر شايعه و دروغى و تهمتى 
را براى منافع شــخصى، گروهى و حزبى خود 
انجام بدهند.رئيس جمهــورى ادامه داد: وقتى 
اســتفاده از اين ابزار مانند تلويزيون براى افراد 
عادى شود، فقط برنامه هاى الزم و مورد عالقه 

را انتخاب و استفاده مى كند.
 در جهان شبكه اى، درخت ممنوعه 

نسازيم
روحانى گفت: چرا تلفن همراه را از همان روز 
اول كه دست افراد مى دهند درخت ممنوعه و 
محدوديت و ممنوعيت ايجاد مى كنند، جوان 
كنجكاو مى شــود كه چه چيزى در اين برنامه 
وجود دارد كه نبايد ببينيم؛ در جهان شبكه اى، 
درخت ممنوعه نسازيم، بلكه بايد فرهنگ سازى 
كنيم.وى تاكيد كرد: نه مســدود كردن و نه رها 
كردن اين فضا ما را به مقصد نمى رساند؛ بايد 
سواد رسانه اى جامعه، نوجوانان و جوانان خود 

را بايد افزايش دهيم.
 فضاى مجازى هم دچار تورم است

وى تاكيــد كرد: اگر جناح هــا و جريان هاى 
كشــور هر كدام يك راديو و رســانه داشتند و 
نيمى از حرف هاى خود را به صورت رسمى و 
با شناسنامه در رسانه هاى خود مى زدند؛ معلوم 
بود چه كسى چه چير مى گويد و طرفدار كدام 

جريان و حزب است.
رئيس جمهورى افزود: انحصار در هيچ پديده 
اى، چه در رسانه و چه در فناورى، مفيد نخواهد 

بود و جواب نمى دهد.
 دولت اجازه نمــى دهد وقت و عمر 

مردم تلف شود
رئيس جمهورى گفت: اطالع داريم كه عايدى 
مالى حاصل از اين تبليغات زياد و گذشــتن از 
آن سخت اســت اما دولت و همچنين وزارت 
ارتباطات نبايــد اجازه دهند وقت و عمر مردم 
تلف شود.روحانى خاطرنشــان كرد: در اروپا 
براى تلفن هــاى همراه مردم به صورت مداوم 
پيام ارســال نمى شــود؛ ممكن است شخصى 
منتظر يك تماس فورى باشد و با اين پيام هاى 
تبليغاتى اعصاب او آسيب ديده و وقت او تلف 

شود.
 فناورى اطالعــات پايه اصلى براى 

اقتصاد است
رئيس قوه مجريه در بخش ديگرى از ســخنان 
خود گفت: اســتفاده درست و صحيح از ابزار 
رسانه و تلفن همراه مهم است.؛ در شرايط امروز 
جامعه ما IT و ICT بسيار مهم است و بخش 
بزرگى از اقتصاد ما به اين فناورى وابسته و اين 

فناورى يك پايه اصلى براى اقتصاد ما است.
 فضاى مجازى براى شفافيت و مبارزه 

با فساد اثربخش است
روحانــى تصريح كرد: فضاى مجازى در وهله 
اول زيربناى بسيارى از حركت هاى اقتصادى، 
توسعه اى و توانمند ساز است و در وهله دوم 
در سراسر كشور عدالت اجتماعى و اقتصادى به 
وجود مى آورد و اثر ســوم اين فضا شفافيت و 

مبارزه با فساد است.
طى  طوالنى  راه  ارتباطــات  وزارت   

كرده است
رئيس جمهــورى گفت: از تغيير نام وزارتخانه 
ارتباطات و فناورى اطالعات پيداست كه يك 
راه طوالنى را به دليل تحوالتى كه در تكنولوژى 

به وجودآمده، طى كرده است.
وى اضافه كرد: در راستاى ارتباطات حكومت 
ها با مردم راديو به ميدان آمد؛ يعنى وســيله اى 
كه بتواند صوت را از طريق امواج منتقل كند تا 

مردم بتوانند آن را استماع كنند.
 شهروندان بايد با يك كارت زندگى 

كنيم
رييس جمهورى خاطرنشــان كرد: با فناورى 
اطالعات هر شــخص در 48 ساعت مى تواند 
سرمايه گذارى كند، زمين بخرد، پول واريز كند، 
به نامش ســند زده شــود، به كارخانه سفارش 
دهد، با شــركتى قرارداد ببنــدد و آن قرار داد 
اجرا شود. اين كارى اســت كه 30 سال پيش 
انجام مى گرفت و با آن گزارشى كه آن سال در 
كواالالمپور ديدم فكر كنم امروز 10 سال با 30

قبل آنها فاصله داشته باشيم.
 براى حل مشكالت راه حلى جز دولت 

الكترونيك نمى شناسم
رئيس جمهورى با بيان اينكه "ناچاريم تحولى 
بزرگ در كشور ايجاد كنيم" ، گفت: براى اينكه 
پهناى باند را افزايش دهيم فشارهاى بسيارى بر 
ما وارد شــد؛ دولت براى اينكه مردم به راحتى 
از اين فضا استفاده كنند از آبروى خود سرمايه 

گذارى كرد.
 دوره خانه نشينى زنان گذشته است

روحانى افزود: بايد براى همه شغل ايجاد كنيم، 
آن زمان كه مى گفتيم زنان در خانه باشند گذشته 
است.رئيس جمهورى باتاكيد بر اشتغالزايى براى 
زنان گفت: زنان در برخى بخش ها ســالمت 
بهترى نســبت به مردان دارند؛ به گفته برخى 
از وزيران كهنه كار ما اصال زنى كه فســاد مالى 

داشته باشد در وزارتخانه ها نداشتيم.
 ارتباطات راه كــم هزينه و درآمدزا 

براى ايجاد اشتغال
رئيس جمهورى بيــان كرد: در بعضى از زمينه 
هــاى علمى فاصله ما با برخى كشــورها زياد 
اســت، مثال در ســاخت اتومبيل كه البته مى 
توان گفت كه فاصله هــا را كمتر كرده ايم، و 
يا براى ســاخت هواپيما يا در صنعت فضا كه 
يكى از كارهاى بزرگ و مسئوليت هاى وزارت 

ارتباطات و فناورى است، با دنيا فاصله داريم.
 كاهش مراجعات مردم به ادارات با 

IT توسعه صنعت
روحانى ادامه داد: در بخش IT و ICT به نظر 
مى رســد كه در حال كمتر كــردن اين فاصله 
هستيم؛ امروز خدماتى كه به مردم ارائه مى شود 
در بعضى از زمينه ها تقريبا مشــابه كشورهاى 
پيشــرفته اســت و البته بايــد در زمينه دولت 

الكترنيك بيشتر از اين پيش برويم.
 عده اى همواره با هر پديده جديدى 

مخالفت و مقابله مى كنند
وى توضيح داد: از ســوى ديگــر نيز عده اى 
همواره با هر پديده جديدى مخالفت و مقابله 
مى كنند و ايــن دو خصيصه اجتماعى، عرصه 
ارتباطات و تجهيزات ارتباطاتى را نيز شــامل 
شده و شــاهد هســتيم كه همچنان عده اى با 
پديده هايى جديــد بويژه در زمينه فناورى هاى 

ارتباطى و اطالعاتى مخالفت مى كنند.
 فضاى مجازى را از زندگى مردم جدا 

كرد
روحانى گفت: امروز زندگى همه مردم جهان در 
بستر فضاى مجازى شكل و شيوه جديدى يافته 
كه دائم نيز در حال تغيير و تكامل است؛ تغيير 

و تحول عرصه فضاى مجازى با زندگى مردم 
عجين شده و ديگر نمى شود فضاى مجازى را از 
زندگى مردم جدا كرد. ديگر اين امر قابل تحقق 
نيســت كه حاكميت از مردم بخواهد به عنوان 
مثال موبايل را به خاطر برخى آسيب هايش كنار 

بگذارند.
 نمى توان با خواســت عمومى مردم 

مبارزه كرد
رئيس جمهورى با بيان اينكه مبارزه با خواست 

عموم مردم، شرعى و قانونى نيست، اضافه كرد: 
برخى فكر مى كنند اختياراتى از آســمان دارند 
تا بــر زمينى ها هر فرمانى كه مى خواهند صادر 
كنند، اما خداوند به پيامبر خاتم (ص) نيز تأكيد 
كرد كه تو وكيل مردم نيستى و فقط مأمور ابالغ 
پيام هستى و مردم در پذيرش يا رد آن ، مختار 
هستند. نمى توان با خواست عمومى مردم مبارزه 
كرد و اين كار نه شــدنى و نه مشروع و قانونى 

خواهد بود.

 روحانى :

مبارزه با خواست عمومى
 مشروع و قانونى نيست

بيستمينبيستمين  
حضورمركز چاپ و بسته بندي همدان(همدان ليبل) حضورمركز چاپ و بسته بندي همدان(همدان ليبل) 

در نمايشگاه هاي ملي و بين الملليدر نمايشگاه هاي ملي و بين المللي
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خبـر

با جلوگيرى از فرار مالياتى 
تا   6500 بين  پزشكان، 
به  تومان  ميليارد   8000
افزوده  كشور  درآمدهاى 
واقع4  در  كه  مى شــود 
برابــر بودجه اى اســت 
كه دولت  بــراى اجراى 
حقوق  همسان ســازى 
نظر  در  بازنشســتگان 

گرفته است

متمركز  اطالعــات  اگر 
مالى وجود نداشته باشد، 
يا  مالياتى  قوانين  اِعمال 
هر قانون اقتصادى ديگر 
در  ما  مى شــود؛  سخت 
حال حاضــر اين تمركز 
اين  شــايد  و  نداريم  را 
فقــدان، از همه نواقص 

ديگر مهم تر باشد

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نوش

خبـر

تكليف قطعى جريمه ريالى سربازى 
براى سال آينده مشخص شد

 رئيس اداره سرمايه انسانى سرباز ستاد كل نيروهاى مسلح، تاكيد كرد كه در هماهنگى 
با مجلس شوراى اسالمى، اجراى طرح جريمه  ريالى در سال آينده قطعا متوقف خواهد 
شد.موسى كمالى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: طبق آخرين هماهنگى ها و با توجه به 
نظرات كارشناســان ستاد كل نيروهاى مسلح اجراى طرح جريمه ريالى سربازى در سال 
آينده ادامه نخواهد داشت و امسال آخرين زمان اجراى اين طرح است.كمالى افزود: پس از 
اين هر آنچه كه تحت عنوان گمانه زنى درباره  احتمال بازگشت طرح جريمه ريالى سربازى 
به قانون بودجه 98 مطرح شود نادرست است و به هيچ عنوان همانطور كه پيش از اين نيز 

گفته شده بود احتمال بازگشت اين قانون وجود ندارد.

880 هزار نفر از تسهيالت وام ازدواج استفاده كردند
 از ابتداى امسال تاكنون 880 هزار نفر از تسهيالت وام ازدواج بهره مند شده اند.

وزير ورزش و جوانان گفت: 158هزار نفر در نوبت دريافت وام ازدواج هســتند و با 
توجه به آمار ارائه شــده بيش از يك ميليون نفر تا پايان امســال از تسهيالت ازدواج 

آسان بهره مند خواهند شد.
به گزارش ايرنا، مسعود ســلطانى فر، اظهار كرد: ازدواج سفيد يكى از ناهنجارى هاى 
اجتماعى است كه دستگاه هاى اجرايى بايد به طور جدى نسبت به اين آسيب اجتماعى 
ورود كنند.وزيــر ورزش و جوانان گفت: براى ســاماندهى ايــن امر و جلوگيرى از 
انحرافات بعدى و بى بند و بارى هايى كه در بلندمدت پيامد آن خواهد بود بايد جامعه 

را به نحو مطلوب آگاه كرد تا ايم معضل در جامعه فراگير نشود.

تعداد ايتام تحت پوشش به نصف كاهش يافته است
 رئيس كميته امداد امام خمينى (ره) با بيان اينكه تعداد ايتام 25 ســال قبل دو برابر 
االن بوده اســت، گفت: آمارها نشان مى دهد كه جمعيت كشور 1.5 برابر شده است و 

نيازها فرق كرده اند.
بــه گــزارش مهــر، پرويــز فتــاح افــزود: ســال 75 جمعيــت مددجويــى مــا بيشــتر 
از ســال 97 و تعــداد ايتــام 25 ســال قبــل دو برابــر االن بــوده اســت؛ جمعيــت 
ــرده  ــرق ك ــا ف ــد نيازه ــان مى ده ــار نش ــت و آم ــده اس ــر ش ــور 1.5 براب كش
ــه نظــام در چهــل ســال  ــى اســت ك ــن در حال ــى وجــود دارد. اي ــد و زواياي ان
ــز را  ــان همــه چي ــا خودم ــا برخــى از م ــادى انجــام داده، ام ــر كارهــاى زي اخي

ــم. ــوال مى بري زيرس

آموزش هاى پزشكى متناسب با نيازهاى 
جامعه نيست

 آموزش هاى علوم پزشكى، متناســب با نياز جامعه در حوزه ارائه 
خدمات  نيســت. رسالت ما اجراى پزشك خانواده و نظام ارجاع است 
و دانشــگاه ها بايد به ســمت تربيت نيروى متناسب با ارائه خدمات  و 

آموزش گروه هاى هدف براى كاهش خطر بيمارى ها حركت كنند.
به گزارش ايلنا، سرپرست وزارت بهداشت گفت: آموزش ركن اصلى 
نظام توسعه است. توســعه تعاريف زيادى دارد، اما يكى از زيباترين، 
شــيواترين و منطقى ترين تعريف  توســعه اين است كه بتوانيم نيروى 
انســانى را به سرمايه انسانى تبديل كنيم. قبل از انقالب 6 برنامه و پس 
از انقالب نيز 6 برنامه  توســعه براى كشور نوشته شده، اما نوشتن اين 
برنامه ها بر اســاس درآمدهاى نفتى كشور بوده است و به نقش انسان 

توسعه يافته  توجه چندانى نكرده ايم. 
ســعيد نمكى گفت: برخى افراد سعى دارند نشــان دهند كه يكى از 
سياست هاى بنده، انفكاك آموزش پزشكى و ادغام آن  در وزارت علوم 
است، اما بايد بگويم كه جدايى آموزش پزشكى از وزارت بهداشت با 
تفكرات من در تضاد است و اعتقاد دارم كه  آموزش جزو جدايى ناپذير 

بهداشت و درمان است. 
وى بيان كرد: اگر فضاى بهداشتى و درمانى را براى آموزش پزشكى در 
اختيار نداشته باشيم، اداره كردن حوزه آموزش يكى از  مشكالت جدى 
ما در كل كشور خواهد بود. جزو معدود نفراتى بودم كه براى جداسازى 
دانشگاه هاى علوم پزشكى از وزارت علوم،  تالش و كوشش كردم. البته 
يك انتقاد داشــته ام كه سازمان هاى منطقه اى بهداشت و درمان استان ها 
را نبايد حذف و در دانشــگاه هاى علوم  پزشكى ادغام مى كرديم، چون 
روساى دانشگاه هاى علوم پزشكى به جاى توجه ويژه به حوزه آموزش 

و پژوهش، بايد درگير حوزه  بهداشت و درمان باشند. 
نمكى اظهار داشت: روساى دانشــگاه هاى علوم پزشكى نبايد گرفتار 
حوزه درمان باشند، چون آموزش قربانى درمان مى شود و بايد  ساختارى 
تعريف شود كه قائم مقام رئيس دانشگاه به عنوان رئيس سازمان سالمت 
هر استان شود. البته اين مورد اصال اولويت اول ما  نيست، چون اقدامات 
فورى ترى بايد انجام دهيم و پس از آن به سراغ اصالح ساختارها برويم. 
سرپرســت وزارت بهداشــت درباره نظام پرداخت در حوزه سالمت 
گفت: نظام پرداخت حوزه سالمت معيوب است و بدون سيستم  ارجاع، 
پزشك خانواده، راهنماهاى بالينى و پرونده الكترونيك سالمت، كنترل 
هزينه هاى حوزه ســالمت ميســر نخواهد بود. سهم  سالمت از توليد 
ناخالــص ملى (GDP) در ابتداى دولــت يازدهم، حدود 6,5 درصد 
بوده كه امروز به حدود 9,5 درصد رسيده، در حالى كه در انگليس سهم 
 سالمت از درآمد ناخالص ملى  به هشت درصد نزديك مى شود. البته در 
برخى كشورها مانند لبنان كه در حوزه دارو واردات زيادى دارند، سهم 
سالمت از درآمد ناخالص ملى بيشتر مى شود. سهم ايران از نظر دارو در 
اين زمينه  حدود 1,2 درصد اســت در حالى كه اين سهم در دنيا حدود 

0,6 تا 0,7 درصد  است. 
وى درباره اهميت توجه به موضوع ســالمندى اظهار داشت: بايد براى 
ســالمندى برنامه جامعى تهيه كنيم، زيرا ســالمندان ما جوانى نكرده، 
 پير شــده اند و پرهزينه تر از ســالمندان دنيا هستند و بايد بيشتر مورد 
توجه قرار گيرند. البته بايد به ســالمت مــردان نيز توجه كنيم. اگرچه 
 موفقيت هاى قابل توجهى در تامين سالمت زنان و كودكان داشته ايم، اما 
معموال مردان در مراحل آخر بيمارى هايى مانند سرطان، ديابت  و فشار 

خون به پزشكان مراجعه مى كنند. 

قانون حذف نمره مردودى از معدل 
كارشناسى ارشد لغو شد

 مديــركل دفتر برنامه ريزى آموزش عالى از لغو قانون «حذف نمره 
مردودى از معدل كارشناسى ارشد» خبر داد.

محمدرضا آهنچيان در گفتگو با مهر با اشاره به لغو قانون «حذف نمره 
مردودى از معدل كارشناسى ارشد» گفت: وقتى آيين نامه جديدى ابالغ 

مى شود، در آخرين بند آن، لغو آيين نامه هاى قبلى اعالم مى شود.
وى افزود: چون آيين نامه هاى قبلى ابالغ شــده، بنابراين از تاريخ ابالغ 
آيين نامه جديد ديگر آييــن نامه هاى قبلى اعتبارى ندارند و آيين نامه 
مذكور براى همان سالى بوده كه ابالغ شده، در ضمن چگونگى اجراى 

آن نيز تابع شرايطى بوده است.  
مديركل دفتر برنامه ريزى آموزش عالى يادآورشــد: درباره اجراى بند 
مذكور آيين نامه قبلى نيز بايد بگويم، برخى دانشــگاه ها «حذف نمره 
مردودى از معدل كارشناسى ارشد» را در شوراى آموزشى تحصيالت 
تكميلى خود مطرح كردند ولى اين بند به دليل اعتراضى كه دانشجويان 

براساس عدالت آموزشى داشتند اجرايى نشد.
وى ادامه داد: براســاس اين قانون اگر دانشــجويى نمى توانسته بنا به 
شرايط و داليلى يك يا چند درس را پاس كند، مى توانست سال ديگر 
درس هاى مذكور را پاس كرده و نمره قبولى و بااليى را كسب كند كه 

همان نمره دوم و باالى دانشجو در كارنامه قرار مى گرفت.
آهنچيــان افزود: اين درحالى بود كه دانشــجويان ديگر كه در امتحان 
حاضر بوده و نمره متوســطى كسب كرده بودند همان نمره متوسط در 
كارنامه آنها درج مى شد كه پايين تر از نمره دوم دانشجويى بود كه دوبار 
امتحان داده بود. در ضمن تنها نمره قبولى دانشجو در كارنامه درج مى 

شد و اين مسئله عدالت آموزشى را زيرسئوال مى برد.
وى ادامه داد: براى همين اعتراض زيادى به اين بند آيين نامه كارشناسى 
ارشد به ويژه توسط دانشجويان استعداد درخشان وارد مى شد كه منجر 

به لغو قانون «حذف نمره مردودى از معدل كارشناسى ارشد» شد.
به گزارش مهر، براساس آئين نامه كارشناسى ارشد ناپيوسته سال 95-
94، دانشــجويى كه در هر نيمســال در يك يا چند درس، نمره قبولى 
كسب نكند، چنانچه در نيمسال هاى بعدى، درس يا دروس مذكور را 
بــا نمره قبولى بگذراند، نمره يا نمره هاى مردودى قبلى در ريز نمرات 
تحصيلى دانشجو، فقط ثبت و باقى مى ماند اما اين نمره ها در محاسبه 
ميانگين كل دوره بى اثر و صرفا آخرين نمره قبولى در آن درس مالك 

محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود.

صداي زنجان: طرح پزشك خانواده، روى كاغذ مانده است 
 پس حاال حاالها بايد منتظر باشيم تا از كاغذ بيرون بياد!!

نقد حال: پرستاران قلب بيمارستان هستند
 البد پزشكان هم مغز بيمارستان!! 

هگمتانه: مسير موفقيت پاس بايد هموار شود
شهردارى راه اينا رو هم آسفالت كنه!! 

جام جم: فروش وحشت به ديگران 
 اين ديگه چه جور معامله اى هستش!!

ايران: بالتكليفي مسافران در جاده ها
 بدون شرح!! 

عصر ايرانيان: گراني ها جان مردم را به لبشان رسانده است 
 كيه كه متوجه بشه!!

صنعت: بخت آزمايي مردم در صف خريد خودرو
 قديما مى گفتن"بختت بياد هى"!! 

هگمتانه: براي شهروند خوب بودن چه كنيم 
 اول نيت بعد....!!

نصــف جهان: مراكز عمومي شــهر از امكانــات كودكانه برخوردار 
مي شوند 

 بى زحمت اول يه ســرويس بهداشتى مناسب براى اين مراكز 
درست كنن بقيش پيشكش!!

ايران: زمستان بي باقالي و لبو سر نمي شود
  اينا هم گرون شدن و از سبد خانواده حذف؟!!

آرمان: مصالح ساختمان كوپني مي شوند؟
 همين مونده بود!!

تجارت: لجبازي هاي كودكانه ترامپ
 بدون شرح!!

ايران: فضاي مجازي مي تواند فرصت باشد
 البته اگر از تهديبدات بيشــمارش بگذريم به فرصت ناچيزش 

مى رسيم!!
ايسنا: مردم نان ندارند آن وقت يك تيم فرصت كالس مي گيرد!

 اولويتهامون ديگه گم شده!!

رفع همپوشانى بيمه اى 
پايان اعتبار دفترچه ها

 معاون رفاه اجتماعى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اشــاره 
به طرح رفع همپوشانى هاى بيمه براى افراد چند دفترچه اى گفت: اين 
طرح در حال اجراســت؛ شــايد در اين مقطع برخى افراد 2 دفترچه 
داشته باشــند ولى زمانى كه اعتبار دفترچه شــان تمام شود، در زمان 
تمديــد بايد يكى را انتخاب كنند. ما كانال ارتباطى با بيمه ســالمت 
داريم و آنها با همراهى تامين اجتماعى در حال رفع همپوشانى بيمه اى 

هستند.
احمد ميدرى در گفت وگو با ايسنا، درباره رفع همپوشانى هاى بيمه اى 
اظهار كرد: اين طرح در حال انجام اســت و دفترچه اشخاصى كه در 
دو يا ســه محل بيمه دارند، بررسى شده و در نهايت آنها بايد يكى را 

انتخاب كنند.
وى افزود: اگر سازمان بيمه سالمت بخواهد دفترچه  جديدى را صادر 
و يــا تمديد كند، به صورت برخط به ســامانه تامين اجتماعى وصل 
مى شــود و اگر فرد دفترچه بيمه تامين اجتماعى هم داشته باشد بايد 

يكى را انتخاب كند.
معــاون رفاه اجتماعى وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعى با بيان 
اينكه نيروهاى مســلح نيز شــامل برنامه رفع همپوشانى هستند و 
كدملى بيمه شــدگان را در اختيار دارند افزود: به تمام افراد تحت 
پوشــش دو دفترچه اى پيامك مى زنند كه يكــى از دو دفترچه را 
انتخاب كنند و نمى تواننــد از دو محل از خدمات بيمه اى درمانى 

استفاده كنند.
ميدرى افزود: شــايد در اين مقطع برخى افراد دودفترچه داشته باشند 
ولــى زمانى كه اعتبار دفترچه شــان تمام شــود، در زمان تمديد بايد 
يكــى را انتخاب كنند. ما كانال ارتباطى با بيمه ســالمت داريم و آنها 

با همراهى تامين اجتماعى در حال رفع همپوشانى بيمه اى هستند.

پذيرش داوطلبان در دوره هاى كاردانى 
علمى كاربردى استان 

 مدير روابط عمومى  دانشگاه جامع علمى كاربردى استان همدان 
از آغاز پذيرش داوطلبــان دوره هاى كاردانى فنى و كاردانى حرفه اى 
نظام آموزش مهارتى مراكز آموزش علمى كاربردى اســتان همدان در 

بهمن سال 97 از اول بهمن ماه خبر داد.
عليرضا حميدى نور، گفت: در اين دوره متقاضيان  در 6 مركز آموزش 
علمى كاربردى مالير و شــهردارى نهاوند و خانه كارگر، فرماندهى 
انتظامى، جهاد دانشــگاهى، شركت توليد رنگ و مواد كمكى نساجى 

الوان ثابت پذيرش خواهند شد.
وى افــزود: اين پذيــرش در كارداني حرفه اي  در رشــته هاى از 
قبيل نوازندگي ساز ايراني، فيلمســازي، بازيگري، طراحي لباس، 
گرافيــك، معمــاري داخلي، خبرنــگاري، روابــط عمومي، امور 
فرهنگي، تربيت بدني ، حســابداري مالي، انتظامات و حراســت 
فيزيكي، امور حفاظت اطالعات ســازماني، مديريت - لجســتيك 
و زنجيره تامين، امداد ســوانح، حقــوق - خدمات قضايي، حقوق 
-امور ضابطين قضايي، امور دفتري امور دهياري و شــوراها و در 
كارداني فنى  در رشــته هاى از قبيل معماري، عمران، برنامه سازي 
كامپيوتري، فناوري اطالعات، شبكه هاي كامپيوتري  و برق صنعتى 

صورت مى پذيرد.

 در جريان بررســى اليحه بودجه 98
كميسيون  اســالمى،  شوراى  مجلس  در 
تلفيق، مصوبــات مختلفى در حوزه هاى 
متعدد داشته است، از جمله مصوباتى در 
حوزه ماليــات؛ در اين بين، دو مصوبه ى 
مالياتــى اين كميســيون كــه با هدف 
جلوگيرى از فرار مالياتى پزشكان تدوين 
شــده، در صورت بردبارى و ايستادگى 
مقابل البى گرى هاى پزشــكان، مى تواند 
سرآغازى براى جلوگيرى از فرار مالياتى 

نجومى بگيراِن حوزه درمان باشد.
«نجومى بگيران»  از  بزرگى  گروه  پزشكان 
را تشكيل مى دهند؛ نجومى  بگيرانى كه با 
بهره منــدى از قوانين تبعيض آميز وزارت 
عدم  و  بيمارســتانى  بخش  در  بهداشت 
شفافيت مالى در بخش مطبى، توانسته اند 
انبوهى  ثروت  كنند؛  جمع  انبوهى  ثروت 
كه تا امروز بخش اعظم آن از ماليات فرار 

كرده است.
حسين على نسائى (فعال صنفى پرستاران) 
با بيان اينكه پزشكان عليرغم برخوردارى 
از درآمد هنگفت، همواره از ماليات فرار 
كرده اند؛ مى گويــد: اختالف حداقل 40

برابرى بين درآمِد گروه پزشكان و گروه 
پرستارى در ايران وجود دارد كه در هيچ 
جاى دنيا چنيــن اختالف دريافتى وجود 
ندارد. اين اختالف گاهى اوقات به چند 
صد و حتى 1000 برابر هم مى رسد. اين 
يك واقعيِت انكارناپذير اســت كه برخى 
متخصصان پزشــكى در ايــران، چنين 

درآمدهاى افسانه اى دارند.
على نســائى با تاكيد بر اينكه يك عامل 
«تحول  طــرِح  خودِ  تبعيــض،  افزايش 
سالمت» اســت، افزود: در طرح تحول 
سالمت كه يك طرح شديداً پزشك ساالر 
است، تعرفه هاى پزشكى چندين برابر شد؛ 
سال هاست  پرستاران  كه  درحاليست  اين 
تعرفه گذارى  قانــون  اجراى  خواســتار 
خدمات پرســتارى هســتند. بسيارى از 
خدمــات حياتى را پرســتاران به بيمار 
ارائه مى دهند اما سود آن نصيب پزشكان 
مى شــود؛ لذا اگر كميسيون تلفيق بتواند 
پرنفوذ  و  گســترده  البى گرى هاى  مقابل 
پزشكان ايستادگى كند و راهِ فرار مالياتى 
پزشكان را ببندد، يك تحول بسيار مثبت 

رخ داده است.
 كميسيون تلفيق چطور مى خواهد 
مســيِر فرار مالياتى پزشكان را سد 

كند؟
براســاس اظهــاراِت محمدمهــدى مفتح 
سخنگوى كميسيون تلفيق بودجه 98) متن 
دو مصوبه مهم اين كميسيون درباره ماليات 

پزشكان عبارتست از:
مصوبه اول: مقرر شد تمامى صاحبان حرف 
و مشاغل پزشكى، دامپزشــكى، داروسازى 
و پيراپزشــكى كه مجوز فعاليت آنها توسط 
وزارت بهداشــت، نظــام پزشــكى يا نظام 
دامپزشــكى صادر مى شود موظف هستند از 

پايانه هاى فروشگاهى استفاده كنند.
مصوبه دوم: مقرر شــد تمامى مراكز درمانى 
كه صورت حســاب بيمار را صادر مى كنند 
10 درصــد از مبلغ دســتمزد پزشــك را 
مستقيما به حساب سازمان امور مالياتى بابت 

على الحساب ماليات آن پزشك واريز كنند.
در واقع، براســاس مصوبه اول، پزشــكان 
ملزم به اســتفاده از پايانه هاى فروشگاهى 
يا همان دســتگاه پــوز (كارتخــوان) در 
مطب خواهند شد و براساس مصوبه دوم، 
ماليات على الحساب 10 درصدى از درآمد 
پزشكان در مراكز درمانى برداشته مى شود.

پزشكان چقدر فرار مالياتى دارند؟
دوم شــهريور ماه، نماينده شــوراى حل 
اختالف مالياتِى سازمان امور مالياتى كشور 
از فــرار مالياتى 80 درصــدى در جامعه 
پزشــكان خبر داد. سياوش غيبى پور ضمن 
اشاره به اينكه پزشكان در سه بخش ماليات 
پرداخت مى كنند، افزود: در حال حاضر 46

هزار نفر از پزشــكان مطب شخصى دارند 
كه ايــن گــروه ماليات شــغلى پرداخت 

مى كنند.
وى همچنين اظهارداشت: طبق آمار رسمى، 

سرجمع ماليات شغلى كه اين گروه در سال 
گذشته پرداخت كرده اند 150 ميليارد تومان 
بوده است. نماينده شــوراى حل اختالف 
مالياتى ســازمان امور مالياتى تهران گفت: 
ايــن آمــار و ارقام نشــان از پرداخت 20

درصدى ماليات واقعى و 80 درصدى فرار 
مالياتى پزشكان دارد.

پزشــكان در حالى فقط 150 ميليارد تومان 
ماليــات پرداخته اند كه براســاس گزارش 
شــماره 16219 مركز پژوهش هاى مجلس 

درباره اليحه بودجــه 98 كه اوايل دى ماه 
منتشر شــد، مقدار واقعى ماليات پزشكان 
در سال حداقل حدود 6700 ميليارد تومان 
تخمين زده مى شــود. در عين حال  برخى 
كارشناسان و نمايندگان مجلس مانند احمد 
مجلس)  تلفيق  كميسيون  (عضو  اميرآبادى 
اعتقــاد دارند ميزان فرار مالياتى پزشــكان 

حداقل حدود 8000 ميليارد تومان است.
با در نظر گرفتن اين دو عدد، با جلوگيرى 
از فرار مالياتى پزشكان، بين 6500 تا 8000
ميليارد تومان به درآمدهاى كشــور افزوده 
مى شــود؛  در واقع 4 برابــر بودجه اى كه 
دولت  براى اجراى همسان ســازى حقوق 
رتبه بندى  طــرح  اجراى  يا  بازنشســتگان 

معلمان در نظر گرفته است.
 با ماليات پزشــكان چه مى توان 

كرد؟!
 بــا اين 6500 تا 8000 هزار ميليارد تومان 
مى تــوان به صندوق هاى بازنشســتگى در 
آســتانه بحران و فروپاشــى كمك كرد يا 
سرانه آموزشــى مدارس را افزايش داد كه 
ديگر شــاهد ريزش ديوارهاى فرسوده و 
يا آتــش گرفتن بخارى هــاى نفتى و پرپر 
شــدن دانش آموزان نباشــيم؛ بــا اين پول 
مى شود رتبه بندى را براى بيش از نيمى از 
معلمان كشور اجرايى كرد – براى اجراى 
كامل طــرح رتبه بندى معلمــان، 15 هزار 
ميليارد تومان نياز اســت- تا ديگر معلمان 
در اعتراض به پايين بودن ســطح معيشتى 
خود ناراضى و معترض نباشند و در نهايت 
با ايــن پول دولت مى تواند بخش بســيار 
كوچكى از بدهى 180 هزار ميليارد تومانى 
خود به تامين اجتماعــى را بپردازد تا اين 
صندوق در منگنه هزينه هاى پيشــى گرفته 

از درآمد، تا اين حد تحت فشار نباشد.
با جلوگيرى از فرار مالياتى پزشكان و خرج 
كردن آن در راهِ رفاه طبقات فرودســت و 

مزدبگيــران، بســيارى از طرح هاى وعده 
داده شــده اما بر زمين مانده، تا حد زيادى 
اجرايى خواهد شد؛ البته اگر جلوگيرى از 
فرار مالياتى پزشكان به بازداشِت فرارهاى 
مالياتى انبوه ديگر مثل دارندگان سودهاى 
سپرده نجومى، صاحبان امالك و مستغالت 
خالى و جواهرفروشان افزوده شود، بسيار 
بيشــتر از درآمدهاى مالياتى در نظرگرفته 
شــده در اليحه بودجه كــه ميزان آن 155
هزار ميليارد تومان اســت، محقق خواهد 
شد و آن زمان دولت ديگر نمى تواند بگويد 
«ندارم» و «نمى توانم» به بهبود معيشــت و 

رفاه فرودستان يارى رسانم.
براى  درآمدى»  «تجميــع  لزوم   

ماليات ستانى صحيح و عادالنه
 جلوگيــرى از فرارهــاى مالياتى از جمله 
فــرار مالياتى پزشــكان يــك «ضرورت» 
اســت؛ يك ضرورِت انكارناپذير؛ عليرضا 
حيدرى (فعال كارگرى و كارشناس روابط 
كار) در اين رابطه با تاكيد بر لزوم «تجميع 
درآمدى» بــراى ماليات ســتانى صحيح و 
عادالنــه مى گويد: اگر يك پزشــك يا هر 
فرد فعال اقتصادى از چند منبع درآمد دارد 
براى ماليات ستانى عادالنه، بايد قبل از هر 
چيــز درآمد او تجميع شــود؛ چراكه نرخ 
صعودى ماليات بســته به ميزان كلى درآمد 
است و از ســوى ديگر فرد نبايد بتواند از 
جداگانه  صورت  بــه  مالياتى  معافيت هاى 

بهره مند شود.
يك نمونه از موضوع مورد اشاره حيدرى، 
پزشــكان متخصصى ست كه در يك مطب 
و چندين بيمارســتان شــاغل هستند؛ اين 
پزشــكان كه روزانه در مطــب حدود 30
مريــض را ويزيت مى كننــد و از هركدام 
بــه طور متوســط 60 هزار تومــان درآمد 
دارند، اين درآمد بايــد با حق الزحمه هاى 
بيمارســتانى اين فرد جمع شــود و سپس 
مورد شــمول قوانين و ضابطه هاى مالياتى، 

قرار گيرد.
حيدرى در ادامه مى گويد:  چيزى كه مسلم 
است اينكه راه فرار مالياتى را به هر شكل 
ممكن بايد بســت؛ اين اصل، اســتثنابردار 

نيســت و الزمه آن اين اســت كه درآمد 
بايد شفاف سازى شــود؛ بايد اظهار واقعى 
درآمدى، يك الزام شود و مصوبه كميسيون 
تلفيق براى الزام استفاده از كارتخوان ها در 
مطب هاى پزشــكى به دنبال همين هدف 

است.
چقدر  مالى»  اهميت «شــفافيت   

است؟
وى از مشكالت ناشــى از «عدم شفافيت 
مالى» مى گويد: نابســامانى سيستم مالياتى 
كشــور، زاييــده هميــن عدم شــفافيت 
مالى ســت؛ از نياز به گســترش پايه هاى 
مالياتى براى تحت پوشش قرار دادن همه 
فعاالن اقتصادى تا محاسبه دقيق درآمدها، 
از بايدهايى ست كه براى رفع اين نابسامانى 

ضرورى ست.
حيــدرى بازهم به لــزوم تمركز اطالعات 
مالــى اشــاره مى كنــد و مى گويــد: اگر 
اطالعات متمركز مالى وجود نداشته باشد، 
اِعمال قوانين مالياتى يا هر قانون اقتصادى 
ديگر ســخت مى شــود؛ ما در حال حاضر 
اين تمركز را نداريم و شايد اين فقدان، از 
همه نواقص ديگر مهم تر باشد. تعدد منابع 
درآمــدى مى تواند راه فرار از ماليات را باز 
كند. ماليــات و معافيت هاى آن بايد روى 

درآمد مجموع افراد محاسبه شود.
وى بــا بيــان اينكــه درآمــد مالياتى در 
مى افزايد:  مى شــود؛  متمركز  دولت  خزانه 
تحقق درآمــد 155 هزار ميليــارد تومانى 
ماليات كه در بودجه 98 ديده شــده، نياز 
به پيش شــرط هايى دارد؛ اول، گســترش 
پايه هاى مالياتى و بعد، اطمينان از شفافيت 

مالى و جلوگيرى از فرارهاى مالياتى.
او تاكيد مى كند: در كشــورهاى توســعه  
يافته، باالتريــن جرايــم و تنبيهات براى 
فرار مالياتى تعبيه شــده؛ در اين كشــورها 
هــر چيــزى را ممكن اســت ببخشــند 
اما فــرار مالياتــى را هرگز نمى بخشــند؛ 
چراكــه «ماليــات» تضمين كننده ى عدالت 
اجتماعــى و تامين كننــده ى درآمــد الزم 
براى انجــام تعهــدات حاكميتى دولت ها 
در قبال شهروندان اســت؛ پس ماليات را 
بايد جدى گرفت وگرنه شــكاف طبقاتى 
گســترده مى شــود و دولت نمى تواند به 
وظايف حاكميتــى خود عمل كند؛ حاصل 
اهمال كارِى مالياتى همين مى شود كه االن 
شــاهديم: اقشار گسترده فقير و محروم در 
كنار يك قشر كوچك ثروتمند كه با استفاده 
از خلــل و فرج هــاى قوانيــن اقتصادى، 
درآمدهاى كشــور را يك شــبه قبضه مى 
كنند و به هيچ نهادى هم پاسخگو نيستند!

در مجمــوع، براى رســيدن بــه «عدالت 
اجتماعى» ماليات ســتانى از نجومى بگيران 
از جمله پزشــكان، اهميت بســيار دارد و 
مصوبات كميســيون تلفيق را در صورت 
به ســرانجام رســيدن مى تــوان گام هاى 
ابتدايِى برداشــته شــده در همين مســير 
درنظر گرفت؛ ولى سوال اينجاست كه آيا 
البى گرى هاى پزشكان اجازه خواهد داد كه 
اين مصوبات به نتيجه نهايى برســد؟ نبايد 
از ياد ببريم كه همين البى گرى ها، عليرغم 
انتقــاداِت بجا و گســترده، منجر به تداوم 
طرح تحول سالمت شــد؛ نبايد فراموش 
كــرد كه همين البى گرى ها منجر شــد كه 
منابع درمان ســازمان تاميــن اجتماعى به 
نادرســتى به خزانه دولت سرازير شود تا 
منبعى قابل اطمينان باشد براى تامين درآمِد 
طرح تحول سالمت و تعرفه هاى چندبرابر 

شده ى پزشكى.

فرار 6 هزار ميليارد تومانى 
پزشكان از ماليات
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اعالم جزئيات بيمه هاى جديد شخص ثالث
 رئيس كل بيمه مركزى جزئيات راننده محور شدن در بيمه هاى شخص ثالث را اعالم 
كرد و اطمينان داد كه براى اضافه كردن افراد به بيمه نامه هاى جديد شخص ثالث، هزينه 

اضافه اى دريافت نمى شود.
اظهارات پيشــين رئيس كل بيمه مركزى مبنى بر "راننده محور" شدن بيمه هاى شخص 
ثالث از سال آينده باعث به وجود آمدن ابهامات و گمانه زنى هايى در اين رابطه شد. در 
همين باره غالمرضا ســليمانى، رئيس كل بيمه مركزى در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه 
"راننده محور" شــدن صدور بيمه نامه هاى شــخص ثالث از اواخر سال آينده به صورت 
پايلوت آغاز خواهد شــد، گفت: اين طرح به منظور دخالت دادن نحوه رانندگى افراد و 

خطرســاز بودن يا نبودن آنها در صدور بيمه نامه است؛ به همين منظور بيمه نامه ها به نام 
مالكان خودرو كه راننده اصلى خودرو هستند صادر مى شود. در اين صورت مى توان به 
رانندگانى كه رانندگى بهترى دارند تخفيفاتى هم ارائه كرد.او با تاكيد بر اينكه بايد تفاوت 
نحوه رانندگى افراد در صدور بيمه نامه آنها لحاظ شود، درباره جزئيات احتمالى اين طرح 
به ايســنا گفت: براى هر خودرو يك بيمه نامه شخص ثالث را با توجه به ويژگى هاى آن 
راننــده (مالك خودرو) صادر مى كنيم. در اينجا ممكن اســت آن مالك خودرو بخواهد 
عالوه بر خودش افراد ديگرى هم از آن وســيله اســتفاده كنند كه در اين صورت نام آن 
افراد را هم اضافه مى كند.رئيس كل بيمه مركزى با تاكيد بر اينكه براى تعداد افرادى (جز 
راننده اصلى) كه به اين بيمه نامه ها اضافه مى شــوند هزينه اضافه اى دريافت نخواهد شد، 

گفت: نحوه رانندگى فرد يا افرادى كه از خودرو استفاده مى كنند به عهده نيروى انتظامى 
است كه از اين جهت اجراى اين طرح نيازمند همكارى نيروى انتظامى است.

ايــن توضيحات رئيس كل بيمه مركزى تا حدود زيادى از ابهامات پيشــين طرح جديد 
بيمه نامه هاى شخص ثالث "راننده محور" مى كاهد. با اين حال به نظر مى رسد براى اطالع 
بيشــتر از چند و چون و نحوه صدور اين بيمه نامه ها بايد منتظر عملياتى شدن اين طرح 
باشيم.با اين حال آنچه از كليات اين طرح برمى آيد اين است كه فقط افرادى كه نام شان  در 
بيمه نامه شخص ثالث درج شده است حق استفاده از پوشش بيمه نامه صادر شده را دارند 
و اگر بر حسب اتفاق يا ضرورت شخصى غير از اين افراد، خودرو را در اختيار بگيرد و 

حادثه اى رقم بزند، شركت هاى بيمه مسئوليتى در برابر آن خسارت ندارند.

بازار

دوره سدسازى به سر آمده است
 يك كارشــناس معتقد است كه ديگر زمان سدسازى در ايران به 
پايان رسيده است، چراكه به اندازه كافى سد ساخته  و باعث شده ايم 

كم ترين ميزان آب به سفره هاى زيرزمينى جذب شود.
اســماعيل شــهبازى با تاكيد بر اهميت آبخوان دارى در ايران گفت: 
مى توان ازطريق آبخوان دارى، سفره هاى آب زيرزمينى را غنى تر كرد 
و چالش هايى را كه تاكنون از اين طريق در منابع آبى ايران به وجود 

آمده، كاهش داد.
به گفته وى، فرآيند آبخوان دارى بايد در طول قرن ها صورت بگيرد 
كه آب به ميزان كافى به ســفره هاى زيرزمينى تزريق شــود و بايد 
صراحتــا گفت هر لحظه كه به انجام اين كار اقدام كنيم، دير اســت 
و در ســريع ترين زمــان ممكن بايد به دنبال پروژه هــا و برنامه هاى 

آبخوان دارى باشيم.
ــه ايــن مســاله كــه بايــد  ــا تاكيــد ب ايــن كارشــناس حــوزه آب، ب
ــت:  ــنا گف ــه ايس ــيم، ب ــى باش ــاى زيرزمين ــت آب ه ــال تقوي به دنب
ــمانى در  ــزوالت  آس ــود و ن ــيده ش ــرى انديش ــت تدابي الزم اس
ــدازه  ــه ان ــه ب ــرود ك ــان ن ــد و يادم ــوذ كن ــن نف ــت ها و زمي دش
ــاى  ــمت پروژه ه ــه س ــد ب ــر نباي ــاخته ايم و ديگ ــد س ــى، س كاف

ــت. ــازى رف سدس
وى بــا اشــاره بــه اثــرات مخــرب سدســازى در ايــران، ادامــه داد: 
ــن در  ــد؛ همچني ــدا مى كن ــوذ پي ــرى در دشــت ها نف آب هــاى كمت
ــاخت  ــا س ــم آب ب ــز حج ــى ني ــاى طبيع ــا و جريان ه رودخانه ه
ســد كاهــش مى يابــد، بنابرايــن بايــد به دنبــال برنامه هايــى 
بــراى افزايــش و حفــظ منابــع آبــى ايــران بــود كــه در ايــن راســتا 
ــى  ــام فرآيندهاي ــا انج ــد و ب ــش ياب ــازى كاه ــزان سدس ــد مي باي

آبخوان هــا را غنى تــر كنيــم.
ــت  ــد در دول ــداث 40 س ــراى اح ــد ب ــان مى ده ــى ها نش بررس
يازدهــم، بازنگــرى صــورت گرفــت كــه طــى ايــن بازنگرى هــا، 
اهــداف ايــن ســدها تغييــر يافــت امــا درمجمــوع 30 ســد بــزرگ 
ــت 20 ــوان گف ــه مى ت ــيد ك ــردارى رس ــه بهره ب ــت ب ــن دول در اي

درصــد كل ســدهاى ايــران در طــول ســه و نيــم ســال گذشــته بــه 
ــت. ــيده  اس ــردارى رس بهره ب

همتى:
ژاپن واردات نفت از ايران را

 آغاز كرد
 رييس كل بانك مركزى با بيــان اينكه ژاپن نيز واردات نفت از 
ايــران را از امروز آغاز كرد، گفت: به تدريج درآمدهاى جديد نفتى 

به چرخه تجارى وارد مى شود.
بــه گزارش مهــر، عبدالناصر همتــى رييس كل بانــك مركزى در 
يادداشــت اينستاگرامى خود نوشــت: بعد از كشورهاى چين، كره 
جنوبــى، هند و تركيه امروز ژاپن نيز  عمليات واردات نفت از ايران 
را آغاز كرد. بــه تدريج درآمدهاى جديد نفتى در كنار دهها ميليارد 
دالر منابع فعال بانك مركزى در نزد بانكهاى خارجى كه پشــتيبان 
قوى و مطمئن تجارى كشــورمان است، به چرخه تجارى وارد مى 

شود. 
وى در ادامــه پيام خود نوشــت: صادرات غيرنفتى كشــورمان نيز با 
تفاهماتى كه صادركنندگان با همكاران من مى كنند به تدريج در خدمت 
واردات كشورمان قرار مى گيرد. قبال خدمت مردم عزيزمان عرض كرده 
بودم در داخل كشور نيز ذخاير بسيار مطلوب ارز به صورت اسكناس 

در حدى است كه نيازهاى واقعى مردم را تامين كند.
همتــى تاكيد كرد: البته عوامل مختلفى در داخل و خارج مأيوس از 
تاثيرگــذارى بر عرضه و تقاضا تالش مى كنند با ايجاد جو روانى و 
دادن پالس هاى منفى بازار را از نظر روانى تحت تاثير قرار بدهند.

رييس كل بانك مركزى همچنين نوشــت:نكته جالب در مورد اين 
روزهاى بازار ارز، كم رمق بودن تقاضا در صرافى ها و نزخ ســازى 
دالالن در قضاى مجازى است. بانك مركزى اين روزها جور سمت 

تقاضا را هم مى كشد!

پيمان سپارى ارزى نتيجه بخش نبود
 رييس كنفدراسيون صادرات ايران معتقد است هرچند پيمان سپارى 
ارزى در قوانين باالدستى منع شده بود، اما در ماه هاى گذشته دوباره به 

اجرا درآمد و البته نتيجه مدنظر دولت را به همراه نداشت.
محمد الهوتى بيان كرد: بانك مركزى در دستورالعمل هاى ارزى خود، 
پنج شيوه براى بازگرداندن ارز در نظر گرفته كه تنها يكى از آن ها كه 
همان سامانه نيماست، اجرايى شده و اين سامانه نيز مشكالت خاص 

خود را داشته است.
ــه ارز  ــوه عرض ــه نح ــكالت ب ــن مش ــى از اي ــه وى، يك ــه گفت ب
ــد  ــق قواع ــد طب ــا باي ــردد؛ آن ه ــاز مى گ ــدگان ب ــوى صادركنن ازس
ــه  ــرده و ب ــامانه وارد ك ــه س ــود را ب ــده، ارز خ ــه ش ــر گرفت در نظ

ــد. ــذار كنن ــان واگ صراف
رييس كنفدراســيون صــادرات ايــران ادامه داد: صرافــان به نوعى 
شــركت هاى پوششــى به شــمار مى روند كــه حواله ارز ازســوى 
صادركنندگان كوچك و متوســط، يعنى صادركنندگان غيرپايه نفتى، 

ممكن نيست و همين مسئله مشكل ساز شده است.
الهوتى، با بيان اين كه بســيارى از صادركنندگان براى توليد كاالهاى 
خود به مواد اوليه احتياج دارند، به ايســنا گفت: با دستورالعمل هاى 
ارزى فعلى، براى واردات مواد اوليه به ارز آزاد نياز است و سپس ارز 
حاصل از صادرات، به ســامانه نيما وارد مى شود كه اين موضوع نيز 

بايد در مديريت بازار، با تجديدنظر روبه رو شود.
وى افزود: با توجه به جميع اين شــرايط، به نظر مى رســد موضوع 
پيمان سپارى ارزى نتوانســته به نتايج مدنظر خود برسد و از اين رو، 
ايجاد تغيير در شرايط بازار مى تواند براى ادامه روند صادراتى كشور 

اهميتى جدى داشته باشد.
رييس كنفدراســيون صادرات ايران با اشاره به رويكردهاى حمايتى 
دولت از صادرات در طول ســال هاى گذشــته، اظهار كرد: از دوران 
پس از جنگ تحميلى كه موضوعات اقتصادى براى كشــور اهميت 
بيش ترى پيدا كرد، دولت تالش كرد با استفاده از برخى سياست هاى 
حمايتى، شرايط را براى توسعه صادرات فراهم كند. موضوعاتى مانند 
معافيت مالياتى يا ممنوعيت پيمان ســپارى ارزى كه از برنامه چهارم 
توسعه وارد شــد و تا برنامه ششم نيز ادامه يافته است، در دل همين 
نگاه كالن شــكل مى گيرد. از اين رو بايد انتظار داشت كه درصورت 
حفــظ توجه به لزوم افزايــش صادرات هم چنان ايــن اولويت هاى 

حمايتى حفظ شده و اجرايى شوند.

آگهي فراخوان مزايده عمومى شماره 97/04
شركت توزيع برق استان همدان نوبت اول

روابط عمومي شركت توزيع نيروى  برق استان همدان
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1-به پيشنهادات فاقد امضاء مشروط ،مخدوش وپيشنهاداتى كه بعد از انقضاءمدت فراخوان  واصل شود مطلقا"ترتيب اثر داده نخواهدشد. به 
پيشنهادات فاقد ضمانت نامه بانكى معتبر،ضمانت نامه مخدوش ،كمترازمبلغ مقرر ،چك شخصى وشركتى ونظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

اسناد درسايت هاى ذيل قابل دسترس مى باشد جهت كسب اطالعات بيشتر با تلفن 38274632- 081تماس حاصل فرماييد. 
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1
تخريب و فروش يراق 
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مساحت 1297 متر 
مربع و با ارتفاع 15 متر
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مزايده مندرج 
شده است

اتاق بازرگانى استان همدان

آگهـى تشكيل 
مجمع عمومى عادى ساليانه

بدينوســيله از كليــه اعضــا انجمن ســيب زمينى 
اســتان همــدان دعــوت بــه عمــل مــى آيــد تــا 
بــا همــراه داشــتن كارت بازرگانــى يــا عضويــت 
ــاورزى  ــادن و كش ــع، مع ــى، صناي ــاق بازرگان ات
ــاليانه  ــادى س ــى ع ــع عموم ــدان در مجم هم
ــورخ 1397/11/17  ــنبه م ــار ش ــه در روز چه ك
ســاعت 16بعدازظهــر در محــل ســالن جلســات 
ــاورزى  ــادن و كش ــع، مع ــى، صناي ــاق بازرگان ات

ــد.  برگزارميگــردد، شــركت نمايي
دستورجلسه:

اجرايى  و  مالى  عملكرد  گزارش  1-استماع 
هيأت مديره

2-استماع گزارش بازرس
و  مالى  اجرايى،  عملكرد  گزارش  3-تصويب 

ترازنامه ساليانه 
4- انتخاب بازرس اصلى و على البدل

انجمن سيب زمينى  استان همدان 

 روز گذشته مديرعامل شركت مخابرات 
ايران نشســت خبرى خــود را به صورت 
ويديو كنفرانس برگــزار كرد كه عالوه بر 
پايتخت نشين،  خبرنگاران  فيزيكى  حضور 
تعدادى از خبرنگاران استان هاى ديگر نيز 
توانستند سوال هاى خود را از طريق ارتباط 

ويدئويى بپرسند.
وضعيت فيبر نورى و استفاده از تكنولوژى 
FTTH ســوال خبرنگار همدان پيام بود 
كه ســيدمجيد صدرى، مديرعامل شركت 
مخابرات ايران درباره آن توضيح داد: فيبر 
نورى از مهمترين اقدامات مخابرات است 
و بايــد به بهترين نحو به مشــتركين ارايه 
شود، كه فيبر نورى منازل از اهميت ويژه اى 
برخوردار اســت. اما تعرفه ها و هزينه هاى 
ابتدايى از جمله كابل كشــى منازل و مودم 
موجب شــده بود كه مردم تمايل زيادى به 
اين طرح نشــان ندهند. بــه همين دليل با 
اجراى طرح «تانوماى ويژه» كه تا آخر سال 
خواهيم داشــت و اگر استقبال شود. آن را 
تمديد مى كنيم، تصميم گرفتيم از هر كسى 
از هر كجاى ايران درخواســت فيبر نورى 
بكند، براى كابل كشــى هزينه اى دريافت 
نكنيم و براى هزينه مودم هم تالشمان اين 

است كه حداقل قيمت ها را دريافت كنيم.
وى ادامه داد: ســعى كرده ايم تعرفه هايى 
كه در حــوزه فيبر نورى قــرار داده ايم با 

هزينه هاى ADSL يكسان باشد.
در پاسخ به همين سوال همدان پيام محمد 
على گرزين مديرعامل شــركت مخابرات 
استان همدان هم گفت كه در بيش از 600 
روســتاى استان فيبر نورى  و در استان نيز 
حدود 4هزاركيلومتر فيبرنوري وجود دارد 
و تنها مشكل اين است كه در حال حاضر 

تجهيزات انتهايى مناسبى ندارند.
همان طور كه صــدرى اعالم كرد كه ارايه 
FTTH بــه متقاضيان جــزو برنامه هاى 
شــركت مخابرات اســت، گرزين نيز به 
همــدان پيام گفت: به دنبــال مجتمع ها و 
شركت هايى هستيم كه تمايل به استفاده از 

تكنولوژى FTTH داشته باشند.

او ادامه داد: اگر مردم مى خواهد كه كيفيت 
اينترنت باال باشــد و پهناى باند قطع نشود 
 FTTH تضمين  قابــل  تكنولــوژى  تنها 
اســت، كه با اطمينان مى توانيم آن را ارايه 

دهيم.
گرزيــن توضيــح داد: 28 هــزار پورت 
منصوب به FTTH در شــهرهاى همدان، 
بهار و اللجين وجود دارد و توســعه آن را 
در شهرهاى ديگر استان نيز آغاز كرده ايم.

مديرعامل شــركت مخابرات استان همدان 
افــزود: تاكنــون 95 دســتگاه دولتــى به 
تكنولوژى FTTH مجهز هســتند و بقيه 
دســتگاه ها و تعدادى شركت ها و مراكز 
هم ماننــد روزنامه هاى محلى را هم بدون 
دريافت هزينه اجرا و با درخواســت خود 
آنها به زودى مجهــز به FTTH خواهيم 

كرد.
گرزين درباره تعداد اســتفاده شــهروندان 
همدانى از گوشــى هاى موبايل هوشمند 
هم گفــت كه در حال حاضــر 27 درصد 
گوشــى هاى همراه مورد استفاده در استان 

همدان هوشمند هستند.

وى در ادامه گفــت: 602 هزار خط تلفن 
ثابت در استان مشغول به كار است.

تغيير قيمت بايد افزايشي باشد
ــران  ــرات اي ــركت مخاب ــل ش ــر عام مدي
در پاســخ ســوال خبرنــگاران حاضــر 
تغييراتــى  ايجــاد  دربــاره  جلســه  در 
كــرد:  بيــان  مخابــرات  تعرفه هــاى  در 
تعرفه هــاى مخابــرات چــه در ديتــا و چــه 
ــت  ــى در جه ــد تغييرات ــت، باي ــن ثاب تلف
ــع  ــا تاب ــه م ــد؛ البت ــته باش ــش داش افزاي
ــون هســتيم امــا كاهــش تعرفــه بيــش  قان
از ايــن در حــوزه بــه صــالح مــا نيســت. 
مــا بــراى افزايــش تعرفــه در ســال آينــده 
ــم  ــورى دادي ــه رگوالت ــنهاداتى ب ــز پيش ني
ــود،  ــت ش ــا آن موافق ــه ب ــم ك و اميدواري
ــم  ــى نمى تواني ــاى كنون ــا تعرفه ه ــرا ب زي

ــيم. ــته باش ــعه داش توس
 صدري از تخليه يك ميليون شــماره تلفن 
ثابت كه در چهار ســال گذشته كاركردى 

نداشتند، خبر داد.
وي با اشــاره بــه هزينــه ى آبونمانى كه 
درآمدى غيرواقعى بــراى مخابرات ايجاد 

مى كــرد، بيان كــرد: ما بــه تلفن هايى كه 
بيش تر از ســه تا چهار سال كاركرد نداشته 
باشــند، اخطار داديم و توانستيم تا امروز 
يك ميليون شــماره را تخليه كنيم و جلوى 
درآمدهاى غيرواقعــى را بگيريم. ازطرفى 
هزينه ى ايجاد هر خــط 500 تا 700 هزار 
تومان اســت و ما اين يك ميليون شــماره 
را به مدار خــود برگردانديم كه آن ها را به 

مشتركان ديگر واگذار كنيم.
او درباره  موضوع حــذف قبوض كاغذى 
توضيح داد: درصد بااليــى از پرداخت ها 
(بالــغ بــر 99 درصــد) در حــال حاضر 
به صــورت غيرحضورى و كمتــر از يك 
درصد از طريق قبض است. ما بيش از 30 
ميليون مشــترك تلفن ثابت داريم كه هنوز 
15 ميليون قبض صادر مى شود. براى مبالغ 
كمتــر از 20 هزار تومــان هم اصال قبضى 
صادر نمى شــود. طبق بررسى ها با سازمان 
فناورى اطالعات، بــه دنبال حذف قبض 
هســتيم، اما ديتابيس ما بايد كامل باشــد 
و طبــق وظيفــه بايد براى مشــتركانى كه 

درخواست دارند، قبض صادر كنيم.

 بانك هــا از ديــروز (يكــم بهمن) 
ســودهاى على الحســاب ســپرده هاى 
ســرمايه گذارى كوتاه مدت را به صورت 

ماه شمار محاسبه مى كنند.
به گزارش ايسنا، سپرده هاى سرمايه گذارى 
كوتاه مدت بخشــى مهمى از سپرده هاى 
بانكى را تشــكيل مى دهد و بسيارى از 
ســپرده گذاران از اين نوع ســپرده براى 
دريافت ســودهاى بانكى بهره مى بردند، 
اما نكته اى كه در اين ميان وجود داشت، 
اين بود كه تاكنون ســود اين سپرده ها به 
صورت روزشمار محاسبه مى شد و اين 
در حالى اســت كه برخى افراد سودجو 
در ابتداى روز حســاب خــود را خالى 
كــرده و در بازارهــاى ارز و ســرمايه، 
نوســان گيرى مى كردند و در انتهاى روز 
آن را براى محاسبه به حساب هاى خود 
بازمى گرداندنــد كــه گاه ممكن بود اين 

موارد يك تا دو روز طول بكشد.
بر اين اســاس، پيشنهاد بانك مركزى در 
اين رابطه در يك هزار و دويست و شصت 
و دومين جلسه شوراى پول و اعتبار در 
بيستم آذرماه مطرح و مقرر شد كه معيار 
سرمايه گذارى  سپرده هاى  سود  پرداخت 
كوتاه مدت عادى از روزشمار به ماه شمار 
تغيير يابد؛ به گونــه اى كه حداقل مانده 
حســاب در ماه مبناى محاســبه ســود 

سپرده هاى مزبور باشد.
بر اســاس آن چه بانك مركزى تصويب 
كرده بود، مقرر شــد كه ســهم ســود 
على الحساب سپرده هاى كوتاه مدت عادى 
در بانك هاى سراسر كشور از ديروز (يكم 
بهمن ماه) به صورت ماه شــمار محاسبه 

شود.
بر اين اساس تمامى حساب هاى سپرده 

كوتاه مدت فارغ از مقطع افتتاح ســپرده، 
از تاريــخ اول بهمن ماه ســال جارى و 
صرفا براى دوره هاى زمانى پس از تاريخ 
مذكور، مشــمول تغيير در نحوه محاسبه 
ســود مطابق فرمول نرخ سود ضرب در 
تعــداد روزهاى ماه ضــرب در كمترين 

مانده طى ماه خواهند شد.
بــه اين ترتيب تمامى بانك هــا از امروز 
موظفند كه تمامى سپرده هاى كوتاه مدت 
قبلــى و جديد را به صورت ماه شــمار 
محاســبه و ســود را بر اين اســاس به 

مشتريان خود پرداخت كنند.
در اين باره دبير كانون بانك ها و موسسات 
اعتبارى خصوصى با بيــان اينكه اخيرا 
شــوراى پول و اعتبار، پرداخت ســود 
سپرده هاى كوتاه مدت را از روزشمار به 
ماه شمار تبديل كرده است، به ايسنا گفته 
بود كه پيش از پرداخت سود به مشتريان 
براســاس حداقل مانده حساب آنها در 
طول يك روز بوده، اما با اين تغيير، سود 
پرداختى به مشــتريان براساس ميانگين 
حداقل مانده  حســاب  آن ها در روزهاى 
يك ماه محاسبه و در پايان ماه به حساب 

آن ها واريز مى شود.
به گفته محمدرضا جمشيدى، اين اقدام 
كاهش  را  ســپرده گذاران  ســود  اندكى 
مى دهد اما سود خاصى را نصيب بانك ها 
نمى كند، چراكه بانك ها سپرده را با سود 
15 درصد از مشترى مى گيرند و با سود 
18 درصد تسهيالت اعطا مى كنند كه در 
اين ميان سه درصد به عنوان حق الوكاله 
براى بانك ها ســود ايجــاد مى كند. اما 
نكته اينجاســت كه همه سپرده ها صرف 
پرداخت تســهيالت نمى شود و بخشى 
از آن نــزد بانك مركزى و بخشــى هم 

نزد صندوق بانك بــراى بازپرداخت به 
مردم نگه دارى مى شــود. از سوى ديگر 
سپرده ها در همان روز تبديل به تسهيالت 
نمى شوند و اين موارد به همراه هزينه هاى 
جارى بانك ها سبب مى شود تا در نهايت 
بانك ها از محل دريافت سپرده و اعطاى 

تسهيالت 0.6 درصد متضرر شوند.
طبق آنچه جمشيدى عنوان كرده، عمال 
ســودى از اين محل نصيــب بانك ها 
نمى شود و تصميمات اخير بانك مركزى 
در تبديل نرخ سود روزشمار به ماه شمار 
و كاهش نرخ سود سبب مى شود اندكى 

زيان بانك ها كم شود.
اين در حالى اســت كه ســاير شرايط و 
ضوابط سپرده هاى كوتاه مدت عادى نظير 
حداكثر نرخ سود على الحساب (در حال 
حاضر 10 درصد) و شرط حداقل مانده 
جهت بهره مندى از سود سپرده به مدت 
يك ماه ممتد مانند گذشته به قوت خود 

باقى است.
بــا تغييرات در نحوه محاســبه ســود 
سپرده هاى كوتاه مدت، صرفا مبلغ مبناى 
محاســبه ســود از حالت حداقل مانده 
روزانــه به حالت حداقــل مانده ماهانه 
تغيير مى يابد و اين تغييرات فقط مربوط 
به ســپرده هاى كوتاه مدت بوده و ساير 

سپرده ها را شامل نمى شود.

در نشست مشترك مديرعامل مخابرات همدان و كشور مطرح شد

توسعه فيبرنوري اولويت مخابرات

سود بانكي  
 ماه شمار شد

ممنوعيت واردات پوشاك لغو نشده 
استصادرات 60 درصد رشد كرد

 مديركل صنايع نساجى و پوشاك وزارت صمت گفت: ممنوعيت 
واردات پوشاك، كفش و ساير كاالهاى نهايى  حوزه صنايع نساجى و 
پوشاك كه در شرايط حاضر ضرورتى به واردات آنها وجود ندارد، 

به قوت خود باقى است.
ــاس  ــت: براس ــار داش ــى اظه ــانه محراب ــر، افس ــزارش مه ــه گ ب
مصوبــات ســتاد اقتصــاد مقاومتــى، محدوديتهــاى موجــود منابــع 
ارزى و در راســتاى تاميــن ارز مــورد نيــاز بــراى واردات كاالهــاى 
ــه؛ ثبــت  ســفارش كاالهــاى گــروه  ضــرورى، اساســى و مواداولي

ــه، ممنــوع شــد. چهــارم شــامل 1339 رديــف تعرف
ــوت  ــه ق ــور ب ــه مذك ــه مصوب ــرد: از آنجائيك ــان ك وى خاطرنش
ــى  ــد داخل ــاى تولي ــه توانمندى ه ــر ب ــت و نظ ــى اس ــود باق خ
ــت  ــزوم حماي ــور و ل ــاز كش ــورد ني ــاك م ــواع پوش ــن ان در تامي
از توليــدات داخلــى بــه ويــژه در مقطــع كنونــى، ثبــت ســفارش 

ــوع اســت. ــان ممن ــاك همچن ــواع پوش ان
ــان  ــت در پاي ــاك وزارت صنع ــاجى و پوش ــع نس ــركل صناي مدي
بــا نگاهــى بــه آمــار صــادرات پوشــاك تصريــح  كــرد: در 9 ماهــه 
ــون دالر  ــه ارزش 48 ميلي ــاك ب ــن پوش ــزار و 600 ت ــر 4 ه اخي
صــادر شــده كــه از نظــر وزنــى 59 درصــد و از نظــر ارزشــى 24

درصــد رشــد داشــته اســت.

گزارش ويژه
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آگهي حصر وراثت
آقاي جواد زهوري داراى شماره شناسنامه  4040051191 به شرح دادخواست كالسه 
112/97/996ح از اين شعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان اسماعيل زهوري به شماره شناسنامه  18 در تاريخ 1381/8/13 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر 
اســت به: 1-فتحعلي زهوري فرزند اسماعيل متولد1340 به شماره شناسنامه440 
پســر متوفي 2-مدينه زهوري فرزند اسماعيل متولد1333 به شماره شناسنامه3 
دختر متوفي 3-قزبس زهوري فرزند اسماعيل متولد1346 به شماره شناسنامه30 
دختر متوفي 4-كلثوم زهوري فرزند اسماعيل متولد1336 به شماره شناسنامه273 
دختر متوفي 5- بتول خاني فرزند ميرزاعلي  متولد1308 به شماره شناسنامه155 
همســر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 

(م الف 755)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
خانم طوبي حسيني جم داراى شماره شناســنامه  1543 به شرح دادخواست به كالسه 
111/624/97ش از اين شــعبه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان ســيد عباس حسيني به شماره شناســنامه  1308 در تاريخ 97/9/24 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر است 
به: 1-متقاضي گواهي حصر وراثت با مشخصات فوق الذكر همسر متوفي 2-سيداسمعيل 
حسيني فرزند سيدعباس به شماره شناســنامه 2421 صادره از بهار متولد 1347 پسر 
متوفي 3-سيدمهدي حســيني فرزند سيدعباس به شماره شناسنامه 67 صادره از بهار 
متولد 1362 پسر متوفي 4-خديجه سادات  حسيني فرزند سيدعباس به شماره شناسنامه 
2781 صادره از بهار متولد 1350 دختر متوفي 5-معصومه حســيني فرزند سيدعباس به 
شماره شناسنامه 2984 صادره از بهار متولد 1353 دختر متوفي 6-بتول حسيني فرزند 
سيدعباس به شماره شناسنامه 3331 صادره از بهار متولد 1357 دختر متوفي  و ال غير.
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 

يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 758)
رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

آگهي حصر وراثت
خانم ليال ســتاري داراى شماره شناسنامه  125 به شرح دادخواست به 
كالسه 112/97/1002ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان غالمرضا مرادي به شماره شناسنامه  
18198 در تاريــخ 97/7/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت به: 1-ليال ستاري 
فرزند كلبعلي متولد 1354 به شماره شناسنامه 125 همسر متوفي 2- 
مريم مرادي فرزند غالمرضا متولد 1379 به شماره ملي 3350306578 
دختر متوفي 3-مهيار مرادي فرزند غالمرضا متولد 1394 به شماره ملي 
4040685830 پسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 757)
رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

المپيك، مهم ترين برنامه ورزش همدان 
در حوزه قهرمانى

 مديركل ورزش و جوانان اســتان همدان، مهم ترين برنامه دســتگاه 
ورزش در حــوزه قهرمانى را حضور ورزشــكاران همدانى در المپيك 

2020 و بازى هاى آسيايى 2022 دانست.
محســن جهانشــير اظهار كرد: بايد از همين امــروز به فكر حضور در 
المپيك 2020 توكيو و بازى هاى آســيايى 2022 باشيم تا شاهد افزايش 

تعداد حضور ورزشكاران استان در اين ميادين معتبر باشيم.

وى تصريح كرد: درست اســت ورزش همدان در المپيك هاى گذشته 
صاحب ورزشكار و مدال بود اما اين موضوع به هيچ عنوان كافى نيست 
و بايد برنامه ريزى ها به شــكلى باشد كه شاهد افزايش كيفى و كمى در 

اين رويداد مهم باشيم.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: هدف بزرگ ورزش 
اســتان همدان حضور و مدال آورى در المپيك 2020 توكيوســت و 
در اين راســتا نيازمند حمايت همه جانبه مسئولين استانى و كشورى 

هستيم.
وى با اشاره به رشــد ورزشــكاران همدانى در مدال آورى مسابقات 

مختلف خاطرنشــان كرد: بعد از انقالب اسالمى ورزشكاران همدانى 
در عرصه هاى ملى و بين المللى درخشــان ظاهر شده اند به طورى كه 
ورزشكاران همدانى در مسابقات كشورى 19 مدال كسب كرده بودند 

كه امروز اين تعداد به 907 مدال رسيده است.
جهانشير با بيان اينكه 70 هزار ورزشكار بيمه شده در استان وجود دارد 
تصريح كرد: اين تعداد ورزشــكار بيمه شده در قياس با جمعيت يك 
ميليون و 700 هزار نفرى استان، رقم زيادى نيست و بايد فعاليت ها در 
اين بخش مضاعف شود و اين تعداد به 174 هزار نفر كه 10 درصد از 

جمعيت استان است، برسد.

يادداشت خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com
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پيشخوان

گزارشگر همدانى هم
 عليه تيم من حرف مى زند

پاس  فوتبال  تيم  ســرمربى   
آستانه بازى حساس  همدان در 
تيمش برابر نفت وگاز گچساران 
در ليگ دسته دوم، صحبت هاى 
جالب و البته قابل تاملى پيرامون 
اتفاقات اين سطح از مسابقات بر 

زبان آورد.
احمد جمشيديان اظهار كرد: ما 
حساس  خيلى  بازى  يك  امروز 
برابــر نفت وگاز گچســاران كه 
از مدعيان اصلى گروه دوم اســت و فوتبال منســجمى ارائه مى دهد، 
خواهيم داشت و ترديد ندارم برابر اين تيم متمول كه در نيم فصل هم 

تا دندان مسلح شده كار بسيار دشوارى خواهيم داشت.
وى بــا بيان اينكه بــه اعتقاد من نفت وگاز مدعــى اصلى گروه دوم 
مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال است، عنوان كرد: اين بازى هم براى 
ما، هم براى حريف و هم براى ســاير مدعيان گروه اهميت بســيار 

زيادى دارد.
جمشيديان در ادامه با اشاره به اينكه اميدوار است اين هفته و در بازى 
تيمش برابر گچساران شاهد يك قضاوت منصفانه از سوى تيم داورى 
باشــد، ادامه داد: من اميدوارم بعد از دو هفته كه داورى نه به ضرر ما 
بلكه بر عليه ما بود، اين هفته با توجه به اينكه داور هم از خوب هاى 

ليگ دسته دوم است، شاهد يك قضاوت عادالنه و منصفانه باشيم.
ســرمربى تيم پــاس همدان با بيــان اينكه داور بازى مــا و نفت از 
همسايه هاى شهر گچســاران و هم زبان مردم خوب اين خطه است، 
افزود: با اين حال فكر مى كنم او داور باكيفيتى اســت و بعد از اينكه 
دو هفته پياپى داورى عيله ما بود، دوست ندارم اينبار هم شاهد چنين 

اتفاقاتى باشيم.
وى در ادامه با بيان اينكه نبايد شاهد اتفاقات كثيف در ليگ دسته 
دوم فوتبال كشــور باشــيم، تصريح كرد: ما ديگر از اين اتفاقات 
عجيب و كثيف خسته شده ايم. قبال گفتم و امروز هم مى گويم كه 

مظلوم ترين تيم ليگ دو ما بوده و هستيم!
جمشــيديان با بيان اينكه در بازى هاى خانگى نيز همگى بر عليه 
تيمــش بوده اند، اضافه كرد: بازى هاى ما پخش زنده مى شــود و 
بعضــى اوقات گزارشــگران همدانى هم عليــه تيم من صحبت 

مى كنند و اين براى من ناراحت كننده است.
ســرمربى تيم فوتبال پاس همدان بيان كرد: وقتى در خانه خود به 
ميدان مى رويم نيروزى انتظامى آنقدر كه به تيم من و هواداران ما 
فشــار مى آورد با بقيه امور كارى ندارد! ناظرين هم كه روى يك 
صندلى و جلوى نيمكت ما مى نشينند و با هيچ چيز كار ندارند جز 

اينكه ما را تحريك كنند!
وى در ادامه با اشــاره به اينكه در بازى هــاى بيرون از خانه هم 
ديگــر جاى بحث نمى ماند، گفــت: در بازى هاى خارج از خانه 
هرآنچه كه بايد ســر ما آورده اند و اميدارم اين مســائل از فوتبال 

ما جمع شود.
جمشــيديان در پايان با بيان اينكه اگــر همينطور پيش برود ليگ 
دســته دوم فوتبــال ما نماد و ســنبل بى اعتمادى خواهد شــد، 
خاطرنشــان كرد: كاش تيم ها و مربيان مردانه فوتبال بازى كنند و 
با شــرافت بجنگد نه اينكه با اتفاقات كثيف و عجيب فوتبالى و 
حواشى زيادى كه دلم نمى خواهد بيش از اينها درباره آن صحبت 

كنم به فكر درآوردن بازى ها و كسب نتيجه باشند.

با عبور از سد چين 
وزير آماده سفر مى شود

 با عبور از ســد چين و حضور تيم ملــى در مرحله نيمه نهايى 
جام ملت هاى آســيا وزير ورزش و جوانان آماده سفر به امارات و 

حضور در اردوى تيم ملى مى شود.
تا به اينجاى كار محمدرضا داورزنى معاون وزير ورزش و جوانان 
بعد از بازى با عراق در اردوى تيم ملى حاضر شد و پاداش صعود 
تيــم ملى از مرحله گروهــى را به بازيكنــان و كادر فنى تيم ملى 
اهــداء كرد. پيش از اين وزيــر ورزش و جوانان هم در مصاحبه با 
خبرنــگاران گفته بود همان طور كــه در جام جهانى در اردوى تيم 
ملى حاضر شــد در جام ملت ها هم از نزديك با ملى پوشان ديدار 

خواهد كرد.
اين ســفر در حالى انجام خواهد شد كه كارلوس كى روش بعد از 
بازى با عراق وزارت ورزش و جوانان را متهم كرد كه فدراســيون 
فوتبال را مجبور كرده با وى قرارداد 6 ماهه امضاء كند. كارلوس كى 
روش هم چنين گفته بود اگر مى دانست وزير ورزش و جوانان او 
را نمى خواهد قرارداد خود را تمديد نمى كرد. اين در حالى است 
كــه بندى در قرارداد كارلوس كى روش وجود دارد كه در صورت 
حضــور تيم ملى در بــازى پايانى جام ملت ها قــرارداد كارلوس 

كى روش قابليت تمديد براى جام جهانى 2022 را دارد.

دِل شير جهانشير!
 مديــركل جديد ورزش و جوانان اســتان همــدان در كنار تمام 
دغدغه ها و تفكراتى كه دارد، شــايد به يك دل شــير هم نياز داشته 
باشــد تا در عرصه حرفه اى به ورزش مســكوت و درجا زده همدان 

تكانى بدهد.
سال هاســت كه مردم همدان دلتنگ تيمــدارى در ليگ هاى مختلف 
هســتند و اين براى استانى كه دايه فرهنگى بودن، تاريخى بودن و از 
همه مهمتر گردشگرپذيربودن و كالنشهرى دارد، به هيچ عنوان زيبنده 
نيســت كه حتى توانايى رقابت با شهرهاى كوچك ايران را در عرصه 

تيمدارى رشته هاى مختلف ورزشى نداشته باشد.
پاس برند ورزش اســتان اگرچه ســال ها در همدان حضور داشــته 
امــا همين حضور هم كج دار و مريض بــوده و هرچند وقت يك بار 
به واســطه مصاحبه يا تهديد فرمانده نيروى انتظامى، مديركل ورزش 
تهــران و حتى وزير ورزش مبنى بر بازگشــت اين تيم ريشــه دار به 

پايتخت، تن و بدن هوادار نگون بخت پاس بايد بلرزد.
در رشته هاى مختلف ورزشــى هم حكايت همانى است كه مدت ها 
درباره اش صحبت كرده ايم. غيبت استان در ليگ هايى چون واليبال و 
بسكتبال و برخالف برخوردارى از استعدادهاى فراوان در اين رشته ها. 
و حاال با اين تفاسير مردم همدان اميدوارند كه مديركل جديد ورزش 
و جوانان هرچند ســخت، اما به دنبال جذب اسپانســر در همدان و 
تيمدارى استان در رشــته هاى مختلف ورزشى باشد تا دوباره شور، 

نشاط و البته پويايى دهه 80 به ورزش همدان سالم كند.
خــوب به ياد داريم كه در دهه 80 هر چند روز يك بار اگر از خيابان 
شــكريه همدان عبور مى كرديم جمعيتى چندهزار نفرى مقابل سالن 
ابن سينا بودند. يا براى تماشاى سوپرليگ بسكتبال، يا ديدن بازى هاى 
شــهردارى در ليگ برتر واليبال، يا قرض دادن چشــم ها به ليگ برتر 
كشــتى و يا حتى بازى هاى پاس در ليگ برتر. اما حاال سال هاست كه 
ديگر خبرى از آن شــور و اشتياق در ورزش نيست و عدم تيمدارى 
در رشته هاى محبوب ورزشى، پويايى را از ورزش همدان برده است.

بسكتبال يكى از آن ورزش ها بود. رشته اى كه تماشاى آن در ليگ برتر 
جذابيتى وصف ناشدنى داشت و براى عالقمندان از هيجانى بسيار باال 
برخوردار بود، اما حاال ديگر نه از آن شور و اشتياق ها خبرى است و 

نه از پويايى بسكتبال و واليبال.
و بيش از همه اميدواريم محســن جهانشير مديركل جديد ورزش و 
جوانان استان همدان به موضوع تيمدارى رشته هاى مختلف ورزشى با 

حمايت بخش خصوصى نگاهى جدى داشته باشد.
قطــع به يقين آن روزها را نمى توان از تاريــخ ورزش همدان پاك كرد، 
روزهايى كه حضور بسكتباليست هاى آمريكايى به جذابيت بازى هاى پگاه 

همدان مى افزود و تب اين رشته ورزشى را در استان همدان داغ مى كرد.
بــا تمام اين نااميدى ها بــا حمايت از جوانــان عالقه مند همدانى به 
بســكتبال مى توان دوباره به دوران شــكوفايى اين ورزش در استان 
بازگشت. ســال هاى 1384 و 85 را بايد دوران اوج بسكتبال همدان 
ناميد؛ ســال هايى كه تيم بسكتبال پگاه همدان حضورى درخشان در 
ليگ برتر باشــگاه هاى كشور داشت و با امكانات و بودجه اى كمتر از 

ساير رقبا دو سال متوالى بين هشت تيم برتر مسابقات جاى گرفت.
در واليبال هم حكايت، مشابه بود. جرقه ظهور واليبال استان در ليگ 
برتر كشور در سال 86 زده شد و شهردارى چتر حمايتى خود را براين 
تيم باز كرد. ســال 86 شگفتى هاى واليبال استان در ليگ برتر عرض 
اندام كردند و توانســتند تيم هاى مطرح و بــزرگ اين رقابت ها نظير 

پيكان و سايپا را زمين گير كنند.
در آن سال واليبال استان با فرهاد داخم توانست قدرت هاى اول واليبال 
كشــور را ناكام بگذارد و البته توان مالى و فنى حريفان ســبب شد تا 
شهردارى همدان در نخستين سال حضورش در ليگ برتر رتبه پنجم 
را كســب كند. با اين حال، واليبال شهردارى همدان با قرار گرفتن در 
اين رتبه براى رقبا خط و نشان كشيد و اين در حالى بود كه شهردارى 

با بضاعت مالى گام به مسابقات گذاشت.
شهردارى همدان در سال 87 نيز به رغم مشكالت مالى حضور دوباره 
در مسابقات ليگ برتر كشــور پيدا كرد و در اين سال البته نتوانست 

تداعى دهنده موفقيت هاى سال 86 باشد.
سالى كه حواشى زيادى گريبانگير تيم شد و آمد و رفت ها سبب شد 
تا واليبال شــهردارى عمر كوتاهى در مسابقات داشته باشد. سال 87
آخرين سال حضور شهردارى همدان در ليگ برتر واليبال كشور بود.

حاال چند سالى مى شود كه مشكالت مالى مانع از تيمدارى همدان در 
ليگ برتر باشگاه هاى كشور شده و اين در حالى است كه به لحاظ فنى 

استان همدان در جمع برترين هاى كشور قرار دارد.
روزگارى در همــدان دنياى توپ و تور روزهــاى وصف ناپذيرى 
داشت. بسكتبال و واليبال آنقدر در همدان محبوب شده بودند كه اين 
محبوبيت را نه فوتبال با پاس براى خود دست و پا كرده بود و نه حتى 

كشتى با تمام ستاره هايش! 
امــا حاال اميدواريم كه با نگاه خارج از نوبت مديركل جديد به حوزه 
حرفه اى، هم واليبال و بسكتبال و هم فوتبال و كشتى با هم احيا شوند. 
به شــرط آنكه جهانشير به قول افشــين قطبى دل شير داشته باشد و 

ريسك هاى شايد خطرناك در اين حوزه را به جان بخرد.

 بدون گل خورده، 9 گل زده و صعودى 
بى دردسر به جمع هشت تيم برتر آسيا. بايد 
از روزهايى كه در آن هســتيم لذت ببريم و 
قدر لحظه ها را بدانيم. ما در جام هســتيم، 

در جام مى مانيم و با جام برخواهيم گشت.
از جــام جهانى تــا به امــروز، لحظه ها را 
پرانتظار شمرديم تا برســيم به ايام خوشى 
كــه در آن قرار داريم. ما حــاال مدعى اول 
قهرمانى در جام ملت ها هســتيم و آقايى در 
آسيا لذت فراوانى برايمان دارد. به قول يكى 
از اهالى مطبوعات كى روش با همين فرمان 
جلــو مى رود تا ما را بر بــام قاره كهن قرار 
دهد و خود از پائين نظاره گر شادى سربازان 

پرغرورش باشد.
فوتبال حاال تنها دلخوشــى شب و روزمان 
شــده و اصال دوســت نداريم كه در فينال 
امــارات، نامــى از ايــران نباشــد. زندگى 
قهرمانانــه در جــام ملت ها با يك مشــت 
بازيكن همدل و متحد كه از دروازه بانش تا 

مهاجمش همه و همه سرى در سرها هستند 
لذت دارد و چقدر خوب اســت كه در اين 
روزها روزگار مى گذرانيــم و از زندگى با 

فوتبال لذت مى بريم.
در جام جهانــى ثابت كرديم كه در آســيا 
بى نظيريــم و كالس كارمــان باالتر از اين 
حرفهاست. حاال ميدان عمل فرارسيده و در 
چهار بازى بدون گل خورده نشان داديم كه 
كمتر حريفى قادر به شكست ايران كى روش 

است.
با اين روند جلــو مى رويم، چين را از ميان 
برمى داريم و مهم نيست در نيمه نهايى كدام 
تيم رقيب ما خواهد بود. ما تنها به قهرمانى 

فكر مى كنيم و والغير.
با همين فرمان پيش مى رويم. ما از ايران 
و هــواداران در امارات هواى تيم ملى را 
عاشقانه خواهند داشت تا قهرمانى. بازى 
با عمان ديديم كــه هواداران با باال بردن 
پرچم بزرگ تيم ملى ايران به ورزشــگاه 

و تشــويق بى امان تيم، فضاى ورزشگاه 
را به يك ورزشــگاه خانگــى براى تيم 
ملى تبديــل كردند. اين يك اتفاق جالب 
و تشــويق هايى كه انجام شــد نشانه هاى 
مثبتى است كه از امارات به تهران مخابره 
مى شود؛ اينكه فارغ از هر اختالف نظر و 
همگانى  و  سراسرى  اتحاد  اين  مشــكلى 
اســت كه قهرمانى و موفقيــت را فراهم 

كرد. خواهد 
تيــم ملى ايران بهتريــن بازيكنان و بهترين 
كادرفنــى را در ميان تيم هاى حاضر در جام 
ملت هاى آسيا دارد اما بزرگترين نيرويى كه 
مى تواند به قهرمانى برســد انرژى مثبت و 
متمركزى اســت كه از سوى همه طرفداران 
فوتبال ايران به مســابقات و به اردوى تيم 
ملى منتقل مى شود. حاال پيامى كه از رقص 
پرچم روى ســكوهاى ابوظبى به ايران مى 
رسد اين اســت:  براى موفقيت باهم متحد 

بمانيم."

ــارت و  ــى اداره نظ ــناس داروي  كارش
ــرآورده هــاى طبيعــى، ســنتى  ــى ف ارزياب
ــدان  ــذا و دارو هم ــت غ و مكمــل معاون
ــى  ــاى ورزش ــل ه ــه مكم ــان اينك ــا بي ب
قاچــاق و بــدون مجــوز بــه صــورت زيــر 
زمينــى و باعنــوان مكمــل هاى مجــوزدار 
توزيــع مــى شــود، خواســتار تهيــه ايــن 

ــه هــا شــد. اقــالم از داروخان
ــى  ــرد: مكمــل هاي ــان ك ــگار مهــرى بي ن
ــه ســازى  ــى، الغــرى و عضل ــراى چاق ب
در اختيــار ورزشــكاران در باشــگاه هــاى 
ــد  ــه فاق ــرد ك ــى گي ــرار م ــى ق ورزش

ــوز اســت. مج
وى نمونــه ايــن قبيــل داروهــا را كراتيــن 
بيــان كــرد و افــزود: طبــق گــزارش هــاى 
دريافتــى برخــى از كراتيــن هــاى عرضــه 
شــده، آلــوده بــه «پــودر مهتابــى» هســتند.
و  نظــارت  اداره  دارويــى  كارشــناس 
ــرآورده هــاى طبيعــى، ســنتى  ــى ف ارزياب
ــدان  ــذا و دارو هم ــت غ و مكمــل معاون
اضافــه كــرد: ايــن درحاليســت كــه 
كراتيــن بــا برندهــاى مختلــف و معتبــر و 
داراى مجــوز بهداشــتى در داروخانــه هــا 

ــت. ــود اس موج
ــه  ــا ب ــوان ه ــى ج ــت: برخ ــرى گف مه
تبليغــات افــراد در باشــگاه هاى ورزشــى 
اعتمــاد كــرده و اقــدام بــه خريــد مصرف 
ــد  ــل محصــوالت قاچــاق و فاق ــن قبي اي

مجــوز مــى كننــد.
وى افزود: تاكنون باشگاهى در اين ارتباط 
پلمپ نشده چراكه بيشتر افراد در باشگاه ها 
تبليغ كرده اما خارج از مجموعه باشــگاه 

دارو را به فرد متقاضى تحويل مى دهند.
و  نظــارت  اداره  دارويــى  كارشــناس 
ــرآورده هــاى طبيعــى، ســنتى  ــى ف ارزياب
ــدان  ــذا و دارو هم ــت غ و مكمــل معاون
اظهــار داشــت: بــه منظــور آشــنايى 
مربيــان و موسســان باشــگاه هــا بــا 
ــى  ــاى ورزش ــل ه ــه مكم ــات عرض تبع
قاچــاق و غيرمجــاز يــك دوره آموزشــى 

ــد. ــزار ش ــا برگ ــراى آنه ــك روزه ب ي
برگــزارى  از  هــدف  افــزود:  مهــرى 
ايــن دوره آموزشــى افزايــش آگاهــى 

هــاى  باشــگاه  مربيــان  و  موسســان 
ورزشــى از عــوارض جبــران ناپذيــر ايــن 

اســت. محصــوالت 
وى اضافه كرد: حــدود 130 تن از بانوان 
و آقايــان در اين دوره شــركت كرده و با 
تبعات قضايى عرضه مكمل هاى قاچاق و 

غيرمجاز آگاه شدند.
و  نظــارت  اداره  دارويــى  كارشــناس 
ــرآورده هــاى طبيعــى، ســنتى  ــى ف ارزياب
ــدان  ــذا و دارو هم ــت غ و مكمــل معاون
بيــان كــرد: همچنيــن راه هــاى شناســايى 
هــاى  مكمــل  از  قاچــاق  محصــول 
ــه  ــاى عرض ــل ه ــر و مح ــى معتب ورزش
ــوارض  ــد ع ــوز فاق ــاى داراى مج داروه
بــه آنهــا آمــوزش و اطــالع رســانى شــد.

اى ايران اى مرز پرگهر

از اين روزها لذت ببريم

مكمل هاى ورزشى را از داروخانه ها بخريد

عمر خربين رسما
 از الهالل جدا شد

 حريف تيم فوتبال استقالل در ليگ 
قهرمانان آسيا، مهاجم سرشناس خود را 

به صورت قرضى راهى ليگ مصر كرد.
به  گزارش  ايسنا  سرانجام باشگاه الهالل 
با جدايى عمر خربين مهاجم نام آشناى 

سورى خود موافقت كرد.
الهالل عربســتان از فروش قرضى عمر 
خربين به باشــگاه پراميدز مصر خبر داد 
و اعالم كرد كه اين انتقال تا پايان فصل و 
به خواست خود خربين انجام شده است.

باشگاه مصرى هم خبر اين انتقال را تاييد 
كرد. تيم فوتبال الهالل در ليگ قهرمانان 

آسيا با استقالل هم گروه است.

بيرانوند سريع ترين 
پنالتى تاريخ جام ملت ها 

را گرفت
 ســنگربان تيــم   ملى فوتبــال ايران 
توانست ســريع ترين پنالتى تاريخ جام 

ملت هاى آسيا 2019 را مهار كند.
به گزارش ايرنا، تيم   ملــى فوتبال ايران 
توانســت در مرحله يك هشــتم نهايى 
جام ملت هاى آســيا عمان را با دو گل 
از پيش رو بردارد و به مرحله يك چهارم 

راه پيدا كند.
ايران در حالــى در اين ديدار به پيروزى 
دست پيدا كرد كه در همان دقايق نخست 

بيرانوند يك پنالتى را مهار كرد.
در دقيقه سه، عمان يك پنالتى به دست 
آورد كه با واكنش بسيار خوب بيرانوند 

توپ به گل تبديل نشد.
روزنامه استاد الدوحه نوشت كه كاپيتان 
عمــان ســريع ترين پنالتــى تاريخ جام 
ملت هاى آســيا را از دســت داد و البته 
ايــن پنالتى دومين پنالتى ســريع تاريخ 
رقابت هاى همــه قاره ها، جام ملت هاى 

اروپا، جام ملت هاى آفريقا و غيره بود.

سرپرست كاروان ايران 
در پارالمپيك توكيو 

مشخص شد
 هــادى رضايى مديــر تيم هاى ملى 
واليبال نشســته زنان و مردان سرپرست 
كاروان ايران در بازيهاى پارالمپيك 2020

توكيو شد.
به گزارش مهر، بر اساس پيشنهاد رييس 
كميته ملى پارالمپيــك و مصوبه هيأت 
رييسه و اجرايى اين كميته، هادى رضايى 
به عنوان سرپرســت ايران در بازى هاى 

پارالمپيك توكيو 2020 انتخاب شد.
هــادى رضايــى در حــال حاضر مدير 
تيم هــاى ملــى واليبال نشســته زنان و 
مردان و عضو هيأت اجرايى كميته ملى 

پارالمپيك است.

حمايت سرمربى پيشين 
پرسپوليس از مورينيو

 سرمربى پيشين پرتغالى پرسپوليس به 
حمايت از ژوزه مورينيو پرداخت.

به گزارش تسنيم، مورينيو در سه سالى كه 
هدايت منچستر يونايتد را بر عهده گرفت 
نتايج نااميد كننده اى به دست آورد. آقاى 
خاص ســرانجام در فصل سوم حضور 

خود در يونايتد از كار بركنار شد.
مانوئل ژوزه، ســرمربى پرتغالى پيشين 
پرســپوليس بــه حمايــت از مورينيو 
پرداخت و گفــت: مورينيو پيش از اين 
ثابت كرده كه مربى بزرگى اســت. نتايج 
او در منچســتر يونايتد ثابت نمى كند كه 
مربى ناكام و بازنده اى است. آن چه براى 
مورينيو رخ داد ممكن است كه براى هر 
مربى رخ دهد. ژوزه در ادامه به ستايش 
از كريســتيانو رونالدو هــم پرداخت و 
گفت: رونالدو يك بازيكن اســتثنايى به 
تمام معنا است. او مى تواند با يوونتوس 
هم قهرمانى در ليگ قهرمانان اروپا را در 

فصل جارى به دست آورد.

بسكتباليست اسدآبادى 
بازيكن سال كشور شد
 مديــر روابــط عمومــى هيــأت بســكتبال اســدآباد 
ــوان  ــدآبادى عن ــت اس ــى بسكتباليس ــا زارع ــت: رض گف
بازيكــن ســال بخــش ســه نفــره كشــور را كســب كــرد.
ــوى  ــكار از س ــن ورزش ــرد: اي ــار ك ــتمى اظه ــعيد رس س
ــن بازيكــن  ــوان برتري ــا عن ــى بســكتبال فيب ــايت جهان س
ــب  ــردان را كس ــش م ــران در بخ ــال 2018 اي ــروع س ش

ــرد. ك

ــا برتريــن هــاى رنكينــگ  ــه كــرد: ســايت فيب وى اضاف
ــال  ــاز س ــورها را در آغ ــه كش ــره هم ــه نف ــكتبال س بس
2019 معرفــى كــرد كــه زارعــى بازيكــن ارزنــده 
اســدآبادى در بخــش آقايــان عنــوان برتــر را بــه دســت 

آورد.
ــون  ــم اكن ــكار ه ــن ورزش ــرد: اي ــان ك ــتمى خاطرنش رس
عضــو تيــم بســكتبال شهرســتان اســدآباد در ليــگ دســته 

ــرار دارد. ــور ق 2 كش
زارعــى عضــو تيــم ملــى بســكتبال ســه نفــره دانشــجويان 
كشــور اســت و ســابقه كســب مــدال نقــره آســيا و عنــوان 

پنجمــى جهــان در تركيــب تيــم ملــى كشــورمان را دارد.
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■ حديث:
امام صادق(ع):

بهتريِن شما سخاوتمندان شمايند و بدترينتان ، بخيالنتان. از خلوص ايمان است : نيكى 
كردن به برادران و كوشش براى رفع حوائج آنان.

الكافي : ج 4 ص 41 ح 15

■ دوبيتي:
محبت آتشى در جانم افروخت                             كه تا دامان محشر بايدم سوخت
عجب پيراهنى بهرم بريدى                                     كه خياط اجل ميبايدش دوخت

خوش بينى خصوصى ها 
به طرح «سفر ارزان»

 ارزان  سازى سفر داخلى دغدغه اى است كه در طول سال ها، مسووالن 
ادوار سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى داشته اند؛ اما تا به 
امروز با وجود ارائه طرح هاى مختلف از جمله طرح تقسيط هزينه هاى 
سفر، بنزين مسافرتى، سفركارت ملى و يارانه سفر اتفاق منجر به نتيجه 

در اين زمينه رخ نداده است.
كارشناسان گردشــگرى بر اين باورند تنها زمانى ارزان سازى سفرهاى 
داخلى به شــكلى پايدار به وقوع خواهد پيوســت كه بهاى تمام شده 
بسته هاى ســفر كاهش يابد. براى دستيابى به اين مهم نيز بايد خدمات 
مختلف سفر ارزان شوند. براى آنكه خدمات مرتبط با سفر ارزان شود، 
سه مسير اصلى وجود دارد. نخست آنكه معافيت هاى مالياتى و عوارض 
براى تاسيســات گردشگرى در دستور كار قرار گيرد. اين معافيت حتما 
الزم نيست به صورت دائم باشد و مى تواند در يك بازه زمانى مشخص 

رخ دهد تا شايد چنين امرى يك قدم مثبت تعبير شود.
دو راهكار ديگر، تمركز بر مقاصد گردشگرى كمتر ديده شده و همچنين 
روى ايام افت سفر است. در چنين مقاصدى اغلب هزينه ها كمتر است 
و در ايام غير اوج ســفر نيز، تاسيســات گردشگرى مايل به اختصاص 
تخفيف هاى بيشتر هستند. اما در اين زمينه، طرف ديگر اين فعاليت هاى 
گردشــگرى مردم قرار دارند و بايد در زمينه اســتفاده از بسته هاى سفر 
ارزان نيز فرهنگســازى هاى الزم صورت گيرد؛ با اين توضيح كه به اين 
ترتيب هم كيفيت سفر براى آنها باال مى رود و هم به رغم افزايش كيفيت، 

هزينه سفر كمتر است.
 توصيف طرح پنجم

پــس از آنكــه چهار طرح گذشــته ســفر ارزان از ســوى ســازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى در زمره طرح هاى نافرجام 
قرار گرفت، اين بار معاون جديد گردشــگرى سازمان به ارائه پنجمين 
طرح با عنوان كلى «ســفر ارزان» پرداخته اســت. طرحى كه اتفاقا اين 
بار با اســتقبال بخش خصوصى نيز همراه و با محوريت توزيع ســفر 
در طول ســال و نقاط گوناگون كشــور و گرايش به تورهاى گروهى 
ايجاد شده است. ولى  تيمورى، معاون گردشگرى كشور در توضيح اين 
طــرح تازه چندى پيش به «ايلنا» گفتــه بود كه اين طرح با همكارى و 
مشورت بخش خصوصى در دست اقدام است. براى ايجاد ارزان سازى 
ســفر به دو موضوع مهم توزيع ســفر و تورهاى گروهى تاكيد شده تا 
بخش خصوصى كه در نوسانات ارزى دچار خسارت شده اند از طريق 
رونق سفرهاى داخلى، اين خســارت را جبران كنند و از سوى ديگر، 
مردم نيز ســفر را از سبد كااليى خود حذف نكنند. دريافت تسهيالت 
از سوى بانك ها براى دفاتر خدمات مسافرتى امتيازى است كه معاون 
گردشگرى از آن ياد كرد و همچنين از تقسيم كارى بين دولت و بخش 
خصوصى نيز گفت كه معرفى بســته هاى سفر و تسهيالت را دولت و 
تنظيم برنامه ها و بسته هاى جذاب و متنوع را بخش خصوصى عهده دار 

شده است.
اما حضور بانك ها در پنجمين طرح موضوعى اســت كه شايد سخت 
بودن اجرايى شــدن چنين طرحــى را باتوجه به ورود بخش تازه اى در 
اين حوزه به رخ بكشــد؛ اتفاقى كه تيمورى به آن اشاره كرده و درباره 
كارت هاى سفر گفته بود: «براى حمايت از بخش خصوصى با يكسرى 
از بانك ها صحبت كرديم و براســاس آن قرار شد آنها تسهيالتى را در 
قالب كارت هاى ســفر به اين طرح اختصاص دهند كه در اختيار بخش 
خصوصى قرار مى گيرد.» او همچنين در يك برنامه راديويى در اين زمينه 
گفته بود: «پكيج هاى ســفر ارزان آماده شده كه پيش پرداختى براى سفر 
درنظر گرفته شده. مابقى هزينه ها نيز در قالب اقساط پرداخت مى شود.»

 كارآمدى طرح پنجم روى كاغذ
باوجود تمام اين توضيحات همچنان جزئيات اين طرح و همچنين نحوه 
اجرايى شــدن آن در هاله اى از ابهام باقى مانده و همچنان مســووالن 
توضيحــات دقيق ترى ارائه نداده اند. بــا اين حال بخش خصوصى اين 
طرح را نســبت به طرح هاى گذشته طرح موفق ترى مى داند كه حداقل 
روى كاغذ مى توان به آن اميدوار بود. اين موضوع را حرمت اهللا رفيعى، 
رئيس انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى ايران در گفت وگو با «ايسنا» 
تاكيد كرده و گفته است: «متوليان سفر جلساتى در اين باره داشته اند. ما 
معتقديم با وجود شــرايط بحرانى كه بســيارى از آژانس هاى مسافرتى 
را دچار چالش كرده، مى توانيم اين طرح (ســفر ارزان) را پيش ببريم.» 
اين فعال گردشــگرى خاطرنشــان كرده: «ما براى آسان شدن سفر، از 
هتل ها نمى خواهيم ارزان فروشــى كنند، بلكه از دولت مى خواهيم براى 
در دســترس قرار گرفتن خدمات در اين بخش، معافيت هاى مالياتى را 
مثل بســيارى از كشــورها براى هتل ها به اجرا بگذارد؛ چرا بايد بخش 

حمل ونقل هوايى از پرداخت ماليات معاف باشد اما هتل نه!؟»
او به گرانى بليت هواپيما كه همزمان با اجراى سياست هاى جديد ارزى 
در كشــور اتفاق افتاد، اشاره كرده و افزوده است: «وقتى هواپيما و هتل 
قيمت مناسب بدهند و بخشى از ظرفيت خالى را در اختيار آژانس ها قرار 
دهند قطعا مى توان سفر را در دسترس شمار بيشترى از مردم كشور قرار 

داد تا با هزينه  به صرفه ترى آن را انجام دهند.»

بهار ميزبان همايش استانى 
شعر فاطمى 

 معاون امور فرهنگى و رسانه اى اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى استان همدان گفت: همزمان با ايام 
سوگوارى صديقه طاهره (س) همايش استانى شعر 

فاطمى در شهرستان بهار برگزار مى شود
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى اســتان همدان، مجيد فروتن اظهار كرد: 
همايش شــعر فاطمى 17 بهمن مــاه همزمان با ايام 
شهادت حضرت زهرا(س)در شهرستان بهار برگزار 

خواهد شد.
وى با تأكيد بر اينكه اين برنامه با حضور شــاعران 
استانى برگزار خواهد شد؛ گفت: تعدادى از شاعران 
برجسته كشور هم به عنوان ميهمان در اين همايش 
حضــور خواهند داشــت. معاون امــور فرهنگى و 
رســانه اى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
همدان خاطرنشــان كرد: اين همايــش يك روزه با 
موضوع فرهنگ فاطمى برگزار مى شــود و در پايان 
مراسم از شاعران برگزيده تجليل خواهد شد.فروتن 
تأكيد كرد: شــركت در همايش استانى شعر فاطمى 

براى عموم آزاد است.

معاون مطبوعاتى وزير ارشاد 
استعفا داد

 روز گذشته برخى از رسانه ها از استعفاى قطعى 
سلطانى فر  خبر دادند و اعالم كردند كه دخالت هاى 
برخى مسئوالن وزارتخانه در امور معاونت مطبوعاتى 
، عدم تخصيص يارانه مطبوعات و بدقولى سازمان 
برنامه و بودجه داليل اســتعفاى محمد سلطانى فر 
است؛ اما هنوز هيچ مسئولى به اين نامه پاسخ نداده 

است.
در ماه هاى اخير انتقاد رســانه ها از سخت تر شدن 

شرايط صنفى و حرفه اى افزايش پيدا كرده است.
بــه گــزارش مهــر طبــق اطالعــات ايــن اســتعفانامه 
روز گذشــته بــه وزيــر ارشــاد ارســال شــده اســت 
امــا تاكنــون مقامــات رســمى وزارت ارشــاد و 
محمــد ســلطانى فــر بــه ايــن خبــر واكنشــى نشــان 

ــداده انــد. ن
هنوز خبرى مبنى بر پذيرش يا رد اين استعفا از سوى 

وسيدعباس صالحى منتشر نشده است.

5 شى تاريخى در اسدآباد
 كشف شد

 5 شــى تاريخــى در جريان بازرســى پليس 
آگاهى از منزل يك فرد روســتايى در شهرستان 
اســدآباد كشف شــد. به گزارش روابط عمومى 
ميــراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى 
اســتان همدان، 5 شى تاريخى در جريان بازرسى 
پليــس آگاهى از منــزل يك فرد روســتايى در 
شهرستان اسدآباد كشف شــد. اين اشيا شامل 2 
قطعه سنگ، 2 ظرف ســفالى و يك كوزه سفالى 
آبخورى اســت كه قدمت 2 قطعه سنگ كه شبيه 
به ابزار است هنوز مشخص نشده است. همچنين 
2 ظرف سفالى مربوط به هزاره اول قبل از ميالد 
و كوزه سفالى نيز در مرحله كارشناسى قرار داد. 
اين اشــيا به موزه مردم شناسى شهرستان اسدآباد 

منتقل و در اين مكان نگهدارى مى شود.

حمايت دولت را مى خواهيم
 عضو هيأت علمى دانشگاه علم و صنعت معتقد است كه توان فنى 
توليد موتورهاى الكتريكى در كشــور وجود دارد و توسعه حمل و نقل 
برقى به عنوان جايگزينى براى خودروهاى احتراقى، نيازمند حمايت مالى 
دولت اســت. به گزارش مهر، موضوع حمل ونقل پيشرفته در جهان با 
استفاده از موتورهاى الكتريكى به دليل موضوعاتى مانند آلودگى هوا و 
كاهش سوخت، اين روزها اهميت زيادى پيدا كرده و موضوع حمل ونقل 
برقى يا پاك در همه كشورها مورد توجه قرار گرفته است. به نحوى كه 
حتى بيش از يك دهه است كه كشورهاى پيشرفته درحال سرمايه گذارى 
روى آن هســتند.نتايج مطالعه مركز پژوهش هاى مجلس نشان مى دهد 
كه بسيارى از كشورهاى اروپايى به همراه آمريكا و چين در پى آنند كه 

استفاده از خودروهاى برقى را در كشور خود نهادينه كنند.

دانشمند ايرانى ميزان برخورد سيارك ها 
با زمين را تخمين زد

 تحقيقات يك محقق ايرانى نشــان مى دهد طى 290 ميليون سال 
گذشته تعداد سيارك هاى بزرگى كه به زمين برخورد كرده اند، نسبت 
به 700 سال قبل از آن 2 برابر بيشتر شده است.به گزارش نيوساينتيس، 
تحقيقات «سارا مزروعى» يك محقق ايرانى در دانشگاه تورنتو نشان 
مى دهد، طى 290 ميليون ســال گذشــته، تعداد سيارك هايى كه به 
زمين برخورد مى كنند، نسبت به 700 ميليون سال قبل از آن، 2 برابر 
بيشتر شده است.طى اين پژوهش، مزروعى و همكارانش در انگليس 
و اياالت متحده آمريكا فهرســتى از چاله هاى محل برخورد اجسام 
آسمانى با سطح ماه و زمين را بررسى كردند. آنها چاله هايى را بررسى 

كردند كه عرض آنها بيش  از 20 كيلومتر بود. 

صرف وقت كاربران ايرانى درشبكه هاى 
اجتماعى

 معــاون وزير ارتباطات ميــزان صرف وقت كاربــران ايرانى در 
شــبكه هاى اجتماعى را 30 برابر زمان مطالعه روزنامه و 9 برابر زمان 
كتابخوانى عنوان كرد. به گزارش مهر، امير ناظمى در توئيتر نوشــت: 
براســاس آمارگيرى فرهنگ رفتارى خانوارهاى ايرانى در ســال 96 
توسط مركز آمار،  زمان حضور ايرانيان در شبكه هاى اجتماعى حدود 
30 برابر زمان مطالعه روزنامه و 9 برابر زمان كتابخوانى است. وى با 
بيان اينكه ســرانه روزانه حضور ايرانيان در شبكه هاى اجتماعى يك 
ســاعت و 4 دقيقه است، ادامه داد: درحالى كه سرانه مطالعه روزنامه 
يك ســاعت و 27 دقيقه و ســرانه مطالعه كتاب غيردرسى به غير از 

ادعيه، 4 ساعت و 34 دقيقه در ماه اعالم شده است.

ابتكار عمل اينترنتى براى سيركردن 
كارمندان بيكار شده دولت آمريكا

 يك ســايت اينترنتى كه معموال براى كمك رسانى به افراد به كار 
گرفته مى شود، ابتكار عمل جديدى را براى يارى رسانى به كارمندان 

بيكار شده دولت آمريكا به اجرا گذاشته است.
به گزارش انگجت، ســايت يادشده كه GoFundMe نام دارد، 
با همكارى «ديپاك چوپرا» نويســنده و پزشــك آمريكايى هندى 
االصــل، پيكارى را به منظــور جمع اورى كمــك مالى از طريق 
اينترنت بــراى كاركنان دولت آغاز كرده تا اين افراد كه نزديك به 
يك ماه اســت، حقوقى دريافت نكرده اند و در شــرايط دشوارى 
به ســر مى برند، حداقل مبالغ مورد نياز براى تداوم زندگى را در 

اختيار داشته باشند.

مولكول ارتباط بين استرس و چربى سوزى 
شناسايى شد

 ممكن اســت در نظــر افراد اضطراب و چربى ســوزى اصال به 
يكديگر مرتبط نباشند اما تحقيقات اخير يكى از موسسات پژوهشى 
اياالت متحده آمريكا نشان مى دهد يك ملكول خاصى در مغز وجود 

دارد كه سبب مرتبط شدن اين دو به يكديگر مى شود.
به گزارش ايسنا ، پژوهشگران "موسسه تحقيقات اسكريپس" كه يكى 
از بزرگ ترين و معتبرترين موسسات تحقيقاتى خصوصى در اياالت 
متحده آمريكا اســت در مطالعه اخيرشــان موفق به كشف عملكرد 
خاص يك ملكول در مغز شده اند كه سبب ارتباط اضطراب و كاهش 
وزن مى شــود.در اين مطالعه پژوهشگران بر روى يك مولكول به نام 

"فاكتور نورون زايى مشتق  شده از مغز"(BDNF)  متمركز بودند.

مريم مقدم  »
 اوج گرفتــن نام همــدان در عرصه ملى و بين 
المللى ؛ با اتكا رويدادها و ظرفيت هاى گردشگرى 
در سال 2018 نقطه عطفى بود كه حاال اگر در برابر 
تداوم و تثبيت آن قدم هــاى مدون بر نداريم اين 
موفقيت همچون چراغى بى فروغ رو به خاموشى 
و به تدريج رو به فراموشــى خواهد رفت . با آغاز 
ســال ميالدى 2019 مى توانيم بــا ارايه راهكارى 
ماندگار همدان را با توانمنديهاى گردشــگرى در 
عرصه ملى و بين المللى ماندگار كنيم در اين زمينه 
كارشناســان نگران هستند ، ســكوت گردشگرى 
همدان در ســال 2019 سنگين شــود و به مرور 

همدان 2018 هم از خاطر برود . 
يكى از مــواردى كه زمينه اى آمــاده و قابل بهره 
بــردارى و كم هزينــه و زود بازده بــراى همدان 
است اين نكته مى باشد كه شهر گردشگر» را برند 
همدان كنيم . اين موضوعى بود كه روز گذشــته 
در صحن شوراى اسالمى شهر همدان در كمسيون 
گردشــگرى و ســرمايه گذارى از ســوى كميته 
گردشــگرى دفتر مطالعات و پژوهش هاى شورا 

مطرح شد . 
در اين نشست حســين قراباغى رئيس كميسيون 
ســرمايه گذارى و گردشگرى شــوراى اسالمى 
شــهر همدان گفت : در صــورت تصويب طرح 
هاى خالقانه در حوزه گردشــگرى مى توان آينده 
روشــنى را پيش روى شــهر همدان ترسيم كرد . 
وى گفت : به نظر مى رســد پارادايم هاى حاكم بر 
گردشــگرى در حال تغيير و تحول هستند. امروزه 
مفاهيمى جديدى مانند «گردشــگرى كشاورزى» 
و «گردشــگرى هنر» در ادبيات گردشگرى كشور 
وارده شــده است. مفهوم «شــهر گردشگر» نيز از 
آن جمله مفاهيمى اســت كه بــه تازگى به ادبيات 
گردشگرى راه پيدا كرده است. مفهومى كه درصدد 

پيوند گردشگرى با مديريت شهرى است.
وى گفــت : در الگوى شــهر گردشــگر عالوه 
بــر شــهروندان، بايد بــه گردشــگران نيز توجه 
كرد. به همين دليل اســت كــه در اين مفهوم بايد 
مديران شــهرى در برنامه ريزى هاى خود عالوه بر 

شهروندان، گردشگران را نيز مدنظر قرار دهند.
مسعود ملكى رئيس كميته گردشگرى نيز گفت : 
در طرح شــهر گردشگر برنامه ريزى ها بايد عالوه 
بر تمركز بر جامعه ســاكن شهرها، گردشگران و 
زمان خالى آنهــا را نيز در نظر بگيــرد. به عنوان 
مثال ســاعت تردد خودروهاى حمل و نقل بين 
شــهرى ؛ پروازها و قطارها تنها نبايد متمركز بر 
جامعه ساكن باشــد، بلكه مى توان ساعات پرواز 
را به گونــه اى تنظيم كرد كه گردشــگران امكان 
بيشــترى براى برنامه ريزى سفرهايى خود و زمان 
مناسب ترى براى بازديد از جاذبه هاى گردشگرى 

شهرهاى كشور داشته باشند.
وى عنوان كرد : شــهر گردشگر تركيبى معنادار 
از شهر و گردشگر اســت، شهر گردشگر يعنى 
نگــرش متفــاوت به داشــته هاى ذاتى شــهر، 
كه به گفتــه معاون رئيس جمهــورى و رئيس 
ســازمان ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشگرى، مشخصات و مفاهيم شهر گردشگر 
به شهرداريهاى تمام اســتانها ابالغ شده است. 
اين مشــخصه هــا مربوط به زيرســاخت ها و 
نحوه برخــورد با گردشــگران اســت كه اگر 
شــهرى موفق به رعايت اين مشخصه ها شود، 
گواهينامه شهر گردشگر را دريافت مى كند. در 
اين طرح پيشنهادى عنوان شد ؛ شهر گردشگر، 
فعال كردن منابع شــهر براى توسعه اقتصادى-
اجتماعــى از منظر گردشــگرى و درواقع يك 
مكتب جديد در برنامه ريزى شــهرى است كه 
اســتراتژى خاص خود را دارد و به معنى تغيير 

در استراتژى توسعه با حداقل هزينه و بيشترين 
بهره بردارى از داشته هاى موجود و ذاتى شهر 
است و شاهد و مثال بارز آن، برخى كشورهاى 
همســايه اند كه با ســاخت مال و بهره بردارى 
از آن متحول شــده اند. مفهوم شــهر گردشگر 
نگرش متفاوت به داشــته هاى ذاتى شهر است 
در ظاهــر داراى مفهومــى انتزاعى اســت، اما 
توجــه بــه جذابيت هايى دارد كه در هر شــهر 

وجود  كشــور  اين  مــكان  و 
دارد، بنابراين نمايشــگاه شهر 
گردشــگر اهتمام دولت را به 
توسعه  و  گردشــگرى  ترويج 
گردشگرى نشان خواهد داد. 
اعــالم  پيشــينه   

شهرگردشگر 
مهرماه 1396 معاون گردشگرى 
وقت ؛ يك ماه پس از شــروع 
مديريتش در حوزه گردشگري 
به بهانــه تشــريح برنامه هاي 
به  فرهنگي  ميــراث  ســازمان 
مناسبت روز جهاني گردشگري 
(5 مهرماه) در جمع خبرنگاران 
حاضر شــد، اما بيش از تشريح 
برنامه هــاي اين روز جهاني به 
تشريح مفهومي پرداخت كه از 

ابتداي دوره مديريت علي اصغر مونســان رئيس 
ســازمان ميراث فرهنگى ، به دايــره لغات حوزه 
گردشگري اضافه شده است. معاونت گردشگرى 
پيش از اين اعالم كرئه بود طرح شــهر گردشــگر 
شهرداران و شوراهاي شهرها و روستاهاي كشور را 
به اين موضوع متوجه مي كند كه برنامه كالنشهري 
خود را تنها مختص به جمعيت ساكن شهرها نكنند 
و برنامه ريزي هاي كالنشــهري را با درنظر گرفتن 

جمعيت ساكن و گردشگر تنظيم و اجرا كنند.
محب خدايى شــهر هاى يــزد، تبريــز، همدان و 
اردبيل را نمونه هاى شــاخص عينى در نزديكى به 
الگوى شــهر گردشگر دانســته و عنوان كرده بود 
رويداد تبريز 2018، رويــداد همدان 2018، ثبت 
جهانــى بافت تاريخى يــزد و حركت هماهنگ و 
خودجوش مسئوالن و مردم استان اردبيل در احياى 
ظرفيت هاى گردشــگرى، موجب الگو شدن يزد، 
همدان، تبريز و اردبيل در موضوع شــهر گردشگر 
شده است و اين شهر ها مى توانند نمونه خوبى براى 

ساير شهر هاى كشور در اين زمينه باشند.

 رونق اقتصادى تمام بخش ها در سايه 
گردشگرى

مونسان، معاون رئيس جمهور در زمينه طرح شهر 
گردشگر پيش از اين عنوان كرده است : «آنچه كه 
انتظار داريم اين است كه شهر گردشگر برند شود و 
به خوبى جا بيفتد.» «آنچه كه ما در شهر گردشگر به 
دنبال آن هستيم، رونق و توسعه گردشگرى بدون 
اتكا به بودجه دولتى اســت؛ كما اين كه در دنيا نيز 
وضعيت به اين گونه اســت كه 
دولــت ها صفر تــا صد حوزه 
ندارند  برعهده  را  گردشــگرى 
بلكه اين صنعت به همت بخش 
خصوصى جلو مى رود.» «بنابر 
اين به دنبال اين هســتيم كه از 
ظرفيت هــاى بخش خصوصى 
حداكثر اســتفاده را ببريم و در 
شــهر گردشــگر به دنبال اين 
هســتيم كه اوال مديران شهرى 
و در درجــه دوم مــردم در اين 

رويداد مشاركت كنند.»
«به عنوان مثال در ايام عيد تمام 
بخش هاى اقتصادى كشور فعال 
مى شــود و در تمــام حوزه ها 
هستيم  اقتصادى  رونق  شــاهد 
بنابر اين با شــهر گردشگر بايد 
بتوانيم اين مفهوم را جابيندازيم كه گردشگرى مى 
تواند باعث و عامل رونق گردشــگرى باشد و از 
اين رو مهم اســت كه شهر گردشگر تبديل به يك 

برند شود.»
 گواهينامه «شهر گردشگر»

 اعطا مى شود
همزمان با نخســتين نمايشگاه بين المللى اقتصاد و 
سرمايه گذارى گردشگرى؛ معاون گردشگرى وقت 
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
وعده اعطاى گواهينامه «شهر گردشگر» به شهرهاى 
احراز صالحيت شــده ، هم زمان با برگزارى اولين 
نمايشــگاه بين المللــى اقتصاد و ســرمايه گذارى 

گردشگرى خبر داد.
مديركل آموزش و مطالعات گردشگرى در سازمان 
ميراث فرهنگى كشور در شــهريور 1397 در اين 

زمينه عنوان كرده است :
«با توجه به اينكه موضوع شهر گردشگر به تازگى 
در كشــورمان مطرح شده است، ســازمان ميراث 
فرهنگــى در نظر دارد 2 يا 3 شــهر را به صورت 

پايلوت براى اجراى شــاخص هاى مورد نظر اين 
طرح انتخاب كند.»

«حــدود 300 شــاخص بــا هماهنگــى دفتــر 
شــاخص هاى كالن مركز آمار براى شهر گردشگر 
تعيين شده است و دســتگاه هاى مختلف موظف 
هســتند عملكرد خود در اين زمينه را در ســايت 

مربوط به شهر گردشگر بارگذارى كنند.»
«در وهلــه اول بــا تعريف يك مدل براى شــهر 
گردشگر به شــاخص هايى كه هر شهر در سايت 
بارگذارى كرده است امتياز داده مى شود و شهرها 
داراى رتبه و درجه مى شوند تا در مسير دستيابى به 

گواهينامه شهر گردشگر قرار گيرند.»
«با توجه به اينكه موضوع شهر گردشگر به تازگى 
در كشــورمان مطرح شده است، ســازمان ميراث 
فرهنگــى در نظر دارد 2 يا 3 شــهر را به صورت 
پايلوت براى اجراى شــاخص هاى مورد نظر اين 
طرح انتخاب كند، اعطاى گواهينامه شهر گردشگر 
به شــهرهايى كه شاخص هاى مورد نظر را رعايت 
كرده باشند منجر به تشويق و ترغيب ساير شهرها 
براى دريافت اين گواهينامه خواهد شــد.» «ايجاد 
رقابت بين شــهرها براى توســعه گردشــگرى و 
رعايت شــاخص هاى شــهر گردشــگر يكى از 
مهم ترين اهدافى است كه سازمان ميراث فرهنگى 

آن را دنبال مى كند.»
درواقع در اجراى اين طرح نيازى به ساختن يك شهر 
گردشگر نيست، بلكه با تغيير رويكرد و برنامه ريزى 
مناســب و همچنيــن تزريق برخى شــاخص ها و 
استاندارد ها به همان داشته ها، مى توان روستاها، شهر ها 
و استان ها را به الگوى شهر گردشگر نزديك كرد و از 
اين طريق براى مردم بومى در وهله نخســت و براى 

كل كشور در وهله دوم، ايجاد شغل و درآمد كرد.
ايجاد شهر گردشگر يك تئوري و استراتژي است 
كه ارزآوري، اشــتغال و تسهيالت در استان ها را 
به دنبال دارد. موضوع شــهر گردشــگر دو وجه 
را با هم متمايز مي كند، خيلي از شــهرهاي ما بر 
پاسخگويي به نيازها و كارها تمركز دارند و برنامه 
ها با محوريــت نيازها و ضرورت هاي شــهري 
انجام مي شود. حاضران در در اين نشست پس از 
شنيدن جزئيات طرح انتقادات و پيشنهادات خود را 
مطرح كردند و مقرر شد پس از بررسى اين موارد 
كميسيون گردشگرى شوراى اسالمى شهر همدان 
در تعامل و همــكارى با ميراث فرهنگى در زمينه 
احتمال تصويــب و اجراى طرح تصميمات نهايى 

را اتخاذ كند .

شوراي شهر در حال بررسي است 

همدان«شهرگردشگر» ايران 
■ سكوت گردشگرى همدان در سال 2019 سنگين نشود

گردشگر  شهر  الگوى  در 
عــالوه بر شــهروندان، 
نيز  گردشــگران  به  بايد 
دليل  همين  به  كرد.  توجه 
اســت كه در اين مفهوم 
بايد مديران شــهرى در 
برنامه ريزى هــاى خــود 
عــالوه بر شــهروندان، 
مدنظر  نيز  را  گردشگران 

قرار دهن


